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حمیدرضا بزاززاده تربتی
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چکیده:
بــا توجه به اهمیت کیفیت حسابرســی و نتایج متناقض تحقیقات انجام شــده پیرامون تأثیر
اســترس حسابرسان بر کیفیت کار آنها در کشــورهای مختلف ،این تحقیق با هدف بررسی این
موضوع در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررســی نقش تعدیل کنندگی حسابرســی نخستین
انجام شده است .برای آزمون فرضیههای تحقیق در قلمرو زمانی  1382تا  1395از دادههای 168
شرکت از شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه در دسترس استفاده گردید.
آزمون فرضیهها با برازش مدل رگرسیونی بر روی دادههای ترکیبی (پانل) و با استفاده از نرم افزار
 Eviewsانجام شــده است .یافتههای پژوهش نشــان داد که استرس حسابرس رابطه مثبتی با
کیفیت اقالم تعهدی اختیاری دارد و بهعبارتی با افزایش استرس شغلی کیفیت حسابرسی کاهش
مییابد و در شرکتهای دارای حسابرس نخستین ،این اثرگذاری بیشتر است.
کلمات کلیدی :استرسکاری حسابرس ،کیفیت حسابرسی ،حسابرسی نخستین
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 -1مقدمه
فرهنگ آکســفورد از استرس با عنوان فشار روانی یاد میکند .طبق این تعریف ،فشار روانی چیزی
است که از خارج بر فرد تحمیل میشود و ناراحتیهای جسمانی و روانی را در پی دارد .وقتی مسائل
وارده بر سازمان ،فراتر از قدرت مقابله و انطباق ارگانیسم افراد آن باشد ،در آن حالت فرد دچار فشار
روانی و تنش خواهد شــد .اما آنچه حائز اهمیت است ،آن است که استرس شغلی به دلیل اینکه در
رابطه با ســازمان است با استرس متفاوت اســت (پارکر و دیکوتیس .)1983 ،3مؤسسه ملی امنیت و
سالمت شغلی ،استرس شغلی را ناشی از مشکالت فراوان موجود در محیط کار ،تغییرات مداوم خارج
از کنترل ،جابه جایی مداوم ،ســاعات کار زیاد و بینظمی ســاعات کار میداند (ادواردز 4و همکاران،
.)2000
آنچه در باال عنوان شــد میتواند کم و بیش در محیط حسابرســی نیــز رخ دهد .بهعنوان نمونه،
حســابرس ممکن است در مواردی بر ســر دو راهی قرار گیرد ،مانند زمانی که صاحبکار به او اجازه
نمیدهد تا آزمونهای خاصی را انجام دهد در حالیکه این آزمونها بسیار مهم است و میتواند کل
کار حسابرســی برای چرخه معامله را تحت تأثیر قرار دهد .در بدترین حالت ،هنگامیکه حسابرسان
با هدفهای متضادی مواجه میشــوند ،یا باید با کمترین هزینــه کار کنند ،در حالیکه کیفیت کار
حسابرســی بــا کاهش برخی از روشهای ضروری حسابرســی ،تحت تأثیر قــرار میگیرد و یا تمام
روشهای حسابرســی را برای حفظ کیفیت حسابرسی در ســطح باال انجام دهند که در اینصورت
ممکن است ســودآوری کار با افزایش هزینههای حسابرســی کاهش یابد .از اینروی ،حسابرسی از
دیرباز بهعنوان حرفهای با سطوح باالی استرس شناخته شده است (وال 5و همکاران.)2013 ،
رابطه عملکرد و استرس بدین صورت است که عملکرد شخص ،زمانی در باالترین سطح خود قرار
دارد که میزان استرس در حد متوسط باشد و هر اندازه میزان استرس از این سطح باالتر یا پایینتر
دیگر ،هر اندازه که
رود به همان نسبت از عملکرد کاسته میشود (مرویان و الری .)۱۳۹۴ ،بهعبارت
ٌ
مطالبات یا خواســتههای محیطی افزایش یابد و توانایی فرد در پاســخ به این مطالبات کاهش یابد،
احتمال این که اســترس موجب بروز عوارض منفی شــود ،بیشتر اســت ،که این امر به نوبه خود در
ســطوح باالتر ،منجر به فرسودگی شغلی میشــود .به این ترتیب ،فرسودگی شغلی پاسخی طوالنی
مدت به عوامل استرسزا و هیجانهای شدید در محیط کار است .بر اساس نتایج برخی از پژوهشها،
اســترس باالی ناشــی از کار یکی از دالیل اصلی بروز فرسودگی شــغلی ،نارضایتی شغلی و عملکرد
شــغلی ضعیف اســت (یان و زی .)2016 ،6از اینروی ،توجه به آثار اســترس و فرسودگی شغلی بر
عملکرد شغلی کارکنان امری ضروری است .این در حالی است که در محیط حسابرسی ،فشار زمانی
تقریباً همیشــه وجود دارد .حسابرسان باید ضمن حفظ کیفیت حسابرسی تالش نمایند تا در مهلت
3-Parker & Decotiis
4-Edwards
5- Wal
6- Yan & Xie
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زمانی مقرر شــده توســط صاحبکار و در محدوده بودجه اختصاص داده شده آن را به اتمام برسانند
(پیچوا.)2008 ،7
کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهشهای تجربی انجام شده در این زمینه ،بهنوعی در رابطه با ریسک
حسابرسی تعریف شده است .ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورتهای مالی
حــاوی تحریف با اهمیت ،نظر نامعتبر ارائه کند .برای مثال ،دیآنجلو )1981( 8کیفیت حسابرســی
را بهعنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریفهای بااهمیت موجود در صورتهای مالی که توســط
حسابرس کشف نشــده اســت؛ و (ب) گزارش تحریفهای مذکور ،تعریف نموده است .اکثر تعاریف
دیگر از کیفیت حسابرسی بهرغم تفاوتها ،برخی از ویژگیهای تعریف دیآنجلو را بازتاب میدهند.
در ادبیات حســابداری و حسابرسی ،برخی از پژوهشها ،پیامدهای استرس شغلی را مورد بررسی
قرار دادهاند .این پیامدها شــامل عملکرد ضعیف ،نارضایتی شغلی ،فرسودگی شغلی و تمایل به ترک
حرفه است و خطرات بالقوه این عوامل بهطور ذاتی با حرفه حسابرسی همراه بوده و میتواند تصور و
اعتماد عمومی را نسبت به حرفه حسابرسی خدشه دار کند (فیشر2001 ،9؛ دیزورت و لورد1997 ،10؛
سوینی و سامرز2002 ،11؛ فوگارتی 12و همکاران.)2000 ،
البته نتایج تحقیقات در این زمینه متناقض است .مث ً
ال کمبل 13و همکاران ( )1988عنوان میکنند
حسابرســان به دلیل ماهیت کارشــان در معرض محیطی اســترسزا قرار دارند که بر عملکرد آنها
تأثیر میگذارد .اما یان و زی ( )2016نشــان دادند استرس بر کیفیت حسابرسی تاثیری ندارد .آنها
دریافتند در حسابرسی نخستین به دلیل شناخت کمتر حسابرسان از ساختار کلی عملیات و محیط
کنترلی صاحبکار ،وجود عوامل استرسزای ناشی از ادراک حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی
دارد و ادراک از استرس شغلی به ویژگیهای فردی حسابرس بستگی دارد.
در واقع طبق تئوری انگیزش ،زمانی که کنترل شــغلی مؤثر و مطالبات شغلی وجود داشته باشد،
اثر استرس بر کیفت حسابرسی محدود و یا حتی سودمند خواهد بود (برگرفته از یان و زی)2016 ،
بررســی متون تحقیقاتی حسابرســی در ایــران با توجه به ویژگیهای خــاص محیط اطالعاتی و
اقتصادی ایران و شــرایط حاکم بر آن نشــان میدهد که شواهد تجربی کافی در این خصوص وجود
نداشــته و نیازمند بررســی بیشتر است .لذا این پرســش طرح میگردد که با توجه به شرایط خاص
محیط فعالیت حسابرســان از نظر میزان مطالبات شغلی ،رقابت و نوع کنترلهای شغلی ،آیا استرس
کاری حسابرســان بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد؟ و آیا در شرایط حسابرسی نخستین این تأثیر در
صورت وجود ،متفاوت خواهد بود؟
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پاسخ به سؤاالت فوق میتواند برای مدیریت منابع انسانی و آموزش در مؤسسات حسابرسی ،بینش
الزم را فراهم نموده و انگیزه بهبود در روشهای رسیدگی و کنترل را افزایش دهد.
با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سؤاالت فوق و شناسایی تأثیر استرس کاری
حسابرسان بر کیفیت کار آنها و بررسی این رابطه در شرایط حسابرسی نخستین انجام گرفته است.
 -2مروری بر پیشینه تحقیق
 -2-1پیشینه داخلی

حساسیگانه و آذینفر ( )1389به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی
 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سالهای  1380تا 1384
پرداختند .بههمین منظور مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حســابداران رسمی در زمره مؤسسات
حسابرســی کوچک و ســازمان حسابرســی بهدلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس
بزرگ قرار گرفت .کیفیت نیز از طریق مقایســه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارشهای
حسابرســی به تفکیک پنج نوع تحریف ،از طریق مقایســه گزارش حسابرســی سال جاری و گردش
ســود و زیان انباشته سال آتی انجام شده است .روش مورد استفاده ،روش پژوهش دو وجهی بوده و
تحلیلهای آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرســی و
اندازه حسابرس بود.
یعقوبنژاد و همکاران ( )1391به بررســی ارتباط بین شــاخصهای مکتب تردیدگرایی و کیفیت
حسابرســی بر روی  150حسابرس در قالب ده موسسه حسابرســی پرداختند .برای محاسبه تردید
حرفهای بهصورت میدانی از حسابرسان مستقل در مورد وضعیت معیارها و سطح اجرای تردیدگرایی
مورد اســتفاده آنها در انجام حسابرسی با استفاده از ابزار پرسشنامه کتبی و مصاحبه سؤال گردید.
متغیر کیفیت حسابرســی از طریق مقایســه بندهای اشکال گزارش حسابرسی سال جاری و گردش
ســود و زیان انباشته سال آتی ،با هدف شناســایی انحرافات کشف شده محاسبه شد .نتایج پژوهش
نشان داد که بین شاخصهای تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی معتمد بورس
تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
محمدیپور و غالمی ( )1391در بررسی اثر فشارهای روانی و فرسودگی شغلی حسابرسان مستقل
بر کیفیت گزارشهای حسابرســی به این نتیجه رسیدند که اظهارنظر تحت استرس باال و فرسودگی
شــغلی باعث اختالل در عملکرد حسابرســان میشــود و اظهارنظر حرفهای آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد علوی و همکاران ( )1394به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رســمی ایران با استفاده از دادههای  142مؤسسه حسابرسی در دوره زمانی
 1387الی  1391پرداختند .کیفیت با امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی سنجیده شد .نتایج
حاصل از آزمون فرضیهها ،نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای کیفیت حسابرسی شامل
تعداد حسابداران رسمی تحت استخدام ،تعداد کارکنان حرفهای و قدمت مؤسسه حسابرسی با امتیاز
کنترل کیفیت حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان متغیرهای تعداد شرکا و تعداد کارهای مؤسسه
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 -2-2پیشینه خارجی

چن و سیلورســون )2008( 14به بررســی تأثیر جایگاه کنترل (نوع نگرش و قدرت فرد بر کنترل
رویدادها) بر رضایت شغلی ،استرس حاصل از شغل و عملکرد شغلی در بین حسابداران و حسابرسان
کشور تایوان پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که جایگاه کنترل در حسابداران (جایگاه کنترل
درونی یا بیرونی) نقش مهمی در پیشبینی میزان رضایت شــغلی ،استرس و عملکرد حسابرسان در
مؤسسات حسابرســی تایوانی دارد .همچنین ،افراد با جایگاه کنترل داخلی باالتر ،سطوح پایینتری
از اســترس و سطوح باالتری از رضایت شغلی و عملکرد را تجربه میکنند .افزون بر این ،اگر استرس
شغلی بهطور مناسبی کنترل نشود ،رضایت شغلی پایین ،عملکرد کاری ضعیف و اثرات جسمی منفی
را به همراه دارد.
جونز 15و همکاران ( )2010در بررســی تأثیر شیوه زندگی ســالم به عنوان یک سازوکار مقابلهای
برای نقش استرس و دستاوردهای کارایی شغلی در بین حسابرسان با استفاده از الگوی پژوهش بین
رشــتهای ،نشان دادند استرس با میانجیگری فرسودگی شغلی و اثری که بر سالمت روان میگذارد،
تأثیر منفی بر کارایی شغلی دارد .با این وجود ،میتوان با اجرای یک شیوه زندگی سالم ،اثرات منفی
استرس و فرسودگی شغلی را بر سالمت روان نیز کاهش داد.
موهدنور )2011( 16در پژوهشــی به بررســی این موضوع پرداخته است که آیا درک بیشتر ابهام و
تعارض به عنوان عوامل زیرمجموعهای استرس با عملکرد شغلی در ارتباط است یا خیر؟ وی دادهها را
با استفاده از پرسشنامههای الکترونیکی تکمیل شده به وسیله  1735حسابرس عضو  4مؤسسه بزرگ
مالزیایی جمع آوری کرد و با استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری آزمون کرد .نتایج پژوهش وی
نشان داد عملکرد شغلی فقط تحت تأثیر ابهام نقش است و رابطه بین تعارض نقش با عملکرد شغلی
بااهمیت نیست.
14- Chen and Silverthorne
15- Jones
16- MohdNor
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حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی است .همچنین نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار
بین درآمد سالیانه مؤسسه حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی بود.
کرمی ،وکیلی فرد و مزینانی ( )1395به بررسی ارتباط بین فشار زمانی ،پیچیدگی کار و اثربخشی
حسابرسی در دیوان محاسبات کشور پرداختند .روش تحقیق پیمایشی و جامعه شامل کل حسابرسان
در ردهها و پســتهای مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور بود که از بین
آنها  25نفر بهصورت تصادفی خوشــهای انتخاب گردید .ابــزار اندازهگیری اطالعات مورد نیاز این
تحقیق پرسشــنامه بود .نتایج پژهش بیانگر ارتباط منفی بین فشار زمانی ،پیچیدگی کار و اثربخشی
حسابرســی در دیوان محاسبات کشور میباشد و بین برنامهریزی حسابرسی و اثربخشی رابطه مثبت
وجود دارد.
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ایتتونن 17و همکاران ( )2013در پژوهشــی که در ســال  2011در میان شــرکتهای بازار اوراق
بهادار فنالند انجام دادند ،دریافتند کیفیت حسابرســی با جنســیت شــرکای حسابرسی رابطه دارد.
آنها کیفیت حسابرســی را از طریق اقالم تعهدی اختیاری اندازهگیری نمودند .آنها نشــان دادند
شــرکتهایی که توســط شریک زن ،حسابرسی میشــوند ،در مقایسه با سایر شــرکتها ،مدیریت
ســود کمتری دارند ،همچنین به این نتیجه رســیدند که در اینگونه شرکتها مدیریت سود از نوع
حداکثرسازی و حداقلسازی سود کمتر از سایر شرکتها است.
یوتامی و نهارتیو )2013( 18در پژوهشــی به بررســی اثر تعدیل کننده نوع شــخصیت تحت تأثیر
عوامل اســترسزای شــغلی شــامل ابهام نقش ،تعارض نقش و گرانباری نقش بر فرسودگی شغلی
حسابرســان پرداختند .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشــنامههای جمعآوری شــده ،که به
وسیله  580حسابرس در ردههای سرپرست ،سرپرست ارشد و مدیر در مؤسسات حسابداری جاکارتا،
سیمارانگ ،پالمبانگ و یوگیاکارتا تکمیل شده بود ،نشان داد که نوع شخصیت ،تأثیر تعارض نقش و
گرانباری نقش را بر فرسودگی شغلی تشدید میکند در حالیکه شواهدی مبنی بر تأثیر ابهام نقش
بر فرسودگی شغلی یافت نشد.
بولین 19و همکاران ( )2014در بررســی تأثیر چرخش حســابرس و تجربه و تخصص حرفهای او
بر کیفیت حسابرســی با استفاده از نمونهای شــامل  226دانشجوی داوطلب در مقطع کارشناسی از
دانشگاههای بزرگ آمریکا نشــان دادند چرخش اجباری حسابرس ،موجب بهبود کیفیت حسابرسی
میشود ،البته به شرط آنکه حسابرس درستکاری و صداقت مدیریت را باور داشته باشد.
ویارســی 20و همکاران ( )2014به بررســی تأثیر عوامل اســترسزای شغلی شــامل ابهام نقش،
تعارض نقش و ازدیاد نقش بر فرســودگی شغلی حسابرسان از طریق متغیر مداخلهگر هوش هیجانی
پرداختند .دادهها با اســتفاده از پرسشــنامهای جمعآوری شد که بهوســیله  105حسابرس در تمام
مؤسسات حسابداری اندونزیایی تکمیل شده بود .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که هوش هیجانی
عامل تضعیف کننده اثر ابهام نقش ،تعارض نقش و ازدیاد نقش بر فرســودگی شــغلی حسابرسان در
مؤسسات حسابرسی اندونزیایی است.
یان و زی ( )2016به بررسی چگونگی تأثیر استرس کاری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در کشور
چین طی سالهای  2009تا  2013پرداختند .آنها برای سنجش استرس کاری از نمره کسب شده
از تعداد کار حسابرســی و حجم فعالیت شرکت حسابرسی شده استفاده نمودند .کیفیت حسابرسی
نیز از طریق کیفیت اقالم تعهدی محاسبه شد .نتایج نشان داد استرس بر کیفیت حسابرسی تاثیری
ندارد و در حسابرســی نخســتین یک رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد و ادراک از استرس
شغلی به ویژگیهای فردی حسابرس بستگی دارد.
17- Ittonen
18- Utami & Nahartyo
19- Bowlin
20- Wiryath
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21- Karasek
22- Landsbergis
23- Fletcher and Jones
24- Greenberger
25- Dwyer and Ganster
26- Rhode
27- Margheim
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 -3مبانی نظری فرضیهها
طبق مدل کنترل  -مطالبات پیشــنهاد شده توســط کاراسک ،)1979( 21استرس کاری دارای دو
جنبه کلیدی اســت 1 :مطالبات شغلی و کنترل شغلی؛ بنابراین اثر استرس کاری حسابرس بستگی
به تعامل بین مطالبات شــغلی صاحبکار و کنترل شــغلی از سوی حسابرس دارد .مطالبات شغلی به
ســختی و حجم کار ،از جمله مبلغ کار ،زمان و تضاد نقش اشــاره میکنند؛ کنترل شغلی عبارتست
از پاســخ فرد به مطالبات شــغلی شامل اســتراتژیهای کنار آمدن با صاحبکار و مکانیزمهای حل
تعارضات اســت .مطالعات قبلی نشان میدهد که اســترس کار حسابرسی با افزایش مطالبات شغلی
صاحبکار رابطه مثبت دارد و بطور معکوس نیز با کنترل شــغلی از ســوی حســابرس مرتبط است
(لندبرگیس1988 ،22؛ فلچر و جونز .)1993 ،23عالوه بر این ،کنترل شــغلی توســط حسابرس برای
بهبود رضایت شــغلی و عملکرد شــغلی ،مفید به نظر میرسد (گرینبرگر 24و همکاران1989 ،؛ دوایر
و گانســر .)1991 ،25مطالبات شــغلی در حسابرسی (استرسزاها) طیفی را تشکیل میدهند از فشار
زمانی ،حجم کاری ،کنترل هزینه و ارزیابی عملکرد تا مسئولیتپذیری و ریسک پیگیریهای قانونی.
از منظر مطالبات شــغلی ،توانایی کنترل شغلی حسابرسان (استراتژیهای کنار آمدن) معموالً شامل
برنامهریزی ،تخصیص نیروی انسانی و تأمین منابع مادی ،تنظیم برنامه حسابرسی و غیره است.
فشــار زمانی ،یکی از نگرانیهای اصلی در حسابرسی است .مطالعات زیادی نشان میدهد که فشار
زمانی ،از جمله محدودیت زمانی و فشار بودجه زمانی ،عامل اصلی تأثیر گذار در رفتار حسابرس است
(رود1978 ،26؛ مارگیــم 27و همکاران .)2011 ،در محیط اقتصادی ایران ،حسابرســان با محدودیت
زمانی مشخصی مواجه هستند؛ زیرا باید تمام کارهای حسابرسی را در زمان مشخص شده پایان دهند
و گزارش حسابرســی منصفانه را ارائه دهند .معموالً ،روند حسابرسی وقتی پروژه حسابرسی بزرگتر
اســت پیچیده تر میشود و حسابرسان حجم کار بیشــتری را تحمل میکنند و زمان مدیدی طول
میکشد که نتایج حسابرسی در غالب گزارش ارائه گردد و بنابراین فشار زمانی در این مورد به وضوح
دیده میشــود .دوم ،حسابرسان معتمد بهطور متوسط صورتهای مالی بیش از سه شرکت پذیرفته
شده در بورس را امضا میکنند و مسئولین حسابرسی بهطور متوسط گزارش حسابرسی بیش از چهار
شــرکت را امضا میکنند که به این معنی است که آنها با مقدار مشخصی از استرس در مورد زمان
بودجه شده درگیر هستند (کرمی ،وکیلی فرد و مزینانی.)1395 ،
موضوع دوم ،حجم کار و فرســودگی شغلی اســت .در ایران ،حسابرسی به عنوان یک خدمت ویژه
با اســترس باال ،اما با رضایت شغلی کم شــناخته شده است .بهطور کلی ،در دوره حسابرسی ساالنه،
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حسابرس مســئولیت سرپرستی چندین پروژه را متعهد میشــود و پروژههای حسابرسی پیچیدهتر
دارای شــدت کاری بیشتر اســت .با وجود زیادی حجم کار ،حسابرس و تیم او اغلب اقدامات نظارتی
نیز انجام میدهند که موجب افزایش ســاعات کار آنها در طول چندماه میگردد که بدون شــک بر
کارایی و اثربخشی کار حسابرسی تأثیر منفی میگذارد (مرویان و الری.)1394 ،
عالوه بر این ،هرچه نشــانههای فرســودگی شــغلی قویتر باشد ،فشــار کاری بیشتر خواهد بود.
فرسودگی شغلی حسابرسان میتواند منجر به خستگی عاطفی ،خستگی شدید یا حتی مسخ شخصیت
شــود .عواقب بالقوه چنین رفتارهایی ،شک و تردید درونی ،پذیرش شواهد مشکوک؛ بازنگری کمتر
یا انجام ندادن برنامههای حسابرســی وقتگیر اســت که همه اینها تأثیر مضاعف بر کاهش کارایی
حسابرسی دارند (سوئینی و سامرز .)2002 ،برخالف استرس در سطوح پایین ،که ممکن است تأثیر
مثبت بر عملکرد شــغلی حسابرسان داشــته باشد ،استرس زیاد که نتیجه آن فرسودگی شغلی است
تأثیراتی زیانآور برای سازمان و حسابرس دارد (کردس و دوگرتی .)1993 ،28ضمن آنکه استرس در
سطوح باال نیز میتواند تأثیر منفی بر عملکرد شغلی حسابرسان داشته باشد .براساس نتایج برخی از
پژوهشها ،اســترس باالی ناشی از کار یکی از دالیل اصلی بروز فرسودگی شغلی ،نارضایتی شغلی و
عملکرد شغلی ضعیف است (اسماعیل و تان .)2011 ،29نتایج پژوهشها نشان میدهد که استرس و
فرســودگی شغلی با عملکرد شغلی ،جو سازمانی ،ارتقاء کارکنان ،محیط شغلی و سازگاری با محیط
و واکنشهای رفتاری و فیزیکی رابطه معناداری دارد (ســیهه 30و همکاران .)2004 ،در واقع ،سطح
عملکرد شغلی به میزان فشار کاری و مشکل یا آسان بودن آن بستگی دارد و چنین استدالل میشود
که رابطه عملکرد و اســترس بهصورت یک تابع معکوس  Uشــکل اســت .طبق نظریه  Uمعکوس،
عملکرد شــخص زمانی در باالترین ســطح خود قرار دارد که میزان اســترس در حد متوسط باشد و
هر اندازه میزان اســترس از این سطح باالتر یا پایینتر رود بههمان نسبت از عملکرد کاسته میشود.
در حسابرســی نیز این نظریه بهوســیله برخی از پژوهشها پشتیبانی شده است و نشان میدهد که
استرس در حرفه حسابرســی اغلب دارای رابطه ای منحنی شکل با عملکرد شغلی حسابرسان است
(مودنور .)2011 ،بهعنوان نمونه ،نتایج پژوهش چو )1995( 31نشــان داد زمانی که حسابرسان سطح
متوســطی از استرس یا فشــار را در محیط کار خود احساس میکنند ،عملکرد آنها در حد مطلوب
اســت .با این حال ،اگر حسابرسان ســطح شدیدتری از استرس را دریافت کنند عملکرد آنها بهطور
قابل توجهی کاهش مییابد .بنا بر آنچه در باال عنوان شــد ،فرضیه  1تحقیق به شــرح ذیل تدوین
گردید:
فرضیه اول :استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارد.
یان و زی ( )2016دریافتند تغییر حسابرس میتواند یکی از مغیرهای میانجی در رابطه فوق باشد.
28- Cordes and Dougherty
29- Ismail and Tan
30- Hsieh
31- Choo
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 -4روش پژوهش
 -4-1روش پژوهش

این تحقیق از نوع تحقیقات شــبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری میباشد و از حیث
هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی میباشــد .روش پژوهش حاضر از نوع اســتقرایی و پسرویدادی (با
اســتفاده از اطالعات گذشته) و روش آن همبستگی میباشد .قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره زمانی
 1382تــا  1395میباشــد .دادههای مورد نیاز تحقیق بهروش کتابخانــهای و از صورتهای مالی و
یادداشتهای پیوست آنها و به کمک نرمافزارهای پایگاه داده جمعآوری گردیده است.
 -4-2جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در
این پزوهش انتخاب جامعه آماری در دســترس با توجه به اعمال محدودیتها و شرایط به شرح زیر
انجام شده است.
 -1طــی دوره تحقیــق ،هیچگونه توقف یا تغییر فعالیت نداشــته و دوره مالی خود را تغییر نداده
باشــند .زیرا کیفیت حسابرس از طریق کیفیت اقالم تعهدی سنجیده شده است و در اندازهگیری آن
نیاز به دادههای ســاالنه ،به منظور حفظ ویژگی قابلیت مقایســه و همگونی دادهها ،است که توقف
فعالیت و تغییر دوره مالی این ویژگی را مخدوش میســازد .همچنین تغییر فعالیت غالباً به شــکل
تبدیل شــدن به هلدینگ است که در اینصورت بواسطه سرمایهگذاری بودن ماهیت فعالیت شرکت،
روش مورد اشاره برای سنجش کیفیت اقالم تعهدی برای آنها مناسب نخواهد بود.
 -2اطالعات مورد نیاز از شرکتها برای تحقیق دردسترس باشد.
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برای ارزیابی ریســک حسابرسی در حین حسابرسی نخستین ،حسابرس باید شواهد کلی و جامع از
فعالیت صاحبکار بدست آورد .برای کسب شواهد در مورد ویژگیهای عملیاتی صاحبکار ،رویههای
حســابداری ،توسعه صنعتی و دیگر اطالعات در این مورد ،حسابرس نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در
منابع انسانی و تحمیل هزینههای بیشتر حسابرسی اولیه به صاحبکار جدید ،شامل ساعات کار ،منابع
انســانی و مادی و غیره در مقایســه با سالهای بعدی دارد .حسابرس مسئول است ساعات کار کمتر
و منابع حسابرســی کمتری را برای دســتیابی به منافع خود انجام دهد که این موضوع باعث ایجاد
تضاد مســتقیم بین مطالبات کارفرما و کنترل شغلی توسط حسابرس میشود .عالوه بر این ،با ایجاد
تضاد بیشــتر ،استرس کاری بیشــتر و اثرات منفی آن احتماالً بوجود میآید و عواقب منفی بیشتری
در حسابرسی ،از جنبه ارائه شــواهد کافی و کارایی قضاوت حسابرسی ،همچنین در حسابرسیهای
ســالهای بعد به همراه دارد .بنا بر آنچه در باال عنوان شــد ،فرضیه  2تحقیق به شــرح ذیل تدوین
گردید:
فرضیه دوم :تأثیر اســترس کاری حسابرســان بر کیفیت حسابرسی در حسابرسی نخستین بیشتر
مشاهده میشود.
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تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

 -3فعالیت تولیدی داشــته باشند .زیرا دادههای مورد اســتفاده در سنجش کیفیت اقالم تعهدی
مانند درامد فروش در شــرکتهای تولیدی و غیرتولیدی ماهیتاً متفاوت اســت و از آنجایی که این
متغیر ،متعیر وابســته تحقیق است ،بی توجهی به این شرط میتواند منجر به تغییرات ناخواسته در
رفتار این متغیر گردد.
 -4شرکتها قبل از سال  82در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1395از تابلوی بورس خارج
نشده باشند.
با توجه به شرایط و محدودیتهای مطرح شده فوق 168 ،شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید .در مجمو
 -4-3متغیرهای تحقیق
 -4-3-1متغیر وابسته :کیفیت حسابرسی

در این پژوهش ،بر اســاس تحقیقیــان و زی ( ،)2016از مدل تعدیل شــده جونز ( )1995برای
ســنجش کیفیت اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده شد .اقالم تعهدی
اختیاری اقالمی هســتند که میتوان برای مدیریت ســود آنها را دستکاری کرد و در جهت کسب
منافع بیشــتر عمل کرد .بسیاری از پژوهشگران از جمله بکر 32و همکاران ( )1998عقیده دارند که
این شــاخص ،برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی مناسب اســت ،زیرا هر اندازه سطح اقالم تعهدی
اختیاری یک شــرکت بیشتر باشد ،امکان وجود مدیریت سود توســط آن واحد بیشتر خواهد بود و
این بدان معناســت که حسابرس نتوانسته است بهنحو مناسب از بروز آن جلوگیری کند و در نتیجه
کیفیت سود در سطح پایینی بوده است (سجادی و همکاران .)1391 ،بهمنظور تخمین اقالم تعهدی
اختیاری از آخرین نســخه مدل تعدیل شده جونز ( )1995که توسط کوتاری 33و همکاران ()2005
برای تفکیک اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بکار رفته ،اســتفاده میشــود .در این روش اقالم
تعهدی از تفاوت سود و جریانهای نقدی عملیاتی به شرح رابطه زیر بدست میآید.

()1
 ،کل اقالم تعهدی؛

 ،ســود (عایــدات) و

در ایــن رابطه،
عملیاتی است.
سپس برای محاسبه اقالم تعهدی غیر اختیاری ،مدل زیر برازش گردد:

 ،جریانهای نقدی

()2
در ایــن مــدل،

 ،جمع اقالم تعهدی شــرکت؛

 ،جمع داراییهــای ابتدای دوره؛
32- Becker
33- Kothari

سال نوزدهم

شماره  74بهار 98

()3
در صورتیکــه کل اقالم تعهدی غیراختیاری از جمع کل اقالم تعهدی کســر گردد ،اقالم تعهدی
اختیاری حاصل خواهد شد .بنابراین اقالم تعهدی اختیاری به صورت رابطه  4محاسبه میشود:

()4
 -4-3-2متغیر مستقل :استرس کاری حسابرس

مطابق با یان و زی ( )2016اســترس کاری حسابرس بر اساس تعداد شرکتهای حسابرسی شده
به وســیله حسابرس و بر اساس اندازه (لگاریتم طبیعی کل داراییها) شرکتهای حسابرسی شده ،و
حجم صورتهای مالی مورد رسیدگی (حجم کار) و بر اساس تعداد امضاهای روی گزارش حسابرسی
به شرح رابطه  5محاسبه میگردد:

()5
در این فرمول نشاندهنده مؤسسات حسابرسی و نشاندهنده شرکتهای عضو جامعه آماری در
دسترس میباشند .در رابطه باال شرکتهای حسابرسی شده  jبه وسیله مؤسسات حسابرسی ؛
لگاریتم کل داراییها n ،تعداد کل شــرکتهای عضو جامعه آماری در دســترس که توسط موسسه
حسابرســی در سال مالی مورد مطالعه حسابرسی شدهاند و  mتعداد امضاهای مربوط به سرپرست و
مسئول کار در هر گزارش حسابرسی شرکت  jاست .گزارش حسابرسی اغلب شامل مهر و دو امضای
سرپرســت و مسئول کار میباشــد و با این توصیف عدد  2را میتوان به آن اختصاص داد .در رابطه
بیانگر متوســط اســترس کاری است که توسط دو یا سه حســابرس امضاء کننده گزارش
فوق
حسابرســی یک شرکت خاص تحمل میشــود .با توجه به اینکه در این تحقیق از مفهوم جامعه در
دسترس استفاده شده است در تعیین مقادیر متغیر استرس حسابرس ،تنها بر شرکتهای صاحبکار
عضو جامعه در دسترس اکتفا شده است.

تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

تغییر در حسابها و اسناد
تغییر در خالص درآمد شرکت نسبت به سال قبل؛
نسبت بازده داراییها است.
ناخالص اموال ،ماشــینآالت و تجهیزات؛
دریافتنی؛
بعد از برآورد مدل فوق ،ضرایب  ،و و را استخراج کرده و برای محاسبه اقالم تعهدی غیر
اختیاری مورد استفاده قرار گرفتند:
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 - 4-3-3متغیر تعدیلگر :حسابرسی نخستین

تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

این متغیر یک متغیر مجازی اســت و برای شرکتهایی که موسسه حسابرسی معتمد بورس برای
اولین بار گزارش ساالنه آنها را رسیدگی میکند ،یک و در غیر اینصورت صفر منظور میشود .برای
محاسبه این متغیر با مقایسه موسسه امضا کننده گزارش حسابرس در سال مالی مورد بررسی نسبت
به سالهای قبل ،اگر حسابرس تغییر کرده باشد ،در آن سال مالی برای آن شرکت حسابرسی شده،
حسابرسی نخستین صورت گرفته است که مقدار یک میگیرد.
 -4-3-4متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی پژوهش بر اســاس تحقیقیان و زی ( )2016انتخاب شدند که شامل موارد زیر
خواهند بود.
اندازه مؤسســه حسابرسی ( :)ASizeدر صورتیکه حسابرس ،سازمان حسابرسی یا مؤسسه مفید
راهبر باشد .عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود میگیرد (علوی طبری و حاجی مرادخانی،
.)1394
دوره تصدی حسابرس ( :)TAاگر دوره تصدی حسابرس چهار سال باشد عدد یک را اختیار میکند
در غیر این صورت عدد صفر میگیرد (نمازی و همکاران.)1390 ،
) :جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم میزان فروش شرکتها استفاده
اندازه شرکت (
شده است (سیرانی و سلطان آبادی.)1392 ،
جریان وجه نقد عملیاتی ( :)Cfاز طریق خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی هر سهم
محاسبه میشود (یان و زی.)2016 ،
زیان ( :)lossدر صورت وجود زیان شــرکت برابر  1و در غیر این صورت صفر اســت (یان و زی،
.)2016
) :از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق
فرصتهای رشد (
صاحبان ســهام بهعنوان نمایندهای برای رشد شرکت استفاده شده است .ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام شــرکت برابر قیمت سهام شرکت در آخر سال در تعداد سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام ،جمع حقوق صاحبان سهام در تاریخ ترازنامه است (یان و زی.)2016 ،

()6
عمر شــرکت ( :)Ageلگاریتم سالهای فعالیت شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1395
(قاسمی و نیکبخت.)1394 ،
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 -5یافتههای پژوهش
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 -5-1آمار توصیفی

جدول ( )1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
کیفیت حسابرسی (

)

استرس کاری حسابرسان
)
(
دوره تصدی (
اندازه شرکت (

)
)
)

نسبت جریان نقد (

)

فرصت رشد شرکت (
عمر شرکت (

)

کمترین
مقدار

بیشترین
مقدار

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

0/00011

0/98

0/111

0/109

2/680

12/31

1/54

5/80

3/762

1/321

0/283

-1/128

1

11

2/926

2/171

1/598

2/561

9/35

19/07

13/532

1/432

0/555

0/782

-0/68

0/89

0/1323

0/163

0/408

2/568

-12/59

11/25

0/5634

0/945

-2/343

52/93

0/69

4/55

2/726

0/566

-0/072

0/914

کمترین مقدار قدر مطلق میزان اقالم تعهدی اختیاری  0/00011مربوط به شــرکت پتروشــیمی
فارابی در سال  1395بوده است که نشان میدهد شاخص کیفیت حسابرسی در شرکت مذکور نسبت
به کل سال شرکتهای مورد مطالعه بیشترین مقدار را دارد و بیشترین مقدار قدر مطلق میزان اقالم
تعهدی اختیاری  0/982مربوط به شــرکت ایران مرینوس در ســال  1392بوده که نشــان میدهد
شرکت مذکور در سال  1392کمترین کیفیت حسابرسی را داشته است.
ضریب چولگی متغیرها بیانگر آن اســت که به جز شاخصهای رشد شرکت ،عمر شرکت و تجربه
کاری در ســایر متغیرهای پژوهش چولگی به ســمت راســت وجود دارد که نشــان میدهد تعداد
شــرکتهایی که مقادیر کمتر از میانگین داشتهاند به مراتب بیشــتر از تعداد شرکتهایی است که
مقادیر باالیی داشــتهاند .نتایج جدول  2نشان میدهد که به جز استرس کاری حسابرس ،کشیدگی
سایر متغیرهای پژوهش بیشتر از توزیع نرمال میباشد.
در ایــن پژوهش عالوه بــر متغیرهایی که در جدول ( )1ارائه شــده ،متغیرهای اندازه موسســه
حسابرســی و زیانده بودن دارای مقیاس اندازهگیری اسمی بوده و برای بررسی توصیفی آنها الزم
است از جداول فراوانی استفاده نمود که در ادامه ارائه شده است.

تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به شرح جدول ( )1است.
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جدول ( )2فراوانی اندازه حسابرس و وضعیت زیانده بودن شرکت

تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

شرح

تعداد

درصد

حسابرس شرکت سازمان حسابرسی یا موسسه مفید راهبر نمیباشد

1530

76/8

حسابرس شرکت سازمان حسابرسی یا موسسه مفید راهبر میباشد

461

23/2

شرکت زیانده نبوده است

1693

85

شرکت زیانده بوده است

298

15

این جدول گرایش شرکتهای بورسی را در انعقاد قرارداد با شرکتهای غیر از سازمان حسابرسی
یا موسســه مفید راهبر نشــان میدهد که میتواند نشانهای از کاهش اعتماد این شرکتها نسبت به
کیفیت حسابرسی این دو موسســه و یا سیاستهای قیمتگذاری سایر مؤسسات در شرایط رقابتی
کنونی باشد.
 -5-2آمار استنباطی
 -5-2-1بررسی نرمال بودن متغیر وابسته (کیفیت حسابرسی)

برای بررســی نرمال بودن توزیع متغیر کیفیت حسابرســی از آماره جارگ برا استفاده شده است.
خالصه نتایج آزمون فوق در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( )3خالصه نتایج آزمون جارگ  -برا برای دادههای اولیه
شرح

کیفیت حسابرسی

آماره آزمون

14891/44

سطح معناداری

0/000

نتایج جدول فوق بیانگر آن اســت که ســطح معنــاداری متناظر با آزمون مذکــور برای کیفیت
حسابرسی کمتر از  0/05میباشد لذا با اطمینان  0/95فرض نرمال بودن مشاهدات متناظر با متغیر
مذکور برای اطالعات اولیه رد میشود .جهت ارزیابی دقیقتر نمودار جعبهای متناظر با متغیر مذکور
در ادامه ارائه میشود.
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نمودار ( )1نمودار جعبهای متناظر با کیفیت حسابرسی به تفکیک سالهای مورد مطالعه
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

از نمودار ( )1دو مطلب آشــکار میگردد .اوالً در اطالعات جمع آوری شــده برای شاخص کیفیت
حسابرسی مشاهدات دور افتاده وجود دارد و ثانیاً تقریباً در تمامی سالهای مورد مطالعه خط میانی
(میانه شاخص کیفیت حسابرسی) در وسط جعبه قرار ندارد و تعداد مشاهدات دور افتاده بیش از حد
انتظار میباشد و نمیتوان با حذف آنان انتظار انحراف در نتایج را از بین برد ،لذا از تبدیل لگاریتمی
برای هموارســازی مشاهدات استفاده شد .سطح معناداری آزمون یاد شده برای اطالعات تبدیل شده
در متغیر کیفیت حسابرسی بیش از  0/05میباشد .لذا فرض نرمال بودن مشاهدات تائید میشود.
جدول ( )4خالصه نتایج آزمون جارگ  -برا برای دادههای تبدیل شده
کیفیت حسابرسی
آماره آزمون

1/457

سطح معناداری

0/109

تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی
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 -5-2-2بررسی فرضیههای پژوهش

مدل رگرسیون برازش شده برای آزمون فرضیه اول بصورت زیر است:

تأثیر استرسکاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

()7

اســترس کاری حسابرســان شــرکت،
کیفیت اقالم تعهدی اختیاری،
در این مدل
اندازه شرکت،
دوره تصدی حســابرس،
اندازه مؤسســه حسابرسی،
فرصتهای رشد
جریان نقدی عملیاتی شرکت :LOSSit ،متغیر مجازی زیان شرکت،
عمر شرکت است.
شرکت،
نشاندهنده رابطه بین متغیرهای استرس کاری
در مدل رگرسیونی مذکور ضریب رگرسیونی
حسابرســان و کیفیت حسابرسی میباشد .لذا در صورتیکه ســطح معناداری متناظر با آن کمتر از
 0/05باشــد فرضیه تائید میگردد .در گام اول اجرای مدل رگرســیونی با استفاده از آزمون لیمر
میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشــخص کرد .نتایج آزمون مذکور در جدول ( )5گزارش
شده است.
جدول ( )5آزمون  Fلیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

2/123

()180 ،1751

0/000

پانل دیتا

نتایــج آزمــون  Fلیمر در جدول مذکور بیانگر مناســب بودن روش پانل دیتــا برای برآورد مدل
میباشــد .بنابراین برای تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاســمن استفاده شد که نتایج
آن در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ( )6آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

8/851

9

0/4511

پانل با اثرات تصادفی

نتایج بیانگر آن است که روش اثرات تصادفی برای برآورد مدل مناسب است .در جدول ( )7برآورد
ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیشبین ارائه شده است.
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جدول ( )7خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب در مدل رگرسیونی ()1-4

ضریب ثابت

-1/864

0/692

-2/6917

0/0072

استرس کاری حسابرسان

0/0024

0/00064

3/786

0/0052

مستقیم و معنادار

اندازه موسسه حسابرسی

0/0338

0/183

0/185

0/853

معنادار نیست

دوره تصدی حسابرس

0/0055

0/0146

0/376

0/706

معنادار نیست

اندازه شرکت

-0/103

0/0184

-5/611

0/000

معکوس و معنادار

جریان نقد عملیاتی

0/003

0/0173

0/182

0/855

معنادار نیست

زیانده بودن

0/007

0/0813

-0/0863

0/931

معنادار نیست

رشد شرکت

-0/109

0/0265

-4/142

0/000

معکوس و معنادار

عمر شرکت

-0/115

0/1324

-0/869

0/384

معنادار نیست

ضریب تعیین

0/2008

آماره F

2/328

آماره دوربین واتسون

1/906

سطح معناداری

0/0000

متغیرها

نتایج کلی مدل

نماد
ضریب

نتایج جدول ( )7نشــان میدهد ضریب رگرســیونی متناظر با استرس کاری حسابرسان 0/0024
و ســطح معناداری متناظر با آن  0/0052و کمتر از  0/05اســت ،لذا فرضیه اول پژوهش
با اطمینان  0/95تائید میشــود .مثبت بودن ضریب رگرســیونی بیانگر آن است که افزایش شاخص
اســترس کاری حســابرس باعث افزایش معیار اقالم تعهدی اختیاری و به عبارت دیگر باعث کاهش
کیفیت حسابرسی در شرکتها میشود.
آماره فیشــر ( )2/328و بیشتر از آماره متناظر در جدول فیشر میباشد لذا مدل برازش داده شده
معنادار میباشد .ضریب تعیین در مدل رگرسیونی نشان میدهد که  ٪20تغییرات کیفیت حسابرسی
توسط مدل قابل پیشبینی است.
یافتههای متناظر با فرضیه اول پژوهش نشان داد بهطور کلی کاهش بااهمیتی در کیفیت حسابرسی
به دلیل اســترس کاری حسابرســان وجود دارد .این نتیجه با یافتههای یان و زی ( )2016متناقض
اســت .آنها در بررسی تأثیر اســترس بر کیفیت حسابرســی ،رابطه معنیداری بین این دو متغیر
مشــاهده نکردند .اما با پیشبینیهای تئوری کنترل -مطالبات کاراسک ( )1979مطابقت دارد .طبق
این تئوری ،اســترس کاری دارای دو جنبه کلیدی است :مطالبات شغلی و کنترل شغلی؛ بنابراین اثر
اســترس کاری حسابرس بستگی به تعامل بین مطالبات شــغلی صاحبکار و کنترل شغلی از سوی
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ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح معناداری

نتیجه
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حسابرس دارد .در واقع تفاوت در مطالبات شغلی صاحب کار در شرایط رقابتی فعلی برای مؤسسات
حسابرسی میتواند استرس کاری بیشتری را برای حسابرسان ایجاد نماید ،که این خود منجر به تأثیر
کاهشی بر کیفیت حسابرسی میگردد.
مدل رگرسیون برازش شده برای آزمون فرضیه دوم بصورت زیر است:

()8

در ایــن مدل |  | DAitقدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری؛  WSitاســترس کاری حسابرســان و
 FSTitحسابرسی نخستین و
اثر توأم معیار حسابرسی نخستین و استرس کاری حسابرسان میباشد.
نشان دهنده رابطه بین متغیرهای استرس
در مدل رگرســیونی مذکور ضریب رگرسیونی
کاری حسابرســان و کیفیت حسابرســی در شــرکتهایی اســت که تغییر حســابرس نداشتهاند و
نشــان دهنده رابطه بین کیفیت حسابرسی در شرکتهایی است که معیار
حسابرسی نخستین برای آنها ،عدد یک بوده است .در صورتیکه سطح معناداری متناظر با
کمتر از  0/05باشد فرضیه دوم تائید میگردد .نتایج آزمون  Fلیمر در جدول ( )8گزارش شده است.
جدول ( )8آزمون  Fلیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

2/128

()180 ،1749

0/000

پانل دیتا

نتایــج آزمــون  Fلیمر در جدول مذکور بیانگر مناســب بودن روش پانل دیتــا برای برآورد مدل
میباشــد .بنابراین برای تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاســمن استفاده نمودهایم که
نتایج آن در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( )9آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

10/051

11

0/5258

پانل با اثرات تصادفی

نتایج بیانگر آن اســت که در این اثرات تصادفی برای برآورد مدل مناســب است .در جدول ()10
برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیشبین ارائه شده است.
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جدول ( )10خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب در مدل رگرسیونی ()2-4

ضریب ثابت

-1/862

0/6934

-2/685

0/0073

استرس کاری حسابرسان

1/089

0/2625

4/150

0/000

مستقیم و معنادار

معیار حسابرس نخستین

0/139

0/0769

1/817

0/0693

معنادار نیست

اثر توأم حسابرس
نخستین و استرس کاری

0/109

0/0265

4/128

0/000

مستقیم و معنادار

اندازه موسسه حسابرسی

0/013

0/1837

0/0707

0/9436

معنادار نیست

دوره تصدی حسابرس

0/014

0/0160

0/869

0/3845

معنادار نیست

اندازه شرکت

-0/0979

0/0241

-4/049

0/0001

معکوس و معنادار

جریان نقد عملیاتی

0/0025

0/0173

0/146

0/8835

معنادار نیست

زیانده بودن

-0/012

0/0814

-0/1507

0/8802

معنادار نیست

فرصت رشد شرکت

-0/0839

0/0282

-2/975

0/0030

معکوس و معنادار

عمر شرکت

-0/136

0/1335

-1/0182

0/3087

معنادار نیست

ضریب تعیین

0/2823

آماره F

4/984

آماره دوربین واتسون

1/576

سطح معناداری

0/0000

متغیرها

نتایج کلی مدل

نماد
ضریب

نتایج جــدول ( )10نشــان میدهد ضریب رگرســیونی متناظر با اســترس کاری حسابرســان
و ســطح معناداری متناظر با آن  0/000میباشــد .لذا در شــرکتهایی که تغییر
1/089
حســابرس نداشــتهاند میزان تاثیرگذاری تغییرات استرس حســابرس بر کیفیت حسابرس به اندازه
و ســطح معناداری متناظر با آن  0/000میباشد
 1/089واحد میباشــد؛ از طرفی 0/1094
لذا در شــرکتهایی که تغییر حسابرس داشــتهاند میزان تاثیرگذاری تغییرات استرس حسابرس بر
میباشد؛ در حقیقت نتایج به دست آمده نشان
کیفیت حسابرس به اندازه 1/1993
میدهد در ســال -شرکتهایی که شرکت تغییر حسابرس داشته است تاثیرگذاری تغییرات استرس
بیشــتر از سایر سال– شــرکتهایی که تغییر حسابرس نداشتهاند،
حســابرس به اندازه ضریب
میباشــد .مثبت بودن ضریب رگرسیونی بیانگر آن است که افزایش شاخص استرس کاری حسابرس
باعــث افزایش معیار اقالم تعهدی اختیاری و به عبارت دقیقتر باعث کاهش کیفیت حسابرســی در
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ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح معناداری

نتیجه
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شرکتها میشود؛ بنابراین افزایش اســترس کاری حسابرس باعث کاهش میزان کیفیت حسابرسی
میشــود و با عنایت به اینکه ســطح معناداری کمتر از  0/05اســت فرضیه دوم پژوهش با اطمینان
 0/95تائید میشود.
آماره فیشــر ( )4/984بیشــتر از آماره متناظر در جدول فیشر میباشد لذا مدل برازش داده شده
معنادار میباشــد .ضریب تعیین در مدل رگرســیونی نشــان میدهد که  ٪28/23تغییرات کیفیت
حسابرســی بر اثر تغییرات استرس کاری حســابرس ،معیار حسابرس نخستین و متغیرهای کنترلی
میباشد.
در خصــوص فرضیه ،دوم یافته ایــن تحقیق با یان و زی ( )2016در انطباق اســت .یعنی رابطه
معکوس معناداری بین اســترس کاری و کیفیت حسابرســی در حسابرسی نخستین وجود دارد که
دلیل آن را میتوان فقدان درک مفهومی حســابرس از اطالعات صنعتی صاحبکار در حسابرســی
نخستین دانست.
 -6نتیجهگیری
بر اساس نتایج برخی از پژوهشها ،استرس باالی ناشی از کار یکی از دالیل اصلی بروز فرسودگی
شــغلی ،نارضایتی شــغلی و عملکرد شغلی ضعیف اســت (یان و زی .)2016 ،این در حالی است که
در محیط حسابرســی ،فشار زمانی تقریباً همیشــه وجود دارد .حسابرسان باید ضمن حفظ کیفیت
حسابرسی تالش نمایند تا در مهلت زمانی مقرر شده توسط صاحبکار و در محدوده بودجه اختصاص
داده شده آن را به اتمام برسانند (پیچوا .)2008 ،برخی از پژوهشهای انجام گرفته پیرامون پیامدهای
اســترس شغلی حسابرسان نشان دادند استرس شــغلی میتواند منجر به عملکرد ضعیف ،نارضایتی
شــغلی ،فرسودگی شغلی و تمایل به ترک حرفه شود (فیشــر2001 ،؛ سوینی و سامرز .)2002 ،اما
نتایج تحقیقات در این زمینه متناقض اســت .مث ً
ال یان و زی ( )2016نشان دادند استرس بر کیفیت
حسابرسی تاثیری ندارد اما در حسابرسی نخستین به دلیل شناخت کمتر حسابرسان از ساختار کلی
عملیات و محیط کنترلی صاحبکار ،وجود عوامل اســترسزای ناشــی از ادراک حسابرس بر کیفیت
حسابرســی تأثیر منفی دارد .از آنجایی که در ایران با توجه بــه ویژگیهای خاص محیط اطالعاتی
و اقتصادی ایران و شــرایط حاکم بر آن نشــان میدهد که شــواهد تجربی کافــی در این خصوص
وجود نداشــته و نیازمند بررسی بیشتر اســت ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر استرس کاری
حسابرســان بر کیفیت کار آنها و بررسی این رابطه در شرایط حسابرسی نخستین انجام گرفت .در
این راستا ،یافتههای پژوهش نشان داد با افزایش استرس شغلی ،کیفیت حسابرسی کاهش مییابد و
در شرکتهای دارای حسابرسی نخستین ،این تأثیر گذاری بیشتر است.
 -6-1محدودیتهای تحقیق

با توجه به عدم دسترسی به لیست صاحبکاران غیربورسی مؤسسات حسابرسی مورد مطالعه ،این
معیار شاید نتواند معیار کاملی برای سنجش استرس حسابرسی باشد.
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 -6-2پیشنهادهای کاربردی تحقیق

 -6-3پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی

بنا بر نتایج آزمون فرضیه اول پیشــنهاد میگردد تأثیر نســبت حقالزحمه حسابرســی به جمع
درامدهای ساالنه مؤسسات حسابرسی بر رابطه استرس حسابرسی و کیفیت حسابرسی بررسی شود.
بنا بر نتایج آزمون فرضیه دوم پیشــنهاد میگردد تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر میزان استرس
حسابرسی و رابطه آن با کیفیت حسابرسی بررسی شود.
بنا بر نتایج آزمون فرضیه دوم پیشنهاد میگردد تأثیر تجربه حسابرسان بر رابطه استرس حسابرسی
و کیفیت حسابرسی بررسی شود.
منابع
1-1حساس یگانه ،یحیی؛ آذین فر ،کاوه ( .)1389رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی،
بررسیهای حسابداری و حسابرسی.85-98 ،)61(17 ،
2-2سجادی ،سید حسین؛ فرازمند ،حسن؛ قربانی ،صادق ( .)1391تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت
حسابرسی ،مجله پیشرفتهای حسابداری.81-109 ،)1(4 ،
3-3سیرانی ،محمد؛ سلطان ابادی ،احمد ( .)1392رابطه بین ویژگیهای شرکت و میزان رعایت استانداردهای
حســابداری در شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران .مطالعات حسابداری و حسابرسی،6 ،
.64-80
4-4علوی ،ســیدمحمد؛ قربانی ،بهزاد؛ رستمی ،وهاب ( .)1394بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،دانش حسابرسی.47-70 ،6 ،15 ،
5-5علوی طبری ،سید حسین؛ حاجی مراد خانی ،حدیثه ( .)1394رابطه کیفیت حسابرسی و نقد شوندگی
سهام .پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی.92-110 ،)27(7 ،
36-6
B7-7
8-8قاسمی ،علی؛ نیکبخت ،محمدرضا ( .)1394تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها
در طول زمان .فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.29-51 ،48 ،12 ،
9-9کرمــی ،غالمرضا؛ وکیلی فرد ،حمیدرضا؛ مزینانی ،مهدی ( .)1395بررســی ارتباط بین فشــار زمانی،
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بنا بر نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق ،مبنی بر تأثیر منفی و معنادار استرس حسابرسان بر کیفیت
حسابرسی ،به جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد میگردد نظارت الزم را بر کار مؤسسات حسابرسی
از نظر بودجه زمانی ،تجربه اعضای تیم و  ...اعمال نماید.
بنا بر نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق ،مبنی بر تأثیر منفی و معنادار حسابرسی نخستین بر رابطه
بین اســترس حسابرسان و کیفیت حسابرسی ،به مؤسسات حسابرســی پیشنهاد میگردد بهمنظور
کاهش اســترس حسابرسان ،بودجه زمانی تیم حسابرسی را در شــرکتهای با حسابرسی نخستین
افزایش داده تا سطح استرس حسابرسی کاهش یابد.
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