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چكیده
اخالق و رفتار حرفه اي براي حرفه حسابداري بسيار مهم است .بدون پذيرش و جلب اعتماد استفاده كنندگان ارائه
خدمات از سوي حسابداران بيهوده است.اعتماد به خدمات ،تابع اعتماد به ارائه كننده و آن نيز تابع درستكاري و
پايبندي به اصول اخالقي است .هدف اين پژوهش بررسي تأثير اخالق حرفهاي بر ترديد حرفهاي حسابرس است.
بدين منظور تأثير پنج مؤلفه اصول و ضوابط حرفهاي ،استقالل و بيطرفي ،رازداري ،درستكاري و صداقت و صالحيت
و مراقبت حرفهاي بر ترديد حرفهاي حسابرس از طريق پرسشنامهاي كه در بين  111نفر از حسابرسان سازمان
حسابرسي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران شامل كليه شركا ،مديران و سرپرستان
حسابرسي توزيع شد مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .روش پژوهش ،توصيفي-پيمايشي ميباشد و جهت
تجزيهوتحليل فرضيههاي پژوهش از تحليل واريانس و رگرسيون با نرمافزار  Spssاستفاده شد .نتايج نشان داد كه هر
پنج مؤلفه اخالق حرفهاي بر ترديد حرفهاي حسابرس تأثير مثبت و معناداري دارد؛ اما بيشترين تأثير مربوط به
مولفه صالحيت و مراقبت حرفهاي ميباشد بنابراين ،مؤسسات حسابرسي بايد به افزايش دانش و مهارت حرفهاي
كاركنان مؤسسه خود بهمنظور افزايش هرچه بيشتر كيفيت قضاوت و تصميمگيريها توجه ويژه نمايند.
واژههای كلیدی :ترديد حرفهاي حسابرس ،اخالق حرفهاي ،مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران.

 -1دانشجوي دكتري حسابداري واحد كرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،كرمان ،ايرانh.birjandi63@gmail.com .
 -2دانشيار گروه حسابداري ،عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر ،كرمان ،ايران( .نويسنده مسئول) khodamipour@uk.ac.ir

 -3استاد حسابداري ،عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر ،كرمان ،ايران.

opourheidari@uk.ac.ir
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 -1مقدمه
مقوله اخالق و عمل كردن به اخالق حرفهاي ،از
مباحث جدي و موردتوجه در حوزه حسابداري است
كه بهطور مستقيم بر صداقت و توانايي حسابداران
براي جلب اعتماد عمومي تأثير دارد .بهخصوص اينكه
عدم آموزش صحيح و اخالقي ميتواند منجر به
فعاليتهاي متقلبانه شود (اندريس و همكاران،
 .)2112فعاليتهاي متقلبانه سبب ميشود تا اثرات
مخربي بر سرمايهگذاري و بازارهاي مالي وارد شود،
زيرا مردم چنين استدالل ميكنند كه اين اعمال به
دليل رفتارهاي غيراخالقي حسابداران و عدم درك
صحيح آنها از اصول اخالقي صورت گرفته است و اين
باعث بحران اخالقي در حرفه حسابداري شده است
(اراكا و اكبجه)2112 ،؛ بنابراين با توجه به
رسواييهاي مالي متعدد در سالهاي اخير ،تأكيد بر
مسئله اخالق در حسابداري موردتوجه قرارگرفته است،
اشتباهات و لغزشهاي اخالقي كه در مورد برخي از
حسابرسان مشاهدهشده است ،علت بسياري از
شكستهاي حسابرسي بودهاند كه از همان روزهاي
اوليه تولد حرفه حسابرسي توجهات زيادي را به خود
جلب كرده است .حالآنكه تمامي شكستهاي
حسابرسي ،به رفتارهاي غيراخالقي حسابرسان مربوط
نميشود ،اما بسياري از آنها به رفتارهاي غيراخالقي
يا حداقل غيرحرفهاي بخشهايي از حسابرسان مربوط
ميشود (كليكمان)2113 ،؛ بنابراين ،به دنبال شكست
مؤسسات حسابرسي ،قانونگذاران قوانين و
استانداردهايي چون آئين رفتار حرفهاي را براي
گسترش رفتار اخالقي و حرفهاي ميان حسابرسان وضع
نمودند .در حقيقت نهادهاي حرفهاي حسابداري،
دستورالعملهايي از طريق آئين رفتار حرفهاي براي
ايجاد انگيزه در حسابرسان بهمنظور افزايش رفتارهاي
اخالقي تدوين كردهاند (آلين ،حديب و حنيف،
 .)2113بااينحال ،رفتارهاي غيراخالقي در ميان
حسابرسان همچنان در حال وقوع است؛ بنابراين ،توجه
به نقش اخالق موضوع بسيار مهمي تلقي ميشود
چراكه عالوه بر اينكه ممكن است با عدم رعايت
موازين اخالقي توسط حسابداران و حسابرسان منافع
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سهامداران زير پا گذاشته شود؛ از حيث اينكه اطالعات
حسابداري ،ورودي بسياري از سامانههاي تصميمگيري
اقتصادي محسوب ميشود نيز نقش حسابداري بسيار
حائز اهميت است (اعتمادي و رحماني.)1311 ،
از طرفي ترديد حرفهاي حسابرس عنصر ضروري
در حسابرسي است .ترديد حرفهاي عنصر ذاتي اعمال
قضاوت حرفهاي است و طبق استانداردهاي حسابرسي،
حسابرس بايد كار خود را با ترديد و نه با سوءظن و
بدگماني به انجام برساند؛ بنابراين حفظ موازنه منطقي
بين دو روي سكه الزامي است (حاجيها و
همكاران .)1312،حرفه حسابرسي مدتهاست كه
اهميت ترديد حرفهاي را در هدايت حسابرسي ،به
رسميت شناخته و مورد تأكيد قرار داده است.
بااينوجود ،ناكاراييها و شكستهاي اخير حسابرسي
منجر به افزايش توجه به مفهوم ترديد حرفهاي شده
است .عالوه بر اين ،پاسخ كميسيون بورس و اوراق
بهادار و هيأت نظارت بر حسابداري شركتهاي سهامي
عام به اين شكستها نشان ميدهد كه مفهوم ترديد
حرفهاي موردبررسي بيشتري قرار خواهد گرفت .براين
اساس ،بررسي عواملي بهنگام و سودمند است كه
احتمال نمايش سطوح مناسب ترديد حرفهاي را
افزايش ميدهد (آهنگري.)1312 ،
ادبيات حسابرسي بيان ميكند كه وقتي
حسابرسان نقش خود را مطابق با اخالق حرفهاي انجام
ميدهند ،تأثير قابلتوجهي بر تصميمات آنها دارد.
اخالق حرفهاي تالشهاي حسابرس را در اعمال تدابير
قانوني و شک و ترديد حرفهاي در انجام وظايف خود
افزايش ميدهد (كواداكر و همكاران .)2111 ،عالوه بر
اين ،اخالق حسابداري ،حسابرسان را محافظهكارتر
ميكند ،يعني حسابرسان احتماالً وظايف را با شک و
ترديد بيشتري انجام ميدهند (هرت و همكاران،
 .)2113همچنين حسابرسان ،زماني كه با
استانداردهاي اخالقي رفتار ميكنند ،قضاوتهاي
محافظهكارانهتري را انجام ميدهند (هوگان و
همكاران .)2111 ،با بهبود اخالق حرفهاي ،انجام
فرآيند حسابرسي توسط حسابرسان اثربخشتر خواهد
شد (جونسن)1111 ،؛ بنابراين پيادهسازي اخالق
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حسابداري سبب افزايش شک و ترديد حرفهاي او مي-
شود زيرا كه حسابرس در فرآيند حسابرسي بهطور

 )2بیطرفی :حسابدار حرفهاي بايد بيطرف باشد
و نبايد اجازه دهد هيچگونه پيشداوري ،جانبداري،

موشكافانه استدالل ميكند و نگاه عميق و حتي فراتر
از آن موضوعات دارد .به عبارتي اخالق حرفهاي منجر
به افزايش جستجوي كاوشگرانه حسابرس براي كسب
شواهد موردنياز و بهبود ترديد حرفهاي آنها ميشود
(انوفه و همكاران .)2112 ،ازاينرو با توجه به اهميت
اخالق حرفهاي و تأثير آن بر ترديد حرفهاي حسابرس
در اين پژوهش به بررسي اين موضوع پرداخته ميشود
كه آيا اخالق حرفهاي در بهبود ترديد حرفهاي
حسابرسان مؤثر ميباشد يا خير؟

تضاد منافع يا نفوذ ديگران ،بيطرفي او را در ارائه
خدمات حرفهاي مخدوش كند.
 )3صالحیت و مراقبت حرفهای :حسابدار حرفهاي
بايد خدمات حرفهاي را با دقت ،شايستگي و پشتكار
انجام دهد .وي همواره موظف است ميزان دانش و
مهارت حرفهاي خود را در سطحي نگه دارد كه بتوان
اطمينان حاصل كرد ،خدمات وي بهگونهاي قابلقبول
و مبتني بر آخرين تحوالت در حرفه و قوانين و
مقررات ارائه ميشود.
 )4رازداری :حسابدار حرفهاي بايد به محرمانه
بودن اطالعاتي كه در جريان ارائه خدمات حرفهاي
خود به دست ميآورد توجه كند و نبايد چنين
اطالعاتي را بدون مجوز صريح صاحبكار يا كارفرما،
استفاده يا افشا كند؛ مگر آنكه ازنظر قانوني يا حرفهاي
حق و يا مسئوليت افشاي آن را داشته باشد.
 )5رفتار حرفهای :حسابدار حرفهاي بايد بهگونهاي
عمل كند كه با حسن شهرت حرفهاي او سازگار باشد
و از انجام اعمالي كه اعتبار حرفه او را مخدوش مي-
كند ،بپرهيزد.
 )6اصول و ضوابط حرفهای :حسابدار حرفهاي بايد
خدمات حرفهاي را مطابق اصول و ضوابط حرفهاي
انجام دهد و همچنين درخواستهاي صاحبكار يا
كارفرماي خود را بهگونهاي بامهارت و دقت انجام دهد
كه با الزامات درستكاري ،بيطرفي و نيز استقالل
حسابداران حرفهاي مستقل ،سازگار باشد.

 -2مبانی نظری
 اخالق حرفهای حسابرس
اخالق حرفهاي عبارت است از اصول و معيارهاي
اخالقي كه توسط سازمانها بر اساس الگوهاي اخالقي
تدوينشده و تمامي اعضاي سازمان ملزم به رعايت اين
اصول كه هدايتگر رفتار آنان ميباشد ،هستند
(اميركبيري و داروئيان .)1311 ،اخالق حرفهاي تمامي
مباحث مربوط به استانداردهاي اخالقي در حرفههاي
مختلف مثل حقوق ،پزشكي ،فلسفه ،حسابداري و  ...را
پوشش ميدهد و آنها را طبقهبندي ميكند (بريت،
 .)2112بايد توجه داشت كه اخالق حرفهاي صرفاً به
مفهوم بهكارگيري روشهاي فلسفي خاص در كار
حرفهاي نيست؛ زيرا تمامي اعتقادات بر هم منطبق
نيستند و اين امر باعث ميشود كه فرد دست به
انتخاب بزند و بر اساس اصول و كدهاي اخالق حرفه-
اي و شرايط تصميمگيري نمايد (بوزوويچ.)2112 ،
الزمه دستيابي به اهداف حرفه توسط حسابداران
حرفهاي ،پايبندي به اصول بنيادي اخالق حرفهاي
است .اصول اخالقي حسابداري كه كموبيش
موردتوافق نظر همه انجمنهاي حرفهاي حسابداري
بوده و رعايت آنها ،موجب تأمين اهداف اين حرفه
ميگردد به شرح زير است (رويايي و محمدي،
.)1311
 )1درستكاری :حسابدار حرفهاي در انجام خدمات
حرفهاي خود بايد درستكار باشد.

 تردید حرفهای حسابرس
حسابرسان بايد حسابرسي را با نگرش ترديد
حرفهاي برنامهريزي و اجرا كنند .نگرش ترديد حرفه-
اي به اين معناست كه با ذهني پرسشگر ،ارزيابي
نقادانهاي از اعتبار شواهد حسابرسي كسبشده به
عمل آيد .درواقع ذهن پرسشگر هشياري نسبت به
شرايطي است كه ميتواند نشانه تحريف ناشي از تقلب
يا اشتباه باشد .استات ( )1121بيان مينمايد ترديد
برگرفته از مشاهده دقيق ،بررسي كردن و در نظر
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گرفتن است (هرت .)2111 ،همچنين ،براساس
استانداردهاي حسابرسي ايران ،حسابرسان بايد

حرفهاي بهعنوان يک تمايل طبيعي در فرد در نظر
گرفته ميشود كه در آن فرد تا زماني كه شواهد كافي

حسابرسي را با نگرش ترديد حرفهاي برنامهريزي و
اجرا كنند و نگرش ترديد حرفهاي به معناي آن است
كه با ذهني پرسشگر ،ارزيابي نقادانهاي از اعتبار
شواهد حسابرسي كسب شده به عمل آيد.
(استانداردهاي حسابرسي ،شماره  ،211بند .)12
ترديد حرفهاي بهعنوان يک ويژگي چندبعدي در
نظر گرفتهشده است .به عبارتي ترديد حرفهاي هم
ميتواند بهعنوان يک صفت شخصي باشد و هم
بهعنوان يک حالت كه درواقع تحت تأثير شرايط در
فرد به وجود ميآيد (يک حالت موقتي است كه
بهوسيله متغيرهاي وضعيتي به وجود ميآيد) .نحوه
تأثير صفت و حالت ترديد بر رفتار ترديدآميز
بدينصورت است كه ابتدا صفت ترديد و حالت ترديد
بر ذهن فرد اثر ميگذارند و ذهنيت فرد بر رفتار فرد
اثر ميگذارد (هرت .)2111 ،حسابرسان با لحاظ
نمودن ترديد حرفهاي بهويژه در شواهد حسابرسي و
نتايج مندرج در گزارش حسابرسي و در نظر گرفتن
مستمر آن در قضاوتهاي حرفهاي اعمالشده در
فرايند حسابرسي ،بر كيفيت حسابرسي ميافزايند .اين
كيفيت باالتر عالوه بر ايجاد حسن شهرت براي
حسابرسان مستقل ،موجب اعتماد استفادهكنندگان از
اطالعات مالي به گزارشهاي حسابرسان ميگردد؛
هرچند بايد توجه داشت كه سطح اعمال ترديد
حرفهاي بستگي به دانش ،تجربه ،خبرگي و شناخت
حسابرس از واحد مورد رسيدگي نيز دارد (هرت،
 .)2111از طرفي نيز بايد در نظر داشت كه ترديد
بيشازحد و تمايل به سوءظن و بدگماني در خصوص
مديريت صاحبكار ،موجب ميگردد حسابرس از انجام
كامل كار حسابرسي بازمانده و از كارايي مطلوب
برخوردار نشود؛ و از سوي ديگر اعتماد صددرصدي به
مديريت نيز بر كار حسابرس تأثير منفي گذاشته و
اثربخشي او و درنهايت شهرت او را به مخاطره
مياندازد .سطح معقول ترديد حرفهاي بين اين دو حد
است كه مديران نه متقلب هستند و نه بدون هيچ
ترديدي در همه موارد صادقاند .براين اساس ،ترديد

و قانعكننده ،براي دفاع از يک گزينه را كسب نكرده
است؛ نتيجهگيري و قضاوت را به تعويق مياندازد
(هرت.)2111 ،
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 -3پیشینه پژوهش
هرت ( )2111در پژوهشي با عنوان توسعه
مقياسي براي اندازهگيري شک و ترديد حرفهاي بيان
ميكند كه شک و ترديد حرفهاي مشخصهاي فردي
چندبعدي است و نتيجه ميگيرد كه قضاوت و
تصميمگيري حسابرس به شک و ترديد حرفهاي او
بستگي دارد.
اراكا و اكبجه ( )2112به بررسي تأثير اخالق
حرفهاي حسابداران بر كيفيت حسابرسي پرداختند.
نتايج پژوهش آنها نشان داد كه اخالق حرفهاي
حسابداران تأثير مثبت و معناداري بر كيفيت
حسابرسي دارد.
انوفه و همكاران ( )2112در پژوهشي به بررسي
نقش اخالق حرفهاي در بهبود ترديد حرفهاي
حسابرس پرداختند .يافتههاي پژوهش آنها نشان داد
كه رابطه مثبت و معناداري بين اخالق حسابداري و
ترديد حرفهاي حسابرس وجود دارد و اخالق حرفهاي
نقش بسيار مهمي در بهبود ترديد حرفهاي حسابرسان
دارد.
اندريس و همكاران ( )2112در پژوهشي به
بررسي تأثير اخالق ،تجربه و صالحيت بر كيفيت
حسابرسي با ترديد حرفهاي حسابرس بهعنوان متغير
ميانجي پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد ترديد
حرفهاي حسابرس بهعنوان يک متغير ميانجي بر رابطه
بين اخالق حرفهاي و تجربه و كيفيت حسابرسي تأثير
مثبت و معناداري دارد.
رويايي و همكاران ( )1313در پژوهشي ارتباط
بين ترديد حرفهاي و قضاوت حرفهاي حسابرسان
مستقل را بررسي كردند .نتايج نشان داد در مؤسسه-
هاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،
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بين ترديد حرفهاي و قضاوت حرفهاي رابطه معنادار
مثبتي وجود دارد.
صالحي ( )1312در پژوهشي رابطۀ اخالق حرفهاي
و كيفيت حسابرسي را بررسي نمودند نتايج پژوهش او
نشان داد كه تعهد حسابرس به يكپارچگي و صداقت،
استقالل حسابرس و بيطرفي حرفهاي او ،تعهد
حسابرس به رفتار حرفهاي در حرفه حسابرسي ،تعهد
حسابرس به رازداري و عملكرد حرفهاي حسابرس بر
كيفيت حسابرسي اثر مثبت و معناداري دارد.
رحيمي كاكلكي و همكاران ( )1312در پژوهشي
به بررسي رعايت مؤلفههاي اخالق حرفهاي توسط
اعضاء جامعهي حسابداران رسمي با تأكيد بر ويژگي-
هاي فردي و اجتماعي پرداختند .نتايج نشان داد كه
سازههاي فردي سن و جنسيت اعضاي جامعه
حسابداران رسمي بر رعايت مؤلفههاي اخالق حرفهاي
شامل بيطرفانه بودن ،رفتار حرفهاي ،صالحيت و
مراقبت حرفهاي ،انسجام و وحدت رويه ،رازداري تأثير
دارند.
 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :اخالق حرفهاي بر بهبود ترديد حرفهاي
حسابرسان مؤثراست.
ازآنجاييكه در اين پژوهش براي اخالق حرفهاي،
پنج مؤلفه اصول و ضوابط حرفهاي ،استقالل و
بيطرفي ،رازداري ،درستكاري و صداقت و صالحيت و
مراقبت حرفهاي مطرحشده است ،لذا پنج فرضيه
فرعي به شرح ذيل براي فرضيه اصلي مطرحشده
است:
فرضیه فرعی اول :اصول و ضوابط حرفههاي بهر ترديهد
حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.
فرضیه فرعیی دوم :اسهتقالل و بهي طرفهي بهر ترديهد
حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.
فرضیییه فرعییی سییوم :رازداري بههر ترديههد حرفهههاي
حسابرسان تأثير معنيداري دارد.
فرضیه فرعی چهارم :درستكاري و صداقت بهر ترديهد
حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.

فرضیه فرعی پنجم :صالحيت و مراقبت حرفهاي بر
ترديد حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.
 -5روششناسی پژوهش
اين پژوهش از ديدگاه هدف پژوهش كاربردي و از
نظر ماهيت و روش توصيفي-پيمايشي از نوع
همبستگي ميباشد .جامعه آماري در اين پژوهش،
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي و مؤسسات
حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است.
انتخاب نمونه بهصورت تصادفي صورت گرفت و
پرسشنامه بين حسابرساني با گروههاي شغلي كه
شامل شريک ،مدير و سرپرست بودند توزيع گرديد .با
توجه به اينكه آمار رسمي از تعداد شركا ،مديران و
سرپرستان شاغل در مؤسسههاي حسابرسي و سازمان
حسابرسي ايران در دست نيست تعداد اعضاي جامعه
آماري نامشخص فرض ميشود؛ بنابراين با توجه به
نامشخص بودن حجم جامعه و نيز در دسترس نبودن
واريانس جامعه حجم نمونه با استفاده از فرمول زير
محاسبه ميشود:
)

) (

) (

(

) σ

(

از آنجاييكه پرسشنامه با طيف ليكرت پنج درجه-
اي استفادهشده است ،بزرگترين مقدار پنج و
كوچکترين مقدار يک خواهد بود؛ بنابراين انحراف
معيار 122.ميگردد .اين مقدار بيشينه انحراف معيار
است (مؤمني .)1312 ،با سطح اطمينان %11.و دقت
برآورد  %1حجم نمونه برابر است با  111نفر .با در نظر
گرفتن پرسشنامههايي كه امكان برگشت آنها وجود
نداشت  221پرسشنامه بين اعضاي جامعه توزيع شد؛
كه نهايتاً  119نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند.
همچنين ،در اين پژوهش در بخش نظري با رجوع به
كتب مجلهها و پايگاههاي اينترنتي اطالعات موردنياز
جمعآوري شد؛ و براي جمعآوري دادهها از ابزار اندازه-
گيري پرسشنامه استفادهشده است .بعد از جمعآوري
دادههاي آماري (از جوابهاي پرسشنامه) ،براي جمع-
بندي و محاسبات از نرمافزار  Excelو نتايج آن ،به
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نرمافزار  Spssنسخه  21وارد شد و سپس بهمنظور
بررسي فرضيههاي پژوهش از تحليل واريانس و

معموالً بهصورت طيف ليكرت طراحيشده و جوابهاي
آن چندگزينهاي ميباشهند (حهافظ نيها .)1384،نتهايج

رگرسيون استفاده شد.

حاصل از پايايي پرسشنامههاي تحقيق در جهدول ()1
ارائهشده است.

 -1-5متغیرها و نحوه اندازهگیری
 متغیر وابسته :تردید حرفهای حسابرس

متغير وابسته در اين تحقيق عبارت است از ترديد
حرفهاي حسابرس كه از طريق پرسشنامهي هرت
( )2113با استفاده از  31گويه كه شامل  2گويه
مرتبط با مؤلفه ذهن پرسشگر 2 ،گويه مرتبط با مؤلفه
تعليق در قضاوت 2 ،گويه مرتبط با مؤلفه جستجوي
دانش 2 ،گويه مرتبط با مؤلفه درك ميان فردي2 ،
گويه مرتبط با اعتمادبهنفس و  1گويه مرتبط با مؤلفه
خودرأيي در يک پيوستار پنجدرجهاي طيف ليكرت از
كامالً مخالف تا كامالً موافق و با نمرهگذاري يک تا پنج
اندازهگيري شده است.
 متغیر مستقل :اخالق حرفهای

متغير مستقل تحقيق عبارت است از اخالق حرفه-
اي كه شامل مؤلفههاي پنجگانهي اصول و ضوابط
حرفهاي ،استقالل و بيطرفي ،رازداري ،درستكاري و
صداقت و صالحيت و مراقبت حرفهاي است كه از
طريق پرسشنامهي تحقيقات اعتمادي و همكاران
( )1311و حجازي و همكاران ( )1311با استفاده از
 21گويه كه شامل  2گويه مرتبط با مؤلفه اصول و
ضوابط حرفهاي 2 ،گويه مرتبط با مؤلفه استقالل و
بيطرفي 1،گويه مرتبط با مؤلفه رازداري 2 ،گويه
مرتبط با مؤلفه درستكاري و صداقت و  1گويه مرتبط
باصالحيت و مراقبت حرفهاي در يک پيوستار
پنجدرجهاي طيف ليكرت از كامالً مخالف تا كامالً
موافق و با نمرهگذاري يک تا پنج اندازهگيري شده
است.
همچنين در اين پژوهش براي بررسي پايايي ابهزار
پژوهش از مقياس آلفاي كرونباخ ،استفاده شهد .روش
آلفاي كرونباخ كه براي سنجش ميزان سازگاري دروني
گويههاي يک شاخص بهه كهار مهيرود ،عمهدتاً بهراي
پرسشنامههايي كاربرد دارد كه گويهها يها سهؤاالت آن
02

جدول  -1نتایج آزمون آلفای كرونباخ
آلفای

سازه

تعداد گویه

ترديد حرفهاي حسابرس

31

1/111

اصول و ضوابط حرفهاي
استقالل و بيطرفي

2
2

1/113
1/111

رازداري

1

1/112

درستكاري و صداقت

2

1/111

صالحيت و مراقبت حرفهاي

1

1/112

كرونباخ

هرقدر ضريب آلفاي كرونباخ ،بهدستآمده به يک
نزديک تر باشد ،بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه
است .قابلذكر است كه ضريب آلفاي كمتر از 1/2
معموالً ضعيف تلقي ميشود ،دامنه باالي  1/2خوب
تلقي ميشود (مؤمني .)1312 ،همانگونه كه در
جدول ( )1مالحظه ميشود ضريب آلفاي كرونباخ،
تمامي سازههاي پرسشنامه باالتر از  1/2ميباشد كه
اين تأييدي بر پايايي ابزار پژوهش است.
 -6نتایج پژوهش
مشخصه هاي جمعيت شناختي اعضاي نمونه در جدول
( )2بررسيشده است.
ويژگيهاي فردي و جمعيت شناختي نمونه
پژوهش در جدول ( )2ارائهشده است .در اين پژوهش
 11درصد نمونه آماري را مردان و تنها  11درصد را
زنان تشكيل دادهاند 22 .درصد پاسخگويان سرپرستان
بودند .بيشترين سابقه كاري بين  11تا  12سال بود و
از لحاظ جايگاه حرفهاي بيشترين تعداد مربوط به
سرپرستان بود.
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جدول  -2نتایج ویژگیهای جمعیت شناختی مشاركتكنندگان پژوهش
سمت شغلی پاسخدهندگان

جنسیت پاسخدهندگان

تجربه كاری پاسخدهندگان

جنسیت

تعداد

درصد

سمت

تعداد

درصد

تجربه

تعداد

درصد

مرد

12

%11/22

شريک

2

%2/11

 2تا  11سال

2

%2/11

زن

23

%11/33

جمع كل

111

111

مدير

21

%23/23

 11تا  12سال

22

%21/22

سرپرست

12

%21/13

 12تا  21سال

32

%31/11

بيشتر از  21سال

11

%1/1

جمع كل

111

111

جمع كل

111

111

همچنين مقدار ضريب همبستگي نشان مهيدههد كهه
رابطه مستقيم و معناداري بين اصول و ضوابط حرفهاي
و ترديد حرفههاي حسهابرس وجهود دارد ( R=0.281و
)P<.05؛ كه با افزايش اصول و ضوابط حرفهاي ،ترديهد
حرفهاي حسابرس افزايش مييابد.
همانطور كه بر اساس جدول ( )1مالحظه مي
شود ،ضريب برآورد شده براي متغير اصول و ضوابط
حرفهاي برابر  0.122و سطح معنيداري آن برابر 12
 171ميباشد كه در سطح اطمينان  %12كمتر از 1712
است؛ كه نشاندهنده اين است كه بين اصول و ضوابط
حرفهاي و ترديد حرفهاي حسابرس رابطه مثبت و
معنيداري وجود دارد.

 -1-6نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی :اخالق حرفهاي بر بهبود ترديد حرفهاي
حسابرسان مؤثراست.
فرضیه فرعی اول :اصول و ضوابط حرفههاي بهر ترديهد
حرفهاي حسابرس تأثير معنيداري دارد
جهدول  3نشههان مههيدههد كههه  Fمشههاهدهشههده
( )10.005در سطح اطمينان  )P=0.002( %12معنهادار
هست؛ بنهابراين ،مهدل معنهيدار بهوده و بهين متغيهر
مسههتقل و وابسههته يههک رابطههه خطههي وجههود دارد.
همچنين با توجه به مقدار  )17121( R2ميتهوان بيهان
نمود  1درصد از واريهانس ترديهد حرفههاي حسهابرس
برحسب اصول و ضوابط حرفهاي ،قابل پيشبيني است.

جدول  -3تحلیل واریانس و ضریب همبستگی تردید حرفهای حسابرس برحسب اصول و ضوابط حرفهای
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین

R2

مجذورات

رگرسيون

0.710

1

0.710

باقيمانده

8.308

117

0.071

F

ضریب همبستگی

(سطح معناداری)

(سطح معناداری)

17121

10.005

0.281

()0.002

()0.002

جدول  4-خالصه اطالعات ضریب رگرسیون تردید حرفهای حسابرس برحسب اصول و ضوابط حرفهای
شاخص

مقدار β

انحراف استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

مقدار ثابت
اصول و ضوابط حرفهاي

3.040

0.147

20.621

0.000

0.122

.038

3.163

0.002

فرضیه فرعیی دوم :اسهتقالل و بهيطرفهي بهر ترديهد
حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.

مسههتقل و وابسههته يههک رابطههه خطههي وجههود دارد.
همچنين با توجه به مقدار  )0.088( R2ميتهوان بيهان

جهدول  2نشهان مهيدههد كهه  Fمشهاهدهشهده
( )11.343در سطح اطمينان  )P=0.001( %12معنهادار
ميباشد؛ بنابراين ،مدل معنهيدار بهوده و بهين متغيهر

نمود  9درصد از واريهانس ترديهد حرفههاي حسهابرس
برحسب استقالل و بيطرفهي قابهل پهيشبينهي اسهت
همچنين مقدار ضريب همبستگي نشان مهيدههد كهه
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رابطه مستقيم و معناداري بين استقالل و بهيطرفهي و
ترديهد حرفهههاي حسهابرس وجههود دارد R=0.296( .و

برابر  0.148و سطح معنيداري آن برابر  171 11مي-
باشد كه در سطح اطمينان  %12كمتر از  1712است؛

 .)P<.05بدين معنا كه با افزايش استقالل و بيطرفهي،
ترديد حرفهاي حسابرس افزايش مييابد.
همانطور كه بر اساس جدول  2مالحظه ميشود،
ضريب برآورد شده براي متغير استقالل و بيطرفي

كه نشاندهنده اين است كه بين استقالل و بيطرفي
و ترديد حرفهاي حسابرس رابطه مثبت و معنيداري
وجود دارد.

جدول  -5تحلیل واریانس و ضریب همبستگی تردید حرفهای حسابرس برحسب استقالل و بیطرفی
منبع تغییر
رگرسيون

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

0.797

میانگین
مجذورات
0.797

1

R2

0.088

F

ضریب همبستگی

(سطح معناداری)

(سطح معناداری)

11.343

0.296

()0.001

()0.001

جدول  -6خالصه اطالعات ضریب رگرسیون تردید حرفهای حسابرس برحسب استقالل و بیطرفی
شاخص

مقدار β

انحراف استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

مقدار ثابت

2.903

0.179

16.253

0.000

استقالل و بيطرفي

0.148

.044

3.368

0.001

بين رازداري و ترديهد حرفههاي حسهابرس وجهود دارد
( R=0.349و  .)P<.05بدين معنا كه با افزايش رازداري،
ترديد حرفهاي حسابرس افزايش مييابد.
بر اساس جدول  1نتايج حاكي از آن است كه در اين
آزمون ،ضريب برآورد شده براي متغير رازداري برابر
 0.149و سطح معنيداري آن برابر صفر ميباشد كه
در سطح اطمينان  %12كمتر از  1712است؛ كه نشان-
دهنده اين است كه بين رازداري و ترديد حرفهاي
حسابرس رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.

فرضیییه فرعییی سییوم :رازداري بههر تردي هد حرفهههاي
حسابرسان تأثير معنيداري دارد.
جدول  2نشان ميدهد كه  Fمشهاهدهشهده ()16.202
در سطح اطمينان  )P=0.000( %12معنادار مهيباشهد؛
بنابراين ،مدل معنيدار بهوده و بهين متغيهر مسهتقل و
وابسته يک رابطه خطي وجود دارد .همچنين با توجهه
به مقدار )0.122( R2مهي تهوان بيهان نمهود حهدود 12
درصد از واريانس ترديد حرفههاي حسهابرس برحسهب
رازداري قابل پيشبيني است .همچنين مقدار ضهريب
همبستگي نشان ميدهد كه رابطه مستقيم و معناداري

جدول  -7تحلیل واریانس و ضریب همبستگی تردید حرفهای حسابرس برحسب رازداری
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

رگرسيون

1.097

1

1.097

باقيمانده

7.921

117

0.068

R2

0.122

F

ضریب همبستگی

(سطح معناداری)

(سطح معناداری)

16.202

0.349

()0.000

()0.000

جدول  -8خالصه اطالعات ضریب رگرسیون تردید حرفهای حسابرس برحسب استقالل و رازداری

00

شاخص

مقدار β

انحراف استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

مقدار ثابت

2.874

0.157

18.273

0.000

رازداري

0.149

.037

4.025

0.000
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فرضیه فرعی چهارم :درستكاري و صداقت بهر ترديهد
حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.

درستكاري و صداقت و ترديد حرفهاي حسابرس وجود
دارد ( R=0.365و  .)P<.05بدين معنا كهه بها افهزايش

جهدول  1نشهان مهيدههد كهه  Fمشهاهدهشهده
( )17.961در سطح اطمينان  )P=0.000( %12معنهادار
ميباشد؛ بنابراين ،مدل معنهيدار بهوده و بهين متغيهر
مسههتقل و وابسههته يههک رابطههه خطههي وجههود دارد.
همچنين با توجه به مقدار  )0.133( R2ميتهوان بيهان
نمهود حهدود  13درصهد از واريهانس ترديهد حرفههاي
حسههابرس برحسههب درسههتكاري و صههداقت قابههل
پيشبيني است .همچنهين مقهدار ضهريب همبسهتگي
نشان مهيدههد كهه رابطهه مسهتقيم و معنهاداري بهين

درستكاري و صداقت ،ترديد حرفهاي حسابرس افزايش
مييابد.
بر اساس جدول  11نتايج حاكي از آن است كه در
اين آزمون ،ضريب برآورد شده براي متغير درستكاري
و صداقت برابر  0.143و سطح معنيداري آن برابر صفر
ميباشد كه در سطح اطمينان  %12كمتر از 1712
است؛ كه نشاندهنده اين است كه بين درستكاري و
صداقت و ترديد حرفهاي حسابرس رابطه مثبت و
معنيداري وجود دارد.

جدول  -9تحلیل واریانس و ضریب همبستگی تردید حرفهای حسابرس برحسب درستكاری و صداقت
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

رگرسيون

1.200

1

1.200

باقيمانده

7.818

117

0.067

R2

F

ضریب همبستگی

(سطح معناداری)

(سطح معناداری)

0.133

17.961

0.365

()0.000

()0.000

جدول  -11خالصه اطالعات ضریب رگرسیون تردید حرفهای حسابرس برحسب درستكاری و صداقت
شاخص

مقدار β

انحراف استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

مقدار ثابت

2.975

0.126

23.596

0.000

درستكاري و صداقت

0.143

.034

4.238

0.000

فرضیه فرعی پنجم :صالحيت و مراقبهت حرفههاي بهر
ترديد حرفهاي حسابرسان تأثير معنيداري دارد.
جهدول  11نشهان مهيدههد كهه  Fمشهاهدهشهده
( )18.955در سطح اطمينان  )P=0.000( %12معنهادار
مي باشد؛ بنابراين ،مدل معنهيدار بهوده و بهين متغيهر
مسههتقل و وابسههته يههک رابطههه خطههي وجههود دارد.
همچنين با توجه به مقدار  )0.139( R2ميتهوان بيهان
نمهود حهدود  11درصهد از واريهانس ترديهد حرفههاي

بر اساس جدول  12نتايج حاكي از آن است كه در
اين آزمون ،ضريب برآورد شده براي متغير صالحيت و
مراقبت حرفهاي برابر  0.232و سطح معنيداري آن
برابر صفر ميباشد كه در سطح اطمينان  %12كمتر از
 1712است؛ كه نشاندهنده اين است كه بين
صالحيت و مراقبت حرفهاي و ترديد حرفهاي
حسابرس رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
درنتيجه ميتوان ادعا كرد كه :بر اساس ديدگاه جامعه

حسابرس برحسب صالحيت و مراقبت حرفههاي قابهل
پيشبيني است .همچنهين مقهدار ضهريب همبسهتگي
نشان مهيدههد كهه رابطهه مسهتقيم و معنهاداري بهين
صههالحيت و مراقبههت حرفهههاي و ترديههد حرفهههاي
حسابرس وجود دارد ( R=0.373و  .)P<.05بدين معنا
كه بها افهزايش صهالحيت و مراقبهت حرفههاي ،ترديهد
حرفهاي حسابرس افزايش مييابد.

حسابرسان ايران تأثير اخالق حرفهاي بر ترديد حرفه-
اي حسابرس درست بهصورت مستقيم و معنادار است.
همچنين ،مقادير ضريب تشخيص نشان ميدهد از بين
پنج مؤلفه اخالق حرفهاي صالحيت و مراقبت حرفهاي
حسابرس داراي بيشترين تأثير بر ترديد حرفهاي
حسابرس ميباشد.
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جدول  -11خالصه تحلیل واریانس و ضریب همبستگی تردید حرفهای حسابرس برحسب صالحیت و مراقبت حرفهای
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین

R2

مجذورات

رگرسيون

1.257

1

1.257

باقيمانده

7.761

117

0.066

ضریب همبستگی

F

(سطح معناداری) (سطح معناداری)

0.139

18.955

0.373

()0.000

()0.000

جدول  -12خالصه اطالعات ضریب رگرسیون تردید حرفهای حسابرس برحسب صالحیت و مراقبت حرفهای
شاخص

مقدار β

انحراف استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

مقدار ثابت

2.607

0.206

12.639

0.000

صالحيت و مراقبت حرفهاي

0.232

.053

4.354

0.000

 -7نتیجهگیری و بحث
رسواييهاي مالي اخير در كشورهاي پيشرفته و
بهتبع آن كشورهاي درحالتوسعه كه بيانگر نقض
ضوابط اخالقي است ،اهميت جايگاه اخالقي حسابرسان
را بيشازپيش آشكار نموده است .حسابرسان عالوه بر
تبحر در فعاليت حرفهاي خود بايد به مسئوليتهاي
اخالقي خود نيز توجه نمايند .نگراني در مورد قابليت
اتكا به گزارشهاي حسابرسي ،ما را بر آن ميدارد كه به
جنبههاي اخالقي رفتار حرفهاي حسابرسان توجه
نماييم .ازاينرو در پژوهش حاضر به بررسي تأثير
اخالق حرفهاي بر ترديد حرفهاي حسابرس پرداخته
شد بدين منظور براي اخالق حرفهاي حسابداران پنج
مؤلفه اصول و ضوابط حرفهاي ،استقالل و بيطرفي،
رازداري ،درستكاري و صداقت و صالحيت و مراقبت
حرفهاي مطرح شد .با توجه به آزمونهاي آماري
انجامشده ،مشخص شد كه هر پنج مؤلفه اصول اخالق
حرفهاي حسابداران بر ترديد حرفهاي حسابرسان در
مؤسسات حسابرسي معتمد بورس و عضو جامعه
حسابداران رسمي ايران تأثير مثبت و معنادار دارند؛
بنابراين با ارتقاء اخالق حرفهاي حسابداران ،ترديد
حرفهاي حسابرسان نيز بهبود مييابد و حسابرس كار
خود را با ترديد و نه با سوءظن و بدگماني به انجام
ميرساند .به دنبال آن هرچه اين ويژگي بهبود يابد
كيفيت قضاوت و تصميمگيري حسابرس افزايش
خواهد يافت و ارتقاء كيفيت قضاوت حسابرسي موجب
بهبود كيفيت حسابرسي و درنتيجه موجب افزايش
كيفيت گزارشهاي مالي خواهد شد .اين موضوع بدين
02

معناست كه درصد كشف اشتباهات و تحريفات و
توانايي حسابرسان مستقل در گزارش اشتباهات و
تحريفات بااهميت متأثر از ويژگيهاي شخصيتي،
رفتارهاي اخالقي و حرفهاي حسابرسان كه بهتبع آن
بر ترديدگراييشان مؤثر است ،ميباشد؛ بنابراين آن
دسته از مؤسسات حسابرسي كه از حسابرسان با
ديدگاه قويتر از ترديد حرفهاي بهره ميبرند در صدور
گزارش حسابرسي و كشف انحرافات مهم توانايي
بيشتري دارند و اصطالحاً كيفيت حسابرسيشان باالتر
است .اين نتيجه تأييدي بر بيانيه استاندارد حسابرسي
شماره يک كه بيان مينمايد " ترديد حرفهاي الزامي
از مراقبت حرفهاي و نگرشي است كه دربرگيرنده
ذهني پرسشگر و ارزيابي شواهد حسابرسي كه
حسابرس از دانش ،مهارت و توانايي كه الزمه دقت
حرفه حسابداري عمومي است ،به شكل مناسب و با
درستكاري در گردآوري و ارزشيابي بيطرفانه شواهد
استفاده ميكند" ،ميباشد؛ و اين نتيجه با نتايج
پژوهش اندريس و همكاران ( ،)2112انوفه و همكاران
( )2112مشابه ميباشد .همچنين اين نتايج با نتايج
پژوهش اراكا و اكبجه ( ،)2112رحيمي كاكلكي و
همكاران ( ،)1312صالحي ( ،)1312رويايي و همكاران
( ،)1313همراستا ميباشد.
همچنين نتايج پژوهش نشان داد از بين پنج
مؤلفه اصول اخالق حرفهاي حسابداران مؤلفه
صالحيت و مراقبت حرفهاي بيشترين تأثير را بر ترديد
حرفهاي حسابرسان دارد .بدين ترتيب با توجه به
نتيجه فوق به نظر ميرسد مؤسسات حسابرسي بايد
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ميزان دانش و مهارت حرفهاي اركان مؤسسه خود را
در سطحي نگهدارند كه بتوان اطمينان حاصل كرد
خدمات آنها بهگونهاي قابلقبول و مبتني بر آخرين
تحوالت در حرفه و قوانين و مقررات ارائه ميشود .اين
نتيجه با نتايج پژوهشهايي نظير هرت ( )2111كه در
پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه با باال رفتن
شک و ترديد حرفهاي از طريق عواملي مانند آموزش و
صالحيت حرفهاي حسابرسان ،كيفيت قضاوت و
تصميمگيري هم باال خواهد رفت مشابه است .با توجه
به نتايج اين پژوهش پيشنهاد ميگردد آموزش و
برگزاري دورههاي آئين رفتار حرفهاي ،ارتقاي سالمت
اداري و ارتقاي رضايت شغلي حسابرسان كه ميتواند
رعايت اخالق حرفهاي توسط حسابرسان را بهبود
ببخشد؛ در دستور كار جامعه حسابداران رسمي قرار
گيرد.
همچنين ،ازآنجاكه حسابداران رسمي از اخالقيات
در تصميمگيريهايشان استفاده ميكنند و با گسترش
و تقويت اخالق در بين دانشجويان حسابداري كه
حسابداران آينده هستند ميتوان اعتماد جامعه و اعتبار
را به حرفه حسابداري بازگرداند پيشنهاد ميشود دولت
و مجامع حرفهاي و دانشگاهها با گنجاندن برنامههاي
اخالقي و برگزاري همايشها و سخنرانيها و تدوين
كتابها به تقويت پايههاي اخالقي و گسترش اخالقيات
اقدامات بسزايي داشته باشند.
فهرست منابع
 آهنگري ،مهناز (" .)1311سطح تفسير اطالعات و
ترديد حرفهاي حسابرسان" ،فصلنامه حسابدار
رسمي ،شماره  ،31صص .12-22
 اعتمادي ،حسين و رحماني ،حليمه (" .)1311
بررسي تجربي اخالق در مديريت سود" ،فصلنامه
اخالق در علوم و فناوري ،شمارههاي  3و . 4صص
.11-21
 اعتمادي ،حسين؛ خليل پور ،مهدي و تقي پوريان،
يوسف (" .)1311تأثير اخالق حرفهاي حسابداران
بر قابليت اتكا صورتهاي مالي" ،فصلنامه اخالق

در علوم و فنّاوري ،سال هفتم ،شماره  ،3صص -1
1
















اميركبيري ،عليرضا و سهيال داروئيان (.)1311
"برداشتهاي اخالق حرفهاي مديران در
كسبوكارهاي كوچک و متوسط" ،فصلنامه اخالق
در علوم و فناوري ،شماره  ،1صص .13-11
پيک فلک ،جمشيد؛ رحيمي كاكلكي ،مينا و بني
طالبي دهكردي ،بهاره (" .)1312عوامل مؤثر بر
رعايت اخالق حرفهاي حسابداران" .فصلنامه اخالق
در علوم و فناوري ،سال دوازده ،شمارههاي .1
صص .13-1
حاجيها ،زهره؛ گودرزي ،احمد و فتاحي ،زهرا
(" )1312ارتباط ويژگيهاي ترديد حرفهاي
حسابرسان و قضاوت و تصميمگيري آنها"،
فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت ،سال
ششم ،شماره نوزدهم ،صص .21-13
حافظ نيا ،محمدرضا (" )1311مقدمهاي بر روش
تحقيق در علوم انساني" .انتشارات سمت .چاپ
يازدهم.
حجازي ،رضوان و مسافري ،جنت (" ،)1311رابطه
جنسيت با اخالق حرفهاي در جامعه دانشگاهي و
حرفه حسابداري" ،فصلنامه اخالق در علوم و
فنّاوري ،سال هفتم ،شماره  ،1صص .21-11
رويايي ،رمضانعلي و محمدي ،مرتضي (.)1311
"اخالق و حرفهاي در حسابداري :مفاهيم بنيادي،
نظامهاي اخالقي ،چارچوب تحليلي ،بررسي موارد
خاص" ،انتشارات كتابخانه فرهنگ ،تهران
رويايي ،رمضان؛ يعقوب نژاد ،احمد و آذين فر ،كاوه
(" .)1313ارتباط بين ترديد حرفهاي و قضاوت
حرفهاي حسابرسان مستقل" ،فصلنامه پژوهش-
هاي حسابداري مالي و حسابرسي ،سال ششم،
شماره  ،22صص .12-22
صالحي ،تابنده (" ،)1312رابطه اخالق حرفهاي
حسابرس و كيفيت حسابرسي" ،فصلنامه اخالق
در علوم و فناوري ،سال يازدهم ،شماره  ،3صص
.12-22
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