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جوی،  شرایط کار، محیط به نسبت روانی حاالت و احساسی یهاواکنش  فرآیندی پرتنش همراه با حسابرسی :مقدمه

و کیفیت بررسی   بوده گذارتأثیرحسابرسان ای بر عملکرد حرفه رود انتظار میکه  است غیرهو  کار حجمفشار زمانی، 

 دهد.    تحت تأثیر قراررا  های مالی شرکت هاصورت 

  پژوهش   جامعه آماری  .است  یکاربرد   یلیتحل  ،اجرا   جهیو از لحاظ هدف و نت  یتجرب  شبهاین پژوهش    روش پژوهش:

های در با توجه به محدودیتپژوهش دهد و نمونه تشکیل می در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهی پذ هایشرکت را 

روش رگرسیون   استفاده ازهای پژوهش با است. فرضیه  1391- 1395شرکت در بازه زمانی  104نظر گرفته شده، شامل 

 آزمون شده است. 

کنندگی متغیر نقش تعدیل  چنین،هم .دارد دارمعنیمنفی و  تأثیرحسابرس بر کیفیت حسابرسی  فشار روانی ها:یافته

حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در   فشار روانی تأثیرموجب تقویت ی مالی مشتری جدید هااولین حسابرسی صورت 

 . شودمیجهت منفی 

 رسیدگی بهحسابرس به عنوان یک معیار درونی بر کیفیت    فشار روانی  تأثیر گر  بیان   حاضر  نتایج پژوهش  گیری:نتیجه 

در   بایددرونی حسابرسان  روانی هایفشاربررسی و تمرکز بر  ،در نتیجه .استحسابرسان  وسیلهبهمالی های صورت 

و سهامداران  گذارانسرمایهمالی برای های نهادهای نظارتی قرار گیرد تا از این طریق قابلیت اتکای صورت دستور کار

 افزایش یابد. 
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 مقدمه 

 

به  فشار روانی از، هر شغلیهای پیچیدگی با توجه به 

 در شرایط(. 1) شود« یاد میعنوان »ویروس شغلی

های مهم مانند رقابتی، افراد شاغل در بسیاری از شغل

از   که  حالی در    حسابرسان  و نیز  مدیران  ،وکال، پزشکان

برند، با میزان شهرت این عناوین شغلی لذت می

 کننددست و پنجه نرم می  شغلی  فشار روانیمتفاوتی از  

 ورلیاِ(، 3های مختلفی مانند رالف )پژوهشنتایج (. 2)

نشان ( 5( و شوفیاچول و همکاران )4و همکاران )

به طور  حسابرسی، حرفهدر  فشار روانید که دهمی

و انتظارات و  به دلیل وجود مسئولیت اجتماعی ویژه،

  گرایانههای جامعه نسبت به افشای واقعحساسیت 

 تا حد زیادی هاعملکردهای مالی شرکت 

حسابرسی   حرفه. در واقع،  کنترل و پیچیده استغیرقابل 

امروزی و نیازهای  های جامعهپیچیدگی به دلیل

کاری بیشتری را نسبت به گذشته تجربه   اطالعاتی، فشار

حسابرسی به  کند و این موضوع باعث شده استمی

 ساس و سخت محسوب شودعنوان یکی از مشاغل ح

 خدمات از مختلف جامعه یهابخش انتفاع (.6)

  تالش   با  که  یافتخواهد    افزایش  یطیشرا  در  یحسابرس

  در ینقش حسابرس ،یمال در زمینه فعاالن جانبه همه

 شده ارائه و خدمات شود مشخص یروشن به جامعه

  . باشد الزم برخوردار تیفیک از حسابرسانوسیله به

 یشغل  عملکرد  مستلزم  یخدمات حسابرس   یباال  تیفیک

 یمهم ار یبس عامل عنوان به که حسابرسان است خوب

  (. 7است )  شده  مطرح  یسازمان  و  یصنعت  یشناسروان  در

های شرکت  حسابداری  بر  نظارت  تأهی  نمونه،به عنوان  

که باور دارد  در ایاالت متحد آمریکا سهامی عام

 حجم کار به دلیلکیفیت حسابرسی ممکن است 

گیری کاهش پیدا چشم  طوربه حسابرسان و فشار زمانی،  

(.  8) استشغلی  فشارهای روانیوجود  نآ کند و منشأ

حسابرسان بر حسب کارآمدی و  که باید توجه داشت

به دلیل وجود برخی   ،کارآمدی بازارهای سرمایهنا

 انتظارات اجتماعی، زمانی، محدودیت مانند عوامل

ای مسئولیت، نوع فرهنگ بومی و منطقه خطرهای

  (.9)  گیرندقرار می  فشار روانیتحت  ،غیره ها و کشور 

 هایپژوهشحسابرسی، موضوع گستردگی با وجود 

ه حسابرسی ب حرفه فشار روانیدانشگاهی در زمینه 

به این چالش ذهنی و فکری  ترکمو انجام ندرت 

  10توجه شده است )  گرانپژوهش حسابرسان از جانب  

   (.11و 

 یفشار رواناز جمله عواملی که موجب افزایش 

از این منظر  میزان مسئولیت افراد است و  شودمی یشغل

قلمداد باال  مسئولیت  با  حسابرسی در کشور شغلی    حرفه

حسابرسی  مؤسساتاجرایی  نامهآیین 1ماده شود. می

بر    1383  سالجامعه حسابداران رسمی ایران در    مصوب

شاره دارد و نقش حسابرسان و حسابداران در جامعه ا

 در سابرسیح مؤسساتنقش  نامهآیین ن هما 2ماده 

 ارائه اطالعات شفافیت وبخشی اطمینان اعتباربخشی،

را مهم  گیری تصمیم برای کشور اقتصادی نظام به شده

 اخالق و رفتار حسابرسان به بندیپای دانسته است و

 مفاد  و  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  مقررات  ای،حرفه

 (.  12داند )الزم و ضروری می را نامهآیین  این

موضوع دیگر قابل توجه در مورد فشار روانی 

طبق  حسابرسان در کشور، میزان ساعت کار آنان است.  
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خدمات  سقف مجاز ارائه نامهآیین  3و  2 مفاد مواد

هر یک خدمات    سقف مجاز ارائهای،  تخصصی و حرفه

  ساعت  1800 در طول یک سالحسابرسی ی از شرکا

کاری در سطح مدیر حسابرسی و با توجه به سابقه  است

سال به  6سال به عنوان گروه اول و بیش از  6تر از )کم 

هر یک از شرکای حسابرسی   ،عنوان گروه دوم(

ساعت کار انجام  43200تا  28800حداکثر  دنتوانمی

ای خود را نفر از کارکنان حرفه  18تا  12شده به وسیله  

 فشار  دهنده  . این موضوع نشان دنتحت نظارت داشته باش

 4طبق ماده  ،چنینهم. استباال در این حرفه  شغلی

حسابرسی با جامعه  مؤسساتروابط نامه مزبور ین یآ

 و مقرراتنکردن ت یرعا  رسمی ایران، حسابداران

 تأخیر  ای و نکردن ارائه و یعال یشورا مصوب ضوابط

 یدرخواست اطالعات و  ارائه مدارك در  رمتعارفیغ

شود و یم محسوب مقررات از تخلف عنوان به جامعه،

کار  تذکر کتبی، تعلیق از انجام عواقبی نظیر طبق قانون 

 دنبالمجوز حسابرس را به  انحالل سرانجامای و حرفه

های نامهآیین قوانین و این وجود  به . با توجه( 12) دارد

ریافت که این  توان دنظارتی بر عملکرد حسابرسان، می

 ایازه اند  شغلی بیش از  ی مادی فشارحرفه در کنار مزایا

 ءبا اتکا پژوهشاین  همراه دارد.به  برای حسابرسان را

 پویایی سازیبه مستندات ارائه شده، به دنبال مفهوم

غیرقابل    یحسابرسی به عنوان عامل  حرفه  در  فشار روانی

 .  استبینی و کنترل پیش

پیشینه  و نظریمبانی  مقاله پس از ارائهادامه در 

  ، پسسعنوان شده است.  های پژوهشپژوهش، فرضیه

و الگوی  پژوهشمتغیرهای شامل روش پژوهش )

های توصیفی، آزمون  آمارشامل ها )یافته  ،پژوهش(

پیش فرض رگرسیون، بررسی الگوی پژوهش به روش 

های ترکیبی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون داده

 است. شده  ذکرگیری های پژوهش( و نتیجهفرضیه 

 

 مبانی نظری
 ، شدنصنعتیبا توسعه  میالدی اوایل قرن بیستماز 

ی هامهم در حیطه یبه موضوع  شغلی فشار روانی

ل شد یبدتشناسی شناسی، علوم رفتاری و جامعهروان 

  فشار روانیمیالدی، واژه    1930(. اولین بار در دهه  13)

شناس معروف اتریشی مطرح سیله، رواننسها وسیلهبه

را   فشار روانیگرایی، . او به پیروی از مکتب رفتارشد

و آن را نوعی  کردپاسخ بیان -نظریه محرك بر اساس

نیاز جسمی یا ذهنی انسان دانست که موجب 

تنش  ط پرفرد در شرای وسیلهبههای خاصی واکنش 

 هایدیدگاه (. با گذشت زمان و توسعه14) شودمی

به بیرونی،  آثارتغییرات محیطی و  منطبق بانظری 

تا توجه شد  ترجدی به صورت  روانی رفشاموضوع 

منفی بر عملکرد  یاز آن به عنوان پیامدی که جای

  کردندای و سالمت جسمانی و روانی فرد یاد حرفه

  فشار روانیشود که چنین بیان می(. در واقع، 15)

تواند  ای بسیار پیچیده برای فرد است که میتجربه 

های درونی و  علل و ویژگی  ناشی ازآور باشد و زیان 

 بعضیدر بیرونی است؛ با این وجود، این فشار روانی 

  مؤسسه(. در تعریفی جامع، 16مواقع الزم است )

 را یشغل روانیفشار  ،یشغل  سالمت و ی منی ا یالمللن یب

نبود  زمان در یروح و یجسم مضر پاسخ صورته ب

 یتیحما منابع  ،هایی توانا  با  یشغل  هایازین  هماهنگی بین

  فشار روانی .(17) کندمی تعریف شاغل فرد یازهاین و
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  روه روب آن با یشغل یهاطیمح در شاغل افراد که

فشار  به نحوی که ؛دارد یمختلف و منابع علل شوندیم

مختلف پیامدی از عوامل درونی و بیرونی  شغلی  روانی

از جمله عوامل درونی و بیرونی است. شغلی 

  بودنتوان به متفاوتمیشغلی ایجادکننده فشار روانی 

به  توجهیبی  ،(18با وظایف شغلی ) های فردتوانایی 

 هایفرصت ،(12) شناختیرواننیازهای عاطفی و 

ایمنی نامساعد شرایط (، 19گیری ) ك برای تصمیماند

 (، 9(، حجم بسیار زیاد کار )20های کاری )در محیط

ارتباطات ضعیف کاری  (،21) نامناسب کاریشیفت

عاملی  چنین، فشار روانیهم  .اشاره کرد  غیره( و 22)

سالمت فرد، کیفیت زندگی و عملکرد   درکننده تعیین

 . استهای شغلی نقش 

 فشار روانی درباره مختلف یهاتفسیر  ترکیب با

  سری  یک  شغلی فشار روانی در این پژوهش، ،شغلی

 رفتاری و یشناختاندام  کار ،شناختیروان یهاواکنش 

که عملکرد فرد  شودمی ی شغلی تعریفهادر موقعیت

 قرار تأثیرمدت، تحت کوتاه در را به طور مستمر و یا

  عمدتاًحسابرسی  حرفه(. این موضوع در 23دهد )می

حجم ناشی از تضاد بین منابع محدود حسابرسی و 

 شودمی ی زیاد در یک بازه زمانی محدود تعریفکار

مطرح  شغلی، انتظارات-کنترل  الگویاساس  بر (.24)

 فشارهای روانیموضوع  ،(25کاراسیک ) وسیلهبه شده

های پژوهشطور گسترده در ه ب اغلبکه  ،شغلی

شامل دو جنبه ،  مورد بحث استناسی و مدیریت  شروان 

مدعی وی است.  انتظارات شغلی و کنترل شغلی یلاص

تعامل بین میزان به  شغلی فشار روانی تأثیر است

 چنین،همدارد. بستگی شغلی و کنترل شغلی  انتظارات

، در مربوط است حجم کارشغلی به سختی و  انتظارات

ی شغلی از هاکنترل شغلی واکنش فرد به نیاز  که حالی

 است  ی استراحتهاسازوکاری مدارا و هاراهبردجمله 

نشان  الگواین  درباره پیشین هایپژوهشنتایج (. 26)

شغلی   انتظاراتبا شدت    شغلی  فشار روانیبین  که    دادند

 با کنترل شغلی شغلی فشار روانی و بین مثبت  رابطه

، کنترل چنینهم(. 28و  27) وجود دارد منفی رابطه

تواند به بهبود رضایت شغلی و عملکرد شغلی می  شغلی

به لحاظ کار بر اساس این نتایج . ( 30و  29شود )منجر 

شغلی حسابرسان )عوامل  انتظاراتحسابرسی، 

  از جمله ( شامل چندین جنبه کننده فشار روانی ایجاد

  ارزیابی عملکرد ،، کنترل هزینهحجم کارفشار زمان، 

.  است و وجود انتظارات اجتماعی هامسئولیت نسبت به

شغلی، توانایی کنترل شغلی یک  انتظاراتاز منظر 

ریزی  شامل برنامه  معموالً(  ی کنترلهاراهبردحسابرس )

. بنابراین،  است تنظیم برنامه حسابرسی و غیره زمانی،

حسابرس  شغلی  میزان کنترلبه اثربخشی در این زمینه، 

مورد انتظار از وی بستگی ای وظایف شغلی و حرفهبر 

توانی حسابرسان در کنترل شغلی منجر نادارد. در نتیجه،  

باید توجه داشت، شود. می هاآن شغلی فشار روانیبه 

نفعان ذی ،حسابرسی مؤسساتوسیله بهانتظارات شغلی 

 کهشود  می  نهادهای نظارتی تعریف  سایرو یا    حسابرسی

 کیفی و از طریق تحلیل داده یپژوهشبه عنوان  باید

  مؤسسات . در این پژوهش انتظارات شغلی بررسی شود

به عنوان مبنایی برای سنجش  حسابرسی از حسابرسان

و این  گرفت شغلی حسابرسان مدنظر قرار فشار روانی

کنترل  سازوکار با فرض وجود د که ش ال مطرحسؤ

 شغلی فشار روانیحسابرسی،  مؤسسهیک در  کیفیت
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و کیفیت  حسابرس بر رفتار  چه تأثیری حسابرس

  ؟داردحسابرسی 

 مهم یکی از ابعادکه قبالً ذکر شد  طورهمان

از  یبسیارنتایج است. فشار زمانی انتظارات شغلی 

فشار  شامل که فشار زمانی دهدمینشان  هاپژوهش 

در حین  فشار بودجه زمانی و زمانی یهامحدودیت 

عامل اصلی  انجام وظایف تخصصی بر حسابرس

طبق قوانین   (.31و    8)  گذار بر رفتار حسابرس استتأثیر

استانداردهای  یهاعملو دستور  هانامهآیین و 

زمان معینی برای ارائه  در هر کشوری ،یحسابرس

به عنوان سی تعیین شده است. حسابر  هایگزارش 

در اسپانیا  ی مالی حسابرسی شدههاصورت  ،نمونه

( و در 33) روز 98در یونان ، (32روز ) 85حداکثر 

 ها( پس از پایان سال مالی شرکت 34) روز 62کویت 

 یافشااجرایی  عملدستور . در ایرانشودمی منتشر

و   بورس سازمانهای ثبت شده نزد اطالعات شرکت

 تاکند یم مکلف را هاشرکت  ،اوراق بهادار

 قبل روز 10 را شده خود یحسابرس یمال یهاصورت 

 منتشر سهام، صاحبان ساالنه  یعاد یعموم مجمع از

  حداکثر باید یعموم مجمع ،طبق قانون تجارت و کنند

. شود برگزار یمال سال انیپا از پس ماه 4 مدت ظرف

 یافشا یی دستورعمل اجرا 7 ماده 5 تبصره  اساس بر

ثبت شده نزد سازمان بورس و   یهااطالعات شرکت

 یهاصورت و هاگزارش  که یصورت در ،اوراق بهادار

 نیا در مقرر مهلت از قبل ،یاان دورهیم و ساالنه یمال

و  شود ناشر افشا وسیلهبه  فوراً دی با باشد شده هیته ماده

  مشمول  و بالمانع مقرر، مهلت از قبل تا نکردن افشا

این   (. 35شود )یم یحسابرس  گزارش یعاد تأخیر

با  ابه طور آشکارکه حسابرسان دهد الزامات نشان می

باید   هاآنزیرا  ؛فشار محدودیت زمانی مواجه هستند

شده، به پایان  تعیینکارهای خود را در زمان  همه

هر  ، معموالً. خود را منتشر کنند هاینده و گزارشرسا

فرآیند    باشدتر  حسابرسی بزرگ   مؤسسهازه یک  اندچه  

 حجمشود و حسابرسان می تر حسابرسی نیز پیچیده

  باکنند که این موضوع می ی بیشتری را تحملکار

فرآیند انجام کار، فشار زمانی بیشتری را  شدنپیچیده

  مؤسسات ازه اندبر  افزون . (26) کندمی ایجاد

  مؤسساترسی، موضوع دیگر تعدد صاحبکاران حساب

. هر چند در برخی استحسابرسی طی یک سال مالی 

  نظر انجام کار حسابرسی یی از  هااز کشورها محدودیت 

تواند بر  می  اما به طور کلی این موضوع نیز وجود دارد

تطبیق   چنین،هم ی حسابرسان بیفزاید.  حجم کارفشار و  

و وجود سهامداران   ختلفانجام کار با توجه به صنایع م

  و نهادهای نظارتی متفاوت نیز موضوع دیگری است که 

در بیشتر تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد. می

اگر یک حسابرس در یک سال مالی دارای  موارد

باشد، زمان کاری وی صاحبکار )مشتری( چندین 

نسبت به هر یک از مشتریان کاهش و فشار زمانی، 

 ست کها قابل توجه این نکته کند.می افزایش پیدا

برحسب فشار دوگانه )محدودیت زمانی و بازه زمانی( 

تخصیص  متناظر با صورتبه  باید یحسابرس  یشرکا

بندی زمانی( برای تمامی صاحبکاران )بودجه  زمان

های حسابرسان متناسب با ویژگی  انتخاب)مشتریان( و 

میزان  (.36) کنترل کنندرا این موضوع بازار و صنعت 

بستگی اثربخشی این اقدامات به کنترل دقیق فشار زمانی  

 شغلی، فشارهای روانیبه منظور کنترل  ،یعنی دارد.
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فشار حجم کار و فشار  راستا با افزایشهم حسابرسان

کنترل مناسبی   باید  های مالی،رسیدگی به صورت   زمان

ویژه در  ه ب ،وارده بر خودشان فشارهای روانی نسبت به

فشار وجود با  .داشته باشند ،های شلوغی کارفصل

کامل  اجرایبرای ممکن است محدودیت زمانی، 

 و زمان کافی وجود نداشته باشد ی حسابرسیهارویه 

ی هابا توجه به وجود محدودیت  حسابرساناحتماالً

ی خود را فشرده و یا حتی برخی حجم کارزمانی، 

 نادیده بگیرند  ی حسابرسی راهارویه مواقع ممکن است  

 مستقیم بر پایایی و دقت طوربه این کار . ( 37و  9)

تواند کارایی می  سرانجامدارد و    تأثیرشواهد حسابرسی  

در واقع،  (.38را کاهش دهد ) قضاوت حسابرسان

درك فشار کاری به عنوان یک منبع کنترل، فرآیندی  

ایجاد های حسابرس را برای مدیریت شرایط از ظرفیت 

فرد بر شرایط احاطه الزم را  شود، که باعث میکندمی

 (. 39داشته باشد و به طور مؤثر نقش خود را ایفا کند )

میزان و  حجم کار، عد انتظارات شغلیین بُدوم

باید به  حجم کارتعریف . در است فرسودگی شغلی

اشاره  کارهای حسابرسی  گستردگی و میزان پیچیدگی

تر و گسترده  رسیدگیمورد    واحدهر چه عملیات    .کرد

افزایش  نیز تر باشد، حجم کار حسابرسیپیچیده

حسابرسی،  حجم کاردر زمان افزایش  یابد.می

 حسابرسی و حسابرسان به منظور ارائه مؤسسات

کاری خود را  هایشده، ساعت گزارش در زمان تعیین

بر کارایی و این موضوع بدون شک کنند که می بیشتر

ی هاپیامد  از گذارد.می تأثیراثربخشی کار حسابرسی 

فرسودگی  توان بهمی زیاد، حجم کارمنفی احتمالی 

و یا  در انجام کار  ایحرفه  شغلی، کاهش میزان تعهد

و تدریجی )متکی   جزئی  گیریتصمیماستفاده از روش  

(.  2)  کرداشاره  (  پیشین صاحبکار  هایبه افشای گزارش

سوینی و سامرز   نظیریی هاپژوهش چنین، بر اساسهم

ن و همکاران هالین ک( و مک41نگ و بای )ها(، 40)

حجم که محدودیت شدید زمانی و  حسابرسانی (42)

ی فردی و تخصصی هارا بیشتر از ظرفیت  ی زیادکار

 بیشتری رنج، از فرسودگی شغلی اندتجربه کردهخود 

سوینی و سامرز پژوهش نتایج  در این ارتباط  .برندمی

 و حجم کارافزایش فشار  بینکه نشان داد ( 40)

فرسودگی   .رابطه مثبت وجود دارد فرسودگی شغلی

عاطفی، خستگی  تواند به خستگیمی شغلی حسابرسان

به   ؛(43)  شود  منجر  فردی  مفرط یا حتی زوال شخصیت

کاهش شک و تردید شغلی و اثربخشی  نحوی که 

 تر کم ءاتکا برانگیز،حسابرسی مانند قبول شواهد شبهه

محاسبات یا  تکرارکاهش  به مدیریت مبتنی بر شواهد،

گیر و کاهش تجزیه و  ی وقت هااجرای مجدد برنامه

  از این . استاز پیامدهای منفی آن  ی ضروریهاتحلیل

  حسابداری کاهش و  هایاشتباه کشفرو، احتمال 

این یابد که می افزایش احتمال قصور حسابرسی

کیفیت  باعث لطمه خوردن به سرانجامموضوع 

های ناشی از کار خطرتواند میدر نتیجه و  حسابرسی

 (. 8) حسابرسی را افزایش دهد

، هزینه حسابرسی و عد انتظارات شغلیین بُسوم

چه سهامداران و  اگر .است  ارزیابی عملکرد

  یک ناظر  به عنوان، حسابرسان را گذارانسرمایه 

 تروسیع  یدیدگاهدر گیرند، می تصادی در نظراق

 هامسئول سود و زیان شرکت  راحسابرسان توان می

 مرداناقتصادی دولت هایگیریتصمیم در مؤثر  حتی
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رسی ی حسابهابه منظور تعیین هزینه  ،در واقع . دانست

ارزیابی درستی از  نسبت به میزان منفعت آن باید

 مؤسسههر وسیله به عملکرد و منابع تخصیص داده شده 

قابل   نکته.  انجام شود  کار حسابرسیحسابرسی برای هر  

تر  حسابرسی، پیچیده کارهر چقدر ست که ا توجه این

 محدودیت منابع و فشار کنترل فشار تر باشد،و مشکل

 هایلکه این موضوع در فصشود هزینه بیشتر می

با    حسابرسی  پرمشغله باعث ایجاد تضاد احتمالی کیفیت

طور خالصه، ه ب. شودمی فشار کنترل هزینه حسابرسی

 نظیراخالقی رفتارهای غیر احتمال انجامتضاد،  این نوع

ك برای حسابرسی و یا حتی تخطی از اند  صرف زمان

احتمال قصور حسابرسی  نیز ی حسابرسی وهااستاندارد 

 (. 11) دهدمی را افزایش

قانونی و  خطرهایشغلی،  عد انتظاراتین بُچهارم

با فرض وجود محیط . است  ی حسابرسیهامسئولیت 

پیچیدگی  و شدن صنعتاقتصادی متغیر، جهانی

با مشکالت رو به رشدی  را  حسابرسان    ،مبادالت تجاری

 گذارانسرمایه   که  چرا.  کرده است  مواجهدر حرفه خود  

میزان  کنندمی حسابرسی تالش هایگزارشوسیله به

این   و  کاهش دهند  گذاریسرمایه خود را در یک    خطر

و سهامداران از  گذارانسرمایه موضوع انتظارات 

، با بهبود چنینهم(. 44) دهدمی افزایش را حسابرسان

قانونی و  خطرتدریجی قوانین و مقررات حسابرسی، 

حسابرسی و حسابرسان برای   مؤسسات مسئولیت 

 یوظایف تخصص درستانجام  در هی و قصورکوتا

، بهبود در افزون براین داشته است. زیادیخود کاهش 

تری  روند کند  آوریفن و نوآوری در    دانش حسابرسی 

ی نظارتی و هانامهآیین نسبت به تغییرات در 

 موضوعدر نتیجه این  وداشته استانداردهای حسابرسی 

گذاران بین انتظارات سرمایه ایمنجر به شکاف فزاینده 

فشار این شکاف با  شده است. و توانایی حسابرسان

بر  فشار روانی تأثیریافته و  افزایشحسابرسان  روانی

ه کردو کیفیت حسابرسی را دو چندان حسابرس رفتار 

 (. 45است )

 فشار روانی  توان گفتمی  باالبا توجه به توضیحات  

، کنترل هزینه، حجم کارفشار زمان،  آثاربرآیند  شغلی

است.  قانونی و مسئولیت خطرهایارزیابی عملکرد، 

مراه فرسودگی شغلی بر  ه بهشغلی  روانیفشار 

رفتاری  هایشناختی و تصمیمهای روانفعالیت

گذارد که این نیز به نوبه خود بر  می تأثیر حسابرسان 

 معموالً و  است تأثیرگذارکارایی و کیفیت حسابرسی 

نیز   آثاراین باشد،  بیشتر فشار روانیچقدر میزان  هر

  در صورتی   پاداش  نظریهاساس    افزایش خواهد یافت. بر

 بر انتظارات شغلی به طور اثربخش کنترل شغلی که

 تأثیر  توان انتظار داشت کهمی اعمال شود حسابرسان

کیفیت حسابرسی به  بر حسابرسی  شغلی فشار روانی

 (.  42کاهش یابد )  گیریچشم میزان

 فشار روانیبین  رابطهموضوع قابل توجه دیگر، 

با توجه به نقش  ،حسابرسان با کیفیت حسابرسی شغلی

عبارت دیگر، ه . باست این حرفه در بازار سرمایه

با ارائه خدمات حسابرسی با  حسابرسی  مؤسسات

، خود در بازار سرمایه نقش مهمافزون بر ایفای کیفیت 

وجود رقبا  و کنندمی فعالیتدر یک فضای رقابتی 

دارای  مؤسساتشود تعدد صاحبکار برای می  باعث

حسابرسان  استفاده ازچون ی رقابتی مهمی همهامزیت 

حسابرسی متخصص و با تجربه، انجام با کیفیت 
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زمانی مشخص   یهابازه در    های مالی شرکت هاصورت 

منظور ارزیابی ه  ، بخاصطور  ه  ب  (.43)  شودبیشتر    غیره  و

یک برسی در حین مراحل اولیه حسابرسی حسا خطر

 یدرک حسابرس باید به  ( جدید،مشتریصاحبکار )

شرکت و صنعت ی عملیاتی هاجامع و کامل از ویژگی 

و دیگر مربوط  حسابداری استانداردهای، مورد فعالیت

برای مشتریان   حسابرس ،از این رو. برسد  تاطالعا

جدید منابع حسابرسی بیشتری شامل منابع مالی، 

 هزینه  دهد وتخصیص می غیرهای و تخصصی، حرفه

این موضوع  (. 26) شودبیشتری متحمل می حسابرسی

 شغلی و کنترل شغلی انتظاراتسبب تضاد مستقیم بین 

 تضاد بیشتر باشداین چه شدت  ، هرچنین. همشودمی

  منفی بیشتری بر عملکرد تأثیر شغلی فشار روانی

بنابراین، با فرض وجود  گذارد.میان سحسابرای حرفه

کسب تجربه ی باال، حجم کارهای زمانی و محدودیت 

مهم  یتواند به عنوان عاملمی پیشینی هاحسابرسی از 

برای ایجاد تعادل بین انتظارات شغلی و کنترل شغلی 

شغلی  فشارهای روانیباعث کاهش و  شدهمحسوب 

 شود.   حسابرس

 

 پژوهش  پیشینه
فشار در زمینه تعریف    گسترده مطرح شده  هایبحث 

های راهبردآن و  گذاریتأثیر سازوکار، شغلی روانی

های مهم کنترل آن منجر به یک سری دستاورد

سازی پاسخ یا شرطی -دانشگاهی از جمله نظریه محرك 

نتایج . ه است ( شد25نظریه تعامل ) ( و46) کالسیک

فشار که واکنش افراد به  دهدنشان می هااین پژوهش 

تواند بر سالمت ذهنی و فیزیکی، می شغلی روانی

  نظامکیفیت کاری و حتی عملکرد سازمانی از طریق 

 ،با این وجودگذارد. ب تأثیر (47و  13پاسخ )-محرك

ندرت ه حسابرسی ب بر کیفیت  شغلی فشار روانی تأثیر

 برخی  ،در ادامه (.26) مورد توجه قرار گرفته است

 شود. می تشریحهای انجام شده در این حوزه پژوهش 

ین و چنگابرویان اروسوب( و  2آگوگلیا و همکاران )

 رای زیاد و فشار زمانی حجم کارهایی در پژوهش ( 9)

شغلی  فشار روانی ایجاد در  تأثیرگذاردو عامل مهم و 

ایجادکننده  که این عوامل    . به طوریدانستندحسابرسان  

منفی که بر کارایی و کیفیت  تأثیرفارغ از  فشار روانی

های جسمی تواند آسیب گذارد، میکار حسابرسی می

در و ژانگ . لیو وارد کندو روانی شدیدی بر فرد 

فشار زمانی به عنوان معیاری که  ندنشان داد پژوهشی

روانی بر عملکرد فرد تأثیر گذار است و باعث کاهش 

. ( 11) شودهای مالی میکیفیت حسابرسی صورت 

به پژوهش   ءبا اتکادر پژوهشی ( 8یم و همکاران )غمار

در حرفه  فشار روانی که ند( بیان کرد11)و ژانگ لیو 

.  کندرا تشدید میبر حسابرسان  شغلی حسابرسی فشار

حجم که    نشان دادند  در پژوهشی  لوپز و پیترز  ،چنینهم

  فشارهای روانی ایجاد  به دلیلحسابرسی،  مؤسسه کار

به انتظارات عمومی و رعایت   گوییناشی از پاسخ

 گذاردمی تأثیرقوانین و مقررات، بر کیفیت حسابرسی 

 ومرسانگرین و اسوانست  گران مانندبرخی پژوهش.  (24)

و شخصیتی   شناختیروانهای  تطبیق ویژگی ضرورت    هب

توجه و لزوم  بر حسابرسی اشاره و حرفهحسابرسان با 

ای حرفهرفتار های نامهآیین تمرکز بر این موضوع در 

. نتایج پژوهش گودوین و  (43)  تأکید کردندحسابرسی  

نقش تضادهای شغلی و سرریزشدگی    دهندهنشان   نیزو  و
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به  حسابرسی حرفه برکار -خانواده و خانواده-کار

  .( 48) است فشار روانی عنوان علل ایجادکننده

پژوهشی در  اضیبدشت  یالرمرویان حسینی و 

و   فشار روانی نیدر رابطه ب یشغل ینقش فرسودگ 

 یهاافته. یرا بررسی کردند حسابرسان یعملکرد شغل

و  یشغل فشار روانی نیب نشان داد کهآنان پژوهش 

بین  و دارمعنیمثبت و رابطه  یشغل  یفرسودگ

و  یرابطه منف یعملکرد شغل فرسودگی شغلی و

با  یشغل فشار روانی ،چنینهم. وجود دارد دارمعنی

 یشغل یفرسودگ  یانجیم ریمتغ قی از طر یعملکرد شغل

 و همکاران در پژوهشی  احمدزاده  .(7)  دارد  یرابطه منف

 یبا رفتارها تیو نوع جنس یتیابعاد شخص نیرابطه ب

حسابرسان مشغول به در بین ی حسابرس تیفیکاهنده ک

 یدر مؤسسات حسابرس  یحسابرس  هایرده   هیکار در کل

.  کردندبررسی را  رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم

که رابطه  بوداز آن  یحاک آنانپژوهش  جینتا

و  یحسابرس تیفکیکاهنده  یرفتارها نیب یداریمعن

 ،گراییبرون  ،رنجوری)روان  تیگانه شخصابعاد پنج

( وجود  کاری وجدان و ربودنی پذدل ، یرپذیانعطاف

فرد در رغبت به انجام  ت یشخص گر،یدارد. به عبارت د

  ن یاز ب ن،یچناست. هم  رگذارینوع رفتارها تأث نیا

کار   زانیتنها دو رفتار »کاهش م  یمورد بررس  یرفتارها

  ،یحسابرس کی یتر از آن چه که براانجام شده به کم

کردن زمان« از تر گزارش و »کم  رسد«ینظر مبه یمنطق

حسابرسان مرد و زن برخوردار   نیب یکسانی عی توز

زن   نحسابرسا نیها در بو رغبت به انجام آن  ستین

 یالگودر پژوهشی  (. خواجوی و برزگر  49)   است  شتریب

 یفرسودگ ،یابهام و تعارض نقش، تنش شغل یعلّ

در حسابداران، حسابرسان   ییجابه جابه لیو تما یشغل

ند.  کردی را ارائه و استادان دانشگاه در رشته حسابدار

نفر از  190شامل  آنان پژوهش یجامعه آمار

  1395حسابداران، حسابرسان و استادان دانشگاه در سال  

که ابهام   دادنشان    خواجوی و برزگر  پژوهش  جینتا.  بود

 ی عاطف  ی)خستگ  یشغل  ینقش بر هر دو مؤلفه فرسودگ

و بر   دارمعنیو  یمنف میمستق (، اثرتیو مسخ شخص

. دارد  دارمعنیمثبت و    میمستق  اثر  یفرد  تیکاهش موفق

 اثر  یعاطف  یتعارض نقش تنها بر مؤلفه خستگچنین،  هم

اثر ابهام  افزون براین،دارد.  دارمعنیمثبت و  میمستق

و  یمنفبه طور غیرمستقیم  ییجابه جابه لینقش بر تما

به  ییجابه جابه لیو اثر تعارض نقش بر تما دارمعنی

  انگریامر ب  نیاست که ا  دارمعنیمثبت و  طور غیرمستقیم  

ابهام نقش،  نیزا بدرون  یرهایمؤثر متغ اینقش واسطه

 (. 50) است ییجابه جابه لیتعارض نقش و تما

  

 های پژوهشفرضیه 
های یشینه پژوهش فرضیه بر اساس مبانی نظری و پ

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد: 

شغلی حسابرسان بر کیفیت فرضیه اول: فشار روانی 

 ها تأثیرگذار است. های مالی شرکت حسابرسی صورت

فرضیه دوم: حسابرسی اولیه تأثیر منفی فشار روانی 

 کند. شغلی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تقویت می

 

 پژوهشروش 

 
بوده و از لحاظ هدف  یتجرب طرح پژوهش حاضر شبه

جامعه آماری . است یکاربرد  یلیتحل اجرا جهیو نت
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ی پذیرفته شده در بورس اوراق هارا شرکت پژوهش

دهد تشکیل می  1391-1395در بازه زمانی    بهادار تهران

که  است هاییشرکت شامل  پژوهشو نمونه انتخابی 

بوده و تا پایان  1391قبل از سال  هاآنتاریخ پذیرش 

پذیرفته شده در ی هانیز در فهرست شرکت 1395سال 

منتهی   هاآن سال مالی    ، باشند  تهران  بورس اوراق بهادار

ی مذکور تغییر  هاطی سال به پایان اسفند ماه باشد، 

ی هاجزء شرکتت یا تغییر سال مالی نداده باشند،  فعالی

 یهاگری مالی نباشند )شرکتو واسطه گذاریسرمایه 

ه یت با بقیت فعالیبه علت تفاوت ماه یگذاره یسرما

 مدت زمانمنظور نشدند( و    یها در جامعه آمارشرکت 

طی دوره زمانی  هاوقفه انجام معامالت در این شرکت 

 ماه نباشد.  6مذکور بیشتر از  

  104تعداد  باالهای پس از اعمال محدودیت 

های داده انتخاب شد.  پژوهششرکت به عنوان نمونه 

آماری و  بایگانی های فشردهحاضر از لوح پژوهش

بورس   تارنمایبهادار،    اوراق و  تصویری سازمان بورس  

مرتبط و نیز از   سایر تارنماهایاوراق بهادار تهران و 

به منظور آزمون   .شداستخراج آورد نوین افزار رهنرم 

روش رگرسیون چند متغیره و های پژوهش از فرضیه 

افزارهای نرم  بکارگیریبا های اقتصادسنجی الگو

 14سخه ن Stataو  9نسخه  EViews اقتصادسنجی

 . استفاده شد

 
 متغیرهای پژوهش

 متغیر مستقل
در این پژوهش به  : حسابرس شغلی فشار روانی

با  شغلی فشار روانی  (26یان و ژئو ) پژوهشپیروی از 

به وسیله ی حسابرسی شده هاتعداد شرکت  استفاده از

با توجه به تعداد صاحبکاران و  و حسابرس یک 

شد. از این   گیریشرکت اندازه پیچیدگی تجاری هر 

در زیر برای محاسبه فشار روانی  1رو، از رابطه شماره 

   شغلی حسابرس استفاده شد:

WorkStress        1رابطه  =
∑ ∑ Total Assetsij

n
j=1

m
i

m
 

 

WorkStress : شغلی ایجاد   فشار روانی میانگین

کننده  شده برای حسابرسان )دو یا سه حسابرس بررسی 

لگاریتم   : j ،) Total Assetsij های مالی شرکت صورت 

  وسیله به حسابرسی شده    j  شرکت   های دارایی   جمع طبیعی  

  وسیله به ی حسابرسی شده ها کل شرکت : i ، n حسابرس 

امضاء حسابرسان   تعداد : m و  در سال مالی  iحسابرس 

  بیشتر در  به این معنا که    . j  شرکت های مالی  برای صورت 

ی مالی  ها دو حسابرس مسئول حسابرسی صورت  ، مواقع 

از موارد هم   در برخی اما  ( m =  2)  هستند  یک شرکت 

ی  هاصورت   حسابرسی مسئول    ممکن است سه حسابرس 

   . ( m=    3) شرکت باشند    یک مالی  

 

 متغیر وابسته
کیفیت   به منظور محاسبه کیفیت حسابرسی: 

از  ( 51جونز )  شده تعدیل الگوی به پیروی از حسابرسی 

مجموع اقالم    ، ابتدا استفاده شده است.  معیار اقالم تعهدی  

تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره  

 :د ش   محاسبه   2رابطه شماره  رویداد معروف است به شرح  

 2رابطه 
TAit = (∆CAit − ∆CLit − ∆Cashit −
∆STDEBTit − DEPNit)   

itTA : تعهدی شرکت کل اقالم i  در سال t ،itCA ∆  :
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:  ∆ t ،itCLدر سال  i شرکت ی جاری ها تغییرات دارایی 

:  ∆ t ،itCashدر سال  i شرکت ی جاری ها تغییرات بدهی 

:  ∆ t  ،itSTDEBT  در سال   i  شرکت نقد    موجودی تغییرات  

و   t در سال  i شرکت  غیرجاری ی ها تغییرات بدهی 

itDEPN ∆  :  شرکت هزینه استهالك  i   در سال  t . 

با استفاده از اقالم   برای سنجش کیفیت حسابرسی

برای هر ( 51جونز )  شدهتعدیل الگوی  مطابق باتعهدی 

  صورت رگرسیونی به  الگویصنعت یک -سال

 . دش برآورددر زیر  3به شرح رابطه شماره جداگانه 

 3رابطه 
TAit Assetit−1⁄ = K1

adj
1 Assetit−1⁄ +

K2
adj

(∆Revit − ∆ARit)/Assetit−1 + K3
adj

PPEit/
Assetit−1 + εit  

 

∆Revit:  شرکت تغییرات درآمد فروش i در سال t، 

∆ARit :شرکتهای دریافتنی تغییرات حساب i   در

آالت و ماشین ارزش ناخالص : PPEitو  t سال

 .t  در سال i شرکتتجهیزات 

ی هادارایی جمعمقادیر متغیرهای باال بر حسب 

پس  د.  ش  استانداردt-1   (Assetit−1  )  سالدر    iشرکت  

شماره   دست آمده از رابطهه از ضرایب ب  با استفاده  از آن

مقدار اقالم تعهدی غیراختیاری )عادی( در زیر  4

(NAit
adj )د: ش محاسبه 

 4رابطه 
NAit

adj
= K1

adj
1 Assetit−1⁄ + K2

adj
(∆Revit −

∆ARit)/Assetit−1 + K3
adj

PPEit/Assetit−1  
 

عادی( مقدار اقالم تعهدی اختیاری )غیر در پایان

(AAit
adj  )  د ش  برآورددر زیر    5با استفاده از رابطه شماره: 

 5رابطه 

AAit
adj

= TAit Assetit−1⁄ − NAit
adj  

 
 

 5شماره رابطه در دست آمده هقدر مطلق ارزش ب

، استدر این پژوهش    کیفیت حسابرسی   کنندهمشخص

DAitیعنی  = |AAit|  تر آن که مقادیر بزرگ

 دهنده کیفیت حسابرسی بیشتر است. نشان 

 

 کننده تعدیلمتغیر 
به منظور : اولین حسابرسی برای مشتریان جدید 

(  26محاسبه این متغیر به پیروی از پژوهش یان و ژئو )

ین صورت  ه اد. بش  استفاده  1و    صفراز معیار دو وجهی  

ی هاحسابرسی برای اولین بار صورت مؤسسهکه اگر 

عدد   کندمالی مشتری یا صاحبکار جدیدی را بررسی 

 گیرد. می به آن تعلق صفر  این صورتدر غیر و  1

 
 متغیرهای کنترلی

ازه شرکت، اند  پژوهشدر این  :  ی شرکتهاویژگی 

و اهرم مالی مواد و کاال جریان نقدی، نسبت موجودی 

  1به شرح جدول شماره ی شرکت هابه عنوان ویژگی

 . دشوارد  الگومتغیرهای کنترلی در  عنوانمحاسبه و به 

های مؤسسه حسابرسی: به منظور سنجش ویژگی 

های مؤسسه حسابرسی به پیروی از پژوهش  ویژگی 

( از معیارهای 53( و کنث و امرسون )52الجمی و گانا ) 

، اظهارنظر حسابرس، تأخیر در یحسابرساندازه مؤسسه  

در صنعت   ، تخصص حسابرسیارائه گزارش حسابرس

این متغیرها به  .استفاده شددوره تصدی حسابرس  و

 د.محاسبه ش  2شرح مندرج در جدول شماره 

های فردی حسابرس: در این پژوهش دو ویژگی 

ویژگی جنسیت حسابرس و مدرك تحصیلی حسابرس  

های فردی حسابرس در نظر گرفته شد به عنوان ویژگی 
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 (. 3)جدول شماره  

 

 الگوی پژوهش 
های اول و دوم پژوهش، به ترتیب،  برای آزمون فرضیه 

 است: استفاده شده  زیر    7و    6های  های شماره از رابطه 

 6رابطه 
|DAit| = a0 + a1WorkStressit + a2Sizeit +
a3CashFlowit + a4Inventoryit +
a5Leverageit + a6Bigit +
a7AuditorOpinionit + a8AuditorDealyit +
a9AuditorSpecialityit +
a10AuditorTenureit + a11Genderit +
a12Degreeit + εit      

 7رابطه 
|DAit| = a0 + a1WorkStressit +
a2Initial Audit for New Clientsit +
a3WorkStressit ×
Initial Audit for New Clientsit + a4Sizeit +
a5CashFlowit + a6Inventoryit +
a7Leverageit + a8Bigit +
a9AuditorOpinionit + a10AuditorDealyit +
a11AuditorSpecialityit +
a12AuditorTenureit + a13Genderit +
a14Degreeit + εit    
 

|DAit| کیفیت حسابرسی شرکت :i  در زمانt ،

WorkStressit :شغلی حسابرس شرکت  فشار روانیi 

 ، tدر زمان  i: اندازه شرکت t ،Sizeitدر زمان 

 
 های شرکتی مورد بررسی به عنوان ویژگیکنترل ی رهایمتغ: 1جدول 

 گیریاندازهشیوه  متغیر
 هالگاریتم طبیعی  جمع دارایی اندازه شرکت
 هاییدارا جمعبه  یاتینقد عمل موجودینسبت  جریان نقدی

 مواد و کاال به درآمدهای عملیاتینسبت کل موجودی  نسبت موجودی مواد و کاال
 هاها به  جمع دارایی نسبت  جمع بدهی اهرم مالی

 

 ی مؤسسه حسابرس ی هایژگیبه عنوان و یمورد بررس یکنترل ی رهایمتغ: 2جدول 
 گیریاندازهشیوه  متغیر

 گیرد.در غیر این صورت صفر تعلق میو    1باشد عدد    حسابرسیسازمان    شرکت،  حسابرساگر   یاندازه مؤسسه حسابرس

 اظهارنظر حسابرس
و در غیر این   1عدد  باشد دریافت کرده توضیحی بند بدون مقبول اظهارنظر اگر شرکت

 گیرد.تعلق می صفرصورت 
 شود.گزارشگری محاسبه می تاریخ و مالی سال پایان بین فاصله این متغیر بر اساس حسابرسی گزارش ارائه در تأخیر

 گیرد.تعلق میصفر و در غیر این صورت   1اگر حسابرس متخصص در صنعت باشد عدد  حسابرس در صنعت تخصص

 حسابرس تصدی دوره
کرده باشد  های مالی یک شرکت را حسابرسیاگر حسابرس در طی سه سال گذشته صورت

 گیرد.تعلق می صفرو در غیر این صورت  1عدد 
 

 های فردی حسابرسویژگیبه عنوان  یمورد بررس یکنترل ی رهایمتغ: 3جدول 
 گیریاندازه نحوه متغیر

 گیرد.به آن تعلق میصفر و اگر مرد باشد  1حسابرس زن باشد عدد در صورتی که  جنسیت
 .ردیگیصورت صفر به آن تعلق م  نیا   ریو در غ  1باشد عدد    سابرسیح  یلیمدرك تحص  یاگر حسابرس دارا  مدرك تحصیلی
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CashFlowit جریان نقدی شرکت :i  در زمانt  ،

Inventoryit نسبت موجودی مواد و کاالی شرکت :i  

،  tدر زمان    i: اهرم مالی شرکت  t  ،Leverageitدر زمان  

Bigit اندازه مؤسسه حسابرسی شرکت :i  در زمانt ،  

AuditorOpinionit  :  اظهارنظر حسابرس شرکت  نوعi  

: تأخیر در ارائه گزارش  t ،AuditorDealyitدر زمان 

:  t  ،AuditorSpecialityitدر زمان    iشرکت  حسابرسی  

،  tدر زمان  iتخصص حسابرس در صنعت شرکت 

AuditorTenureit دوره تصدی حسابرس شرکت :i  

در   iجنسیت حسابرس شرکت  t ،Genderitدر زمان 

: مدرك تحصیلی حسابرس شرکت  t ،Degreeitزمان 

i  در زمانt ،Initial Audit for New Clientsit  :

در   iاولین حسابرسی برای صاحبکاران جدید شرکت 

 مانده است. مقدار باقی :  εitو    tزمان  

 

 ها یافته

 

 آمار توصیفی 
پژوهش در جدول شماره متغیرهای آمار توصیفی 

مشخص طور که در این جدول  ارائه شده است. همان   4

برای بررسی  حسابرس فشار روانی، میانگین شده

است.   62/ 212ها برابر با های مالی شرکت صورت 

وسیله های انجام شده بهحسابرسی  %4/15 ،چنینهم

ها انجام شده حسابرسان برای اولین بار برای شرکت 

  اظهارنظر حسابرسان به صورت اظهارنظر %1/18 است.

حسابرسان   %6/41توضیحی بوده است،    بند  بدون  مقبول

الی یک های مصورت   حسابرسی یت  طی سه سال مسئول

زن  از حسابرسان، %1/12و  شرکت را بر عهده داشته

 عملیاتی درآمدهای  42%/7 . افزون براین،اندبوده 

پژوهش ی رهایمتغ یفیآمار توص :4 جدول  

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه  کمینه  مشاهدات متغیر

 011/39 163/60 212/62 778/188 099/19 520 ی حسابرسفشار روان
 091/0 051/0 083/0 583/0 001/0 520 کیفیت حسابرسی

 217/0 0 154/0 1 0 520 اولین حسابرسی برای مشتریان جدید
 808/0 393/11 479/12 817/14 372/9 520 اندازه شرکت
 688/0 266/0 389/0 413/3 (101/2) 520 جریان نقدی

 783/0 202/0 427/0 377/4 0 520 نسبت موجودی مواد و کاال
 216/0 603/0 609/0 565/1 091/0 520 اهرم مالی

 439/0 0 293/0 1 0 520 یاندازه مؤسسه حسابرس
 093/0 174/0 181/0 1 0 520 اظهارنظر حسابرس

 22/9 62 26/44 118 17 520 حسابرسی گزارش ارائه در تأخیر
 496/0 1 527/0 1 0 520 حسابرس در صنعت تخصص

416/0 1 0 520 حسابرس تصدی دوره  404/0  463/0  
121/0 1 0 520 جنسیت حسابرس  113/0  253/0  
29/57 1 0 520 مدرك تحصیلی  17/53  62/21  
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  % 9/60مواد و کاال و  ها از محل موجودیشرکت 

 تأمین شده است.   هاها از محل بدهیهای شرکتدارایی

بیشترین مقدار انحراف معیار مربوط به متغیر فشار روانی 

ترین آن مربوط به متغیر کیفیت حسابرس و کم

دهنده پراکندگی باال در متغیر حسابرسی است که نشان

و پراکندگی پایین در متغیر  حسابرس فشار روانی

کیفیت حسابرسی است. آمار توصیفی سایر متغیرهای 

 نشان داده شده است.  1جدول شماره   پژوهش در
 

 ی پیش فرض رگرسیونهاآزمون 
 ن یب  یالیسر  یخودهمبستگ به منظور بررسی

خودهمبستگی سریالی  تشخیص  از آزمون  جمالت خطا

از آزمون  بودن واریانس خطاثابت بروش گادفری،

از  نرمال بودن جمالت خطاو  یگادفر پاگان بروش 

شد که نتایج آن در جدول  برا استفاده آزمون جارك 

 خودهمبستگی آزمون نتایج ارائه شده است. 5شماره 

رگرسیونی   الگوی  به مربوط  یخطا سریالی جمالت 

 %5در سطح خطای  که  است آن نشانگر پژوهش 

دار است و یا به عبارت معنی Fمربوط به آماره  مقادیر

دست آمده الگو از مقادیر به Fدیگر، مقادیر آماره 

تر است. بنابراین، فرض  مربوط به آماره جدول بزرگ 

H0 شود.  می  رد سریالی نبود خودهمبستگی بر مبنی

  الگوی رگرسیونی به ی مربوط خطا جمالت  عنی،ی

بررسی  چنین، سریالی است. هم  دارای خودهمبستگی

 الگوینتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس 

در   Fمقدار آماره  دهد که  مینشان    پژوهشرگرسیونی  

مقادیر   ،به عبارت دیگر  است.دار  معنی  % 5سطح خطای  

 ، از مقادیر مربوط به آماره جدول دست آمدهبه  Fآماره  

مبنی بر همسانی  H0فرضیه  ،رو از این  است.تر بزرگ 

ناهمسانی  ،یعنیشود. میواریانس جمالت خطا رد 

رگرسیونی وجود  الگوی یواریانس در جمالت خطا

برا  جاركآماره  داریمعنیسطح ، افزون براین دارد.

تر  کم %5از  الگوی رگرسیونی  یبرای جمالت خطا

خطا از توزیع    توان بیان کرد جمالتمی  در نتیجه،  است.

 . ندکنرمال پیروی نمی

 

 های ترکیبیبررسی الگوی پژوهش به روش داده
های ترکیبی های این پژوهش به صورت دادهداده

لیمر استفاده   Fکیبی ابتدا از آزمون  رهای تدر دادهاست.  

شود.   ها مشخصشود تا تلفیقی یا تابلویی بودن دادهمی

هاسمن به منظور تعیین اثرات ثابت یا سپس، از آزمون 

با توجه به  شود.استفاده میتصادفی متغیرهای پژوهش 

 داری، سطح معنی6 شماره نتایج ارائه شده در جدول

 است و  %5تر از برای هر دو الگو کم لیمر F آماره
 

 فرض رگرسیونهای پیش: آزمون5جدول 

 الگو  آزمون F  /J-Bآماره  داریمعنی وضعیت
 آزمون بروش گادفری 123/12 001/0 یخودهمبستگی سریال وجود 0H نشدن رد

 آزمون بروش پاگان گادفری  377/2 069/0 واریانس ناهمسانی نبود 0Hرد  اول   الگوی

 براآزمون جارك 388/78 001/0 توزیع غیرنرمال جمالت خطا 0H نشدن رد
 آزمون بروش گادفری 048/12 001/0 خودهمبستگی سریالی وجود 0H نشدن رد

 آزمون بروش پاگان گادفری  104/2 082/0 واریانس ناهمسانی نبود 0Hرد  دوم   الگوی

 براآزمون جارك 554/8 001/0 توزیع غیرنرمال جمالت خطا 0H نشدن رد
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های الگو  در دهدمی نشان سمنها آزمون نتایج بررسی

تر بزرگ  آزمون داریمعنی سطح پژوهش رگرسیونی

 برای تصادفی اثرات الگوی از ،بنابراین است. %5 از

ست که با توجه به ا گفتنی .شد استفاده هاالگو برآورد

دارای خودهمبستگی  بررسیهای مورد الگوکه  این

اثرات  الگوی چنین، از آن جا کههمو  استسریالی 

های رگرسیونی انتخاب شده الگوتصادفی برای آزمون  

وجود ندارد چرا  هامشکلی برای آزمون فرضیه است،

حداقل مربعات که در روش اثرات تصادفی از روش 

 .شودیافته استفاده میتعمیم

خطی بین متغیرهای  در این پژوهش برای تعیین هم 

تفاده شد که با  توضیحی از آزمون عامل تورم واریانس اس 

توجه به آن که مقادیر این آماره برای متغیرهای توضیحی  

 خطی وجود ندارد. ها هم آن  بین  است،    10تر از  کم 

 

 ضریب همبستگی پیرسون 
تر رابطه بین متغیرهای به منظور بررسی دقیق

پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. 

نشان  7طور که نتایج ارائه شده در جدول شماره همان

فشار داری بین رابطه معنی %5دهد در سطح خطای می

حسابرس با کیفیت حسابرسی در مورد مشتریان   روانی

FSTقدیم وجود ندارد ) = بطه برای اما این را( 0

FSTمشتریان جدید ) = ها ( و برای تمام شرکت 1

(ALL)  فشار چنین، اثر تعاملی  دار است. هم منفی و معنی

حسابرس و اولین حسابرسی برای مشتریان جدید    روانی

دار است. منفی و معنی  %1با کیفیت حسابرسی در سطح  

  فشار روانیاین است که تأثیر  کننده این نتیجه بیان 

های  حسابرسی  حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکت 

 شده برای اولین بار مشهودتر است. 

 های ترکیبیمون اثرات داده : نتایج آز6جدول 

 انتخابی الگوی آزمون نتیجه داریمعنی درجه آزادی F /2χآماره  آزمون 

الگوی 

 اول

 تابلویی 0H رد 001/0 ( 366/86) 433/1 لیمر( F) اثرات ثابت

 تصادفی 0H نشدن رد 069/0 5 382/7 اثرات تصادفی )هاسمن(

 الگوی

 دوم

 تابلویی 0H رد 001/0 ( 366/86) 593/1 لیمر( F) اثرات ثابت

 تصادفی 0H نشدن رد 132/0 4 781/7 اثرات تصادفی )هاسمن(

 

 ضریب همبستگی پیرسون :7جدول 

کیفیت 

 حسابرسی

حسابرس*اولین  یفشار روان حسابرس یفشار روان

حسابرسی برای مشتریان 

 جدید

 حسابرسی

 هاتمام شرکت

حسابرسی 

 مشتریان جدید

حسابرسی 

 مشتریان قدیم

𝐴𝐿𝐿 𝐹𝑆𝑇 = 1 𝐹𝑆𝑇 = 0 𝑊𝑆 ∗ 𝐹𝑆𝑇 
|𝐷𝐴| (*058/0 ) (**077/0) (004/0) (**163/0) 

 .است  %1ی آماری در سطح خطای دارمعنیبیانگیر   ** و است  %5ی آماری در سطح خطای دارمعنیبیانگر * 
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 های پژوهش آزمون فرضیه 
  دوم و  اول هاینتایج حاصل از آزمون فرضیه

ارائه  8شماره  ( در جدولمربوط  هایالگوی )برآورد 

داری در این و سطح معنی F مقدار آماره .شده است 

داری کلی الگوی رگرسیونی  بیانگر معنی جدول،

چنین، با توجه است. هم   %1  سطح خطایبرازش شده در  

فرضیه اول شده در الگوی به ضریب تعیین تعدیل 

از تغییرات کیفیت  %71توان ادعا کرد حدود می

متغیرهای الگو توضیح داده  وسیلهحسابرسی، به

 فرضیه دومر الگوی این مقدار د که حالیشود. در می

الگوی  تی آماره است. ضریب برآوردی و %78برابر با 

، منفی حسابرس  فشار روانیمربوط به متغیر  فرضیه اول

است که حاکی از وجود   دارمعنی  %1و در سطح خطای  

 فشار روانیبین ( 002/0)دار معنیو رابطه منفی 

چنین، ضریب  کیفیت حسابرسی است. هم  و حسابرس

و اهرم شرکت اندازه  متغیرهای تی برآوردی و آماره

 % 1  خطای  سطح  در  ،های شرکتمالی به عنوان ویژگی 

 با کیفیت حسابرسی( 0/ 002)داری منفی و معنی رابطه

همه  تی افزون براین، ضریب برآوردی و آماره. دارد

حسابرسی  مؤسسه هایویژگیمربوط به متغیرهای 

دار با کیفیت حسابرسی است. دارای رابطه مثبت و معنی

 فردی های  به عنوان ویژگی   ،مدرك تحصیلیجنسیت و  

 
 ها: نتایج آزمون فرضیه8جدول 

نوع   فرضیه اول  فرضیه دوم 
 رابطه

 متغیر
 ضریب  آماره تی داریمعنی ضریب  آماره تی داریمعنی

 عرض از مبدأ + 086/0 512/2 018/0 098/0 815/2 021/0

 حسابرس ی فشار روان - ( 096/0) ( 676/2) 002/0 ( 113/0) ( 127/3) 001/0

 اولین حسابرسی برای مشتریان جدید  + - - - 073/0 625/2 002/0
 ی حسابرس*اولین حسابرسی برای مشتریان جدیدفشار روان - - - - ( 126/0) ( 014/4) 001/0
 شرکت  اندازه - ( 093/0) ( 018/3) 002/0 ( 094/0) ( 167/2) 001/0

 نقدی  جریان - ( 053/0) ( 115/1) 062/0 ( 053/0) ( 115/1) 062/0

 موجودی مواد و کاال  نسبت  - ( 063/0) ( 003/1) 073/0 ( 056/0) ( 012/1) 069/0

 مالی  اهرم - ( 128/0) ( 047/3) 002/0 ( 13/0) ( 049/3) 008/0

 ی اندازه مؤسسه حسابرس + 096/0 616/3 023/0 097/0 621/3 016/0

 حسابرس اظهارنظر + 111/0 762/3 003/0 111/0 762/3 004/0

 حسابرسی  گزارش ارائه  در  تأخیر + 088/0 326/2 027/0 09/0 331/2 019/0

 حسابرس در صنعت   تخصص + 091/0 241/3 001/0 091/0 241/3 001/0

 حسابرس  تصدی  دوره + 076/0 441/2 002/0 076/0 441/2 002/0

 جنسیت حسابرس  + 101/0 478/3 001/0 101/0 478/3 006/0

 مدرك تحصیلی  + 069/0 109/2 022/0 069/0 109/2 014/0
 ضریب تعیین  699/0  755/0 
 شدهضریب تعیین تعدیل  712/0  784/0 
 Fآماره  18/22**  39/22** 

 واتسون-دوربین 801/1  87/1 
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دار حسابرس نیز با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنی

 فرضیه دومالگوی  آماره تی دارد.  ضریب برآوردی و
اولین حسابرسی برای مشتریان جدید   مربوط به متغیر

دهد که این متغیر با کیفیت حسابرسی رابطه نشان می

فشار دار دارد در حالی که اثر تعاملی مثبت و معنی

حسابرس و اولین حسابرسی برای مشتریان جدید    روانی

 دار دارد. با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنی

 

گیری نتیجه 

  
تواند بر کیفیت کاری و عملکرد می شغلی فشار روانی

  تأثیرحسابرسی  حرفه از جملهسازمانی مشاغل مختلف 

 ایحرفه حسابرسی حرفهجا که  از آن گذارد. ب

 هایگزارش  اظهارنظر و ارائه محور است ومردم 

های توجهی در تصمیم حسابرسان نقش مهم و قابل

 شغلی فشار روانی گذاران و سهامداران دارد،سرمایه 

رو،  از این(. 45) توان نادیده گرفتسابرسان را نمیح

 شغلی فشار روانی  ریتأثدر پژوهش حاضر به بررسی 

بر نقش  دیبا تأک یحسابرس  تیفیحسابرسان بر ک

  د یجد انیمشتر یبرا ی حسابرس نیاول گیکنندل یتعد

آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد نتایج  پرداخته شد.  

حسابرسان و کیفیت  شغلی فشار روانی بینکه 

ه . بوجود دارد یدارمعنیمنفی و  رابطه حسابرسی

با  ،حسابرسی حرفهشغلی  فشار روانیعبارت دیگر، 

 شغلی و فشار زمانی زیاد در ارائه یهاتوجه به ویژگی 

ی مالی هاحسابرسی صورت  هایبه موقع گزارش

تواند باعث کاهش کیفیت حسابرسی  می ،هاشرکت 

 حجم کار به دلیل پیچیدگی و گستردگی    چرا که  ؛شود

و فشردگی زمان، حسابرسان تنش درونی بیشتری را 

ها بر  احاطه و کنترل آنکنند و در این شرایط  می  تحمل

نبود  علتبه های ایجادکننده فشار روانی حیطه

باعث  در نتیجه، یابد و می  کاهش ی دقیقهاریزی برنامه 

فشار روانی    ،. در واقعشودمی  کاهش کیفیت حسابرسی

 که شودمی ماهیت کار حسابرسی باعثزیاد حاصل از 

تخصصی و گام به   یهااز رویه   بتوانند  ترکم حسابرسان  

این نتایج با . کنندگام استانداردهای حسابرسی تبعیت 

وین و ار(، سوب8یم و همکاران )غمارهای  نتایج پژوهش 

 همسو است. ( 26( و یان و ژئو ) 9یان )چنگابرو 

 انجام که آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد 

ار برای یک مشتری )صاحبکار( حسابرسی برای اولین ب

که  شودمیباعث افزایش کیفیت حسابرسی  ،جدید

به عنوان  صاحبکارتواند به دلیل تالش برای حفظ می

در بازار رقابتی یک مشتری برای مؤسسه حسابرسی 

ین  با بررسی ا وجود،با این . مؤسسات حسابرسی باشد

که  شد    حسابرسی مشخص  فشار روانیموضوع از منظر  

اولین حسابرسی   وحسابرسی  فشار روانیتعاملی  اثر

 مشتریان جدید باعث کاهش کیفیت حسابرسی

  ان حسابرس توان بیان کرد کهدر این راستا مید. شومی

فعالیت  ازکامل  یدرکنداشتن آشنایی و نا به دلیل

کند، می و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت شرکت

ی شدید کاری هم از لحاظ هاو تنش  فشار روانیدچار 

و این  شوند میو هم از لحاظ فشار کار  حجم کار

 تواند دلیلی برای کاهش کیفیت حسابرسیمی موضوع

این  ی مالی باشد. هاصورت های اولیهدر حسابرسی 

 (، 8و همکاران ) یمغمار هایپژوهش  نتایج با نتایج

همسو ( 26و یان و ژئو ) ( 9) سوباروین و چنگابرویان
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 است. 

جامعه  شودمی پژوهش پیشنهاد هایبر اساس یافته

آموزشی  ی  هابا برگزاری دوره   ایران  حسابداران رسمی

  فشار روانی  کردنکنترل ی رفتاری، مهارت  هاکارگاهو  

د.  برسان آموزش دهی ایجاد آن را به حساهاو راه 

نامه تجدیدنظر در آیین شود با می پیشنهاد ،چنینهم

حسابرسی   مؤسسات در کار حداکثر میزان مربوط به 

حجم  بینمالی  )سقف پذیرش مشتری( در یک دوره

از فشردگی  برقرار و تعادل حسابرسی  مؤسسات کار

منظور تضمین  ه ب ،افزون براین. شودکار جلوگیری 

  توصیه حسابرسی  مؤسساتبه ، کار حسابرسی کیفیت

برای مشتریان جدید )صاحبکاران جدید( از  شود می

تا  استفاده کنندو متخصص حسابرسان با تجربه 

در  فشار روانیی منفی نسبت به هاواکنش 

 پیشنهاد  چنین،هم  اولیه کاهش پیدا کند.   یهاحسابرسی 

و   ایران رسمی حسابداران که جامعه شودمی

ی رفتاری و تخصصی هاقابلیت های حسابرسی، مؤسسه 

بین   تا رقابت مستمر ارزیابی کنند به طورحسابرسان را 

های تخصصی تقویت مهارت در راستایحسابرسان 

 افزایش یابد.  

ماهیت در افراد  شغلی فشار روانی جا که از آن

دارد و با در نظر گرفتن اهمیت آن به ویژه در    گرادرون 

شود پژوهشگران در یحرفه حسابرسی، پیشنهاد م

تری های جامعبا استفاده از روش  های آیندهپژوهش 

فشار کیفی و تحلیل داده بنیاد ابعاد های مانند روش 

شغلی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی را به طور  روانی

با محدودیت خاصی   ژوهشپ   این  .کنندتر بررسی  عمیق 

 مواجه نبوده است. 
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