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چكیده
این پژوهش ارتباط میان مولفه فرهنگی رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسابرسان در 291نفر از حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی را بر اساس نظریه پیوندهای اجتماعی بررسی می نماید .این نظریه فعالیت های اقتصادی
را بر اساس روابط اجتماعی میان گروه های مختلف اجتماعی  ،تفسیر و تحلیل می نماید .در این نظریه ،ساختار شبکه های اجتماعی،
منبع مهمی در دسترسی به فرصت های شغلی جدید و فعالیت اقتصادی است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن
پرسش نامه می باشد .آزمون فرضیه با استفاده از رگرسیون الجستیک انجام شده است .نتایج پژوهش بیانگر ان است که رابطه معنی
دار و مستقیم میان قضاوت های اخالقی حسابرسان و رابطه مداری وجود دارد .هم چنین نتایج بیانگر آن بود که سطح رابطه مداری و
قضاوت اخالقی درمیان حس ابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی ،حسابرسان زن و مرد و رتبه های شغلی حسابرسی با هم
برابر است .
واژههای كلیدی :پیوندهای اجتماعی  ،رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسابرس.
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 -1مقدمه
رابطه مدداری یعندی اسدتفاده از رابطده شخصدی ،فدامیلی
وسیاسی در دستیابی به منافع شخصی دریک فعالیت اقتصادی.
مطالعات نشان می دهد رابطه مداری درهمه اقتصادها از جمله
اقتصادهای نوظهور وجود دارد .برخی از تحقیقدات نیدز رابطده
مداری را نوعی رانت خواری می شناسد وآ ن را غیر اخالقی می
دانند .به بیان دیگر  ،رابطه مداری یدک روش بدرای تدامین یدا
تقسیم منافع برای بقاء در واحد های تجاری است و بده تبدانی
اجتماعی بر اساس قددرت اشداره دارد و نتیجده سیسدتم هدای
معاصر سیاسی و اقتصادی است( چان و همکاران .)1124 ،
تحقیقات در حوزه فرهنگ و ارزش هدای اجتمداعی نشدان
می دهد  ،قضاوت و رفتار حسابرسان در تهیده و اراهده گدزارش
حسابرسی  ،تحت تأثیر فرهنگ و ارزش های اجتماعی است .از
این رو مولفه ها فرهنگی جامعه نظیر رابطه مداری می تواند بدا
قضاوت در حسابرسی ارتباط مستقیم داشدته باشدد .مطالعدات
نشان داده است حسابرسانی کده بدا صداحبکاران خدود روابدط
اجتماعی دارند ،گزارش های حسابرسی مقبول صادر می نمایند
و این موضوع می تواند موجب کاهش کیفیت حسابرسی شود (
 . (Lenox,2005از طرف دیگر نتایج برخی دیگر از پژوهش هدا
بیانگر آن است که ارتباطات و وابستگی هدای اجتمداعی میدان
حسابرس و مدیران و احدهای تجاری مدی تواندد باعدر ارتقدای
کیفیدت کدار حسابرسدی شدود ) (Rennie et al. 2010و
) .(Kwon and Yi,2012
مسئولیت اجتماعی حسابرسان در شفاف سازی اطالعدات
و اعتماد بخشی بده عمدوم  ،نقدش و مسدئولیتی خطیدر اسدت.
حسابرسان وظیفه دارند تا مصادیق فساد نظیر پولشویی و تقلب
را گزارش نمایند .این مهم بعدد از تشدکیل جامعده حسدابداران
رسمی و هم چنین بروز تقلب و فساد در نظام مالی کشور و نیز
با گسترش و رشدد شدرکتهای پذیرفتده شدده در بدورس اورا
بهادار و نیاز به سرمایه گذاری خارجی اهمیت خاصی بده خدود
گرفته است .فقدان پژوهش کافی در زمینه نگرش حسابرسدان
درباره رابطه مداری و هم چندین اهمیدت ویدژه ای کده رابطده
مدداری حسدابرس و صداحبکار بدر اظهدار نظدر حسابرسدی در
راستای وظیفه اطمیندان بخشدی بده سدرمایه گدذاران و سدایر
ذینفعان جامعه بعد از خصوصی سدازی حرفده حسابرسدی طدی
سال های اخیر متصور است ،این انگیدزه را در نویسدندگان ایدن
مقالدده بدده وجددود آورد تددا موضددوع رابطدده مددداری و ارتباطددات
اجتماعی و اثر آن بر قضاوت حسدابرس را مدورد مطالعده قدرار
دهند .بنابراین پرسدش اصدلی ایدن پدژوهش آن اسدت کده آیدا
قضداوت حسابرسددان تحددت تددأثیر ارتباطددات و رابطدده مددداری
حسابرس و صاحبکار قرار می گیرد؟ هدف نخست این پژوهش
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 ،سنجش و شناسایی میزان تمایل حسابرسان شداغل در حرفده
حسابرسی به رابطه مداری است .هددف دوم مطالعده و بررسدی
ارتباط بین قضاوت حسابرس و رابطه مداری مدی باشدد .هددف
سوم این پژوهش نیز آگداه نمدودن جامعده حسدابداران رسدمی
کشددور  ،سددازمان بددورس اورا بهددادار  ،سددرمایه گددذاران ،
دانشجویان  ،پژوهشگران حسابداری و سایر اسدتفاده کننددگان
صددورتهای مددالی حسابرسددی شددده درمددورد اثددر ارتباطددات و
پیوندهای اجتماعی بر قضاوت حسابرس است .انتظدار مدی رود
نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح
زیر داشته باشد:
اول اینکه نتایج این پدژوهش مدی تواندد موجدب گسدترش
مبددانی نظددری پددژوهش هددای گذشددته در ارتبدداط بددا قضدداوت
حسابرس و اخال در حسابداری و حسابرسی شود .دوم این که
شواهد پژوهش نشان خواهد داد کده آیدا پیونددهای اجتمداعی
عامل تأثیر گذاری در نگرش حسابرس درباره قضاوت و تصمیم
گیری در حسابرسی خواهد بود یا خیر؟ این موضوع بده عندوان
یک دستاورد علمی می تواند اطالعات سودمندی را در اختیدار
نهادهای قانونگذار در حرفه حسابداری قرار دهد .سوم ایدن کده
این مقالده مدی تواندد دره بهتدری دربداره ایدن موضدوع کده
هنجارها و ارزش های اجتمداعی چگونده بدر حرفده حسابرسدی
تأثیر خواهد گذاشت ،به خوانندگان اراهه دهد .چهدارم ایدن کده
نتایج این پژوهش می تواندد ایدده هدای جدیددی بدرای انجدام
پژوهش های جدید در حدوزه حسابرسدی ،پیشدنهاد نمایدد .در
ادامه مبانی نظری ،متغیرها و آزمون فرضیه های پژوهش مدورد
بررسی قرار می گیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -2-1نظریه پیوندهای اجتماعی
2

نظریه پیوندهای اجتماعی توسط گراندووتر (  )2999اراهده
شده است .در این نظریه بر اهمیت روابط اجتمداعی در تحلیدل
فعالیت های اقتصادی در دنیای مدرن صنعتی تاکید مدیشدود.
این در حالی است که در اقتصاد کالسیک و غیر کالسیک توجه
عمیقی به آن نشده است .نظریه پیوندهای اجتماعی عنوان می
کند " :وقتی دو نفر ،دوست شخص ثالثی شوند ،احتماالً دوست
یک دیگر نیز خواهند شد ".گرانووتر پیوندهای اجتمداعی را بده
پیوندهای نیرومند و پیوندهای سست طبقه بندی مدیکندد .در
این طبقه بندی به عقیده او پیوندهای نیرومندد میدان افدرادی
برقرار می شود که روابط نزدیک با یکدیگر دارندد و پیوسدته در
ارتباط با یک دیگر به سر می برند .مانند پیوند افراد با دوسدتان
نزدیک خود .اما پیوند افراد با آشنایان دور خود را پیوند سسدت
می نامد .هر چند از دیدگاه جامعه شناسان ،پیوندهای نیرومند
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در میان افراد و گروه های اجتماعی اهمیت بیشدتری دارد .امدا
پیوندهای سست نیز می تواند در روابط میان افراد و گروه های
اجتماعی مهم باشد .به بیان دیگر ،اگر گروه ها به میدزان پیوندد
قوی  ،پیوند ضعیف نداشته باشند ،متالشی خواهندد شدد .زیدرا
پیوندهای سست میان دو فرد  ،می تواند به عنوان پدل بدین دو
گروهی بکار آید که پیوندهای داخلی نیرومند دارند .بده عقیدده
گرانووتر از آنجاییکه تایید اطالعات درباره فعالیتهای اقتصدادی
ممکن است مشکل باشد  ،وجود ارتباطات اجتماعی  ،منجر بده
تسهیم اطالعات میان افراد شده و اعتماد میان آن ها را افزایش
می دهد .از این رو  ،ساختار شبکه های اجتماعی ،منبع مهمی
در دسترسی به فرصت های شغلی جدیدد و فعالیدت اقتصدادی
محسوب می شود )(Granovetter,1985
 -2-2جهت گیری اخالقی ورابطه مداری
به عقیده پژوهشدگران ،هنگدام بررسدی تصدمیم گیریهدای
اخالقدی یک شخص ،تفاوتهدای فدردی نظیدر جهدت گیریهدای
اخالقدی را باید به عنوان یدک عامدل مهددم در نظددر گرفددت.
عدالوه بدراین ،تفاوتهای فدردی در تصدمیمات اخالقدی ممکدن
اسددت بدده وسددیله دو عامددددل اساسددددی مددددورد بررسددددی
قرارگیددرد :آرمددانگرایددی و نسبیگرایی .آرمانگرایی حوزهای را
در برمیگیرد که یدک نفدر خود را ملزم به انجام عمل صدحیح و
درسدت مدیکندد و معتقدد است ،همیشه میتوان در تصمیمات
خود از آسدیب رسداندن بده دیگران اجتناب کدرد .بده عبدارتی
افراد با آرمانگرایی باال معتقدندد کده اعمدال آنهدا بایدد عواقدب
مثبتی برای دیگران به همدراه داشددته باشدد .نسدبیت اصددول
اخالقدی بده ایدن معناسدت کده اصددول اخالقدی را فرهنگهدا و
خرده فرهندگ هدا (مانندد کشدور ،قبیلده ،کدالس و امثدالهم )
تعیددین میکنندددد بددده طدددورکلی نسدبیگرایدددی حوزهددای را
دربرگرفته که یک شخص به حساب اتکداء و اعتمداد به تحلیدل
دیدگاههای شخصدی خددود از موقعیدتهددا ،از رعایددت اصدول
اخالقی جامعه پسند اجتناب می ورزد .به عبارتی شخصددی بدا
جهت گیری اخالقدی نسدبیگرایانده ،تصدمیمات خدود را ابتدددا
براساس شرایط و سپس برمبنای قوانین مورد قبول می سنجد.
رابطده مدداری ،مفهدومی اسددت کدده عمیقدداً ریشدده در
فرهندگ کنفسیوس چین دارد .بنابراین به منظدور دره بهتددر
آن بایدد بدا وجه تسمیه آن آشنا شدد بده دلیدل بددی نظمددی
هدایی کده در نظدام قانونی سنتی و فئودالی چین وجود داشت،
داشتن رابطه ای خدوب بددا متصدددیان امددور حکددومتی بدده
منظدور داشدتن کسدب و کدار بی دغدغه ،امری ضدروری بدود.
چندین رابطدهای گانگسدی ندام گرفت .ایدن کلمده در فرهندگ
لغدتهدای مختلدف ،بدا عندوان رابطده ترجمده شدده اسدت .امدا

گانگسی ،شبکه یا چرخهای از روابط است که ،دوستان در ایدن
چرخه قرار گرفته و دیگدران خدارج آن قرار میگیرندد .بندابراین
این سیستم ،یدک سیسدتم کدامالً انتخدابی و تبعیضدی اسدت و
قددوانین خدداد خددود را دارد رابطدده مددداری بدده میددزان قابددل
مالحظهای توجه پژوهشدگران را بده خود جلب کرده است ،بده
طوریکده مقداالت متعدددی در زمیندده اخدال کسددب وکددار
منتشدر شدده کده بدر رابطده مدداری تمرکدز کرده اند آنگ و
لئوندگ ،پرسشدنامهای شدامل 9سدؤال را بدرای بدرای ارزیدابی
گرایش به سدوی رفتددار رابطدده مدددار طراحددی کردندد ایدن
پرسشنامه توسط پژوهشگران دیگری نیدز مدورد اسدتفاده قدرار
گرفته است (.بنی مهد وبیگی)2392
 -2-3پیشینه پژوهش
منون و ویلیامیز  )1114( 1در تحقیقی دریافتند هر گاه
شریک حسابرسی یک موسسه حسابرسی به عنوان مدیر در
شرکت صاحبکار استخدام شود  ،در آن صورت در شرکت
صاحبکار  ،حجم اقالم تعهدی غیرعادی و نوسان پذیری سود
شرکت نسبت به سایر شرکتها بیشتر خواهد شد .لنوکس
( )1119نشان داد حسابرسانی که با صاحبکاران خود روابط
اجتماعی دارند ،گزارش های حسابرسی مقبول دریافت می
کنند .به عقیده او روابط میان حسابرس و مدیرعامل ممکن
است موجب کاهش کیفیت حسابرسی شود .در پژوهش دیگری
لنوکس و پاره ( )1112نشان دادند که کمیته حسابرسی
مستقل می تواند وابستگی میان حسابرس مستقل و صاحبکار
را کاهش دهد .در مطالعه دیگر نشان داده شد  ،دوستی و
روابط میان اعضای کمیته حسابرسی و مدیر عامل شرکت بر
کیفیت وظیفه نظارتی کمیته حسابرسی تاثیر منفی
3
دارد) . (Bruynseels and cardinaels,2014رینی و همکاران
( )1121اعتقاد دارند رابطه اجتماعی میان اعضای کمیته
حسابرسی و حسابرسان می تواند موجب انتقال اطالعات نظیر
ضعف در کنترل های داخلی  ،نقض قوانین توسط شرکت و
امثالهم از سوی کمیته حسابرسی به حسابرسان مستقل شود.
به عقیده آن ها  ،این موضوع می تواند موجب بهبود عملکرد
حسابرسان و در نتیجه بهبود کیفیت حسابرسی می شود.
چددن و همکدداران  )1111( 4دریافتنددد مدددیران شددرکتهای
چینددی بددرای افددزایش معددامالت شددرکت و در نتیجدده بهبددود
سودآوری آن  ،درگیر فعالیت هایی هستند کده آن فعالیدت هدا
مستلزم برقراری روابط است .سدو و همکداران  )1113( 9نشدان
دادند رابطه مداری در شدرکت هدای سدهامی خداد بیشدتر از
شرکتهای دولتی در چین می باشد .به عقیده آن ها  ،شرکتهای
خصوصی نیازمند ایجاد رابطه هستند تا بتوانند منابع مالی الزم
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را به منظور تداوم فعالیت خدود بده دسدت آورندد .میلینگدتن و
دیگران  )1119( 6در پژوهش خو د دریافتند شرکتهای انگلیسی
که در چین فعالیدت دارندد بدرای تدامین مدواد اولیده خدود بدا
شرکتهای چینی ،بدا شدبکه هدای ارتبداطی بده شددت وابسدته
هستند .آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکتهای خارجی برای
بقا و تداوم فعالیت خود در کشور چین مجبور هستند تا با ایدن
شبکه ها ی ارتباطی همکاری کنند .فان و همکاران )1121( 2
اثر رابطه مداری بر قضاوت اخالقی حسابرسان را در چین مورد
مطالعه قرار دادند .آن ها نشان دادند که تمایالت رابطه مدداری
در حسابرسان چینی باال بوده و ارتباط معندی دار میدان رابطده
داری مداری و قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان وجدود دارد.
کریشنان و همکاران ( )1122نشدان دادندد در شدرکتهایی کده
مدیران مالی و مدیران عامل با رابطه انتخاب شده اند ،مددیریت
سود در آن شرکتها بیشتر از بقیده شدرکتها اسدت .در تحقیدق
دیگر پژوهشگران درباره بانک هایی که برای اولین بار سهام آن
ها در بورس عرضه می شود  ،دریافتند آن دسته از بانکهدا کده
مدیران آن ها ارتباطات اجتمداعی بیشدتری دارندد  ،بده نتدایج
بهتری بعد از ورود به بورس دست می یابند و ارزش سدهام آن
بانکها افزایش می یابد ) . (Cooney et al. 2015پژوهشگران در
کره جنوبی دریافتند رابطه مداری میدان مددیرعامل شدرکت و
شرکای حسابرسی موجب افزایش حق الزحمده حسدابرس مدی
شود .هم چنین آن ها به این نتیجه رسدیدند کده ایدن موضدوع
باعر می شود تا حسابرس زمان بیشدتری را بدرای حسابرسدی
صرف کند و این خود باعدر افدزایش کیفیدت حسابرسدی مدی
شود)  .(Kwon and Yi,2012هم چنین نتایج پدژوهش واندگ و
کیم ( )1119نشدان داده اسدت در شدرکتهایی کده اعضدای
هیئت مددیره بدر اسداس رابطده انتخداب مدی شدوند  ،پداداش
پرداختی به هیئت مدیره بیشدتر از سدایر شدرکتها اسدت .ایدن
موضوع بیانگر آن است که ارتباطات و پیوندهای اجتماعی مدی
9
تواند تاثیر منفی بر کیفیت هیئت مدیره بگدذارد .یدوهن وچدن
()1124در تحقیقددی رابطدده مددداری و اثددر آن روی اسددتقالل
حسابرسان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشدان مدی
دهد رابطه مداری یک عامل مهم و موثر بر استقالل حسدابرس
است .با در نظرگرفتن اهمیت عامل رابطه مداری در ارتبداط بدا
استقالل حسابرس ،بنگاه هدا بایدد چدرخش کدار حسدابرس در
شرکت های مورد نظر بده منظدور جلدوگیری از رابطده مدداری
انجام دهند تا قابلیت اطمینان به حسابرسی بهبود یابد.
بنی مهد و همکاران( )2392در تحقیقی دریافتند که با
تغییر حسابرس گزینش اظهارنظر نیز افزایش یافته است .نتایج
تحقیق آن ها نشان داد یک نوع همسویی منافع میان حسابرس
مهرانی
و مدیریت واحد موردرسیدگی وجود دارد.
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ونعیمی( ) 2391در تحقیقی نشان دادندکه هرچند حسابرسان
خود را معتقد و مقید به رعایت اخال حرفه ای می دانند .اما
در برابر فشار بودجه زمانی ،اقدام به اعمال رفتارهای غیرحرفه
ای می نمایند .هم چنین نتایج نشان می دهدکه متناسب با
افزایش فشار بودجه زمانی ،احتمال بروز رفتارهای غیر حرفه
ای نیز بیشتر می گردد .خوش طینت و بستانیان()2396
قضاوت حرفه ای در حسابرسی را مورد بررسی قراردادند .یافته
های این تحقیق نشان می دهد دانش ،تجربه ،درستکاری،
استقالل ،پای بندی به مبانی اخالقی ،تردیدحرفه ای و استقالل
مهمترین ویژگی های تاثیر گذار بر قضاوت حسابرسان می
باشند .هم چنین وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به
پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانند،
وجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی و غیر قابل
تفسیر بودن استانداردهای حسابداری وحسابرسی مهمترین
عوامل محیطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.
بنی مهد وبیگی()2392رابطه بین ارزش های فردی ونیات
اخالقی حسابرسان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق
نشان می دهدکه آینده حرفه حسابرسی درگرو رهبری اخالقی
متصدیان این حرفه است .لذا الزم است آنها با تبیین اهمیت
معیارهای اخالقی واال و آموزش  ،ضرورت درست کاری فردی،
حسابرسان فعلی و آتی را به سوی رعایت رفتار اخالقی سو
دهند .حاجیها وهمکاران()2391ارتباط ویژگی های تردیدحرفه
ای حسابرسان وقضاوت وتصمیم گیری آنها مورد بررسی
قراردادند و دریافتند چهار ویژگی تردید حرفه ای (اعتمادفردی،
تعلیق درقضاوت ،منبع کنترلی و شک وتردیدحرفه ای) بر
قضاوت وتصمیم گیری حسابرسان موثرند  .حساس یگانه و
کاظم پور( )2391رابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت
وقضاوت اخالقی را مورد بررسی قرار دادند آنها دریافتند بین
حساسیت اخالقی حسابرسان ماهر ونیمه ماهر و نحوه تعیین
تنبیه های انتظامی توسط آنها اختالف معناداروجود دارد.
حساس یگانه ومقصودی( )2391ارزش های اخالقی در قضاوت
های حرفه ای حسابرس رابررسی کردند .آنها به این نتیجه
رسیدند که آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش وعملکرد
حسابرسان تاثیر گذار است .همچنین جنسیت بر قضاوت
حسابرس موثربوده و زنان قضاوت های اخالقی تری اعمال
نموده اند .سهرابی جهرمی ( )2391تاثیر روش های حسابرسی
درقضاوت نسبت به صورت های مالی واحدهای مورد رسیدگی
را مورد بررسی قرار داد  .او دریافت که حسابرسان استفاده
کننده از رویکرد حسابرسی سیستمهای راهبردی ،قضاوت
بهتری نسبت به صورت های مالی صاحبکار داشته و این
قضاوت ،عاملی برای کاهش ریسک حسابرسی می باشد.عبادی
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ونظری() 2393درتحقیقی دریافتندکه تعدیل تعداد بند های
حسابرسی قبل ازبند حسابرسی دربخش غیر خصوصی درسطح
اطمینان 91درصد دارای رابطه معنی داری با تغییرات حق
الزحمه حسابرسی بوده لکن در بخش خصوصی نه از طریق
تغییرات حق الزحمه بلکه با تغییرحسابرس رابطه داشته است.
بنی مهد و امیری()2393درتحقیقی به این نتیجه رسیدند
هرچند تعدادبند های حسابرسی قبل ازبند های
اظهارنظردرگزارش حسابرسی و مدت تصدی مدیرعامل افزایش
یابد  ،صورت های مالی نیز با تاخیر بیشتری اراهه می شود،
همچنین تغیر حسابرس  ،نوع حسابرس واندازه صاحبکارازجمله
متغیر های تاثیر گذاربراراهه به موقع صورت های مالی
حسابرسی شده می باشند.اما نتایج نشان دادنسبت بدهی
ونسبت سودآوری شرکت رابطه ای با اراهه به موقع صورت های
مالی حسابرسی شده ندارد.

با توجه به قاعده حد مرکزی و و نرمال بودن متغیرهایی که
پرسش نامه آن ها را اندازه گیری می نماید  ،این تعداد از
پرسش نامه کافی است .نمونه آماری شامل  29درصد
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و 91درصد حسابرسان
شاغل در بخش موسسات حسابرسی خصوصی را شامل می
شود که از این تعداد  99درصد مرد و 29درصد زن هستند .از
کل نمونه آماری  3درصد دارای مدره تحصیلی کاردانی99 ،
درصد دارای مدره تحصیلی کارشناسی 32،درصد مدره
کارشناسی ارشد و  2درصد مدره دکتری دارند .نتایج تحقیق
نشان می دهد که حدود  29درصد از مشارکت کنندگان در
تحقیق در سطح حسابرس و حسابرس ارشد بوده و 22درصد
نیز در سطح سر پرست و بقیه در سطوح مدیر و شریک
حسابرسی قرار دارند.
 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن

 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق با توجه به ماهیت  ،از نوع تحقیقات کاربردی
است .زیرا هدف آن توسعه دانش و آگاهی زمینه رابطه مداری و
اثر آن بر قضاوت اخالقی حسابرس در حرفه حسابداری است.
هم چنین از نظر روش پیمایشی و ازنوع تحقیق کیفی است.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نیز از راه استقرایی و جمع
آوری داده ها ونتیجه نهایی ،برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه
ها از راه استقرایی و از طریق پرسش نامه انجام می شود  .از
آنجاییکه این تحقیق در یک محیط واقعی یعنی سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی انجام شده است ،
جزو تحقیقات میدانی به شمار می آید .به منظور جمع آوری
اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه
استفاده شده است .در این پژوهش از پرسش نامه فان و
همکاران ( )1121برای سنجش رابطه مداری و قضاوت
حسابرس استفاده شده است .برای آزمون فرضیه ها  ،از آزمون
مقایسه میانگین و رگرسیون الجستیک باینری استفاده شده
است.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی عضو جامعه
حسابداران رسمی می باشد .روش نمونه گیری خوشه ای
تصادفی است .بدین منظور دو جامعه یعنی حسابرسان شاغل
در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در موسسات
حسابرسی بخش خصوصی هر کدام به عنوان یک خوشه درنظر
گرفته شد.
در این تحقیق تعداد  139پرسش نامه میان حسابرسان به
صورت تصادفی توزیع شد و  291پرسش نامه دریافت گردید.

متغیر مستقل پژوهش عبارت است از رابطه مداری و
متغیر وابسته نیز قضاوت حسابرس می باشد .هم چنین
متغیرهای جنسیت ، ،محل اشتغال و رتبه شغلی و تحصیالت از
جمله متغیرهای کنترل در این پژوهش هستند.
اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق در پرسش نامه وجود
داشته و از حسابرسان درخواست شده است که به سواالت
مربوط به متغیرهای تحقیق پاسخ دهند .متغیر وابسته قضاوت
اخالقی حسابرسان است که از طریق پرسش نامه اندازه گیری
شده است .این پرسش نامه شامل یک مطالعه موردی بوده که
پس از طرح آن سه سوال درباره قضاوت اخالقی حسابرس
مطرح می نماید .این مطالعه موردی و سواالت مربوط به آن به
شرح زیر است :
شرکت الوند یک شرکت سهامی عام بزرگ تولید کننده
لوازم الکترونیکی برای بیمارستانها و آزمایشگاههای درمانی
است .در حسابرسی سال جاری اختالفی بین حسابرس مسئول
و مدیر مالی شرکت در مورد اهمیت تعدادی از بدهی های ثبت
نشده کشف شده در حین حسابرسی بوجود آمد .مدیر مالی
ش رکت معتقد است که حجم بدهی های ثبت نشده فاقد
اهمیت بوده و نیازی به تعدیل صورتهای مالی نیست .اما
حسابرس مسئول احساس می کند که این رقم دارای اهمیت
است و صورتهای مالی باید تعدیل شود .اما حسابرس باید در
نظر بگیرد که حق الزحمه حسابرسی شرکت الوند نزدیک 19
درصد ا ز درآمد ساالنه موسسه حسابرسی را تشکیل می دهد.
این در حالی است که در بازار حسابرسی تعداد موسسات
حسابرسی در حال افزایش است .اگر حسابرس این موضوع را به
عنوان بند تحریف با اهمیت در گزارش حسابرسی لحاظ نماید ،
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ممکن است سال بعد شرکت حسابرس دیگری را انتخاب نماید.
پس از بحر زیاد با مدیر مالی شرکت ،حسابرس تصمیم می
گیرد بدهی های ثبت نشده نه در صورتهای مالی تعدیل شود و
نه در گزارش حسابرسی به آن اشاره ای شود.
شما این تصمیم حسابرس را چگونه ارزیابی می کنید؟ لطفا
نظر خود را با کشیدن دایره روی اعداد مورد نظر مشخص
کنید.
اگر شما جای حسابرس مستقل بودید ،آیا شما می توانستید
پیشنهاد مدیر مالی شرکت مبنی بر عدم درج موضوع در
گزارش حسابرسی را انجام دهید
قطعاً بله  2 1 3 4 9 6 2قطعاً خیر
اگر شما جای حسابرس مستقل بودید ،به مدیران شدرکت مدی
گفتید که نمی توانید کارهایی که ان ها از شما مدی خواهندد
انجام دهید؟
قطعاً بله  2 1 3 4 9 6 2قطعاً خیر
اگر شما جای حسابرس مستقل بودید ،با مدیران شرکت بدرای
حل مشکل با شرکت به توافق می رسیدید.
قطعاً بله  2 1 3 4 9 6 2قطعاً خیر
میانه پاسخ ها اندازه گیری و سپس مقادیر باالی آن که
نشان دهنده قضاوت غیر اخالقی است مقدار یک و مقادیر
پایین آن مقدار صفر اختصاد داده می شود.
متغیر مستقل یعنی رابطه مداری نیز از طریق پرسشنامه
فان و همکاران( )1121اندازه گیری می شود .این پرسشنامه
شامل  9سوال می باشد که براساس طیف لیکرت نه گزینه ای
به هر سوال امتیاز داده می شود .متغیرهای کنترل به صورت
زیر قابل اندازه گیری است:
جنسیت :یک متغیر اسمی است که با مقدار یک و صفر
نشان داده می شود .یک برای جنسیت مرد و صفر برای
جنسیت زن.
رتبه شغلی :یک متغیر فاصله ای است که با مقدار یک الی
 9نشان داده می شود .اگر پاسخ دهنده دارای رتبه شغلی
حسابرس باشد مقدار یک ،حسابرس ارشد عدد دو ،سرپرست
حسابرسی عدد سه و مدیر عدد چهار و شریک حسابرسی عدد
 9اختصاد داده می شود.
محل اشتغال  :یک متغیر اسمی است که با مقدار یک و
صفر نشان داده می شود .اگر حسابرس شاغل در یکی از
موسسات خصوصی حسابرسی باشد مقدار آن یک و در غیر آن
صورت مقدار آن صفر خواهد بود.
6

تحصیالت :یک متغیر رتبه ای است به افراد با مدره
کاردانی مقدار ،2کارشناسی مقدار ،1کارشناسی ارشدمقدار 3و
دکتری مقدار  4اختصاد داده می شود.
 -5فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری و اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق به
شرح زیر تدوین می شود:
فرضیه اول :رابطه مداری میان حسابرسان مرد و زن با هم
برابر است.
فرضیه دوم  :قضاوت اخالقی میان حسابرسان مرد و زن با هم
برابر است.
فرضیه سوم :رابطه مداری میان حسابرسان شاغل در بخش
خصوصی و دولتی با هم برابر است.
فرضیه چهارم :قضاوت اخالقی میان حسابرسان شاغل در
بخش خصوصی و دولتی با هم برابر است.
فرضیه پنجم :رابطه مداری میان رتبه های شغلی حسابرسان
با هم برابر است.
فرضیه ششم :قضاوت اخالقی میان رتبه های شغلی
حسابرسان با هم برابر است.
فرضیه هفتم :میان رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسابرسان
رابطه معنی دار وجود دارد.
برای آزمون فرضیه های اول تا چهارم از آزمون مقایسه
میانگین  ،ازمون فرضیه پنجم و ششم از ازمون آنالیز واریانس و
برای تایید یا رد فر ضیه هفتم از رگرسیون الجستیک باینری
استفاده شده است.
 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آمارههای توصیفی تحقیق
جدددول شددماره  2میددانگین رابطدده مددداری و قضدداوت
حسابرسان را به تفکیک جنسیت و محدل اشدتغال حسابرسدان
نشان می دهد .نتایج این جدول بیدانگر ان اسدت کده میدانگین
رابطه مداری و قضاوت اخالقی در دو گروه مردان و زنان و هدم
چنین حسابرسان شاغل در بخش های دولتدی و خصوصدی بده
هم نزدیک هستند .هم چنین جدول شماره  1میانگین رابطده
مداری و قضاوت حسابرسان به تفکیک رتبه شغلی حسابرسدان
را نشان می دهد .نتایج این جدول نیز نشان می دهد میدانگین
رابطه مداری و قضاوت اخالقی در رتبه های مختلف شدغلی بده
هم نزدیک بوده و میانگین ها مساوی است.
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جدول  -1میانگین قضاوت اخالقی و رابطه مداری
قضاوت

رابطه مداری
زن

مرد

رابطه مداری

اخالقی
زن

قضاوت اخالقی

مرد دولتی خصوصی دولتی خصوصی
2/99

2/14 3/91 3/22 2/49 2/69

3/91

3/96

اطمینان  99درصد می تدوان ادعدا نمدود کده میدانگین رابطده
مداری میان حسابرسان مرد و زن با هم برابر اسدت .از ایدن رو،
زنان به اندازه مردان به ایجاد رابطه و پیوند اجتماعی با مدیران
واحد های مورد رسیدگی  ،بده منظدور کسدب کدار حسابرسدی
اعتقاد دارند.
فرضیه دوم :این فرضیه به صورت زیر بیان می شود.

جدول  -2میانگین قضاوت اخالقی و رابطه مداری
رتبه شغلی

رابطه مداری

قضاوت اخالقی

حسابرس

2/42

3/29

حسابرس ارشد

2/96

3/22

سرپرست

2/13

3/99

مدیر

2/42

3/21

شریک

2/49

3/92

فرضیه اول :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0رابطه مداری میدان حسابرسدان مدرد و زن بدا هدم برابدر
نیست.
 =H1رابطه مداری میان حسابرسان مرد و زن باهم برابر است.
با توجه بده جددول شدماره  3چدون سدطح معندی داری
آماره  Fدر سطر اول برابر  31/4درصد و باالی  9درصد اسدت،
لذا فرض برابری واریانس هدا رد نمدی شدود و واریدانس رابطده
مداری میان حسابرسان مرد و زن برابر فرض می شود .بنابراین
برای تایید یا رد فرضیه  H0باید اطالعدات سدطر اول را مدورد
بررسی بیشتر قرار دهیم .از آن جایی کده سدطح معندی داری
دوم در سطر اول نیدز برابدر  93/2درصدد بزرگتدر از  9درصدد
است ،لذا فدرض  H0رد و فرضدیه  H1پذیرفتده مدی شدود و بدا

 = H0قضاوت اخالقی میان حسابرسان مدرد و زن بدا هدم برابدر
نیست.
 =H1قضاوت اخالقی میدان حسابرسدان مدرد و زن بداهم برابدر
است.
با توجه به جدول شماره 4چون سطح معنی داری آماره  Fدر
سطر اول برابر  29/9درصد و باالی  9درصد اسدت ،لدذا فدرض
برابری واریانس ها رد نمی شود و واریانس قضاوت اخالقی میان
حسابرسان مرد و زن برابر فرض می شود .بنابراین برای تاییدد
یا رد فرضیه  H0باید اطالعات سطر اول را مورد بررسی بیشتر
قرار دهیم .از آن جایی که سطح معنی داری دوم در سدطر اول
نیز برابر  92/2درصد بزرگتر از  9درصد است ،لذا فدرض  H0رد
و فرضیه  H1تایید می شود .بنابراین با اطمینان  99درصد مدی
توان ادعا نمود میانگین قضاوت اخالقی میان حسابرسان مرد و
زن با هم برابر می باشد .از این رو می توان اظهدار داشدت کده
زنان در مقایسه با مردان قضاوت اخالقی بیشدتری ندارندد و در
واقع سطح قضاوت اخالقی زنان حسابرس به اندازه حسابرسدان
مرد است.

جدول  -3آزمون مقایسه میانگین رابطه مداری در دو جامعه مردان و زنان
آماره

شرح

F

واریانس ها برابر فرض می شوند.

1/922

سطح
معنی
داری
1/314

واریانس ها برابر فرض نمی شوند.

آماره

درجه

T

آزادی

سطح

فاصله اطمینان 55

تفاوت

تفاوت انحراف

میانگین

استاندارد

-1/619

291

1/932

-1/2996

1/3291

1/4122 -1/9121

-1/992

39/129

1/962

-1/2996

1/3399

1/4913 -1/9996

معنی
داری

درصد
پایین

باال

جدول  -4آزمون مقایسه میانگین قضاوت اخالقی در دو جامعه مردان و زنان
شرح
واریانس ها برابر فرض می شوند.
واریانس ها برابر فرض نمی شوند.

آماره
F

2/222

سطح
معنی
داری
1/299

آماره

درجه

T

آزادی

1/131
1/132

291
32/496

سطح
معنی
داری
1/922
1/924
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تفاوت

تفاوت انحراف

میانگین

استاندارد

1/1423
1/1423

1/1141
1/2999

فاصله اطمینان 55
درصد
پایین

باال

1/4913 -1/3969
1/4912 -1/3929
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فرضیه سوم :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.

فرضیه چهارم :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.

 = H0رابطه مداری میان حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و
دولتی با هم برابر نیست.
 =H1رابطه مداری میان حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و
دولتی باهم برابر است.
با توجده بده جددول شدماره  9چدون سدطح معندی داری
آماره  Fدر سطر اول برابر  44/2درصد و باالی  9درصد اسدت،
لذا فرض برابری واریانس هدا رد نمدی شدود و واریدانس رابطده
مداری میان حسابرسان شداغل در بخدش خصوصدی و دولتدی
برابر فرض می شود .بنابراین برای تایید یا رد فرضدیه  H0بایدد
اطالعات سطر اول را مورد بررسدی بیشدتر قدرار دهدیم .از آن
جایی که سطح معندی داری دوم در سدطر اول نیدز برابدر 6/3
درصد بزرگتر از  9درصد است ،لذا فدرض  H0رد و فرضدیه H1
پذیرفته می شود و با اطمینان  99درصد می توان ادعا نمود که
میددانگین رابطدده مددداری میددان حسابرسددان شدداغل در بخددش
خصوصی و دولتی با هم برابر است . .از این رو می توان گفدت
که حسابرسان شاغل در بخش دولتی در مقایسده حسابرسدان
بخش خصوصی هر دو به یک میزان  ،به ایجداد رابطده و پیوندد
اجتماعی به منظور کسب کار و درآمد بیشتر اعتقاد دارند.

 = H0قضاوت اخالقی میان حسابرسان شاغل در بخش
خصوصی و دولتی با هم برابر نیست.
 =H1قضاوت اخالقی میان حسابرسان شاغل در بخش خصوصی
و دولتی باهم برابر است.
با توجه به جدول شماره  6چون سطح معنی داری آماره F
در سطر اول برابر  99/9درصد و باالی  9درصد است ،لذا فرض
برابری واریانسها رد نمیشود و واریانس قضاوت اخالقی میدان
حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی برابر فدرض مدی
شود .بنابراین برای تایید یا رد فرضیه  H0باید اطالعدات سدطر
اول را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم .از آن جدایی کده سدطح
معنی داری دوم در سطر اول نیز برابر  23/1درصد بزرگتر از 9
درصد است ،لذا فدرض  H0رد و فرضدیه  H1تاییدد مدی شدود.
بنابراین با اطمینان  99درصد مدی تدوان ادعدا نمدود میدانگین
قضاوت اخالقی میان حسابرسان شداغل در بخدش خصوصدی و
دولتی با هم برابر می باشد .لذا مدی تدوان نتیجده گرفدت کده
سطح رعایت اخال در اراهه قضداوت در حسابرسدان شداغل در
بخش دولتی در مقایسه با حسابرسان بخدش خصوصدی بیشدتر
نیست و قضاوت اخالقدی در هدر دو گدروه حسابرسدان بخدش
دولتی و خصوصی در یک سطح قرار دارد.

جدول  -5آزمون مقایسه میانگین رابطه مداری در دو جامعه حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی
شرح
واریانس ها برابر فرض می شوند.

آماره
F

1/992

سطح
معنی
داری
1/442

واریانس ها برابر فرض نمی شوند.

سطح

آماره

درجه

T

آزادی

2/962

291

1/163

2/911

49/441

1/129

معنی
داری

فاصله اطمینان 55

تفاوت

تفاوت انحراف

میانگین

استاندارد

1/9394

1/1994

2/2123 -1/1319

1/9394

1/1991

2/2399 -1/1631

درصد
پایین

باال

جدول  -6آزمون مقایسه میانگین قضاوت اخالقی در دو جامعه شاغل در بخش خصوصی و دولتی
شرح
واریانس ها برابر فرض می شوند.
واریانس ها برابر فرض نمی شوند.

8

آماره
F

1/131

سطح
معنی
داری
1/999

سطح

آماره

درجه

T

آزادی

-1/343

291

1/231

-1/342

49/961

1/234

معنی
داری

سال پنجم  /شماره بیستم /زمستان 5931

فاصله اطمینان 55

تفاوت

تفاوت انحراف

میانگین

استاندارد

-1/1641

1/2962

1/3141 -1/4314

-1/1642

1/2929

1/3233 -1/4429

درصد
پایین

باال

اثر رابطه مداري بر قضاوتهاي اخالقي حسابرسان  /میالد وهاب زاده گردرودباري و بهمن بنيمهد

فرضیه پنجم :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0رابطه مداری میان رتبه های شغلی حسابرسان با هم برابر
نیست.
 =H1رابطه مداری میان رتبه های شغلی حسابرسان باهم برابر
است.
با توجه به جدول شماره  2چون سطح معنی داری
آماره  Fبرابر  62/2درصد و باالی  9درصد است ،لذا فرض H0
رد و فرضیه  H1تایید می شود و با اطمینان  99درصد می
توان ادعا نمود رابطه مداری میان رتبه های شغلی حسابرسان
با هم برابر است .به بیان دیگر در همه سطوح حسابرسی ،
اعتقاد بر آن است که کسب درآمد در حرفه حسابرسی بدون
رابطه امکان پذیر نیست.
فرضیه ششم :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0قضاوت اخالقی میان رتبه های شغلی حسابرسان با هم
برابر نیست.
 =H1قضاوت اخالقی میان رتبه های شغلی حسابرسان باهم
برابر است.
با توجه به جدول شماره  9چون سطح معنی داری آماره F
برابر 42/2درصد و باالی  9درصد است ،لذا فرض  H0ردو
فرضیه  H1تایید می شود و با اطمینان  99درصد می توان ادعا
نمود قضاوت اخالقی میان رتبه های شغلی حسابرسان با هم
برابر است .به عبارت دیگر حسابرسان در سطوح مختلف

حسابرسی  ،به ش کلی مشابه و یکسان اخال
قضاوت رعایت می کنند.

را در انجام

فرضیه هفتم :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0میان رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسابرسان رابطه
معنی دار وجود ندارد.
 = H1میان رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسابرسان رابطه
معنی دار وجود دارد.
برای آزمون این فرضدیه از رگرسدیون الجسدتیک بداینری
استفاده شده است .در جدول شماره  ، 9نتایج این ازمون نشان
داده شده است .در این جدول  ،مقدار سطح معنی داری متغیر
مستقل رابطه مداری برابر سده دهدم درصدد یعندی کمتدر از 9
درصد است .بنابراین در سطح اطمینان  99درصد ،بدین متغیدر
مستقل یعنی رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسدابرس رابطده
معنی دار وجود دارد .از اینرو فرض صفر آماری  H0رد و فرض
مقابل آن یعنی فرض  H1را می توان تاهید نمود .به بیان دیگدر
 ،هرچه رابطه مداری افزایش یابد  ،احتمدال آن کده حسدابرس
قضاوت غیر اخالقی نماید نیز افزایش می یابد .هم چنین نتدایج
نشان می دهد که متغیرهای جنسیت  ،تحصیالت  ،رتبه شغلی
و محل اشدتغال حسدابرس رابطده ای معندی داری بدا قضداوت
اخالقددی حسددابرس ندارنددد .دلیددل ایددن موضددوع آن اسددت کدده
میانگین رابطه مداری و قضاوت اخالقی با توجه بده جنسدیت ،
محددل اشددتغال و رتبدده شددغلی بددا هددم برابددر اسددت .از ایددن رو
متغیرهای کنترل با متغیر وابسته رابطه معنی داری ندارد.

جدول  -7آزمون مقایسه میانگین قضاوت اخالقی با توجه به رتبه شغلی حسابرسان
سطح معنی داری
1/622

آماره F

1/624

میانگین مربعات
2/639
1/419

درجه آزادی
4
292
292

مجموع مربعات
6/992
494/211
461/621

مدل
رگرسیون
باقیمانده
جمع

جدول  -8آزمون مقایسه میانگین قضاوت اخالقی با توجه به رتبه شغلی حسابرسان
سطح معنی داری

آماره F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

1/422

1/994

1/929
1/994

4
292

3/921
299/296

رگرسیون
باقیمانده

292

299/219

جمع
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جدول  –5نتایج رگرسیون الجستیک
متغیر ها

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره والد

درجه آزادی

سطح معنی داری

ضرایب مورد انتظار

عرض ازمبدا

-4/642

2/944

9/199

2

1/113

1/121

جنسیت

-1/639

1/492

2/241

2

1/292

1/931

محل اشتغال حسابرس

1/116

1/949

1/221

2

1/629

2/194

تحصیالت

-1/292

1/423

1/119

2

1/692

1/919

رتبه ی شغلی
رابطه مداری

1/319
1/916

1/112
1/221

1/323
9/991

2
2

1/213
1/113

2/361
2/699

 = 29/1درصد پیش بینی مدل

 9/1درصد=ضریب تعیین کاکس-اسنل

هم خطی میان متغیرهای مستقل مدل
کنترل را نشان می دهد  .همبستگی میان متغیرهای
مذکور زیر  91درصد و ناچیز است بنابراین می توان جدول
شماره  21نتایج مر بوط به هم خطی میان متغیرهای مستقل
و گفت که هم خطی شدید میان متغیرهای مستقل و کنترل
در این تحقیق وجود ندارد.
جدول  -11هم خطی میان متغیرهای مستقل و كنترل
متغیرها

رابطه
مداری

رابطه مداری

2

رتبه

محل

شغلی

خدمت

1/119 -1/126 -1/149

1/242

جنسیت تحصیالت

جنسیت
تحصیالت

-

2
-

1/191
2

رتبه شغلی

-

-

-

-1/292 1/166
1/119 1/392
2

1/164

 -7نتیجه گیری و بحث
این مقالده رابطده مدداری و تداثیر آن بدر قضداوت اخالقدی
حسابرس را مورد مطالعه قرار داد .رابطه مداری یعنی اسدتفاده
از روابط دوستانه و شخصی ،فامیلی و سیاسی در یدک فعالیدت
اقتصادی به منظور کسب هر چه بیشدتر مندافع شخصدی .ایدن
موضوع بر اسداس نظریده پیونددهای اجتمداعی قابدل تفسدیر و
توصیف است .این نظریه می گوید وجود ارتباطدات اجتمداعی ،
منجر به تسهیم اطالعات میان افراد شده و اعتماد میان آن هدا
را افزایش می دهد .از این رو  ،ساختار شدبکه هدای اجتمداعی،
منبع مهمی در دسترسی به فرصت های شغلی جدید و فعالیت
اقتصادی محسوب می شود .نتایج تحقیقات گذشته بر این نکته
تاکید دارند که رابطه مداری و وجود ارتباطات اجتماعی میان
حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت کار حسابرس را کداهش
دهد .اما از سوی دیگر  ،برخی دیگر از تحقیقات نیز نشدان داده
اند این موضوع باعر ارتقای کیفیت حسابرسی می شود.

11

Sig= 1/111

Chi-square= 26/344

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنی دار و
مستقیم میان قضاوت های اخالقی حسابرسان و رابطه مداری
وجود دارد .به بیان دیگر  ،هر چه تمایل به رابطه مداری در
حسابرسان بیشتر باشد احتمال آن که حسابرس قضاوت غیر
اخالقی از خود بروز دهد نیز افزایش می یابد .این یافته با نتایج
تحقیق فان و همکاران  )1121( 9مطابقت دارد .آن ها نشان
دادند که تمایالت رابطه مداری در حسابرسان چینی باال بوده و
ارتباط معنی دار میان رابطه داری مداری و قضاوت و تصمیم
گیری حسابرسان وجود دارد .هم چنین نتایج مقاله حاضر را
می توان با نتایج تحقیق یوهن وچن  )1124( 21همسو دانست.
آن ها در پژوهش خود نشان دادند رابطه مداری یک عامل مهم
و موثر بر استقالل حسابرس است.
هم چنین نتایج بیانگر آن بود که سطح رابطه مداری و
قضاوت اخالقی درمیان حسابرسان شاغل در بخش های
خصوصی و دولتی ،حسابرسان زن و مرد و رتبه های شغلی
حسابرسی با هم برابر است.
دستاوردها و ارزش افزوده ی نتایج مقاله بیانگر این
موضوع است که بر اساس نظریه پیوندهای اجتماعی  ،رابطه
مداری یک عامل مهم و اثر گذار در قضاوت اخالقی حسابرسان
است .به عبارت دیگر افزایش رابطه مداری و ارتباطات اجتماعی
باعر می شود تا قضاوت غیر اخالقی حسابرسان افزایش یابد.
به عقیده نویسندگان مقاله ،با نظارت بر پیوندها و ارتباطات
اجتماعی از طریق تدوین قوانین مناسب در سطح جامعه ،می
توان رعایت ارزش های اخالقی مانند قضاوت اخالقی را در
میان حسابرسان ارتقاء داد .این موضوع باعر خواهد شد تا
کیفیت حسابرسی نیز بهبود یابد.
این تحقیق نشان داد فرهنگ رابطه مداری به عندوان یدک
عامل تاثیرگذار در رواب ط بدین حسدابرس و صداحبکار در بدازار
حسابرسی کشور محسوب می شود .حسابرسان به منظور حفظ
روابط با صاحبکار سعی می کنند که قضاوت خود را منطبق بدا
روابط خود با صاحبکار انجام دهند .این موضوع بیانگر آن اسدت
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که ارتباطات و پیوندهای اجتماعی مدی تواندد تداثیر منفدی بدر
کیفیت حسابرسی بگذارد .بنابراین به قدانون گدذاران در حرفده
حسابرسددی پیشددنهاد مددی شددود بدده منظددور ارتقددای کیفیددت
حسابرسی راه کارهای مناسدبی را تددوین نمایندد تدا قضداوت
حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی کمتر تحت تاثیر رابطه
مداری قرار گیرد.
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