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 حسابرس  طرفی بی  اب خشم اخالقی تحلیل ارتباط
 

 یهمت بهرام دکتر فرد، مرادزاده یدکتر مهد ،*مهد ی دکتر بهمن بن ،یشارم  یوسفی دیرامیم

 رانیواحد کرج، کرج، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حسابدار 
 ( 1400/ 13/08، تاریخ پذیرش:14/06/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

باعو   در جهوا هوای اوا ی و رسواییی  ای بزرگهشرکت  ورشکستگی
حاکی گذشته  تحقیقات  نتایج  .  حرفه حسابرسی شده یستیعتبار  تضعیف  

خروجی کار حسابرسا  اتاثر یز تصمیمات آنوا  در تموا    یز آ  یست که
گفته گیری به فرآیند ذهنی )شناختی(  تصمیم.  باشدایاریحل حسابرسی  

 ینجااودایا  یقدیاات جایگزین اویکه به ینتخاب یک یقدی  در  شاد  ای
هوای بوه رسواییییشتباه، های گیریبنابریین حسابرسا  با تصمیم.  (2،1)

زیوری  کننود.یعتبار حرفوه ری بوا لوا و اایجوه اوی  زنند واا ی دیان ای
عود  رعایوت و بواده    آنوا   یخالقیهای  اتاثر یز ویژگیتصمیمات یفرید  
در ایووا  ، فووه ییو حریخوواللنووین عوود  نایبنوودی بووه  یخووالو و هووم

هوای اوا ی رسواییی، انجر به تصمیمات یشتباه و در نتیجوه  حسابرسا 
اوی سوازد. یز  اخودو یعتبار حسابرسا  ری  هارساییییین  .  (3)  شادای

 در حرفوه اهوم ااضواعات بسویار  یکوی یز تاجوه بوه یخوالو یین رو ،

  .(4) یست و حسابرسی حسابدیری
 
 
 
 

 
یی زیادی وضو  شود توا حرفهو آیین رفتار    یین خصاص یستاندیردها  در

 فتوارر  زیوری    .(4)نیروی نمایند  ییخالق  یصالیز    حسابدیری  و حسابرسا 
هوای گیوری و قضواوتتصمیم  در تما  اریحل حسابرسی، برحسابرسا   

بوه  .دهودتحت تاثیر قریر ایطرفی حسابرسا  ری  و بی  سایه یفکندهآنا   
رعایت در سال های یخیر ، های اا ی  رسایییوقاع  گری ،  عقیده نژوهو

 .(5) ی زیای ای نمایدیحرفه حسابرسی  ری در زین یخالقییاا
طرفی حسابرس یکی یز یرکا  یصلی تقایوت و نتوتیبانی یستقالل و بی

حسابرسوی وییفوه یرییوه حرفه  کننده خداات حسابرسی یثربخو یست.  
حسوابرس ی طرفویستقالل و بویو دیشته به عهده خداات یعتباردهی ری 

-احققا  بر یین باورند که یستقالل و بیتایند ضاان بقای آ  باشد.  ای
. بوی جاهر یساسوی فریینود حسابرسوی یسوتطرفی حسابرس به انز ه  

عاری یز تما  ری فریهم ای کند که بریی حسابرس شرییط فکری    طرفی  
 . (6)یستهای شخصی، خارجی و سازاانی احدودیت

 
 
 

 چکیده

در  تحقیو  حاضورهود  ها یثرگذیر یسوت. های آ تصمیمات و قضاوترفتاری یفرید بر  یخالقی و  های  ویژگی  ،دهدتحقیقات نتا  ایزمینه:  
 حسوابرسی طرفوبوی ابختم یخالقی  ریبطهبررسی یخالو و در درجه دو  در اتا     گیری یفریدقضاوت و تصمیمبسط ابانی نظری    درجه یول

 یست.
شواال کلیوه  نوژوهوجااعوه آاواری همبستگی یست.  - ها، تاصیفیکاربردی و یز  حاظ گردآوری دیده ،رو  نژوهو یز  حاظ هد   روش:

به عنوای  یز یعضای جااعه نفر  340 تعدید کهحسابرسا  شاغل در سازاا  حسابرسی و ااسسات خصاصی عضا جااعه حسابدیری  رسمی باده 
 هوانااه و بریی تجزیه و تحلیل دیدهها، یز نرسویند. بریی گردآوری دیدهتصادفی ساده ینتخاب شدهگیری ، با یستفاده یز رو  نمانهنمانه آااری

 رگرسیا  لند اتغیره یستفاده شده یست.  یز آزاا
 دیرد.طرفوی حسوابرس با بوی و اثبت ردیریبطه اعنی درصد 95در سطح یطمینا  ختم یخالقی    ،دهدنتایج نژوهو حاضر نتا  ای  ها:یافته 

 د.نطرفی حسابرس دیربا بی درصد 95در سطح یطمینا  دیر، اعنی یبط اثبت و انفیور، به ترتیب احل یشتغالجنسیت و لنین، هم
و یقدی  به  بادهیر بیتتری برخارد طرفیبی ویستقالل  یزیفریدی که دیریی ختم یخالقی بیتتر هستند، های یین نژوهو  بر یساس یافته  نتایج:
یصوال و قایعود یخالقوی و همننوین تایننود، گذیری  حرفه حسابرسی اویدر یین اارد، سیاست کنند.ای عادالنههای قضاوتتصمیمات و    یخذ

 .قاینین الز  ری تدوین نمایند
 
 ،  حرفه  حسابرسیطرفی حسابرس، بیختم یخالقی: واژگانلیدک

 dr.banimahd@gmail.com:  نایسندۀ اسئال: نتانی ی کترونیکی
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لیزی بوه یو  نظرییهار  ،طر  نباشدقل و بیس استحسابر  یگر،  بنابریین
یفزییوود و امکوون یسووت ااجووب هووای اووا ی نمووی گووزیر  یعتبووار 
در ییفای ، حسابرسا  رویز یین .شادکنندگا  اخاطبا  و یستفاده1گمریهی
طور  بواده و تضواد انواف  ندیشوته یی خاد باید بیهای حرفهاسئا یت

هنگا  یریئه خداات   در حسابرسی  هر عضا شاغل،  به همین د یلد.  نباش
باید ویقعا استقل باشود و اسوتقل  ،حسابرسی و سایر خداات یعتباردهی

-بی  شاد.حاصل  طرفانه  بی  هایقضاوتگیری و  تصمیمتا    به نظر برسد
طرفی حسابرسا  تحت تاثیر عایال اختلفی یست. شناسایی یین عایال 

ختوم ، یون عایاولیز ییکی    تایند ااجب شناخت بهتر یبعاد آ  شاد.ای
ختم یخالقی ، یک هیجا  اثبت یخالقی یست و جدی یز یست.    2یخالقی

ختم فردی  یست. یفریدی که یخالو ادیر هستند ، وقتی عود  رعایوت 
یخالو و ینصا  ری در جااعه اتاهده ای کنند ،   دلوار ختوم یخالقوی 

ت یکثر یفرید حاای احیط زیست ، در نی عود  رعایوت اقورریای شاند.  
نگواه هوا یقتصوادی ، دلوار ختوم زیست احیطی و یجتماعی یز سای ب

. یقااه دعای نمایندیخالقی ای شاند و امکن یست بر علیه آ  بنگاه ها 
طرفوی بی ختم یخالقی بربررسی تاثیر   نیز  هد  یین نژوهو،  بنابریین  

 یخالوبسط و گسترس ابانی نظری تحقیقات لنین  هم  حسابرس یست.
  .باشدایدیگر یین نژوهو له یهدی  جم یز در حسابرسی

سوالات   یصوال یخالقوی نتوا  دهنودهیز دیدگاه احققا ، نایبندی به  
 شواد.در یعمال و رفتار آنا  ای حسابرسا  باده و اان  یز یفریط و تفریط

 نقوو آ  گیریفرییند شکل  یفرید و  تصمیم  به  دهیشکل  در  زیری یخالو
ال یخالقی به حسابرسا  یجوازه ه آنا  یص یز دیدگا  (.7دیرد )  کننده  تعیین
ینجوا  دهد تا عمل درست ری به دالیل درست و بوه ایوزی  اتعوادل ای

و  3یعواطف ،یشوناخت یهوایز ناسو  یبیبه ترک  یختم یخالق(.  8دهند )
 ختم حا تی هیجانی و ذهنی یست که با برینگیختگی. یشاره دیرد  یرفتار

همریه و ویکنتوی یسوت    جایانهو یفکار ستیزه    4جسمانی، تضاد شناختی
ها، های ویقعی یا خیا ی، آسیبهای گاناگا  نظیر ناکاایکه در ااقعیت

ویکونو شاد و امکن یسوت بوه  برینگیخته ای  5هاعدی تییا بی  تحقیرها
در اوارد ختوم تعواریف اتعوددی یز (.  9،10)یریدی انجر شادهای غیر  
-هوا اویتماای آ  در و ی. روینتناسا  یریئه شده یستسفه و  سای فال

تای  دو نکته اتترک ری اتاهده کرد. یول آنکه عاال یصلی بروز ختم، 
ها و ااینعی یست که سر ریه یفرید قریر ایناکاای،  6تهدیدهاها،  عدی تبی

 بوا ختم. (11) یستت یز عدی  گیرد و دو  آنکه هد  ختم یغلب دفاع
 رعایوت  توبردین  یبری  یاعینقالب یجتم  7به تعهد  لیو تما  هناعادالن  رفتار
ویکونو بوه عنوای  عمااوا،  یختم یخالق  (.12در یرتباط یست )  یبریبر

یز بریبری  ها یا ینحری  عدی تیدر اایجهه با بی  ،خایهانه و انتقدینهعدی ت
ها و حقاو آغاز و اتعاقبوا  تجاوز به یرز   با اتاهده  شاد کهیا   فیتاص 

 شوادیاو تیهدی ،یت هستندکه اسئال اجاز یکسان ایبه سمت اتجاوز 
و  یبا نابریبریفرید  ییز آ  یست که وقت  یحاک  یقبل  قاتیتحق  (.14،    13)
خایهند کورد و سو    یشاند، یحساس ختم یخالقیاایجه ا   یعدی تیب
دهند ای  یااجه   8اجازیت  ،و به اجر   نذیرندنمیری    ییجتماع  یعدی تیب

ی اخا فت با بریبوربر  یختم یخالق کهدیدند نتا   گری ،  نژوهو  .(15)
 یهوااسوتییز س 9تیوحماصودد در تعودیل کننوده دیرد و یثر  یجتماعی،  

یز آنجوا کوه ختوم  (.16) ثوروت یسوت  اجدد   یتاز  ی، بریبری ویجتماع
 یبوریری انواب   ثروت، قودرت و  اجدد     ییز تاز  تیتایند حمایا   ییخالق

دیریی ، یفورید  کنود  ینویبویاحرو  به طار اثبت نو  یهاکمک به گروه
خواد  نوابریبر یایوببرنود توا یز ازی  نیری یز بو  یختوم یخالقو  دیبارت  قد

به طار نتا  دید  ی دیگر،در نژوهت تحقیقات نتایج (.16) احافظت کنند
 نماده و10دیرند، یقدی  به تقلب یترنیینا یفریدی که ختم یخالقیخاص، 

د که اتغیر دهند. بنابریین، آنا  نتا  دیدنینجا  ای  11دهندهیعمال فریب
و  دیرد یانفوریبطوه   تقلوبقصود    بوا  یقابل تواجه   طارب  ختم یخالقی،

یثور احققوا  دیگور نیوز، . (17) ااجب بهباد رفتارهای یخالقی ای شاد
 اجودد  یوتاز ییجتماع یهااستییز س تیبر حما ستمیس هیتاجتضعیف  

ثروت ری با اتغیر ایانجی ختم یخالقی اارد بررسی قوریر دیدنود. نتوایج 
بوا کواهو ختوم  ی،اخا فت با بریبری  آنا  حاکی یز آ  یست که تحق
بوا  یختوم یخالقویفوزییو  همریه یسوت، یاوا  12  یو گناه وجاد  ییخالق
و همننوین همریه یست    ثروت و برقریری عدی تاجدد     ییز تاز  تیحما

آاواز  و یشوتغال ری بوا هود    یهوا  استییز س  تیحما  یختم یخالق
همننوین برخوی   .(16ینگیزد )بر ای  احرو   یهاگروه  یکمک به یعضا

یفرید،  13های ییدئا اژیکیگیریدیگر، در نژوهو خاد نتا  دیدند، جهت
ال یست های خارجی با ختم یخالقی بادیریی نیاادهای ویقعی بریی گروه

کنند و بوریی حمایوت یز های احرو  ری درک ایبر گروه  که یلم و ستم
ی قادر به حمایت یز گروه یفرید خارجشاند. یین  حقاو آنا  برینگیخته ای

های احرو  باده و اایل به ویکنو یقدی  جمعی بریی حمایت یز یا گروه
شواند. درگیر اویهای غا ب های احرو  هستند و درنهایت با گروهگروه

حاکی یز آ  یسوت کوه ختوم   گیری نیزدر حازه تصمیمنتایج تحقیقات  
(. بعنای  اثال، 18ثرگذیر یست )ها و تصمیمات یفرید ییخالقی در قضاوت

 ماتیتصومبرخی یز احققا  نتا  دیدند کوه ختوم یخالقوی یفورید بور  
ری بیتوتر   ، یخالوآنا  یثرگذیر باده و یفرید با ختم یخالقی باال    یخالقی

ختوم   ،نتوا  دیدنود  برخوی دیگور،  لنوین  هم  (.19)  رعایت ای نمایند
گیوری یفورید یمتصوم  و در  هوتایند نردیز  یطالعات ری کایا یخالقی  

ی هواقضواوتتصومیمات و    یتخواذانجر بوه    آ   وییفزییثرگذیر باشد و  
و  14نفورت   ختم یخالقی حاصول دو یحسواس ختوم،  .شادی اییخالق
 یبوینتا  دهنوده ترک یختم یخالق ب،یترت نیبه یدر فرد یست. 15ینزجار

دو یحسواس بوا هوم   ،یست کوه در آ   انحصر به فرد یز ختم و ینزجار  
 ، 21،  20) دیرنود یفوریدبر قضاوت  اتفاوتی  ریهر کدی  تأثو  اال دیرند  تع
 یکننوده اتفواوت کیوتحر یهواینزجار و ختم نتانه ن،یعالوه بر ی  .(22
یثرگذیر بواده  ی یفریدهابر قضاوت یختم یخالق یبه طار کل(.  23د )دیرن
 (، نیوز،21موایالت شخصوی )تو  (24) یینهیزا و  یشناخت یهایابییرزو  
هستند که ختم  ینتت ختم یخالق  یندهایو فری  دهینین  یهاینیبوین

تایننود بور تصومیمات یخالقوی یفورید یثور یخالقی ری هدییت کرده و اوی
 یشناخت  یهایابییرزبگذیرند. به یین اعنی که تمایالت درونی یشخاص،  

ی یفرید، نقو اهمی ری در کنترل و یا هدییت ختم، تاسط آنا  ینهیزا و  
های درونی یز صارت که یگر فرد یهدی  و یا خایسته  کند. به یینایییفا  

ها در هنگا  اایجهه دیشته باشد، بریی رسید  به آ یی  نیو تعیین شده
ها و یا رفتارهای غیریخالقی، ختم خاد ری کنترل و دست به عدی تیبا بی
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یفورید  دریافتند،برخی دیگر (.  23زند )ای  یقدیاات ناعادالنه و غیریخالقی
 ییخالقو  هاییریگمیرفتارها و تصم  یو کنترل انب  درون  نییبا ترس نا

اوافاو   ری یاد  یریخالقیغ  هایدرخایست  میدیشته و کمتر تسل  یتتریب
تورس بواال انجور بوه  یعاطفه انفو ای یخل  و خا نیلن  شاند. همیا 

شوده و عاطفوه  «ییخالقو  ی»سوازگار  ای غزنده«    بی»ش  یرفتار  یی گا
« ی»جبرینو  ایو  «ی»اجوازده  یرفتار  یانجر به ی گا  نیینا  ترس  یانف

 هایویژگی دیری بیننتا  دیدند، ریبطه اعنیبرخی دیگر   .(26)  شادیا 

 (.3) هوا وجواد دیردهای یخالقوی آ و قضواوت  حسابرسوا  شخصیتی
احققا  دیگر نیز یثر ختم یخالقی ری بر ویکنو های یفرید به رفتارهای 

یدکنندگا  اوارد بررسوی قوریر دیدنود. نتوایج تا   ها وغیریخالقی شرکت
یفرید با ختم یخالقی باالتر، نسبت به تخلفات تحقی  آنا  نتا  دید که  

ها و رفتارهای غیریخالقی تا یدکنندگا  ویکنو بیتتری نتا  دیده و آ 
ها، عد  حمایوت کنند. بعالوه رفتارهای غیریخالقی شرکتری تحریم ای

ریا  و یا اصر  کنندگا ( با ختوم یخالقوی )اتتهای آنا  تاسط گروه
بر یین یساس، در روزگار غربوت یخالقوی و  (.27بیتتر ری به همریه دیرد )

سراازدگی وجدی  یخالقی، که نتیجه یز بین رفوتن حقیقوت و ینسوانیت 
عنای  احار یصولی ه ب ،خایهییست، قریر گرفتن یصال یخالقی و عدی ت

د باده و شکافایی بتوریت ری بسیار یرزشمنگیری یفرید، قضاوت و تصمیم
ت رعایت یصوال یخالقوی ری بوه یوو خواد به همریه دیرد. بنابریین ضرور

(. به طار کلی، نتایج تحقیقات گذشته حواکی یز آ  یسوت 28رساند )ای
هوا و که ختم یخالقی یفورید، عواالی بسویار اهوم بوه هنگوا  قضواوت

 های یفرید یست.گیریتصمیم
یی در زاینوه یخوالو حرفوههای ینجا  شده نیز  ، نژوهوتادر همین ریس

یفورید  رفتواری -های یخالقی ویژگیهستند که نتا  دهنده یین اطلب  
لند در به همین د یل، آنا  یثرگذیر یست.  های گیریقضاوت و تصمیم بر

غیور قابول یجتنواب به یک ضرورت یی، دهه یخیر، تاجه به یخالو حرفه
اوایزین یخالقوی، حسابرسا  یز طری  رعایت  که    تبدیل شده یست. لری

 طرفویبویو  بختویدهخاد ری بهباد  هایو قضاوت گیریتصیمتاینند  ای
به هموین انظوار، حرفوه رعایت کنند.  خاد ری در تما  اریحل حسابرسی

و ضومن  خاد قریر دهدهای ری جزء یو ایترعایت یخالو باید  حسابرسی  
در گیری و قضاوت یفرید، ذیر بر تصمیمهای یخالقی یثرگویژگیشناسایی  

یثرگذیر تاسعه اتغیرهای رو، یز یین کند. ها تال جهت بهباد یین ویژگی
عمل نمواده   یک یهر  قدرتمندتایند به عنای   حسابرس ایطرفی  بر بی

یین اهم،  حسابرسا  شاد.های  قضاوتیی و یخالو حرفهو ااجب بهباد  
ااسسوات و یفوزییو رقابوت ایوا   با تتکیل جااعه حسابدیری  رسومی

 ذی با تاجه به یهمیوت و ضورورت  یی یافته یست.حسابرسی یهمیت ویژه
 تواثیریی در حرفه حسابرسی، نژوهو حاضر سوعی دیرد توا یخالو حرفه

بر یسواس  طرفی حسابرس ری اارد اطا عه قریر دهد.ختم یخالقی بر بی
 شاد:رت زیر ناشته ایآننه که در باال آورده شده، فرضیه تحقی  به صا

 .دیرد ،دیراثبت و اعنی تاثیرآنا  طرفی بی بر حسابرسا ختم یخالقی 
 

 روش 
-جمو یی و بوریی آوری ابانی نظری، کتابخانهرو  تحقی  بریی جم 

 باشود.نااوه اویبا یسوتفاده یز نرسووهای تحقی ، نیمایتی  آوری دیده
. باشودسی اویحسابرحرفه  ، یفرید شاغل در  حاضر  جااعه آااری نژوهو

نفریز یفورید   340یست. تعدید نمانه    1400قلمرو زاانی نژوهو نیز سال  
تعیوین  . بوریییسوتیی تصوادفی  گیری خاشهجااعه باده و رو  نمانه

حجم نمانه یز فراال کاکری  با فرض جااعوه آاواری نوااعلا  یسوتفاده 
 شده یست:

 ( فراال کاکری  بریی تعیین حجم نمانه1ریبطه )

 
 :در یین فراال

n تعدید نمانه    

Z     96/1اقدیر نراال یستاندیرد یعنی =  

P=q=0/5 
d=0/1 

ای باشود کوه  96اطاب  با فراال باال تعدید نمانه آااری به دست آاده 
نااووه بووه صووارت تصووادفی ایووا  نرسووو 340در ییوون تحقیوو  تعوودید 

بدیری  رسمی حسابرسا  شاغل در ااسسات حسابرسی عضا جااعه حسا
تازی  و دریافت شود. یبوزیر اوارد یسوتفاده در ییون   و سازاا  حسابرسی

 طرفی حسابرس یسوتهای ختم یخالقی و بینژوهو شاال نرستنااه
یاشد کوه در تحقیقوات قبلوی هر دو نرستنااه یستاندیرد ای  .(29و    11)

-و یز روییی کوافی برخواردیر اوی گری  قریر گرفتهاارد یستفاده نژوهو
درصد و  73  ختم یخالقینااه  نرسوبه طاری که آ فای کرونباخ    باشد.

بوریی تجزیوه و .  درصد به دست آاده یسوت  75طرفی نیز  بینرستنااه  
بوا یسوتفاده یز رگرسیا  لند اتغیره های آااری و  یز رو ها  تحلیل دیده

 ینجا  شده یست. 22شماره  SPSSنر  یفزیر 
و اتغیر استقل، ختم حسابرس  طرفی  بی،  در یین نژوهواتغیر ویبسته  
و   احل یشتغالتحصیالت،  اتغیرهای جنسیت،  لنین،  همیخالقی یست.  

اودل  رتبه شغلی یز جمله اتغیرهای کنتر وی در ییون نوژوهو هسوتند.
 شاد:تحقی  به صارت زیر ناشته ای

Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+µ  

Y= طرفیبی   

X1= ختم یخالقی 

X2= جنسیت حسابرس  

X3= احل یشتغال حسابرس 

X4= رتبه شغلی حسابرس 

µ= خطای ادل 
درصود   35درصود کواردینی،    2شواال  دهنودگا   سطح تحصیالت ناس 

دکتووری و یووا درصوود  14 و درصوود کارشناسووی یرشوود 49کارشناسووی، 
در بخو خصاصی   دهندگا درصد یز ناس   74  دینتجای دکتری بادند.
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-درصود یز ناسو  18 لنوینهومو بقیه در بخو دو تی شاغل هسوتند. 
 11درصود حسوابرس یرشود،    8حسوابرس،  دیریی رتبه شوغلی  دهندگا   

ادیر حسابرسوی و بقیوه شوریک درصد    21درصد سرنرست حسابرسی،  
 .حسابرسی بادند

 

 هایافته
ایانگین، ایانه، ینحری  اعیار، حدیقل شاال نتایج حاصل یز آاار تاصیفی 

آورده قیو  در جودول زیور و حدیکثر اتغیرهای ارباط به اتفیرهوای تح
 شده یست.

 آمار توصیفی : 1 جدول
 طرفی حسابرسبی خشم اخالقی شرح
 31/5 51/69 ایانگین

 00/5 50/71 ایانه

 648/2 201/12 ینحری  اعیار

 1 42 حدیقل

 10 90 حدیکثر

 
-آورده شده یست. هموا  2شماره فرضیه تحقی  در جدول آزاا    نتایج

 اتغیور دیریا  دیده شده یسوت، سوطح اعنویتندر یین جدول گانه که  
توای  ایرو یز ییندرصد یست.    5و زیر    درصد  5/3ختم یخالقی بریبر با  

وجاد طرفی حسابرس، ریبطه اعنادیری  گفت که بین ختم یخالقی و بی
ختوم اتغیور ضوریب کوه یز آنجایی  شاد.تایید ایو فرضیه تحقی     دیرد

 یثور ختوم یخالقوی کوه جوه گرفوتتای  نتیایباشد، اثبت ای  یخالقی
بوه ییون اعنوی یین ااضاع  طرفی حسابرس دیرد.بیبر  اثبت    استقیم و

طرفی حسابرس نیز یفزییو یفزییو یابد، بی  خالقیله ختم ی  ، هریست
 یابد.ای

سوطح اتغیرهوای بیوانگر آ  یسوت کوه  2شماره  جدول  نتایج  همننین  
ویبسوته اتغیور  ابودیری ریبطوه اعنویو رتبه شغلی حسابرس    تحصیالت

درصود  4/14و  5/42به ترتیب  هااتغیریین دیری سطح اعنیزیری    ندیرند.
حسوابرس ریبطوه  احل یشتغال و جنسیتیاا  درصد یست.    5یز  و بزرگتر  

 .اعنادیر و اثبت با اتغیر ویبسته دیرد

 : نتایج حاصل از فرضیه 2جدول 
 عامل تورم واریانس  داری معنی سطح Tآماره  ضرایب  شرح 

 ---- 002/0 151/3 155/3 مقدار ثابت 
 003/1 035/0 112/2 0/ 24 خشم اخالقی

 040/1 029/0 189/2 0/ 679 جنسیت 

 077/1 000/0 -3/ 776 -247/1 محل اشتغال 

 093/1 425/0 799/0 0/ 165 سطح تحصیالت

 193/1 144/0 1/ 465 137/0 رتبه شغلی

 F  =000/0داری آماره سطح معنی                                      F  =122 /5آماره                             

                           2 R  = 2/ 135آماره دوربین واتسن =                                   57/0تعدیل شده 

 
نزدیوک بوه بریی هریک یز اتغیرهوا   2طب  جدول  تار  ویریان   عاال  

که ایا  اتغیرهای استقل دهد نتا  اییین ااضاع  باشد.  عدد یک ای
 خاد همبستگی شدید وجاد ندیردو کنترل 

 

 ثبح
 اثبتیثور  یختم یخالق دهدای  نتا هوونژ  ینیز ی  حاصل  یها  یافته
ختوم  له هر یگرد رتعبا بهدیرد.  سحسابر طرفوییبر بو دیریاعنیو  

 فوی آنوا  نیوزطریب        رتصادر آ     ،یابد  یویفزی   برساساح  ییخالق
ت، یفووریدی گف ی تاای حاضر تحقی  هدیشا سسای بر. یابد ای یفووزییو

 یز یسوتقالل ودر قضاوت و تصومیمات  که ختم یخالقی باالتری دیرند،  
  بیتتری برخاردیر هستند.  طرفیبی

اطابقت دیرد. طب  ییوووون  ییووودئا اژیکینظریه های یین اقا ه، با  یافته
بریبوری، خوایهی،  عودی ت  بورقی یفورید  ختم یخال  ،تای  گفتنظریه ای

تاثیر  تازی  اجدد ثوروتیستبدید و اقابله با  های احرو ،  حمایت یز گروه
بوه شاد.  ای  ی اختلوفهاگرو  بریبری و تایز  ایا   اثبت دیرد و ااجب

نسوبت بوه   و نابریبری کنند،  عدی تیبییحساس    یفریدیگر  یین صارت که  

خایهانوه هموریه یقدیاات عدی تو    مختدهند که با  ویکنو نتا  ایآ   
- های نژوهتای  با یافتههوووم لنین نتایج تحقی  حاضر ری ای .یسوت
اتقلبانوه یقودیاات ، ختم یخالقیکه نتا  دیدند در سطاح باالی گرینی  
-یفزییو ایو حمایت یز عدی ت و بریبری عدی تی  اخا فت با بی  ،کاهو

 .(11)یابد، اتابه و یکسا  دینست

طرفی یستقالل و بیباالتر، ختم یخالقی  نماید که  و تایید اییین نژوه
. یین یار ااجب تتای  دهوودبختوویده و یفووزییو اووییفوورید ری بهبوواد 

-یی اانند یستقالل و بیحسابرسا  بوه رعایت یخالو و آئین رفتار حرفه
حسابرسا  شاغل در حرفووه   درک. بنابریین  شواداویطرفی حسوابرس  

یستقالل   تایند برای  ،سابرسیدر ااسسات ح  ختم یخالقیحسابرسی یز  
یین ااضاع ، با نتایج تاثیر بوا یهمیتی دیشته باشد.    طرفی حسابرسبی  و

یفورید بوا  تحقیقات قبلی اطابقت دیرد؛ یز جمله تحقیقی کوه یذعوا  دیرد
بووا تاجووه  (.19ختم یخالقی باال ، یخالو ری بیتتر رعایت ای نمایند )

  نقو با یهمیتی در یطمینا  بختی نسبت بووه بوه ییون کوه حسابرسا
یستفاده به  حسابدیری  یطالعات  دیرند،  صحت  یطالعات   ذی کنندگا  آ  

ای سیاستقانا ،  شادنیتنهاد  حسابرسی،  حرفه  در  های گذیریگذیری  



 حسابرس  طرفیبی ا ب خشم اخالقی تحلیل ارتباط : و همکاران دکتر بهمن بنی مهد 
 

 151 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
3 ،

14
01

  
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  

 

در ایا  ااسسات ، هووا و یصووال یخالقوویویژگوویدر زاینه  اناسووبی
رعای وسیله  بدین  تا  آورند  فریهم  حرفه حسابرسی  سطح  در  یخالو  ت 

 .یابدحسابرسی بهباد و به ااجب آ  کیفیت حسابرسی نیز یرتقاء 

 رتبه شغلیسطح تحصیالت و دهد لنین نتا  اییین نژوهو هم  نتایج
و ی جنسیت و احل یشتغال، ندیرد. حسابرس طرفی  بیبر  ی،دیراعنی یثر

ر جنسویت یثویثر گذیر یست. به ییون صوارت کوه   طرفی حسابرسبر بی
طرفوی بوا بوی دیرو اعنوی  انفوییثور  ال،  غاحل یشتو    اثبت و اعنی دیر

در ایا   بی طرفوی   یین یار بیانگر آ  یست که ااضاع  دیرد.    حسابرس
هم لنین حسابرسا  شاغل در بخو یسووووت. زنا   بیتووووتر یز اردی 

هوم لنوین . خصاصی  بی طرفی کمتری نسبت به بخو دو توی دیرنود
ریبطه اعنی دیری با بی طرفی حسابرس    سطح تحصیالت و رتبه شغلی

با یفوزییو سوطح تحصویالت و رتبوه شوغلی در بیا  دیگر ،  به    ندیرند.  
نژوهو حاضر شایهدی آ  ها یفزییو نمی یابود. طرفی  بی  ،  حسابرسا 

 طرفویبویبر  ختم یخالقییعنی    یخالقیهای  یکی یز اا فه  تاثیردرباره  
 هبو ری یدیاف  یها  نویبای تایند  یین یار  آورد.  حسابرسا  ری فریهم ای

دهد. یز جمله آ  که یین اقا ه روشن ای سازد توا لوه   یریئه  حسابرسا   
یندیزه یخالو حرفه یی ، اتأثر یز ختم و هیجانات یخالقی یسوت. ختوم 

در یجریی ویایف یعتباردهی و یطمینا  بختی به یخالقوووی حسوووابرس 
اا ی حساای  ،یطالعات  یستقالل  تقایت  ااجب  نتیجه تایند  در  و  برس 

  گردد.بهبواد کیفیوت حسابرسوی 
تای  یز در نایا ، تعمیم نتایج تحقی  حاضر به جااعه آااری دیگر ری ای

نژوهواحدودیت بریی  شمرد.  بر  تحقی   یین  یصلی  آتی های  های 
 طرفوویبوویبر جهووت گیووری هووای یخالقووی  تاثیر ، شادنیتنهاد ای
  گیرد.اارد بررسی قریر   ا حسابرس

 

 

 گیریتیجهن
ویژگوی به عنای  یکی یز  ختم یخالقیدهد یین نژوهو نتا  ای  نتایج

 طرفویبوی         تقایوت  و تایند باع  ترویجای  ،ییخالقو  های رفتوار
به  ختووم یخالقوویدهد که شایهد یین اقا ه نتا  ای حسابرسا  گردد.

، اتغیر با یهمیت و تاثیرگذیری بر یخالقوووووویهای عنای  یکی یز ویژگی
تایند فرییند قضاوت و ای بوووووواده وگیری حسابرسا  تصمیمضاوت و ق

ختم که  حسابرسانی  گیری حسابرس ری بهباد بختد. در ویق  در  تصمیم
ه اتاهد ری  طرفوی بیتوترییستقالل و بیتای   ، اییخالقی باالیی دیرند

یی در حرفه بهباد یخالو حرفه ااجوووببه نابه خاد  عااووولنماد. یین 
ن در  و  حسابرسی حسابرسی  کیفیت  و  حسابرس  یستقالل  یرتقای  تیجه 
 ،، نتایج یین نژوهواضووورحاقا ووووه  نابسوووندگا خایهد شد. به نظر 

 طرفویبویاوواثر بر    یخالقییطالعات ساداندی ری در خصاص عایال  
ای  سحسابر قریر  آ   اخاطبا   یختیار  ایدر  نتایج  یین  در دهد.  تایند 
گذیری حسابرسی و سیاست ریزی بریی تدوین یصال یخالقی حرفهبرنااه
اناسب در ااسسات حسابرسی اارد یستفاده  ییآیووین رفتووار حرفووهدر 

لنین شایهد یین قریر گیرد. هم سووووووووویگذیری  در حازه حسابرقانا 
هوووای ویژگوووینژوهو، ااجب گستر  و تاسعه اباح  ارباط تاثیر 

در حرفه حسابرسی یخالقووی یری گقضاوت و تصمیم بووریخالقووی یفوورید 
   .ادشای
 

 مالحظه های اخالقی
ت یخالقی لا ، سرقت یدبی، رضایت آگاهانه، ینتتار لندگانه و ااضاعا

عالوه بر  .یسووووووتدر یین اقا ه اارد تاجه نایسندگا  قریر گرفته  ......
یاانت یخالقی  یصل  تازی  رعایت  هنگا   در  اقا ه،  نگار   در  دیری 

به  نااهنرسو نیز  نظرها  که  شد  دیده  یطمینا   آ یفرید  احراانه یت  ها 
 خایهند ااند و نتایج تنها به صارت کلی بررسی خایهند شد.

 

 سپاسگزاری
بر خاد ویجب ای دینند یز زحمات ادیری  و کارکنا   گووووری نووووژوهو

جااعه  عضا  حسابرسی  خصاصی  ااسسات  و  حسابرسی  سازاا  
ها کمال نااهکمیل نرسوها در تحسابدیری  رسمی به د یل همکاری آ 

 و تتکر ری به عمل آورند.  تقدیر
 

 هنام واژه
           Misguided .1 گمریهی

   Moral outrage .2 ختم یخالقی
    Emotional .3 عاطفی

    Cognitive conflict .4 تضاد شناختی
 Injustice .5 بی عدی تی
 Threats .6 تهدیدها

   Willingness to obligation .7 تمایل به تعهد
    Punishment .8 اجازیت
    Protection .9 حمایت
           Fraud .10 تقلب

        Deceptive acts .11 یعمال فریب دهنده
 Existential sin .12 گناه وجادی 

       Ideological orientations .13 جهت گیری های ییدئا اژیکی 
 Hate .14 نفرت
 Disgust .15 ینزجار
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