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چكيده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استرس شغلی و تاب آوری حسابرسان بر كیفیت حسابرسی در بین اعضای جامعه حسابداران
رسمی ایرانمی باشد .این پژوهش ازلحاظ هدف ،كاربردی و از حیث روش ،توصیفی– همبستگی است.از میان اعضای جامعه حسابداران
رسمی ایران ()N=0022نمونه ای به تعداد  332نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است .دادهها بر اساس پرسشنامه استاندارد
گردآوری و توسط آزمون رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .یافته ها حاكی از آن است كه استرس شغلی با كیفیت
حسابرسی)  P-Value =0.00و ( r =-0.260رابطه منفی و معناداری ،تاب آوری با كیفیت حسابرسی ( P-Value = 0.00 ،r =0.209
)رابطه مثبت و معناداری دارد .لذا  ،برای بهبود كیفیت حسابرسی استفاده از روانسنج ی در زمان جذب نیروی انسانی ،انجام آزمایش
های دوره ای برای اعضای جامعه حسابداران رسمی و شناسایی افراد در معرض خطرات روحی و جسمی و ارائه درمان مناسب ،
آموزشهای دورهای كاهش استرس و بهبود تابآوری شغلی،تجدیدنظر در حقوق و مزایای اعضا و افزایش خدمات رفاهی و تفریحی
امری ضروری است.
واژههاي كليدي :كیفیت حسابرسی ،استرس شغلی ،تابآوری شغلی.
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 -1مقدمه
بحرانهای مالی چند دهه گذشته در ایران و خارج از
ایران ،ورشكسته شدن شركتهای بزرگ را به همراه داشته و
حرفه حسابداری و حسابرسی را در بهت و نگرانی فرو برده
است .این در حالی است كه رسالت حسابرسی مستقل ،ایجاد
اعتماد و آرامش خیال به استفادهكنندگان صورتهای مالی
است و در واقع ،به صورتهای مالی اعتبار داده و برای استفاده
كنندگان ارزش افزوده ایجاد میكند .پس این رسالت كه دلیل
وجودی كار و حرفه حسابرسان مستقل است ،چرا به بیراهه
رفته است؟ نهادهای حرفه ای بزرگ و رسمی دنیا برای بازیابی
اعتماد از دست رفته و مشروعیت بخشیدن به حرفه و همچنین
رهنمون ساختن حسابرسان و حرفه حسابرسی ،اقدامات جدی
به عمل آوردهاند (نیکبخت ،محمودی خوشور .)5380،
حسابرسی مستقل ،بخش مهم نظارت و بازرسی زیربنایی
سازمانی و كیفیت حسابرسی مهمترین موضوع برای
تدوینكنندگان استانداردهای حسابرسی به شمار میرود.
كیفیت كار حسابرسی كه نشاندهنده عملكرد حسابرسان است
ارزیابی بازار از احتمال این كه حسابرس موارد تحریفات با
اهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحبكار
را كشف كندو تحریف با اهمیت كشف شده را گزارش دهد.
احتمال این كه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را كشف
كند به شایستگی حسابرس ،و احتمال این كه حسابرس موارد
تحریفات با اهمیت كشف شده را گزارش كند ،به استقالل
حسابرس بستگی دارد(یان ،اكسی.5 )0250،كیفیت كار
حسابرسی توسط دی آنجلو  0در سال  5892بهصورت احتمال
كشف و گزارش اشتباهات و تقلبات در صورتهای مالی تعریف
شده است .كشف اشتباهات و تقلبات ممكن است تحت تأثیر
ویژگیهای فردی حسابرسان از جمله میزان تجربه و تحصیالت
آن ها قرار گیرد .حال آنكه گزارش اشتباهات به انگیزه و تمایل
حسابرس به گزارش دادن و اخالقی و حرفهای رفتار نمودن
؛ُاسترس و تاب آوری بستگی دارد و ممكن است تحت تأثیر
عوامل و ویژگیهای سازمانی قرار گیرد (احمدی ،آقایی،
.)5380
استرس شغلی بهعنوان یک سری پاسخهای فیزیولوژی،
روانشناسی و رفتاری است كه به دلیل تأثیر مداوم یک یا چند
عامل تنشزا روی فرد یا سازمان میباشد .منظور از استرس
شغلی ،سختی و بار كاری میباشد كه شامل میزان كار ،تضاد
زمان و نقش است كه فرد به هنگام انجام وظایف شغلی تجربه
می كند (یان ،اكسی0250،؛وثوقی نیری و همكاران.)5381،
پاسخ فردی به استرس شغلی میتواند روی سالمت ذهن
و جسم ،كیفیت كاری و حتی رفتارهای سازمانی از طریق
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سیستم محرک و پاسخ تأثیرگذار باشد .شركتهای حسابرسی
باید اهمیت بیشتری برای استرس شغلی حسابرسان قائل شوند
و تخصیص منابع حسابرسی آنها را برای اطمینان از كیفیت
حسابرسی به روشنی توجیه كنند .برخالف این حقیقت كه
استرس شغلی حسابرسان در عمل برای ما آشنا میباشد ،اما
مطالعات آكادمیک ،كمتر به این موضوع پرداختهاند .این
تحقیق به ما كمک میكند این خأل را با ارائه استدالل منطقی
پر كنیم (یان ،اكسی.)0250،
از آنجایی كه ماهیت برخی مشاغل و تجارب بهگونهای
است كه خواهناخواه افراد دچار مشكل میشوند ،بهطوری كه
ممكن است سالمت روانی آنها تهدید شود ،لذا توجه به
ظرفیتهای فردی و روانی كه فرد به كمک آنها بتواند در
شرایط دشوار مقاومت نماید و دچار آسیبدیدگی نگردد و حتی
در تجربه چنین شرایط مشكلآفرین یا بحرانی خود را از لحاظ
شخصیتی ارتقاء بخشد ،اخیراً مورد توجه روان شناسان مثبت
نگر قرار گرفته است ،مفهومی كه تحت عنوان رشد پس از
ضربه نامگذاری شده است .در نتیجه پژوهشگران به دنبال
یافتن و تقویت متغیرهایی درون افراد هستند كه سطح
سازگاری و سالمت آن را افزایش دهد ،یكی از مهمترین
تواناییهای انسان كه باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطرزا و
تنشزا در موقعیتها و فشار روانی میشود ،تابآوری است .از
اینرو تابآوری بهعنوان عاملی در جهت سازگاری موفقیتآمیز
با تغییرات و توانایی مقاومت در برابر مشكالت شناخته شده
است .تابآوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بالیا و یا
فشارهای جانكاه ،غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بهوسیلهی
آن تجارب اطالق میشود (پاترسون ،بلوم،58803 ،؛دامغانیان ،
جمشیدی ،مقصودی؛.)5380
یكی از مهمترین تواناییهای انسان كه باعث سازگاری مؤثر
با عوامل خطر میشود ،تابآوری است .تابآوری یا توانایی
سازگاری مثبت با مصیبت و آسیب ،یک موضوع روانشاختی
است كه در ارتباط با پاسخ فرد به تنش آسیبزا و موقعیتهای
مشكلآفرین زندگی ،بررسی شده است ،و به معنای سرسختی
در مقابل استرس ،توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز فرد
علی رغم شرایط تهدیدكننده و بازگشت به تعادل اولیه یا
رسیدن به تعادل سطح باالتر در شرایط تهدیدكننده است
(دامغانیان ،جمشیدی ،مقصودی5380 ،؛ مندل ،مولت  ،براون ،0
.)0220
طی دو دهه گذشته حوزه روانشناختی به صورت روز
افزونی مورد توجه قرار گرفته است ،نیاز به پژوهش در
خصوص این موضوع به صورت قابل توجهی احساس میشود
و به چند دلیل باید سرعت بیشتری بگیرد ،اول اینكه پیچیدگی
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صنعتی جامعه ما افزایش یافته و تعداد افراد در معرض آسیب و
تعداد آسیبها و مشكالتی كه افراد با آن روبرو میشوند،
افزایش خواهد یافت.دوم اینكه فهم عوامل خطرزا و حمایتی و
چگونگی عملكرد آنها ممكن است به مداخالت بالینی مناسب
منجر شود ،دلیل سوم اهمیت بررسی این موضوع ارتباط
تنگاتنگ آن با سالمت روان است(دامغانیان ،جمشیدی
،مقصودی5380،؛الحسینی المدرسی ،فیروزكوهی برنج آبادی،
)5380
با توجه به اهمیت كیفیت حسابرسی كه موجب افزایش
شفافیت اطالعات مالی به هنگام اعالم گزارش دهی به مراجع
ذیصالح و سرمایه گذاران و اطمینان اذهان عمومی ،سرمایه
گذاران بدینجهت كه سپردههای آنان در مسیر درست صرف
میشود و نیز در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران كه
وظیفه ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی در جامعه را
عهدهدارمیباشند  ،ضروری است كه كیفیت حسابرسی بتواند
در جهت رفع نیازهای جامعه ارتقا یابد .از جمله عواملی كه
می تواند كیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد كاهش
استرس شغلی و بهبود تابآوری شغلی میباشد .ازاینرو این
مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است كه آیا استرس
شغلی و تابآوری حسابرسان بر كیفیت حسابرسی در بین
اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تأثیرگذار است ؟
 -2روش شناسی پژوهش
این پژوهش از حیث هدف كاربردی میباشد .تحقیقات
كاربردی نظریه های تدوین شده در تحقیقات پایه را برای حل
مسائل اجرایی و واقعی به كار میگیرد (خاكی.)5385،روش

با رویكرد
جمع آوری اطالعات توصیفی -همبستگی
پیمایشیمی باشد .در این پژوهش استرس شغلی و تابآوری
شغلیبهعنوان متغیرهای مستقل و كیفیت حسابرسی بهعنوان
متغیر وابسته در نظر گرفتهشده است .جامعهی آماری این
پژوهش اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 5381
به تعداد  0022نفر بود .در این پژوهش332نفر به عنوان نمونه
انتخاب و بر اساس فرمول (كوكران) این تعداد قابل قبول می
باشد.
جدول  -1برآورد حجم نمونه كل
حجم جامعه حجم نمونه
N

N

0022

332

خطاي
نسبی

سطح اطمينان

Z

E

2/21

2981

5980

جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد
استفاده گردید.این ابزار شامل دو بخش است :بخش اول
پرسشنامه جهت دریافت اطالعات جمعیت شناختی شامل
جنسیت ،تحصیالت ،سن ،سابقه خدمت وبخش دوم سواالت،
مربوط به اندازه گیری استرس شغلی و تاب آوری و كیفیت
حسابرسی است .پرسشنامه استفاده شده از روایی و ثبات الزم
برخوردار است(جدول  .)3با توجه به حجم نمونه پژوهش
تعداد  332پرسشنامه به مدت حدودا  0ماه ،در تیر ماه سال
 5381پخش و جمعآوری گردیدند .سپس این دادهها در سطح
خرد تجزیه وتحلیل شدند .مشخصات پرسشنامه پژوهش و نحوه
امتیاز دهی بر اساس طیف لیكرت  1به ترتیب جدول ( )0ذكر
شده است.

جدول  -2تخصيص گویه هاي متغيرهاي پژوهش
نوع متغيرها

عنوان متغيرها

طيف

تعداد گویه ها

مستقل اول

استرس شغلی

خفیف ()3 ،0 ،5
متوسط ()0 ،1 ،0
شدید ()8 ،9 ،1

32

مستقل دوم

تابآوری شغلی

كامال نادرست ()5
بندرت درست ()0
گاهی درست ()3
اغلب درست ()0
همیشه درست ()1

01

وابسته

كیفیت حسابرسی

كامال مخالفم ()5
مخالفم ()0
نه موافقم و نه مخالفم ()3
موافقم ()0
كامال موافقم ()1

50
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نام پرسشنامه
ترنیچ و اسژیلبرگر
()5885

كونور و دیویدسون
()0223

سرمد و همكاران
()5382
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جدول  -3شاخص آلفاي كرونباخ
آلفاي كرونباخ

نوع متغيرها
مستقل اول

استرس شغلی

./95

مستقل دوم

تابآوری شغلی

./91

وابسته

كیفیت حسابرسی

./80

 -3یافته هاي پژوهش
یافته ها نشان داد از بین  332نفری كه به پرسشهای این
تحقیق پاسخ دادهاند 00/5 ،درصد ( 021نفر) آنها را مرد و
 37.9درصد ( 501نفر) آنها را زن،رده سنی  30-01سال
( )%03دارای بیشترین فراوانی و رده سنی  10-01سال ()%190
دارای كمترین فراوانی داشت 58/1 ..درصد ( 01نفر) آنها را
افراد مجرد و  92/3درصد ( 001نفر) آنها را افراد متاهل
تشكیل داد.مدرک تحصیلی فوق لیسانس با  02/0درصد (022
نفر) دارای بیشترین فراوانی و مدرک تحصیلی دكتری با 0/1
درصد ( 8نفر) دارای كمترین فراوانی میباشند.

شغلی و كیفیت حسابرسی با هم ارتباط دارند و میتوان این
گونه تحلیل كرد كه رابطه ی منفی و معنیداری بین استرس
شغلی و كیفیت حسابرسی بیانگر ان است كه هرچه قدر
استرس شغلی بیشتر باشد به همان میزان كیفیت حسابرسی
كاهش می شود
آزمون فرضيه  :2رابطه معنیداری بین تابآوری شغلی و
كیفیت حسابرسی وجود دارد.
 :H0رابطه معنی داری بین تاب آوری شغلی و كیفیت حسابرسی
وجود ندارد.
 : H1رابطههه معنههیداری بههین تههابآوری شههغلی و كیفیههت
حسابرسی وجود دارد.
{

 -1-3یافته ها و نتایج حاصل از آمار استنباطی
آزمون فرضيه  :1رابطه معناداری بین استرس شغلی و كیفیت
حسابرسی وجود دارد.
 :H0رابطه معناداری بین استرس شغلی و كیفیت حسابرسی
وجود ندارد.
 : H1رابطه معناداری بین استرس شغلی و كیفیت حسابرسی
وجود دارد.

با توجه به نرمال بودن توزیع آماری جامعه برای آزمون فرضیه
فوق از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده.
جدول  -5نتایج آزمون پيرسون در رابطه ي بين تابآوري

{

با توجه به نرمال بودن توزیع آماری جامعه  ،برای آزمون فرضیه
فوق از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد.

شغلی و كيفيت حسابرسی
متغيروابسته
متغير مستقل دوم

متغيروابسته
نتيجه

متغير مستقل اول

-2/002

P-Value

29222

حجم نمونه

332

نتایج بدست آمده در جدول ( ،)0نشان میدهد كه
(/21
162

،

مقدار ضریب همبستگی  +2/028فرضیه
تأیید
29222
P-Value
میشود
332
حجم نمونه

تابآوری شغلی

نتایج بدست آمده درجدول ( ، )1نشان میدهد كه

كيفيت حسابرسی

مقدار ضریب همبستگی

كيفيت حسابرسی

H1

جدول -4نتایج آزمون پيرسون در رابطه ي بين استرس شغلی
و كيفيت حسابرسی

نتيجه

متغیر استرس

(/21

،

متغیر

تاب

آوری شغلی و كیفیت حسابرسی با هم ارتباط دارند و میتوان
گفت كه رابطه ی مثبت و معنیداری بین تابآوری شغلی و
كیفیت حسابرسی بدین معنا است هرچه قدر تابآوری شغلی
بیشتر باشد به همان میزان كیفیت حسابرسی افزایش مییابد.
تحلیل رگرسیون
هدف از كاربرد تحلیل رگرسیون چند متغیره ،پیش بینی و
تبیین و واریانس متغیر مالک (وابسته) از طریق متغیرهای
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پیش بین (مستقل) است .بهعبارتدیگر تغییر در متغیر وابسته
معموالً حاصل اثرات متغیرهای مالک متعددی است كه
همزمان عمل میكنند  .در این پژوهش نیز كیفیت حسابرسی از
عوامل متعددی تأثیرمیپذیرد.لذا با استفاده از رگرسیون خطی
چندگانه بهترین مدل رگرسیونی را برای این متغیرها پیشنهاد
شد .رگرسیون چندمتغیره یكی از پایهها و اساس تحلیل دادهها
است و روابط بین دادههای آماری را بهطور آشكار نمایان
میكند  .برای پیدا كردن بهترین مدل رگرسیونی از روش

 STEPWISEاستفاده شد كه با بكار بردن این روش متغیرها به
ترتیب میزان تأثیر بر رو ی متغیر وابسته وارد مدل میشوند و
ورود متغیرها تا زمانی ادامه خواهد داشت كه حضور متغیر
مستقل در مدل معنادار باشد و به محض رسیدن به متغیری
كه تأثیر معناداری بر متغیر وابسته نداشته باشد ،ورود متغیرها
به مدل متوقف میشود .با اجرای این روش ابتدا متغیر مستقل
اول یعنی استرس شغلی و بعد از آن متغیر مستقل دوم یعنی
تابآوری شغلی وارد مدل رگرسیونی شدند(جدول شماره .)0

جدول  -6خالصه مدل رگرسيون
ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين

دوربين واتسون

انحراف استاندارد

Durbin-Watson

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

5/802

2/18110

2/5

2/521

ضریب همبستگی
چندگانه
R

 : R - 5به ضریب همبستگی چندگانه معروف است و میزان
همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان
میدهد  .مقدار این همبستگی بین صفر تا  5نوسان دارد .هرچه
مقدار این همبستگی به ( )5نزدیکتر باشد از همبستگی قوی
بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دارد .در این پژوهش
مقدار  Rبرابر  2/300است كه این مقدار ضریب نشان دهنده
رابطه نسبتا خوب بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
میباشد.
 : R Square-0به مجذور همبستگی چندگانه یا ضریب تعیین
معروف است و با عالمت  R2نوشته میشود .مقدار این ضریب
نیز بین ( )2تا ( )5در نوسان است و هر چه به مقدار ()5
نزدیکتر باشد نشان از آن دارد كه متغیرهای مستقل
توانستهاند كه میزان زیادی از متغیر وابسته را تبیین كنند و بر
عكس .در این پژوهش مقدار این ضریب برابر با  2/521است
كه نشان میدهد كه؛  52/1درصد تغییرات متغیر وابسته
كیفیت حسابرسی توسط متغیرهای این پژوهش پیش بینی
میشود و بقیه تغییرات مربوط به متغیرهایی است كه در این
بررسی در نظر گرفته نشده است.
 : Adjusted R Squre- 3اشكال ضریب تعیین این است كه
میزان موفقیت مدل را بیش از اندازه برآورد میكند و كمتر

2/300

تعداد متغیرهای مستقل و همین طور حجم نمونه را در نظر
میگیرد  .همچنین ،ضریب تعیین تعداد درجات آزادی را به
حساب نمیآورد  .از این رو برخی از آماردانان ترجیح میدهند
تا از شاخص دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده استفاده
كنند .ضریب تعیین تعدیل شده كه آن را با  R2 adjنیز نمایش
میدهند مقدار ضریب تعیین را بهمنظور انعكاس بیشتر میزان
نیكوئی برازش مدل تصحیح میكند .برای تفسیر ضریب تعیین
معموالً از این مقدار استفاده میشود .چون در این ضریب،
مقدار ضریب تعیین با درجات آزادی تعدیل شده است .در این
پژوهش مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  2/5است.
 : Durbin-Watson-0یكی از مفروضه های اساسی در تحلیل
رگرسیون چندگانه ،استقالل متغیرهای مستقل و یا
بهعبارتدیگر عدم ارتباط نمره های خطای متغیرهای مستقل
با یكدیگر است .كه این مفروضه توسط آزمون دوربین واتسون
بررسی میشود .احتماال میتوان گفت كه اگر مقدار این آزمون
بین  5/1تا  0/1قرار داشته باشد ،میتوان استقالل مشاهدات را
پذیرفت و آزمون را دنبال كرد .مقدار آماره این آزمون در
پژوهش حاضر  5/802است كه با توجه به حساس بودن آزمون
به حجم نمونه و تعداد متغیرهای مستقل میتوان استقالل
مشاهدات را پذیرفت.

جدول  -7نتایج تحليل واریانس
Sig.

F

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

2/222

58/021

0/911

0

53/151

منبع رگرسیون

2/311

301
308

550/119
532/013

منبع باقیمانده
كل
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همانطور كه جدول ( )1نشان میدهد كه متغیرهای
مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و میتوانند درصد
باالیی از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند .بهعبارتدیگر
مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و به كمک آن قادریم
تا تغییرات متغیر وابسته را به كمک متغیرهای مستقل مورد

نظر تبیین كنیم و بهعبارتدیگر با توجه به مقدار
Sig=0/000می توان گفت كه F =19/205بهدستآمده كامالً
معنادار است  .این مطلب گویای آن است كه حداقل یكی از
متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته مؤثر است.

جدول - 8ضرایب رگرسيون
Sig.

t

ضرایب استاندارد شده
Beta

2/222

00/182

2/222

-0/100

-2/008

2/221

+3/153

+2/581

با توجه به نتایج جدول( )9معادله استاندارد پژوهش را می توان
بهصورت زیر تدوین كرد:
(تابآوری شغلی)*( +2/581استرس شغلی)*Y = -2/008

معادله فوق؛ معادله رگرسیونی چند متغیره خطی مناسب برای
نشان دادن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است كه با
استفاده از این مدل میتوان كیفیت حسابرسیدر این پژوهش را
برآورد نمود.
 -4نتيجه گيري و بحث
در این تح قیق به بررسی تأثیر استرس شغلی و تابآوری
شغلی بر كیفیت حسابرسی در بین اعضای جامعه حسابداران
رسمی ایران پرداختیم.نتایج حاصل نشان میدهد كه استرس
شغلی رابطه منفی و معناداری با كیفیت حسابرسی دارد .به
عبارت دیگر استرس شغلی موجب می گردد كیفیت حسابرسی
در بین اعض ای جامعه حسابداران رسمی ایران كاهش یابد .لذا
نتایج پژوهش ما با یافته های یان ،اكسی()0250؛وثوقی نیری و
همكاران( )5381همسو است.از سوی دیگر تاب آوری با كیفیت
حسابرسی رابطه مثبت ومعناداری دارد .لذا ،هرچه حسابرسان
توانایی تحمل شرایط چالش انگیز و استرس زا را داشته باشند
،توانایی سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدكننده و بازگشت
به تعادل اولیه را دارند بنابر اینكیفیت حسابرسی افزایش خواهد
یافت .یافته های این پژوهش با نتایج دامغانیان ،جمشیدی
،مقصودی()5380؛ والحسینی المدرسی و همكاران ()5380
همسو است.از سوی دیگر نتایج به دست آمده از تحلیل
رگرسیون مشخص گردید فقط  52درصد كیفیت حسابرسی
توسط استرس شغلی و تابآوری شغلی پیش بینی می شود
166

ضرایب غيراستاندارد
Std. Error

B

2/050

0/995

ثابت

2/200

-2/523

استرس شغلی

2/211

+2/092

تاب آوری شغلی

واین موضوع بیانگر آن است كه كیفیت حسابرسی تحت تأثیر
عوامل بسیار زیادی است كه دراین پژوهش در نظر گرفته
نشده است لذا  ،پیشنهاد می شود كه در پژوهش های آتی
متغیر های رفتاری موثر در كیفیت حسابرسی مانند انگیزه ،
هوش هیجانی و ....مورد مطالعه قرار گیرد  .از طرفی  ،با توجه
به نتایج این پژوهش انجام آزمایش های دوره ای برای اعضای
جامعه حسابداران رسمی و شناسایی افراد در معرض خطرجهت
ارائه درمان مناسب  ،برگزاری سمینارها و آموزش مهارت مقابله
با استرس شغلی و بهبود تاب آوری  ،ایجاد امكانات ورزشی و
سفرهای دوره ای برای اعضا به منظور تقویت روحیه و كاهش
استرس های ناشی از فشار كاری پیشنهاد می شود.
فهرست منابع







الحسینی المدرسی ،سیدمهدی؛فیروزكوهی برنج آبادی،
مجید .)5380( .تحلیل رابطه تابآوری با ابعاد عجین شدن
با شغل .فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت
(بهبود و تحول).سال بیست و پنجم ،شماره  ،93ص .5-00
احمدی ،نوشین؛آقایی ،آرزو .)5380( .بررسی تأثیر
ویژگیهای فردی حسابرسان و ویژگیهای موسسه
حسابرسی بر روی كیفیت كار حسابرسی .حسابداری –
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویكرد
پویایی اقتصاد ملی.
خاكی ،غالمرضا .)5385( .روش تحقیق (با رویكردی به
پایان نامه نویسی) .تهران :كوهسار.
دامغانیان ،حسین؛جمشیدی ،الله؛ مقصودی ،طاهره.
( .)5380تاملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو
تابآوری .فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت
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 بررسیهای حسابداری و.)PCAOB( سهامی عام
،00  دوره، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.حسابرسی
.005-000  ص،3 شماره
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 دوماهنامه.عمومی و عملكرد شغلی كاركنان مراقبت پرواز
.5  شماره،53  دوره.سالمت كار ایران
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