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چكيده
هدف اين پژوهش ارائه الگويي تفسيري/ساختاري از مضامينِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي
حسابرس با شرکاء بود .در اين پژوهش که مبتني بر روش شناسي کيفي و کمي است ،ابتدا  ۱۵نفر از
خبرگان دانشگاه در حوزه حسابداري و مالي در بخش فراتحليل و دلفي مشارکت داشتند تا مولفهها و
گزارههاي قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با شرکاء را از ميان  ۵۶پژوهش مشابه اوليهي
شناسايي و براساس تکنيک ارزيابي انتقادي آنها را غربال نمايد تا ضمن شناسايي مولفه ها ،گزارههاي
پژوهش در قالب چک ليستهاي امتيازي مدون گردند تا در گام دوم به منظور رسيدن به کفايت نظري
مولفه و گزارههاي شناسايي شده ،از تحليل دلفي استفاده شود .در بخش کمي با مشارکت  ۲۱نفر از شرکاي
حسابرسي که از طريق نمونهگيري همگن-دردسترس انتخاب شده بودند ،با استفاده از پرسشنامههاي
ماتريسي تالش شد تا گزارههاي شناسايي شده در طيفي از تاثيرگذارترين تا کماثرترين مضامين گزارهاي
اليهبندي شوند .نتايج در بخش تحليل کيفي از وجود  ۲مولفه اصلي در قالب  ۱۱مضمون گزارهاي نهايي
مبتني بر کفايت نظري حکايت دارد و در بخش کمي مشخص شد تقويت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بين
شريک با حسابرس؛ تقويت فرهنگ اشتراکگذاري تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقاي تعامالت
اثربخش و تقويت باورهاي حسابرس نسبت به ضوابط و رويههاي حرفهاي حسابرسي به عنوان
تاثيرگذارترين مضامينِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با شرکاء تعيين گرديدند.
ن قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با شرکاء؛ تحليل دلفي؛ تحليل جامع
کليد واژهها :مضامي ِ
تفسيرمندانه و ساختارگرايانه

 1دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 2دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،شاهرود ،ایران (نویسنده مسئول) mrab830@yahoo.com

 3استادیار ،گروه حسابداری ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران

 / 2حسن سرحدي ـ محمدرضا عبدلي ـ رويا ايري

همکاران )۲۰۱۲( 7در عرصههاي حسابداري؛ مالي و

مقدمه

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

يک موسسه حسابرسي در قالب ساختار سازماني

حسابرسي توسعه پيدا يافتند و اشتراک دستاوردِ علمي

زماني موفق عمل خواهد نمود که براساس ويژگيهاي

در اين زمينه شکلگيري مدلهاي ذهني افراد در قالب

روانشناختي قابليت الزم براي ايجاد يک تعامل

دريافت محرکهايي از سرپرستان و مديران خود

بلندمدت بين حسابرسان با شرکاء را ايجاد نمايد .در

ميباشد که به فرد يک حس خودکارآمدي و مهارت

واقع شناختِ ويژگيهاي روانشناختي منابع انساني

در مديريت تعامالت انساني (در حقيقت يک نقشه

ميتواند موجب دستيابي يک مزيت رقابتي پايدار در

ذهني از روابط سازماني يا شغلي) ميدهد ،که باعث

محيط دائما درحال تغيير باشد (ميرمحمدي و

مسئوليتپذيري بيشتر در عملکردهاي حرفهاي خواهد

همکاران ،)۱۳۹۶ ،محيطي که اگر يک موسسه

شد .وجود قراردادهاي روانشناختي مستحکم در ادراک

حسابرسي بتواند تناسب مناسبي بين توانمنديهاي

و باور افراد به ندرت تغيير خواهد اما نقض هريک از

خود با آن ايجاد نمايد ،قادر خواهد بود به موفقيت

تعهدات متقابل ميتواند باعث نقض اين قرارداد گردد

دست يابد .در واقع ايجاد تعامالت بين فردي در قالب

(هربيچ .)۲۰۱۰ ،8اما گسترش اين مفهوم در تعامالت

قراردادهاي روانکاوانه يک ساختار منسجم را ايجاد

حرفهاي بين شرکا و حسابرسان به طور گسترده به بعد

خواهد نمود ،که اين ساختار باعث شکلگيري

از رسواييهاي مالي در اوايل قرن بيست و يکم بر

نگرشها و ادراکهاي منسجم از فرآيندهاي متعهدانه و

ميگردد ،جاييکه که نهادهاي بينالمللي قانون «»SOX

مسئوالنهي شرکتها خواهد شد (واعظي و همکاران،

را به منظور اصالحات حسابداري ،جهت بهبود

 .)۱۳۹۷اين مفهوم در موسسههاي حسابرسي به منظور

حاکميت شرکتي و احياي اعتماد سرمايهگذاران

بررسي روابط متقابل از جمله حقوق؛ مسئوليتها،

تصويب نمودند (هريس .)۲۰۱۴ ،9عمق و وسعت اين

تعهدات و الزامات بين شرکا با حسابرسان معنا مييابد.

قانون هم مشروعيت و هم مکانيزمهاي موردنياز براي

چارچوبي که اگر براساس تعهدات متقابل ايجاد گردد

حمايت از اصالحات وسيع قراردادهاي روانشناختي را

باعث ايجاد همنوايي در عملکردهاي متعهدانه خواهد

بين حسابرسان با شرکاي حسابرسي به صورت متقابل

شد (مالنظري و اسماعيليکيا .)۱۳۹۳ ،هرچند اين واژه

فراهم نمود .در حرفه حسابرسي ،درحاليکه رابطه
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کارفرما ـ کارمند ،همچون ساير ساختارهاي سازماني به

براي اولين بار توسط آرگريس )1960( 1و لوينسون

( )19۶۲در رابطه با تعامالت بين فردي در رفتار

صورت روتين وجود ندارد ،اما ديگر اشکالِ قرارداد

3

روانشناختي در قالب وابستگيهاي شغلي و حرفهاي

( )۱۹۸۹آن را يک قرارداد در تمامي تعامالت اجتماعي

ايجاد ميشود که منجر به توسعه عملکردهاي تعاملي

تعريف نمود که ضمن وجود اعتماد به عنوان سنگ بنا

بين حسابرسان با شرکاء خواهد شد .سه نوع اوليه

براي تکامل آن در هر حرفهاي ،اين قرارداد را مبتني بر

روابط که از شکلگيري قراردادهاي روانشناختي

مجموعهاي از باورهايي از يک فرد در مورد شرايط و

حمايت ميکند عبارت است از )1 :ارتباط متقابل

الزامات حرفهاي و تعهدات متقابل دربارهي آن تعريف

حسابرس نسبت به حسابرس و شريک  )2ارتباط

نمود .قراردادهاي روانشناختي به واسطه اهميت آن در

متقابل حسابرس نسبت به حرفه حسابرسي و )3

علم رفتار سازماني ،در طي زمان توسط محققاني

ارتباط متقابل حسابرس نسبت به موسسه حسابرسي

سازماني و صرفا مديريت مطرح شد ،اما روسو

همچون فِلئود و همکاران
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()۲۰۰۱؛ بارنيس و
6

آيچينگِر)۲۰۱۰( 5؛ پِپِر و همکاران ()۲۰۱۳؛ مِتز و
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(ريبورن و استِرن  .)۲۰۱۹ ،در واقع ،اين روابط در
خلق يک مجموعه از قراردادهاي روانشناختي که به
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طور وظيفهاي بهم مرتبط هستند ،نقش متقابلي را ايفا

مضامينِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي

مينمايند .هرچند ،طرف ديگر يعني جامعه و يا

حسابرس با شرکاء ميباشد.

ذينفعان ،که بايد به عنوان يک عضو مهم در رابطه
حسابرسي در نظر گرفته شود ،اغلب چه در تئوريهاي
اين عرصه و چه در بسط رفتار سازماني در اين عرصه
ناديده گرفته ميشود (عربصالحي و همکاران.)۱۳۹۰ ،

مباني نظري
قراردادهاي روانشناختي الگوها وطرح وارههاي
ذهني را براي افراد شکل ميدهد (روسو .)2001 ،11که

قراردادهاي روانشناختي ،بنظر ميرسد که هم از نظر

سازمان را تعريف مينمايند .براين مبنا نوع قراردادهاي

دروني ،و هم از نظر نيازها و انتظارات سهامداران به

روانشناختي و الگويي که ميان افراد و سازمانها ايجاد

عنوان ذينفعان جامعه ،چندان نتوانسته است در حرفه

مينمايد و نيز شکست و يا تغيير در آن قراردادها ،چه

حسابرسي نقش تعيين کنندهاي را ايفا نمايد .اما

در سطح تحليل خرد و چه کالن سازماني ،اثراتي در

همانطور که بيان گرديد به دليل رابطه متعالي

رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد .قراردادهاي

حسابرسان با يکديگر و حسابرسان با موسسه ،الزم از

روانشناختي از آنجاکه يک مدل ذهني هستند،

منظر معنايي و مفهومي ،اين تئوري مورد بررسي و

نميتوانند به خودي خود ارزشآفرين باشند اما طرح

واکاويي قرار گيرد .چراکه بنا به وجود نيازهاي

وارههاي ذهني سبب اقداماتي در افراد ميشود که آنها

نامحدود انسانها به عنوان حسابرسان در اين عرصه

منجر به رفتارهاي ارزشآفرين براي سازمان ميگردد.

همچون هر عرصهاي ديگر ،لزوم توجه به کارکردهاي

در واقع ازآنجاکه قراردادها در ذهن افراد شکلگرفته و

روانشناختي بيش از پيش احساس ميشود .در واقع

رضايت يا عدم رضايت از آنها خود را در آيينه رفتار

وجود فشارهاي شغلي و استرس در اين حرفه امروز

و نگرش کارکنان نشان ميدهند ،شناسايي اين ابعاد

باعث شده است ،قراردادهاي روانشناختي در تعامالت

نحوهي تأثيرگذاري قراردادهاي روانشناختي بر آنها

حرفهاي حسابرسي ،به عنوان يک مزيت مثبت يا منفي

اهميت بيشتري مييابد .پژوهشهاي زيادي مثل

به توسعه يا عدم توسعهي کارکردهاي رقابتي کمک
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کاواناق و نوا 1999 ،؛ چوبس 2002 ،؛ پازرفال و
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نمايد و باعث شود تا يک موسسه در فضاي رقابتي

هاکان  2010 ،در مورد قراردادهاي روانشناختي

قابليتها و ظرفيتهاي توسعهاي اثربخشتري را

صورت گرفته است .مدل زير يک مدل جامع در مورد

نسبت به ساير موسسههاي ديگر تجربه نمايد .لذا

ابعاد قراردادهاي روانشناختي و تاثيرات آن بر سازمان

هدف اين پژوهش الگوسازي کيفي/تعاملي ()IQA
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ميباشد که توسط پازرفال و هاکان  2010 ،ارائه شده
است.

شکل  :1مدل قراردادهاي روانشناختي (منبع :پازرفال و هاکان)2010 ،
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بنابراين مجموعهي موجود از تئوريهاي مربوط به

بر آن اساس افراد انتظارات و حدود تعامل خود با
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در تحليل روابط فرد با سازمان همواره واقعياتي

حمايت چنين رفتارهايي از زيردستان از طريق

وجود دارد که اين رابطه را پيچيده تر از آنچه

ارتباطات دو طرفه تقويت پاداش و تصميمگيري ها .در

تحليلگران در قالب روابط استخدامي به تصوير

واقع رهبر نه تنها به صراحت بر اهميت اخالق تاکيد

ميکشند ،مينمايد.

ميکند ،بلکه رفتارهاي اخالقي را نيز تقويت ميکند و
قبل از تصميم پيامدهاي اخالقي تصميمش را ارزيابي

عوامل کليدي قرارداد روانشناختي

ميکند (برون و همکاران .)2005 ،18بعبارت ديگر،

همانطور که در مدل مشاهده ميفرماييد ،دو عامل

رهبري اخالقي شکلي از رهبري است که نيازمند

کليدي در ايجاد يک قرارداد روانشناختي ،جو سازماني

توسعهي استانداردهاي اخالقي براي ادارهي رفتارهاي

و نوع رهبري مناسب و ارتباط تعاملي با کارکنان است.

کارکنان و اجراي اين استانداردها در رفتارهايشان
است .همچنين ميتوان گفت رهبري اخالقي تالشي

 جو سازماني
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جو سازمان ،مشتمل بر مجموعه اي از مشخصه

براي گسترش عدالت ميباشد که از طريق احترام به
ويژگيهاي فردي ديگران و ترکيبي از ويژگيهاي
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هاي سازماني است ﻛه بـه صـورت مسـتقيم و يـا

صداقت ،قابليت اعتماد و  ...صورت ميگيرد (ايلماز،19

غيرمستقيم توسط ﻛارﻛنان سازمان ادراك ميشوند و بر

.)2010

رفتار آنان تأثير ميگذارنـد .جو يا اقليم سازماني
اصطالح وسيعي است که به ادراک کارکنان از محيط

مباحث رواني در قرارداد روانشناختي

عمومي کار در سازمان اطالق شده و متأثر از سازمان

 انتظارات متقابل در قراردادهاي روانشناختي

رسمي ،غير رسمي ،شخصيت افراد و رهبري سازماني

قول يا تعهدي دو جانبه بين سازمان و فرد در مورد

است .به طور ساده تر ،مجموعهاي از خصوصيات

برنامههاي آينده ميباشد ،پرداختي که در ازاي تالش

داخلي سازمان که موجب تمايز سازمانها از يكديگر

کارمند ميبايست پرداخت گرديد و پذيرشي که نشان

شده و در رفتار اعضاء آنها تأثير دارد جو سازماني

ميدهد هر دو گروه داوطلبانه وارد قرارداد شدهاند و

ناميده ميشود .به عبارت دقيقتر ،جو عبارت از کيفيت

مفاد آن را پذيرفتهاند .در قراردادهاي رسمي،

نسبتاً پايدار محيط سازمان که کارکنان آن را تجربه

نيازمنديها و انتظارات شغلي قبل از استخدام بصورت

کرده ،بر رفتار آنان تأثير گذاشته و مبتني بر ادراک

دقيق و روشن تعريف ميشود ،و کارمند بر مبناي آنها

جمعي رفتار در سازمان ميباشد .تعريف جو سازماني

هزينه و منافع خود را دنبال و طلب ميکند .اما

به عنوان مجموعهاي از خصوصيات داخلي از جهتي

قراردادهاي روانشناختي مبتني بر انتظارات و

مشابه تعاريف اوليه از شخصيت است .در واقع جو

احساسات دروني فرد ميباشد .يعني فرد انتظار دارد در

يک سازمان تقريباً ميتواند شخصيت سازمان در نظر

مقابل تالش و کوشش فردي نيازهاي فرد برآورده

گرفته شود؛ يعني نسبت جو به سازمان ،مثل شخصيت

گردد ،و در تحت اين شرايط کارمندان ميفهماند که

به فرد است (آبرونف.)2006 ،17

در مقابل سهمي که در سازمان دارند انتظار چه نوع
پاداشي را ممکن است داشته باشند (بهري.)2009 ،20

 رهبري اخالقي

از مديريت انتظار ميرود با کارکنان عادالنه رفتار کند،

رهبري اخالقي يعني نشان دادن رفتار هنجاري

محيط کاري مناسبي براي آنان فراهم نمايد و به

مناسب از طريق اقدامات شخص و روابط بين فردي و

قراردادهاي توافق شده عمل نمايد .در مقابل از کارکنان
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انتظار ميرود با به نمايش گذاردن يک نگرش خوب،

داشتن رفتار بيطرفانه و جوانمردانه با کارکنان در محل

بتعيت از دستورات و نشان دادن وفاداري به سازمان،

کار است (طبائيان و توکلي .)1395 ،عدالت سازماني

به اين قرارداد پاسخ دهند (سکيگوچي.)2007 ،21

ميتواند بر روي قرارداد روانشناختي و نقض آن نيز

چنانچه سازمان نتواند به تعهدات خود عمل کند ،نقض

تأثير بگذارد .بر اساس عدالت سازماني کارکنان سازمان

قرارداد روانشناختي روي ميدهد .اين نقض قرارداد

در روابط و تعامالت خود با سازمان داراي انتظارات و

ممکن است تاثيرات منفي از جمله کاهش رفتار

باورهايي هستند که برآورده نشدن آنها ممکن است

کاهش

منجر به نقض قرارداد روانشناختي آنها با سازمان شود.

رضايتمندي شغلي و افزايش ترک شغل را در پي

نقض قرارداد روانشناختي ناشي از درك بيعدالتي در

داشته باشد (روسن و همکاران.)2009 ،22

سازمان ميتواند نتايج زيان باري به همراه داشته باشد

شهروندي

و

عملکرد،

کاهش

تعهد،

که منجر به کاهش تعهد سازماني ،افزايش رفتارهاي
 اعتماد سازماني در قرارداد روانشناختي

غير اخالقي و خرابکاري در سازمان و ترك خدمت

آن ،فرد تمايل دارد تا آسيب پذيري در مقابل ديگري

بايد انتظارات و تعهدات کارکنان را به خوبي بشناسند

را بپذيرد و بر مبناي انتظارات مثبت از رفتار ديگري،

و عواملي که منجر به نقض قرارداد روانشناختي

عمل کند (روسو و همکاران .)1998 ،23اعتماد در

کارکنان ميشود ،را کاهش دهند (کرو و همکاران،28

سازمان به جوي داللت دارد که در آن کارکنانبه

 .)2012بعبارت ديگر ،نقض قرارداد روانشناختي به

تصميمات و سياستهاي مديران ارشد اطمينان دارند و

ارزيابي کارکنان از بيعدالتي و نابرابري مرتبط است.

مديريت از تعهد ،کارداني و تالش کارکنان مطمئن

اين بيعدالتيها ميتوانند بر اثر عوامل مختلفي رخ

است .بعبارت ديگر ،اعتماد باوري است که کارکنان

دهند که ممکن است مالي و نتيجه پرداخت نامناسب

نسبت به رعايت انصاف در مورد حقشان از جانب

باشد و ميتواند رواني و نتيجه تعارض کار با

سازمان دارند (يعقوب و همکاران .)2010 ،24نکتهي

شخصيت کارکنان ،عدم احترام به جايگاه آنها و بها

مهم اينست که ايجاد قرارداد روانشناختي منوط به

ندادن باشد (طبائيان و توکلي .)108 :1395 ،در نهايت

اطمينان از توانايي طرفين به انجام آنچه از او انتظار

بايد توجه داشت عدالت سازماني ميتواند از طريق

ميرود ميباشد ،منطقي به نظر ميرسد که وجود

تقويت قرارداد روانشناختي احساس خوب بودن به

اعتماد بر سطح قراردادهاي روانشناختي تاثير گذار

کارکنان بدهد (کسر و بوتيگيگ.)2015 ،29

باشد (کينگ شات و پکوتيچ.)2007 ،25

مدل سه بعدي قراردادهاي روانکاوانه تعاملي
 عدالت در قرارداد روانشناختي
عدالت سازماني به ادراك کارکنان از انصاف 26و
رفتارهاي عادالنه شغلي اشاره ميکند .رعايت عدالت

ماگوئر و همکاران )۲۰۰۳( 30يک مدل سه اليهاي
براي تدوين ابعاد قرادادهاي روانکاوانه طي پژوهشي بر
روي رويکردهاي متخصصان مالي ارائه نمود.

يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر بقاي سازمان و حفظ

در اين مدل ،افراد به عنوان محرکهاي سازماني در

سالمت آن در بلندمدت است؛ عدالت سازماني به

اساسيترين سطح يعني در سطح تبادلي ،به واسطه

احساس دروني افراد از بيطرفي داللت دارد (دي فابيو

تالش و تحمل فشار و مسئوليت پذيري که ميپذيرند،

و پاالزچي .)2012 ،27در واقع عدالت سازماني به

حقوق و مزايا دريافت مينمايند.

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

روسو اعتماد را حالتي رواني ميداند که بر اساس

ميشود؛ بنابراين سازمانها براي حفظ سرمايه انساني

 / 6حسن سرحدي ـ محمدرضا عبدلي ـ رويا ايري

شرکاء قرار ميگيرد .در نهايت به لحاظ منطق
سطح
تبادلی

سطح
رابطهای

گردآوري دادهها از نوع استقراء-قياسي است چراکه در
بخش کيفي ابتدا با اتکا به رويکرد استقرائي ،گزارههاي
قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با

سطح
کارراههای

شکل  :2مدل سه بعدي قراردادهاي روانکاوانه در تعامالت
در سطح دوم که کار راههاي قرار گرفته است،
افراد با فرض اينکه تعهد به شغل و سازمان با مسير
کارراهه در بازار کار داخلي و يا تحصيل و آموزش
سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

قابل مبادله ميباشد ،تالش مينمايند ظرفيتهاي
عملکردي خود را ارتقاء بخشند تا به نيازهاي
ساختاري پاسخ درخور توجهي ارائه دهند .از طرف
ديگر در سطح رابطهاي ،افراد در عوض مديريت
شايسته ،فرصتهاي مشارکت در تصميمگيري و
احساس تعلق؛ وفاداري و اعتماد را جهت ايجاد
مراودههاي دو طرفه با سازمان غنيمت ميشمارد و در
تالش است تا با نشان دادن سطح تعهد باالتر ،ارتباط
قويتري با ساختار سازمان و مديريت ايجاد نمايند
(نقوي و عرب.)۱۳۹۵ ،

شرکاء را مورد واکاوي قرار ميدهد و سپس بر مبناي
قياسي اقدام به تبيين مولفهها و گزارههاي شناسايي
شده در جامعه هدف يعني شرکاي حسابرسي مينمايد.
در اين پژوهش که يک پژوهش ترکيبي است ،در
بخش کيفي از فراتحليل استفاده ميشود .فرا تحليل
شامل گامهايي براي رسيدن به مولفهها و گزارههاي
کارکردهاي ذهني تفکر منتقد مابانه ميباشد که شايد
مهمترين اين گامها ،مراحل فرآيندي سندلوسکي و
باروس )۲۰۰۸( 31باشد ،طيفي از شناخت ريشه اصلي
مسئله در قالب تدوين سوال پژوهش تا ارائه مدلي
مشخص براساس شناسايي مولفهها و گزارهها از نتايج
پژوهشهاي گذشته به واسطه مشارکت اعضاي پانل را
در بر ميگيرد .سپس در بخش کمي از طريق تحليل
تفسيري ساختاري فراگير ،تاثيرگذارترين گزارههاي
شناسايي شده در قالب يک مدل سلسله مراتبي تعيين
ميگردد .سپس براساس تحليل دلفي به منظور تعيين
حدکفايت نظري باتوجه به دو معيار ميانگين و ضريب
توافق تالش ميشود تا گزارهها مورد واکاويي رفت و
برگشتي بين متخصصان قرار گيرد و در نهايت در

روش پژوهش

بخش کمي از طريق مدل تحليل جامع تفسيرمندانه و

اين پژوهش از حيث نتيجه جزء پژوهشهاي

ساختارگرايانه ،اليههاي شناسايي شده ،در قالب الگويي

توسعهاي محسوب ميشود ،زيرا مفاهيم مرتبط با حوزه

اولويتبندي و از منظر ميزان نفوذ و تاثيرگذاري تبيين

قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با

ميشوند.

شرکاء ،به خصوص واکاوي ابعاد گزارهاي آن داراي
چارچوب منسجمي در حيطه حسابرسي نميباشد و از

جامعهآماري و روش نمونهگيري پژوهش

آنجاييکه اين پژوهش به دنبال بسط مبناي تئوريک اين

جامعه آماري اين پژوهش شامل دو بخش است،

مفهوم در حسابرسي است ،از اين منظر توسعهاي

يکي بخش کيفي و ديگري بخش کمي .در بخش کيفي

محسوب ميشود .همچنين بر مبناي هدف ،اين

جامعه هدف شامل پژوهشهاي موردنظر در رابطه با

پژوهش در زمره پژوهشهاي توصيفي با هدف تشريح

موضوع پژوهش و  ۱۴نفر از متخصصان حسابداري و

قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با

مديريت مالي در سطح دانشگاهي هستند که براساس
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تحليل و شناسايي گزارههاي محتوايي مشارکت دارند.

مرزبنديهاي شفاف و متمايزکننده در قالب

به منظور انتخاب اين افراد از شيوه نمونهگيري کيفي

پژوهشهاي انجام شده ،يا وجود ندارد و يا به دليل

همگن در قالب اعضاي گروه پانل استفاده شده است.

عدم انسجام تئوريک قابل اتکاء نميباشند .باوجود اين،

در اين روش نمونهگيري ،محقق نمونههاي خود را با

يافتههاي

که

هدف کسب دانش عميق ،متمرکز و با جزئيات زياد از

مشارکتکنندگان در اين مطالعه باتوجه به تشريح

بين کساني که اين پديده را تجربه کردهاند و ميتوانند

ابتدايي محقق درباره موضوع براي آنها ،توانستند

اطالعات زيادي را در اختيار پژوهشگر بگذارند،

ادراک مناسبي جهت شناسايي مضامينِ قراردادهاي

انتخاب ميشوند (صادقيفسائي و ناصريراد.)۱۳۹۱ ،

روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با شرکاء بدست

اما جامعه هدف در بخش کمي  ۲۱نفر از شرکاي

آورند و ويژگيها و ابعاد آن را مشخص کنند .براين

حسابرسي بودند که باتوجه به الزام مدل تحليلِ جامع

اساس ابتدا در بخش تحليل کيفي ،دو تحليلِ فراترکيب

تفسيرگرايانه و ساختارمندانه ،اين حد از جامعه آماري

و دلفي و سپس در بخش کمي ،تحليل تعاملي مبتني بر

مورد قبول ميباشد .چراکه هدف از مشارکت اين

پيوندهاي سيستمي ارائه خواهد شد.

اين

پژوهش

نشان

ميدهد

جامعه تبيين نتايج بخش کيفي در سطح حسابرسي
ميباشد .در واقع از آنجايکه روش تفسيري-ساختاري

 )۱يافتههاي فراترکيب

فراگير يک تحليل مبتني بر تجزيه سيستمهاي پيچيده

يکي از روشهاي تحليل در بخش کيفي،

در سطوح مشخصي است و ميبايست براساس معيار

فراترکيب است .روش تحليل فراترکيب يک روش

مشخصي همچون تجربه يا دانش تخصصي توسط

تحقيق کيفي است که معادل واژه

Meta − synthesis

مشارکتکنندگان صورت پذيرد ،که به دليل عدم ايجاد

است .با رشد تحقيقات در حوزههاي مختلف علوم و

انبوهي از پاسخهاي نامفهوم ،از پرسشنامه ماتريسي

مواجه شدن جامعه علمي با انفجار اطالعات،

متقابل با مشارکت  ۱۵تا  ۳۰نفر صورت ميگيرد.

انديشمندان در عمل به اين نتيجه رسيدهاند که اطالع و

محققاني همچون سينگه و کَنت
()۲۰۱۴؛ رامش و همکاران

34

32

()۲۰۱۱؛ مالون

33

تسلط بر تمامي ابعاد يک رشته و به روز بودن در اين

( )۲۰۰۸و آتري و

زمينه تا حدود زيادي امکانپذير نيست ،لذا انجام

همکاران )۲۰۱۳( 35حد مطلوب انتخاب تعداد نمونه را

پژوهشهاي ترکيبي که عصاره تحقيقات انجام شده در

در بازهي بين  ۱۵تا  ۲۵نفر پيشبيني نمودهاند و مبناي

اين موضوع خاص را به شيوه نظاممند و علمي فرا

انتخاب جامعه نمونه را روش نمونهگيري در دسترس

روي پژوهشگران قرار ميدهند ،گسترش روزافزون

باتوجه به فيلترهاي منطبق با ماهيت پژوهش عنوان

يافته است .در انجام فراتحليل الزم است ابتدا از طريق

نمودند.

بررسي پايگاههاي اطالعاتي اقدام به تعيين پژوهشهاي
مشابهي با محتوا و ماهيت پژوهش حاضر ،تعيين کرد.

افتههاي تئوريک

لذا در اين بخش از طريق جستو در پايگاههاي

هيچ ليست از قبل تعيينشده و قطعي درباره

اطالعاتي مجلههاي علمي و پژوهشي و مجلههاي

معيارها و مضامينِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت

معتبر خارجي تالش گرديد تا در گام اول پژوهشهاي

فردي حسابرس با شرکاء و هيچ احتمال قطعي براي

مرتبط انتخاب گردند و سپس براساس فرآيندهاي

شناسايي و محدود ساختن تماميويژگيهاي مرتبط با

تحليلي اين بخش اقدام به شناسايي و تعيين مضامينِ

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

فرآيند فراتحليل ،ارزيابي انتقادي و تحليل دلفي در

هدف پژوهش در يک مجموعه مشخص و با

 / 8حسن سرحدي ـ محمدرضا عبدلي ـ رويا ايري

غربالگری اول به دلیل عنوان

۱۳

۵۶

تعداد کل منابع

غربالگری دوم به دلیل محتوا

۱۲

۴۳

غربالشده برمبنای عنوان

غربالگری دوم به دلیل تحلیل

۱۷

۳۱

غربالشده برمبنای محتوا

۱۴

کل منابع غربال شده

شکل  :2غربالگري پژوهشهاي اوليه
مرتبط با موضوع پژوهش نمود .دوره زماني جهت

محتوا ،عنوان و فرآيندهاي تحليلي موردنظر اين

واکاوي پژوهشهاي مشابه ۲۰۱۲ ،تا  ۲۰۲۰ميالدي و

پژوهش انتخاب شدند .در اين مرحله ميبايست
36

( )۲۰۰۱مفاهيم را
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 ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸شمسي بوده است .به عبارت ديگر به

براساس روش اَتريد-استرلينگ

منظور يافتن مقالهها و پژوهشهاي مشابه و با استفاده

براساس مضامين تفکيک نمود ،تا ويژگيهاي

از پايگاهها و مراجع پژوهشي بينالمللي و داخلي،

قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت بين فردي حسابرس

اقدام به شناسايي پژوهشهاي مرتبط با هدف پژوهش

با شرکاء در قالب چک ليستهاي امتيازي تعيين شوند.

شد.

لذا براي اين منظور با استفاده از مراحل سندلوسکي و
همانطور که در در شکل ( )۲مشخص شده است،

باروس ( )۲۰۰۸اقدام به تعيين چک ليستهاي امتيازي

کليه منابع اوليه شناسايي شده  ۵۶مورد ميباشند که

براي آمادهسازي تحليل دلفي ميشود .در اين تحليل و

پس از چند مرحله فرآيند غربالگري از نظر محتوا،

به واسطه روش ارزيابي انتقادي با مشارکت خبرگان

عنوان و تحليل در نهايت ۱۴ ،پژوهشِ متناسب با

پژوهش براساس  ۱۰معيار اهدافتحقيق ،منطق روش

جدول  :1فرآيند تحليل حياتي پژوهشهاي غربال شده
معيارهاي ارزيابي انتقادي

اهداف
تحقيق

مقالهها

مائو و همکاران)20۲۰( 37

يانگ و همکاران)۲۰۲۰( 38

هامپال)۲۰۲۰( 39
مک دونالدساردي و همکاران ()۲۰۱۹
ساراپاينيچ و همکاران)۲۰۱۹( 41
سيويتز و کيدا)۲۰۱۸( 42
نِهيم)۲۰۱۷( 43
44
پيرسون و واييلِسمي ()۲۰۱۵
40

لي و تايلِر)۲۰۱۴( 45
ايکارد و همکاران)۲۰۱۳( 46
دامغانيان و کشاورز (۱۳۹۸

بامري و همکاران ()۱۳۹۸
بادپا و همکاران ()۱۳۹۸

هرمزي و همکاران ()۱۳۹۵
مرادي و همکاران ()۱۳۹۵
عربصالحي و همکاران ()۱۳۹۰

۳
۲
۳
۳
۴
۴
۴
۳
۳
۲
۳
4
3
۲
۳
۴

منطق
روش
تحقيق
۵
۲
۳
۴
۴
۳
۴
۳
۲
۲
۲
5
3
۳
۳
۳

طرح

نمونه

تحقيق برداري
۴
۳
۳
۴
۳
۳
۴
۴
۲
۳
۳
4
3
۲
۳
۴

۳
۴
۳
۴
۴
۴
۳
۳
3
3
۲
4
3
۱
۳
۳

جمع
آوري
دادهها
۳
۳
۳
۳
۲
۳
۴
۴
3
۳
۳
3
2
۱
۴
۳

انعکاس مالحضات
پذيري

اخالقي

۳
۳
۴
۴
۳
۳
۴
۳
۲
۲
۳
4
3
۲
۴
۴

4
۳
۳
۴
۴
۳
۴
۴
۳
3
۳
4
3
۱
۳
۴

دقت بيان تئوريک
تجزيه و و شفاف
تحليل

يافتهها

5
۳
۳
۴
۴
۴
۴
۳
3
3
۲
3
۴
۲
۳
۴

4
۳
۳
۳
۴
۴
۴
۴
3
۳
۳
5
۴
۱
۴
۴

ارزش
تحقيق
4
۴
۵
۴
۴
۴
۴
۴
۳
۳
۴
4
۵
۳
۴
۴

جمع
38

۲۱
۳۳
۳۷
۳۶
۳۱
۳۹
۳۵

۲۵
۲۷
۲۶
39
۳۲

۱۸
۳۴
۳۷
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تحقيق ،طرحتحقيق ،نمونهبرداري ،جمعآوري دادهها،

از روش امتيازي زير استفاده ميشود .برمبناي اين

انعکاسپذيري ،دقت تجزيه و تحليل ،بيان تئوريک و

روش کليهي معيارهاي فرعي استخراج شده از متن

شفاف يافتهها و ارزشتحقيق اقدام به تعيين ابعاد و

مقاالت تاييد شده ،در ستون جدول نوشته ميشود و

مضامين گزارهاي ميشود .جدول ( )۱نحوه ارزيابي

سپس در رديف هر جدول نام محققان پژوهشهاي

مضامينِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت بين فردي

تاييد شده آورده ميشود .بر مبناي استفاده از هر

حسابرس با شرکاء را براساس شاخص  ۵۰نمرهاي در

پژوهشگر از معيارهاي فرعي نوشته شده در ستون

قالب امتيازهاي  ۱تا  ۵براساس  ۱۰معيار توضيح داده

جدول ،عالمت « »درج ميشود ،سپس امتيازهايي هر

شده مورد سنجش قرار ميدهد.

 در ستون معيارهاي فرعي ،باهم جمع ميشود و

امتيازهاي ارائه شده براساس شاخص مد ،نشان
داد ،پنج پژوهشِ يانگ و همکاران ()۲۰۲۰؛ لي و تايلِر

امتيازهاي باالتر از ميانگين پژوهشهاي انجام شده ،به
عنوان مولفههاي پژوهش انتخاب ميشوند.

کشاورز ( )۱۳۹۸و هرمزي و همکاران ( )۱۳۹۰باتوجه

اصلي يعني مضامين تلويحي و مضامين ضمني در

به اينکه از مجموع  ۵۰امتياز ،زير  ۳۰دريافت نمودند و

قراردادهاي روانکاونهي تعامالت بين فردي حسابرس

برحسب دستورالعمل حد کفايت امتياز اين تحليل

با شرکاء داراي بيشترين فراواني هستند و براين مبنا در

پژوهشهايي که امتياز  ۳۰و باالتر را کسب نمايند،

اين پژوهش به عنوان معيارهاي اصلي براي هدف

مورد تاييد هستند ،حذف گرديدند و به همين دليل از

پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرند .در اين بخش پس

دور بررسي خارج شدند .در ادامه با استفاده از روش

از واکاوي در مباني نظري پژوهشهاي تاييد شده،

َتريد-استرلينگ ( )۲۰۰۱اقدام به استخراج مضامينِ

اقدام به تعيين خرده مضامين مربوط به مضامين

پژوهش ميشود .براين اساس به منظور تعيين مضامين

تلويحي و ضمني طبق جدول ( )3ارائه شده است.

قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت حسابرس با شرکاء
جدول  :2فرآيند تعيين مولفههاي اصلي پژوهش
موقعيت

محققان

داخلي

پژوهشهاي بينالمللي

پژوهشها

مائو و همکاران ()20۲۰
هامپال ()۲۰۲۰
مکدونالدساردي و همکاران ()۲۰۱۹
ساراپاينيچ و همکاران ()۲۰۱۹
سيويتز و کيدا ()۲۰۱۸
نِهيم ()۲۰۱۷
پيرسون و واييلِسمي ()۲۰۱۵
بامري و همکاران ()۱۳۹۸
بادپا و همکاران ()۱۳۹۸
مرادي و همکاران ()۱۳۹۵
عربصالحي و همکاران ()۱۳۹۰
جمع

مضمانين

مضامين

مضمانين مضامين تعاملي مضامين

مضامين

و ارتباطي

ضمني

ساختاري

-



-

-





-







۲

روانشناختي ادراک متقابل تلويحي


-







-



-



-

-











-





-





-

-

-



-

۳

۳

۳

۷









۸
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()۲۰۱۴؛ ايکارد و همکاران ()۲۰۱۳؛ دامغانيان و

براساس اين تحليل نيز مشخص شد ،دو مضمون

 / 10حسن سرحدي ـ محمدرضا عبدلي ـ رويا ايري

مضامين
استفاده از سبک مديريت کاريزماتيک توسط شريک در تعامل با حسابرسان
پايداري رويههاي رفتار حرفهاي شريک در تعامل با حسابرس
توسعهي شناختِ ارتباطات غيرکالمي در تعامالت بين فردي حسابرس با شريک
ايجاد فضاي مبتني بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش بين حسابرس با شريک
استفاده از رويکرد ارتباطي مثبتگراي شريک در برابر حسابرسان
هويت بخشيدن به جايگاه حرفهاي حسابرس در چارچوب تعامل شريک با حسابرس
تقويت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرايانهي حسابرس با شريک
تقويت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بين شريک با حسابرس
استفاده از انگيزهبخش بودن کالم شريک در برابر حسابرس
تقويت فرهنگ اشتراکگذاري تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقاي تعامالت اثربخش
تقويت باورهاي حسابرس نسبت به ضوابط و رويههاي حرفهاي حسابرسي
تعيين برابر و عادالنهي پاداش توسط شرکاء براي افزايش اثربخش حسابرس
تدوين دستورالعملهايي مشخصِ انجام کار حرفهاي حسابرسان نسبت به شريک حسابرسي
تعيين حيطه مسئوليتهاي حرفهاي حسابرسان در انجام تخصصي وظايف
تعريف رفتارهاي فرانقشي حسابرسان به عنوان ارزشهاي تعهدمدارانه در حرفه حسابرسي
کوچکسازي ساختار سازماني به منظور حفظ انعطافپذيري در عملکردهاي حرفهاي
متناسب سازي شخصيت حسابرس با شخصيت موسسه حسابرسي در زمان جذب حسابرس توسط
شريک
تعيين بودجه زماني مشخص در رابطه با تيمهاي حسابرسي به منظور رعايت عدالت و برابري
استفاده از کانالهاي ارتباطي شفاف و سيستمي جهت بازخورد اطالعات به حسابرسان
استفاده از ساعات کار انعطافپذير جهت ارتقاي سطح آزادي عمل حسابرسان

۶ ۷

۵

۳

۴

۲

۱

جدول  :5تحليل دلفي

مضامينِ ضمني در قراردادهاي روانشناختي

قرارداد روانکاوانهي تعامالت بين فردي حسابرس با شرکاء

مقوله مضمون

مضامينِ تلويحي در قراردادهاي روانشناختي
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مضامينِ ضمني در قراردادهاي روانشناختي

مضامينِ تلويحي در قراردادهاي روانشناختي

جدول  :3مضامين قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت بين فردي حسابرس با شرکاء

مضامين گزارهاي

ميانگين توافق تاييد ادغام حذف نتيجه








پايداري رويههاي رفتار حرفهاي شريک در تعامل با حسابرس

۴

۰/۴۰

-

-

-

تاييد



حذف

توسعهي شناختِ ارتباطات غيرکالمي در تعامالت بين فردي حسابرس با شريک

۳

۰/۳۵



-



حذف

ايجاد فضاي مبتني بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش بين حسابرس با شريک

۲

۰/۱۵



-



حذف

استفاده از رويکرد ارتباطي مثبتگراي شريک در برابر حسابرسان

۴

۰/۴۰

-

-



حذف

۵/۱۰
۵/۱۰
۵/۲۰

۰/۶۵
۰/۶۵
۰/۷۰



-

استفاده از سبک مديريت کاريزماتيک توسط شريک در تعامل با حسابرسان

هويت بخشيدن به جايگاه حرفهاي حسابرس در چارچوب تعامل شريک با حسابرس
تقويت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرايانهي حسابرس با شريک
تقويت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بين شريک با حسابرس
استفاده از انگيزهبخش بودن کالم شريک در برابر حسابرس

۵

۰/۵۵




تاييد
تاييد
تاييد

-

۳

۰/۳۵





حذف

تقويت فرهنگ اشتراکگذاري تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقاي تعامالت اثربخش

۵
۵/۲۰
۵/۱۰

۰/۵۵
۰/۷۰
۰/۶۵



-

-

تاييد
تاييد
تاييد

تدوين دستورالعملهايي مشخصِ انجام کار حرفهاي حسابرسان نسبت به شريک حسابرسي

۲

۰/۱۵



-



حذف

تعريف رفتارهاي فرانقشي حسابرسان به عنوان ارزشهاي تعهدمدارانه در حرفه حسابرسي

۵/۲۵
۵/۳۰

۰/۷۵
۰/۸۰



-

-

تاييد
تاييد

۴

۰/۴۰

-

-



حذف

متناسب سازي شخصيت حسابرس با شخصيت موسسه حسابرسي در زمان جذب حسابرس توسط شريک

۵/۲۰

۰/۷۰



-

-

تاييد

تعيين بودجه زماني مشخص در رابطه با تيمهاي حسابرسي به منظور رعايت عدالت و برابري

۴/۵۰

۰/۴۵

-



حذف

استفاده از کانالهاي ارتباطي شفاف و سيستمي جهت بازخورد اطالعات به حسابرسان

۳

۰/۳۵





حذف

استفاده از ساعات کار انعطافپذير جهت ارتقاي سطح آزادي عمل حسابرسان

۵/۳۰

۰/۸۰



-

تاييد

تقويت باورهاي حسابرس نسبت به ضوابط و رويههاي حرفهاي حسابرسي
تعيين برابر و عادالنهي پاداش توسط شرکاء براي افزايش اثربخش حسابرس
تعيين حيطه مسئوليتهاي حرفهاي حسابرسان در انجام تخصصي وظايف
کوچکسازي ساختار سازماني به منظور حفظ انعطافپذيري در عملکردهاي حرفهاي






-
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 )۲تحليل دلفي

جدول  :6تعاريف اختصاري براي مضامين گزارهاي

يكي از روشهاي ﻛسب دانش گروهي در
حوزههاي علوم انساني تكنيك دلفي است ،ﻛه فرايندي
است که داراي ساختار پيشبيني و ﻛمك به تصميم
گيري در طي راندهاي پيمايشي ،جمع آوري اطالعات

تعريف اختصاري

مضامين گزارهاي
استفاده از سبک مديريت کاريزماتيک توسط
شريک در تعامل با حسابرسان
هويت بخشيدن به جايگاه حرفهاي حسابرس
در چارچوب تعامل شريک با حسابرس

و در نهايت ،اجماع گروهي است .در اين بخش به

تقويت

منظور تاييد/حذف مولفههاي پژوهش ،با استفاده از

کثرتگرايانهي حسابرس با شريک

مشارکت متخصصان (اعضاي پانل) براساس دو مقياس

تقويت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بين شريک با

ميانگين و ضريب توافق ،مولفههاي ناشي از تحليل

حسابرس

فراترکيب که در جدول ( )5آورده شدهاند ،مورد
بررسي قرار ميگيرد.
همانطور که در قسمتهاي قبلي تشريح شد،

باور

نسبت

به

حفظ

منافع

تقويت فرهنگ اشتراکگذاري تجارب و دانش
حسابرسان به منظور ارتقاي تعامالت اثربخش
تقويت باورهاي حسابرس نسبت به ضوابط و
رويههاي حرفهاي حسابرسي

ليست  ۷گزينهاي که طبق دستورالعمل ضريب توافق

براي افزايش اثربخش حسابرس

که بايد در حد استاندارد  ۰/۵قرار بگيرد تا تاييد شود و
ميانگين باتوجه به  ۷گزينهاي بودن ،امتياز  ۵در آن

تعيين حيطه مسئوليتهاي حرفهاي حسابرسان
در انجام تخصصي وظايف
تعريف رفتارهاي فرانقشي حسابرسان به عنوان

استاندارد ميباشد ،بايد بيان نمود ۹ ،مضمون گزاره اي

ارزشهاي تعهدمدارانه در حرفه حسابرسي

توسط اعضاي پانل که موردِ امتياز بندي قرار گرفتند،

متناسبسازي شخصيت حسابرس با شخصيت

حذف شدند .در ادامهي پژوهش به منظور تبيين

موسسه حسابرسي در زمان جذب حسابرس

مضامين گزارهاي (خرده مفاهيم مضامين اصلي) تاييد

توسط شريک

شده در جامعه هدف ،از تحليل تفسيري ساختاري
استفاده ميشود.
 )۳تحليل تفسيري ساختاري
در اين پژوهش از عالمت  Aبراي تعريف هريک
از مضامين گزارهاي استفاده ميشود .نکته قابل توجه
اين است که به منظور رسيدن به سطح قابل توجه تري
از پاسخ ها ،ترتيب گزارههاي شناسايي شده برهم زده
ميشود.

استفاده از ساعات کار انعطافپذير جهت
ارتقاي سطح آزادي عمل حسابرسان

𝐴2

A3

A4

A5

A6

A7

𝐴8

A9

A10

A11

پس از تعيين کدهاي اختصاصي ،ميبايست به
منظور ايجاد ماتريس خودتعاملي ،ابتدا توسط
مشارکتکنندگان بخش کمي ،پرسشنامه (جدول  )7پر
شود.
همانطور که در جدول شماره  7مشاهده ميشود،
نمادهاي مفهومي اختصاص داده شده براساس گزاره
مد ،تبديل به امتياز  0و  1و * ۱باتوجه به تعريف

روابطه مفهوميبه اعداد طبق جدول قبلي شده است.
در جدول زير قدرت نفوذ (امتياز  1بدست آمده از
سطر) و قدرت وابستگي (امتياز  1بدست آمده از
ستون) را مشخص نمود .در ادامه به منظور تعيين
روابط بين گزارهها ابتدا بايد مجموعه خروجي،
مجموعه ورودي و عناصر مشترک را شناسايي نمود.
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براساس دو معيار ميانگين و ضريب توافق در چک

تعيين برابر و عادالنهي پاداش توسط شرکاء

𝐴1
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جدول  :7ماتريس دستيابي از نظر ميزان انتقال پذيري ارتباط بين گزارهها
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نمره تعيين سطح و اولويت متغيرها مجموعه دستيابي و

فردي حسابرس با شرکاء ،آن گزاره را حذف ميکنيم و

مجموعه پيشنياز براي هر متغير تعيين ميشود .مجموعه

اقدام به بررسي گزارههاي يکسان عناصر ورودي و

دستيابي هر متغير شامل متغيرهايي ميشود که از طريق

مشترک مينماييم ،و آن را به عنوان سطح بعدي انتخاب

اين متغير ميتوان به آنها رسيد و مجموعه پيشنياز شامل

ميکنيم .اين عمليات تا آنجا تکرار ميشود که اجزاي

متغيرهايي ميشود که بر طبق آنها ميتوان به اين متغير

تشکيل دهنده تمام سطوح سيستم مشخص شوند.

رسيد .سپس اشتراکات مجموعه دستيابي و پيشنياز همه
عوامل تعيين ميشود و در صورت يکسان بودن مجموعه
دستيابي با مجموعه اشتراک آن عامل (عوامل) به عنوان
سطح اولويت در نظر گرفته ميشود .سطح اشاره به
اليههاي طراحي شدهي مدل نهايي دارد .براي به دست
آوردن ساير سطوح بايد سطوح قبلي از ماتريس جدا
گردند و فرآيند تکرار شود .پس از تعيين سطوح دوباره

جدول  :8مجموعه گزاره خروجي ،ورودي و عناصر مشترک
سطح
سطح سوم
سطح دوم
سطح سوم
سطح
چهارم

ماتريس دريافتي را به ترتيب سطوح مرتب کرده،
ماتريس جديد ،ماتريس مخروطي ناميده ميشود .در اين
مرحله با استفاده از ماتريس دسترسي نهايي ،مجموعه
خروجي و ورودي براي هر متغير به دست ميآيد .پس

سطح اول

عناصر مشترک گزاره ورودي گزاره خروجي اختصار
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از تعيين عناصر خروجي ،عناصر ورودي و عناصر

براساس تحليل اين بخش مشخص گرديد ۳ ،گزاره

مشترک ،گزارهي که عناصر خروجي و عناصر مشترک

 A4تا  A6به دليل هماهنگ بودن سطح و ستون

يکساني دارند ،به عنوان اولين سطح و کماثرترين گزاره

اليههاي مشترک و خروجي ،در سطح چهارم گزاره

قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با

هاي قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس

شرکاء تعيين ميشوند .پس از تعيين اين سطح يعني

با شرکاء ،يعني اثرگذارترين شاخص قرار گرفته اند.

کماثرترين گزارههاي قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت
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شکل  :3مدل ساختاري تفسيري قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با شرکاء
ميتواند باعث شود سطح تعهد رفتاري و عملکردي

بحث و نتيجه گيري
مباحث رفتاري در چارچوبهاي حرفهها و مشاغلي

تيمگرايي؛ تقويت باورهاي کثرتگرايي منافع و تقويت

ميباشد که به ايجاد يک تعامل نامشهود و مبتني بر

اعتمادِمتقابل به عنوان پيامدهاي اوليه به طور

ادراک در قالب تعهد؛ عواطف و وفاداري معنا مييابد.

چشمگيري ارتقاء يابند .يک شريک حسابرسي ميتواند

اما اين مفهوم به ميزان زيادي در حرفه حسابرسي

با نفوذ کالم خود ضمن اينکه سطح تعامالت به واسطه

داراي ماهيتي گستردهتر ميتواند داشته باشد ،چراکه

شکلگيري اثربخشي ارتباطات غيرکالمي را تقويت

وجود مسئوليتهاي اجتماعي حسابرسان ميتواند به

نمايد ،در عين حال در حسابرسان ايجاد انگيزه کنند تا

تقويت اثربخش کارکردهاي رفتاري و عملکردي

نسبت به تصميمگيريها و تدوين استراتژيها و اهداف

حسابرس در قبال جامعه به عنوان فلسفه کار حرفهاي

در موسسه حسابرسي مشارکت الزم را ايفا نمايند تا از

و در قبال شريک به عنوان يک تعهد و مزيت رقابتي

اين طريق باورهاي متعامل برابر مبني بر منافع متقابل

براي موسسه منتهي گردد .لذا هدف اين پژوهش

در اين تعامالت بين فردي گسترش يابد که مهمترين

الگوسازي کيفي/تعاملي ( )IQAمضامينِ قراردادهاي

ثمرهي آن ايجاد اعتمادِمتقابل در حسابرس و شريک

روانکاوانهي تعامالت فردي حسابرس با شرکاء

ميباشد .در نهايت از وجود اعتمادِمتقابل و فضاي

ميباشد .براساس نتيجه همانطور که در الگوي

مشارکتي ،هويت منسجمتري از جايگاه حرفهاي

گزارههاي مربوط به مضامين تلويحي قراردادهاي

حسابرس محيا خواهد شد و حسابرس با انگيزه دو

روانکاوانهي تعامالت حسابرس با شريک مشخص

چندانتر نسبت به آن عمل خواهد نمود .وجود چنين

شد ،سبک رهبري شريک در موسسه در تعامالت با

پيامدي در حسابرس ،ميتواند به مزيت رقابتي موسسه

حسابرسان اگر مبتني بر کاريزماتيک بودن مديريت او

در مقايسه با ساير موسسات منجر شود ،چراکه

باشد ،ميتواند ضمن دارا بودن کالم انگيزه بخش در

حسابرس با پشتوانهاي از انگيزههاي رفتاري و

فرهنگ

حرفهاي ،در جهت اعتالي بيشتر جايگاه رقابتي موسسه

اشتراکگذاري تجربيات و دانش بين فردي براساس

در محيط اجتماعي و در بين ذينفعان و رقبا ،تالش

رويکردهاي ارتباطي مثبتگرا منجر گردد ،چراکه

خواهد نمود .نتيجهي اين بخش از منظر مفهومي با

متعاملبودن و انگيزهبخش بودن رفتار شريک با

پژوهشهاي

()20۲۰؛

حسابرسان در داخل چارچوبهاي موسسه حسابرسي،

مکدونالدساردي و همکاران ()۲۰۱۹؛ ساراپاينيچ و

ارتباطات

با

حسابرسان؛

به

توسعه

مائو

و

همکاران
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قراردادهاي روانکاوانه يک مفهوم متعالي در زمره

فرد به واسطهي وجود فضاي مبتني بر مشارکت و
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همکاران ( )۲۰۱۹و بامري و همکاران ( )۱۳۹۸مطابقت

محرکها در قراردادهاي روانکاوانه از منظر ضمني

دارد .از طرف ديگر براساس الگوي گزارههاي مربوط

ميتواند پيامدهاي اوليهاي همچون عدالت و برابري؛

به مضامين ضمني قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت

ساعات کار انعطافپذير؛ رفتارهاي فرانقشي و تعيين

شد،

تدوين

بودجه زماني مشخص را در پي داشته باشد تا در

کار

حرفهاي

نهايت زمينهسازِ ايجاد پيامد اصلي در قراردادهاي

حسابرسان نسبت به شريک حسابرسي به عنوان

ضمني روانکاوانهي تعامالت حسابرس با شريک که

محرکترين گزاره در مضامينِ ضمني قراردادهاي

ايجاد باورهاي تقويت شدهي حسابرس در برابر

روانشناختي محسوب ميشود که ذهنيت و باورهاي

شريک ميباشد ،گردد .به عبارت ديگر از طريق

ادراکي يک حسابرس نسبت به شرايط حرفهاي در

گزارههاي ضمني در قراردادهاي روانکاوانهي بين

درون موسسات حسابرسي را تحت تاثير در جهت

حسابرس با شريک ،برابري و عدالت ايجاد خواهد شد

هماهنگي بيشتر با قواعد و استانداردهاي مرتبط با

و حسابرسان تالش خواهند کرد تا از طريق ايفاي

حرفه حسابرسي نمايد .در واقع اين گزارهي ضمني

رفتارهاي فرانقشي مثل تعهد؛ وابستگي به برند موسسه؛

بيان کنندهي اين واقعيت است که وجود آييننامهها و

وفاداري و  ...عملکردهاي خود و موسسه را ارتقاء

دستورالعملهاي مشخص ميتواند در شکلگيري

بخشند و از اين طريق ،توسعهي باورهاي منسجمتري

رويههاي انجام کار حرفهاي و همچنين شکلگيري

از تعامل در ذهنيت حسابرسان با شرکاء شکل خواهد

رويههاي غير رسمي در تعامالت بين فردي حسابرس

گرفت که نتيجه آن پويايي بيشتر در تعامالت مبتني بر

با شرکا تعيينکننده باشد ،چراکه وجود رويههاي

قراردادهاي روانشناختي در حرفه حسابرسي ميباشد.

ملموس باعث خواهد شد باورهاي ذهني قويتري در

نتيجه اين بخش نيز از منظر مفهومي با پژوهشهاي

مسير انجام کار حرفهاي براي حسابرس محيا شود.

ساراپاينيچ و همکاران ()۲۰۱۹؛ سيويتز و کيدا ()۲۰۱۸

دستورالعملها بر شکلگيري ساختاري روابط در

و مرادي و همکاران ( )۱۳۹۵مطابقت دارد .براساس

چارچوبهاي رسمي نيز تاثيرگذار است و با

نتايج کسب شده پيشنهاد ميشود ،در قالب مضامين

کوچککردن ساختارها که تغييرِ روابط از رسمي به

تلويحي ،قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت از جانب

غيررسمي به صورت پوياتري را در پي خواهد داشت،

شريک حسابرسي مورد توجه ويژه قرار گيرد ،براين

ميتواند به آزادي عمل بيشتر حسابرسان در انجام کار

مبنا الزم است با توسعه دانش مديريتي در شکلگيري

حرفهاي منجر گردد .از طرف ديگر دستورالعملهاي

روابط اثربخش با حسابرسان تالش وافرتري انجام

مدون در جذب حسابرسان منطبق با رويکردهاي

دهند تا براين اساس ضمن تقويت تاثيرگذاري بر

هدفگذاري شدهي موسسه مبني بر انجام کار حرفهاي

حسابرسان در قالب ارتباطات اثربخش ،سطح فرهنگ

ميتواند به انتخاب حسابرساني متناسب با شخصيت

مشارکتي و کار تيمي بيشتر از قبل گردد .همچنين الزم

موسسه حسابرسي متنهي شود .همچنين وجود

است با تقويت اعتمادسازي چه در سطح افقي يعني از

دستورالعملهاي انجام کار حرفهاي به ايجاد يک

منظر دانش تخصصي با ساير حسابرسان به عنوان يک

فضاي تعاملي مشترک و بازخورد واقعيتهاي شفاف

همکار و درک اشتراکات در اين حرفه؛ از طريق

کمک خواهد نمود که در تحت اين شرايط حسابرسان

اعتمادسازي عمودي در قالب ساختارهاي منسجم

با اعتمادپذيري بيشتري نسبت به رويههاي تعاملي،

ارتباطات و تعامالت به صورت رسمي ،به تقويت

عملکردهاي حرفهاي خود را شکل دهند .وجود اين

هويتسازي حرفهاي حسابرسان کمک نمايند .از طرف

حسابرس

با

دستورالعملهايي

شريک
مشخصِ

تعيين
انجام
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ديگر براساس الگوي ارائه شدهي دوم اين پژوهش

طبائيان ،ريحانه السادات ،.توکلي ،هدي .)1395( .تأثير

يعني الگوي مضامين ضمني قراردادهاي روانکاوانه،

عدالت سازماني بر نقض قرارداد روان شناختي و

شريک حسابرسي با تدوين رويههاي حرفهاي از نظر

تعهد سازماني (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه

دستورالعملها و آييننامه ،ضمن ايجاد کانالهاي

اصفهان) ،فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و

ارتباطي شفاف به منظور شناخت خواستههاي متقابل

پشتيباني.122-105 :)۱(۳۹ ،

بين موسسه از حسابرسان و بالعکس ،تالش نمايند تا

عرب صالحي ،مهدي ،.کاظمي ،جواد ،.ذولفعليزاده،

رفتارهاي فراتر از نقشهاي تعريف شده براي

مهرداد .)1390( .بررسي رفتارهاي کاهنده کيفيت

حسابرسان را محقق نمايند و از اين طريق به تقويت

حسابرسي از ديدگاه قرارداد رواني و تعهدات عاطفي

باورهاي ادراکي قابل انتظار از حسابرسان اقدام نمايند.

سازماني ،مجله علمي-پژوهشي دانش حسابداري،

مهندسيمجدد ساختار موسسه حسابرسي و کاهش

.147-127 :)5(2

توسعه اين قابليتها در تعامل حسابرس با شريک

بررسي عوامل موثر بر اعمال رفتارهاي ناکارآمد

حسابرسي نقش قابلتوجهتري را داشته باشد.

حسابرسان ،فصلنامه حسابداري مالي۶۴-۴۰:)۳۰(۸ ،
مالنظري ،مهناز ،.اسماعيليکيا ،غريبه.)1393( .
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