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چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تاثیر اخالق حرفه ای حسابرس بر کیفیت و بهبود کارایی امور حسابرسی می باشد .تحقیق
حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی از نوع همبستگی می باشد و از نظر نحوه گردآوری داده های تحقیق توصیفی می باشد و از نظر
زمان گردآوری داده ها ،مقطعی به حساب می آید .جامعه آماری تحقیق ،کلیه حسابداران عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
می باشد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده  151نفر از آنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب می نماییم .ابزار
گرداوری داده ها ،پرسشنامه می باشد .در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته کارایی حسابرسی (  11سوال ) و
پرسشنامه استاندارد اخالق حرفه ای حسابرسان ( 23سوال ) برگرفته از تحقیق صالحی (  ) 1235استفاده شده است .پرسشنامه
اخالق حرفه ای حسابرس ،مولفه های رفتار حرفه ای ،صداقت و درستکاری ،عملکرد حرفه ای ،استقالل و بی طرفی ،رازی
داری حسابرس را ارزیابی می نمایند .تحلیل دادههای تحقیق در نرم افزار  spssنسخه  32صورت گرفته است که آزمون های
انجام شده در سطح خطای  5درصد بوده است .نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که رفتار حرفه ای و صداقت
حسابرسی تاثیر معناداری بر بهبود کارایی حسابرسی ندارد اما عملکرد حرفه ای و استقالل و رازداری حسابرس تاثیر معنادار
مثبتی بر بهبود کارایی حسابرسی دارد و رازداری با بیش از  21درصد قدرت پیش بینی گری بیش از سایر مولفه های اخالق
حرفه ای ،کارایی حسابرسی را پیش بینی می کند .رعایت اخالق حرفه ای نقش موثری بر بهبود کیفیت و انجام حسابرسی
دارد و در نتیجه باعث افزایش دقت ،کیفیت صورت های مالی و بهبود کارایی حسابرسی خواهد شد.
واژههای کلیدی :اخالق حرفه ای ،حسابرس ،حسابرسی ،کارایی ،صداقت و درستکاری ،رازداری ،استقالل
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 .9مقدمه
شیوه و روشهای حسابداری در حمایت از نظام اقتصادی در سطح جهانی بسیار ضروری است ،زیرا اطالعات را تولید می کند
که در تصمیم گیری های مختلف ذینفع کمک می کند .بنابراین ،سیستم اقتصادی سالم نیازمند متخصصان حسابداری متعهد
به ارزشهای اخالقی و اخالقی می باشد[  .] 1هر گونه رفتار غیر اخالقی در عمل حسابداری به هر طریقی موجب شکست در
نظام اقتصادی خواهد شد .با این حال ،شرکت های متعددی که یکپارچه می شوند یا سیستم اقتصادی را ادغام یا یکپارچه
کرده اند ،حسابداری حرفه ای کامل را به دلیل اثربخشی حکومت ،کیفیت تولید اطالعات و اعتبار حسابرسی جایگزین می
شوند[  .] 3تقلب منجر به عدم اعتماد به اطالعات حسابداری  /مالی می شود ،که به بحث در مورد آموزش اخالقی در حسابداری
منجر می شود ،این مسئله باعث انجام اقداماتی در راستای بهبود رویه های مورد استفاده در مواجهه با معضالت اخالقی می
گردد [  .]2بنابراین ،یکی از نگرانی های اصلی در رابطه با متخصصان حسابداری ،ارتقاء استدالل و رفتار اخالقی است [ .] 2
آموزش اخالق به عنوان جایگزینی برای ارتقاء آگاهی اخالقی و تصمیم گیری پیشنهاد شده است [ ، ] 5و نوعی پادزهر ضروری
برای شیوه های حسابداری بد است .گرچه آموزش اخالقی در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است ،در اغلب دوره های
حسابداری ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است [ .] 3مقوله اخالق و عمل کردن به اخالق
حرفه ای ،از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر صداقت و توانایی حسابداران برای جلب
اعتماد عمومی تأثیر دارد .به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخالقی میتواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود [  ،] 7در
ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان ،فساد و رسوایی های مالی رخ داده و دامنه گیر حسابرسان بوده است که این مسئله
منجر شده است که اخالق حرفه ای حسابرسان مورد تردید قرار گرفته گردد و اعتبار آنان در معرض خطر واقع شود .وجود
رفتار اخالقی برای شغل حسابرسی الز م به شمار می آید بطورری که نیاز اساسی برای جلب اعتماد استفاده کنندگان خدمات
می باشد .دلیل این موضوع این است که خدمات مزبور در ارائه صورت های مالی نیازمند صداقت و عینیت می باشد [ ] 1
موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و بکارگیری مدیریت اخالق می باشد .اخالق س ازمانی از اعتماد آفرینی سروع می شود [ .] 3
 -9-9اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
ماهیت کار انجام شده توسط حسابداران و حسابرسان نیاز به سطح باالیی از اخالق دارد .سهامداران ،سهامداران بالقوه ،و دیگر
کاربران از اطالعات صورتهای مالی برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری استفاده کنند .شناخت اخالق می تواند
حسابداران و حسابرسان را برای غلبه بر معضالت اخالقی کمک کند ،همچنین به آنها برای انتخاب صحیح کمک می کند ،اگر
چه ممکن است به نفع شرکت نباشد ،اما برای سرمایه گذاران و ذینفعانی که از این اطالعات استفاده می کنند ،مفید است.
حساسیت نقش حسابداری نیاز به تدوین و تبیین آیین رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری و رفتار حرفه ای فعاالن آن را به
وضوع روشن می -سازد .نقش و وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفهای در قبال جامعه ایجاب میکند که آنان اصول عمومی
اخالق حسنه را در همه جنبه ها رعایت و به آیین رفتار حرفهای منسجمی پایبند باشند تا پذیرش اعتبار و احترام اجتماعی را
که الزمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است ،بدست آورن[  .] 11کسب و کار امروز نیازمند تعامالت اجتماعی و رعایت
مالحظات اخالقی است و الزام تحصیل سود ،فعالیتهای غیر اخالقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه
نمی نماید .اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر ،به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانه های
عمومی بوده است.حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخالق حرفهای را شروع کرده است.
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برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است .جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه
دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند .از این رو اطالعات ارائه شده
توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد ،قابل اتکا ،واقعی و بیغرضانه باشد ،پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط
و صالحیت حرفه ای باشند ،بلکه باید از درجه باالیی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای
از مهمترین داراییهای آنها باشد .در نتیجه اخالق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه
دارند اهمیت زیادی دارد و همچنین وفاداری اعضای حرفه به آیین نامه رفتار حرفهای ،الزمهی بقای هر حرفه است[ .] 11
 -9-2مبانی نظری تحقیق
اولین بار اصطالح اخالق در حسابداری توسط لوکا پاچیولی در سال  1322مطرح گردید که تا قبل از آن ،استانداردهای
اخالقی از طریق گروه های دولتی ،سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل توسعه یافته است .نتیجه کار این گروه های
مختلف حسابداری منجر به ایجاد کدهایی در زمینه اخالق شده است .حسابداران باید این منشور اخالقی که توسط تشکل
حرفه ای که در آن عضو هستند رعایت کنند .ویژگی های جهان در پایان هزار دوم میالدی ،اهمیت نقش حسابداری در
اقتصاد و بروز مسائل اخالقی در رفتار بنگاههای تجاری را موجب گردید تا ضرورت بازنگری در استانداردهای فنی و رفتار
حرفه ای پدید آمد .در سال  ، 1373اندیشه هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در هشتمین کنگره بین المللی
حسابداری مطرح و متعاقب آن ،کمیته همکاری های بین المللی حرفه ای حسابداری کار تدوین استاندارد های بین المللی
حسابداری را بر عهده گرفت .سپس در سال  1377فدراسیون بین المللی حسابداران با شرکت  32انجمن از  23کشور ،فرآیند
هماهنگ سازی در حسابد اری حرفه ای را در دستور کار خود قرار داد و برای رویه ها و ضوابط حسابداری ،قواعد جهانی
پیشنهاد کرد .علیرغم تالش های صورت گرفته و پیشرفت های چشمگیر علمی و فنی ،بروز مسائل اخالقی بنگاههای تجاری در
دو دهه اخیر موجب گردید تا اعتماد جامعه جهانی به توانایی حرفه ح سابداری و حسابرسی در حفظ منافع سرمایه گذاران
کاهش یابد و استمرار رفتارهای غیراخالقی نشان داد که اصول اخالقی در حرفه حسابداری و حسابرسی فراتر از رعایت قواعد
فنی است .بدین ترتیب ضرورت رعایت اخالق بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت و فدراسیون بین المللی حسابداران به کمیته
ای ماموریت داد تا نسبت به تهیه آیین رفتار حرفه ای اقدام نماید .بدین صورت این آیین نامه در سال  1333تدوین و به
عنوان یک الگوی اخالقی مورد استفاده قرار گرفت[ .] 13
عدم رعایت اخالق حرفه ای حسابرسان موجب ناکافی بودن استانداردهای بین المللی حساب داری شده است .تعهد حسابرسان
به استانداردهای حسابرسی و قواعد اخالق رفتار حرفه ای ،با پرسنل متخصص و دارای صالحیت علمی بر کیفیت حسابرسی
تاثیر مثبت دارد .موسسات حسابرسی با رعایت معیارهای کنترل کیفیت و حفظ استقالل حسابرسان خود باعث بهبود خدمات
ارائه شده توسط ح سابرسان می شوند .همچنین رابطه مثبتی بین استقالل ،عینیت ،صداقت و صالحیت حسابرسان و کیفیت
حسابرسی وجود دارد [  .] 12افزایش اعتبار حرفه حسابرسی موجب مراقبت از منافع حسابرسانف توسعه آرامش و اعتماد به
نفس برای استفاده کنندگان ،اجرای شرایط قانونی برای استفاده از دانش و تخصص حسابرس و استقالل حسابرس در محل
کار می باشد [ .] 12
اصول اساسی رفتار حرفه ای را می توان در راستی ،صداقت ،عینیت ،بازدهی ،مراقبت حرفه ای ،محرمانه بود ن اطالعات ،رفتار
حرفه ای و استقالل دانست [  .] 15البته برخی از محققان شش اصل دیگر را نیز معرفی کردند :پاسخگویی ،رفاه عمومی،
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عینیت ،استقالل ،صداقت ،مراقبت حرفه ای و توسعه ماهیت خدمات [  .] 12حسابرس باید صداقت ،راستی را در تمام روابط
حرفه ای خود رعایت نماید و این مستلزم این است که گزارش او ،تحریف نشده باشد و دارای تضاد منافع نباشد و از طرفی در
ق ضاوت ،نباید تحت تاثیر محیط ،افکار و نظریات افراد سودجو باشد [  .] 12انجام این کار با صداقت تمام موجب بهبود اعتماد
افکار عمومی خواهد شد [ .] 13حسابرس باید مهارت و دانش حرفه ای و تخصص الزم را برای انجام خدمات حرفه ای دقیق و
مناسب و مطابق با استانداردهای حرفه ای دارا باشد[  .] 15حسابرس باید تمامی شرایط عادی و غیرمعمول را با دقت در نظر
بگیرد و از هر گونه شک و تردید و نگرانی خودداری نماید .در راستای انجام این مسئولیت ،داشتن مدارک حرفه ای علمی -
عملی ضروری می باشد [  . ] 12حسابرس باید در نگهداری اطالعات را ز دار باشد و محتوای اطالعات خود را افشا ننماید[ .] 15
پیروی از استانداردهای حرفه ای فنی و اخالقی جزو الزامات مراقبت حرفه ای یک حسابرس محسوب می شود و داشتن این
ویژگی موجب می گردد که کیفیت خدمات بهبود یابد[.] 13
-9-3یشینه تحقیق
بیرجندی و همکاران [  ] 17در پژوهشی به بررسی تاثیر اخالق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس انجام دادند .در این
تحقیق برای ارزیابی اخالق حرفه ای از پنج مولفه اصول و ضوابط حرفهای ،استقالل و بیطرفی ،رازداری ،درستکاری و صداقت
و صالحیت و مراقبت حرفهای استفاده شده است .نتایج نشان داد که هر پنج مولفه اخالق حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس
تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بیشترین تاثیر مربوط به مولفه صالحیت و مراقبت حرفهای می باشد بنابراین ،موسسات
حسابرسی باید به افزایش دانش و مهارت حرفهای کارکنان موسسه خود بهمنظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و
تصمیمگیریها توجه ویژه نمایند.
دریایی و عزیزی [  ] 11در پژوهش خود با عنوان رابطه اخالق ،تجربه و صالحیت حرفهای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با
توجه به نقش تعدیلکننده شک و تردید حرفهای ) نشان دادند که متغیر شک و تردید حرفهای را به عنوان یک متغیر تعدیلگر
و تاثیرگذار بین اخالق ،تجربه و صالحیت حرفهای و کیفیت حسابرسی ،نشان میدهد.

عامل ریاضیت کش و همکاران [  ] 13در پژوهش خود به پیش بینی مدیریت دانش از طریق اخالق حرفه ای پرداخته اند .نتایج
حاصل نشان داد که اخالق حرفه ای به طور مثبت و معنادار مدیریت دانش را پیش بینی می کند و همچنین نتایج به طور
اخص نشان دهنده این است که بین ابع اد اخالق حرفه ای (نگرش ارزشی ،دیدگاه مسووالنه ،احساس همکاری و مالکیت و
رازداری) و ابعاد مدیریت دانش (کسب دانش ،ذخیره دانش ،توسعه دانش و به کارگیری دانش) رابطه معنادار و مثبتی وجود
دارد.
آزادی و کیامهر [  ] 31در تحقیقی با عنوان ویژگی های کیفیت حسابرسی همراه با تردید حسابرس نشان دادند که ویژگی
تردید (تجربه حسابرس ،اخالق حسابرس ،صالحیت حسابرس و شک و تردید حرفه ای) بر کیفیت حسابرسی است.
روستایی و نعمت الهی [ ] 31در تحقیقی با عنوان تاثیر اخالق حرفه ای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی نشان دادند که کیفیت
حسابرسی شامل حساب رسی صورت های مالی است به طوری که مطابق ب ا استاندارد های حسابداری تهیه شود و اطمینان
معقول ،از صورت های مالی حسابرسی شده ارائه دهد و افشای آن مطابقا اصول پذیرفته شده حسابداری و عاری از هر گونه
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تحریف ،اشتباه و تقلب باشد .نتایج نیز نشان می دهد با توجه به اهمی ت موضوع حسابرسی ،اخالق به عنوان بهترین عامل در
کیفیت مورد تایید قرار می گیرد و اخالق حرفه ای می تواند بر کیفیت حسابرسی اثر گذار باشد
کریمی و نونهال نهر [  ] 33در پژوهشی با عنوان ارتباط بین ویژگی های اخالقی حسابرسان ،کیفیت حسابرسی و تردید گرایی
حسابرس

نشان دادند خالق×حرفه×ای ،شایستگی×و تجربه×حسابرس×بر×کیفیت×حسابرسی×تاثیر مثبت× دارد.

ویژگی×تردیدگرایی×حسابرس×بر×کیفیت×حسابرسی×تاثیر×دارد همچنین ،تردیدگرایی×حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر
رابطه بین اخالق×حرفه×ای×حسابرس ×با×کیفیت×حسابرسی ،تاثیر ندارد .ویژگی×تردیدگرایی×حسابرس بر رابطه بین
شایستگی× حسابرس×با×کیفیت×حسابرسی نقش مثبتی دارد .همچنین× ،تردیدگرایی×حسابرس بر رابطه بین
تجربه×حسابرس×با×کیفیت× حسابرسی نقش منفی دارد.

رحیمی کاکلکی و همکاران [  ] 32در پژوهشی به بررسی رعایت مؤلفه های اخالق حرفه ای توسط اعضاء جامعهی حسابداران
رسمی با تأکید بر ویژگی های فردی و اجتماعی پرداختند .نتایج نشان داد که سازههای فردی سن و جنسیت اعضای جامعه
حسابداران رسمی بر رعایت مؤلفه های اخالق حرفهای شامل بی طرفانه بودن ،رفتار حرفهای ،صالحیت و مراقبت حرفهای،
انسجام و وحدت رویه ،رازداری تأثیر دارند.
صالحی در تحقیق خود [  ] 1به بررسی رابطه اخالق حرفه ای و کیفیت حسابرسی پرداخت که نتایج تحقیق نشان داد که تعهد
حسابرس به یکپارچگی و صداقت ،استقالل حسابرس و بی طرفی حرفه ای او ،تعهد حسابرس به رفتار حرفه ای در حرفه
حسابرسی ،تعهد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفه ای حسابرس بر کیفیت حس ابرسی اثر مثبت و معنادار دارد.
احدی نژاد [  ] 32به بررسی رابطهی ویژگی های اخالق حرفه ای حسابرس (صداقت و درستکاری ،استقالل و بیطرفی ،صالحیت
حرفه ای ،رفتار حرفه ای و رازداری) با کیفیت حسابرسی پرداخت .جامعه مورد بررسی شامل حسابداران رسمی ایران می
باشد و با توجه به جدول مورگان حجم نمونه  333نفر تعیین شد که بین آنان پرسش نامه توزیع گردید .نتایج نشان داد که
بین ویژگی های اخالق حرفه ای حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه ی معنی دار و مستقیم وجود دارد.
نیکو مرام و همکاران [  ] 3در تحقیق خود نشان دادند اطالعات حسابداری مدیریت ،تمامی ویژگیهای کیفی اطالعات
حسابداری مدیریت را دارد  .از بین این ویژگی ها ،از نقطه نظر پاسخ دهندگان و بر اساس نسبت مشاهدات ،ویژگی مربوط
بودن نسبت به سایر ویژگیهای کیفی نسبت مشاهدات باالتری(دامنه گسترده تر) دارد و بترتیب ،صحیح بودن ،کامل بودن و به
موقع بودن ویژگیهایی هستند که بر اساس دامنه گستردگی آنها در اطالعات حسابداری مدیریت وجود دارد .اخالق حرفه ای
حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت
اخالق حرفه ای در واحدهای مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتورهای موثر می باشد .در بین ابعاد اخالق حرفه ای
حسابداران

مدیریت،

شایستگی

و

صالحیت

حرفه

ای

حسابداران

مدیریت

بیشترین ،سپس عینیت و بی طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری مدیریت دارند.
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اندره فیل و همکاران [  ] 1 3در تحقیقی به بررسی اخالق حرفه ای در دانشجویان حسابداری پرداختند ،آنان معتقدند که
رعایت اخالق حرفه ای در شغل حسابداری از دیدگاه دانشجویان حسابداری خیلی مهم می باشد.
اندریس و همکاران [  ] 7در پژوهشی به بررسی تأثیر اخالق ،تجربه و صالحیت بر کیفیت حسابرسی با تردید حرفه ای حسابرس
به عنوان متغیر میانجی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه
بین اخالق حرفه ای و تجربه و کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد
انوفه و همکاران [ ] 31در پژوهشی به بررسی نقش اخالق حرفه ای در بهبود تردید حرفه ای حسابرس پرداختند .یافته های
پژوهش آنها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین اخالق حسابداری و تردید حرفهای حسابرس وجود دارد و اخالق حرفه
ای نقش بسیار مهمی در بهبود تردید حرفه ای حسابرسان دارد.
اراکا و اکبجه [  ] 17به بررسی تأثیر اخالق حرفه ای حسابداران بر کیفیت حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
اخالق حرفه ای حسابداران تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد.
-9-4چارچوب نظری
رفتار حرفه ای نشان دهنده مجموعه ای از قوانین و فضایل اخالقی است و این قوانین اخالقی برای وجود و تداوم حرفه ضروری
هستند .لذا با توجه به اهمیت اخالق و رفتارحرفه ای ،و برای توانمندسازی افراد حرفه به انجام کار خود به طور کامال صادقانه،
بی عیب و صحیح ،سازمان دهندگان حرفه حسابرسی ،قوانین ،مقررات و اصول رفتار حرفه ای را وضع کردند .این قوانین به طور
معمول شامل صداقت ،راستی ،وفاداری ،احترام ،احساس مسئولیت و نگرانی برای منافع دیگران ،احتیاط ،عدالت و پایبندی به
قوانین و مقررات هستند .حسابرسان نیز مانند حرفه های دیگر نیاز به این اصول و یا بیشتر از آن دارند چرا که نتایج کار آنها
مشتریان ،جامعه خود و دیگران را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین ،آنها باید به قوانین اخالق و رفتار حرفه ای ،به منظور تاثیر
سازنده آنها ،متعهد باشند .وجود رفتار اخالقی برای حرفه حسابرسی ضروری است .رفتار اخالقی نیازی اساسی برای جلب اعتماد
استفاده کنندگان خدمات میباشد ،.که این خدمات نیازمند صداقت و عینیت در ارائه صورتهای مالی هستند .مطالعات انجام
شده در مورد سقوط شرکت انرون و حسابرسان آن(شرکت آرتور اندرسون) نشان داد که دلیل آن استانداردهای بین المللی
حسابداری ناکافی و یا استانداردهای حسابرسی نبود ،دلیل اصلی عدم رعایت اخالق حرفهای خود آنها بود [ .]31
تعهد حسابرسان به استانداردهای حسابرسی و قواعد رفتار حرفه ای ،با پرسنل متخصص و دارای صالحیت علمی ،بر کیفیت
حسابرسی تاثیر مثبت دارد .موسسات حسابرسی با رعایت معیارهای کنترل کیفیت و حفظ استقالل حسابرسان خود باعث
بهبود خدمات ارائه شده توسط حسابرسان میشوند .همچنین رابطه مثبتی بین استقالل ،عینیت ،صداقت و صالحیت
حسابرسان ،و کیفیت حسابرسی وجود دارد.
هدف اصول رفتار حرفه ای در حسابرسی ،باال بردن اعتبار حرفه حسابرسی ،توسعه همکاری میان حسابداران و حسابرسان،
مراقبت از منافع حسابرسان ،توسعه آرامش و اعتماد به نفس برای استفاده کنندگان ،اجرای شرایط قانونی برای استفاده از دانش
و تخصص حسابرس و استقالل حسابرس در محل کار میباشد .اصول اساسی رفتار حرفه ای شامل این موارد میباشد :راستی،
صداقت ،عینیت ،بازدهی ،مراقبت حرفهای ،محرمانه بودن اطالعات  ،رفتار حرفهای ،استقالل [  . ] 15همچنین محققان شش
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اصل را که باید در حسابرس وجود داشته باشد را چنین بیان کردند که شامل :پاسخگویی ،رفاه عمومی ،عینیت ،استقالل،
صداقت ،مراقبت حرفهای و توسعه ماهیت خدمات است.
حسابرس باید صداقت و راستی را در تمام روابط حرفه ای خود رعایت کند  .این مستلزم آن است که نام او در هیچ گزارش
تحریف ،گزارش گمراه کننده،گزارش آماده شده با سهل انگاری و گزارش ناقص نیامده باشد .الزمه این داشتن صداقت،
درستکاری ،انصاف و اعتماد میباشد .در هنگام دادن گزارش ،حسابرس باید با توجه به شواهد بدست آمده اظهارنظر کند و عاری
از تضاد منافع باشد ،و قضاوت حرفه ای او نباید تحت تاثیر دیگران قرار گیرد(گردون  1و همکاران .) 3113 ،برای ایجاد اعتماد به
حسابرس توسط افکار عمومی ،حسابرس باید تمام مسئولیتهای حرفه ای را با نهایت صداقت انجام دهد[ .]13حسابرس باید
مهارت و دانش حرفه ای و تخصص الزم را برای انجام خدمات حرفه ای دقیق و مناسب و مطابق با استانداردهای حرفهای دارا
باشد [ .] 15
حسابرس باید اطالعات کاری خود را محرمانه نگه دارد ،و باید چنین اطالعاتی را به هیچ عنوان به جز در موارد ،مورد نیاز قانون
برای اختالفات حقوقی ،گزارش به سازمانهای ذی صالح مربوط در صورت نقض قانونی ،به عنوان یک نیاز حرفه ای در پاسخ به
الزامات اخالقی ،در زمانهای مورد نیاز برای حفاظت از منافع حسابرس ،و در مورد کنترل کیفیت و بررسی دقیق افشا نکند[ 15
] .مراقبت حرفه ای مستلزم این است که حسابرس از استانداردهای حرفه ای فنی و اخالقی پیروی کند و تالش نماید که
مسئولیتهای حرفه ای خود به بهترین شکل ممکن انجام دهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد .از این رو حسابرس ملزم به
پیروی از رفتار حرفه ای در پاسخ به نیازهای حرفه ای صادر شده توسط مراجع ذی ربط میباشد .حسابرس باید از انجام هر گونه
رفتاری که ممکن است حرفه و تخصص او را زیر سوال ببرد یا با عدم استفاده از روشها و قوانین و یا اغراق در معرفی خدمات
ارائه شده توسط او به بدنام کردن حرفه یا حسابرسان دیگر بی انجامد ،خودداری کند[  .] 15رفتار حرفه ای همچنین نیازمند
این است که حسابرس جانشین برای قبول یا رد قرارداد مشتری با حسابرس قبلی ارتباط برقرار کند.
در مطالعه ای رعایت مؤلفه های اخالق حرفهای شامل بی طرفانه بودن ،رفتار حرفهای ،صالحیت و مراقبت حرفهای ،انسجام و
وحدت رویه ،رازداری مورد بررسی قرار گرفته است[  .] 11در تحقیق دیگری نشان داده شد که مولفه هایی چون تعهد
حسابرس به یکپارچگی و صداقت ،استقالل حسابرس و بی طرفی حرفه ای او ،تعهد حسابرس به رفتار حرفه ای در حرفه
حسابرسی ،تعهد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفه ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد[  .] 1در پژوهشی دیگر،
ویژگیهای اخالق حرفه ای حسابرس (صداقت و درستکاری ،استقالل و بیطرفی ،صالحیت حرفه ای ،رفتار حرفه ای و رازداری)
با کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین ویژگی های مذکور و کیفیت حسابرسی
بوده استدر تحقیقی دیگر نیز نشان داده شده است که مولفه هایی چون  ،تجربه و صالحیت از حسابرسان بر کیفیت
حسابرسی تاثیرگذار می باشد بنابراین بنظر می رسد که اخالق حرفه ای و مولفه های آن بر کیفیت حسابرسی و کارایی آن
تاثیرگذار است .لذا در این تحقیق برای بررسی مولفه های اخالق حرفه ای به تبعیت از تحقیق صالحی 5 ،مولفه اخالق
حرفه ای را که در شکل(  ) 1نشان داده شده است ،به عنوان ویژگی های اخالق حرفه ای در نظر می گیریم.

- Gendron
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با توجه به پیشینه و مطالب ذکر شده در چارچوب نظری تحقیق ،می توان فرضیات زیر را برای تحقیق مورد بحث قرار داد:
-9-5فرضیات پژوهش
. 1رفتار حرفه ای حسابرس بر بهبود کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
 . 3صداقت و درستکاری حسابرس بر بهبود کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
 . 2عملکرد حرفه ای حسابرس بر بهبود کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
 . 2استقالل و بی طرفی حسابرس بر بهبود کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
 . 5رازداری حسابرس بر بهبود کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد.

شکل(  :)9مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته)

- 2روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی از نوع همبستگی می باشد و از نظر نحوه گردآوری داده های تحقیق توصیفی می باشد
و از نظر زمان گردآوری داده ها ،مقطعی به حساب می آید .جامعه آماری تحقیق ،کلیه حسابداران عضو انجمن حسابداران
رسمی ایران می باشد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده  151نفر از آنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب می
نماییم .ابزار گرداوری داده ها ،پرسشنامه می باش د .در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته کارایی حسابرسی ( 11
سوال) و پرسشنامه استاندارد اخالق حرفه ای حسابرسان( 23سوال) برگرفته از تحقیق صالحی (  ) 1235استفاده شده است.
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پرسشنامه اخالق حرفه ای حسابرس ،مولفه های رفتار حرفه ای ،صداقت و درستکاری ،عملکرد حرفه ای ،استقالل و بی طرفی،
رازی داری حسابرس را ارزیابی می نمایند.
تحلیل دادههای تحقیق در نرم افزار  spssنسخه  32صورت گرفته است که آزمون های انجام شده در سطح خطای  5درصد
بوده است.
- 2یافته های تحقیق
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق در جدول(  ) 1ارائه شده است:
جدول(  :)9توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
متغیر

شرح

تعداد

درصد

جنسیت

مرد

21

%31

زن

131

%11

کمتر از 1سال

31

%12

بین 3الی 5سال

23

%21 /37

5الی 11سال

53

%23 /22

بیشتراز 11سال

32

%13

کارشناسی

37

%22 /37

کارشناسی ارشد

23

%31

دکتری

11

%3/37

سایر

21

%31 /37

سابقه حرفه ای

میزان تحصیالت

ابزار مورد استفاده برای رسیدن به اهداف مطالعه از طریق بررسی پیشینه نظری اخالق حرفه حسابرسی و قوانین رفتار حرفه ای
و مطالعات قبلی مربوط توسط نویسنده طراحی شده است .برای سنجش روایی سؤاالت پرسشنامه در راستای هدف مورد نظر
تهیه شدهاند و به دلیل ارتباط با موضوع پژوهش ،هدف را به طور مناسب اندازه گیری میکنند و از طرفی نتایج با تحقیقات
مشابه مطابقت دارد .برای سنجش پایایی و تعیین همسانی درونی سواالت ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است .ضریب
آلفای کرونباخ بدست آمده دراین پژوهش  1 /17می باشد .در تحقیق حاضر ضریب خطای  5درصد یا سطح اطمینان 35
درصد فرض شده است .همچنین قالب پرسشنامه های طراحی شده  5گزینه ای (  ) 5- 1و با میانگین  2درنظر گرفته شده
است و پس از تایید سواالت و آ مار توصیفی متغیرهای پرسشنامه ،از رگرسیون چندمتغیر به تخمین مدل پرداخته خواهد شد.
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جدول( :)2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

انحراف معیار

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

تعداد

1 /211

2 /53

2 /5

3 /21

151

رفتار حرفه ای حسابرس

1 /527

2 /23

2 /5

3 /1

151

صداقت و درستکاری حسابرس

1 /22

3 /32

2

3

151

عملکرد حرفه ای حسابرس

1 /213

3 /31

2 /3

1 /3

151

استقالل و بی طرفی حسابرس

1 /123

3 /32

5

1

151

رازداری حسابرس

1 /222
1 /377

3 /31
2 /11

2 /37
2 /12

1 /73
3 /52

151
151

کارایی حسابرسی
اخالق حرفه ای

151

تعداد

جدول( :)3اولویت بندی مولفه های اخالق حرفه ای

رتبه ها
میانگین

مولفه ها

رتبه
2 /13

رفتار حرفه ای

2 /35

صداقت

3 /51
3 /55

عملکرد حرفه ای
استقالل

3 /12

رازداری

درجه آزادی

آماره خی دو(سطح احتمال)

2

) 1 /111 ( 111 /21

از جدول فوق مالحظه می شود که سطح احتمال آماره خی دو(  ) 111 /21برابر با  1 /111بدست آمده است(p-
 .) value<1015بنابراین می توان گفت که تمایز معناداری از نظر اولویت بندی بین مولفه های اخالق حرفه ای حسابرس
وجود دارد .همچنین از میانگین رتبه های این مولفه ها می توان استنباط نمود که رفتار حرفه ای با میانگی رتبه 2 /13
بیشترین و رازداری حسابرس با ضریب  3 /12کمترین تاثیر را بر روی اخالق حرفه ای حسابرس دارد.
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جدول( : )4تحلیل رگرسیون چند متغیره

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

Model

Beta

Std. Error
1 /311

B
- 1 /33

)ثابت(

1

1 /151

1 /113

رفتار حرفه ای

1 /31

صداقت
عملکرد حرفه ای
استقالل
رازداری

Sig.

T

1 /337

- 1 /131

1 /372

1 /122

1 /113

1 /112

1 /225

1 /112

1 /151

1 /111
1 /111

2 /125
3/1

1 /32
1 /23

1 /133
1 /131

1 /321
1 /212

1 /111

3/212

1 /213

1 /122

1 /317

متغیر وابسته :کارایی حسابرسی a.
ضریب تعیین 1 /311 :ضریب همبستگی1 /71 :

آماره ) 1 /111 ( 22 /32 :) sig( F

از جدول فوق مالحظه می شود که آماره  Fمدل معنادار می باشد در نتیجه مدل تخمین شده در کل معنادار می باشد.
همچنین ضریب تعیین آن نیز  1 /311محاسبه شده است که این بدان معناست که حدود  31درصد تغییرات مرتبط به
کارایی حسابرسی از طریق مولفه های اخالق حرفه ای حسابرس پیش بینی می گردد.
سطح احتمال مرتبط به ضریب رفتار حرفه ای حسابرس در مدل برابر با  1 /372محاسبه شده است( .) p-value>1015
بنابراین می توان گفت ضریب رفتار حرفه ای در مدل معنادار نیست .از این رو رفتار حرفه ای بر کارایی حسابرسی تاثیر
معناداری ندارد .فرضیه تایید نمی شود
سطح احتمال مرتبط به ضریب صداقت و درستکاری حسابرس در مدل برابر با  1 /112محاسبه شده است( .) p-value>1015
بنابراین می توان گفت ضریب صداقت و درستکاری حسابرس در مدل معنادار نیست .از این رو صداقت و درستکاری بر
کارایی حسابرسی تاثیر معناداری ندارد .فرضیه دوم تایید نمی شود
سطح احتمال مرتبط به ضریب عملکرد حرفه ای حسابرس در مدل برابر با  1 /111محاسبه شده است( .) p-value<1015
بنابراین می توان گفت ضریب عملکرد حرفه ای حسابرس در مدل معناداراست .از این رو عملکرد حرفه ای حسابرس بر
کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد .بنابراین فرضیه سوم تایید می شود.
سطح احتمال مرتبط به ضریب استقالل و بی طرفی حسابرس در مدل برابر با  1 /111محاسبه شده است( .) p-value<1/15
بنابراین می توان گفت ضریب استقالل و بی طرفی حسابرس در مدل معناداراست .از این رو استقالل و بی طرفی حسابرس
بر کارایی حسابرسی تاثیر معناداری دارد .بنابراین فرضیه چهارم تایید می شود.
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سطح احتمال مرتبط به ضریب رازداری حسابرس در مدل برابر با  1 /111محاسبه شده است(  .) p-value<1/15بنابراین می
توان گفت ضریب رازداری حسابرس در مدل معناداراست .از این رو رازداری حسابرس بر کارایی حسابرسی تاثیر معناداری
دارد .بنابراین فرضیه پنجم تایید می شود.
همچنین ستون ضرایب تخمین شده مدل نشان می دهد که رازداری با ضریب() 1 /213؛ بیشتر از سایر مولفه اخالق حرفه
ای ،کارایی حسابرسی را پیش بینی می کند .استقالل با ضریب  1 /23و عملکرد حرفه ای با ضریب  1 /32در جایگاههای
بعدی قرار دارند.

جدول( : ) 5ضرایب همبستگی پیرسون مولفه های اخالق حرفه ای

رازداری

استقالل

عملکرد
حرفه ای

صداقت

رفتار حرفه ای

1 /131

- 1 /152

- 1 /152

** 1 /511

1

1 /231

1 /153

1 /531

1 /111

Pearson
Correlation
)Sig. (3-tailed

151
- 1 /123

151
- 1 /125

151
1 /112

151
1

151
** 1 /511

N

1 /112
151

1 /511
151

1 /137
151

151

.111
151

** 1 /227

** 1 /212

1

1 /112

- 1 /152

1 /111

1 /111

1 /137

1 /531

Pearson
Correlation
)Sig. (3-tailed

151

151

151

151

N

** 1 /22

1

151
**

1 /212

- 1 /125

- 1 /152

1 /111
151

151

1 /111
151

1 /511
151

1 /153
151

1

** 1 /22

** 1 /227

- 1 /123

1 /131

1 /111

1 /111

1 /112

1 /231

151

151

Pearson
Correlation
)Sig. (3-tailed

رفتار حرفه ای

صداقت

N

Pearson
Correlation
)Sig. (3-tailed

عملکرد حرفه
ای

استقالل و بی
طرفی

N
Pearson
Correlation
)Sig. (3-tailed

رازداری

151
151
151
N
**. Correlation is significant at the 1011 level (3-tailed).
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از جدول فوق مالحظه می شود که رفتار حرفه ای با صداقت؛ عملکرد حرفه ای با استقالل و رازداری؛ و استقالل با رازاداری
رابطه معناداری دارد.

- 4بحث و نتیجه گیری
نتایج تخمین مدل نشان داد که رفتار حرفه ای نقش موثری بر بهبود کارایی حسابرسی ندارد که این نتیجه در تضاد با
نتیجه صالحی( ،) 1235ایمانیول  ،)3113(3احمد  ،) 3111(2مارون  ) 3115(2می باشد .در تببین تفاوت نتیجه تحقیق با تحقیق
صالحی (  ) 1235می توان تفاوت در ابزار سنجش متغیر کیفیت حسابرسی(کارایی حسابرسی) را عامل این اختالف نتیجه
دانست.
همچنین نتایج نشان داد که صداقت و درستکاری نقش موثری بر ارتقای و بهبود حسابرسی ندارد که این نتیجه در تضاد با
نتیجه صالحی(  ،) 1235اعتمادی و همکاران (  ،) 3113ایمانیول ( ) 3113می باشد .در تحلیل و تبیین این نتیجه می توان
مشابه با تحلیل فرضیه قبل اذهان داشت که درستکاری و صداقت در تهیه صورت ه ای مالی موجب افزایش دقت ،کیفیت در
گزارشات حسابرسی حاصله خواهد شد و صداقت و عینیت بیشتر باشد کیفیت کار حسابرسی انجام شده توسط حسابرس بیشتر
میشود .برای افزایش صداقت الزم است که حسابرس پایبند به اعتقادات مذهبی باشد ،حسابرس باید با وجود قرار گرفتن تحت
فشارهای مختلف براساس شواهد بدست آمده تصمیمگیری کند ،حسابرس باید قضاوتها و نظرات حرفهای صادقانه و شفاف خود
را ،چه با محتوای مثبت چه منفی ارائه کند ،حسابرس باید توانایی پذیرش اشتباهات خود را داشته باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که استقالل و بی طرفی نقش موثری بر بهبود کارایی حسابرسی دارد که این نتیجه با نتیجه تحقیق
صالحی (  ،) 1235اعتمادی و همکاران (  ،) 3113ایمانیول ( ،) 3113یگانه و مقصودی(  ،) 3111عسگری(  ) 3112و
لوهلین  ) 3113(5همخوانی دارد .در تبیین تایید این فرضیه ،وجود استقالل ظاهری و باطنی حسابرس باعث افزایش کیفیت کار
حسابرس میشود .برای دستیابی به این مهم حسابرس نباید قضاوت حرفهای او تحت تاثیر دیگران قرار گیرد ،حسابرس نباید یک
عضو از مدیران اجرایی ،عضو هیئت مدیره و یا بنیانگذار شرکت تحت حسابرسی باشد ،حق الزحمه حسابرس و پاداش او برای
انجام وظایف خود نباید به دستیابی به نتیجه خاصی بستگی داشته باشد ،حسابرس نباید یک رابطه مالی مستقیم یا غیر مستقیم
با نهاد در حال حسابرسی داشته باشد .آیین رفتار حرفه ای که شامل استقالل هست بر کیفیت قضاوتهای حسابرس موثر است.
نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد حرفه ای نقش موثری بر بهبود کارایی حسابرسی دارد که این نتیجه با نتیجه تحقیق
صالحی (  ،) 1235سوبارویان  ،)3113(3مارون(  )3115و سوانبرگ  )3115 (7همخوانی دارد .در تبیین تایید این فرضیه ،عملکرد
- .Emmanouil
-Ahmad
- M aroun
- Lohlein
- Soobaroyen
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حرفه ای حسابرس باعث افزایش کیفیت کار او میشود .پس حسابرس باید در سطح باالیی از نظر علمی و عملی باشد وپیگیر
تحوالت حرفه حسابرسی باشد ،حسابرس نباید هیچ وظیفه حرفه ای را قبول کند مگر اینکه قادر به انجام آنها در سطح مناسبی
از کارایی باشد ،حسابرس باید وظایف حرفه ای خود را با پشتکار ،در راستای اخالق حرفه ای ،قوانین و استانداردهای حاکم
انجام دهد.
نتایج تحقیق نشان داد که رازداری نقش موثری بر بهبود کارایی حسابرسی دارد که این نتیجه با نتیجه تحقیق صالحی
(  ،) 1235اعتمادی و همکاران(  ،) 3113احمد(  )3111و سوانبرگ (  ) 3115همخوانی دارد .در تبیین تایید این فرضیه می توان
گفت رازداری حسابرس باعث افزایش کیفیت کار او میشود .حسابرس باید اطالعاتی را که در طول انجام وظایف خود به دست
میآورد محرمانه نگه دارد و اقدام به افشای آنها به جز به درخواسته ای قانونی ،حرفه ای و یا اخالقی ننماید .خصوصی بودن
اطالعات کاری در نزد حسابرس به عنوان یک نیاز حرفه ای در پاسخ به الزامات اخالقی ،در زمان های مورد نیاز برای حفاظت
از من افع حسابرس بکار گرفته می شود.
بنابراین پیشنهاد میشود که سازمانهای ناظر و حاکم بر حرفه حسابرسی دورههای آموزشی ،کارگاههایی در مورد استانداردهای
حسابرسی و کار حرفهای و قوانین اخالقی حسابرسی به طور خاص برگزار کنند .یک ابزار تشویقی برای داشتن حسابرسان
متعهد به اخالق ایجاد شود ،مبنای منطقی برای تعیین هزینههای حسابرسی تدوین شود ،رقابت ناعادالنه محدود شود .همچنین
برای توسعه تعهد مذهبی و تعمیق رفتار اخالقی و دینی ،برنامه آموزشی در دانشگاهها ضرورت دارد .در نتیجه الزم است
محققان و سازمانهای حاکم بر حرفه حسابرسی مطالعات بیشتر در مورد جنبه های اخالقی حسابرسی و بهبود اخالق حسابرسان
به دلیل اهمیت و نقش برجسته آن در بررسی اطالعات مالی شرکتها ،انجام دهند.
این مقاله در راستای نشان دادن اثر اخالق حرفه ای حسابرس بر کارایی حسابرس انجام شده است .نتایج نشان داد به ترتیب
استقالل حسابرس و بی طرفی حرفه ای او ،تعهد حسابرس به درستکاری و صداقت ،تعهد حسابرس به رفتار حرفه ای در
حرفهای حسابرسی ،تعهد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفه ای حسابرس باعث افزایش عملکرد و کارایی حسابرس میشود به
بیان دیگر هر چه توجه کمتری به موارد فوق شود کارایی حسابرسی در سطح پایینتری قرار میگیرد.

- Svanberg
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The impact of auditors' professional ethics on improvement of efficiency and promotion
of audit operations (case study: auditors as the member of the Iranian official auditors
society)
Abstract:
The main objective of this study is to investigate the impact of professional ethics of an
auditor on the quality and efficiency improvement of audit affairs.
The present study is applied in type of correlation in terms of purpose and is descriptive in
terms of data collection; moreover, it is cross-sectional in terms of data collection time. The
statistical population of the research includes all the accountants who were the members of
the association of Iranian official accountants. By using simple random sampling, 105 persons
were selected as sample size. The tool of collecting data is questionnaire.
In this study, two researcher-made questionnaires of audit efficiency (17 questions) and a
standard questionnaire of professional ethics of auditors (12 questions) taken from Salehi's
research (6512) have been used. The questionnaire of auditor's professional ethics evaluates
the components of professional behavior, including honesty and integrity, professional
performance, independence and impartiality, auditor secrecy. Data analysis was performed by
software of spss, version 64, and the tests carried out were in 055 error level.
The multivariate regression results indicated that professional behavior and audit honesty had
no significant effect on improvement of audit efficiency, but the professional performance,
independence and secrecy of the auditor had a significant positive effect on improvement of
audit efficiency; moreover, secrecy, with more than 455 of predictive power, predicts audit
efficiency more than other components of professional ethics.
The observance of professional ethics plays an important role in improving the quality and
performance of audit; consequently, it can increase the accuracy, quality of financial
statements and improvement of audit efficiency.
Key words: professional ethics, auditor, audit, efficiency, honesty and integrity, secrecy,
independence
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