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 چکیده
    ویژگی های اخالقی حسابرسان در مراحل حسابرسی پرداخته است. متغیرمستقل؛ تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رابطه 

ریزی، مرحله اجرای  ویژگی های اخالقی حسابرسان و متغیرهای وابسته؛ مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه
نفر از حسابرسان استان  473نمونه آماری مورد بررسی شامل  عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی می باشد.

ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند. جهت سنجش ویژگی های اخالقی خراسان رضوی بودند و توسط پرسشنامه
آوری سوالی بهره گرفته شده است. به منظور جمع 02سوالی و مراحل حسابرسی از پرسشنامه  6حسابرسان از پرسشنامه 

افزاری آموس مورد تجزیه و آوری شده پس از ورود در برنامه نرمهای جمعشوندگان ارائه شد. سپس دادهاطالعات بین پرسش
دهد كه افزایش شاخص ویژگی های اخالقی حسابرسان باعث بهبود مراحل تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می

ریزی،  ژگی اخالقی حسابرسان ومرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامهچهارگانه حسابرسی می گردد. همچنین بین وی
 مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

 . ریزی ویژگی های اخالقی حسابرسان، مراحل حسابرسی، مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 فلسفه. نهاستآ خالقیا یهاارزش  تأثیر تحت وزی،مرا یها نمازسادر  انمدیرو  نكناركا یها تصمیمو  هارفتااز ر ریبسیا

 یگیر تصمیم خالقیا مسائل ردموآن در  سساا برو  دهكر حفظ دخو ایبر دفر كه ستا یعقایدو  هاارزش  منظا دیفر قخالا
 یها شلغزو  تشتباهاا ،ستا گرفته ارقر توجه ردمو رهبادو خیرا یسالهادر  اریحسابددر  قخالا مساله كند. تاكید بر می

 ضرورت برقراری رفتار اخالقی تا حدی است كه .(0224 ن،ست )كلیکماا هشد همشاهد نحسابرسااز  برخی ردمودر كه خالقیا
نشان  واكنشها، در سازمان های اخالقیفرهنگ برقراریهای بزرگ در برابر فشارهای قانونی و محیطی با بسیاری از سازمان

 صاحبکارانو  مجالس قانونگذاری ،نظارتی هایحسابرسان، افراد تحصیل كرده، هیئت از سویای و اخالقی . رفتارحرفهدادند
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رفتار حسابرسان به صورت مسئوالنه شد و فرهنگ اخالقی ایجاد میاگر (. 1111، )ویور و همکارانرسد نظر می ضروری به
برخی از شد. نمی 01ابتدای قرن  هایو رسواییها های آمریکایی منجر به شکسترفتارهای غیراخالقی شركت ،ندردكمی

ها باید مورد توجه قرار دهند. فروپاشی پژوهشگران معتقدند كه فرهنگ سازمانی، از جمله مواردی است كه رهبران سازمان
(. بنابراین اهمیت 0221وسیله رهبران است )جنکینز و همکاران، به  اخالقی فرصتی برای پرورش فرهنگ ،اندرسونآرتور 

شناخت فاكتورهای موثر، اخالق حسابرسان با در نظر گرفتن این كه حسابرسان باید توجه بیشتری به منافع عمومی داشته 
ن حسابرسان منافع عمومی را افزایش می دهند باید پیچیدگی باشند. با توجه به اینکه در هرگونه برنامه ای كه بر اساس آ

موضوعاتی كه حسابرسان در مراحل مختلف حسابرسی با آن مواجه می شوند در نظر گرفته شود. با این حال تحقیقاتی كه 
ی شوند را تاكنون انجام شده است نتوانسته اند همه ی موضوعاتی كه حسابرسان در مراحل مختلف حسابرسی با آن مواجه م

 در نظر بگیرند. 
 

 بیان مسأله
در طی دهه ی گذشته بسیاری از صاحب نظران از تغییر رویکرد حسابرسان از حرفه ای گرایی به سود گرایی اظهار تاسف 

(. در عین حال پیشنهاد 0212، 0و ریگزبی 1)فوگارتی كرده و خواستار افزایش تعهد حسابرسان نسبت به منافع عمومی شده اند
روش های موثر برای افزایش تعهد حسابرسان به منافع عمومی واقعا دشوار است زیرا موضوعاتی كه در حوزه ی حسابرسی 

(. برای این كه بتوان 0226، 3، و ترون4وجود دارد پیچیده است و معموال مستلزم تبادالت بین چند سهامدار می باشد )مسی
ع عمومی ایجاد كرد باید نسبت به شخصیت اخالقی حسابرسان در مراحل روشی را برای افزایش تعهد حسابرسان به مناف

های بزرگ در برابر  بسیاری از سازمان حسابرسی شناخت پیدا كرد. ضرورت برقراری فرهنگ و رفتار اخالقی تا حدی است كه
 از سویای و اخالقی تارحرفهرف .دادندنشان  واكنش هادر سازمان های اخالقیفرهنگ برقراریفشارهای قانونی و محیطی با 

چی وهمکاران، ) رسدنظر میضروری به صاحبکارانو  مجالس قانونگذاری ،نظارتی هایحسابرسان، افراد تحصیل كرده، هیئت
ها باید مورد توجه قرار برخی از پژوهشگران معتقدند كه فرهنگ سازمانی، از جمله مواردی است كه رهبران سازمان(. 0213

گذاران در سراسر جهان اعتماد خود را در مورد ها و موسسات باعث شده است كه سرمایههای متعدد شركتدهند. شکست
ها صداقت است. اگر این وضعیت ادامه یابد، بازار سرمایه سقوط خواهد كرد و تجارت از دست دهند و سؤال اصلی و مطرح آن

(. بنابراین، برای كسب اطمینان جامعه، 0222)دونالدسون، به رهبری و فرهنگ اخالقی و صداقت باید توجه بیشتری كرد 
های اخیر حرفه حسابداری  و حسابرسی به طور جدی حسابرسان باید رفتارهای اخالقی را سرلوحه كار خود قرار دهند. در سال

اخالقی خوب     های ها و مؤسسات تدوین و به اجرا گذاشتن سیاست(. راه موفقیت سازمان0223آسیب دیده است )وایات، 
اند، اما این های اخالقی را تدوین كردهها سیاستها به این نتیجه رسیدند كه اغلب شركتمی باشد، محققان در بررسی شركت

حسابرسان الزم و  رفتاربررسی عوامل مؤثر بر توان گفت های اخالقی در عمل دارای نوسان است. در نتیجه میسیاست
یکی از این عوامل فرآیند حسابرسی می باشد،  (.0222حسابرس تأثیر دارد )دونالدسون،  رفتاربر ست. عوامل متعددی ا ضروری

(، چهار مرحله ی مختلف برای فرآیند حسابرسی مشخص خواهیم نمود، 0222در این تحقیق به پیروی از كاستر و همکاران )
                                                           
1
 Fogarty 

2
 Rigsby 

3
 Massey 

4
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ه هر كدام از این مراحل بر قضاوتها و تصمیم گیری های ك ش،این مراحل عبارتند از ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، اجرا و گزار
(. بنابراین در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال هستیم كه آیا بین 0221حسابرس تاثیر می گذارند )اپوستوال و كرامبلی، 

 ویژگی های اخالقی حسابرسان ومراحل  چهار گانه حسابرسی رابطه ای وجود دارد یاخیر؟
 

 پژوهشپیشینه 
 گنندگان اصلی گزارش حسابرس گذاران به عنوان استفاده دیدگاه حسابرسان و سرمایه در تحقیقی تحت عنوان( 1417جعفری )

گنندگان اصلی گزارش حسابرس، نسبت به وضعیت كنونی و  گذاران به عنوان استفاده بررسی دیدگاه حسابرسان و سرمایهبه 
های ذكر شده با استفاده از  در این پژوهش ابتدا دیدگاه حسابرسان در زمینهپرداختند. تحوالت رخداده در گزارش حسابرس 

جامعه آماری این بخش شامل مدیران، سرپرستان ارشد حسابرسی، . تحلیل پیمایشی )پرسشنامه( مورد بررسی قرار گرفت
است. از اعضای جامعه شركای موسسات و حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده 

نفر از  322دعوت به عمل آمد كه  1416اندیشی تحوالت اخیر در گزارش حسابرس در اسفندماه  آماری برای شركت در هم
پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شد.  70ها پرسشنامه توزیع شد و  اندیشی مذكور شركت نمودند كه بین آن ها در هم آن
 16گذاران با استفاده از تحلیل محتوای كیفی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با  رمایهچنین دیدگاه حسابرسان و س هم

ها به شرح  ها و مصاحبه های حاصل از تحلیل پرسشنامه گذاران مصاحبه انجام شد. یافته نفر از سرمایه 12نفر از حسابرسان و 
های الزم به  های اجرا و استراتژی ها، چالش ا، معایب، فرصت. ایرادهای وارده به گزارش كنونی حسابرس، مزای1زیر است: 

. ایرادهای وارده به گزارش كنونی 0سازی صحیح گزارش جدید حسابرس از دیدگاه حسابرسان شناسایی شد.  منظور پیاده
گذاران  رمایهاز گزارش جدید حسابرس از دیدگاه س آنهاحسابرس، دیدگاه نسبت به گزارش جدید حسابرس و تقاضای اطالعاتی 

های این پژوهش    گذاران شناسایی شد. یافته های كلیدی حسابرسی موردنظر حسابرسان و سرمایه . موضوع4شناسایی شد. 
ضمن دانش افزایی در حرفه حسابرسی، بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار 

ی موثرتری در مسیر تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای  می نماید تا بتوانند به گونه تهران به عنوان مقام ناظر فراهم
 .گزارش جدید حسابرس گام بردارند

، طراحی به بررسی طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی(، درتحقیقی تحت عنوان 1417برزیده و همکاران )
. رویکرد بخش كیفی، مبتنی بر نظریه داده بنیاد پرداختندخته اكتشافی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی از طریق روش آمی

نفر از شركای موسسات حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران  16است. ابزار گردآوری اطالعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 
خاب شدند و روش تجزیه و تحلیل رسمی ایران و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار كه با روش نمونه گیری گلوله برفی انت

مقوله محوری هویت در قضاوت حسابرسی است كه در چهار بعد ویژگی های فردی، دانش، . اطالعات تحلیل محتوا بود
مهارت و تجربه و ویژگی های موسسه حسابرسی، تحلیل و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی، راهبردها 

مدل نهایی ارائه شد. در بخش كمی، فرضیه های تحقیق تدوین و برای آزمون آنها پرسشنامه ای طراحی و  و پیامدها تدوین و
نفر از حسابرسانی كه در بخش كیفی مشاركت نداشتند، گردآوری و آزمون فرضیه ها با روش معادالت  113اطالعات توسط 

رحله كمی نشان داد كه شرایط محیطی بر هویت در قضاوت صورت پذیرفت. نتایج م PLS ساختاری و با استفاده از نرم افزار
همچنین هویت در قضاوت حسابرسی بر برجستگی و قدرت  ای تاثیرگذار است حسابرسی و برجستگی و قدرت هویت حرفه
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هویت حرفه ای تاثیرگذار است. در نهایت، برجستگی و قدرت هویت حرفه ای بر ارتقای سطح كیفی حسابرسی و پیامدهای 
 .ن و ملی در حوزه حسابرسی تاثیرگذار می باشدكال

)حسابرسان  بررسی رابطه موضوعات اخالقی حرفه ای و نیت و قضاوت حسابرسان (، در تحقیقی تحت عنوان1416) قاسمیان
د. رابطه بین مراحل فرایند تصمیم گیری حسابرسان می باش( به بررسی داخلی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
استفاده شده است تا رابطه بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی ( 1116و از مدل چهار مرحله ای فرایند تصمیم گیری رست )

قرار گیرد. كه به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسش نامه ای كه متشکل از سه سناریوی اخالقی می باشد استفاده 
)روایی( پرسش نامه از  ش نامه از روش ضریب آلفای كرونباخ و به منظور تعیین اعتبارمنظور بررسی پایایی پرس به شده است.

نامه اولیه توزیع شد و پس از كسب نظر متخصصان   نظر متخصصان استفاده شده، بدین صورت كه ابتدا تعدادی پرسش
تحقیق حاضر كلیه حسابرسان، مدیران و نامه انجام و برای توزیع نهایی آماده شد.جامعه آماری  اصالحات مورد نیاز در پرسش

پرسنل سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند كه با توجه به فرمول كوكران 
پرسش نامه  070نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داد های  پرسش نامه بین افراد عضو نمونه آماری توزیع گردید. 070تعداد 

دهد بین نیت اخالقی و قضاوت اخالقی حسابرسان با حساسیت اخالقی حسابرسان رابطه مثبت معناداری وجودارد  نشان می
بطوری كه هر چه قضاوت اخالقی حسابرسان در سطح باالیی قرار داشته باشد، نیت اخالقی آنها نیز در سطح باالیی قرار دارد. 

یت اخالقی حسابرسان نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بطوری كه این نتایج نشان می دهد كه بین قضاوت اخالقی و ن
حسابرسانی كه از حساسیت اخالقی باالتری برخوردارند در هنگام تصمیم گیری در شرایط چالش های اخالقی قضاوت اخالقی 

 .می گردد بیشتری در تصمیمات خود اعمال نموده كه این نیز به نوبه خود موجب افزایش نیت اخالقی آنها
حسابرس داخلی بر رابطه بین به بررسی  كمیته حسابرسی و شکاف گزارش حسابرسی (، در تحقیقی تحت عنوان1416) خزایی

هدف از اجرای این پزوهش تاثیر حسابرس داخلی بر رابطه بین كمیته  .پرداختندكمیته حسابرسی و شکاف گزارش حسابرسی 
متغیرهای مورد مطالعه طرح خواهد شد  هبع این پزوهش در ابتدا مقدمه ای راج در حسابرسی و شکاف گزارش حسابرسی است.

و در  ه های اصلی مربوط به این پزوهش اورده خواهدشدین خواهیم پرداخت و نیز اهداف و فرضآبیان مسئله به و در ادامه 
 .انی و زمانی(خواهد شدوهشی )قلمرو موضوعی و مکژوهش حاظر و قلمرو پژضمن اشاره ای به مدل رگرسیونی در پ

بررسی تاثیر تغییر بیان گزارش به  گزارش حسابرس بر فاصله انتظاری حسابرسی (، در تحقیقی تحت عنوان1412برادری )
همبستگی، مبتنی بر  -حسابرس بر فاصله انتظاری حسابرسی، تحقیقی كاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی

است.  1413و همچنین از نظر روش اجرا پیمایشی )ابزار پرسشنامه( در قلمرو زمانی سال  اختند.پردمدل معادالت ساختاری 
جامعه آماری استفاده كنندگان از گزارش های حسابرسی بیشتر شركت های سرمایه گذاری حرفه ای، سهامداران عمده و جزء، 

لعه به روش سرشماری از جامعه آماری انتخاب شد. تعداد اعتباردهندگان، نهادهای نظارتی و دولتی می باشند. نمونه مورد مطا
پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل دریافت شد. در آزمون فرضیه های تحقیق و در آزمون رابطه عوامل از احتمال حاصل از  124

یل مسیر و بر گردید. با توجه آزمون تحل انجام AMOSمدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد و به كمک نرم افزار
اساس مدل برازش داده شده نتایج نشان داد: بند مقدمه، بند مسئولیت هیئت مدیره و بند تعدیل اظهار باعث كاهش فاصله 
انتظاری حسابرس می شود. در حالیکه بند مسئولیت حسابرس، بند اظهارنظر و بند تحریف ها و محدودیت ها باعث كاهش 

گزارش حسابرسی در ایران باعث كاهش  (ه طور كلی نتایج نشان داد تغییر فرمت )بیانفاصله انتظاری حسابرس نمی شود. ب
 .فاصله انتظاری حسابرسی شده است
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اطالعات مربوط به به بررسی  ویژگی های شخصیتی و خلق و خوی حسابرسان (، در تحقیقی تحت عنوان1412محمودی )
، با استفاده از 1414تا  1411زارش حسابرسی بین سال های ویژگی های شخصیتی و خلق و خوی حسابرسان امضا كننده گ

پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و لجستیک استفاده شده 
 در نهایت نتایج تحقیق گویای آن است كه میان خلق و خوی حسابرسان با نوع گزارش حسابرسی هیچ رابطه پرداختند.

معناداری وجود ندارد و از بین متغیرهای مربوط به ویژگی های شخصیتی تنها روان رنجوری با نوع بند شرط گزارش 
 .حسابرسی دارای رابطه معنادار منفی و با تعداد بندهای گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار مثبت می باشد

به بررسی  شناختی جمعیت یها یژگیو و دیفر قخالا فلسفه بین بطهرا در تحقیقی تحت عنوان (،1410همکاران ) رویایی و
سی پرداختند. یافته های حسابر كیفیت هكاهند یهارفتار با شناختی جمعیت یها یژگیو و دیفر قخالا فلسفه بین بطهرا

منفی پژوهش بیانگرآن است كه فلسفه اخالق فردی حسابرسان بر رفتارهای غیر حرفه ای كاهنده كیفیت حسابرسی رابطه 
 رفتارهای كاهنده ی كیفیت حسابرسی رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد. بین نسبی گرایی و معنی دار و

ویژگی های اخالقی فردی حسابرسان بر استفاده از راهنمای تصمیم در كشف  در تحقیقی تحت عنوان(، 1411) بولو وصادقی
رسان بر استفاده از راهنمای تصمیم در كشف تقلب مدیریت را تقلب مدیریت به بررسی تاثیر ویژگی های اخالقی فردی حساب

بررسی كردند. یافته های پژوهش حاكی ازآن بود كه مهمترین ویژگی اخالقی فردی موثر در استفاده از راهنما ی تصمیم 
حرفه ای  سابقه (0(عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی 1توسط حسابرسان برای اولویت یکم تاپنجم بدین شرح است: 

 . حسابداری مدیریترشته  (2رده سازمانی سرپرست ارشد  (3مدرک تحصیلی  (4سال  02بیش از 
به بررسی  سحسابرای  حرفه وتقضادر  خالقیا یشهاارز در تحقیقی تحت عنوان (،1412حساس یگانه ومقصودی )

ای  حرفه رفتار یینآ تاثیر كه ستآن ا مبین ریماآ یتحلیلها نتایجپرداختند،  سحسابرای  حرفه وتقضادر  خالقیا یشهاارز
  یتهاوقضا ن،ناو ز دهبو موثر حسابرسی وتقضا بر نیز جنسیت همچنین. ستا دارمعنا نحسابرسا دعملکرو  شنگیزا بر
 .ندا دهنمو لعماا یتر خالقیا

رابطه ی انطباق حسابرس (، در تحقیقی تحت عنوان انطباق حسابرس داخلی با اصول اخالقی به بررسی 0211نورفروزان )
داخلی با اصول اخالقی دربورس اوراق بهادار مالزی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد كه حسابرسان داخلی دارای صالحیت 
باالیی در انجام حسابرسی بوده و قادر به شناسایی شیوه های غیر اخالقی در شركت ها هستند. اكثریت حسابرسان داخلی در 

 .با رفتار غیر اخالقی در مواجهه با حسابرسی، سطح باالیی از انصاف و عدالت را داشتند هنگام مواجه شدن
میانجیگری كیفیت حسابرسی در رابطه بین اخالق حسابرسان و دادگستری   (، در تحقیقی تحت عنوان0211همکاران ) اندی و

و دادگستری پرداختند. این مطالعه نمونه ای از به بررسی تاثیر میانجیگری كیفیت حسابرسی در رابطه بین اخالق حسابرسان 
روش اصلی برای  .حسابرس در شركت های حسابداری دولتی را با استفاده از روش های نظارت تصادفی در نظر می گیرد 002

نتایج تحقیق نشان می دهد كه اخالق حسابداری بر كیفیت  .تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی معادالت ساختاری است
 .ابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی كه كیفیت حسابرس منفی و معنی داری در دادرسی های حسابرس داردحس

 همچنین یافته ها بر اهمیت جنبه های اخالقی حسابرسان در انجام وظایف تأكید دارند.
فت( و میزان )فاكتور مربوط به با(، در تحقیقی تحت عنوان جهت گیری اخالقی، تهدید استقالل 0217همکاران ) رازانی و

فت( و به بررسی تأثیرات جهت گیری اخالقی، تهدید استقالل )فاكتور مربوط به با تصمیم گیری حسابرساناخالقیات بر فرآیند 
تصمیم گیری حسابرسان با استفاده از مدل مشروط تصمیم گیری اخالقی جونز در مالزی مورد میزان اخالقیات بر فرآیند 
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، تهدید استقالل، جهت گیری اخالقی و میزان اهمیت اخالقی در حسابرسان بر فرآیند اختند. كه بیان می كندردبررسی پ
    ، رابطه ی بین ان می دهد كه میزان اهمیت اخالقیتصمیم گیری اخالقی تأثیر مثبت مستقیم دارد. نتایج همچنین نش

      ابرس بر تصمیم گیری اخالقی حسابرسان را تعدیل جهت گیری اخالقی حسابرسان و همچنین تهدید نفع شخصی حس
می كند. حسابرسانی كه جهت گیری اخالقی قوی دارند و نسبی گرا هستند در مقایسه با ایده آلیست ها، تصمیم گیری های 

ب برجسته اهمیت اخالقی به دلیل كاهش حساسیت های اخالقی موجتری دارند. عالوه بر این، پایین بودن اخالقی نامطلوب
 شدن تأثیر تصمیم گیری حسابرسان می شوند. 

(، در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر گزارش های كم حسابرسان به بررسی عوامل موثر 0212بارنیکوآ و اسپینوزا پایک ) 
قرار دارند، بر گزارش های كم حسابرسان پرداختند. بیان نمودند كه حسابرسانی كه گزارش های كمتری می دهند تحت تأثیر 

این فشار ها مربوط به بودجه های حسابرسی شده، قابلیت پذیرش اخالقی گرایش های كم تر از حد حسابرسان و تأثیر 
 همکاران و مدیران ارشد بر رفع مشکالت اخالقی می باشد.

  بررسی تفاوتبه  (، در تحقیقی تحت عنوان ویژگی های اخالقی حسابرسان در مراحل حسابرسی0213چی وهمکاران )
حسابرسان ارشد مواجهه با مسائل اخالقی را در هر مرحله از سان در مراحل حسابرسی پرداختند. ویژگی های اخالقی حسابر

حسابرس گزارش كردند. با این حال حسابرسان ارشد هم بیشترین مسائل اخالقی را در مرحله ای كه بیشتر در آن تمركز 
ی و تا حدودی مرحله ی اجرا بیان كردند. مدیران و شركا نیز مسائل اخالقی را در همه ی داشتند یعنی مرحله ی برنامه ریز

)مثل ارزیابی ریسک و گزارشگری(. عالوه  مراحل گزارش كردند و اكثر موارد مربوط به مرحله ای بود كه در آن تمركز داشتند
بیشتری برای انجام مصاحبه های طوالنی و ارزشمند بر این مدیران و شركا با توجه به تجربه ی بیشتری كه داشتند تمایل 

 . نشان می دادند
 قخالا فلسفهبه بررسی  نحسابرسا خالقیا یها یگیر تصمیمو  دیفر قخالا فلسفهدر تحقیقی تحت عنوان  (،0211) ریااو
دربورس اوراق بهادار آمریکا پرداختند. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است  نحسابرسا خالقیا یها یگیر تصمیمو  دیفر

 دارد. دجودار و معنی بطهرا نحسابرسا خالقیا یها یگیر تصمیمو  دیفر قخالا فلسفه بین كه یافتدركه  
 

 فرضیه های پژوهش
 رابطه ی معنی داری وجود دارد. ابرسان و مراحل چهارگانه حسابرسیبین ویژگی اخالقی حسفرضیه اصلی: 

 فرضیه های فرعی: 
 داری وجود دارد. ی معنی بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  و مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی  رابطه. 1
 .بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله برنامه ریزی حسابرسی رابطه ی معنی داری وجود دارد. 0
 ی معنی داری وجود دارد. بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله اجرای عملیات حسابرسی رابطه. 4

 ی معنی داری وجود دارد. بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه. 3
 

 روش پژوهش
این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایش می باشد كه به شکل میدانی به اجرا در خواهد آمد. در دسته بندی تحقیقات بر حسب 
هدف، این تحقیق در دسته تحقیقات كاربردی جای می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه ی حسابرسان شاغل در 
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حقیق جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده با توجه به اهداف ت. موسسات حسابرسی خواهد بود
      خواهد شد كه كلیه عوامل ذكر شده را در بر خواهد گرفت و به صورت بسته پاسخ )طیف لیکرت( داده ها را جمع آوری 

تی از طریق ضریب آلفای می نماید. روایی این پرسش نامه توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن طی یک مطالعه مقدما
كرونباخ مورد آزمون قرار خواهد گرفت. همچنین از منابع كتابخانه ای، وب سایت ها و سایر منابع نوشتاری و دیداری نیز 
استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخص آمار توصیفی همچون میانگین انحراف معیار، فراوانی، درصد 

یکطرفه  استفاده خواهد شد.   tاسمیرنوف، و آزمون -همچنین برای آزمون فرضیات از آزمون كولموگورف استفاده خواهد شد.
 الزم به ذكر است كه كلیه عملیات آماری به وسیله نرم افزار آموس استفاده خواهد شد.

 

 جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی        

 می باشد. 

مشغول فعالیت در موسسات حسابرسی باشد براساس اطالعات دریافتی از جامعه حسابداران  1417حسابرسانی كه در سال  (1
تعیین حجم نمونه، ازفرمول كوكران باحجم نمونه مشخص استفاده شده نفرمی باشند. كه به منظور  11222رسمی افزون به 

 نفر بدست آمده است.  471درصد  2است. كه براین اساس تعداد نمونه درسطح خطای 

 

    
     

        
 

 

  
                   

                         
     

 

 نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 
نظر طراحی و پس از  های محقق ساخته است كه با كمک افراد صاحب ها در این تحقیق پرسشنامه اصلی گردآوری داده ابزار

مورد نیاز از پرسشنامه استفاده   اطالعات  به  حصول اطمینان از اعتبار و پایایی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. بمنظور دستیابی
     گزینه ای لیکرت استفاده شده  است كه یکی از رایج  ترین مقیاس های  2طیف  برای طراحی این سواالت از. گردید

این طیف یک مقیاس فاصله ای است كه از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده  اندازه گیری به شمار می رود.
پاسخگو نسبت  مخالفتیا  موافقتزان لذا یک مقیاس مركب است. گزینه های جوابیه در این مقیاس، معموال نشانگر می .است

به عبارت دیگر از طریق این مقیاس می توان باور و نگرش . به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از مثبت یا منفی است
 تعلق می گیرد. 1با امتیاز كم و خیلی  2با امتیاز  زیادپاسخگو را تعیین كرد. شکل كلی و امتیاز بندی این طیف به خیلی 

گیری، بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی، از مقصود از روایی آن است كه ابزار اندازه: رسشنامهروائی پ

گیری ممکن ابزار اندازهآن روست كه اندازه گیری های نامناسب و ناكافی می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. 
 كه برای سنجش همان ویژه بر روی یک جامعه آماری دارای اعتبار باشد، در حالیخصیصه  گیری یک اندازه است برای
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. به عبارت دیگر منظور از روایی این است كه خصیصه بر روی یک جامعه آماری دیگر، از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد
ا و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت مندرج در ابزار گردآوری اطالعات دقیقا متغیر ه

پرسشنامه تحقیق، از  ظاهری و محتوایی برای اطمینان در مورد رواییكه داده های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد. 
سازه  همچنین رواییاستفاده شد و اصالحات الزم لحاظ گردید. و همچنین متخصصان بازاریابی نظرات اساتید راهنما و مشاور 

پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. می دانیم روایی سازه را از طریق تحلیل عاملی انجام می دهند كه 
 تحلیل عاملی نیز بر دو نوع می باشد :

: روشی است كه می تواند به منظور ساده سازی متغیرهای مورد مطالعه براساس هم وابستگی بین 1تحلیل عاملی اکتشافی

ای از متغیرهای آشکار و قابل مشاهده ها مورد استفاده قرار گیرد. این روش به طور سنتی برای كشف ساختار عاملی مجموعهآن
اقتصادی به كار گرفته می شود. در واقع تحلیل عاملی  -و بدون تحمیل ساختار از قبل تعیین شده در مطالعات اجتماعی

 .اكتشافی عمدتا فرضیه ساز و تئوری ساز است

: به بررسی این مطلب می پردازد كه آیا داده های موجود با ساختار به شدت محدود شده پیش 0تحلیل عاملی تاییدی

در تحلیل عاملی تاییدی، تحقیقگر به دنبال تهیه مدلی است تجربی كه شرایط همانندی را برآورد می سازد، برازش دارد یا نه 
چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می كند. این مدل مبتنی بر  كه فرض می شود داده های تجربی را بر پایه

( یک طرح طبقه كننده 0( یک تئوری یا فرضیه، 1اطالعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست كه می تواند به شکل 
( دانش 3ایط معلوم تجربی، و یا ( شر4ها یا پاره تست ها در انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوا،  معین برای گویه

با عنایت به اینکه پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق استاندارد   .حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد
شده می باشند، روایی قابل قبول خواهد داشت؛ لذا جهت ارزیابی روایی محتوایی پرسشنامه از نظر صاحبنظران و اساتید 

 اده نموده ایم و ضمنا برای تعیین پایایی نیز از آلفای كرنباخ استفاده شده است كه در ادامه نتایج ارائه شده است.استف

سنجش را با همان گیری آن است كه اگر خصیصه مورد مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله اندازهپایایی پرسشنامه: 

گیری كنیم، نتایج بدست آمده تا چه حد مشابه، دقیق، به، به طور مکرر اندازهگیری(، تحت شرایط مشا)همان ابزار اندازه وسیله
گیری تا چه حد در توان گفت كه مقصود از قابلیت اعتماد این است كه ابزار اندازهبه عبارت دیگر می باشند.و قابل اعتماد می

     )عدم ارتباط نتایج بدست آمده در از صفر دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتمادای را بدست میشرایط یکسان نتایج مشابه
های مکرر بر روی جامعه(، قابل  گیری آمده دراندازه های مکرر بر روی جامعه(، تا یک )ارتباط كامل نتایج بدستگیریاندازه

برای . شودمیاز روش آلفای كرونباخ استفاده  یق برای اندازه گیری پایائیدر این تحق(. 1412دیگران، و  )سرمد تغییر است
محاسبه ضریب آلفای كرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سواالت پرسشنامه و انحراف معیار كل 

ها( را محاسبه كرده، سپس با استفاده از فرمول ذیل ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سواالت را بدست سواالت)زیر مجموعه
 آورد:
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1
 E xploratory Factor Analysis (EFA) 

2
 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 7/2اگر ضریب آلفا بیشتر از 

 

  پژوهش آزمون فرضیه اصلی
 بین ویژگی اخالقی حسابرسان و مراحل چهارگانه حسابرسی  رابطه ی معنی داری وجود دارد.

انجام شده است.  آموس افزار نرم كمکو به  ساختاری معادالت یابی مدل با روش اطالعات جمع آوری شده تحلیل و تجزیه
در حقیقت مدل تحلیل معادالت ساختاری زیر متناسب با فرضیه مذكور به مشاهدات برازش داده می شود. نمودار زیر نشان  
می دهد كه تاثیر ویژگی های اخالقی حسابرسان به طور كلی تاثیر مثبت بر مراحل چهارگانه حسابرسی داشته است. 

ارائه شده اند كه نشان دهنده برازش بسیار مطلوب مدل  1وط به برازش مدل معادالت ساختاری در جدول نشانگرهای مرب
 است.

(: بررسی ویژگی اخالقی حسابرسان و مراحل چهارگانه حسابرسی9نمودار )  

 

(: نشانگرهای برازش مدل  نهایی9جدول )  
 نتیجه مقدار رضایت بخش مقدار برازش نشانگر برازش

 تایید مدل 4كوچکتر از  211/0 1كای اسکوئر به درجه آزادینسبت 

 تایید مدل یا بیشتر 1/2نزدیک به  133/2 0نرم شده برازندگی

 تایید مدل 1/2بزرگتر از  117/2 4شاخص نیکوئی برازش

 تایید مدل 1/2بزرگتر از  161/2 3تعدیل شده نیکوئی برازش

 تایید مدل 1/2بزرگتر از  162/2 2برازندگی فزاینده

                                                           
1
 Chi –Square /degree of Freedem 

2
 NFI: normed fit index 

3 
GFI: goodness of fit index 

4
 AGFI: adjusted goodness of fit index 

5
 IFI: incremental fit index 
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باشد و با عنایت به مقدار  می 203/2و سطح معناداری  372/03بر اساس یافته های برازش مدل فوق مقدار آماری كای دو 

شود. از طرفی نسبت آماره كای دو به درجه آزادی  است مدل برازش شده تائید می 21/2كمتر از       =  262/2آماره 
می باشد لذا به طور كلی تاثیر ویژگی های اخالقی حسابرسان بر مراحل چهارگانه حسابرسی تائید  4و كمتر از  211/0
 گردد. نتایج برازش مدل فوق در جدول زیر ارائه شده است.  می
 

(: خالصه نتایج معادالت ساختاری3جدول )  

 سطح معناداری آماره آزمون خطای معیار ضریب رگرسیونی متغیر

 اثرات مستقیم
001/2 تاثیر ویژگی اخالقی حسابرسان بر مراحل چهارگانه حسابرسی  232/2  261/2         

 
بر مراحل چهارگانه حسابرسی معنادار یافته های جدول فوق نشان می دهد كه اثر مستقیم ویژگی های اخالقی حسابرسان 

(.  در حقیقت بر اساس برآورد ضرایب رگرسیونی، ضریب رگرسیونی متناظر با تاثیر ویژگی های         >22/2است )
β 001/2اخالقی حسابرسان با مراحل چهارگانه حسابرسی    >22/2می باشد ) 22/2و سطح معناداری متناظر با آن كمتر از   

افزایش شاخص ویژگی های اخالقی حسابرسان باعث بهبود مراحل چهارگانه حسابرسی می گردد. بنابراین فرضیه  (؛ بنابراین 
اول پژوهش مبنی بر اینکه بین ویژگی اخالقی حسابرسان و مراحل چهارگانه حسابرسی  رابطه ی معنی داری وجود دارد. با 

های متغیرهای پژوهش، از  وهش با توجه به وجود خرده مقیاستائید می گردد. برای بررسی سایر فرضیه پژ %12اطمینان 
 نمائیم. تحلیل رگرسیونی به همراه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

 

 آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش 
 داری وجود دارد. ی معنی بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  و مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی  رابطه

 ارزیابی فرضیه اول پژوهش مدل رگرسیونی را به مشاهدات برازش می دهیم.برای 
 

(مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی)
 
(ویژگی اخالقی حسابرسان)      

 
    ( 3-1 ) 

 
( معنادار  βخالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی خطی ساده در جدول زیر ارائه شده است. در صورتی كه ضریب رگرسیونی )

 ژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  بر مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی تائید خواهد شد.باشد تاثیر وی
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 (: نتایج تحلیل مدل رگرسیونی در فرضیه اول پژوهش3جدول )

 مقدار - t Pآماره  ضریب استاندارد شده خطای معیار ضریب 
 221/2 306/14  117/2 124/11 ضریب ثابت

 221/2 010/2 063/2 237/2 022/2 ویژگی اخالقی حسابرسان

 ضریب تعیین نتایج كلی مدل
 ضریب تعیین تعدیل شده

 ضریب همبستگی

272/2 
267/2 
063/2 

 Fآماره 
 )سطح معناداری(

 آماره دوربین واتسون

122/07 
221/2 
244/0 

 
و سطح معناداری  022/2یافته های جدول فوق نشان می دهد كه ضریب رگرسیونی متناظر با ویژگی اخالقی حسابرسان 

می باشد لذا تاثیر ویژگی اخالقی حسابرسان بر مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی  مستقیم و  22/2كمتر از  221/2متناظر با آن 
گردد. با باشد و بهبود مقدار شاخص ویژگی اخالقی حسابرسان باعث بهبود مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی می معنادار می

قی جمع آوری شده و معناداری ضریب رگرسیونی فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه بین ویژگی اخال عنایت به اطالعات
   % تائید  12داری وجود دارد با اطمینان  ی معنی رابطهسی و مرحله ارزیابی ریسک حسابرحسابرسان در عملیات حسابرسی 

 می شود.
 

 آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش 
حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله برنامه ریزی حسابرسی رابطه ی معنی داری وجود دارد. برای بین ویژگی اخالقی 

 ارزیابی فرضیه دوم پژوهش مدل رگرسیونی را به مشاهدات برازش می دهیم.
 

(مرحله برنامه ریزی حسابرسی)
 
(ویژگی اخالقی حسابرسان)      

 
    ( 3-0 ) 

 
( معنادار  βخطی ساده در جدول زیر ارائه شده است. در صورتی كه ضریب رگرسیونی )خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی 

 ریزی حسابرسی تائید خواهد شد. بر مرحله برنامهقی حسابرسان در عملیات حسابرسی باشد تاثیر ویژگی اخال
 

 نتایج تحلیل مدل رگرسیونی در فرضیه دوم پژوهش(: 4)جدول 
 مقدار - t Pآماره  استاندارد شدهضریب  خطای معیار ضریب 

 221/2 412/2  247/2 123/0 ضریب ثابت

 221/2 174/3 022/2 201/2 130/2 ویژگی اخالقی حسابرسان

 ضریب تعیین نتایج كلی مدل
 ضریب تعیین تعدیل شده

 ضریب همبستگی

260/2 
262/2 
022/2 

 Fآماره 
 )سطح معناداری(

 آماره دوربین واتسون

707/03 
221/2 
131/1 

و ساطح معنااداری    130/2یافته های جدول فوق نشان می دهد كه ضریب رگرسیونی متناظر با ویژگی اخالقی حسابرساان   
مساتقیم و   ریازی حسابرسای   مرحله برنامهمی باشد لذا تاثیر ویژگی اخالقی حسابرسان بر  22/2كمتر از  221/2متناظر با آن 
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گردد. با عنایت می ریزی حسابرسی مرحله برنامهژگی اخالقی حسابرسان باعث بهبود باشد و بهبود مقدار شاخص وی معنادار می
به اطالعات جمع آوری شده و معناداری ضریب رگرسیونی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه بین ویژگی اخالقی حسابرساان  

 تائید می شود. %12ا اطمینان داری وجود دارد ب ی معنی رابطه ریزی حسابرسی مرحله برنامهدر عملیات حسابرسی  و 
 

 سوم پژوهش فرعی آزمون فرضیه 
 ی معنی داری وجود دارد. بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله اجرای عملیات حسابرسی رابطه

 برای ارزیابی فرضیه سوم پژوهش مدل رگرسیونی را به مشاهدات برازش می دهیم.
 

(مرحله اجرای عملیات حسابرسی)
 
(ویژگی اخالقی حسابرسان)      

 
    ( 3-4 ) 

( معنادار  βخالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی خطی ساده در جدول زیر ارائه شده است. در صورتی كه ضریب رگرسیونی )
 تائید خواهد شد. باشد تاثیر ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  بر مرحله اجرای عملیات حسابرسی

 
 (: نتایج تحلیل مدل رگرسیونی در فرضیه سوم پژوهش5جدول )

 مقدار - t Pآماره  ضریب استاندارد شده خطای معیار ضریب 
 221/2 111/12  424/1 711/11 ضریب ثابت

 224/2 230/4 126/2 261/2 011/2 ویژگی اخالقی حسابرسان

 ضریب تعیین نتایج كلی مدل
 تعدیل شدهضریب تعیین 

 ضریب همبستگی

203/2 
200/2 
126/2 

 Fآماره 
 )سطح معناداری(

 آماره دوربین واتسون

023/1 
224/2 
212/0 

 
و سطح معناداری  011/2یافته های جدول فوق نشان می دهد كه ضریب رگرسیونی متناظر با ویژگی اخالقی حسابرسان 

ویژگی اخالقی حسابرسان بر مرحله اجرای عملیات حسابرسی مستقیم و می باشد لذا تاثیر  22/2كمتر از  221/2متناظر با آن 
گردد. با باشد و بهبود مقدار شاخص ویژگی اخالقی حسابرسان باعث بهبود مرحله اجرای عملیات حسابرسی می معنادار می

قی ویژگی اخال عنایت به اطالعات جمع آوری شده و معناداری ضریب رگرسیونی فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه بین
     تائید %12داری وجود دارد با اطمینان  ی معنی و مرحله اجرای عملیات حسابرسی رابطهحسابرسان در عملیات حسابرسی 

 می شود.
 

 آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش 
 رد.ی معنی داری وجود دا بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه

 برای ارزیابی فرضیه پنجم پژوهش مدل رگرسیونی را به مشاهدات برازش می دهیم.
 

(مرحله گزارشگری حسابرسی)
 
(ویژگی اخالقی حسابرسان)      

 
    ( 3-3  ) 
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 خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی خطی ساده در جدول زیر ارائه شده است. در صورتی كه ضریب رگرسیونی )
 

( معنادار 
 تاثیر ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  بر مرحله گزارشگری حسابرسی تائید خواهد شد. باشد

 
 (: نتایج تحلیل مدل رگرسیونی در فرضیه چهارم پژوهش5جدول )

 مقدار - t Pآماره  ضریب استاندارد شده خطای معیار ضریب 
 221/2 421/06  211/2 016/12 ضریب ثابت

 221/2 117/4 024/2 241/2 103/2 حسابرسانویژگی اخالقی 

 ضریب تعیین نتایج كلی مدل
 ضریب تعیین تعدیل شده

 ضریب همبستگی

231/2 
241/2 
024/2 

 Fآماره 
 )سطح معناداری(

 آماره دوربین واتسون

177/12 
221/2 
142/0 

 
و سطح معناداری  103/2حسابرسان یافته های جدول فوق نشان می دهد كه ضریب رگرسیونی متناظر با ویژگی اخالقی 

می باشد لذا تاثیر ویژگی اخالقی حسابرسان بر مرحله گزارشگری حسابرسی مستقیم و  22/2كمتر از  221/2متناظر با آن 
گردد. با عنایت باشد و بهبود مقدار شاخص ویژگی اخالقی حسابرسان باعث بهبود مرحله گزارشگری حسابرسی می معنادار می

جمع آوری شده و معناداری ضریب رگرسیونی فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه بین ویژگی اخالقی حسابرسان  به اطالعات
 % تائید می شود.12داری وجود دارد با اطمینان  ی معنی در عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه

 

 گیری نتیجه
ابرسان و مراحل چهارگانه دهد كه بین ویژگی اخالقی حسنشان می% 12ی اصلی در سطح اطمینان نتایج آزمون فرضیه

رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. لذا درصورت افزایش ویژگی اخالقی حسابرسان در بین حسابرسان خراسان  حسابرسی
-% نشان می12ینان ی اول در سطح اطمرضویی؛ میزان مراحل چهارگانه حسابرسی  رشد پیدا خواهد كرد. نتایج آزمون فرضیه

داری  ی مثبت معنی دهد كه بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  و مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی رابطه
(، نشان داد كه ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  و مرحله 0213وجود دارد. نتایج تحقیق چی و همکاران )

ثبت ومعناداری وجود دارد. لذا نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق فوق همسو است ارزیابی ریسک حسابرسی رابطه ی م
بنابراین درصورت افزایش ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی دربین حسابرسان خراسان رضوی؛ مرحله ارزیابی 

دهد كه بین ویژگی % نشان می12ی دوم در سطح اطمینان ریسک حسابرسی  رشد پیدا خواهد كرد. نتایج آزمون فرضیه
داری وجود دارد. نتایج تحقیق  ی مثبت و معنی ریزی حسابرسی رابطه اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  و مرحله برنامه

ریزی حسابرسی رابطه  (، نشان داد كه ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی  و مرحله برنامه0213چی وهمکاران )
معناداری وجود دارد. لذا نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق فوق همسو است لذا با افزایش ویژگی اخالقی ی مثبت و 

 ریزی حسابرسی آنان افزایش می یاید. حسابرسان در عملیات حسابرسی در بین حسابرسان خراسان رضوی، میزان مرحله برنامه
دهد؛ بین ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و می % نشان12در سطح اطمینان ی سوم نتایج آزمون فرضیه

(، نشان داد كه 0213داری وجود دارد؛ نتایج تحقیق چی وهمکاران ) ی مثبت و معنی مرحله اجرای عملیات حسابرسی رابطه
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جود دارد. لذا ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله اجرای عملیات حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری و
نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق فوق همسو است، لذا با افزایش ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی دربین 

 حسابرسان خراسان رضوی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی افزایش می یاید.
و  القی حسابرسان در عملیات حسابرسیاخ دهد؛ بین ویژگی% نشان می12در سطح اطمینان ی چهارم نتایج آزمون فرضیه

(، نشان داد كه ویژگی اخالقی 0213داری وجود دارد؛ نتایج تحقیق چی وهمکاران ) ی معنی مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه
حسابرسان در عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا نتایج حاصل از تحقیق 

ا نتایج تحقیق فوق همسو است لذا با افزایش ویژگی اخالقی حسابرسان در عملیات حسابرسی در بین حسابرسان خراسان ب
 ، مرحله گزارشگری حسابرسی افزایش می یاید.رضوی

 

 پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش
تری انجام . تا رسیدگی باكیفیتموسسات حسابرسی بزرگ به جز سازمان حسابرسی، نسبت به ادغام یگدیگر اقدام نمایند .1

توان به ادغام موسسه حسابرسی رهیافت ودایاران اشاره كرد كه باعث ی این ادغام موسسات حسابرسی، میدهند. نمونه
 تشکیل موسسه حسابرسی دایارهیافت گردید.

رجهت جذب و استخدام های روانشناسی ویژگی اخالقی دموسسات حسابرسی، در هنگام استخدام حسابرسان با انجام تست .0
 نگرو خوش اخالق  اقدام نمایند.افراد مثبت

ها در زمان عقد قرارداد با موسسات حسابرسی بر كیفیت رسیدگی تاكید ننمایند و دراین راستا ها، شركتهیات مدیره شركت .4
ا مالک عمل های حسابرسی رهای موسسه حسابرسی مانند، تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارشقابلیت

 قرار دهند. 
 

 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
 ی استقالل، صداقت و شایستگی حسابرسان با در مراحل حسابرسی آنان برررسی گردد.گردد، رابطهپیشنهاد می -1
 در مراحل حسابرسی بررسی گردد.  ای تأثیر انتقال دانش بر شک و تردید حرفه گردد،پیشنهاد می -0
 در مراحل حسابرسی بررسی گردد. تاثیر فشارها، تعهد و شخصیت تاثیرات اجتماعی برگردد، پیشنهاد می -4
 تاثیر فشارهای اخالقی بر در مراحل حسابرسی بررسی گردد. گردد،پیشنهاد می -3
 

 منابع
 ،پایان نامه كارشناسی ارشد حسابداری، بررسی تأثیر دیدگاه اخالقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان(، 1413عالیه، ) امینی ،

 . واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسالمی 
  ،طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت (، 1417) عبداللهی، احمد، ،اهلل وجه قربانی زاده جعفر،برزیده، فرخ، باباجانی

   . 43-1صص  ،0، شماره 2دوره دانش حسابداری مالی، ، حسابرسی
 ( ،تاثیر ویژگی های اخالقی فردی حسابرسان بر1411بولو، قاسم، صادقی، پیمان ،)  استفاده از راهنمای تصمیم در كشف

 .14-73، صص 3و 4، شماره 2تقلب مدیریت، اخالق در علوم فناوری، دوره 
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