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 چکیده

. است زمینه این در منتشرشده ادبیات منظر از ایران در حسابرسی اخالق جایگاه هدف این پژوهش، بررسی
 غیر حسابداری و غیر پژوهشی و پژوهشی یها هینشردر  منتشرشده مرتبط یها مقاله کلیه شامل آماری جامعه
ی ها مقالهاست. در ابتدا با رویکرد آرشیوی  1395 انتهای تابستان سال تاها  آن به کار شروع زمان از کشور

الگوی توسعه پایدار اخالق »ی چهارگانه ها سازهو استفاده از « تحلیل محتوا»سپس با رویکرد مربوط تهیه و 
ی ا حرفهاخالق  نهیدرزمنشان داد که  ها افته، اولویت پژوهشگران شناسایی شد. ی«ی حسابداریا حرفه

ی ها هینشراله در مق 12ی داخلی منتشرشده که ها هینشرمقاله در  40تنها  1395حسابرسی تا انتهای شهریور 
غیر  یها هینشرمقاله نیز در  13حسابداری و  یها هینشر مقاله در سایر 15حسابداری و مالی،  علمی پژوهشی

مقاله در سازه اخالق فردی،  20نیز نشان داد که  ها مقاله تحلیل محتوایحسابداری و مالی منتشرشده است. 
سازمانی قرار دارد. در سازه  -مقاله نیز در سازه اخالق اقتصادی 7مقاله در سازه اخالق اجتماعی و  13

ی این پژوهش ها افتهمحیطی نیز تاکنون مقاله مرتبط با اخالق حسابرسی منتشرنشده است. ی اخالق زیست
ندارد و تاکنون این موضوع  قرار باالیی سطح در حسابرسی نزد پژوهشگران در قاخال نشان داد که جایگاه

 ی و دانشگاهی باشد، لذا درا حرفهبرای جامعه  زنگ خطری تواند یمکه  قرارگرفته اندکی بسیار موردتوجه
 .شود مناسب مدیریت و جبران به نحو افتادگی عقب این باید آینده

 .یحسابرس های یهمحتوا، نظر یلتحل یدار،توسعه پا یالگو ی،حسابرس ی،ا اخالق حرفه :یدیکل واژگان
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 مقدمه
 نیا حرفه حسابداری و حسابرسی همواره تحت فشار جلب اعتماد عمومی قرار داشته است.

ی مالی مانند سقوط بازار سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک در ها بحرانفشار با ظهور 
ی ها سالدر  2و ورلدکام 1ی بزرگی مانند انرونها شرکت ، ورشکستگی اخیر1928سال 

ی، مالی تشدید یافته است. در این گونه موارد، مسئولیت پیدایش ها استفادهگذشته و سوء
سمت عدم کفایت گزارشگری  ی مالی، به گونه عمده بهها یساماناین بحران و نا به 

 مناسب وعملکرد ناکافیاطالعات مالی، نبود استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
به حرفه  اعتماد عمومیدست رفتن  از حسابرسان، سوق پیدا کرده است. نتیجه این امر،

 بازگشت اعتماد برای تا کنون که کارهاییراه نیتر مهماست.  بودهحسابداری و حسابرسی 
و سازمان دهی  گرفته است، اقداماتی در راستای تجدید نظر در استفاده قرار عمومی مورد

گزارشگری  بهبود کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی،مراجع تدوین تشکیالت
های جدید حسابداری و حسابرسی بوده دستورالعمل واستانداردها  ،ها قانون تدوین مالی و

 (.1394کار و نوروزی، است )نیک
ی مالی و فروپاشی فسادهاوضع این قوانین و مقررات نتوانسته است از  باوجوداین، 

 بر این، افزون ی مالی اخیر نیز شاهد این ادعا است.ها بحرانجلوگیری نماید و  ها شرکت
 روبه رواست: جدی زیر چهار مشکلی آوردن به این راهکار با رو
 کنند یم نیتأمی با نفوذ را ها تیاقلمنافع برخی  و تنهااست این استاندارها اغلب سیاسی  .1

بر اساس نظریه نمایندگی و نظریه ارزش اقتصادی، افشای اطالعات  (.2(. 1371)نمازی، 
براساس ادبیات  (3 دارای هزینه است. اضافی و پیروی از استانداردها و قوانین جدید مالی،

 الزاماً، انتشار اطالعات اضافی (1985، 3)نمازی ها شرکتقراردادها و مشارکت در ریسک 
( برخی منتقدان 4 ممکن است سودمند نباشد و باعث پارازیت در سیستم اطالعاتی شود.

یی الزم را ندارد که موجب بازار بورس نیز معتقدند که بازار بورس اوراق بهادار کارا
 شود.آفرینی میمشکل

 تمام در موردنیاز و مشترک مبحث اخالق، .است اخالق به آوردن روی ،دوم راهکار 
 باشد، داشته وجود ای حرفه اخالق حرفه یک در چنانچه زیرا است دنیا در فعال های حرفه

(. 1391 اسکندری،) بود حرفه آن نابودی منتظر باید وگرنه کرد خواهد پیشرفت حرفه آن

                                                                                                                   
1. Enron 
2. Worldcom 
3. Namazi 
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 بهار نیز به این موضوع مهم اشاره دارد: الشعرا ملکاین بیت از 
 که گشت فاقد اخالق، مردنی استقومی  ،اند زندهاقوام روزگار، به اخالق 

( باعث کسب  1 ویژه در بلندمدت، دارای دو مزیت عمده است: به یراهکار اخالق 
( افزایش فایده مادی را 2و  شود یم (کار و جامعه فایده معنوی برای حسابرس )صاحب

 نهادینه اخالق مزیت اول، هدف در کار و جامعه( نیز در بر دارد. برای حسابرس )صاحب
به  تواند یم این صورت، حسابرس در است. جامعه و حرفه آن در وجود حسابرس، کردن
، ها شرکتوظیفه خود بپردازد و وظایفی از قبیل بررسی عملیات  ی به انجاممؤثرترنحو 

و اظهارنظر نهایی در خصوص  ها شرکتنقاط ضعف و قوت  نییتع ی داخلی،ها کنترل
تر و براساس اصول اخالقی انجام داده و اعتماد به آنرای ها وستیپی مالی و ها صورت

فایده معنوی، نیز به افزایش فایده  شیافزا عمومی را نسبت به اعمال حرفه، افزایش دهد.
شود که حسابرس کمتر باعث می رایز ،انجامد یمکار(  مادی برای حسابرس )و صاحب

 .کند نونی و غیراخالقی،ی غیرقاا حرفهها و اعمال  تخلف، سوءاستفاده مبادرت به ارتکاب
در راهکار اول حسابرس  ریز از راهکار اول باشد، مؤثرتربسیار  تواند یمگسترش اخالق 

اصول و » که علیرغم اینکه نام پرطمطراق کند یمعمدتاً با قوانین و مقرراتی کار 
در حقیقت ممکن است  نهاده شده، ها آنبر « استانداردهای پذیرفته حسابداری و حسابرسی

 را نپذیرد زیرا وارداتی و تا حدی تحمیلی ها آنوجان  موردقبول کامل وی نباشد و با دل
به  شجاعت یی وبایز ی،کین ،گویی راست که اصول اخالقی مانند صداقت، هستند. درحالی

شده و تحت تأثیر  اعماق وجود حسابرس رخنه کرده و از زمان طفولیت از خانواده شروع
که برگرفته از  ی عمومی و فرهنگینهادهاو  مذهب ،دوستان ملی چون مدرسه،عوا

بنابراین، احتمال پایبندی ؛ بسیار مستحکمی یافته است وندیپ ی است،و ملی بومی ها سازه
 بیشتر باشد. تواند یمحسابرس به اصول اخالقی 

 یهاافتهیو انتشار  پژوهشبا توجه به موارد بیان شده و پیشینه طوالنی حسابرسی در دنیا،  
 گسترش لزوم امروزی شرایط موضوع جدیدی نیست. درآن  یامربوط به اخالق حرفه

ی پژوهشی هر رشته، ها هینشربدون شک  و است ضروری جامعه امری در پژوهشی امور
ی، مندیروستامی و در رجب) کنند یمنقش مهمی در تثبیت و ترویج آن در جامعه ایفا 

صورت  علمی، چه به یها پژوهشی ها افتهیچاپ و انتشار  ،های پژوهشی فعالیت (.1394
در  پژوهشهای  صورت کتاب یا حداقل عرضه یافته علمی و چه به یها هیمقاله در نشر

-نمازی، رجب) سطح علمی کشور است یسمینارهای علمی، از اهم واجبات برای ارتقا
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 علمی های کتاب وها  مقاله انتشار تحلیل میان، این در (.ب 1396میمندی، دری و روستا
 .(1387 ملکی، و پاریاد)آید  میبه شمار  علمی یها پژوهش میزان ارزیابی شیوه ترین معمول

 اخالق اهمیت باوجود: که است این شود یم مطرح اینجا در که مهمی یها پرسش 
 نموده ایفا زمینه این در را نقشی چه رانیدر ا یحسابرس یها پژوهش ،حسابرسی در یا حرفه

 دسترسی ،باشد داشته جامعه در یو عمل کاربردی قابلیت که مهمی یها افتهی چه به و
شود؟  تیتقو دیبا ییها نهیه زمچدر  رانیدر ا یحسابدار اخالق نده،یو در آاند  پیداکرده

 حسابداریغیر  و حسابداری یها هینشر سایر با مقایسه درعلمی پژوهشی  یها هینشر نقش
 یاز اخالق حسابرس مواردی چه به مربوط ،ها پژوهشاین  محتوای نیتر مهم و ؟چیست

 از ،بحث تکمیلمنظور  به .است باال یها پرسش به پاسخ پژوهش این اصلی هدف؟ دشو یم
 1396) همکاران و نمازی توسط که «حسابداری یا حرفه اخالق پایدار توسعه الگوی»

 ،فردی یها سازه به توجه با را حسابرسی اخالق بتوان تا شود یم استفادهشده  ارائه الف(
 .نمود ی بررسیطیمح ستیز و سازمانی -اقتصادی ،اجتماعی

 ارائهشده و سپس، پیشینه پژوهش  ی حسابرسی بیانا حرفهدر ادامه، مبانی نظری اخالق  
ی و پیشنهادها و ریگ جهینتو در انتها بحث،  ها افتهازآن نیز روش پژوهش، ی. پسدشو یم

 .دشو یمی پژوهش بیان ها تیمحدود

 ی در حسابرسیا حرفهمبانی نظری اخالق 
آمده است. در این زمینه،  ها یخودر فرهنگ فارسی دهخدا و معین اخالق به معنای خُلق و 

در  یو باطن یدرون شهیر کیرفتار  نیا کهبر آن است  لیرفتار خاص، دل نوع کیاستمرار 
-، حسینزاد کیب) نامند یرا خلق و اخالق م شهیاست که آن ر افتهیعمق جان و روح فرد 

اما  ،شود یم یتلق یفرد یدامنه اخالق در حد رفتارها .(1389سنبلی و صادقی، پور
 وعیو ش کند یم دایپ یتسر یاجتماع ینهادها ایدر سطح جامعه  که هنگامی یفرد یرفتارها

و خود  داشتهدر فرهنگ جامعه  شهیر که شود یم لیتبد یجمع قبه اخال ینوع به ابد،ی یم
ز سوی ا (.1389 ،بحرینیشناخت ) توان یکه جامعه را با آن م ابدی یوجه غالب م ینوع

عنوان برخاسته از شغل را نیز در ی ا حرفهاخالق  ،فردیاخالق برخالف  دیگر
 (.1389)فرامرزقراملکی،  کند یاخالقی لحاظ م یها تیمسئول

یی است که بررسی آن نیازمند مفاهیم ها فرضدارای پیش  اخالق در حسابرسی 
اخالق را تجویز  تواند یماخالق چیست؟ چه کسی  مفهوم متعددی است. برای نمونه،

یی زهایتجو؟ و چه گنجند یمیی اخالقی هستند و در حیطه اخالق زهایتجو هچ نماید؟
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در  ها فرضسازی این پیش ادهیپ گیرند.قرار می ها فرضاخالقی نیستند؟ در زمره این پیش 
چه  داند ینمبخش سخت اخالق الزاما این نیست که حسابرس  ؛ اماعمل کار آسانی نیست

خود را جهت مهیا ساختن برای  چگونه باید داند ینمکار باید انجام دهد، بلکه آن است که 
 ی،خانوادگ حسابرس معموال با توجه به پیشینه مذهبی، .ماده نمایدانجام کار درست آ

داری و سایر راز یی،راستگو ی،وفادار صداقت، ی و اجتماعی خود تا حد زیادی بافرهنگ
ی پسندیده اخالقی آشنایی دارد، اما در چگونگی پیاده سازی این اصول اخالقی ها یژگیو

هیچ توافق عمومی  ،ود. از سوی دیگردر عمل حسابرسی ممکن است با مشکل مواجه ش
نسبت به اینکه هدف اصلی حسابرسی چیست نیز وجود ندارد و چون اهمیت اخالق 

ی در حسابرسی بستگی به اخالقی عمل کردن سیستم حسابداری و عملیات ا حرفه
 کارگیری و کنترل صاحب میتصم حسابداری، ستمیس به عنوان نمونه،) حسابرسی دارد

توافق نسبت به هدف  عدم ؟(،کند یمکار چقدر صادقانه عمل صاحب چیست؟ و شرکت
 .شود یمحسابرسی باعث سردر گمی حسابرس در نحوه استفاده از اصول اخالقی نیز 

 است اخالق علم بحث کلی اصول مبانی از برگرفته، حسابرسی کلی اخالق در به گونه 
 .شود یمتقسیم  3اخالق کاربردیو )هنجاری(  2، اخالق تجویزی1به سه حوزه فرا اخالق و

شاخه اخالق در بر گیرنده بررسی  نیا فرا اخالق عبارت است از مطالعه زبان اخالق.
-و موارد زیر را پوشش می اخالق است 4ماهیت اخالق و روابط و قوانین استدالل قیاسی

. 2 ی اخالقی مانند خوب، درست و باید،ها واژهو معانی مربوط به  ها پرسش. 1دهد: 
ی مربوط به حکمت حقایق ها پرسش. 3 ی اخالقی،ها بحثی منطقی مربوط به ها پرسش

در فرا  ی مربوط به معرفت شناسی معلومات اخالقی و حدود آن.ها پرسش. 4اخالقی و 
ی اخالقی و تعیین حدومرزهای معانی ها گزارهی کسب شناخت نسبت به ها روشاخالق، 

استقالل حسابرس به . شود یمبررسی  یطرف یب و 6عینیت ،5استقالل قبیل مفاهیم اخالقی از
ارائه خدمات  ای یدر انجام حسابرس تیریمقاومت در برابر فشار و نفوذ مد ییعنوان توانا

 شودیم فیتعر، فتدیحسابرس به خطر ن یکه شرافت حرفه ا یبه طور ،یمربوط به حسابرس
-یب دیبا یاحرفهطرفی بدین معنا است که حسابرس (. عینیت و بی1397 ،)تحریری و پیری

 گران،ینفوذ د ایتضاد منافع  ،یجانبدار ،یداورشیاجازه دهد هرگونه پ دیباشد و نبا طرف

                                                                                                                   
1. Meta-Ethics 
2. Normative Ethics 
3. Applied ethics 
4. Deductive Logic 
5. Independence 
6. Objective 
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 (.1383)سازمان حسابرسی،  مخدوش کند یااو را در ارائه خدمات حرفه یطرفبی
که چه چیزی از نظر اخالقی درست و چه  پردازد یماخالق هنجاری به این موضوع  

از جانب  زیپرهی اخالقی مانند درستکاری، ها هینظرتجویزها و شامل  و چیزی غلط است
حسابداران و  همه درستکاری، اصل اطالعات صاحب کار است. یو عدم افشا یدار

 ملزم خود تجاری ی وا حرفه روابط همه در صراحت و صداقت به را یا حرفه حسابرسان

 افشای عدم و طرفی حسابرس استداری در راستای حفط بی جانب از . پرهیزکند یم
اصل است که اطالعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما  نیبر ا یمبتن کار صاحب اطالعات

ای مجاز به افشای آن نیست، مگر باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه
ای، ارائه یا افشای یافت شود یا الزامات قانونی یا حرفهآنکه مجوز صاحبکار یا کارفرما در

استفاده از  به(، اما اخالق کاربردی 1383)سازمان حسابرسی،  آن اطالعات را ایجاب کند
 بررسی ،داخلی کنترل مانند ارزیابی حسابرسی عملی در فرآیند یا حرفه رفتار آیین

به دو مورد  ها هینظر. این شود یم مربوط نهایی یها گزارش تهیه و حسابرسی یها چرخه
ی ناظر بر الزام خود نیز به دودسته ها هینظر. شود یمناظر بر الزام و ناظر بر ارزش تقسیم 

ی ناظر بر ارزش، ها هینظرشوند در حالی که بندی میطبقه 2ییگرا فهیوظو  1ییگرا تیغا
(. در نظریه 1393میلی، عشری و رباط)مجتهدزاده، اثنی شود یمنامیده  3گرا لتیفض
و  کند یمتوجه  آن درستی و نادرستی عمل بر مبنای نتایج واقعی یی، حسابرس بهگرا تیغا

یی، حسابرس این ادعا که درستی و گرا فهیوظغایت و نتیجه نهایی مد نظر است. در 
-و وظایف نیز مدنظر قرار می ردیگ یمنادرستی اعمال تنها مبتنی بر نتایج است را نادیده 

 ها آنجای خوبی و بدی نتایج  بر درستی و نادرستی ذاتی اعمال، به ها هینظر. در این گیرد
. به عبارتی، حسابرس در مقام یک کنشگر اخالقی وظایفی دارد که فارغ از شود یمتاکید 

است، اقدام کند  ها آنآثار و نتایجی که بر آن مترتب بوده و براساس عقل موظف به انجام 
منش حسابرس  ،، موضوع اصلی اخالقگرا لتیفضی ها هینظردیدگاه  (. در1389)اترک، 

 دارای منش درستی باشد، کنش او مانند است و نه کنش او. در این حالت اگر حسابرس
که تنها به  بنابراین، درصورتی؛ صداقت نیز درست خواهد بود و گویی راست ،شجاعت

دبررسی حسابرسان قرار نگیرد، نتیجه نهایی توجه شود و اخالقی بودن مسیر و روش مور
 .شود یمبه صحت ذاتی عمل توجه یی، گرا فهیوظ. در نظریه کند یمیی خودنمایی گرا تیغا

                                                                                                                   
1. Teleology 
2. Deontology 
3. Virtue Theories 



  7   محتوا یل: تحلیراندر ا یحسابرس یا اخالق حرفه

نباید جهت اهداف شخصی خود از دیگر همکاران خود سوءاستفاده برای نمونه حسابرسان 
در  ها را جهت اخذ وام فریب دهند. بانک یکار نباید با پنهان نیز ها شرکت کنند. همچنین،

ها  آن اطمینان باشند. خود قابل یا حرفه یها باید در تمامی ارتباط حسابرسانیی، گرا لتیفض
و سوءاستفاده از دیگران اجتناب کنند و  از صدمه زدنباید برای دیگران مفید واقع شوند و 

همچنین، دارند.  تعهداتی خود فنسبت به وظای ی خود را ارتقا دهند، زیراریپذ تیمسئول
و اگر تمامی این اهداف را مبنی بر فضیلت به  کننددرستکاری و صداقت رفتار  با ها باید آن

، 1شد )دوسکا، دوسکا و راگتزمبدل خواهند  نقص یی برسبه حساب ،سرانجام رسانند
2011.) 

 پیشینه پژوهش
که  گردد یبرم 1494آن حسابرسی به سال  تبع بهی در حسابداری و ا حرفهسابقه اخالق 
در اولین کتاب خود به موارد مرتبط با اخالق حسابداری اشاره کرد  2لوکا پاچیولی

 (.2008، 3)اسمیت و مورفی
، 1996در سال  دهد کهالمللی نشان میای در سطح بین حرفه اخالق انتشار تاریخچه 

رفتار حسابداران  نیآئ ،4حسابداران یالملل نیب ونیفدراس« یاخالق حسابدار تهیکم»
 یا ها و جوامع حرفه عنوان الگو و رهنمود مورد استفاده انجمن کرد که به نیرا تدو یا حرفه

 یها کالستدریج  بهچند ایالت آمریکا  ،1999از آغاز سال . ردیقرار گ ونیعضو فدراس
. (2007، 5)لوئبد ننمود یالزامحسابداران رسمی اخالق را پیش از گذراندن امتحانات 

را  یدیجد یشنهادیمتن پ ،2003 هیدر ژوئ ونیفدراس یا اخالق حرفه تهیکم ن،یبر ا افزون
متن، ضمن  نیا گذاشت. یو به نظرخواه نمود هیحسابداران ته یا آئین رفتار حرفه یبرا

را در  یدیمواد و الزامات جد ،قبلیاز مواد و الزامات مندرج در متن  یبهبود و اصالح برخ
 یشنهادهاینظرات و پ یابیو ارز یپس از بررس دی. متن جدداشت یمورد آئین رفتار مقرر م

در (. 2009، 6)ووگل شد ییاجرا یالدیم 2005از سال  یا حرفه یها نظران و انجمن صاحب
 استانداردهای المللی هیئت بینتوسط حسابداران،  برای اخالقی نیز کدهای 2018سال 

                                                                                                                   
1. Duska, Duska and Ragatz 
2. Luca Pacioli 
3. Smith and Murphy 
4. International Federation of Accountants (IFAC) 
5. Loeb 
6. Vogel 
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ی قبلی آن در مواردی ها نسخهشده است که نسبت به  تدوین 1حسابداری یا حرفه اخالق
دارای اختالف است. همچنین، موارد پیشنهادی هیئت  ها دستورالعملمانند تاریخ اجرای 

 ها تیو اولو یشنهادیاقدامات پنیز منتشرشده است که این  2023 -2019ی ها سالبرای 
ی استراتژیک، مالحظات کلیدی، اندازها چشم شامل موارد آن یاجرا ی( برای)برنامه کار

 ی اجرای تغییرات است.بند زمانو  ها تیاولومدیریت تحول استراتژی، ظرفیت و 

 رفتار آیین ارائه به ها سازمان از برخی که دهدبررسی موضوع در ایران نیز نشان می 
ن، نخستین تشکیالتی بود که به تدوین رایانجمن حسابداران خبره ا اند. نموده اقدام ای حرفه

ی انضباط نامه نییآ 1364انجمن در سال  نی. ا(1389، مدد یعلی پرداخت )ا حرفهآیین رفتار 
اختصاص  یا رفتار حرفه نییکه فصل دوم آن به ضوابط و آ نمود هیاعضا خود ته یبرا را

را  یا رفتار حرفه نییآ ی،سازمان حسابرس یفن تهیکمنیز  1377دارد. در اسفندماه سال 
نیز  1378سازمان از سال  یمجمع عموم بیعامل و تصو ئتیه دییبا تأ که کرد نیتدو
 یالملل نیب ونیفدراس یا رفتار حرفه نییترجمه آ شیمتن، کماب نی. ادشاالجرا  الزم

 است. یالدیم 1996حسابداران مصوب سال 
 نیخود را تدو یا رفتار حرفه نییآ ،رانیا یجامعه حسابداران رسمنیز  1382در سال  

و  یامور اقتصاد ریوز دییبه تأ 28/11/1382شورای عالی جامعه در  بیکرد که پس از تصو
 زین یجامعه حسابداران رسم یانضباط نامه نییآ ن،یبرا افزون. دشاالجرا  و الزم دیرس ییدارا

 و ییو دارا یر اقتصادامو رانیوز بیشورای عالی و به تصو دییتأ به 1383 رماهیو در ت هیته
رفتار  نییآبه نحوی ضمانت اجرایی  نامه نییآاین  .(1389، مدد یعل) دیرس یدادگستر

های انضباطی افراد در صورتی که از شود که تنبیهمحسوب میجامعه ی مصوب این ا حرفه
ای تخطی کنند، در آن درج شده است. همچنین، دیوان محاسبات نیز آیین رفتار حرفه

 رفتار موازین، منشور کرده است و براساس آن ارائهخود را  موردنظری ا حرفه نامه نییآ
 و الزم رسیدگی یا حسابرسی هنگام به آن رعایت که شود یم اطالق ییها الزام به یا حرفه

 تاریخ در محاسبات دیوان اساسی راهبردهای براساس یا حرفه رفتار موازین. است ضروری
 تاریخ از آن آن به عمل و رسیده کشور محاسبات دیوان ریاست تصویب به 20/2/83

توجه جوامع  توان یمی ذکرشده را ها مصوبهنکته موردبررسی در  نیتر مهم .است ضروری
 رعایت و رازداری ،ینیب واقع ،درستکاری ی مانندا حرفهی به اخالق و آیین رفتار ا حرفه

 ی دانست.ا شئون حرفه

                                                                                                                   
1. International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 
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ی تجربی اندکی در زمینه اخالق حسابرسی صورت ها پژوهشازنظر تحقیقاتی در ایران  
 ریتأث زمانی حسابرس، فشار بودجه ( دریافتند که1393) این توکلملکیان و  پذیرفته است.

 ریتأث نشانگر ها افتهی برآن، زمان دارد. افزون واقع از کمتر گزارش معناداری بر و مثبت
خدامرادی و حاجیها  است. زمانی بودجه فشار بر اخالقی فرهنگمعنادار  و معکوس

که بین وجود فرهنگ اخالقی با بهبود کیفیت گزارش حسابرسی رابطه ( دریافتند 1395)
مثبت و معنادار و بین وجود فرهنگ اخالقی با فشار زمانی حسابرسی و کمتر از واقع 

نمازی و ابراهیمی  .رابطه منفی و معنادار وجود دارد ،گزارش کردن زمان حسابرسی
تقلب نیز  کنترل داخلی موارد گزارشگری در اخالقی شدت ریبندی تأثمدل در (1395)

 مورد در نگرش، سازمانی عدالت متغیرهای ریتأث شده ادراک اخالقی دریافتند که شدت
 داری دین سازه ریتأث اما، کرد خواهد تعدیل را غیر عینی هنجارهای و تقلب موارد گزارش

کل که  ( دریافتندب 1396نمازی و همکاران ) ،گرید یدر پژوهش .کرد نخواهد تعدیل را
ی ها هینشری مختلف ایران )ها هینشری حسابداری منتشرشده در ا حرفهی اخالق ها مقاله

توجه به  که با مقاله است 110، برابر با 1394حسابداری و غیر حسابداری( تا پایان شهریور 
همچنین،  ی منتشرشده رقم بسیار کوچکی است.ها مقالهاهمیت موضوع و مقایسه با حجم 

به دو زیرگروه  ها مقالهاین مقاله آن در زمینه اخالق حسابرسی است.  24تنها  دریافتند که
شده است. اخالق هنجاری در حسابرسی شامل  اخالق هنجاری و اخالق کاربردی تقسیم

مانند استقالل و درستکاری است که وجود آن برای حسابرس الزم است. یی ها موضوع
ی کارها راهقبیل  از عمل در اخالق رعایت اخالق کاربردی برای نمونه به مواردی مانند

 افزایش استقالل و جلوگیری از کاهش سطح استقالل حسابرس، اشاره دارد.

الگوی  ارائه( در پژوهشی به 2013) 1آلین، هودایب و پایک ،خارجی هایپژوهشدر  
 شده ارائهمفهومی از قصد گزارش موارد تقلب توسط حسابرسان مستقل پرداختند. الگوی 

های  بیانگر این است که عوامل فردی )مانند نگرش در مورد گزارش موارد تقلب و هزینه
 ریتأثشخصی گزارشگری( اثر مثبتی بر قصد گزارشگری اعمال تقلب دارد، اگرچه این 

، ایشاک هیشامشود.  عوامل مرتبط با مساله مانند درک از شدت اخالقی تعدیل می لهیوس به
( در پژوهشی دریافتند که استقالل و اندازه کمیته حسابرسی با افشای 2014) 2و عبدالمناف

اخالقی اطالعات رابطه مستقیم دارند، اما تعداد جلسات و تخصص اعضای کمیته 

                                                                                                                   
1. Alleyne, Hudaib and Pike 
2. Hisham, Ishak and Abdul Manaf 
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( در پژوهشی ابزاری 2015) 1سیلواندر اخالقی اطالعات تأثیری ندارند.حسابرسی بر افشای 
ابعاد متفاوت فلسفه اخالقی در حسابرسان و فرآیند  ریتأثی ریگ اندازهچندبعدی را برای 

ی در شناس فهیوظبیانگر آن است که  ها افتهمعرفی نموده است. ی ها آنی مدیریتی ریگ میتصم
حسابرسان وظیفه را  ها آنی اخالقی دیگری است که در اه فلسفهمیان حسابرسان نشانگر 

. کنند یم ارائهی شناس فهیوظو بیش از یک مکتب اخالقی  تر گستردهمفهومی  عنوان به
بیانگر آن است که اصول اخالقی دارای پیوند قوی با وظایف مدیران در  ها افتههمچنین، ی

( در پژوهشی دریافتند که 2015) 2اسوانبرگ و اوهمانی حسابرسی است. ها طیمح
که در کاهش رفتارهای کیفی حسابرسان و ضعف عینی دخیل  هایی مکانیسمو  سازوکارها

ی موردبررسی به یک ها جامعهکارها هستند، در  بوده و ناشی از روابط تنگاتنگ با صاحب
انبرگ و اسو است. ریتأث یبمنوال هستند و تفاوت جوامع بر ایجاد تفاوت در سازوکارها، 

ی برخوردار از ها موسسه( در پژوهشی دریافتند که حسابرسان در 2016اوهمان )
ی را ازلحاظ عدم پذیرش مواضع و تر یواقعی ها میتصم، تر یقوی اخالقی ها فرهنگ

ی ترجیحی حسابداری در میان مراجعین در مقایسه با آنچه حسابرسان در ها گاهیجا
 .کنند یم، اتخاذ دهند یمانجام  تر فیضعی اخالقی ها فرهنگی حسابرسی با ها موسسه

 معناداری و مثبت رابطه ( نیز در پژوهشی دریافتند که2017) 3مرزوکی، باری و دالپورتاس
متغیرهای نگرش، حمایت همکاران، حمایت مدیران و خودکارآمدی آموزش اخالق  بین

را بین خودکارآمدی آموزش  رابطه مثبتی ها افتهی حسابداری وجود دارد. همچنین، یا حرفه
 ی حسابداری نشان داد.ا حرفهی حسابداری و گسترش آموزش اخالق ا حرفهاخالق 

 از ی حسابرسی در برخیا حرفهی صورت گرفته در حوزه اخالق ها پژوهش اگرچه 
و محورهای  بوده پراکندهصورت  ها به آن اما مطالب، دهند یم ارائهموارد اطالعات مفیدی 

گسترده و سیستمی موردبررسی قرار نگرفته  صورت بهی حسابرسی ا حرفهمنتشرشده اخالق 
 این همچنین، نقش کشور و یها هینشری پژوهشی و سایر ها هینشر است. همچنین، سهم

ی حسابرسی ا حرفهو پژوهش حوزه اخالق  حسابرسی در اخالق محتوای شارتان در هانشریه
مطالعه بررسی  این اصلی موردمطالعه قرار نگرفته است. درنتیجه، هدفبه گونه خاص 

 از منظر ی،ا حرفهدیدگاه نظری و  از حسابرسی، یا حرفه اخالق جایگاه، محتوا و
تحلیل نظر به اینکه هدف اصلی این پژوهش  ایران است. پژوهشگران پژوهشی یها تیاولو

                                                                                                                   
1. Sylvander 
2. Svanberg and Ohman 
3. Marzuki, Barry and Dellaportas 
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است  یموارد ییو شناسااخالق حسابرسی  ی منتشرشده در ایران در زمینهها مقاله محتوای
این  تحلیل محتوایی بعد به ها بخش، ردیها صورت گ در آن یشتریمطالعات ب دیکه با
 .پردازد یم ها مقاله

 روش پژوهش
حسابرسی  یا حرفه اخالق با مرتبط یها تحلیل محتوای مقاله و تعداد به بررسی وهشژپ این

 ازنظر بنابراین،؛ پردازد یم ها آنایران و آزمون آماری اهمیت  یها هینشرمنتشرشده در 
 کمی و کیفی یها روش از ترکیبی پژوهش، روش نوع ازنظر و کاربردی ها افتهاستفاده از ی

روش آرشیوی استفاده کرده و سپس با استفاده  از ابتدا ،این مطالعه. (2015است )اسمیت، 
را در  ها مقاله( عنوان 2002) 1محتوای نئوندورفای تحلیل ه گامو  تحلیل محتوااز 

)نمازی و همکاران،  «ی حسابداریا حرفهالگوی توسعه پایدار اخالق »ی مختلف ها سازه
براساس روش  ها هیفرض آزمون و کمی پژوهش مبانی . سپسدهد یم( قرار الف 1396

 .کند یم دنبال را یاثبات

  ی حسابرسیا حرفهی اخالق ها مقالهبررسی روند انتشار 
کمی  تحلیل محتوای(، از روش الف 1396به پیروی از نمازی و همکاران ) ،این مطالعهدر 

، «روش آرشیوی»(، ابتدا با استفاده از الف 1396استفاده شد. در مطالعه نمازی و همکاران )
، در 1394 -1384ی در بازه زمانی ا حرفهدر زمینه اخالق  منتشرشدهی ها مقالهکل 

عنوان جامعه آماری  ی مرتبط با اخالق حسابداری، بهها نامه انیپای ایرانی و ها هینشر
تحلیل »نیامد. سپس با استفاده از  به عملی ریگ نمونهی شد و برای افزایش دقت، آور جمع

با  «ی حسابداریا حرفهالگوی توسعه پایدار اخالق »نوینی تحت عنوان  الگوی «محتوا
حسابداری منتشرشده تدوین شد. الگوی ذکرشده اخالق  نامه انیپاه و مقال 569استفاده از 

سازمانی و سازه  -سازه فردی، سازه اجتماعی، سازه اقتصادی مؤلفه 4متشکل از 
دلفی و کسب نظر از متخصصان  فننیز با استفاده از  ها آنی بوده و اولویت طیمح ستیز

 .دهد یماجزای این الگو را نشان  1شده است. شکل  ی حسابداری مشخصا حرفهاخالق 

                                                                                                                   
1. Neuendorf 
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 یحسابدار یا اخالق حرفه یدارتوسعه پا ی. الگو1شکل 

 (76: الف 1396منبع: نمازی و همکاران )

در الگوی باال عوامل فردی مواردی است که به شخص و شخصیت حسابداران  
. عوامل اجتماعی، کند یمارتباط پیدا  «ییگرا لتیفضنظریه »)حسابرسان( مرتبط است و به 

عواملی است که در رابطه با محیط اجتماعی و پیرامونی باشند. عوامل سازمانی به سازمان و 
ارتباط  «ییگرا تیغایی و گرا فهیوظنظریه »به ی اقتصادی سازمان مرتبط است و ها تیفعال

ی نیز به اهمیت، حفاظت، نگهداری و اخالق طیمح ستیز. عوامل کنند یمپیــــدا 
 اشاره دارد. «نظریه توسعه پایدار»و  ستیز طیمح

تعداد ، رانیدر ا یمربوط به اخالق حسابرس یها پژوهش یآور جمع انیدر جر 
 1395تا پایان شهریور  ی مرتبط با اخالق حسابرسی از ابتدای زمان انتشار هر نشریهها مقاله

ی حسابداری و مالی، همه ها هینشربا مراجعه به سایت کل  منظوراین بررسی شد. برای 
را در گروه  ها آنیی که بتوان ها مقالهی منتشرشده جهت بررسی و شناسایی ها مقاله
ی ها سالی که در طول ا ی منتشرشدهها مقالهی اخالقی برشمرد، بررسی شد. سپس ها مقاله

ی ها مقالهشده بود، در لیست  استفاده «اخالق»از کلمه  ها آندر عنوان  ها هینشرانتشار 
 مفهوم و مسیر اخالقی آن نشریه گنجانده شد. دلیل اصلی این امر آن است که عنوان مقاله،

. دهد نیز نشان را پژوهش اصلی مضمون خالصه، گونه به باید و دهد یم نشان را مقاله اصلی
 :1375 سیف،) باشد پژوهش اصلی متغیرهای بیانگر تنها و گویا و کوتاه باید عنوان مقاله

ی پرداخته بود، در لیست ا حرفهیی که تنها در بخشی از آن به بررسی اخالق ها مقاله (.12
یی که اخالق ها مقالهبه بررسی  پژوهشگنجانده نشد، زیرا این  ی اخالقی آن نشریهها مقاله
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و هدف اصلی آن اخالق   هگرفتمتغیرهای اصلی در نظر  عنوان بهی حسابداری را ا حرفه
 در منتشرشده مطالب ضمنی استخراج این، بر . افزونپردازد یمی حسابرسی است، ا حرفه
. در ادامه جهت کند یم پیدا دفاع ذهنی و غیرقابل حالت حدی تا و بوده دشوار اخالق زمینه

 استخراج شد: ها هینشردر سه گروه از  ها مقالهبررسی، 
ی پژوهشی معتبر ها هینشردر لیست  ها آنی حسابداری که اسامی ها هینشرگروه اول،  

 1علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت
ی حسابداری )دارای مجوز از وزارت ارشاد( ها هینشرمشاهده است. گروه دوم نیز سایر  قابل

ی غیر ها هینشر. گروه سوم، اند پرداختهی حسابداری ا حرفهی ها مقالهکه به انتشار 
ی این ها مقاله. اند پرداختهی حسابداری ا حرفهحسابداری که به انتشار مقاله مرتبط با اخالق 

 4، جهاد دانشگاهی3، انسانی2یی مانند موتور جستجوگر گوگلها تیساگروه با جستجو در 
 شد. یافت 5و نورمگز

 «تحلیل محتوا»روش ی منتشرشده، از ها مقالهبررسی موارد اخالقی مندرج در  منظور به 
6برلسون استفاده شد.

و کمی  سامانمندپژوهشی برای توصیف عینی، »را  فن( این 1959) 
 محتوا» . همچنین، (26: 1378از کریپندورف،  به نقل) کند یممعرفی « محتوای آشکار پیام

 گرفته یاد باید که کرد توصیف ییها ارزش و ها شیگرا، ها مهارت ،ها دانش توان یم را
 (.12 :1377 ،7نیکلس و )نیکلس« شوند

 ی زیر دنبال شد:ها گام(، 2002در این پژوهش با پیروی از نئوندورف )
ی در ا حرفهدر این مرحله با توجه به اهمیت اخالق  -تعیین محتوا و علت انتخاب آن .1

انتشارات این حوزه توسط پژوهشگران، هدف کامل  یمحتواحسابرسی و عدم بررسی 
در  ها هینشری اخالق منتشرشده این حوزه در ها مقالهپژوهش بررسی کمی و کیفی 

 نظر گرفته شد.
پژوهش با هدف تطبیق مفاهیم کاربردی و عملی  -یساز مفهومی در مورد ریگ میتصم .2

ی ا حرفهاخالق  الگوی توسعه پایدار»ی ها سازهی حسابرسی متناسب با ا حرفهاخالق 

                                                                                                                   
پژوهشی، اعتبار خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -. الزم به ذکر است که نشریه حسابداری سالمت با رتبه علمی1

 پزشکی کسب نموده است.
2. Google.co 

3. Ensani.ir 

4. Sid.ir 

5. Noormags.ir 
6. Berelson 
7. Nicholls and Nicholls 
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 صورت پذیرفت. «حسابداری

گردآوری اطالعات  -یریگ نمونهی و ریگ اندازه، سطح ها دادهی گردآورتعیین واحد  .3
از ابتدای انتشار  ها هینشری حسابرسی در ا حرفهی منتشرشده مرتبط با اخالق ها مقالهاز 
قابلیت اتکا  صورت گرفت. همچنین، برای افزایش دقت، 1395تا پایان شهریور  ها آن

ی ها مقالهی، کلیه ریگ نمونهحاصل از پژوهش و کاهش خطر  یها افتهیو اعتماد بیشتر 
 .ذکرشده موردبررسی قرار گرفت

چهارگانه مربوط به الگوی توسعه  یها سازهدر این مرحله هر یک از  -کدگذاری .4
 پایدار به تفکیک موردبررسی قرار گرفت.

ی ها سازهی مرتبط با هر یک از ها مقالهاین جدول از استخراج  -تهیه جدول نهایی طرح .5
، جهت استفاده بهینه «ی حسابداریا حرفهالگوی توسعه پایدار اخالق »چهارگانه 

 شد. ارائهجدول نهایی  صورت به

 ی پژوهشها افتهی

 آمار توصیفی

ی موردبررسی ها منبعی مختلف اخالق حسابرسی را در هر یک از ها مقالهتعداد  1جدول 
 .دهد یمنشان 

 گانهسه یهاهیدر نشر یحسابرس یااخالق حرفه نهیدر زم افتهیانتشار  یهاتعداد مقاله. 1جدول 
-طبقه

 بندی
 تعداد عنوان نشریه جمع

 توضیحات مقاله
 ردیف سال عنوان

شر
ن

هی
 عل

ی
ها

 یم
هش

ژو
پ

 ی
دار

ساب
ح

 ی

12 

حسابداری 
 مدیریت

2 

و  یفلسفه اخالق فرد نیرابطه ب یبررس
 یبا رفتارها یشناخت تیجمع یها یژگیو

 یحسابرس تیفیکاهنده ک
92 1 

بررسی گزیده عوامل مؤثر بر قضاوت اخالقی 
 حسابداران رسمی ایران

92 2 

 2 دانش حسابرسی

بررسی دیدگاه عمومی درباره رعایت آیین رفتار 
توسط حسابرسان و ضمانت اجرایی  یا حرفه

 آن در ایران
87 3 

سازمان بر رفتار  یفرهنگ اخالق ریتأث یبررس
 حسابرس

92 4 

 5 92و  تیرابطه سطح مهارت حسابرسان با حساس 2ی ها پژوهش
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تجربی 
 حسابداری

 یقضاوت اخالق

موسسه  یفرهنگ اخالق نیتعامل ب ریتأث یبررس
و  یحسابرس میت یهنجارها ،یحسابرس

 زهیحسابرسان بر انگ یفرد یها یژگیو
 حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده

95 6 

ی ها یبررس
حسابداری و 

 حسابرسی
1 

فشار بودجه زمانی بر  ریتئوری اخالقی و تأث
 رفتار حسابرسان مستقل

82 7 

 1 دانش حسابداری
عملکرد  ،یاخالق تیرینقش مد یبررس

بر  یاخالق یها شیو گرا یداخل یحسابرس
 یمال یو گزارشگر یعملکرد حسابدار

93 8 

حسابداری 
 سالمت

1 
حسابرسان  یو ادراک اخالق یا حرفه یها ارزش
و خدمات  یعلوم پزشک یها دانشگاه یداخل

 رانیا یدرمان یبهداشت
92 9 

 2 حسابداری مالی

 نیدر ب یاخالق یها عوامل مؤثر بر قضاوت
 رانیا یجامعه حسابداران رسم

93 10 

کمیته حسابرسی بر  یها یژگیو ریرسی تأثبر
 سطح افشای داوطلبانه اخالق

94 11 

مطالعات تجربی 
 حسابداری مالی

 12 86 در حسابرسی یا قضاوت حرفه 1

ریه
نش

ر 
سای

ی
دار

ساب
 ح

ی
ها

 

14 

 5 حسابرس

 13 79 یارفتار حرفه نییو آ یحسابرسان داخل
 14 91 یاخالق در حسابرس تیاهم یبررس

خالق و ارزشهای سازمانی در نوک پیکان ا
 حسابرسی

94 15 

 16 94 آن بر اعتماد عمومی ریخالق حسابرسان و تأثا
اخالق در حسابرسی و مطالعات در حوزه 
 اخالقیات در نهادهای حسابداری مختلف

91 17 

 3 حسابدار

ضرورت  یا و اخالق حرفه یفرهنگ حسابرس
و  یحسابدار یادیدر اصول بن یشیباز اند

 یحسابرس
85 18 

 19 88 یو حسابرس یدر حسابدار یااخالق حرفه
 20 88 یاخالق حسابدار یو حسابرس یحسابدار

 4 حسابدار رسمی

 طیحسابرسان در مح یا اخالق حرفه
 ندهیآ یحسابدار

84 21 

 22 88 یدر حسابرس اتیاخالق
 23 95 المللیاخالق و حسابرسی؛ یك چشم انداز بین
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 24 88 حسابداران و اخالق
های نوین نظریه

 حسابداری
1 

 تیفیبرک رهیمد تیئه یرفتار اخالق ریتأث
 یحسابرس

94 25 

حسابرسی نظریه 
 و عمل

1 
 تیفیبر ک یفرهنگ اخالق ریتأث یبررس

 یفشار بودجه زمان طیتحت شرا یحسابرس
93 26 

ریه
نش

ی
دار

ساب
 ح

غیر
ی 

ها
 

14 

اخالق در علوم 
 و فناوری

8 

 یادر قضاوت حرفه یاخالق یهاارزش
 حسابرس

90 27 

حسابرسان بر  یفرد یاخالق یهایژگیو ریتأث
در کشف تقلب  میتصم یاستفاده از راهنما

 تیریمد
90 28 

حسابداران  یاخالق یریگ میعوامل مؤثر بر تصم
 رانیا یرسم

90 29 

 یاخالق اتیو ن یفرد یها ارزش نیرابطه ب
 حسابرسان

91 30 

با توجه به  یو فساد مال یاخالق یب ینیب شیپ
 یدر حرفه حسابرس یاعتماد اجتماع

94 31 

با عملکرد حسابرسان  یهوش اخالق نیرابطه ب
 مستقل

95 32 

 نی: تفاوت بیا رفتار حرفه نییآ ای یرشد اخالق
 و عمل حسابرسان تیذهن

95 33 

بر  یطیمح یندهایو برآ یفکر هیسرما ریتأث
 حسابرسان یاخالق رفتار

95 34 

های پژوهش
 اخالقی

1 
اخالق حسابرسان بر کشف  ریتأث یبررس

 یاطالعات مال یدستکار
95 35 

علوم مدیریت 
 ایران

1 
مورد اعتماد و  یادراک حسابرسان از رهبر

 ی کاهنده یفرهنگ اخالق محور بر رفتارها
 یحسابرس تیفیک

91 36 

 1 پژوهشنامه تربیتی
فرهنگ اخالقی سازمان بر میزان  ریبررسی تأث

 اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی
94 37 

اقتصاد و 
 بانکداری اسالمی

1 
حسابرسی، حسابدهی و پاسخگویی در  ریتأث

 توسعه اخالق اسالمی و توسعه اقتصادی
94 38 

 39 88 در حسابداری و حسابرسی یا خالق حرفها 1 منابع انسانی

 1 مدیریت فرهنگی
در جامعه  یاخالق یهایریگجهت سهیمقا

 پزشکان و حسابرسان
93 40 

 40 جمع
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الگوی توسعه پایدار »ی چهارگانه ها سازهی کمی پژوهش را براساس ها افتهی 2جدول  
 گوناگون ابعاد در مختلف انتشارات جزئیات تا دهد یمنشان  «ی حسابداریا حرفهاخالق 

 شود. نمایان حسابرسی

ی ا حرفهی چهارگانه الگوی توسعه پایدار اخالق ها سازهی کمّی پژوهش براساس ها افته. ی2جدول 
 حسابرسی

 ی منتشرکنندهها هینشر تعداد نوع نشریه تعداد ها سازه
تعداد مقاله در 

 هر نشریه
ردیف مقاله بر 

 1اساس جدول 

 20 فردی

علمی 
 پژوهشی

12 

اخالق در علوم و 
 فناوری

5 
27 ،28 ،29 ،30 

 33و 
 2و  1 2 حسابداری مدیریت

ی تجربی ها پژوهش
 حسابداری

2 
 6و  5

 9 1 حسابداری سالمت
مطالعات تجربی 
 حسابداری مالی

1 
12 

 10 1 حسابداری مالی

سایر 
 ها هینشر

8 

 24و  22 2 حسابدار رسمی
 39 1 منابع انسانی

 20و  19، 18 3 حسابدار
 14و  13 2 حسابرس

 13 اجتماعی

علمی 
 پژوهشی

9 

 4و  3 2 دانش حسابرسی

های حسابداری بررسی
 حسابرسیو 

1 
7 

 11 1 حسابداری مالی

 40 1 مدیریت فرهنگی

 37 1 پژوهشنامه تربیتی

اخالق در علوم و 
 فناوری

2 
 34و  31

 36 1 علوم مدیریت ایران

سایر 
 ها هینشر

4 
 17و  16 2 حسابرس

 23و  21 2 حسابدار رسمی

 -اقتصادی
 سازمانی

7 
علمی 
 پژوهشی

3 

 8 1 حسابداریدانش 

 35 1 ی اخالقیها پژوهش
 32 1اخالق در علوم و 
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 فناوری

سایر 
 ها هینشر

4 

 15 1 حسابرس
نوین  یها هینظر

 حسابداری
1 

25 

حسابرسی نظریه و 
 عمل

1 
26 

 38 1 اقتصاد و بانکداری

  - - - - 0 یطیمح ستیز

     40 جمع کل
 

 12)شامل  علمی پژوهشیی ها هینشرمقاله در  24که درمجموع  دهد یمنشان  ها افتهی 
مقاله منتشرشده در  12ی حسابداری و مالی و ها هینشرمنتشرشده در  علمی پژوهشیمقاله 

منتشرشده  ها هینشرمقاله در سایر  14مرتبط با حسابداری( و غیر علمی پژوهشیی ها هینشر
ی چهارگانه نیز ها سازهدر  ها مقالهی بند طبقهو گرفته  انجام تحلیل محتوایاست. همچنین، 

 -مقاله و سازه اقتصادی 13مقاله، سازه اجتماعی با  20فردی با  سازهنشان داد که به ترتیب 
. الزم به ذکر اند دادهرا به خود اختصاص  ها مقالهمقاله به ترتیب بیشترین تعداد  7سازمانی با 

ی حسابرسی و توسعه پایدار و مباحث ا حرفهالق ی در ارتباط با اخا مقالهاست که هیچ 
 زیست مشاهده نشد. مرتبط با محیط

ی منتشرشده هر سازه نیز نشان داد که در سازه ها مقالهافزون بر این، بررسی تفکیکی  
 ها هینشراست که تمایل بیشتر نویسندگان و  تر برجسته علمی پژوهشیی ها هینشرفردی نقش 

. البته این انتظار وجود داشت، زیرا نقش فردی نقش دهد یمبه محور ذکرشده را نشان 
 ب(. 1396نمازی و همکاران، )آید ای به حساب میمسلط اخالق حرفه

 ها و آمار استنباطیفرضیه
در گسترش اخالق  ها هینشر ریبا سا سهیدر مقا یپژوهش یها هینشر تیاهم نییمنظور تع به

در  تلفمخ یها هینشرو معناداری شد تا نقش  نیتدو ریز یها هیفرض ،یازنظر آمار یا حرفه
 تر شود. روشنی اخالق حسابدار شرفتیپ

 علمی پژوهشی یها هینشر در منتشرشده حسابرسی اخالق یها مقاله میانگین بین :1 فرضیه
 اخالق یها مقاله و میانگین های حسابداری و غیرحسابداری(وزارتین )شامل نشریه

 دارد. وجود تفاوت معناداری حسابداری، یها هینشر سایر در منتشرشده حسابرسی

 علمی پژوهشی یها هینشر در منتشرشده حسابرسی اخالق یها مقاله میانگین بین :2فرضیه 
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 حسابداری، یها هینشر در سایر منتشرشده حسابرسی اخالق یها مقاله و میانگین حسابداری
 .دارد وجود تفاوت معناداری

در ابعاد چهارگانه  یاخالق حسابرس نهیمنتشر شده در زم یهامقاله یمحتوا نیب :3فرضیه 
 وجود دارد. یتفاوت معنادار ،داریتوسعه پا یالگو

سنجیده شد. برای این منظور از آزمون  ها داده نرمال بودن، ابتدا ها هیفرضبرای انجام آزمون 
 .دهد یمی این آزمون را نشان ها افتهی 3استفاده شد. جدول  1اسمیرنوف -کلموگوروف

 متغیرهای پژوهش نرمال بودن. بررسی 3جدول 

 معناداری Z انحراف معیار میانگین ها افتهی

 723/0 493/1 0328/1 5/1 ی پژوهشیها هینشری حسابرسی منتشرشده در ها مقاله

 637/0 744/0 7071/0 75/1 ی حسابداریها هینشری سایر ها مقاله
 091/0 243/1 50000/0 3333/1 حسابداریپژوهشی ی ها هینشری ها مقاله

 087/0 251/1 8161/0 8846/1 ی چهارگانهها سازهبراساس  ها مقالهمحتوای 

 

پژوهشی  -ی منتشرشده در نشریات علمیها مقالهمیانگین  که دهد یمنشان  3جدول 
کمتر است. همچنین، معناداری  ها گروهی منتشرشده در سایر ها مقالهحسابداری از میانگین 
ها  آنتوان برای  می است و نرمال توزیع دارای بنابراین، است و 05/0همه متغیرها باالتر از 

 کرد. استفاده پارامتریک یها آزمون از
ی اول و دوم از ها هیفرض، برای آزمون ها داده نرمال بودندر ادامه، با توجه به فرضیه اول: 

ی بررسی فرضیه اول پژوهش را نشان ها افتهی 4مستقل استفاده شد. جدول  Tآزمون 
 .دهد یم

 مستقل فرضیه اول پژوهش Tی آزمون ها افته. ی4جدول 

 متغیر
 آزمون لِون

t انحراف معیار معناداری 
درصدی  95فاصله اطمینان 

 اختالف

F بیشینه کمینه یمعنادار 

 0500/2 -8833/3 1541/1 463/0 -794/0 192/0 276/2 برابرواریانس 

 9591/1 -7924/3 0034/1 416/0 -914/0 - - واریانس نابرابر
 

 192/0 معادل ی آزمون لونمعنادار سطح ،شود یم مشاهده 4در جدول  که گونههمان 
ی ها افتهفرضیه پژوهش باید براساس ی لذا است، تر بزرگ 05/0 خطای مقدار از که است

                                                                                                                   
1. Kolmogorov-Smirnov 
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لون نشان دهد که دو گروه دارای  آزمونی شود، زیرا اگر مقدار ریگ جهینتسطر اول 
 t باشد( در این صورت باید مقدار 05/0مقدار احتمال کمتر از )واریانس غیرمساوی هستند 

ی قرار بردار بهرهی سطر دوم را مورد ها افتهاستفاده کرد و ی برابرریغی ها انسیواررا برای 
که با توجه به بیشتر بودن آن  دهد یم(. همچنین، سطح معناداری نشان 1385کالنتری، داد )

ی اخالق ها مقاله، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در میانگین 05/0از 
ی حسابداری مورد ها هینشری پژوهشی وزارتین و سایر ها هینشرحسابرسی منتشرشده در 

 .ردیگ ینمقرار  دییتأ
مستقل  Tی آزمون فرضیه دوم پژوهش را با استفاده از آزمون ها افتهی 5جدول فرضیه دوم: 

 .دهد یمنشان 

 مستقل فرضیه دوم پژوهش Tی آزمون ها افته. ی5جدول 

 متغیر
 آزمون لِون

t انحراف معیار معناداری 
 درصدی اختالف 95فاصله اطمینان 

F بیشینه کمینه یمعنادار 

 1283/1 -9617/0 4065/0 846/0 205/0 707/0 158/0 برابرواریانس 

 2365/1 -0698/1 4166/0 851/0 200/0 - - واریانس نابرابر
  

ی سطر اول بررسی ها افتهنشان داد فرضیه پژوهش باید براساس ی 5اطالعات جدول      
شود. در این مورد نیز سطح معناداری نشان داد فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت 

ی پژوهشی ها هینشری اخالق حسابرسی منتشرشده در ها مقالهمعنادار آماری در تعداد 
 .ردیگ ینمقرار  دییتأی غیرپژوهشی حسابداری مورد ها هینشرحسابداری و سایر 

شده اخالق  ی مشاهدهها مقالهمحتوای  تحلیل از ،فرضیه این آزمون منظور به فرضیه سوم:
سازمانی و -هارگانه فردی، اجتماعی، اقتصادیی حسابرسی در محورهای چا حرفه

χ) دو یکای و آزمون طیمح ستیز
شده استفاده شد. از این آزمون زمانی استفاده  ( تعدیل2

ین تصحیح تغییر ا. باشد 5کمتر از عدد  ،مورد انتظار یک یا چند سلول فراوانی که شود یم
در  شباعث کاهبه گونه معمول و  کند یایجاد م دو یکا کوچکی در فرمول محاسباتی

، یجعفرآباد یاصغر) دشویآزمون مسطح معناداری در  شافزای ،دو و درنتیجهمقدار کای
 .دهد یم نشان را فرضیه این به مربوط یها افتهی 6 . جدول(1392، سلطانی و محمدی
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 پژوهش سوم فرضیه شده تعدیل دو یکا آزمون یها افتهی .6 جدول
 ی اخالق حسابداریها مقالهمحتوای  ها افتهی

 53/23 دو یکا
 3 درجه آزادی

P 000/0 

  
ی ها مقالهتعداد  معنادار در تفاوت پژوهش مبنی بر وجود فرض دهد یم نشان 6جدول 

 پذیرفته «ی حسابداریا حرفهالگوی توسعه پایدار اخالق »ی چهارگانه ها سازهمنتشرشده در 
 .شود یم

 بحث و بررسی
ی چهارگانه، بررسی محتوایی هر گروه با استفاده ها سازهبرای بررسی محورهای هر یک از 

آید.  به دستی تر قیدقی ها افته( انجام گرفت تا ی2002)نئوندورف،  تحلیل محتوااز روش 
محور مشخص  9، ها مقالهعنوان  تحلیل محتوایدر این زمینه، ابتدا با کدبندی عملیات و 

ی مرتبط قرار داده شد. الزم به کدها، در ها پژوهششد. سپس متغیرهای موردبررسی در 
شده  از چند متغیر اخالقی استفاده ها پژوهشذکر است که با توجه به اینکه در برخی از 

، برابر با تعداد گانه ازدهدر محورهای ی مورداشارهع تعداد کمی متغیرهای جم صرفاًاست، 
ها حالت چندگانه داشت و ریمتغ یبرخکه  بدین معنای موردبررسی نشد. ها مقاله

ها توجه  مطالعه به نقش مسلط آن نیدر چند محور اخالقی ثبت شود که در ا توانست یم
یکی از متغیرهای موردبررسی مربوط به سایر عوامل  ها پژوهشهمچنین، در برخی از  شد.

ی شخصیتی بود که در ها یژگیوی( مانند عملکرد یا ا حرفه)عواملی غیر از اخالق 
محورهای موردبررسی به آن توجه نشد، زیرا متغیرهای بسیار زیادی وجود دارد که 

نیازمند  اه آنی حسابرسی قرار گیرد و بررسی ا حرفهاخالق  ریتأثتحت  تواند یم
ی زیر محورهای موردبررسی ها افتهی 7ی گسترده و مستقل است. جدول ها پژوهش

 .دهد یمرا نشان  مربوط یها داده فراوانی ی چهارگانه وها سازه
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 ی چهارگانه ها سازهی زیر محورهای ها افته. ی7جدول 

 ی حسابرسیا حرفهالگوی توسعه پایدار اخالق 

 

ی چهارگانه تاکنون ها سازهنشان داد که در برخی از محورها در  ها افتهاین ی 
راهنمای عمل  تواند یمیی صورت نگرفته است. درنتیجه، توجه به آن ها پژوهش

 گانه ازدهحسابرسی هر یک از محورهای ی پژوهشگران آینده باشد. در ادامه نیز محتوای
 :دشو یمتشریح 

 اخالقی قضاوت
قضاوت اخالقی به ارزیابی عینی و منصفانه دیگران و میزانی که حسابرس رفتار مشخصی را 

(. در این 1392، این طالب و پناه سلمان) شود یمقبول بداند، اطالق  از لحاظ اخالقی قابل

 ردیف
زیر محورهای 

 موردبررسی

 1مقاله بر اساس جدول  فیردشده در هر سازه و  تعداد مشاهده
 جمع

 سازه اجتماعی سازه فردی
-اقتصادیسازه 

 سازمانی
سازه 

 یطیمح ستیز

 قضاوت اخالقی 1
 مورد 5

 (27و  12، 10، 5، 2)
 6 - - (3مورد ) 1

2 
ادراک نیت و 

 یاخالق

، 9، 6، 1مورد ) 16
13 ،14 ،18 ،19 ،

2022 ،24 ،27 ،28 ،
 (39و  33، 30، 29

، 17 ،16، 7مورد ) 10
21 ،23 ،31 ،34 ،36 ،

 (40و  38

 15، 8مورد ) 3
 (35و 

- 29 

3 
کشف تقلب و 

ی ها گزارش
 اخالقی

 5 - (35مورد ) 1 (31و  11مورد ) 2 (28و  6مورد ) 2

 3 - - (40و  38مورد ) 2 (33مورد ) 1 رشد اخالقی 4

5 
سطح مهارت 

 یاخالق

، 14، 13، 6مورد ) 11
18 ،19 ،20 ،22 ،24 ،

 (39 و 33، 30

، 11، 7، 4مورد ) 12
16 ،17 ،21 ،23 ،29 ،

 (40و  38، 34، 31

و  15مورد ) 2
25) 

- 25 

 5 - (26مورد ) 1 (37و  36، 4مورد ) 3 (6مورد ) 1 فرهنگ اخالقی 6

7 
رهبری و 

 مدیریت اخالقی
 (36مورد ) 1 -

و  8مورد ) 2
25) 

- 3 

8 
حساسیت 

 اخالقی
 1 - - - (5مورد ) 1

 1 - (32مورد ) 1 - - هوش اخالقی 9

 78 - 10 31 37 جمع
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ی این ها افته( وجود دارد. ی1390و مقصودی ) گانهی حساسعنوان نمونه، پژوهش  گروه به
ی بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار ا حرفهآیین رفتار  ریتأثپژوهش نشان داد که 

ی ها قضاوتبوده و زنان  مؤثراست. همچنین، جنسیت نیز در قضاوت حسابرسی 
( در پژوهشی دریافتند 1392) این طالبو  پناه سلمان. همچنین، کنند یمی اعمال تر یاخالق
محیط اخالقی شرکت،  مصوب جامعه حسابداران رسمی و یا آیین رفتار حرفهکه 

بین  افزون بر آن،متغیرهای مؤثر بر قضاوت اخالقی حسابداران رسمی ایران است. 
 .ن رسمی هیچ ارتباط معناداری وجود نداردقضاوت اخالقی حسابدارا فردی و یها یژگیو

بین  یمعنادار و رابطه مثبت( نیز نشان داد که 1393بنی )های فروغی، جعفری و نادرییافته
ای و ادراک حسابداران رسمی ایران از محیط اخالقی سازمانشان اهمیت آیین رفتار حرفه

حسابداران رسمی ایران محیط هر چه  ،ها وجود دارد. به عبارت دیگربا قضاوت اخالقی آن
 تر عملل قضاوت، اخالقیتر تصور کنند، در شرایط اعمااخالقی سازمان را اخالقی

  .کنند یم

 اخالقی و ادراک نیت
 اند کردهاین مورد را نیت و تفکر یک شخص، برای رفتار به روشی اخالقی تعریف 

( در 1391ی )گیبو  مهد یبنعنوان نمونه  (. در این زمینه، به1998، 1)کوهن، چانت و شارپ
اخالقی  یها یریگ ازنظر آماری رابطه معناداری بین جهتپژوهش خود دریافتند که 

غیراخالقی، هنگام  یها تی( و گرایش حسابرسان ایرانی به نییگرا یو نسب ییگرا آرمان)
اخالقی  یریگ تفاوت در جهت دیگر، عبارته با تنگناهای اخالقی وجود ندارد؛ به همواج

اما بین رابطه ، است تیاهم ینیت اخالقی وی در زمینه حسابرسی ب ینیب شییک فرد، در پ
ه با تنگناهای اخالقی هو گرایش حسابرسان ایرانی به رفتار غیراخالقی، هنگام مواج یمدار

مداری، گرایش حسابرسان به رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به عبارتی با افزایش رابطه
ادراک  همچنین، .ابدی یه با تنگناهای اخالقی افزایش مهغیراخالقی هنگام مواج یها تین

و عامل محرک  شود یماخالقی نیز به تشخیص فرد از یک مفهوم اخالقی گفته 
(. در رابطه با این 1999، 2، شانکارماهش و سیگناپاکدیی اخالقی است )اتیاها یریگ میتصم

 شخصی اخالقی فلسفه که آن است ( بیانگر1392وضوع نیز پژوهش مهدوی و ابراهیمی )م
 سایر ریتأث و است داخلی حسابرسان اخالقی ادراک بر منفی و ضعیف تأثیری دارای

                                                                                                                   
1. Cohen, Pant and Sharp 
2. Attia, Shankarmahesh and Singhapakdi 
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 .نیست معنادار داخلی حسابرسان اخالقی ادراک بر موردبررسی متغیرهای

 اخالقی یها گزارش و تقلب کشف
ناشی از بروز موارد غیراخالقی در سازمان، یک سازوکار کنترل ی اخالقی ها گزارش

عنوان ابزاری برای حفظ محیط کنترلی اثربخش در  داخلی محسوب شده و از آن به
گذاری  های قانون رو، حرفه حسابداری و حسابرسی و هیئت شود. ازاین ها یاد می شرکت

ازمانی تبدیل شود )آلین و س تا این مورد به یکی از ارکان اصلی فرهنگ اند دهیکوش
 نیتر مهم( در پژوهشی دریافتند که 1390بولو و صادقی ) ،(. در این زمینه2013همکاران، 

اخالقی فردی مؤثر در استفاده از راهنمای تصمیم در کشف تقلب مدیریت  یها یژگیو
( عضویت در 1اولویت یکم تا پنجم بدین شرح هستند:  به ترتیب ازتوسط حسابرسان 

( دارا بودن حداقل مدرک 3 ،سال 20بیش از  یا ( سابقه حرفه2 ،جامعه حسابداران رسمی
رویایی  .( رشته تحصیلی مدیریت5 ورده سازمانی سرپرست ارشد  (4 ،یکارشناس یلیتحص

استقالل عات اخالقی دریافتندکه ( نیز در پژوهشی در رابطه با افشای اطال1394و ابراهیمی )
 گذارد.کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته بر افشای داوطلبانه اخالق تاثیر می

 اخالقی رشد
 کند یم تعیین که است اجتماعیرشد اخالقی دربرگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات 

، نژادبهروزی و یاسمی، انیمحمد گل) چگونه باید رفتار کنندان ها در رابطه با دیگر انسان
حسینی ، خادم و مرویانگانهی حساسپژوهش های یافته(. در این گروه برای نمونه 1394

 تفاوت عمل در آن انجام و اخالقی مباحث به حسابرسان ذهنیت داد بین ( نشان1395)
 همچنین،. است بوده ذهنیت از تر پایین اعمال، اخالقی هایامتیاز که رددا وجود معناداری

 جهت حرفه در شاغل حسابرسان رفتار به کاملبه گونه  نتوانسته است ای حرفه رفتار آیین
کننده مواردی است که تعیین رشد اخالقی که بیاندر خصوص بخشد.  بهبودآنرا  و داده
مهد و اوحدی توان به پژوهش حسینی، بنیها چگونه باید رفتار کنند، میکند انسانمی

در جامعه پزشکان و  یاخالق یهایریگجهت سهیمقا( نیز اشاره کرد که به 1393)
 یها یریگجهت که دهد یشواهد نشان م شناسی مساله پرداخته است.و آسیب حسابرسان

است و  کسانی در بین پزشکان و حسابرسان یا و تعهد حرفه ییگراینسب ،ییگراآلدهیا
های اخالقی  آگاهی درباره وضعیت ارزش این پژوهش هاییافتهد. ندار یداراتفاوت معن

همچنین،  دهد. کنندگان قرار میحاکم بر حرفه حسابداری و پزشکی در اختیار استفاده
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ای حرفه حسابرسی در بازار حسابرسی را نمایان  گیری اخالقی و تعهد حرفهوضعیت جهت
ی با چه مسائلی در حوزه اخالق روبرو دهد که جامعه حسابداران رسم سازد و نشان می می

 .است

 اخالقی مهارت سطح
های ی اخالقی است. عموم پژوهشها ییتوانا درآوردنمهارت اخالقی قابلیت به اجرا 

ای حسابرسی، برای کاربردی نمودن اصول صورت گرفته در این حوزه اخالق حرفه
مراجعه شود( و گستره وسیعی از  7اند )برای بررسی جزئیات به جدول اخالقی تالش کرده

به  توان یمدهند. در این زمینه ای حسابرسی را پوشش میهای حوزه اخالق حرفهمقاله
، بین حساسیت اخالقی ( اشاره کردکه نشان داد1392ر )پو کاظمو گانهی حساسپژوهش 
مچنین، ه .ها اختالف معنادار وجود داردهای انتظامی توسط آن و نحوه تعیین تنبیهمهارت 

های اخالقی هایی مرتبط با نظریه( که به اجرای توانایی1382پژوهش مهرانی و نعیمی )
چند حسابرسان خود هرنشان داد  طالعهم نیاهای اشاره دارد نیز در این گروه قرار دارد. یافته

اقدام به مانی اما در برابر فشار بودجه ز ،دانندای میرا معتقد و مقید به رعایت اخالق حرفه
 نمایند.ای میحرفهراعمال رفتارهای غی

 قیاخال فرهنگ
سازمانی  . اگرچه فرهنگدیآ یم به شمارسازمانی  ی از فرهنگا رمجموعهیز یفرهنگ اخالق

خاص در ارتباط  به گونهدارد، اما فرهنگ اخالقی  ریتأثتوجهی از رفتارها ی قابلها بخشبر 
دخیل  ها آنعد اخالقی در و مباحثی است که بُ مسائلبا قضاوت و توجیه برای آن دسته از 

به  ،(1385پژوهش باغومیان ) در (. در این زمینه1998 ،1کابه، باترفیلد و مکاست )تروینو
 شده است. ی در حسابداری و حسابرسی اشارها حرفهنقش برجسته فرهنگ و اخالق 

وجود فرهنگ ( دریافتند که 1395ی و احمدی )چادگان ییآقادر پژوهشی دیگر،  
اخالقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای گروه حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین 

شود.  شده می ها به گزارش اشتباهات کشف های فردی حسابرسان و انگیزه آن ویژگی
 ترتیب که باوجود فرهنگ اخالقی قوی و هنجارهای اخالقی در گروه حسابرسی، این به

 .شده دارند تمایل بیشتری برای گزارش اشتباهات کشف ،حسابرسان با هر ویژگی شخصیتی
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 اخالقی مدیریت و رهبری
رهبری و مدیریت اخالقی به معنای نمایش رفتار مناسب هنجاری از طریق اعمال فردی و  

روابط بین فردی و ترویج چنین رفتاری به پیروان از طریق ارتباط دوسویه، تقویت و 
ینده حرفه (. الزم به ذکر است که آ2006، 1)براون و تروینو شود یمی تعریف ریگ میتصم

 و رهبران این حرفه بستگی دارد یا حسابداری به رهبری اخالقی توسط حسابداران حرفه
( 1391یگانه و جلیلی )نیا، حساسیی، طالبایرؤاین گروه، برای نمونه  در (.1387)سرلک، 

رهبری و  شیوه ریکاهنده کیفیت حسابرسی تحت تأث که رفتارهای در پژوهشی دریافتند
 سبک رهبری ریسازمانی اخالق محور تحت تأث سازمانی اخالق محور و فرهنگ فرهنگ
سازمانی اخالق محور  ایجاد و حفظ فرهنگ ،نابراینب؛ ردیگ یحسابرسی قرار م یها موسسه
در پژوهشی دیگر  .شود یب محسابرسی محسو یها برای موسسه ریناپذ اجتنابی ضرورت

دیریت اخالقی و عملکرد حسابرسی داخلی با هم ( دریافتند که م1393) زاده یزکمرادی و 
احتمال اینکه داد نشان  ها افتهی. گذارند یم ریتعامل دارند و بر انجام عمل غیراخالقی تأث

ی در حسابدار، در شرایط وجود مدیریت اخالقی ضعیف و عملکرد حسابرسی داخلی قو
 ها افتهیمقایسه با شرایط دیگر، یک عمل غیراخالقی انجام دهد، کمتر است. درمجموع، 

گزارشگری مالی اخالقی  یها میاخالقی افراد بر تصم یها شیحاکی از آن است که گرا
 .توسط آنان و جلوگیری از اعمال غیراخالقی، مؤثر است

 اخالقی حساسیت
ی تحت رسیدگی )برای نمونه ها مشکلشناسایی بُعد اخالقی  به معنایحساسیت اخالقی 

تضادهای اخالقی( است. این شناخت پس از شناسایی منافع همه افراد ذینفع، آگاهی از 
 دیآ یم به دستنتیجه حاصل از تصمیم بر منافع ذینفعان  ریتأثاهداف و بررسی 

( 1392) پور کاظمو  گانهی حساس های(. در این گروه یافته1392 ،پور کاظمو  گانهی حساس)
 های تنبیه تعیین نحوه و ماهر نیمه ماهر، حسابرسان اخالقی حساسیت بین نشان داد که

 باها  ، آنشگانیپ هم بررسی در دارد، ولی وجود معنادار اختالفها  آن توسط انتظامی
 .ندارد معنادار اختالف یکدیگر

 اخالقی هوش
نادرست، داشتن اعتقادات اخالقی قوی و  درست ازتوانایی درک  هوش اخالقی ظرفیت و

                                                                                                                   
1. Brown and Trevino 



  27   محتوا یل: تحلیراندر ا یحسابرس یا اخالق حرفه

هوش (. 2005، 1وربا)ب شود یو رفتار در جهت صحیح و درست تعریف م ها عمل به آن
بلکه افراد یاد  اخالقی به این نکته اشاره دارد که اصول اخالقی حاصل وراثت نیست،

برای رفتار  یک راهنما ماننددر حقیقت هوش اخالقی د. که چگونه خوب باشن رندیگ یم
 کریمی،ند )داشته باش یا نهیاعمال هوشمندانه و به افرادتا  کند یو کمک م کردهعمل 
 رابطه ( نشان داد1395حاجیها و مالسلطانی )های یافته(. در رابطه با هوش اخالقی، 1389

 حسابرسان عملکرد با بخشش(جز  به) آن یها مؤلفه همه و اخالقی هوش بین یمعنادار
 و دارد حسابرسان عملکرد با را رابطه بیشترین پذیری مسئولیت ها،آن بین از دارد و وجود

 .دارند حسابرسان عملکرد با را ارتباط بیشترین صداقت و دلسوزی پس از آن

 یریگ جهینتبحث و 
ی حسابرسی پرداخته ا حرفهی منتشرشده در زمینه اخالق ها مقالهدر این پژوهش به بررسی 

 مقاله 40، درمجموع 1395 سال شهریور پایان مشاهده شد که تا 1اساس جدول و بر 
 رقم وجود دارد که کشور یها هینشر کل در حسابرسی زمینه در اخالق به مربوط شده چاپ
 تفاوت ،4اول پژوهش مندرج در جدول  های فرضیهبر اساس یافته .است اندکی بسیار

وزارتین  پژوهشی یها هینشر در منتشرشده حسابرسی اخالق یها مقاله میانگین در معنادار
؛ نشد یافت حسابداری یها هینشر سایر و های حسابداری و غیرحسابداری()شامل نشریه

 ریاز سا شتریب یتالش رسی،در نشر اخالق حساب وزارتین یپژوهش یعلم هاینشریه ،نیبنابرا
های مندرج در جدول همچنین، بر اساس یافته .انداز خود بروز نداده یحسابدار یهاهینشر

علمی  یها هینشر در منتشرشده حسابرسی اخالق یها مقاله ، تفاوت معناداری در میانگین5
 یها هینشر در سایر منتشرشده حسابرسی اخالق یها مقاله و میانگین حسابداری پژوهشی

در نشر اخالق داری حساب یپژوهش یعلم هاینشریه ،نی؛ بنابراندارد وجود حسابداری،
های فرضیه سوم یافته .ی نکرده اندحسابدار یهاهینشر ریاز سا شتریب یتالش رسی،حساب

 شده مشاهده یها مقاله میان در معناداری تفاوت نیز نشان داد که 6پژوهش در جدول 
 و سازمانی -اقتصادی اجتماعی، فردی، چهارگانه محورهای در حسابرسی یا حرفه اخالق
ی منتشرشده در سازه فردی نسبت به ها مقالهبیشتر بودن تعداد . وجود دارد محیطی زیست
ی فردی، نقش مسلط اخالقی ها سازهنقش  ، زیرارسد یم به نظرنیز منطقی  ها سازهسایر 

ی ها سازهی ها مقالهمبنایی برای سایر عوامل باشد. تعداد کمتر  تواند یماست و این عامل 
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ی در زمینه ا مقالهعدم چاپ  سازمانی نیز گویای این مدعا است. -اقتصادیاجتماعی و 
ی نیز نشان از آن دارد که پژوهشگران حسابرسی هنوز به مساله توسعه طیمح ستیزاخالق 

 .اند نپرداختهپایدار و رابطه آن با اخالق 

به این صورت  ،7با توجه به جدل  ی این پژوهش را بتوانریگ جهینت نیتر مهمشاید  
 حسابرسان همچنین، عملکرد و انگیزش بر یا حرفه رفتار آیین ریتأثکه خالصه نمود 

 شاغل حسابرسان رفتار به کامل به گونه است نتوانسته ای حرفه رفتار است، اما آیین معنادار
 سازمانی فرهنگ حفظ و بخشد. افزون بر این، ایجاد بهبودآنرا  و داده جهت حرفه در

. شود یم محسوب حسابرسی یها موسسه برای ناپذیر اجتناب ضرورتی ،اخالق محور
ردپژوهش قرار نگرفته و و مدون مو هدفمندگونه ی در حسابرسی بها حرفهاخالق  همچنین،

 ی، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است.ا حرفهرو در برخی از محورهای اخالق  ازاین
 یریچشمگ تالش ،است که باوجود مطالعات مختلف نیمطالعه ا نیا یاصل یریگ جهینت 

 ،نآفزون بر اصورت نگرفته است.  رانیدر ا ی حسابرسیا اخالق حرفه یارتقا نهیدر زم
نقش مؤثری را در  و غیرپژوهشی، یپژوهش حسابداری، اعم ازو غیر یحسابداری ها هینشر

یک زنگ خطر برای جامعه  درآوردن به صدا تواند یممساله  نیا اند. ننموده فایا نهیمز نیا
تحقیقاتی حسابرسی کشور باشد، زیرا با توجه به حساسیت و اهمیت بحث حسابرسی، لزوم 

ی اصلی این پژوهش، توجه ریگ جهینت. شود یماحساس  شدت بهبررسی ابعاد اخالقی در آن 
ی مرتبط با اخالق حسابداری و حسابرسی است و با پژوهش نمازی و ها مقالهبیشتر به انتشار 

( همسویی دارد. همچنین، نتیجه کلی دیگر این پژوهش که به لزوم ب 1396همکاران )
(، 1393) این توکلملکیان و ی ها ژوهشپی حسابرسی اشاره دارد، با ا حرفهتوجه به اخالق 

(، 2013آلین و همکاران )(، الف 1396(، نمازی و همکاران )1395خدامرادی و حاجیها )
اسوانبرگ و  (2015اسوانبرگ و همکاران )(، 2015سیلواندر )(، 2014هیشام و همکاران )

-به رانیبار در ا نیاول یبرا است که نیمقاله ا نیا تیاهم ( همسو است.2016و اوهمان )

با استفاده از فن  یحسابرس یا مهم اخالق حرفه یمطالعات و محورها یگونه جامع، به بررس
 یها را از منظر پژوهش یاخالق در حسابرس عتیو وض پرداختهتحلیل محتوا  یعلم

 دیبا ندهیکه در آ یاخالق در حسابرس ممه موارد ن،ی. همچننمودشده مشخص  انجام
 ساخت.مشخص  زیرا ن ردیقرار گ یحسابرس یا موردتوجه پژوهشگران و افراد حرفه
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 و پیشنهادها ها تیمحدود
ی ا حرفهالگوی توسعه پایدار اخالق »ی ها سازهمحدودیت اصلی این پژوهش استفاده از 

است. اگرچه این الگو جامع بوده و از پشتوانه قوی علمی و  تحلیل محتوادر  «حسابداری
مربوط  یذات یهاتیوددمح سازه است. 4محدود به  هرحال بهنظری برخوردار است، اما 

 رود.یپژوهش به شمار م نیا یهاتیمحدود گریاز د زیمحتوا ن لیبه تحل
پژوهش در  نیادر  ی مختلف حسابرسی )کهها حوزهجهت کاربردی کردن اخالق در  

تهیه کدهای اخالقی مربوط به حسابرسی توصیه  ،(شد ییمحور شناسا 9طی  7جدول 
ی صورت ا حرفهی جامعه دانشگاهی و ها تیحما. الزم است تا این امر مهم با دشو یم

ی ها ستیل چکافزایش ابعاد موردبررسی اخالقی در  توان یمنیز  تر عیوسدر مفهومی پذیرد.
ی ها گزارشی در ا حرفهی موردبررسی حسابرسان و حتی توجه به سطح اخالق کنترل داخل

به  توان یمرا پیشنهاد داد. در این زمینه نیز  کنندگان استفادهآن به  ارائهحسابرسی و 
ی کنترل داخلی ها ستیل چکی روزرسان بهی مربوط و سازمان حسابرسی تغییر و ها سازمان

وجه به بیشتر به مباحث علمی و کاربردی اخالقی در ی حسابرسی و تها گزارشو ساختار 
اخالقی دانشجویان به گونه  یها ازآنجاکه ارزشرا پیشنهاد داد. افزون بر آن،  ها آنتهیه 

 آموزش ، درنتیجهگیرد شوند، شکل می ها وارد دانشگاه می درخور توجهی از زمانی که آن
 گنجانده شود ها دانشگاهی آموزشی ها برنامهباید در  تحصیلی دوره طی عملی اخالق

(. لذا پیشنهاد آموزش عملی اخالق در دروس حسابرسی و همچنین، ایجاد 2007، 1)ادو
 گام مؤثری در این زمینه محسوب شود. تواند یمواحد درسی مستقل برای آن 

که مواردی مانند ایجاد الگوی اخالقی در  دشو یمبه پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد  
ی موردبررسی در گزارش ها شرکتی افزودن امتیاز اخالقی سنج امکانو  حسابرسی

 از برخی در که داد نشانمطالعه  یهاافتهدرمجموع، یحسابرسی را موردبررسی قرار دهند. 
 تواند یم که است نگرفته صورت ییها پژوهش چهارگانه، تاکنون یها سازه در محورها
 باشد. آینده پژوهشگران عمل راهنمای

 

 

                                                                                                                   
1. Oddo 
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 منابع
، شماره 5دوره  ،یاخالق در علوم و فناور ،یاخالق ییگرا فهیوظ(. 1389. )نیاترک، حس

 .35 -27، صص 2-1
، صص 6، شماره اقتصاد یایفصلنامه دن ،ی(. اخالق در حسابدار1391حسن. ) ،یاسکندر
15-8. 

آمار:  ی(. سر1392. )یمحمد مومنه دهیو س یمحمد و اکبر سلطان ،یجعفرآباد یاصغر
 -آذر ،رانیا سمیو متابول ابتیمجله د(، دو یکا یها )آزمون 1 یجداول توافق لیتحل

 .101 -83، صص 2، شماره 13دوره  ،ید
 یفرهنگ اخالق نیتعامل ب ریتأث ی(. بررس1395. )یاحمد نیآرزو و نوش ،یچادگان ییآقا

 زهیحسابرسان بر انگ یفرد یها یژگیو و یحسابرس میت یهنجارها ،یموسسه حسابرس
، 5دوره  ،یحسابدار یتجرب یها پژوهششده،  حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف

 .82-33، صص 3شماره 
در  یشی: ضرورت بازاندیا و اخالق حرفه ی(. فرهنگ حسابرس1385. )کیراف ان،یباغوم

 5شماره  کم،یو  ستی، سال بحسابدار ماهنامه ،یو حسابرس یحسابدار یادیاصول بن
 .40-29. صص ی(، آذر و د178 یاپی)پ

 تیدانش: جستجو در اضالع و هو کیمنزله  (. اخالق پژوهش به1389. )نینسر ،ینیبحر
 .58- 39، صص 9و  8، شماره راهبرد فرهنگاخالق پژوهش،  یمعرفت

 یاخالق اتیو ن یفرد یها ارزش نی(. رابطه ب1391. ) یگیب میبهمن و ابراه مهد، یبن
 .40 -31، صص 4، شماره 7دوره  ،یعلوم و فناورحسابرسان، اخالق در 

حسابرسان بر استفاده  یفرد یاخالق یها یژگیو ری(. تأث1390. )یصادق مانیقاسم و پ بولو،
، 1بهار، شماره  ،یاخالق در علوم و فناور ت،یریدر کشف تقلب مد میتصم یاز راهنما

 .83 -74صص 
کار  ،یا اخالق حرفه(. 1389. )یو محمد صادق یپورسنبل نیحس رضا یجعفر و عل زاد، کیب

 .10-4، صص 126و  125آبان و آذر، شماره  و جامعه،
 داتیدر انتشار تول جهان سوم یکشورها گاهیجا(. 1387. )یرحمان و بهزاد ملک اد،یپار

علوم  ی(، تهران، کنگره ملرانیا یاسالم ی: کشور جمهوریجهان )مطالعه مورد یعلم
 .یو علوم انسان یمرکز مطالعات فرهنگ ،یانسان

از  ی: شواهدی(. مفهوم استقالل درکار حسابرس1397. )یریپ یآرش و مهد ،یریتحر
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، 18. سال یدانش حسابرس. رانیا یمؤسسات عضو جامعه حسابداران رسم نیشاغل
 .44 -25، صص 70شماره 

با عملکرد حسابرسان  یهوش اخالق نی(. رابطه ب1395. )یزهره و جمال مالسلطان ها،یحاج
 .116-105صص  ک،یشماره  ازدهم،یسال  ،یاخالق در علوم و فناورمستقل، 

(. رابطه سطح مهارت حسابرسان با 1392پور. ) و احسان کاظم ییحی گانه،ی حساس
، 10سال سوم، شماره  ،یحسابدار یتجرب یها پژوهش ،یو قضاوت اخالق تیحساس
 .70 -53صص 

 یا در قضاوت حرفه یاخالق یها (. ارزش1390. )یمقصود دیو ام ییحی گانه،ی حساس
 .73 -62، صص 1، شماره 6دوره  ،یاخالق در علوم و فناور حسابرس،

 نییآ ای ی(. رشد اخالق1395. )ینحسی انیخادم و زهرا مرو دیو حم ییحی گانه،ی حساس
دوره  ،یدر علوم و فناور اخالقو عمل حسابرسان،  تیذهن نی: تفاوت بیا رفتار حرفه

 .122 -113، صص 2، شماره 11
 یهایریگجهت سهیمقا(. 1393ی. )اوحد دونیفر ومهد  یبهمن بنو محبوبه  دهیسی، نیحس

، صص 26، شماره 8. دوره مدیریت فرهنگی. در جامعه پزشکان و حسابرسان یاخالق
117- 127. 
در عملکرد حسابرسان،  یاخالق (. نقش فرهنگ1395. )هایالهه و زهره حاج ،یخدامراد

 .130 -125، صص 3شماره  ازدهم،یسال  ،یاخالق در علوم و فناور
حوزه  یها هینشر یکم ی(. بررس1394اعظم. ) ،یمندیو روستام نیحس ،یدُر رجب

 .123 -116، صص 76، شماره حسابدار هینشردر کشور،  یو مال یحسابدار

(. 1391. )یلیو صابر جل گانهی حساس ییحیو  این اله طالب و قدرت یرمضانعل ،ییایرؤ
کاهنده  یمورد اعتماد و فرهنگ اخالق محور بر رفتارها یادراک حسابرسان از رهبر

 .20-1، بهار و تابستان، صص 25شماره  ،رانیا تیریعلوم مد ،یحسابرس تیفیک
حسابرسی بررسی تاثیر ویژگی های کمیته (. 1394. )ابراهیمی و محمد رمضانعلی ،رویایی

 .88 -71، صص 25، شماره 7، دوره حسابداری مالی. بر سطح افشای داوطلبانه اخالق
 . تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.ایرفتار حرفه(. آیین 1383سازمان حسابرسی. )

سال سوم،  ،یفصلنامه اخالق در علوم و فنّاور ،ی(. اخالق حسابدار1387نرگس. ) سرلک،
 .12 -1، صص 2و  1 یها شماره

عوامل مؤثر بر قضاوت  دهیگز ی(. بررس1392. )این اله طالب نجمه و قدرت پناه، سلمان
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 -87، صص 18، شماره 6دوره  ت،یریمد ی. حسابداررانیا یحسابداران رسم یاخالق
96. 

تهران،  ،یتیو علوم ترب یشناس پژوهشنامه در روان هیروش ته(. 1375. )اکبر یعل ف،یس
 .واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم

 قاتیمرکز تحق ،یا رفتار حسابداران حرفه نییو آ اخالق(. 1389. )یمصطف مدد، یعل
 .رانیتهران، ا ،یو حسابرس یحسابدار یتخصص

چاپ سوم، تهران، انتشارات  ،یا بر اخالق حرفه یدرآمد(. 1389احد. ) ،یقراملک فرامرز
 .سرآمد

عوامل موثر بر قضاوت  (.1393بنی. )اله نادریعلیرضا جعفری و رحمتفروغی، میثم و 
، شماره 6. دوره حسابداری مالی .های اخالقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران

 .133 -114، صص 22
تهران، انتشارات  ب،ی، ترجمه هوشنگ نامحتوا لیتحل(. 1378کلوس. ) پندورف،یکر

 .روش
شماره  وند،ی، پدر کودک یو هوش اخالق یرشد هوش عقالن(. 1389. )میعبدالعظ ،یمیکر

 .33 -20، صص 376
چاپ  ،یاقتصاد-یاجتماع قاتیها در تحق داده لیپردازش و تحل(. 1385. )لیخل ،یکالنتر

 .فیدوم، تهران، شر
و  ی(. هوش اخالق1394. )نژاد¬یاسمی سایو پر یمحسن و محسن بهروز ان،یمحمد گل

 .142 -121: 33. یاخالق پزشکضرورت آن.  تیماه
(. نقش اخالق در 1393. )یلیم و مژگان رباط یعشر یاثن دهیو حم دایو مجتهدزاده،
شماره  ،یپژوهش حسابدار ،یآموزش دانشگاه یرو شیپ یها و چالش یحسابدار

 .179 -157، صص 13
 یعملکرد حسابرس ،یاخالق تیرینقش مد ی(. بررس1393. )زاده یجواد و زهرا زک ،یمراد

دانش  ،یمال یگزارشگرو  یبر عملکرد حسابدار یاخالق یها شیو گرا یداخل
 .163 -141، صص 18سال پنجم، شماره  ،یحسابدار

 تیفیبر ک یفرهنگ اخالق ریتأث ی(. بررس1393. )این توکل لیو اسماع اریاسفند ان،یملک
، 1، شماره 1، جلد و عمل هینظر یحسابرس ،یفشار بودجه زمان طیتحت شرا یحسابرس
 .47-21صص 
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 یو ادراک اخالق یا حرفه یها (. ارزش1392. )یمیابراه مهیو فه نیغالمحس ،یمهدو
 ران،یا یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه یحسابرسان داخل

 .67 -54، صص 3، شماره 2، دوره سالمت یحسابدار
تئوری اخالقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار (. 1382. )نعیمی و مهدیس ساسان ،مهرانی

، صص 32، شماره 10. دوره های حسابداری و حسابرسیبررسی. حسابرسان مستقل
43- 61. 

ها و تیمحدود ها،ی: دشواریحسابدار یمل یاستانداردها (.1371. )محمد ،ینماز
 .110 -104 ص. صحسابدار ها.شنهادیپ
 یالگو نیالف(. تدو 1396. )یمندیو اعظم روستام یدُر رجب نیمحمد و حس ،ینماز

، 4، شماره 12سال  ،یاخالق در علوم و فناور ،یحسابدار یا اخالق حرفه داریتوسعه پا
 .80 -70صص 

تعداد و  یب(. بررس 1396. )یمندیو اعظم روستام یدُر رجب نیمحمد و حس ،ینماز
 یها شرفتیپ ران،یدر ا یحسابدار یا مرتبط با اخالق حرفه یها مقاله یمحتوا لیتحل

 .226 -193، صص 1، شماره سال نهم ،یحسابدار
عوامل مؤثر بر قصد  تیاولو نییو تع ی(. مدل بند1395. )یمیابراه مهیمحمد و فه ،ینماز

، 13دوره  ،یمال یحسابدار یتوسط حسابداران، مطالعات تجرب یمال یها گزارش تقلب
 .28 -1، صص 49شماره 

عمومی.  اعتماد بر آن ریتأث و حسابرسان (. اخالق1394نوروزی. ) فرزانه ، جواد وکار کین
 .76 -70: 76، حسابرس

مترجم:  ،یدرس یزیر برنامه یعمل ییراهنما(. 1377. )کلسیو هاوارد ن یادر کلس،ین
 .یانیدهقان، تهران، انتشارات قد وشیدار
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