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 چکیده

 

ی متقابل بین شرایط  هاکنش که از    شود  فشار روانیدرگیر    یشغل معین  انجامهنگام  در    ی ممکن استفردهر    مقدمه:

ی محیط کار و فشارهای مرتبط با آن، بیش از آن  هاخواستهی که  اگونهبه.  دیآیمی فردی به وجود  هایژگیوکار و  

 . ودشوی باعث کاهش عملکرد شغلی و کیفیت کار در نتیجه برآید و  آنکه فرد بتواند از عهده  باشدحدی 

پژوهش: از    روش  پژوهش  لحاظ  همبستگی  نوعاین  به  و    توصیفی   یپژوهش  کار  انجام  وهیش   و  نظر هدف  بوده  از 

است.    1396حسابرسی در سال    حرفه  در  شاغل  حسابرسان  کلیه  آماری پژوهش حاضر، شامل  جامعه  .کاربردی است

 ه است. نامه استفاده شداز پرسش  های مورد نیازدادهبرای گردآوری 

پژوهش   :هاافتهی داد  نتایج  روانی  که  نشان  فشار  فشار  زمانی    شغلی،  فشار  و  حسابرس،  اجتماعی  شغلی  بر  عملکرد 

را کاهش   پژوهش  .  دهدیمحسابرسان  این  متغیرهایدر  حد  کار  بین  از  خانوادهو    بیش  و  کار  بین  متغیر  با    تعارض 

  مشاهده نشد. داریرابطه معنی عملکرد شغلی حسابرس

بر حسابرس  اجتماعیفشار  شغلی،    فشار روانیافزایش    ی:ریگ جهیت نبحث و   فشار زمانی  بروز    تواندیم   و  به  منجر 

افزایش هز  جهینت   رفتاری و در  یهاپاسخ زیرا، این عوامل برای   شود.  ی مؤسسه حسابرسیهانهیکاهش کیفیت کار و 

روانیحسابرسان   نشدن    کندیم ایجاد    فشار  با آن  ، کنقعموبهکه در صورت شناسایی  نامناسب  برخورد  نکردن و  ترل 

  وابطایجاد اختالل در ر  ی وری گ می کاهش کارایی، مشکالت تصم  ف،یوظاانجام  به  نسبت    یعالقگ یب   منجر به  تواندیم

 ی شده و عملکرد شغلی حسابرس را کاهش دهد.سازمان
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 مقدمه 

 
روانی که    جمله   از شغلی    فشار  است  شغلی  خطرهای 

تعامل  هاسالدر   خاطر  به  و  شده  توجه  آن  به  اخیر  ی 

می ایجاد  کاری  شرایط  و  کارکنان  فشار  شود.  میان 

پاسخروانی   مضری  شغلی  احساسی  و  فیزیکی  های 

مطابق  است کار  الزامات  وقتی  یا ییتوانا  که  منابع  ها، 

نیست   کارکنان  مینیازهای  وجود  ممکن  آید  به  و 

جراحت   و  بیماری  به  شود.نیز  است  واقع،    منجر  در 

روانی شغل،    فشار  از  فرد   موضوعیناشی  که  است 

آن   درگیر  معینی  شغل  انجام  در  از    شودیممعینی  و 

ی فردی  هایژگیوی متقابل بین شرایط کار و  هاکنش 

وجود  به  که  اگونهبه؛  دیآیم  شاغل  ی  هاخواستهی 

محیط کار و فشارهای مرتبط با آن، بیش از آن حدی  

عهده   از  بتواند  فرد  که  فشارهای    هاآناست  برآید. 

به   محیط  هاشکلروانی  در  فرد  رفتار  در  مختلف  ی 

نشان   این رفتارها که  دهدیمکاری خود را  از  برخی   .

کیفیت کاهش  و  شغلی  نامطلوب  عملکرد  کار    باعث 

از:  عبارت  واهد شدخ پرخاشگری    است  یا  زودرنجی 

ارباب و  همکاران  با  برخورد  و  تفاوت یبرجوع،  در  ی 

ی به آراستگی ظاهر خود و دیگران، کاهش  عالقگیب

ی نسبت به کار  تفاوتیب ،  نفس   به  اعتمادخالقیت و نبود  

و  کار  بر  تمرکز  در  ناتوانی  اشتباهات،  افزایش  و 

در   خسری گمیتصمناتوانی  و  ی،  ناراحتی  مفرط،  تگی 

 (. 1)احساس گناه 

  به  ازی ن جامعه، ی هایدگی چی پ و ندهیفزا رشد

  و یاطالعات  یهانظام مربوط، یاقتصاد اطالعات

  و کندیم ه ی توج  را اطالعات تولید ی ندهایفرا چنین هم

 ندیفرا از یبخش  عنوانبه یحسابرس به ازین  بین ن  یا در

 انتفاع .شودیم شتر احساس  ی ب  یرسان اطالعو   ی رشگزا

  در یحسابرس خدمات از جامعه مختلف یهابخش 

خواهدیشی ب یطیشرا   جانبه همه تالش با هک  شد نه 

  به  جامعه  در یحسابرس نقش ،یمال  عرصه فعاالن

خدمات شود مشخص یروشن   له ی وسبه شدهارائه و 

را  از  .باشد برخوردار الزم تیف کی از آنان   ، وین 

  ردکعمل مستلزم  یحسابرس خدمات مطلوب ت ی فکی 

  اری بس سازه عنوانبه هک است حسابرسان مطلوب یشغل

  شده مطرح یو سازمان یصنعت یشناسروان در یمهم

معنا که  است. این    ی سازمان هر ست کش و ت ی موفق  به 

  تالش باًیتقر و  دارد ی گ بست  آن نانک ارک ردکعمل به

  طور به یازمانس و یتصنع شناسانروان  و رانیمد

  ی شغل ردکعمل بهبود جهت  در رمستقلی غ ای مستقل

واقع،(.  1)  است نانک ارک   زمانی  هاشرکت  در 

  در  نانکار که  ک  داشت خواهند اثربخش  یردکعمل

  به  شغلی خود یرسم و یفن یهاجنبه از فراتر یسطح

 به  فرد  یشغل درکعمل ز،ی ن یحسابرس در بپردازند. ارک

  اری بس  ،گذاردیم یحسابرس تیف کی  بر هک  یری تأث علت

  ی گزارش حسابرس ارائه در ری تأخ و است تی اهم حائز

  یحسابرس ردکعمل و  یی اراک بر م ی مستق طور به

  با  سازش ای یپوش چشم  در نتیجه،  (.2) است رگذاری تأث

  تیف کی است ن کمم  ف،ی ضع  یشغل ردکعمل

  در   را یحسابرس مؤسسات و داده اهش ک را یبرسحسا

  خود  اعتبار دادن دست از و یقانون تی مسئول معرض

  بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پوشش (.3) دهد قرار

بررسی   به  حسابرسی،  دانش  از  بُعد    فشار  ری تأث این 

حسابرساشغلی    روانی شغلی  عملکرد  بر  اجتماعی   نو 
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 ردازد.پمی

 

 مبانی نظری
 و عملکرد شغلی حسابرس  شغلی  فشار روانی

  های مختلف از جمله آزمون  گذراندنتالش برای  

حسابدار روانیو    یرسم   آزمون  حد  فشار  از    از  بیش 

هم   یهاچالش  و  است.  ی شگی معمول  بوده    حسابرسان 

دل  به  منافع ی حسابرسان  تضاد  ممک   یل  در ک ه  است    ن 

  در   قرار گرفتن  ه باشد وشت د داوجو  هایحسابرسانجام  

و   ی مال  یها صورته  یمسئول ته   عنوان بهت )یرین مدی ب

عملینتا از  حاصل  شر ی ج  و  ک ات  ا  ی  گذارانهیسرمات( 

ذیسا اشخاص  )یر  از    کنندگاناستفاده  عنوان بهنفع 

حسابرس رس   یری گمیتصم  ی برا  یگزارش  به  ی و  دن 

نحو  مدنظر(  یشخص   یهاهدف به  نقش    یهمواره 

رابطیواسطه   ا  ا    چنین، هم  .(4)  کنندیمفا  یرا 

ز  حسابرسان تعداد  افراد    یادیبا  و   یسازماندروناز 

ارتباط  یسازمانبرون  طکهستند    در  وس ی ه  از    یعی ف 

ن انتظارات  یردن اکبرآورده  دارند وازها و انتظارات  ی ن

، آن هم در  کارانصاحب  ی متنوع از سو  ی و تقاضاها

خود  ک   یراکطی حم ،  کندیممشخص    کارصاحبه 

روانی  حسابرسان    یبرا در  ک   کندیمجاد  یافشار  ه 

ردن و برخورد  کننترلک ،  موقعبهنشدن ییصورت شناسا

روانی ن  یا  ،نامناسب به    تواندیم  یشغل  فشار  منجر 

 (.5) شود  کاهش عملکرد شغلی

 

 حسابرس د شغلی ملکرع و بیش از حدکار 
بی و  نامحدود  توانایی  و  ظرفیت  دارای  انتها  انسان 

کار    ستی ن حدو  از  شغلی   تواندیم  بیش  عملکرد  بر 

باشد.  وی داشته  منفی  حدکار    اثر  از  کار    ،بیش  به 

سطح    شدهدادهاختصاص   یا  توانایی  از  بیش  فرد  به 

گفته   او  در    یاری بس  .شودیممهارت  کارکنان  از 

داراهم  طوربه  هاسازمان   ی ادیز  یهاتی مسئول  ی زمان 

مسئولککارکنانی  کارهای  .  هستند   ی مختلف  یهاتی ه 

دل دارند،   وظا  لی به  ناقص    طوربه  اغلبف،  یتداخل 

م می  شود.یانجام  باعث  فراوان  مشغله  واقع،  شود  در 

عماًل نتوانند بسیاری از کارهای محوله را به نحو    هاآن

نجام دهند که باعث  ا  شده ن ییتعهای  شایسته و در زمان

کا ضعیف  عملکرد  جمله  از  در  ر مشکالتی  و  کنان 

این  هم  شود.یم   کارصاحب  یت ی نارضا  نتیجه، چنین، 

جلوگ  موضوع مطرح  یری باعث  استعدادهااز    ی شدن 

اف با  و روشکتوانمند  و جدیپو   یهاار  خواهد نیز  د  یا 

 شد.

با حجم زیاد کار و    معمول  طور بهشغل حسابرسی  

،  این شغلدر  .  شودیمزیاد توصیف    زمانی  محدودیت

برخ   ادیازد حسابرسان  شد  خواهد  باعث  از    یکار 

یا    یپنهان  طوربهرا    یحسابرسکار  مراحل   حذف کنند 

بانجام نداده  طبق استاندارد    را   حسابرسی   ی هاهیرو ه  و 

کنند   کارصاحب  اتحیتوض زیادی   (. 6)  اتکای 

حسحم چنین،  هم علت  یط  به  باالیابرسی،  کار    حجم 

 .(7شود )یمشناخته    با فشار روانی باالمحیطی    عنوانبه

نتیجه حدکار    رود یمانتظار    ،در  از  عم  بیش  لکرد  بر 

 اثر معکوسی داشته باشد. حسابرسان شغلی  

 

 و عملکرد شغلی حسابرس فشار زمانی بر حسابرس
زمان مهمابزار    ی بودجه  از   یمدیریتی  بسیاری    در 

بودجه  یهایزیربرنامه اعمال  است.    یزمان   حسابرسی 
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شد  رمتعارف ی غ خواهد  مشکالتی  به    ن ی ترمهم  .منجر 

مشکالتیا از:  عبارت  ن  از روانی  فشار ایجاد    است   ،  

انگ دست انجامی دادن  به  توسل  و    مانند  کارهایی  زه 

  در شده  مشخص  یحسابرس  مراحل   یبرخپنهانی  حذف  

استاندارد    ی هاهیرو  ندادنانجام  ،امهبرن طبق  حسابرسی 

ات توضیز  یاکو  به  اکارصاحبحات  یاد  قب ی.  ل  ین 

دلیل    معموالًه  کرفتارها   زمانبه    نامتعارف  یفشار 

می غیم  ی مستق  طوربه  شود،حاصل    تواندیمم  ی رمستقی ا 

عملکرد   حسابرسکبر  )منف  ریتأث   یار  داشته  یسوء   )

نی زما  ین یبش ی پباشد.   روانیز  ن  رفتارها  فشار    ی و 

به حسابرسان  مربوط  می  را  کار  قرار  تأثیر   .دهدتحت 

موضوع   استکمماین  کاهش   ن  و  ت  یف کی  موجب 

طرح    شود که نتیجه آن  یحسابرسایجاد نقص در کار  

از    نتایج.  (8)  است  حسابرسان  هیعل  یدعاو برخی 

کهنشان  ها  پژوهش  است  ا  ن ابرساسح  داده  ن  ی به 

پ ا  ی زمان  یها بودجهه  ک  اندبردهیموضوع  جاد  یباعث 

  یعملکرد حسابرس  بر  ی منف  آثارو    یرواقعی غ   یتنگناها

 (.10و  9) دشویم

فشار بودجه  در کار حسابرسی،  که    با توجه به این

حسابرسانزمانی     ، استی  عموم  یاپدیده  برای 

ممکن  چرا که  .  دارد  ای ویژهاهمیت    ی احرفهقضاوت  

حسابرس نظر    اناست  و  قضاوت  اساس    ای حرفهبر 

  تلقی   تی اهم کم  ،بعضی از مراحل را به دلیل فشار زمان

نده انجام  کاربرگ  اما  دن و  نشان    عکس   هادر  را  آن 

هستند،    د.ن ده زمانی  فشار  تحت  که حسابرسان  زمانی 

منفی حتی   ری تأث . این کندیمدا هش پی ا ک هاآن عملکرد

که  بین    در وجود    دارندی  بیشتر  زمانحسابرسانی  نیز 

پرونده  . حسابرسان  دارد به زمان برای تشکیل    با توجه 

زمانبررسی  ،محدود در  را  پایانیها  تکمیل    های 

برای    کنندیم را  حسابرسی  کیفیت  است  ممکن  که 

  ، بنابراین   (.11)  ندازدای ب خطر  به  یی  گوپاسخ

عملکرد  موقعبه با  حسابرسی  میدانی  کار  تکمیل  بودن 

 (.12) ارتباط داردحسابرسی 

 
 و عملکرد شغلی حسابرس فشار اجتماعی 

 برسی و عملکردبر کیفیت حسا اجتماعی فشارهای

  مؤثر یاجتماع فشار نوع دو .حسابرس تأثیرگذار است

  فشار  :از است  عبارت و عملکرد حسابرسکیفیت   بر

فشار )تبعیت( اطاعت مورد   انطباق. و  این    در 

  تا  اندکرده زیادی  تالش استانداردها کنندگانن یتدو

حسابرسان  مطمئن    مستقل   انکار صاحب از شوند 

  در  بیشتر قدرت با فردی لهی وس به اطاعت فشار هستند.

  و  رفتار .شودمی  لاعما  ، باالتر سازمانی  مراتب  سلسله

بیشتر وباالتر     مقام با فردی خاص نظرهای   ، قدرت 

تأثیر را اطرافیان رفتار تواندیم   به و داده قرار تحت 

  دستوراتی کهاگر   حتی دهد. فکری چارچوب هاآن

  تضاد  در  شودیم تجویز قدرت صاحب  مقام طرف از

است  باشد اطرافیان فردی اصول  و باورها با   ممکن 

  دلیل  به  دیگر،  عبارت به .باشند تفاوتیب ن  ه آت بنسب 

اعمال  به است ممکن حتی فرد اطاعت، فشار  انجام 

  ضعف  از ناشی خود که  شود متمایل  نیز غیراخالقی

  احساس  فرد در واقع،  است.  شغلی مسئولیت  در درک

مقام در کندیم خود   مقابل  اما مسئولیت باالتر    دارد 

  افراد ،رت دیگربه عبا نیست.انجام شده    اعمال مسئول

  را  کارها  اجرای  در اخالق در مورد  باالتر مقام تعریف

  هر  در  بودن(.  نادرست و درست قالب )در اندرفتهیپذ
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  صاحب  مقام شرکا و مدیران حسابرسی، مؤسسه

  یا تنبیه از دوری برای تنهانه حسابرس هستند.  قدرت

  خود،  شغلی موقعیت  حفظ  برای بلکه  پاداش  دریافت

  اطاعت  قدرت صاحب پیشنهادهای  ورها  تو دس از

فشار خواهد   از ناشی فشار به اشاره انطباق کرد. 

  قرار  فشار  تحت که فرد را  داردهمساالن   یا همکاران

  همکاران اعمال  و هانگرش باورها، بق بااطمدهد تا  می

 (. 13رفتار کند ) خود همساالن و

  محتوای  در  تنها نه را  افعمن  اد ضت تواندیم حسابرس

 کند  تجربه کارصاحبطرف    از شدهنقض استقالل

  وضعیتی   از است ممکن  چنین هم منافع تضاد بلکه

شود    منافع کند تصور  حسابرس آن در  که  ناشی 

سایر با او شخصی  مؤسسه یا حسابرسان منافع 

  که انیزم  (.14)  ستین همسو مجموع  در حسابرسی

  و  قدرت صاحب یها مقام پیشنهادهای و  نظرها

  حسابرسی  اصول با تضاد  در حسابرسان همکاران 

  عملکرد   دتوانیم انطباق و اطاعت  فشار هر دو ،باشد

 . دکاهش ده را حسابرس

 

 عملکرد شغلی حسابرس   و تعارض بین کار و خانواده
جامعه   اتریی تغ تحوالت  افزا  و  به  ش  یمنجر 

زنا مرمشارکت  و  در  ن  ازد  بازار کار دان  و  یو  زنان  اد 

از   یدیمردان شاغل در خارج از منزل و رشد نوع جد

نام    هاخانواده در    دو   یهاخانوادهبه  است.  شده  شغله 

نوع  یا مرد    ها خانوادهن  و  سنت  افزونزن  نقش    یبر 

ن  یز هستند و ای ن  ینقش شغل  یدارا  ین یو والد  یهمسر

برا اهم  یموضوع  بی زنان  با    ،رایز  .دارد  یشتر ی ت  زنان 

سنت  نقش  مادر  یهمسر  یداشتن  دارا  یو    یاکنون 

 رسدیم. در نگاه اول به نظر  اندشدهنیز    یدینقش جد

ش درآمد خانواده، بهبود  ی د منجر به افزاین نقش جدیا

  شود یمزن شاغل    نفس عزتش  یو افزا  یوضع اقتصاد

  دخو  یهانقش و  ن انتظارات  ی که زن نتواند ب  یاما زمان

نوع  کندقرار  بر  ادلتع و    ی دچار  کار  بین  تعارض 

)یم   خانواده   ها فیتعر  ن یتریمیقداز    ی کی  (.15شود 

خانواده  نهی زم  در و  کار  بین  به    تعارض  مربوط 

تعارض  ف  ین تعرینهاوس و بوتل است. بر اساس ایگر

خانواده و  که    ستا  ها نقش   اصطکاک  ی نوع  بین کار 

  ی طه کار و خانواده از برخی از ح   یاش ن  یرهادر آن فشا

نشان    هاپژوهش نتایج    جهات متقابل و ناسازگار است. 

که  داده بمعموالً  افراد    است  صرف   یشتری وقت 

داردی اهم   ها آن  یبرا   بیشترکه    کنند یم  یی هانقش    .ت 

کم  ، جهی نت  در نظر   ها نقش ر  یسا  یبرا  یتروقت  در 

نقش   احتمال  که   رندی گیم تعارض  اف  بروز  ش  یزارا 

و    هایبررس  همه  باًیتقرچنین،  هم(.  16)  دهدیم

قابل کار و خانواده  مت   ه رابط   در حوزهکه    ییهاپژوهش 

شده، است  انجام  داده  و  که    نشان  کار  بین  تعارض 

،  هاسازمانو    هاخانوادهافراد    یبرا  تواندیم  خانواده

 (. 17گذارد )  یبر جا ی و نامناسب  بارانیزآثار 

همکارانوز ک   پژوهش نتایج   و  این ی ب   ک  انگر 

بین کار و خانواده موضوع است که   با کاهش   تعارض 

شغلی رضا  زناشو   ی ت  است   یی و  چنین، هم .  ( 18)   همراه 

ش یفزا با ا   نشان داد کهان و همکاران  ی بد نتایج پژوهش  

زندگ ی، رضا یشغل   فشار روانی از  م   ی ت  ابد. ی ی کاهش 

خانواده  یکل  طوربه  و  کار  بین  و   یبرا   تعارض  افراد 

به   اهمی سازمان  اندازه  برا   ، را ی ز   . ت دارد ی ک   یتعارض 

اصل   عنوان به افراد   پی   فشار روانی   ی منبع   یمنف   ی امدها ی ا 
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ن شاغل، یسالمتی والد   ی برا  یی ش خطرها یافزا   جمله   از 

، ی، بدخلق داری و همسر   ین ی ف والد یظا ف و ی ضعانجام  

رضا  زندگیکاهش  از  روان  و   ی ت   اندک  ی سالمت 

، ی ور بهره با کاهش    ها سازمان   ی برا   ، افزون براین   است. 

تأخیافزا  افزا ی غ   ، ر ی ش  کارکنان،  از   ی ر ی گکناره ش  ی بت 

و   شغلک کار  تعهد  شد  ی سازمان   ی اهش  خواهد   همراه 

به این نتیجه رسیدند   در پژوهشی باکر و همکاران    . ( 17) 

تعارض بین کار و با    ی شغل  یها بحران ار و  ک   یسخت   که

و   رابطه   خانواده  عملکرد   تواند می تعارض  این    دارد 

 .( 19)   ی را کاهش دهد شغل

 
 پیشینه پژوهش

فرسایش   بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در  هارلی 

و  ش تصمیمغلی  و  قضاوت  حسابرسان  کیفیت  گیری 

نتایج  پرداخت داد  ویپژوهش  .  حسابرسانی که    نشان 

قرار   فرسایش  شرایط  پردازش    گیرندمیدر  با کاهش 

فرضیه تعیین  توانایی  و کاهش  جایگزین  شناختی  های 

رو  هکار در مورد معامالت روببرای توضیحات صاحب

نتیجه.  شوندمی در  ،در  که  معرض   حسابرسانی 

قرار   حسابرسا  اندگرفتهفرسایش  به  در  نسبت  که  نی 

تری  ضعیف  عملکرد  ،  اندمعرض فرسایش قرار نگرفته

 . (20)دارند 

بین    رابطه  به بررسی  پژوهشیدر    سمیت و امرسونا

با کاهش کیفیت حسابرسی  انعطاف پذیری حسابرسان 

نقش تعدیل به  در    شغلی  نی روا  ار فش  گی کنندبا توجه 

آمریکا   متحد  پژوهش  پرداختندایاالت  نتایج  آنان . 

داد انعطاف  نشان  با  که  رابطه  در  حسابرسان  پذیری 

به  صاحب از  حسابرسی را    استقاللمستقیم    طورکاران 

می به  بردبین  موضوع  این  حسابرسی  و  لطمه    کیفیت 

همزندمی روانی  چنین،.  یک  ش  فشار  عنوان  به  غلی 

باعث   حسابرس انعطاف  که   شودمیمحرک  پذیری 

این  یافته    کاهش  یابد.  افزایش  حسابرسی  کیفیت  و 

می نشان  روانی  الزاماًکه  دهد  نتایج  روانی    فشار  بار 

بر زمانی  ایمنفی  بلکه  ندارد  به    فرد  تبدیل  فشار  که 

منفی میشود  روانی  مسئولیت،  شغلی  پذیری  تواند 

 . (21) حسابرسان را افزایش دهد

شناسی محیط کار  پژوهشی رواندر  هاسلی هونن و

سال  ارتقای  حسابرسان  در  شغلی  رویکرد  را  مت  با 

. در این پژوهش از  بررسی کردند  فشار روانیشناخت  

روانی از    فشار  یکی  عنوان  به  های  خطرشغلی 

  و   تاری در شغل حسابرسان یاد شدهشناختی و رفروان

شامل پژوهش  است.  سحسابر  301  نمونه  نتایج    بوده 

که   داد  نشان  آنان  بپژوهش  بار  ه  حسابرسان  دلیل 

حرفهمسئولیت و  شغلی  ب های  و  دارند  که  دلیل  های 

مفهومی ساعات درک  فشرده،  معنای    کاری  فشار  از 

و  روانی   و روان خود    آثارشغلی  بر جسم  آن  مخرب 

باعث می این موضوع  و  شغلی  ندارند  فرسودگی  شود 

یکی  عنوان  پی   به  مسیراز  به  شغلی  شغلی    امدهای 

های زیادی بر فرد  و هزینه  کندحسابرسان آسیب وارد  

 . (22) داشته باشدمتی ال از نظر س

و   عنوان  در    شیهیان  با  فشار  چگونه  »پژوهشی 

 ری تأث حسابرسی    کیفیت  بر  حسابرسان  شغلیروانی  

با؟گذاردیم در    سهام  ربازا  از  تجربی  شواهد  «  چین 

بر کیفیت    شغلی فشار روانی    ری تأث   میالدی،  2014سال  

را   پژوهش   بررسی کردند.حسابرسی  نشان    آنان  نتایج 

که روانی  داد  عوامل    فشار  از  کیفیت    مؤثرشغلی  بر 
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هماستحسابرسی     مؤسسات   حسابرسانچنین،  . 

شریک    نقش   در  که  کسانی   و  یالمللن یب  حسابرسی

برای  گوپاسخ   تخصص در   به  یازمندن   یارهکا  هستند، 

روانی،  صنعت دارند  شغلی  فشار  شدت    که  بیشتری 

 .(23) استبیشتر نیز دولتی  یهاشرکتدر آن، 

  سوابق   ری تأث یبررس به یپژوهش مانرو در و چانگ

  های هدفبر   یشغل ی( فرسودگ یامدهای پعوارض ) و

  و  کارتازه حسابداران ارک از انصراف ای ییجاجابه

پرداختند.    سابقه کم انگلیس    پژوهش   نامهپرسش در 

  یهاشرکت  درکار  تازه حسابداران از نفر 362را  آنان  

سال   یدولت  تکمیل   2013در    جینتا .کردند  میالدی 

چانگ که  نشان مانرو و پژوهش  نقش،   ابهام  داد 

 بر   شغل به  مربوط  یفشار عصبو   تنش  و نقش  تعارض

ا یشغل یفرسودگ   و نقش   ابهام  چنین،هم  .ستمؤثر 

  و تنش   از نانک ارک و برداشت بر درک نقش  تعارض

افزون   . است رگذاری تأث شغل به مربوط ی عصب  فشار

  با مرتبط   شغل  به مربوط  ی هاینگران ای تنش ،براین 

آن  ه ک  است یشغل یفرسودگ از    ت یرضا  سطح پس 

  ف ی تضع   را هاآن  یسازمان تعهد و نانکار ک یشغل

  نان ک ارک  احتمال وجود دارد که  این،  ن بنابرای  .کندیم

  نیگزیجا  شغل  دنبال به بیشتر  رمتعهدی غ و یناراض

 .(24) باشند

  فشار روانی   ر عوامل ی تأث   ی بررس به    اران ک و هم   ی ث ویریا 

ازد   ی شغل  و  نقش  تعارض  نقش،  ابهام  بر  ی شامل  نقش  اد 

طر   ی شغل   ی فرسودگ  از  متغ ی حسابرسان    ر گ له مداخ ر  ی ق 

ه  اندونزی    ی جان ی هوش  پژوهش    نامه پرسش   پرداختند. در 

وسیله   در نفر    105به    رسی مؤسسات حساب   همه   حسابرس 

اندونزی  سال    کشور    . شد تکمیل  میالدی    2012در 

داد    ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز  ه که  نشان  عامل    ی جان ی هوش 

اد نقش  ی اثر ابهام نقش، تعارض نقش و ازد   ه کنند ف ی تضع 

فرسودگ  مؤسسات حسابر   ی شغل   ی بر  در    رسی حساب   سان 

 . ( 25)   است   یی ا ی اندونز 

ن  یوتامی پژوهشی هارت او  نوع ی تأث »با عنوان    یو در  ر 

اثر   یبه بررس  « حسابرسان ی شغل ی بر فرسودگت ی شخص

تأثی نوع شخص   گیکنندلیتعد فشار  ر عوامل  ی ت تحت 

و    یشغلروانی   نقش  تعارض  نقش،  ابهام  شامل 

فرسودگ  یرانبارگ بر  در    حسابرسان  یشغل  ی نقش 

پژوهش در سال    نامهپرسش   پرداختند.  اندونزیکشور  

  یهاردهحسابرس در    نفر   580  میالدی به وسیله  2011

مد و  ارشد  سرپرست  مؤسسات  یسرپرست،  در  ر 

س کجا   رسیحساب و ی ارتا،  پالمبانگ  مارانگ، 

ت کای وگی آنان  .شدل  ی مکارتا  پژوهش  داد  نتایج    نشان 

نقش    یر تعارض نقش و گرانباری ت تأثی شخص   نوع  که

فرسودگ بر    که   یحال  در  کندیمد  یتشد  یشغل   یرا 

تأث  یمبن  ی شواهد بر فرسودگ ی بر  نقش  ابهام    ی شغل  یر 

 . (26) نشد افتی

  ت پرداخ  السؤن  یا   یبه بررس   یدر پژوهش  مهدنور

دریآکه   تعارض  ی ب  ک ا  و  ابهام  ل  عوام  نعنوابهشتر 

روانی عمل  فشار  شغلکبا  دارد  یرد  خ ی  رابطه  وی   ر؟ی ا 

کشور    پژوهش  در  را  سال    ،مالزیخود    2010در 

دادمیالدی   پژوهش هاداده.  انجام  نیاز  مورد  با    ی 

 دشآوری  جمع  یکی ترونکال   نامهپرسش   756استفاده از  

حسابرس  انحسابرس  که چهار  یمؤسسات  مؤسسه    در 

مالز کرده    ییایبزرگ  پژوهش  ینتا  بودند.تکمیل  ج 

داد  نشان  نقش    و  ی رد شغلک عمل  بین  که  مهدنور  ابهام 

معنی امارابطه  دارد  وجود  نقش  یب  داری  تعارض    و ن 
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 . (6) مشاهده نشدداری  رابطه معنی  یرد شغلکعمل

پژوهشی در  همکاران  و  بررسی    عبدلی  به 

  در  انیر روشاف  تفسیری-یساختار  الگوی  سازیمفهوم

بر  حرفه   انتقادی   ارزیابی  روش  اساس   حسابرسی 

پژوهش   .پرداختند این  روش    بر،  ابتدا  ، در  اساس 

م سه  انتقادی  مسئولیت  لفهؤارزیابی  های  شکاف 

و شکاف  حرفه حرفه حسابرسی  انتظارات  شکاف  ای، 

حرفه قالب  تناسب  در  شد  16ای  شناسایی    .شاخص 

دلفی    بر  ،سپس  تحلیل  حذش  4اساس  واخص    2  ف 

که   شد  ادغام  مجموعشاخص  برای    10  در  شاخص 

ماتریس دستیابی،  -تحلیل ساختاری تفسیری و تشکیل 

گرفت قرار  تحلیل  پژوهش مورد  نتایج  سطح   6  آنان  . 

حسابرسی را    حرفه   فشار روانیدارای اهمیت در ایجاد  

تضاد منافع به عنوان  شامل  و دو شاخص    کرد  مشخص

حرفه  انتظارات  شکاف  شاخص  حسابر  شاخص  و  سی 

های شخصی حسابرسان با حرفه  ویژگی  نداشتن تناسب

عنوانحسابرسی   حرفه  لفهؤم  به  تناسب  به  شکاف  ای 

ت سطح  اولین  بر  أعنوان  روانیثیرگذار  ای  حرفه  فشار 

همشد  تعیین  کار  نامتناسب  ،چنین .  حجم  بودن 

بندی زمانی به عنوان شاخص مولفه  حسابرسی با بودجه

مسئولیت حرشکاف  سطح  فههای  در  عنوان    6ای  به 

ت کم عامل  بر  أترین  روانی  ثیرگذار  ای  حرفهفشار 

 .(27) شدمعرفی 

طاهری    فالح بهو  پژوهشی  ت   در  فشار  ثیر  أبررسی 

  .پرداختند  شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی  روانی

  شغلی   فشار روانی بین  نتایج پژوهش آنان نشان داد که  

چنین  سان و کیفیت حسابرسی از یک سو و همحسابر

حسابرسان و کیفیت حسابرسی    شغلی   فشار روانی بین  

داری  دیگر رابطه معنی  سویدر حسابرسی نخستین از  

 .(28) وجود دارد 

بر اساس نظر در پژوهشی    یآبادیزنگزاده و  راجی

شاغل  106عداد  ت حسابداران  از  شر  نفر    ی هاکتدر 

بین    هرابطبه بررسی  ،  1396دولتی شهر کرمان در سال  

سبک  ال س از  آنان  ادراک  و  حسابداران  عمومی  مت 

کرمان  دولتی  هایشرکتمدیران    یرهبر   شهر 

به باور بیشتر  داد کهنشان آنان نتایج پژوهش  پرداختند.

آنان   ،حسابداران کار  محیط  در  حاکم  رهبری  سبک 

  ی هانشانه  نظر  ازسابداران  ح  ، ین نچهم  .است  یامشاوره

اختال  و  اضطراب  و  مطلوبی  بدنی  وضعیت  خواب،  ل 

آن    یهامؤلفهمت عمومی و  ال این، س   ندارند. افزون بر

با ادراک حسابداران از سبک رهبری    یدار یمعن  هرابط

حسابداران   بین  در  رهبری  سبک  از  ادراک  و  دارد 

 (.29) متفاوت است

همکاران    چهارمحالیواسعی پژوهشی  و  به  در 

کیفیت   بر  حسابرسان  شغلی  روانی  فشار  تأثیر  بررسی 

نقش   بر  تأکید  با  اولین    یکنندگلیتعدحسابرسی 

جدی مشتریان  برای  ی  هاافتهی.  ندپرداخت   دحسابرسی 

آنان   دادپژوهش  بر   که  نشان  حسابرس  روانی  فشار 

و   منفی  تأثیر  حسابرسی    .اردد  یداریمعن کیفیت 

حسابرسی    یکنندگ لیتعدنقش    ، چنین هم اولین  متغیر 

تقویت    ،جدید  کارصاحبمالی    یها صورت موجب 

روانی فشار  در    تأثیر  حسابرسی  کیفیت  بر  حسابرسان 

 .(30) شودیمجهت منفی 

به    یپژوهشدر  اض  ی ب دشت یالر و ین یحسان یمرو

رابط  ی شغل  یگ فرسودنقش    یبررس فشار  ن  ی ب   هدر 

های  یافته  .پرداختند  حسابرسان  ی و عملکرد شغل  روانی
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که   داد  نشان  آنان  روانی  بین  پژوهش    وشغلی  فشار 

شغلی معنی  فرسودگی  و  مثبت  بین    داررابطه  و 

شغلی شغلی  و  فرسودگی  و    هرابط   عملکرد  منفی 

هم  دار معنی دارد.  شغلیچنین،  وجود  در    فرسودگی 

به عنوان    و عملکرد شغلی   فشار روانیبین  منفی    هرابط

دیگر،   عبارت  به  است.  میانجی  متغیر    ی ارتقایک 

و  فشار روانی  مثبت کاهش    یامدهای از پ  یکی  ،عملکرد

 .(5) است یشغل یفرسودگ

 

 پژوهش ی هاهی فرض
  های با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه

 به شرح زیر تدوین شد: پژوهش 

روانی بین  .  1 حسابرس    شغلی   فشار  شغلی  عملکرد  و 

 وجود دارد. داریمعنیمنفی و  رابطه

کار  .  2 حدبین  از  حسابرس    بیش  شغلی  عملکرد  و 

 وجود دارد. داریمعنیمنفی و  رابطه

زمان.  3 فشار  حسابرس    یبین  عملکردبر  شغلی    و 

 د.دارود وج داریمعنیمنفی و  رابطهحسابرس 

خانوادهبین  .  4 و  کار  بین  شغلی    تعارض  عملکرد  و 

 وجود دارد. داریمعنیمنفی و  رابطهحسابرس 

  رابطهو عملکرد شغلی حسابرس    فشار اجتماعیبین  .  5

 وجود دارد.  داریمعنیمنفی و 

 

 روش پژوهش 

 
از   پژوهش  لحاظ  همبستگی   نوعاین  به    انجام  وهیش  و 

و    توصیفی  یپژوهش  کار کاربردی  نظر    زا بوده  هدف 

الگوهای    ،زیرا  .است آن    با  شدهیطراحدر 

  عنوانبهتواند  و می  بررسی شده استپایه    هایپژوهش 

اجراراه مسائل  برای  نظریحلی  در  واقعی  و  گرفته    ی 

پژوهش   شود. این  از  در  استفاده    ی هاروش  با 

گردآوریکتابخانه پژوهش  با  مرتبط  نظری  منابع   ای، 

هم طرزم  ال   هایداده  چنین، شد.  نامه  پرسش   قیاز 

 یآورتوزیع شده بین حسابرسان جمع  پژوهشگرساخته

ا در  متغپرسش   ن یشد.  روانی  یرها ی نامه  ،  شغلی  فشار 

ب زمان  ش یکار  فشار  حد،  حسابرس  ی از  فشار   بر  و 

 کار  ن یتعارض ب  ری متغ  ،هر کدام با پنج سؤال  یاجتماع 

شغل عملکرد  متغیر  و  سؤال  شش  با  خانواده    5با    یو 

از    هاهی فرضبرای بررسی هر یک از  .  دشسنجیده    الؤس

ساختاری    روش تحلیل معادالت  برای  از  داده  و  ها 

  3نسخه    Smart Plsو    22نسخه  SPSS   های افزارنرم 

   .شده است استفاده

 

 پژوهش نمونهو  آماری جامعه

 حسابرسان  کلیه   شامل   حاضر   پژوهش آماری    جامعه 

سال    ی حسابرس  حرفه   در   شاغل  در   ست. ا  1396در 

در دسترس استفاده   ی ری گنمونه پژوهش حاضر از روش  

شده است. تعیین حجم نمونه بر اساس قاعده موجود در 

کم   ل ی وتحله یتجز  رویکرد  با  ساختاری  ترین معادالت 

مسیرهای  بیشترین  برابر  ده  شامل  جزئی  مربعات 

ساختاری منتهی به یک متغیر خاص است که در الگوی 

بیشترین گویه   که  ن یا با توجه به   . است   مسیر انجام شده

به   خانواده مربوط  و  کار  بین   سؤال  شش با    تعارض 

الگو   بررسی  برای  الزم  مقدار  حداقل  نمونه   60است، 

وجود ب  .است  این  از   ، ا  دوری  برای  پژوهش  این  در 

هم  و  تورش  بدون  نمونه   ، چنین شواهد  افت  دلیل  به 
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ای بر شد.    بیشتری پژوهش اقدام به انتخاب حجم نمونه  

پرسش  منظور  حسابرسانپژوهش  نامه  این  رده   بین  از 

شرکای   تا  حسابرس  به مؤسسات  کمک  حسابرسی 

) انتشار    صورت  طریق پرسش   ( لینک پیوند  از    نامه 

 410تعداد  و    توزیع   رایانامه  و   اجتماعی  های شبکه 

 یها نامه پرسش بین    از  . شد   آوری جمع   نامه پرسش 

بود   تکمیل شده کامل    به طور   نامه پرسش   363  ، دریافتی 

 ها استفاده شد. از آن   ل ی وتحله یتجز در    که

 

 متغیرهای پژوهش

 ر وابسته ی متغ

پژوهش متغیر   یعنی وابسته  شغلی    ،  عملکرد 

از    با  ،حسابرس   پژوهشگرساخته  نامهپرسش استفاده 

  نامه پرسش این  .  دحسابرسان سنجیده ش  توزیع شده بین 

مربوط   ی وانر رفشامقدار  درباره    گو پاسخ  دهی عقنظر و  

جویا  پرسش    5با  عملکرد شغلی را    آن بر  به کار و اثر

 .  شده است

 

 مستقل  هایری متغ
شامل   مستقل  متغیرهای  پژوهش  این  روانی  در  فشار 

تعارض  ، فشار زمانی بر حسابرس، بیش از حد کار   ، شغلی 

ا استفاده از  ب که    است   فشار اجتماعی و    بین کار و خانواده 

   . سنجیده شده است   ته نامه پژوهشگرساخ پرسش 

 

 پایایی ابزار سنجش

 نامهپرسش  30بر اساس نهایی،  نامه پرسش برای تهیه 

کرونباخ   آلفای  ضریب  شد مقدماتی  این .  محاسبه  به 

تعیین   نامه پرسش   هایسؤال بار عاملی    صورت که، ابتدا، 

تر بود در م ک  0/ 3که بار عاملی آن از    یشد و هر سؤال

حذف   مرحله  برای آلف سپس،    . شد این  کرونباخ  ای 

 شد.  0/ 93محاسبه که برابر با    مانده باقی   هایسؤال 

 

 ها یافته

 

 آمار توصیفی 

شماره  در جدول    پژوهش  ی رهای متغ  آمار توصیفی

است.   ارائه   1 این    شده  در  ارائه شده  نتایج  به  توجه  با 

با   برابر  میانگین عملکرد شغلی حسابرس    2/ 37جدول 

بیشترین مقدار  . هماست به  صاص دادهاختچنین،    شده 

 .است 1عدد آن ترین مقدار  و کم 6عدد   هاسؤال

نرمال بررسی  متغیرهای  نتایج  با    پژوهشبودن 

از   در جدول    اسمیرونوف-کلموگوروفآزمون  استفاده 

است.    2شماره   شده  داده  ارائه  نشان  نتایج  به  توجه  با 

معنی مقدار  جدول  این  در  همه  شده  برای  داری 

ب پژوهش  از  یشت متغیرهای  توزیع   %5ر  بنابراین،  است. 

 های مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال است.داده

 

 روایی همگرا و واگرا
واریانس   متوسط  کلیه  شداستخراجچون  برای  ه 

)مندرج در جدول شماره   پژوهش  الگوی  (  3بُعدهای 

حدود بیشتر    %50  در  آن  و  همگرای    استاز  روایی 

 . شودیم دیی تأالگو 

این   معیار  برا   پژوهش در  از  بیرونی  الگوی  ارزیابی  ی 

ادعا  -فورنل  معیار  این  است.  شده  استفاده    کند ی م الرکر 

ی سایر متغیرهای  ها معرف که هر متغیری باید در مقایسه با  

ی خود داشته  ها معرف مکنون، پراکندگی بیشتری در بین  
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شاخص   نظر   از باشد.   بیرونی    آماری  الگوی  ارزیابی 

باید  متغیر مکنون  توان دوم    پژوهش هر  باالترین  از  بیشتر 

همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای مکنون باشد. چنانچه  

الگوی بیرونی پژوهش   ی ر ی گ اندازه مقدار شاخص ارزیابی 

برای هر سازه بیشتر از توان دوم همبستگی آن سازه با سایر  

الگو  ها سازه  در  موجود  بیرونی  ی  الگوی  ارزیابی  باشد، 

 . ( 4)جدول شماره    شود می   د یی تأ 

شکل الگوی   شرح  به  حاضر  پژوهش  مفهومی 

  

 متغیرهای پژوهش یفیآمار توص: 1جدول 

 انحراف معیار  میانگین  بیشترین مقدار ترین مقدارکم متغیر

37/2 5 1 عملکرد شغلی حسابرس  79/0  
95/1 5 1 شغلی فشار روانی   78/0  

52/3 5 1 بیش از حدکار   68/0  
03/3 5 1 بر حسابرس  فشار زمانی   63/0  

85/2 6 1 ارض بین کار و خانواده تع  8/0  
92/1 5 1 فشار اجتماعی  71/0  

 

 (اسمیرونوف-کلموگوروفپژوهش )آزمون  متغیرهای بودن  نرمال : بررسی2جدول 

 نوع توزیع  ی داریمعن متغیر
092/0 عملکرد شغلی حسابرس  نرمال 

151/0 شغلی فشار روانی   نرمال 
092/0 بیش از حدکار   نرمال 

081/0 بر حسابرس  مانی فشار ز  نرمال 
087/0 تعارض بین کار و خانواده   نرمال 

144/0 فشار اجتماعی  نرمال 

 
 ی پژوهشریگاندازه : شاخص ارزیابی روایی الگوی 3جدول 

   هشداستخراج متوسط واریانس  نون کمتغیر م

 59/0 عملکرد شغلی حسابرس

 45/0 شغلی فشار روانی 

 48/0 بیش از حدکار 

 86/0 بر حسابرس  ی زمان فشار

 63/0 تعارض بین کار و خانواده 

 76/0 فشار اجتماعی
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زیر    1شماره   الگو هدف است در  این  و .  پژوهش  های 

 دهد.چگونگی رابطه بین متغیرهای پژوهش را نشان می 

 

 نیکویی برازش 
شاخص از  ت  یهایکی  برای  عوامل عمومی    عیین 

شاخص محاسبه  در  ریشه  شاخص    ،برازش  یهاآزاد 

تخم  خطاهای  مربعات  که  ن یمیانگین  بیشتر    است  در 

به  ی هالی تحل ساختاری  معادالت  عنوان  الگوهای 

. اگر این  شودیاستفاده ماز آن  شاخص برازش اصلی  

کوچک از  شاخص  است.   %5تر  مطلوب  نتیجه  باشد، 
 

 ی الگوی بیرونی پژوهشریگاندازه: شاخص ارزیابی 4جدول 

 متغیر
عملکرد شغلی  

 رس حساب 

  روانی فشار

 شغلی 

بیش  کار 

 از حد

  یفشار زمان 

 بر حسابرس 

 کار  بین تعارض

 و خانواده

 فشار  

 جتماعیا

      1 عملکرد شغلی حسابرس

     1 639506/0 شغلی فشار روانی 

    1 482786/0 516109/0 بیش از حدکار 

   1 745492/0 490917/0 515417/0 س بر حسابر ی فشار زمان

  1 587456/0 785416/0 596857/0 965742/0 و خانواده  تعارض بین کار

 1 475966/0 526654/0 785415/0 856517/0 665214/0 فشار اجتماعی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الگوی مفهومی 1شکل 

 

 

  عملکرد شغلی 
 حسابرس

 

کار   بین تعارض
 و خانواده 

 

فشار  
 اجتماعی 

 

 

فشار روانی  
 شغلی 

 

کار بیش از  
 حد

بر   فشار زمانی
 حسابرس
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الگوی   باپژوهش  در  برابر  این شاخص   029/0  حاضر 

 . برازش الگو مطلوب است هدد یماست که نشان 

 

 ضرایب مسیر
  توان یم،  الگوی درونی پژوهش ه از نتایج  با استفاد 

بررسی   شکل    یهاهیفرضبه  پرداخت.  شماره  پژوهش 

رگرسیون   بیضراتحلیل مسیر پژوهش را با    الگوی،  2

می شکل  دهد.نشان  این  در  شده  مشخص    در   ،اعداد 

بتای  واقع ضرایب  ی  هاونی رگرس در    شده  استاندارد، 

است  حداقل معمولی  مس  مربعات  همان ضرایب    یر که 

درونی الگوی  جزئی رویکرد    در  مربعات    حداقل 

باید   مسیر  ضرایب  و    لحاظ  ازاست.  بزرگی  عالمت، 

 داری بررسی شود. معنی

 داری مسیرها و آزمون تی معنی
به   توجه  با  ادامه،  شکل   نتایجدر  در  شده  های ارائه 

بررسی 3و    2های  شماره  به  در   هایفرضیه   ،  پژوهش 

نتایج روش معادالت   شود. پرداخته می   % 5سطح خطای  

می  نشان  معنی ساختاری  ضریب  که  مسیر دهد  داری 

مقدار  2/ 599)  از  است  1/ 96(  از   بیشتر  حاکی  که 

بر   دار ی معن  شغلی  روانی  فشار  اثر  شغلی   بودن  عملکرد 

هم است حسابرس   روانی .  فشار  متغیر  ضریب  چنین، 

پژوهش جه ی نت   در .  است   -0/ 138شغلی   اول  فرضیه   ،

عبارت دیگر، شواهد گویای اثر منفی   شود. به می   د یی تأ 

حسابرس   شغلی  عملکرد  بر  شغلی  روانی  . است فشار 

داری مسیر در رابطه با فرضیه دوم پژوهش ضریب معنی 

مقدار  0/ 398)  از  است کم   1/ 96(  حاکی   تر   که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ضرایب مسیر2شکل 

 

- 138/0  

0.138 
- 02/0  

0.020 - 023/0  

0.023 - 213/0  

- 839/0  

0.390 

337/0 
  عملکرد شغلی 

 حسابرس

  بین تعارض
 کار و خانواده

فشار  
 اجتماعی
 

فشار روانی  
 شغلی 

 

 
کار بیش  

 حد از 
 

  ر زمانیفشا
 بر حسابرس
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 تی داری مسیرها و مقدار : معنی 3شکل 

 

است؛    داریمعن از   حد  از  بیش  کار  متغیر    در نبودن 

فرضیه  جهینت  این  معنینمی  د یی تأ،  ضریب  داری  شود. 

( از مقدار  415/2مسیر مربوط به فرضیه سوم پژوهش )

بودن اثر فشار    داریمعن که حاکی از    بیشتر است  96/1

چنین، ضریب متغیر فشار  ست؛ همابر حسابرس  زمانی  

، این فرضیه  جهینت   در.  است   -0/ 023  بر حسابرس  زمانی

منفی  می  دیی تأ اثر  گویای  شواهد  دیگر،  بیان  به  شود. 

زمانی   حسابرس  فشار  حسابرس  بر  شغلی  عملکرد  بر 

معنی  است. پژوهشضریب  فرضیه چهارم  مسیر    داری 

مقدار    (0/ 508) است.  کم  96/1از  اجهی نت   درتر  ین  ، 

و  نمی  د یی تأفرضیه   کار  بین  تعارض  )متغیر  شود 

داری مسیر متغیر فشار اجتماعی  انواده(. ضریب معنیخ

مقدار    (7/ 533) است  96/1از  از    بیشتر  حاکی  که 

آن    داریمعن  اثر  فشار  استبودن  متغیر  ضریب   .

، فرضیه پنجم پژوهش  جهینت  در.  است  -39/0اجتماعی  

واهد گویای اثر منفی  شود. به عبارت دیگر، ش می دیی تأ

 . استحسابرس   فشار اجتماعی بر عملکرد شغلی 

 

 گیری نتیجه

 
فشار روانی شغلی و    ریتأثبررسی  این پژوهش با هدف  

از  استفاده  با  حسابرسان  شغلی  عملکرد  بر    اجتماعی 

ساختاری    روش شدهمعادالت   نیروی   .است  انجام 

تحقق    و  موفقیت  تداوم،  اصلی  عامل  رمؤث  انسانی

محیط    حسابرسی  مؤسسات  یهاهدف در  است. 

عاممزبور  مؤسسات فشارهای  ،  معرض  در  انسانی  ل 

رو و  واقع،عصبی  در  دارد.  قرار  گوناگونی  فشار   انی 

بیماری  روانی بسیاری از    رابطههای جسمی و روانی  با 

نقش داردیا در    داشته و    ایجاد، تحول و گسترش آن 

حسابرسان، عمومی  سالمت  کاهش  نیروی    باعث 

تالش  ابتک و  خالقیت  و  دلیل  شودیمار  همین  به   .

روانی    مطالعه بهداشت    نهیزم  درهم  فشار  و  سالمت 

 عملکرد شغلی
 حسابرس

کار   نبی تعارض
 و خانواده 

 

فشار  
 اجتماعی 

 

فشار روانی  
 شغلی 

 

  بیشکار 
 از حد 

 

بر   مانیفشار ز
 حسابرس

 

599/2  

 398/0  

 415/2  

 508/0  
533/7  
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عملکرد    حسابرسان  روانی بررسی  در  هم  در    نآناو 

استحسابرسی    مؤسسات اهمیت    چرا  .دارای 

روانیش  ی افزا که ش  ی افزا  موجبحسابرسان  بر    فشار 

عملکو  شغلی    یفرسودگ درکاهش    آنان بین    رد 

ش گرفتن    که  آنضمن   د.خواهد  قرار  فشار    مقدار با 

عمل در    روانی متوسط،  شغلکحد  .  شودمیبیشتر    یرد 

راستا،   این  کهنتایج  در  داد  نشان  حاضر    پژوهش 

روانی افزایش   عملکرد    شغلی  فشار  کاهش  موجب 

حسابرس   دیگرشودیمشغلی  عبارت  به  افزایش    ،.  با 

روانی کاهش  شغلی  فشار  حسابرس  شغلی  عملکرد   ،

با کاهش    ابدییم ، عملکرد شغلی  شغلی  فشار روانیو 

افزایش  حساب معنا .  ابدییمرس  این  روانی که    به    فشار 

برا منفی  عمل ی پ  یعاملی  شغلکشبرد  حسابرسان    یرد 

عملکرد  پرتنش حسابرسان    چنین، هماست.    ،

به    یترفی ضع نتایجحسابرسان دارند.    سایرنسبت    این 

)  ی هاپژوهش نتایج  با   مانرو  و  و   یثویریا  (،24چانگ 

 همسو است. (26) وی هارت او ن یوتام ی و (25) ارانکهم

حوزه کار  حسابرسی    در  دلیل  حدبه  از   بیش 

شود. با مشاهده می  یجایی شغلی زیادهجابحسابرسان،  

نرخ   به  نسبتتوجه  جابزیا  به  که    ،جایی حسابرسانهد 

به  رای  حسابرسی  مؤسساتبین   پژوهشگران  است،  ج 

جاب این  با  مرتبط  عوامل  به  هشناخت  میل  جایی، 

  ،. در این راستا اندپرداختهجایی و نارضایتی شغلی  هجاب

اولیه    هاآن عامل  کار    های ویژگیبه  و  از  شغلی  بیش 

کرده  حد ویژگیتوجه  و  اند.  شغل  یک  خاص  های 

میمحیط انجام  کار  آن  در  که  میی  باعث  شود  تواند 

مورد،    .شود  شغلاز    یتیرضانا این    پژوهش  نتایج در 

  بیش از حد اهش کار  ک ا  یافزایش    داد کهنشان  حاضر  

ندارد  یاثر حسابرس  شغلی  عملکرد  عبارت  بر  به   .

روزها  دیگر، یا  ساعات  تعداد  چه  بیشتر  هر  کاری  ی 

شغلی عملکرد  ق  شود،  تغییرات  رار  دستخوش 

اثرچنین،  هم.  گیردینم حسابرسی  کار  بر    یافزایش 

شغلی   عملکرد  و  حسابرسی  کار    حسابرسانکیفیت 

نتایج  ندارد. مانرو   یها پژوهش نتایج  با    این  و    چانگ 

هم  یثویریا(،  24) و  25)  ارانکو  ن  یوتامی(  و  ی هارت او 

است(  26) مغای  مغایر  این  علت  است  که  ممکن  رت 

متفاوت از  این  ناشی  بررسی  مورد  جامعه  بودن 

 ها باشد.پژوهش 

زمانی   فشار  با  اغلب    رانه ی گ سختحسابرسان 

زمانی اندمواجه فشار  از  منظور  ، هنگامی  بر حسابرس  . 

زمان   که  حسابرسی،    یبرا  الزماست  عملیات  انجام 

زم از  به  باشد    شده ینی ب ش ی پ ان  بیش  ملزم  حسابرس  و 

کار شده    انجام  تعیین  زمان  در  حسابرسان    .باشددر 

نشان    واکنشفشار زمانی به یکی از دو روش زیر  برابر  

اول  دهندیم حالت  در  کارکردن    واکنش .  طریق  از 

بیشتر  ساعات  افزایش  و    کار صاحب  یبرا  یبیشتر 

بر  یاهینظر  ،یعنی  ؛است دوم  فرضیه  در  شد.  که  رسی 

کاهشواکنش    ، حالتدومین   طریق  از    منفعالنه 

کم یا  حسابرسی  گزارشکیفیت  زمانتر    است   کردن 

اتفاق    معموالًکه   زمان  حسابرسان  که    افتدیمزمانی 

به    یبرا  یترکم  هشدصرف  نسبت  حسابرسی   آنکار 

افتاده  چه اتفاق  عمل  گزارش  در  واقع،    .کنندیم،  در 

موضوع   که  ا  یا دهی چی پمشکل  این    ی براست 

آینده  یبندبودجه می  زمانی  وجود  این  دآیبه  در   .

به   را  زمان  حسابرس  حسابرسی    ییهابخش حالت،  از 

که قابلیت افزایش زمان ندارد یا زمان را   دهدیمانتقال  
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رسیدگی واحد  فشار  دهدیمانتقال    ی دیگر  شدهبه   .

حسابرس  زمانی دارا  بر  معینی،  حد  مثبت    یتا  آثار 

کارایی    اعثب  ،زیرا  ؛است در  شودیمافزایش  این   .

ا نت حالی  که  پژوهش ایج  ست  نشان    پیشین   های بیشتر 

منفی  زمانی    فشار  دهدمی آثار  بر کیفیت  بر حسابرس 

ب دارد  حسابرسی دیگر،.  عبارت  زمانی  ه  بر    فشار 

برای ارائه    شدهتعیین آخرین مهلت    حسابرس مربوط به

حسابرس عملکرد  بر  منفی  اثر  حسابرسی،  ان  گزارش 

  د که در این رابطه، نتایج پژوهش حاضر نشان دا.  دارد

زمانکا  یافزایش   فشار  حسابرس  یاهش  اثر    بر 

 . این نتایجبر عملکرد شغلی حسابرس دارد  داریمعنی

مانرو  ی هاپژوهش نتایج  با   و  و   یثویریا(،  24)  چانگ 

و  25)  ارانکهم ن  یوتامی(  است(  26)  ویهارتاو   همسو 

مطرح عصب و   تنش  کنندیم  که    به  مربوط یفشار 

  ه ک  است یشغل یفرسودگ یبرا یمهم  سوابق  شغل،

آن پی    تعهد و نان کار ک یشغل  تیرضا سطح  در 

که    .دشویم ف ی تضع   هاآن  یسازمان معنا  این  به 

بحسابرسا شدن  مواجه  هنگام  در  فن  زمانیا  به    ، شار 

کم  یارحرفهی غ  یرفتارها زمان  کردن  گزارش  ترنظیر 

انجام و  کار  برخی  انجام  انجام  مراحل  از  ندادن 

پژوهش    پردازند.میحسابرسی   نتایج  رابطه  این  در 

  یرهبر  سبک  ن ی ب ( نشان داد که  31مهدوی و زمانی )

و   ینبع کنترل درون ساختار، م یمالحظات، سبک رهبر

کردن  ز واقع گزارشتر اکم  رشیتجربه حسابرس با پذ

منف رابطه  ب  دارمعنیو    یزمان،  و  است  منبع    ن یبرقرار 

جامعه حسابداران    رعضوی و حسابرسان غ  یرونی کنترل ب 

پذ  رانیا  یرسم گزارشکم  رشیبا  واقع  از  کردن  تر 

 وجود دارد.   داریمعنیزمان رابطه مثبت و 

ب  خانوادهتعارض  و  کار  بین    ین  تعارض  از  نوعی 

تعارضحیطهبین    نقشی در است.  خانواده  و    های کار 

خانواده  بین   و  کارکنان،  عنوان  بهکار  مهم،  موضوعی 

و   متغیر  کندیم  متأثررا    هاخانوادهکارفرمایان  این   .

خانوادگی    یهانقش شغلی با    یهانقش تداخل    عنوانبه

تعارض بین کار  نقش،    بر اساس نظریه  .شودیمشناخته  

خانواده اس   و  روانی  تنش  که  نوعی  وقوع    واسطهبهت 

انجام   در  ایجاد    یهانقش تعارض  .  شودیممختلف 

که افراد در    دهدیمطبق این نظریه تعارض زمانی رخ  

ناهمخوانی   احساس  دچار  خویش  خانوادگی  نقش 

تعارض  افزایش    دهدیم نشان    این پژوهش   شوند. نتایج

یا کاهش عملکرد   واده بین کار و خان افزایش  موجب 

حسابرس   دیگر،شودینمشغلی  عبارت  به  افزایش    .  با 

، عملکرد شغلی حسابرس نه  تعارض بین کار و خانواده

افزایش    وکاهش   این    .ابدییمنه  نتیجه  توجیه  در 

در    که  جا  آن  ازکرد  عنوان    توانیمفرضیه  

ب  بیشترایرانی    یهاخانواده مشغول  خانواده  ه  مردهای 

  انواده تعارض بین کار و خ،  هستند  دار خانه  هازنکار و  

وجود  کم به  نتایج  ،بنابراین   .دیآیمتر  نتایج  با    این 

)پژوهش   نتایج    (6مهدنور  با  و    ی هاپژوهش همسو 

مانرو و  هم  یثویریا(،  24)   چانگ  و 25)  ارانکو   )

 مغایر است.( 26و )ی هارت او ن یوتامی

اجتماعی اطاعت  فشار  فشار  و  انطباق  فشار    ، یا 

در    له ی وسبه بیشتر  قدرت  با    مراتب   سلسله فردی 

همساالن   یا  همکاران  از  ناشی  فشار  و  باالتر  سازمانی 

  فشارتحت  فشار انطباق، فردی  بر اساس.  شودانجام می

مطابق باورها،    است که  همکاران    العماو    هانگرشبا 

  ، اطاعتبر اساس فشار    اما  و همساالن خود رفتار کند
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شامل   را  اجتماعی  فشارهای  از  بیشتری  سهم  که 

مقام  شودیم با  فردی  رفتار  بیشتر  باالتر  ،  قدرت  و 

نظرهای خاص خود    لهی وس بهرفتار اطرافیان را    تواندیم

  .چارچوب فکری دهد  ها آنرار دهد و به  تحت تأثیر ق

فشا  دلیل  به  به  است  ممکن  حتی  فرد  اطاعت،    انجامر 

متمایل شود که خود ناشی از ضعف    غیراخالقی   عمالا

نتایج   است.  شغلی  مسئولیت  درک  پژوهش  در  این 

اجتماعیافزایش    که  دهدیمنشان   موجب    فشار 

  دیگر،  بیان. به  شودیمکاهش عملکرد شغلی حسابرس  

افزایش  ب اجتماعیا  حسابرس  فشار  شغلی  عملکرد   ،

کاهش    ابدییمکاهش   با  اجتماعیو  عملکرد  فشار   ،

افزایش   حسابرس  نتایج .  ابدییمشغلی  نتایج  با    این 

  و همکاران   یثویریا(،  24)  چانگ و مانرو  یهاپژوهش 

 مطرح  که   همسو است  (26)  ارتیوها( و یوتامی و ن25)

عصب   و  تنش   کنندیم عوامل    شغل،  به  مربوط  یفشار 

  سطح   در پی آن  ه ک  است  یشغل   یفرسودگ   یبرا  یمهم

  فی ها تضع آن  یسازمان  تعهد  و  نانک ارک  یشغل  تیرضا

 . دشویم

 

 پیشنهادها 

به   توجه  حاضر  یهاافتهیبا  است   پژوهش    الزم 

ح روانیاهش  ک  یبراسابرسی  مؤسسات    ی شغل  فشار 

حسابرسی  اگر مؤسسات در واقع، . دهند اقداماتی انجام

حسابرسان خود    یرد شغلکعمل  یخواهان بهبود و ارتقا

با دنبال  یهستند  به  فشار  اهش  ک  یبرا  ییهابرنامه د 

از    یکی رد  کعمل  یارتقا   که  باشند  یشغل   روانی

ماست.    آن مثبت    یامدهای پ نمونه،  عنوان  ؤسسات  به 

برقرار  توانندیمحسابرسی     ی شغلمناسب    ه رابط  ی با 

  رند بردا  یارکط  یاز تنش در مح  یری جلوگ  برای  یگام

شغلی  فشار روانی    اهش عواملکخود باعث    نوبه   به  هک

م در  ی مستقبه طور    حسابرسان  که  یصورت   در  شود.می

در  ابهام    شودیمباعث    ،دکنن دخالت    هایری گمیتصم

ا  یتنش    ، جهینت  در   شود.استه  ک   فیو وظا  هاهدف  مورد

روان   توانمی،  ن یبنابرا  .ابدی میاهش  ک   شغلی  یفشار 

بروز    یری جلوگ  یبرا ابزار    یسازمان  یهاتنش از  از 

نان  کارک  ژهیوبه  ،سسهمؤ   ینان و اعضاکارکت  کمشار

کرد  مندتوان رویی تغچنین،  هم.  استفاده  تقس  هیر  م  ی در 

منابع    ن ی تریاصلاز    یکیاهش  ک  یبرا  یارکراه   ارهاک

روانیجاد  یا اگر  کفشار    ی عن ی،  شغلی  فشار  است.  ار 

متوجه  مؤسسات حسابرسی    سرپرستان  شرکا، مدیران و

قضیا باشند  ین  واگذارک ه  اضافک   ی ه  نان  کار کبه    ی ار 

ا  تواندیم عصبی باعث  فشار  شود،    ها آندر    یجاد 

تقس  توانندیم منطقیبا  اک  یم  بروز  از  فشار  یار  ن 

براینا  نند.ک  یری جلوگ حسابداران    ،فزون  جامعه 

ها،  نامهها و آیین با ابالغ بخشنامه  تواندیمرسمی ایران  

شغلی    فشار روانیتر تحت شرایط  اعضای حرفه را کم

آن    تبعبهعملکرد و    شودیمقرار دهد. این کار موجب  

کیفیت حسابرسی افزایش و اعتبار حرفه حسابرسی در  

 جامعه ارتقا یابد.

است  وهگر  یکاز    دهستفاا  با  هش وپژ  ین ا  گفتنی 

  برسان در برخی از شهرهای ایران ساح  به  طمربو  نمونه

خاص    یهایژگیوبه دلیل    است. از این رو،  هشد  منجاا

  هی د تعمیمدر  ،  اوت متف   یاجتماع   و  ی آموزش  ،یفرهنگ 

شرکت  هش وپژ  ارتکر  تا  نتایج سازماندر  و    ی هاها 

آب  .دشو  عمل  ط حتیاا  با  باید  یگرد به  چه در    نا توجه 

و   گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  پژوهش  با  این 
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نقش   کارکنان حسابرسی که  اهمیت سالمت  به  توجه 

می ایفا  جامعه  در  قبیل  هایی  موضوع  ، کنندبسزایی  از 

رفتاری عوامل  سایر  طور    بررسی  به  که  اثرگذار 

کیفیت می  غیرمستقیم  کاهش  را  از    ،دهدحسابرسی 

روانیثیر  تأ  قبیل کیفیت  حس  شغلی   فشار  بر  ابرس 

تأثیر  حسابرسی تأ حس  شغلیفشار روانی  ،  بر  خیر  ابرس 

حسابرسی تأگزارش  روانیثیر  ،  حسابرس   شغلی  فشار 

حسابرس تصدی  دوره  تأبر  روانیثیر  ،    شغلی   فشار 

حسابرسان  حسابرس چرخش  تأ  بر  روانی ثیر  و    فشار 

  ،حسابرس بر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس  شغلی

 . شوده پیشنهاد میهای آیندبرای پژوهش 

 

 تضاد منافع 

مناهیچ تضاد  مقاله  گونه  این  نویسندگان  برای  فعی 

 . وجود ندارد
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Abstract 
 

Introduction: Job stress is a stress that a particular person is under when performing a 

certain occupation, and which is created through interactions between work conditions and 

the characteristics of the worker. Stress is created when the demands of the work 

environment (and the pressures related to it) is more than a person can handle, which will 

reduce job performance and the quality of work. 

Method: This is a descriptive correlational study and with respect to its purpose, it is an 

applied research. The statistical society consists of all working auditors in the field of audit 

in 2017. A questionnaire was used to collect information. 

Results: Findings showed that stress, social pressure and time pressure reduce the 

performance of the auditors. Also, overworking variables and work-family conflicts had no 

significant relationship with the auditor’s job performance. 

Conclusion: Increasing work stress and social and time budget pressure can lead to 

behavioral responses and, consequently, a reduction in the quality of work and an increase 

in the audit firm’s costs. Because these factors create stress for auditors and if not identified 

in time, not controlled and dealt with inappropriately, might cause disinterest in performing 

tasks, loss of efficiency, decision-making problems, disturbance in organizational 

communications and, as a result, reduce the auditor’s job performance.  

 

Keywords: Auditor’s Time Pressure, Mental Pressure, Overwork, Social Pressure, Work-Family 
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