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 مقدمه
که واجيد درجياتی    شود  میمدنی فرض  نهاد  یکدر الگوی اجتماعی، حرفه حسابرسی 

 عموميا  و  لزوميا  ، خردوریی و مالحظام مربوط به رفا  عمومی اس  که پذیری مسئولی ای 
یک ساختار پیچید   عنواد بهگرایی  (. حرفه1۹۸۸، 1)ماتزشود  نمیدید   ای زیرحرفهدر افراد 

افيزایخ رفيا     بيا هيدف  خيود و   فيرد  منطصيربه  هيای  ویژگيی که بيا  شود  میاجتماعی مطرح 
دارد و سرمایه اصيلی آد   اقتصادی و اجتماعی ح ور های فعالی عمومی جامعه، در عرصه 

  ور آد در جامعه اس .اعتماد عمومی و باور بر ضرورم ح
 برای اساسی نیایی و اس  ضروری حسابرسی حرفه برای ای حرفه های اریشتعهد به 

 ای یکيی  کيه  کيرد  ادعيا  تيواد  می ،درواقع .باشد می خدمام کنندگاد است اد  اعتماد جلب

فروپاشيی  اسي .   حرفيه  هيای  اریشتعهيد بيه   ای  حرفيه  در هير  موفقی  های مفل ه ترین مهم
باریترین نمونه حيذف یيک موسسيه     حسابرسی معتمد، موسسه یک عنواد بهآرتور اندرسن 

یييل اساسييی  ای حسابرسيياد ای دا حرفييه رفتييارسييقوط  .ای بييود حسابرسييی ای صييطنه حرفييه
مذکور بود. سرنوش  موسسه حسابرسی اندرسن نشياد داد کيه بيا سيقوط      موسسهفروپاشی 

مدم تميا  منيافع   بلندکن در ی، لاف ی دس  مدم کوتا ای ممکن اس  به منافع  ق حرفه اخال
 ای ای دس  خواهد رف . حرفه

اطالعيام   تائیيد  و اعتمياد  قابلیي   ارتقيای  در حسابرسياد  اعتباربخشيی  در ایراد وظی يه  
 ای بخشيی . شيد  می انجا  سایماد حسابرسی نا  به دولتی دستگاهی توس  ها سال حسابداری،

 حرفيه  نسيبی  سيایی  خصوصيی  بير  تثکید با و رسمی حسابداراد جامعه با تشکیل وظی ه، این
بيرای ننيدین    .شيد  واگيذار  کشيور  حسابداراد رسيمی  جامعه ع و مفسسام به حسابرسی،
 .کند میاصلی حمای   ای حرفه های یشارادعا کرد  اس  که ای  حسابرسیدهه، حرفه 

 ای سوءاست اد  و مالی تخل ام متعدد افشای با کشور افکار عمومی اخیر، های سال در 

 حرفيه  بيه  عميومی  اعتمياد  شيدد  دار خدشه باعث این موضوع و بود  روبرو عمومی وجو 

 مالی تخل ام بروی پیامدهای ای یکی (،13۹7، و همکاراد گلدوس ) اس  شد  حسابرسی

 ای حرفيه تعهيدام   و اسيتقالل  بيه  نسيب   ایجياد تردیيد   عميومی،  وجيو   ای سوءاسيت اد   و

 (.2011، و همکاراد 2بخخ دولتی اس  )یی حسابرساد
ایين   ای حياکی  اظهارنظرهيا  برخيی  ننيین  هيم  و هيا  پژوهخ ضمنی برخی نتایج راستا، این در 
 کياهخ  حيال  در دولي   اهيداف  به دلیل زلبه و دولتی حسابرسی گرایی در مطی  حرفه که اس 
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ای سایی ایجاد یک ف ای اجتماعی اس  کيه   مطققاد بر این باورند که منطق اصلی حرفه. اس 
 .(2005، 4؛ سودابی و گرینوود2001، 3مستقل ای دول  عمل کند )فریدسود

 بيرای  را اصيلی  توجیيه  قيانود  ایين . اسي   تخصصی حرفه هر بنای سنگ بودد ای حرفه 
 حيق  ایجمليه  کننيد،  دریافي   جامعيه  ای را ای ویيژ   امتیيایام  تيا  کند می فراهم خود اع ای

 اینکيه  ميورد  در گیيری  تصمیم و مهم وظایف انجا  برای انطصاری اختیار استانداردگذاری،
 اجتمياعی  قيرارداد  گرایی، حرفه زیاب در(. 2001 فریدسود،) شود حرفه این وارد کسی نه

 ؛2007 ،6ویتکامب ؛2020 ،5آدلر و لیانارنی ) رود می بین ای جامعه و حرفه یک بین ضمنی
 بيین  اجتمياعی  قرارداد گرایی پایه اصلی حرفه: »نویسد ( می2007ویتکامب ) (.2012 ،7ساتل

 قييرارداد ایين  کيه  دارد وجيود  هيایی  نگرانيی  ،حييال بيااین .« اسي   ميرد   عميو   و حسابرسياد 
 ای حرفيه  افراد به جامعه اع ای حرفه،-جامعه تعامالم در اس . تهدید معرض در اجتماعی

 صيالحی   هيم  و تخصي   هيم  هيا  ای حرفيه  فقي   کيه  مسيائلی  ميورد  در تيا  کنند می اعتماد
اع ياء   ای زیرحرفيه  رفتيار  ،درواقيع . دهند انجا  درس  را کارها دارند، را درس  تشخی 

عنيواد   حرفه باعث سلب اعتماد و ای دس  رفيتن قيرارداد اجتمياعی بيین حرفيه و جامعيه بيه       
 هيای  شرک  فروپاشی ای پس( 2020) آدلر و لیانارنی .شود می ترین معیار حیام حرفه مهم

 کيافی  خيود  خيودی  بيه  قيوانین  و کيدها  کيه  کردنيد  اشار  ،(۹ورلدکا  و ۸انرود مثال ) بزرگ
 دارد نیيای  ای یمینيه  بيه  ای های حرفه و باور به اریش اعتقاد جهاد، در بودد مفير برای نیستند.

 .شود پذیرفته عمل بهترین و نمونه عنواد به درس  را  آد در که
و  10گسيترد  پذیرفتيه شيد  اسي  )هيال      طيور  بهگرایی و نیای به توسعه آد  اهمی  حرفه 

حسابرسی در تميا  دنیيا    مفسسام(. 2012؛ ساتل، 2020؛ آدلر و لیانارنی، 2005همکاراد، 
، (1۹7۸) 11دهنيد. اولسيود   ميی  انجيا   اع يا  گرایيی  حرفيه  تقویي   برای بسیاری های فعالی 
 معنيا  ایين  بيه  شيویم  ميی  تر ای حرفه ما: تعریف کرد گونه اینای بودد در حسابداری را  حرفه

 .پرداییم می قبل ای تر اساسی معنایی به خود عمومی تعهدام به اس  که
کند ایين اسي  کيه حرفيه      گرایی ایجاد می هایی که بطث در مورد حرفه نالخ ایجمله 

گرایی در حسابرساد ای ا کند. اوليین قيد  بيرای     تری در پرورش حرفه قخ فعالحسابداری ن
ای بودد حسابرساد اس . مطی  حسابرسی  رسیدد به این هدف، درک وضعی  فعلی حرفه

دو گرو  ای حسابرساد مستقل یعنی شيازل در سيایماد حسابرسيی )بخيخ      تثيیرایراد تط  
باشيد.   صيی )بخيخ خصوصيی( ميی    حسابرسيی بخيخ خصو   مفسسيام دولتی( و شازل در 
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باشيند. در ایين مطالعيه     ای این دو بخخ تابع مقررام سایماد خود می هرکدا حسابرساد در 
فرض بر این اس  که ساختار وظایف زیرمنطقی و وابسته حسابرسی بخخ دولتی دیيدگا  و  

ی ای تعهد به منافع عميوم  های حرفه نگرش حسابرساد شازل در این بخخ را نسب  به اریش
هيای اخیير بيه دلیيل تخل يام ميالی در        قرار داد  اس . در سال تثيیرو اجرای استقالل تط  
های بسیاری در رابطيه بيا ایيرادام     انتقادام و سخنرانی نظراد صاحببخخ دولتی، ای سوی 

گرایيی را در میياد    ای که الزامام حرفيه  اما مطالعه ؛وارد  به این ساختار صورم گرفته اس 
این بخخ بررسی نماید و نگرش و دیدگا  حسابرساد پس ای قرار گيرفتن در  حسابرساد در 
، نگرانيی موجيود منافيام    درواقيع اسي .   نشيد   انجيا  قرار دهيد   موردبررسیاین ساختار را 
گرایی؛ تعهد به منافع عمومی و تعهد بيه اجيرای اسيتقالل بيا سياختار وظيایف        الزامام حرفه

دول  بر دول  در حسابرسی بخخ دولتی اس . ایين   وابسته و عد  استقالل به دلیل نظارم
سيياختار  ودد ت يياوم نگييرش در ایيين دو بخييخ درنتیجييهمطالعييه قصييد دارد بييا برجسييته نميي
اصيالح ایين سياختار و واگيذاری بخشيی ای       ضيرورم  بهزیرمنطقی حسابرسی بخخ دولتی 

نميود  و بيه کياهخ تخل يام      تثکیدحسابرسی بخخ خصوصی  مفسساموظایف مت اد به 
 در بخخ دولتی و باییابی اعتماد عمومی به حرفه کمک نماید. ایجادشد 
 فرهنيگ  کيه  را اصيلی  نقيخ ( 2014) 12المللی حسابرسی تدوین استانداردهای بین هیئ 
در  .کنيد  ميی  تائیيد  را دارنيد  حسابرسياد گرایی  حرفه بر تثيیرگذاری در حسابرسی مفسسام

حسابرسياد و تصيمیمام    ای حرفيه و باورهيای   ها اریشاین راستا، نقخ مطی  حسابرسی بر 
ایين   رو ایایين  اسي .  قرارگرفته وتطلیل تجزیهاخالقی در ادبیام موجود بسیار بندرم مورد 

ت کیيک مطيی  کيار حسابرسيی در ایيراد بيه دو بخيخ دولتيی و         مطالعه با ایين فيرض کيه    
در بييین  ای حرفييه هييای اریشخصوصييی، باعييث ت يياوم در نگييرش نسييب  بييه برخييی ای    

بييه بررسييی پایبنييدی مت يياوم، شييد  اسيي ،  هييای مطييی پاسييخ بييه  ی درنتیجييهحسابرسيياد، 
، در دو مطی  حسابرسيی ایيراد یعنيی سيایماد حسابرسيی      ای حرفه های اریشحسابرساد به 

 عنيواد  بيه ع يو جامعيه حسيابداراد رسيمی )     مفسسامحسابرساد بخخ دولتی( و  عنواد به)
 .پرداید میحسابرساد بخخ خصوصی( 

 شيد   انجيا  کنيود   مقایسه حسابرسی بخخ دولتی و خصوصی مطالعاتی کيه تيا    دریمینه 
فرهنگی نارنوب گری در میاد ینياد شيازل    های مفل ه(، به بررسی 13۹3اس . اردکانی )

ای پرداخي    مقایسه صورم بهحسابرسی بخخ خصوصی  مفسسامدر سایماد حسابرسی و 
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(، 13۸۹ر میياد ایين دو بخيخ نیافي . حاجیهيا )     فرهنگيی در ینياد د   های مفل هو ت اوتی در 
هيای   درک حسابرساد ارشد در دو بخخ دولتی و خصوصی حسابرسی ای ارییيابی ریسيک  

سيایی بيایار    (، ايير آیاد 2015قرار داد. مطمدرضایی و همکاراد ) موردبررسیحسابرسی را 
شياد داد  ن هيا  آدحسابرسی و نوع حسابرس را بر نظيرام حسابرسيی بررسيی نميود. مطالعيه      

اسي  و   یافتيه  کاهخشد  در مقایسه با حسابرساد بخخ خصوصی  نظرام حسابرسی اصالح
اش را وابسيتگی بيه    با اشار  به ساختار وظایف مت اد در دول  دلیل دستیابی به نتایج مطالعه

اش به ن وذ دول ، ای طریق سيهامداری در   (، در مطالعه2014کند. باقرپور ) دول  مطرح می
مطدود نمودد قلمرو فعالی   درنتیجهو  توجه قابلدس  آوردد منافع مالکی   به ها و شرک 

حسابرسيياد بخييخ خصوصييی و فعالیيي  حسابرسييی گسييترد  بخييخ دولتييی حتييی پييس ای   
همگی در مورد  شد  انجا تواد گ   مطالعام  کند. می بایار حسابرسی اشار  می آیادسایی

 ؛دارنيد  نظير  ات ياق   به حسابرسی بخخ دولتی استقالل و ایرادام وارد  ساختار وظایف، عد 
این ساختار بر دیدگا  و نگرش حسابرساد نسب  به  تثيیرای مطالعام به بررسی  کدا  هیچاما 

 هيای  مفل يه  عنيواد  بيه گرایی، تعهد به منافع عمومی و تعهد به اجرای اسيتقالل   الزامام حرفه
ام وارد  بيه ایين سياختار را بير بياور و      ایيراد  تثيیرگرایی نپرداختند و  کلیدی مرتب  با حرفه

قيرار ندادنيد. اگرنيه     موردبررسیعناصر اصلی برای ح ظ این حرفه  عنواد بهاعتقاد اع اء، 
 ای بيودد  حرفيه  بيه  کميی  اخیير  مطالعيام  اميا  وجيود دارد،  حرفيه  ایين  بيه  نسب  انتقادام

 حسابرساد پرداختيه  ای حرفه منطق تغییر دایل اند این مطالعه به بررسی حسابرساد پرداخته

 هيای  مطيی   در ای حرفيه  های و نگرش ها ت اوم در اریش وتطلیل با تجزیه نمود  تالش و

 دهد. پاسخ این سفاام به کاری های یمینه و عملی مختلف

هيای سيایمانی بير     های نظارتی و یمینه بررسی تثيیرگذاری مطی  مقاله این اصلی هدف 
 هيای  مطيی  این مطالعه نقخ اصلی را که  .باشد اد میای حسابرس ها و رفتارهای حرفه اریش

 و نمایيد  برجسيته ميی  را  کننيد  ای حسابرسياد ای يا ميی    حسابرسی در ت مین رفتارهای حرفيه 
 حسابرسياد  و در بيین حسابرسياد بخيخ دولتيی     ای حرفيه  هيای  اریش آیا که کند می تطلیل

گرایی حسابرساد داشيته   سایی نه تثيیری بر حرفه خصوصی. اس  بخخ خصوصی مت اوم
گرایيی   رو این مطالعه قصد دارد با مقایسه نگرش و دیدگا  حسابرساد بيه حرفيه   اس . ایاین

بر اهمیي  اصيالح ایين سياختار ای طریيق       تثکیددر حسابرساد بخخ دولتی و خصوصی، با 
بيه بخيخ خصوصيی بيه ایين      پیشنهاد واگذاری بخشی ای وظایف مت اد سایماد حسابرسيی  
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 سودمندی د اطالعامتوان می علمی دستاورد یک عنواد به موضوع این حوی  کمک کند.

جامعه حسابداراد رسمی و سایماد  ایجملهبایار حسابرسی  حوی  گذاراد قانود اختیار در را
 .دهد قرار متولی تعیین ضواب  حسابداری و حسابرسی عنواد بهحسابرسی 

 ٔ دریمینهپژوهخ  موضوع با پیشینه مرتب  مقاله ابتدا مبانی نظری و های بعدی بخخ در 
 حسابرسياد گرایيی   حرفههای مت اوم حسابرسی بر  مطی  تثيیرهای آد و  گرایی، مفل ه حرفه

 سپس،. شود  می بیاد شناسی پژوهخ در ادامه، روش. شود  میپیشینه تجربی پژوهخ مطرح  و
 صيورم  گیيری  نتیجيه  پيژوهخ،  هيای  یافتيه  اسياس   ربي  پایياد  در و مطيرح  پژوهخ های یافته
 .رسد می پایاد به کاربردی و پژوهشی پیشنهادهای و ها مطدودی  طرح با و گیرد می

 

  فرضیه دوینو ت نظری، پیشینه  مبانی
 گرایی حرفه

شيد   فيرض ميی   نخسي   ،مختليف  های حرفه گرایی حرفه و فرآیند ها حرفهبطث پیرامود در  
 کننيد  را مشيخ  ميی   ها حرفههای متمایز  ای وجود دارند که ویژگی ها یا ص ام ویژ  که ویژگی

 شيد  ميی در نظير گرفتيه   گرایيی   منظور تعری ی ای حرفه و فراینيد حرفيه   بههای ساختاری  ویژگی و
 و یيک کيد اخالقيی    هيا و دانيخ تخصصيی، اعتبيار دهيی      ای مستقل، مهارم سایماد حرفه مانند

هييای رسييمی  ایيين ویژگييی(، 2001فریدسييود ) طبييق گ تييه (.2011 ،14اوتييس؛ 200۹، 13)کيياتود
 .کنند کيه ای طریيق آد بتيواد تعیيین کيرد کيه آیيا یيک حرفيه وجيود دارد           شرایطی را تعیین می

( ادعيا  2002، و همکياراد  16شي ر ؛ 2006و همکياراد،   15)گندرودنظراد  ایآد برخی صاحب پس
 و کننيد  ای فيراهم ميی   ای برای مفسسام حرفيه  پایه ،تر ملموس ناصر کم، دیگر عاصل  درکردند 

ایين   .های نگرشيی نیيز هسيتند    ها دارای برخی ویژگی های ذکرشد  فوق، حرفه جدای ای ویژگی
هيا کيار خيود را بيه نميایخ       ای دهنيد کيه در آد حرفيه    هيای نگرشيی، روشيی را نشياد ميی      جنبه
ای بودد فراتر ای مهيارم و دانيخ اسي  تيا      م هو  حرفه .اس ها  گذارند و مربوط به رفتار آد می

 (.201۸، 17اسپینوساپایکبارانیکا و ) ها را شامل شود اریش
 باشيد  مت ياوم  نگرشيی  یيا  رفتياری  عناصير  شامل گرایی حرفه معنای که رسد می نظر به 

 بيودد  ای حرفيه  کيه  کردند استدال( 2020)آدلر و لیانارنی (. 2012 ساتل، ؛2011 اوتس،)
 یيک  بيه  پیوسيتن  تنهيا  شدد ای حرفه اس . فرد ای حرفه مجوی یا نامه صدور گواهی ای فراتر
 فيرد  یيک  ای، حرفه یک عنواد به کارکردد با که اس  این بودد ای حرفه هسته. نیس  شغل
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 تعریيف  در. کنيد  ميی  تثییيد  را عميومی  هيای  اریش و دهيد  ميی  انجيا   را عميومی  تعهد یک
 کيه  نمودنيد  برجسيته  را هيا  اریش ای خاصی مجموعه اهمی  نویسندگاد این بودد، ای حرفه

 تعهيد  کيه  مطالعياتی . کننيد  عمل جامعه نسب  به خود تعهد به تا ساید می قادر را متخصصاد
 و هيال ) داشيتند  تثکیيد  سيایمانی  هيای  جنبيه  بير  بیشيتر  دادنيد،  قيرار  موردبررسی را ای حرفه

 بيير تييا( 2013 همکيياراد، و 1۸کييارینگتود ؛200۹ همکيياراد، و سييودابی ؛2005 همکيياراد،
نگرشيی و رفتياری    هيای  جنبيه  بير  مطالعيه  ایين  ،گرایيی  حرفيه  و نگرشيی  رفتياری  هيای  جنبه
 .دارد تمرکز گرایی، حرفه

 بيرای  بنیيادی  نميود  و  ایجياد  را رفتارهيا  کيه  هسيتند  باورهيایی  و هيا  آرماد ،ها اریش

بنيابراین ایين   ؛ (2020)اسپینوسياپایک و بارانیکيا،    آورنيد  ميی  فيراهم  عميل  و گیری تصمیم
بيا   شيدد فراینيدهای اجتمياعی    بر ايير حسابرساد  ای حرفه های اریشنگرانی وجود دارد که 

 (.2015)ش ر،  تغییر نمایدحرفه  مطی  توجه به
، 2002، و همکياراد  شي ر  ؛2006، و همکياراد  منداد )گنيدرود  و حرفه دانشگاهیاداکثر 
مطييی   حسابرسيياد در قرارگیييرینگرانييی خييود را در مييورد ( 200۹ راد،و همکييا سييودابی
را  هيا  آدو معیارهيای اخالقيی    ای حرفيه  های اریش دتوان میییرا  ،اند کرد ابرای  ای زیرحرفه

 .تهدید نماید
 گرایی حسابرسان محیط حسابرسی ایران و تأثیر آن بر حرفه

سيایی و   در ایيراد مليی   هيا  شرک ، بیشتر صنایع و 1357انقالب در سال پیرویی پس ای 
 هيای  شيرک  ملی شدند و سه نهاد دولتی مسئولی  حسابرسی  بزرگ اقتصادی های شرک 

بيرای حسابرسيی تميا      1366در سيال   را بر عهد  داشتند. سيایماد حسابرسيی ایيراد    دولتی
حسابرسيی   سيایماد  (.200۸ یرودکي  ؛200۸ و مشایخ )مشایخی شد تثسیسنهادهای دولتی 

موسسه حسابرسی ایراد )موسسه حسابرسيی دولتيی( بيه ارائيه خيدمام       ترین بزرگ عنواد به
. در قيانود و اساسينامه   پيرداید  میدولتی و تط  نظارم دول   های بخختخصصی مالی به 

کيه   هيایی  دسيتگا  قانونی سایماد حسابرسی، وظایف بایرسی قانونی و امور حسابرسی کلیه 
به سایماد حسابرسی مطيول گردیيد  اسي .     منطصرا مرتب  اس ،  ها آدمالکی  عمومی بر 

مرجع تخصصی و رسمی تيدوین اصيول و ضيواب      عنواد بهعالو  بر آد، سایماد حسابرسی 
 .(2015، و همکاراد مطمدرضاییباشد ) میحسابداری و حسابرسی نیز 

 ایهيي سیاسيي پیشييبرد رشييد اقتصييادی،   منظييور بييه، دوليي  همچنييین  1367در سييال  
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سيال  ای اواخير   جامعه حسابداراد رسمی ایراد تثسیسپس ای  را اتخاذ کرد. سایی خصوصی
بيا   .خصوصی( مجای به ارائه خدمام حسابرسيی بودنيد   های بنگا ، حسابداراد رسمی )13۸0

حسابرسيی متشيکل ای    مفسسيام  تثسيیس  جامعيه حسيابداراد رسيمی،    ای حرفهتشکیل نهاد 
اسي  کيه    ای موسسيه موسسيه حسابرسيی    شيد.  پيذیر  کياد امحداقل سه ن ر حسابدار رسيمی  

 ای حرفيه انجا  خيدمام حسابرسيی بایرسيی قيانونی و سيایر خيدمام تخصصيی و         منظور به
مندرج در اساسنامه جامعه حسابداراد رسمی توس  حداقل سه ن ر حسيابدار رسيمی شيازل    

 .شود میتشکیل 
 بخيخ  و حسابرسيی  سيایماد  توسي   دولتيی  در دو بخيخ  حسابرسی خدمام اکنود 

حسابرسيی   گيردد و  ميی  ارائيه  رسيمی  حسيابداراد  جامعه ع و مفسسام خصوصی توس 
درصد اسي ، بایيد توسي  سيایماد      20بیخ ای  ها آدهای دولتی که وابستگی دولتی  شرک 

هيای دولتيی را    دیگر صيرفا  حسابرسياد دولتيی بایيد شيرک       عبارم به حسابرسی انجا  شود.
 ار برای حسابرساد خصوصی وجود ندارد.حسابرسی کنند و این اختی

 سایماد بایار .هستند دولتی شبه و دولتی های شرک  حسابرسی سایماد مشتریاد بیشتر 

، )بياقرپور و همکياراد  اس   انطصاری ،دولتی شبه و دولتی های شرک  به نسب  حسابرسی
، و همکياراد  1۹دولتيی )دفونيد   کننيد   حسابرسيی  و شيوند   حسابرسيی  نظریيه  ( طبيق 2014
 شيوند   حسابرسی هم نراکه دارد، وجود حسابرس استقالل به اساسی تردید یک (2000

 هستند. دول  نظارم و کنترل تط  کنند  حسابرسی و
ای حسيابداری، نيه در ایيراد و نيه در دیگير نقياط جهياد،         دانشگاهیاد و افيراد حرفيه   

حسابداری شامل: حسيابداری و  دانند که خدمام اصلی حرفه  یک فرض بدیهی می عنواد به
ای و حسابرسيييی )خيييدمام  گزارشيييگری ميييالی )خيييدمام اجرائيييی(، خيييدمام مشييياور 

تواننيد هميه ای سيوی یيک      بخشی(، خدماتی هسيتند کيه بيه دلیيل ت ياد ذاتيی نميی        اطمیناد
واضي  اسي ؛    کيامال  ارائه شوند. دلیيل هيم    کار صاحبشخصی  )حقیقی/حقوقی( به یک 

تواند دربار  کاری که خيود در انجيا  آد درگیير بيود  اسي ،       نراکه مجری یک کار نمی
 .بلکه شخ  مستقل دیگری باید این وظی ه را ای ا کند ،اتکایی ارائه دهد درخوراظهارنظر 

هيای ییرمجموعيه    یکيی ای سيایماد   عنيواد  بيه اس  که سایماد حسابرسيی   حالی دراین  
خيود )دولي (    کيار  صاحببستگی به ویارم امور اقتصادی و دارایی دارای بااترین حد وا

 کيار  صياحب تواد گ   این حد ای وابستگی یک موسسيه حسابرسيی بيه     می جرئ  بهاس . 
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 . خود در طول تاریخ حسابداری جهاد هیچ نمونه مشابهی نداشته اس
هييای  ای در دنیييا، تييدوین اسييتانداردها و دسييتورالعمل در همييه جوامييع حرفييهعييالو   هبيي 

گیيرد، اميا بيه دلیيل نبيود       ای مسيتقل صيورم ميی    ا و مجامع حرفهه حسابرسی توس  انجمن
تشکیل سایماد حسابرسيی، کلیيه اختیيارام ای طریيق      های سالجامعه حسابداراد رسمی در 

دقي   تميا   سيایماد حسابرسيی    هرننيد دول  به یک سایماد وابسته به دول  واگذار شيد.  
اميا  باشد،  ای صرف کرد  های حرفهخود را در ترجمه، تدوین و ارائه رهنمودها و استاندارد

ای، پيذیرش   به دلیل وجود ذهنی  وابستگی این سایماد به دول  و موضوع اسيتقالل حرفيه  
عميو  و   ایلطيا  ای  دولتيی در تيدوین مقيررام حرفيه     های سیاس دخال  نکردد ت کر و 

 .ای با مشکالتی همرا  اس  جوامع حرفه
در مقابل کنترل گرایی  حرفه حسابداری، های اریش بُعد دیدگا  گری یکی ای نهار ای 

 و ای حرفيه  ق ياوم  اعميال  بيرای  رجطياد  نوعی به بایتاب تثکیددر آد  که ؛دولتی اس 
 حرفه بر کنترل اعمال و قانونی الزامام رعای  جای به حرفه خود وسیله به مقررام تدوین

 (.1۹۸۸، 20)گری شود می دول  توس 
 یاسي یس مالحظيام  ای جيدا  تيواد  را نميی  اقتصيادی  ، مسيائل یاسي یس اقتصياد  هیي نظر مطابق 

 منشيث  ماهیتيا   حسيابداری  هيای  مشيی  خي   کيه  شود می فرض هین نظریا قرارداد. در موردبررسی

 کنيد. در  ميی  عميل  جامعيه  ای ینیمع های به گرو  خدم  ارائه جه  حسابداری و دارد یاسیس

 کيه  اسي   یکسيان    ای منيافع یحما برای ابزاری حسابداری های ، گزارشیاسیس ه اقتصادینظر

 (.13۹2 مهيد،  یبني  و )نیکيو ميرا    کننيد  می کنترل ای را تثمین، است اد  هیسرما رینظ ابیکم منابع
ای در مسيائل سیاسيی    تاریخچه حرفه حسابداری در قرد بیستم و اکنيود بيا یيک الگيوی نرخيه     

)در ایين   «های ذین ع بان وذ گرو »گری  های ابی مطابق  دارد. دانشمنداد علو  سیاسی که تالش
انيد   کنند، مستند کيرد   را مطالعه میمورد، گرو  کونکی ای افراد، نهادها یا احزاب درود دول ( 

طيور کيه مبياری     که این گرو  به دنبال مزایای قانود و مقررام برای اع يای خيود هسيتند. همياد    
 (200۹، 21)تتالک و میچل آیادی، فرد تروریس  دیگری اس .

تواد بيا اسيت اد  ای تئيوری ایسيتایی      تثيیر وابستگی سیاسی یا دولتی بر حسابرساد دولتی را می 
هيای ذین يع بيان وذ     هيای تئيوری سیاسيی، گيرو      عنواد یکيی ای رشيته   گرو  ذین ع تطلیل کرد. به

 خيود  فعالیي   حيوی   در گيرو   هير  و کننيد  ميی  کنتيرل  مقطعيی  صيورم  به را دولتی های سیاس 
به همین ترتیب، منافع سیاسی تغییيرام قيانونی و نظيارتی را افيزایخ     . کند می کنترل را ها سیاس 
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(. یيک نمونيه ای ایين ميوارد اليزا       2006و همکياراد،   22هيا باشيد )ميور    دهيد کيه بيه ن يع آد     می
ی یيک جامعيه بسيیار     های دولتيی بيه حسابرسيی توسي  حسابرسياد دولتيی اسي . ادار         شرک 

تواد بيا تعهيدام سیاسيی نميادین شيکل       ای واقعی  سیاسی را می نظم که درک آد پراکند  و بی
 کيه  کننيد  ميی  اضافه نیز پردایاد نظریه ای (. برخی2006تر اس  )مور و همکاراد،  داد، بسیار آساد

 سیاسيی  واقعیي   ای زیرمنطقيی  ادراک مسيتعد  ویيژ   بيه  نیافتيه  سایماد و پراکند  بسیار مرد  عمو 
 سیاسيی  ظياهر  ایجياد  بيا  و گیرند می اشتبا  25ماد  با را 24نماد ردمیم ننین(. 1۹۹4 ،23راچ) هستند

 پیگیيری  حيال  در سیاسيتی  یيا  اس  شدد حل حال در مشکلی که کنند می ایجاد را تصور این که
 .شود  می آساد عمومی افکار کاری دس  نیس (، ننین که )درحالی اس 
مدیری  تثيیرگيذاری بير عميو  ميرد      عنواد نمادی برای  تواد به حسابرسی بخخ دولتی را می 

کند که دول  در تالش اس  مشکالم را حل کند،  پراکند  در نظر گرف  و این تصور را ایجاد می
این امر به (. 2006، مور و همکاراداگرنه در اصل، حسابرسی به این شکل ممکن اس  مفير نباشد )

های دولتی وابستگی داشيته   با سایماداین دلیل اس  که در مطیطی که هم حسابرساد و هم مشتریاد 
های دولتی یا مدیراد بيرای رعایي     باشند، حسابرساد ازلب تط  فشارهای اساسی ای سوی سایماد

ایين بطيث   (. 2000، دفوند و همکاراد؛ 200۹و همکاراد،  26گولگیرند ) هایشاد قرار می درخواس 
تر ای حسابرساد خصوصی اس   پایین حاکی ای آد اس  که سط  استقالل حسابرساد دولتی احتماا 

های  ییرا حسابرساد دولتی درواقع فق  نمادی ای پاسخگویی هستند. در راستای این استدال، نگرانی
دولتی  ،توجهی در مورد استقالل حسابرس وجود دارد که هم حسابرسی شوند  و هم حسابرس قابل

توسي  ویارم اميور اقتصيادی و دارایيی     سایماد حسابرسی  مدیر  و مدیر اجرایی هستند ییرا هیئ 
بنابراین فرض بر این اس  که در این مطی ، منافع عمومی تيثمین نخواهيد شيد و    شوند؛  منصوب می

 شود. استقالل حسابرس دستاویز مصال  سیاسی می
فيرد حسابرسيی در ایيراد، یعنيی      شد  و به دلیل مطی  منطصيربه  بنابراین با توجه به ادبیام مطرح

، ایآنجاکيه  دولتيی  حسابرسياد  انطصياری  بيایار  ویماد حسابرسياد دولتيی و خصوصيی     فعالی  هم
  خيا   ، مطيی   و ضيواب    مقيررام   تيابع  حسابرسياد بخيخ خصوصيی    و دولتيی  بخخ حسابرساد

منظور بررسيی تيثيیر    به .رود می انتظار های مت اوم این مطی  به پاسخ در و ت اوم  خود بود  سایماد
هيا، دو   گرایيی آد  های مت اوم حسابرسی در ایراد بر نگرش حسابرساد و تيثيیر آد بير حرفيه    مطی 

گرایيی تعریيف و    های حرفه عنواد مفل ه مفل ۀ تعهد به منافع عمومی و نگرش به اجرای استقالل را به
 یم پرداخ .های مت اوم حسابرسی خواه ها در حسابرساد در مطی  به بررسی آد
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 تعهد به منافع عمومی

 های شاخ  هر حرفيه اس  و مقبولیي  هير   پذیرش مسئولی  در قبال جامعه ای ویژگی 
ای کيه   گیرد. جامعه حرفه به میزاد مسئولیتی بستگی دارد که آد حرفه در جامعه به عهد  می

دولي ،   گيذاراد،  ، سيرمایه کياراد  صياحب دارد متشکل ای  سروکارحيرفيه حسابداری با آد 
 در جهييي اعتباردهنيييدگاد، کارکنييياد، کارفرمایييياد و سيييایر اشخاصيييی اسييي  کيييه      

کنند. ننین اتکيایی   ای اتکا می های آگاهانه خود به نتایج کار حسابداراد حرفه گیری تصمیم
 .کند قبال ح ظ منافع عمومی ایجاد مسئولی  می برای حرفه حسابداری در

 کيه  اس  گرایی حرفه کارکردگرایانه دگا دی تسل  تط  مشازل شناسی جامعه ادبیام 
 فریدسود) دارد قرار حرفه یک تعریف برای کلیدی معیارهای یا ها ویژگی لیس  نک یک

 اسي   نه تيه  هيا  ویژگيی  ایين  کيه در  اساسيی  م هو  .(1۹57 گرینوود ؛1۹۸۸ 27؛ ابوم2001
. اسي   عميومی  منيافع  خياطر  بيه  بلکيه  خيود  خاطر به نه خدمام انجا  به متکی حرفه وجود
 تعهيد  یيک  ایجياد  خيود منجير بيه    نوبه به که شوند می ایجاد انساد واقعی نیای دلیل به ها حرفه

 (.1۹۹4 ،2۸پارکر)شود  می مرد  به خدم  برای اجتماعی
 حسيابداری  حرفيه  اع يای  نظيرام  بيه  کيه  ييالثی  اشيخا   منافع عنواد به عمومی منافع 

تنها به تثمین نیایهيای   حسابرس(. مسئولی  1۹۹4 پارکر،) اس  شد  تعریف کنند، اعتماد می
شيود و رفيع نیایهيای طیيف وسيیعی ای اشيخا  را در         یا کارفرما مطيدود نميی   کار صاحب

مالحظيام   تيثيیر ای به نطو نشيمگیری تطي     . به همین دلیل استانداردهای حرفهگیرد برمی
 هيای  ویژگيی  ای یکيی  عمومی منافع جه  در اقدا  . مسئولی شود  منافع عمومی، تدوین می

 برای (201۸) 2۹المللی حسابداراد فدراسیود بین اخالق نامه آیین در این و اس  حرفه متمایز
 اس . شد  تعیین جهاد سراسر در ای حرفه حسابداراد همه
 اصيلی  وظی يه  کيه  واقعی  این رزم علی داشتند اظهار مختلف نویسندگاد این، برافزود  
 متخصصياد  کيه  شيغلی  رابطيه  اسي ،  عميومی  منيافع  جهي   در حسيابداری  متخصصاد همه

 حيس  دهنيد،  ميی  ارائيه  خيود  سيایماد  بيا  ميالی  بخيخ  یيک  در را خيود  خدمام حسابداری
 سينتی  نظریيه (. 2020اسپینوسياپایک و بارانیکيا،   ) بخشيد  ميی  گرو  این به مت اوتی مسئولی 

 حرفيه  ایين  بيه  نسيب   را خيود  وفياداری  بگیير  حقوق متخصصین این که اس  معتقد ها حرفه
 .کننيد  می ح ظ عمومی منافع به نسب  را خود گیری جه  و ای حرفه هوی  کنند، می ح ظ
 ،31؛ سوننشياین 2014 ،30سيوبرامانیا  کيانوس و   ميک ) دیگير  ای نویسندگاد حال، برخی بااین
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 وفياداری  کيه  معتقدنيد ( 201۸، اسپینوساپایک، بارانیکا و 200۹ سودابی و همکاراد، ؛2007
یابيد.   می کاهخ کند می استخدا  را ها آد که سایمانی با وابستگی رابطه دلیل به حرفه این به

طيور   آیا حسابرساد بيه  اما اس ، حیاتی بسیار حسابداری حرفه برای عمومی منافع به خدم 
آیيا   .کننيد  واقعی متعهد به منافع عمومی هستند و معنای تعهد به منافع عميومی را درک ميی  

تعهد به منافع عمومی در حسابرساد بخخ دولتی و خصوصيی مت ياوم اسي . آیيا مداخليه      
دول  در حرفه حسابرسی و یا خصوصی شدد حسابرسی تيثيیری در تقویي  و یيا ت يعیف     

 گرایی حسابرساد داشته اس . حرفه
 یاسي یس مالحظيام  ای جيدا  تيواد  را نميی  اقتصيادی  ، مسيائل یاسي یس اقتصياد  هیي نظر مطابق 

 یاسي یس منشيث  ماهیتا  حسابداری های مشی شود خ   می فرض هین نظریا قرار داد. در موردبررسی
ه یي نظر کنيد. در  ميی  عميل  جامعيه  ای یني یهيای مع  به گرو  خدم  ارائه جه  حسابداری و دارد

 منيابع  کيه  اسي   یکسيان  منيافع    اییحما برای ابزاری حسابداری های ، گزارشیاسیس اقتصاد

بنيابراین   (؛13۹2مهيد،  یبني  و )نیکيومرا   کننيد  می کنترل ای را تثمین، است اد  هیسرما رینظ ابیکم
ترین وظایف اع ياء حرفيه بيا     عنواد یکی ای اصلی نگرانی موجود منافام تعهد به منافع عمومی به

ننین ساختار کامال  وابسته در بخخ دولتيی   انجا  حسابرسی توس  دول  برای ارائه به عمو ، هم
گرایيی را   تواند نگرش حسابرساد نسيب  بيه حرفيه و حرفيه     ها اشار  شد می این مقاله به آدکه در 

کنيد، تغییير    تط  تثيیر دولتی بودد این سیستم، نیایها و مطالباتی که ننيین مطیطيی ایجياب ميی    
صيورم مسيتمر و آرا     صورم کامال  نامطسيوس در اسياس و بنیياد حرفيه بيه      دهد. تغییری که به

ای را هيدف قيرار داد     هيای حرفيه   و باور و اعتقاد اع اء حرفه نسب  بيه اریش  گیرد صورم می
 اندیشی دارد. اس . موضوعی که نیای به توجه و نار 

 نسيب   ها آد درک و حسابرساد پذیرش میزاد به تاکنود اند کرد  ادعا مختلف مطققاد 
 مفسسيام  و هيا  سایماد در ها اریش این به نسب  ها آد تعهد و ای کلیدی حرفه های اریش به

 منيافع  م هيو  . (200۹سيودابی و همکياراد،   )اسي    نشيد   توجيه  کيافی  مقدار به حسابرسی
 مطيدودی  مطالعيام  تياکنود  ،وجيود  بيااین  بود  اسي .  حسابداری حرفه يقل مرکز عمومی
، 32دیالپورتياس  و )داوینپورم اند داد  توسعه را عمومی منافع م هو  به نسب  موجود درک
 کنیم: بنابراین فرضیه اول را به شکل ییر را مطرح می(. 200۹

 طيور  بيه در بین حسابرساد بخيخ دولتيی و خصوصيی     منافع عمومیتعهد به  :اولفرضیه 
 .معناداری مت اوم اس 
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 تعهد به اجرای استقالل
 آد در که اشار  دارد ای حوی  به استقالل اجرای به نسب  تعهد مطققاد، دیدگا  اساس بر 

 ای حرفيه  عملکيرد  بيا  ارتباط در کلیدی ویژگی یک عنواد به را استقالل حسابرس حسابداراد،

 بایسي   ميی  حسيابرس  اسيتقالل  دربيار   اسيتانداردهای قيانونی   دارنيد  بياور  کيرد  و  تعریيف 

 اسيتقالل  بيه اجيرای   متعهيد  کيه  ترتیيب، حسابرسيانی   این گردند. به دنبال و اجرایی طورجدی به

 طریيق تيدوین   ای حسيابداری  حرفيه  در شيد   وضيع  اسيتانداردهای  بيار  در بایسي   ميی  هسيتند، 

 داشيته  مثب  دیدگا  گیرانه، سخ  اجرایی مقررام وضع نیز و استقالل به استانداردهای مربوط

 نمایند. دنبال ای حرفه خدمام ارائه در هنگا  طورجدی به را شرای  این و
شيود   ميی  مسيتقل  حسيابرس  استقاللرفتن  بین ای یا ت عیف که باعث عواملی و شرای  

 رعایي   در حسيابرس  بير توانيایی   کيه  اسي   روابطی یا اقدامام ها، موقعی  ای ناشی معموا 
 (.2011 )یی و همکاراد، اس  تثيیرگذار ای حرفه اصول کامل
ناپيذیر حسيابرس در ارائيه     ترین ویژگی بایسيته و ازمياض   اصلی کار صاحباستقالل ای  

، حسيابرس  دیگير  عبارم بههای مالی اس .  حسابرسی صورم ایجملهبخخ  خدمام اطمیناد
طرفانه و بدود هرگونه سيوگیری   باشد تا بتواند بی کار صاحبباید فاقد هرگونه وابستگی به 

اظهيارنظر کنيد. در زیير ایين صيورم، اظهيارنظر        کيار  صياحب ميالی   هيای  به صورمنسب  
اش بيه   وابسيتگی  تيثيیر تطي   ممکين اسي     کيار  صاحبهای مالی  حسابرس دربار  صورم

ایين در حيالی اسي  کيه سيایماد       .قرار گیيرد و ای دایير  انصياف خيارج شيود      کار صاحب
های ییرمجموعه ویارم امور اقتصيادی و دارایيی دارای    عنواد یکی ای سایماد حسابرسی به

 هيای  اینکيه شيرک     بيه   توجيه  خود )دولي ( اسي . بيا    کار صاحببااترین حد وابستگی به 
 بيه نظير  گیرند، بعیيد   طور انطصاری توس  حسابرساد دولتی مورد بایرسی قرار می به دولتی

 .هماد استقالل خود را در بخخ خصوصی داشته باشند ها آدرسد که  می

دولي  بير کی یي  حسابرسيی،      تطي  کنتيرل  حسابرساد دولتی یا  تثيیراگرنه در مورد  
توسي  مطالعيام قبليی در     شد  ارائهدانخ مطدودی وجود دارد، اما شواهد نظری و تجربی 

به دول  در نین در صيالحی  گيزارش حسابرسيی حياکی ای       حسابرساد وابسته تثيیرمورد 
)دفونيد و   تير اسي    آد اس  که استقالل حسابرس برای حسابرساد وابسته بيه دولي  پيایین   

کيه   این امر به این دلیل اس  کيه در مطیطيی  ( 2001، 33یانگ و همکاراد ؛2000همکاراد، 
های دولتی وابستگی داشته باشند، حسابرسياد ازليب    هم حسابرساد و هم مشتریاد با سایماد
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هيييای دولتيييی یيييا ميييدیراد بيييرای رعایييي   تطييي  فشيييارهای اساسيييی ای سيييوی سيييایماد
این (. 2000. دفوند و همکاراد، 200۹گول و همکاراد، گرفتند ) هایشاد قرار می درخواس 

ای حسابرسياد   تير  یینپاقالل حسابرساد دولتی احتماا  بطث حاکی ای آد اس  که سط  است
 فق  نمادی ای پاسخگویی هستند. درواقعخصوصی اس  ییرا حسابرساد دولتی 

 استقالل که گ   تواد می دولتی کنند  حسابرسی و حسابرسی شوند  نظریه اساس بر 

 سيایماد  ای بيااتر  احتمياا   رسيمی  حسابداراد جامعه خصوصی ع و مفسسام حسابرسی

 طبيق  .کند می حسابرسی را های دولتی شرک  سایماد این که مواقعی در اس  حسابرسی

حسيابرس   یيک  نقيخ  حسابرسی سایماد که اس  ( معتقد2015) مطمدرضایی نظریه، این
 و حسابرسيی  سيایماد  هم نراکه کند می دولتی بایی های شرک  حسابرسی در را داخلی

 .هستند دولتی دارد عهد  بر را ها آدحسابرسی  وظی ه آد سایماد که هایی شرک  هم

شود که حسابرس و  طور خالصه، با توجه به اینکه استقالل حسابرس یمانی تهدید می به 
گرایيی در   کنيیم حرفيه   ميی  بینيی  پیخنهادهای تط  کنترل دول  هستند،  حسابرسی شوند 

ین فرضيیه دو  را بيه   بنيابرا  میاد حسابرساد دولتی نسب  به حسابرساد خصوصی کمتر باشد.
 کنیم: شکل ییر مطرح می

 طيور  بيه تعهد به اجرای استقالل در بین حسابرساد بخخ دولتی و خصوصی  دو :فرضیه 
 .معناداری مت اوم اس 

 پیشینه تجربی

تيا تياریخ انجيا      در ایراد گرایی حسابرساد حرفهبر  سایی خصوصیدر مورد تثيیر  اگرنه 
تثيیر حسابرسياد وابسيته بيه    حال مطالعام اندکی به  این بررسی پژوهشی مالحظه نگردید. بااین

 مالکیي   ن يوذ  ،(1۹۹6) 34ميویزر  و کيریم در صالحی  گزارش حسابرسيی پرداختنيد.    دول 
 دولي   کيه  هایی شرک  کردند بیاد ها آد. قراردادند موردبررسی خودشاد مطالعه در را دولتی

. گیيرد  ميی  قيرار  انتقياد  ميورد  عمیق حسابرسی انجا  عد  دلیل به اس  آد مالک کامل طور به
 باکی یي   حسابرسيی  انجيا   بيرای  باشيد  نداشته وجود دول  جز به بیرونی حسابرس که هنگامی

 اقتصياد  ايير  بررسيی  بيه  پژوهشيی  در ،(2006) و همکياراد  35نياد  .دارد وجود کمی فشار باا
 هيای  شرک  اطالعام بامطالعه ها آد. پرداختند حسابرس تغییر و حسابرس اظهارنظر بر سیاسی
 دولتيی  هيای  شرک  در دولتی حسابرساد که بردند پی 2002 الی 1۹۹6 های سال طی در نینی
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(، در تطقیقيی تطي    2014) باقر پور و همکياراد  .دارند مقبول اظهارنظر ارائه به بیشتری تمایل
بيه بررسيی    «یجزئي سيایی   عنيواد خصوصيی   دول  و اير مدیریتی بر تغییر حسابرس بيه »عنواد 

اینکه نگونه تغییر حسابرس تط  تثيیر ن وذ دول ، عد  همسویی بین نوع حسيابرس )دولتيی   
کننييد  )دولتييی در مقابييل خصوصييی( و عييد    در مقابييل خصوصييی( و نييوع سييهامدار کنتييرل 
پيرداید.   می گیرد، مدیراد در یک بایار قرار می همسویی بین حسابرس و ترجیطام تلقی شد 

عيد    شيدم بيا معیارهيای    دهد تغییير حسيابرس ای دولتيی بيه خصوصيی بيه       ها نشاد می بررسی
کنند  شيرک  )دولتيی در مقابيل خصوصيی( و ناهمياهنگی       هماهنگی بین نوع سهامدار کنترل

ولي  مطدودشيد ،   توجيه د  مدیری  مرتب  اس . این ارتباطام توسي  ن يوذ قابيل    -حسابرس
(، به بررسيی تيثيیر   2015مطمدرضایی و همکاراد ) سایی جزئی شد  اس . منجر به خصوصی

هيای   آیادسایی بایار حسابرسی و نوع حسابرس بر نظرام حسابرسی با اسيت اد  ای تطلیيل داد   
پيرداید.   می 13۸۹تا  137۸های  شد  در بورس اوراق بهادار تهراد بین سال های پذیرفته شرک 

دهيد حسابرسياد دولتيی نسيب  بيه حسابرسياد خصوصيی نظيرام حسابرسيی           نتایج نشياد ميی  
دهيد صيدور نظيرام حسابرسيی      ها نشياد ميی   کنند. همچنین یافته شد  کمتری صادر می تعدیل
شد  در دور  پس ای آیادسایی درنتیجيه افيزایخ رقابي  و فشيار بيرای ح يظ مشيتری         تعدیل
 فسياد  سیاسيی،  (، تطقیقی در رابطيه بيا ارتباطيام   2022)و همکاراد  36یافته اس . خلیل کاهخ
هيا نشياد داد ارتباطيام سیاسيی احتميال       حسابرسيی انجيا  دادنيد. نتيایج بررسيی آد      و سیاسی

هييای حسابرسييی و  دهييد و بييا افييزایخ هزینييه دریافيي  نظيير حسابرسييی مسيياعد را افييزایخ مييی
 انداید. به خطر می تر حسابرسی همرا  اس  و استقالل حسابرس را تثخیرهای طوانی

 ،حسابرساد وابسته به دول  تثيیرشد  توس  مطالعام قبلی در مورد  شواهد تجربی ارائه 
حاکی ای آد اس  کيه اسيتقالل حسيابرس بيرای حسابرسياد وابسيته بيه        رابطه با استقالل در 

بهبيود اسيتقالل حسيابرس بير تمرکيز       تثيیر ،(2000) و همکاراد دفوند. تر اس  دول  پایین
نشيياد داد پييس ای اتخيياذ  هييا آددادنييد. نتييایج مطالعييه  قييرار موردبررسييیایار در نييین را بيي

برابر افزایخ یافتنيد و   نهشد   های حسابرسی اصالح استانداردهای حسابرسی جدید، گزارش
شد  ناشی ای افزایخ استقالل، به دلیيل   های حسابرسی اصالح استدال نمود افزایخ گزارش

منظور کاهخ دخال  دول  در بایارهای مالی بود  اسي .   ابرسی بهوضع استانداردهای حس
دولي  و اسيتقالل    -پژوهشی تطي  عنيواد وابسيتگی حسيابرس     (،2001) و همکاراد یانگ

های حسابرسی در نین ابتدا متعلق به دول  بودنيد و   حسابرس در نین انجا  دادند. شرک 
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هایی را در مورد استقالل حسابرس در نین ایجياد کيرد  بيود. در سيال      این موضوع نگرانی
های حسابرسی ای بدنه دول  انجا  شد. این مطققياد   ای برای جداسایی شرک  برنامه 1۹۹7

ایایين برنامييه بررسيی نمودنييد و تعيداد و درصييد نظييرام     اسيتقالل حسييابرس را قبيل و پييس  
عنواد معیار استقالل حسابرس در نظير گرفتنيد.    حسابرسی را به های زیراستاندارد در گزارش

حاکی ای افزایخ نظرام حسابرسی زیراستاندارد پس ای اجيرای برناميه عيد      ها آدهای  یافته
تر عمل نمودنيد.   ایاین برنامه مستقل وابستگی بود و استدال کردند مفسسام حسابرسی پس

عد  وابستگی به دولي  و کی یي  حسابرسيی در     نیز رابطه برنامه ،(200۹) و همکاراد گول
حاکی ای افيزایخ کی یي  حسابرسيی و کياهخ      ها آددادند. نتایج  قرار موردبررسینین را 

های وابسته به دول  پس ای برنامه عد  وابسيتگی، بيه دلیيل     زیراصولی سود عملیاتی شرک 
 تگی بيه دولي  بيود.   افزایخ نظارم توس  نهادهای نظارتی پس ای اجرای برنامه عيد  وابسي  

 تقالل،اسي  ای یناشي  تيثيیر  وادعن اب ودخ همقال در(، 201۹) 37فادجارینی و هاریدیستیا همچنین
 بيه  مربيوط  هيای  ویژگيی  تيثيیر » حسابرسيی  کی یي   بير  حسيابرس  تجربيه  و ای حرفيه  اخالق

 کی یي   بير  را حسيابرس  تجربيه  سيط   و ای حرفيه  «اخيالق  و اررفتي  ینآئي  رعایي   استقالل،
 حسيابرس،  تقاللاسي  دهيد  ميی  نشياد  مطالعيه  ایين  نتيایج . اند کرد  بررسی حسابرس عملکرد
 هارائي  هنگيا   حسابرسيی  کی یي   بير  حسيابرس  تجربيه  سيط   نیيز  و ای حرفيه  اخالق رعای 

 .دارد بااهمی  و دار معنی تثيیر رسمی حسابداراد  توس ای حرفه دمامخ
ای  هيای حرفيه   آد بير اریش  تيثيیر برخی مطالعام به بررسی فرهنگ اخالقيی سيایماد و   

هيای   به بررسی عواميل ميفير بير ق ياوم     ،(13۹3) و همکاراد فروزیحسابرساد پرداختند. 
بيا اسيت اد     های پژوهخ اخالقی در بین اع اء جامعه حسابداراد رسمی ایراد پرداخ . داد 

ای و بييا اسييت اد   آوری جمييعاع يياء جامعييه حسييابداراد رسييمی  این يير  226ای  پرسشيينامهای 
پروبی  مورد آیمود قرار گرف . نتيایج حياکی ای آد بيود کيه      -تکنیک رگرسیود لوجی 

تصيور کننيد، در شيرای  اعميال      تير  اخالقيی را  هيا  سيایماد هرنه حسابداراد رسمی مطيی   
 تيثيیر بيه بررسيی    ،(13۹۹) و همکياراد  احمدیاد  .کنند میعمل  تر اخالقی ای حرفهق اوم 

حسابرسيی   مفسسيام اخالقی در  های اریشالزا  به استقالل بر تعهد نسب  به منافع عمو  و 
 مفسسيام ن ر ای شرکا، مدیراد و سرپرستاد  155ای  پرسشنامهبا است اد  ای  ها داد پرداختند. 
گردید. نتایج حاکی ای آد بود که تعهيد حسابرسياد نسيب  بيه منيافع       آوری جمعحسابرسی 

حسابرساد باشد. همچنین الزا   زیراخالقی د عاملی در جه  کاهخ رفتارهایتوان میعمو  
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 به استقالل در حسابرساد موجب افزایخ تعهد این افراد نسب  بيه منيافع عميو  شيد  اسي .     
 بير  حسيابداراد  اخالقيی  رفتارهيای  تميایالم  نقيخ  بررسيی (، بيه  1400) و همکياراد  دهقاد
بيا اسيت اد  ای    هيا  آدنتایج پژوهخ  .پرداختند حسابرس استقالل و اظهارنظر ،ای حرفه نگرش

نشياد   اع ای جامعه حسابداراد رسمی ایرادبر روی  معادام ساختاری سایی مدلرویکرد 
حسابرسياد نیيز در انجيا      ای حرفيه بير نگيرش    بيه رفتارهيای اخالقيی    حسابداراد تمایل .داد

بير نگيرش    اسيتقالل حسيابرس   ننین، هم .اس  تثيیرگذار مالی نیز های صورم به رسیدگی
بيه بررسيی فرهنيگ اخالقيی سيایماد،       ،(200۹)شي ر  . اسي   تثيیرگذار حسابرساد یا حرفه

حسيابرس نینيی    167طيور پیمایشيی در بيین     ای و تعهد سایمانی بيه  حرفه -تعارض سایمانی
بيه بررسيی فرهنيگ اخالقيی سيایماد و تعهيد        ،(2013) و همکاراد ش رپرداخ  همچنین، 

و سينگاپور   کنيگ  هنيگ سایمانی در حسابرسياد آسيیایی؛ دو گيرو  حسابرسياد شيازل در      
هيای   شيرک  آد بودنيد کيه    ای پرداختنيد نتيایج هير دو مطالعيه حياکی ای      صورم مقایسه به

 اریناسيایگ کنيد،   ای پشيتیبانی نميی   های حرفه ای اریش ها آدحسابرسی که فرهنگ اخالقی 
اسيتدال   ،(2015شي ر )  .کننيد  ای خيود را تجربيه ميی    بین اهداف سایمانی و اهيداف حرفيه  

هایشياد پشيتیباد رفتيار     کند که اگر حسابرساد درک کنند که شرای  اخالقی در سایماد می
اهمی  اخالق و مسيئولی  اجتمياعی    ،ها آداخالقی/ مسئولی  اجتماعی اس ، این برداش  

 ،(2015. شي ر ) شيود  ميی تير   های اخالقی گیری دهد و منجر به تصمیم یافزایخ م ها آدرا در 
رفتار زیراخالقيی در بيین    تواند مانع میسایماد بر منافع عمومی  تثکیدکه  نشاد دادهمچنین 

تط  عنواد تعهد به منافع عمومی  ای مقاله(، در 201۸) 3۸تئودور اردلین و تیرود .شود ها آد
ایين موضيوع کيه حرفيه      بير ، تقویي  اعتمياد در حرفيه    یک ضرورم بيرای  -در حسابرسی

نمودنيد و آگياهی دقیيق ای م هيو       تثکیيد حسابرسی مبتنی بر خدم  به منافع عمومی اس  
من ع  عمومی را شرط پیشرف  آد بیاد کردند. همچنین شرط ح يور حرفيه را تعهيد ایين     

بایيد بيرای منيافع    حرفه به حمای  ای منافع عمومی دانستند و تشری  کردند من ع  شخصی ن
مشروط به سایگاری بيا اسيت اد  ای معیارهيای     ها آدعمومی برتری داشته باشد و سایش بین 

بيه بررسيی    (2020) 3۹فياگبمی  پيژوهخ  مطابق با انتظارام عمومی اس . ای حرفهاخالقی و 
عوامل مطیطی، جمعی  شناختی و شخصی بر تصمیمام اخالقی حسابرسياد پرداخي     تثيیر

 و دولتيی  هيای  کيه سیاسي    داد موسسه حسابرسی نتایج نشياد  13۸ای  پرسشنامهبا است اد  ای 
 .اس  تثيیرگذار حسابرساد اخالقی گیری تصمیم فرآیند بر مطیطی های ویژگی
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 شناسی روش
 تطقیقيام  هيدف  ییيرا  اسي ؛  کياربردی  تطقیقيام  نيوع  ای هدف، نظر ای تطقیق این 

 تطقیقيام  ،دیگير  عبيارم  بيه  خا  اسي .  یمینه یک در کاربردی دانخ توسعه کاربردی،

 توصی ی روش نظر ای تطقیقاین  شوند. می هدای  دانخ عملی کاربرد سم   به کاربردی

 یيا  و موجيود  شيرای   بیشيتر  شيناخ   بيرای  تنهيا  تواند می توصی ی اس . اجرای تطقیقام

و ای  تجربيی  شيبه نوع پژوهخ،  لطا  بهباشد.  گیری تصمیم فرایند به رساندد یاری منظور به
ای نظر نوع استدال نیز این پژوهخ ای نوع اسيتقرایی   رویدادی اس . های پس یمر  پژوهخ

ای مشاهد  اجرایی ای جامعه نسب  به ارائه الگویی برای کل جامعه اقيدا    است اد  بااس  که 
نماید. این پژوهخ ای نظر تئوری، پژوهشی ايباتی اس  کيه سيعی دارد بيا بررسيی آنچيه       می

 طریيق  دو ای آد نیيای  هيای ميورد   بینيی نمایيد. داد    موجود اس  رفتار آیند  متغیير را پيیخ  

 ننین . همشود می گردآوری نامه پرسخ ابزار با نیز و میدانی تطقیق و ای کتابخانه تطقیقام

ننيین   هيم  .شيود  می مطسوب پیمایشی نوع ای تطقیق این ها، داد  ورینطو  گردآ اساس بر
 .شود می( است اد  Tها ای مقایسه میانگین دو جامعه )آیمود  برای آیمود فرضیه

 گیری متغیرها متغیرها و ابزار اندازه

 گرایيی  حرفيه  هيای  مفل يه وابسيته   متغیير  و حسابرسياد  پيژوهخ  ایين  در مسيتقل  متغیير  

 ناميه  پرسيخ  ای تطقیق متغیرهای سنجخ و موردنظر اطالعام آوری جمع منظور به. باشند می
در  شيد   طراحيی  ناميه   پرسيخ ای  بيه توضيی  اسي  در ایين مطالعيه ای      . اسي   شد  است اد  

بخيخ   ای ابتدا وجود نيدارد.  پرسشنامهمطالعام پیشین است اد  خواهد شد و نیایی به ساخ  
آوری  دهنيدگاد جميع   شيناختی اسي  کيه ای پاسيخ     جمعیي  اول پرسشنامه شيامل اطالعيام   

 ،دارای دو بخيخ کيه   باشيد  خواهد شد. بخخ دو  پرسشنامه شامل سيفاام تخصصيی ميی   
پاسخ در رابطه با تعهد به منافع عمومی و اجرای استقالل -بسته سفاامای  ای مجموعهشامل 

 .دهد میپوشخ  مربوط به یک متغیر را های داد  نامه پرسخ، هر بخخ ای باشد می
تعهيد   اعتقاد دارنيد  دهندگاد پاسخمتغیر تعهد به منافع عمومی، برای ارییابی میزانی که  

بيا وظيای ی کيه جامعيه ای      هيا  آدبه منافع عميومی، نقيخ اصيلی حسابرسياد و سيط  توافيق       
ناميه   ایين متغیير ای پرسيخ    گیيری  انيدای  اسي . بيرای    شيد   طراحيی حسابرساد انتظيار دارد،  

(، 2015) و همکياراد 40بوبيک (، 201۸بارانیکيا و اسپینوسياپایک )  در پيژوهخ   شيد   طراحی
سييفاام . شييود مييی(، اسييت اد  200۹) 41و جنکینييز و او (200۹داونپييورم و داپورتيياس )
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 گزینيه  بيه  .اسي   بيود   ای گزینيه  5 لیکرم پاسخ، طیف طیف ،سفال 5نامه شامل  پرسخ

 .شود میداد   1اریش  "مخال م کامال " گزینه به و 5 اریش "موافقم کامال "
در ميورد میزانيی    دهندگاد پاسخعقاید  گیری اندای متغیر تعهد به اجرای استقالل، برای  

اسي .   شيد   طراحيی که حسابرساد ملز  به رعای  استانداردهای مقررام اسيتقالل هسيتند،   
 و همکياراد  در پيژوهخ گنيدرود   شيد   طراحيی ایين متغیير ای پرسشينامه     گیيری  اندای برای 

 5ناميه شيامل    سيفاام پرسيخ  . شود میاست اد  ( 201۸بارانیکا و اسپینوساپایک )و  (2006)
 و 5 اریش "موافقم کامال " گزینه به اس . بود  ای گزینه 5 لیکرم بر اساس طیف ،سفال

 .شود میداد   1اریش  "مخال م کامال " گزینه به
 نمونه آماری و جامعه

 مفسسيام  و حسابرسيی  در سيایماد  شيازل  آمياری حسابرسياد  در این تطقیق جامعيه   

 گیيری  نمونيه  روش .باشيد  ميی  رسمی حسابداراد ع و جامعه خصوصی بخخ حسابرسی

 و حسابرسيی  در سایماد شازل حسابرساد جامعه دو منظور ینبد .اس  تصادفی ای خوشه
 .شيد  گرفتيه  در نظير  خوشيه  یيک  عنيواد  به هرکدا  خصوصی بخخ حسابرسی مفسسام
 ای حجيم نمونيه   تعیيین  بيرای  اسي ،  نامطيدود  تطقیيق  این در آماری جامعه که ایآنجایی

 .شد است اد  ییر فرمول

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝛼

2

2 × 𝑃 × 𝑄

𝑁 × 𝑑2 + 𝑍𝛼
2

2 × 𝑃 × 𝑄
 

 که در آد:
N،حجم جامعه :𝑍𝛼

2

 P، 1/0خطای مطليق برابير    d، ۹6/1= مقدار نرمال استاندارد برابر  2
 مطابق آمد  دس  به آماری نمونه تعداد.شود  می، در نظر گرفته Q=1-Pو  5/0نسب  برابر 

 صورم به میاد حسابرساد پرسشنامه 300 تعداد تطقیق این در که باشد می ۹6 باا فرمول با

و پيس ای جداسيایی    هيا  ناميه  پرسيخ و به دلیل عد  تطویيل تعيدادی ای    شد توییع تصادفی
 و مرکيزی  حيد  قاعيد   بيه  توجيه  گردید. با نامه دریاف  پرسخ 204 ی ناق ،ها پرسشنامه

 ای تعيداد  ایين  نمایيد  ميی  گیيری  انيدای   را هيا  آد ناميه  پرسيخ  کيه  بيودد متغیرهيایی   نرمال

 .اس  کافی نامه پرسخ
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 روایی و پایایی 

روایيی و   طبعيا  اس  و  شد  است اد  ها داد  گردآوری برای نامه پرسخ ای بررسی این در 
در  شيد   مطيرح  ناميه  پرسيخ در ایين مطالعيه ای    ایآنجاکه. شود  میپایایی ابزار تطقیق مطرح 

 حيال  بيااین ای روایی مناسبی برخوردار باشد  رود میاس  انتظار  شد  است اد تطقیقام پیشین 
در اختیيار   ناميه  بيرای سينجخ روایيی صيوری، پرسيخ     افزایخ اعتبار ابزار تطقیق،  منظور به

اد حسابرسييی، جامعييه حسييابداراد رسييمی و در سييایم نظييراد صيياحبتعييدادی ای اسيياتید و 
و با مطرح نميودد سيفااتی در رابطيه بيا      همچنین اساتید مطتر  راهنما و مشاور قرار گرف 

قيرار  ، تعيدیل  سيفاام موردبياینگری  و  نظراد است اد  ای نظرام اساتید و صاحب پرسشنامه
تری در رابطيه بيا   ناميه، اطالعيام بیشي    منظور بررسی روایی مطتوایی پرسخ گرف . سپس به

ن يير ای اسيياتید متخصيي  در حييوی  حسابرسييی و    1۸نييارنوب کلييی مطالعييه در اختیييار  
ها درخواس  شد در رابطه با ضروری بودد، ... هرکيدا  ای   حسابداری قرار داد  شد و ای آد

سفاام مربوط به هر متغیر امتیای دهند. سپس روایی مطتوایی مطاسبه شد. ایآنجاکه مقيدار  
CVR درحذف نشد.  نامه کدا  ای سفاام پرسخ بود هیچ 5/0ی تما  سفاام بیشتر ای برا 

مقيدار ضيریب آل يای کرونبياخ      .اسي   شد  است اد   کرونباخ آل ای ای پایایی موردسنجخ
 ۹1تعهد به اجرای استقالل  پرسشنامهدرصد و  72برای پرسشنامه تعهد به منافع عمومی برابر 

ای  نامه پرسخدرصد هستند، بنابراین  70این مقادیر بیخ ای  که ایآنجاییدرصد مطاسبه شد. 
 اعتبار ای  برخوردار اس .

 

 ها یافته

 شناختی و جمعیت توصیفی آمار

ن ير ای حسابرسياد شيازل در سيایماد      204گونه که اشار  شد نمونه تطقیيق متشيکل ای    هماد 
 درصيد  30 تعداد، حيدود  باشند. ای این حسابرسی و شازل در مفسسام حسابرسی خصوصی می

 مفسسيام حسابرسيی   در شيازل  درصيد نیيز   70 و سيایماد حسابرسيی   در شيازل  آماری نمونه

مرد بودند که بیشترین درصد فراوانی را ميرداد   ن ر 155 و ید ن ر 4۹ننین  هستند. هم خصوصی
درصيد   20 دهيد کيه   ميی  سينی نشياد   توییيع  درصد به خود اختصا  دادند. 24درصد به  74با 

 هيای  سيایر گيرو    بقیه و هستند سال 40 تا 31 بین نیز درصد 2۸ و سال 30 تا 21 حسابرساد بین

سال بيا حيدود    20دهند. اینظر تجربه، بیشترین فراوانی مربوط به طبقه بیشتر ای  تشکیل می را سنی
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سيط  حسيابرس    در تطقیق در کنندگاد مشارک  درصد ای 26 حدود ننین درصد اس . هم 30
شيریک   در سيط  سرپرسي ، ميدیر، ميدیر ارشيد و      نیيز  درصيد  60 و بيود   ارشيد  حسيابرس  و

 3دارند که کمترین درصد مشارک  مربوط به طبقه کمک حسابرس بيا فراوانيی    قرار حسابرسی
درصد بود  اسي  و   31درصد و بیشترین درصد مشارک  مربوط به طبقه شرکا با فراوانی حدود 

هيای   گيی  ویيژ  1اند. جدول  سایمانی خود را اعال  نکرد  کنندگاد نیز رد  درصد ای مشارک  11
 دهد. دهندگاد را نشاد می شناختی پاسخ جمعی 

 دهندگاد های جمعی  شناختی پاسخ . ویژگی1 جدول
 درصد فراوانی طبقه متغیر ردیف

 دولتی مطی  فعالی  1
 خصوصی

62 
142 

4/30 
6/6۹ 

 ید جنسی  2
 مرد

4۹ 
155 

24 
76 

 سال 30تا  20 سن 3
 سال 40تا  31
 سال 50تا  41

 سال 50بیخ ای 

40 
56 
57 
51 

6/1۹ 
5/27 
۹/27 

25 
 سال 5کمتر ای  تجربه 4

 سال 10تا  5
 سال 15تا  11
 سال 20تا  16

 سال 20بیخ ای 

4۸ 
3۸ 
33 
24 
61 

5/23 
6/1۸ 
2/16 
۸/11 
۹/2۹ 

 شریک رد  سایمانی 5
 مدیر ارشد

 مدیر
 سرپرس 

 حسابرس یا حسابرس ارشد
 حسابرس کمک
 نشد  اعال 

65 
20 
22 
16 
52 
6 

23 

۹/31 
۸/۹ 
۸/10 
۸/7 
5/25 
3 
3/11 

 های پژوهشگر منبع: یافته*     

تعهد به اجرای  و تعهد به منافع عمومی گرایی؛ حرفه های مفل ه توصی ی آمار 2جدول 

 .نماید میگزارش  استقالل را
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 آمار توصی ی متغیرها .2جدول 

خطای  حداکثر حداقل میانه میانگین تعداد متغیرها
 استاندارد

 کشیدگی نولگی

تعهد به منافع 
 عمومی

204 053۹/4 20/4 20/2 5 62۹05/0 4۸2/0- 531/0- 

تعهد به اجرای 
 استقالل

204 4735/3 60/3 1 5 06511/1 464/0- ۹34/0- 

 های پژوهشگر منبع: یافته*   

دهند  تعهد به منافع عمومی بیشتر نسب  به  ها، نشاد مطابق این جدول، بررسی نمر  میانگین مفل ه 
( -2 و 2همچنین، با توجه اینکه نولگی و کشیدگی در بای  )باشد.  اجرای استقالل در حسابرساد می

 شود.  است اد  می قرار دارند بنابراین متغیرها ای توییع نرمال برخوردار بود  و ای آیمود پارامتریک

 ها نتایج آزمون فرضیه

گرایی؛ تعهد به منافع عمومی و تعهد به  حرفه های مفل همتغیر وابسته یا مسئله تطقیق  

 .باشد میاجرای استقالل در حسابرساد مستقل در دو بخخ دولتی و خصوصی 

مستقل( ییرا  های گرو ندارند ) ای رابطهدر این تطقیق با یکدیگر همبستگی و  ها گرو  

 رو ایاینند در هر دو گرو  دولتی و خصوصی فعال باشند. توان میحسابرساد ن یماد هم

ننین،  هماس .  قرارگرفته مورداست اد  جه  مقایسه میانگین دو نمونه 42مستقل tآیمود 

 گردید. فرض شرای  نرمال بودد متغیر وابسته و نیز فرض همگنی واریانس برآورد 
 تطقیق به شرح ییر اس : فرضیه اول
طيور معنياداری    در بین حسابرسياد بخيخ دولتيی و خصوصيی بيه      منافع عمومیتعهد به 

 .مت اوم اس 
آیمود فرضیه اول و مقایسه تعهد به منافع عمومی در بخخ دولتی و خصوصيی ای   برای 

قل دو نمونيه مسيت   tهيای آیميود    فيرض  شود. ابتدا پیخ دو نمونه مستقل است اد  می tآیمود 
 هيای  آميار   ،اليف  -3جيدول  برآورد  شيد. خروجيی آیميود شيامل دو جيدول اسي . در       

حسابرساد در رابطه با تعهيد   های پاسختوصی ی دو گرو  شامل میانگین و انطراف استاندارد 
 اس . شد  ارائهبه منافع عمومی، در دو بخخ دولتی و خصوصی 
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خصوصی و دولتی برای تعهد های توصی ی دو گرو  حسابرساد  الف. آمار  -3جدول 

 به منافع عمومی
انطراف  میانگین تعداد نوع موسسه حسابرسی

 استاندارد
میانگین خطای 

 استاندارد
 07211/0 567۸1/0 5613/3 62 سایماد حسابرسی

 04416/0 52622/0 26۹0/4 142 مفسسام حسابرسی بخخ خصوصی
 پژوهشگر های یافتهمنبع: *   

 ای بیشيتر  بخيخ خصوصيی   تعهد بيه منيافع عميومی در    نمر  میانگین جدول این مطابق 

شود. نتایج آیمود بر اسياس   داری نشاد داد  نمی اما در این جدول معنی اس . دولتی بخخ
مسيتقل را بيرای    tو آیميود   43نتيایج آیميود ليود    ،ب -3جدول شود.  جدول بعد ت سیر می

 دهد. میتعهد به منافع عمومی نشاد 
شود. آیمود لود بيرای   ت سیر نتایج ابتدا بر اساس آیمود لود انجا  می ب -3در جدول 

دو نمونيه   tای برای انجا  آیمود  یمینه های نند جامعه مستقل، پیخ سنجخ برابری واریانس
شود. در آیمود مربيوط بيه برابيری میيانگین دو جامعيه مسيتقل، فيرض         مستقل مطسوب می

های آیادی مت اوم برای  های مجزا با درجه ایجاد آمار ها باعث  برابری یا نابرابری واریانس
؛ برابری واریيانس دو گيرو  و فيرض    H0آیمود میانگین خواهد شد. در آیمود لود فرض 

H1دهد. ؛ عد  برابری واریانس دو گرو  مستقل را نشاد می 
 05/0و بیشيتر ای   4۸7/0با توجه به نتایج آیمود ليود در جيدول ییير، سيط  معنياداری       

شييود. درنتیجييه  در آیمييود لييود پذیرفتييه مييی H0رد و فييرض  H1اسيي ، درنتیجييه، فييرض 
های مستقل حسابرساد بخخ دولتی و خصوصی در تعهيد بيه منيافع عميومی      واریانس گرو 

شيرط برابيری    کيه بيا پيیخ    tسطر اول برای آیمود  باهم برابر هستند، بنابراین در جدول ییر
 شود. ها اس  بررسی می واریانس
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 مستقل برای تعهد به منافع عمومی tنتایج آیمود لود و آیمود  -ب -3جدول 

آیمود لود برای  ها برای برابری میانگین tآیمود 
 ها برابری واریانس

 

انطراف  %۹5فاصله اطمیناد 
 معیار

متوس  
 اختالف

 داری معنی
 )دو دامنه(

درجه 
 آیادی

آمار   داری معنی tآمار  
F 

 

 حد پایین حد باا

ها  واریانس گرو  4۸5/0 4۸7/0 -624/۸ 202 000/0 -70772/0 0۸207/0 -۸6۹54/0 -545۹1/0
 همگن اس 

 ها گرو  واریانس   -370/۸ 713/10۸ 000/0 -70772/0 0۸456/0 -۸7532/0 -54013/0
 نیس  همگن

 پژوهشگر های یافتهمنبع: *

تعهد به منافع عمومی در بین حسابرساد بخخ دولتی و »فرضیه مبتنی براینکه     
 شود: صورم ییر تنظیم می درنتیجه فرض آماری به« خصوصی ت اوم دارد

:H0 تعهد به منافع عمومی در بخخ دولتی و خصوصی باهم برابر هستند 
:H1  بخخ دولتی و خصوصی باهم برابر نیستندتعهد به منافع عمومی در 

تواد دریافي  کيه بير اسياس مقيدار       توجه به اطالعام مندرج در سطر اول جدول، می با 
 H1رد و فيرض   H0درصد فرض  ۹۹اس . در سط  اطمیناد  05/0داری که کمتر ای  معنی

شود؛ درنتیجه تعهد به منافع عمومی در بین دو گرو  حسابرساد دولتی و خصوصيی   تائید می
آميد  ت ياوم میيانگین دو گيرو       دسي   اسياس نتیجيه بيه    بنيابراین بير   ت اوم معناداری دارد؛

 مورد تائید قرار گرف . حسابرساد بخخ دولتی و خصوصی
دولتيی و خصوصيی دارای   منظيور بررسيی اینکيه کيدا  گيرو  ای حسابرسياد بخيخ         به 

دیگيير دارای تعهييد بييه منييافع عمييومی بیشييتری هسييتند،     عبييارم تيير و بييه میييانگین بييزرگ
که در سطر اول جيدول، حيد بياا و پيایین هير دو مثبي  باشيند در ایين صيورم           صورتی در

تر اس . اگر حد باا و پایین هير دو من يی باشيند در     میانگین گرو  اول ای گرو  دو  بزرگ
که حد باا  تر اس  و درصورتی میانگین گرو  دو  ای میانگین گرو  اول بزرگ این صورم

های دو گرو  بياهم ت ياوم    و پایین یکی مثب  و دیگری من ی باشد در این صورم میانگین
 معناداری ندارند.

در فرضیه باا، حد باا و پایین هر دو من ی هستند. ایآنجاکه در هنگيا  ورود اطالعيام    
عنواد گرو  اول و حسابرساد بخخ خصوصيی   ، حسابرساد بخخ دولتی بهspssزار اف به نر 
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عنواد گرو  دو  تعریف شدند. درنتیجه میيانگین گيرو  دو  یعنيی حسابرسياد خصوصيی       به
داری این اختالف اینظير   تر ای میانگین گرو  اول یعنی حسابرساد دولتی اس  و معنی بزرگ

داری  طيور معنيی   نتیجه گرف  که تعهد به منافع عمومی بيه  تواد بنابراین می آماری تائید شد؛
دهند  تعهد بیشتر حسابرساد  نتایج نشاد در حسابرساد بخخ خصوصی بیشتر ای دولتی اس .

شازل در مفسسام حسابرسی بخخ خصوصی به منافع عمومی نسب  بيه حسابرسياد شيازل    
 باشد. در سایماد حسابرسی می

 س :فرضیه دو  تطقیق به شرح ییر ا
طيور معنياداری    تعهد به اجرای استقالل در بین حسابرساد بخخ دولتيی و خصوصيی بيه   

 .مت اوم اس 

منظور آیمود فرضیه دو  و مقایسه تعهد به اجرای استقالل در بخخ دولتی و  به 

دو نمونه  tهای آیمود  فرض شود. پیخ دو نمونه مستقل است اد  می tخصوصی ای آیمود 

 های آمار  ،الف -4جدول روجی آیمود شامل دو جدول اس . در مستقل برآورد  شد. خ

حسابرساد در رابطه با تعهد  های پاسختوصی ی دو گرو  شامل میانگین و انطراف استاندارد 

 اس . شد  ارائه، در دو بخخ دولتی و خصوصی اجرای استقاللبه 

برای تعهد های توصی ی دو گرو  حسابرساد خصوصی و دولتی  الف. آمار  -4جدول 

 به اجرای استقالل
انطراف  میانگین تعداد نوع موسسه حسابرسی

 استاندارد
میانگین خطای 

 استاندارد
 10362/0 ۸15۹2/0 4۸71/2 62 سایماد حسابرسی

مفسسيييام حسابرسيييی بخيييخ   
 خصوصی

142 ۹042/3 ۸5476/0 07173/0 

 پژوهشگر های یافتهمنبع: *
 بیشتر بخخ خصوصی تعهد به اجرای استقالل در نمر  میانگینالف،  -4 جدول مطابق 

مسيتقل را بيرای تعهيد بيه      tب نتایج آیمود لود و آیميود    -4جدول  اس . دولتی بخخ ای
 شود. دهد. نتایج آیمود بر اساس این جدول ت سیر می میاجرای استقالل نشاد 

جيی ابتيدا   طور که در فرضیه اول نیز توضی  داد  شد، ت سیر نتایج در جدول خرو هماد 
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هيای ننيد    شود. آیمود لود بيرای سينجخ برابيری واریيانس     بر اساس آیمود لود انجا  می
 شود. دو نمونه مستقل مطسوب می tای برای انجا  آیمود  یمینه جامعه مستقل، پیخ

 مستقل برای تعهد به اجرای استقالل tب. نتایج آیمود لود و آیمود  -4جدول 
آیمود لود برای  ها برای برابری میانگین tآیمود 

 ها برابری واریانس
 

انطراف  %۹5فاصله اطمیناد 
 معیار

متوس  
 اختالف

 داری معنی
 )دو دامنه(

درجه 
 آیادی

 آماره داری معنی tآمار  

F 
 

 حد پایین حد باا

واریانس  055/0 815/0 -041/11 202 000/0 -41713/1 12836/0 -67022/1 -16404/1
 ها گرو 

 همگن اس 
 واریانس   -245/11 406/121 000/0 -41713/1 12603/0 -66662/1 -16763/1

 ها گرو 
 نیس  همگن

 های پژوهشگر منبع: یافته*
 داری معنيی ب در سم  راس ، نيود سيط     -4در جدول باتوجه به نتایج آیمود لود  
در آیمود  H0رد و فرض  H1درنتیجه، فرض اس ،  05/0و بااتر ای  ضبوده ۸15/0برابر 

)گيرو  حسابرسياد دولتيی و خصوصيی(      هيا  گيرو  ، واریيانس  رو شود. ایاین لود پذیرفته می
 هيا  گيرو  بیيانگر همگنيی   کيه   tب، سيطر اول بيرای آیميود     -4و در جيدول   همگن اسي  

 شود. باشد بررسی می می
سابرسيياد بخييخ دولتييی و تعهييد بييه اجييرای اسييتقالل در بييین ح»فرضييیه مبتنييی براینکييه 

 شود: صورم ییر تنظیم می درنتیجه فرض آماری به« خصوصی ت اوم دارد
:H0 تعهد به منافع عمومی در بخخ دولتی و خصوصی باهم برابر هستند 
:H1 تعهد به منافع عمومی در بخخ دولتی و خصوصی باهم برابر نیستند 

د دریافي  کيه بير اسياس مقيدار      توا توجه به اطالعام مندرج در سطر اول جدول، می با 
 H1رد و فيرض   H0درصد فرض  ۹۹اس . در سط  اطمیناد  05/0داری که کمتر ای  معنی

شيود؛ درنتیجيه تعهيد بيه اجيرای اسيتقالل در بيین دو گيرو  حسابرسياد دولتيی و            تائید ميی 
آميد  ت ياوم میيانگین دو     دسي   بنابراین بر اساس نتیجه به خصوصی ت اوم معناداری دارد؛

 مورد تائید قرار گرف . و  حسابرساد بخخ دولتی و خصوصیگر
منظور بررسی اینکه کدا  گرو  ای حسابرسياد بخيخ دولتيی و خصوصيی دارای میيانگین       به 
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دیگر تعهد بیشتری به اجرای استقالل دارند، باتوجه به توضيیطاتی کيه بيرای     عبارم تر و به بزرگ
ایآنجاکه در فرضیه باا، حيد بياا و پيایین هير دو من يی      ت سیر این مورد در فرضیه اول داد  شد؛ 

تير ای میيانگین گيرو  اول )حسابرسياد      میانگین گرو  دو  )حسابرساد خصوصی( بيزرگ  هستند،
طيور معنياداری در    تيواد نتیجيه گرفي  تعهيد بيه اجيرای اسيتقالل بيه         بنيابراین ميی   دولتی( اس ؛

 ی اس .حسابرساد بخخ خصوصی بیشتر ای حسابرساد بخخ دولت

تعهيد بيه منيافع عميومی و تعهيد بيه        ایآنجاکيه فرضیام تطقیق  تائیدتوجه به   بنابراین با 
در گرایيی   تمایيل بيه حرفيه    انيد  شيد   گرایی تعریيف   حرفه مفل هدو  عنواد بهاجرای استقالل 

 اس . داری بیشتر معنا طور بهحسابرساد بخخ خصوصی نسب  به بخخ دولتی 
 

 گیری بحث و نتیجه
 و شيود  می شناخته جهاد در حرفه ترین من ب  و ترین سخ  عنواد به حسابداری حرفه ا اساس 
. اسي   برخيوردار  خاصيی  اعتمياد  و اعتبيار  ای شيد   ارائيه  خيدمام  ماهی  و نوع دلیل به ننین هم

 کيدهای  بيه  حرفيه  اع يای  عملی و فکری تعهد به بستگی آد تقوی  و اعتماد و اعتبار این تداو 
 ای حرفيه  معیارهيای  و اصيول  بيه  بایيد  ای حرفيه  بنيابراین، حسيابداراد   دارد؛ آد اخالقی و رفتاری
 در کننيد و  ح يظ  را خيود  اسيتقالل  و طرفی، پایبندی به منيافع عميومی   بی صداق ،. باشند پایبند
 بردارند. گا  حرفه اجتماعی منزل  و و ح ظ نا ، موقعی  ارتقا جه 
قرار داد   موردمطالعهگرایی حسابرساد را  بر حرفه سایی خصوصی تثيیرپژوهخ حاضر  

 مفل يه دو  این مقایسهگرایی حسابرساد تعریف و به  برای حرفه مفل هاس . به این منظور دو 
حسابرسی بخخ خصوصی( و حسابرسياد   مفسسامدر بین حسابرساد خصوصی )شازل در 

 تائیيد پيژوهخ و   هيای  تيه یافدولتی )شازل در سایماد حسابرسی( پرداخته شيد. بيا توجيه بيه     
در تعهد به منافع عمومی و تعهد بيه اجيرای اسيتقالل در     داری معنیفرضیام تطقیق، ت اوم 

بخخ  مفسسامبین دو گرو  حسابرساد شازل در سایماد حسابرسی و حسابرساد شازل در 
دو  عنيواد  بيه بيه اجيرای اسيتقالل کيه      خصوصی وجود دارد و تعهد به منافع عمومی و تعهد

حسابرسی خصوصی بیشيتر   مفسسامگرایی تعریف شد در حسابرساد شازل در  حرفه همفل 
 هيای  اریشکيه   دهيد  ميی ای حسابرساد شازل در سایماد حسابرسی اس . این پژوهخ نشاد 

یکساد نیستند و بسته بيه مطيی  و نگيرش حياکم بير       ای حرفهحسابرساد  ای حرفهاخالقی و 
دخال  دولي  در   تثيیرکه مطالعام قبلی در سایر کشورها  طور همادمطی ، مت اوم اس . 
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نگرش و دیيدگا    دهد میاین مطالعه نیز نشاد  اند کرد عملکرد حسابرسی را مثب  ارییابی ن
هيا و   ای بيا دیيدگا    های حرفه مطی  تثيیرتط   ای حرفه های اریشحسابرساد به تعهدام و 

نييد ناشييی ای دولتييی بييودد سیسييتم  توا اهييداف مت يياوم، یکسيياد نیسيي . ایيين موضييوع مييی 
بایسي  بيرای    کيه ميی   درجيایی حسابرسی، ساختار وظایف ميرتب  در سيایماد حسابرسيی،    

طيور کيه    مثال همياد  عنواد برقراری الزامام حرفه حسابرسی ت کیک وظایف برقرار باشد. به
در مقاله مطرح شد ت کیيک وظيایف مربيوط بيه نوشيتن اسيتاندارد و اجيرای آد، اسيتقالل         

برس ای حسابرسی شوند ، مواردی اس  که برای اصيالح سياختار در ایين بخيخ بایيد      حسا
آميد  ای آیميود فرضيیام و تغیير نگيرش       دسي   قرار گیرد. این مطالعه نتیجيه بيه   موردتوجه

ای که برای بقيا حرفيه    های حرفه حسابرساد بخخ دولتی نسب  به خصوصی نسب  به اریش
ای ایيرادام موجيود در سياختار وظيایف سيایماد       ای بيودد حیياتی هسيتند را ناشيی     و حرفه

 داند. گرایی حسابرساد می سایی بر حرفه حسابرسی و تثيیر مثب  خصوصی
؛ یانيگ و  2000، و همکياراد  دفونيد در مطالعيام قبليی )   آميد   دس  بهاین نتایج، نتایج  

ی بر ( مبن2020، ؛ فاگبمی200۹، و همکاراد گول؛ 2006، و همکاراد ؛ مور2001همکاراد، 
 تيثيیر و  ای حرفهنتایج من ی دخال  دول  در حرفه حسابرسی، دزدزه ای دس  رفتن هوی  

اسي  کيه    یاسي یس ه اقتصياد یي نظر. همچنین مطابق با نماید می تائیدآد بر رفتار حسابرساد را 
 هيای  مشيی  خي   نمایيد  ميی و تصيری    داند نمی یاسیس مالحظام ای را جدا اقتصادی مسائل

 ای ینیمع های گرو به  خدم  ارائه جه  حسابداری و دارد یاسیس منشث ماهیتا  حسابداری

  یحما برای ابزاری حسابداری های گزارش، یاسیس ه اقتصادینظر . درکند می عمل جامعه
 .کننيد  ميی  کنتيرل  ایي  ، اسيت اد  تثمینرا  هیر سرماینظ ابیکم منابع که اس  یکسان منافع ای

 ؛مستقیم کمتری در فرآیند سیاسی برخيوردار خواهنيد شيد   ، منافع عمو  ای حمای  درنتیجه
حسابرسيی و ايير من يی دخالي       سایی خصوصیبنابراین نتایج پژوهخ اذعاد بر نقخ مثب  

گرایی حسابرساد دارد و حاکی ای آد اس  که دخال  دول  در ایين یمینيه    دول  بر حرفه
دیيدگا  و تعهيد حسابرسياد بيه     نخواهد کرد بلکه باعث ت عیف  تثمینمنافع عمو  را  تنها نه

 و عنصر حیاتی حرفه حسابرسی خواهد شد. نیای پیخ عنواد بهاستقالل، 
و  آور ییاد، این مطالعه تما  امور مطوله به سایماد حسابرسی را ها یافتهاگرنه بر اساس  

متولی تدوین ضواب  حسابداری و  عنواد بهبه سایماد حسابرسی  داند. نمیگرایی  مخل حرفه
حسابرسياد، پیشينهاد بيه     ای حرفيه بهبيود و هيدای  مناسيب رفتارهيای      منظيور  بهحسابرسی، 
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ت کیک وظایف در مورد انجا  وظای ی که با یکدیگر ت اد دارنيد ماننيد نوشيتن و اجيرای     
 د؛نمایي  ميی دولتيی،   هيای  شرک استاندارد، نظارم دول  بر دول  و انطصار در حسابرسی 

و توجيه بيه   د بدود تعصب و با رعای  کاميل اسيتقالل   توان میاین امور ن یماد همییرا انجا  
 آد پذیرف  و ای کتماد را آد باید که اس  واقعیتی انجا  گیرد. این موضوعمنافع عمومی 

تغییير در    درنتیجيه  ای حرفيه  حوی  در را باری عواقب ییاد آد کتماد ییرا .نمود خودداری
 .داش  خواهد دنبال به حسابرساد ای حرفهتار نگرش و رف

 ،رو ایایين . خصوصيی اسي    اقتصيادهای  و آیاد بایارهای فریند نوین امروی حسابداری 
زیردولتيی،   هيای  تشيکل  هيای  تيالش  و اقدامام مرهود حسابداری نیز  حرفه و دانخ اعتالی

و  ای حرفيه در مسیر توسعه جوامعی که بتوانند ای نیروی انسيانی   .اس  ای حرفه و دانشگاهی
گ ي    تيواد  ميی متخص  خود به بهترین شکل است اد  نمایند پیروی هسيتند. در ایين یمینيه    

و بيا   نتایج مثبتی بيه هميرا  داشيته اسي      معموا  ها فعالی در تما   سایی خصوصی ایآنجاکه
پیشينهاد   گرایيی حسابرسياد در ایين مطالعيه،     سيایی بير حرفيه    توجه به تثيیر مثب  خصوصی

به بخيخ خصوصيی واگيذار شيود تيا حرفيه       تماما  واقعی  صورم بهانجا  حسابرسی  شود می
بتواند با کمک متخصصاد و با استقالل ظاهری و باطنی واقعی جایگا  اریشمند خود را پیدا 

گرایی  حرفهااهمیتی بر ب تثيیرد توان میدر جه  اعتالی آد تالش نماید. این موضوع  ،نمود 
 بر کی ی  حسابرسی بگذارد. درنتیجهو  حسابرساد

 ی ایين هيا  مطيدودی   ترین اصلی یکی ای .اس  مواجه هایی مطدودی  با پژوهشی هر 

ییيرا   باشيد؛  ميی  یيک مطيدودی  ذاتيی    خود که اس  بود  نامه پرسخ ای است اد  پژوهخ
 بیانگر ها آد ادراک اس  ممکن اما ،سنجد می را واقعی  ای افراد و ادراک فهم ،پرسشنامه

در  شيد   انتخاب نمونهء اع افعالمشارک براییکافز یانگننین نبود هم .نباشد واقعی 
و طوانی شدد  ها به دلیل مشغله کاری نامه ، عد  تطویل تعداد ییادی ای پرسخپژوهخ نیا

دردهنيدگاد  پاسيخ یبرخي کياری  مطافظيه  ،شيد   هيای انجيا    یماد پاسخدهی به درخواس 
 .اس بود پژوهخنیاانجا  های مطدودی گریدای، نامه های پرسخ سفالبهییپاسخگو
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