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Abstract
The expectations at clients’ workplace poses pressure and stress on auditing process. 

Furthermore, it seems that the mentioned stress affects the audits’ professional 
independence. The present study purports to investigate the effect of stress on the 
audits’ professional independence. We used questionnaire to collect our data. The 
population included the society of certified audits and the employees of the auditing 
companies in Uromieh city. 175 people were randomly selected. Data description 
methods were used to describe the data and observations. In order to test the study 
hypotheses, two methods of factor analysis and structure equations were employed. 
Our findings show that five important factors of stress have negative effect on the 
audits’ independence in appearance and independence of mind. The expertise and 
experience of the audits affects the relationship between the stress and independence 
of mind, but it does not mediate the stress and independence in appearance. 

Key Words: audit, audit stress, audit independence, independence in appearance, 
independence of mind. 
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چکیده
انتظارات در محیط کار صاحبکاران، موجب ایجاد فشار و استرس در کار حسابرسی می گردد و به نظر می رسد 
تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر استرس بر استقالل حرفه ای  استقالل حسابرس را تحت 
از پرسشنامه جمع آوری  شده است.  استفاده  این پژوهش داده های موردنظر با  حسابرسان صورت گرفته است. در 
جامعه ی آماري شامل جامعه ی حسابداران رسمی و کارمندان مؤسسات حسابرسی در سطح شهر ارومیه به تعداد 
175 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. براي توصیف داده ها و مشاهدات از شیوه های توصیف آماري 
و براي آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی و معادالت ساختار بهره گیری شد. نتایج پژوهش داللت بر 
تأثیر منفی پنج عامل مهم استرس بر استقالل ظاهري و باطنی حسابرسان دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است 
که تخصص در صنعت و تجربه حسابرسان باعث تأثیر بر رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی می شوند و بر رابطه ی 

بین استرس و استقالل ظاهري تأثیري ندارند.
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1-مقدمه
درواقع حسابرسی از طریق بررسی حرفه ای گزارش های مالی تهیه شده توسط مدیریت اطمینان 
بخشــی الزم را جهت اســتفاده از گزارش های مالی در اختیار مدیران قــرار می دهد )صالحی و 
همکاران، 1392(. ازاین رو اســتقالل باالی خدمات حسابرســی مســتلزم عملکرد شــغلی باالی 
حسابرسان است که به عنوان ســازه ی بسیار مهمی در استرس کاری و سازمانی مطرح شده است 

)مرویان حسینی، الری دشت بیاض، 1394(.
 در حسابرســی وجود استرس شــغلی فرد به علت تأثیری که بر استقالل حسابرسی می گذارد 
بسیار حائز اهمیت است و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی به طور مستقیم بر کارایی و عملکرد 
حسابرسی تأثیرگذار اســت )کالبرس، کنکر،2008(. ازاین رو عملکرد شغلی ضعیف، ممکن است 
استقالل حسابرســی را کاهش داده درنتیجه مؤسسات حسابرسی را در معرض مسئولیت قانونی 
و از دســت دادن اعتبــار خود قرار دهد )فیشــر،2001(. آنچه در این پژوهــش به عنوان موضوع 
موردتوجه قرار دارد، بررسی تأثیر استرس کار حسابرسی بر استقالل حسابرسی به عنوان مهم ترین 

بعد بر عملکرد شغلی حسابرسان است.
در مورد کار حسابرســی موارد استرس زا در کار حسابرسی شــامل جنبه های گوناگون مربوط 
به فشــار ناشــی از حجم و زمان کار، کنترل هزینه و ارزیابی عملکرد جهت ارزیابی ریسک قانونی 
و پاســخگویی می باشــد. از دیدگاه متقاضی کار، کنترل کار یک حســابرس معموالً شامل زمان 
برنامه ریزی، ارزیابی منابع انسانی و مادی، اصالحات برنامه ی حسابرسی و غیره است. بنابراین آثار 
مشترک مربوط به اثربخشی کنترل کار حسابرسی در محیط استرس زا و ناهمگنی توانایی کنترل 
کار حسابرس منجر به واکنش های متفاوت خواهد شد. لذا با مکانیسم های کیفیت کار یک شرکت 
حسابرسی، چگونه استرس کار حسابرس بر رفتار حسابرس و استقالل حسابرسی تأثیر می گذارد؟ 
)یان، اکس،2016( در این پژوهش در نظر اســت که این موضوع ازنظر تعارض نقش، ابهام نقش، 

فشار روانی، مسئولیت و عملکرد شغلی در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد.
در پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال هستیم آیا ممکن است وجود و استمرار استرس 
شــغلی در بین حسابرســان و در صورت افزایش اســترس در بین اعضای حرفه، بر عملکرد شغلی 
حسابرسان تأثیر بگذارد یا خیر؟ و سرانجام به این مسأله پرداخته می شود که کار اولیه ی حسابرس 
)تجربــه( به عنوان اولین متغیر میانجی و تخصص در صنعت به عنوان دومین متغیر میانجی در بین 
عوامل استرس زا و عملکرد شغلی می تواند عاملی اثرگذار باشد یا خیر؟ ازآنجاکه در پژوهش های داخلی 
عوامل اثرگذاری که به طور غیرمستقیم استقالل حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و اشتغال در 
محیطی ســالم و متناسب با ویژگی های فردی و حرفه ای که الزمه عملکرد باالی حسابرسان است، 
چندان موردتوجه قرار نگرفته اســت؛ بنابراین هرچه قدر اســتقالل حسابرسی باالتر باشد مشخصاً 
استرس شغلی از طریق فعالیت های واقعی نیز کاهش می یابد و انتظار می رود حسابرسی با استقالل 
باالتر را افزایش دهد. لذا در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال پاسخ دهیم که: آیا استرس کار 

حسابرسی می تواند بر استقالل حسابرس تأثیر داشته باشد؟
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ضرورت انجام این پژوهش از دو بعد حائز اهمیت است: اول اینکه استقالل حسابرسی برای 
به خصوص سرمایه گذاران همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و  کلیه ی ذی نفعان شرکت 
می تواند به عنوان عامل مؤثری در اطمینان بخشی به اعتبار صورت های مالی مورداستفاده قرار 
گیرد. دوم، در این پژوهش تأثیر استرس بر استقالل حسابرسی با استفاده از مدل ارائه شده یان و 
اکس )2016( و به ویژه بر حسابرسی اولیه با یک صاحبکار جدید بررسی خواهد شد که به عنوان 
یک پژوهش جدید می تواند اطالعات سودمندتری در اختیار فعاالن بازار سرمایه کشور قرار دهد. 
عالوه بر این برآوردن نیازهای اطالعاتی مؤسسات حسابرسی، شرکت ها، مدیران و ارائه ی نتایج 
کاربردی در خصوص موضوع تحقیق به منظور یاری این گروه ها در اتخاذ تصمیم های مالی صحیح 

و معقول است که عبارت اند از:
اول این که نتایج این پژوهش می تواند موجب بسط مبانی نظری متون مرتبط با مبحث 
حسابرسی و کیفیت آن گردد. دوم نتایج پژوهش به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطالعات 
اختیار مؤسسات حسابرسی، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران جهت  را در  سودمندی 
رسیدن به اهداف خود قرار دهد. سوم این که نتایج این پژوهش می تواند ایده های جدیدی برای 

انجام پژوهش های بعدی در خصوص موضوع تحقیق پیشنهاد نماید.

٢-پیشینهیپژوهش
1-٢-استقاللحسابرسی

استقالل درواقع، مفهومي انتزاعي است که به طور مستقیم مشاهده شدني نیست و اغلب آن را 
به عنوان حالتي ذهني توصیف کرده اند که به مفاهیمي همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت 
ارتباط دارد. در بیش تر تعریف های موجود، دو بعد براي استقالل وجود دارد )دان،2010(: یکي 
استقالل واقعي و دیگري استقالل ظاهري، به طوری که بارتلت )1993( استقالل واقعي را نبود 
»گرایش ذهني در اجراي عملیات حسابرسي« می داند و استقالل ظاهري را »پرهیز از شرایطي 
که حسابرس را در تضاد منافع آشکار با صاحبکار نشان دهد«. بنابراین استقالل واقعي با بی طرفی 
و استقالل ظاهري به طورمعمول با تصور استفاده کنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک 

وضعیت معین ارتباط دارد )هویتاش، 2007(.
استقالل حسابرسي معموالً به عنوان یک استقالل حرفه ای توصیف و مطرح شده است؛ یعني 
برحسب عینیتي که حسابرس از موفقیت در کار حسابرسي به عنوان یک فرد حرفه ای به دست 
می آورد و روشي که او براي گردآوري، ارزیابي و گزارشگري به کار می گیرد. همچنین حسابرسي 
بر اساس روش بی طرفانه صورت می پذیرد و این موضوع به طور سنتي به عنوان حالتي از ذهن که 
به مفهوم نگرش حسابرسي به روابط موجود با مدیریت صاحبکار، سهامداران و سایر ذي نفعان 
بدین ترتیب  زاده، 1385(.  و استفاده کنندگان صورت های مالي است، تصور شده است )ایمان 
ذهني  دارد که آیا حسابرسي ازنظر  در هر موقعیت براي انجام حسابرسي، این سؤال وجود 
مستقل از مدیریت صاحبکار و فشارهاي وارد به او هنگام تصمیم گیری های حسابرسي عمل کرده 
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است که  است یا خیر؟ فلینت )1988( با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق 
استقالل حسابرس یک نگرش ذهني است و آن را به ویژگی های فردي یعني درستکاري و قدرت 
شخصیت وي پیوند می دهد. بااین همه نسبت دادن مفهوم استقالل حسابرس به یک ویژگي ذهني 
نامحسوس، آن را تبدیل به عبارت به نسبت گنگي می کند که در رابطه باکار حسابرسي، تفسیر 
آن پیچیده و مشکل است اما دست کم یک توافق عمومي وجود دارد که استقالل، نگرشي از 
ذهن است که اجازه نمی دهد نقطه  نظرها و نتیجه گیری های حسابرسي، اثرها و فشارهاي ناشي از 
تضاد منافع افراد را در برگیرد و همواره حسابرس باید آیین رفتار حرفه ای را در نظر داشته باشد 

)ایمان زاده، 1385(.

٢-٢-استرسکارحسابرس
مؤسسه ی ملی امنیت و سالمت شغلی، استرس شغلی را ناشی از مشکالت فراوان موجود در 
محیط کار، تغییرات مداوم خارج از کنترل، جابه جایی مداوم، اضافه کار، ساعت کار زیاد و بی نظمی 
ساعت کار می داند )ادواردز و همکاران،2000(. کاظمی و همکاران )2008( نیز استرس شغلی را 
به عنوان تغییری در وضعیت فیزیکی یا ذهنی تعریف می کنند که ممکن است اثر مثبت یا منفی 
بر عملکرد شغلی کارکنان داشته باشد که در آن، استرس به خاطر رویدادهای استرس زا در محیط 

کار ایجادشده است.
زمانی  شغل حسابرسی به طورمعمول با حجم باالی کاری، ضرب االجل های زیاد و فشار 
بیش ازحد توصیف می شود. افزون بر این، حسابرسان، به دلیل تضاد منافعی که ممکن است در 
گرفتن در بین مدیریت به عنوان مسئول  انجام حسابرسی هایشان وجود داشته باشد و نیز قرار 
تهیه ی صورت های مالی و نتایج حاصل از عملیات شرکت سرمایه گذاران و یا سایر اشخاص ذی نفع 
به عنوان استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی برای تصمیم گیری و رسیدن به هدف های شخصی 
مدنظر همواره به نحوی نقش واسطه یا رابط را ایفا می کنند. ازاین رو، آن ها با تعداد زیادی از افراد 
درون سازمانی و برون سازمانی رو به رو هستند که خواهان طیف وسیعی از نیازها و انتظارات هستند 
که به تبع برآورده کردن این انتظارات و تقاضاهای متنوع از سوی صاحبکاران، آن هم در محیط کاری 
که خود صاحبکار مشخص می کند، برای حسابرسان موقعیت های استرس زایی را ایجاد می کند که در 
صورت شناسایی نشدن به موقع، کنترل نکردن و برخورد نامناسب این استرس های شغلی می تواند 

تأثیر بسزایی در کیفیت کار حسابرسی داشته باشد )مرویان حسینی، الری دشت بیاض، 1394(.
ابهام نقش به وضعیت شغلی معینی گفته می شود که در آن پاره ای از اطالعات الزم برای انجام 
شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه کننده اند )استورا، 1377(. ابهام نقش زمانی پیش می آید که 
روشن نباشد نقش فرد چیست یا حدود مسئولیت های وی کدام است )راس، آلتمایر، 1377(. بر 
اساس مدل نظری کاهن و همکاران )1964( تجربه ابهام نقش می تواند به واکنش های متناقض، 
احساسات تنش، کاهش اعتمادبه نفس و نارضایتی در فرد منجر می شود. تعارض نقش، تداخل در 
فعالیت های یک نقش با دیگر است و معموالً به مشکالت زیادی نظیر استرس، اضطراب، خستگی 
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و غیره منجر می شود. اگر انتظارات مربوط به یک نقش برای افراد خوب تعریف نشود، تعارض 
روی می دهد و فرد ناسازگاری بین وظایف را تجربه می کند. گاجندران و هریسون )2007( نیز 
بیان می دارند تعارض نقش هنگامی رخ می دهد که تن دادن به مجموعه ای از الزام های شغلی 
الزام های شغلی، مغایر و یا به کلی ناممکن است. تحقیقات نشان  با پذیرش مجموعه دیگری از 
می دهد که ابهام شغلی و تعارض نقش ازجمله مهم ترین عوامل ایجادکننده ی استرس شغلی و 
کاهش دلبستگی و خشنودی شغلی به شمار می آیند که عالوه بر ایجاد نارضایتی شغلی، عملکرد 

شغلی فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.
سوباروین و چنگابرویان )2006( و آگوگلیا و همکاران )2010( نشان دادند که استرس ناشی 
از کار یا برنامه زمان بندی حسابرسی ممکن است به کارایی و کیفیت حسابرسی آسیب وارد کند. 
لئو )2008( بیان کرد که فشار ناشی از زمان حسابرسی می تواند مانع از اجرای خوب روش های 
حسابرسی گردد و درنتیجه کیفیت حسابرسی را مخدوش نماید. لوپز و پیترز )2012( نشان دادند 
که باال رفتن فشار ناشی از حجم کار می تواند به کیفیت حسابرسی در شرکت حسابرسی لطمه 
وارد کند. پژوهش های قبلی نشان داده اند که استرس کار رابطه مثبتی با شدت موارد استرس زا 
 .)1930 جونز،  1998، فلچر،  در محیط کار و رابطه ی منفی با کنترل کاردارند )لندسبریگز، 
عالوه بر این کنترل کار به بهبود رضایت شغلی و عملکرد شغل کمک می کند )گرین برگ و 

همکاران 1989؛ دیر، گانستر، 1991(.

3-٢-ارتباطنظریمتغیرهاومروریبرپیشینهیپژوهش
هرچند زندگی مدرن امروز موجبات رفاه و آسایش انسان را فراهم نموده اما جسم و ذهن انسان 
ارورا، 2013(. وجود تضاد  انتظاراتی که منجر به استرس می شوند روبه رو می سازد )نگرا-  با  را 
منافع بین مدیران و مالکان در بسیاری از مواقع باعث می شود تا مدیریت از اختیارات خود جهت 
ارائه اطالعات مالی دستکاری شده استفاده کند. این امر باعث به وجود آمدن حسابرسی شد. از 
طرفی، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد و تقریباً اهم تالش 
مدیران و روان شناسان صنعتی و سازمانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت بهبود عملکرد 
شغلی کارکنان است )رو گلبرگ، ریتر-پالمون، 2007(. محیط شغلی می تواند به عنوان یک منبع 
استرس اجتماعی و روانی در نظر گرفته شود که اثرات زیان آوری بر رفاه و سالمتی کارکنان دارد 
و می تواند بر رفتار کارکنان اثری منفی گذاشته و درنهایت منجر به عدم کارایی کارکنان و سازمان 
شود )جیریج، 2013(. در حسابرسی نیز وجود استرس شغلی فرد به علت تأثیری که بر استقالل 
حسابرسی می گذارد بسیار حائز اهمیت است و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی به طور مستقیم 

بر کارایی و عملکرد حسابرسی تأثیرگذار است )کالبرس، کنکر، 2008(.
 گلسبای را می توان نخستین کسی دانست که در سال 1992 میالدی فشار روانی استرس را 
به عنوان مفهوم تازه ای شرح داد. وی فشار روانی را پاسخی می داند که بدن در برابر خواسته هایی 
نشان می دهد که بر آن وارد می شود. منشأ معمول استرس که کارکنان در محیط کار یا سازمان با 
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آن مواجه هستند، عوامل استرس زای شغلی نامیده می شود )فیشر، 2001(. این عوامل استرس زا 
شامل ابهام نقش، تعارض نقش و گران باری نقش است )مونتگموری و همکاران، 1996(. این عوامل 

پیامدهای شغلی و نگرش های مربوط به کار را تحت تأثیر قرار می دهد )ربلی، میکاییل، 1990(.
مهم ترین استاندارد حسابرسي که حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت های مالي منع 
می کند مگر آنکه مستقل از واحد موردحسابرسی باشد، استقالل است. بدین معني که استقالل با 
داشتن منافع مالي بااهمیت، در استخدام بودن، به واحد وام دادن و یا از آن وام گرفتن و روابط 

مختلف دیگر، از بین می رود )باربارا، 2008(.
ابهام نقش، زمانی رخ می دهد که یک کارمند اطالعات ناکافی، سیاست ها و دستورالعمل های مبهم 
دریافت می کند. بنابراین، ابهام نقش به علت فشار حاصل از شفاف نبودن یا درک نکردن دقیق فرد 
از نقش خود در سازمان ایجاد می شود )دیزورت، لرد، 1997(. هنگامی که حسابرسان باهدف های 
متضادی مواجه می شوند که با کم ترین هزینه کار کنند درحالی که استقالل کار حسابرسی با کاهش 
برخی از روش های ضروری حسابرسی، تحت تأثیر قرار می گیرد و یا تمام روش های حسابرسی 
را برای حفظ استقالل حسابرسی در سطح باال انجام دهند که ممکن است سودآوری با افزایش 
هزینه های حسابرسی به خطر بیفتد )وال و همکاران، 2013( ازاین رو حسابداری و به ویژه حسابرسی 
از دیرباز به عنوان حرفه ای با سطوح باالی استرس شناخته شده است )کمپبل و همکاران، 1998( و 
تالش های طاقت فرسا محدودیت زمانی برای زندگی شخصی و گذراندن آزمون حسابداران رسمی از 

دیگر چالش های معمول و همیشگی حسابرسان بوده است )ربلی، میکاییل، 1990(.
وجود اطالعات مالي شفاف و قابل اتکا از عوامل اصلي ارزیابي وضع موجود و عملکرد یک شرکت 
در فعالیت های خود و همچنین تصمیم گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت است. در 
محیط اقتصادي امروز با حضور فعاالن اقتصادي متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادي میان آن ها، 
اطالعاتي قابل اتکا تلقي می شوند که توسط گروهي حرفه ای و مستقل و به دوراز هرگونه استرس و 
جانب داری و فشار مدیران بر فرآیند تهیه و ارائه آن ها نظارت و اظهارنظر شده باشد. نمونه ی بارز 
گروه های حرفه ای مستقل، مؤسسات حسابرسي می باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلي واحد 
گزارشگر و محصول نهایي آن یعني صورت های مالي را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در این 

مورد اظهارنظر می نمایند.
چویپی و هیچری )2021( در پژوهشی تأثیر ویژگی های رفتاری و فردی حسابرس بر کیفیت 
گزارشگری یکپارچه، شواهدی از شرکت های اروپایی را موردمطالعه قراردادند. آنان 130 شرکت 
اروپایی را با استفاده از داده های 2017 تا 2020 موردمطالعه قراردادند. نتایج به دست آمده به خوبی 
نشان می دهد که هم تخصص حسابرس و هم عوامل اخالقی حسابرس تأثیر مثبتی بر کیفیت 
گزارش تلفیقی دارند. نکته ی قابل توجه، این واقعیت است که اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی و رفتار 

حسابرس تأثیر مثبت و ناچیزی بر کیفیت مرتبط با گزارشگری یکپارچه دارد.
یان واکس )2016( در تحقیقی به تأثیر استرس کار حسابرس بر حسابرسی با استفاده از یک 
نمونه از شرکت های چینی در فاصله ی زمانی 2009 تا 2013 پرداختند. نتایج نشان می دهد که: 
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1( به طورکلی کاهش آن چنانی در کیفیت حسابرسی ناشی از استرس کار حسابرس وجود ندارد؛ 
2( در حسابرسی اولیه با صاحبکار جدید، بین استرس کار و کیفیت حسابرسی رابطه ی معنادار 
ترس کار به ویژگی های فردی حسابرسان بستگی دارد. همچنین  3( درک  منفی وجود دارد؛ 
حسابرسان مؤسسات حسابرسی بین المللی و کسانی که در نقش شرکای آن ها هستند نسبت به 

متخصصین صنعت حسابرسی، واکنش بیش تری به استرس کار حسابرسی دارند.
بررسی تأثیر پیامدهای فرسودگی شغلی بر تمایل به جابجایی  به   )2015( چونگ و مانرو 
حسابداران پرداختند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی تکمیل شده به وسیله ی 368 حسابدار که 
ً در مؤسسات حسابرسی استخدام شده بودند، جمع آوری شد. نتایج حاصل از به کارگیری  جدیدا
روش معادالت ساختاری نشان داد که ابهام نقش، تعارض نقش و تنش های مربوط به شغل عوامل 
ایجاد فرسودگی شغلی است. به این صورت که ابهام و تعارض نقش، سطوح درک شده کارکنان 
از تنش های مربوط به شغل را تحت تأثیر قرار می دهد و تنش های مربوط به شغل با فرسودگی 
شغلی رابطه دارد که این امر به نوبه خود باعث کاهش سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی 
می شود. همچنین رضایت نداشتن کارکنان بیش تر می تواند ناشی از این باشد که آن ها به دنبال 

یک شغل جایگزین هستند.
 ویارسی و همکاران )2014( به بررسی تأثیر عوامل استرس زای شغلی شامل ابهام نقش، تعارض نقش 
و ازدیاد نقش بر کارایی شغلی حسابرسان از طریق متغیر مداخله گر هوش هیجانی پرداختند. داده ها 
با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری شد که به وسیله ی 105 حسابرس در تمام مؤسسات حسابرسی 
اندونزیایی تکمیل شده بود. به این نتیجه دست یافتند که رابطه ی منفی میان استرس شغلی و کارایی 

حسابرس وجود دارد.
در پژوهشی با عنوان مفاهیم و پیامدهای استرس شغلی در  همکاران )2004(   الرسون و 
تأثیرگذاری استرس شغلی بر فرسودگی شغلی و رضایت  چگونگی  حسابرسان داخلی بررسی 
یافته های پژوهش آنان نشان داد که عوامل استرس زای  شغلی حسابرسان داخلی پرداختند. 
سبک نظارت( نسبت به عوامل استرس زای فردی فشار  سازمانی )پاداش، ساختار سازمانی و 
زمانی، ابهام نقش، تعارض نقش و گران باری نقش برای حسابرسان داخلی منبع استرس بیش تری 
است. افزون بر این در این پژوهش متغیرهای استرس در الگوی رگرسیون شامل دو عامل محیط 
و حجم کار معرفی شد و نتیجه ی آن نشان داد که عامل محیط با هر دو عامل فرسودگی شغلی و 
نارضایتی شغلی رابطه ی مثبت دارد. همچنین حجم کار به عنوان عامل استرس زای دیگر با افزایش 

در کیفیت کار حسابرسی رابطه ی مثبت و با نارضایتی شغلی رابطه منفی دارد.
نقش بندی و دادرس در سال 1399 در پژوهشی اقدام به بررسی تأثیر ویژگی های کمیته ی 
استقالل  که  نشان می دهد  پژوهش  این  نتایج  نمودند.  کاری حسابرسان  استرس  بر  حسابرسی 
کمیته ی حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تأثیر معناداری دارد. اندازه ی کمیته ی حسابرسی 
بر استرس کاری حسابرسان تأثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته ی حسابرسی بر 

استرس کاری حسابرسان تأثیر معناداری دارد.
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بر  استقالل حسابرس  تأثیر  بررسی  به  اقدام  پژوهشی  در  در سال 1399  و همکاران  خوشکار 
رابطه ی بین چرخش مؤسسه ی حسابرسی و پایداری سود نمودند. نتایج نشان داد که بین چرخش 
حسابرس در سطح مؤسسه ی حسابرسی و پایداری سود رابطه ی معناداری وجود ندارد اما استقالل 
حسابرس بر رابطه ی بین چرخش حسابرس در سطح مؤسسه ی حسابرسی و پایداری سود تأثیر 

معنادار و مثبتی دارد.
سلیمانی و همکاران در سال 1397 در پژوهشی اقدام به بررسی تأثیر تهدیدها بر استقالل حسابرسان 
نمودند. در تجزیه و تحلیل داده ها برای توصیف داده ها و مشاهدات از شیوه های توصیف آماری از قبیل 
شاخص های مرکزی و پراکندگی، استفاده و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل 
عاملی و معادالت ساختاری از نرم افزارهای  SPSSو Smart Pls  بهره گیری شد. نتایج پژوهش داللت 
بر تأثیر منفی پنج عامل مهم تهدید بر استقالل ظاهری و باطنی حسابرسان دارد و تخصص و تجربه ی 
حسابرسان باعث تأثیر بر رابطه ی بین تهدیدها و استقالل باطنی می شوند و بر رابطه ی بین تهدیدها و 

استقالل ظاهری تأثیری ندارند.
بر کیفیت  استرس شغلی حسابرسان  تأثیر  بررسی  به  اقدام  و طاهری در سال 1397   فالخ 
حسابرسی نمودند. جهت بررسی فرضیات تحقیق از دو مدل رگرسیونی استفاده گردیده است. 
نتایج ایشان بیانگر بین استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی از یک سو و همچنین بین 
رابطه ی  دیگر  طرف  از  نخستین  حسابرسی  در  حسابرسی  کیفیت  و  حسابرسان  کاری  استرس 

معناداری وجود دارد.
مرویان حسینی و الری دشت بیاض )1394( در پژوهشی به بررسی نقش فرسودگی شغلی در 
رابطه ی بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان پرداختند. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود 
رابطه ی بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی است. به عبارت دیگر نتایج حاکی از 
تأیید ارتباطی مثبت و معنادار میان استرس شغلی با فرسودگی شغلی و تأیید رابطه ی منفی و 
معنادار میان فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی حسابرسان است. همچنین رابطه ی منفی استرس 

شغلی با عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی فرسودگی شغلی مورد تأیید قرار گرفت.
سلطانی و برآری )1394( در پژوهشی به بررسی اثر حمایت سرپرست و حمایت همکار در حرفه ی 
حسابرسی بر تضاد نقش و ابهام نقش که از اجزای استرس نقش می باشند و متعاقب آن تأثیر تضاد 
نقش و ابهام نقش برافزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی حسابرسان پرداختند. 
جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی حسابرسان از رده ی کمک حسابرس تا حسابرس ارشد بود که 
در مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی کشور تا پایان شش ماه اول سال 
1392 مشغول به فعالیت بوده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل روابط ساختاری 
خطی - لیزرل استفاده شد. تحلیل های آماری صورت گرفته نشان داد که بین متغیرهای مدل علی 
پژوهش به استثنای رابطه ی بین تضاد نقش و تمایل به ترک خدمت، روابط معناداری در جهت های 

تعیین شده وجود دارد.
 حاجیها و زارعی )1393( در پژوهشی به بررسی عوامل استرس زا بر رضایت شغلی و عملکرد 
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شغلی در بین حسابداران بخش عمومی پرداختند. پژوهش آنان شامل کارکنان اداره ی کل امور 
مالیاتی استان سیستان و بلوچستان بود. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ی منفی و معناداری 
بین ابهام نقش، تعارض نقش و گران باری نقش با رضایت شغلی و عملکرد شغلی وجود دارد. 
محمدی پور و غالمی )1391( در پژوهشی با عنوان فشارهای روانی و فرسودگی شغلی حسابرسان 
مستقل به این نتیجه رسیدند که اظهارنظر تحت استرس باال و فرسودگی شغلی باعث اختالل در 

عملکرد حسابرسان می شود و اظهارنظر حرفه ای آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

3-فرضیههایپژوهش
با توجه به ادبیات و مبانی نظری پژوهش و پژوهش های پیشین، فرضیه های پژوهش به شرح 

زیر تدوین شده است:
فرضیهیاول: استرس بر استقالل باطنی تأثیر دارد.

فرضیهیدوم: استرس بر استقالل ظاهري تأثیر دارد.
فرضیهیسوم: تجربه ی حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل باطنی را تعدیل می کند.

فرضیهیچهارم: تجربه ی حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل ظاهري را تعدیل می کند.
فرضیهیپنجم: تخصص حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل باطنی را تعدیل می کند.

فرضیهیششم: تخصص حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل ظاهري را تعدیل می کند.

4-روششناسیپژوهش
1-4-نوعوروشپژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی با رویکرد کاربردي است. در این پژوهش استفاده 
از ابزار پرسشنامه رتبه بندی شده براي بررسی نظر پاسخ دهندگان استفاده  شده است. پژوهش 
حاضر به دلیل آزمودن کارایی نظریه های علمی در حوزه ی استقالل حسابرسان و توسعه ی دانش 
کاربردي در مورد ابعاد استقالل حسابرسان و تأثیر استرس موجود بر آن ازنظر هدف، پژوهش 
کاربردي است و ازنظر شیوه ی گردآوري و تحلیل اطالعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. این 
پژوهش توصیفی است چراکه به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آن ها می پردازد. از نوع 
پیمایشی است چراکه به تحلیل نظرات پاسخ دهندگان نمونه ی مورد مطالعه که به پرسش هایی در 
مورد موضوع مورد مطالعه و ابعاد پژوهش )متغیرها و سؤال های مربوط( پاسخ داده اند، می پردازد. 
این کار از طریق پر کردن پرسشنامه )ابزار پژوهش( که در اختیار پاسخ دهندگان قرار داده شده 

است، انجام می گیرد.
در پژوهش حاضر به منظور گردآوري داده ها و اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 
پرسشنامه حاوي دو قسمت بود. بخش نخست پرسشنامه به ویژگی های حسابرس )تخصص )در 
صنعت( و تجربه( می پردازد. بخش دوم پرسشنامه شامل 27 سؤال جهت اندازه گیری داده های 
تحلیل استرس هست که سؤاالت 1-5 به تعارض نقش، سؤاالت 6-9 به خطر ابهام نقش، سؤاالت 
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10-11 به مسئولیت، سؤاالت 12-15 به فشار روانی، سؤاالت 16-20 به محیط شغلی می پردازد. 
امتیاز3،  به ترتیب براي پاسخ به کاماًل مخالف امتیاز1، مخالف امتیاز2، نه موافق و نه مخالف 
موافق امتیاز4، به کاماًل موافق امتیاز5، بر اساس مقیاس لیکرت در نظر گرفته می شود. همچنین، 
سؤاالت 21-24 به استقالل ظاهري و سؤاالت 25-27 به استقالل واقعی می پردازد. برای پاسخ به 

ترتیب تقریباً همیشه، اغلب اوقات، معموالً، گاهی اوقات و هرگز در نظر گرفته شده است. 
به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوري و محتوایی استفاده شده است. بدین منظور 
سؤاالت پژوهش پس از تدوین در اختیار استادان و نیز صاحب نظران قرار گرفت تا نسبت به 
روایی سؤاالت اظهارنظر و تأیید نمایند. همچنین براي پایایی پرسشنامه از مقیاس آلفاي کرونباخ 
استفاده  شده است؛ نتایج آلفاي کرونباخ در ارتباط با کل پرسشنامه مقدار 0/759 را نشان داده 
است و در ارتباط با متغیرهاي اصلی پژوهش شامل استقالل واقعی، استقالل ظاهري و استرس، 

به ترتیب 0/739، 0/736، 0/873 بوده است که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه هست.
در تجزیه تحلیل داده ها براي توصیف داده ها و مشاهدات از شیوه های توصیف آماري از قبیل 
شاخص های مرکزي و پراکندگی، استفاده و همچنین براي آزمون فرضیه های پژوهش از روش 

تحلیل عاملی و معادالت ساختاری بهره گیری شد.

٢-4-جامعهونمونهیآماري
جامعه ی آماري این پژوهش کارکنان 15 مؤسسه ی حسابرسی )مؤسسات حسابرسی: مؤسسه ی 
ادیب محاسب، آریان محاسب پویا، مؤسسه ی حسابرسی آرمان اندیش آگاه، روشنگران حساب 
کارآمد، اقتصاد قرن، برتر حساب، آریامهر ارقام، ارمغان امین، طوس محاسب، دانشگر محاسب، 
رایمند امین، آگاهان تراز توس، تراز اندیشان شکیبا( می باشد. با توجه به اطالعات گردآوری شده 

از سطح شهر ارومیه تعداد کل کارکنان تقریباً 370 نفر تعیین شد.
جامعه ی آماري از فرمول حجم  براي تعیین حجم نمونه نیز با توجه به معلوم بودن تعداد 
نمونه ی کوکران استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه ی در دسترس )370 نفر( و فرمول 

کوکران، حداقل حجم نمونه انتخابی تعداد 175 نفر شد.
تصادفی طبقه بندی شده در مؤسسات  در این پژوهش براي نمونه گیری از روش نمونه گیری 
حسابرسی در سطح شهر ارومیه استفاده گردید. به این صورت که بر اساس فهرست کارکنان در 
مؤسسات حسابرسی که در اختیار پژوهشگر قرارگرفته بود، کارکنان موردنظر به روش تصادفی 
ساده انتخاب شدند. جهت افزایش اعتبار پژوهش، تعداد 240 پرسشنامه توزیع شد که از این 
میان، تعداد 175پرسشنامه به شرح جدول 1 دریافت و مبناي تحلیل آماري واقع گردید. از میان 
پرسشنامه های توزیع شده تعداد 40 پرسشنامه بازگردانده نشد و همچنین تعداد 23 پرسشنامه به 
علت نقص در تکمیل کنار گذاشته شد. نرخ بازگشت پرسشنامه ها در حدود 75/65 درصد تعیین 
شد. همچنین جهت دریافت پرسشنامه های تکمیل شده سه فقره پیگیري از طریق تماس تلفنی و 

در صورت عدم پاسخگویی و پیگیری های الزم، مراجعه حضوري صورت گرفت.
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جدول)1(توزیعونرخبازگشتپرسشنامهها
تعداد کل 
کارکنان

حداقل 
نمونه آماری

پرسشنامه 
توزیع شده

پرسشنامه 
دریافت شده

پرسشنامه قابل تجزیه 
و تحلیل

نرخ بازگشت 
)درصد(

37017524020017775/65

3-4-متغیرهايپژوهش
1-3-4-متغیروابسته

حسابرسان مستقل مکلف اند استقالل رأي خود را در طول تمام مراحل حسابرسی رعایت کنند. 
رعایت استقالل از دو جنبه قابل  بررسی است: الف( استقالل فکري و ذهنی، بدین معنی است که 
حسابرسان نباید تحت تأثیر اظهارات و القائات دیگران قرار گیرند؛ ب( استقالل رفتاري، به معناي 
آن است که همواره بایست از دید اشخاص ثالث کاماًل مستقل به نظر برسند، یعنی هیچ گونه 
ارتباط سازمانی و وابستگی شغلی با صاحبکار نداشته باشند )آقایی و فهیم نژاد، 1385(. طبق 
تعریف فوق استقالل دو بعد دارد: استقالل فکري و ذهنی و استقالل رفتاري. استقالل فکري و 
ذهنی یک خصوصیت فردي است که نمی تواند مستقیماً توسط سرمایه گذاران و سایرین ارزیابی 
این تعریف استقالل رفتاري هم منظور شده است که عبارت است از فقدان  شود. بنابراین در 
فعالیت ها، روابط و شرایطی که سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان آگاه منطقاً به این نتیجه 
می رسند که ریسک غیرقابل قبولی در مورد بی طرفی حسابرس وجود دارد. با توجه به فرضیه های 

پژوهش متغیرهاي وابسته، استقالل باطنی و استقالل ظاهري حسابرسان هست.
٢-3-4-متغیرمستقل

عوامل خطرزایی استقالل حسابرس شرایط و عواملی هستند که استقالل حسابرس را از بین 
می برد یا انتظار می رود که باعث تخریب استقالل حسابرس شود. ازاین رو شناسایی و ارزیابی اثر 

آن ها بر استقالل حسابرس بسیار ضروري است )مدرس و همکاران،1392 (.
مطرح شده توسط عبداللطیف و همکاران  شغلی  استرس  ایجادکننده ی  عوامل  با توجه به 
)2015( که در مقدمه به آن ها پرداخته شده است؛ پنج استرس شناخته شده که می تواند استقالل 
حسابرس رو تحت تأثیر قرار دهد، شامل: تعارض نقش، ابهام نقش، مسئولیت، فشار روانی، محیط 

شغلی به عنوان متغیرهاي مستقل این پژوهش موردبررسی قرارگرفته اند.
پرسشنامه ی پژوهش شامل دو بخش است. بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالت جمعیت شناسی در 
مورد مخاطب )به عنوان مثال، میزان تجربه، سن، جنسیت و ...( است. در بخش دوم گویه های مربوط 
به متغیرهاي پژوهش به پاسخ دهندگان ارائه شده است. از پاسخ دهندگان خواسته شده نشان دهند تا 
چه حد موافق یا مخالف هر یک از گویه های مطرح شده می باشند. پاسخ های پرسشنامه در یک طیف 
پنج امتیازي لیکرت قسمت بندی شده است تا پاسخگو، میزان موافقت خود را در مقیاس لیکرت که از 
یک تا پنج درجه بندی شده، مشخص کند. در این مقیاس اندازه گیری، پاسخ ها به صورت کیفی بوده که 
براي تبدیل آن ها به پاسخ های کمی، براي هرکدام از گزینه ها در جدول 2، وزن خاصی ذکر شده است:
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جدول)٢(تبدیلوزنیپرسشنامه
میزان اهمیتابعاد موردمطالعه

نه موافق و نه موافقکاماًل موافقاسترس
کاماًل مخالفمخالفمخالف

هرگزگاهی اوقاتمعموالًاغلب اوقاتتقریباً همیشهاستقالل ظاهری و واقعی

20 سال معموالً 11 تا 615 تا 10 سالکم تر از 5 سالویژگی حسابرس )تجربه(
مدیریت یا

بیش تر از 20 
سال

ویژگی حسابرس )تخصص 
مدیریت یا حسابداریحسابرسیحسابدار رسمیدر صنعت(

سایر رشته هااقتصاد

جدول)3(دستهبندیسؤالهادرپرسشنامهبراساسابعادموردمطالعه
سؤال هاکد سؤالابعادردیف

1

تعارض 
نقش

SI1.به دلیل اعمال روش های ضدونقیض دچار ناکامی می شوم
2SI2.مسئوالن سازمان غالباً از من انتظار دارند تا برای برخی کارهای مهم تر کارم را نیمه تمام رها کنم
3SI3.سرپرستانم در حین کار از من تقاضاهای ضدونقیض می کنند
4SI4نیازهای شخصی من با نیازهای سازمان در تعارض است
5SI5تخصص حرفه ای من باکار سازمانی ام در تناقض است
6

ابهام نقش

SR1.انتظار دارند چند کار را به طور هم زمان انجام دهم
7SR2.دیگران خیلی از ماهیت شغل من اطالع ندارند
8SR3.روسای من فقط از من عیب جویی می کنند

9SR4 تصمیمات یا تغییرات شغلی که مقامات مافوق در مورد من می گیرند بدون اطالع و
مشورت با من است.

مسئولیت10
A1.اظهارنظر منفی درباره همکارانم برایم دشوار است

11A2.من لیاقت کاری باالتر از شغل فعلی خود را دارم
12

فشار 
روانی

F1.به دلیل ساعات طوالنی کار و کار در روزهای تعطیل از جانب خانواده ام تحت فشار هستم
13F2.برای انجام کارها طبق برنامه، خودم را تحت فشار قرار می دهم
14F3.چون کارم بسیار زیاد است در انجام وظایفم همیشه وقت کم می آورم
15F4.با کارکنان واحدهای دیگر اختالف های حل نشده دارم
16

محیط 
شغلی

I1.وظایف اداری ام با آموزش ها و تحصیالتم در تضاد هستند
17I2.بیش تر وقتم به جای آنکه صرف کار شود به بحث و مجادله می گذرد
18I3.من از کمک و حمایت همکارانم برخوردارم
19I4.در سازمان ما از امکانات به درستی استفاده نمی شود
20I5.شیوه های اداری مانع از انجام کار می شود
21

استقالل 
ظاهری

IA1.بدون در نظر گرفتن منافع مشتري، حسابرسی را با تردید حرفه ای انجام می دهم
22IA2.آیین رفتار حرفه ای را در عملیات حسابرسی رعایت می نمایم
23IA3.در کلیه ی تعامالت خود از استقالل برخوردار هستم
24IA4.هیچ گونه خدمات مشاوره ای را به شرکت طرف قرارداد خود ارائه نمی دهم
25

استقالل 
واقعی

IM1.از جانب داری در قضاوت های حرفه ای پرهیز می کنم
26IM2.از شرایط ایجاد تضاد منافع در قضاوت های حرفه ای پرهیز می کنم
27IM3.از نفوذ نابه جاي دیگران در قضاوت های حرفه ای خود پرهیز می کنم
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به سؤال های پرسشنامه هر سؤال مربوط با توجه به جدول فوق و بیان آن جهت  با توجه 
سنجش متغیر مورد هدف بیان شده، در مقابل هر یک از عوامل درج گردیده است.

جدول)4(نحوهاندازهگیریمتغیرهايبهکارگرفتهشدهدرمدلپژوهش

نحوه نماد متغیرابعاد متغیرمتغیرنوع متغیر
منبعداده هامحاسبه

استقاللوابسته

استقالل 
ظاهری

Independence- in
appearance)IA(

طیف 5 
نقطه ای 
لیکرت

21 الی 23

بخش دوم 
پرسشنامه

استقالل 
واقعی

Independence of
mind )IM(27 24 الی

استرسمستقل

1 الی Role conflict)RC(7تعارض نقش
8 الی Role ambiguity)RA(11ابهام نقش
12 الی Responsibility)R(13مسئولیت
14 الی Mental pressure)MP(17فشار روانی

Occupational محیط شغلی
environment)OE(

18 الی 20

ویژگی های تعدیل کننده
حسابرس

سؤال عمومی)Experience )Eتجربه
بخش اول 
پرسشنامه )Speciality )Sتخصص

به شرح الف، در ادامه 
جدول اندازه گیری 

شده است.

الف(تخصصحسابرسدرصنعت
درصورتی که حسابرس متخصص در صنعت باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با صفر است؛ به عبارت دیگر، 
در این پژوهش برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده می شود. به این معنی که 
هرچه سهم بازار حسابرس بیش تر باشد، تخصص حسابرس در آن صنعت و تجربه ی او نسبت به سایر رقبا باال تر است.

سهم بازار حسابرسان به صورت زیر محاسبه می شود )مجموع دارایی های تمام صاحبکاران یک مؤسسه ی حسابرسی 
خاص در یک صنعت خاص، تقسیم بر مجموع دارایی های صاحبکاران در این صنعت(.

k در صنعت i سهم بازار مؤسسه ی حسابرسی =MS ik

TA= مجموع دارایی های صاحبکاران

I= نماد مؤسسه ی حسابرسی است

K= نماد صنعت موردنظر است

k در صنعت i نماد تعداد صاحبکاران مؤسسه ی حسابرسی =J ik
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k نماد تعداد مؤسسه های حسابرسی در صنعت = I k

مؤسساتی به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته می شوند که سهم بازارشان بر اساس رابطه زیر برقرار باشد 
)اعتمادی و همکاران،1388(:

از سوی مؤسسه ی  اگر شرکت  بنابراین  k است.  تعداد شرکت های موجود در صنعت  بیانگر   Nk رابطه فوق،  در 
حسابرسی متخصص صنعت حسابرسی شده باشد، متغیر SPEC برابر با یک وگرنه برابر با صفر خواهد بود.

5-یافتههایپژوهش
1-5-آمارهایتوصیفیپژوهش

براي تبیین و شرح داده های جمع آوری شده در پژوهش از آمار توصیفی استفاده می شود. در 
اینجا از جدول ها و نمودارها، براي نشان دادن بعضی ویژگی های جمعیت شناختی و سازمانی 
حسابرسان در مؤسسات حسابرسی واقع در شهر ارومیه که در ابتداي پرسشنامه توسط محقق 
مورد سؤال قرارگرفته، استفاده می شود. در این بخش از تجزیه  وتحلیل آماري به بررسی چگونگی 
سمت  متغیرهایی چون جنسیت، میزان تحصیالت، سن و سابقه کار،  توزیع آماري از حیث 

)پاسخ دهندگان( پرداخته می شود.
درصد پاسخ دهندگان مرد و 19/21  که 77/96  اطالعات توصیف جمعیت شناسی نشان داد 

درصد باقیمانده زن بوده اند. همچنین 2/83 درصد پاسخی به این مورد نداده بودند.
59/32 درصد داراي تحصیالت کارشناسی، 28/81 درصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد 
درصد پاسخی به این مورد  درصد داراي تحصیالت دکتري بودند. همچنین 4/53  و 7/34 

نداده اند.
10/73 درصد کمک حســابرس، 24/85 متصدي حســابرس، 11/30 حسابرس ارشد، 10/73 
سرپرست، 12/99 درصد سرپرست ارشد، 25/42 درصد حسابدار رسمی و همچنین 3/98 درصد 
پاســخی به این مورد نداده اند. الزم به ذکر اســت که به عقیده ی نگارنده، از آنجایی که در غالب 
موارد، فرآیند جمع آوری شواهد حسابرســی براي حمایت از گزارش حسابرسی به صورت سلسله 
مراتبی از سمت های پایین به باال صورت و مورد بررسی قرار می گیرد کلیه ی سمت های مؤسسات 

حسابرسی مورد پرسش قرارگرفته اند.
25/42 درصد داراي تخصص حسابدار رسمی، 14/12 درصد رشته ی حسابرسی، 57/06 درصد 

داراي رشته ی حسابداري و همچنین 3/40 درصد پاسخی به این مورد نداده اند.

٢-5-آزمونفرضیههایپژوهش
نتایج آزمون فرضیه ها به شرح جدول 5 است:
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جدول)5(نتایجآزمونفرضیههایپژوهش
نتیجهمعناداریشرح

تأیید فرضیهp <0/05فرضیه ی اول: استرس بر استقالل باطنی تأثیر دارد.
تأیید فرضیهp <0/05فرضیه ی دوم: استرس بر استقالل ظاهری تأثیر دارد.

پذیرش فرضیهp <0/05فرضیه ی سوم: تجربه ی حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل باطنی را تعدیل می کند.
عدم پذیرش فرضیهp >0/05فرضیه ی چهارم: تجربه ی حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل ظاهری را تعدیل می کند
پذیرش فرضیهp <0/05فرضیه ی پنجم: تخصص حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل باطنی را تعدیل می کند
عدم پذیرش فرضیهp >0/05فرضیه ی ششم: تخصص حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل ظاهری را تعدیل می کند

مأخذ: نتایج پژوهش

در بررسی آثار متغیر استرس بر استقالل باطنی همان طور که در جدول شماره ی 5  مالحظه 
می گردد، می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 0/05 معنادار است، یعنی 
بین استرس و استقالل باطنی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه اول تأییدشده 
است. در بررسی آثار متغیر استرس بر استقالل ظاهري می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر 
در سطح خطاي 0/05 معنادار است، یعنی بین استرس و استقالل ظاهري رابطه ی منفی و معناداری 
وجود دارد. لذا فرضیه ی دوم مورد پذیرش قرارگرفته است. در بررسی اثر تعدیل کننده متغیر تجربه 
حسابرسان در رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی، می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر 
در سطح خطاي 0/05 معنادار هست، یعنی تجربه ی حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل باطنی را 
تعدیل نموده است. بنابراین فرضیه سوم تائید شده است. در بررسی اثر تعدیل کننده ی متغیر تجربه ی 
حسابرسان در رابطه ی بین استرس و استقالل ظاهري، می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر 
در سطح خطاي 0/05 معنادار نیست. یعنی تجربه ی حسابرسان، تأثیر استرس بر استقالل ظاهري 
را تعدیل نموده است. بنابراین فرضیه ی چهارم تأیید نشده است. در بررسی اثر تعدیل کننده متغیر 
تخصص حسابرسان در رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی، می توان نتیجه گرفت که این ضریب 
مسیر در سطح خطاي 0/05 معنادار است. یعنی تخصص حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل باطنی 
را تعدیل نموده است؛ بنابراین فرضیه ی پنجم تأیید شده است. در بررسی اثر تعدیل کننده متغیر 
تخصص حسابرسان در رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی می توان نتیجه گرفت که ضریب مسیر 
در سطح خطاي 0/05 معنادار نیست. یعنی تخصص حسابرسان تأثیر استرس بر استقالل ظاهري را 

تعدیل نکرده است بنابراین فرضیه ی ششم تأیید نشده است.

6-نتیجهگیریوپیشنهاد
ممکن است حسابرسان با استرس و فشار کاری بیش تری که استقالل آن ها را تحت تأثیر قرار 
 دهد، مواجه شوند. اگر استقالل حسابرس تحت تأثیر قرار گیرد وي قادر به صدور گزارش بی طرفانه 
براي نشان دادن میزان صحت صورت های مالی مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري نخواهد 
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کاهش پذیرش  دیگر شغل او نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت به طوری که با  بود. از سوي 
توسط مشتریان در آینده و سلب اعتماد از صورت های مالی حسابرسی شده توسط وي در نزد 

استفاده کنندگان از صورت های مالی مواجه خواهد شد.
هدف از این مطالعه شناسایی میزان تأثیر استرس حسابرس بر استقالل حسابرس بوده است. 
اهمیت این مطالعه در این موضوع بود که تالش نمود تا با تمرکز بر نقش استرس در تضعیف استقالل 
استقالل  اثرات آن بپردازد؛ چراکه در صورت وجود استرس بسیاري که بر  حسابرس به بررسی 
حسابرس تأثیر می گذارد، امکان صدور قضاوت عادالنه براي حسابرس وجود ندارد. نتایج حاصل 
از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که استرس منافع شخصی، خود بررسی، حمایت، 
ارعاب، آشنایی بر استقالل ظاهري و باطنی حسابرسان اثر معکوس )منفی( بر استقالل حسابرس 
دارند. به عالوه، مشخص گردید تجربه و تخصص حسابرسان رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی 
آن ها را تضعیف می کند و تجربه و تخصص حسابرسان رابطه بین استرس و استقالل ظاهري آن ها 

را تعدیل ننموده است.
نتایج این پژوهش با مبانی نظري پژوهش سازگاري دارد به طوری که مشابه با نتایج بخشی از 
پژوهش عبداللطیف و همکاران )2015(، تیتوس و همکاران )2014(، آدام و علی )2014(، چیا 
وکارلسون )2012( و شورورزي و همکاران )1391( است. نتیجه ی فرضیه ی اول و دوم مشابه با 
نتایج بخشی از تیتوس و همکاران )2014(، آدام و علی )2014( و شورورزي و همکاران )1391( 
مبنی بر تأثیر منفی روابط و فعالیت ها که استرس مؤثر بر استقالل حسابرسان می باشند و نتایج 
فرضیه های سوم و چهارم و پنجم و ششم با نتایج پژوهش عبداللطیف و همکاران )2015( مشابه 
است با این تفاوت که در پژوهش وي تجربه و تخصص تأثیر بین استرس و استقالل باطنی و 
ظاهري را تعدیل نمی کند و مؤثر نیست. لذا همان طور که اشاره شد، رعایت آئین رفتار حرفه ای 
به عنوان حفاظ های مؤثر علیه استرس می تواند موجب افزایش استقالل حسابرسان شود. درنتیجه 
حسابرسان و مؤسسات حسابرسی باید به این مهم توجه جدي داشته باشند که استرس به طور 
منفی بر استقالل ظاهري و باطنی آن ها اثرگذار است. همچنین به این مهم توجه شود که تجارب 
حسابرسان می تواند به طور منفی رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی را تحت تأثیر قرار دهد. 
به عالوه تخصص حسابرس می تواند به طور منفی رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی را تحت 

تأثیر قرار دهد. لذا این موارد را در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند.
در راستاي جلب اعتماد عمومی نسبت به گزارش های صادرشده توسط حسابرسان، به   
حسابرسان پیشنهاد می شود اهتمام جدي نسبت به حفظ هر دو جنبه ی استقالل داشته باشند. 
به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شود با توجه به تأثیر استقالل حسابرس در افزایش 
مالی و اعتباربخشی به بازار سرمایه، نظارت هر چه بهتر در کیفیت  قابلیت اعتماد صورت های 
حسابرسی مؤسسات معتمد خود انجام دهد. براي پژوهش های آتی، بررسی نقش تعدیل کننده 
ویژگی های کمیته ی حسابرسی بر رابطه ی بین استرس حسابرسی و استقالل حسابرس، بررسی 
بین استقالل حسابرس و مدیریت سود واقعی و  نقش سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر رابطه 
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همچنین بررسی نقش اندازه ی حسابرس بر رابطه ی میان استرس حسابرسی و استقالل حسابرس 
به محققان پیشنهاد می شود. 

7-محدودیتپژوهش
هر پژوهش و مطالعه با محدودیت هایی همراه است که بیان آن ها باعث جلوگیری از برداشت های 
غلط و قضاوت های نادرست می شود. این پژوهش همانند سایر پژوهش های پرسشنامه ای مشمول 
محدودیت های ابزار پژوهش است. مهم ترین محدودیت این پژوهش را می توان این مورد بیان کرد 
که پرسشنامه متکی به حافظه ی افراد پاسخ دهنده است و فقط آنچه را که وي گزارش می دهد 
می توان مورد بررسی قرارداد. درحالی که آنچه را پاسخ دهنده در عمل انجام می دهد ممکن است 

متفاوت با مواردي باشد که ذکر می کند.
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