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 مقدمه
 کاه  ایان  های ااتصادی، حسابرسان هساتند  در  و بنگار هاشرکص مهم ذینفعان از یکی
 و مهام  هاای حاوزر  از گایارد، مای  تار یر  حسابرساان  رفتاار  بر صاحبکار هایویوگی چگونه

 الزحماه، حاق  ماورد  در گیریتصمیم هنگام  اسص حسابداری ادبیات در تحقیقات پرطرفدار
 کشا  عادم  ریساک  ذاتی، ریسک کنترل و ریسک حسابرسی، انجام هایهزینه حسابرسان
حساابرس   هاای تاالش  و (  فرآینادها 2005کنند )هاستون و همکاران، می ارزیابی مشتری را
  شاوند مای  تنظایم  مشاتری  خاا   هایریسک از ناشی احتمالی هایهزینه کاه، در ههص

 کااه، اابا   حسابرسای  هاای تالش افزای، با آنها های احتمالیهزینه که هاییریسک برای
 هاای ریساک  مرتبط باا  عاملی هر بنابراین  کندمطالبه می را صر  ریسک حسابرس نیسص،
 کاه  آنجاا  از  بگایارد  تار یر  حسابرساان  گایاری ایمص تصمیمات بر تواندمی مشتری خا 

باشاند   پایادار  رااابتی  مزیاص  منبع توانندمی کارکنان با تسهی  موفقیص یک شرکص در بازار
حسابرساانی   توهاه  ماورد  تواناد می کارکنان به مربوط (، اطالعات2003)فالمر و همکاران، 

ایان موضاو     بررسای  مقالاه ارار گیارد  هاد  از ایان     صاحبکار هستند، عملکرد نگران که
ماورد توهاه    را کارکناان صااحبکار   کاار  محیط به مربوط اطالعات حسابرسان آیا که اسص

 تنهاا  ناه  مطلاو   کاار  محیط یک که اسص آن از حاکی اخیر مطالعات  خیر یا دهندارار می
 باعا   کناد، بلکاه   کماک  اساتعداد  با کارکنان داشتننگه و هی  در هاشرکص به تواندمی
 ( 2011باشند )بلوم،  تریسازندر و تردارای رفتار همکارانه شود کارکنانمی

 را کاار نیاروی  باه  مرباوط  اختالفاات  باروز  تواند می کارنیروی برای مناسب محیط یک
 گازارش  مساتعد  کمتار  بخا،، رضاایص  محایط  یاک  در کار هنگام کارمندان  دهد کاه،
-مای  نشاان  تجربی مطالعات براین،  عالور( 2018 ، اوما و نصر بن)هستند  مدیریتی تخلفات

 و کااارایی سااطح باااالی  از هسااتند مطلااو  کااار محاایط دارای کااه هاااییدهااد شاارکص
 و داخلای  هاای کنتارل  ناکارآمادی کمتار در   ناوآوری،  عملکرد باالی سطح گیاری، ایمص
  گاپتااا و کریشاانامورتی، 2019 همکاااران، و چاان)برخااوردار هسااتند  کمتاار ساارمایه هزینااه
 یاک  در کارکناان  کاه  هنگاامی  دریافتناد  (2016) همکااران  و گیاو  نمونه عنوان به ( 2018
 باا  مارتبط  باا اهمیاص   داخلای  هایکنترل ضع  احتمال ،کنند فعالیص می مطلو  کار محیط

 عناوان  باه  تواناد مای  کاار، نیروی مطلو  برای کار محیط بنابراین،  اسص کم نسبتاً کارکنان
الماداد   صااحبکار  ماالی  هاای صاورت  و داخلای  هاای کنترل ریسک پایین سطح از اینشانه
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 بااالی  ساطح  ای ازنشاانه  تواناد مای  کاار، نیروی نامناسب برای کار گردد و بر عکس محیط
باشاد  ارزیاابی بااالتر از ریساک      صااحبکار  ماالی  هایصورت و داخلی هایکنترل ریسک

  ایان افازای،   (2019همکااران،   و گاردد )باار   حسابرسی می الزحمهحقمنجر به افزای، 
شدر  تواند ناشی از افزای، تالش حسابرس و یا ناشی از صر  ریسک مطالبه الزحمه میحق

الزحماه  حاق  تار از ریساک،  مین ترتیاب، احتمااال ارزیاابی پاایین    توسط حسابرس باشد  به ه
 کمتر در ماورد  ایرسانه پوش، حسابرسی، ریسک دیدگار از  دهد می کاه، را حسابرسی
 و گونا  ) دهاد مای  کااه،  را حسابرسای الزحماه  حاق  کاار، نیاروی  باه  مرباوط  مشاهرات
 رساد باه نظار مای    مطالعاات،  باراین  تکیاه  با ( 2010 ، همکاران و ردماین  2018 ، همکاران
 آن تباع  باه  حسابرسان و هستند ترریسک کم نسبتاً دارند مطلو  کارمحیط که هاییشرکص
تالش حسابرسی کمتار   به هم مشتریانی چنین زیرا کنند،می مطالبه نیز را الزحمه کمتریحق
بادین ترتیاب زماان     ( 2003دارند )ادیساون و تیکسایرا،   نیاز صر  ریسک کمتری به هم و

رساد  یابد  به عالور به نظر میارائه گزارش حسابرس نیز کاه، می تکمی  کار حسابرسی و
تالش کمتر حسابرس منجر به کاه، کیفیص حسابرسی شود  برای بررسی این موضوعات، 

حسابرسی، تااخیر در ارائاه گازارش     الزحمه حقوه، تا یر محیط کار کارکنان بر در این پو
 گیرد یفیص حسابرسی مورد بررسی ارار میحسابرس و ک

اولاین مطالعاه در    مطالعاه  اول، ایان   افزایاد مای  موهود ادبیات به طریق چند از مقاله این
ار کارکناان را ماورد توهاه    های ترکیبی، محیط کسص که با استفادر از مجموعه دادرایران ا

ارار دادر اسص  تا کنون هیچ مطالعاه حساابداری یاا حسابرسای در ایاران تاا یر محایط کاار         
دوم، مورد بررسی ارار نادادر اساص     ها درکارکنان را بر متغیرهای مختل  با این مجموعه دا

خادمات  عرضاه   بار  حسابرسی متمرکاز باشاد،   خدمات تقاضای از اینکه بر این مطالعه بیشتر
بر تقاضای خدمات حسابرسی تمرکاز   (1396) زادر و حیدری فرج  اسص متمرکز حسابرسی

متبحار کمتار نیازمناد حسابرسای باا کیفیاص بااال         مدیران با هایی بنگار که کردند و دریافتند
 باین  اماا در ایان مطالعاه رابطاه     شود  می حسابرسی الزحمه حق کاه، به این منجر و هستند
ارار مای   بررسی عرضه خدمات حسابرسی مورد منظر از حسابرسی لزحمهاحق و کار محیط

 اطالعاات  داوطلباناه  افشاای تاا یر   که ادبیات، در موهود مقاالت با پووه، این گیرد  سوم،
 بررسای  را حسابرسای بار تاالش حساابرس وکیفیاص      شارکص  اهتمااعی  مسئولیص به مربوط
 اهتمااعی  مسائولیص  عملکارد  باین  ارتبااط  (1400) تحریری و افسایاسص   متمایز کنند، می
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 کاه  دریافتناد  و ماورد بررسای اارار دادناد     را حسابرسیتالش حسابرس وکیفیص  با شرکص
 مسائولیص  ضاعی   عملکارد با اعمال تالش بیشاتر، ریساک حسابرسای ناشای از      حسابرسان

شاارکص در پااووه،  اهتماااعی مساائولیص معیااار  را ماادیریص ماای کننااد اهتماااعی مشااتری
 باا  مرتبط متغیرهای از همله) اهتماعیمحیطی، زیسص ابعاد شام  (1400) افسای تحریری و

 هاای شااخص  زیار،  دالیا   باه  حال، در پووه، حاضر این با  اسص و حاکمیتی (کارنیروی
 در ،اوالً  گرفتاه شادر اساص    نظار  در پاووه،  اصالی  متغیار  عناوان  باه  کاار نیاروی  با مرتبط

 کاه  اساص  ایان منطقای از   اطمیناان  حساابرس  اصالی  هاد   ماالی،  هاای صاورت  حسابرسی
تحقیقاات نشاان     باشاد  اشتبار یا تقلب از ناشی بااهمیص تحریفات از عاری مالی هایصورت
هساتند   هاا شارکص  رفتاار ساو   و کالهبارداری  آشکارساازان  مؤ رترین کارکنان که انددادر
 مهام  حسابرساان  بارای  کارکناان  باه مرباوط  اطالعاات  بناابراین   (2010 همکاران، و دایک)

 عناوان  باه   اسص مهم سایر ذینفعان شرکص نیز کارکنان برای به مربوط اطالعات ، انیاً  اسص
پوشاا  در بانگالدش    واردکننادگان  ( اشارر کردند کاه 2020مثال، سین سان و همکاران )

 حسابرساان  از و کردناد  نگرانای  ابراز پوشا  صنعص کارکنان در دستمزد اختالفات دربارر
 حسابرسای  کاار مشاتری   محایط  بناابراین،   اراردهناد  بررسای  مورد را موضو  که خواستند
مسائولیص   ابعااد  ساایر  باه  نسابص  حسابرسای  ریساک  ارزیاابی  در متفاوتی تر یر اسص ممکن

هاا بیاان   در ادامه، ابتدا مبانی نظری، پیشاینه پاووه، و فرضایه     باشد اهتماعی شرکص داشته
گیاری و  ووه، تشاریح شادر و در نهایاص نتیجاه    های پشناسی و یافتهگردد، سپس روشمی

 پیشنهادهای برگرفته از پووه، بیان خواهد شد 
 

 هامبانی نظری و تدوین فرضیه
محیطی و اهتماعی بارای بارآوردر کاردن نیازهاای     های اخیر، توهه به عوام  زیسصدر سال

ذینفعاان شارکص،   همه ذینفعان شرکص، مورد توهه هدی ارارگرفته اساص  یاک گارور مهام از     
هاای مشارو     کارکنان هستند  نی  به اهدا  و رسالص سازمانی در گارو تاامین نیازهاا و خواساته    

کاار مطلاو ، محیطای اساص کاه در      کارکنان در یک محیط کار مطلو  اسص  منظور از محیط
ته آن به نیازهای فرد پاسخ دادر شود  آبراهام مزلاو سلساله مراتاب نیازهاای انساان را در پان  دسا       

  فیزیولوژیکی که شام  گرسنگی، تشنگی، پناهگاار و ساایر نیازهاای فیزیکای     1بندی کرد:  طبقه
  3اساص    عااطفی  و فیزیکای  خطرات برابر در ماندن محفوظ و   ایمنی که شام  امنیص2اسص  
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بخا،   دو باه  نیااز  ایان  کاه    احتارام 4اساص    دوساتی  و خااطر  تعلق شام  عاطفه، که اهتماعی
توهاه( تقسایم    هلاب  و شاهرت  بیرونی )مقام، پیشرفص( و و خودمختاری نفس،درونی )حرمص 

 باالقور  فارد باه طاور    که اسص هاییتوانایی به دستیابی و رشد شام    خودشکوفایی5شود و مى

 نیازهاای  و پاایین  ردر در امنیص را و نیازهای فیزیولوژیکی مزلو .دارد را آنها به رسیدن استعداد

کارد کاه محایط    ( بیاان 2007داد  گیفورد ) ارار باال ردر در خودشکوفایی را و احترام اهتماعی،
کارکناان   نیازهای مراتب مزلو سلسله نظر از شود کهکار مطلو  برای کارکنان زمانی فراهم می

 و احتارام  نیازهاای  بلاو  ساازمان،   و رشاد  ماوازات  باه میازان کاافی تاامین شادر باشاد  باه       
کند  بر مبنای این موضو  فردریاک هرزبار    می پیدا بیشتری اهمیص افراد برای خودشکوفایی
 کاه  هساتند  نیازهای کارکنان دو دساته  به عقیدر هرزبر  انگیزش را ارائه داد  -نظریه بهداشص

 باا  مارتبط  اول عبارتناد از نیازهاای فیزیکای    یکدیگرند  دسته از اساساً مستق  ولی مرتبط هم به

 از نماودن  ممانعاص  نیازهاا،  ایان  شاوند  کارکردهاای  مای  بهداشص نامیادر  عوام  که کارمحیط

 انگیازش  اساص کاه موهباات   انگیازر  باا  دوم، نیازهای روانی مرتبط اسص  دسته شغلی نارضایتی

 شاوند، مای  تاامین  بهداشاص  نیازهاای  ساازند  هنگاامی کاه   میفراهم را بهتر عملکرد برای افراد

 فرصاص  شاوند، میتامین انگیزشی نیازهایواتی  شوند  همچنین می مرتفع کاریو کم نارضایتی

  (  2016یابد )میلر، افزای، می او شود و تواناییمی مهیا فرد رشد برای
 مادیریص  تئاوری   گیردمی ارار مطالعه ها موردشرکص در کارکنان نق، که سصها سال
 دیادگار  طباق   هساتند  شرکص موفقیص برای مهم منبع یک کارکنان که دهدمی نشان مدرن
 مناابع  فیزیکای،  سارمایه  منابع :شوندمی بندیطبقه دسته سه به هاشرکص منابع منابع، بر مبتنی
 متشاک  از  انساانی  سارمایه  مناابع  ( 1991 باارنی، ) ساازمانی  سارمایه  مناابع  و انساانی  سرمایه

 شارکص  یاک  در کارکنان و مدیران بین، فردی و روابط هوش، اضاوت، تجربه، آموزش،
 کمیااا  بااودن، بودن،ارزشاامند) VRIN انسااانی بااه دلیا  ویوگیهااای  ساارمایه منااابع  اساص 
 کاه  برخوردار هستند، پایدار راابتی مزیص خود از معیارهای هایگزینی(غیرااب  و مانندی بی

 مزیاص  باه  دساتیابی  بارای  هاشرکص به و کندمی متمایز دیگر انوا  از را انسانی سرمایه منابع
 رااباص  حفا   بارای  هاا شارکص  بنابراین ( 1994و همکاران، )ورایص  کندمی کمک راابتی
    کنند حف  و بخشند بهبود را خود کارکنان وریبهرر باید

 و غیرپاولی  مزایاای  ارائاه  با توانندمی کارفرمایان معمول، پولی هایمشو  ارائه بر افزون
 بارای  هاایی فرصاص  شاام   پاولی  غیار  مزایاای  ایان   دهناد  انگیزر کارمندان به رفار با مرتبط
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 کاار محایط  یاک  پاییر، انعطاا   کاریبرنامه یک شرکص، گیریتصمیم فرآیند در شرکص
 کاار هنگام کارکنان  اسص شغلی توسعه و آموزش زمینه در بیشتر هایفرصص ایجاد و ترامن
 عما   بهتار  خاود  وظاای   انجاام  در و کنناد مای  بیشاتری  تاالش  خاو ،  کارمحیط یک در
 کارکناان  ایان شارایط،   شاود  در مای  بااالتر  عملکارد  و وریبهارر  باه  منجار  ایان  و کنند می

 درگیاار کمتاار آنهااا، احتماااالً بااا خااو  برخااورد صااورت در و دارنااد بیشااتری همکاااری
 را شاواهدی  دیگار  مطالعاات  از   بسیاری(2000 گچتر، و فهر)شوند می تخریبی های فعالیص
هساتند باه احتماال     راضای  کارمنادان  دارای که هاییشرکص دهدمی نشان که دهندمی ارائه
(  2019کنناد )چان و همکااران،    مای  بهتار عما    ناراضای  خود با کارمندان همتایان از زیاد

 اهارم  هاای نسابص  حفا   باه  تمای  رضایص کارکنان باال هستند، رتبه دارای که هاییشرکص
 ، ارانهمکا  و چان )کنناد  درخواسص می کمتری بازدر دارندگان اورا  بدهی دارند و پایین
 باا  خو  و صامیمانه  برخورد به محدود اسص ممکن مزایا این که باشید داشته توهه ( 2019

 مخربی ا رات تواندمی کارکنان حد از بی، باشد  در وااع رفار مناسب تا یک حد کارکنان
 اظهاار  (2001) همکااران  و   هاوم (2018 اوماا،  و نصار  بان )باشد  داشته سهامداران ارزش بر

غیباص و   اساص  ممکان  کارکناان  بخا،،  رضاایص  کار محیط یک به واکن، در که داشتند
 هاای سیاساص  بنابراین،  کنند عم  مخر  ایشیور به یا تاخیرهای بی، از حد داشته باشند و

 باه  مرباوط  داخلای  هاای کنتارل  ضع  با اهمیص در احتمال کارکنان، برخورد با در ضعی 
 افازای،  تاوههی  اابا   میازان  باه  را ناخواساته  خطاای  از ناشای  تحریا   احتمال کارکنان و

 ناامطلو  اساص،   کاار آنهاا   محایط  هاایی کاه  در شرکص(  2016دهد )گیو و همکاران،  می
بیشتر خواهاد  ( دعاوی اضایی و اعتصا  همچون)کارمندان  اختالفات و مشاهرات احتماالً
 هنگاامی  حساابرس  بناابراین،   شودمی توههی ااب  اعتباری و مالی خسارات به منجر که بود
 باه  نسابص  را خاود  ایحرفاه  تردیاد  و شاک  باشاد،  ناامطلو   کاار  محیط دارای مشتری که

  (2017 همکاران، و )هوان  دهدمی افزای، شرکص خا  هایریسک
ناشای از دو   حسابرسای  الزحماه حق که دهدمی نشان دانشگاهی از سوی دیگر مطالعات

   عاما  (1994 اساتیس،  و پارات ) اساص  انتظارعام  بهای تمام شدر حسابرسی و زیان مورد 
 حسابرس در طای فرآیناد حسابرسای    تالش میزان از کمّی گیریاندازر منبع بهای تمام شدر،

 کاه  اساص  هاای احتماالی آتای   زیاان  فعلای  ارزش انتظار مورد زیان عام  که درحالی اسص 
 مشاتری  خاا   هاای ریساک  باه  مرباوط  که داشص، خواهد مسئولیص آن در برابر حسابرس
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آتی را کاه، دهند و بدین ترتیب  انتظار مورد هایزیان کنند تاحسابرسان تالش می  اسص
زیااان  هبااران باارای بااه حااداا  برسااانند  حسابرسااان حسابرساای را انجااام کلاای هااایهزینااه

 اساتین،  و سیمونیک)کنند می مطالبه را صر  ریسک  مرتبط با دعوای حقوای موردانتظار،
 مادل  در را غیرحقاوای  ریساک  صار   (2005همکااران )  و هاساتون  ین،برا  عالور(1996
 ریساک  حسابرسای، صار    هاای تاالش  در مجماو ،   کردناد  وارد حسابرسای  الزحماه  حق

    دهندمی حسابرسی را تشکی الزحمهغیرحقوای، حق ریسکصر  و حقوای
تاالش   میازان  کننادر تعیاین  عواما   از بسایاری  (،2010) همکااران  طبق مطالعه ردماین و

 هاای ویوگای  صااحبکار،  هاای ویوگای  باه  تاوان مای  را حسابرسای  الزحماه  حسابرس و حاق 
ی هاا  یکای از مهمتارین ویوگای     کارد  نو  شاغ  و صانعص تقسایم    هایویوگی و حسابرس

 هاای روش باه  اساص  ممکان  صااحبکار  کاار صاحبکار، محیط کار صااحبکار اساص  محایط   
 احتماال  اساص  ممکن مطلو  کارمحیط یک اوالً،  بگیارد تر یر تالش حسابرس بر مختل 

 در پای آن  و حساابرس  هاای تاالش  نتیجاه  در را کاه، دهد، مالی هایتحری  در صورت
 باه  کنناد، مای  کار مساعد محیط یک در که کارکنانی  یابدمی کاه، حسابرسی هایهزینه
 داشاتن  احتماال  رو ایان  از و دهناد مای  انجاام  با داص بیشتری را محوله زیاد وظای  احتمال
 ریساک  صار   دوم،  یاباد مای  کااه،  توههی ااب  میزان به داخلی در کنترل ضع  نقاط

 دارای مشاتریان  که شرایطی در اسص ممکن نیز کنندمی مطالبه را آن حسابرسان که حقوای
 دلیا   باه  کاه  دارد احتماال  کمتار  حسابرساان  زیارا  باشاد،  کمتار  باشاند،  مطلو  کار محیط

 تمایا   هاایی شارکص  چناین  طورمشابه، به پیگرد اانونی ارار گیرند تحری  با اهمیص مورد 
تاا   باشاد  کمتار  ها رسانه در شدر گزارش کارنیروی به مربوط هایهنجال و اختالفات دارند
 ریساک حقاوای   کاه، همچنین و آنها حسابرسان و شرکص به کمتر عمومی توهه به منجر
الزحماه حساابرس   ( دریافتند که تالش و حق1397ناطقی و همکاران )  شود حسابرس برای

تاا یر ریساک واحدگزارشاگر و احتماال رخاداد      بخشای، تحاص  مستق ، در فرآیند اطمیناان 
 کاه  هاایی شارکص  رساد می نظر به طورکلی،گیرد  بهدعاوی حقوای علیه حسابرس ارار می

 حسابرساان  بناابراین،   دارناد  کمتاری  حسابرسای  ریساک  هساتند،  مناسب کار محیط دارای
 آنهاا  از را تاری الزحماه پاایین  حاق  و گیرناد بکار مای  مشتریانی چنین برای را کمتری تالش
الزحماه  حق محیط کار کارکنان با بین ابتدا رابطه بررسی این موضو ، برای  کنندمی مطالبه

   شود:می بررسی حسابرسی در االب فرضیه اول
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( کاااه،) افاازای، )مناسااب( صاااحبکار منجاار بااه مناسااب نا کااارمحاایط فرضاایه اول:
  شودمی حسابرسی الزحمه حق

ی شرکص می باشاد   ها گزارش حسابرسی به مواع تابعی از عوام  مرتبط به حسابرسی و ویوگی
عوام  مرتبط به حسابرسی عواملی هستند که احتماالً در اهرای وظای  حسابرسی دخالص داشاته و  

مواع حسابرسی می گردند  در مقاب  عوام  مخصو  باه شارکص عاواملی    مانع صدور گزارش به 
هستند که از سوی شرکص مورد رسیدگی به حسابرسان تحمی  شدر و ماانع از صادور گازارش باه     

(  مطلوبیص محیط کار کارکنان از همله عوام  1400مواع حسابرسی می شوند )تحریری و افسای، 
دهد )سین ساان و  گزارش حسابرسی را تحص تا یر ارار میمرتبط به شرکص اسص که به مواع بودن 

(  دروااع حسابرس در پاسخ به ریسک حسابرسی باال به واسطه محیط کار نامطلو  2020همکاران، 
برای کارکنان، ممکن اسص رویکردی اتخاذ نماید تا اطمینان حاص  شود که ناهنجاری ااب  توههی 

ری مدار  کافی، مؤید و ااب  اتکاا و ارائاه آنهاا باه عناوان      وهود ندارد و با تالش بیشتر و همع آو
پشتوانه اظهارنظر ارائه شدر، خود را در برابر دادخواهی احتمالی آتی، بیماه مای کناد  درنتیجاه، ایان      

 ادبیاات  در (  اغلب2020تالش بیشتر، تا یر مستقیمی بر زمان حسابرسی دارد )سین سان و همکاران، 
حاال برخای   ایان باا   شودمی استفادر حسابرسی تالش شاخص عنوان به رسیحساب یها الزحمهحق از

 گازارش  ارائاه  در تااخیر  کاه  ( اساتدالل کردناد  2020  اساانته اپیاا،   2012شاارما،  و نچا  )مطالعات 
شااخص   باودر و  حسابرسای  تاالش  دهنادر  حسابرسای نشاان   یهاا  الزحماه از حاق  بیشتر حسابرسی،
 ارائاه  در تااخیر  کاه  کنناد مای  بیاان  (2012شاارما )  و نچا    اسص حسابرس تالش برای تری مناسب
 هاا الزحمهحق زیرا ها،الزحمه حق تا کند برآورد را حسابرسیتالش تواندمی بهتر حسابرسی گزارش
 کاه  بردارددر را ریسک صر  و حسابرسی بازار ا رات کاه، هزینه حسابرسی، مانند هاییویوگی
درحالیکه تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به طور مساتقیم تحاص   ندارد،  حسابرس تالش با ارتباطی

تا یر تالش حسابرس ارار دارد  بنابراین در فرضیه دوم رابطه بین محیط کار کارکنان و تاخیر در ارائه 
 گیرد: گزارش حسابرس مورد بررسی ارار می

در تااخیر  ( کاه،) افزای، )مناسب نامناسب( صاحبکار منجر به کار محیط فرضیه دوم:
  شودمی حسابرس ارائه گزارش

دهاد  می افزای، را حسابرس تالش محیط کار نامطلو  کارکنان، شود کهبینی میپی،
 خیار  ایان موضاو ،    یاا  شاود مای  منجار  حسابرسای  باالتر کیفیص به بیشتر، تالش این آیا اما

 ( بیاان 2013)ژائاو   و لوباو   شاود مای  بررسای  مقالاه  ایان  در که اسص مهمی موضو  سومین
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 بعادی  باا مطالعاات   کاه  شاود، می منجر باالتر کیفیص به بیشتر، حسابرسی تالش که کنند می
مطالعات نشاان    (2020  اسانته اپیا،2013 ژائو، و لوبو  2012 همکاران، و بالنکلی)شد  تایید
 کرد خواهند طراحی هاییآزمون حسابرسان ترند،پر ریسک صاحبکاران که اند، زمانیدادر
 هاای فرصاص  بیشاتر،  تاالش  کاه  ایادر  ایان  باا  کنند، آوریهمع بیشتری حسابرسی شواهد تا

 ترتیاب، ایان  باه (  2001 همکااران،  و ب )داد  خواهد افزای، را اهمیصبا تحریفات شناسایی
    شود مالی هایرتباالتر صو کیفیص به منجر باید بیشتر حسابرس، تالش

 محیطای  مساائ   کاه  ریساکی  تاا یر  حسابرساان  کنناد، مای  بیان (2003ماکی ) و واتسون
 چنین ریسکی دهند می ارار مدنظر را بگیارد داخلیکنترل و وکارکسب فرآیند بر تواند می
 رود،مای  انتظاار  شارایطی،  چناین  در  دهاد  افازای،  را گزارشاگری ماالی   ریساک  تواندمی

 حسابرسای،  شکساص  ریساک  کااه،  ههاص  کاافی  شواهد آوردن بدسص برای حسابرسان
 تاا یر  نحاور  ارزیاابی  و در  شاام   تواناد می امر این  (2020اسانته اپیا،) کنند کار ترسخص
 حسابرسای  مناساب  منابع و هارویه با واکن، و صاحبکار مالی شرایط بر کار کارکنانمحیط
 واکان،  کار کارکناان و محیط ریسک باالی تا یرات شناسایی با حسابرسان رو،این از  باشد

 دادر و کیفیص حسابرسای را بااال ببرناد    افزای، را مالی هایصورت اعتبار توانندمی مناسب،
 باا  کار نامطلو  کارکنانمحیط بین رود،می انتظار رواین از  (2020و همکاران، سین سان )

-این در فرضیه سوم رابطاه باین محایط   باشد  بنابر داشته مثبص وهود رابطه کیفیص حسابرسی

 گیرد:کیفیص حسابرسی مورد بررسی ارار می با کارکنانکار 
 کیفیاص ( کااه، )افازای،  نامناسب )مناسب( صاحبکار منجر به کار محیط فرضیه سوم:

  شودمی حسابرسی
برای دستیابی به نتای  صاحیح، ا ار برخای از متغیرهاای تا یرگایار،       ها در آزمون فرضیه

در ایان پاووه، دارای مباانی نظاری ااوی      کنترل شد  متغیرهای کنترلی بکار گرفتاه شادر   
 پردازیم هستند که در ادامه به اختصار به آن می

ساین و  ( و ساان 2012همکااران )  و کایم  (،2008همکااران )  و چاوی  انادازر شارکص:   
های ماالی بزرگتار و   های بزرگتر دارای چرخهاستدالل کردند که شرکص (2020همکاران )
گیرتار  تر و بالتبع وااص تر و طوالنیعملیات حسابرسی گستردرتری بودر و از این رو پیچیدر

الزحماه حسابرسای بارای    آن حاق خواهد گردید  درچنین شرایطی، تالش حسابرس و درپی
های کوچکتر اسص  به عالور مطالعات پیشین )اشاتون و  های بزرگتر بیشتر از شرکصشرکص
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ارائاه گازارش حسابرسای و انادازر     ( باین تااخیر در   1991  کااپالن و پارسالو،   1989نیوتن، 
های مورد رسیدگی نوعی رابطه معکوس یافتند  در تحقیقات مایکور، علاص چناین    شرکص

هاا و تقاضاای   هاای داخلای ااوی در ایان ناو  از شارکص      رخدادی را ناشی از وهود کنترل
 اند کردرتر فرآیند حسابرسی، عنوانسریعشدید آنها ههص اتمام هرچه

 (1984و سایمونیک،  1980،فرانسایس )نتاای  تحقیقاات ابلای     سابرسی:ح اندازر موسسه 
الزحماه   ، مهمتارین متغیاری اساص کاه بار حاق      حسابرسای  موسساه دهد کاه انادازر   نشان می

کناد کاه مؤسساات حسابرسای     مای  ( اساتدالل 1981)آنجلاو  دی گیارد حسابرسی تا یر می
 یتار ااوی  یدیادر و کنتارل کیفا   ، از حسابرسان متبحر و آموزشباالشهرت  بزرگتر به دلی 
مؤسساه   هار   همچناین  دهناد ارائاه مای   بااالتری خدمات حسابرسی باکیفیاص  و  برخوردارند

خاود   را به خاطر نام تجاری یاا اادرت باازار    باالتریالزحمه  تواند حقحسابرسی بزر  می
موسسات بزر  و معتبر حسابرسی، به علاص تواناایی    ( 2004درخواسص کنند )باسیودیس، 

بکارگیری و استخدام نیروهاای متخصاص، اادرناد تاا باا کاارایی، ا ربخشای و سارعص          در
باالتری، فرآیند حسابرسی را به اتمام رساندر و در نتیجه سریع تر و با تاخیر کمتری گزارش 

 (   1991نمایند )کاپالن و کارسلو،حسابرسی را ارائه می
  الزحماه  حاق دهد که اظهاارنظر حساابرس بار    ادبیات پیشین نشان می اظها نظر حسابرس:

  بنای  2005و تاخیردر گزارش حسابرسی تا یرگیار اسص )لاونتیس و همکااران،    حسابرسی
های مالی مشاهدر کند، بایاد  (  هنگامیکه حسابرس یک ناهنجاری را در گزارش1391مهد، 

شارکص مرباوط   آن را در گزارش خود ذکر کند، اما پی، از این کار، وی باید با مادیریص  
ی حسابرسای را  هاا  های اصالحی متناسب انجام شادر و گساترر آزماون   میاکرر کند تا اادام

آوری کند و خود بیشتر کند تا بتواند شواهد حسابرسی بیشتری در ارتباط با این خطاها همع
(  درنتیجاه، ضامن اینکاه    2017را از دعاوی اضایی احتمالی مصون دارد )ساماها و خلیا ،  

ن مسئله زمان بر خواهد بود، حسابرس نیز برای یافتن دیگر موارد مشابه احتماالی، در  بروز ای
تواناد  دهد که این مسئله مای کاری بیشتری به خرج میارائه زودهنگام گزارش خود محافظه

دهاد )اساپاتیس،   الزحمه حسابرسای را افازای،  تاخیر در گزارش حسابرسی و به تبع آن حق
هیئاص  در مساتق   مدیران ( وهود1983هنسن ) و فاما عقیدةبه دیرر:ماستقالل هیئص(  2003
هاای  تا یر بسازایی در کارآمادی فعالیاص    تواندو تعداد هلسات بیشتر هیئص مدیرر می مدیرر

نظارتی هیئص مدیرر در راستای محدود کردن فرصص طلبای مادیران داشاته باشاد  مادیران      
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نماینادگی باین مادیران و ساهامداران داشاته      توانند نقشی اساسی در ح  مشاک   مستق  می
باشند  مطالعات نشان دادر اند که استقالل هیئص مدیرر به کارایی حسابرسی کمک کاردر و  

دهاد  ابزارهای مورد نیاز برای تسریع در روند کار حسابرسی را در اختیار حسابرس ارار مای 
)سااماها و خلیا ،   ئاه دهاد   تا بتواند گزارش خود را با سرعص بیشاتر و کیفیاص بااالتری ارا   

2017 )  
( آمادر کاه یکای از    1999در گزارش کمیتاه بلوریباون )   :حسابرسی تخصصی حضور کمیته

شود  ماک کاولن   مدیرر، توسط کمیته حسابرسی ایفا میهای نظارتی هیئصهای مهم فعالیصنق،
کااه، خطاهاا   ( نیز دریافتند که وهود کمیته حسابرسی تخصصی از طریاق  1996و راگوناندان )
کناد  همچناین، در   هاای ماالی کماک مای    توهه، به بهبود اطمینان اظهارنامههای ااب و ناهنجاری

شاوند  دهای ماالی شناساایی مای    موهاود در فرآیناد گازارش    تهلسه کمیته حسابرسای مشاکال  
کمیتاه حسابرسای متخصاص در شارکص،      وهود(  لیا در صورت 2010)محمدنور و همکاران، 

روند تهیه گزارش حسابرسی بهبود یافته و کیفیاص  در نتیجه و  کردرا ح   تشکالتوان مبهتر می
 ( 1383،مجتهد زادر و آاایی) کندحسابرسی افزای، پیدا می

: عملکرد یک شرکص به طور آشکارا تا یر مهمای بار   و زیان ها بازدر دارایی، اهرم مالی 
کااه حاماا  اخبااار خااو   (  شاارکتی1968ایمااص بااازار سااهام شاارکص دارد )بااال و بااراون، 

تواند انتظار افزای، در ارزش سهام خود را داشاته باشاد   )عملکرد مثبص( برای بازار باشد می
های حام  اخبار بد )عملکرد ضعی  یا منفی( باا کااه، در ارزش ساهام مواهاه     و شرکص

تاری را بارای   هاای گساتردر  خواهند بود  از سویی دیگر حسابرسان داص بیشاتر و رسایدگی  
آوری کنند و با همعبرسی شرکتهای با عملکرد ضعی  )دارای ریسک باال( صر  میحسا

ها به عنوان پشتوانه اظهاار نظار ارائاه شادر، خاود را در      مدار  کافی و ااب  اتکا و ارائه آن
 رسایدگیهای بیشاتر  کنند  طباق مطالعاات پیشاین    های احتمالی آتی، بیمه میبرابر دادخواهی

اینکه حسابرسی با تعویق بیشتری به پایان برسد، کیفیص حسابرسای افازای،   شود به منجر می
(  اهارم ماالی، باازدر    1995الزحماه بیشاتری مطالباه کنناد )سایمنص،      یابد و حسابرساان حاق  

تواناد  دهاد و مای  هایی اسص که عملکرد شرکص را نشان میو زیان از همله نسبص ها دارایی
 الزحمه حسابرسی تا یر بگیارد ش حسابرس و حقبر ریسک حسابرسی و به تبع آن بر تال

تواناد   تجدید ارائه صورتهای مالی، عاملی اسص که مای  های مالی:تجدید ارائه صورت 
از ابهاام اراردهاد و همچناین موهاب      ایهالاه ماالی منتشارر را در    اطالعاات اابلیص اتکاای  
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های متوالی به اعتباار  دوررسنواتی در  تعدیالتبنابراین وهود   گیاران شودگمراهی سرمایه
این موضو  نگرانی زیاادی را درباارر کیفیاص گزارشاگری       های مالی صدمه میزندصورت

کاه رابطاه    دریافتناد  (1985) اگاروال و چادهاا    کناد مای مالی و کیفیاص حسابرسای ایجااد    
 داری بین کیفیص حسابرسی با تجدیدارائه صورتهای مالی وهود دارد امعن

اند که به طور کلای،  بسیاری از محققان این نظریه را مطرح کردر سی:الزحمه حسابرحق 
های وهود دارد و اگر موسسهرابطه مستقیمی الزحمه حسابرسی  بین کیفیص حسابرسی و حق

کنناد باه ایان معنای اساص کاه کیفیاص        کار تحمی  می الزحمه بیشتری به صاحب بزر  حق
، البته ایان فرضایه را نیاز مطارح کاردر      ها تر اسص  پووه،مطلو  ها خدمات حسابرسی آن

توانناد بخشای از   های بزر  تر به دلی  تجربه بیشتر و ساختار مناسب تر میاسص که موسسه
الزحماه کمتاری از صااحبکار بگیرناد     صرفه ااتصادی خود را به مشتری منتق  کنناد و حاق  

 ( 1388)علوی طبری و همکاران، 

 

 پیشینه تجربی
لکاارد بهتااری در افشااای هااایی کااه عمکااه شاارکص دریافتنااد( 2012کاایم و همکاااران )

الزحماه حسابرسای بیشاتری دریافاص      حقمالی مانند مسئولیص اهتماعی دارند، اطالعات غیر
ی  بیشاتری باه افشاای عماومی     هایی که عملکرد اهتماعی باالیی دارند تماکنند  شرکصمی

العاات باعا  کااه، عادم     های اهتماعی خود دارند که سطح باالی شفافیص در اطفعالیص
 شاود و ایان خاود باعا  کااه، ریساک      گیاران مای قارن اطالعاتی بین شرکص و سرمایهت

 دارای مشاتری  کاه  هنگاامی  ( دریافتناد 2017همکااران )  و گردد  هوانا  ورشکستگی می
 هاای ریساک  باه  نسابص  را خود ایحرفه تردید و شک حسابرس باشد، نامطلو  کار محیط
شاتری بارای انجاام حسابرسای صاورت      ای بیدهد و تاالش حرفاه  می افزای، شرکص خا 
بااین مساائولیص اهتماااعی و   ( دریافتنااد کااه  2018گیاارد  سااوریکوزی و همکاااران )   ماای
هاایی  هود دارد، لکن ایان رابطاه در شارکص   حسابرسی رابطه مثبص و معناداری والزحمه حق

اعی هساتند،  که دارای چارچو  مشخص و تنظیم شدر بارای گزارشاگری مسائولیص اهتما    
شاود کاه   ها تالش حسابرس کمتار مای  معنادار و منفی اسص  به عبارت دیگر در این شرکص

( در یاک  2018شاود  گاپتاا و کریشانامورتی )   الزحماه حسابرسای مای   به کاه، حاق  منجر



 127 حسابرسی، تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و     الزحمهحق بر کار کارکنان تا یر محیط

 ارزش محیط کاار مطلاو  بارای کارکناان منجار باه افازای،        المللی دریافتند که مطالعه بین
 بهتاری باه کارکناان    هاای مشاو   و امکاناات  که کشورهایی در شود، مخصوصاًشرکص می

مسائولیص   باا  مارتبط  ریساک  به حسابرس واکن، (2019) همکاران و دهند  بار می ارائه
 باه  واکان،  در حسابرساان  کاه  دریافتناد  نویساندگان   کردند بررسی را اهتماعی صاحبکار

 الزحماه حاق  یاا  کنناد مای  گیاری کنارر حسابرسی از یا مسئولیص اهتماعی صاحبکار ریسک
-( ارتباط بین محیط کار کارکنان با حق2020سین سان و همکاران )  کنندمی طلب بیشتری

الزحمه حسابرسی را مورد بررسی ارار دادند و دریافتند که محیط کار مطلاو  در شارکص   
الزحمه و به دنبال آن تالش حسابرس و حق دهداحبکار، ریسک حسابرسی را کاه، میص

 تاالش  اعماال  باا  حسابرساان  ( دریافاص کاه  2020یاباد  اساانته اپیاا )   حسابرسی کااه، مای  
 را شرکص سطح پایین مسئولیص اهتماعی ناشی از حسابرسی باالی ریسک بیشتر، حسابرسی
    شودمنجر به کیفیص باالتر حسابرسی می بیشتر او دریافص این تالش  کنندمی مدیریص

فتند که بین کیفیص زندگی کاری و عملکرد کارکناان  ( دریا1388احمدی و همکاران )
هاای فیزیکای   بررسای تار یر مشخصاه    ( باه 1396وهود دارد  اابالی و همکاران )رابطه مثبتی 

به عوام  آسای،  نعدم پرداختها دریافتند که آن  پرداختندکار بر عملکرد کارکنان محیط
آسایب   موهب ر برخی مواردموهب کاه، رضایتمندی کارکنان از محیط و د، کارمحیط

  از طر  دیگر رضایتمندی از هر مشخصه، ا ر مستقیم بر شودکارکنان میمتی الس هدی به
عملکرد فرد در ارتباط با عام  میکور داشاته کاه البتاه میازان ا رگایاری عواما  مختلا ،        

و ( به بررسای رابطاه عواما  محیطای     1398زر و همکاران )  بال،اسصمتفاوت ارزیابی شدر
ها برای انجام پووه، خود از پرسشنامه وری کارکنان پرداختند  آنهمعیص شناختی با بهرر

گرفتند  پووهشگران دریافتند محیط کار مناساب باا میازان    تکمی  شدر توسط کارکنان بهرر
بررساای ارتباااط ( بااه 1399وری کارکنااان ارتباااط مثبااص دارد  افشاااری و همکاااران ) بهاارر
نتاای  نشاان داد کاه    سازمان پرداختند   بهرر وری کار برمحیط اهتماعی -عوام  روانی بین

وری، توانایی، وضاوح نقا،،   ارتباط مثبص و معناداری با بهرر، اهتماعی -فاکتورهای روانی
باا توهاه باه     محققاان اشاارر کردناد کاه      دارناد حمایص سازمانی، انگیزر، بازخورد و اعتبار 

کارکناان، الزم اساص ماداخالت     بهارر وری  ار بار محایط کا   اهتماعی -عوام  روانی نق،
مو ر، مورد توهه ارار گیرد  توهاه بیشاتر    اهتماعی -عوام  روانی سازمانی به منظور کنترل

کارکناان و   وری بهارر  در محایط کاار مای تواناد در باازدهی و      اهتماعی -عوام  روانی به
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بررسی تا یر توانمندسازی  ( به1400پور و موسوی )  عزیزینق، مو ری ایفا نماید ،سازمان
بااین متغیرهااای سااازمانی   هااا دریافتنااد کااه آن  پرداختنااد عملکاارد سااازمان ن بااراکارکناا

بنابر نتای  باه دساص آمادر، ساه حیطاه      رابطه معناداری وهود دارد   کارکنانتوانمندسازی و
باازخورد مناساب عملکارد باه      و هلب مشارکص کارکنان در امور سازمانی ،تفویض اختیار

  توانمندساازی کارکناان تشاخیص دادر شاد     به ترتیب دارای بیشترین اولویص در ،ارکنانک
 حااکمیتی  و اهتمااعی  محیطای،  تاا یر افشاای زیساص    ( به بررسای 1400تحریری و افسای )

ساطح افشاای   پرداختناد  آنهاا دریافتناد کاه      حسابرسی کیفیص و حسابرس تالش بر شرکص
دریافتناد   همچنین  و حاکمیتی با تالش حسابرس رابطه منفی دارد زیسص محیطی، اهتماعی

رابطاه منفای    بین سطح افشای زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی با کیفیص حسابرسای  که
   گیرد میکه این رابطه تحص تا یر تالش حسابرس ارار وهود دارد 

 

 روش شناسی 
ر گاردآوری دادر و اهارا، توصایفی    این پووه، از نظر هد ، از نو  کاربردی و به لحاظ نحو

نظاری و ادبیاات   های پس رویدادی اسص  اطالعات مربوط به مباانی و همبستگی و از زمرر پووه،
هاای  بارای آزماون فرضایه    .آمدر اسصبه دسص پووه، از بین کتب و مقاالت موهود در این زمینه

هاا،  شارکص  حسابرسای شادر  های مورد نیاز از منابع موهاود، یعنای صاورتهای ماالی     پووه،، دادر
آورد های بورس اورا  بهاادار تهاران، نارم افازار رر    ها، گزارشگزارش ساالنه هیرت مدیرر شرکص

)کدال( گردآوری شدر اساص  از ههاات تحلیا  آمااری،      رسانی ناشران سامانه هامع اطال  نوین و
هاای  این پووه، از نو  همبستگی و مبتنی بر رگرسیون حداا  مربعات معماولی در مجموعاه دادر  

و بارای   Spssهاا باه وسایله نارم افازار اکسا  و       ترکیبی اسص  مرتب کردن و طبقه بندی اولیاه دادر 
 استفادر شدر اسص    Stataهای پووه، از نرم افزار آزمون فرضیه

 جامعه و نمونه آماری

شادر در باورس اورا  بهاادار     هاای پییرفتاه  کلیاه شارکص   شام  پووه، هامعه آماری
نموناه آمااری پاووه،، باا اعماال      ص  اسا  1398تاا   1392سااله از   7 تهران طی دورر زمانی

ماار    معامالت سهام شرکص طی دورر پووه،، بی، از ساه  1  :شرایط زیر تعیین شدر اسص
هاا طای ایان    پایاان ساال ماالی شارکص      2در بورس اورا  بهادار تهران متوا  نشدر باشاد   

هاای تخصصای   هاز  شارکص    3  تغییر نکردر باشاد و منتهای باه پایاان اسافند باشاد       ها سال
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های مورد نیاز پووه، برای آنها در بازر زماانی  دادر  4  گیاری، بیمه و بانکی نباشندسرمایه
معاادل   شرکص 107ذکرشدر، در نهایص  هایمحدودیصبا اعمال   س باشدپووه، در دستر

   نمونه آماری انتخا  شدند به عنوان 1شرکص به شرح هدول-سال 749

 مند   انتخا  نمونه آماری به روش حی  نظام1هدول 

 تعداد شرح

 354 1398ی پییرفته شدر در بورس اورا  بهادار تهران در سال ها ک  شرکص

 (49) یی که طی دورر پووه، وافه معامالتی سهام بی، از سه مار داشته اندها شرکص

 (62) اندها منتهی به پایان اسفند مار نبودر اسص یا تغییر سال مالی داشتههایی که سال مالی آنشرکص

 (95) ی مالی و بیمهها ، واسطه گریها ی سرمایه گیاری، بانکها شرکص

 (41) به طور کام  در دسترس نبودر اسص ها یی که اطالعات آنها شرکص

 107 ی نمونهها تعداد شرکص

 و متغیرها ها مدل
اول، دوم و ساوم پاووه،    هاای ( بارای آزماون فرضایه   3( تا )1های ااتصادسنجی )مدل

الزحماه  حاق  باا  کار کارکنانمحیطگیرند  برای بررسی رابطه شاخص یمورد استفادر ارار م
( باا اساتفادر از آن   2020( کاه ساین ساان و همکااران )    1حسابرسی )فرضایه اول( از مادل )  

   شود ، استفادر میرا بررسی کردند الزحمه حسابرسیحق با کار کارکنانمحیطارتباط بین 
 (1)مدل 

LNAFit = ß0 +  ß1WEIit +   ß2SIZEit +  ß3LEVit +   ß4INVRECit +

  ß5ROAit +   ß6LOSSit +  ß7CURRENTit +   ß8ESGit +  ß9AUSIZEit +

 ß10AOit +   ß11BSIZEit +   ß12BINDit +   ß13ACMEXPit +  εit  

 (LNAF)الزحمه حسابرسی  متغیر وابسته: حق

 طبیعای  لگااریتم  الزحمه حسابرسی اسص که برابر اسص باا حق در مدل اول، وابسته متغیر
  (2008 همکاران، و چوی  2017 همکاران، و برونسون)حسابرسی  الزحمه حق

 (WEI)کار کارکنان محیط متغیر مستقل: شاخص

 هاامع  امتیاازی  کاه  اساص  کار نیروی کارمحیط شاخص این پووه، و اصلی مورد توهه متغیر
در ایان پاووه،     دهدمی های هیئص مدیرر ارائهبا تحلی  گزارش را شرکص کارکنان کار محیط از

( پیاروی  2018کار از پاووه، گاپتاا و کریشانامورتی )   گیری شاخص محیط کار نیرویبرای اندازر



 20های کاربردی در گزارشگری مالی، شمارر  پووه،  130

بار اسااس پاووه، گاپتاا و کریشانامورتی      ( WEI) کاار  نیاروی  کاار  محایط  شدر اسص  شااخص 
شاود و عبارتناد از   دسته اصلی تقسایم مای   پن  به هاشاخص اسص که این شاخص 35( شام  2018)

توساعه   و آماوزش  سوال(، 7) یمنیا و بهداشص سوال(، 8) اشتغال کیفیص سوال(، 8) فرصص و تنو 
 را مادیریص  تار یر  و میازان تعهاد   فرصص، و تنو  های دستهشاخص  سوال( 6عملکرد ) و سوال( 6)
 هاای دساته  شااخص   سانجند مای  خاود  کاار نیاروی  در بین برابر هایفرصص و تنو  حف  ههص در

 و بااال  کیفیاص  باا  اشاتغال  مزایای ارائه در مدیریص ا ربخشی و میزان تعهد کار،نیروی اشتغال کیفیص
 بخشای  ا ار  و میزان تعهاد  ایمنی، و های دسته بهداشصشاخص  سنجندمی کارکنان را شغلی شرایط
 تعهاد  توساعه،  و های دسته آماوزش شاخص  سنجندمی ایمن و سالم کار محیط ترمین در را شرکص

-شااخص   سانجند مای  را کار نیروی هایمهارت توسعه و آموزش ارائه در شرکص مدیریص تر یر و

ارزیاابی و ارتقاای رضاایص و     ههاص  در شارکص  مادیریص  ا ربخشای  و تعهاد  های دسته عملکرد،
کاار کارکناان بادین    گیری شااخص محایط  طریقه اندازر  کند می گیریوفاداری کارکنان را اندازر

هاای  (، گازارش 2018صورت اسص که بر اسااس چاک لیساص پاووه، گاپتاا و کریشانامورتی )      
صورت وهود هر شااخص بارای آن امتیااز    هیئص مدیرر به داص مورد تحلی  محتوا ارار گرفته و در

 شااخص محایط کاار کارکناان     شود  هرچه امتیازو در غیر اینصورت امتیاز صفر در نظر گرفته می 1
    برخوردار اسص مطلوبتری کار محیط از آن شرکص که دهدمی در یک شرکص باالتر باشد، نشان

 

  (WEI) کار نیروی کارمحیط : شاخص2هدول

 سوال 8 فرصص و تنو 
 هاای فرصص و تنو  حف  ههص در را مدیریص تر یر و تعهد
  کندمی گیریاندازر خود کار بین نیروی در برابر

 سوال 8 اشتغال کیفیص
 کیفیاص  باا  اشتغال مزایای ارائه در مدیریص ا ربخشی و تعهد
  کندمی گیریاندازر راکارکنان  شغلی شرایط و باال

 سوال 7 ایمنی و بهداشص
 ایمان  و ساالم  کاار  محایط  تارمین  در را شرکص بخشی ا ر و تعهد
  کندمی گیریاندازر

 سوال 6 توسعه و آموزش
توساعه   و آماوزش  ارائاه  در شارکص  مادیریص  تار یر  و تعهد

  کندمی گیریاندازر را کارنیروی هایمهارت

 سوال 6 عملکرد
ارزیابی و ارتقا   ههص در شرکص مدیریص ا ربخشی و تعهد

  کندمی گیریرضایص و وفاداری کارکنان را اندازر

 (2018منبع: گاپتا و کریشنامورتی )
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هاا کاه یاک متغیار توضایحی بسایار       دارایی ک  طبیعی : لگاریتم(SIZE)اندازر شرکص 
(  2006گااردد )هااای و همکاااران، حسابرساای المااداد ماای الزحمااه حااقمهاام در رابطااه بااا 

INVREC):)  هاا، کاه بارای کنتارل     دارایای  کا   بار  تقسیم مطالبات و هاموهودی مجمو
هاای  (  مبتنی بر یافته2020شود )سین سان و همکاران،اندازر و پیچیدگی شرکص استفادر می

و  ساین ( و ساان 2012همکااران )  و کیم (،2008همکاران ) و مطالعات پیشین همچون چوی
الزحماه حسابرسای و انادازر و پیچیادگی شارکص      رود بین حاق ( انتظار می2020همکاران )

 ارتباط مثبتی وهود داشته باشد 
-مای  انجاام  بیشاتری  حسابرسی تالش یا های خا  مشتری حسابرساندر مقاب  ریسک

 مطالباه  بیشتر هستند، ریسک معرض در که مشتریانی برای را ریسک بیشتری صر  یا دهند
شود  مطابق با سین سان و همکاران می حسابرسی الزحمهحق افزای، به این منجر و کنندمی
شاوند عبارتناد   (، متغیرهای مرتبط با ریسک خا  مشتری که در این مدل کنترل می2020)

هاای شارکص    های بلند مدت به ک  دارایی(: نسبص ک  بدهیLEVاز: اهرم مالی شرکص )
(: متغیار  LOSSهاا  زیاان )  ود خاالص تقسایم بار هماع دارایای     : سا (ROA)ها بازدر دارایی

-و در غیر اینصاورت صافر مای    1مجازی اسص که اگر سود خالص شرکص زیر صفر اسص 

 هاای بادهی  همع بر تقسیم هاری هایدارایی همع :(CURRENT) نقدینگی گیرد  نسبص
( پای، بینای   2020  سین سان و همکاران، 2008هاری  مبتنی بر ادبیات )چوی و همکاران، 

هاا و نسابص نقادینگی دارای    شود که اهرم مالی و زیان دارای رابطه مثبص و بازدر داراییمی
 الزحمه حسابرسی باشند رابطه منفی با حق

(: بارای محاسابه   ESGشاخص مسئولیص زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی شرکص )
( ارائاه دادناد   1396)ای کاه فخااری و همکااران    این شاخص از چک لیساص تادوین شادر   

هاای  شود  بدین صورت که بر اسااس چاک لیساص پاووه، مایکور، گازارش      استفادر می
هیئص مدیرر به داص مورد تحلی  محتوا ارارگرفته و در صورت وهود هر شاخص بارای آن  

 29شود  ک  امتیازات ااب  حصول و در غیر اینصورت امتیاز صفر در نظر گرفته می 1امتیاز 
سوال  حقاو  نیاروی    11سوال(، اهتماعی ) 9که شام  سه بعد زیسص محیطی ) امتیاز اسص

ساوال( اساص  ساپس باا      9کار از بعد اهتماعی این چک لیسص حای  شاد( و حااکمیتی )   
( امتیااز مسائولیص   1396استفادر از مدل وزنی زیر )برگرفته از پووه، فخاری و همکااران،  
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 شود:ه میزیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی شرکص محاسب
 

ESG = 0/337 E + 0/388 S + 0/275 G 

( دو متغیار مارتبط باا    2020( و اساانته اپیاا )  2020مطابق با مطالعه سین سان و همکاارن ) 
(: AUSIZE)حسابرسای  حسابرسی در این مدل کنترل شد  این متغیرها شام  اندازر موسسه

و  1باشاد  کاردر  مالی شارکص را حسابرسای  متغیر مجازی که اگر سازمان حسابرسی صورت
مجاازی کاه اگار     متغیار  :(AO)حساابرس  گیارد  و اظهاارنظر  صورت صافر مای   ایندر غیر

رود ایان دو  گیارد  انتظاار مای   و درغیر اینصورت صفر مای  1گزارش حسابرس مقبول باشد 
 الزحمه حسابرسی رابطه مثبص داشته باشند متغیر با حق

 ( دریافتناد 2011زاماان و همکااران )  و ( 2008) همکااران  و یها برخی محققان همچون
 کیفیاص  باا  حسابرسی به نیاز احتماالً مناسب شرکتی حاکمیص ساختار دارای یها شرکص که
 همکااران،  و گریفین مثال عنوان به)اسص  برعکس مطالعات نتای  سایر دارند  درحالیکه باال

اختار حاکمیاص  بناابراین از دو متغیار بارای کنتارل سا      ( 2020سین سان و همکاارن،   2008
(: درصد اعضای غیر موظا  هیاات   BINDاستقالل هیئص مدیرر)مشتری استفادر شد شام  

 متغیار  (:ACMEXP)حسابرسای تخصصای   مدیرر نسبص به هماع اعضاا  و حضاور کمیتاه    
 متخصاص  یک حداا  و عضو سه حداا  با حسابرسی کمیته اگر شرکص دارای مجازی که

 گیرد  می و در غیر اینصورت صفر 1باشد  مالی
 از حسابرس )فرضایه دوم(  تاخیر در ارائه گزارش با کار کارکنانرابطه شاخص محیط آزمون برای
 گرفته اسص ( مورد استفادر ارار2020در مطالعه سین سان و همکاران ) که کنیممی استفادر (2مدل )
 (2)مدل 

AULAGit = ß0 +  ß1WEIit +   ß2SIZEit +  ß3LEVit +   ß4LNAFit +

  ß5AUDTENit +   ß6INVRECit +   ß7ROAit +   ß8LOSSit +
 ß9CURRENTit +   ß10ESGit +  ß11AUSIZEit +  ß12AOit +

  ß13BINDit +   ß14ACMEXPit  +  𝜀it  

 (𝐀𝐔𝐋𝐀𝐆) متغیر وابسته: تاخیر در ارائه گزارش حسابرس

 لگااریتم طبیعای  تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی اسص که با  در مدل دوم، وابسته متغیر
 و تااریخ امضاای گازارش حسابرسای     شارکص  فاصلة زماانی باین تاااریخ پایاان ساال ماالی      

  (2020شود )اسانته اپیا،گیری می اندازر
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 متغیرهای کنترل

: ساود  (ROA)هاا  هاا  باازدر دارایای   دارایای  کا   طبیعای  : لگااریتم (SIZE)اندازر شارکص  
(: متغیار مجاازی کاه اگار     AUSIZE)حسابرسای  ها  اندازر موسسهخالص تقسیم بر همع دارایی

و در غیار اینصاورت صافر     1سازمان حسابرسی صورت مالی شرکص را حسابرسای کاردر باشاد    
هاایی کاه حساابرس    : لگاریتم طبیعی تعاداد ساال  (AUDTEN)حسابرستصدی گیرد  دوررمی

اساص(   شادر درنظرگرفتاه  1390مستق ، مسئولیص حسابرسی شرکص را برعهادر دارد )ساال پایاه   
( متغیرهاای مایکور دارای رابطاه    2020  اساانته اپیاا،  2020مطابق با ادبیات )سین سان و همکاران،

-(: نسابص کا  بادهی   LEVمنفی با تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی اسص  اهرم مالی شارکص ) 

 طبیعای  : لگااریتم (LNAF)الزحماه حسابرسای  هاای شارکص  حاق   های بلند مدت به ک  دارایی
( متغیرهاای  2020  سین سان و همکاران،2020  مطابق با ادبیات )اسانته اپیا، حسابرسی الزحمهحق

 میکور دارای رابطه مثبص با تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی اسص 
INVREC):)  دارایی ک  بر تقسیم مطالبات و هاموهودی مجمو ( ها  زیاانLOSS :)

در غیار اینصاورت صافر    و  1خالص شرکص زیر صفر اسص متغیر مجازی اسص که اگر سود
-بادهی  هماع  بر تقسیم هاری هایدارایی همع :(CURRENT) نقدینگی گیرد  نسبصمی

(: بارای  ESGهاری  شاخص مسئولیص زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی شرکص ) های
( ارائاه  1396ای کاه فخااری و همکااران )   محاسبه این شاخص از چک لیسص تادوین شادر  

مجازی که اگر گازارش حساابرس    متغیر :(AO)حسابرس  اظهارنظرشود  دادند استفادر می
(: درصاد  BINDگیارد  اساتقالل هیئاص مادیرر)    و درغیر اینصورت صافر مای  1مقبول باشد 

-حسابرسای تخصصای   اعضای غیر موظ  هیات مدیرر نسبص به همع اعضا  حضور کمیتاه 

(ACMEXP:) و عضاو  سه ا حدا با حسابرسی کمیته اگر شرکص دارای مجازی که متغیر 
 گیرد صورت صفر می و در غیر این 1باشد  مالی متخصص یک حداا 
 از حسابرسای )فرضایه ساوم(    کیفیاص  باا  کار کارکنانرابطه شاخص محیط آزمون برای
 ( 2020اسانته اپیا، )دارد  همخوانی ادبیات با که شودمی استفادر (3مدل )

 (3)مدل 

AUDQULITYit = ß0 +  ß1WEIit +   ß2OwnConit +  ß3BMEETit +

  ß4LNAFit +   ß5Restateit +   ß6ROAit +   ß7LEVit +   ß8BINDit +
 ß9ESGit +   ß10ACMEXPit  +  𝜀it  
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 (𝐀𝐔𝐃𝐐𝐔𝐋𝐈𝐓𝐘)متغیر وابسته: کیفیت حسابرسی 

( این متغیر را با اساتفادر از  2017متغیر وابسته مدل سوم کیفیص حسابرسی اسص  الزوبی )
حسابرسی محاسبه کرد  ایان چهاار معیاار عبارتناد از: دورر تصادی      چهار معیار مهم کیفیص 

حسابرس، اندازر حسابرس، ااالم تعهدی اختیاری و تخصص حسابرس  بارای هلاوگیری از   
ها و پیچیادگی تفسایر نتاای ، چهاار معیاار کیفیاص حسابرسای باا کماک          تعدد تخمین مدل

شادر اساص  دورر تصادی     به یک شااخص تبادی    spssتکنیک تحلی  عاملی در نرم افزار 
هایی که حسابرس مستق ، مسئولیص حسابرسی شرکص حسابرس: لگاریتم طبیعی تعداد سال

اساص(  انادازر حساابرس: درصاورتیکه     در نظرگرفتاه شادر   1390را برعهدر دارد )سال پایاه 
و در غیار اینصاورت برابار باا     1حسابرس شرکص، سازمان حسابرسی باشد این متغیر برابر باا  

سص  اااالم تعهادی اختیااری: یکای از معیارهاای کیفیاص حسابرسای، اااالم تعهادی          صفر ا
دهاد  در  اختیاری اسص  باال بودن ااالم تعهدی اختیاری، کیفیص پایین حسابرسی را نشان می

دیچاو  ) شاادر از ماادل هااونز تعاادی    این پاووه، بارای محاسابه اااالم تعهادی اختیااری       
 شود  مدل هونز تعدی  شدر به ارار زیر اسص:می استفادر( 1995، وهمکاران

(4) 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
=  𝛽1 [

1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] +  𝛽2 [

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] +  𝛽3 [

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
]

+  𝜀𝑖𝑡 
( اساتفادر  5در مدل هونز تعدی  شدر، برای محاسبه ااالم تعهدی غیراختیاری از رابطاه ) 

 شود:می
(5) 

𝑁𝐷𝐴𝐴 =  𝛽1 [
1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] + 𝛽2 [

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] + 𝛽3 [

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] 

 
در نهایص ااالم تعهدی اختیااری از طریاق کام کاردن اااالم تعهادی اختیااری از کا  اااالم          

اااالم    𝑁𝐷𝐴𝐴معار  کا  اااالم تعهادی      𝑇𝐴𝐶𝐶، 5و  4گردد  در روابط تعهدی حاص  می
تغییارات در    𝑅𝐸𝐶∆تغییارات در فاروش،    𝑅𝐸𝑉∆ هاا   کا  دارایای   𝑇𝐴تعهدی غیراختیاری  

باشد  تخصاص حساابرس:   اموال، ماشین آالت وتجهیزات می 𝑃𝑃𝐸ها و اسناد دریافتنی  حسا 
تخصاص و تجرباه حساابرس در آن     هر چه سهم بازار بیشتر باشاد،  ( اشارر کرد که1986) پالمرز
دهاد کاه   نشاان مای  باازار   غالاب هم سا اساص  همچناین داشاتن     بیشاتر ص نسبص به سایر راباا  صنع

  متماایز سااخته اساص   راباا  به شک  مثبتی خاود را از ساایر   کیفیص حسابرسی ، از لحاظ حسابرس
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مجماو   از  موسساه حسابرسای،  تخصاص حساابرس در ساطح     وساهم باازار    گیاری برای اندازر
موسسه حسابرسای خاا  در یاک صانعص خاا  تقسایم بار        های تمام صاحبکاران یک دارایی

(  موسسااتی باه   6 رابطاه )شاود  مای  اساتفادر صاحبکاران در این صنعص،  تمام هایمجمو  دارایی
)تعاداد  ×2/1شوند که ساهم بازارشاان بای، از مقادار      عنوان متخصص صنعص درنظر گرفته می

، حسابرس متخصص باشاد  ین اگر(  بنابرا1986([ باشد )پالمرز، 1های موهود در صنعص/شرکص
 برابر صفر اسص صورت و درغیراینگیرد می 1عدد 

(6) MSi,k =
∑ j=1

 i,j,k
 TA i,j,k

∑i=1
 IK  ∑ j=1

 i,j,k
 TA i,j,k 

 

:MS   سااهم بااازار موسسااه حسابرساایi ام در صاانعص k ام  :TA هااای مجمااو  دارایاای
  نماد صنعص مورد نظر k: نماد شرکص صاحبکار   j: موسسه حسابرسینماد : i صاحبکاران 

 متغیرهای کنترل

( و اساانته اپیاا   2013ژائاو )  و لوباو  (،2012همکاران ) و های بلنکلیبه پیروی از پووه،
(، متغیرهای کنترلای مارتبط باا کیفیاص حسابرسای کاه در مادل ساوم ایان پاووه،           2020)

 روند، عبارتنداز:  بکارمی
% ساهام  5سهامدارانی اسص کاه حاداا    (: همع درصد مالکیص OwnConتمرکز مالکیص )

هاا   : ساود خاالص تقسایم بار هماع دارایای      (ROA)هاا  شرکص را در اختیار دارند  بازدر دارایی
(: درصد اعضای غیر موظ  هیات مدیرر نسابص باه هماع اعضاا      BINDاستقالل هیئص مدیرر )

 یتااهالزحمااه حسابرساای  حضااور کم : لگاااریتم طبیعاای حااق (LNAF)الزحمااه حسابرساای حااق
(: متغیر مجازی که اگار شارکص دارای کمیتاه حسابرسای باا      ACMEXP)حسابرسی تخصصی

گیارد   صاورت صافر مای   و در غیار ایان   1حداا  سه عضو و حداا  یک متخصص مالی باشاد  
مادیرر در طاول ساال ماالی  و      هیئاص  هلساات  (: تعاداد BMEETمادیرر )  هیئص هلسات تعداد

(  مطاابق باا ادبیااات   ESG) شارکص حااکمیتی  شااخص مسائولیص زیساص محیطای، اهتماااعی و    
رود تمام متغیرهای میکور با کیفیص حسابرسای رابطاه مثباص داشاته باشاند  اهارم ماالی        می انتظار

هاای شارکص، و تجدیاد ارائاه     های بلند مدت به کا  دارایای  (: نسبص ک  بدهیLEV) شرکص 
صااحبکار تجدیاد ارائاه     هاای ماالی  (: متغیر مجازی که اگر صورتRestateهای مالی ) صورت

رود متغیرهای اهرم مالی و تجدیاد ارائاه   گیرد  انتظار میصورت صفر میو درغیراین 1شدر باشد 
 های مالی با کیفیص حسابرسی رابطه منفی داشته باشد  صورت
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 ها  یافته
 توصیفی آمار

 : آمار توصیفی متغیرها3هدول 

 حداا  حداکثر میانه میانگین 
انحرا  
 معیار

 656/1 8 21 16 793/15 شاخص محیط کار کارکنان

 617/0 -452/0 889/1 274/0 311/0 کیفیص حسابرسی

 195/0 599/3 917/4 600/4 602/4 تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی

 869/1 1 9 3 948/2 دورر تصدی حسابرس

 576/0 323/4 612/8 228/6 456/6 الزحمه حسابرسی حق

اهتماعی و مسئولیص زیسص محیطی، 
 حاکمیتی

201/3 655/3 642/7 489/0 096/1 

 857/5 8 60 14 57/16 تعداد هلسات هیئص مدیرر

 162/0 -507/0 623/0 099/0 112/0 هابازدر دارایی

 214/0 095/0 521/1 470/0 489/0 اهرم مالی

187/0 142/0 995/0 725/0 712/0 تمرکز مالکیص  

 450/1 530/10 920/19 220/14 322/14 اندازر شرکص

 211/0 020/0 930/0 520/0 525/0 هاهمع موهودیها و مطالبات/ همع دارایی

 792/3 210/0 69/23 350/1 082/2 های هاریهای هاری/ بدهیدارایی

 ی پووه،ها منبع: یافته

 

پااووه،، شااام  میااانگین، میانااه، حااداا  مشاااهدات،  متغیرهااای توصاایفی آمااار 3 در هاادول
 شاخص محیط کار کارکناان باه   میانه و میانگین  ارائه شدر اسص مشاهدات و انحرا  معیارحداکثر 
  8 و 21ترتیاب   کاار کارکناان باه   شااخص محایط   حداا  و حداکثر  باشد می 16 و 793/15 ترتیب

کساب   35اسص  طبق تعری  عملیاتی، شاخص محیط کار کارکنان می تواند امتیازی بین صافر تاا   
( 793/15، میانگین امتیاز این متغیر کمتار از نصا  حاداکثر امتیااز )    ها مبتنی بر یافته کند  از آنجا که

توهاه الزم را باه ایجااد محایط کاار مطلاو  بارای         هاا  می باشد، می توان نتیجه گرفص که شرکص
 656/1کارکنان خود ندارند و یا افشای مناسبی از عملکارد خاود ارائاه نمای دهناد  انحارا  معیاار        
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 نسابتاً زیااد مطلوبیاص محایط کاار کارکناان در       پراکندگی دهندر کار کارکنان نشانشاخص محیط
از سوی دیگار مقادار میاانگین شااخص مسائولیص زیساص محیطای،          اسص نمونه هایشرکص میان

ی اهتمااعی  هاا  ( نشان دهندر ضع  شدید در اهرا و افشای مسائولیص 201/3اهتماعی و حاکمیتی )
باین   هاا  ری  عملیاتی این متغیر، باید امتیاز ایان متغیار بارای شارکص    اسص  چراکه طبق تع ها شرکص
مشاهدر می شود که میاانگین ایان متغیار و حتای بیشاینه آن       ها باشد  بنابراین طبق این یافته 29صفر تا 

( کمتر از نص  مقدار امتیازها اساص  انحارا  معیاار شااخص مسائولیص زیساص محیطای،        642/7)
دهاد  همچناین   باشد که پراکندگی نسابتاً زیاادی را نشاان مای    می 096/1 اهتماعی و حاکمیتی برابر

  باشاد  مای  600/4و  602/4ترتیاب   باه  حسابرسای  گازارش  در ارائاه  تااخیر  میانه لگاریتم و میانگین
میاانگین تعاداد هلساات هیئاص       اساص  274/0و  311/0 ترتیب، به کیفیص حسابرسی میانه و میانگین
باشااد و هلسااه در ساال ماای  8و  60حاداکثر و حااداا  آن بااه ترتیاب  ماای باشاد کااه   57/16مادیرر  

اساص کاه باا توهاه باه       653/0دهاد  میاانگین تمرکاز مالکیاص     را نشان مای  857/5پراکندگی زیاد 
 489/0( نوسان نسبتاً کمی دارد  میاانگین اهارم ماالی باا مقادار      181/0انحرا  معیار به دسص آمدر )

های نمونه  از طریق بدهی تاامین ماالی   درصد منابع مالی شرکص 9/48دهد به طور میانگین نشان می
 حالیکااه در اسااص، %52 هااادارایاای کاا  باار هااا و مطالباااتموهااودی شاادر اسااص  میااانگین نساابص

    هستند هاری هایبدهی از بزرگتر برابر تقریباً دو متوسط بطور هاری های دارایی
 ها آزمون فرضیه

ههاص هلاوگیری از باروز مشاک  رگرسایون کااذ  کاه        های پووه،، اب  از برآورد مدل
ناشی از عدم پایایی متغیرهای پووه، اسص، ابتدا پایایی متغیرهای پووه، با آزماون لاوین، لاین    
و چو مورد بررسای ارارگرفاص  نتاای  آزماون لاوین، لاین و چاو نشاان داد کاه تماامی متغیرهاا            

الاص هام انباشاتگی وهاود دارد      درصد پایا بودر و در هر سه مادل پاووه، ح   5درسطح خطای 
ی پاووه، کنتارل مای شاود، دیگار نیاازی باه        ها ازآنجاکه ا رات سال و صنعص در برآورد مدل

از طریاق   ها ( و مدل1397ی الگوی مناسب برآورد نیسص )بنی مهد و همکاران، ها اهرای آزمون
یاک باه یاک     ا رات مقید )مشتر ( برآورد می شود  همچنین در این حالص الزامای باه بررسای   

همه فروض کالسایک رگرسایون نیساص و در ازای آن از بارآورد مادل باا خطاهاای اساتاندارد         
(  بناابراین بارای رفاع مشاکالتی نظیار      1397مقاوم بهرر گرفته می شاود )بنای مهاد و همکااران،     

های مدل، باا کنتارل ا ارات  اباص ساال و صانعص،       ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی باایماندر
هاا باه روش خطاای اساتاندارد مقااوم بارآورد شادر اساص  بااوهود اینکاه اساتفادر از            رگرسیون
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های ترکیبی راهی برای هلوگیری از بروز همخطی اسص اما بارای اطمیناان بیشاتر از آزماون      دادر
VIF ( برای بررسی همخطی متغیرها استفادر شد  نتای  شاخص تورم واریانسVIF   بارای کلیاه )

 بود  بنابراین بین متغیرهای پووه، همخطی وهود ندارد    5متغیرها کوچکتر از 

 : برآورد مدل اول 4هدول 

LNAFit = ß0 +  ß1WEIit +   ß2SIZEit +  ß3LEVit +   ß4INVRECit +

  ß5ROAit +   ß6LOSSit +  ß7CURRENTit +   ß8ESGit +  ß9AUSIZEit +

 ß10AOit +   ß11BSIZEit +   ß12BINDit +   ß13ACMEXPit +  εit 
 (LNAF الزحمه حسابرسی ) حقمتغیر وابسته: 

 متغیر ضریب tآمارر  tمعناداری آمارر 
 (WEIکار کارکنان )شاخص محیط -104/0 -798/5 0011/0
 (SIZE اندازر شرکص ) 306/0 265/20 0005/0
 (LEV اهرم مالی ) 0479/0 4103/0 6817/0
 (INVRECها و مطالبات )همع موهودی -1346/0 -3490/1 1778/0
 (ROA ها )بازدر دارایی -9203/0 -8414/5 0002/0
 (LOSS زیان ) 1182/0 6937/1 0908/0
 (CURRENTهای هاری )های هاری/ بدهیدارایی 0323/0 922/5 0000/0
 (ESGمسئولیص زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی ) -0317/4 -5064/7 0018/0
 (AOاظهارنظر حسابرس ) 2027/0 1797/5 0045/0
 (AUSIZEاندازر موسسه حسابرسی ) 6181/0 3159/12 0157/0
 (BSIZE اندازر هیئص مدیرر ) 0722/0 7128/0 4762/0
 (BINDاستقالل هیئص مدیرر ) 0011/0 0105/0 9916/0
 (ACMEXPحضور کمیته حسابرسی تخصصی ) 1342/0 9250/2 0036/0
 ضریب  ابص 9310/1 3482/3 0009/0

  ابص سال و صنعصا رات  کنترل شد
 Fآمارر  6127/8 ضریب تعیین تعدی  شدر 31/0

   0000/0  Fمعناداری آمارر  

 های پووه،منبع: یافته
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( کااه، )افازای،  نامناسب )مناسب( صاحبکار منجر به کار محیط اول، بر اساس فرضیه
 (،4 باا توهاه باه نتاای  بارازش مادل اول پاووه، )هادول          شود می حسابرسی الزحمه حق

درصاد باا    5می باشد و در سطح خطای  -104/0کار کارکنان دارای ضریب شاخص محیط
(  t :0011/0الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناادار نشاان مای دهاد )معنااداری آماارر       حق

کاار نامناساب   گاردد  ایان بادان معناساص کاه محایط      بنابراین فرضیه اول پووه، تایید مای 
شاود  در ایان مادل    حسابرسای مای   الزحمهحق( کاه،)ی،افزا )مناسب( صاحبکار منجر به

( حاکی از معنااداری کلای مادل در ساطح اطمیناان      0000/0فیشر ) Fسطح معناداری آمارر 
از  31/0دهاد متغیرهاای توضایحی حادود     % اسص  ضریب تعیین تعادی  شادر نشاان مای    95

ی انادازر شارکص،   کنناد  همچناین در ایان مادل متغیرهاا     مای تغییرات متغیر وابساته را تبیاین  
هاای هااری، انادازر موسساه حسابرسای، اظهاارنظر حساابرس و        های هااری/ بادهی  دارایی

الزحماه حسابرسای    درصاد باا حاق    5حضور کمیته حسابرسی تخصصی نیز در سطح خطای 
ها و شااخص مسائولیص زیساص    ارتباط مثبص و معناداری نشان دادند  متغیر نرخ بازدر دارایی

الزحمه حسابرسی دارای رابطاه منفای و معناادار اساص      کمیتی با حقمحیطی، اهتماعی و حا
  گردد در خصو  سایر متغیرها ارتباط معناداری مشاهدر نمی

 : برآورد مدل دوم 5هدول 

AULAGit = ß0 +  ß1WEIit +   ß2SIZEit +  ß3LEVit +   ß4LNAFit +

  ß5AUDTENit +   ß6INVRECit +   ß7ROAit +   ß8LOSSit +

 ß9CURRENTit +   ß10ESGit +  ß11AUSIZEit +  ß12AOit +

  ß13BINDit +   ß14ACMEXPit  +  𝜀it 
 (AULAGمتغیر وابسته: تاخیر در ارائه گزارش حسابرس )

 متغیر ضریب tآمارر  tمعناداری آمارر 
 (WEIشاخص محیط کار کارکنان ) -0271/0 -620/2 0090/0
 (SIZEاندازر شرکص ) 0011/0 1114/0 1013/0
 (LEVاهرم مالی ) -2248/0 -4020/3 0027/0
 (LNAFالزحمه حسابرسی ) حق 0730/0 4286/3 0006/0
 (AUDTENدورر تصدی حسابرس ) -0190/0 -9234/0 3561/0
 (INVRECها و مطالبات )همع موهودی -1049/0 -8676/1 0622/0
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 (ROAها )بازدر دارایی -7830/0 -6005/8 0003/0
 (LOSSزیان ) -0635/0 -6102/1 1078/0
 (CURRENTهای هاری )های هاری/ بدهیدارایی 0130/0 1373/4 0000/0
 (ESGمسئولیص زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی ) -6467/1 -2428/5 0023/0
 (AUSIZEاندازر موسسه حسابرسی ) 0498/0 4285/1 1536/0
 (AOاظهارنظر حسابرس ) -1290/0 -7400/5 0051/0
 (BINDاستقالل هیئص مدیرر ) -0605/0 -9691/0 3328/0
 (ACMEXPحضور کمیته حسابرسی تخصصی ) -0953/0 -6766/3 0003/0
 ضریب  ابص 6149/4 7222/14 0000/0

 ا رات  ابص سال و صنعص کنترل شد
 Fآمارر  2624/6 ضریب تعیین تعدی  شدر 44/0

 Fمعناداری آمارر  0001/0   
 ی پووه،ها منبع: یافته

 
( کااه، )افازای،  نامناسب )مناسب( صاحبکار منجر به کار محیط دوم، اساس فرضیهبر 

با توهه به نتای  برازش مدل دوم پووه، )هدول   شودمی حسابرس تاخیر در ارائه گزارش
 5مای باشاد و در ساطح خطاای      -0271/0کار کارکناان دارای ضاریب   (، شاخص محیط5

ارای رابطاه منفای و معناادار اساص )معنااداری      درصد با تاخیر در ارائه گزارش حسابرسای د 
 نامناسب )مناساب( صااحبکار منجار باه     (  این بدان معناسص که محیط کارt :0090/0آمارر 
شاود، بناابراین فرضایه دوم پاووه،     مای  حساابرس  تاخیر در ارائه گزارش( کاه،)افزای،
 صااحبکار منجار باه   نامناساب )مناساب(    گردد  این بدان معناسص کاه محایط کاار   تایید می
می شاود  در ایان مادل ساطح معنااداری       حسابرس تاخیر در ارائه گزارش( کاه،)افزای،
% اسص  ضاریب  95( حاکی از معناداری کلی مدل در سطح اطمینان 0001/0فیشر ) Fآمارر 

از تغییارات متغیار وابساته را     44/0دهد متغیرهای تضیحی حادود  تعیین تعدی  شدر نشان می
هاای  های هاری/ بادهی الزحمه حسابرسی و داراییند  همچنین در این مدل حقکنتبیین می

دهاد و اهارم   هاری با تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه مثبص و معناداری را نشان مای 
ها، اظهارنظر حسابرس، حضاور کمیتاه حسابرسای تخصصای و شااخص      مالی، بازدر دارایی
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تی با تاخیر در ارائاه گازارش حسابرسای دارای    مسئولیص زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمی
 گردد رابطه منفی و معنادار اسص  در خصو  سایر متغیرها ارتباط معناداری مشاهدر نمی

 : برآورد مدل سوم 6هدول 

AUDQULITYit = ß0 +  ß1WEIit +   ß2OwnConit +  ß3BMEETit +

  ß4LNAFit +   ß5Restateit +   ß6ROAit +   ß7LEVit +   ß8BINDit +

 ß9ESGit +   ß10ACMEXPit  +  𝜀it 
 (AUDQULITYمتغیر وابسته: کیفیص حسابرسی )

 متغیر ضریب tآمارر  tمعناداری آمارر 

0146/0  4491/2-  0843/0-  (WEIشاخص محیط کار کارکنان ) 

0050/0  8148/2-  0047/0-  (OwnConتمرکز مالکیص ) 

1128/0  5881/1-  0109/0-  (BMEETتعداد هلسات هیئص مدیرر ) 

0002/0  9397/5  2955/0  (LNAFالزحمه حسابرسی ) حق 

4740/0  7165/0  1121/0  (Restateتجدید ارائه صورتهای مالی ) 

0174/0  3857/2-  6923/0-  (ROA) ها بازدر دارایی 

0963/0  6658/1  3517/0  (LEVاهرم مالی ) 

0577/0  9017/1-  4027/0-  (BINDاستقالل هیئص مدیرر ) 

0157/0  4229/2-  (ESGمسئولیص زیسص محیطی، اهتماعی و حاکمیتی ) 0/6316- 

8043/0  2479/0-  0209/0-  (ACMEXPحضور کمیته حسابرسی تخصصی ) 

0281/0  2010/2  1489/1  ضریب  ابص 

 ا رات  ابص سال و صنعص کنترل شد

 Fآمارر  7903/8 ضریب تعیین تعدی  شدر 37/0

 Fمعناداری آمارر  0000/0   
 ی پووه،ها منبع: یافته

( کااه، )افزای، نامناسب )مناسب( صاحبکار منجر به کار محیط سوم، بر اساس فرضیه
(، شااخص  6با توهه به نتای  برازش مدل سوم پووه، )هدول   شود می حسابرسی کیفیص
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درصد با کیفیاص   5می باشد و در سطح خطای  -0843/0محیط کارکارکنان دارای ضریب 
(  بناابراین فرضایه   t :0146/0حسابرسی رابطه منفی و معنادار نشان می دهد )معناداری آمارر 

نامناسب )مناسب( صاحبکار  کاربدان معناسص که محیطگردد  اینسوم پووه، نیز تاییدمی
 Fشود  در این مادل ساطح معنااداری آماارر     می حسابرسی کیفیص( کاه،)افزای، منجربه
% اساص  ضاریب تعیاین    95( حاکی از معناداری کلی مدل در سطح اطمیناان  0000/0فیشر )

از تغییرات متغیار وابساته را تبیاین     37/0دهد متغیرهای توضیحی حدود تعدی  شدر نشان می
باا کیفیاص حسابرسای رابطاه مثباص و      الزحماه حسابرسای    کنند  همچنین در این مدل حقمی

هاا و شااخص مسائولیص زیساص     دهدو تمرکز مالکیاص، باازدر دارایای   معناداری را نشان می
محیطی، اهتماعی و حاکمیتی با کیفیص حسابرسای دارای رابطاه منفای و معناادار اساص  در      

 گردد خصو  سایر متغیرها ارتباط معناداری مشاهدر نمی

 

 گیری  نتیجه و بحث
 تاالش حساابرس و کیفیاص    بار  صااحبکار  کاار  محایط  تاا یر  بررسای  مقاله این از هد 
-فاراهم مای   کاار برای نیروی محیط کار و مواعیتی که در شرکص در وااع  اسص حسابرسی

بهباود   باعا   و کارشاان کنناد   واا   را خود که کند ترغیب را کارکنان اسص ممکن شود،
 و مشتری ریسک خا  فداکاری این نتیجه، در  شوند شرکص افزای، عملکرد و وریبهرر
 کاه  دادناد  ( نشاان 2016) همکااران  گیاو و   دهاد مای  کااه،  را حسابرس پی آن تالش در

 را گایاران  سارمایه  ماالی  ریساک  به مربوط ارزیابی تواندمی محیط کار نامناسب کارکنان،
 مهام  گایران  سارمایه  بارای  مرتبط باا کارکناان   مسائ  اینکه به توهه بنابراین با  کند تشدید
محایط کاار کارکناان در شارکص      باه  حسابرسان چگونه اینکه زمینه در این پووه،، اسص،

    دهدمی ارائه اطالعاتی دهند،واکن، نشان می صاحبکار
در ایاان پااووه، تااا یر محاایط کااار کارکنااان باار تااالش حسااابرس از طریااق دو متغیاار   

حسابرسی به صورت هداگانه مورد بررسای  حسابرسی و تاخیر در ارائه گزارش  الزحمه حق
 باه  واکان،  در حسابرساان  کاه  دهدمی ارار گرفص  نتای  آزمون فرضیه اول پووه،، نشان

-دهناد  بادین  مای  افازای،  را الزحمه حسابرسای حق محیط کار نامطلو  کارکنان شرکص،

ا کاار کارکناان، تاالش صااحبکار ر    توان استنباط کارد کاه مناساب باودن محایط     ترتیب می
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 الزحماه حاق  زمیناه  در هاا آورد  یافتاه الزحمه حسابرس را پایین مای کاه، و در پی آن حق
( 2017همکااران )  و ( و هوانا  2020و همکااران ) ساین ساان   با نتای  پاووه،   حسابرسی

(، ساوریکوزی و همکااران   2012هاای کایم و همکااران )   پاووه،  سازگار اسص و مکما  
  ( می باشد 1400تحریری و افسای ) ( و1398(، خواهوی و همکاران )2018)

 صار   باا  حسابرساان  کاه  دهاد مای  همچنین نتای  آزماون فرضایه دوم پاووه،، نشاان    
محیط کار نامناسب کارکنان  به واکن، در مالی هایصورت حسابرسی برای بیشتر روزهای
کااار ترتیااب مناسااب بااودن محاایطدهنااد  باادینماای افاازای، را حسابرساای تااالش شاارکص،
منجر به کاه، تالش حسابرس شدر و مادت زماان ارائاه گازارش حسابرسای را      کارکنان، 

همکااران   و ( و هوان 2020و همکاران )سین سان ها با نتای  پووه، کوتار می کند  یافته
( سازگار اسص که دریافتند محیط کار نامناساب کارکناان منجار باه افازای، تاالش       2017)

 شود   الزحمه حسابرسی میحسابرس و حق
محیط کاار نامناساب کارکناان منجار باه       که داد نشان تای  آزمون فرضیه سوم پووه،ن

رسد این افزای، کیفیص حسابرسای باه خااطر    شود  به نظر میافزای، کیفیص حسابرسی می
 اعمال تالش بیشتر حسابرسان در واکن، به محیط کار نامناساب کارکناان اساص  بناابراین،    

 کمتار  سطح پایین شاخص محیط کار کارکناان،  با هاییشرکص که دهدمی نشان مطالعه این
ریساکهای   باه  حسابرساان  چراکاه  شاوند،  حسابرسای  ضعی  کیفیص دچار که دارد احتمال

ترتیاب  دهناد  بادین  نشاان مای   واکان،  مرتبط با محیط کار کارکنان با اعمال تاالش بیشاتر  
در پای آن تاالش   کار کارکنان، ریسک صاحبکار و توان گفص که نامناسب بودن محیط می

یاباد  نتاای  باا    دهاد و باه دنباال آن کیفیاص حسابرسای ارتقاا  مای       حسابرس را افزای، مای 
 ( و نچ 2019همکاران ) و (، بار 2020(، اسانته اپیا )2017همکاران ) و های هوان  یافته
 ( مطابقص دارد  2012شارما ) و

 دیادگار  از کارکناان  باا  ساب منا رفتاار  پیامدهای مطالعه به مربوط ادبیات به این پووه،
مدیران  توهه مورد باید ویور به نتای  این مطالعه،  می افزاید خارهی )حسابرس( ذینفع یک

 کاار محایط  بهبود برای شرکص یک تالش که دهدمی نشان نتای  زیرا ارار گیرد، هاشرکص
 حسابرساان( خاارهی )از هملاه    ذینفعاان  هام  و( کارکناان ) داخلی ذینفعان توسط هم خود،

های مطالعات پیشین و نتاای  ایان مطالعاه باه طاور      با توهه به یافته  گیردمورد توهه ارار می
دهاد،  مطلو ، ریسک صاحبکار را کاه، مای  ضمنی می توان نتیجه گرفص که محیط کار
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کارکنان در االاب افازای، رفاار، آماوزش،     شود صاحبکاران به رضایص بنابراین پیشنهاد می
شغلی، بهداشص، ایمنی و سایر موارد توهه بیشتری مبیول دارناد  بایاد توهاه داشاص     امنیص 

 پرداخاص حقاو  متناساب باا ساطح      سیساتم  مقام، پاداش وی ارتقا های عادالنهکه سیاسص

 از هموارر شود  کارکنانمهارت و انتظارات کارکنان موهب افزای، رضایص کارکنان می

 کنناد  آنهاا  ماى  توهاه  کاار  محایط  بار  موهود هیداتتم تسهیالت یا و فردی رفار دیدگار

 باردن  بااال  باا   باشاد و بتوانناد   خطر، آرام و تمیز بی سالم، کار محیط که دهندمى ترهیح

 کاار  از افاراد  کنناد  سارانجام  موهود اساتفادر  هایفرصص از خود هایتوانایی و هامهارت

روانای بارای آنهاا حاائز اهیماص      کنند و تامین نیازهاای  طلب می پول از بی، اینتیجه خود
 پشاتیبان  و صمیمی همکاران داشتن کارفرما و که نیسص شگفتی های هیچ اسص  بنابراین،

ساطح   در آنهاا  رضاایص  کاه  شاود  کارکناانی  ماى  کارکنان در محیط کار رضایص موهب
دارناد و عملکارد بهتاری خواهاد داشاص        مثباص  نگرشی خود شغ  به نسبص اسص، باالیی

ها در محیط رااابتی و  ای در تداوم فعالیص و بقا  شرکصان نق، تعیین کنندررضایص کارکن
های دساتیابی باه محایط    ها اصول و شاخصشتا  آمیز کسب و کار دارد  هر اندازر شرکص

کار مطلو  برای کارکنان را بیشتر رعایص نمایند، شاهد عملکرد بهتر و ایجااد ارزش بارای   
شود که ابعاد میکور را تقویص ها پیشنهاد میمدیران شرکصشرکص خواهند بود  بنابراین به 

هاایی را در ایان راساتا متحما  شاود، اماا در       بخشند  هرچناد ممکان اساص شارکص هزیناه     
ها بیشاتر از مخاارج آن شادر و هماین امار باعا  بهباود        بلندمدت منافع رعایص این شاخص

 شود   وری و کسب مزیص راابتی میارزش شرکص، ارتقای بهرر
 طوری حسابرسی، تالش افزای، با عمدتاً حسابرسان اینکه بر مبنی های این مطالعه،یافته
 گایاران  سرمایه برای خوبی خبر شود،می منجر حسابرسی باالتر کیفیص به کنند کهمی عم 
 بار  مبنای  ،هاا  با توهه باه یافتاه   وهود، این با  نهادهای حمایص از کارگران اسص و ها گرور و

کار کارکنان بر تالش حسابرس و کیفیص حسابرسی تا یرگایار اساص، نیااز باه     محیط  اینکه
شود  مناسب اسص استانداردگیاران در ههاص الازام   انون گیاری در این حوزر احساس میا

 همچناین گاام بردارناد     مرتبط با محیط کار کارکناان  مسائ  برای افشای اهباری ها شرکص
 تاا  شاود  روز رساانی  باه  حسابرسای  ریساک  یاابی ارز اساتانداردهای  باشاد  نیاز اسص ممکن
    در خود بگنجاند مرتبط با محیط کار کارکنان را یها ریسک

ی آتی ایجااد کاردر اساص     ها پووه، حاضر دامنه پووهشی ارزشمندی را برای پووه،
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در مطالعات حسابداری و حسابرسی داخلی، تا یر محایط کاار کارکناان باه عناوان متغیاری       
طاور خاا  و هادا از ساایر     هی روبرو شدر اسص، درحالیکه این متغیر باه  مغفول، با بی توه

شاود  ی مسئولیص اهتمااعی دارای اهمیاص ویاور ای اساص  بناابراین پیشانهاد مای       ها شاخص
ترکیبی تا یر مطلوبیص محیط کار کارکنان را بر عواما    های دادرمطالعات آتی با استفادر از 

 د بررسی ارار دهند  همچنین از آنجا که ایان همچون عملکرد و ارزش شرکص مور مختلفی
 کند، مطالعاات نمی بررسی مطلوبیص محیط کار کارکنان را به مدیران واکن، تا یر پووه،
مهمتارین محادودیص ایان پاووه،       اارار دهناد   مورد بررسی را موضو  این توانندمی آتی

دسترسی به آمار و اطالعات مربوط به کارکنان اسص  تنها منبع در دسترس برای دستیابی باه  
هاای هیئاص   هاای ترکیبای، تحلیا  گازارش    پاووه، باا دادر  این اطالعات ههص انجام یک 

هاا  هاای هیئاص مادیرر شارکص    مدیرر اسص  درحالیکه افشای وضعیص کارکنان در گازارش 
اغلااب بااه افشااای مناسااب  هاااشااود کااه شاارکصفی اسااص  در ایاان زمینااه مشاااهدر ماایناکااا

ها و چگونگی تامین نیازهاای پرسان  خاود و هلاب     های نقدی و غیرنقدی، پاداش پرداخص
پردازند  همچنین، انجام تعداد محادودی پاووه، در زمیناه محایط کاار      نمی ها نرضایص آ

های اصلی این پووه، دانسص، زیرا کاه وهاود   کارکنان در ایران را می توان از محدودیص
توانسص به پووهشگر کمک کند تا با مطالعه نحور کار پیشکسوتان پووه، در این زمینه می

های آنان به اطالعات مناسابی مارتبط باا    و همچنین مراهعه به فهرسص منابع و ماخی پووه،
 پووه، دسص یابد  

 

 منابع
(  بررسای و تجزیاه و تحلیا     1388شااهوردی، پرواناه  )  احمدی، علی اکبار  امینای، علای     

  33-25(، 21) 8، مدیریص فرداندگی کاری و رابطه آن با عملکرد، کیفیص ز
بررسای ارتبااط باین    (  1399  )اکباری، ااسام    هعفری، بهنوش  امینی، پیام  افشاری، داوود

 ( 1) 9، ارگونومی   اهتماعی محیط کار بر بهرر وری کارکنان -عوام  روانی
ی فیزیکای  هاا  (  تاا یر مشخصاه  1396شمی، فاطمه  )ها اابالی، سید رحمان  حامدی، محسن 
  69-92(، 2) 9، ی مدیریص منابع انسانیها پووه،محیط کار بر عملکرد کارکنان، 

بررسی ارتباط بین عوام  فیزیکی  ( 1398) زهرا ، رهحانی  میمنص، تعبدی  احمد، زربال،
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  44-39، (2) 7  ارگونومیوری کارکنان   شناختی محیط کار بر بهرر و همعیص

تا یر افشای زیسص محیطای، اهتمااعی و حااکمیتی    (  1400تحریری، آرش  افسای، اکرم  )
 ( 2) 12، دان، حسابداری، بر تالش حسابرس و کیفیص حسابرسی

(  رابطاه باین   1398) خواهوی، شکراله  پورگاودرزی، علیرضاا  سارمدی نیاا، عبدالمجیاد      
، با تاکید بر شهرت حساابرس شارکص،   مسئولیص پییری اهتماعی و انتخا  حسابرس

  66-43(، 14)8، ی کاربردی در گزارشگری مالیها پووه،
(  تبیااین و رتبااه بناادی  1396فخاااری، حسااین  ملکیااان، اساافندیار  هفااایی رهناای، منیاار  )  

حساابداری  محیطای، اهتمااعی و راهباری شارکتی،      ی گزارشگری زیساص ها شاخص
  187-153(، 4)2، ارزشی و رفتاری

(  بررسای رابطاه تواناایی مادیریص باا      1396فرج زادر دهکاردی، حسان  حیادری، ناهیاد  )    
ی تجرباای هااا پااووه،پیرامااون تااداوم فعالیااص، و اظهااارنظر حسابرساای  الزحمااه حااق

  239-221(، 23) 6، حسابداری
بررسی تا یر توانمندسازی کارکنان بر (  1400  )موسوی، سیدنجم الدین عزیزی پور، صبا و

هشاتمین کنفارانس ملای     عملکرد ساازمان وتبیاین نقا، میاانجی مشاارکص مشاتریان،      
  شیروان ،ااتصاد، مدیریص و حسابداری

ی هااا (  مااروری باار پااووه، 1397ناااطقی، ساامیرا و مهراناای، کاااور و تحریااری، آرش  )  
  179-159(  1)25، ی حسابداری و حسابرسیها ررسی، بحسابرسی در ایران
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