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 و پزشکی علوم هايدانشگاه داخلی حسابرسان اخالقی ادراك و ايحرفه هايارزش
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  دهیچک
  

 عوامـل  و شـود مـی  گرفتـه  نظـر  در داخلـی  حسابرسی حرفه بقاي هايشرط از یکی عنوان به اخالقی رفتار مقدمه:
 عوامـل  بررسـی  پـژوهش  ایـن  هـدف . است مؤثر اخالقی گیريتصمیم بر آن تبع به و اخالقی ادراك بر گوناگونی

 فرهنـگ  شخصی، اخالقی فلسفه مانند عواملی نقش منظور، این به. است داخلی حسابرسان اخالقی ادراك بر مؤثر
  .گیردمی قرار بررسی مورد حسابرس تجربه و ايحرفه رفتارآیین سازمان، اخالقی

 ابـزار  از هـا داده آوريجمـع  بـراي  و اسـت  توصـیفی  -  پیمایشـی  هـاي پـژوهش  نـوع  از پـژوهش،  ایـن  ش:روش پژوه
 پزشـکی  علـوم  هـاي دانشـگاه  رسیدگی اداره دوایر حسابرسان شامل پژوهش آماري جامعه. است شده استفاده نامهپرسش

 روش لــذا و اســت نشــده اســتفاده گیــرينمونــه از پــژوهش ایــن در. اســت کشــور سراســر درمــانی بهداشــتی خـدمات  و
  .است شده آزمون رگرسیون مدل از استفاده با پژوهش هايفرضیه. نیست مطرح نمونه تعداد و گیرينمونه
 بـر  منفـی  و ضـعیف  تأثیري داراي شخصی اخالقی فلسفه که است این بیانگر هافرضیه آزمون از حاصل نتایج ها:یافته

 ارمعنـاد  داخلـی  حسابرسان اخالقی ادراك بر بررسی مورد متغیرهاي سایر تأثیر و است داخلی حسابرسان اخالقی ادراك
  .نیست
 از نبـودن آگـاه  و اخالقـی  فرهنـگ  شخصـی،  اخالقـی  فلسـفه  ضعف بیانگر پژوهش از حاصل نتایج گیري:نتیجه
 برگـزاري  و اخالقـی  اصـول  بـه  توجـه  لـزوم  رو،ایـن  از. اسـت  آزمون مورد حسابرسان میان در ايحرفه رفتارآیین
 اخالقـی  ادراك ارتقـاي  منظـور  به ايحرفه رفتارآیین و اسالمی اخالق مبانی بر تأکید با اخالق آموزشی هايدوره
  .شودمی احساس پیش از بیش

  

 و ايحرفه رفتارآیین سازمان، اخالقی فرهنگ شخصی، اخالقی فلسفه اخالقی، ادراك قانون :هاي کلیديواژه
  .حسابرس تجربه
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  مقدمه
  
 یدگیچی، پيآورفن يهاشرفتیاقتصاد، پشدن یجهان
 یمال يهايده تقلب در گزارشگریو ظهور پد يتجار

و  یداخل يهانده به نقش کنترلیمنجر به توجه فزا
توان یکه م يشده است، به طور یداخل یحسابرس
ت مشاوره و یرا به عنوان فعال یداخل یحسابرس

نجر ف کرد که میتعر ياو مستقالنه ینیع یدهنانیاطم
شود. یش ارزش و بهبود عملکرد سازمان میبه افزا

مند و آوردن نگرش نظامبا فراهم یداخل یحسابرس
و  خطرت یریمد یو بهبود اثربخش یابیمنظم در ارز
، به سازمان در جهت يتجار يندهایکنترل و فرا

 ی). نقش مهم1( کندیکمک م هاهدفبه  یابیدست
خدمت به جامعه تواند در یم یداخل یکه حسابرس

ها ن حرفهیتراز متشکل یکیفا کند آن را در زمره یا
به عنوان  ین رو، حسابرسان داخلیقرار داده است. از ا

ان یحرفه متعهد هستند تا مراقب منافع مشتر ياعضا
 یرفتار اخالق نظرانپژوهشگران و صاحب خود باشند.

. )2( دنریگیهر حرفه در نظر م يرا به عنوان شرط بقا
حائز  یداخل یژه در مورد حسابرسیله به وأن مسیا

در معرض  مرتب یت است. حسابرسان داخلیاهم
تواند یهستند که م یبا مسائل اخالق ییارویرو

ها ممکن ها را به چالش بکشد. آنآن ياستانداردها
مواجه شوند که با وجود تحت  ییهاتیاست با موقع

جبور به ارشد، متیریفشار قرارگرفتن از جانب مد
گر حسابرسان ید يپرده سخن گفتن شوند. از سویب

ت اصول یرا در تقو اساسی یتوانند نقشیم یداخل
  ). 3( فا کنندیسازمان ا یاخالق

 يبرا ياحرفه رفتارآیینن یمانند تدو یاقدامات
است که حرفه به منظور  ییهاحسابرسان از جمله گام

در جهت تأمین منافع عموم و جلب نظر  ءق اعضایتشو
ن یانگر ایب ياریبس يهاها برداشته است. پژوهشآن

را در بهبود  ینقش مهم ياحرفه رفتارآییناست که 
 يالهأاما مس کندیفا میحرفه ا ياعضا يارفتار حرفه

بر  ین است که عوامل گوناگونیکه وجود دارد ا
رگذار است و یتأث هاياحرفه یاخالق يریگمیتصم

ن یتنها عامل مؤثر بر ا ياحرفه رفتارآیینبه  يبندیپا
افراد در  نظرانصاحبده یست. به عقین يریگمیتصم
 يزیچه چ«ن مسئله روبرو هستند: یبا ا يریگمیتصم

ن ارتباط استدالل یدر ا» ت را دارد؟ین اهمیشتریب
ت را دارد تا حد ین اهمیشتریکه ب يزیشود چیم
است که فرد  ییهان ارزشیب یدرون ياهمشاجر يادیز

که جامعه از حرفه انتظار  يزیبند است و چیبه آن پا
توان استدالل کرد که ین اساس می). بر ا4دارد (

له أمسی افراد مؤثر است. بر رفتار اخالق یعوامل مختلف
 ياریحسابرسان به وسیله پژوهشگران بس یرفتار اخالق

ن یاز ا يامورد توجه قرار گرفته است. بخش عمده
تواند یاست که م یعوامل یابیها مربوط به ارزپژوهش

حسابرسان مؤثر  یو ادراك اخالق یبر رفتار اخالق
اند که ده بنا شدهین عقیها بر ان پژوهشیواقع شود. ا

 یتلق» اهیجعبه س«د به عنوان یافراد نبا یند شناختیفرا
ندها بر ین فرایرود اینکه انتظار میبه ا شود، بلکه نظر

د به یباشد، با تأثیرگذارافراد  یاخالق يریگمیتصم
  ).7 - 5( ردیقرار گ ییوضوح مورد شناسا

مطابق با چارچوب نظري اخالقی ارائه شده به 
ط یچهار عامل مح ،نظرانو صاحب پژوهشگرانله یوس
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هاي فرهنگی، محیط صنعتی، محیط سازمانی و ویژگی
گیري شخصی، به عنوان عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم

). هدف این پژوهش نیز 8اند (اخالقی معرفی شده
بررسی عوامل مؤثر بر ادراك اخالقی حسابرسان 

رو، نقش عواملی مانند فلسفه داخلی است. از این
رفتار آیین اخالقی شخصی، فرهنگ اخالقی سازمان،

گیرد. اي و تجربه حسابرس مورد بررسی قرار میحرفه
به این منظور، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به چهار 

  سؤال زیر است: 
داري بر ادراك . آیا فلسفه اخالقی شخصی تأثیر معنا1

 اخالقی حسابرسان داخلی دارد؟

. آیا فرهنگ اخالقی سازمان تأثیر معناداري بر 2
 اخالقی حسابرسان داخلی دارد؟ادراك 

داري بر اي تأثیر معنارفتار حرفه. آیا آگاهی از آیین3
 ادراك اخالقی حسابرسان داخلی دارد؟

داري بر ادراك . آیا تجربه حسابرس تأثیر معنا4
 اخالقی حسابرسان داخلی دارد؟

 
  مبانی نظري

  فلسفه اخالقی شخصی
هاي پیشین بیانگر این است که نتایج پژوهش

هاي هاي فردي باید به هنگام بررسی قضاوتتفاوت
هاي اخالقی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه نگرش

هاي فردي در متون متفاوتی براي تشریح تفاوت
 نظراناخالقی ارائه شده است اما پژوهشگران و صاحب

هاي وتهاي فردي در انجام قضامعتقدند که تفاوت
توان به وسیله دو فلسفه اخالقی اخالقی را می

گرایی ). نسبی9گرا تشریح کرد (گرا و نسبیآرمان
اي اي اخالقی است که از منظر آن مجموعهفلسفه

شمول از قوانین و معیارهاي اخالقی وجود جهان
هاي بسیاري براي گرایان معتقدند که راهندارد. نسبی

ارد و نسبت به اصول حل مسائل اخالقی وجود د
گرایان داراي اخالقی خاص تردید دارند. آرمان

هاي خوب دیدگاه آرمانی هستند و معتقدند که نتیجه
یافتنی است و حقایق اخالقی و به تبع آن همیشه دست

اوصافی نظیر خوب و بد و فضایل و رذایل اخالقی در 
ها، امیال و عالم وجود دارد که از باورها، گرایش

ات بشر مستقل است. بر اساس تعالیم دین مبین احساس
شمول شمول و مکانهاي اخالقی زماناسالم ارزش

  ). 10نبوده و داراي معیارهاي دائمی و واقعی هستند (
  

  فرهنگ اخالقی سازمان
فرهنگ اخالقی سازمان بعد اصلی فرهنگ 

هاي تواند منجر به تمایز سازمانسازمانی است که می
). مطابق نتایج پژوهش 11ر شود (مختلف از یکدیگ

نظران، فرهنگ اخالقی سازمان به عنوان صاحب
هاي اخالقی شخصی مدیران و ترکیبی از ارزش

هاي رسمی و غیررسمی مربوط به اصول مشیخط
). فرهنگ اخالقی 12شود (اخالقی سازمان تعریف می

هاي مورد حمایت ها و ارزشسازمان از طریق رویه
ترین عامل در برابر د به عنوان مهمتوانمدیریت می

رفتارهاي غیراخالقی عمل کند. مطالعه کمیسیون 
تردوي از گزارشگري مالی متقلبانه بیانگر این است 

ارشد عامل مهمی وسیله مدیریتکه رویه اتخاذ شده به
). 13در ایجاد محیط اخالقی در درون سازمان است (

گ اخالقی چنین، این دیدگاه وجود دارد که فرهنهم
با بنا نهادن موارد قابل قبول در سازمان بر رفتار و 

  ).14گذارد (تأثیر می کارکناننگرش 
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  ياحرفه رفتارآیین
ها بیانگر این است که رفتار اخالقی برخی نظریه

اي تأثیر بپذیرد. به عنوان رفتار حرفهتواند از آیینمی
نمونه، نتایج پژوهشی نشان داد که اصول اخالقی مرتبط 

). 15هاي سازمان بر رفتار اخالقی مؤثر است (مشیبا خط
گیري اخالقی بر اساس در پژوهش دیگري مدل تصمیم

موقعیت و شخص ارائه شد. در این پژوهش تعامل بین 
اي به عنوان بخشی از متغیر فرهنگ رفتار حرفهآیین

اخالقی سازمان در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش مزبور 
ها تالش هایی که سازمانبیانگر این بود که یکی از راه

خود را  کارکنانکنند تا به وسیله آن رفتار اخالقی می
). 16اي است (رفتار حرفهز آیینهدایت کنند استفاده ا

شبکه اجتماعی از «نتایج پژوهشی که بر اساس آن مدل 
ارائه شد حاکی از این بود که یکی از » رفتار غیراخالقی

اي است که رفتار حرفهعوامل مؤثر بر رفتار اخالقی، آیین
تواند به صورت معناداري منجر به کاهش رفتار می

  ).17غیراخالقی در سازمان شود (
  

 تجربه حسابرس

هاي پیشین بیانگر تأثیر معنادار تجربه بر پژوهش
گیري اخالقی حسابداران و حسابرسان است، تصمیم

عنوان نمونه، اگرچه جهت این رابطه مبهم است. به
نتایج پژوهشی بیانگر این بود که رابطه مثبت و 
معناداري بین تجربه و پیشرفت اخالقی، تنها در 

مقابل نتایج  )، در18حسابداران زن، وجود دارد (
پژوهش دیگري بیانگر رابطه منفی و معنادار بین این 

). در پژوهشی که به بررسی تأثیر 19دو متغیر بود (
گیري اخالقی حسابرسان داخلی تجربه بر تصمیم

پرداخته شد، این نتیجه بدست آمد که با افزایش 
تجربه، حسابرسان داخلی رفتار غیراخالقی را بهتر 

  ). 20دهند (تشخیص می
  

  پیشینه پژوهش
نظر به اهمیت اخالق در حرفه حسابرسی، 

هاي بسیاري در این زمینه در خارج از کشور پژوهش
عنوان نمونه، زیگنفوس و انجام شده است. به

شامل  يابا استفاده از نمونهدر پژوهشی  سینقپکدي
ر یتأث یبه بررس یعضو انجمن حسابرسان داخل 1000
ی حسابرسان بر ادراك اخالق ياحرفه رفتارآیین

  پرداخته و به نتایج زیر دست یافتند:
 یحسابرسان داخل ياحرفه رفتارآییناگرچه مفاد . 1

انجمن  يشتر اعضایباما ابد یتواند بهبود یم
در حل مسائل  ياحرفه رفتارآیینمعتقدند که 

 د است.یمف یاخالق

ر یثتأ یانجمن حسابرسان داخل ياحرفه رفتار. آیین2
 آن دارد. ياعضا یبر ادراك اخالق یمثبت

بر  یانجمن حسابرسان داخل ياحرفه رفتارآیینر یتأث. 3
مانند  یشتر از عواملیحسابرسان ب یادراك اخالق
سازمان  یو فرهنگ اخالق یشخص یفلسفه اخالق

 .)11( است

سینقپکدي در پژوهش دیگري  و زیگنفوس
فلسفه اخالقی شخصی حسابرسان داخلی و 
حسابداران مدیریت را مقایسه کردند. نمونه مورد 

حسابرس داخلی  1000بررسی در این پژوهش شامل 
حسابدار مدیریت بود. نتایج این پژوهش  1500و 

نشان داد که فلسفه اخالقی شخصی حسابرسان 
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اوت از یکدیگر داخلی و حسابداران مدیریت متف
گراتر است، به طوري که حسابداران مدیریت مطلق

از حسابرسان داخلی هستند و حسابرسان داخلی 
چنین، گراتر از حسابداران مدیریت هستند. همذهنی

فلسفه اخالقی شخصی حسابداران مدیریت بستگی به 
موقعیت شغلی و محیط اخالقی سازمان دارد که این 

اخالقی سازمان نسبت به همبستگی در مورد محیط 
  ).11موقعیت شغلی بیشتر است (

حسابرسان  ییتوانا«با عنوان  یدر پژوهشالرکین 
عوامل مؤثر  یبه بررس» ین مسائل اخالقییدر تع یداخل
 نتایج پژوهش وي نشان داد. یی پرداختن توانایبر ا

 آنانبر رفتار  یر اندکیتأث یکه سن حسابرسان داخل
ر مسائل یشتر در تفسیتجربه ب يادارد و حسابرسان دار

 زنان ییچنین، تواناهم .کارتر هستندمحافظه یاخالق
است. افزون بر  یشتر از مردانب ین مسائل اخالقییدر تع

برتر  یشتر موارد خود را از نظر اخالقیاین، افراد در ب
  . )20پندارند (میاز همکاران خود 

 يابا استفاده از نمونهآرمسترانگ در پژوهشی 
ت یعوامل حاکم یبه بررس یحسابرس داخل 66شامل 
ی اخالق يریگمیو تجربه حسابرس بر تصم یشرکت

بیانگر رابطه مثبت و  وي جه پژوهشی. نتپرداخت
 يریگمیمستقل و تصم یت حسابرسیفین کیمعنادار ب

ن، تجربه یچن. همبود یحسابرسان داخل یاخالق
 .)3بود (مؤثر  یاخالق يریگمیبر تصم یحسابرس

دگاه یر دیتأث یدر پژوهشدیلمی اعتمادي و دیانتی
 یمال يهات گزارشیفیبر ک یران مالیمد یاخالق

دگاه ین پژوهش دی. در ارا بررسی کردندها شرکت
ت ینامه موقعبا استفاده از پرسش یران مالیمد یاخالق

هاي فرضیه يآمار آزمونج یده شد. نتایسنج یاخالق
بر  یران مالیمد یدگاه اخالقینشان داد که دپژوهش 

که  يمؤثر است، به طور یمال يت گزارشگریفیک
ن، یکند. افزون بر این مییرات را تبییتغ 18%

ت یفیبر ک ياثر مثبت و معنادار ییگراآرمان
  . )21( دارد یمال يگزارشگر

به شناسایی رویکرد پور مهدوي و علی
ته هاي پذیرفگیري اخالقی مدیران مالی شرکتتصمیم

نتایج . بورس اوراق بهادار تهران پرداختندشده در 
که مدیران مالی به رویکردهاي  پژوهش آنان نشان داد

گرایی، مذهبی و گیري اخالقی منفعتتصمیم
شناسی معتقد هستند اما رویکردهاي وظیفه
گیري اخالقی تفسیري، غیراخالقی و تصمیم
نظر این به  ،گرایی را باور ندارند. افزون بر اینعمل

 ،گیري اخالقیترین رویکرد تصمیممدیران قوي
  . )4( گرایی استترین آن عملگرایی و ضعیفمنفعت

با عنوان ی در پژوهشیگانه و مقصودي حساس
» حسابرس يادر قضاوت حرفه یاخالق يهاارزش«

 يهاقضاوت یبر چگونگ ياحرفه رفتارآیینر یتأث
یانه را گراو عمل یزشیدر دو گام انگ یحسابرس
ر یکه تأث نتایج پژوهش آنان نشان داد. کردندبررسی
زش و عملکرد حسابرسان یبر انگ ياحرفه رفتارآیین

 یت بر قضاوت حسابرسین، جنسیچنمعنادار است. هم
 اتخاذرا  يتریاخالق يهامؤثر بوده و زنان قضاوت

  .)22( کنندیم
 به بررسی رابطه بیننژاد مهدوي و موسوي

گیري اخالقی و اخالقیات، جو اخالقی و تصمیم
کنندگی جو اخالقی بر رابطه بین چنین اثر تعدیلهم
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گیري اخالقی در بین شدت اخالقیات و تصمیم
هاي اجرایی استان فارس همدیران مالی دستگا

که بین دو  نتایج پژوهش آنان بیانگر این بود. پرداختند
گیري تصمیم متغیر شدت اخالقیات و جو اخالقی و

هاي اجرایی استان فارس هیچ مدیران مالی دستگاه
  . )23( رابطه معناداري وجود ندارد

 يفرد يهار سازهیتأث یبه بررسستایش و همکاران 
و  یران مالیمد یبر درك اصول اخالق یو اجتماع

 یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک يهابودجه دانشگاه
ین انگر ایب آنان ج پژوهشی. نتای کشور پرداختنددرمان
ت و یشامل جنس يفرد يهاسازه یکه به طور کل بود

 یبر درك اصول اخالق ير معناداریران تأثیسن مد
 نتایج نشان دادن، یچنندارد. همی ران مورد بررسیمد

الت، یشامل سطح تحص یاجتماع يهان سازهیکه از ب
 ،رانیمد ی، سابقه خدمت و پست سازمانیلیرشته تحص
با درك  يرابطه معنادار يخدمت دارا تنها سابقه

  .)24( است یاصول اخالق
 
  هاي پژوهشفرضیه

ر یز يهاهیپژوهش فرض هايهدفبه  یابیدست براي
  رد:یگیو مورد آزمون قرار م یطراح

بر ادراك  يدارر معنایتأث یشخص یفلسفه اخالق. 1
 دارد. یحسابرسان داخل یاخالق

بر ادراك  يمعنادارر یسازمان تأث یفرهنگ اخالق. 2
 دارد. یحسابرسان داخل یاخالق

بر  يدارر معنایتأث ياحرفه رفتارآییناز  یآگاه. 3
 دارد. یحسابرسان داخل یادراك اخالق

 یبر ادراك اخالق يدارر معنایتجربه حسابرس تأث. 4
 دارد. یحسابرسان داخل

  پژوهش روش
  

 نیز استفاده مورد روش و کاربردي، پژوهش این
 و متون تدوین منظور به. است توصیفی -  پیمایشی
 شده استفاده ايکتابخانه مطالعات از پژوهش ادبیات
 گردآوري شیوه ترینرایج، میدانی بخش در. است
 و شخصی مصاحبه، پیمایشی پژوهش روش در هاداده

 براي پژوهش این در که است نامهپرسش از استفاده
. است شده استفاده نامهپرسش از هاداده آوريجمع

 اول بخش در. است بخش 6 شامل نامهپرسش
، تحصیالت میزان، جنسیت شامل عمومی هايسؤال
 مورد دهندگانپاسخ تجربه میزان و سن، تحصیلی رشته

 به مربوطنامه پرسش دوم بخش .گرفت قرار پرسش
 بعدي هايبخش و داخلی حسابرس وظیفه سنجش
 این در. است پژوهش متغیرهاي سایر سنجش به مربوط
 روایی و اعتبار از اطمینان حصول منظور به پژوهش
 و متخصصان نظر با نامهپرسش هايسؤال، نامهپرسش
. شد نهایی و اصالح مرحله چندین در نظرانصاحب

 کرونباخ آلفاي روش از نامهپرسش پایایی آزمون براي
 است این بیانگر آزمون این نتایج که است شده استفاده

 ادراك متغیرهاي براي کرونباخ آلفاي ضرایب که
، شخصی اخالقی فلسفه، داخلی حسابرس اخالقی
 به، ايحرفه رفتارآیین و سازمان اخالقی فرهنگ
  .است 900/0 و 731/0، 826/0، 733/0، ترتیب

ر ین پژوهش شامل حسابرسان دوایا يجامعه آمار
و خدمات  یعلوم پزشک يهادانشگاه یدگیاداره رس

ن انتخاب از یسراسر کشور است. ا یدرمان یشتبهدا
د یاز موارد مورد تأک یکیکه  انجام شدهآن جهت 

است. در  یداخل يهابهبود کنترل ین مالیطرح نظام نو
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گیري استفاده نشده است و لذا این پژوهش از نمونه
نیست. حجم  مطرحگیري و تعداد نمونه روش نمونه

که پس از ارسال است نفر  137جامعه مورد استفاده 
نامه دریافت شد. در پرسش 101نامه در نهایت پرسش

 يافزارهاها از نرمهین پژوهش به منظور آزمون فرضیا
  استفاده شده است.  16نسخه  SPSS اکسل و

  
  متغیرهاي پژوهش

حسابرس  ین پژوهش ادراك اخالقیر وابسته ایمتغ
 یمستقل شامل فلسفه اخالق يرهایو متغ یداخل

سازمان،  ی، فرهنگ اخالقیسابرس داخلح یشخص
  است. یو تجربه حسابرس داخل ياحرفه رفتارآیین

جنبه خاصی از ادراك اخالقی مورد استفاده در این 
پژوهش، ادراك حسابرس داخلی از مسائل و مشکالت 

ها به سه موقعیت اخالقی است که به وسیله پاسخ آن
دربرگیرنده مسائل اخالقی مورد سنجش قرار گرفته 

نظران معتقدند که استفاده است. پژوهشگران و صاحب
ها جر به بهبود کیفیت دادههاي اخالقی مناز این موقعیت

هاي اجتماعی در میان شده و به استانداردکردن محرك
چنین موقعیت کند و همدهندگان کمک میپاسخ

). سه موقعیت 25سازد (تر میگیري را واقعیتصمیم
اخالقی مورد استفاده در این پژوهش براساس 

). هر موقعیت اخالقی 11هاي پیشین قرار دارد (پژوهش
نامه دربرگیرنده یک وضعیت استفاده در پرسشمورد 

واقعی پیش روي حسابرسان داخلی است که به همراه 
تشریحی از عملکرد حسابرس داخلی فرضی ارائه شده 

دهنده خواسته شده که میزان است. در ابتدا، از پاسخ
موافقت خود را با عملکرد اتخاذ شده به وسیله 

نظر خود حسابرس داخلی فرضی مشخص کند و سپس 
موقعیت تشریح شده در «را در مورد این موضوع که 

بر اساس طیف » برگیرنده یک موقعیت اخالقی است
= کامالً 5= کامالً مخالف تا 1اي (از گزینهلیکرت پنج

  موافق) بیان کند.
دهندگان با پاسخ یشخص یر فلسفه اخالقیمتغ

ارائه شده به  یت اخالقینامه موقعاستفاده از پرسش
مورد سنجش قرار گرفته  پژوهشگران پیشینله وسی
 10نامه شامل دو قسمت است، ن پرسشی. ا)26( است

پرسش  10و  ییگراپرسش مربوط به سنجش آرمان
سنجش  ياست. برا ییگرایمربوط به سنجش نسب

 يهانامه ارزشز از پرسشیسازمان ن یفرهنگ اخالق
شین پژوهشگران پیارائه شده به وسیله  یشرکت یاخالق

 رفتارآیینر یسنجش متغ ي. برا)12( استفاده شده است
گنجانده شده در  يز از استانداردهاین ياحرفه
دهندگان استفاده شده و از پاسخ ياحرفه رفتارآیین

ن استانداردها یزان استفاده از ایخواسته شده است تا م
را در کار خود مشخص کنند. الزم به ذکر است که 

 يانهیگزکرت پنجیف لیرد از طن موایا یدر تمام
زان تجربه ین، از میچناستفاده شده است. هم

بر حسب  یداخل یدهندگان در سمت حسابرسپاسخ
استفاده  یر تجربه حسابرس داخلیسال به عنوان متغ

 شده است.  

  
  هاي پژوهشیافته

  
  آمار توصیفی

ها، ه دادهیل اولیو تحل هیو تجز یبه منظور بررس
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مورد مطالعه شامل  يرهایمتغ یفیتوص يهاآماره
 1و در جدول شماره ار محاسبه ین و انحراف معیانگیم

شود ارائه شده است. همانطور که مالحظه می
متغیرهاي ادراك اخالقی حسابرس داخلی و تجربه 

ترین و ترتیب، داراي کمحسابرس داخلی، به 
  ترین میانگین هستند.بیش

هـاي عمـومی   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سؤال
 ارائه شـده اسـت. نتـایج    2 نامه در جدول شمارهپرسش

دهنـدگان مـرد   از پاسخ %67بیانگر این است که حدود 
هـا  ز آزمـودنی ا %82رشـته تحصـیلی    و بقیه زن هستند.

ســـایر  %3اقتصـــاد و  %2مـــدیریت،  %13حســـابداري، 
دهنـــدگان داراي از پاســـخ  %70 هـــا اســـت.  رشـــته 

  
  : آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش1 جدول

ادراك اخالقی   نام متغیر
  حسابرس داخلی

فلسفه اخالقی 
  شخصی

فرهنگ 
  اخالقی سازمان

 رفتارآیین
  ايحرفه

تجربه حسابرس 
  داخلی

  475/6  454/4  584/3  800/3  211/3  میانگین
  774/4  474/0  486/0  471/0  977/0  انحراف استاندارد

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  دهندگانهاي فردي پاسخ: توزیع فراوانی و درصد ویژگی2جدول 
هاي نمونه آماريویژگی تعداد درصد  

33/67 67/32 جنسیت مرد 68   زن 33 
18/82  حسابداري 83 

 رشته تحصیلی
87/12  مدیریت 13 

98/1  اقتصاد 2 
97/2  سایر 3 

30/70  کارشناسی 71 

71/28 میزان تحصیالت  کارشناسی ارشد 29 

99/0  دکتري 1 
60/39  40 30-21  

50/50 سن  51 40-31  

90/9  10 50-41  

18/82  83 10-1  

84/15 تجربه کاري  16 20-11  

98/1  2 30-21  
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داراي مدرك  %29کارشناسی،  مدرك تحصیلی 
نیز داراي مدرك  %1ارشد و تحصیلی کارشناسی

 1ها بین از آزمودنی %82کاري تجربهدکتري هستند. 
از  %2سال و فقط  20تا  11بین  %16سال،  10تا 

ند. بنابراین، کار دارسال سابقه 20ها بیشتر از آزمودنی
دهندگان از صالحیت الزم براي پاسخ به پاسخ
   نامه برخوردار هستند.هاي پرسشسؤال

 
  آمار استنباطی

در این پژوهش به منظور سنجش میزان ایفاي 
وسیله حسابرسان اداره وظیفه حسابرسی داخلی به

اي پرسش، بررسی اولیه 15کردن رسیدگی با مطرح
امه نیز از طیف لیکرت نانجام شد. در این پرسش

اي استفاده شده است. فرضیه صفر گزینهپنج
ها برابر شده بیانگر این است که میانگین پاسخمطرح

است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با  3با 
دهد که اي نشان مییک نمونه tاستفاده از آزمون 

است.  668/3هاي ارائه شده برابر با میانگین پاسخ
شود، مالحظه می 3در جدول شماره  همانطور که

بیانگر رد فرض صفر بوده و  tمقدار معناداري آماره 
مقادیر مثبت کران باال و پایین فاصله اطمینان نشان 

ها به طور معناداري بیشتر دهد که میانگین پاسخمی
  .است 3از 

 هايجدول ها درنتایج حاصل از آزمون فرضیه
 جدولارائه شده است. همانطور که در  7تا  4شماره 
ه اول با یآزمون فرض یشود بررسیمالحظه م 4شماره 

) ن (ییب تعیانگر ضریون بیاستفاده از مدل رگرس
 از تغییرات %9/10است. از این رو،  %9/10 معادل
ر یمتغ وسیلهبه یحسابرس داخل یادراك اخالقمتغیر 

ح است.یقابل توض یصشخ یفلسفه اخالق
  

  : نتایج حاصل از آزمون میزان ایفاي وظیفه حسابرسی داخلی3 جدول
  معناداري  درجه آزادي tآماره   فاصله اطمینان تفاوت  تفاوت میانگین

668/0  
  کران پایین  کران باال

524/9  100  0001/0  
807/0  529/0  

  
  

  اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج: 4جدول
متغیر نام رداستاندا انحراف ضریب   معناداري t آماره 

شخصی اخالقی فلسفه  684/0- 197/0 479/3- 0001/0 

ثابت مقدار  811/5 753/0 718/7 0001/0 

 تعیین ضریب  تعیین ضریب
  شدهتعدیل

 ضریب
  همبستگی

  آماره
  معناداري  F آماره  واتسون -دوربین

  F آماره
109/0  100/0  330/0  076/2  103/12  0001/0  

2R
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  دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج:  5 جدول
متغیر نام رداستاندا انحراف ضریب   معناداري tآماره  

سازمان اخالقی فرهنگ  073/0-  202/0  363/0-  718/0  
ثابت مقدار  474/3  731/0  752/4  0001/0  

 تعیین ضریب  تعیین ضریب
  شدهتعدیل

 ضریب
  همبستگی

  آماره
  معناداري  F آماره  واتسون - دوربین 

  F آماره
001/0  009/0-  036/0  934/1  132/0  718/0  

  
  

  سوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج: 6 جدول
متغیر نام رداستاندا انحراف ضریب   معناداري  t آماره 

ايحرفه رفتارآیین  265/0  206/0  291/1  200/0  
ثابت مقدار  029/2  921/0  204/2  030/0  

 تعیین ضریب  تعیین ضریب
  شدهتعدیل

 ضریب
  همبستگی

  آماره
  معناداري  F آماره  واتسون -  دوربین

  F آماره
017/0  007/0  129/0  909/1  667/1  200/0  

  
  

  چهارم فرضیه آزمون از حاصل نتایج: 7 جدول
متغیر نام رداستاندا انحراف ضریب   معناداري t آماره 

داخلی حسابرس تجربه  018/0-  020/0  888/0-  377/0  
ثابت مقدار  329/3  165/0  230/20  0001/0  

 تعیین ضریب  تعیین ضریب
  شدهتعدیل

 ضریب
  همبستگی

  آماره
  معناداري  F آماره  واتسون -  دوربین

  F آماره
008/0  002/0-  089/0  926/1  789/0  377/0  

  
ر فلسفه یمربوط به متغ t آماره يب و معناداریضر

 ین است که فلسفه اخالقیانگر ایب یشخص یاخالق
 یبر ادراك اخالق يدارو معنا یر منفیتأث یشخص

ی دارد، اگرچه با توجه به مقدار حسابرسان داخل

ه ین رو، فرضیاز ا ضریب تعیین این تأثیر ضعیف است.
  شود.یرفته میپذ %95نان یاول در سطح اطم

 جدوله دوم در یج حاصل از آزمون فرضینتا
ارائه شده است. همانطور که مالحظه  5شماره 
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ه با استفاده از مدل ین فرضیشود، آزمون ایم
 %1/0) معادل ن (ییب تعیانگر ضریون بیرگرس

ر ادراك یرات متغییاز تغ %1/0ن رو، یاست. از ا
ر  فرهنگ یمتغ وسیلهبه یحسابرس داخل یاخالق
ن یح است. آماره دوربیسازمان قابل توض یاخالق

 نبوددهنده است که نشان 934/1 با ز برابریواتسون ن
ن، مقدار یچندر مدل است. هم یخودهمبستگ يخطا
ر فرهنگ یمربوط به متغ t آماره يب و معناداریضر

 یکه فرهنگ اخالق دهدنشان میسازمان  یاخالق
 یبر ادراك اخالق يداررمعنایو غ یر منفیسازمان تأث

ه دوم در ین رو، فرضیدارد. از ا یحسابرسان داخل
  شود.یرفته نمیپذ %95نان یسطح اطم

 جدوله سوم در یج حاصل از آزمون فرضینتا
ارائه شده است. همانطور که مالحظه  6شماره 

ه با استفاده از مدل ین فرضیشود، آزمون ایم
 %7/1) معادل ن (ییب تعیانگر ضریون بیرگرس

ادراك  ریرات متغییاز تغ %7/1 است. از این رو،
 رفتارآیین متغیر وسیلهی بهحسابرس داخل یاخالق
ز ین واتسون نیح است. آماره دوربیقابل توض ياحرفه
 يخطا نبوددهنده است که نشان 909/1 با برابر

ب ین، مقدار ضریچندر مدل است. هم یخودهمبستگ
 ياحرفه رفتارآیینر یمربوط به متغ t آماره يو معنادار
ر یتأث ياحرفه رفتارآییناز  یکه آگاه دهدنشان می

حسابرسان  یبر ادراك اخالق يداررمعنایمثبت و غ
نان یه سوم در سطح اطمیرو، فرضنیدارد. از ا یداخل

  شود.یرفته نمیپذ 95%
 جدوله چهارم در یج حاصل از آزمون فرضینتا

شود، یکه مالحظه مارائه شده است. همانطور 7شماره 

انگر یون بیمدل رگرس ه با استفاده ازین فرضیآزمون ا
ن رو، یاست. از ا %8/0) معادل ن (ییب تعیضر

حسابرس  یر ادراك اخالقیرات متغییاز تغ 8/0%
ح یقابل توض یتجربه حسابرس داخل وسیلهبه یداخل

است  926/1 با ز برابرین واتسون نیاست. آماره دورب
در مدل  یخودهمبستگ يخطا نبوددهنده که نشان
 t آماره يب و معناداریمقدار ضرن، یچناست. هم

 دهدنشان می یر تجربه حسابرس داخلیمربوط به متغ
بر  يداررمعنایو غ یر منفیکه تجربه حسابرس تأث

ن رو، یدارد. از ا یحسابرسان داخل یادراك اخالق
  شود.یرفته نمیپذ %95نان یه چهارم در سطح اطمیفرض

  
  يریگجهیبحث و نت

  
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ادراك 

رو، نقش اخالقی حسابرسان داخلی است. از این
عواملی مانند فلسفه اخالقی شخصی، فرهنگ اخالقی 

اي و تجربه حسابرس مورد رفتار حرفهسازمان، آیین
بررسی قرار گرفته است. به این منظور چهار فرضیه 

ول نشان داد مطرح شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ا
که فلسفه اخالقی شخصی تأثیر منفی و معنادار ضعیفی 
بر ادراك اخالقی حسابرسان داخلی دارد که از نظر 

) و از 21هاي پیشین (داري مطابق با برخی پژوهشمعنا
نظر نوع رابطه در تعارض با آن قرار دارد. نتایج 

دهد که حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز نشان می
داري بر ی سازمان تأثیر منفی و غیرمعنافرهنگ اخالق

ادراك اخالقی حسابرسان داخلی دارد که برخالف 
). نتایج 14هاي پیشین است (نتایج برخی از پژوهش

2R

2R

2R
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دهنده این است که حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان
اي تأثیر مثبت و رفتار حرفهآگاهی از آیین

ی دارد داري بر ادراك اخالقی حسابرسان داخلغیرمعنا
و  11هاي پیشین است (که بر خالف نتایج پژوهش

). نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم نیز بیانگر 22
این است که تجربه حسابرس تأثیر معناداري بر ادراك 
اخالقی حسابرسان داخلی ندارد که با نتایج برخی از 

ها آن) و با نتایج برخی از 24پژوهش پیشین همسو (
  ). 27و  20 ،3همسو نیست (

  
  پیشنهادهاي حاصل از پژوهش

نتایج حاصل از پژوهش بیانگر ضعف فلسفه اخالقی 
رفتار نداشتن از آیینشخصی، فرهنگ اخالقی و آگاهی

اي در میان حسابرسان داخلی اداره رسیدگی حرفه
است. از این رو، با توجه به نقش اساسی که حسابرسان 

ی سازمان ایفا توانند در تقویت اصول اخالقداخلی می
هاي کنند، لزوم توجه به اصول اخالقی و برگزاري دوره

آموزشی اخالق با تأکید بر مبانی اخالق اسالمی و 
اي، به منظور ارتقاي ادراك اخالقی، رفتار حرفهآیین

چنین، با توجه به شود. همبیش از پیش احساس می
ارشد عامل اینکه رویه اتخاذ شده به وسیله مدیریت

در ایجاد یک محیط اخالقی در درون سازمان  مهمی
ها مشیشود که مدیران در تدوین خطاست، پیشنهاد می

و نظام پاداش و تنبیه به مبانی اخالقی توجه بیشتري 
داشته باشند. از سوي دیگر، اهتمام به اصول اخالقی در 

تواند نقش به سزایی در ارتقاي ارشد میانتصاب مدیران
  مان داشته باشد. فرهنگ اخالقی ساز

با توجه به پژوهش حاضر و نتایج آن به 
شود که تأثیر پژوهشگران آینده پیشنهاد می

هاي فردي نظیر  سن و جنسیت و عواملی مانند ویژگی
راك اخالقی حسابرسان داخلی جو اخالقی را بر اد

شود که پیشنهاد می ،چنینمورد بررسی قرار دهند. هم
، که و جو اخالقی تأثیر عواملی مانند فرهنگ اخالقی

، بر مفاهیمی مانند استبیانگر محیط اخالقی سازمان 
تعهد سازمانی، رضایت شغلی و هویت سازمانی 

  حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار گیرد.
 

  هاي پژوهشمحدودیت
ر اداره یپژوهش حاضر محدود به حسابرسان دوا. 1

و خدمات  یعلوم پزشک يهادانشگاه یدگیرس
و تعمیم نتایج  بودهسراسر کشور  یدرمان یبهداشت

هاي علوم پزشکی باید با بررسی به کل دانشگاه
 . بیشتري انجام شودمجدد و با احتیاط 

مطرح شده  هاي. نتایج بدست آمده محدود به سؤال2
نامه بوده و موقعیت اخالقی تشریح شده در پرسش

دهنده ایجاد که نوعی تصور را در پاسخاست 
کرده است و ممکن است حسابرسان داخلی در 
رویارویی با مسائل اخالقی در محیط واقعی رفتار 

 متفاوتی را از خود نشان دهند. 
 

  تشکر و قدردانی
 

در اینجا از همه عزیزانـی کـه زحمـت شـرکت در     
هـا را بـر خـود    نامهگویی به پرسشاین پژوهش و پاسخ

 شود.ر کردند، صمیمانه تشکر میهموا
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