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چكیده
در حرفه حسابرسی ماهیت قراردادهای روانکاوانه تاحد زیادی به دلیل تناقض با محتوای حرفه حسابرسی مبنی بر حفظ استقالل رفتار
حرفه ای حسابرس ،متفاوت از سایر ساختارهای رفتار سازمانی میباشد .قراردادهای روانکاوانه در تعامالت بین فردی در حسابرسی موضوعی
مهم و قابل توجه محسوب میشود ،چراکه به واسطه ی وجود ادراک منسجم و برابر از محتوا و ماهیت حرفه حسابرسی میتواند به تعامل
) مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی
متقابل بین حسابرس با شریک حسابرسی منتهی گردد .هدف این پژوهش الگوسازی کیفی/تعاملی (
تعامالت فردیِ حسابرس با شرکاء میباشد .در این پژوهش در بخش اول تحلیلها اقدام به شناسایی مضامین مرتبط با قراردادهای
روانکاوانه ی تعامالت بین حسابرس با شریک از طریق تحلیل فراترکیب و دلفی گردید .براساس این تحلیل  ۵۱نفر از متخصصان و خبرگان
حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی که از طریق روش نمونهگیری کیفی همگن انتخاب شده بودند ،مشارکت داشتند .سپس
براساس تحلیل پیوندی در بخش کمی که شامل تحلیل پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی پیوندها میباشد ،با
مشارکتِ  ۲۰نفر از شرکای حسابرسی که بیش از  ۵۰سال سابقهکاری داشتند ،اقدام به تعیین مهمترین عنصر ارتباطی بین مضامینِ
گزارهای قراردادهای روانکاوانهی تعامل بین حسابرس با شریک گردید .نتایج در بخش کیفی از وجود دو مضمون گزارهای تحت عناوین
مضمونِ تلویحی و ضمنی در قراردادهای روانکاوانه حکایت داشت که براساس  ۲۰گزارهای که به حد کفایت نظری براساس تحلیل دلفی
رسیدند ،وارد فاز تحلیل پیوندی شدند .نتایج در بخش کمی نشان داد ،در رابطه با مضامین تلویحی قراردادهای روانکاوی ،محرک ترین
گزاره کاریزماتیک بودن سبک شریک در تعامل با حسابرس می باشد که در نهایت به پیامدی همچون دستیابی به جایگاه هویت حرفهای
حسابرسان منتهی می گردد .همچنین در رابطه با مضامین ضمنی قراردادهای روانکاوانه مشخص شد ،محرکترین گزاره ،تدوین
دستورالعملهایی مشخصِ انجام کار حرفهای حسابرسان نسبت به شریک حسابرسی میباشد که پیامدِ تقویت باورهای حسابرس نسبت به
ضوابط و رویههای حرفهای حسابرسی را در پی خواهد داشت.
واژههای کلیدی :مضامین قراردادهای روانکاوانه؛ تعامالت حسابرس با شریک؛ الگوسازی کیفی/تعاملی (

)

 ۵دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایرانhasan.sarhadi@yahoo.com .
 ۲دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران( .نویسنده مسئول)mrab830@yahoo.com :
 3استادیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایرانfarhaddehdar@yahoo.com .
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

مقدمه
یک موسسه حسابرسی در قالب ساختار سازمانی زمانی
موفق عمل خواهد نمود که براساس ویژگیهای
روانشناختی قابلیت الزم برای ایجاد یک تعامل بلندمدت
بین حسابرسان با شرکاء را ایجاد نماید .در واقع شناختِ
ویژگیهای روانشناختی منابع انسانی میتواند موجب
دستیابی یک مزیت رقابتی پایدار در محیط دائما درحال
تغییر باشد (میرمحمدی و همکاران ،)۵3۳۱ ،محیطی که
اگر یک موسسه حسابرسی بتواند تناسب مناسبی بین
توانمندیهای خود با آن ایجاد نماید ،قادر خواهد بود به
موفقیت دست یابد .در واقع ایجاد تعامالت بین فردی در
قالب قراردادهای روانکاوانه یک ساختار منسجم را ایجاد
خواهد نمود ،که این ساختار باعث شکلگیری نگرشها و
ادراکهای منسجم از فرآیندهای متعهدانه و مسئوالنهی
شرکتها خواهد شد (واعظی و همکاران .)۵3۳۱ ،این
مفهوم در موسسههای حسابرسی به منظور بررسی روابط
متقابل از جمله حقوق؛ مسئولیتها ،تعهدات و الزامات بین
شرکا با حسابرسان معنا مییابد .چارچوبی که اگر براساس
تعهدات متقابل ایجاد گردد باعث ایجاد همنوایی در
عملکردهای متعهدانه خواهد شد (مالنظری و
اسماعیلیکیا .)۵3۳3 ،هرچند این واژه برای اولین بار
توسط آرگریس )۵۳۱۰( ۵و لوینسون )۵۳۱۲( ۲در رابطه
با تعامالت بین فردی در رفتار سازمانی و صرفا مدیریت
مطرح شد ،اما روسو )۵۳۹۳( 3آن را یک قرارداد در تمامی
تعامالت اجتماعی تعریف نمود که ضمن وجود اعتماد به
عنوان سنگ بنا برای تکامل آن در هر حرفهای ،این
قرارداد را مبتنی بر مجموعهای از باورهایی از یک فرد در
مورد شرایط و الزامات حرفهای و تعهدات متقابل دربارهی
آن تعریف نمود .قراردادهای روانشناختی به واسطه اهمیت
آن در علم رفتار سازمانی ،در طی زمان توسط محققانی
۱
همچون فِلئود و همکاران)۲۰۰۵( 4؛ بارنیس و آیچینگِر
۱
()۲۰۵۰؛ پِپِر و همکاران)۲۰۵3( ۱؛ مِتز و همکاران
( )۲۰۵۲در عرصههای حسابداری؛ مالی و حسابرسی
توسعه پیدا یافتند و اشتراک دستاوردِ علمی در این زمینه
شکلگیری مدلهای ذهنی افراد در قالب دریافت
محرکهایی از سرپرستان و مدیران خود میباشد که به
فرد یک حس خودکارآمدی و مهارت در مدیریت تعامالت
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انسانی (در حقیقت یک نقشه ذهنی از روابط سازمانی یا
شغلی) میدهد ،که باعث مسئولیتپذیری بیشتر در
عملکردهای حرفهای خواهد شد .وجود قراردادهای
روانشناختی مستحکم در ادراک و باور افراد به ندرت تغییر
خواهد اما نقض هریک از تعهدات متقابل میتواند باعث
نقض این قرارداد گردد (هربیچ .)۲۰۵۰ ،۹اما گسترش این
مفهوم در تعامالت حرفهای بین شرکا و حسابرسان به طور
گسترده به بعد از رسواییهای مالی در اوایل قرن بیست و
یکم بر میگردد ،جاییکه که نهادهای بینالمللی قانون
» « را به منظور اصالحات حسابداری ،جهت بهبود
حاکمیت شرکتی و احیای اعتماد سرمایهگذاران تصویب
نمودند (هریس .)۲۰۵4 ،۳عمق و وسعت این قانون هم
مشروعیت و هم مکانیزمهای موردنیاز برای حمایت از
اصالحات وسیع قراردادهای روانشناختی را بین حسابرسان
با شرکای حسابرسی به صورت متقابل فراهم نمود .در
حرفه حسابرسی ،درحالیکه رابطه کارفرما–کارمند،
همچون سایر ساختارهای سازمانی به صورت روتین وجود
ندارد ،اما دیگر اشکالِ قرارداد روانشناختی در قالب
وابستگیهای شغلی و حرفهای ایجاد میشود که منجر به
توسعه عملکردهای تعاملی بین حسابرسان با شرکاء خواهد
شد .سه نوع اولیه روابط که از شکلگیری قراردادهای
روانشناختی حمایت میکند عبارت است از )۵ :ارتباط
متقابل حسابرس نسبت به حسابرس و شریک  )۲ارتباط
متقابل حسابرس نسبت به حرفه حسابرسی و  )3ارتباط
متقابل حسابرس نسبت به موسسه حسابرسی (ریبورن و
استِرن .)۲۰۵۳ ،۵۰در واقع ،این روابط در خلق یک
مجموعه از قراردادهای روانشناختی که به طور وظیفهای
بهممرتبط هستند ،نقش متقابلی را ایفا مینمایند .هرچند،
طرف دیگر یعنی جامعه و یا ذینفعان ،که باید به عنوان
یک عضو مهم در رابطه حسابرسی در نظر گرفته شود،
اغلب چه در تئوریهایی همچون تئوریهای رفتاری و
تئوریهای انتظاری مثل کامیابی فراخود در این عرصه و
چه در بسط رفتار سازمانی نادیده گرفته میشود
(عربصالحی و همکاران .)۵3۳۰ ،بنابراین مجموعهی
موجود از تئوریهای مربوط به قراردادهای روانشناختی،
بنظر میرسد که هم از نظر درونی ،و هم از نظر نیازها و
انتظارات سهامداران به عنوان ذینفعان جامعه ،چندان
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نتوانسته است در حرفه حسابرسی به خصوص طبق شرایط
فرهنگی کشور ایران نقش تعیین کنندهای را ایفا نماید .اما
همانطور که بیان گردید به دلیل رابطه متعالی حسابرسان
با یکدیگر و حسابرسان با موسسه ،الزم از منظر معنایی و
مفهومی ،این تئوری مورد بررسی و واکاویی قرار گیرد.
چراکه بنا به وجود نیازهای نامحدود انسانها به عنوان
حسابرسان در این عرصه همچون هر عرصهای دیگر ،لزوم
توجه به کارکردهای روانشناختی بیش از پیش احساس
میشود .از طرف دیگر بروز مشکالت اجتماعی و تغییرات
حاکمیتی در خصوص ارتقای سطح نظارتها همچون
شفافیتهای گزارشگری مالی؛ جلوگیری از فرار مالیاتی و
غیره در داخل کشور طی چندسال گذشته ،باعث گردیده
فشارهای شغلی و استرس در این حرفه بیش از پیش
گردد که براین مبنا قراردادهای روانشناختی در تعامالت
حرفهای حسابرسی ،میتواند به عنوان یک مزیت مثبت یا
منفی به توسعه یا عدم توسعهی کارکردهای رقابتی کمک
نماید و باعث شود تا یک موسسه در فضای رقابتی
قابلیتها و ظرفیتهای توسعهای اثربخشتری را نسبت به
سایر موسسههای دیگر تجربه نماید .لذا هدف این پژوهش
الگوسازی کیفی/تعاملی ( ) مضامینِ قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس با شرکاء میباشد.
مبانی نظری
قراردادهای روانشناختی الگوها و طرحوارههای ذهنی را
برای افراد شکل میدهد (روسو .)۲۰۰۵ ،۵۵که بر آن

اساس افراد انتظارات و حدود تعامل خود با سازمان را
تعریف مینمایند .قرارداد روانکاوانه یا روانشناختی نوعی
قرارداد غیررسمی بین افراد به منظور ایجاد تعادل در انجام
کار و دریافت پاداش و انگیزههای معنوی و مادی میباشد.
براین مبنا نوع قراردادهای روانشناختی و الگویی که میان
افراد و سازمانها ایجاد مینماید و نیز شکست و یا تغییر
در آن قراردادها ،چه در سطح تحلیل خرد و چه کالن
سازمانی ،اثراتی در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد.
قراردادهای روانشناختی از آنجاکه یک مدل ذهنی هستند،
نمیتوانند به خودی خود ارزشآفرین باشند اما طرح
وارههای ذهنی سبب اقداماتی در افراد میشود که آنها
منجر به رفتارهای ارزشآفرین برای سازمان میگردد .در
واقع ازآنجاکه قراردادها در ذهن افراد شکلگرفته و رضایت
یا عدم رضایت از آنها خود را در آیینه رفتار و نگرش
کارکنان نشان میدهند ،شناسایی این ابعاد نحوهی
تأثیرگذاری قراردادهای روانشناختی بر آنها اهمیت
بیشتری مییابد .پژوهشهای زیادی مثل کاواناق و نوا،۵۲
۵۳۳۳؛ چوبس۲۰۰۲ ،۵3؛ پازرفال و هاکان ۲۰۵۰ ،۵4در
مورد قراردادهای روانشناختی صورت گرفته است .مدل زیر
یک مدل جامع در مورد ابعاد قراردادهای روانشناختی و
تاثیرات آن بر سازمان میباشد که توسط پازرفال و
هاکان ۲۰۵۰ ،۵۱ارائه شده است.
در تحلیل روابط فرد با سازمان همواره واقعیاتی وجود
دارد که این رابطه را پیچیده تر از آنچه تحلیلگران در
قالب روابط استخدامی به تصویر میکشند ،مینماید.

شكل ( )1مدل قراردادهای روانشناختی (منبع :پازرفال و هاکان)2212 ،
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نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره پیاپی 13

.............................................................

36

الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

سطح تعامالت در حرفه حسابرسی براساس
قراردادهای روانكاوانه
قرارداد روانشناختی در سطح فردی برحسب باور یک فرد
(حسابرس یا شریک) درباره انواع قول و وعدههای صورت
گرفته شکل میگیرد و بنابراین متکی به یک فرد با فرد
دیگر ،مانند یک کارفرما یا مشتری است( .همانطور که در
این متن آمده است ،واژه فرد محدود به یک شخص
نمیگردد ،بلکه میتواند به یک واحد یا موسسه حسابرسی
نیز اطالق گردد) .براین اساس سطح تعامالت در حرفه
حسابرسی مبتنی بر قراردادهای روانشناختی با چالشهایی
مواجه میباشد .این چالشها عبارتند از اینکه ،حسابرسان
در محیط حرفهای خود از یک سو با قراردادهای
روانشناختی فردی مواجه هستند و از سویی دیگر با
مجموعهای از استانداردهای حسابرسی جهت حفظ
استقالل حرفهای روبرو میباشند که تحت آن نباید،
عواطف یا وابستگی را در تصمیم گیریهای خود دخیل
نمایند و این موضوع میتواند باعث تناقض در عملکردهای
فردی حسابرس در کار راههای حرفهایش گردد .لذا در
تحت این تناقض ،سطح تعامالت براساس قراردادهای
روانکاوانه در حرفه حسابرسی را میتوان به دو بخش
تفکیک نمود )۵ :بین یک حسابرس و شریک حسابرسی
(موسسه حسابرسی) و  )۲بین یک حسابرس وصاحبکار.
در بخش اول ،این پیش فرض وجود دارد که تعامالت
حسابرس با شریک به دلیل ارزشهای نهادینه شده در
حرفه حسابرسی ،مبتنی بر این موضوع است که
حسابرسان تحت اختیارِ موسسه حسابرسی در تمامی
شرایط تحت استقالل و رویههای عینی و تردیدگونه
مربوط به قراردادهای حسابرسی عمل مینمایند .به عبارت
دیگر ،اساس شکل گیری قراردادهای روانکاوانهی بین
حسابرس با شریک ،براساس حفظ استقالل عمل و رفتار
حسابرس در فرآیندهای تخصصی ایجاد میباشد .لذا
ارتقای سطح آگاهی از قوانین رفتار حرفهای توسط شریک
توسعه داده میشود تا ادراک متقابلی بین حسابرس با
شریک در مسیر کار راهه حرفهای ایجاد گردد (یوهِنسِن و
همکاران .)۲۰۰۱ ،۵۱در بخش دوم که زوایایی پنهان
بیشتری را نیز در بر میگیرد ،حسابرسان باتوجه به
33
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رویکردهای فردی و روانشناختی و باتوجه به سطح هویت
اجتماعی خود ،تعامالت خود با صاحبکاران را شکل
میدهند که بسته به ادراک غنی شدهی فردی از ویژگیها
و ماهیت حرفه حسابرسی ،میتواند تعامالت قراردادهای
روانکاوانه برهم زنندهی استقالل باشند یا برعکس تقویت
کننده استقالل در رفتار حرفهای حسابرس باشند .نقطهی
اتصال سطح غنای روانشناختی مبتنی بر کارکردهای
حرفهای بین حسابرس با شریک از یک سو و بین
حسابرس با صاحبکار از سوی دیگر ،سطح هویت اجتماعی
در حرفه حسابرسی میباشد (بروبِرگ و همکاران،۵۱
 .)۲۰۵۹چراکه اگر یک حسابرس قابلیتهای هویتی حرفه
حسابرسی را صِرفا در قدرت و شهرت صاحبکاران بیابید،
سطح قراردادهای روانکاوانه با نقض مواجه میشود و در
جهت عکس باعث برهم خوردن تعادل استقالل حرفهای
حسابرس میگردد .براساس توضیحهای داده شده میتوان
سطح تعامالت در قراردادهای روانشناختی را در حرفه
حسابرسی در قالب شکل ( )3بسط داد.
قرارداد روانشناختی حسابرس میتواند با این حقیقت
پیچیدهتر گردد که موسسههای حسابرسی ممکن است
همچنین ارائهدهندهی یک یا چند خدمات مشاورهای
حسابرسی به صاحبکاران باشد که آن را مورد حسابرسی
قرار میدهد ،که این کار سبب تضعیف یا نابودی فرض
استقالل میشود .موضوع استقالل نسبت به خدمات
مشاورهای حسابرسی توسط موسسه ،موضوع جدیدی
نیست و به اوایل دهه  ۵۳۱۰باز میگردد .در کنار
موقعیتهای موجود بین یک حسابرس و موسسهی
حسابرسی که در آن کار میکند ،حسابرس همچنین
بخشی از قرارداد روانکاوانه با صاحبکار نیز میباشد .این
قرارداد غیررسمی به تدریج در قالب مشارکت و مشاوره
میتواند سطح استقالل حرفهای حسابرسی را با چالش
مواجه نماید که این موضوع نقض صریح قراردادهای
روانکاوانه محسوب میشود .حسابرسان صورتهای مالی و
دادههای مهم را مورد بررسی قرار میدهند و درستی ارائه
را براساس خطمشیهای ارائه شده توسط قوانین و
استانداردهای حسابرسی ارزیابی میکنند و نتایج موردنظر
این فرآیند ،یک نظر حسابرسی فاقد شرایط الزم برای
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موسسههای حسابرسی

جامعه و ذینفعان

(همکاران و سرپرستان همتا)

(شرکتهای سرمایهگذاری)

نهادهای نظارتی

موسسههای حسابرسی

(نهادهای حرفهای؛ بورس اوراق بهادار)

(شریک حسابرسی)

شكل ( ) 3ماهیت قراردادهای روانكاوانه در تعامالت بین فردی (منبع( :ریبورن و استِرن)221۲ ،

صاحبکار محسوب میشود .هرچقدر اصالحات کمتر با
سرعت بیشتری انجام شود ،رضایت صاحبکار از انتخاب
حسابرس و موسسهی حسابرسی بیشتر خواهد بود که این
موضوع تشریح نقض قراردادهای روانشناختی حرفهای
برمبنای استقالل میباشد .با انجام اینکار احتمال بیشتری
وجود دارد که به دلیل سهم کم بازارِ موسسهی حسابری از
بازار رقابتی حسابرسی ،موسسه تالش نماید صاحبکار خود
را حفظ کند و تکتک حسابرسان خود را جهت تداوم
حضور در بازار حسابرسی متقاعد به نقض استقالل در
حرفه حسابرسی نماید (ولیان و همکاران.)۵3۳۳ ،
پیشینه پژوهش
بادی و جانکویکسِز )۲۰۲۰( ۵۹پژوهشی تحت عنوان
اجتماعیسازی و قراردادهای روانشناختی در محیطکاری
انجام دادند .این پژوهش به واسطهی بررسی نظری
پژوهشها ابتدا مولفههای مربوط به اجتماعی سازی در
محیطکار و قراردادهای روانشناختی را مورد واکاوی قرار
داد .سپس از طریق تحلیل واریانس تفاوت معناداری
اجتماعیسازی با قراردادهای روانشناختی را دو کشور
اکراین و جمهوری چک مورد ارزیابی قرار داد .نتایج نشان
داد تفاوت فرهنگی بارزترین ویژگی ایجادکننده سطح
باالی تفاوت در تحلیل واریانس بین دو کشور میباشد .به
طوریکه کشور چک نسبت به کشور اوکران بیشتر به
قابلیتهای روانشناختی تمرکز داشت تا صِرفا
.............................................................

اجتماعیسازی محیطکار و وجود تمرکز بر قراردادهای
روانشناختی را محرک اجتماعیسازی تلقی مینمودند.
رابیون و استِرن )۲۰۵۳( ۵۳پژوهشی در باب نیاز به
قراردادهای روانشناختی در حرفه حسابرسی انجام دادند.
این پژوهش که به صورت مطالعه موردی انجام شد ،بیان
نمود ،وجودِ قراردادهای روانشناختی باعث افزایش سطح
تعامل پذیری حسابرسان با شرکاء میگردد به نحوی که
این ارتباط میتواند به افزایش اثربخشی کیفیت حسابرسی
و ارتقای سطح تعهد رفتاری حسابرسان نیز منجر شود.
هربیچ ( )۲۰۵۰پژوهشی تحت عنوان کیفیت حسابرسی؛
رفتار حسابرسان و قراردادهای روانشناختی انجام داد.
جامعه هدف در این پژوهش  ۵۱۰نفر از شرکای حسابرسی
» محسوب
کشور فرانسه بودند که جزء موسسات «
میشدند .نتایج نشان داد ،قراردادهای روانشناختی بر
کیفیت حسابرسی و رفتار حسابرسان به خصوص تعهد و
انگیزههای حرفهای تاثیر مثبت و معناداری دارد .بادپا و
همکاران ( )۵3۳۹پژوهشی تحت عنوان اثر نگرشهای
حمایتی و آشنایی حسابرس با صاحبکار بر قضاوت اولیه
حسابرس و استراتژی جستجوی شواهد انجام دادند .در
پژوهش حاضر ۵۱4 ،حسابرس مستقل عضو مؤسسات
حسابرسی معتمد بورس در سالهای  ۵3۳۱و  ۵3۳۱مورد
آزمون قرار گرفته است .نتایج پژوهش در سطح اطمینان
 ۳۱درصد نشان میدهد که نگرش حمایتی حسابرس بر
نوع قضاوت اولیه وی تأثیر دارد و بر اساس آن ،نگرش
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حمایتی سطح باال باعث میشود قضاوت اولیه حسابرس در
جهت منافع صاحبکار باشد و نگرش حمایتی سطح پایین
باعث میشود قضاوت اولیه حسابرس علیه منافع صاحبکار
باشد .آشنایی حسابرس با صاحبکار نیز بر میزان موافقت
حسابرس با صاحبکار اثر مثبت دارد .عالوه بر این ،بین دو
متغیر تجربه و هویت حرفهای حسابرس با نوع قضاوت
اولیه وی یعنی احتمال عدم افشای بدهی احتمالی رابطه
منفی و معنادار وجود دارد که میتواند همسو با اصل
محافظهکاری در نظر گرفته شود .واعظی و همکاران
( )۵3۳۱پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر اجرای قرارداد
روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند .جامعه
آماری پژوهش را تمامی کارشناسان شرکت الکتریک
خودروی شرق تشکیل دادهاند که با استفاده از نمونهگیری
تصادفی تعداد  ۵۹۱نفر ،انتخاب شدند .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که اجرای قرارداد روانشناختی بر رفتار
شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد .همچنین مشخص
شد که تمام ابعاد اجرای قرارداد روانشناختی که عبارت
است از :توسعه مسیر شغلی ،محتوای شغلی و پاداش
شغلی ،تأثیر مثبت و معنیداری بر رفتار شهروندی
سازمانی دارد و اجرای قرارداد روانشناختی ازطریق متغیر
میانجی حمایت سازمانی درکشده تأثیر مثبت و
معنیداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
همانطور که از بررسی پیشینههای تجربی پژوهش بر
میآید ،پژوهش مشابهی با این پژوهش صورت نگرفته
است و انجام این پژوهش به لحاظ استفاده از روشهای
همزمان تحلیل کیفی/تعاملی میتواند به بازنمایی وجود
قراردادهای روانشناختی در قالب مدلهای محرک و پیامد
کمک نماید.
روش پژوهش
در تشریح روش شناختی این پژوهش باید بیان نمود ،از
منظر نوع داده ،دو فازی مبتنی بر تحلیل کیفی/تعاملی
) با مشارکت اعضای پانل به عنوان
(
مشارکتکنندگان بخش کیفی و شرکای دارای سابقهی
بیش از  ۵۰سال به عنوان مشارکتکنندگان بخش کمی
در قالب گروههای کانونی میباشد که از این طریق ،به
36
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دنبال شناخت مضامینِ قراردادهای روانکاوانه بین
حسابرسان با شرکاء و بازنمایی آن در قالب تحلیلهای
پیوندی و سیستمی میباشد .رویکرد پژوهش
استقرایی/قیاسی است ،چراکه از طریق چک لیستهای
امتیازی که براساس تحلیل فراترکیب و تحلیل دلفی
تدوین شدند ،با مشارکت اعضای پانل که شامل خبرگان
حسابداری و مدیریت مالی در عرصه دانشگاهی بودند،
مورد بررسی قرار گرفتند تا ابعاد مدل مشخص گردد و
سپس براساس مشارکت گروههای کانونی (گروهی از
شرکایی که سابقه بیش از  ۵۰سال داشتند) در بخش
تعاملی این پژوهش ،از طریق رویکردِ قیاسی محتوای
پدیدهی موردنظر مورد واکاوی قرار گرفت .این پژوهش در
فاز اول از طریق تحلیل کیفی و به واسطه تحلیل
فراترکیب ،۲۰مضامین مرتبط با قراردادهای روانکاوانهی
بین حسابرس با شرکاء را شناسایی نمود و سپس در قالب
گروههای کانونی اقدام به بسط و تبیین مضامین شناسایی
شده در متن و محتوای حرفه حسابرسی نمود .از طرف
دیگر از منظر نتیجه این پژوهش جزء پژوهشهای
توسعهای محسوب میشود ،زیرا به دلیل عدمانسجام
تئوریک در باب مفاهیم و تئوریهای مرتبط به این حوزه،
این پژوهش به دنبال بسط تئوریها و مفاهیمِ تئوریک
برای ایجاد انسجام بیشتر جهت مطالعات آینده میباشد.
به عبارت دیگر با ایجاد شناخت مضامین قراردادهای
روانشناختی در قالب مدلی مبتنی بر واقعیتهای تعاملی
بین حسابرس با شرکاء به دنبال مفهومسازی آن در این
عرصه بود ،مفهومسازی که تاحد زیادی فقدان آن در
پژوهشهای انجام گرفته از منظر رویکردهای چارچوب
نظری احساس میشود .باید توجه داشت استفاده از روش
تحلیل فراترکیب و دلفی در اینگونه از پژوهشها که مبانی
نظری منسجمی در مورد آن وجود ندارد ،به پژوهشگر این
امکان را میدهد تا مباحث تئوریک و مفهومی بیشتری
ایجاد نماید و به درک نظری بیشتر در مورد آن موضوع
خاص یعنی مضامین قراردادهای روانشناختی در حرفه
حسابرسی منجر شود و نظریه جدیدی در رابطه با این
مفهوم تاحدی مبتنی بر ابعاد شناسایی شده ایجاد گردد.
نظریه جدید ایجاد شده ،نه بر مبنای نظر شخصی
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پژوهشگر ،که در واقع براساس دادههای گردآوری شده از
محیط واقعی و در شرایط واقعی تدوین میشود.
تحلیل کیفی/تعاملی ( ) رویکردی ساختگرا است،
چراکه مبتنی بر ذهنیت تجربی مشارکتکنندگان پژوهش
براساس تحلیل فراترکیب؛ تحلیل دلفی و تحلیل گروه
کانونی است .براساس این تحلیل که پوششِ ترکیبی از
پژوهش کیفی و کمی است ،از نظریه فراترکیب برای
شناسایی مضامین قراردادهای روانشناختی در تعامالت
بین فردی حسابرس با شرکاء استفاده شد .در واقع این
رویکرد به محقق اجازه میدهد تا از طریق چک لیستهای
امتیازی که در اختیار خبرگان پژوهش قرار میدهد،
رویکرد آنها در قبال مضامینِ مربوط به ویژگیها و ابعاد
قراردادهای روانشناختی در حرفه حسابرسی را مورد
بررسی قرار دهد و سپس برمبنای تحلیل دلفی ،حدی از

کفایت نظری برای مفهوم موردنظر ایجاد گردد .از طرف
دیگر ،در بخش دوم تحلیل یعنی بخش تعاملی ،از
مشارکتکنندگان خواسته میشود تا در قالب گروههای
کانونی مضامینِ شناسایی شده را براساس مفاهیم و تجارب
شغلی از طریق پرسشنامههای پیوندی که نمونهای از آن
در زیر آورده شده است ،امتیازبندی نمایند.
۲۵
)
تا براساس آن شناخت پیوندهای درونی (
مضامین پژوهش براساس تحلیل گروه کانونی که در متن
جامعه هدف موردنظر میباشند ،حاصل شود و نموداری
براساس بازنمایی سیستمیتاثیرگذاری ( )SIایجاد شود .لذا
سوالهای پژوهش عبارتند از:
سوال پژوهش در بخش کیفی) مضامینِ قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس با شرکاء کدامند؟

شكل ( )1روش شناسی پژوهش
جدول ( )۱پرسشنامه پیوندی مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت بین فردی
مضامین قراردادهای روانكاوانه

مدیریت کاریزماتیک

پایداری در رفتار شریک

توسعه ارتباطات غیرکالمی

تقویت مشارکت

سبک مدیریت کاریزماتیک
پایداری در رفتار شریک
توسعه ارتباطات غیرکالمی
تقویت مشارکت

.............................................................
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سوال پژوهش در بخش کمی) محرکهای سیستمی
مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس
با شرکاء کدامند؟
سوال پژوهش در بخش کمی) پیامدهای سیستمی
مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس
با شرکاء کدامند؟
جامعه پژوهش
جامعه آماری در بخش کیفی ،شامل  ۵۱نفر از متخصصان
و خبرگان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی
هستند ،که به واسطه انجام پژوهشهای علمی در زمینه
مشابه ،دارای رویکردی تخصصی و علمی در این رابطه
میباشند .این افراد از طریق روش نمونهگیری همگن
انتخاب شدند ،چراکه هدف این بود ،افرادی که در این
بخش مشارکت نمایند ،که دارای دید نظری در رابطه با
موضوع پژوهش باشند .همچنین براساس تحلیل
فراترکیب ،در این بخش از پژوهشهایی که در تارگاههای
همچون جهاد دانشگاهی ۲۲در ایران؛ پایگاه نشریات
۲4
کشور ۲3ایران؛ مرکز پژوهشهای علوم رایانهای اسالمی
ایران؛ مرجع بینالمللی ساینسدایرکت۲۱؛ مرجع امرالد ۲۱و
مرج وایلی ۲۱بودند برای تعیین مضامینِ قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس با شرکاء استفاده
شود .در فاز دوم ،به منظور انجام بخش تعاملی پژوهش ،از
 ۲۰نفر از شرکای حسابرسی بیش از  ۵۰سال سابقهکاری
خواسته شده تا به عنوان اعضای گروه کانونی پس از
ارزیابی مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت فردیِ
حسابرس با شرکاء شناسایی شده در بخش کیفی و تایید
آنها ،اقدام به پاسخ به پرسشنامههای تحلیل پیوندی
تدوین شده ،نمایند .نکته قابل ذکر این است که از
آنجاییکه تحلیل پیوندی در بخش تعاملی ،یک تحلیل
مبتنی بر تجزیه و تحلیلی سیستمی در سطوحی از
پیوندهای درونی مشخص از مشارکتکنندگان میباشد ،و
میبایست براساس معیار مشخصی همچون تجربه یا دانش
تخصصی توسط مشارکتکنندگان صورت پذیرد ،از نظر
۲۹
حجم نمونه محدود است که پژوهش پِلنت و همکاران
()۲۰۵۱؛ نرثکات و مککوی )۲۰۰4( ۲۳تاییدی بر این
67

.............................................................

ادعا است .نرثکات و مککوی ( )۲۰۰4در تحلیلهای
تعاملی ،جامعه آماری را به دلیل کارکردهای تحلیلی،
کوچک معرفی مینمایند و حد مطلوب را  ۵۱تا  ۲۱نفر
معرفی مینماید.
روایی پژوهش
باتوجه به اینکه این پژوهش شامل دو فاز کیفی و کمی
است ،به منظور درک بهتر محتوای تحلیلهای روایی ،این
دو بخش از یکدیگر تفکیک شده است .در بخش روایی
کیفی با مشارکت  3تن از خبرگان پژوهش ،سطح ایجاد
انسجام مضامین تعیین شده برای تبیین قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس با شرکاء در جامعه
هدف بخش کمی یعنی حسابرسان دارای بیش از  ۵۰سال
سابقه مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود چه اندازه
این مفاهیم ایجادکننده درک منسجم بین حسابرس با
شرکاء میباشد .در این بخش نظرات ،تاییدکنندهی
معیارهای موردنظر بود .در بخش کمی نیز برای تعیین
روایی از نسبت الوشه )۵۳۳۰( 3۰یا شاخص روایی
محتوایی 3۵استفاده شد .جهت محاسبه این نسبت از
نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون
مورد نظر استفاده میشود و با توضیح اهداف آزمون برای
آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به
آنها ،از آنها خواسته میشود تا هریک از سؤاالت را بر
اساس طیف سه بخشی لیکرت «گویه ضروری است»،
«گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی
ندارد» طبقهبندی کنند .براساس نسبت زیر و جدول ( )۵و
( )۲که به خالصهای از آن ارائه شده است ،مشخص گردید
تمامی مضامین مورد تایید هستند.

تعداد متخصصانی است که به
در این رابطه
گزینهی «ضروری» پاسخ داده اند؛ تعداد کل متخصصان
مشارکت کننده در این روایی میباشد؛ نکتهی قابلتوجه
اینست که اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول بزرگتر
باشد اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته میشود .حداقل
در جدول زیر ارائه شده است:
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

حال باتوجه به توضیحات داده شده ،از شاخص
(روایی محتوای مولفههای مدل با شاخص) براساس

با شرکاء و هیچ احتمال قطعی برای شناسایی و محدود
ساختن تمامیویژگیهای مرتبط با هدف پژوهش در یک
مجموعه مشخص و با مرزبندیهای شفاف و متمایزکننده
در قالب پژوهشهای انجام شده ،یا وجود ندارد و یا به
دلیل عدم انسجام تئوریک قابل اتکاء نمیباشند .باوجود
این ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
مشارکتکنندگان در این مطالعه باتوجه به تشریح ابتدایی
محقق درباره موضوع برای آنها ،توانستند ادراک مناسبی
جهت شناسایی مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت
فردیِ حسابرس با شرکاء بدست آورند و ویژگیها و ابعاد
آن را مشخص کنند .براین اساس ابتدا در بخش تحلیل
کیفی ،دو تحلیلِ فراترکیب و دلفی و سپس در بخش
کمی ،تحلیل تعاملی مبتنی بر پیوندهای سیستمی ارائه
خواهد شد.

یافتههای تئوریک

 )1یافتههای فراترکیب

مشارکت  ۰۱نفر از خبرگان پژوهش انجام گرفت.
براساس نتایج مشخص شد تمامی مضامینِ
قراردادهای روانکاوانه مورد تایید هستند .برحسب
سنجش روایی به عنوان مثال استفاده از رویکرد ارتباطی
مثبتگرای شریک در برابر حسابرسان از مجموع  ۰۱نفر
مشارکت کننده در ارزیابی مولفهها ۳ ،نفر گزینه ضروری و
 ۵نفر تا حدی را انتخاب نموده است براساس رابطه زیر
مشخص میشود که عدد بدست آمده از عدد جدول ()۲
در ردیف  ۵۰نفر که برابر با  ۰/۱۲مشخص شده است
بیشتر است:

یکی از روشهای تحلیل در بخش کیفی ،فراترکیب است.
روش تحلیل فراترکیب یک روش تحقیق کیفی است که

هیچ لیست از قبل تعیینشده و قطعی درباره معیارها و
مضامینِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس
جدول ( )1حداقل مقادیر

جهت مناسب بود روایی محتوی

تعداد ارزیابان

۵

۶

۷

۸

۲

12

1۵

....

۰2

حداقل مقدار نسبت روایی محتوا

۰/۳۳

۰/۳۳

۰/۳۳

۰/۱۱

۰/۱۹

۰/۱۲

۰/4۳

...

۰/۲۳

جدول ( )2روایی محتوایی مولفههای شناسایی شده پس از تحلیل دلفی
شاخص محتوایی
گزارهها

مولفهها

غیر
ضروری

مضامین
تلویحی

مضامین
ضمنی

توسعهی شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی حسابرس با
شریک

-

ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش بین
حسابرس با شریک

تایید

حذف

تاحدی

ضروری





-

۵۰



-

-

-

۵۰



-

استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک در برابر حسابرسان

-

۵

۳



-

تدوین دستورالعملهایی مشخصِ انجام کار حرفهای حسابرسان نسبت به
شریک حسابرسی

-

-

۵۰



-

تعیین حیطه مسئولیتهای حرفهای حسابرسان در انجام تخصصی وظایف

-

-

۵۰



-

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان به عنوان ارزشهای تعهدمدارانه در
حرفه حسابرسی

-

-

۵۰



-

نکته :باتوجه به محدودیت صفحات ،بخشی از مضامین گزارهای ارائه شد.

.............................................................
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

است .با رشد تحقیقات در
معادل واژه
حوزههای مختلف علوم و مواجه شدن جامعه علمی با
انفجار اطالعات ،اندیشمندان در عمل به این نتیجه
رسیدهاند که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به
روز بودن در این زمینه تا حدود زیادی امکانپذیر نیست،
لذا انجام پژوهشهای ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام
شده در این موضوع خاص را به شیوه نظاممند و علمی فرا
روی پژوهشگران قرار میدهند ،گسترش روزافزون یافته
است .در انجام فراتحلیل الزم است ابتدا از طریق بررسی
پایگاههای اطالعاتی اقدام به تعیین پژوهشهای مشابهی
با محتوا و ماهیت پژوهش حاضر ،تعیین کرد .لذا در این
بخش از طریق جستو در پایگاههای اطالعاتی مجلههای
علمی و پژوهشی و مجلههای معتبر خارجی تالش گردید
تا در گام اول پژوهشهای مرتبط انتخاب گردند و سپس
براساس فرآیندهای تحلیلی این بخش اقدام به شناسایی و
تعیین مضامینِ مرتبط با موضوع پژوهش نمود .دوره زمانی
جهت واکاوی پژوهشهای مشابه ۲۰۵۲ ،تا  ۲۰۲۰میالدی
و  ۵3۳۰تا  ۵3۳۹شمسی بوده است .به عبارت دیگر به
منظور یافتن مقالهها و پژوهشهای مشابه و با استفاده از
پایگاهها و مراجع پژوهشی بینالمللی و داخلی ،اقدام به
شناسایی پژوهشهای مرتبط با هدف پژوهش شد.
همانطور که در در شکل ( )۲مشخص شده است ،کلیه
منابع اولیه شناسایی شده  ۱۱مورد میباشند که پس از
چند مرحله فرآیند غربالگری از نظر محتوا ،عنوان و تحلیل
در نهایت ۵4 ،پژوهشِ متناسب با محتوا ،عنوان و
فرآیندهای تحلیلی موردنظر این پژوهش انتخاب شدند .در

3۲

این مرحله میبایست براساس روش اَترید-استرلینگ
( )۲۰۰۵مفاهیم را براساس مضامین تفکیک نمود ،تا
ویژگیهای قراردادهای روانکاوانهی تعامالت بین فردی
حسابرس با شرکاء در قالب چک لیستهای امتیازی
تعیین شوند .لذا برای این منظور با استفاده از مراحل
سندلوسکی و باروس ( )۲۰۰۹اقدام به تعیین چک
لیستهای امتیازی برای آمادهسازی تحلیل دلفی میشود.
در این تحلیل و به واسطه روش ارزیابی انتقادی با
مشارکت خبرگان پژوهش براساس  ۵۰معیار
اهدافتحقیق ،منطق روش تحقیق ،طرحتحقیق،
نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری ،دقت
تجزیه و تحلیل ،بیان تئوریک و شفاف یافتهها و
ارزشتحقیق اقدام به تعیین ابعاد و مضامین گزارهای
میشود .جدول ( )3نحوه ارزیابی مضامینِ قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شرکاء را
براساس شاخص  ۱۰نمرهای در قالب امتیازهای  ۵تا ۱
براساس  ۵۰معیار توضیح داده شده مورد سنجش قرار
میدهد.
امتیازهای ارائه شده براساس شاخص مد ،نشان داد،
پنج پژوهشِ یانگ و همکاران ()۲۰۲۰؛ لی و تایلِر
()۲۰۵4؛ ایکارد و همکاران ()۲۰۵3؛ دامغانیان و کشاورز
( )۵3۳۹و هرمزی و همکاران ( )۵3۳۰باتوجه به اینکه از
مجموع  ۱۰امتیاز ،زیر  3۰دریافت نمودند و برحسب
دستورالعمل حد کفایت امتیاز این تحلیل پژوهشهایی که
امتیاز  3۰و باالتر را کسب نمایند ،مورد تایید هستند،
حذف گردیدند و به همین دلیل از دور بررسی خارج

غربالگری اول به دلیل عنوان

19

06

تعداد کل منابع

غربالگری دوم به دلیل محتوا

1۲

۴9

غربالشده برمبنای عنوان

غربالگری دوم به دلیل تحلیل

10

91

غربالشده برمبنای محتوا

1۴

کل منابع غربال شده

شكل ( )2غربالگری پژوهشهای اولیه

67
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

موقعیت پژوهشها

اهداف تحقیق

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای بینالمللی

منطق روش تحقیق

طرح تحقیق

نمونه برداری

جمع آوری دادهها

انعكاس پذیری

مالحضات اخالقی

دقت تجزیه و تحلیل

یافتهها

بیان تئوریک و شفاف

مقالهها
33

ارزش تحقیق

معیارهای ارزیابی انتقادی

جمع

جدول ( )3فرآیند تحلیل حیاتی پژوهشهای غربال شده

مائو و همکاران ()۲۰۲۰

3

۱

4

3

3

3

4

۱

4

4

3۹

یانگ و همكاران)2222( 3۰

۲

۲

3

4

3

3

3

3

3

4

21

هامپال)۲۰۲۰( 3۱
مک دونالدساردی و همکاران)۲۰۵۳( 3۱
ساراپاینیچ و همکاران)۲۰۵۳( 3۱
سیویتز و کیدا)۲۰۵۹( 3۹
نِهیم)۲۰۵۱( 3۳
پیرسون و واییلِسمی)۲۰۵۱( 4۰

3
3
4
4
4
3

3
4
4
3
4
3

3
4
3
3
4
4

3
4
4
4
3
3

3
3
۲
3
4
4

4
4
3
3
4
3

3
4
4
3
4
4

3
4
4
4
4
3

3
3
4
4
4
4

۱
4
4
4
4
4

33
3۱
3۱
3۵
3۳
3۱

لی و تایلِر)221۰( ۰1

3

۲

۲

3

3

۲

3

3

3

3

2۵

ایكارد و همكاران)2213( ۰2

۲

۲

3

3

3

۲

3

3

3

3

2۷

دامغانیان و کشاورز (13۲۸

3

۲

3

۲

3

3

3

۲

3

4

2۶

بامری و همکاران ()۵3۳۹
بادپا و همکاران ()۵3۳۹

4
3

۱
3

4
3

4
3

3
۲

4
3

4
3

3
4

۱
4

4
۱

3۳
3۲

هرمزی و همكاران ()13۲۵

۲

3

۲

۵

۵

۲

۵

۲

۵

3

1۸

مرادی و همکاران ()۵3۳۱
عربصالحی و همکاران ()۵3۳۰

3
4

3
3

3
4

3
3

4
3

4
4

3
4

3
4

4
4

4
4

34
3۱

شدند .در ادامه با استفاده از روش َترید-استرلینگ
( )۲۰۰۵اقدام به استخراج مضامینِ پژوهش میشود .براین
اساس به منظور تعیین مضامین قراردادهای روانکاوانهی
تعامالت حسابرس با شرکاء از روش امتیازی زیر استفاده
میشود .برمبنای این روش کلیهی معیارهای فرعی
استخراج شده از متن مقاالت تایید شده ،در ستون جدول
نوشته میشود و سپس در ردیف هر جدول نام محققان
پژوهشهای تایید شده آورده میشود .بر مبنای استفاده از
هر پژوهشگر از معیارهای فرعی نوشته شده در ستون
جدول ،عالمت « »درج میشود ،سپس امتیازهایی هر
 در ستون معیارهای فرعی ،باهم جمع میشود و
امتیازهای باالتر از میانگین پژوهشهای انجام شده ،به
عنوان مولفههای پژوهش انتخاب میشوند.
براساس این تحلیل نیز مشخص شد ،دو مضمون اصلی
یعنی مضامین تلویحی و مضامین ضمنی در قراردادهای

.............................................................

روانکاونهی تعامالت بین فردی حسابرس با شرکاء دارای
بیشترین فراوانی هستند و براین مبنا در این پژوهش به
عنوان معیارهای اصلی برای هدف پژوهش مورد بررسی
قرار میگیرند .در این بخش پس از واکاوی در مبانی
نظری پژوهشهای تایید شده ،اقدام به تعیین خرده
مضامین مربوط به مضامین تلویحی و ضمنی طبق جدول
( )4ارائه شده است.
 )2تحلیل دلفی
یکی از روشهای کسب دانش گروهی در حوزههای علوم
انسانی تکنیک دلفی است ،که فرایندی است که دارای
ساختار پیشبینی و کمک به تصمیمگیری در طی
راندهای پیمایشی ،جمع آوری اطالعات و در نهایت ،اجماع
گروهی است .در این بخش به منظور تایید/حذف
مولفههای پژوهش ،با استفاده از مشارکت متخصصان
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الگوسازي کیفی/تعاملی (
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آورده شدهاند ،مورد بررسی قرار میگیرد.

(اعضای پانل) براساس دو مقیاس میانگین و ضریب توافق،
مولفههای ناشی از تحلیل فراترکیب که در جدول ()۱

پژوهشهای بینالمللی
داخلی

بامری و همکاران ()۵3۳۹
بادپا و همکاران ()۵3۳۹
مرادی و همکاران ()۵3۳۱
عربصالحی و همکاران ()۵3۳۰

روانشناختی
مضامین ادراک

مضمانین تلویحی

ممتقابل


-







-



3

3

۸

-

مضامین تعاملی و

مضمانین

جمع


-



-

ارتباطی

موقعیت پژوهشها

مائو و همکاران ()۲۰۲۰
هامپال ()۲۰۲۰
مکدونالدساردی و همکاران ()۲۰۵۳
ساراپاینیچ و همکاران ()۲۰۵۳
سیویتز و کیدا ()۲۰۵۹
نِهیم ()۲۰۵۱
پیرسون و واییلِسمی ()۲۰۵۱

-


-





-

مضامین ضمنی

محققان


-

-


-




-




مضامین ساختاری

جدول ( )2فرآیند تعیین مولفههای اصلی پژوهش


-




-



-

-

3

۷

۲

-

جدول ( )۰مضامین قراردادهای روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شرکاء

مضامینِ ضمنی در قراردادهای روانشناختی

مضامینِ تلویحی در قراردادهای روانشناختی

مضامین

۱

۱

۱

4

3

۲

۵

استفاده از سبک مدیریت کاریزماتیک توسط شریک در تعامل با حسابرسان
پایداری رویههای رفتار حرفهایِ شریک در تعامل با حسابرس
توسعهی شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش بین حسابرس با شریک
استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک در برابر حسابرسان
هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس در چارچوب تعامل شریک با حسابرس
تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانهی حسابرس با شریک
تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بین شریک با حسابرس
استفاده از انگیزهبخش بودن کالم شریک در برابر حسابرس
تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقای تعامالت اثربخش
تقویت باورهای حسابرس نسبت به ضوابط و رویههای حرفهای حسابرسی
تعیین برابر و عادالنهی پاداش توسط شرکاء برای افزایش اثربخش حسابرس
تدوین دستورالعملهایی مشخصِ انجام کار حرفهای حسابرسان نسبت به شریک حسابرسی
تعیین حیطه مسئولیتهای حرفهای حسابرسان در انجام تخصصی وظایف
تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان به عنوان ارزشهای تعهدمدارانه در حرفه حسابرسی
کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری در عملکردهای حرفهای
متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی در زمان جذب حسابرس
تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای حسابرسی به منظور رعایت عدالت و برابری
استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی جهت بازخورد اطالعات به حسابرسان
استفاده از ساعات کار انعطافپذیر جهت ارتقای سطح آزادی عمل حسابرسان

66

.............................................................
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الگوسازي کیفی/تعاملی (
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جدول ( )۶تحلیل دور اول دلفی

-

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

نتیجه

-

-

تایید

استفاده از سبک مدیریت کاریزماتیک توسط شریک در تعامل با حسابرسان
پایداری رویههای رفتار حرفهایِ شریک در تعامل با حسابرس
توسعهی شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش بین حسابرس با
شریک
استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک در برابر حسابرسان
هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس در چارچوب تعامل شریک با حسابرس
تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانهی حسابرس با شریک
تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بین شریک با حسابرس
استفاده از انگیزهبخش بودن کالم شریک در برابر حسابرس
تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقای تعامالت
اثربخش

۱
۱/۵۰
۱/۲۱

۰/۱۱
۰/۱۱
۰/۱۱

۱/۲۰

۰/۱۰



۱
۱/۵۰
۱/۵۰
۱/۲۰
۱/3۰

۰/۱۱
۰/۱۱
۰/۱۱
۰/۱۰
۰/۹۰







-

۱

۰/۱۱



-

-

تقویت باورهای حسابرس نسبت به ضوابط و رویههای حرفهای حسابرسی
تعیین برابر و عادالنهی پاداش توسط شرکاء برای افزایش اثربخش حسابرس
تدوین دستورالعملهایی مشخصِ انجام کار حرفهای حسابرسان نسبت به شریک
حسابرسی
تعیین حیطه مسئولیتهای حرفهای حسابرسان در انجام تخصصی وظایف
تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان به عنوان ارزشهای تعهدمدارانه در حرفه
حسابرسی
کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری در عملکردهای
حرفهای
متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی در زمان جذب
حسابرس
تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای حسابرسی به منظور رعایت عدالت
و برابری
استفاده از کانال های ارتباطی شفاف و سیستمی جهت بازخورد اطالعات به
حسابرسان
استفاده از ساعات کار انعطافپذیر جهت ارتقای سطح آزادی عمل حسابرسان

۱/۲۰
۱/۵۰

۰/۱۰
۰/۱۱




-

-

تایید
تایید

مضامینِ ضمنی در قراردادهای روانشناختی

قرارداد روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شرکاء

تایید
تایید
تایید

مضامین گزارهای

میانگین

توافق

مضامینِ تلویحی در قراردادهای روانشناختی

مقوله

مضمون

تایید





ادغام

-

حذف

-

۱/۲۰

۰/۱۰



-

-

تایید

۱/۲۱

۰/۱۱



-

-

تایید

۱/3۰

۰/۹۰



-

-

تایید

۱/۲۰

۰/۱۰



-

-

تایید

۱/۲۰

۰/۱۰



-

-

تایید

۱

۰/۱۱



-

-

تایید

۱/۵۰

۰/۱۱



-

-

تایید

۱/3۰

۰/۹۰



-

-

تایید

همانطور که در قسمتهای قبلی تشریح شد ،براساس
دو معیار میانگین و ضریب توافق در چک لیست ۱
گزینهای که طبق دستورالعمل ضریب توافق که باید در
حد استاندارد  ۰/۱قرار بگیرد تا تایید شود و میانگین
باتوجه به  ۱گزینهای بودن ،امتیاز  ۱در آن استاندارد
میباشد ،باید بیان نمود ،تمامی مضامین مورد تایید توسط
اعضای پانل قرار گرفتند .براین اساس میتوان براساس
مضامین گزارهای تایید شده و اصطالحا به حد کفایت
نظری رسیده ،مدل مفهومی مبتنی بر شناخت محتوایی
بیشتر ابعاد پژوهش را ارائه داد:
براساس چارچوب نظری ارائه شده ،همانطور که
مشاهده میشود ،قراردادهای روانکاوانه در تعامالت بین
.............................................................

فردی حسابرس با شرکاء شامل دو مضمون تلویحی
قراردادهای روانشناختی و مضمون ضمنی قراردادهای
روانشناختی میباشد .در ادامهی پژوهش به منظور تبیین
مضامین گزارهای (خرده مفاهیم مضامین اصلی) تایید شده
در جامعه هدف ،از تحلیل پیوندهای درونی در قالب روابط

بین پیوندی (

) استفاده میشود.

 )3پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها( ۰3

)

در روند تحلیل کیفی/تعاملی ( ) ،اجزا معنایی یک
پدیدار همچون قراردادهای روانکاوانه در تعامالت بین
فردی ،پیوندهای درونی نامیده میشوند که همانند تک
پارههای سیستمی و یا مولفههای فردی هستند که

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره پیاپی 13

.............................................................

66

الگوسازي کیفی/تعاملی (
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شكل ( )3مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر تحلیلهای فراترکیب و دلفی

سیستم را ایجاد میکنند .پیوندهای درونی اجزایی هستند
که در نقشههای ذهنی مورد استفاده قرار میگیرند که
خود نمایش سیستم تصویری از ترکیب تجربیات زندگی
است .تجربیاتی که در قالب قراردادهای روانشناختی در
تعامالت بین فردی حسابرس با شرکاء میتواند مورد
بررسی قرار گیرد .میتوان گفت که پیوندهای درونی در
واقع دستهبندی معنایی هر سیستم و یا مجموعه
سیستمها را نشان میدهد که خود تجربیات گروهها
(حسابرسان دارای سابقه بیش از  ۵۰سال) از یک پدیدار
(قراردادهای روانکاوانه) است .در این پژوهش تجربیات
حسابرسان پس از ارائه یک چارچوب تئوریک براساس
بخش تحلیل کیفی ( ) با استفاده از تحلیل فراترکیب و
) طبق
دلفی ،در قالب ارتباط بین پیوندهای درونی (
جدول زیر ارائه میشوند .به عبارت دیگر ،پس از مشخص
کردن پیوندهای درونی ،گام بعدی کدگذاری نظری روابط
بین پیوندهای درونی است که پس از طرح در چک
لیستهای امتیازی میتوان به ترسیم نمودار روابط درونی
و توصیف دیداری روابط پیوندهای درونی است اقدام نمود.
نرثکات و مککوی )۲۰۰4( 44بهعنوان نظریهپرداز در این
روش ،در دو مرحله جداگانه روابط پیوندهای درونی
) و روابط دورنی سیستمی ( ) را برای تحلیل
(
اعضای گروه کانونی و تحلیل محققان براساس جهت
فلشها ارائه دادند .به عبارت دیگر روابط پیوندهای درونی
63

.............................................................

براساس تعیین جهت تاثیرگذاری ابعاد بر یکدیگر براساس
چک لیست ماتریسی انجام میپذیرد و در تحلیل روابط
درونی سیستمی محقق با استفاده از تفسیر جهت رابطه از
فلش رو به باال یا رو به چپ استفاده مینماید .از دو عالمت
فلش به سمت رو به باال و رو به چپ بهعنوان یک مبنای
تحلیلی و دارای بار معنایی استفاده میکنند .بر این اساس
دو جهت یادشده فلش دارای معنا و مفهومی مشخص در
این تحلیل میباشد که تعریف آن در جدول ( )۹ارائه شده
است:
باتوجه به این که گزارش تحلیلی و ترسیم نمودارهای
شناسایی مضامین گزارهای در چارچوب تحلیل کانونی
عمال در چهارچوب این مقاله ممکن نیست ،در این مرحله
به ذکر مفاهیم برآمده از تعامل جمعی و چگونگی تحقق
کفایت نظری در مفاهیم شناسایی شده بسنده میشود.
برمبنای ماهیت روش تحلیل کیفی تعاملی ،محقق
میبایست مضامین گزارهای بدست آمده در قالب
طبقهبندیهای فرعی و اصلی از مرحله تحلیل کیفی
(تحلیل فراترکیب و دلفی) را به منظور ترسیم در جامعه
هدف توسط گروههای کانونی در قالب نام پیوندهای درونی
و مفهوم پیوندهای درونی مجددا بازسازی نماید تا بتوان
نمودارهای الزم براساس این تحلیل تدوین شود .در قالب
جدول زیر که نام پیوند درونی و مفهوم پیوند درونی در آن
مشخص شده است مولفهها ارائه میگردد.
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جدول ( )۸تعریف جهت فلشهای در تحلیل روابط درونی پیوندها
جهت فلش
جهت فلش رو به باال

تعریف معنایی
جهت فلش در سمت رو به باال نشان دهنده خروجیهای سیستم میباشد و بیان کننده سطر
عامل و داللت کننده بر ستون میباشد.
جهت فلش در سمت چپ نشان دهنده ورودیهای سیستم میباشد و بیان میکند معیار ستون
عامل و داللت کننده بر سطر میباشد.

جهت فلش رو به سمت چپ

جدول ( )۲پیوندهای درونی و مفاهیم مدنظر هر پیوند
استفاده از سبک مدیریت کاریزماتیک توسط شریک در تعامل با حسابرسان
پایداری رویههای رفتار حرفهایِ شریک در تعامل با حسابرس
توسعهی شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش بین حسابرس با شریک
استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک در برابر حسابرسان
هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس در چارچوب تعامل شریک با حسابرس
تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانهی حسابرس با شریک
تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بین شریک با حسابرس
استفاده از انگیزهبخش بودن کالم شریک در برابر حسابرس
تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقای تعامالت اثربخش
تقویت باورهای حسابرس نسبت به ضوابط و رویههای حرفهای حسابرسی
تعیین برابر و عادالنهی پاداش توسط شرکاء برای افزایش اثربخش حسابرس
تدوین دستورالعملهایی مشخصِ انجام کار حرفهای حسابرسان نسبت به شریک حسابرسی
روانشناختی

مضامینِ ضمنی در قراردادهای

قرارداد روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شرکاء

پیوندهای درونی
مضامینِ تلویحی در قراردادهای روانشناختی

پیوند اصلی

مضامین/مفاهیم پیوندهای درونی

تعیین حیطه مسئولیتهای حرفهای حسابرسان در انجام تخصصی وظایف
تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان به عنوان ارزشهای تعهدمدارانه در حرفه حسابرسی
کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری در عملکردهای حرفهای
متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی در زمان جذب حسابرس توسط شریک
تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای حسابرسی به منظور رعایت عدالت و برابری
استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی جهت بازخورد اطالعات به حسابرسان
استفاده از ساعات کار انعطافپذیر جهت ارتقای سطح آزادی عمل حسابرسان

پس از مشخص شدن پیوندهای درونی مضامین
قراردادهای روانکاوانه در تعامالت بین فردی حسابرس با
شریک ،محققان براساس جدول ( )۳اقدام به تعیین روابط
) نمودند .بنابراین ،در این مرحله از
پیوندهای درونی (
این طریق میتوان به شناسایی پیوندهای درونی اقدام نمود و
نیز جدول ( )۵۰تأثیرگذاریهای سیستمی را ترسیم کرد.
کدگذاری مفاهیم پیوندهای درونی نیز در همین مرحله انجام
شد .تعاریف پیوندهای درونی عمدتا مفهومیاند که به واسطه
مفهومسازی در بخش تحلیل کیفی ایجاد شدند و براساس
این مفاهیم گروه کانونی در قالب اعضای پانل اقدام به تحلیل
ماتریسی این پیوندها مینمایند .این فرایند در هر سه
مصاحبة گروه کانونی تا نیل به الگویی تحلیلی ادامه خواهد
یافت .در هر مورد فراوانی موافقان با رابطة بین پیوندهای
.............................................................

درونی شمارش شد که نشاندهندة میزان قدرت این رابطهها
در نظر شرکتکنندگان گروه کانونی است .در این مرحله
مجموع نظرات براساس شاخص «مد» تعیین میشوند .نکته
قابلتوجه این است ،باتوجه به دو پیوند درونیِ مضامین
تلویحی و ضمنی قراردادهای روانکاوانهی تعامالت بین فردی
حسابرس با شریک در دو بخش متفاوت اقدام به تعیین روابط
درونی و ارائه مدل پیوندی خواهد شد.
الف) پیوند درونیِ مضامین تلویحی قراردادهای
روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
در این بخش براساس توضیحهای داده شده ،اقدام به انجام
) میشود که در قالب
تحلیل روابط پیوندهای درونی (
جدول زیر قابل مشاهده است.
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

جدول ( )12روابط پیوندهای درونی (

) بین مضامین تلویحی قراردادهای روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
فراوانی

رابطه بین پیوندها
 سطح اول/تحلیل پیوند کاریزماتیک بودن سبک شریک در تعامالت

فراوانی

رابطه بین پیوندها
 سطح چهارم/تحلیل پیوند فضای مبتنی بر مشارکت

کاریزماتیک بودن سبک شریک

پایداری رویههای رفتار حرفهای

۵۱

فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش
مثبتگرا

استفاده از رویکرد

کاریزماتیک بودن سبک شریک

توسعه شناخت ارتباطات غیرکالمی

۵۱

فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش
به جایگاه حرفهای حسابرس

هویت بخشیدن

کاریزماتیک بودن سبک شریک

ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت حسابرس

۵3

فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش
به حفظ منافع کثرتگرایانه

تقویت باور نسبت

کاریزماتیک بودن سبک شریک

استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرا

۵۱

فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش
اعتمادِمتقابل

کاریزماتیک بودن سبک شریک

هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس

۵۱

فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش
انگیزهبخش بودن کالم شریک

۵۱

فضای مبتنی بر مشارکت به منظور حفظ روابط اثربخش
اشتراکگذاری تجارب و دانش

 سطح پنجم/تحلیل پیوند رویكرد ارتباطی مثبتگرای شریک

تقویت باور نسبت به حفظ منافع

کاریزماتیک بودن سبک شریک
کثرتگرایانه

تقویت
استفاده از

تقویت فرهنگ

کاریزماتیک بودن سبک شریک

تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات

۵3

کاریزماتیک بودن سبک شریک

الهام بخش بودن انگیزه در کالم شریک

۵۱

رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک
حسابرس

هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای

۵۲

رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک
کثرتگرایانه حسابرس و شریک

تقویت باور نسبت به حفظ منافع

کاریزماتیک بودن سبک شریک

تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و دانش

 سطح دوم/تحلیل پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک

تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات

رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک

توسعه شناختِ ارتباطات غیرکالمی

۵۳

رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک
شریک

استفاده از انگیزه الهام بخش در کالم

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک

ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت

۵4

رویکرد ارتباطی مثبتگرای شریک
دانش

تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک

استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرا

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک
حسابرس

هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک
کثرتگرایانه حسابرس و شریک

تقویت باور نسبت به حفظ منافع

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک

تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک
شریک

استفاده از انگیزه الهام بخش در کالم

پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک
و دانش

تقویت فرهنگِ اشتراکگذاری تجارب

۵۱
۵۱
۵۱

هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس
ارتباطات

۵۲

هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس
در کالم شریک

استفاده از انگیزه الهام بخش

۵۵

هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس
تجارب و دانش

تقویت فرهنگ اشتراکگذاری

۵3
۵۱
۵4
۵۱

۵۲
۵۹
۵۱
۵۱
۵۱

تقویت باور نسبت به حفظ
تقویت اعتمادِمتقابل در

۵3
۵3
۵۹
۵۱

 سطح هفتم/تحلیل پیوند تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانه
تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانه
ارتباطات

 سطح سوم/تحلیل پیوند شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی

۵4

 سطح ششم/تحلیل پیوند هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس
هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای حسابرس
منافع کثرتگرایانه

۵4

۵۱

تقویت اعتمادِمتقابل در

۵4

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی – ایجاد فضای مبتنی
بر مشارکت

۵۱

تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانه
کالم شریک

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی – استفاده از رویکرد
ارتباطی مثبتگرا

۵۲

تقویت باور نسبت به حفظ منافع کثرتگرایانه
اشتراکگذاری تجارب و دانش

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی – هویت بخشیدن به
جایگاه حرفهای

۵4

 سطح هشتم/تحلیل پیوند تقویت اعتمادمتقابل در ارتباطات شریک با حسابرس

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی – تقویت باور نسبت
به حفظ منافع کثرتگرایانه

۵۱

تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات

۵۱

تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات
دانش

۵۱

 سطح نهم/تحلیل پیوند استفاده از انگیزهبخش بودن کالم شریک

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی
اعتمادِمتقابل در ارتباطات

تقویت

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی
الهام بخش

استفاده از انگیزه

توسعهِ شناختِ ارتباطات غیرکالمی در تعامالت بین فردی
اشتراکگذاری تجارب و دانش

تقویت فرهنگ

66

.............................................................

۵۹

انگیزهبخش بودن کالم شریک

استفاده از انگیزهبخش بودن
تقویت فرهنگ

استفاده از انگیزهبخش بودن کالم شریک
تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و

تقویت فرهنگ اشتراکگذاری تجارب و دانش
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۵3

۵4
۵3

۵۱

..............................................................

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

الگوسازي کیفی/تعاملی (

سیستم و فلشهای رو به باال خروجیهای سیستم خوانش
میشوند .تفریق مجموع تعداد خروجیهای سیستم از
ورودیهای سیستم دلتای سیستم را نشان میدهد که در
صورتی که این عدد مثبت باشد و خروجیها بیش از
ورودیها باشد ،آن عدد محرک سیستمی خوانش میشود
و در صورتی که تعداد ورودیها بیش از تعداد خروجیها
باشد و دلتای سیستم منفی شود ،به این عدد پیامد
سیستمی گفته میشود .در واقع این عدد میزان اثرگذاری
مضامین را درکلیت سیستم نشان میدهد و فهم آن در
خوانش مبتنی بر واقعیات سیستمی سهم به سزایی خواهد
داشت .مرحلة بعدی ،پس از چینش مناسب این جعبة
مؤلفههای پیوند درونی ،نشان دادن ارتباط بین آنها با
خطوط نمایانگر ارتباط است که این خطوط میتوانند به
دو دستة نمایانگر ارتباط مستقیم و نمایانگر ارتباط
غیرمستقیم تقسیم شوند .نرثکات و مککوی ()۲۰۰4
متذکر میشوند در صورتی که آشفتگی و به هم ریختگی
در شاخههای نمودار ( ) وجود داشته باشد ،حتی اگر
کامالً جامع و غنی باشد ،میتواند برای تعداد اندک
مؤلفههای پیوند درونی مشکل تفسیر و خوانش نموداری را
فراهم آورد .در واقع نمودار تأثیرگذاریهای سیستمی در
گام نخست برای شناسایی و بازنمایی ارتباط بین مضامین
گزارهای است که در تحلیل گروه کانونی به منزلة
پیوندهای درونی سیستمی شناسایی شدهاند.

نکته :اعداد مشخص شده در فراوانی نشان دهندهی
بیشترین میزان همنظری در باب تاثیر ماتریسی دو
مضمون در قالب پیوندهای درونی بر یکدیگر میباشد که
براساس شاخص مد بیشترین تعدد نظرات بهعنوان امتیاز
نهایی درج میشود .قسمتهای خالی نشان میدهد
بیشترین نظرات مبنی بر عدمتاثیر معنادار ماتریسی دو
متغیر بر یکدیگر بوده است .همانطور که در جدول فوق
مشخص است بیشترین فراوانی در سطح دوم بررسی و در
مورد پایداری رویههای رفتار حرفهای شریک بر توسعه
شناختِ ارتباطات غیرکالمی است که از بین  ۲۰نفر گروه
کانونی  ۵۳نفر موافق وجود تاثیرگذاری معکوس توسعه
شناختِ ارتباطات غیرکالمی بر پایداری رویههای رفتار
حرفهای شریک بودند.
بازنمایی سیستم :ترسیم نمودار تاثیرگذاریهای
در آخرین مرحلة تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبة گروه
کانونی در بخش مضامین قراردادهای روانکاوانه ،خالصه
نتایج اثرگذاریهای سیستمی در نمودار ( ) ترسیم
میشود .برای ترسیم این نمودار ،نخست محرکهای
سیستم را در یک سمت و پیامدهای سیستم را در سمت
دیگر در قالب جعبههای پیوندهای درونی قرار میدهیم.
برای این منظور براساس تحلیل جهت فلشها عمل
مینماییم .در نمودار فوق فلشهای سمت ورودیهای

کاریزماتیک بودن سبک شریک

کاریزماتیک بودن سبک

شریک
پایداری رویههای رفتار

حرفهای
توسعهی ارتباطات

غیرکالمی
ایجاد فضای مبتنی بر

مشارکت
استفاده از رویكرد

ارتباطی مثبتگرا
هویت بخشیدن به جایگاه

حرفهای
تقویت باور به

کثرتگرایی

تقویت اعتمادِمتقابل

استفاده از انگیزهبخش

بودن کالم
تقویت فرهنگ

جدول ( )۸روابط پیوند درونی (

گزارهها

) بین مضامین تلویحی قراردادهای روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شریک

2

پایداری رویههای رفتار حرفهای
توسعهی ارتباطات غیرکالمی
ایجاد فضای مبتنی بر مشارکت
استفاده از رویکرد ارتباطی مثبتگرا
هویت بخشیدن به جایگاه حرفهای
تقویت باور به کثرتگرایی
تقویت اعتمادِمتقابل

2
2
2
2
۰
۰
2

استفاده از انگیزهبخش بودن کالم

2

تقویت فرهنگ اشتراکگذاری

.............................................................

۰
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اشتراکگذاری

سیستمی (

)

خروجی

ورودی

دل
تا

مبین

۹

۰

۹

محرک

4

4

۰

خنثی

۲

۲

۰

خنثی

۵

۱

-۱

پیامد

4

3

۵

محرک

۰

۱

-۱

پیامد

۵

4

-3

پیامد

3

۱

-۲

پیامد

۱

۵

۱

محرک

3

۵

۲

محرک

.............................................................
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

شكل ( )۰مدل بازنمایی سیستمی تاثیرگذاری مضامین گزارههای تلویحی قراردادهای روانكاوانهی تعامالت

همانطور که در مدل فوق مشاهده میشود ،بیشتر
تاثیرگذاری سیتمی بین مضامین گزارهای تلویحیِ
قراردادهای روانکاوانه به صورت مستقیم میباشد و تنها در
ارتباط سیستمی  ۱گزاره به صورت دو به دو ،سطح
تاثیرگذاری به صورت غیرمستقیم میباشد .این مدل تایید
مینماید که محرکترین مضمون گزارهای در قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت بین حسابرس با شریک ،مربوط به
کاریزماتیک بودن شریک در اداره موسسه حسابرسی
مرتبط میباشد و این موضوع میتواند باعث تقویت
محرکهای ثانویهای همچون انگیزهبخش بودن کالم
شریک؛ توسعه ارتباطات مثبتگرا و تقویت فرهنگ
اشتراکگذاری دانش و تجربیات بین حسابرسان در
چارچوب ساختار موسسه حسابرسی برای پویایی بیشتر
باشد .وجود ارتباطات مستقیم بین محرکهای قراردادهای
روانکاوانه در تعامالت در گام اول به پیامدهایی همچون
مشارکت و تیمکاری در روابط بین حسابرسان؛ تقویت
اعتمادِمتقابل و تقویت باورهای کثرتگرایی در تعامالت
خواهد شد که در نهایت مجموع این فرآیندها ،به هویت
شغلی حسابرس در فضای حرفهای منتهی خواهد شد.
هویتی که فرد نسبت به آن متعهدانه و با انگیزه و عالقهی
بیشتر تالش خواهد نمود تا کارکردهای حرفهای را به
بهترین شکل ممکن دنبال نماید و باعث گردد تا اثربخشی
نقش او در حرفه بسیار ملموس و قابلتوجهتر باشد ،چراکه
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وجود کاریزماتیک بودن سبک شریک در ادارهی موسسه
حسابرس ضمن ایجاد انگیزه و رویکرد مشارکتی باعث
تقویت ادراک و باورهای فردی حسابرس در مشارکت؛
اعتماد و کثرتگرایی خواهد شد که در نهایت زمینه
ارتقای سطح هویت حرفهای در او محیا میگردد.
ب) پیوند درونیِ مضامین ضمنی قراردادهای
روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
در این بخش براساس توضیحهای داده شده ،اقدام به انجام
) میشود که در
تحلیل روابط پیوندهای درونی (
قالب جدول زیر قابل مشاهده است.
نکته :اعداد مشخص شده در فراوانی نشان دهندهی
بیشترین میزان همنظری در باب تاثیر ماتریسی دو
مضمون در قالب پیوندهای درونی بر یکدیگر میباشد که
براساس شاخص مد بیشترین تعدد نظرات بهعنوان امتیاز
نهایی درج میشود .قسمتهای خالی نشان میدهد
بیشترین نظرات مبنی بر عدمتاثیر معنادار ماتریسی دو
متغیر بر یکدیگر بوده است.
بازنمایی سیستم :ترسیم نمودار تاثیرگذاریهای
سیستمی (

)

در آخرین مرحلة تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبة گروه
کانونی در بخش مضامین قراردادهای روانکاوانه ،خالصه
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) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

الگوسازي کیفی/تعاملی (

نتایج اثرگذاریهای سیستمی در نمودار ( ) ترسیم
میشود .برای ترسیم این نمودار ،نخست محرکهای
سیستم را در یک سمت و پیامدهای سیستم را در سمت
دیگر در قالب جعبههای پیوندهای درونی قرار میدهیم.
جدول ( )12روابط پیوندهای درونی (

برای این منظور براساس تحلیل جهت فلشها عمل
مینماییم .در نمودار فوق فلشهای سمت ورودیهای
سیستم و فلشهای رو به باال خروجیهای سیستم خوانش
میشوند .تفریق مجموع تعداد خروجیهای سیستم از

) بین مضامین ضمنی قراردادهای روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شریک
فراوانی

رابطه بین پیوندها
 سطح اول/تحلیل پیوند تدوین ضوابط به منظور تقویت باورهای حسابرسان

فراوانی

رابطه بین پیوندها
 سطح چهارم/تحلیل پیوند تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها

تعیین برابر و عادالنهی پاداش توسط شریک

۵4

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای

۵3

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای
انعطافپذیری

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

۵۱

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان

۵۱

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای
حسابرسی

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها – کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ
انعطافپذیری
تدوین ضوابط جهت تقویت باورها
موسسه حسابرسی

متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها
حسابرسی

تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان

موسسه حسابرسی
تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای

۵۵
۵4

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

۵3

۵۱

 سطح پنجم/تحلیل پیوند تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان

تدوین ضوابط جهت تقویت باورها
تدوین ضوابط جهت تقویت باورها

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

۵3

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان
حسابرسی

متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان
حسابرسی

تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای

 سطح دوم/تحلیل پیوند تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء

۵۵

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

۵۱

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان

۵4

 سطح ششم/تحلیل پیوند کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء
حفظ انعطافپذیری
تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء
شخصیت موسسه حسابرسی

متناسبسازی شخصیت حسابرس با

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء
تیمهای حسابرسی

تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء
سیستمی

استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

۵3

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری
با شخصیت موسسه حسابرسی

۵۲

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری
رابطه با تیمهای حسابرسی

تعیین بودجه زمانی مشخص در

۵۲

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری
شفاف و سیستمی

۵4

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ انعطافپذیری
انعطافپذیر

۵۱

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای
حرفهای
تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای
تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای
منظور حفظ انعطافپذیری

تعیین حیطههای مسئولیتهای

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان
کوچکسازی ساختار سازمانی به

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای
شخصیت موسسه حسابرسی

متناسبسازی شخصیت حسابرس با

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای
با تیمهای حسابرسی

تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای
و سیستمی

استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف
استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

.............................................................

استفاده از کانالهای ارتباطی
استفاده از ساعات کار

۵۹
۵3
۵۱

۵۱
۵۵
۵۱
۵3

 سطح هفتم/تحلیل پیوند متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی
متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی
در رابطه با تیمهای حسابرسی

تعیین بودجه زمانی مشخص

۵۲

متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی
شفاف و سیستمی

استفاده از کانالهای ارتباطی

۵4

متناسبسازی شخصیت حسابرس با شخصیت موسسه حسابرسی
انعطافپذیر

۵3

 سطح هشتم/تحلیل پیوند تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای حسابرسی

استفاده از ساعات کار

۵۹

تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای حسابرسی
شفاف و سیستمی

۵۲

تعیین بودجه زمانی مشخص در رابطه با تیمهای حسابرسی

۵۹

 سطح نهم/تحلیل پیوند استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی

۵۵

۵۱

۵۵

متناسبسازی شخصیت حسابرس

 سطح سوم/تحلیل پیوند شناختِ تدوین دستورالعملهای مشخص کار حرفهای

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار حرفهای

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور حفظ

استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی

کوچکسازی ساختار سازمانی به منظور

۵4

تعیین حیطههای مسئولیتهای حرفهای

استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء

۵4

استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی

۵۱

تعیین برابر و عادالنه پاداش توسط شرکاء
حرفهای

۵۱

۵4

تعریف رفتارهای فرانقشی حسابرسان
انعطافپذیری

تدوین دستورالعملهای مشخصِ کار

۵۱

استفاده از کانالهای ارتباطی شفاف و سیستمی

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره پیاپی 13

استفاده از کانالهای ارتباطی

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

.............................................................

۵۲
۵۲
۵۱

۵۱
۵۲

۵۱
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برابر و عدالتِ پاداش

دستورالعملهای مشخص

حیطه مسئولیتهای حرفهای

رفتارهای فرانقشی

کوچکسازی ساختار

سازمانی

متناسبسازی شخصیت

تعیین بودجه زمانی مشخص

استفاده از کانالهای ارتباطی

تدوین ضوابط تقویت باورها

حیطه مسئولیتهای حرفهای

2

رفتارهای فرانقشی

2
۰

کوچکسازی ساختار سازمانی

۰

متناسبسازی شخصیت
تعیین بودجه زمانی مشخص

2

استفاده از کانالهای ارتباطی
شفاف

2
۰

استفاده از ساعات کار انعطافپذیر

انعطافپذیر

برابر و عدالتِ پاداش

دستورالعملهای مشخص

خروجی

شفاف
استفاده از ساعات کار

2
2

ورودی

تدوین ضوابط تقویت باورها

2

دلتا

جدول ( )۸روابط پیوند درونی (

گزارهها

) بین مضامین ضمنی قراردادهای روانكاوانهی تعامالت بین فردی حسابرس با شریک

مبین

الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

۰

۱

-۱

پیامد

۵

۱

-4

پیامد

۹

۵

۱

محرک

۱

3

۲

محرک

۲

4

-۲

پیامد

4

۵

3

محرک

4

۵

3

محرک

۲

4

-۲

پیامد

3

۵

۲

محرک

۵

4

-3

پیامد

شكل ( )2مدل بازنمایی سیستمی تاثیرگذاری مضامین گزارههای ضمنی قراردادهای روانكاوانهی تعامالت

ورودیهای سیستم دلتای سیستم را نشان میدهد که در
صورتی که این عدد مثبت باشد و خروجیها بیش از
ورودیها باشد ،آن عدد محرک سیستمی خوانش میشود
و در صورتی که تعداد ورودیها بیش از تعداد خروجیها
باشد و دلتای سیستم منفی شود ،به این عدد پیامد
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سیستمی گفته میشود .در واقع این عدد میزان اثرگذاری
مضامین را درکلیت سیستم نشان میدهد و فهم آن در
خوانش مبتنی بر واقعیات سیستمی سهم به سزایی خواهد
داشت .مرحلة بعدی ،پس از چینش مناسب این جعبة
مؤلفههای پیوند درونی ،نشان دادن ارتباط بین آنها با
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الگوسازي کیفی/تعاملی (

) مضامینِ قراردادهاي روانکاوانهي تعامالت فرديِ حسابرس با شرکاء  /حسن سرحدي و همکاران

خطوط نمایانگر ارتباط است که این خطوط میتوانند به
دو دستة نمایانگر ارتباط مستقیم و نمایانگر ارتباط
غیرمستقیم تقسیم شوند .نرثکات و مککوی ()۲۰۰4
متذکر میشوند در صورتی که آشفتگی و به هم ریختگی
در شاخههای نمودار ( ) وجود داشته باشد ،حتی اگر
کامالً جامع و غنی باشد ،میتواند برای تعداد اندک
مؤلفههای پیوند درونی مشکل تفسیر و خوانش نموداری را
فراهم آورد .در واقع نمودار تأثیرگذاریهای سیستمی در
گام نخست برای شناسایی و بازنمایی ارتباط بین مضامین
گزارهای است که در تحلیل گروه کانونی به منزلة
پیوندهای درونی سیستمی شناسایی شدهاند.
براساس الگوی فوق باید بیان نمود ،محرکترین
گزارهی ضمنی در قراردادهای روانکاوانهی تعامالت بین
حسابرس با شرکاء ،تدوین دستورالعملهای مشخص برای
ایجاد ادراک منسجم در مسیر کار حرفهای میباشد که با
وجود محرکهای ثانویهای همچون کوچکسازی موسسه
حسابرسی به عنوان یک بعد محتوایی؛ متناسب سازی
شخصیت و بازخورد براساس کانالهای ارتباط شفاف به
عنوان یک بعد فرآیندی در شکلگیری یک رویکرد
منسجم به عنوان ابعاد ساختاری میتواند عدالت و برابری
در پاداش؛ ساعات کار انعطافپذیر؛ رفتارهای فرانقشی و
بودجه زمانی مشخص را برای انجام کار تخصصی در
پیامدهای اولیه و تقویت باورهای حسابرسان نسبت به
وجود ضوابط و رویههای ساختاری موسسه حسابرسی را به
همراه داشته باشد.
بحث و نتیجهگیری
قراردادهای روانکاوانه یک مفهوم متعالی در زمره مباحث
رفتاری در چارچوبهای حرفهها و مشاغلی میباشد که به
ایجاد یک تعامل نامشهود و مبتنی بر ادراک در قالب
تعهد؛ عواطف و وفاداری معنا مییابد .اما این مفهوم به
میزان زیادی در حرفه حسابرسی دارای ماهیتی گستردهتر
میتواند داشته باشد ،چراکه وجود مسئولیتهای اجتماعی
حسابرسان میتواند به تقویت اثربخش کارکردهای رفتاری
و عملکردی حسابرس در قبال جامعه به عنوان فلسفه کار
حرفهای و در قبال شریک به عنوان یک تعهد و مزیت
رقابتی برای موسسه منتهی گردد .لذا هدف این پژوهش
.............................................................

الگوسازی کیفی/تعاملی ( ) مضامینِ قراردادهای
روانکاوانهی تعامالت فردیِ حسابرس با شرکاء میباشد .در
ابتدا در باب نوآوری پژوهش باید بیان گردد که این
پژوهش به واسطه استفاده از تحلیلهای مبتنی بر
کیفی/تعاملی تالش نمود تا در قالب دو مبنای محرک و
پیامد سیستمی ،کارکردهای روانکاونه را مورد استدالل
ق رار دهد .براساس نتیجه همانطور که در الگوی گزارههای
مربوط به مضامین تلویحی قراردادهای روانکاوانهی
تعامالت حسابرس با شریک مشخص شد ،سبک رهبری
شریک در موسسه در تعامالت با حسابرسان اگر مبتنی بر
کاریزماتیک بودن مدیریت او باشد ،میتواند ضمن دارا
بودن کالم انگیزه بخش در ارتباطات با حسابرسان؛ به
توسعه فرهنگ اشتراکگذاری تجربیات و دانش بین فردی
براساس رویکردهای ارتباطی مثبتگرا منجر گردد ،چراکه
متعاملبودن و انگیزهبخش بودن رفتار شریک با
حسابرسان در داخل چارچوبهای موسسه حسابرسی،
میتواند باعث شود سطح تعهد رفتاری و عملکردی فرد به
واسطهی وجود فضای مبتنی بر مشارکت و تیمگرایی؛
تقویت باورهای کثرتگرایی منافع و تقویت اعتمادِمتقابل
به عنوان پیامدهای اولیه به طور چشمگیری ارتقاء یابند.
یک شریک حسابرسی میتواند با نفوذ کالم خود ضمن
اینکه سطح تعامالت به واسطه شکلگیری اثربخشی
ارتباطات غیرکالمی را تقویت نماید ،در عین حال در
حسابرسان ایجاد انگیزه کنند تا نسبت به تصمیمگیریها و
تدوین استراتژیها و اهداف در موسسه حسابرسی
مشارکت الزم را ایفا نمایند تا از این طریق باورهای
متعامل برابر مبنی بر منافع متقابل در این تعامالت بین
فردی گسترش یابد که مهمترین ثمرهی آن ایجاد
اعتمادِمتقابل در حسابرس و شریک میباشد .در نهایت در
با اهمیت پژوهش باید بیان گردد که وجود اعتمادِمتقابل و
فضای مشارکتی ،هویت منسجمتری از جایگاه حرفهای
حسابرس محیا خواهد نمود و حسابرس با انگیزه دو
چندانتر نسبت به آن عمل خواهد نمود .وجود چنین
پیامدی در حسابرس ،میتواند به مزیت رقابتی موسسه در
مقایسه با سایر موسسات منجر شود ،چراکه حسابرس با
پشتوانهای از انگیزههای رفتاری و حرفهای ،در جهت
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اعتالی بیشتر جایگاه رقابتی موسسه در محیط اجتماعی و
در بین ذینفعان و رقبا ،تالش خواهد نمود .نتیجهی این
بخش از منظر مفهومی با پژوهشهای مائو و همکاران
()۲۰۲۰؛ مکدونالدساردی و همکاران ()۲۰۵۳؛ ساراپاینیچ
و همکاران ( )۲۰۵۳و بامری و همکاران ( )۵3۳۹مطابقت
دارد .از طرف دیگر براساس الگوی گزارههای مربوط به
مضامین ضمنیِ قراردادهای روانکاوانهی تعامالت حسابرس
با شریک تعیین شد ،تدوین دستورالعملهایی مشخصِ
انجام کار حرفهای حسابرسان نسبت به شریک حسابرسی
به عنوان محرکترین گزاره در مضامینِ ضمنیِ قراردادهای
روانشناختی محسوب میشود که ذهنیت و باورهای
ادراکی یک حسابرس نسبت به شرایط حرفهای در درون
موسسات حسابرسی را تحت تاثیر در جهت هماهنگی
بیشتر با قواعد و استانداردهای مرتبط با حرفه حسابرسی
نماید .در واقع این گزارهی ضمنی بیان کنندهی این
واقعیت است که وجود آییننامهها و دستورالعملهای
مشخص میتواند در شکلگیری رویههای انجام کار
حرفهای و همچنین شکلگیری رویههای غیر رسمی در
تعامالت بین فردی حسابرس با شرکا تعیینکننده باشد،
چراکه وجود رویههای ملموس باعث خواهد شد باورهای
ذهنی قویتری در مسیر انجام کار حرفهای برای حسابرس
محیا شود .دستورالعملها بر شکلگیری ساختاری روابط
در چارچوبهای رسمی نیز تاثیرگذار است و با
کوچککردن ساختارها که تغییرِ روابط از رسمی به
غیررسمی به صورت پویاتری را در پی خواهد داشت،
میتواند به آزادی عمل بیشتر حسابرسان در انجام کار
حرفهای منجر گردد .از طرف دیگر دستورالعملهای مدون
در جذب حسابرسان منطبق با رویکردهای هدفگذاری
شدهی موسسه مبنی بر انجام کار حرفهای میتواند به
انتخاب حسابرسانی متناسب با شخصیت موسسه
حسابرسی متنهی شود .همچنین وجود دستورالعملهای
انجام کار حرفهای به ایجاد یک فضای تعاملی مشترک و
بازخورد واقعیتهای شفاف کمک خواهد نمود که در تحت
این شرایط حسابرسان با اعتمادپذیری بیشتری نسبت به
رویههای تعاملی ،عملکردهای حرفهای خود را شکل دهند.
وجود این محرکها در قراردادهای روانکاوانه از منظر
66

.............................................................

ضمنی میتواند پیامدهای اولیهای همچون عدالت و
برابری؛ ساعات کار انعطافپذیر؛ رفتارهای فرانقشی و
تعیین بودجه زمانی مشخص را در پی داشته باشد تا در
نهایت زمینهسازِ ایجاد پیامد اصلی در قراردادهای ضمنی
روانکاوانهی تعامالت حسابرس با شریک که ایجاد باورهای
تقویت شدهی حسابرس در برابر شریک میباشد ،گردد .به
عبارت دیگر از طریق گزارههای ضمنی در قراردادهای
روانکاوانهی بین حسابرس با شریک ،برابری و عدالت ایجاد
خواهد شد و حسابرسان تالش خواهند کرد تا از طریق
ایفای رفتارهای فرانقشی مثل تعهد؛ وابستگی به برند
موسسه؛ وفاداری و  ...عملکردهای خود و موسسه را ارتقاء
بخشند و از این طریق ،توسعهی باورهای منسجمتری از
تعامل در ذهنیت حسابرسان با شرکاء شکل خواهد گرفت
که نتیجه آن پویایی بیشتر در تعامالت مبتنی بر
قراردادهای روانشناختی در حرفه حسابرسی میباشد.
نتیجه این بخش نیز از منظر مفهومی با پژوهشهای
ساراپاینیچ و همکاران ()۲۰۵۳؛ سیویتز و کیدا ( )۲۰۵۹و
مرادی و همکاران ( )۵3۳۱مطابقت دارد .براساس نتایج
کسب شده پیشنهاد میشود ،در قالب مضامین تلویحی،
قراردادهای روانکاوانهی تعامالت از جانب شریک
حسابرسی مورد توجه ویژه قرار گیرد ،براین مبنا الزم است
با توسعه دانش مدیریتی در شکلگیری روابط اثربخش با
حسابرسان تالش وافرتری انجام دهند تا براین اساس
ضمن تقویت تاثیرگذاری بر حسابرسان در قالب ارتباطات
اثربخش ،سطح فرهنگ مشارکتی و کار تیمی بیشتر از
قبل گردد .همچنین الزم است با تقویت اعتمادسازی چه
در سطح افقی یعنی از منظر دانش تخصصی با سایر
حسابرسان به عنوان یک همکار و درک اشتراکات در این
حرفه؛ از طریق اعتمادسازی عمودی در قالب ساختارهای
منسجم ارتباطات و تعامالت به صورت رسمی ،به تقویت
هویتسازی حرفهای حسابرسان کمک نمایند .از طرف
دیگر براساس الگوی ارائه شدهی دوم این پژوهش یعنی
الگوی مضامین ضمنی قراردادهای روانکاوانه ،شریک
حسابرسی با تدوین رویههای حرفهای از نظر
دستورالعملها و آییننامه ،ضمن ایجاد کانالهای ارتباطی
شفاف به منظور شناخت خواستههای متقابل بین موسسه
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از حسابرسان و بالعکس ،تالش نمایند تا رفتارهای فراتر از
نقشهای تعریف شده برای حسابرسان را محقق نمایند و
از این طریق به تقویت باورهای ادراکی قابل انتظار از
حسابرسان اقدام نمایند .مهندسیمجدد ساختار موسسه
حسابرسی و کاهش سطح رسمیت و استانداردهای
ساختاری میتواند به توسعه این قابلیتها در تعامل
حسابرس با شریک حسابرسی نقش قابلتوجهتری را
داشته باشد.
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بادپا ،بهروز ،.پورحیدری ،امید ،.خدامیپور ،احمد.
( .)۵3۳۹اثر نگرشهای حمایتی و آشنایی حسابرس با
صاحبکار بر قضاوت اولیه حسابرس و استراتژی
جستجوی شواهد ،پژوهشهای کاربردی در گزارشگری
مالی.4۲-۱ :)۵(۹ ،
بامری ،مرضیه ،.صفریگرایلی ،مهدی ،.ولیان ،حسن.
( .)۵3۳۹بررسی تاثیر حمایت ادراک شده شریک
حسابرس بر نگرشهای مبتنی بر بیطرفی و شک در
تردیدحرفهای و پیامدهای رفتاری حسابرس ،فصلنامه
حسابداری ارزشی و رفتاری.۵۲۳-۳3 :)۹(4 ،
دامغانیان ،حسین ،.کشاورز ،محمد .)۵3۳۹( .تأثیر
عدالت رویهای بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به
نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی ،مطالعات
منابع انسانی.۵4۹-۵۲۱ :)3(۳ ،
عرب صالحی ،مهدی ،.کاظمی ،جواد ،.ذولفعلیزاده،
مهرداد .)۵3۳۰( .بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت
حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی
سازمانی ،مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری،
.۵4۱-۵۲۱ :)۱(۲
مرادی ،مهدی ،.رستمی ،امین ،.اباذری ،زهره.)۵3۳۱( .
بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد
حسابرسان ،فصلنامه حسابداری مالی۱4-4۰:)3۰(۹ ،
مالنظری ،مهناز ،.اسماعیلیکیا ،غریبه.)۵3۳3( .
شناسایی ویژگیهای روانشناختی اثرگذار بر مهارت
حسابرسان در انجام قضاوتهای حسابرسی،
بررسیهای حسابداری و حسابرسی-۱۰۱ :)4(۲۵ ،
۱۲۱
میرمحمدی ،سیدمحمد ،.رحیمیان ،محمد،.
جاللیخان آبادی ،طاهره .)۵3۳۱( .بررسی تاثیر
کارمحوری بر نگرشهای شغلی کارکنان باتوجه به
نقش میانجی قرارداد روانشناختی ،مطالعات رفتار
سازمانی.۹۰-۱3 :)4(۱ ،
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Abstract
In the audit profession, the nature of psychoanalytic contracts differs greatly from other structures of
organizational behavior due in large part to the inconsistency with the content of the audit profession
that maintains the auditor's professional behavior. Psychoanalytic contracts in interpersonal
interactions in auditing are an important and significant issue, because due to the existence of a
coherent and equal understanding of the content and nature of the audit profession can lead to
interaction between the auditor and the audit partner. The purpose of this research is Provide a Model
for Interactive/Qualitative Analysis (IQA) of Themes of psychoanalytic contracts of individual
interactions Auditor with partners. In this research, in the first part of the analysis, the topics related to
psychoanalytic contracts between the auditor and the partner were identified through meta-analysis
and Delphi analysis. According to this analysis, 15 experts and specialists in accounting and financial
management at the university level, who were selected through homogeneous qualitative sampling,
participated. Then, based on the link analysis in the quantitative section, which includes the analysis of
internal links and the relationships between links and the systematic impact of links, With the
participation of 20 audit partners with more than 10 years of experience, it was decided to establish the
most important element of communication between the thematic propositions of psychoanalytic
contracts between the auditor and the partner. The results in the qualitative section indicated the
existence of two propositional themes under the headings of implicit and implicit themes in
psychoanalytic contracts, which entered the phase of link analysis based on 20 propositions that
reached theoretical adequacy based on Delphi analysis. The results showed in the quantitative section
that in relation to the implicit themes of psychoanalytic contracts, the most stimulating statement of
the charismatic style of the partner style is in interaction with the auditor, which ultimately leads to a
consequence such as achieving the professional identity of auditors. Also related to the implicit themes
of psychoanalytic contracts, the most motivating proposition is the development of clear guidelines for
auditors' professional work with an audit partner that will strengthen the auditor's beliefs about the
auditing professional's rules and procedures.
Keywords: Interactive/Qualitative Analysis (IQA), Themes of Psychoanalytic Contracts, Individual
Interactions Auditor with Partners.
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