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 انیم یاخالق فتارر گسترش یبرا را یاحرفه رفتار نیآئ چون یاستانداردهای و نیقوان گذاران،قانون
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 یابرسحس سازمان در شاغل رانیمد پژوهش، این یآمار جامعه گرفت. قرار یبررس مورد حسابرس تینیع
 یحاک جینتا شد. یآور جمع پرسشنامه ابزار از استفاده با پژوهش یهاداده هستند. یحسابرس موسسات و
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 مقدمه
 تواندمی حسابرس مدت طوالنی تصدی دوره دهدمی نشان که دارد وجود متعددی شواهد کهحالی در

 دوره که آنند از حاکی دیگر شواهدی ؛]17[شود او حسابرسی کیفیت و حسابرس دانش بهبود به منجر

 دیدگاه کدام اینکه از صرفنظر .]25و12[ کند محدود را حسابرس قضاوت است ممکن بلندمدت، تصدی

 وابستگی با مرتبط ایمساله عنوان به حسابرس شده محدود عینیت با حسابداری ادبیات در است؛ صحیح

 اقدام یک عنوان به حسابرس )چرخش( تغییر از و شده برخورد مشتری با حسابرس نزدیک روابط و مالی

  .]18و15[است شده یاد متقابل

 به را خود تعهدات تا دهدمی را امکان این حسابرسان به که است ایغیرجانبدارانه ذهنی نگرش عینیت،

 قرار دیگران رأی تابع را خود قضاوت و داشته باور خود کار حاصل به صادقانه که دهند انجام صورتی

 روند.می کار به هم جای به موارد برخی در صاحبکار رضایت و عینی قضاوت حسابرس، عینیت ندهند.

 توصیف هنگام به ما و ]26[ است صاحبکار رضایت ترپائین سطوح معنای به حسابرس عینیت باالتر سطوح

 به او دادن تن میزان براساس را حسابرس عینیت چون کنیم؛می اشاره صاحبکار رضایت به خود، روش

 گیریم.می اندازه مشتری ترجیحی حسابداری وضعیت

 حسابرس عینیت افزایش برای جامعی و نقصبی روش حسابرس، تغییر که دهدمی نشان جاری شواهد

 دار خدشه نیز مشتری حسابرس مدتکوتاه رابطه در حتی است ممکن حسابرس عینیت زیرا نیست؛

 عینیت، تهدیدهای با مقابله دیگر هایروش درباره جستجو برای بیشتری هایپژوهش درنتیجه، .]13[شود

 .است نیاز است، مشتری -حسابرس رابطه به منتسب ظاهرا که

 عینیت بر مدت کوتاه تصدی دوره تهدیدهای با مقابله برای (2015)1بیور توسط پیشنهادی سازوکار

 زیرا است؛ دشوار عمل، در روش این کنترل اما .]13[است حسابرس ایحرفه هویت تحریک حسابرس،

 اخالقی فرهنگ برعکس، باشد.نمی حسابرسی موسسه کنترل تحت که است مسائلی معرض در حسابرس

 تواندمی قوی، اخالقی فرهنگ معرض در گرفتن قرار و است مدیریت کنترل تحت حسابرسی، موسسات در

 .باشد مرتبط حسابرس عینیت افزایش با

 هاییافته با است تاثیرگذار حسابرس عینیت بر حسابرسی، موسسات در اخالقی فرهنگ اینکه انتظار

 انواع بر سازمانی فرهنگ که دارد وجود متعددی شواهد اینکه، اول است. توجیه قابل پیشین هایپژوهش

 .]22و21[ دارد اخالقی رفتار بر مثبتی تاثیرات اخالقی، فرهنگ و گذاردمی تاثیر اخالقی رفتار مختلف

 حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ و سازمانی فرهنگ از متاثر حسابرسان، اخالقی تصمیمات دوم،

  .]28و31،27[هاستآن

 2تان و سوننل .]24[است هاآن شخصیتی هایویژگی کنندهمنعکس حسابرسان رفتار دیگر، سوی از

 در دارد. هاآن رفتاری انگیزه بر اهمیتی با تأثیر حسابرسان شخصیتی هایویژگی که معتقدند (2005)

                                                           
1 Bauer 
2 Nelson & Tan 
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 انجام به آنها انگیزه در مهمی نقش فردی( )عوامل حسابرسان شخصیتی و فردی هایویژگی حقیقت

 عوامل تاثیر تحت تواندمی حسابرسان شخصیتی هایویژگی همچنین .]23[دارد ایحرفه رفتارهای

 تمایل شخصیتی ویژگی هر با حسابرسان قوی، اخالقی فرهنگ وجود با کهطوریبه گیرد؛ قرار محیطی

 .]1[دارند شده کشف اشتباهات گزارش به بیشتری

 آیا و دارد؟ تاثیر حسابرس عینیت بر حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ آیا که است این مسئله بنابراین

 موسسه اخالقی فرهنگ آیا همچنین دارد؟. تاثیر حسابرس عینیت بر حسابرسان شخصیتی هایتیپ

 دارد؟ تاثیر حسابرس عینیت و حسابرسان شخصیتی هایتیپ رابطه بر حسابرسی

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 حسابرس عینیت
 بقای ضامن تواندمی عینیت هستند؛ جامعه به ایحرفه خدمات ارائه دار عهده که هاحرفه سایر همانند

 از یکی عنوان به همچنان است، بوده حسابرسان توجه مورد همواره که عینیت باشد. نیز حسابرسی حرفه

 و استقالل هایواژه اغلب است. روزافزون اهمیت دارای حسابرسی هایفعالیت روی پیش هایچالش

 مرتبط هم به عینیت و استقالل اگرچه گیرند.می کار به یکدیگر جای به اشتباه صورت به را عینیت

 نیستند. یکسان مفهوم دو عینیت و استقالل باشند.می متفاوتی هایویژگی و مفاهیم دارای اما هستند،

 .]5[برعکس و باشد نداشته عینیت اما باشد مستقل تواندمی شخص یک

 مستلزم امر این تحقق است. داریجانب و تعصب هرگونه از آزادی معنای به و ذهنی مقوله یک عینیت

 با نفر دو که معنا بدان است. داوریپیش و تعصب شخصی، احساسات ندادن دخالت و واقعیات از استفاده

 حسابرسی در عینیت یابند. دست مشابه اینتیجه به شرایط، و واقعیت با برخورد در مشابه، تخصص سطح

 تا دهدمی اجازه حسابرسان به که است حسابرسی کار در داریجانب از عاری ذهنی نگرش معنای به

 دیگر، عبارت به هستند. معتقد آن به خود کار در که دهند انجام صورتی به را خود هایبرنامه و وظایف

 سایرین تابع را حسابرسی موضوعات خصوص در هایشانقضاوت که نمایدمی ملزم را حسابرسان عینیت،

 موجود حسابرسی مدارک همه به توجه با طرفانهبی نظر یک که دارد نیاز این به حسابرس عینیت ننمایند.

 راهکار یک حسابرس که است نیازمند این به همچنین عینیت شود. ارائه حسابرس ایحرفه قضاوت و

 داشته را مدیران هایدیدگاه با مخالفت آمادگی است، الزم که مواردی در و کرده اتخاذ را قوی و دقیق

 .]9[ باشد

 شخصیتی های تیپ
 مشاهده قابل رفتار برای کلی تشخیص برچسب یک عنوان به را شخصیت  (1982)  سادوک و کاپالن

 افراد، شخصیتی هایویژگی ترینمهم از یکی .]3[اندکرده تعریف او بیان قابل )ذهنی( درونی تجارب و فرد

 عامل پنج مدل شخصیتی عوامل و هاویژگی شخصیتی، هایتیپ از منظور هاست.آن شخصیتی هایتیپ

 گرایی،برون نژندی(،)روان رنجوریروان از: عبارتند بزرگ، یا اصلی عامل پنج است. بزرگ یا اصلی
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 شناسی()وظیفه بودن باوجدان و پذیری()انعطاف تجربه برابر در گشودگی بودن(، )دلپذیر پذیریتوافق

]4[. 

 نفرت و گناه احساس عصبانیت، دستپاچگی، غم، ترس، چون منفی عواطف تجربه به عمومی تمایل

 و بزرگ هایگروه ترجیح مردم، داشتن دوست دهند.می تشکیل را رنجوریروان حیطه مجموعه

 اساسا   پذیردل فرد یک است. گراهابرون صفات از بودن، پرحرف و بودن فعال بودن، جرات با ها،گردهمایی

 دیگران که دارد باور و کند کمک که است مشتاق و کرده دردیهم دیگران به نسبت او است. دوستنوع

 درونی، احساسات به توجه فعال، تصور شامل پذیریانعطاف عناصر هستند. کنندهکمک متقابال  نیز

 از قبل تفکر چون هاییویژگی شناسیوظیفه است. قضاوت در استقالل و ذهنی کنجکاوی طلبی،تنوع

 پایین نمرات با افراد گیرد.می بر در را تکالیف بندیاولویت و دهیسازمان و هنجارها و قوانین رعایت عمل،

 دقیق چندان اخالقی اصول کارگیریبه در بلکه نیستند؛ اخالقی اصول فاقد لزوما  شناسیوظیفه در

 .]14[نیستند

 پژوهش پیشینه

 ترویج و حسابرسان شخصیت نوع زمانی، بودجه فشار بین رابطه بررسی به پژوهشی در (2007) 1گاندری

 توضیحات پذیرش و حسابرسی گام یک موقع از قبل )انجام حسابرسی کیفیت کاهنده اعمال نوع دو

 داریمعنی رابطه که است این بیانگر پژوهش از حاصل هاییافته پرداختند. حسابرسی( صاحبکار ضعیف

 داریمعنی رابطه همچنین دارد. وجود حسابرسی گام یک موقع از قبل اتمام و زمانی بودجه فشار بین

 و جفر .]16[ دارد وجود حسابرسی کیفیت کاهنده اعمال نوع دو وقوع و حسابرسان شخصیت نوع بین

 تقلب خطر ارزیابی در حسابرسان توانایی بر شخصیتی عامل پنج مدل تأثیر بررسی به (2010) 2همکاران

 حسابرسان توانایی بر تأثیری شخصیتی عوامل از یک هیچ که دریافتند و پرداختند تقلب احتمال تعیین و

 و آلین .]19[نداشت تقلب وقوع احتمال تعیین در هاآن توانایی و تقلب ریسک ارزیابی در

 مورد حسابرسان میان در تقلب افشای انگیزه بر را حسابرسی تیم هنجارهای تأثیر (2013)3همکاران

 حسابرسی تیم هنجارهای که حسابرسی موسسات در داد نشان هاآن پژوهش نتایج دادند. قرار سنجش

 .]10[دارند شده کشف تقلبات افشای به تمایل بیشتر حسابرسان دارند، اخالقی رفتارهای بر تاکید

 مؤسسه اخالقی فرهنگ از حسابرسان درک که دهدمی نشان (1392) هوشمند و مهدوی پژوهش نتایج

 هایویژگی و مؤسسه اخالقی فرهنگ از حسابرسان درک همچنین، ندارد. تأثیر حسابرسان رفتار بر

 در (1393) نورشاهی و زادهفرج .]8[شودنمی حسابرسی کیفیت افزایش باعث حسابرسان شخصیتی

 تحقیق نتایج پرداختند. شخصی هایارزش بندیاولویت بر فردی هایویژگی تاثیر آزمون به خود تحقیق

 هایارزش برای بیشتری اهمیت مدیریت، با مقایسه در حسابداری رشته دانشجویان که دهدمی نشان

 بندیاولویت بر اهمیتی با تاثیرات سن و جنسیت مانند خصوصیاتی همچنین هستند. قائل تبعیت

                                                           
1 Gundry 
2 Jaffar, etal 
3 Alleyne, Hudaib and Haniffa 
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 دهدمی نشان (1393) همکاران و شیری موسوی نتایج .]2[است داشته دانشجویان در شخصی هایارزش

 تعهد نیز و مستمر؛ تعهد و هنجاری تعهد عاطفی، تعهد شامل آن عناصر همراه به اییحرفه تعهد که

 رفتار بروز با داریمعنی رابطه سازمانی غیبت و سازمانی عملکرد شامل آن عناصر همراه به سازمانی

  .]6[دارند ناکارامد حسابرسی

 پژوهش های فرضیه

 بهانه این به است؛ شده حسابرسان به سوءظن موجب اخیر، هایسال در گرفته صورت بزرگ هایتقلب

 مبنی خود اجتماعی وظیفه انجام در استقالل، حفظ و مدیریت تقلب با برخورد هنگام در حسابرسان که

 از حمایت راستای در حسابرسان وظایف ترینمهم از یکی اند.کرده کوتاهی جامعه منافع از حمایت بر

 عینیت شدن محدود درخصوص حسابداری ادبیات در که دالیلی از برخی است. عینیت حفظ جامعه، منافع

 فرضیات این اخیر هایپژوهش البته اند.بوده متمرکز مدتطوالنی تصدی دوره بر اندشده مطرح حسابرس

 حسابرس عینیت بر تصدی دوره تهدیدهای با مقابله برای حسابرس چرخش کارایی و کشیده چالش به را

  .]13[اندبرده سؤال زیر را

 تأثیر تحت تواندمی حسابرسان مغرضانه قضاوت که کنندمی استدالل چنین (2013)1اوهمن و اسوانبرگ

  روابط که حسابرسانی دریافتند (2015اوهمن) و اسوانبرگ دیگر، پژوهشی براساس باشد. زمانی محدودیت

 آنان هایخواسته به دادنتن به بیشتری تمایل دارند، خود صاحبکاران با معمول حد از بیش نزدیک

 .]25[داشت خواهند

 تصدی، دوره مانند عواملی نتیجه در حسابرسان )غیرعینی( مغرضانه قضاوت معضل اگر بنابراین

 آنان با نزدیک حد از بیش رابطه ایجاد یا زمانی محدودیت علت به صاحبکاران رفتار کیفیت نماییبزرگ

 نحوه بر قوی اخالقی فرهنگ دارد. وجود عوامل این پیامد بهبود برای یکسانی حل راه ما اعتقاد به باشد؛

 اول فرضیه بنابراین باشد.می مؤثر صاحبکاران برابر در شده اتخاذ موضع بر نیز و حسابرسان قضاوت

 شود:می بیان زیر صورت به پژوهش

 دارد. تاثیر حسابرس عینیت بر حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ اول: فرضیه

 قرار تأثیر تحت را شغلی عملکرد شخصیت، که دهندمی نشان شغلی عملکرد روی بر شده انجام مطالعات

 در شغلی عملکرد کنندهبینیپیش عنوان به تواندمی )فطری( ذاتی شخصیتی عوامل از برخی و دهدمی

 و حسابرسی حرفه در آمده پیش مشکالت و مسائل با .]11[گیرد قرار استفاده مورد حسابداری

 بیشتر  حسابرسان( فردی صالحیت )شامل حسابرسی عمومی استانداردهای در دقت با و آن استانداردهای

 و کاپالن دیگر، طرفی از بریم.می پی حسابرسان اخالقی خصوصیات و شخصیتی هایویژگی اهمیت به

 بر نیستند. هم از مستقل شده، ریزی برنامه رفتار تئوری متغیرهای یا عوامل معتقدند (2011) 2ساموئل

 است؛ تأثیرگذار رفتاراخالقی به هاآن انگیزه بر حسابرسان شخصیتی هایویژگی چند هر تئوری، این طبق

                                                           
1 Svanberg, J., &O¨ hman 
2 Kaplan, Pope and Samuels 
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 قرار حسابرسی موسسه در اخالقی فرهنگ مانند سازمانی عوامل تأثیر تحت است ممکن رابطه این اما

 .]20[گیرد

 تأثیر حسابرسان انگیزه بر حسابرسی موسسه در اخالقی فرهنگ که دریافتند (2013) 1همکاران و اسوینی

 حسابرسان اگر حتی رو،این از .کندمی پیشگیری غیراخالقی رفتارهای به هاآن شدن درگیر از و داشته

 فرهنگ وجود با باشند؛ نداشته کردن رفتار اخالقی به زیادی تمایل که باشند شخصیتی هایویژگی دارای

 انتظار توانمی که یافت خواهد افزایش کردن رفتار اخالقی به افراد این انگیزه موسسه، در قوی اخالقی

 زیر صورت به پژوهش سوم و دوم فرضیه بنابراین .]28[شود حسابرس عینیت افزایش به منجر داشت

 شود:می بیان

 دارد. تاثیر حسابرس عینیت بر حسابرسان شخصیتی هایتیپ دوم: فرضیه

 عینیت و حسابرسان شخصیتی هایتیپ رابطه بر حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ سوم: فرضیه

 دارد. تاثیر حسابرس

 پژوهش روش

 با باشد.می حسابرسی موسسات و حسابرسی سازمان در شاغل مدیران کلیه پژوهش این آماری جامعه

 دست در حسابرسی سازمان و حسابرسی هایموسسه در شاغل مدیران تعداد از رسمی آمار اینکه به توجه

 سطح با نمونه حجم جامعه، واریانس نبودن دسترس در نیز و جامعه( حجم بودن )نامشخص نیست

 برگشت امکان که هایینامهپرسش گرفتن نظر در با .118 با است برابر %1 برآورد دقت و %90 اطمینان

 نهایت در پی در پی های تالش از پس شد. توزیع جامعه اعضای بین نامهپرسش 347 نداشت، وجود هاآن

 شد. آوری جمع پرسشنامه 121

 متغیرها گیری اندازه نحوه
 مورد در را آنها که شده خواسته دهنده پاسخ از و طراحی کوتاهی سناریوهای عینیت، گیریاندازه برای

 صاحبکار و حسابرس که است هاییوضعیت مورد در موضوع بگیرد. نظر در موسسه صاحبکار ترینبزرگ

 و آمده کوتاه خود موضع از اینکه احتمال شودمی خواسته دهنده پاسخ از دارند. نظر اختالف آنها سر بر

 باالتر احتمال دهندهنشان زیادخیلی گزینه نماید. بیان لیکرت طیف قالب در را بپذیرد را صاحبکار نظر

 کمخیلی گزینه باشد. نداشته توجه خود قضاوت به و تسلیم صاحبکار تقاضای مقابل در حسابرس که است

 باشد.می حسابرس بیشتر عینیت دهنده نشان

 موردی 15 اخالقی فرهنگ نامهپرسش از حسابرسی، موسسه اخالقی فرهنگ گیری اندازه منظور به

 و شافر توسط و ] 30[شد ارائه (1998) 2همکاران و تروینو توسط بار نخستین که شد استفاده

 اصلی عامل پنج پژوهش این در همچنین .]29[شد گرفته کاربه حسابرسی موضوع در (2010)3وانگ

 و مقیاس پنج دارای نامهپرسش این شد. سنجیده نئو شخصیت سنجش نامهپرسش توسط شخصیتی

                                                           
1 Sweeney, Pierce & Arnold 
2 Trevin˜o, Butterfield & McCabe 
3 Shafer and Wang 
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 کامال تا (1) مخالف کامال ایگزینه پنج صورتبه نامه،پرسش این سؤاالتتمامی باشد.می سؤال شصت

 مقیاس آن به مربوط عدد بیانگر مقیاس، هر سؤاالت امتیازات مجموع شوند.می داده پاسخ (5) موافق

  است.

 توصیفی آمار
 پژوهش های متغیر معیار انحراف و میانگین - 1 شماره جدول

 شاخص میانگین معیار انحراف

 حسابرس عینیت 15/16 2/5

 حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ 38/45 15/13

 رنجوری روان 47/30 7/7

 شخصیتی های تیپ

 حسابرسان

 گراییبرون 82/41 01/6

 پذیریانعطاف 9/37 16/5

 پذیریتوافق 11/40 7/5

 بودن باوجدان 66/48 7/5

 باال عینیت معنای به پایین نمره که است لیکرت مقیاس در سوال 9 دارای حسابرس عینیت پرسشنامه

 میانگین با پرسشنامه این در 45 تا 9 نمره دامنه به توجه با باشد. می حسابرسان توسط حسابرسی در

 میانگین از بررسی مورد نمونه گروه در حسابرس عینیت نمره میانگین که دهد می نشان نتایج ،27 نمره

 فرهنگ پرسشنامه است. شده ارزیابی باال حسابرس عینیت میزان که معنا بدین است؛ بوده تر پایین آزمون

 اخالقی فرهنگ معنای به پرسشنامه این در باال نمره و باشد می لیکرت مقیاس در سوال 15 دارای اخالقی

 که دهد می نشان نتایج ،45 میانگین و پرسشنامه این در 75 تا 15 نمره دامنه به توجه با است. باال

 بین از است. شده ارزیابی متوسط حد در بررسی مورد نمونه گروه در حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ

 شخصیتی صفت به نمره میانگین باالترین ترتیب به نمونه، گروه در بررسی مورد شخصیتی تیپ پنج

 و (38پذیری)انعطاف (،40پذیری)توافق (،42 )حدود گراییبرون (،49 )حدود بودن باوجدان به مربوط

 است. پذیریانعطاف صفت به مربوط نیز نمرات پراکندگی میزان باشد.کمترین می (31رنجوری)روان نهایتا

 دهنده نشان میانگین طور به  بررسی مورد نمونه گروه شخصیتی پروفایل گفت توان می دیگر عبارت به

 بین روابط برقراری به باال تمایل با باال، پذیری نظم کاری، اصول به پایبند باال، پذیری مسئولیت با افرادی

 ولی فشارکاری، و استرس شرایط در خوب نسبتا تحمل و  گروهی های پروژه انجام در همراهی و فردی

 است. کاری اصول در تغییر به نسبت مقاوم نسبتا

 استنباطی آمار

 اول فرضیه آزمون
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 در حسابرس عینیت و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ بین همبستگی ضریب - 2 شماره جدول

 بررسی مورد نمونه گروه

 معناداری سطح همبستگی ضریب

838/0- 000/0 

 موسسه اخالقی فرهنگ بین معناداری و معکوس رابطه که دهد می نشان همبستگی ضریب مقدار

 نمره افزایش با که معنا بدین معناداری(. سطح > 000/0) دارد وجود حسابرس عینیت و حسابرسی

 حسابرس عینیت آزمون در پایین نمره که آنجایی از یابد. می کاهش حسابرس عینیت نمره اخالقی فرهنگ

 باالتر حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ چه هر گرفت نتیجه توان می پس باالست؛ عینیت معنای به

 بود. خواهد بیشتر نیز حسابرس عینیت میزان باشد

 موسسه اخالقی فرهنگ برحسب حسابرس عینیت واریانس تحلیل خالصه - 3 شماره جدول

 حسابرسی

 منبع

 تغییر

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
2R F 

 معنی سطح

 داری

 83/2347 1 83/2347 رگرسیون
699/0 02/276 00/0 

 51/8 119 18/1012 باقیمانده

 این است. معنادار  P< 000/0 سطح در (02/276) شده مشاهده F که دهد می نشان  3 شماره جدول

 رابطه یک حسابرس عینیت و  حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ بین که است این از حاکی معناداری

 از حسابرس عینیت واریانس از درصد 70 که گفت توان می  2R میزان به توجه با و دارد وجود مثبت

  است. بینی پیش قابل حسابرسی، موسسه اخالقی فرهنگ طریق

 اخالقی فرهنگ حسب بر (Y) حسابرس عینیت رگرسیون ضریب اطالعات خالصه - 4 شماره جدول

 حسابرسی موسسه

 شاخص B مقدار استاندارد انحراف t آزمون معناداری سطح

 ثابت مقدار 41/31 95/0 86/32 000/0

 (1xاخالقی) فرهنگ -336/0 020/0 -61/16 000/0

 اساس بر را حسابرس عینیت رگرسیون خط معادله توان می آمده بدست رگرسیون ضریب به توجه با

 نوشت: زیر شکل به حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ متغیر

Y = - 0/336 31/41 (x1) 
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 دوم فرضیه آزمون
 مورد نمونه گروه در حسابرس عینیت و شخصیتی های تیپ بین همبستگی ضریب - 5 شماره جدول

 بررسی

 معناداری سطح همبستگی ضریب شخصیتی های تیپ

 01/0 208/0 رنجوریروان

 003/0 -247/0 گراییبرون

 19/0 08/0 پذیریانعطاف

 032/0 -169/0 پذیریتوافق

 000/0 -341/0 بودن باوجدان

 و R=208/0) معناداری و مثبت رابطه حسابرس عینیت نمره با رنجوریروان دهد می نشان نتایج

01/0>P) .عینیت معنای به باال )نمره حسابرس عینیت پرسشنامه در برعکس گذاری نمره به توجه با دارد 

 شود. می کاسته حسابرس عینیت میزان از افراد، در رنجوریروان میزان افزاش با گفت توان می پایین(

 و R=-247/0) آمد بدست معناداری و معکوس رابطه نیز حسابرس عینیت نمره و گراییبرون بین

01/0>P.) در بیشتری عینیت میزان از گرا درون حسابرسان به نسبت گرا برون حسابرسان که معنا بدین 

 پذیریتوافق نیامد. بدست معناداری رابطه حسابرس عینیت و پذیریانعطاف بین برخوردارند. حسابرسی

 افزایش با که معنا بدین (.P<05/0 و R=-169/0) دارد معناداری و معکوس رابطه حسابرس عینیت نمره با

 بودن باوجدان بین یابد. می افزایش نیز حسابرسی در آنان عینیت میزان حسابرسان در پذیریتوافق میزان

 معنا بدین (.P<000/0 و R=-341/0) آمد بدست معناداری و معکوس رابطه نیز حسابرس عینیت نمره و

 حسابرسی در بیشتری عینیت میزان از حسابرسان سایر به نسبت باال کاری وجدان دارای حسابرسان که

 برخوردارند.
 شخصیتی های تیپ برحسب حسابرس عینیت واریانس تحلیل خالصه - 6 شماره جدول

 منبع

 تغییر

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 2R F مجذورات
 معنی سطح

 داری

 75/93 5 75/468 رگرسیون
14/0 72/3 004/0 

 14/25 115 25/2891 باقیمانده

 معناداری این است. معنادار P< 01/0 سطح در (72/3) شده مشاهده F که دهد می نشان فوق جدول

 میزان به توجه با و دارد وجود رابطه شخصیتی های تیپ و حسابرس عینیت بین که است این از حاکی
2R پیش قابل شخصیتی، هایتیپ طریق از حسابرس عینیت واریانس از درصد 14 که گفت توان می 

  است. بینی
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 های تیپ حسب بر (Yحسابرس) عینیت رگرسیون ضرایب اطالعات ی خالصه - 7 شماره جدول

 شخصیتی

 شاخص B مقدار استاندارد انحراف t آزمون معناداری سطح

 ثابت مقدار 43/28 85/8 2/3 002/0

 (1xرنجوری)روان -004/0 083/0 -05/0 96/0

 (2xگرایی)برون -105/0 11/0 -96/0 337/0

 (3xپذیری)انعطاف 143/0 093/0 53/1 12/0

 (4xپذیری)توافق 009/0 097/0 09/0 92/0

 (5xبودن) وجدان با -278/0 11/0 -57/2 011/0

 است. معنادار بودن باوجدان بعد در آمده بدست رگرسیون ضریب تنها 7 شماره جدول نتایج به توجه با

 نوشت: زیر شکل به توان می را وجدانی شخصیت اساس بر حسابرس عینیت رگرسیون خط معادله بنابراین

Y = - 0/278 28/43 (x5) 

 سوم فرضیه آزمون
 در حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ و شخصیتی های تیپ بین همبستگی ضریب - 8 شماره جدول

 بررسی مورد نمونه گروه

 معناداری سطح همبستگی ضریب شخصیتی تیپ

 26/0 -103/0 رنجوریروان

 26/0 103/0 گراییبرون

 208/0 -115/0 پذیریانعطاف

 94/0 006/0 پذیریتوافق

 009/0 237/0 بودن باوجدان

 رابطه حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ و بودن باوجدان شخصیتی تیپ بین تنها که دهد می نشان نتایج

 فرهنگ بین رابطه بودن، باوجدان شخصیتی تیپ متغیر کنترل با این بنابر دارد. وجود معناداری و مثبت

 تفکیکی همبستگی ضریب مقدار گرفت. قرار بررسی مورد حسابرس عینیت و حسابرسی موسسه اخالقی

 است. شده داده نشان 9 شماره جدول در
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 با حسابرس عینیت و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ بین همبستگی ضریب - 9 شماره جدول

 بودن وجدان با شخصیتی تیپ کنترل

 داری معنا سطح همبستگی ضریب

827/0- 000/0 

 و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ بین بودن، باوجدان شخصیتی تیپ کنترل با دهد می نشان نتایج

 آمد. بدست  -82/0 حدود همبستگی ضریب مقدار حسابرس عینیت

 عینیت و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ بین ارتباط بعدی سه پراکندگی نمودار - 1 شماره شکل

 پایین( و )باال بودن باوجدان شخصیتی تیپ از سطح دو برای حسابرس

 و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ مقیاسهای بین خوب خطی ارتباط یک 1 شماره شکل به توجه با

 با تفسیر این دارد. وجود بودن باوجدان شخصیتی تیپ پایین و باال نمرات دو هر برای حسابرسی عینیت

 حفظ با حسابرس، عینیت و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ مقیاسهای بین -83/0 جزئی همبستگی

 است. سازگار ثابت، صورت به بودن باوجدان شخصیتی تیپ مقیاس

 گیری نتیجه
 توجه فناوری، و علم پرشتاب رشد و جوامع در اخالقی سنتی هاینظام شدن رنگ کم به توجه با امروزه

 نیز و اخالق مبحث به جهانی توجه افزایش با بنابراین شود.می تلقی مهمی بسیار موضوع اخالق نقش به

 موجود تحقیقاتی خال از ایگوشه تا شد سعی پژوهش این در حسابداری، حرفه در اطالعات کیفیت اهمیت

 حسابرس عینیت بر حسابرسان شخصیتی هایتیپ و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ تاثیر تبیین در

 حسابرس عینیت بر اثرگذار عوامل بهتر شناخت و درک امکان پژوهش، این انجام با واقع در .شود پر

 شد. فراهم

 که دارد تاثیر حسابرس عینیت بر حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ که دهد می نشان پژوهش این نتایج

 همکاران و اسوینی است. سازگار (2016) اوهمان و اسوانبرگ و (2013) همکاران و اسوینی نتایج با

 درگیر از و داشته تأثیر حسابرسان انگیزه بر حسابرسی موسسه در اخالقی فرهنگ که دریافتند (2013)
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 (2016) اوهمان و اسوانبرگ همچنین .]28[کندمی پیشگیری غیراخالقی رفتارهای به هاآن شدن

 با حسابرسی موسسات به نسبت قوی اخالقی فرهنگ با حسابرسی موسسات در حسابرسان که دریافتند

  .]26[برخوردارند باالتری عینیت از ترضعیف اخالقی فرهنگ

 می بنابراین دارد. تاثیر حسابرس عینیت بر بودن وجدان با شخصیتی تیپ ها،یافته اساس بر همچنین

 خود قضاوت و کرده بیشتری مسئولیت احساس حسابرسان بودن، باوجدان ویژگی افزایش با که گفت توان

 پاینو، و (2005) تان و سون نل پژوهش های یافته با نتیجه این دهند. نمی قرار دیگران رای تابع را

 با تاثیر حسابرسان شخصیتی های ویژگی که دریافتند آنان دارد. مطابقت (2012) اسماعیل و اسمیت

 نتایج آنهاست. شخصیتی هایویژگی کننده منعکس حسابرسان رفتار و دارد آنها رفتاری انگیزه بر اهمیتی

 درک آنان، هاییافته اساس بر نیست. راستاهم (1392) هوشمند و مهدوی پژوهش نتایج با الذکر فوق

 حسابرسی کیفیت افزایش باعث حسابرسان شخصیتی هایویژگی و مؤسسه اخالقی فرهنگ از حسابرسان

 شود.نمی حسابرسان غیرعادی رفتار طریق از

 تیپ بین رابطه بر حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ که است این بیانگر پژوهش نتایج این، بر عالوه

 ساموئل و کاپالن پژوهش های یافته با موضوع این دارد. تاثیر حسابرس عینیت و بودن باوجدان شخصیتی

 از مستقل شده، ریزیبرنامه رفتار تئوری متغیرهای یا عوامل که دریافتند آنان دارد. همخوانی (2011)

 رفتاراخالقی به هاآن انگیزه بر حسابرسان شخصیتی هایویژگی چند هر تئوری، این طبق بر نیستند. هم

 موسسه اخالقی فرهنگ مانند سازمانی عوامل تأثیر تحت است ممکن رابطه این اما است، تأثیرگذار

 .]20[گیرد قرار حسابرسی

 (2004) ویات پژوهش همچون حسابرسی موسسات داخل در تغییرات لزوم مورد در متعددی هایپژوهش

 سازمانی فرهنگ در مهم تغییرات انجام با رابطه در حسابرسی موسسات رهبران به که شده انجام

 کند.می ارائه ویات اظهارات از حمایت در تجربی شواهد حاضر پژوهش که کرده هاییتوصیه شانموسسه

 موسسات صاحبکاران و حسابرسی استانداردهای کنندگانتنظیم و مستقیم طوربه حسابرسی موسسات

 خصوص در پژوهش این که دلیل این به شوند.می منتفع پژوهش این نتایج از غیرمستقیم طوربه حسابرسی

 شواهد حسابرس عینیت بر حسابرسان شخصیتی هایتیپ و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ تاثیر

 کند.می ارائه را مهمی تجربی

 پژوهش های یافته از حاصل پیشنهادهای

 دارد. معطوف اخالقی فرهنگ گسترش به را حسابرسی هایموسسه توجه تواندمی پژوهش این نتایج   

 معیارهای اساس بر عملکرد سنجش و تشویقی هاینظام ارائه و تدوین مدیران، توسط اخالقی اصول رعایت

 فرهنگ سازینهادینه به توانندمی معیارها این اساس بر سازمان در ارتقا هایسیاست تدوین و اخالقی

 موسسه اخالقی فرهنگ تاثیر به توجه با بیانجامد. سازمان عملکرد بهبود آن تبع به و سازمان در اخالقی

 به نسبت شود می پیشنهاد حسابرسی موسسات و حسابرسی سازمان به حسابرس، عینیت بر حسابرسی

 می هاینامه آیین مثال عنوان به کنند. اقدام موسسات و سازمان در اخالقی فرهنگ گسترش یا و ایجاد
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 سایر چون هم اخالق آموزش همچنین کند. جلوگیری کارکنان غیراخالقی رفتار از تا شود تدوین تواند

 گیرد. قرار رسمی حسابداران جامعه کار دستور در تواند می خدمت، ضمن های آموزش

 آشنایی بر عالوه حسابرسان، گزینش در که شود می پیشنهاد حسابرسی موسسات و سازمان به همچنین

 با البته دهند. قرار مدنظر نیز را آنان شخصیتی های ویژگی حسابرسی، و حسابداری استانداردهای با آنها

 معناداری ارتباط حسابرس عینیت با بودن باوجدان شخصیتی، های تیپ فاکتورهای میان از اینکه به توجه

 اعتبار به توجه با همچنین گیرد. قرار توجه مورد بیشتر حسابرسان، ویژگی این که شود می پیشنهاد دارد؛

 سنجش برای حسابرسان گزینش در شود می پیشنهاد مذکور های سازمان به نئو، پرسشنامه پایایی و

 نمایند. استفاده پرسشنامه این از آنها شخصیت

 منابع فهرست
بررسی تاثیر تعامل بین فرهنگ اخالقی موسسه (. »1395آقایی چادگانی، آرزو و احمدی، نوشین ) .1
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Legislators have enacted laws and standards such as the Code of Professional Conduct 

to develop the ethical conduct among auditors. However, unethical behaviors among 

auditors still take place. The assumption of the effect of organizational culture on the 

auditor's behavior justifies further studies on the potential impact of ethical culture on 

the auditor's ineffective behavior. On the other hand, auditors' behavior reflects their 

personality traits, and personality traits have an impact on their behavioral motivation. 

Therefore, in this research, the influence of the ethical culture of the audit firm and 

the personality types of auditors on the auditor objectivity was examined. The 

statistical population of this research is the managers of the audit organization and 

audit institutions. The research data were collected using a questionnaire. The results 

indicate that the ethical culture of the audit firm has a positive and significant effect 

on the auditor's objectivity. Also, the conscientiousness as a personality type also has 

a positive and significant impact on the auditor's objectivity. In addition, the findings 

show that the ethical culture of the audit firm affects the relationship between the 

auditors' personality types and the auditor's objectivity. Therefore, improving the 

ethical culture of the audit firms is an important step towards the improvement of the 

audit profession and can increase the auditor's objectivity and should therefore be 

considered by the managers and partners of the audit firms. 
  

Keywords: Auditor Objectivity, Ethical Culture in Audit Firm, Auditors' Personality 

Types. 
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