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Abstract 
Objective: This study has focused on the effects of auditors’ personality 

disorders on their professional skepticism. This is done in a sample of 293 

auditors, consisting of chartered professional accountants, CPA, and 

individuals qualified for the CPA exam.  

Method: Data were collected applying the scrolling approach, and the 

statistical analysis was performed, using structural equations/regressions. 

The trait skepticism questionnaire of Hurtt (2010) was used to measure 

participants’ professional skepticism, and the brief form of the Personality 

Inventory for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth 

edition (PID-5-BF), published by APA (2013), was used to assess the 

personality disorder of auditors. 

Result: The results indicated that all the dimensions of auditors’ 

personality disorders affect their professional skepticism negatively. Also, 

the most inverse relationship can be witnessed between personality disorders 

and the interpersonal perception criterion for professional skepticism. 

Conclusion: The attention paid to the factors shaping auditors’ 

personality disorder and the efforts made to remove the barriers can 

significantly improve the level of professional skepticism. 
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 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر ناشی از اختالالت شخصیت حسابرسان هدف: 

نفر از حسابرسان که حسابدار رسمی بودد  یوا    392ای آنها در میان  بر تردید حرفه

 انجام شد  است. ،حائز شرایط شرکت در آزمدن حسابدار رسمی هستند

تحلیول   ،هوا  و روش تحلیل داد  ها، روش پیمایشی روش گردآوری داد  روش:

ای  منظدر سنجش تردید حرفوه   آماری معادالت ساختاری و رگرسیدن بدد  است. به

که مبتنی بر مقیاس شوش   (3202هارت )حسابرسان مستقل، از پرسشنامۀ تردید ذاتی 

استفاد  شد  است و اختالالت شخصیتی حسابرسان نیز با  ،ای تردید ذاتی است مؤلفه

هوای   شدۀ پرسشونامۀ راهنموای تشخیصوی و آمواری اخوتال       استناد به فُرم خالصه

پزشویی آمرییوا    انجمون روان ( که تدسوط  PID-5-BFنسخۀ پنجم ) -شناختی روان

 است.مدرد سنجش قرار گرفته  ،است تدوین گردید  (3202)

هوای شخصویتی حسابرسوان     ها نشان داد که میان اخوتال   نتایج بررسی ها: یافته
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فوردی تردیود    اختالالت شخصیتی دارای بیشترین رابطۀ منفی بوا معیوار درم میوان   

 ای است. حرفه

تدده به عدامل مرتبط با اختالالت شخصیتی حسابرسوان و توالش    گیری: نتیجه

هوای مورتبط بوا     تداند تأثیر بااهمیتی بر بهبدد مهوارت  در دهت رفع این عدامل، می

 ای حسابرسان داشته باشد. تردید حرفه

 .حسابرس مستقل، اختالالت شخصیت، یا حرفهتردید  کلیدی: یها واژه
 مقدمه

(، 8020 ،2وایتت به دلیل تقلب ) 8008و سقوط آن در سال « انرون»پس از رسوایی شرکت 

، مفهتو   جهتت شتد. در ایتن    تتر  پررنت  رد ذهنی در حسابرستی  امو نقش موضوعات قضاوتی و

یکی از عوامل مهم قضاوتی تأثیرگذار بر کیفیت کار حسابرستی و   عنوان  بهنیز « ای تردید حرفه»

کننتدگان بتازار    بته مشتارکت   یبخشت  نتان یاطمحسابرسان و نقشی که این مفهو  در  یریگ میتصم

، بیش از پیش اهمیت یافت؛ به نحتوی کته ایتن مفهتو      کند یمارائه اطالعات مالی ایفا  سرمایه و

 ابداریحست هیئت نظارت بر رود ) اکنون از اصول اساسی استانداردهای حسابرسی به شمار می هم

 (.8029، 8سهامی عا  یها شرکت

 دربتارۀ . آنهتا بایتد   کننتد  یمت حسابرسان مستقل نقشی مهم در فرآیند گزارشگری مالی ایفا 

هتای متالی    بااهمیت، طبق چتارچو  گزارشتگری متالی در صتورت     یها جنبهتمامی  شدن لحاظ

و تردیتد   یا حرفته نظر کنند. استانداردهای حسابرسی نیز حسابرسان را به اعمتال قضتاوت    اظهار

 یالمللت  نیبهیئت تدوین استانداردهای ) کند یمدر تما  مراحل عملیات حسابرسی ملز   یا حرفه

 (.8002، 3یبخش نانیاطمحسابرسی و 

ای از  ای صرفاً مجموعته  است که آیا تردید حرفههای اخیر، این پرسش مطرح شده  در سال

گیتتری آن مرثرنتتدخ برختتی از  هتتای فتتردی نیتتز در شتتکل هتتا و رفتارهاستتت یتتا وی گتتی مهتتارت

ای  نقش مترثر خصوصتیات فتردی را در تردیتد حرفته      ،نقش مرثر مهارت و برخی ،پ وهشگران
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ی، دانتش و مهتارت در   پذیرند؛ اما این باور نیز وجود دارد کته ترکیبتی از خصوصتیات فترد     می

(. در ادبیتات دانشتگاهی عنتوان    8022گلتوور و پراویتت،   پیدایش این نتو  تردیتد نقتش دارد )   

هتتای اکتستتابی استتت؛ بتتر همتتین استتار، در  و پتترورش  شتتود کتته تردیتتد شتتامل مهتتارت متتی

 (.8022گلوور و پراویت، های فردی بیش از سایر عوامل اهمیت دارد ) وی گی

فردی افراد چه اتفاقی رخ خواهتد دادخ اهمیتت    یها ی گیوصورت بروز اختالل در  اما در

، 8029( در ستال  WHO) 2سالمت روان تا آنجاست که طبق تحقیقات سازمان بهداشتت جهتانی  

برنتد و بخشتی از    ی رنت  متی  ذهنی و شخصیت یها اختاللاز شمار درخور توجهی از مرد  جهان 

، نتوود وی) کننتد  یمت فعالیت ها  ، در سازماناند دستهآنها که به طبع حسابرسان مستقل نیز جزو این 

هتای   دهتد کته وی گتی    شناسی نشان متی  روان حوزۀدر  شده انجا های  (. همچنین، پ وهش8029

 (.8002، 2773ایگلی و چایکن، ا اثرگذار است )هآنهای  ها و تصمیم ، بر قضاوتشخصیتی افراد

حسابرستان بتر تردیتد     شخصتیت  اختتالتت  وهش، بررسی اثر ناشتی از  هدف اصلی این پ

 پ وهش را بدین صورت مطرح نمود که هر یک ازپرسش  توان یمای آنهاست. در نتیجه،  حرفه

 بتا توجته بته   تأثیرگذار استتخ   آنها یا حرفهتردید  میزان بر تا چه شخصیت حسابرسان اختالتت

و مقیتار تردیتد    (8007نلستون )  الگتوی کته در   یا حرفته شخصیتی بر تردیتد   یها ی گیونقش 

هتای   علمی در این زمینته، بتا هتدف بررستی جنبته      یا مطالعهلزو  انجا  ، (8020هارت ) یا حرفه

ای  شناختی حسابرسان در مرسسات حسابرسی جهت بهبتود تردیتد حرفته    مختلف مشکالت روان

 شود. آنان، در محیط ایران بیش از پیش احسار می

. ستسس بته   گتردد  یمت پ وهش ارائه  ةدر ادامه، ابتدا مبانی نظری پ وهش و پس از آن، پیشین

 .شود یمارائه  یریگ جهینتهش و پ و یها افتهیپ وهش، روش پ وهش،  یها هیفرضترتیب، 
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 مبانی نظری
 ای تردید حرفه

« شتک »شود کته   ای، به فردی اطالق می در ادبیات مربوط به تردید حرفه« 2تردیدگرا» ۀواژ

(. فرهنت   2778کتورتز،  کار خود قرار دهد و قضاوت خود را بته تعویتق بیانتدازد )    ةسرلوحرا 

فردی که تمایل به زیر »کند:  گونه تعریف می نیز فرد تردیدگرا را این (8022آکسفورد )مختصر 

 «.سرال بردن یا تشکیک درخصوص اظهارنظرهای پذیرفته شده دارد

که به موجب آنها فترد   شود یمشاغلی استفاده برای م« 6حرفه» ۀواژ از در کشورهای صنعتی

( و 2729راتمتتن، ؛ 2797کتتالینز، ) دهتتد یمتتجایگتتاهی منحصتتر بتته فتترد را بتته ختتود اختصتتاص  

 (2777فرِیدستون ) (. بته عتالوه،   2729راتمتن،  استت ) « 9خودمختتاری »هتای اصتلی آن    مشخصه

حسابرستان   ، هرچنتد اینوجود با  کند. توصیف می« داشتن کنترل شغلی بر کار»گری را  ای حرفه

ایتن حرفته بته ختودی ختود       امتا  ،شتوند  یمت درنظتر گرفتته    حسابرستی  ةحرفت عضوی از  عنوان به

ای استت کته    حرفته  ،گیری را در حین انجا  کار القا کند. حسابرسی تواند قضاوت و تصمیم نمی

بنتابراین،   (.2729عبدالمحمتدی و رایتت،   قضاوت افراد خبره است ) مبتنی برعملکرد اصلی آن 

هتای   که حسابرسان تحت آمتوزش  پردازد یمای به این حقیقت  در تردید حرفه« ای حرفه»صفت 

هتای   ها و تصمیم ای قرار داشته و دارند و باید قضاوت تز  برای تبدیل شدن به کارشناسان حرفه

 (.8007کواداکرز، ای اتخاذ کنند ) خود را بر مبنای استانداردهای حرفه

تردیتتد  (8002) بخشتتی تتتدوین استتتانداردهای حسابرستتی و اطمینتتان هیئتتتنظتتر بتتر استتار 

کتورتز  شتواهد استت.    ةنقادانت یک وی گی است که شتامل ذهتن پرسشتگر و ارزیتابی     »ای  حرفه

دارد کته بترای آزمتون     تردیدگرایی عالوه بر تشکیک، ما را بترآن متی  »معتقد است که  (2778)

بختتش تینفتتک حسابرستتی  ،ای تردیتتد حرفتته« هتتا بتته دنبتتال شتتواهد و استتتدتل باشتتیم.  فرضتتیه

ای نیز بر استتفاده از آن تأکیتد شتده استت      های مالی است و در متون دانشگاهی و حرفه صورت
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همچنتتین، بتتا توجتته بتته اهمیتتت   (.8007نلستتون، ؛ 8000کتتادور، ؛ 8003هتتارت و همکتتاران، )

یکتی از چهتار موضتو  استترات یک آموزشتی       عنتوان  بته ، این مبحت   یا حرفهتردید  العاده فوق

هیئتت  انتختا  شتده استت )    2آمتوزش حستابداری   یالملل نیبتوسط هیئت تدوین استانداردهای 

 (.8029آموزش،  یالملل نیبتدوین استانداردهای 

ای، اجما  کلی وجود ندارد و حتی دانشگاهیان نیز در  اما در خصوص تعریف تردید حرفه

(. 8007 نلستون، ؛ 8003همکتاران،   هتارت و انتد )  تعریف آن به یتک همتاهنگی کامتل نرستیده    

استت کته بته موجتب     « 7طرفی بی»رویکرد اول،  :رویکرد وجود دارددو  باره نیا، در کلی طور به

 یطرفت  یبت اعتمتاد استت.    و نه به مدیریت بی کند یمآن، حسابرر نه به شکل کورکورانه اعتماد 

هتتیس ستتوگیری در  کنتتد یمتتحستتابرر بتته رویکتتردی اشتتاره دارد کتته در آن، حستتابرر فتتر  

که حستابرر بایتد    کند یمبیان  (8000کادور )(. 8007نلسون، ادعاهای مدیریت وجود ندارد )

در رویکترد   قترار نگیترد؛   هتا  یریستوگ ت تأثیر به باورهایش، تح دادن شکلتالش کند در زمان 

 کننتد  یمت تعریف « 20تردید منطقی»مقابل اعتماد، یا به عبارتی  ةطنقرا  یا حرفهدو ، برخی تردید 

پراویتت،   ور وگتال ) است شدهو معتقدند که این دیدگاه توسط استانداردهای حسابرسی پذیرفته 

8022.) 

تعریتف   گونته  نیارا  یا حرفهتردید  یبخش نانیاطمهیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و 

نگرشی که متضمن وجود یک ذهن پرسشگر است )هشتیاری نستبت بته شترایطی کته      : »کند یم

تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشد( و نیز به مفهو  ارزیابی نقادانه و دقیق شواهد  ةنشانتواند  می

 (8007نلستون ) (. 8002 ،بخشی اطمینانهیئت تدوین استاندارهای حسابرسی و « )حسابرسی است

ای همان قضاوت حسابرر است که ارزیابی خطر نادرستت بتودن    کند که تردید حرفه عنوان می

 نماید. یک ادعا را بسته به اطالعات در دسترر، منعکس می
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 کته  کنتد  متی  ارائته  ای حرفه تردید برای را یالگو پیشین، مطالعات مبنای بر (8007) نلسون

 درخصتوص  وی الگتوی . استت  تردید با همراه عملکرد و قضاوت میان تفاوت آن، اصلی محور

 بتر  شتواهد  ورودی کته  دهتد  متی  نشتان  حسابرسی عملکرد در ای حرفه تردید کنندۀ نییتع عوامل

 بتر  تردیتد  بتا  همتراه  هتای  قضتاوت  استار،  ایتن  بتر . گتذارد  می تأثیر تردید با همراه های قضاوت

 هتای  وی گتی  ،(آگتاهی ) دانتش  از متتأثر  خود موارد این و بوده اثرگذار تردید با همراه عملکرد

   .است حسابرسان اختیار در های مشوق و شخصیتی

ای بته نتا     خود بر ایتن بتاور استت کته دو نتو  تردیتد حرفته        یها افتهیطبق  (8020هارت )

. وی تردیتتد (2شتتمارۀ )شتتکل  وجتتود دارد« 28تردیتتد حالتتت»و « 22تردیتتد شخصتتیتی یتتا ذاتتتی»

کند که در طول زمان ثابتت استت و شتش     یک فرد معرفی می ةشکاکانشخصیتی را ماهیت ذاتاً 

، «26فتردی  در  میتان »، «22دانتش جستتجوی  »، «22وقفته در قضتاوت  »، «23ذهتن پرسشتگر  » مرلفة

 رگیرد؛ این در حالی است که به باو را برای آن در نظر می« 22استقالل رأی»و « 29اعتماد به نفس»

تواند بستته بته میتزان در  فترد از یتک موقعیتت        او تردید حالت تردیدی موقعیتی است که می

 مشخص، افزایش یا کاهش یابد.

ای )ذهتن پرسشتگر، وقفته در قضتاوت و      ردید حرفته تشخصیتی مرتبط با نخست  مرلفةسه 

و میزان تمایتل آنتان    شوند یمبررسی شواهد توسط حسابرسان مربوط  ۀویشجستجوی دانش( به 

(. طبتق  8020، هتارت ) دهنتد  یمرا نشان  گیری به جستجو و بررسی کامل شواهد پیش از تصمیم

فردی( نیتاز   چهار  )در  میانشخصیتی  مرلفةاستانداردهای حسابرسی آمریکا،  77شماره  ةیانیب

انجمتن حستابداران   نمایتد )  های انسانی حسابرسی در هنگا  ارزیابی شتواهد را تبیتین متی    به جنبه

حسابرر ممکن است رویتدادها و شترایطی را   »(. در این بیانیه آمده است: 2779رسمی آمریکا، 

مشوق یا اعمال فشار بر افراد در جهت ارتکا  تقلتب یتا ایجتاد     ارائةشناسایی کند که حاکی از 

«. سازی در جهت توجیه اعمال متقلبانه باشد برای ارتکا  تقلب، یا ایجاد نگرش و برهان فرصت
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مورد توانایی افراد بترای عمتل در    به نفس و استقالل رأی( نیز به بح  درآخر )اعتماد  مرلفةدو 

 (.8020هارت، ) پردازند یمشود  برابر اطالعاتی که کسب می

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (0212هارت )ای  ارچوب تردید حرفه. چ1شکل شمارۀ 

 شخصیت اختالالتهای ذهنی و  اختالل
شود که منجر به بتروز   شناختی( به الگوهای رفتاری و ذهنی اطالق می )روان 27اختالل ذهنی

ستازمان  (. 8002، بولتتون گردنتد )  در عملکترد افتراد متی    چشتمگیر یتا ایجتاد اختتالل     اضطرا 

ستار،  رکیبی از نتو  رفتتار، اح  ت بر حسبرا  های ذهنی اختاللبهداشت جهانی در گزارش خود 

  (.8022سازمان بهداشت جهانی، ) ادرا  یا تفکر افراد تعریف نموده است

های ذهنی، موضوعی کلیدی بترای پ وهشتگران و درمتانگران     بندی اختالل تعریف و طبقه

برای اینکه بتوان یک وضعیت ذهنتی را بته عنتوان اختتالل در نظتر گرفتت، آن       رود؛  می شمار به

چهتار  راهنمتای    نستخة (. امتا بتر مبنتای    8023، استیننجامد )ابی« 80سوءعملکرد»وضعیت باید به 

(، اختالل ذهنتی بته یتک ستندرو  یتا      DSM-IV) 82شناختی های روان تشخیصی و آماری اختالل

گردد. این تعریف در  طرا ، ناتوانی و تسلط بر نفس اطالق میضشناختی مرتبط با ا الگوی روان

اختتالل ذهنتی، نتوعی    »صتورت تغییتر یافتت:     بتدین ( DSM-Vویرایش پتنجم راهنمتای فتوق )   

 رفتار شکاکانه طرز تفکر شکاکانه تردید شخصیتی

 تردید حالت

 متغیرهای میانجی )مانند شرایط کاری(
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، یتا  استت  اصتلی آن، بتروز اختتالل در شتناخت و تنظتیم هیجانتات       مشخصتة   است کته  سندرو

شناختی، بیولتوژیکی و فرآینتد اصتلی ذهنتی مترتبط بتا        رفتاری است که سوء عملکردهای روان

 .(8023، 88آمریکا یپزشک روانانجمن ) «نماید. رشد را منعکس می

هتای ذهنتی    بنتدی اختتالل   دانشگاهی، دو نتو  استتدتل در متورد طبقته    در ادبیات علمی و 

انجتا  شتود و دو    « ها )موارد عتا (  مبتنی بر ارزش»تواند  بندی می وجود دارد: نخست اینکه طبقه

پ وهشتگران  (. البتته، برختی   2777، ریوربیباشد )« عینی و علمی»تواند  یبندی م اینکه، این طبقه

پرینت ،  داننتد )  های فوق می های ذهنی را مبتنی بر ترکیب استدتل بندی صحیح اختالل نیز طبقه

 -2هتای ذهنتی وجتود دارد کته عبارتنتد از:       بندی برای اختتالل  (. اما در کل، دو نو  دسته8002

یک که  (ICD) 83مرتبط تندرستیِ التمشک و ها بیماری آماری المللی بین بندی طبقهفصل پنجم 

ستازمان بهداشتت   »تحتت حمایتت   و ابزار تشخیصی استاندارد بترای انتوا  بیمتاری در دنیاستت     

هتای ذهنتی و    اختتالل »ختاص بته مبحت      طتور  بته  یبنتد  طبقته . فصل پنجم این قرار دارد« جهانی

 بندی نخستین بار در ستال  این طبقه گردد. پردازد که خود به چندین بخش تقسیم می می« رفتاری

المللی مباح  آماری لندن به تصویب رستید و از آن تتاریخ متورد     میالدی در اجالر بین 2260

منتشر شتد و تتا کنتون بته      2778دهم آن در سال  نسخةهای مکرر قرار گرفت تا سرانجا   بازبینی

 -8؛ استت  گرفتته ده قترار  عنوان مرجع تشخیص انوا  بیماری و مشکالت تندرستتی متورد استتفا   

 8023که در سال  (DSM-Vشناختی ) های روان پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل نسخة

ی جتایگزین بترای   الگتو  عنتوان  بته آمریکا  یپزشک روانتوسط کارگروه بخش شخصیت انجمن 

هتای   های مشاهده شده در ویترایش  ، با حذف ضعفالگودر این  های شخصیت ارائه شد. اختالل

جتایگزین،   یالگتو مطتابق  های شخصیت ارائته شتد.    ای جدید برای ارزیابی اختالل پیشین، شیوه

ایتن  های پاتولوژیک  های شخصیت، رگه لالبر بیان ابعاد و صفات شخصیتی مرتبط با اخت عالوه

 بته شترح   دو( ةعد شخصیتی ناسازگار )درجت پن  بُ. بر این اسار، گردد مینیز شناسایی  ها اختالل
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« 82یختوی  پتریش  روان»و « 89مهارگستیختگی »، «86منفتی  عاطفتة » ،«82گسلش»، «82ورزی مخالفت»

مورد کتاهش یافتت. در    2مورد به  20های شخصیت از  معرفی شدند و در پی آن، تعداد اختالل

گرایش بته رفتتار، احستار،    »رهنمود مزبور وی گی شخصیتی به این صورت تعریف شده است: 

هتایی کته یتک بعتد یتا وی گتی        های نسبتاً پایدار در طی زمان یا موقعیت شیوهادرا  و تفکر به 

 «.یابد احتماتً در آنها بروز می

هتا را شتامل    تما  بیماری ICD بندی مطرح شده در این است که تفاوت اصلی دو نو  طبقه

 پتردازد. در کتل، ایتن    های شخصیتی می به طور تخصصی به اختالل DSMدر حالی که  ،شود می

گتر، تتا حتدی     های تدوین بندی در محتوا با یکدیگر متفاوتند اگرچه با همکاری سازمان دو طبقه

امتا از   .(8023 آمریکتا،  پزشتکی  روانانجمتن  اند ) های اخیر به یکدیگر نزدیک شده در ویرایش

استت، از راهنمتای   هتای شخصتیتی    آنجا که موضو  پ وهش جتاری، بررستی تتأثیر نابهنجتاری    

 یبنتد  طبقته زیرا این نتو    ؛شود یم ( استفادهDSMشناختی ) های روان تشخیصی و آماری اختالل

 پتنجم  کته در فصتل   پتردازد  یمت ی های شخصیت آن دسته از نابهنجاری به بررسی تخصصی طور به

شترحی مختصتر از    در ادامته،  د.نت ( وجتود ندار ICDهتا )  بیمتاری  آمتاری  المللتی  بتین  بنتدی  طبقه

 :شود یمارائه  شخصیت اختالتت

شود کته فترد را در تقابتل بتا دیگتران قترار        ای از رفتارها اطالق می به دسته: ورزی مخالفت

تتوان بته خودختواهی بتیش از حتد و همزمتان انتظتار بتروز          دهند. از ایتن دستت رفتارهتا متی     می

هی تتوج  بتی  ،عاطفگی و حتی داشتن حس نفرت به دیگران بی ،رفتارهای خاص از سوی دیگران

و آمادگی برای سوءاستتفاده از دیگتران در جهتت پیشترفت ختود       به نیازها و احساسات دیگران

 (.8023شناختی،  روان های اختالل آماری و تشخیصی راهنمای پنجم نسخةاشاره کرد )

. (2772اتزیتون و همکتاران،   ) استت « دوری از موقعیت کتاری احسار »: به معنای گسلش

به عناوین مختلف که بته   یمرخصهای کوتاه یا  مانند استراحت مواردیگسلش معموتً در قالب 
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 (.8029دمستکی،  ) ابتد ی یمت بتروز  گردنتد   هتای کتاری وی متی    زعم فرد موجتب بهبتود نگرانتی   

درصورتی که فرد هم از نظر ذهنی و هم از لحتاظ بتدنی منفصتل از محتیط کتاری ختود باشتد،        

 (.8009ساننتاگ و فریتز، شود که گسلش وی مرثر است ) گفته می

تتوان بته طتور     یک وی گی شخصیتی با مفهومی گسترده استت کته آن را متی   : منفی عاطفة

ن اراکت مو هواتسون (. 2722، همکارانواتسون و توصیف کرد )« هیجانینگرانی »مختصر نوعی 

استترینگر  کننتد.   تعریف می« هیجانات منفی تجربةگرایشی متوازن به »این نو  عاطفه را  (2772)

منفی در حقیقت مرز میان نگرانی، نتاراحتی، تترر، خشتم، احستار      عاطفةمعتقد است  (8023)

منفتی بتاتیی    عاطفتة گناه و شرمندگی، زودرنجی و سایر هیجانات نامساعد استت؛ افترادی کته    

کننتد، عالئتم بتدنی از     نظر از موقعیت تجربته متی   دارند، به احتمال زیاد هیجانات منفی را صرف

های خطرآفرین بتا ستوگیری    های ناسازگار یا موقعیت دهند و توجهشان به محر  خود بروز می

(. این افراد از دیدگاه شناختی، احتمتاتً در  روشتنی از   2727بیکر،  واتسون و پنیهمراه است )

 (.8002 دنولت،پیرامون خود ندارند و به نگرانی گرایش دارند )

هتای مختلتف و بته صتورت      داری است که به شیوه ه معنای عد  خویشتنب: مهارگسیختگی

گری )آشتفتگی هیجتانی(،    غریزی، هیجانی، شناختی و ادراکی همراه با عالئمی از جمله تکانش

هتای غریتزی مهارگسستته شتامل      ، سوءرفتار و محتر  انیطغتوجهی به هنجارهای اجتماعی،  بی

 (.8008گرفمن و همکاران، کند ) فعالی بروز می خطرپذیری و بیش

هتتای رفتتتاری  نمتتایش وی گتتی»ختتویی را  پتتریش روان (8003پورزیتتو ): ختتویی پتتریش روان

کند و معتقتد استت کته     تعریف می« شناختی های روان متداول در افراد در معر  ابتال به اختالل

گیرنتد. از   خاص، بیشتر در معتر  ایتن نتو  اختتالل قترار متی       های خویان در محیط پریش روان

توجهی به عقتل ستلیم و ابرازهتای     دقتی، بی توان به بی افراد، می نیاهای مرتبط در  جمله گرایش

ختویی بتا ستتایر    پتریش  کتته روان استت  شتده همچنتتین، مشتخص   هیجتانی نادرستت اشتاره کترد؛    
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هتتای  رهنگتتی، نتتاپختگی و گتترایش هتتای شخصتتیتی از جملتته نستتذیرفتن هنجارهتتای ف   وی گتتی

 (.8003پورزیو، ) خودکامگی همبستگی دارد

نلستون  کته توستط    در اجترای حسابرستی   یا حرفته تردیتد   کننتدۀ  عوامل تعیین یالگوطبق 

 یهتا  ی گت یو، (8020هتارت )  یا حرفته همچنتین چتارچو  تردیتد     و ارائه شتده استت   (8007)

شخصیتی حسابرسان )و در نتیجه، اختالتت شخصیت( به عنتوان عناصتری تأثیرگتذار بتر ستطح      

ناشتی از عوامتل    آثتار  پت وهش  در ایتن  . از ایتن رو، شتوند  یمت  حسابرسان مطرح یا حرفهتردید 

 یا حرفته ارائه شده است بتر ستطح تردیتد     V-DSM یالگوکه در  اختالتت شخصیت ةگان پن 

 .شود یمحسابرسان بررسی 

 پژوهش پیشینۀ

حسابرستی رفتتاری و بتا هتدف بررستی       حتوزۀ پ وهشی را در  (2378حاجیها و همکاران )

انجتا  دادنتد. آنهتا بترای      یریت گ میتصتم تردید حسابرسان و ارتباط آن با قضاوت و  یها ی گیو

ختتود از پرسشتتنامه استتتفاده نمودنتتد. نتتتای  ایتتن پتت وهش نشتتان داد کتته    یهتتا دادهآوری  جمتتع

 یریت گ میتصتم بر قضتاوت و   یا حرفههای تردید از جمله ایجاد وقفه در قضاوت و شک  وی گی

 ییشناستتا»بتتا عنتتوان  یدر پ وهشتت (2373ا )کیتت یلیو استتماع یمالنظتتر حسابرستتان متترثر استتت.

« یحسابرست  یهتا  رگذار بر مهارت حسابرستان در انجتا  قضتاوت   یثتأ یشتناخت روان یهتا ی گیو

 بتین ز یتمتتا  ی؛تزیت ر برنامته  مرحلتة در  یریپتذ  تیمستئول  شتناختی  های روان ی گتیته وک دریافتند

ی یتا  تکت ادرا هتای  ی گت یو ؛آزمون معتامالت  مرحلةدر  یو سازگار بوطمرناو  مربوطاطالعتات 

انتشتار گتزارش    مرحلتة در  یارکت هتا و خود  ات مانتده یت آزمتون جزئ  مرحلتة توجته در مربوط به 

 هستند.بتر قضاوت مناسب حسابرسان دارای بیشترین تأثیر ، یحسابرست

 یا حرفته و قضتاوت   یا حرفته تردیتد   یهتا  شتاخص  میتان  رابطتة همچنین در یک پ وهش، 

رویتایی و  حسابرسان مستقل شاغل در مرسسات عضو جامعته حستابداران رستمی ایتران توستط      
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، (8003هارت و همکاران ) شده لیتعد پرسشنامةبررسی شد. آنها با استفاده از  (2373همکاران )

مثبتت   رابطةی  پ وهش آنان بیانگر وجود حسابرر مستقل را گردآوری نمودند. نتا 220نظرات

بتا   (2372حستینی و همکتاران )   حسابرسان بود. یا حرفهو قضاوت  یا حرفهو معنادار بین تردید 

تعیتین  »و بتا تکیته بتر ابعتاد فتردی، پ وهشتی را بتا عنتوان          (8020هتارت )  یالگتو از  یریگ بهره

انجا  دادند. نتای  پ وهش آنان بیانگر « حسابرسان مستقل یا حرفهتأثیرگذار بر تردید  یها مرلفه

حسابرستان بتود؛ امتا     یا حرفهفردی بر تردید  تأثیر جستجوی دانش، اعتماد به نفس و در  میان

 نبودند. یا حرفهتردید  کنندۀ نییتب الگوسایر عوامل این 

ای آنهتا طتی پ وهشتی توستط      رسان مستقل بر تردید حرفته های رفتاری حساب تأثیر انحراف

کته یکتی از    (8007نلستون )  یالگتو بررسی شد. آنها با استتناد بته    (2376غالمرضایی و حسنی )

هتای رفتتاری بتر     های شخصیتی است، به این نتیجه رستیدند کته انحتراف    ابعاد اصلی آن وی گی

ی را بترای  یالگتو  ،در پت وهش ختود   (2376) و همکتاران  ولیتان  ای اثرگتذار استت.   تردید حرفه

راحتی نمودنتد. آنهتا از    ای حسابرستان ط  عوامل شخصیتی و رفتاری بر تردید حرفته تأثیر بررسی 

زمانی یک ساله دریافتند کته از جملته    بازه( طی یک ISM) 87ساختاری –طریق تحلیل تفسیری

بته   تتوان  یمت ای حسابرستان،   تأثیرگتذار بتر تردیتد حرفته     شخصتیتی و رفتتاری   ترین عوامتل  مهم

 های حسابرسی اشاره کرد. مهارت میزان تسلط آنها بر طرفی و بی

در پ وهشی به بررسی نقش تمایالت رفتاری )احساستات و  نیز  (2376کاردان و همکاران )

ها پرداختند. نتای  پ وهش آنان نشان داد کته   شرکت یگذار ارزشدر  گذاران هیسرماهیجانات( 

 یگتتذار احساستتات مثبتتت در مقایستته بتتا احساستتات منفتتی، دارای تتتأثیری متمتتایز در قیمتتت    

در یک پ وهش سطح تردید را در افراد دچار اختتالل چندشخصتیتی    (2722دل ) .هاست ییدارا

دارای ستطح   درصد از درمانگران با افرادی که 92بررسی نمود. نتای  پ وهش وی نشان داد که 

نکتار  ا -2 : را بته . او دتیتل وجتود ایتن درصتد بتات     انتد  شتده مواجته   انتد  بوده تردید بسیار شدید
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اد دارای توانتایی  توجه کمتر از حتد بته تعتداد بتاتی افتر      -8 ،مدت گسستگی شخصیت طوتنی

تصتویری بتالینی و طبیعتی از افتراد دچتار       ارائتة  دربتارۀ وجود سوءبرداشتت   -3و  چندشخصیتی

 اختالل چندشخصیتی مربوط دانست.

در  هتا  پت وهش پیش روی این نتو    ۀندیآرفتاری در حسابرسی و  یها پ وهشسیر تکاملی 

توانتد   هتای رفتتاری متی    . او دریافت که پت وهش بررسی شد (8002گرملین  ) توسط یا مطالعه

طی پ وهشی،  (8009ویکفیلد ) بخشی ایجاد کند. ابعاد نوینی را در حسابرسی و خدمات اطمینان

عناصتر   شتامل  را معرفی نمود. طبق ایتن تحلیتل کته   « سوءعملکرد مخر »نوعی تحلیل با عنوان 

، اختتالل  استفاده نمود و جسمانی روانی یها یبررسدر  آنهااز  توان یم که استارزشی و علمی 

انجا  یک های داخلی بدن برای  گردد که ارزش آن به علت ناتوانی مکانیز  موقعیتی تعریف می

 عمل ذاتی، منفی در نظر گرفته شود.

 (8020مونتی  )توسط  یا مطالعهای نیز در  شناختی بر تردید حرفه های روان تأثیر سوگیری

و « اتکتتا )و تعتتدیل( »، «اعتمتتادی فتترا» یهتتا یریستتوگبررستتی شتتد. او نتیجتته گرفتتت کتته     

تتأثیر تعتابیر و طترز تفکتر      .دارنتد ای حسابرستان   رفته تتأثیر منفتی بتر تردیتد ح    « پذیری دسترر»

. آنهتا  بررسی شد (8022گالور و پراویت )در پ وهشی توسط ای آنان  حسابرسان بر تردید حرفه

حستابرر شتاغل در مرسستات     26ای متشتکل از   را به جامعه« اجرایی»و « تعمقی»دو طرز تفکر 

ای بته ایتن نتیجته     المللی القا نمودند و با استناد به معیارهتای تردیتد حرفته    بینحسابرسی محلی و 

 ای حسابرسان در تفکر تعمقی بیشتر از تفکر اجرایی است. تردید حرفه میزان رسیدند که

تریان حسابرسان و مش را بینای  میان اعتماد و تردید حرفه رابطة (8029آشوائر و همکاران )

. نتای  پ وهش آنها نشتان داد کته قتوانین موجتود بته تفکیتک حسابرستان از        بررسی کردند آنها

 (8022) همکارانکِنِچِل و  ای مرثر نیست. انجامد و بر در  مشتریان از تردید حرفه مشتریان می

هتای کلتی موجتود در پایگتاه      از حسابرستان مستتقل و نیتز داده    شتده   کستب با استفاده از نتتای   
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رابطته وجتود    ،ای حسابرسان مستقل و کیفیتت حسابرستی   مشتریان دریافتند که میان تردید حرفه

های  دارد. آنها همچنین دریافتند که میان تردید و عملکرد سرپرست گروه حسابرسی در شرکت

 رابطه وجود دارد. ،مختلف

 وهشمفهومی پژ الگو

 پرسشتنامة ی بتر مبنتتا   8شتمارۀ  ل کدر قالتب شت   یمفهتوم  الگتو پت وهش،   پیشینةا توجه به ب

پنجم راهنمای  نسخةشخصیت ) ختالتتا پرسشنامة( و 8020هارت، ای ) های تردید حرفه مرلفه

 نشتان داده ( 8023پزشتکی آمریکتا،    روان انجمتن شتناختی،   های روان تشخیصی و آماری اختالل

 شتده استت.

 پژوهش یها هیفرض

استار   گذشتته و همچنتین بتر    یهتا  پت وهش با توجه به هدف پ وهش، مبانی نظری، نتای  

  :گردد یمتدوین شرح زیر  هبفرعی  یها هیفرضو  فرضیة اصلی مطرح شده، یمفهوم یالگو

معنتادار   ای آنتان  تردیتد حرفته   و حسابرسان مستقلاختالتت شخصیتی میان  رابطة: فرضیة اصلی

 .است

تردیتد   و ورزی اختالتت شخصتیتی حسابرستان مستتقل    بُعد مخالفتمیان  رابطة :2 فرضیة فرعی

 است.  معنادار  ای آنان حرفه

ای  تردیتد حرفته   و بُعد گسلش اختالتت شخصیتی حسابرسان مستقل میان رابطة :8 فرضیة فرعی

 است.معنادار  آنان

تردیتد  و منفتی اختتالتت شخصتیتی حسابرستان مستتقل       عاطفتة بُعد میان  رابطة :3 فرضیة فرعی

 است. معنادار ای آنان حرفه

تردیتد  و بُعد مهارگسیختگی اختالتت شخصیتی حسابرستان مستتقل   میان  رابطة :2 فرضیة فرعی

 است. معنادار ای آنان حرفه
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 ذهن پرسشگر

 یمنف ۀعاطف

 گسلش

 ورزی مخالفت

 مهارگسیختگی

 خوییپریشروان

 اختالالت شخصیتی

 وقفه در قضاوت

 جستجوی دانش

 یفردانیمدرک 

 اعتماد به نفس

 رأیاستقالل 

 یاحرفهتردید 

ختویی اختتالتت شخصتیتی حسابرستان مستتقل بتر        پتریش  بُعتد روان میان  رابطة :2 فرضیة فرعی

 است. معنادارای آنان  تردید حرفه

 

 مفهومی پژوهش یالگو. 0شکل شمارۀ 

 متغیرهای پژوهش
 متغیر مستقل

 پرسشتنامة  شتدۀ  خالصته فُتر   استفاده از اختالتت شخصیتی حسابرسان مستقل: این متغیر با 

کته توستط    (PID-5-BF)30پتنجم  نستخة  -شناختی های روان راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

مزبور مشتمل  پرسشنامة. شود یمسنجیده  ،تدوین شده است (8023پزشکی آمریکا ) انجمن روان

شتناختی   هتای روان  پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل نسخةسرال است و بر اسار  82بر 

(DSM-V .تهیه شده است ) پتذیر را   سیستم ابعادی انعطتاف  (8023) آمریکا یپزشک روانانجمن

 شخصتیتی  ةطیحکه در پن   است نموده صفت نابهنجار شخصیت اختصاصی تدوین 82بر اسار 

نتاامنی و جتدایی(، گستلش     اضتطرا ، ثبتات هیجتانی، احستار    ) یمنف عاطفةبه شرح:  مشخص

)دستتکاری کتردن، تقلتب، بتزرگ      یورز مخالفتت )انزوا، فقدان لتذت، اجتنتا  از صتمیمت(،    
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)باورهتا و   ختویی  پریش روانو  (یپرت حوارتکانشگری،  ،بی مسئولیتی) مهارگسیختگیمنشی(، 

بترای ستنجش هتر     .شتوند  یمت  یبنتد  طبقهبدتنظیمی ادراکی(  تجار  غیرعادی، گریز از جمع و

امتیتازی   2هتر گویته بتر مبنتای مقیاستی       صفت نابهنجار پن  گویه تخصیص داده شده است کته 

و   8گاهی یا تا حدودی صتحیح =   ،2گاهی یا تا حدودی غلط =  ،0)بسیار غلط یا اغلب غلط = 

 92تتا   0ای از  شتود. امتیتاز کتل دارای محتدوده     بندی می ( رتبه3بسیار صحیح یا اغلب صحیح = 

هتای   خواهد بود؛ هرکتدا  از وی گتی  است و هرچه امتیاز بیشتر باشد، اختالل شخصیتی نیز بیشتر 

چه امتیاز بیشتر باشد، اختتالل شخصتیتی    است و هر 22 تا 0ای از  شخصیتی، دارای امتیازی دامنه

شخصتیت   یشناست  بیآست ابعتادی   یهتا  الگتو تلفیقتی از   ،الگواین  در آن دامنه بیشتر خواهد بود.

 .باشد می متمرکز بر صفات نابهنجاراست که 
 وابسته متغیر

ای کته   های تأثیرگذار بر تردید حرفه مرلفه پرسشنامةاستفاده از با  : این متغیریا حرفهتردید 

 یا حرفته  تردیتد  (8020هارت )به باور . شود یمسنجیده  ،ارائه شده است (8020هارت )توسط 

 پرسش در ذهن ذهن پرسشگر )تواناییاست که عبارتند از:  مرلفهشش  شتمل برم حسابرسی در

 اطالعتات  آوری جمتع  و وقفته در قضتاوت )تأمتل    ،عمل حسابرستی(  طی مسأله صحت مستمر

عالقته   بتا  همراه کنجکاوانه حسابرر جستجوی دانش )ذهنیت ،پشتیبان پیش از قضاوت( اضافی

که منجر به بتروز یتک    ییها زهیانگ)فهم دتیل یا  یفرد انیمدر   ،شواهد( جستجوی وی برای

 که حسابرسان اعتماد و صداقت اعتماد به نفس )میزان ،(شود یمی صاحبکار سو رفتار خاص از

 ةشتجاعان  یریت گ میتصتم ( و استتقالل رأی ) شتود  یمت  منجتر  رفتارهتا  و هتا  گیری نگترش  شکل به

 2در مقیتار لیکترت از    ها پاسخ .(حسابرسیاظهارنظرهای  ثبات و ارائه حسابرر برای ارزیابی،

 220تتا   30از  توانتد  یمت امتیازها  ۀمحدودو  شود یم یبند رتبه)بسیار موافق(  2)بسیار مخالف( تا 

 است.   یا حرفهسطح باتتر تردید  دهندۀ نشانمتغیر باشد که افزایش امتیاز 
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 پژوهش یشناس روش

آمتاری استتتفاده از  ایتن پت وهش از حیت  روش پیمایشتی استت کتته بتا استتفاده از تحلیتل         

آزمون معتادتت ستاختاری   ( و فرضیة اصلی)جهت آزمون  32رگرسیون حداقل مربعات معمولی

. در بختش نظتری، بتا رجتو  بته      شتود  یمت نجتا   فرعتی ا  یها هیفرضآزمون جهت )تحلیل مسیر( 

آوری  جمعهای اینترنتی معتبر، اطالعات مورد نیاز برای انجا  پ وهش  ها و پایگاه ها، مجله کتا 

هتا از دو پرسشتتنامه   آوری داده جمتع  منظتتور بته ستسس در بختتش مطالعتات میتدانی،     .شتده استت  

 از شخصتیت(، )اختالتت بین  های متغیر پیش مرلفه یبررس یرااستاندارد استفاده گردیده است. ب

پتنجم   نستخة  -شتناختی  هتای روان  راهنمای تشخیصی و آماری اختالل پرسشنامة شدۀ خالصهفُر  

(PID-5-BF) استتفاده   ،استت  دهیت گردتتدوین   (8023) آمریکتا  یپزشک روانانجمن  که توسط

. استت  ت نابهنجار شخصتیت اصف برای سنجش یک مقیار خودسنجی این پرسشنامه شده است.

 عد یا حیطه نابهنجار شخصیت طراحتی شتده  ابعادی پن  بُ الگوارزیابی با هدف  در واقع این ابزار

عد شتامل پتن  متاده بتا بتار عتاملی بتاتتر در هتر حیطته          آن در هر بُ از مستخرجهای  و ماده است

ت اصتف  ة(. این مقیتار پتن  حیطت   8028 همکاران،و  ؛ رایت8022کروگر و همکاران، باشد ) می

ختویی را   پتریش  ، مهارگستیختگی و روان یورز مخالفتت ، گستلش،  یمنف عاطفةشخصیتی شامل 

متشتکل   ییها نمونهآن را در  یسنج روان یها ی گیو (8022کروگر و همکاران ) .ردیگ یمدربر 

آن را از  یهتا  اریت مقو همستانی درونتی    انتد  دادهاز جمعیت عادی و بیماران مورد بررسی قترار  

کوتتاه ایتن    نستخة و ستاختار عتاملی    یستنج  روان یهتا  ی گت یو. اند نمودهگزارش  72/0تا  93/0

مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی کتل آن   (2372همکاران ) عبدی وپرسشنامه در ایران توسط 

 گزارش شده است. 27/0تا  96/0آن بین  یها عاملو همسانی درونی  26/0

شتونده( از   ینت یب شیپت حسابرسان مستتقل )متغیتر    یا حرفهتردید  یها مرلفهبررسی  منظور به

در طیتف لیکترت   ستترال   30ن پرسشتنامه شتامل   ی. اشده است استفاده (8020هارت ) پرسشنامة
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)ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت، جستجوی دانش،  ای تردید حرفه بعد مختلف ششته کاستت 

برای ارزیابی  ها پ وهشدر عمو   .سنجد یم را ، اعتماد به نفس و استقالل رأی(یفرد انیمدر  

کته   شتود  یماستاندارد استفاده  پرسشنامةحسابرسان مستقل از این  یا حرفهتردیدگرایی و تردید 

بوده و روایی و پایایی سئواتت آن در کشورهای مختلف  23/0میزان آلفای کرونباخ آن باتی 

 (.2373رویایی و همکاران، از جمله هلند، آمریکا و ایران به اثبات رسیده است )

 پژوهش نمونۀآماری و  ۀجامع
حسابرستی و   مرسستات  در شتاغل  حسابرسانآن دسته از  پ وهش شاملاین  آماری ةجامع

 حستابدار  آزمتون  در شترکت  شرایط حائز یابوده  رسمی حسابدار که است سازمان حسابرسی

قابتل   نمونةتعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران با حجم برای  .(نفر 8200بالغ بر ) هستند رسمی

دست آمده بتا در نظتر گترفتن ستطح     ه ب نمونةتعداد  ،این اسار که بر است شدهدسترر استفاده 

امکان عد  برگشتت برختی    از این رو، با درنظر گرفتن .باشد یم نفر 320تعداد  درصد، 2خطای 

از بتین   در نهایتت  کته  ارستال شتد   کننتدگان  مشتارکت بترای   پرسشتنامه  200ها، تعداد  پرسشنامه

شترایط استتفاده    حتائز ( درصد 26 ییگو پاسخنرخ ) پرسشنامه 873های ارسالی، تعداد  پرسشنامه

پت وهش   یهتا  هیفرضهای آماری تز  برای آزمون  تحلیل. بود در تجزیه و تحلیل نهایی پ وهش

انجتا    سازی معتادتت ستاختاری   الگوو تکنیک  با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی

 آزمتون رگرستیون  ( جهتت  7 نستخة ) EViews افتزار  نتر  ، از فرضیة اصتلی آزمون  منظور بهشد. 

استفاده شد )با توجه به ضرورت وجود متغیرهای کنترلی در آزمون رگرسیون، در این فرضیه از 

 یهتا  هیت گوفرعتی کته درآنهتا     یها هیفرضاستفاده شد( و برای آزمون  یشناخت تیجمعمتغیرهای 

( بترای  8 نستخة ) Smart PLS افتزار  نتر  اختالتت شخصیت مورد آزمون قرار گرفتته استت، از   

( 82 نستخة ) SPSS افتزار  نتر  )معادتت ساختاری( استفاده شد. در نهایت، از  آزمون تحیل مسیر

 استفاده شد. طرفه کیآزمون تحلیل واریانس برای 
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قترار داده شتد    کنندگان شرکتدر اختیار  و حضوری مستقیم صورت بهیا ها  پرسشنامه ةکلی

، تعتدادی  هتا  پرسشتنامه  همچنتین، بترای بررستی روایتی     آنهتا ارستال شتد.    ةو یا به نشانی رایانامت 

 اهتتدر اختیتتار افتتراد خبتتره قتترار داده شتتد و از آنتهیتته و  (پرسشتتنامه 30پرسشتتنامه اولیتته )شتتامل 

مشتکالت   شتدن آن بیتان کننتد. بته دلیتل شناستایی ن      پیرامتون  اخود ر هایدرخواست شد تا نظر

متورد نظتر از روایتی تز  برختوردار      یهتا  پرسشتنامه گیری شد که  نتیجه ها،مفهومی از جانب آن

 (.202/0)دارای آلفای کرونباخ کلی  باشند یم

 پژوهش یها افتهی
 آمار توصیفی
 یهتا  هیفرضت در بخش را که هش این پ ومتغیرهای  مربوط بهمار توصیفی آ 2شمارۀ  جدول

هتای  معیاردر بتین   نشتانگر آن استت کته   نتای  ارزیتابی  . دهد یمنشان  نها اشاره شده آب پ وهش

و  890/2بته میتزان   ی ورز مخالفت شاخص به میانگین مربوطمقدار اختالتت شخصیتی بیشترین 

بته   استتقالل رأی ای نیز بیشترین مقدار میانگین مربوط بته شتاخص    رهای تردید حرفهمعیادر بین 

اختتالتت  رهتای  معیابیشتترین و کمتترین انحتراف معیتار در بتین      همچنتین،  است.  722/2 میزان

( و در بتین  282/0و  909/0) ی و گسلشورز مخالفتهای  ترتیب مربوط به شاخصبه  شخصیتی

و  209/0قضتاوت )  و وقفته در  اعتمتاد بته نفتس    نیز به ترتیب مربوط به یا حرفههای تردید عیارم

استت. بتا    شتده  مطترح هتای   از پرستش  کننتدگان  مشارکتجامع   در نشانگر( است که 229/0

دارای سابقه کار  شود که افراد ، مالحظه می(2شمارۀ )جدول  یشناخت تیجمعمشاهده متغیرهای 

 32درصد، افراد دارای سن بین  29های بزرگ با  سسهردرصد، شاغلین در م 20سال با  20الی  2

درصتد و   66درصتد، قشتر متردان بتا      32با  ارشد انسرپرست ای سرپرستدرصد،  22سال با  20 تا

هتای   گتروه  میتان ستایر  درصد؛ بیشترین میزان مشتارکت را در   22شاغلین در بخش خصوصی با 

از آن  استت کته   یگتر یکرونباخ عامل د یب آلفایمقدار ضرهمچنین،  اند. خود داشته یا سهیمقا
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ن یت . مقتدار ا شتود  یمت  ستنجش استتفاده   یالگتو  ی( درونینان )سازگاریت اطمیقابل یابیارزبرای 

 بته  6/0 ر کمتتر از یمقتاد  و استت  شریپتذ قابل  9/0 یر باتیر است که مقادیمتغ 2تا  0ب از یضر

از یتک  هتر   یکرونبتاخ بترا   یب آلفتا یر ضتر یمقتاد شتود.   یمت  یابیت نتامطلو  ارز مقتادیر   عنوان 

 .باشد یم 9/0از  رباتت یا حرفهمتغیرهای اختالتت شخصیتی و تردید 
 یشناخت تیجمع. توزیع فرآوانی متغیرهای 1شمارۀ جدول 

 کل 20بیش از  20تا  22 20تا  32 30تا  82 کنندگان شرکتسن 

 کل
 873 28 93 280 22 تعداد

 00/2 02/0 82/0 22/0 30/0 درصد

 کل 80بیشتر از  80تا  26 22تا  22 20تا  2 )سال( کنندگان شرکتسابقه کار 

 کل
 873 82 22 202 229 تعداد

 00/2 02/0 22/0 39/0 20/0 درصد

 مقیار محیط کار )اسمی(
 ةمرسس

 کوچک
 بزرگ ةمرسس

دارای 

 نمایندگی
 کل سایر

 کل
 873 22 7 232 208 تعداد

 00/2 22/0 03/0 29/0 32/0 درصد

 موقعیت شغلی فعلی
حسابرر یا 

 حسابرر ارشد

سرپرست یا 

 سرپرست ارشد

مدیر یا شریک 

 حسابرسی
 کل سایر

 کل
 873 83 26 222 203 تعداد

 00/2 02/0 27/0 32/0 32/0 درصد

 کل مرد زن  کنندگان شرکتجنسیت 

 کل
 873 273 200 تعداد

 00/2 66/0 32/0 درصد

 کل بخش خصوصی دولتیبخش  نو  محیط کار )اسمی(

 کل
 873 290 283 تعداد

 00/2 22/0 28/0 درصد
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 وابسته متغیر بودن بررسی نرمال

 ۀآمتار  از نمونه، حجم بودن بات به توجه با شش گویه وابسته، بودن نرمال بررسی منظور به

z نرمال احتمال نمودار و برآوردگرها این معیار خطای به کشیدگی و چولگی نسبت از حاصل 

 توان یم نباشد، بیشتر 76/2 عدد از آماره این قدرمطلق که مقدار صورتی . دره استشد استفاده

 آمتده،  دستت ه بت  نتای  ندارد. طبق زیادی نرمال، انحراف توزیع از مورد نظر متغیر که پذیرفت

 . ایتن استت  76/2مقتدار   از کمتتر  وابستته شش گویه متغیتر   از هریک به مربوط z ۀآمار مقدار

 ،. بنتابراین باشتد  یمت  برقترار  کشتیدگی  میتزان  متورد  در هم و چولگی میزان مورد در هم نتیجه

 ندارند. معناداری انحراف نرمال توزیع از این شش گویه توزیع که گرفت نتیجه توان می
 روایی واگرا( -اعتبار تشخیصیهمبستگی بین متغیرها )

نتتای   . دهتد  یمت متغیرهتای پت وهش را نشتان     میتان  مبستتگی )پیرستون(  ه 8شتمارۀ   جدول

ابعتاد   میانهمبستگی  درجههمبستگی بین ابعاد، مربوط به بیشترین  نشانگر آن است که ها یبررس

 است. 229/0 آن ی است که مقدارختگیمهارگسیی و خو شیپر روان
 . همبستگی میان متغیرهای پژوهش0شمارۀ جدول 

 ییخوپریش  روان مهارگسیختگی ورزی مخالفت گسلش منفی عاطفة متغیر

 -229/0** -222/0** -222/0* -328/0** -882/0** ذهن پرسشگر

 -203/0** -272/0 -223/0* -377/0** -820/0** وقفه در قضاوت

 -262/0** -220/0* -282/0* -326/0** -820/0** جستجوی دانش

 -877/0** -326/0** -222/0 -208/0** -322/0** فردی یانمدر  

 202/0 032/0 79/0 222/0 -289/0** استقالل رأی

 -829/0* -873/0* 229/0 -302/0** 027/0 اعتماد به نفس
 معنادار است. 10/1و  18/1به ترتیب در سطح  *، **

شتود کته    مشتاهده متی   8شمارۀ سطح معناداری هریک از ابعاد در جدول  ریمقادبه  با توجه

  انجتا   یهتا  یبررست طبتق  انتد.   اکثر ابعاد مذکور از لحاظ سطح معناداری مورد تأیید قترار گرفتته  
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و  یا حرفته تردید  یفرد انیممنفی با معیار در   رابطة، اختالتت شخصیتی دارای بیشترین شده

معیار مهم دیگتری کته   همچنین، است.  یا حرفهرأی تردید  مثبت با معیار استقاللِ رابطةبیشترین 

آن  رابطة با در مقایسه آن یها شاخصیک سازه با  رابطة، میزان شود یمبا روایی واگرا مشخص 

ایتن   حتاکی از  الگتو روایی واگرای قابل قبتول یتک    کهدین مفهو  است؛ ب ها سازهسازه با سایر 

 یهتا  ستازه ختود دارد تتا بتا     یهتا  شتاخص تعامل بیشتری با  ،الگویک سازه در حقیقت است که 

 روایی واگرا وقتی در سطح قابتل قبتول استت کته میتزان      ،(2722) فورنل و ترکربه باور دیگر. 

AVE  یعنتی مربتع    دیگتر  یهتا  ستازه هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بتین آن ستازه و   برای(

 صتادق ؛ که این امر در پت وهش انجتا  شتده    باشد الگو( در ها سازهمقدار ضرایب همبستگی بین 

 .است

 (3شتمارۀ  )جتدول   طرفته فرضتیه پت وهش     نتای  حاصل از آزمتون تحلیتل واریتانس یتک    

ای در  است، میزان تردید حرفه 022/26که برابر با  Fآمارۀ با توجه به مقدار  گر آن است کهنشان

 ابعاد مختلف اختالتت شخصیتی یکسان نیست.
 برای متغیرهای پژوهش طرفه کی. نتایج تحلیل واریانس 3شمارۀ جدول 

 سطح معناداری Fآمارۀ  میانگین مجمو  مربعات آزادی ةدرج مجمو  مربعات 

 788/33 2 222/66 ها بین گروه

 782/0 827 862/202 ها درون گروه 000/0 022/26

 - 873 206/223 مجمو 

ای بتر حستب    کته شتاخص تردیتد حرفته     بیتانگر آن استت  همچنین، نتتای  آزمتون تتوکی    

. شتود  یمت  بنتدی  ها در سطح هر یک از اختالتت شخصیتی در پن  گتروه همگتن طبقته    میانگین

، 827/0بتا درصتد فراوانتی     ی در گتروه اول ورز مخالفتت  ،آزمتون تتوکی   طبتق  دیگتر،  سخنی به

بتا درصتد فراوانتی     ی در گتروه ستو   منفت  عاطفة، 067/0با درصد فراوانی  در گروه دو  گسلش

یی در گتروه  ختو  شیپر روانو  082/0با درصد فراوانی  گی در گروه چهار ختیمهارگس، 060/0
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ضمناً درصد فراوانی افراد فاقتد اختتالل نیتز     است.شده بندی  طبقه 027/0با درصد فراوانی  پنجم

 است.  292/0برابر با 
 . خالصه نتایج آزمون فرضیۀ اصلی پژوهش4جدول شمارۀ 

 (P.S) یا حرفه دیترد متغیر وابسته:

 سطح معناداری tآمارۀ  خطای استاندارد بیضرا متغیر

 076/0- 088/0 363/2- 000/0 (P.D)شخصیتی ختالتتا

 023/0 270/0 236/0 668/0 (AGEسن )

 969/8 892/0 033/20 000/0  (EXP) کار سابقه

 202/0 022/0 327/8 022/0 (J.E) محیط کار

 262/0 068/0 228/8 020/0 (J.P) شغلیموقعیت 

 232/0 080/0 622/6 000/0 (GEN) جنسیت

 702/9 282/0 088/6 000/0 (SCA) مقیار محیط کار

 926/0 -890/0 239/0 -039/0 مقدار ثابت

R
2

 R
2

adj 
 سطح معناداری Fآمارۀ  آمارۀ دوربین واتسن

238/0 289/0 272/2 696/28 000/0 

P.Sit = α0 + α1P.Dit + α2AGEit + α3EXP+ α4 J.Eit + α5J.Pit + α6GENit + α7SCAit + εit 

 ها هیفرضآزمون نتایج 
 فرضیۀ اصلیآزمون 

ارائه شده است. اطالعتات   2شمارۀ در جدول  پ وهش فرضیة اصلینتای  حاصل از آزمون 

 نمونتة در ستطح کلتی    Fآمتارۀ  مقدار  درنظر گرفتنبا  بیانگر آن است کهمندرج در این جدول 

 ،عتالوه  بته  .باشتد  یمت درصد معنتادار   72است، الگو در سطح  696/28مورد رسیدگی که برابر با 

 یدرپت  یپت وجود خودهمبستگی که نشانگر رد است،  272/2واتسون برابر با  آمارۀ دوربینمقدار 

R. مقدار است در اجزای اخالل رگرسیون
2

adj استت. بنتابراین، بتا توجته بته ایتن        289/0بتا   برابر

متغیتر   لهیوست  بته ای( را  درصد از تغییرات متغیتر وابستته )تردیتد حرفته     9/28 میزان توان یممقدار 

کار، محیط کتار، موقعیتت شتغلی،     کنترلی )سن، سابقهمتغیرهای مستقل )اختالتت شخصیتی( و 
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یجته، ستطح معنتاداری مربتوط بته متغیتر       کترد. در نت  ینیب شیپ( کار جنسیت و مقیار نو  محیط

اختتالتت شخصتیتی و تردیتد     وجود رابطه منفی و معنادار میتان  دهندۀ نشاناختالتت شخصیتی 

 میتان اختتالتت شخصتیتی   میتزان   عبتارتی، بته هتر انتدازه     . بته استت  ان مستتقل حسابرس ای حرفه

 ای آنان نیز کاهش خواهد یافت. تردید حرفه سطح حسابرسان مستقل افزایش یابد،
 ی فرعی پژوهشها هیفرض. نتایج آزمون 4جدول شمارۀ 

 یة مربوطهفرض نتیجه tۀ آمار ضریب مسیر رابطه

 فرضیة فرعی اول پذیرش فرضیه -972/8 -022/0 ای ی و تردید حرفهمنف عاطفة

 فرعی دو فرضیة  پذیرش فرضیه -727/2 -209/0 ای گسلش و تردید حرفه

 فرضیة فرعی سو  پذیرش فرضیه -732/8 -023/0 ای ورزی و تردید حرفه مخالفت

 فرضیة فرعی چهار  پذیرش فرضیه -722/3 -299/0 ای مهارگسیختگی و تردید حرفه

 فرضیة فرعی پنجم پذیرش فرضیه -093/8 -870/0 ای خویی و تردید حرفه پریش روان

 فرعی یها هیفرضآزمون 

فرعتی( و شتکل    یهتا  هیفرضت )نتای  آزمون  2شمارۀ اطالعات مندرج در جدول با توجه به 

برای هتر یتک از    tآمارۀ ساختاری پ وهش( و با درنظر گرفتن ضریب مسیر و  یالگو) 3شمارۀ 

 توان یمنخست،  فرضیة فرعی: درخصوص دیآ یمدست ه های فرعی پ وهش، این نتای  ب فرضیه

 .Pای ) بتا تردیتد حرفته   معنادار  یمنف رابطة یدارا( Neg. Affect) یمنف عاطفةنتیجه گرفت که 

Skepticism آمتتارۀ و  -022/0( استتت )ضتتریبt 972/8-).  فرعتتی دو ،  یهتتا هیفرضتتدرمتتورد

و  -209/0ای استت )ضتریب   با تردیتد حرفته  معنادار  یمنف رابطة یدارا( Detachmentگسلش )

( نیتز  Antagonismورزی ) ستو ، مخالفتت   فرعتی فرضتیة  متورد   همچنتین در  .(-t 727/2آمارۀ 

در  .( استت -t 732/8آمارۀ و  -023/0ای است )ضریب  با تردید حرفهمعنادار  یمنف رابطة یدارا

( Disinhibitionآن استت کته مهارگستیختگی )    کننتدۀ  انیت بچهار  نیز  فرضیة فرعی، جهتاین 

در  .(-t 722/3آمتارۀ  و  -299/0ای استت )ضتریب    بتا تردیتد حرفته   معنتادار   یمنفت  رابطة یدارا
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 یمنفت  رابطتة  یدارا( Psychoticismختویی )  پتریش  پتنجم، روان  فرضتیة فرعتی  نهایت، درمورد 

 ( است.-t 093/8آمارۀ و  -870/0ای است )ضریب  با تردید حرفهمعنادار 
 

 
 ساختاری پژوهش )تحلیل مسیر( الگو. 3شمارۀ شکل 

ارائه شده است.  6شمارۀ پ وهش در جدول  یالگومرتبط با  یها آمارهاطالعات مربوط به 

برابتر  ، الگتو بترازش کلتی    بته ط ومربت  GOF ۀآمتار مقتدار  ، جدول این طبق اطالعات مندرج در

R. مقدار استکلی  یالگوبرازش مناسب  کنندۀبازگوکه  باشد یم 222/0
است  223/0برابر با  2
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D2 
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 ةلیوست   بته ای( را  درصد از تغییترات متغیتر وابستته )تردیتد حرفته      3/22 توان یم دهد یم که نشان

ختویی(   پتریش  ورزی، مهارگستیختگی و روان  ، گسلش، مخالفتت یمنف عاطفةمتغیرهای مستقل )

Q ۀآمتار  بودن  مثبتهمچنین کرد.  ینیب شیپ
نشتان   استت،  الگتو متغیرهتای   بیتانگر کیفیتت   کته  2

، شاخص قابلیت اعتبار طرفی . ازی برخوردارندکیفیت مناسب که تمامی متغیرهای الگو از دهد یم

اعتبتار ترکیبتی )پایتایی(     دهنتدۀ  نشتان گیتری متغیرهتای پت وهش،     های اندازه ( سازهCRمرکب )

( نیتز، بیتانگر اعتبتار    AVEهمچنین، شاخص واریانس استخراج شتده ) . است مناسب این متغیرها

 گیری است. مناسب ابزارهای اندازه
 پژوهش یالگوهای مرتبط با  . خالصه آماره4شمارۀ  جدول

AVE CR Q متغیر
2

R آلفای کرونباخ 
2 

GOF 
 222/0 276/0 972/0 903/0 ای تردید حرفه

223/0 222/0 

 202/0 382/0 202/0 989/0 منفی عاطفه

 903/0 862/0 969/0 672/0 گسلش

 973/0 892/0 927/0 679/0 ورزی مخالفت

 906/0 877/0 228/0 932/0 مهار گسیختگی

 920/0 822/0 922/0 629/0 خویی پریش روان

 و پیشنهادها یریگ جهینت
 یهتا  قضتاوت تتأثیری مستتقیم بتر     ،شخصتیتی  یهتا  ی گیودرنظر گرفتن این واقعیت که  با

اقتصادی افتراد در   یها یریگ میتصمگزارش خود را که مبنایی برای  ،حسابرر د وحسابرر دار

از ادعا نمتود کته آگتاهی     توان یم لذا ؛کند یمصادر  ها قضاوتبازار سرمایه است، بر اسار این 

از اهمیت باتیی  ،آنان یا حرفه یها قضاوترفتار حسابرسان و  تأثیرگذار برشناختی  عوامل روان

 یا حرفته عد نابهنجار شخصتیت بتر تردیتد    برخوردار است. از این رو، در این پ وهش تأثیر پن  بُ

 حسابرسان مورد بررسی قرار گرفت.



 49/ 23/ پیاپی 0291/ تابستان 3مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ دهم/ ش 

 

 
 

یکتتی از ابعتتاد  عنتتوان  بتتههتتای شخصتتیتی حسابرستتان  وی گتتی (8007نلستتون ) یالگتتودر 

کته بتر    شتد مطترح   از شواهد و ایجاد توانایی حل مسائل در آنانحسابرسان تأثیرگذار بر در  

تردیتد   (8020هتارت ) همچنتین   گذارد. تأثیر میحسابرسان ای  قضاوت و در نتیجه، تردید حرفه

به شرح ذهن پرسشگر )پرر و جوگری(، وقفه در  شخصیتی عد مختلفای را شامل شش بُ حرفه

گیری(، جستجوی دانتش )کنتد و کتاو درخصتوص موضتو (،       اوت تا نتیجهقضاوت )تعویق قض

ها و رفتتار افتراد(، استتقالل رأی )تصتمیم شخصتی درخصتوص        فردی )در  انگیزه در  میان

   های فردی( دانستند. شواهد تز ( و اعتماد به نفس )احسار ارزشمندی و باور به توانایی

ورزی  شتامل مخالفتت   اختتالتت شخصتیتی  عتد  پن  بُ (8023)پزشکی آمریکا  انجمن روان

منفتی   عاطفتة هتای کتاری(،    )رفتار تقابلی در برابر دیگران(، گُسلش )احسار دوری از موقعیتت 

داری( و  هیجانتتتات منفتتتی(، مهارگستتیختگی )عتتتد  خویشتتتتن  تجربتتة )گتترایش متتتتوازن بتتته  

رفتتاری متتداول در افتراد دچتار اختتالل ذهنتی( را در        هتای  خویی )نمتایش وی گتی   پریش روان

( DSM-Vشتناختی )  هتای روان  راهنمای تشخصیی و آمتاری اختتالل   شدۀ شیرایو نسخةآخرین 

ارائه نمود. در پ وهش جاری نیز با تکیه بر این اصل، تتأثیر ابعتاد شخصتیتی نابهنجتار بتر تردیتد       

 ای حسابرسان بررسی شد. حرفه

هتای شخصتیتی حسابرستان مستتقل و تردیتد       نتای  این پ وهش نشان داد کته میتان اختتالل   

بته   .است پ وهش اصلی ةیفرض کنندۀدییتأای منفی و معنادار وجود دارد که  ای آنان، رابطه حرفه

. دارنتد  یا حرفته منفی و معنادار با تردیتد   یا رابطهدر مجمو   طور خالصه، اختالتت شخصیتی

بتا برختی از    ،اختالتت شخصتیتی یکی از ابعاد  عنوان  به ورزی مشاهده شد که مخالفتهمچنین 

 ؛مثبتت استت   رابطتة أی و اعتماد به نفس دارای اندکی استقالل رای مانند  های تردید حرفه مرلفه

، گتر ید به عبارت .گردد ای منجر نمی و بنابراین، به بهبود تردید حرفه اما این رابطه معنادار نیست

 .شود ینم یا حرفه تردیدمنجر به ورزی نابهنجار  الفتمخ
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در اجترای کتار    یا حرفته خود که به عوامل تأثیرگذار بر تردیتد   یالگو در (8007نلسون )

، کنتد  یمت ارائته   یا حرفته در چتارچوبی کته بترای تردیتد      (8020هارت )و  پردازد یمحسابرسی 

شخصیتی حسابرسان و در نتیجه، اختالتت شخصیتی را به عنوان عواملی تأثیرگتذار   یها ی گیو

 یهتا  یریستوگ با بررسی تأثیر  (8020) مونتی همچنین، . کردند قلمداد یا حرفهبر سطح تردید 

« اتکتا )و تعتدیل(  »، «فرا اعتمادی» یها یریسوگنتیجه گرفت که  یا حرفهبر تردید  یشناخت روان

دستت آمتده توستط    ه نتتای  بت   ای حسابرسان دارند. تأثیر منفی بر تردید حرفه« پذیری دسترر»و 

 ست.ا راستاپ وهش هماین  یها افتهیاین پ وهشگران با 

ستازمان  توستط   کته  راهکارهتای علمتی و عملتی    همچنتین  و با توجه به نتای  این پت وهش 

، توصتتیه شتتده استتت  شخصتتیتی یهتتا اختتتاللکتتاهش میتتزان  بتترای (8022بهداشتتت جهتتانی )

 :شود یمپیشنهادهایی بدین شرح ارائه 

سرمایه در مرسسات حسابرسی استت، پیشتنهاد    نیتر مهمبا توجه به اینکه نیروی انسانی  -

مرسسات حسابرسی با تمرکز بیشتر بر موضوعات مربوط به اختالتت شخصتیتی نیتروی    شود یم

از دانش روانشناستان، نستبت بته شناستایی و      یریگ بهرهانسانی خود، در مقاطع زمانی مناسب و با 

 رفع اختالتت شخصیتی تأثیرگذار بر کیفیت کار حسابرسان اقدا  نمایند.

ایتن نتو  اختتالتت،     هنگا  بهدر راستای پیشگیری از وقو  اختالتت شخصیتی و رفع  -

مشخص، نسبت بته تشتریح موضتوعات     یها برنامهمرسسات حسابرسی با تدوین  شود یمپیشنهاد 

مرتبط با اختالتت شخصیتی برای کارکنان خود و ارتقاء سطح دانش آنتان در ایتن زمینته اقتدا      

 نمایند.

بتا عتد  واگتذاری کارهتای نتامرتبط بته حسابرستان، آمتوزش ایجتاد           شود یمپیشنهاد  -

ریزی به آنان و حذف انتقادهای نابجتا،   توانایی دسترسی ذهنی به اطالعات مثبت در جهت برنامه

همچنین، پیشتنهاد   منفی را در حسابرسان کاهش داد و عملکردشان را بهبود بخشید. عاطفةمیزان 
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تدوین نمایند کته افتزایش و    یا گونه بهحسابرسی خود را  یها مهبرنامرسسات حسابرسی  شود یم

تقویت حس تعلق کارکنان به محیط کار را درپی داشته باشد؛ تا از این طریق بتوان میزان اختالل 

 گسلش را در کارکنان کاهش داد.

ورزی حسابرستان را   هتای منطقتی، میتزان مخالفتت     خلتق استتدتل   آمتوزش توان با  می -

در آنان کمک نمود. همچنین، با بررسی رفتار حسابرسان در  یریگ میتصمبه بهبود کاهش داد و 

 یا گونته  بته کتار حسابرستی را    توان یممحیط کار و آگاهی از میزان شناخت آنان از محیط کار، 

خویی حسابرسان را درپی داشتته   پریش نمود که کاهش سطح مهارگسیختگی و روان یزیر برنامه

، با شناخت الگوهای تفکر در حسابرسان و جایگزینی این الگوها با تفکرات مثبتت  عالوه بهباشد. 

متورد نیتاز ختود،     یهتا  درمتان و تشویق افراد به پیگیتری   یشیاند مثبتاز طریق حمایت و تقویت 

 حسابرسان کمک نمود. ییخو شیپر روانبه بهبود  توان یم

هتای   های آموزشی مهارت شود مرسسات حسابرسی عالوه بر برگزاری دوره توصیه می -

تتتا  کارکنتتان ختتود نشتتان دهنتتد شتتناختی روان حساستتیت بیشتتتری نستتبت بتته مستتائل شخصتتیتی،

ای، بهتتر و هوشتمندتر    ناشی از اعمال تردیتد حرفته   یها یریگ میتصمها و  حسابرسان در قضاوت

 عمل کنند.

و  هتای رفتتاری   تتأثیر ستایر اختتالل    شتود  یمنیز پیشنهاد  آتی یها پ وهشدرخصوص  -

قطبتی شخصتیت کته تتأثیر بستزایی بتر عملکترد         طرا  و دوضت شناختی، از جملته اختتالل ا   روان

ای  گیری آنتان و در نهایتت، بتر تردیتد حرفته      حسابرسان مستقل و در نتیجه، بر قضاوت و تصمیم

 مورد بررسی قرار گیرد. آنان دارد

 ها ادداشتی
1. White 

2. Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB) 

3. International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB) 

4. World Health Organization  5. Skeptic 

6. Profession    7. Autonomy 
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8. International Accounting Education Standards Board (IAESB) 

9. Impartiality   10. Rational Skepticism 

11. Trait Skepticism   12. State Skepticism 

13. Questioning Mind   14. Suspension of Judgment 

15. Search for Knowledge  16.Interpersonal Understanding 

17. Self-esteem   18. Autonomy 

19. Mental disorder   20. Malfunction 

21. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

22. American Psychiatric Association  

23. International Classification of Diseases 

24. Antagonism   25.Detachment 

26. Negative Affect   27.Dis inhibition 

28. Psychoticism   29. Interpretive Structural Modeling (ISM) 

30. Personality Inventory for DSM Brief Form (PID-5-BF)- Adult 

31. Ordinary Least Squares (OLS) 

 منابع
حسابرستتان و قضتتاوت و  یا حرفتتهتردیتتد  یهتتا ی گتتیو(. ارتبتتاط 2378حاجیهتتا، زهتتره؛ گتتودرزی، احمتتد؛ فتتتاحی، زهتترا. )

 .23-27 ،(27)6 ،حسابداری مدیریت آنها. یریگ میتصم

حسابرستان بتا    یا حرفته تأثیرگذار بر تردید  یها مرلفه(. تببین 2372اکبر. ) هاشم؛ رضایی، علی حسینی، سیدحسین؛ نیکومرا ،

 .23-89 (،82)2 حسابداری مدیریت،تکیه بر ابعاد فردی. 

حسابرستان   یا حرفته و قضتاوت   یا حرفته (. ارتباط بتین تردیتد   2373فر، کاوه. ) ن اد، ایو ؛ آذین رویایی، رمضانعلی؛ یعقو 

 .69-72(، 88)6، حسابداری مالی و حسابرسی یها وهشپ مستقل. 

ابعتاد نابهنجتار    الگتو ابعتاد نتاگونی هیجتانی بتر استار       ینت یب شیپ(. 2372عبدی، رضا؛ چلبیانلو، غالمرضا؛ جوربنیان، افسانه. )

 .888-887(، 88)3، بالینی ایران یشناس روانو  یپزشک روانمجله شخصیت. 

د یت هتای رفتتاری در میتزان ترد    قتی و انحتراف  الهای اخ نقش طرز تفکر، ارزش(. 2376غالمرضایی، محسن؛ حسنی، محمد. )

 .29-22(، 22)6 ،های کاربردی در گزارشگری مالی پ وهش. ای حسابرسان هحرف

(. نقش تمایالت رفتاری )احساسات و هیجانتات(  2376کاردان، بهزاد؛ ودیعی، محمدحسین؛ ذوالفقار آرانی، محمد حسین. )

 .9-32 ،(2)2 ،دانش حسابداری ها. در ارزش گذاری شرکت گذاران هیسرما

 انجتا   در حسابرستان  مهتارت  بتر  اثرگتذار  یشناخت روان های وی گی (. شناسایی2373کیا، غریبه. ) مالنظری، مهناز؛ اسماعیلی

 .202-286(، 2)82 حسابداری و حسابرسی،های  بررسیحسابرسی.  های قضاوت
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 بتر  مترثر  عوامتل ( ISM) ستاختاری –تفستیری  تحلیل مدل (. طراحی2376ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا؛ کریمی، شبنم. )

 .822-826، (2)8 ،حسابداری ارزشی و رفتاریحسابرسان.  ای حرفه تردید
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