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Objectives The purpose of this study was to investigate the effect of personality organization, job stress, 
and ego strength on predicting audit quality in auditing organizations and independent audit companies.
Methods The statistical population of this study was all auditors of the audit organization with 191 indi-
viduals and independent audit companies with 208 companies, which included at least three auditors 
in 2019, and finally 815 people were studied. Using a random sampling method 261 individuals were 
selected. For data collection, the standard questionnaires of Audit Quality, Inventory of Personality Or-
ganization (IPO), Job Stress Questionnaire, and Psychosocial Inventory of Ego Strengths (PIES) were used, 
which were designed based on a five-point Likert scale. 
Results The research results showed that the variables of personality organization (0.425) and ego capa-
bility (0.222) had a positive and significant effect on the audit quality of auditors of independent audit 
companies and job stress (-0.505) had a significant and inverse impact on the audit quality of auditors of 
independent audit companies.
Conclusion The quality of auditors’ audits can be predicted according to personality organization, ego 
strength, and job stress of auditors, which can be used in the performance of stock exchange companies 
as well as other investment companies. The research findings can present new topics in professional 
associations for training courses.
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Extended Abstract

Introduction

he goal of auditors is to protect the interests 
of shareholders against significant distor-
tions and errors in the financial statements, 
but, the incentives of managers to consider 
personal interests in the quality of profits, 

prevent auditors from achieving their objectives. In con-
trast, by increasing the audit quality, auditors can discover 
potential profit management by managers and put man-
agers under pressure in the earning management practice 
[3]. Therefore, audit quality in companies depends on the 
mental and psychological condition of auditors and can 
influence the company’s decisions. The effective factors 
on an auditor’s job are job stress, auditor’s capability, and 
the auditor’s personality organization. Recent studies on 
job stress have provided the basis for the development of 
theories about work behaviors. Theoretically, job stress is 
a consequence of the perception of an imbalance between 
stressors and one’s ability to deal with these stressors [4].

Due to the phenomenological and psychological na-
ture of stress, this phenomenon in the same conditions 
and situations may not have the same impact on differ-
ent people. However, job stress can have many physical 
and psychological outcomes for individuals. According to 
Freud, the founder of human personality psychoanalysis 
has three structures, including Id, ego, and superego. The 
ego refers to the second personality structure in Freud’s 
theory being created from each individual’s forces [7]. 
The functions of the ego include communication with re-
ality, regulation and control of instinctual forces, thematic 
relations, thought processing, defensive functions, com-
bined functions, and judgment [8].

Personality structures can be considered as one of the 
influential causes among other effective causes in human 
behaviors and pathological indices. Kernberg has pro-
posed three levels of personality pathology according to 
the level of drivers, structures, subject relationships, and 
development trends [10]. Therefore, in this research, we 
attempted to answer the following question:

“Are personality organization, job stress, and ego 
strength effective on the audit quality of companies?”

Methods

In this applied research, field data were used to test 
research hypotheses. The present research method was 
descriptive and predicted audit quality based on person-

ality organization, job stress, and ego strength in the in-
dependent audit organization and audit companies. The 
statistical population of this research was all the auditors 
of the auditing organization with 191 individuals and in-
dependent audit companies with 208 companies, which 
included at least three auditors in 2019, and finally, 815 
individuals were studied. First, some samples were se-
lected randomly among the total research population. In 
other words, a simple random sampling method was used 
in the present study. To ensure a sufficient sample size, 
the Cochran sampling formula was used and with a 5% 
error and 95% confidence interval, the sample size f was 
calculated to be 261 cases.

For data collection, four questionnaires were used as fol-
lows.

Audit Quality Questionnaire (standard): this ques-
tionnaire was developed by Knechel et al. [27]. The ques-
tionnaire has 16 questions based on a five-point Likert 
scale (strongly agree, agree, no idea, disagree, and strong-
ly disagree), which is scored from a totally disagree level 
to a totally agree level (1-5). This questionnaire has four 
subscales of management and leadership (1-5), profes-
sional quality (6-9), goal and mission (10-13), and cus-
tomer value (14-16).

Inventory of Personality Organization (IPO) (Stan-
dard): This questionnaire was developed by Kernberg 
[28]. It has 37 questions based on a five-point Likert scale 
(completely correct, correct, somewhat correct, incorrect, 
and completely incorrect), which is scored from com-
pletely incorrect to completely correct. This questionnaire 
measures three subscales of reality testing (19-37), primi-
tive psychological defenses (1-10), and identity diffusion 
of personality organization (11-18).

Job Stress Questionnaire (Standard): This question-
naire was developed by the Safety and Health Organiza-
tion of England. It has 35 questions based on a five-point 
Likert scale (always, often, sometimes, rarely, and never), 
which is scored from never to always level (5-1).

Psychosocial Inventory of Ego Strengths  (PIES) 
(Standard): This questionnaire was presented by Strom 
et al. [29] and has 64 questions based on a five-point Lik-
ert scale (always, often, sometimes, rarely, and never). 
The scoring is from never to always (5- 1).

Results

According to Table 1, the results regarding the effect of 
“ego strength, job stress, and personality organization” on 
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“audit quality” were greater than the critical value of 0.05 
(t0.95=1.96). Thus, the significance of the effect of “ego 
strength, job stress, personality organization” on “audit 
quality” can be accepted at the level of the first-type error 
of 0.05. Therefore, it can be said that personality organiza-
tion, job stress, and ego strength can predict audit quality.

Discussion

As a result, according to the tests, the final model of the 
research was as follows (Equation 1):

1. Audit quality=-0.408×JobStress+0.209×Ego+0.351
×Personality+εit

 In other words, the results showed that the quality of 
auditors can be predicted according to personality organi-
zation, ego strength, and job stress, which can be used for 
the performance of stock exchange companies and other 
investment companies. Considering the fact that auditors’ 
emotional reactions and mental states are very pervasive 
in the audit environment, their effects on the auditor’s 
performance in these environments also seem inevitable. 
The results of studies collected in the present study can 
be used as new topics in professional associations for 
training courses. Most accounting companies have come 
to the conclusion that the mental skills of individuals are 
the key element of success. Considering the findings of 
this study, auditing firms can use other studies that have 
been done and will be done in this area and observe and 
explore the impact of their auditors’ feelings and mental 
states on the performance and outcome of the audit task.

Audit professional associations should consider sev-
eral mechanisms to examine the concepts presented in 
this study. Exercises and training courses may increase 
the awareness of auditors and their commitment to such 
mistakes. Such periods can depict the importance of such 
an issue to auditors and, consequently, reduce the factors 
leading to these problems. In addition, informing these 
associations can be institutionalized in audit programs to 
encourage auditors who attempt to collect information on 

a regular basis rather than based on emotions and mental 
states. Similarly, informing techniques may be useful for 
auditors in cases regarding legal claims against them.
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Table 1. Estimation of structural equation model coefficients related to the main research question

Independent Dependent Coefficient Standard coefficient Estimation error Critical value Significance 

Ego strength ← Audit quality 0.209 0.222 0.057 3.673 0.000

Job stress ← Audit quality 0.480- 0.505- 0.067 7.175- 0.000

Personality 
organization ← Audit quality 0.351 0.425 0.056 6.296 0.000
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اهداف هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سازمان یافتگی شخصیت، استرس شغلی و توانمندی »خود« بر پیش بینی کیفیت حسابرسی در 
سازمان حسابرسی و شرکت های حسابرسی مستقل است.

مواد و روش ها جامعه آماری این تحقیق شامل همه حسابرسان سازمان حسابرسی در سال 1398 به تعداد 191 نفر و شرکت های حسابرسی 
مستقل به تعداد 2۰8 شرکت که حداقل 3 حسابرس داشته اند، است که در نهایت 81۵ نفر کل جامعه آماری را تشکیل می دهند و به روش 
نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 2۶1 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسش نامه های استاندارد 
کیفیت حسابرسی، سازمان یافتگی شخصیت، پرسش نامه استرس شغلی و پرسش نامه روان شناختی قدرت »خود« استفاده شد که در طیف ۵ 

گزینه ای لیکرت طراحی شد.
یافته ها یافته های تحقیق نشان داد متغیرهای سازمان یافتگی شخصیت (۰/42۵) و توانمندی »خود« (۰/222) بر کیفیت حسابرسی حسابرسان 
شرکت های حسابرسی مستقل تأثیر مثبت و معنا داری داشته و استرس شغلی (۰۵۰۵/-) بر کیفیت حسابرسی حسابرسان شرکت های حسابرسی 

مستقل تأثیر معکوس و معنادار داشته است.
نتیجه گیری می توان با توجه به متغیرهای سازمان یافتگی شخصیت، توانمندی »خود« و استرس شغلی حسابرسان، کیفیت حسابرسی حسابرسان 
را پیش بینی کرد که این امر می تواند بر عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار و همچنین سایر شرکت های سرمایه گذاری استفاده شود. یافته های 

این پژوهش می تواند مباحثی نوظهور در انجمن های حرفه ای جهت دوره های آموزشی داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
استرس شغلی، توانمندی 

ایگو،  سازمان یافتگی 
شخصیت، کیفیت 

حسابرسی
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مقدمه

امروزه ارائه اطالعات حسابداري و گزارش هاي مالی قابل اتکا 
حصول  براي  است.  کنونی  متحول  دنیاي  اساسی  نیازهاي  از 
اطمینان از این امر به ساز و کارهایی همانند نظام راهبري مناسب 
کمیته  است.   نیاز  اقتصادي  بنگاه هاي  سایر  و  شرکت ها  در 
حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبري شرکت ها است که 
موجبات تقویت و سالمت گزارشگري مالی را فراهم می کند و 
استقالل حسابرسان مستقل را ارتقا می بخشد. سود، معیار مهمی 
در تصمیم گیري و ارزیابی استفاده کنندگان از صورت هاي مالی 
است. اهمیت سود در این موارد یکی از دالیل مدیریت سود است. 
مدیریت سود، دخالت هدفمند در فرایند گزارشگري مالی خارجی 

با هدف به دست آوردن منافع شخصی است ]1[.

ماهیت  و  بر محیط حسابرسی  منافع حاکم  به تضاد  توجه  با   
مسائل موجود، حسابرسان باید از مهارت یا صالحیت حرفه ای کافی 
برخوردار باشند. با این حال، تعریف یکسان از ابعاد این مفهوم در 
ادبیات و تحقیقات پیشین وجود ندارد و ابعاد آن به فراخور مقتضیات 
زمان دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفته است. بررسی سیر تطور 
تاریخی این مفهوم نیز حکایت از گسترش ابعاد آن به مفاهیمی مانند 

مهارت های ارتباطی، دانش مدیریت و پاسخ گویی دارد ]2[. 

مقابل  در  سهامداران  منافع  از  حفاظت  حسابرسان،  هدف 
تحریفات و اشتباهات بااهمیت موجود در صورت هاي مالی است و 
در این میان انگیزه هاي مدیران در جهت اعمال منافع شخصی در 
کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. 
افزایش کیفیت حسابرسی،  با  مقابل، حسابرسان می توانند  در 
مدیریت سود احتمالی توسط مدیران را کشف کنند و مدیران را 

در راستاي اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند ]3[. 

بنابراین کیفیت حسابرسی در شرکت ها، وابسته به شرایط روحی و 
روانی حسابرسان است و می تواند در تصمیم گیری های شرکت تأثیرگذار 
باشد. عواملی که می تواند بر شغل حسابرس تأثیرگذار باشد، استرس 
شغلی، توانمندی حسابرس و سازمان یافتگی شخصیت حسابرسان 
است. مطالعات سال هاي اخیر در حوزه استرس شغلي1 زمینه بسط 
و گسترش نظریه هاي مطرح در باب رفتارهاي کاري را فراهم ساخته 
است. ازنظر نظري، استرس شغلي، پیامد ادراك عدم توازن بین عوامل 

فشارآور و توانایي فرد براي مقابله با این عوامل فشارآور است ]4[. 

به دلیل ماهیت پدیدارشناختي و ذهني استرس، این پدیده 
در شرایط و موقعیت هاي یکسان، ممکن است اثرات مشابهي بر 
افراد متفاوت به جاي نگذارد. به هر حال، استرس شغلي مي تواند 
تبعات جسمي و رواني متعددي براي افراد به بار آورد. یکي از 
الگوهایي که در حوزه استرس شغلي در دهه 8۰ ارائه شد، الگوي 

جامع استرس است ]۵[. 

1. Job Stress

با دیگران، نقش هاي  از منابع فشار (روابط  الگو متشکل  این 
مدیریتي، ماهیت شغلي، پیشرفت و فرهنگ سازمان)، ویژگي هاي 
فردي (منبع کنترل یا تیپ شخصیتي A)، راهبردهای مقابله با 
استرس و متغیرهای پیامد مربوط به سالمت (رضایت شغلي و 
بهداشت رواني و جسمي) است. بر اساس این الگو عوامل فشارآور 
شغلي مي توانند به روش های مختلف سطح سالمت رواني و عاطفي 
افراد را به مخاطره اندازد. الگوي دیگري که از طریق آن تالش شده 
تا رابطه میان استرس شغلي با پیامدهاي رفتاري و عملکردي مورد 

تبیین قرار گیرد، الگوی استرس ـ نامتعادلی ـ جبران است ]۶[. 

از نظر فروید، بنیان گذار روانکاوی شخصیت انسان سه ساختار 
به دومین  شامل »نهاد«2، »خود«3 و »فراخود«4 دارد. »خود« 
اثر  در  که  می شود  اطالق  فروید  نظریه  در  شخصیت  ساختار 
به وجود می آید ]7[.  عملکردهای  نیروهای موجود در »نهاد« 
»خود« شامل ارتباط با واقعیت، تنظیم و کنترل نیروهای غریزی، 
روابط موضوعی، پردازش تفکر، عملکردهای دفاعی و ترکیبی و 

قضاوت است ]8[. 

تقاضاهای  اداره  برای  »من«  ظرفیت  به  توانمندی  »خود«  
بیرونی اشاره  متعارض »نهاد«، »فراخود« و مقتضیات واقعیت 
کارکردی  تعادل  ایجاد  به  قادر  »من«  که  میزانی  به  و  دارد 
نباشد، شخصیت فرد درگیر اختالل خواهد شد ]9[. بنابر تعریف 
استرافیو، نیرومندی »من« توانایی »خود« برای مواجه با واقعیت 
بیرونی است، زمانی که »من« بین خواسته های »نهاد«، »فراخود« 

و  »محیط بیرون« تعادل برقرار کند ]1۰[.  

از  یکی  به عنوان  می توان  را  شخصیت  ساختارهای  در واقع، 
علل تأثیر گذار بین علل مؤثر دیگر در رفتارهای انسان و نمایه ای 
آسیب شناختی در نظر گرفت. کرنبرگ سه سطح آسیب شناسی 
شخصیت را با توجه به سطح سائق ها، ساختارها، روابط موضوعی 

و روند رشد مطرح کرده است ]11[. 

با توجه به اینکه پژوهشی در مورد تأثیرات هم زمان متغیرهای 
روان شناختی و شغلی بر کیفیت حسابرسی در ایران صورت نگرفته 
است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع کیفیت حسابرسی در 
سازمان ها، اهمیت این موضوع را چند برابر می کند که پژوهشگر 
در  حسابرسی  کیفیت  ارتقای  راستای  در  مدلی  ارائه  با  بتواند 

سازمان ها بتوانند به بهبود عملکرد سازمان ها بپردازد ]12[. 

از آنجا که کیفیت حسابرسی با استفاده از نیروی انسانی صورت 
استرس  ترتیب بحث سازمان یافتگی شخصیت،  می گیرد،بدین 
شغلی و همچنین توانمندی افراد بسیار حائز اهمیت است. در این 

پژوهش این سؤال مطرح می شود:

2. Id
3. Ego
4. Super Ego
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توانمندی  و  شغلی  استرس  شخصیت،  سازمان یافتگی  »آیا 
»خود« بر کیفیت حسابرسی شرکت ها تأثیرگذار است؟«

مبانی نظری و پیشینه پژوهش  

از رابطه  در طول تاریخ محققان به دنبال بهبود درك خود 
مشکل،  دو  وجود  بوده اند ]13[.  حسابرسي  قضاوت  و  مهارت 
را  حسابرسي  قضاوت  و  مهارت  رابطه  شناسایي  پیشرفت هاي 
محدود کرده است. مشکل اول، اینکه تعریف پذیرفته شده عمومي 
از مهارت در حسابرسي وجود ندارد یا معیاري براي اندازه گیري 
آن مشخص نشده است. این مشکل از آنجا نشأت مي گیرد که در 
شناسایي مهارت ها پیشرفت نظري حاصل نشده است. مشکل دوم 
با تعریف عملکرد قضاوتي حسابرس ارتباط دارد، تعریف مناسب از 
عملکرد قضاوتي نمي تواند بدون وجود تعریف پذیرفته شده کلي 
از مهارت صورت گیرد. وجود نظریه تفصیلي و شفاف، به محققان 
در شناسایي مهارت ها کمك مي کند و به درك بهتري از ماهیت 

مهارت منجر مي شود ]14[. 

با وجود اهمیت روز افزون کمیته هاي حسابرسی همچنین با 
توجه به شرایط و انگیزه هاي خاص شخصی، سازمانی و محیطی، 
کمیته  اختیاري،  به صورت  مزبور  واحدهاي  که  نمی رود  انتظار 
حسابرسی ایجاد کنند ]1۵[. امروزه جنبه های گوناگونی از مسئله 
هویت مورد توجه دانشمندان و متفکران در زمینه های فلسفه، 
جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته است ]1۶[، اما این نوع 
تحقیقات زمانی اهمیت خود را بیشتر نمایان می کند که ما با 
پدیده ای مانند مدرنیته و جهانی شدن در عصر حاضر مواجه 
هستیم که نه تنها بر جنبه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی تأثیر 
روان شناختی  و  اعتقادی  فرهنگی،  بلکه جنبه  عمیق گذاشته، 
زندگی مردم و به خصوص جوانان را هم دچار تغییر و تحوالتی 
اساسی کرده است ]17[. به عبارت دیگر، فرهنگ حاکم بر جامعه 

باعث شکل گیری و سازمان یافتگی هویت می شود ]18[. 

و  مثبت بودن  اهمیت  به  روزافزون  به طور  سازمان ها  امروزه 
تمرکز بر توسعه نقاط قوت کارکنان به جای نقاط ضعف آن ها پی 
برده اند. روان شناسی مثبت نگر جنبه ای از علم روان شناسی است 
که به مطالعه شرایط و فرایندهایی که به موفقیت افراد، گروه ها و 

سازمان ها کمك می کنند، می پردازد ]19[. 

همچنین تحقیق یوسف ]2۰[ نشان داده است سرمایه های 
و کاهش  کار  به  نگاه مثبت  و  نگرش ها  ایجاد  با  روان شناختی 
تنش های شغلی سبب ایجاد عملکرد شغلی کارکنان، خشنودی 
شغلی و تعهد سازمانی می شود. در تحقیق آدامز و همکاران ]21[ 
کارکنان شان  امیدواری  داده شد سازمان هایی که سطح  نشان 
باالتر بوده است، عملکرد موفقیت آمیزتری نسبت به سازمان های 

دیگر داشتند. 

از آنجا که بخش عمده ای از زندگی انسان و تأمین نیازهای 
و  شد  خواهد  میسر  کردن  کار  طریق  از  او  معنوی  و  مادی 
حسابرسی نیز به عنوان یکی از شغل های پر استرس و حساس 
مطرح است، بنابراین شناخت این پدیده (استرس) و نحوه کنترل 
و اداره آن یا به عبارت دیگر، مدیریت استرس برای مقابله با عوارض 

و پیامدهای نامطلوب آن اهمیت فوق العاده ای دارد. 

پس بحث روان شناختی بر روی حسابرسان با توجه اهمیت 
از  عملکرد شرکت ها  در  آن ها  کار  و کیفیت  شغل حسابرسان 
بر آن  این رو، در پژوهش حاضر سعی  از  اهمیت بسزایی دارد. 
است که پیش بینی کیفیت حسابرسی بر اساس سازمان یافتگی 

شخصیت، استرس شغلی و توانمندی »خود« بپردازد.

احمدی حصار و همکاران ]22[ در پژوهشی به تحلیل عوامل 
بر مهارت های حسابرسان (مطالعه موردی:  مؤثر روان شناختی 
به دست آمده  نتایج  پرداختند.  محاسبات)  دیوان  حسابرسان 
نشان داد متغیرهای مسئولیت پذیری، ادراکی، مهارت ارتباطی، 
ساده سازی پیچیدگی ها، اطالعات مرتبط و غیر مرتبط، استثناها، 
اطمینان، میزان دانش، به گزینی، سازگاری، خودکاری، خالقیت، 
تحمل استرس و ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری به عنوان 
ویژگی های روان شناختی اثرگذار در مهارت حسابرسان می توان 
تلقی کرد. پس با آموزش عوامل روان شناختی می توان مهارت های 
حسابرسان را افزایش داد و از این طریق کیفیت حسابرسی دیوان 

محاسبات را باال برد. 

مسئولیت پذیری،  متغیرهای  بررسی  مورد  عوامل  بین  از 
پیچیدگی ها  ساده سازی  ارتباطی،  مهارت  ادراکی،  مهارت های 
ناتوانی در  به عنوان عوامل مهم و متغیرهای تحمل استرس و 

تشریح فرایند تصمیم گیری به عنوان عوامل غیر مهم هستند.

تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   ]23[ همکاران  و  هرمزی 
حسابرس  حرفه اي  تردید  بر  روان شناختی  سوگیری هاي 
پرداختند. نتایج حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از روش آماري 
جداول توافقی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان 
داد هر سه سوگیري مورد بررسی بر تردید حرفه اي حسابرسان 
تأثیر منفی دارند و وجود این سوگیري ها توانایی حسابرسان براي 
اعمال سطح مناسبی از تردید حرفه اي در فرایند حسابرسی را 

کاهش می دهند.

پیزینی و همکاران ]24[ به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی 
داخلی بر مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی پرداختند و به 
این نتیجه رسیدند که اتکا به کار حسابرسان داخلی باعث کاهش 
دوره عملیات به میزان چهار تا شش روز می شود و مشارکت 
حسابرسان داخلی باعث بهبود صورت های مالی می شود. با توجه 
به بررسی مبانی نظری پژوهش و بحث های مطرح  شده، می توان 
مدل مفهومی پژوهش را به صورت تصویر شماره 1 نشان داد که 

فرضیات تحقیق نیز بر اساس آن شکل می گیرد.
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خالد ایسام ]2۵[ در پژوهشی به برای بررسی تأثیر تمرکز بازار 
و کیفیت حسابرسی  استرس شغلی حسابرسان  بر  حسابرسی 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته 
است. نتایج تحقیق نشان داد پاسخ دهنده موافقت کرده است 
فشار زمان بر ثبت نام زودرس از روند حسابرسی تأثیر دارد. با 
توجه به نتایج به دست آمده، محقق توصیه می کند تحقیقات آینده 
باید بر سایر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان تمرکز کنند و این بر 

کیفیت عملکرد حسابرسی تأثیر دارد.

تعاریف نظری متغیرها

کیفیت حسابرسی

 کیفیت حسابرسی عنصری مهم از راهبری شرکتی است که 
نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش مشکالت 
نمایندگی بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان دارد ]11، 12[.  

استرس

 استرس یا فشار روانی عبارت است از واکنش های جسمی، 
ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد 
تجربه می شود. تغییرات می تواند بزرگ یا کوچك باشد و پاسخ 
از  بسیاری  بر خالف تصور  تغییرات متفاوت است.  این  به  افراد 
افراد، استرس تنها مربوط به محیط های کار نیست. گذر از هر 
مرحله  زندگی که کار هم جزئی از آن محسوب می شود، استرس 

و فشارهای خاص خود را به همراه دارد ]13[. 
توانمندی »خود«5

 این توانمندی به ظرفیت »نهاد« برای اداره تقاضاهای متعارض 
»نهاد«، »فراخود« و مقتضیات واقعیت بیرونی اشاره دارد و به 
میزانی که »نهاد« قادر به ایجاد تعادل کارکردی نباشد، شخصیت 

فرد درگیر اختالل خواهد شد ]7[. 

5. Ego Strength

سازمان یافتگی شخصیت

 از دیدگاه روان پویشی، رفتارهای ساختاریافته که ویژگی های 
شخصیت را مشخص می کنند و سازمان دهی کلی شان به عنوان 
شخصیت  شناخته می شود. در واقع، سازمان یافتگی ساختارهای 

روان شناختی زیر بنایی را منعکس می سازند ]14[. 

روش

سؤاالت تحقیق به صورت اصلی و فرعی مطرح است:

سؤاالت اصلی

آیا سازمان یافتگی شخصیت، استرس شغلی و توانمندی »خود« 
می توانند کیفیت حسابرسی را پیش بینی کنند؟

سؤاالت فرعی

را  حسابرسی  کیفیت  می تواند  سازمان یافتگی شخصیت  آیا 
پیش بینی کند؟

را پیش بینی  آیا استرس شغلی می تواند کیفیت حسابرسی 
کند؟

آیا توانمندی »خود« می تواند کیفیت حسابرسی را پیش بینی 
کند؟

این یك تحقیق کاربردی است و با توجه به اینکه برای آزمون 
از اطالعات میدانی استفاده می شود در گروه  فرضیات تحقیق 
تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. روش تحقیق حاضر، توصیفی 
است و به پیش بینی کیفیت حسابرسی بر اساس سازمان یافتگی 
سازمان  در  »خود«  توانمندی  و  شغلی  استرس  شخصیت، 

حسابرسی و شرکت های حسابرسی مستقل می پردازد. 

جامعه آماری این تحقیق، همه حسابرسان سازمان حسابرسی 
حسابرسی  شرکت های  و  نفر   191 تعداد  به   1398 سال  در 
مستقل به تعداد 2۰8 شرکت که حداقل شامل سه حسابرس 
بوده اند، هستند که در نهایت 81۵ نفر کل جامعه آماری را تشکیل 
می دهند. در ابتدا از جامعه کل تحقیق انتخاب شده و از این بخش 

تصویر 1. مدل پیشنهادی پژوهش

فرضیات تحقیق نیز بر اساس آن شکل 
 گیرد.می
 
 
 
 

 
 

 پیشنهادی پژوهشمدل : 1شکل 
 متغیرها. تعاریف نظری ۳

رسی کیفیت حساب کیفیت حسابرسی:
عنصری مهم از راهبری شرکتی است که 
نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی 
و کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیران، 

  [. 12، 11]سهامداران و اعتباردهندگان دارند 
استرس یا فشار روانی عبارت است  استرس:
 در های جسمی، ذهنی و عاطفی کهاز واکنش

نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد تجربه 
تواند بزرگ یا کوچك شود. تغییرات میمی

باشد و پاسخ افراد به این تغییرات متفاوت 
است. بر خالف تصور بسیاری از افراد، 

ت. های کار نیساسترس تنها مربوط به محیط
زندگی که کار هم جزیی  گذر از هر مرحله

                                                           
10 Ego strength 

ترس و فشارهای شود، اساز آن محسوب می
 [. 13]خاص خود را به همراه دارد 

توانمندی ایگو به  :۱0توانمندی ایگو
ظرفیت من برای اداره تقاضاهای متعارض 
اید، سوپرایگو و مقتضیات واقعیت بیرونی 
اشاره دارد و به میزانی که من قادر به ایجاد 
تعادل کارکردی نباشد شخصیت فرد درگیر 

 [. 7]اختالل خواهد شد 
اه از دیدگ سااازمان یافتگی شااخصاایت:

پویشیییی، رفتارهای سیییاختار یافته که روان
 کنند، وهای کاراکتر را مشییخص میویژگی

به عنوان  مان دهی کلی شییییان را  ” سییییاز
شیییناسییییم، در واقع سیییازمان می” کاراکتر

شناختی زیر بنایی را  ساختارهای روان یافتگی 
  [.14]سازند منعکس می

 شناسی تحقیق. روش۴
 تحقیق سواالت

 سوال اصلی
آیا سازمان یافتگی شخصیت ، استرس شغلی 

سی توانند کیفیت حسابرو توانمندی ایگو می
 بینی کنند؟را پیش

 سواالت فرعی

کیفیت 
 حسابرسی

توانمندی 
 ایگو

 سازمان یافتگی شخصیت

استرس 
 شغلی
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نمونه هایی به تصادف انتخاب شده است. به عبارت دیگر، در این 
تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در 
این تحقیق برای اطمینان از کافی بودن حجم نمونه، از فرمول 
نمونه گیری کوکران برای جامعه نمونه نامحدود استفاده شد و 
محاسبه شد که با ± ۵ درصد خطا و  9۵ درصد اطمینان، حجم 

نمونه برای جامعه نمونه باید حداقل 2۶1 مورد باشد.

همچنین به منظور جمع آوری اطالعات از چهار پرسش نامه به 
شرح زیر استفاده شده است.

پرسش نامه کیفیت حسابرسی )استاندارد(

 این پرسش نامه توسط کنچال و همکاران ]2۶[، تهیه و تنظیم 
شده و 1۶ سؤال در طیف ۵ گزینه ای لیکرت که نحوه نمره گذاری 
این  دارد.  از (۵-1)  موافق  کاماًل  به  کاماًل مخالف  از سطح  آن 
کیفیت  رهبری،  و  مدیریت  زیر مقیاس   4 شامل  پرسش نامه 

حرفه ای، هدف و مأموریت و ارزش مشتری  است.

پرسش نامه  سازمان یافتگی شخصیت6 )استاندارد(

 این پرسش نامه توسط کرنبرگ ]27[، تهیه و تنظیم شده 
که 37 سؤال دارد و نحوه نمره گذاری آن از سطح کاماًل نادرست 
این پرسش نامه 3 زیر مقیاس  از (1-۵) است.  به کاماًل درست 
آزمونگری واقعیت، دفاع های روان شناختی نخستین و سردرگمی 

هویت از سازمان شخصیت را می سنجد.

پرسش نامه استرس شغلی )استاندارد(

بهداشت  و  ایمنی  اجرای  توسط سازمان  مزبور  پرسش نامه   
انگلستان تدوین شده است. این پرسش نامه 3۵ سؤال در طیف 
۵ گزینه ای لیکرت با که نحوه نمره گذاری آن از سطح هرگز به 
دارد که شامل  بُعد  این پرسش نامه 7  دارد.  از (۵-1)  همیشه 
سرپرستان،  و  مدیران  حمایت  همکار،  حمایت  کنترل،  تقاضا، 

ارتباط، نقش و تغییر است.

پرسش نامه روان شناختی قدرت »خود«7 )استاندارد(

 این پرسش نامه مزبور توسط استروم و همکاران ]28[ ارائه 
شده است. دارای ۶4 سؤال در طیف ۵ گزینه ای لیکرت که نحوه 
نمره گذاری آن از سطح هرگز به سطح همیشه از (1-۵) است. 
این پرسش نامه دارای 8 بُعد امید، خواسته، هدف، شایستگی، 

وفاداری، عشق، مراقبت و خرد است.

برای تعیین روایی از روایی ـ محتوایی استفاده شده است. روایی 
ـ محتوایی یك آزمون معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع 
مورد مطالعه تعیین می شود. روایی ـ محتوایی این پرسش نامه نیز 

6. Inventory of Personality Organization (IPO) 
7. Psychosocial Inventory of Ego Strengths (PIES)

توسط 1۰ نفر از خبرگان که دانش و تجربه کافی دارند و تمایل 
به همکاری دارند، تأیید می شود. برای روایی سازه از آزمون تحلیل 

عاملِی تأییدی استفاده شده است.

همچنین برای بررسی روایِی صوری از نظرات گروه نمونه هدف 
اعتبار  برای  استفاده شد.  نفر)  یا شرکت کنندگان تحقیق (2۰ 
محتوایی نیز از شاخص نسبت روایِی محتوایی استفاده شده است. 
جهت محاسبه این شاخص از نظرات 2۰ نفر متخصص مانند 
(حسابرسان، مدیران میانی و ارشد) در زمینه محتوای آزمون مورد 
نظر استفاده شده است و با توضیح اهداف آزمون و ارائه تعاریف 
عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آن ها، از آن ها خواسته شد 
تا هریك از سؤاالت را بر اساس طیف 3 بخشی لیکرت »گویه 
ضروری است«، »گویه مفید است، اما ضروری نیست« و »گویه 

ضرورتی ندارد« طبقه بندی کنند.

یافته ها

توصیف آماری جامعه

نفر مرد  نفر زن و 198  نفر پاسخ دهنده، ۶3  تعداد 2۶1  از 
که  2/۶82 درصد فوق دیپلم، ۶4/7۵۰ درصد لیسانس، 32/۵۶7 
درصد فوق لیسانس و دکترا بودند. همچنین بین پاسخگویان 
1۶/47۵ درصد زیر 3۰ سال، 4۰/۶13  درصد  بین 3۰ تا 4۰ 
سال، 3۰/2۶8 درصد بین 4۰ تا ۵۰ سال و 11/494 درصد باالی 
زیر 1۰  بین 21/4۵۶ درصد  این  از  بودند. همچنین  ۵۰ سال 
سال سابقه کار، 48/27۶ درصد 1۰ تا 2۰ سال سابقه و 3۰/2۶8 
درصد  نیز بیشتر از 2۰ سال سابقه کار داشتند (جدول شماره 1).

تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی

در این پژوهش تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی برای کشف 
ساختار زیربنای مجموعه داده های بزرگ و همچنین تعیین روابط 
زمینه ای بین متغیرهای اندازه گیری شده استفاده شد. این مورد 
مدیریت،  حسابداری  روش های  نظیر  سازه هایی  سازگای  برای 
سیستم هزینه و عملکرد و همچنین برای تهیه متغیرهایی که 
برای مدل معادالت ساختاری استفاده می شود، ضروری است. 
کفایت داده ها قبل از تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از 
اندازه گیری کایزرـ مایرـ اولکین یعنی معیار نمونه گیری8 و آزمون 

بارتلت بررسی شد. 

نتایج نشان داد شاخص معیار نمونه گیری KMO بسیار باالتر 
تجزیه وتحلیل  عامل،  استخراج  برای  بود.  آستانه ۰/۶  مقدار  از 
عامل اکتشافی با استفاده از تجزیه وتحلیل مؤلفه اصلی با چرخش 
متعامد واریامایکس با توجه به نتایج به دست آمده سؤاالت (۵8 
،49 ،  44 ، 42، 39، 32 ،2۶ ،1۵  ،8) مربوط به بُعد امید، سؤاالت 

8. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy (KMO)
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خواسته،  بُعد  به  مربوط   (2  ،4  ،19  ،27  ،33  ،3۶  ،۵4  ،۶3)
بُعد  به  سؤاالت (۶2، ۵1، 4۵، 4۰، 28، 2۵، 24، 1۶) مربوط 
هدف، سؤاالت (۶4، ۶1، ۵9، 3۵، 29، 13، 11، 3) مربوط به بُعد 
شایستگی، سؤاالت (۵3، 48، 41، 37، 2۰، 18، 1۰، ۶) مربوط به 
بُعد وفاداری، سؤاالت (۶۰، ۵7، 38، 23، 14، 7، 1) مربوط به بُعد 
عشق، سؤاالت (۵۵، ۵2، 47، 4۶، 34، 3۰، 21، 17، 9) مربوط 
به بُعد مراقبت و سؤاالت (۵۶، ۵۰، 43، 31، 22، 12، ۵) مربوط 

به بُعد خرد شناخته شدند.

نتایج آزمون معادالت رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات 
تحقیق

نمودار مدل معادالت ساختاری آزمون شده به منظور بررسی 
برای حالت  برای حالت تخمینی استاندارد و  فرضیات تحقیق 
معناداری در تصاویر شماره 2 و 3 نشان داده شده است. نتایج 
مربوط به نیکویی برازش مدل در جدول شماره 2 نشان داده 

شده اند.

سطح معناداری آزمون خی دو که اشباع بودن مدل ساختاری 
را مورد آزمون قرار می دهد برای این مدل، بزرگ تر از خطای نوع 
اول ۰/۰۵ به  دست آمده و می توان در این سطح خطا پذیرفت 
که مدل برازش داده شده، تمام ارتباطات معنادار بین متغیرها 
و شاخص های آن ها را دربرگرفته است و در سطح خطای ۰/۰۵ 
مدل اشباع در نظر گرفته می شود. اشباع بودن مدل، نشان از عدم 

وجود ارتباطات معنادار دیگر در مدل دارد. 

برازش  نیکویی  و  برازش9  نیکویی  شاخص های  همچنین 
تعدیل شده1۰ در این مدل بزرگ تر از مقدار قراردادی ۰/9 برآورد 
شده اند که نشان از توان باالی مدل در تبیین ارتباط بین متغیر های 
مزبور دارد. همچنین شاخص های ریشه میانگین مربعات باقیمانده11 
و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد12 که مربوط به مقدار خطای 
مدل مربوطه در پیش بینی مقادیر صحیح مشاهدات است، مقادیر 
کوچکی بوده اند که نزدیکی آن ها به صفر نشان دهنده خطای اندك 
مدل در تبیین ارتباطات است. همچنین مقدار احتمال کوچك بودن 
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد نیز (تست تناسب)13 نشان 
می دهد با این مقدار احتمال، خطای مدل برازش داده شده از مقدار 
قراردادی ۰/۰۵ کوچك تر است. نتایج مدل قابل استناد و معتبر است 

و مدل به نیکویی برازش یافته است.

استرس  شخصیت،  آیا  سازمان یافتگی  تحقیق:  اصلی  سؤال 
را  حسابرسی  کیفیت  می توانند  »خود«  توانمندی  و  شغلی 

پیش بینی کنند؟

جدول شماره 3، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 
فرضیه اصلی تحقیق را نشان می دهد.

9. Goodness of Fit Index (GFI)
10. Adjusted Goodness of Fit Index AGFI()
11. Root Mean Square Residual (RMR)
12. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
13. PCLOSE

جدول 1. نتایج مربوط به آمار توصیفی نمونه

تعدادمتغیر

سن

۴3زیر 30 سال

3010۶ تا ۴0 سال

۴0۷۹ تا 50 سال

33باالی 50 سال

جنسیت
1۹۸مرد

۶3زن

تحصیالت

۷فوق دیپلم

1۶۹لیسانس

۸5فوق لیسانس و باالتر

سابقه خدمت

5۶زیر 10 سال

1012۶ تا 20 سال

۷۹بیشتر از 20 سال
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نتایج جدول شماره 3، مشاهده می شود که آماره  بر اساس 
شغلی،  استرس  »خود«،  »توانمندی  تأثیر  به  مربوط  آزمون 
سازمان یافتگی شخصیت« بر »کیفیت حسابرسی« دارای آماره 
(t۰/9۵=1/9۶) هستند  بحرانی ۰/۰۵  مقدار  از  بزرگ تر  آزمون 
و در نتیجه می توان معنا داری تأثیر »توانمندی »خود«، استرس 
را  حسابرسی«  » کیفیت  بر  شخصیت«  سازمان یافتگی  شغلی، 
در سطح خطای نوع اول ۰/۰۵ در این مدل پذیرفت. بنابراین 
در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق می توان گفت سازمان یافتگی 
شخصیت، استرس شغلی و توانمندی »خود« می توانند کیفیت 

حسابرسی را پیش بینی کنند.

سؤال فرعی اول تحقیق

توانمندی  و  شغلی  استرس  شخصیت،  سازمان یافتگی  آیا   
»خود« می توانند کیفیت حسابرسی را پیش بینی کنند؟

جدول شماره 4، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 
سؤال فرعی اول تحقیق را نشان می دهد.

آماره  می شود  مشاهده   ،4 شماره  جدول  نتایج  اساس  بر 
آزمون مربوط به تأثیر » سازمان یافتگی شخصیت« بر »کیفیت 
حسابرسی« دارای آماره آزمون بزرگ تر از مقدار بحرانی ۰/۰۵ 

تصویر 2. نمودار مدل معادالت ساختاری آزمون شده به منظور بررسی فرضیات تحقیق در حالت تخمینی استاندارد

-7.175

3.673

6.296

تصویر 3. نمودار مدل معادالت ساختاری آزمون شده به منظور بررسی فرضیات تحقیق پژوهش در حالت معناداری

نسیم نصیرپور و همکاران. ارائه مدل کیفیت حسابرسی بر اساس سازمان یافتگی شخصیت، استرس شغلی و توانمندی ایگو



72

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانبهار 1401 . دوره 28 . شماره 1

تأثیر  معنا داری  می توان  در نتیجه  و  هستند   (t۰/9۵=1/9۶)
»سازمان یافتگی شخصیت« بر » کیفیت حسابرسی« را در سطح 
خطای نوع اول ۰/۰۵ در این مدل پذیرفت. بنابراین در پاسخ به 
سؤال فرعی اول تحقیق می توان گفت، سازمان یافتگی شخصیت، 
استرس شغلی و توانمندی »خود« می توانند کیفیت حسابرسی 

را پیش بینی کنند.

سؤال فرعی دوم تحقیق

توانمندی  و  شغلی  استرس  شخصیت،  سازمان یافتگی  آیا   
»خود« می توانند کیفیت حسابرسی را پیش بینی کنند؟

جدول شماره ۵، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 
سؤال فرعی دوم تحقیق را نشان می دهد.

بر اساس نتایج جدول شماره ۵، مشاهده می شود آماره آزمون 
مربوط به تأثیر »استرس شغلی« بر »کیفیت حسابرسی« دارای 
 (t۰/9۵=1/9۶)  ۰/۰۵ بحرانی  مقدار  از  بزرگ تر  آزمون  آماره 
شغلی«  »استرس  تأثیر  معنا داری  می توان  در نتیجه  و  هستند 
بر »کیفیت حسابرسی« را در سطح خطای نوع اول ۰/۰۵ در 
این مدل پذیرفت. بنابراین در پاسخ به سؤال فرعی دوم تحقیق 
و  شغلی  استرس  شخصیت،  سازمان یافتگی  گفت،  می توان 
توانمندی »خود« می توانند کیفیت حسابرسی را پیش بینی کنند.

سؤال فرعی سوم تحقیق

توانمندی  و  شغلی  استرس  شخصیت،  سازمان یافتگی  آیا   
»خود« می توانند کیفیت حسابرسی را پیش بینی کنند؟

جدول شماره ۶، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 
سؤال فرعی سوم تحقیق را نشان می دهد.

بر اساس نتایج جدول شماره ۶، مشاهده می شود آماره آزمون 
مربوط به تأثیر »توانمندی خود« بر »کیفیت حسابرسی« دارای 
 (t۰/9۵=1/9۶)  ۰/۰۵ بحرانی  مقدار  از  بزرگ تر  آزمون  آماره 
»توانمندی خود«  تأثیر  معنا داری  می توان  در نتیجه  و  هستند 
بر »کیفیت حسابرسی« را در سطح خطای نوع اول ۰/۰۵ در 
این مدل پذیرفت. بنابراین در پاسخ به سؤال فرعی دوم تحقیق 
و  شغلی  استرس  شخصیت،  سازمان یافتگی  گفت،  می توان 
توانمندی »خود« می توانند کیفیت حسابرسی را پیش بینی کنند.

بحث

انجمن های حرفه ای حسابرسی باید سازوکارهای متعددی را 
برای بررسی مفاهیم ارائه شده در این پژوهش در نظر بگیرند. 
تمرینات و دوره های آموزشی شاید بتواند سبب آگاهی بخشی 
این گونه خطاها شود. چنین  آنان در قبال  حسابرسان و تعهد 
حسابرسان  برای  را  مسئلی  چنین  اهمیت  می تواند  دوره هایی 

جدول2. نتایج نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری برای فرضیات تحقیق

ریشه میانگین 
مربعات باقی مانده

شاخص نیکویی 
برازش

شاخص نیکویی 
برازش تعدیل 

شده
معناداریخی دو

ریشه میانگین 
مربعات خطای 

برآورد

تست تناسب 
نزدیک

0/01۴0/۹230/۹1۷21۴/۸5۸0/32۸0/0۶20/5۴3

جدول 3. برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاری مربوط به سؤال اصلی تحقیق

معناداریمقدار بحرانیخطای برآوردضریب استانداردضریبوابستهمستقل

0/20۹0/2220/05۷3/۶۷30/000کیفیت حسابرسی←توانمندی »خود«

۷/1۷50/000-0/5050/0۶۷-0/۴۸0-کیفیت حسابرسی←استرس شغلی

0/3510/۴250/05۶۶/2۹۶0/000کیفیت حسابرسی←سازمان یافتگی شخصیت
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جدول 4. برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاری مربوط به سؤال فرعی اول تحقیق

معناداریمقدار بحرانیخطای برآوردضریب استانداردضریبوابستهمستقل

0/2510/۴250/05۶۶/2۹۶0/000کیفیت حسابرسی←سازمان یافتگی شخصیت
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مشخص کند و عوامل ناشی از رخداد آن ها را نیز کاهش دهد.  
آگاهی رسانی نیز می تواند در برنامه های حسابرسی نهادینه شود 
تا حسابرسان را نسبت به تالش و تمایل در جمع آوری منظم 
اطالعات به جای جمع آوری آن ها بر اساس احساسات و حاالت 
روانی ترغیب کند. به طور مشابه، تکنیك های آگاهی بخشی نیز 
ممکن است برای مسئوالن کار حسابرسی در موارد مربوط به 
احتمال دعوی حقوقی علیه آن ها مفید باشد.از این رو، می توان 
نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات با سایر کشورها مقایسه کرد. 

احمدی حصار و همکاران ]22[ در پژوهشی به تحلیل عوامل 
بر مهارت های حسابرسان (مطالعه موردی:  مؤثر روان شناختی 
تحمل  دادند  نشان  و  پرداخته  محاسبات)  دیوان  حسابرسان 
استرس و ناتوانی بر مهارت حسابرسان تأثیرگذار است که با نتایج 

حاصل از این پژوهش همسو است. 

رجبعلی زاده ]29[ در پژوهشی به تأثیر احساسات و حاالت 
روانِی حسابرسان بر قضاوت حرفه ای حسابرسی: بررسی مطالعات 
و ارائه چکیده ای از مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی پرداخته و 
نشان دادند تجربه احساسات و حاالت روانی مثبت و به ویژه منفی 
توسط حسابرسان می تواند سبب جانبداری و سوگیری آنان و 
نهایتاً تأثیر سوء بر قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری شود که با 

نتایج حاصل از این پژوهش همسو است. 

راسو ]3۰[ در پژوهش خود تأثیر تفاسیر و طرز تفکر حسابرسان 
بر تردید حرفه اي حسابرس را بررسی کرد که نتایج نشان داد 
حسابرس  حرفه اي  تردید  بر  حسابرسان  تفکر  طرز  و  تفاسیر 

تأثیرگذار است و با نتایج حاصل از این پژوهش همسو است. 

نتیجه گیری 

نتایج نشان می دهد می توان با توجه به متغیرهای سازمان یافتگی 
شخصیت، توانمندی »خود« و استرس شغلی حسابرسان، کیفیت 
حسابرسی آنان را پیش بینی کرد که این امر می تواند بر عملکرد 
شرکت های  سایر  همچنین  و  بهادار  اوراق  بورس  شرکت های 

سرمایه گذاری استفاده شود. با در نظر داشتن این واقعیت که 
واکنش های احساسی حسابرسان و حاالت روانی آن ها در محیط 
انجام حسابرسی بسیار فراگیر است، تأثیرات آن ها در این محیط ها 

روی عملکرد حسابرس نیز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 

یافته های ناشی از این مطالعات که در پژوهش حاضر گردآوری 
شده است، می تواند مباحثی نوظهور در انجمن های حرفه ای جهت 
دوره های آموزشی داشته باشد. بسیاری از سازمان های حسابداری به 
این نتیجه رسیده اند که مهارت های ذهنی افراد، عنصر اساسی موفقیت 
هستند. با در نظر گرفتن یافته های این پژوهش، مؤسسات حسابرسی 
می توانند از سایر تحقیقاتی که در این حوزه انجام شد و انجام خواهد 
شد، استفاده کنند و تأثیر احساسات و حاالت روانی حسابرسان خود 
را بر عملکرد و برآیند کار حسابرسی مشاهده و آن ها را بررسی کنند.

پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت کیفیت حسابرسی 
شخصیت  سازمان یافتگی  آموزشی  دوره های  حسابرسان  برای 
به منظور ارتقای سطح سازمان یافتگی شخصیت برگزار شود و 
مدیران به کارکنان برای شکل گیری صحیح شخصیت سازمانی 

کمك کرده و مورد حمایت خود قرار دهند. 

یکی از محدودیت های پژوهش، قلمرو زمانی مطالعه حاضر از 
1398 تا 1399 است. بنابراین باید در تعمیم نتایج پژوهش به 
سال های قبل از 1398 و بعد از 1398 با احتیاط عمل شود. 
اندازه  کاهش  تحقیق،  داده های  گردآوری  در  دیگر  محدودیت 
نمونه نسبت به تحقیقات مشابه در کشورهای خارجی و صرف 

زمان زیاد جهت جمع آوری اطالعات است.

مالحظات اخالقي

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان از هدف تحقیق و مراحل اجرای آن مطلع شدند. 
آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان داشتند 
و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترك کنند و در 

صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت

جدول 5. برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاری مربوط به سؤال فرعی دوم تحقیق

ضریب ضریبوابستهمستقل
معناداریمقدار بحرانیخطای برآورداستاندارد

۷/1۷50/000-0/5050/0۶۷-0/۴0۸-کیفیت حسابرسی←استرس شغلی

جدول 6. برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاری مربوط به سؤال فرعی سوم تحقیق

ضریب ضریبوابستهمستقل
معناداریمقدار بحرانیخطای برآورداستاندارد

0/20۹0/2220/05۷0/۶۷30/000کیفیت حسابرسی←توانمندی »خود«
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حامي مالي

دولتی،  سازمان های  از  مالی  کمك  هیچ گونه  پژوهش  این 
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده مسئول، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

و  ایران  بالینی  روانشناسی  و  روانپزشکی  مجله  سردبیر  از 
همکاران محترمشان تقدیر وتشکر می شود.
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