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 چکيده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه فشار کاری و استرس حاصل از روند حسابرسی بر کیفیت 

حسابرسی پرداخته است. یکی از مهمترین عوامل استرس، استرس حاصل از فشار کاری می 

 باشد. فشارکاری در تمام حرفه های شغلی وجود دارد که این امر در حرفه حسابرسی نیز

مستثنی نیست و این مسئله مهمترین هدف حسابرسان که اعتبار دهی به صورت های مالی 

می باشد را تحت شعاع قرار داده و از کیفیت حسابرسی می کاهد. جامعه آماری  پژوهش 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال های  666حاضر را 

شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی  986ی دهند. از این میان تشکیل م 9811تا  9831

انتخاب شده است. کیفیت حسابرسی متغیر وابسته پژوهش و فشار کاری متغیر مستقل مورد 

 بررسی می باشد. به دلیل اینکه علت و معلول ) متغیر مستقل و متغیر وابسته( پس از وقوع

است. روش تجزیه و تحلیل  "پس رویدادی علی "مورد بررسی قرار گرفته روش تحقیق، روش

داده ها، روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه خطی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که 

 بین متغیر مستقل یعنی فشار کاری و متغیر وابسته یعنی کیفیت حسابرسی ارتباط معنی دار

  آماری وجود ندارد.

 ویژگی و حسابرسی موسسه یژگیو حسابرسی، کیفیت کاری، فشار :يديکل واژگان

 .حسابرسان
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 3 مير حافظ امير آزاد،  2 ديیونس بادآور نهن،  1 مهدي طهرانچيان

 .کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه میزان 9

 .دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 2
 .استادیار دانشگاه میزان 8
 

 نام نویسنده مسئول:
 مهدي طهرانچيان

 بررسی تاثير فشار کاري حسابرسان برکيفيت حسابرسی
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 مقدمه
 امری منابع مدیریت و تصمیم اخذ منظور به اطالعات از استفاده اقتصادی پیشرفته جوامع بیان مسئله، اهمیت آن و هدف پژوهش: در

 تصمیمات ارزش فاقد یا و ارزش بی عاتاطال وجود صورت در و دارد سزایی به ارزش اطالعات دلیل همین به باشد می حیاتی و ضروری بسیار

 هک شود می تلقی اتکا قابل اطالعاتی گذاران، سرمایه دیدگاه از. سازد می مواجه متعددی های ریسک با را سازمان حیات و شود می اتخاذ غلطی

 ازمانس گونه این از ای نمونه. ایدنم نظارت مالی، های صورت یعنی فرایند این ثقل مرکز و ها شرکت گزارشگری فرایند بر مستقل سازمان یک

 اساس و پایه شواهد، طرفانه بی ارزیابی و آوری جمع (2, ص. 9811)پور حیدری و همکاران,  .باشند می حسابرسی موسسات مستقل، های

 ابرسیحس تمام اما باشد، متفاوت حسابرسی مختلف انواع بین تواند می ارزیابی معیارهای و شواهد ماهیت و نوع چه اگر. است حسابرسی فرآیند

 اتاطالع کنند می ایفا را مالی اطالعات بر دهی اعتبار نقش حسابرسی موسسات که آنجا از .است متمرکز شواهد ارزیابی و آوری جمع محور بر ها

 سزایی هب نقش گذاری سرمایه و سازمانی اهداف به رسیدن جهت  سازمانی برون و سازمانی درون کنندگان استفاده گیری تصمیم در کیفیت با

 عاتاطال دهنده نشان حسابرسی کیفیت. باشد می مجموعه حسابرسی کیفی سطح کننده تعیین حرفه هر الزم رهنمودهای و استانداردها. دارد

 هک صورتی است در عالی کیفیت با برسیحسا های گزارش ایجاد یعنی حسابرس استقالل آن دنبال به و بااهمیت های تحریف از عاری مالی

 مجموعه به دهی اعتبار حسابرسی انجام که چرا. رود می سوال زیر مجموعه کاری های فعالیت کل نباشد معقول حد در حسابرسی کیفیت

 عواملی هب توان می آنها نمیا از که باشد گذارمی تاثیر حسابرسی کیفیت در متعددی عوامل .باشد می مدیریت ادعاهای و صاحبکار مالی اطالعات

 های حرفه تمامی در کاری فشار. نمود اشاره...  و حسابرسی تحت های شرکت تعدد کار، حجم بودن باال زمانی، محدودیت کاری، فشار همچون

 ستلزمم امری چنین.   .نمود استفاده سازمانی استراتژیک و کاری ریزی برنامه از توان می کاری فشار کاهش یا و کنترل برای و دارد وجود شغلی

 اه نقصان ترین کوچک شامل حسابرسی امر در مطمئن عملکردی و جایگاه به رسیدن در تا باشد می متعددی  های پژوهش و بسیار مطالعه

ت حسابرسی یفیرساند با توجه به توصیفات فوق بررسی عواملی که به نظر می رسد می تواند بر ک صفر به زمانی اندک در را موجود خطاهای و بوده

 چککو و بزرگ موسسات در حسابرسی الزحمه حق باال، کاری حجم سهام، بازار شناخت تاثیر داشته باشد الزم و ضروری به نظر می رسد. رابطه

 نمیا ینا در. است گرفته قرار دسترس در ای مالحظه قابل شواهد و شده بررسی بیش کما حسابرسی کیفیت بر... و حسابرسی موسسه قدمت و

 در اهمیت و ضرورت چنین وجود با. دارد بیشتر بررسی به نیاز و بوده اندک بسیار حسابرسی کیفیت بر آن تاثیر و کاری فشار حوزه در مطالعاتی

 ویژگی و یحسابرس موسسه ویژگی بررسی، تحت شرکت های ویژگی چون عواملی گرفتن نظر در با دارد قصد رو پیش مطالعه حسابرسی کیفیت

 وانعم کاهش و حسابرسی کیفیت ارتقاء راه در حسابرسی جامعه به و کرده پر را موجود خال حدودی تا کاری فشار قالب در حسابرسان یفرد های

لذا پژوهش حاضر بدین منظور ترتیب داده شده و تمرکز اصلی مطالعه مبنی بر رابطه فشار کاری حسابرسان برکیفیت . رساند مدد موجود

  حسابرسی خواهد بود.
 

 تحقيق و چارچوب نظري تاریخچه، مروري بر پيشينه

 حسابرسان تعداد و شده انجام حسابرسی های رویه تعداد از تابعی حسابرسی، کیفیت ،(9132)   9سیمونیچ و دوپاچ مطالعات براساس

 رایب منابع کارگیری به حال، هر به. دارند حسابرسی های آزمون هدایت برای را تری بیش منابع واضح طور به بزرگ حسابرسی موسسات و است

 .(9132)دوپاچ و سیمونیچ,  است تر مهم منابع استفاده قابلیت از حسابرسی کیفیت بردن باال

 چگونگی بررسی به «داخلی حسابرسان در شغلی استرس پیامدهای مفاهیم و» عنوان با پژوهشی در (2001) 2همکاران و الرسون

استرس  املعو که داد نشان آنان پژوهش یافته های. پرداختند داخلی حسابرسان شغلی رضایت و شغلی فرسودگی بر شغلی استرس یرگذاریتأث

 گرانباری و نقش تعارض نقش، ابهام زمانی، فشار) فردی استرس زای عوامل به نسبت( سبک نظارت و سازمانی ساختار پاداش،) سازمانی زای

 عامل ود شامل رگرسیون الگوی در استرس متغیرهای پژوهش این در براین، افزون .است بیشتری استرس منبع داخلی انحسابرس برای (نقش

 مچنین،ه. دارد مثبت رابطه شغلی نارضایتی و شغلی فرسودگی عامل دو هر با محیط عامل که داد نشان آن نتیجه و شد معرفی کار حجم و محیط

همکاران,  )الرسون و دارد منفی رابطه شغلی نارضایتی با و مثبت رابطه شغلی فرسودگی در افزایش با دیگر، زایاسترس  عامل عنوان به کار حجم

2001).  

 ازهاند برای و گذاشتند آزمون به حسابرسی کیفیت بر را حسابرسی مؤسسه اندازه آثار بلژیکی پژوهشگر دو( 2001) 8ویلکینز و باود

 ادد نشان ایشان های پژوهش نتایج درنهایت. دادند قرار...  و حسابرسی مؤسسه صاحبکاران تعداد حسابرس، بازار سهم چون عواملی سابرسی،ح

 (2001)باود و ویلکینز,  ندارد وجود حسابرسی کیفیت و حسابرس اندازه بین معناداری رابطه

                                                           
1 Dupatch and Simunich 
2  Larsson 
3 Bauwhede and Willekens 
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 تمؤسسا برد پی و پرداخت حسابرس اندازه و حسابرسی مؤسسات خدمات کیفیت بین رابطه بررسی به خود پژوهش در(2006)  1هنوک

 (2006)هنوک,  دهند نمی ارایه کوچکتر مؤسسات به نسبت بهتری خدمات همیشه بزرگ حسابرسی

 اریک حجم که موضوع این با است سازگار نتایج. کردند بررسی را یحسابرس کیفیت و باال کاری حجم ارتباط( 2001)  6مایکل و جری

 محتمل اربسی موفق کار و کسب به رسیدن برای بزرگتر موسسات برای مهم، این خاص، طور به. کند می ایجاد را باالیی حسابرسی کیفیت باال

 بنیم قبولی قابل شواهد چه اگر که کنند می اشاره نانآ. دهند می نشان سود مدیریت به کمتری ی انگیزه بزرگ موسسات صاحبکاران و است

 کیفیت تر کوچک موسسات در کنیم ادعا که نیست معنی این به این دارد وجود تر، بزرگ حسابرسی موسسات در حسابرسی کیفیت بودن باال بر

 (2001)جری و مایکل,  است پایین حسابرسی

 وسطت شده حسابرسی های شرکت و پرداختند حسابرسی کیفیت بر کاری استرس تاثیر مطالعه به( 2096) 6 خی نشنگو و یان هوانمین

 بر کاری س استر تاثیر دهنده عدم نشان تحقیق این نتیجه که اند داده قرار تحقیق مورد را 2098 تا 2001 سال از امضاء دارای حسابرسان

 (2096)یان ، خی,  باشد می حسابرسی کیفیت

 گزارشهای کیفیت بر مستقل حسابرسان شغلی فرسودگی و روانی فشارهای اثر» عنوان با پژوهشی در( 9810)غالمی و پور محمد

حرفه  ظرهارناظ و میشود حسابرسان عملکرد در اختالل باعث شغلی فرسودگی و باال استرس تحت اظهارنظر که رسیدند نتیجه این به «حسابرسی

 .(9810)محمدپور و غالمی,  میدهد قرار تأثیر تحت را آنها ای

 عیینت برای. پرداختند مستقل حسابرسی کیفیت بر جنسیتی های تفاوت تأثیر بررسی به پژوهشی ( در9819مجتهدزاده و همکاران)

 رسشنامهپ طریق از نیاز مورد اطالعات. است شده استفاده حسابرس استقالل و یسکر مسأله، حل توانایی معیار سه از مستقل حسابرسی کیفیت

 نتایج. گردید آوری جمع ایران رسمی حسابداران t اگرچه که دهد می نشان ای نمونه دو جامعه عضو شاغل حسابرسان بین شده توزیع های

 یفیتک بین رابطه بر اما است، تأثیرگذار حسابرس مسأله حل ییتوانا و حسابرسی کیفیت بین رابطه بر جنسیتی های تفاوت آماری آزمون

 (9819)مجتهد زاده و همکاران,  ندارد تأثیری حسابرس استقالل و حسابرسی کیفیت بین رابطه نیز و حسابرس ریسک و حسابرسی

 خشب حسابداران بین در شغلی عملکرد و شغلی رضایت بر زا رساست عوامل تأثیر» بررسی به پژوهشی در نیز( 9818)زارعی و حاجیها

 و حاجیها پژوهش نتایج. بود بلوچستان و سیستان استان مالیات امور کل اداره کارکنان شامل آنان پژوهش آماری جامعه. پرداختند «عمومی

حاجیها ) دارد وجود شغلی عملکرد و شغلی رضایت با قشن گرانباری و نقش تعارض نقش، ابهام بین معناداری و منفی رابطه که داد نشان زارعی

 (9818و زارعی, 

 شرایط اثر در که است روانی مزمن اختالل نوعی شغلی، مـی باشـد. استرس کنـونی شغل جامعه در زا استرس عوامل مهمترین از یکی

 و سالمت ایمنـی المللـی بـین موسسـه .گذارد می تاثیر افراد ذهنی و جسمی تسالم و فردی عملکرد روی و آید می وجود به کاری سخت

 ی هـا،توانای با شغلی نیازمندی های میدهد که رخ زمانی در که کند می تعریف روحی و مضـر جسمی پاسـخ بصـورت را شـغلی اسـترس شغلی

 جامعه آنچه حفظ برای حرفه هــا، ســایر مانند حسابرســی، حرفه .ـدباش نداشـته هماهنگی و همخوانی شاغل فرد و نیازهای حمـایتی منـابع

 ادرق حسابرســی حرفه تنها که اســت افزوده ای ارزش این. اســت مطلوب کیفیت با حسابرسی گزارش ارائه  دارد انتظار حسابرســی حرفه  از

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه ی حسابرسی (9, ص. 9831)مقصودی,  است شرکت ها مالی اطالعات بــه آن افزودن بــه

و بازار سرمایه است و به دلیل اهمیت موضوع مطالعات گوناگونی به منظور شناخت مفاهیم و اعاد مختلف کیفیت حسابرسی انجام شده که هر 

 تداول ترینم از فیت حسابرسی اظهار داشته اند که ذیال به هر کدامیک پرداخته می شود :  یکیکدام تعاریف و تعابیر مختلفی در ارتباط با کی

 کیفیت او. اســت کرده ارائه "بــازار تحت عنوان ارزیابی  "(9139آنجلو) دی که اســت تعریفی حسابرسی، کیفیت درباره ی تعریف ها

 صورت های در اهمیت بــا تحریفات ( موارد9حسابرس : ) که این احتمال از بازار تنباط()اس ارزیابی: اســت کرده تعریف اینگونه را حسابرســی

 تحریفــات مــوارد حســابرس که این احتمال .دهد گزارش را شده کشف بااهمیت تحریف (2کند.) کشف را صاحبکار حسابداری سیستم یا و مالی

 هب کند، گزارش را شده کشــف بااهمیت تحریفات موارد حســابرس که این لاحتما و ،"حســابرس شایستگی" به کند کشــف را بااهمیت

 برداشت بر مبتنی حسابرســی کیفیــت از "آنجلــو دی" تعریــف (60, ص. 98)ایزدی نیا و همکاران,  دارد بستگی "حسابرس استقالل"

 بر مبتنی ـیحسابرسـ کیفیت بیــان در تعریف این از اســتفاده. اســت حسابرســی کیفیت از بازار استنباط اصطالح به یا کنندگان استفاده

پژوهش  تاریخچه (9139)دی آنجلو,  است حسابرســی واقعی کیفیت ی کننده منعکس حسابرســی، کیفیت از برداشت که اســت فرض این

 و ستا گرفته صورت کنندگان عرضه دیدگاه از که هایی پژوهش نمود، تقسیم اصلی دسته دو به توان می را برسیحسا کیفیت زمینه در ها

 می یدتأک عواملی بر عمدتاً شده، انجام کنندگان عرضه دیدگاه از که هایی پژوهش. است آمده عمل به تقاضاکنندگان دیدگاه با که هایی پژوهش

                                                           
4 Chuntao et al 
5 Jere and Michael 
6 Huanmin Yan and Shengwen Xie 
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 دماتخ متقاضیان دیدگاه از که هایی پژوهش برعکس. گذارد می تأثیر باال کیفیت با حسابرسی ارایه در یحسابرس های توانایی بر که نماید

 قانونی، مراجع سهامداران، جمله از حسابرسی های گزارش کنندگان استفاده بر که دارد سروکار عواملی با عمدتاً گرفته صورت حسابرسی

. است ؤثرم حسابرسی کیفیت بر اقتصادی های انگیزه و حسابرس توانایی حسابرسان دیدگاه از. گذارد می تأثیر صاحبکاران و ن اعتباردهندگا

 کیفیت تواند می امر این که دارند مالی تهای صور تهیه در شده مرتکب های اشتباه از باالتری درک خبره و ای حرفه حسابرسان همچنین

 دارد. اثر یحسابرس کیفیت بر که است هایی ویژگی از یکی حسابرسی مؤسسه اندازه حسابرسان، دیدگاه از.  دهد افزایش را حسابرسی تصمیمات

. با توجه به ضرورت حسابرسی، کیفیت حسابرسی و تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطالعات حسابرسان با نوعی (9832)نعیمی, مهرانی , 

 متضاد انتظارات. 2رابط، نقش داشتن ماهیت. 9 دلیل به مستقل حسابرسان نقش که معتقدند 7ایکلوم استرس همراه هستند بطوری که ربل

 تعارض نقش، ابهام یعنی استرس جزء 8 هر به ضعیف، از عملکرد شده مشتق وعواقب حسابرسی جدید پیچیدگیهای .8 و مؤسسه و صاحبکاران

 به نیاز که درخواست هایی جمله شغل از در موجود فشارهای با همواره آنان که چرا (9110)ربل و مایکلز,  است حساس نقش گرانباری و نقش

 است مکنم نمونه، حسابرس عنوان به. هستند و بوده روبرو باال کیفیت با حسابرسی گزارش یک تهیه به نسبت حرفه ای تردید یا دارد باال دقت

آزمون  این که حالی در دهد انجام را خاصی آزمون های تا نمی دهد اجازه او به صاحبکار که زمانی شامل گیرد، قرار دوراهی سر بر مواردی در

هدف  اب حسابرسان که هنگامی حالت، بدترین در یا دهد قرار تأثیر تحت را معامله چرخه برای حسابرسی کار کل میتواند و است مهم بسیار ها

 رسی،حساب ضروری روشهای از برخی کاهش با حسابرسی کار کیفیت که حالی در کنند کار هزینه کمترین اب که می شوند مواجه متضادی های

 با سودآوری است ممکن که دهند انجام باال سطح در حسابرسی کیفیت حفظ برای را حسابرسی روشهای تمام یا و می گیرد قرار تأثیر تحت

 باالی سطوح با حرفه ای عنوان به دیرباز از حسابرسی بویژه و حسابداری رو، این از. )وال و همکاران( بیفتد خطر به حسابرسی هزینه های افزایش

 ایچالش ه دیگر از رسمی حسابداران آزمون گذراندن و شخصی زندگی برای زمانی محدودیت فرسا، طاقت تالشهای است. شده شناخته استرس

 توصیف حد از بیش زمانی فشار و زیاد ضرب عجل های کاری، باالی حجم با معمول طور به شغل این. است بوده حسابرسان همیشگی و معمول

 بین رد قرارگرفتن نیز و باشد داشته وجود حسابرسی هایشان انجام در است ممکن که منافعی تضاد دلیل به حسابرسان، براین، افزون. می شود

تفاده اس عنوان به) ذینفع اشخاص سایر یا و سرمایه گذاران و( شرکت عملیات از حاصل نتایج و مالی ایصورته تهیه مسئول عنوان به) مدیریت

 کنند می ایفا را رابط یا واسطه نقش نحوی به همواره ،(مدنظر شخصی هدف های به رسیدن و تصمیم گیری برای حسابرسی گزارش از کنندگان

 و نیازها از وسیعی طیف خواهان که رو به رواند برون سازمانی و افراد درون سازمانی از زیادی تعداد با آنها رو، این از. (9110 )ربل و مایکلز,

 صاحبکار خود که محیط کاری در هم آن صاحبکاران، سوی از متنوع تقاضاهای و انتظارات این برآورده کردن طبع به که هستند انتظارات

 خوردبر و کنترل نکردن موقع، به شناسایی نشدن صورت در که میکند ایجاد را استرس زایی موقعیت های حسابرسان ایبر میکند، مشخص

 رابطه انکارکن استرس نشانه های که میدهد نشان متعددی پژوهش های شود. نتایج فرسودگی به منجر میتواند شغلی استرس های این نامناسب

 شغلی یفرسودگ به منجر است ممکن که می کنند معرفی اصلی عامل عنوان به را شغلی استرس پژوهش ها، نای. دارد شغلی فرسودگی با مثبتی

 حرفه در مهم مسائل از یکی عنوان به حسابرسان شغلی فرسودگی امروزه که جایی تا (60, ص. 9811)مرویان و الری دشت بیاض,  شود کارکنان

 حوزه کاری درخواست های مدیران با رویارویی علت به حرفه ای حسابرسان که است این موضوع این دالیل از یکی است شده مطرح یحسابرس

 ستنده دیگر حرفه های بعضی به نسبت بیشتری شغلی استرس معرض در دیگر، سوی از حرفه ای آیین رفتار رعایت به الزام و سو یک از خود

 وجبم استرس که این احتمال یابد، کاهش مطالبات این به پاسخ در فرد توانایی و یابد افزایش محیطی خواست های یا مطالبات که اندازه هر

ترتیب،  این به. (2099)سلطانی و عبدی,  می شود شغلی به فرسودگی منجر خود نوبه به امر این که است بیشتر شود، عوارض منفی بروز

 می دهد نشان پژوهش ها از برخی نتایج .است کار محیط در شدید هیجان های و عوامل استرس زا به مدت طوالنی پاسخی شغلی دگیفرسو

 یکسان «یشغل استرس گاهی با را «شغلی فرسودگی» واژه حتی که جایی دارد تا وجود تنگاتنگی رابطه شغلی فرسودگی و فشار روانی بین که

 رساست اگر آنها اعتقاد به. است شغلی پیامد استرس عمده ترین فرسودگی که کردند بیان پژوهش خود در نیز 3سون رونآ و پانیس. دانسته اند

-60, ص. 9811)مرویان و الری دشت بیاض,  . است صرف بی مسئولیتی در فرسودگی گیرکردن باشد، مسئولیت ها در غرق شدن شدید شبیه

 فصل در بویژه کاری باالی درخواست های سطوح با نزدیکی رابطه که است شناخته شده شغلی فرسودگی فرسودگی، بعد رو مهمترین این از(69

 .(2002)سوونی و سامرس,  می دهد قرار تأثیر تحت قابل توجهی طور به را حسابرسان شغلی عملکرد و دارد کار حسابرسی شلوغ

 بویژه شود؛ گرفته قرار مدنظر کار نتیجه مهمترین عنوان به میتواند و است مهم بسیار سازمانی بقای برای فرد شغلی عملکرد براین، افزون 

 به نیز سازمان ها مدیران (2003)کابرز و کنکر,  هستند زیاد انسانی سرمایه دارای که حسابرسی مؤسسات همچون یا مؤسساتی و سازمان برای

 و ستمزدد نظیر سنتی عوامل بر افزون کارکنان رضایت و است سازمانها انسانی منابع رقابتی، مزیت کسب عامل مهمترین که دریافته اند خوبی

و همکاران,  )محمود آبادی است آنان شغلی عملکرد بر تأثیرگذار عاملی خود که است نیز همکاران بین در انسانی روابط کیفیت از متأثر کار شرایط
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 اندازهای هب موضوع این اهمیت. دهد قرار تأثیر تحت را مؤسسات یا سازمان ها کلی عملکرد میتواند بهره وری یا فرد کار کیفیت بنابراین،. (2092

 سرمایه و دانش از را استفاده بیشترین که هستند بقا ادامه به قادر هایی زمانسا رقابت، افزایش به توجه با سوم، هزاره در است شده بیان که است

 منض باشد داشته حسابرسان شغلی عملکرد بر مثبت تأثیر است ممکن پایین، سطوح در که . استرس،(2092)رضائی و همکاران, کنند  فکری

 شغلی ترساس اثرگذار عوامل به توجه رو، این از. باشد داشته حسابرسان شغلی عملکرد بر منفی تأثیر میتواند نیز باال سطوح در استرس که آن

 جو شامل که دارد معناداری رابطه شغلی عملکرد با استرس که می دهد نشان پژوهش ها نتایج. است ضروری امری حسابرسان شغلی برعملکرد

 استدالل چنین  .(2001)هسیه، هوآنگ و سو,  است فیزیکی و رفتاری واکنش های و محیط با یسازگار و شغلی محیط کارکنان، ارتقاء سازمانی،

 نظریه طبق. است شده مطرح 1دادسون و یوکز معکوس تابع قانون عنوان تحت که است شکل یک صورت به استرس و عملکرد رابطه که می شود

 سطح این از استرس میزان اندازه هر و باشد متوسط حد در استرس میزان که دارد قرار خود سطح االترینب در زمانی شخص عملکرد معکوس

 و است شده یپشتیبان پژوهش ها از برخی به وسیله نظریه این نیز حسابرسی در. میشود کاسته عملکرد از نسبت همان به رود پایین تر یا باالتر

 عنوان به. (2099)موهدنور,  است حسابرسان شغلی عملکرد با شکل منحنی رابطه ای دارای اغلب سیحسابر حرفه در استرس که می دهد نشان

 نهاآ عملکرد می کنند، احساس خود محیط کار در را فشار یا استرس از متوسطی سطح حسابرسان که زمانی داد نشان چو پژوهش نتایج نمونه،

 دمی یاب کاهش قابل توجهی طور به آنها عملکرد کنند دریافت را استرس از شدیدتری سطح حسابرسان اگر حال، این اب. است مطلوب حد در

 توسطم سطح از فراتر حسابرسان استرس سطح که هنگامی که رسیدند نتیجه این به مارگیم و کلی دیگر، پژوهشی در همچنین،. (9116)چو, 

 رابطه پژوهش ها، از برخی نتایج عملکرد، با شغلی استرس رابطه پیرامون .(9110)کلی و مارگیم,  مییابد کاهش حسابرسان یابد، عملکرد افزایش

 که مییابد آنها کاهش شغلی عملکرد شغلی حسابرسان، استرس ادامه یافتن با که گونه ای به میدهد؛ نشان را شغلی عملکرد و استرس بین منفی

 رفتارهای روزب از جلوگیری یا و تقلب و مالی صورت های اشتباهات تشخیص) حسابرسی کیفیت تضعیف موجب بالقوه طور به عملکرد کاهش این

 . (9811)مرویان و الری دشت بیاض,  می شود( غیرحرفه ای

 هیهت حسابرسی گزارش) شده انجام کار نامطلوب کیفیت را، حسابرسان عملکرد بر شغلی استرس هنتیج مخرب ترین میتوان رو، این از

 عملکرد رب( نقش تعارض و نقش ابهام از متشکل) استرس تأثیر بررسی به پژوهشی در کاپلن و آلمر راستا، این در. دانست آنها وسیله به( شده

 نشان نپیرسو همبستگی از حاصل نتایج و شد جمع آوری الکترونیکی پرسشنامه کمک به داده ها آنان پژوهش در. پرداختند حسابرسان شغلی

آلمر و ) نمی دهد تأثیرقرار تحت را شغلی عملکرد قابل توجهی طور به نقش تعارض شغلی، عملکرد بر نقش ابهام منفی تأثیر وجود با که داد

  .(2002کاپلن , 

 

 ق تحقي فرضيه
 .دارد تاثیر حسابرسی کیفیت بر حسابرسان کاری فشار

 

 سوال تحقيق
 آیا فشار کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد؟

 

 روش پژوهش 
ای ه متغیر معیار انحراف و مینیمم ، ماکزیمم ، میانگین فراوانی متغیر های کیفی و به دنبال آن ابتدا در مطالعه این در: روش پژوهش

 یک از استفاده با وابسته متغیر یک رابطه بررسی  پژوهش، هدف. شده است محاسبه( اند شده تعریف تماما که)  پژوهش در شده ردکمی وا

 بر که ددارن وجود نیز مستقلی های متغیر میان این در. باشیم می رگرسیون آماری تحلیل روش از استفاده به ناگزیر لذا است مستقل متغیر

 کیفیت همطالع این در. شود می گفته کنترلی های متغیر ها متغیر این به. شوند می کنترل خاصی های روش با ولی دارند یرتاث وابسته متغیر

 و سیحسابر موسسات ویژگی شده، لیست های شرکت مشخصات متغیرهای و مستقل متغیر کاری فشار وابسته، متغیر عنوان به حسابرسی

عیت وض رگرسیون تحلیل به شروع از قبل رابطه این اند. در شده گرفته نظر در کنترلی های متغیر عنوان به حسابرسان فردی های ویژگی

 خطای مولفه و وابسته متغیر توزیع بودن نرمال ازجمله مدل رگرسیونی مفروضات همبستگی متغیر وابسته با متغیر مستقل بررسی خواهد شد. 

 متغیرهای اثرات بودن معنادار صورت در افزار نرم توسط مدل اجرای از پس. خواهد شد یارزیاب مدل کفایت بررسی جهت به مدل در شده وارد

در تمتامی مراحل از نرم افزار های اکسل به جهت جمع آوری  .شد بررسی خواهد آنها معکوس یا و مستقیم تاثیر میزان وابسته متغیر بر مستقل

 ها و آزمون های آماری استفاده شده است. جهت برآورد Eviewsو  SPSSداده ها و از نرم افزارهای 
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 ها داده ابزارگردآوري
 سازمان اسالمی مطالعات و پژوهش مدیریت  مرکز به متعلق ، www.Codals.com اینترنتی سایت طریق از اطالعات حاضر پژوهش در

 اطالعات بعالوه. است گردیده استخراج ار ره آورد نوینسازمان و با استفاده از نرم افز این بانک اطالعاتی همچنین و ، تهران بهادار اوراق بورس

مطالعات  از تفادهاس با تحقیق سوابق و تحقیق پیشینه به فصل اول بیان مسئله، فصل دوم مربوط اطالعات شامل موضوعی تحقیق ادبیات به مربوط

 .است آمده دست به و دانشگاهی میعل مراکز به مراجعه و اینترنت در جستجو و نامه پایان مطالعه قبیل از ای کتابخانه

 

 تعریف متغير ها
 کاري حسابرسی فشار مفهومی تعریف

 اقتط حسابرسی و کاری تراکم زمانی، محدودیت دلیل به که رفتاری می باشد و روانی فیزیولوژیکی، های پاسخ از ای مجموعه کاری فشار

 .(2096)یان ، خی,  ایجاد می شود زمانی بازه یک در فرسا
 

 کاري فشار عملياتی تعریف

 ره کاری پیچیدگی همچنین و ها شرکت تعداد گرفتن نظر در با حسابرس یک شده حسابرسی های شرکت تعداد توسط کاری فشار

 :است محاسبه قابل زیر فرمول توسط کاری فشار. شود می اندازگیری شرکت

 
 لیست های شرکت تعداد دهنده نشان زیروند j و حسابرس تعداد نشانگر زیروندi  حسابرس، کاری فشار دهنده نشان WS  رابطه این در

 می بهمحاس شرکت n و حسابرس m روی به بندی جمع اساس بر که است کل دارایی طبیعی لگاریتم کننده مشخص. باشد می شده

 .شود
 

  حسابرسی کيفيت مفهومی تعریف

 و ندک کشف را صاحبکار حسابدار سیستم یا و مالی های صورت در اهمیت با تحریف حسابرس که این مالاحت از بازار( استنباط)ارزیابی

 شفک را اهمیت با تحریف موارد حسابرس که این احتمال. گردد می اطالق حسابرسی کیفیت کند گزارش را شده کشف اهمیت با تحریف نیز

 دارد گیبست حسابرس استقالل به کند، گزارش را شده کشف  اهمیت با تحریف ردموا حسابرس که این احتمال و حسابرس شایستگی به کند

  .(9816)حاجیها و قانع, 
 

 تعریف عملياتی کيفيت حسابرسی
 احل زیر محاسبهطی مر جونز یافته تعدیل مدل از استفاده با اختیاری تعهدی اقالم مطلق قدر گرفتن نظر در با DA  حسابرسی کیفیت

 شود: می

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = (∆𝐶𝐴𝑖,𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑖,𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖,𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 − 𝐷𝐸𝑃𝑁𝑖,𝑡) 
 

  𝑇𝐴𝑖,𝑡 کل اقالم تعهدی شرکت:i   در سال t 

: ∆𝐶𝐴𝑖,𝑡تغییرات دارایی های جاری شرکت i  بین سال هایt وt-1  

 ∆𝐶𝐿𝑖,𝑡رات بدهی های جاری شرکت:تغیی i  بین سال هایt وt-1  

 ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖,𝑡تغییرات وجوه نقد شرکت: i  بین سال هایt وt-1  

∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 تغییرات بدهی  های کوتاه مدت شرکت: i  بین سال هایt وt-1  

𝐷𝐸𝑃𝑁𝑖,𝑡 هزینه استهالک دارایی ای مشهود و نامشهود شرکت در سال: t  

 

از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش کیفیت حسابرسی که از روی اقالم تعهدی اختیاری قابل تشخیص است یه شرح زیر برای هر سال 

 صنعت یک مدل رگرسیون به صورت جداگانه برآورد می شود: –
 

𝑇𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
=  𝐾1

𝑎𝑑𝑗 1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
+ 𝐾2

𝑎𝑑𝑗 (∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 − ∆𝐴𝑅𝑖,𝑡)

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
+ 𝐾3

𝑎𝑑𝑗 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
+ 𝜀𝑖,𝑡 
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:∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 تغییرات درآمد فروش شرکت بین سال هایt  وt-1 

:∆𝐴𝑅𝑖,𝑡 تغییرات در حساب های دریافتنی شرکتi   بین سال هایt  وt-1 

:𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 ارزش ناخالص امالک، ماشین آالت و تجهیزات شرکتi  در سالt 

( 9استاندارد می شوند. با استفاده از ضرایب بدست آمده از معادله ) iشرکت   t-1مقادیر متغیر های باال بر حسب جمع دارایی های سال 

 مقدار اقالم تعهدی غیر اختیاری )عادی( محاسبه می شود: 
 

𝑁𝐴𝑖,𝑡
𝑎𝑑𝑗

= 𝐾1
𝑎𝑑𝑗 1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
+ 𝐾2

𝑎𝑑𝑗 (∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 − ∆𝐴𝑅𝑖,𝑡)

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
+ 𝐾3

𝑎𝑑𝑗 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
 

 

 و در پایان مقدار اقالم تعهدی اختیاری )غیر عادی( برآورد می گردد:

 

𝐴𝐴𝑖,𝑡
𝑎𝑑𝑗

=
𝑇𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
− 𝑁𝐴𝑖,𝑡

𝑎𝑑𝑗 

 

𝐷𝐴𝑖,𝑡قدر مطلق ارزش بدست آمده رابطه باال یعنی    = |𝐴𝐴𝑖,𝑡|   به عنوان شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می

 .(9812تقی زاده خانقاه ,  ;)باداورنهندی شود

 

 شده ليست هاي شرکت مشخصات ومیمفه تعریف

اندو جزء شرکت های وارد شده در سازمان بورس اوراق  کرده رجوع حسابرسی موسسه به حسابرسی کار انجام جهت که هایی شرکت 

 بهادار می باشند، شرکت های لیست شده می نامند.

گفته می شود. این ارزش معادل ارزش روز و جاری  ارزش بازار: به مجموع ارزش روز و متعارف سهام یک شرکت سهامی مفهومی تعریف

 یک سهام ضربدر تعداد سهام های منتشر توسط یک شرکت می باشد.

بازده سرمایه در گردش: این بازده جزءنسبت های فعالیت می باشد که کارایی شرکت را در بکارگیری از منابع موجود  مفهومی تعریف

 .(9836) تهرانی,  ود خالص و سرمایه در گردش را نشان می دهدنمایان می سازد. این بازده رابطه بین س

بازده دارایی: یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی های آن شرکت می باشد. بازده دارایی در  مفهومی تعریف

 .(9836) تهرانی, رساند رابطه با استفاده دارایی ها در جهت تولید سود به ما کمک می

 

 لياتی ویژگی هاي موسسه ليست شدهتعریف عم
ارزش بازار: به مجموع ارزش روز و متعارف سهام یک شرکت سهامی گفته می شود. این ارزش معادل ارزش روز و جاری یک سهام ضربدر 

 ن پژوهش از لگاریتم طبیعی ارزش بازار استفاده شده است.تعداد سهام های منتشر توسط یک شرکت می باشد. در ای

می شود الزم به توضیح است که نسبت سرمایه در گردش 900بازده سرمایه در گردش: سود خالص تقسیم بر سرمایه در گردش، ضربدر 

است.سرمایه در گردش دارایی های جاری یا نسبت گردش سرمایه جاری بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کاال 

 منهای بدهی های جاری بدست می آید این نسبت در مقایسه با نسبت های سال قبل مورد تحلیل واقع می شود.

بازده دارایی: یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی های آن شرکت می باشد بازده دارایی یک بازده مدیریت 

بطه با استفاده دارایی ها در جهت تولید سود به ما کمک می رساند. برای اندازه گیری این متغییر سودخالص شرکت تقسیم بر کارآمد در را

 میانگین کل دارایی های  آن شرکت می باشد.

 

 حسابرسی موسسه هاي ویژگی مفهومی تعریف
اندازه موسسه، تغییر  که از میان آنها می توان به باشند می خود خاص های ویژگی دارای موسسات دیگر مانند موسسات حسابرسی تمام

 .موسسه صاحبکار، تخصص حسابرس در صنعت و درجه کیفیت موسسه حسابرسی اشاره کرد

 تعریف مفهومی اندازه موسسه صاحبکار: تعدادشرکای موسسه انداز موسسه حسابرسی رابیان می کند..
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سه حسابرسی موس انجام جهت حسابرسی مفهومی تغییر موسسه صاحبکار، شرکت تعریف مفهومی تغییر موسسه صاحبکار: در تعریف

 یا نکرده باشد بیان می شود. کرده تغییر صاحبکار از نوع نخستین حسابرسی باشدیعنی موسسه حسابرسی نسبت سال قبل

 رسی در شرکتی که در آنتعریف مفهومی تخصص حسابرس در صنعت: عبارت است از وجود تخصص حسابرس نسبت به انجام کار حساب

 صنعت تخصص الزم را داشته باشد.

طح موسسه و کار حسابرسی انجام شده می باشد. تعریف درجه کیفیت حسابرسی: درجه کیفیت حسابرسی میزان نتایج کیفیت در س

در 9000الی 309که بین امتیاز -د-ج-ب-اساسنامه جامعه حسابداران رسمی است.در امتیازات الف 89درجه کیفیت حسابرسی در اجرای ماده 

درجه کیفی حسابرسی د،  600ی ال 0درجه کیفی ج، و امتیاز  660الی  609درجه کیفی ب، امتیاز  300الی 669سطح درجه کیفی الف،امتیاز 

 .)انجمن حسابداران رسمی( را به خود اختصاص می دهد

 

 حسابرسی موسسه هاي ویژگی عملياتی تعریف
 سهموس تغییر ،(تعداد شرکای موسسه حسابرسی را برای اندازگیری اندازه موسسه در نظر گرفته شده است)حسابرسی موسسه اندازه

حسابرسی موسسه صاحبکار از نوع نخستین حسابرسی باشدیعنی موسسه حسابرسی  انجام جهت حسابرسی شرکت اگر)صاحبکار ابرسیحس

صورتی که موسسه حسابرسی نسبت سال قبل تغییر نکرده و همان موسسه حسابرسی،  و در یک برابر باشد کرده تغییر نسبت سال قبل

،تخصص حسابرس در صنعت)درآمدفروش صاحبکاران تقسیم بر مجموع درآمدهای (گیریم می نظر رد صفر کارحسابرسی را انجام خواهد کرد

ودرجه کیفیت حسابرسی)امتیازی است که براساس کیفیت حسابرسی به صورت الف،ب،ج،د منظور می شودکه امتیاز به  صنعت صاحبکاران(

 .ترتیب چهار،سه،دو،یک در نظر گرفته شده است( 

 

 حسابرسان گیویژ مفهومی تعریف
 .کرد اشاره آنها کاری تجربه و حسابرسان، صالحیت جنسیت به توان می حسابرسان های ویژگی مفهومی بیان در

 .ابـدی تحـول زمان طی می تواند که است مردانه و زنانه امور از اجتماعی تعریف و باور یک جنسیتمفهومی جنسیت حسابرسان:  تعریف

 .(2001)هاردیس و بریچ,  است مرد یا زن فرد مـی کنـد یک تعیین که می گیرند نظر در دوگانه طبقه بندی کی اساس معموالً را جنس عامل

مفهومی صالحیت حسابرسان: توانایی فردی می باشد که در کار حسابرسی به حسابرسان محول می شود و این صالحیت در این  تعریف

 یزان تحصیالت و آموزش های الزم لحاظ می شود.پزوهش باتوجه به م

مفهومی تجربه کاری حسابرسان: توانایی فردی که به نظر می رسد معیار مهمی برای تعیین کارایی تصمیم گیری کیفیت قضاوت  تعریف

 در اطالعات)کسب دانش برای را فرصتی خاص که مورد یک با برخورد از است عبارت زمینه یک در تجربه .(9831)حساس و مقصودی,  باشد

) شمس زاده و  می شود منجر ساختاریافته دانش به زمینه یک در تجربه می کند فراهم( می شود کسب نظر مورد دانش و ذخیره حافظه

 .(9816همکاران, 

 

 حسابرسان ویژگی عملياتی تعریف

 این رغی در یک و برابر این متغیر حسابرسان مجموعه در زن یک حداقل حسابرسان با حضور  تی جنسیت از ویژگی هایعملیا در تعریف

حسابرسان با در نظر گرفتن آخرین مدرک تحصیلی فرد منظور می شود. بدین ترتیب که مقطع  صالحیت منظور می شود. صفر با برابر صورت

 عدادت میانگین حسابرسان نیز از کاری تجربه عدد دو و مقطع کارشناسی عدد یک را پذیرا خواهد بود.دکترا عدد سه ، مقطع کارشناسی ارشد 

 .بدست آمده است گذشته سال پنج عرض در شده لیست های شرکت از شده زده های امضاء

 

 گيري  نمونه و نمونه حجم آماري، جامعه
 قرار آماری جامعه در هایی شرکت. دهند می تشکیل را تحقیق این آماری جامعه نتهرا بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 کند: صدق آنها مورد در زیر شرط پنج که گرفتند

 شود. ختم اسفند پایان به آنها مالی .سال9

 باشند. نداشته مالی سال تغییر 9811 تا 9831 های سال بین پژوهش زمانی . قلمرو2

 باشد.  دسترس در آنها نیاز مورد .اطالعات8

 نباشند. مالی گری واسطه و گذاری سرمایه های شرکت .جزء1
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 یافته هاي پژوهش
 

 : فراوانی متغير هاي کيفی وارد شده در تحليل آماري 1جدول 
 

 درصد فراوانی 

 2درجه کیفی حسابرسی           

                                      8    

                                      1 

8 

69 

699 

1 

1 

10,6 

 جنسیت حسابرسان              مرد

 زن                                      

671 

16 

36,6 

91,2 

 صالحیت حسابرسان           دکترا

 فوق لیسانس                                    

 لیسانس                                    

260 

73 

817 

87 

99,6 

69,1 

 

یعنی موسسات با درجه  1نتایج محاسبات فراوانی این متغیر ها  نشان می دهد بیشترین درجه کیفی حسابرسی مربوط به درجه کیفی 

دهد در این مطالعه بیشتر موسسات حسابرسی  مورد حسابرسی می باشد که نشان می 676درصد ( از میان  10,6مورد ) 699کیفی باال  با فراوانی 

از درجه کیفی باالیی برخوردار هستند. حضور حداقل یک خانم حسابرس در امر حسابرسی به عنوان متغیر جنسیت تعریف شده که محاسبات 

اکثر حسابرسان با مدرک درصد( را نشان می دهد. همچنین نتایج جدول فراوانی نشان می دهد 91,2مورد ) 16مربوطه حضور خانم ها در  

مورد حسابرسی مشغول به کار هستند. پس از آن حضور حسابرسان با  667درصد( از میان  69,1مورد ) 817تحصیلی کارشناسی با فراوانی 

 درصد ( به چشم می خورد. 87مورد حسابرسی )  260مدرک تحصیلی دکترا در 
 

 ليل آماري: آمار توصيفی متغير هاي کمی وارد شده در تح 2جدول 
 

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم 

 0,0761 0,0182 0,3716 0,00002 تخصص حسابرس در صنعت

 2,6987 8,919 6,1 0 تجربه کاری حسابرسان

 0,9139 0,9061 0,6267 -0,7178 بازده دارایی

 9,6926 0,1983 1,9936 -1,1973 بازده سرمایه در گردش

 9,7190 27,3968 82,3716 28,9666 ارزش بازار

 0,0162 0,9283 0,7361 0,00009 کیفیت حسابرسی

 9,8796 6,3063 3,0789 8,9162 فشار کاری

 

( می باشد 0,0761) انحراف معیار  0,018میانگین برآورد شده به همراه انحراف معیار متناظر برای متغیر تخصص حسابرس در صنعت 

برآورد شده که  6,1ت نسبتا وسیع دارد. مینیمم تجربه کاری حسابرسان عدد صفر و ماکزیمم این متغیر که به نوبه خود حاکی از دامنه تغییرا

 نشان می دهد از حسابرسان کم تجربه و حتی بی تجربه تا متخصصین باتجربه در این مطالعه بهره گرفته شده است. متغیر های بازده دارایی و

ته و با توجه به انحراف معیار برآورد شده دامنه تغییرات بسیار جزئی داشته اند. متغیر بازده سرمایه در ارزش بازار اعداد بسیار نزدیک به هم داش

تغییرات نسبتا نزدیک به هم را در بر می گیرد. برآورد های مرتبط با متغیر های فشار کاری  9,6926و انحراف معیار  0,1983گردش با میانگین 

 بسیار نزدیک به هم را نشان می دهد. و کیفیت حسابرسی گستره تغییرات
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 اسميرنف –مقدار آزمون کولموگروف  –: پارامترهاي نرمال و پی 3جدول 
 

 
کیفیت 

 حسابرسی

تخصص حسابرس 

 در صنعت

تجربه کاری 

 حسابرسان

بازده 

 دارایی

 ارزش بازار

 )لگاریتم طبیعی(

سرمایه در 

 گردش

 فشار کاری

 )لگاریتم طبیعی(

مقدار )دو  –پی 

 (طرفه
0,016 0,076 0,066 0,038 0,060 0,061 0,067 

 

( و قبول فرض نرمال 0,06نمایان می کند حکایت از باال بودن  پی مقدار آزمون  از سطح خطای در نظر گرفته شده ) 8آنچه که جدول 

 بودن توزیع متغیر های مورد بررسی دارد. 
 

 ت حسابرسی( و متغير مستقل )فشار کاري(: ضریب همبستگی پيرسون مابين متغير وابسته )کيفي4جدول 
 

 

 

 

 

مال ررسی و نربه عنوان نشان دهنده نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون ) به دلیل کمی بودن متغیر ها ی مورد ب 1آنچه که جدول  

مقدار آزمون همبستگی از سطح معناداری در  –بودن آنها ضریب همبستگی پیرسون انتخاب شده است ( نشان می دهد کوچک تر بودن پی 

و پذیرفتن وجود همبستگی  معنادار آماری بین دو متغیر کیفیت حسابرسی و فشار کاری می   0H( به معنای رد فرض 0,06نظر گرفته شده )

( نشان می دهد بین دو متغیر کیفیت حسابرسی و فشار کاری تغییرات مستقیم وجود دارد.  0,81عدد برآورد شده مربوط به این آماره ) باشد. 

ر دتوضیح و تفسیر آنچه که باعث این تاثیر می شود غالبا بر عهده سایر متغیر هایی است که در مدل آماری اصلی در مطالعه لحاظ شده اند که 

 .تفضیل توضیح داده خواهند شد ادامه به
 

 ليمر F: نتایج آزمون 5جدول 
 

 مقدار -پی درجه آزادی آماره آزمون 

Cross-section F 2,2136 981621 0,0000 

Cross-section Chi-square 801,2119 981 0,0000 

( کوچک تر بوده لذا فرض  0,06زمون ) مقدار آزمون  از سطح خطای در نظر گرفته شده برای این آ –نتایج آزمون نشان می دهد  پی 

0H  .مبنی بر یکسان بودن عرض از مبداء ها رد شده و روش داده های تابلویی پذیرفته می شود و  باید از روش داده های تابلویی استفاده کرد 
 

 : نتایج آزمون هاسمن 6جدول 
 

 مقدار -پی درجه آزادی آماره آزمون 

Cross-section random 91,8071 99 0,2961 

 

مقدار آزمون از خطای مورد انتظار( نشان می دهد ارتباطی بین جزء اخالل مربوط  –)بیشتر بودن پی  0Hآزمون هاسمن با قبول فرض 

به عرض از مبداء و متغیر های توضیحی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل هستند ) بین متغیر های مستقل و مولفه خطای مقطعی همبستگی 

ده اندارد(. در این مورد هر دو روش اثرات ثابت و تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارا بوده و باید از روش اثرات تصادفی استف وجود

 شود.

 

 

 

 کیفیت حسابرسی 

 فشار کاری            همبستگی پیرسون

 مقدار)دو طرفه(-پی                          

0,81 

  0,00 
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 : نتایج برازش مدل رگرسيونی 7جدول 
 

 مقدار -پی tآماره  ضرایب متغیر

 0,101 -0,386 -0,2768 عدد ثابت

 0,286 9,936 0,0977 فشار کاری

 0,216 -9,016 -0,0966 صالحیت

 0,918 9,161 0,0833 جنسیت

 0,916 -0,391 -0,0061 تجربه کاری

 0,217 -9,967 -0,9389 تخصص حسابرس در صنعت

 0,891 0,116 0,0996 ارزش بازار

 0,788 0,810 0,0001 درجه کیفی حسابرسی

 0,112 -0,001 -0,0000008 بازده سرمایه در گردش

 0,621 0,110 0,0880 دارایی بازده

 0,163 -0,726 -0,0096 اندازه موسسه

 0,171 -0,082 -0,0001 تغییر موسسه حسابرسی

 0,0000 مقدار-پی F 2,927آماره 

 0,916 ضریب تعیین تعدیل شده 0,87 ضریب تعیین

 

تغیر های موجود در مدل بر متغیر وابسته ذکر چند علیرغم نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی بر داده ها مبنی بر عدم وجود تاثیر م

نکته قابل توجه و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه روش محاسباتی متغیر کیفیت حسابرسی در این پژوهش از روی اقالم تعهدی 

لبد. و توضیح نتایج دقت خاصی می ط اختیاری می باشد لذا این متغیر ارائه کننده شاخص معکوسی از کیفیت می باشد در همین راستا تفسیر

از میان ویژگی های حسابرسان مولفه جنسیت با ضریب مثبت نشان از تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی و حضور پر استرس  خانم ها در امر 

یر می دهد این متغ حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی هر چند اندک را دارد. منفی بودن ضریب برآورد شده برای متغیر تجربه کاری نشان

 وتاثیر مستقیمی در امر حسابرسی دارد. این مسئله نشان می دهد حسابرسان با تجربه به دلیل باال بودن دفعات برخورد با پروژه های مختلف 

ر می آشکا بیشتر بودن تعداد دفعات حسابرسی دقت بیشتری در امر حسابرسی دارند و این مسدله ارزش و اهمیت تجربه در امر حسابرسی را

 نماید. حسابرسان کم تجربه تر ممکن است دچار گرفتار اشتباهاتی هر چند جزئی در مقوله حسابرسی شوند و این مسئله به نوبه خود می تواند

تاثیرات بسیار جدی در امر حسابرسی و کیفیت کار ایجاد کند. همچنین ضریب منفی برآورد شده برای متغیر صالحیت نشان دهنده عملکرد 

 یبهتر و دقیق تر حسابرسان با مدرک تحصیلی باالتر )دکترا( نسبت به عملکرد حسابرسان با مدرک تحصیلی )کارشناسی( می باشد. از میان ویژگ

های شرکت های لیست شده برآورد منفی ضرایب متغیر هایی چون تخصص حسابرس در صنعت و بازده سرمایه در گردش باعث افزایش جزئی 

سی گشته و برآورد مثبت ضرایب متغیر های بازده دارایی و ارزش بازار باعث کاهش کیفیت در امر حسابرسی شده اند. همچنین در کیفیت حسابر

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی نشان می دهد تغییر موسسه حسابرسی توسط موسسات صاحبکار موردی است که می تواند کیفیت 

یب منفی مرتبط با اندازه موسسه حسابرسی از میان متغیر های  مرتبط با ویژگی های موسسه حسابرسی حسابرسی را افزایش دهد. برآورد ضر

نشان می دهد موسسات صاحبکار برای بررسی های حسابرسی شرکت های خود بهتر است به موسسات حسابرسی با اندازه های بزرگ تر توجه 

بودن ضریب برآورد شده درجه کیفی حسابرسی مربوط به موسسه حسابرسی به نظر می بیشتری داشته باشند . عالوه بر آن با توجه به مثبت 

 رسد این متغیر جزء مواردی است که می تواند در سطح مورد قبول کیفیت حسابرسی نقش داشته باشد.
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 بحث و نتيجه گيري 
به بررسی تاثیر فشار کاری و استرس حاصل از روند  مطالعه حاضر :گیری کلیخالصه مسأله و هدف پژوهش، ارائه خالصه نتایج و نتیجه

شرکت از میان کل شرکت های وارد شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران   986حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداخته است. بدین منظور 

لعه حاضر سعی نموده با تلفیق ویژگی شرکت لیست شده در سازمان بورس می باشد. مطا 986انتخاب شد. نمونه مورد بررسی شامل اطالعات  

های فردی حسابرسان با ویژگی های مخصوص حرفه حسابرسی و همچنین در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز جامعه شغلی حسابرسی تصویر و 

در پژوهش های آتی گزارش جامعی از وضعیت موجود ارائه دهد و در هر زمینه کاستی ها و مشکالت موجود را بررسی و اطالع رسانی نماید تا 

در جهت رفع این مسائل اقدام گردد.  نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیر مستقل یعنی فشار کاری و متغیر وابسته یعنی کیفیت حسابرسی 

مونه ن ارتباط معنی داری از لحاظ آماری وجود ندارد. بدین صورت که افزایش یا کاهش فشار کاری حسابرسان تاثیری بر کیفیت حسابرسی در

در بازار بورس اوراق بهادار کشور چین انجام شد نیز   2096مورد مطالعه ندارد. تحقیقات جدیدی که توسط هوانمین یان و شنگون خی در سال 

نشان داد استرس کاری حسابرسان تاثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد. علیرغم نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی بر داده ها مبنی بر عدم 

 وجود تاثیر متغیر های موجود در مدل بر متغیر وابسته ذکر چند نکته قابل توجه و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه روش محاسباتی

متغیر کیفیت حسابرسی در این پژوهش از روی اقالم تعهدی اختیاری می باشد لذا این متغیر ارائه کننده شاخص معکوسی از کیفیت می باشد 

راستا تفسیر و توضیح نتایج دقت خاصی می طلبد. آنچه که از نتایج این مطالعه پیشکش خواننده می شود مناسب نبودن حضور خانم  در همین

 ها در امور حساس و پیچیده ای چون حسابرسی می باشد. مصائب و مشکالت مربوط به امور منزل ، مسائلی که فرزندان خانواده با آن روبرو می

و دشواری های شغل حسابرسی از سوی دیگر به نظر می رسد از توانایی و حد تحمل بانوان خارج بوده و این امر میتواند بر  شوند از یک طرف

 .دقت حسابرسی تاثیر گذاشته و نهایتا در قالب بی کیفیتی محاسبات و بررسی ها جلوه نماید. هرچند این تفاوت بسیار جزئی و کمرنگ می باشد

 در مردان( 2 نیست جنسیت به وابسته شغلی استرس میزان( 9( نتایج زیر حاصل شده است: 9811آرزمجو راعی فرد )از طرفی  در بررسی 

( 1 نمیکنند پیروی استرس مقابل در ثابتی رفتاری الگوی از زنان( 8 دهند، می بروز گیرانه گوشه یا پرخاشگرانه رفتاری بیشتر استرس با مواجهه

شود. این نتایج حضور عوامل دیگری در زمینه کیفیت حسابرسی بر  می شغلی استرس کاهش به منجر گسترده اجتماعی شبکه و کاری روابط

 عوامل تهدس از. دارد فراوانی کارکنـان اهمیت فعالیـت محـیطروی پژوهشگران این رشته باز می کند که در کنار  جنسیت بررسی های مرتبط با 

مقوله جنسیت باید با در نظر گرفتن عوامل فردی در کنار عوامل  .است تبعـیض جنسیتی احسـاس کارکنـان، کـاری محـیط بر مؤثر و مهم

محیطی و سازمانی موسسه های حسابرسی بررسی شود. لذا دلیل قانع کننده و محکمی در مورد نقش جنسیت در رابطه با کیفیت حسابرسی 

تر دارد. این مسئله می تواند سرآغازی برای مطالعاتی با ریشه روان شناختی در امر موجود نبوده و این مسئله نیاز به بررسی ها و مطالعات بیش

 حسابداری و حسابرسی باشد 

از میان ویژگی های  حسابرسان  تجربه کاری از جمله عواملی است که تاثیر غیر قابل اغماض در این مقوله دارد. آنچه که این یافته های 

 بودن کیفیت حسابرسی در میان حسابرسان با تجربه است. به خاطر سرردن الگوهای مربوط به موقعیت های این پژوهش بر آن تاکید دارد باال

( به آن اشاره نموده اند و این 9833خطا و کنترل احتمالی آنها از روی تجربه از ویژگی های حسابرسان با تجربه است که سیرانی و همکاران )

 تجربه با حسابرسان ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که2006برسی را بهبود ببخشد. لمن و نرمن )امر به نوبه خود می تواند کیفیت حسا

ه بخشی از آنچه به عنوان تجرب شدند. مواجه کمتری مشکالت با تجربه کم حسابرسان به نسبت نتایج، ارائه و شده مطرح موارد به پاسخگویی در

انی و محیط شغلی می باشد. سازگاری شغلی رفته رفته در افراد باالتر رفته و باعث می شود عملکرد کاری معرفی می شود سازگاری با جو سازم

 حسابرس از شرایط شغلی و سازمانی متاثر نگشته و این امر کمک شایانی به افزایش کیفیت حسابرسی می کند. تفاوت های ایجاد شده در ساختار

 در می سازد که در روند تصمیم گیری و تفسیر اطالعات عملکرد بهتری داشته باشد.دانش حسابرسان بر اثر گذشت زمان شخص را قا

عامل دیگری که در زمینه کیفیت حسابرسی و ارتقاء آن پدیدار می شود صالحیت حرفه ای حسابرس و ارتباط آن با میزان تحصیالت 

یش یافتن کیفیت حسابرسی با افزایش یافتن میزان تحصیالت حسابرسان می باشد. آنچه که پژوهش حاضر بر آن صحه می گذارد نشان از افزا

 حسابرس دارد. باال بودن سنوات کاری  و تعداد برخورد با پزوژه های متعدد حسابداری و حسابرسی این امر را تضمین می کند. این مسئله به

حصیالت باالتر رود به همان اندازه تجربه حسابرس باالتر نوعی زیر مجموعه تجربه کاری حسابرسان قرار می گیرد و تایید می کند هر چه میزان ت

 رفته  و توانایی و مهارت حسابرس در شناخت مشکالت و موانع حسابرسی و حل آنها بیشتر می گردد. 

ای ه از دیدگاه حسابرسان یکی از ویژگی هایی که می تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر داشته باشد اندازه موسسه حسابرسی است. یافته

( حاکی از تاثیر مثبت اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد. به نظر 9139( و دی آنجلو )9832پژوهش هایی چون مهرانی )

 می رسد موسسات بزرگتر به دلیل داشتن تقاضای کاری باالتر و به دنبال آن تجربه باالتر حسابرسان موسسه حسابرسی، کیفیت بهتری ارائه می

همچنین به دلیل سازگاری باالتر با محیط و جامعه شغلی اصال نگران از دست دادن مشتریان خود نیستند و بدین ترتیب با استرس و فشار  کنند.

جام نکاری کمتری مواجه می باشندکه این امر به نوبه خود بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد.پژوهش حاضر نیز در این مورد کامال با مطالعات ا
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تطابق داشته و بزرگ تر بودن موسسه حسابرسی را عاملی در جهت ارتقاء کیفیت حسابرسی معرفی می نماید. در کنار این مطالعات پژوهش  شده

( در بلژیک وجود دارد که به ترتیب مبین رابطه معکوس و نبود رابطه معنادار بین 2001( در ایران و باود و ویلکینز )9831هایی چون آذین فر )

ه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. این نتایج نشان می دهد برای حصول نتیجه مطمئن نیاز به انجام مطالعات بیشتری می باشد. انداز

( نیز در پژوهش خود تاکید می کند عوامل دیگری وجود دارد که بر این رابطه تاثیر می گذارد. بدین ترتیب ادعای دقیقی مبنی 2099الستیرا )

ت بودن حسابرسی موسسات کوچکتر وجود ندارد. آنچه که واضح است این است که موسسات بزرگ تر حق الزحمه باالتری داشته و بر بی کیفی

 ومی توانند با تشکیل کارگا ه ها و کالس های آموزشی در مسیر به روز رسانی اطالعات حسابداری و حسابرسی منابع انسانی خود قدم برداشته 

 را تضمین نمایند. کیفیت باالی کار خود

ارزش بازار ، بازده سرمایه در گردش و بازده دارایی از جمله ویژگی های موسسات صاحبکار است که می تواند به عنوان عاملی مداخله گر 

وسسات ( نشان داده اند کیفیت تا حد زیادی به خصوصیات م2099در نتیجه حسابرسی و کیفیت آن در نظر گرفته شود. الستیرا و همکاران )

 صاحبکار ارتباط دارد. اما ساختار اقتصادی جامعه ایران به گونه ای است که موسسات صاحبکار کمتر درگیر اطالعات و جزئیات حسابرسی گشته

و از خدمات حسابرسی و حسابداری زوایای خاصی از موضوع را دنبال می کنند. بر خالف کشورهای پیشرفته موسسات صاحبکار ایرانی نسبت به 

 طالعات مالی و کیفیت آن حساس و حتی آگاه هم نیستند و در حد الزامات قانونی با مسئله برخورد می نماید که این عدم اطالع باعث می شودا

 نتا موسسات حسابرسی نیاز به بهبود عملکرد و افزایش کیفیت حسابرسی به واسطه ارتقاء دانش تخصصی منابع انسانی  و آشنایی با علوم و فنو

ن حسابرسی مانند سایر کشور های پیشرفته احساس نکنند. این مسئله در طول زمان باعث کاهش کیفیت حسابرسی  در میان موسسات نوی

حسابرسی می شود و این مسئله لزوم حساب خواهی از حسابرس و موسسات حسابرسی کامال مشخص می گردد و باعث می شود تا حسابرسان 

 ای کیفیت کار خود افتاده و در پی ارتقای کیفیت کاری موسسه خود باشند.و موسسات حسابرسی به فکر ارتق

در همین راستا پژوهش حاضر تاثیر معکوس موسسات حسابرسی با درجات کیفی باالتر را نشان داده و اهمیت ارتقاء دانش و مهارت های 

 د.حسابرسان و ارزش حساب خواهی در جامعه حسابداران رسمی ایران را گوشزد می کن

یکی از مسائلی که به نظر می رسد می تواند در راستای افزایش دانش تخصصی حسابرسان و به دنبال آن ارتقاء کیفیت حسابرسی  

موسسات حسابرسی ایفای نقش کند تفکیک مسئله حسابرسی بر اساس نوع صنعت مورد تخصص است. به بیان دیگر حسابرسانی که در صنعت 

ر شناسایی و برخورد با اشکاالت مختص به آن صنعت توانا تر عمل کرده و در نهایت حسابرسی را با کیفیت خاصی مهارت و تخصص دارند د

( در مطالعه خود نشان داده هر قدر موسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب کند کیفیت 2000باالتری انجام می دهند. دان )

خواهد داد. این افزایش کیفیت به دلیل افزایش دانش و مهارت حسابرس می باشد که این موضوع باالتری از حسابرسی مرتبط با آن صنعت ارائه 

به دلیل افزایش صالحیت حرفه ای حسابرس اتفاق می افتد. اگر این تخصص در زمینه صنعت خاصی ادامه داشته باشد با گذشت زمان این 

هر چه  تحصیالت دانشگاهی باالتر می رود این دانش از حالت عمومی خود بیشتر  مهارت افزایش خواهد یافت. بدین منظور پیشنهاد می گردد تا

 به زمینه تخصصی وارد شود.

.  محدودیت ها و پیشنهادات: حجم باالی داده ها، عدم دسترسی آسان به منابع اطالعاتی و نبود آرشیو اطالعاتی قابل دسترس و  نیاز 2,1

با توجه به محدود بودن زمان در نظر گرفته شده برای این پژوهش از جمله سختی ها و محدودیت هایی  به توجه و کنکاش بیشتر در این مطالعه

است که در این پژوهش وجود داشت. مطالعات روان شناختی ادغام شده با حسابرسی به منظور برآورد تاثیر فشار کاری حسابرسان بر کیفیت 

انجام گرفته که این مطالعه نیز در راستای تکمیل این مقوله و بررسی  2096نگوین خی در سال حسابرسی برای اولین بار توسط هوانمین یان و ش

بود نتاثیر فشار کاری حسابرسان برکیفیت حسابرسی مرتبط با بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله مطالعات اولیه انجام شده می باشد. لذا 

 ینه از جمله مصائب و مشکالت پیش روی پژوهش گر بوده است.پیشینه پژوهش کافی و مورد اعتماد در این زم

با توجه به کمبود مطالعات در حیطه روان شناسی مرتبط با امر حسابرسی پیشنهاد می گردد پژوهش گران داخلی در شاخه های روان  

 ت و تجربه کاری که در این مطالعه بحث وشناسی کار اهتمام بیشتری بورزند. عالوه بر برررسی ویژگی های حسابرسان مانند جنسیت و صالحی

بررسی شد مطالعه ویژگی های روان شناختی حسابرسان مانند منظم بودن  ، حساس بودن به مقوله دقت در امر حسابرسی ، طرز برخورد 

سان مانند: سن حسابرس می توان پرداخت و همچنین با در نظر گرفتن دیگر ویژگی های حسابر حسابرس با فرد رجوع کننده به دفتر حسابرسی

در زمان حسابرسی، دانشگاه فارغ التحصیل شده حسابرس ، داشتن سابقه حسابداری قبل از کار حسابرسی ، دسترسی راحت ارباب رجوع به دفتر 

ار ال آن کیفیت کحسابرسی و ... از جمله مواردی است که به نظر می رسد می تواند بر تعداد افراد و شرکت های متقاضی اثر گذاشته و به دنب

حسابرسی را با افزایش یا کاهش مواجه سازد. همه این موارد می تواند جزء مواردی باشد که در آینده توسط پژوهش گران مورد بررسی قرار 

 گرفته و مطالعات ارزشمندی را به جامعه حسابداری و حسابرسی و جوامع مرتبط با مقوله حسابرسی تقدیم کند.
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