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موسسات  در به واسطه فرهنگ اخالقي رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانكاهش  بر رهبري اصيلابعاد تاثير 
  حسابرسي

  2، حبيب اهللا دهقان،*1فرشته فيض آبادي
  دار مكاتبات)(عهدهواحد پرديس، دانشگاه آزاد اسالمي، پرديس، ايران استاديار، گروه حسابداري،  1

  مربي، گروه حسابداري، واحد مالرد، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران 2
  1398آبان ماه  ، پذيرش:1398آبان ماه ، اصالحيه: 1398آبان ماه تاريخ دريافت: 

  

  كيدهچ
گونه رفتارها انجام شده هاي چنداني درباره عوامل موثر بر ايناند. اما پژوهشرفتارهاي غير اخالقي سرزنش كردهبسياري، حسابرسان مستقل را بدليل بروز 

و ابزار يكي از عوامل موثر ، سبك رهبري موسسات حسابرسي است. اين پژوهش تاثير ابعاد رهبري اصيل را بر فرهنگ و رفتار حسابرسان بررسي مي كند  است.
مي ها ي آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را حسابرسان رده باال در موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران گردآوري داده

و  جزئي مربعات رويكرد كمترين بايابي ساختاري هاي پژوهش از معادله. براي تجزيه و تحليل مدل مفهومي و فرضيهانجام شده است. 1398در سال باشد كه 
دهد كه نه تنها ابعاد رهبري اصيل(شفافيت رابطه، رعايت اخالق نهادينه شده، تحليل هاي پژوهش نشان مياست. نتايج حاصل از يافته انجام شده PLSافزار نرم

بصورت غيرمستقيم نيز به واسطه فرهنگ  جامع اطالعات و خودآگاهي) و فرهنگ اخالقي بر رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي تاثير دارند، بلكه ابعاد رهبري اصيل
ان و اخالقي موسسه بر رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي تاثير گذار است. بنابراين پژوهش حاضر بيانگر اين مطلب است كه سبك رهبري و خصوصيات مدير

ود كه براي كاهش و كنترل رفتارهاي ناكارآمد شفرهنگ حاكم بر موسسه در بروز رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي تاثيرگذار است. در نتيجه پيشنهاد مي
  رهبري و فرهنگ اخالقي موسسات داشته باشند. حسابرسي، مسئوالن امر توجه بيشتري به شيوه

 رهبري اصيل، فرهنگ اخالقي، رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان.: هاي اصليواژه

 
  قدمهم - 1

ها و رسواييهاي اخير، موسسات حسابرسي، با توجه به در سال
اند. حسابرسي هاي متعدد در كسب و كار مورد سوال قرار گرفتهشكست

مبنايي معقول براي ارزيابي صادقانه از كيفيت اطالعات مندرج در 
هاي  مذكور در اختيار آورد. صورتهاي  مالي فراهم ميصورت

ه به گيرد. لذا توجكنندگان قرار ميسهامداران، بستانكاران و ساير استفاده
اهميت بيشتري يافته است. فروپاشي  ،اي حسابرسانهاي حرفهمسئوليت

نفعان منجر شده گذاران و ذيهاي بزرگ به زيان بسياري از سرمايهشركت
است. بنابراين بررسي و بازنگري مسائل حرفه حسابرسي به ويژه رعايت 

خاطر نشان ) 2005( 1راك نس .]17[اي تاكيد شده استاخالق حرفه
هاي ، بسياري از موسسات بزرگ حسابرسي در جهان گزارشكندكهمي

هاي اوليه هاي مالي در  سالرسوايي اند. صحبت ازنادرست صادر كرده
قرن حاضر حسابرسان را به ستوه درآورده است. رئيس كميسيون بورس و 
اوراق بهادار، ويليام دونالدسون اظهار داشته است كه بسياري از 

توسط مديران صادق و فداكار اداره شده  ييگ آمريكاهاي بزرشركت
اند و اخالقي قرار گرفتههاي غيراست. با اين حال، آنها تحت تاثير محيط

وي جامعه تاثير منفي ها و هم بررها هم بر روي  سازماناقدامات آن
ها ناچار به انجام اقدامات وسيع و بنابراين سازمان. ]31[گذاشته است

وجه اخالقي بايست مي جلب افكار عمومي هستند كهگسترده براي 
تر باشند، بزرگ  هاسازمان را حفظ نمايند. گفتني است كه هر چه سازمان

اخالقي، محيط بايد حساسيت آنها نيز به اين مسائل بيشتر باشد. رفتار غير
  و موجب  كندميكسب و كار را بر ضد سازمان تحريك 
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كاركنان به  همچنين .اخالقي استغير رفتارهاي اصلي بروز منشاٌ
 و رهبري يافته مانند رسميت اخالقي اصول ،ناآشكار پنهان و هايشكل

 هانامه آيين آن مانند آشكار و صريح اشكال نسبت به سازماني را فرهنگ
  .]2[دانندمي ترموثر اخالقي رفتار دهيشكل اخالقي در هايكميته و

نمايند كه حرفه ) اين موضوع را مطرح مي2008و همكاران ( 1جنكينز
را به  ي اين حرفههاها و مسئوليتحسابرسي در تالش بوده تا بتواند نقش

ها و آنچه هويت فرهنگي نفع عموم مردم به سرانجام برساند و مسئوليت
دهد، تعريف كند. آنها معتقدند كه اگرچه شواهد ها را تشكيل ميشركت

ها  بدست آمده، اما ارتباطي بين نوع تجربي كمي در مورد فرهنگ شركت
اري كيفيت حسابرسي وجود دارد كه براي حرفه حسابد و رهبري، فرهنگ

  .]24[مردم از اهميت بااليي برخوردار است عمومو 

  مساله پژوهش - 2

اجرا ها  بهمديريت كه بايد در همه شركتدر خصوص  رايجهاي پژوهش
وكار امروزي سايه افكنده شود. فضايي بر كسبدرآيد، با رهبري آغاز مي

كند. يكي از اين تغييرات، است كه آن را دستخوش تغييراتي سريع مي
كنند رهبري است. رهبران به كاركنان كمك مي تبديل وظيفه مديريت به

اندازهاي شركت، عمل و رفتار كنند. رهبران روحيه افراد را براساس چشم
شوند كاركنان هرچه بيشتر خود را با مديريت بخشند و باعث ميارتقا مي

 رفتارهاي همچنين .تطبيق دهند و اهداف شركت نيز بهتر حاصل شوند

 مؤسسات هايي برايمشكالت و نگراني موجب ،2حسابرسي ناكارآمد

 .دارد بيشتري نياز هايتحليل و تجزيه به و است شده حسابرسي
 كارايي كاهش سبب دوره حسابرسي، طي در ناكارآمد حسابرسي رفتارهاي

 را كيفيت حسابرسي رفتارها اين شود.مي حسابرسي آوري شواهدجمع در
 ها،سازمان رفتار تحليل و تجزيه امروزه در دهند.مي قرار تأثير تحت

 بيروني نماد .است الزامات از يكي هاي اخالقيارزش و اخالق به پرداختن

 جمع حاصل خود كه دهدمي تشكيل آنها اخالقي رفتارهاي را هاسازمان

 يافته بروز و ظهور ها،سازمان آن در كه است اخالقي هاي گوناگونارزش

 دستيابي براي را خود كاركنان بتوانند آنكه براي هاسازمان رهبران .است

 باشند پايبند اخالقي اصول به سازند، بايد متقاعد مشترك هدفي به

 .]5[دهند نشان رفتار ملموس راه از اخالقيات، به را خود بودن ومتعهد
 از بيشتر حتي امروز حسابرسي مؤسسات كه نمود توجه نكته اين به بايد

 فرهنگ توسعه با آنها رهبران بفهمند كه چگونه رفتار دارند نياز ديروز

است. در نهايت، با توجه به ارتباط ميان رهبري،  ارتباط در اخالقي
فرهنگ و نياز به بهبود كيفيت حسابرسي، اين مطالعه به بررسي رابطه 

بين رهبري اصيل، فرهنگ اخالقي در مؤسسات حسابرسي و رفتارهاي 
  پردازد. مي ناكارآمد حسابرسان

  و پيشينه پژوهش نظري مباني - 3

اي منجر به چندين رسوايي مالي و شكست در كسب و كار حرفهرفتار غير
شده است. بسياري، حسابرسان مستقل را براي عدم گزارش تقلب و 

 حسابرسي اند. موسساتاشتباهات در گزارشات حسابرسي سرزنش كرده
 دريافت حق الزحمه آنها از و شوندمي دعوت بكار صاحبكاران توسط

 تامين عموم منافع كه نمايند عمل صورتي به دارند مسئوليت اما كنند،مي
 اخالقي اصول رعايت مستلزم عمومي منافع از پاسداري و شود. حفاظت

 اخالقيمديران موسسات حسابرسي بزرگ مجبورند تا محيطي  .باشدمي
در موسسات 3رآمد حسابرسانرفتارهاي ناكارا به عنوان ابزار باز دارنده 

رفتار حسابرس يك  -1رواج دهند. اين نظر بر دو فرض استوار است: 
رفتار كاركنان از فرهنگ  -2 است. 4كيفيت حسابرسي عامل موثر در

 اين به پذيرد.بايدايجاد شده توسط مديران و رهبران تاثير مي اخالقي
 موسسه يك در شاغل حسابرسان رفتار كه نمود توجه اساسي نكته

 آنها رفتار همچنين و است حسابرسي معيارهاي كيفيت از يكي حسابرسي
 سازماني و فرهنگ گيردمي قرار موسسه آن سازماني فرهنگ تاثير تحت
پذيرد. با اين حال مي تاثير حسابرسي موسسه يك رهبري شيوه از نيز

شواهد تجربي كمي در مورد فرهنگ موسسات حسابرسي وجود دارد و 
هاي كمتري درمورد مديران و كيفيت كار حسابرسي در پژوهشحتي 

   .]24[موسسات حسابرسي انجام شده است
توانند بر روي رفتار كاركنان خود از طريق موسسات حسابرسي مي

استخدام، آموزش و حفظ مديران و شركا اثر بگذارند. با توجه به نياز 
سي، مدير موسسات حسابرسان به عملكرد اخالقي در هنگام انجام حسابر

اي از استانداردهاي اخالقي را كه كيفيت حسابرسي حسابرسي بايد نمونه
دهد، مورد هدف قرار داده و آن را به عنوان پايه و اساس را ترويج مي

 محيط كه نمود نكته توجه اين بر فرهنگ سازماني خود بكار برند. بايد
 كيفيت و حسابرسان رفتار بر آن رهبري شيوه و موسسه يك سازماني

 ي حسابرسيموسسه يك مديران بنابراين. ]24[است گذار حسابرسي تاثير
 رفتارهاي انجام در آنها كاركنان نمايند تا ايجاد را دارند محيطي مسئوليت
مديران)  و شركا(موسسات حسابرسي مديران شوند. تشويق اخالقي
دهند تا  قرار آزمون و بررسي مورد را خود رهبري هايسبك بايستي

مشغول به  آنها موسسه در كه حسابرساني ديدگاه و مشاهده نمايند تصور
  است. درباره آنها چگونه كارند

Jenkins 1  

Dysfunctional Behaviors 2 
Dysfunctional Audit Behaviors3   

Audit quality4  
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، سازمان بايد يك رهبريكند كه براي اجراي ) ادعا مي2004( 1شاين 
استراتژي براي اجراي اهداف خود داشته باشد. مدير با توجه به آنچه كه 

گيري ميزان نمايد ، بايد استانداردهايي براي اندازهشاين مطرح مي
به اهداف خود داشته باشد. و در نهايت بايد برخي از راه هاي  يابيدست

نياز از آنها ها را بداند تا در صورت مورد نياز براي اصالح يا تغيير استراتژي
حال چگونه سبك رهبري و فرهنگ اخالقي موسسات  استفاده كند.

عوامل متعددي بر  ممكن است رفتار حسابرسان را تحت تاثير قرار دهد؟
رفتار حسابرس تأثير دارد. يكي از اين عوامل، فرهنگ اخالقي مؤسسات 

رهبران از طريق عملكرد خود، بر فرهنگ  بطور كلي حسابرسي است.
گذارند. اين عامل بر اهداف قي سازمان يا جو اخالقي تأثير مياخال

  .]18[سزايي دارد سازماني و رفتار اعضاي سازمان تأثير به
 از يكي حسابرسي موسسه يك در حسابرسان رفتار اينكه به توجه با

 مختلفي عوامل تاثير تحت آنها رفتار و حسابرسي است كيفيت معيارهاي
 مديران موسسه رهبري سبك و موسسه اخالقي فرهنگ همچون

 يك سبك رهبري از نيز اخالقي فرهنگ و گيردمي قرار حسابرسي
 موسسات فرهنگ با رابطه در پذيرد. ومي تاثير حسابرسي موسسه

 بر موسسات اين اخالقي فرهنگ و مديران تاثير چگونگي حسابرسي و
مطالعه حاضر تاثير  لذا دوجود دار اندكي تجربي شواهد حسابرسي كيفيت

را و سپس رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي بر فرهنگ   ابعاد رهبري اصيل
در اين قسمت، نخست به تعريف رهبري اصيل  .مورد بررسي قرار مي دهد

سپس رفتارهاي ناكارمد حسابرسي و فرهنگ  پردازيم.و ابعاد آن مي
در انتها به تببين قرهنگ اخالقي در موسسات  شود.اخالقي تشريح مي

  .شودحسابرسي و ارتباط آن با رهبري اصيل پرداخته مي

  اصيلرهبري  -3-1
وابستگي رهبري به  موضوعچندين سال قبل از  2تئوري رهبري اصيل

تئوري رهبري اصيل  ظهور پيدا كرده است. ،اخالق و رفتار مثبت سازماني
. ترين نظريه در زمينه رهبري عنوان كردكاملتوان جامع ترين و را مي

، روراست يخودآگاههاي ي است كه ويژگيرهبري اصيل رفتار و نگرش
بودن با كاركنان، تصميم گرفتن براساس استاندارهاي اخالقي دروني شده 

گرايانه همه اطالعات مربوط شامل نظرات و  و قادر بودن به تحليل واقع
اعتماد و احترام  را در بر دارد و از اين طريق پيشنهادهاي مخالف كاركنان

 رهبران اصيل انگيزش دروني كاركنان را باال مي برند. كاركنان را باال مي
برند، انگيزش دروني براي خالقيت حياتي است، زيرا يك شخص 
برانگيخته شده از درون مايل است تا فردي كنجكاو و يادگيرنده، از لحاظ 

مايل به ريسك كردن و مقاوم در زمان رويارويي با موانع،  ، ذهني منعطف
رهبران اصيل از طريق تبادالت اجتماعي مثبت  چالشها، و فرصتها باشد.

ممكن است باعث شوند كاركنان با عالقه بيشتري كار  كاركنانشانبا 

ول چند سال اخير به پژوهش در خصوص رهبري اصيل در ط. ]27[كنند
گرا و اخالق رهبري شكل گرفته مثبتشناسي انهاي روموازات پژوهش

اصالت در واقع به ميزان صداقت فرد نسبت به رابطه با خودش 		است.
اصالت به عنوان شناخت و تسلط بر تجارب، افكار، 	.همچنين، اشاره دارد

 يك داشتن و خود، شناخت			احساسات، نيازها، ترجيحات يا عقايد خود،
رهبري اصيل به شرح ذيل  ابعاد .]13[است شده تعريف واقعي خود

  شوند:تعريف مي
 كند كه تا چه حد رهبر به كاركنان شفافيت رابطه: بيان مي

دهد و وي تا چه اندازه شفاف و باز عمل خود آزادي عمل مي
گذاري اطالعات و بيان شفافيت به واسطه اشتراك كند.مي

افكار و احساسات حقيقي، اعتماد متقابل را بهبود 
 .]17[دبخشمي

 تا چه حد مدير براي باال بردن شده نهياخالق نهاد تيرعا :
هاي در حقيقت جنبه كند.استانداردهاي اخالقي تالش مي

هـاي منعكس كننده تعهد رهبـر بـه ارزش ،دروني اخالق
 .]21[اشد بمحوري اخالق مي

   تحليل جامع اطالعات: تا چه حد مدير قبل از
ها و نظرات كاركنان را مد نظر ديدگاه ،هاي مهمگيريتصميم
رهبري كه به طور فعال در جستجوي بازخورد از  دهد.قرار مي

ري نسبت به كار خود و روابط خود با تافراد است، حس قوي
 . ]16[مافوق، همكاران و پيروان خود دارد

 ندازه رهبر از نقاط قوت و كند كه تا چه اخودآگاهي: بيان مي
ت و نظر ديگران در مورد وي چيست و گاه اسآضعف خود

خودآگاهي به رهبران  گذارد.چگونه او بر ديگر كاركنان اثر مي
ها، و منابع را به طور هدفمند كند تا انرژي، فعاليتكمك مي

و رهنمودهايي نيز براي  كار گيرندبراي توسعه بيشتر خود به 
 اثر بخشي بيشتر كاركنان در زمينه بهبود، توانمندسازي و

اين خودآگاهي رهبران سبب 	كند.دادن اختيار به آنها ارائه مي
رشد و توسعه شخصي قرار گرفته و از 			شود كه در مسيرمي

 .]19[بازخوردهاي كاركنان در سازمان استقبال كنند

 حسابرسيرفتارهاي ناكارآمد  -3-2

كه ناشي از اعمال اي است حرفهرفتار غير ،حسابرسيناكارآمد  رفتارهاي 
رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي  .حسابرسان در طي دوره حسابرسي است

شود. به عنوان اقداماتي است كه باعث كاهش كيفيت حسابرسي مي
در جمع آوري شواهد  كارايياهش ك سببهمچنين اين اقدامات 

  شود. حسابرسي مي
 Schein 1 

Authentic Leadership Theory 2  
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اين رفتارها كيفيت حسابرسي را تحت تأثير قرار داده و نيز به اعتبار حرفه 
رفتارهاي ناكارآمد اجزاي در اين مطالعه . ]12[كند خدشه وارد مي

  باشد:موارد زير ميشامل  حسابرسان

دهي مدت گزارشمنظور از كم: دهي مدت حسابرسيگزارشكم -3-2-1
است كه زمان مورد نياز براي انجام عمليات  وضعيتي، يحسابرس

بيني شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم حسابرسي، بيش از زمان پيش
   .]8[باشدبه انجام كار در زمان تعيين شده مي

: وقتي كه حسابرس نتواند از نزديك رسيدگي سطحي به مدارك -3-2-2
و در  ،... بپردازد و ها و مدارك موجودي، دفاتربه بررسي فاكتورها، حواله

  نمايد .هاي حسابرسي مشكل ايجاد ميرويهاجراي 

 هاخاتمه زود هنگام رسيدگي: هاخاتمه زود هنگام رسيدگي -3-2-3
هاي حسابرسي نيازمند آزمون حسابرسي دهد كه كاربرگزماني رخ مي

وسيله رويه حسابرسي ديگري نيز پوشش داده نشده است، به بوده و به
ديگر، مدارك و شواهد مربوط به زمان انجام كار كامل شده در عبارت 

  حالي كه كاري انجام نشده است.

آيد كه : زماني بوجود ميپذيرش توضيحات ضعيف مشتري -3-2-4
حسابرس از مشتري جزئيات بيشتري در مورد يك معامله، وقايع و موارد 

اساس را نمايد، مشتري توضيحات ضعيف و بيمورد عالقه خود سوال مي
پذيرد. به عنوان مثال ارائه نموده و حسابرس به سادگي آن را مي

نمايد و مشتري چنين پاسخ حسابرس در مورد يك معامله سوال مي
دهد كه ما هميشه اينگونه عمل مي نماييم پس بايستي درست باشد و مي

يا اينكه مدير دستور داده اينگونه عمل نماييم، و حسابرس اينگونه 
آوري مدارك و داليل بيشتر و قابل اتكا به عنوان ا را بدون جمعپاسخه

  پذيرد.شواهد كافي مي

كه حسابرس : زمانيعدم كسب دانش حسابداري به هنگام نياز -3-2-5
اطالعات و دانش كافي در مورد اصول پذيرفته شده حسابداري ندارد و 

مورد نظر  كه در كارنمايد در حاليسعي بر افزايش اطالعات خود نمي
  شديداٌ به كسب آن نيازمند است.

انجام كار كمتر از آنچه كه در بودجه در نظر گرفته شده است:  -3-2-6
انجام كار كمتر از آنچه كه در بودجه در نظر گرفته شده بيانگر كم كاري 

در نظر ها زمان معقول براي انجام رسيدگيحسابرس بوده، زيرا در بودجه، 
پذيري و عدم تعهد حسابرس به دليل عدم مسئوليتگرفته شده است اما 

  كند.ها را اعمال نميزمان الزم براي رسيدگي

: هنگامي كه حسابرس تخصيص ساعات كاري به موارد ديگر -3-2-7
ساعات انجام شده بر كار را، به مشتري مورد نظر تخصيص نداده و آن 

صاص داده شده زمان را تحت عنوان كار اداري، آموزش و يا به زمان اخت
  .]31[كندبه مشتري ديگر گزارش مي

  موسسه اخالقي فرهنگ - 3-3
اســـت، با  هاي زيادي شـــدهراي ارائة تعريفي از مفهوم فرهنگ تالشب

هنوز هم بســـياري از انديشـــمندان و صاحبنظران با اين وجود 
 داق و مسائل فرهنگ عمومي روبهصهاي زيادي دربارة مفهوم، مپيچيدگي

فرهنگ مجموعه اين است كه  رو هستند. يكي از تعاريف مهم فرهنگ
اي اســت كه شــامل معارف، اعتقادات، هنرها، صــنايع، فنون، پيچيده

تمام عادات و رفتارهايي است كه فرد عضو جامعه، از و اخالق، قوانين، 
ه گيرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتي را بر عهدجامعه خود فرا مي

اي از باورهــا و فرهنگ ســازماني در قالب مجموعه. بطور كلي ]7[دارد
هاي مشــترك بر نحوه انديشــيدن و رفتــار اعضاي ســازمان اثر ارزش
تواند سرچشــمه حركت و پويايي يا مانعي در راه گذارد و ميمي

  .]10[پيشــرفت بشمار آيــد
رهنگ و بقا را به چالش معتقد است مطالبي كه ساخت ف) 2004(شاين 

دروني آن  عواملكشاند شامل انطباق با تغيير محيط خارجي، تركيب مي
آن براي ادامه بقا و در نهايت تطابق با آن  ظرفيتبه منظور تضمين 

  .]28[است
با توجه به نياز حسابرسان به عملكرد اخالقي در هنگام انجام حسابرسي، 

اي از استانداردهاي اخالقي را كه مدير موسسات حسابرسي بايد نمونه
آن را به عنوان ،  مورد هدف قرار داده و دهدمي ارتقاكيفيت حسابرسي را 

گيري فرهنگ شكل. ]31[ پايه و اساس فرهنگ موسسه خود بكار برند
 دارد. ه داليل به وجود آمدن سازمان و جايگاه آن در جامعهب بستگي

 سازمان آينده و خود كار از كاركنان تصوير و تالش به ،عوامل موفقيت آن
فرآيند و مديران ارشد نقش اساسي در  گذارانبنيان بستگي دارد.

ها، اهداف و رفتار كنند. اصول اعتقادي، ارزشايفا ميآن گيري شكل
بوده، اين  موسسهكنندة نوع انتظارات حال و آيندة  مشخص مديران

منتقل  سطوح پايينبه كاركنان سطوح باال اعتقادات و رفتارها توسط 
 موسسهدر حفظ و نگهداري يك فرهنگ در  كليدي سه عامل .شودمي

   :اين سه عامل عبارتند از است،مؤثر 
كساني به استخدام  شود تا: در اين مرحله سعي ميو انتخاب گزينش-

 .باشند تشكيالت موسسهدرآيند كه متناسب با  موسسه
از طريق گفتار و  و شركا سطوح باال: مديران موسسه يو شركا انمدير -

پس از كه كنند ، هنجارها و معيارهايي را ارائه ميو نوع عملكردشان كردار
 گيرد.هاي موسسه را فرا ميتمام قسمت ،طي سلسله مراتب
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خو  موسسهپذيري: مسئله مهم اين است كه افراد با فرهنگ جامعه -
 .بگيرند و آن را رعايت نمايند

  فرهنگ در حرفه حسابداري و حسابرسي -3-3-1
ها، تفعـاليتي است كه تحت تاثير برداش و حسابرسي، حسـابداري

هاي مربـوط بـه نحـوه بكـارگيري مفاهيم و تفسيرها و قضاوت
توسط عوامل محيطي و بطور  اين حرفهگيـرد. قـرار مـياسـتانداردها 

فرهنگ از طريق هنجارها و  .گيـرديخاص فرهنگ، تحـت تـاثير قـرار مـ
حسابداري را تحت تاثير قرار  هاي، رويهحرفههاي حـاكم بر اعضاي ارزش
باعـث  امروزهاي فرهنگي مختلـف در دنيـاي وجود گروه. ]20[دهـدمي

 موجودهاي متفاوتي در مورد روابط و مفاهيم ها و قضاوتايجـاد برداشت
نسبي بودن فرهنگي حسابداري، يكنواختي و هماهنگي در  .خواهـد شـد

قضاوت، تفسير و بكارگيري استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را تحت 
بنابراين كسب شناخت از چگـونگي تـاثير  .]14[دهدميتاثير قرار 
  رفتار حسابرس ضروري خواهد بود. فرهنـگ بـر

  اخالقي اصيل با فرهنگ رهبريارتباط  -3-3-2
رهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در ف

قلمرو رفتار سازماني راه يافته است. به دنبال نظريات و تحقيقات جديد 
مديريت، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يكي  زمينه در

شناسان، مديريت را تشكيل داده است. جمعيت اصلياز مباحث 
شناسان و اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث شناسان، روانجامعه
هاي پژوهشها و نظريه ،و در شناسايي نقش و اهميت آن اندداشتهمهم 

 حل مسائل و مشكالت مديريت به كار گرفته و در آمدهزيادي بوجود 
بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشور  طوريكه . بهشده است

ژاپن در صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني 
  .]6[است

كه در سازمان خود تمايل به تكامل  انيرهبرطبق نظر برخي انديشمندان، 
 از لحاظ فرهنگيسازمان براي اينكه  رازيترند. وفقفرهنگ خود دارند م

آرماني رهبران در نقش  رفتارنياز دارد. رهبري توانمند به  شود، فتهيرذپ
به د، و كنكاركنان تبديل مي چشمي مناسب در يخود، آنها را به الگوها

اندازهاي سازمان را بهبود دهند و به دنبال مشكند تا چكمك مي آنها
ي در سازمان باشند. اين نوع از رهبران، كاركنان را القاخانجام وظايف 

هبري اصيل، يك ر .]15[موازين اخالقي را رعايت كنندكنند تا يق ميشوت
هاي روانشناختي مثبت و جو اخالقي باشد كه از ظرفيتالگوي رفتاري مي

 مثبت سازماني منتج شده است. بنابراين فرهنگ و هنجارهاي پذيرفته
رهبران بايد  .تواند بر اجراي آن تأثير گذار باشدوسيله افراد ميشده به

هاي موسسه تاثير بدانند هرگونه گفتار و كردار بر فرهنگ و ارزش
  گذارد، بدون آنكه خود متوجه تاثير آن باشند.مي

كنند، بدين طريق يك نوع توافق رهبراني كه فرهنگ موسسه را كامل مي 
ها و هماهنگ نمايند . اين رهبران شنوندهيكنواخت را ايجاد مي

كننده روابط با ديگران عمل هاي خوبي هستند و به عنوان تسهيلكننده
هاي اخالقي قابل توافق ايجاد كنند. همچنين آنها فرهنگ يا ارزشمي
اي، عالوه بر نظارت بر كار توانند با تشكيل كميتهيند . رهبران مينمامي

هاي اخالقي آنها نيز نظارت نمايند. رهبران حسابرسان بر فرهنگ و ارزش
هاي مرتبط هايي را براي كاركنان ايجاد نمايند تا فعاليتتوانند مكانيزممي

هاي د آيين نامهتوانند با ايجابا اخالق را اعالم نمايند. رهبران نيز مي
هاي اخالقي را تعريف و همچنين مسئوليت اخالقي، فرهنگ و ارزش

همچنين موسسه در خصوص كيفيت كار حسابرسي را بيان نمايند. 
توانند مالحظات هاي آموزشي در موسسه ميرهبران با ايجاد برنامه

اوهمان  و گسوانبرا اسو .]5[هندها را شرح دگيرياخالقي در تصميم
و فرهنگ رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي ارتباط بين  )، به بررسي2013(

رفتارهاي  و اخالقي پرداختند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه بين فرهنگ
نظرسنجي  اساس بر آنهامعنادار وجود دارد.  ارتباطي ناكارآمد حسابرسي

 به در عمل، موسسات كه نمودند گزارش حسابرسان انجام دادند، از كه
موضوع را  اين كه پاسخ دهندگاني و هستند غيررسمي ميانبرهاي نبالد

به رفتارهاي  ارتكاب احتمال اند كهمي كرده كار جايي در بيان كردند،
 رود كهمي انتظار بنابراين، .است بوده بسيار باال ناكارآمد حسابرسي،

رفتارهاي ناكارآمد  حسابرسي  معكوس با ارتباطي اخالقي،  فرهنگ
  .]29[باشد داشته ي، دهي مدت حسابرسگزارشكم خصوصاٌ

به بررسي رابطه بين  )2010(يني و همكاران اوسدر پژوهشي ديگر 
ناكارآمد و انگيزه حسابرسان براي انجام رفتارهاي  اخالقيفرهنگ 

در  اخالقيحسابرسي پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد فرهنگ 
 اخالقي غيرسازمان تاثير بااهميتي بر انگيزه حسابرسان به انجام رفتارهاي 

قوي دارند،  اخالقيبه اين صورت كه در موسساتي كه فرهنگ  .دارد
  .]30[شوندحسابرسي مي ناكارآمدحسابرسان كمتر درگير رفتارهاي 

ناكارآمد ) در تحقيقي با عنوان پذيرش رفتارهاي 2012پاينو و همكاران(
حسابرسان و تغيير آنها و  توسط حسابرسان، به بررسي رفتار ناكارآمد

همچنين رابطه آن با كاهش كيفيت خدمات حسابرسي پرداختند. نتايج 
پژوهش آنان حاكي از اين است كه حسابرساني كه رفتارهاي ناكارآمد از 

بيشتري به گرا هستند و همچنين تمايل دهند، افرادي برونخود بروز مي
  .]26[تغيير شرايط كاري خود دارند

  
  
  

Sweeney et al 1  
Paino 2  
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 تجزيه و تحليل نظرسنجيكه از   )2011دانگ و همكاران(پژوهش نتايج 
اين موضوع است كه  بدست آمد، بيانگر ابرسينفر سرپرست حس 120

بسياري از مديران موسسات حسابرسي سطوح بااليي از ساختارهاي 
رهبري اصيل(شامل شفافيت رابطه ، رعايت اخالق نهادينه شده ، 
خودآگاهي و تحليل جامع اطالعات) را به كار مي گيرند. نتايج پژوهش 

اين است كه بين رهبري اصيل و فرهنگ اخالقي  نيز حاكي ازآنها 
 .]17[ماني همبستگي وجود داردساز

 سازماني فرهنگ خود را بر روي تأثير مطالعات (2001) همكاران و كيسي
 آنها اظهار داشتند كه اثر بالقوه دادند. انجام ناكارآمد حسابرس رفتار بر

نمايد. همچنين مي توجيه را حسابرس ناكارآمد رفتار بر اخالقي فرهنگ
 در غيراخالقي رفتارهاي كنندهتعيين مهم عوامل سازمان از اخالقي فرهنگ
  .]16[است شده گرفته درنظر ها،سازمان

هاي چنداني درباره موضوع اين مقاله انجام نشده است. در ايران پژوهش
نستعين و ها مربوط به يكي از اين پژوشهاي بعمل آمده، طبق بررسي

 درخصوص ارشد حسابرسان ديدگاه بررسيبه  است كه )1395هوشمند(

آنان در  غيركاركردي رفتارهاي بر ساير سازمان اصيل رهبري تأثير
 با بكارگيري رگرسيون موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي

 بين معناداري . نتايج پژوهش حاكي از اين است كه رابطهانجام شده است

 رفتارهاي معيارهاي با حسابرسان وسيلةاصيل به رهبري درك

  .]11[ندارد وجود حسابرسان غيركاركردي
رابطه بين رهبري مورد  ) به بررسي1391رويايي و همكاران( در پژوهش

كاهنده كيفيت  اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور با رفتارهاي
 است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه حسابرسان پرداختهحسابرسي 

عضو حسابرسي  اجرايي در سطح ارشد و سرپرست شاغل در موسسات
و سازمان حسابرسي مي باشد. داده هاي  جامعه حسابداران رسمي ايران

همبستگي پيرسون  هاي پژوهش با استفاده از ضريبحاصل از پرسشنامه
و تحليل رگرسيون چند متغيره مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي 

رفتارهاي كاهنده كه  حاصل ازآزمون فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد
رهبري و فرهنگ سازماني اخالق  رسي تحت تاثير شيوهكيفيت حساب

موسسات  محور و فرهنگ سازماني اخالق محور تحت تاثير سبك رهبري
  .]4[حسابرسي قرار مي گيرد

الزم به ذكر است كه پژوهش حاضر از يك طرف، ابعاد رهبري اصيل را بر 
رار رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان به عنوان متغير وابسته مورد بررسي ق

به عنوان متغير ميانجي در رابطه  فرهنگ اخالقي موسسه نقشداده و 
بر رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي ديده شده است، در بين رهبري اصيل 

اي) نهايت رهبري اصيل به واسطه فرهنگ اخالقي(به عنوان متغير واسطه
يابي ساختاري و معادله با استفاده ازبر رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان 

شده  ارائه) 1بصورت يكپارچه به شرح مدل استخراج شده در شكل (

نيز بصورت متغير مستقل ي قبل در سالهاپژوش رويايي و همكاران  است. 
بدون دخالت همزمان فرهنگ اخالقي با بكارگيري رگرسيون  ،و وابسته

انجام شده است. در صورتيكه پژ.هش حاضر با در نظر گرفتن اينكه اگر 
فرهنگ همزمان مدير داراي ويژگيهاي مربوط به رهبري اصيل بوده و نيز 

رفتارهاي ناكارآمد كاهش خواهد آيا اخالقي باال را در موسسه رواج دهد، 
مربوط به  نيز پژوهشهاي پيشينو ، بررسي شده است. ر؟يافت يا خي

تغييرات مديريتي،،  همچنين امكان دارد كه بوده است. قبلهاي سال
ايجاد شده باشد بنابراين اين مطالعات  در طول زمان و فرهنگي اجرايي

به عنوان  نمايد.ميتفاوتها و تشابهات با مطالعات قبلي را نيز مشخص 
و هوشمند نشان داده كه تفاوت معناداري بين  مثال پژوهش نستعين

كه هر چقدر رهبري اصيل و رفتارهاي ناكارآمد وجود ندارد درصورتي
مدير داراي ويژگيها و خصوصيات رهبري اصيل باشد، رفتارهاي ناكارآمد 
كاهش خواهد يافت و در پژوهش آنان، متغير فرهنگ در نظر گرفته نشده 

  است.
 رفتار بر زماني بودجه فشار ) تاثير1379مهراني (در پژوهش ديگر ،  

 نتيجه اين به را انجام داد و  نسبي تئوري عدالت تحت مستقل حسابرسان

 و مهمترين  دارد وجود نيز ايران اي درحرفه غير رفتارهاي بروز كه رسيد

 عدم و كافي نظارت عدم پروژه، فشار مدير زماني، بودجه فشار آن داليل

اي غيرحرفه رفتار بيشترين و باشدمي حسابرسي مراحل اهميت برخي
  .]9[باشدمي حسابرسي مراحل برخي از ندادن انجام به مربوط

 هاي پژوهشفرضيه- 4

طبق مطالعات انجام شده درباره ادبيات پژوهش و در نتيجه بررسي 
توان ارتباط بين سبك هاي خارجي و داخلي ميپيشينه موضوع پژوهش

رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي و نقش فرهنگ اخالقي در رهبري اصيل با 
بنابراين براي بررسي روابط متغيرها،  اين ارتباط را انتظار داشت.

 گردد:هاي زير تدوين ميفرضيه
 فرضيه اول -4-1

ارتباط  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانرهبري اصيل با ابعاد بين  - 1 
  معناداري وجود دارد. 

ارتباط  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانابطه با بين شفافيت ر  -1- 1 
  معناداري وجود دارد.

با رفتارهاي ناكارآمد  حسابرسي شده  نهياخالق نهاد تيرعابين   -2- 1 
  ارتباط معناداري وجود دارد.

ارتباط  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانتحليل جامع اطالعات با  بين -3- 1 
  معناداري وجود دارد.

  
Casey et al1  
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ارتباط معناداري  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانبين خودآگاهي با  -4- 1 
  وجود دارد.

  فرضيه دوم - 4-2
رهبري اصيل با فرهنگ اخالقي موسسات ارتباط معناداري ابعاد بين  - 1 

  وجود دارد.
بين شفافيت رابطه با فرهنگ اخالقي موسسات ارتباط معناداري  -1- 1 

  وجود دارد.
با فرهنگ اخالقي موسسات ارتباط شده  نهياخالق نهاد تيرعابين  -2- 1 

  معناداري وجود دارد.
بين تحليل جامع اطالعات با فرهنگ اخالقي موسسات ارتباط  - 1-3

  معناداري وجود دارد.
خودآگاهي با فرهنگ اخالقي موسسات ارتباط معناداري وجود  بين -4- 1 

  دارد.
  فرضيه سوم - 4-3
ارتباط  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانبين فرهنگ اخالقي موسسات با  - 1 

  .معناداري وجود دارد
 فرضيه چهارم - 4-4
بر  تاثير غير مستقيم رهبري اصيل به واسطه فرهنگ اخالقي -1

 دارد. رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان
بر  تاثير غير مستقيم به واسطه فرهنگ اخالقيت رابطه شفافي -1- 1 

  دارد.  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان
تاثير غير  به واسطه فرهنگ اخالقي شده نهياخالق نهاد تيرعا -2- 1 

  دارد.  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانبر  مستقيم
 تاثير غير مستقيم به واسطه فرهنگ اخالقيتحليل جامع اطالعات  - 1-3

  دارد.  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانبر 
بر  تاثير غير مستقيم به واسطه فرهنگ اخالقيخودآگاهي  -4- 1 

  دارد.  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان

 پژوهش شناسي روش - 5

بخشي از جامعه انتخاب و (پژوهش حاضر از جهت روش استنتاج، تحليلي 
هدف، تعميم نتايج نمونه به كل جامعه است) و از جهت طرح پژوهش، از 

صورت گرفته و ابزار اصلي نوع پيمايشي (پژوهش بر مبناي نظر سنجي 
روش هاي گردآوري اطالعات اوليه  .باشدمي) ها پرسشنامهگردآوري داده

اي و ميداني است. هاي پژوهش كتابخانهاي از روشدر اين پژوهش آميزه
اي، ادبيات موضوع و اي از طريق مطالعات كتابخانهدر روش كتابخانه

در روش شود. ميفراهم پژوهش، چارچوبي مناسب براي موضوع  پيشينه
ميداني پژوهش، از طريق پرسشنامه، اطالعات مورد نياز براي تأييد و يا 

  .گرددميهاي پژوهش گردآوري رد فرضيه

 هست چه آن مطالعه و توصيف به پژوهش اين در كه جايي آن از 
 است. توصيفي پژوهش يك هانوع داده لحاظ از بنابراين شود،مي پرداخته

مورد  هاي جامعهتوان  ويژگيمي توصيفي تحقيقات در چون طرفي از
 گردآوري براي پرسشنامه از و كرد ارزيابي پيمايش طريق از را مطالعه

 در با است و پيمايشي نوع از اجرا لحاظ نوع از شد، خواهد ها استفادهداده
 هدف در جامعه آن نتايج چون و است، مقطعي زمان، معيار گرفتن نظر
در  .است هاي كاربرديپژوهش جزو هدف لحاظ از شد، خواهد گرفته بكار

يابي هاي پژوهش از تكنيك مدلاي برازش مدل و آزمون فرضيهنهايت بر
 .شد استفاده خواهد 2و رويكرد كمترين مربعات جزئي1 معادالت ساختاري

آماري  افزارنيز از بسته نرم هاهاي تحقيق و ساير آزمونفرضيهبراي آزمون 
هاي اخير . در سالاستفاده شده است 3ل.پي.ال.اساس.پي.اس.اس و ايكس

) به عنوان PLSسازي معادالت ساختاري مبتني بر واريانس(، رويكرد مدل
جايگزيني براي رويكرد سنتي معادالت ساختاري مبتني بر كواريانس 

ده از مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. دليل اصلي استفا
هاي توزيعي و مقياس فرضتوان عدم نياز به پيشاين رويكرد را مي

هاي ، تناسب با نمونهپردازيبيني و نظريهگيري، اهداف پيشاندازه
  هايي ناسره و نامشخص بودن عوامل ذكر كرد.حلكوچك، عدم وجود راه

گيري سبك رهبري پرسشنامه رهبري اصيل ابزاري است كه جهت اندازه
داراي  مستقل پژوهش و متغيررهبري اصيل . ]13[ي شده است طراح
تحليل جامع "، "شده نهياخالق نهاد تيرعا"، "شفافيت رابطه" بعدچهار 

 باشد.مي (پرسش)دوازده گويه داراي واست  "خودآگاهي"و  "اطالعات
و با  بستهپاسخ هاي پيشنهادي براي ابعاد رهبري اصيل بصورت گزينه

در ضمن طرح شده است.  "هميشه"تا  "هيچ وقت"پنج پيوستار بين 
وابسته  متغيرو  موسسه "فرهنگ اخالقي" ايواسطه متغيرتاثير آنها بر 

در پرسشنامه بررسي شده است.  "رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي"
كنندگان خواسته شده تا ميزان فراواني رفتارهاي ناكارآمد از شركت

تان ارشد، سرپرستان و حسابرسان رفتارهاي ناكارآمد را در بين سرپرس
وابسته مدل  متغيررفتارهاي ناكارآمد حسابرسي . ]31[ارشد انتخاب كنند
هاي پيشنهادي براي گزينه باشد.داراي هفت گويه ميپژوهش است كه 

 "هميشه"تا  "هيچ وقت"و با پنج پيوستار بين  بستهپاسخ آن بصورت 
اخالقي موسسه از پرسشنامه گيري فرهنگ براي اندازهطرح شده است. 

 .]22[كه توسط هانت و همكاران 4هاي اخالقي شركتمقياس ارزش
  . است طراحي گرديده، استفاده شده

  
Structural Equation Modeling 1  
Partial Lwast Square 2 
Spss and XLPS 3 
Corporate Ethical Values Scale (CEV) 4  
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هاي اخالقي مدير و همچنين سياستهاي هاي اخالقي شامل ارزشارزش
باشد كه در برگيرنده فرهنگ رسمي و غير رسمي اخالقي در سازمان مي

اند كه اخالقي در سازمان است. بنابراين برخي از پژوهشگران نشان داده
گيري فرهنگ اخالقي سازماني تواند براي اندازهاين مقياس بطور موثر مي

اي مدل واسطه متغيرقي موسسه فرهنگ اخال. ]22[ ]19[مناسب باشد
 پژوهش است كه با چهار گويه هفت پيوستاري سنجش شده است

و  بستهپاسخ هاي پيشنهادي براي فرهنگ اخالقي موسسه بصورت گزينه
ضمن آنكه تاثير آن  باشد.با هفت پيوستار كامال مخالف تا كامال موافق مي

هاي مستقل متغيرو تاثير  رفتارهاي ناكارآمد حسابرسيوابسته  متغيربر 
ها بر اساس ادبيات پرسشنامه رهبري اصيل بر روي آن بررسي شده است.

پژوهش و بازنگري آن توسط مديران موسسات حسابرسي و مشورت 
  .اساتيد طراحي گرديده است

دهند. اين پژوهش را حسابرسان رده باال تشكيل مي آماري جامعه 
 ارشد و سرپرستان سرپرست ارشد، حسابرسانشامل  حسابرسان رده باال

ايران  رسمي حسابداران جامعه عضو حسابرسي موسسات در شاغل
دليل اصلي انتخاب اين گروه از رده شغلي اين است كه اين  .باشدمي

فرهنگ  و مديريت سبك با و دارند شده تثبيت هايينگرش و رفتارگروه 
قلمرو زماني  .دارند كامل آن آشنايي در شاغل حسابرسي موسسه اخالقي

براي انتخاب گروه نمونه از روش باشد. مي 1398اين پژوهش در سال 
  گيري تصادفي استفاده شده است.نمونه

در جامعه آماري توزيع به تعداد موسسات حسابرسي دويست پرسشنامه  
  و تعداد يكصد و پنجاه و هشت پرسشنامه سالم گردآوري شده است.

 هاي پژوهشيافته - 6

شناختي نمونه هاي فردي و جمعيتهاي آماري ويژگيشاخص - الف
و مردان  %27آماري پژوهش بصورت زير مي باشد: جنسيت:زنان با حدود 

  در نمونه آماري عضويت دارند.  %73با حدود 
گروه سني: گروه سني نمونه آماري با چهار سطح مشخص شده است.  

تا  28دارندگان سن بين  ،%20با حدود  سال 28دارندگان سن كمتر از 
و  %30با حدود  سال 35تا  32، دارندگان سن بين %31با حدود  سال 31

در نمونه آماري سهم دارند.  %19با حدود  سال 35دارندگان سن بيش از 
، دارندگان %46: دارندگان تحصيالت ليسانس با حدود تحصيالتسطح 

ت دكتري با و دارندگان تحصيال %53تحصيالت فوق ليسانس با حدود 
  در نمونه آماري سهم دارند. %1حدود 
تحصيلي: تحصيالت نمونه آماري با سه رشته مشخص شده است.  رشته

، دارندگان تحصيالت %89دارندگان تحصيالت حسابداري با حدود 

در نمونه  %4و دارندگان تحصيالت اقتصاد با حدود  %8با حدود  مديريت
 آماري سهم دارند. 

 مربعات يابي ساختاري و با رويكرد كمترينبا معادلهمدل پژوهش  -ب
 مجموعه دو با جزئي مربعات كمترين مسير جزئي بررسي شده است. مدل

است  شده بيروني مشخص مدل و دروني مدل خطي شامل: معادالت از
هاي (فرضيه مكنون متغيرهاي بين رابطه ساختاري به يا دروني كه مدل
 و مكنون متغيرهاي بين ارتباطبه  گيري اندازه يا بيروني مدل ) وپژوهش

   اختصاص دارد. (اعتبار و روايي) شده مشاهده نشانگرهاي
در اين مدل رابطه شش متغير پنهان طبق بررسي و آزمون شده است.  

است كه  80/0ر از هاي برازندگي مدل دروني و بيروني مدل بزرگتشاخص
گيري مدل پشتيباني كرده است ساختاري و اندازه از توانمندي بخش

 1ي براساس نمرات عاملي در جدول ماتريس ضريب همبستگ). 1(نمودار 
است كه رابطه بين  از اين مشخص شده است. ضرايب همبستگي حاكي

اصيل با فرهنگ اخالقي به صورت مثبت و رابطه بين ابعاد  رهبريابعاد 
رفتارهاي ناكارآمد به صورت معكوس اصيل و فرهنگ اخالقي با  رهبري
  است.
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 جدول (1): ماتريس همبستگي متغيرهاي مدل مفهومي مورذد مطالعه پژوهش

 متغيرهاي پژوهش

 خودآگاهي
شفافيت 

 رابطه

رعايت 
اخالق 
نهادينه 

 شده

تحليل 
جامع 

 اطالعات
رهنگ ف

 اخالقي

رفتارهاي 
 ناكارآمد

      1 خودآگاهي

     1 708. شفافيت رابطه

    1 520. 531. رعايت اخالق نهادينه شده

   1 557. 617. 560. تحليل جامع اطالعات

  1 369. 381. 459. 401. فرهنگ اخالقي

 1 640.- 505.- 559.- 572.- 568.- رفتارهاي ناكارآمد

3.896 3.8317 3.9489  ميانگين
0 

4.044
6 

4.737
3 

2.9442 

7724. 93902. 69023.  انحراف استاندارد
4 

.9376
5 

1.079
19 .76483 

  هاي پژوهشمنبع : يافته                          
  
  : 1هاابزار گردآوري داده اعتبار و روايي  -6-1

از آن جهت مهم است كه قضاوت در مورد  ،اعتبار و روايي ابزار گردآوري
سنجش شده انجام  هاييافته هاي پژوهش براساس دادهشواهد و تحليل 

 ابزار هر كه است هايياز جمله ويژگي رواييگيرد. بنابراين اعتبار و مي
. براي بررسي اعتبار ابزار باشد دارا بايد پرسشنامه بخصوص سنجش

و اعتبار  2آلفاي كرونباخ سنجش متغيرهاي پژوهش به دو شاخص:
هر دو روش اعتبار  هاي محاسبه شدهاستناد شده است. شاخص 3تركيبي
براي هر  ) 4"گلديستين رو-دلون"و  "آلفاي كرونباخ"(ضرايب سنجي

همساني دروني  است كه از وجود اعتبار 70/0شش متغير بزرگتر از 
. در بررسي حمايت كرده است (سواالت پرسشنامه)متغيرها هايگويه

روايي همگرايي  ،بار عاملي چند بخشي ،5بار عامليروايي به چهار شاخص: 
ها در ضرايب بارعاملي همه گويهصي استناد شده است. يو روايي تشخ

برخودار است و  70/0خود از مقادير مثبت و بزرگتر از  متغيرارتباط با 
معنادار  دهندهننشااست كه  96/1آماره نسبت بحراني همه آنها بزرگتر از 

  است. گيرياندازهبا متغيرهاي مورد ها گويهرابطه بودن 
بيشترين ضريب را با  متغيرهاي هر بارهاي عاملي چند بخشي گويه 

ها بيشتر است كه از متغيرهاي ديگر يكديگر داشته و از ضرايب گويه
ميانگين واريانس  روايي بارعاملي چند بخشي پشتيباني شده است.

وجود بيانگر است كه  50/0مدل بزرگتر از  متغيرهر شش  6اج شدهاستخر
(مجذور و در نهايت توان دوم همبستگي باشدميروايي همگرايي آنها 

  بين  هر شش  همبستگي)

اين وضعيت از كوچكتر از ميانگين واريانس استخراج شده است كه  متغير
از  شدهبيان ن معيارهايبنابراي. كندميوجود روايي تشخيصي پشتيباني 

هاي مدل حمايت كرده است.  نتايج متغير اعتبار و روايي ابزار سنجش
نمايش داده شده  3و  2گيري در جدول شماره ابزار اندازهاعتبار و روايي 

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Reliability and validity 1  
Cronbach's Alpha 2 
Compositr Reliability 3  

Goldstin's Rho –Dillon Cronbach's Alpha and  4  
  5بار عاملی : عبارت است از همبستگی بين متغيرهای اصلی و عوامل

Averge Variance Extracted (AVE) 6  
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گلديستين رو-ضرايب آلفاي كرونباخ  و دلون: توان دوم همبستگي بين متغيرها و نتايج آزمون )2(جدول   

 متغير پنهان

 همساني دروني تشخيصي روايي

شفافيت  
 رابطه

اخالق 
 نهادينه

تحليل 
 اطالعات

 خودآگاهي
فرهنگ 
 اخالقي

رفتارهاي 
  ناكارآمد

واريانس 
  استخراج شده

آلفاي 
 كرونباخ

كيبي)رو(ترگلديستيندلون  

 847/0 730/0 649/0 323/0 161/0 314/0 282/0 502/0 1 شفافيت رابطه

 919/0 867/0 788/0 327/0 210/0 381/0 271/0 1 502/0 رعايت اخالق نهادينه شده

 870/0 776/0 690/0 313/0 145/0 310/0 1 271/0 282/0 تحليل جامع اطالعات

 943/0 909/0 849/0 255/0 136/0 1 310/0 381/0 314/0 خوداگاهي

 917/0 880/0 733/0 410/0 1 136/0 145/0 210/0 161/0 فرهنگ اخالقي

 915/0 890/0 606/0 1 410/0 255/0 313/0 327/0 323/0 ناكارآمدرفتارهاي 

  : نتايج روايي عاملي و بار متقاطع ابزار سنجش متغيرها در مدل مفهومي)3(جدول 

هانمتغير پن )ها(سواالتگويه   

  بار عاملي  بارهاي متقاطع(چند بخشي)

ت شفافي
 رابطه

رعايت 
اخالق 
نهادينه 
 شده

تحليل 
جامع 
 اطالعات

 خودآگاهي
فرهنگ 
 اخالقي

 رفتارهاي
 ناكارآمد

  بار عاملي
آماره 
 بحراني

 شفافيت
 رابطه

1سوال   752/0  494/0  391/0  365/0  309/0  385/0 -  752/0  879/14  

2سوال   819/0  585/0  411/0  532/0  302/0  453/0 -  819/0  252/24  

3سوال   843/0  624/0  474/0  454/0  355/0  522/0 -  842/0  642/38  

رعايت 
اخالق 
نهادينه 
 شده

1سوال   670/0  896/0  476/0  542/0  451/0  577/0 -  896/0  686/53  

2سوال   602/0  912/0  435/0  541/0  411/0  527/-0  912/0  261/53  

3سوال   612/0  854/0  481/0  570/0  345/0  392/-0  854/0  455/29  

تحليل 
جامع 
 اطالعات

1سوال   369/0  433/0  795/0  455/0  284/0  354/0 -  795/0  256/18  

2سوال   383/0  474/0  796/0  413/0  298/0  426/0 -  796/0  188/22  

3سوال   542/0  407/0  896/0  514/0  359/0  578/0 -  896/0  570/50  

آگاهيخود  

1سوال   487/0  547/0  561/0  908/0  329/0  421/0 -  908/0  497/48  

2سوال   483/0  507/0  442/0  919/0  326/0  443/0 -  919/0  613/52  

3سوال   568/0  639/0  532/0  932/0  359/0  520/0 -  932/0  721/79  

فرهنگ 
 اخالقي

1سوال   370/0  380/0  535/0  348/0  823/0  542/0 -  823/0  893/26  

2سوال   414/0  480/0  396/0  393/0  879/0  601/0 -  879/0  397/50  

3سوال   225/0  269/0  238/0  195/0  835/0  460/0 -  835/0  515/28  

4سوال   320/0  394/0  280/0  277/0  885/0  550/0 -  885/0  916/51  

رفتارهاي 
 ناكارآمد

1سوال   457/0 -  491/0 -  501/0 -  397/0 -  448/0 -  721/0-  721/0  983/16  

2سوال   545/0 -  453/0 -  418/0 -  358/0 -  415/0  821/0  821/0  486/23  
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3سوال   531/-0  524/0 -  479/-  498/0 -  453/0  852/0  852/0  135/32  

4سوال   477/-0  562/0 -  454/0 -  395/0 -  418/0 -  836/0  836/0  984/29  

1سوال   460/0 -  458/0 -  458/0 -  431/0 -  649/0 -  836/0  836/0  501/28  

2سوال   308/0 -  280/0 -  409/0 -  327/0 -  600/0 -  664/0  664/0  124/12  

3سوال   258/0 -  291/0 -  300/0 -  313/0 -  539/0 -  697/0  697/0  595/16  

  هاي پژوهشمنبع: يافته                     

 بخش ساختاري مدل كمترين :هاي پژوهشنتايج مدل و فرضيه -6-2
هاي پژوهش طبق مدل مفهومي اختصاص مربعات جزيي به نتايج فرضيه

دارد. در اين مدل تاثير چهار بعد رهبري اصيل بر رفتارهاي ناكارآمد به 
نتايج بخش ساختاري واسطه فرهنگ اخالقي بررسي و آزمون شده است. 

شفافيت  شدت ضرايب مسيرهانشان داده است كه  )1 شكل شماره( مدل
مطرح شده در مدل به صورت معكوس و متغيرهاي ي منتهي به  رابطه

كوچكتر از  ري محاسبه شده براي اين مسيرهاآماآزمون هاي شاخص
رهبري  ابعاداز وجود تاثير معكوس و معنادار كه  است -58/2و  -96/1

تحليل جامع شفافيت رابطه، رعايت اخالق نهادينه شده، اصيل شامل: 
 اخالقي فرهنگ ايواسطهمچنين متغير هو  و خودآگاهي اطالعات

اين نتايح حمايت كرده است.  ناكارآمد حسابرسانموسسه بر رفتارهاي 
شفافيت رابطه، بكارگيري ابعاد رهبري اصيل( حاكي است كه با افزايش

توسط  رعايت اخالق نهادينه شده، تحليل جامع اطالعات و خودآگاهي)
حسابرسان از ابعاد رهبري اصيل در موسسه، رفتارهاي  درك مديران و
حسابرسان كاهش چشمگيري يافته است. همچنين بهبود  ناكارآمد

ناكارآمد حسابرسان شده فرهنگ اخالقي موسسه منجر به كاهش رفتارهاي 
  است.

شفافيت رابطه، رعايت اخالق نهادينه رهبري اصيل شامل: ابعاد تاثير 
بر فرهنگ موسسه به صورت و خودآگاهي  اطالعاتتحليل جامع شده، 

 58/2و  96/1بزرگتر از ري محاسبه شده آماآزمون هاي و شاخصمستقيم 
رهبري اصيل بر  فرهنگ  ابعادو معنادار  مثبتاست كه از وجود تاثير 

اين نتايح بيانگر اين است كه با افزايش ابعاد حمايت كرده است. موسسه 
رهنگ اخالقي موسسه به صورت جدي بهبود فرهبري اصيل در موسسه، 

  يافته است.
ناكارآمد حسابرسان، عالوه بر تاثير معكوس بر رفتارهاي رهبري اصيل  ابعاد

رفتارهاي نيز بر به صورت غيرمستقيم و به واسطه  فرهنگ موسسه 
رفتارهاي بر  شفافيت رابطه است. تاثير كلتاثير گذار ناكارآمد حسابرسان 

آن به صورت  - 189/0است كه مقدار  - 22/0حسابرسان به مقدار ناكارآمد 
رعايت به صورت غير مستقيم است. تاثير كل  - 031/0 مقدارمستقيم و 

است  - 226/0ناكارآمد حسابرسان به مقدار رفتارهاي بر  اخالق نهادينه شده

به صورت غير  - 036/0آن به صورت مستقيم و مقدار  - 190/0كه مقدار 
ناكارآمد رفتارهاي بر  تحليل جامع اطالعاتتاثير كل  مستقيم است.

آن به صورت مستقيم و  - 186/0است كه مقدار  - 216/0حسابرسان به مقدار 
بر  خودآگاهيبه صورت غير مستقيم است. تاثير كل  -030/0مقدار 

آن به  - 197/0است كه مقدار  - 168/0ناكارآمد حسابرسان به مقدار رفتارهاي 
(جدول به صورت غير مستقيم است  -029/0مقدار صورت مستقيم و 

اين نتايج گوياي اين است كه فرهنگ اخالقي موسسه به  ).4شماره 
 ،ضمن تاثيرپذيري مثبت از ابعاد رهبري اصيل ايواسطهعنوان يك متغير 

 تاثير گذار است.ناكارآمد حسابرسان بر كاهش رفتارهاي 
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بخش ساختاري مدلدر  هاي تحقيقمتغيرهاي روابط بين شاخصنتايج و : )4( جدول  

  اهميت و تشخصيضرايب افزونگي،  نتايج آزمون ضريب تاثير متغير هاي مسير در مدل

  اهميت  افزونگي تاثيرغيرمستقيم بحرانيآماره تاثيرمستقيم متغير اثرپذير متغير اثرگذار
ضريب 
  تشخيص

 معادلهضريب

 شفافيت رابطه

 فرهنگ اخالقي

146/0 046/6 - 

175/0 

  

993/0 059/0 

238/0  
 077/0 136/0 - 152/7 167/0 رعايت اخالق نهادينه شده

 053/0 944/0 - 616/5 139/0 تحليل جامع اطالعات

 050/0 912/0 - 242/5 134/0 خودآگاهي

 شفافيت رابطه

 رفتارهاي ناكارآمد

189/0 - 737/13- 031/0 -  

329/0  

995/0  107/0 

542/0  
- 036/0 -260/15 -/190 رعايت اخالق نهادينه شده  003/1  109/0 

- 030/0 -845/12 - 186/0 تحليل جامع اطالعات  981/0  104/0 

- 029/0 -202/10 - 168/0 خودآگاهي  884/0  085/0 

122/1 - -300/15 - 213/0 فرهنگ اخالقي  137/0 

 
  

مشخص است، ضرايب تاثير مستقيم ابعاد رهبري  4همچنانكه در جدول 
شفافيت رابطه، رعايت اخالق نهادينه شده، تحليل جامع اصيل شامل: 

اطالعات و خودآگاهي بر فرهنگ اخالقي موسسه به صورت مثبت و 
ضرايب تاثير مستقيم ابعاد رهبري است.  58/2نسبت بحراني بزرگتر از 

شفافيت رابطه، رعايت اخالق نهادينه شده، تحليل جامع اصيل شامل: 
اطالعات و خودآگاهي و همچنين فرهنگ اخالقي موسسه بر رفتارهاي 

 -58/2ناكارآمد حسابرسان به صورت منفي و نسبت بحراني كوچكتر از 
اطمينان حمايت شده  %99است كه از معنادار بودن ضرايب در سطح 

  . تشكيل شده است 1مدل بررسي شده از دو معادله است.
به مقدار فرهنگ موسسه  يبراي متغير تاثيرپذير 2ضريب تشخيص

به وسيله چهار فرهنگ موسسه پذيري است كه بيانگر تبيين 238/0
آن به  077/0، شفافيت رابطهآن به  059/0است كه رهبري اصيل متغير 

 050/0و  تحليل جامع اطالعاتآن به  053/0، نهادينه شدهرعايت اخالق 
ضريب تشخيص براي تاثيرپذيري متغير  اختصاص دارد. خودآگاهيآن به 

است كه بيانگر  542/0به مقدار  ناكارآمد حسابرسان رفتارهاي 
به وسيله چهار بعد رهبري  ناكارآمد حسابرسان رفتارهاي پذيري تبيين

 109/0، شفافيت رابطهآن به  107/0كه  اصيل و فرهنگ موسسه است
و  تحليل جامع اطالعاتآن به  104/0، رعايت اخالق نهادينه شدهآن به 

اختصاص فرهنگ موسسه به  137/0و  خودآگاهيآن به  085/0
براي  3شاخص افزونگي ).2و 1و نمودارهاي شماره  4دارد(جدول شماره 

به ناكارآمد حسابرسان رفتارهاي و براي  175/0به مقدار فرهنگ موسسه 

است كه مقدار مثبت آنها نشانگر كيفيت مناسب مدل  329/0مقدار 
  ساختاري است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1Equation 
2R2 

دهد؛ به بيان دقيق تر ضرايب ايب افزونگي، درجه همپوشاني بين دو مجموعه متغير را نشان ميضر - ٣
باشد كه با متغيرهاي كانوني در ساير مجموعه متغير ميافزونگي، نمايه ميانگين درجه انحراف در يك 

 Q2 (Redundancies) ).1968باشد (استوارت و الو ، بيني از آنها ميها سهيم يا قابل پيشمجموعه
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اهميت ابعاد رهبري اصيل بر فرهنگ: ضريب )2(شكل        : ضريب اهميت ابعاد رهبري اصيل و فرهنگ اخالقي برناكارآمدي)1( شكل  

   
براي متغيرهاي مستقل حاكي از با  80/0بزرگتر از مقدار  ضرايب اهميت

بيني متغيرهاي وابسته است. ضرايب اهميت اهميت بودن آنها در پيش
بيني دو متغير پيش در واسطه ايمستقل و  مجاسبه شده براي متغيرها

، بزرگتر از مقدار معيار ناكارآمد حسابرسان رفتارهاي  وفرهنگ موسسه 
بيني كننده با اهميت پيشاصيل  ،دهد ابعاد رهبرياست كه نشان مي

براي فرهنگ اخالقي موسسات حسابرسي در جامعه آماري مورد مطالعه 
اصيل و است. همچنين ضرايب اهميت محاسبه شده براي ابعاد رهبري 

فرهنگ اخالقي موسسه از مقدار الزم برخوردارند و از با اهميت بودن آنها 
بيني رفتارهاي ناكارآمد حسابرسان در جامعه آماري مورد مطالعه در پيش

  ).4(جدول شماره  حمايت شده است
 
 
 

هاي اثرگذار بر اثرپذير در مدل ساختاري پژوهشو آماره آزمون متغيرضرايب تاثير ): نتايج مدل با 3شكل (  
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ضرايب تاثير و آماره نسبت بحراني براي متغيرهاي مدل  3شماره  شكل
مشخص شده  شكلمفهومي پژوهش را نشان داده است. همچنان كه در 

 58/2و  96/1است، آماره بحراني براي همه مسيرها بزرگتر از قدرمطلق 
اطمينان پشتيباني  %99است كه از معناداربودن ضرايب تاثير در سطح 

ا توجه به عالمت ضريب تاثير ابعاد رهبري و فرهنگ شده است كه ب
موسسه بر رفتارهاي ناكارآمد به صورت معكوس و تاثير ابعاد رهبري 
اصيل بر فرهنگ اخالقي موسسه  به صورت مثبت است كه از همه 

هاي هاي پژوهش حمايت شده است. در اين نمودار شاخصفرضيه
هاي مطلق و نسبي از كل برازندگي مدل نيز مشخص شده است. شاخص

گيري مدل و شاخص مدل و شاخص مدل بيروني از توانمندي بخش اندازه
 ختاري مدل حمايت كرده است.مدل دروني از توانمندي بخش سا

  گيرينتيجه - 7

المللي منجر به هاي مالي جهاني در اقتصاد بينپيامدهاي ناشي از بحران
در خصوص صدور و تاكيد آنان اي هاي حرفهانتقاداتي از سوي انجمن
ي منجر به ناكارآمدي حسابرسي اهش رفتارهاگزارشهاي باكيفيت و ك

تفسيرها و قضاوتهايي تحت تاثير  حسابرسي فعاليتي است كهشده است. 
 تحت تاثيرها است. اين حرفه در مورد نحوه بكارگيري استارندارها و رويه

قرار عوامل محيطي از جمله ويژگيهاي رهبري و فرهنگ حاكم بر موسسه 
لذا عوامل فوق منجر به بروز رفتارهاي ناكارآمد حسابرسي از . گيردمي

رسيدگي سطحي به اسناد و  دهي مدت حسابرسي،گزارشجمله كم
ها، پذيرش توضيحات ضعيف مشتري، مدارك، خاتمه زود هنگام رسيدگي

عدم كسب دانش در زمينه كار مورد نظر، كم كاري حسابرس و تخصيص 
  ساعات كاري به موارد ديگر خواهد شد.

شفافيت رابطه، ابعاد رهبري اصيل( نتايج پژوهش حاكي از اين است كه 
بر  و خودآگاهي) تحليل جامع اطالعاترعايت اخالق نهادينه شده، 

رهبري  ابعادعالوه بر اينكه فرهنگ اخالقي موسسه تاثير مستقيم دارد. 
(اين قسمت دارد رفتارهاي ناكارآمد حسابرسانبر  معكوساصيل تاثير 

به واسطه  همچنين ،است .]4[مطابق با پژوهش رويايي و همكاران
(كه سان داردتاثير غيرمستقيم بر رفتارهاي ناكارآمد حسابر ،فرهنگ
پژوهشي در  در ايران نيزو  بوده 2014و  2009 ا پژوهش تيلور،مطابق ب

 يبدين ترتيب هر چقدر مديران و شركا .]31[باره انجام نشده استاين
شفافيت رابطه، موسسات حسابرسي به معيارهاي رهبري اصيل كه شامل 

و خودآگاهي است  تحليل جامع اطالعاترعايت اخالق نهادينه شده، 
. به بيان كاهش خواهد يافتحسابرسان نزديكتر شوند، رفتارهاي ناكارآمد 

تري از به سطح پايينرهبري اصيل، ديگر نه تنها سطح باالتر از ابعاد 
افزايش  شود، بلكه از طريقمنجر ميحسابرسان ناكارآمد  رفتارهاي

فرهنگ اخالقي موسسات نيز به صورت غيرمستقيم منجر به كاهش 

 باپژوهش  اين هاييافتهگردد. ميان ناكارآمد حسابرس رفتارهاي
كه به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ  ]28[هاي قبلي مانند شاينپژوهش

 همخواني دارد.اخالقي بر رفتارهاي سازمان تاثيرگذار است نيز 
در ترين عامل تاثيرگذار هاي اخير ثابت كرده است كه مهمپژوهش

هاي نظريهاز اين رو،  رهبر است. خود تعالي درونيموفقيت رهبر، رشد و 
 همچنينو خصوصيات اخالقي رهبر، متمركز است. ها اخير بر ويژگي

تصميمات اخالقي حسابرسان تحت تاثير فرهنگ اخالقي موسسات 
تاييد كرده  نيز در مطالعات خود اين مورد را ]31[ تيلور، كه باشدمي

مديران موسسه هاي قبلي و نتايج اين پژوهش، بر اساس پژوهش .است
رهبران موسسه از . هستندعامل اصلي ترويج فرهنگ اخالقي در موسسه 

 ،دنگذارعملكرد خود بر فرهنگ موسسه تاثير ميسبك رهبري و طريق 
نامه هايي ست آيينبايترويج فرهنگ اخالقي در موسسه مي برايمديران 

تا و آموزشهاي الزم در اين زمينه را بدهند تصويب نمايند  در اين خصوص
حسابرسان  از طريقاين امر  كاهش يابد. حسابرسان رفتارهاي ناكارآمد

براي درك قوانين و چارچوبهاي موسسه  كافيرده باال كه از تجربه 
و نيز با مديران موسسه داراي روابط كاري مناسبي هستند، بوده برخوردار 

بنابراين نه تنها ويژگيهاي رهبران بر بروز رفتارهاي  .باشدامكان پذير مي
ناكارآمد حسابرسان تاثير گذار است، بلكه فرهنگ حاكم بر موسسه نيز در 

 ، جامعه حسابدارانامروزه باشد.جلوگيري از اين رفتارها حائز اهميت مي
، دارداي رسمي ايران به مسائل كنترل كيفيت حسابرسي توجه ويژه

اصول و استاندارهايي را جهت افزايش كيفيت حسابرسي و بطوريكه 
، گرددجلوگيري از رفتارهايي كه منجر به ناكارآمدي در حسابرسي مي

اما با اين وجود، در نظر داشتن و بررسي كردن سبك اند. تدوين نموده
ابعاد رهبري اصيل و ايجاد فرهنگ رهبري مديران موسسات و بويژه 

تا از طريق جامعه حسابداران رسمي و  رسد.ضروري بنظر مي ،اخالقي
ساير مراجع ذيصالح بتوانند بطور غيرمستقيم ضمن كنترل رفتارهاي 

  اخالقي برآيند.ناكارآمد و غير حسابرسي، در جهت كاهش رفتارهاي
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