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 چکیده

حجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی پرداخته است.   ی بین درک حسابرسان ازتحقیق حاضر به بررسی رابطه
متغیرهای مستقل؛ درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و متغیرهای وابسته؛ کیفیت حسابرسی، رضایت 

ای متشکل از سه بخش مورد نفر ازحسابرسان بودند و توسط پرسشنامه 423ررسی شامل شغلی می باشد. نمونه آماری مورد ب
؛ برای کیفیت حسابرسی از سوالی 8سنجش قرار گرفتند. جهت سنجش درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی از پرسشنامه 

آوری الی، به منظور جمعسو 73سوالی، همچنین برای رضایت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته  72پرسشنامه محقق ساخته 
افزاری آموس مورد تجزیه و آوری شده پس از ورود در برنامه نرمهای جمعشوندگان ارائه شد. سپس دادهاطالعات بین پرسش

که رضایت شغلی در رابطه بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و دهد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می
بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت شغلی رابطه معناداری  و یانجی گرایانه داردکیفیت حسابرسی نقش م

 .رابطه معناداری وجود داردنیز بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی . وجود دارد

 . رضایت شغلی ،حجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی درک حسابرسان از واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می کند. براساس  العاتای از اطعمدهورت های مالی بخش ص
حسابرسی صورت های مالی امری (. 2،7004والکر) چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است
ن را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینا

 بنابراین حسابرسی صورت های مالی  .گیردابل اتکا در اختیار آنها قرار میمعتبر و ق العاتیکند که اط
می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیاورد. با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان 
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ی مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثر بخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است مشاهده
 . (2417 )بادآورنهندی،

توان کم کاری، عدم احساس مسئولیت، عدم حضور در محل کار، عدم پاسخگویی و راهنمایی  اند که می تحقیقات نشان داده
اموال، عدم توجه به کیفیت کار و گرایش به آسان طلبی را  به نارضایتی از  صحیح مراجعین، عدم حفاظت و مراقبت صحیح از

 ،)صفرنیا شغل و انجام کار با کیفیت باال و مطلوب و حضور به موقع و موثر در محل کار را به رضایت شغلی مرتبط دانست
ند و همین امر به عنوان نیرویی عمل بر  (. افرادی که نسبت به شغل خود رضایت دارند از انجام دادن کار خود لذت می2488

 و 2)یانگ شود افراد استرس، فشار روحی، خستگی و سایر عوامل منفی مرتبط با شغل خود را تحمل کنند کند که باعث می می
 (.7008 همکاران،

 

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری 
ر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی تاثیر تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی د(، به 2412) محمدزاده

بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
انتخاب و روش نمونه گیری از نوع حذفی و به صورت حذفی سیستماتیک اجرا گردید.  2411تا  2412بهادار طی سال های 

د نیاز این پژوهش از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی شرکتهایی عضو نمونه جمع آوری داده های مور
به روش پانل دیتا تجزیه و  Eviews شده اند و با استفاده از تلفیق دادههای مقطعی و زمانی و به کمک نرم افزار آماری

سابرسی بر اندازه موسسه حسابرسی تاثیر منفی دارد. تحلیل شدند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که تخصص کمیته ح
تخصص مالی کمیته حسابرسی بر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی دارد. تخصص مالی کمیته حسابرسی بر حق 
الزحمه حسابرسی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی کیمته حسابرسی بر تغییر حسابرس و دوره 

 .ثیری نداردتصدی آن تا
الزحمه و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر حق(، به 2412) عارفی

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه  202. جامعه آماری این پژوهش شامل پرداختنداوراق بهادار تهران 
های ترکیبی  های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده . برای آزمون فرضیهباشد می 2411الی  2410زمانی 

الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد.  دهد که تمرکز بر مشتری بر حق های پژوهش نشان می استفاده شده است. یافته
تر بوده است. نتایج  حمه حسابرسی پایینالز درصد فروش(، میزان حق 20های با مشتری عمده )باالی  به عبارتی، در شرکت

های با مشتری  پژوهش نشان داد که تمرکز بر مشتری بر کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد. در واقع، در شرکت
 .تر بوده است ، کیفیت حسابرسی پایین(درصد فروش 20عمده )باالی 

های  ستقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی در شرکتبه بررسی تأثیر چرخش موسسه حسابرسی و ا(، 2412) حسن پور
. در واقع در این پژوهش تالش شده که آیا مستقل بودن حسابرس می تواند پرداختندپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 

ی کیفیت حسابرسی را بهبود ببخشد یا خیر؟ و همچنین، آیا چرخش موسسه حسابرسی می تواند باعث افزایش کیفیت حسابرس
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دروره زمانی  273شود؟ برای پاسخ به این سؤاالت نمونه ای به تعداد 
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انتخاب شد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی برای برآورد کردن مدل و آزمون فرضیات بهره گرفته  2413تا  2410
فاده شده در روش داده های ترکیبی، از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. شد. ضمناً جهت مشخص نمودن نوع مدل است

با توجه به نتیجه های به دست آمده از این آزمون ها مدل تأثیرات ثابت در پژوهش حاضر مورد بهره برداری قرار گرفت. 
حسابرس و چرخش موسسه نتیجه های به دست امده از آزمون فرضیات تحقیق حاضر، مشخص نمودند که بین استقالل 

حسابرسی وکیفیت سود رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین پژوهش حاضر مشخص کردند که با افزایش چرخش 
موسسه حسابرسی یا به عبارتی دوره تصدی حسابرس انتظار می رود با افزایش استقالل حسابرسی، کیفیت حسابرسی افزایش 

 .یابد
عدم بروز خطای حسابرسی( بر کیفیت حسابرسی اندازه گیری شده از )یفیت شرکای حسابرسی به بررسی ک(، 2411) حیدری

ای  . در همین راستا نمونهپرداختندهای مالی، گزارش مقبول حسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری(  طریق تجدید ارائه صورت
شرکت مشاهده( -سال180)  2413-2410نی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زما 218مشتمل بر 

های پژوهش به وسیله رگرسیون چند متغیره نشان داد که با افزایش کیفیت  انتخاب و آزمون شده است. نتایج آزمون فرضیه
یابد. در همین  های مالی، گزارش مقبول حسابرسی و مدیریت سود کاهش می شریک مسئول حسابرسی، تجدید ارائه صورت

های  ج اصلی پژوهش بیانگر آن است که کیفیت شریک ناظر کار حسابرسی نیز سبب کاهش تجدید ارائه صورتراستا، نتای
شود. براساس نتایج به دست آمده، کیفیت شریک مسئول کار  مالی، صدور گزارش مقبول حسابرسی و مدیریت سود می

مالی و صدور گزارش مقبول حسابرسی  ه صورتحسابرسی تاثیر بیشتری نسبت به شریک ناظر حسابرسی در کاهش تجدید ارائ
باشد. نهایتاً، یافته های پژوهش حاضر نشان  دارد؛ اما براساس معیار مدیریت سود، کیفیت هر دو شریک به صورت یکسان می

موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار طبقه اول( تاثیری بر )می دهد که موسسات حسابرسی با کیفیت 
 .براساس هر سه معیار مذکور( ندارد)ه مثبت بین کیفیت شریک حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابط

(، به بررسی درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسیی، کیفییت حسابرسیی و رضیایت شیغلی آمریکیا       7028) همکاران  جولی و
 و. غلی رابطه معناداری وجود داردبین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت شکه پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد 

  .بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد
به بررسی تجزیه و تحلیل گزارش حسابرسی  ،تجزیه و تحلیل گزارش حسابرسی ،درتحقیقی با عنوان(، 7028) همکاران بینا و

گزارش که  پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد نگاپوردر بورس اوراق بهادار اندونزی و س 7021تا  7020درطی سال های 
 گزارش حسابرسی دارند. معناداری بر حسابرسی سال قبل و حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و

 حق الزحمهالکیت سهامی مدیریتی بر رابطه بین نقاط ضعف کنترل داخلی و م، (، درتحقیقی با عنوان7022) 2همکاران سانتانا و
طی سال  حسابرسی حق الزحمهتأثیر مالکیت سهامی مدیریتی بر رابطه بین نقاط ضعف کنترل داخلی و رسی به بر ،حسابرسی

رابطه ی  نقاط ضعف کنترل داخلی و هزینه های حسابرسیپرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین  7020تا  7003های 
 معناداری وجود دارد.

برای ساخت یک مدل بر به بررسی  ،موثر بر اظهار نظر مشروط حسابرسعوامل  ،(، درتحقیقی تحت عنوان7021) 7احمت
اساس متغیرهای مالی و غیر مالی به شناسایی عوامل موثر بر اظهار نظر مشروط حسابرس در بورس اوراق بهادار ترکیه 
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باالتر، سود دهی، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل لوجیت نشان می دهد که برای شرکت های که دارای نقدینگی پرداختند. 
ظر حسابرسی مقبول صادر بهره وری عملیاتی، نرخ رشد، درصد اعضای هیئت مدیره خارج و بدهی کم نسبت به کل دارایی ن

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که متغیرهای مالی و غیر مالی می تواند در افتراق بین شده است. 
 ی و شرکت ها با افکار منفی حسابرسی به طور قابل توجهی مفید است. شرکت های با نظر مقبول حسابرس

به بررسی عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی ، عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی، (، درتحقیقی تحت عنوان7021) 2سلطانی
متغیرهای   ،ست کهی آن اندهداختند.  نتایج تحقیق نشان دهپر 7022تا  7007در بورس اوراق بهادار فرانسه طی سال های 

نسبت موجودی ها دارای  ،نسبت نقدینگی اهرم مالی، وضیعیت مالی، اظهارنظری حسابرسی سال قبل، ،اندازه حسابرسی
دریافتنی، زیان نسبت حسابهای  همچنین اندازه شرکت، بازده دارایی ها، داری با اظهارنطر حسابرسی دارند.ی معنارابطه

 با اظهارنطر حسابرسی ندارد.ی معناداری رابطه ،شرکت
ی حق الزحمه ، به بررسی رابطهحق الزحمه حسابرسی و تعدیالت حسابرسی، (، درتحقیقی با عنوان7021) 7ریچارد و همکاران

ی آن است که بین حق الزحمه ولز پرداختند. نتایج نشان دهنده حسابرسی و تعدیالت حسابرسی در بورس اوراق بهادار
 ی معنی داری وجود دارد.ت در مالکیت مدیریتی رابطهتعدیال حسابرسی و

به بررسی تاثیر  ،فعالیت کمیته حسابرسی واندازه حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی، (، درتحقیقی با عنوان7021خالد ) هاشم و
تایج پژوهش نشان اندازه حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی دربورس اوراق بهادار مصر پرداختند. ن فعالیت کمیته حسابرسی و

معناداری وجود دارد. همچنین  اندازه حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه ی مثبت و داد که بین فعالیت کمیته حسابرسی و
 زمانی که حسابرسی شرکت بزرگ باشد، رابطه ی فعالیت کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی برجسته تر می باشد.

 

 فرضیه های پژوهش
 ی معناداری وجود دارد.حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه ارحجم ک بین درک حسابرسان ازفرضیه اول: 

 معناداری وجود دارد. و رضایت شغلیحسابرسی  حجم کار فرضیه دوم: بین درک حسابرسان از
 ی معناداری وجود دارد.کیفیت حسابرسی رابطهرضایت شغلی و فرضیه سوم: بین 

 

 روش پژوهش
در  گیرد و می قرار ای های کتابخانه تحقیق زمره در تحقیق، مکان منظر است. از تحقیق، کاربردی هدف منظر از تحقیق این

همبستگی است. طرح تحقیق آن از نوع نیمه تجربی  -های توصیفی تحقیق زمره در تحقیق، روش از منظر تحقیق این نهایت،
 . ر آماری آموس بهره گرفته شده استنرم افزا ازاستفاده  که بابا استفاده ابزار پرسشنامه است  و
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 آماریو نمونه جامعه 
جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی عضو جامعه حسیابداران رسیمی میی    

کیه براسیاس اطالعیات درییافتی از جامعیه      فعالیت در موسسات حسابرسی باشد  مشغول 2418باشد. حسابرسانی که در سال 
فرمول کوکران بیاحجم نمونیه مشیخص     نفرمی باشند. که به منظور تعیین حجم نمونه، از 24300داران رسمی افزون به حساب

 نفر بدست آمده است.  423درصد  1استفاده شده است. که براین اساس تعداد نمونه درسطح خطای 

 
N=

     

        
 

N =                                    حجم جامعه

D = تحمل اشتباه قابل    
                           ضریب اطمینان  = 0.95
Z=1.96 
P=q=0.5   

  
                   

                         
     

 
 

  پژوهش  آماریتوصیف 
بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. در  دوآزمودنی ها به پرسشنامه پژوهش در اطالعات جمع آوری شده متناظر با پاسخ 

در این بخش جداول  گیرد. بخش اول اطالعات جمعیت شناختی حسابرسان شرکت کننده در پژوهش مورد ارزیابی قرار می
کننده در پژوهش ارائه شده است. جدول فراوانی وضعیت  فراوانی متناطر با سن، جنسیت و میزان تحصیالت حسابرسان شرکت

  ن به پرسشنامه از لحاظ جنسیت به صورت زیر می باشد.پاسخ دهندگا
 (: فراوانی نمونه بر حسب جنسیت آزمودنی ها9جدول )

 درصد فراوانی فراوانی 

 3/10 771 مرد

 1/41 238 زن

 منبع: یافته های تحقیق                    

 
نفر دیگر مرد می باشند. به عبارت  771ه زن و نفر از کل نمونه مورد مطالع 238یافته های جدول فوق نشان می دهد که 

درصد از نمونه را مردان تشکیل داده اند. جدول فراوانی  3/10درصد از نمونه مورد مطالعه را حسابرسان زن و  1/41دیگر 
 متناظر با میزان تحصیالت حسابرسان شرکت کننده در پژوهش به صورت زیر می باشد.
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 فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیالت حسابرسان (:2جدول )                            

 
 درصد فراوانی فراوانی

1/12 778 لیسانس  

7/44 273 فوق لیسانس  

1/1 77 دکتری  
 منبع: یافته های تحقیق                                    

 7/44نفر معادل با  273مدرک لیسانس و  درصد از شرکت کنندگان دارای 17یافته های جدول فوق نشان می دهد که حدود 
اند. در متغیرهای جمع شناختی سن آزمودنی ها دارای مقیاس اندازه درصد از شرکت کنندگان دارای مدرک فوق لیسانس بوده

 گیری کمی بوده است و در ادامه معیارهای توصیفی متناظر با ان ارائه شده است.
 سن آزمودنی ها(: معیارهای توصیفی متناظر با 3جدول )

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد

423 70 10 281/41  108/22  

 منبع: یافته های تحقیق

 28/41اند و میانگین سنی آنان نفر داشته 10تا  70یافته های جدول فوق نشان می دهد که سن حسابرسان شرکت کننده بین 
 سال بوده است.

 

 غیرهای پژوهشبررسی توصیفی مت
های پراکندگی انحراف  چون میانگین و شاخص  های مرکزی هم ها با استفاده از شاخص در این بخش، تجزیه و تحلیل داده

 معیار انجام پذیرفته است.
 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش (:4)جدول 

تعییییداد  متغیر
 گویه ها

کمترین  تعداد
 مقدار

بیشترین 
 مقدار

عیارانحراف م میانگین  

حسابرسی کار حجم از حسابرسان درک  8 423 21 41 71/72  11/4  

مولفه های 
 رضایت شغلی

14/24 28 2 423 3 پرداخت  11/2  

38/23 28 22 423 3 استقالل کاری  22/2  

24/27 70 1 423 3 تعامل  17/7  

31/24 28 2 423 3 شأن و مقام شغلی  11/7  

17/23 70 1 423 3 وظایف شغلی  08/7  

های سازمانی سیاست  3 423 1 22 71/22  03/4  

18/21 18 17 423 73 رضایت شغلی )نمره کل(  37/8  

مولفه های کیفیت 
 حسابرسی

14/44 31 72 423 20 تخصص حسابرس  43/3  

11/78 41 21 423 1 استقالل حسابرس  01/4  
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تعییییداد  متغیر
 گویه ها

کمترین  تعداد
 مقدار

بیشترین 
 مقدار

عیارانحراف م میانگین  

01/11 81 31 423 72 کیفیت حسابرسی  18/1  

 ی تحقیقمنبع: یافته ها              

روش نمره گذاری پرسشنامه در تعیین معیارهای توصیفی و استنباطی و روابط متغیر بسیار حائز اهمیت می باشد. نتایج جدول 
نفر شرکت کننده به طور کامل استخراج شده و  423فوق بیانگر آن است که تمام اطالعات مورد نیاز در این پژوهش برای 

تواند در شناسایی مشاهدات پرت در ارد. کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای تحقیق میمشاهده گمشده در تحقیق وجود ند
های به پژوهشگر کمک کند. در بین متغیرهای تحقیق پراکندگی مشاهدات با توجه به دامنه تغییرات که از تفاضل تحلیل داده

باشد. البته مطمئنا معیار اندازه یرهای تحقیق میدو مقدار مذکور حاصل می شود؛ برای متغیر رضایت شغلی بیشتر از سایر متغ
گیری هر یک از متغیرها در تعیین معیارهای توصیفی موثر است که این موضوع باید مد نظر تمام محققین باشد؛ در حقیقت 

ه و در تعداد سواالت متناظر با هر یک از مولفه های و طیف لیکرت نمره گذاری در هر خرده مقیاس در نمرات به دست آمد
ترین معیار مرکزی در متغیر نتیجه آن در معیارهای توصیفی موثر است که باید مد نظر محقق باشد. میانگین به عنوان اساسی

 گذاری مشابه داشته اند در نمودار زیر ارائه شده است. گویه بوده و میزان نمره 3رضایت که هر یک دارای 
ی رضایت شغلینمودار میانگین برای مولفه ها (:9)نمودار   

 
 

کمترین میانگین و  14/4متغیر رضایت شغلی با میانگین  ر بین مولفه سیاست های سازمانی دونمودار فوق نشان می دهد که د
تغییر نموده  81تا  31باالترین میانگین را داشته اند. کیفیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بین  14/4وظایف شغلی با میانگین 

 می باشد. نمودار میله ای متناظر با خرده مقیاس های کیفیت حسابرسی به صورت زیر می باشد. 01/11ین آن است و میانگ
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سیاست های   وظایف شغلی شأن و مقام شغلی تعامل استقالل کاری پرداخت

 سازمانی
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(: نمودار میانگین برای مولفه های کیفیت حسابرسی2) نمودار  

 
 

جه در متغیر کیفیت حسابرسی خرده مقیاس تخصص سهم بیشتر را از کیفیت حسابرسی به خود اختصاص داده است که با تو
 به تعداد گویه های متناظر با آن نتیجه منطقی است. 

 

 بررسی نرمال بودن مشاهدات
پژوهش برای ارزیابی فرضیه ها از آزمون همبستگی و مدل های رگرسیونی به همراه معادالت ساختاری بر اساس مدل  در این

حسابرسی با  کار حجم از مفهومی پژوهش در جهت تاثیر نقش میانجی گرایانه رضایت شغلی در رابطه بین درک حسابرسان
باشد.  رضیه ها، بررسی نرمال بودن متغیر مالک )وابسته( ضروری میکیفیت حسابرسی استفاده شده است لذا قبل از ارزیابی ف

های مدل )خطاهای مدل رگرسیونی( دارای توزیع های رگرسیونی در صورتی دارای اعتبار هستند که باقی مانده در حقیقت مدل

ثیر توزیع متغیرهای کیفیت که این موضوع به شدت تحت تا           نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت باشد، 
رگرسیونی، در گام نخست با  لذا برای اجرای مدل .حسابرسی و رضایت شغلی به عنوان متغیرهای مالک و میانجی می باشد

ف فرض آماری نرمال بودن اطالعات جمع آوری شده را مورد آزمون قرار می دهیم. اسمیرن –کمک آزمون کولموگروف 
 است. خالصه نتایج آرمون فوق در جدول زیر ارائه شده 

 های پژوهشاسمیرنف برای متغیر –آزمون کولموگرف  (:5)جدول 

 نتیجه سطح معنادرای آماره آزمون  

حسابرسی کار حجم از حسابرسان درک 021/2 مستقل   218/0  نرمال است 

141/0 میانجی رضایت شغلی  431/0  نرمال است 

413/2 وابسته کیفیت حسابرسی  031/0  نرمال است 

 منبع: یافته های تحقیق            
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اسمیرنف برای متغیرهای مالک و میانجی در  -نتایج جدول فوق نشان می دهد که قدر مطلق آماره آزمون کولموگروف
نهفته شده در معادالت ساختاری )متغیر کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی(  پژوهش کمتر از آماره متناظر  های رگرسیونی مدل

 071/0( می باشد و با عنایت به بیشتر بودن سطح معناداری متناظر با آن از          =  11/2در جدول نرمال استاندارد ) 
(. برای تایید این موضوع          < 071/0ارای نرمال می باشد. )متغیر مذکور د 11/0گیرم که با اطمینان  نتیجه می

 در ادامه نمودار هیستوگرام متناظر با متغیر کیفیت حسابرسی ارائه شده است.
                             (: نمودار هیستوگرام متناظر با متغیر )کیفیت حسابرسی(3نمودار )

 
 

 آزمون فرضیه ها
رضایت شغلی در رابطه بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و کیفیت حسابرسی نقش میانجی : آزمون فرضیه اصلی

 گرایانه دارد.

با عنایت به مولفه های متغیرهای رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی، در مدل معادالت ساختاری هر دو متغیر مذکور به عنوان 
شان می دهد که با عنایت به بارهای عاملی در متغیر رضایت شغلی متغیر پنهان در نظر گرفته شده است. یافته های زیر ن

تمامی مولفه های متناظر با متغیر مذکور تاثیر مثبت و معناداری بر برآیند کل رضایت شغلی داشته اند و همچنین تخصص و 
 استقالل باعث بهبود کیفیت حسابرسی حسابرسان می گردد. 

 ختاری در جهت بررسی نقش میانجی گرایانه رضایت شغلی(: نمودار تحلیل معادالت سا4نمودار)
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بر اساس مولفه تخصص در کیفیت حسابرسی تاثیر بیشتری نسبت به استقال حسابرسان دارد. نشانگرهای مربوط به برازش 
 مدل معادالت ساختاری در جدول زیر ارائه شده اند که نشان دهنده برازش بسیار مطلوب مدل است.

 

 نهایی مدلگرهای برازش نشان(: 6) جدول
 نتیجه مقدار رضایت بخش مقدار برازش نشانگر برازش

 تایید مدل 4کوچکتر از  473/2 2نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

 تایید مدل یا بیشتر 1/0نزدیک به  133/0 7نرم شده برازندگی

 تایید مدل 1/0بزرگتر از  182/0 4شاخص نیکوئی برازش

 تایید مدل 1/0بزرگتر از  111/0 3برازشتعدیل شده نیکوئی 

 تایید مدل 1/0بزرگتر از  181/0 1برازندگی فزاینده

 

می باشد و با عنایت به مقدار  278/0و سطح معناداری  203/44بر اساس یافته های برازش مدل فوق مقدار آماری کای دو 
می شود. از طرفی نسبت آماره کای دو به درجه آزادی  است مدل برازش شده تائید 08/0کمتر از       =  071/0آماره 
می باشد لذا به طور کلی نقش میانجی گرایانه رضایت شغلی در رابطه بین درک حسابرسان از حجم  4و کمتر از  473/2

 گردد. نتایج برازش مدل فوق در جدول زیر ارائه شده است.  کارحسابرسی و کیفیت حسابرسی تائید می

 صه نتایج معادالت ساختاری(: خال7جدول )

 آماره آزمون خطای معیار ضریب رگرسیونی متغیر
سطح 

 معناداری

 اثرات مستقیم

784/0 درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر کیفیت حسابرسی  884/0  703/4    01/0  

772/0 درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر رضایت شغلی  044/0  111/1    01/0  

کیفیت حسابرسی رضایت شغلی بر  171/2  710/0  818/1    01/0  

 اثرات غیر مستقیم )با نقش میانجی رضایت شغلی(

442/0 تیپ های شخصیتی بر اعتیاد به اینترنت  021/0  483/3    01/0  

 یافته های تحقیق منبع:         

 

سی بر کیفیت حسابرسی معنادار است یافته های جدول فوق نشان می دهد که اثر مستقیم  درک حسابرسان از حجم کارحسابر

ضریب رگرسیونی متناظر با تاثیر  2(.  در حقیقت بر اساس برآورد ضرایب رگرسیونی در جدول شماره         >01/0)
                                                           
1 
Chi –Square /degree of Freedem

 

2  
NFI 

3
 GFI 

4
 AGFI 

5
 IFI 
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𝛽 784/0درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر کیفیت حسابرسی  می  01/0و سطح معناداری متناظر با آن کمتر از   
(؛ همچنین ضریب رگرسیونی متناظر اثر مستقیم درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر رضایت شغلی    >01/0باشد )

لذا با در نظر گرفتن ضریب مسیر درک حسابرسان از حجم  .می باشد 01/0و سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  772/0
رگرسیونی رضایت شغلی بر کیفیت حسابرسی کارحسابرسی باعث افزایش میزان رضایت شغلی می شوند. از طرفی ضریب 

بیانگر آن است که افزایش رضایت شغلی باعث بهبود میزان کیفیت حسابرسی  01/0با سطح معناداری کمتر از  171/2
 حسابرسان می گردد. 

برسی با با عنایت به نمودار تحلیل معادالت ساختاری اثر غیر مستقیم درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر کیفیت حسا
( و بر اساس آزمون سوبل میزان آماره آزمون و سطح 772/0( × )171/2= ) 442/0توجه به نقش میانجی رضایت شغلی 

معناداری مربوط به آن محاسبه می شود. بر اساس مبانی آماری بیان شده برای محاسبه آماره متناظر با اثر غیر مستقیم درک 
حسابرسی با در نظر گرفتن نقش میانجی گرایانه خودکنترلی از روش سوبل با  حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر کیفیت

 نمائیم. رابطه زیر استفاده می

   
𝛽  𝛽 

√𝛽 
     

  𝛽 
     

     

     

 

  
442/0

021/0
 483/3  

با سطح  784/0قیم درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر کیفیت حسابرسی با عنایت به اطالعات جمع آوری شده اثر مست
و سطح  442/0بوده است و اثر غیرمستقیم درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی بر کیفیت حسابرسی  002/0معناداری 

ی در رابطه بین درک رضایت شغل "باشد . لذا فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه  می 01/0معناداری متناظر با آن کمتر از 

 تائید می گردد. 11/0با اطمینان  " حسابرسان از حجم کارحسابرسی و کیفیت حسابرسی نقش میانجی گرایانه دارد
برای بررسی فرضیه فرعی با توجه به وجود خرده مقیاس های رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی، از تحلیل ضریب همبستگی 

 نمائیم. پیرسون استفاده می
 بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.رضیه دوم: آزمون ف

متناسب با برازش معادالت ساختاری نشان می دهد که ضریب مسیر متناظر با درک حسابرسان از  2یافته های جدول شماره 
است لذا بهبود معیار درک حسابرسان از  01/0و سطح معناداری با آن کمتر از  772/0حجم کارحسابرسی بر رضایت شغلی 

تائید می گردد. البته  11/0حجم کارحسابرسی باعث بهبود رضایت شغلی آنان می گردد بنابراین فرضیه فرعی اول با اطمینان 
 های رضایت شغلی در ادامه برای ارزیابی رابطه بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و خردهبا توجه به خرده مقیاس

های رضایت شغلی در حسابرسان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای را محاسبه نموده ایم که نتایج آن در جدول مقیاس
 زیر ارائه شده است. 
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 آزمون همبستگی بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت شغلی(: 8جدول )
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کار حجم از حسابرسان درک  2      
  

 پرداخت
**713/0  2       

 استقالل کاری
**231/0  **211/0  2      

 تعامل
**471/0  **728/0  **212/0  2     

 شأن و مقام شغلی
**341/0  **214/0  **211/0  **712/0  2    

 وظایف شغلی
**421/0  **711/0  *272/0  **210/0  **724/0  2   

های سازمانی سیاست  
**724/0  **728/0  *201/0  **713/0  **234/0  **717/0  2  

 رضایت شغلی
**140/0  **113/0  **417/0  **121/0  **141/0  **112/0  **171/0  2 

ابطه بین متغیرهای متناظر در ماتریس % ر11% و 11(به منزله معناداری در سطح اطمینان **( و )*در جدول فوق عالمت )
همبستگی می باشد. یافته های جدول فوق نشان می دهد که ضریب همبستگی بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی  
و تمامی مولفه های رضایت شغلی مستقیم و معنادار است لذا بهبود درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی باعث بهبود تمامی 

بین درک حسابرسان از ، یت شغلی حسابرسان خواهد شد بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش مبنی بر اینکهمولفه های رضا
 تائید می شود.  11/0با اطمینان  ،حجم کارحسابرسی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد

 
 بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.آزمون فرضیه سوم: 

متناسب با برازش معادالت ساختاری نشان می دهد که ضریب مسیر متناظر با رضایت شغلی بر  2ته های جدول شماره یاف
است لذا بهبود معیار رضایت شغلی باعث بهبود کیفیت  01/0و سطح معناداری با آن کمتر از  171/2کیفیت حسابرسی 

های کیفیت حسابرسی در گردد. البته با توجه به خرده مقیاس حسابرسی آنان می گردد بنابراین فرضیه فرعی دوم تائید می
های کیفیت حسابرسی در حسابرسان ضریب همبستگی پیرسون ادامه برای ارزیابی رابطه بین رضایت شغلی و خرده مقیاس

 بین متغیرهای مذکور را محاسبه نموده ایم که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
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 ن همبستگی بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسیآزمو (:8) جدول شماره

 رضایت شغلی 
تخصص 

 حسابرس

استقالل 

 حسابرس

کیفیت 

 حسابرسی

    2 رضایت شغلی

 تخصص حسابرس
**381/0  2   

 استقالل حسابرس
**177/0  **423/0  2  

 کیفیت حسابرسی
**142/0  **811/0  **242/0  2 

تمامی مولفه های کیفیت حسابرسی مستقیم ستگی بین رضایت شغلی و یافته های جدول فوق نشان می دهد که ضریب همب
و معنادار است لذا بهبود رضایت شغلی باعث بهبود تمامی مولفه های کیفیت حسابرسی خواهد شد بنابراین فرضیه فرعی دوم 

 تائید می شود.  11/0نان با اطمی، بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد ،پژوهش مبنی بر اینکه
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
دهد که رضایت شغلی در رابطه بین درک حسابرسان از حجم % نشان می11ی اول در سطح اطمینان نتایج آزمون فرضیه

سان (، نشان داد که درک حسابر7028) همکاران جولی وکارحسابرسی و کیفیت حسابرسی نقش میانجی گرایانه دارد. نتایج 
بنابراین نتایج حاصل از معناداری وجود دارد.  ازحجم کارحسابرسی با کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی رابطه ی مثبت و

 تحقیق با نتایج تحقیق فوق یکسان است.
بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت دهد که % نشان می11ی دوم در سطح اطمینان نتایج آزمون فرضیه

رک حسابرسان از حجم کارحسابرسی دربین حسابرسان خراسان دبنابراین درصورت افزایش . معناداری وجود داردشغلی رابطه 
  .رضوی؛ رضایت شغلی رشد پیدا خواهد کرد

بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود که (، نشان داد7028جولی وهمکاران)نتایج 
 یج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق فوق یکسان است.. بنابراین نتادارد

بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دهد % نشان می11ی سوم در سطح اطمینان نتایج آزمون فرضیه
 آنان افزایش می یاید.کیفیت حسابرسی ،  رضایت شغلی دربین حسابرسان خراسان رضوی، لذا با افزایش دارد

. بنابراین نتایج بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود داردکه (، نشان داد7028) لی وهمکارانجونتایج 
 زیر ارائه می شود: کاربردی در نهایت پیشنهادات  حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق فوق یکسان است.

تری انجام  ر اقدام نمایند. تا رسیدگی باکیفیتموسسات حسابرسی بزرگ به جز سازمان حسابرسی، نسیت به ادغام یگدیگ -2
دایاران اشاره کرد که باعث  توان به ادغام موسسه حسابرسی رهیافت وی این ادغام موسسات حسابرسی، مینمونه دهند.

 تشکیل موسسه حسابرسی دایارهیافت گردید.
سابرس در صنعت، و موسسه حسابرسی های مالی، هنگام خرید و فروش سهام به تخصص حاستفاده کنندگان از صورت -7

های مالی گردد، و ارقام صورتای نمایند. زیرا منجر به کیفیت حسابرسی باال میکند، توجه ویژهکه شرکت را حسابرسی می
 شوند.بسیار قابل اتکاتر می
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نگری حسابرسان را ینگری و منفهای روانشناسی مثبتموسسات حسابرسی، در هنگام استخدام حسابرسان با انجام تست -4
 نگر اقدام نمایند.تشخیص، و درجهت جذب و استخدام افراد مثبت

-در زمان عقد قرارداد با موسسات حسابرسی بر کیفیت رسیدگی تاکید ننمایند و دراین راستا قابلیت ها،هیات مدیره شرکت -3

 ی حسابرسی را مالک عمل قرار دهند. هاهای موسسه حسابرسی مانند، تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارش
ریزی و متخصص شدن در صنایع مختلف، در جهت انجام صحیح کار گردد با برنامههای حسابرسی پیشنهاد میشرکتبه  -1

 و گزارشات حسابرسی باکیفیت گام بردارند.
 

 منابع 

 اثر استرس شغلی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی در کارکنان حسابرسی در  ،(2411) ،یاسر ،الخزاعی
 .دانشگاه فردوسی مشهد ،ارشد حسابداری سیپایان نامه کارشنا ، دیوان محاسبات عراق

 تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با  ،(2412) ،سید اسماعیل، شعنی ،محمد جواد، عیسا ،محمد علی ،نیباقرپور والشا

 . 13-11 صص ، 1، شماره پژوهش های تجربی حسابداریا، عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ه
 ،بررسی تاثیر رویکرد اخالقی و رضایت شغلی بر ماکیاول گرایی بین جامعه حسابداران و ، (2411) ،معصومه براتی

 ، دانشگاه فردوسی مشهدپایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، سابرسانح
 تحقیقاقعی سود، مدیریت مصنوعی و ابرسی وارتباط کیفیت حس ،(2417) ،وحید ،خانقاه تقی زاده ،بادآورنهندی، یونس-

 .21-38 صص ،4شماره  سال دوم، ،های کاربردی در گزارشگری مالی
 ،کردن  های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش بررسی تأثیر برخی از ویژگی ،(2411) ،محمدرضا پژوهی

، دانشگاه ارشد حسابداری سیپایان نامه کارشنا، کنندگی رضایت شغلی یلزمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعد
  .فردوسی مشهد

 211-214، صصانتشارات علمی فرهنگیتهران،  ،، چاپ ششم، فلسفه حسابرسی(2412) ،یگانه، یحیی حساس. 
 پایان نامه  ،بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان داخلی در عراق ،(2411) ،، محمدرضاحمود البوسلطان

 .، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد حسابداری
 ،خصوصی حسابرسی از ارزیابی ریسک های تفاوت درک حسابرسان ارشد در دو بخش دولتی و  ،(2481) ،زهره حاجیها

-222 صص ،2، شماره 7دوره  ،حسابرسی فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و، حسابرسی در محیط حسابرسی ایران
707 . 

 بررسی تأثیر چرخش موسسه حسابرسی و استقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی در شرکت ، (2412) ،جمشید ،حسن پور
  . واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسالمی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،کیفیت شرکای حسابرسی و کیفیت حسابرسی ،(2411) ،زهرا ،حیدری سورشجانی ،
 . دانشگاه تهران

 Li, D (2007). Auditor tenure and accounting conservatism. PhD Thesis, Georgia Institute of 

Technology. 

http://www.jamv.ir/
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/52502117db8cfd7a822f3e6c3b81ac37/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/52502117db8cfd7a822f3e6c3b81ac37/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/52502117db8cfd7a822f3e6c3b81ac37/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6781&Number=6&Appendix=0
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f60d1e49cb1073753b52920fe1722a8a/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f60d1e49cb1073753b52920fe1722a8a/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f60d1e49cb1073753b52920fe1722a8a/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f60d1e49cb1073753b52920fe1722a8a/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/492dd28036bb7da410cf56d8b1c51df8/search/9e8cb05073750e81d31a418e2448e7e7
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/23e3cd4d6a07e11ca13ca31c10487ea2/search/795295a902dfe59751add1528fc78b3d


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                             9318 ، زمستان91 ، شماره2دوره   

 

32 
 

 Jaggi, B., Gul, F A and Chiu Lau, T. S., (2012). Auditor industry specialization, political 

economy and earnings quality: Some cross-country evidence. Journal of International Financial 

Management and Accounting, 23 (1), pp:24-61. 

 Julie S. Persellin, Jaime J. Schmidt, Scott Vandervelde, (2018). Auditor Perceptions of Audit 

Workloads, Audit Quality, and Job Satisfaction,WWW.SSRN .COM 

 Spector, P.E., Allen, T.D., Poelmans, S.A., Lapierre, L.M., et al. (2007). Cross-national 

differences in relationships of work demands, job satisfaction and turnover intentions with 

work-family conflict. Journal of Personnel Psychology, 60: pp: 805-835. 

 Yang, F-H. & Chang, C-C. (2008). Emotional labour, job satisfaction and organizational 

commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing 

Studies, 45(6): pp: 879-887. 

 Walker, M (2003) .Principal/agency theory when some agents are trustworthy’, Accounting 

and Finance Working Paper, Manchester: Manchester BusinessSchool, Manchester University.  

 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.jamv.ir/

