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 رابطه فرهنگ اخلاقي در موسسات حسابرسي با بي طرفي و استقلال

 

 *شاگردي امير غفورياندکتر خدير،  حسينعلي
 علي مهدوي پور، 

 المللي امام رضا)ع(گروه حسابداري ، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه بين
 (61/61/61،تاریخ پذیرش:61/61/61)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز
كيار  محيط  در اخلاقي ارزش هاي مدیریت كه باورند براین اندیشمندان
 درموسسيا  ديد   ميدیریيي مشيرويطت اقيداما  موجب 1حسابرسي

 تقویيت 3را درموسسا  حسابرسيي 2سازماني  فرهنگ تعادل و انسجام

گيرو  هياو تيطا هياي كياري  و افيراد روابي  بيطن در اييماد كند  مي
 موجيب اسيانداردها  از بطشير پطروي با و بخشد مي بهبود را حسابرسي

 (. بيا1ديد   خواهد كارایي افزایش نهایت در و رفيار حسابرسان بهبود

 و چيرا كه آید مي ذهن به سوال این اخطر  مالي رسوایي هاي مشاهد 
 يدم است كه آن  است؟ جواب آمد  بار به هایي چنطن رسوایي چگونه

ر موسسييا  د 4اخليياو و يييدم پایبنيدي بييه فرهنييگ اخليياقي  ريایيت
 گونيه ایين حسابرسي منجر به این چنطن رسيوایي هيایي ديد  اسيت.

 حرفيه در اخلياقي ميوازین ريایيت كيه اسيت آن از حاكي  هارسوایي

 (. 2است   ضروریا  از حسابرسي
 
 

 
 اطلاييا  كطفطت اهمطت نطز و اخلاو مبحث به جهاني توجه افزایش با

 خلا از اي گوده تا است دد  سعي تحقطق این حسابرسي  در حرفه در

بي طرفي  بر محور اخلاو سبك فرهنگ تاثطر تبططن در موجود تحقطقاتي
تاثطرگياار  حسابرسيي نيويي بركطفطيت حسابرسان كه به 6 و اسيقلال 5

 است مورد بررسي واقع دود. 
 نگرانيي هياي اخلاقي  معطارهاي برخي نشدن ريایت كنوني درای  در

 به باید است. آورد  وجود به دولييغطر و دوليي هاي در بخش را زیادي

 موسسه یك در داغل حسابرسان كه رفيار نمود توجه اساسي نكيه این

 رفييار و همچنطن است حسابرسي كطفطت معطارهاي از یكي حسابرسي

 فرهنگ و گطردمي قرار موسسه آن سازماني فرهنگ تاثطر تحت آن ها

پيایرد  ميي ثطرتيا حسابرسي موسسه یك مدیریت دطو  از سازماني نطز

 3).  
 
 

 چکيده
است  آورد  وجود به غطردوليي و دوليي هاي در بخش را زیادي نگراني هاي اخلاقي  معطارهاي برخي نشدن ريایت كنوني درای  در زمینه :

 تحت آن ها رفيار و همچنطن است حسابرسي كطفطت معطارهاي از یكي حسابرسي موسسه یك در داغل حسابرسان ه رفيارو با توجه به اینك

از اینرو این پژوهش سعي دارد تا رابطه بطن فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي با بي   گطردمي قرار موسسه آن سازماني فرهنگ تاثطر
  نماید .طرفي و اسيقلال حسابرسان  را بررسي 

مورد مطالعه دركا  مدیران و جامعه است.  همبسيگي -تحقطق حاضر  تحقطقي كاربردي و از لحاظ نحو  گردآوري اطلايا   توصطفي روش :
از   انيخاب  دد به دطو  در دسيرس نفر 145بودند كه از مطان آنها سرپرسيان در موسسا  حسابرسي يضو جامعه حسابداران رسمي در مشهد 

آزمون جهت آزمون فرضطه ها از ابزار تحلطل پرسشنامه بود. . (پرسشنامه دریافت و مبناي تحلطل آماري قرار گرفت 111ان تعداد این مط
 با اسيفاد  از نرم افزار اسمار  پي ال اس اسيفاد  دد.  معادلا  ساخياري

سسا  حسابرسي  و بي طرفي حسابرسان و اسيقلال نيایج در سطح خطاي پنج درصد نشان داد كه بطن فرهنگ اخلاقي در مو  یافته ها:
 حسابرسان رابطه مثبت و  معناداري وجود دارد.

موسسا   در اخلاقي فرهنگ گسيرش یا و ایجاد به با توجه به یافيه هاي تحقطق   مدیران موسسا  حسابرسي باید نسبت  نتیجه گیری :
 در بازار بدست آورند.  بطشيري موفقطت و رقابت پایري  ا ارتقاء بخشطد  و دانساهيمام ورزید  تا از این طریق كطفطت حسابرسي ر حسابرسي

 

 اسيقلال حسابرس. -بي طرفي حسابرس -فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي کلید واژگان:  
 

 Ghafourian@imamreza.ac.irنویسندۀ مسئول: نشاني الكيرونطكي: 

 

mailto:Ghafourian@imamreza.ac.ir
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هيایي بيراي موسسا  حسابرسي و قانون گيااران مسييلزم اتخياذ روش
 صياحبكارهاي مخيلف بر رواب  حسابرس كه در سال بي طرفيافزایش 

حسابرسان در پژوهشگران  معيقدند  حسابرس موثر هسيند مي بادند. -
ظ موسسا  حسابرسي با فرهنگ اخلاقي قوي  احيمال بطشيري براي حف

اگرچه اسيانداردهاي حسابرسي  ماننيد قيانون   .(4  دارند بي طرفي خود
حسابرسان خواسيه است كه نسبت ازا 7حرفه اي  اخلاو براي حسابداران

آگا  بادند و بيراي جليوگطري از قيرار گيرفين در  بي طرفيبه تهدیدا  
رسيد كيه قيانون معرض این تهدیدا  اقداماتي كنند  ولطكن به نظر مي

ن داراي اخيطار محدودي در برابر قضاو  محدود حسابرس نادي از گاارا
(. فرهنيگ اخلياقي در موسسيا  5 هسييند  صاحبكار -رابطه حسابرس

كه قرار گرفين  دودو پطشنهاد مي  بود حسابرسي تحت كنيرل مدیریت 
 بيي طرفييدر معرض یك فرهنگ اخلاقي قوي ممكن است با افزایش 

تيوان بيه ينيوان زیير نگ اخلياقي را مييحسابرس در ارتباط بادد. فره
مجمويه اي از فرهنگ سازماني در نظر گرفت كه نشان دهنيد  فعيل و 

هاي رسمي و غطررسمي كنييرل رفيياري  انفعال چند بعدي بطن سطسيا
هاي رفياري رسمي  دربرگطرند  رهبري  سياخيارهاي  است. این سطسيا

 بادند  در حياليهاي پاداش و برنامه هاي آموزدي مي  قدر   سطسيا

هاي غطررسمي  مشييمل بير رفييار همكياران و هنجارهياي  كه سطسيا

نشان دهند  طيرز فكير یيك    بي طرفياز سوي دیگر  .اخلاقي هسيند
پيردازد اميا هيط  حسابرس است كه بطور انيقادي به ارزیابي دواهد مي

كيه  بير ایين اسيتپيطش بطنيي . (6  تعصبي در اظهارا  مدیریت ندارد
در ارتباط  حسابرس بي طرفي اخلاقي در موسسا  حسابرسي بفرهنگ ا

هاي قبلي در ادبطا  قابل توجطيه ميي باديد. توس  یافيه این مها  بادد
نخست  دواهد موجود در ادبطا  سازماني نشان مي دهند كيه فرهنيگ 
سازماني انواع مخيلفي از رفيار اخلاقي را تحت تأثطر قرار مي دهد و ایين 

و  7ه گونه اي مثبت بر رفيار اخلاقي اثرگاار مي باديد  فرهنگ اخلاقي ب
اخلياقي  هياي (. دوم  ادبطا  حسابداري دریافيه انيد كيه تصيمطا9و  1

 حسابرسييحسابرسان توس  فرهنگ سازماني و فرهنگ اخلاقي دركت 
. سوم  قضاو  محدود حسابرس بيه (11و  11  گطردتحت تأثطر قرار مي

بناي حسابرسي نگریسيه مي دود  ن سنگبه ينوا بي طرفيدلطل اینكه 
. مسائل قضاوتي كه از دمي تواند به ينوان یك امر غطر اخلاقي دید  دو

اي و اخلاقي برخوردار ميي باديند  اهمطت اساسي از هر دو دیدگا  حرفه
هاي باید سبب دوند كه حسابرسان تحت تأثطر فرهنگ اخلياقي ديركت

 حرفيه كيه رسيطدند بياور یينا دانشيمندان  بيه خود بادند. حسابرسي

 اسيت يميوم نزد خود رفيه ازدست اييبار اياد  خواهان اگر حسابرسي

 و دهد جدي نشان بطور خود ارزیابي جهت را خود اديطاو و تمایل باید
 رهبيران و دود پطروي از فرهنگ اخلاقي به ميعهد و دود محور اصول

را بيا  باليا باكطفطيت اي حرفيه كارهياي انجيام باید اهمطت موسسه ها 
 پرسينل تميام بيه محوریيت فرهنيگ اخلياقي حياكا در موسسيه هيا 

  (.12ورزند   تاكطد بر آن و كنند گودزد حسابرسي
فرهنيگ  تاثطر با رابطه در كه دود مي نادي آنجا از پژوهش این انگطز 
 بي طرفي و اسيقلال حسابرسيان تاكنون بر حسابرسي موسسا  اخلاقي

 و اي حرفيه غطير و از آن جا كه رفيارهايپژوهشي انجام نگرفيه است 

 بيراي هيایي نگرانيي و موجب مشيكلا   1حسابرسي  كطفطت كاهند 

را در  هاي بطشير تحلطل و تجزیه به نطاز است دد  حسابرسي موسسا 
 رفييار مطالعه حاضر به سه روش بيه ادبطيا  كند. مي توجطه این زمطنه 
است كه چنيطن مطالعيه  كمك مي كنند: اول  براي اولطن بار حسابرسي

اي به بررسي این امر مي پردازد كه آیا یك فرهنگ اخلاقي قوي سيبب 
 هايدر تحقطق ؟مي دود یا خطر انحسابرس بي طرفي و اسيقلالافزایش 

نشيان داد  انيد كيه فرهنيگ سيازماني در موسسيا  پژهشگران  قبلي 
وبه هاي دخصي حسابرسان در ارتباط است  كه به نحسابرسي با ویژگي

با ایين  (.13  خود ممكن است بر تصمطا گطري حسابرسان تأثطر بگاارد.
 طرفي یيا اسييقلالبيرابطه مسيقطا بطن فرهنگ اخلاقي و   ها حال  آن

بيي حسابرس را بررسي نكرد  اند. دوم  این مطالعه بيه بررسيي ياميل 
 حسيابرس بي طرفييمي پردازد كه نه تنها تهدید تصدي طولاني  طرفي

جنبه دوم مها  .تصدي كوتا  مد  را نطز كاهش دهد تهدیدهاي بلكه را
كوتا  مد  تصدي هاي تهدید به طور يمد است زیرا ادبطا  حسابداري 

قانون گااران  محققيان و حرفيه حسابرسيي بير  (.6را نادید  گرفيه اند  
 9صياحبكار  -ابطيه حسيابرسر بير تاكطيددور  طولاني مد  تصيدي و 

پطرامون يواملي كه ممكن است  هاي رو  تحقطق یناند. از اميمركز دد 
حسيابرس بنگيرد  بي طرفييچرخش را به ينوان وسطله اي براي ارتقاء 

بي كه فرهنگ اخلاقي به گونه اي مثبت به  . این( 14و  6  محدود است
حسابرس مربوط است بدین معنا نطست كه سایر يوامل بدون اثر  طرفي

قضياو   بيي طرفيين ميي دهيد كيه هسيند. با این حال  این امر نشا
حسابرس به دد  در یك فرهنگ اخلاقي قوي تر حمایت مي ديود. در 

 بي طرفيي  فرهنگ اخلاقي به طور مداوم بر 11 مقابل چرخش حسابرس
حسابرس تأثطر مي گاارد  و به ينيوان یيك ميانع در برابير تهدیيد دور  

ي از كوتا  و طولاني تصدي خدمت مي كنيد. سيوم  مطالعيه حاضير یكي
معدود مطالعا  در ادبطا  حسابداري است كه به بررسي یيك مكيانطزم 

حسابرسيي  موسسيه كه مي توانيد توسي  و اسيقلال  بي طرفيافزایش 
هاي دیگر  مانند ترویج هویيت پردازد. در مقابل مكانطساكنيرل دود مي

حرفه اي قوي تر و تحریك این هویت  كه ممكن است يملي كردن آن 
حسابرسيي را ميي تيوان  ه هيايفرهنگ اخلاقي در موسسمشكل بادد؛ 

توس  مدیریت كنيرل نمود  چرا كه نقش مدل سازي مدیریت اردد یك 
بر این باورنيد  محققان(. 15ينصر از فرهنگ اخلاقي محسوب مي دود  

كه اسيقلال حسابرس به منزله جوهر و پایه اساسي فرآیند حسابرسي مي 
ري ياري از تميام محيدودیت هياي بادد كه براي حسابرس درای  فك

دخصي  خارجي و سازماني  كه مانع يملكرد دغلي او مي دود را فراها 
 .(16 مي كند 
مبينيي بير كه حسابرسان به دایسيگي و درسييكاري  بر آن استانيظار 

رود ها انيظار ميي ویژ  از آندر حرفه خود يمل كنند  بهاخلاو حرفه اي 
در انجام ایين كيار اجياز  اخلاقي موسسه  با محور قرار دادن فرهنگكه 

هایشان زیر نفيوذ و تياثطر ميدیریت گطريها و تصمطا ندهند كه قضاو 
. بنابراین جایگا  فرهنگ اخلياقي حياكا در موسسيه صاحبكار قرار گطرد

 مي تواند نقش بسزایي در تبططن اسيقلال حسابرسان ایفاء نماید.
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 ايياد  خواهان اگر حسابرسي هحرف كه رسطدند باور این اندیشمندان به

 را خيود ادييطاو و تمایيل باید است يموم نزد خود رفيه ازدست اييبار

 ميعهيد و دود محور اصول و دهد جدي نشان بطور خود ارزیابي جهت

 بایيد اهمطيت موسسه هيا  رهبران و دود پطروي از فرهنگ اخلاقي به

نيگ اخلياقي را بيا محوریيت فره باليا باكطفطت اي حرفه كارهاي انجام
 بير آن و كننيد گودزد حسابرسي پرسنل تمام به حاكا در موسسه ها 

 روي بایسييي رهبيران كردنيد ادار  همچنطن آن ها (.12ورزند   تاكطد

 داري امانت" همچون مفاهطمي و هاي حسابرسان مسئولطت و نقش ها

 تاكطيد يميوم  بيه و پاسخگویي اي حرفه تردید اسيقلال  طرفي  بي و

ابراین در این پژوهش بيه دنبيال پاسيخگوئي بيه ایين سيوالا  بن .كنند
بي به گونه اي مثبت با  موسسه حسابرسيآیا فرهنگ اخلاقي هسيطا كه 

آیا فرهنگ اخلاقي  ؟ همچنطنحسابرس در ارتباط مي بادد یا خطر طرفي
 موسسه حسابرسي بر اسيقلال حسابرسان تاثطرگاار است؟

محققيطن ميعيددي بيه موضيويا   هاي اخطير در همطن ارتباط در سال
فرهنييگ اخليياقي در موسسييا  حسابرسييي و اسيييقلال و بييي طرفييي 

 موارد زیر ادار  نمود: توان بهاند كه از آن جمله ميپرداخيه حسابرسان
كه آیيا فرهنيگ اخلياقي پرداخيند به بررسي این امر برخي پژوهشگران 

ارتباط مي  حسابرس در طرفيبيبه گونه اي مثبت با  حسابرسيدركت 
نشان مي دهد كه حسابرسان به  این پژوهش ها. یافيه(4؟   بادد یا خطر

احيمال زیاد در فرهنگ اخلاقي كه با پاداش رفيار اخلاقي و مجازا  رفيار 
غطر اخلاقي  دطوع هنجارهاي اخلاقي  رهبري اخلاقي و تاكطد انيد  بير 

 . دتر دارنطرفانهقضاو  بياطايت از اقيدار همرا  است 
دیگري با تحقطقي با ينوان خدما  غطرحسابرسي و اسيقلال  صاحبنظران

ديركت كيه  177در زلاندنو با گردآوري داد  هاي مربيوط بيه  حسابرس
و حيق الزحميه غطرحسابرسيي را  11رابطه بطن حق الزحميه حسابرسيي 

بررسي نمودند به این نيطجه رسطدند كه بطن حق الزحمه هاي حسابرسي 
لزحمه هاي غطرحسابرسي رابطه مثبيي وجود دارد كه ميي و مطزان حق ا

 (.17تواند اسيقلال حسابرس را نقض كند  
به بررسي تأثطر فرهنگ اخلاقي همچنطن در تحقطق دیگري صاحبنظران 

هاي فردي حسابرسان و اثر تركطبي ایين ميوارد بير چگيونگي در ارزش
د كيه فرهنيگ ها دریافيني . آن(11د  قضاو  اخلاقي حسابرسان پرداخين

اخلاقي در موسسا  حسابرسي به طور غطر مسيقطا بر قضياو  اخلياقي 
هاي فردي و به نوبه خود اثر مي گاارد  چرا كه فرهنگ اخلاقي بر ارزش

ها به صراحت رابطه بطن فرهنيگ بر قضاو  اثرگاار مي بادد. این یافيه
دليایلي حسابرس را مورد بررسي قرار نمي دهند  اميا  طرفيبياخلاقي و 

ارائه مي دهند كه نشان مي دهند چنطن رابطه اي ممكين اسيت وجيود 

  .داديه بادد
ي از رابطيه حسيابرس و یبررسي جنبيه هيا همچنطن محققان دیگري به

بر اسييقلال حسيابرس و  12 صاحبكار یعني تأثطر دور  تصدي حسابرس 
 تصدي طولاني تر بيا تأثطرگااديين بير (.11پرداخيند  كطفطت حسابرسي 

روي اسيقلال حسابرس تأثطر منفي بر كطفطت كار او خواهد داديت. نظير 
به اهمطت موضوع  این تحقطق تلاش دارد تا يوامل موثر بر دور  تصدي 

حسابرس و اثرا  آن براسيقلال حسابرس و كطفطت حسابرسيي را ميورد 

 .بحث قرار دهد
 تيياثطر بررسييي در تحقطييق دیگييري كييه مسييئله اصييلي آن تحقطييق  

-حسيابرس و صياحبكار -حسابرس رواب  از نادي چالشي هايتموقعط
 ياميل نيایج نشيان داد كيه. (19است   حسابرس طرفيبي بر حسابرس

 -حسيابرس و صياحبكار -حسيابرس رواب  تاثطر در مهمي نقش تجربه 
 تجربيه  بيا افيراد سيطح در و دارد كنيرل هايآزمون مطزان بر حسابرس

 صياحبكار  -حسيابرس و حسيابرس -حسيابرس روابي  از نادي اثرا 
 .سازدمي دارخدده را حسابرس طرفيبي

 بير 13مالطياتي  حسابرسيي همچنطن پژوهشگر دیگري به بررسيي تياثطر
 گرفيه صور  آماري هاي تحلطل (. نيایج21حسابرس پرداخت   اسيقلال
 حسيابرس اسيقلال بر مالطاتي حسابرسي الزحمه حق تاثطر يدم از حاكي
 .بادد مي 1311 لغایت 1311 سنوا  طي

با توجه به مباني نظري و پطشطنه هاي فوو و تبططن رواب  بطن ميغططرهيا 
 و مدل مفهومي پژوهش در ذیل ارائه دد  است :

 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومي تحقیق1نگاره 

 

 روش

در زمر  پيژوهش هياي هدف پژوهشي كاربردي و  ازلحاظاین پژوهش 
 در ایين تحقطيق مورد هيدف اريجامعه آم همبسيگي است.  –توصطفي 

داغل در موسسيا  حسابرسيي در مشيهد  دركا  مدیران  و سرپرسيان 
. نمونه آماري به روش نمونه گطري در دسيرس و از افراد باددمي مقدس

موسسه حسابرسي واقع در دهر مشهد مقدس انيخاب  21فوو الاكر در 
ر پيژوهش دد  است. با توجه به محدود بيودن جامعيه ميورد بررسيي  د

ي مييورد نطيياز هانمونييهحاضيير از فرمييول كييوكران بييراي تعطييطن تعييداد 
درصيد  95است. مطابق با این فرميول در سيطح اطمطنيان  دد اسيفاد 

تایي جامعه مورد بررسي  151درصد( و با توجه به تعداد  5 سطح خطاي 
نمونه محاسبه گردیيد   111 دامل دركا   مدیران  و سرپرسيان(  تعداد 

يييدم دریافييت  منظوربييهبييا توجييه بييه تعطييطن سييطحي از خطييا  اسييت.
ي سيالا و كاميل  در اثير مفقيود ديدن پرسشينامه  ييدم هاپرسشنامه

 145ي ناقص و مخدوش(  تعيداد هاپرسشنامهپاسخگویي به پرسشنامه  
توزیيع  حسابرسيي قابيل دسييرس مؤسسيا پرسشنامه در بطن تميامي 

 دد يآورجمعب و بدون نقص پرسشنامه مناس 111 تیدرنهاگردید. كه 
 هاپرسشنامهوتحلطل قرار گرفت. بدین ترتطب نرخ بازگشت و مورد تجزیه

 فرضطه دوم 

 فرضطه اول

بي طرفي 
 حسابرس

اسيقلال 
 حسابرس

فرهنگ اخلاقي  
در موسسه 
 حسابرسي
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كيه محقيق در ابزار جمع اوري اطلاييا  بادد. يمدرصد  31/11برابر با 
باديد. يمنميود  اسيت  پرسشينامه  اسييفاد این پيژوهش از آن بيراي 

اول به بررسي  پرسشنامه تحقطق حاوي دو بخش اصلي مي بادد. بخش
ویژگي هاي جمعطت دناخيي از حطث جنسيطت  سين  سيابقه  سيمت و 
غطر  مي پردازد. بخش دوم به بررسي سوال هاي تخصصي در خصوص 

فرهنيگ  ميغطرهاي تحقطق  مي پردازد.  در این تحقطق جهيت سينجش
  بي طرفي و اسيقلال حسابرسان از گویه هياي مطيرش ديد  در  اخلاقي

دد  است  اسيفاد پطشطنه پژوهش به آنها ادار  دد  پژوهش هاي كه در 
اميطازي لطكر  قسمت  هاي پرسشنامه در یك ططف پنج( .  پاسخ21و4 

است تا پاسخگو  مطزان موافقت خود را در مقطاس لطكر  كه  بندي دد 
 موردسنجش هاياز یك تا پنج درجه بندي دد   مشخص كند.  داخص

 دود  گااديه نظرسنجي به پرسشنامه لبقا در آنكه از پطش پژوهش  در
 ميرتب  نطز كاردناسان سيازمان و خبرگان از تن چند قضاو  معرض در
 بيه مورد توافيق پرسشنامه در نهایت از و گرفت قرار پژوهش موضوع با

پس از آن كه روائي پرسشنامه  .دد اسيفاد  هاداد  آوريجمع ابزار ينوان
ميخصص و اساتطد تایطيد گردیيد  بيه به لحاظ روایي محيوا توس  افراد 

لحاظ روایي ساز  نطز با اسيفاد  از تحلطل ياملي تأیطيدي ميورد بررسيي 
 آزميونطشپي مرحليه یيك ها پرسشينامه یایيپا سنجش يبرا واقع دد.

 بادد.مي سنجش ابزار پایایي مناسب و قابل قبول بطانگر كه گرفت انجام
ق از مقدار احيمال حاصل در این تحقطق جهت آزمون فرضطه هاي تحقط

یيابي از برازش مدل در حالت معنياداري پاراميرهيا بيا  اسييفاد  از ميدل
 معادلا  ساخياري و تحلطل مسطر اسيفاد  دد. 

 

 يافته ها
در این پژوهش به منظور تعططن روایي ساز   از تحلطل ياملي اسيفاد  

ي نشان كفایت نمونه گطر دد  است كه  نيایج آزمون بارتلت و داخص
بادند. مقدار دهد  كه مقادیر هر دو داخص در سطح مطلوبي ميمي

  و مقدار 5/1كفایت نمونه گطري براي تماي ميغطرها بطشير از  داخص
بادد. پس از حصول مي 15/1داري آزمون بارتلت نطز كمير از معني

ها مورد اطمطنان از مناسب بودن حجا نمونه  مقادیر اديراكا  گویه
بود مشخص  3/1هایي كه مقداردان كمير از  قرار گرفت و گویه بررسي

ها سازگاري نداديه و تبططن كنند  ها با سایر گویهاست كه این گویه
 بادد لاا از تحلطل كنار گااديه ددند .مناسبي براي آن بعد نمي

سازد تا سازگاري دروني پایایي ساز  این امكان را فراها مي
سنجند بررسي دود. به يبار  دیگر وم را ميهایي كه یك مفهداخص

دهد ميغطرهاي مشاهد  دد   نشانگرها( با چه پایایي ساز  نشان مي
گطري این پایایي  داخص سنجند. براي انداز دقيي ميغطر نهفيه را مي

دود. این داخص بر پایایي تركطبي در مدل معادلا  ساخياري ارائه مي
دود. مقدار این داخص باید به مياساس ضریب آلفاي كرونباخ محاس

( مقدار پایایي ساز  را براي 1بادد. جدول دمار    7/1بزرگير یا مساوي 
 .دهدهریك از ميغطرهاي نهفيه نشان مي

 

پایایي ترکیبي و آلفای کرونباخ متغیرهای اصلي  1جدول 

 تحقیق

 نام متغیر ردیف
آلفای 

 کرونباخ

پایایي 

 ترکیبي

1 
 فرهنگ اخلاقي موسسه

 حسابرسي
171/1 196/1 

 129/1 727/1 بي طرفي حسابرس 2

 912/1 191/1 اسيقلال حسابرس 3

 
دود مقدار ضریب آلفاي كرونباخ و پایایي همان طور كه مشاهد  مي

دود كه این ضرایب تركطبي در جدول فوو نشان داد  دد  و ملاحظه مي
ري از پایایي ساز  گطبادند. بنابراین مدل انداز مي 7/1همگي بالاتر از 

 مناسبي برخوردار است.
به منظور آزمون فرضطه هاي پزوهش از مدل سازي معادلا  ساخياري 

اسيفاد  دد  است كه نيایج بدست  يروش حداقل مربعا  جزئمبيني بر 
 به درش ذیل ارائه مي گردد 3و 2آمد  بر اساس نگار  هاي دمار  

اند. مقادیر يا  مشخص دد   ضرایب مسطر یا ضریب ب2در نگار  دمار  
  نشان داد  دد  است. از دیگر 3احيمال نطز در نگار  دمار  

است  R2دود  ضرایب افزار كه در دكل بالا ملاحظه ميهاي نرمخروجي
زا  یعني ميغطر مكنوني كه در درون دایر  هر ميغطر مكنون نهفيه( درون

بادد( دیگر مي كه فرض دد  است تحت تأثطر یك یا چند ميغطر مكنون
بطني مدل طراحي دد   با آمد  است. قدر  پطش 1در نگار  دمار  

( براي ميغطرهاي R2اسيفاد  از مقدار واریانس توضطح داد  دد   
دهند  درصدي از واریانس دود . این ضریب نشانوابسيه  تحلطل مي

ميغطر مكنون  نهفيه( است كه توس  ميغطرهاي مكنون  نهفيه( اثرگاار 
زا بود  و دود. بنابراین براي ميغطر وابسيه درونبر آن توضطح داد  مي

در خصوص  R2 بادند  مطزان داخص ها ميتحت تأثطر سایر ميغطر
و در خصوص ميغطر اسيقلال  547/1ميغطر بي طرفي حسابرس برابر با 

تعططن دد  است. در تحقطق حاضر  با توجه به  535/1حسابرس برابر با 
توان نيطجه گرفت كه مدل ساخياري تحقطق حاضر مي 2مقادیر جدول 
بطني كافي و بسطار بالایي برخوردار است. به يبار  دیگر از قدر  پطش

مطزان درصد از واریانس ميغطر وابسيه انگطز  اي براي ارائه پطشنهاد 
ها در مدل توضطح داد  مطشود كه توس  ميغطرهاي وارد دوند  به آن

 دبادمقدار قابل قبولي و مناسبي در نمونه مورد مطالعه مي
براي بررسي كطفطت یا اييبار مدل از بررسي اييبار كه دامل داخص 

را  و داخص بررسي افزونگي مي بادد  اسيفاد  دد  بررسي اييبار ادي
است. داخص اديرا   كطفطت مدل انداز  گطري  هر بلو  را مي 
سنجد. داخص افزونگي نطز با در نظر گرفين مدل انداز  گطري  كطفطت 
مدل ساخياري را براي هر  بلو  درون زاد انداز  گطري مي كند. مقادیر 

طت مناسب و قابل قبول مدل انداز  هاي نشانگر كطفمثبت این داخص
( ارائه 3گطري و ساخياري مي بادد. نيایج برازش در جدول دمار   

 گردید  است.
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 يبضرا: مدل اصلي پژوهش در حالت تخمين 2نگاره 

 
 (t-value: مدل اصلي پژوهش در حالت معناداري ضرايب )3نگاره 



 با بي طرفي و استقلال حسابرسانرابطه فرهنگ اخلاقي در موسسات حسابرسي امیر غفوریان شاگردی و همکاران: دکتر 
 

 111 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

4 ،
89

31
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 

گطري  ل مدل انداز با توجه به مطالب ينوان دد  در خصوص تحلط
هاي مورد بررسي  درای  لازم را دارا دود كه تمامي داخصملاحظه مي

بادند و بنابراین مدل پطشنهادي در این تحقطق از قدر  مي
كنندگي كافي برخوردار است. در ادامه فرضطه هاي تحقطق  بطنيپطش

 مورد بررسي قرار گرفيه است.

 غیر وابستهواریانس توضیح داده شده مت 2جدول 

 2R متغیر وابسته

 547/1 بي طرفي حسابرس

 535/1 اسيقلال حسابرس

 

 شاخص های برازش مدل:3جدول 

 نام متغیر
شاخص 

 اشتراک

شاخص 

 افزونگي
فرهنگ اخلاقي در موسسا  

 حسابرسي  
494/1 494/1 

 291/1 572/1 بي طرفي حسابرسان

 211/1 541/1 اسيقلال حسابرسان

 
فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  و بي طرفي  فرضطه اول: بطن

 حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد.
در بررسي آثار ميغطر فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  بر بي 

گردد؛ ملاحظه مي 2طرفي حسابرسان   همان طور كه در نگار  دمار  
 ( برآورد دد  است. با توجه به نگار 739/1ضریب مسطر به مطزان  

بادد  براي معنادار بودن یك مي 632/11احيمال برابر    مقدار 3دمار  
( بادد كه در 96/1   -96/1ضریب  يدد معناداري آن باید خارج از باز   

كوچكير است(. مي توان نيطجه  15/1این صور  از سطح معناداري 
معنادار است یعني  15/1گرفت كه این ضریب مسطر در سطح خطاي 

اخلاقي در موسسا  حسابرسي  و بي طرفي حسابرسان بطن فرهنگ 
-رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین فرضطه دمار  یك تایطد مي

درصد از  9/73توان نيطجه گرفت كه در حدود گردد. همچنطن مي
تغططرا  مربوط به بي طرفي حسابرسان توس  فرهنگ اخلاقي در 

بادد. به مقدار معناداري ميگردد و این موسسا  حسابرسي تبططن مي
كه یك گردد درصورتي يبار  دیگر باتوجه به ضریب بيا مشخص مي

واحد فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  تغططر كند  بي طرفي 
 كند.واحد تغططر مي 739/1حسابرسان به مطزان 

فرضطه دوم: بطن فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  و اسيقلال 
 معناداري وجود دارد.حسابرسان رابطه 

فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  مشاركت در در بررسي آثار ميغطر 
ملاحظه  2بر اسيقلال حسابرسان   همان طور كه در نگار  دمار  

( برآورد دد  است. با توجه به 731/1گردد؛ ضریب مسطر به مطزان  مي
اي معنادار بودن بادد  برمي 116/17احيمال برابر    مقدار 3نگار  دمار  

( بادد 96/1   -96/1یك ضریب  يدد معناداري آن باید خارج از باز   

كوچكير است(. مي توان  15/1كه در این صور  از سطح معناداري 
معنادار است  15/1نيطجه گرفت كه این ضریب مسطر در سطح خطاي 

یعني بطن فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  و اسيقلال حسابرسان 
طه  مثبت و معناداري وجود دارد. بنابراین فرضطه دمار  دو تایطد راب
درصد از  1/73توان نيطجه گرفت كه در حدود گردد. همچنطن ميمي

تغططرا  مربوط به اسيقلال حسابرسان توس  فرهنگ اخلاقي در 
بادد. به گردد و این مقدار معناداري ميموسسا  حسابرسي تبططن مي

كه یك گردد درصورتي ه ضریب بيا مشخص مييبار  دیگر باتوجه ب
واحد فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  تغططر كند  اسيقلال 

 واحد تغططر مطكند. 731/1حسابرسان به مطزان 
 

 :  خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق4جدول 

 متغیر مستقل فرضیه
متغیر 

 وابسته

 ضریب

 مسیر 
 نتیجه احتمال

1 

 فرهنگ اخلاقي
 در  

 موسسا  حسابرسي  

بي طرفي 
 حسابرسان

739/1 632/11 

معني دار و 
تائطد 
 فرضطه

2 
 

اسيقلال 
 حسابرسان

731/1 116/17 

 
 

معني دار و 
تائطد 
 فرضطه

 

 بحث
فرضطه اول بطان مي كرد بطن فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  و 

ظيه بي طرفي حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد. همان طور كه ملاح
احيمال مي توان نيطجه گرفت كه ضریب مسيطر در  دد با توجه به مقدار

معنادار است یعني بطن فرهنگ اخلاقي در موسسيا   15/1سطح خطاي 
حسابرسي  و بي طرفي حسابرسان رابطه مثبت و معنياداري وجيود دارد. 

با  گردد. نيایج حاصل  از این فرضطهبنابراین فرضطه دمار  یك تایطد مي
كيه فرهنيگ اخلياقي در موسسيا   (11كه در پيژوهش ديمار    نيایج

حسابرسي به طور غطر مسيقطا بر قضاو  اخلاقي اثر مي گاارد  چرا كيه 
اثرگاار  15و به نوبه خود بر قضاو  14هاي فرديفرهنگ اخلاقي بر ارزش

و به طور غطر مسيقطا بي طرفي حسابرس را تحت تياثطر قيرار  مي بادد
ه و در یك راسيا ميي باديد و همچنيطن بيا نييایج دهد ها خواني دادي

حسابرسيان ( كه یافيه هاي آن حكایت از آن دارد كه  4پژوهش دمار  
به احيمال زیاد در فرهنگ اخلاقي كه با پاداش رفيار اخلياقي و مجيازا  
رفيار غطر اخلاقي  دطوع هنجارهاي اخلاقي  رهبري اخلاقي و تاكطد اند  

تر دارند   نطز ها خواني طرفانهقضاو  بيا  است بر اطايت از اقيدار همر
 داديه و در یك راسيا مي بادد .  

فرضطه دوم بطان مي كرد بطن فرهنگ اخلاقي در موسسا  حسابرسي  و 
اسيقلال حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد. همان طور كيه ملاحظيه 

مسطر در احيمال مي توان نيطجه گرفت كه ضریب  دد با توجه به مقدار 
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معنادار است یعني بطن فرهنگ اخلاقي در موسسيا   15/1سطح خطاي 
حسابرسي  و اسيقلال حسابرسان رابطه  مثبيت و معنياداري وجيود دارد. 

گردد. هر چند تحقطقاتي وجيود نيدارد بنابراین فرضطه دمار  دو تایطد مي
كه به صور  مسيقطا اثر فرهنگ اخلاقي را بر اسيقلال حسيابرس ميورد 

رسي قرار داد  بادد اما تحقطقا  دیگري كه اثر يواملي كيه در ارتبياط ب
نزدیك با اخلاو و فرهنگ اخلاقي است را بيا اسييقلال حسيابرس ميورد 

( وجيود 21و11و17بررسي قرار داد  اند ازجمله  پيژوهش هياي ديمار  
دارند كه یافيه هاي پژوهش آنها با نيایج این پژوهش در یك راسيا بود  

ني دارند . در همطن ارتباط با توجه به نيایج حاصل از فرضطه ها و همخوا
 تيأثطر بيه توجيه به مدیران در موسسا  حسابرسي پطشنهاد مي دود  با

 یا و ایجاد به نسبت   حسا برسان بي طرفي و اسيقلال بر اخلاقي فرهنگ

 همچنطن بيا .كنند اقدام موسسه حسابرسي در اخلاقي فرهنگ گسيرش

 سيازمان اخلاقي حاكا در موسسا   به ت و نقش فرهنگاهمط به توجه

در زمطنيه   حمایت و ایجاد  ترویج به نسبت دود مي پطشنهاد حسابرسي
 آنها اجراي به نسبت و كنند تلاش توسعه فرهنگ اخلاقي بطن موسسا 

همچنطن پطشنهاد مي دود  كه زميان ورود افيراد بيه  .بادد داديه تاكطد
د توجه بطشيري دد  و مؤسسا  حسابرسيي حرفه حسابرسي به این مور

اخلاقي حياكا در  هاي آموزدي  اهمطت موضوع فرهنگبا برگزاري دور 

 بيه  آميوزش اخلياوموسسه  را براي آنان تبططن كنند. بير ایين اسياس 
 در مواجيه بيا مسيائلپطش از ورود به حرفه بايث مي ديود  حسابرسان

ا ديرای  واقعيي آمياد  برخورد مناسب بو خود در تصمطا گطري اخلاقي 
اي خود را تقویت كنند زیيرا گطري و رفيار حرفهو مهارتهاي تصمطادد  

ه بي .ميي ديود حسابرسيانآموزش منجر به تقویت ارزش هاي اخلياقي 
منظور راهگشایي و افق هاي تاز  براي دسييطابي بيه اهيداف حرفيه در 

 ليييم و تحلطليي كياربردي  تحقطقيا  كيه مطگردد پطشنهاد  حسابرسي
انجام گطيرد  حسابرسي حرفه به ورود از پطش اخلاو آموزش ينوان تحت

و مراجع برنامه ریزي درسي دانشيگاهي و سيایر نهادهياي ذیيرب   بيه 
منظور هماهنگي با اصول اخلاقي و آیيطن رفييار حرفيه اي بيطن الملليي 
سرفصلهاي مرتب  با اصول اخلاقي و آیطن رفييار حرفيه اي را در برناميه 

در هميطن ارتبياط   .دهند قرار حسابرسي و ه هاي حسابداري درسي ردي
با توجه به نيایج برخواسيه از آزمون فرضطه هاي تحقطق پطشنهادا  ذیل 

 به محققطن آتي ارائه مي دود :

هاي ارزش بر حاكا در موسسا  حسابرسي تأثطر فرهنگ اخلاقيبررسي 
 .فردي حسابرسان و چگونگي قضاو  اخلاقي حسابرسان

هيياي سييي تييأثطر فرهنييگ اخليياقي حيياكا در موسسييا  بيير انگطييز برر
 حسابرسان براي افزایش كارایي و اثربخشي حسابرسي.

بررسي تاثطر ویژگي هاي دخصطيي حسابرسان بر بي طرفيي و اسييقلال 
 كاري آنان.

بررسي سطح روابي  حسيابرس و صياحبكار بير بيي طرفيي و اسييقلال 
 حسابرسان.

 

 نتيجه گيري 

 نيایج حاصل از پژوهش كه حاكي از تياثطر معنيادار فرهنيگبا توجه به 

اخلاقي موسسه حسابرسي  بر بي طرفي و اسيقلال حسابرسان مي باديد 
 یيا و ایجياد بيه از این رو   مدیران موسسيا  حسابرسيي بایيد نسيبت

اهيمام ورزید  تا از این  موسسا  حسابرسي در اخلاقي فرهنگ گسيرش
موفقطيت و رقابيت  اء بخشيطد  و ديانسطریق كطفطت حسابرسي را ارتق

 .  در بازار بدست آورند  بطشيري پایري 

 

 هاي اخلاقيملاحظه
رازداري و محرمانيه بيودن   اسيفاد  مورد منابع معرفي با پژوهش این در

ريایت و حق معنيوي ميولفطن  يلمي دارياخلاقي امانت اطلايا   اصل
 است .  دد  آثار محيرم دمرد 

 

 سپاسگزاري
ايضاء محيرم هطا  يلمي دانيد كيه از   پژوهش بير خيود لازم مييگرو

  ع( المللي اميام رضيابطندانشگا  و دانشجویان گرامي گرو  حسابداري 
ایين پيژوهش یياري دادنيد  نهایيت  گرو  را در انجياماین كه صمطمانه 

  سپاس و قدرداني را بيه يمل آورد.
 

 هنام واژه
 Audit .1  حسابرسي
 Organizational Culture .2 زمانيفرهنگ سا

 Audit institutions .3 موسسا  حسابرس
 Ethical culture .4 فرهنگ اخلاقي

 Auditor Objectivity .5 بي طرفي حسابرس
 Auditor independence .6 اسيقلال حسابرس 

  Priffessional accounting .7 حسابداران حرفه اي

 Audit quality .8 كطفطت حسابرسي
  Employer .9 صاحبكار

 Auditor's rotation .10 چرخش حسابرس
 Audit Fees .11 حق الزحمه حسابرسي
 Auditor tenure .12 دور  تصدي حسابرس

 Tax audit .13 حسابرسي مالطاتي

 Individual values .14 ارزش هاي فردي

  Judgment .15 قضاو 
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