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 اخالقی حسابرسقضاوت غیر باگرایی مادی گرایی و فرامادیرابطه   تبیین
 

 3ی، دکترزهرا پورزمان2*فردمرادزاده  ی، دکتر مهد1رضا باقرزادگان

 . رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،ی واحد علوم و تحق ،یگروه حسابدار  ،یدکتر یدانشجو .1
 .رانیالبرز، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حسابدار   .2

 . رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز  ،یگروه حسابدار   .3

 ( 17/08/1400، تاریخ پذیرش: 15/06/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در برااار  های بررر شرکت  های مالی و اخالقیو رسوایی  ورشکستگی
دار ترکد  شرتکح اسابکسرا  و اات رار تواند موجب خدشهسکمایه، می
اسابکسا  ت دیل به یکی اا 1گیکی اخالقیاا این رو تصمیم  اکفه گکدد.

قوانین و ه اس . اگکچه تاتنو  تکین م ااث پژوهشی دانشگاهی شدمتم
یکی اا وقرو  های نظارح تننده برکای جوروگمقکراح ایادی توسط وااد

هایی وضع شده اس  ولی بکخی محققرا  بره ایرن نتی ره چنین بحکا 
 (.1افرکاد بسرتگی دارد   2اند همه چیر در نتای  به تعترد اخالقریرسیده

و اظتار نظک  3نتایج اکفه اسابکسی تا ادود ایادی به قضاوح اسابکس
 هرایفعالی  و وترار تسرب محیط در مستمک تغییکاح وی بستگی دارد.

 های اسابداریتکنیک پیشکف  ای اد و  س ب  4مدرنیسم  ظتور  و  یارت 

مدرنیته در اقیق  بیانگک انتقاد مداوم اا سن  و اا خود بوده   .بوده اس 
 (. 2و به معنی نوخواهی و امکواگی اس  

 
 

 

 
و 5ای اسابکسررا  در شررساز سرراای ا الارراحاخررالو و رفتررار اکفرره

ه مطالب طیک اس . با توجه بااتمادبخشی به اموم، نقش و مسئولیتی خ
تره هرک دو اا 6اخالقی و راای  اسرتقال های غیکفوو، تاهش قضاوح

اکفره اسابکسری را بره   توانرد، میشوندگکایی اسابکس ناشی میاکفه
 تک سااد.اموم نردیکمنافع  اهداز ا مینا  بخش خود در راستای اسظ  

 و فرکا 7اییگکفرو  مدرنیتره و مولسره هرای ا روی م   مرادیرشد روا ا
هرا در اوامرل اخالقری مرورک برک قضراوح (، و اهمیر  م 8گکاییمادی

 اسابکسا  س ب گکدید ته در این تحقیق، به بکرسی این متم بپکداایم. 
تننرده   گکایری مرنعک مرادی  محققا  ااتقاد دارند ته دستیابی به فکا 

های من ک بره هرینرهوجه به اخالقیاح و همچنین  تاهش اراش سود، ت
 (. 3 شودضافی میا
 
 
 

 چکیده

ایرن  شوند. تحقیرق ااضرک سرعی دارد تراگکایی، اا جموه متغیکهای تاریکگذار در اواه اخالو تاری محسوب میگکایی و فکامادیمادیزمینه:  
 ییگکایو فکا ماد ییگکایدما رابطه میا اخالقی اسابکسا  مورد مطالعه قکار دهد. اا این رو هدز این پژوهش مطالعه را بک قضاوح غیک  رابطه

 اس .  اسابکس یاخالقکیقضاوح غ با
پژوهش ااضک، تو یسی اا نو  هم ستگی اس . جامعه مماری پژوهش اسابکسا  شاغل در سااما  اسابکسی و موسساح اسابکسری روش:  

گیکی تصرادفی با استساده اا روش نمونرهاسابکس به انوا  نمونه مماری  129تعداد  ته، باشدمی 1400در سا   سابدارا  رسمیاضو جامعه ا
ه استساده شرد رر یل-یخط یاا مد  روابط ساختار هاها، اا پکسشنامه و به منظور ت ریه و تحویل دادهاند. بکای گکدموری دادهساده انتخاب شده

 اس .
طره گکایی رابو فرکا مرادی قری اسابکسرا  دارداخالطه مث   و معناداری با قضاوح غیکراب  گکاییدهد، مادینتایج پژوهش نشا  می  ها:یافته

 اخالقی اسابکسا  دارد.منسی و معناداری با قضاوح غیک
باشد. های این پژوهش، دو وظیسه ا وی اسابکسا  ا مینا  بخشی و اظتارنظک نس   به ا الااح اسابداری میبکاساس یافته  گیری:تیجهن

قضاوح  تواند بکده تنندگا  ایادی را تح  تاریک قکار دهد. لذا شناسایی اوامل اخالقی ته میتواند، منافع استساین قضاوح اسابکسا  میبنابکا
 .باشدر اهمی  میاسابکس تاریکگذار باشد اائ

 
 گکایی، قضاوح غیکاخالقی.گکایی، فکامادیمادی: واژگانلیدک

 Moradzadehfard@yahoo.comنویسندۀ مسئو : نشانی الکتکونیکی:  
 

mailto:Moradzadehfard@yahoo.com
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مرادی هرای غیکاولوی تافی باال باشد،  وقتی سطح درممد افکاد به اندااه
ماننرد تیسیر  انردگی، ماادی شخصرری و بکابرکی اجتمراای اا اهمیرر  

های فرکدی را توانرد قضراوحو این امک می  (4شود بیشتکی بکخوردار می
و  اخالو، مواردی همچهد. با ظتور پس  مدرنیسم  تح  الشعا  قکار د

مچرو  ای هبک  افکاد به خصوص افرکاد اکفره10گکاییواکفه  9گکاییاام
اسابکسا  مستقل در ای راد ااتمراد   (.5 اسابکسا  تاریکگذار شده اس 
پراالیش تننرد و در سرطح امرومی برا امومی نقش متمری را ایسرا می

تنندگا  را گیکی مسیرد و مگاهانره اسرتسادهمیما الااح مالی م نای تص
 کفری، رااداری و ا ولی همچو  مسئولی ، درستی، بی،  تنندمی  اهمفک

تکار و ااری شود تا اسابکس منصف و به لحاظ فککی درس... بااث می
 (. 6 اا تعارض االیق باشد

 محققا   اا یادیتوجه ا 11یقضاوح غیکاخالقمسئوه  کیاخ یهادر سا 

 ترکده اسر . اا را به خود جورب هانظارح بک شکت   هایئ یهو    (8،7 
 یااهرایو ن  لیمطابق م   یاسابکس  یهاته موسسه  یهنگام   گک،ید  یسو

بره نسر    هرا  م   12یااکفره  دیرتنند، تکدیامل م   کا یمد  یگرارشگک
 یااتمرا  تقورب در  رورتتا سر بته  شود،یتمتک م  یمال  یها ورح

استقال  و  تندیدار م و استقال  اسابکس را خدشه13و شتکح شده یمال
ه انروا  یرک موضرو  اخالقری مرورد توجره قرکار سا  معموالً باسابک
دیرده   14ای به انوا  یک خطک اخالقریگیکد اما امکواه بطور فرمیندهمی
در ادامه به مقاالح نردیرک در توجه به م انی نظکی فوو،  با  (.9 شودمی

 .شودمیاواه تحقیق اشاره 
ی و هرروش هی ررانی، فضرراهای اخالقرردر پژوهشرری نشررا  داده شررد، 

ها بک قضاوح اخالقی اسابکسا  و در نتی ره القی شکت های اخاراش
(. در پررژوهش دیگررک، 10 ای منررا  ارررک گرذار اسرر های اکفررهحقضراو

گکایی، سرودگکایی، خرودگکایی، وظیسره  شامل  کیههش  نظ اا نظکا   
را گکایی، خیکگکایی و فضیو  محروری گکایی، ادال  گکایی، ماادیدیگک

دارای گکایی  خیکمعکفی تکدند ته در اسابکسی باال ا تدارای اهمی  نس 
های فضریو  نظکیرهبیشتکین بار ااموی اس  و پر  اا م  بره تکتیرب  

گکایی، دیگکگکایرری و سررودگکایی قررکار گکایی، ارردال محررور، وظیسرره
ای، جنسی  و قضاوح (. در تحقیق دیگک، رابطه بین هوی  اکفه11 دارد

ای ج بیانگک م  بود ته هویر  اکفرهتای. نبکرسی شداخالقی اسابکسا   
را با  ها و رفتارهای تعیین شده اسابکسا مستحکم به دلیل منکه نگکش

تک اا های اخالقیتند، بااث قضاوحها سااگار میای م های اکفهنقش
ای و شخصی بکای اا من ا ته هوی  اکفه  شود. همچنینیجانب منا  م 
در  یهررایوضررو  بااررث تساوحح اا انررا  اسرر ، ایررن م ومررکدا  متسررا

ای پژوهشررگکا  . در مطالعرره(12 شررودهای اخالقرری منررا  میقضرراوح
 کفی و اسرتقال  نگ اخالقی در موسساح اسابکسی با بیدریافتند فکه

اسابکسا  رابطه مث   و معناداری دارد و مدیکا  موسسراح اسابکسری 
گسرتکش فکهنرگ اخالقری در موسسراح   باید نسر   بره ای راد و یرا

یر  اسابکسری را ارتقرا اهتمام ورایده تا اا ایرن  کیرق تیسبکسی  اسا
های فکدی و تمایل به گرارش اخالقری ویژگی(. پژوهشگکا   13 بخشند

دادند. نتایج نشا  داد تره   تقوب در اکفه اسابکسی را مورد بکرسی قکار
گیکی اسرابکس تکین اامل در قضاوح و تصمیمجنسی  اسابکس متم

را در اکفره یسه با مکدا  تمتک تمایل دارند تا تقورب اس  و انا  در مقا
تنرررد، میرررا  نظکا  دریاف.  رررااب(14 اسابکسررری گررررارش نماینرررد

ی( و گرررکایش گکایگکایی و نسررر ی مرمرررا هرررای اخالقیگیکیجت 
اخالقی هنگرام مواجتره برا تنگناهرای اخالقری اسابکسا  به نیاح غیک

اسابکسا  به رفترار   گکایش  داری وم ای وجود ندارد. اما بین رابطهرابطه
 ر  و ای مثطرهیکاخالقی، هنگرام مواجتره برا تنگناهرای اخالقری رابغ

پژوهشگکا  نشا  دادند، تمامی متغیکهای ایک   .(15 معناداری وجود دارد
 م مواه محیط اخالقی شامل محریط ابرراری، محریط دلخرواه، محریط

قکراح( بک محور و محیط قانو  و م مستقل، محیط ضوابط، محیط تارایی
ئولوژی اداری دارد. متغیکهرای ایردا  تاریک مث   و معنرسکاموککد اساب

م  گکایرری بررک اموکررکد اسابکسررا  ترراریک مث رر  دارد و ، ایرردهاخالقرری
گکایی بررک اموکررکد اسابکسررا  دارای ترراریک منسرری و معنررادارد نسرر ی
 .(16اس  
 

 روش 
کای ای و بررموری م ررانی نظررکی، تتابخانررهروش تحقیررق بررکای جمررع

باشرد. پکسشرنامه میهای تحقیق، پیمایشی با استساده اا  موری دادهجمع
اسابکسا  شاغل در سرااما  اسابکسری و پژوهش ااضک جامعه مماری  

ا رم باشرند. می موسساح اسابکسی اضو جامعره اسرابدارا  رسرمی
 گیکی تصرادفیاستساده اا روش نمونره ه بات  نسک اس   129  مماری  نمونه

ابرار مورد استساده در این پژوهش شرامل  اند.شده یاف رد 1400در سا  
 اس .  قضاوح غیکاخالقیو    گکاییگکایی و فکامادیهای مادیپکسشنامه

سرروا  جترر   14گکایی شررامل مررادیگکایی و فکاپکسشررنامه مررادی
گکایی گیکی فکامرادیبرکای انردااهسروا     11گکایی و  گیکی مادیاندااه
شود تا به سرواالح در دهندگا  خواسته میسخباشد. در هکسوا  اا پامی

 2004ای پاسخ دهند. ایرن پکسشرنامه در سرا   گرینه یف لیککح پنج  
سروا  برکای  6تدوین شده اس . پکسشنامه قضاوح غیکاخالقی شرامل 

دهندگا  ا  اا پاسرخباشد. در هکسرومی  گیکی قضاوح غیکاخالقیاندااه
ای پاسخ دهند. ککح پنج گرینهشود تا به سواالح در  یف لیخواسته می

 وین شرده اسر . هرک دو پکسشرنامهترد 2018این پکسشرنامه در سرا  
شگکا  قرکار باشند ته در تحقیقاح ق وی مورد استساده پژوهاستاندارد می

 باشد.تافی بکخوردار می گکفته اس  واا روایی
 72  بکابک  گکاییمادیگکایی و فکامادی  ملسای تکون اخ پکسشنامهبطوریکه  

برکای  اسر .در د بدس  ممده  75  پکسشنامه قضاوح غیکاخالقی نیر  و
های ممراری تو ریسی و رگکسریو  چنرد ها اا روشت ریه و تحویل داده

 .ان ام شده اس با استساده اا نکم افرار اتسل و لیرر  متغیکه 
پژوهش، قضاوح غیک اخالقی اسابکسرا  و متغیرک متغیک وابسته در این  

اسابکس اس . همچنین متغیکهای گکایی  یی و فکامادیگکاتقل مادیمس
جنسی ، محل اشتغا  اسابکس، رت ه شغوی اسابکس و سابقه ترار بره 

هرای جمعیر  ویژگی شرود.انوا  متغیکهای تنتک  در نظرک گکفتره می
 ارائه شده اس . 1شناختی نمونه در جدو  
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 های جمعیت شناختی نمونه : ویژگی 1جدول

 درصد فراوانی شرح متغیرها

 جنسی 
 %30 38 ا 

 %70 91 مکد

 سابقه تار

 %18 24 سا  5وتمتک اا  5

 %22 29 سا  10تا  6

 %22.5 29 سا  15تا  11

 %15.5 20 سا  20تا  16

 %22 28 سا  به باال 20

 رت ه شغوی

 %19 25 اسابکس

 %25 32 ارشداسابکس

 %19 25 سکپکس 

 %18 23 مدیک اسابکسی

 %19 24 شکیک اسابکسی

 

 هایافته
 هپرژوهش براین های بکاساس پیشینه تحقیقاح ارائه شده در باال فکضیه

 تدوین گکدید: شکح ذیل
رابطره اخالقری اسابکسرا   قضراوح غیک  باگکایی  مادیمیا     :1فکضیه  

 معناداری وجود دارد.
طره راباخالقی اسابکسرا  قضاوح غیک  باگکایی  فکامادی  میا   :2فکضیه  

 معناداری وجود دارد.
در رد  16 ادود(، 162/0  پژوهش  یافتهضکیب تعیین تعدیل  اتوجه به  ب

ای مسرتقل خرط ییکاح متغیرک وابسرته بکاسراس تغییرکاح متغیکهرغاا ت
( 033/2اا من ا ته مقدار مماره دوربین واتسرو   شود.  رگکسیو  بیا  می

 .شرودمیقکار دارد، فکض بک اردم وجرود هم سرتگی برین خطاهرا رد ن
بکای بکرسی اات رار مرد  رگکسریونی اا مامرو  ممراری منرالیر همچنین  

  Fهای شود. این مامو  دارای مماره( استساده میANOVAواریان  

و   000/0سطح معناداری ایرن مامرو  بکابرک    باشد.سطح معناداری می  و

وو،  رح  و اات رار خرط باشد. لذا مامرو  فرمی  000/5بکابک    Fمقدار  
 .نمایدرگکسیونی( را تایید می  مد   رگکسیو 

 

 نتایج آزمون مدل   :2جدول 
 واریانس عامل تورم  سطح معناداری  T آماره خطای معیار ضرایب رگرسیونی  ضرایب  شرح 

  25/0 2/ 263 3/ 116 7/ 052 مقدار راب  

 0/ 975 0/ 192 1/ 312 0/ 312 0/ 410 تحصیالح 

 0/ 865 0/ 355 ( 929/0  0/ 871 ( 809/0  جنسی  

 0/ 871 0/ 401 0/ 843 0/ 818 0/ 690 غوی ه ش رت 

 0/ 920 0/ 000 5/ 016 48/0 0/ 239 مادی گکایی 

 0/ 855 16/0 ( 451/2  48/0 ( 118/0  فکامادی گکایی 

 0/ 877 0/ 954 ( 58/0  43/0 ( 002/0  سابقه تار 

 
در رد   95دهد ته در سرطح ا مینرا   نشا  می  2نتایج  جدو  شماره  

گکایی بررا قضرراوح غیکاخالقرری رابطرره گکایی و مررادیمررادی میررا  فررکا
معناداری وجود دارد. بک این اساس فکضیاح تحقیق در سرطح ا مینرا  

اامل تورم واریان  بکای هرک یرک اا متغیکهرا شود.  در د تایید می  95
دهرد تره میرا  باشرد، ایرن موضرو  نشرا  مینردیک به ادد یک می

 متغیکهای مستقل و تنتک  خود هم ستگی وجود ندارد

 

 ثحب
اخالقی اسابکسا  گکایی با قضاوح غیکبیا  تکد میا  مادیفکضیه او   

د فکضریه دارد. همانطور تره مالاظره شر  وجود  و معناداری  مث  رابطه  
هک چند تحقیقاتی وجود ندارد ته بره  رورح گکدد.  شماره یک تایید می
اخالقری اسابکسرا  مرورد غیکگکایی را برک قضراوح  مستقیم ارک مرادی
تروا  برا را مینترایج اا رل اا ایرن فکضریه ، اما باشد بکرسی قکار داده

قضراوح   براهرای فرکدی  های پژوهشگکانی ته نشا  دادند ویژگییافته
ترکد . فکضریه دوم بیرا   دارد، یکسا  دانس   رابطهسابکسا   اخالقی ا

اخالقری اسابکسرا  رابطره منسری و گکایی با قضاوح غیکمیا  فکامادی
دد. گکمعناداری دارد. همانطور ته مالاظه شد فکضیه شماره دو تایید می

گکایی را ک فکامادیهک چند تحقیقاتی وجود ندارد ته به  ورح مستقیم ار
می توا  اخالقی اسابکسا  مورد بکرسی قکار داده باشد،.  بک قضاوح غیک

نتایج این پژوهش در  را با( 13و    11،  10 های شماره  پژوهش یافته های
تئوری فکضیه بیمه های این فکضیه، با  همچنین یافته  .دانس یک راستا  

توا  گس  رودرو شد  اسابکسا  برا مطابق  دارد.   ق این فکضیه می
افع منرا  ها و هم مندااوی اقوقی هم بااث به خطک افتاد  شتکح م 

ای شدید در رابطه های اکفهما  مکاق  اا  شود ته این اامل بااثمی
 (.17شود با دااوی اقوقی می

موری ا الااح دارای نقاط قروح و ضرعف جمعک پژوهش با هک روش  ه
هایی هرا برا محردودی پژوهش  اس . پژوهش ااضک نیر هماننرد سرایک

گویی بره هرا در پاسرختاری بکخی اا مامودنیمحافظه  بوده اس .  مواجه
مه، ارردم امکررا  بکرسرری تامررل میرررا  دقرر  های پکسشررناسرروا 
مسرا  بره   دهندگا  به پکسشرنامه و پکاتنردگی و اردم دستکسریپاسخ
 .های این پژوهش بوده اس محدودی  دهندگا  ااپاسخ
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 گیرینتیجه
دو وظیسه ا وی اسابکسرا  ا مینرا  بخشری و اظترارنظک نسر   بره 

توانرد، می باشرد. بنرابکاین قضراوح اسابکسرا ا الااح اسابداری می
منافع استساده تنندگا  ایادی را تح  تراریک قرکار دهرد. لرذا شناسرایی 

ر قضاوح اسرابکس تاریکگرذار باشرد ارائ  تواند بکاخالقی ته میاوامل  
و در نتی ره تیسیر    15باشد. به منظرور ارتقرا رفترار اخالقریاهمی  می

د اا اسابکسی، یکی اا اهداز این اکفه باید جذب با اسرتعدادتکین افرکا
ای باشد. این امک بکای بت ود تیسیر  خردماح نظک تخصص فنی و اکفه
هرایی تره هرا، اخرالو و نگکش. ایرکا اراشاسابکسی ضرکوری اسر 

دهند، انا رک ا روی های خود نشا  میاسابکسا  هنگام ان ام فعالی 
این پرژوهش در راسرتای نشرا  داد  اررکاح   تیسی  اسابکسی هستند.

اخالقی اسابکسرا  ان رام گکایی بک قضاوح غیکدیما  ی و فکاگکایمادی
های رابطره مث ر  برا قضراوح گکاییمرادیشده اس . نتایج نشا  داد،  

باشند امکا  برکوا  گکاتکاخالقی دارد، به بیا  دیگک هکچه افکاد مادیغیک
و جان دارانره وجرود خواهرد داشر . همچنرین   اخالقیهای غیکقضاوح

دارد،  اسابکسرا  اخالقریهای غیکقضاوحگکایی رابطه منسی با  مادیفکا
گکایی در افکاد بیشرتک باشرد امکرا  های فکا مادیبنابکاین هک چه اراش

 .  اخالقی وجود نخواهد داش کغیهای بکوا قضاوح
 

 مالحظه های اخالقی
موضوااح اخالقی چو ، سکق  ادبی، رضای  مگاهانه، انتشرار چندگانره 

اند. االوه بک راای    مقاله قکار گکفتهدر این مقاله مورد توجه نویسندگا
، و معکفی منابع مورد استساده  قالها ل اخالقی امان  داری در نگارش م 
ا الااح اسابکسرا  تنترا بره ،  همچنین به جت  راای  ا ل رااداری

 . ورح مماری و بدو  ذتک نام استساده گکدیده اس 
 

 سپاسگزاری
اح مدیکا  و تارتنا  سااما  دانند اا اامپژوهشگکا  بک خود واجب می

اسرابدارا  اسابکسی و موسساح خصو ری اسابکسری اضرو جامعره 
ها نتایر  سرپاس و رسمی به دلیل همکاری منا  در تکمیل پکسشرنامه

 .قدردانی را به امل مورند
 

 هنام واژه
    Ethical decision making.1 گیکی اخالقیتصمیم 

        Ethical commitment.2 تعتد اخالقی
      Auditor’s Judgment.3 قضاوح اسابکس

                Modernism.4  مدرنیسم    
Information Transparencya .5 ز ساای ا الااحشسا     

         Independence.6 استقال   
      Materialism.7 مادی گکایی

      Post- materialism.8 گکاییمادی فکا
         Universalism.9 اام گکایی

        Professionalism.10 گکاییاکفه
  Auditor’s immoral judgment.11 قضاوح غیکاخالقی

 Professional skepticism.12 ایتکدید اکفه
    Auditor Reputation .13 شتکح اسابکس

       Moral danger.14 خطک اخالقی
 Ethical behavior .15 اخالقی تاررف
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