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هاي حسابرسی و رفتار اخلاقی مؤلفهپیش بینی ارزش شرکت بر اساس 

 بر هوش مالی مديران با تأکیدن حسابرسا
 

 2پیمان امینیدکتر ، 1ایرج نوروشدکتر ، 1*، دکتر عطاالله محمدی ملقرانی1امین نوشادی

 گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، کردستان، ایران .1

 ه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه کردستان، ایرانگرو .2

 (03/30/79، تاریخ پذیرش:03/30/79تاریخ دریافت: ) 
 

 

 سرآغاز

 از .ارمغان آورده استی اخير، شرايط نوين اقتصادی را به تحولات دهه

 هاا،بنگاه تغييرات محيطي رقابت، توان به تشديدمي تحولات اين جمله

رنا  پار توسعه اقتصاد مبتناي بار دانا ،  فناوری، و توسعه تکنولوژی
های اخلاقي اشاره کرد. های اجتماعي و در نهايت نگرششدن مسئوليت

 ها  پيوساتهباه  اقتصااد های جديد دربا اثرگذاری و تعميق اين مؤلفه

 تغييار بنگااه ارزش مفهاو  باه نسابت سهامداران هایجهاني، ديدگاه

 نقدينگي، و مشهود هایدارايي نظر سهامداران،و ديگر از م يافته اساسي

-داراياي همانند عواملي و دهندنمي تشکيل را بنگاه ارزش اصلي منشاء

  و مداری استراتژی بر مبتني ي،ااااسازمان نوين الگوی و نامشهود های
 
 
 

 
واحاد  گاذاریارزش بارای سهامداران توجه مورد که است آفرينيارزش

 اختياار در اطلاعاات اعتبار عنوان گواه، سان بهحسابر .(1است) تجاری

 کيفيات و اعتباار دهناد  افازاي  دقات،ماي افزاي  را گذارانسرمايه

 نار  تقاضاای موجب و اطلاعاتي را کاه  ريسك اطلاعات ارائه شده

 کيفيات بناابراين شاد خواهاد گاذارانسارمايه از ساوی کمتری بازده

 شارکت ارزش افزاي  باعثسرمايه  از طريق کاه  هزينه1حسابرسي

 (. 2شد) خواهد
ها )رفتار اقتصاادی( بايساتي تاوب  باا لحاا  حداکثر سازی ارزش بنگاه

 اشد.ب 2رفتارهای اخلاقي
 
  

 چکیده
گذاری بهينه دو چندان شده است. های اقتصادی، ضرورت دسترسي اطلاعات با کيفيت حسابرسي جهت سرمايهبا تشديد رقابت بنگاهزمینه: 

 ارزش اندتومديران، مي مالي مهارت و اخلاقي والای معيارهای به حسابرسان پايبندی ميزان و حسابرسي هایمؤلفه شناخت بين، اين در
پي  بيني ارزش پژوه  حاضر به  نمايد.ايجاد  مالي هایصورت ذينفعان ذهن مطلوبي از شرکت را در خوش تغيير و تصويردست را شرکت

 پردازد.ميهای حسابرسي و رفتار اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هوش مالي مديران شرکت بر اساس مؤلفه

 هایسال طيهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتت. جامعه آماری شامل همبستگي اس -پژوه  حاضر توصيفي روش:
اند. متغير رفتار اخلاقي حسابرسان و هوش مالي شرکت که با روش حذف سيستماتيك انتخاب شده 111باشد. حج  نمونه مي 1831 ات 1831

گيری شده ها اندازههای مالي شرکتهای صورتبرسي با استفاده از دادههای حسالفهؤو م شرکتارزش  مديران با پرسشنامه سنجيده شده و
 انجا  شد. ها بر اساس رگرسيون چندگانه و لجستيكاست. تحليل داده

های حسابرسي )واحد حسابرسي داخلي، شهرت مؤسسه حسابرسي، مدت تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و مؤلفه ها:یافته
 با پي  بيني ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری دارند.با تأکيد بر هوش مالي  و رفتار اخلاقي حسابرسان نظر حسابرسي(اظهار 

با هوش مالي خود مديران  همچنين .رفتار اخلاقي حسابرسان پيامدهای مستقيمي بر ارزش شرکت داردکه  نتايج نشان داد گیری:نتیجه
مؤسسه حسابرسي، وجود حسابرسي داخلي،  انتخاب حسابرس متخصص، شهرت از طريق عاتيرا با بهبود محيط اطلا شرکترزش توانند امي
 ی تصدی حسابرس و تلاش در راستای ارائه اظهار نظر مطلوب حسابرس افزاي  دهند. دوره
 

 های حسابرسي، هوش ماليارزش شرکت، رفتار اخلاقي، مؤلفه کلید واژگان:
 

 
 
 

 
 

 
 

 ata.mm@iausdj.ac.irرونيکي: نويسندۀ مسئول: نشاني الکت
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 ...و رفتار اخلاقی  های حسابرسیمؤلفهپیش بینی ارزش شرکت بر اساس همکاران:  و دکتر عطاالله محمدی ملقرانی 
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-ای از ارزشتوان در مقاا  مجموعاهاز ديدگاه کلي اصول اخلاقي را مي

هاا در ای از ارزشهای معنوی تعريف کرد. يکايك ماا چناين مجموعاه
(. 8وجاود آن جاهال باشاي ) وي  داري  اما ممکن است باهخويشتن خ

و اعتباار افزاياي در زميناه 4اعتبااردهي 8وظيفه اصلي حرفاه حسابرساي
(. و بادون رفتاار اخلااقي، جايگااه ايان حرفاه 4گزارشگری مالي است)

ای اسات کاه باه شادت بار عرصه1(. در واقع حسابدهي1متزلزل است)
اری اساتوار اسات، اهميات گنجانادن های اعتباعتماد و انجا  مسئوليت

ی (. اماا در دو دهاه1در حرفه حسابداری روشن اسات)1قضاوت اخلاقي
های مالي گرفتار شدن در حصااری ی ذينفعان صورتاخير چال  عمده

انجا  موارد خلاف قواعاد حساابداری از ساوی  های مربوط بهاز رسوايي
 اناروناست.  ( 7ی شکست حسابرسيمديريت و تقلب حسابرسان )پديده

 یهاااهياارو یهسااتند کااه دارا ييهاااشاارکتاز جملااه  دکا لااور و
شرکت و  که تضاد منافع در درونها نشان داد بررسي  اندبوده3يراخلاقيغ

زمان خدمات حسابرسي مستقل و مشاوره ماديريت، مارائه ه حسابرسان،
 ای حسابرساان و از دلايال اساساي فروپاشايحرفه3موجب سقوط اخلاق

ای در حرفه ها باعث شده که رعايت اخلاق حرفهه است. اين رسواييدبو
و مشاروعيت موسساات  حسابرسي مورد تردياد قارار گرفتاه و شاهرت

 نيتاراثاربخ  يدر هر ساازمان(. 7حسابرسي نيز در معرض خطر است)
تجهياز کارآماد اسات  لاذا،  يانساان یرويان ،يارتقاء بازده یبرا ييدارا
مواجه باا  یبرا11يهوش مالمهارت  ملهاز ج ژهيو یهامهارت به رانيمد
 . با وجاودشوديمحسوب م راهبردی ينيآفر ارزش ينوع سك،ير طيشرا

دو  يکاه طا مشاکلاتي ساك،ير تيريمنظور مد بهجديد ي مال یابزارها
اند، نشاان با آن مواجه شده رانيا یاقتصاد یهابنگاه تيريمد ريدهه اخ

در  ساكير طياخت و درک بهتار شاراشان یبارا رانيکاه ماد دهنديم
 ژهياو باه یشاهود یهاابه مهارت ييعُقلا یهاسازمان علاوه بر مهارت

هايي اسات کاه از هوش مالي دان  و مهارت دارند. ازين زين يهوش مال
-شاودتجارت حاصل ميطريق درک اصول مالي و حسابداری در دنيای 

. ابعااد افراد وجود دارد یو رفتارها يهوش مال نيب یارابطه (. در واقع3)
درک  11چهارگانه هوش مالي از نظر نايت و برمن عبارتند از: درک مباني

شاناخت  های صحيح،حليل(. ت3)14درک کلان و18درک تحليلي ،12هنری
 های مديران کاريزما باهترين شاخصهبيني روندهای کلان، از مه و پي 

تواناايي حال مساائل مالي ابزاری برای سانج   و هوش رود شمار مي
 هاااای ماااديران دارای شخصااايتبخشاااي از شاخصاااه و ماااالي

 (.  11)سته11کاريزماتيك
ای او بار کيفيات در تحقيقي چرخ  حسابرس، تجربه و تخصص حرفه

حسابرسي بررسي و مشخص شد که چرخ  اجباری حسابرس، موجاب 
 شرط آنکاه حساابرس درساتشود، البته به کيفيت حسابرسي مي بهبود
(. در پژوهشي با موضوع 11ری و صداقت مديريت را باور داشته باشد)کا

سرپرست خود بر  کاری يك حسابرس باو رابطه اثر رفتار اخلاقي مديريت
روی تمايل حسابرس به رفتار غيار اخلااقي مشاخص شاد کاه عوامال 
محيطي بر نحوه عمل حسابرس در تبعيت از اساتانداردهای حسابرساي 

حسابرساي داخلاي منباع رفتاار  ژوهشي با موضاوع(. در پ12مؤثر است)
مشخص شد که توجه به  اخلاقي، اثر بخشي و کارايي در واحدهای کاری

عنوان يك مهارت، منبع و رفتار اخلاقي باه ظرفيت حسابرسان داخلي به 
واحد مورد حسابرسي در بهبود اخلاقي، بازده و اثربخشي سازمان کماك 

هاای رسي رابطه هوش ماالي باا ساوگيری(. در تحقيقي با بر18کند)مي
گذاران بورس مشخص شد که رابطاه معکوساي سرمايه رفتاری منتخب

(. در 14شاود)های ماورد بررساي دياده مايبين هوش مالي و سوگيری
پژوهشي با بررسي سرمايه فکری و برآيندهای محيطي بر رفتار اخلااقي 

يران بار نيات ماد حسابرسان مشخص شد که برآيندهای تصمي  و ها 
حساسيت اخلاقي حسابرسان دارای سرمايه فکری بالا، برآيندهای تصمي  

قضاوت اخلاقي حسابرساان دارای سارمايه فکاری بالاا تاأثير داشاته  بر
 .(11است)

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش6نگاره 

 روش

هاا، آوری دادهاين تحقيق از نظر هدف، تحقيق کاربردی و از نظر جماع
 پاژوه  حاضار، جامعاه آمااریباشاد. مي همبستگي-تحقيق توصيفي

 هاایطاي ساالهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت
اناد. حفظ کارده است که در طي اين دوره عضويت خود 1831تا  1831
انتخاب  نمونه با استفاده از روش حذف سيتماتيكشرکت به عنوان  111
( نفار 73درصد) 3/71دهد های جمعيت شناختي نشان مي.  ويژگيشدند

زن  پاساخگويان درصاد 1/23گروه رفتار اخلااقي مارد و  از پاسخگويان
نفر( از پاسخگويان گاروه  71درصد ) 1/14باشند. همچنين نفر( مي 82)

 2/3باشاند. نفر( مي 83زن ) پاسخگوياندرصد  1/81هوش مالي مرد و 
درک فاوق در گروه رفتار اخلااقي دارای ما نفر( از پاسخگويان 3) درصد
دارای مادرک کارشناساي و  نفار( از پاساخگويان 11درصاد) 11ديپل ، 

 3/11باشاند. همچناين نفر( کارشناسي ارشد و بالاتر مي 41درصد) 3/41
گروه هوش مالي دارای مدرک فوق ديپل ،  نفر( از پاسخگويان 12)رصدد
 1/48دارای مادرک کارشناساي و  نفار( از پاساخگويان 11درصد) 1/41

( نفار 48درصد ) 1/83باشند. نفر( کارشناسي ارشد و بالاتر مي 43درصد)
ساال،  11گروه رفتار اخلااقي دارای ساابقه فعاليات زيار  از پاسخگويان

 81تاا  21 (نفار 81درصاد) 3/81سال و  21تا  11نفر(  82درصد) 1/23
گاروه هاوش  ( از پاسخگوياننفر 42درصد ) 2/83سال دارند. همچنين 
 21تاا  11نفار(  11درصد) 1/41سال،  11فعاليت زير مالي دارای سابقه 

ساال دارناد. ابازار گااردآوری  81تاا  21 (نفار 13درصاد) 4/11ساال و 
هاای ماالي هاای صاورتاطلاعاات در ايان پاژوه  پرسشانامه و داده
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گوياه و  81ها است. پرسشنامه رفتار اخلااقي حسابرساان شااملشرکت
ه در آن بارای سانج  باشد کگويه مي 21پرسشنامه هوش مالي شامل

گيری شود. سطح اندازهرفتار اخلاقي حسابرسان و هوش مالي استفاده مي
باشد. بررسي درجه ليکرت مي 1ای و بر اساس مقياس پرسشنامه فاصله

کرونبا  بود که برای پرسشنامه رفتار پرسشنامه با استفاده از آلفای پايايي
بدست آمد. در نهايات  1831و برای پرسشنامه هوش مالي  1831اخلاقي 

از  iآوری اطلاعاات باا اساتفاده از ارزش افازوده اقتصاادیبعاد از جماع
 .ه برای تخمين مدل استفاد شده استرگرسيون چند متغير

 

 یافته ها
های حسابرسي، رفتار اخلاقي نشان داد که مؤلفه 1نتايج جدول 

يني توانند ارزش شرکت را پي  بحسابرسان و هوش مالي مديران مي
شود. کنند. در ادامه نق  تعديل کنندگي هوش مالي مديران بررسي مي

دهد نشان مي 2نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره در جدول 
)حسابرسي داخلي، شهرت، دوره تصدی، های حسابرسيکه مؤلفه

تخصص و اظهار نظر حسابرسي( با تأکيد بر هوش مالي مديران در 
رابطه مستقيمي با ارزش شرکت دارند.  11/1از  سطح معناداری کمتر

های مالي خود اين نتيجه بر اين موضوع دلالت دارد که مديران با مهارت
های حسابرسي، هزينه سرمايه شرکت توانند از طريق شناخت مؤلفهمي

-را تعديل و ارزش شرکت را افزاي  دهند. واحد حسابرس داخلي مي

های حسابرسيِ روش ادی اجارا و حادودر تعياين ناوع، زمانبنتواند د
ؤثر و کيفيت حسابرسي را بهينه کند. موسسات م حسابرس مستقل

حسابرسي( همواره نگران حفاظت از بزرگ و معتبر)مانند سازمان
های بديل شهرت موسسه هستند و انگيزهدر سرمايه بي  گذاریسرمايه

اير حسابرسان بيشتری برای عرضه يك حسابرسي با کيفيت نسبت به س
از دست تواند منجر به ی تصدی حسابرس نيز ميرا دارند. تغيير دوره

و  کاه  اثربخشي حسابرسي ،رفتن شناخت نسبت به عمليات صاحبکار
شود. همچنين حسابرسان  های سنگين حسابرسي نخستينهزينه

توانند دان  و تخصص مختص صنعت را توسعه صنعت مي متخصص
ا عمليات صاحبکاران آشنا و کيفيت حسابرسي را سرعت بداده و به 

 حسابرسي استانداردنظر غير ارائه اظهارافزاي  دهند و در نهايت اين که 
-افزاي  هزينه  منجر به و بردهبالا را اطلاعات شرکت  ريسك ارائه

  شود. سرمايه شرکت مي

 

 هانتایج آزمون مدل اول تحقیق در سطح داده: 6جدول 

 
رفتار اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هاوش  1همچنين با توجه به جدول 

در واقاع باا مالي مديران رابطه مثبت و معناداری با ارزش شارکت دارد. 
ای حسابرساان افزاي  هوش مالي مديران و بهبود رفتار اخلاقي و حرفه

و همچنين التزا  عملي باه رعايات اصاول اخلااقي، مطلوبيات کيفيات 
حسابرسي بهتر شده و در نهايت منجر به افزاي  ارزش شرکت خواهاد 

رفتار اخلاقي حسابرسان باا تأکياد بار  2همچنين با توجه به جدول شد. 

 Standard β t p-value نماد ی پژوهشمتغیرها    

 C 1288/1 1181/1- 4813/4- 1111/1 جز ثابت

 IAU 2121/1 4813/1 1871/2 1823/1 واحد حسابرسي داخلي

 AUDITOR 2373/1 1121/1 2171/2 1423/1 حسابرسيموسسه شهرت 

 TENURE 1214/1 8112/1 3711/2 1848/1 حسابرس دوره تصدی

 SPX 8111/1 7111/1 2813/2 1131/1 رسيموسسه حساب تخصص

 DOPINION 2148/1 1711/1 1714/2 1111/1 اظهار نظر موسسه حسابرسي

 BAU 1473/1 1311/1 1328/4 1271/1 رفتار اخلاقي حسابرسان

 IFM 1174/1 8131/1 1431/8 1433/1 مالي مديرانهوش 

 FIRMSIZE 2121/1 7844/1 1213/8 1118/1 اندازه بنگاه

 RD 1328/1 2132/1 2111/2 1181/1 و توسعهحقيق ت

 PROFITABLE 1113/1 1411/1 4117/2 1111/1 سود آوری

 FD 1113/1 1184/1- 3373/8- 1113/1 درماندگي مالي

 AGE 8338/1 1231/1 1111/2 1132/1 عمر شرکت

 AR(1) 1111/1 1883/1 4811/3 1111/1 1اتو رگرسيو مرتبه 

 AR(2) 1231/1 1311/1 2233/8 1118/1  2اتو رگرسيو مرتبه 

  %11  = ضريب تعيين                                                                   
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مالي مديران رابطه مثبات و معنااداری باا ارزش شارکت دارد. در  هوش
ای واقع با افزاي  هوش مالي ماديران و بهباود رفتاار اخلااقي و حرفاه

حسابرسان و همچنين التزا  عملي به رعايت اصول اخلااقي، مطلوبيات 

کيفيت حسابرسي بهتر شده و در نهايت منجر به افزاي  ارزش شارکت 
 خواهد شد. 

 

 : نتایج آزمون مدل اول تحقیق در سطح داده ها2جدول 
 Standard β t p-value متغیرهای پژوهش

 1111/1 -1814/7 -1348/1 1111/1 جز ثابت

 1411/1 1411/2 2347/1 1448/1 واحد حسابرسي داخلي

 1171/1 1231/2 4131/1 2814/1 حسابرسيمؤسسه شهرت 

 1118/1 1317/2 1113/1 1712/1 حسابرس دوره تصدی

 1833/1 1411/2 8313/1 1183/1 تخصص موسسه حسابرسي

 1874/1 1132/2 1223/1 1113/1 اظهارنظر موسسه حسابرسي

 1111/1 8213/1 1232/1 1214/1 رفتار اخلاقي حسابرسان

 1111/1 3131/7 1181/1 1141/1 هوش مالي مديران

 1132/1 2443/2 8111/1 1833/1 واحد حسابرسي داخلي با نق  ميانجي هوش مالي

 1481/1 3411/2 3871/1 8173/1 شهرت مؤسسه حسابرسي با نق  ميانجي هوش مالي

 1271/1 2138/2 2233/1 1181/1 دوره تصدی حسابرس با نق  ميانجي هوش مالي

 1112/1 1377/2 4441/1 1713/1 با نق  ميانجي هوش ماليتخصص مؤسسه حسابرسي 

 1474/1 7111/2 8881/1 1211/1 با نق  ميانجي هوش مالياظهار نظر مؤسسه حسابرسي 

 1111/1 8732/2 2181/1 1111/1 با نق  ميانجي هوش ماليرفتار اخلاقي حسابرسان 

 1111/1 4117/8 2141/1 1718/1 اندازه بنگاه

 1231/1 2111/2 1371/1 1318/1 و توسعهتحقيق 

 1111/1 1111/4 7124/1 1381/1 سود آوری

 1131/1 -7281/2 8847/1 1223/1 گي ماليدرماند

 1878/1 3421/2 1831/1 2172/1 عمر شرکت

 1111/1 1121/8 1213/1 2144/1 1اتو رگرسيو مرتبه 

 1112/1 7217/8 3143/1 2138/1 8اتو رگرسيو مرتبه 

 %11  = ضريب تعيين
 (α   ≤ 11/1* معناداری در سطح )     

 

 بحث
حقيق نشان مي دهد که بين مؤلفه های حسابرساي و رفتاار نتايج اين ت

نتايج اين  اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هوش مالي مديران رابطه است.
داد با بهبود هاوش ماالي ماديران باه عناوان ياك نيااز نشان پژوه  

 هاد و الازا تع و های حسابرسايها، شناخت مؤلفهامروزی برای شرکت
....( ارزش صاداقتفتاری اخلاق)راز داری، رعايت اصول ر حاسابرس باه

های محققين ديگری را که شرکت افزاي  خواهد يافت. اين نتايج، يافته
به نوعي مستقي  يا غير مستقيي  بر روی اين ارتباط مطالعه کرده بودناد 

 (.  13و  12، 2مورد تاييد قرار داد) 
هاای مهاارتها با افازاي  شود که مديران شرکتبنابراين پيشنهاد مي

های پي  بيناي مالي خود بستر مناسبي برای تبيين و ارزشگذاری مؤلفه
-شود ساازمانی ارزش شرکت فراه  کنند. همچنين پيشنهاد ميکننده

هاای کارگااه هاا وضمن برگازاری دوره حسابرسي حرفه بر حاک  های
طور خاص و متاوالي، ابزارهاای تشاويقي بارای  به اخلاقيمدون قوانين

رسان متعهد به معيارهای والای اخلاقي در نظار بگيرناد. در پاياان حساب

شود در ادامه اين پژوه ، در تحقيقي ضامن بررساي سااير پيشنهاد مي
هاای حسابرساي باه عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقي و همچنين ديگر مؤلفه

بررسي و مقايسه سه  مديران و حسابرسان در ايجاد ارزش برای شرکت 
 پرداخته شود.

 

 گیرینتیجه
هاای گيری نمود کاه ماديران باا مهاارتتوان نتيجهاز نتايج تحقيق مي

خاادمات در صااورت اسااتفاده از چندگانااه هااوش مااالي اياان پااژوه  
 خادمات حساابرس متخصاصهای باا شاهرت بالاا، حسابرسي مؤسسه

با افزاي  دوران  ، تلاش در راستای اظهار نظر مقبول حسابرسي وصنعت
افازوده اقتصاادی  ارزشينه سارمايه را کااه  و ، هزتصدی حسابرس

شود با گيری ميارمغان آورند. همچنين نتيجه را برای شرکت بهبيشتری 
های ماالي ماديران، رفتاار اخلااقي حسابرساان منجار باه بهبود مهارت

 شود. افزاي  ارزش شرکت مي
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 های اخلاقیملاحظه
 اخلااقي امانتاداری اصال مورد استفاده، منابع معرفي با پژوه  اين در

 است. محتر  شمرده شده آثارمؤلفين معنوی حق و رعايت علمي
 

 سپاسگزاری
 پرسشنامه ايان تکميل در که بزرگواراني تمامي از مقاله اين نويسندگان

 .را دارند سپاسگزاری و امتنان کمال تحقيق همکاری نمودند،
 

 هنام واژه
1. Audit quality                                 يحسابرس تيفيک 

2 .Ethical behavior                                      يرفتار اخلاق      

3 .The audit profession                يحرفه حسابرس          

4 .Assertation                    ياعتبارده           

5 .Accountability                                          يحسابده 

6 .Ethical judgment                              يقضاوت اخلاق 

7 .Audit failure                                 یشکست حسابدار 

8 .Unethical procedure                       ياخلاق ريغ هيرو 

9 .The fall of morality                             سقوط اخلاق  

10 .Financial intelligence                          يهوش مال 

11 .Understand basics درک مباني 
12 .Artistic understanding                       یدرک هنر   

13 .Analytical understanding                  يليدرک تحل 

14 .Great understanding                             درک کلان 

15 .Charismatic       كيزماتيکار           
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