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  چکيده
ها   آنهچنين انگيز تحقيق حاضر به بررسي تأثير عوامل سرپرستي بر رضايت شغلي حسابرسان و هم

چنين در اين تحقيق، تفاوت احتمالي  هم. پردازد  همکاري با مؤسسات حسابرسي ميهاي ادامبر

موجود ميان ميزان اقدامات سرپرستي و سطح رضايت شغلي حسابرسان در مؤسسات حسابرسي 

 ۱۳۸۶اطالعات مورد نياز تحقيق در سال . شود بزرگ و مؤسسات حسابرسي کوچک، بررسي مي

 حسابرسان هنتايج تحقيق بيانگر آن است که انگيز. آوري شده است مه، جمعبا استفاده از پرسشنا

 هداري رابط طور معني هها ب  همکاري با مؤسسات حسابرسي با ميزان رضايت شغلي آنهبراي ادام

 فراهم ساختن شرايط کاري .۲ هدايت و راهنمايي، .۱مثبت دارد و سه اقدام مهم سرپرستي شامل 

 ه آنان براي ادامهر صحيح، با رضايت شغلي حسابرسان و نيز با انگيز تقسيم کا.۳مناسب و 

چنين نتايج تحقيق نشان  هم.  مثبت داردهداري رابط طور معني ههمکاري با مؤسسات حسابرسي ب

 سرپرستي در سازمان هدهد که ميزان رضايت شغلي حسابرسان و ميزان اعمال اقدامات سه گان مي

 در مقايسه با مؤسسات حسابرسي خصوصي)  حسابرسي بزرگهؤسسعنوان م به(حسابرسي ايران 
تفاوت معناداري وجود دارد و حسابرسان شاغل در ) عنوان مؤسسات حسابرسي کوچک به(

مؤسسات حسابرسي خصوصي در مورد اين سه اقدام رضايت بيشتري دارند و در نتيجه رضايت 
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 مقدمه
به . رضايت شغلي بيانگر گرايش و احساسي است که افراد نسبت به شغل خود دارند

 دستاوردهاي هعملي است که افراد با مقايسال عبارت ديگر، رضايت شغلي بيانگر عکس

رضايت شغلي . دهند واقعي و دستاوردهاي مورد انتطار نسبت به شغل خود نشان مي

حسابرسان يکي از مسائل مهم در مؤسسات حسابرسي است، زيرا با بهبود رضايت شغلي 

ق به ها را فراهم ساخت و از اين طري وري آن  افزايش بهرههتوان زمين حسابرسان مي

  . مؤسسات حسابرسي در نيل به اهداف خود کمک کرد

گذار باشد، يت شغلي حسابرسان تازه کار تاثيرتواند بر رضا اگر چه عوامل مختلفي مي

تقسيم «و » فراهم ساختن شرايط کاري مناسب«، » هدايت و راهنمايي حسابرسانهنحو«اما 

 هاين عوامل شمرد که در بيانيتوان از جمله مهمترين  توسط سرپرستان را مي» کار صحيح

کا نيز مورد توصيه قرار گرفته شده ي کميسيون تغيير در آموزش حسابداري آمر٤ هشمار

بنابراين، اولين هدف اين تحقيق، ارزيابي ديدگاه حسابرسان تازه کار نسبت به . ]٤[است 

برسي اجراي سه اقدام مهم سرپرستي ياد شده در سازمان حسابرسي و ساير مؤسسات حسا

 ه آنان براي ادامهها بر رضايت شغلي حسابرسان و انگيز کشور و تعيين ميزان تأثير آن

دهد که موارد  عمل آمده نشان مي هاي به بررسي. همکاري با مؤسسات حسابرسي است

توصيه شده توسط کميسيون مزبور در مؤسسات حسابرسي کوچک همواره در حال اجرا 

چنين باشد و اين سه اقدام مهم سرپرستي با رضايت شغلي  ن اياگر واقعاً. ]١١[بوده است 

توان اين فرضيه را مطرح کرد که رضايت  حسابرسان تازه کار ارتباط مثبت داشته باشد، مي

شغلي حسابرسان تازه کار شاغل در مؤسسات حسابرسي کوچک بيشتر از رضايت شغلي 

دومين هدف تحقيق حاضر بنابراين . حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسي بزرگ است

و )  حسابرسي بزرگهعنوان يک مؤسس به(آزمون اين فرضيه در سازمان حسابرسي 

 .است) عنوان مؤسسات حسابرسي کوچک به(مؤسسات حسابرسي خصوصي 
  

 هاي تحقيق  موضوع و فرضيههپيشين
 را ياديش مهارت کارکنان خود، مبالغ زي آموزش و افزاي برايمؤسسات حسابرس

 شکل ي هرميشتر مؤسسات حسابرسي بيجا که ساختار سازمان کنند و از آن ينه ميهز

ازمند هستند، لذا يباال ن  نسبت به پرسنل رده يشترين بييپا باشد و به تعداد پرسنل رده يم

انگر اتالف ي، ب)دي و استخدام حسابرسان جدي حسابرسان فعلياستعفا(خروج حسابرسان 
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عوامل مؤثر بر رضايت شغلي حسابرسان از . باشد يم ينه در مؤسسات حسابرسيوقت و هز

هاي خدمت حسابرس در  جمله سن، سطح آموزش، جنسيت، محيط کاري حسابرس، سال

هاي  در سال]. ۱۳[ گرفته است وع توسط محققان مورد مطالعه قرار حسابرسي متبهمؤسس

 مؤثر بر رضايت اخير در کشورهاي صنعتي دنيا از جمله آمريکا، استراليا و ايرلند عوامل

ن عوامل سرپرستي و نظارتي مؤثر بر رضايت شغلي آس أشغلي حسابرسان و در ر

 همکاري با مؤسسات حسابرسي مورد مطالعه قرار گرفته ه آنان براي ادامهحسابرسان و انگيز

وضع در تحقيق حاضر تنها متغيرهايي چون اقدامات  تحديد مبراي]. ۶[، ]۱[است 

 همکاري با مؤسسه متبوع مورد ه حسابرسان براي ادامهو انگيزسرپرستي، رضايت شغلي 

هاي قابل طرح در خصوص ارتباط بين متغيرهاي ياد شده  بررسي قرار گرفته است و فرضيه

  .در ادامه بحث ارائه شده است

  

  همکاري با مؤسسات حسابرسيه حسابرسان براي ادامهانگيز
هاي  ت بردن از كار و انجام فعاليتانگيزش، احساس و نيروي دروني است كه سبب لذ

مؤسسات حسابرسي مبالغ زيادي را براي استخدام و آموزش حسابرسان . شود شخصي مي

اما حسابرسان بعد از يک يا چند سال، پس از احساس نارضايتي نسبت به . کنند هزينه مي

 رصد د٣٠در گذشته در . آورند دهند و به مشاغل ديگري روي مي شغل خود، استعفا مي

ها   استخدام و آموزش حسابرسان تازه کار به نارضايتي شغلي و استعفاي آنهموارد، چرخ

هاي مشهود و نامشهود  تواند هزينه سطح باالي استعفاي حسابرسان مي. ]٥[ختم شده است 

  .هنگفتي را بر مؤسسات حسابرسي تحميل کند) وري کاهش بهره(

 حسابرسي ه همکاري با مؤسسهراي ادام حسابرسان بهبطورکلي با سنجش ميزان انگيز

در تحقيقات . ]٥[بيني تدوام همکاري يا استعفاي آنها پرداخت  توان به پيش متبوع مي

 همکاري ه آنان براي ادامهگذشته چگونگي ارتباط ميان رضايت شغلي حسابرسان و انگيز

فتاري  علوم رهتحقيقات به عمل آمده در حوز. با مؤسسات حسابرسي آزمون شده است

اي منجر به افزايش  بيانگر آن است که باال بودن رضايت شغلي پرسنل به ميزان قابل مالحظه

تحقيقات انجام شده  اين رابطه در. شود ها مي سازمان  همكاري باه آنان براي ادامهانگيز

از اين رو با توجه به اين استدالل و تحقيقات  .]١٣[ است بوده حسابداران نيز معنادار توسط

  :کنيم  تحقيق را به شرح زير بيان ميهگذشته اولين فرضي

H1 : همکاري با مؤسسات حسابرسي ه آنان براي ادامه با انگيزحسابرسانرضايت شغلي 
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  . مثبت داردهرابط

  

  اقدامات سرپرستي
 خود به منظور ٤ ه شماره کميسيون تغيير در آموزش حسابداري در بياني١٩٩٣در پاييز 

  سابرسان تازه کار توجه به سه اقدام مهم سرپرستي يعني بهبود رضايت شغلي ح

 تقسيم کار صحيح را به .٣ فراهم ساختن شرايط کاري مناسب و .٢ هدايت و راهنمايي .١

هاي بعدي اين بخش چگونگي  در قسمت. ]٤[سرپرستان مؤسسات حسابرسي توصيه کرد 

 هشغلي حسابرسان و انگيزارتباط ميان هر يک از اين سه اقدام مهم سرپرستي با رضايت 

 همکاري با مؤسسات حسابرسي مورد بحث قرار گرفته است و فرضيات هآنان براي ادام

  .مربوطه نيز تدوين و ارائه شده است

  

  هدايت و راهنمايي
توجه سرپرستان به چگونگي احساس حسابرسان نسبت به محيط کار، اولين گـام بـراي                

دايراسميت و کوالسکي در تحقيق خود دريافتند       . ت کاري مناسب با آنان اس     هبرقراري رابط 

هـاي رسـمي و اداري       چـه سرپرسـتان از راهنمـايي       که در مؤسسات حسابرسي بزرگ چنـان      

 خود را با روابـط کـاري دوسـتانه همـراه            هفاصله بگيرند و راهنمايي حسابرسان زير مجموع      

ا اين حال سيگل دريافـت کـه        ب]. ۷[کنند   ها را بهتر فراهم مي      بهبود کارايي آن   هسازند، زمين 

اي راهنمايي رسمي حسابرسان تازه کاري که دو سال سابقه دارنـد،             از نظر حسابرسان حرفه   

رسمي براي راهنمايي   ها، استفاده از ساختار غير     مفيد است؛ اما با افزايش سنوات خدمت آن       

 عکـس   ه نتيجـ  وياتور در تحقيق خـود بـه      ]. ۱۲[تواند اثربخشي بيشتري داشته باشد       ها مي  آن

 رسمي و رضايت شغلي حـسابرسان،       او دريافت بين راهنمايي کامالً    . نتايج فوق دست يافت   

توانـد   چنين دريافت که چگونگي رفتـار سرپرسـتان مـي        وي هم . تري وجود دارد    قوي هرابط

نيـز در تحقيـق خـود         هربوهن ].۱۵[عامل مهمي در ارتباط با ميزان اضطراب کارکنان باشد          

ين چگونگي رفتار سرپرست و رضايت شغلي پرسنل ارتباط معنـاداري وجـود             دريافت که ب  

 نيز دريافتند کـه بـين چگـونگي رفتـار     )٢٠٠٠(و کالبو و همکارانش     ) ١٩٩٥(پتن  . ]۹ [دارد

و ] ۱۱[ها، ارتباط مثبت وجـود دارد         آن هسرپرستان و رضايت شغلي حسابرسان زير مجموع      

 و تحقيقات موجود بخش دوم فرضيات تحقيـق عبارتنـد   ها  از اين رو با توجه به استدالل    ]۶[

  :از



  ...ها براي  بررسي تأثير عوامل سرپرستي بر رضايت شغلي حسابرسان و انگيزة آن 

  

  

٢٣

H2a: هدايت و راهنمايي مناسب حسابرسان توسط سرپرستان با رضايت شغلي 

  . مثبت داردهحسابرسان رابط

H2b:حسابرسان براي ه هدايت و راهنمايي مناسب حسابرسان توسط سرپرستان با انگيز 

 .ت دارد مثبه همکاري با مؤسسات حسابرسي رابطهادام
  

  فراهم ساختن شرايط کاري مناسب

طور مستقيم بر  اضطراب به آور است؛ حسابرسي، اغلب يک محيط اضطراب محيط کار

کاري پرسنل،  تواند منجر به افزايش غيبت و کم گذارد و مي کارکنان و سازمان اثر منفي مي

 نارضايتي يکي از مهمترين موارد. ها شود نارضايتي شغلي و در نهايت استعفاي آن

هاي زماني  کاري در مؤسسات حسابرسي، وجود محدوديت کار از شرايط حسابرسان تازه

سوييني . ]١٣[ و ]٣[کاري زياد است  چنين ساعات اضافه جهت انجام مطلوب وظايف و هم

تواند منجر به کاهش رضايت  کنند که در اغلب موارد فشار کاري مي و پيرس اظهار مي

و سوييني و بويل دريافتند که چنين پتن، کالبو و همکارانش  هم. ]١٤[شغلي کارکنان شود 

  مثبت معناداري وجود داردهکاري مناسب و رضايت شغلي حسابرسان، رابط بين شرايط

هاي تحقيق  ها و تحقيقات موجود بخش سوم فرضيه با توجه به استدالل. ]١٣[ و ]۱۱[

  :عبارتند از

H3a:توسط سرپرستان با رضايت شغلي حسابرسان کاري مناسب  فراهم ساختن شرايط 

  . مثبت داردهرابط

H3b:حسابرسان براي هکاري مناسب توسط سرپرستان با انگيز  فراهم ساختن شرايط 

  . مثبت دارده همکاري با مؤسسات حسابرسي رابطهادام

  

  تقسيم کار صحيح
سان از کننده يکي از مهمترين داليل استعفاي حسابر اري غيرجذاب و خستهمحيط ک

کار صحيح و رضايت شغلي  در تحقيقات گذشته بين تقسيم. مؤسسات حسابرسي است

ها و  با توجه به استدالل. ]١٣[ و ]۱۱[، ]۶[پرسنل، ارتباط مثبت معناداري مشاهده شده است 

  :هاي تحقيق عبارتند از تحقيقات موجود بخش چهارم فرضيه

:H4a مثبت داردهشغلي حسابرسان رابط تقسيم کار صحيح توسط سرپرستان با رضايت .  

:H4bهمکاري با ه حسابرسان براي ادامه تقسيم کار صحيح توسط سرپرستان با انگيز 
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  . مثبت داردهمؤسسات حسابرسي رابط

  

   حسابرسيه مؤسسهانداز
 ديگر تحقيق حاضر به آزمون تفاوت احتمالي سطح اقدامات سرپرستي و ميزان هجنب

» مؤسسات حسابرسي خصوصي«و » ازمان حسابرسيس«رضايت شغلي حسابرسان در 

مؤسسات حسابرسي کوچک در مقايسه با مؤسسات حسابرسي بزرگ . اختصاص دارد

پذيري بيشتري براي انجام اقدامات الزم جهت باال بردن رضايت شغلي حسابرسان  انعطاف

ات گذشته نتايج تحقيق. شوند هاي کمتري نيز متحمل مي خود دارند و در اين ارتباط هزينه

بيانگر آن است که مؤسسات حسابرسي کوچک در مقايسه با مؤسسات حسابرسي بزرگ 

کند که حسابرسان  اردواين اذعان مي. ]۶[اند  شرايط کاري بهتر و متفاوتي را فراهم کرده

تازه کار شاغل در مؤسسات حسابرسي کوچک در مقايسه با مؤسسات حسابرسي بزرگ از 

 کاري با مديران و حتي شرکاي هدارند و امکان داشتن رابطتنوع کاري بيشتري برخور

حسابرسي را دارند؛ اما چنين فرصتي براي حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسي بزرگ 

عالوه بر اين، . ]۶[شود  ها پس از کسب تجربه و طي سلسله مراتب سازماني، ميسر مي سال

سابرسي بزرگ بيشتر از گارتنر و راح دريافتند که اضطراب کاري در مؤسسات ح

تواند به عدم رضايت شغلي حسابرسان  مؤسسات حسابرسي کوچک است و همين امر مي

  .]۸[شاغل در مؤسسات حسابرسي بزرگ دامن بزند 

 هکنند با بهبود نحو دهد که مؤسسات حسابرسي کوچک تالش مي شواهد نشان مي

 کاري منظم هع، برقراري رابطسرپرستي حسابرسان، ايجاد تنوع کاري، ارتقاي شغلي به موق

با شرکا، فراهم ساختن جو دوستانه در محيط کار و در نهايت افزايش رضايت شغلي 

بسياري از اين موارد با . ]۶[ها را بيشتر جذب کنند  التحصيالن دانشگاه حسابرسان، فارغ

 مرتبط استاقدامات سرپرستي توصيه شده از سوي کميسيون تغيير در آموزش حسابداري 

تواند منجر به افزايش رضايت شغلي حسابرسان در مؤسسات حسابرسي کوچک شود؛  و مي

  .ها براي مؤسسات حسابرسي بزرگ فراهم نيست در حالي که اين فرصت

، ]١١[نتايج تحقيقات پتن . اند از اين نظر، تحقيقات تجربي به نتايج متفاوتي رسيده

ضايت شغلي حسابرسان در مؤسسات  بيانگر آن است که ميزان ر]١٣[سوييني و بويل 

در حالي که نتايج تحقيق . حسابرسي کوچک بيشتر از مؤسسات حسابرسي بزرگ است

ها و نتايج تحقيقات  با توجه به استدالل. ]٦[کند  کالبو و همکارانش اين رابطه را تاييد نمي
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قدامات هاي تحقيق حاضر در ارتباط با تفاوت احتمالي سطح ا ياد شده، بخش آخر فرضيه

سرپرستي و رضايت شغلي حسابرسان در سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي 

  :باشد خصوصي مي

:H5a  سطح اقدامات سرپرستي در سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي خصوصي 

  .تفاوت دارد

:H5b سطح رضايت شغلي حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي و مؤسسات 

  .حسابرسي خصوصي تفاوت دارد

  

  ش تحقيقرو
متغيرهاي مستقل ( گيري متغيرهاي مربوط به سطح اقدامات سرپرستي براي اندازه

 تدوين و در تحقيقات ]١١[اي که توسط پتن  در مؤسسات حسابرسي از پرسشنامه) تحقيق

باشد   سؤال مي٢٢پرسشنامه شامل . ايم ، استفاده کرده]٦[کار گرفته شده است  هديگر نيز ب

 سؤال در ٧ سؤال در مورد هدايت و راهنمايي حسابرسان، ٩: شود م ميکه به سه دسته تقسي

براي ( تقسيم کار ه سؤال در ارتباط با نحو٦ساختن شرايط کاري مناسب و  ارتباط با فراهم

توانند  دهندگان مي پاسخ).  همين مقاله رجوع کنيد)۳( نگارهآشنايي بيشتر با اين سؤاالت به 

، پاسخ )خيلي زياد (٥تا ) خيلي کم (١ همقياس ليکرت با دامناساس هر يک از سؤاالت را بر

  . دهند

 همکـاري بـا     ه حـسابرسان بـراي ادامـ      هگيري ميزان رضايت شـغلي و انگيـز        هجهت انداز 

، ]١٠[ايـم    هـاپوک اسـتفاده کـرده   هاز پرسشنام) تحقيق متغيرهاي وابسته( حسابرسي همؤسس

گيـري   ه پرسش براي انداز٣ و شامل ]١٣[ تکار گرفته شده اس هب ديگر نيز که در تحقيقات

 همكاري بـا    ه حسابرسان براي ادام   هگيري انگيز   پرسش براي اندازه   ١ميزان رضايت شغلي و     

م تواننـد پرسـش مربـوط بـه انگيـزه تـداو            دهنـدگان مـي    پاسـخ . باشـد   حسابرسي مـي   همؤسس

ن فرصـت از    در اولـي   (١ هاساس مقيـاس ليکـرت بـا دامنـ         حسابرسي را بر   ههمکاري با مؤسس  

جـواب  ) حاضر نيستم کارم را با هيچ کـار ديگـري عـوض کـنم              (٧تا  ) دهم كارم استعفا مي  

 هگيـري ميـزان انگيـزه بـراي ادامـ          اين پرسش در تحقيقـات گذشـته نيـز بـراي انـدازه            . دهند

  .همکاري با مؤسسات مورد استفاده قرار گرفته است

باشـد کـه از سـازمان         سال مي  ۳اه تا    م ۶ کار   هداراي سابق  انتخابي شامل حسابرسان     هنمون

 ايران يک   يسازمان حسابرس .  حسابرسي خصوصي انتخاب شده اند     ه مؤسس ۲۳حسابرسي و   
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 شرکت با مسئوليت محدود محسوب ياگر چه اين سازمان از نظر قانون.  استيسازمان دولت 

و  اسـت    يالمللـ   بـزرگ بـين    ي حـسابرس  يهـا  شود، اما ساختار سازماني آن شبيه شـرکت        يم

ــه۱۲۸۰ يدارا ــد حرف ــه  ( اســت يا  کارمن مؤســسات  ). www.audit.org.irرجــوع شــود ب

. باشـند  ي مـ  يا  کارمنـد حرفـه    ۶۰ ي ال ۱۵ با   ي نيز از نظر اندازه، مؤسسات     ي خصوص يحسابرس

 در دسـترس    ي خـصوص  ي مؤسسات حسابرس  يا اطالعات بيشتر در ارتباط با کارمندان حرفه      

. دست آمده است   ه اين مؤسسات ب   ينبوده و اطالعات کسب شده از طريق مصاحبه با شرکا         

 ۹۰ پرسشنامه از حـسابرسان شـاغل در سـازمان حـسابرسي و              ۴۰ پرسشنامه،   ۱۳۰در مجموع   

 )۱( نگـاره . آوري شـده اسـت     پرسشنامه از حسابرسان شاغل در مؤسسات خصوصي، جمـع        

 حـسابرسي و سـطح تحـصيالت    هوط به جنسيت، نـوع مؤسـس  اطالعات جمعيت شناختي مرب  

هـاي تحقيـق از آزمـون معنـادار بـودن            بـراي آزمـون فرضـيه     . دهد  انتخابي را نشان مي    هنمون

ي هـا  مـون  آماري که جـزء آز  ه ميانگين دو جامع   هضريب همبستگي پيرسون و آزمون مقايس     

 ۳۰هاي تحقيـق بـيش از        ادهاگر چه تعداد د   . باشند، استفاده شده است    آماري پارامتريک مي  

توان از لحاظ آماري نرمال بودن توزيـع متغيرهـا را پـذيرفت، امـا بـراي                  باشد و مي   مورد مي 

مـان ويتنـي    ها از آزمون ضريب همبستگي کندال و آزمون آماري تجزيه و تحليل بيشتر داده  

تحقيـق دو   در ايـن    . هاي آماري ناپارامتريک هستند، نيز استفاده شـده اسـت          که جزء آزمون  

در مـدل اول رضـايت شـغلي حـسابرسان          . مدل رگرسيون چند متغيره نيز تعريف شده است       

هدايت و راهنمايي، فراهم ساختن شرايط کاري مناسب،        (عنوان تابعي از سه متغير مستقل        به

 ه حـسابرسان بـراي ادامـ      هدر مـدل دوم انگيـز     . در نظر گرفته شده اسـت     ) تقسيم کار صحيح  

هدايت و راهنمايي، فـراهم  (عنوان تابعي از سه متغير مستقل  حسابرسي به ههمکاري با مؤسس 

 هيـ و رضايت شغلي تعريف شده است کل      ) ساختن شرايط کاري مناسب، تقسيم کار صحيح      

  .  انجام شده استSPSSق با استفاده از نرم افزار ي تحقي آماريها آزمون
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   اطالعات جمعيت شناختي):۱( نگاره

  صددر  تعداد
  حجم نمونه

۱۳۰  ۱۰۰%  

  :جنسيت

  مرد

  زن

  

۱۰۲  

۲۸  

  

۷۹%  

۲۱%  

  :محل خدمت

  سازمان حسابرسي

  مؤسسات خصوصي

 
۴۰  

۹۰  

 

۳۱%  

۶۹%  

  :سطح تحصيالت

  ليسانس

  فوق ليسانس

  

۱۰۶  

۲۴  

 

۸۱%  

۱۹%  

  

  هاي تحقيق يافته
  .دهد  آمار توصيفي هر يک از متغيرهاي تحقيق را نشان مي)۲( نگاره

   آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق):۲( نگاره
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  متغيرها

۰۶/۳  ۱۲/۳  ۵۴/۳  ۴۶/۰  ۳۴/۰  ۵۸/۰  ۴۳/۳  ۵۸/۳  ۱۱/۳  LM )هدايت و راهنمايي(∗ 
۰۱/۳  ۸۲/۲  ۳۲/۳  ۵۱/۰  ۳۱/۰  ۵۷/۰  ۶۳/۳  ۸۷/۳  ۱۳/۳  WC) رايط كارش(∗ 
۵۲/۳ ۱۹/۳  ۸۵/۳  ۵۵/۰  ۳۷/۰  ۵۸/۰  ۵۴/۳  ۷۶/۳  ۰۳/۳  WA) تقسيم كار(∗ 
۲۲/۴  ۵۰/۴  ۸۴/۳  ۵۶/۰  ۳۶/۰  ۷۵/۰  ۸۸/۴  ۰۸/۵  ۴۵/۴  JS  )رضايت شغلي(∧ 
۶۰/۴  N/A N/A  ۹۸/۰  ۵۲/۰  ۱۳/۱  ۹۹/۴  ۲۴/۵  ۴۳/۴  IR  )انگيزه(+ 

ميـزان اعتبـار سـواالت      . باشـد  مـي ) خيلـي زيـاد    (۵تـا   ) خيلي کم  (۱ هاساس مقياس ليکرت با دامن    گيري بر    اندازه ∗

 و تقـسيم    ۸۴۶/۰، فراهم ساختن شـرايط کـار مناسـب          ۸۶۴/۰گيري متغير هدايت و راهنمايي       پرسشنامه براي اندازه  

  .باشد که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است  مي۸۴۰/۰کار صحيح 

گيـري   ميزان اعتبار سواالت پرسشنامه بـراي انـدازه    .  مي باشد  ۷ تا   ۱ هگيري بر اساس مقياس ليکرت با دامن        اندازه ∧

  . است که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است۷۴۷/۰متغير رضايت شغلي 

حاضـر نيـستم     (۷تـا   ) دهـم  در اولين فرصت از كارم اسـتعفا مـي         (۱ هاساس مقياس ليکرت با دامن    گيري بر     اندازه  +

 .باشدمي) کار ديگري عوض کنمکارم را با هيچ
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دهندگان  طور ميانگين اغلب پاسخ دهد که به  نشان مي)۲( نگارهنتايج ارائه شده در 

 آنان هو انگيز) ۷ تا ۱ هدر مقياس ليکرت با دامن۸۸/۴(اند  نسبت به شغل خود رضايت داشته

 همکاري با مؤسسات حسابرسي باال هبراي ادام) ۷ تا ۱ هدر مقياس ليکرت با دامن ۹۹/۴(

حسابرسان همچنين نسبت به سطح اقدامات سرپرستي، يعني هدايت و راهنمايي . بوده است

نظر مثبتي ) ۵۴/۳(و تقسيم کار صحيح ) ۶۳/۳(، فراهم ساختن شرايط کاري مناسب )۴۳/۳(

  .اند داشته

ساس باالترين ميانگين مربوط به آن پرسش ا ها بر بندي پرسش رتبه(بندي  نتايج رتبه

دهندگان  دهد كه اغلب پاسخ ، نشان مي)۳( نگاره سؤاالت پرسشنامه در ).انجام شده است

هاي کاري موجود را  سرپرستان محدوديت (١٢ ه ارائه شده در پرسش شمارهصحت گزار

ن کار، بر سرپرستان تا پايا (١٤ هو پرسش شمار) کنند به طور صريح و روشن بيان مي

اند و نسبت به صحت  را پذيرفته) کنند خوبي نظارت مي هکارهاي انجام شده توسط من ب

سرپرستان همواره از عملکرد مثبت من به نحو مناسب  (٤ ه ارائه شده در پرسش شمارهگزار

کنند  نحوي با من رفتار مي سرپرستان به (٥ هو پرسش شمار) کنند مطلع شده و آن را بيان مي

  .اند ، مخالف بوده)و کارمند موقت نيستم(يا هميشه در آن مؤسسه کار خواهم کرد که گو

  

  گيري سطوح اقدامات سرپرستي  اندازهه پرسشنام):۳( نگاره

  رتبه  ميانگين   مرتبط با اقدامات سرپرستيههاي پرسشنام ها و سؤال بخش

LM =هدايت و راهنمايي    

  ۱۳  ۵۳/۳  .کنند ه نحو صحيح ارزيابي مي سرپرستان به طور مستمر عملکرد من را ب.۱

نگر تجربه کاري من است، مستقيم بياطور غير  سرپرستان به نظرات من که به.۲

  .کنند توجه مي
۴۰/۳  ۱۸  

کنند ماهيت و  کنم، سرپرستان سعي مي  وقتي من نارضايتي خود را ابراز مي.۳

  .علت آن را جويا شوند
۴۲/۳  ۱۷  

 بيان را آن و شده مطلع مناسب نحو به من مثبت ردعملک از همواره سرپرستان .۴

  .کنند مي
۳۵/۳  ۲۲  

کنند که گويا هميشه در آن مؤسسه کار   سرپرستان به نحوي با من رفتار مي.۵

  ).صورت کارمند موقت هستم هکه ب نه اين(خواهم کرد 
۳۶/۳  ۲۱  

  ۲۰  ۳۷/۳  .کنمام را درک  هاي کاري آينده کنند تا موقعيت  سرپرستان به من کمک مي.۶

  ۱۹  ۳۸/۳  .ها و نظراتم را بيان کنم خواهند که برنامه  سرپرستان از من مي.۷

  =۹  ۵۷/۳  .کنند اي رفتار مي  سرپرستان در محيط کار همانند يک فرد حرفه.۸
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 گيري سطوح اقدامات سرپرستي  اندازهه پرسشنام):۳(نگاره ادامه 
  رتبه  ميانگين  مات سرپرستي مرتبط با اقداهبخش ها و سؤال هاي پرسشنام

سرپرستان براي انجام صحيح کار، ارزش قائل هستند و از اهميت آن براي  .۹

  .کارفرما و جامعه آگاهي دارند
۵۴/۳  ۱۲  

WC =فراهم ساختن شرايط كاري مناسب      

 سرپرستان براي انجام صحيح کارهاي واگذار شده به من، توضيحات کافي را .١٠

  .کنند بيان مي
۶۲/۳  ۵=  

نحو مطلوب انجام دهم، وقت کافي  که بتوانم وظايفم را به سرپرستان براي اين .۱۱

  .دهند به من تخصيص مي
۵۸/۳  ۸  

هاي کاري موجود را به طور صريح و روشن بيان   سرپرستان محدوديت.١٢

  ).هاي مالي جمله محدوديتاز (کنند  مي
۷۷/۳  ۱  

ه به من با کل کار را به خوبي  سرپرستان ارتباط بين کارهاي واگذار شد.١٣

  .كنند تشريح مي
۵۷/۳  ۹=  

خوبي نظارت  ه سرپرستان تا پايان کار، بر کارهاي انجام شده توسط من ب.١٤

  .کنند مي
۶۸/۳  ۲  

دستان خود تقسيم  طور منصفانه بين زير ها را به ها و مسئوليت  سرپرستان فرصت.١٥

  .کنند مي
۶۴/۳  ۳  

  =۵  ۶۲/۳ . استرس و اضطراب محيط کاري را به حداقل برسانندکنند  سرپرستان سعي مي.١٦

WA =تقسيم كار صحيح      

دست آورم،  ه سرپرستان به محض آنکه توانايي انجام فعاليتهاي جديد را ب.١٧

  .کنند هاي جديدي را به من اعطا مي مسئوليت
۵۹/۳  ۷  

  ۱۵  ۴۹/۳  .دهند من ميهاي گفتاري را به   سرپرستان حداکثر فرصت استفاده از مهارت.١٨

  ۱۱  ۵۵/۳  .دهند هاي نوشتاري را به من مي  سرپرستان حداکثر فرصت استفاده از مهارت.١٩

  ۱۴  ۵۰/۳  .دهند هاي انتقادي را به من مي  سرپرستان حداکثر فرصت استفاده از مهارت.٢٠

  ۱۶  ۴۵/۳  .دهند هاي تحليلي را به من مي کارگيري تکنيک ه سرپرستان حداکثر فرصت ب.٢١

هاي ارتباطي، انتقادي و تحليلي  کنند تا مهارت  سرپرستان به من کمک مي.٢٢

  .خود را بهبود بخشم
۶۳/۳  ۴  

  

  ها آزمون فرضيه
 اول از آزمون معنادار بودن ضريب همبستگي و آزمون آماري ه فرصي۷براي آزمون 

  .ه است ارائه شد)۴( نگارهناپارامتريک تاوکندال استفاده و نتايج آزمون در 
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   اوله فرضي٧ نتايج آزمون ):۴( نگاره

   ه آنان براي ادامهآزمون همبستگي ميان رضايت شغلي حسابرسان و انگيز: بخش الف
  )H1(همکاري با مؤسسات حسابرسي 

  آزمون آماري ناپارامتريک  آزمون آماري پارامتريک

  متغير
ضريب همبستگي 

  پيرسون
سطح معني 

  .sigداري 
ضريب 

 همبستگي تاو
  کندال

سطح معني 
  داري
sig.  

  ۰۰۰/۰  ۶۹۵/۰  ۰۰۰/۰  ۷۵۴/۰  رضايت شغلي

  
  )H4a ,H3a , H2a(آزمون همبستگي ميان اقدامات سرپرستي و رضايت شغلي : بخش ب
  آزمون آماري ناپارامتريک  آزمون آماري پارامتريک  متغير

  ۰۰۰/۰  ۵۹۶/۰  ۰۰۰/۰  ۷۶۷/۰  هدايت و راهنمايي

  ۰۰۰/۰  ۶۷۱/۰  ۰۰۰/۰  ۷۹۸/۰  شرايط کار مناسب

  ۰۰۰/۰  ۴۹۸/۰  ۰۰۰/۰  ۶۹۸/۰  تقسيم کار صحيح

  
   ه حسابرسان براي ادامهآزمون همبستگي ميان اقدامات سرپرستي و انگيز: بخش ج

  )H2b,H3b,H4b(همکاري با مؤسسات حسابرسي 

  متغير
آزمون آماري 
  پارامتريک

سطح معني 
  داري
sig.  

ضريب 
همبستگي تاو 

  کندال

سطح معني 
  داري
sig.  

  ۰۰۰/۰  ۵۳۰/۰  ۰۰۰/۰  ۷۱۸/۰  هدايت و راهنمايي

  ۰۰۰/۰  ۵۹۱/۰  ۰۰۰/۰  ۶۸۲/۰  شرايط کار مناسب

  ۰۰۰/۰  ۴۳۶/۰  ۰۰۰/۰  ۶۰۴/۰  تقسيم کار صحيح

  

 آنان هدهد که بين رضايت شغلي حسابرسان و انگيز  اول نشان ميه آزمون فرضيهنتيج

 مثبت معناداري وجود ه رابطاطمينان% ٩٩ حسابرسي در سطح ه همکاري با مؤسسهبراي ادام

اطمينان بين هر سه % ٩٩ همچنين در سطح). H1 آماريه بخش الف، فرضي)۴( نگاره(دارد 

 آماري ه، فرضيب  بخش)۴( نگاره(دسته از اقدامات سرپرستي و رضايت شغلي حسابرسان 

H4a ,H3a , H2a (حسابرسي ه همکاري با مؤسسه آنان براي ادامهو انگيز )خش  ب)۴( نگاره

 هنتايج آزمون مقايس.  مثبت معناداري وجود داردهرابط) H2b, H3b, H4b آماري هج، فرضي

 ارائه )۵( نگارهميانگين متغيرها در سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي خصوصي در 

کنيد ميانگين هر يک از متغيرهاي   مالحظه مي)۲( نگارهطور که در  همان. شده است
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تي و رضايت شغلي حسابرسان در مؤسسات حسابرسي خصوصي مربوط به اقدامات سرپرس

نتايج آزمون آماري پارامتريک و ناپارامتريک در مورد . بيشتر از سازمان حسابرسي است

 هر هدهد که ميانگين انداز  ارائه شده است نيز نشان مي)۵( نگارهها که در   ميانگينهمقايس

در سازمان ) H5b هفرضي( رضايت شغلي و همچنين ميزان) H5a هفرضي(سه اقدام سرپرستي 

  .داري متفاوت است طور معنا حسابرسي و مؤسسات حسابرسي خصوصي به

  

   ميانگين متغيرها در سازمان حسابرسي و ه نتايج آزمون مقايس):۵( نگاره

  )H5b و H5a هآزمون فرضي(مؤسسات حسابرسي خصوصي 

  ميانگين
  آزمون پارامتريک

tبراي گروه هاي مستقل   
  زمون ناپارامتريکآ

  مان ويتني

  

ي
رس
ساب
 ح
ن
زما
سا

ي   
رس
ساب
 ح
ت
سا
ؤس
م

ي
وص
ص
خ

  

ار
آم

  t ه

ي
ار
 د
ي
معن

ح 
سط

  
Si
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ار
آم

 z ه

ي
ار
 د
ي
معن

ح 
سط

  
si

g.
  

  ۰۰۰/۰  ‐۹۴۹/۳ ۰۰۱/۰ ‐۴۵۳/۳  ۵۸/۳  ۱۱/۳  هدايت و راهنمايي

 ‐۲۰۳/۶  ۸۷/۳  ۱۳/۳  شرايط کار مناسب
۰۰۰/۰  

۴۵۸/۵‐  
۰۰۰/۰  

 ‐۴۲۵/۵  ۷۶/۳  ۰۳/۳  تقسيم کار صحيح
۰۰۰/۰  

۵۰۰/۵‐  
۰۰۰/۰  

  ۰۰۰/۰  ‐۷۰۹/۴  ۰۰۰/۰ ‐۷۷۶/۴  ۰۸/۵  ۴۵/۴  رضايت شغلي

  
  تجزيه و تحليل رگرسيون

در مدل اول رضايت . متغيره نيز تعريف شده استيق دو مدل رگرسيون چنددر اين تحق

هدايت و راهنمايي، فراهم ساختن (عنوان تابعي از سه متغير مستقل  شغلي حسابرسان به

 هدر مدل دوم انگيز. تعريف شده است)  مناسب، تقسيم کار صحيحشرايط کاري

عنوان تابعي از سه متغير مستقل   حسابرسي بهه همکاري با مؤسسهحسابرسان براي ادام

و رضايت ) هدايت و راهنمايي، فراهم ساختن شرايط کاري مناسب، تقسيم کار صحيح(

  .شغلي تعريف شده است
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  ل واريانس نتايج تجزيه و تحلي: )۶( نگاره

  JS = α + β1 LM + β2 WC + β3 WA                            :مدل اول

  
  عاليم

  مورد انتظار
  ضرايب

  خطاي
  استاندارد

  سطح معني داري
sig.  

  ۰۰۰/۰  ۲۰۷/۰  ۵۰۰/۱    مقدار ثابت

LM =۰۰۰/۰  ۰۹۳/۰  ۳۸۱/۰  +  هدايت و راهنمايي  

WC= ۰۰۰/۰  ۰۹۳/۰  ۴۴۸/۰  +  شرايط كار  

WA=۱۲۴/۰  ۰۸۲/۰  ۱۲۶/۰  +   كار تقسيم  

                          ۰۰۰/۰     Signif. F= ۵۱۹/۹۲    F= ۶۸۰/۰ =R2 تعديل شده   

    IR= α + β1 LM + β2 WC + β3 WA + β4 JS:                      مدل دوم

  
  عاليم

  مورد انتظار
  ضرايب

  خطاي
 استاندارد

  سطح معني داري
sig.  

  ۸۰۹/۰  ۳۶۳/۰  ۰۸۸/۰    مقدار ثابت

LM =۰۰۳/۰  ۱۴۶/۰  ۴۳۸/۰  +  هدايت و راهنمايي  

WC= ۳۸۹/۰  ۱۴۸/۰  ۱۲۸/۰  +  شرايط كار  

WA=۹۸۰/۰  ۱۲۱/۰  ۰۰۳/۰  +   تقسيم كار  

JS= ۰۰۰/۰  ۱۳۱/۰  ۵۹۹/۰  + رضايت شغلي  

۰۰۰/۰    Signif. F= ۷۴۱/۵۰   F=    ۶۰۷/۰ = R2تعديل شده   

  

دهد که سه   نشان مي)۶( نگارهگرسيون در نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دو مدل ر

 ٦١ درصد از تغيير در رضايت شغلي حسابرسان و ٦٨دسته از اقدامات سرپرستي در مجموع 

 حسابرسي را توجيه ه همکاري با مؤسسه حسابرسان براي ادامهدرصد از تغيير در انگيز

 ساختن شرايط فراهم«و » هدايت و راهنمايي«از سوي ديگر در رگرسيون اول، . کند مي

. دار است در تبيين رضايت شغلي حسابرسان تازه کار معني% ٩٩در سطح » کاري مناسب

در تبيين % ٩٩در سطح » رضايت شغلي«و » هدايت و راهنمايي«چنين در رگرسيون دوم،  هم

  . دار است  حسابرسي متبوع معنيه همکاري با مؤسسه حسابرسان تازه کار براي ادامهانگيز

  

  گيري يجهبحث و نت
 و تقسيم كار  ميانگين ميزان هدايت و راهنماييدهد كه نتايج اين تحقيق نشان مي

 است و ميانگين ميزان فراهم در آمريكا] ۱۱[ نتايج تحقيق پتن صحيح، تا حدي كمتر از
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چنين  هم.  بيشتر استين تحقيق، در مقايسه با تحقيق ويساختن شرايط كاري مناسب در ا

دهد كه ميانگين سطح هر سه  در استراليا نشان مي] ۶[ و همکارانش نتايج تحقيق كالبو

هدايت و راهنمايي، فراهم ساختن شرايط كاري (ها  اقدامات سرپرستي در تحقيق آن

 نتايج تحقيق هدر نهايت مقايس. ، كمتر از تحقيق حاضر است)مناسب، تقسيم كار صحيح

در ايرلند، بيانگر آن است كه سطح ] ۱۳[حاضر با تحقيق انجام شده توسط سوييني و بويل 

هدايت و راهنمايي، فراهم (ها  اقدامات سرپرستي در تحقيق حاضر بيشتر از تحقيق آن

تفاوت در سطح اقدامات  .باشد مي) ساختن شرايط كاري مناسب، تقسيم كار صحيح

تواند ناشي از تفاوت در شرايط  گردد، مي سرپرستي که در تحقيقات مختلف مشاهده مي

  .اقتصادي، اجتماعي آن کشورها و يا تفاوت در زمان انجام اين تحقيقات باشد

ميانگين سطح رضايت شغلي حسابرسان در تحقيق حاضر بزرگتر از نتايج تحقيق 

ن ميانگين سطح يچن هم .باشد مي] ۶[و تحقيق كالبو و همکارانش ] ۱۳[سوييني و بويل 

ات حسابرسي در اين تحقيق در مقايسه با  همكاري با مؤسسه حسابرسان براي ادامهانگيز

اين متغير در تحقيق پتن ]. ۱۳[تحقيق سوييني و بويل در ايرلند تا حدي رقم بزرگتري است 

  .سنجش نشده است] ۶[و کالبو و همکارانش ] ۱۱[

در تحقيقات خود تفاوت معناداري در ارتباط با ] ۶[و كالبو و همکارانش ] ۱۱[پتن 

چنين ميزان رضايت شغلي حسابرسان در  رايط كاري مناسب و همميزان فراهم ساختن ش

ها  نتايج تحقيقات آن. مؤسسات حسابرسي بزرگ و مؤسسات حسابرسي كوچك دريافتند

چنين ميزان رضايت شغلي  بيانگر اين بود كه ميزان فراهم ساختن شرايط كاري مناسب و هم

در . ابرسي بزرگ استحسابرسان در مؤسسات حسابرسي كوچك بهتر از مؤسسات حس

چنين ميزان رضايت  تحقيق حاضر نيز در ارتباط با هر سه دسته از اقدامات سرپرستي و هم

شغلي حسابرسان، در سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي خصوصي، تفاوت معناداري 

مشاهده شد و رعايت هر يك از سه دسته از اقدامات سرپرستي و رضايت شغلي 

  . ت حسابرسي خصوصي بهتر از سازمان حسابرسي ايران بودحسابرسان، در مؤسسا

  

  پيشنهاد
نتايج اين تحقيق وجود ارتباط معنادار ميان هر سه دسته از اقدامات سرپرستي و رضايت 

. دهد  همکاري با مؤسسات حسابرسي را نشان ميه آنان براي ادامهشغلي حسابرسان و انگيز

 هكار و با توجه به وجود رابط ش حسابرسان تازهبا توجه به هزينه باالي استخدام و آموز
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 ه آنان براي ادامهمعنادار ميان عوامل سرپرستي با رضايت شغلي حسابرسان و همچنين انگيز

همكاري با مؤسسات حسابرسي، مديران مؤسسات حسابرسي بايد نسبت به مواردي كه 

توجه بيشتر به اين . باشنداند، توجه بيشتري داشته  حسابرسان نارضايتي خود را اعالم كرده

تواند منجر به افزايش رضايت شغلي  دسته از اقدامات سرپرستي و بهبود اجراي آن مي

چنين بهبود  ها و هم حسابرسان و کاهش ميزان استعفاي آنان و در نتيجه کاهش هزينه

  .وري کارکنان در مؤسسات حسابرسي گردد بهره

وصي در مقايسه با حسابرسان سازمان حسابرسان تازه کار در مؤسسات حسابرسي خص

لذا سازمان . اند حسابرسي نسبت به اجراي اقدامات سرپرستي رضايت بيشتري داشته

وري حسابرسان تازه کار خود بايد  حسابرسي نيز براي افزايش رضايت شغلي و بهبود بهره

ه بيشتري نسبت به اجراي هر سه دسته از اقدامات سرپرستي مورد اشاره در اين تحقيق توج

  .داشته باشند

 درصد از تغييرات در رضايت ۶۸متغيرهاي مستقل تعريف شده در اين تحقيق تنها 

 ه همکاري با مؤسسه حسابرسان براي ادامه درصد از تغييرات در قصد و انگيز۶۱شغلي و 

بنابراين، طي تحقيقات آتي و به خصوص با استفاده از روش . کند حسابرسي را توجيه مي

چنين در اين  هم. بايد سعي شود ساير متغيرهاي تأثيرگذار شناسايي و آزمون گرددمصاحبه 

 متغيرهاي تحقيق در سازمان حسابرسي و مؤسسات هتحقيق تفاوت معناداري بين انداز

در تحقيقات آتي بايد داليل وجود اين اختالف . حسابرسي خصوصي مشاهده شده است

 يق حاضر دارايرلند و تحقيا، ايکا، استرالير آمرقات انجام شده ديج تحقينتا. بررسي شود

 يموضوعات تواند يم ها تفاوت نيا وجود ليدال يبررس که باشد يم ييها تفاوت و ها مشابهت

  . باشديقات آتي تحقيبرا

در نهايت بايد توجه داشت که در ايران امنيت شغلي، بيشتر از هر متغير ديگري مورد 

هاي دولتي از جمله سازمان حسابرسي بيشتر  لي در سازمانتوجه کارمندان است و امنيت شغ

 تأثير امنيت شغلي بر همطالع. از امنيت شغلي در مؤسسات حسابرسي خصوصي است

  .تواند موضوع جالبي براي تحقيقات آتي باشد رضايت شغلي حسابرسان نيز مي
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