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چکیده

باعث کاهش اثربخشی در
عملکرد حسابرسان شاغل در گروههای حسابرسی میتواند کیفیت حسابرسی را نیز تحتتأثیر قرار دهد و ِ

جمعآوری شواهد حسابرسی شود .این رفتارها ،کیفیتحسابرسی را تحتتأثیر قرار میدهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد میسازد .هدف از
پژوهش حاضر ،شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی
آنان است.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی و روش گردآوری مباحث نظری آن ،کتابخانهای است .دادههای الزم برای تحققبخشیدن به

صحت فرضیههای
اهداف پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه ،جمعآوری شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون چندگانه ،تالش شده است
ِ

پژوهش آزمون شود .نتایج تحقیق نشان میدهد از میان شاخصهای رضایت شغلی ،بین سه عامل سازمانی ،شامل «حقوق و دستمزد»،
«ترفیعات» و «مشارکت در تصمیمگیری» و سه عامل محیطی شامل «سبک سرپرستی»« ،گروه کاری» و «رهبری و مدیریت» با رفتارهای
کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،رابطۀ معناداری وجود دارد .ازسوی دیگر ،بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

رابطۀ معناداری وجود ندارد.

کلیدواژهها :رضایت شغلی ،رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،ماهیت کار و عوامل فردی.

مقدمه

براساس اظهارات شرکای حسابرسی ،حسابرسان پس

از مدتی فعالیت در این حرفه ،از کار حسابرسی احساس

خستگی میکنند و اکثر آنان تمایل پیدا مییابند که در حوزۀ
حسابداری ،فعالیت خود را ادامه دهند(باصری و نیکبخت نوروش،

مؤسسات حسابرسی هزینۀ مضاعف
 .)1384این وضعیت برای
ِ

ایجاد میکند و همچنین ،رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

را افزایش میدهد که میتوان با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر

تصمیمگیری و رفتار افراد ،سعی در رفع این مشکل کرد.

دی آنجلو ،)1981( 4کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف

کرده است:

ارزیابی(استنباط) جامعه از احتمال اینکه حسابرس ،موارد

تحریفات بااهمیت در صورتهای مالی یا سیستم حسابداری

صاحب کار را کشف کند و درصورتِ کشف تحریف بااهمیت،
آن را گزارش دهد؛ احتمال اینکه حسابرس ،موارد تحریفات
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بااهمیت را کشف و کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و

بهدست آمده از این پژوهش نیز مانن ِد پژوهشهای پیشین،

بااهمیت کشفشده را گزارش کند ،کیفیت حسابرسی
تحریفات
ِ

اوقات بهدلیل عدم اجرای صحیح مراحل کاری ازسوی

توانایی حسابرسان بیان کند؛ و احتمال اینکه حسابرس ،موارد
را در قالب انگیزۀ وی برای افشاگری عنوان میکند.

بنابراین ،عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

تأثیرگذار است .بر همین اساس ،در این پژوهش ،رابطۀ بین
ی کاهندۀ کیفیت حسابرسی که ناشی
رضایت شغلی با رفتارها 
ِ

موقعیت بین شرکا و اعضای
تفاوت
از عدم تقارن اطالعاتی و
ِ
ِ

تیمهای حسابرسی است ،بررسی شده است.

حسابرسان به مخاصره میافتد.

کاسیگوا 1و همکاران( ،)2013به بررسی رفتارهای کاهندۀ

حول
کیفیت حسابرسی پرداختند .آنان معتقدند بیشت ِر پژوهشهاِ ،
کیفیت حسابرسی در کشورهای توسعهیافته
رفتارهای کاهندۀ
ِ
انجام شده است .بنابراین ،گروه مذکور تصمیم گرفتند این

پژوهش را در کشورهای در حال توسعه یا توسعهنیافته،

قصور حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی

مانند اوگاندا انجام دهند .آنان در پژوهش خود 127 ،مؤسسۀ

داد .رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال

حرفهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی پرداختند .آنان دریافتند

را میتوان به رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی نسبت

حسابرسی را بررسی کردند و به تجزیه و تحلیل رفتارهای

سبب کاهش
طی دورۀ حسابرسی است،
ِ
حسابرسان در ِّ
اثربخشی در جمعآوری شواهد حسابرسی میشود .این رفتارها

اظهارات شفاهی صاحبکاران» و کمترین رفتار کاهندۀ کیفیت

اعتبار حرفه خدشه وارد کنند.

که بهطور غیرمنتظره در فرایند کار حسابرسی پیش میآید.

ممکن است کیفیت حسابرسی را تحتتأثیر قرار دهند و نیز به

که رایجترین رفتار کاهندۀ کیفیت حسابرسی« ،پذیرفتن
حسابرسی« ،عدم بررسی موضوعات سؤالبرانگیز» است

رضایت شغلی کارکنان ،از مسائل رفتاری بسیار مهم

حسابرسان
درواقع رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی در
ِ
مختلف ،متفاوت است.

ت شغلی از عوامل
مطالعات متعدد نشان داده است که رضای 

براساس سه محور بیان کردند :توقعات و انتظارات افراد در

در حوزۀ مدیریت منابع انسانی سازمانها بهشمار میرود و

خود تعیینکنندۀ بسیاری از دیگر متغیرهای سازمانی است.
مهم افزایش بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان،
ِّ
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حاکی از این است که اثربخشی کیفیت حسابرسی گاهی

گارسیا الیک 2و همکاران( ،)2011رضایت شغلی را

رابطه با موقعیتهای واقعی ،میزان برآورده شدن نیازهای

تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار ،افزایش کمیت و کیفیت
بردن
کار ،برقراری روابط خوب و انسانی در ِّ
محل کار و باال ِ

مرهات 3و هاولکا ،)2010(4برای تدوین نظریۀ فرایند

مهمی مانند میزان تأخیر ،غیبت ،ترک خدمت و نیز بر کارآیی

گروهی ،پژوهش خود را آغاز کردند تا بتوانند چارچوبی را برای

روحیۀ کارکنان است .همچنین ،رضایت شغلی بر مسائل
و اثربخشی فردی ،مانند میزان تولید و بهرهوری فرد تأثیر

میگذارد.

جسمی و روانی و سطح ابقای ارزشهای مهم.

حسابرسی و بهکارگیری روشهای جمعآوری اطالعات بهطور
عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی ،ارائه کنند .آنان بیش از

 260شاخص تأثیرگذار را بر کیفیت حسابرسی مشاهده کردند،
اما فقط توانستند عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی را بهطور

پیشینۀ پژوهش

اسمی طبقهبندی کنند و موفق نشدند مستندات عینی برای
پشتیبانی از چارچوب نظری خود فراهم سازند .یکی از اهداف

علیرغم تفاوت در سؤاالت و الگوی بهکاررفته در این
پژوهش با پژوهشهای داخلی و خارجی که قب ً
ال در زمینۀ

این پژوهش ،بررسی تجربی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای
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رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی انجام گرفته است ،نتایج

کاهندۀ کیفیت حسابرسی است.
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مطالعات خود را در دانشگاه بایلور با نمونۀ آماری ،شامل 200

حسابرس مستقل انجام داد و به رابطۀ مثبت تردید حرفهای و

اعمال کاهندۀ کیفیت حسابرسی» ،ویژگیهای
اخالقی
ِ
اساسی عمل/رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی را بررسی

کیفیت حسابرسی پی برد؛ بهطوری که حسابرسانی که تردید

حسابرسی ،ممکن است ناشی از قضاوتهای اخالقی باشد،

ارائه میکنند.

کردند .به عقیدۀ آنان ،ازآنجا که رفتارهای کاهندۀ کیفیت

ضریب
میتوان بررسی کرد که آیا چنین رفتارهایی براساس
ِ
اخالقی فرق میکنند یا خیر .آنان به این منظور ،بررسی کردند
که آیا درک حسابرسان از هفت عمل /رفتار کاهندۀ کیفیت

حسابرسی باتوجه به سه عامل :اجماع اجتماعی ،بزرگی یا

اهمیت پیامدها و احتمال تأثیر ،فرق میکنند؟

حرفهای بیشتری دارند ،حسابرسی با سطح کیفیت باالتری را
ویدنمییر 3و رامامورتی ،)2006( 4باتوجه به بیشتر

شدن نیاز به حسابرس ،پژوهشی را دربارۀ درک
احساس ِ
سازمانها از حسابرسی و عوامل محیطی سازمانها انجام

دادند .آنان در پژوهش خود 450 ،شرکت را بررسی کردند
که ازسوی مؤسسات خصوصی حسابرسی شده بودند و تنها

نتایج نشان داد که در رابطه با اجماع اجتماعی ،رفتارهای

به تجزیه و تحلیل جنبههای شخصیتی حسابرسان در فرایند

هم ندارند ،ولی در ارتباط با احتمال تأثیر و اهمیت پیامدها تفاوت

اطالعات و پیچیدهتر شدن اطالعات مالی ،حسابرسی ،یکی از

کاهندۀ کیفیت حسابرسی (سوءعملکردها) تفاوتهای چندانی با
معناداری بین رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی وجود دارد.

همچنین ،نتایج پژوهش بیان میکنند که رفتارهای کاهندۀ
ضریب اخالقی فرق میکنند؛
کیفیت حسابرسی ازلحاظ
ِ
بنابراین تصمیم حسابرسان دربارۀ ارتکاب به عملهای
کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،ممکن است نتیجۀ احتمالی دربارۀ

خود موضوع عملهای کاهندۀ کیفت حسابرسی باشد.

حسابرسی پرداختند .آنان دریافتند که با پیشرفت فناوری
موضوعاتی است که دائم نیاز به بهروزآوری و ارتقای کیفیت

دارد؛ و شخصیت ،رفتار و رضایت شغلی حسابرسان نقش
بهسزایی در اینباره دارد.

هرباچ ،)2001( 5در پژوهشی با عنوان «کیفیت حسابرسی»،

عوامل مؤثر بر رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی را بررسی

کرد .وی در پژوهش خود ،تأثی ِر عوامل نقض یا اجرای قرارداد

از ترديد حرفهاي را در دو حوزۀ فلسفۀ ترديدگرايي و ادبيات

غیرحرفهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی بررسی کرده است.

طی سالهاي  1999تا ،2008
درخصوص ترديدگراييِّ ،
انجام داد .در سال  ،2003هرت و همكارانش مدل نظري
حسابداري حرفهاي ارائه دادند .آنها مدل ترديد حرفهاي را

بهعنوان ساختار چندبعدي با  6ويژگي يا شاخص ارائه کردند.

سه شاخص اوليه ،مرتبط با آزمون اسناد و مدارك بود که
عبارتاند از :الف ـ ذهن پرسشگر ،ب ـ تعليق قضاوت و ج ـ

فهم ميانفردي
تحقيق براي كسب شواهد .مؤلفۀ چهارم نيز ِ

کردن زمان کاری را بر سه رفتار،
مؤسسه و کمتر گزارش ِ
شامل رفتارهای سرپرستی ،رفتارهای حرفهای و رفتارهای
نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش حرفهای ،استقالل

کاری ،روابط مناسب در میان کارکنان ،فضای مناسب شغلی
کنترل کیفیت با رفتارهای کاهندۀ کیفیت رابطۀ
درک
و
ِ
ِ
معناداری دارد .همچنین ،آموزش حرفهای ،استقالل کاری و
کردن زمان کاری ،با
تعهدات عاطفی سازمانی و کمتر گزارش ِ

يا درك متقابل است .مؤلفۀ پنجم و ششم با ابتكار كاركنان

رفتارهای غیرحرفهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی مرتبط است

شامل اعتماد به نفس و خودرأيي است .هرت در سال ،2008

شغلی در داخل و خارج از مؤسسه و تنوع در کار با رفتارهای

در انجام عمل برمبناي شواهد كسبشده مرتبط است و

و نیز اینکه آموزش حرفهای ،استقالل در کار ،فرصتهای

4. Ramamoorti, S.

1. Coram, P.

5. Herrbach, O.

2. Hurtt
3. Weidenmier, M. L.
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هرت 2و همکاران( ،)2008بيشترين تحقيقات را در جهان

روانی ،تعهدات عاطفی سازمانی ،درک کنترل کیفیت در داخل
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سرپرستی نامناسب تیم حسابرسی ارتباط دارد.

ویکری و همکاران ، )2000( 1پانزده عامل تأثیرگذار بر

حسابرسان از تأثیر رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخالقمحور

را(عوامل سازمانی ،برنامۀ حسابرسی ،استقالل و روشهای

مورد اعتماد و فرهنگ سازمانی اخالقمحور و رفتارهای

کیفیت حسابرسی را بررسی کردند و تعداد چهار مورد از آنها
حسابرسی) بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت

حسابرسی معرفی کردند

کاتاناک 2و واکر ،)1999( 3مدلی معرفی کردند که نشان

بر رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرس» ،رابطۀ بین رهبری
کاهندۀ کیفیت حسابرسی را بررسی کردند و به این نتیجه

دست یافتند که رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی تحتتأثی ِر
شیوۀ رهبری و فرهنگ سازمانی اخالقمحور ،و فرهنگ

میدهد کیفیت حسابرسی تابع دو عامل مرتبط با عملکرد

سبک رهبری مؤسساتِ حسابرسی
سازمانی نیز تحتتأثی ِر
ِ
قرار میگیرد.

کارآیی فنی) و ویژگیهای حرفهای(شامل استقالل ،عینیت،

رضایت شغلی حسابرسان را در پژوهش خود با عنوان

حسابرسی است .این دو عامل عبارتاند از :تواناییهای
حسابرس(شامل دانش ،تجربه ،قدرت تجزیه و تحلیل و
مراقبت حرفهای ،تضاد منافع و قضاوت).

باقرپور والشانی و همکاران( ،)1391عوامل مؤثر بر

«دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایتمندی

مدل آنان عالوه بر ویژگیهای عملکرد مذکور ،انگیزههای

شغلی آنان» ،بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که دیدگاه

بازار(شامل رقابت ،تمرکز صنعت
خدمات مشاورهای) ،ساختار
ِ

و سطوح تحصیلی گوناگون ،متفاوت است و حسابرسان خانم

میگیرد.

دارند.

اقتصادی(شامل حقالزحمه ،مخارج ،کارآیی ،دعاوی حقوقی و
ِ

و سازوکارهای قانونگذاری) و وضعیت استخدامی را نیز دربر
طی پژوهشی در ایاالت متحده،
مالونه 4و رابرتزِّ ،)1996( 5

حسابرسان نسبت به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ،در مناطق

و آقا درخصوص عوامل مؤثر بر رضایت شغلی دیدگاه یکسانی
یعقوبنژاد و همکاران( ،)1391در پژوهشی با عنوان

مدلی را تدوین کردند که در آن ،رفتارهای کاهندۀ کیفیت

«ارتباط بین شاخصهای تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی»،

رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شخصیتی

آنان به این نتیجه رسیدند که بین تردید حرفهای حسابرسان

حسابرسی بررسی شده است .آنان «ارتباط بین دفعات بروز
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رؤیایی و همکاران( ،)1391در پژوهشی با عنوان «ادراک

و حرفهای حسابرسان ،درک کنترل کیفیت ،روش بررسی و
رویههای بررسی ،ساختار مؤسسههای حسابرسی و برداشت

حسابرسان از فشار بودجۀ زمانی» را بررسی کردند .نتایج

پژوهش آنان نشان داد که حسابرسان ،کنترل کیفیت،
روشهای بررسی و نیز تنبیهات مؤسسۀ خود را بهخوبی درک
کردهاند که بهطور معکوس با بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت

ارتباط بین کیفیت حسابرسی و تردیدگرایی را بررسی کردند.

مستقل و کیفیت حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد.

محمدی( ،)1390در تحقیقی با عنوان «رابطۀ بین

معیارهای شخصیتی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی»،

شخصیت(شامل برونگرایی،
ارتباط بین پنج عامل
ِ
درونگرایی ،وظیفهشناسی ،سازگاری و انعطافپذیری) را با
رفتارهای(حرفهای و غیرحرفهای) کاهندۀ کیفیت حسابرسی

ت سازمانی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت
و نیز ارتباط بین تعهدا 

حسابرسان
حسابرسی مرتبط است .بهعالوه ،نتایج نشان داد،
ِ
سطوح باالتر که کمتر به تأیید و تشویق نیازمندند ،6احتمال

حسابرسی بررسی کرده است .یافتههای پژوهش ،بیانگر آن

است.

در پژوهش بهطور مستقیم رابطۀ معناداری با شخصیت

اینکه مرتکب رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی شوند ،کمتر

است که بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی مطرحشده

4. Malone, C. F.

1. Vickrey et al.

5. Roberts, R. W.

2. Catanack, A. H., Jr.

6. need for approval

3. Walker, P. L.
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حسابرسان دارد .همچنین ،بروز رفتارهای کاهنده کیفیت

فرضیههای پژوهش

معکوس است.

فرضیۀ اصلی ،طرح و مورد آزمون قرار گرفت .سه فرضیۀ

حسابرسی با تعهدات سازمانی دارای رابطۀ معنادار بهصورت

برای پاسخ به سؤاالت مطرحشده در این پژوهش ،چهار

کاظمی و همکاران( ،)1390رابطۀ رفتارهای کاهندۀ

اول از این چهار فرضیه ،هرکدام شامل تعدادی فرضیههای

عنوان «بررسی رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی از دیدگاه

به اجزای تشکیلدهندۀ آنها ،تفکیک و تأثیر هریک از آنها بر

کیفیت حسابرسی و درک حسابرسان را در پژوهشی با
قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمان» بررسی کردند.
آنان به این نتیجه دست یافتند که رفتارهای کاهندۀ کیفیت

حسابرسی تحتتأثیر درک حسابرس از اجرا یا نقض قرارداد
روانی یا تعهدات عاطفی سازمانی قرار نمیگیرد؛ بلکه درک

فرعیاند .در فرضیههای فرعی ،عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی بررسی شده است.

فرضیۀ اول :بین عوامل سازمانی و رفتارهای کاهندۀ

کیفیت حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی فرضیۀ اول:

حسابرسان از اجرا یا نقض قرارداد روانی و تعهدات عاطفی

ــ بین حقوق و دستمزد با رفتارهای کاهندۀ کیفیت

رابطۀ معناداری دارد و بهطور غیرمستقیم کیفیت حسابرسی

ــ بین ترفیعات با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی،

سازمانی با رفتارهای غیرحرفهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی
را ازطریق کاستن کارآیی و اثربخشی مؤسسات حسابرسی به
مخاطره میاندازد.

رضازاده و همکاران( ،)1387تأثیر «عوامل سرپرستی بر

رضایت شغلی حسابرسان و انگیزۀ آنان برای تداوم همکاری

با مؤسسههای حسابرسی» را بررسی کردند .در این پژوهش،

تفاوتهای احتمالی موجود میان میزان اقدامهای سرپرستی

و سطح رضایت شغلی حسابرسان در مؤسسههای بزرگ و

حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد؛
رابطۀ معنادار وجود دارد؛

ــ بین مشارکت در تصمیمگیری با رفتارهای کاهندۀ

کیفیت حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد؛

ــ بین اندازۀ سازمان با رفتارهای کاهندۀ کیفیت

حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ دوم :بین عوامل محیطی و رفتارهای کاهندۀ

کیفیت حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد.

حسابرسی ،با میزان رضایت شغلی آنها رابطۀ مثبت و معناداری

حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد؛

است که انگیزۀ حسابرسان برای ادامۀ همکاری با مؤسسههای

شامل  .1هدایت و راهنمایی،
مهم سرپرستی،
ِ
دارد و سه اقدام ِّ
 .2فراهمساختن شرایط کاری مناسب .3 ،تقسیم صحیح کار با
رضایت شغلی حسابرسان و نیز انگیزۀ آنان برای ادامۀ همکاری
با مؤسسههای حسابرسی بهطور معناداری رابطۀ مثبت دارد.

ــ بین سبک سرپرستی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت
ــ بین گروه کاری با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی،

رابطۀ معنادار وجود دارد؛

ــ بین شرایط کاری با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی،

رابطۀ معنادار وجود دارد؛

بین رضایت
همچنین ،نتایج پژوهش نشان میدهد که ِ
شغلی حسابرسان و میزان اقدامهای سهگانۀ سرپرستی در

حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد؛

تفاوت معناداری وجود دارد و حسابرسان شاغل در مؤسسههای

رابطۀ معنادار وجود دارد.

سازمان حسابرسی ایران با مؤسسههای حسابرسی خصوصی

خصوصی درمورد این سه اقدام ،رضایت بیشتری دارند و
رضایت شغلی آنان بیشتر است.
درنتیجه،
ِ

مدیریت مؤثر با رفتارهای کاهندۀ کیفیت
ــ بین رهبری و
ِ
ــ بین امنیت شغلی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی،

فرضیۀ سوم :بین ماهیت کار با رفتارهای کاهندۀ کیفیت

حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد.
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کوچک بررسی شده است .نتایج پژوهش آنان ،بیانگر این
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فرضیات فرعی فرضیۀ سوم:

ــ بین تنوع با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،رابطۀ

کمک پرسشنامۀ
جمعآوري شده است .پس از مطالعۀ نظري ،به ِ

ــ بین آزادی عمل با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی،

انجام تجزیه و تحلیلهای آماری ،با استفاده از نرمافزار آماري

احساس مفیدبودن با رفتارهای کاهندۀ کیفیت
ــ بین
ِ
حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد.

طراحیشده در این پژوهش براساس مبانی نظری و الهام از

معنادار وجود دارد؛

رابطۀ معنادار وجود دارد؛

فرضیۀ چهارم :بین عوامل فردی با رفتارهای کاهندۀ

کیفیت حسابرسی ،رابطۀ معنادار وجود دارد.

روش پژوهش

طراحیشده ،دادههاي مورد نياز ،جمعآوری و سپس برای

 ،SPSSتجزیه و تحلیل دادهها انجام شده است .پرسشنامۀ

پرسشنامۀ پژوهشهای پیشین طراحی شده است؛ بهطوری
که سؤاالت مرتبط با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

از کاظمی و همکاران( )1390و محمدی()1390؛ رؤیایی و
همکاران()1391؛ یعقوبنژاد و همکاران()1391؛ مالونه و

رابرتز()1996؛ هرباچ()2001؛ کرام و همکاران()2008؛ مرهات

باتوجه به هدف پژوهش« ،تعیین ارتباط بین معیارهای

و هاولکا()2010؛ کاسیگوا و همکاران( )2013و سؤاالت

حسابرسی» ،روش تحقیق براساس هدف ،از نوع کابردی

رضازاده و همکاران( )1387و گارسیا الیک و همکاران()2011

رضایت شغلی در حسابرسان با رفتارهای کاهندۀ کیفیت

است و از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع مطالعات توصیفی-

پیمایشی  ،و از لحاظ زمان ،مقطعی است؛ یعنی اینکه دادهها

دربارۀ چند صفت مورد مطالعه در مقطعی از زمان گردآوری
شده است .بهعالوه ،در این پژوهش ،نظر به اینکه روابط میان
متغیرها براساس هدف پژوهش تجزیه و تحلیل میشوند،
روش تحقیق از نوع همبستگی«مطالعات رگرسیونی» است.
جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل حسابرسان ارشد(با سابقۀ
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نظري پژوهش ،با استفاده از روش كتابخانهاي ،مباني نظري

حسابرسی  3تا 10سال) ،شاغل در مؤسسههای حسابرسی
ایران است و دالیل انتخاب این گروه از حسابرسان برای این

پژوهش به شرح زیر است:

اول اینکه این گروه ،دسته محوری در سلسلهمراتب شغلی

مؤسسههای حسابرسی هستند؛

مرتبط با رضایت شغلی از باقرپور والشانی و همکاران()1391؛
اقتباس شده است.

نتایج پژوهش

در جدول  ،1آمار توصیفی مربوط به هریک از متغیرهای

رضایت شغلی ارائه شده است.

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین همۀ

متغیرها به میانۀ آن نزدیک است و این بیانگر نرمال بودن توزیع
ضریب کشیدگی و
متغیرها است .همچنین ،خطای استاندارد
ِ

ضریب چولگی بین  2و  -2قرار دارد که بیانگر نرمال بودن
ِ

توزیع دادهها است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اصلی و

فرعی در جدول  2و  3نشان داده شده است.

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج

داشتن حداقل سه سال تجربۀ
دوم اینکه باتوجه به
ِ
حسابرسی در رابطه با موضو ِع مورد پژوهش ،رفتارها و

ل سازمانی و عوامل محیطی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت
عوام 

در این تحقیق ،متغیر وابسته ،رفتارهای کاهندۀ کیفیت

هرچه حسابرسان ،مديران و شركای مؤسسه ،عوامل سازمانی

ازطریق متغیرهای مستقل(معیارهای رضایت شغلی) ،تعیین

درک کنند ،از دفعات بروز رفتارهاي كاهندۀ كيفيت حسابرسي

نگرشهای تثبیتشده دارند.

حسابرسی است که سعی شده است تغییرپذیری در آنها
اطالعات مبنای پژوهش از
و بررسی شود .براي جمعآوري
ِ

دو روش عمده استفاده شده است :ابتدا برای تبيين ادبيات

بهدستآمده بیانگر آن است که میان ضرایب همبستگی
حسابرسی رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد ،به اين معنا كه
محیطی تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان خود را بیشتر
و
ِ

كاسته خواهد شد.
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای مستقل پژوهش

جدول  .2نتایج آزمون فرضیههای اصلی پژوهش

فردی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،آزمون فرضیههای فرعی ،تنها شامل بررسی رابطۀ میان شاخصهای عوامل سازمانی
و عوامل محیطی(فرضیههای فرعی فرضیۀ اول و دوم) با متغیر وابسته است که نتایج بهدست آمده در جدول  3ارائه شده است:
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جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای فرعی پژوهش

نتایج بهدستآمده براساس جدول  ،3بیانگر آن است که

ضرایب همبستگی حقوق و دستمزد ،ترفیعات و مشارکت
بین
ِ
ِ

کیفیت حسابرسی رد شده است .یافتههای پژوهش بهعالوه،

در تصمیمگیری از فرضیۀ اول و سبک سرپرستی ،گروه کاری

بیانگر این است که از میان متغیرهای توصیفکننده «عوامل

کیفیت حسابرسی رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد.

ترفیعات و اندازۀ سازمان ،بهترتیب با دارابودن بیشترین ضریب

و رهبری و مدیریت مؤثر از فرضیۀ دوم با رفتارهای کاهندۀ
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معنادار بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهندۀ

بحث و نتیجهگیری

سازمانی» ،مشارکت در تصمیمگیری ،حقوق و دستمزد،

همبستگی ،بیشترین تأثیر را بر بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت
حسابرسی دارند و بر همین اساس ،باتوجه به سطح معناداری

ضریب تعیین متغیرهای مذکور در آزمون آماری انجامشده،
و
ِ

باتوجه به اهمیت و تأثی ِر رضایت شغلی حسابرسان بر
کارآیی و کیفیت خدمات آنها ،در این پژوهش ،بر گسترش

بین متغیرهای حقوق و دستمزد ،ترفیعات و مشارکت در

حسابرسی تمرکز شده و نتایج بهدستآمده حاکی از وجود

معکوس و معنادار وجود دارد ،ولی بین اندازۀ سازمان با رفتار

پایههای نظری عوامل مؤثر رفتارهای کاهندۀ کیفیت
بین اکثر شاخصهای رضایت شغلی و
رابطۀ معنادار و منفی ِ

رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی است؛ البته وجود رابطۀ

معنادار بین برخی از شاخصهای مورد آزمون با رفتارهای

کاهندۀ کیفیت حسابرسی نیز تأیید نشده است ،به این صورت

که وجود رابطۀ معنادار بین عوامل سازمانی و عوامل محیطی

با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،تأیید و وجود رابطۀ

تصمیمگیری با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی رابطۀ
کیفیت حسابرسی رابطۀ معناداری وجود ندارد.
کاهندۀ
ِ

نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیۀ اول تحقیق با نتایج

پیشین کاظمی و همکاران ( ،)1390رضازاده و
تحقیقات
ِ
همکاران( ،)1387ویکری و همکاران( ،)2000و کاتاناک
و واکر( )1999همسو هستند .بهعالوه اینکه نتایج برخی از

تحقیقات رضازاده و همکاران()1387؛ پاتن )1995( 1نشان
1. Patten. D. M.
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تحقیقات رؤیایی و همکاران( )1391و هرباچ( )2001همسو

حسابرسی کوچک ،بیشتر از مؤسسات حسابرسی بزرگ است.

است .هرباچ( )2001معتقد است که آموزش حرفهای ،استقالل

موجب افزایش رضایت
است که اندازۀ مؤسسات حسابرسی
ِ
شغلی میان حسابرسان میشود ،ولی وجود رابطۀ معنادار بین

و درک کنترل کیفیت با رفتارهای کاهندۀ کیفیت ،دارای رابطۀ
معنادار است.

پژوهش تأیید نشده است .همچنین ،نتایج پژوهش کالباف 1و

میان ضرایب همبستگی متغیر مستقل ماهیتکار با رفتارهای

نتایج پژوهش باقرپور والشانی و همکاران( )1391نیز مؤید این

اندازۀ سازمان با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی در این

همکاران( )2000نیز این رابطه را تأیید نکرده است.

از میان متغیرهای توصیفکننده «عوامل محیطی» ،سبک

کاری و روابط مناسب در میان کارکنان ،فضای مناسب شغلی

نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،بیانگر آن است که

کاهندۀ کیفیت حسابرسی وجود ندارد .این در حالی است که
کنترل کیفیت و
مالونه و رابرتز( )1996معتقدند که حسابرسان،
ِ

سرپرستی ،گروه کاری ،رهبری و مدیریتمؤثر ،شرایط کاری و

روشهای بررسی و نیز تنبیهات مؤسسۀ خود را بهخوبی درک

بیشترین تأثیر را بر بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

حسابرسی مرتبط است .همچنین ،نتایج تحقیقات آنان نشان

امنیت شغلی ،بهترتیب ،با دارابودن بیشترین ضریب همبستگی،

دارند و بر همین اساس ،باتوجه به سطح معناداری و ضریب

تعیین متغیرهای مذکور در آزمون آماری انجامشده ،بین سه
متغیر توصیفکنندۀ عوامل محیطی ،شامل سبکسرپرستی،

گروه کاری و رهبری و مدیریت مؤثر با رفتارهای کاهندۀ
کیفیت حسابرسی رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد ،ولی بین

متغیرهای شرایط کاری و امنیت شغلی حسابرسان با رفتارهای
کاهندۀ کیفیت حسابرسی رابطۀ معناداری وجود ندارد .این

در شرایطی است که در تحقیق انجامشده ازسوی باقرپور
والشانی و همکاران( ،)1391عنوان شده است که بین همۀ

مؤسسات حسابرسی
وجود دارد .بلکویی ،)1989( 2کارکنان
ِ

را مهمترین و اساسیترین داراییهای آنها برمیشمرد و بر

حسابرسان سطوح باالتر که به تأیید و تشویق کمتری
داد،
ِ
مرتکب رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی
نیازمندند ،کمتر
ِ
میشوند.

در ارتباط با فرضیۀ چهارم تحقیق ،نتایج رگرسیون آماری

بیانگر آن است که بین ضرایب همبستگی عوامل فردی با
رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی رابطۀ معناداری وجود

ندارد.

در این خصوص ،مبانی نظری و نتایج تحقیقات

یعقوبنژاد و همکاران( ،)1391محمدی( ،)1390کاسیگوا

و همکاران( ،)2013گارسیا الیک و همکاران( ،)2011کرام

و همکاران( ،)2008هرت و همکاران()2008؛ ویدنمییر و
رامامورتی( )2006و نتایج بهدستآمده ،آزمون فرضیههای اول

اهمیت رضایت شغلی آنها تأکید میکند .موفقیت مؤسسات

و دوم این پژوهش را تأیید کردهاند مبنی بر اینکه عوامل

کارکنان ،راضی نگهداشتن و حفظ آنان بستگی دارد .بر همین

حسابرسی تاثیر میگذارند .البته بررسی و کنکاش در ادبیات

حسابرسی به میزان توانایی مدیران در ایجاد انگیزه برای

اساس ،انجام تحقیقات در زمینۀ نیروی انسانی مؤسسات

حسابرسی برای شناسایی عوامل مؤثر بهمنظور ایجاد فضای
کاری مناسب و ایدهآل برای کارکنان ،بهطوری ضروری است

که به افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای آنان منجر شود.
نتایج آزمون فرضیههای دوم با نتایج بهدستآمده از
3. Weidenmier et al.

محیطی ،سازمانی و موضوعی بر رفتارهای کاهندۀ کیفیت

تحقیقات پیشین ،نشان میدهد که نتایج این تحقیقات
در خصوص تأثیر این عوامل یکسان نیست .برای مثال،

ویدنمییر و همکاران )2006( 3معتقدند با پیشرفت فناوری
شدن اطالعات مالی ،حسابرسی از
اطالعات و پیچیدهتر
ِ
موضوعاتی است که بهطور دائم نیاز به بهروزآوری و ارتقای
1. Clabaugh, C. A.
2. Belkaoui
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کیفیت دارد .و شخصیت ،رفتار و رضایت شغلی حسابرسان

نیز قابل مقایسه باشد .ازاین رو ،براساس نتایج تحقیق ،توجه به

ازسوی دیگر ،مرهات و هاولکا( )2010در انجام پژوهشی

دفعات بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی را کاهش

روشهای جمعآوری اطالعات بهطور گروهی ،که یکی

میگیرند ،انتظار دارند متناسب با مسئولیتی که به آنان محول

نقش بهسزایی در اینباره دارد،

بهمنظور تدوین نظریۀ فرایند حسابرسی و بهکارگیری

دهد .همچنین ،حسابرسانی که در پستهای باالتری قرار

از اهداف این پژوهش ،بررسی تجربی عوامل تأثیرگذار بر

میشود ،حقوق بیشتری دریافت کنند .بنابراین ،همانطور که

شاخص تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی را مشاهده کردند،

حقوق و دستمزد منب ِع اصلی رضایت شغلی نیست.

رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی است ،بیش از 260
اما فقط توانستند عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی را بهطور
اسمی طبقهبندی کنند و موفق نشدند در تأیی ِد چارچوب نظری

پژوهش خود ،مستندات عینی ارائه دهند.

پیشنهادهای پژوهش

نتایج تحقیق نیز نشان میدهد ،از بین عوامل سازمانی ،تنها
ــ حسابرسان از بدو ورود به مؤسسه انتظار دارند

که به مرور زمان ،به ردههای باالتر ارتقا یابند؛ از این رو،

طبیعی است که عدم توجه به ترفیعات شغلی نیز ممکن

است موجب بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی شود.

سهیمکردن حسابرسان در اطالعات و شرکتدادن آنان در

برای افزایش درک رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی و

تصمیمگیریهای روزانه و آتی ،نیازهای پایهای آنان را به تعلق

کیفیت حسابرسی در ایران ،پیشنهادهایی در دو بخش ارائه

دفعات بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی
کاهش تعداد
ِ

عوامل مؤثر بر آن و توسعۀ ادبیات در این زمینه و نیز بهبود
شده است .این پیشنهادها باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش و
آزمون فرضیهها در قالب پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی

برای انجام پژوهشهای آتی تقسیمبندی شدهاند.
 .1پیشنهادهای کاربردی
Journal of Economic Business Research, Vol. 9, No. 19, Summer 2018

این مسئله و برطرفکردن این نیاز برای حسابرسان ،میتواند

جامعۀ حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی:

ــ باتوجه به نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیههای

پژوهش و با درنظرگرفتن اینکه عوامل انسانی مانند رضایت
شغلی نقش بهسزایی در رفتار افراد دارند ،پیشنهاد میشود
مؤسسات حسابرسی ،نسبت به این مسئله و سرمایهگذاری

الزم درخصوص افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان خود،
اقدامات مؤثری بهعمل آورند .زیرا داشتن کارکنانی با رضایت

شغلی باال ،باعث ارائۀ خدمات حسابرسی با کیفیت باالتری

میشود و درنتیجه ،این موضوع به بقای مؤسسات حسابرسی

نیز کمک شایانی خواهد کرد،

داشتن و احساس اهمیت کردن برآورده میکند و درنهایت ،به
منجر میشود.

ــ جامعۀ حسابداران رسمی و مدرسان دروس حسابرسی

در آموزش مباحث مربوط به آیین رفتارهای حرفهای باید به

نقش عوامل انسانی و بهخصوص رضایت شغلی توجه ویژهای
داشته باشند و افراد شاغل در حرفه را بیشتر با این موضوعات
آشنا کنند.

سازمان حسابرسی ،مرجع تدوین استانداردهای
حسابرسی:

ــ باتوجه به اینکه در رابطه با فرهنگ سازمانی مؤسسات

حسابرسی و چگونگی تأثیرگذاری عوامل محیطی این
مؤسسات بر کیفیت حسابرسی و نیز ،تأثیرگذاری این عوامل

در فرد برای تصمیمگیری در شرایط مختلف ،شواهد تجربی
اندکی وجود دارد و از طرف دیگر ،باتوجه به موقعیت خاص

حرفۀ حسابرسی در کشور ،توجه به کیفیت کار و اظهارنظرهای
ارائهشده ازسوی حسابرسان ،موضوعی است که باید مورد توجه

ــ از آنجا که بیشتر افراد برای گذران زندگی نیاز به حداقل

مؤسسات حسابرسی قرار گیرد ،چراکه این موضوع به حفظ

کافی باشد و سپس با آنچه در سطح جامعه پرداخت میشود

از این رو ،مؤسسات حسابرسی با انتخاب سرپرستان شایسته

معینی از درآمد دارند ،در مرحلۀ اول ،باید درآمد حاصل از شغل

جایگاه و ماندگاری مؤسسات در بلندمدت کمک خواهد کرد.
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شده است خدمات پژوهشی ،ازقبیل دسترسی به کتابها،

و آموزش مستم ِّر آنان درخصوص نحوۀ برخورد مناسب با
زیردستان و نیز فراهمساختن محیط و شرایطی که در آن،

مجالت ،آمار ،بانکهای اطالعاتی و  ...در کشور بهراحتی

موجب کاهش تعداد دفعات بروز رفتارهای کاهندۀ کیفیت

هریک از تحقیقات مذکور است و ازسوی دیگر ،فرهنگ غلط،

حسابرسان با یکدیگر روابط صمیمی و دوستانه داشته باشند،

حسابرسی خواهد شد ،کیفیت خدمات آنان افزایش مییابد
و درنتیجه ،موجب تداوم فعالیت آنان در درازمدت میشود.

ــ باتوجه به نقش اساسی سازمان حسابرسی در تدوین

استانداردها و دستورالعملهای حسابرسی ،پیشنهاد میشود

در تدوین دستورالعملهای مربوط به ارزیابی کنترل کیفیت
مؤسسات ،توجه ویژهای به عوامل انسانی مبذول شود.
 .2پیشنهاد برای انجام پژوهشهای آتی

ممکن نباشد .بخشی از این مشکل ،ناشی از فقدان یا کمبود

سبب خصوصی تلقیکردن این موارد شده است و درنتیجه،
ِ
افراد و مؤسسات بهنوعی از انتقال یافتههای خویش به
دیگران خودداری میکنند .از طرف دیگر ،متغیرهای ناخواسته

که ممکن است حاصل طرحها و روشهای ویژهای باشند که
در پژوهش استفاده میشوند ،غالب ًا بهگونههای مختلف ،اعتبار

درونی و بیرونی پژوهش را به مخاطره میاندازند .البته در
تحقیقات علوم رفتاری ،کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل
غیرممکن است؛ اما به هر حال ،در این پژوهش سعی شده

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر برای

است تا ح ِّد امکان ،این عوامل ،پیشبینی و تمامی احتیاطهای

ــ اجرای پژوهش در زمینۀ بستر و بافت هریک از اجزای

به هر حال ،برخی از محدودیتهای موجود در راستای

پژوهشهای آتی ضروری بهنظر میرسد:

رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی ،باتوجه به پیامدهای آن
رفتارها؛

ــ بررسی ارتباط بین فرهنگ و رفتارهای کاهندۀ کیفیت

حسابرسی(زیرا معیارهای رضایت شغلی خود بهنوعی برگرفته

از فرهنگ است)؛

ــ بررسی رابطۀ بین تردید حرفهای و رفتارهای کاهندۀ

ــ بررسی رابطۀ بین انگیزش و رفتارهای کاهندۀ کیفیت

حسابرسی؛

ــ بررسی رابطۀ بین قدرتمندسازی کارکنان(که رویکردی

مدیریتی در رفتار است که براساس آن به کارکنان اختیار

اساسی داده میشود تا خود تصمیمگیری کنند) و رفتارهای

کاهندۀ کیفیت حسابرسی.

محدودیتهای پژوهش

پژوهشگران همواره در تحقیقات خود با محدودیتهایی

مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را

ارکان پژوهش ،دسترسی به آمار
نشان میدهند .از عمدهترین
ِ

و اطالعات است .در این زمینه مشکالتی وجود دارد که موجب

انجام این پژوهش به شرح زیر است:

 .1محدودیتهای ذاتی تحقیقات پرسشنامهای

باتوجه به اینکه اطالعات مربوط به این پژوهش

ازطریق پرسشنامه جمعآوری شده است ،مانند همۀ
تحقیقات پرسشنامهای ،یکی از محدودیتهای این پژوهش،

محدودیتهای ذاتی پرسشنامه و این موضوع است که امکان
کل جامعۀ حسابرسان نباشد.
معر ِف ِّ
دارد نمونۀ گردآوریشده ّ
 .2فقدان بودجۀ الزم براي اجرا و پيشبرد کار

صرف
هر کار پژوهشی در مراحل مختلف خود ،نيازمن ِد
ِ
هزينههاي مالي است که مسلم ًا تحقيقات دانشجويي بهدليل
شرايط خاص محقق از اين موضوع مستثنا نيست.

مرجعها

اعرابی ،حسن و ساعتچی ،محمود .1379 .تجزیه و تحلیل عوامل
مؤثر بر رضایت شغلی حسابرسان(پایاننامۀ کارشناسی ارشد)،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
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کیفیت حسابرسی؛

الزم بهمنظور کاهش آنها بهکار گرفته شود .
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ایاالت علمداری ،رسول؛ بهرامفر ،نقی؛ اسالمی بیدگلی ،غالمرضا.

 .1376بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابرسان در

مؤسسات حسابرسی ایران(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه

تهران.

باصری ،سعید و نیکبخت نوروش ،ایرج .1384 .بررسی رضایت
شغلی در میان حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی

و حسابداران واحدهای تجاری و مقایسۀ رضایت شغلی دو

گروه(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه تهران.

باقرپور والشانی ،محمدعلی؛ ساعی ،محمدجواد؛ شعنی،
سیداسماعیل« .1391 .تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با

عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی آنان» ،پژوهشهای تجربی

حسابداری .65-94 ،6

سعدی ،رسول؛ قلیپور ،آرین؛ قلیپور ،فتانه« .1389 .بررسی اثرات
شخصیت سرمایهگذاران و خطاهای ادراکی در سرمایهگذاری

آنها در بورس اوراق بهادار تهران» ،تحقیقات مالی ،دانشکدۀ
مدیریت دانشگاه تهران.

شرتز ،بروس ای .1371 .بررسی و برنامهریزی زندگی تحصیلی و
شغلی .ترجمۀ طیبه زندیپور .تهران :انتشارات فردوس.

شلیله ،محمد« .1384 .کیفیت :تصویر خرد ،تصویر کالن» ،مجلۀ
حسابرس ،68-69 ،30

قدیری ،جوانشیر .1389 .رضایت شغلی حسابداران رسمی
و ارتباط آن با نواحی کاری کانون کنترل و متغیرهای

جمعیتشناختی(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه مشهد.

پوریانسب ،امیر« .1385 .بهسوی چارچوب مفهومی حسابرسی»،

کاظمی ،جواد .1388 .تأثیر قرارداد روانی بین حسابرس و

حافظنیا ،محمدرضا .1384 .مقدمهای بر روش تحقیق در علوم

حسابرسی(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشکدۀ اقتصاد و

حساس یگانه ،یحیی و قنبریان ،رضا« .1385 .کیفیت حسابرسی

کاظمی ،جواد؛ عرب صالحی ،مهدی؛ ذولفعلیزاده ،مهرداد.1390 .

مجلۀ حسابدار رسمی.60-93 ،

انسانی .چاپ یازدهم .انتشارات سمت.

از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی» ،مجلۀ حسابدار رسمی،

.1-47

حساس یگانه ،یحیی و منصوری ،فردین« .1389 .روشی برای

Journal of Economic Business Research, Vol. 9, No. 19, Summer 2018

و حسابرسی .40

مؤسسههای حسابرسی بر رفتارهای کاهندۀ کیفیت
حسابداری دانشگاه اصفهان.

«بررسی رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد

روانی و تعهدات عاطفی سازمان» ،مجلۀ دانش حسابداری ،5

.127-147

اعمال مراقبت حرفهای و آموزش کارورزان بههنگام اجرای

کمپ ،استوارت .1373 .روانشناسی اجتماعی کاربردی .ترجمۀ

خاكي ،غالمرضا .1384 .روش تحقيق در مديريت .چاپ اول .مركز

کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابرسی .استانداردهای حسابرسی.

رضازاده ،جواد؛ رجبزاده ،علی؛ دوانیپور ،ایرج« .1387 .تأثیر

کمیتۀ مسئول تدوین بیانیههای مفاهیم بنیادی حسابرسی.1371 .

عملیات حسابرسی» ،فصلنامۀ حسابرس.84-92 ،
انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي.

عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزۀ آنها

برای تداوم همکاری با مؤسسههای حسابرسی» ،بررسیهای

حسابداری و حسابرسی .51

رؤیایی ،رمضانعلی؛ حساس یگانه ،یحیی؛ طالبنیا ،قدرتاهلل؛
جلیلی ،صابر« .1391 .ادراک حسابرسان از رهبری مورد
اعتماد و فرهنگ اخالقمحور بر رفتارهای کاهندۀ کیفیت
حسابرسی» ،فصلنامۀ علوم مدیریت ایران .1-22 ،25

سجادی ،حسن و ابراهیمیمند ،مهدی« .1384 .عوامل فزایندۀ

استقالل حسابرسان مستقل» ،فصلنامۀ بررسیهای حسابداری

فرهاد ماهر .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.

 .1373چاپ دوم .سازمان حسابرسی.

بیانیۀ مفاهیم بنیادی حسابرسی .ترجمۀ علی نیکخواه آزاد.

چاپ دوم .سازمان حسابرسی.

کورمن ،آبراهام .1378 .روانشناسی صنعتی و سازمانی .ترجمۀ
حسین شکرکن .چاپ ششم .تهران :انتشارات رشد.

محمدی ،محمد .1390.رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای
کاهندۀ کیفیت حسابرسی(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشکدۀ
اقتصاد و حسابداری دانشگاه تهران.

مقیمی ،سیدمحمد .1385 .سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی.
چاپ ششم .انتشارات ترمه.
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