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The present study seeks to investigate the behavioral entropy 
challenges of auditors in an audit organization using grounded 
theory. The results of this study show that the behavioral entropy 
categories of auditors of auditing organizations comprising of level 
of disclosure, economic factors, infrastructure, audit system, 
criteria, collective thinking, adherence to principles, professional 
investment and analytical surveys have been identified as 
underlying factors. Lack of specialized working group on auditing 
standards, lack of development of auditing knowledge, institutions' 
inattention to reports, measuring auditors' efficiency, low level of 
auditors' knowledge, lack of job security of auditors, non-
observance of auditing behavior, lack of specialized auditing 
committee and lack of experts were introduced as inputs. 
Limitations on audits, different auditing process, political pressures 
and communications, inconsistencies and dichotomies between 
accounting standards and laws and regulations, lack of proper 
auditing, lack of boundaries, lack of strong communication between 
auditors, instability of auditors and limitations of intrinsic 
properties were identified as processes. Consequences of the 
behavioral entropy of auditors of the auditing organization included 
failure to achieve goals, diminishing the role of auditors, increasing 
audit costs and risk, reducing public trust, damaging the auditor's 
profession and reputation, reducing the efficiency and effectiveness 
of auditors, adverse decisions, and undesirable comments. 
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حسابرسان سازمان  یرفتار یآنتروپ یهاچالش یپژوهش حاضر، به دنبال بررس 
 دهدیپژوهش نشان م نیا جی. نتاباشدیم انیبننهیزم کردیبا استفاده از رو ،یحسابرس

عبارتند از: سطح  یحسابرسان سازمان حسابرس یرفتار یآنتروپ یهاکه مقوله
 ،یتفکر جمع ارها،یمع ،یابرسحس ستمیس ها،رساختیز ،یعوامل اقتصاد ،یافشاگر

عنوان عوامل به یلیتحل یهایدر حرفه و بررس یگذارهیبه اصول، سرما یبندیپا
 ،یحسابرس یدر استانداردها یاند. فقدان کارگروه تخصصشناخته شده یانهیزم

 ییکارا یریگاندازه ها،مؤسسات به گزارش یتوجهیب ،یتوسعه دانش حسابرسعدم
، حسابرسان یشغل تیحسابرسان، نبود امن یبودن سطح آگاه نییحسابرسان، پا

مبود و ک یو حسابرس یتخصص تهینبود کم ،یرفتار حسابرس نیینشدن آ تیرعا
متفاوت بودن  ها،یدگیدر رس تیشدند. محدود یمعرف هایعنوان ورودمتخصص به
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 ح،یصح یو مقررات کشور، اجرا نشدن حسابرس نیو قوان یحسابدار یستانداردهاا

ثبات حسابرسان و حسابرسان، عدم نیب ینبود ارتباط قو ،یدگیرس ینبود مرزها
 یرفتار یآنتروپ یهاامدیشدند. پ ییشناسا ندهایعنوان فرابه یذات یهاتیمحدود

ش رنگ شدن نقبه اهداف، کم یابیدستعبارتند از: عدم یسازمان حسابرس حسابرسان
دار خدشه ،یکاهش اعتماد عموم ،یحسابرس سکیمخارج و ر شیحسابرسان، افزا
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 نامطلوب، اظهارنظر نامطلوب است.
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 مقدمه
است که تعامل علوم  ها از سوی دیگر باعث شدهمسائل سازمان شدن دهیچیپسو و امروزه رشد روزافزون علوم از یک

دهد. های یک علم در سایر علوم نشان میها و استعارهگیری ایدهاین تعامالت خود را در قالب وام با یکدیگر افزایش یابد.
قرار  مورداستفادهکم در علوم انسانی نیز های آن که در ترمودینامیک مطرح است کمدر این میان، واژه سیستم و ویژگی

ظر یک سیستم در ن مثابهبهترمودینامیک، سازمان را  در موردبحثهای متعددی با الهام از سیستم است. پژوهش گرفته
. یکی از این اندها بودهمندی از نکات مرتبط با سیستم در ترمودینامیک به دنبال حل مشکالت سازمانبهرهاند و با گرفته
 است.« آنتروپی»ها، واژه استعاره

 وجود عواملی سیستم، هر . در1(201۴، و همکاران تانگ) نظمی استبی ومرج وآنتروپی، در لغت به مفهوم هرج

فرد،  ینصارا) توانند موجب سستی سیستم شونددر نهایت، می و کنندمی عمل سیستم منظ جهت خالف در هک دارند
انسان نیز مانند یک سیستم است که ممکن است دچار آنتروپی شود. اما در مورد انسان، بیان این نکته ضروری  .(2015

ختلف، مجبور به حرکت در نظمی دارند ولی ممکن است به دالیل مها کمتر میل به بیحالت طبیعی انسان است که در
از اختالل در هر سیستمی است که طبق قانون ترمودینامیک در طی زمان  ایشوند. آنتروپی درجهخالف روال معمول 

هایی ایجاد شود که رفتار انسان از ثبات خارج شود و به سمت یابد. در رفتار انسان نیز ممکن است اختاللافزایش می
و  آمو دورووجو ;201۸ ،و همکاران یریام) واند تحت عنوان آنتروپی در رفتار مطرح شودتمی که ثباتی حرکت کندبی

 جهت خالف در عملکردش که 3مثبت آنتروپی عبارت است از و شودتقسیم می دو گونهبه  . آنتروپی2(2012، همکاران

 ایجاد برای یعنی است؛ مثبت جهت آنتروپی خالف در عملکردش که ۴نگانتروپی یا منفی نظم سیستم است و آنتروپی

 با تبادلی در آنها که تههای بسسیستم کند. درمی عمل در محیط سیستم بقای و انحرافات اصالح منظوربه تغییرات

 آنتروپی افزاید. تغییرمی سیستم داخل نظمیبی میزان بر و دارد افزایش به مثبت گرایش آنتروپی گیرد،نمی صورت محیط

 سرانجام شود، رها خود به حال بسته سیستم یک رود. اگربین می از دائما   نظم و است مثبت همیشه بسته هایدر سیستم

شد.  خواهد دچار آن به بسته، سیستم هر که است این عاقبتی و رفت خواهد ایستا تعادل و اغتشاش و نظمیبی یسوبه
 قبال در باز سیستم و دارد به کاهش گرایش مثبت آنتروپی محیط، با داشتن ارتباط علت به باز، سیستم در دیگر سوی از

 برخالف باز، سیستم شود.می سیستم شدن تردهیچیپ و تر شدنبه کامل منجر که دهدمی نشان هاییواکنش خود محیط

 است با محیط تبادل این طریق دارد. از محیط با انرژی و ماده تبادل به نیاز و پویا تعادلی به بسته، گرایش هایسیستم

ها نیز با برخورداری . انسان(2015فرد،  یانصار) شودمی افزوده سیستم نظم بر و یابدکاهش می مثبت آنتروپی میزان که
که ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگونی  شوندعنوان سیستم پویا و باز در نظر گرفته میری پیچیده بهاز ساختا

ها، بحث آنتروپی در سطح افراد نیز قابل طرح تعادل گردد. همانند سیستمنظمی، اختالل و عدمرفتارهایشان دچار بی
شود تا رفتار فرد از حالت تعادل . در سطح تحلیل فردی به آن دسته عواملی که باعث می(201۸و همکاران،  یریام) است

ات رفتار دهنده تغییرنشان که شودگفته می« آنتروپی رفتاری»ثباتی سوق پیدا کند و ثبات خارج شود و به سمت بی
لکرد توان انتظار عمغیرطبیعی و غیرسازنده است که دیگر نمی انسان از رفتارهای طبیعی و سازنده به سمت رفتارهای

یابد و اعمال باال از افراد داشت. هنگامی که رفتارهای عادی، کمتر بروز پیدا کند آنتروپی رفتار فرد افزایش می
هر انسانی دارای سطحی از ثبات و تعادل رفتاری است . 5(2006، و همکاران مونزیس)دهد میتری از خود نشانغیرسازنده

های اعتمادساز در روابط ما با دیگران، شاخص گیرد. یکی از شاخصکه این امر از تعادل جسمی و روحی او نشأت می

                                                           
1 Tang 
2 Amoo Durowoju 
3 Positive Entropy 
4 Negentropy 
5 Simmons 
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ان رفتارهای فرد است. وقتی بتوبینی بودن و قابل تحلیل بودن رفتار ثبات رفتاری است. ثبات رفتاری یعنی قابل پیش
بینی و تحلیل کرد، آن فرد از ثبات رفتاری الزم برخوردار است. رفتار انسان ممکن است از بعدی فرد موردنظر را پیش
تعادل در رفتار فردی موجب برهم خوردن تعادل در رفتارهای گروهی و در نهایت رفتارهای تعادل خارج شود و عدم

های خود، فرد متعادل از توانایی -1ظ روانشناسی، برخی از خصوصیات بارز افراد متعادل عبارتند از: سازمانی شود. از لحا
ها و های فرد متعادل، نوعی تناسب منطقی برقرار است؛، یعنی شعاع خواستهها و داشتهمیان خواسته -2آگاهی دارد. 

متعادل، روابط خود را با دیگران، براساس توازن و تعادل،  فرد -3باشد. هایش میانتظارات فرد از خویش، براساس توانایی
کلیه رفتارها و عناصر  خوانی درنوعی هماهنگی و هم -۴دور است. کند و از افراط و تفریط در مناسباتش بهبرقرار می

گفتار  که اجزایتنها رابطه منطقی میان گفتار و کردار وی وجود دارد بلشود؛ یعنی نهشخصیتی فرد متعادل، مشاهده می
هرگونه خروج از تعادل  عملکردهایش نیز تضاد وجود ندارد. وی از یک نوع وحدت و هماهنگی برخوردار هستند و در

بینی شود که میزان قابلیت پیشتوان یک نوع آنتروپی در رفتار انسان دانست. خروج از حالت تعادل سبب میرفتاری را می
توان با اطمینان در مورد رفتارهای وی رتی، وقتی فردی دچار آنتروپی شود دیگر نمیعبارفتار انسان کاهش یابد و به

ریشه تغییر رفتار کارکنان  1(2015 ت،یگمانتایو ز نهارتیوا). از دیدگاه (2012آمو دورووجو و همکاران، )اظهارنظر کرد 
شود. عوامل سازمانی مانند: ساختار بروکراتیک، بندی میمحیطی و رفتاری طبقه به سه دسته عوامل سازمانی و مدیریتی،

دیریتی های مهای مدیریتی، سبکخدمات نامناسب، قوانین ناعادالنه، ضعفنبود فضای فیزیکی مناسب، ساختار جبران 
 های شخصیتی کارکنان و مدیران...استبدادی، جوسازمانی مسموم. عوامل رفتاری نیز مانند: ویژگی

ا رسازمان حسابرسی  حسابرسان یرفتار یآنتروپمعضالت پژوهش در نظر دارد  نیابا توجه به مطالب فوق، 
 بیان کند.

کننده معضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان سازمان حسابرسی، منظور دستیابی به ارائه مدل تبیینپژوهش حاضر، به
ریزی گردیده است. برای رسیدن به هایی در این زمینه برآورده سازد، برنامهبنیان که ضرورتبا استفاده از رویکرد داده

سه مرحله اساسی طی گردید: در مرحله اول، ابتدا مبانی نظری هدف نهایی پژوهش و دستیابی به مدل مورد نظر، 
های انجام شده در این زمینه، بررسی و مطالعه شد و سپس حسابرسی و پژوهش سازمان حسابرسان رفتاری آنتروپی

از  یمعضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان سازمان حسابرسی، از منابع مذکور استخراج و تبیین گردیدند تا برای نظرخواه
نظران و خبرگان این حوزه مورد استفاده قرار گیرند. در مرحله دوم، نظرخواهی از افراد خبره و متخصص در حوزه صاحب

رفت دست آمده در دستور کار قرار گآنتروپی رفتاری حسابرسان از طریق مصاحبه انجام گرفت و تجزیه و تحلیل نتایج به
کننده معضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان سازمان حسابرسی، یه مدل تبیینتا دستیابی به اجماع عمومی در خصوص ارا

بنیان میسر و لزوم رعایت آن عوامل و افشای اطالعات موردتأیید خبرگان در حسابرسی روشن گردد. بر با رویکر داده
 مورداجماع خبرگان وآمده در این مرحله، گام نهایی پژوهش برداشته شد که معرفی عوامل کلیدی دستاساس نتایج به
 .  کننده معضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان سازمان حسابرسی در مرحله سوم پژوهش بودارائه مدل تبیین

 مبانی نظری پژوهش
 .است زمان مروربه سازمان آن کارکنان رفتار تغییر مشکل دارند، آن با هاسازمان از بسیاری که مسائلی از یکی
رفتارش  و کندمی تغییر رفتار این زمان مروربه اما مشتریان دارد با عالی و ایحرفه رفتاری کار، شروع در که کارمندی
آید می خبری ناگهان اما است معروف شرافتمندانه و کار دقیق به که مدیری یا دارد، به دنبال را رجوعارباب نارضایتی
  .است اختالس کرده یا گرفته رشوه مدیر این که موضوع این از حاکی

                                                           
1 Vveinhardt & Zygmantaite 
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 از دیدگاه شود؟می مشاهده رفتارها تغییر این اوقات برخی چرا چیست و رفتارها این بروز علت که اینجاست سؤال 
 موجب تواندمی این رفتارها بروز هایعلت شناخت که کرد مطرح رفتاری عنوان آنتروپی تحت توانمی را موضوع این

 .(201۸و همکاران،  یریام) ودش هاسازمان مشکالت در از بسیاری بروز از جلوگیری
 موجب درازمدت در که هستند آمیزیخشونت شامل رفتارهای و باشندمی نامشروع غیرمتعارف و اغلب رفتارها این

 در که هایی هستندشوند. فعالیتناپذیری برای سازمان میکارکنان یا صدمات جبران به روانی و جسمانی هایآسیب

تمایالت  یا عملکردی هایرویه و کنندمی نقض را سازمان قوانین و فرهنگی اداری، تارهایو ساخ افتندمی اتفاق کار محل
 کشند.می چالش به را سازمان در غالب

 سازمان عضو یک به است ممکن کار محل در تنهااین رفتارها نه که باورند این بربرخی پژوهشگران هم  همچنین

 داشته سازمان دیگری روی بارزیان آثار تواندمی اعضا سازمانی تعهد و ملکردع سطح کاهش با النفسهفی بلکه ضرر برساند،

 برهعالو رو، شد. از این خواهد اند،داشته اقدامات دخالت در مستقیما  که هاییآن از فراتر افرادی متوجه آن عواقب و باشد

 .  (2016، و همکاران یکبرا) کندنیز خسارت عاطفی وارد می سازمان اعضای روی اقتصادی، خسارت
 عُرف ندارند، خالف رفتارهای قصد و نیت سازمان، به ورود ابتدای کارکنان در 1(201۸ و همکاران، چن) دیدگاه از  

دهند.  کارها انجام بهتر هرچه نجاما برای را خود تالش تمام و سازمان، وفق هایارزش با را خود که کنندمی تالش آنها
آنها شود.  رفتار و نگرش در تغییر به منجر که دهد رخ سازمان اتفاقاتی در و مسائل ممکن است زمان به مرور معتقدند آنها
 کارکنان هستند. به رفتار نظم کنندهمختل و کنندمی عمل افراد خالف ذهنیات که دارند وجود ،عواملی سازمان هر در

 گویند. سه موضوع کلی منبع تغییر رفتار درکارکنان است:رفتاری می آنتروپی وامل، ایجادکنندهع این
مانند مریضی، مشکالت  ؛باره برای تغییر در خود را حس کندشود فرد تصمیم یکمواردی که باعث میعوامل فردی: 

 .مالی و مشکالت خانوادگی و عواملی دیگر
، قوانین کامل و دقیق نبودشود، مانند می ون سازمان باعث ایجاد این تغییر رفتارهاعواملی که در در عوامل سازمانی:

 ازحد و ...های مناسب، فشار کاری بیشود نظارتنب
 یاهای مجازی، پیشنهادهای کاری رقبا محیط وجود دارد مانند اعتیاد، شبکه مواردی که درعوامل محیطی: 

یا  سازمان سالمتی نقض، را سازمانی هنجارهای که ارادی هستند رفتارهای به بیانی دیگر، تغییر رفتار کارکنان، 
کند و به عوامل فردی، گروهی، رهبری، سازمانی و مدیر بستگی دارد. این تغییر رفتارها می تهدید را دو هر یا کارکنانش

شوند. می برانگیخته این انتظارات نقض یبرا یا ندارند هنجاری انتظارات با تطبیق برای ایکارکنان، انگیزه ارادی هستند زیرا
 کاری استانداردهای عنوانبه و کندتعریف می را آنها سازمانی قوانین که هستند سازمانی، هنجارهایی هنجارهای منظور از

 شوند.می مطرح
د ح تر ازهای مشخص حسابرسان در یک پروژه، در شرایطی پایینرفتارهای ناکارآمد حسابرسی در واقع فعالیت

. درستکاری و تقلب همان رفتارهای ناکارآمد حسابرسی هستند. بدین ترتیب 2(2012 ،و همکاران نویاپ) استاندارد است
یجه کند، و در نتمنظور دستیابی به اهدافی که مدنظر دارد، فرایند حسابرسی را دستخوش تغییر میکه حسابرس به

 یابد.کیفیت کار کاهش می
تار یابد. در رفست که طبق قانون ترمودینامیک طی زمان افزایش میای از اختالل در هر سیستمی اآنتروپی، درجه

 هک ثباتی حرکت کندهایی ایجاد شود که رفتار انسان از ثبات خارج شود و به سمت بیانسان نیز ممکن است اختالل
شود: تقسیم می گونه به دو آنتروپی .(2012، و همکاران آمو دورووجو) تواند تحت عنوان آنتروپی در رفتار مطرح شودمی

                                                           
1 Chen 
2 Paino 



                                                  39-54(، 1400) 18، فصلنامه علمی کارافن  ...حسابرسان یرفتار یآنتروپ یهاچالش کنندهنییارائه مدل تب

44 
 

 عملکردش که 2نگانتروپی یا منفی آنتروپی -2نظم سیستم است و  جهت خالف در عملکردش که 1مثبت آنتروپی -1

 عمل در محیط سیستم بقای و انحرافات اصالح رمنظوبه تغییرات ایجاد برای یعنی است؛ مثبت جهت آنتروپی خالف در

 بر و دارد افزایش به مثبت گرایش آنتروپی گیرد،نمی صورت محیط با در آنها تبادلی که های بستهسیستم کند. درمی

 پویا تعادلی به بسته، گرایش هایسیستم برخالف باز، سیستم در دیگر سوی افزاید. ازمی سیستم داخل نظمیبی میزان

مثبت، کاهش  آنتروپی میزان که است با محیط تبادل این طریق دارد. از محیط وجود با انرژی و ماده تبادل به نیاز و
عنوان ها نیز با برخورداری از ساختاری پیچیده به. انسان(2015فرد،  یانصار) شودمی افزوده سیستم نظم بر و یابدمی

ظمی، اختالل نثیر عوامل گوناگونی رفتارهایشان دچار بیشوند که ممکن است تحت تأسیستم پویا و باز در نظر گرفته می
شوند تا رفتار فرد . در سطح تحلیل فردی، به آن دسته عواملی که باعث می(201۸و همکاران،  یریام) تعادل گرددو عدم

دهنده انکه نش شودگفته می« آنتروپی رفتاری»ثباتی سوق پیدا کند از حالت تعادل و ثبات خارج شود و به سمت بی
ای غیرطبیعی و غیرسازنده است. هنگامی که رفتارهای تغییرات رفتار انسان از رفتارهای طبیعی و سازنده به سمت رفتاره

و  ونزمیس) دهدتری از خود نشان مییابد و اعمال غیرسازندهعادی کمتر بروز پیدا کند آنتروپی رفتار فرد افزایش می
 . (2006همکاران، 

، های خود، آگاهی داردرز افراد متعادل، عبارتند از: فرد متعادل از تواناییبه لحاظ روانشناسی، برخی از خصوصیات با
ها و انتظارات فرد های فرد متعادل، نوعی تناسب منطقی برقرار است؛ یعنی شعاع خواستهها و داشتهمیان خواسته

ند و کوازن و تعادل، برقرار میباشد، فرد متعادل، روابط خود را با دیگران، براساس تهایش میازخویش، براساس توانایی
خوانی در کلیه رفتارها و عناصر شخصیتی فرد متعادل، از افراط و تفریط در مناسباتش به دور است، نوعی هماهنگی و هم

تنها رابطه منطقی میان گفتار و کردار وی وجود دارد، بلکه اجزای گفتار وی از نوعی وحدت و شود؛ یعنی نهمشاهده می
توان یک نوع گونه خروج از تعادل رفتاری را میخوردار است و در عملکردهایش نیز تضاد وجود ندارد. هرهماهنگی بر

یابد  بینی رفتار انسان کاهششود که میزان قابلیت پیشآنتروپی در رفتار انسان دانست. خروج از حالت تعادل سبب می
ووجو آمو دور) ا اطمینان در مورد رفتارهای وی اظهارنظر کردتوان بو به عبارتی وقتی فردی دچار آنتروپی شود دیگر نمی

 .(2012و همکاران، 
هایی که رسیدن به اهداف سازمانی و فردی از راه معمول ممکن نیست، اعمال رفتارهای ناکارآمد ممکن در موقعیت

ای هالعملی به محیط استرس بار ناشی از کنترلتواند عکساست ضروری نیز به نظر برسد. از طرفی، این رفتارها می
 .(2016 ،و همکاران یمراد) شدید مدیریتی باشد
تر شده است و در های مالی، پیچیدهها و مؤسسات مالی، رفتارها و سیستمکه امروزه در سازمانبا توجه به این

 های کاربردیها و مؤسسات حسابرسی با فقدان پژوهشویژه در سازمانخصوص مطالعه آنتروپی رفتاری حسابرسان به
 ترین موضوعات رفتاری حسابرسان را تعیین کند.تواند یکی از مهموین مدل این پژوهش میباشیم؛ بنابراین تدمواجه می

 پیشینه پژوهش  
 در ادامه، تحقیقات پیشین که موضوع پژوهش حاضر مرتبط هستند آورده شده است:

 قابل تفکیکطور کلی به دو دسته عوامل فردی و عوامل سازمانی عوامل مؤثر بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی به
چنین سازمان و هستند. عوامل فردی عبارتند از: کانون کنترل، خودارزیابی عملکرد، و میزان چرخش حسابرسان. هم

بروز این  ای برایتواند نقش بااهمیتی در رفتارهای ناکارآمد توسط حسابرسان داشته باشد و زمینهشرایط حاکم بر آن می
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تواند محرک رفتارهای ناکارآمد در افرادی باشد که تمایلی ریزی نامناسب کار مینامهگونه رفتارها فراهم آورد؛ مثال  بر
 .(2012و همکاران،  نویپا) گونه رفتارها دارنددرونی به بروز و انجام این

گیری اخالقی و قصد بررسی رابطه شدت اخالقی، تصمیم»در پژوهشی با عنوان  1(2019 ن،یگودک و نیولنتا)
مثبت و معناداری شده یک مشکل اخالقی و قضاوت اخالقی، ارتباط نشان دادند که شناخت و اهمیت درک« هشداردهی

 با قصد هشداردهی دارند. همچنین بااهمیت بودن پیامدها نیز بر قصد هشداردهی، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
وتحلیل تأثیر معنویت محیط کار بر رفتار ناکارآمد حسابرس تجزیه»در پژوهشی با عنوان  2(2019 ،و همکاران انتویوی)

دهد که تأثیر معنویت محل کار بر رفتار حسابرس رداختند. نتایج نشان میپ« و پیامدهای آن در کیفیت حسابرسی
توجه دارد؛ یعنی یک رابطه منفی بین ناکارآمد رفتار حسابرس و به دنبال آن ناکارآمد، یک مورد مثبت و یک منفی قابل

ت ا محل کار برای کیفیبر این، بین معنویت محیط یناکارآمد رفتار حسابرس در کیفیت حسابرسی وجود دارد. عالوه
واند از طریق تحسابرسی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مفاهیم حسابرسی کیفیت این است که کیفیت حسابرسی می

ویت محل توجه معنکند که یک تأثیر قابلگیری از پژوهش بیان میمعنویت در محیط کار و ناکارآمد بهبود یابد. نتیجه
 رآمد وجود دارد.کار بر رفتار حسابرس ناکا

 ارائه الگوی»بنیاد تحت عنوان کارگیری روش دادهدر پژوهشی با رویکرد کیفی و با به (201۸و همکاران،  یریام)
ارشد و میانی شهرداری اصفهان و خبرگان دانشگاهی نفر از مدیران 23با « آنتروپی رفتاری در سازمان )شهرداری اصفهان(
ها در سه مرحله کدگذاری باز، وتحلیل دادهای را انجام دادند. تجزیهاحبهآشنا به مسائل سازمانی و رفتارهای سازمانی مص

ن تریکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. براساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این مدل، مهم
ه محوری در بروز های منابع انسانی و محیطی بودند. پدیدعوامل علی شامل عوامل فردی، مدیریتی و سازمانی، ضعف

ری و فرهنگ ساالشایستهشفافیت سازمانی و عدمساز نیز شامل عدمعدالتی سازمانی بود. عوامل زمینهآنتروپی رفتاری، بی
سازمانی بود. در نهایت، پیامدهای آنتروپی رفتار در قالب پیامد درونی فردی، سازمانی، گروهی، خانوادگی و محیطی 

 بندی شدند.طبقه
های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع تأثیر ویژگی» در پژوهشی تحت عنوان (201۸ ،یزمان و یمهدو)

دهد بین سبک رهبری مالحظات، سبک پرداختند که نتایج پژوهش نشان می« گزارش کردن زمان از جانب حسابرس
اقع گزارش کردن زمان، رابطه منفی و رهبری ساختار، منبع کنترل درونی و تجربه حسابرس با پذیرش کمتر از و

داری برقرار است و بین منبع کنترل بیرونی و حسابرسان غیرعضو جامعه حسابداران رسمی ایران با پذیرش کمتر معنی
از واقع گزارش کردن زمان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان تحصیالت با پذیرش کمتر از واقـع 

 ای مشاهد نشد.زمان رابطهگزارش کردن 
بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری » در پژوهشی تحت عنوان (201۷ ،و همکاران اضیدشت ب یالر)

ط دهد که بین روابپرداختند که نتایج حاصل از پژوهش نشان می« با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخالقی مدیران
داری وجود دارد. جو اخالقی در کوس و معنیکاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان، رابطه مع

 کند.سطوح باالی سازمان، رابطه بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان را کم می
« بررسی عوامل مؤثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان» در پژوهشی تحت عنوان (2016و همکاران،  یمراد)

 توان به رفتارهای ناکارآمدبه این نتیجه دست یافتند که کوتاهی حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی را می
کند. دهد و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد میثیر قرا میحسابرسی نسبت داد. این رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأ
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نتایج حاصل نشان داد که کانون کنترل بیرونی، فشار بودجه زمانی و خودارزیابی عملکرد پایین، رابطه مثبتی با اعمال 
 های ناکارآمد حسابرسی دارند.رفتار
انشناسی و تأثیر آن در مالی نظریه آنتروپی از دیدگاه رو»در پژوهشی تحت عنوان  (201۴ ،یمنصورو  ینماز) 
بینی رفتار ای برای درک و پیشعنوان پایهتواند بهبه این نتیجه دست یافتند که نظریه آنتروپی اطالعات می« رفتاری
 گذاران در بازارهای مالی استفاده شود.سرمایه

ژوهش با استفاد از رویکرد که تاکنون موضوعی در ادبیات پجنبه نوآورانه پژوهش حاضر این است با توجه به این
زمینه بنیاد گزارش نشده است که به بررسی علل و عوامل بروز آنتروپی رفتاری در حسابرسان پرداخته باشد؛، لذا پژوهش 

افزایی الزم برخوردار است. همچنین موضوع آنتروپی، از سطح سیستم به سطح رفتار فردی تعمیم داده حاضر، از دانش
 باشد.حاظ هم دارای نوآوری میشده است که از این ل

 سؤاالت پژوهش
آنتروپی  الگوی هدف اصلی این پژوهش، تدوین کهییازآنجا گفته،با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پیش

 :گرددیم ارائه؛ سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر استو عوامل مؤثر بر آنتروپی رفتاری حسابرسان  رفتاری
 تاری حسابرسان سازمان حسابرسی کدام است؟معضالت آنتروپی رف -1
گر( مؤثر بر معضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان در سازمان حسابرسی کدام ای و مداخلهعوامل )علی، زمینه -2

 است؟

 شناسیشرو

 بنیاد به دو شیوه:. روش دادهشدانجام  3بنیاداست و با روش تئوری داده 2و اکتشافی 1این پژوهش از نـوع استقرایی
شود. در روش دوم، دو بخش کدگذاری محوری و پارادایم می ( روش گلیزر و استراوس انجامکالسیک(؛ ب گلیزر )یاالف( 

تواند دانش معتقدند حضور این دو مرحله می ۴(2011استراس، و  نیکورب) کدگذاری به روش اول افزوده شده است
 ای درباره روابط ارائه کند. لذا در این پژوهش از روش دوم استفاده شد.فزاینده

 ( معتقد199۸گلیزر )چنان که فرض از گذشته است. همپیشبنیاد، نداشتن ترین شرط ورود به تئوری دادهمهم
شود. در حقیقت، دو قانون شده و تفکرات گذشته آغاز نمیتعیین با مسئله ازپیش وقتچیهاست شروع کار در این حوزه 

ادبیات  بنیاد مطرح است: الف( مرور نکردن ادبیات حوزه موردنظر در زمان انجام تحقیق ب( مرورمهم در تئوری داده
های و مصاحبه وگوگفت (199۸)گلیزر، پژوهش در زمان مرتب کردن و نگارش نظریه و در زمان اتمام  موردنظر

 رود.شمار میکار این رویکرد بهساختارنیافته از ابزارهای شروع به
ه که افراد خبرشوندای(، افراد خبره و متخصص انتخاب میدر این پژوهش به کمک روش گلوله برفی )ارجاع زنجیره

رح شباشند که شرایط خبرگی بهها میشامل حسابرسان و مدیران بخش حسابرسی سازمان حسابرسی در تهران و استان
 زمان دارا باشند:ذیل را دارا باشند که افراد باید هر سه ویژگی را هم

 حسابرسان و سرپرستان حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی  -1
 لیسانس و باالتر ی لیسانس، فوقدارای مدرک تحصیل -2

                                                           
1 Inductive 
2 Exploratory 
3 Grounded Theory 
4 Corbin & Strauss 
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گیری نظری است که دربرگیرنده گیری از طریق نمونه. همچنین روش نمونهآشنا به مفهوم آنتروپی رفتاری -3
در این روش، بسیار وابسته به مشاهدات پژوهشگر  مورداستفادههای دادههای مداوم برای خلق نظریه است. آوری دادهجمع
چهره با افراد خبره که شرایط جامعه بهها از طریق مصاحبه چهره، داده. بر این اساس(2016 ،و همکاران دهیبرز) است

 تیکفاهبگر تا رسیدن بنیاد نظری است؛ بنابراین تحلیلگیری روش دادهشود. نمونهآماری را داشته باشند، شروع می
های بیشتر دهد که استدالل کند، مصاحبهصاحبه خاتمه میپردازد و زمانی به مها همچنان به مصاحبه با افراد میداده

ها ماهیتی اکتشافی دارند و با مسئله پژوهش مصاحبه .(2016و همکاران،  دهیبرز)شوند منجر به افزایش دانش او نمی
، اندهدگردد مصاحبه با افرادی که شخصا  موضوع تحقیق را تجربه کریمغنای پژوهش، تالش  منظوربهشوند. مطرح می

 شود.کدگذاری آغاز می وگو، فرایندسرلوحه کار قرار گیرد. پس از خاتمه اولین گفت
یت کفابهیاز موردنهای ها به انجام رسید و دادهمصاحبه ازآنکهپسنفر بودند.  29در این مصاحبه کنندگانمشارکت

به بعد مفهوم جدیدی  2۴گردآوری شد و به نقطه اشباع رسید، نیازی به مصاحبه جدید وجود نداشت )از مصاحبه با نمونه 
یک ساعت بوده است.  هامصاحبهمصاحبه انجام گردید(. میانگین زمان  29ینان محقق، تا نمونه اضافه نشد؛ لذا جهت اطم

 دهد.یمدر این تحقیق را نمایش  کنندگانمشارکتهای یژگیو 1جدول 

 جمعیت شناسیپژوهش.1جدول 

 کنندگانشرایط مشارکت
تعداد  تعداد

 فراوانی

درصد 
 مرد زن فراوانی

 
 سن

 %1۸ 5 ۴ 1 لسا ۴0 – 30بین 

 %2۴ ۷ 5 2 سال 50 – ۴0بین 

 %3۸ 11 9 2 سال 60 – 50بین 

 %20 6 5 1 سال 60بیشتر از 

 %100 29 23 6 جمع 

 میزان تحصیالت
 %59 1۷ 13 ۴ ارشدکارشناسی

 %۴1 12 10 2 دکتری

 %100 29 23 6 جمع 

 کارسابقه

 %31 9 ۷ 2 سال 10 – 5بین 

 %20 6 5 1 سال 15 – 10بین 

 %21 6 5 1 سال 20 – 15بین 

 %1۴ ۴ 3 1 سال 25 – 20بین 

 %۷ 2 1 1 سال 30 – 25بین 

 %۷ 2 2 - سال 30بیشتر از 

 %100 29 23 6 جمع 

 هایافته
 شود،می آنتروپی رفتاری حسابرسان حوزه در گذشته هاینظری پژوهش مبانی بسط موجب آنکه ضمن پژوهش نتایج

کند. در این مطالعه، مدل  شایانی کمک ایران جمله از توسعهدرحال کشورهای ادبیات حسابداری هتوسع به تواندمی
و از طریق مصاحبه با افراد خبره انجام شده است که همین  بنیان طراحیآنتروپی رفتاری حسابرسان با رویکرد زمینه

ت. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی های قبلی متمایز کرده اسموضوع، اهمیت پژوهش حاضر را نسبت به پژوهش
وری صورت گرندد تئهای کیفی است که بهها و تکنیک تحلیل از نوع پژوهشآوری دادهاست و با توجه به تکنیک جمع
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گیرد. این تحقیق در نظر دارد یک مدل نظری در خصوص معضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان انجام می ن(بنیا)داده
دهد تا از طریق مصاحبه متخصصان )حسابرسان( ابتدا براساس مرحله اول رویکرد به محققان اجازه میارائه دهد. این 

م گذاری محوری، مفاهیشوندگان بپرسند و سپس براساس کدگذاری باز، سؤاالت باز را از مصاحبهکدگذاری؛ یعنی کد
منظور گذاری انتخابی، مدل پژوهش را بهراساس کدشده را مختصر و در مسیر پژوهش هدایت کنند و در نهایت بزیاد ایجاد

 پردازی ارائه دهند.نظریه
ها و حتی خط یا پاراگرافی از متن مصاحبه قابلیت شود و کلمات، جملهدر مرحله کدگذاری باز مطالب خوانده می

به اصلی یا فرعی توانند شود. کدهای موردنظر برحسب اهمیت خود میعنوان کد را دارد، انتخاب میشناسایی به
 بندی شوند و تشکیل یک نشانه دهند.دسته
 کنند و آن را در مرکز پرداز، یک مفهوم از کدگذاری باز را انتخاب میکدگذاری محوری: در این مرحله، نظریه

 پردازد.دهی آن با سایر مفاهیم میدهد و سپس به ارتباطفرایند در حال بررسی است قرار می
  :گردد. در این مقطع، پردازی( آغاز میدر مرحله پایانی، کدگذاری انتخابی )مرحله نظریهکدگذاری انتخابی

؛ (200۷ ،یامام فرد و ییدانا)پردازد ها و نگارش نظریه میطور روشمند به ارتباط بین مقولهپرداز بهنظریه
در . سازی بین مفاهیم استیند یکپارچهکه برخی از پژوهشگران معتقدند، مرحله کدگذاری انتخابی، فراطوریبه

ای که هنوز خام است گردد، نظریهها منجر به تشکیل یک نظریه مقدماتی میپردازی از دادهاین مرحله، مفهوم
های برداری، مفاهیم و ایدهاست. در این مرحله، یادداشت و مراحل نگارش و اعتبارسنجی درباره آن انجام نشده 

 گیرد.نظری پژوهشگر بسیار مورد استفاده قرار می
ها، بندیمند آن با دیگر دستهبندی اصلی، مرتبط کردن نظامیند انتخاب دستهاکدگذاری انتخابی عبارت است از فر
از به اصالح و توسعه بیشتری دارند. کدگذاری انتخابی بر اساس هایی که نیبندیتأیید اعتبار این روابط، و تکمیل دسته

مقوله محوری را به شکل نظام که ترتیبپردازی است. به این نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله اصلی نظریه
را که به بهبود و توسعه هایی هلد و مقونکمییت ارائه او آن روابط را در چارچوب یک رو دهدمیها ربط مند به دیگر مقوله

 د.کنبیشتری نیاز دارند، اصالح می
ا ها ببرداریسازی یادداشتیادهپها به رشته تحریر آمده و پس از ها پس از اتمام مصاحبهدر این مرحله، تمام مفاهیم

بین  و ارتباطات سازی شد و براساس مشابهتی و مقولهپردازمفهوماستفاده از روش تحلیل محتوا، سطر به سطر بررسی، 
 شدهخراجاستو نکات کلیدی  هانشانهکدها، بارها و بارها مورد مقایسه مستمر قرار گرفت و در طی فرایند تحقیق، در میان 

، هر یک از مفاهیم در سطحی هامقولهو کشف  حذف مفاهیم مشابه منظوربهها بود؛ لذا پوشانی زیادی در میان یافتههم
کننده با توجه به اینکه هدف این پژوهش، تدوین و ارائه مدل تبیین؛ ی شدندبنددستهقوله باالتر یعنی در بخش م

 ها انتخاب شدند.معضالت آنتروپی رفتاری حسابرسان است برای کدگذاری
بنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری پردازی دادهفرایند تحلیل اطالعات در نظریه

شود. ابتدا کدگذاری باز و نحوه های حاصل از مفاهیم شرح داده میگیری مقولهی است که در ادامه، نحوه شکلانتخاب
ها پرداخته خواهد شد. کدگذاری گیری مفاهیم و مقولهشود و پس از آن به نحوه شکلها تشریح میکدگذاری مصاحبه
گرا و پیامدها تفکیک ای، علّی، راهبردها، مداخلهزمینه های مستخرج از کدگذاری باز در بخش عواملمحوری با مقوله

تخراج ها اسشدند و در نهایت در کدگذاری انتخابی به طراحی مدل پرداخته شده است. ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه
است  یو کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. مقوله مفهوم

، ایهای مستخرج از کدگذاری باز در بخش عوامل زمینهتر است. کدگذاری محوری با مقولهکه از سایر مفاهیم انتزاعی
 ها و پیامدها تفکیک شدند. ها، فرایندها، خروجیورودی

 برای درک بهتر فرایند کدگذاری، در نقل و قولی آمده است:
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 اندازند ورکاتی هستند که قابلیت اطمینان به شواهد را به خطر میطور معمول رفتارهای ناکارآمد، حبه»...  -1
آورند که این برانگیزی در سطوح سازمان، جامعه و افراد را به بار میاغلب رفتارهای ناکارآمد، نتایج فاجعه

دهی مدت گزارششوند که با اعمال کمعنوان تهدید کیفیت رفتار شناخته میرفتارها در اغلب موارد به
ها، پذیرش توضیحات ضعیف مشتری و حسابرسی، رسیدگی سطحی به مدارک، خاتمه زودهنگام رسیدگی

ازمانی و سکنندگان برونناپذیری بر پیکره استفادهتخصیص ساعات کاری به موارد دیگر که لطمات جبران
 ..«سازد ... تر به پیکره سازمان وارد میسازمانی و از همه مهمدرون

های بیشتر و نظارت قوی صورت ت جهت جلوگیری از رفتارهای ناکارآمد حرکاتی، اعمال کنترلالزم اس»...  -2
پذیرد. و نیز برای بهتر شدن رفتارها، احکام تنبیهی و تشویقی خاص در نظر گرفته شود و فرهنگ آموزش 

 ....«اعتقادات دینی قوی داشته باشیم و 
 ها، چگونگی، مراحل وقوع واصلی یا فرایند اساسی نهفته در دادهکدگذاری انتخابی: در کدگذاری انتخابی، متغیر 

دست آمده، مفاهیم حاصل از کدگذاری باز و محوری در مرحله کدگذای شود. براساس روابط بهپیامدهای آن نمودار می
 .نشان داده شده است 1انتخابی، به یکدیگر پیوند داده شد و به صورت یک مدل منعکس گردید. در شکل 

 
 یاعوامل زمینه

 سیستم حسابرسی -         ها              زیرساخت -      عوامل اقتصادی -  سطح افشاگری -
 معیارها   -   استقالل حسابرسان مستقل -      مؤسسات حسابرسی - کنندگان استانداردتدوین -
 های تحلیلیبررسی -           گذاری در حرفهسرمایه -پایبندی به اصول          -  تفکر جمعی -
 

 هاورودی  فرایندها  هاخروجی  پیامدها

  دستیابی به اهدافعدم
فراهم نشدن شرایط الزم 

 برای نظارت
 

متفاوت بودن فرایند 
 حسابرسی

 
فقدان کارکروه تخصصی در 
 استانداردهای حسابرسی

کمرنگ شدن نقش 
 حسابرسان

 
عدم ارائه اظهار نظر 

 مناسب
 توسعه دانش حسابرسیعدم  و ارتباطات سیاسیفشارها  

  افزایش مخارج و ریسک
تأمین نیازهای عدم

 مؤسسات حسابرسی
 

دوگانگی بین  وجود
استانداردهای حسابداری و 
 قوانین و مقررات کشور

 
توجهی مؤسسات به بی

 هاگزارش

  کاهش اعتماد عمومی
تأمین نیازهای عدم

 حسابرسان
 گیری کارایی حسابرساناندازه  محدودیت در رسیدگی ها 

دار شدن حرفه و خدشه
 شهرت حسابرس

 
بندی اولویتعدم
های ها و شاخصرسیدگی

 مؤثر
 

اجرا نشدن حسابرسی 
 صحیح

 
پایین بودن سطح آگاهی 

 حسابرسان

کاهش کارایی و اثربخشی 
 حسابرسان

 برسانحمایت از حساعدم  نبود مرزهای رسیدگی  رفتارهای غیرقانونی افراد 

قابلیت اتکا به عدم
 های حسابرسانگزارش

   
ضعف در اجرای حسابرسی 

 کامل
 نبود امنیت شغلی حسابرسان 

    گیری نامطلوبتصمیم
ارتباط قوی بین عدم

 حسابرسان
 
اشرافیت کافی حسابرسان عدم

 هااز قوانین و مقررات سازمان

    اظهارنظر نامطلوب
ضعف در اجرای 

ابرسی و استانداردهای حس
 حسابداری

 کمبود متخصص 
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 هاورودی  فرایندها  هاخروجی  پیامدها
گیری تغییر در تصمیم

 کنندگاناستفاده
  تعامل بین حسابرسانعدم   

رعایت آیین رفتار عدم
 حسابرسی

کاهش اعتمادپذیری 
 هاگزارش

  ثبات حسابرسانعدم   
نبود وجود کمیته تخصصی و 

 حسابرسی
افزایش خطاهای 

 رسوایی مالی -گزارشگری
   ذاتیهای محدودیت   

       افزایش تقلبات و تخلفات

 (های پژوهشگرالگوی طراحی شده برای معضل آنتروپی رفتاری حسابرسان )یافته .1شکل 

 
بنیاد، مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری پردازی دادهفرایند تحلیل اطالعات در نظریه

شود. ابتدا کدگذاری باز و نحوه های حاصل از مفاهیم شرح داده میری مقولهگیانتخابی است که در ادامه، نحوه شکل
 «مفاهیم»ها پرداخته خواهد شد. گیری مفاهیم و مقولهشود و پس از آن به نحوه شکلها تشریح میکدگذاری مصاحبه

شود. گفته می« پردازیمقوله»این کار  گیرند، بهای قـرار میجداگانـه ههایشـان در طبقـآمده براساس مشابهتدستبه
های مستخرج از کدگذاری باز کدگذاری محوری با مقوله اسـت. تـرانتزاعی ،مفهومی است که از سایر مفاهیم« مقوله»

ها و پیامدها تفکیک شدند و در نهایت در کدگذاری انتخابی به ها، فرایندها، خروجیای، ورودیدر بخش عوامل زمینه
( نمونه مصداقی از این کدگذاری ارائه 2های، در جدول )شده است. ضمن توضیحات کدگذاری طراحی مدل پرداخته

  شده است:

 ها )کدها(نحوه تفکیک مقوله .2جدول 
 بندی اصلی: آنتروپی رفتاری حسابرسانطبقه _کدگذاری تئوری

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی
 کدهای مفهومی بندی مفهومیطبقه بندی فرعیطبقه

 عوامل اقتصادی

 تورم و رکود

 مسائل مربوط به بحث مالی و اقتصادی و پولی
 مشکالت اقتصادی و درآمدی
 بازار کار نامناسب و ناسالم

 سامان اقتصادیوضعیت نابه
 فشار اقتصادی کشور
 شرایط اقتصادی کشور

 وضعیت اقتصادی
 وکم شدن کار حسابرسیهای کوچک اقتصادی تعطیلی بنگاه

 وضعیت حاکم براقتصاد و شرایط کاری
 انگیزه مالی و اقتصادی

 استقالل حسابرسان
 استقالل واقعی

 ایرعایت آیین رفتار حرفه
 طرفیرعایت بی

 مستقل بودن حسابرسان از نظر فکری

 استقالل ظاهری
 مستقل بودن حسابرسان از دید اشخاص ثالث

 نکردن حرفه حسابرسیدار خدشه

 سطح تفکر
 تحلیلی

 ای(فرد )سلیقهبهتفکر قائم
 نبود انگیزه

 نبود دیدگاه جامع سیستمی
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 بندی اصلی: آنتروپی رفتاری حسابرسانطبقه _کدگذاری تئوری
 کارنگرفتن تفکر سیستمیبه

 اظهارنظر نامطلوب 

 رد گزارش نامطلوب

 پذیرش گزارش نامطلوب

 محدودیت در رسیدگی

 سطح اظهارنظر

 اظهار نظر مطلوب

 سیدگینبود مرزهای ر

 وجود دوگانگی در اظهارنظرها

 های ذاتیمحدودیت

 های فردیویژگی

 توجهی به اظهارنظرهابی

 ارائه نکردن اظهارنظر مناسب

 شایستگی

 ایاخالق حرفه

 متخصص در حرفه نیروی متخصص

 داشتن تجربه مفید

 اهل فن

 اعتبار دانشگاهی

 کمبود متخصص

 غیرمتخصص مازاد نیروی

 هازیرساخت
 

 مؤسسات حسابرسی

 تجدیدنظر در قوانین و مقررات

 کمبود مؤسسات حسابرسی

 نبود ارتباط قوی بین مؤسسات

 نبود ارتباط قوی بین حسابرسان

 نبود ثبات حسابرسان

 حمایت نکردن از حسابرسان

 گذاری نکردن در حرفه حسابرسیسرمایه

 قوانین و استانداردها وجود تناقض بین

 وجود عوامل محیطی و فیزیکی

 عدم حمایت و همکاری مدیران

 نداشتن رضایت و عالقه از حرفه

 نهادینه کردن جایگاه حسابرسی در سطح کشور

 بازار کار نامناسب و ناسالم

 های حسابرسیتقویت وتحکیم کمیته

 های آموزشیبرگزاری دوره
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 ری گینتیجه
ا استفاده ب حسابرسی سازمان حسابرسان رفتاری های آنتروپیکننده چالشهدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل تبیین

 نظمی در رفتار انسان الزم است با آنتروپی برخورد شود و به نوعیبرای جلوگیری از بی .استبنیان زمینه رویکرد از
رفتاری  آنتروپی پدیده لذا، بررسی .(201۴و همکاران،  نزیمارت) بدساز کاهش یاشرایطی فراهم گردد تا عوامل زمینه

 فردی رفتار خصوص آنتروپی در نگرش و زیرا برداشت شود؛می محسوب مسئله پژوهش از بخشی منزلهحسابرسان به

حسابرسان  رسد. از معضالت آنتروپی رفتارینفسه، بدیع و روشن به نظر می فی ایرانی هایسازمان بافت در ارکنانک
ای عبارتند از: سطح افشاگری، عوامل شود عوامل زمینهگیری می( نتیجه1مطرح شده در سازمان حسابرسی شکل )

تقالل حسابرسان مستقل، معیارها، تفکر جمعی، ها، سیستم حسابرسی، موسسات حسابرسی، اساقتصادی، زیرساخت
 ها شاملهای تحلیلی و ... . عوامل شناسایی شده در بخش ورودیگذاری در حرفه و بررسیپایبندی به اصول، سرمایه

ها، رشتوجهی مؤسسات به گزافقدان کارگروه تخصصی در استانداردهای حسابرسی، توسعه نیافتن دانش حسابرسی، بی
ری کارایی حسابرسان، پایین بودن سطح آگاهی حسابرسان، نبود امنیت شغلی حسابرسان، رعایت نشدن آیین گیاندازه

ها و ... هستند. عوامل مرتبط با فرایندها شامل رفتار حسابرسی، نبود کمیته تخصصی و حسابرسی و کمبود متخصص
باطات سیاسی، وجود تناقض و دوگانگی بین ها، متفاوت بودن فرایند حسابرسی، فشارها و ارتمحدودیت در رسیدگی

استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات کشور، اجرا نشدن حسابرسی صحیح، نبود مرزهای رسیدگی، نبود ارتباط 
ها شامل فراهم نشدن شرایط باشد. خروجیهای ذاتی و ... میقوی بین حسابرسان، نبود ثبات حسابرسان و محدودیت

ها و بندی رسیدگیاولویتت، ارائه نشدن اظهارنظر مناسب، تأمین نشدن نیازهای حسابرسان، عدمالزم برای نظار
 انحسابرس رفتاری های شناسایی شده در پژوهش آنتروپیهای مؤثر، رفتارهای غیرقانونی افراد و ... است. پیامدشاخص
حسابرسان، افزایش مخارج و ریسک حسابرسی، دستیابی به اهداف، کمرنگ شدن نقش حسابرسی عبارتند از: عدم سازمان

گیری دار شدن حرفه و شهرت حسابرس، کاهش کارایی و اثربخشی حسابرسان، تصمیمکاهش اعتماد عمومی، خدشه
نامطلوب، اظهارنظر نامطلوب، افزایش خطاهای گزارشگری و رسوایی مالی و ... . باتوجه به معضالتی که در آنتروپی رفتاری 

نظران در این حوزه مطرح شد، در ادامه، پیشنهادها و راهکارهای سازمان حسابرسی از دیدگاه صاحب حسابرسان در
 .شودنظران برای رفع معضالت مذکور، ارائه میای و صاحبپیشنهادی خبرگان حرفه

 ها یشنهادپ
کل کشور که گردد که پژوهش حاضر در مؤسسات حسابرسی، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی پیشنهاد می

 کنند کاربرد بهتری داشته باشند.خدمات حسابرسی و بازرسی ارائه می
 شود:آتی، موارد زیر پیشنهاد می محققانبه سایر  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 شناسایی آنتروپی رفتاری مدیران مالی و مدیران عامل مؤسسات مالی و حسابرسی -1

 ی خدمات حسابرسیشناسایی آنتروپی رفتاری مشتریان متقاض -2

ای و قوانین و مقررات مالی که بستری برای بروز و کمبودهای موجود در آیین رفتار حرفه خألهاشناسایی  -3
 آنتروپی رفتاری حسابرسان است.

 ها مناسب.شناسایی آنتروپی رفتاری حسابرسان با سایر روش -4

 های پژوهشحدودیتم

های تیمحدودباشد؛ لذا عمده مینضر نیز از این قاعده مستثنی محدودیت نیست و پژوهش حا دورازبههیچ پژوهشی  
 گردد.موجود، در ادامه بیان می
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شوندگان و کمبود زمان های علمی، تخصصی و تجربی، سابقه کار مصاحبهبا توجه به شرایط و ویژگی -1
 شوندگان وجود داشت.شوندگان مشکالتی در زمینه مصاحبهمصاحبه

برداری صرف، از نظرات استفاده و تنها با یادداشت نداشتند، به مصاحبه عالقه شوندگانمصاحبهبرخی از  -2
 یری محدودیت ذاتی انتقال معنا گردید. گشکلشد که این مسئله منجر به 

شوندگان، زمان الزم یا آمادگی مصاحبه الزم را نداشتند که این مسئله باعث محدودیت برخی از مصاحبه -3
 شد.در مصاحبه می

ای های، محدودیتنامه حرفهشوندگان به دلیل محرمانه بودن و نگهداری اسرار، طبق آیینز مصاحبهبرخی ا -4
 داشتند.

References 

Akbari, M., Mahfoozi, G., & Houshmand, R. (2016). Factors Affecting Dysfunctional Behavior 

and Turnover of Auditors in Audit Institutions. Empirical Research in Accounting, 

5(19), 103-125. http://ensani.ir/file/download/article/20161010114620-9891-184.pdf  

Amiri, Z., Esmaeli, M. R., Sepahvand, R., & Mousavi, S. N. (2018). Presentation of behavioral 

entropy pattern in organization (Case study: Isfahan municipality). Quarterly Journal of 

Public Organzations Management, 6(4), 37-56. https://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_5 

081_ddb513beb6a271b1e86d44aedaa08dc5.pdf 

Amoo Durowoju, O., Kai Chan, H., & Wang, X. (2012). Entropy assessment of supply chain 

disruption. Journal of Manufacturing Technology Management, 23(8), 998-1014. 

https://doi.org/10.1108/17410381211276844  

Ansari Fard, S. (2015). Systemic attitude and the concept of entropy in economics. Comparative 

Economics, 1(2), 17-34. https://economics.ihcs.ac.ir/article_684.html?lang=en  

Barzideh, F., Babajani, J., & Abdullahi, A. (2016). Designing an Identity Model in     Auditing 

Judgment with an Approach Based on Data Foundation Auditing Knowledge, 5(17), 1-34.  

Chen, C.-T., Hu, H.-H. S., & King, B. (2018). Shaping the organizational citizenship behavior 

or workplace deviance: Key determining factors in the hospitality workforce. Journal 

of Hospitality and Tourism Management, 35, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018. 01.003  

Corbin, J., & Strauss, A (2011). Principles of Qualitative Research Methodology: Basic 

Theory, Procedures and Methods (3nd ed.). Institute of Humanities and Cultural 

Studies. https://www.gisoom.com/book/11051298/  

Danaeifard, H., & Emami, S. M. (2007). Qualitative research strategies: Reflection on data 

foundation theorizing. The idea of strategic management, 1(2), 69-97. https://www. 

noormags.ir/view/fa/articlepage/29286/93/text  

Lari Dasht Bayaz, M., Salehi, M., & Zahedi, M. (2017). Dysfunctional Auditor Behavior and 

Working relationships with supervisors, managers moderating role of ethical 

climate. journal of Value and Behavioral Accounting, 2(3), 111-146. https://doi.org/ 

10.29252/aapc.2.3.111  

Mahdavi, G., & Zamani,  Reza (2018). The Effect of Individual and Organizational Characteristics 

on Acceptance of Underreporting Time by Auditor. Accounting and Auditing Review, 

25(4), 555-570. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2019.247546.1007767  

Martínez-Berumen, H. A., López-Torres, G. C., & Romo-Rojas, L. (2014). Developing a 

Method to Evaluate Entropy in Organizational Systems. Procedia Computer 

Science, 28, 389-397. https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.03.048  

http://ensani.ir/file/download/article/20161010114620-9891-184.pdf
https://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_5081_ddb513beb6a271b1e86d44aedaa08dc5.pdf
https://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_5081_ddb513beb6a271b1e86d44aedaa08dc5.pdf
https://doi.org/10.1108/17410381211276844
https://economics.ihcs.ac.ir/article_684.html?lang=en
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.01.003
https://www.gisoom.com/book/11051298/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/29286/93/text
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/29286/93/text
https://doi.org/10.29252/aapc.2.3.111
https://doi.org/10.29252/aapc.2.3.111
https://doi.org/10.22059/acctgrev.2019.247546.1007767
https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.03.048


                                                  39-54(، 1400) 18، فصلنامه علمی کارافن  ...حسابرسان یرفتار یآنتروپ یهاچالش کنندهنییارائه مدل تب

54 
 

Moradi, M., Rostami, A., & Abazari, Z. (2016). Investigating the effective factors on the 

application of inefficient behaviors of auditors. Financial accounting, 8(30), 40-64. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295567  

Namazi, M., & Mansoori, Sh. (2014). Psychological entropy theory in behavioral finance. 

Investment Knowledge, 3(11), 239-258. https://jik.srbiau.ac.ir/article_7647.html  

Paino, H., Smith, M., & Ismail, Z. (2012). Auditor acceptance of dysfunctional behaviour. 

Journal of Applied Accounting Research, 13(1), 37-55. https://doi.org/10.1108/096 

75421211231907  

Simmons, R., Browning, B., Zhang, Y., & Sadekar, V. (2006, September 17-20). Learning 

to predict driver route and destination intent. 2006 IEEE Intelligent Transportation 

Systems Conference, Toronto, ON, Canada.  

Tang, Y., Qi, W., Sha, Q., Chen, N., & Zhu, L. (2014). A combination forecast method based 

on cross entropy theory for wind power and application in power control. 

Transactions of the Institute of Measurement and Control, 36(7), 891-897. https://do 

i.org/10.1177/0142331213509830  

Valentine, S., & Godkin, L. (2019). Moral intensity, ethical decision making, and whistleblowing 

intention. Journal of Business Research, 98, 277-288. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2 

019.01.009  

Vveinhardt, J., & Zygmantaite, R. (2015). Influence of CSR Policies in Preventing Dysfunctional 

Behaviour in Organizations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 205, 340-348. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.095  

Yudyanto, A. K., Bawono, S.K., & Poppy, H.S. (2019). Analyze of the Effect of work place 

spirituality on Auditor Dysfunctional Behavior and its Implication to Audit Quality. 

Accounting and business, 18(2).  

 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295567
https://jik.srbiau.ac.ir/article_7647.html
https://doi.org/10.1108/09675421211231907
https://doi.org/10.1108/09675421211231907
https://doi.org/10.1177/0142331213509830
https://doi.org/10.1177/0142331213509830
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.009
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.009
https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.095

