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 چکیده

دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطالعات نیز کنندگان را افزایش میحسابرسی، اعتبار اطالعات در دسترس استفاده

شود، تا از این کنندگان مییابد. در واقع حسابرسی، موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیریت و استفادهافزایش می

  هدف از پژوهش .بینی عملکرد مالی شرکت را داشته باشندهای مالی، توانایی ارزیابی و پیشاز گزارشکنندگان طریق استفاده

  است ودر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفتههای  شرکتاسترس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی  تأثیرحاضر بررسی  

  حذف   روش   آماری، از   نمونه   تعیین   برای  همبستگی است و  -نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش پژوهش توصیفی

  بازه   در   تهران   بهادار   اوراق   بورس   در   شده   پذیرفته   شرکت081شامل    ای نمونه   نهایت   در   است، که شده   استفاده   سیستماتیک 

  شده   ، استفاده رگرسیون پانلی   روش مدل    از   پژوهش   های فرضیه   آزمون   گرفت و برای   قرار   بررسی   مورد    0894    تا    0879    زمانی 

اقالم تعهدی اختیاری مدل جونز، به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد و برای محاسبه استرس کاری  .است 

ست، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده شده ا i( ،2102)هوانمین و شنگون مقالهحسابرسان از مدل ریاضی 

استرس کاری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در نخستین کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد و  استرس

 منفی دارد. تأثیرحسابرسی 

 

 کیفیت حسابرسی نخستین حسابرسی.، کیفیت حسابرسی،  استرس کاری حسابرسانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه.1

های اخیر به خود اختصاص داده  استرس شغلی بر حرف حسابرسی توجه زیادی را در بین تحقیقات انجام شده در سال تأثیر

کنند، مفهوم  است. در حقیقت استرس یکی از اجزای محیط کار حسابرسان است و بر این اساس برخی پژوهشگران ادعا می

یکی از انواع تنوعی از مسائل حسابرسی در اختیار ما قرار دهد. تواند یک ساختار مفید برای تحلیل مجموعه م استرس می

تواند هنگامی  استرس که حسابرسان بطور خاص مستعد مواجه شدن با آن هستند عبارت از استرس نقش است. تضاد نقش می

ها ممکن است نیاز به  یتشوند که در این موقع هایی مواجه می های خود با موقعیت افراد در هنگام انجام فعالیت»ایجاد شود که 

های سیستم مغایرت داشته باشد، یا فرد مجبور شود دو یا چند نقش در  ارائه یک نقش خاص وجود داشته و این نقش با ارزش

. از طرف دیگر، ابهام  «ها از نظر ماهیت با یکدیگر تضاد داشته باشند های کاری خود بر عهده داشته باشد که این نقش فعالیت

یک نقش واحد یا نقش های متعدد تعیین شده برای فرد احتماالً بطور روشن از نظر »... شود که  الً زمانی ایجاد مینقش احتما

در حقیقت هنگام بررسی مفاهیم مربوط به استرس الزم «. رفتار یا عملکرد در سطوح مورد انتظار تبیین و تشریح نشده باشند.

های خاص مربوط به آن انجام  گیری درباره آن براساس جنبه گونه تحلیل و نتیجههای مختلف آن توجه شده و هر  است به جنبه

 شود.

باشد، برداشت از کیفیت مفهومی و کیفیت واقعی  کیفیت حسابرسی  شاهرگ حیاتی هر سازمان وموسسه حسابرسی می

اشت از کیفیت حسابرسی از حسابرسی با یکدیگر متفاوت است. اگر چه توجه به مفهوم واقعی کیفیت حسابرسی به جای برد

گیری کیفیت واقعی حسابرسی با توجه به  اهمیت بیشتری برخوردار است، اما همواره باید به این نکته توجه داشت که اندازه

شرایط ذهنی و غیر قابل مشاهده آن در عمل امکان پذیر نیست و تعیین این شرایط فقط پس از تکمیل عملیات حسابرسی 

بود. بنابراین الزم است در این شرایط ارتباط با پژوهش های مربوط به کیفیت حسابرسی مورد توجه دقیق امکان پذیر خواهد 

های متنوع و جدید  کیفیت حسابرسی و اثر  گیری از شاخص قرار گیرد. در این راستا، در این پژوهش  سعی شده است، با بهره

یفیت فعالیت حسابرسان در ارتباط با حفظ سالمت بازار و حمایت از با توجه به اهمیت ک. استرس بر آن را اندازه گیری کنیم

های مختلف همچون ناظران بازار سرمایه،  تواند برای گروه های ذینفع، مطالعه حاضر می گذاران و سایر گروه حقوق سرمایه

های ذینفع مفید و  هموسسات حسابرسی، قانون گذاران، وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی، و سایر گرو

، شهرت  حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه سودمند بوده و نقش موثر در بهبود کیفیت خدمات حسابرسی داشته باشد.

، کیفیت باالی  حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی حقوقی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. از این رو

که به عنوان سازه بسیار مهمی در روان شناسی صنعتی  حسابرسان است،   د شغلی باالیخدمات حسابرسی مستلزم عملکر

iوسازمانی مطرح شده است )لو i ،2112 .) 

علیرغم وجود قابل توجه استرس کاری در عملکرد حسابرسان، مطالعات آکادمیک انجام شده درباره تاثیر ناشی از استرس بر 

وجود یک نمونه بزرگ و نیز فقدان شواهد تجربی مناسب در این رابطه به معنی این رسیدگی های حسابرس نادر هستند. عدم 

ای انجام شده یا مطالعات تجربی بوده و هنوز اجماع نظر بین  است که اکثر مطالعات انجام شده در این حوزه با روش پرسشنامه

i،)جونز و همکاران  پژوهشگران درباره نحوه انجام این پژوهش ها وجود ندارد i i 2101 نظر به نقش با اهمیت نیروی انسانی .)

ها، توجه به روحیه و انگیزه آنها از اهمیت خاص در هنگام انجام فعالیت جهت دستیابی به اهداف مورد نظر برخوردار  در سازمان

های مالی را  تها و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صور های حسابرسی، وظیفه اعمال نظارت مالی بر شرکت است. سازمان

ها تا حدود زیاد به روحیه، انگیزه و رضایت نیروی انسانی آنها وابسته است. به عبارت دیگر،  بر عهده دارند. موفقیت این سازمان

موفقیت، کارایی و اثربخشی موسسات حسابرسی متاثر از کارایی و اثربخشی حسابرسان است. ترک خدمت و عدم رضایت 

های زیاد و سنگین می  ت برای رسیدن آنها به درجه مطلوب از مهارت مجبور به پرداخت هزینهحسابرسان مجرب که موسسا

ها موسسات حسابرسی در ایران و سایر نقاط جهان است که در عمل این شرایط باعث  شوند، یکی از دغدغه های اصلی شرکت

ترک خدمت حسابرسان و دالیل پایین بودن  شده پیامدهای منفی برای کل حرفه حسابرسی ایجاد شود. از این رو درک علت

ها موسسات حسابرسی از اهمیت خاص برخوردار بوده و بر اساس شناخت مناسب از این شرایط  رضایت شغلی آنها برای شرکت
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 می تواند اقدامات و پیش بینی های الزم را در این رابطه انجام داد. با توجه به مطالب مطروحه، این تحقیق به دنبال پاسخ

 گویی به این سوال است که آیا استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی آنها تاثیرگذار می باشد یا خیر؟

 

 . مروری بر پیشینه پژوهش2

های درمانده مالی نسبت به دیگر  ( به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود )مطالعه موردی: شرکت0891صالحی )

ی حسابرسی، ی موسسهتهران( پرداختند برای سنجش کیفیت حسابرسی، از سه معیار اندازه بورس اوراق بهادار های شرکت

ها نشان داد تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار و تداوم تصدی حسابرس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

ه است. اما، تداوم تصدی حسابرس ی حسابرس و تخصص حسابرس با پایداری سود ارتباط مثبت معناداری داشتکه اندازه

ی معناداری با پایداری سود نداشته است. همچنین، نتایج نشان داد که شدت ارتباط بین کیفیت حسابرسی و پایداری رابطه

( در  0891ی مالی شدیدتر بوده است. حاجیها و قانع )های غیردرماندهی مالی نسبت به شرکتهای درماندهسود در بین شرکت

در بورس اوراق بهادار تهران؛ برای سنجش کیفیت  شده پذیرفتههای   گذاری در شرکت تأثیر کیفیت بر فرصت سرمایه بررسی

گذاری از  ، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و برای فرصت سرمایه حسابرسی از سه معیار اندازه ی حسابرس

ی حسابرس با فرصت  تفاده کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین اندازهها اس معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین تخصص حسابرس با فرصت  سرمایه

ی بین حق  ه بررسی رابطه( ب0891سرمایه گذاری در بازارسرمایه ایران رابطه ی معنا داری وجود ندارد. در پژوهشی نیکبخت )

در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اشت. به  شده پذیرفتههای  الزحمه حسابرس و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت

 های شرکتعبارت دیگر د راین پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا باال بودن حق الزحمه حسابرسی 

ها مدل  رس اوراق بهادار تهران می تواند کیفیت حسابرسی را باال ببرد یا خیر؟ با توجه به نتایج این آزموندر بو شده پذیرفته

، حاکی از این است که تغییر حق  اثرات ثابت در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش

 نا داری وجود دارد.الزحمه حسابرس بر کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و مع

های  بررسی رابطه بین ارتباط ارزشی با استرس مالی در شرکت»ای با عنوان  ( در مطالعه0891حسین پور و صفری گرایلی )

های  اند. یافته ها را مورد بررسی قرار داده شرایط مربوط به استرس مالی در شرکت« در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته

هایی که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار  دهد بین ارتباط ارزشی با استرس مالی در شرکت پژوهش نشان می

ای تاثیر ناشی از  ( در مطالعه0894دار و با اهمیت وجود دارد. خلیفه سلطانی و براری ) گیرند، از نظر آماری رابطه معنی می

باشند را  اد نقش و ابهام نقش که از اجزای استرس نقش میحمایت سرپرست و حمایت همکار در حرفه حسابرسی را بر تض

اند. به دنبال این بررسی، در این مطالعه تاثیر تضاد نقش و ابهام نقش بر افزایش تمایل به ترک خدمت و  مورد بررسی قرار داده

علّی پژوهش به دهد بین متغیرهای مدل  کارش رضایت شغلی حسابرسان بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می

 های تعیین شده وجود دارد. دار از نظر آماری در جهت استثنای رابطه بین تضاد نقش و تمایل به ترک خدمت، روابط معنی

( در پژوهش خود تاثیر ناشی از استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت خدمات حسابرسی با استفاده 2102) 0هوانمین و شنگون

دهد  در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان می شده پذیرفتههای چینی  از یک نمونه از شرکت

گیرد، یک رابطه منفی با اهمیت بین استرس کاری و کیفیت  کیفیت خدمات حسابرسی تحت تاثیر استرس کاری قرار نمی

های شخصی  اد از استرس کاری به ویژگیحسابرسی در عملیات حسابرسی اولیه یک مشتری جدید وجود دارد، و درک افر

iهای انجام شده بستگی دارد. نتایج پژوهش اوالسانمی حسابرس در ارتباط با رسیدگی v (2102 در بررسی تاثیر ناشی از )

دهد برخی مشکالت خاص با وضعیت شغلی یک  مشکالت ارگونومی بر عملکرد کاری حسابرسان در کشور نیجریه نشان می

ارد. در این میان سر درد باالترین تاثیر را به خود اختصاص داده است. در ادامه این لیست مشکالتی همچون حسابرس ارتباط د

اهمیت بین مشکالت  دهد یک رابطه بی گردن درد، مچ درد، و خواب غیر کافی است. عالوه بر این نتایج این مطالعه نشان می

 ارگونومی و عملکرد حسابرسان وجود دارد.
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نتایج آماری، کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشاء اطالعات پرداختند،   در پژوهش به بررسی تاثیرv (2102 )شاهین سنخی

، بود و مشخص شد که  2104-2119شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در طول  079های جمع آوری شده از  اساس داده بر

س بر کیفیت افشاءدر بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. کیفیت افشاء تاثیر دارد و  تخصص صنعت حسابر  شهرت حسابرس بر

( در 2102) viشوفیاتولتأثیر ندارد. بر کیفیت افشا  و شهرت حسابرس متغیر ترکیبی تخصص حسابرس در صنعتولی  

ضاد نقش تاثیر دو عامل ت« کننده برای میزان گردش حسابرسان در موسسات حسابدار رسمی عوامل تعیین»ای با عنوان  مطالعه

اند. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، عامل مربوط  و ابهام نقش بر تمایل به ترک خدمت حسابرسان را مورد بررسی قرار داده

به تضاد نقش بر تمایل به ترک خدمت حسابرسان تاثیر مثبت و با اهمیت دارد، هر چند تاثیر ابهام نقش بر تمایل به ترک 

 دار نیست. ماری معنیخدمات حسابرسان از نظر آ

viنتایج پژوهش لین و تپاالگول i (2101 در بررسی تأثیر استقالل حسابرسی بر کیفیت حسابرسی نشان می دهد چهار تهدید )

دوره تصدی حسابرس و  اصلی برای استقالل حسابرس وجود دارد: یک اهمیت مشتری، دوم خدمات غیر حسابرسی، سوم

ابرسی می باشند. برای هر یک از تهدیدات، ما یافته های مربوط به انگیزه، ادراکات و چهارم وابستگی مشتری با مؤسسات حس

رفتارهای حسابرس و صاحبکار، و همچنین اثرات هر یک از تهدید در واقعیت وکیفیت درک شده از ممیزی و گزارش های 

ییرات قانونی اخیر، فرصت برای پژوهش های را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته اند که شواهد مخلوط، همراه با تغ مالی

viآینده دراستقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی را فراهم می کند. در پژوهش سان  i i(2104به بررسی )"  تأثیر تجربه

پرداخت. این مطالعات شواهدی ارائه می کند در تکمیل وظایف  "های حسابرسی و کیفیت حسابرسی حسابرسی در مورد هزینه

در نقش تجربه. با انجام یک مطالعه آرشیوی به بررسی اثر تجربه حسابرسی در مورد هزینه های حسابرسی و حسابرسی خاص 

کیفیت حسابرسی پرداخته است و به طور کلی نتایج نشان می دهد که ویژگی های فردی حسابرسان ممکن است به عنوان 

 رسی اعمال می شود.  یک سیگنال از سطح خدمت مراقبت خواهد شد که در طول فرآیند حساب

 

 . مبانی نظری و فرضیه ها3

های اخیر به خود اختصاص داده  تاثیر استرس شغلی بر حرفه حسابرسی توجه زیادی را در بین پژوهش های انجام شده در سال

 کنند است. در حقیقت استرس یکی از اجزای ذاتی محیط کار حسابرسان است و بر این اساس برخی پژوهشگران ادعا می

 تواند یک ساختار مفید برای تحلیل مجموعه متنوعی از مسائل حسابرسی در اختیار افراد قرار دهد. مفهوم استرس می

 

 . کیفیت حسابرسی3-1

iیکی از متداولترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی تعریفی است که توسط دی انجلو x (0970 ارائه شده است. او کیفیت )

های مالی  ف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت در صورتحسابرسی را اینگونه تعری

x (2112 )وسیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. تیتمان وترومن

گیرد تعریف  گذاران قرار می اختیار سرمایهکیفیت حسابرسی را میزان صحت و درستی اطالعاتی که پس از حسابرسی در 

xi( از کیفیت حسابرسی است. دیوید سون ونیو2110)xiاند. این تعریف مشابه تعریف پالمروس کرده i (0998 تعریف کیفیت )

 داند.  حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف وگزارش تحریفات با اهمیت و نیز درستکاری انجام شده در سود خالص می

xiو چنگاما الم  i i (2102 اعتقاد دارند که کیفیت خدمات حسابرسی به جای آنکه یکجا مورد بررسی قرار گیرد، باید برای هر )

پروژه حسابرسی جداگانه بررسی شود. یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرس وکیفیت 

اصطالح قائل نشده و اغلب آنها را معادل یکدیگر به کار  حسابرسی است. بسیاری از پژوهش ها، هیچ تفاوتی بین این دو

ی حسابرسی ممکن است  گیرد. کیفیت حسابرسی باید برای هر پروژه حسابرسی به طور جداگانه تعریف شود، زیرا موسسه می

م )کیفی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند. به عبارت دیگر کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهو تمام حسابرسی

های موسسه حسابرسی( است. درحالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم )کیفیت واقعی هر یک از  بودن حسابرسی
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های حسابرسی( است. بنابراین تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم در پژوهش های مربوط به کیفیت حسابرسی ضروری   پروژه

های  کند. زیرا موسسه شتری عملکردهای حسابداری مورد تردید را کشف میاست. حسابرسی با کیفیت باالتر، با احتمال بی

و همکاران،  ابراهیمی های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند ) حسابرسی با کیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه

0871.) 

 

 . استرس3-2

ای در  های حرفه با کارایی و اثربخشی فعالیت برآورد شد که هزینه ساالنه ناشی از استرس کاری در ارتباط 0970در سال 

xiبیلیون دالر بوده است )گودوین 011ایاالت متحده آمریکا در حدود  v ،2102 به هر حال با وجود اهمیت آشکار استرس در .)

. اصطالح دانند ترین مفاهیم تعریف شده در ادبیات علمی می جامعه معاصر، بسیاری از افراد استرس را به عنوان یکی از مبهم

( تعریف 0971) xvاسترس در فرهنگ لغت معادل سختی و دشواری تعریف شده است. به هر حال، ایوانسویچ و ماتیسون

های  کنند ارگانیسم اند. این پژوهشگران بیان می جدیدی را در این رابطه مطرح کرده و استرس را با علوم انسانی ارتباط داده

رو داخلی خود را پس از ایجاد اختالل )یا استرس( از طریق ایجاد تغییر در محیط خارجی کنند قلم طور مکرر تالش می زنده به

 اصالح کنند. 

ای ذهنی بوده و کاربرد مفهومی ندارد.  زندگی همیشه با استرس همراه است و زندگی بدون استرس در دنیای واقعی مسئله

ترس، نیاز به دوباره سازگار شدن است. به عبارت دیگر، هر جا ترین معانی اس استرس معناهای متفاوتی دارد؛ ولی یکی از مهم

زیرا جسم، روان و وجود شما باید خود را با شرایط  اید.  که با تغییری در زندگی خود روبرو شده باشید با استرس روبرو شده

 (.xvi،2110نید )فیشرگذرا  شود و دوره نسبتاً سختی را می  جدید تطبیق دهد و به همین دلیل به شما فشار وارد می

 

 . استرس حسابرسی 3-2-1

العمل افراد نسبت به فشار کاری می تواند بر سالمت فیزیکی و ذهنی، کیفیت  دهند عکس مطالعات انجام شده نشان می

 گذارد. به هر حال، تاثیر ناشی از استرس کاری بر ها، و حتی عملکرد سازمانی از طریق سیستم انگیزه و پاسخ تاثیر رسیدگی

xviکیفیت حسابرسی به ندرت در مطالعات حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است )سیلی i ،0982 اول اینکه، در بین .)

xviمطالعات پژوهشی و تجربی انجام شده، سوباروین و چنگابرویان i i (2112و آگولیا و همکاران )xi x (2101 بیان می کنند )

ده زمانی می تواند به اثربخشی حسابرسی و کیفیت آن آسیب وارد استرس وارد شده به حسابرسان به خاطر شرایط کاری یا بو

( در مطالعه خود ادعا می کند فشار زمانی ناشی از رسیدگی های حسابرس می تواند مانع از پیاده سازی 2117کند. لئو )

سابرسان به خاطر صحیح رویه های حسابرسی و وارد شدن آسیب به کیفیت حسابرسی شود. عالوه بر این فشار وارد شده به ح

بودجه زمانی یا ضرب االجل تعیین شده برای اتمام رسیدگی ها و ارائه گزارش حسابرسی می تواد باعث تشدید فشار وارد شده 

 (.xx ،2100به حسابرسان شود )مارگیم

ر کاری می تواند به ( بیان می کنند فشا2102) xxiدوم اینکه، با توجه به مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه، لوپز و پیترز

)که « مشغله کاری»کیفیت حسابرسی در سطح موسسه حسابرسی آسیب وارد کند. تعداد کمی از پژوهشگران با تمرکز بر 

متفاوت از فشار کاری است( به این نتیجه رسیده اند که این شرایط نیز می تواند به کیفیت حسابرسی آسیب وارد کند. هر چند 

xxiده در این حوزه وجود این رابطه را تایید نمی کند. برای مثال، گودوین و ووسایر پژوهش های انجام ش i (2102 بیان )

کنند رابطه بین مشغله کاری حسابرس و کیفیت حسابرسی به این موضوع بستگی دارد که مشغله کاری حسابرس در سطح  می

xxiتعادل قرار داشته باشد یا خیر. با این وجود چو i i (0972در مطالعه خود ب ) ه این نتیجه رسیده یک رابطهU  شکل معکوس

xxiهای مطالعه هوانگ بین این دو متغیر وجود دارد. نتایج پژوهش چو از یافته v (2104 حمایت کرده و در این مطالعه یک )

نتیجه گیری مشابه بر اساس مطالعه پرسشنامه ای انجام شده در نقاط مختلف چین به دست آمده است. به هر حال، قابلیت 

 یم نتایج این مطالعات هنوز با توجه به نمایندگی محدود نمونه های مورد استفاده در آنها مورد تردید و ابهام قرار دارد.تعم
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 با توجه به مبانی پیش گفته شده، برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش، فرضیه های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفته اند:

 گذار است. تأثیریت حسابرسی : استرس کاری حسابرس بر کیف 0فرضیه 

 گذار است. تأثیر: استرس کاری حسابرس در حسابرسی نخستین بر کیفیت حسابرسی  2فرضیه 

 مدل مفهومی زیر، رابطه بین متغیر های پژوهش را در قالب فرضیه ها نشان می دهد:

 

 
 ( 2112 ،هوانمین و شنگون. مدل مفهومی پژوهش )1شکل 

 

 . روش پژوهش4

ای شامل مدیران  تواند برای طیف گسترده حاضر با توجه به هدف، کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن می روش تحقیق

گذاران، اعتباردهندگان، پژوهشگران و تدوین کنندگان استانداردها مفید باشد. پژوهش حاضر یک  ها، سهامداران، سرمایه شرکت

 باشد. همبستگی می -صیفی آید و همچنین از نوع تونگر به شمار می تحقیق گذشته

ی آماری را  نیز  به  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه ی آماری این پژوهش تمامی شرکت جامعه

اساس پیش  ها بر صورت حذف سیستماتیک انجام خواهیم داد. روش حذف سیستماتیک روشی است که بر اساس آن، نمونه

ی آماری انتخاب شده است،  ماری انتخاب خواهند شد. بنابراین در این تحقیق شرکتی را به عنوان نمونهی آ هایی از جامعه شرط

 های زیر را دارا باشند: که پیش شرط

 .تمامی اطالعات مالی شرکت، در دسترس باشد 

 اسفند ماه باشد. 29ها،  پایان سال مالی تمامی شرکت 

  ادار پذیرفته شده باشند.در بورس اوراق به 0879تا قبل از سال مالی 

 ها نباشند. گری، هلدینگ و یا بانک گذاری، واسطه های بیمه، سرمایه جزء شرکت 

 ی زمانی تحقیق، تغییر سال مالی نداشته باشند. طی دوره 

وارد بورس شده است و از  0879شرکت بعد از سال 00شرکت بوده است که تعداد  489تعداد کل شرکت ها  0894در سال 

 در آنها مالی های صورت اطالعات  0894 الی 0879 های سال مابین که هایی شرکت 97 تعدادها حذف شده است و  داده مجموع 

نبوده است و از مجموع  02/ 29شرکت سال مالی آنها  18و از مجموع داده ها حذف شده است و تعداد  باشد نمی دسترس

 بیمه و مالی گری واسطه ، گذاری سرمایه هلدینگ، صورت به که هایی شرکت یا و بانکهاشرکت جز  11حذف شده است و تعداد 

 081در بورس فعال نبوده است و از مجموع حذف شده است و در آخر  94-79شرکت از بورس در سال  78و تعداد  اند بوده

 شر کت باقی می ماند.  

گیری از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین  بهرهبا   ای برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش، از روش کتابخانه

جایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقالم حسابداری  ها استفاده شده است. از آن نامه و پایان

های  سایتهای مالی موجود در  های مورد نیاز از صورت باشد، داده ها می های مالی حسابرسی شده شرکت مندرج در صورت

های جامع اطالع  و شبکه کدال، سیستم xxvمدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار

xxvi، مرکز پردازش اطالعات مالی ایرانxxviرسانی ناشران i های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی  و لوح
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چنین سایر  . همد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار استرس که به نظر میاستخراج گردیده است، 

آورد نوین که  افزار ره بهادار و از نرم ها، در بانک اطالعاتی بورس اوراق های مالی شرکت اطالعات مورد نیاز مربوط به صورت

آوری شده است.  گردبه صورت ساالنه   0894ا ت 0879های  بین سالباشد برای دوره زمانی  می Excelو  Pdfهای  بصورت فایل

ها و متغیرهای پژوهش برگرفته از مقاله  مدلباشد.  این اطالعات شامل سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و ... می

 است: (2102هوانمین و شنگون ، )

 

 
(0) 

 
(2) 

کیفیت حسابرسی در پژوهش حاضر از اقالم تعهدی برای سنجش در این پژوهش متغیر وابسته کیفیت حسابرسی است که 

گیری شده است )هوانمین و  ( اندازه0990(: با استفاده از مدل جونز )DA. اقالم تعهدی اختیاری )اختیاری استفاده شده است

 (. 2102شنگون، 

 :(TACCاقالم تعهدی کل )

 

 
(8) 

، نماد ناخالص اموال،  ، تغیرات در آمد حاصل از فروش است و  ، نماد کل دارایی است و  در مدل جونز 

اقالم تعهدی شد.  خواهد محاسبه و استخراج  ها شرکت مالی های صورت طریق از که هر سه، ماشین آالت و تجهیزات است،

 به صورت زیر است: (NDA)غیر اختیاری 
 

 
 

 یر است:به صورت ز (DA)اقالم تعهدی اختیاری 

 

 
(4) 

حسابرسی شده توسط یک حسابرس  های شرکت( به عنوان متغیر مستقل با توجه به تعداد WSاسترس کاری حسابرس )

محاسبه شده و به این منظور هر دوی موارد تعداد شرکت ها و پیچیدگی عملیات تجاری آنها مورد توجه قرار می گیرد. 

 اده از معادله زیر در مطالعه حاضر محاسبه شده است:بنابراین، سطح استرس کاری حسابرس با استف

 

 
(1) 
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نشان دهنده  TAijمورد رسیدگی قرار گرفته،  iتوسط حسابرس  jدر بورس اوراق بهادار  شده پذیرفتهکه در این معادله شرکت 

در  iط حسابرس در بورس حسابرسی شده توس شده پذیرفته های شرکتجمع تعداد  nلگاریتم طبیعی جمع دارایی ها است؛ 

است. در اکثر موارد، دو حسابرس مسئولیت  jتعداد حسابرسان امضا کننده گزارش شرکت  mسال مالی را نشان می دهد؛ و 

(، هر چند در موارد محدود تعداد حسابرسان سه نفر m = 2حسابرسی گزارش های ساالنه یک شرکت را بر عهده داشته اند )

نشان دهنده میانگین فشار  WSدرصد مشاهدات می باشد(. به این ترتیب  81/0ه حدود ، که نشان دهندm = 8بوده است )

کاری متحمل شده توسط دو یا سه نفر حسابرس امضا کننده صورت های مالی ساالنه یک شرکت می باشد. حسابرسی اولیه 

(FSTنیز به عنوان اولین حسابرسی انجام شده توسط یک شرکت و امضای گزارش های مالی )  ساالنه مربوط به آن تعریف می

و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود )هوانمین و شنگون،  0برای مشتریان جدید برابر  FSTشود. به این ترتیب متغیر 

2102.) 

 

 . یافته های پژوهش5

 . آزمون همبستگی5-1

،  ی متغیرها پرداخته شده است. تا مشخص شودقبل از انجام رگرسیون با استفاده از آزمون همبستگی به بررسی رابطه دو به دو

در  به چه صورتی است و متغیرها در حالت جدا به جدا چه تأثیری بر هم دارند.  که روابط بین متغیرها به صورت دو به دو 

یر دو الزم به ذکر است،که در جدول برای هر متغ  تحقیق، ارائه شده است. متغیرهای، ضریب همبستگی پیرسون، بین  0جدول 

بین دو  داری ، که مقدار اول ضریب همبستگی بین دو متغیر است و مقداری دوم، سطح معنی مقدار به کار برده شده است

داری رابطه بین متغیرها این است که سطح معنی داری بین این دو متغیرها از مقدار  مالک از معنیدهد.  متغیر را نشان می

، چون که  کیفیت حسابرسی و استرس حسابرسی رابطه وجود نداردبین متغیرهای  بنابراین کمتر است.  1011سطح خطای 

رابطه وجود دارد  حسابرسی اولیهو کیفیت حسابرسی و بین متغیرهای  بیشتر است  1011داری از سطح خطای  سطح معنی

 کمتر است. 1011داری از سطح خطای  چون که سطح معنی

 

 ی  اصلی. همبستگی پیرسون بین متغیرها1جدول 

 DA FST WS DEBT SIZE CF LOSS INV REC SPV متغیرها

DA 0 
         

FST 
1008 

(10101) 
0         

        

WS 

 

10117- 

(1088) 

1019 

(1011) 
0        

       
DEBT 

 

1011- 

(1011) 

1012- 

(1088) 

1012- 

(1012) 
0       

      

SIZE 

 

1014 

(1002) 

1022 

(1011) 

1081 

(1011) 

1012- 

(1012) 
0      

     
CF 

 

1008 

(1011) 

1012 

(1014) 

1002 

(1011) 

1017- 

(10112) 

1041 

(1011) 
0     

    

LOSS 

 

1011- 

(10198) 

1018 

(1082) 

101118- 

(1097) 

1011 

(1011) 

1017- 

(10112) 

1018- 

(1022) 
0    
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INV 

 

1012- 

(1081) 

1018 

(1022) 

1018 

(1022) 

10102 

(1019) 

1014 

(1007) 

1012- 

(1042) 

101114 

(1079) 
0   

  

REC 

 

10102- 

(102) 

10112- 

(1078) 

10112 

(1078) 

10109 

(1019) 

1018 

(1088) 

10114- 

(1079) 

10119- 

(1084) 

1014 

(1011) 
0  

 

SPV 

 

10102- 

(1019) 

10118 

(1070) 

1014- 

(1007) 

1018- 

(1010) 

1000 

(101110) 

10112 

(1012) 

1018- 

(1021) 

10114- 

(1077) 

1012- 

(1082) 
0 

 

 . مانایی متغیرها5-2

پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین مدل پژوهش مورد آزمون قرار بگیرد. زیرا  

نشان دهنده مانایی تمام   پی  –فیشر پی  شود. نتایج حاصل از آزمون سیون کاذب مینامانایی متغیرها باعث بروز مشکل رگر

 کمتر است. 1011باشد چون که سطح معنی داری آن ها از سطح خطای  متغیرهای پژوهش می

 

 . تحلیل نتایج آزمون مدل اول5-3

با توجه به مقدار آماری لیمر استفاده شده است.  Fهای تلفیقی، از آزمون  های تابلویی و داده های داده برای انتخاب بین روش

گیرد حال باید نوع  های تابلویی مورد تأیید قرار می (، روش دادهP-Valueداری این آزمون ) معنی آزمون لیمر و همچنین سطح 

 ده گردد.دهد که باید از روش اثرات ثابت استفا نتایج نشان میشود.  مدل پانلی مشخص شود که با روش هاسمن مشخص می

ها، با استفاده از  برای  برآورد مدل اول از فرضیه  زنیم. های پانلی مشخص شد، مدل اول را تخمین می حال که روش داده

ارائه   2به صورت ساالنه  به ترتیب در جدول  0894و  0879های  های بورس اوراق بهادار تهران  بین سال های شرکت داده

 شده است.

مدل معنادار  1011( و سطح خطای  1011) 2محاسبه شده در جدول  Fا توجه به سطح احتمال آماره ، ب در مدل رگرسیونی

( است و 008بوده  و حداقل یکی از  ضرایب مدل رگرسیونی مخالف صفر نمی باشد. از طرفی ضریب دوربین واتسون مقدار )

Rد و از طرفی ضریب تعیین تعدیل شده )ها همبستگی وجود ندار است ، بنابراین بین خطا 201تا  001بین مقدار 
( مدل مقدار 2

Rدر واقع ،  درصد است 1000
کند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای وارد شده به  این نکته را بیان می  2

)متغیرهای مستقل  این   ( راکیفیت حسابرسدرصد از تغییرات متغیر وابسته )00مدل )متغیرهای مستقل( قابل تبیین هستند و 

 کند. و کنترلی( تبیین می

 

 1 . نتایج مدل2جدول 
   

 

 نتیجه  سطح معنی داری آماره-t ضرایب نماد متغیرها

 رد  WS  10102-  0087- 1008 استرس کاری حسابرس

 رد  DEBT 1001- 1048- 1024 موقعیت مالی

 تایید  CF 101122 2002 1018 جریان نقدی

 رد  LOSS 1002 1090 1082 آوریسود

 رد  INV 101118 1092 1081 نسبت موجودی
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 رد  REC 101112- 1080- 1081 حساب های دریافتنی

 تایید SPV 10107- 1022- 1072 حاکمیت شرکتی 

 تایید  SIZE 1007 2012 10142 اندازه

 رد  BIG 1048 0008 1021 بزرگ بودن  موسسه حسابرسی

 رد  CHG 1018- 1087- 1081 ابرسیتغییر موسسه حس

 رد  AGE 10104 1047 1070 عمر شرکت 

 رد  GEN 10102- 1088- 1080 جنسیت حسابرس  

 رد DEG 10197 1078 1090 صالحیت 

 رد EPR 10180 1098 1028 تجربه 

 رد  C 1018 1088 1084 ثابت 

 1004 ضریب تعیین

 1000 ضریب تعیین تعدیل شده

 008 واتسون آماره دوربین

F-9070 آماره 

F-1011 سطح معنی داری 

 

. با توجه به این که  باشد استرس کاری حسابرس دارای ضریب منفی می نشان داده شده است، متغیر 2همانطور که در جدول 

متغیر  ، بنابراین بیشتر است 1011( است و این مقدار از سطح خطای 1008استرس کاری حسابرس ) داری متغیر سطح معنی

 در بورس تهران  تاثیر ندارد. شده پذیرفته های شرکتاسترس کاری حسابرس بر کیفیت  حسابرس در 

 

 . تحلیل نتایج آزمون مدل  دوم 5-4

با توجه به مقدار آماری  لیمر استفاده شده است.  Fهای تلفیقی، از آزمون  های تابلویی و داده های داده برای انتخاب بین روش

گیرد حال باید نوع  های تابلویی مورد تأیید قرار می (، روش دادهP-Valueداری این آزمون ) معنی و همچنین سطحآزمون لیمر 

برای انتخاب بین مدل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت از آزمون شود.  مدل پانلی مشخص شود که با روش هاسمن مشخص می

ها،  برای  برآورد مدل اول از فرضیه ز روش اثرات ثابت استفاده گردد.هاسمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که باید ا

به صورت ساالنه  به ترتیب در جدول  0894و  0879های  های بورس اوراق بهادار تهران  بین سال های شرکت با استفاده از داده

( و سطح خطای  1011) 8در جدول محاسبه شده  F، با توجه به سطح احتمال آماره  ارائه  شده است. در مدل رگرسیونی 8

مدل معنادار بوده  و حداقل یکی از  ضرایب مدل رگرسیونی مخالف صفر نمی باشد. از طرفی ضریب دوربین واتسون  1011

ها همبستگی وجود ندارد و از طرفی ضریب تعیین تعدیل  است، بنابراین بین خطا 201تا  001( است و بین مقدار 007مقدار )

Rشده )
Rدر واقع ،  درصد است 1028مقدار  ( مدل2

کند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط  این نکته را بیان می  2

  ( راکیفیت حسابرسدرصد از تغییرات متغیر وابسته )28متغیرهای وارد شده به مدل )متغیرهای مستقل( قابل تبیین هستند و 

 کند. این )متغیرهای مستقل و کنترلی( تبیین می 
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 2. نتایج مدل 3جدول 

 
 نتیجه سطح معنی داری آماره-t ضرایب نماد متغیرها

 رد WS 1012- 0027- 1001 استرس کاری حسابرس

 تایید FST 1008 2090 10112 حسابرسی اولیه

تر کیب حسابرس اولیه و 

 استرس
WS* FST 10110- 2009- 1014 تایید 

 رد DEBT 1019- 1044- 1021 موقعیت مالی

 تایید CF 101112 2008 1018 یان نقدیجر

 رد LOSS 1008 1090 1081 سودآوری

 رد INV 101119 00114 1080 نسبت موجودی

 رد REC 101118- 104- 1027 حساب های دریافتنی

 رد SPV 10107- 1022- 1071 حاکمیت شرکتی

 تایید SIZE 1020 2080 10148 اندازه

 رد BIG 1048 0002 1022 بزرگ بودن  موسسه حسابرسی

 رد CHG 1017- 1082- 1084 تغییر موسسه حسابرسی

 رد AGE 10101 1010 1078 عمر شرکت

 رد GEN 10108- 1081- 1082 جنسیت حسابرس

 رد EPR 10188 1091 1088 تجربه

 رد DEG 10199 1079 1098 صالحیت

 C 1019 1082 1080 رد 

 1024 ضریب تعیین

 1028 ضریب تعیین تعدیل شده

 007 آماره دوربین واتسون

F-70119 آماره 

F-1011 سطح معنی داری 
 

. با توجه به  باشد تر کیب حسابرس اولیه و استرس دارای ضریب منفی می نشان داده شده است، متغیر 8همانطور که در جدول 

کمتر   1011مقدار از سطح خطای ( است و این 1014استرس کاری حسابرس و حسابرسی اولیه ) داری متغیر این که سطح معنی

 گذار است. تأثیراسترس کاری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در حسابرسی نخستین ، بنابراین  است
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 . خالصه نتایج4جدول 

 نتیجه فرضیه شماره

فرضیه 

0 

در بورس تهران  تاثیر  شده پذیرفته های شرکتاسترس کاری حسابرس بر  کیفیت حسابرسی در 

 دارد.
 ه رد  فرضی

فرضیه 

2 
 گذار است. تأثیراسترس کاری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در نخستین حسابرسی 

تأیید 

 فرضیه

 

 بحث و نتیجه گیری. 2

، به عبارتی استرس  دار باشد بر اساس فرضیه اول پژوهش انتظار می رود که استرس کاری حسابرس  بر کیفیت حسابرسی معنا

پژوهش آزمون گردید و بر خالف   0 برسی تاثیرگذار باشد که براساس این فرضیه مدلکاری حسابرس  بتواند بر کیفیت حسا

دار نیست. از این رو در سطح  است، بنابراین  معنی 1011انتظار ضریب برآورد شده برای استرس کاری حسابرس بیشتر از 

تواند  ری در شرایط کنترل شده نمیگردد. بطور کلی، فشار کا دهد که فرضیه پژوهش رد می درصد نشان می 1091اطمینان 

بطور گسترده باعث وارد شدن آسیب به کیفیت حسابرسی شود )به غیر از حسابرسی اولیه که در فرضیه بعد بدان پرداخته 

های کاری بر تقاضای کار گرایش  شود( با در نظر گرفتن یک سطح مشخص کلی از فشار کاری و استرس، اثربخشی کنترل می

شود تجربه و آگاهی بدست آمده درباره  های بعدی دارد، زیرا این شرایط باعث می در ارتباط با حسابرسی به بهبود مشخص

فعالیت شرکت از طریق آشنایی با مشتری و اطالعات صنعت فعالیت واحد مورد رسیدگی افزایش یابد. به این ترتیب بهبود در 

شود. با این  ناشی از فشار کاری بر کیفیت خدمات حسابرسی میسطح اثربخشی در ادامه باعث کاهش یا حذف تاثیرات منفی 

های شخصی  حال درک موجود نسبت به استرس کاری و عکس العمل مربوط به آن از فردی به فرد دیگر با توجه به ویژگی

 ( مطابقت دارد.2102هوانمین و شنگون ) حسابرسان متفاوت است. نتایج بدست آمده با پژوهش

وم پژوهش انتظار می رود که استرس حسابرسی اولیه  بر کیفیت حسابرسی معنا دار باشد،  به عبارتی بر اساس فرضیه د

پژوهش آزمون گردید و  2اساس این فرضیه مدل   استرس حسابرسی اولیه  بتواند بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشد، که بر

دار است. از  است بنابراین  معنی 1011ه و استرس کمتر از طبق  انتظار ضریب برآورد شده برای متغیر تر کیب حسابرس اولی

دهد که فرضیه پژوهش قبول می گردد و تاثیر  از نوع منفی است، یعنی  درصد نشان می 1091این رو در سطح اطمینان 

کاری  های بعدی کاهش می یابد. تاثیر استرس استرس حسابرسان در زمان حسابرسی اولیه یک شرکت باالست و در حسابرسی

بر کیفیت حسابرسی عمدتاً در حسابرسی اولیه مشاهده شده و این شرایط نشان دهنده واکنش منفی نسبت به این شرایط می 

باشد. در نتیجه با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان فرضیه یک را تایید کرد. به بیان دیگر، در موارد حسابرسی اولیه مشتریان 

ی و کنترلی کاری باعث ایجاد یک تاثیر منفی بر کارایی حسابرسی و کیفیت آن به خاطر مشخص جدید، تضاد بین تقاضای کار

های تجاری، روش های حسابداری، و اطالعات صنعت فعالیت واحد مورد رسیدگی می شود. شواهد بدست آمده  نبودن ویژگی

حال، در سایر رسیدگی های حسابرسی به  در این بخش از مفاهیم مطرح شده در تئوری تضاد منافع حمایت می کند. به هر

غیر از حسابرسی اولیه، تاثیر ناشی از آشنایی با فعالیت شرکت که به خاطر جمع شدن تجربیات حسابرس و کسب آگاهی از 

عملیات واحد مورد رسیدگی در طول رسیدگی های قبلی ایجاد می شود، در عمل می تواند قابلیت کنترل رسیدگی ها توسط 

هوانمین و شنگون  ا افزایش داده و تاثیر منفی ناشی از استرس کاری را کاهش دهد نتایج بدست آمده با پژوهشحسابرس ر

 ( مطابقت دارد.2102)

 

 پیشنهادهای کاربردی . 7

برای ارزیابی ریسک گذار است.  تأثیرکاری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در حسابرسی نخستین  استرسبا توجه به این که 

در طول اولین حسابرسی یک مشتری جدید، حسابرس می بایست به یک درک جامع نسبت به ویژگی های عملیاتی حسابرسی 
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شود تا  مشتری، رویه های حسابداری، توسعه صنعت و سایر اطالعات مانند آن دست پیدا کند. در این شرایط پیشنهاد می

اری بیشتری  داشته باشد و این هزینه ها شامل ساعات گذ های اولیه حسابرسی یک مشتری جدید سرمایه حسابرس در هزینه

های بیشتری توسط حسابرس مورد رسیدگی قرار  کاری، منابع انسانی و سایر موارد مانند آن است. هر چه تعداد شرکت

تری گیرند، فشار کلی وارد شده به حسابرس بیشتر بوده و ساعات کاری و منابع حسابرسی کمتری برای اختصاص به هر مش می

شود تا به کیفیت توجه  های حسابرسی پیشنهاد می و بطور خاص مشتریان جدید وجود خواهد داشت. بنابراین به شرکت

بیشتری کنند تا کمیت چون به این ترتیب می توان نحوه ایجاد تضاد مستقیم بین تقاضای کاری و کنترل شغل را توضیح داد. 

فشار کاری وارد شده به حسابر س بیشتر بوده تاثیرات منفی ناشی از آن نیز احتماالً ،  های حسابرسی باال چرا که با تعداد شرکت

باشد. حسابرسان فعال در موسسات حسابرسی واکنش قوی تر نسبت به شرایط استرس کاری در مقایسه با  بیشتر می
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Abstract 
Auditing increases the credibility of information available to users, and with increasing audit quality, 

information quality also increases. In fact, auditing reduces information asymmetry between management and 

users, So users of financial reports can assess and predict the company's financial performance. The purpose of 

this study was to investigate the effect of auditors' stress on the audit quality of listed companies in Tehran Stock 

Exchange. In this research, systematic deletion method was used to determine the statistical sample. Finally,was 

studeid a sample of 175 companies listed on the Tehran Stock Exchange in  2010 – 2015. The panel regression 

model was used to test the research hypotheses and optional accruals of the Jones model were considered as 

audit quality and to calculate the work stress of auditors  ,the paper by Hwumann and Shengong (2016)  was 

used. The results of the research showed that the auditors' stress does not affect audit quality and the auditor's 

stress on audit quality has a negative impact on the first audit. 
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