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 چکیده
نقش مداخله ارزش شخصي  تاکيد بر قضاوت اخالقي با استقالل بر و درک اصول اخالقي اين تحقيق به بررسي تاثير

همبستگي مبتني بر مدل معادالت  -حسابرسان پرداخته است. تحقيق حاضر، تحقيقي کاربردي، از لحاظ روش، توصيفي
رد مطالعه از کارکنان موسسات ساختاري و از جنبه گردآوري اطالعات، پيمايشي مبتني بر ابزار پرسشنامه است. نمونه مو

پرسشنامه دريافت و مبناي تحليل آماري قرار  486حسابرسي در مشهد انتخاب  شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس تعداد 
گرفت. جهت آزمون فرضيه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معني داري پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل 

داري ضرايب با استفاده از نرم افزار اسمارت پي ال اس بررسي   با تبيين فرضيه ها در حالت تخمين استاندارد و معنيپيشنهادي 
معناداري وجود دارد. استقالل  درک اصول اخالقي بر قضاوت اخالقي تاثيردر سطح خطاي پنج درصد نشان داد؛ گرديد. نتايج 
نقش مداخله ارزش  تاکيد بر قضاوت اخالقي با وجود دارد. درک اصول اخالقي بر معناداري قضاوت اخالقي تاثير حسابرسان بر

نقش مداخله ارزش شخصي  تاکيد بر قضاوت اخالقي با شخصي حسابرسان تاثيرمعناداري وجود دارد. استقالل حسابرسان بر
 معناداري وجود دارد. حسابرسان تاثير

  .ش شخصي حسابرساناصول اخالقي، قضاوت اخالقي، ارز: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
       مورد نياز سرمايه گذاران و اعتباردهندگان يک شرکت را تامين مي کند.  العاتورت هاي مالي بخش عمده اي از اطص
حسابرسي صورت هاي مالي امري . چنين سطح اعتمادي به صورت هاي مالي، نقش حسابرسان نيز حياتي است اساس بر

هاي مالي حسابرسي شده مي تواند اين اطمينان را براي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان فراهم ضروري است، زيرا صورت 
بنابراين حسابرسي صورت هاي مالي مي تواند ارزش افزوده  .معتبر و قابل اتکا در اختيار آنها قرار مي گيرد العاتيکند که اط
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مستقيم کيفيت  مات حسابرسي و عدم امکان مشاهدهاهميت خد اقتصادي را براي يک شرکت به وجود بياورد. با در نظر گرفتن
توجه  (. با4314 همکاران، )برزيده وحسابرسي، پيدا کردن روشي اثر بخش براي کنترل کيفيت حسابرسي امري ضروري است 

کافي حرفه اي مهارت باصالحيت  حسابرسان بايد از، ماهيت مسايل موجود محيط حسابرسي و به تضاد منافع حاکم بر
تاريخي  ابعاد اين مفهوم در ادبيات و تحقيقات پيشين وجود ندارد. بررسي سير اين وجود، تعريف يکساني از برخوردار باشند. با

پاسخگويي دارد )بروکس  گسترش ابعاد آن به مفاهيمي مانند مهارت هاي ارتباطي، دانش مديريت و حکايت از اين مفهوم نيز
نوان ه عآيين رفتارحرفه اي ب ات پيشين به صالحيت حرفه اي که در استانداردهاي حسابرسي و(. در تحقيق2149 همکاران، و

داده شده است. و بعد اخالقي مهارت حسابرسان فقط به  آن يادشده، کمتربها عوامل کليدي مهارت حسابرسان از يکي از
(. لزوم رعايت اخالق حرفه اي در 2143 کانگ،حرفه اي محدود شده است ) رعايت حداقل استانداردهاي موجود در آيين رفتار

         اهميت اين موضوع اطمينان  حرفه حسابرسي از اهميت بااليي برخوردار است. با توجه به تمامي حرفه ها از جمله
        نسبت به درستکاري و  هاي مالي حسابرسي شده تمامي استفاده کنندگان از صورت سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و

از ميان   2111سال  گزارشي با عنوان شفافيت بين المللي که در قرار گرفته است. در بي طرفي حسابرسان مورد شک و ترديد
ه از لحاظ گرفت، کشور ايران به همراه کشور عراق در پايين ترين و بدترين جايگا کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا انجام

، از بين رفتن اخالق و جهت گيري هاي اخالقي افراد مي تواند در نتيجه خصوصي سازي فساد ماليفساد مالي قرار گرفت. 
به عقيده اقتصاددانان، در فضاي رقابتي بازار، بنگاه ها براي عقب نماندن در رقابت در صدد حداکثر کردن  .اقتصاد به وجود آيد

(. از آنجايي که 2146 همکاران، )نار و منافع خود هستند و براي اين منظور ممکن است حدود اخالقي را رعايت نکنند
ي برد، احتمال عدم رعايت مصاديق اخالق و جهت گيري خصوصي سازي بازار حسابرسي در دوران ابتدايي خود به سر م

اخالقي در اين بازار توسط حسابرسان وجود دارد. هم چنين، با توجه به ضعف هايي که در تدوين قوانين و ضوابط حاکم بر 
  يز بعيد نيست.اقتصاد کشور است، امکان سوء استفاده از اين قوانين توسط افرادي که ملزم به رعايت اين قوانين مي باشند ن

موجب تضعيف حرفه ي حسابرسي شد. اين شکست ها همچنين موجب تضعيف اعتماد به  جهاني شرکت هاي شکست هاي
 )بني و شود حسابرسان و در نتيجه باعث شد که موضوعات اخالقي و استقالل به موضوع اصلي در تحقيقات حسابداري تبديل

و در نتيجه سؤاالت جدي در  قرارگرفت قادمورد انت ورشکستگي شرکت ها مورد حسابرسان درعدم هشدار  (.2141 ،4همکاران
مورد کيفيت و قابليت اعتماد به اطالعات حسابرسي شده پيش آمد. مردم همچنين رفتار اخالقي حسابرسان را زير سؤال بردند 

    هدف اصلي قوانين و استاندارد هاي جديد حسابرسي افزايش . زيرا آن ها مسئول حفاظت از منافع ذي نفعان مي باشد
رغم افزايش توجه متخصصان و  فعاليت هاي اخالقي و کارآمد در انجام وظايف حسابرسان مي باشد. با اين حال، علي

(. حسابرساني 2141 ،2)کالينان کارشناسان، گزارش ها مبني بر رفتار ها و اعمال غير اخالقي در حرفه ي حسابرسي ادامه دارد
که کم گزارش مي دهند تحت تأثير قرار دارند، اين فشار ها مربوط به بودجه هاي حسايرسي شده، قابليت پذيرش اخالقي 

 همکاران، و 3گرايش هاي کم تر از حد حسابرسان و تأثير همکاران و مديران ارشد بر رفع مشکالت اخالقي مي باشد )بارنيکوا
2149.) 
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 پژوهشپیشینه 
نقش مداخله  تاکيد بر قضاوت اخالقي با استقالل بر و درک اصول اخالقي در تحقيقي تحت عنوان( 2148)همکاران  و واران

نقش مداخله ارزش  تاکيد بر قضاوت اخالقي با استقالل بر ودرک اصول اخالقي  به بررسي تاثير ارزش شخصي حسابرسان
 اندونزي پرداختند. درک اصول اخالقي و استقالل حسابرسان برحسابرس جامعه حسابرسان  314شخصي حسابرسان بين 

 تاکيد بر قضاوت اخالقي با مثبت و معناداري وجود دارد. درک اصول اخالقي و استقالل حسابرسان بر قضاوت اخالقي تاثير
 نقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير مثبت و معناداري وجود دارد.

فت( و ميزان ژوهشي به عنوان تأثيرات جهت گيري اخالقي، تهديد استقالل )فاکتور مربوط به باپ در (2144) همکاران رازاني و
تصميم گيري حسابرسان با استفاده از مدل مشروط تصميم گيري اخالقي جونز در مالزي مورد بررسي اخالقيات بر فرآيند 

اهميت اخالقي در حسابرسان بر فرآيند تصميم گيري که بيان مي کند، تهديد استقالل، جهت گيري اخالقي و ميزان . پرداختند
جهت گيري اخالقي ، رابطه ي بين ان مي دهد که ميزان اهميت اخالقياخالقي تأثير مثبت مستقيم دارد. نتايج همچنين نش

مي کند. حسابرساني که م گيري اخالقي حسابرسان را تعديل حسابرسان و همچنين تهديد نفع شخصي حسابرس بر تصمي
تري  گيري اخالقي قوي دارند و نسبي گرا هستند در مقايسه با ايده آليست ها، تصميم گيري هاي اخالقي نامطلوب جهت

       برجسته شدن تأثير  ليل کاهش حساسيت هاي اخالقي موجباهميت اخالقي به د دارند. عالوه بر اين، پايين بودن
 تصميم گيري حسابرسان مي شوند. 

پژوهشي به عنوان عوامل موثر بر گزارش هاي کم حسابرسان پرداختند.  بيان نمودند که  در (2149) زا پايکبارنيکوآ و اسپينو
حسابرساني که گزارش هاي کمتري مي دهند تحت تأثير قرار دارند، اين فشار ها مربوط به بودجه هاي حسابرسي شده، 

      ر همکاران و مديران ارشد بر رفع مشکالت اخالقي قابليت پذيرش اخالقي گرايش هاي کم تر از حد حسابرسان و تأثي
 مي باشد.

       اخالقي بيان نمودند که، احتمال  جهت گيري پژوهشي به عنوان رفتارهاي اخالقي بر در (2143) وودباين و همکاران
       رفتار هاي غير اخالقي در کارمنداني که نسبي گرا تر هستند، بيشتر مي باشد. يعني کارمندي که جهت گيري اخالقي 

فردي که جهت گيري اخالقي نسبي گرايي دارد، احتمال اين که مرتکب رفتار هاي غير اخالقي با مقايسه  ايده آليستي دارد
  . شود، بيشتر است
پژوهشي به عنوان درک حسابرسان از موضوعات اخالقي بر قضاوت هاي اخالقي بيان نمودند که  ( در2141) زکريا و همکاران

حسابرس از شرکت هاي حسابرسي مالزي دريافتند که درک حسابرسان از موضوعات اخالقي بر  291بر اساس پاسخ هاي
ادي که محتواي اخالقي يک وضعيت خاص را قضاوت هاي اخالقي تأثير مثبت دارد. در مجموع اين پژوهش ها دريافتند افر

 . تشخيص مي دهند، قضاوت هاي اخالقي بيشتري دارند
پژوهشي به عنوان رابطه بين جهت گيري اخالقي، دانش و تالش را بر قضاوت  در (2111) جوهايدا جوهري و سانوسي

اين  ي و قضاوت آنان وجود دارد. عالوه برتالش حسابرسان مالزياي حسابرسان بيان نمودند که رابطه معني داري بين دانش و
نتايج حاکي از اين بود که تفاوت در جهت گيري اخالقي يک فرد، در پيش بيني قضاوت وي در زمينه حسابرسي بي اهميت 

 است.
طراحي  به بررسي طراحي و تبيين الگوي هويت در قضاوت حسابرسي تحقيقي تحت عنوان در( 4314) همکاران برزيده و
. رويکرد بخش کيفي، مبتني بر نظريه داده بنياد پرداختندهويت در قضاوت حسابرسي از طريق روش آميخته اکتشافي الگوي 
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نفر از شرکاي موسسات حسابرسي، مديران جامعه حسابداران  44است. ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبه نيمه ساخت يافته با 
ر که با روش نمونه گيري گلوله برفي انتخاب شدند و روش تجزيه و تحليل رسمي ايران و مديران سازمان بورس و اوراق بهادا

مقوله محوري هويت در قضاوت حسابرسي است که در چهار بعد ويژگي هاي فردي، دانش، . اطالعات تحليل محتوا بود
يط ميانجي، راهبردها مهارت و تجربه و ويژگي هاي موسسه حسابرسي، تحليل و با توجه به شرايط علي، شرايط زمينه اي، شرا

و پيامدها تدوين و مدل نهايي ارائه شد. در بخش کمي، فرضيه هاي تحقيق تدوين و براي آزمون آنها پرسشنامه اي طراحي و 
نفر از حسابرساني که در بخش کيفي مشارکت نداشتند، گردآوري و آزمون فرضيه ها با روش معادالت  416اطالعات توسط 

صورت پذيرفت. نتايج مرحله کمي نشان داد که شرايط محيطي بر هويت در قضاوت  PLS از نرم افزارساختاري و با استفاده 
همچنين هويت در قضاوت حسابرسي بر برجستگي و قدرت . اي تاثيرگذار است حسابرسي و برجستگي و قدرت هويت حرفه

هاي  ارتقاي سطح کيفي حسابرسي و پيامدهويت حرفه اي تاثيرگذار است. در نهايت، برجستگي و قدرت هويت حرفه اي بر 
 .کالن و ملي در حوزه حسابرسي تاثيرگذار مي باشد

)حسابرسان  بررسي رابطه موضوعات اخالقي حرفه اي و نيت و قضاوت حسابرسان در تحقيقي تحت عنوان (4314) قاسميان
بين مراحل فرايند تصميم گيري حسابرسان  رابطه به بررسي (داخلي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده شده است تا رابطه بين متغيرهاي تحقيق مورد ( 4184مي باشد. و از مدل چهار مرحله اي فرايند تصميم گيري رست )

د بررسي قرار گيرد. که به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از پرسش نامه اي که متشکل از سه سناريوي اخالقي مي باش
     )روايي(  بررسي پايايي پرسش نامه از روش ضريب آلفاي کرونباخ و به منظور تعيين اعتبار . منظوراستفاده شده است

نامه اوليه توزيع شد و پس از کسب نظر   پرسش نامه از نظر متخصصان استفاده شده، بدين صورت که ابتدا تعدادي پرسش
جامعه آماري تحقيق حاضر کليه  انجام و براي توزيع نهايي آماده شد. نامه  متخصصان اصالحات مورد نياز در پرسش

حسابرسان، مديران و پرسنل سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشند که با 
   ل از تجريه و تحليل نتايج حاص پرسش نامه بين افراد عضو نمونه آماري توزيع گرديد. 242توجه به فرمول کوکران تعداد 

پرسش نامه نشان مي دهد بين نيت اخالقي و قضاوت اخالقي حسابرسان با حساسيت اخالقي حسابرسان رابطه  242داد هاي 
مثبت معناداري وجودارد بطوري که هر چه قضاوت اخالقي حسابرسان در سطح بااليي قرار داشته باشد، نيت اخالقي آنها نيز 

دارد. اين نتايج نشان مي دهد که بين قضاوت اخالقي و نيت اخالقي حسابرسان نيز رابطه مثبت و در سطح بااليي قرار 
معناداري وجود دارد. بطوري که حسابرساني که از حساسيت اخالقي باالتري برخوردارند در هنگام تصميم گيري در شرايط 

که اين نيز به نوبه خود موجب افزايش نيت  چالش هاي اخالقي قضاوت اخالقي بيشتري در تصميمات خود اعمال نموده
 .اخالقي آنها مي گردد

عوامل به بررسي  اي رهاي وارده بر حسابرسان و قضاوت حرفهفشا عوامل موثر بر (، در تحقيقي تحت عنوان4319) عموزاد
پيرسون، تحليل عاملي،  هاي آماري همبستگي . از روشپرداختند اي آنان رهاي وارده بر حسابرسان و قضاوت حرفهموثر بر فشا

تي استيودنت و تحليل واريانس براي آزمون فرضيات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه افراد 
نفر بودند و  9111باشد که تقريبا  شاغل در موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي با رتبه باالتر از حسابرس مي

پرسشنامه صورت  481وي نفر برآورد گرديد، که در نهايت تحليل آماري بر 394از فرمول کوکران معادل  تعداد نمونه با استفاده
ها نشان داد که بين اندازه موسسه و تجربه حسابرس با فشارهاي وارده بر حسابرسان رابطه معکوس و  گرفت. نتايج يافته
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داري وجود  ها، رابطه مستقيم و معنا اي آن برس با قضاوت حرفهمعناداري وجود دارد و همچنين بين اندازه موسسه و تجربه حسا
 .دارد

تأثير ايدئولوژي اخالقي بر به بررسي  ايدئولوژي اخالقي بر قضاوت اخالقي حسابرسان در تحقيقي تحت عنوان (4316) اميني
روش تحقيق توصيفي تحليلي مي باشد.  4316دوره زماني پژوهش حاضر سال . قضاوت اخالقي حسابرسان در ايران مي باشد

هاي اول تا چهارم از آزمون مقايسه ميانگين  پرسش نامه توزيع گرديد و براي آزمون فرضيه 18مي باشد که بدين منظورجمعاً 
 و نرم افزار آماري Excel ها با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده جوامع مستقل استفاده شد. محاسبات و استخراج خروجي

SPSS دهد، مطابق فرضيه اول،  م گرديد. پژوهش حاضر در چهار فرضيه تدوين گرديد که نتايج پژوهش نشان ميانجا
ايدئولوژي اخالقي حسابرسان بر قضاوت اخالقي آنان در خصوص کتمان درآمد مالياتي، با هدف کاهش بار مالياتي، تاثير دارد؛ 

ي حسابرسان بر قضاوت اخالقي آنان در خصوص مديريت سود با پذيرفته شد. فرضيه دوم مبني بر اين که ايدئولوژي اخالق
هدف کاهش بار مالياتي تاثير دارد؛ پذيرفته شده است. همچنين فرضيه هاي سوم و چهارم تحقيق مبني بر اين که ايدئولوژي 

افزايش پاداش اخالقي حسابرسان بر قضاوت اخالقي آنان در خصوص در نظر گرفتن ذخيره مطالبات با ريسک باال با هدف 
 .مديران و با هدف افزايش سود، تاثير دارد؛ پذيرفته شد

تأثير ايدئولوژي به بررسي  ايدئولوژي اخالقي بر قضاوت اخالقي حسابرسان در ايران ( در تحقيقي تحت عنوان4316) شهبازي
مي باشد. روش تحقيق  4316دوره زماني پژوهش حاضر سال . خالقي حسابرسان در ايران مي باشداخالقي بر قضاوت ا

هاي اول تا چهارم از آزمون  پرسش نامه توزيع گرديد و براي آزمون فرضيه 18جمعاً  توصيفي تحليلي مي باشد که بدين منظور
و  Excel ها با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده مقايسه ميانگين جوامع مستقل استفاده شد. محاسبات و استخراج خروجي

دهد، مطابق  انجام گرديد. پژوهش حاضر در چهار فرضيه تدوين گرديد که نتايج پژوهش نشان مي SPSS نرم افزار آماري
         فرضيه اول، ايدئولوژي اخالقي حسابرسان بر قضاوت اخالقي آنان در خصوص کتمان درآمد مالياتي، با هدف کاهش 

وژي که ميانگين کتمان درآمد مالياتي بيشتر باشد، مي توان گفت که بار مالياتي، تاثير دارد؛ پذيرفته شد. بنابراين در هر ايدئول
فرضيه دوم مبني بر اين که ايدئولوژي اخالقي حسابرسان بر قضاوت اخالقي . در آن ايدئولوژي رفتار مديريت سود بيشتر است

ين در هر ايدئولوژي که ميانگين آنان در خصوص مديريت سود با هدف کاهش بار مالياتي تاثير دارد؛ پذيرفته شده است. بنابرا
مديريت سود با هدف کاهش بار مالياتي بيشتر باشد، مي توان گفت که در آن ايدئولوژي رفتار مديريت سود بيشتر است. 
همچنين فرضيه هاي سوم و چهارم تحقيق مبني بر اين که ايدئولوژي اخالقي حسابرسان بر قضاوت اخالقي آنان در خصوص 

يره مطالبات با ريسک باال با هدف افزايش پاداش مديران و با هدف افزايش سود، تاثير دارد؛ پذيرفته شد. در نظر گرفتن ذخ
بنابراين در هر ايدئولوژي که ميانگين ذخيره مطالبات با ريسک باال، با هدف افزايش پاداش مديران و با هدف افزايش سود، 

باتوجه به نتايج تحقيق در کل مي توان نتيجه . ر مديريت سود بيشتر استبيشتر باشد؛ مي توان گفت که در آن ايدئولوژي رفتا
گرفت که رفتار مديريت سود در بين حسابرسان با ايدئولوژي اخالقي مطلق گرايي و استثناءگرايي نسبت به حسابرسان با 

مطلق گرا و استثناءگرا نسبت به ايدئولوژي اخالقي ذهني گرايي و موقعيت گرايي کمتر مي باشد. به عبارت ديگر حسابرسان 
حسابرسان ذهني گرا و موقعيت گرا، در هنگام قضاوت اخالقي و مواجه با چالش هاي اخالقي، موازين و اصول اخالقي را 

 .بيشتر رعايت مي کنند

ها با حساسيت  عوامل موثر بر حساسيت اخالقي حسابرسان و رابطه سطح مهارت آن در تحقيقي تحت عنوان (4312) کاظمي
گيري اخالقي يعني حساسيت و قضاوت اخالقي را در دو  عوامل موثر بر دو رکن از ارکان تصميمبه بررسي  و قضاوت اخالقي
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مهارت  ، رابطه حساسيت و قضاوت اخالقي بار بخش اول، عوامل موثر بر حساسيت اخالقي و در بخش دومبخش، د
( هستند. 4114( و شدت اخالقي جونز )4184گيري اخالقي رست ) الگوهاي مفهومي اين تحقيق، تصميمپرداختند. حسابرسان 
 سشنامه است. در طرح تحقيق مذکور چهار سناريو با هاي اين تحقيق، استفاده از طرح تحقيق و پر  آوري داده شيوه جمع

غل در موسسات حسابرسي و بخش حسابرسان شا: هاي اخالقي مطرح و پس از توزيع آن در جامعه آماري )بخش اول  موضوع
افزارهاي آماري  آوري و با استفاده از نرم هاي تحقيق جمع حسابداران رسمي شاغل در موسسات حسابرسي(، داده دوم،

(spss18) اي، تجزيه و تحليل کروسکال واليس  هاي آماري )آمار توصيفي، همبستگي اسپيرمن، رگرسيون رتبه به مدد روش و
ويتني( تجزيه و تحليل شده است. نتايج گوياي آن است که از بين عوامل موثر بر حساسيت اخالقي، اهميت  و آزمون يو من

هاي  ترين تأثير را بر حساسيت اخالقي دارند و در اين ميان، تأثير ويژگي شهاي موضوعي، بي موضوع، عوامل محيطي و ويژگي
باشد. همچنين  هاي موثر اين ويژگي با توجه به موضوع مورد بررسي، متفاوت مي موضوعي از ساير عوامل بيشتر است و مولفه

بعدي از مهارت حسابرسان را  هاي انتظامي فقط نحوه تعيين تنبيه آن است که حساسيت و قضاوت اخالقينتايج گوياي 
دهد و حسابرسان ماهر به منافع افراد ذينفع حساسيت بيشتري دارند و بين حسابرسان ماهر و نيمه ماهر در ارزيابي  تشکيل مي

ها اختالف معناداري وجود دارد. همچنين حسابرسان ماهر در   هاي انتظامي براي آن عملکرد ساير حسابرسان و انتخاب تنبيه
      گيرند و  شناسايي افراد ذينفع و ارزيابي عملکرد همکاران خود، کمتر تحت تأثير نتيجه يا پيامد تصميم قرار مي هنگام
اند که از ارکان اساسي در تعيين  اي به خرج داده دارند و به نيات مديران حساسيت ويژه داري کمتري در اظهارنظر خود  جانب

 .ريسک حسابرسي است

 

 ش فرضیه های پژوه
 معناداري وجود دارد. فرضيه اول: درک اصول اخالقي بر قضاوت اخالقي تاثير

 معناداري وجود دارد. قضاوت اخالقي تاثير فرضيه دوم: استقالل حسابرسان بر
معنااداري وجاود    تاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير قضاوت اخالقي با فرضيه سوم: درک اصول اخالقي بر

 دارد.
معناداري وجود  تاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير قضاوت اخالقي با فرضيه چهارم: استقالل حسابرسان بر 

 دارد.
 

 روش شناسی پژوهش
 ميان پذيري تاثير و رابطه کيفيت مورد در کاربردي دانش توسعه و هاي نظريه کارايي آزمودن به که دليل بدين تحقيق حاضر،

 تحقيق اين است. تحليلي نوع از همبستگي و -توصيفي تحقيقي نظر روش از و است کاربردي تحقيق هدف، نظر از متغيرها،

چراکه به تحليل  است، تحليلي نوع از پردازد. مي آن ها ميان روابط نيز و متغيرها وضعيت توصيف به چرا که است توصيفي
   و ابعاد تحقيق )متغيرها و  هايي در مورد موضوع مورد مطالعه به پرسشکه  نظرات پاسخ دهندگان )نمونه مورد مطالعه(

ها قرار  که در اختيار آن )ابزار تحقيق( . اين کار را از طريق پرکردن پرسشنامهپاسخ داده اند، مي پردازد ،سوال هاي مربوط(
 گيرد. ميگيرد انجام  مي
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 پژوهش  آماریو نمونه جامعه 
 24در مشهد . و بر روي حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي مشهد تمرکز شده است در اين تحقيق واحد تحليل فرد است

ها که از  اي از نشانهنمونه عبارت است از مجموعه باشد.  نفر مي 691ل ي وجود دارد و تعداد حسابرسان شاغموسسه حسابرس
هاي آن  مجموعه معرف کيفيات و ويژگيشود، به طوري که اين اي بزرگتر انتخاب مي يک قسمت، يک گروه يا جامعه

قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر بوده و با مطالعه آن، پژوهشگر قادر است نتيجه را به کل جامعه آماري تعميم دهد. از آنجا که 
د، باشاساس نوع هدف، کاربردي بوده و معرف بودن گروه نمونه براي تعميم پذيري به جامعه داراي اهميت مي اين تحقيق بر

گيري دردسترس استفاده شد. براي تعيين حجم نمونه نيز با توجه به معلوم بودن تعداد جامعه آماري از فرمول بنابراين از نمونه
 حجم نمونه کوکران استفاده شده است. حجم نمونه تحقيق با استفاده از رابطه زير محاسبه شد.

  

    
 

     

(   )       
 

    
  

 : خطاي برآوردي پنج صدم. e : متغير تصادفي با توزيع نرمال،Zدازه حجم جامعه، : انNکه در آن:  

   
                 

     (     )               
 

      

               
     

 نفر شد.  214گيري حجم نمونه انتخابي تعداد  نفر( و فرمول نمونه 691با توجه به حجم جامعه تقريبي در دسترس )

 

 پژوهش  نمونه گیریروش 
از بين موسسات   دسترس استفاده گرديد. در اين تحقيق براي انتخاب نمونه در اين تحقيق براي نمونه گيري از نمونه گيري در

طبقه بندي نمونه آماري از سطح  -سايت جامعه حسابداران رسمي از روش تصادفيموجود بر اساس اطالعات دريافت شده از 
گيري حجم نمونه انتخابي  نفر( و فرمول نمونه 691شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس ) ره گرفته موسسه حسابرسي به 24

دسترس بهره گرفته خواهد شد و  نفر از کارکنان از روش نمونه گيري در 214نفر شد. در اين تحقيق  جهت انتخاب  214تعداد 
پرسشنامه  291نخواهد بود. جهت افزايش اعتبار تحقيق تعداد گونه پيش فرضي دخيل  هيچ در انتخاب نمونه از حسابرسان

پرسشنامه دريافت و مبناي تحليل آماري واقع گرديد. از ميان پرسشنامه هاي توزيع شده  486توزيع شد که از اين ميان تعداد 
ته شد. نرخ بازگشت پرسشنامه به علت نقص در تکميل کنارگذاش 43پرسشنامه بازگردانده نشد و همچنين تعداد  93تعداد 

 درصد تعيين شد. 14/43پرسشنامه ها در حدود 
 

 (: توزیع و نرخ بازگشت پرسشنامه ها9جدول )
 ردیف

 طبقات

 تعداد کل کارکنان

 )نفر(

 نمونه آماری

 بر اساس رابطه کوکران

پرسشنامه 

 توزیع شده

پرسشنامه دریافت شده و 

 قابل تجزیه و تحلیل

 نرخ بازگشت

 )درصد(
14/43 486 291 214 691 جمع  
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 هاو ابزار گردآوری داده  روش
 روش به و کند مي گردآوري را اي کتابخانه و ميداني هاي يافته  آن محقق طي که است فرآيندي آغاز ها داده گردآوري مرحله

 را خود شده تدوين هاي  فرضيه و پردازد  مي تحليل و تجزيه بندي و سپس طبقه طريق از ها آن سازي  فشرده به استقرائي

هاي مورد نياز  دادهيابد.  مي ها آن اتکاي به تحقيق را مسئله پاسخ و کند صادر مي حکم نهايت در و دهد مي قرار ارزيابي مورد
گردد. براي تامين اطالعات بخش نظري جهت کسب مباني تئوريک و  اين تحقيق به دو بخش نظري و تجربي تقسيم مي

     اي دارد و اهداف تحقيق، بهترين راه استفاده از شيوه کتابخانه  بنيادي چهارچوب تحقيق را بيان ميادبيات موضوع که مفاهيم 
اي، به منظور  داده( تشخيص داده شد. بررسي کتابخانه هاي پايگاه و صفحه هاي گسترده ها، نامه پايان مقاالت، ها، )کتاب
بي که محقق در رابطه با تحقيق خاصي بايد از آن ها الهام بگيرد، آوري جامع اسناد علمي و پژوهشي، کتبي يا غير کت جمع

هاي رايج در گردآوري يکي از روش هاي بخش تجربي از روش هاي پرسشنامه بهره گرفته شد. شود. براي تامين داده انجام مي
در گردآوري اطالعات، طول باشد. با توجه به ميزان دقت الزم  هاي پيمايشي استفاده از پرسشنامه مياطالعات در تحقيق 

هاي مورد نياز از پرسشنامه استفاده شد. اين پرسشنامه که به آوري دادهها در اين تحقيق جهت جمعمدت تحقيق و ساير هزينه
هاي گذشته، است و با توجه به استفاده در تحقيق  هاي پيشين استخراج شدهپردازد، از تحقيق  سنجش متغيرهاي تحقيق مي

از گويه هاي مطرح شده در پرسشنامه وو و همکاران  باشد. جهت عملياتي نمودن متغير هاي تحقيقمعتبر ميمناسب و 
هاي پرسشنامه در يک طيف  باشد. پاسخگويه مي 34( بهره گرفته مي شود. در مجموع پرسشنامه اين تحقيق شامل 2144)

موافقت خود را در مقياس ليکرت که از يک تا پنج درجه بندي  گو، ميزان است تا پاسخ امتيازي ليکرت قسمت بندي شده پنج
 شده، با توجه به سواالت هر بخش مشخص کند. 

 

 پژوهش  یفیتوص آمار

ي براجداول و نمودارها،  از نجايا در. شود  يم استفادهي فيتوص آمار از قيتحق در شدهي آور جمعي ها  داده شرح و نييتبي برا
ي و سازماني حسابرسان که در ابتداي پرسش نامه توسط محقق مورد سوال قرار شناخت تيجمعي هايژگيوي بعض دادن نشان

 .شود گرفته، استفاده مي
 

 ی پژوهش هابرسی نرمال بودن داده 
هاي  توان گفت که آزمون بودن توزيع آماري متغيرهاست. به طور کلي مي  نرمال ،پارامتري هاي نياز انجام تمامي آزمون  پيش

توان استنباط درست از نتايج  بر ميانگين و انحراف معيار استوارند. حال اگر توزيع جامعه نرمال نباشد، نمي پارامتري، عموماً
ارائه گرديده  2بودن متغيرها، از آزمون چولگي و کشيدگي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول  براي آزمون نرمال  .داشت

مي باشد در نتيجه فرض  -4و  4دد با توجه به اينکه بازه اعداد چولگي و کشيدگي بين است. همانگونه که مشاهده مي گر
 نتايج حاصل را نشان مي دهد.  2جدول  (.2111ها مورد تأييد است )پلنت، نرمال بودن داده
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 ها(: نتایج آزمون نرمال بودن داده2جدول )
 کشیدگی چولگی متغیر ردیف

 -939/1 -221/1 استقالل حسابرسان 4

 -414/1 -214/1 اصول اخالقي 2

 -248/1 -432/1 حسابرسان ارزش شخصي 3

 -431/1 -/164 قضاوت اخالقي حسابرس 6

 

 پژوهش  فرضیه اول آزمون
 معناداري وجود دارد. فرضيه اول: درک اصول اخالقي بر قضاوت اخالقي تاثير

( برآورد شده است. با توجه به مقدار احتمال برابر 619/1ميزان )در بررسي آثار متغير درک اصول اخالقي، ضريب مسير به 
( باشد که در اين -14/4+، 14/4مي باشد )براي معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) 444/9

معني دار  19/1کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  19/1صورت از سطح معني داري 
است يعني بين درک اصول اخالقي و قضاوت اخالقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره يک تاييد 

گردد و  درصد از قضاوت اخالقي توسط درک اصول اخالقي تبيين مي 9/61توان نتيجه گرفت که حدودا گردد. همچنين ميمي
که يک واحد درک اصول صورتي  گردد درمشخص مي βد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب باش داري مي اين مقدار معني

 کند.واحد تغيير مي 619/1اخالقي تغيير کند، قضاوت اخالقي به ميزان 
 

 (: نتایج مربوط به فرضیه اول3جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معنی مسیر مستقیم

 مستقيم پذيرش فرضيه 19/1  p قضاوت اخالقي درک اصول اخالقي 

 

 پژوهش  فرضیه دوم آزمون
 معناداري وجود دارد. قضاوت اخالقي تاثير فرضيه دوم: استقالل حسابرسان بر

( برآورد شده است. با توجه به مقدار احتمال برابر 424/1، ضريب مسير به ميزان )حسابرسان در بررسي آثار متغير استقالل
باشد که در اين ( -14/4، +14/4)مي باشد )براي معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه  441/2

معني دار  19/1ير در سطح خطاي کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مس 19/1صورت از سطح معني داري 
است يعني بين استقالل حسابرسان و قضاوت اخالقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره دو تاييد 

گردد و  درصد از قضاوت اخالقي توسط استقالل حسابرسان تبيين مي 4/42توان نتيجه گرفت که حدودا گردد. همچنين ميمي
که يک واحد استقالل صورتي  گردد درمشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب  داري مي معنياين مقدار 

 کند.واحد تغيير مي 424/1حسابرسان تغيير کند، قضاوت اخالقي به ميزان 
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 (: نتایج مربوط به فرضیه دوم 4جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معنی مسیر مستقیم

 مستقيم پذيرش فرضيه 19/1  p قضاوت اخالقي استقالل حسابرسان 

 

 پژوهش  فرضیه سوم آزمون
معناداري وجود  تاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير قضاوت اخالقي با فرضيه سوم: درک اصول اخالقي بر

 دارد.
است. با توجه به مقدار احتمال برآورد شده ( 628/1)در بررسي آثار متغير ارزش شخصي حسابرسان، ضريب مسير به ميزان 

باشد که در ( -14/4، +14/4)مي باشد )براي معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه  642/3برابر 
  19/1کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  19/1اين صورت از سطح معني داري 

معناداري  تاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير قضاوت اخالقي با رک اصول اخالقي برد معني دار است يعني
 گردد. تاييد مي وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره سه

 
 (: نتایج مربوط به فرضیه سوم5جدول )

 مسیر غیر مستقیم

 )نقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان( 

 نوع رابطه نتیجه داری معنی

 مستقيم پذيرش فرضيه 19/1  p قضاوت اخالقي درک اصول اخالقي 

 

 پژوهش  بررسی فرضیه چهارم
معناداري وجود  نقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير تاکيد بر قضاوت اخالقي با فرضيه چهارم: استقالل حسابرسان بر

 دارد.
برآورد شده است. با توجه به مقدار احتمال ( 981/1)در بررسي آثار متغير ارزش شخصي حسابرسان، ضريب مسير به ميزان 

باشد که در ( -14/4، +14/4)مي باشد )براي معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه  464/2برابر 
   19/1ست(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي کوچکتر ا 19/1اين صورت از سطح معني داري 

. معناداري دارد تاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير استقالل حسابرسان بر قضاوت اخالقي با .معني دار است
 گردد. تاييد مي بنابراين فرضيه شماره چهار

 
 (: نتایج مربوط به فرضیه سوم6جدول )

 مستقیممسیر غیر 

 )نقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان(

 نوع رابطه نتیجه داری معنی

 مستقيم پذيرش فرضيه 19/1  p قضاوت اخالقي استقالل حسابرسان 
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 پژوهش  نتیجه گیری از آزمون فرضیه های
معناداري وجود دارد. در بررسي آثار متغير درک  درک اصول اخالقي بر قضاوت اخالقي تاثير تحقيق بيان مي کند: 4فرضيه 

    مي باشد )براي  444/9( برآورد شده است. با توجه به مقدار احتمال برابر 619/1اصول اخالقي، ضريب مسير به ميزان )
     ( باشد که در اين صورت از سطح   -14/4 +،14/4معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه )

معني دار است يعني بين  19/1کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  19/1معني داري 
گردد. درک اصول اخالقي و قضاوت اخالقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره يک تاييد مي

گردد و اين  از قضاوت اخالقي توسط درک اصول اخالقي تبيين مي درصد 9/61توان نتيجه گرفت که حدودا همچنين مي
که يک واحد درک اصول اخالقي گردد درصورتي مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب  داري مي مقدار معني

( 2144همکاران ) انوار وکند. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج واحد تغيير مي 619/1تغيير کند، قضاوت اخالقي به ميزان 
 همخواني داشت.

 معناداري وجود دارد. در بررسي آثار متغير استقالل قضاوت اخالقي تاثير تحقيق بيان مي کند: استقالل حسابرسان بر 2فرضيه 
ني دار مي باشد )براي مع 441/2( برآورد شده است. با توجه به مقدار احتمال برابر 424/1، ضريب مسير به ميزان )حسابرسان

 19/1باشد که در اين صورت از سطح معني داري ( -14/4، +14/4)بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه 
معني دار است يعني بين استقالل  19/1سطح خطاي نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در  کوچکتر است(. مي توان

توان گردد. همچنين ميوجود دارد. بنابراين فرضيه شماره دو تاييد ميحسابرسان و قضاوت اخالقي رابطه مثبت و معني داري 
داري  گردد و اين مقدار معني درصد از قضاوت اخالقي توسط استقالل حسابرسان تبيين مي  4/42نتيجه گرفت که حدودا 

ابرسان تغيير کند، که يک واحد استقالل حسصورتي  گردد درمشخص مي βتوجه به ضريب  باشد. به عبارت ديگر با مي
( همخواني 2144همکاران ) کند. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج انوار وواحد تغيير مي 424/1قضاوت اخالقي به ميزان 

 داشت.
 نقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير تاکيد بر قضاوت اخالقي با تحقيق بيان مي کند: درک اصول اخالقي بر 3فرضيه 

برآورد شده است. با توجه ( 628/1)دارد. در بررسي آثار متغير ارزش شخصي حسابرسان، ضريب مسير به ميزان معناداري وجود 
، +14/4)مي باشد )براي معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه  642/3به مقدار احتمال برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در  19/1باشد که در اين صورت از سطح معني داري ( -14/4
تاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي  قضاوت اخالقي با درک اصول اخالقي بر معني دار است يعني 19/1سطح خطاي 

 وار وگردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج انتاييد مي حسابرسان تاثيرمعناداري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره سه
 ( همخواني داشت.2144همکاران )

 نقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان تاثير تاکيد بر قضاوت اخالقي با تحقيق بيان مي کند: استقالل حسابرسان بر 6فرضيه 
برآورد شده است. با توجه ( 981/1)معناداري وجود دارد. در بررسي آثار متغير ارزش شخصي حسابرسان، ضريب مسير به ميزان 

، +14/4)مي باشد )براي معني دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه  464/2مقدار احتمال برابر  به
کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در  19/1باشد که در اين صورت از سطح معني داري ( -14/4

اوت اخالقي باتاکيد برنقش مداخله ارزش شخصي حسابرسان معني دار است استقالل حسابرسان بر قض 19/1سطح خطاي 
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( 2144همکاران ) گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج انوار وتاييد مي بنابراين فرضيه شماره چهار. معناداري دارد تاثير
 همخواني داشت.

 

 پژوهش نتایج حاصل ازهای  پیشنهاد
حسابرسي پيشنهاد مي شود نسبت به ايجاد و يا گسترش فرهنگ اخالقي در به نتايج پژوهش به مديران در موسسات  بنا .4

 .موسسه حسابرسي اقدام کنند

ود نسبت به ايجاد، با توجه به اهميت و نقش فرهنگ اخالقي حاکم در موسسات  به سازمان حسابرسي پيشنهاد مي ش .2
 .سبت به اجراي آنها تاکيد داشته باشنددر زمينه توسعه فرهنگ اخالقي بين موسسات تالش کنند و ن ترويج و حمايت

به حسابرسان پيش از ورود به حرفه باعث مي شود در مواجه با مسائل اخالقي در تصميم گيري خود را براي  آموزش اخالق .3
اي خود را تقويت کنند زيرا آموزش منجر  گيري و رفتار حرفه برخورد مناسب با شرايط واقعي آماده سازند و مهارتهاي تصميم

به منظور راهگشايي و افق هاي تازه براي دستيابي به اهداف حرفه در  .به تقويت ارزش هاي اخالقي حسابرسان مي شود
گردد که تحقيقات کاربردي، تحليلي و عملي تحت عنوان آموزش اخالق پيش از ورود به حرفه  پيشنهاد مي  حسابرسي

هي و ساير نهادهاي ذيربط، به منظور هماهنگي با اصول اخالقي حسابرسي انجام گيرد و مراجع برنامه ريزي درسي دانشگا
هاي مرتبط با اصول اخالقي و آيين رفتار حرفه اي را در برنامه درسي رشته هاي  و آيين رفتار حرفه اي بين المللي سرفصل

 . و حسابرسي قرار دهند حسابداري 

 

 آتی پژوهش های جهت اتپیشنهاد
هاي فردي حسابرسان و چگونگي قضاوت اخالقي   حاکم در موسسات حسابرسي بر ارزشبررسي تأثير فرهنگ اخالقي  .4

 حسابرسان.

 بخشي حسابرسي. هاي حسابرسان براي افزايش کارايي و اثر بررسي تأثير فرهنگ اخالقي حاکم در موسسات بر انگيزه .2

 .بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي حسابرسان بر قضاوت اخالقي حسابرسان .3

 .سطح روابط حسابرس و صاحبکار بر قضاوت اخالقي حسابرسانبررسي  .6

 

 منابع
 ،دانشگاه پايان نامه کارشناسي ارشد،  ،بررسي تأثير ديدگاه اخالقي بر قضاوت حرفه اي حسابرسان (،4316)، عاليه اميني

 د. واحد شاهرو مي اد اسالآز

  ،طراحي و تبيين الگوي هويت در قضاوت (، 4314) ،اهلل، عبدالهي، احمد وجه قرباني زاده، جعفر، باباجاني،فرخ،  برزيده
  .36-4 صص ،2شماره  ،دوره پنجمدانش حسابداري مالي،  ،حسابرسي

 کيفيت، بررسي تأثير دوره تصدي حسابرس بر (4313) ،نوريان، فرشاد ،نويد ،کاغذگران ،محمود ،سن زاده کوچوح 
 . موسسه همايشگران مهر اشراق، حسابرسي، کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت، تهران استقاللحسابرس و 
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 ،پايان نامه کارشناسي  ،تأثير ايدئولوژي اخالقي بر قضاوت اخالقي حسابرسان در ايران (،4316) ،ندا شهبازي بيله سوار
 . موسسه آموزش عالي پرندک ارشد حسابداري،

 محاسبات ديوان استقالل حسابرسان بر افزايش موثر عوامل (، بررسي4313زاده، محمدرضا، محمدي، جمال، ) عباس 

 .13-28 صص ،24، شماره 4مالي، دوره  کشور، حسابداري
 9، آيا استاندارد شماره (4316)حسيني،  ،علي سيد ،احمد ،عبدالهي PCAOB بي طرفي (objectivity)  حسابرس را   

اسالمي  مي کند؟، چهارمين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري، آزادشهر، دانشگاه آزادخدشه دار 
 .واحد آزادشهر

 ( ،روابط ساختاري خطي در تحقيقات علوم انساني، تهران، آواي نور.4314کارشکي، حسين ،) 

 جايگاه اخالق در حسابداري و حسابرسي، اولين کنفرانس بين المللي (، 4316، )قنبري، جابر ،پرويز ،سعيدي ،فاطمه ،مالکي
 .انک نور پيام دانشگاهمديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي، ساري، 

 ،حسابرسي موسسات غير هاي حق الزحمه ميزان و خدمات اثر بررسي (،4389مهرباني، حسين، ) نيکبخت، محمدرضا 
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