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Abstract  

One of the problems that many organizations face is changing the behavior of their 
employees. The purpose of this study is to develop a model of auditors' behavioral 
entropy. The present study was conducted in the framework of a qualitative 
approach and using the data research method of the foundation in 2019. The data 
collection tool was semi-structured interviews and in order to collect information, by 
using purposive sampling method with 29 auditors of the auditing organization and 
the managers of the auditing organization and other auditors, data analysis was 
performed. ¬ were done in three stages of open, axial and selective coding. Based on 
that, a research model was designed. In this model, the most important causal 
factors, including the economic characteristics of the country, were the financial 
conditions of the auditor. Underlying factors also included the control system, 
managers' commitment to the goals and mission of the profession. The results show 
that the communication status and expectations of managers and employees are the 
most important intervention factors. Based on the results, the level of participation 
and accountability of auditors is a strategic factor in the behavioral entropy of 
auditors. Finally, the consequences are classified into personal and family 
consequences. And the findings of this research can be useful for auditing 
organizations, organizations, etc. 
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 حسابرسی سازمان حسابرسان رفتاري آنتروپی الگوي تدوین

دانشجوى دکترى، گروه حسابدارى، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمى، گرگان، ایرانرامین حسینی

،علیرضا معطوفی ى م ال س ا د ا ز آ ه  ا گ ش ن ا د  ، ن ا گ ر گ د  ح ا و  ، ى ر ا د ب ا س ح ه  و ر گ ، ر ا ی د ا ت س  ا
ن ا ر ی ا  ، ن ا گ ر .گ

دانشیار، گروه حسابدارى، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمى، گرگان، ایرانمنصورگرکز

خوزین علی

 چکیده
است خروج از حالت  سازمان آن کارکنان رفتار تغییر مشکل دارند، آن با هاسازمان از بسیاري که مسائلی از یکی

توان در مورد رفتارهاي وي اظهار توان به عنوان آنتروپی رفتاري انسان دانست که دیگر نمیتعادل رفتاري را می
 هاسازمان مشکلات در از بسیاري بروز از جلوگیري موجب تواندمی این رفتارها بروز هايعلت نظرکرد. شناخت

 رویکرد چارچوب در باشد. پژوهش حاضرمی حسابرسان رفتاري تدوین الگوي آنتروپی پژوهش این شود. هدف

 هايمصاحبه ها،داده آوريجمع ابزار است. گرفته انجام  1398داده بنیاد در سال  تحقیق روش کارگیريبه با و کیفی

از  نفر 29 با هدفمند گیريروش نمونه کارگیريبه با اطلاعات، گردآوري منظور به و بوده نیمه ساختاریافته
نفر آنان سایر 14نفر از آنان عضو جامعه بوده و  15حسابرسان سازمان حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی که تعداد 

 تحلیل تجزیه و سان بودند، آشنا  به مفهوم آنتروپی رفتاري در تهران مصاحبه  با روش گلوله برفی انجام شد.حسابر

کیفی  مدل آن، اساس گرفت. بر انجام انتخابی کدگذاري و کدگذاري محوري باز، کدگذاري مرحله سه در هاداده
اقتصادي کشور، شرایط مالی حسابرس بودند. ویژگی  شامل علی عوامل ترینمهم مدل این شد. در طراحی پژوهش

می دهد، وضعیت  نشان نیز شامل سیستم کنترلی، پایبندي مدیران به اهداف و رسالت حرفه بود. نتایج ساززمینه عوامل
نتایج، میزان مشارکت و  براساس باشند.می گرمداخله عوامل ترینمهم کارکنان ارتباطات و انتظارات مدیران و

آنتروپی رفتاري  پیامدهاي است. درنهایت رفتاري حسابرسان آنتروپی در سابرسان، عامل راهبرديپاسخگویی ح
هاي این پژوهش می تواند براي سازمان اند. و یافتهشده بنديپیامد شخصی و خانوادگی طبقه قالب در حسابرسان،

 حسابرسی، سازمان ها و ... مفید واقع شود.
  آنتروپی رفتاري، حسابرسانآنتروپی،  ها:کلیدواژه
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  مقدمه
هاي دنیاي کسب و کار ها، همیشه یکی از دغدغههاي مالی در شرکتتخلفات و رسوایی

کنند. آفرینی میهاي فردي متفاوت در این تخلفات نقشبوده است. افراد زیادي با ویژگی
 و غیراخلاقی رفتارهاي و میزان کارها افزایش و هاسازمان روزافزون شدن تربا پیچیده
 عاري محیطی حفظ ایجاد و به را رهبران و مدیران کاري، توجه هايمحیط در غیرقانونی

 یک در معطوف کرده است. اگر هاسازمان همه در رفتاريبد و انحراف از هرگونه

 هايارزش یا سازمان وجودي فلسفه با کارکنان هماهنگ رفتارهاي و هانگرش سازمان

 اخیر هايشد. لذا رسوایی خواهد اختلال و ثباتیبی نوعی دچار سازمان نباشد،سازمان 

 اي درحرفه اخلاقی هايارزش و فرهنگ قراردادن مدنظر ها،بحران ایجاد و هاسازمان

است( عزیزي و  شده گرفته نظر در توجه مورد و مهم موضوع عنوان به حسابرسی
 يرفتار یآنتروپ الگويپژوهش محقق در نظر دارد  نیدر امطالب فوق، ).  1397همکاران،
 و عوامل موثر بر آن را شناسایی نماید.نموده  نیرا تدوسازمان حسابرسی  حسابرسان

پژوهش حاضر به منظور دستیابی به تدوین الگوي آنتروپی رفتاري حسابرسان سازمان 
ریزي رده سازد، برنامههایی در این زمینه برآوحسابرسی: با رویکرد داده بنیاد که ضرورت

گردیده است. براي رسیدن به هدف نهایی پژوهش و دستیابی به الگو مورد نظر، سه مرحله 
 سازمان حسابرسان رفتاري اساسی طی گردید: در مرحله اول، ابتدا مبانی نظري آنتروپی

هاي انجام شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و حسابرسی و پژوهش
پس عوامل کلیدي موثر بر آنتروپی رفتاري حسابرسان سازمان حسابرسی، از منابع مذکور س

نظران و خبرگان این حوزه مورد استخراج و تبیین گردیدند تا براي نظرخواهی از صاحب
استفاده قرار گیرند. در مرحله دوم، نظرخواهی از افراد خبره و متخصص در حوزه آنتروپی 

طریق مصاحبه انجام گرفته و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در رفتاري حسابرسان از 
دستور کار قرار گرفت تا دستیابی به اجماع عمومی در خصوص تدوین الگوي آنتروپی 
رفتاري حسابرسان سازمان حسابرسی: با رویکرد داده بنیاد میسر و لزوم رعایت آن عوامل و 

رسی روشن گردد. بر اساس نتایج به دست افشاي اطلاعات مورد تأئید خبرگان در حساب
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آمده در این مرحله، گام نهایی پژوهش برداشته شد که معرفی عوامل کلیدي مورد اجماع 
خبرگان و تدوین الگوي آنتروپی رفتاري حسابرسان سازمان حسابرسی در مرحله سوم 

 پژوهش بود.  

 

 پیشینه پژوهش
ی رابطه شدت اخلاقی، تصمیم گیري اخلاقی بررس«در پژوهشی با عنوان  1والنیتن و گادکین

پرداختند. که نتایج تحقیق آنان نشان دادکه شناخت و اهمیت درك » و قصد هشداردهی
شده یک مشکل اخلاقی و قضاوت اخلاقی ارتباط مثبت و معناداري با قصد هشداردهی 

 عناداري دارد.دارند. همچنین با اهمیت بودن پیامدها نیز بر قصد هشداردهی تاثیر مثبت و م
بررسی تأثیرصمیمیت در محیط کار بر «در پژوهشی با عنوان  2یودیانتو و  همکاران

-پرداختند. نتایج نشان می» رفتار ناکارآمد حسابرس و پیامدهاي آن در کیفیت حسابرسی

دهد که تأثیر صمیمیت در محل کار بر رفتار حسابرس ناکارآمد، یک مورد مثبت و یک 
توجهی وجود دارد. یعنی یک رابطه منفی بین ناکارآمد رفتار حسابرس و مورد منفی قابل 

به دنبال آن ناکارآمد رفتار حسابرس در کیفیت حسابرسی وجود دارد. علاوه بر این، بین 
صمیمیت در محیط کار براي کیفیت حسابرسی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مفاهیم 

برسی می تواند از طریق صمیمیت در محیط حسابرسی کیفیت این است که کیفیت حسا
کند که یک تأثیر قابل توجه کار و ناکارآمد بهبود یابد. نتیجه گیري از پژوهش بیان می

 صمیمیت محل کار بر رفتار حسابرس ناکارآمد وجود دارد.
نقش تصمیم گیري اخلاقی حسابرسان بر «در پژوهشی تحت عنوان  عباسی و ایزي

در مدل تحقیق، نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی » غیر مالیافشاي اسرار مالی و 
اخلاقی با قضاوت حرفه اي و احساسات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج 

اي رابطه مثبت حاصل از آزمون دیگر فرضیه ها نشان داد بین احساسات و قضاوت حرفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Valentine & Godkin.  
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فه اي و افشاي اسرار رابطه مثبت معنادار معنادار وجود دارد. همچنین بین قضاوت حر
 .مشاهده شده است

تاثیر ویژگی هاي فردي و سازمانی بر « مهدوي و زمانی در پژوهشی تحت عنوان
پرداختند که نتایج پژوهش » پذیرش کتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس

کنترل درونی و دهد بین سبک رهبري ملاحظات، سبک رهبري ساختار، منبع نشان می
تجربه حسابرس با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان، رابطه منفی و معنی داري 
برقرار است و بین منبع کنترل بیرونی و حسابرسان غیر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

 با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
بررسی رفتار ناکارآمد « و همکاران در پژوهشی تحت عنوانلاري دشت بیاض 

پرداختند که » حسابرسان و روابط کاري با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران
دهد که بین روابط کاري با سرپرستان حسابرسی و رفتار نتایج حاصل از پژوهش نشان می

د. جو اخلاقی در سطوح بالاي ناکارآمد حسابرسان رابطه معکوس و معنی داري وجود دار
سازمان، رابطه بین روابط کاري با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان را کم 

 می کند.
بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهاي « مرادي و همکاران در پژوهشی تحت عنوان

اي صحیح به این نتیجه دست یافتند که کوتاهی حسابرسان در اجر» ناکارآمد حسابرسان
مراحل حسابرسی را می توان به رفتارهاي ناکارآمد حسابرسی نسبت داد. این رفتارها 
کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرا می دهد و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد می کند. و 
نتایج حاصل نشان داد که کانون کنترل بیرونی، فشار بودجه زمانی، و خود ارزیابی عملکرد 

 ه مثبتی با اعمال رفتار هاي ناکارآمد حسابرسی دارند.پایین، رابط
نظریه آنتروپی از دیدگاه روانشناسی و «نمازي و منصوري در پژوهشی تحت عنوان  

تواند به به این نتیجه دست یافتند که نظریه آنتروپی اطلاعات، می» تأثیر آن در مالی رفتاري
  گذاران در بازارهاي مالی استفاده شود.یهبینی رفتار سرمااي براي درك و پیشعنوان پایه
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 سوالات پژوهش
هدف اصلی این پژوهش،  کهییازآنجا مبانی نظري و پیشینه تجربی پیشگفته، با توجه به

، لذا سوال استو عوامل موثر بر آنتروپی رفتاري حسابرسان  آنتروپی رفتاري الگوي تدوین
 :گرددیم ارائهاصلی این پژوهش به شرح زیر 

 الگوي آنتروپی رفتاري حسابرسان سازمان حسابرسی کدام است؟ -1
) موثر بر آنتروپی رفتاري حسابرسان در سازمان گراي و مداخلهعوامل (علی، زمینه -2

 حسابرسی کدام است؟

 

 روش 
. شودیمانجام  3است و با روش تئوري داده بنیاد 2و اکتشافی 1این پژوهش از نوع استقرائی

) (یا کلاسیک)؛ ب) روش گلیزر و 1965بنیاد به دو شیوه: الف) گلیزر (روش داده 
شود. در روش دوم، دو بخش کدگذاري محوري و پارادایم ) انجام می1967استراوس (

) معتقدند حضور 2001کدگذاري به روش اول افزوده شده است. استراوس، کوربین و لی (
ه روابط ارائه نماید. لذا این پژوهش از روش اي دربارتواند دانش فرایندهاین دو مرحله می

 نماید.دوم استفاده می
اي)، افراد خبره و متخصص در این پژوهش به کمک روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره

حسابرسان و مدیران بخش حسابرسی سازمان شامل شوندکه افراد خبره انتخاب می
 شرح ذیل را دارا باشند: گی بهباشند که شرایط خبرها میحسابرسی در تهران و استان

داراي مدرك   -2حسابرسان و سرپرستان حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی -1
آشنا به مفهوم آنتروپی رفتاري. همچنین روش  -3تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر، 

هاي مداوم آوري دادهگیري نظري است که دربرگیرنده جمعگیري از طریق نمونهنمونه
در این روش، بسیار وابسته به مشاهدات  استفاده موردهاي براي خلق نظریه است. داده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Inductive 
2 Exploratory 
3 Grounded Theory 
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ها از طریق مصاحبه چهره ). بر این اساس، داده1397 ،گر است(برزیده و همکارانپژوهش
گیري شود. نمونهبه چهره با افراد خبره که شرایط جامعه آماري را داشته باشند، شروع می

ها همچنان به داده تیکفابهگر تا رسیدن ظري است؛ بنابراین تحلیلروش داده بنیاد ن
-دهد که استدلال نماید، مصاحبهپردازد و زمانی به مصاحبه خاتمه میمصاحبه با افراد می

ها ماهیتی اکتشافی دارند و با مساله شوند. مصاحبههاي بیشتر منجر به افزایش دانش او نمی
گردد مصاحبه با افرادي که یمغناي پژوهش، تلاش  منظوربهشوند. پژوهش مطرح می

، سرلوحه کار قرار گیرد. پس از خاتمه اولین اندنمودهشخصاً موضوع تحقیق را تجربه 
 .شودوگو، فرایند کدگذاري آغاز میگفت

شایان ذکر است که نتایج تحلیل و کد گذاري مقوله ها منتج از مصاحبه ها ، در اختیار 
نفر خارج از مشارکت کنندگان قرار گرفت و  3مشارکت کنندگان در پژوهش و  فر ازن 5

 در نهایت الگوي طراحی شدهه مورد تایید واقع گردید.
 مراحل کد گدگذاري و تحلیل به شرح زیراست:

 

 کد گذاري باز 

طی آن مفاهیم مد نظر تحقیق و  این مرحله از کدگذاري فرآیندي تحلیل است که
اد مرتبط با آن مفاهیم از داده هاي موجود استخراج و طیقه بندي می شوند ها و ابعگیویژ

وهش، گرایش ). در این پژ1386:80فرد و امامی، دانایی  ؛62: 1998(استراوس و کوربین، 
براي تحلیل داده ها این است که پژوهشگر به تحلیل جزبه جز پرداخته است؛ یعنی متون و 

کلمه مورد تحلیل قرار داده است. براي استخراج شدن این  داده ها را خط به خط و کلمه به
مفاهیم نیاز است که متن مذکور چندبار توسط پژوهشگر مطالعه شود تا لیستی از مفاهیم و 

 مقوله هاي استخراج شده از متن فایل تهیه باشد.
 نمونه اي از استخراج مفاهیم در این پژوهش به شرح زیر می باشد:

مول رفتارهاي ناکارآمد حرکاتی هستند که قابلیت اطمینان به شواهد به طور مع) «... 1
انگیز در سطوح سازمان، فتارهاي ناکارآمد نتایج فاجعه بررا به خطر انداخته و اغلب ر
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جامعه و افراد را به بار می آورد که این رفتارها در اغلب موارد به عنوان تهدید کیفیت 
کم گزارش دهی مدت حسابرسی، رسیدگی سطحی به رفتار شناخته می شوند که با اعمال 

مدارك، خاتمه زود هنگام رسیدگی ها، پذیرش توضیحات ضعیف مشتري و تخصیص 
ساعات کاري به موارد دیگر که لطمات جبران ناپذیري بر پیکره استفاده کنندگان برون 

 »سازمانی و درون سازمانی و ازهمه مهم تر به پیکره سازمان وارد می سازد...
لازم است جهت جلوگیري از رفتارهاي ناکارآمد حرکاتی، اعمال کنترل هاي ) «... 2

بیشتر و نظارت قوي صورت پذیرد. و نیز جهت بهتر شدن رفتارها، احکام تنبیهی و تشویقی 
در این ...» خاص در نظر گرفته شود و فرهنگ آموزش اعتقادات دینی قوي داشته باشیم و 

مفهومی؛نظارت و سرپرستی ، گزارشات مالی وپایبندي به  مصاحبه ها ، بر چسب هاي
 اصول به ترتیب به عنوان شرایط علی، پیامدهاو عوامل زمینه اي  طیقه بندي شده اند. 

 

 کد گذاري محوري 

در این کد گذاري که شامل شناسایی مقوله محوري و آیتم هاي زمینه بنیان است، 
ها ربط داه می شود (بر اساس مشخصه ها، اي آناستخراج شده به زیر مقوله ههاي مقوله

قوله هاي ویژگی ها و ابعاد مقوله ها). به عبارتی هدف از این کدکذاري، ایجاد رابطه بین م
) است. طبقه بندي اصلی به عنوان پدیده تعریف و سایر طبقه خلق شده(در کدگذاري باز

گوي کدگذاري که ارتباط بندي ها با این طبقه بندي اصلی ارتباط داده می شوند. ال
هاي زمینه بنیان مشتمل بر عوامل زمینه اي، عوامل علی، عوامل مداخله گر، راهبردها آیتم

)به نمایش گذاشته شده است. شرایط علی، مقوله هایی 1وپیامدها می باشد، در نمودار (
ري هستند که بر مقوله هاي محوري اثر می گذارند و به نوعی توجیه کننده مقوله محو

هستند. راهبرها، عمل و عکس العمل هایی هستند که در راستاي مقوله محوري ایجاد 
شوند و شرایط مداخله گر و عوامل زمینه اي مقوله هایی هستند که بر راهبردها اثر می
گذارند و راهبردها تحت تاثیر این شرایط ایجاد می شوند. پیامدها هم نتیجه حاصل از می

 ند بود.ارایه راهبردها خواه
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 کد گذاري انتخابی

دي است که طی مرحله کدگذاري انتخابی، فرآیند هماهنگ سازي و تلطیف تئوري و رون
مرتبط می شون و نظریه را شکل می دهند. در این نوع  آن طبقات به طبقه مرکزي

دار وظیف هماهنگ سازي داده ها حول و حوش یک مضمون  کدگذاري پژوهشگر عهده
و مرکزي، فرضیه و داستانی می شود تا بدین وسیله به خلق تئوري  یا درون مایه اصلی

برسد. براي تحقق این امر، پژوهشگر یک طبقه اصلی یا مرکزي را انتخاب کرده و سپس 
تمام طبقات دیگر را به این طبقه اصلی و مرکزي و در عین حالی به سایر طبقات ربط 

ه افراد خبره یکپارچه سازي و پالایش ) در ادام1390:117دهد(دانایی فرد و اسلامی،می
شوند و بر اساس ارتباطاتی که در مرحله کد گذاري محوري بین مقوله ها ایجاد می
 شوند مفاهیم مورد تاکید و اجماع مصاحبه شوندگان در قالب یک مدا ارایه می شود.می

ه انجام ها بمصاحبه ازآنکهپسنفر بودند.  29در این مصاحبه کنندگانمشارکتافراد 
یت گردآوري شد و به نقطه اشباع رسید، نیازي به مصاحبه کفابهیاز موردنهاي رسید و داده

به بعد مفهوم جدیدي اضافه نشد، لذا جهت  24جدید وجود نداشت (از مصاحبه با نمونه 
یک ساعت  هامصاحبهمصاحبه انجام گردید). میانگین زمان  29اطمینان محقق، تا نمونه 

 دهد.یمدر این تحقیق را نمایش  کنندگانمشارکتهاي یژگیو  1 جدولبوده است. 
 

 جمعیت شناسی : پژوهش1جدول 

 کنندگانشرایط مشارکت
 تعداد

 تعداد فراوانی
درصد 
 مرد زن فراوانی

 
 سن

 %18 5 4 1 سال 40 – 30بین 

 %24 7 5 2 سال 50 – 40بین 

 %38 11 9 2 سال 60 – 50بین 
 %20 6 5 1 سال 60بیشتر از 

 %100 29 23 6 جمع 

 میزان تحصیلات
 %59 17 13 4 ارشدکارشناسی
 %41 12 10 2 دکترا

 %100 29 23 6 جمع 
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 کارسابقه

 %31 9 7 2 سال 10 – 5بین 
 %20 6 5 1 سال 15 – 10بین 
 %21 6 5 1 سال 20 – 15بین 
 %14 4 3 1 سال 25 – 20بین 
 %7 2 1 1 سال 30 – 25بین 

 %7 2 2 - سال 30بیشتر از 

 %100 29 23 6 جمع 

 

 ها یافته
ها و آوري دادهاین پژوهش با توجه به هدف، کاربردي است و با توجه به تکنیک جمع

صورت گرندد تئوري (داده بنیاد) هاي کیفی است که بهتکنیک تحلیل از نوع پژوهش
نظري در خصوص آنتروپی رفتاري حسابرسان دارد یک مدل گیرد، محقق در نظرانجام می

دهد تا از طریق مصاحبه با متخصصان ارائه دهد. این رویکرد به محقق اجازه می
گذاري باز، سوالات باز را از گذاري، یعنی کدي اول کد(حسابرسان) ابتدا براساس مرحله

شده را ادگذاري محوري، مفاهیم زیاد ایجشوندگان بپرسد و سپس براساس کدمصاحبه
گذاري انتخابی، مدل اساس کدمختصر و در مسیر پژوهش هدایت کند و در نهایت بر

 پردازي ارائه دهد.پژوهش را به منظور نظریه
ها بندي و تحلیل دادهپردازي زمینه بنیاد به جمعدر این پژوهش با استفاده از نظریه

پاسخ سوالات پژوهش،  از خبرگان  طور که ذکر شد، براي یافتن  شود.  همانپرداخته می
در نظر گرفته شده » کد«ها احصا شده و براي هر نکته، یک مصاحبه بعمل آمد. سپس داده

و سپس با مقایسه کدها، چند کد که اشاره به یک جنبه مشترك از پدیده مورد بررسی را 
هم سنخ، درنظرگرفته شده است و از دسته بندي مفاهیم » مفهوم«دارند، به عنوان یک 

ها شکل می گیرند. براي نمونه نحوه کدگذاري در نقل قول صورت گرفته از یکی از مقوله
مصاحبه شوندگان بصورت ذیل است. کدها، با کشیدن خط زیر عبارات همراستا با سوال 

 تحقیق مشخص شده اند:
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مربوط به گر و راهبرد و پیامد اي، مداخلهکدگذاري زیر عوامل علی، زمینه 2در جدول 
 آنتروپی رفتاري نشان داده شده است.

 : کدگذاري محوري2جدول 
 کد گذاري باز کد گذاري محوري کدگذاري انتخابی

 وضعیت نابسامان اقتصادي -1 ویژگی اقتصادي کشور -1 شرایط علی
 نابسامانی اشتغال حسابرسان  -2

 وضعیت مالی نامناسب حسابرس -1 شرایط مالی حسابرس -2
 کمبود کسب و کار و مشتري-2

 وضعیت شخصیتی نابهنجار  -1 ویژگی فردي و خانوادگی -3
 وضعیت خانوادگی نابهنجار  -2

 سوابق آموزشی ناکافی   -1 ویژگی آموزشی وتجربی -4
 سوابق تجربی و عملی  ناکافی  -2

ویژگی قوانین و مقررات  و  -5
 ايآیین رفتار حرفه

 مقررات واستانداردهاي کلی و غیر شفاف  -1
 ايعدم اجراي دقیق آیین رفتارحرفه -2

 هاي نظارتی وحمایتی نادرست شیوه  -1 نظارت و سرپرستی -6
 ها و ترجیح منافع فرديمحدودیت -1 سیستم کنترلی -1 ايعوامل زمینه

 عدم پایبندي به اهداف ورسالت -1 پایبندي مدیران -2
 عدم علاقه ورضایت -1 نگرش حسابرس به حرفه -3

 ارتباطات وروابط خارج از قاعده و  قانون  -1 ارتباطات -1 گرعوامل مداخله
 انتظارات نامتعارف  -1 انتظارات -2

 توقعات نامعقول -2
 عدم ارزیابی،کیفیت وعدم شفافیت  -1 مشارکت و پاسخگویی -1 راهبردها

 ها گیرينحوه نادرست  تصمیم -2
 استرس و بدرفتاري -1 شخصی و خانوادگی و شغلی -1 پیامدها

 روحیه عدم همکاري -1 گروهی (تیمی) -2
 کیفیت گزارشات و اظهارنظر نادرست  -1 گزارشات مالی (حسابرسی) -3

 بازدهی وراندمان کاري منفی  -1 سازمانی -4
 تسهیلات معوق بانکی -1 فراسازمانی -5

 به اعتماد و اموال عمومیآسیب  -2
 کاهش اعتمادعمومی به حرفه  -3
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گذارد. در می ي از وقایع و شرایط است که بر مقوله محوري اثرامجموعهشرایط علی 
هاي فردي این پژوهش شش مقوله ویژگی اقتصادي کشور، شرایط مالی حسابرس، ویژگی

اي، نظارت و تارحرفهو خانوادگی، آموزشی و تجربی، قوانین و مقررات و آیین رف
 سرپرستی به عنوان شرایط  علی اثرگذار بر پدیده محوري است. 

شوندگان عواملی چون وضعیت نابسامان اقتصادي، درآمد ناعادلانه طبق نظرمصاحبه
هاي حسابرس،  تورم، رکود (ناهماهنگی عرضه و تقاضا)، تحریم اقتصادي، تعطیلی بنگاه

رسی، بازار کارنامناسب و ناعادلانه  از عوامل موثر بر کوچک اقتصادي وکم شدن کارحساب
نابسامانی اشتغال حسابرسان  -2نابسامانی اقتصادي  -1ویژگی اقتصادي کشور که شامل: 

باشد. شرایط علی در بعد بوده، که از شرایط علی مربوط به آنتروپی رفتاري حسابرسان می
 ست.انشان داده شده  3ویژگی اقتصادي کشور در جدول 

 
 شرایط علی ویژگی اقتصادي کشور -3جدول 

 فراوانی کدها

 9 وضعیت نامناسب اقتصادي

 5 نابسامانی اشتغال حسابرسان

 
باشد. شرایط مالی حسابرس یکی دیگر ازعلل بروز آنتروپی رفتاري حسابرسان می

حسابرسان، هاي مادي گرایانه، درآمد کم، نامناسب بودن شرایط و وضیعت مالی گرایش
و کار و ارجاعات کارحسابرسی، ترس از دست دادن مشتري و درآمد، کمبود کسب

-شرایط نامطلوب مکانی و جغرافیایی نامناسب کار، وجود تضاد منافع حسابرس و صاحب

کار، ناتوانی در ورود به بازارهاي جدید و حفظ بازارهاي موجود، فشار بودجه زمانی، 
و مشتریان موجود، عدم انجام به موقع تعهدات توسط  تلاش براي حفظ کارفرمایان

شوندگان ذکر کارفرما، از جمله عوامل موثر بر شرایط مالی حسابرس بوده که مصاحبه
کمبود کسب وکار و مشتري  -2وضعیت مالی نامناسب حسابرس  -1کردند و شامل 

 نشان داده شده است. 4هستند،که در جدول 
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 مالی حسابرسشرایط علی، وضعیت  -4جدول 
 فراوانی کدها

 8 وضعیت مالی نامناسب  حسابرس

 29 کمبود کسب و کار و مشتري

 
و   از عوامل علی دیگر که توسط مصاحبه شوندگان عنوان شده است،  عوامل فردي

باشد: تنش روحی و روانی، بد اخلاقی، کسالت و کم خانوادگی است. شامل موارد زیر می
شدن انگیزه، اعتماد به نفس پایین حسابرس، عدم احساس امنیت شغلی، کمرنگی اعتقادات 
مذهبی فردي که (فردي) و محیط و تربیت خانوادگی و فرهنگ نادرست، مسایل 

توجهی به کانون خانواده و تلافات خانوادگی)، بیخانوادگی (ارتباطات نادرست و اخ
تواند منجر به هاي خانوادگی (خانوادگی) که بر رفتار حسابرس تاثیرگذار است و میارزش

 شود.مشاهده می 5آنتروپی رفتاري شود. فراوانی موارد مذکور در جدول 
 

 شرایط علی فردي و خانوادگی -5جدول 
 فراوانی کدها

 21 خانوادگی نابهنجارویژگی شخصیتی و 

 
از دیگر عوامل علی تاثیرگذار بر پدیده آنتروپی رفتاري حسابرسان طبق نظر مصاحبه 

باشد. عواملی چون استفاده از شوندگان، شرایط آموزشی، تجربی و عملی حسابرسان می
هاي تئوریک و نظري ناقص، رشته تحصیلی نیروي کم تجربه وکم تخصص، آموزش

هاي قبلی در عمل، نداشتن توانایی ه کار کم، عدم کاربرد کامل آموزشنامربوط و سابق
هاي تخصصی و عملی، استرس ناشی از عدم توانایی عملی و تجربی، نداشتن ویژگی

نشان  6شود. در جدول عملی، احساس قدرت کاذب باعث ایجاد آنتروپی و تغییر رفتار می
 داده شده است. 
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 تجربیشرایط علی آموزشی و -6جدول 
 فراوانی کدها

 9 وضعیت و سوابق آموزشی ناکافی حسابرس

 14 وضعیت عملی  و تجربی ناکافی

 
، عواملی چون تدوین مقرارت نامناسب و نامربوط، جانبداري و عدم 7مطابق جدول 

استقلال فکري حسابرسان (عدم توجه به مقرارت و استانداردها)، پایبند نبودن مدیر 
ثباتی و عدم همکاري مسئولان مافوق با حسابرسان، مقررارت، بی حسابرسی به ضوابط و

ها، عدم قوانین ومقررات شدیدا بازدارنده، عدم اي در برخورد با بداخلاقیبرخورد سلیقه
اي و اخلاقی، نامه رفتارحرفهها و مقررات جدید، عدم رعایت آیینآشنایی با بخشنامه

اي، نداشتن ثبات رویه و هاي حرفهاعمال مراقبتاي، عدم نداشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه
ها و استانداردها، از نامه و بخشنامهثبات رفتاري (کاري)، عدم پایبندي به قانون و آیین

باشد که مربوط به شرایط علی ویژگی قوانین و مقررات عوامل موثر بر آنتروپی رفتاري می
 اي است.و آیین رفتارحرفه

 
 ايانین و مقررات وآیین رفتارحرفهشرایط علی قو -7جدول 

 فراوانی کدها

 12 مقررات واستانداردهاي کلی و غیر شفاف

 29 ايعدم اجراي دقیق آیین رفتارحرفه

 
همچنین مواردي از قبیل نظارت بیش از حد و نامناسب مدیران مافوق، عدم وجود  

معیارهاي شناسایی افراد شایسته حرفه، کمبود حمایت و هدایت سازمان، عدم نظارت 
-مدیران حسابرسی بر حسابرسان که مربوط به شرایط علی در زمینه نظارت و حمایت می

 نشان داده شده است. 8جدول  باشد بر آنتروپی رفتاري موثر است. در
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 شرایط علی نظارت و سرپرستی -8جدول 
 فراوانی کدها

 14 هاي نظارتی وحمایتی نادرستشیوه

 
اي، بستر و محل وقوع حادثه و وقایع متعلق به پدیده است که راهبردهاي ینهزمشرایط 

-عوامل زمینهبین  ).  در1392گیرد(مشایخی و همکاران، یمکنش و واکنش در آن شکل 

هاي انجام شده، سه مقوله محوري شامل سیستم کنترلی، پایبندي مدیران اي بر طبق مصاحبه
ها اي در نظر گرفته شده است. محدودیتو نگرش حسابرس به حرفه به عنوان عوامل زمینه

هاي درست، اجراي ضعیف سیستم و ترجیح منافع فردي شامل اجراي نادرست روش
اعتقادات مذهبی ضعیف اشخاص، انعقاد قراردادهاي نامتعارف و ارزیابی عملکرد، 

نامناسب، ایجاد بسترها و ساختارهاي کنترلی نامناسب، تکراري بودن سیستم کنترلی، 
ترجیح منافع شخصی بر منافع سازمان، حقوق و دستمزد نامناسب و نامتعارف مطابق جدول 

 شود.باشد و باعث آنتروپی رفتاري میمیاي که مربوط به سیستم کنترلی ، از شرایط زمینه9
 

 اي  سیستم کنترلیشرایط زمینه -9جدول 
 فراوانی کدها

 14 هاو ترجیح منافع فرديمحدودیت

 
شوندگان، عواملی چون رفتارو برخورد نامناسب  مدیران بالا دستی، طبق نظر مصاحبه

طلبی، عدم حمایت و  عدم پایبندي مدیران به اهداف و رسالت، زیاده خواهی و زیاده
اي است و موثر بر پایبندي مدیران بوده، که شامل عدم همکاري مدیران نیز، از عوامل زمینه

شود، در پایبندي به اهداف و رسالت است که منجر به آنتروپی رفتاري حسابرسان می
 ذکر شده است.  10جدول 

 اي پایبندي مدیرانشرایط زمینه -10جدول 
 فراوانی کدها

 8 پایبندي به اهداف ورسالت عدم



 1400تابستان  |70شماره  |سال هجدهم  |مطالعات تجربی حسابداري مالی    |154

مواردي از قبیل ساعات بودجه شده  11شوندگان، مطابق جدول به عقیده مصاحبه
کاري نامناسب، عدم علاقه و رضایت از حرفه حسابرسی، عدم وجود انگیزش، نامناسب 

هاي اخلاقی در حرفه، میل به بودن امکانات و شرایط محیطی و کاري، ضعیف شدن ارزش
ریع مالی، عدم حمایت از افراد باتجربه و متخصص، نامناسب بودن مبناي پیشرفت س

پرداخت حقوق و دستمزد، نبودن ضوابط مشخص کاریابی براي همه، از عوامل موثر بر 
نگرش حسابرس به حرفه بوده که شامل عدم علاقه و رضایت است، بر رفتار حسابرسان 

 موثر و باعث آنتروپی رفتاري است.
 

 اي نگرش حسابرس به حرفهرایط زمینهش -11جدول 
 فراوانی کدها

 19 عدم علاقه ورضایت

 
شوند. یم، شرایطی است که باعث شدت و ضعف پدیده اصلی گرمداخلهشرایط 

در بحث آنتروپی رفتاري حسابرسان، ارتباطات و انتظارات است،  گرمداخلهعمده شرایط 
فرعی، ارتباطات و روابط خارج از قاعده و قانون و انتظارات نیز  مقولهارتباطات شامل 

باشد. طبق نظر هاي فرعی چون انتظارات نامتعارف وتوقعات نامعقول میشامل مقوله
اي به جاي تفکر شوندگان، ارتباطات اداري ناسالم و غیررسمی، تفکر جزیرهمصاحبه

ط ضعیف مدیر حسابرسی با سیستمی، برخورد سطحی با موضوعات بااهمیت، ارتبا
اي (تبانی) جهت جلب حسابرسان، روابط آشنایی و فامیلی و نبود ضوابط، ارتباط غیرحرفه

مشتري که از عوامل موثر بر ارتباطات بوده و شامل ارتباطات و روابط خارج از قاعده و 
پی رفتاري اي مربوط به آنتروقانون بوده، از مقوله فرعی شناسایی در زمینه شرایط مداخله

 نشان داده شده است.  12باشد و فراوانی آن در جدول حسابرسان می
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 گر ارتباطاتشرایط مداخله -12جدول 
 فراوانی کدها

 16 ارتباطات وروابط خارج از قاعده و قانون

 
اعتقاد داشتند، عواملی چون سیستم پاداش نامناسب،  انتظار نامعقول  اندگشونمصاحبه

مدیران حسابرسی از حسابرسان، فشارهاي خارج از محیط کار، نامناسب بودن مبناي 
پرداخت پاداش و مزایا، انتظارات نامعقول و نامتعارف تشکیلات، نبود حس تعامل و اعتماد 

اریابی و تبلیغات، سوءاستفاده از مقام و اعتبار، بین طرفین و همکاران، نداشتن امکان باز
ها، واگذاري کار حسابرسی بدون نظارت مقام واضح نبودن دقیق شرح وظایف و مسئولیت

مافوق، نداشتن تصور کلی از کسب و کار صاحبکار از عوامل موثر بر انتظارات بوده و 
مقوله فرعی شناسایی در توقعات نامعقول بوده که از  -2انتظارات نامتعارف و  -1شامل

 ).13باشد (مطابق جدول اي مربوط به آنتروپی رفتاري حسابرسان میزمینه شرایط مداخله
 

 گر انتظاراتشرایط مداخله -13جدول 
 فراوانی کدها

 14 انتظارات نامتعارف

 11 توقعات نامعقول

 
ها و پذیرد و کنشاي تاثیر میینهزمو شرایط  گرمداخلهراهبردها از دو عامل مقوله 

-را انجام می موردنظرکنترل و اداره پدیده  منظوربههایی هدفمند و بر اساس دلیل، واکنش

 راهبردهاي مربوط به آنتروپی رفتاري حسابرسان). 1392دهد(مشایخی و همکاران، 
نحوه  -2عدم ارزیابی، کیفیت و عدم شفافیت و  -1مشارکت و پاسخگویی است که شامل 

شوندگان عواملی چون اجراي ضعیف باشد. طبق نظر مصاحبهها میگیريمیمنادرست تص
-گرایی بهسیستم ارزیابی عملکرد، عدم اعمال قوانین و مقررات شدید بازدارنده، کمیت

گرایی، ضعف در سیستم پاسخگویی و شفافیت، تحت تاثیر قراردادن راندمان جاي کیفیت



 1400تابستان  |70شماره  |سال هجدهم  |مطالعات تجربی حسابداري مالی    |156

بی و ارتقاء حرفه، نداشتن استقلال و جایگاه کاري، عدم وجود سیستم استاندارد ارزیا
ها، تقسیم نادرست سازيگیري و تصمیمسازمانی مناسب، عدم مشارکت فعال در تصمیم

ها، آسیب زدن به اعتماد عمومی حرفه، عدم تناسب اختیار با مسئولیت، وظایف و مسئولیت
ط به راهبردهاست، مدت، یا بلندمدت تشکیلات، که مربومدت، میاننبود اهداف کوتاه

 ).14باشد  (مطابق جدول باعث آنتروپی رفتاري حسابرسان می
 

 مشارکت و پاسخگویی به عنوان راهبرد -14جدول 
 فراوانی کدها

 17 عدم ارزیابی،کیفیت و عدم شفافیت

 12 هاگیرينحوه نادرست تصمیم

 
-محوري حاصل می هاي مربوط به مقولهپیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنش

شوند. در این پژوهش پیامدهاي ناشی از آنتروپی رفتاري حسابرسان به پنج بعد شخصی، 
خانوادگی و شغلی، گروهی (تیمی)، گزارشات مالی (حسابرسی)، سازمانی (تشکیلاتی) و 

عواملی  15شود. مطابق جدول فراسازمانی تقسیم شده است. که در ادامه به آنها اشاره می
کاري و بداخلاقی، بدرفتاري با اعضاي خانواده، نبودن جو صمیمی و ج روحیه کمچون روا

عاطفی در خانواده، استرس و اضطراب شغلی، پرخاشگري و عدم ثبات رفتاري، از 
باشد پیامدهاي مربوط به بعد شخصیتی و خانوادگی و شغلی آنتروپی رفتاري حسابرسان می

 گیرند.قرار میکه جزء مقوله فرعی استرس و بدرفتاري 
 

 پیامد شخصی و خانوادگی -15جدول 
 فراوانی کدها

 7 استرس و بدرفتاري
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شوندگان در بعد گروهی، روحیه عدم پیامد دیگر آنتروپی رفتاري طبق نظر مصاحبه
اي با موضوع، رواج روحیه عدم همکاري و همکاري است. مسائلی مانند برخورد سلیقه

ناکارآمد و سلب انگیزه و به حاشیه کشیده شدن هدف گروه مشارکت، بروز رفتارهاي 
 ).16باشد (مطابق جدول می

 پیامد گروهی(تیمی) -16جدول 
 فراوانی کدها

 5 روحیه عدم همکاري

 
باشد که نحوه گزارشات مالی، از پیامدهاي دیگر حاصل از تغییر رفتار حسابرسان می

شود. به خطر افتادن قابلیت اطمینان گزارش در کیفیت گزارشات و اظهارنظرها نمایان می
خطر حسابرسی، پذیرش توضیحات ضعیف مشتري، اظهارنظر نادرست و غیرواقعی، به

هاي مالی متقلبانه، رسیدگی هاي مالی، تایید صورتافتادن قابلیت اعتماد و اتکاء صورت
ام سطحی به مدارك و شواهد حسابرسی، تهدید کیفیت حسابرسی، خاتمه زود هنگ

ها، کیفیت پایین گزارشات مالی، گمراه کننده بودن گزارشات و اظهار نظرها، رسیدگی
هرج و مرج در ارائه گزارشات حسابرسی که از عوامل موثر بر گزارشات مالی (حسابرسی) 

 مصاحبه شوندگان ابراز کردند.  17بوده و طبق جدول 
 

 پیامد گزارشات مالی(حسابرسی) -17جدول 
 فراوانی کدها

 20 کیفیت گزارشات و اظهارنظر نادرست

 
از جمله پیامدهاي آنتروپی رفتاري حسابرسان، در بعد سازمانی است. کاهش راندمان 
کاري، نداشتن توانایی کنترل و مدیریت، ایجاد رفتارهاي ناکارآمد و فاجعه برانگیز در 

ر طبیعی در سازمان سازمان، کاهش بازدهی و عملکرد سازمان یا موسسه، بروز رفتارهاي غی
(پرخاشگري، عدم همکاري، ناسازگاري)، عدم اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی که در 
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بعد پیامد سازمانی (تشکیلاتی) بوده و شامل بازدهی و راندمان کاري منفی بوده که از مقوله 
ل باشد (مطابق جدوفرعی شناسایی در زمینه پیامد مربوط به آنتروپی رفتاري حسابرسان می

18.( 
 پیامد سازمانی (تشکیلاتی) -18جدول 

 فراوانی کدها

 8 بازدهی وراندمان کاري منفی

 
باشد که از دیگر پیامد آنتروپی رفتاري مربوط به بعد فرا سازمانی در سطح گسترده می

نشان داده شده است. این پیامدها شامل  19شوندگان ذکر کردند و در جدول مصاحبه
ها و تسهیلات بانکی معوق،  افزایش احتمال ورشکستگی بانکمواردي چون وجود 

المال و اموال عمومی، سلب اعتماد عمومی جامعه، عدم موسسات مالی، حیف و میل بیت
قابلیت اتکاء گزارشات مالی، کاهش اعتماد و اتکاء به گزارشات مالی، در زمینه پیامد 

 باشد.مربوط به آنتروپی رفتاري حسابرسان می
 

 پیامد فراسازمانی -19 جدول
 فراوانی کدها

 5 تسهیلات معوق بانکی

 3 آسیب به اعتماد و اموال عمومی

 3 کاهش اعتمادعمومی به حرفه

 
-کدگذاري انتخابی: در کدگذاري انتخابی، متغیر اصلی یا فرایند اساسی نهفته در داده

دست آمده، روابط بهشود. براساس ها، چگونگی، مراحل وقوع و پیامدهاي آن نمودار می
مفاهیم حاصل از کدگذاري باز و محوري در مرحله کدگذاي انتخابی، به یکدیگر پیوند 

 نشان داده شده است.  1داده شد و به صورت یک مدل منعکس گردید. در نمودار 
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 بنیاد داده بر مبتنی حسابرسان رفتاري آنتروپی کیفی الگوي : 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آنتروپی رفتاري حسابرسانمقوله اصلی: 

ــــه اي  ــــل زمین عوام
 (ساختاري):

 سیستم کنترلی.1
 . پایبندي مدیران2
 نگرش حسابرس به حرفه .3
 . پایبندي به اصول4

 پیامدها:

 شخصی.1

 خانوادگی و شغلی .2
 .گروهی(تیمی)3
 .گزارشات مالی4

 . سازمانی5
 . فراسازمانی6

 

وضعیت مالی 
 حسابرس

ویژگی فردي و 
 خانوادگی

ویژگی آموزشی و 
 تجربی

نظارت و 
 سرپرستی

 علی شرایط
 

ویژگی قوانین و 
مقررات و آیین 
 رفتاري حرفه اي

ویژگی اقتصادي 
 کشور

 عوامل مداخله گر
 اطات. ارتب1
 . انتظارات2
 . فشارها3
 

 شرایط راهبردي:
 . مشارکت1
 . پاسخگویی2
 .تحرك اجتماعی3
 . بکــــارگیري نیروهــــاي4

 متخصص
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 گیري بحث و نتیجه
این پژوهش با هدف ارائه الگوي آنتروپی رفتاري حسابرسان در سازمان حسابرسی انجام 

اي است که به مرور زمان در رفتار ثبات کنندهشد. آنتروپی دربرگیرنده تمام رفتارهاي بی
ابتداي ورود به سازمان مبتلا به آن نیستند کند. رفتارهایی که افراد در کارکنان بروز پیدا می

دهند. آنها ها و رفتارهاي خود سوق میسوي تغییر رویهاما شرایط و دلایلی کارکنان را به
-گی، فساد مالی، طفرهانگیزمسئولیتی و بیرفتارهاي معمول خود را کنار گذاشته و به بی

ر پیوندي با سازمان ندارند. کنند دیگآورند.کارکنان احساس میروي از کار روي می
دانند، بلکه سازمان و مدیران و درواقع با بروز آنتروپی رفتاري، کارکنان خود را مقصر نمی

 ). 1397 دانند(امیري و همکاران،شرایط دیگر را علت بروز تغییر رفتار خود می
در جهت شناسایی علل بروز این رفتارها در این پژوهش مشخص شد که شش مقوله  

ویژگی اقتصادي کشور، شرایط مالی حسابرس، ویژگی فردي و خانوادگی، آموزشی و 
اي، نظارت و سرپرستی به عنوان شرایط  علی تجربی،  قوانین و مقررات وآیین رفتارحرفه
است. وضیعت نابسامان اقتصادي، مشکلات اثرگذار بر آنتروپی رفتاري حسابرسان 

شدن کار هاي کوچک اقتصادي و کمدرآمدي، بازار کار نامناسب و ناسالم، تعطیلی بنگاه
تواند باعث آنتروپی رفتاري در حسابرسان شود. شرایط اقتصادي چنان حسابرسی می

مجبور به اخذ  کاري و اداري داشتند ها سلامتقدرتی دارد که کارکنان و مدیرانی که سال
شوند(امیري و همکاران ). همچنین ویژگی فردي و خانوادگی رشوه و فسادهاي مالی می

فرد نیز بر تغییر رفتار او موثر است. دربین عوامل فردي و خانوادگی نتایج نشان داد که 
انگیزه بودن، هاي روحی و روانی، محیط و فرهنگ خانوادگی، بیهایی چون تنشویژگی

گرایانه، زیاده خواهی و طمع، قانع نبودن به حق خود و ضعف اعتقادي و پایبند يتفکر ماد
 تواند منجر به آنتروپی رفتاري شود.ها و اخلاقیات مینبودن به ارزش

نتایج پژوهش نشان داد رفتار و برخورد نامناسب مدیران بالا دستی، عدم پایبندي 
ت و همکاري مدیران ه طلبی، عدم حمایمدیران به اهداف و رسالت، زیاده خواهی و زیاد

شود. لین و اي است که منجر به آنتروپی رفتاري حسابرسان میزمینهنیز، ازعوامل 
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هایشان نادیده گرفته شده و کنند تلاشنیز اشاره کردند، وقتی کارکنان احساس   1همکاران
زمان دست به رفتارهاي هایشان را کمترکرده و به مرور حمایت سازمانی وجود ندارد تلاش

 زنند. نا متعارف می
اي مربوط به آنتروپی رفتاري حسابرسان طبق نتایج، ارتباطات اداري شرایط مداخله

اي به جاي تفکر ناسالم و غیررسمی، انتظارات نامعقول و نامتعارف تشکیلات، تفکر جزیره
حسابرسی با  سیستمی، برخورد سطحی با موضوعات با اهمیت، ارتباط ضعیف مدیران

 باشد.  حسابرسان، روابط آشنایی و فامیلی و نبود ضوابط می
راهبردهاي مربوطه، مشارکت و پاسخگویی است .ضعف در سیستم پاسخگویی و 
شفافیت، تحت تاثیر قراردادن راندمان کاري، عدم وجود سیستم استاندارد ارزیابی و ارتقاء 

گیري و اسب، عدم مشارکت فعال در تصمیمحرفه، نداشتن استقلال و جایگاه سازمانی من
ها، آسیب زدن به اعتماد عمومی ها، تقسیم نادرست وظایف و مسئولیتتصمیم سازي

مدت، یا بلندمدت مدت، میانحرفه، عدم تناسب اختیار با مسئولیت، نبود اهداف کوتاه
 .باشدباعث آنتروپی رفتاري حسابرسان می تشکیلات،که مربوط به راهبردهاست،

در این پژوهش پیامدهاي ناشی از آنتروپی رفتاري حسابرسان به پنج بعد فردي، 
خانوادگی و شغلی، گروهی (تیمی)، گزارشات مالی (حسابرسی)، سازمانی (تشکیلاتی) و 

کاري، بدرفتاري با اعضاي فراسازمانی تقسیم شده است. عواملی چون رواج روحیه کم
در خانواده، استرس و اضطراب شغلی، پرخاشگري و خانواده، نبودن جو صمیمی و عاطفی 

عدم ثبات رفتاري، از پیامدهاي مربوط به بعد شخصیتی و خانوادگی و نبودن روحیه 
همکاري در بعد گروهی؛ به خطر افتادن قابلیت اطمینان گزارش حسابرسی، پذیرش 

ت اعتماد و خطر افتادن قابلیتوضیحات ضعیف مشتري، اظهارنظر نادرست و غیرواقعی، به
هاي مالی متقلبانه، رسیدگی سطحی به مدارك و هاي مالی، تایید صورتاتکاء صورت

ها، کیفیت پایین شواهد حسابرسی، تهدید کیفیت حسابرسی، خاتمه زود هنگام رسیدگی
-گزارشات مالی، گمراه کننده بودن گزارشات و اظهارنظرها، هرج و مرج در ارائه گزارش

 باشد.یفیت گزارشات و اظهارنظرها میها، مربوط به  بعدک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Lin and  et al  
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از جمله پیامدهاي آنتروپی رفتاري حسابرسان، در بعد سازمانی هم، مدیریت، ایجاد  
رفتارهاي ناکارآمد و فاجعه برانگیز در سازمان، کاهش بازدهی و عملکرد سازمان یا 

یعی در موسسه، بروز کاهش راندمان کاري، نداشتن توانایی کنترل و رفتارهاي غیر طب
سازمان مانند پرخاشگري، عدم همکاري و ناسازگاري، انجام ندادن دقیق وظایف، عدم 

باشد. همچنین پیامد آنتروپی رفتاري مربوط به بعد فرا اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی می
شوندگان ذکر کردند؛ مواردي باشد که مصاحبهسازمانی در سطح گسترده و کشوري می

ها و موسسات مالی، بانکی معوق، افزایش احتمال ورشکستگی بانک چون، وجود تسهیلات
حیف و میل بیت المال و اموال عمومی، عدم اعتماد عمومی جامعه، عدم قابلیت اتکاء 
گزارشات مالی، کاهش اعتماد و اتکاء به گزارشات مالی، درزمینه پیامد مربوط به آنتروپی 

 باشد.رفتاري حسابرسان می
بر بودن روش داده بنیاد و نیاز به مصاحبه توان به زماناین پژوهش میهاي از محدویت

هاي طولانی، این امکان را در ذهن متبادر عمیق با حسابرسان سازمان حسابرسی در زمان
کند که همه تجارب افراد بیان نشده باشد. همچنین فقدان مطالعه مشابه که بتواند زمینه می

سایر محققین را فراهم سازد از دیگر محدویت این پژوهش مقایسه و مطالعه دستاوردهاي 
 رود. شمار میبه
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