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Abstract
The purpose of this study is to investigates the effect of the characteristics of audit institutions 

on the moral courage of auditors in the audit institutions of the Securities and Exchange 
Organization during the year 2019. Moral courage is an indicator in order to increase the quality 
and improve moral decisions in facing complex issues. The performance, behavior and moral 
courage of auditor can affect the overall quality of the financial reporting process. Meanwhile, 
the characteristics of the auditing firm play a significant role in the auditor’s moral courage 
and achieving the goals set to protect public interests. The independent variables of research 
include power distance, ambiguity and feminity, which were first operationally defined using 
the opinion of professional experts and then calculated based on the characteristics of the audit 
institute. The dependent variable of the research is the moral courage of auditors using the 
moral courage questionnaire based on the Likert scale, which was answered by 57 auditors of 
the trusted auditing institutions of the Securities and Exchange Organization. The findings of 
the research show that the variable of power distance and feminity has a significant relationship 
with the moral courage of auditor, and the ambiguity space has no significant relationship with 
the moral courage of auditor.
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چکیده
بر شجاعت اخالقی حسابرس مستقل در مؤسسات  اثر ویژگی های مؤسسات حسابرسی  به بررسی  پژوهش حاضر 
حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی سال 1399 می پردازد. شجاعت اخالقی شاخصی است به منظور افزایش 
کیفیت و بهبود تصمیم گیری های اخالقی در مواجهه با مسائل پیچیده. عملکرد، رفتار و شجاعت اخالقی حسابرس مستقل 
می تواند بر کیفیت کلی فرآیند گزارشگری مالی  اثرگذار باشد. در این میان ویژگی های موسسه حسابرسی نقش قابل توجهی 
در میزان شجاعت اخالقی حسابرس و دستیابی به اهداف تعیین شده جهت حفظ منافع عمومی دارد. متغیرهای مستقل 
پژوهش حاضر شامل فاصله قدرت، فضای ابهام و زن منشی می باشد که ابتدا با استفاده از نظر خبرگان حرفه ای به طور 
عملیاتی تعریف و سپس بر اساس ویژگی های موسسه حسابرسی محاسبه شدند. متغیر وابسته پژوهش، شجاعت اخالقی 
حسابرسان مستقل با استفاده از پرسشنامه شجاعت اخالقی خلیل و همکاران )2018( و صفرزاده و کریم داد )1399( بر 
اساس طیف لیکرت می باشد که 57 نفر از حسابرسان مستقل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران به آن پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر فاصله قدرت و زن منشی با شجاعت اخالقی حسابرس 

مستقل رابطه معناداری دارد و متغیر فضای ابهام با شجاعت اخالقی حسابرس مستقل رابطه معناداری ندارد.

واژههایکلیدی:فضای ابهام، فاصله قدرت، زن منشی، شجاعت اخالقی حسابرس مستقل
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1-مقدمه
گزارشگری مالی نقشی حیاتی در تصمیمات استفاده کنندگان بازارهای مالی دارد. کیفیت باالی 
گزارشگری مالی، بستگی به درستی و صحت عمل هر یک از حلقه های زنجیره عرضه گزارشگری 
مالی دارد. حسابرس مستقل یکی از گروه ها و عواملی است که در این زنجیره، نقش اساسی ایفا 
می کند. این انتظار از حسابرس مستقل وجود دارد که به استانداردهایی مانند عینیت، استقالل و 
صداقت پایبند باشد )بادآورنهندی و همکاران، 1392(. حسابرس مستقل در جایگاهی از سیستم 
اجرایی و نظارت بر شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی را تسهیل می نمایند )واتس و زیمرمن، 
1983(. نتیجه این اقدامات و فعالیت ها گامی مهم در دستیابی به اهداف تعیین شده به منظور 
حفظ منافع عمومی می باشد و ویژگی های موسسه حسابرسی نقش شایانی در دستیابی به این 
اهداف دارد. از سویی دیگر حسابرسان مستقل به دلیل وجود فشارهای مختلف، ترس از دست 
دادن شغل و موقعیت شخصی، قادر به رعایت بی طرفی و اظهار نظر واقعی نبوده و عموماً سعی 
تا  آنان دارند  از مدیران ارشد در جهت تخلفات  یا حتی حمایت  در مخفی نمودن واقعیت ها و 
موقعیت خود را حفظ نمایند. این موضوع سبب شده تا حسابرسان مستقل برای حفظ جایگاه و 
موقعیت شغلی خود، در انجام وظایف کوتاهی نمایند و تخلفات، عدم رعایت و سرپیچی از قوانین 
و رویه ها را مخفی و در گزارشات خود، اطالع رسانی نکنند. براین اساس حسابرسان مستقل برای 
گزارش حقایق دارای ترس هستند و در تالش برای حل این مشکل و پیدا نمودن راهی برای 
غلبه بر ترس و تهدیدها، بایستی شجاعت اخالقی خود را ارتقا دهند. شجاعت اخالقی شاخصی 
با مسائل پیچیده.  افزایش کیفیت و بهبود تصمیم گیری های اخالقی در مواجهه  است به منظور 
به عبارت دیگر اهمیت شجاعت اخالقی، عمل به رعایت استانداردهای اخالقی در شرایط دشوار 
تصمیم گیری هاست. عملکرد، رفتار و شجاعت اخالقی حسابرس مستقل می تواند بر کیفیت کلی 
در  حسابرس  اخالقی  شجاعت  مقوله  اهمیت  به  عنایت  با  بگذارد.  مالی  اثر  گزارشگری  فرآیند 
درستی اظهارنظر وی، در این پژوهش بر آنیم که اثر ویژگی های موسسه حسابرسی را بر شجاعت 
اخالقی حسابرس مستقل بررسی کنیم. نتایج این پژوهش می تواند راه  حلی عملی برای آشکار 
نمودن تأثیر ویژگی های مؤسسات حسابرسی بر شجاعت اخالقی حسابرس مستقل به منظور بیان 

حقیقت و ساکت نماندن فراهم نماید.

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
ویژگیهایمؤسساتحسابرسی

سازمانی  فرهنگ  جمله  از  حسابرسی  مؤسسات  ویژگی های  تاکنون،  پیشین  پژوهش های  در 
تأثیر  بابت  از  لیکن  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  رفتارهای سیستم های  تشریح  در 
آن در حسابرسی، مطالعات کمی صورت پذیرفته است. فرهنگ یک کشور تأثیر قابل توجهی در 
بگذارد  تأثیر مستقیم  تحریفات حسابداری  بر  و می تواند  دارد  رویه های حسابداری  انتخاب های 
)فرنلی و گری،2015(. بلوغ و پیشرفت حسابداری و حسابرسی با عوامل و ساختارهای پیرامونی 
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خود در ارتباط می باشد )بلکویی،1989(. کیفیت گزارشگری مالی و تحریفات حسابداری تحت 
فرهنگ  تانگ،2015(.  و  لین  و  کانگ  )گری،  می باشند  حسابرسی  مؤسسات  ویژگی های  تأثیر 
موسسه  یک  در  حرفه ای  رفتار  چارچوب های  تعیین  در  توجهی  قابل  نقش  می تواند  سازمانی 
حسابرسی داشته باشد )بنی مهد و نجاتی، 1395(. در پژوهش حاضر به منظور سنجش ویژگی های 

مؤسسات حسابرسی از متغیرهای فاصله قدرت، فضای ابهام و زن منشی استفاده شده است. 
اعضای  و  نیستند  برابر  افراد  بیان می دارد که در جوامع مختلف،  قدرت  فاصله  قدرت1:  فاصله 
فرودست در سازمان ها به چه میزان توزیع نابرابر قدرت را انتظار داشته و می پذیرند )گان لی و 
دیگران، 2013(. هافستد فاصله قدرت را به میزان پذیرش و قبول نابرابری نهادها و سازمان های 
درون جامعه توسط افراد عادی)فاقد قدرت( تعریف می کند. در سازمان هایی با فاصله قدرت پایین، 
نبود تمرکز، سلسه مراتب سازمانی، پذیرش زیردستان به عنوان مشاور و در سازمان هایی با فاصله 
قدرت باال، تمرکز و سلسله مراتب بلند وجود دارد. در سازمان هایی با فاصله قدرت پایین، زیر دستان 
وابستگی  مرئوس  و  رئیس  بین  وابستگی  لذا  دارند،  به مشورت  تمایل  و  روسا  به  وابستگی کمی 
درونی می باشد و فاصله احساسی بین آن ها نسبتاً پایین است. در سازمان های با فاصله قدرت باال، 
زیر دستان به طور قابل مالحظه ای به روسای خود متکی هستند. در این حالت زیر دستان تمایلی 
به نزدیک شدن به روسای خود ندارند و مستقیماً در تضاد با آن ها می باشند )هافستد، 2002(. در 
پژوهش حاضر، جهت سنجش فاصله قدرت با کسب نظر خبرگان حرفه، از نسبت سهام بزرگ ترین 

شریک مؤسسات حسابرسی نسبت به کوچک ترین شریک استفاده می شود.
فضای ابهام2: فضای ابهام میزان خطر پذیرفته شده در مؤسسات حسابرسی را بیان می کند )گان لی 
و دیگران، 2013(. عدم پرهیز از ابهام با روشی که جامعه با آینده نامعلوم برخورد می کند، سر و کار 
دارد. در جوامع و سازمان هایی که شفافیت کم و محدود و ابهام و تردید باالست، انبوهی از قوانین و 
مقررات متناقض وجود دارد. در این جوامع و سازمان ها، عوامل مؤثر بر شفافیت و پاسخگویی ازجمله 
قوانین شفاف وجود ندارد و در مقابل به دلیل وجود قوانین و رویه های گوناگون و متفاوت، فاقد 
نظام اداری صحیح و کارامد هستند. در مقابل ساختارهای شفاف و با ابهام و تردید پایین، وضعیت 
مطلوب تری دارند )تقوی، 1386(. در پژوهش حاضر طبق نظر خبرگان حرفه، برای سنجش شاخص 
فضای ابهام، از نسبت تعداد شرکای خارج شده به جمع شرکاء طی پنج سال، استفاده شده است. به 
عبارتی نسبت ماندگاری شرکاء در مؤسسات به عنوان شاخص فضای ابهام در نظر گرفته شده است.

زن منشی3: یک جامعه زن خو جایی است که در آن »کیفیت زندگی« نشانه موفقیت است 
اخالقی  شجاعت  و  حسابرسی  زمینه  در  نیست.  تحسین برانگیز  افراد  بین  در  بودن  برجسته  و 
حسابرس، بعد مردمنشی و زن منشی نیز مصداق دارد. در حسابرسی، جنسیت عامل تأثیرگذار 
در قضاوت حرفه ای و فرآیندهای ارزیابی خطر تلقی می شود. به عبارت دیگر، جنسیت را می توان 
عاملی دانست که اظهارنظر حسابرسان پیرامون ارزیابی و مدیریت ریسک سازمان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. علی رغم تأثیر تفاوت های جنسیتی بر پذیرش ریسک، شواهدی که تأیید کند زنان 
از مردان ریسک گریزتر نیستند، بیشتر است )داموداران، 2008(. زنان حسابرس به دلیل داشتن 
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اصول اخالقی باال با تالش و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی، نقش مهمی در تقویت شفافیت 
محیط اطالعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند)کاظمی و همکاران، 1400(. در پژوهش حاضر 
تعداد  نسبت  برای سنجش شاخص زن منشی مؤسسات حسابرسی،  نظر خبرگان حرفه،  طبق 

شرکای زن به کل شرکاء در ترکیب شرکاء مدنظر قرار گرفته است.

شجاعتاخالقیحسابرسانمستقل
شجاعت اخالقی به عنوان رفتاری شجاعانه تعریف می شود، که مزیت مهمی در جامعه است، 
ذاتی نیست و می تواند طی فرآیند یادگیری، آموزش داده شود )سیلویا اسوالد و همکاران،2012(. 
شجاعت اخالقی به عنوان شاخه ای از رفتار اجتماعی در نظر گرفته می شود )فری و شفافر، 2001(. 
محققان شجاعت اخالقی را قابل انعطاف و تحت تأثیر ویژگی های سازمان تلقی می کنند) سین هانا و 
همکاران،2011(. طبق تحقیقات، فشار مدیران یکی از عواملی است که بیشتر مانع شجاعت اخالقی 
در محل کار می شود، زیرا مدیران قدرت تنبیه کارمندانشان را دارند )سکرکا، 2007(. شجاعت 
اخالقی  تصمیم گیری های  بهبود  و  مدیریت  کیفیت  افزایش  به منظور  عنوان شاخصی  به  اخالقی 
در مواجهه با مسائل پیچیده مطرح شده است. اهمیت شجاعت اخالقی در عمل به معنای رعایت 
استانداردهای اخالقی در شرایط دشوار در محل کار می باشد )اوتول،1985(. مقوله شجاعت اخالقی 
چالشی جدید برای اخالق کسب وکار است و به عنوان امری ضروری در شرایط فساد و اخاذی در نظر 
گرفته می شود )ماهونی،1995(. به منظور برطرف نمودن معضالت اخالقی و یافتن روش هایی برای 
کمک به افرادی که در برابر تهدیدهای کاری مقاوم هستند و با رفتار اخالقی بر ترس غلبه می نمایند، 
توافق های زیادی وجود دارد، و اعتقاد برآن است که شجاعت اخالقی افراد باید گسترش یابد. شجاعت 
اخالقی توضیح می دهد که چرا یک فرد به صورت اخالقی عمل می کند، ولی زمانی که شخص دیگری 
در همان موقعیت قرار می گیرد، به صورت اخالقی عمل نمی کند. شجاعت اخالقی یک ویژگی است 
که عامل انگیزش و اقدام افراد بر اساس اخالق حرفه ای می شود)سکرکا و همکاران،2009(. محققان 
دارد. چنین  اخالقی  به شجاعت  نیاز  نظر،  اعالم  مانند  پسند  جامعه  رفتارهای  که  باورند  این  بر 
شجاعتی نوعی از صالحیت اخالقی است که به غلبه بر ترس تکیه می کند)مورالس سانچز و کابلیو 
مدینا،2013(. پژوهش ها نشان داده ترس از انتقام، علت اصلی سکوت و عدم گزارش حسابرسان 
می باشد)خلیل و همکاران،2016(. انتقام به چندین شکل از جمله از دست دادن شغل، ارعاب، تهدید 
به مرگ، بدنام کردن و تأثیر منفی بر حرفه فرد خود را نشان داده که می تواند موجب خسارات روحی 

و جسمی بر گزارش دهنده شود )کومر و شوارتز،2017(.
متغیر  و  حسابرسی  مؤسسات  ویژگی های  حاضر  پژوهش  مستقل  متغیر  اینکه  به  عنایت  با 
وابسته، شجاعت اخالقی حسابرس مستقل می باشد، بررسی ها نشان داده که تاکنون پژوهش هایی 
با تأثیر  در رابطه با هر یک از موضوعات فوق به طور جداگانه انجام شده است، لیکن در رابطه 
انجام  پژوهشی  تاکنون  مستقل  حسابرس  اخالقی  شجاعت  بر  حسابرسی  مؤسسات  ویژگی های 

نشده است. در ادامه به ارائه خالصه ای از پژوهش های انجام شده در این حوزه می پردازیم.  
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 سجادی و همکاران )1401( به بررسی تأثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی1392 الی 1398 پرداختند. 
نتایج پژوهش نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی اثر منفی و بر عملکرد 

غیر مالی اثر مثبت دارد.              
آقایی و همکاران )1400( به بررسی تأثیر فرهنگ بر تحریفات حسابداری پرداختند. نتایج پژوهش 
بیانگر این موضوع می باشد که توازن و سلسله مراتب رابطه منفی و معنادار با تحریفات حسابداری 

دارد و از سویی دیگر اقتدارگرایی و تسلط رابطه مثبت و معنادار با تحریفات حسابداری دارند. 
صفرزاده و کریمداد )1399(، عوامل مؤثر بر شجاعت اخالقی حسابرسان داخلی را مورد بررسی 
قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که خودکارآمدی، امید، انعطاف پذیری، حمایت و استقالل 

حسابرسان داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر شجاعت اخالقی آنان دارد.
ابعاد فرهنگ سازمانی شامل فاصله قدرت کم،  جزندری و جوادی )1397( در بررسی رابطه 
جمع گرایی و مردانگی با تعهد سازمانی نشان دادند که ابعاد مذکور بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت 

و معنی داری دارد.
احمدزاده و همکاران )1396( به بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای 
کاهنده کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج نشان داد در هر دو مقوله شخصیت و جنسیت، عامل 
مهمی در عملکرد سازمانی و فردی به شمار می رود و در پیشبرد اهداف سازمانی اهمیت شایانی دارد.

هاربور و کیس فالوی )2014( و گروبر )2011(،  در پژوهش خود، شجاعت اخالقی را مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد شجاعت اخالقی مانند یک نیروی روانی و دارای قدرت اراده، 

نقش مهمی در فعال کردن رفتار اخالقی توسط حسابرسان و حسابداران ایفا می کند.
   هاردیس و بریچ )2010( در پژوهشی به بررسی تحلیلی تفاوت های جنسیتی تاثیرگذار بر 
قدری  زن  حسابرسان  که  داد  نشان  آمده  به دست  نتایج  پرداختند.  مستقل  حسابرسی  کیفیت 
ریسک گریزتر از مردان هستند. اما در دیگر ویژگی های فردی حسابرس، شواهدی مبنی بر تأثیر 

تفاوت های جنسیتی مشاهده نشد. 
ابهام در  از فضای  اجتناب  و  فردگرایی  فاصله قدرت،  بررسی  و همکاران )2009( در  هاگس 
ارقام صورت سود  پیش بینی  در  استفاده کنندگان  توانایی  دادند  نشان  مکزیک  و  متحده  ایاالت 
ابعاد بر  بالقوه ای برای تأثیر این  اما پتانسیل  ابعاد دچار اختالل نشده است،  و زیان توسط این 

پیش بینی تغییرات در حساب های ترازنامه ای موجود است.
آرمسترانگ و همکاران )2003(، ساختار مدل تصمیم گیری اخالقی را مورد مطالعه قرار دادند. 
نتایج آن ها نشان داد که شجاعت اخالقی به عنوان یک فضیلت، ابزاری برای توانایی حسابرسان 

در اعمال نیت اخالقی درست و رعایت استقالل است. 

فرضیههایپژوهش
با توجه به مبانی نظری و هدف پژوهش مبنی بر بررسی ویژگی های مؤسسات حسابرسی بر 
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شجاعت اخالقی حسابرس مستقل، فرضیه های پژوهش به شرح ذیل تدوین گردید: 
1. فاصله قدرت در مؤسسات حسابرسی بر شجاعت اخالقی حسابرس مستقل اثر معنادار دارد.
2. فضای ابهام در مؤسسات حسابرسی بر شجاعت اخالقی حسابرس مستقل اثر معنادار دارد.
3. زن منشی در مؤسسات حسابرسی بر شجاعت اخالقی حسابرس مستقل اثر معنادار دارد.

3-روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر از منظر نتیجه اجرا کاربردی، از منظر فرایند اجرا کمی، از منظر منطق اجرا 
پژوهش  هدف  منظر  از  و  گذشته نگر  و  طولی  زمانی  بعد  ازمنظر  )قیاسی-استقرایی(،  ترکیبی 
توصیفی-پیمایشی و تحلیلی- همبستگی می باشد. مبانی نظری بر اساس مطالعات کتابخانه ای و 
نتایج پایان نامه ها و مقاالت گردآوری شده است. متغیر وابسته، شجاعت اخالقی حسابرس مستقل 
با استفاده از پرسشنامه شجاعت اخالقی خلیل و همکاران )2018( و صفرزاده و کریم داد )1399( 
به صورت طیف 5 گزینه ای لیکرت )کاماًل مخالف تا کاماًل موافق( امتیاز بندی شده و در اختیار 
حسابرسان مستقل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. 
روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده و تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده، 57 مورد 
با هم جمع و سپس بر تعداد  امتیازات سوال ها  می باشد. برای محاسبه متغیر شجاعت اخالقی 
سؤاالت تقسیم شده تا مقدار متغیر شجاعت اخالقی برحسب عددی بین یک تا پنج محاسبه شود. 
متغیرهای مستقل نیز ابتدا با استفاده از نظر خبرگان حرفه ای به طور عملیاتی تعریف و سپس بر 
اساس ویژگی های موسسه محاسبه شدند. در نهایت از روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت 
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شدکه در بخش آمار توصیفی به محاسبه جدول فراوانی، میانگین ، 
انحراف معیار و ... پرداختیم و در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از 

روش رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شده است. 

تعریفعملیاتیمتغیرها:
فضای ابهام: در این پژوهش چرخش شرکاء در مؤسسات طی 5 سال اخیر به عنوان شاخص 
فضای ابهام درنظر گرفته شده است. شاخص مذکور از نسبت شرکای خارج شده طی 5 سال به 

جمع تعداد شرکاء در پنج سال به دست آمده است.
معادله )1(

 A.S = _____Q.P
T.P

فاصله قدرت: در این پژوهش نسبت سهام در اختیار بزرگ ترین شریک موسسه به کوچک ترین 
شریک موسسه )از لحاظ نسبت سهم الشرکه( به عنوان شاخص فاصله قدرت در نظر گرفته شده است. 

معادله )2(
P.D = _____B.P

S.P
به کل شرکای موسسه در سال صدور  تعداد شرکای خانم  از تقسیم  این شاخص  زن منشی: 
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گزارش به دست می آید.
معادله )3(

F = _____ .M
B.P
S.P

شجاعت اخالقی: متغیر وابسته پژوهش شجاعت اخالقی است. این متغیر، متغیر پاسخ، برون داد 
متغیر  است.  شده  تحریک  که  ارگانیسم  یک  رفتار  از  وجهی  از  است  عبارت  و  است  مالک  یا 
وابسته، مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. در 
پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری این متغیر از پرسشنامه شجاعت اخالقی استفاده شده است. 
در بررسی روایی واگرای پرسشنامه از شاخص HTMT و روایی همگرایی از میانگین واریانس 

استخراج شده و پایایی مرکب استفاده شده است.

مدلپژوهش:
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل زیر استفاده شده است: معادله )4(

Moral courage = β0 + β1 Ambiguity +β2 Female +β3 Power+εi,t

جدولشماره)1(:نحوهاندازهگیریمتغیرهایپژوهش
نوع متغیرنام انگلیسی متغیرمتن فارسی متغیر

وابستهMoral courageشجاعت اخالقی حسابرس مستقل
مستقلAmbiguity Spaceفضای ابهام
مستقلFeminityزن منشی

مستقلPower Distanceفاصله قدرت

4-یافتههایپژوهش
آمارتوصیفیوآماراستنباطی:

نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح ذیل می باشد:

جدولشماره)٢(:جدولشاخصهایتوصیفیوآزموننرمالبودنمتغیرهایپژوهش

انحراف مینیممماکسیمممیانهمیانگین
آماره کشیدگیچولگیمعیار

جارک
شجاعت اخالقی 

67826751.54915.00470.1385.420.343.920.69حسابرسی

0.0860.020.600.000.161.957.8457.02زن منشی
0.030.040.140.000.070.993.154.69فضای ابهام
9.536.5154.001.0012.061.924.6420.03فاصله قدرت
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با توجه به جدول فوق، چولگی )یکی از مهمترین شاخص های تشخیص نرمال بودن توزیع داد( 
برای همه متغیرهای پژوهش کمتر از 5 می باشد. لذا بر مبنای مباحث نظری آمار و قضیه حد 
مرکزی  فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیرهای تحقیق رد نخواهد شد. موید این مطلب نیز 

ناچیز بودن مقادیر چولگی )کمتر از 5( در تمامی متغیرها می باشد.

جدولشماره)3(:مدلرگرسیونیآزمونفرضیههایپژوهش
احتمال معنی داریمقدار آماره تیانحراف استانداردمقدار ضریبمتغیر

2.060.32-359.48384.17فضای ابهام
230.9184.952.710.00زن منشی

2.220.04-2.140.88-فاصله قدرت
C795.7434.3823.140.00

شاخصهایمدل 
R 625.04میانگین متغیر وابسته0.17مجذور

f 2.14دوربین واتسون1.71آماره
f 0.04احتمال معنی داری

با توجه به اینکه مقدار احتمال معناداری آزمون تحلیل واریانس F از 0/05 کوچک تر می باشد، 
با اطمینان 95 % معنی دار بودن کل مدل تأیید می شود. ضریب تعیین مدل نیز این مطلب را تأیید 
می کند. همچنین نتایج برآورد آماره دوربین واتسون در محدوده مناسب قرار دارد. با توجه به 
اینکه مقدار sig متغیر فاصله قدرت کمتر از 0/05 است، لذا فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود 
و بین فاصله قدرت مؤسسات حسابرسی و شجاعت اخالقی حسابرس مستقل رابطه معنی دار وجود 
دارد. با توجه به اینکه مقدار sig متغیر فضای ابهام بیشتر از 0/05 است، لذا فرضیه دوم پژوهش 
رد می شود و بین فضای ابهام و شجاعت اخالقی حسابرسان رابطه معنی دار وجود ندارد. با توجه 
به اینکه مقدار sig متغیر زن منشی کمتر از 0/05 است، لذا فرضیه سوم پژوهش پذیرفته می شود 

و بین زن منشی و شجاعت اخالقی حسابرسان رابطه معنی دار وجود دارد.

بحثونتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی های مؤسسات حسابرسی معتمد بورس و اوراق بهادار 
اخالقی  شجاعت  پژوهش،  وابسته  متغیر  شد.  پرداخته  مستقل  حسابرسان  اخالقی  شجاعت  بر 
حسابرسان مستقل می باشد که از طریق پرسشنامه شجاعت اخالقی محاسبه شده است. متغیرهای 
مستقل پژوهش شامل ویژگی های زن منشی، فاصله قدرت، فضای ابهام می باشد. یافته های پژوهش 
نشان داد بین متغیرهای زن منشی و فاصله قدرت با شجاعت اخالقی حسابرس مستقل رابطه 
معنادار وجود دارد و از طرفی بین متغیر فضای ابهام با شجاعت اخالقی حسابرس مستقل رابطه 
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معناداری وجود ندارد. وجود زن ها در ترکیب شرکای مؤسسات منجر به افزایش شجاعت اخالقی 
زن ها  گریز  ریسک  و  محافظه کار  گفت شخصیت  بتوان  شاید  که  است  شده  مستقل  حسابرس 
منجر به رعایت بهتر قوانین و مقررات می شود. در رابطه با متغیر فاصله قدرت می توان نتیجه 
نفر  و کنترل در دست یک  دارند  و هموار سهامدارای  مناسب  ترکیب  گرفت در موسساتی که 
نیست، حسابرسان مستقل شجاعت اخالقی بهتری در عملکرد خود دارند. به عبارتی عدم تمرکز 
مالکیت در مؤسسات و کم بودن فاصله قدرت بین شرکاء و همچنین پر رنگ بودن جمع گرایی 
پژوهش  نتایج  می گردد.  مستقل  حسابرس  اخالقی  شجاعت  افزایش  به  منجر  شرکاء،  بین  در 
با نتایج پژوهش های جزندری و جوادی )1397(، احمدزاده و همکاران )1396(، هاربور  حاضر 
و کیس فالوی )2014(، گروبر )2011( و آرمسترانگ و همکاران )2003(، همراستا و در رابطه 
با اثر تفاوت های جنسیتی بر رفتار اخالقی حسابرس، با پژوهش هاردیس و بریچ )2010( مغایر 
می باشد. نتایج این پژوهش می تواند موجب معرفی موضوع جدیدی درحوزة تحقیقات حسابرسی 
رفتاری شود و پژوهشگران را به انجام پژوهش های رفتاری دیگری ترغیب نماید. همچنین شواهد 
بر  می تواند  اندازه  تا چه  مؤسسات حسابرسی،  و مشخصه های  ویژگی ها  داد  نشان  پژوهش  این 
شجاعت اخالقی حسابرسان مستقل اثر گذار باشد. این موضوع می تواند اطالعات سودمندی را در 
اختیار سیاست گذاران در حوزة حسابرسی مستقل به منظور تدوین خط مشی های حسابرسی قرار 
دهد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق و تأثیر معنادار وجود زن ها در ترکیب شرکاء بر شجاعت 
از وجود زنان در  بهینه شرکاء  ایجاد ترکیب  اخالقی حسابرس مستقل پیشنهاد می شود جهت 
ترکیب شرکاء مؤسسات و ایجاد سیاست های تشویقی توسط نهادهای ناظر حرفه مانند جامعه 

حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده گردد.
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