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 چکیده
حسابرساان ررداختاه اسا       ناکارآمد رفتار در کارکنان هاي انگيزه موسسه و اخالقي ارزش اصيل، رهبري اين تحقيق به تاثير

ريمايشي، مبتني بر مدل معادالت  -همبستگي -تحقيق حاضر، تحقيقي کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات، توصيفي
هاي حسابرسي در مشهد انتخاا  داد  باا توباه باه حماه بامعاه در         ساختاري اس   نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسه

ررسشنامه توزيع دد که از ايان   433با توبه به فرمول تعيين حمه نمونه کوکران به  افزايش اعتبار تحقيق تعداد دسترس، 
درصد تعيين داد  بها     19ررسشنامه درياف  و مبناي تحليل آماري قرار گرف   نرخ بازگش  ررسشنامه ها  473ميان تعداد 
داري رارامترها استفاده دد  مناسب  مدل ريشنهادي باا   ل در حال  معنيها از مقدار احتمال حاصل از برازش مد آزمون فرضيه
بررساي گردياد     9داري رارامترها با استفاده از نرم افزار اسامارت راي ال اس   ها در حال  تخمين استاندارد و معني تبيين فرضيه

حسابرسي رابطه معني داري وبود هاي اخالقي موسسه  بين رهبري اصيل و ارزشنتايج در سطح خطاي رنج درصد نشان داد: 
دارد  بين رهبري اصيل و انگيازه کارکناان رابطاه    نبين رهبري اصيل و رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معني داري وبود  دارد 

هاي  هاي اخالقي موسسه و رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معني داري وبود دارد  بين ارزش معني داري وبود دارد  بين ارزش
رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معني داري ن ي موسسه و انگيزه کارکنان رابطه معني داري وبود دارد   بين انگيزه کارکنااخالق

کند   انگيازه کارکناان رابطاه     گري مي ميانمي را انگيزه کارکنان رابطه بين رهبري اصيل و رفتار ناکارآمدحسابرس وبود دارد 
   کند مي گري ر ناکارآمدحسابرس را ميانميهاي اخالقي موسسه و رفتا بين ارزش

   رهبري اصيل، ارزش اخالقي، انگيزه هاي کارکنان، رفتار ناکارآمد حسابرسان :کلید واژگان
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 مقدمه
هاي خود را به  گزارش حسابرسي يک خروبي حياتي در فرايند حسابرسي اس   در گزارش حسابرسي، حسابرسان يافته

قرار  رسيدگيهاي مالي مورد  کند کدام صورت کنند  فرم  گزارش حسابرسي مشخص مي منتقل ميگذاران و عموم  سرمايه
دهد و دامل نظر حسابرس نسب  به اظهارات مالي )منصفانه يا غيرمنصفانه(، در تمام  گرفته اند، ماهي  حسابرسي را درح مي

   (4397 ،9)سيام و همکاران شتري اس هاي نقدي درک  م هاي مادي، وضعي  مالي، نتايج عمليات و بريان بنبه
 ،4راينو و همکارانها اس  ) هاي حسابرسي يک عامل مهه براي بقاي بلندمدت آن کيفي  نظرات ارائه دده توسط درک 

دهند  (  سنمش کيفي  گزارش حسابرسي ددوار اس   اين امر به خصوص به رفتار افرادي که کار حسابرسي را انمام مي4393
 کمتر)حسابرسان( بسيار حساس اس   اين مطالعه بدنبال دناسايي وقوع رفتارهاي حسابرسي ناکارآمد اس  که نادي از 

صدور گزارش به به   3اقدامات کاهنده کيفي  حسابرسي، 4از واقع زمان( کمترگزارش کار ) انمام واقعي زمان نمودن گزارش
بادند  رفتارهاي حسابرسي ناخودايند اداره به رفتارهاي کاهش کيفي  حسابرسي و  مي 6يزمان هو فشار بودب تر از موعدزود

حسابرسان به طور کلي  دود  اقدامات انمام دده توسط يک حسابرس اس  که باعث کاهش اثربخشي بمع آوري مدارک مي
ها در انمام تکاليف حسابرسي  که ارزيابي عملکرد و ريشرف  دغلي در يک درک  حسابرسي به ددت به توانايي آندانند  مي

ها وظايف حسابرسي خود را در مطابق  با استانداردها و  رود آن در محدوده زمان و بودبه بستگي دارد  در عين حال، انتظار مي
دهد که انمام کار در بودبه مشخص دده ددوار اس  و  حسابرسي مرتبط انمام دهند  نتايج مطالعات متعدد نشان ميهاي  رويه

  ( 9117 ،5دالتون و کيليممکن اس  بر کيفي  حسابرسي تاثير بگذارد )
 

 پژوهشپیشینه 
ساازماني، انگيازه کارکناان و     هااي اخالقاي   ، ارزشاصايل بررسي تأثير رهباري  ( در رژوهش خود به 4397سيام و همکاران )
 اين مطالعه، انگيزه کارکنان را به عناوان متغيار تعاديل کنناده     ررداختندحسابرسان  ناکارآمدکاري بر رفتار  ريچيدگي کار/حمه

دهد  داده هاي تولياد داده از    را به عنوان متغير کنترل ريشنهاد مي( کاري حمه) کاري دهد، در حالي که ريچيدگي ريشنهاد مي
ها با استفاده از مدل  نفر راسخ دادند  داده 943در اندونزي به ويژه حسابرسان اردد بمع آوري دده اند   حسابرسي هاي سسهمو

 ناکارآمداثر منفي غيرقابل توبهي بر رفتار  اصيلدهد که رهبري  معادالت ساختاري رردازش ددند  نتيمه اين مطالعه نشان مي
 اصيلدود  رهبري  دود اين اثر منفي قابل توبه مي ين رابطه توسط انگيزه کارکنان تعديل ميحسابرسان دارد  اما، زماني که ا

حسابرساان   ناکارآماد هاي اخالقي سازماني تاثير قابل توبهي بر رفتاار   هاي اخالقي سازماني دارد  ارزش تأثير مثبتي بر ارزش
هاي اخالقاي ساازماني، تااثير منفاي، بزرگتار و       و ارزش اصيلبري دارد  ره ناکارآمددارند  انگيزه کارکنان تاثير منفي بر رفتار 

 دوند   مهمتري دارند بويژه زماني که توسط انگيزه کارکنان تعديل مي

                                                           
1
 Syam, et al. 

2
 Paino et al 

3
 Under-Reporting of Time (URT) 

4
 Reduced Audit Quality 

5
 Budget Pressure (TBP) 

6
 Dalton and Kelley 
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اين مقالاه باه   ررداختند  و رفتار ناکارآمد حسابرسي  کارکنانفرهنگ سازماني، ويژگي ( به بررسي 4395) 9بالداچينو و همکاران
هاي حسابرسي  هاي حسابرسي و بررسي تاثير فرهنگ سازماني و ويژگي تحليل بروز و تاثير رفتار ناکارآمد حسابرسي در موسسه

مي رردازد  رويکرد هاي متفاوتي در ايان مطالعاه اساتفاده داده اسا         تيه حسابرسيفردي در رذيرش ديوه هاي ناساله در 
دول  مال  ارورا توزيع دد که با هش  مصاحبه نيماه   -موسسه حسابرسي در بزيره 33برسي ررسشنامه در ميان ررسنل حسا

دهاي، رفتارهااي نامناساو توساط مقاماات       هاي  مختلف همراه بود  عدم گزارش ساختار يافته با درکاي حسابرسي از درک 
اي ناکارآماد مشااهده داد  ايان مطالعاه      بيني کننده اي از رذيرش ديوه ه مافوق و منبع کنترل فردي، به عنوان عوامل ريش

کمتار دايوه هااي    مشاهور،  دود و حسابرسان  دهد که تمربه حسابرسي منمر به کاهش چنين رفتاري مي چنين نشان مي هه
هاي حسابرساي   هاي  کوچک تر مي رذيرند  عالوه بر اين، فرهنگ سازماني در موسسه ناکارآمد را نسب  به حسابرسان درک 

ز کنترل، تأثير قابل توبهي در رذيرش ديوه هاي ناکارآمد دارد  اين مطالعه به دنبال کمک به افزايش کيفي  و ادراک فردي ا
حسابرسي با افزايش آگاهي در مورد تاثير ديوه هاي ناکارآمد و معرفي عوامل موثر بر چنين رفتاري دارد، که در نتيمه به دنبال 

 بادد   مي يافتن راه هايي براي افزايش کيفي  حسابرسي
هااي   به بررسي ارتباط بين فشار زماني، فعالي  هااي آموزداي و رفتاار ناکارآماد حساابرس در موسساه      ( 4396) 4سوانستروم

هاي حسابرساي کوچاک در    ر که در موسسهبمعت حسابرس 446  براساس راسخ هاي نظرسنمي از ررداخ حسابرسي کوچک 
دهد که فشار زماني به گونه اي مثب  باا رفتاار ناکارآماد حساابرس      شان ميسوئد مشغول به کار هستند، تمزيه و تحليل ها ن

همراه اس ، در حالي که سطح مشارک  در فعالي  هاي آموزدي مانند کارگاه هاي آموزدي و سمينارها به گونه اي منفاي باا   
ني در معار  ريساک اسا  کاه     دهد که کيفي  حسابرسي زما ها نشان مي بادد  اين يافته رفتار ناکارآمد حسابرس مرتبط مي

چنين حسابرساني که اغلو در بخشي از فعالي  هاي آموزداي باه    سطح بااليي از فشار زماني را تمربه کنند و هه ،حسابرسان
 د بود نميزان کمتر در تعامل هستند، داراي رفتار ناکارآمد خواه

سرررساتان  رواباط  ماديران و   باو اخالقاي  آثاار   بررسي رفتار ناکارآمد حسابرساان: ( به 9415و همکاران )الري دد  بيا  
همبستگي، مبتني بر  -ررداخته اس   تحقيق حاضر، تحقيقي کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات، توصيفي حسابرسي

هاي حسابرسي در مشهد و تهران انتخا  دد  با توبه به  مدل معادالت ساختاري اس   نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسه
ررسشنامه توزيع  483حمه بامعه در دسترس، با توبه به فرمول تعيين حمه نمونه کوکران به  افزايش اعتبار تحقيق تعداد 

درصاد   53ررسشنامه درياف  و مبناي تحليل آماري قرار گرف   نارخ بازگشا  ررسشانامه هاا      448دد که از اين ميان تعداد 
داري رارامترها استفاده داد  مناساب     احتمال حاصل از برازش مدل در حال  معنيها از مقدار  تعيين دد  به  آزمون فرضيه
 4داري رارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت ري ال اس ها در حال  تخمين استاندارد و معني مدل ريشنهادي با تبيين فرضيه

 رفتار ناکارآمد حسابرسانو  سرررستان حسابرسيا بررسي گرديد  نتايج در سطح خطاي رنج درصد نشان داد: بين روابط کاري ب
رفتاار  و  سرررساتان حسابرساي  رابطه معني داري وبود دارد  بو اخالقي در سطوح باالي سازمان، رابطه بين روابط کااري باا   

 کند  را تعديل مي ناکارآمد حسابرسان

                                                           
1
 Baldacchino et al. 

2
 Svanström 

3
 SmartPLS  
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 بودباه  فشاار  تح  دارايط  حسابرسي کيفي  بر اخالقي فرهنگ تأثير ( در تحقيقي با عنوان بررسي9414نيا ) ملکيان وتوکل

 حادودي از  تاا  کاه  دسا   که وضعيتي موابه اند، سختگيرانه زماني هاي بودبه فشار با اغلو کنند حسابرسان، زماني بيان مي

 هااي  موسساه  زياادي کاه   اهمي  و توبه به واسطه گيرد  مي سرچشمه حسابرسي، قراردادهاي براي مناقص هاي دبه درايط

 گيري اندازه براي آنان هستند، ددواري هاي قائل کارايي، براي معياري به عنوان زماني، هاي بودبه به دستيابي براي حسابرسي

 نتيمه، در اس   دده تشديد باال، کيفي  با به حسابرسي هايي دستيابي و کنترل هزينه هاي بين بالقوه تضاد حسابرسي، کيفي 

 در غيررسامي  فرهنگاي  هنماار  ياک  باه  تباديل  نيافتاه،  دسا   زماني هاي بودبهرودش  به منظور حقوق بدون اضافه کاري

 زمااني،  بودباه  فشاار  اخالقاي،  فرهناگ  بين بالقوه ارتباط بررسي مطالعه، اين اصلي هدف .اس  دده حسابرسي هاي موسسه

 937داامل   مطالعاه،  اين براي استفاده مورد نهايي نمونه اس   زمان واقع از کمتر گزارش و حسابرسي کاهنده کيفي  اقدامات
 کمتر گزارش بر زماني فشار بودبه معنادار و مثب  تأثير بيانگر مطالعه نتايج بادد  مي حسابرسي هاي موسسه در داغل حسابرس

 .اس  زماني بودبه فشار بر اخالقي معنادار فرهنگ و معکوس تأثير نشانگر نتايج اين، بر عالوه اس   زمان واقع از
 کيفيا   بر اي حسابرس  حرفه تعهد و ناکارآمد رفتارهاي حسابرسي، تصدي دوره ( به بررسي9414و همکاران )موسوي ديري 

 به مربوط اطالعات آوري بمع براي.بادد مي ريمايشي نوع از و توصيفي تحقيقکشور ررداختند   محاسبات ديوان در حسابرسي

 توبه با اس ،که بوده نفر 533 ها استان محاسبات ديوان حسابرسان کل تعداد  اس  دده استفاده ررسشنامه از ها فرضيه آزمون

  اثار  ناکارآماد  رفتارهااي  کاه  داد نشان نتايج  ددند انتخا  آماري نمونه عنوان به نفر 443 تعداد مورگان و کربسي بدول به
 تعهاد  و دارد حسابرساي  کيفيا   بر دار معني اثر حسابرسي تصدي دوره چنين هه  دارد حسابرسي کيفي  کاهشبر  داري معني
  .دارد حسابرسي کيفي  بر مثب  دار معني اثر حسابرس اي  حرفه

 

 فرضیه های پژوهش 
  دارد موسسه حسابرسي رابطه معني داري وبودهاي اخالقي  ارزش و اصيلرهبري بين : 9فرضيه 

   دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار و اصيلرهبري : بين 4فرضيه 
   دارد رابطه معني داري وبودانگيزه کارکنان  و اصيلرهبري : بين 4فرضيه 
   دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار موسسه وهاي اخالقي  ارزش: بين 3فرضيه 

   دارد رابطه معني داري وبودانگيزه کارکنان  موسسه وهاي اخالقي  ارزش: بين 6فرضيه 
   دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار وانگيزه کارکنان : بين 5فرضيه 
   کند گري مي را ميانميحسابرس  ناکارآمد رفتار و : انگيزه کارکنان رابطه بين رهبري اصيل7فرضيه 
   کند گري مي ميانميرا حسابرس  ناکارآمد رفتار و هاي اخالقي موسسه انگيزه کارکنان رابطه بين ارزش :8فرضيه 

 

 روش پژوهش
 از متغيرها، ميان رذيري تاثير و رابطه کيفي  مورد در کاربردي و توسعه دانش ها نظريه کارايي آزمودن دليل به تحقيق حاضر،

 اس   اين تحليلي نوع از همبستگي و -توصيفي اطالعات، تحليل و گردآوري ديوه نظر از و اس  کاربردي تحقيق هدف، نظر

که باه   چرا اس ، تحليلي نوع از رردازد و مي آن ها ميان روابط نيز و متغيرها وضعي  توصيف به چرا که اس  توصيفي تحقيق
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و ابعاد تحقيق )متغيرها و  هايي در مورد موضوع مورد مطالعه به ررسشکه  تحليل نظرات راسخ دهندگان )نمونه مورد مطالعه(
هاا قارار    که در اختياار آن  )ابزار تحقيق(   اين کار را از طريق ررکردن ررسشنامهراسخ داده اند، مي رردازد ،سوال هاي مربوط(

 صورت مي رذيرد گيرد  مي

 

 پژوهش جامعه آماری

اي از افراد، ادياء و     )واحد( که حداقل در يک صف  مشترک بادند  بامعه آماري به بامعه آماري عبارت اس  از ممموعه
ي آن ها بپردازد  در اين تحقيق، واحد خواهد به تحقيق درباره گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اداره دارد که محقق ميکل 

هاي حسابرسي در دهر مشهد تمرکز دده  تحليل، فرد اس  و بر روي حسابرسان داغل در سازمان حسابرسي و کليه موسسه
 49هاي حسابرسي و سازمان حسابرسي دهر مشهد ، در مشهد حدود  اس   طبق بررسي هاي به عمل آمده از سطح موسسه

نفر در نظر  633 هاي به  تعيين بامعه آماري موسسه حسابرسي و وبود دارد که حدود تقريبي افراد داغل در اين موسسه
محقق  هاي حسابرسي و با توبه محدودي  هاي زماني و مکاني محقق، دهر محل سکون  بامعه موسسهگرفته دده اس   

هاي عضو بامعه با  هاي انتخا  دد  ديگر محدودي  اين بامعه عدم همکاري بيشتر موسسه )مشهد( به  مرابعه به موسسه
ها که از يک اي از نشانههاي نمونه گيري نمود  نمونه عبارت اس  از ممموعه محقق بود که منمر دد نتوان از تمام موسسه

هاي آن قسم ، دود، به طوري که اين ممموعه معرف کيفيات و ويژگينتخا  مياي بزرگتر اقسم ، يک گروه يا بامعه
گروه يا بامعه بزرگتر بوده و با مطالعه آن، رژوهشگر قادر اس  نتيمه را به کل بامعه آماري تعميه دهد  از آنما که اين تحقيق 

بادد، بنابراين از به بامعه داراي اهمي  ميکاربردي بوده و معرف بودن گروه نمونه براي تعميه رذيري  براساس نوع هدف،
گيري احتمالي به روش تصادفي ساده استفاده دد  براي تعيين حمه نمونه نيز با توبه به معلوم بودن تعداد بامعه آماري نمونه

 از فرمول حمه نمونه کوکران استفاده دده اس   حمه نمونه تحقيق با استفاده از رابطه زير محاسبه دد 
 

  

    
 

     

(   )       
 

    
 

 که در اين فرمول: 
N-   حمه بامعهα-   سطح خطاP- ميزان احتمال مواردي اس  که به ررسش ها در خصوص متغير مورد نظر راسخ        
دود که در  %( از بدول مربوطه، گرفته مي6بادد که با توبه به سطح خطا ) احتمال توزيع نرمال استاندارد مي Z–  دهند  مي

 بادد  مقدار ادتباه مماز در برآورد رارامتر مي e –مبناي محاسبه آن قرار دارد   15/9اين تحقيق 
 

   
                 

     (     )               
 

     

               
     

 
نفر دد    497گيري، حداقل حمه نمونه انتخابي تعداد  نفر( و فرمول نمونه 633با توبه به حمه بامعه تقريبي در دسترس )

 ررسشنامه بازگش  دد و مبناي تحليل هاي آماري واقع دد  473ررسشنامه توزيع گرديد که از اين تعداد  433تعداد 
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 آنها اندازه گیریو نحوه  ی پژوهشمتغیرها
، که در دوند ه مييتقسو ميانمي  وابسته، ر مستقليدسته متغ سهتحقيق دارند، به مدل مفهومي رها بر اساس نقشي که در يمتغ

 دود: ادامه به نحوه محاسبه هر يک از آن ها بر اساس رويکرد و مدل اين تحقيق ررداخته مي
 

 های تحقیق گیری متغیرهای بکارگرفته شده در مدل نحوه اندازه (:9)جدول 
 منبع داده ها  نحوه محاسبه نام متغیر نوع متغیر

ته
بس
وا

 

 رفتار ناکارآمد حسابرسان

اي  گزينه 6طيف 
 ليکرت 

 (6کامال موافق )
 (3موافق )

 (4نه مخالف و نه موافق )
 (4مخالف )
 (9کامال مخالف )

 ررسشنامه
 استاندارد
 

ي 
نم
ميا

 

 انگيزه هاي کارکنان

قل
ست
م

 

 رهبري اصيل

 هاي اخالقي ارزش

 

 آزمون نرمال بودن
هاي  توان گف  که آزمون بودن توزيع آماري متغيرهاس   به طور کلي مي نرمال ،رارامتري هاي نياز انمام تمامي آزمون ريش

توان استنباط درس  از نتايج  رارامتري، عموما بر ميانگين و انحراف معيار استوارند  حال اگر توزيع بامعه نرمال نبادد، نمي
ارائه گرديده  4گرديد که نتايج آن در بدول  بودن متغيرها، از آزمون چولگي و کشيدگي استفاده براي آزمون نرمال  .داد 

بادد در نتيمه فر   مي -9و  9که بازه اعداد چولگي و کشيدگي بين  گردد با توبه به اين اس   همانگونه که مشاهده مي
 ( 4331ها مورد تأييد اس  )رلن ، نرمال بودن داده

 
 ها(: نتایج آزمون نرمال بودن داده4جدول )

 کشیدگي چولگي نماد متغیر ردیف

 RAQ 693/3- 313/3 حسابرسي کيفي  کاهنده اقدامات   9

 -URT 556/3- 644/3 زمان کمتر از واقع گزارش   4

 -EL 443/3- 483/3 انگيزه هاي کارکنان   4

 -AL 314/3- 737/3 رهبري اصيل   3

 -CFE 316/3- 348/3 هاي اخالقي ارزش   6

 

 پژوهش آزمون فرضیه اول
  دارد موسسه حسابرسي رابطه معني داري وبودهاي اخالقي  ارزش و اصيلرهبري کند: بين  تحقيق بيان مي 9فرضيه 

( برآورد دده اس   374/3موسسه حسابرسي، ضريو مسير به ميزان )هاي اخالقي  ارزشبر  اصيلرهبري در بررسي آثار متغير 
+ 15/9بادد )براي معني دار بودن يک ضريو، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) مي 784/6مقدار احتمال برابر  با توبه به
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توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در  مي  کوچکتر اس  36/3( بادد که در اين صورت از سطح معني داري -15/9، 
موسسه حسابرسي رابطه معني داري وبود هاي اخالقي  ارزشو  لاصيرهبري بادد يعني بين  معني دار مي 36/3سطح خطاي 

درصد از تغييرات مربوط به  4/37توان نتيمه گرف  که حدودا چنين مي گردد  ههتاييد مي 9دارد  بنابراين فرضيه دماره 
 گردد  تبيين مي اصيلرهبري موسسه حسابرسي توسط هاي اخالقي  ارزش
 

 (: نتایج مربوط به فرضیه اول پژوهش 3جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 مستقيه رذيرش فرضيه p  <36/3 موسسه حسابرسيهاي اخالقي  ارزش  اصيلرهبري 

 

 زمون فرضیه دوم پژوهش آ
   دارد داري وبودرابطه معني حسابرس  ناکارآمد رفتار و اصيلرهبري کند: بين  تحقيق بيان مي 4فرضيه 

( برآورد دده اس   با توبه به -973/3، ضريو مسير به ميزان )حسابرس ناکارآمد رفتاربر  اصيلرهبري در بررسي آثار متغير 
( -15/9+ ، 15/9بادد )براي معني دار بودن يک ضريو، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) مي 519/9مقدار احتمال برابر 
توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در سطح خطاي  مي  کوچکتر اس  36/3صورت از سطح معني داري  بادد که در اين

رابطه معني داري وبود ندارد  بنابراين فرضيه حسابرس  ناکارآمد رفتارو  اصيلرهبري بادد يعني بين  معني دار نمي 36/3
 گردد  تاييد نمي 4دماره 
 

 (: نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش2جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 - عدم رذيرش فرضيه p  >36/3 حسابرس ناکارآمد رفتار  اصیلرهبری 

 

 آزمون فرضیه سوم پژوهش 
   دارد رابطه معني داري وبودانگيزه کارکنان  و اصيلرهبري کند: بين  تحقيق بيان مي 4فرضيه 

دار ( برآورد دده اس   با توبه به مق535/3، ضريو مسير به ميزان )انگيزه کارکنانبر  اصيلرهبري در بررسي آثار متغير 
( بادد -15/9+ ، 15/9براي معني دار بودن يک ضريو، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه )بادد   مي 454/93احتمال برابر 

 36/3توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در سطح خطاي  مي  کوچکتر اس  36/3که در اين صورت از سطح معني داري 
    تاييد  4رابطه معني داري وبود دارد  بنابراين فرضيه دماره انگيزه کارکنان و  اصيلرهبري بادد يعني بين  معني دار مي

تبيين  اصيلرهبري توسط انگيزه کارکنان ه درصد از تغييرات مربوط ب 5/53توان نتيمه گرف  که حدودا چنين مي گردد  ههمي
 گردد  مي
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 پژوهشسوم (: نتایج مربوط به فرضیه 5جدول )
تحقيق 4نتايج مربوط به فرضيه  96-3بدول   

 نوع رابطه نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 مستقيه رذيرش فرضيه p  <36/3 انگیزه کارکنان  اصیلرهبری 

 

 پژوهش  چهارمآزمون فرضیه 
   دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار موسسه وهاي اخالقي  ارزشکند: بين  تحقيق بيان مي 3فرضيه 

( برآورد دده اس   -463/3، ضريو مسير به ميزان )حسابرس ناکارآمد رفتارموسسه بر هاي اخالقي  ارزشدر بررسي آثار متغير 
بادد )براي معني دار بودن يک ضريو، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه  مي 688/4با توبه به دکل مقدار احتمال برابر 

توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير  مي  کوچکتر اس  36/3( بادد که در اين صورت از سطح معني داري -15/9+ ، 15/9)
رابطه معني داري حسابرس  رآمدناکا رفتارموسسه و هاي اخالقي  ارزشبادد يعني بين  معني دار مي 36/3در سطح خطاي 

درصد از تغييرات مربوط به  3/46نتيمه گرف  که حدودا  توانچنين مي گردد  ههتاييد مي 3وبود دارد  بنابراين فرضيه دماره 
 گردد  موسسه تبيين ميهاي اخالقي  ارزشتوسط حسابرس  ناکارآمد رفتار
 

 پژوهشچهارم (: نتایج مربوط به فرضیه 6جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معني مستقیممسیر 

 - رذيرش فرضيه p <36/3 حسابرس ناکارآمد رفتار موسسه هاي اخالقي  ارزش

 

 پژوهش  پنجمآزمون فرضیه 
   دارد رابطه معني داري وبودانگيزه کارکنان  موسسه وهاي اخالقي  ارزشکند: بين  تحقيق بيان مي 6فرضيه 

( برآورد دده اس   با توبه 471/3، ضريو مسير به ميزان )انگيزه کارکنان بر و موسسههاي اخالقي  ارزشدر بررسي آثار متغير 
+ ، 15/9براي معني دار بودن يک ضريو، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه )بادد   مي 349/3قدار احتمال برابر به م
توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در سطح  مي  تر اس کوچک 36/3( بادد که در اين صورت از سطح معني داري -15/9

رابطه معني داري وبود دارد  بنابراين انگيزه کارکنان و  موسسههاي اخالقي  ارزشيعني بين   معني دار اس  36/3خطاي 
توسط ه کارکنان انگيزدرصد از تغييرات مربوط  1/47توان نتيمه گرف  که حدودا چنين مي گردد  ههتاييد مي 6فرضيه دماره 

 گردد  تبيين مي موسسههاي اخالقي  ارزش
 

 پژوهشپنجم (: نتایج مربوط به فرضیه 7جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 مستقيه رذيرش فرضيه 36/3  p انگيزه کارکنان موسسه هاي اخالقي  ارزش
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 آزمون فرضیه ششم پژوهش 
   دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار وانگيزه کارکنان کند: بين  تحقيق بيان مي 5فرضيه 

( برآورد دده اس   با توبه به -333/3، ضريو مسير به ميزان )حسابرس ناکارآمد رفتاربر انگيزه کارکنان در بررسي آثار متغير 
( -15/9+ ، 15/9ي دار بودن يک ضريو، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه )براي معنبادد   مي 518/4قدار احتمال برابر م

توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در سطح خطاي  مي  کوچکتر اس  36/3بادد که در اين صورت از سطح معني داري 
 5بود دارد  بنابراين فرضيه دماره رابطه معني داري وحسابرس  ناکارآمد رفتارو انگيزه کارکنان معني دار اس  يعني بين  36/3

انگيزه توسط حسابرس  ناکارآمد رفتاردرصد از تغييرات مربوط  3/33توان نتيمه گرف  که حدودا چنين مي گردد  ههتاييد مي
 گردد  تبيين ميکارکنان 
 

 پژوهشششم (: نتایج مربوط به فرضیه 8جدول )

 نوع رابطه نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 مستقيه رذيرش فرضيه 36/3  p حسابرس ناکارآمد رفتار انگيزه کارکنان 

 

 پژوهش  هفتمآزمون فرضیه 
   کند گري مي را ميانميحسابرس  ناکارآمد رفتار و کند: انگيزه کارکنان رابطه بين رهبري اصيل تحقيق بيان مي 7فرضيه 

و  535/3برابر با  گردد  مقدار ضريو مسير براي رابطه بين دو متغير انگيزه کارکنان و رهبري اصيل مالحظه مي همان گونه که
محاسبه گرديد  اما با توبه به مقدار احتمال براي  -333/3حسابرس  ناکارآمد رفتاربراي رابطه بين دو متغير انگيزه کارکنان و 
 ناکارآمد رفتار و توان نتيمه گرف  انگيزه کارکنان رابطه بين رهبري اصيلسير ميهر دو رابطه و معني داري  هر دو ضريو م

 گردد تاييد مي 7کند  بنابراين فرضيه دماره  گري مي را ميانميحسابرس 
 

 پژوهشنهم (: نتایج مربوط به فرضیه 1جدول )
 نتیجه از طریق متغیر مسیر غیر مستقیم

 رذيرش انگيزه کارکنان حسابرس ناکارآمد رفتار  رهبری اصیل

 

 آزمون فرضیه هشتم پژوهش 
را حسابرس  ناکارآمد رفتار و هاي اخالقي موسسه انگيزه کارکنان رابطه بين ارزش که: کند تحقيق بيان مي 8فرضيه 
و  هاي اخالقي موسسه گردد  مقدار ضريو مسير براي رابطه بين دو ارزش همان گونه که مالحظه مي  کند گري مي ميانمي

محاسبه گرديد   -333/3حسابرس  ناکارآمد رفتارو براي رابطه بين دو متغير انگيزه کارکنان و  471/3انگيزه کارکنان برابر با 
توان نتيمه گرف  انگيزه کارکنان رابطه بين با توبه به مقدار احتمال براي هر دو رابطه و معني داري  هر دو ضريو مسير مي

 گردد تاييد مي 8کند  بنابراين فرضيه دماره  گري مي را ميانميحسابرس  ناکارآمد رفتار و هاي اخالقي موسسه ارزش
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 پژوهشدهم (: نتایج مربوط به فرضیه 91جدول )
 نتیجه از طریق متغیر مسیر غیر مستقیم

 رذيرش انگيزه کارکنان حسابرس ناکارآمد رفتار  های اخالقي موسسه ارزش

 

 نتیجه گیری 
در   دارد موسسه حسابرسي رابطه معني داري وبودهاي اخالقي  ارزش و اصيلرهبري کند: بين  تحقيق بيان مي 9فرضيه 

( برآورد دده اس   با 374/3موسسه حسابرسي، ضريو مسير به ميزان )هاي اخالقي  ارزشبر  اصيلرهبري بررسي آثار متغير 
موسسه هاي اخالقي  ارزشو  اصيلرهبري بادد يعني بين  معني دار مي 36/3توبه به اين که ضريو مسير در سطح خطاي 

ضيه با نتايج رژوهش گردد  نتايج حاصل ازاين فرتاييد مي 9حسابرسي رابطه معني داري وبود دارد  بنابراين فرضيه دماره 
 ( همخواني داد  4397) سيام و همکاران

  در بررسي آثار متغير دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار و اصيلرهبري کند: بين  تحقيق بيان مي 4فرضيه 
نتيمه گرف  که اين  توان ( برآورد دده اس   مي-973/3، ضريو مسير به ميزان )حسابرس ناکارآمد رفتاربر  اصيلرهبري 

رابطه معني داري حسابرس  ناکارآمد رفتارو  اصيلرهبري بادد يعني بين  معني دار نمي 36/3ضريو مسير در سطح خطاي 
( 4397) سيام و همکارانگردد  نتايج حاصل ازاين فرضيه با نتايج رژوهش تاييد نمي 4وبود ندارد  بنابراين فرضيه دماره 

 همخواني نداد  
رهبري   در بررسي آثار متغير دارد رابطه معني داري وبودانگيزه کارکنان  و اصيلرهبري کند: بين  تحقيق بيان مي 4فرضيه 
توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در  ( برآورد دده اس   مي535/3، ضريو مسير به ميزان )زه کارکنانانگيبر  اصيل

رابطه معني داري وبود دارد  بنابراين فرضيه انگيزه کارکنان و  اصيلرهبري بادد يعني بين  معني دار مي 36/3سطح خطاي 
 ( همخواني داد  4397) سيام و همکارانگردد  نتايج حاصل ازاين فرضيه با نتايج رژوهش تاييد مي 4دماره 
  در دارد اري وبودرابطه معني دحسابرس  ناکارآمد رفتار موسسه وهاي اخالقي  ارزشکند: بين  تحقيق بيان مي 3فرضيه 

( برآورد دده اس   -463/3، ضريو مسير به ميزان )حسابرس  ناکارآمد رفتارموسسه بر هاي اخالقي  ارزشبررسي آثار متغير 
موسسه و هاي اخالقي  ارزشبادد يعني بين  معني دار مي 36/3توان نتيمه گرف  که اين ضريو مسير در سطح خطاي  مي
اين فرضيه با  گردد  نتايج حاصل ازتاييد مي 3طه معني داري وبود دارد  بنابراين فرضيه دماره رابحسابرس  ناکارآمد رفتار

 ( همخواني داد  4397) سيام و همکاراننتايج رژوهش 

  در بررسي آثار دارد رابطه معني داري وبودانگيزه کارکنان  موسسه وهاي اخالقي  ارزشکند: بين  تحقيق بيان مي 6فرضيه 
توان نتيمه گرف   ( برآورد دده اس   مي471/3، ضريو مسير به ميزان )زه کارکنانانگي بر و موسسههاي اخالقي  زشارمتغير 

رابطه معني انگيزه کارکنان و  موسسههاي اخالقي  ارزشمعني دار اس  يعني بين  36/3که اين ضريو مسير در سطح خطاي 
( 4397) سيام و همکارانگردد  نتايج حاصل ازاين فرضيه با نتايج رژوهش تاييد مي 6داري وبود دارد  بنابراين فرضيه دماره 

 همخواني داد  
  در بررسي آثار متغير دارد رابطه معني داري وبودحسابرس  ناکارآمد رفتار وانگيزه کارکنان کند: بين  تحقيق بيان مي 5فرضيه 

توان نتيمه گرف  که اين  ( برآورد دده اس   مي-333/3ن )، ضريو مسير به ميزاحسابرس ناکارآمد رفتاربر انگيزه کارکنان 
رابطه معني داري وبود حسابرس  ناکارآمد رفتارو انگيزه کارکنان معني دار اس  يعني بين  36/3ضريو مسير در سطح خطاي 
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( همخواني 4397) انسيام و همکارگردد  نتايج حاصل ازاين فرضيه با نتايج رژوهش تاييد مي 5دارد  بنابراين فرضيه دماره 
 داد  

کند  مقدار  گري مي را ميانميحسابرس  ناکارآمد رفتار و کند: انگيزه کارکنان رابطه بين رهبري اصيل تحقيق بيان مي 7فرضيه 
و براي رابطه بين دو متغير انگيزه  535/3برابر با  ضريو مسير براي رابطه بين دو متغير انگيزه کارکنان و رهبري اصيل

محاسبه گرديد  با توبه به مقدار احتمال براي هر دو رابطه و معني داري  هر دو  -333/3حسابرس  ناکارآمد رفتارو  کارکنان
کند   گري مي را ميانميحسابرس  ناکارآمد رفتار و توان نتيمه گرف  انگيزه کارکنان رابطه بين رهبري اصيلضريو مسير مي

 ( همخواني داد  4397) سيام و همکارانتايج حاصل ازاين فرضيه با نتايج رژوهش گردد  نتاييد مي 7بنابراين فرضيه دماره 
را حسابرس  ناکارآمد رفتار و هاي اخالقي موسسه انگيزه کارکنان رابطه بين ارزشکه:  کند تحقيق بيان مي 8فرضيه 
و  471/3و انگيزه کارکنان برابر با  هاي اخالقي موسسه مقدار ضريو مسير براي رابطه بين دو ارزشکند   ميگري  ميانمي

محاسبه گرديد  با توبه به مقدار احتمال براي هر  -333/3حسابرس  ناکارآمد رفتاربراي رابطه بين دو متغير انگيزه کارکنان و 
 رفتار و هاي اخالقي موسسه توان نتيمه گرف  انگيزه کارکنان رابطه بين ارزشدو رابطه و معني داري  هر دو ضريو مسير مي

گردد  نتايج حاصل ازاين فرضيه با نتايج رژوهش تاييد مي 8کند  بنابراين فرضيه دماره  گري مي را ميانميحسابرس  ناکارآمد
بعضي از اقدامات خاص حسابرسان که امکان انمام يک حسابرسي غير استاندارد را ( همخواني داد  4397سيام و همکاران )

چنين به  (  اين موضوع هه4334 دانلي و همکاران،ناميده دده اند ) ناکارآمدرهاي حسابرس فراهه مي آورند، به عنوان رفتا
دود  اين رفتارهاي حسابرسي  کاهش يافته و ديوه هاي حسابرسي نامنظه هه دناخته مي حسابرسيعنوان ديوه هاي کيفي  

د صدور گزارش ريش از موعد، بررسي سطحي و دامل اقداماتي هستند مانن اس ( تعريف دده 4335) 9گاندريتوسط  ناکارآمد
اسناد مشتري، عدم تحقيق درس  در مورد يکي از اصل هاي حسابداري، ناديده گرفتن يک آيته مخاطره آميز در نمونه و 

تواند دواهد حسابرسي کافي  نمي حسابرسي، فرايند ناکارآمدرذيرش توضيحات ضعيف مشتريان  در نتيمه رفتارهاي حسابرسي 
دود؛ زيرا ممکن اس  حسابرس بدون  ناکارآمد حسابرسيآوري کند؛ اين به نوبه خود ميتواند منمر به  اطمينان را بمع و قابل

را در ميان  ناکارآمددواهد کافي و قابل اطمينان به نتيمه نادرس  برسد  مطالعات ريشين انواع و گستردگي رفتارهاي 
راينو و (، 4334) کورام و همکاران اند به عنوان مثال محققان ستند کردهحسابرسان در سطوح مختلف و در کشورهاي مختلف م

درصد حسابرسان مطالعه دده در طول  73دريافتند که بيش از  اين محققان(  4399)4 راينو و همکاران ( و4335)همکاران 
کند که رهبري يک فرايند  اداره مي( 4334) يوکل را از خود نشان داده اند  ناکارآمداي خود حداقل يک رفتار   زندگي حرفه
 آوليو و همکارانو اين مطالعه بر رايه درک ريروان از رهبران خود اس    -روتعامل بين رهبر و ري -اس  تعامل ابتماعي

 دانند  که به چه چيزي اعتقاد دارند و بر مبناي اين دانند  که چه کساني هستند، مي مي اصيلکنند که رهبران  ( ادعا مي4333)
( توضيح داد که رهبر مسئول حفظ فرهنگ و اخالق درک  خود 4333) دينکنند   دانش و حفظ دفافي  با ديگران عمل مي

کنند که غير ممکن اس  که رهبر  ( تاييد مي4336)چن و همکاران  اصيلهاي ارتباطي نظريه رهبري  با توبه به بنبه اس  
( اظهار دادتند که توسعه دهندگان نظريه رهبري 4336)رر و همکاران کويک رهبر غير اخالقي در نظر گرفته دود   اصيل
دهد و کسو و  به نظر ميرسد اهداف هنمار در ذهن دارند؛ و توسعه يک رهبر ريشگيرانه يک محيط مثب  ررورش مي اصيل

ان بيشتر مورد بحث يکي از سبک هاي رهبري اس  که توسط دانشگاهي اصيلدهد  رهبري  کار را به ديوه مسئوالنه انمام مي

                                                           
1
 Gundry 

2
 Paino et al 
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هاي اخالقي  تأثير مثبتي بر ارزش اصيل( درياف  که رهبري 4393) موريس(  4338 والومباوا و همکاران،قرار گرفته اس  )
تأثير مثبتي بر  اصيلکند که رهبري  ( ريشنهاد مي4393) موريس  درک  دارد و تأثير منفي بر رفتار حسابرسي ناخودايند دارد 

هاي اخالقي  تأثير منفي بر رفتار حسابرسي ناخودايند دارد که توسط ارزش اصيلدرک  دارد  رهبري  هاي اخالقي ارزش
را بعنوان بخشي از فرهنگ سازماني  اصيلدهد که وقتي زيردستان رهبري  دود  اين مطالعه نشان مي ها تعديل مي درک 
( توضيح داد که انگيزه موبو تشويق و تحريک 4333) 9يزفرانکوئيابد   حسابرس کاهش مي ناکارآمد دانند ، فرکانس رفتار مي

 اصيل( دريافتند که ادراک کارکنان از رفتار رهبر 4335) 4بنسن و لوتانسدود   حسابرسان براي افزايش و بهبود بهره وري مي
 اصيلتند که رهبري ( درياف4394) 4السچينگر و همکارانقويترين مولفه موثر بر رضاي  دغلي کارکنان و تعهد سازماني اس   

کنند  بيان مي (4394) 3سوانبرگ و رترتاثير منفي مستقيمي بر تحکيه در محل کار دارد و تأثير مثبتي بر رضاي  دغلي دارد  
 در ها دناخته دده اس   قبال، مطالعات در سازمانکه فرهنگ اخالقي به عنوان يکي از عوامل مهه رفتارهاي غير اخالقي 

 موسسهتواند به ددت تح  تأثير فرهنگ اخالقي  گيري توسط حسابرس مي دهد که تصميه نشان مي زمينه حسابرسي
منفي با درک حسابرس نسب  به رفتار حسابرس  به طور درياف  که فرهنگ اخالقي (4393) حسابرسي قرار گيرد  موريس

رس در يک تيه حسابرسي بر اساس تفاوت ها دهد که انگيزه به حساب ( توضيح مي9116اس   گودمن ) در ارتباط اس ناکارآمد 
گذارد  در اين تحقيق، ايده استفاده از انگيزه  در دستاورد در کار و منفي بر رفتار ناامن حسابرسي تاثير مي داده دده اس 

رهبري دود انگيزه هاي کارکنان به عنوان يک متغير در اثر  در مدل را در نظر گرف   در اين تحقيق، ريشنهاد مي کارکنان
   تعديل دودحسابرسان  ناکارآمد نسب  به رفتار موسسههاي اخالقي  و ارزشاصيل 
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