
 

     های نوین حسابداری فصلنامه نظریه                                                                                                            
  1314 بهار(، 11، پیاپی )1، شماره پنجمسال                           

          1 -22صص                      

  

 ت مديره بركیفیت حسابرسیأهی یخالقرفتار ا ریثأت

 
 1حاجیها  زهره

 
 چکیده 

تحقیقات . باشد مي کیفیت عملکرد حسابرسي هیأت مدیره بر يرفتار اخالق ریتأث بررسي تحقیق این از هدف

 داشت تأثیر مثبتي خواهدیفیت عملکرد حسابرسي در بهبود کهیأت مدیره  يرفتار اخالق که دهد نشان مي

تحقیق  .های کیفیت انتخاب موسسات بزرگ حسابرسي و سهم بازار حسابرس است صدو مورد از شاخ

حاضر  تحقیق آماری . جامعهباشد يم توصیفي ،از نظر روش و حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی

 حجم که بوده 2212 تا 2231 های سال طي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت شامل

رفتار  .آمد دست به شرکت 201 با برابر پرت مشاهدات حذف از پس و غربالگری روش به جهتو با نمونه

 با استفاده از پرسشنامه سنجش گردید. هیأت مدیره ياخالق

 ياخالق یها ارزش نیب داد که% نشان 11 نانیها در سطح اطم داده لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا

وجود  یمعنادار میحسابرسي ارتباط مستق بزرگ سسهؤعنوان م به يو انتخاب سازمان حسابرس رهیمد تیأه

حسابرس و سهم بازار  رهیمد ئتیه ياخالق یها ارزش نیاز عدم وجود ارتباط معنادار ب يحاک جینتا امادارد. 

 باشد. يم

 

 حسابرس.مدیره، موسسه بزرگ، سهم بازار  هیأت اخالقي های ارزش ،یفیت حسابرسيک :کلیدی های واژه

 

 

 

                                                                                                                                            
 ی علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق استادیار گروه حسابداری دانشکده .2

 z_hajiha@yahoo.com 

 03/00/10 :تاریخ پذیرش           23/23/12 تاریخ دریافت:
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 مقدمه .1
 سود، تحصیل الزام است. اخالقي مالحظات رعایت و اجتماعي تعامالت نیازمند امروز کار و کسب

 فرایندنماید.  نمي توجیه را جامعه پذیرش مورد انگاری کردارهای نادیده و اخالقي غیر های فعالیت

 تدوین اخالقي ضوابط مجموعه با انطباقي بررسي طریق از و ساختاری صورت به گیری تصمیم

)حساس است  تبیین قابل جامعه بر حاکم اخالقي های ارزش یا و ای حرفه نهادهای جانب از شده

 .(2210یگانه و مقصودی،

 به را حرفه یها پایه که کرده تجربه اخیر های سال در را متعددی حوادث حسابداری حرفه

 گرفتار یيها تقلب در دو ره که انرون و ورلدکام های  رسوایي طور مثال هب .است آورده در لرزش

 حسابرسي حرفه اعتبار ها، این رسوایي وقوع از بعد دانستند. آن باعث را حسابرسان که شدند

 رفتارها بسیاری از بودند؟ کجا حسابرسان که شد مطرح  ميعمو اذهان در سؤال این و شده دار خدشه

 آنهاست. اخالقي یها ارزش یرتأث تحت امروزی، یها سازمان در مدیران و کارکنان یها تصمیم و

 در آن اساس بر و کرده حفظ خود برای فرد که است عقایدی و ها ارزش نظام اخالق فردی فلسفه

 .(2212رویایي و همکاران، کند ) مي گیری تصمیم اخالقي مسائل مورد

 مورد که است دهه سه از بیش تجاری و کاری یها محیط در اخالقي مسائل به توجه و اخالق

 100 از شرکت 300 از بیش است. گرفته قرار مدیریت علم دانشمندان و بزرگ یها سازمان هتوج

 شده عنوان و هستند اخالقي های  نامه آئین دارای فورچون مجله شده در فهرست معتبر شرکت

 مشتریان و کارکنان حفظ و جذب در را ها سازمان توانایي کارها و کسب اخالقي رفتار که است

 رویکرد به است که توجه معتقد (3022کاپتین ). (3020دهد )کاپتین و اولینو،  مي افزایش خوب

. شوند مي جهاني سرعت به اخالقي معیارهای و است گسترش به رو ایفزاینده طور به دنیا در اخالقي

 دار داعیه که کشوری و اسالمي جامعه یک عنوان به  نیز ایران جامعه تحقیقات در زمینه اخالق در

 .دارد ای ویژه اهمیت ضرورت و است، اسالمي کشورهای میان اخالق در گویال

 شناختي گیریتصمیم فرایند بر (،2112) جونز الگوی مانند اخالقي، گیریتصمیم الگوهای

 اخالقي( قضاوتي اخالقي )ادراك مسأله یک شناخت از پس افراد الگوها این در کنند. مي تمرکز

 عمل آن انجام برای را خود تمایل سپس اخالقي(، )قضاوت دهند مي انجام خود عمل مورد در را

 عوامل شوند. مي مرتکب را اخالقي یا غیراخالقي عمل نهایت، در و اخالقي( )تمایل دهند مي شکل

 دارد، تأثیر فرایند این بر که مهم بسیار دروني عامل یک گذارند. مي تأثیر فرایند این بر بسیاری متعدد

 درجاتي افراد  ميتما شود کهمي اقتضاگرایي و گرایي آلایده شامل که استي افراد گرایشات اخالق
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 گفته یيها ارزش یا اخالقي اصول سری یک به غالباً اخالق دارند. را گرایشات این از یک هر از

 کند:  مي تعریف چنین را اخالق  (3020جرج ) دی کنند. مي هدایت را رفتار که شود مي

 سطح در )وجداني( اخالقي تجربیات در حساسیت ایجاد جهت در مندنظام شتال یک اخالق»

 شایسته که هایي کنند، ارزش هدایت را فرد باید که قوانیني که صورتي به است، فردی و اجتماعي

 «شوند هستند، تعیین زندگي در گسترش الیق که خصوصیاتي و هستند تشویق

ای  حرفهشود که دانشگاهیان و جامعه قیات مشخص ميبا بررسي و مطالعه ادبیات مربوط به اخال

( 2شوند:  ها به دو بخش تقسیم مياند. این پژوهشبه بحث اخالقیات عالقه باالیي نشان داده

سطح های مربوط به توسعه اخالقیات در ( پژوهش3های مربوط به آموزش اخالقیات و پژوهش

کارگیری مالحظات حرفه به بررسي میزان بهحرفه. ادبیات مربوط به توسعه اخالقیات در سطح 

توان به گران مطرح در این حوزه مياخالقي توسط شاغلین در حرفه اشاره دارد که از پژوهش

 و( اشاره کرد. کوهن 3000( و )کیلیک من و هنینگ،2130(، )کوابرگ،2130کارهای )فورثیت،

ربوط به اخالقیات را به شرح های مگیری اخالقي در پژوهش( ساختار تصمیم3006)همکاران 

گیری  شکل. 2. تجزیه و تحلیل مباحث اخالقي، 3. شناخت مباحث اخالقي، 2کنند: زیر بیان مي

 . پایبندی در مباحث اخالقي. 0نیات اخالقي و 

تعیین  ( بر این باورند که ایدئولوژی اخالقي فرد، فاکتوری مؤثر در2122اسچلنکر و فارسیث )

اخالقي های ( ایدئولوژی2130باشد. فارسیث )های اخالقي افراد ميقضاوتو توضیح تفاوت در 

بر گرایي به اهمیت اثرات تصمیمات فرد آلکند. ایدهتفکیک مي 2 شماره افراد را به شرح جدول

مثبتي شان بایستي عواقب گرایي باال معتقدند که اعمالآلروی رفاه دیگران اشاره دارد. افراد با ایده

شان گرایي پایین به این که همیشه اعمالآلیگران به همراه داشته باشد و افراد با ایدهبرای د

قواعد گرایي به میزاني که افراد  بایستي عواقب مثبتي برای دیگران داشته باشد، معتقد نیستند. نسبي

اخالقي تقاد به حقایق گرایي باال اعا  نسبيـراد  بـرند،  اشاره  دارد.  افـگیادیده  ميـاخالقي کلي را ن

بستگي مطلق ندارند و بر این باورند که اعمال اخالقي فرد به ماهیت شرایط و افراد درگیر در آن 

گرایي پایین، اعمال مطابق با اصول و قوانین کلي را ترجیح ا نسبيـر، افراد بـدارد. از سوی دیگ

 دهند. مي
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 (1303ديدگاه فارسیث ) های اخالقي ازبندی ايدئولوژیطبقه :(1) ی نگاره

 های اخالقيايدئولوژی معیار های ايدئولوژیويژگي

قواعد اخالقي کلي نادیده گرفته شده و تجزیه و تحلیل شخصي 

 و فردی هر وضعیت و شرایط، مبنای قضاوت است.

گرایي باال و نسبي

 گرایي باالآلایده
 2گرایاناقتضاء

مبنای قضاوت اخالقي، قواعد اخالقي کلي نادیده گرفته شده و 

 باشد.ها و درك فردی ميارزش

گرایي باال و نسبي

 پایین گرایيآلایده
 3گرایاندرون

شود که رعایت قواعد اخالقي کلي، اعمالي اخالقي محسوب مي

 راه داشته باشد.عواقب مثبتي را به هم

گرایي پایین و نسبي

 گرایي باالآلایده
 2گرایانمطلق

طور  عد اخالقي، مطلوب محسوب شده، امّا نه بهمطابقت با قوا

 مطلق و بدون استثناء.

گرایي پایین و نسبي

 گرایي پایینآلایده
 0استثاگرایان

ارزشي  گیرد و حاوی یک نظامای قاعدتاً در شاخه اخالق کاربردی قرار مي اخالق و رفتار حرفه

بیان حبان یک حرفه تعریف و است که بر اساس آن، بد و خوب، و درست و نادرست رفتار صا

حسابرس تواند بر روی کیفیت عملکرد  ميباید توجه داشت که رفتار اخالقي هیأت مدیره شود. مي

ی اخالقي هیات مدیره بر کیفیت ها تأثیرگذار باشد. مساله اصلي این تحقیق سنجش تاثیر ارزش

 حسابرسي است.  

 

 مباني نظری و پیشینه تحقیق .2
ها درباره کیفیت حسابرسي، تعریفي است که توسط دی آنجلو  رین تعریفیکي از متداول ت

)استنباط( ارزیابي » ارایه شده است. او کیفیت حسابرسي را این گونه تعریف کرده است: (2132)

ی مالي و یا سیستم ها بازاراز احتمال این که حسابرس  موارد تحریفات با اهمیت در صورت

 «ند، و تحریف و با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.حسابداری صاحب کار را کشف ک

گیرد که  مي استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعي حسابرسي با این فرض اساسي صورت

( 3000) «شوئر»کننده کیفیت واقعي حسابرسي است.  برداشت از کیفیت حسابرسي، منعکس

برداشت ه کیفیت واقعي حسابرسي و از کیفیت حسابرسي را بدون تفکیک آن ب «دی آنجلو»تعریف 

 از کیفیت حسابرسي پذیرفته است.

اگرچه، برداشت از کیفیت حسابرسي و کیفیت واقعي حسابرسي نیز دو مفهوم متفاوت است. 

توجه به کیفیت واقعي حسابرسي به جای برداشت از کیفیت حسابرسي از اهمیت بیشتری 

سادگي  گیری کیفیت واقعي حسابرسي واقعي به زهبرخوردار است، اما نباید فراموش کرد که اندا
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اجرای توان آن را پس از  ميمیسر نیست. کیفیت واقعي حسابرسي غیرقابل مشاهده است و فقط 

حسابرسي گیری کیفیت واقعي  برای اندازه) 2133) «پالمروس»حسابرسي ارزیابي کرد. برای نمونه 

گیری کیفیت  ( مقیاس اندازه3000د. شوئر )کن مياز دعاوی حقوقي بر علیه حسابرسان استفاده 

ی مالي ها واقعي حسابرسي را گزارش عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری در صورت

 حسابرسي شده توسط حسابرسان عنوان کرده است. 

بسیاری از مطالعات به دلیل دشوار بودن اندازه گیری کیفیت واقعي حسابرسي، برداشت از 

حسابرسي  کند که مؤسسات مي( استدالل 2132اند. دی آنجلو ) زمون کردهکیفیت حسابرسي را آ

بزرگتر، انگیزه کمتری برای رفتار فرصت طلبانه دارند و از این رو، برداشت استفاده کنندگان از 

برداشت ( 2122کیفیت حسابرسي اینگونه مؤسسات حسابرسي در وضعیت بهتری است. هوگان )

گذاری عادالنه در عرضه اولیه سهام به عموم مردم  رتبط با قیمتاز کیفیت حسابرسي باال را م

گرایي  اند که تخصص ( در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده3002داند. بالسا و همکاران )  مي

 شود. ميحسابرسان منجر به برداشت از حسابرسي با کیفیت 

یری برداشت عموم از گ گیری کیفیت واقعي حسابرسي مشکل است، اما اندازه اگرچه اندازه

مشاهده  توان واکنش بازار در مقابل اطالعات حسابرسي شده را ميکیفیت حسابرسي میسر بوده و 

باشد. کرد. اصوال در بازار کارآ برداشت از کیفیت حسابرسي باید معرف کیفیت واقعي حسابرسي 

وی را روشن کند. توانسته است تا حدودی ابعاد این قضیه  (2110تحقیق انجام شده توسط لي )

استفاده در تحقیق خود به بررسي این موضوع پرداخت که آیا برداشت از کیفیت حسابرسي توسط 

کنندگان، معرف کیفیت واقعي حسابرسي است یا خیر. نتایج تحقیق وی نشان داد که برداشت 

 ياخالق گیری کنندگان از کیفیت حسابرسي معرف کیفیت واقعي حسابرسي است. جهت استفاده

 بر مبني تصمیمات مانند تجاری توسط آنها، گیری تصمیم و اعضای هیأت مدیره بر مدیران

ت مدیره، أبا وجود اهمیت نقش هیتأثیرگذار است.  گزارشگری مالي، انتخاب حسابرسان و ...

در ت، رهنمود یا دستورالعملي ندارد؛ این أهی اینضوابط اخالقي حاکم بر اعمال   ایران در زمینه

مدیره ت أهیهر یک از اعضای است که بسیاری از کشورها رهنمودها و ضوابط اخالقي برای  حالي

 مدیره تأآفریني هی رسد وجود ضوابط اخالقي به افزایش کارآیي و نقش به نظر مي .اند در نظر گرفته

 بسیار وسیله مستقل،شده به وسیله حسابرسان  حسابرسي مالي یها از سوی دیگر صورت انجامد. مي

 شان، اطالعاتي نیاز تأمین اطالعات، کنندگاناستفاده .قابل اتکاست اطالعات انتقال در مناسبي

یاری، علي و  است )پور حسابرسي گزارش و حسابرسي در گزارشگری وجود فرآیند کنندهتوجیه
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(. یکي از تصمیمات مهم هیات مدیره انتخاب حسابرس و معرفي وی به مجمع صاحبان 2212

انتخاب  نشان مي دهد که در بسیاری از مواقع مجمع حسابرس پیشنهادی را ها . بررسيسهام است

 ی وی تاثیر دارد از جمله اینها ی اخالقي هیات مدیره روی انتخابها کند. از اینرو ارزش مي

کیفیت ، بررسي هیأت مدیرهترین وظایف  کي از اصليی، تعیین حسابرس مستقل است. ها انتخاب

های  تحریفهای مدیریت،  رغم فشار است تا اطمینان یابد که آیا حسابرسان به حسابرسي مستقل

هایي مانند اندازه  کنند؟ حسابرسان اغلب با توجه به ویژگي مي  اهمیت را کشف و گزارش با

 ارائهی احتمالي ها ها، از تعدیل ی داخلي، سالمت مالي، تکرار و نوع قضاوتها صاحبکار، کنترل

با  پوشي برای صاحبکاراني که از سالمت مالي ضعیفي برخوردارند، کنند. چشم ميپوشي  چشمشده   

در حسابرس مدیره و   روابط بین هیأت (.3003)تندلو و والسترالن،  گیرد احتمال کمتری صورت مي

های  خواستهتواند تمایل حسابرسان را برای فراهم آوردن  فرایند مذاکره حسابرس با صاحبکار مي

عملکرد کیفیت برت مدیره أهیي رفتار اخالق تأثیربررسي از این رو  د.ده اهش صاحبکار، ک

 یابد. مياهمیت  حسابرسي

ت أهی يرفتار اخالق رأثیبررسي تبر اساس مباني نظری باال تحقیق حاضر بر آن است که به 

تر شدن بحث به چند نمونه از  ي پردازد که به منظور روشنمدیره برکیفیت عملکرد حسابرس

 طالعات تجربي در این خصوص اشاره مي شود:م

( به بررسي نقش جنسیت و تنوع جنسیتي اعضای هیانت مدیره 3021کامینگ و همکاران )

گیری  نتیجهدر رفتار اخالقي این هیات و جلوگیری از تقلب در شرکت پرداختند. آنها در سه زمینه 

باعث تواند  سیتي هیات مدیره ميکردند. اول اینکه براساس اخالقیات و ریسک گریزی تنوع جن

کاهش فراواني تقلب شود. دوم اینکه بازار سهام به تقلب در زمان تنوع جنسیتي هیات مدیره 

واکنش منفي کمتری نشان مي دهد. سوم اینکه زنان در غلبه به مردان برای کاهش دادن فراواني 

 و شدت تقلب بسیار کارا هستند. 

ی ها درس تحقیقي بیان کردند که دانشجویان حسابداری نیاز به( در 3020پرسلینگ و همکاران )

منظور باید  اخالقي برای تصمیم گیری اخالقي در مسائل حسابداری و حسابرسي دارند و بدین

 شود.ی درسي آنها هم در سطح کارشناسي و هم کارشناسي ارشد دروس اخالق گنجانده ها در برنامه

ود نشان دادند که برخي شواهد حاکي از آن است ( در تحقیق خ3022گیست و همکاران )

کنند چرا که  اساس منافع خود با مدیریت به جای منافع سهامداران عمل مي که حسابرسان بر

هم شود و استانداردهای اخالقي هم برای مدیران و  الزحمه آنها توسط مدیریت پرداخت مي حق
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اساس  طه با منافع عمومي کمک کند. بر اینتواند به تضعیف این رابطه و تقویت راب حسابرسان مي

ای نهادهای حسابرسي افزایش  کنند که باید کیفیت حسابرسي و هدایت حرفه آنها پیشنهاد مي

 یابد. 

( اثر رفتار اخالقي مدیریت شرکت و رابطه کاری یک حسابرس با 3022تروو و همکاران )

قي بررسي کردند. نتایج آنها نشان سرپرست خود را بر روی تمایل حسابرس به رفتار غیر اخال

است. داد که عوامل محیطي بر نحوه عمل حسابرس در تبعیت از استانداردهای حسابرسي موثر 

حسابرسي او طور ویژه رفتار اخالقي مدیریت شرکت بر نوع رابطه کاری حسابرس با سرپرست  به

 د.و میزان پذیرش استانداردهای حسابرسي توسط حسابرس تاثیر مي گذار

اص ـطور خ ررسي اینکه چگونگي عملکرد سیستم قضایي و بهـ( به ب3023الدینگ )ـاسپ

استانداردهای تکنیکي و اخالقي حسابرسان مي پردازد هنگامي که از آنها اقامه دعوی مي شود. 

روز رسد که استانداردهای اخالقي حسابرسان باید بر اساس دعاوی اخیر به  وی به این نتیجه مي

 شود. 

گیری  تصمیمبررسي رابطه بین مسائل اخالقي و » ( تحقیقي با عنوان2213) ایران نیز عسکری در

 اخالقي قضاوت و اخالقي نیت ه بینـایج آن نشان داده است کـانجام داده و نت« حسابرسان

 چه هر که بطوری وجود دارد معناداری مثبت رابطه حسابرسان اخالقي حساسیت با حسابرسان

 باالیي سطح در نیز آنها اخالقي نیت باشد، داشته قرار باالیي سطح در حسابرسان اخالقي قضاوت

 رابطه نیز حسابرسان اخالقي نیت و اخالقي قضاوت بین که دهد مي نشان نتایج این. دارد قرار

 برخوردارند باالتری اخالقي حساسیت از که حسابرساني که بطوری. دارد وجود معناداری و مثبت

 تصمیمات در بیشتری اخالقي قضاوت اخالقي یها چالش شرایط در گیری میمتص هنگام در

مهد و  بني .گردد مي آنها اخالقي نیت افزایش موجب خود نوبه به نیز این که نموده اعمال خود

ی فردی نیات اخالقي حسابرسان پرداختند. ها ( به بررسي رابطه ارزش2212چگالي ) بیگي هر

موسسات  ای شاغل در سازمان حسابرسي و ه بین حسابرسان حرفهپرسشنام 213در این پژوهش 

آماری  از نظر دادنتایج پژوهش نشان توزیع شد و ایران   ميحسابرسي عضو جامعه حسابداران رس

گرایي( و گرایش حسابرسان  گرایي و نسبي ی اخالقي )آرمانها گیری رابطه معناداری بین جهت

واجه با تنگناهای اخالقي وجود ندارد. اما بین رابطه مداری ایراني به نیات غیراخالقي، هنگام م

معنادار و و گرایش حسابرسان ایراني به رفتار غیراخالقي، هنگام مواجه با تنگناهای اخالقي رابطه 

 یحسابدار یا رابطه ضوابط اخالق حرفه ي( به بررس2212) پور یو مصر یمثبتي وجود دارد. حجاز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ta
.r

aj
a.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             7 / 22

http://mta.raja.ac.ir/article-1-130-fa.html


 1314(/بهار 11/ پیاپی )1های نوین حسابداری/سال پنجم/شماره  فصلنامه نظریه        8

 

و های موجود  موزشآ داختند که پژوهش درصدد بررسي رابطه میانپر يدانشگاه یها با آموزش

ای  پرسشنامهگیرد.  برمي ی تهران را درها ای توسط دانشجویان دانشگاه رعایت ضوابط اخالق حرفه

محور ازضوابط  6محور اصلي  2از  های دانشجویان طراحي شد که برای سنجش اخالف حرفه

تشکیل و گیرد  برمي یک محور کلي که کلیه محورها را در ای در حسابداری به اضافه اخالق حرفه

 .ه استمحور سواالتي طراحي گردید هر جشبرای سن

 ای حرفه قضاوت در اخالقي های ارزش»( تحقیقي با عنوان 2210مقصودی ) یگانه و حساس

 نگیزشا بر ای حرفه رفتار آیین تاثیر که نشان داد نتایج تحقیق این انجام دادند که در «حسابرس

 زنان، و بوده موثر حسابرسي بر قضاوت نیز جنسیت همچنین است. معنادار حسابرسان عملکرد و

بر عوامل موثر ( به بررسي 2210) مهراني و همکاران .اند نموده اعمال تری اخالقي های قضاوت

نشان داد  ی تحقیقها یافته پراداختند. نفر 16به تعداد   گیری اخالقي حسابداران رسمي ایران تصمیم

های  ویژگيهای کار حسابرسي، و  های فردی حسابدار رسمي، ویژگي که قوانین و مقررات، ویژگي

ای  سازمان حسابرسي کننده از جمله عواملي هستند که مي تواند بر تصمیمات اخالقي حرفه

شرکت  31ی ها با استفاده از داده( 2210) طیبي و دیانتي .حسابداران رسمي کشور تاثیر بگذارند

نشان  نتایج تحلیل آماری پرداختند. بعد اخالقي آرمانگرایي بر کیفیت سود تاثیربه بررسي بورسي 

شده توسط آنها تاثیر مثبت دهد که بعد اخالقي آرمانگرایي مدیران بر کیفیت سود گزارش  مي

   .نماید % تغییرات این متغیر را تبیین مي16دارد و 

ای و  حرفهگیری اخالقي، سطح تعهد  تأثیر جهت يقی( در تحق2210)ي جفایي زاده و رهن عباس

ای  رابطهآنها  قیقرار دادند. نتایج تحق يبر تصمیمات مدیریت سود را مورد بررس يمنفعت شخص

کنندگاني که  دهند. به عالوه، شرکت گیری نشان مي گیری اخالقي فرد و تصمیم محسوس بین جهت

 جینتا نیزدند. ا ای باالتری داشتند ظاهراً کمتر به رفتار مدیریت سود دست مي هسطح تعهد حرف

 ران،یمد یرسد برا ميکمک کرده و به نظر  ها خاص پرسنل شرکت یتوانند به درك ما از رفتارها مي

 باشد. تیو محققان حائز اهم انیشگاهدان ن،یشاغل

 پرداختند( به بررسي آموزش اخالق  در حسابداری دوره کارشناسي 2231ثقفي و همکاران )

ضرورت ای در مقطع کارشناسي یک  ی این تحقیق بیانگر آن است که ارایه درس اخالق حرفهها یافته

اعتماد از آنجا که جلب  .شوداست و مطالب آن از طریق سایر دروس حسابداری پوشش داده نمي 

استادان عمومي برای حرفه حسابداری بسیار با اهمیت است، و با توجه به این که صاحبنظران و 

ضروری حسابداری مورد پرسش در این تحقیق، آموزش مفاهیم و اصول اخالقي به حسابداران را 
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  1 ت مدیره بركیفیت حسابرسیأهی یرفتار اخالق ریثأت

 

 

حسابداری  مقطع کارشناسي شود که این واحد درسي به مجموعه دروس اند، توصیه مي قلمداد نموده

  .افزوده شود

( به بررسي سنجش مالحظات اخالقي در حسابداری پرداختند. 2231جباری و رحماني )

گیری  مطالعات و کارهای بیشماری با استفاده از این ابزار در زمینه ابعاد مختلف اخالق و اندازه

 . کهدارد ریگی ابزارهای اندازهآنها صورت گرفته که این امر نشان از اهمیت مباحث اخالقي و 

اخالقي برای تقویت ابعاد که شود  با توجه به نتایج حاصل از بررسي تحقیقات پیشین پیشنهاد مي

جهت لذا  .مختلف دانشجویان حسابداری آنها را از طریق آموزش با مباحث اخالقي آشناتر نمود

داران و حسابرسان الزم افزایش حساسیت اخالقي، نیت اخالقي و جهت گیری اخالقي حساب

 د.کید گردأای ت است بر آموزش مداوم و مستمر اخالق حرفه

 

 ی تحقیقها فرضیه .7
عنوان  با توجه به اینکه در این تحقیق دو معیار اندازه موسسه حسابرسي و سهم بازار حسابرس یه

ح شاخص کیفیت حسابرسي مورد آزمون قرار خواهد گرفت، تحقیق دارای دو فرضیه به شر

 زیر است:

حسابرسي های اخالقي هیأت مدیره و انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان مؤسسه  بین ارزش .2

 رابطه معناداری وجود دارد.

 های اخالقي هیأت مدیره و سهم بازار حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. بین ارزش .3

 

 روش تحقیق .1
 جزء اجرا نحوه نظر از و توصیفي، ،روش نظر از کاربردی؛ تحقیق یک هدف، نظر از حاضر تحقیق

بخشي و برای  ها ی شرکتها ترکیبي است زیرا برای اجرای بخشي از تحقیق از داده های پژوهش

 . دیگر از پرسشنامه استفاده شده است

 

 قلمرو تحقیق .5
بورس این تحقیق از نظر قلمرو  موضوعي در حیطه مباحث حسابرسي، از نظر قلمرو مکاني در 

شمسي هجری  2212تا  2231ی ها اني مربوط به سالـرو زمـر قلمـادار تهران و از نظـاوراق به

 باشد. مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ta
.r

aj
a.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             9 / 22

http://mta.raja.ac.ir/article-1-130-fa.html


 1314(/بهار 11/ پیاپی )1های نوین حسابداری/سال پنجم/شماره  فصلنامه نظریه        11

 

 تحقیق   ميمتغیرها و مدل مفهو .1
شرح باشد. منظور و تعهدات اجتماعي به  ميمدیره  هیأت اخالقي متغیر مستقل این تحقیق رفتار

 اند: استخراج شده (3000) گهنین و کالیک من استاندارد زیر است که بر مبنای پرسشنامه

 های اخالقي حرفه.ای: عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشتعهدات حرفه .2

 های های اخالقي: ایدئولوژی اخالقي فاکتوری مهم در تعیین و توضیح تفاوت در قضاوتایدئولوژی .3

 باشد.اخالقي افراد مي

های فردی که در درون هر فرد به و نگرشها منافع شخصي: عبارت است از نیازها، انگیزه .2

 شود. عنوان ارزش شخصي شناخته مي

 باشد.تعهدات اجتماعي: تعهدات اجتماعي، قرارداد مابین سازمان و جامعه مي .0

های سازماني ها و نگرشها، انگیزهتعهدات سازماني: عبارت است از مجموعه چارچوب .1

 شود.سازماني شناخته ميکه در درون هر سازمان به عنوان ارزش 

حسابرس انتخاب  بعد دواز  کیفیت عملکرد حسابرسي است کهشامل  زین قیوابسته تحق ریمتغ

تحقیقات انجام شده در این  شده است. لیتشک سهم بازار حسابرس و سسات حسابرسيؤدر م

کیفیت زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتي که حسابرسان در حسابرسي آن تبحر دارند و 

حسابرسان وسیله ه ها ب گزارش حسابرسي رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر، زماني که شرکت

بیني  شوند، صحت پیش بیني سود باالتر و انحراف پیش ميمتخصص در صنعت حسابرسي 

 شوند:  ميزیر سنجیده  . متغیرهای کیفیت عملکرد حسابرسي نیز به صورتسود کمتر است

حسابرسي، حسابرسي: سازگار با اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، اگر موسسه  اندازه موسسه

 گرفت. صورت صفر به این متغیر مجازی تعلق خواهد  و در غیر این 2سازمان حسابرسي باشد متغیر 

 در خاص مؤسسه حسابرسي یک کاران صاحب تمام یها دارایي مجموع سهم بازار حسابرسان:

 این در مؤسساتي صنعت، این در کاران صاحب یها دارایي مجموع بر تقسیم خاص صنعت یک

 فوق( معادلۀ بازارشان )یعني که سهم شوند مي گرفته نظر در صنعت متخصص به عنوان تحقیق

 باشد.  [ 2صنعت /  یک در موجود یها . شرکت× 3/2 ]از  بیش

شرکت،  امل اندازه(  ش3020متغیرهای کنترلي تحقیق برگرفته از مقاله هوك و وان زیجل )

، ها دارایي جمع بر تقسیم دریافتني های حساب و ها موجودی مدت، جمع مدت و بلند کوتاه های بدهي

 منظور به سهام بوده است که عملیات و بازده از حاصل نقدی وجوه بودن، جریان ده مالي، زیان اهرم
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  11 ت مدیره بركیفیت حسابرسیأهی یرفتار اخالق ریثأت

 

 

 تدبیر نوین و آورد ره اطالعاتي یها بانک این متغیرها از محاسبه برای نیاز مورد یها داده آوری جمع

 شد.  استفاده پرداز

 تحقیق  ميبراساس مطالعات صورت گرفته در زمینه مباني نظری و تجربي تحقیق، مدل مفهو

 ترسیم نمود: 2توان به شکل نمودار  ميحاضر را 

 

 تحقیق ميمفهو مدل :1نمودار 

 آماری نمونه و جامعه .3

 یها سال طي تهران بهادار اوراق بورس در فعال های شرکت کلیۀ شامل حاضر پژوهش آماری جامعه

 نکرده تغییر آنها مدیره هیأت اعضای تحقیق دوره طول در که شرط بدین .باشد مي 2212 تا 2231

 تحقیق دوره طول در شرکت آن در حسابرس انتخاب بر را افراد این اخالقي اصول بتوان و باشد

ارزشهای اخالقی هیأت 

 مديره

 كیفیت عملکرد حسابرسی

اندازه  ش اندازه

 نقدی وجوه جريان

 سهام بازده عملیات از حاصل

 بودن ده زيان

 مالی اهرم

 و هاموجودی جمع

 دريافتنی حسابهای

 بلند مدتبدهیهای 

 بدهیهای كوتاه مدت

 اندازه شركت

 بدهیهای كوتاه مدت

 بدهیهای بلند مدت

جمع موجوديها و حسابهای 

 دريافتنی تقسیم بر دارايی

 اهرم مالی

 زيان ده بودن

جريان وجوه نقدی  

 بازده سهام حاصل از عملیات
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 1314(/بهار 11/ پیاپی )1های نوین حسابداری/سال پنجم/شماره  فصلنامه نظریه        12

 

 صدق درباره آنها زیر شرایط در که هایي شرکت آماری تحقیق، امعهج بین از ترتیب بدین. داد نسبت

 :شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به کند

 متفاوتي مالي های نسبت اینکه دلیل به گری واسطه و مالي گذاری )هلدینگ(، سرمایه های شرکت •

 .اند شده حذف انتخابي نمونه از دارند ها شرکت سایر به نسبت

 .باشند نداده مالي سال تغییر بررسي مورد دوره در و باشد 31/23  ها شرکت مالي سال پایان تاریخ •

 تغییر بودن و ثابت سال سه در آنها مدیره هیأت اعضای از نفر سه حداقل که یيها شرکت •

 . باشد

شرکت به عنوان نمونه نهایي انتخاب شده و اعضای  201با توجه به شرایط فوق در نهایت 

پرسشنامه  231آنها به عنوان مخاطبین پرسشنامه مورد سوال قرار گرفتند. تعداد هیات مدیره 

گویان به  ی مزبور توزیع گردید که ترکیب جنسیتي پاسخها بین اعضای هیات مدیره شرکت

پرسشنامه  206مورد زن بودند. از این تعداد در نهایت  22مورد مرد و  333عدد  231نامه از  پرسش

 دریافت گردید.

 

  ها داده گردآوری ابزار .0
گردید.  ی اخالقي هیأت مدیره از پرسشنامه استاندارد استفادهها در این تحقیق برای سنجش ارزش

 حرفه ای تعهدات به مربوط یها داده آوری جمع برای هنینگ و کالیک من استاندارد پرسشنامه

صورت  ال یک تا دوازده که بهکه در پرسشنامه فوق از سؤ گرفته قرار استفاده مورد فردی منافع و

یک ای و سؤال چهل و گیری تعهدات حرفهبندی شده برای اندازه ای لیکرت امتیاز گزینه 1طیف 

وضعیت  گیری منافع فردی استفاده شده است. همچنین از پرسشنامهتا چهل و چهار برای اندازه

ای اخالقي استفاده شده ههای مربوط به ایدئولوژی آوری دادهاخالقي فارسیث که برای گرد

گرایي و سؤال آلگیری ایدئولوژی اخالقي ایدهاست، سؤال سیزده تا بیست و یک برای اندازه

گرایي استفاده شده است. گیری ایدئولوژی اخالقي نسبيبیست و دو تا سي و یک برای اندازه

همکاران، د سینگاپکدی و پذیری اجتماعي از پرسشنامه استاندار گیری مسئولیتچنین برای اندازههم

سازماني های مربوط به تعهدات آوری داده سؤاالت سي و دو تا سي و شش پرسشنامه و برای جمع

 1نت و همکاران، سؤاالت سي و هفت تا چهل پرسشنامه که به صورت طیف ها  از پرسشنامه

عملکرد  تیفیک شامل وابسته تحقیق نیز ای لیکرت امتیازبندی شده بود استفاده گردید. متغیر گزینه
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  13 ت مدیره بركیفیت حسابرسیأهی یرفتار اخالق ریثأت

 

 

حسابرس  است که از دو بعد انتخاب حسابرس در مؤسسات حسابرسي و سهم بازار يحسابرس

 . باشد مي شده است لیتشک

ی ها وابسته پژوهش، از بانک ی مورد نیاز برای محاسبه متغیرها آوری داده به منظور جمع

های  بانکی موجود در این ها دی که دادهدر موار و آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده شد اطالعاتي ره

سایت ، به آرشیوهای دستي موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و بوداطالعاتي ناقص 

 .سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه شد -اینترنتي مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي

 
 ی تحقیقها يافته .3

دهد.  مينشان را متغیرهای تحقیق در طي دوره مورد بررسي  های توصیفيآماره ،3شماره جدول 

های  طي دوره آزمون )سال ها های شرکت تحقیق که با استفاده از داده یها آمار توصیفي متغیر

گردیده اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه  گیری شده ( اندازه12-2231

 است. 

 ی توصیفي متغیرهای تحقیقها هآمار   (2ی ) نگاره

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین معادل التین شرح متغیرها

مستقل
 

های اخالقي هیأت  ارزش

 مدیره
Moral Values 132/202 100/200 101/36 000/12 000/210 

وابسته
 

 Market_share 230/0 230/0 030/0 001/0 233/0 سهم بازار حسابرسان

کنترل
 

 Size 132/1 306/1 161/0 613/0 002/3 دازه شرکتان

 STD 222212 212232 2030020 2613 22232061 مدت های کوتاه بدهي

 LTD 2002330 332200 1601221 20332 12203203 مدت های بلند بدهي

و  ها موجودیجمع 

های دریافتني  حساب

 ها تقسیم بر جمع دارایي

Inv & Rec 0906312 0902162 3920632 0930163 0961012 

 Lev 631/0 620/0 336/0 231/0 123/2 اهرم مالي

 Loss_Dummy 222/0 000/0 222/0 000/0 000/2 ده بودن انیز

 یوجوه نقد انیجر

 اتیحاصل از عمل
CFO 220/0 213/0 231/0 223/0- 621/0 

 Ret 262/0 213/0 220/0 133/0- 226/0 بازده سهام
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 1314(/بهار 11/ پیاپی )1های نوین حسابداری/سال پنجم/شماره  فصلنامه نظریه        14

 

 هیأت اخالقي های دهد که میانگین متغیر ارزش ميمتغیرهای تحقیق نشان  ی توصیفيها آماره
 000/210و  000/12و کمینه و بیشینه  101/36، با انحراف معیار 300از نمره کل  132/202مدیره 

میانگین باشد که این میزان نشان از میانگین مناسب این متغیر در بین نمونه مورد مطالعه دارد.  مي
بوده  000/2و  000/0و کمینه و بیشینه   020/0معیار  ؛ انحراف 322/0ي نیز حسابرسه اندازه مؤسس
و  001/0و کمینه و بیشینه  030/0، با انحراف معیار 230/0نیز  سهم بازار حسابرسانو میانگین 

  توصیفي یها باشد که وضعیت این متغیر نیز در وضعیت مطلوبي قرار دارد. آماره مي 233/0
 .باشد مي 3 شماره جدول شرح به نیز کنترل متغیرهای

 

 ی رگرسیونيها نتايج حاصل از برازش مدل .13
ترکیبي های  در این پژوهش از داده با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه تحقیق

برای استفاده شده است. بمنظور تعیین مدل مناسب )تلفیقي یا تابلویي با اثرات ثابت یا تصادفي( 

در این تحقیق به منظور آزمون سمن استفاده شده است. ها ی چاو وها از آزمون یاتآزمون فرض

 استفاده شد. 2های رگرسیوني به شرح جدول شماره  فرضیات از مدل

 مدل رگرسیوني مربوط فرضیه تحقیق: (7ی ) نگاره

 معادله رگرسیون شماره مدل

2 Audit_Size i,t =β0 + β 1 Moral Values i,t + β2 Size i,t+ β3 STD i,t + β4 LTDi,t  + 

β5 Inv & Rec i,t  + β6 Lev i,t + β7 Loss_Dummy i,t + β8 CFO i,t + β9 Ret i,t + ε i,t 

3 Market_share i,t =β0 + β 1 Moral Values i,t + β2 Size i,t+ β3 STD i,t + β4 LTDi,t  

+ β5 Inv & Rec i,t  + β6 Lev i,t + β7 Loss_Dummy i,t + β8 CFO i,t + β9 Ret i,t + ε i,t 

 
 آزمون چاو .13-1

شده نشان داده  0شماره رگرسیوني تحقیق حاضر در جدول   مدل برای F آزموننتایج مربوط به 

 است. 

 زمون چاوآ :(1ی ) نگاره

 نتیجه آزمون احتمال Fآماره  مدل رگرسیوني

002/330 اول   مدل پانل رد فرض صفر 000/0 **

323/302 دوم  مدل پانل رد فرض صفر 000/0 **

 درصد 11داری در سطح  معني  **
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  11 ت مدیره بركیفیت حسابرسیأهی یرفتار اخالق ریثأت

 

 

که دهدمي نشان ،آزمون چاو با توجه به سطح معناداری نتایج های تحقیق مدلدر مورد 

از  باید و دارد وجود گروهي یا فردی آثار بیان دیگر، به شود.نمي ییدتأتلفیقي(  )مدل      فرض

برای  استفاده شود که در ادامه مدل رگرسیوني تحقیق آورد بر برای )پانل( ویيتابل هایداده روش

 شده است.سمن استفاده ها تعیین نوع مدل پانل )با اثرات تصادفي یا اثرات ثابت( از آزمون

 

 سمنها آزمون .13-2

استفاده های مختلف یکسان نیست، باید روش  پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال

سمن استفاده ها منظور از آزمون ر برآورد مدل )اثرات ثابت یا تصادفي( تعیین گردد که بدیند

 گردد.  مي

مبني   ی اثر تصادفي را در مقابل فرضیه  ها مبني بر سازگاری تخمین    سمن فرضیه ها در آزمون

 نماید. ی اثر تصادفي آزمون ميها بر ناسازگاری تخمین

 منسها آزمون :(5ی ) نگاره

 نتیجه آزمون احتمال آماره  مدل رگرسیوني

023/332 اول  پانل با اثرات ثابت رد فرض صفر 0000/0 **

 پانل با اثرات تصادفي قبول فرض صفر 223/0 133/3 دوم

 درصد 11داری در سطح  معني  ***

نشان داده شده است.  1شماره در جدول  تحقیقسمن برای مدل ها نتایج مربوط به آزمون

آمده  بدست  023/332برابر با  تحقیق اول سمن برای مدلها آزمون     نتایج نشان داده که آماره

لذا باشد،  مي     یید فرضیه أدرصد معني دار مي باشند که حاکي از ت 11است که در سطح اطمینان 

های پانل  ادهداین تحقیق با استفاده از مدل تحقیق، رگرسیوني   سمن برازش مدلها مونزبا توجه به آ

 است.به روش اثرات ثابت مناسب 

نشان داده  1شماره  در جدول دومسمن برای مدل ها از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون

بدست آمده  223/0برابر با  دومسمن برای مدل ها آزمون     شده است. نتایج نشان داده که آماره

باشد، لذا با  مي      ند که حاکي از رد فرضیهباش ميندار  درصد معني 11است که در سطح اطمینان 

های پانل  این تحقیق با استفاده از مدل داده دومرگرسیوني   سمن برازش مدلها مونزتوجه به آ

 پردازیم: مي ها که در ادامه به نتایج آزمون فرضیه به روش اثرات تصادفي مناسب خواهد بود

0H

0H
1H

2

2

1H

2

1H
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 1314(/بهار 11/ پیاپی )1های نوین حسابداری/سال پنجم/شماره  فصلنامه نظریه        16

 

 فرضیه آزمون .11
 آزمون فرضیه اول.11-1

های اخالقي هیأت مدیره و انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان مؤسسه حسابرسي  ارزشبین »
 «رابطه معناداری وجود دارد.

Audit_Size i,t =β0 + β 1 Moral Values i,t + β2 Size i,t+ β3 STD i,t + β4 

LTDi,t  + β5 Inv & Rec i,t  + β6 Lev i,t + β7 Loss_Dummy i,t + β8 CFO i,t + 

β9 Ret i,t + ε i,t     

ارائه شده است. مقدار   6نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول شماره 
باشد. ضریب تعیین و ضریب  مي( نیز حاکي از معناداری کل مدل رگرسیون 261/20) Fآماره 

ان تو درصد. بنابراین، مي 2/03درصد و  3/13تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 
درصد از تغییرات متغیر وابسته  2/03نتیجه گرفت که در معادله رگرسیوني مزبور ، تنها حدود 

شوند. در این جدول های مورد بررسي توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین مي شرکت
اعداد مثبت )منفي( در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تأثیر مستقیم )معکوس( هر یک 

 یرها بر انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان موسسه حسابرسي بزرگ است. از متغ

 : نتايج حاصل از برازش معادله رگرسیون(1ی ) نگاره

 نام متغیر
ضریب 

 متغیر

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 داری معني

 β0 133/2 322/3 000/0 عدد ثابت

 Moral Values β 2 163/0 322/3 006/0 های اخالقي هیات مدیره ارزش
 Size β 3 216/2 222/2 033/0 اندازه شرکت

 STD β 2 302/0 101/3 022/0 مدت های کوتاه بدهي

 LTD β 0 202/0 132/3 026/0 مدت های بلند بدهي

های دریافتني  و حساب ها موجودیجمع 
 ها تقسیم بر جمع دارایي

Inv & Rec β1 122/0 231/3 002/0 

 Lev β 6 232/2 322/2 0032/0 اهرم مالي

 Loss_Dummy β 2 162/2- 210/2- 003/0 ده بودن انیز

 CFO β 3 032/2 232/3 023/0 اتیحاصل از عمل یوجوه نقد انیجر

 Ret β 1 132/2- 621/3- 001/0 بازده سهام

 F 261/20آماره  133/0 ضریب تعیین

 032/0 ضریب تعیین تعدیل شده
 000/0 (P-Value) داری معني

 023/3 واتسونآماره دوربین 
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  17 ت مدیره بركیفیت حسابرسیأهی یرفتار اخالق ریثأت

 

 

( 006/0های اخالقي هیأت مدیره ) داری متغیر ارزش ، سطح معني6مطابق با جدول شماره 

%( است؛ همچنین قدرمطلق 1داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر ) کمتر از سطح معني

 آزادی بدست آمده از جدول با همان درجه t( بزرگتر از آماره 322/3مربوط به این متغیرها ) tآماره 

های  ارزشمبني بر این که بین  H1% رد شده و فرضیه 11در سطح اطمینان  H0است. لذا فرضیه 

معناداری اخالقي هیأت مدیره و انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان موسسه حسابرسي بزرگ رابطه 

 متغیرهای کنترلي نیز معني دار بوده است. ميگردد. اثر تما ميوجود دارد، تأیید 

 

 زمون فرضیه دوم آ.11-2

حسابرس های اخالقي هیأت مدیره و سهم بازار  بین ارزش» فرضیه دوم تحقیق عبارت است از:

 برای آزمون این فرضیه از مدل زیر استفاده شد: «رابطه معناداری وجود دارد.

Market_share i,t =β0 + β 1 Moral Values i,t + β2 Size i,t+ β3 STD i,t + 

β4 LTDi,t  + β5 Inv & Rec i,t  + β6 Lev i,t + β7 Loss_Dummy i,t + β8 CFO 

i,t + β9 Ret i,t + ε i,t                                  

آماره ارائه شده است. مقدار  2نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول شماره 

F (261/20 حاکي از معناداری کل مدل رگرسیون )تعدیل یین و ضریب تعیین باشد. ضریب تع مي

توان نتیجه گرفت  درصد. بنابراین، مي 1/22درصد و  3/22شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 

مورد های  درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت 1/22که در معادله رگرسیوني مزبور، تنها حدود 

)منفي( جدول اعداد مثبت شوند. در این بررسي توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین مي

بازار دهنده میزان تأثیر مستقیم )معکوس( هر یک از متغیرها بر سهم  در ستون مقدار ضریب نشان

 حسابرس است. 
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 : نتايج حاصل از برازش معادله رگرسیون(3ی ) نگاره

 نام متغیر
ضریب 

 متغیر
 tآماره  مقدار ضریب

سطح 

 داری معني

 β0 612/0- 332/0- 332/0 عدد ثابت

 Moral Values β2 201/2 012/2 622/0 های اخالقي هیات مدیره ارزش

 Size β 3 133/0- 222/2- 002/0 اندازه شرکت

 STD β 2 020/2 022/2 022/0 های کوتاه مدت بدهي

 LTD β 0 032/2 323/2 0022/0 های بلند مدت بدهي

های  و حساب ها موجودیجمع 

 ها يدریافتني تقسیم بر جمع دارای
Inv & Rec β 1 622/0 233/3 002/0 

 Lev β6 212/0 202/3 003/0 اهرم مالي

 Loss_Dummy β2 310/2- 602/3- 022/0 ده بودن انیز

 CFO β3 222/0 622/0 102/0 اتیحاصل از عمل یوجوه نقد انیجر

 Ret β1 162/0- 126/0- 232/0 بازده سهام

 F 261/20آماره  223/0 ضریب تعیین

 221/0 تعیین تعدیل شدهضریب 
 000/0 (P-Value) داری معني

 220/3 آماره دوربین واتسون

( 622/0های اخالقي هیأت مدیره ) داری متغیر ارزش : سطح معني2مطابق با جدول شماره 

%( است؛ همچنین قدرمطلق 1داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر ) بیشتر از سطح معني

بدست آمده از جدول با همان درجه  t( کوچکتر از آماره 012/2متغیرها )مربوط به این  tآماره 

مبني بر این که بین   H1% تأیید شده و فرضیه 11در سطح اطمینان  H0است. لذا فرضیه  آزادی

 گردد. مي رابطه معناداری وجود دارد، رد های اخالقي هیأت مدیره و سهم بازار حسابرس ارزش

 

 گیری بحث و نتیجه .12
های پذیرفته در  مدیره شرکت أتیههای اخالقي  دف اصلي این تحقیق، بررسي رابطه ارزشه

هیأت  ی اخالقيها بورس تهران با معیارهای کیفیت عملکرد حسابرسي آنها بود. منظور از ارزش

تعهدات های اخالقي، منافع فردی، ای، ایدئولوژیمدیره در این پژوهش پنج عنصر تعهدات حرفه

 ياخالق یها ارزش نیبنتایج بدست آمده نشان داد که  تعهدات اجتماعي بوده است. سازماني و

تهران ر بورس اوراق بهادار دسسه حسابرسي ؤبه عنوان م يو انتخاب سازمان حسابرس رهیمد تیأه
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از عدم وجود ارتباط معنادار  يحاک جینتا نیا نیوجود دارد. همچن یمعنادارو  میارتباط مستق

باشد.  مي حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران بازارو سهم  رهیمد تیأه ياخالق یها ارزش نیب

 يحسابرسبا انتخاب سازمان  رهیمد ئتیه ياخالق یها دهد ارزش مينشان  جینتا نیا گرید یاز سو

یي که ها به عبارت بهتر باید گفت که شرکت دارد. یتر یسسه حسابرسي رابطه قوؤبه عنوان م

حسابرسي ی اخالقي باالتری هستند، سازمان ها ات مدیره دارای معیارهای ارزشدر آن اعضای هی

اند؛ معیار بزرگي موسسه  را که موسسه بزرگ حسابرسي است برای حسابرسي انتخاب نموده

استانداردهای اخالقي هیات  یکي از معیارهای کیفیت حسابرسي شناخته شده است. اما لزوماً

ي دارای سهم بازار باالتر که معیاری دیگر از کیفیت حسابرسي مدیره باعث انتخاب حسابرسان

به موضوع تحقیق پرداخته باشند انجام نشده است  است نشده است. گرچه تحقیقاتي که دقیقاً

( و تروو و 3021اما نتایج این تحقیق در فرضیه اول با نتایج تحقیقات کامینگ و همکاران )

تواند در راستای نتایج حساس یگانه  نتایج تحقیق مي ( نزدیکي دارد؛ همچنین3022همکاران )

نتایج ( باشد. در مورد نتایج آزمون فرضیه دوم نیز 2210) ( و مهراني و همکاران2210و مقصودی )

 ( شباهت دارد.3022با تحقیق گیست و همکاران )

 

 پیشنهادات تحقیق .17
 یها ارزش بر ،(خارجي صوصي،خ شرکتي، قبیل از) مالکیت ساختارهای جانبي تأثیر بررسي .2

 .ها شرکت مدیره هیأت اخالقي
 یها ارزش بین روابط بر انتخابات و سیاسي مسائل تأثیر گرفتن نظر در با پژوهش این تکرار .3

 .حسابرسان عملکرد کیفیت با مدیره هیأت اخالقي
 ها شرکت بر حاکم سیاسي و فرهنگي اقتصادی، عوامل در زیاد نسبت به نوسانات به توجه با .2

 تعیین در غیرخطي رگرسیون طراحي از آتي یها پژوهش در شود مي پیشنهاد کشورمان، در

 .شود استفاده ها شرکت حاسبرسي کیفیت و مدیران اخالقي یها ارزش بین روابط

 شود: کنندگان از تحقیق حاضر نیز پیشنهاد مي همچنین به استفاده

 خصوصاًی سازماني و ها گیری ی اخالقي در تصمیماه شود به حوزه به هیات مدیره پیشنهاد مي

 انتخاب حسابرس توجه نمایند زیرا بر کیفیت حسابرسي تاثیر خواهد گذاشت.

هیات  شود کیفیت عملکرد حسابرسي خود را افزایش دهند تا توسط به حسابرسان پیشنهاد مي

 مدیره انتخاب گردند.
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حسابرسي  یي که حسابرس آنها سازمانها کتگردد که در مورد شر گذاران توصیه مي به سرمایه

 است به عنوان انتخابي اخالقي توسط هیات مدیره توجه نمایند.

تحقیق  حدودیت ذاتي پرسشنامه است که ممکن است بر نتایج، مهای تحقیق یکي از محدودیت

 با دیده احتیاط بیشتری نگریست. ها تاثیر گذارد که باید به یافته

 

 ها يادداشت
1. Situationists 

2. Subjectivists 

3. Obsolutists 

4. Exceptionists 
 خذام و منابع

اخالق در  ،ی فردی و نیات اخالقي حسابرسانها رابطه بین ارزش(. 2212. )بیگي هرچگاني ابراهیم؛ مهد بهمن بني  .2

 .22-2، ( 0 ) 2 ؛علوم و فناوری

 ي.برساحس تیفیکاهنده ک یو رفتارها يدر حرفه حسابرس ياخالق نیمواز (.2212.)مهران  ،یاری ؛محمدرضا ،يپورعل  .3

 .واحد نور مينور، دانشگاه آزاد اسال ت،یریو مد یحسابدار يمل شیهما نیاول

 فصلنامه. کارشناسي دوره در حسابداری اخالق آموزش(. 2231) .افسانه ،یعيرف ؛حلیمه رحماني، ؛علي ثقفي،  .2

 .21-12، 3 و 2 یها شماره پنجم، سال ،علوم در  اخالق

 ،فناوری و علوم در اخالق. حسابداری در اخالقي مالحظات سنجش(. 2231) .حلیمه ،رحماني؛ حسین ،جباری  .0

1(0-2) ،02-16. 

 .دانشگاهي یها آموزش با حسابداری ای حرفه اخالق ضوابط رابطه(. 2212.) بهمحبو، پور مصری ؛رضوان حجازی،  .1

 الزهرا. دانشگاه تهران، ایران، حسابداری ملي همایش دهمین

. اخالق در ای حسابرس های اخالقي در قضاوت حرفه (. ارزش2210حساس یگانه، یحیي؛ مقصودی، امید .)  .6

 .22-63(،2) 6، علوم و فناوری

بورس های پذیرفته شده در  تدیران بر کیفیت سود شرک(. تاثیر ابعاد اخالقي م2210.)وحید طیبي، زهرا؛ دیانتي  .2

 .فص اوراق بهادر تهران.

 از حسابرسان ادراك(. 2212) .صابر جلیلي، یحیي؛ یگانه، حساس اهلل؛ قدرت نیا، طالب علي؛ رمضان رویایي،  .3

 دیریتم علوم فصلنامه. حسابرسي کیفیت ی کاهنده رفتارهای بر محور اخالق فرهنگ و اعتماد مورد رهبری

 .33-2 ،(31) 2 ،ایران
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 رفتار بر ای حرفه تعهد و اخالقي گیری جهت تأثیر بررسي(. 2210) .منیر، رهني جفایي ؛محمدرضا ،زاده عباس  .1

 ایران. حسابداری سراسری همایش سود. نهمین مدیریت

مه کارشناسي نا پایانگیری حسابرسان،  (. بررسي رابطه بین مسائل اخالقي با تصمیم2213) عسکری مرتضي.  .20

 واحد شاهرود.  مي. دانشگاه آزاد اسالارشد

 گیری اخالقي (. عوامل موثر بر تصمیم2210. )سحر سپاسي محمد ،خاني موسي علي ،ثقفي ساسان ،مهراني  .22

 .31-22(، 2) 6فصلنامه اخالق در علوم و فناوری؛ حسابداران رسمي ایران، 
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