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چكيده
این مقاله هنجار تقابل اجتماعی بر اساس نظریه انصاف را در حرفه حسابرسی بین دو گروه از حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی بررسی و مقایسه می کند .نمونه آماری شامل  521حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی
و  571حسابرس شاغل در مؤسسات خصوصی حسابرسی است .داده های پژوهش بر اساس پرسشنامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها
با استفاده از آماره های ناپارامتریک انجام شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد هم حسابرسان زن و هم حسابرسان مرد به وجود
هنجار تقابل اجتماعی به عنو ان شرط الزم در زندگی اجتماعی باور دارند .اما تقابل اجتماعی مثبت و تقابل اجتماعی منفی در بین
حسابرسان زن و مرد متفاوت است .حسابرسان زن بیشتر از حسابرسان مرد مایل به انجام رفتارهای مثبت هستند .همچنین باوربه
تقابل اجتماعی درمیان حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و د ولتی و در رده های مختلف شغلی حسابرسی متفاوت است .این
موضوع نشان می دهد محل اشتغال ورتبه شغلی تأثیری برتقابل اجتماعی مثبت وتقابل اجتماعی منفی ندارد.
واژههای كليدی :نظریه انصاف ،هنجارتقابل اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،حرفه حسابرسی.
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 -1مقدمه
حرفه حسابرسی باید در راستای منافع عموم وظیفه خود را
انجام دهد.جامعه انتظارات فراوانی از این حرفه دارد و افراد باید
به کیفیت خدمات ارائه شده توسط حرفه حسابرسی اعتماد
داشته باشند .از این رو اطالعات ارائه شده توسط حسابرسان باید
به طور قابل توجهی کارآمد ،قابل اتکا ،واقعی و بی طرفانه باشد.
پس حسابرسان نه تنها باید صالحیت حرفه ای داشته باشند،
بلکه باید از درجه باالیی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز
برخوردار و حیثیت حرفه ای از مهمترین ویژگی های آنها باشد
(سرلک.)5817 ،
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم جامعه شناسی می باشد.
این سرمایه شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها ،روابط و
هنجارهایی است که کنش متقابل اجتماعی جامعه را به لحاظ
کمی و کیفی شکل می دهند (فوکویاما .)2555،5
یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی هنجار تقابل
اجتماعی است .تقابل اجتماعی به سبب یکپارچگی و همکاری
که در میان اعضای یک سازمان یا حرفه ایجاد می کند ،موجب
تقویت هنجارهای آن حرفه شده و این هنجارها جایگزین
کنترل های رسمی می شود و باعث افزایش تعهد اعضا و
کارکنان نسبت به مصلحت عامه می شود (لینا و ون برن ،2
.)5555
با نگاه به نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه هنجار
تقابل اجتماعی مشخص می گردد تقویت هنجار تقابل
اجتماعی ،ازطریق کاهش هزینه مبادالت در روابط و معامالت
اجتماعی و فعالیتهای بازار به افزایش مسئولیت پذیری وکاهش
تخلفات منجرمی شود .اگر هنجارتقابل در سطح جامعه ،به
طورگسترده در جریان باشد،این امر به افزایش تبادالت دو
جانبه ،منجر شده و درطی آن کنشگران ملزم به تعهداتی می
شوندکه تقویت هنجارهای اجتماعی و رعایت آنها را به دنبال
خواهد داشت ( مسعودنیا .)5858 ،تقابل اجتماعی ،افرادرا
قادرمیسازدتا اجتماع رابسازند،خود را در برابر یکدیگر ،متعهد
ببینند و به ساختار اجتماعی متصل کنند .احساس تعلق و
تجربه واقعی شبکه های اجتماعی می تواند منافع بسیاری برای
افراد به ارمغان آورد .به این صورت که ،اعتماد میان افراد یک
جامعه ،به تدریج مبدل به اعتماد بین غریبه ها و اعتماد
ساختار گسترده تر نهادهای اجتماعی می شود و در نهایت،
مبدل به مجموعه مشترکی از ارزش ها ،فضایل و انتظارها در
جامعه می گردد .بدون چنین تعامالتی ،اعتماد اجتماعی رو به
زوال می رود و در یک نقطه خاص ،خود رابه صورت مسائل
اجتماعی مانند ارتکاب جرم وقانون شکنی نشان می دهد.
هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی مانند تقابل به ارتقای
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همکاری میان اعضای گروه منجر می شود واساسا ٌَشامل
سجایایی چون صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه می
باشد(فوکویاما .)2555 ،با توجه به این نتایج و با عنایت به
اینکه خصوصی سازی حرفه حسابرسی وگسترش موسسات
خصوصی حسابرسی در سالهای اخیر ،رعایت اخالق حرفه ای
توسط حسابرسان شاغل در حرفه را بیش از قبل ضروری
ساخته است و با توجه به مسئولیت حسابرسان در برابر منافع
عموم  ،بررسی رفتار حرفه ای و همچنین شناسایی هنجارهای
اجتماعی حاکم برجامعه حسابرسی و تبیین ارتباط میان
موضوعات رفتار حرفه ای و اجتماعی امری ضروری است .چرا
که بهبود هنجار هایی مانند تقابل اجتماعی موجب بهبود
پایبندی به هنجارهای حسابرسی و به تبع آن موجب رعایت
هرچه بیشتر آیین رفتار حرفه ای می شود .بنابراین پرسش
اصلی این پژوهش آن است که وضعیت حرفه حسابرسی
ازلحاظ هنجارهای تقابل اجتماعی چگونه است.فقدان پژوهش
های کافی درباره هنجا رهای اجتماعی این انگیزه را در
نویسندگان این مقاله به وجود آورد تا موضوع تقابل اجتماعی
در میان حسابرسان را به عنوان یک موضوع پژوهشی انتخاب
نمایند.
هم چنین انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد
و ارزش افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد.
اوالًََ نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش مبانی
نظری در حوزه تحقیقات اجتماعی حسابداری شود .ثانیاًََ نتایج
این تحقیق سطح تقابل اجتماعی در دو بخش خصوصی و
دولتی در حرفه حسابرسی را مشخص می نماید.این موضوع می
تواند اطالعات مهمی را دررابطه با هنجارهای اجتماعی در
اختیارنهاده ا و سازمانهای نظارت کننده مانند جامعه
حسابداران رسمی بر بازار حسابرسی ارایه دهد .ثالثاًََ نتایج این
پژوهش می تواند ایده های جدیدی برای انجام پژوهش های نو
در حوزه تحقیقات اجتماعی حسابداری پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2تعریف تقابل اجتماعی
یکی از مدل هایی که در سالهای اخیر توجه محققان در
تمامی رشته های مربوط به علوم رفتاری را به خود جلب کرده،
نظریه سرمایه اجتماعی است .در یکی از نخستین آثار مربوط
به سرمایة اجتماعی ،بوردیو  )5511(8سرمایه اجتماعی را به
عنوان منابعی تعریف می کندکه افراد آن را از طریق عضویت
در شبکه های اجتماعی به دست می آورند .بوردیو ،سرمایة
اجتماعی را تجمع و تراکم منابع واقعی و یا بالقوه تعریف می
کندکه با تملک شبکه با دوام روابط کم وبیش نهادی حاصل از
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آشنایی و شناخت متقابل ارتباط دارد .از سوی دیگر،
پوتنام  )5551(4سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع سطح
اجتماعی و کاالی همگانی می پندارد و آن را عبارت از
ویژگیهای سازمان اجتماعی نظیرشبکه ها ،هنجارها و اعتماد
اجتماعی تعریف می کندکه همکاری و هماهنگی را در جهت
منافع متقابل تسهیل می نماید .جان فیلد ، )2558( 1با اشاره
به اینکه تز مرکزی نظریه سرمایه اجتماعی ،روابطی است که در
یک جامعه اتفاق می افتد و اینکه شبکه های اجتماعی،
امتیازهای ارزشمندی هستند ،استدالل می کندکه تقابل
اجتماعی  ،افراد را قادر می سازد تا اجتماع را بسازند ،خود را
در برابر یکدیگر ،متعهد ببینند و به ساختار اجتماعی متصل
کنند .احساس تعلق و تجربه واقعی شبکه های اجتماعی می
تواند منافع بسیاری برای افراد به ارمغان آورد .به این صورت
که ،اعتماد میان افراد یک جامعه ،به تدریج مبدل به اعتماد
بین غریبه ها و اعتماد ساختار گسترده تر نهادها ی اجتماعی
می شود و در نهایت ،مبدل به مجموعه مشترکی از ارزش ها،
فضایل و انتظارها درجامعه می گردد .وی استدالل می کندکه
بدون چنین تعامالتی ،اعتماد اجتماعی رو به زوال می رود و در
یک نقطه خاص ،خود را به صورت مسائل اجتماعی مانند
ارتکاب جرم و قانون شکنی نشان میدهد .تقابل اجتماعی یکی
از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است .مفهوم تقابل رابطه دقیقی
با سرمایه اجتماعی دارد .از نظر دیکمن ، )2554( 1ازمیان
تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی شده است ،برخی از
آنها ،مفهوم تقابل را نیز در برگرفته اند.پوتنام ( ،)2555مفهوم
سرمایه اجتماعی را بدین صورت تعریف کرده است :سرمایه
اجتماعی عبارتست از شبکه های اجتماعی و هنجارهای تقابل
مرتبط .همچنین در رویکرد هنجار محور فوکویاما(،)2555
هنجار تقابل عنصر اساسی سرمایه اجتماعی است .فوکویاما
معتقد است که قدرت و کارایی سرمایه اجتماعی در جامعه به
میزان پایبندی اعضای آن جامعه به هنجارها و ارزشهای
مشترك و توانایی آنها برای چشم پوشی از منافع شخصی در
راستای خیر و سعادت همگانی بستگی دارد .فوکویاما
هنجارهای موجود در فرهنگهای مختلف را مولد سرمایه
اجتماعی می داند .هنجارهایی که در فرهنگ و تمدنها وجود
دارد  ،موجب پیوند یافتن مردم به یکدیگرمی شود و همکاری
بین دو یا چند فرد را به وجود می آورد.
هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی مانند تقابل به ارتقای
همکاری میان اعضای گروه منجر می شود و اساساًََ سجایایی
چون صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه می باشد.
پوتنام معتقد است هنجارهای اجتماعی تأثیر زیادی در تولید
سرم ایه اجتماعی و افزایش امنیت اجتماعی دارند  .از نظر وی

در درون گروه اجتماعی ،هنجارهایی هستند که مهم ترین
سودمندی آنها تقویت اعتماد ،کاهش هزینه معامالت و تسهیل
همکاری است .گروهها وسازمان هایی که بر آنهااین هنجارها
حاکم است واز آن پیروی می کنند ،به شکل مؤثری بر فرصت
طلبی و مشکالت مربوط به عمل جمعی فایق می آیند .هم
چنین هنجارتقابل ،تنها به کنشهای خیرخواهانه قابل کاربرد
نیست .تقابل ممکن است منفی یا مثبت باشد .تنبیه و مجازات
منفی در مورد نقض کنندگان هنجار ،حتی اگر مجازات،
سنگین و پر هزینه باشد ،اغلب با هنجار تقابل مشابه گرفته می
شود .از این رو ،تقابل منفی نیز مکانیسمی مهم برای تقویت
همکاری است (شاه آبادی و ترکان.)5855 ،
در رابطه با تعریف تقابل برخی از محققان مانند پروگینی و
همکاران  ،)2558( 7بین سه گونه از تقابل تفکیک قایل شدند:
باورها نسبت به تقابل ،تقابل منفی و تقابل مثبت .آنها ابتدا
تمایزی بین باورها و رفتارها ایجاد کردند .باورها ،به کارآمدی و
استفاده گسترده از رفتارهای مبتنی بر تقابل و انتظارات از رفتار
تقابلی دیگران  ،نقش مهمی در پیشبینی رفتارهای تقابلی ایفا
می کند ،هر چند این باورها از نظر مفهومی باید از اجرای واقعی
رفتار تقابلی متمایز شود .در کل در معنای گسترده ،پذیرش
باورهای مربوط به کارآمدی اطاعت از قواعد تقابل ،به انجام
واقعی یک رفتار تقابلی راغب تر می شوند .آنها دومین تمایز
عمده را بین تقابل مثبت و منفی ایجاد کرده اند .این تمایز،
متضمن سه جنبه متفاوت است :نخست ،حساسیت نسبت به
رویدادهای میان فردی مثبت در مقابل رویدادهای میان فردی
منفی .دوم ،ترجیح عقالنیت در مقابل رفتار مبتنی بر همکاری
(مجازات یا تنبیه مثبت در مقابل منفی) که متوجه هر شخص
دیگری است و سوم ،مفهوم سازی آنچه نشان دهنده رفتار
مناسب و شایسته است.
نخست از تقابل کنندگان مثبت انتظار می رود مستعد
واکنش به رفتارهای میان فردی مثبت باشند .در حالی که از
تقابل کنندگان منفی انتظار می رود نسبت به رفتارهای میان
فردی منفی ،واکنش نشان دهند .بنابراین ،در حالی که تقابل
کنندگان مثبت ،نسبت به رفتارهای دوستانه حساس هستند،
تقابل کنندگان منفی نسبت به رفتارهای غیر دوستانه واکنش
نشان می دهند.
دوم ،از تقابل کنندگان مثبت انتظار می رودتا به ویژه مایل
به رفتارهای مثبت باشند ،یا تنبیهات و مجازاتهای مثبت ارائه
کنند و از واکنش مثبت دیگران اطاعت نمایند .در حالی که از
تقابل ک نندگان منفی انتظار می رود زمانی که از دیگران
رفتارهای منفی می بینند ،مایل به رفتارهای منفی یا ارائه
مجازاتهای منفی باشند.
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سومین ویژگی به این موضوع مربوط است که یک رفتار،
چگونه و چه زمانی منصفانه تلقی می شود .انصاف مفهومی
پیچیده است که میتواند به شیوه های مختلفی حاصل شود
(مسعودنیا.)5858 ،
این پژوهش از نظریه پروگینی و همکاران استفاده می
نماید و تقابل را از سه جنبه تقابل مثبت ،تقابل منفی و باور به
تقابل در حسابرسان ،بر اساس نظریه انصاف بررسی می نماید.
 -2-2نظریه انصاف
در این پژوهش برای تبیین رابطه هنجار تقابل در
حسابرسان از نظریه انصاف استفاده شده است.نظریه انصاف یک
دیدگاه روانشناسی اجتماعی است .این نظریه معتقد است که
انسانها ،موجودات اجتماعی هستند که به انصاف در روابط و
معامالت خود با دیگران باور دارند .پژوهشها نشان دادند افراد
زمانی که سودهای کمتری دریافت کنند ،بیشتر آشفته می
شوند (دیویس  .)2551 ،1نظریه انصاف انسانها را ذاتا ٌَلذت گرا
می پندارد .این ویژگی مبتنی بر این فرض است که افراد به
طور طبیعی منافع شخصی خود را باهزینه دیگران تعقیب می
کنند .نظریه انصاف استدالل می کندکه انسان ها در فرایند
اجتماعی شدن می آموزند اگر منصفانه رفتار کنند ،پاداش
دریافت خواهند کرد .منصفانه رفتار کردن به معنی ارائه داده
متناسب با ستاده است .برعکس اگر افراد بیش از آنچه محق
هستند ،دریافت کنند ،باید انتظار تنبیه داشته باشند(والستر و
برشید  .)5571 ،5مفهوم تقابل ،هنجار اصلی و در قالب نظریه
انصاف قرار دارد .در حدود چهار دهه پیش گولدنر در مقاله ای
مفهوم و ابعاد هنجار تقابل را توضیح داده و وجود این هنجار را
جهانی قلمداد کرد .گولدنر هنجار تقابل را عبارت از تمایل
عمومی دانست که در بیشتر جوامع و در سراسر تاریخ یافت می
شد .تقابل اجتماعی مبتنی بر دو فرض است  :الف) فرد باید به
آنهایی که قبالًََ به او کمک کرده اند،کمک کند و ب) فرد نباید
به آنهایی که به او کمک کرده اند آسیب برساند (گولدنر ،55
.)5515
هنگامی که از این مفهوم در محیط کار و سازمانی استفاده
می شود ،از آن با نام انصاف یا عدالت سازمانی یاد می شود.این
مفهوم به رفتارهای منصفانه و عادالنه سازمان ها با کارکنانشان
اشاره دارد (امیرخانی و پورعزت.)5817 ،
درمطالعه حاضر با استفاده از نظریه انصاف ،استدالل می
شود در صورتی که افراد به این نتیجه برسند که هنجار تقابل
میان آنها و قانونگذاران در سازمان  ،منصفانه و متناسب نیست،
و رفتار سازمان در رابطه با کارکنانشان عادالنه نیست،تالش می
کنندکه هنجارهای موجود را زیر پا بگذارند .بنابراین ،میتوان
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چنین استدالل کرد که :احساس عدم انصاف در تقابل مساوی
است با نقض هنجار.
 -3-2رابطه ارزشهای اجتماعی و ارزش های حسابداری
فرهنگ مقوله اى چندبعدى و پیچیده و داراى عناصر و
اجزاى گوناگونى است .تعاریف ارائه شده از این مفهوم بسیار
متنوع است و غالباًََ تعاریف نیز ابعاد متعددى را شامل می شود.
در عین حال مقوله فرهنگ رابطه اى چند سویه و متقابل با
سایر حوزه های اجتماعى دارد .در حقیقت هم متأثر از آنهاست
و هم بر این حوزه ها تأثیرگذار است .از جمله این موضوعات،
سرمایه اجتماعى است که داراى ابعاد بسیار متنوع و متعدد
اجتماعى و فرهنگى است .این مضمون بسته به نوع دیدگاه و
رویکرد محققین ،ذیل حوزه هاى گوناگون در نظر گرفته شده
است .برخى آن را مقوله اى اقتصادى و عده اى نیز اجتماعى و
فرهنگى می دانند .اما با نگاهى گذرا به ابعاد مختلف این مفهوم
درمی یابیم که سرمایه اجتماعى موضوعى است به شدت
فرهنگى ،زیرا برخی عناصر و مؤلفه هاى بنیادین آن مثل
هنجارها (مانند هنجار تقابل اجتماعی) و ارزشها عناصری
فرهنگی اند .هم چنین تمام ابعاد سرمایه اجتماعى به شدت
متأثر از شرایط و عوامل فرهنگى است(سیاهپوش.)5817 ،
از این رو هنجار تقابل اجتماعی که در این پژوهش بررسی
می شود ،زیر مجموعه ای از ارزش های فرهنگی است .از جمله
نظریه پردازان که بر روی ارتباط بین حسابداری و ارزش های
اجتماعی و فرهنگی پژوهش هایی را انجام داده ،گری است.
گری معتقد بود که چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه
ای از ارزش های اجتماعی و فرهنگی است ،بنابراین می توان
آن ها را همچون مدلی از ارزش های وسیع تر دانست که ابعاد
آن در گزارشگری مالی و استاندارد های حسابداری نمایان می
شود .لذا وی تالش نمود تا ارزش های حسابداری را از طریق
ارزش های فرهنگی استخراج نماید .در راستای این هدف وی
در سال  ،5511مدلی را برای بررسی تأثیر فرهنگ بر سیستم
های حسابداری ارائه داد و مورد استقبال بسیاری از
پژوهشگران حسابداری قرار گرفت .طبق عقیده گری ارتباط
بین حسابداری و ارزش های اجتماعی را می توان به صورت
نمودار شماره  5نشان داد.
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اثرات خارجی

عوامل محیطی
سرمایهگذاری

پيامدهای قانونی

سیستم قانونی
مالکیت شرکتها
بازار سرمایه
انجمنهای حرفهای
سیستم آموزش

ارزشهای اجتماعی

ارزشهای حسابداری

سيستمهای حسابداری

اثرات محيطی

جغرافیایی
اقتصادی
جمعیتی
وراثتی
تاریخی
تکنولوژی
منطقهای

نمودار شماره  :1رابطه ميان ارزش های اجتماعی و ارزش های حسابداری -منبع گری 1811
بر اساس این نمودار ،پیامدهای قانونی شامل سیستم های
قانونی ،مالکیت شرکت ها  ،بازار سرمایه  ،سیستم آموزش ،
انجمن های حرفه ای متاثر از ارزش های اجتماعی است .ارزش
های اجتماعی نیز از اثرات محیطی شامل عوامل جغرافیایی،
اقتصادی ،وراثتی ،تاریخی ،تکنولوژی ،منطقه ای و جمعیتی
تاثیر می پذیرد .اثرات محیطی نیز تحت تاثیر اثرات خارجی ،
شامل عوامل محیطی و سرمایه گذاری قرار می گیرد .از طرف
دیگر ارزش های اجتماعی بر ارزش های حسابداری اثرگذار
است .در این میان سیستم های حسابداری از پیامد های قانونی
و ارزش های حسابداری تأثیر می پذیرد و به صورت غیر
مستقیم بر اثرات محیطی تأثیر می گذارد (گری.)5511 ،
 -4-2پيشينه پژوهش
بنی مهد و درویش ( )5851در پژوهش خود نشان دادند
هنجار اعتماد اجتماعی رابطه ای مستقیم و مثبت با سطح
استقالل حسابرس دارد .آن ها هم چنین دریافتند که جنسیت
و محل اشتغال حسابرسان بر نگرش آن ها درباره استقالل تاثیر
گذار نیست .خسروآبادی ( )5851رابطه میان جهت گیری
اخالقی نسبی گر ایی و ایده آل گرایی حسابرسان شاغل در
بخش خصوصی با تمایل آن ها به دریافت رشوه را مورد
مطالعه قرار داد .در این پژوهش او نشان داد هر چه سطح
نسبی گرایی اخالقی میان حسابرسان افزایش یابد  ،تمایل آن

ها به دریافت رشوه نیز بیشتر می شود .نتایج این پژوهش هم
چنین بیانگر آن است رابطه ای منفی میان ایده آل گرایی و
تمایل به دریافت رشوه وجود دارد.
رسولی ( )5852در پژوهشی به بررسی حساسیت کارکنان
به رعایت عدالت و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان ها
پرداخت .نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار
میان دو متغیر است .به عبارت دیگر افزایش ادراکات عدالت
کارکنان ،افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد؛ همچنین
رعایت عدالت از طریق افزایش میزان رعایت انصاف در طراحی
و به کارگیری ساختارها ،فراگردها و رویه های اجرایی در
سازمان زمینه ایجاد سرمایه اجتماعی را فراهم می نماید.
سفیری و صدفی ( )5855در تحقیقی به بررسی نقش و
ارتباط جنسیت با سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن پرداختند.
نتایج تحقیق آن ها حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی با
جنسیت رابطه دارد .آن ها هم چنین به رابطه بین جنسیت و
اعتماد اجتماعی و رابطه بین جنسیت و مشارکت اجتماعی پی
بردند.
آقا نصیری ( )5815در مطالعه ای به بررسی اثر سرمایه
اجتماعی بر بهره وری نیروی کار پرداخته است .او در این
مطالعه به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی و مؤلفه های
آن با افزایش سطح اعتماد و همکاری متقابل و مشارکت
داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی ،با کاهش هزینه های
نظارت و کنترل فرآیند تولید نیروی انسانی ،کاهش هزینه های
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تنظیم قراردادهای پیچیده و به اشتراك گذاشتن دانش و
ابتکارات ،به افزایش بهره وری نیروی کار می انجامد .به عالوه
سرمایه اجتماعی با انتشار دانش و اطالعات در میان کارکنان،
به افزایش بهره وری آنان منجر می گردد و تعامالت اجتماعی
نیز بر انگیزه و تالش نیروی کار اثرگذارست.
سید نقوی و عسکر بهارلو ( )5811به بررسی نقش سرمایه
اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی پرداختند .آن ها دو متغیر
عدالت سازمانی و جنسیت را به عنوان متغیرهای تعدیل کننده
مد نظر قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه
اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی کارکنان مؤثر بوده و مدیران
می توانند با به کارگیری روش های مناسب ،مانند افزایش
اعتماد سازی بین اعضای گروه ها و واحدهای سازمانی ،آموزش
کارکنان ،تشویق و تشکیل گروه ها و انجمن های حرفه ای و
تخصصی در سازمان ها در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و
مؤلفه های آن در کارکنان و نهایتاًََ
بهبود تعهد سازمانی آن ها گام بردارند.
امیرخانی و پورعزت ( )5817پژوهشی را با عنوان امکان
توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی انجام دادند.
آن ها برای تحلیل سرمایه اجتماعی مؤلفه هایی همچون
اعتماد ،مشارکت ،بخشش و روحیه داوطلبی را در نظر گرفتند.
نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن بود که شکل گیری
سرمایه اجتماعی به شدت تحت تأثیر ادراك عدالت در سازمان
قرار دارد.
55
یوآن و همکاران ( )2551نشان دادند هنجار تقابل
اجتماعی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر گذار است  .به عقیده
آن ها روابط دوستانه میان حسابرس و مدیریت می تواند منجر
به دریافت گزارش های حسابرسی مطلوب گردد و این موضوع
خود باعث افزایش حق الزحمه حسابرس خواهد شد.
مؤذن جمشیدی و حق پرست ( )2551پژوهشی تحت
عنوان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خالقیت کارکنان انجام
دادند .آنها در این پژوهش به نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری
کارکنان پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد
که اعتماد اجتماعی ،شبکه و معیار مشترك ،همکاری متقابل،
انسجام جمعی ،همدلی و مشارکت که همگی از ابعاد سرمایه
اجتماعی محسوب می شوند ،اثر مثبت و معنی دار بر خالقیت
کارکنان دارند.
یوسف زاده و کیاکجوری ( )2551در تحقیقی برخی
شاخص های سرمایه اجتماعی را شناسایی و ارتباط آن ها با
مهارت های ارتباطی مدیران را بررسی کردند .آنها پنج شاخص
برای سرمایه اجتماعی شناسایی کردند که عبارتست از :اعتماد
متقابل ،شبکه ها و هنجارهای مشترك ،همکاری دو جانبه،
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انسجام جمعی و مشارکت داوطلبانه .هم چنین نتایج حاصل از
این پژوهش نشان داد که رابطه میان سرمایه اجتماعی و
مهارت های ارتباطی مدیران مثبت و معنی دار است.
برگ لند و کنگ  )2558( 52نشان دادند هرگاه حسابرسان
درك کنند که اعتم اد اجتماعی نسبت به شرکت باال است ،در
آن صورت ریسک شرکت پایین خواهد بود و در نتیجه حق
الزحمه کمتری را پیشنهاد خواهند کرد .آن ها اعتقاد دارند که
هنجارها و ویژگی های اجتماعی بر کار حسابرسان تأثیر گذار
هستند.
58
لونتیس و همکاران ( )2558اثر هنجارهای اجتماعی را
بر قیمت گذاری حسابرسی بررسی نمودند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد شرکت هایی که هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی
کنند ،ریسک دعاوی حقوقی و اجتماعی در آن ها باال است و
حق الزحمه حسابرسی آن ها بیشتر از سایر شرکتها است.
عمر و همکاران  )2552(54دریافتند که هنجارهای
اجتماعی بر تصمیم گیری و قضاوت حسابرسان اثرگذار هستند.
دیویدسون  )2555(51نشان داد هنجار های اجتماعی
شخصی و رقابتی نظیر تقابل اجتماعی ،می تواند در تهیه
گزارش های صادقانه درباره بودجه توسط حسابداران مدیریت
فراهم آورد.
51
کاپالن و همکاران ( )2555تأثیر تقابل اجتماعی را به
عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان
حسابرسی در کشف تقلب مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق
آن ها نشان داد تقابل اجتماعی موجب تقویت قصد حسابرسان
برای گزارشگری تقلب شده و در نتیجه عملکرد آنان در رابطه
با کشف و گزارشگری تقلب را بهبود می بخشد  .کوانگ و موزر
 )2555(57اعتقاد دارند هنجارهای اجتماعی نظیر انصاف ،
صداقت و تقابل اجتماعی می تواند در درك تاثیرات کنترل
های حسابداری مدیریت بر رفتار افراد سودمند باشد .از این رو
 ،درطراحی کنترل های حسابداری مدیریت باید هنجارهای
اجتماعی را به منظور کاهش ریسک و ایجاد ارزش بیشتر مورد
توجه قرار داد.
51
لسر و استورك ( )2555تحقیقی با نام گروه های حرفه
ای و عملکرد سازمانی انجام داده اند .آن ها استدالل کردند که
سرمایه اجتماعی موجود در گرو های حرفه ای موجب تغییرات
رفتاری می شود که به نوبه خود بر عملکرد کسب و کار تأثیر
مثبت دارد .نتایج حاصل از این تحقیق از مطالعه هفت سازمان
به دست آمده است که گروه های حرفه ای در ان ها فعال اند و
تأکید شده این گروه ها در این سازمان ها ایجاد ارزش کرده
اند.لینا و ون برن ( )5555پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی و
عملکرد کارکنان انجام دادند .آن ها معتقدند رفتار کارکنان به
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شدت به سطح سرمایه اجتماعی سازمانی در یک شرکت تأثیر
می گذارد ،و شیوه هایی را که روابط ،هنجارها و نقش ها بر
سرمایه اجتماعی سازمانی تأثیر می گذارد را تشریح کرده و
منافع و هزینه های بالقوه سرمایه اجتماعی سازمانی را توضیح
می دهند.
55
ناهاپیت و گوشال تحقیقی با نام سرمایه اجتماعی،
سرمایه ف کری و مزیت سازمانی را در سال  5551انجام داده
اند .آن ها در این تحقیق با تأکید بر رابطه متقابل سرمایه
اجتماعی و سرمایه فکری به دنبال تبیین نظری اهمیت فرآیند
های دانش به عنوان بنیان مزیت سازمانی بودند و یک ارتباط
نظری بین ابعاد سرمایه اجتماعی و پدید آمدن سرمایه فکری و
عملکرد سطح اجرایی سازمان ایجاد کرده اند.
 -3روش شناسی پژوهش
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از راه مطالعات کتابخانه
ای و جمع آوری داده ها و نتیجه نهایی  ،برای آزمون پذیرش
یا رد فرضیه ها از طریق پرسش نامه انجام شده است .در
پژوهش حاضر برای اندازه گیری تقابل اجتماعی ،از پرسشنامه
پروگینی و همکاران ( )2558حاوی  27سئوال در طیف لیکرت
پنج گزینه ای استفادهشده است .نمونه آماری در این پژوهش،
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی
حسابرسی است .قلمرو زمانی پژوهش 5854است .دراین
پژوهش تعداد 815پرسشنامه میان حسابرسان عضو سازمان
حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران به صورت تصادفی توزیع شد و 858پرسشنامه
دریافت گردید .آماره های توصیفی پژوهش نشان می دهند که
 55/1درصد پاسخ دهندگان را زنان و  15/1درصد آن را مردان
تشکیل می دهند 45/2 .درصد ،حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی و  11/1درصد آنان ،حسابرسان شاغل در مؤسسات
خصوصی حسابرسی هستند .هم چنین  81/1درصد پاسخ
دهندگان حسابرس 85/8 ،درصد حسابرس ارشد 57/1 ،درصد
سرپرست حسابرسی 5/1 ،درصد مدیر حسابرسی و  4/7درصد
شریک حسابرسی هستند.
تجزیه و تحلیل داده ها ،بر اساس آزمون ناپارامتریک من
ویتنی و ویلکاکسون و آزمون کای دو انجام شده است .پس از
جمع آوری پرسشنامه ها اطالعات خام با استفاده از نرم افزار
اکسل خالصه و سپس بر اساس بسته نرم افزاری  spssشماره
 25مورد بررسی قرار گرفته است.

 -4متغيرهای پژوهش و نحوه اندازه گيری آنها
متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از جنسیت ،رتبه
شغلی ،محل اشتغال حسابرسان و متغیر وابسته تقابل اجتماعی
مثبت ،تقابل اجتماعی منفی و باور به تقابل اجتماعی است.
متغیرهای وابسته از طریق پرسشنامه پروگینی و همکاران
اندازه گیری شده است .این پرسشنامه شامل  27سؤال بوده
که نه سؤال پرسشنامه برای اندازه گیری تقابل اجتماعی مثبت،
نه سؤال برای اندازه گیری تقابل اجتماعی منفی و نه سؤال
برای اندازه گیری باور به تقابل اجتماعی می باشد .پاسخ ها
شامل پاسخ های پنج گزینه ای لیکرت بوده که دامنه  5برای
مخالفت کامل و  1برای موافقت کامل قرار گرفته اند..
روایی :برای اطمینان از روایی پژوهش از روش اعتبار
صوری استفاده شده است .لذا پرسشنامه پژوهشی به تعدادی از
اساتید و کارشناسان ارائه شد و نظر آنان را در مورد اینکه آیا
این آزمون همان چیزی را که باید مورد پرسش قرار داده و
اندازه گیری می نماید.
اعتبار :در پژوهش حاضر برای برآورد ضریب پایایی از
روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .ضریب آلفای
کرونباخ توسط برنامه  spssمحاسبه گردیده و برابر  %15بود و
از انجایی که این ضریب باالتر از  %75می باشد ،پس پرسشنامه
از پایایی و اعتبار کافی برخوردار است.
 -5فرضيات پژوهش
براساس مبانی نظری و اهداف تحقیق فرضیه های زیر برای این
تحقیق در نظر گرفته شده است.
فرضيه  :1تقابل اجتماعی مثبت میان حسابرسان زن و
حسابرسان مرد متفاوت است.
فرضيه  :2تقابل اجتماعی منفی میان حسابرسان زن و
حسابرسان مرد متفاوت است.
فرضيه  :3باور به تقابل اجتماعی میان حسابرسان زن
وحسابرسان مرد متفاوت است.
فرضيه  :4تقابل اجتماعی مثبت میان حسابرسان شاغل در
سازمان حسابرسی ومؤسسات خصوصی حسابرسی متفاوت
است.
فرضيه  :5تقابل اجتماعی منفی میان حسابرسان شاغل
درسازمان حسابرسی ومؤسسات خصوصی حسابرسی متفاوت
است.
فرضيه  :6باور به تقابل اجتماعی میان حسابرسان شاغل در
سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی متفاوت
است.
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فرضيه  :7تقابلل اجتملاعی مثبلت میلان رتبله هلای شلغلی

جدول شماره  -2ميانگين تقابل اجتماعی به تفكيک

حسابرسان متفاوت است.

جنسيت

فرضيه  :1تقابلل اجتملاعی منفلی میلان رتبله هلای شلغلی
حسابرسان متفاوت است.

 -6نتایج پژوهش
نتایج آمار توصیفی پژوهش شامل میانگین ،میانه ،انحراف
معیار ،چارك اول و چارك سوم در جدول شماره  5نشان داده
شده است.
جدول شماره  -1آمار توصيفی
تقابل

تقابل

اجتماعی

اجتماعی

منفی

مثبت

میانگین
میانه

858
858

2/2551
2/5555

8/5441
4

8/4111
8/4444

انحراف معیار

858

5/7588

5/4118

5/1515

چارك اول

858

5/117

8/111

8/555

چارك سوم

858

2/111

4/888

8/777

شرح

باور به تقابل
اجتماعی

 -2-6آزمون فرضيه ها
نتایج آزمون فرضیه های شماره  8 ،2 ،5که سطح تقابل
اجتماعی مثبت ،منفی و باور به تقابل اجتماعی را میان
حسابرسان زن و مرد مورد بررسی قرار می دهد در جدول
شماره  2و  8آورده شده است .نتایج این جداول نشان می دهد
که تقابل اجتماعی منفی و تقابل اجتماعی مثبت میان
حسابرسان زن و مرد متفاوت است .زیرا سطح معنی داری آماره
 zکمتر از  1درصد است .با توجه به جدول شماره  ،2می توان
نتیجه گرفت میانگین تقابل اجتماعی منفی در مردان بیشتر از
زنان است .اما میانگین تقابل اجتماعی مثبت در زنان بیشتر از
مردان می باشد .اما از آن جایی که سطح معنی داری باور به
تقابل اجتماعی بیش از  1درصد و برابر  51/1درصد است ،می
توان اظهار داشت باور به تقابل اجتماعی میان حسابرسان مرد و
زن تفاوت معنی داری ندارد .از این رو فرضیه های شماره  5و
 2تأیید و فرضیه شماره  8رد می شود.
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منفی

مثبت

اجتماعی

زن

82

5/117

4/541

8/484

مرد

275

2/245

8/5255

8/415

مشاهده

جدول شماره  -3آزمون من ویتنی و ویلكاكسون

 -1-6آمار توصيفی

مشاهده

اجتماعی

اجتماعی

تقابل

تعداد

شرح

فرضيه  :8باور به تقابل اجتماعی میان رتبه های شغلی
حسابرسان متفاوت است.

تعداد

تقابل

تقابل

باور به

تقابل اجتماعی تقابل اجتماعی باور به تقابل

شرح

منفی

مثبت

اجتماعی

آماره من ویتنی

2152

2115/1

4827/1

آماره ویلکاکسون

8425

85751/1

4111/1

آمارهz

-8/517

-8/515

-5/551

سطح معنی
داری

5/552

5/552

5/511

جداول شماره  4و  1نتایج آزمون فرضیه های شماره 1 ،4
و  1را نشان می دهد .این جداول نشان می دهد که در سطح
اطمینان  51درصد تنها باور به تقابل اجتماعی در میان
حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است.
یعنی باور به تقابل اجتماعی در میان حسابرسان شاغل در
بخش خصوصی حسابرسی ،بیشتر از حسابرسان شاغل در
سازمان حسابرسی است .از این رو فرضیه شماره  1تأیید می
شود .اما فرضیه های شماره  4و  1به دلیل اینکه سطح معنی
داری تقابل اجتماعی منفی و تقابل اجتماعی مثبت بیشتر از 1
درصد است ،می توان اظهار داشت این  2فرضیه تأیید
نمیشوند .به بیان دیگر سطح تقابل اجتماعی منفی و تقابل
اجتماعی مثبت میان حسابرسان بخش دولتی و خصوصی
متفاوت نیست.
جدول شماره  -4ميانگين تقابل اجتماعی به تفكيک
محل اشتغال
تقابل

تقابل

باور به

اجتماعی

اجتماعی

تقابل

منفی

مثبت

اجتماعی

سازمان
حسابرسی

521

2/512

8/114

8/874

مؤسسات
خصوصی

571

2/252

8/514

8/151

شرح

تعداد
مشاهده
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جدول شماره  -5آزمون من ویتنی و ویلكاكسون
تقابل

تقابل

اجتماعی

اجتماعی

منفی

مثبت

آماره من ویتنی

55552

5781

5845

آماره
ویلکاکسون

51117

57158

57251

آمارهz

-5/511

-5/777

-2/855

سطح معنی
داری

5/541

5/571

5/525

شرح

باور به تقابل
اجتماعی

جداول شماره  1و  7نتایج مربوط به فرضیه های شماره 7
و  1و  5را نشان می دهد .نتایج آزمون کای دو بیانگر آن است
که سطح تقابل اجتماعی منفی و تقابل اجتماعی مثبت میان
رده های مختلف شغلی حسابرس متفاوت نیست ،از این رو
فرضیه های شماره  7و  1رد می شوند .اما از آن جایی که
سطح معنی داری باور به تقابل اجتماعی کمتر از  1درصد
است ،می توان ادعا ن مود که سطح باور به تقابل اجتماعی میان
رتبه های شغلی حسابرسی متفاوت است .یعنی در رده های
باالی حسابرسی ،باور به تقابل اجتماعی روندی نزولی دارد.
جدول شماره  -6ميانگين تقابل اجتماعی به تفكيک
رتبه شغلی
شرح

تعداد
مشاهده

تقابل

باور به

تقابل

اجتماعی اجتماعی
منفی

تقابل

مثبت اجتماعی

حسابرس

555

2/514

8/511

8/458

حسابرس ارشد

51

2/211

8/551

8/485

سرپرست حسابرسی

14

2/555

8/575

8/185

مدیر حسابرسی

25

2/551

4/555

8/488

شریک حسابرسی

54

5/512

8/145

8/558

جدول شماره  -7آزمون كای دو
تقابل

تقابل

اجتماعی

اجتماعی

منفی

مثبت

آماره کای دو
درجه آزادی

4/121
4

2/151
4

55/511
4

سطح معنی داری

5/845

5/144

5/587

شرح

باور به تقابل
اجتماعی

 -7بحث و نتيجه گيری
تحقیق حاضر با هدف مطالعه هنجار تقابل اجتماعی میان
حسابرسان انجام شد .نتایج پژوهش نشان می دهد تقابل
اجتماعی منفی و تقابل اجتماعی مثبت میان حسابرسان مرد و
زن متفاوت است .به بیان دیگر حسابرسان زن بیشتر از
حسابرسان مرد مایل به انجام رفتارهای مثبت هستند .اما در
رابطه با باور به تقابل اجتماعی تفاوت معنی داری بین زنان و
مردان حسابرس وجود ندارد .این مطلب نشان می دهد که هم
ح سابرسان مرد و هم حسابرسان زن به وجود هنجار تقابل به
عنوان شرط ضروری و الزم در زندگی اجتماعی باور دارند .آن
ها معتقدند که دریافت احترام ،نیکی ،حسن توجه ،کمک و
رفتار مؤدبانه از سوی دیگران ،در ابتدا به کیفیت رفتار ما
نسبت به دیگران بستگی دارد .این نتیجه مطابق با نتایج
تحقیق وست و ویکلند  )5515( 25می باشد .آن ها توسط نظریه
انصاف استدالل کردند ،انسان ها موجودات اجتماعی هستند که
به انصاف و عدالت در روابط و معامالت خود با دیگران باور
دارند .بر اساس این نظریه ،انسان ها در فرآیند اجتماعی شدن
می آموزند اگر منصفانه رفتا ر کنند ،پاداش دریافت خواهند
کرد .هم چنین باور به تقابل اجتماعی در میان حسابرسان
شاغل در بخش خصوصی و دولتی و در رده های مختلف شغلی
حسابرسی متفاوت است .این موضوع نشان می دهد محل
اشتغال و رتبه شغلی تأثیری بر تقابل اجتماعی مثبت و تقابل
اجتماعی منفی ندارد .اما باور به تقابل اجتماعی در بخش
خصوصی نسبت به بخش دولتی بیشتر است .این موضوع بیانگر
این است که خصوصی سازی حرفه حسابرسی در بهبود تفکر
باور به تقابل تأثیر گذار بوده است .هم چنین هرچه رتبه شغلی
حسابرسان افزایش می یابد باور به تقابل کاهش می یابد .یعنی
در رده های شغلی باالی حسابرسی باور به تقابل نسبت به رده
های پایین کمتر است .در واقع مدیران و شرکای حسابرسی،
پایبندی کمتری به هنجار باور به تقابل اجتماعی دارند.
بنا بر نتایج تحقیق که نشان می دهد که حسابرسان مرد و
زن به تقابل اجتماعی باور دارند ،می توان نتیجه گرفت اگر
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی یا مؤسسات خصوصی
حسابرسی احساس کنند که با آن ها غیر منصفانه رفتار شده
است ،ممکن است هم در قالب تمایالت احساسی (تعهد کمتر)
و هم در قالب کنش های رفتاری (افزایش ترك خدمت و
کاهش رفتارهای تبعی) پاسخ دهند .در واقع ادراك انصاف در
سا زمان ،یک الزام اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و
رضایت شغلی کارکنان بوده و در شکل دادن به نگرش ها و
رفتارهای آن ها نقش بسیار مهمی ایفا می کند .این نتیجه
مطابق با نتایج تحقیق کاپالن و همکاران ( )2555می باشد.
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یافته های تحقیق آن ها بر این نکته تأکید دارد،که تقابل
اجتماعی موجب تقویت قصد حسابرسان برای کشف و
گزارشگری تقلب می شود .به بیان دیگر وجود تقابل اجتماعی
عملکرد حسابرسان را در رابطه با گزارشگری تقلب بهبود می
بخشد .در حرفه حسابرسی برای ارتقای اخالق و صالحیت
حرفه ای ،باید ارزش های اجتماعی ارتقا پیدا کند .از این رو
سازمان حسابرسی و کلیه مؤسسات خصوصی حسابرسی
بایستی نهایت تالش خود را جهت تقویت هنجارهای اجتماعی
مانند تقابل اجتماعی به کار گیرند .یکی از این تالش ها گام
برداشتن در راستای بهبود و تقویت روند انصاف و عدالت
نسبت به کارکنان است .هم چنین نتایج پژوهش های گذشته
نشان داده است سازمان های برخوردار از سطوح باالی سرمایه
و تقابل اجتماعی احتماالًََ از رقبای خود موفق تر خواهند بود،
زیرا این سرمایه و مؤلفه های آن موجب افزایش تعهد کارکنان
و انعطاف پذیری سازمان می شود و در نتیجه به بهبود
عملکرد سازمانی منجر می شود .از این رو به سازمان حسابرسی
و مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می شود تا سطح سرمایه
اجتماعی را تقویت کنند.
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