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  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت

 1392 بهار/ شانزدهمشماره  /  ششمسال 

  

  

  

  هاي جمعیت شناختی بررسی رابطه بین فلسفه اخالق فردي و ویژگی

 با رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی

 
  1رمضانعلی رویائی  

  2نیا اله طالب قدرت    

  3حساس یگانهیحیی 

  4صابر جلیلی

   چکیده

بطور . که پایه هاي حرفه را به لرزش در آورده است را در سالهاي اخیر تجربه کردهحرفه حسابداري حوادث متعددي 

بعد از وقوع این . دانستندباعث آن  حسابرسان راگرفتار شدند که  تقلب هایی هر دو در که ورلدکام و انرونرسوایی هاي مثال 

بسیاري  . رسواییها، اعتبار حرفه حسابرسی خدشه دار شده و این سوأل در اذهان عمومی مطرح شد که حسابرسان کجا بودند؟

فلسفه اخالق  .هاي امروزي، تحت تأثیر ارزش هاي اخالقی آنهاست از رفتارها و تصمیم هاي کارکنان و مدیران در سازمان

. کند گیري می ها و عقایدي است که فرد براي خود حفظ کرده و بر اساس آن در مورد مسائل اخالقی تصمیم فردي نظام ارزش

  . باشد هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین فلسفه اخالق فردي حسابرسان و رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی می

چارچوب . ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشدروش تحقیق پیمایشی جهت اجراي این پژوهش بکار گرفته شده و 

جهت سنجش فلسفه اخالق فردي . از ایدئولوژي هاي اخالقی قرار دارد) 1980(نظري این مطالعه بر مبناي مدل فورسیث

حسابرسان از پرسشنامه موقعیت اخالقی فورسیث استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از ضریب 

  . ، آنالیز واریانس و تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده استtگی پیرسون، آزمونهمبست

                                                                                ِ                      یافته هاي پژوهش بیانگر آن است که فلسفه اخالق فردي حسابرسان بر رفتارهاي غیرحرفه اي  کاهنده کیفیت حسابرسی 

برسی رابطه منفی معنی دار و بین نسبی گرایی و تاثیر گذار است، بطوري که بین آرمانگرایی و رفتارهاي کاهنده کیفیت حسا

  . رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد

با توجه به یافته هاي این پژوهش، امید می رود سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، 

اسب و انجام برنامه ریزي هاي الزم، در جهت افزایش سطح جهت افزایش کیفیت حسابرسی، با تدوین راهبرد اخالقی من

  .آرمانگرایی حسابرسان، اقدام کنند

  

آرمان گرایی، اخالق در حسابرسی، رفتارهاي غیر حرفه اي، رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی، نسبی  :کلیدي هاي هواژ

  .گرایی

                                         
  واحد علوم وتحقیقات، گروه حسابداري، تهران، ایراناستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی،   -1

 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداري، تهران، ایران  -2

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی، گروه حسابداري، تهران، ایران  -3

 accounting.jalili@yahoo.com )مکاتبات مسئول( .واحد علوم و تحقیقات تهراندانش آموخته دکتراي رشته حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی   -4

 1/5/91: تاریخ پذیرش    20/1/91: تاریخ دریافت
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  مقدمه -1

بدلیل رسوایی هاي مالی متعدد، تاکیدبر مساله 

اخالق در حسابداري در سالهاي اخیر دوباره مورد 

توجه قرار گرفته است، اشتباهات و لغزش هاي 

اخالقی که در مورد برخی از حسابرسان مشاهده شده 

است، علت بسیاري از شکست هاي حسابرسی بوده 

ولیه اند، و شکست هاي حسابرسی از همان روزهاي ا

تولد حرفه حسابرسی توجهات زیادي را به خود 

حال آنکه تمامی شکست هاي . جلب کرده اند

حسابرسی، به رفتارهاي غیر اخالقی حسابرسان 

مربوط نمی شود، اما بسیاري از آنها به رفتارهاي غیر 

اخالقی یا حداقل غیرحرفه اي بخش هایی از 

  ). 2003کلیکمان،(حسابرسان مربوط می شود

در سال هاي اخیر رفتارهاي غیرحرفه اي به 

رسوایی هاي مالی و شکست هاي تجاري با اهمیتی 

به همین دلیل بسیاري از افراد، . منجر شده است

حسابرسان صورت هاي مالی چنین موسساتی را 

بخاطر قصور در کشف یا گزارش اشتباها یا تقلب 

هایی که منجر به این شکست ها شده است، مورد 

و سرزنش قرارداده اند و اعتبار موسسات  انتقاد

حسابرسی و به عبارتی حرفه حسابرسی خدشه دار 

  ). 2005کوپلند،(شده است

  

  و پیشینه پژوهش مبانی نظري -2

گرایی و  غایت -گرایی و تئوري عدالت وظیفه -2-1

  تئوري سودمندگرایی

یکی از اهداف اولیه این پژوهش بدست آوردن 

اخالق فردي  درکی در رابطه با چگونگی تاثیر فلسفه

. بر رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی می باشد

بسیاري از متونی که استدالل هاي اخالقی در میان 

حسابداران و حسابرسان حرفه اي را مورد بررسی 

اخالقی  -قرار داده اند، بر مبناي الگوي رشد ادراکی

پایه کار کوهلبرگ بر . کوهلبرگ، پایه گذاري شده اند

در چارچوب وظیفه گرایی قرار  2لتمبناي تئوري عدا

دارد؛ بنابراین، این بخش با بحث در رابطه با استدالل 

هاي اخالقی که تئوري عدالت و پایه هاي آن را در 

  . شکل داده اند شروع می شود 1وظیفه گرایی

نظریات مربوط به اخالق هنجاري در تقسیم اولیه 

می  به نظریات ناظر به الزام و ناظر به ارزش تقسیم

وظیفه «نظریات ناظر به الزام به دو دسته . شوند

تقسیم می شوند و نظریات » 2غایت گرایی«و » گرایی

نامیده می » فضیلت گرا«ناظر به ارزش، نظریات 

نظریات وظیفه گرا، آنچه برایشان در درجه اول . شوند

اولویت قرار دارد، انجام وظایف و الزامات خاص 

مات ممکن است منبع الهی منبع این الزا. اخالقی است

ما موظف . و دینی باشد یا عقل انسانی یا چیز دیگر

به وظایف و الزاماتی اخالقی هستیم که نتایج خوب یا 

              ً                                     بد عمل، یا اصال  دخالتی در تعیین آنها ندارد و یا فقط 

  .. یکی از عوامل تعیین کننده هستند

غایت گرایی، نظریه اي است که درستی و 

مبتنی بر نتایج آن و بر ارزش غیر  نادرستی عمل را

اما . اخالقی اي که آن عمل ایجاد می کند، می داند

وظیفه گرایی در مقابل، این ادعا را که درستی و 

                  ً                                نادرستی اعمال صرفا  مبتنی بر نتایج آنها است، انکار 

اخالق وظیفه «لذا در تعریفش گفته می شود . می کند

که مطابق آنها گرا آن دسته از نظریات اخالقی است 

برخی اعمال بدون لحاظ نتایج شان باید یا نباید انجام 

  ).1389اترك،(»شوند

یک تئوري استدالل اخالقی را ) 1958(کوهابرگ

بر مبناي تئوري عدالت، با تقسیم شش مرحله از 

. استدالل اخالقی به سه سطح، توسعه و طراحی نمود

براي عدالت را به عنوان مبنایی ) 1970(این پژوهشگر

مدل استدالل اخالقی خود انتخاب نمود و توضیح داد 

  :که چرا او معتقد است این یک انتخاب صحیح است

عدالت یک قانون یا مجوعه اي از قوانین نمی "

بوسیله یک اصل . باشد، آن یک اصل اخالقی است
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اخالقی، ما شیوه انتخابی را نشان می دهیم که جهانی 

اب که ما می خواهیم، است، قاعده و قانونی از انتخ

عبارتست از شیوه هایی که تمام مردم در تمام 

ما می دانیم که دزدي و . موقعیت ها آن را اتخاذ کنند

ما می دانیم . تقلب براي حفظ زندگی نادرست است

بعضی از اوقات کشتن صحیح است، بخاطر اینکه 

بعضی اوقات آن تنها راهکار است، براي قوانین 

دارد، اما براي اصول استثنایی وجود استثناعاتی وجود 

یک اصل اخالقی نه تنها قاعده و قانونی براي . ندارد

اقدام و رفتار می باشد، بلکه دلیلی براي انجام عمل 

  ).1981کوهلبرگ،("می باشد

تحت تئوري "اظهار می دارد که) 2004(پرمواکس 

عدالت، قواعد بایستی بصورت منصفانه مدیریت شود 

فانه اعمال گردد و اینکه مردم را و بصورت بی طر

نباید براي موضوعاتی که کنترلی بر آنها ندارند، 

) 1981(این با عقیده کوهلبرگ. پاسخگو دانست

سازگار است که معتقد است می تواند براي قواعد و 

این پژوهشگر . قوانین استثناعاتی وجود داشته باشد

باید  افراد آسیب دیده "عالوه بر این بیان می کند که

       ً  و مجددا ، ".توسط افراد مسئول جبران خسارت شوند

این بیانات با منظور کوهلبرگ سازگار است که معتقد 

وجود دارد، اما به  3است براي رفتار دالیل اخالقی

سمت ایده نتایج و پیامدهاي اعمال سوق پیدا می کند 

و همینطور به تئوري غایت گرایی یا سودمند گرایی 

انطور که ذکر شد، تئوري مرحله هم. منتسب می شود

اي کوهلبرگ، تئوري برجسته و غالبی در تحت تاثیر 

  .قرار دادن محققان اخالقیات در حسابداري می باشد

رفتار سودمندگرایی نشان می دهد که رفتارها 

بایستی بر مبناي حداکثر خوبی و منافع عموم قرار 

به  داشته باشند، و تصمیمات باید برمبناي اینکه نتایج

. سود اغلب و اکثریت جامعه باشد، اتخاذ گردند

قانون سودمندگرایی ) 1998(براساس اظهارات پروس 

در یک شوراي مشورتی توسط انجمن حسابداران 

این پژوهشگر اشاره . رسمی اسکاتلند بکار گرفته شد

کرد که شورا توصیه کرد اعضا نباید خطاها و 

م قانونی یا اشتباهات قبلی یا درك شده داخلی، جرای

دیگر جرایم را فاش کنند، مگر اینکه احساس کنند 

این عدم افشا باعث واردشدن خسارت جدي به 

زمانی که حسابرسان چنین . عموم خواهد شد

موضوعاتی را منتشر می کنند، محیطی را بوجود می 

آورد، جایی که قضاوت حرفه اي می تواند معلق شود 

واند اولویت پیدا و پیروي کورکورانه از قواعد می ت

کند، با این حال، این نوع از رفتار اغلب با سیستم 

  ). 1998پروس، (هاي ارزشی افراد مغایرت دارد

  

بندي فورسیث و پرسشنامه موقعیت  طبقه -2-2

  اخالقی 

دو بعد اساسی فلسفه  1980فورسیث در سال 

را مطرح ) آرمان گرایی گرایی و نسبی گرایی(اخالقی

وظیفه گرایی و غایت گرایی می  کرد که منطبق بر

این پژوهشگر بیان کرد که دیدگاه کوهلبرگ .  باشد

بطورعادي سفسطه برانگیز بوده ومبناي استدالل آن 

غلط است، واین الگو مبتنی بر یک روش فلسفی ونه 

ایشان اظهار . علمی براي تحلیل رفتار اخالقی است

ح داشت که روش علمی براي اندازه گیري رفتار، ارج

است، وي معتقد است که افراد صرف نظر از اصول 

اخالقی، حالتی به خود می گیرند که این موضع گیري 

الگوي . آنها بر روي قضاوت هایشان اثر می گذارد

این پژوهشگر که زیر بناي پرسشنامه موقعیت 

است، به جاي اینکه به دنبال سطح توسعه  4اخالقی

ي بر روي یک اخالقی افراد باشد، بیشترین تمرکز و

معیار روان سنجی کامل براي سنجش رفتار اخالقی 

اومعتقد است، از آنجا که تمرکز این الگو روي . است

قضاوت اخالقی افراد بالغ است، از این رو از الگوي 

هانت و . کوهلبرگ بسیار سودمندتر است

بیان کردند، تصمیم گیرندگان درستی و ) 1993(ویتل
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یق مقایسه راهکارهاي نادرستی یک عمل را از طر

جایگزین یک عمل با ارزش هاي شخصی خودشان 

                                    ً        تعیین می کنند، که به نوعی ذاتی و قبال  در شخص 

                       ً       ارزش ها می توانند نسبتا  عمومی . بوجود آمده است

یا ) مانند اینکه دروغ گفتن اشتباه است(و کلی باشند

گزارش کمتر از (می توانند خاص موقعیت ها باشند

  ). نجام کار حسابرسی اشتباه استواقع زمان ا

ساختار تئوري هاي وظیفه گرایی و غایت گرایی  

در قسمت باال بطور مختصر مرور شد، 

از دو بعد متقابل از ایدولوژي هاي ) 1980(فورسیث

اخالقی، یعنی آرمان گرایی و نسبی گرایی براي 

توسعه ساختار خود جهت طبقه بندي مردم در یکی 

آرمان گرایی . قی استفاده نموداز چهار فلسفه اخال

حاکی از عقیده راسخ یک فرد نسبت به این است که 

                                   ً         قضاوت اخالقی از نظر وجدانی باید کامال  بر اساس 

افراد . اصول، هنجارها و قوانین اخالقی صورت گیرد

اصول، هنجارها و قوانین ) 1: آرمانگرا عقیده دارند که

ي مختلف، اخالقی همیشه، بدون توجه به موقعیت ها

آسیب رساندن به دیگران همیشه ) 2صادق هستند و 

درحالی که نسبی گرایی میزانی .  اجتناب پذیر است

است که فرد قوانین اخالقی جهانی را براي اخذ 

از نظر نسبی گرایان .      ِ                   تصمیم  مقتضی تر رد می کند

تمام استانداردهاي اخالقی به جامعه و فرهنگ و 

گی دارد و تفسیرهاي                        ماهیت  وضعیت و نتایج بست

بر . زیادي براي نگرش به موضوع اخالقی وجود دارد

اساس دیدگاه نسبی گرایی اخالقی، امکان ارائه 

تعریف براي رفتار درست و غلط وجود ندارد و 

بنابراین، نمی توان رفتار را بطور واضح درست و یا 

به عقیده این پژوهشگر شدت . غلط ارزیابی کرد

ف هرکدام از این دو بعد، مشخص گرایش افراد به طر

کننده تعلق آنها به یکی از چهار وضعیت و فلسفه 

 -الفاخالقی مورد نظر وي می باشد که عبارتند از 

ذهنی  -مطلق گرایی ج -موقعیت گرایی ب -2-3

   .استثنا گرایی -گرایی و د

موقعیت گراها اصول و قواعد اخالقی جهانی و 

اعتقاد دارند که عمل عمومی را رد می کنند اما بازهم 

اخالقی، عملی است که منافع تمامی افراد را تامین 

مطلق گراها، مفهوم وظیفه گرایی از استدالل . کند

اخالقی را دنبال می کنند و اعتقاد دارند که پیروي از 

قواعد اخالقی جهانی همیشه بهترین نتایج را فراهم 

ذهنی گراها به خودخواهان اخالقی . خواهد کرد

هت دارند و اعتقاد دارند که ارزش ها و دیدگاه شبا

هاي شخصی، بیش از اصول و قواعد اخالقی جهانی 

سرانجام، . فرایند تصمیم گیري را تحریک می کنند

استثناگراها رویکرد سودمند گرایی یا غایت گرایی را 

بکار می گیرند و موافق هستند که اصول اخالقی 

؛ با این حال بایستی قضاوت ها را راهنمایی کنند

استثنا قائل شدن در مورد قواعد اخالقی را زمانی که 

      ً                                       احتماال  پیامدهاي منفی حاصل خواهد شد اغلب مجاز 

پرسشنامه موقعیت اخالقی ابزاري را فراهم . می دانند

کرد که اجازه می داد روابط بین ایدئولوژي هاي 

اخالقی و رفتارهاي اخالقی مورد آزمون قرار گیرد، 

بر پایه تحقیقش در این حوزه، بیان ) 1992(فورسیث

داشت که رفتار افراد هنگام رویارویی با یک معضل 

اخالقی، بوسیله فلسفه اخالقی شخصی اش مشخص 

  .می شود

  

   پیشینه پژوهش -2-4

هاي کیفیت اظهار نظر ارایه شده توسط مؤسسه

مهم تعیین کننده در ماندگاري حسابرسی یک جنبۀ 

گیري کیفیت حسابرسی اندازه. درازمدت آنها است

مشکل است زیرا مرتبط با رفتار افرادي است که کار 

                    ِ رفتارهاي غیر حرفه اي  . دهندحسابرسی را انجام می

کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال 

حسابرسان در طی دوره حسابرسی است، سبب 
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ر جمع آوري شواهد حسابرسی کاهش اثربخشی د

این رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر . شودمی

. کندقرار داده و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد می

کیفیت مدارك در حرفه حسابرسی همیشه در اولویت 

اغلب تحقیقات تجربی حسابرسی، کیفیت . بوده است

حسابرسی را به عنوان معیاري از کیفیت شواهد 

ري شده جهت پشتیبانی از اظهارنظر حسابرسی گردآو

انجمن حسابدران رسمی .(تعریف کرده اند

  ). 2006آمریکا،

با قصور  5گزارش کمتر از واقع زمان انجام کار

حسابرس در گزارش تمام مدت زمان صرف شده 

جهت انجام وظایف حسابرسی محوله در ارتباط 

ه ، زمانی ک)1992(با توجه به اظهارات پونمن. است

یک حسابرس در یک رفتار گزارش کمتر از واقع 

زمان شرکت می کند، این رفتار اغلب می تواند براي 

  .حسابرسان بحران و تنش اخالقی ایجاد کند

، در یک مطالعه موردي )2006(سووینی و پیرس 

در مورد گزارش کمتر از واقع زمان انجام کار، در 

ن یافتند که شرکاء و سرپرستان حسابرسی بر ای

اعتقادند که گزارش کمتر از واقع زمان به سه دلیل 

عدم کارایی، فشار بودجه، ": عمده بوقوع می پیوندد

سیستم هاي ارزیابی عملکرد، و تمایل مدیریت براي 

در مطالعه آنها مشخص . "گزارش کمتر از واقع زمان

شد که حسابرسان چندین مورد از پیامدهاي گزارش 

ي موسسات حسابرسی تایید کمتر از واقع زمان را برا

پیامدهاي منفی براي موسسه حسابرسی . می کنند

عبارتست از، افزایش فشارهاي آتی جهت حفظ همان 

سطح از کارایی در مورد کارهاي حسابرسی آتی، تاثیر 

گذاري بر حسابرسان در سال هاي آتی بخاطر ارائه 

مداوم بودجه هاي سفت و سخت، ارائه اطالعات 

ت جهت برنامه ریزي و تصمیم غیرصحیح مدیری

گیري، از دست دادن فرصت کارهاي بیشتر و تحت 

تاثیر قرار دادن جابجایی و نقل و انتقال ها در موسسه 

و اثرات بالقوه آن بر کیفیت کار حسابرسی و بطور 

کلی درگیري هاي اخالقی، که البته به این موارد 

  .محدود نمی شود

ی که داراي دریافت که حسابرسان) 1992(پونمن 

سطوح پایین تري از استدالل اخالقی هستند زمان را 

موارد . بسیار شدید تر کمتر از واقع گزارش می کنند

اشاره شده توسط این محقق و سایر مطالعات مربوط 

به گزارش کمتر از واقع در این مورد اتفاق نظر دارند 

که گزارش کمتر از واقع یک نمونه و شکل منحصر 

ارهایی است که یک پاسخ غیر اخالقی بفردي از رفت

  . در مقابل فشار بودجه زمانی را بوجود می آورد

اصطالحی  6عدم اجراي رویه هاي حسابرسی

است که درمورد حسابرسانی بکار می رود که بر روي 

کاربرگ هاي حسابرسی کاري انجام نداده اند در 

حالی که مستلزم انجام آزمون هاي حسابرسی بوده 

به . اهر می کنند که انجام و کامل شده انداست، و تظ

حذف یک مرحلۀ "توان گفت عبارتی دیگر می

حسابرسی که به وسیلۀ مراحل دیگر پوشش داده 

از آنجایی که . "نشده است و عدم اطالع آن به مافوق

چنین رفتاري به طور مستقیم سیستم کنترل حسابرسی 

کند، بنابراین یک تهدید جدي براي          را س ست می

) 2011(اویار. شودکیفیت حسابرسی محسوب می

دریافت که بین فلسفه اخالق فردي و تصمیم گیري 

  .هاي اخالقی حسابرسان رابطه معنی دار وجود دارد

با توجه به تاثیر مدل هاي تصمیم گیري اخالقی 

اظهار داشتند ) 2008(بر رفتار حسابرسان، شاپیرو

اي حسابرسان از دیدگاههاي متفاوت به رفتاره

غیرحرفه اي نگاه می کنند، که بستگی به محتواي 

آنها . اخالقی تصمیم مربوط به رفتار مورد نظر دارد

دریافتند که حسابرسان تصور نمی کنند، گزارش کمتر 

از واقع زمان انجام کار به اندازه اتمام پیش از موعد 

یا عدم اجراي برخی از رویه هاي حسابرسی بدون 

با بکارگیري مدل .: قی باشداطالع مافوق، غیر اخال
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، پژوهشگران، دریافتند که 7سازي معادالت ساختاري

 8حسابرسانی که فرایند ارزیابی اخالقی وظیفه گرایی

را بکار می گیرند، کمتر احتمال دارد مدت زمان انجام 

کار را کمتر از واقع گزارش کنند، در حالی که 

 حسابرسانی که از فرایند ارزیابی اخالقی غایت

استفاده می کنند، احتمال زیادي دارد که مدت 9گرایی

شاپیرو .(زمان انجام کار را کمتر از واقع گزارش کنند

  ). 2008و همکاران، 

  

  فرضیه هاي پژوهش -3

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی ادبیات 

نظري و اهداف عنوان شده براي این تحقیق، فرضیه 

  :بیان می شودهاي پژوهش به شرح زیر 

بین فلسفه اخالقی آرمان گرایی و تکرار : فرضیه اول

 .رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد

بین فلسفه اخالقی نسبی گرایی و تکرار : فرضیه دوم

  .رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد

بین جنسیت حسابرسان و تکرار  :فرضیه سوم

 .کیفیت حسابرسی رابطه وجود داردرفتارهاي کاهنده 

بین سابقه کار حسابرسان و تکرار : فرضیه چهارم

 .رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد

بین سن حسابرسان و تکرار رفتارهاي : فرضیه پنجم

 .کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد

بین میزان تحصیالت حسابرسان و : فرضیه ششم

هاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه وجود تکرار رفتار

 .دارد

بین مرتبه شغلی حسابرسان و تکرار  :فرضیه هفتم

 .رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد

بین دریافت کارت حسابدار رسمی و : فرضیه هشتم

رابطه وجود کاهنده کیفیت حسابرسی تکرار رفتارهاي 

 .دارد

هاي آموزشی در زمینه  بین گذراندن دوره: فرضیه نهم

اخالقیات و آیین رفتار حرفه اي و تکرار رفتارهاي 

  .غیر حرفه اي آنها رابطه وجود دارد

  

  پژوهش شناسی شرو -4

در این پژوهش براي جمع آوري  اطالعات از دو 

روش عمده استفاده شده است، ابتدا جهت تبیین 

ادبیات نظري  پژوهش، با استفاده از شیوه ي کتابخانه 

. جمع آوري مبانی نظري مبادرت شده استاي به 

استفاده از  پرسش نامه داده  پس از مطالعه  نظري، با

هاي مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل فرضیه هاي 

این پژوهش از لحاظ . پژوهش، جمع آوري شده است

از سویی . نوع داده ها یک پژوهش توصیفی است

هاي  چون در پژوهش هاي توصیفی می توان ویژگی

معه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی کرد و جا

از پرسشنامه براي گردآوري داده ها استفاده شده 

و با در  10است، از لحاظ نوع اجرا از نوع پیمایشی

نظر گرفتن معیار زمان، مقطعی است، پژوهش حاضر 

از لحاظ هدف، جزء پژوهش هاي کاربردي محسوب 

سعه دانش می شود، هدف پژوهش هاي کاربردي تو

به عبارت دیگر . کاربردي در یک زمینه خاص است

پژوهش هاي کاربردي به سمت کاربرد عملی دانش 

  .هدایت می شوند

جامعه آماري این پژوهش کلیه حسابرسان 

سرپرستان و سرپرستان  –حسابرسان ارشد (اجرایی

شاغل در موسسات حسابرسی  عضو جامعه ) ارشد

انتخاب این گروه از . حسابداران رسمی ایران می باشد

اوال : حسابرسان براي این پژوهش به دو دلیل است

این گروه یک دسته محوري در سلسله مراتب شغلی 

موسسه هاي حسابرسی هستند، ثانیا از آنجا که آنها 

حداقل سه سال تجربه حسابرسی دارند، رفتار و 

پس از آزمون نمونه . نگرش هایی تثبیت شده دارند

دون جایگذاري از جامعه نامحدود گیري تصادفی ب
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پرسشنامه در بین جامعه آماري توزیع شدکه از  350

عدد از آنها قابل  209میان پرسشنامه هاي برگشتی، 

  .استفاده تشخیص داده شد

براي تعیین رابطۀ همبستگی و انجام آزمون فرض 

-همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته، از آزمون

، آنالیز  tون، آزمونهاي ضریب همبستگی پیرس

واریانس و تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره در 

 .استفاده شده است%95سطح اطمینان 

براي سنجش فلسفه اخالقی مشارکت کنندگان در 

پژوهش، از پرسش نامه موقعیت اخالقی فورسیث 

رفتارهاي کاهنده کیفیت . استفاده شده است

سط حسابرسی با استفاده از پرسشنامه اي که تو

؛ 2008مانند پژوهش کرام و همکاران، (محققین قبلی

جهت اندازه گیري رفتارهاي مزبور ) 2001هرباچ، 

مورد استفاده قرار گرفته و همچنین پرسش هاي 

  .محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفته است

هاي مورد در این پژوهش بعد از استخراج داده

 SPSS16نظر از طریق پرسشنامه، از نرم افزار آماري 

ها استفاده شده براي تجزیه و تحلیل داده LISRELو 

  .است

ابزار )اعتبار محتوایی(به منظور تامین روایی

پرسشنامه، ابتدا سوال هاي مرتبط با تمام متغیرهاي 

پژوهش از طریق همفکري و مشورت مکرر با استادان 

و تعدادي از سرپرستان و مدیران رده باالي حرفه 

توزیع آزمایشی تعدادي از  حسابرسی طرح، و با

پرسشنامه ها بصورت محدود، برخی نواقص و اشکال 

هاي آن شناسایی و مورد بازبینی و تعدیل قرار 

همچنین براي سنجش میزان پایایی پرسشنامه . گرفت

. از شاخص آماري آلفاي کرونباخ استفاده شده است

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسشنامه 

، براي آرمانگرایی /.892یر حرفه اي رفتارهاي غ

می باشد که نشان /. 796و براي نسبی گرایی /. 856

می دهد ابزار گردآوري داده ها از پایایی قابل قبولی 

  . برخوردار است

  

  یافته هاي پژوهش -5

نتایج پژوهش نشاد داد، از میان رفتارهاي 

          ِ                                  غیرحرفه اي  کاهنده کیفیت حسابرسی، گزارش کمتر 

از واقع زمان انجام کار، استفاده از پرسنل کم تجربه، 

بررسی اسناد و مدارك حسابداري بصورت سطحی و 

صوري، اتمام پیش از موعد یا عدم اجراي برخی از 

کار به کمتر رویه هاي حسابرسی، ازکارزدن و کاهش 

از آنچه منطقی تصور می شود، عدم مشورت با سایر 

اعضاي تیم حسابرسی در مورد موضوعات پیچیده و 

بحث بر انگیز به ترتیب با کسب باالترین میانگین، 

بیشترین دفعات بروز را در موسسات حسابرسی دارا 

میزان فراوانی و میانگین ) 1(می باشند، جدول شماره 

ي کاهنده کیفیت حسابرسی را نشان هریک از رفتارها

  . می دهد

  

  آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش

نتایج آزمون ضریب همبستگی ) 2(جدول شماره

را براي سنجش میزان و نوع رابطه بین متغیرهاي 

آرمان گرایی و نسبی گرایی حسابرسان شاغل در 

                                    ِ        موسسات حسابرسی و رفتارهاي غیرحرفه اي  کاهنده 

همانطور که . دهد نشان می کیفیت حسابرسی را

مالحظه می شود مقدار ضریب همبستگی بدست آمده 

بنابراین با . می باشد/.+219و  -/.354به ترتیب برابر 

درصد نتیجه می گیریم که از نظر آماري  95اطمینان 

بین سطوح آرمان گرایی و نسبی گرایی حسابرسان 

شاغل در موسسات حسابرسی و تکرار رفتارهاي 

  ِ                                 اي  کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معنی  غیرحرفه

نتیجه آزمون فرضیه هاي سوم الی . داري وجود دارد

  .ارائه شده است) 3(نهم نیز در جدول شماره 
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  کاهنده کیفیت حسابرسی                    ِفتارهاي غیر حرفه اي فراوانی هاي مربوط به ر) 1(جدول شماره 

  میانگین  فراوانی پاسخ ها  کاهنده کیفیت حسابرسیرفتارهاي 

  349/3  4  13  68  91  33  گزارش کمتر از واقع زمان انجام کار

  028/3  21  36  93  44  14  استفاده از پرسنل کم تجربه

  956/2  16  43  77  62  11  بررسی اسناد و مدارك بصورت سطحی و صوري

  626/2  4  27  83  77  18  حسابرسی اتمام پیش از موعد یا عدم اجراي برخی از رویه هاي

  607/2  5  22  82  86  14  از کارزدن و کاهش کار به کمتر از آن چیزي که منطقی تصور می شود

  555/2  8  22  71  85  23  عدم مشورت با سایر اعضاي تیم حسابرسی در مورد موضوعات پیچیده و بحث بر انگیز

استانداردهاي حسابداري یا یک نکته فنی عدم انجام تحقیقات کافی در مورد اصول و 

  زمانی که حسابرس از صحت آن مطمئن نیست
29  91  68  17  4  406/2  

  291/2  5  11  67  83  43  پذیرفتن توضیحات شفاهی ضعیف صاحبکار

  095/2  8  12  45  71  73  پذیرش همزمان خدمات حسابداري و حسابرسی صاحبکار

  0145/2  6  15  44  55  89  صاحبکاران بیشترجهت کسب ) کاهش قیمت(انجام رقابت منفی

  

  نتیجه آزمون فرضیه هاي اول و دوم پژوهش) 2(جدول شماره 

  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه
ضریب 

  همبستگی

سطح معنی 

  داري

  /.000  - 0.354  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  فلسفه اخالقی آرمانگرایی  فرضیه اول

  /.006  /.+219  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  گرایی فلسفه اخالقی نسبی  فرضیه دوم

  

  نتیجه آزمون فرضیه هاي سوم الی نهم پژوهش) 3(جدول شماره 

 آماره آزمون  نوع آزمون  متغیر  متغیر  فرضیه
سطح معنی 

  داري

  /.t 315./T= 735  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  جنسیت  سوم

  /.F=190/6 000  آنالیز واریانس  حسابرسی رفتارهاي کاهنده کیفیت  سابقه کار  چهارم

  /.F=424/4 000  آنالیز واریانس  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  سن  پنجم

  /.F=066/4 003  آنالیز واریانس  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  سطح تحصیالت  ششم

  /.t  47/2T= 014  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  مرتبه شغلی  هفتم

  /.t  718/3-T= 000  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی CPAمدرك   هشتم

  /.t  117/2-T= 036  رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی  گذراندن دوره هاي آموزشی  نهم

  

نشان می دهد از لحاظ آماري ) 3(جدول شماره

می توان گفت که  بین جنسیت /. 95در سطح اطمینان 

و تکرار رفتارهاي غیرحرفه اي رابطه معنا داري وجود 

) 3(با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره. ندارد

بین سابقه /. 95می توان نتیجه گرفت با سطح اطمینان 

رفتارهاي غیر حرفه اي آنها کار حسابرسان و تکرار 

رابطه معناداري وجود دارد، وبا افزایش سابقه تکرار 

می توان . رفتار هاي غیر حرفه اي کاهش می یابد

بین سن /. 95نتیجه گرفت با سطح اطمینان 

حسابرسان و تکرار رفتارهاي غیر حرفه اي آنها رابطه 

معناداري وجود دارد و با افزایش سن تکرار رفتار 

عالوه بر این می . غیر حرفه اي کاهش می یابدهاي 

بین میزان /. 95توان نتیجه گرفت با سطح اطمینان 

تحصیالت حسابرسان و تکرار رفتارهاي غیر حرفه 
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اي آنها رابطه معناداري وجود دارد و با افزایش مدرك 

تحصیلی  تکرار رفتار هاي غیر حرفه اي کاهش می 

می توان /. 95نان از لحاظ آماري در سطح اطمی. یابد

گفت که بین مرتبه شغلی حسابرسان و تکرار 

. رفتارهاي غیرحرفه اي رابطه معنا داري وجود دارد

می توان نتیجه گرفت از ) 3(با توجه به جدول شماره

بین داشتن کارت /. 95لحاظ آماري در سطح اطمینان 

حسابدار رسمی یا قبولی در آزمون حسابدار رسمی و 

غیرحرفه اي رابطه معنا داري وجود  تکرار رفتارهاي

با توجه به اینکه میانگین تکرار رفتار هاي غیر . دارد

حرفه اي در افرادي که داراي مدرك حسابداررسمی 

بنابراین می توان نتیجه . می باشند کمتر می باشد

گرفت که بین داشتن مدرك حسابداري و تکرار رفتار 

. وجود داردهاي غیر حرفه اي رابطه معنی دار منفی 

از لحاظ آماري ) 3(همچنین با توجه به جدول شماره

می توان گفت که  بین /. 95در سطح اطمینان 

گذراندن دوره آموزشی و تکرار رفتارهاي غیرحرفه 

با توجه به اینکه . اي رابطه معنا داري وجود دارد

میانگین تکرار رفتار هاي غیر حرفه اي در افرادي که 

شرکت کرده اند کمتر می  در دوره هاي آموزشی

می توان گفت بین شرکت در دوره هاي . باشد

آموزشی و تکرار رفتازمر هاي غیر حرفه اي رابطه 

  . معنی دار منفی وجود دارد

  

نتایج رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار 

LISREL 
در این بخش با استفاده از تجزیه و تحلیل 

چگونگی روابط متغیرهاي رگرسیون چند متغیره، 

-مستقل در مجموع با متغیر وابستۀ پژوهش، تعیین می

شود و سهم هر یک از آنها در تبیین متغیر وابستۀ 

عالئم اختصاري . گیردپژوهش مورد بررسی قرار می

فلسفه  B32فلسفه اخالقی آرمانگرایی،  B31(متغیرها

مدرك تحصیلی، D2سن، D1اخالقی نسبی گرایی، 

D3  کار، سابقهD4 ،داشتن مدرك حسابدار رسمی

D5 گذراندن دوره ها ي آموزشی در زمینه اخالقیات و

گذراندن سایر دوره هاي  D6آیین رفتار حرفه اي، 

رده  D9اندازه موسسه،  D8جنسیت،  D7آموزشی، 

  ).رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی Aشغلی، 

  

  
A =  - 0.04*D7 + 0.16*D8 - 0.048*D9 - 0.34*B31 + 0.21*B32 - 0.022*B4 + 0.10*B5 - 0.0098*D1 - 0.025*D2 - 0.071*D3  + 
0.077*D4 - 0.036*D5 + 0.037*D6, Errorvar.= 0.26  , R² = 0.28 
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بررسی برازندگی مـدل بـر اسـاس شـاخص هـاي      

  :برازش مدل

بررسی مدل و اطمینان از مطلوبیت آن از نرم براي 

خروجی این نرم افزار . افزار لیزرل استفاده شده است

شامل نمودار مسیر و شاخص هاي برازش و همچنین 

معادله خط بر اساس متغیرهاي مستقل و وابسته مدل 

  .می باشد

نمودار مربوط به مدل مفهومی توسط نرم افزار 

هار شاخص وجود رسم شده است که در زیر آن چ

دارد که بررسی می کند که آیا مدل برازش دارد یا 

  .خیر

، )chi square(آماره اول، مقدار آزمون کاي اسکور

، آماره سوم سطح معنی )df(آماره دوم درجه آزادي

متعلق به آزمون کاي اسکور و آماره ) P-value(داري 

  .می باشد) RMSEA(چهارم شاخص برازش مدل

)  RMSEA(شاخص برازش مدلدر اینجا مقدار 

می  p-value=1.000و/. 05کوچکتر از /.  000برابر با 

باشد و می توان گفت که مدل موجود با مدل مطلوب 

برازش کامل دارد و چون برازش توسط این شاخص 

ها به طور کامل تایید می شود، نیازي به بررسی مدل 

  . توسط شاخص هاي دیگر بررسی برازش نمی باشد

  

  :مسیرتحلیل 

در اینجا بیشترین تاثیر گذاري بدون توجه به منفی 

چون عالمت منفی (بودن یا مثبت بودن عالمت اعداد 

به معنی اثر معکوس و عالمت مثبت به معنی اثر 

می باشد که  B31توسط متغیر .) مستقیم می باشد

همان متغیر فلسفه اخالقی آرمان گرایی می باشد و 

که همان متغیر سن    D1کمترین تاثیر توسط متغیر 

  .می باشد

  

  

  

  بحث و نتیجه گیري -6

هاي کارکنان و  بسیاري از رفتارها و تصمیم

هاي امروزي، تحت تأثیر ارزش  مدیران در سازمان

قضاوت افراد در مورد درستی . هاي اخالقی آنهاست

آنان و به تبع آن، عملکرد  رفتاریا نادرستی کارها بر 

. سازمان و در نتیجه موفقیت آن به شدت تأثیر دارد

نتایج این پژوهش نشان دهنده وقوع رفتارهاي 

غیرحرفه اي در موسسات حسابرسی است و این یکی 

از مشکالتی است که حرفه حسابرسی با آن 

روبروست، و موسسات حسابرسی بایستی بطور 

کاهش کیفیت حسابرسی را  جدي تاثیر این رفتارها بر

  .در نظر بگیرند

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي این پژوهش 

                                   ِ        نشان می دهد بین رفتارهاي غیرحرفه اي  کاهنده 

کیفیت حسابرسی و گرایش هاي اخالقی حسابرسان 

قبلی نشان مطالعات .  رابطه معنی داري وجود دارد

دادند گرایش ها و رفتارهاي حسابرسان بطور با 

، و این گرایش یتی متفاوت از عموم مردم نیستاهم

. ها نیز به ساختار اخالقی اشخاص مربوط می شود

افراد بر اساس گرایش هاي درونی خود متفاوت بوده 

و این تفاوت بستگی به فرآیندهاي ادراکی، ساختار و 

نحوه استدالل، و درجه رشد ادراکی و اخالقی آنها 

نشان می دهد که  نتایج حاصله). 1992پونمن، (دارد

بین گرایش اخالقی آرمانگرایی و رفتارهاي غیرحرفه 

  ِ                                          اي  کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه منفی معنی دار 

این بدین معنی است حسابرسانی که . وجود دارد

گرایش اخالقی آرمانگرایی دارند، کمتر در رفتارهاي 

          ِ                                   غیرحرفه اي  کاهنده کیفیت حسابرسی وارد می شوند 

سطح آرمانگرایی از دفعات بروز و با افزایش 

                   ِ                      رفتارهاي غیرحرفه اي  کاهنده کیفیت حسابرسی 

عالوه بر این نتایج پژوهش نشاندهنده . کاسته می شود

رابطه مثبت بین گرایش اخالقی نسبی گرایی و 

رفتارهاي غیرحرفه اي کاهنده کیفیت حسابرسی می 
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باشد، بدین معنی که حسابرسان داراي دیدگاه نسبی 

بیشتر مرتکب رفتارهاي غیرحرفه اي کاهنده گرا، 

کیفیت حسابرسی می شوند و با افزایش سطح نسبی 

                                     ِ        گرایی، دفعات بروز رفتارهاي غیرحرفه اي  کاهنده 

این یافته ها با . کیفیت حسابرسی افزایش می یابد

داگالس و (یافته هاي پژوهش هاي دیگر مطابقت دارد

سفه اخالق تاثیر فل).  2001دیویدسون و اسچواتز، 

فردي بر رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی، موضوع 

بسیار مهمی است که مدیریت موسسات حسابرسی 

بایستی از آن آگاه باشند، زیرا نوع فلسفه اخالق فردي 

چیزي نیست که موسسات حسابرسی مانند سایر 

کیفیت مدارك و . عوامل بتوانند آن را کنترل کنند

حسابرسی همیشه در روشهاي انجام کار در حرفه 

اولویت بوده است، و آینده حرفه حسابرسی و 

موسسات حسابرسی در گرو حفظ و ارتقاء کیفیت 

حسابرسی است، بنابراین با توجه به این نتایج، شرکاء 

موسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و 

سازمان حسابرسی بایستی جهت افزایش کیفیت 

          ِ غیرحرفه اي  حسابرسی از طریق کاهش رفتارهاي 

کاهنده کیفیت حسابرسی، موقع استخدام و ارتقاء 

حسابرسان به گرایشهاي اخالقی آنها توجه کنند و با 

ارائه برنامه هاي مناسب آموزشی در زمینه اخالقیات، 

سطح آرمانگرایی آنها را افزایش داده و تاثیر منفی 

رفتارهاي غیرحرفه اي بر کیفیت حسابرسی را کاهش 

  .دهند

ن فرضیه سوم نشان داد بین جنسیت و آزمو

رفتارهاي غیرحرفه اي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه 

معنی داري وجود ندارد، و میانگین رفتارهاي 

          ِ                                  غیرحرفه اي  کاهنده کیفیت حسابرسی حسابرسان زن 

متغیرهاي . و مرد تفاوت معنی داري باهم ندارد

مستقل سابقه کار، سن، سطح تحصیالت رابطه معنی 

همانطور که نتایج . منفی با متغیر وابسته دارنددار

حاصل از آزمون فرضیه هاي تحقیق نشان می دهد، با 

افزایش سابقه کار، سن و سطح تحصیالت دفعات 

همچنین . بروز رفتارهاي غیرحرفه اي کاهش می یابد

بین مرتبه شغلی حسابرس ارشد و 

سرپرست ارشد و رفتارهاي غیر حرفه اي /سرپرست

عنی داري وجود دارد، نتایج پژوهش نشان داد رابطه م

میانگین رفتارهاي غیرحرفه اي حسابرسان ارشد کمتر 

نتایج حاصله نشان می دهد . از سرپرستان می باشد

بین داشتن کارت عضویت در جامعه حسابداران 

رسمی و رفتارهاي غیرحرفه اي رابطه معنی داري 

حرفه اي وجود دارد، بطوري که میانگین رفتارهاي غیر

حسابرسانی که عضو جامعه حسابداران رسمی هستند 

نتیجه آزمون فرضیه . کمتر از سایر حسابرسان است

نهم نشانگر وجود رابطه معنی دار بین شرکت در 

دوره هاي آموزشی مربوط به اخالقیات، آیین رفتار 

حرفه اي و رفتارهاي غیر حرفه اي دارد، بطوري که 

اي حسابرسانی که در این  میانگین رفتارهاي غیرحرفه

دوره ها شرکت کرده اند، کمتر از حسابرسانی می 

  . باشد که در این دوره ها شرکت نکرده اند
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