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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to answer the question of whether auditors' 

commitment to public interest and independence requirements can affect the professional 

values of auditing firms. 
 

Methods: The aim of this study is the practical type and the present study in terms of the 

nature of data and the analytical methods is a descriptive survey. in order to test research 

hypotheses, the information of partners, managers, and supervisors of trusted auditing firms 

of central insurance organization of Iran with the purposive sampling method in 2020 are 

gathered and analyzed furthermore, the questionnaire is used to gather the required data that 

its validity is confirmed by professional experts. Questionnaire questions consist of two parts, 

general and specific. The public sector questions include the general characteristics of the 

respondents including gender, place of employment, level of education, age and occupation 

and etc... the specific part include two variables (attitudes) and auditors ' commitment to the 

requirement of independence which includes by 11 items, and the commitment to public 

interests to which includes by 5 items, and analyzing purposes mainly with respect to the 

model of structural equation and the ratio of three groups ranging from Kruskal-Wallis test 

and the AMOS 24 and SPSS24 software are used. 
 

Results: The results of the study confirm the role of auditors’ commitment to public interest 

and its effect in reducing the level of moral acceptance of unprofessional behavior and the 

level of participation in unprofessional behavior, as well. In addition, the results show a 

significance positive relation between auditors’ tendency towards independence enforcement 

and their public interest commitment. Also considering the results of the Kruskal-Wallis test 

for comparing the three groups, partners, managers, and supervisors of audit Firms are ranked 
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Abstract 
 

first to third, respectively, in terms of commitment to public interests and the requirement of 

Independence enforcement. 
 

Conclusion: The findings show that auditors’ tendency towards independence enforcement 

has no meaningful relation with both of acceptance of unprofessional behavior and the level 

of participation in unprofessional behavior. the more audit Firms in the organization 's 

strategies and procedures should pay more attention to the principles of ethics and ethics and 

the more efforts to develop ethical codes and professional behavior, the more attention of 

employees to the organization is expected to improve the performance of auditing Firms. 

accordingly, it is suggested that auditing Firms alongside the supervising and governing 

bodies of audit profession , disciplinary measures, economic actions and workshops about 

auditing and auditing profession and auditing ethical rules specifically for members of 

certified public accountants and training courses at the level of directors and supervisors in 

respect of public interest and more efforts to this ethical issue. 
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 (اخالقی های )ارزش یا حرفه یها ارزش بر عموم و الزام به استقالل عفبه منانسبت تعهد  تأثیر

 حسابرسی مؤسساتدر 
 

 زاهد احمدزاده

 نژاد عقوبیاحمد 

 فرد حمیدرضا وکیلی

 چکیده

ناشیی ا    تأثیربه این منظور سان را مورد بررسی قرارداده است. ای حسابر و رفتارحرفهها( )نگرش ها گرایش حاضر پژوهش هدف:

 . دهد، بررسی و آ مون گردیده است استقالل را تشکیل می به الزاماتبه  مربوطهای  تعهد نسبت به منافع عموم، دیدگاه
 

حسابرسیی میورد    مؤسسیات ی حسابرسی سرپرستان و  مدیران ؛ءرکاشنفر ا   951 بینو  9911پژوهش در سال  یها هیفرض روش:

ایین پیژوهش ا     یها داده. موردمطالعه قرار گرفت، که با استفاده ا  جامعه آماری هدفمند ایران اسالمی جمهوری مرکزی اعتماد بیمه

ا  روش  هیا  داده آ مونگردید و برای  یآور جمعقرار گرفته  حرفه خبرگان دییتأطریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن مورد 

 .استفاده شد سا ی معادالت ساختاری مدل
 

 رفتیار  اخالقیی  پیییرش  کیاهش  عموم بیر  منافع به نسبت حسابرسان تعهد نقش دییتأ ۀدهند نشان پژوهش ا  حاصل نتایج :ها یافته

 گیرایش  بیین  مثبیت  رابطیه  وجیود  بییانگر  پیژوهش  نتایج همچنین .است ای رفتارغیرحرفه در آنها مشارکت کاهش و ای غیرحرفه

 گیرایش کیه   داد نشیان  هیا  فرضییه  آ میون  نتایج ادامه در. است عموم منافع درباره آنها تعهد و استقالل به الزام به نسبت حسابرسان

 .ندارد معناداری تأثیر ای غیرحرفه رفتار در آنها مشارکت و ای رفتارغیرحرفه اخالقی پییرش بر استقالل به الزام به نسبت حسابرسان
 

 کیاهش  جهیت  در عیامیی  توانید  میی  عمیوم  منیافع  بیه  نسبت حسابرسان تعهد که است این ا  حاکی پژوهش نتایج :گیری نتیجه

 عمیوم  منافع به نسبت افراد این تعهد افزایش موجب حسابرسان در استقالل  به  الزام همچنین. باشد حسابرسان غیراخالقی رفتارهای

 .است گشته

 .ای حرفههای  عموم، الزام به استقالل، ار ش  منافع به نسبت تعهد: کلیدی های واژه
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 ی( در مؤسسات حسابرسیاخالق یها )ارزش یا حرفه یها عموم و الزام به استقالل برارزش تعهد نسبت به منافع ریتأث/ 921
 

 .پژوهشی نوع مقاله:
 

عموم و الیزام بیه    تعهد نسبت به منافع ریتأث(. 9111) ، حمیدرضا.فرد وکییی؛ احمد نژاد، یعقوب  اهد؛ احمد اده، استتناد: 

 .929-991(، 2)92 ،مجیه دانش حسابداری. ی( در مؤسسات حسابرسیاخالق یها )ار ش یا حرفه یها استقالل برار ش

 مقدمه

پیدایش حرفه در اقتصاد ناشی از تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تخصصیی شیدن امیور در جوامیر بشیری امیروزی       

ات اجتمیاعی، پییدایش و   . در واقر گذشت زمان، رشد روز افزون دانش و فناوری، و نیز پیچیده شدن روابط و مناسباست

رفیاه عمیومی   را در بهبود  یتر مهمهر روز نقش  ها حرفهاین را در زمان حاضر به همراه داشته و شاغلین در  ها حرفهتوسعه 

. برجسیتگی  یسیت اند و حرفه حسابداری نییز در ایین بخیش مسیتننی ن     اجتماعی بر عهده گرفته یها تیمسئولجامعه و ادای 

امیروزه،   عمیوم اسیت.   و لزوم داشتن تعهد نسبت به منافرمتمایز حرفه حسابداری، پذیرش مسئولیت نسبت به ارائه خدمات 

انتظارات جامعه از حرفه حسابداری بسیار افزایش یافته و الزم است عموم مردم به کیفیت خدمات خیا  و پیچییده ارائیه    

 (.8391دریایی و عزیزی، ) فه اعتماد و اطمینان داشته باشندشده توسط این حر

و عیدم   یا حرفهبا فقدان هویت  28آن در ابتدای قرن  دربارهشده مشاهده  یها یینارساعملکرد نامناسب حسابرسی و 

(. عالوه بیر ایین   2228و همکاران،  8کلیکمان) در حرفه ارتباط داشته است آل دهیاتعهد کافی حسابرسان نسبت به شرایط 

ارتباط داشته، مورد سرزنش و  ها شرکتبرای رفتارهای غیراخالقی که با عدم موفقیت حسابداری  ۀدر حوز یا حرفهافراد 

حسابرسیی خیود را در ریاررو      یهیا  برنامیه  انید  موری  حسابرسیان بیرای اعتبیاردهی و ارهیارنظر،     انتقاد قرار گرفتنید.  

 ، تدوین و اجرا کنند. عیالوه بیر  شود یماستانداردهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته 

در ایفای ورای  خود هسیتند، زییرا انجیام رفتارهیای      یا حرفهو رفتارهای  یا حرفهاین، حسابرسان ملزم به رعایت اخالق 

کیفیت حسابرسی را کاهش دهد و اعتماد عموم را به حرفه حسابداری و حسابرسی سلب کرده و بیه   تواند یم یا رحرفهیغ

سابرسان کیه همیان تعهید    ح یا حرفهمانی و زدر نگرش سا توان یمحینیت کل حرفه آسیب برساند. مجموعه این موارد را 

 (.2281 ،2اعیل و یوهانیساسم) جو کرد و جستاست؛  یا حرفهتعهد سازمانی و 

 اخییر  هیای  سال در مالی های رسوایی شدید افزایش خاطر به حسابرسی ۀحرف برای اخالقی مالحظات اهمیت افزایش

 نتیجیه  در. اسیت  داشته حسابرسان عملکرد به نسبت عموم دیدگاه و حسابرسی حرفه وجهه بر منفی تاثیر عمل در که بوده

 و حسابرسیی  گیزارش  کننیدگان  اسیتفاده  توسط اخالقی اصول به نسبت آنها پایبندی و حسابرسان درستکاری شرایط این

 عملکیرد  مشیروعیت  شیده  باعی   فیوق  شیرایط  ایین،  بیر  عیالوه . اسیت  گرفتیه  قیرار  تردید و سوال مورد ذینفر های گروه

 شیود  روبیرو  ابهیام  و تردید با ایحرفه فعالیت در اخالقی اصول رعایت به نسبت ابهام ایجاد به توجه با بازار در حسابرسان

 (.2284 ، کاپلند)

، یا حرفیه اسیت کیه حسیابداران     ریپیذ  امکیان تیا زمیانی    حسابداریبه هر حال، حفظ و گسترش اعتماد عموم به حرفه 

در  سیت یبا یمی ن رو، خیدمات ایین حرفیه    خدمات خود را در سطحی ارائه نمایند کیه شایسیته اعتمیاد جامعیه باشید. از ایی      

باالترین سطح کیفی ممکن بوده و با در نظر گرفتن و رعایت ضوابطی ارائه گردد کیه تیداوم ایین خیدمات را بیا کیفییت       

مالی انتظار دارنید اطالعیات ارائیه شیده      یها صورتاز اطالعات و  کنندگان استفادهمین نماید. از طرف دیگر، مناسب تض
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کیه در حیوزه حسیابداری فعالییت     باشد. بنابراین، افرادی  طرفانه یب، واقعی و ه کارآمد، قابل اتکاطور قابل توجه ب ها آنبه 

ای باشند، بلکه عالوه بر این باید از سطح  واجد شرایط مربوط به صالحیت حرفه ستیبا یم، نه تنها دهند یمانجام  یا حرفه

خود آبرو، اعتبار و حینیت حرفیه را بیه    یها تیفعالبوده و در تمام ای نیز برخوردار  مناسبی از صداقت و درستکاری حرفه

 (8391مشعشعی و همکاران، )عنوان مهمترین عوامل مورد توجه قرار دهند 

 هیا  یژگی یوبیوده و ایین    هیا  حرفیه ایت عموم سرمایه اصلی تمیام  همانطور که بیان شد، مقبولیت اجتماعی و کسب رض

که ارائه خدمات، از اصول و ضوابط دقیق و مشخص برخیوردار باشید. نظیام هیر حرفیه، ترکیبیی از        شوند یم نیتأمزمانی 

است که در حرفه مورد نظر حاکم است. در واقر ضوابط رفتیاری و اخالقیی در    یا حرفهانین، مقررات، و اصول اخالق قو

 رفمنیا  نیتیأم به اعضا  تعهد، نحوه یا فهحرده و مواردی رون تعری  اصول خط مشی آن را تشکیل دا نیتر مهمهر حرفه، 

دانشیی اسیت کیه بیه      یا حرفیه . در این راستا، اخیالق  ردیگ یما با یکدیگر در حرفه را در بر جامعه، و نیز نحوه تعامل اعض

ردی بیه منظیور تعییین حیدود     صورت هدفمند، رفتار مناسب و صحیح را در هیر حرفیه تبییین کیرده و رهنمودهیای کیارب      

ی شناخته شیده، اصیول و اسیتانداردها    یها حرفهین ترتیب، بسیاری از . به ادینما یمبرای اعضا بیان  یا حرفه یها تیمسئول

اخالقیی   یهیا  تیمسیئول معرفی  ها آنکه هدف اصلی  اند نمودهتوسط اعضا تدوین  یا حرفهکاربردی برای رعایت اخالق 

 .(2282، 3همکاراناسپینوزا و ) استدر قبال جامعه، سایرین و محیط 

یک جامعه برای حفظ نظم ناگزیر است رفتارهای قابل قبول را بر پایه اصول اخالقی تعری  کند. به این ترتیب نیاز به 

القیی در قیوانین   اخ یهیا  ارزشه همین دلیل اسیت کیه معمیوال     اخالق در جامعه از اهمیت فراوان برخوردار بوده و شاید ب

ابی بیه  ، هیدف حرفیه حسیابداری عبیارت از دسیتی     یا حرفیه تیب، از دیدگاه مبانی رفتار . به این ترشوند یمجامعه گنجانده 

ط میذکور، و در نهاییت   ، اجرای عملیات در باالترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابیا حرفهبهترین اصول و ضوابط 

درپژوهشی تحت عنوان تاثیرویژگی رفتاری فرصت ( 8522) و همکاران یقاسم (.8395رضاپور، ) عموم است منافر نیتأم

طلبی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریه روانشناسی شخصیتی به این نتیجه رسیده اندکه ویژگی هیایی  

  .رفتاری در تردید حرفه ای حسابرسان از جمله عوامل تاثیر گذار محسو  می شود

حسابرسیان در قبیال جامعیه منجیر بیه       یا حرفیه  یهیا  تیمسئولشده برای اطمینان بخشی نسبت به ادای  انجام یها تالش

بیرای آن شیده اسیت     جیرائم در ارتباط با استقالل و نیز طراحیی ییک سیسیتم مبتنیی بیر       رانهیگ سختوضر استانداردهای 

طور سنتی به عنوان یک مفهوم اخالقی مورد توجه قرار گرفتیه اسیت.   ه حسابرس باستقالل  (.2222هامفری و همکاران، )

ین ئی کیه شیامل آ  این مفهوم یک بخش با اهمیت را در مباح  اخالقی حسابداری در زمان حاضر به خود اختصیا  داده  

 یهیا  دسیتورالعمل اران است. برای منال، های به شدت نامطلو  از نقطه نظر حسابد رسمی و فعالیت یا رفتارحرفهاخالق و 

اندرسن که پس از ایجاد بحران توسط آن منتشر شده بر نحیوه ایجیاد اعتبیار و شیهرت دربیاره قابلییت       اخیر موسسه آرتور

، 5تیافلر )بیرای منیال،    کنید  یمی توسط مدیران تاکید  ها شرکتمالی مخدوش برخی  یها صورتل اعتماد از طریق عدم قبو

2223.) 

داخلیی، مطالعیات    یهیا  پیژوهش اهمییت بیاالی رعاییت تعهیدات اخالقیی در حرفیه حسابرسیی تیاکنون در          رغم یعل

حسابرسان انجام گرفتیه اسیت و پیژوهش حاضیر بیه طیور خیا  جیزو اولیین           یا حرفه یها ارزشمحدودی در خصو  



 ی( در مؤسسات حسابرسیاخالق یها )ارزش یا حرفه یها عموم و الزام به استقالل برارزش تعهد نسبت به منافع ریتأث/ 921
 

پرداخته  مؤسساتدر  یا حرفه یها ارزشعموم و الزام به استقالل بر  منافرتعهد نسبت به  تأثیرمطالعاتی است که به بررسی 

 است.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

امیروزی، بیروز مسیائل و مشیکالتی اسیت کیه بیه         یها سازماندر عصر حاضر، دغدغه و نگرانی بسیاری از مدیران و 

عملکیرد افیراد در سیازمان     (.8392کرمی و همکیاران،  ) دهد یمواسطه رعایت نکردن اصول اخالقی توسط کارکنان رخ 

عوامل مختلفیی از جملیه    تأثیردر موفقیت هر سازمان داشته باشد. عملکرد فردی و سازمانی تحت  یا عمدهنقش  تواند یم

 ،و همکیاران  شیاه حسیینی  اخالقی و فرهنگ قرار دارد ) یها ارزشسازمانی، آموزش، رهبری، باور، ای، تعهد اخالق حرفه

 باورهیای  بیر  مبتنیی  تنهایی به ای حرفه رفتار و ویژگیها شود، می ادعا سازمانی رفتار و اخالقی فلسفه تئوریهای در (.2282

 هونیت  ؛8914 گریشام، و فیرل ؛8998 آزجن،) میباشد سازمانی شرایط و مفاهیم تاثیر تحت این بر عالوه بلکه نبوده، افراد

 (.2223 وتورن، ماسی جونز، ؛8912 ویتل، و

 میالی،  سازمانی،اسیترس  اخیالق  ای، حرفیه  اخیالق  تاثیر بررسی» عنوان با خود مطالعه در (8391) همکاران و نوشادی

 اجیرای  در حسابرسیان  کوتیاهی  «حسابرسیی  کیفییت  کاهنیده  رفتارهای بر حسابرس شخصیتی ویژگیهای و سازمانی تعهد

 محققیان  ایین  دییدگاه  مطیابق  واقیر  در. انید  داده نسیبت  حسابرسیان  کارآمید  غیر رفتارهای به را حسابرسی مراحل صحیح

 ایین  بیه . کنید  میی  وارد خدشیه  حرفیه  اعتبار به و داده قرار تاثیر تحت مشخص طوره ب را حسابرسی کیفیت فوق رفتارهای

 بیر  حسابرسیان  شخصییتی  ویژگیهیای  و سازمانی اخالق ای، حرفه اخالق از ناشی تاثیر بررسی هدف با فوق مطالعه ترتیب

 .است شده انجام حسابرسی کیفیت کاهنده رفتارهای

پذیر و  تیمسئول، انجام گرفته و شواهد میدانی، دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و اثربخش ها پژوهشنتایج  اساس بر

ز ناحییه میدیران و   کیارگیری اصیول اخالقیی ا   ه بی محیطیی و درون سیازمانی، مرهیون و منیوط بیه       یها رالشپاسخگو به 

های سازمانی و قانونی، بیه  برای انجام امور سازمانی خود، عالوه بر معیار ها سازمانمیسر و عملی است.  ها سازمانکارکنان 

ر انجیام اعمییال و رفتارهیا یییاری داده و نییوعی   و رهنمودهیای اخالقییی نییاز دارنیید کیه آنییان را د    هییا ارزشاز  یا مجموعیه 

از عوامیل مهیم و   مطلیو  جمعیی و عمیومی میسیر سیازد.       یهیا  وهیشی حدت رویه را در حرکیت بیه سیوی    هماهنگی و و

در کارکنیان، جیواخالقی    مطلیو  ارتباطیات درون سیازمانی و ایجیاد شیرایط منبیت ادراکیی        یریی گ شکلگذار در تأثیر

سیازمان منجیر    یور بهرهبوده و به بهبود  مؤثرفردی و گروهی  یریگ میتصمیند آکه در فرارزشی حاکم بر سازمان است و

 (.2229، 4السی و آلپکان) خواهد شد

نییاز بیه عملکیرد مناسیب حسابرسیان مسیتقل و افیزایش کیفییت          هیا  سیازمان حسابرسی نیز به تبیر دیگیر    مؤسساتدر 

 یهیا  ینگرانی در شرایط کنیونی رعاییت نشیدن برخیی معیارهیای اخالقیی،        .حسابرسی به امری ضروری تبدیل شده است

عمومی و بازرگانی  یها سازمانتبر حسابرسی به  مؤسسات است. وجودآورده بهدولتی و غیردولتی  یها بخشدر زیادی را

رفتارهیای   ،که مجبورند عالوه بر رفتارهای اقتصادی، به رفتارهای اخالقی روی بیاورنید. لیذا   اند دهیرس یصنیز به این تشخ

مطیر  شیده    مؤسسیات به اهداف سیازمانی در ایین    یابی دستبرای  ها آناقتصادی و اخالقی به صورت توأمان تنها گزینه 

 (.2225، 2کوهیان و بو) است
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 یا حرفیه  یهیا  ارزشنسیبت بیه    هیا  آنکنون به میزان پذیرش حسابرسیان و نییز در    تا اند کردهل  ادعا محققان مخت

حسابداری و حسابرسی به مقیدار کیافی توجیه نشیده      مؤسساتو  ها سازماندر  ها ارزشنسبت به این  ها آنکلیدی و تعهد 

مرکز ثقل حرفه حسابداری بیوده و بیا ایین وجیود تیا       عموم (. در این بخش مفهوم منافر2229، 1سودابی و همکاراناست )

(. 2229، 1نپیورت و دیالپورتیاس  یداو) اند دادهمفهوم منافر عموم را توسعه  کنون مطالعات محدود در  موجود نسبت به

منیافر  »بیه عنیوان   « منیافر عمیوم  »مشیاهده کیرد کیه     توان یمموجود  پژوهش متوناین شرایط در حالی است که با بررسی 

از اعضیای حرفیه حسیابداری اتکیا      دریافیت شیده   یا حرفیه و ارهیار نظیر    هیا  ییراهنمیا ثال  کیه از   یها گروهو  اشخا 

 .، تعری  شده است«کنند یم

به عنوان بخشیی از حرفیه بیر الگیویی کیه بیر اسیاس آن         ،حرفه حسابداری و مفهوم آندر عمل دیدگاه حسابرسان از 

میک  دارد ) تیأثیر ، شیود  یمی اخالقیی واکینش نشیان داده     یهیا  ریالش طور خا  نسبت به ه هویت شغلی تعری  شده و ب

اساسییی حرفییه منییل  یهییا ارزشحرفییه بییه معنییی پییذیرش و تقویییت (. در اییین حالییت تعهیید حسابرسییان بییه 2222، 9فایییل

بوده و در عمل این انتظار وجیود دارد کیه حسابرسیان متعهید در پیشیبرد و حماییت از        یطرف یب، استقالل، و یکار درست

کیاپالن و  در فعالییت خیود موفیق باشیند )     هیا  ارزشافزایش سطح وفاداری به ایین   اساسی حرفه و نیز تقویت و یها ارزش

 نیتیأم (. در طرف مقابل، اگر حسابرسان به اصول اولیه حرفه به عنیوان ابیزاری بیرای    8911، 82الرسون؛ 2228ویتیکوتون، 

نگیاه کننید، ایین دییدگاه      گیذاران  هیسیرما طمینیان عمیومی ییا حماییت از     )صاحبکار( به جای حفظ ا مشتری یها خواسته

کیوپر و رابسیون،   منفی و نامطلو  داشیته باشید )   تأثیربر باور و اعتقاد آنها نسبت به اقدامات قابل قبول و مناسب  تواند یم

 (.2229، 88داوینپورت و دیالپورتاس؛ 2222

داوینپیورت و دیالپورتیاس   فعیال در کشیور اسیپانیا،     یا حرفیه روی عملکرد حسیابداران   انجام شده بر ۀدر یک مطالع

 دهید  یمی نتیایج حاصیل از ایین بررسیی نشیان      . انید  دادهعموم مورد بررسی قرار  منافردیدگاه این افراد را نسبت به  (2229)

عموم موفق بوده، اما ایین شیرایط بیه مقیدار کیافی در       معنای منافرانتقال فرآیندهای آموزش حسابداران در راهر نسبت به 

 میؤثر و مسیائل مربیوط بیه آن     هنگام ایجاد شرایط مبتنی بر تضاد منافر ها هیروراهنمایی و پیاده سازی نحوه استفاده از این 

ان ( بیی 2225، 82اتیی و؛ 2222، همکیاران شیافر و   ؛2222گندرون و همکیاران،  اند. از طرف دیگر، محققان مختل  ) نبوده

عمیوم   آل ارائه خدمات در راستای منافر برسی که با انتقال از شرایط ایدهمربوط به حوزه حسا یها ارزشتغییر در  اند کرده

ابرسیان در ارتبیاط بیا عملکیرد     مشیخص بیر گیرایش حس    تیأثیر ، احتماال  دارای شود یمبه هدف حداکنر سازی سود انجام 

منیافر عمیوم اولوییت     نیتیأم های مشتریان خود را بیاالتر از   حوزه، حسابرسان احتماال  خواسته است. در این ها آن یا حرفه

 (.2282، 83هولم و زامان؛ 2222، و همکاران اندرسون) کنند یمبندی 

اخالقی در  یریگ میتصمو فرآیند  یا حرفهو عملکرد  ها یژگیومشاهده کرد رابطه بین  توان یمبا توجه به شرایط فوق 

بیشیتر   یا حرفهتعهد  دهد یمانجام شده در این حوزه نشان  یها یبررسرسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات قبلی مورد بر

از  یا نشیانه  یا حرفیه تعهید   (8915)85و همکیاران  پورتراساس مطالعه  . برشود یم تر اخالقانه یها یریگ میتصمباع  اتخاذ 

حرفه، یک تمایل نسبت به اعمیال تیالش قابیل توجیه از طیرف حرفیه، و        یها ارزشوجود یک باور در راستای اهداف و 

. با وجودی که مفهوم تعهد در این مطالعه در راستای منیافر عمیوم بیوده و در    استیک انگیزه برای حفظ رابطه در حرفه 



 ی( در مؤسسات حسابرسیاخالق یها )ارزش یا حرفه یها عموم و الزام به استقالل برارزش تعهد نسبت به منافع ریتأث/ 921
 

طور مسلم شرایط تعری  شده برای تعهد با این تعریی  ارتبیاط داشیته    ه خا  با تعری  فوق دارد، اما ب یها تفاوتنتیجه 

حیوزه  موجیود در ایین    وهشمتیون پیژ  . در واقر بیا توجیه بیه    استمربوط  یا حرفهموجود درباره تعهد  متون پژوهشو با 

عمیوم را در   نسیبت بیه منیافر   کلیدی موجود در حوزه حسابرسی همچیون تعهید    یها جنبه یا حرفهبیان کرد تعهد  توان یم

ائیه دهنیده   عموم نشان دهنده دیدگاه حسابرسان در نقش خود به عنیوان ار  ه عبارت دیگر تعهد نسبت به منافر. بردیگ یبرنم

 .استعموم و پاسخگویی به انتظارات جامعه  منافر نیتأمخدمت برای 

را در  هیا  آناخالقیی   یهیا  قضیاوت عموم ریاررو    منافرفارت از ، تعهد حسابداران به ح(2284)84مینتزمطابق مطالعه 

ه انتظار داشت حسابرسان ارائه خدمت در جهت منافر جامعه را بی  توان یم. در این بخش، دهد یمفه حسابداری تشکیل حر

در جهت اطمینیان   ها آنهای خود در نظر گرفته و از انجام اقداماتی که مانر از مسئولیت  عنوان اولویت اصلی برای فعالیت

ا کیه نقیش خیود ر    ، خودداری نمایند. در طرف مقابیل، حسابرسیانی  شود یممالی  یها صورتدرباره ارائه منصفانه  یبخش

ناسیب در ارتبیاط بیا    ، اولوییت بنیدی م  کننید  یمی مشتریان خیود تعریی     یها خواستهو  ها درخواست نیتأمعمدتا  مبتنی بر 

اطالعیات  کیفییت   تواند یمطور بالقوه ه که ب دهند یمراین احتماال  اقداماتی انجام خود نداشته و بناب یده شهادتمسئولیت 

 مالی شرکت را تهدید نماید. یها صورتو  اه گزارشمالی ارائه شده در 

بیه   هیا  آنعمیوم و گیرایش    آیا تعهد حسابرسیان نسیبت بیه منیافر    هستیم که  سؤالژوهش ما به دنبال پاسخ این در این پ

 یا خیر؟ شود یممحیط فعالیت حسابرسان  یا حرفه ییها ارزشاستقالل منجر به ارتقاء به الزامات 

طراحیی شیده و میورد بررسیی قیرار       هیای زییر   ر  شیده فیوق، در ایین مطالعیه فرضییه     مطی بنابراین، با توجه به مباح  

 :رندیگ یم

 .دارد وجود منفی رابطه یک ای حرفه غیر رفتار اخالقی پذیرش و عموم منافر به نسبت حسابرسان تعهد بین :8 ۀفرضی

 .دارد وجود منفی رابطه یک ای حرفه غیر رفتار در آنها مشارکت و عموم منافر به نسبت حسابرسان تعهد بین :2 ۀفرضی

. بیه هیر   شیود  یمکلیدی در حرفه حسابرسی تعری   و یک عامل ها یژگیو نیتر مهماستقالل معموال  به عنوان یکی از 

 حسابرسیی بیر رفتیار حسابرسیان و اثربخشیی اسیتانداردهای میدیریت        اسیتانداردهای گذاری تأثیرحال، در ارتباط با نحوه 

و محققیان مطیر  شیده     پیردازان  هینظرت مستقل، مباح  مختل  توسط به صور یها تیفعالریسک در هنگام عدم انجام 

 و 82عبیارت از اسیتانداردهای قاعیده محیور     حیوزه میورد بحی  در ایین    است. بر این اساس، دو نوع اصلی اسیتانداردهای  

اشیاره دارد کیه بیا     رانیه یگ سیخت محور به قیوانین صیریح و قواعید    است. استانداردهای قاعده  81محور  اصل  استانداردهای

. در طیرف  شیود  یمی ام شده توسط اعضای حرفه ایجاد انج یها تیفعالمشخص در ارتباط با تفسیر  محدودیت ها آناعمال 

را برای اعضای حرفه فراهم کیرده   یا حرفهاستفاده از قضاوت  مقابل، قوانین اصل محور مبتنی بر اصولی هستند که امکان

 یهیا  قضیاوت تشویق حسابرسان برای اتخاذ ای و نیز  ز بر پرورش و گسترش مسئولیت حرفهو با توجه به این شرایط متمرک

 (.2288، 81اسپالدینگ و اودو) باشند یمجه شدن با شرایط رالش برانگیز خود و نیز هنگام موا یها تیفعالاخالقی در 

اخیر، معیارهای مشخص به منظور بهبود شرایط استقالل حسابرس از نظر واقعیی و ریاهری    مالی یها ییرسوادر نتیجه 

در ایین  انجیام شیده    یهیا  تیالش نام برد. در 89اوکسلی -از قانون ساربانز توان یمند که برای منال در این زمینه تصویب شد

ای عیاری از تضیاد منیافر     ز روابط خا  در ارائیه خیدمات حرفیه   از طریق اجتنا  ا توانند یمحوزه فرض شده حسابرسان 
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براین امکان تعریی   استقالل یک مفهوم ذهنی بوده و بنا کنند یمرخی محققان در این رابطه بیان باقی بمانند. به هر حال، ب

دارد. یک مطالعه انجیام شیده توسیط    ، در عمل وجود نشود یماستقالل حسابرس تهدید  ها آنهایی که در  قانونی موقعیت

شیرکای   دهید  یمی ر رسیمی در کشیور انگلسیتان نشیان     حسیابدا  مؤسسیات در ارتباط با فعالییت   (2283)22بیتی و همکاران

مختل  را پس از وضر رژیم قانونی ساربانز اوکسیلی در ارتبیاط بیا تطبییق شیرایط فعالییت        یها جنبهحسابرسی بسیاری از 

خود )برای منال عملکرد قاعده محور( مورد توجه قرار داده و این شرایط در حالی است که اقدامات انجیام شیده در ایین    

 .اند نداشتهس بر کیفیت خدمات حسابرسی واقعی و ملمو تأثیرراستا در نهایت 

-ک مفهیوم وجیدانی  با وجودی که استقالل حسابرس عمدتا  بیه عنیوان یی   » کنند یمبیان  (2222مکاران )گندرون و ه

بیه عنیوان   اسیتقالل   هیا  آنشیرایطی را مشیاهده کیرد کیه در      تیوان  یمی طور روز افزون ه ، امروزه بشود یماخالقی تعری  

و نهادینه کردن آن از طریق استانداردهای منتشر شده در ارتباط بیا   یگذار قانونکه امکان  شود یممفهومی در نظر گرفته 

کنتیرل شیده و بیا اسیتفاده از     و یا قوانین دولتی وجود داشته و از ایین طرییق شیرایط فعالییت      یا حرفهآئین اخالق و رفتار 

ضر شیده در ایین   دیدگاه این محققان، الزامات قانونی وبه هر حال مطابق «. ردیگ یمقرار  دییتأمورد  ها نظارتو  ها یبررس

ریشه در شخصیت فرد داشته و بنابراین  یا حرفهاخالق  شود یممطابق آن فرض  آل عملکرد حرفه که بخش با شرایط ایده

 ، در تناقض است.استطور جدی غیر ضروری ه وضر قوانین اخالقی برای پیاده سازی و اعمال آن ب

رهیای  استقالل در راستای تعهد نسبت بیه منیافر عمیوم و رفتا   به حسابرسان درباره الزام  یها دگاهید یرتأثدر این مطالعه 

 بیه  . این شرایط در حالی است که در مطالعات قبلی وضعیت تعهد حسیابداران بیه الیزام   ردیگ یماخالقی مورد بررسی قرار 

اشیاره   یا حیوزه اسیتقالل بیه    به استقالل بررسی و تحلیل شده است. در واقر بر اساس دیدگاه محققان، تعهد نسبت به الزام

ای تعری  کیرده   کلیدی در ارتباط با عملکرد حرفه دارد که در آن حسابداران استقالل حسابرس را به عنوان یک ویژگی

طور جدی اجرایی و دنبال گردند. به این ترتییب،  ه ب ستیبا یمستقالل حسابرس و باور دارند استانداردهای قانونی درباره ا

وضر شده در حرفیه حسیابداری از طرییق     استانداردهایدرباره  ستیبا یماستقالل هستند،  به حسابرسانی که متعهد به الزام

ه دیدگاه منبت داشته و این شرایط را بی ، رانهیگ سختاجرایی  یها میرژل و نیز وضر تدوین استانداردهای مربوط به استقال

 دنبال نمایند. یا حرفهر جدی در هنگام ارائه خدمات طو

( 2229سودابی و همکیاران،  ؛ 2222گندرون و همکاران، ؛ 2283آلینی و همکاران، محققان مختل  ) ،از طرف دیگر

اسیتقالل بیر    بیه  ناشیی از تعهید حسابرسیان نسیبت بیه الیزام       تیأثیر های بیشتر درباره  خود بر نیاز به انجام بررسی پژوهشدر 

ی که در آن حفظ اسیتقالل از نقیش کلیید    شود یمحسابرس در هنگامی که حسابرس با شرایطی مواجه  یها یریگ میتصم

 یهیا  ریالش ای ارائه شده به مشتریان و جامعه برخوردار است )برای منال، در ارتباط بیا   در ارتباط با کیفیت خدمات حرفه

ناشیی از اسیتقالل،    تیأثیر »در مقالیه خیود بیا عنیوان      (2289)28هاریدیسیتیا و فادجیارینی  همچنین  .اند کردهاخالقی(، تاکید 

اخیالق  و رفتیار  آئیین مربوط به استقالل، رعایت  یها یژگیو تأثیر« و تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسی یا حرفهاخالق 

اسیتقالل   دهد یم. نتایج این مطالعه نشان اند کرده، و سطح تجربه حسابرس را بر کیفیت عملکرد حسابرس بررسی یا حرفه

توسیط   یا حرفیه و نیز سطح تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسی هنگام ارائیه خیدمات    یا حرفهحسابرس، رعایت اخالق 

 معنی دار و با اهمیت دارد. تأثیر حسابداران رسمی
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بیه الیزام اخیالق بیر     نگیرش( حسابرسیان نسیبت    ) ناشیی از گیرایش   تیأثیر  هیا  آنبه خاطر فقدان مطالعات قبلی کیه در  

اینکیه کیدام ییک از     حاضیر تعییین   پیژوهش تحلییل شیده باشید، در     هیا  آنگییری اخالقیی    و تصیمیم  یا حرفه یها ارزش

 عی  افیزایش سیطح تعهید نسیبت بیه      قیانونی در مقابیل جهیت گییری اصیل محیور در نهاییت با        یریگ جهترویکردهای 

ت جهی ، قابل پیش بینی نبوده است. بنابراین، در این بخش یک الگیو ییا   شود یم تر اخالقانه یها میتصماتخاذ  عموم و منافر

حسابرسان نسیبت بیه    )نگرش( گرایش تأثیرارتباط  نشده است. به این ترتیب، در ینیب شیپات تأثیرگیری خا  برای این 

 طراحی شده و مورد بررسی قرار گرفته است: زیرفرضیه سه  یا حرفه ییها ارزشآن بر  تأثیرالل واستق به الزام

 رابطیه  ییک  عمیوم  منیافر  بیه  نسیبت  آنهیا  تعهید  و استقالل به الزام به نسبت حسابرسان( نگرش) گرایش بین: 3 ۀفرضی

 .دارد وجود مشخص

 رابطیه  ییک  یا حرفیه  غییر  رفتار اخالقی پذیرش و استقالل به الزام به نسبت حسابرسان( نگرش) گرایش بین :5 ۀفرضی

 .دارد وجود مشخص

 رابطیه  ییک  یا حرفه غیر رفتار در آنها مشارکت و استقالل به الزام به نسبت حسابرسان( نگرش) گرایش بین :4 ۀفرضی

  .دارد وجود مشخص

 روش پژوهش
آن بیه   یمراحیل اجیرا   یطی  ه درکی اسیت   یشیمایپ یفیقات توصینوع تحقنظر هدف کاربردی و از  از حاضر پژوهش

موسسیه حسابرسیی    32جامعه آماری انتخا  شیده بیرای ایین مطالعیه     . استمطالعه مورد  یها شاخص تأثیر  یدنبال توص

انجام شده طراحی پرسشنامه اولیه بیر گرفتیه    یها پژوهشبراساس  .است مورد اعتماد بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 پرسشینامه ، است مصو  جامعه حسابدارن رسمی ایران یا حرفهو کتا  آئین اخالق و رفتار  از مقاالت انگلیسی و فارسی

 اعالم شده گرفته نظر در معیارهای خصو  در تا گرفت قرار حرفه خبرگان از جمعی اختیار در و شده طراحی نظر مورد

 گردیید  توزییر  آماری جامعه اعضای میان در مزبور پرسشنامه حرفه، خبرگان و استادان نظر اعالم از پس تا ینها. نمایند نظر

پرسشینامه   پرسشنامه نهایی تیدوین گردیید.   در نهایتو نظر سنجی خبرگان حرفه انجام و  شد یآور جمر الزم اطالعات و

ر عمیوم  فتعهید حسیابرس نسیبت بیه منیا      4تیا   8 یهیا  هیگوکه  استگویه  82محقق ساخته و شامل توسط پژوهش حاضر 

پرسشینامه   است. ایناستقالل بوده  به به الزامنسبت حسابرسان  )نگرش(مربوط به متغیر گرایش 82تا  2 یها هیگوسنجیده، 

کیه در نهاییت    توزیر شید  مؤسساتی این حسابرس سرپرستانسی و حسابرمدیران ی؛ حسابرس رکایشنفر از  221در میان 

 انجام گردید.  ها آنپرسشنامه تکمیل شده؛ جمر آوری و تجزیه و تحلیل بر روی  849

مورد نییاز   یها کتا ، مقاالت، یا کتابخانه ز منابراوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع، آجهت گرد

از پرسشینامه اسیتفاده شید. بیدین      هیا  داده یآور جمیر الکترونیکی و بیرای   یها مجلهاطالعاتی علمی و  یها گاهیپاو نیز از 

رابطه میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل ط موجود یشرا  یو توص پژوهش ینظر یح مبانیبتدا با تشر ا ترتیب که

 سازی معادالت ساختاری است.الگوبه طور مشخص، مبتنی بر  شودکه یم
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 پژوهش یها افتهی

 بررسی روایی و پایایی پژوهش
وارییانس  مییانگین   22رواییی همگیرا  آلفیای کرونبیاخ،    یهیا  شیاخص  یریی گ اندازه یالگوهادر بررسی پایایی و روایی 

نمیایش داده   8ت در جیدول  انتایج این محاسیب  . مورد توجه قرار گرفته است (CR) 25و پایایی مرکب (AVE) 23استخراج

 است.  شده 

پایایی سازگار درونی است. معییار سینتی بیرای ایین کنتیرل       شود یمکنترل  یریگ اندازه یالگوهااولین معیاری که در 

مقیادیر آلفیای کرونبیاخ بیرای تمیامی       شیود  یمی حظیه  ، مال8دست آمده از جدول ه نتایج ب . براساساستآلفای کرونباخ 

 دییی تأ یریی گ انیدازه  یالگوهیا لفای کرونباخ، سیازگاری درونیی   آبنابراین، براساس  است. 1/2متغیرهای پژوهش بیشتر از 

 شده است.

 نکیه یا لیی بیه دل  رود، یکرونباخ به شمار می  یلفاآنسبت به  یبهتر و معتبرتر اریمع یساختار یالگوهاپایایی ترکیبی در 

در محاسیبه   یول شوند، یوارد محاسبات م کسانی تیها با اهم شاخص یکرونباخ در مورد هر سازه تمام یفاآلدر محاسبه 

و  تیر  یواقعی  اریی هیا مع  سیازه  CR ریکه مقاد شودداشته و باع   یادتریز تیاهم شتریب یعاملها با بار شاخص یبیترک ییایپا

در صورتی که میزان مقدار پاییایی ترکیبیی بیاالتر از     (.8392 ،و رضازاده یداورکرونباخ باشد ) یلفاآنسبت به  یتر قیدق

حاضیر از پاییایی قابیل قبیولی برخیوردار       یالگیو گفت  توان یم ،باشد، نشان از پایداری درونی مناسب است. بنابراین 1/2

گییری دارای   انیدازه  یالگیو باشید   4/2بیاالتر از   ارائه شده اسیت و اگیر   (8918فورنل و الرکر ) توسط AVE اریمعاست. 

  است. همگرا ییروا

روایی همگرا وجیود   ،بنابراین ،است 4/2از  تر بزرگ (AVE) شده استخراج انسیوار نیانگیم 8براساس نتایج جدول 

 دارد.
 پژوهشروایی همگرا و پایایی متغیرهای  .8 جدول

 AVE CR آلفای کرونباخ نام متغیر

 124/2 481/2 11/2 ر عمومفتعهد حسابرسان نسبت به منا

 123/2 281/2 19/2 یا رحرفهیغپذیرش اخالقی رفتار 

 154/2 432/2 12/2 یا رحرفهیغمشارکت در رفتار 

 114/2 288/2 12/2 حسابرسان نسبت به الزام استقالل )نگرش( گرایش

 آمار توصیفی
 پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.   یشناخت تیجمعفراوانی و درصد متغیرهای  2 جدولدر 

 یشناخت تیجمعتوصیفی متغیرهای  یها شاخص. بررسی 2جدول

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 28/15 881 مرد

 19/24 58 زن

 مدر  تحصیلی

 92/2 88 نآ از تر نییپاکاردانی و 

 52/53 29 کارشناسی

 92/33 45 کارشناسی ارشد

 12/84 24 دکترا
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 درصد فراوانی متغیر

 سابقه کار

 91/82 21 سال 8-4

 25/22 32 سال2-82

 52/22 52 سال 88-84

 41/22 33 سال 82-22

 28/83 28 سال 22بیش از 

 مرتبه شغلی

 49/35 44 شریک حسابرسی

 89/32 51 سرپرست حسابرسی

 22/34 42 مدیرحسابرسی

 پژوهش یالگوبرازش  نیکویی آزمون

اسیتفاده گیردد    جامعیه آمیاری  کفاییت   آزمیون بیرای   KMO-Bartlettعاملی الزمست ابتدا ازآزمون  تحلیلبه منظور 

 آیا دیگر،عبارت  به نه؟ یا داد قرار استفاده مورد تحلیل برای را موجود یها داده توان یم آیا که این یعنی ها داده کفایت

 اسیتفاده  جامعیه  کفاییت  تعییین  بیرای  KMO خییر؟ شیاخص   یا هستند مناسب عاملی تحلیل برای موجود یها داده تعداد

 وارییانس  آییا  کیه  سازد یم مشخص و کرده بررسی متغیرها را بین جزئی همبستگی بودن کورک که طوری به شود یم

 فاصیله  در شیاخص  ایین  خیر؟ یا است اساسی و پنهانی یها عامل برخی مشتر  واریانس تأثیر تحت ،پژوهش متغیرهای

 عیاملی  تحلیل برای نظر مورد یها داده (4/2)حداقل  باشد یک به نزدیک شاخص مقدار اگر .دارد قرار یک و صفر بین

نتیایج حاصیل    .(8398 سیوری، ) نیسیت  معتبیر  نظیر  میورد  یها داده برای عاملی صورت تحلیل این غیر در .هستند مناسب

مراحل تحلیل عاملی تاییدی را نیز بر  توان یمبا توجه به نتایج  نشان داده شده است. 3درجدول  KMO-Bartlettازآزمون 

بیرای   4/2و سیطح اطمینیان کمتیر از     جامعیه مویید کفاییت    KMOآمیاره  4/2به انجام رساند. مقدار بییش از   ها دادهروی 

محاسیبات   ،. بنیابراین اسیت عاملی مورد استناد  یالگومتغیرهای پژوهش برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن 

 است. جامعهکفایت  ۀنشان دهند
 زمون بارتلتآنتایج  . 3 جدول

 KMO-Bartlett آزمون متغیر
 آزمون بارتلت

 سطح معناداری زادیآدرجه  تقریب کای دو

 222/2 44 48/522 282/2 استقالل به حسابرسان نسبت به الزام )نگرش( شیگرا

 222/2 3 82/533 218/2 یا حرفهر یاخالق رفتار غ رشیپذ

 228/2 3 18/591 244/2 یا حرفه ریمشارکت در رفتار غ

 282/2 82 11/322 222/2 تعهد حسابرسان نسبت به منافر عموم

 بررسی تحلیل عاملی تاییدی
. زمیانی کیه   اسیت (هیا  عامیل ) پرسشنامه( بیا متغیرهیا   سؤالنشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر) عاملیبار 

نتیایج   5باشند روایی سیازه از نیوع همگیرا وجیود دارد. جیدول       3/2تمامی بارهای عاملی در یک عامل همگی بزرگتر از 

 هیا  هیی گوبا توجه به اینکه بار عیاملی تمیامی    (.8398سوری، ) دهد یمحاصل از تحلیل عاملی را به تفکیک هر سؤال نشان 

 .گردد یم دییتأ الگوتحلیل عاملی  است 3/2بیشتر از 
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 بار عاملی متغیرهای پژوهش .1 جدول

 بار عاملی گویه متغیر
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حسابداران رسمی گنجانیده شیده اسیت، موجیب بهبیود واقعیی        ای رفتارحرفهاستقالل حسابرس در آیین اخالق ومواردی که برای رعایت 

 .شود یمسطح استقالل حسابرس 
14/2 

 29/2 .شود یموجود جزئیات و قواعد سخت گیرانه نسبت به استقالل حسابرس باع  کاهش کیفیت حسابرسی 

سازمان بورس و اوراق بهادار بیه منظیور اطمینیان از رعاییت میوازین و مقیررات مربیوط بیه اسیتقالل          نظارت جامعه حسابداران رسمی و یا 

 حسابرس، مانر ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت است.
25/2 

 11/2 حرفه حسابدار رسمی است. یها هیپامن اعتقاد دارم استقالل یکی از 

فعالیتی دارد که حرفه حسابدار رسمی در  یها حوزهنیاز به الزام سخت گیرانه در تمام  یا حرفهمن اعتقاد دارم الزامات پایبندی به استقالل 

 .کند یمآنها اقدام به ارائه خدمات 
15/2 

ای بیرای حسیابداران رسیمی شیاغل در حیوزه ارائیه خیدمات عمیومی          الزامات پایبنیدی بیه اسیتقالل حرفیه    من اعتقاد دارم در صورتی که 

 .شود یماشند، وضعیت عملکرد حرفه بهتر تر ب گیرانه سخت
13/2 

طور کلی زمانی از عملکرد بهتر برخوردار است که الزامات پایبندی به اسیتقالل بیرای حسیابداران رسیمی      همن اعتقاد دارم محیط تجاری ب

 شاغل در حوزه ارائه خدمات عمومی سخت گیرانه تر باشند.
12/2 

، این شرایط احساسی شبیه بیه تعریی  و تمجیید شخصیی بیرای مین ایجیاد        شود یمهنگامی که یک فرد به بزرگترین صاحبکار من تبدیل 

 .کند یم
43/2 

 21/2 .کنم یماستفاده « آنها»به جای کلمه « ما»، معموال  از عبارت کنم یمهنگامی که من درباره بزرگترین صاحبکارخود صحبت 

 23/2 .شود یمموفقیت بزرگترین صاحبکار من در عمل موفقیت من محسو  

دمات ارائیه کیرده قبیول نمیوده     خ یسال به و نهاز  شیرا که به مدت ب یصاحبکار کی یعاد ریغ یایو هدا یریحسابرس مهمان پذ کی

 است.
11/2 

اخالق رفتار  رشیپذ

 یا حرفهر یغ

حسابرسی، شما تا ره اندازه دخالت و فشار مدیران و سرپرسیتان حسابرسیی در تغیییر ارهیار نظیر      بدون در نظر گرفتن رویه خود در حرفه 

 حسابرسی را اخالقی می دانید.
22/2 

بدون در نظر گرفتن رویه خیود در حرفیه حسابرسیی، از دییدگاه شیما، دخالیت و فشیار میدیران شیرکت صیاحبکار در تغیییر ارهیار نظیر              

 اخالقی است.حسابرسی، تا ره اندازه 
25/2 

روابط و میزان آشنایی قبلی او با شرکت صاحبکار  تأثیربدون در نظر گرفتن رویه خود در حرفه حسابرسی، اگر تصمیمات حسابرس تحت 

 ن موضوع تا ره اندازه اخالقی است.قرار داشته باشد، از نظر شما ای
44/2 

مشارکت در رفتار 

 یا حرفه ریغ

 12/2 دیریگ یمفشار مدیران و سرپرستان خود در جمر بندی و ارهار نظر حسابرسی قرار  تأثیرشما در عمل تا ره اندازه تحت 

 13/2 .دیریگ یمفشار مدیران شرکت صاحبکار در جمر بندی و ارهار نظر حسابرسی قرار  تأثیرشمادر عمل تا ره اندازه تحت 

 13/2 .ردیگ یمروابط و میزان آشنایی قبلی شما با شرکت صاحبکار قرار  تأثیرتا ره اندازه تصمیمات شما در کار حسابرسی، تحت 

تعهد حسابرسان 

 نسبت به منافر عموم

 22/2 بگیرد.عموم را برتر از منافر شخصی خود و منافر صاحبکاردر نظر  ابرسی، حسابرس باید همواره منافردر اجرای عملیات حس

 14/2 دیگر است. یها گروهنیازهای واحد مورد رسیدگی و توجه به این نیازها فراتر از منافر  نیتأموریفه حسابرس 

 21/2 حسابرسان باید نسبت به شناسایی و کش  هر گونه تقلب در واحد مورد رسیدگی،شخصا  خود را مسئول و متعهد بدانند.

 11/2 قبال کش  و گزارش اشتباهات و عدم رعایت قوانین و استانداردها باید گسترش یابد.حیطه مسئولیت حسابرسان در 

 14/2 حسابرس بیشتر شود. یا حرفهعموم، باید انتظارات درباره وریفه رازداری  منافر نیتأمبه منظور 

 معادالت ساختاری یالگوش و ارزیابی پژوه ه هایفرضی آزمون

و مییزان   tمعادالت ساختاری استفاده شده و با توجیه بیه مییزان     یالگوسازپژوهش از روش  یها هیفرضجهت بررسی 

 دست آمده نتایج پژوهش تفسیر گردید.ه سطح معناداری ب

تعهید   نیبی دست آمیده نشیان دهنیده ایین اسیت کیه       ه اول و دوم و میزان سطح معناداری بی ها هیفرضنتایج حاصل از 

تعهید حسابرسیان    نیبی و  وجیود دارد  یرابطه منفی  کی یا رحرفهیرفتار غ یاخالق رشیو پذعموم  رفحسابرسان نسبت به منا

گفیت بیا    تیوان  یمی بدین ترتییب  . وجود دارد یرابطه منف کی یا حرفه ریها در رفتار غ عموم و مشارکت آن نسبت به منافر
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درصید از پیذیرش    28عمیوم بیه مییزان     دست آمده افزایش تعهد حسابرسان نسبت بیه منیافر  ه توجه به میزان ضریب تأثیر ب

ی ا رحرفیه یغدر رفتار  ها آندرصد از مشارکت  59ی در اعضای جامعه جلوگیری کرده و به میزان ا رحرفهیغاخالقی رفتار 

 . است. که این میزان تأثیر، بسیار حائز اهمیت آورد یمبه عمل  جلوگیری
 معادالت ساختاری یالگوپژوهش با استفاده از  ه هایبررسی فرضی .5جدول 

 نتیجه فرض داری اسطح معن Tمقدار  تأثیر ضریب میزان پژوهش یها هیفرض

پیذیرش اخالقیی رفتیار     <-- ر عمیوم فمناتعهد حسابرسان نسبت به 

  یا رحرفهیغ
 صفر فرضیه عدم پذیرش  222/2 -11/5 -28/2

مشارکت آنها در رفتیار   <  -- منافر عمومتعهد حسابرسان نسبت به 

 یک رابطه منفی وجود دارد یا حرفهغیر 
 فرضیه صفر عدم پذیرش  289/2 -84/2 -59/2

تعهید آنهیا    <--اسیتقالل   بیه  بین گرایش حسابرسان نسبت به الزام

  منافر عمومدرباره 
 فرضیه صفر عدم پذیرش  222/2 59/4 21/2

پیذیرش اخالقیی    < --گرایش حسابرسان نسبت به الیزام اسیتقالل   

  یا رحرفهیغرفتار 
 صفر فرضیهپذیرش  211/2 515/2 83/2

مشیارکت آنهیا در    <--گرایش حسابرسان نسبت به الزام اسیتقالل  

  یا رحرفهیغرفتار 
 فرضیه صفرپذیرش  88/2 242/2 25/2

کمتر اسیت نشیان داد    24/2درصد اطمینان از  94سوم و اینکه سطح معناداری پژوهش در سطح  ۀفرضینتایج  همچنین

. امیا  گیردد  یمی  عموم منافردرباره  ها آندرصدی تعهد  21استقالل موجب افزایش  به که گرایش حسابرسان نسبت به الزام

بیشیتر   24/2درصید اطمینیان از    94در سیطح   tمون زکه سطح معناداری آاینرهارم و پنجم و  یها هیفرضنتایج پژوهش در 

رفتیار   یاخالقی  رشیاسیتقالل و پیذ   بیه   حسابرسان نسبت به الزام )نگرش( شیگرا نیبشده است نشان دهنده این است که 

 یا رحرفیه یغدر رفتیار   هیا  آناستقالل و مشارکت  به حسابرسان نسبت به الزام )نگرش( شیگراو همچنین بین  یا رحرفهیغ

 معناداری وجود ندارد. رابطه  کی

 
 استاندارد معادالت ساختاری یالگو. نمودار 1 نمودار
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 هاو پیشنهاد یبند جمع

ه . امیروزه بی  شید  یموجدانی معرفی  -اینکه استقالل حسابرس در گذشته عمدتا  به عنوان یک موقعیت اخالقی علیرغم

)یا خود قانون گذاری( از طریق استانداردهای منتشیر   یگذار قانونمشاهده کرد که استقالل قابل  توان یمطور روز افزون 

اخالقی و/ یا مقررات دولتی بوده، اقدامات انجام شده در این حیوزه بیا توجیه بیه ایین شیرایط        یها نیآئشده در ارتباط با 

 تیوان  یمی وق . در نتیجه با توجه به مباح  فی شوند یمو تصدیق  دییتأو بازرسان  کنندگان یبررسکنترل شده و از نقطه نظر 

طور گسترده با مفهوم تعهد بیه اسیتقالل همیاهنگی و مطابقیت     ه استداللی مطر  شده در این بخش ب یها یژگیوبیان کرد 

 رسیمی  حسیابداران  یا حرفیه دارند. به این ترتیب، مفهوم تعهد به استقالل دیدگاه منبت دربیاره کیدهای قیانونی عملکیرد     

 آور الیزام گیری ییک رژییم   کیار ه با ب ها آنطور خا  از طریق تدوین استانداردهای استقالل و اعمال ه داشته و این کار ب

داشیته کیه   فرهنگی مغایرت  یها یژگیوآلی سنتی در ارتباط با  مفهوم و شرایط ایده. این دیدگاه در عمل با شود یمانجام 

فردی دارد. به این ترتییب مطیابق رویکیرد سینتی      یها یژگیوریشه در  یا حرفهکدهای  شود یمدر عمل مطابق آن فرض 

بیه عنیوان تیذکر دهنیده بیرای       مقررات اخالقیی بیه شیدت غییر ضیروری هسیتند و اسیتانداردهای اخالقیی عمیدتا  نقشیی          

شخصیت صحیح برای افراد دارند. این شرایط همچنین متفاوت از موقعیت حامیان سرسخت منطق بیازار آزاد   یها یژگیو

نیروهای رقابتی در بازار بیرای   کنند یمه عمدتا  فرض است ک یا حرفهازارها در حوزه ارائه خدمات لکرد بدر ارتباط با عم

نییازی بیه    یا حرفهخدمات  کنندگان استفاده یها تیاولوراد مطابق با توجه به این شرایط کافی بوده و برای کنترل رفتار اف

 حمایت قوانین و مقررات وجود ندارد. 

موجیب کیاهش    توانید  یمعموم  رفتعهد حسابرسان نسبت به مناپژوهش نشان داد  یها هیفرضایج آزمون که نت همانطور

گیردد. ایین نتیایج همسیو بیا نتیایج        هیا  آن یا حرفیه  ریی و مشیارکت در رفتیار غ   یا رحرفیه یغرفتیار   یاخالقی  رشیپذشدید 

. اسیت  (8391و همکیاران )  مهیر  درخشیان و  (2281اسماعیل و یوهانی )، (2281پایک ) -باراینکوا و اسپینوزا یها پژوهش

ل و تعهید آنهیا دربیاره    اسیتقال  بیه  حسابرسیان نسیبت بیه الیزام     شیگیرا نتایج پژوهش  همچنین به رابطیه منبیت و معنیادار    

خود به نتایجی همسیو بیا نتیایج     پژوهشدر  (2281خاشارمی و دسوکی )، (8395رضاپور )نیز اشاره داشت که عموم  منافر

 پژوهش حاضر رسیدند.

اسیتقالل  به حسابرسان نسبت به الزام  شیگراپژوهش نشان داد که  یها هیفرضدر ادامه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

. این نتایج در تناقض بیا  شود ینم یا رحرفهیغدر رفتار  ها آنو مشارکت  یا رحرفهیغرفتار  یاخالق رشیپذ موجب تغییر در

 .است (2289هاریدیستیا و فادجارینی )و  (2281طاهیر و عبدالحمید )نتایج پژوهش 

توجه بیشیتری   یا رفتارحرفهسازمانی به اصول اخالق و  یها هیروو  ها یاستراتژحسابرسی در  مؤسساتبنابراین، هرره 

انتظار داشیت توجیه کارکنیان     توان یمتالش بیشتری کنند  یا حرفهتدوین منشور اخالقی و رفتار  ۀنیزمنمایند و هر ره در 

ایین اسیاس پیشینهاد     بیر  .آورد یمی حسابرسیی را فیراهم    مؤسسیات بهبود عملکیرد  به سازمان رشد و ارتقا یافته و موجبات 

اقیدامات   آموزشیی،  یهیا  دورهنیارر و حیاکم بیر حرفیه حسابرسیی       یهیا  سازمانحسابرسی در کنار  مؤسساتکه  شود یم

و قوانین اخالقی حسابرسی به  یا کارحرفهدر مورد استارنداردهای حسابرسی و  ییها کارگاه انتظامی، اقدامات اقتصادی و

تعهید   در خصیو  آموزشی در سطح مدیران و سرپرستان  یها دورهحسابداران رسمی و  ۀجامعطور خا  برای اعضای 
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کیارگیری  ه در جذ  و ب مؤسساتهمچنین  به منافر عموم برگزار کرده و اهتمام بیشتری به این مقوله اخالقی داشته باشد.

را میورد توجیه قیرار     یا حرفیه رفتیار   نیآئی  کارکنان؛ عالوه بر توجه به مسائل فنی و دانش افراد، مبانی اخالقی موجود در

ممکین اسیت پاسیخگویان     در این نییز  کنند یماستفاده  یا پرسشنامه یها دادهکه از  ییها پژوهشدر همه  رنانکه همدهند. 

دریافتی با مقداری اریبی همراه باشد که این محدودیت جزو  یها پاسخدر ابراز نظرات خود صادقانه عمل ننموده باشند و 

موسسیه حسابرسیی میورد اعتمیاد بیمیه       32همچنین این پژوهش تنها بیر حسابرسیان   ذاتی پرسشنامه است.  یها تیمحدود

بیا احتییاط    سیت یبا یمی حسابرسی  مؤسساتمرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است، لذا تعمیم نتایج آن بر سایر 

 صورت گیرد.

 ها ادداشتی
1. Clickman  2. Ismail, S., Yuhanis 

3.Espinosa-Pike, M., and Barrainkua  4. Squires and Toffler 

5. Elci,M.Alpkan  6. Koh, Hian and Boo 

7. Suddaby  8. Davenport and Dellaportas 

9. McPhail  10.Kaplan and Whitecotton; Larson 

11.Cooper  12.Gendron 

13. Anderson-Gough  14. Porter, Steers 

15.Porter, Steers, Mowday, and Boulian  16. Mintz 

17. Rule-based standards  18. Principle-based standards 

19. Spalding and Oddo  20. Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

21. Beattie  22. Haeridistia and Fadjarenie 

23. Convergent Validity  24. Average Variance Extracted (AVE) 

25. Composite Reliability (CR) 

 منابع

شیک و   کننیده  لیتعید حسابرسان با کیفیت حسابرسی )با توجیه بیه نقیش     یا حرفه(. رابطه اخالق، تجربه و صالحیت 8391عزیزی، اکرم. ) دریایی، عباسعلی؛

 .19-99، 8 ،مالی مجله دانش حسابداری(. یا حرفهتردید 

 کننیده  تعیدیل  نقش با مستقل حسابرسان عملکرد و اخالقی رهبری رابطه تحلیل(. 8391. )جمال ثال ، بحری ؛سعید ،کنگرلویی جبارزاده ؛آرش مهر، درخشان

 .859-841 ،(2)2 ،دولتی های سازمان مدیریت. ای حرفه اخالق

 رشت. د، دانشگاه آزاد اسالمی واحنامه کارشناسی ارشد پایاناخالق، استقالل و شایستگی بر کیفیت حسابرسی.  تأثیر(. بررسی 8395رضاپور، مسعود. )

 .دانشگاهی جهاد انتشارات سازمان نشر: اول راپ .PLS افزار نرم با ساختاری معادالت سازی مدل(. 8392. )علی داوری، ؛آرش رضازاده،

 .شناسی فرهنگ نشر اول، راپ .Eviews افزار نرم کاربرد با همراه: سنجی اقتصاد(. 8398. )علی سوری،

 نظرییه  از آزمیونی : مسیتقل  حسابرسیان  ای حرفیه  یید برترد طلبیی  فرصیت  رفتیاری  ویژگیی  تیأثیر (. 8522. )مهیدی  بشکوه، بهمن؛ مهد، بنی احسان؛ نژاد، قاسمی

 .29-19 ،(8)82 ،مجله دانش حسابداری. شخصیتی روانشناسی

. کردسیتان  اسیتان  میدارس  در اجتماعی پذیری مسئولیت با اخالقی رهبری ای، حرفه اخالق بین رابطه(. 8392. )علیرضا ای، قلعه؛ حسن قالوندی ؛محمد کرمی،

 .22-52 ،(8)4 ،مدرسه مدیریت

آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جیو   یا حرفهفردی حسابرسان بر تعهد  یها تفاوت تأثیر(. 8391فروغی، داریوش. ) هاشمی، عباس؛ مشعشعی، سید محمد؛

 .584-532(، 3)24، حسابداری و حسابرسی یها یبررساخالقی. 

، اخیالق سیازمانی، اسیترس میالی، تعهید سیازمانی و       یا حرفیه اخیالق   تیأثیر (. بررسیی  8391بنونیدی، مینیا. )   ؛اسماعیلی، علیی  ؛بهوندپور، اکبر ؛نوشادی، امین

 یهیا  اسیت یسدوازدهمیین همیایش   شخصیتی حسابرسان بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی )مورد مطالعه حسابرسان مالیاتی خوزسیتان(.   یها یژگیو

 .مالی و مالیاتی ایران
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