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Abstract  
Auditors use professional judgment throughout the audit process. If the auditor's philosophical 
thinking has the comprehensiveness, reflection, and flexibility, it will lead to more 
professional judgment. Also, due to the increasing attention paid by audit firms to timing 
budgets as a measure of efficiency, their difficulties in measuring audit quality have 
exacerbated the potential conflict between control costs and access to high quality audits. The 
purpose of this study is to investigate the effect of auditor's philosophical mentality on the 
auditor's professional judgment as well as the effect of time budget pressure on auditor's 
professional judgment and the effect of time budget pressure on the relationship between 
auditor's philosophical mentality and auditor's professional judgment. The research method 
was descriptive-survey and data were collected from a questionnaire distributed among 
auditors of auditing organization and auditing institutes member of CAA including all audit 
partners, managers and supervisors. The results showed that there is a positive and significant 
relationship between the three dimensions of philosophical mentality and professional 
judgment in the auditing firms of the member of the Iranian Society of Certified Public 
Accountants. Due to increased budgetary pressure, non-professional behavior is also more 
likely to occur. Thus, the mentality of completing the work due to budgetary pressures 
precludes auditors from applying the optimal philosophical mindset, and this may cause the 
auditor to judge superficially. 
Keywords: Philosophical Mindset, Time Budget Pressure, Comprehensiveness, Reflection, 
Flexibility and Professional Judgment of Auditors 
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و  ت فلسفیبررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنی
 قضاوت حرفه اي حسابرس: رویکرد ساختاري

  ایران ن،کرما ،کرمانشهید باهنر دانشگاه ،حسابداري دکتري دانشجوي     زهرا فتحی
  

  ایران ،نکرما ،کرمانباهنرشهید ، دانشگاه دانشیار حسابداري  مهدي بهارمقدم
  

 ، ایراننکرما ،کرمانحسابداري، دانشگاه شهید باهنراستاد  امید پورحیدري

  چکیده
 از حسابرس فلسفی تفکر کهدرصورتی. کنندمی استفاده ايحرفه قضاوت از حسابرسی مراحل تمام در حسابرسان
همچنین، . آوردمی دنبال به را تريصحیح ايحرفه قضاوت باشد، برخوردار لازم پذیريانعطاف و تعمق جامعیت،

عنوان معیاري براي هاي زمانی، بهسسات حسابرسی براي دستیابی به بودجهؤواسطه توجه و اهمیت زیادي که مبه
هاي کنترل و گیري کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینههاي آنان براي اندازهکارایی، قائل هستند، دشواري

تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس هدف این تحقیق بررسی . است نمودهتشدید  را هایی با کیفیت بالاتیابی به حسابرسیدس
اي حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر اي حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفهبر قضاوت حرفه

و  باشدیمپیمایشی -ت. روش پژوهش، توصیفیاي حسابرس اسرابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه
حسابرسی عضو جامعه  مؤسساتي که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و اپرسشنامهاز  هادادهي آورجمع

نتایج تحقیق نشان داد  .حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت
اي رابطه و قضاوت حرفه سه بعد ذهنیت فلسفیدر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین  که

اي حسابرس تأثیر ؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفهوجود دارد يعنادارو ممثبت 
 گردد.اي نیز بیشتر میتمال بروز رفتارهاي غیرحرفهمتناسب با افزایش فشار بودجه زمانی اح منفی و معناداري دارد.

صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بدین
 صورت سطحی قضاوت نماید.تواند موجب شود حسابرس بهاین می ؛ وسازدبهینه دور می

   اي حسابرسو قضاوت حرفه پذیريشار بودجه زمانی، جامعیت، تعمق، انعطافذهنیت فلسفی، ف ها:کلیدواژه

  :نویسنده مسئولfathee8654@gmail.com  
 ت.مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته حسابداري دانشگاه شهید باهنر کرمان اس
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  مقدمه
حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه هاي گوناگون 
ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادي از موضوعات و ابهامات 

تنها با اتکا به قضاوت حرفه اي مقدور است (اعتمادي و که زاییده ماهیت حسابرسی است 
عنوان یک متغیر اثرگذار بر تواند بهشناختی فردي میهاي روان). تفاوت1387همکاران، 

 قضاوت اعمال براي استانداردي رویکرد )2015، 1اي شناسایی شود (بالکرقضاوت حرفه
 یک حسابرس، فهیوظانجام در درست ايحرفه قضاوت اعمال اما ندارد، وجود ايحرفه
است (سپهري  اساسی حسابرسان براي قضاوت در مهارت افزایش و است ايبرجسته عامل

 )؛ 1394و پاك مرام، 
قضاوت از رفتارهاي انسان است که در حوزه روانشناسی مورد بحث و مطالعه قرار 

او است و گیرد. شخصیت فردي و اجتماعی حسابرس عامل مهمی در تعیین رفتار می
موجب می شود که وي ارزش هاي خاص خود را داشته باشد، شخصیت بر قضاوت حرفه 

بنابراین حسابرسان جهت  ).1387اي حسابرس در حسابرسی اثر گذار است (خوش طینت، 
داشتن قضاوت باکیفیت بالاتر نیازمند به تفکر منطقی هستند و این تفکر منطقی مدیون ذهن 

. است پذیرانعطاف و عمیق جامع، تفکري داشتن مفهوم به فلسفی باشد. ذهنیتفلسفی می
 از و تفکر در حسابرس به کمک براي است ابزاري فلسفی ذهنیت دیگر،عبارتبه

 اعمال در که رودمی انتظار است انعطافقابل و عمیق جامع، خود تفکر در که حسابرسی
 کیفیاتی چنین فاقد تفکرش که باشد داشته دیگري حسابرس به نسبت متفاوت تأثیري خود
 هايقضاوت و هاگیريتصمیم در تا کرد خواهد قادر را حسابرس فلسفی، ذهنیت. است
 را حسابرسی حرفه هايوخمپیچ و هاظرافت و مرتکب را خطا کمترین مربوطه ايحرفه
-ویژگی و هاتوانایی ذهنیت فلسفی ).1394کند (عباسیان فریدونی و همکاران،  درك بهتر

هاي صحیح عادت به قضاوت را او کند وکمک می به تفکر صحیح فردکه  استهاي ذهن 
  ).1391 (اسمیت، دهدمی

1 Balkir 
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 است زیراهقضاوت آنعوامل تأثیرگذار بر بهبود کیفیت  ازافراد  ذهنیت فلسفی میزان
، يحورخودم ازمسائل و مشکلات  برخورد با در اولاً سازد:را قادر میفرد این عامل 

اصولی  قادر به شناخت صحیح و و جمود فکري مصون بماند و وي را يگرجانبهکی
 بر بتوانند جدید و تازه راهکارهاي ارائه با که دهدمیتوانایی را این  افراد به ثانیاً نماید.
 خود هدایت صحیح در مسیر را آیند و جهت فائق جدید و تندروي غلط گرايسنت مسائل
هاي ذهنیت فلسفی، دید وسیعی نسبت به . حسابرسان با داشتن ویژگی)1391ی، (شرف نمایند

شوند و در قضایا دارند، به امور و روابط فردي حساس هستند، از جمود فکري رها می
ها باعث افزایش کیفیت دهند که این شکیبایی در قضاوتصدر نشان میها سعهقضاوت

 ).1394مکاران، گردد (عباسیان فریدونی و هحسابرسی می
از طرفی تهیه و تنظیم بودجه زمانی عملیات حسابرسی یک امر رایج در مؤسسات 

در محیط حسابرسی، فشار زمانی تقریباً همیشه وجود دارد؛ حسابرسان باید حسابرسی است. 
کار و حسابرسی تلاش نمایند تا در مهلت زمانی مقررشده توسط صاحب ضمن حفظ کیفیت

 ).2008، 1پچیوا(شده آن را به اتمام برسانند بودجه اختصاص داده دولت و در محدوده

تواند تحت تأثیر محدودیت زمانی باشد. بدین معنا که قضاوت مغرضانه حسابرسان می
کار و نه بر اساس احساس هاي خود را بر اساس ترجیحات صاحبحسابرسان قضاوت

که فشار دیگر وقتیعبارتهند. بهوري سازمان انجام دمسئولیت در قبال بالا بردن بهره
ازحد نشان دادن کیفیت رفتار محدودیت زمانی بالا باشد حسابرسان تمایل به بیش

شود؛ ها میکارانشان دارند که این موضوع منجر به کاهش کیفیت قضاوت آنصاحب
 ها خواهد شد. با توجه بهکنند این کار باعث بالا رفتن ریسک قضاوت آنچراکه فکر نمی
رسد فشار بودجه زمانی براي حسابرسان به یک پدیده عمومی در کار اینکه به نظر می

کند. ممکن است اي اهمیت به خصوصی پیدا میحسابرسی تبدیل گردیده، قضاوت حرفه
اهمیت حسابرس بر اساس قضاوت و نظر خود بعضی از مراحل را به دلیل فشار زمانی کم

1 Peytcheva 
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هاي خود خلاف آن را نشان دهد (ملون و کاربرگ تلقی نموده و انجام ندهد ولی در
 ).1996، 1رابرتس

زمانی که حسابرسان تحت افزایش مهلت تحمیلی فشار زمانی هستند کیفیت حسابرسی 
کند. این تأثیر منفی حتی در میان حسابرسانی که منابع بیشتر را در اختیار کاهش پیدا می

) افتهی(توسعه ازیموردنرا در نزدیکی مهلت  هاهیرو. حسابرسان ماندیمخود دارند باقی 
کنند که این امر ممکن است کیفیت حسابرسی را براي تشکیل پرونده تکمیل می

 ؛ و)2015، 2(گلوور، هانسن و سیدل ندازدیببه خطر  ازیموردنپاسخگویی به گزارش 
در برابر فشار اما  دانندیماي حسابرسان خود را معتقد و مقید به اخلاق حرفه نکهیباوجودا

و متناسب با افزایش فشار  ندینمایماي بودجه زمانی اقدام به اعمال رفتارهاي غیرحرفه
 3. سوینی و پیرزگرددیماي نیز بیشتر بودجه زمانی، احتمال بروز رفتارهاي غیرحرفه

کیفیت حسابرسی  دکنندهیتهدعنوان عامل اصلی ) نشان دادند فشار بودجه زمانی به2004(
) نشان دادند، 1996همچنین در تحقیق مشابه دیگري ملون و رابرت ( شودیم تلقی

عنوان حسابرس اقدام به بسط عوامل کاهنده کیفیت حسابرسی نموده و فشار زمانی را به
 کننده چنین رفتاري معرفی نمودند.متغیر اصلی تحریک

و قطعی فرض حسابرس به دلیل قرار گرفتن تحت فشار بودجه زمانی، امور را مسلم 
نماید. همچنین فشار بودجه زمانی نظر مینماید و از سؤال نمودن در مورد مسائل صرفمی

هاي ظاهري و آشکار مسائل مالی به وجود آمده، اکتفا شود حسابرس به جنبهباعث می
بیند چیزهاي نامحسوس را نمایند. ازآنچه مینموده و ذهن خود را متوجه عمق مسائل نمی

باشد چراکه فقط تفاوت مینماید و به معانی تلویحی و ربط امور حساس بینمیاستخراج 
باشد. مسائل مالی را فقط از یک جنبه و مدنظرش تمام نمودن کار در زمان بودجه شده می

از ارتباط  دهد و امور متضاد و متناقض براي او یکسان است.جهت موردبررسی قرار می
کند. درواقع فشار بودجه زمانی موجب نظر میاهم صرفموارد خاص در یک زمینه وسیع ب

پذیر) را کنار طور جامع، عمیق و انعطافشود حسابرس، ذهنیت فلسفی (دیدن امور بهمی

1 Malone & Roberts 
2 Glover, Hansen & Seidel 
3 Sweeney & Pierce 
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اي صورت سطحی قضاوت نموده که این باعث تنزل کیفت قضاوت حرفهگذاشته و به
بودجه زمانی بر رابطه  شود. براین اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر فشارحسابرس می

 شود.اي حسابرس پرداخته میذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

اي در حسابرسی به معناي کاربرد دانش و تجربه در چارچوب استانداردهاي قضاوت حرفه
ي درباره انتخاب یک گزینه ریگمیتصماي براي حسابداري، حسابرسی و آیین رفتار حرفه

در فرایند  مورداستفادهي مختلف هاروشابزار و  باوجودي مختلف است. هانهیگزاز میان 
ي هانهیزمحسابرسی، حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوتی است و حسابرسان در 

یتی بودجه زمانی ابزار مدیر ازجمله). 1390گوناگون باید قضاوت کنند (کده و سالاري، 
ها ي حسابرسی معاصر بوده است چراکه آنهايزیربرنامهفراگیر و مهم در بسیاري از 

کار  موقعبهمبحث اتمام  دهندهجیترومبنایی براي برآورد و کنترل هزینه است،  دهندهارائه
شواهد و مدارك انطباق با استاندارد  دهندهارائهباشد، ارزیابی عملکرد است و می

 ).1997باشد (بیلی، ي و نظارت حسابرسی مناسب براي اولین بار میزیرمهبرناحسابرسی و 
استفاده از بودجه زمانی داراي مزایاي متعددي است که برخی از این مزایا شامل 

ي کار حسابرسی و حسابرسان، کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه به بندزمان
ي آتی و ارزیابی هاپروژهمطلوب براي انجام  يزیربرنامهحسابرسان جهت بهبود کارایی، 

تواند داراي اثرات فشار بودجه زمانی می ).1994، 1آزادباشد (اي سالیانه حسابرسان میحرفه
کار کردن وادار و  ترسختمثبت یا منفی باشد. این فشار ممکن است حسابرسان را به 

اما اگر فشار بودجه زمانی در حد غیرمتعارف ؛ براي افزایش کارایی تلاش نمایند جهیدرنت
نماید. ممکن است این فشار موجب احساس استرس در باشد، آثار منفی آن بروز می
تواند به می هاالعملعکسي متفاوتی بزنند. این هاالعملعکسحسابرسان گردیده و دست به 

در سال قبل توجه  ها ممکن است به زمان انجام عملیاتاشکال گوناگونی ظاهر شود. آن
. این عمل از دارندنگهنموده و سعی نمایند زمان انجام عملیات سال جاري را در همان حد 

را به  آنان. ممکن است این استرس ردیپذیمطریق انجام کار در زمان مشخصی صورت 

1 Azad 
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اعمالی وادار نماید تا در جهت رعایت بودجه زمانی، کیفیت حسابرسی را کاهش دهند 
رود با یک رویکرد مثبت آنان افزایش بودجه زمانی را درخواست حتمال میهمچنین ا

شود که رعایت بودجه زمانی عامل مهمی در ارزیابی نمایند این استرس زمانی شدیدتر می
). متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز 1382عملکرد تلقی شود (مهرانی، 

صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر بدین گردد.اي نیز بیشتر میرفتارهاي غیرحرفه
سازد. با به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می

توجه به اینکه اسمیت براي ذهن فلسفی سه بعد و براي هر بعد چهار نشانه یا خصوصیت به 
است در ادامه هر یک از شده مطرح لذی به شرح سه فرضیه شرح ذیل قائل شده است. لذا

 :گرددیمشود و فرضیه مربوطه بیان صورت مختصر توضیح داده میها بهاین ویژگی
) موارد خاص را در یک زمینه وسیع 1است که فرد:  هاي آن اینالف) جامعیت: نشانه

خورد با ) در بر2 کند تصویر بزرگ را ببیند.دیگر سعی میعبارتبه سازد.باهم مرتبط می
ها در آینده هایی که تحقق آنها و آرمانآل هاي اساسی یا ایدهها را باهدفمسائل رابطه آن
نماید اما چنین نظریاتی را تعمیم تلاش می) براي نظریات قابل3گیرد. نظر می امکان دارد در

از کند. بلکه ها استخراج نمیآوري خصوصیات مشترك آناز مطالعه همه جزئیات و جمع
هاي طور وسیع همه جنبهکند که بهطریق بررسی و تحلیل چند مورد، قاعده کلی درست می

 دهد (اسمیت،صدر نشان می) در مقابل عقاید و افکار مختلف سعه4این امور را تبیین نماید. 
شود حسابرس از ارتباط موارد خاص در یک ). درواقع فشار بودجه زمانی موجب می1391

رود به دلیل متمایل شدن ذهنیت حسابرس براي نظر کند. انتظار میباهم صرفزمینه وسیع 
طور جامع و وسیع مسائل را نبیند و اتمام کار در زمان مقرر موجب شود حسابرس، به

اي حسابرس صورت سطحی قضاوت نموده که این باعث تنزل کیفت قضاوت حرفهبه
 شود:رح میصورت زیر مطشود؛ بدین ترتیب فرضیه اول بهمی

اي حسابرس بعد جامعیت و قضاوت حرفه فرضیه اول: فشار بودجه زمانی بر رابطه بین
 مؤثر است.

) اموري که براي دیگران مسلم 1هاي این بعد شامل این است که فرد: ب) تعمق: نشانه
اندیشی جنبه اساسی مسائل را ) از راه ژرف2دهد. شود را مورد سؤال قرار میفرض می
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) 3نماید. ها را مشخص میدهد و در برخورد با هر نظریه، اصول و مبانی آنمی تشخیص
نماید و به معانی تلویحی و ربط امور بیند چیزهاي نامحسوس را استخراج میازآنچه می
جاي روش استقرائی اي قیاسی بهاجراي تعمق، از روش فرضیه ) در4باشد. حساس می
فرد ضمن برخورد با یک یا چند مورد به تدوین فرضیه  نماید. بدین گونه کهاستفاده می

دهد عنوان امر کلی به موارد گوناگون تعمیم میپردازد و در شرایط خاصی فرضیه را بهمی
). تحت فشار بودجه زمانی، ذهنیت حسابرس به سمت مسلم و قطعی بودن 1391 (اسمیت،

ال نمودن در مورد مسائل نظر نمودن حسابرس از سؤیابد که باعث صرفامور سوق می
هاي ظاهري و آشکار شود حسابرس به جنبهشود همچنین فشار بودجه زمانی باعث میمی

نمایند؛ مسائل مالی به وجود آمده، اکتفا نموده و ذهن خود را متوجه عمق مسائل نمی
 شود:صورت زیر در نظر گرفته میبنابراین فرضیه دوم به

اي حسابرس مؤثر قضاوت حرفه بعد تعمق و بر رابطه بین فرضیه دوم: فشار بودجه زمانی
 است.

) دچار جمود 1هاي این جنبه از ذهن فلسفی اینکه فرد: پذیري: نشانهج) قابلیت انعطاف
ها قرار بگیرد ) عقاید و افکار را بدون اینکه تحت تأثیر منابع آن2گردد. شناختی نمیروان

دهد و میان امور متضاد و ت متعدد موردبررسی قرار می) مسائل را از جها3کند. ارزیابی می
کند و از قطعی و یقینی ها جنبه احتیاط را رعایت می) در قضاوت4 گذارد.متناقض فرق می

طورکلی فرد داراي ذهنیت فلسفی، تمامی اعمال و رفتارهاي نماید. بهکردن عقاید پرهیز می
). فشار بودجه زمانی باعث 1391 زند (اسمیت،هاي فوق محک میخود را با شاخص

جهت موردبررسی قرار دهد و امور شود که حسابرس مسائل مالی را از فقط از یکمی
شود حسابرس، درواقع فشار بودجه زمانی موجب می متضاد و متناقض براي او یکسان شود.

ن صورت سطحی قضاوت نماید؛ بنابرایپذیر را کنار گذاشته و بهذهنیت فلسفی انعطاف
 شود:صورت زیر در نظر گرفته میفرضیه سوم به

اي پذیري و قضاوت حرفهبعد انعطاف فرضیه سوم: فشار بودجه زمانی بر رابطه بین
 حسابرس مؤثر است.
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 پیشینه پژوهش

در تحقیقـی بـه بررسـی و تعییـن ایـن موضوع پرداخت کـه ترکیب  )1990( 1مـک دنیـل
زمانی و برنامـه ساختاریافته چگونـه و چطور بر عملکرد حسابرسـی بودجه دو عامل فشـار 

زمانی و برنامه حسابرسـی بر بودجه یافته که فشـار تأثیر داشـته اسـت و به این نتیجه دست
زمانی باعث کاهش اثربخشـی بودجه قضاوت حسابرسـی اثرگذار بوده و افزایش فشـار 

 فشار بین رابطه به بررسی پژوهشی در )2007(2و همکاران گاندري .شودحسابرسـی می
 حسابرسی کاهنده کیفیت اعمال نوع دو ترویج و حسابرسان شخصیت نوع زمانی، بودجه
کار صاحب ضعیف توضیحات پذیرش و حسابرسی گام یک موقع از قبل (انجام

 بین داريمعنی رابطه که است این بیانگر پژوهش از حاصل هايیافته. پرداختند حسابرسی)
 رابطه همچنین. دارد وجود حسابرسی گام یک موقع از قبل اتمام و زمانی فشار بودجه

 حسابرسی کیفیت کاهنده اعمال نوع دو وقوع و حسابرسان شخصیت بین نوع داريمعنی
 بودجه فشار و بوده پیچیده حسابرسی محیط که است این نتایج بیانگر این. دارد وجود
 است. حسابرسی کیفیت کاهنده وقوع اعمال عوامل از یکی تنها زمانی

 و حسابرس شخصی هايویژگی بین رابطه بررسی به )2010(3همکاران و آنیگراه

 بین که داد نشان هاآن پژوهش نتایج پرداختند. کشور اندونزي در حسابرس کار کیفیت

پی  .دارد وجود رابطه حسابرسی کار باکیفیت داخلی توانایی حسابرسان و تجربه دانش،
ررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با بهبود عملکرد با ب ی) در پژوهش2016( 4یرا

به این نتیجه رسیدند که ذهنیت فلسفی مدیران با  "هاي دولتیها در سازمانکارکنان آن
ها در سطح بالا بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبت دارد و کارکنانی که خلاقیت مدیران آن

ها مرتبط با نوع کار بوده است، عملکرد بهتري نسبت به کارکنانی با آنو رشته تحصیلی 
 رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند.

1 McDaniel 
2 Gundry & Liyanarachchi 
3.Anugerah, Sari & Primadona 
4 Pierra 
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 عملکرد و ذهنیت فلسفی بین رابطه بررسی به )2017( 1همکاران و تاش امیر

 که دهدمی نشان پژوهش علمی پرداختند. نتایج هیأت اعضاي فیزیک آموزش آکادمیک

در ) 1379مهرانی ( .دارد وجود مستقیمی رابطه عملکرد آموزشی و فلسفی ذهنیت بین
. نتایج پژوهش وي نشان پرداخت بررسی تأثیر بودجه زمانی بر رفتار حسابرسبه پژوهشی 

ترین دلایل این امر، داد که بروز رفتارهاي غیرعادي حسابرسان در ایران وجود دارد و مهم
نظارت کافی و اهمیت ندادن به برخی از مراحل فشار بودجه زمانی، فشار مدیر پروژه، عدم 

اي مربوط به انجام نشدن برخی از ترین رفتار غیرحرفهچنین، بیشحسابرسی است. هم
 نکردن برخی از موارد است. يریگیمراحل حسابرسی و پ
تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان ") پژوهشی با عنوان 1382مهرانی و نعیمی (

انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هرچند  "نظریه عدالت نسبیمستقل تحت 
دانند، اما در برابر فشار بودجه اي میحسابرسان خود را معتقد و مقید به رعایت اخلاق حرفه

نتایج پژوهش نشان داد که  چنین،کنند. هماي میزمانی اقدام به اعمال رفتارهاي غیرحرفه
 شود.اي نیز بیشتر میر بودجه زمانی، احتمال بروز رفتارهاي غیرحرفهمتناسب با افزایش فشا

ی اثرگذار بر شناخترواني هایژگیو) به شناسایی 1393ملانظري و اسماعیلی کیا (
. در دیدگاه دهدیمقضاوت حسابرسان را تحت تأثیر قرار  تیدرنهامهارت پرداختند که 

ی هستند. نتایج نشان داد هر شناختروانیژگی خبره حائز چهارده و رندگانیگمیتصمشانتیو 
چهارده ویژگی در چهار مرحله حسابرسی اهمیت دارند اما درجه اهمیت هر یک در 

ها در مرحله اول ترین ویژگیاي که مهمگونهمراحل گوناگون متفاوت است. به
تبط و گزینی، در مرحله دوم تمایز میان اطلاعات مرتبط و غیر مرپذیري و بهمسئولیت

سازگاري بود. ویژگی ادراکی/توجه در مرحله سوم حسابرسی حائز بیشترین اهمیت شد و 
در مرحله آخر حسابرسی، ویژگی خودکاري بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص 

 داد.
 شاغل حسابرسان فلسفی ذهنیت ابعاد به بررسی )1394( فریدونی و همکاران عباسیان

 بین در ابعادش و فلسفی ذهنیت که داد نشان نتایج پژوهش. دپرداختن حسابرسی حرفه در

1 Amirtash, Abkar   & Mozaffari 
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 که داد پژوهش نشان نتایج همچنین، دارد. وجود حسابرسی حرفه در شاغل حسابرسان

 ذهنیت بر تجربه و ایران رسمی حسابداران جامعه در عضویت سازمانی، جایگاه متغیرهاي

 فلسفی ذهنیت بر جنسیت متغیر اما دارد تأثیر حسابرسی در حرفه شاغل حسابرسان فلسفی

 .ندارد تأثیر حسابرسی حرفه در شاغل حسابرسان
) به بررسی ارتباط بین فشار زمانی، پیچیدگی کار و اثربخشی 1395کرمی و همکاران (

حسابرسی در دیوان محاسبات کشور پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین فشار 
حسابرسی در دیوان محاسبات کشور رابطه منفی و زمانی، پیچیدگی کار و اثربخشی 

ریزي عملیات حسابرسی و چنین، نتایج نشان داد که بین برنامهمعناداري وجود دارد. هم
) به 1397بهارمقدم و همکاران ( اثربخشی حسابرسی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

سان مستقل در مؤسسات اي حسابرو قضاوت حرفه ابعاد ذهنیت فلسفی بین بررسی رابطه
حاکی از آن  هاآنپرداختند. نتایج تحقیق حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

سه بعد ذهنیت در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین  است که
د اما بیشترین تأثیر مربوط به بع عنادار وجود دارد؛و ماي رابطه مثبتی و قضاوت حرفه فلسفی

 باشد.تعمق می

 روش 
 شامل حسابرسی در رفتاري تحقیقات است. تحقیقات رفتاري نوع از حاضر پژوهش

 اطلاعات بین رابطه بررسی به که است رفتاري هاي علومروش و هانظریه بررسی

پردازد. از دیدگاه هدف کاربردي و ازنظر ماهیت و می حسابرسان رفتار و حسابداري
چنین ازلحاظ روش نیز میدانی و ازلحاظ از نوع همبستگی و همپیمایشی  -روش توصیفی

اي محسوب ي تحقیق از نوع قیاسی و کتابخانهآوري چارچوب نظري و پیشینهجمع
ي هادادهآوري شده است. بعد از جمعها از طریق پرسشنامه انجامآوري دادهشود. جمعمی

 و Excel افزارنرمحاسبات از بندي و مهاي پرسشنامه)، براي جمعآماري (از جواب
 Smart افزارنرم از استفاده با ساختاري معادلات سازيمدل روش از پژوهش هايفرضیه

PLS شد وتحلیلتجزیه. 
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جامعه آماري در این تحقیق، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات 
هاي حسابرسانی با گروهحسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. پرسشنامه بین 

توزیع گردید که داراي دانش تجربه و  سرپرست بودند مدیر و شریک، شامل شغلی که
 سرپرستان مدیران و شرکا، تعداد از رسمی آمار اینکه به تخصص بیشتري بودند. با توجه

 اعضاي تعداد نیست دست ایران در حسابرسی سازمان و حسابرسی هايموسسه در شاغل

 و جامعه بودن حجم نامشخص به توجه با شود؛ بنابراینمی فرض نامشخص آماري جامعه
 شود:می محاسبه زیر فرمول از استفاده با نمونه حجم جامعه واریانس نبودن دسترس در نیز

N = �
Zα2 ∗ σ
ε �

2

 

σ = �
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑀𝑀𝑖𝑖) −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑀𝑀𝑖𝑖)

6
� 

 ترینبزرگ شده است.استفاده يدرجه پنج لیکرت طیف با پرسشنامه کهازآنجایی

گردد. می 66/0معیار  انحراف ترین مقدار یک خواهد بود؛ بنابراینو کوچک پنج مقدار

درصد  1درصد و دقت برآورد  90معیار است با سطح اطمینان  انحراف بیشینه مقدار این

 هاآن برگشت امکان که هاییپرسشنامه نظر گرفتن در نفر. با 118حجم نمونه برابر است با 

 هاپرسشنامه به نفر119 نهایتاً  توزیع شد؛ که جامعه اعضاي بین پرسشنامه 258نداشت  وجود

-ها و پایگاه، در این پژوهش در بخش نظري با رجوع به کتب، مجله چنینهم .دادند پاسخ

آوري شد و با توجه به قاعده حد مرکزي و نرمال بودن هاي اینترنتی اطلاعات موردنیاز جمع

نماید، این تعداد پرسشنامه کافی به نظر گیري میرا اندازه هاآنسشنامه متغیرهایی که پر

 رسد. می

 سؤال عمومی 5هاي تحقیق در دو بخش شامل فرضیه سنجش براي شدهطراحی پرسشنامه
با فلسفه ذهنی که شامل جامعیت،  مرتبط ویژگی 3تخصصی در  سؤال 42شخصیتی و  و

) 1391( رهاي مستقل تحقیق، بر اساس پرسشنامه اسمیتعنوان متغیپذیري بهتعمق و انعطاف
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 عنوان متغیر وابسته مورداستفادهحسابرس به ايبا قضاوت حرفه مرتبط تخصصی سؤال 4و 
 در گیري،تصمیم شیوه همچنین .مربوط به فشار بودجه زمانی سؤال 5است و  قرارگرفته
صورت به پرسشنامه، این تمامی سؤالات .باشدمی لیکرت طیف اساس بر امتیازدهی خصوص

 5 تا 1 بین امتیازيسؤال  هر و شوندیم داده موافق پاسخکاملاً  تا مخالفکاملاً  ايینهگز پنج
 آن به مربوط عدد بیانگر مقیاس، هر امتیازات سؤالات مجموع. دهدیم اختصاص خود به را

 .است مقیاس

 ها یافته

 طورهمان .دهدیم نشان را دهندگانپاسخ شناختی جمعیت اطلاعات )1( شماره جدول

 همچنین نفر)، 96 هستند( مردان پرسشنامه به دهندگانپاسخ اکثر گرددمشاهده می که

سمت شغلی  ي داراياحرفهنفر) ازلحاظ جایگاه  85( دهندگانپاسخاز  نیمی از بیش
 سمت نفر)، 65( سانسیلفوق تحصیلات داراي دهندگانپاسخ. بیشتر باشندیمسرپرست 

سال  15تا  10داراي سابقه بین  دهندگانپاسخنفر از  65درصد)و  35( ارشد حسابرس
 .باشندیم

 دهندگانپاسخ): اطلاعات جمعیت شناختی 1جدول (
یاطلاعات جمعیت شناخت  درصد فراوانی فراوانی 

کنندگانمشارکت  119 100%  

%04/5 6 شرکا  

%53/23 28 مدیران  

%43/71 85 سرپرستان  

ت
سی

جن
%73/27 23 زن   

%67/80 96 مرد  

صیل
تح

ك 
در

م
ی

 

%36/3 4 دکتري  
دکارشناسی ارش  65 62/54%  
%02/42 50 کارشناسی  

قساب کار
سال 10تا  5 ه   10 4/8%  
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سال 15تا  10  65 62/54%  
سال 20تا  15  7 88/5%  

سال 20بیشتر از   37 1/31  

 پایایی و روایی 
گیري سه معیار پایایی، هاي اندازه، براي بررسی برازش مدلPLSمطابق با الگوریتم تحلیل 

کرونباخ معیاري براي سنجش پایایی و  يشود. آلفاروایی همگرا و روایی واگرا استفاده می
گردد. محسوب می (سازگاري درونی) 1اي مناسب براي ارزیابی پایداري درونیسنجه

هاي مربوط به آن است. نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه و شاخصپایداري درونی 
هاي مربوط به آن است. مقدار بالاي شده بین سازه و شاخص نییمقدار بالاي واریانس تب

گیري مربوط به هر هایش در مقابل خطاي اندازهشده بین سازه و شاخص نییواریانس تب
نشانگر  7/0د. مقدار آلفاي کرونباخ بالاتر از دهشاخص، پایداري درونی بالا را نتیجه می

 ).1393، رضازاده(داوري و قبول است پایایی قابل
تري نسبت به مقدار آلفاي کرونباخ به نام پایایی مدرن اریمع زین PLSروش همچنین، 

) معرفی شد و برتري آن 1974( 2برد. این معیار توسط ورتس و همکارانترکیبی به کار می
صورت مطلق بلکه با توجه به ها نه بهلفاي کرونباخ در این است که پایایی سازهنسبت به آ

براي سنجش بهتر پایایی در  جهیگردد. درنتهایشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی سازه
پایایی ترکیبی یک سازه از  شوند. مقدارکاربرده می، هر دوي این معیارها بهPLS روش

-ر صورت این کسر، واریانس بین یک سازه با شاخصشود که دیک نسبت حاصل می

گیري اضافه مقدار خطاي اندازههایش بههایش و در مخرج کسر، واریانس سازه با شاخص
مقدار پایایی ترکیبی براي هر سازه بالاي  کهیدرصورت). 1393، رضازاده(داوري و آید می

گیري دارد و مقدار کمتر از دازههاي انشود، نشان از پایداري درونی مناسب براي مدل 7/0
 در جدول که طورهمان). 1393، رضازاده(داوري و دهد عدم وجود پایایی را نشان می 6/0
تمامی این معیارها در مورد متغیرهاي مکنون مقدار مناسبی کسب  ،شودمی) ملاحظه 2(

براي  .کرد دیتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش حاضر را تائاند، پس میکرده

1 Internal Consistency 
2 Werts et al 
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ي و میانگین واریانس دییتأي پرسشنامه و ابعاد آن، از تحلیل عاملی هاسازهسنجش روایی 
 تاها معرف که دهدیم عاملی نشان بارهاي است. مقدار شدهاستفاده)، AVEشده (استخراج

 بودن براي مناســب. مقدار ملاك هستند مناسب پنهان يهاسازه سنجش براي حد چه
 واریانس میانگین شــاخص از همگرا سنجش روایی براي ؛ واســت 5/0 عاملی بارهاي

 آن يهامعرف با سازه هر همبستگی زانیم AVE .شده است) استفادهAVE( شدهاستخراج
 نشان را آن يهامعرف با هر سازه بینشده گذاشته اشتراك به واریانس میانگین عبارتی به یا
 .دهدیم

 5/0از میزان  هاهیگواز  بررسی مدل تحقیق بار عاملی برخیهمچنین، در مرحله اول با 

ي بعد از حذف دییتأنتایج تحلیل عاملی  ؛ واز مدل حذف شدند هامؤلفهکمتر بود، لذا این 

 کهییازآنجا شودمیملاحظه  طورهماناست که  شدهارائه) 2( جدول بارهاي عاملی به شرح

از  تربزرگ AVEو تمامی متغیرها داراي  /5از  تربزرگداراي بار عاملی  هاسازهتمامی 

 از روایی مناسبی جهت آزمون فرضیات برخوردار است. ماندهیباقي هاهیگوباشند، می 5/0
 (با بارهاي عاملی مناسب) يریگتحقیق و ارزیابی مدل اندازه برازش مدل) 2جدول (

 متغیر
گو

هاهی  

بار 

 عاملی

پایایی 

 ترکیبی

آلفاي 

 کرونباخ
روایی همگرا 
(AVE) 

اي قضاوت حرفه

 حسابرس

AJ1 803/0  

834/0  

 

741/0  

 
228/0  

 

AJ2 821/0  

AJ3 703/0  

AJ4 799/0  

 فشار بودجه زمانی

TP1 716/0  

893/0  

 

860/0  

 
545/0  

 

TP2 720/0  

TP3 712/0  

TP4 685/0  

TP5 639/0  

TP6 730/0  

TP7 718/0  

 بعد جامعیت
C1 727/0  753/0  

 

733/0  

 
507/0  

 C10 530/0  
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C12 516/0  

C13 599/0  

C14 589/0  

C2 687/0  

C4 690/0  

C5 546/0  

C7 664/0  

C8 504/0  

C9 518/0  

 بعد تعمق

T11 644/0  

759/0  

 

745/0  

 
517/0  

 

T13 513/0  

T2 662/0  

T3 853/0  

T5 504/0  

T6 516/0  

T8 549/0  

پذیريبعد انعطاف  

F1 512/0  

723/0  

 

752/0  

 

 
591/0  

 

F10 652/0  

F11 633/0  

F12 621/0  

F13 559/0  

F14 591/0  

F15 499/0  

F2 500/0  

F3 515/0  

F4 501/0  

F5 612/0  

F6 648/0  

F7 567/0  

F8 667/0  
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گیري، مدل ساختاري، مطابق با الگوریتم تحلیل هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل

شود. جهت هاي تحقیق پرداخته میبه بررسی و آزمون فرضیه PLSها در روش داده

 يهامعادله يسازتحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل يهاهیوسقم فرضبررسی صحت

 ساختاري استفاده شد.

گیري، مدل ساختاري، مطابق با الگوریتم تحلیل هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل

شود. جهت هاي تحقیق پرداخته میبه بررسی و آزمون فرضیه PLSها در روش داده

 يسازتحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل يهاهیوسقم فرضبررسی صحت

 ذهنیت فلسفی براي تحقیق این در کهازآنجایی ساختاري استفاده شد. يهامعادله

 فرعی فرضیه سه لذا است، شدهمطرح سه بعد) 1391( اسمیت تحقیق با حسابرس سازگار

 :ردیگیممورد آزمون قرار  اصلی بررسی فرضیه براي ذیل به شرح
 ) جدول خلاصه ضرایب و معناداري مسیر بین متغیرها3جدول (

 تأثیر
ضریب مسیر 

)ß(  
آماره 

t 
p- value 

نتیجه 
نآزمو  

قضاوت حسابرس >-جامعیت   129/0  352/3  001/0  عدم رد 

فشار بودجه زمانی >-جامعیت   590/0-  234/14  000/0 دعدم ر   

قضاوت حسابرس > - تعمق  117/0  326/3  001/0  عدم رد 

فشار بودجه زمانی > - تعمق  107/0-  048/2  041/0  عدم رد 

قضاوت حسابرس > - پذیريانعطاف  151/0  867/3  000/0  عدم رد 

یفشار بودجه زمان > - پذیريانعطاف  305/0-  073/7  000/0  عدم رد 

رسقضاوت حساب > -فشار بودجه زمانی   679/0-  254/19  000/0  عدم رد 

 
  اول فرضیه آزمون نتایج

اي جامعیت و قضاوت حرفهبعد  اول: فشار بودجه زمانی بر رابطه بین فرعی فرضیه •

 حسابرس مؤثر است.
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ضریب مسیر رابطه بین بعد جامعیت ذهنیت  ، مقدار1) و شکل 3(با توجه به جدول 

 -p، همچنین مقدار باشدیم 96/1تر از بزرگ tو آماره  /1290فلسفی و قضاوت حسابرس 

value بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و قضاوت  است، لذا بین دو متغیر 05/0تر از کوچک

ضریب مسیر  مقدارو  معناداري وجود دارد؛مثبت و  رابطه درصد 95با اطمینان حسابرس 

تر از بزرگ tو آماره /0-590رابطه بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و فشار بودجه زمانی 

بعد  متغیراست، لذا بین دو  05/0تر از کوچک p- value، همچنین مقدار باشدیم 96/1

معناداري منفی و  رابطه درصد 95با اطمینان جامعیت ذهنیت فلسفی و فشار بودجه زمانی 

ضریب مسیر رابطه بین فشار بودجه زمانی و قضاوت  مقدار و همچنین وجود دارد؛

 p- value، همچنین مقدار باشدیم 96/1تر از بزرگ tآماره  و -679/0حسابرس 

با فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرس  بین دو متغیراست، لذا  05/0تر از کوچک

 دییتحقیق تأ اول معناداري وجود دارد؛ بنابراین فرضیهمنفی و  رابطه درصد 95اطمینان 

رود فشار بودجه زمانی بر رابطه بین بعد جامعیت ذهنیت بدین ترتیب انتظار می شود.می

فشار بودجه  گریدیعبارتبهفلسفی و قضاوت حسابرس تأثیر منفی و معناداري داشته باشد. 

زمانی منجر به کاهش شدت رابطه بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و قضاوت حسابرس 

 شود.می

 فرضیه دوم آزمون نتایج

اي قضاوت حرفه بعد تعمق و فرعی دوم: فشار بودجه زمانی بر رابطه بینرضیه ف •

 حسابرس مؤثر است.

ضریب مسیر رابطه بین بعد تعمق ذهنیت  ، مقدار1) و شکل 3(با توجه به جدول 

، همچنین مقدار باشدیم 96/1تر از بزرگ tآماره  و177/0فلسفی و قضاوت حسابرس 

p- value بعد تعمق ذهنیت فلسفی و  است، لذا بین دو متغیر 05/0تر از کوچک

 مقدارو  معناداري وجود دارد؛مثبت و  رابطه درصد 95با اطمینان قضاوت حسابرس 

آماره  و -107/0ضریب مسیر رابطه بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی و فشار بودجه زمانی 



 19 |زهرا فتحی و همکاران 

t همچنین مقدار باشدیم 96/1تر از بزرگ ،p-value است، لذا  05/0تر از کوچک

 رابطه درصد 95با اطمینان بعد تعمق ذهنیت فلسفی و فشار بودجه زمانی  بین دو متغیر

ضریب مسیر رابطه بین فشار بودجه  مقدار و همچنین معناداري وجود دارد؛منفی و 

، همچنین باشدیم 96/1تر از بزرگ tآماره  و -679/0زمانی و قضاوت حسابرس 

فشار بودجه زمانی و  است، لذا بین دو متغیر 05/0تر از کوچک p- valueمقدار 

معناداري وجود دارد؛ بنابراین منفی و  رابطه درصد 95با اطمینان قضاوت حسابرس 

رود فشار بودجه زمانی بر رابطه بدین ترتیب انتظار می شود.می دییتحقیق تأ دوم فرضیه

رس تأثیر منفی و معناداري داشته باشد. بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی و قضاوت حساب

فشار بودجه زمانی منجر به کاهش شدت رابطه بین بعد تعمق ذهنیت  گریدیعبارتبه

 شود.فلسفی و قضاوت حسابرس می

 

 فرضیه سوم آزمون نتایج

پذیري و قضاوت بعد انعطاف فرعی سوم: فشار بودجه زمانی بر رابطه بینفرضیه 

 است.اي حسابرس مؤثر حرفه

پذیري ضریب مسیر رابطه بین بعد انعطاف ، مقدار1) و شکل 3(با توجه به جدول 

، باشدیم 96/1تر از بزرگ tو آماره  151/0ذهنیت فلسفی و قضاوت حسابرس 

بعد  است، لذا بین دو متغیر 05/0تر از کوچک p- valueهمچنین مقدار 

مثبت و  رابطه درصد 95اطمینان با پذیري ذهنیت فلسفی و قضاوت حسابرس انعطاف

پذیري ذهنیت ضریب مسیر رابطه بین بعد انعطاف مقدار معناداري وجود دارد؛ و

، همچنین باشدیم 96/1تر از بزرگ tآماره  و -305/0فلسفی و فشار بودجه زمانی 

پذیري بعد انعطاف است، لذا بین دو متغیر 05/0تر از کوچک p- valueمقدار 

معناداري وجود منفی و  رابطه درصد 95با اطمینان و فشار بودجه زمانی ذهنیت فلسفی 

ضریب مسیر رابطه بین فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرس  مقدار و همچنین دارد؛
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تر از کوچک p- value، همچنین مقدار باشدیم 96/1تر از بزرگ tآماره  و -679/0

 95با اطمینان و قضاوت حسابرس  فشار بودجه زمانی است، لذا بین دو متغیر 05/0

 شود.می دییتحقیق تأ سوم معناداري وجود دارد؛ بنابراین فرضیهمنفی و  رابطه درصد

پذیري ذهنیت رود فشار بودجه زمانی بر رابطه بین بعد انعطافبدین ترتیب انتظار می

شار ف گریدیعبارتبهفلسفی و قضاوت حسابرس تأثیر منفی و معناداري داشته باشد. 

پذیري ذهنیت فلسفی و بودجه زمانی منجر به کاهش شدت رابطه بین بعد انعطاف

 شود.قضاوت حسابرس می
 ) مدل پژوهش در حالت معناداري1شکل (

 
 

فشار بودجه زمانی بر رابطه بین : که کرد ادعا توانیم احتمالات تئوري هیبر پا جهیدرنت

اي حسابرس تأثیر منفی و معنادار دارند. این بدین هر سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه

معنی است که اعضاي مؤسسات حسابرسی معتمد بورس و عضو جامعه حسابداران رسمی 

سابرس و تواند عامل مؤثري بر رابطه ذهنیت فلسفی حایران معتقدند فشار بودجه زمانی می

شود زمانی که حسابرسان تحت اي حسابرس باشد؛ بنابراین چنین استدلال میقضاوت حرفه
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، به دلیل به وجود آمدن ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر رندیگیمفشار بودجه زمانی قرار 

، شوندیمبه دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور 

 نماید.صورت سطحی قضاوت میابرس بهحس جهیدرنت

 
 گیري بحث و نتیجه

کیفیت حسابرسی در گرو  جهیدرنتاي نتیجه و گوهر اصلی حسابرسی است قضاوت حرفه

مستلزم  ترمطلوباي اي حسابرسان است. دستیابی به قضاوت حرفهکیفیت قضاوت حرفه

شناسایی عوامل کلیدي مؤثر بر قضاوت حسابرسان است. قضاوت صحیح حسابرسان یکی از 

عناصر مهم در ایجاد اعتماد براي استفاده کنندگان نسبت به گزارشگري عمومی است که 

معمولا مورد استفاده بازارهاي سرمایه می باشد، ممکن است حذف یا ارائه نادرست یک 

بسیار بااهمیت باشد و عدم ارائه آن موجب گمراهی استفاده کننده مورد در گزارش مالی 

)تحقیقات کافی در زمینه 1387گان صورت هاي مالی شود(وحیدي الیزیی و همکاران، 

ي فردي مانند هایژگیواست. برخی  نشدهانجامحالات فردي و احساسی تیم حسابرسی 

 جهیدرنتحسابرس که  حالات عاطفی و احساسی حسابرسان از جمله ذهنیت فلسفی

یی همچون فشار بودجه زمانی تحت تأثیر قرار می گیرند و ممکن است بر هاتیمحدود

 عملیات حسابرسی تأثیر گذارد مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه است. 

اي دارند و حسابرسانی که طرز تفکر فلسفی دارند توجهی ویژه به اصول و ضوابط حرفه

هاي خود را در گیرند و فعالیترتباط با اهداف نهایی حسابرسی در نظر میمسائل را در ا

 هايپیچیدگی توانندمی نمایند. چنین حسابرسانیراستاي اهداف نهایی حسابرسی هدایت می

 شکل از ایجادشده مسئله محتواي تفکیک با و نموده درك را حسابرسی محیط در موجود

 تقویت به فلسفی ذهنیت دیگر، طرف از. دهند انجام احسن نحو به را ايحرفه قضاوت آن،

 موجود اقلام بتوانند حسابرسان طریق این از تا کرده کمک حسابرسان ادراکی هايمهارت
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 اقلام در تغییر اثرات و دهند پیوند یکدیگر به را حسابرسی و حسابداري پیرامون محیط در

هاي فعال همچنین چنین حسابرسی از روش. نمایند تعبیر و تفسیر را حسابرسی و حسابداري

وسیله آن بر کیفیت قضاوت و درنهایت کیفیت نماید و بهو خلاقانه حسابرسی استفاده می

حسابرسی تأثیر بسزایی دارند. در مؤسساتی که حسابرسان از ذهنیت فلسفی بالایی برخوردار 

وسسه نیز در حد توان انتظار داشت که کیفیت قضاوت و حسابرسی در آن مباشند می

 فلسفی تفکر کهبنابراین درصورتی؛ )1394باشد (عباسیان فریدونی و همکاران، مطلوبی می

-صحیح ايحرفه قضاوت باشد، برخوردار لازم پذیريانعطاف و تعمق جامعیت، از حسابرس

 آورد.می دنبال به را تري

 مطالعات است. حسابرسی در اصلی يهاینگران از یکی زمانی، از طرفی فشاربودجه 

 زمانی، بودجه فشار و زمانی محدودیت ازجمله فشار زمانی، که دهدیم نشان زیادي

 ایران، اقتصادي محیط در )1978است. (رود،  حسابرس رفتار در رگذاریتأث اصلی عامل

 حسابرسی کارهاي تمام باید زیرا هستند؛ مواجه مشخصی محدودیت زمانی با حسابرسان

 معمولاً، دهند. ارائه را منصفانه حسابرسی گزارش دهند و پایان شدهمشخص زمان در را

 حسابرسان و شودمی تردهیچیپ است تربزرگ حسابرسی پروژه وقتی حسابرسی روند

 در حسابرسی نتایج که کشدیمطول  مدیدي زمان و کنندمی تحمل را بیشتري کار حجم

 .شودمی دیده وضوحبه مورد این در زمانی فشار بنابراین و گردد ارائه گزارش قالب
 شدهرفتهیپذ شرکت سه از بیش مالی يهاصورت متوسط طوربه معتمد حسابرسان ،دوم

 بیش حسابرسی گزارش متوسط طوربه حسابرسی مسئولین و کنندیم امضا را بورس در

 از مشخصی مقدار با هاآن که است معنی این به که کنندیم امضا را چهار شرکت از

. )1395مزینانی،  و فرد وکیلی کرمی،(هستند درگیر شده زمان بودجه مورد در استرس
در این پژوهش به بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی به رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت 

 اي حسابرس پرداخته شده است.حرفه
 ذهنیت فلسفی ویژگی هر سه که شد مشخص شده،انجام آماري هايآزمون به توجه با

حسابداران  جامعه عضو و بورس معتمد مؤسسات حسابرسی حسابرسان در قضاوت روي بر
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در وظایف  بیشتر ذهنیت فلسفیافراد با  دارند؛ بنابراین تأثیر مثبت و معنادار ایران رسمی

فرایندهایی است که منجر به تصمیمشان شده  تحلیلـی و در شـرایطی کـه مسـتلزم تشـریح

 هايمهارت با افزایش فلسفی . ذهنیتکننـدایط استدلالی)، بهتـر عمـل مـیاست (شر

گیري و تواند باعث افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و تصمیممی حسابرسان ادراکی

شود قبل از قضاوت شود. به حسابرسان پیشنهاد میمی حسابرسی کار کیفیت منجر به بهبود

ها را براي رسیدن به یک نتیجه صحیح تمام موارد و علتبه ریشه و عمق قضایا پی برند و 

هاي خاصی تعصب نداشته باشند. این امر حلبررسی نمایند و در حل مسائل نسبت به راه

شود که وقتی یک شیوه خاص براي یک مسئله کارساز نباشد فکر خود را بر باعث می

اي که باعث نوان قوه محرکهعتر تغییر جهت دهند و از تخیلات تنها بهروي شیوه مناسب

کار گردد استفاده نمایند و در ارزیابی اعمال و گفتار صاحبهاي جدید میایجاد ایده

هاي نامعلوم و مبهم دوراز ذهنیات خود قضاوت نمایند و در موقعیتطور مستقل و بهبه

هاي و ایدهقضاوت را به تعویق بیندازند. این رویکرد باعث تفکر بیشتر بر روي مسائل شده 

 دهد.جدید را بروز می

تأثیر منفی و  اي حسابرسانهمچنین نتایج نشان داد فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه

فشار بودجه زمانی با  منفی شود که رابطهبنابراین چنین استدلال می؛ معناداري دارند

 ابرساناي حسابرس بدین معنی است که افزایش فشار بودجه زمانی در حسقضاوت حرفه

 خواهد هاآن میان در عملکرد کاهش سرانجام باعث که شده فرسودگی افزایش به منتج

شغلی و  عملکرد حد متوسط، میزان فشاربودجه زمانی در گرفتن قرار با کهآن ضمن .شد

این بدین معنی است که اعضاي مؤسسات  یابد.اي حسابرس بهبود میقضاوت حرفه

ایران معتقدند با کاهش فشار  حسابداران رسمی جامعه عضو و بورس معتمد حسابرسی

 یابد.اي حسابرس بهبود میبودجه زمانی قضاوت حرفه

همچنین نتایج نشان داد فشار بودجه زمانی بر رابطه بین هر سه بعد ذهنیت فلسفی و 

اي حسابرس تأثیر منفی و معنادار دارند. بدین معنا که فشار بودجه زمانی قضاوت حرفه
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هاي ظاهري و آشکار مسائل مالی به وجود آمده، اکتفا شود حسابرس به جنبهمیباعث 

نمایند. به دلیل اینکه حسابرس تحت فشار نموده و ذهن خود را متوجه عمق مسائل نمی

باشد، مسائل مالی را بودجه زمانی فقط مدنظرش تمام نمودن کار در زمان بودجه شده می

دهد و امور متضاد و متناقض براي او یکسان ی قرار میفقط از یک جنبه و جهت موردبررس

کند. درواقع فشار نظر میاز ارتباط موارد خاص در یک زمینه وسیع باهم صرف است.

طور جامع، عمیق و شود حسابرس، ذهنیت فلسفی (دیدن امور بهبودجه زمانی موجب می

ه این باعث تنزل کیفت صورت سطحی قضاوت نموده کپذیر) را کنار گذاشته و بهانعطاف

و در نظر داشتن اثرات  آمدهدستبهشود. با توجه به نتایج اي حسابرس میقضاوت حرفه

شود که اي، پیشنهاد میمنفی فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه

ط مدیران و حسابرسان نسبت به این شرایط حساس بوده و سعی کنند مانع از بروز این شرای

ي صحیح، مانع از ایجاد زیربرنامه، مدیران مؤسسه با علاوهبهدر مؤسسه یا سازمان گردند. 

 فشار بودجه زمانی شوند.
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 تهران: بهرنگی، محمدرضا ترجمه ،آموزشی مدیریت در فلسفی ذهنیت ).1391(یپجیفل اسمیت،

 .تربیت کمال انتشارات

فصلنامه ). نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان، 1387(اعتمادي، حسین و جباري، حسن
 .105-122). 18، (مالیمطالعات تجربی حسابداري 

 بر فلسفی ذهنیت ابعاد تأثیر ). بررسی1397( هدي؛ پورحیدري، امید؛ فتحی، زهرابهارمقدم، م

 .1-18)، 72( دانش حسابرسیحسابرس،  ايحرفه قضاوت
 در يریگمیتصم يهامدل و الگوهاي رفتاري نقش ).1391( نوشادي میثم و شکراله خواجوي،

 .135-5.123 شماره .حسابداري پژوهش ،حسابرسان قضاوت
فصلنامه مطالعات ). قضاوت حرفه اي در حسابرسی. 1387خوش طینت، محسن و بستانیان، جواد.(

 .25-57). 18، (تجربی حسابداري مالی
 اي در حسابرسی،ی اخلاقی و قضاوت حرفهابیارز). 1394؛ پاك مرام، عسگر. (گانهی سپهري،

 .و اقتصاد ایران دومین همایش ملی حسابداري، مدیریت

 .. تفکر برتر. تهران. انتشارات سروش)1391( شرفی. محمدرضا

بررسی ابعاد ). 1394ي؛ رویایی، رمضانعلی؛ حساس یگانه، یحیی. (محمدمهدعباسیان فریدونی، 

دانش حسابداري و حسابرسی ، ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی
 .43-52، 14، شماره 4دوره ، مدیریت

 ياحرفه قضاوت بر کیفی قضاوت يهایژگیو تأثیر ).1390(سالاري علی و مریم کده،

 42.شماره .حسابرس مجله، حسابرسان

 زمانی، فشار بین ارتباط بررسی ).1395مهدي ( مزینانی، حمیدرضا؛ فرد، وکیلی غلامرضا؛ کرمی،

)، 27، (حسابرسی دانش کشور، محاسبات دیوان در حسابرسی اثربخشی و کار پیچیدگی

110-92. 

ی اثرگذار بر شناخترواني هایژگیوشناسایی  ).1393(بهیغرملانظري، مهناز و اسماعیلی کیا، 

. ي حسابداري و حسابرسیهایبررسهاي حسابرسی. مهارت حسابرسان در انجام قضاوت

 .505-526 ،21دوره
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عدالت تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت نظریه ). 1379(مهرانی ساسان
 .دکتري حسابداري، دانشگاه تهران نامهانیپا .نسبی

). نظریه اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار 1382(مهرانی، ساسان و نعیمی مهدیس

 .43-61. 32، شماره ي حسابداري و حسابرسیهایبررسحسابرسان مستقل، 

امل مؤثر بر قضاوت حسابرسان و ). ارزیابی عو1387وحیدي الیزیی، ابراهیم و راهداریان، آذر (

فصلنامه مطالعات تجربی  ، هاي مالیتعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورت
 .117-146). 24، (حسابداري مالی
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