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 سرآغاز

اي براي پذیرش آن در جامعه، ضـروري   جایگاه اخالقی هر حرفه  
ـ   ) 1. (باشد می خـصوص بـراي حرفـه حـسابداري         هاین موضوع ب
یرات اقتـصادي   تأثتوانند    یمهاي اخالقی     است زیرا ضعف   تر  مهم

اقـداماتی چـون    . اي داشته و موجب آشفتگی مالی شوند       گسترده
ـ  اي، راه  صدور آیین رفتار حرفـه     هـاي انـضباطی و      دازي کمیتـه  ان

یی هستند که این حرفه بـراي     ها  گاماي،   هاي حرفه  اعمال تحریم 
 در جهـت منـافع عمـومی        هـا آن فعالیـت    منظـور   بـه ترغیب اعضا   

  .دارد برمی
ـ  بهیک شاخه حسابداري که   اي  ۀ خـود بـراي موقعیـت حرفـه    نوب

ماننـد سـایر    . باشـد  تالش کـرده اسـت، حـسابرسی داخلـی مـی          

داراي آیـین   1ن حرفـه، انجمـن حـسابرسان داخلـی      هاي ای  شاخه
اي است که بـراي ارتقـاي فرهنـگ اخالقـی موجـود در             اخالقی

این آیین، اصولی حـاکم     ) 2. ( است شده  یطراححسابرسی داخلی   
  .کند ید میتأک و صالحیت محرمانه بودنطرفی،  بر صداقت، بی

اي بـراي حـسابرسان       ویـژه  طـور   بـه اصول اخالقی به دو دلیـل       
 مکرر  طور  بهاول، حسابرسان داخلی    . ، حائز اهمیت هستند   2خلیدا

شـوند کـه ایـن موضـوع          مواجـه مـی    3با شرایط سخت اخالقـی    
 محتمل است که) 3.(را به چالش برانگیزد آنها   تواند معیارهاي   یم

با شرایطی مواجه شوند که نیاز به اعتراض و مخالفت داشته           آنها  
ـ    و این عمل همیـشه کـار آسـان        ) 4(باشد، خـصوص   هی نیـست، ب
دوم، ) 5. (شـود  که فشار توسط مدیریت ارشد اعمال مـی         یهنگام

  )مقالۀ پژوهشی(
گیري اخالقی حسابرسان  یمتصمهاي حاکمیت شرکتی با  یسممکانرابطۀ 

  داخلی و تأثیر تجربه بر آن
  *تابنده صالحی

   شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران حسابداري، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاهگروه
  )4/11/95: ، تاریخ پذیرش1/8/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

 ارزیـابی  بـه  ،نظـارتی  فعـالیتی  از داخلی وظیفۀ حسابرسی. اند بوده مواجه داخلی حسابرسی پیوستۀ نقش تغییر با ها سازمان هاي اخیر سال در :زمینه
 اثـربخش  شـرکتی  حاکمیـت  بهبـود  یـت درنها و اي مـشاوره  نقش ایفاي تجاري، واحد ریسک یریتمد به کمک داخلی، هاي کنترل کفایت و کیفیت

پژوهش حاضر رابطـۀ   .است بوده همراه گذار قانون نهادهاي و ذینفعان، ها، ۀ سازمانجانب همه هاي حمایت با نقش تغییر این همواره و ه استشد یلتبد
 .دهد گیري اخالقی حسابرسان داخلی نشان می هاي حاکمیت شرکتی و تجربه را با تصمیم مکانیسم

  

 نفر با استفاده از 169از میان جامعه. هست جامعه شامل افراد فعال در کار حسابرسی داخلی.  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است:روش
 است و هر سناریو شامل شده مطرحط سخت پنج سناریو در شرای. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است. گیري تصادفی ساده  انتخاب شدند روش نمونه

  . استشده استفادهها از روش رگرسیون لجستیک مولتی نومینال و آنالیز واریانس  وتحلیل داده یهتجزبراي . باشد  میسؤالدو 
  

رکتی بـا توانـایی   هـاي اساسـی حاکمیـت شـ     حسابرسان داخلی، نسبت به مسائل اخالقی حساس هستند، و سایر مکانیزم  نتایج نشان داد  :ها  یافته
 نـسبت تر مواضع اخالقی بیشتري بـه   همچنین حسابرسان داخلی مجرب. واکنش اخالقی حسابرس داخلی در مواجهه با شرایط سخت رابطه دارند        

  .کنند تر اتخاذ می تجربه حسابرسان کم
  

سابرسان داخلی را براي رویارویی با شرایط سـخت     هاي حمایتی، ح    شود با آموزش و تدارك مکانیزم       ها توصیه می     بنابراین به شرکت   :گیري  یجهنت
 . حسابرسی داخلی داشته باشند اخالقی هاي جنبه مورد در بیشتري باید توجه حسابرسی هاي حاکم بر حرفه همچنین سازمان. آماده کنند

  
  گیري اخالقی یمتصمحاکمیت شرکتی، حسابرسان داخلی، تجربه،  :کلید واژگان

 

________________________________________________________________________________________  
  ta.salehi @ uk.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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، اینکه حـسابرسان  4ید حاضر بر روي حاکمیت شرکتی   تأک باوجود
اي در تحکـیم اخـالق کـاري و     تواننـد نقـش اساسـی      یمداخلی  

یـد  أیتطـور روزافزونـی مـورد        یکپارچگی شرکت داشته باشند، به    
 یکـی از    عنـوان   بـه ظار بر این است که      انت) 6.(شود  می قرارگرفته

  عوامل بنیادي حاکمیت شـرکتی، حـسابرسان داخلـی بـا کمیتـه            
 و مدیریت ارشد همکاري کنند و نتیجـه        مدیره  یئته،  5حسابرسی

این همکاري افزایش رفتار اخالقی میـان مقامـات تـا کارکنـان              
  )2. (باشد

 هاي پیـشین بـه بررسـی اسـتدالل         ی از پژوهش  توجه  قابلحجم  
یر تـأث پرداختـه و بـر       6 و حـسابرسان مـستقل     اخالقی حسابداران 

عوامـل فـردي    ) 7. (انـد  اي تمرکـز کـرده     عوامل فردي و زمینـه    
گیـري   جهـت ) 8( شده شـامل سـطح ارتقـاي اخالقـی،            سنجیده
عوامــل . باشــند مــی) 9(و جنــسیت  8، تعهــد ســازمانی7سیاســی

 شـدت   و) 11(، محیط نظارتی    )10(اي شامل فرهنگ ملی      زمینه
تحقیقات، همچنـین  . هستند) 12(اخالقی بودن یک وضع دشوار      

ایـن  ) 13. (اند  یدهسنجاستدالل اخالقی دانشجویان حسابداري را      
تحقیقات تاحد متغیـري، مفهـوم اینکـه هـر دو عامـل فـردي و                

ي اخالقــی حــسابداران و دانــشجویان هــا قــضاوتاي بــر  زمینــه
  .اند گذارند را حمایت کرده یر میتأثحسابداري 

ــه ــل زمین ــایر    عوام ــا س ــرتبط ب ــق، م ــن تحقی ــل در ای اي دخی
کمیتـه حـسابرسی،    : هاي کلیدي حاکمیت شرکتی شامل     مکانیزم

هاي حسابداري و  یاستسدر مورد تغییرات    ( 9یکپارچگی مدیریت 
ي ا  حرفه، تعهد به آیین رفتار      )فشارهاي وارد بر حسابرسی داخلی    

دلیـل منطقـی    . دباشن  یمو مشخصات شرکت حسابرسی مستقل      
گیـري اخالقـی حـسابرسان     یر این عوامل بر تـصمیم   تأثسنجش  

داخلی، در پیشنهادات اخیر که حاکمیت شرکتی متشکل از چهـار       
کمیته حسابرسی، مـدیریت، حـسابرسی مـستقل و         : عامل اصلی 

  ) 14. (شده است واقعباشد،  حسابرسی داخلی می
کتی، توسـط    عامل کلیدي در حاکمیت شـر      عنوان  بهمدیره    یئته

شـده    شـناخته هاي نظارتی در سرتاسر دنیـا        گذاران و کمیته   قانون
یژه کمیتـه حـسابرسی،     و  بهمدیره،    یئتهکمیته فرعی   ) 15. (است

همچنین، ) 16. (نقش مهمی در ارتقاي کیفیت گزارش مالی دارد       
یک کمیته حسابرسی کارآمد باید جایگاه عمل حسابرسی داخلـی    

  )17.(ستقل فراهم کندرا توسط ایجاد یک محیط م

و 10هاي مناسـب کنتـرل داخلـی        یستمسمدیریت اجرایی با ایجاد     
) 5. (، نقش حیـاتی در حاکمیـت شـرکتی دارد         11مدیریت ریسک 

یژه با توجـه بـه ایجـاد محـیط اخالقـی مـستحکم،              و  بهاین امر،   
تواند به مدیریت در  یمکه حسابرسی داخلی  یدرحال. صحیح است 

ستحکم در سازمان کمک کنـد، طـرز        القاي یک سطح اخالقی م    
توانــد شــرایط را بــراي  یمــبرخــورد نامناســب توســط مــدیریت 

این . حسابرسی داخلی در تقویت رفتار اخالقی، بسیار دشوار سازد        
کـه    یهنگامموضوع توسط مسائل مرتبط با افشاگري، بخصوص        

امنیت یا پیشرفت شغلی حسابرس داخلی در معـرض خطـر قـرار     
مـدیره و هـم مـدیریت         یئـت ههـم   ). 18 (.گیرد، مـشهود اسـت    

توانند محیط اخالقی موجـود در سـازمان را ارتقـاء و اجـراي                یم
  )6،19(. قوانین رفتار اخالقی را، تقویت کنند

 یـک عامـل بنیـادي حاکمیـت         عنـوان   بـه حسابرسی مستقل نیز    
به جلوگیري و تشخیص تقلب و اشـتباه در    یژه راجعو بهشرکتی، 

همچنین حسابرسان مستقل،   . شود تلقی می گزارشات مالی، مهم    
. نقش نظارتی ارزشمندي در ارتقاي اعتبار گزارشات مـالی دارنـد          

با توجه   تواند بر کار حسابرسی داخلی،      یمحسابرس خارجی   ) 20(
رابطه ) 21. (به صالحیت و محدوده کاري حسابرس، متکی باشد       

میــان حــسابرسان داخلــی و مــستقل در همکــاري بــاهم، بایــد  
 تقویـت کیفیـت     منظور  بهردارنده پشتیبانی و همکاري متقابل      درب

  )22. (کلی حسابرسی باشد
ــداف اصــلی ا ــايه ــانیزم ه ــرکتی مک ــت ش ــوريدر  حاکمی  تئ

، عـدالت، انـصاف و رعایـت     13پاسـخگویی، شـفافیت   12ذینفعان
 تـضمین رعایـت     .باشد یحقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه م      

 از رعایت منـشور     نانی و اطم  نفعان ياخالق و حمایت از حقوق ذ     
ها از اصـول اساسـی حاکمیـت شـرکتی         اخالقـی و سـایر ارزش   

ذینفعـان منـافع تمـام     تئـوري  د طبق بایحاکمیت شرکتی. است  
حاکمیت شـرکتی شـرایط را      . بگیرد سازمانی را در نظر      نفعان يذ

 ، عـدم  يکـار   ، فریـب، اهمـال    14يسـاز    حساب براي بروز تقلب،  
ــاامن  ...انعکــاس واقعیـــت، کــسب شــهرت، عــدم شــفافیت و  ن

 اخالقـی   يهـا  يریگ  میحاکمیت شرکتی، تصم  همچنین   .سازد یم
 را در قبـال    ي افـراد  ریپـذ   تیدر سازمان را افزایش داده و مـسئول       

 يهـا   اخالقـی و ارزش  يهـا  يریگ  می تصم .برد ی بـاال م  نفعان يذ
 شــرکت،   يهـا   ، فرصـت  15تضاد منافع   از مواردي مانند   اخالقی
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ــحیح از     ـــتفاده ص ـــاد، اس ـــب اعتم ـــه، جل ـــامالت عادالن مع
قوانین و تـشویق در   و   شرکت، فعالیت مطابق ضوابط      يها ییدارا

. دهـد  یطور کامل خود را نشان م        به یراخالقیبرخورد با اعمال غ   
)23(  

ابرس داخلی یکـی    اولین هدف این تحقیق، با توجه به اینکه حس        
از اجزا حاکمیت شـرکتی اسـت، بررسـی حـساسیت حـسابرسان             
داخلی نسبت به شرایط سخت اخالقی و نیـز رابطـه بـین سـایر               

گیـري اخالقـی     هاي اساسی حاکمیت شرکتی بر تصمیم      مکانیزم
  . باشد یم هاآن

 کـه   طـور   همـان افراد  رشد اخالقی   ي  تئوراز طرفی با استفاده از      
 ممکن است شـناخت، احـساس و   کنند یمی مراحل اخالقی را ط 

سن و رفتار اخالقی بـه هـم وابـسته          .  تغییر کند   نیز هاآنقضاوت  
 يهـا  تجربـه  عمده با توجه بـه  طور بههستند زیرا، بهبود اخالق 

مــدیران تحقیقــات نــشان داد . دهــد یمــحاصــل از زنــدگی رخ 
 تواند یم مربوط به تخطی اخالقی که       مسائل نسبت به    تر  باتجربه

) 24.( هـستند  تـر   حـساس شـود،    ه سـازمان و ذینفعـان مربـوط       ب
 بر دقت قضاوت حـسابرس      يانکار  رقابلیغتجربه تأثیر   همچنین  

 حـسابرس در پـردازش      يهـا  ییتوانـا تجربه باعث افزایش    . دارد
. شـود  یماطالعات و ایجاد راهکارهاي مختلف در شرایط خاص         

رس باعث ایجاد ساختاري بـراي قـضاوت حـساب      همچنین تجربه 
 و  يریـ گ  میتصم يها  روش که این ساختارها باعث ایجاد       شود یم

  ) 25. (شود یمتفسیر اطالعات 
ــاثیر ســطح تجربــه   بنــابراین دومــین هــدف تحقیــق بررســی ت

تنها تعـداد   .  است هاآن 7ي اخالقی ها  قضاوتحسابرسان داخلی بر    
ي اخالقـی حـسابرسان داخلـی       هـا   قضاوتاندکی از تحقیقات بر     

ایـن مـسائل را در زمینـۀ         آنهـا    کدام از   یچهو  ) 3 (اند تمرکز کرده 
 یـک مکـانیزم اساسـی       عنـوان   بـه نقش جدید حسابرسی داخلی     

  . اند حاکمیت شرکتی، نسنجیده
 تحقیق به شرح زیـر      سؤاالت در باال    شده  مطرحبا توجه به موارد     

  :است
هاي حاکمیت شرکتی با قضاوت اخالقی حـسابرسان         آیا مکانیزم 

  ؟داخلی رابطه دارد
  آیا تجربه حسابرس داخلی بر قضاوت اخالقی او تأثیر دارد؟

  

  روش 

.  هـدف از نـوع تحقیقـات کـاربردي اسـت      ازلحاظتحقیق حاضر   
همچنین این پژوهش جز تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی          

  داخلی  آماري پژوهش حاضر حسابرسان    ۀجامع .شود  یممحسوب  
نکـه حجـم جامعـه      براي تعیین حجم نمونه با توجه بـه ای        . است

نظـران    از صـاحب  يا  میان نمونـه  مشخص نبود ، ابتدا پرسشنامه      
 .تحقیق توزیع شـد   ة   و اساتید دانشگاهی مرتبط با گستر      يا  حرفه

 اولیـه و بـراي حفـظ        يا  در ادامه، با توجه به انحراف معیار نمونه       
 یرشپـذ    و سطح خطاي قابل    ) درصد 95(سطح معناداري تحقیق    

ـ  ، تخمین تعد  ) درصد 5( ۀ  جهـت اخـذ از جامعـ       یـاز موردنۀ  اد نمون
 نفـر بـود   173 یـاز  موردنيها تعداد نمونه . آماري هدف تعیین شد   

. توزیع شد  تصادفی یريگ  که پرسشنامه با استفاده از روش نمونه      
صورت الکترونیکی و مراجعه  براي دستیابی به این تعداد پاسخ، به   

و ي آور جمــع پرســشنامه 169یــت درنها. حــضوري توزیــع شــد
   .وتحلیل شد یهتجز
 5/48 تحصیالت ازنظر.  درصد مرد بودند    6/81 دهندگان  پاسخاز  

 درصد دکترا و  3  درصد کارشناسی ارشد،   2/46درصد کارشناسی،   
ي در  ا  حرفـه  سـابقه    ازنظرهمچنین  . مابقی در سایر مقاطع بودند    

 شاخـصی بـراي تجربـه در    عنوان بهکه  ( حوزه حسابرسی داخلی    
 درصد بـیش    3/24 سال،   5 درصد کمتر از     6/58) نظر گرفته شد  

 سال و کمتـر  10 درصد بیش از     10سال،  10 سال و کمتر از      5از  
 7/1سـال و  20 سـال و کمتـر از   15 درصد بیش از 3سال، 15از  

  . سال بودند20درصد بیش از 
 مطالعـه  اهداف به با توجه   پرسشنامه است که   ستفاده ا موردابزار  

 و هاي حاکمیت شـرکتی   یسم مکان ينظر پیشینه بررسی طریق از
براي سنجش روایـی، سـؤاالت      . شده است   ی طراح قبلی مطالعات

انـد و بـه دلیـل         شـده    یهته موردنظرپرسشنامه در راستاي هدف     
گیـري    مناسـب انـدازه    طور  بهارتباط با موضوع پژوهش، هدف را       

 سـؤاالت  درونـی  همسانی براي سنجش پایایی و تعیین     .کنند می
ضریب آلفاي کرونبـاخ    . استشده     محاسبه کرونباخ آلفاي ضریب

دهنده   نشان کهباشد  یم درصد   3/79بدست آمده در این پژوهش      
این امر است که ابزار تحقیـق از قابلیـت اعتمـاد الزم برخـوردار               

  .است
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بـه    راجـع    سـؤاالت بخش اول   . پرسشنامه شامل دو بخش است    
سی داخلی  ي در حوزه حسابر   ا  حرفهجنسیت ، تحصیالت و سابقه      

باشد و بخش دوم پنج مورد شرایط سخت اخالقی همـراه بـا               یم
دهنــده   از پاســخســؤالاولــین .  بــراي هرکــدام اســتســؤالدو 

اي  درخواست کرده بود تا احتمال عمل حسابرس داخلی به شـیوه   
یک مقیاس هفـت امتیـازي     . معین در هر سناریو را ارزیابی نماید      

 احتمال بسیار کم و  با عنوان هایی  به ترتیب با نقاط انت    ) 7 تا   1از  (
دهنـدگان    از پاسـخ   سـؤال دومـین   . احتمال بسیار زیاد، ارائه شـد     

درخواست کرده بود تا فرض کنند کـه حـسابرس داخلـی عمـل              
پیشنهادي را انجام نـداده و چگـونگی درك خـود را از اخالقـی               

بار دیگر، یک مقیـاس     . اظهار نمایند  بودن یا نبودن فقدان عمل،    
 قرار گرفت؛ به ترتیب با نقاط انتهـایی     مورداستفادهیازي  هفت امت 

سـناریوهایی در حالـت سـوم       . بسیار غیراخالقی و بسیار اخالقی    
دهنـده در آن    اقدام پاسـخ در موردشخص بجاي پرسش مستقیم   

زیرا ماهیت حـساس مـسائل اخالقـی،        . یجادشده است اشرایط ،   
اد از بـاور    اعتم  به این روش، سنجشی قابل     سؤاالتمطرح کردن   
  )26. (کند دهنده را ارائه می حقیقی پاسخ

یوها شامل عوامل کمیته حسابرسی، یکپارچگی مدیریت    سناراین  
ــرات در ( ــارچگی )هــاي حــسابداري یاســتسدر مــورد تغیی ، یکپ

، تعهد بـر    )شده بر حسابرس داخلی    در مورد فشار اعمال   (مدیریت  
ل، آیین رفتـار اخالقـی و مشخـصات شـرکت حـسابرسی مـستق       

  .باشند می
نسخه اول، دو عامل را     . دو نسخه از هر شرایط سخت ایجاد شد       

 کرده اسـت  در سطح قوي و سه عامل را در سطح ضعیف تنظیم            
   سناریوهاي یک و سـه، قـوي و سـناریوهاي دو، چهـار و پـنج،               (

نـسخه دو، داراي سـه عامـل قـوي و دو عامـل              ). ضعیف بودنـد  
کـه   یدرحـال نج ،قوي بـوده،  سناریوهاي دو، چهار و پ    (ضعیف بود   

  رو، پنج سـناریو در هـر نـسخه از    ینازا). یک و سه ،ضعیف بودند  
  
  
  
  
  

این اعمال براي جلـوگیري از تقـسیم        .  ابزار تحقیق متفاوت بود   
یـل بررسـی تمـامی      بـه دل  یر الگـویی    تأثدهندگان به    شدن پاسخ 

و هـر عامـل در دو       . باشـند  سناریوهاي مورد خوب و مورد بد می      
  . تر، بکار برده شده است یفضعتر یا  يقومرحله ،

 اول تحقیق از روش     سؤالها و پاسخ به       وتحلیل داده   یهتجزبراي  
همچنـین  .  اسـت  شده  استفادهرگرسیون لجستیک مولتی نومینال     

 سـؤاالت  دوم تحقیق، با توجه بـه اینکـه در      سؤالبراي سنجش   
اي در حـوزه       سابقۀ حرفه  ازنظر دهندگان  پاسخعمومی پرسشنامه   

اند، از آنـالیز واریـانس        شده  یمتقسسابرسی داخلی به پنج گروه      ح
 آنهـا   ي اخالقـی  هـا   قـضاوت  است و تأثیر تجربه بر       شده   استفاده
  . استقرارگرفتهی بررس مورد

 کــه  ، اطالعـات مختـصري از شــرایط سـخت اخالقـی    1جـدول 
اي از عوامل    حسابرس داخلی با آن مواجه است به همراه خالصه        

  .کند یمدر هر یک از شرایط سخت را ارائه حاکمیت شرکتی 
  

  ها یافته

.  پرسیده شـده اسـت     دهندگان  پاسخ از   سؤالبعد از هر سناریو دو      
 2 پرسشنامه بـه شـرح جـدول         ؤاالتسمیانگین و انحراف معیار     

  .باشد یم
 تـا احتمـال      بـود   دهنـدگان درخواسـت کـرده       اول از پاسخ   سؤال

 7از مقیاس   . گزارش مسئله، توسط حسابرس داخلی را بیان کنند       
   بیانگر احتمـال   7 بیانگر احتمال بسیار کم و       1 در آن امتیازي که   

 حاکی از موقعیت خنثی است، استفاده       4بسیار زیاد و نقطه میانی      
دهنـدگان   نتایج حاکی از آگاهی اخالقـی بـاالي پاسـخ         . ایم کرده
دهنده خواسته بـود تـا فـرض          دوم از پاسخ   السؤهمچنین  . است

  کند که حسابرس داخلی سناریو، موضوعی را اظهـار یـا گـزارش           
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   شرایط سخت اخالقی براي حسابرس داخلی و کاربرد عوامل حاکمیت شرکتی.1جدول 
شرایط سـخت بـراي حـسابرس       

  داخلی
  کم/ضعیف  خوب/قوي  عامل

 

 باافزایش مسائل مهم حسابداري  -
  کمیته حسابرسیحضور

 تعیین درآمد زودتر از زمان مقرر -
ودن حسابرس داخلی  بفشار تحت -

ي ها کننده کنترلارشد توسط 
 رجوع نکردن خصوص درمالی 

  به کمیته حسابرسی

 و گزارش بار کماه ی مالقات سه -  کمیته حسابرسی
 رهیمد ئتیهماه به  سه

 ریغهمه اعضاي کیمته مدیران  -
ی و همه متخصص در اجرائ

 حسابداري
منشور سازمانی به کمیته  -

حسابرسی اختیار بررسی و 
  .دهد ري فعال میپیگی

 یکبار و گزارش ماه ششمالقات  -
 رهیمد ئتیه به ماه شش

ی اما تنها اجرائ ریغهمه مدیران  -
 متخصص در حسابداري یک نفر

منشور سازمانی به کمیته  -
حسابرسی تنها اختیار بررسی 
کلی نتایج و گزارشات ساالنه را 

  .دهد یم

 

 ي مهم ها استیسافزایش تغییر در  -
لی از ارائه شواهد  مامأمورامتناع  -

 پشتیبانی
  

  یکپارچگی مدیریت
ي ها استیسدر مورد تغییرات در (

  )حسابداري

ي حسابداري ها استیساعمال  -
طور یکنواخت از یک دوره به  به

 دوره دیگر
تغییرات کم، توضیح همه تغییرات  -

توسط اثباتی واضح از اثر آن بر 
  سود

ي ها استیستغییر زیاد در  -
 حسابداري 

 صحیحی طور بهرات تمامی تغیی -
 اما کمترین مقدار آشکارشده

ممکن اطالعات و توضیحات 
  .وجود دارد

 

افزایش بدهی احتمالی با حضور  -
  حسابرسان مستقل

  یکپارچگی مدیریت
 بر  در مورد عدم اعمال فشار(

  )حسابرس داخلی

  متنوعرهیمد ئتیه -
  کمباقدرت رعاملیمد -
، حسابرس داخلی ارشد رعاملیمد -

  دهد قرار نمی فشار تحترا 

 یک سلطه تحت رهیمد ئتیه -
 گروه

 )عضو گروه(مدیرعامل قدرتمند  -
، حسابرس داخلی ارشد رعاملیمد -

  دهد  قرار میفشار تحترا 
 

گزارش تقلب و توصیه پیگرد  -
 قانونی

سرقت دارایی توسط مدیر براي  -
هاي درمانی فرزند  پرداخت هزینه

 بیمار
مدیر استعفا داده و شروع به  -

  کند  ت کامل میپرداخت خسار

 آیین رفتاري دقیقی وجود دارد -  آیین رفتاري
مسائل اخالقی متعددي و اقدامات  -

اي ذکر   ویژهطور به را ازیموردن
  .کند می

 .هستی کل اریبسآیین رفتاري  -
 طور بهمسائل اخالقی متعدد را  -

با توجه به . کند ویژه ذکر نمی
 . نیز مبهم استازیموردناقدامات 

  

 

غیرمعمولی که افزایش هزینه  -
 حضور باحاکی از تقلب مدیریتی 

 کنترلر مالی و حسابرس مستقل
حسابرس داخلی باید مالقات کند  -

عضو (با کنترولر مالی 
 گذار انیبن، فرزند رهیمد ئتیه

  و حسابرس مستقل) شرکت

دومین سالی که حسابرسان  -  حسابرسان مستقل
حسابرسی شرکت را انجام 

 دهند یم
در سال  به استعفا دشدهیتمد -

ی که حالت درپیشین، مگر 
ي ها حسابمسائل مشخصی در 

  .باشند  افشاشدهنهایی 

ارتباط دیرینه حسابرس مستقل با  -
 مانند رهیمد ئتیه، رهیمد ئتیه

 .کند رفتار می آنها دوست با
  

  
 

   پرسشنامهسؤاالت آمار توصیفی .2جدول 
  ارزیابی اخالقی احتمال اقدام اخالقی 
  میانگین عوامل حاکمیت شرکتی

 
  میانگین انحراف معیار

 
 انحراف معیار

 24/1 56/4 69/0  59/6 کمیته حسابرسی: 1سناریو 
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در مورد (یکپارچگی مدیریت :2سناریو 
 )ي حسابداريها استیس

24/6 87/0 82/4 09/1 

در مورد عدم (یکپارچگی مدیریت :3سناریو 
 )اعمال فشار بر حسابرس داخلی

86/5 06/1 28/4 15/2 

 41/1 56/4 96/0 63/5 آیین اخالقی:4سناریو 
 86/0 86/4 59/0 71/6 حسابرس خارجی:5سناریو 

  
 بـود تـا میـزان اخالقـی          شده  خواسته آنها   سپس، از . است نکرده  

 بیانگر  1 امتیازي که در آن      7یله مقیاس   وس  بهبودن این عمل را     
.  بـسنجند  بیـانگر بـسیار اخالقـی اسـت را       7بسیار غیراخالقی و    

 معقـولی نـسبت بـه رفتـار         صـورت   بـه دهندگان   ی پاسخ طورکل  به
  . رسند غیراخالقی، حساس به نظر می

هـاي حاکمیـت شـرکتی بـا         ،آیا مکانیزم   اول تحقیق  سؤالنتایج  
قضاوت اخالقی حـسابرسان داخلـی رابطـه دارد؟ بـا اسـتفاده از              

  شده است یانب 3رگرسیون لجستیک مولتی نومینال در جدول 

  
   نتایج رگرسیون لجستیک مولتی نومینال.3جدول

  ارزیابی اخالقی  احتمال اقدام اخالقی  
 Chi square  عوامل حاکمیت شرکتی

  
Sig  Cox 

&snell 
  

Chi square 
  

Sig  Cox&snell 
  

  449/0  000/0  566/68  459/0  000/0  651/70  کمیته حسابرسی: 1سناریو 
در مورد (یکپارچگی مدیریت :2سناریو 

  )ي حسابداريها استیس
342/47  000/0  337/0  457/42  000/0  309/0  

در مورد عدم (یکپارچگی مدیریت :3سناریو 
  )اعمال فشار بر حسابرس داخلی

754/39  000/0  292/0  114/35  000/0  263/0  

  104/0  013/0  628/12  107/0  011/0  077/13  آیین اخالقی:4سناریو 
  462/0  000/0  392/71  489/0  000/0  142/77  حسابرس خارجی:5سناریو 

  
نـشان  لتی نومینال   و رگرسیون لجستیک م   نتایج حاصل از تحلیل   

سطح معناداري براي تمامی سـناریوها      با توجه به اینکه      دهد،  یم
، مکــانیزم هـاي حاکمیــت شــرکتی بــا  اســتدرصــد  5کمتـر از  

ــصم ــی رابطــه دارد  یمت ــري اخالقــی حــسابرسان داخل ــن  .گی ای
مـدیره،     یئـت ه حسابرسی ، یکپـارچگی      ها شامل کمیته    یسممکان

  . باشد یمآیین رفتار اخالقی و حسابرس مستقل 

گیـري اخالقـی حـسابرسان     یمتـصم براي بررسی تأثیر تجربه بر    
 اسـت،   شده  استفاده) ANOVA(داخلی از آزمون آنالیز واریانس    

 دهنـدگان  پاسـخ  عمومی پرسـشنامه   سؤاالتبا توجه به اینکه در      
اي در حوزه حسابرسی داخلـی بـه پـنج گـروه              سابقۀ حرفه  ازنظر
   آمده است4اند، که نتایج آن در جدول  شده یمتقس

  آزمون آنالیز واریانس. 4جدول 
    ارزیابی اخالقی  احتمال اقدام اخالقی

F Df  Sig  F Df  Sig  
  015/0  4  297/6  006/0  4  095/8  تجربه: 1سناریو
  000/0  4  399/15  000/0  4  172/17  تجربه: 2سناریو
  000/0  4  682/19  000/0  4  234/20  تجربه: 3سناریو
  054/0  4  798/3  056/0  4  791/3  تجربه: 4سناریو
  000/0  4  203/20  000/0  4  159/21  تجربه: 5سناریو
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  بـراي هـر یـک از       تجربـه سـطح معنـاداري      ،4طابق با جـدول   م
توان نتیجـه گرفـت       یمبنابراین  . استدرصد   5 از   کمترسناریوها  
. کننـد  تري اتخاذ مـی    تر، موضع اخالقی    داخلی مجرب  حسابرسان

)3 (  
  

  بحث

اي ویژة مرتبط با نقش جدید  تحقیق حاضر طیفی از عوامل زمینه
 بخشی از چارچوب حاکمیت شـرکتی،       عنوان  بهحسابرسی داخلی   
عناصر کلیدي حاکمیت شرکتی شامل کمیتـه       . را بسط داده است   

رفتاري و مشخصات   حسابرسی، یکپارچگی مدیریت ، وجود آیین       
  . باشند حسابرس مستقل می

تر بـا احتمـال اقـدام         يقونتایج نشان داد وجود کمیته حسابرسی       
 .اخالقی توسط حسابرس داخلی رابطـه مثبـت و معنـاداري دارد           

ي کمیته حـسابرسی مـستقل و متخـصص،         ها  نقشزیرا یکی از    
 حـسابرسی  هـاي  یافتـه  و   ها  یهنظارت بر واکنش مدیریت به توص     

تـر باعـث      يقـو درنتیجه وجـود کمیتـه حـسابرسی        . لی است داخ
بنـابراین  . شود حسابرس داخلی تصمیمات اخالقی اتخاذ کنـد     یم

ي تئـور شـود کـه منطبـق بـا           یمـ ین  تـأم ینفعان را   ذمنافع تمام   
) 16،17، 14.(ینفعـان و نقـش جدیـد حـسابرس داخلـی اسـت       ذ

هـاي    یـه روهمچنین یکپارچگی مـدیریت هـم در مـورد اعمـال            
واخت حسابداري و هم در مورد عـدم اعمـال فـشار بـر روي               یکن

حسابرس داخلی با احتمال اقدام اخالقی توسط حسابرس داخلـی     
حــسابرس داخلــی در اســتخدام . رابطــه مثبــت و معنــاداري دارد

 مداوم تغییر کند طور بههاي حسابداري  یاستسمدیریت است اگر    
 باشـد   اشـته دیا از طرف مدیریت بر حسابرس داخلی فشار وجود          

ین تـأم تواند نقـش خـود را در جهـت        ینمآنگاه حسابرس داخلی    
در صـورت رعایـت     . ینفـع انجـام دهـد     ذي  هـا   گـروه منافع همه   

هاي حسابداري و عدم اعمـال فـشار از           یهرویکنواختی در اعمال    
تـري اتخـاذ     یاخالقـ جانب مدیریت حسابرس داخلی تـصمیمات       

، 5. (ینفعـان اسـت   ذي  تئـور کند که این شرایط نیز منطبق با          یم
از طرفی وجود آیین رفتار اخالقی دقیق و مدون بـا           ) 18،27،  14

احتمال اقدام اخالقی توسـط حـسابرس داخلـی رابطـه مثبـت و              
هاي  ییدارا از سوءاستفادهدر شرایط وقوع تقلب یا      . معناداري دارد 

شرکت اگر آیین رفتار اخالقی دقیق و مدونی وجود داشته باشـد            
را ذکـر کـرده     آنهـا    ص اخالقی و اقدامات مناسـب     که مسائل خا  

کنـد منـافع     تواند تصمیمی اتخاذ    یمباشد، حسابرس داخلی بهتر     
شود   یمین شود و از اعمال سلیقه نیز جلوگیري         تأمتمام ذینفعان   

ــث   ــلیقه باع ــال س ــدم اعم ــو ع ــی   یم ــصمیمات اخالق ــود ت ش
 همچنین وجود حسابرس خارجی با احتمال اقـدام       ) 10،11.(باشند

. اخالقی توسط حسابرس داخلی رابطـه مثبـت و معنـاداري دارد           
شـناخت   و    بـر کـار حـسابرسان داخلـی        خارجیحسابرسان  اتکاء  

هـا، باهـدف       آن هـاي   یـت  براي هماهنگ کـردن فعال     ییکارها  راه
 افـزایش کـارایی فرآینـد حـسابرسی و          ،کاهش هزینه حسابرسی  

طرفـی   ازو  .  مطـرح اسـت     احتمالی هاي  يکار  جلوگیري از دوباره  
در ابتـدا   حسابرس خارجی براي استفاده از کار حسابرس داخلـی،      

کند و این موضوع باعث      یمصالحیت حسابرس داخلی را بررسی      
گیـري در شـرایط سـخت         یمتـصم شود حسابرس داخلـی در        یم

تري اتخاذ نماید با این هدف که منـافع تمـام             یاخالقتصمیمات  
 اول سـؤال ی که به تاجانی، طورکل  به) 4،21.(ذینفعان رعایت شود  

ــانیزم  ــوط اســت، مک ــق مرب ــا   تحقی ــرکتی ب ــت ش هــاي حاکمی
ي اخالقی حسابرسان داخلی رابطه مثبـت و معنـاداري     ها  قضاوت

  .دارد
یج تحقیق نشان داد تجربـه بـر ارزیـابی اخالقـی      نتا یگردبخش  

تـر بـه     دهنـدگان مجـرب    زیرا پاسخ . حسابرسان داخلی تأثیر دارد   
تـر   تر خود، فقدان عمـل را غیراخالقـی        بهتجر نسبت همتایان کم  

یی در قـضاوت    هـا   تفـاوت بنابراین نتایج حاکی از وجود      . دانند می
کـه حـسابرسان      يطـور   بهاخالقی مبتنی بر سنوات تجربه است؛       

ي بیـشتري در حـوزه حـسابرسی داخلـی          ا  حرفهداخلی که سابقه    
بـق  کنند و این نتیجه منط     تري را اتخاذ می    دارند، مواضع اخالقی  

مراحـل   کـه    طـور   همـان افـراد     است کـه   رشد اخالقی ي  تئوربا  
  ممکن است شناخت، احساس و قـضاوت   کنند یماخالقی را طی    

  )25، 24 ، 3. ( تغییر کندنیزآنها 
  

  گیري نتیجه

اهداف این تحقیـق، ارزیـابی حـساسیت حـسابرسان داخلـی بـه              
هـاي حاکمیـت     شرایط سخت اخالقی و بررسی رابطـه مکـانیزم        

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
97

.1
3.

1.
3.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               7 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1397.13.1.3.5
http://ethicsjournal.ir/article-1-988-fa.html


 1397 ،1 سیزدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 25

همچنین تأثیر تجربـه    . ، بود هاآنگیري اخالقی    بر تصمیم شرکتی  
نتایج نشان داد که    . ي حسابرسان داخلی ارزیابی شد    ها  قضاوتبر  

 یک گروه، حساسیت زیـاد و معقـولی         عنوان  بهحسابرسان داخلی   
هـاي   دهند همچنین مکـانیزم    نسبت به مسائل اخالقی نشان می     

ــ ( اساســی حاکمیــت شــرکتی ــه حــسابرسی ق وي، شــامل کمیت
مدیره، حسابرس مستقل و وجود آیـین رفتـاري           یئتهیکپارچگی  

با توانایی واکنش اخالقی حسابرس داخلی در مواجهـه بـا           ) قوي
ین تـأم ینفعـان   ذبنابراین منـافع تمـام      . تنگناي شغلی رابطه دارد   

ینفعـان و نقـش جدیـد حـسابرس     ذي تئورشود که منطبق با      می
ــایج نــشان داد حــس  ابرسان داخلــی داخلــی اســت همچنــین، نت

) ي در حـوزه حـسابرسی داخلـی   ا حرفـه  سـابقه    ازنظـر (تر   مجرب
تـر اتخـاذ    تجربه  حسابرسان کم  نسبتمواضع اخالقی بیشتري به     

  . استرشد اخالقیي تئوراین نتیجه منطبق با  کنند که می
. ي زیـادي بـراي پـژوهش در ایـن زمینـه وجـود دارد              ها  فرصت
 در ایـن تحقیـق را       یموردبررسـ هاي حاکمیـت شـرکتی       مکانیزم

تري و در سـناریوهاي اخالقـی مختلفـی           گسترده طور  بهتوان    یم
مـدیره،    یئـت هها اعـم از اسـتقالل        یر سایر مکانیزم  تأث. بیان کرد 

مـدیره، فرآینـدهاي مـدیریت        یئـت هرئـیس   /دوگانگی مدیرعامل 
  . توان بررسی کرد یمها را نیز  یاستسریسک و افشاي 

  

   اخالقی يها مالحظه

ن پـژوهش بـا معرفـی منـابع مورداستفاده، اصـل اخالقـی        در ای 
 علمی رعایـت و حـق معنـوي مـؤلفین آثـار محتـرم               يدار  امانت
شده است و سایر اصول اخالق علمی همچـون رازداري و      شمرده

   .رضـایت آگاهانه، رعایت شده است
  

  سپاسگزاري 

شنامه  این مقالـه از تمامی بزرگوارانی که در تکمیل پرس         هنویسند
 را یاري کردنـد، کمـال امتنـان و سپاسـگزاري را             اواین تحقیق   

  .دارد
  

  واژنامه

 Institute of Internal Auditors .1   انجمن حسابرسان داخلی

 external auditors .2  حسابرسان داخلی

 ethical dilemmas .3  شرایط سخت اخالقی

 corporate governance .4  حاکمیت شرکتی

 Audit committee .5  برسی حساکمیته

 independent auditor .6  حسابرسان مستقل

 political orientation .7  گیري سیاسیجهت

 organizational commitment .8   تعهد سازمانی

 Management Integrity .9  یکپارچگی مدیریت

 Internal control system.10 هاي کنترل داخلی یستمس

 Risk management.11  مدیریت ریسک

  Enterprise theory .12  ذینفعان تئوري

 Transparence .13 شفافیت

 False Accounting .14  يساز حساب

 Conflict of interest .15 تضاد منافع
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