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چكيده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان اثر بخشی فردی حسابرس و ماکیاولیسم می پردازد .اثر بخشی فردی بر عملکرد فرد در
سازمان ،نحوه انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد داللت دارد ،در حالی که ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله
برای رسیدن به هدف را مجاز می داند ،حتی اگر با آرمان های همان هدف در تناقض باشد .مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات
کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است .نمونه آماری این پژوهش شامل  815نفر از حسابرسان
شاغل در بخش های خصوصی و دولتی می باشد .فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون چند
متغیره مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ماکیاولیسم با اثربخشی فردی حسابرس در هر دو بخش
دولتی و خصوصی ،رابطه ای معنی دار و منفی دارد .همچ نین متغیرهای ماکیاولیسم و اثربخشی فردی حسابرس در دو بخش دولتی و
خصوصی متفاوت است .متغیرهای تحصیالت و تجربه کاری حسابرس با اثربخشی فردی حسابرس ،در بخش خصوصی رابطه ای معنی
دار را نشان می دهد در حالی که در بخش دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد .متغیر جنسیت نیز در دو بخش دولتی و خصوصی،
رابطه معنی داری با اثربخشی فردی حسابرس ندارد.
واژههای کليدی :اثربخشی فردی ،ماکیاولیسم ،ویژگی های فردی و حسابرس.
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 -1مقدمه
در دهه های اخیر ،عالقه علمی پژوهشگران به «تحقیقات
رفتاری» به ویژه در محیط کار حسابرسی افزایش یافته است.
یکی از موضوعات قابل بحث در «روانشناسی شخصیت» یافتن
ساختارها و چارچوب هایی مناسب بر پایه صفات برجسته و
مهم بشر است .موضوعاتی که به بحث اخالق در حرفه
حسابرسی می پردازد ،هم از جنبه حسابداری و حسابرسی و
هم در حوزه روانشناسی و مدیریتی می تواند مورد بررسی و
مطالعه قرار گیرد .در حقیقت ،رابطه پیچیده ویژگی های
اخالقی با متغیرهای مهم و تاثیر گذار در حرفه حسابداری و
حسابرسی ،محققان را به سوی این مطالعات سوق می دهد.
یکی از فرض های اساسی رفتار سازمانی ،شناخت ویژگی های
فردی و ارتباطی افراد به منظور دسترسی به بهره وری بیشتر و
تحقق اهداف سازمانی است (پوکزواردوسکی.)2772 ،
1
در این میان «ویژگی های شخصیتی تاریک » (مثلث
تاریکی) به عنوان یک نقطه کانونی در پژوهش های اخیر مورد
استفاده قرار گرفته است (وسلکا و همکاران .)2712 ،اصطالح
شخصیت تاریک برای اشاره به سه صفت اجتماعی ناپسند:
فرصت طلبی ،خودشیفتگی و جامعه ستیزی توسط پالهاس و
ویلیام ( )2772مطرح گردید .این سه صفت به نوعی همگی بر
شرارت اجتماعی ،سردی عاطفی ،دورویی و پرخاشگری تمرکز
دارند (جانسون و مک کاین .)2712 ،بر این اساس ،عالقه علمی
به بررسی «ویژگی های شخصیتی تاریک» مخصوصا در محیط
کار حسابرسی افزایش یافته است .ویژگی های متفاوت اخالقی
و رفتاری به عنوان عناصر تشکیل دهنده شخصیت بشر ،می
تواند بر حرفه حسابداری و به ویژه حسابرسی حائز اهمیت
باشد .بسیاری این مسئله را مرتبط با رسوایی های مالی در
شرکت های بزرگ ،به دلیل اندیشه های تصاحب سازمانی و
شکست های اخالقی می دانند (دالینگ و همکاران 2776 ،؛
هارمز و اسپاین .)2718 ،عدم رعایت اخالق و رفتار حرفه ای
می تواند موجب تضعیف اخالق کار و در نتیجه تضعیف حرفه
حسابداری شود )معیدفر.)1858 ،
ماکیاولیسم یا فرصت طلبی به عنوان یکی از خصوصیات
اخالقی و ویژگی های روانشناختی افراد ،عبارت است از میزان
نفوذ و سلطه یک شخص بر طرف مقابل خود ،که به موجب آن،
طرف مقابل خود را به انجام خواسته های شخص متقاعد می
نماید .با افزایش میزان نفوذ شخص بر طرف مقابل ،دیگران در
چنگ او در می آیند و آن چه را که او می خواهد انجام می
دهند .در این راستا ،آنها برای انجام وظیفه خود از افراد تحت
سلطه ،برای رسیدن به هدف به عنوان یک ابزار استفاده می
نمایند (فرهنگی.)1855 ،
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اثربخشی عبارت است از درجه همخوانی نتایج به دست
آمده از عملکرد ،با نتایج مورد نظر سازمان (بهرنگی و طباطبایی،
 .)1855مدیران در هر سازمانی با توجه به عملکرد کارمندان
خود از طریق فرآیندهای ارزیابی عملکرد ،اثربخشی کارمندان را
می سنجند .از آنجایی که اثربخشی یک موفقیت بر اساس
اهداف از پیش تعیین شده سازمان تعریف می شود ،خصوصیات
رفتاری افراد عاملی تاثیرگذار برای رسیدن به این موفقیت است
(صادقی .)1852 ،هر چقدر افراد سطح باالیی از احساس عدم
اثر بخشی را داشته باشند ،احتمال عدم رعایت هنجارها و
رفتارهای اخالقی در آنان بیشتر خواهد بود (مسترویک،
 .)1656اما برعکس ،افراد با شخصیت ماکیاولی و فرصت طلب،
دنبال منافع شخصی خود هستند و رعایت اخالق برای آنها مهم
نیست (شعبان و همکاران .)1869 ،از این رو ،دو مفهوم
ماکیاولیسم و اثربخشی فردی حسابرس ،از دیدگاه نظری با
یکدیگر ارتباط دارند.
تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضای آن ،منوط به نوع و
کیفیت خدماتی است که ارائه می نماید و اعتبار و اعتمادی
است که در نتیجه ارائه این خدمات به دست می آورد .این
اعتبار و اعتماد سرمایه اصلی هر حرفه است و حفظ آن اهمیت
واالیی دارد .حسابرسان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ملزم
به رعایت اخالق حرفه ای و رفتارهای حرفه ای در ایفای
وظایف خود می باشند ،زیرا انجام رفتارهای غیر اخالقی و غیر
حرفه ای می تواند کیفیت حسابرسی را به شدت کاهش داده،
اطمینان عموم را به حرفه حسابداری و حسابرسی از بین برده و
در نهایت به حیثیت کل حرفه لطمه وارد سازد .بر اساس
تئوری «رویکرد نسبت به رفتار» ،سمت و سوی رفتار یک فرد
بر اساس اعتقادات و باورهای شخص تعیین می شود و این
رفتار مالک ارزیابی اثربخشی و کارایی آن فرد است .بنابراین
می توان ارزیابی شخص در بکارگیری ماکیاولیسم را ،رویکرد
فرد نسبت به آن رفتار نامید (رودویچ .)2775 ،پیشرفت های
فناوری ،افزایش رقابت و الزام به پاسخ گویی ،بقای سازمان ها و
موسسات امروزی را در گروی بهبود مستمر عملکرد و افزایش
کارایی و اثر بخشی قرار داده است .این مهم و همچنین فقدان
پژوهش در این مورد ،این انگیزه را در نویسندگان این مقاله به
وجود آورد تا موضوع ماکیاولیسم و اثربخشی فردی را در حرفه
حسابرسی مورد مطالعه قرار دهند.
بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا اثر
بخشی فردی حسابرسان ،تحت تاثیر ماکیاولیسم در آنها است یا
خیر؟
هدف نخست این پژوهش ،سنجش و شناسایی میزان
اثربخشی فردی حسابرسان و سنجش سطح ماکیاولیسم در آنها
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است .هدف دوم بررسی رابطه بین ماکیاولیسم و اثربخشی
فردی حسابرسان می باشد .هدف سوم بررسی رابطه بین
متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سطح تحصیالت ،محل
اشتغال و تجربه کاری) و اثربخشی فردی حسابرسان است.
هدف چهارم این پژوهش نیز آگاه نمودن جامعه حسابداران
رسمی کشور ،سازمان بورس اوراق بهادار ،سرمایه گذاران،
دانشجویان ،پژوهشگران حسابداری و سایر استفاده کنندگان
صورتهای مالی در مورد اثر ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم و
ویژگی اثر بخشی فردی ،بر رفتار حرفه ای حسابرسان است.
انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده
علمی به شرح زیر داشته باشد:
اول این که ،با توجه به کلیت موضوع این پژوهش در
ارتباط با موضوع فرهنگ و اخالق در حرفه حسابرسی و
همچنین جدید بودن آن در ایران ،نتایج این پژوهش می تواند
موجب گسترش مبانی نظری پژوهش های گذشته در ارتباط با
ارزش های اخالقی و رفتاری حسابداری شود .دوم این که
شواهد پژوهش نشان خواهد داد که آیا ماکیاولیسم و متغیرهای
جمعیت شناختی (جنسیت  ،سطح تحصیالت ،محل اشتغال و
تجربه کاری) ،عوامل تاثیر گذار بر اثر بخشی فردی حسابرسان
خواهند بود یا خیر؟ این نتایج به عنوان دستاوردی علمی می
تواند اطالعات سودمندی از جمله تدوین چارچوب مفهومی
مطابق با شرایط ایران ،توجه به ارزش های اجتماعی و شرایط
محیطی کشور در تدوین استانداردها و توجه به ابعاد اخالقی،
روانی و شخصیتی در کنار فاکتورهای مهمی چون تحصیالت و
تخصص برای گزینش کارکنان را در اختیار نهادهای قانون گذار
در حرفه حسابداری قرار دهد .سوم این که این مقاله می تواند
درک بهتری از این که هنجارها و ارزش های اخالقی چگونه بر
حرفه حسابداری تاثیر خواهد گذاشت ،به خوانندگان بدهد.
چهارم این که پژوهش فوق می تواند شناخت بهتر و جامع تری
از وضعیت اخالق حرفه ای در حسابرسان ایرانی حاصل نماید.
پنجم این که نتایج این پژوهش می تواند ایده های بدیع و
جدیدی جهت پژوهش های آتی در حوزه اخالق و ارزش های
اخالقی و همچنین تحقیقات رفتاری در حرفه حسابرسی میسر
نماید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2مبانی نظری پژوهش
اخالق در اصطالح به آن دسته از صفاتی اطالق می شود
که با هنجارهای حاکم بر جامعه همخوانی دارد (وان.)2712 ،
در حقیقت اخالق ،فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن
تعیین ارزش های سازمان است .تعریف دیگر اخالق ،نوع

فلسفی  -اخالقی است ،که بین کارهای خوب و بد تفاوت قائل
می شود و هنجارهای یک جامعه را می پذیرد (وان .)2712 ،به
طور کلی ارزش های اخالقی در سازمان ها به عنوان سیستمی
از ارزش ها ،بایدها و نبایدها تعریف می شوند .ویژگی های
انسانی بر میزان کارایی و اثر بخشی سازمان موثر است (توالیی،
 .)1855در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای
اخالقی ،نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیر
دولتی به وجود آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش
دولتی ،پژوهشگران را واداشته در جستجوی مبناهای نظری در
این رابطه باشند تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم
سازند (توالیی.)1855 ،
برخی از اصول اخالقی به مقررات تبدیل می شوند که به
آنها اخالق اجباری می گویند .آیین رفتار حرفه ای در زمره
اخالق اجباری قرار می گیرد و الزامات اخالقی است که برای
شاغالن در یک حرفه تعیین می شود .آیین رفتار حرفه ای
حسابرسان عبارت است از رعایت درستکاری ،بی طرفی،
صالحیت و مراقبت حرفه ای ،رازداری ،رفتار حرفه ای و اصول
و ضوابط حرفه ای (صادقی .)1851 ،اخالق حرفه ای متاثر از
اخالق سازمانی است .هر چه اثر اصول اخالق حرفه ای یک
سازمان در ایجاد حس مالکیت در اعضای سازمان موفق تر
باشد ،رضایت اعضا بیشتر و تحمل مشکالت برای آنها آسان تر
است و در پایبندی به اصول آن اصرار جمعی به اصرار فردی
بدل می شود (صادقی.)1851 ،
در شرایط رقابتی کنونی ،یافتن صاحبکاران جدید و حفظ
آنها پرهزینه است .از این رو ،حسابرسان می خواهند با پیدا و
حفظ کردن مشتریان جدید ،برای سال های زیادی هزینه های
خود را از طریق ارائه خدمات به این صاحبکاران جدید پوشش
دهند .با افزایش رقابت ،بحران اخالقی نیز افزایش یافته است.
بنابراین مطالعه در مورد اصول اخالقی و بررسی وضعیت کارایی
و اثربخشی (بهره وری) حرفه حسابداری و حسابرسی ،الزامی به
نظر می رسد (معزز.)1862 ،
تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و پذیرش برخی از
موسسات حسابرسی به عنوان موسسات معتمد بورس اورا ق
بهادار و افزایش تقاضا برای حسابرسی از سوی واحد های
تجاری ،باعث به وجود آمدن رقابت در بین موسسات حسابرسی
در جهت تداوم همکاری با واحد تجاری شده است (موسوی
کاشی و زاهدی .)1868 ،بر پایه نظریه رقابتی هایک (،)1615
وی «رقابت» را یک فر ایند پویا و مشتمل بر مجموعه ای از
حوادث و کوشش ها برای کشف ناشناخته ها می داند که طی
آن روش ها ،خدمات برتر معرفی می شوند .وی معتقد است
رقابت فرایندی است برای پیدا کردن بهترین رفتار و برترین
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عملکرد ،برای رسیدن به باالترین درجه کیفیت و بهره وری .بر
اساس این نظریه می توان ارتباط بین اثربخشی فردی و رقابت
میان حسابرسان را توجیه کرد.
به عقیده شومپیتر (« ، )1611رقابت» در درون خود نیروی
محرک و پیش برنده ای به نام ابداع و نوآوری دارد .از طریق
ابداع و نوآوری می توان هزینه ها را کنترل نمود ،به کیفیت
بهتری دست یافت ،بهره وری را افزایش داد و بقای خود را در
حرفه تضمین نمود؛ که تمام این مزیت ها در سایه سار رقابت
امکان پذیر خواهد بود (شومپیتر .)1611 ،نایت ( )1628نیز در
نظریه خود تحت عنوان «اخالق و رقابت»  ،اظهار می دارد که
انجام فعالیت ها صرفاً به دلیل خواست افراد برای رفع نیازها
نیست بلکه آنها در صدد کسب موفقیت و رضایتی هستند که از
مشارکت در فعالیت های کاری به دست می آورند .وی معتقد
بود «رقابت» را می توان بر اساس اعمال و رفتار افراد توصیف
کرد.
رقابت می تواند تعدیل کننده رفتار و تصمیمات اخالقی
کارکنان شود (توالیی .)1855 ،یکی از عوامل اساسی که سهم
زیادی در رقابت جویی و بقای سازمان دارد ،بهره وری (که در
برگیرنده ی اثربخشی و کارایی می باشد) است .این موضوع
بدین معناست که موسسات غیر بهرور ،به سرعت از دور رقابت
خارج و به نابودی گرایش پیدا می کنند (ایزدی یزدان آبادی،
 .) 1859رشد تجربیات ،آگاهی ،دانش ،مهارت و توانمندی
کار کنان ،آنها را به افرادی متعهد و معتبر برای سازمان تبدیل
می کند که می تواند یک سیستم بهره ور را به وجود آورد
(دوروسیوتیس .)2771 ،اندیشمندان بر این باورند اگر سازمانی
بخواهد در امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب
نماند ،بایستی کارکنانی با اثر بخشی باال و تفکر خالق داشته
باشند (استاد زاده.)1850 ،
پژوهشگران حسابداری حوزه فرهنگ اعتقاد دارند ،حرفه
حسابداری همانند هر حرفه دیگری متاثر از ارزش های
اجتماعی و اخالقی جامعه است (گری .)1655 ،ارزش های
اخالقی و ارزش های فرهنگی تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند.
رابطه مستقیم میان ارزش های اخالقی و فرهنگی سازمان
موجب می شود کارکنان برای تامین منافع سازمان و ذینفعان
آن ،رفتاری اخالق محور داشته باشند .فرهنگ هر سازمان یکی
از عوامل عمده و اثر گذار بر عملکرد آن است (بنی مهد و
نجاتی .)1868 ،از نظر بارون و گرینبرگ ،تاثیر فرهنگ
سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی
زوایای آن نسبت به چگونگی رفتار ،احساسات ،دیدگاه ها و
نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش آنان را پیش بینی و
هدایت کرد (بارون و گرینبرگ .)1661 ،رعایت اخالق حرفه ای
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باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی می شود (برانز و کارپنتر،
 .)2775به اعتقاد بال و همکاران ( )1661نیز اخالق حرفه ای
در کارایی و اثربخشی کارکنان موثر است.
 -2-2اثربخشی فردی
امروزه اثربخشی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های
سنجش و ارزیابی عملکرد افراد در سازمان ها مورد استفاده قرار
می گیرد ،به طوری که باال بودن میزان اثربخشی به منزله
موفقیت و عملکرد صحیح فرد ،سازمان و مدیریت در تحقق و
دستیابی به اهداف مورد نظر است و پایین بودن آن حاکی از
عدم موفقیت و عملکرد نامطلوب سازمان ،فرد و مدیریت می
باشد (گیوریان و تدبیری .)1851 ،ویژگی های شخصیتی به
عنوان شاخصی من اسب ،نقشی موثر در پیش بینی مهارت های
ارتباطی و اثربخشی افراد دارد (نظری و همکاران .)1861 ،در
حال حاضر اثر بخشی به عنوان یکی از مولفه های مهم در
زندگی فردی و اجتماعی ،شاخص و معیار مهمی برای سنجش
موفقیت و نیل به اهداف سازمان ها به حساب می آید (صادقی،
 .)1852بهره وری (کارایی و اثربخشی) مهمترین رسالت
مدیریت در سازمان های مدرن است .در عین حال ،مهمترین
مشکل سازمان های ایرانی ،سطح پایین نرخ بهره وری است.
اگر چه عوامل مختلفی در میزان بهره وری سازمان نقش دارند،
لیکن مهمترین عامل ،نیروی انسانی است ( ایزدی یزدان
آبادی.)1859 ،
«اثربخشی فردی» عبارت است از برقراری درجه ای از
کیفیت ،به منظور رسیدن به هدف های از پیش تعریف شده
(پالمی و همکاران .)2712 ،اغلب بر اساس مجموعه ای از
اطالعات منحصر به فرد و صرف زمان بیشتر ،در قالب روش
هایی چون مصاحبه و تحقیق می توان به اثر بخشی فردی
دست یافت (ماریتا .)2711 ،اندیشمندان علوم اجتماعی بر این
باورند ارتقای سطح دانش و مهارت باعث افزایش نوآوری،
خالقیت و بهره وری می شود (چلبی و مبارکی .)1851 ،مبانی
نظری بیان می کند که اثربخشی کارکنان و مدیرانی که
تحصیالت عالی دارند از مدیرانی که تحصیالت عالی ندارند و
همچنین اثربخشی کارکنان و مدیرانی که سابقه بیشتری در
حرفه مورد نظر دارند ،به طور قابل توجهی بیشتر است
(طبائیان .)1851 ،اندازه گیری بهره وری در بخش دولتی و
بهبود آن یکی از مباحث مهم در مدیریت سازمانهای دولتی به
ویژه دستگاه های نظارتی و سیاستگذاری است (برنولک،
 .)1661سنجش بهره وری باعث بهبود عملکرد سازمان های
دولتی می شود (مارشال.)1627 ،
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 -3-2ماکياوليسم
«ماکیاولیسم» (فرصت طلبی) یک ویژگی شخصیتی است
که عبارت است از میزان نفوذ و سلطه یک شخص بر طرف
مقابل خود ،که به موجب آن طرف مقابل خود را به انجام
خواسته های شخص متقاعد می نماید .با افزایش میزان نفوذ
فرد در طرف مقابل ،دیگران در چنگ او در می آیند و آنچه را او
می خواهد انجام می دهند و آن می شود که او توقع داشته
است .در این راستا افراد ماکیاولی برای انجام وظیفه خود از افراد
تحت سلطه خود برای رسیدن به هدف به عنوان یک ابزار
استفاده می نمایند .ماکیاولیسم به معنای بکار بردن روش های
غیر اخالقی برای رسیدن به هدف است .شخصیت ماکیاولی از
نظریه «نیکولو ماکیاولی» فیلسوف ایتالیایی قرن پانزدهم
میالدی اقتباس شده است و بر اساس دو دیدگاه عمده« :هدف،
وسیله را توجیه میکند» و «صحبت کردن مطابق میل مردم»
استوار است .دروغگویی و گرایش به نیرنگ ،فریب کاری ،کنترل
اوضاع به نفع خود ،جاه طلبی ،جعل شخصیت واقعی ،تفرقه
افکنی ،تخریب شخصیت افراد ،به بردگی گرفتن دیگران ،احترام
به افراد صاحب ثروت ،قدرت و شهرت ،تحمیق دیگران ،نقش
بازی کردن و مطابق میل دیگران رفتار کردن به منظور نیل به
هدف از جمله ویژگی های افراد با شخصیت ماکیاولیسم است
(فرهنگی .)1855 ،ماکیاولیسم به عنوان اصطالحی برای
توصیف تمایل به تقلب و گمراه کردن دیگران به منظور دستیابی
به منافع شخصی ،با تجاوز به حقوق دیگران مرتبط است .افراد با
ماکیاولیسم باال از هنجارهای اخالقی به منظور دستیابی به
اهداف شخصی چشم پوشی می کنند (رایبورن و رایبورن،
.)2779
 -4-2رابطه ميان ماکياوليسم و اثربخشی فردی
مخاطرات روانشناختی به طور گسترده به عنوان یک
چالش عمده در کار به رسمیت شناخته شده است .چالشی که
اکثر سازمان ها در عمل به سختی می توانند آن را مدیریت
کنند .مخاطرات روانشناختی می تواند مانند سایر مخاطرات
بهداشت و درمان در نظر گرفته شود (جسپرسن و همکاران،
 .)2719آیین رفتار حرفه ای ،رفتار ماکیاولی را ممنوع کرده
است .این مقررات می تواند برای افراد با سطح باالیی از
ماکیاولیسم برخی از محدودیت ها و تعارضات را با میل درونی
آنها ایجاد نماید که این امر ممکن است منجر به عدم رضایت
شغلی در این افراد شود .از آنجایی که متون تحقیق اذعان دارد
رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری است،
بنابراین ماکیاولیسم می تواند بر بهره وری فرد تاثیرگذار باشد
(جمیل و هیسلر .)1602 ،در بحث بهره وری ،استفاده مؤثر از

امکانات و بهبود عملکرد از دیدگاه کارایی و رسیدن به اهداف
سازمانی از دیدگاه اثربخشی مد نظر است و کل این رویداد به
سطح مطلوب بهره وری منجر می شود.
تحقیقات نشان می دهد کارآمدی کارکنان و تمایل آنها به
رفتارهای غیر اخالقی سازمانی ،به ویژگی های فردی و میزان
تعارضات رفتاری آنها با دیگران بستگی دارد (راوب.)2775 ،
همچنین متغیرهای مهم سازمانی مانند ساختار سازمانی و
فرهنگ سازمانی ،با سرخوردگی و بی اعتمادی کارکنان در
ارتباط است (راوب .)2775 ،بر مبنای یکی از مهم ترین نظریات
دال ( ،)1658اگر افراد بدانند که نمی توانند درکاری موثر واقع
شوند یا به عبارتی دیگر ،هرچه احساس فرد در مورد میزان
کارایی و اثربخشی خویش ضعیف باشد ،به همان نسبت احتمال
موفقیت وی کاسته خواهد شد .فرد در چنین وضعیتی احساس
می کند که در رخدادها و اتفاقات اثر گذار نیست و یا تصور دارد
تالش و عمل او بی تأثیر است و نمی تواند نتایج مورد انتظار را
پدید آورد .بنابراین به تدریج تصور بی اثری و عدم اثرگذاری بر
جامعه را درونی کرده و می آموزد که فقط جامعه پذیر باشد
(سیمن .)1686 ،احساس بی اثری یا بی قدرتی ،نقطه مقابل
احساس کارایی و اثربخشی قرار می گیرد (رز و همکاران،
.)2771
بندورا در نظریه ای اعتقاد دارد که شخص ،محیط و رفتار
فرد بر هم تأثیر متقابل می گذارند و تصویری از رفتار انسانی را
ترسیم می کند که مهم ترین عنصر آن ،خودکارآمدی است
(بندورا .)1668 ،در چارچوب نظریه بندورا ،افراد با باورهای
خودکارآمدی قوی ،نسبت به افرادی که باورهای ضعیفی دارند
در انجام تکالیف و وظایف ،کوشش و پا فشاری بیشتری از خود
نشان می دهند و در نتیجه ،عملکرد آنان در انجام تکلیف بهتر
است .اثربخشی موفقیتی است که بر اساس خروجی های مورد
نظر و مشخص شده یک سازمان به وجود آمده باشد (گلن،
 .)1656اختالالت رفتاری باعث می شود فرایند حسابرسی،
توانایی گردآوری شواهد حسابرسی کافی و اتکا پذیر را نداشته
باشد .در نتیجه ،حسابرس در غیاب شواهد حسابرسی کافی و
اتکا پذیر تصمیمات نادرستی را اتخاذ نموده و کیفیت
حسابرسی کاهش می یابد (دانلی و همکاران .)2778 ،صاحب
نظران بر این باورند برای دستیابی به اثربخشی و کارایی بیشتر و
بهتر ،وجود مدیران و کارکنانی که عملکردی فراتر از وظایف
رسمی خود دارند ،در سازمان بسیار مهم و ضروری است
(سبحانی نژاد و همکاران.)1861 ،
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 -5-2پيشينه پژوهش
شعبان و همکاران ( )1869اثر محافظه کاری اجتماعی و
ماکیاولیسم را بر استقالل حسابرس مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیقات آنها حاکی از آن است که سطح ماکیاولیسم در
حسابرسان رابطه ای معنی دار و منفی با رعایت استقالل دارد.
به این معنی که هرچه سطح ماکیاولیسم در حسابرسان افزایش
یابد ،رعایت استقالل در آنها کاهش می یابد.
جاللی فراهانی و همکاران ( )1869در پژوهشی با بررسی
 258نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،به تاثیر فرهنگ
سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی اشاره نمودند .آنها پیشنهاد
می کنند با تغییر فرهنگ سازمانی و شاخصه هایی که نامطلوب
و غیرمؤثر هستند ،یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی
در سازمان ها افزایش یابد.
بنی مهد و نجاتی ( )1868در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که هر گاه حسابرس مرد باشد ،تعهد کاری نیز افزایش
می یابد .همچنین اگر محل کار حسابرس موسسات خصوصی
حسابرسی باشد نیز ،تعهدکاری افزایش خواهد یافت .از آنجایی
که متغیر سابقه کار ،رابطه ای مثبت با تعهد کاری دارد ،نتیجه
گرفتند که هر چه سابقه افراد در حرفه حسابرسی افزایش یابد،
تعهد آنها به کار حسابرسی نیز افزایش می یابد.
نتایج تحقیقات موسوی کاشی و زاهدی ( )1868حاکی از
آن است که میان رضایت شغلی بر حسب متغیرهای جمعیت
شناختی همچون جنسیت ،وضعیت تأهل ،رده شغلی ،سابقه
خدمت و سن در موسسات حسابرسی رابطه معنی داری وجود
دارد .به طوری که میزان رضایت شغلی در مردان بیشتر از زنان
و در حسابرسان متاهل بیشتر از حسابرسان مجرد است.
همچنین رضایت پائین تر در حسابرسان ارشد نسبت به مدیر و
سرپرست دیده شده است.
سلیمان پورعمران و باقرپور ( )1868در پژوهشی که
جامعه آماری آن  115نفر از کارکنان سازمان بنادر و
دریانوردی بودند ،به این نتیجه رسیدند که توانایی ،استعداد،
تحصیالت و مهارت بر بهره وری منابع انسانی تاثیر دارد.
بیگی هرچگانی و همکاران ( )1868با بررسی تاثیر ویژگی
رفتاری فرصت طلبی بر هشداردهی حسابرسان ،به این نتیجه
رسیدند که فرصت طلبی تاثیر منفی و معنی داری بر
هشداردهی حسابرسان دارد.
مجدی و محمدی ( )1868در پژوهشی تحت عنوان
«بررسی رابطه سرمایه ی اجتماعی و اثر بخشی فردی
کارمندان بانک ها» به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه
اجتماعی و اثر بخشی کارمندان ،رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد.
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نتایج تحقیقات کریمی شهابی و همکاران ( )1868حاکی
از آن است که در مدل بهره وری سازمانهای دولتی ایران ،از بین
عوامل اصلی« ،عوامل محیطی» تاثیرگذارترین و «عوامل
فردی» تاثیرپذیرترین عامل می باشند .همچنین متغیر
«وجدان کاری» که زیر مجموعه ی عوامل فردی است ،اولویت
اول بهره وری و «اولویت های حاکم بر وضعیت موجود» به
عن وان مانع اصلی بهره وری سازمان های دولتی ایران شناخته
شدند.
کریمی و سلیمی ( )1861در پژوهشی تحت عنوان «نقش
آموزش در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها» به
این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت ها و افزایش دانش
کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت ،در بهبود بهره
وری نیروی انسانی بسیار مؤثر خواهد بود.
فرقاندوست حقیقی و همکاران ( )1868فرصت طلبی را در
حرفه حسابداری کشور مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند
عوامل تاثیر گذار بر میزان فرصت طلبی در حرفه حسابداری
عبارت است از مرد بودن ،سابقه کار و شاغل بودن در موسسات
خصوصی حسابرسی .نتایج این پژوهش نشان داد فرصت طلبی
در میان حسابرسان بخش خصوصی ،بیشتر از دولتی است .هر
چه تحصیالت حسابرسان افزایش یابد فرصت طلبی نیز کاهش
می یابد ،اما با افزایش رتبه و سمت حسابرسان ،میزان فرصت
طلبی افزایش پیدا می کند.
نتایج تحقیقات معزز و همکاران ( )1862در مقاله ای تحت
عنوان «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ماکیاولیسم» نشان
می دهد که ویژگی ماکیاولیسم یک متغیر تعیین کننده در
چگونگی رفتار در محیط شغلی است.
عالی و بافنده زنده ( )1862در تحقیقی تحت عنوان
«بررسی موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی» از علل مهم
بهره وری پایین در بخش دولتی ،به ویژگی های رفتاری
کارکنان اشاره دارد زیرا بهره وری را به شدت تحت تاثیر قرار
می دهد .ضعف دوراندیشی و آینده نگری ،محافظه کاری،
روزمرگی و سطحی نگری از ویژگی های بارز فرهنگ عمومی
مخصوصاً در امور شخصی است.
بنی مهد و همکاران ( )1862در مقاله ای با عنوان «فرصت
طلبی و ارزش های فرهنگی حسابداری» به این نتیجه رسیدند
که وضعیت ارزش های فرهنگی و اخالقی حرفه حسابرسی
ایران نامناسب است .این پژوهش تاکید می کند که جامعه
حسابدارن رسمی با چالش های جدی در حوزه ارزش های
فرهنگی و اخالقی روبرو است.
بنی مهد ( )1861فرصت طلبی میان دانشجویان رشته
حسابداری و شاغلین حرفه حسابداری را مورد مطالعه قرار داد.
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وی دریافت میزان فرصت طلبی دانشجویان رشته حسابداری
بیشتر از شاغلین در حرفه است .همچنین سطح فرصت طلبی
حسابداران حرفه ای شاغل در بخش خصوصی بیشتر از
حسابداران حرفه ای بخش دولتی است.
نتایج تحقیق زکی و همکاران ( )1858بیانگر آن بود که
ویژگی های چهارگانه (جنسیت ،سن ،تحصیالت و دوره خدمت)
در اثربخشی سازمانی تأثیری ندارد ،بلکه میزان اثربخشی
سازمانی با عوامل یازده گانه اثربخشی از جمله رشد حرفه ای
کارکنان و مشارکت آنها در تصمیم گیری ها ،رابطه معنی داری
وجود دارد.
یافته های پژوهش واعظی و همکاران ( )1855بیانگر آن
است که بین مؤلفه های رفتاری دستوری ،موقعیت مدار و
جنسیت مدیران با اثر بخشی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بابایی نسامی و بابایی نسامی ( )2719در تحقیقی با عنوان
«عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در سازمانهای دولتی
ایران» نشان دادند که حمایت بیشتر سازمان از کارکنان ،بهره
وری نیروی کار را افزایش می دهد .ایجاد مهارت و باالبردن
سطح تحصیالت در کارکنان ،باعث افزایش بهره وری شغلی می
شود.
هرمیتی ارفاح ( )2710به بررسی مفاهیم خصوصیات
فردی پرداخت ،که این خصوصیات فردی بر رفتار حسابرسان
در انجام یک برنامه حسابرسی تأثیرگذار است .جامعه آماری
این مطالعه 87 ،حسابرس بخش دولتی در ماکاسار بودند .بر
اساس جنبه های رفتاری بررسی شده در این پژوهش،
اثربخشی برنامه حسابرسی در ماکاسار مطلوب نیست و وجود
رفتارهای ناکارآمد حسابرسان در برنامه حسابرسی ،کیفیت
حسابرسی را کاهش داده است.
عبدالحکیم و همکاران ( )2710در پژوهشی ،اثربخشی
حسابرسی داخلی را در بخش عمومی بحرین مورد مطالعه
قراردادند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که استقالل حسابرسی
داخل ی در بخش های عمومی دارای ضعف های زیادی است که
شامل کمبود کارکنان ،عدم صالحیت حرفه ای و اثربخشی
پایین آنها می باشد و تعداد کمی از حسابرسان ،مهارت ها و
آموزش های سطح باال دارند .این مطالعه نشان می دهد رابطه
مثبت و معناداری بین عملکرد حسابرسی داخلی و اثربخشی
حسابرسی داخلی وجود دارد .شایستگی و عملکرد حسابرسان
از حیث صالحیت حرفه ای و آموزش های مناسب ،نه تنها
افزایش اثربخشی و کارآیی آنها را به همراه دارد ،بلکه می تواند
اعتبار حرفه را نیز افزایش دهد .اثربخشی حسابرسی داخلی،
برای موسسات مالی بین المللی بحرین بسیار حائز اهمیت
است.

کاترین و همکاران ( )2710به این نتیجه رسیدند که
تشویق حسابرسان و همچنین باال بردن روحیه و اعتماد به
نفس آن ها توسط سرپرستان ،در بهبود عملکرد آن ها موثر
است .صحبت کردن با اعضای تیم و پرورش انگیزه های درونی
آن ها ،با باالرفتن روحیه و ایجاد انگیزه رابطه ای مثبت دارد.
جانسون و همکاران ( )2710با بررسی حجم نمونه ی
 1696تایی از شش کشور ،بر باالتر بودن فرصت طلبی مردان
نسبت به زنان تاکید کردند .فرهنگ و تفاوتهای فرهنگی شش
کشور نیز ،بر فرصت طلبی افراد تاثیرگذار بود .سزیبور و
همکاران ( )2710نیز به باال بودن نمره ی فرصت طلبی مردان
نسبت به زنان ،تاکید داشتند.
یان و ایکسای ( )2719پژوهشی را در حوزه اخالق و رفتار
حسابرسان کشور چین ،انجام دادند .آنها تاثیر استرس و فضای
کاری تنش زا را ،بر کیفیت کار حسابرسان و عملکرد موسسات
حسابرسی بررسی نمودند .جامعه آماری ،حسابرسان موسسات
حسابرسی بین المللی و شرکای حسابرسی بودند .نتایج
تحقیقات حاکی از آن است که جنسیت و سن حسابرسان با
استرس کار حسابرسی رابطه معنی داری ندارد ولی تجربه
حسابرسان با استرس کار حسابرسی رابطه منفی دارد.
حسابرسان در حسابرسی شرکت ها و سازمانهای دولتی،
استر س بیشتری از خود نشان می دهند .این محققان برای
اطمینان از کیفیت خدمات حسابرسی ،توصیه می کنند
حسابرسان با تجربه برای حسابرسی شرکت های صاحبکاران
جدید در نظر گرفته شوند.
دلروی و همکاران ( )2719به بررسی عوامل تاثیرگذار بر
عملکرد حسابرسی داخلی در بانک های جامائیکا پرداختند و به
این نتیجه رسیدند که مهارت های حرفه ای حسابرسان داخلی
و حمایت های مدیریتی از آنان ،تاثیر قابل توجهی بر اثر بخشی
حسابرسی داخلی دارد .حسابرسان داخلی باید تالش کنند
مهارت های حرفه ای ،استقالل سازمانی و کیفیت کار انجام را،
برای حفظ اثر بخشی حسابرسی داخلی باال ببرند.
جاشوآ و آدکنل ( )2719در تحقیقی با عنوان «توسعه
نیروی انسانی و عملکرد کارکنان در بخش عمومی و خصوصی
نیجریه» نشان دادند کارایی ،اثربخشی و رشد حرفه ای بدون
تحصیالت و مهارت (به ویژه در بخش عمومی) ،امکان پذیر
نیست.
یافته های تحقیقات شو و همکاران ( )2719نشان می دهد
تخصص و خودکارآمدی حسابرسان ،تاثیر زیادی بر عملکرد آنها
دارد .این محققان با بررسی تقریبا  ٪87از تمام حسابرسان
دولتی تایوان دریافتند تجربه یکی از عوامل مهم در کارایی
حسابرسی است و تخصص حسابرس می تواند قضاوت حرفه ای
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را بهبود بخشد .ب ا افزایش سن و تجربه حسابرسان دولتی ،آنها
برای شناسایی تحریفات ،تجزیه و تحلیل مناسب ،ارزیابی
ریسک حسابرسی ،ارزیابی کنترل داخلی و اظهارنظر ،حرفه ای
تر می شوند .همچنین دانش و مهارت های حسابرس می تواند
به طور موثر ،قضاوت حرفه ای را بهبود بخشد .آنها دریافتند
تغ ییر فرهنگ سازمانی ،ایجاد فرصت های آموزشی ،افزایش
تخصص و تجربه می تواند به طور قابل توجهی بر کیفیت
حسابرسی تأثیر مثبت بگذارد.
ایز ( )2719چالش های حرفه حسابرسی را در بخش
دولتی نیجریه ،مورد بررسی قرار داد .وی وضعیت کنونی حرفه
حسابرسی را در این کشور چندان مطلوب توصیف نکرده و از
بعد کارایی و اثربخشی ،به آن انتقاداتی وارد می نماید .نتایج
نشان می دهد با توجه به چالش های موجود در این کشور ،نیاز
به بهبود آموزش و افزایش مهارت های حسابرسان ،در بخش
دولتی احساس می شود .از طرفی دیگر ،با توجه به کمبود
حسابداران و حسابرسان قانونی در ادارات مختلف دولتی
نیجریه ،بایستی در جذب نیروهای متخصص اقدامات الزم انجام
شود.
پژوهش انجام شده توسط ویس و اسلیباس ( )2719در
هلند ،نشان می دهد با افزایش سن حسابرسان سرپرست،
ویژگی فرصت طلبی در آنها کاهش می یابد.
ریک هلمزلیک و همکاران ( ، )2719عقیده دارند زنان
ریسک گریز تر از مردان در تصمیم گیری ها هستند .همچنین
در رعایت و پایبندی به اصول و رفتار حرفه ای از مردان مقید
تر می باشند .پیش بینی می شود که حسابرسان زن از
اظهارنظر مستقل تری در مقایسه با حسابرسان مرد برخوردار
باشند.
پالومینو وگومس ( )2719پژوهشی را در حوزه اخالق و
رفتار انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که برخی خصوصیات
اخالقی منفی مانند ریاکاری و بی صداقتی در روابط بین فردی،
نگرانی های جدی را برای مدیریت به وجود آورده است زیرا این
رفتارهای خودخواهانه ،موجب رها کردن قوانین و ضوابط
اخالقی می شود .این مطالعه فرصت طلبی را به عنوان یک
مکانیزم بالقوه در این افراد مورد بررسی قرار می دهد ،یعنی
مکانیزمی که توسط این شخصیت ها منجر به انجام کارهای
غیراخالقی می شود .بررسی  189کارمند از بانکهای اسپانیا
نشان می دهد که فرهنگ ،محیط اجتماعی و اعتقادات فردی
د ر بروز رفتارهای غیر اخالقی (مانند ریاکاری ،فریب و
دروغگویی) به منظور دستیابی به منافع شخصی ،تاثیرگذار
است.
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الیویر و الرنس ( )2718در پژوهش خود به بررسی نقش
آموزش و سرمایه گذاری داخلی بر بهره وری نیروی انسانی
پرداختند .آنها نتیجه گرفتند تحصیالت و فرصت های یادگیری
از عوامل مؤثر در بهره وری نیروی انسانی است.
نتایج تحقیقات ماآیان و کارملی ( ،)2718بیان می کنند
حمایت مدیریت ارشد سازمان از حسابرسی داخلی و باال بردن
ظرفیت های حسابرسان (مهارت ،خالقیت ،رفتار) ،بازدهی و
اثربخشی حسابرسان را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
نتایج پژوهش آلیسا و همکاران ( )2711حاکی از آن است
که پیچیدگی برنامه حسابرسی ،باعث کاهش کارایی حسابرسی
و تجربه و تالش بیشتر حسابرس ،باعث افزایش بهره وری و
کارایی حسابرسی می شود .از طرف دیگر در برنامه های
پیچیده حسابرسی ،تجربه حسابرس تاثیر مثبت تالش های
ح سابرس را افزایش می دهد و باعث باال رفتن کیفیت
حسابرسی می گردد .به عبارت دیگر ،تجربه باال تاثیر تالش
حسابرس بر کیفیت حسابرسی را ،افزایش می دهد.
نتایج تحقیقات صورت گرفته در چین که توسط سان و
همکاران ( )2711انجام شد ،نشان می دهد سن ،جنسیت و
سطح تحصیالت مدیر عامل با ارائه گزارشات مالی متقلبانه
ارتباط معناداری دارد .مدیر عامل های مرد ،جوان تر و با سطح
تحصیالت پایین تر ،گزارشات مالی حاوی تقلب بیشتری را ارائه
می دهند.
آلزبان و دیوید ( )2711در پژوهشی عوامل موثر بر
اثربخشی حسابرسی داخلی را در عربستان سعودی ارزیابی
کردند .داده ها از  278مدیر و  286حسابرس داخلی از 06
سازمان دولتی عربستان سعودی جمع آوری شد .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که استخدام کارکنان آموزش دیده و با
تجربه ،تامین منابع کافی ،افزایش ارتباط با حسابرسان خارجی
و داشتن یک واحد حسابرسی مستقل داخلی ،اثربخشی
ح سابرسی داخلی سازمان های دولتی را به طور چشم گیری
افزایش می دهد .نتایج نشان می دهد حمایت مدیریتی از
کارکنان و شایسته ساالری فارغ از تعصبات احزابی ،می تواند
اثر بخشی را در کشورهای در حال توسعه تقویت نماید.
بارکلیز ولس ( )2711بیان کرد زنان بیشتر از مردان
گرایش به استرس و همچنین آرامش کمتری نسبت به مردان
دارند .زنان احساسات بیشتری نسبت به مردان دارند و ترس از
عصبانیت در آنها بیشتر است .مردان در تصمیمات مخاطره
آمیز خیلی دقیق نیستند ولی نسبت به زنان راحت تر اعتماد
می کنند .زنان به ثروت به عنوان امنیت نگاه می کنند نه یک
فرصت ،همچنین نسبت به مردان بیشتر به قوانین احترام می
گذارند و اعتماد به نفس غیر معقول ندارند.
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شوم و رائو ( )2776ویژگی اخالقی فرصت طلبی را در دو
گروه از حسابرسان شاغل در چهار موسسه ی حسابرسی بزرگ
و سایر موسسات حسابرسی در کانادا ،مورد بررسی قرار دادند.
آنها دریافتند تفاوت معنی داری میان سطح دو گروه از
حسابرسان وجود ندارد و میزان فرصت طلبی مدیران و شرکای
حسابرسی کمتر از سرپرستان و حسابرسان ارشد می باشد .
واکفیلد ( )2775در بررسی فرصت طلبی میان حسابداران،
دریافت میزان فرصت طلبی در حسابداران رسمی امریکا کمتر
از سایر حرفه ها است .او نشان داد افراد جوان تر نسبت به افراد
مسن تر از سطح فرصت طلبی بیشتری برخوردار هستند.
همچنین نتایج پژوهش وی تایید نمود هر چه سطح تحصیالت
افزایش یابد فرصت طلبی نیز افزایش می یابد و مردان بیش از
زنان فرصت طلب هستند.
عزیز ( )2770در بررسی عوامل تعیین کننده فرصت طلبی
در میان حسابرسان حرفه ای امریکا نشان داد که جنسیت،
سن ،تحصیالت و تجربه با فرصت طلبی رابطه معنی دار دارند و
بر آن تاثیر گذار هستند.
وینگیت ( )1660دریافت اختالفات فرهنگی موجود در
جوامع مختلف ،بر حوزه فعالیت حسابرسان و نحوه عمل آنان
تاثیر می گذارد.
کوالکسی ( )1662در تحقیقی تحت عنوان «دریافت مهارت
ها و رویکردهای اثربخشی» با استفاده از روش پیمایشی و ابزار
پرسش نامه ،به طبقه بندی مهارت های مدیران پرداخت .نتایج
بیانگر آن بود که بین مهارت های فنی ،انسانی ،شناختی و
ادراکی مدیران و اثر بخشی ،رابطه معناداری وجود دارد.

مقدار نرمال استاندارد یعنی = 1/69
p= q=7/8
d=7/1
تعداد نمونه آماری بدست آمده مطابق با فرمول باال  69می
باشد ،که در این تحقیق تعداد  979پرسش نامه میان حسابرسان
به صورت تصادفی توزیع شد و  815پرسش نامه دریافت گردید.
با توجه به قاعده حد مرکزی و نرمال بودن متغیرهایی که
پرسش نامه آنها را اندازه گیری می نماید ،این تعداد از پرسش
نامه کافی است.
این تحقیق با توجه به ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی
است زیرا هدف آن توسعه دانش ،آگاهی در زمینه حسابداری،
اخالق و فرهنگ در حرفه است .با توجه به هدف و موضوع
پژوهش از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نیز از طریق مطالعات کتابخانه
ای انجام شده است .جمع آوری داده ها و نتیجه نهایی برای
آزمون رد یا پذیرش فرضیه ها ،از راه استقرایی و از طریق
پرسش نامه انجام می شود .برای اندازه گیری فرصت طلبی از
پرسش نامه کریستی و جیس ( )1607و برای اندازه گیری
اثربخشی فردی از پرسش نامه های شرر و همکاران ( )1652و
گری و همکاران ( )2772استفاده گردید.
از آنجایی که این تحقیق در یک محیط واقعی یعنی سازمان
حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی انجام شده است،
جزء تحقیقات میدانی محسوب می شود .برای آزمون فرضیه
های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

 -3روش شناسی پژوهش

 -4متغيرهای پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش ،حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی است .قلمرو
زمانی پژوهش نیز ،سال  1396است .روش نمونه گیری خوشه
ای تصادفی است .بدین منظور دو جامعه حسابرسان شاغل در
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی هر
کدام به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شدند .از آن جایی که
جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است ،برای تعیین حجم
نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه آماری نامعلوم استفاده
شد.
رابطه ( )1-8فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه:

متغیر وابسته در این پژوهش ،اثربخشی فردی حسابرس و
متغیر مستقل در این پژوهش تمایل حسابرسان به ماکیاولیسم
می باشند  .همچنین با توجه به پیشینه تحقیق  ،از آنجایی که
متغیرهای جنسیت  ،سطح تحصیالت ،محل اشتغال و تجربه
کاری متغیرهای تاثیر گذار در اکثر تحقیقات رفتاری
حسابداری و حسابرسی به شمار می آیند از این رو به عنوان
متغیرهای کنترل در این پژوهش انتخاب شده اند.

2

z  Pq
2
2

d

n 

تعداد نمونه=n
Z2a/2

 -5فرضيه های تحقيق
فرضیه های تحقیق بر اساس مبانی نظری و هدف تحقیق به
شرح زیر تدوین می شوند:
فرضيه اول :ماکیاولیسم در دو بخش دولتی و خصوصی
متفاوت است.
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همان گونه که در جدول شماره  1مشاهده می شود ،از کل
نمونه آماری یعنی  815نفر تعداد  829نفر در بخش خصوصی
و  162نفر در بخش دولتی شاغل هستند .از این تعداد 105
نفر زن و بقیه نیز مرد هستند .سطح تحصیالت پاسخ دهندگان
پرسش نامه نیز شامل  12درصد کارشناسی  82 ،درصد
کارشناسی ارشد و بقیه نیز دانشجوی دوره های کارشناسی
ارشد و دکتری می باشد .هم چنین جدول شماره  1نشان می
دهد میانگین تجربه کاری در بخش خصوصی حسابرسی
نزدیک  17سال و بخش دولتی  12سال می باشد .میانگین
ماکیاولیسم و اثربخشی فردی در بخش دولتی به ترتیب 92/16
و  85/11می باشد .این در حالی است که میانگین ماکیاولیسم
در بخش خصوصی کمتر و برابر  87/08و هم چنین میانگین
اثزبخشی فردی بیشتر و برابر  01/80می باشد.

فرضيه دوم :اثر بخشی فردی حسابرس در دو بخش دولتی و
خصوصی متفاوت است.
فرضيه سوم :ماکیاولیسم با اثر بخشی فردی حسابرس ،در
بخش خصوصی رابطه ی معنی داری و منفی دارد.
فرضيه چهارم :ماکیاولیسم با اثر بخشی فردی حسابرس،
دربخش دولتی رابطه ی معنی داری و منفی دارد.
 -6یافته های پژوهش
 -1-6آماره های توصيفی پژوهش
جدول شماره یک آماار توصایفی متغیرهاای کمای تحقیاق را
نشان می دهد.

جدول شماره  -1آمار توصيفی
بخش خصوصی
شرح

تعداد

اثر بخشی

مشاهده

فردی

بخش دولتی

ماکياوليسم تجربه کاری

تعداد

اثر بخشی

مشاهده

فردی

ماکياوليسم تجربه کاری

میانگین

829

01/80

87/08

6/6

162

85/11

92/16

12/8

میانه

829

02

82

0

162

91

97

17

انحراف معیار

829

11/88

11/50

6/11

162

19/90

11/2

5/16

کمینه

829

85

21

1

162

15

26

1

بیشینه

829

67

59

18

162

55

65

81

 -2-6آزمون فرضيه ها
نتایج آزمون فرضیه های اول و دوم در جدول شماره  2و 8
آورده شده است .این فرضیه ها بر اساس آزمون من ویتنی و
ویلکاکسون مورد بررسی قرار می گیرند.
فرضيه اول :

 : H0ماکیاولیسم در میان حسابرسان در دو بخش دولتی و
خصوصی متفاوت نیست.
 : H1ماکیاولیسم در میان حسابرسان در دو بخش دولتی و
خصوصی متفاوت است.
فرضيه دوم :

 : H0اثر بخشی فردی در میان حسابرسان در دو بخش دولتی و
خصوصی متفاوت نیست.
 : H1اثر بخشی فردی در میان حسابرسان در دو بخش دولتی و
خصوصی متفاوت است.
نتایج جدول شماره  2و  8نشان می دهند که میانگین و
مجموع رتبه های دو متغیر ماکیاولیسم و اثر بخشی فردی در
دو بخش دولتی و خصوصی حسابرسی ،با هم متفاوت بوده و از
551

آنجایی که سطح معنی داری آماره  Zزیر  8درصد و برابر صفر
است ،می توان ادعا نمود که در سطح اطمینان  68درصد،
ماکیاولیسم و اثر بخشی فردی در میان حسابرسان در دو بخش
دولتی و خصوصی متفاوت است .از این رو فرض  H0در هر دو
فرضیه اول و دوم رد و فرض مقابل آن یعنی  H1در سطح
اطمینان  68درصد مورد تایید قرار می گیرد.
جدول شماره  – 2آزمون فرضيه های اول و دوم
ميانگين

مجموع

رتبه

رتبه ها

خصوصی

219/55

07072

دولتی

881/50

98016

خصوصی

872/51

65028/8

دولتی

158/61

88968/8

شرح
ماکیاولیسم
اثر بخشی فردی
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جدول شماره  –3آزمون فرضيه های اول و دوم
شرح

ماکياوليسم

اثر بخشی فردی

آماره من ویتنی

10171

10190/8

آماره ویلکاکسون

07072

88968/8

-5/116

-5/867

7/777

7/777

آماره

Z

سطح معنی داری

 : H1ماکیاولیسم با اثر بخشی فردی حسابرس در بخش دولتی،
رابطه ای معنی داری و منفی دارد .
جدول شماره  1بر اساس رگرسیون چند متغیره نشان می
دهد که متغیر مستقل ماکیاولیسم با متغیر وابسته یعنی اثر
بخشی فردی حسابرس در هر دو بخش دولتی و خصوصی
رابطه ای معنی دار و منفی دارد .از این رو در سطح اطمینان
 68درصد می توان فرض  H0را در فرضیه های سوم و چهارم
رد نمود و فرض مقابل آن یعنی  H1تایید می شود .تحلیل
بیشتر جدول شماره  1بیانگر آن است که متغیر جنسیت در
هر دو بخش دولتی و خصوصی رابطه ای معنی دار با اثر بخشی
فردی حسابرس ندارد .هم چنین در بخش خصوصی
حسابرسی ،تحصیالت و تجربه کاری حسابرس در سطح
اطمینان  68درصد ،رابطه ای معنی دار و مثبت با اثربخشی
فردی حسابرس دارد .اما در بخش دولتی ،تحصیالت و تجربه
کاری حسابرس با اثربخشی فردی حسابرس رابطه ای معنی دار
در سطح اطمینان  68درصد وجود ندارد.

نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم نیز در جدول شماره 1
گزارش شده است .این فرضیه ها به صورت زیر نوشته میشود:
فرضيه سوم :

 : H0ماکیاولیسم با اثر بخشی فردی حسابرس در بخش
خصوصی  ،رابطه ای معنی داری و منفی ندارد .
 : H1ماکیاولیسم با اثر بخشی فردی حسابرس در بخش
خصوصی ،رابطه ای معنی داری و منفی دارد .
فرضيه چهارم :

 : H0ماکیاولیسم با اثر بخشی فردی حسابرس در بخش دولتی،
رابطه ای معنی داری و منفی ندارد .

جدول شماره  –4آزمون فرضيه های سوم و چهارم
بخش خصوصی
شرح

ضرایب

آماره T

سطح معنی
داری

بخش دولتی

آماره VIF

ضرایب

آماره T

سطح معنی
داری

آماره VIF

مقدار ثابت

65/568

81/060

7/777

-

176/550

28/071

7/777

-

ماکیاولیسم

-7/912

-18/890

7/777

1/889

-7/565

-19/115

7/777

1/765

جنسیت

7/811

7/872

7/919

1/189

2/152

1/298

7/275

1/720

تحصیالت

7/890

1/659

7/715

1/707

7/258

7/889

7/868

1/177

تجربه کاری
آماره F

7/111
08/120

2/161

7/718
7/777

1/150

7/187
08/892

1/898

7/108
7/777

1/787

ضریب تعیین =
7/ 969

D.W = 1/590

 -7نتيجه گيری و بحث
شواهد این پژوهش حاکی از آن است که ماکیاولیسم با اثر
بخشی فردی حسابرس ،رابطه معنی داری و منفی داشته و از
این حیث تفاوتی میان بخش دولتی و خصوصی حسابرسی
وجود ندارد .نتایج این تحقیق با مبانی نظری پژوهش مطابقت
دارد .طبق نظریه بران و کارپنتر ( ،)2775رعایت اخالق حرفه
ای باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی می شود .همچنین به
اعتقاد بال و همکاران ( ،)1661اخالق حرفه ای در کارایی و
اثربخشی کارکنان موثر است .از طرفی دیگر ،نتایج این تحقیق
با نظریه گری مبنی بر اینکه «ارزش های اجتماعی و فرهنگی بر

ضریب تعیین = 7/055

D.W = 1/980

ارزش های حسابداری تاثیرگذار است» نیز ،همخوانی دارد .با
توجه به نتایج این پژوهش ،نظریه دانلی و همکاران ()2778
نیز تایید می گردد .بر پایه نظریات آنها ،اختالالت رفتاری باعث
می شود فرایند حسابرسی ،توانایی گردآوری شواهد حسابرسی
کافی و اتکا پذیر را نداشته باشد .همچنین نتایج این مطالعه با
نظریه بندورا ( )1668همپوشانی دارد .در چارچوب نظریه
بندورا ،افراد با باورهای خودکارآمدی قوی ،نسبت به افرادی که
باورهای ضعیفی دارند در انجام تکالیف و وظایف ،کوشش و پا
فشاری بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه ،عملکرد
آنان در انجام تکلیف بهتر است .شواهد بدست آمده از این
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پژوهش با نتایج توالیی ( )1855و جمیل و هیسلر ()1602
مطابقت دارد چرا که نشان دادند ماکیاولیسم می تواند بر بهره
وری فرد تاثیر بگذارد .نتایج پژوهش حاضر ،همچنین در
راستای تحقیق هرمیتی ارفاح ( )2710در ماکاسار است که
نشان داد وجود رفتارهای ناکارآمد حسابرسان در برنامه
حسابرسی ،کیفیت حسابرسی را کاهش می دهد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد ماکیاولیسم در بخش
دولتی حسابرسی ،بیش از بخش خصوصی حسابرسی است .این
یافته با پژوهش توالیی ( )1855همخوانی دارد چرا که به
رعایت نشدن معیارهای اخالقی در بخش دولتی اذعان دارد.
همچنین این یافته با شواهد بدست آمده از پژوهش کریمی
شهابی و همکاران ( )1868مطابقت دارد زیرا آنها عوامل
محیطی و فردی را مانع اصلی بهره وری در سازمان های دولتی
می دانند .از طرف دیگر ،این یافته با مطالعه فرقاندوست
حقیقی و همکاران ( )1868و بنی مهد ( )1861مطابقت ندارد
زیرا آنها نشان دادند ماکیاولیسم در میان حسابرسان بخش
خصوصی بیش از بخش دولتی است.
نتیجه دیگر این مطالعه بیان می کند که اثر بخشی فردی
حسابرس در بخش خصوصی حسابرسی ،بیش از بخش دولتی
حسابرسی است .شواهد نشان می دهد آنچه که باعث این
تفاوت شده است ،رقابت میان حسابرسان بخش خصوصی می
باشد؛ چرا که این رقابت باعث افزایش اثربخشی فردی میان
حسابرسان بخش خصوصی شده است .این یافته ،تئوری رقابتی
هایک ( )1615را تصدیق می نماید زیرا بر اساس نظریه وی،
برترین عملکرد و باالترین درجه کیفیت و بهره وری را معلول
متغیر رقابت می داند .همچنین این یافته با نظریه شومپیتر
( )1611و نایت ( )1628که رقابت را نیروی محرکه کیفیت و
موفقیت می دانند ،مطابقت و همپوشانی دارد .از طرفی دیگر،
این یافته بر شواهد تحقیقات ایزدی یزدان آبادی ( )1859و
استادزاده ( )1850صحه می گذارد ،چرا که یکی از عوامل
اساسی در رقابت جویی و بقای سازمان ها را ،بهره وری می
دانند .این نتیجه با نتایج تحقیقات عبدالحکیم و همکاران
( )2710در بخش عمومی بحرین ،ایز ( )2719در بخش دولتی
نیجریه و آلزبان و دیوید ( )2711در سازمان دولتی عربستان
سعودی که همگی بر پایین بودن اثربخشی در حرفه حسابرسی
اذعان داشته اند ،مطابقت و همخوانی دارد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیر جنسیت با
اثربخشی فردی حسابرس رابطه معناداری ندارد و این یافته در
هر دو بخش دولتی و خصوصی ح سابرسی صدق می کند .این
یافته با نتایج تحقیقات ریک هلمزلیک و همکاران ( )2719که
نشان داد زنان در رعایت و پایندی به اصول و رفتار حرفه ای از
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مردان مقیدتر هستند ،همخوانی ندارد .همچنین با تحقیقات
بنی مهد و نجاتی ( ) 1868تناقض دارد ،چرا که آنها تعهدکاری
در مردان را بیشتر از زنان می دانند.
نتایج این مطالعه اذعان دارد که در بخش خصوصی
حسابرسی ،متغیرهای تحصیالت و تجربه کاری حسابرس با
اثربخشی فردی حسابرس ،رابطه معناداری دارد؛ لیکن در بخش
دولتی حسابرسی ،متغیرهای تحصیالت و تجربه کاری
حسابرس با اثربخشی فردی حسابرس ،رابطه معناداری ندارد.
این نتیجه منطبق با تحقیق شو و همکاران ( )2719است که
اعتقاد دارند دانش و مهارت حسابرسان می تواند قضاوت حرفه
ای را بهبود ببخشد و تاثیر زیادی بر کیفیت حسابرسی دارد.
شواهد این پژوهش با نتایج مطالعات یان و اکسای ( )2719و
آلیسا و همکاران ( )2711هم راستا می باشد .یان و اکسای به
منظور افزایش کیفیت حسابرسی ،استفاده از حسابرسان
باتجربه را توصیه می کنند .آلیسا و همکاران نیز تجربه
حسابرس را متغیری مهم در بهبود کیفیت حسابرسی می
دانند .از حیث تاثیر مثبت دانش و تحصیالت بر اثربخشی
فردی ،این نتیجه با مطالعات چلبی و مبارکی ( ،)1851طبائیان
( ،)1851سلیمان پور عمران و باقرپور ( ،)1868کریمی و
سلیمی ( ،)1861الیویر و الرنس ( )2718و جاشوآ و آدکنل
( ) 2719همخوانی دارد ،چرا که همگی بر تاثیر متغیر
تحصیالت بر اثربخشی ،اتفاق نظر دارند.
دستاوردها و ارزش افزوده علمی این مقاله بیانگر این است
که رعایت ارزش های اخالقی از عوامل مهم و اثر گذار در
اثربخشی فردی حسابرسان است .خوشنامی حرفه حسابرسی،
ضامن بقای حسابداران رسمی و جامعه حرفه ای آنان می باشد.
معیارهای اخالقی همچون نقشه راهی هستند که به اعضای
یک حرفه کمک می کنند نقش های خود را به روشنی و کامل
ایفا نمایند .پرداختن به موضوع اثر بخشی بدون توجه به ابعاد
اخالقی و فرهنگی که در آن زندگی میکنیم ،امری بیفایده
است .در ایران اهمیت توجه به مقوله اثربخشی فردی به دالیل
مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره
وری در جامعه ،مورد غفلت واقع گردیده است .نظام اداری و
مالی به ویژه سرمایه انسانی در سازمان ها نقش بسیار مهمی
در توسعه کشور دارد و می تواند فرایند توسعه کشور را از نظر
عدالت تسریع کند و یک نظام سالم ،پاک و پویا را ارائه دهد.
آینده حرفه حسابرسی منوط به داشتن ارزش های اخالقی،
صداقت و تخصص است .در شرایطی که حرفه حسابداری و
حسابرسی هنوز نتوانسته است جایگاه قابل تثبیتی در جامعه
ایران و به ویژه در نزد دولتمردان به دست آورد ،افزایش بی
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اعتمادی به حسابداران و حسابرسان به هر دلیل ،می تواند نقش
مخربی در توسعه پایدار این حرفه داشته باشد.
در نهایت ،وظیفه جامعه حسابرسان یاری رساندن به نظام
اقتصادی کشور در اطمینان دادن به صاحبان سرمایه و دیگر
اشخاص ذینفع و ذیحق در مورد صورتهای مالی واحدهای
تولیدی ،بازرگانی و خدماتی است که این مهم ،به واسطه
رعایت اصول اخالقی حاصل می گردد .عدم رعایت اصول اخالق
حرفه ای در بین حسابرسان ،انحالل جامعه حرفه ای
حسابرسان را در پی خواهد داشت.
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