
 اخالقی و خطر تهدید استقالل حسابرسان  گیریهای سازمانی، جهت ویژگی ارتباط سازی مدل  : و همکاران رویا دارابیدکتر 
 

 133 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

  
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

اخالقی و خطر تهدید  گیریهای سازمانی، جهتویژگی ارتباط سازی مدل

 استقالل حسابرسان 
 

 3یپورزمان  زهرادکتر ، 2*یداراب ایرو دکتر ، 1نژادییموال یمهد

 . ران یتهران، ا ،یتهران، دانشگاه آزاد اسالم قاتی واحد علوم و تحق ،یحسابدار  یتخصص یدکتر یدانشجو .1
 ران یتهران، ا ،ینشگاه آزاد اسالمن جنوب، داواحد تهرا  ،یگروه حسابدار  .2
 ران یتهران، ا ،یواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حسابدار  .3

 ( 03/07/1400ش::ر، تاریخ پذی 02/05/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

انکار به  رقابلیو غ ديیکل نقشی امروز جوامع در 1اينقش حسابدار حرفه
 رگممراريیکممه ث   نیممسمم ه اابداري بممه وارود. حرفممه حسممیشممرار ممم

افمراد جامعمه و   یدر زنمدگ  میرمسمتقیغ  ای  میالعادهاي به طور مستقفوق
و  زیمترما یدارد، داراي نقش یو دولت یهاي خصوص و بقاء سازمان  اتیح

بمه  ازیمنقمش ن نیا تحساسی. است هاحرفه ریسا انیم  درقابل مالحظه 
بمراي حرفمه حسمابداري و رفتمار   2ايفمهحررفتمار    نییآ  نییو ثب  نیثدو

 (. 1) سازدیاي فعاالن آن را به وضوح روشن م حرفه
 
 
 

 
و  هیدر قبال جامعمه، صماحبان سمرما  ايحسابرسان حرفه  فهیوظنقش و  

 یکه آنان اصول عرموم   کندیم   جابیا  حق،يو ذ  نفعياشخاص ذ  گرید
 ايفمهرفتمار حر  نیمیبه آ  وده،نر  ترعای  هااخالق حسنه را در هره جنبه

هر حرفه  تیکه الزمه فعال یاعتبار و احترام اجتراع رشیبوده و پر  بندیپا
 يبقما يبمرا یممال هايتیفعال  نکهیبا ثوجه به ا.  است را به دست آورند

 لیرا ثسم    هماتیفعال  نیما  يهسمتند و حسمابدار  يامروز ضمرور  يایدن
 و به شده  یحرفه سودمند ثلق کیحرفه به عنوان  نیا رو نیکند، از ایم 
 
 

 چکیده

هما در سماختار همر ثیموري ا بات آن به عنموان یکمی از شمالودهحدي است که براي وم استقالل در حسابرسی مستقل، بههریت مف ازمینه:  
بر  نندثواو نگرش اخالقی میجایگاه سازمانی  ،عرلافع مالی، نگرش ذهنی، آزاديمنعوامل متعددي چون   .حسابرسی ثوجیه اندکی نیاز دارد

و خ مر  یاخالقم يریگج مت ،یسمازمان يهمایژگیارثباط و يسازمدل و یبررسحاضر به  پژوهش رو، گرارند. از ایناستقالل حسابرس ثا یر
  پرداخته است. استقالل حسابرسان دیث د

جامعه آماري ممورد بررسمی، . گرددیمحسوب م هربستگیاز لحاظ روش،    ،یشیراپی-یفیثوص  ت،یاز نظر ماه  ،يپژوهش کاربرداین    :روش
ابمزار بعنموان نرونمه آمماري انتخماب شمدند.  ثصادفیگیري نفر از طریق روش نرونه 338حسابداران رسری بوده و ثعداد عضاي جامعه  کلیه ا
 عاملی و ثحلیل هاي حاصل با روشدادههاي ثوزیعی، پس از گردآوري اطالعات حاصل از م العه پرسشنامهها پرسشنامه بود و  آوري دادهعجر

  مورد ثحلیل قرار گرفتند.  SmartPLSو   Excelافزار ا استفاده از نرمب ثحلیل مسیر و 
گیمري ج مت داشمته و يمثبت و معنادار راب هاستقالل حسابرسان  با ی،سازمان يهایژگیو  هاي پژوهش حاکی از این بود کهیافته  ها:یافته

اي با استقالل ولی صالحیت راب ه دارد يمعنادار راب ه نل حسابرسااستقال باحسابرسان  (ییگراآرمانو   ی(طرفی)ب  تینیعو    ثجربهاخالقی )  
  .حسابرس نداشت

اعترماد ب اعتالي حرفه حسابرسی در گرو حفظ استقالل حسابرس )استقالل ظاهري و واقعی( است، بنابراین در راسمتاي جلم:  گیرینتیجه
ضمرورت دارد و در ایمن راسمتا به حفظ هر دو جنبه اسمتقالل  هاي صادر شده ثوسط حسابرسان اهترام جدي نسبتعرومی نسبت به گزارش

گیمري ج متو ثا حدود زیمادي هاي سازمان اهریت دارد. اخالق حسابرس در میزان اعتراد نسبت به گزارش وي اهریت دارد شک ویژگیبی
 .ا رگرار استوي   بر استقاللاخالقی 

 
 .قالل حسابرساناست، یاخالق يریگج ت ،یسازمان يهایژگیو: واژگانلیدک

 rdarabi450@gmail.comنویسندۀ مسیول: نشانی الکترونیکی:  
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 یشمبکه بمزرو و ممب م روابمط ممال  یابیمدر رد  اشیخاطر نقش اساس
 لیحسماس ثبمد یحرفه خمدماث کیبه  امروز ياقتصاد يایدر دن  دهیچیپ

(. 2)باشمندیم   3یاخالق  هايفرمان  داراي  هاحرفه  گریشده که هرچون د
 یالرللمنیدر سم   ب  یحسابرس  تیو موقع  گاهیجا  ؛ریدو دهه اخ  یدر ط
هرچمون  يمتعمدد يهایاممر ورشکسمتگ نیماست و علت ا  تهفایثنزل  

 ادیممو بن سممتیو جرنممتیمن م،یانممرون، ورلممدکام، سممان بمم یورشکسممتگ
 شمهیر  یالرللنیب  يهاشرکت  نیا  یباشد. ورشکستگیم   زونایآر  یستیباپت

به  تیدر ن ا یپوشچشم نیدارد و ا  يحسابداربر ثخلفات    یپوشدر چشم
 یحسابرسم  فراموش کردن رسمالت حرفمهافول اخالق در حرفه و    لیدل
کمه در  یمال يهایی. فساد و رسواباشدیحرفه خودگردان م  کیعنوان  به

 ریمگرخ داده، دامن  رانیمازجرلمه ا  ایمدر گوشه و کنمار دن  ریاخ  يهاسال
اخالق   تیموضوع باعث شده است که رعا  نیبوده است. ا زیحسابرسان ن

 تیو مشروع يافهه، ش رت حرقرار گرفت  دیمورد ثرد  یدر حرفه حسابرس
  در معرض خ ر باشد. زین یمؤسسات حسابرس

 یاخالقم لیو فضما نیاز قموان يادهنده مجروعمهنشان  4يااخالق حرفه
هسمتند.  يوجود و ثداوم حرفه ضمرور  يبرا  5یاخالق  نیقوان  نیاست و ا
افمراد  يثوانرندساز يو برا  ،يااخالق و رفتارحرفه  تیبه اهر  هلرا با ثوج

  ،یو صمح بیمع یام کار خود به طمور کمامال صمادقانه، بمفه به انجحر
مقممررات و اصممول رفتممار  ن،یقمموان ،یدهندگان حرفممه حسابرسممسممازمان

، 6به طور معرول شامل صمداقت  نیقوان  نیا  (.3)را وضع کردند.  ياحرفه
منمافع   يبمرا  یو نگرانم  8تیمسمیول  سماساح  احترام،  ،7يوفادار  ،یراست

 . (4)و مقررات هستند نیبه قوان يبندیو پا 9لتعدا اط،یاحت گران،ید
دهندگان، کارکنان، کارفرمایان، گراران دولت، اعتبارکاران، سرمایهاحبص 
هاي آگاهانمه خمود بمه گیريکه در ج ت ثصمریم... اشخاصی هستند  و  

چنین اثکایی براي حرفه  (.5) کنندحسابداران حرفه اي اثکا مینتایج کار 
اي خدمات خمود را در سم حی ت که حسابداران حرفهثا زمانی میسر اس

ارائه کنند که شایسته اعتراد جامعه باشد. از این رو خمدمات حسمابداران 
اي باید در باالثرین س   مرکن و با رعایت ضواب ی ارائه شود که حرفه

نجام این خدمات با کیفیت مناسب را ثضرین کند. براي دستیابی ثداوم ا
اي و صمالحیت سان باید عالوه بمر مراقیمت حرفمهبه این هدف، حسابر

اي مانند درستکاري، حرفه اي الزامات اخالقی مندرج در آیین رفتار حرفه
اي را در هنگمام رسممیدگی رعایممت ، و رفتممار حرفممه10طرفمی، رازداريبی

ا این هره، در ثحقیقات پیشین به صالحیت اخالقمی کمه در ب  (.6)نرایند
اي بعنموان یکمی از عواممل آیین رفتار حرفمهاستانداردهاي حسابرسی و  

کلیدي م ارت حسابرسان از آن یاد شده، کرتر ب ا داده شده است و بعد 
اخالقی م ارت حسابرسان فقط به رعایت حداقل اسمتانداردهاي موجمود 

از طرفممی وظیفممه و (. 7)اي محممدود شممده اسممت در آیممین رفتممار حرفممه
اي ثجاري از سموي مالکمان مسیولیت نظارت بر عرلکرد مدیران واحده

گمرار شمده اسمت. انتظمارات از حرفمه آن واحدها، به حرفه حسابرسی وا
حسابرسی ثا آن جا است که اسمتانداردهاي حسابرسمی المزام دارنمد، ثما 

ها در  بمت خلی، کاسمتیهاي داهاي کنترلحسابرسان، وضعیت و ضعف
غیر متعمارف سوابق را بررسی کرده و در این میان اشتباهات و مبادالت 

ثواند حاکی از ثقلب و انجام عرلیات غیرمجماز باشمد را یا نتایجی که می

گزارش نرایند ثا منافع عرومی و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص 
اي و گی ثصریرات حرفهبا ثوجه به پیچید(. 8)ذیحق و دینفع حفظ شود 
داران در کنندگان خمدمات حسمابداري، حسمابثوقعات دینفعان و استفاده

گیرنمد. بمه ان وظایف اخالقی، در ثعمارض قمرار میبسیاري از موارد، می
 11اي، هرواره بر مبنماي وظیفمه اخالقمیگیري حرفهعبارثی یک ثصریم

هاي قمرار گیرنمد، کمه نخواهد بود و مرکن است حسابداران، در موقعیت
 اي نقم  گمرددحرفمه  اي یافت نشود مگر اینکه یک وظیفههیچ گزینه

 جامعمه قبمال در ايحرفمه حسمابداران مسیولیت و وظیفه و نقش(. 9)
 هاجنبه هره در را حسنه اخالق عرومی اصول آنان که کندمی ایجاب

 اعتبار پریرش ثا باشند پایبند منسجری ايحرفه رفتار آیین به و رعایت

 اسمت، ثخصصمی حرفه هر در فعالیت الزمه که را اجتراعی احترام و

-وانی از اهل این حرفه دارد. از اینجامعه انتظارات فرا.  (1)آورند بدست
رو اطالعات ارائه شده ثوسط حسمابداران بایمد بمه طمور قابمل ثموج ی 

غرضانه باشد و حسمابداران نمه ثن ما بایمد کارآمد، قابل اثکا، واقعی و بی
اي باشند، بلکمه بایمد از درجمه بماالیی از واجد شرایط و صالحیت حرفه

-اي نیز برخوردار باشند و آبرو و حیثیت حرفهرستکاري حرفهصداقت و د
هماي ییثرین دارااي از م ماي نیز برخوردار باشند و آبرو و حیثیت حرفه

اي و بمراي حسمابداران حرفمه 12آن ا باشد. در نتیجه اخمالق حسمابداري
افرادي که به خدمات حسمابداري ثکیمه دارنمد اهریمت زیمادي خواهمد 

ر و بر اساس مبانی نظري طرح شده؛ ایمن سمؤال ن منظاز ای  (10)داشت
 يریگج مت ،یسمازمان يهمایژگیوآید که چه ارثباطی میمان بوجود می

با ثوجه بنابراین  وجود دارد؟ استقالل حسابرسان  دیو خ ر ث د  13یاخالق
اصول  نیبه ا  ازین  گرید  يهامانند حرفه  زیحسابرسان نبه آنچه گفته شد  

جامعمه خمود و  ان،یکار آن ما مشمتر جیچرا که نتا ؛ارنداز آن د  شتریب  ایو  
اخمالق و  نید به قوانیآن ا با ن،ی. بنابرادهدیقرار م  ریرا ثحت ثا   گرانید

 جمهیسمازنده آن ما، متع مد باشمند. در نت ریبه منظمور ثما   ،يارفتار حرفه
 هیکنندگان سمرمانیگراران، به عنوان ثام هیسرما  ژهیکنندگان به واستفاده

 يهماو گزارش  يکننده از اطالعمات حسمابدارگروه استفاده  نیثرم مو  
نقمش  نکمهیو بما ثوجمه بما ا ددارن ازیقابل اثکا ن یبه اطالعات مال  ،یمال

کنندگان اسمت، بما اسمتفاده  ياطالعات بمرا  تیفیک  یابی، ارز14حسابرس
ا مر دارد  یحسابرسم  تیمفیبمر ک  يااخالق حرفمه  تیرعا  نکهیثوجه به ا

 يشمتریثوجه ب یحاکم بر حرفه حسابرس يهاالزم است سازمان  نیبنابرا
بر ایمن اسماس؛ (. 11)داشته باشند  یحسابرس یاخالق يهادر مورد جنبه

 ،یسمازمان  يهایژگیوهدف پژوهش حاضر بصورت بررسی ارثباط میان  
 گردد.ثعریف می  استقالل حسابرسان  دیو خ ر ث د  یاخالق  يریج ت گ

با ثوجه بمه   .گرددوهش بصورت زیر ثرسیم میدر ادامه مدل مف ومی پژ
 گردند.هاي پژوهش بشرح زیر ثبیین میفرضیهمدل مف ومی  
، اسمتقالل حسابرسمان  دیمخ ر ث د  ابی  سازمان  يهایژگیو  فرضیه اول:

 دارد. راب ه
 راب ه،  استقالل حسابرسان  دیخ ر ث د  باثجربه حسابرسان    فرضیه دوم:

 دارد.
، اسمتقالل حسابرسمان  دیخ ر ث د  باسان  صالحیت حسابر  فرضیه سوم:
 راب ه دارد
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اسمتقالل  دیمخ مر ث د  بماطرفی( حسابرسان  عینیت )بی  فرضیه چ ارم:
 راب ه دارد، حسابرسان

،  استقالل حسابرسان   دیخ ر ث د  باگرایی حسابرسان  آرمان  فرضیه پنجم:
 راب ه دارد

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش  : 1 نگاره

 

 روش
 –از نظمر ماهیمت، ثوصمیفی  گاه هدف، کماربردي،پژوهش حاضر از دید

پیرایشممی و از نمموع هربسممتگی، از لحمماظ روش، میممدانی و از لحمماظ 
آوري چارچوب نظري و پیشمینه پمژوهش، کتابخانمه اي محسموب جرع
 گردد.  می

بمه   جامعه آماري مورد بررسی، کلیه اعضاي جامعه حسمابداران رسمری  
از سمتفاده از جمدول کموکران و  ا  بمانفمر    338بوده و ثعداد    2819ثعداد  

گیري ثصادفی بعنوان نرونمه آمماري انتخماب شمدند. طریق روش نرونه
 ارایه شده است. 1ویژگی هاي جرعیتی گروه نرونه در جدول 

ها، استفاده از پرسشمنامه گردآوري داده  ابزارثرین  در بخش میدانی، رایج
هاي ممورد نظمر، دهپژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه، دااست که در  

 Excelهمماي آن در نممرم افممزار گممردآوري و پممس از وارد کممردن داده

متغیرهاي پمژوهش محاسمبه شمدند. سمواالت پرسشمنامه در دو بخمش 
دهنمدگان شمامل هماي عرمومی پاسم سواالت عرومی شمامل ویژگمی

فعالیمت حسابرسمی و کماري، نموع  جنسیت، سرت، ثحصمیالت، ثجربمه
بود. در ادامه سواالت بخمش اختصاصمی بمر عضویت جامعه حسابداران  

 هاي زیر ثدوین گردید:س پرسشنامهاسا
ثما  1دهنده از پاس  بمه سمواالت اي که پاس هاي سازمانی: نررهویژگی

( 12برگرفته از برخی پمژوهش هما )  ی  سازمان  يهایژگیو  پرسشنامه  43
 کند.کسب می
 14ثما  1سمواالت  دهنده از پاس  بهاي که پاس برسان: نررهثجربه حسا
کسمب  (13برگرفته از برخی پمژوهش هما ) ثجربه حسابرسانپرسشنامه  

 کند.می
ثما  1دهنده از پاس  به سمواالت  اي که پاس صالحیت حسابرسان: نرره

ی  برگرفته از برخی پمژوهش سازمان  حسابرسان  تیصالحپرسشنامه    12
 کند.کسب می( 14ها )

دهنده از پاسم  بمه کمه پاسم   ياعینیت )بی طرفی( حسابرسمان: نرمره
ی  سمازمان  ( حسابرسمانیطرفم  ی)بم  تیمنیعپرسشمنامه    8ثا    1سواالت  

 کند.کسب می ( 15برگرفته از برخی پژوهش ها )
ثا   1دهنده از پاس  به سواالت  اي که پاس گرایی حسابرسان: نررهآرمان
ی  برگرفتممه از برخممی سممازمان حسابرسممان ییگراآرمممانپرسشممنامه  20

 کند.کسب می ( 15ش ها )پژوه
 20ثا  1دهنده از پاس  به سواالت اي که پاس استقالل حسابرسان: نرره

ی  برگرفته از برخمی پمژوهش هما سازمان استقالل حسابرسانپرسشنامه  
 کند.کسب می ( 16)

آمده از نتمایج بدسمتمحقق براي حصمول اطرینمان از دقمت و صمحت 
هاي فنی ابمزار ممورد اسمتفاده در یپژوهش خود، ناگزیر از ارزیابی ویژگ

هماي فنمی ابمزار در دو ممورد باشد. ویژگیپژوهش خود )پرسشنامه( می
کند که آیا شود. روایی یا اعتبار ابزار ثعیین میروایی و پایایی خالصه می
پرسشنامه، هران مف وم مد نظمر پژوهشمگر را سواالت مورد استفاده در  

سازد که یا قابلیت اعتراد مشخص می  سنجد یا خیر؟ از طرفی پایاییمی
گیري در صورت اجرا در شرایط یکسان ثما چمه انمدازه نتمایج ابزار اندازه

یکسانی دارد. بدین معنی که اگر محقق پرسشنامه خمود را دوبماره و یما 
ایج هر دو یکسان باشد، ابزار )پرسشنامه( از بصورت موازي اجرا کند و نت
در  هاپرسشنامه ییایو پا ییروا  یبررستایج  پایایی کامل برخوردار است. ن

 نشان داده شده است. 2جدول 
بر اساس نتایج حاصله، چون  ضریب آلفاي کرونبماخ و پایمایی ثرکیبمی 

و مقمدار روایمی هرگمرا، بیشمتر از مقمدار   7/0اسمتاندارد  بیشتر از مقدار  
د هاي ثموزیعی ث ییمباشد، پایمایی و روایمی پرسشمنامهمی  5/0استاندارد  

 گردد.می
ثموزیعی، پاسم  هاي  درصد پرسشنامه  87؛    3بر اساس اطالعات جدول  

 اندداده شده
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هاي ثوزیعی، داده پس از گردآوري اطالعات حاصل از م العه پرسشنامه
مسمیر و  بما اسمتفاده از روش ثحلیمل  ثحلیمل عماملی و  هاي حاصل با  

 مورد ثحلیل قرار گرفتند. SmartPLSو  Excelافزار نرم

 یشناخت تیجمع یرهایمتغ  یفراواناطالعات  :1جدول 

 عضویت جامعه حسابداران رسمی جنسیت

 درصد تعداد شرح درصد تعداد شرح
 %44 130 افراد عضو %76 224 مرد

 %56 163 افراد غیر عضو %24 69 زن

 %100 293 ثعداد کل %100 293 ثعداد کل

 تجربه کاری سمت

 صددر تعداد شرح درصد تعداد شرح
 %16 48 سال 5کرتر از  %17 50 ارشدحسابرس 

 %35 103 سال 10ثا  5 %30 88 سرپرست حسابرسی

 %32 91 سال 15ثا  11 %31 92 مدیر حسابرسی

 %17 51 سال 15باالي  %22 63 شریک حسابرسی

 %100 293 ثعداد کل %100 293 ثعداد کل

 نوع فعالیت حسابرسی تحصیالت

 درصد ددا تع شرح درصد تعداد شرح

 %25 73 حسابرسی مستقل %30 88 کارشناسی

 %47 137 حسابرسی داخلی %51 149 ارشدکارشناسی

 %28 83 حسابرسی واحدهاي دولتی %19 56 دکتري

 %100 293 ثعداد کل %100 293 ثعداد کل

 

 هاپرسشنامه  ییایو پا ییروا یبررسنتایج   :2جدول 

 متغیر

 پایایی 
 روایی

(AVE > 0.5 ) 
 آلفای کرونباخ   یبضر

(Alpha> 0.7 ) 

 پایایی ترکیبی

(CR> 0.7 ) 
 0/ 612 0/ 720 0/ 856 ی سازمان ي هایژگیو

 0/ 603 0/ 719 0/ 802 حسابرسان  ثجربه

 0/ 559 0/ 802 0/ 864 حسابرسان  ت یصالح

 0/ 512 0/ 866 0/ 833 ( حسابرسان یطرفی )ب تی نیع

 0/ 593 0/ 813 0/ 802 حسابرسان  ییگراآرمان 

 0/ 599 0/ 799 0/ 788 سان ابرحس  استقالل 

 

 اطالعات نرخ بازگشت پرسشنامه :3جدول 

 نرخ بازگشت پرسشنامه  تعداد پرسشنامه های پاسخ داده شده ها تعداد کل پرسشنامه 

338 293 87% 

 
 

 یافته ها

نشان داده   4در جدول  پژوهش يرهایمتغ انیم  یهربستگ یبررسنتایج 
ن کلیه متغیرهماي پمژوهش شده است. هران وري که مشخص است بی

ها بما نتیجه امکان بررسی فرضیه  هربستگی معناداري وجود داشته و در
 استفاده از روش معادالت ساختاري میسر است.

هاي یک سازه بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار هربستگی شاخص
 سممواالت یبممار عممامل یبررسممشمموند. نتممایج بمما آن سممازه محاسممبه می

 نشان داده شده است.  5 جدولدر  هاپرسشنامه
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 هاسواالت پرسشنامه یبار عامل یبررس جینتا  :4جدول 

گرایی آرمااان

 حسابرسان

 تجربه 

 حسابرسان

 صالحیت 

 حسابرسان

 عینیت 

 حسابرسان

 هایویژگی

 سازمانی 

اساااتقالل 

 حسابرسان
 متغیر

 استقالل حسابرسان 1 745/0 712/0 544/0 502/0 502/0

 های سازمانیویژگی 745/0 1 635/0 455/0 402/0 633/0

 عینیت حسابرسان 712/0 635/0 1 418/0 405/0 806/0

 صالحیت حسابرسان 544/0 455/0 418/0 1 704/0 825/0

 تجربه حسابرسان 502/0 402/0 405/0 704/0 1 769/0

 گرایی حسابرسانآرمان 502/0 633/0 806/0 825/0 769/0 1

 

 هاسواالت پرسشنامه یبار عامل یسبرر جینتا  :5جدول 

 بار عاملی سوال بار عاملی سوال بار عاملی سوال بار عاملی سوال پرسشنامه 

همممممماي ویژگی
 سازمانی

1 425/0 12 854/0 23 504/0 34 874/0 

2 444/0 13 695/0 24 588/0 35 490/0 

3 625/0 14 499/0 25 596/0 36 462/0 

4 521/0 15 500/0 26 541/0 37 529/0 

5 544/0 16 565/0 27 555/0 38 503/0 

6 569/0 17 522/0 28 595/0 39 565/0 

7 625/0 18 477/0 29 578/0 40 516/0 

8 655/0 19 496/0 30 699/0 41 471/0 

9 448/0 20 487/0 31 785/0 42 460/0 

10 502/0 21 410/0 32 599/0 
43 506/0 

11 593/0 22 444/0 33 602/0 

 ثجربه حسابرسان

1 504/0 5 422/0 9 765/0 
13 758/0 

2 505/0 6 489/0 10 689/0 

3 477/0 7 452/0 11 655/0 
14 558/0 

4 453/0 8 754/0 12 567/0 

 تیصممممممممالح
 15حسابرسان

1 800/0 4 666/0 7 568/0 10 516/0 

2 574/0 5 637/0 8 775/0 11 877/0 

3 689/0 6 678/0 9 754/0 12 754/0 

 تینیع
( یطرفممم ی)بممم

 حسابرسان

1 551/0 3 632/0 5 469/0 7 825/0 

2 678/0 4 602/0 6 461/0 8 741/0 

 ییگراآرمممممممان
 حسابرسان

1 514/0 6 488/0 11 493/0 16 645/0 

2 557/0 7 493/0 12 756/0 17 856/0 

3 699/0 8 582/0 13 717/0 18 633/0 

4 714/0 9 596/0 14 725/0 19 625/0 

5 768/0 10 557/0 15 685/0 20 598/0 

اسمممممممممتقالل 
 حسابرسان

1 721/0 6 498/0 11 633/0 16 707/0 

2 710/0 7 502/0 12 507/0 17 865/0 

3 466/0 8 512/0 13 706/0 18 622/0 

4 680/0 9 672/0 14 478/0 19 508/0 

5 604/0 10 808/0 15 477/0 20 590/0 
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ها، ضریب بار عاملی بیشتر ثرامی سواالت پرسشنامهنکه براي  به لحاظ ا

ثوان نتیجه گرفت واریانس بین سمازه و است، می  4/0از مقدار استاندارد  
گیري آن سمازه بیشمتر بموده و واریانس خ اي اندازه؛ از هاي آنشاخص

گیري قابل قبمول اسمت.  بعبمارت دیگمر، پایایی آن در مورد مدل اندازه
است، نیمازي بمه بار عاملی سواالت از حد استاندارد؛ باالثر    چون ضریب

 حرف یا اصالح هیچکدام از سواالت پرسشنامه نیست.
 :هاي پژوهشآزمون فرضیه

هاي پمژوهش بمر اسماس بررسمی ضمریب مسمیر، اعمداد فرضیهآزمون  

 ریمسم بیضمر ( صورت پریرفته اسمت.2Rو ضریب ثعیین )  tمعناداري  
دو   نیراب مه بم  نیمو شدت و ج ت ا  یخ   یعلّ  کننده وجود راب هانیب

در حالممت  ونیرگرسم بیهرمان ضممر قممتیمکنممون اسمت. در حق ریممتغ
سماده و چندگانمه  ونیرگرسمثر سماده يهااستاندارد اسمت کمه در ممدل

است که اگر برابر   1ثا +  -1  نیب  يعدد  ضریب مسیر،  .  شودیمشاهده م 
پن مان  ریمدو متغ نیبم یخ   ینبود راب ه علّ  هنده، نشان دبا صفر شوند

ها در سمازه  نیبم  سنجش راب مه  يبرا  اریمع  نیثرییابتدااز طرفی    است.

 نیمکه مقدار ا  یورثاست. در ص   t  ياعداد معنادار  ،يمدل بخش ساختار
 جهیها و در نتسازه  نیب  شود، نشان از صحت راب ه  شتریب  96/1اعداد از  

ثوجمه   دیبا. البته  است  %95  نانیپژوهش در س   اطر  يهاهیفرض   دییثا

و شمدت  دهنمدیها را نشمان م فقط صحت راب مه t دادداشت که که اع
 اریممع  نیدومم  در ن ایت.  دیبا آن ا سنج  ثوانیها را نرسازه  نیب  يراب ه

ضمریب  بیپمژوهش ضمرا کیمدر  يبرازش مدل سماختار  یبررس  يبرا
ضمریب ممدل اسمت.  يزاپن مان درون يرهایمربوط به متغ(  2Rثعیین )

و  يریگکمردن بخمش انمدازهمتصمل ياست که برا  ياریمع(  2Rعیین )ث
و نشمان از   رودیکار م   به  يمعادالت ساختار  يسازمدل  يبخش ساختار

زا درون ریممتغ کیمبمر  زارونبم ریمتغ کی ریدارد که نشان از ثا   يریثا 
 نیماسمت کمه ا  نیما  Smartplsروش    یاصل  يهاتیاز مز  یکیدارد.  

 شیافممزا ایمو  يریگانمدازه يهادر مممدلخ اهما کماهش  تیمروش قابل
نتمایج بررسمی فرضمیه هماي ها را دارد. ها و شماخصسازه نیب  انسیوار

 نشان داده شده است. 6پژوهش در جدول 

 پژوهش  یهاهیفرض  یبررس جینتا  :6جدول 
 (2Rضریب تعیین )  tاعداد معناداری  (βضریب مسیر ) متغیر
 %73 141/4 241/0 هاي سازمانیویژگی

 %68 501/6 487/0 ثجربه حسابرسان

 %10 718/0 455/0 صالحیت حسابرسان

 %76 483/5 871/0 طرفی( حسابرسانعینیت )بی

 %14 918/0 591/0 گرایی حسابرسانآرمان

 
ها به ثفکیک مسیرهاي موجود، بشرح نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه

 گردد.زیر ثبیین می
ی برابمر سمازمان  يهمایژگیور  ل، ضریب مسیر متغیمدر آزمون فرضیه او

بموده و چمون عالممت  141/4متغیر مرکور برابر   tو مقدار آماره    241/0
اسمت؛  96/1آماره مرکور، مثبت بوده مقدار آن بیشتر از مقدار اسمتاندارد 

بر اسمتقالل حسابرسمان  یسازمان يهایژگیودال بر این م لب دارد که 
ث ییمد فرضمیه اول دارد. بمر  داشمته و حکایمت از ر مثبت و معناداريث  ی

ثغییمرات اسمتقالل حسابرسمان  %73اساس ضریب ثعیین ممدل، حمدود 
در آزممون شمود.  هماي سمازمانی ثوضمی  داده میثوسط ثغییرات ویژگی

و مقمدار   487/0برابر    ثجربه حسابرسانفرضیه دوم، ضریب مسیر متغیر  

عالممت آمماره ممرکور، و چمون  بموده    501/6متغیر مرکور برابر    tآماره  
اسمت؛ دال بمر ایمن   96/1مثبت بوده مقدار آن بیشتر از مقدار استاندارد  

بر استقالل حسابرسان ثم  یر مثبمت و   ثجربه حسابرسانم لب دارد که  
معناداري داشته و حکایت از ث یید فرضمیه دوم دارد. بمر اسماس ضمریب 

ثغییرات اسمتقالل حسابرسمان ثوسمط ثغییمرات   %68د  ثعیین مدل، حدو
شود. در آزمون فرضیه سموم، ضمریب ثوضی  داده می  ثجربه حسابرسان

متغیمر   tو مقمدار آمماره    455/0برابمر    حسابرسان  تیصالحمسیر متغیر  
بوده و چون عالمت آماره مرکور، مثبت بموده مقمدار   718/0مرکور برابر  

اسمت؛ دال بمر ایمن م لمب دارد کمه  96/1آن کرتر از مقدار اسمتاندارد  

بر استقالل حسابرسان ثم  یر معنماداري نداشمته و   حسابرسان  تیصالح
 %10حکایت از رد فرضیه سوم دارد. بر اساس ضریب ثعیین مدل، حدود 

 حسابرسمان  تیصمالحثغییرات اسمتقالل حسابرسمان ثوسمط ثغییمرات  
یر متغیمر در آزممون فرضمیه چ مارم، ضمریب مسمشود.  ثوضی  داده می

متغیر ممرکور   tو مقدار آماره    871/0برابر    ( حسابرسانیطرفی)ب  تینیع
بوده و چون عالمت آمماره ممرکور، مثبمت بموده مقمدار آن   483/5برابر  

 تیمنیعاست؛ دال بر این م لب دارد کمه  96/1بیشتر از مقدار استاندارد 
داري بر استقالل حسابرسان ثم  یر مثبمت و معنما  ( حسابرسانیطرفی)ب

دارد. بمر اسماس ضمریب ثعیمین   چ ارمداشته و حکایت از ث یید فرضیه  
 تیمنیعت استقالل حسابرسان ثوسمط ثغییمرات  ثغییرا  %76مدل، حدود  

در آزممون فرضمیه پمنجم، شمود.  ثوضی  داده می  ( حسابرسانیطرفی)ب

 tو مقدار آمماره   591/0برابر    حسابرسان  ییگراآرمانضریب مسیر متغیر  
بوده و چون عالمت آماره مرکور، مثبمت بموده   918/0ور برابر  متغیر مرک

است؛ دال بر این م لب دارد که   96/1رد  مقدار آن کرتر از مقدار استاندا
بر استقالل حسابرسان ث  یر معناداري نداشمته و   حسابرسان  ییگراآرمان

دارد. بر اساس ضمریب ثعیمین ممدل، حمدود   پنجمحکایت از رد فرضیه  
 ییگراآرممماناسممتقالل حسابرسممان ثوسممط ثغییممرات  ثغییممرات 14%

 شود. ثوضی  داده می حسابرسان
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 بحث 
 يهایژگیارثباط و  يسازمدلبررسی و    پژوهشگران در پژوهش فعلی به

 اسممتقالل حسابرسممان دیممو خ ممر ث د یاخالقمم يریگج ممت ،یسممازمان
پرداختند. بما ثوجمه بمه نتمایج فرضمیه اول؛ ایمن اممر حاصمل شمد کمه 

هاي ب بممود ثوانممد بصممورت معنمماداري زمینممههمماي سممازمانی میویژگی
استقالل حسابرسان را فراهم آورد. به عبارت دیگر هر چه میزان ثع د به 

هاي سازمانی بیشتر شود، استقالل حسابرسمان بصمورت ب تمري ویژگی
نتیجه با نتایج برخی پژوهش ها در این زمینه هرسو   . اینگرددحفظ می
 ار اسماس نتمایج فرضمیه دوم، ثجربمه حسابرسمان بم. ب(18و    17است )

داشمته اسمت. از ایمن رو مثبمت و معنماداري    راب هاستقالل حسابرسان  
از طریمق ب بمود ثجربیمات   ثوانندثوان بیان داشت که حسابرسان میمی

این نتیجمه بما نتمایج خود را فراهم آورند.  خود، موجبات استقالل بیشتر  
بر اساس نتمایج (. 20و  19ه هرسو است )برخی پژوهش ها در این زمین

 اآزمون فرضیه سوم، صالحیت حسابرسان نتوانست بصورت معناداري بم
باشد. به عبارت دیگر، از نظر آماري، ثم  یر  در راب هاستقالل حسابرسان  

این نتیجمه بما نتمایج ن، احراز نشد.  صالحیت حسابرسان بر استقالل آنا
و دلیمل ایمن   (21هرسمو اسمت )نادر ایمن زمینمه    ي موجودپژوهش ها

ناهرسویی می ثواند ثفاوت بومی نرونه مورد نظر از پژوهش هاي دیگمر 
 باشد. 

طرفمی( حسابرسمان بر اساس نتایج آزمون فرضمیه چ مارم، عینیمت )بی
استقالل حسابرسان داشت. به عبمارت دیگمر،  امثبت و معناداري ب  راب ه
آنان، موجبات استقالل  هاي مغرضانهطرفی حسابرسان و عدم فعالیتبی

این نتیجه با نتایج برخمی پمژوهش هما در   آورد.بیشتر آنان را فراهم می
در ن ایت بر اساس نتمایج آزممون فرضمیه  (.  22این زمینه هرسو است )

گرایی حسابرسمان نتوانسمت نتیجمه حاصمل شمد کمه آرممان  پنجم، این
این نتیجمه بما   داشته باشد.  راب هاستقالل حسابرسان    بابصورت معنادار  

 (.24و 23نتایج برخی پژوهش ها در این زمینه هرسو است )
گمردد کمه ممدیران واحمدهاي بر اساس نتایج فرضمیه اول پیشمن اد می
هماي هاي سمامانی نظیمر ویژگیثجاري از طریق ثوجه بیشتر به ویژگی

همماي سممازمانی، فرهنمما سممازمانی و رهبممري، نیممروي انسممانی، طرح
نی، پرورش قدرت یادگیري افراد، ث کیمد بمر ثجربمه هاي سازمااستراثژي

پمریري، ب بمود ثفکمر سیسمتری و .... اندوزي و یادگیري، ب بود انع اف 
برسمان نیمز موجبات ب بود اسمتقالل حسابرسمان را فمراهم آورنمد. حسا

ثواننند از طریمق ب بمود ثجربیمات خمود و هرچنمین ب بمود کیفیمت می
ود را فراهم آورند؛ زیمرا اسمتخدام هاي خود، موجبات استقالل خقضاوت

اي؛ عمالوه بمر ب بمود فراینمد حسابران با ثجربه و داراي صالحیت حرفه
ت آورد. بعبمارکیفیت حسابرسی، زمینه هاي استقالل بیشتر را فراهم می
ثر و از طریمق دیگر حسابرسان با ثجربه از طریق کسب اطالعات عریق

بر استقالل خود، موجبمات ب بمود ثر، عالوه طرفانههاي بیب بود قضاوت
. در گمام بعمدي حسابرسمان آورنمدکیفیت حسابرسمی را نیمز فمراهم می

گرایی، کارایی حسابرسی، کشف ثحریفات بما ثوانند از طریق ثخصصمی
اهریت، ثوجه به ثضاد منافع و رعایت قوانین و مقررات، پمس از کسمب 

خود را فراهم آورنمد. هاي استقالل بیشتر  طرفی الزم، زمینهعینیت و بی
در ن ایت و نظر به اهریت مقوله اخالق حسابرسی، به جامعه حسابداران 

گردد که در ج ت ب بود س   خصوصیات اخالقمی و رسری پیشن اد می
هاي آموزشمی خمود، آمموزش ریزيقالل حسابرسان، در برناممهحفظ است

حسابرسی  اخالق را مد نظر قرار داده و نظارت بیشتري بر رعایت اخالق
ثوانمد بما . هرچنین کریته ثدوین استاندارد حسابرسمی میرا داشته باشند

هاي ثمدوین اسمتانداردهایی بمراي استناد به نتایج پژوهش حاضر، زمینه
 حسابرسان را فراهم آورند.حفظ اسقالل 

در ج ت روشن شدن ابعاد مختلمف اهریمت پمژوهش حاضمر، پیشمن اد 
هاي اخالقمی نظیمر کیفیمت دیگر ویژگیگردد که محققین آثی ث  یر می

گرایی و .... بمر اسمتقالل اي، نسمبیتحسابرسی، شمک و ثردیمد حرفمه
ش فعلمی حسابرسان را مورد بررسی قرار داده و نتایج را بما نتمایج پمژوه

گمردد کمه ثم  یر هرچنین به محققین آثمی پیشمن اد می  مقایسه نرایند.
قضاوت حسابرسی سنجیده و  هاي اخالقی را برعوامل سازمانی و ویژگی

 اهریت موارد طرح شده را مشخص سازند.

 

 نتیجه گیری
 یمالحظات اخالقم  تیو رعا  یثعامالت اجتراع  ازمندیکار امروز نوکسب

 ي،انگمار  دهیمو ناد  یاخالقم  ریغ  يهاتیسود، فعال  لیاست و الزام ثحص
هاي سمازمان تیموفق. دینراینر هیجامعه را ثوج  رشیمورد پر  يکردارها
باشمد. اخمالق یاخمالق م  تیریممد  يریو بکمارگ  جادیاز ا  یناش  مختلف
در   ياز نظمام اقتصماد  تیدر حرا  شده وشروع    ینیآفراز اعتراد  یسازمان

کند کمه در یم   دیاطالعات را ثول  رایاست، ز  يضرور  اریبس  یس   ج ان
 سمتمیس ن،ی. بنمابرادکنمیکرمک م   اننفعمیمختلمف ذ  يهايریگمیثصر

 يهمامتع مد بمه ارزش  يمتخصصمان حسمابدار  ازمنمدیلم نسا  ياقتصاد
همر بمه  يدر عرل حسابدار  یاخالق  ریهر گونه رفتار غ.  باشدیم   یاخالق
خواهد شد. اخبمار مربموط بمه   يموجب شکست در نظام اقتصاد  یقیطر
در  عیشما ياز خبرها  یکی  ر،یاستقالل حسابرسان در چند سال اخ  یدث د

 لیمبمه دل زین يحرفه حسابداررین دلیل؛ به هبوده و    یعروم   يهارسانه
مورد ثوجه را   ايحرفهاخالق    تیرعا  تیبر اهر  دیثاک  یفشار افکار عروم 

حسابرس منجر به عمدم اعترماد بمه  ستقاللا دیث دزیرا  است.    قرار داده
شود، که به بحث در مورد آمموزش یم   یو حسابرس  ياطالعات حسابدار

در  یمسیله باعث انجمام اقمداماث نیا شده ومنجر    يدر حسابدار  یاخالق
 یمورد استفاده در مواج ه بما معضمالت اخالقم  يهاهیب بود رو  يراستا

ث دیممد در راب ممه بمما  یاصممل ياهممیاز نگران یکممی ن،یگممردد. بنممابرایم 
آمموزش از ایمن رو  .  اسمت  یارثقاء استدالل و رفتمار اخالقم  ،حسابرسان

 يریگمیو ثصمر یاخالقم یارثقاء آگماه يبرا ینیگزیاخالق به عنوان جا
بد  يحسابدار يهاوهیش يبرا يپادزهر ضرور یو نوع شده است  شن ادیپ

امما اسمت،  رفتهمورد ثوجه قرار گ اتیدر ادب یوزش اخالقاست. گرچه آم 
در حمال ثوسمعه،  يدر کشمورها  ژهیمبه و  ،يحسابدار  يهادر اغلب دوره

کمردن بمه  مقولمه اخمالق و عرمل  .قرار نگرفته است  یهنوز مورد بررس
اسمت  يو مورد ثوجه در حوزه حسابدار  ياز مباحث جد  ،يااخالق حرفه
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 یجلمب اعترماد عرموم   يبر استقالل حسابداران برا  میکه به طور مستق
 ثوانمدیم  یو اخالقم  یعدم آمموزش صمح  نکهی. به خصوص ادارد  ریث  

شمغل   يبرا  یاستقالل حسابرس شود، وجود رفتار اخالق  یدمنجر به ث د
جلمب  يبمرا یاساسم ازیمکمه ن ي. ب ورردیآیالزم به شرار م   یحسابرس

وجمود اسمتقالل حسابرسمان   ،یکنندگان خدمات حسابرسدهاعتراد استفا
اسمت کمه خمدمات مزبمور در ارائمه   نیمموضموع ا  نیما  لیمباشد. دلیم 

کمار انجمام  تیمماه .باشدیم  تینیصداقت و ع  ازمندین  یمال  يهاصورت
از اخمالق دارد.  ییبه س   باال  ازیرسان نشده ثوسط حسابداران و حساب

از اطالعممات  کنندگاناسمتفاده گممریسم امداران، سمم امداران بمالقوه، و د
 يگرارهیآگاهانمه در ممورد سمرما  يریگمیثصمر  يبمرا  یمال  يهاصورت

 يثواند حسابداران و حسابرسمان را بمرایاستفاده کنند. شناخت اخالق م 
کرمک    یانتخاب صمح  يه آن ا برارسانده و ب  ياریحفظ استقالل خود  

 يامر مرکمن اسمت بمه نفمع شمرکت نباشمد، امما بمرا  نیکند، اگر چه ا
 دیمکننمد، مفیاطالعمات اسمتفاده م   نیکه از ا  ینفعانیگراران و ذهیسرما

 نیبه ثدو  ازین  ينقش حسابدار  تیحساسدر ادامه باید بیان داشت  است.  
 ياو رفتمار حرفمه يرحرفمه حسمابدا يبمرا يارفتار حرفمه نییآ نییو ثب

 تیو مسمیول فمهی. نقمش و وظسمازدیفعاالن آن را به وضموع روشمن م 
 یکه آنان اصول عروم  کندیم  جابیدر قبال جامعه ا ياحسابداران حرفه

 يارفتمار حرفمه نیمیت و بمه آیمها رعااخالق حسمنه را در هرمه جنبمه
و اعتبمار    رشیباشند ثا ضرن حفظ اسمتقالل خمود؛ پمر  بندیپا  یمنسجر

است، بدست   یدر هر حرفه ثخصص  تیرا که الزمه فعال  یاحترام اجتراع
 .  آورند

 

 مالحظه های اخالقی
موضوعات اخالقمی هرچمون؛ سمرقت ادبمی، رضمایت آگاهانمه؛ انتشمار 

 .اندقرارگرفته  موردثوجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 
   

 هنام واژه
 Professional auditory .1 حسابدار حرفه اي

 Professional behavior .2 رفه ايرفتار ح
  Ethical commands .3 فرمان اي اخالقی
 Professional ethics .4 اخالق حرفه اي
 Ethical acts .5 قوانین اخالقی

 Trust .6 صداقت
 Loyalty .7 وفاداري

 Responsibility .8 احساس مسولیت
 Justice .9 عدالت
 Privacy .10 رازداري

 Ethical duty .11 وظیفه اخالق
 Auditory ethics .12 ارياخالق حسابد

 Ethical orientation .13 ج ت گیري اخالقی
 Audit’s role .14 نقش حسابرس

 Audit’s competency .15 صالحیت حسابرس
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