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 حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و خودکارآمدی به باور نقش، تضاد تأثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف
 و بوده پیمایشی– توصیفی حاضر، پژوهش روش است. حسابرس عاطفی هوش بر تأکید با آنها عملکرد بر
 متغیرهای گیریاندازه منظور به گردید. استفاده پرسشنامه از پژوهش متغیرهای گیریاندازه منظور به

 اسپکتور پرسشنامه از خودکارآمدی به باور ،(1970) لیرتزمن و هوس ریزو پرسشنامۀ از نقش تضاد
 و دانلی پرسشنامه از حسابرس عملکرد (،1993) شوب پرسشنامه از ایحرفه اخالق حساسیت (،1983)

 بازه یک در پژوهش این است. شده استفاده (،2001) گلمن پرسشنامه از عاطفی هوش و (2003) اُبریان
 حسابرسان پژوهش آماری جامعه شد. انجام (1398 ماه مرداد الی 1397 سال ماه )اسفند ماهه شش زمانی
 جامعه عضو حسابرسی هایمؤسسه و ایران( رسمی حسابداران جامعه )عضو حسابرسی سازمان در شاغل

 گردیده انتخاب نمونه عنوانبه نفر 198 کوکران فرمول طبق آنها بین از که است بوده رسمی حسابداران
 قرار تحلیل و تجزیه مورد چندگانه و ساده خطی رگرسیون آزمون از استفاده با پژوهش هایداده است.

 متغیرهای عنوانبه ایحرفه اخالق حساسیت حسابرس، خودکارآمدی به باور حسابرس، نقش تضاد گرفت.
 بررسی مورد گرتعدیل متغیر عنوانبه عاطفی هوش و وابسته متغیرهای عنوانبه حسابرس عملکرد مستقل،

 (2) دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد (1) که داد نشان پژوهش نتایج است. گرفته قرار
 بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت (3) دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور

 هوش (5) ندارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد و عاطفی هوش (4) دارد. تأثیر آنها عملکرد
 اخالق حساسیت و عاطفی هوش (6) دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور و عاطفی
 .دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه
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 مقدمه

 ضعیف حسابرسی عملکرد چراکه نماید تالش بهتر عملکرد به دستیابی برای مداوم طور به باید حسابرس

 در که حسابداران رسوایی موارد از هایینمونه از برخی [.15] دارد تجاری جامعه برای ایعمده پیامدهای

 المللیبین گروه انرون، شرکت موارد گرفت، قرار توجه مورد جهان در حسابرسان ضعیف عملکرد مورد

 شده تضعیف اخیر هایسال در چقدر حسابرس عملکرد که دهدمی نشان موارد این وجود بود. آمریکا

 احتمالی تخطی و شکنی قانون بر مانعی را کیفیت با حسابرس عملکرد (،1990) 1ویلنر و اشنایدر است.

 است عواملی جمله از نقش [تضاد5دانند]می مالی هایگزارشگری در حسابداری شده پذیرفته اصول از

 ایمجموعه به دادن تن که دهدمی رخ هنگامی نقش تضاد [.15گذارد]می تأثیر حسابرسان عملکرد بر که

 واقع، در است. ناممکن کلی به یا و مغایر شغلی، هایالزام از دیگری مجموعه پذیرش با شغلی هایالزام از

 روبه آن با سو یک از شخص که فشارهایی و هاخواسته انتظارات، که دهدمی رخ وضعیتی در نقش تضاد

 بیان به دارد. ناسازگاری شود،می وارد او بر دیگر سویی از که فشارهایی و هاخواسته انتظارات، با است رو

 سوی از [.7] گیردمی قرار متضادی فشارهای و هاخواسته انتظارات، معرض در سو دو از شخص دیگر،

 عملکرد خودکارآمدی از باالیی سطح با حسابرسان که داد نشان خود پژوهش در (،2015) 2گیولتوم دیگر،

 کریستانی[نیز و ویگونا و همچنین، هستند. کم خودکارآمدی دارای که دارند حسابرسانی به نسبت بهتری

 به دارد اشاره خودکارآمدی دارد. حسابرسان عملکرد بر توجهی قابل تأثیر خودکارآمدی که دادند نشان

 معین دستاوردهای تولید به نیاز که عملی هایدوره اجرای و سازماندهی برای فرد هایتوانایی در اعتقادات

 ایحرفه اخالق حساسیت بگذارد، تأثیر تواندمی حسابرسان عملکرد بر که عواملی دیگر از [.14] دارند

 درک با گیریتصمیم برای فرد توانایی سطح از است عبارت ایحرفه اخالقی حساسیت است. حسابرسان

 دادند نشان خود تحقیق در (،2014) 4ویگونا و (2017) 3سوسانتی است. آن در موجود اخالقی هایارزش

 بر دیگر تأثیرگذار عوامل از همچنین، گذارد.می تأثیر حسابرس عملکرد بر ایحرفه اخالقی حساسیت که

 و عواطف بر نظارت توانایی شامل )هیجانی(، عاطفی هوش [.15است] عاطفی هوش حسابرسان، عملکرد

 عمل و فکر هدایت برای مفروضات این از استفاده و آنها بین شدن قائل تفاوت دیگران، و خود احساسات

 تقسیم اجتماعی عناصر و فردی عناصر طبقه دو به را عاطفی هوش عناصر گلمن دانیل [.6] است افراد

 و همدلی شامل اجتماعی عناصر و است انگیزش و کنترلی خود ،خودآگاهی شامل فردی عناصر کند،می

 هوش اثرات موضوع با تحقیقی به چین در (،2007) همکاران و 5لو )همان(. است اجتماعی هایمهارت

 تحقیق نتایج پرداختند. علم توسعه و تحقیق برای زندگی از رضایتمندی و شغلی عملکرد روی هیجانی

 بر باتری یک همانند و روانی توانایی شغلی عملکرد روی مستقیمی تأثیرات هیجانی هوش که داد نشان

                                                           
1 Eshnayder & wilner 
2 Gultom 
3 Susanti 
4 Wiguna 
5 Loo  
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 هیجانی هوش که معتقدند (،2000) 1هیگز و دلویتز همچنین، [.5] دارد مستقیم اثر شغلی عملکرد روی

 سرپرستان یا و همکاران خود، توسط عملکرد این ارزیابی در حتی و افراد کارآمد و موفق عملکرد نحوه بر

 فعالیت به چالش پر و رقابت پر بازاری در امروزی، حسابرسی مؤسسات که آنجایی از گذارد.می تأثیر

 را حسابرسان عملکرد بهبود که داشته آن بر را هامؤسسه این مدیران محیطی تالطم این هستند، مشغول

 و رشد سوی به حرکت گونه هر زیربنای بنابراین برگزینند. امروز بازار در خود رقابتی استراتژی عنوانبه

 موجود، وضعیت دقیق شناخت حسابرسی، هایمؤسسه در حسابرسان عملکرد فرآیند بهبود و توسعه

 توجه با [.2] است آنان عملکرد بهبود برای سنجیده هاییبرنامه طرح سپس و ضعف و قوت نقاط تشخیص

 به باور نقش، تضاد تأثیر که هستیم سؤال این به پاسخ پی در پژوهش این در شد گفته آنچه به

 عاطفی هوش نقش بر تأکید با آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و خودکارآمدی

 است؟ چگونه حسابرس

 موضوع ضرورت و اهمیت

 کنندگان تامین دست در نظارتی ابزار عنوان به آن از استفاده حسابرسی، کارکردهای مهمترین از یکی

 مسایل زیادی حدود تا تواند می که باشد می شرکتها در خود منافع از حفاظت جهت شرکتها سرمایه

 افزایش با حسابرسان امروزه [.11نماید] کمتر را مختلف گروههای بین تعارض و کند حل را نمایندگی

 ذینفعان تقاضای رشد و قانونی محیط در سریع تغییرات زا، هزینه فعالیتهای کاهش حقوقی، دعاوی خطر

 اجرای در کارایی افزایش به منجر تواند می حسابرسی عملکرد بهبود که است عقیده این بر هستند. مواجه

 [.12] شود حسابرسی روشهای

 محسوب آن منبع ارزشمندترین حسابرسی مؤسسه هر در شده تعریف انسانی منابع عنوانبه حسابرسان

 عملکرد بنابراین باشند،می هاشرکت یا هاموسسه این در توسعه اساسی و اصلی هایپایه از یکی و شوندمی

 بدون همچنین، [.5] است بوده مؤسسات این مدیران و شرکاء توجه مورد همواره مذکور منبع اثربخش

 به باور نقش، تضاد پیشین، تحقیقات هاییافته طبق دارد. وجود نقش تضاد مشاغل تمام در شک

 حسابرسان عملکرد جمله از و مختلف هایجنبه بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و خودکارآمدی

 حسابداری عملیات در مصنوعی هوش و تجسمی هوش به اندازه از بیش توجه همچنین، است. تأثیرگذار

 عاطفی هوش تاثیر پژوهش این در که داشت آن بر را محققین عاطفی هوش شدن کمرنگ و حسابرسی و

 عملکرد و حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و خودکارآمدی به باور نقش، تضاد بین ارتباط بر را

 خودکارآمدی، به باور نقش، تضاد که نقشی مورد در قضاوت مسلم قدر البته نمایند. بررسی حسابرسان

 حسابرسی هایمؤسسه در حسابرسان عملکرد بر عاطفی هوش و حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت

 این در مطالعات هنوز راستا این در که است بسیاری تجربی و نظری مطالعه نیازمند باشد، داشته تواندمی

 اخالق حساسیت خودکارآمدی، به باور نقش، تضاد تأثیر حاضر پژوهش لذا باشد.می اندک بسیار زمینه

 در مؤثر گامی تا دهدمی قرار بررسی مورد را حسابرسان عملکرد بر عاطفی هوش و حسابرسان ایحرفه

                                                           
1 Deloytz & Higes 
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 حسابرسی خدمات دهندۀارائه نوعی به که هاییمؤسسه در حسابرسان عملکرد بهبود و شکوفایی جهت

 شود. برداشته هستند،

 نظری مبانی

 نقش تضاد

 شغلش در فرد از توقعات و انتظارات امکانات، منابع، مقررات، و قوانین با شغلی هایمسئولیت و وظایف اگر

 نامناسب رفتارهای [.15] شودمی فرد ناخشنودی موجب و شده ایجاد تعارض نوعی باشد، نداشته تطابق

 با احتماالً حتی و نبوده سازگار دیگر نقشی ایفای برای مناسب رفتارهای با است ممکن نقش ایفای برای

 که برسد نتیجه این به شخص که آیدمی وجود به وقتی تضاد واقع در باشند. داشته نیز تعارض یکدیگر

-موقعیت شامل آن، افراطی حالت در و کندمی دشوار دیگر نقش قبول برای را کار نقش، یک شرط قبول

 )همان(. کنندمی پیدا تباین متقابل، صورت به نقش انتظار چند یا دو آنها در که شودمی هایی

 خودکارآمدی به باور

 رفتار و کرده مطالعه را انسان که اندکرده سعی گذشته قرون طول در متعددی شناختیروان هاینظریه

 تالش آن دهیشکل در بندورا که هاستنظریه این از یکی اجتماعی شناختینظریه .کنند تبیین را آدمی

 گسترش اجتماعی یادگیری مهم نظریه از بخشی عنوانبه را خودکارآمدی مفهوم بندورا آلبرت .است کرده

 کرده پیشرفت اجتماعی شناختی نظریه در که است نموده فراهم را آن بیشتر درک موجبات و است داده

 شده ارائه کاویروان و رفتارگرایی اصول از اشنارضایتی به پاسخ در بندورا اجتماعی شناختی نظریه .است

 گیرندمی نادیده ترتیب به را موقعیت نقش و انگیزه در شناخت نقش مقوله دو این که علت این به است

 برانگیختگی اخالقی، هایقضاوت قبیل از بسیاری موضوعات شامل اجتماعی شناختینظریه چه اگر [.9]

 انجام برای اشتوانایی درمورد فرد باورهای و خودکارآمدی بر تمرکزش اول درجه در امَا است فیزیولوژیک

 پژواک ماهیت بندورا شناختی اجتماعی نظریه واقع، در )همان(. باشدمی اهداف و وظایف آمیزموفقیت

 افراد باور عنوانبه را خودکارآمدی و میبرد نام خودکارآمدی عنوانبه ویژگی این از بندورا. است خویشتن

 انگیزش، .میکند تعریف کنند کسب را نظر مورد نتیجه که ایگونه به وظایف انجام برای خود هایتوانایی به

 خودکارآمدی مفهوم این .باشندمی هدف جهت در اقدام برای عقاید از بسیاری پایه هافعالیت و احساسات

 مورد بارها و بارها سال چندین طی در و شده مطرح بندورا اجتماعی -شناختی نظریه مبنای عنوانبه

 است بوده وی خودکارآمدی ساختار و انسان رفتار بین قوی رابطه ۀدهندنشان ماًمداو و گرفته قرار آزمون

 در کاری انجام بر نفس به اعتماد و توانایی فرد که است موضوع این درک خودکارآمدی واقع، در [.10]

 دارد. را موردنظر هدف به دستیابی

 حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت

 اخالق ،کندمی متمایز هم از را هاحرفه که ییهایژگیو از یکی ،یاحرفه یبندطبقه به اشاره با یکل طور به

 یبرا یاحرفه اخالق .ردیگ یم قرار آن یاعضا تمامی استفاده مورد یاستاندارد عنوانبه که است یاحرفه

 ،یحسابرس حرفه مانند هستند، یعموم اعتماد جلب ازمندین که ییهاحرفه یبرا خصوص به حرفه، هر
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 رعایت را باال تیفیک یاستانداردها خود )کارهای( اعمال انجام در که یاحرفه از جامعه است. ازین مورد

 نماید حفظ را محرمانه اسرار کند، ءاجرا را مقررات و نیقوان تمام دیبا حسابرس د.کنیم یقدردان نماید،می

 و درستی هایارزش باید حسابرس که است اصلی مسئله با مرتبط اخالقی( )ضوابط اخالقی کد [.12]

 استقالل حفظ و عینی طور به عمل و درستی ها،مسئولیت مانند کند اجراء و حمایت حفاظت، را اخالقیات

 ایحرفه مراقبت بایستی حرفه این انجام در این، برعالوه )استقالل(. مختلف اشخاص منافع برابر در خود

 حسابرس ایحرفه موقعیت در اخالق ماهیت شناخت توانایی حسابرس، اخالقی حساسیت گردد. رعایت

 اخالق مسائل به نسبت حسابداری حرفۀ انجام در رودمی انتظار حسابرسان از شهودی، لحاظبه است.

-حرفه هنجارهای اهداف از و کرده اجراء را اخالقی استانداردهای باید حسابرس باشند. ترحساس ای،حرفه

 حساسیت باالی سطح در باال تعهد این کنند. حمایت باشد،می تعهد ایحرفه هایجنبه از یکی که ای

 تشخیص توانایی اخالقی حساسیت بنابراین، شود.می منعکس ایحرفه اخالقیات به مربوط مشکالت

  [.12] است تصمیم یک اخالقی ماهیت

  حسابرسان عملکرد

 یا مشخص شغلی عملکرد در شده ایجاد نتایج رکورد عنوانبه عملکرد" (1993) روس و بِرناردیان طبق

 شغلی عملکردهای از حاصل نتایج ثبت عملکرد، واقع، در ."شودمی تعریف زمانی دورۀ طول در فعالیت

 وظایف اجرای نتایج در موفقیت سطح عملکرد، همچنین، است. خاص زمانی دورۀ در فعالیت یا خاص

 به دستیابی در توانایی و مربوطه هایمسئولیت براساس افراد از گروهی یا فرد موفقیت بازتاب که است

 شود.می تقسیم شرکت یا سازمانی عملکرد و فردی عملکرد یعنی حالت، دو به عملکرد باشد.می اهداف

 تعیین پیش از کاری استانداردهای ازطریق که است کمیت و کیفیت برحسب کارمند کار فردی عملکرد

 است گروه عملکرد با فردی عملکرد از ترکیبی سازمانی عملکرد حالیکه در شود.می گیریاندازه شده

 سطح و تکلیف توضیح پذیرش کارمند، یک عالقۀ و توانایی یعنی: اصلی، عامل سه از ترکیبی .عملکرد

 بیشتر هم کارکنان عملکرد اندازه همان به باشد، باالتر عوامل این سطح هرچقدر باشد.می آنها انگیزۀ

  بود خواهد

 )هیجانی( عاطفی هوش

 و دارد وجود آن از متعددی تعاریف حاضر حال در است بُعدی چند مفهومی هیجانی هوش که جا آن از

 به توجه که معتقدند همکاران و مایر وجود، این با ندارد. وجود کامل همخوانی شده ارائه تعاریف بین

 موضوع شناخت و اندیشه ای،لحظه هایخواسته بر تسلط انسانی، روابط در آن مناسب کاربرد و هاهیجان

 کسب برای افراد توانایی شکوفایی در مهمی عامل را هیجانی هوش بارآن [.11] است هیجانی هوش

 نوع را هیجانی هوش گلمن )همان(. است مرتبط افراد روانی سالمت با که داند می زندگی در موفقیت

 اتخاذ برای آن از استفاده و خویشتن هایاحساس شناخت بر مشتمل که کندمی توصیف هوش از دیگری

 و هاتوانایی ها،مهارت از ایآرایه را هیجانی هوش مارتینز است. زندگی در مناسب هایتصمیم

 محیطی فشارهای و تقاضاها با مقابله برای فرد توانایی بر که است کرده تعریف غیرشناختی هایشایستگی

 که است این مؤید حوزه این در شده انجام هایپژوهش به مربوط شواهد حال هر به [.11] گذاردمی تأثیر
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 دارد ارتباط کاری هایمحیط در تر مطلوب عملکرد و کارآمدتر زندگی سالمتی، با باال هیجانی هوش

 کارآمد و موفق عملکرد نحوه بر هیجانی هوش که است آن از حاکی هیگز و دلویتز پژوهش نتایج )همان(.

 ارزیابی معیار معموالً میگذارد. تأثیر مافوق افراد و همکاران وسیله به عملکرد این ارزیابی در حتی و افراد

  نامند.می هیجانی هوش ضریب را هیجانی هوش

 تحقیق پیشینه

 تجربه و ،یجانیه هوش ،یاحرفه اخالق تأثیر" عنوان با پژوهشی طی 2019 سال در لستاری لوسی_

 ،یاحرفه اخالق تأثیر بررسی به ،"مِدان در یدولت یحسابدار دفاتر در حسابرس عملکرد بر حسابرس

 اخالق که، داد نشان پژوهش نتایج است. پرداخته حسابرس عملکرد بر حسابرس تجربه و ،یجانیه هوش

 عملکرد بر حسابرس تجربه که، داد نشان همچنین دارد. تأثیر حسابرس عملکرد بر یجانیه هوش ،یاحرفه

 ندارد. تأثیر حسابرس

 حساسیت و خودکارآمدی سازمانی، شهروندی رفتار تأثیر" عنوان با پژوهشی طی 2018سال در کُرنِواتی_ 

 بررسی به ،"گرتعدیل متغیر عنوانبه اسالمی کاری اخالق اصول با حسابرسان عملکرد بر ایحرفه اخالقی

 توجه با حسابرسان عملکرد بر ایحرفه اخالقی حساسیت و خودکارآمدی سازمانی، شهروندی رفتار تأثیر

 رفتار که، دهدمی نشان پژوهش این نتایج است. پرداخته اسالمی کاری اخالق اصول گرتعدیل نقش به

 .دارند حسابرسان عملکرد بر توجهی قابل تأثیر ایحرفه اخالقی حساسیت و سازمانی شهروندی

 کار اخالق که دهدمی نشان همچنین هایافته .ندارد حسابرس عملکرد بر توجهی قابل تاثیر خودکارآمدی

 ندارد. گرتعدیل نقش متغیرها این بین ارتباط بر اسالمی

 و معنوی هوش عاطفی، هوش ساختار" عنوان با پژوهشی طی2017سال در سِجاهرُدین و حسنُدین_

 کاری اشتیاق بر هیجانی و عاطفی هوش تأثیر بررسی به ،"حسابرس عملکرد و کاری اشتیاق با آن ارتباط

 دارد. تأثیر کاریاشتیاق بر عاطفی هوش که، دهدمی نشان پژوهش نتایج اند.پرداخته حسابرس عملکرد و

 دارد. تأثیر حسابرس عملکرد بر معنوی و عاطفی هوش ندارد. تأثیر کاریاشتیاق بر معنوی هوش اما

 هوش بین ارتباط بر کاریاشتیاق که داد نشان همچنین دارد. تأثیر حسابرس عملکرد بر کاری اشتیاق

 دارد. تأثیر حسابرس عملکرد و معنوی و عاطفی

 و معنوی هوش هیجانی، هوش بین رابطه" عنوان با پژوهشی طی1396سال در ایمانی افشار و مرادی_

 نتایج اند.پرداخته حسابرسان عملکرد و هیجانی هوش معنوی، هوش رابطه بررسی به ،"حسابرس عملکرد

 نشان همچنین دارد. وجود داریمعنی رابطه هیجانی هوش و معنوی هوش بین که داد نشان پژوهش این

 عملکرد و هیجانی هوش بین ندارد. وجود داریمعنی رابطه حسابرسان عملکرد و معنوی هوش بین که، داد

 را حسابرسان عملکرد و معنوی هوش بین رابطه هیجانی هوش نهایت در و دارد وجود داریمعنی رابطه

 کند.می گریواسطه

 پژوهش های فرضیه

  دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد-1
  دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور-2
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 دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت-3

 دارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور و عاطفی هوش-4

 تحقیق وقلمروزمانی اماری نمونه جامعه

 جامعه عضو همزمان )که حسابرسی سازمان در شاغل حسابرسان شامل حاضر، پژوهش آماری جامعه

 رسمی حسابداران جامعه عضو هایمؤسسه در شاغل حسابرسان و نفر( 227) هستند( رسمی حسابداران

 )اسفند ماهه شش دوره یک حاضر پژوهش زمانی وقلمرو است نفر 4041 مجموع در و نفر( 177) ایران

 است. (1398 مرداد الی 1397

  نمونه حجم تعیین

 در شاغل و حسابرسی سازمان در شاغل حسابرسان به مربوط آماری جامعه کل تعداد از

 طریق از حسابرس( 198) تعداد تهران و تبریز شهرهای ایران رسمی حسابداران جامعه عضو هایمؤسسه

 ساده تصادفی گیرینمونه روش همچنین، شدند. انتخاب نمونه عنوانبه معلوم جامعه با کوکران فرمول

 است.

 ها داده گرداوری وروش تحقیق های متغیر تعریف

  نقش تضاد

 مجموعه پذیرش با شغلی هایالزام از ایمجموعه به دادن تن که دهدمی رخ هنگامی نیز نقش در تضاد

 [.2] باشد ناممکن کلی به یا بوده مغایر شغلی، هایالزام از دیگری

 خودکارآمدی به باور

 نیاز که عملی هایدوره اجرای و سازماندهی برای فرد هایتوانایی در اعتقادات به دارد اشاره خودکارآمدی

 [.14] دارند معین دستاوردهای تولید به

 موقعیت در اخالق ماهیت شناخت توانایی حسابرس، اخالقی حساسیت ایحرفه اخالق حساسیت

 است. حسابرس ایحرفه

 حسابرسان عملکرد

 شوندمی ناشی )حسابرس( اجراکننده از رفتارها؛ .است نتایج معنای به هم و رفتارها معنای به هم عملکرد

 نیستند، نتایج برای ابزارهایی فقط رفتارها کنند.می تبدیل عمل به انتزاعی مفهوم یک از را وی عملکرد و

 شده اعمال وظایف برای که ذهنی و فیزیکی تالش )محصول آیندمی حساب به نتیجه خود نوبه به بلکه

 [.3] کرد قضاوت هاآن مورد در نتایج از جدای توانمی و )است

 

 

 

                                                           
 منبع: سایت جامعه حسابداران رسمی 1
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 عاطفی هوش

 عواطف و احساسات مدیریت و ساماندهی به قادر را انسان که هاستتوانایی از ایمجموعه عاطفی هوش

 خلقی هایحالت و عواطف از مناسب استفاده )هیجانی(، عاطفی هوش عالوه،به [.6] کندمی دیگران و خود

 )همان(. کندمی ممکن را بخش لذت و خالقانه مفید، زندگی یک داشتن و مشکالت حل برای

 کیفی اطالعات برخی اعدادی، جانشین که است مشخصاتی و ارقام پژوهش این در شده آوریگرد اطالعات

 اینکه برای یابد.می معنی احتماالت و آمار طریق از ارقام این باشند.می ندارند، آماری قابلیت خود که

 ضروری بیابد در متشکل و دارنظام مجموعه یک صورت هب نامنظم مجموعه یک حالت از تجربی هایداده

 آماری جداول صورت هب و شود بندیطبقه و تنظیم تلخیص، معین هایروش از استفاده با هاداده که است

 شود. داده نشان

 به ؛ایکتابخانه روش_گردید: گردآوری زیر هایروش به اطالعات ،حاضر پژوهش فرضیات آزمون جهت

 متغیرها، کشف منظور به نیز و شد بیان دوم فصل در که پژوهش نظری مبانی و ادبیات تنظیم منظور

 و ایکتابخانه تحقیق از استفاده با نظری مطالعات ها،فرضیه ارائه و پرسشنامه االتؤس طرح ثر،ؤم عوامل

 .است گرفته صورت اینترنت شبکه در جستجو نیز
 هایقسمت از نامهپرسش است. شده استفاده پرسشنامه از پژوهش این در ؛)میدانی( یمایشیپ روش _

 اند:شده تشکیل زیر

 محرمانه هاپاسخ که شودمی داده اطمینان وی به و شده خالصه دهندهپاسخ وظیفه آن در که دستورالعملی

 شغلی، موقعیت سن، )جنسیت، دهندگانپاسخ شناختیجمعیت به مربوط بخش (1 بود. خواهد

 نقش تضاد گیریاندازه برای معیاری عنوانبه سؤال پنج (2تحصیالت(

 گیریاندازه برای معیاری عنوانبه سؤال شش (4خودکارآمدی به باور گیریاندازه برای سؤال هفت (3

 (6حسابرس عملکرد گیریاندازه برای معیاری عنوانبه سؤال شش (5حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت

 عاطفی هوش گیریاندازه برای معیاری عنوانبه سؤال ده

 تحقیق متغیرهای کردن عملیاتی

 مستقل متغیر

 نقش تضاد

 پاسخ باید دهندگانپاسخ شود.می استفاده پژوهش پرسشنامه در سؤال ازپنج متغیر این گیریاندازه برای

  کنند ارزشگذاری باشد،می «کاامالموافقم» تا «کامالمخالفم»از که طیفی روی بر را خود
 ( نحوه عملیاتی کردن تضاد نقش2جدول)

 گویه ردیف

 باید در ارتباط با شغلم کارهایی انجام دهم که بایستی به نحوی متفاوت انجام شوند. 1

2 
 شود بدون اینکه نیروی انسانی کافی برای انجام دادن ان در اختیارمای ارجاع میبه من وظیفه

 قرار بگیرد.
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 گویه ردیف

 های موجود مخالفت کنم.مشیبرای انجام بعضی وظایف محوله باید با مقررات و خط 3

 دهند.کنم که کارها را به نحوی کامال متفاوت انجام میمن با دو یا چند گروه کار می 4

 های سازمانی واگذار شده در محل کارم، کامال منطبق بر عقایدم نیست.مشیخطی 5

  خودکارآمدی به باور

 پاسخ باید دهندگانپاسخ شود.می استفاده پژوهش پرسشنامه در سؤال هفت شاخص این گیریاندازه برای

 کنند. ارزشگذاری باشد،می «زیاد بسیار» تا «کم بسیار» از که طیفی روی بر را خود
 ( نحوه عملیاتی کردن باور به خودکارآمدی3جدول)

 گویه ردیف

 ام، دست یابم.بیشتر اهدافی که قبالً تعیین کردهتوانم به می 1

 توانم آن را حل کنم.هنگام مواجهه با یک کار دشوار، مطمئن هستم که می 2

 خواستم برسم.توانم به آنچه میدر کل، می 3

 ها موفق خواهم شد.مطمئن هستم در غلبه بر بسیاری از چالش 4

 طور مؤثر در تکالیف مختلف ظاهر شوم.توانم فعاالنه و بهمطمئن هستم می 5

 توانم کارهای زیادی را بهتر از دیگران انجام دهم.می 6

 توانم کارها را به خوبی انجام دهم.در شرایط دشوار، می 7

  حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت

 باید دهندگانپاسخ شود.می استفاده پژوهش پرسشنامه در سؤال هشت شاخص این گیریاندازه برای

 کنند.. ارزشگذاری باشد،می «موافقم کامال» تا «مخالفم کامال» از که طیفی روی بر را خود پاسخ
 ای حسابرسان( نحوه عملیاتی کردن حساسیت اخالق حرفه4)جدول 

 گویه ردیف شاخص

 شخصیت

 ای حفظ کنم.بایستی نام خوب حرفه )حسابرسی( را با حمایت از اخالق حرفه 1

2 
ای اخالق حسابرس هدایت ای، باید ازطریق آیین رفتار حرفهدر انجام وظایف حرفه

 شوم تا بتوانم مسئوالنه کار کنم.

 3 صداقت
ای را با باالترین صداقت ممکن های حرفهبرای حفظ و افزایش اعتماد، باید مسئولیت

 انجام دهم.

 4 احتیاط
صحیح و با دقت هر چه تمام انجام بایستی کاری را که به من محول شده است را 

 دهم.
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 گویه ردیف شاخص

5 
انگاری، اتالف، عدم حسابرس باید از احتمال خطاهای عمدی، اشتباهات، سهل

 ها و تضاد منافع آگاه باشد.کارایی

محرمانه 

 بودن
6 

کند، مگر حسابرس از افشای اطالعات محرمانه ناشی از موقعیت خود اجتناب می

ارتباط وجود داشته باشد یا به لحاظ قانونی او مجبور به اینکه اختیار الزم در این 

 چنین کاری باشد.

 وابسته متغیر

 حسابرس عملکرد

 پاسخ باید دهندگانپاسخ شود.می استفاده پژوهش پرسشنامه در سؤال شش شاخص این گیریاندازه برای

 کنند. ارزشگذاری باشد،می «موافقم کامال» تا «مخالفم کامال» از که طیفی روی بر را خود
 ( نحوه عملیاتی کردن عملکرد حسابرس5)جدول 

 گویه ردیف شاخص

 1 برنامه ریزی
بندی و تنظیم ها، بودجهریزی شامل؛ تعیین اهداف و سیاستفرایند برنامه

 موضوع در جریان بر عملکرد حسابرسان مؤثر است.

 2 تحقیق
های مالی مورد نیاز گزارشآوری و تهیۀ اطالعات، فرایند تحقیق شامل؛ جمع

 بر عملکرد حسابرسان مؤثر است.

 3 هماهنگی
های هماهنگی شامل؛ تبادل اطالعات، تنظیم جلسات، مشاوره دادن فعالیت

 به دیگران بر عملکرد حسابرسان مؤثر است.

 4 نظارت
های نظارتی شامل؛ مدیریت، رهبری، نظارت و ارائۀ آموزش به فعالیت

 عملکرد حسابرسان مؤثر است.زیردستان بر 

 5 انتخاب کارکنان
فرایند انتخاب کارکنان شامل؛ استخدام، مصاحبه و تبلیغات بر عملکرد 

 حسابرسان مؤثر است.

 عملکرد خوب و بد حسابرسان بر عملکرد سازمانی مؤثر است. 6 سازمان

 عاطفی هوش

 پاسخ باید دهندگانپاسخ شود.می استفاده پژوهش پرسشنامه در سؤال ده شاخص این گیریاندازه برای

 [.12کنند] ارزشگذاری باشد،می «موافقم کامال» تا «مخالفم کامال» از که طیفی روی بر را خود
 ( نحوه عملیاتی کردن هوش عاطفی6)جدول 

 گویه ردیف شاخص

 خودآگاهی

 

1 
 هر چند که ممکن است جاهایی برای پیشرفت وجود داشته باشد، من خودم را

 همانطور که هستم دوست دارم.

2 
 توانایی قدرت، احساس من که میدهد( دست من به میرسم )حالتی جایی به من

 .میکنم شایستگی و
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 گویه ردیف شاخص

 خودتنظیمی

 

3 
 که کارهایی خاطر به دهم،می انجام را میتوانم که کاری بهترین که وقتی حتی

 .میکنم مقصر احساس را خود نشده انجام

4 
 که وقتی تا خواهم،می آنرا یا آیدمی خوشم آن از یا و میبینم را چیزی که وقتی

 .کنم بیرون مغزم از را نمیتوانم فکرش نیاورم بدست آنرا

 خودانگیختگی

 

5 
 کسی چه یا و چیزی چه که نمیدانم میکنم، پوچی و بیهودگی احساس وقتی

 .است من ناراحتی این موجب

 .میشوم معذب کنم عاطفه و مهر ابراز که میرود انتظار من از که مواقعی در من 6

 همدلی

 

 .بشوم تغییری ایجاد باعث که دارم این به نیاز من 7

 .بگیرم را خودم کردن گریه جلوی تا دهم انجام را هرکاری حاضرم من 8

های مهارت

 اجتماعی

 

9 
 از مرا که میشوم مواجه موانعی با برسم چیزی به که میگیرم تصمیم که وقتی

 .میدارند باز اهدافم به رسیدن

 . میشوم زده خجالت کنم رفتار یا بیام نظر به چگونه اینکه از 10

 پژوهش های یافته

 استنباطی آمار

 پژوهش هایفرضیه آزمون

 آزمون که است شده استفاده چندگانه و ساده خطی رگرسیون آزمون از پژوهش هایفرضیه بررسی جهت

  شد. تلقی دارمعنی درصد 5 زیر سطح شده انجام

 اول: فرضیه از حاصل هاییافته

 که: است شده مطرح زیر صورت به پژوهش اول فرضیه

 «.دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد» 

 که (000/0) مدل F آماره داریمعنی سطح به توجه با است. آمده 7 جدول در فرضیه این آزمون نتیجه 

 است. معنادار شده برآورد مدل درصد، 95 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی است، درصد 5 از کمتر

 گفت توانمی آمده، دست به درصد 517 حدود که مدل شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین

 – دوربین آماره مقدار دهد.می توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 51 مدل، مستقل متغیر که

 خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر از خطاها دهدکهمی نشان عدد این و باشدمی 832/1 واتسون

 کرد. استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود خودهمبستگی
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 ( نتایج فرضیه اول7جدول)

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 tآماره  شده
سطح 

 داریمعنی
B خطای استاندارد Beta 

 000/0 654/34  172/0 959/5 مقدار ثابت

 000/0 -562/14 -721/0 065/0 -950/0 تضاد نقش

 520/0 ضریب تعیین

 517/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0داری آماره سطح معنی

 832/1 واتسون –دوربین 

 بین معنادار رابطه وجود از حاکی (000/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح نقش تضاد متغیر با رابطه در

 باشد.می حسابرس عملکرد و نقش تضاد

 دوم: فرضیه از حاصل هاییافته

 که: است شده مطرح زیر صورت به پژوهش دوم فرضیه

 «.دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور»

 که (000/0) مدل F آماره داریمعنی سطح به توجه با است. آمده 8 جدول در فرضیه این آزمون نتیجه

 است. معنادار شده برآورد مدل درصد، 95 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی است، درصد 5 از کمتر

 گفت توانمی آمده، دست به درصد 694 حدود که مدل شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین

 – دوربین آماره مقدار دهد.می توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 69 مدل، مستقل متغیر که

  خطاها دهدکهمی نشان عدد این و باشدمی 176/2 واتسون

 رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود خودهمبستگی خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر از

 کرد. استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی

 ( نتایج فرضیه دو8جدول)

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 tآماره  شده
سطح 

 داریمعنی
B خطای استاندارد Beta 

 001/0 261/3  145/0 473/0 مقدار ثابت

 000/0 154/21 834/0 039/0 829/0 باور به خودکارآمدی

 695/0 ضریب تعیین

 694/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0داری آماره سطح معنی
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 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 tآماره  شده
سطح 

 داریمعنی
B خطای استاندارد Beta 

 176/2 واتسون -دوربین 

 رابطه وجود از حاکی (000/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح خودکارآمدی به باور متغیر با رابطه در

 باشد.می حسابرس عملکرد و حسابرسان خودکارآمدی به باور بین معنادار

 سوم: فرضیه از حاصل هاییافته

 که: است شده مطرح زیر صورت به پژوهش سوم فرضیه

 «.دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت» 

 که (000/0) مدل F آماره داریمعنی سطح به توجه با است. آمده 9 جدول در فرضیه این آزمون نتیجه 

 است. معنادار شده برآورد مدل درصد، 95 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی است، درصد 5 از کمتر

 گفت توانمی آمده، دست به درصد 628 حدود که مدل شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین

 – دوربین آماره مقدار دهد.می توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 62 مدل، مستقل متغیر که

 خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر از خطاها دهدکهمی نشان عدد این و باشدمی 324/2 واتسون

 کرد. استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود خودهمبستگی

 (نتایج فرضیه سوم 9جدول )

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 tآماره 
سطح 

 Beta خطای استاندارد B داریمعنی

 000/0 612/4  155/0 713/0 ثابتمقدار 

 000/0 282/18 794/0 042/0 762/0 ایحساسیت اخالق حرفه

 630/0 ضریب تعیین

 628/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0داری آماره سطح معنی

 324/2 واتسون -دوربین 

 حاکی (000/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت متغیر با رابطه در

 باشد.می حسابرس عملکرد و حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت بین معنادار رابطه وجود از

 چهارم: فرضیه از حاصل هاییافته 

 که: است شده مطرح زیر صورت به پژوهش چهارم فرضیه

 «.دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد و عاطفی هوش» 
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 (000/0) مدل F آماره داریمعنی سطح به توجه با است. آمده 10 جدول در فرضیه این آزمون نتیجه 

 معنادار شده برآورد مدل درصد، 95 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی است، درصد 5 از کمتر که

 توانمی آمده، دست به درصد 522 حدود که مدل شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین است.

 دوربین آماره مقدار دهد.می توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 52 مدل، مستقل متغیر که گفت

 خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر از خطاها دهدکهمی نشان عدد این و باشدمی 852/1 واتسون –

 کرد. استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود خودهمبستگی

 ( نتایج فرضیه چهارم10جدول )

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 tآماره 
سطح 

 Beta خطای استاندارد B داریمعنی

 000/0 423/34  172/0 925/5 مقدار ثابت

 000/0 -600/10 -827/0 103/0 -089/1 تضاد نقش

 082/0 750/1 136/0 022/0 039/0 هوش عاطفی * تضاد نقش

 527/0 ضریب تعیین

 522/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0داری آماره سطح معنی

 852/1 واتسون -دوربین 

 بین معنادار رابطه وجود از حاکی (000/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح نقش تضاد متغیر با رابطه در

 تأثیر و نقش تضاد با عاطفی هوش تعامل با رابطه در همچنین، باشد.می حسابرس عملکرد و نقش تضاد

 تأثیر وجود عدم از حاکی (082/0) درصد 5 از بیشتر معناداری سطح حسابرس عملکرد بر آنها همزمان

 باشد.می حسابرس عملکرد بر نقش تضاد و عاطفی هوش

 پنجم: فرضیه از حاصل هاییافته 

 که: است شده مطرح زیر صورت به پژوهش پنجم فرضیه

 «.دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور و عاطفی هوش» 

 (000/0) مدل F آماره داریمعنی سطح به توجه با است. آمده 11 جدول در فرضیه این آزمون نتیجه 

 معنادار شده برآورد مدل درصد، 95 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی است، درصد 5 از کمتر که

 توانمی آمده، دست به درصد 702 حدود که مدل شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین است.

 دوربین آماره مقدار دهد.می توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 70 مدل، مستقل متغیر که گفت

 خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر از خطاها دهدکهمی نشان عدد این و باشدمی 218/2 واتسون –

 کرد استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود خودهمبستگی
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 ( نتایج فرضیه پنجم11جدول )

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 tآماره  شده
سطح 

 داریمعنی
B خطای استاندارد Beta 

 001/0 379/3  143/0 484/0 مقدار ثابت

 000/0 775/10 705/0 065/0 701/0 باور به خودکارآمدی

هوش عاطفی * باور به 

 خودکارآمدی
032/0 013/0 161/0 456/2 015/0 

 705/0 ضریب تعیین

 702/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0داری آماره سطح معنی

 218/2 واتسون -دوربین 

 رابطه وجود از حاکی (000/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح خودکارآمدی به باور متغیر با رابطه در

 عاطفی هوش تعامل با رابطه در همچنین، باشد.می حسابرس عملکرد و خودکارآمدی به باور بین معنادار

 (015/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح حسابرس عملکرد بر آنها همزمان تأثیر و خودکارآمدی به باور با

 باشد.می آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور و عاطفی هوش تأثیر وجود از حاکی

 ششم: فرضیه از حاصل هاییافته 

 که: است شده مطرح زیر صورت به پژوهش ششم فرضیه

 «.دارد تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و عاطفی هوش» 

 (000/0) مدل F آماره داریمعنی سطح به توجه با است. آمده 12 جدول در فرضیه این آزمون نتیجه 

 معنادار شده برآورد مدل درصد، 95 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی است، درصد 5 از کمتر که

 توانمی آمده، دست به درصد 637 حدود که مدل شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین است.

 دوربین آماره مقدار دهد.می توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 63 مدل، مستقل متغیر که گفت

 خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر از خطاها دهدکهمی نشان عدد این و باشدمی 335/2 واتسون –

 کرد. استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود خودهمبستگی
 نتایج فرضیه ششم( 12جدول )

 متغیر مستقل

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استاندارد شده
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 000/0 731/4  153/0 724/0 مقدار ثابت

 000/0 926/8 655/0 070/0 628/0 ایحساسیت اخالق حرفه
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 متغیر مستقل

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استاندارد شده
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

هوش عاطفی * حساسیت 

 ایاخالق حرفه
033/0 014/0 171/0 334/2 021/0 

 640/0 ضریب تعیین

 637/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0داری آماره سطح معنی

 335/2 واتسون -دوربین 

 وجود از حاکی (000/0) درصد 5 از کمتر معناداری سطح ایحرفه اخالق حساسیت متغیر با رابطه در

 تعامل با رابطه در همچنین، باشد.می حسابرس عملکرد و ایحرفه اخالق حساسیت بین معنادار رابطه

 کمتر معناداری سطح حسابرس عملکرد بر آنها همزمان تأثیر و ایحرفه اخالق حساسیت با عاطفی هوش

 عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و عاطفی هوش تأثیر وجود از حاکی (021/0) درصد 5 از

 باشد.می آنها

 تحقیق کلی گیرینتیجه
 حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت و خودکارآمدی به باور نقش، تضاد تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

 فرضیه شش پژوهش از هدف این راستای در است. حسابرس عاطفی هوش بر تأکید با آنها عملکرد بر
 عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد که داد نشان پژوهش اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج است. شده مطرح

 فرضیه این نتایج یابد.می کاهش او عملکرد حسابرس، نقش در تضاد افزایش با یعنی دارد. منفی تأثیر آنها
 منفی تأثیر نقش تضاد دادند نشان که است (2015) همکاران و اَفیفاح پژوهش نتایج با سازگار پژوهش از
 دهد، کاهش را کار انگیزۀ و شده کار در ناراحتی باعث تواندمی نقش تضاد دارد. حسابرس عملکرد بر
 نقش تضاد که داد نشان پیشین تحقیقات نتایج شود. حسابرسان عملکرد کاهش به منجر که طوریبه

 کاهش باعث نقش تضاد دارندمی بیان که (1998) همکاران و فروید ازجمله: دارد، عملکرد بر منفی تأثیر
 حسابرس در روانشناختی هاینشانه نقش تضاد که داد نشان نیز (2013) آژر و شودمی کارکنان عملکرد

 که حسابرسی گفت توانمی بنابراین، شود.می حسابرس کلی عملکرد کاهش باعث نتیجه در و کرده ایجاد
 کندمی حمایت نقش نظریۀ از نیز پژوهش این نتایج یابد.می کاهش عملکردش شود،می نقش تضاد درگیر

 بر و یافته کاهش آنها کاری انگیزۀ کنند،می هانقش انجام در ناراحتی احساس که افرادی داردمی بیان که
 تواندمی وظایف انجام برای محدود انسانی منابع و مواد باشد. داشته تأثیر عملکرد کاهش بر تواندمی

 عوامل از یکی نقش تضاد که دهدمی نشان این دهد. کاهش را شده تعیین پیش از کاری نتایج به دستیابی
 از حاصل نتایج کند.می نقش ایفای پایین عملکرد و باال عملکرد با حسابرسان تعیین در که است مهم

 مثبت تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی به باور که دهدمی نشان پژوهش دوم فرضیه آزمون
 پژوهش از فرضیه این نتایج یابد.می افزایش او عملکرد حسابرس، خودکارآمدی به باور افزایش با یعنی دارد.

 حسابرس عملکرد بر خودکارآمدی دادند نشان که است (2015) همکاران و اَفیفاح پژوهش نتایج با سازگار
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 که است (2015) گولتوم یانسِن پژوهش نتایج با مخالف آن رابطه جهت و دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر
 پژوهشکُرنِواتی نتایج با مخالف همچنین دارد. منفی ریتاث حسابرس عملکرد بر مدیخودکارآ داد نشان

 (2015) گالتوم .ندارد حسابرس عملکرد بر توجهی قابل تاثیر خودکارآمدی داد نشان که است (2018)
 حسابرسان دهدمی نشان که است داده انجام حسابرس عملکرد با خودکارآمدی رابطۀ روی بر تحقیقی

 خود از پایین خودکارآمدی دارای حسابرسان به نسبت بهتری عملکرد خودکارآمدی، باالی سطح دارای
 که دارندمی بیان و کرده تقویت را مسأله این (2015) کریستیانتی و (2014) 1ویگونا دهند.می نشان

 یک باشید، باالیی خودکارآمدی دارای شما اگر دارد. حسابرس عملکرد بر توجهی قابل تأثیر خودکارآمدی
 شما عملکرد بنابراین، گیرد،نمی قرار تأثیر تحت راحتی به که داد خواهید نشان خود از قوی شخصیت

 فرضیه آزمون از حاصل نتایج است. گذشته تجربۀ خودکارآمدی، عوامل مهمترین از یکی بود. خواهد بهتر
 دارد. مثبت تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت که دهدمی نشان پژوهش سوم
 فرضیه این نتایج یابد.می افزایش نیز آنها عملکرد حسابرسان، ایحرفه اخالق حساسیت افزایش با یعنی

 (2015) همکاران و اَفیفاح و (2018) کُرنِواتی و (2019) لستاری لوسی پژوهش نتایج با سازگار پژوهش از
 دادند نشان (2015) همکاران و عفیفه دارد. تأثیر حسابرس عملکرد بر یاحرفه اخالق داد نشان که است

 بهبود حسابرسی کار هر در بودن بهتر برای را حسابرس عملکرد تواندمی ایحرفه اخالق حساسیت که
 سوسانتی تحقیق کند.می پشتیبانی و حمایت نیز تحقیق این از (2017) سوسانتی این، برعالوه بخشد.

 این انجام در که گذاردمی تأثیر حسابرس عملکرد بر ایحرفه اخالق حساسیت که دهدمی نشان (2017)
 که دهدمی نشان پژوهش چهارم فرضیه آزمون از حاصل نتایج یابد. دست خوبی نتایج به تواندمی کار،

 با مخالف پژوهش از فرضیه این نتایج ندارد. تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان نقش تضاد و عاطفی هوش
 عملکرد و نقش تضاد بین ارتباط بر عاطفی هوش دادند نشان که است (2015) همکاران و اَفیفاح نتایج

 به باور و عاطفی هوش که دهدمی نشان پژوهش پنجم فرضیه آزمون از حاصل نتایج دارد. تأثیر حسابرس
 بین مثبت رابطه است توانسته عاطفی هوش و دارد مثبت تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان خودکارآمدی

 نتایج با سازگار پژوهش از فرضیه این نتایج کند. تقویت را حسابرسان عملکرد و خودکارآمدی و باور
 و خودکارآمدی بین ارتباط بر عاطفی هوش دادند نشان که است (2015) همکاران و اَفیفاح پژوهش
 آنچه نه و هستند معتقد که است چیزی براساس فرد انگیزۀ خودکارآمدی دارد. تأثیر حسابرس عملکرد

 شانسشان به توجه با فرد هایتصمیم توسعۀ در مهمی نقش شخصی درک چنین است. درست عینی طوربه
 خاص هایموقعیت در کار اتمام در کارمندی وقتی دارد. خاصی وظایف در آمیزموفقیت دستیابی در

 با که یابدمی افزایش صورتی در کار تکمیل احتمال شود.می بیشتر کار تکمیل در موفقیت دارد، اطمینان
 یکدلی، مانند: خاصی عوامل از باال نفس به اعتماد شود.می همراه )خودکارآمدی( اطمینان از باالیی سطح

 عاملی بگذارد؛ تأثیر شخص یک نفس به اعتماد بر تواندمی که آیدمی دست به عمل ابتکار و نفس انظباط
 عملکرد در خودکارآمدی بین رابطۀ به تواندمی عاطفی هوش بنابراین، شود.می شناخته عاطفی هوش که

 و عاطفی هوش که دهدمی نشان پژوهش ششم فرضیه آزمون از حاصل نتایج بگذارد. تأثیر حسابرس
 رابطه است توانسته عاطفی هوش و دارد. مثبت تأثیر آنها عملکرد بر حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت

 از فرضیه این نتایج کند. تقویت را حسابرسان عملکرد و حسابرسان ایحرفه اخالق حساسیت بین مثبت
 عاطفی کنترل در حساسیت پرورش است. (2015) همکاران و اَفیفاح پژوهش نتایج با سازگار پژوهش

                                                           
1 Wiguna 
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 دادن کاهش با که کرد گیرینتیجه چنین توانمی شود.می شناخته عاطفی هوش عنوانبه که است الزم
 و خودکارآمدی به باور همچنین داد. افزایش را حسابرسان عملکرد میزان حسابرسی در هانقش در تضاد

 که هستند حسابرسان عملکرد دهندهافزایش عومل از عاطفی هوش و ایحرفه اخالق به نسبت حساسیت
 مبذول ایویژه توجه حسابرسی خدمات دهندهارائه هایسازمان و هاشرکت سطح در عوامل این به بایستی
 برای خود توانایی در را حسابرس نفس به اعتماد خودکارآمدی، واقع در داشت.

 هایتوانایی مورد در خودکارآمدی باالی سطح دارای افراد دهد.می نشان مشخص کار یک تکمیل 
 نسبت فرد نگرش یا توانایی ای،حرفه اخالق حساسیت همچنین کنند.می اعتماد احساس خود عملکردی

 این درک با گذارد.می تأثیر خاصی احزاب بر که است گیریتصمیم در اخالقی کدهای یا هاارزش وجود به
 با شد. خواهد هدایت مطلوب نتایج به دستیابی در حسابرس اقدامات و هانگرش رفتار، اخالقی، هایارزش
 وظایف توزیع در نظم برقراری با توانندمی حسابرسی سرپرستان شودمی پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه

 باعث خود نوبه به نیز این که برداشته کاری محیط در تنش از جلوگیری جهت در گامی زیردستان به
 عملکرد نتیجه در و شودمی غیره و نقش تضاد جمله از کاری محیط رایج زایاسترس عوامل کاهش

 در که مناسبی الگوهای معرض در حسابرس دادن قرار با شودمی پیشنهاد یابد.می افزایش نیز حسابرسان
 عنوانبه شود. برداشته او عملکرد افزایش نتیجه در و خودکارآمدی افزایش جهت در گامی اندموفق عمل
 کار در موفقیت سابقه که هاییتجربه با کنار در جوان حسابرسان از ترکیبی حسابرسی هنگام در مثال؛
 رسمی حسابداران جامعه شودمی پیشنهاد شوند. انتخاب حسابرسی کار انجام برای دارند رسیدگی مورد

 زمان را آن به نسبت بودن حساس و ایحرفه اخالق رعایت موضوع اهمیت آموزشی هایدوره برگزاری با
 طور به که شودمی پیشنهاد رسمی حسابداران جامعه به نمایند. تبیین حسابرسی حرفه به افراد ورود

 خودکارآمدی به باور و هوشی هایمهارت توسعه راستای در خدمت ضمن بدو آموزش هایدوره همزمان
 استانداردهای تدوین متولیان به بیابد. بهبود و افزایش حسابرسان عملکرد سطح طریق این از تا گردد برگزار

 به ایحرفه اخالق به نسبت حساسیت تقویت به توجه کنار در که شودمی پیشنهاد اخالقی و حسابرسی
 عملکرد بر اثرگذار عاملی عنوانبه را آن و گردد مبذول خاصی توجه نیز حسابرسان عاطفی هوش

 خودسنجی مقیاس از استفاده پژوهش این خاص هایمحدودیت زمینه در دهند. قرار نظرمد حسابرسان
 مورد در افراد که این علت به ابزار گونه این در است. ذکر قابل حسابرسان عاطفی هوش گیریاندازه برای

 هاکاستی دادن جلوه کوچک و خود قوت نقاط مورد در بزرگنمایی امکان دهندمی گزارش خود هایمهارت
 مشابه نیز پژوهش این در گرتعدیل متغیر سنجش برای دیگر، هایآزمون نبود به توجه با اما دارد وجود

 .شد استفاده پرسشنامه ابزار از خارجی و داخلی هایپژوهش
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The purpose of this study is investigating the effect of auditor's role ambiguity, belief 

in self-efficacy and professional ethics sensitivity on their performance emphasizing 

emotional intelligence. The method is descriptive-surveying. Measure the variables 

of role ambiguity from the Riso Hoss and Lirtezman (1970) questionnaire, belief in 

self-efficacy from the Spector (1983) questionnaire, professional ethics sensitivity 

from the Shob (1993) questionnaire, auditor’s performance from the Donlly and 

Obreyan (2003) questionnaire and emotional intelligence from the Gelman (2001) 

questionnaire has been used. The research was conducted over a six-month period. 

The statistical population is staff Audit Firms Member of Iranian Society of Certified 

Accountants and auditing organizations, of which 198 ones were selected as sample 

according to Cocran formula. Also, data were analyzed using simple and multiple 

linear regression test. The results showed that auditor's role ambiguity, Believe in 

auditors’ self-efficacy, Auditors’ professional ethics sensitivity affects their 

performance. Emotional intelligence and role ambiguity doesn’t affect their 

performance. Emotional intelligence and belief in auditors’ self-efficacy affects their 

performance. Emotional intelligence and auditors’ professional ethics sensitivity 

affects their performance. 
   

Keywords: Role Ambiguity, Believe in Self-Efficacy, Auditors’ Professional Ethics 

Sensitivity, Auditor’s Performance, Emotional Intelligence. 
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