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 چکيده

 می حسابرسی کیفیت و حسابرس استرس بین رابطه بر حسابرسان تحصیالت سطح تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف
 پژوهش در که آنجایی از و بوده کاربردی پژوهش یک هدف، نظر از و توصیفی روش و ماهیت نظر از پژوهش این. باشد

 قرار تحلیل و تجزیه مورد گذشته اطالعات طریق از اطالعات، وریآ جمع از استفاده با متغیرها موجود وضعیت حاضر
 فرضیه دو پژوهش، این انجام مسیر در. شود می گنجانده رویدادی پس نوع از و توصیفی مطالعات ردیف در است، گرفته
 9113 تا 9111 بین ساله 6 زمانی دوره برای سیستماتیک حذف روش به گیری نمونه طریق از شرکت 921 و تدوین

 آماری افزار نرم از استفاده با اکسل افزار نرم در گردآوری از بعد پژوهش متغیرهای به مربوط های داده و شده انتخاب
 داد نشان فرضیات آزمون از حاصل نتایج. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد لجستیک رگرسیون الگوی با 91 نسخه ایویوز

 بر حسابرسان تحصیالت سطح همچنین. دارد وجود معنادار و معکوس طهراب حسابرسی کیفیت و حسابرس استرس بین
 .است تاثیرگذار حسابرسی کیفیت و حسابرس استرس بین رابطه
 .حسابرسی کیفیت حسابرس، استرس حسابرسان، تحصیالت :کليدی های واژه

 

 مقدمه

اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و انگشت  یر،دو دهه اخ یط یشرکت ها و بحرانهای مال یهای مال ییبه دنبال رسوا
کارشناسان ادعای شکست  ی، برخ9111 یپس از کشف تقلب بانک یزن یراننشانه رفته است. در ا یحسابرس یفیتک

را در دستور کار قرار دارند.  ییراتیطرف، قانون گذاران تغ یکاز  رویدادها، یندر پاسخ به ا. را مطرح کردند یحسابرس
سر و سامان دهد و  یهای گزارشگری مال ینظم یمتحده وضع شد تا به ب یاالت( در ا2112) 9یقانون ساربنز آکسل

 یحسابرس یتاهم ویبر ر یگرگذاران بار د یاستس یگر،انگلستان رخ داد. از طرف د یشرکت یتحاکم ینهدر زم یتحوالت
 ییرا برای شناسا ییمودند و تالش هان یدکارا تاک یهبازارهای سرما یدیاز مؤلفه های کل یکیمؤثر و کارا به عنوان 

 یاالتدر ا  یحرفه حسابرس یمشورت یته، کم2112انجام دادند. برای نمونه، در سال  یحسابرس یفیتک یدیهای کلمحرک
شد. شورای  یستأس یکشور در خصوص حرفه حسابرس ینخزانه داری ا دارهبه ا یمتحده به منظور مشورت ده

 یمنتشر کرد. خزانه دار "یحسابرس یفیتچارچوب ک"را با عنوان  یگزارش 2113ل انگلستان در سا یگزارشگری مال
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 یتحکا التتحو ینمنتشر نمود. ا 2191را در سال  "یمرور راهبرد یک -یادر استرال یحسابرس یفیتک"گزارش  یااسترال
 (.9119 گانه،ی)حساس  دارد یو نقش حسابرسان و حسابرس یحسابرس یفیتک ی،شرکت یتحاکم یاز اثربخش یتیاز نارضا

 

 بيان مساله و پيشينه پژوهش
حسابرس با استفاده از تعداد فشار کار یکی از عواملی که تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد فشار کار حسابرس است. 

؛ الی و 2192، 9شود. برخی از مطالعات )ساندگرین و ساوانستروممشتریان حسابرس )حجم کار حسابرسی( محاسبه می
( بر تاثیر تعداد مشتریان 2196، 1؛ سوزوکی و تاکادا2192، 2؛ گول و همکاران2196، 1؛ گودوین و وو2196، 2مکارانه

، 2؛ کارجانیان و همکاران2199، 6اند، در حالی که برخی از محققان )کاراجانیانحسابرس بر کیفیت حسابرسی تمرکز کرده
حسابرس را به فشار کار ( 2192، 91؛ هاردیس و همکاران2192، 1؛ چی و همکاران2111، 3؛ بالسام و همکاران2191

اند. همه این مطالعات بر تاثیر عنوان یک متغیر کنترلی در تحقیقات خود در رابطه با کیفیت حسابرسی در نظر گرفته
سود کم در اند و در مورد اقالم تعهدی اختیاری، نظرات حسابرسی، و مشغولیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی تمرکز کرده

فشار کار اند. مبحث اصلی مطرح در مورد تاثیر برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بحث پرداخته
-حسابرس تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد که علت آن را میفشار کار حسابرس بر کیفیت حسابرسی آن است که 

های مالی آنها افی برای شناخت کسب و کار مشتریان و صورتتوان اینگونه بیان کرد که حسابرسان مشغول زمان ک
؛ گول و 2192ندارند و بنابراین زمان کافی بری جمع آوری اطالعات در مورد مشتریان ندارند )ساندرگان و ساوانستروم، 

همکاران، (، یا ممکن است عملکردهای مدیریت سود را به دلیل نداشتن تمرکز شناسایی نکنند )الی و 2192همکاران، 
تواند کیفیت های اصلی است که می(. سطح تحصیالت حسابرس یکی از ویژگی2196؛ سوزوکی و تاکادا، 2196

تری را (. حسابرسان دارای تحصیالت تکمیلی کار حسابرسی با کیفیت2196، 99حسابرسی را تقویت سازد )یان و زی
؛ 2192، چون دانش بیشتری دارند )چی و همکاران، دهندنسبت به حسابرسان با مدرک کارشناسی حسابرسی انجام می

؛ چی و 2192، 91تر هستند )یی و همکارانکوش(، و این حسابرسان توانمند، با صالحیت و سخت2192، 92کاهان و سان
کاری بیشتری داشته باشند شود که نسبت به سایر حسابرسان محافظه(. تحصیالت حسابرسان باعث می2192همکاران، 

سابرسی را بهتر انجام دهند، و تحصیالت می تواند به آنها کمک کند که از زمان بهتر استفاده کنند و بر و وظایف ح
اند که حسابرسان ( بیان کرده2196( و الی و همکاران )2192مشکالت نداشتن وت کافی غلبه کنند. چی و همکاران )

بهبود بخشد، اما تالش بیشتر حسابرسان مشغول  تواند کیفیت حسابرسی راتحصیل کرده تالش بیشتری دارند، که می
زا است حسابرس بر کیفیت حسابرسی را کاهش دهد. در طرف دیگر، بارکاری، عامل استرسفشار کار تواند تاثیر منفی می

( که تاثیر منفی و معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد، و تحصیالت باالی 2199، 91؛ نور2191، 92)اسمیت و همکاران
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تواند برای غلبه بر شرایط (، زیرا از منابع بیشتری می2191، 9تواند تاثیر منفی استرس را کاهش دهد )ایگینحسابرس می
، 1( و کنترل بیشتری بر فرایند کار خود داشته باشد )راس و راسکین2111، 2زا استفاده کند )میکائیل و همکاراناسترس
 ثیر منفی مشغولیت بر کیفیت حسابرسی را کاهش دهد. تواند تا(. بنابراین، سطح تحصیالت حسابرس می9112

اند که با های ویژه حسابرس و کیفیت حسابرسی تاکید کردهمطالعات اخیر در زمینه حسابرسی بیشتر بر رابطه بین ویژگی
 های سطح ویژه شرکت مورد بررسیاستفاده از نظرات حسابرسی، مدیریت سود و تهاجمی بودن حسابرسی و سایر خروجی

-حسابرس در سطح فردی بر کیفیت حسابرسی تمرکز کردهفشار کار قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر بر تاثیر 

 اند، اگرچه تاثیر مشغولیت بیشتر در ادبیات حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار گرفته است. 
اند. در ادبیات نمایندگی استفاده کردهتوان گفت که تئوری نمایندگی برخی از تحقیقات از تئوری از دیدگاه نظری، می
های نمایندگی را به دلیل نبود نظارت کنند، و هزینهاد میجیران مشغول مساله نمایندگی را ایحاکمیت شرکتی، مد
(. انعکاس این تئوری 2191، 1گیرند )تارووسکا( و وظایف خود را نادیده می2116 2دهند )شیوادسانی،اثربخش افزایش می

( 2192حسابرس در ادبیات حسابرسی مشاهده کرد. ساندگرین و ساوانستروم )فشار کار ان در مطالعات مربوط به تورا می
اند. حسابرس بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادهفشار کار اولین محققانی هستند که به طور تجربی تاثیر 

شود، آنها که به عنوان مقیاس کیفیت حسابرسی استفاده میحسابرس و نظرات فشار کار تحقیق آنها به بررسی رابطه بین 
زند، زیرا تعداد زیاد اند که افزایش تعداد مشتریان حسابرس به کیفیت حسابرسی آسیب میپرداخته است. آنها بیان کرده

ر مشتری های آنها، سرف وقت کمتر برای هشود. بر اساس یافتهمشتریان منجر به صرف وقت کمتر برای هر مشتری می
( نیز تاثیر مشغولیت 2196های مالی کافی نیست. الی و همکاران )برای شناخت امور مشتری و انجام حسابرسی صورت

بررسی کرده و به  2191و  2191های فعال در بورس مالزی بین سالهای حسابرس بر کیفیت سود را با استفاده از شرکت
های متعددی دارند، کیفیت حسابرسی کمتری دارند و وقت کافی برای اند که حسابرسانی که مشتریاین نتیجه رسیده

گیری داشه باشند و تمرکز کافی شناسایی مدیریت سود ندارند. زیرا حسابرسان مشغول ممکن است تالش غیرقابل اندازه
 برای شناسایی مدیریت سود نداشته باشند. 

حسابرسان بر  یالتسطح تحص یرتاثین سوال می باشد: با تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به ا
 ؟چگونه است یحسابرس یفیتاسترس حسابرس و ک ینرابطه ب

گذاشتند و برای اندازه  به آزمون کیدر بازار بلژ یحسابرس تیفیرا بر ک یاثر اندازه موسسه حسابرس( 2191) 6یلکباود و و
 جینتا ت،یدر نظر گرفتند. در نها یحسابرس موسسه حبکارانچون سهم بازار حسابرس، تعداد صا ییهاشاخص  یحسابرس

 وجود ندارد. یحسابرس تیفیک اندازه حسابرس و نینشان داد، رابطه معناداری ب
یه در ترک یحسابرس یفیتحسابرس و کاسترس  ینحسابرس بر رابطه ب یالتسطح تحص یرتاث( به بررسی 2193) 2اوکاک

را بر حسب  یحسابرس یفیتحسابرس بر ک یتمشغول یرحسابرس مساله تاث فشارکاردر مورد  یشینپ یقاتدر تحقپرداخت. 
و سطح استرس با استفاده از  یتعال یرهایاز متغ یحاضر، برخ تحقیق در. اند قرار نداده یمورد بررس رسحساب یالتتحص
 یفیت)مثبت( بر ک یمنف یرحسابرس تاث فشارکارنشان داد که  یبرآورد اصل یجشده است. نتا یجادحسابرس ا یالتتحص

را کاهش  یحسابرس یفیتحسابرس بر کاسترس  یمنف یرتواند تاثی حسابرس م یرسم یالتدارد. سطح تحص یحسابرس
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در مورد حسابرسان با سطح  یحسابرس یفیتحسابرس بر کاسترس  یمنف یرنشان داد که تاث یجنتا ین،دهد. همچن
 مشاهده شده است. یشترکمتر، ب یالتتحص

بر  یکار حسابرس یصتخص یا: آشرکت ها به این سوال پرداختند که یحسابرس( در بررسی 2193) 9مکارانهاک و ه
ن همواره آمشترک و نتایج  یحسابرس ینهو هز یحسابرس یفیتکی گذارد؟ م یرتاث یو دستمزد حسابرس یحسابرس یفیتک

 یحاضر، شواهد یق. در تحق2191اروپا در سال  یسیوناز زمان انتشار مقاله سبز کم یژهمورد بحث قرار گرفته است، به و
 هایشرکت  ینب یکار حسابرس یصنشان داد که هرچه تخص یجفرانسه ارائه شده است. نتا یاز بازار حسابرس یدیجد

و  یابد یکاهش م یحسابرس یفیتک ی،متعادل کار حسابرس یصبا عدم تخص یسهمتعادل باشد در مقا یحسابرس
 یریتو مفهوم مد یرنرمالغ یبر اساس مفهوم اقالم تعهد یحسابرس یفیتک یر. تاثیابد یم یتتقو یحسابرس یدستمزدها

حاضر  یقتحق یجبرابر است، پس نتا یفرد سابرسیبا ح یرهمترازمشترک غ یشده است. چون حسابرس یریسود اندازه گ
 . ند استسودم یبا حسابرسان فرد یسهمشترک در مقا یحسابرس یها ینهها و هز یتمز یبررس یبرا

 یرتأث یبه بررس یحسابرسیفیت حسابرس بر روی ک یژگیهایو یرتأث به بررسی یدر پژوهش( 2192) زحمتکش و رضازاده
از نظر حسابرسان در شرکتها  یفیتبر روی ک یطرفی حسابرسیو ب ییپاسخگو یزه،انگ ی،حسابرس یستگیکار، شا تجربه

اند.  قرار نگرفته یسمورد برر یرانشد که در ا یسحسابر یفیتر بر کمؤث یی عواملپرداختند. پژوهش فوق منجر به شناسا
یفیت بر روی ک یسابرس اثرات قابل توجهح یطرفیو ب ییسخگوای، پا حرفه یستگیشا ین مطالعه،ا یجساس نتاابر

حسابرسان به  هد،د یش میرا افزا یحسابرس یفیت، کای باال حرفه یستگیدارد. استخدام افراد با تجربه و با شا حسابرسی
 یعملکرد حسابرس یی. پاسخگویابندیم ی دستحسابرس یفیتبه ک یابیو قضاوت بهتر برای دست تریقکسب اطالعات عم

 دهد. یم یشافزا یگرید فرد حسابرسان را بدون نفوذ یطرفیو ب دهد یرا بهبود م
ی سال ها یط نیچ در کشور یسحسابر تیفیحسابرس بر ک یاسترس کار ریتأث یچگونگ یبه بررس( 2196) 2یو ز انی

 تیو حجم فعال یتعداد کار حسابرس از از نمره کسب شده یسنجش استرس کار یها براپرداختند. آن 2111-2191
نشان داد  جیمحاسبه شد. نتا یاقالم تعهد تیفیک قیاز طر زینی حسابرس تیفیشده استفاده نمودند. ک یشرکت حسابرس

وجود دارد و ادراک  ریدو متغ نیا نیب یرابطه منف کی نینخست یو در حسابرس نداردی ریتاث یحسابرس تیفیاسترس بر ک
 .دارد یحسابرس بستگ یفرد یها یژگیبه و یشغل از استرس

 یطرفیو ب یت پذیریمسئولیزه، انگ یستگی،کاری، شا تجربه یرتاث یبه بررس یدر پژوهش( 2191) 1و راتناوات یوااول
در  یشاغل در شرکتهای حسابداری عموم حسابرسان پرداختند. پژوهش فوق بر روی یحسابرس یفیتحسابرس بر روی ک

قابل  یراو تاث یطرفیو ب پذیری یتاست که توانمندی حسابرس، مسثول این از یحاک یججاکارتا انجام شده است. و نتا
 حسابرس و یستگیشا یدو قضاوت حرفهای بهتر با یحسابرس یفیتدارد و در جهت ک یفیت حسابرسیبر روی ک یتوجه
به دور از تحت  و بهتر یحسابرس را در جهت حسابرس تواند یحسابرس م یطرفیب یناو توسعه داده شود. همچن دانش

 کمک کند. یگران،فشار قراردادن د
در هر  یرشد اقتصادپرداخت.  سود تیفیو ک یحسابرس تهیکم یرمالیو غ یتخصص مال( به بررسی 9113مردانی )

و  یداخل یگذار هیموجب کاهش سرما ،یمال یوابسته است. وقوع تقلب ها یو خارج یداخل یگذار هیبه سرما یکشور
اطالعات  هیارا ،یگذار هیسرما ماتیو اساس اتخاذ تصم هیپا ،یشود. از طرف یجامعه م یشده و مانع رشد اقتصاد یخارج

 یمطلوب ریکه تصو یاطالعات یداده ها یکاردست  ای یاز شرکت ها به ظاهرساز یرخمربوط و قابل اتکا است. اما ب یمال
با  ژهیبه و ر،یاخ یدر سال ها رانیا یاقتصاد طیپردازند. تحول در مح یکنند، م یشرکت گزارش نم یمال تیاز وضع

                                                           
1
 Haak et al 

2
 Ian & Zei 

3
 Aliva & Ratnavat 
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به  یشرکت تیحاکم هسبب شده است ک هیتوسعه بازار سرما زیو ن یدولت یشرکت ها یو واگذار یساز یخصوص شیافزا
 یم یتلق یشرکت تیارکان حاکم یاز اجزا یحسابرس تهی. کمردیمورد توجه قرار گ شیاز پ شیب یارتنظ زمیعنوان مکان
دهد.  یم شیشده را افزا یحسابرس یمال یاست، که اعتبار صورت ها یمال یکننده در روند گزارشگر نییتع یشود و عامل
از اتالف منابع  یریجلوگ سک،یهمچون ر ییها نهیتر بر زم قینظارت دق یبرا انشرکت ها و سهامدار گر،یاز طرف د

کنند.  یاتکا م یحسابرس تهیکم یبر قضاوت اعضا ،یو مقررات یالزامات قانون تیو رعا یمال یشرکت، صحت گزارشگر
 تیمنشور فعال هخود با توجه ب فیخود به شناخت درست و آشکار وظا فیانجام وظا یبرا ،یحسابرس تهیهر عضو کم

 ییمصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بندها یحسابرس تهینمونه، منشور کم یدارد. برا ازین یت قانونالزاما ریو سا تهیکم
 دارد. تهیدرباره تخصص اعضا و اندازه کم

ی حسابرس یفیتاسترس حسابرسان و ک ینبر ارتباط ب یننخست یحسابرس یرتاث( به بررسی 9112داداشی و حبیبی )
 یفیتاسترس حسابرسان و ک ینبر ارتباط ب یننخست یحسابرس یرتاث یبررس یقحقت ینهدف از انجام اپرداختند. 

روش مورد استفاده  یت،و به لحاظ ماه یکاربرد یقاتحاضر بر اساس هدف، از نوع تحق یقباشد. تحق یم یحسابرس
اوراق  شده در بورس یرفتهپذ کتشر 919پژوهش از اطالعات مربوط به  یباشد. جامعه آمار یم یپژوهش همبستگ

شرکت  یمال یاز صورت ها یقمربوط به تحق یشده است. داده ها یلتشک 9111 یال 9119سال ازسال  1بهادار به مدت 
مورد آزمون قرار گرفته است.  یقتحق یها یهفرض یبی،ترک یداده ها یونیرگرس یو به کمک مدل ها یدهها استخراج گرد

وجود  یگونه رابطه معنادار یچه یحسابرس یفیتاسترس و ک ینکه باز آن است  یحاک یقتحق ینبدست آمده از ا یجنتا
 .ندارد

 لیحسابرسان، به دلی پرداختند. حسابرس تیفیاسترس کار حسابرس بر ک ریتاث( به بررسی 9112عالی پور و صالحی )
رو هستند که برآورده و انتظارات روب ازهایاز ن یعیوس فیگذاران وجود دارد، با ط هیو سرما رانیمد نیکه ب یتضاد منافع

 یو ممکن است رو  گردد یم یفشار و استرس در کارحسابرس جادیکار صاحبکاران، موجب ا طیانتظارات در مح نیکردن ا
 یاسترس شغل باالتر باشد مشخصاً یحسابرس تیفیهرچه قدر ک نیداشته باشد. بنابرا ییبسزا ریتاث یحسابرس تیفیک

 نیدهد. لذا هدف ا شیباالتر را افزا تیفیبا ک یرود حسابرس یو انتظار م ابدی یمکاهش  زین یواقع یها تیفعال قیازطر
در بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذ یها شرکت در  یحسابرس تیفیاسترس کار حسابرس بر ک ریتاث یپژوهش، بررس

حذف  یریگ روش نمونهبه  9112 یال 9133 یها سال یشرکت ط 921مشتمل بر  یا منظور، نمونه نی. بدباشد یم
 تیفیک یریاندازه گ یپژوهش، برا نی. در اباشد یم یو همبستگ یا کتابخانه قی. روش تحقدیانتخاب گرد کیستماتیس

استرس  یریاندازه گ ی( و برا9111شده ) لیبر اساس مدل مدل جونز تعد یاریاخت یهداز قدرمطلق اقالم تع یحسابرس
روش  ونیبه کمک رگرس ها هیو آزمون فرض لیو تحل هیاستفاده شده است. تجز (2196) و اکس انیکار حسابرس از مدل 

 یو در سطوح معنادار یقیلفت های-داده کردی( با روOLS) ی( و حداقل مربعات معمولEGLS) افتهی میحداقل مربعات تعم
و  یرابطه منف ،یسابرسح تیفیاسترس کار حسابرس و ک نیاز آن است که ب یحاک قیتحق یها  افتهیاند.  انجام شده %1

 شیافزا زین یاریاخت یاقالم تعهد زانیم ابد،ی شیچنانچه  استرس کار حسابرس افزا گر،یوجود دارد. به عبارت د یمعنادار
در کار  یرابطه منف نینشان داد که ا جینتا نی. همچنگردد یم یحسابرس تیفیمنجر به کاهش ک جهیدر نت ابد،ییم

 .باشد یم شتریب ه،یاول یحسابرس
)با توجه به ی حسابرس یفیتای حسابرسان با ک حرفه یترابطه اخالق، تجربه و صالح( به بررسی 9112دریائی و عزیزی )

اخالق، تجربه و  ینرابطه ب یینپژوهش حاضر، تب یهدف اصلپرداختند.  ای(حرفه یدشک و ترد کننده یلنقش تعد
است. نمونه  یحسابرس یا حرفه یدشک و ترد یلیتعد یربه متغبا توجه  یحسابرس یفیتحسابرسان با ک یا حرفه یتصالح

و  یشده از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرس یآور پرسشنامه جمع 939مطالعه، شامل  ینا یمورد استفاده برا یینها
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ار گرفت ( مورد استفاده قر2191) اطالعات، پرسشنامه آرمگا زارفر ی. به منظور گردآوری باشدم یمؤسسات حسابرس یرسا
 یجاستفاده شد. نتا یانسبر وار یمبتن یمعادالت ساختار یو مدل انعکاس یفیاز آمار توص یزها ن پردازش داده یو برا

 یا حرفه یتاخالق، تجربه و صالح ینب یرگذارو تاث گر یلتعد یرمتغ یک نرا به عنوا یا حرفه یدشک و ترد یرپژوهش، متغ
در  یدرس یها برنامه کنندگان یناخالق، در پژوهش حاضر به تدو یتوجه به اهم. با تدهد ینشان م ی،حسابرس یفیتو ک

خود  یدرس های را در برنامه یا و اخالق حرفه یکه موضوع اخالق فرد شود یم یشنهادکشور پ یآموزش عال یستمس
حسابرسان در  یا به منظور ارتقاء سطح اخالق حرفه شود یم یشنهادپ یبه جامعه حسابداران رسم ینچن بگنجانند. هم

 داشته باشند. یا اخالق حرفه یتبر رعا یشتریو نظارت ب یرندخود، آموزش اخالق را در نظر بگ یآموزش یها برنامه
 یحسابرس یلیبا نقش تعد یحسابرس تیفیحسابرسان و ک یاسترس شغل نیرابطه ب یبررس( به 9116امیرنیا و عبدالهی )

که، نقش  افتیخواهد  شیافزا یطیدر شرا یلف جامعه از خدمات حسابرسمخت یانتفاع بخش هاپرداختند.  نینخست
 نرو،یالزم برخوردار باشد. از ا تیفیآنان از ک لهیشده به وس هیمشخص شود و خدمات ارا یدر جامعه به روشن یحسابرس

 یبررس . هدف پژوهش حاضرستحسابرسان مطرح شده ا یباال یمستلزم عملکرد شغل یخدمات حسابرس یباال تیفیک
سال  یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یدر شرکت ها یحسابرس تیفیحسابرسان و ک یرابطه استرس شغل

شرکت بورس اوراق بهادار تهران  911متشکل از  یپژوهش نمونه ا نیانجام ا یباشد. برا یم 9112تا  9111 یها
با  قیتحق یها هیفرض ییتابلو یداده ها کیبر تکن یمبتن رهیغچند مت ونیرگرس یگواز ال یریو با بهره گ دیانتخاب گرد

 یاسترس شغل نیاز آن است که ب یبدست آمده حاک یها افتهیمورد آزمون قرار گرفتند. ایویوز استفاده از نرم افزار 
 یاسترس شغل نیب طهراب نینخست یوجود ندارد و انجام حسابرس یداریرابطه معن یحسابرس تیفیحسابرسان و ک
 کند. یم لیرا تعد یحسابرس تیفیحسابرسان و ک

 

 فرضيه پژوهش
 رابطه وجود دارد. یحسابرس تیفیاسترس حسابرس و ک نیاول: ب هیفرض
 است. رگذاریتاث یحسابرس تیفیاسترس حسابرس و ک نیحسابرسان بر رابطه ب التیدوم: سطح تحص هیفرض

 

 روش شناسی پژوهش
ی حل یک مشکل خاص است یعنی نتایج این پژوهش می تواند برای گروه هدف این پژوهش کاربردی می باشد و در پ

های مختلفی همچون سرمایه گذاران در بازارهای مالی، مسئوالن بورس اوراق بهادار، مدیران پرتفوی، کارگزاران، 
راحی سبد تحلیلگران مالی و پژوهشگران بازار سرمایه به منظور فراهم نمودن فضای شفاف اطالعاتی، بهینه سازی ط

سهام، کمک به تصمیم گیری های بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و فراهم نمودن افق های جدید مطالعاتی 
جامعه آماری این تحقیق، کلیه  جهت تجزیه و تحلیل مطلوب تر دیگر متغیرهای مالی، مصداق عملی داشته باشد.

)دوره شش ساله(  9113الی  9111ی زمانی  دار تهران  طی دورهشده در بورس اوراق بها های تولیدی پذیرفته شرکت
های قلمرو زمانی  ها میان اعضا جامعه، شرکت است.  به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگی

ته که دارای ویژگی ها و شرایط زیر می باشند به عنوان جامعه آماری در دسترس در نظر گرف 9113تا  9111سال های 
شده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران و در نظر گرفتن 
شرایط اعمال شده، جامعه در دسترس به طور کامل به عنوان نمونه آماری به منظور رسیدن به بیشترین مشاهدات جهت 

 تجزیه و تحلیل آماری، انتخاب می گردد.
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-ها را در کنار یکدیگر قرار داد و حسب نتایج آزمونهر سال ختم شود، تا بتوان داده 21/92ها به سال مالی آن .9

 به کار برد. 2یا تلفیقی 9های تابلوییها را در  قالب فرض، آن های پیش

 در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره )سال( مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی آنان، با یکدیگر قابل .2
 مقایسه باشند.

های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی مورد بررسی موجود باشند، تا درحد امکان داده .1
 بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.

ها  ماه بسته نشده باشد، زیرا در این تحقیق از قیمت سهام شرکت نماد معامالتی آنها در بورس، بیش از سه .2
 شود. استفاده می

شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها  921گیری حذفی سیستماتیک  درنتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه
 رکت می باشد. ش -سال 221باشد بنابراین حجم نهایی نمونه  سال متوالی می 6انتخاب شدند. دوره تحقیق 

 مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیات پژوهش حاظر بشرح زیر می باشد: 

 مدل اول
audit quality i,t = δ0 + δ1 WOSTi,t + δ2 Auditor tenure i,t + δ3 SIZE i,t + δ4 CFO i,t  + δ5 LEV i,t  

+ δ6 LOSS i,t  + δ7 MTB i,t  + δ8 Growth i,t  + δ9 LogAge i,t  + δ10 InvRec i,t  +εi,t 
 مدل دوم

audit quality i,t = δ0 + δ1 WOSTi,t + δ2 educationi,t + δ3 WOSTi,t × educationi,t + δ4 Auditor 

tenure i,t + δ5 SIZE i,t + δ6 CFO i,t  + δ7 LEV i,t  + δ8 LOSS i,t  + δ9 MTB i,t  + δ10 Growth i,t  + δ11 

LogAge i,t  + δ12 InvRec i,t  +εi,t 
 

 متغير وابسته
و  یسازمان حسابرس توسط ی، اگر حسابرس)دو حالت دارد( بوده یمجاز ریمتغ(: audit qualityکیفیت حسابرسی )

 .برابر با صفر خواهد شد نصورتیرایغو در  کیبرابر با  ردیراهبر صورت گ دیمف یموسسه حسابرس

 

 متغير مستقل
WOSTi,t:بیانگر استرس حسابرس است که = 

 
j هایی است که توسط حسابرس رکتشi  شود. حسابرسی می 

TAij:  لگاریتم طبیعی داراییهای شرکتj  که توسط حسابرسi  .حسابرسی شده است 
m:  تعداد کل شرکای موسسه حسابرسی که اقدام به امضای گزارش حسابرسی موسسهj .می کنند 
n:  تعداد کل شرکتهایی است که توسط حسابرسi  در سالt  می شوند.  حسابرسی 
 

 

 
                                                           
1
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2
 Pool Data 
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 متغير تعدیل گر
و در صورتی  9 عددباشد دارای مدرک تحصیلی حسابرسی باشد (: چانچه حسابرس educationحسابرسان ) تحصیالت

 در نظر گرفته می شود. 1که حسابداری یا مالی باشد عدد 

 

 متغيرهای کنترلی
 شرکت در حسابرس که سالی مدت زا عبارت است و است نسبی متغیر یک: (Auditor tenureحسابرس ) تصدی مدت

 شد. کند می کار حسابرس مستقل عنوان به
 از دیگر عبارت به یا حسابرسی رسیدگی مورد یک شرکت بودن کوچک یا و بزرگ از است عبارت: (SIZEشرکت ) اندازه

 شد. سال هر در شرکت هر دوره پایان در ها دارایی جمع لگاریتم طبیعی
 هر دوره پایان در ها دارایی جمع به مالیات از کسر پس خالص سود نسبت از است بارتع: (CFOها ) دارایی بازده 

 سرمایه کل میزان با ارتباط در سود در ایجاد را شرکت توانایی ها دارایی بازده دیگر عبارت به یا هر سال در شرکت
 .کند می گیری اندازه در شرکت شده انجام گذاری
 به بدهی جمع تقسیم طریق از نسبت این. شرکت ریسک مالی گیری اندازه رایب است شاخصی: (LEVاهرمی ) نسبت

 شد. آید می دست به ها جمع دارایی
 زیان سال یک در شرکتی اگر. شود می داده صفر نشان و یک با که است مصنوعی متغیر یک: (LOSSزیان ) گزارش
 شد. فر  استص آن مقدار صورت آن غیر در و یک آن مقدار صورت آن کند در گزارش

 

 های توصيفی  یافته
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آن ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها  

توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. آمار  آمار(، 9) جدولالزم است. 
( می باشد. نتایج تحلیل توصیفی 9113تا  9111ساله ) 6شرکت بورسی نمونه طی دوره زمانی  921به  مربوطتوصیفی 

 خالصه نمود: 9-2داده ها را می توان در قالب جدول 
 پژوهش متغيرهای توصيفی آمار :(9) جدول
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 12111 21211 12113 12132 12226 22621 12126 12622 12221 استرس حسابرس

 12111 32222 22119 12312 92122 9 6 2 22161 تصدی حسابرس

 12111 991222 12613 12191 92121 992111 912122 922292 922163 اندازه شرکت

 12111 261291 62123 -12112 12911 -12231 12691 12116 12992 بازده دارایی ها

 12111 11299 22121 -12232 12292 12192 12113 12131 12119 نسبت اهرمی
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 برای خوبی شاخص و است توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است میانگین مرکزی، شاخص ترین اصلی
 نشان که باشد می/.( 992) با برابر( دارایی بازده) آوریسود برای میانگین مقدار مثال برای. هاست داده مرکزیت دادن نشان

 و هستند سودآوری بررسی مورد شرکتهای اکثر دیگر عبارت به یا. اند یافته تمرکز نقطه این حول ها داده بیشتر دهد می
 تعیین برای ریمعیا پراکندگی، پارامترهای طورکلی به. اند نموده کسب را خودشان های دارایی از درصد 99 معادل سودی
 انحراف پراکندگی، پارامترهای ترین مهم از. است میانگین به نسبت ها آن پراکندگی میزان یا یکدیگر از پراکندگی میزان
 است برابر نامشهود دارایی برای و 92121 با برابر شرکت اندازه برای کلی، توصیفی آمار در پارامتر این مقدار. است معیار

 .هستند معیار انحراف کمترین و بیشترین دارای ترتیب به متغیر دو این دهد می نشان که باشد می 12999 با
 توزیع فراوانی متغير کيفيت حسابرسی :(7) جدول

 درصد فراوانی فراوانی عنوان

1 122 21222 

9 923 21216 

 911 221 جمع کل

 توزیع فراوانی متغير زیاندهی :(3) جدول
 درصد فراوانی فراوانی عنوان

1 629 31211 

9 21 91212 

 911 221 جمع کل

 توزیع فراوانی متغير تحصيالت حسابرس :(4) جدول
 درصد فراوانی فراوانی عنوان

1 611 31211 

9 921 99262 

 911 221 جمع کل

 

 ریشه واحد متغيرهای پژوهش بررسی
نامانایی  .باشد یمایی متغیرهای تحقیق در نظر داشت بررسی مان ها مدلیکی از نکاتی که بایستی همیشه قبل از برازش 

اگر گردد.  شده می برآورد یرگرسیونمدل متغیرها یا به عبارتی تصادفی بودن سری زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن 
هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای  یکهدر حال ،استفاده در برآورد ضرایب مدل ناپایا باشند موردمتغیرهای سری زمانی 

  گیرد.های نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام  شود تا استنباط میموجب  ،نداشته باشد مدل وجود
 (چو و لين لویسن،) متغيرها برای مانایی یها آزمون نتایج :(5) جدول

 شــرح
 نتیجه آزمون

 prob آماره

 مانا است 12111 -21291 استرس حسابرس

 ستمانا ا 12111 -1266 تصدی حسابرس

 مانا است 12111 -26211 اندازه شرکت

 مانا است 12111 -91212 بازده دارایی ها
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 مانا است 12111 -92221 نسبت اهرمی

درصد می باشد از این رو در  1)غیرکیفی(، کمتر از  با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون مانایی برای متغیرهای کمی
 غیرها از توزیع نرمال برخوردار هستند.درصد می توان گفت که مت 11سطح اطمینان 

 آزمون فرضیه اول
 ندارد. وجود رابطه حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس فرض صفر: بین

 .دارد وجود رابطه حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس فرض مقابل: بین
 تخمين فرضيه اول :(6) جدول

 نتیجه معناداری آماره ضریب متغیر

 معنادار 12111 -62121 -92621 استرس حسابرس

 غیرمعنادار 12611 12112 12911 تصدی حسابرس

 معنادار 12111 12191 12212 اندازه شرکت

 معنادار 12119 -12232 -12211 بازده دارایی ها

 غیرمعنادار 12113 -12193 -122666 نسبت اهرمی

 معنادار 12122 -22291 -12311 زیاندهی

 عنادارم 12111 -22113 -99211 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 11 ضریب مک فادن

 آماره راست نمایی
 معناداری آماره

1692111 12111 

درصد و ضریب آن منفی می باشد از این رو  1نتیجه فرضیه: با توجه به اینکه سطح معناداری استرس حسابرس کمتر از 
 .دارد معکوس و معنادار وجود رابطه حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس می توان گفت که بین

 11تحلیل کیفیت برازش مدل: ضریب مک فادن بیان می کند که متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته 
درصد می باشد  1درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین آماره راستنمایی دارای سطح معناداری کمتر از 

 مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار هست.که نشان می دهد 
 صحت پيش بينی فرضيه اول :(2) جدول

 39221 صحت پیش بینی کل مدل

 نتيجه آزمون هاسمر لمشو و آندروز: (8) جدول

 آندروز هاسمر لمشو
 معناداری آماره معناداری آماره

1216 12611 1221 12112 

 د هستند و نشان از برازش مطلوب مدل دارند.درص 1سطح معناداری هاسمر و آندروز بیش از 
 آزمون فرضیه دوم
 تاثیرگذار نیست. حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس بین رابطه بر حسابرسان تحصیالت فرض صفر: سطح

 تاثیرگذار است. حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس بین رابطه بر حسابرسان تحصیالت فرض مقابل: سطح
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 تخمين فرضيه دوم :(1) جدول
 نتیجه معناداری آماره ضریب متغیر

 معنادار 12111 -22121 -92221 استرس حسابرس

 غیرمعنادار 12221 92293 12221 تحصالت حسابرس

 معنادار 12111 12223 12216 فشارکار*تحصیالت حسابرس

 معنادار 12129 22216 12321 تصدی حسابرس

 معنادار 12111 12121 12223 اندازه شرکت

 معنادار 12912 -12132 -12211 ارایی هابازده د

 غیرمعنادار 12122 -12131 -12119 نسبت اهرمی

 معنادار 12123 -22932 -12321 زیاندهی

 معنادار 12111 -62613 -992219 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 23 ضریب مک فادن

 آماره راست نمایی
 معناداری آماره

911232 12111 

)فشارکار*تحصیالت حسابرس( دارای ضریب مثبت و سطح  تیجه فرضیه: با توجه به اینکه سطح معناداری اثر تعاملین
استرس  نیحسابرسان بر رابطه ب التیسطح تحصدرصد می باشد از این رو می توان گفت که  1معناداری کمتر از 

 .است رگذاریحسابرسی تاث تیفیحسابرس و ک
 23ضریب مک فادن بیان می کند که متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته  تحلیل کیفیت برازش مدل:

درصد می باشد  1درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین آماره راستنمایی دارای سطح معناداری کمتر از 
 که نشان می دهد مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار هست.

 پيش بينی فرضيه دوم صحت :(91) جدول

 31216 صحت پیش بینی کل

 نتيجه آزمون هاسمر لمشو و آندروز :(99) جدول
 آندروز هاسمر لمشو

 معناداری آماره معناداری آماره

12263 12322 22131 12312 

 درصد هستند و نشان از برازش مطلوب مدل دارند. 1سطح معناداری هاسمر و آندروز بیش از 
 فته هاخالصه یا :(97)جدول 

 نتيجه فرضيه ها
 پذیرش .دارد وجود رابطه حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس بین

 پذیرش تاثیرگذار است. حسابرسی کیفیت و استرس حسابرس بین رابطه بر حسابرسان تحصیالت سطح

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات

 حسابرسی رابطه وجود دارد. تیفیاسترس حسابرس و ک نیب: اول

 یآن منف بیدرصد و ضر 1استرس حسابرس کمتر از  یمشخص شد که: سطح معنادار هیجدول آزمون فرض با توجه به
 حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تیفیاسترس حسابرس و ک نیتوان گفت که ب یرو م نیباشد از ا یم

 مسائل یدارد. وقت یرا در پ یانو رو یجسمان یها یشود و ناراحت یم لیکه از خارج بر فرد تحم استی زیاسترس چ
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و تنش خواهد  یروان افراد آن باشد، در آن حالت فرد دچار فشار سمیبر سازمان، فراتر از قدرت مقابله و انطباق ارگان وارده
مداوم  راتییکار، تغ طیاز مشکالت فراوان موجود در مح یرا ناش یاسترس شغل ،یسالمت شغل و تیامن یمؤسسه مل شد.

. نتایج حاصل شده مطابق با پژوهش داندی ساعات کار م ینظمی و ب ادیمداوم، ساعات کار ز یینترل، جابه جاک از خارج
 یهدف اساسی پرداختند. حسابرس تیفیاسترس حسابرسان بر ک ریتاث یبررس( می باشد که به 9112عسگری و حیدری )

شده دربازار بورس  رفتهیپذ یدیتول یدر شرکتهاآنها  یحسابرس تیفیاسترس حسابرسان بر ک ریتاث یبررس ق،یتحق نیا
 921به حجم  ینمونه ا ک،یستماتیس یحذف یریمنظور از روش نمونه گ نیا یباشد. برا یاوراق بهادار تهران م

 9119 یدوره زمان یبرا ازیو اطالعات مورد ن دیشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرد رفتهیپذ یدیشرکتتول
)روش پانل  یبیترک یمدل داده ها افتیو با استفاده از رهایویوز . سپس، بر اساس نرم افزار دیگرد یآور جمع 9111تا 
 یحسابرس تیفیسطح ک ابرسان،استرس حس شینشان داد که با افزا نیتخم جی. نتادیبرآورد گرد قیتحق ی(، مدل نظرتاید

 تیفیبا ک یاسترس حسابرس نیبر ارتباط ب یمعنادار ریتاث د،یصاحبکار جد ج،ی. اما بر اساس نتاابدی یدر شرکت، کاهشم
 یطیکارشان در معرض مح تیماه لیبه دل حسابرسان کنندی عنوان م( 9113) کمبل و همکاران نداشته است. یحسابرس
 . گذاردی م ریتأث قرار دارند که بر عملکرد آن هااسترس 

 است. رگذاریحسابرسی تاث تیفیبرس و کاسترس حسا نیحسابرسان بر رابطه ب التیتحص سطح: دوم

 یحسابرس( دارا التی)فشارکار*تحص یاثر تعامل یسطح معناداربا توجه به جدول آزمون فرضیه مشخص شد که: 
حسابرسان بر  التیتوان گفت که سطح تحص یرو م نیباشد از ا یدرصد م 1کمتر از  یمثبت و سطح معنادار بیضر

استدالل بر این است هرچه سطح تحصیالت حسابرسی  است. رگذاریحسابرسی تاث تیفیاسترس حسابرس و ک نیرابطه ب
باال باید می توان این انتظار را داشت که در رابطه با استانداردهای جدید مالی آگاهی داشته و گزارش های که ارائه می 

 کند به روز بوده و قابلیت مقایسه با سایر گزارش های حسابرسان باشد.
حسابرس بر  یالتسطح تحص یرتاث( می باشد که به بررسی 2193) 9های پژوهش مطابق با پژوهش  اوکاکنتایج فرضیه 

حسابرس  فشارکارنشان داد که  یبرآورد اصل یجنتایه پرداخت. در ترک یحسابرس یفیتحسابرس و کاسترس  ینرابطه ب
حسابرس بر استرس  یمنف یرتواند تاث یحسابرس م یرسم یالتدارد. سطح تحص یحسابرس یفیت)مثبت( بر ک یمنف یرتاث
در مورد  یحسابرس یفیتحسابرس بر کاسترس  یمنف یرنشان داد که تاث یجنتا ین،را کاهش دهد. همچن یحسابرس یفیتک

به  یدر پژوهش( 2192) زحمتکش و رضازادههمچنین  مشاهده شده است. یشترکمتر، ب یالتحسابرسان با سطح تحص
 یزه،انگ ی،حسابرس یستگیکار، شا تجربه یرتأث یبه بررس یحسابرسیفیت برس بر روی کحسا یژگیهایو یرتأث بررسی

 حرفه یستگیشانتایج نشان داد از نظر حسابرسان در شرکتها پرداختند.  یفیتبر روی ک یطرفی حسابرسیو ب ییپاسخگو
دام افراد با تجربه و با دارد. استخ یفیت حسابرسیبر روی ک یحسابرس اثرات قابل توجه یطرفیو ب ییای، پاسخگو

استرس  ریتأث یچگونگ یبه بررس( 2196) 2یو ز انو یهد. د یش میرا افزا یحسابرس یفیتای باال، ک حرفه یستگیشا
سنجش استرس  یپرداختند. آن ها برا 2191-2111ی سال ها یط نیچ در کشور یحسابرس تیفیحسابرس بر ک یکار
ی حسابرس تیفیشده استفاده نمودند. ک یشرکت حسابرس تیو حجم فعال یبرستعداد کار حسا از از نمره کسب شده یکار

 یو در حسابرس نداردی ریتاث یحسابرس تیفینشان داد استرس بر ک جیمحاسبه شد. نتا یاقالم تعهد تیفیک قیاز طر زین
 یحسابرس بستگ یفرد یها یژگیبه و یشغل وجود دارد و ادراک از استرس ریدو متغ نیا نیب یرابطه منف کی نینخست
 یعوامل استرس زا ریتحت تأث تیکننده نوع شخص لیاثر تعد یبه بررس یدر پژوهش( 2191) 1ویو نهارت یوتام. یدارد
داده  لیو تحل هیپرداختند. تجز حسابرسانی شغل ینقش بر فرسودگ یشامل ابهام نقش، تعارض نقش و گران بار یشغل

                                                           
1
 Ocack 

2
 Ian & Zei 

3
 Yotami & Nhartio 
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سرپرست، سرپرست ارشد و  یحسابرس در رده ها 131 لهیوس که به شده، یجمع آور یحاصل از پرسشنامه ها یها
 ریتأث ت،یشده بود، نشان داد که نوع شخص لیتکم اکارتایوگیپالمبانگ و  مارانگ،یس جاکارتا، یدر مؤسسات حسابدار ریمد

 بر ابهام نقش ریبر تأث یمبن یشواهد کهیدر حال  کندی م دیتشد یشغل ینقش را بر فرسودگ یبار گران تعارض نقش و
ابهام و  شتریدرک ب ایموضوع پرداخته است که آ نیا یبه بررس یدر پژوهش( 2199) 9موهدنور. نشد افتی یشغل یفرسودگ

استفاده از  با ها را داده یو ر؟یخ ایدر ارتباط است  یاسترس با عملکرد شغل یا رمجموعهیتعارض به عنوان عوامل ز
کرد و با  یجمع آور ییایمالز مؤسسه بزرگ 2حسابرس عضو  9211 لهیبه وس شده لیتکم یکیالکترون یپرسشنامه ها

ابهام  ریفقط تحت تأث یداد عملکرد شغل نشانی پژوهش و جیآزمون کرد. نتا یمعادالت ساختار یاستفاده از الگوساز
 .ستین تیاهم بای تعارض نقش با عملکرد شغل نینقش است و رابطه ب

 شنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود:در راستای نتایج حاصل شده پی
به سازمان حسابرسی پیشنهاد می شود در استخدام همکاران برای حسابرسی الویت رشته های حسابرسی را مدنظر قرار 
دهند زیرا فارغ التحصیالن حسابرسی نسبت به سایر رشته های حسابداری از اطالعات بیشتری در رابطه با حسابرسی 

 برخوردارند.
 یحسابرس تیفیبر ک زانیکه استرس حسابرس تا چه م شوند یپژوهش مطلع م نیا جنتای به توجه با ها شرکت تیریمد
 ریتاث یحسابرس تیفیکه بر کاهش ک یدر کنترل موارد یحسابرس تیفیاز عوامل موثر بر ک یگذار است و با آگاه ریتاث
 تر ظاهر شوند. فعال گذارد یم

 تیفیاسترس حسابرس و ک نیاز رابطه ب یو آگاه قیتحق نیحاصل از ا جیتوانند با نتا یزمیگذاران و سهامداران ن هیسرما
 در شرکت ها داشته باشند.  یگذار هیسرما سکیاز ر یمنطق یابیارز یحسابرس
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