مقاله پژوهشی

Archive of SID

مجله حسابداری سالمت ،سال هفتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،20پاییز و زمستان  ،1397صص.103-82 .

بررسی تأثیر فشار روانی شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش
تعدیلکنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید
مهدی واسعی چهارمحالی ،1دکتر حسن ولیان ،*2دکتر محمدرضا عبدلی 3و دکتر مهدی صفری گرایلی
تاریخ دریافت1397/02/09 :

تاریخ اصالح نهایی1397/06/04 :
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تاریخ پذیرش1397/08/12 :

چکیده
مقدمه :حسابرسی فرآیندی پرتنش همراه با واکنشهای احساسی و حاالت روانی نسبت به محیط کار ،شرایط جوی،
فشار زمانی ،حجم کار و غیره است که انتظار میرود بر عملکرد حرفهای حسابرسان تأثیرگذار بوده و کیفیت بررسی
صورتهای مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
روش پژوهش :این پژوهش شبه تجربی و از لحاظ هدف و نتیجه اجرا ،تحلیلی کاربردی است .جامعه آماری پژوهش
را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد و نمونه پژوهش با توجه به محدودیتهای در
نظر گرفته شده ،شامل  104شرکت در بازه زمانی  1391-1395است .فرضیههای پژوهش با استفاده از روش رگرسیون
آزمون شده است.
یافتهها :فشار روانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنیدار دارد .همچنین ،نقش تعدیلکنندگی متغیر
اولین حسابرسی صورتهای مالی مشتری جدید موجب تقویت تأثیر فشار روانی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در
جهت منفی میشود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر بیانگر تأثیر فشار روانی حسابرس به عنوان یک معیار درونی هر حسابرس بر کیفیت
رسیدگی به صورتهای مالی بهوسیله حسابرسان است .در نتیجه ،بررسی و تمرکز بر فشارهای روانی درونی حسابرسان
به عنوان دستورکار رفتاری باید مدنظر نهادهای نظارتی قرار گیرد تا از این طریق قابلیت اتکای صورتهای مالی برای
سرمایهگذاران و سهامداران افزایش یابد.
واژههای کلیدی :اولین حسابرسی برای مشتری جدید ،فشار روانی شغلی حسابرسان ،کیفیت حسابرسی.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد بندر گز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر گز ،ایران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهHasan.Valiyan@iau.ac.ir :
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مقدمه

سهامی عام در ایاالت متحد آمریکا باور دارد که
کیفیت حسابرسی ممکن است به دلیل حجم کار

با توجه به پیچیدگیهای هر شغلی ،از فشار روانی به

حسابرسان و فشار زمانی ،بهطور چشمگیری کاهش پیدا

عنوان «ویروس شغلی» یاد میشود ( .)1در شرایط

کند و منشأ آن وجود فشارهای روانی شغلی است (.)8

رقابتی ،افراد شاغل در بسیاری از شغلهای مهم مانند

باید توجه داشت که حسابرسان بر حسب کارآمدی و

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

ناکارآمدی بازارهای سرمایه ،به دلیل وجود برخی

شهرت این عناوین شغلی لذت میبرند ،با میزان

عوامل مانند محدودیت زمانی ،انتظارات اجتماعی،

متفاوتی از فشار روانی شغلی دست و پنجه نرم میکنند

خطرهای مسئولیت ،نوع فرهنگ بومی و منطقهای

( .)2نتایج پژوهشهای مختلفی مانند رالف ( ،)3اورلی

کشورها و غیره ،تحت فشار روانی قرار میگیرند (.)9

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

با وجود گستردگی موضوع حسابرسی ،پژوهشهای

میدهد که فشار روانی در حرفه حسابرسی ،به طور

دانشگاهی در زمینه فشار روانی حرفه حسابرسی به

ویژه ،به دلیل وجود مسئولیت اجتماعی و انتظارات و

ندرت انجام و کمتر به این چالش ذهنی و فکری

حساسیتهای جامعه نسبت به افشای واقعگرایانه

حسابرسان از جانب پژوهشگران توجه شده است (10

عملکردهای مالی شرکتها تا حد زیادی

و .)11

غیرقابلکنترل و پیچیده است .در واقع ،حرفه حسابرسی

از جمله عواملی که موجب افزایش فشار روانی

به دلیل پیچیدگیهای جامعه امروزی و نیازهای

شغلی میشود میزان مسئولیت افراد است و از این منظر

اطالعاتی ،فشار کاری بیشتری را نسبت به گذشته تجربه

حرفه حسابرسی در کشور شغلی با مسئولیت باال قلمداد

میکند و این موضوع باعث شده است حسابرسی به

میشود .ماده  1آییننامه اجرایی مؤسسات حسابرسی

عنوان یکی از مشاغل حساس و سخت محسوب شود

مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران در سال  1383بر

( .)6انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات

نقش حسابرسان و حسابداران در جامعه اشاره دارد و

حسابرسی در شرایطی افزایش خواهد یافت که با تالش

ماده  2همان آییننامه نقش مؤسسات حسابرسی در

همه جانبه فعاالن در زمینه مالی ،نقش حسابرسی در

اعتباربخشی ،اطمینانبخشی و شفافیت اطالعات ارائه

جامعه به روشنی مشخص شود و خدمات ارائه شده

شده به نظام اقتصادی کشور برای تصمیمگیری را مهم

بهوسیله حسابرسان از کیفیت الزم برخوردار باشد.

دانسته است و پایبندی حسابرسان به رفتار و اخالق

کیفیت باالی خدمات حسابرسی مستلزم عملکرد شغلی

حرفهای ،مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران و مفاد

خوب حسابرسان است که به عنوان عامل بسیار مهمی

این آییننامه را الزم و ضروری میداند (.)12

در روانشناسی صنعتی و سازمانی مطرح شده است (.)7

موضوع دیگر قابل توجه در مورد فشار روانی

به عنوان نمونه ،هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای

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

پیش فرض رگرسیون ،بررسی الگوی پژوهش به روش

تخصصی و حرفهای ،سقف مجاز ارائه خدمات هر یک

دادههای ترکیبی ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون

از شرکای حسابرسی در طول یک سال  1800ساعت

فرضیههای پژوهش) و نتیجهگیری ذکر شده است.

است و با توجه به سابقه کاری در سطح مدیر حسابرسی
(کمتر از  6سال به عنوان گروه اول و بیش از  6سال به

مبانی نظری

عنوان گروه دوم) ،هر یک از شرکای حسابرسی

از اوایل قرن بیستم میالدی با توسعه صنعتیشدن،

میتوانند حداکثر  28800تا  43200ساعت کار انجام

فشار روانی شغلی به موضوعی مهم در حیطههای

شده به وسیله  12تا  18نفر از کارکنان حرفهای خود را

روانشناسی ،علوم رفتاری و جامعهشناسی تبدیل شد

تحت نظارت داشته باشند .این موضوع نشاندهنده فشار

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

شغلی باال در این حرفه است .همچنین ،طبق ماده 4

بهوسیله هانسسیله ،روانشناس معروف اتریشی مطرح

آییننامه مزبور روابط مؤسسات حسابرسی با جامعه

شد .او به پیروی از مکتب رفتارگرایی ،فشار روانی را

حسابداران رسمی ایران ،رعایتنکردن مقررات و

بر اساس نظریه محرك-پاسخ بیان کرد و آن را نوعی

ضوابط مصوب شورای عالی و ارائه نکردن و یا تأخیر

نیاز جسمی یا ذهنی انسان دانست که موجب

غیرمتعارف در ارائه مدارك و اطالعات درخواستی

واکنشهای خاصی بهوسیله فرد در شرایط پرتنش

جامعه ،به عنوان تخلف از مقررات محسوب میشود و

میشود ( .)14با گذشت زمان و توسعه دیدگاههای

طبق قانون عواقبی نظیر تذکر کتبی ،تعلیق از انجام کار

نظری منطبق با تغییرات محیطی و آثار بیرونی ،به

حرفهای و سرانجام انحالل مجوز حسابرس را به دنبال

موضوع فشار روانی به صورت جدیتر توجه شد تا

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

جایی که از آن به عنوان پیامدی منفی بر عملکرد

نظارتی بر عملکرد حسابرسان ،میتوان دریافت که این

حرفهای و سالمت جسمانی و روانی فرد یاد کردند

حرفه در کنار مزایای مادی فشار شغلی بیش از اندازهای

( .)15در واقع ،چنین بیان میشود که فشار روانی

را برای حسابرسان به همراه دارد .این پژوهش با اتکاء

تجربهای بسیار پیچیده برای فرد است که میتواند

به مستندات ارائه شده ،به دنبال مفهومسازی پویایی

زیانآور باشد و ناشی از علل و ویژگیهای درونی و

فشار روانی در حرفه حسابرسی به عنوان عاملی غیرقابل

بیرونی است؛ با این وجود ،این فشار روانی در بعضی

پیشبینی و کنترل است.

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

در ادامه مقاله پس از ارائه مبانی نظری و پیشینه

بینالمللی ایمنی و سالمت شغلی ،فشار روانی شغلی را

پژوهش ،فرضیههای پژوهش عنوان شده است .سپس،

به صورت پاسخ مضر جسمی و روحی در زمان نبود

روش پژوهش (شامل متغیرهای پژوهش و الگوی

هماهنگی بین نیازهای شغلی با تواناییها ،منابع حمایتی

پژوهش) ،یافتهها (شامل آمار توصیفی ،آزمونهای

و نیازهای فرد شاغل تعریف میکند ( .)17فشار روانی
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که افراد شاغل در محیطهای شغلی با آن روبهرو

انتظارات شغلی به سختی و حجم کار مربوط است ،در

میشوند علل و منابع مختلفی دارد؛ به نحوی که فشار

حالی که کنترل شغلی واکنش فرد به نیازهای شغلی از

روانی شغلی پیامدی از عوامل درونی و بیرونی مختلف

جمله راهبردهای مدارا و سازوکارهای استراحت است

شغلی است .از جمله عوامل درونی و بیرونی

( .)26نتایج پژوهشهای پیشین درباره این الگو نشان

ایجادکننده فشار روانی شغلی میتوان به متفاوتبودن

دادند که بین فشار روانی شغلی با شدت انتظارات شغلی

تواناییهای فرد با وظایف شغلی ( ،)18بیتوجهی به

رابطه مثبت و بین فشار روانی شغلی با کنترل شغلی

نیازهای عاطفی و روانشناختی ( ،)12فرصتهای

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

اندك برای تصمیمگیری ( ،)19شرایط نامساعد ایمنی

شغلی میتواند به بهبود رضایت شغلی و عملکرد شغلی

در محیطهای کاری ( ،)20حجم بسیار زیاد کار (،)9

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

شیفتکاری نامناسب ( ،)21ارتباطات ضعیف کاری

حسابرسی ،انتظارات شغلی حسابرسان (عوامل

( )22و غیره اشاره کرد .همچنین ،فشار روانی عاملی

ایجادکننده فشار روانی) شامل چندین جنبه از جمله

تعیینکننده در سالمت فرد ،کیفیت زندگی و عملکرد

فشار زمان ،حجم کار ،کنترل هزینه ،ارزیابی عملکرد

نقشهای شغلی است.

نسبت به مسئولیتها و وجود انتظارات اجتماعی است.

با ترکیب تفسیرهای مختلف درباره فشار روانی

از منظر انتظارات شغلی ،توانایی کنترل شغلی یک

شغلی ،در این پژوهش ،فشار روانی شغلی یک سری

حسابرس (راهبردهای کنترل) معموال شامل برنامهریزی

واکنشهای روانشناختی ،کار اندامشناختی و رفتاری

زمانی ،تنظیم برنامه حسابرسی و غیره است .بنابراین،

در موقعیتهای شغلی تعریف میشود که عملکرد فرد

اثربخشی در این زمینه ،به میزان کنترل شغلی حسابرس

را به طور مستمر و یا در کوتاهمدت ،تحت تأثیر قرار

بر وظایف شغلی و حرفهای مورد انتظار از وی بستگی

میدهد ( .)23این موضوع در حرفه حسابرسی عمدتا

دارد .در نتیجه ،ناتوانی حسابرسان در کنترل شغلی منجر

ناشی از تضاد بین منابع محدود حسابرسی و حجم

به فشار روانی شغلی آنها میشود .باید توجه داشت،

کاری زیاد در یک بازه زمانی محدود تعریف میشود

انتظارات شغلی بهوسیله مؤسسات حسابرسی ،ذینفعان

( .)24بر اساس الگوی کنترل-انتظارات شغلی ،مطرح

حسابرسی و یا سایر نهادهای نظارتی تعریف میشود که

شده بهوسیله کاراسیک ( ،)25موضوع فشارهای روانی

باید به عنوان پژوهشی کیفی و از طریق تحلیل داده

شغلی ،که اغلب به طور گسترده در پژوهشهای

بررسی شود .در این پژوهش انتظارات شغلی مؤسسات

روانشناسی و مدیریت مورد بحث است ،شامل دو جنبه

حسابرسی از حسابرسان به عنوان مبنایی برای سنجش

اصلی انتظارات شغلی و کنترل شغلی است .وی مدعی

فشار روانی شغلی حسابرسان مدنظر قرار گرفت و این

است تأثیر فشار روانی شغلی به تعامل بین میزان

سؤال مطرح شد که با فرض وجود سازوکار کنترل

انتظارات شغلی و کنترل شغلی بستگی دارد .همچنین،

کیفیت در یک مؤسسه حسابرسی ،فشار روانی شغلی

www.SID.ir

مجله حسابداری سالمت ،سال هفتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،20پاییز و زمستان 1397

85

بررسی تأثیر فشار روانی شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلکنندگی ...

Archive of SID

حسابرس چه تأثیری بر رفتار حسابرس و کیفیت

الزامات نشان میدهد که حسابرسان به طور آشکارا با

حسابرسی دارد؟

فشار محدودیت زمانی مواجه هستند ،زیرا آنها باید

همانطور که قبال ذکر شد یکی از ابعاد مهم

همه کارهای خود را در زمان تعیین شده ،به پایان

انتظارات شغلی فشار زمانی است .نتایج بسیاری از

رسانده و گزارشهای خود را منتشر کنند .معموال ،هر

پژوهشها نشان میدهد که فشار زمانی شامل فشار

چه اندازه یک مؤسسه حسابرسی بزرگتر باشد فرآیند

محدودیتهای زمانی و فشار بودجه زمانی در حین

حسابرسی نیز پیچیدهتر میشود و حسابرسان حجم

انجام وظایف تخصصی بر حسابرس عامل اصلی

کاری بیشتری را تحمل میکنند که این موضوع با

تأثیرگذار بر رفتار حسابرس است ( 8و  .)31طبق قوانین

پیچیدهشدن فرآیند انجام کار ،فشار زمانی بیشتری را

و آییننامهها و دستورعملهای استانداردهای

ایجاد میکند ( .)26افزون بر اندازه مؤسسات

حسابرسی ،در هر کشوری زمان معینی برای ارائه

حسابرسی ،موضوع دیگر تعدد صاحبکاران مؤسسات

گزارشهای حسابرسی تعیین شده است .به عنوان

حسابرسی طی یک سال مالی است .هر چند در برخی

نمونه ،صورتهای مالی حسابرسی شده در اسپانیا

از کشورها محدودیتهایی از نظر انجام کار حسابرسی

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

وجود دارد اما به طور کلی این موضوع نیز میتواند بر

کویت  62روز ( )34پس از پایان سال مالی شرکتها

فشار و حجم کاری حسابرسان بیفزاید .همچنین ،تطبیق

منتشر میشود .در ایران دستورعمل اجرایی افشای

انجام کار با توجه به صنایع مختلف و وجود سهامداران

اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و

و نهادهای نظارتی متفاوت نیز موضوع دیگری است که

اوراق بهادار ،شرکتها را مکلف میکند تا

میتواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد .در بیشتر

صورتهای مالی حسابرسی شده خود را  10روز قبل

موارد اگر یک حسابرس در یک سال مالی دارای

از مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام ،منتشر

چندین صاحبکار (مشتری) باشد ،زمان کاری وی

کنند و طبق قانون تجارت ،مجمع عمومی باید حداکثر

نسبت به هر یک از مشتریان کاهش و فشار زمانی،

ظرف مدت  4ماه پس از پایان سال مالی برگزار شود.

افزایش پیدا میکند .نکته قابل توجه این است که

بر اساس تبصره  5ماده  7دستورعمل اجرایی افشای

برحسب فشار دوگانه (محدودیت زمانی و بازه زمانی)

اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و

شرکای حسابرسی باید به صورت متناظر با تخصیص

اوراق بهادار ،در صورتی که گزارشها و صورتهای

زمان (بودجهبندی زمانی) برای تمامی صاحبکاران

مالی ساالنه و میان دورهای ،قبل از مهلت مقرر در این

(مشتریان) و انتخاب حسابرسان متناسب با ویژگیهای

ماده تهیه شده باشد باید فورا بهوسیله ناشر افشا شود و

بازار و صنعت این موضوع را کنترل کنند ( .)36میزان

افشا نکردن تا قبل از مهلت مقرر ،بالمانع و مشمول

اثربخشی این اقدامات به کنترل دقیق فشار زمانی بستگی

تأخیر عادی گزارش حسابرسی میشود ( .)35این

دارد .یعنی ،به منظور کنترل فشارهای روانی شغلی،
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حسابرسان همراستا با افزایش فشار حجم کار و فشار

استفاده از روش تصمیمگیری جزئی و تدریجی (متکی

زمان رسیدگی به صورتهای مالی ،باید کنترل مناسبی

به افشای گزارشهای پیشین صاحبکار) اشاره کرد (.)2

نسبت به فشارهای روانی وارده بر خودشان ،بهویژه در

همچنین ،بر اساس پژوهشهایی نظیر سوینی و سامرز

فصلهای شلوغی کار ،داشته باشند .با وجود فشار

( ،)40هانگ و بای ( )41و مک لینهان و همکاران

محدودیت زمانی ،ممکن است برای اجرای کامل

( )42حسابرسانی که محدودیت شدید زمانی و حجم

رویههای حسابرسی زمان کافی وجود نداشته باشد و

کاری زیاد را بیشتر از ظرفیتهای فردی و تخصصی

احتماال حسابرسان با توجه به وجود محدودیتهای

خود تجربه کردهاند ،از فرسودگی شغلی بیشتری رنج

زمانی ،حجم کاری خود را فشرده و یا حتی برخی

میبرند .در این ارتباط نتایج پژوهش سوینی و سامرز

مواقع ممکن است رویههای حسابرسی را نادیده بگیرند

( )40نشان داد که بین افزایش فشار حجم کار و

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

فرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد .فرسودگی

شواهد حسابرسی تأثیر دارد و سرانجام میتواند کارایی

شغلی حسابرسان میتواند به خستگی عاطفی ،خستگی

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

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

درك فشار کاری به عنوان یک منبع کنترل ،فرآیندی

نحوی که کاهش شک و تردید شغلی و اثربخشی

از ظرفیتهای حسابرس را برای مدیریت شرایط ایجاد

حسابرسی مانند قبول شواهد شبههبرانگیز ،اتکاء کمتر

میکند ،که باعث میشود فرد بر شرایط احاطه الزم را

به مدیریت مبتنی بر شواهد ،کاهش تکرار محاسبات یا

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

اجرای مجدد برنامههای وقتگیر و کاهش تجزیه و

دومین بُعد انتظارات شغلی ،حجم کار و میزان

تحلیلهای ضروری از پیامدهای منفی آن است .از این

فرسودگی شغلی است .در تعریف حجم کار باید به

رو ،احتمال کشف اشتباههای حسابداری کاهش و

گستردگی و میزان پیچیدگی کارهای حسابرسی اشاره

احتمال قصور حسابرسی افزایش مییابد که این

کرد .هر چه عملیات واحد مورد رسیدگی گستردهتر و

موضوع سرانجام باعث لطمه خوردن به کیفیت

پیچیدهتر باشد ،حجم کار حسابرسی نیز افزایش

حسابرسی و در نتیجه میتواند خطرهای ناشی از کار

مییابد .در زمان افزایش حجم کار حسابرسی،

حسابرسی را افزایش دهد (.)8

مؤسسات حسابرسی و حسابرسان به منظور ارائه

سومین بُعد انتظارات شغلی ،هزینه حسابرسی و

گزارش در زمان تعیینشده ،ساعتهای کاری خود را

ارزیابی عملکرد است .اگر چه سهامداران و

بیشتر میکنند که بدون شک این موضوع بر کارایی و

سرمایهگذاران ،حسابرسان را به عنوان یک ناظر

اثربخشی کار حسابرسی تأثیر میگذارد .از پیامدهای

اقتصادی در نظر میگیرند ،در دیدگاهی وسیعتر

منفی احتمالی حجم کار زیاد ،میتوان به فرسودگی

میتوان حسابرسان را مسئول سود و زیان شرکتها

شغلی ،کاهش میزان تعهد حرفهای در انجام کار و یا

حتی مؤثر در تصمیمگیریهای اقتصادی دولتمردان
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دانست .در واقع ،به منظور تعیین هزینههای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی داشته و در نتیجه این موضوع

نسبت به میزان منفعت آن باید ارزیابی درستی از

منجر به شکاف فزایندهای بین انتظارات سرمایهگذاران

عملکرد و منابع تخصیص داده شده بهوسیله هر مؤسسه

و توانایی حسابرسان شده است .این شکاف با فشار

حسابرسی برای هر کار حسابرسی انجام شود .نکته قابل

روانی حسابرسان افزایش یافته و تأثیر فشار روانی بر

توجه این است که هر چقدر کار حسابرسی ،پیچیدهتر

رفتار حسابرس و کیفیت حسابرسی را دو چندان کرده

و مشکلتر باشد ،فشار محدودیت منابع و فشار کنترل

است (.)45

هزینه بیشتر میشود که این موضوع در فصلهای

با توجه به توضیحات باال میتوان گفت فشار روانی

پرمشغله باعث ایجاد تضاد احتمالی کیفیت حسابرسی با

شغلی برآیند آثار فشار زمان ،حجم کار ،کنترل هزینه،

فشار کنترل هزینه حسابرسی میشود .به طور خالصه،

ارزیابی عملکرد ،خطرهای قانونی و مسئولیت است.

این نوع تضاد ،احتمال انجام رفتارهای غیراخالقی نظیر

فشار روانی شغلی به همراه فرسودگی شغلی بر

صرف زمان اندك برای حسابرسی و یا حتی تخطی از

فعالیتهای روانشناختی و تصمیمهای رفتاری

استانداردهای حسابرسی و نیز احتمال قصور حسابرسی

حسابرسان تأثیر میگذارد که این نیز به نوبه خود بر

را افزایش میدهد (.)11

کارایی و کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است و معموال

چهارمین بُعد انتظارات شغلی ،خطرهای قانونی و

هر چقدر میزان فشار روانی بیشتر باشد ،این آثار نیز

مسئولیتهای حسابرسی است .با فرض وجود محیط

افزایش خواهد یافت .بر اساس نظریه پاداش در صورتی

اقتصادی متغیر ،جهانیشدن صنعت و پیچیدگی

که کنترل شغلی به طور اثربخش بر انتظارات شغلی

مبادالت تجاری ،حسابرسان را با مشکالت رو به رشدی

حسابرسان اعمال شود میتوان انتظار داشت که تأثیر

در حرفه خود مواجه کرده است .چرا که سرمایهگذاران

فشار روانی شغلی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی به

بهوسیله گزارشهای حسابرسی تالش میکنند میزان

میزان چشمگیری کاهش یابد (.)42

خطر خود را در یک سرمایهگذاری کاهش دهند و این

موضوع قابل توجه دیگر ،رابطه بین فشار روانی

موضوع انتظارات سرمایهگذاران و سهامداران از

شغلی حسابرسان با کیفیت حسابرسی ،با توجه به نقش

حسابرسان را افزایش میدهد ( .)44همچنین ،با بهبود

این حرفه در بازار سرمایه است .به عبارت دیگر،

تدریجی قوانین و مقررات حسابرسی ،خطر قانونی و

مؤسسات حسابرسی با ارائه خدمات حسابرسی با

مسئولیت مؤسسات حسابرسی و حسابرسان برای

کیفیت افزون بر ایفای نقش مهم خود در بازار سرمایه،

کوتاهی و قصور در انجام درست وظایف تخصصی

در یک فضای رقابتی فعالیت میکنند و وجود رقبا

خود کاهش زیادی داشته است .افزون براین ،بهبود در

باعث میشود تعدد صاحبکار برای مؤسسات دارای

دانش حسابرسی و نوآوری در فنآوری روند کندتری

مزیتهای رقابتی مهمی همچون استفاده از حسابرسان

نسبت به تغییرات در آییننامههای نظارتی و

متخصص و با تجربه ،انجام با کیفیت حسابرسی
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صورتهای مالی شرکتها در بازههای زمانی مشخص

کیفیت کاری و حتی عملکرد سازمانی از طریق نظام

و غیره بیشتر شود ( .)43به طور خاص ،به منظور ارزیابی

محرك-پاسخ ( 13و  )47تأثیر بگذارد .با این وجود،

خطر حسابرسی در حین مراحل اولیه حسابرسی یک

تأثیر فشار روانی شغلی بر کیفیت حسابرسی به ندرت

صاحبکار (مشتری) جدید ،حسابرس باید به درکی

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

جامع و کامل از ویژگیهای عملیاتی شرکت و صنعت

پژوهشهای انجام شده در این حوزه تشریح میشود.

مورد فعالیت ،استانداردهای حسابداری مربوط و دیگر

آگوگلیا و همکاران ( )2و سوباروین و چنگابرویان

اطالعات برسد .از این رو ،حسابرس برای مشتریان

( )9در پژوهشهایی حجم کاری زیاد و فشار زمانی را

جدید منابع حسابرسی بیشتری شامل منابع مالی،

دو عامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد فشار روانی شغلی

تخصصی ،حرفهای و غیره تخصیص میدهد و هزینه

حسابرسان دانستند .به طوری که این عوامل ایجادکننده

حسابرسی بیشتری متحمل میشود ( .)26این موضوع

فشار روانی فارغ از تأثیر منفی که بر کارایی و کیفیت

سبب تضاد مستقیم بین انتظارات شغلی و کنترل شغلی

کار حسابرسی میگذارد ،میتواند آسیبهای جسمی

میشود .همچنین ،هر چه شدت این تضاد بیشتر باشد

و روانی شدیدی بر فرد وارد کند .لیو و ژانگ در

فشار روانی شغلی تأثیر منفی بیشتری بر عملکرد

پژوهشی نشان دادند که فشار زمانی به عنوان معیاری

حرفهای حسابرسان میگذارد .بنابراین ،با فرض وجود

روانی بر عملکرد فرد تأثیر گذار است و باعث کاهش

محدودیتهای زمانی و حجم کاری باال ،کسب تجربه

کیفیت حسابرسی صورتهای مالی میشود (.)11

از حسابرسیهای پیشین میتواند به عنوان عاملی مهم

مارگیم و همکاران ( )8در پژوهشی با اتکاء به پژوهش

برای ایجاد تعادل بین انتظارات شغلی و کنترل شغلی

لیو و ژانگ ( )11بیان کردند که فشار روانی در حرفه

محسوب شده و باعث کاهش فشارهای روانی شغلی

حسابرسی فشار شغلی بر حسابرسان را تشدید میکند.

حسابرس شود.

همچنین ،لوپز و پیترز در پژوهشی بیان کردند که حجم
کار مؤسسه حسابرسی ،به دلیل ایجاد فشارهای روانی

پیشینه پژوهش

ناشی از پاسخگویی به انتظارات عمومی و رعایت

بحثهای گسترده مطرح شده در زمینه تعریف فشار

قوانین و مقررات ،بر کیفیت حسابرسی تأثیر میگذارد

روانی شغلی ،سازوکار تأثیرگذاری آن و راهبردهای

( .)24برخی پژوهشگران مانند سانگرین و اسوانستورم

کنترل آن منجر به یک سری دستاوردهای مهم

به ضرورت تطبیق ویژگیهای روانشناختی و شخصیتی

دانشگاهی از جمله نظریه محرك-پاسخ یا شرطیسازی

حسابرسان با حرفه حسابرسی اشاره و بر لزوم توجه و

کالسیک ( )46و نظریه تعامل ( )25شده است .نتایج

تمرکز بر این موضوع در آییننامههای رفتار حرفهای

این پژوهشها نشان میدهد که واکنش افراد به فشار

حسابرسی تأکید کردند ( .)43نتایج پژوهش گودوین و

روانی شغلی میتواند بر سالمت ذهنی و فیزیکی،

وو نیز نشاندهنده نقش تضادهای شغلی و سرریزشدگی
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کار-خانواده و خانواده-کار بر حرفه حسابرسی به

شغلی و تمایل به جابهجایی در حسابداران ،حسابرسان

عنوان علل ایجادکننده فشار روانی است (.)48

و استادان دانشگاه در رشته حسابداری را ارائه کردند.

مرویان حسینی و الری دشتبیاض در پژوهشی

جامعه آماری پژوهش آنان شامل  190نفر از

نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین فشار روانی و

حسابداران ،حسابرسان و استادان دانشگاه در سال 1395

عملکرد شغلی حسابرسان را بررسی کردند .یافتههای

بود .نتایج پژوهش خواجوی و برزگر نشان داد که ابهام

پژوهش آنان نشان داد که بین فشار روانی شغلی و

نقش بر هر دو مؤلفه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی

فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنیدار و بین

و مسخ شخصیت) ،اثر مستقیم منفی و معنیدار و بر

فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی رابطه منفی و

کاهش موفقیت فردی اثر مستقیم مثبت و معنیدار دارد.

معنیدار وجود دارد .همچنین ،فشار روانی شغلی با

همچنین ،تعارض نقش تنها بر مؤلفه خستگی عاطفی اثر

عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی فرسودگی شغلی

مستقیم مثبت و معنیدار دارد .افزون براین ،اثر ابهام

رابطه منفی دارد ( .)7احمدزاده و همکاران در پژوهشی

نقش بر تمایل به جابهجایی به طور غیرمستقیم منفی و

رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای

معنیدار و اثر تعارض نقش بر تمایل به جابهجایی به

کاهنده کیفیت حسابرسی در بین حسابرسان مشغول به

طور غیرمستقیم مثبت و معنیدار است که این امر بیانگر

کار در کلیه ردههای حسابرسی در مؤسسات حسابرسی

نقش واسطهای مؤثر متغیرهای درونزا بین ابهام نقش،

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را بررسی کردند.

تعارض نقش و تمایل به جابهجایی است (.)50

نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که رابطه
معنیداری بین رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی و
ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری ،برونگرایی،

فرضیههای پژوهش
بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیههای

انعطافپذیری ،دلپذیربودن و وجدانکاری) وجود

پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

دارد .به عبارت دیگر ،شخصیت فرد در رغبت به انجام

فرضیه اول :فشار روانی شغلی حسابرسان بر کیفیت

این نوع رفتارها تأثیرگذار است .همچنین ،از بین

حسابرسی صورتهای مالی شرکتها تأثیرگذار است.

رفتارهای مورد بررسی تنها دو رفتار «کاهش میزان کار

فرضیه دوم :حسابرسی اولیه تأثیر منفی فشار روانی

انجام شده به کمتر از آن چه که برای یک حسابرسی،

شغلی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تقویت میکند.

منطقی بهنظر میرسد» و «کمتر گزارشکردن زمان» از
توزیع یکسانی بین حسابرسان مرد و زن برخوردار

روش پژوهش

نیست و رغبت به انجام آنها در بین حسابرسان زن
بیشتر است ( .)49خواجوی و برزگر در پژوهشی الگوی

طرح پژوهش حاضر شبه تجربی بوده و از لحاظ هدف

علّی ابهام و تعارض نقش ،تنش شغلی ،فرسودگی

و نتیجه اجرا تحلیلی کاربردی است .جامعه آماری
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پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

استفاده از تعداد شرکتهای حسابرسی شده به وسیله

بهادار تهران در بازه زمانی  1391-1395تشکیل میدهد

یک حسابرس و با توجه به تعداد صاحبکاران و

و نمونه انتخابی پژوهش شامل شرکتهایی است که

پیچیدگی تجاری هر شرکت اندازهگیری شد .از این

تاریخ پذیرش آنها قبل از سال  1391بوده و تا پایان

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

سال  1395نیز در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در

شغلی حسابرس استفاده شد:

بورس اوراق بهادار تهران باشند ،سال مالی آنها منتهی
به پایان اسفند ماه باشد ،طی سالهای مذکور تغییر

رابطه 1

n
∑m
i ∑j=1 Total Assetsij

m

= WorkStress

فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند ،جزء شرکتهای

 :WorkStressمیانگین فشار روانی شغلی ایجاد

سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای

شده برای حسابرسان (دو یا سه حسابرس بررسیکننده

سرمایهگذاری به علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیه

صورتهای مالی شرکت  :Total Assetsij ،)jلگاریتم

شرکتها در جامعه آماری منظور نشدند) و مدت زمان

طبیعی جمع داراییهای شرکت  jحسابرسی شده بهوسیله

وقفه انجام معامالت در این شرکتها طی دوره زمانی

حسابرس  :n ،iکل شرکتهای حسابرسی شده بهوسیله

مذکور بیشتر از  6ماه نباشد.

حسابرس  iدر سال مالی و  :mتعداد امضاء حسابرسان

پس از اعمال محدودیتهای باال تعداد 104

برای صورتهای مالی شرکت  .jبه این معنا که در بیشتر

شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .دادههای

مواقع ،دو حسابرس مسئول حسابرسی صورتهای مالی

پژوهش حاضر از لوحهای فشرده بایگانی آماری و

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

تصویری سازمان بورس و اوراق بهادار ،تارنمای بورس

ممکن است سه حسابرس مسئول رسیدگی به

اوراق بهادار تهران و سایر تارنماهای مرتبط و نیز از

صورتهای مالی یک شرکت باشند (.)m = 3

نرمافزار رهآورد نوین استخراج شد .به منظور آزمون
فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و

متغیر وابسته

الگوهای اقتصادسنجی با بکارگیری نرمافزارهای

کیفیت حسابرسی :به منظور محاسبه کیفیت

اقتصادسنجی  EViewsنسخه  9و  Stataنسخه 14

حسابرسی به پیروی از الگوی تعدیلشده جونز ( )51از

استفاده شد.

معیار اقالم تعهدی استفاده شده است .ابتدا ،مجموع اقالم
تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره
رویداد معروف است به شرح رابطه شماره  2محاسبه شد:

متغیرهای پژوهش

رابطه 2

متغیر مستقل
فشار روانی شغلی حسابرس :در این پژوهش به

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

پیروی از پژوهش یان و ژئو ( )26فشار روانی شغلی با

 :TAitکل اقالم تعهدی شرکت  iدر سال :∆CAit ،t
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تغییرات داراییهای جاری شرکت  iدر سال :∆CLit ،t

قدر مطلق ارزش بهدست آمده در رابطه شماره 5

تغییرات بدهیهای جاری شرکت  iدر سال :∆Cashit ،t

مشخصکننده کیفیت حسابرسی در این پژوهش است،

تغییرات موجودی نقد شرکت  iدر سال :∆STDEBTit ،t

یعنی |  DAit = |AAitکه مقادیر بزرگتر آن

تغییرات بدهیهای غیرجاری شرکت  iدر سال  tو

نشاندهنده کیفیت حسابرسی بیشتر است.

 :∆DEPNitهزینه استهالك شرکت  iدر سال .t
برای سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از اقالم

متغیر تعدیلکننده

تعهدی مطابق با الگوی تعدیلشده جونز ( )51برای هر

اولین حسابرسی برای مشتریان جدید :به منظور

سال-صنعت یک الگوی رگرسیونی به صورت

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

جداگانه به شرح رابطه شماره  3در زیر برآورد شد.

از معیار دو وجهی صفر و  1استفاده شد .به این صورت
که اگر مؤسسه حسابرسی برای اولین بار صورتهای

رابطه 3
adj
K1

= TAit ⁄Asset it−1
1⁄Asset it−1 +
adj
adj
K 2 (∆Revit − ∆AR it )/Asset it−1 + K 3 PPEit /
Asset it−1 + εit

مالی مشتری یا صاحبکار جدیدی را بررسی کند عدد
 1و در غیر این صورت صفر به آن تعلق میگیرد.

 :∆Revitتغییرات درآمد فروش شرکت  iدر سال ،t

 :∆AR itتغییرات حسابهای دریافتنی شرکت  iدر
سال  tو  :PPEitارزش ناخالص ماشینآالت و
تجهیزات شرکت  iدر سال .t

متغیرهای کنترلی
ویژگیهای شرکت :در این پژوهش وضعیت مالی،
اندازه شرکت ،جریان نقدی ،نسبت موجودی مواد و

مقادیر متغیرهای باال بر حسب جمع داراییهای

کاال و اهرم مالی به عنوان ویژگیهای شرکت به شرح

شرکت  iدر سال  )Asset it−1( t-1استاندارد شد .پس

جدول شماره  1محاسبه و به عنوان متغیرهای کنترلی در

از آن با استفاده از ضرایب بهدست آمده از رابطه شماره

الگو وارد شد.

 4در زیر مقدار اقالم تعهدی غیراختیاری (عادی)
 )NAadjمحاسبه شد:
( it

ویژگیهای مؤسسه حسابرسی :به منظور سنجش
ویژگیهای مؤسسه حسابرسی به پیروی از پژوهش
الجمی و گانا ( )52و کنث و امرسون ( )53از مجموع

رابطه 4
adj
adj
adj
NAit = K1 1⁄Asset it−1 + K 2 (∆Revit −
adj
∆AR it )/Asset it−1 + K 3 PPEit /Asset it−1

معیارهای اندازه مؤسسه حسابرسی ،اظهارنظر حسابرس،
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،تخصص حسابرس

در پایان مقدار اقالم تعهدی اختیاری (غیرعادی)

در صنعت و دوره تصدی حسابرس استفاده شد .این

 )AAadjبا استفاده از رابطه شماره  5در زیر برآورد شد:
( it

متغیرها به شرح مندرج در جدول شماره  2محاسبه شد.
ویژگیهای فردی حسابرس :در این پژوهش دو

رابطه 5
adj

adj

AAit = TAit ⁄Asset it−1 − NAit

ویژگی جنسیت حسابرس و مدرك تحصیلی حسابرس
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به عنوان ویژگیهای فردی حسابرس در نظر گرفته شد
(جدول شماره .)3

الگوی پژوهش
برای آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش ،به
ترتیب ،از رابطههای شمارههای  6و  7استفاده شده است:
رابطه 6
|DAit | = a0 + a1 WorkStressit + a2 Sizeit +
a3 CashFlowit + a4 Inventoryit +
a5 Leverageit + a6 Big it +
a7 AuditorOpinionit + a8 AuditorDealyit +
a9 AuditorSpecialtyit +
a10 AuditorTenureit + a11 Genderit +
a12 Degreeit + εit

رابطه 7
|DAit | = a0 + a1 WorkStressit +
a2 Initial Audit for New Clientsit +
× a3 WorkStressit
Initial Audit for New Clientsit + a4 Sizeit +
a5 CashFlowit + a6 Inventoryit +
a7 Leverageit + a8 Big it +
a9 AuditorOpinionit + a10 AuditorDealyit +
a11 AuditorSpecialtyit +
a12 AuditorTenureit + a13 Genderit +
a14 Degreeit + εit

|  :|DAitکیفیت حسابرسی شرکت  iدر زمان ،t
 :WorkStressitفشار روانی شغلی حسابرس شرکت i
در زمان  :Sizeit ،tاندازه شرکت  iدر زمان ،t

جدول  :1متغیرهای کنترلی مورد بررسی به عنوان ویژگیهای شرکت
متغیر
اندازه شرکت
جریان نقدی
نسبت موجودی مواد و کاال
اهرم مالی

شیوه اندازهگیری
لگاریتم طبیعی جمع داراییها
نسبت موجودی نقد عملیاتی به جمع داراییها
نسبت کل موجودی مواد و کاال به درآمدهای عملیاتی
نسبت جمع بدهیها به جمع داراییها

جدول  :2متغیرهای کنترلی مورد بررسی به عنوان ویژگیهای مؤسسه حسابرسی
متغیر
اندازه مؤسسه حسابرسی
اظهارنظر حسابرس
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
تخصص حسابرس در صنعت
دوره تصدی حسابرس

شیوه اندازهگیری
اگر حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی باشد عدد  1و در غیر این صورت صفر تعلق میگیرد.
اگر شرکت اظهارنظر مقبول بدون بند توضیحی دریافت کرده باشد عدد  1و در غیر این
صورت صفر تعلق میگیرد.
این متغیر بر اساس فاصله بین پایان سال مالی و تاریخ گزارشگری محاسبه میشود.
اگر حسابرس متخصص در صنعت باشد عدد  1و در غیر این صورت صفر تعلق میگیرد.
اگر حسابرس در طی سه سال گذشته صورتهای مالی یک شرکت را حسابرسی کرده باشد
عدد  1و در غیر این صورت صفر تعلق میگیرد.

جدول  :3متغیرهای کنترلی مورد بررسی به عنوان ویژگیهای فردی حسابرس
متغیر
جنسیت
مدرك تحصیلی
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یافتهها

 :Inventoryitنسبت موجودی مواد و کاالی شرکت i

آمار توصیفی

در زمان  :Leverageit ،tاهرم مالی شرکت  iدر زمان
 :Big it ،tاندازه مؤسسه حسابرسی شرکت  iدر زمان ،t

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره

 :AuditorOpinionitنوع اظهارنظر حسابرس شرکت

 4ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشخص

 iدر زمان  :AuditorDealyit ،tتأخیر در ارائه گزارش

شده ،میانگین فشار روانی حسابرس برای بررسی

شرکت  iدر زمان  :AuditorSpecialtyit ،tتخصص

صورتهای مالی شرکتها برابر با  62/212است.

حسابرس در صنعت شرکت  iدر زمان ،t

همچنین %15/4 ،حسابرسیهای انجام شده بهوسیله

 :AuditorTenureitدوره تصدی حسابرس شرکت i

حسابرسان برای اولین بار برای شرکتها انجام شده

در زمان  Genderit ،tجنسیت حسابرس شرکت  iدر

است %18/1 .اظهارنظر حسابرسان به صورت اظهارنظر

زمان  :Degreeit ،tمدرك تحصیلی حسابرس شرکت

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

 iدر زمان :Initial Audit for New Clientsit ،t

طی سه سال مسئولیت حسابرسی صورتهای مالی یک

اولین حسابرسی برای صاحبکاران جدید شرکت  iدر

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

زمان  tو  :εitمقدار باقیمانده است.

بودهاند .افزون براین %42/7 ،درآمدهای عملیاتی
جدول  :4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
مشاهدات

کمینه

بیشینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

متغیر
فشار روانی حسابرس

520

19/099

188/778

62/212

60/163

39/011

کیفیت حسابرسی

520

0/001

0/583

0/083

0/051

0/091

اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

520

0

1

0/154

0

0/217

اندازه شرکت

520

9/372

14/817

12/479

11/393

0/808

جریان نقدی

520

()2/101

3/413

0/389

0/266

0/688

نسبت موجودی مواد و کاال

520

0

4/377

0/427

0/202

0/783

اهرم مالی

520

0/091

1/565

0/609

0/603

0/216

اندازه مؤسسه حسابرسی

520

0

1

0/293

0

0/439

اظهارنظر حسابرس

520

0

1

0/181

0/174

0/093

تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

520

17

118

44/26

62

9/22

تخصص حسابرس در صنعت

520

0

1

0/527

1

0/496

دوره تصدی حسابرس

520

0

1

0/416

0/404

0/463

جنسیت حسابرس

520

0

1

0/121

0/113

0/253

مدرك تحصیلی

520

0

1

57/29

53/17

21/62
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شرکتها از محل موجودی مواد و کاال و %60/9

رگرسیونی پژوهش نشان میدهد که مقدار آماره  Fدر

داراییهای شرکتها از محل بدهیها تأمین شده است.

سطح خطای  %5معنیدار است .به عبارت دیگر ،مقادیر
آماره  Fبهدست آمده ،از مقادیر مربوط به آماره جدول
بزرگتر است .از این رو ،فرضیه  H0مبنی بر همسانی

آزمونهای پیش فرض رگرسیون
به منظور بررسی خودهمبستگی سریالی بین

واریانس جمالت خطا رد میشود .یعنی ،ناهمسانی

جمالت خطا از آزمون تشخیص خودهمبستگی سریالی

واریانس در جمالت خطا الگوی رگرسیونی وجود

بروش گادفری ،ثابتبودن واریانس خطا از آزمون

دارد .افزون براین ،سطح معنیداری آماره جاركبرا

بروش پاگان گادفری و نرمال بودن جمالت خطا از

برای جمالت خطا الگوی رگرسیونی از  %5کمتر است.

آزمون جاركبرا استفاده شد که نتایج آن در جدول

در نتیجه ،میتوان بیان کرد جمالت خطا از توزیع نرمال

شماره  5ارائه شده است .نتایج آزمون خودهمبستگی

پیروی نمیکند.

سریالی جمالت خطای مربوط به الگوی رگرسیونی
پژوهش نشانگر آن است که در سطح خطای %5

بررسی الگوی پژوهش به روش دادههای ترکیبی

مقادیر مربوط به آماره  Fمعنیدار است و یا به عبارت

دادههای این پژوهش به صورت دادههای ترکیبی

دیگر ،مقادیر آماره  Fبهدست آمده الگو از مقادیر

است .در دادههای ترکیبی ابتدا از آزمون  Fلیمر استفاده

مربوط به آماره جدول بزرگتر است .بنابراین ،فرض

میشود تا تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها مشخص شود.

 H0مبنی بر نبود خودهمبستگی سریالی رد میشود.

سپس ،از آزمون هاسمن به منظور تعیین اثرات ثابت یا

یعنی ،جمالت خطای مربوط به الگوی رگرسیونی

تصادفی متغیرهای پژوهش استفاده میشود .با توجه به

دارای خودهمبستگی سریالی است .همچنین ،بررسی

نتایج ارائه شده در جدول شماره  ،6سطح معنیداری

نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس الگوی

آماره

F

لیمر برای هر دو الگو کمتر از  %5است و

جدول  :5آزمونهای پیشفرض رگرسیون
الگو
الگوی اول

آزمون
آزمون بروش گادفری

12/123

0/001

رد نشدن  H0وجود خودهمبستگی سریالی

آزمون بروش پاگان گادفری

2/377

0/069

رد  H0نبود ناهمسانی واریانس

آزمون جاركبرا

78/388

0/001

رد نشدن  H0توزیع غیرنرمال جمالت خطا

آزمون بروش گادفری

12/048

0/001

رد نشدن  H0وجود خودهمبستگی سریالی

2/104

0/082

رد  H0نبود ناهمسانی واریانس

8/554

0/001

رد نشدن  H0توزیع غیرنرمال جمالت خطا

الگوی دوم آزمون بروش پاگان گادفری
آزمون جاركبرا
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آماره  J-B / Fمعنیداری

وضعیت
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ضریب همبستگی پیرسون

بررسی نتایج آزمون هاسمن نشان میدهد در الگوهای
رگرسیونی پژوهش سطح معنیداری آزمون بزرگتر

به منظور بررسی دقیقتر رابطه بین متغیرهای

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

پژوهش ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد.

برآورد الگوها استفاده شد .گفتنی است که با توجه به

همانطور که نتایج ارائه شده در جدول شماره  7نشان

این که الگوهای مورد بررسی دارای خود همبستگی

میدهد در سطح خطای  %5رابطه معنیداری بین فشار

سریالی است و همچنین ،از آن جا که الگوی اثرات

روانی حسابرس با کیفیت حسابرسی در مورد مشتریان

تصادفی برای آزمون الگوهای رگرسیونی انتخاب شده

قدیم وجود ندارد ( )FST = 0اما این رابطه برای

است ،مشکلی برای آزمون فرضیهها وجود ندارد چرا

مشتریان جدید ( )FST = 1و برای تمام شرکتها

که در روش اثرات تصادفی از روش حداقل مربعات

( )ALLمنفی و معنیدار است .همچنین ،اثر تعاملی فشار

تعمیمیافته استفاده میشود.

روانی حسابرس و اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

در این پژوهش برای تعیین همخطی بین متغیرهای

با کیفیت حسابرسی در سطح  %1منفی و معنیدار است.

توضیحی از آزمون عامل تورم واریانس استفاده شد که با

این نتیجه بیانکننده این است که تأثیر فشار روانی

توجه به آن که مقادیر این آماره برای متغیرهای توضیحی

حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکتهای حسابرسی

کمتر از  10است ،بین آنها همخطی وجود ندارد.

شده برای اولین بار مشهودتر است.

جدول  :6نتایج آزمون اثرات دادههای ترکیبی
آماره  χ2/ Fدرجه آزادی معنیداری

آزمون
الگوی
اول
الگوی
دوم

نتیجه آزمون

الگوی انتخابی

اثرات ثابت ( Fلیمر)

1/433

()86/366

0/001

رد H0

تابلویی

اثرات تصادفی (هاسمن)

7/382

5

0/069

رد نشدن H0

تصادفی

اثرات ثابت ( Fلیمر)

1/593

()86/366

0/001

رد H0

تابلویی

اثرات تصادفی (هاسمن)

7/781

4

0/132

رد نشدن H0

تصادفی

جدول  :7ضریب همبستگی پیرسون
فشار روانی حسابرس

فشار روانی حسابرس*اولین

کیفیت

حسابرسی

حسابرسی

حسابرسی

حسابرسی برای مشتریان

حسابرسی

تمام شرکتها

مشتریان جدید

مشتریان قدیم

جدید

|𝐴𝐷|

𝐿𝐿𝐴
(*)0/058

𝐹𝑆𝑇 = 1
(**)0/077

𝐹𝑆𝑇 = 0
()0/004

𝑇𝑆𝐹 ∗ 𝑆𝑊
(**)0/163

*بیانگر معنیداری آماری در سطح خطای  %5است و ** بیانگیر معنیداری آماری در سطح خطای  %1است.
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آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه اول مربوط به متغیر فشار روانی حسابرس ،منفی

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اول و دوم

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

(برآورد الگویهای مربوط) در جدول شماره  8ارائه

رابطه منفی و معنیدار ( )0/002بین فشار روانی

شده است .مقدار آماره  Fو سطح معنیداری در این

حسابرس و کیفیت حسابرسی است .همچنین ،ضریب

جدول ،بیانگر معنیداری کلی الگوی رگرسیونی

برآوردی و آماره تی متغیرهای اندازه شرکت و اهرم

برازش شده در سطح خطای  %1است .همچنین ،با توجه

مالی به عنوان ویژگیهای شرکت ،در سطح خطای %1

به ضریب تعیین تعدیلشده در الگوی فرضیه اول

رابطه منفی و معنیداری ( )0/002با کیفیت حسابرسی

میتوان ادعا کرد حدود  %71از تغییرات کیفیت

دارد .افزون براین ،ضریب برآوردی و آماره تی همه

حسابرسی ،بهوسیله متغیرهای الگو توضیح داده

متغیرهای مربوط به ویژگیهای مؤسسه حسابرسی

میشود .در حالی که این مقدار در الگوی فرضیه دوم

دارای رابطه مثبت و معنیدار با کیفیت حسابرسی است.

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

جنسیت و مدرك تحصیلی ،به عنوان ویژگیهای فردی

جدول  :8نتایج آزمون فرضیهها
نوع
رابطه

ضریب

آماره تی

معنیداری

ضریب

آماره تی

معنیداری

عرض از مبدأ

+

0/086

2/512

0/018

0/098

2/815

0/021

فشار روانی حسابرس

-

()0/096

()2/676

0/002

()0/113

()3/127

0/001

فشار روانی حسابرس*اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

+
-

-

-

-

0/073
()0/126

2/625
()4/014

0/002
0/001

اندازه شرکت

-

()0/093

()3/018

0/002

()0/094

()2/167

0/001

جریان نقدی

-

()0/053

()1/115

0/062

()0/053

()1/115

0/062

نسبت موجودی مواد و کاال

-

()0/063

()1/003

0/073

()0/056

()1/012

0/069

اهرم مالی

-

()0/128

()3/047

0/002

()0/13

()3/049

0/008

اندازه مؤسسه حسابرسی

+

0/096

3/616

0/023

0/097

3/621

0/016

اظهارنظر حسابرس

+

0/111

3/762

0/003

0/111

3/762

0/004

تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

+

0/088

2/326

0/027

0/09

2/331

0/019

تخصص حسابرس در صنعت

+

0/091

3/241

0/001

0/091

3/241

0/001

دوره تصدی حسابرس

+

0/076

2/441

0/002

0/076

2/441

0/002

جنسیت حسابرس

+

0/101

3/478

0/001

0/101

3/478

0/006

+

0/069

2/109

0/022

0/069

2/109

0/014

متغیر

اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

مدرك تحصیلی
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فرضیه دوم

فرضیه اول

ضریب تعیین

0/699

0/755

ضریب تعیین تعدیلشده
آماره F

0/712
**22/18

0/784
**22/39

دوربین-واتسون

1/801

1/87
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حسابرس نیز با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنیدار

و فشردگی زمان ،حسابرسان تنش درونی بیشتری را

دارد .ضریب برآوردی و آماره تی الگوی فرضیه دوم

تحمل میکنند و در این شرایط احاطه و کنترل آنها بر

مربوط به متغیر اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

حیطههای ایجادکننده فشار روانی به علت نبود

نشان میدهد که این متغیر با کیفیت حسابرسی رابطه

برنامهریزیهای دقیق کاهش مییابد و در نتیجه ،باعث

مثبت و معنیدار دارد در حالی که اثر تعاملی فشار

کاهش کیفیت حسابرسی میشود .در واقع ،فشار روانی

روانی حسابرس و اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

زیاد حاصل از ماهیت کار حسابرسی باعث میشود که

با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنیدار دارد.

حسابرسان کمتر بتوانند از رویههای تخصصی و گام به
گام استانداردهای حسابرسی تبعیت کنند .این نتایج با

نتیجهگیری

نتایج پژوهشهای مارگیم و همکاران ( ،)8سوباروین و
چنگابرویان ( )9و یان و ژئو ( )26همسو است.

فشار روانی شغلی میتواند بر کیفیت کاری و عملکرد

آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که انجام

سازمانی مشاغل مختلف مانند حرفه حسابرسی تأثیر

حسابرسی برای اولین بار برای یک مشتری (صاحبکار)

بگذارد .از آن جا که حرفه حسابرسی حرفهای

جدید ،باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود که

مردممحور است و اظهارنظر و ارائه گزارشهای

میتواند به دلیل تالش برای حفظ صاحبکار به عنوان

حسابرسان نقش مهم و قابلتوجهی در تصمیمهای

یک مشتری برای مؤسسه حسابرسی در بازار رقابتی

سرمایهگذاران و سهامداران دارد ،فشار روانی شغلی

مؤسسات حسابرسی باشد .با این وجود ،با بررسی این

حسابرسان را نمیتوان نادیده گرفت ( .)45از این رو،

موضوع از منظر فشار روانی حسابرسی مشخص شد که

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فشار روانی شغلی

اثر تعاملی فشار روانی حسابرسی و اولین حسابرسی

حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش

مشتریان جدید باعث کاهش کیفیت حسابرسی

تعدیلکنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

میشود .در این راستا میتوان بیان کرد که مؤسسات

پرداخته شد .نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد

حسابرسی به دلیل ناآشنایی و نداشتن درکی کامل از

که بین فشار روانی شغلی حسابرسان و کیفیت

فعالیت شرکت و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت

حسابرسی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .به

میکند ،دچار فشار روانی و تنشهای شدید کاری هم

عبارت دیگر ،فشار روانی شغلی حرفه حسابرسی ،با

از لحاظ حجم کار و هم از لحاظ فشار کار میشوند و

توجه به ویژگیهای شغلی و فشار زمانی زیاد در ارائه

این موضوع میتواند دلیلی برای کاهش کیفیت

به موقع گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی در حسابرسیهای اولیه صورتهای مالی

شرکتها ،میتواند باعث کاهش کیفیت حسابرسی

باشد .این نتایج با نتایج پژوهشهای مارگیم و همکاران

شود؛ چرا که به دلیل پیچیدگی و گستردگی حجم کار

( ،)8سوباروین و چنگابرویان ( )9و یان و ژئو ()26
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حسابرسیهای اولیه کاهش پیدا کند .همچنین ،پیشنهاد

همسو است.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود جامعه

میشود که جامعه حسابداران رسمی ایران و

حسابداران رسمی ایران با برگزاری دورههای آموزشی

مؤسسههای حسابرسی ،قابلیتهای رفتاری و تخصصی

و کارگاههای رفتاری ،مهارت کنترلکردن فشار روانی

حسابرسان را به طور مستمر ارزیابی کنند تا رقابت بین

و راههای ایجاد آن را به حسابرسان آموزش دهد.

حسابرسان در راستای تقویت مهارتهای تخصصی

همچنین ،پیشنهاد میشود با تجدیدنظر در آییننامه

افزایش یابد.

مربوط به حداکثر میزان کار در مؤسسات حسابرسی

از آن جا که فشار روانی شغلی در افراد ماهیت

(سقف پذیرش مشتری) در یک دوره مالی بین حجم

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

کار مؤسسات حسابرسی تعادل برقرار و از فشردگی

حرفه حسابرسی ،پیشنهاد میشود پژوهشگران در

کار جلوگیری شود .افزون براین ،به منظور تضمین

پژوهشهای آینده با استفاده از روشهای جامعتری

کیفیت کار حسابرسی ،به مؤسسات حسابرسی توصیه

مانند روشهای کیفی و تحلیل داده بنیاد ابعاد فشار

میشود برای مشتریان جدید (صاحبکاران جدید) از

روانی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت کار حسابرسی را به

حسابرسان با تجربه و متخصص استفاده کنند تا

طور عمیقتر بررسی کنند .این پژوهش با محدودیت

واکنشهای منفی نسبت به فشار روانی در

خاصی مواجه نبوده است.
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