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   محور اخالق فرهنگ و اعتماد مورد رهبري از حسابرسان ادراك

  حسابرسي كيفيت ي كاهنده رفتارهاي بر
 

 1391// :دريافت  *علي رويايي رمضان

  1391// :پذيرش  **نيا اهللا طالب قدرت
  ***يگانه يحيي حساس

 ****جليليصابر 
  

 چكيده
ي مالي متعددي منجر شده است؛ كه ها ي تجاري و رسواييها به شكست اي رفتارهاي غير حرفه

يي به خاطر قصور در كشف يا ها ي مالي چنين شركتها ان حسابرسان مستقل صورتين ميدر ا
انتقاد قرار يي شده است، مورد سرزنش و ها يي كه منجر به چنين رسواييها و تقلب ها گزارش اشتباه

در اين پژوهش رابطه بين رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور با رفتارهاي . گيرندمي
جامعه آماري اين پژوهش، كليه حسابرسان . كاهنده كيفيت حسابرسي مورد آزمون قرار گرفته است

ن رسمي ايران اجرايي در سطح ارشد و سرپرست شاغل در موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابدارا
ي پژوهش با استفاده از ضريب ها ي حاصل از پرسش نامهها داده. و سازمان حسابرسي مي باشند

ي حاصل از ها يافته. همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره مورد بررسي قرار گرفت
ه ي پژوهش نشان مي دهد، رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي تحت تاثير شيوها آزمون فرضيه

رهبري و فرهنگ سازماني اخالق محور و فرهنگ سازماني اخالق محور تحت تاثير سبك رهبري 
بنابراين ايجاد و حفظ فرهنگ سازماني اخالق محور ضرورتي . موسسات حسابرسي قرار مي گيرد

  .اجتناب ناپذير براي موسسات حسابرسي محسوب مي شود
كاهنده كيفيت حسابرسي، تئوري رهبري مورد  رفتارهاي اي، رفتارهاي غير حرفه: مفاهيم كليدي

  اعتماد، فرهنگ سازماني اخالق محور
                                                            

  ي حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات عضو هيئت علمي دانشكده  *
  حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ي عضو هيئت علمي دانشكده  **

  ي حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي عضو هيئت علمي دانشكده  ***
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ي حسابداري عضو هيئت علمي دانشكده  ****
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  مقدمه
بيشتر نظريه پردازان امور سازمانها بر اين نكته كه رهبري و مديريت موثر يكي از عوامل 

هرگونه عمل، سخن و اقدامي   ).2003فري،(دخيل در موفقيت سازماني است اتفاق نطر دارند
و مديران از طرف كاركنان مورد توجه قرار مي گيرد و به دنبال آن، بر اساس از جانب رهبران 

، رفتار، ادراكات و احساسات كاركنان  تحت تاثير قرار )و حتي سخن(ماهيت عمل و رفتار
و ايجاد بحرانها، مد نظر  ها ي اخير شركتها رسوايي .)2008يامامارينو و همكاران،(گيرد مي

ي بزرگ مجدداٌ كانون توجه ساخته ها ي اخالقي را در شركتها قراردادن فرهنگ و ارزش
هايي مانند تيكو،  تقلب عمده در گزارشگري مالي شركت). 1389اعتمادي و همكاران، (است

و سوء استفاده بزرگ بانكي در هاي اخير، شركت انرون،  كواست، آدلپيا، وردكام و در سال
ر به اتخاذ راهكارهايي براي جلوگيري از اين اي اغلب كشورها را ناچا مجامع حرفهايران، 

در صورت وقوع چنين تحريفاتي، اولين سوالي كه در . گونه تحريفات با اهميت كرده است
دونالدسون و . »حسابرسان كجا بودند؟«شود اين است كه  كنندگان متبادر مي ذهن استفاده

حيط كار موجب مشروعيت براين باورند كه مديريت ارزشهاي اخالقي در م) 1990( 1ديويس
اقدامات مديريتي شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازماني را تقويت مي كند، اعتماد در روابط 

رفتار بخشد و با پيروي بيشتر از استانداردها، موجب بهبود  را بهبود مي ها بين افراد و گروه
انجام اقدامات وسيع و  ناچار به ها سازمان امروزه .و در نهايت افزايش سود خواهد شد كاركنان

گسترده براي جلب افكار عمومي هستندكه وجه غالب آنها نشان دادن وجهه اخالقي كارهاي 
يي كه ها سازمان ،چندين سازمان، به اين نتيجه رسيد درهس مر طي بررسي . سازمان است

اي يي كه در رفتارهها رفتار اخالقي دارند، داراي شانس موفقيت بيشتري نسبت به سازمان
  . غيراخالقي و غيرصادقانه وارد مي شوند، هستند

اخير اين سوال به ذهن مي آيد كه چرا و چگونه چنين  2ي ماليها با مشاهده رسوايي
اين گونه رسواييها حاكي . عدم رعايت اخالق: جواب اين است. يي به بار آمده استها رسوايي

). 1387سرلك،(از ضروريات استاز آن است كه رعايت موازين اخالقي در حرفه حسابداري 
چرا كه عالوه بر اينكه ممكن است با عدم رعايت موازين اخالقي توسط حسابداران منافع 
سهامداران زير پا گذاشته شود، از حيث اينكه اطالعات حسابداري ورودي بسياري از 

ي اقتصادي محسوب مي شود نيز نقش حسابداري بسيار حائز ها ي تصميم گيريها سامانه
ي ها از طرفي هم با توجه به كم رنگ شدن نظام). 1388اعتمادي و رحماني،(اهميت است

سنتي اخالقي در جوامع و رشد پرشتاب علم و فناوري، توجه به نقش اخالق موضوع بسيار 
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حسابرسان مسئوليت حساس و دشواري در بررسي و اعتباردهي به . مهمي تلقي مي شود
ي مالي كه قابل اتكا و قابل استفاده ها آنها به شكل گزارشو ارائه  ها اطالعات مالي شركت

ي ذينفع جهت ارزيابي عملكرد شركتها دارند، بنابراين انجام رفتارهاي ها براي گروه
كاهنده كيفيت حسابرسي، مي تواند كيفيت حسابرسي را كاهش داده و اعتماد  اي غيرحرفه

. و به حيثيت كل حرفه لطمه وارد سازد عموم را به حرفه حسابداري و حسابرسي از بين برده
با افزايش توجه جهاني به مبحث اخالق و نيز اهميت كيفيت اطالعات در حرفه حسابداري، 

از خال تحقيقاتي موجود در تبيين تاثير سبك  اي در اين تحقيق سعي شده است تا گوشه
كيفيت حسابرسي و رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور بر رفتارهاي كاهنده 

  .به نوعي كيفيت حسابرسي پر شود
انگيزه اين پژوهش از آنجا ناشي مي شود كه در رابطه با تاثير نوع رهبري و فرهنگ 

ي بسيار اندكي در ها سازماني اخالقي موسسات حسابرسي بر كيفيت حسابرسي، پژوهش
، موجب 4يت حسابرسيو كاهنده كيف 3اي ي غير حرفهها ادبيات مربوطه وجود دارد و رفتار

ي ها يي براي موسسات حسابرسي شده است و نياز به تجزيه و تحليلها مشكالت و نگراني
رعايت اخالق و حفظ ارزشهاي اخالقي به صورت يكي از مهمترين . بيشتر را توجيه مي كند

اصول اخالقي به . يي درآمده است كه در بيشتر سازمانها مورد توجه قرار مي گيردها پديده
دفت (ي غير رسمي سازمانها در آمده استها صورت بخشي از سياستهاي رسمي و فرهنگ

  ). 1385، 5ريچاردال
ي زيادي را در ها در شرايط كنوني رعايت نشدن برخي معيارهاي اخالقي، نگراني

بايد به اين نكته اساسي توجه نمود كه . ي دولتي و غيردولتي به وجود آورده استها بخش
حسابرسان شاغل در يك موسسه حسابرسي يكي از معيارهاي كيفيت حسابرسي است و رفتار 

همچنين رفتار آنها تحت تاثير فرهنگ سازماني آن موسسه قرار مي گيرد و فرهنگ سازماني 
لذا محققان به ).  2005روكنس،(نيز از شيوه مديريت يك موسسه حسابرسي تاثير مي پذيرد

اين ادبيات، در واقع ادبياتي جديد و درحال توسعه . داخته اندي متفاوت آن پرها بررسي جنبه
در حرفه حسابرسي مي باشد، و هر محققي سعي دارد تا نقشي در اين توسعه و تكامل داشته 

در ادبيات حسابرسي ايران مطرح نشده و  ها از طرف ديگر، تاكنون اين موضوع. باشد
وسسات حسابرسي بر رفتار حسابرسان، شواهدي از تاثير سبك رهبري و فرهنگ سازماني م

لذا اين پژوهش سعي دارد تا به اين هدف دست يافته و نه . در محيط ايران در دست نيست
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ي موجود شناسايي شده را پوشش دهد، بلكه سهمي نيز در تكامل اين بخش از ها تنها خالء
  .ادبيات حسابرسي ايران داشته باشد

  
  مرور ادبيات

  رهبري مورد اعتماد 
ي مختلف در ها ي رهبري در سازمانها آشكار شدن رسواييهاي رهبري و مديريت و شكست

همراه ) موارد اخير همچون ورلدكام، انرون، جنرال موتورز و برادران لهمن(سطح ملي و بين المللي
ي خصوصي و عمومي، توجه رهبران اجرايي و پژوهشگران ها ي پيش و روي سازمانها با چالش

ي رفتاري در سطوح ها اين بحران. ي اخالقي در رهبري جلب نمودها ه چالشرا ب دانشگاهي
ي شناخته شده ها باالي رهبري يكي از مهمترين عواملي است كه باعث شد با وجود تئوري

ي پيش و ها رهبري، پژوهشگران به دنبال نوعي از مدل رهبري باشند كه بتواند با توجه به چالش
نتيجه مطالعات پژوهشگران منجر به معرفي . ن مدل رهبري باشدروي جامعه جهاني، مناسب تري
  ).2011، 6كلوديا پئوس و همكاران(تئوري رهبري مورد اعتماد شد

ي نوظهور در حوزه رهبري مي باشد كه در ها يكي از تئوري 7تئوري رهبري مورد اعتماد
و دانشوري معرفي ي اخير از اشتراك ادبيات رهبري، اخالقيات، رفتارسازماني مثبت ها سال

). 2006 9؛ كوپر، اسكاندرا و اسچرشيم2004، 8اووليو، گاردنر، والومبوا و لئوفنز(شده است
بخش عمده و قابل توجهي از ادبيات مربوطه بصورت تئوريك پايه گذاري شده، و از ابتداي 

ي ها و پژوهش). 2008، 10يامارينو، دييونه، اسچريشيم و دانسرائو(ايجاد شده است 2001سال 
تجربي مهمي در مورد اين تئوري نوظهور رهبري، انجام نشده،كه براي اولين بار در آسيا در 

  .حرفه حسابرسي در اين پژوهش بصورت تجربي مورد آزمون قرار مي گيرد
نشان دادند كه مشكالت اخالقي اخير در ) 2005(گاردنر، اووليو، التانز، مي و والومبوا

ل مردم به اطمينان و اعتماد نكردن به رهبران نااليق و غير كسب و كار، نشاندهنده تماي
قابل اعتماد است، و بسياري از مشكالت اخالقي كه در كسب و كار بوجود مي آيد، در نتيجه 

والومبوا، اووليو، گاردنر، ورنسينگ و . ا به رهبران غيرقابل اعتماد استاعتماد آنه
رد اعتماد را بيان كردند كه بطور كامل به تعريف و مفهومي از رهبري مو) 2008(11پترسون

آنها رهبري مورد اعتماد را به عنوان الگويي از  .ابعاد اصلي اين الگوي رهبري اشاره مي كند
رفتار رهبر تعريف كردند كه جهت پرورش خودآگاهي بيشتر، دروني سازي ديدگاههاي 

ي روانشناختي و ها ورد قابليتاخالقي، ارزيابي متوازن اطالعات و شفافيت در روابط، هر دو م
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جو اخالقي مثبت را بوجود مي آورد و ارتقا مي دهد، كه اين امر توسعه و خود تكاملي مثبت 
   .را تسريع مي كند

؛ تجزيه تحليل 13؛ دروني سازي ديدگاههاي اخالقي12خودآگاهي(اين چهار ساختار
د اعتماد را بوجود چهارچوب تئوري رهبري مور)15و شفافيت در روابط 14متوازن اطالعات

. بديهي است، پايه و اساس رهبري مورد اعتماد در اصالت و درستي رهبر قرار دارد. مي آورد
از اصالت، قابليت اعتماد و ) 2003(چهار بعد تشكيل دهنده تئوري بر مبناي مدل كرنيز

دانند چه اظهار داشتند كه رهبران مورد اعتماد مي ) 2004(اووليو و ديگران. درستي قرار دارد
ارزش قائلند، و برمبناي اين  ها كساني هستند، و از باورها و اعتقادات خود آگاه هستند و بر آن

. دانش و معرفت عمل كرده، و در عين حال شفافيت با ديگران را حفظ مي كنند
بيان كرد كه رهبري فرايندي از تعامالت اجتماعي است، يعني تعامل بين ) 2002(16يوكل

در اين ( كه در اين پژوهش انجام مي شود بر  مبناي درك پيروان اي و مطالعهرهبر و پيرو 
كه اين  اي درجه. از رهبران نشان قرار دارد) مطالعه درك سرپرستان و حسابرسان ارشد

رهبران شفاف هستند و پيروان اعتقاد دارند كه مطابق با تئوري رهبري مورد اعتماد مي 
  .بينند، بر روابط بين رهبر و پيرو تاثير گذار استتوانند رهبر و مدير واقعي را ب

) 2005(و همكارانش 17تئوري رهبري مورد اعتماد، چن اي با در نظر گرفتن ابعاد رابطه
و ممكن  "قابليت اعتماد و درستي موازي با اخالقيات توسعه پيدا مي كند"اظهار كردند كه 

. د، غير اخالقي يا ضد اجتمايي باشدنيست كه از لحاظ اخالقي فرد مورد وثوق و قابل اعتما
بيان كردند كه توسعه دهندگان تئوري رهبري مورد اعتماد از ارائه اين ) 2006(كوپر و ديگران

تئوري داراي يك هدف هنجاري در ذهن خود مي باشند؛ آنها مي خواهند رهبراني را تربيت 
ب و كار را با يك روش ي مثبت را پرورش دهند و كسها و توسعه دهند كه بطور فعال محيط

اگر اين ساختار از تئوري رهبري دقيق و صحيح . اخالقي و اجتماعي پاسخگو انجام دهند
باشد، آن دقيقاً مدلي است كه مطابق با آن قصد داريم رهبري موسسات حسابرسي را مورد 

  . سنجش قرار دهيم
عتماد شامل موارد بيان كردند كه پيش نيازهاي رهبري مورد ا) 2005(و ديگران 18گاردنر
 :زير است

  خود آگاهي رهبر در مورد نقاط قوت و ضعف خود، چگونگي نگرش ديگران درباره خود و
چگونگي تاثيرگذاري خود بر ديگران كه بوسيله درجات بااليي از خودآگاهي، خود 

  .انضباطي و اعتماد به نفس مشخص مي شود
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 يجانات خود متاثر مي شود و بايد يك رهبر از احساسات و ه: هيجانات و احساسات رهبر
  . از اثرات آنها بر خود و ديگران و بر فرايند تصميم گيري خود آگاه باشد

  توانايي تجزيه تحليل متوازن اطالعات توسط رهبر يا توانايي او در ارزيابي بسيار عيني و
د ي خود، شامل كمبوها ي مثبت و منفي خصوصيات و كيفيتها بي طرفانه و پذيرش جنبه

ي مهم، اطالعات، ها يك رهبر بايستي قبل از اتخاذ تصميم. و هيجانات منفي ها مهارت
  .و نقطه نظرات كافي را جمع آوري و مرور كند ها ديدگاه

 و درك پيروان و اطمينان به  ها رفتار مورد اعتماد و مورد وثوق رهبر، بدليل اينكه برداشت
ي منتسب به رهبر ها رهبر، عمدتاً مبتني بر اقدامات رهبر مي باشد، اين اقدامات بايد با ارزش

  .جهت متقاعد كردن پيروان نسبت به امانت داري ودرستي رهبر، همخواني داشته باشد
 شخصيت  شفافيت رهبر در روابط با ديگران، كه اين ويژگي به ديگران اجازه مي دهد

يك رهبر بايستي فضاي بازي را ايجاد كند كه فرصتي را جهت ارائه . واقعي رهبر را ببينند
  . براي ديگران ايجاد كند ها نظرات، عقايد و چالش

 ها ي مثبت، هيجانات، احساسات، انگيزهها مدل نقش مثبت رهبر يا ابالغ و انتقال ارزش ،
  .آنها اهداف و رفتارها به پيروان جهت تقليد كردن

 يك رهبر بايستي استانداردهاي بااليي را در رابطه با رفتارهاي اخالقي رعايت كند.  
بيان كردند كه رهبري مورد اعتماد به عنوان الگويي از ) 2004(اووليو، التانزو والومبوا

  .را تركيب كند 19رهبري تعريف مي شود كه مي تواند رهبري تحول آفرين و رهبري اخالقي
  

  ني و رهبري در حرفه حسابداريفرهنگ سازما
تعريف فرهنگ سازماني به دليل مشخصات پيچيده آن، مشكل است؛ زيرا بخشي از 

با وجود اين سختي، به نظر . ي فرهنگ، غير ملموس بوده و قابل مشاهده نيستها صورت
مي رسد بيشتر نويسندگان بر اين نكته اتفاق نظر دارندكه فرهنگ سازماني نقطه محوري و 

فرهنگ عامل قدرتمندي در رفتار فردي و ). 2004، 20هافستد(ز عملكرد سازمان استمرك
فرهنگ سازماني، تمام صور زندگي سازماني از جمله تعامل كاركنان با يكديگر، . گروهي است

و  ها يي كه در شركت اتخاذ مي شود، سياستها انجام دادن كار و لباس پوشيدن، انواع تصميم
مطالعه فرهنگ سازماني وتاثير . الحضات استراتژي را در بر مي گيردي سازماني و مها روش

آن بر رفتار كاركنان از جمله مباحث مهمي است كه در جهان امروز بخش عظيمي از وقت، 
  . بودجه و توجه صاحبنظران را به خود اختصاص داده است
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ايجاد . ي استي اخالقها ي امروزي، تبديل آنها به سازمانها عامل مهم موفقيت سازمان
ي امروزي محسوب ها و حفظ فرهنگ سازماني اخالقي، ضرورتي انكار ناپذير براي سازمان

، باورهاي اخالقي محيطي و ها در اين نوع فرهنگ سازماني، ارزش). 1387مقيمي،(مي شود
كه سازمان بر اساس آن تاسيس گرديده، كليه فرايندهاي ساختاري و  اي ي فلسفهها روش

 مقيمي،( ان را تحت تاثير قرار داده و در قالب عمليات سازماني متبلور مي شودرفتاري سازم
موج . ي جديدي نيستندها ، پديده22و مسئوليت پذيري اجتماعي 21اخالق سازماني). 1387

به  ها ، توجه به فوريت نياز سازمانها و سازمان ها اخير ورشكستگي و رسواييهاي مالي شركت
مسئوليت پذيري اجتماعي و اخالق سازماني را به اوج خود رسانده حكمراني مناسب سازماني، 

ي بازرگاني نيز به اين تشخيص رسيده اند كه ها ي عمومي، سازمانها عالوه بر سازمان. است
. ، به رفتارهاي اخالقي روي بياورند)حداكثر سازي سود(مجبورند عالوه بر رفتارهاي اقتصادي

به صورت توأمان تنها گزينه آنها براي دستيابي به اهداف لذا رفتارهاي اقتصادي و اخالقي 
  ). 23،2004كوهيان و بو(سازماني است

ي اخالق سازماني را به عنوان تركيبي از ها ارزش 1989هانت و همكارانش در سال 
ي رسمي و غير رسمي سازمان در رابطه با ها ي اخالقي شخصي مديران و سياستها ارزش

معيار آنها در رابطه با ) 1989(و همكارانش 24نتها با توجه به بيانات. اخالقيات تعريف كردند
كه يك  اي ي اخالق سازماني تالش مي كند تا اصول وسيعتري را در مورد درجهها ارزش

سازمان در رابطه با موضوعات اخالقي مورد توجه قرار مي دهد، و نسبت به موضوعات خاص 
  . وش اخالقي عمل مي كند، بدست آوردمربوط به توليد، خدمات يا صنعت به يك ر

رهبران بسياري از موسسات حسابرسي به اين نتيجه رسيده اند كه جهت ممانعت و 
و كاهنده كيفيت حسابرسي كاركنان خود همچون عدم اجراي  اي كاهش رفتارهاي غيرحرفه

ارش ي حسابرسي بدون كسب اجازه از مافوق، گردآوري شواهد ناكافي و گزها برخي از رويه
كلي (كمتر از واقع زمان انجام كار، بايستي يك محيط اخالقي را در موسسه خود بوجود آورند

رفتار حسابرس يكي از  :اين عقيده بر مبناي دو فرضيه زير قرار دارد). 25،1990و مارگيم
رفتار حسابرسان شاغل در يك موسسه  هنده كيفيت حسابرسي مي باشد واجزاي تشكيل د

  .سازماني آن موسسه قرار دارد تحت تاثير فرهنگ
اظهار داشتند، به خاطر اينكه يك رهبر اخالقي باشيم، شخص ) 2003(و ديگران 26مي

بايد جرات اخالقي شخصي، جهت تغيير شكل دادن و تبديل نيات اخالقيش به رفتار را داشته 
ين بيان كردند آنها همچن. ديگر وارد شود اي باشد، اگر چه فشارهايي بر او جهت رفتار به گونه
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كه رهبران موسسه به عنوان يك عنصر تاثيرگذار بر فرهنگ موسسه هستند و اشاره نمودند 
اين فرهنگ اخالقي موسسات حسابرسي است كه تعيين مي كند آيا فرهنگ موسسه كيفيت 
محور است يا درآمد محور، و آيا مديريت رده باال از ارزش و نقش مهمي كه حسابرسي در 

به ما يادآور مي شوند ) 2008(و ديگران 27جنكينز. رمايه بازي مي كند آگاه استبازارهاي س
كه عبور از قانون ساربينز آكسلي و مرگ اندرسون فرصتي را براي ما بوجود آورد تا روي 
نتايج و پيامدهاي ترويج فرهنگي كه بر توليد درآمد از طريق تاكيد بر كيفيت خدمات، ارزش 

با استفاده از يك طرح پژوهش سه بخشي مقطعي، به  ،)1992(28نمنپو .مي نهد، تامل كنيم
اين نتيجه رسيد كه بين فرهنگ سازماني ايجاد شده توسط رهبران موسسات حسابرسي و 

به ) 1996(29ويندسور و اشكانسي .ي تصميم گيري زيردستان، همبستگي وجود داردها سبك
گ ملي حسابرسي در استراليا شريك موسسات بزر 131نتايج مشابهي در پژوهش خود با 

ي آنها نشان داد كه فرهنگ سازماني و فاكتورهاي شخصي، از عوامل ها يافته. دست يافتند
ساتاوا، . ي تصميم گيري حسابرسان و رفتار مستقل آنان استها اصلي تعيين كننده سبك

اده اعتبار حرفه حسابرسي اگر خواهان اع"به اين باور رسيدند كه ) 2006(30كالدول و ريچاردز
ازدست رفته خود نزد عموم است بايد تمايل و اشتياق خود را جهت ارزيابي خود بطور جدي 
نشان دهد و اصول محور شود و متعهد به تغيير فرهنگ خود شود و رهبران موسسه بايد 

، باكيفيت باال را، به تمام پرسنل حسابرسي گوشزد كنند و بر اي اهميت انجام كارهاي حرفه
ي ها و مسئوليت ها آنها همچنين اشاره كردند رهبران بايستي روي نقش. يد ورزندآن تاك

و  اي امانت داري و بي طرفي، استقالل، ترديد حرفه"حسابرسان و مفاهيمي همچون 
  . "پاسخگويي به عموم، تاكيد كنند

  
 كاهنده كيفيت حسابرسي  اي رفتارهاي غير حرفه

هاي حسابرسي يك جنبة مهم تعيين كننده در سهكيفيت اظهار نظر ارايه شده توسط مؤس
حسابداري كشورمان  اي ماندگاري درازمدت آنها است كه هم اكنون توجه مراجع حرفه
برخي از محققان براي . همچون جامعه حسابداران رسمي ايران را به خود جلب كرده است

مثال از سطح اقالم ي كمي استفاده مي كنند، به عنوان ها سنجش كيفيت حسابرسي از مدل
تعهدي اختياري گزارش شده، اندازه حسابرس يا دوره تصدي حسابرس به عنوان معياري 

گيري كيفيت براي سنجش كيفيت حسابرسي استفاده مي كنند، اما بايد توجه نمود اندازه
. دهندحسابرسي مشكل است زيرا مرتبط با رفتار افرادي است كه كار حسابرسي را انجام مي
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حسابرسي كه ناشي از اعمال حسابرسان در طي دوره حسابرسي است،  اي رهاي غير حرفهرفتا
اين رفتارها كيفيت . شودسبب كاهش اثربخشي در جمع آوري شواهد حسابرسي مي

عرب (كنددهد و نيز به اعتبار حرفه خدشه وارد ميحسابرسي را تحت تأثير قرار مي
  ). 1390صالحي،كاظمي و ذولفعلي زاده، 

ي ها اغلب پژوهش. يفيت مدارك در حرفه حسابرسي هميشه در اولويت بوده استك
تجربي حسابرسي، كيفيت حسابرسي را به عنوان معياري از كيفيت شواهد گردآوري شده 

ي زيادي با استفاده از معيارهاي ها پژوهش. جهت پشتيباني از نظر حسابرسي تعريف كرده اند
بسياري از اين ). 1981، 31بطور مثال، دي آنجلو(ده استمختلف از كيفيت حسابرسي انجام ش

تمركز كرده اند كه بطور  اي و معيارهايي از رفتارهاي غيرحرفه ها ي بر موضوعها پژوهش
  . مي تواند كيفيت شواهد حسابرسي را تحت تاثير قرار دهد اي قابل مالحظه

ر از واقع مدت زمان بيان داشتند، رفتارهايي همچون گزارش كمت) 1986(32مارگيم و پني
ي حسابرسي بدون كسب اجازه از مافوق، با فشارهاي ها انجام كار و عدم اجراي برخي از رويه

ي غير واقعي، ارزيابي ها به بودجه"زمان و بودجه در ارتباطند، كه ممكن است در آينده 
نامناسب كاركنان، كيفيت حسابرسي پايين، كاهش و از دست دادن درآمدهاي موسسه 

) 1982(33الدرمن و ديتريك ."ي قانوني منجر شوندها ابرسي و دچار شدن به بدهيحس
ي رودز را تاييد كردند و بيان داشتند كه موسسات حسابرسي بايد ارتباطات خود را با ها يافته

  . ي خود را جهت كمك به حل اين موضوعات بهبود بخشندها كاركنان تقويت كرده و آموزش
ي به طوركلي از فرآيند كار حسابرسي انجام شده توسط تيم اظهارنظر شركاي حسابرس

هاي تهيه شده توسط حسابرسي جدا نيست، بدليل اينكه شركاي حسابرسي بر اساس پرونده
كنند، بنابراين عملكرد و رفتار حسابرسان بر كيفيت حسابرسي تيم حسابرسي اظهار نظر مي

حسابرسان در معرض فشاربودجه زماني و دو  اغلب اين ادبيات نشان مي دهد كه. تأثير دارد
واكنش درمقابل اين فشار شامل گزارش كمتر از واقع مدت زمان انجام كار و اتمام زود 

ي انجام شده نشان مي دهد ها پژوهش. ي حسابرسي، قرار دارندها هنگام يا عدم اجراي رويه
  . باشندهر دو مورد اين رفتارها داراي اثر منفي بر كيفيت حسابرسي مي 

ي قبلي، نگاهي دارد بر اين دو رفتار و ساير رفتارهاي ها اين پژوهش همانند پژوهش
اما با يك رويكرد جديد جهت فهم تاثير سبك رهبري و فرهنگ سازماني  اي غيرحرفه

با ) 1379(ساسان مهراني. حسابرسان اي اخالقي موسسات حسابرسي بر رفتارهاي غير حرفه
ن تاثير فشار بودجه زماني بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوري انجام تحقيقي تحت عنوا



   1391 بهار، 25، شماره هفتمفصلنامه علوم مديريت ايران، سال 

 

10 

در ايران نيز وجود دارد و  اي عدالت نسبي به اين نتيجه رسيد كه بروز رفتارهاي غير حرفه
مهمترين داليل آن فشار بودجه زماني، فشارمدير پروژه، عدم نظارت كافي و عدم اهميت 

مربوط به انجام ندادن برخي  اي رفتار غيرحرفه برخي مراحل حسابرسي مي باشد و بيشترين
  .از مراحل حسابرسي مي باشد

يي است كه سازمان را با تغيير شرايط سازگار مي كند، و ها مهارت رهبري مجموعه فرايند
آن را در موقعيت برتر قرار مي دهد، براي آينده سازمان چشم انداز مشترك تعريف مي كند و 

مهارت رهبري است كه قادر است افراد را براي يادگيري . مي كند افراد را با يكديگر متحد
اهميت رهبري به حدي است كه . گروهي و اقدامات مورد نياز براي تغيير رفتار برانگيزد

ي موفق در قرن بيست و ها امروزه دانشمندان بيان مي دارند كه كليد خلق و بقاي سازمان
سازمان، بلكه در سراسر سازمان بايد اين مهارت توسعه آن هم نه در راّس . يكم رهبري است

مطالعه فرهنگ سازماني وتاثير آن بر رفتار كاركنان از جمله مباحث مهمي است كه . پيدا كند
در جهان امروز بخش عظيمي از وقت، بودجه و توجه صاحبنظران را به خود اختصاص داده 

ي نو ظهور رهبري و ها ير يكي از تئوريبه همين دليل در اين رساله سعي مي شود تاث. است
فرهنگ سازماني اخالق محور بر رفتار حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي ايران مورد 

ي ها بنابراين با توجه به مطالعات انجام شده و بررسي ادبيات نظري، فرضيه. بررسي قرار گيرد
  :پژوهش به شرح زير بيان مي شود

  
رهبري مورد اعتماد در موسسات حسابرسي و تكرار رفتارهاي بين سبك : فرضيه اصلي اول

  .كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي وجود دارد اي غيرحرفه
  

  ي فرعي مرتبط با فرضيه اصلي اولها فرضيه
كاهنده كيفيت  اي بين جزء شفافيت تئوري رهبري مورد اعتماد و تكرار رفتارهاي غيرحرفه. 1

 .اردحسابرسي  رابطه منفي وجود د

 اي بين جزء دروني سازي اخالقيات تئوري رهبري مورد اعتماد و تكرار رفتارهاي غيرحرفه. 2
 .كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي وجود دارد

بين جزء تجزيه تحليل متوازن اطالعات تئوري رهبري مورد اعتماد و تكرار رفتارهاي . 3
 .د داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي وجو اي غيرحرفه
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كاهنده  اي بين جزء خودآگاهي تئوري رهبري مورد اعتماد و تكرار رفتارهاي غيرحرفه. 4
 .كيفيت حسابرسي رابطه منفي وجود دارد

  
بين درك حسابرسان از فرهنگ سازماني اخالق محور موسسات : فرضيه اصلي دوم

  .نفي وجود داردكاهنده كيفيت حسابرسي رابطه م اي حسابرسي و تكرار رفتارهاي غيرحرفه
بين سبك رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور : فرضيه اصلي سوم

  .موسسات رابطه منفي وجود دارد
  
  ي فرعي مرتبط با فرضيه اصلي سومها فرضيه

بين جزء شفافيت تئوري رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور، رابطه منفي . 1
 .وجود دارد

دروني سازي اخالقيات تئوري رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق بين جزء . 2
 .محور، رابطه منفي وجود دارد

بين جزء تجزيه تحليل متوازن اطالعات تئوري رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني . 3
 .اخالق محور،  رابطه منفي وجود دارد

نگ سازماني اخالق محور، رابطه بين جزء خودآگاهي تئوري رهبري مورد اعتماد و فره. 4
 .منفي وجود دارد

  
  پژوهش  روش

و » كاهنده كيفيت حسابرسي اي رفتارهاي غيرحرفه«در اين پژوهش متغير وابسته
متغيرهاي مستقل شامل تئوري رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور مي 

جهت سنجش معيارهاي رهبري مورد اعتماد مورد  34پرسشنامه رهبري مورد اعتماد .باشد
توسط آوليو، گاردنر و والومباوز ارائه  2007استفاده قرار گرفته است، اين پرسشنامه در سال 

اين پرسشنامه داراي شانزده سوأل است، كه براي اولين بار در اين پژوهش ترجمه . شده است
شفافيت در روابط، چهار مورد آن معيار و براي اجرا آماده گرديد، كه پنج مورد آن معيار 

اخالقيات، سه مورد آن معيار تجزيه و تحليل اطالعات و چهار مورد آن معيار خودآگاهي 
  . تئوري رهبري مورد اعتماد را مورد سنجش قرار مي دهد

با استفاده از پرسشنامه مقياس ارزشهاي اخالق  35فرهنگ سازماني اخالق محور
نت، وودو و چونكو ها توسط 1989اين ابزار در سال . ر گرفته استسازماني مورد سنجش قرا
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ميزان اخالقي بودن رفتار مديران در موسسه از ديدگاه : ارائه شده است، اين پرسشنامه
ميزان توجه و اهميت دادن به موضوعات اخالقي توسط مديران در موسسه از  ،كاركنان

) غيراخالقي(رفتارهاي اخالقي) تنبيه(تشويقديدگاه كاركنان و درك كاركنان در مورد ميزان 
  . در موسسه را مورد سنجش قرار مي دهد

كه توسط محقق با الهام از  اي حسابرسان با استفاده از پرسشنامه اي رفتارهاي غير حرفه
و مالونه و  2008مانند پژوهش كرام و همكاران، (ي قبليها يي كه در پژوهشها پرسشنامه

حسابرسان مورد استفاده قرار گرفته،  اي ش رفتارهاي غير حرفهجهت سنج) 1996رابرت، 
ي اندازه گيري اين متغير در جدول ها طراحي شده، مورد سنجش قرار گرفته است، شاخص

  .شماره دو ارائه شده است
در اين پژوهش براي جمع آوري  اطالعات از دو روش عمده استفاده شده است، ابتدا 

هش، با استفاده از شيوه ي كتابخانه اي مبادرت به جمع آوري جهت تبيين ادبيات نظري پژو
ي مورد نياز ها استفاده از  پرسش نامه داده پس از مطالعه  نظري، با. مباني نظري شده است

ي ياد ها براي انجام تحليل. ي تحقيق، جمع آوري شده استها جهت تجزيه و تحليل فرضيه
براي سنجش  .استفاده شده است   LISRELو  SPSSشده به تناسب از نرم افزار آماري

  . اسميرنوف بهره گرفته شد –از آزمون كولموگروف  ها نرمال بودن توزيع داده
سرپرستان و  –حسابرسان ارشد (جامعه آماري اين پژوهش كليه حسابرسان اجرايي

شامل (شاغل در موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) سرپرستان ارشد
انتخاب اين گروه از حسابرسان . مي باشد) ت حسابرسي خصوصي و سازمان حسابرسيموسسا

اوال اين گروه يك دسته محوري در سلسله مراتب شغلي : براي اين پژوهش به دو دليل است
ي حسابرسي هستند، ثانيا از آنجا كه آنها حداقل سه سال تجربه حسابرسي دارند، ها موسسه

ده دارند و با نوع مديريت و فرهنگ موسسه حسابرسي شاغل در يي تثبيت شها رفتار و نگرش
بديهي است اگر جامعة مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زياد . آن آشنايي كامل دارند

جويي در  وقت، انرژي و باشد مطالعة كل جامعه مشكل است، بنابراين جهت سهولت و صرفه
همانطور كه . ه كرد و نتايج را به جامعه تعميم دادتوان از روش نمونه گيري استفادبودجه مي

هاي حسابرسي در تاريخ اواخر سال در بخش پيشين گفته شده است، تعداد كل مؤسسه
  . مؤسسه است 239 1390
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   هاي پژوهش يافته
كاهنده كيفيت حسابرسي، گزارش كمتر از واقع زمان انجام  اي ز ميان رفتارهاي غيرحرفها

پرسنل كم تجربه، بررسي اسناد و مدارك حسابداري بصورت سطحي و كار، استفاده از 
ي حسابرسي بدون كسب مجوز از ها صوري، اتمام پيش از موعد يا عدم اجراي برخي از رويه

مافوق كه توسط ساير روشها نيز پوشش داده نخواهد شد،، ازكارزدن و كاهش كار به كمتر از 
ساير اعضاي تيم حسابرسي در مورد موضوعات آنچه منطقي تصور مي شود، عدم مشورت با 

پيچيده و بحث بر انگيز، عدم انجام تحقيقات كافي در مورد اصول، استانداردهاي حسابداري 
يا نكات فني، پذيرفتن توضيحات شفاهي ضعيف صاحبكار، پذيرش همزمان خدمات 

بكاران جهت كسب صاح) كاهش قيمت(حسابداري و حسابرسي صاحبكار، انجام رقابت منفي
بيشتر به ترتيب با كسب باالترين ميانگين، بيشترين دفعات دفعات بروز را در موسسات 

مطابقت دارد كه ) 1379(نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش مهراني. حسابرسي دارا مي باشند
كاهنده كيفيت حسابرسي در  اي به اين نتيجه رسيده بود كه بروز رفتارهاي غير حرفه

ي اصلي و فرعي ها نتايج حاصل از آزمون فرضيه. ي ايران نيز وجود داردموسسات حسابرس
  . آمده است 2و  1پژوهش در جداول 

  
  ي اصلي پژوهشها ـ نتايج حاصل از آزمون فرضيه 1جدول 

  
  فرضيه

  
  متغير مستقل

  
  متغير وابسته

ضريب 
  همبستگي

سطح معني 
  داري

تاييد يا رد 
  فرضيه

فرضيه 
  اصلي اول

موردسبك رهبري
  اعتماد

رفتارهاي كاهنده
  كيفيت حسابرسي

  تاييد مي شود  /.010  -0.218

فرضيه 
  اصلي دوم

فرهنگ سازماني اخالق
  محور

رفتارهاي كاهنده
  كيفيت حسابرسي

  تاييد مي شود  /.000  -/.525

فرضيه 
  اصلي سوم

سبك رهبري مورد
  اعتماد

فرهنگ سازماني
  اخالق محور

  رد مي شود  /.000  /.248

  
ي اصلي ها مشاهده مي شود از بين سه مورد از فرضيه 1همانطور كه در جدول شماره 

بنابراين با توجه به .  ي اول و دوم تاييد شده اند، و فرضيه سوم، رد شدها پژوهش، فرضيه
ي اصلي اول و دوم، مي توان به اين نتيجه رسيد كه بين سبك رهبري ها نتايج آزمون فرضيه
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مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور با رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي، رابطه 
منفي معني دار وجود دارد، بدين معني كه هر چقدر حسابرسان مديران و شركاء موسسه 
حسابرسي را نزديك به معيارهاي تئوري رهبري مورد اعتماد درك كنند، از  دفعات بروز 

از طرف ديگر هر چقدر فرهنگ . سابرسي كاسته خواهد شدرفتارهاي كاهنده كيفيت ح
بروز ) افزايش(، موجب كاهش)نباشد(سازماني يك موسسه حسابرسي اخالق محور باشد

عالوه بر اين بين سبك رهبري مورد اعتماد . رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي خواهد شد
بنابراين مي توان نتيجه . دو فرهنگ سازماني اخالق محور رابطه منفي معني دار وجود ندار

گرفت بين سبك رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني اخالق محور رابطه مثبت معني دار 
آنها به اين نتيجه . مطابقت دارد) 2007(اين نتايج با نتايج پژوهش شكالك و لوليز. وجود دارد

ن موسسه قرار رسيده بودند كه فرهنگ سازماني موسسات حسابرسي تحت تاثير رفتار رهبرا
نتايج اين پژوهش همچنين با . گرفته و بر رفتار حسابرسان شاغل در موسسه تاثير گذار است

پژوهشگران مزبور به اين نتيجه . مطابقت دارد) 1996(نتايج پژوهش ويندسور و اشكانسي
  .  رسيده بودند فرهنگ سازماني يكي عوامل اصلي تاثيرگذار بر رفتار حسابرسان است

  
ـ همبستگي بين معيارهاي تئوري رهبري مورداعتماد با رفتارهاي كاهنده كيفيت  2جدول 

  حسابرسي و فرهنگ سازماني اخالق محور
ضريب   متغير وابسته  متغير مستقل  ها فرضيه

  همبستگي
سطح 

  معني داري
تاييد يا رد 
  فرضيه

  رد مي شود  /.311  -/.070 رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي شفافيت  1- 1
  تاييد مي شود  /.017  -/.246 رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي اخالقيات  2- 1
تجزيه و تحليل  3- 1

  اطالعات
  تاييد مي شود  /.027  -/.153 رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي

  تاييد مي شود  /.001  -/.233 رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي خودآگاهي  4- 1
  رد مي شود  /.014  /.+170 فرهنگ سازماني اخالق محور شفافيت  1- 3
  رد مي شود  /.000  /.+241 فرهنگ سازماني اخالق محور اخالقيات  2- 3
تجزيه و تحليل  3- 3

  اطالعات
  رد مي شود  /.001  /.+221 فرهنگ سازماني اخالق محور

  رد مي شود  /.001  /.+220 فرهنگ سازماني اخالق محور خودآگاهي  4- 3
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رهبري مورد اعتماد با رفتارهاي كاهنده كيفيت  دراينجا رابطه بين معيارهاي تئوري
ي فرعي اين پژوهش را تشكيل مي ها حسابرسي و فرهنگ سازماني اخالق محور كه فرضيه

مشاهده مي كنيد، بين معيار  2همانطور كه در جدول  .دهند، مورد آزمون قرار گرفته است
كيفيت حسابرسي رابطه  شفافيت در روابط تئوري رهبري مورد اعتماد و رفتارهاي كاهنده

بين معيارهاي اخالقيات، تجزيه و تحليل متوازن اطالعات و . منفي معني دار مشاهده نشد
خودآگاهي تئوري رهبري مورد اعتماد و رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي 

ماني عالوه براين بين معيارهاي تئوري رهبري مورداعتماد و فرهنگ ساز. معني دار وجود دارد
  . اخالق محور رابطه منفي معني دار مشاهده نشد

  
 نتايج رگرسيون چند متغيره 

در اين بخش با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيره، چگونگي روابط متغيرهاي 
شود و سهم هر يك از آنها در تبيين مستقل در مجموع با متغير وابستة پژوهش، تعيين مي

فرهنگ B2(عالئم اختصاري متغيرها. گيردبررسي قرار ميمتغير وابستة پژوهش مورد 
 B13خود آگاهي،  B12شفافيت در روابط و ايجاد محيط باز، B11سازماني اخالق محور، 

 A معيار اخالقيات تئوري رهبري مورد اعتماد و B14تجزيه تحليل متوازن اطالعات و 
  )رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي
معيارهاي تئوري رهبري مورد اعتماد به همراه فرهنگ در مدل رگرسيوني پژوهش 

سازماني اخالق محور به عنوان متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش به عنوان 
دهد، مقدار ضريب نشان مي) 1(همانطور كه شكل . متغيرهاي پيش بين وارد مدل شدند

جموع متغيرهاي مستقل، روي يعني م. است 30/0تعيين بدست آمده براي مدل باال برابر با 
را ) رفتارهاي  كاهندة كيفيت حسابرسي(درصد واريانسهاي متغير وابسته  30/0هم رفته 
  .كندتبيين مي

  
  بحث و نتيجه گيري

ي جديدي است كه در عرصه علم مديريت ها تئوري رهبري مورد اعتماد از زمره تئوري
ي ها كه براي اداره سازمانها و محيطاين تئوري نوظهور به واسطه اهميتي . مطرح شده است

كار پيدا نموده، شروع به جلب توجهات پژوهشي در خارج از ايران نموده است، از سوي ديگر 
با توجه به اينكه در رابطه با فرهنگ سازماني موسسات حسابرسي و چگونگي تاثيرگذاري 
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فيت حسابرسي و فرهنگ سازماني اخالقي اين موسسات بر كي) رهبران(شركاء و مديران
شواهد تجربي اندكي وجود دارد، و به دليل موقعيت خاص حرفه حسابرسي در كشور، توجه 
به كيفيت كار بايد مهمترين موضوعي باشد كه بايستي مورد توجه موسسات حسابرسي قرار 
گيرد، و حفظ و ارتقاء جايگاه حرفه حسابرسي، و ماندگاري بلند مدت موسسات حسابرسي در 

به همين دليل در اين . منوط به توجه بيش از بيش به كيفيت حسابرسي مي باشددرجه اول 
پژوهش تصور و درك حسابرسان از شركاء و مديران موسسه و تاثير رهبري مورد اعتماد و 
فرهنگ سازماني اخالقي بر رفتار حسابرسان، بر مبناي يك چاچوب اخالقي مورد آزمون قرار 

ن است كه بين سبك رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازماني نتايج پژوهش حاكي از آ. گرفت
اخالق محور با رفتارهاي غيرحرفه ايِ كاهنده كيفيت حسابرسي، رابطه منفي معني داري 

  . وجود دارد
يكي از اين . ي بسيار مهمي را به حرفه حسابرسي معرفي مي كندها اين پژوهش يافته

. ط مي شود كه قبالً مورد پژوهش قرار نگرفته بودبه تئوري رهبري مورد اعتماد مربو ها يافته
ي اين پژوهش نشان مي دهد كه يك رابطه منفي معني دار ها نتايج حاصل از آزمون فرضيه

ي كاهنده كيفيت حسابرسي وجود ها بين برداشت حسابرسان از رهبري مورد اعتماد و رفتار
حسابرسان مطابق با اين نشان مي دهد اگر رهبران موسسات حسابرسي توسط . دارد

ي خود بسيار اخالقي ها معيارهاي رهبري مورد اعتماد درك شوند، بويژه در جهت گيري
عالوه بر اين نتايج . باشند، دفعات بروز رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي كاهش مي يابد

حاصله نشان مي دهد معيار اخالقيات تئوري رهبري مورد اعتماد در مقايسه با ساير اجزاي 
ي مهم اين ها از ديگر يافته. رهبري مورد اعتماد تاثير بيشتري بر رفتار حسابرسان دارد

پژوهش عبارت از اين است كه برداشت حسابرسان در رابطه با نزديكي رهبران موسسات 
حسابرسي به معيارهاي تئوري رهبري مورد اعتماد، بر برداشت آنها از فرهنگ سازماني 

ار است و اگر آنها رهبران موسسات حسابرسي را مطابق با موسسات حسابرسي تاثير گذ
معيارهاي تئوري رهبري مورد اعتماد درك كنند، فرهنگ سازماني موسسه را نيز اخالقي تر 

نتايج حاصل از ضرايب همبستگي نشان دهنده وجود يك رابطه مثبت . درك خواهند كرد
. هنگ سازماني اخالقي مي باشدمعني دار بين معيارهاي تئوري رهبري مورد اعتماد و فر

ي اصلي و فرعي پژوهش نشان مي دهد تمام ها عالوه بر اين نتايج حاصل از آزمون فرضيه
چهار جزء تشكيل دهنده تئوري رهبري مورد اعتماد، بر درك حسابرسان در رابطه با ماهيت 

دهد ي پژوهش نشان مي ها يافته. اخالقي فرهنگ سازماني موسسات حسابرسي موثر است
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اگر برداشت حسابرسان اين باشد كه فرهنگ سازماني موسسه حسابرسي اخالق محور مي 
ي اخالق سازماني در آن ها ي اخالق سازماني مطرح در پرسشنامه ارزشها باشد و ارزش

در . رعايت مي شود، دفعات بروز رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي كاهش خواهد يافت
قي و رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي رابطه منفي معني واقع بين فرهنگ سازماني اخال

دار وجود دارد و ساختار تئوري رهبري مورد اعتماد توانايي ايجاد فرهنگ سازماني اخالق 
  .محور كه رفتارهاي اخالقي را بهبود مي دهد، دارد

مطابقت ) 2004(36ي ساير محققان همچون اسچينها ي پژوهشها ، با يافتهها اين يافته
و اعتقادات اساسي يك فرهنگ سازماني بر رفتار اعضاي  ها رد، كه بيان كرده بودند ارزشدا

، اطالعات ها با توجه به محيط جديد حسابرسي در كشور، هركدام از اين يافته. آن موثر است
 ها اين يافته. مربوط، به موقع و بسيار ضروري را براي حرفه حسابرسي فراهم مي كند

ربي ارزشمندي را در تاييد، توسعه ادبيات و سومندي تئوري نوظهور همچنين شواهدي تج
رهبري مورد اعتماد، فراهم مي كند با اين حال جهت تاييد اين تئوري نياز به تحقيقات بيشتر 

  . و  بكارگيري عملي آن وجود دارد
ي قبلي لزوم در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با رهبري توسط موسسات ها پژوهش
اما مطالعات مربوط به تاثير . راي دست يابي به موفقيت را مشخص كرده بودندحسابرسي، ب

، 37اوتلي و پيرس(رهبري بر رفتار حسابرسان، در حرفه حسابرسي بسيار اندك مي باشد
ي قبلي مي باشد، بخاطر اينكه براي اولين بار درك ها اين پژوهش متمايز از پژوهش). 1996

ي رهبري موسسات حسابرسي را مورد ها ابطه با ويژگيسرپرستان و حسابرسان ارشد در ر
مطالعه قرار مي دهد، يعني مديران و شركاء موسسه كه در باالترين سطح مديريت موسسات 

عالوه براين، اين پژوهش از تئوري نوظهور رهبري مورد اعتماد به . حسابرسي قرار دارند
در . سسات حسابرسي، استفاده نمودعنوان مبنايي براي فهم برداشت حسابرسان از رهبران مو

واقع اين پژوهش از طريق مشخص كردن رابطه بين رهبري و فرهنگ سازماني اخالقي و 
نوع تاثير گذاري هركدام از اين موارد بر رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي، در توسعه 

  .ادبيات حسابرسي و رهبري تاثير گذار است
در داخل موسسات حسابرسي همچون مقاله  مقاالت زيادي در مورد لزوم تغييرات

نوشته شده كه به رهبران موسسات حسابرسي در رابطه با انجام تغييرات مهم ) 2004(38ويات
يي كرده اند، كه اين پژوهش شواهد تجربي در ها در فرهنگ سازماني موسسه شان توصيه
تنظيم كنندگان  موسسات حسابرسي بطور مستقيم و. حمايت از اظهارات ويات ارائه مي كند
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استانداردهاي حسابرسي و صاحبكاران موسسات حسابرسي بطور غير مستقيم از نتايج اين 
پژوهش منتفع مي شوند، بخاطر اينكه در مورد آزمون سبك رهبري موسسات حسابرسي و 
فرهنگ سازماني آنها، و رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي، شواهد تجربي مهمي را ارائه 

لزوم درك چگونگي تاثير گذاري و رابطه بين رفتار رهبران بر فرهنگ  وزهامر. مي كند
ي حسابداري در ها سازماني اخالقي موسسات حسابرسي، بشدت احساس مي شود، رسوايي

با آشكار . ي اخير، موجبات جلب توجهات عمومي به طرف حرفه حسابداري شده استها سال
عالقه و توجه به اخالقيات ) و برادران لهمنانرون، ورلدكام (ي مالي اخيرها شدن رسوايي

شاغل در حرفه حسابداري، دركانون توجه عموم قرار گرفته  اي حسابداران رسمي و افراد حرفه
در ايران نيز سوء استفاده بزرگ بانكي اخير، جامعه را در مورد لزوم توجه و تاكيد بر . است

از حسابداران و حسابرسان انتظار . اهميت موضوعات اخالقي در حرفه حسابداري بيدار كرد
مي رود كه سطح بااليي از اعتماد و اطمينان عموم را نسبت به حرفه حسابداري و حسابرسي 
بوجود آورند، بخاطر اينكه اعتماد عمومي در حرفه حسابداري و حسابرسي هم براي رشد، 

رهايي كه افراد وهم براي رشد و موفقيت كسب و كا  اي توسعه و موفقيت خود افراد حرفه
  . براي آنها خدمت ارائه مي كنند،  بسيار ضروري و حياتي است اي حرفه

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي هنوز هم يكي از 
مشكالت موسسات حسابرسي است، كه نشان مي دهد رهبران موسسات حسابرسي بايستي، 

شفافيت و ايجاد فضاي باز، خودآگاهي، (ن مورد اعتمادي رهبراها با نزديك شدن به ويژگي
يك محيط مناسبي را براي ) رعايت اخالقيات و توانايي تجزيه و تحليل همه جانبه اطالعات

اين مطالعه نشان داد كه اگر حسابرسان رهبران موسسه را . انجام حسابرسي، فراهم كنند
ند، فرهنگ سازماني و رفتار آنها تحت ي تئوري رهبري مورد اعتماد ببينها مطابق با ويژگي

تاثير اين سبك از رهبري قرار خواهد گرفت و ايجاد و حفظ فرهنگ سازماني اخالق محور 
  .ضرورتي اجتناب ناپذير براي موسسات حسابرسي محسوب مي شود

ي مالي راهي براي ها به خاطر ماهيت محيط حسابرسي، استفاده كنندگان از صورت
هايي كه در طي دوره حسابرسي انجام مي شود ندارند، به همين خاطر ارزيابي كيفيت كار

يي الزم است تا متغيرهايي كه باعث مي شود، حسابرسان در رفتارهاي غير ها پژوهش
به همين خاطر در اين . و كاهنده كيفيت حسابرسي مشاركت كنند، مشخص شود اي حرفه

ني اخالقي بر رفتار حسابرسان مورد پژوهش تاثير سبك رهبري مورد اعتماد و فرهنگ سازما
، رهبران موسسات حسابرسي بايد )9و  8جداول (با توجه به نتايج حاصله. آزمون قرار گرفت
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يكي از . جهت افزايش كيفيت حسابرسي، توجه بيشتري بر اين عوامل داشته باشند
كيفيت  ي جامعه حسابداران رسمي، ارائه راهكارهاي الزم جهت بهبود و افزايشها دغدغه

حسابرسي مي باشد، كه پيشنهاد مي شود با تاكيد بر تقويت سبك رهبري مورد اعتماد و 
  .فرهنگ سازماني اخالق محور مي تواند به اين مهم دست يابد
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