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ناموفق ارائه شده در وقت اضافي  حسابرسي تاثير نگرش قضات در ارزيابي مسئوليت مربوط به 
 مخصوص يا استفاده مخصوص از حسابرسان فراساحلي حسابرسي تيم 

 آرل باربارا

 ، اياالت متحده آمريكا VT ۰۵۴۰۳هال، برلينگتون،  كالكين ۳۰۷دانشكده مديريت بازرگاني، دانشگاه ورمونت، 

  حسابرسي حسابرسي دادخواهي فراساحلي، نگرش قضات ، وقت اضافي ، كيفيت  :هاي كليدي واژه

 چكيده

براي استفاده از حسابرسان فراساحلي  حسابرسي اين مطالعه شواهدي در مورد چگونگي تصميم گيري شركت هاي 
را  سئوليت حسابرس قانونيحسابرسان  كه ارزيابي م) محلي(يا واگذاري اضافه كاري در محل كار ) برون سپاري(

آزمايش رفتاري انجام دادم كه در آن قضات واقعي به  تحت تاثير قرار مي دهد را ارائه مي نمايد، من يك
اين نتايج نشان مي دهد كه ممكن است حسابرسان در طول فرايند دعوي قضائي بسته . دادخواهي فرضي پاسخ دادند

قضات با نگرش  .قضات نسبت به حرفه حسابداري عمومي جريمه شوند به ميزان اضافه كاري يا فراساحلي و نگرش
) برون سپاري(مثبت نسبت به حسابداري عمومي با مسئوليت بيشتري شركت حسابرس كه از حسابرسان فراساحلي 

با اين . استفاده نموده را نسبت به استفاده گسترده از اضافه كاري حسابرسان محلي يا كنترل شرايط ارزيابي نمودند
حال، قضات با نگرش منفي نسبت به حرفه حسابرسي مسئوليت بيشتر براي حسابرسان به جز در زماني ارزيابي مي 

 .خسته مي شوند حسابرسي نمايد كه حسابرسان محلي از اضافه كاري عمده در هفته هاي پاياني 

 مقدمه. ۱

ابرسي كار مي كنند كه براي بهبود مستمر شركت هاي حسابرسي در محيط بسيار رقابتي با كاهش هزينه هاي حس
 وايتكاتن و الو، ركرز(شان باعث ايجاد فشار بر روي شركت مي شود  حسابرسي بهره وري و تاثيربخشي فرايند 

خارجي با فشارهاي ضرب العجل زماني مانند ضرب العجل هاي  حسابرسي عالوه بر اين، شركت هاي ). ۲۰۰۲
 ديزورت(كمك نمايد  حسابرسي مواجه اندكه مي تواند به استرس اضافي در فرايندهاي استرس زاي   SECبايگاني 

در نهايت مي تواند بر قضاوت ها و تصميم گيري هاي ايجاد شده  حسابرسي اين شرايط محيطي ). ۱۹۹۷و لرد، 
ن امرهنگامي مشاهده مي شود و اي) ۱۹۹۷و لرد،  ديزورت(تاثير گذارد  حسابرسي توسط حسابرسان در طي فرايند 

كه  در حقيقت توسط تصميم گيرندگان قضايي  مي تواند دادخواهي قرار گيري در معرض خطر حسابرسي شركت 
 .را افزايش دهد


