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 چکیده 
 شـود کـه در  یمطـرح مـ   شخصیتیو  يرفتار يهایژگیاز و یکیحسابرس به عنوان  ياحرفه دیترد و هدف: زمینه

ایـن اسـاس،    باشـد. بـر  یمـ  موثرجامعه  یسطح اعتماد عموم يو ارتقا ی، کیفیت حسابرسیندگینما يهانهیکاهش هز
ا هـدف بررسـی   ب قیتحق نیاست. ا تیاهم با اریبس یموضوعاي حرفه دیتنزل ترد ای تیر تقود عوامل اثرگذارشناخت 

 .انجام شدحسابرسان  ياحرفه دیترد زانیرابطه مزاج و م

 موسسـات  در شـاغل  حسابرسـان  آمـاري را  این مطالعه به روش توصـیفی همبسـتگی انجـام شـد. جامعـه      ها:روش
حسابرس با اسـتفاده   147تعداد  .تشکیل می دادند 1397هر مشهد در سال رسمی ش حسابداران جامعه حسابرسی عضو
 بـا اسـتفاده از دو ابـزار روا و پایـا     ي حسابرسـان احرفه دیتردو مزاج گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. از روش نمونه

متغیـره در سـطح    و با استفاده از رگرسـیون خطـی چنـد    16نسخه   SPSSگیري شد. داده ها با کمک نرم افزاراندازه
 % تجزیه و تحلیل گردید.95 معناداري

%) داراي مـزاج گـرم و خشـک و    34نفر ( 50%) زن بودند. 22نفر ( 32دهندگان مرد و  %) از پاسخ78نفر ( 115 نتایج:
بیشـترین تردیـد    735/133±79/14%) داراي مزاج معتدل بودند. افراد داراي مزاج گرم و خشک با میانگین 7نفر ( 11
گرم و مزاج اي را داشتند. بین کمترین تردید حرفه 947/115±18/12اي و افراد داراي مزاج سرد و تر با میانگین هحرف

 يارتبـاط معنـادار  ) = 03/0pو  =15/0r= ،04/0p =( ،)23-/0rبه ترتیـب (  ياحرفه دیبا تردو نیز سرد و تر  خشک
 بدست آمد.

آنان ارتبـاط معنـی داري دیـده     ياحرفه دیترد زانیمارکت کنندگان و ها بین مزاج مشمجموع یافتهر د گیري:نتیجه
اي اي بیشتر و افرادي داراي مزاج سرد و تر تردید حرفـه شد. بطوري که افرادي داراي مزاج گرم و خشک تردید حرفه

 ی قرار گیرد.مورد بررس انحسابرس نوع گزارشو مزاج  نیرابطه بکمتر داشتند. پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدي 

 :  ها واژه دیکل
ــترد ــه دی ــزاج، ياحرف ، م

و  یخشک ،یو گرم يسرد
ــر ــنتی و تـ ــب سـ ي، طـ

 اسالمی

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

مورد توجه  زمان ریکه از د تاس ییهااز دانش یکی شناسیمزاج

با توجه به  یشناسبحث مزاجطرح م). 1( عام و خاص بوده است

 ییکـارا  شیمشاغل و افزا ۀنیو کاربرد سودمند آن در زم تیاهم

از اهمیت ویـژه   ویژه در رشته حسابداري و حسابرسی به افراد

اي برخوردار است. از دیـدگاه ابـن سـینا، موجـودات از امتـزاج      

کـه هرکـدام از ایـن عناصـر،      آینـد چهار عنصر زیر بوجـود مـی  

و هوا و  سبک، آتش دو عنصر: اص خود را دارندخ يها ی ویژگ

 ســرد وخشـک   طبیعـت زمـین   .سـنگین، آب و زمـین   دو عنصر

 و تر است گرم و تر است؛ طبیعت هوا، سرد و طبیعت آب،. است

 است که در نتیجه مزاج، کیفیتی .است گرم وخشک طبیعت آتش،

عناصــر بـه وجـود    این متضـاد  هـايکیفیت و واکنش بین کنش

 ).2( ـدآیمی
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، ي، سـرد یاز گرمـ  یدرجـات داراي  متفـاوت  يهامزاجاز هرکدام 

در  ی، حتــیهــایهســتند و باعــث ایجــاد تفــاوت يو تــر یخشــک

داراي مزاج سرد و تـر  افراد  گردند.یافراد م يظاهر يهایویژگ

آلـود،  خـواب الم)، درکـ  تـانی (ذهـن   کند، دیر خشمگین خونسرد،

داراي مزاج گـرم و تـر   د افرا؛ راحتگیر صبور، در حافظه، فضع

 در ضـعیف  شجاع، خوشبین، ،گرامشرب، اجتماعی، برون خوش

گرم و خشک افراد ؛ گنده دل و آلود متمرکز کردن حواس، خواب

حافظه  تیز، و فعال، تند و خو، پرکارپرانرژي، زود خشمگین ، تند

-درون مزاج سـرد و خشـک  افراد  ال ؛ وبا تحلیل و خوب، تجزیه

 .)3هستند ( افسردگی مستعدو  ریزبین، بدبین ،دیر جوش گرا،

است.  یحسابرس یاز عناصر اصل یکیحسابرس  ياحرفه دیترد

ــ   ــتاندارد حسابرس ــاس اس ــر اس ــا یب ــان با ران،ی ــحسابرس  دی

و اجـرا   يزیـ برنامـه ر  ،ياحرفـه  دیـ را با نگرش ترد یحسابرس

 یسـت کـه بـا ذهنـ    ا آن يبـه معنـا   ياحرفـه  دیـ کنند. نگرش ترد

کسـب   یاز اعتبار شواهد حسابرسـ  يانقادانه یابیرزپرسشگر، ا

قـرار   یحسابرسـ  يانظر حرفـه  اظهار يتا مبنا دیشده به عمل آ

حسابرسـان   يفـرد  يهایژگیاز و یکی ياحرفه دی. ترد)4( ردیگ

موثر است. حسابرسان بـا لحـاظ    یحسابرس تیفیاست که بر ک

 جیاو نتـ  یدر شـواهد حسابرسـ   ژهیـ وبـه  ياحرفه دینمودن ترد

و در نظـر گـرفتن مسـتمر آن در     یمندرج در گزارش حسابرسـ 

، بـر  یحسابرسـ  نـد آیاعمـال شـده در فر   يحرفـه ا  يهاقضاوت

 جـاد یبـاالتر عـالوه بـر ا    تیفیک نیا .ندیافزایم یحسابرس تیفیک

کنندگان از حسابرسان موجب اعتماد استفاده يحسن شهرت برا

 . )6 ،5( ددگریحسابرسان م يهابه گزارش یاطالعات مال

بـه دانـش،    یبسـتگ  ياحرفه دیتوجه داشت سطح اعمال ترد دیبا

حسابرس دارد که بدون  هاي شخصیتیویژگیو  یتجربه، خبرگ

بـر قضـاوت،    یمیمسـتق  ریشک متاثر از مـزاج فـرد بـوده و تـاث    

ــم ــگمیتص ــار يری ــان دارد  و اظه ــر حسابرس ــ . نظ ــر بعض  یاگ

لجوج  یبعض خونسرد، یو تندخو و بعض یحسابرسان، عصبان

و  رخـواه یخ یتنبل، بعض یزرنگ و بعض یآرام، بعض یو بعض

 یدقــت، بعضــیبــ یو بعضــ قیــدق یخودخــواه، بعضــ یبعضــ

 نیـ هسـتند، ممکـن اسـت ا    تیمسـئول یب یو بعض ریپذتیمسئول

). 1( هـا باشـد   آن یو توان جسـمان  یمزاج تیفیصفات معلول ک

 ،شـود  جـاد یاز تعادل خـارج و سـوء مـزاج ا    حسابرس مزاجاگر 

هـم داشـته باشـد،     یاگر حسابرس تجربـه و مهـارت خـوب    یحت

کـه   یزمـان  عالوه بهاستفاده کند.  یها به خوب نتواند از آن دیشا

-یم میآشنا باشد، ارتباطش را با شغلش تنظ یشناسفرد با مزاج

 داراي مـزاج گـرم و خشـک   حسـابرس   کیـ کند؛ به عنوان مثـال  

 يهـا و بـه حـرف   ندیبنشـ  توانـد آرام یکند کـه چـرا نمـ   یمدرك 

را کـه بـه    ییهـا هویمورد ابتدا شـ  نیگوش فرا دهد. در ا گرانید

تـر شـد،    آرام یبندد و وقتیکار مکند بهیاعتدال مزاج او کمک م

 .)1( کند یکارش را شروع م

 دیـ تردبا آن که در تحقیقات پیشین به بررسی عوامل مرتبط بـا  

مـورد   ياحرفـه  دیـ تردبا اما رابطه مزاج  ،شده پرداخته ياحرفه

ا هـدف  بـ  قیـ تحق نیـ اتوجه تحقیقات قبلـی قـرار نگرفتـه اسـت.     

انجـام  حسابرسـان   ياحرفـه  دیترد زانیرابطه مزاج و مبررسی 

 . شد

 هاروش 
 این مطالعـه بـه روش توصـیفی همبسـتگی انجـام شـد. جامعـه       

 حسابرسـی عضـو   موسسـات  در شـاغل  حسابرسان آماري را

تشکیل می  1397شهر مشهد در سال  رسمی حسابداران جامعه

و  آوريجمـع  ها به روش نمونه گیري تصادفی ساده داده. دادند

 نفر بود. 147حجم نمونه پژوهش حاضر 

 فـردي  اطالعـات  فـرم جمـع آوري   -1ابزار مورد مطالعه شامل 

کـار   سـن، سـابقه   جنسیت، درباره اطالعاتی که شامل حسابرس

 جامعـه  در و عضـویت تحصـیالت، رده شـغلی    سـطح  اي،حرفه

پرسشـنامه مجاهـدي و همکـاران     -2 ایـران  رسـمی  حسابداران

. ایـن پرسشـنامه   بودتعیین مزاج در طب سنتی ایران  دررابطه با

چنانچـه   اي در مقیـاس لیکـرت اسـت.   گزینه سوال سه 10شامل 

مـزاج   فـرد  بیشـتر باشـد   19از  8تا  1 سؤاالتمجموع امتیازات 

باشـد   19تـا   14و اگر بین مزاج سرد  کمتر باشد 14اگر از  ،گرم

گـر مجمـوع امتیـازات    ا باشد.میمعتدل (از نظر گرمی و سردي) 

کمتـر   3اگر از  ،بیشتر باشد مزاج خشک 5از  10و  9هاي  سوال

باشد معتـدل (از نظـر خشـکی و     5تا  3و اگر بین  باشد مزاج تر
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 Hurttاي با استفاده از پرسشنامه تردید حرفه-3. باشدمی تري)

ی کـه  تحقیقات مختلف بسیاري از در این پرسشنامه تعیین گردید.

 انجـام شـده، مـورد   تردیـدگرایی حسابرسـان    در دنیا پیرامـون 

 براي. )8( است تایید گردیدهنیز  آنو پایایی  قرار گرفتهاستفاده 

 الزامـات  و ایـران  محیطـی  شـرایط  بـا  مطابق سواالت این تعدیل

ــانونی ــن کشــور، ق ــی ســواالت ای  شــرکاي شــامل( خبرگــان نب

 نظـرات  و توزیـع ) حسابرسـی  اسـاتید  و حسابرسـی  موسسات

 بـه  اقدام سپس. گردیده است اعمال سواالت روي آنان اصالحی

 همـه  شـامل ( آمـاري  نمونـه  بـین  شده اصالح پرسشنامه توزیع

پایایی سواالت ابزار بـا   .شده است) حسابرسی موسسات ارکان

 30 این ابزار مشتمل بر. )5بود ( 82/0 آلفاي کرونباخ استفاده از

 ،5: موافـق  ،6:  موافـق  گزینه اي کامال 6در مقیاس لیکرت  سوال

: مخـالف  کامال ،2: مخالف ،3: مخالف نسبتا ،4: موافق حدودي تا

تردیـد  ، داراي بیشـتري کسـب نمایـد    امتیازات قدر فرد هرچه. 1

 اي بیشتري است. پایـایی ابـزار بـه روش آلفـاي کرونبـاخ     حرفه

 بود.  82/0

بـا کمـک آمـار     16نسـخه     SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

 .توصیفی و رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید

 نتایج 
ــر ( 115 ــدگان مــرد و  %) از پاســخ 78نف ــر ( 32دهن %) زن  22نف

نفر  75سال بود.  35الی  31بودند. دامنه سنی مشارکت کنندگان 

ي مورد مطالعه را حسابرسان تشکیل می دادنـد.  %) واحدها 51(

ارائه شده است.  1سایر مشخصات مشارکت کنندگان در جدول 

تـرین  %) داراي مزاج گرم و خشک و کم 34نفر ( 50تر افراد بیش

%) بودند. افراد داراي  7نفر ( 11آنان داراي مزاج معتدل با تعداد 

یشترین تردیـد  ب 735/133±79/14مزاج گرم و خشک با میانگین 

ــه ــانگین   حرفـ ــا میـ ــر بـ ــرد و تـ ــزاج سـ ــراد داراي مـ اي و افـ

 اي را دارا بودنـــد کمتـــرین تردیـــد حرفـــه   18/12±947/115

 ).1 (جدول

مـزاج   نیرابطـه بـ   یبررسـ از آنجایی که هدف پژوهش حاضـر  

وي مـی باشـد از رگرسـیون خطـی      ياحرفه دیحسابرس و ترد

ش مـدل رگرسـیون   چند متغیره استفاده شده است. نتـایج بـراز  

خطی چند متغیره ارتباط معناداري بـین مـزاج گـرم و خشـک و     

). براســاس = 047/0pو  =151/0βاي نشــان داد (تردیــد حرفــه

نتایج با افزایش یـک واحـد مـزاج گـرم و خشـک در حسـابرس،       

 واحـد افـزایش داشـت. بـه     151/0اي وي بـه میـزان   تردید حرفه

-تر تردید حرفهو خشک ترعبارت دیگر حسابرسان با مزاج گرم

 اي بیشتري دارند. 

نتایج برازش مدل رگرسیون خطی چند متغیره ارتباط معناداري 

و  -=237/0βاي نشـان داد ( بین مزاج سرد و تـر و تردیـد حرفـه   

030/0p =عبارت دیگر با افزایش یک واحد مزاج سرد و تـر   ). به

اهش واحـد کـ   237/0اي وي به میزان در حسابرس، تردید حرفه

یافت. به عبارت دیگر در افراد داراي مزاج سرد و تر نمره تردید 

اي اي کمتر است. بـین سـایر انـواع مـزاج بـا تردیـد حرفـه       حرفه

). بعالوه همـان گونـه کـه    <05/0pارتباط معنی داري دیده نشد (

شود با افزایش یک سال در سن حسابرسان، تردیـد  مشاهده می

). =03/0pواحـد کـاهش داشـت (    091/0اي آن ها به میزان حرفه

همچنین با افزایش یک سال تجربـه و سـابقه کـاري حسـابرس،     

واحـد افـزایش یافـت     062/0اي وي به میـزان  سطح تردید حرفه

)04/0p= 3) (جدول.( 

اي مزاج گرم و خشک ارتباط معنـاداري بـا متغیـر تردیـد حرفـه     

د ). از این رو با افـزایش یـک واحـ   = 030/0pو  =279/0βداشت (

اي وي بـه میـزان   مزاج گرم و خشک در حسابرس، تردید حرفـه 

واحد افزایش داشت. همچنین، مـزاج سـرد و تـر ارتبـاط      279/0

ــه  ــا متغیـــر تردیـــد حرفـ ــاداري بـ ــت (معنـ   =0β/-215اي داشـ

). به عبارت دیگر با افزایش یک واحد مـزاج سـرد و   = 031/0pو 

کاهش یافت  215/0اي تر در حسابرسان ارشد نمره تردید حرفه

 ).4(جدول 
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 اي آنانفراوانی مشخصات فردي نمونه مورد مطالعه به همراه نمرات تردید حرفه .1جدول 

 میانگین ±انحراف معیار (درصد) تعداد سطوح متغیر متغیر

 جنسیت
 068/128±33/12 )78(115 مرد

 142/132±79/14 )22(32 زن

 سن

 125/129±15/12 )35(35 25الی 20

 457/128±81/12 )26(38 30الی 26

 944/126±21/15 )28(42 35الی 31

 166/131±67/8 )10(15 40الی 36

 733/132±98/10 )12(17 40بیش از

 تحصیالت

 338/128±41/13 )46(67 لیسانس یا کمتر

 985/128±37/11 )49(72 فوق لیسانس

 125/137±01/14 )5(8 دکتري

 تجربه

 (سابقه کاري)

 217/128±68/13 )49(49 تر از دو سالکم

 911/122±21/15 )28(41 سال 5الی 2

 454/136±57/9 )18(18 سال10الی  6

 963/131±29/10 )21(21 سال10بیش از 

 رده شغلی

 042/125±09/15 )51(75 حسابرس

 904/132±69/9 )26(26 حسابرس ارشد

 416/136±72/12 )11(16 سرپرست

 5/137±87/12 )10(15 مدیر حسابرسی

 307/128±93/12 )10(15 شریک موسسه

 حسابدار رسمی
 284/129±45/12 )78(115 خیر

 714/127±34/14 )22(32 بلی

 نوع مزاج

 7/131±62/13 )20(29 سرد و خشک

 735/133±79/14 )34(50 گرم و خشک

 090/122±07/11 )7(11 معتدل

 947/115±18/12 )18(26 سرد و تر

 567/130±91/11 )21(31 و تر گرم
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 اي آنان. فراوانی نوع مزاج نمونه هاي مورد مطالعه به همراه نمرات تردید حرفه2جدول 

 میانگین ±انحراف معیار (درصد) تعداد سطوح متغییر متغیر

 نوع مزاج

 7/131±62/13 )20( 29 سرد و خشک

 735/133±79/14 )34( 50 گرم و خشک

 090/122±07/11 )7( 11 معتدل

 947/115±18/12 )18( 26 سرد و تر

 567/130±91/11 )21( 31 گرم و تر
 

 

 

 

 

 (بررسی کل نمونه) اي آنهانتایج برازش مدل رگرسیون خطی چندمتغیره جهت بررسی رابطه مزاج حسابرسان و تردید حرفه. 3جدول 

 سطح معناداري tآماره  ضریب رگرسیون متغیر

218/0 1/237 0/083 سرد و خشک  

047/0 2/007 0/151 گرم و خشک  

195/2 0/237- سرد و تر  030/0  

309/0 1/020 0/043- گرم و تر  

825/0 0/022- جنسیت  410/0  

128/2 0/091- سن  035/0  

072/2 0/062 سابقه کاري  040/0  

720/0 0/127 مقطع تحصیلی  473/0  

262/1 0/055 رتبه  209/0  

965/0 0/243- حسابدار رسمی  336/0  
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(بررسی حسابرسان با رده  اي آنهانتایج برازش مدل رگرسیون خطی چندمتغیره جهت بررسی رابطه مزاج حسابرسان و تردید حرفه. 4جدول 

شغلی سرپرست، مدیر و شریک)

 معناداري tآماره  ضریب رگرسیون متغیر

-0 سرد و خشک /084 957/0  343/0  

141/2 0/279 گرم و خشک  038/0  

230/2 0/215- سرد و تر  031/0  

854/1 0/758- گرم و تر  070/0  

651/0 0/491- جنسیت  518/0  

010/2 0/748- سن  050/0  

083/2 0/043 تجربه  042/0  

142/1 0/163 مقطع تحصیلی  259/0  

-0 رتبه /142 805/1  078/0  

721/0 0/204 حسابدار رسمی  475/0  
 

 بحث 

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه نوع مزاج حسابرسـان  

گیري از ، با بهرهراستا نیا در ي آن ها بود.ا حرفه دیتردبا سطح 

، سـرد و خشـک  چهـار مـزاج    ریتاث ادبیات طب سنتی و اسالمی،

 يحرفـه ا  دیـ ترد سـطح بر  گرم و ترو گرم و خشک ، سرد و تر

عضـو جامعــه حســابداران   یحسابرسـان موسســات حسابرســ 

 .گرفتقرار  یمورد بررس رانیا یرسم

 يحسابرسان با مزاج خشک زمان و انـرژ اعتقاد بر این است که 

 که کار یدارند؛ اما درصورت ازین یحسابرس يبرا يشتریب

ت دقـ  لیـ را با حوصله و سعه صدر انجام دهند به دل یحسابرس

 تر خواهد بود. ها عادالنه قضاوت آن ،ینیزبیو ر

مختلـف متفـاوت    يهـا  در مزاج ياحرفه  دیشود تردیاگر گفته م

 يریپـذ  انعطاف يمعناست که اساسا رطوبت به معنا نیاست به ا

تـر باشـد،    انعطاف است. هرچه مزاج خشک  نشانه عدم یو خشک

نع جذب ما یخشک رایاست، ز شتریحسابرس ب دیو ترد تیشکاک

در  نیقـ یشود و حسابرس تا به یم گرانید يها حرف رشیو پذ

 رینکـرده و تحـت تـاث    قضـاوت اسـناد و مـدارك نرسـد،     صحت

 ،هـا  خشـک مـزاج   نیصاحبکار قرار نخواهد گرفت. در ب اظهارات

 جـه یدر نتو ترنـد   خشـک  شتر،یحرارت ب لیبه دل ها خشک گرم و

کـار خـود شـک و     و در )3هسـتند (  انگریـ و طغ رتریناپذ انعطاف

افـراد   هـا  کننـد و در نقطـه مقابـل آن    یاعمـال مـ   يشتریب دیترد

و بدون توجه به منبع اطالعـات، بـه    رندیپذیم ریزود تاثی رطوب

سـرد   ی،افراد رطوب نیکنند. در ب یها اتکا کرده و قضاوت م افتهی

 رتریتـر و انعطـاف پـذ   مرطـوب  شـتر، یب يسـرد  لیـ دله و ترها ب

 ضـاوت ق يکه بـرا  دارند، يکمتر دیشک و ترد نیهستند و بنابرا

ــ ــوب ن یحسابرس ــتیمطل ــایش    .س ــل از پیم ــایج حاص  147نت

حسابرس نیز حاکی از آن است که رابطه معنـاداري بـین مـزاج    

 اي وجـــود دارد.  گـــرم و خشـــک و ســـطح تردیـــد حرفـــه    

بنابراین مطابق با انتظار، افراد داراي مزاج گرم و خشـک تردیـد   

دهـد رابطـه   هـا نشـان مـی   ند. همچنین یافتهاي بیشتري دارحرفه
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اي وجـود  معناداري بین مزاج سرد و تـر و سـطح تردیـد حرفـه    

 دارد. بــه ایــن ترتیــب کــه افــراد داراي مــزاج ســرد و تــر تردیــد 

ها مطـابق بـا طـب سـنتی اسـت      اي کمتري دارند. این یافتهحرفه

 د.مبنی بر اینکه افراد داراي مزاج سرد و تر تردید کمتري دارن

همـه   ياز حسابرسـان بـرا   مؤسسات حسابرسی رانیانتظار مد

اما  ،است کسانیکه داشته باشند  یحسابرسان فارغ از هر مزاج

متفـاوت انتظـارات    يهـا  افراد با مزاج يکه اگر برا نجاستینکته ا

مسـلما   م،یآنـان داشـته باشـ    يهـا  یژگـ یمتفاوت و متناسب با و

 گـر، ی. نکته مهم دگردد حاصل میها  در عملکرد آن يبهتر جهینت

افراد مختلف ممکن اسـت   ياست که برا یحسابرس ياجرا زمان

ــمتغ ــ  ری ــد. حسابرس ــه ب   یباش ــوش و حافظ ــه از ه ــتریک  يش

خـود را   تواند کار یزمان ممکن م نیبرخوردار است در کوتاهتر

به زمان و فرصـت   گریکه حسابرس د یبه اتمام برساند در حال

نوع  لهعوامل از جم ياریکه بس دارد ازیقضاوت ن يبرا يشتریب

ی مـدیریت از  آگـاه  در صورتاست.  رگذاریامر تاث نیمزاج در ا

حسابرسـان را   يهـا  تیمسـئول  زانیـ توان نوع و میم ،این نکات

 شیهـا  ییمتناسـب بـا توانـا    یتیمسـئول فرد  و به هر نمود نییتع

آشـنا باشـد،    خـود   که فرد با مـزاج  یزمان نیهمچن .دوواگذار نم

 حسـابرس  کیـ کند؛ به عنوان مثال  یم میرا با شغلش تنظ تباطار

توانـد آرام   یکند کـه چـرا نمـ    یدرك مگرم و خشک  داراي مزاج

مورد ابتـدا   نیگوش فرا دهد. در ا گرانید يها و به حرف ندیبنش

بنـدد و   یکار مکند به یرا که به اعتدال مزاج او کمک م ییها وهیش

 شـنهاد یپبنـابراین  کنـد.   یتر شد، کارش را شـروع مـ   آرام یوقت

و  نشیگـز  ریـ اي بـا امـر خط   کـه بـه گونـه    یشود همه کسـان  یم

هاي خود  یآگاه ران،یاز جمله مد ،سرو کار دارند افراداستخدام 

را در مورد نقش مزاج بر توان و رفتارهاي افراد ارتقـا بخشـند.   

 نیـ ا بیخاص و ترک یروانشناخت يها یژگیانتخاب کارکنان با و

 يتوانـد بـرا   یمناسـب مـ   یآموزشـ  يها برنامه ياجراانتخاب با 

 یها فرصت مناسبآن يور بهره شیبهبود مهارت در افراد و افزا

یکی از محدودیت هاي این تحقیق توجـه بـه ایـن     را فراهم آورد.

 نکتــه اســت کــه غیــر از مزاجــی کــه انســان بــا آن متولــد        

 می شود عوامل دیگري مانند محیط زندگی، مصرف مواد غذایی

هـا، هـواي استنشـاقی،    فتارهـا، احساسـات، بیمـاري   رگوناگون، 

دهد که استراحت روزانه و... نیز مزاج فرد را تحت تاثیر قرار می

ممکن است اگـر سـایر پژوهشـگران، ایـن تحقیـق را در شـرایط       

متفاوت مانند سایر مناطق و شرایط آب و هوایی متفاوت انجـام  

ق حاضـر دسـت پیـدا کننـد.     دهند به نتایج متفاوت از نتایج تحقیـ 

بنابراین باتوجه به اینکه این تحقیق در شهر مشـهد انجـام شـده    

است، لذا تعمیم نتایج تحقیـق بـه سـایر شـهرها و منـاطق آب و      

هوایی که داراي ویژگی هـاي متفـاوتی هسـتند بایـد بـا احتیـاط       

 .صورت گیرد

 

 گیرينتیجه 
 دیـ ترد زانیـ م ها بین مزاج مشارکت کننـدگان و مجموع یافته در

داري دیده شـد. بطـوري کـه افـرادي     ط معنیاآنان ارتب ياحرفه

اي بیشتر و افـرادي داراي  داراي مزاج گرم و خشک تردید حرفه

گـردد  اي کمتر داشتند. پیشـنهاد مـی  مزاج سرد و تر تردید حرفه

 انحسابرسـ  و دیدگاه فـردي مزاج  نیرابطه بدر تحقیقات بعدي 

 .مورد بررسی قرار گیرد

 و قدردانی تشکر 
مشـهد   مدیران موسسات حسابرسـی شـهر  نویسندگان مقاله از 

 .نمایندتشکر میها نامهبابت همکاري در حوزه تکمیل پرسش

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
جمـع آوري داده هـا، یـا    مفهوم پردازي و طراحی مطالعه، یا ) 1(

 : فاطمه کارگزار و آمنه بذرافشانهاتجزیه و تحلیل و تفسیر داده

تهیه پیش نویس مقاله یا بازبینی آن جهـت تـدوین محتـواي    ) 2( 

 : فاطمه کارگزار، آمنه بذرافشان و علی مهدوي پوراندیشمندانه

ــه ) 3( ــه مجل ــد نهــایی دستنوشــته پــیش از ارســال ب ــه  :تایی آمن

 بذرافشان
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   Abstract 

 Background & Aim: Audit professionals’ skepticism is one of the behavioral and 
personality traits that is effective in reducing agency costs, audit quality, and enhancing 
public confidence. On this basis, it is very important to know the factors contributing to 
enhancement or degradation of professional skepticism. The purpose of this study was 
to investigate the relationship between temperaments and the level of professional 
skepticism of auditors. 

Methods: The statistical population consisted of auditors working in official 
accountants’ community of Mashhad in 2018. 147 auditors were selected using simple 
random sampling. Auditors' professional skepticism and temperament were measured 
using two valid and reliable instruments. Data were analyzed by SPSS software version 
16 using multivariate linear regression at 95% significance level. 

Results: The results showed that hot and dry temperaments had a significant 
relationship with the professional skepticism variable (r = 0.15 and p-value = 0.04). 
Also, cold and wet temperament had a significant relationship with the professional 
skepticism variable (r = -0.24 and p-value = 0.03). Overall, the findings showed that 
those with hot and dry temperaments had more professional skepticism and those with 
cold and wet temperaments had less professional uncertainty. 

Conclusion: In conclusion, the findings indicate that temperament affects the level of 
professional skepticism in auditors. 
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