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Abstract
The purpose of this study is to compare professionalism dimensions (including public interest 

commitment and the independence commitment) on the ethical judgment between auditors and 
post graduate students in accounting.The present study is a descriptive- survey research. The 
statistical sample of this study is comprised of 340 auditors and graduate students in auditing. 
The data are gathered through a questionnaire.The findings show that there is no significant 
difference between public interest commitment between students and auditors, and there is 
no significant difference between public interest commitment, independence commitment and 
ethical judgment among the auditors’ ranking. However, the commitment to the implementation 
of independence and ethical judgment between students and auditors has a significant difference.
In addition, there is a negative significant association between professionalism dimentionsand 
ethical judgment.Research findings, in addition to extending the theoretical foundations of past 
research, contain valuable concepts to profession and policy makers.
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تأثیر تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به 
اجرای استقالل در کار بر قضاوت اخالقی: 

تفاوت دیدگاه حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد حرفه ای گری )شامل تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقالل 
در کار( بر قضاوت اخالقی است. بدین منظور تفاوت در دیدگاه حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته ی 
حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی- 
تکمیلی حسابرسی  تحصیالت  دانشجوی  و  نفر حسابرس   340 را  پژوهش  این  آماری  نمونه ی  می  باشد.  پیمایشی 
تشکیل می دهد. روش گردآوری داده ها، پرسش نامه می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعهد خدمت به منافع عمومی 
بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری ندارد. تعهد خدمت به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقالل در کار و 
قضاوت اخالقی بین رده  های مختلف حسابرسان تفاوت معناداری ندارد اما تعهد به اجرای استقالل و قضاوت اخالقی 
تأثیر منفی معناداری بر قضاوت  ابعاد حرفه  ای  گری  بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری دارد. همچنین 
اخالقی دارد. یافته  های پژوهش عالوه بر توسعه ی مبانی نظری تحقیقات پیشین، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای 

مراجع حرفه  ای و سیاست  گذاران در تدوین سرفصل  های درسی است.

کار، حسابرسی،  در  استقالل  اجرای  به  تعهد  عمومی،  منافع  به  تعهد خدمت  حرفه  ای  گری،  کلیدی:  واژههای
قضاوت اخالقی.
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1-مقدمه
حرفه ی حسابرسی نقش مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد. حسابرسان به گزارش عملکرد و 
وضعیت مالی بنگاه  های اقتصادی اعتبار می  بخشند و مبنایی قابل اتکا برای تصمیم  گیری ذی نفعان 
از  را  اقتصادی کشورها، حرفه ی حسابرسی  نظام  فراهم می  سازند. نقش حساس حسابرسان در 
سایر حرفه  ها متمایز ساخته است )نونهال  نهر و همکاران، 1393(. شکست  های حسابرسی مرتبط 
با رسوایی  های ابتدای قرن جدید، افزون بر بحران های مالی جهانی اخیر به حرفه ی حسابرسی و 
وجهه ی عمومی آن و اطمینان به کارکرد حسابرسی خسارات زیادی وارد نموده است. همان طور 
که برخی محققان بیان نموده  اند، فرهنگ مؤسسات حسابرسی در سال های اخیر تغییر نموده و 
به سمت افزایش سازمان دهی اهداف تجاری سوق یافته است )بیکر، 2014؛ گندرون، سودابی ، 
الم، 2006؛ هانلون، 1996( اما تفکر منافع عمومی هنوز در اجرای وظایف حسابرسان نمود دارد 

و ظاهر می  شود )ویات، 2004(.
در نتیجه، شکست  های حسابرسی به فقدان شخصیت حرفه  ای  گری و فداکاری  های ناکافی برای 
ایده  آل  های حرفه  ای در بخش حسابرسی نسبت داده می  شود )کلیکمن، شوارتز، التان، 2001(. 
اعتماد به اطالعاتی که حسابداران تهیه می  کنند، بستگی به درجه اعتماد شخصیت آنان دارد و 
این حرفه  ای  گری آن ها است که باعث اعتماد می  شود. حسابداران حرفه  ای و متعهد باید بیش تر 
کنند  تالش  همواره  بعالوه  باشند.  کوشا  ارزش  های حرفه  ای  پیشرفت  در  و  بوده  مسئولیت  پذیر 

عملکرد شخصی خود را بهبود ببخشند )الرسون، 1977(.
را  مسئله  این  کمی  پژوهش های  اما  است  مهم  حسابرسی  حرفه ی  در  حرفه  ای  گری  اگرچه   
بررسی نموده  اند )بامبر، ایر، 2002(. در این زمینه برخی محققین آکادمیک )مانند کارینگتون و 
همکاران، 2013( به محققین پیشنهاد کرده  اند که در باره ی دالیل انتقال از منطق حرفه  ای  گری 
به منطق تجاری  گری در حوزه ی حسابرسی پژوهش نمایند. سودابی و همکاران )2009( سعی 
کردند از طریق تحلیل تفاوت در ارزش ها و طرز نگرش حرفه  ای  گری به این سؤال پاسخ دهند. 
مشارکت  مبنای  بر  را  تعهد  کرده  اند،  تحلیل  را  فردی  حرفه  ای  تعهد  که  پژوهش  هایی  بیش تر 
ارزش  های  حسابرسان  که  درجه  ای  پژوهش  ها  این  نموده  اند.  اندازه  گیری  حرفه  ای  مؤسسات  در 

حرفه  ای را قبول نموده و مورد تصدیق قرار داده  اند، بررسی نکرده  اند.
حرفه ی حسابرسی و جامعه ی آکادمیک بر نیاز به حسابرسانی که ارزش  های حرفه  ای را توسعه 
بخشند و مسئولیت  های حرفه  ای   خود را نهادینه نمایند )حتی در دوران تحصیل و قبل از این که 
وارد حرفه شوند( تأکید دارد )الیاس، 2006؛ 2008؛ فرگوسن و همکاران، 2011(. هدف پژوهش 
بین  در  ارزش  های حرفه  ای  به  تعهد  تحلیل  از طریق  ادبیات  در  فاصله موجود  پر کردن  حاضر 
نگرش های  بین  رابطه ی  می باشد.  آن ها  مقایسه  و  و حسابرسان  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
)الیاس،  است  شده  بررسی  قبلی  پژوهش های  در  اخالقی  تصمیم گیری  فرآیندهای  و  حرفه ای 
2006؛ 2008؛ لرد، دی زورت، 2001(. پژوهش حاضر تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به 
اجرای استقالل )به عنوان دو بعد از ابعاد حرفه  ای  گری( در کار حسابرسی را در بین دانشجویان 
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حسابرسان  کاری  رتبه   ی  تأثیر  و  نموده  مقایسه  حسابرسان  و  حسابرسی  تکمیلی  تحصیالت 
)شریک، مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس( را بر این دو بعد بررسی 
و تفاوت بین قضاوت اخالقی را در بین این دو گروه )دانشجویان و حسابرسان( مورد بررسی قرار 
خواهد داد. در پایان تأثیر حرفه  ای  گری بر قضاوت اخالقی مورد بررسی قرار می  گیرد. در صورت 
رسیدن به اهداف پژوهش انتظار می رود شکاف بین تئوری و عمل )در واقع شکاف بین تئوری و 
یادگیری دانشجویان و عمل حسابرسان باتجربه( در اعمال قضاوت اخالقی و حرفه ای گری تا حد 
زیادی تبیین شود و در صورت لزوم برای انجام اقدامات اصالحی الزم پیشنهادهایی صورت پذیرد.

٢-مبانینظریپژوهش
٢-1-تعهدخدمتبهمنافععمومی

مفهوم تعهد خدمت به منافع عمومی مهم ترین اصل در حرفه ی حسابرسی است اما پژوهش های 
کمی بر توسعه ی فهم و درک این مفهوم تمرکز نموده اند )داونپورت، دالپورتاس، 2009(. همچنین 
محققان متعددی معتقدند که چگونگی پذیرش و تصدیق ارزش  های حرفه  ای به طور مناسب و 
کافی مورد تحلیل واقع نشده است )سودابی و همکاران، 2009(. در مطالعه ای بر روی حسابداران 
را مورد  منافع عمومی  از  تفسیر خود  و دالپورتاس )2009(  داونپورت  استرالیا،  حرفه ای کشور 
و  مفاهیم  انتقال  در  تحصیل حسابداران حرفه ای  فرآیند  که  دریافتند  آن ها  دادند.  قرار  بررسی 
معنای منافع عمومی مؤثر است اما این آموزش ها آن قدر مؤثر نیست که حسابداران حرفه ای را 
در استفاده ی عملی از ایده ی منافع عمومی خصوصاً زمانی که تعارض منافع وجود داشته باشد 
راهنمایی نماید. بنابراین مهم است که بدانیم چه کسانی در آینده وارد حرفه خواهند شد و درک 
از مفهوم منافع عمومی چیست. تعهد حسابداران به حرفه در طی دوران اجتماعی سازی  آن ها 
که در طول تحصیالت رسمی اتفاق می افتد بهبود می  یابد )بلین و همکاران، 1991؛ کلیکمن و 
همکاران، 2001؛ کوهن و همکاران، 2001(. این بهبود پس از ورود به حرفه نیز تداوم می یابد 
)فوگارتی، 1992(. دانشجویان در دوران آموزشی خود و آموزش های مرتبط با حرفه در معرض 
ارزش هایی مانند خدمت به منافع عمومی و به کارگیری رفتار اخالقی قرار می گیرند اما شکست های 
حسابرسی به فقدان رفتار اخالقی نسبت داده می شود و موفقیت دانشگاه ها در افزایش ارزش  های 

حرفه زیر سؤال می  رود )هلیار، ببینگتون، 2004(. 
سپری  را  حسابرسی  و  حسابداری  رسمی  تحصیالت  حسابرسان،  و  دانشجویان  گروه  دو  هر 
کرده  اند اما نگرش حسابرسان درباره ی ی ارزش  های حرفه از طریق تجارب کاری قبلی و محیط 
سازمانی که در آن فعالیت داشته اند شکل گرفته است. محققین متعددی )گندرون و همکاران، 
از  ارزش ها در حرفه ی حسابرسی  به  نگرش  در  تغییر  معتقدند که علت  ویات، 2004(  2006؛ 
تغییر هدف به بیشینه سازی سود ناشی می شود که بر نگرش حسابرسان درباره ی حرفه تأثیرگذار 
است. بنابراین حسابرسان نگرش مبتنی بر سود بیش تری نسبت به دانشجویان خواهند داشت اما 
تجربه ی حرفه ای با تعهد حرفه ای باالتر در حوزه ی حسابرسی رابطه ی مستقیم دارد )گندرون و 
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همکاران، 2006(. دلیل این نتیجه ممکن است در ادبیات جامعه شناسی حرفه ها یافت شود. طبق 
این ادبیات تعهد حرفه ای اشخاص در طی فرآیند اجتماعی سازی که با ورود فرد به حرفه شروع 
برای تعهد حسابرسان نسبت  می شود توسعه پیدا می کند )الرسون، 1977(. استدالل مشابهی 
انتظار می رود که  بنابراین  دارد.  نیز کاربرد  منافع عمومی  مانند خدمات  ارزش  های حرفه ای  به 
حسابرسان دارای تجربه ی کاری باال تعهد باالتری نسبت به دانشجویان و حسابرسان کم تجربه تر 

در خدمت به منافع عمومی داشته باشند. 

٢-٢-تعهدبهاجرایاستقاللدرکارحسابرسی
استقالل عمدتاً به عنوان اصلی ترین ارزش حرفه ی حسابرسی مطرح است )ساموئل و همکاران، 
2009(. دائماً این بحث وجود دارد که آیا استانداردهای حسابرسی می  توانند بر رفتار حسابرسان 
تأثیر بگذارند و این که کدام استانداردهای حسابرسی، بیش تر در مدیریت ریسک مرتبط با کار 
حسابرسی در شرایط عدم استقالل مؤثر هستند. به دلیل رسوایی  های حسابداری معیارهای مورد 
استفاده استقالل حسابرس در عمل و در ظاهر افزایش یافته است مانند: قانون ساربینز اکسلی 
در کشور آمریکا در سال 2002. در این قوانین ممنوعیت های سخت  گیرانه و تنبیه های سنگینی 
گنجانده شده تا قانون گذاران نقش فعال تری داشته باشند )هوم فری و همکاران، 2006(. فرض 
این تالش های قانونی آن است که حسابرسان می توانند از طریق اجتناب از روابط خاصی، از تضاد 
منافع آزاد بمانند )تیلور و همکاران، 2003( اما برخی حسابرسان معتقدند استقالل حالتی ذهنی 
است و ممکن نیست بتوان برای وضعیت هایی که باعث تهدید استقالل است قوانینی تعیین نمود 
)گا، 2006؛ هوم فری و همکاران، 2006(. بیتی و همکاران )2013( در پژوهشی که در کشور 
جنبه های  بیش تر  حسابرسی،  مؤسسات  شرکای  نظر  طبق  که  دریافتند  دادند،  انجام  انگلستان 
قوانین قبل از ساربینز اکسلی قانون محور بوده و تأثیر کمی بر کیفیت واقعی حسابرسی داشته اند.

یک  به عنوان  قباًل  حسابرس  استقالل  اگرچه  که  کردند  بیان   )2006( همکاران  و  گندرون 
موقعیت اخالقیرفتاری مورد توجه بوده است اما امروزه به  طور فزاینده ای به عنوان مقصودی دیده 
دولتی  قوانین  و  اخالقی  کدهای  در  رسمی  استانداردهای  طریق  از  را  آن  می توان  که  می شود 
قانون گذاری کرد. آن ها اعتقاد دارند که استانداردهای قانونی استقالل حسابرسان )تصویب شده 
باشند  قیودی  و  محدودیت ها  حاوی  شدت  به  باید  قانون  گذار(  نهادهای  دیگر  و  حرفه  توسط 
و همکاران )2006(  مرتفع شود. طبق مطالعه ی گندرون  برای حسابداری  تقاضای عمومی  که 
حرفه ی  اخالقی  قوانین  به  مثبتی  دیدگاه  باید  دارند  تعهد  کاری  استقالل  به  که  حسابرسانی 

حسابداری و استانداردهای استقالل حسابرس و محدودیت های الزام آور استقالل داشته باشند.
تغییر در ارزش هایی که حسابرسان و زمینه های کاری آن ها را راهبری می نماید، برای مثال از 
منطق حرفه ای گری به منطق تجاری سازی، ممکن است بر تعهد حسابرسان به اجرای استقالل در 
کار به عنوان اصلی ترین ارزش حرفه تأثیر منفی بگذارد. سودابی و همکاران )2009( ادعا کردند 
که نرم های حرفه ای حسابرسان درجه باال باعث نگرانی بیش تر مدیران می شود و لذا مدیران کم تر 
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متمایل به تصویب و اجرای قوانین سخت گیرانه مرتبط با استقالل حسابرسان خواهند بود. آن ها 
و همکاران )2013( گزارش  کارینگتون  این وجود،  با  نیافتند.  ادعای خود  برای  تجربی  شواهد 
کردند که طول دوره ی استخدام در حسابرسی رابطه مثبتی با تعهد حسابرسان به اجرای استقالل 
در کار دارد و گندرون و همکاران )2006( نیز یافتند که حسابرسان مسن  تر استقالل باالتری 
نسبت به حسابرسان جوان از خود نشان می  دهند. همچنین گندرون و همکاران )2006( نتیجه 
گرفتند هر زمان حسابرسان با سن باالتری وارد حرفه شوند، با ارزش  های اخالقی مانند استقالل 
سریع تر تطبیق پیدا می  کنند. تعهد به اجرای استقالل ممکن است در اذهان آن ها حتی قبل از 

ورود به حرفه شکل گیرد. 

٢-3-قضاوتاخالقی
قابلیت  نظر  از  را  فعالیت های غیراخالقی  فرد  اطالق می شود که  به درجه ای  اخالقی  قضاوت 
روانشناس  یک  می دهد.  قرار  توجه  مورد  حرفه  اخالقی  استانداردهای  اساس  بر  آن ها  پذیرش 
اخالقی به نام رست )1986( مدلی چهار عاملی ارائه کرد که از طریق آن عناصر اعمال اخالقی را 
توضیح دهد. وی نتیجه گرفت که اعمال اخالقی محصول زیرفرآیندهای روانشناسی زیر می باشند: 
انگیزش روحی، و شخصیت اخالقی.  حساسیت اخالقی )شناخت(، قضاوت یا استدالل اخالقی، 
طبق این مدل، قضاوت اخالقی دومین مرحله از فرآیند تصمیم گیری اخالقی است و اشاره به 

قضاوت های اخالقی دارد که افراد درباره ی تحوالت اعمال شناسایی شده انجام می دهند.
آگاهی  دانشجویان  از  بیش  حسابرسی  حرفه ی  اخالقی  معضالت  از  حسابرسان  است  ممکن 
داشته باشند. زیرا آن ها طی دوران کاری در معرض این معضالت اخالقی قرار داشته اند. گلوور 
قرار  باتجربه در وضعیت های مشابهی  پیشنهاد کردند حسابرسان حرفه ای  و همکاران )2002( 
می  گیرند و ممکن است بیش تر از رفتار مورد قبول در آن شرایط آگاهی داشته باشند. از طرف 
حسابرسی،  کیفیت  بر  که  غیراخالقی  رفتارهای  منفی  عواقب  از  است  ممکن  حسابرسان  دیگر 
شهرت حسابرس و حرفه ی حسابرسی و مؤسسات حسابرسی نیز تأثیر می گذارند آگاهی بیش تری 
داشته باشند. کوهن و همکاران )2001( بیان کردند که حسابرسان حرفه ای برخی اعمال قابل 
تأمل را عمدتاً کم تر از دانشجویان، اخالقی در نظر می گیرند. بعالوه یکی از مهم ترین یافته  های 
پیام رسان توسعه ی اخالق در  این است که سن یک  پژوهش ها در حوزه ی روانشناسی اخالقی 
فرد است )رست، 1986(. طبق تئوری توسعه ی اخالق شناختی کولبرگ )1984( سن متغیری 
تأثیر می  گذارد.  افراد  بین  در  اخالقی  انگیزه ی  توسعه ی سطح  بر  توجهی  قابل  به طور  است که 
همچنین رست )1986( نشان داد که انگیزه ی اخالقی با افزایش سن و تحصیالت افزایش می یابد. 
در زمینه ی حسابرسی، سن حسابرس ارتباط عمیقی با تجربه ی کاری وی دارد. لذا پیرو تئوری 
کولبرگ )1984(، حسابرسان باتجربه باید توانایی قضاوت حرفه ای باالتری داشته باشند. با این 
وجود، جوهری و همکاران )2017( در بررسی ادبیات در حوزه ی انگیزه های اخالقی حسابرسان 
و  باراین  کوا  همچنین  بود.  متناقض  سن  تأثیر  آن ها  در  که  نمودند  گزارش  را  مختلطی  نتایج 
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اسپینوزا )2018( نتیجه گرفتند که تجربه تأثیر منفی بر قضاوت اخالقی حسابرسان دارد. 

٢-4-تأثیرتعهدبهمنافععمومیبرقضاوتاخالقی
برخی پژوهش ها رابطه ی بین نگرش های حرفه ای و فرآیند تصمیم گیری اخالقی را مورد بررسی 
این رابطه نشان  نتایج مطالعات در  لورد، دزورت، 2001(.  )الیاس، 2006؛ 2008؛  قرار داده  اند 
می دهد که تعهد حرفه ای بیش تر منجر به تصمیم  گیری اخالقی  تر می شود. تعهد حسابرسان برای 
حفظ منافع عمومی، مبنایی برای قضاوت اخالقی در حسابرسی است. در این راستا، انتظار می رود 
حسابرسانی که اولویتشان منافع عمومی است، در هرگونه فعالیتی که طبق استانداردهای اخالقی 

حرفه ای غیرقابل قبول است، درگیر نشوند. 

٢-5-تأثیرتعهدبهاجرایاستقاللدرکاربرقضاوتاخالقی
 چندین محقق )گندرون و همکاران، 2006؛ سودابی و همکاران، 2009( برای پژوهش های 
آنان  اخالقی  تصمیمات  بر  استقالل  اجرای  به  حسابرسان  تعهدات  تأثیر  با  رابطه  در  بیش تر 
بررسی  هایی انجام داده  اند. بر این اساس انتظار می رود حسابرسانی که حفظ استقالل در اجرای 
اخالقی  استانداردهای  طبق  که  فعالیتی  هرگونه  در  دارد،  اهمیت  برایشان  حسابرسی  عملیات 

حرفه ای غیرقابل قبول است، درگیر نشوند.

3-پیشینهیپژوهش
است،  شده  انجام  حسابرسی  اخالقی  قضاوت  حوزه ی  در  که  داخلی  پژوهش های  در  تاکنون 
پژوهشی وجود ندارد که تأثیر حرفه ای گری حسابرسان و ابعاد آن شامل تعهد خدمت به منافع 
عمومی و تعهد به اجرای استقالل در کار حسابرسی را بر قضاوت اخالقی آن ها بررسی کند. عمده 
پژوهش های انجام شده تأثیر عوامل رفتاری بر قضاوت اخالقی حسابرسان و برخی نیز عوامل مؤثر 

بر قضاوت اخالقی را بررسی نموده اند که در ادامه خالصه ای از آن ها ارائه می شود.
صفرزاده و همکاران )1399( در پژوهشی به بررسی تأثیر اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی و رده ی 
سازمانی حسابرسان بر استدالل  های اخالقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف نظریه ی رشد 
که  داد  نشان  اول  یافته ی  داشت.  عمده  یافته ی  سه  آن ها  پژوهش  پرداختند.  کالبرگ  اخالقی 
استدالل  های اخالقی حسابرسان مستقل در سطح پساقراردادی نظریه ی رشد اخالقی کالبرگ 
قرار دارد. یافته ی دوم حاکی از وجود رابطه ی منفی معنادار میان سطوح استدالل  های اخالقی 
حسابرسان مستقل و اندازه ی مؤسسات حسابرسی است. نهایتاً یافته ی پایانی نشان می دهد که 
با افزایش مرتبه ی سازمانی حسابرسان مستقل، سطح استدالل  های اخالقی آن ها کاهش می  یابد.

مهرانی و شهبازی )1399( پژوهشی با عنوان تدوین مدل قضاوت حرفه  ای حسابرسان مستقل 
برای  این مدل، 13مقوله  انجامید که در  پارادایمی  به شکل  گیری یک مدل  نتایج  دادند.  انجام 
شرایط علی، 5 مقولـه در زمینه ی بسـتر، 8 مقوله برای شرایط مداخله گر،4 مقوله برای راهبرد و 
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5 مقوله در زمینه ی پیامد مرتبط با پدیده ی اصلی پژوهش که حرفه  ای بودن قضاوت است، مورد 
شناسایی قرار گرفت.

را  قضاوت حرفه ای حسابرس  بر  فردی  تفاوت های  تأثیر   )1397( ناصری  و  گراغانی  سعیدی 
بررسی نمودند. چهار ویژگی فردی شامل جنسیت، تجربه، خوش بینی و اعتماد به نفس بود. نتایج 
با استفاده از آزمون تی استیودنت نشان داد کلیه ی متغیرهای مورد مطالعه منجر به وجود تفاوت 

در قضاوت حرفه ای حسابرسان می شود.
حرفه ای  رفتار  آیین  در  مندرج  مفاهیم  تطبیقی  مطالعه ی  به   )1394( محمدی  و  خوزین 
حسابداران از دیدگاه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی پرداختند. نتایج نشان 
داد که این دو گروه )تهیه کننده و استفاده کننده( در مورد اصول بی طرفی، رازداری و اصول و 
ضوابط حرفه ای و رفتار حرفه ای دارای دیدگاه مشابه اما در اصول درستکاری، صالحیت و مراقبت 

حرفه ای، تفاوت هایی میان دیدگاه های این دو گروه وجود دارد.
جامعه ی  اعضای  بین  در  اخالقی  قضاوت های  بر  مؤثر  عوامل   )1393( همکاران  و  فروغی 
حسابداران رسمی ایران را بررسی نمودند. نتایج نشان داد یک رابطه ی مثبت بین اهمیت آیین 
رفتار حرفه ای و ادراک حسابداران رسمی ایران از محیط اخالقی سازمان با قضاوت اخالقی آن ها 
وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه حسابداران رسمی محیط اخالقی سازمان خود را اخالقی تر تصور 

کنند، در شرایط اعمال قضاوت، اخالقی تر عمل می کنند.
نونهال نهر و همکاران )1393( به ارزیابی تأثیر تعاملی مدرک تحصیلی و آموزش ضمن خدمت 
و تجربه بر قضاوت حرفه ای حسابرسان در سطوح مختلف پیچیدگی کار پرداختند. نتایج نشان 
داد در وظایف پیچیده تر، آموزش ضمن خدمت به تنهایی و مدرک تحصیلی به همراه تجربه تأثیر 
بسزایی بر قضاوت حسابرسان دارد. همچنین حسابرسان کم تجربه و دارای مدرک تحصیلی پایین 

در وظایف پیچیده جانشین مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی شوند.
قضاوت  و  با حساسیت  مهارت حسابرسان  رابطه ی سطح   )1392( کاظم پور  و  یگانه  حساس 
اخالقی  حساسیت  ماهر  حسابرسان  داد  نشان  پژوهش  یافته های  نمودند.  بررسی  را  اخالقی 
بر  پیامد تصمیم فقط  از  به ویژه مدیران دارند و آگاهی  افراد ذی نفع  به منافع  بیش تری نسبت 

حساسیت اخالقی و نحوه ی تعیین تنبیه های انتظامی حسابرسان نیمه ماهر تأثیر دارد.
سلمان پناه و طالب نیا )1392( عوامل مؤثر بر قضاوت اخالقی حسابداران رسمی ایران را نتایج 
مؤید این بود که آیین رفتار حرفه ای مصوب جامعه ی حسابداران رسمی و محیط اخالقی شرکت 
و  بین ویژگی های فردی  اخالقی حسابداران رسمی است. همچنین  بر قضاوت  مؤثر  متغیرهای 

قضاوت اخالقی حسابداران رسمی رابطه ی معناداری یافت نشد.
حسابرسان  حرفه ای  قضاوت  در  اخالقی  ارزش  های  تأثیر   )1390( مقصودی  و  یگانه  حساس 
را بررسی نمودند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد 

حسابرسان تأثیر معنادار دارد. همچنین زنان قضاوت های اخالقی تری اعمال نموده  اند.
عبدالحق و همکاران )2019( به بررسی استدالل  های اخالقی حسابرسان مصری پرداختند. نتایج 
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نشان داد حسابرسانی که در مؤسسات حسابرسی بزرگ اشتغال دارند، معموالً نسبت به حسابرسان 
شاغل در مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط از استدالل  های اخالقی ضعیف  تری برخوردارند. 
ناستین و استرمارک )2019( در پژوهشی به بررسی تأثیر آگاهی حسابرسان از شهرت حرفه  ای خود 
برای قضاوت های اخالقی شان پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه  ی مثبت و معنادار میان 

آگاهی حسابرسان از شهرت حرفه  ای و قضاوت های اخالقی آن ها بود.
سانوسی و همکاران )2019( تأثیر گرایش اهداف، خود اثربخشی و پیچیدگی وظایف بر عملکرد 
قضاوتی حسابرسان مالزی را بررسی نمودند. نتایج بیانگر این بود که گرایش اهداف تأثیر قوی بر 
عملکرد قضاوتی حسابرسان دارد. همچنین خود اثربخشی، تأثیر یادگیری گرایش اهداف را به طور 

معناداری تعدیل می نماید.
باراین کوا و اسپینوسا )2018( در پژوهشی تأثیر حرفه ای  گری حسابرسان بر قضاوت اخالقی را 
در بین نمونه ای شامل حسابرسان و دانشجویان در کشور اسپانیا بررسی نمودند. نتایج نشان داد 
تعهد دانشجویان به خدمت به منافع عمومی و اجرای مستقل حسابرسی به  طور معناداری بیش تر 
از حسابرسان باتجربه است. همچنین حسابرسان قضاوت اخالقی بهتری در مقایسه با دانشجویان 

ارائه می  دهند. 
عبدالحلیم و همکاران )2018( عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان را بررسی نمودند. با 
استفاده از پرسش نامه تأثیر عواملی مانند جنسیت، تجربه، سطح موقعیت شغلی، دانش و اندازه ی 
و  شغلی  موقعیت  داد سطح  نشان  نتایج  شد.  بررسی  حرفه ای  قضاوت  بر  مؤسسه ی حسابرسی 
تجربه ی کاری تأثیر معناداری بر قضاوت حرفه ای دارند در حالی که سطح تحصیالت )دانش(، 

جنسیت و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی تأثیر معناداری بر قضاوت حسابرس ندارند.
نمودند.  بررسی  را  وی  قضاوت  بر  حسابرس  هیجانی  هوش  تأثیر   )2017( همکاران  و  یانگ 
نتایج نشان داد نقش هوش هیجانی در کاهش رفتار سوء عملکردی حسابرسان و بهبود کیفیت 
حسابرسی معنادار است. همچنین نتایج نشان داد هوش هیجانی بر رابطه ی بین انواع فشارهای 

کاری و قضاوت حسابرس تأثیرگذار می باشد.
اسماعیل )2017( رابطه ی بین قضاوت اخالقی و ایدئولوژی اخالقی را بین حسابداران رسمی و 
دانشجویان بررسی کرد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین ایدئولوژی اخالقی حسابداران رسمی 
و دانشجویان حسابداری وجود دارد. همچنین نتایج مؤید این بود که تفاوت معناداری بین قضاوت 

اخالقی دو گروه وجود دارد.
رئوس فیگیورا و کاردونا )2013( به بررسی رابطه ی بین تجربه ی حسابرس و قضاوت حرفه  ای 

وی پرداختند. نتایج نشان داد که تجربه ی کاری بر قضاوت حسابرس تأثیر ندارد.

4-فرضیههایپژوهش
با توجه به مبانی نظری، فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین می شود:

فرضیه ی 1: از دیدگاه حسابرسان و دانشجویان حسابداری تحصیالت تکمیلی، تعهد خدمت 
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به منافع عمومی بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حسابرسان شاغل تفاوت معناداری دارد.
رتبه ی  بین  تکمیلی،  تحصیالت  حسابداری  دانشجویان  و  حسابرسان  دیدگاه  از   :2 فرضیه ی 

حسابرسان و تعهد خدمت به منافع عمومی آن ها تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ی 3: از دیدگاه حسابرسان و دانشجویان حسابداری تحصیالت تکمیلی، تعهد به اجرای 

استقالل در کار بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حسابرسان تفاوت معناداری دارد.
رتبه ی  بین  تکمیلی،  تحصیالت  حسابداری  دانشجویان  و  حسابرسان  دیدگاه  از   :4 فرضیه ی 

حسابرسان و تعهد آن ها به اجرای استقالل در کار تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ی 5: از دیدگاه حسابرسان و دانشجویان حسابداری تحصیالت تکمیلی، قضاوت اخالقی 

بین حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی تفاوت معناداری دارد.
رتبه ی  بین  تکمیلی،  تحصیالت  حسابداری  دانشجویان  و  حسابرسان  دیدگاه  از   :6 فرضیه ی 

حسابرسان و قضاوت اخالقی آن ها تفاوت معناداری وجود دارد.
بین تعهدات  از دیدگاه حسابرسان و دانشجویان حسابداری تحصیالت تکمیلی،  فرضیه ی 7: 
حسابرسان و دانشجویان به منافع عمومی و قضاوت اخالقی آن ها رابطه ی منفی معنادار وجود 

دارد.
از دیدگاه حسابرسان و دانشجویان حسابداری تحصیالت تکمیلی، بین تعهد به  فرضیه ی 8: 
اجرای استقالل در اجرای عملیات توسط حسابرسان و دانشجویان و قضاوت اخالقی آن ها رابطه ی   

معنا داری وجود دارد.

5-روششناسیپژوهش
این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. برای 
پرسش نامه ی  از  پرسش نامه،  طراحی  در  است.  شده  استفاده  پرسش نامه  از  داده ها  جمع  آوری 
بوبک و همکاران )2015( و باراین کوا و اسپینوسا )2018( برای سنجش متغیر تعهد خدمت به 
منافع عمومی، از پرسش نامه ی گندرون و همکاران )2006( برای سنجش متغیر تعهد به اجرای 
استقالل و از پرسش نامه ی   کوهن و همکاران )1998( برای سنجش متغیر قضاوت اخالقی استفاده 
شده است. پرسش  های مربوط به هر متغیر در طیف لیکرت پنج گزینه  ای )بسیار موافق تا بسیار 

مخالف( طراحی گردید
جامعه ی آماری پژوهش حاضر حسابداران عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری شاغل به تحصیل در سال 1398 در دانشگاه های سراسری 
هستند. دلیل انتخاب دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حسابداران رسمی به عنوان نمونه ی آماری 
آن است که در این پژوهش به دنبال بررسی تفاوت دیدگاه این دو گروه هستیم. هم  چنین علت 
انتخاب دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری به عنوان نمونه ی آماری افراد دانشگاهی، 
دلیل  به  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  نسبت  به  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  که  است  آن 
گذراندن دروس کارشناسی، دیدگاه جامع  تری نسبت به ضرورت انجام حسابرسی و استانداردها 
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دلیل  به  تکمیلی  دانشجویان تحصیالت  انتخاب  لذا  دارند.  انجام حسابرسی  به  مربوط  قوانین  و 
دانش و آگاهی بیش تر نسبت به ضرورت حسابرسی، منافع ذی نفعان و تأثیر قضاوت های اخالقی 

حسابرسان بر منافع ذی نفعان مناسب  تر است. 
جامعه ی آماری پژوهش حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران که در سال 1398 
دانشجویان  و  می باشند  نفر   2200 بر  بالغ  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه ی  پایگاه  آمار  طبق 
تحصیالت تکمیلی در رشته حسابداری که در دانشگاه های دولتی مشغول تحصیل می باشند در 
سال  1398،800 نفر در نظر گرفته شده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به فرم 

رابطه ی1 استفاده شده است. 

)1(رابطه ی

در رابطه ی فوق: n: حجم نمونه، N: حجم جامعه 3000 نفر می باشند، p: نسبت موفقیت در 
جامعه که 50% در نظر گرفته می شود، Z: آماره ی زد نرمال، e: خطای برآورد نمونه که 5% در 
نظر گرفته می شود، α: احتمال وقوع خطای نوع اول که معادل 5% فرض می شود تا نمونه به 
دست آمده اطمینان 95% داشته باشد. بنابراین حجم نمونه340 نفر تعیین شد. هم  چنین به علت 
این که بتوان میانگین مناسبی از پاسخ  های حسابداران رسمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 
گزاره  های پرسش نامه   به دست آورد و به منظور همگن  سازی افراد نمونه ی آماری، پرسش نامه به 
نسبت مساوی میان حسابداران رسمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری توزیع گردید. 
دانشجوی  نفر   170 یعنی  تعداد  همان  به  و  رسمی  حسابدار  نفر   170 میان  پرسش نامه  ها  لذا 
تحصیالت تکمیلی حسابداری توزیع گردید. در جدول زیر تعداد پرسش نامه ی ارسالی برای هر 

دو گروه ارائه شده است.
جدول)1(تعدادپرسشنامهیارسالشدهوبرگشتدادهشده

گروه
تعداد 

پرسش نامه ی 
ارسال شده

تعداد 
پرسش نامه ی 

برگشت داده شده

تعداد 
پرسش نامه ی 

مخدوش

تعداد 
پرسش نامه ی 

نهایی
19117321152حسابرسان

18916917152دانشجویان تحصیالت تکمیلی
38034238304جمع

اول شامل اطالعات فردی پاسخ گویان شامل  پرسش نامه حاوی دو بخش اصلی است: بخش 
)تحصیالت، وضعیت اشتغال، رتبه ی کاری، جنسیت( و بخش دوم سؤال های اصلی جهت سنجش 
متغیرهای تعهد خدمت به منافع عمومی، اجرای استقالل در عملیات حسابرسی و قضاوت اخالقی 
شامل 16 سؤال. سؤال های اول تا پنجم پرسش نامه که تعهد خدمت به منافع عمومی، به عنوان 
می دهد،  قرار  سنجش  مورد  را  می باشد  حسابرسان  حرفه ای گری  اصلی  مشخصه های  از  یکی 
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سؤال های ششم تا دهم ویژگی استقالل را مورد سنجش قرار داده، در نهایت سؤال های یازدهم 
تا شانزدهم قضاوت اخالقی را می سنجند. نحوه  ی عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش با استفاده 
از گویه های )سؤال های( پرسش نامه بدین شرح است: برای پاسخ هر سؤال اعداد یک تا پنج به 
گزینه های کاماًل موافق تا کاماًل مخالف اختصاص می یابد و سپس با توجه به این که متغیر تعهد 
خدمت به منافع عمومی با پنج سؤال اول، تعهد استقالل در اجرای عملیات با پنج سؤال دوم 
اندازه گیری شده  تا شانزدهم  یازدهم  با سؤال های  تا دهم( و قضاوت اخالقی  )سؤال های ششم 
است، برای محاسبه مقدار هر متغیر باید امتیازات تعداد سؤال های آن متغیر با هم جمع شده و 
سپس بر حداکثر امتیازات قابل کسب تقسیم  شود تا مقدار متغیر بر حسب عددی بین صفر تا 

یک محاسبه  شود.
برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول 2 
پایایی مناسب متغیرهای پژوهش دارد. در بررسی روایی سازه، شاخص  از  است. اعداد حکایت 
HTMT محاسبه گردید. شاخص یاد شده برای تمام متغیرها کم تر از 0/9 شد که نشان  دهنده ی 
روایی واگرای پرسش نامه است. برای بررسی روایی همگرا، باید میانگین واریانس استخراج شده 
بزرگ تر از 0/5 و پایایی مرکب بزرگ تر از 0/7 باشد. همچنین میانگین واریانس استخراج شده 
باید کوچک تر از پایایی مرکب باشد تا روایی همگرا وجود داشته باشد )خاکی، 1382(. در این 
پژوهش مقدار میانگین واریانس استخراج شده برابر با 0/83 و پایایی مرکب برابر با 0/94 بود. 
بنابراین شرایط یاد  شده در باال برقرار بوده و پرسش نامه دارای روایی همگرا است. در این پژوهش 
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم  افزارهای اس پی اس اس و ایویوز، و برای آزمون فرضیه ها از 
آزمون های تی استیودنت، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شد. برای بررسی فرضیه ی 

هفتم و هشتم از رگرسیون استفاده شده است و مدل این فرضیه  ها به شرح زیر است.
EJ = a0 + a1PIi+ a2CIi + a3EDUi + a4   EIi+ a5 POSi + a6GENi+ ei

در مدل فوق:
تا  یازدهم  از سؤال های  متغیر،  این  برای سنجش  است.  وابسته  متغیر   ،)EJ( اخالقی  قضاوت 

شانزدهم پرسش نامه استفاده شده است. 
تعهد خدمت به منافع عمومی )PI(، یکی از متغیرهای مستقل است. برای عملیاتی کردن این 

متغیر، از پنج گزاره ی اول پرسش نامه استفاده است.
تعهد استقالل در اجرای عملیات )CI(، یکی دیگر از متغیرهای مستقل است. برای سنجش این 

متغیر از 5 گزاره ی دوم پرسش نامه استفاده شده است.
سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل نیز متغیرهای کنترلی هستند که برای سنجش آن ها به 

قرار زیر عمل شد:
سطح تحصیالت )EDU( یک متغیر مجازی است که اگر افراد نمونه دکتری باشند، عدد یک، اگر 
 ،)EI( کارشناسی ارشد باشند عدد دو، در غیر این صورت عدد صفر اختیار می کند. وضعیت اشتغال
بیانگر آن است که فرد دانشجو است یا حسابرس. اگر دانشجو باشد عدد 1، و اگر حسابرس باشد عدد 
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صفر اختیار می  کند. گرید سازمانی حسابرس )POS( یکی دیگر از متغیرهای کنترلی است که برای 
سنجش آن به شرکا و مدیران حسابرسی، عدد یک و به حسابرسان ارشد و سرپرستان و سرپرست 
ارشدهای حسابرسی عدد صفر اختصاص داده شد. جنسیت )GEN( نیز یک متغیر مجازی است که 

اگر پاسخ  دهنده مرد باشد، عدد یک و اگر زن باشد، عدد صفر اختیار می کند.

جدول)٢(آلفایکرونباخمتغیرهایپژوهشبهتفکیکدوگروه
گروه دانشجویانگروه حسابرسانمتغیر

0/760/83تعهد خدمت به منافع عمومی
0/710/72تعهد به اجرای استقالل در کار

0/810/84قضاوت اخالقی

6-یافتههایپژوهش
6-1-آمارتوصیفی

آمار  معیار های  از  استفاده  و  جداول  ارائه ی  با  که  است  آن  بر  تالش  توصیفی  روش های  در 
به  امر  این  تا  پرداخته شود  داده ها  توصیف  به  پراکندگی  و  نظیر شاخص های مرکزی  توصیفی 
شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی در جدول  های 3، 4 و 5 آورده شده است. همان  گونه که 
در جدول3 مشاهده می  شود، 81% حسابرسان مرد و 19% آن ها زن بوده  اند. این آمار درخصوص 
دانشجویان به ترتیب 55% و 45% مرد و زن بوده است. 68% حسابرسان دارای مدرک کارشناسی 
ارشد و دکترا بوده  اند این در حالی است که تمام دانشجویان شرکت  کننده در پژوهش، مدرک 
کاری  رتبه ی  پژوهش،  در  65% حسابرسان شرکت  کننده  همچنین  داشته  اند.  ارشد  کارشناسی 
سرپرست  و  ارشد  حسابرس  کاری  رتبه ی   %35 و  داشته  اند  ارشد  سرپرست  یا  مدیر  شریک، 

داشته اند. طبعاً این آمار توصیفی در مورد گروه دانشجویان موضوعیت ندارد.

جدول)3(آمارتوصیفیمربوطبهویژگیهایحسابرسان
درصد فراوانیفراوانیطبقهویژگی

جنسیت
80 %123مرد

20 %29زن

رده ی سازمانی
65 %99شریک، مدیر و سرپرست ارشد حسابرسی

35 %53سرپرست و حسابرس ارشد حسابرسی

سطح تحصیالت
32 %49کارشناسی

61 %93کارشناسی ارشد

7 %10دکتری
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توصیفی  آمار  است. همچنین  گردیده  ارائه  دانشجویان  به  مربوط  توصیفی  آمار   4 در جدول 
حداقل،  میانه،  میانگین،  مقادیر  این جدول  در  می  باشد.   5 شرح جدول  به  پژوهش  متغیرهای 
حداکثر و انحراف معیار هر یک از متغیرها برای دو گروه حسابرسان و دانشجویان ارائه گردیده 
است. اعداد حکایت از نزدیکی مقادیر بین دو گروه دارد. برای مثال، میانگین متغیر تعهد خدمت 
به منافع عمومی در بین دانشجویان 0/77 و میانگین این متغیر در بین حسابرسان 0/78 است. 
است. همچنین  بوده  دانشجویان  از  بیش تر  اندکی  کار،  استقالل در  اجرای  به  تعهد حسابرسان 

قضاوت اخالقی حسابرسان، اندکی بیش تر از گروه دانشجویان بوده است. 

جدول)4(آمارتوصیفیمربوطبهدانشجویان
درصدفراوانیطبقهمتغیر

جنسیت
45%68زن
55%84مرد

100%152کارشناسی ارشدمدرک تحصیلی

جدول)5(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهشبهتفکیکدوگروهحسابرسودانشجو
انحراف معیارحداکثرحداقلمیانهمیانگینمتغیر

0/770/760/4410/11تعهد خدمت به منافع عمومی دانشجویان
0/650/640/320/960/10تعهد به اجرای استقالل دانشجویان

0/690/730/230/800/14قضاوت اخالقی دانشجویان
0/780/800/4410/11تعهد خدمت به منافع عمومی حسابرسان

0/620/640/3610/11تعهد به اجرای استقالل حسابرسان
0/720/730/330/800/08قضاوت اخالقی حسابرسان

6-٢-نتایجآزمونفرضیههایپژوهش
قبل از آزمون فرضیه  های پژوهش، آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها در نمونه ی آماری انجام 
شد. برای این منظور از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید. سطح معناداری آماره ی 
آزمون برای هر سه متغیر )تعهد خدمت به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقالل در کار و قضاوت 
اخالقی( در هر دو گروه )حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی( بیش تر از 5 درصد شد که 
این موضوع بیانگر نرمال بودن توزیع نمونه ی آماری است )آذر، مؤمنی، 1395(. بنابراین روش های 
می  باشد  پارامتریک  آمار  حوزه ی  در  پژوهش  فرضیه  های  آزمون  جهت  استفاده  مورد  آماری 
)حبیبی، 1397(. بر این اساس، به منظور آزمون فرضیه های اول، سوم و پنجم از آزمون مقایسه ی 
میانگین ها )آزمون تی استیودنت(، جهت آزمون فرضیه های دوم، چهارم و ششم از آزمون تحلیل 
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واریانس، و جهت آزمون فرضیه  های هفتم و هشتم از رگرسیون خطی استفاده گردید.
فرضیه ی 1 عنوان می  کند »تعهد خدمت به منافع عمومی بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
میانگین ها  مقایسه  از  فرضیه  این  آزمون  برای  دارد«.  معناداری  تفاوت  و حسابرسان  حسابرسی 

)آزمون تی استیودنت( استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 6 می  باشد.

جدول)6(نتایجآزمونفرضیهیاول
وضعیت فرضیهنتیجه آزمونسطح معناداریآماره ی tشرح

رد فرضیه ی اولتأیید فرض صفر0/370/71-فرضیه ی اول

از سطح  باالتر   t آماره ی  زیرا سطح معناداری  اول دارد.  از رد فرضیه ی  آزمون حکایت  نتایج 
تأیید می  شود.  تفاوت معنادار،  بر عدم وجود  آزمون مبنی  لذا فرض صفر  و  خطای 0/05 است 
به بیان دیگر تعهد خدمت به منافع عمومی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابرسی و 

حسابرسان تفاوت معناداری ندارد.
تفاوت  منافع عمومی  به  تعهد خدمت  و  رتبه ی حسابرسان  »بین  عنوان می  کند  فرضیه ی 2 
معناداری وجود دارد«. برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج آن 

به شرح جدول 7 می  باشد.

جدول)7(نتایجآزمونفرضیهیدوم
وضعیت فرضیهنتیجه آزمونسطح معناداریآماره ی Fشرح

رد فرضیه ی دومتأیید فرض صفر1/070/416فرضیه ی دوم

نتایج آزمون حکایت از رد فرضیه ی دوم دارد؛ زیرا سطح معناداری آماره ی F باالتر از سطح 
خطای 0/05 است و لذا فرض صفر آزمون مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار، تأیید می شود و 
فرضیه ی مقابل )وجود تفاوت معنادار( رد می شود. به عبارت دیگر تعهد خدمت به منافع عمومی 

در بین رده  های مختلف حسابرسان، تفاوت معناداری ندارد. 
فرضیه ی 3 عنوان می  کند »تعهد به اجرای استقالل در کار بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
میانگین ها  مقایسه  از  فرضیه  این  آزمون  برای  دارد«.  معناداری  تفاوت  و حسابرسان  حسابرسی 
)آزمون تی استیودنت( استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 8 می  باشد. نتایج آزمون 
حکایت از عدم رد فرضیه ی سوم دارد؛ زیرا سطح معناداری آماره ی t پایین  تر از سطح خطای 
بدان  این  می  شود.  رد  معنادار  تفاوت  وجود  عدم  بر  مبنی  آزمون  فرض صفر  لذا  و  است   0/05
معناست که تفاوت معناداری بین تعهد به اجرای استقالل در کار بین حسابرسان و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی حسابرسی وجود دارد.
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جدول)8(نتایجآزمونفرضیهیسوم
وضعیت فرضیهنتیجه آزمونسطح معناداریآماره ی tشرح

عدم رد فرضیه ی سومرد فرض صفر2/050/012فرضیه ی سوم

تفاوت  استقالل  اجرای  به  آن ها  تعهد  و  رتبه ی حسابرسان  »بین  می  کند  عنوان   4 فرضیه ی 
معناداری وجود دارد«. برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج آن 
به شرح جدول 9 می  باشد. نتایج آزمون حکایت از رد فرضیه ی چهارم دارد. زیرا سطح معناداری 
آماره ی F باالتر از سطح خطای 0/05 است و لذا فرض صفر آزمون مبنی بر عدم وجود تفاوت 
معنادار تأیید می  شود و فرضیه ی مقابل )وجود تفاوت معنادار( رد می شود. به عبارت دیگر تعهد 

به اجرای استقالل در بین رده  های مختلف حسابرسان تفاوت معناداری ندارد.

جدول)9(نتایجآزمونفرضیهیچهارم
وضعیت فرضیهنتیجه آزمونسطح معناداریآماره ی Fشرح

رد فرضیه ی چهارمتأیید فرض صفر1/490/196فرضیه ی چهارم

بین حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی  فرضیه ی 5 عنوان می  کند »قضاوت اخالقی 
تی  )آزمون  میانگین ها  مقایسه  از  فرضیه  این  آزمون  برای  دارد«.  معناداری  تفاوت  حسابرسی 
استیودنت( استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 10 می  باشد. نتایج آزمون حکایت از عدم 
رد فرضیه ی پنجم دارد؛ زیرا سطح معناداری آماره ی t پایین  تر از سطح خطای 0/05 است و لذا فرض 
صفر آزمون مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار رد می  شود. این بدان معناست که بین قضاوت اخالقی 

حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابرسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول)10(نتایجآزمونفرضیهیپنجم
وضعیت فرضیهنتیجه آزمونسطح معناداریآماره ی tشرح

عدم رد فرضیه ی پنجمرد فرض صفر2/570/010فرضیه ی پنجم

تفاوت معناداری  فرضیه ی 6 عنوان می  کند »بین رتبه ی حسابرسان و قضاوت اخالقی آن ها 
وجود دارد«. برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج آن به شرح 
 F جدول 11 می  باشد. نتایج آزمون حکایت از رد فرضیه ی ششم دارد. زیرا سطح معناداری آماره ی
باالتر از سطح خطای 0/05 است و لذا فرض صفر آزمون مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار تأیید 
می  شود و فرضیه ی مقابل )وجود تفاوت معنادار( رد می شود. به عبارت دیگر، قضاوت اخالقی در 

بین رده  های مختلف حسابرسان، تفاوت معناداری ندارد.
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جدول)11(نتایجآزمونفرضیهیششم
وضعیت فرضیهنتیجه آزمونسطح معناداریآماره ی Fشرح

رد فرضیه ی ششمتأیید فرض صفر0/7730/571فرضیه ی ششم

فرضیه  های 7 و 8 به تأثیر حرفه  ای  گری حسابرسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابرسی 
)شامل تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقالل در کار( بر قضاوت اخالقی آن ها 
می  پردازد. برای آزمون این فرضیه  ها از رگرسیون خطی استفاده شده است که نتایج آن به شرح 
جدول12 می  باشد. الزم به ذکر است کلیه پیش  فرض  های رگرسیون نیز بررسی گردید و هیچ  کدام 

از مفروضات نفی نشد.

جدول)1٢(نتایجآزمونفرضیههایهفتموهشتم
معناداریآمارهضریبشرح

2/9600/0025-0/058-تعهد خدمت به منافع عمومی
4/0520/0001-0/256-تعهد به اجرای استقالل در کار

0/0670/9470-0/001-نوع )حسابرس یا دانشجو(
0/84514/9300/0000عرض از مبدأ

4/686آماره ی کای دو0/092ضریب تعیین تعدیل شده
0/0010معناداری کای دو1/870آماره ی دوربین واتسون

نتایج آزمون حکایت از تأیید فرضیه  های هفتم و هشتم دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تعهد 
خدمت به منافع عمومی 0/058- می باشد و از نظر آماری سطح معنا داری آماره ی t این ضریب 
برابر با 0/0025 می باشد که معنا داری ضریب را نشان می دهد. همچنین ضریب رگرسیونی متغیر 
تعهد به اجرای استقالل در کار 0/256- می باشد و از نظر آماری سطح معنا داری آماره ی t این 
 F ضریب برابر با 0/0001 می باشد که معنا داری ضریب را نشان می دهد. بررسی مقدار آماره ی
رگرسیون حکایت از معناداری آن دارد و مقدار آماره ی دوربین واتسن نیز نشان دهنده عدم وجود 
خودهمبستگی بین اجزای اخالل مدل است. حدود 9 درصد از تغییرات در متغیر وابسته نیز از 
طریق متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می  شود. با توجه به این توضیحات می  توان عنوان 
کرد که ابعاد حرفه  ای  گری )شامل تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقالل در 

کار( تأثیر منفی معناداری بر قضاوت اخالقی دارند.

6-3-سایریافتهها
اخالقی  قضاوت  در  تفاوت  معناداری  بررسی  به  قسمت  این  در  اضافی  تحلیل  یک  به عنوان 
حسابرسان برحسب متغیرهای جنسیت، سابقه حسابرسی و سطح تحصیالت پرداخته شده است. 
برای مقایسه ی معناداری تفاوت دیدگاه افراد نمونه، از آزمون های تحلیل واریانس و تی استیودنت 
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)به صورت متناسب( استفاده شده است. نتایج به شرح جدول 13 می باشد.

جدول)13(بررسیمعناداریتفاوتدرقضاوتاخالقیحسابرسانبرحسب
متغیرهایمختلف

معناداری آمارهآماره ی آزمونمتغیر

جنسیت
زن

3/930/067
مرد

سابقه ی حسابرسی

کم تر از 3 سال

2/130/126
بین 3 تا 7 سال
بین 7 تا 10 سال
بیش تر از 10 سال

سطح تحصیالت
کارشناسی و کم تر

3/740/074
کارشناسی ارشد و دکتری

همان طور که مشاهده می شود، بین قضاوت اخالقی حسابرسان بر حسب متغیرهای جنسیت، 
سابقه حسابرسی و سطح تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد. زیرا سطح معناداری آماره ی 

آزمون کم تر از 5 درصد است.
تحلیل مشابهی برای معناداری تفاوت در تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقالل 
در کار توسط حسابرسان برحسب متغیرهای جنسیت، سابقه حسابرسی و سطح تحصیالت انجام 
به اجرای استقالل در کار  به منافع عمومی و تعهد  نتایج نشان داد که بین تعهد خدمت  شد. 
تفاوت  تحصیالت  سطح  و  حسابرسی  سابقه  جنسیت،  متغیرهای  برحسب  حسابرسان(  )توسط 

معناداری وجود ندارد.

7-نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقالل در 
کار بر قضاوت اخالقی حسابرسان بود. بدین منظور تفاوت در دیدگاه حسابرسان و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف موردنظر پژوهش 
8 فرضیه مطرح گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در فرضیه ی اول، تفاوت تعهد خدمت به 
آماری  آزمون های  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  و حسابرسان  دانشجویان  بین  عمومی  منافع 
مؤید رد فرضیه ی اول بود و تفاوت معناداری بین دانشجویان و حسابرسان در تعهد خدمت به 
منافع عمومی مشاهده نشد. این فرضیه در پژوهش های داخل کشور تاکنون بررسی نشده است 
ولی در پژوهش های خارجی از جمله باراین  کوا و اسپینوزا )2018( و الیاس )2006( بررسی شده 
نگرش  که  انتظار می رفت  نظری  مبانی  می باشد. طبق  نتایج وی  با  مغایر  پژوهش  این  نتایج  و 
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حسابرسان درباره ی ارزش  های حرفه از طریق تجارب کاری قبلی و محیط سازمانی که در آن 
فعالیت می کنند، شکل گیرد اما عدم وجود تفاوت معنادار بین نظر دانشجویان و حسابرسان در 
تعهد خدمت به منافع عمومی حکایت از عدم تغییر در نگرش به ارزش ها در حرفه ی حسابرسی 
دارد. به بیان دیگر نگرش مبتنی بر سود حسابرسان و دانشجویان تفاوت معناداری نداشته است.

در فرضیه ی دوم تأثیر رتبه ی کاری )شغلی( حسابرسان بر تعهد خدمت به منافع عمومی مورد 
بررسی قرار گرفت که نتایج آزمون های آماری مؤید رد فرضیه ی دوم بود. بنابراین تعهد خدمت به 
منافع عمومی بین رده  های کاری حسابرس )شریک، مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست، حسابرس 
ارشد و حسابرس( تفاوت معناداری ندارد. فرضیه ی دوم نیز در پژوهش های داخلی مورد بررسی 
قرار نگرفته است اما باراین کوا و اسپینوزا )2018( در کشور اسپانیا و الیاس )2006( این فرضیه 
را مورد بررسی قرار داده اند و نتایج آن ها مؤید عدم رد فرضیه بوده است. در توضیح دلیل رد این 
فرضیه می توان از استدالل مشابهی با فرضیه ی اول استفاده کرد. درواقع عدم وجود تفاوت معنادار 
بین نظر رده های مختلف حسابرسان در تعهد خدمت به منافع عمومی، حکایت از عدم تغییر در 
نگرش حسابرسان به ارزش  های حرفه ای در نتیجه ارتقای شغلی دارد. به بیان دیگر نگرش مبتنی 

بر سود بین رده های مختلف حسابرسان تفاوت معناداری نداشته است.
در فرضیه ی سوم تفاوت بین نظر دانشجویان و حسابرسان درباره ی به کارگیری تعهد به اجرای 
استقالل در کار بررسی شد. نتایج آزمون های آماری مؤید عدم رد فرضیه ی سوم بود. لذا تفاوت 
معناداری در به کارگیری تعهد به اجرای استقالل در کار بین دانشجویان و حسابرسان مشاهده 
شد و در واقع دانشجویان، تعهد بیش تری به اجرای استقالل در کار دارند. نتایج این یافته با نتایج 
پژوهش گندورن و همکاران )2006( مطابقت دارد. شاید دلیل عدم رد این فرضیه را بتوان در 
تغییر ارزش هایی که حسابرسان و زمینه های کاری آن ها را راهبری می نماید )برای مثال از منطق 
اجرای  به  حسابرسان  تعهد  بر  می تواند  که  کرد  تجاری سازی( جستجو  منطق  به  حرفه ای گری 

استقالل در کار به عنوان اصلی ترین ارزش حرفه تأثیر منفی بگذارد.
در فرضیه ی چهارم نیز تأثیر رتبه ی کاری حسابرسان بر به کارگیری تعهد به اجرای استقالل در 
کار بررسی گردید که نتایج آزمون های آماری مؤید رد فرضیه بود و لذا رتبه ی کاری حسابرسان 
تأثیر معناداری بر به کارگیری تعهد به اجرای استقالل در کار ندارد. نتایج این فرضیه مغایر با نتایج 
پژوهش گندرون و همکاران )2006( و الیاس )2006( است. طبق مبانی نظری انتظار می رفت که 
تعهد به اجرای استقالل در کار بین رده های مختلف حسابرسان یکسان نباشد. در توضیح دلیل 
رد این فرضیه می توان گفت که عدم وجود تفاوت معنادار بین نظر رده های مختلف حسابرسان 
در تعهد به اجرای استقالل در انجام کار، حکایت از عدم تغییر در نگرش حسابرسان به ارزش  های 

حرفه ای در نتیجه ارتقای شغلی دارد.
مورد  اخالقی  قضاوت  درباره ی  حسابرسان  و  دانشجویان  نظر  بین  تفاوت  پنجم  فرضیه ی  در 
سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون های آماری مؤید عدم رد فرضیه ی پنجم بود. نتایج این فرضیه 
نشان دهنده این است که حسابرسان قضاوت اخالقی باالتری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
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دارند. توضیح احتمالی برای این نتیجه می  تواند این باشد که حسابرسان ممکن است معضالت 
اخالقی مشابهی را در طول کارشان تجربه کرده و بنابراین ممکن است آگاه باشند که رفتار باید 
قابل قبول باشد. عالوه بر این حسابرسان احتماالً آگاهی بیش تری از پیامدهای منفی رفتارهای 
و خود  برای شرکت  های حسابرسی  ریسک حسابرسی  و  دادرسی  رویه ی  از  غیراخالقی حاصل 
دانشجویان و حسابرسان  بین  اخالقی  اعمال قضاوت  تفاوت معناداری در  لذا  دارند.  حسابرسان 
همکاران  و  عبدالحلیم   ،)2018( اسپینوسا  و  باراین کوا  مطالعات  نتایج  با  یافته  این  دارد.  وجود 
سعیدی   ،)2002( همکاران  و  گلوور   ،)2001( همکاران  و  کوهن   ،)2017( اسماعیل   ،)2018(
گراغانی و ناصری )1397(، نونهال نهر و همکاران )1393(، شهرابی )1393(، و حساس یگانه و 

مقصودی )1390( مطابقت دارد.
در فرضیه ی ششم نیز تأثیر رتبه ی کاری حسابرسان بر قضاوت اخالقی آن ها بررسی شد که 
نتایج آزمون های آماری مؤید رد فرضیه بود و لذا رتبه ی کاری حسابرسان تأثیر معناداری بر قضاوت 
اخالقی آن ها ندارد. به عبارت دیگر حسابرسان در سطوح مختلف حسابرسی، به شکلی مشابه و 
یکسان اخالق را در انجام قضاوت رعایت می کنند. نتایج به دست آمده از فرضیه ی ششم مغایر با 
نتایج پژوهش های داخلی و خارجی مانند باراین کوا و اسپینوسا )2018(، عبدالحلیم و همکاران 
)2018(، اسماعیل )2017(، سعیدی گراغانی و ناصری )1397(، نونهال نهر و همکاران )1393(، 
شهرابی )1393(، و حساس یگانه و مقصودی )1390( است. نتایج این تحقیق از نظریه ی رست 

)1986( حمایت نمی کند. طبق نظریه ی مذکور، قضاوت اخالقی باتجربه و سن افزایش می یابد.
در فرضیه ی هفتم تأثیر تعهد دانشجویان و حسابرسان به حفظ منافع عمومی بر قضاوت اخالقی 
بیان  به  این فرضیه بود.  نتایج آزمون های آماری مؤید عدم رد  آن ها مورد سنجش قرار گرفت. 
دیگر تعهد دانشجویان و حسابرسان به حفظ منافع عمومی بر قضاوت اخالقی آن ها تأثیر منفی 
معناداری دارد. در فرضیه ی هشتم نیز تأثیر تعهد به اجرای استقالل در کار توسط دانشجویان 
رد  عدم  مؤید  آماری  آزمون های  نتایج  که  شد  بررسی  آن ها  اخالقی  قضاوت  بر  حسابرسان  و 
فرضیه بود. به عبارت دیگر تعهد به اجرای استقالل توسط دانشجویان و حسابرسان بر قضاوت 
اخالقی آن ها تأثیر منفی معناداری دارد. نتایج این دو فرضیه با پژوهش های باراین کوا و اسپینوزا 
)2018(، گندرون)2006( و اسپیناسو )2001( قابل مقایسه است که نتایج آزمون هر دو فرضیه با 
پژوهش های موردنظر همسو می  باشد. این یافته ها نشان می دهد حسابرسانی که اولویتشان حفظ 
منافع عمومی و حفظ استقالل در اجرای عملیات حسابرسی است، در هرگونه فعالیتی که طبق 

استانداردهای اخالقی حرفه ای غیرقابل قبول است، درگیر نمی شوند.
و  پژوهش  یافته های  برمبنای  پیشنهادهایی  پژوهش،  این  در  آمده  به  دست  نتایج  به  توجه  با 

همچنین پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی به شرح زیر ارائه می گردد:
حسابرسی،  موسسه های  حرفه ای،  سازمان های  برای  مهمی  پیامدهای  مطالعه  این  نتایج 
قانون  گذاران و دانشگاه ها دارد. ارزش ها، اخالق و نگرش هایی که حسابرسان در کار خود استفاده 
می نمایند، عناصر کلیدی کیفیت حسابرسی هستند. در نتیجه، تمام این عوامل باید چالش ارتقای 
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توانایی های استدالل )قضاوت( اخالقی حسابرسان و نیز تقویت مسئولیت حرفه ای آن ها در منافع 
عمومی را داشته باشد. سازمان  های حرفه  ای با چالش برای پیاده سازی مؤثر برنامه  های توسعه ی 
حرفه  ای مستمر حسابرسان که بر آرمان  های منافع عمومی متمرکز شده  اند، روبرو هستند. با این 
حال، تنها سازمان های حرفه  ای در انجام این کار مسئولیت ندارند، بلکه مؤسسات حسابرسی نقش 
مهمی در تقویت ارزش حسابرسان ایفا می  کنند. یک محیط اخالقی در مؤسسه ی حسابرسی که 
ارزش  های حرفه  ای را پرورش می دهد، برای حفظ ارزش  های حرفه  ای باال در تمام مراحل زندگی 
حر  فه  ای اساسی است. طبق نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین درک و دیدگاه دانشجویان 
و حسابرسان درباره ی اعمال قضاوت اخالقی و تعهد به اجرای استقالل در کار حسابرسی وجود 
دارد. لذا پیشنهاد می شود در راستای کاهش این فاصله در دیدگاه ها که در عمل نیز ممکن است 
موجب به وجود آمدن مشکالت برای فارغ  التحصیالنی شود که وارد حرفه ی حسابرسی می شوند، 
تمهیداتی اندیشیده شود و از طریق قرار دادن سرفصل های درسی مانند آیین رفتار حرفه ای و 
دوره ی آموزش عملی فرآیند حسابرسی به صورت کارآموزی برای دانشجویان، آن ها را با مفاهیم 
عملی بیش تر آشنا سازند. همچنین ضروری است کوشش هایی که در جهت ارتقای آموزش اخالق 
برنامه درسی گنجانده شود. چراکه  به صورت ساماندهی شده، در  حسابداری صورت می گیرد، 

آموزش اخالقیات، رسیدن به اهداف حرفه حسابداری را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
همچنین با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر برای انجام پژوهش های آتی ارائه 

می  گردد:
- بررسی راهکارهای ارتقای سطح قضاوت اخالقی حسابرسان؛

- بررسی تأثیر ویژگی های مؤسسات حسابرسی )مانند اندازه و محیط اخالقی( بر ارزش  های حرفه ای؛
- بررسی تأثیر ابعاد تجاری سازی در مؤسسات حسابرسی بر قضاوت اخالقی حسابرسان؛

- بررسی تأثیر شهرت و تخصص حسابرس بر قضاوت حرفه ای وی؛ 
اجرای  به  تعهد  و  آن ها  عمومی  تعهدات  بر  حسابرسان  سازمانی  و  حرفه ای  تعهدات  تأثیر   -

استقالل در انجام کار.
- تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر ارزش  های حرفه ای بر پیامدهای رفتاری مانند تصمیم گیری 

اخالقی حسابرس، تغییر تصمیم یا رفتار ناکارآمد.
همانند بسیاری از پژوهش  ها، این پژوهش نیز با محدودیت هایی روبه  رو بوده است. اصلی  ترین 
محدودیت این پژوهش به استفاده از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده و قابلیت اتکای آن ها 
مربوط است. اگرچه روایی و پایایی ابزار اندازه  گیری مورد بررسی قرار گرفت اما نیت پاسخ  دهندگان 

در تکمیل پرسش نامه برای محققین مشخص نبوده است.
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