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چكيده
آوري شواهد و از اين حيث حائز اهميت است كه موجب كاهش اثر بخشي در جمع

اين پژوهش از نوع . شوددر نهايت خدشه دار شدن اظهارنظر شريك حسابرسي مي

چنين  هم.استاي  و روش گردآوري مباحث نظري آن كتابخانه، پيمايشي-توصيفي

آوري قق بخشيدن به اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعاطالعات الزم براي تح

جامعة آماري . در اين پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. شده است

هاي حسابرسي خصوصي اين پژوهش شامل حسابرسان اجرايي در سطح ارشد در مؤسسه

اي كاهندة كيفيت رفهنتايج پژوهش حاكي است كه رفتارهاي ح.در سراسر ايران است

ثير درك حسابرس از اجرا يا نقض قرارداد رواني و يا تعهدات عاطفي أحسابرسي تحت ت

چنين درك حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني و گيرد؛ هم قرار نمييسازمان

دار اي كاهندة كيفيت حسابرسي رابطة معنيتعهدات عاطفي سازماني با رفتارهاي غير حرفه
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يي و اثر بخشي ا و به طور غيرمستقيم كيفيت حسابرسي را از طريق كاستن اتحاد، كاردارد

.اندازدمؤسسة حسابرسي به مخاطره مي

اي كاهنده اي كاهنده كيفيت حسابرسي، رفتار غير حرفهرفتار حرفه: هاي كليديواژه

.كيفيت حسابرسي، قرارداد رواني، تعهدات عاطفي سازماني

مقدمهمقدمه
 خدمات خود ضرورت ارائه، حسابرسي حسابرسي، مؤسساتحرفهرقابت دربا رشد 

حسابرسي از فعاليت ر رويكرد يتغي. اند بهتر به بازار بيشتر دريافته با كيفيت هر چهرا

 موجب شد كه از اين پس كيفيت و روشهاي ،سيستمي به يك فعاليت مبتني بر ريسك

داشته كيفيت نازلتري ،ي كارشهارچه روانجام كار بيشتر مورد توجه قرار گيرد زيرا ه

هديدي چنين كاهش كيفيت ممكن است تهم. اي افزايش خواهد يافتهريسك حرف، باشد

 حسابرسي الزحمه درخواستي حسابرس و مشروعيت حرفهبراي اعتبار، حسن شهرت، حق

.باشد

نكه  اول اي:دكنمل دو احتمال تعريف مياكيفيت حسابرسي را ش) 1981 (1آنجلودي

. د و دوم اينكه آن ايرادها را گزارش كندكن حسابداري را كشف سامانهحسابرس ايرادهاي 

كند گيري ميكشف ايراد، كيفيت حسابرسي را در قالب دانش و توانايي حسابرس اندازه

اظهارنظر . داردبستگي هاي حسابرس براي افشاگري كه گزارش آن به انگيزهدر حالي

برسي ركلي جداي از عمليات اجرا شده به وسيله كارمندان حسا حسابرسي به طونكايشر

نظر اي تهيه شده توسط حسابرسان اظهارهاساس پرونده حسابرسي برنكاي چون شر؛نيست

كسب موفقيت در . كيفيت حسابرسي تأثير دارد بنابراين عملكرد حسابرسان بر؛كنندمي

الش و انگيزش منابع انساني  و مؤسسات حسابرسي تا حدي زياد به روحيه، تنهاسازما

اين امر ممكن نيست مگر اينكه چرايي رفتار و علل تمايل افراد براي كاركرد . بستگي دارد

.و ماهيت رفتار براي هدايت به سوي تحقق اهداف مشخص شود

توان به رفتارهاي كاهنده حسابرسان در اجراي صحيح مراحل حسابرسي را ميكوتاهي

رفتار كه ناشي از ، كيفيت حسابرسيرفتارهاي كاهنده. دسابرسي نسبت داكيفيت ح
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آوري شواهد  در جمعحسابرسان در طي دوره حسابرسي است، سبب كاهش كارايي

دهد و نيز به اعتبار اين رفتارها كيفيت حسابرسي را تحت تأثير قرار مي. شودحسابرسي مي

 ممكن  بلكه؛و دقيق نيست صريح  لزوماًعناصر قرارداد رواني.كندحرفه خدشه وارد مي

انده چنين در استانداردها گنجهماين عناصر.  باشد تلويحيمبهم، تعيين نشده و عموماًاست 

پژوهش در اين  پيگيري شود، بنابراين دانشگاهيي  و بايد از طريق پژوهشها استنشده

رواني  به عبارت ديگر، قرارداد ؛ به اين موضوع مهم خواهد شدي بيشترزمينه باعث توجه

 حسابرسي جهت بهبود عملكرد حسابرسان و گروهراهكاري ديگر در كنار سرپرستي كافي 

شود كه رفتارهاي  پژوهش از اين اعتقاد ناشي مياينانگيزه .اثربخشي حسابرسي است

 حسابرسي شده ات كيفيت حسابرسي، موجب مشكالت و نگرانيهايي براي مؤسسكاهنده

. دكراي بيشتر را توجيه خواهد است و نياز به تجزيه و تحليله

ادبيات و پيشينه پژوهش 
 انجام شده است،  كه قبالً،ي خارجيت و الگوهاي پژوهشهااالؤرغم تفاوت در سبه 

بخشي كه اثردهد نشان مي كيفيت حسابرسي  زمينه رفتارهاي كاهنده درشهانتايج اين پژوه

 حسابرسي حسابرسان مراحل برنامه زيرا ؛افتدكيفيت حسابرسي گاهي اوقات به مخاطره مي

ضريب اخالقي در پژوهشي تحت عنوان )2008(2كُرام و همكاران. كنندرا كامل اجرا نمي

 كيفيت  رفتارهاي كاهنده وتهاهاي اساسي فعالي ويژگي،تهاي كاهنده كيفيت حسابرسيفعالي

ان از هفت آنها بررسي كردند كه آيا درك حسابرس. حسابرسي را مورد بررسي قرار دادند

اجماع اجتماعي ) 1يت حسابرسي با توجه به سه عامل  كيفتار مختلف كاهندهفعاليت و رف

در مورد نتايج نشان داد كه كند؟ فرق مي احتمال تأثير)3بزرگي يا اهميت پيامدها ) 2

 در ولي. دندارتفاوت چنداني  كيفيت حسابرسي با هم  رفتارهاي كاهنده،اجماع اجتماعي

 كيفيت دار بين رفتارهاي كاهنده تفاوتي معني احتمال تأثير و اهميت پيامدهاارتباط با

.حسابرسي يافت شده است
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ي، رفتار حسابرس و قرارداد كيفيت حسابرسدر پژوهشي تحت عنوان ) 2001(3هرباچ

 كيفيت حسابرسي شي عوامل مؤثر بر رفتارهاي كاهندهاساس يك پژوهش پيمايبررا رواني 

وي در پژوهش خود تأثير عوامل نقض يا اجراي قرارداد رواني، . ر دادمورد بررسي قرا

ردن تعهدات عاطفي سازماني، درك كنترل كيفيت در داخل مؤسسه و كمتر گزارش ك

رفتارهاي ) 3اي رفتارهاي حرفه) 2 رفتارهاي سرپرستي)1زمان كاري را بر سه رفتار 

نتايج پژوهش وي . ر داده است كيفيت حسابرسي مورد بررسي قرااي كاهندهغيرحرفه

اي، استقالل در كار، روابط مناسب ميان كاركنان، فضاي حاكي است كه آموزش حرفه

سي  كيفيت حسابراي كاهندهرك كنترل كيفيت با رفتارهاي حرفهمناسب شغلي و د

اي، استقالل در كار و تعهدات عاطفي سازماني و آموزش حرفهو دارد دار اي معنيرابطه

 كيفيت در ارتباط اي كاهندهارهاي غيرحرفهكاري را كمتر گزارش كردن با رفتزمان 

ي شغلي در داخل و خارج از اي، استقالل در كار، فرصتهاچنين آموزش حرفهاست؛ هم

. حسابرسي در ارتباط استگروهمؤسسه و تنوع در كار با رفتارهاي سرپرستي نامناسب 

آن  در وي را توسعه دادندالگويمريكا اطي پژوهشي در ) 1996(4مالونه و رابرت

ط بين دفعات بروز  آنها ارتبا.ده كيفيت حسابرسي را بررسي كردندرفتارهاي كاهن

اي حسابرسان، درك شخصيتي و حرفه ويژگيهاي را با كيفيت حسابرسيرفتارهاي كاهنده

از را اشت حسابرسان هاي حسابرسي و برد ساختار مؤسسههاي بررسي،روش، كنترل كيفيت

. زماني مورد بررسي قرار دادندفشار بودجه

ي پيـشين انجـام شـده اسـت بـه طـوري كـه        شهابراساس مباني نظري پژوهـ اين پژوهش  

ي پيـشين   چنين مرور ادبيات پژوهـشها    و هم ) 2001( قرارداد رواني از پژوهش هرباچ     يالگو

ي كاهنـده  ارهـا اقتبـاس شـده اسـت و رفت   ) 1990(6سو روسو و دنـي   ) 1996(5مثل رابينسون 

، كلـي و سـيلر  )2001(؛ هربـاچ )2008(ي كـرام و همكـاران  كيفيت حسابرسي از پژوهـشها   
 و تعهـدات عـاطفي سـازماني از    )1996( و مالونه و رابـرت )1987(8كلي و مارقيم ) 1982(7

. اقتباس شده است) 1984(9مير آلن والگو
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 لذا هدف اين اسـت كـه بـا    ه؛الزم به ذكر است كه در ايران پژوهش مشابهي انجام نشد   

. ايران نيز انجام شودهاي حسابرسيسسهؤي در متوجه به اهميت موضوع چنين پژوهش

هاي پژوهشتبيين فرضيه
 قــرارداد روانــي و ديــدگاه كيفيــت حــسابرسي از در ايــن پــژوهش رفتارهــاي كاهنــده

فتارهـاي   ر .تعهدات عاطفي سازماني بين حسابرس و مؤسسه حسابرسي بررسـي شـده اسـت             

پـژوهش بـه دو متغييـر رفتارهـاي     در ايـن  )  وابستهتغييربه عنوان م( كيفيت حسابرسي   كاهنده

.شده استجدا  كيفيت حسابرسي اي كاهندهاي و رفتارهاي غيرحرفهحرفه

 و مهمتر،هاي فرضيه اول و دوم، فرضيه كه در اين پژوهش چهار فرضيه آزمون شده

 و اخص مهمتر در قالب فرضيات بناي تفكيك آنها، م.است اخص يهشامل شانزده فرض

.بوده كه در ادامه آمده است) 2001(برگرفته از پژوهش هرباچ 

سشنامه ابتدا حاصل جمع همه تفاضلهاي، در پرمهمترهاي به منظور سنجش فرضيه

ه شده و مشوقهاي وعده داده هاي ارائاي مشوقهحاصل جمع تفاضل(اجزاي قرارداد رواني 

ي  و سپس رابطه آن با رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرس،ي هر آزمودني محاسبهبرا) شده

اي ليكرت  گزينه پنججزء قرارداد رواني شامل طيفهشت  هر يك از .بررسي شده است

هاي اخص بين اي اجزاي قرارداد رواني براي فرضيه يك از  تفاضلهاست بنابراين امتياز هر

 اجزاي قرارداد رواني براي يلهاع امتياز تفاضنين مجموچ هم. استمتغير+ 4 و -4

.  باشدتغيرتواند ممي+ 32 و -32 بين مهمترهاي فرضيه

 پژوهشترهممهاي فرضيه
اي كاهنده كيفيت  قرارداد رواني با رفتارهاي حرفهدرك حسابرسان از اجرا يا نقض. 1

. منفي داردحسابرسي رابطه

اي كاهنده كيفيت داد رواني با رفتارهاي غيرحرفهردرك حسابرسان از اجرا يا نقض قرا. 2

. منفي داردحسابرسي رابطه
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هاي اخص پژوهشفرضيه
 شده است و جدا آن ل دهندههاي اخص قرارداد رواني به اجزاي تشكيدر فرضيه

 كيفيت بررسي اي كاهندهحرفهاي و رفتارهاي غير رفتارهاي حرفهارتباط هر يك از آنها با

:ر ادامه آمده استخواهد شد كه د

اي كاهنده كيفيت حسابرسي متغير وابسته رفتارهاي حرفه) الف

كاهنده كيفيت اي نقض امنيت شغلي با رفتارهاي حرفه درك حسابرسان از اجرا يا .1-1

. داردحسابرسي رابطه منفي

كاهنده كيفيت اي با رفتارهاي حرفهحقوق اين  درك حسابرسان از اجرا يا نقض .1-2

. داردبرسي رابطه منفيحسا

اي ناسب با عملكرد با رفتارهاي حرفه درك حسابرسان از اجرا يا نقض حقوق مت.1-3

. منفي داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه

ي مناسب شغلي در داخل مؤسسه با رك حسابرسان از اجرا يا نقض فرصتها د.1-4

.د منفي داراي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطهحرفهرفتارهاي 

 خارج از مؤسسه با رفتارهاي ي مناسب شغليرك حسابرسان از اجرا يا نقض فرصتها د.1-5

. منفي دارداي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطهحرفه

اي اي با كيفيت با رفتارهاي حرفهبرسان از اجرا يا نقض آموزش حرفه درك حسا.1-6

. منفي داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه

اي كاهنده كيفيت استقالل در كار با رفتارهاي حرفهان از اجرا يا نقض درك حسابرس. 1-7

. منفي داردحسابرسي رابطه

اي ب ميان كاركنان با رفتارهاي حرفه درك حسابرسان از اجرا يا نقض روابط مناس.1-8

. منفي داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه
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يت حسابرسياي كاهنده كيفمتغير وابسته رفتارهاي غيرحرفه) ب

اي كاهنده كيفيت  امنيت شغلي با رفتارهاي غيرحرفه درك حسابرسان از اجرا يا نقض.2-1

. منفي داردحسابرسي رابطه

اي كاهنده كيفيت حقوق با رفتارهاي غيرحرفهاين ض  درك حسابرسان از اجرا يا نق.2-2

. منفي داردحسابرسي رابطه

اي ب با عملكرد با رفتارهاي غيرحرفه متناس درك حسابرسان از اجرا يا نقض حقوق.2-3

. منفي داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه

 داخل مؤسسه با ي مناسب شغلي دررك حسابرسان از اجرا يا نقض فرصتها د.2-4

. منفي دارداي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطهرفتارهاي غيرحرفه

رج از مؤسسه با ي خاي مناسب شغلك حسابرسان از اجرا يا نقض فرصتها در.2-5

. منفي دارداي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطهرفتارهاي غيرحرفه

اي اي با كيفيت با رفتارهاي غيرحرفهبرسان از اجرا يا نقض آموزش حرفه درك حسا.2-6

. منفي داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه

اي كاهنده رحرفهقالل در كار با رفتارهاي غي درك حسابرسان از اجرا يا نقض است.2-7

. منفي داردكيفيت حسابرسي رابطه

اي يان كاركنان با رفتارهاي غيرحرفه درك حسابرسان از اجرا يا نقض روابط مناسب م.2-8

. منفي داردده كيفيت حسابرسي رابطهكاهن

هاي سوم و چهارم پژوهشفرضيه
 منفي رسي رابطهاي كاهنده كيفيت حساباني با رفتارهاي حرفهتعهدات عاطفي سازم. 1

.دارد

 منفي اي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطهطفي سازماني با رفتارهاي غيرحرفهتعهدات عا. 2

.دارد
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روش پژوهش
. اي استفاده شده استها از روش پرسشنامه داده گردآوريبه منظوردر اين پژوهش 

وم بخش د. پرسشنامه شامل پنج بخش است كه بخش اول آن ويژگيهاي فردي است

اي ليكرت از كامالً موافقم تا كامالً نهطيف پنج گزي(است تعهدات عاطفي سازماني 

 درك حسابرسان از يلهاسؤا سوم پرسشنامه بخش. كه شامل هفت سؤال است) مخالفم

) اي ليكرت از خيلي زياد تا خيلي كمنهطيف پنج گزي(است اجرا يا نقض قرارداد رواني 

نظر خود را ) الف(ز حسابرسان خواسته شده است كه ا) ب(و ) الف(كه در دو قسمت 

بيان كنند و ) مشوقها(هاي داده شده در مورد هر يك از عناصر قرارداد روانيهوعددرباره 

وارد وعده داده شده  تا چه حد توانسته است م آنهابيان كنند كه مؤسسه) ب(در قسمت 

اي كاهندهي رفتارهاي حرفههارم پرسشنامه سؤالهابخش چ. ورده كندارا بر) هامشوق(

گيري براي آشنايي بيشتر با شاخصهاي اندازه(تغير وابسته اول كيفيت حسابرسي به عنوان م

. كه شامل شش سؤال استاست ) .همين مقاله رجوع شود) 1 (جدول شماره به تغيراين م

ان  كيفيت حسابرسي به عنواي كاهندهسؤالهاي رفتارهاي غيرحرفهبخش پنجم پرسشنامه 

. داردكه چهار سؤال است  دوم تغير وابستهم

و با ،  پيمايشي- پژوهش، توصيفيه و از نظر شيو، كاربردي،اين پژوهش از نظر هدف

سان  آماري اين پژوهش شامل حسابرجامعه. در نظر گرفتن معيار زمان، مقطعي است

در رسي هاي حسابشاغل در مؤسسه)  سالهشت تا دوبا سابقه(اجرايي در سطح ارشد 

 از حسابرسان براي اين انتخاب اين گروه. است) به استثناي سازمان حسابرسي(سراسر ايران 

محوري در سلسله مراتب شغلي  اين گروه يك دستهاوالً:  استبه دو دليلمطالعه 

ربه حسابرسي دارند،  سال تجدو از آنجا كه آنها حداقل ثانياً،هاي حسابرسي هستندمؤسسه

 پژوهش ايستا را ي يك الگويي تثبيت شده دارند كه امكان استفاده ازارفتار و نگرشه

ابزار پرسشنامه، ابتدا ) يياعتبار محتوا(در اين پژوهش به منظور تأمين روايي . كندفراهم مي

هاي پژوهش از طريق همفكري و مشورت متغيرهاي مؤثر بر فرضيهتمام با ي مرتبطسؤالها

 و ، حسابرسي طرح تعدادي از مديران رده باالي حرفهران واندركا، دستانادتمكرر با اس
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هاي تدوين شده در يك سطح محدود، برخي وزيع آزمايشي تعدادي از پرسشنامهبا ت

چنين هم.  و مورد جرح و تعديل قرار گرفته است شدهي آن شناساييلهاو اشكانواقص 

فاده شده است كه نتايج  ميزان پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استبراي سنجش

در . استبيشتر 70/0آزمون حاكي است آلفاي كرونباخ براي همه متغيرهاي پژوهش از 

و برآورد ) پيش آزمون (10 مقدماتي اجراي آزمون نمونهبه منظور پرسشنامه 32بيشترابتدا 

گيري تصادفي بدون آزمون نمونهپس از. ده استآوري شعواريانس جامعه، جم

 مؤسسه حسابرسي 72 پرسشنامه از طريق پست براي 314از جامعه نامحدود جايگذاري 

 درصد كل 42 عدد آن معادل 131، هاي برگشتي شده كه از ميان پرسشنامهفرستاده

در سطح اطمينان هادادهتحليل تجزيه و . ها قابل استفاده تشخيص داده شده استپرسشنامه

.استفاده شده استاز روش همبستگي پيرسون ها ه براي آزمون فرضي و،درصد انجام 95

متغيرهاي پژوهش
 كيفيـت حـسابرسي،     اي كاهنده اي و رفتارهاي غيرحرفه   در اين پژوهش رفتارهاي حرفه    

 تعهـدات عـاطفي   نـين چ و هم وابسته و درك حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني       تغيرم

.ها آمده استتغيريف اين م تعار كه در ادامهستاهاي مستقل تغير م نيزسازماني

 كيفيـت    كاهنـده  در سـطح فنـي رفتارهـاي      :اي كاهنـده كيفيـت حـسابرسي      رفتارهاي حرفـه  -

 سـطح   يند حسابرسي ضـعيف تعريـف شـود كـه بـه كـاهش             اتواند به عنوان فر   حسابرسي مي 

آوري شده نـامطمئن،  بنابراين شواهد جمع. شودميمنجر  آوري شواهد براي حسابرسي     جمع

اي يا فني به طور مـستقيم     رفتارهاي حرفه . ناكافي خواهد بود  ، از نظر كمي و كيفي     غلط و يا  

اخـصهاي  بـراي آشـنايي بيـشتر بـا ش        . )2001هربـاچ،   (دهـد   كيفيت حسابرسي را كاهش مي    

. همين مقاله رجوع شود1 شماره به جدولتغيرگيري اين ماندازه

جهـه  ونه رفتارها بيـشتر نـشاندهنده  گواين:اي كاهنده كيفيت حسابرسيرفتارهاي غيرحرفه 

ويژگيهايي كه مـنعكس كننـده وضـعيت حـسابرسان نـه تنهـا بـه         . است؛اجتماعي حسابرسي   

گـري هـم    اي ظاهري حرفـه   ن افراد فني بلكه به عنوان محدوده شخصي براي بيان وجهه          عنوا
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ر ايـن   د. در داخل و هـم در خـارج از مؤسـسه بـا رعايـت مراتـب رئـيس و مرئوسـي اسـت                       

 در داخل خود مؤسسه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     گريايوهش فقط وجهه ظاهري حرفه  پژ

هـاي شـغلي و يـا طـرز         تراض در مورد مؤسسه حـسابرسي، رده      بدگويي، شايعات و اع   . است

يي و اثـر    اتواند اتحاد، كـار   حسابرسي در حضور گروه حسابرسي مي     هاي  گروهكار يكي از    

ــه خطــر انــدازد  ــا(بخــشي مؤســسه را ب ــا شاخــصه . )2001چ، هرب ــراي آشــنايي بيــشتر ب اي ب

. همين مقاله رجوع شود2 شماره  به جدولتغيرگيري اين ماندازه

ارزيابي قرارداد رواني
ي صريح يا ضمني، تعهدات، كاركنان خودبرابر هر كارفرما در )2001( هرباچبه عقيده

از به كار بردن اصطالح  منظور . و يا آنها را نقض كند، عملآنهاممكن است به كه دارد 

.است صريح و دقيق ات آن لزوماًيئ است كه جزدليلرواني در قراردادهاي رواني بدين 

قرارداد رواني به . است تلويحي ات قراردادهاي رواني مبهم، تعيين نشده و عموماًيئبلكه جز

 با  ممكن است، در مورد قرارداد روانيهر فرد بنابراين درك ؛صورت ذاتي ادراكي است

اين  تجربه،نقض قرارداد رواني) 1989(11 روسوعقيدهبه . شخصي ديگر يكسان نباشد

هاي خود  اينكه شخص ديگر در اجراي وعدهدرباره و مربوط است به درك شخص ،ذهني

 بنابراين .نقض قرارداد رواني ممكن است در غياب نقض واقعي اتفاق افتد. ناتوان است

كه قرارداد رواني نقض شده در صورتي كه ممكن است چنين  كارمند است اعتقاد و عقيده

با اين حال اين موضوع ممكن است بر رفتار و نگرش او تأثير داشته . اتفاقي نيفتاده باشد

.)1990روسو و دنيس، (باشد

ها يعني درك تفاوت بين آنچه سازمان قول داده است كه فراهم وعده/ نقض عهد

گيري  زير اندازهيت كرده است كه با استفاده از الگوافسازد با آنچه شخص واقعاً دري

:شودمي

PBFPC= DI – PI
:كه در آن
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PBFPC =درك نقض يا اجراي قرارداد رواني

DI = مشوقهاي ارائه شده

PI = استمشوقهاي وعده داده شده.

 مساوي يا)DI(توان نتيجه گرفت كه اگر مشوقهاي ارائه شده رابطه مياين با توجه به 

 و در غير اين صورت ، باشد، قرارداد رواني اجرا)PI(اي وعده داده شده از مشوقهبيشتر 

 به عبارتي، وقتي كارمندان درك كنند كه كارفرما قرارداد ؛قرارداد رواني نقض شده است

 نگرش، دهند و در نتيجه از دست مياونسبت به را رواني را انجام نداده است، اعتمادشان 

رود كه بيشتر كند و انتظار ميطرز برخورد و رفتار كارمندان نسبت به سازمان تغيير مي

.مرتكب رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي شوند و بالعكس

:اندتعهدات عاطفي را چنين تعريف كرده) 1991( آلن و مير :تعهدات عاطفي سازماني

تعهدات . بط نزديك با كار سازماناحساس رضايت بخش هويت داشتن، دلبستگي و روا

 شديد و پيوند خانوادگي فرد بستگيعاطفي سازماني در واقع بيانگر احساس پيوند عاطفي، 

ادراكي / يند شناختيا فر،نظر به اينكه ارزيابي قرارداد رواني به طور ذاتي. با سازمان است

اين پژوهش براي تنظيم در .  شده استافزوده سازه عاطفي نيز به عنوان متغير مستقل ،است

اين سازه، تعهدات . استفاده شده است) 1984(پرسشنامه از شاخص هفت سؤالي آلن و ماير 

.كندگيري ميبين افراد و سازمانها اندازهرا عاطفي سازماني 

هاي پژوهشيافته
اي و رفتارهـاي     ميزان فراواني و ميانگين هر يك از رفتارهاي حرفه         2 و   1جدول شماره   

.دهد در سطح حسابرسان ارشد نشان مي رااي كاهنده كيفيت حسابرسي حرفهغير
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اي كاهندة كيفيت حسابرسيفراواني رفتارهاي حرفه: 1جدول شماره 

اي كاهنـده    از بـين رفتارهـاي حرفـه        مـشخص اسـت    1طور كه از جـدول شـماره        همان

كــار در يــك مرحلــه از ) مقــدار و زمــان(كيفيــت حــسابرسي، كــاهش غيــر عــادي كميــت 

تظاهر به كـار    چنين  و هم ) 93/2با ميانگين   (بروز كرده است    بيشتر  حسابرسي، از ساير موارد     

و ) 87/1با ميانگين   (ست   بروز كرده ا    كمتر  از بقيه موارد   يا رسيدگي كه در واقع انجام نشده      

.اندتعداد زيادي از حسابرسان ارشد بيان كردند كه خيلي كم مرتكب چنين عملي شده

اي كاهندة كيفيت حسابرسيرفتارهاي حرفه

اد
 زي
ي
خيل

اد
زي

ط
وس

مت

كم

كم
ي 
خيل

ين
نگ
ميا

كار در يك ) مقدار و زمان(كاهش غير عادي كميت ) 4-1

رحله از حسابرسيم
4335431993/2

بررسي سطحي و اجمالي مدارك و مستندات ) 4-2

صاحبكاران
7945561453/2

21643502046/2پذيرفتن توضيحات شفاهي ضعيف صاحبكاران) 4-3

فراهم نكردن مدارك و اطالعات كافي در مورد يك ) 4-4

 ضروري اي يكي از مراحل كارينكته فني كه براي اجر

.است

11944452260/2

 اقالم سؤال برانگيز كه به طور غير  نكردن بررسي) 4-5

.آيدپيش مي مرحله از حسابرسي منتظره در جريان يك
1824574147/2

شده اي كه در واقع انجام نتظاهر به كار يا رسيدگي)4-6

. است
2813565287/1
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اي كاهندة كيفيت حسابرسيفراواني رفتارهاي غيرحرفه: 2جدول شماره 

اي كاهندة كيفيـت  مشخص است از بين رفتارهاي غير حرفه ) 2(طور كه از جدول     همان

 حـسابرسي  گـروه هاي شغلي حسابرسان در حضور حسابرسي، گاليه كردن از مؤسسه و رده      

يكي ) بازده(چنين اعتراض به كارايي     وز است و هم    داراي بيشترين ميزان بر    55/2با ميانگين   

را  كمترين ميـزان بـروز       33/2هاي حسابرسي در حضور گروه حسابرسي با ميانگين         گروهاز  

اسـتفاده شـده   ) يكطرفه(هاي پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون   براي آزمون فرضيه   .دارد

هـاي   نتايج فرضـيه 3 شماره در جدول.  آمده است5 و 4، 3و نتايج آزمون در جدول شماره،   

.هاي سوم تا چهارم پژوهش آمده است اول و دوم و فرضيهمهمتر

مهمتـر هـا، فرضـيه     فرضيهاين  شود از ميان     مشاهده مي  3طور كه در جدول شماره      همان

 اول و فرضيه سوم رد شده مهمتراز طرفي فرضيه    . ستاهاي چهارم، تأييد شده   دوم و فرضيه  

اي ن درك حسابرسان از اجـرا يـا نقـض قـراداد روانـي بـا رفتارهـاي حرفـه                 بنابراين بي  .است

اي كاهنـده   ولي با رفتارهـاي غيرحرفـه   نيستدار  كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي معني     

چنـين بـين تعهـدات عـاطفي سـازماني بـا             هـم  .هستدار  كيفيت حسابرسي رابطه منفي معني    

اي كاهندة كيفيت حسابرسيرفتارهاي غير حرفه

اد
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ميا

گروهبارة جستجوي شغلي ديگر در حضور بحث در) 5-1

حسابرسي
81430443535/2

هاي شغلي حسابرسان گاليه كردن از مؤسسه و رده) 5-2

 حسابرسيگروهدر حضور 
71347432155/2

گروههاي كاري مؤسسه در حضور اعتراض به شيوه) 5-3

حسابرسي
51738413043/2

هاي گروهيكي از ) بازده(اعتراض به كارايي) 5-4

.حسابرسي در حضور گروه حسابرسي
41535443333/2
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دار وجـود نـدارد ولـي بـا         رابطـه منفـي معنـي     اي كاهنده كيفيـت حـسابرسي       رفتارهاي حرفه 

. دار وجود دارداي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي معنيرفتارهاي غيرحرفه

 كيفيت حسابرسيهنتايج همبستگي ساده بين متغيرهاي مستقل و رفتارهاي كاهند: 3 جدول شماره 

هاي فرضيه

 سوم تا مهمتر

دهم

متغيرهاي مستقل
مورد عالمت

ارانتظ

ضريب 

همبستگي

سطح معني 

داري

تأييد يا رد 

فرضيه 

.شودرد مي085/0-121/0*)ح( اول مهمتر

 دوم مهمتر

**)غ(

درك حسابرسان از 

اجرا يا نقض قرارداد 

رواني

-
.شودتأييد مي22/0-007/0

.شودرد مي123/0-102/0* )ح(سوم 

**)غ(چهارم 

تعهدات عاطفي 

سازماني
-

.شودتأييد مي209/0-008/0

اي كاهنده كيفيت حسابرسي رفتارهاي حرفه *

اي كاهنده كيفيت حسابرسي رفتارهاي غيرحرفه**

ايهمبستگي بين اجرا يا نقض هر يك از اجزاي قرارداد رواني و رفتارهاي حرفه: 4جدول شماره 

هاي فرضيه

اخص

درك حسابرسان از اجرا يا (متغيرها 

)نقض

ضريب 

مبستگيه
داريسطح معني

تأييد يا رد 

فرضيه 

.شودرد مي001/0+259/0امنيت شغلياول

.شودرد مي439/0+014/0زيادحقوق دوم

.شودرد مي114/0-106/0 دريافت حقوق متناسب با عملكردسوم

.شودتأييد مي002/0-251/0فرصتهاي شغلي داخل مؤسسهچهارم

.شودرد مي10/0+113/0ارج از مؤسسهفرصتهاي شغلي خپنجم

.شودتأييد مي000/0-284/0اي با كيفيتآموزش حرفهششم

.شودرد مي031/0+164/0استقالل در كارهفتم

.شودتأييد مي000/0-32/0روابط مناسب ميان كاركنانهشتم

.شودتأييد مي000/0-32/0روابط مناسب ميان كاركنانهشتم
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.  اول و دوم آمـده اسـت  مهمترهاي اخص مربوط به فرضيه امه نتايج آزمون فرضيهدر اد 

 و تـأثير   ،در اين قسمت نقض يا اجراي قرارداد رواني بـه اجـزاي تـشكيل دهنـده آن تقـسيم                  

. نقض يا اجراي هر يك از آنها بر رفتارهاي كاهنده كيفيت حـسابرسي بررسـي شـده اسـت                  

 اول يعنـي متغيـر وابـسته رفتارهـاي         مهمتـر بـه فرضـيه     هاي اخص اول تا هفتم مربـوط        فرضيه

هـاي اخـص هـشتم تـا      و فرضـيه 4 جـدول شـماره   .اي كاهنده كيفيت حسابرسي اسـت  حرفه

اي كاهنـده   دوم يعنـي متغيـر وابـسته رفتارهـاي غيرحرفـه     مهمتـر شانزدهم مربوط بـه فرضـيه     

.)5جدول شماره (كيفيت حسابرسي است 

ان شد كه نقض يا اجراي هر يك از اجزاي قرارداد هاي اول تا هشتم بيدر فرضيه 

براساس نتايج . اي كاهندة كيفيت حسابرسي رابطة منفي دارد رواني با رفتارهاي حرفه   

 بين اجرا يا نقض فرصتهاي شغلي مناسب در         4هاي اول تا هشتم جدول شماره       فرضيه

 با رفتارهاي   اي با كيفيت و روابط مناسب ميان كاركنان       داخل مؤسسه، آموزش حرفه   

.هستدار اي كاهندة كيفيت حسابرسي رابطة منفي معنيحرفه

همبستگي بين اجرا يا نقض هر يك از اجزاي تشكيل دهندة قرارداد رواني و رفتارهاي : 5جدول شماره 
اي كاهندة كيفيت حسابرسيغيرحرفه

هاي فرضيه

اخص

درك حسابرسان از اجرا يا (متغيرها 

)نقض

ضريب 

همبستگي

سطح 

داريمعني

تأييد يا رد 

فرضيه 

شودرد مي087/0+119/0امنيت شغلينهم

شودرد مي463/0-008/0حقوق باالدهم

شودتأييد مي031/0-163/0دريافت حقوق متناسب با عملكرديازدهم

شودتأييد مي005/0-224/0فرصتهاي شغلي داخل مؤسسهدوازدهم

شودرد مي143/0+094/0ج از مؤسسهفرصتهاي شغلي خارسيزدهم

شودتأييد مي000/0-28/0اي با كيفيتآموزش حرفهچهاردهم

شودرد مي079/0+124/0استقالل در كارپانزدهم

شودتأييد مي0,000-29/0روابط مناسب ميان كاركنانشانزدهم
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از اجزاي قرارداد هاي نهم تا شانزدهم بيان شد كه نقض يا اجراي هر يك در فرضيه

براساس نتايج . اي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي داردرواني با رفتارهاي غيرحرفه

 بين اجرا يا نقض دريافت حقوق متناسب با 5هاي نهم تا شانزدهم جدول شماره فرضيه

اي با كيفيت و روابط عملكرد، فرصتهاي شغلي مناسب در داخل مؤسسه، آموزش حرفه

اي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي  كاركنان با رفتارهاي غيرحرفهمناسب ميان

.هستدار معني

گيريبحث و نتيجه
 قرارداد رواني و ديدگاهدر اين پژوهش رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي از 

نتايج . تعهدات عاطفي سازماني بين حسابرس و مؤسسه حسابرسي بررسي شده است

حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني به عنوان يك پژوهش است كه بين درك 

اي كاهنده كيفيت چنين تعهدات عاطفي سازماني با رفتارهاي حرفه و هممهمترشاخص 

نتايج فوق اين با توجه به . نيستيدارحسابرسي به عنوان متغير وابسته اول رابطه منفي معني

قرارداد رواني را اجرا ،ؤسسه حسابرسينظر از اينكه مشود كه حسابرسان صرفاستنباط مي

نظر از وابستگي عاطفي خود نسبت به سازمان به عنوان يك متخصص يا نقض كند و صرف

نيز انجام داد، ) 2001(در پژوهشي كه هرباچ . اي خود پايبند هستندمالي به وظايف حرفه

نده كيفيت اي كاهدار بين تعهدات عاطفي سازماني و رفتارهاي حرفهاي معنيرابطه

دار اي معنيرابطه) 1996(ن در پژوهش مالونه و رابرت چنيهم. حسابرسي يافت نشده است

اي با رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي يافت نشده بين تعهدات سازماني و تعهدات حرفه

دار بين تعهدات سازماني و ارتباطي معني) 1996(12اما در پژوهش اُتلي و پيرس. است

از طرفي نتايج پژوهش نشان داده . هنده كيفيت حسابرسي يافت شده استرفتارهاي كا

مهمتراست كه بين درك حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني به عنوان يك شاخص 

به (اي كاهنده كيفيت حسابرسي چنين تعهدات عاطفي سازماني با رفتارهاي غيرحرفهو هم

توان نتيجه گرفت كه  بنابراين مي.ي هستداريرابطه منفي معن) عنوان متغير وابسته دوم
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تأثير عوامل مذكور بر نگرش، روحيه و وجهه اجتماعي حسابرساناين  به  نكردنتوجه

يي و ا دارد و به طور غير مستقيم كيفيت حسابرسي را از طريق كاستن اتحاد، كارنامطلوبي

) 2001(وهشي كه هرباچ چنين در پژهم. اندازداثر بخشي مؤسسه حسابرسي به مخاطره مي

اي دار بين تعهدات عاطفي سازماني و رفتارهاي غيرحرفهانجام داده است رابطه منفي معني

.كاهنده كيفيت حسابرسي يافت شده است

طور كه پيش از اين بيان شد در اين پژوهش ارتباط بين درك حسابرسان از اجرا همان

اي اي و رفتارهاي غيرحرفهارهاي حرفهيا نقض هر يك از اجزاي قرارداد رواني با رفت

هاي اول تا هشتم اساس نتايج فرضيهبر. كاهنده كيفيت حسابرسي نيز بررسي شده است

اي با  بين اجرا يا نقض فرصتهاي شغلي مناسب در داخل مؤسسه، آموزش حرفه4جدول 

اي كيفيت و روابط مناسب ميان كاركنان به عنوان شاخصهاي اخص با رفتارهاي حرفه

 براي ياد شده بنابراين عوامل .دار وجود داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي معني

 چون اجرا يا نقض آنها با بروز رفتارهاي دار است؛حسابرسان از اهميت خاصي برخور

از طرفي براي ساير اجزاي قرارداد رواني، . اي كاهنده كيفيت حسابرسي مرتبط استحرفه

نتايج . اي كاهنده كيفيت حسابرسي يافت نشده استر با رفتارهاي حرفهدارابطه منفي معني

ن است كه از بين اي بيانگر ، كه در كشور فرانسه انجام شده،نيز) 2001(پژوهش هرباچ 

اجزاي قرارداد رواني، اجرا يا نقض روابط مناسب ميان كاركنان، استقالل در كار و 

اي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي هاي با كيفيت با رفتارهاي حرفآموزش حرفه

 بين 5هاي هشتم تا شانزدهم جدول شماره چنين براساس نتايج فرضيههم. هستيدارمعني

اجرا يا نقض دريافت حقوق متناسب با عملكرد، فرصتهاي شغلي مناسب در داخل مؤسسه، 

اي كاهنده رحرفهاي با كيفيت و روابط مناسب ميان كاركنان با رفتارهاي غيآموزش حرفه

بنابراين درك حسابرسان از اجرا يا نقض . هستيداركيفيت حسابرسي رابطه منفي معني

اي كاهنده كيفيت بروز رفتارهاي غيرحرفه) افزايش(تواند باعث كاهش عوامل مياين 

دار با رفتارهاي از طرفي براي ساير اجزاي قرارداد رواني رابطه منفي معني. حسابرسي شود

در اين مورد نيز نتايج پژوهش . اي كاهنده كيفيت حسابرسي يافت نشده استرفهغيرح
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ن است كه از بين اجزاي قرارداد رواني، اجرا يا ايدر كشور فرانسه بيانگر ) 2001(هرباچ 

اي كاهنده كيفيت اي با كيفيت و استقالل در كار با رفتارهاي غيرحرفهنقض آموزش حرفه

.دار داردحسابرسي رابطه منفي معني

پيشنهاد كاربردي
اي دار منفي بين حقوق متناسب با عملكرد و رفتارهاي غيرحرفهبا توجه به رابطه معني

 تعيين كننده حقوق بيشتر از طريق عواملشود كه كاهنده كيفيت حسابرسي پيشنهاد مي

عوامل عملكرد مشخص شود و نيز به عوامل فرصتهاي مناسب شغلي در داخل موسسه و 

اي با كيفيت و روابط مناسب ميان كاركنان از اجزاي قرارداد رواني اهميت موزش حرفهآ

.بيشتري داده شود

 پژوهشهاي آيندهبرايپيشنهادهايي 
پژوهشي در زمينه بستر و بافت هر يك از اجزاي رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي با . 1

 چرا كه رفتارهاي ؛ند انجام شودتوارفتار مي/ توجه به ضريب اخالقي پيامدهاي آن عمل

كاهنده كيفيت حسابرسي ممكن است تحت تأثير قضاوت اخالقي در مورد پيامدهاي 

اجماع اجتماعي، احتمال : از است اين پيامدها عبارت. رفتار قرار داشته باشد/ آن عمل

ه اجماع اجتماعي يعني توافق اجتماعي در مورد اينك. تأثير و بزرگي يا اهميت پيامدها

 واقعاً باعث آن كار احتمال تأثير يعني احتمال اينكه .است) خوب( چقدر زشت كاريك 

احتمال تأثير بر (شود اين قضاوت قبل از كشف عمل انجام مي. شود) سود (زيان

بزرگي يا اهميت پيامدها يعني مجموع ). كنندگان از صورتهاي مالي و حسابرساناستفاده

 اخراج و يا تأثير ، مثل تنبيه؛شودل متوجه شخص ميكه پس از كشف عم) سودي (زيان

.بر حقوق و مزايا پس از كشف عمل

 عوامل شخصيتي با عملكرد .اي شخصيتي با يكديگر متفاوتندحسابرسان براساس ويژگيه. 2

 اين آينده بنابراين يكي از پيشنهادها براي پژوهشهاي .شغلي حسابرسان در ارتباط است
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 تأثير عوامل شخصيتي با رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي يچگونگاست كه ميزان و 

.مورد بررسي قرار گيرد

محدوديتهاي پژوهش
13اي از نوع خود گزارشگريهاي پرسشنامهچنانكه در همه پژوهشهايي كه از دادههم. 1

كنند در اين پژوهش نيز ممكن است پاسخگويان بروز رفتارهاي كاهنده استفاده مي

.رسي را صادقانه بيان نكنندكيفيت حساب

براساس نظريه قرارداد رواني گرايشهاي رفتاري و رضايتمندي افراد در سازمان از . 2

شود در تفاضل مشوقهاي وعده داده شده و مشوقهاي ارائه شده توسط كارفرما نتيجه مي

ه معتقد است كه عالوه بر معيار تفاضلي، خود مشوقهاي ارائ) 2005 (14حالي كه مونتز

،تواند بر گرايشهاي رفتاري و رضايت شغلي افراد مؤثر باشدشده به تنهايي نيز مي

.هاي تأثير نقض يا اجراي قرارداد رواني بايد با احتياط بررسي شودبنابراين يافته
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