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Abstract
According to the theory of political economy, the focus of corporate executives should not be 

solely based on organizational interests and equity. Instead, they must be part of a moral affair in 
order to ensure the well-being, comfort, needs and interests of other sectors of society. Therefore, 
management decisions should not lead to damages, losses and harm to society and its people. 
The development of this framework is rooted in ethics in accounting. Therefore, the purpose 
of this study is to investigate the effect of accounting ethics on corporate social responsibility. 
The statistical population of this research is the official accountants in 2017, which according to 
the official account community of 2377, and the sample size based on the Cochran formula was 
determined from 331 individuals who were asked to receive 350 questionnaires in a healthy way 
and 337 questionnaires Healthy was received. 337 questionnaires were analyzed. Paired t-test 
and ANOVA were used to analyze the data using SPSS software version 22. Research evidence 
suggests that formal professional accountants, honesty and integrity, professional performance, 
independence and neutrality and the confidentiality of formal accountants increase corporate 
social responsibility. From other research results, it can be said that individuals with different 
characteristics have the same viewpoints as expressed. So, finally, it can be said that, with 
respect to ethics among official accountants, corporate social responsibility improves.
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چکیده
حقوق  و  سازمانی  منافع  تأمین  بر  متکی  فقط  نباید  شرکت ها  مدیران  تمرکز  سیاسی  اقتصاد  تئوری  اساس  بر 
صاحبان سهام باشد بلکه آن ها باید تحت عنوان یک امر اخالقی در راستای تأمین رفاه، آسایش، نیازها و عالیق سایر 
آحاد جامعه نیز مشارکت داشته باشند. پس تصمیم های مدیریت نباید منجر به واردکردن خسارات، زیان و آسیب به 
جامعه و افراد آن باشد. توسعه ی این چارچوب ریشه در پرورش اخالق در حسابداری دارد. بنابراین هدف از مطالعه ی 
حاضر بررسی تأثیر اخالق در حسابداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش 
حسابداران رسمی در سال 1399 است که با توجه به داده های پایگاه جامعه ی حسابداران رسمی بالغ بر 2817 نفر 
می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران از قرار 331 نفر مشخص شد. پرسش نامه ها طی سه مرحله توزیع 
و 337 مورد به صورت سالم دریافت گردید که مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از 
آزمون t زوجی و تحلیل واریانس با استفاده نرم  افزار اس پی اس اس نسخه 22 انجام شد. شواهد پژوهش حاکی از 
آن است که رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقالل و بی طرفی و رازداری 
حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد. می توان گفت که افراد با مشخصه های 
مختلف، دیدگاه یکسانی نسبت به نظرات ابراز شده دارند. در نهایت  توان گفت که با رعایت اخالق در بین حسابداران 

رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود می یابد.

تئوری  سیاسی،  اقتصاد  تئوری  شرکت ها،  اجتماعی  مسئولیت پذیری  حسابداری،  در  اخالق  کلیدی:  واژههای
مشروعیت، تئوری ذی نفعان.
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1-مقدمه
اشخاص جامعه  با  از حساس  ترین موضوعات مرتبط  با یکی  حرفه ی حسابداری و حسابرسی 
اعتماد شخص  ارتباط است. حسابداران مانند پزشکان هستند که  افراد در  یعنی مال و دارایی 
سیستم  های  آفت  صاحب کار  بی  اعتمادی  دارد.  آنان  حرفه ی  و  شغل  در  را  اصلی  نقش  مقابل 
حسابداری است. سیستم آموزش دانشگاهی فعلی به گونه ای است که موجب پرورش حسابدارانی 
و  انتقادی  تفکر  مهارت  از  حاضر  دانش آموختگان  می  شود.  محور  قاعده  استدالل  مهارت  دارای 
استدالل تحلیلی برخوردار نیستند و در مواجهه با رویدادهایی که در پوشش قوانین، استانداردها 
و آیین رفتار حرفه  ای موضوعه قرار نمی  گیرند، با مشکالت عدیده روبرو می  شوند. پس استادان 
باید به دانشجویان بفهمانند که شخصیت واقعی هر شخص در گرو اخالق او است. یک حسابدار 
برتر در وهله ی اول شخصی است که اخالق حرفه  ای داشته باشد. بسیاری از اندیشمندان بر این 
باورند که رشد و تعالی جوامع بشری تنها به علم و تکنیک و پیشرفت  های مادی نیست بلکه از 
عوامل مهم ترقی یا انحطاط ملت  ها رعایت موازین اخالقی و خصلت  های روحی است. رسوایی  های 
مالی سال های اخیر به ویژه سال های 2000 و 2001 برای شرکت انرون نشان داد که بی  اخالقی 
چه بالیی به روز انرون آورد. پس توجه به تقویت مهارت استدالل اخالقی در کنار مهارت  های فنی 
)تخصصی( نقش مهمی در محیط تجاری کنونی بر عهده دارد. بنابراین شایسته است دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی به منظور ایفای رسالت خود جهت تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب 

با نیازهای بازار کار، تدابیر مناسبی را اتخاذ نمایند )رباط میلی و همکاران، 1393(. 
از طرفی مدیران عالوه بر آن که باید منافع و حقوق سازمان خود را تأمین کنند باید به عنوان 
یک امر اخالقی در راه تأمین رفاه، آسایش، نیازها و عالیق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند. 
از جهت دیگر نباید تصمیم  ها و رفتارهای مدیریتی منجر به واردکردن خسارت، زیان و آسیب به 

جامعه و افراد آن شود )دارابی، 1395(.
در  که  است  آن ها  طرف  از  اخالقی  مداوم  تعهدات  شامل  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت   
محیط  های اقتصادی رخ می دهد و کیفیت زندگی نیروی کار را بهبود می  بخشد، همان طور که 
خدمات عمومی برای همه باید انجام گردد. مبتنی بر تئوری مشروعیت و ذی نفعان، پیوستگی و 
اتحاد میان فعالیت  ها و ارزش  های سازمان به گونه ای که منافع کلیه ی ذی نفعان شامل سهامداران، 
مشتریان، کارکنان، سرمایه  گذاران و عموم جامعه، در سیاست  ها و عملکرد سازمان منعکس گردد 
را مسئولیت اجتماعی شرکت ها می  نامند. به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از 
اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی 

به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تالش کند )فروغی و همکاران، 1387(. 
عمومی  افشای  و  رعایت  به  بیش تری  تمایل  دارند  باالیی  اجتماعی  عملکرد  که  شرکت  هایی 
در  کلیدی  فاکتور  به عنوان یک  اجتماعی  این رو مسئولیت  از  دارند.  اجتماعی خود  فعالیت های 
موفقیت و تداوم فعالیت بنگاه  ها فرض)وکیلی فرد و حسین پور، 1396( و بخش جدایی  ناپذیری 
به سرمایه  گذاری در شرکت  هایی  تمایل  تلقی می  شود.  اقتصادی جهان  مالی  از کتب و مقاالت 



ژوالنژاد  و همکار |  بررسی نقش اخالق حسابداران رسمی در مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها ...  |       | 37

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

که اعمال و گزارش گری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارند، در حال افزایش است. درحالی  که 
اصطالح مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبتاً جدید به نظر می  رسد، بررسی آثار و پژوهش  ها نشان 
با توسعه  های اجتماعی، سیاسی و محیط  این مفهوم در طول چندین دهه همگام  می دهد که 

کسب و کار تکامل   یافته است.
مقوله ی مسئولیت اجتماعی شرکت  ها، چالش  هایی را در سازمان  های مختلف بین  المللی، ملی و 
منطقه  ای در فرآیند تدوین استانداردها برای گزارش گری اطالعات غیرمالی به همراه داشته است 
و افشاهای مرتبط با آن پارادایمی تحقیقاتی در طی سال های اخیر بوده است. چرا که شرکت ها 
با شک و تردید اقدام به افشای گزارش گری مسئولیت  های اجتماعی می  نمایند. وجود حرفه  ای به 
نام حسابداری و حسابرسی پیامد وجود فعالیت های اقتصادی و سرمایه  گذاری است و بدون آن 
شکل نخواهد گرفت. صاحبان کار محرکان چرخه ی اقتصادی محسوب می  شوند. بنابراین کسب 
اعتماد آنان در استفاده از حرفه ی حسابرسی و حسابداری، وظیفه ی تمامی حسابداران و شاغالن 
منوط  حرفه  آینده ی  بنابراین  شود.  تضمین  حرفه ی حسابداری  آینده ی  تا  است  حرفه  این  در 
در شرایطی که حرفه ی حسابداری  است.  و تخصص  ارزش  های درستکاری، صداقت  داشتن  به 
هنوز نتوانسته است جایگاهی در جامعه ی ایران و به ویژه نزد دولتمردان به دست آورد افزایش 
بی  اعتمادی به حسابداران به هر دلیل و علت نقش مخربی در توسعه ی پایدار حرفه خواهد داشت. 
انتظار می  رود که با پیشرفت اخالق در حرفه ی حسابداری، زمینه برای هموارسازی اجرا و رعایت 

مسئولیت  پذیری شرکت ها فراهم شود.

٢-مبانینظریپژوهش
زندگی اجتماعی انسان همواره با احساس و درخواست تعهد و مسئولیت همراه بوده است. در 
تاریخ اندیشه ی فلسفی، دالیل فراوانی برای این درخواست و لزوم ایجاد این احساس همگانی ارائه 
شده است. به طور ویژه چارچوب نظری مسئولیت اجتماعی از درون فلسفه ی اخالق و با تبیین نقش 
مناسب افراد در زندگی جمعی ترسیم می شود. این نقش ها با تعهدات و مسئولیت ها توأم است. وجه 
مشترک مفهوم مسئولیت اجتماعی در همه ی گونه های فلسفه اخالق، پذیرش همدلی ها و وفاداری ها 
و  موقعیت ها  به  انسان  اینتایر سرشت  از دیدگاه مک  است.  بوده  دلبستگی ها  و  پیوندها  کنار  در 
خصلت های اجتماعی وابسته است و فاعالن اخالقی، توانایی های خود را در تعهدات و وفاداری های 
اجتماعی جستجو می کنند )براتعلی پور، 1386(. تعاریف اولیه مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه ی 
پنجاه میالدی بازمی گردد. در دهه ی شصت میالدی اولین کوشش ها برای ارائه ی یک ایده و تصویر 
بهتر و دقیق تر شروع شد. سه محقق مربوط به موضوع در آن زمان دیویس، فردریک و مک گوییر 
می باشند. دیویس اولین فردی بود که به قدرت سازمان ها و مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد. 
او تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و رفتارهای بنگاه که دالیل اتخاذ آن حداقل فراتر رفتن 
از مرزهای سازمان می باشد تعریف کرد. شکست در موازنه کردن قدرت و مسئولیت اجتماعی در 
نهایت می تواند به زوال بنگاه بینجامد. فردریک تکلیف اجتماعی شرکت را وسیله ای برای بهبود رفاه 
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اجتماعی اقتصادی جامعه عنوان می کند اما تحقیق جامع تر را در این زمینه مک گوییر در پژوهشی 
تحت عنوان »تجارت و جامعه« انجام داد و مفهوم تعهد اجتماعی را فراتر از تعهد اقتصادی و قانونی 

شرکت ها دانست )شربت اوغلی و همکاران، 1389(. 
باید هدف شرکت ها و سازمان ها  هرچند برخی معتقدند که فقط کسب سود هر چه بیش تر، 
باشد اما برخی عقیده دارند شرکت ها و سازمان ها، عالوه بر کسب سود اقتصادی، وظایف دیگری 
هم دارند از جمله توجه به قوانین و عرف جامعه مانند رعایت حق کارکنان، سالمت و خواسته  های 
مصرف کنندگان، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، کمک به امور عام المنفعه و... این 
وظایف را مسئولیت اجتماعی شرکت گویند. تئوری های مطرح در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی 
شرکت ها عبارت اند از تئوری مشروعیت، تئوری اقتصاد سیاسی و تئوری گروه های ذی نفع که همگی 
بیانگر این مطلب هستند که مدیران به دالیل مختلف همچون کسب مشروعیت سازمانی و یا فشار 

گروه های ذی نفع مایل به رعایت مسئولیت اجتماعی سازمان هستند)جبارزاده، بایزیدی، 1389(. 
افزایش میزان کارهای غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیط های کاری توجه مدیران 
و صاحب نظران را به بحث اخالق کار و مدیریت اخالق معطوف ساخته است )اعظمی و همکاران، 
1387(. حسابداران مانند پزشکان هستند که اعتماد شخص مقابل نقش اصلی را در شغل آنان 
دارد. بی  اعتمادی صاحب کار آفت سیستم  های حسابداری و حرفه است. کیم و همکارانش )2012( 
بر این باورند که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت منعکس کننده نگرانی های اخالقی مدیران بوده 
و گزارش شفاف و مورد اطمینانی را از فعالیت های مالی ارائه می دهد. از طرفی پیامدها و عوامل 
مؤثر بر کیفیت اطالعات حسابداری همواره مورد عالقه ی سرمایه گذاران، قانون گذاران و سایرین 
بوده است )کاشانی پور، مؤمنی یانسری،1390(. اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ها دارند 
و به عنوان ابزاری نگریسته می شوند که ارزش ها را به عمل تبدیل می  کنند. اخالق کاری ضعیف 
بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده، می  تواند بر عملکرد فردی، گروهی و 
سازمانی اثر بگذارد )رحمان سرشت و همکاران، 1388(. شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب 
 وکار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت  های بزرگ که در بازارهای جهانی یا 
بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی کسب  وکارشان ایجاد کنند. اطالعات در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت 
ایاالت  در  حرفه ای  مدیران  مثال  به عنوان  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  سرمایه گذاران  برای 
در  سرمایه گذاری  تحت سرفصل  را  شده  تعیین  دارایی  دالر  ترلیون   3/01 تقریباً  آمریکا  متحده 
بخش مسئولیت اجتماعی در سبد پروژه های سال 2010 ذخیره کردند. این نکته نشان گر آن است 
که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تأثیر مستقیمی بر ثروت سرمایه گذاران دارد. پژوهش های 
اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاران به دنبال اطالعات موثق درباره ی عملکرد اجتماعی شرکت 
از طریق مجاری خصوصی و یا عمومی بوده و آن ها از این اطالعات به طور گسترده در تصمیم  های 

سرمایه گذاری خود استفاده می کنند )کوهن و همکاران،2011(.
به همراه  برای دیگران  پیامدهای مثبت  باید  اعمالشان  باال معتقدند که  ایده آل گرایی  با  افراد 



ژوالنژاد  و همکار |  بررسی نقش اخالق حسابداران رسمی در مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها ...  |       | 39

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

داشته باشد و همواره می توان از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری کرد )فورسیث، 1980(. این 
گروه به اصول مطلق اخالقی اعتقاد داشته و برای ارزیابی جنبه های اخالقی یک عمل به اصول 
اخالقی پذیرفته شده ی جامعه تکیه می کنند. افرادی که آرمان گرایی پایین  تری دارند ، به این که 
اگر  ندارند.  باور  باشد  برای سایرین در پی داشته  نتایج مثبت  باید  اعمال آن ها همواره  و  رفتار 
ایده آل گرایی در یک مقیاس بررسی شود، در یک طرف آن افراد با ایده آل گرایی پایین قرار دارند 
که پذیرفته اند در انجام یک عمل یا قضاوت اخالقی، جلوگیری از صدمه زدن به دیگران در تمام 
شرایط ممکن نیست، حتی در برخی موارد ممکن است برای رسیدن به پیامد مطلوب افرادی 
زیان ببینند. بنابراین باید کار خوب را حتی اگر به قیمت صدمه دیدن برخی از مردم است، انجام 
داد. در طرف دیگر مقیاس افراد با آرمان گرایایی باال هستند که اعتقاد دارند می توان به طریقی 
عمل کرد که از صدمه دیدن دیگران جلوگیری شود. برای یک آرمان گرای باال عمل اخالقی از 
آسیب رساندن به دیگران حاصل نمی شود. این افراد تصمیمات اخالقی خود را بر مبنای کاهش 
سطح آسیب به تمام طرف های درگیر می گیرند )آلسوا و همکاران، 2012(. این انتظار وجود دارد 
بهبود  اجتماعی شرکت ها  مسئولیت  پذیری  اخالق  رعایت  با  اقتصادی  تئوری  های  بر  مبتنی  که 
یابد. یکی از این تئوری  های اقتصادی، تئوری اقتصاد سیاسی است. اساس تئوری  های اقتصادی 
این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده  اند و تأثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید 
برای ایفای مسئولیت خود غیر از سهامداران به بخش  های بسیار بیش تری از جامعه توجه کرده 
منابع  افزایش  انتظارات جامعه،  با  راهبردها شامل همراه شدن  این  از  برخی  باشند.  پاسخگو  و 
اجتماعی سازمان نسبت به مخارج اجتماعی آن، قرار دادن سیستم ارزشی سازمان در راستای 
سیستم ارزشی جامعه، توزیع منافع سیاسی و یا اجتماعی و اقتصادی میان گروه  های مختلف از 
مجرای قدرت سازمانی خود، تغییر رفتار سازمان با تغییر انتظارات جامعه، متقاعد ساختن آحاد 
جامعه در مورد مسئولیت پذیر بودن سازمان، تغییر درک و یا انتظارات و یا ارزش های اجتماعی، 
کاهش تضاد منافع گروه  های مختلف ذی نفع در سازمان و تغییر درک عموم جامعه با دور ساختن 
توجه آن ها از موضوعی که باعث نگرانی افراد می  گردد و جلب توجه آن ها به سایر موضوعات است. 

٢-1-تئوریاقتصادسیاسی
تئوری حسابداری اقتصاد سیاسی در دهه 1990 از نوشته  های پارکر استخراج شد. این تئوری در 
مقابل مفهوم قرارداد اجتماعی پیشنهاد می  کند که وجود یک سازمان بر حمایت کلی جامعه تکیه 
دارد. اگر مشاهده شود که یک سازمان درگیر فعالیت های اجتماعی نامطلوب شده است، جامعه 
از تأیید آن سازمان صرف نظر می  کند و این منجر به نابودی آن سازمان می  شود. تئوری اقتصاد 
سیاسی بحث می  کند که حسابداری می  تواند یک نقش محوری در شیوی ساختار سازمانی و محیط 
پیرامون به طور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازی نماید )علی خانی، مرانجوری، 1393(. در تئوری 
اقتصاد سیاسی دو جنبه وجود دارد. به عبارت دیگر تئوری اقتصاد سیاسی را می  توان از جنبه ی 
کالسیک و یا از جنبه ی طبقه متوسط )غیر کالسیک( مد نظر قرار داد. اقتصاد سیاسی کالسیک، 
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تضاد منافع، نابرابری و نقش دولت را در کانون تجزیه و تحلیل خود قرار می دهد. بر عکس اقتصاد 
سیاسی طبقه متوسط تمایل دارد این موارد را به همان صورتی که هستند در نظر بگیرد و لذا این 
موارد را از تجزیه و تحلیل، مستثنی و خارج می  کند. اقتصاد سیاسی کالسیک مدعی است مادامی 
که مسئولیت  پذیری اجتماعی فعالیت واحدهای تجاری به صورت اختیاری انجام می  شود، تنها بخشی 
از مشروعیت را تأمین می  کند. لذا این دیدگاه تمایل روشنی به وضع قوانین رعایت اجباری آن دارد. 
در این دیدگاه دولت به منظور حفظ مشروعیت سیستم به عنوان یک کل می  باشد )فروغی، 1387(. 
در این میان اقتصاد غیرکالسیک از اهمیت تضاد و تعارض  های ساختاری کاسته و چندین دیدگاه 
جهانی را پذیرفته و به دخالت و فشارهای گروه  های مختلف جامعه بر واحدهای تجاری اشاره دارد. 
تئوری غیرکالسیک اقتصاد سیاسی به دو شاخه: تئوری مشروعیت و تئوری ذی نفعان تقسیم می  شود 
)علی خانی، 1393(. به عبارتی منشأ تئوری مشروعیت و تئوری گروه  های ذی نفع یک تئوری بزرگ تر 
و آن تئوری اقتصاد سیاسی است. »تئوری مشروعیت و تئوری گروه  های ذی نفع« درصدد برآمده  اند 
در این باره توضیح دهند که چرا سازمان  ها در گزارش  های ساالنه بر اساس برخی از مسئولیت  های 
اجتماعی اقدام به انتشار اطالعات می  کنند. مشروعیت پویا است و آن بدین معنی است که گروه  های 
ذی نفع به صورت مستمر محصوالت، روش  ها و هدف  های سازمان را مورد ارزیابی قرار می  دهند. 
اساس تئوری ذی نفع این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده  اند و تأثیر آن ها بر جامعه آن چنان 
عمیق است که باید برای ایفای مسئولیت خود به غیر از سهامداران به بخش  های بسیار بیش تری از 
جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. اگر سازمان در فعالیت های خود تجدید نظر نکند، فاصله بین 
انتظارات تغییر یافته جامعه و محصوالت سازمان بیش تر خواهد شد و مشروعیت آن دستخوش 
اجتماعی  زمینه مسئولیت  های  )مرادی، 1395(. مسئله  های مطرح در  قرار خواهد گرفت  تهدید 
به یک مسئله مالی تبدیل شده است. مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکتی و افشاگرهای مرتبط با 
آن عامل ضروری است که به تداوم شرکت ها منجر می  شود. زیرا همه ی شرکت ها ارتباط  هایی با 
جامعه دارند. لذا جامعه امکان بقای شرکت ها را در دراز مدت فراهم می  آورد. توسعه ی این بعد 
از رعایت ریشه در تقویت اخالق حسابداری دارد. به عبارتی با رعایت اخالق در بین حسابداران، 

مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود می  یابد.

٢-٢-رویکرداخالقی
رویکرد اخالقی بیان می  کند که ذی نفعان نسبت به فعالیت سازمان  ها ذی حق هستند و مدیریت 
باید سازمان را در حداکثر کردن منافع همه ی ذی نفعان اداره کند. طبق این رویکرد، مدیریت باید 
منافع سهامداران و منافع سایر ذی نفعان را به طور یکسان مورد توجه قرار دهد و زمانی که میان 
منافع آن ها تضاد وجود دارد سعی کند این تضادها را کاهش داده و تعالی مطلوب بین آن ها برقرار 
نماید. محققان هنجاری معتقدند که تئوری ذی نفعان به عنوان یک تئوری اخالق سازمانی هنگامی 
که توسط تئوری مسئولیت اجتماعی اخالقی تکمیل شود، سودمند است. مطابق این تئوری توجه 
به یک ذی نفع )به عنوان مثال فقط سهامداران( نمی  تواند به منافع سایر ذی نفعان )مثل جامعه یا 



ژوالنژاد  و همکار |  بررسی نقش اخالق حسابداران رسمی در مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها ...  |       | 41

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

کارمندان( فشار وارد کند )دیگان و کوردن، 1996(. البته تئوری مشروعیت دورنمای وسیع تری را 
بررسی می  کند. زیرا این تئوری تمایل دارد که انتظارات جامعه را در کل بررسی کند. در مقایسه 
با تئوری ذی نفعان به نظر می  رسد تئوری مشروعیت کم تر به فرض مجزا کردن، قابل شناسایی 
کردن و دسته بندی ذی نفعان ارتباط دارد)علی خانی، 1393(. جدول 1 اشتراک بین تئوری ذی 

نفع و مشروعیت را در زمینه ی رویکرد اخالقی نشان می دهد.

جدول)1(اشتراکبینتئوریذینفعومشروعیتدرزمینهیرویکرداخالقی
مشروعیت سازمانی

عملیاخالقی
وابسته به اصول عقاید و ارزش  های جامعه

• مفهومی 
• رویه ای
• سازمانی

شاخه ی مدیریتی تئوری ذی نفعان
• مبادله
• تأثیر
• تنظیم

منبع: )دیگان و کوردن، 1996( 

3-پیشینهیپژوهش
در سال های اخیر افزایش چشم گیر فعالیت های اجتماعی شرکت ها باعث شده تا تحقیقاتی در 
مورد رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و رفتارهای اخالقی پیرامون مسئولیت  پذیری 

اجتماعی انجام شود. 
جن هی و همکاران )2015( در پژوهشی تحت عنوان »رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت 
و کیفیت گزارش گری مالی« نتیجه گیری نمودند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت 

گزارش گری مالی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
ارزش  بر  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  »تأثیر  عنوان  با  پژوهشی  به   )2013( تامایو  و  سرواس 
شرکت« پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مسئولیت  پذیری اجتماعی با ارزش 
تبلیغاتی  از طریق  مردم  آگاهی عموم  یا  و  آگاهی مشتریان  میزان  در شرکت  هایی که  شرکت، 
که شرکت انجام می دهد بیش تر باشد، رابطه ی مثبت وجود دارد و برای شرکت  هایی که آگاهی 
مشتریان و یا عموم مردم پایین است این رابطه  ضعیف یا منفی می  باشد. همچنین نتایج حاصل 
از تحقیق نشان داد که تأثیر آگاهی بر رابطه ی مسئولیت  پذیری اجتماعی و ارزش شرکت در مورد 

شرکت  هایی که شهرت کمی در اجتماع دارند منفی است. 
فرمز و پراکاش )2012( توسعه ی گزارش گری مسئولیت  پذیری  اجتماعی را بر روی شرکت  های 
موجود در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها 
نشان داد که گزارش های اجتماعی منتشرشده ی شرکت  های اروپایی، سطح پاسخ گویی اجتماعی 
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گزارش های  کیفیت  شرقی  اروپای  در  دارند.  شمالی  آمریکای  شرکت  های  به  نسبت  باالتری 
اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما در مقایسه با شرکت  های مشابه در آمریکای 

شمالی دارای موضوعات تفصیلی گزارش گری  اجتماعی می باشند.
 میشرا و همکاران )2011( به این نتیجه رسیدند که شرکت  هایی که در افشای مسئولیت  پذیری 
از  پایین  تر  بالطبع  سرمایه  ای  هزینه ی  کرده  اند  سرمایه  گذاری  خود  گزارش  های  در  اجتماعی 

شرکت  هایی داشته  اند که این افشاگری را انجام نمی  دادند. 
جین و درزدنکو )2010( در پژوهشی درباره ی رابطه ی بین اخالقیات، مسئولیت  پذیری اجتماعی و 
عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مدیران سازمان  های نظام یافته در مقایسه با سازمان  های 

ماشین بنیاد، سطح مسئولیت  پذیری اجتماعی و اخالقیات باالیی دارند. 
بسن و همکاران )2006( در پژوهشی با موضوع »تأثیر مسئولیت  پذیری اجتماعی بر هزینه ی 
شرکت ها  مالی  عملکرد  و  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  بین  روابط  بررسی  به  شرکت ها«  سرمایه 
پرداخته در نهایت به این نتیجه رسیدند که شرکت  های با عملکرد اجتماعی باال ریسک پایین تری 

دارند و هزینه ی سرمایه شرکت ها با افزایش عملکرد اجتماعی کاهش می  یابد.
تأثیر  و  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  ایفای  تبیین  به   )1396( همکاران  و  موسوی 
ایفای  بین  که  داد  نشان  پژوهش  یافته  های  پرداخته اند.  مالی  اطالعات  کیفی  بر خصوصیات  آن 
مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها و ارزش پیش بینی کنندگی اطالعات رابطه ی مثبت و معناداری 
وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین ایفای مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها با سایر 
خصوصیات کیفی شامل ارزش تأییدکنندگی، محافظه کاری، بی  طرفی، بیان صادقانه و کامل بودن 

رابطه  ای وجود ندارد.
 حجامی )1391( در تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه ی بین افشای مسئولیت  پذیری اجتماعی 
و مالکیت نهادی در شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« نشان داد که بین 
روابط  زیست،  محیط  اجتماعی،  )مشارکت  آن  ابعاد  تمام  در  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  افشای 
با مالکیت نهادی شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  کارکنان، ویژگی محصوالت( 
تهران، رابطه ی منفی وجود دارد. بنابراین الزم است آن دسته از سرمایه  گذاران نهادی که توجه 
به سودهای جاری و کوتاه مدت دارند به منظور به حداکثر رساندن سودآوری خود، اولویت را 

به سرمایه  گذاری در شرکت  هایی دهند که کم ترین افشای مسئولیت اجتماعی را داشته باشند. 
کنگرلویی و همکاران )1389( در پژوهش خود به بررسی رابطه ی بین مسئولیت  پذیری اجتماعی 
و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران پرداختند. یافته  های پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی بین سازه  های اخالقی 
)مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی( و محافظه کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه ی 
بر  می  باشد.  معنادار  آماری  لحاظ  از  محافظه کاری  و  شرکت  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  متغیر 
اساس بررسی  های انجام شده ظاهراً تحقیقی که در ایران به بررسی رابطه ی بین مسئولیت  پذیری 
اجتماعی شرکت ها و هزینه ی حقوق صاحبان سهام پرداخته باشد تاکنون انجام نشده است. از 
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این رو تحقیق حاضر  می تواند در این رابطه به دانش حسابداری بیفزاید.

4-فرضیهها
فرضیه ی اصلی: با رعایت اخالق در بین حسابداران رسمی، مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها 

بهبود می  یابد. 
فرضیه ی فرعی 1: رفتار حرفه  ای حسابداران رسمی مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش 

می دهد. 
فرضیه ی فرعی 2: صداقت و درستکاری حسابداران رسمی مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها 

را افزایش می دهد. 
فرضیه ی فرعی 3: عملکرد حرفه  ای حسابداران رسمی مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها را 

افزایش می دهد.
فرضیه ی فرعی 4: استقالل و بی  طرفی حسابداران رسمی مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها 

را افزایش می دهد.
فرضیه ی فرعی 5: رازداری حسابداران رسمی مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش 

می دهد.
فرضیه ی فرعی 6: افراد با مشخصه های مختلف دیدگاه یکسانی نسبت به نظرات ابرازشده دارند.

مبتنی بر فرضیه  های فوق مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر می  باشد:

 

رعایت اخالق در حسابداریمسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت

رفتار حرفه ای

صداقت و درستکاری

عملکرد حرفه ای

استقالل و بی طرفی

رازداری

بر اساس مدل فوق متغیرهای پژوهش به شرح زیر تعریف می  گردد:
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5-متغیرهایپژوهش
5-1-متغیروابسته

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها: متغیر وابسته مطالعه ی حاضر مسئولیت  پذیری اجتماعی 
استاندارد سینگاپکدی سنجیده شده  پرسش نامه ی  از  استفاده  با  متغیر  این  شرکت ها می  باشد. 
اندازه گیری مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها  ابزاری جهت  تا 20 پرسش نامه  است. سؤال 1 

می  باشد که گویه ی این متغیر به شرح جدول 1 می  باشد.
سؤاالت بدین گونه مطرح گردید که: با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی و توجه به آن با در 
نظر گرفتن رعایت اخالق حرفه  ای حسابداران رسمی و پیشنهاد  هایی که در زمینه ی مسئولیت 

اجتماعی به شرکت خواهد شد، تا چه اندازه:

جدول)1(گویههایمسئولیتپذیریاجتماعیشرکتها
شرکت به بحث پیرامون مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی خواهد پرداخت؟

در شرکت سیاست و استراتژی خاصی در خصوص مسئولیت اجتماعی تعریف و معین خواهد گردید؟
شرکت یکی از مدیران ارشد با مسئولیت مشخص و روشن را در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها را 

تعیین خواهد کرد؟
مسائل مسئولیت شرکت با بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در شرکت مشخص خواهد شد؟
در شرکت اولویت های اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت ها تعریف و حتی در سراسر سازمان تعمیم خواهد یافت؟

مدیران شرکت با ذی نفعان شرکت در تعامل و گفتگو خواهند بود و نیازهایشان را در نظر خواهند گرفت؟
شرکت در فرآیندهای استخدام، ترفیع، طراحی محصول و خدمات، طراحی ساختار، دفاتر کاری به 

شاخص  های مسئولیت اجتماعی توجه خواهد نمود و این شاخص  ها را وارد فرآیندها می  نماید؟
شرکت برنامه  های عملیاتی جهت کاهش تأثیرات زیان بار فعالیت هایش بر محیط زیست را پایه ریزی و 

اجرا خواهد نمود؟
شرکت سیستمی را جهت اداره، کنترل و بررسی تأثیرات محیط زیستی علی الخصوص استفاده منابع آب 

و انرژی و انتشار کربن برقرار خواهد نمود؟
شرکت یک برنامه کارآموزی جهت آموزش کارکنان به منظور اجرای سیاست  های مربوط به محیط زیست 

و برنامه عملیاتی را اجرا خواهد نمود؟
شرکت کاهش کمی انتشار کربن را نسبت به سال گذشته نشان خواهد داد؟

شرکت برنامه بازیافت منابع مصرفی خود را دارا خواهد بود؟
شرکت یک برنامه عملیاتی در خصوص ارزیابی نیروی انسانی به طور منظم خواهد داشت؟

کارکنان نماینده رسمی در شرکت خواهند بود؟
شرکت فرآیندی را در خصوص جلوگیری از تکرار مشکالت مربوط به امور سالمتی و ایمنی نشان خواهد داد؟
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شرکت روند مؤثری جهت رسیدگی به شکایات خواهد داشت؟
شرکت از طرح  های در حال اجرا جهت کاهش تأثیرات مضر شغلی استفاده خواهد نمود؟

شرکت فرصت هایی را برای کارکنان خود برای مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی فراهم آورده و 
این تالش آنان مورد تشویق قرار خواهد گرفت؟

شرکت برنامه عملیاتی در خصوص تعامل با جامعه خواهد داشت؟
شرکت قوانین و رویه هایی در خصوص تحلیل رشوه خواری و فساد اعمال خواهد کرد؟

5-٢-متغیرمستقل
اخالق  می  باشد.  حسابداری  در  اخالق  حاضر  مطالعه ی  مستقل  متغیر  حسابداری:  در  اخالق 
و درستکاری، عملکرد حرفه ای،   رفتار حرفه ای، صداقت  معیار  پنج  از  استفاده  با  در حسابداری 
استقالل و بی  طرفی و رازداری ارزیابی می باشد. این متغیر با استفاده از سؤال 21 تا 57 پرسش نامه 
سنجیده شده است. گویه  های این متغیر به شرح جدول 2 می  باشد. سؤاالت بدین گونه مطرح 
گردید که در موقعیت فعلی، حسابداران رسمی تا چه اندازه به ویژگی های اخالقی پای بند هستند؟

جدول)٢(اخالقدرحسابداری

رفتار حرفه  ای

تعهد به قواعد اخالقی و استانداردهای حاکم بر حرفه ی حسابرسی
انجام وظایف حرفه  ای با مراقبت حرفه  ای الزم
عدم انجام اعمال مغایر با شأن و منزلت حرفه

عدم انجام تبلیغات نادرست
عدم پرداخت کمیسیون برای یک حسابرسی جدید

عدم انتقاد از کیفیت کار دیگر حسابرسان
فریب ندادن افراد در رابطه با صالحیت و تجربه ی خود
بررسی دالیل تغییر حسابرس قبلی پیش از پذیرش کار

صداقت و 
درستکاری

پای بندی به اعتقادات مذهبی
اظهارنظر بر اساس شواهد بدون در نظر گرفتن فشارها

انجام کار درست و صادقانه
اجرای تعهدات مطابق وعده  ها و قراردادها

عدم انتشار هرگونه گزارش گمراه کننده یا تحریف شده
همکاری با دیگران برای بهتر انجام دادن وظایف حرفه  ای

توانایی حل مشکالتی و پذیرش اشتباهات
عدم دریافت هدیه یا کمک مالی

ارائه ی اظهارنظر شفاف، چه با محتوای مثبت چه منفی
داشتن عدالت و رفتار یکسان با دستیاران



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

 |       |46

عملکرد 
حرفه  ای

داشتن صالحیت علمی و تجربه ی عملی
پذیرش کار با توجه به توانایی انجام آن
انجام وظایف حرفه  ای مطابق استانداردها

داشتن یک سیستم کنترل کیفیت از کار اعضای تیم
جمع آوری شواهد کافی و قابل اعتماد

تهیه گزارش کامل و دقیق

استقالل و 
بی  طرفی

داشتن استقالل ظاهری و باطنی
نداشتن تضاد منافع

نداشتن یک رابطه ی مالی مستقیم یا غیرمستقیم بااهمیت با صاحب کار
نگرفتن وام از صاحب کار

نبودن هزینه ی پرداخت نشده به حسابرس توسط صاحب کار
نداشتن سمت اجرایی یا سمت راهبری در شرکت صاحب کار

عدم وجود دعوا له یا علیه حسابرس در دادگاه
نداشتن مصالح خانوادگی در شرکت

انجام ندادن خدمات مالی دیگر به صاحب کار(مانند دفترداری)
عدم وجود شرط برای حق الزحمه ی حسابرس توسط صاحب کار

رازداری
عدم افشای اطالعات صاحب کار جز در موارد خاص

عدم سوءاستفاده از اطالعات صاحب کار

5-جامعهیآماریوحجمنمونه
جامعه ی آماری این پژوهش حسابداران رسمی هستند که تا تاریخ تهیه ی پرسش نامه تعداد 
2817 نفر در سال 1399می باشند. لذا برای محاسبه ی حجم نمونه پاسخ گویان از فرمول کوکران 

استفاده شده است. فرمول کوکران به شرح رابطه ی 1 است.
رابطه ی )1(    
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در این فرمول، N حجم جامعه ی مورد مطالعه، n حجم نمونه، t اندازه  گیری متغیر در توزیع 
طبیعی، P درصد توزیع صفت در جامعه، q درصد افرادی که فاقد آن صفت هستند، d تفاضل 
با  آماری  نمونه ی  تعداد   .)1386 نیا،  )حافظ  می دهد  نشان  را  جامعه  در  صفت  واقعی  نسبت 
مفروضات فوق، حدود 331 مشارکت  کننده برآورد می  گردد. شایان  ذکر است در مرحله ی پایلوت 
و بررسی اولیه برای بررسی اعتبار پرسش نامه برای 30 نفر ارسال و پاسخ  های مربوط واصل و 
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ایمیل،  از طریق  انجام شد. در گام دوم پرسش نامه  ها  پایایی پرسش نامه  برای  اولیه  آزمون های 
فکس و به صورت حضوری برای حسابداران رسمی ارسال گردید و همچنین ضریب آلفای کرونباخ 
فاصله  به  ثابت است که  z هم یک عدد  آمد. مقدار  به دست  این پرسش نامه ها  توزیع  نتایج  از 
اطمینان و سطح خطا )α( بستگی دارد. در این پژوهش سطح خطا بر اساس سطح معناداری 
90%، برابر با 10% در نظر گرفته شده است. در نتیجه z برابر با 1/645 است. همچنین مقدار 
d در این رابطه همان سطح خطا است که برابر با 0/10 در نظر گرفته شده است. با جای گذاری 
پارامترها در رابطه ی 1، حجم نمونه بالغ بر 331 حسابدار رسمی مشخص شد. پرسش نامه ها طی 
سه مرحله توزیع شد. در مرحله ی نخست تعداد 350 پرسش نامه توزیع شد و از این مجموع تعداد 
176 پرسش نامه تودیع گردید که از این تعداد 151 پرسش نامه شرایط سالم بودن را دارا بودند و 
لذا نیاز بود تعداد پرسش نامه بیش تری تا رسیدن به تعداد موردنظر توزیع گردد. در مرحله ی دوم 
تعداد 300 پرسش نامه دیگر توزیع و از این تعداد، 123 پرسش نامه ی سالم استخراج و دریافت 
سوم  مرحله ی  در  بود،  دیگر  پرسش نامه ی   57 تعداد  به  نیاز  این که  به  توجه  با  نهایت  در  شد. 
تعداد 100 پرسش نامه توزیع شد که با پیگیری های مکرر، در نهایت 63 پرسش نامه دریافت و 
در مجموع تعداد پرسش نامه های سالم به 337 عدد رسید. نکته ای که نیاز به توضیح دارد وجود 
تفاوت بین تعداد پرسش نامه ی دریافتی با تعداد پرسش نامه ی مورد نیاز می  باشد. با توجه به این که 
نتایج پژوهش می شد، در این  ایجاد تغییرات احتمالی در  حذف 6 پرسش نامه به دلخواه سبب 
پژوهش این تعداد حذف نگردید تا بتوان از دست کاری احتمالی اطالعات خودداری شده و نتایج 

نمونه ی آماری را با قطعیت باالتری به جامعه تعمیم داد. 

6-روشپژوهش
از آنجا که در این پژوهش به بررسی وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع  آوری اطالعات 
از خبرگان و متخصصان اقدام خواهد شد، از نظر ماهیت در ردیف مطالعات توصیفی-پیمایشی 
طبقه  بندی می  گردد و با توجه به این که نتایج این پژوهش می  تواند در زمینه ی اطالعات مورد 
نیاز حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد از لحاظ هدف کاربردی است. برای جمع  آوری اطالعات 
مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش از روش های مطالعه ی کتابخانه  ای و برای گردآوری 
میدانی  روش های  از  فرضیه  ها  رد  یا  پذیرش  جهت  در  آماری  تحلیل  های  اجرای  و  اطالعات 
پرسش نامه استفاده شده است. همچنین عالوه بر سؤال  های مطروحه در پرسش نامه، متغیر های 
جمعیت شناختی که شامل جنسیت، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی و میزان سابقه می باشد 

نیز به صورت یک مؤلفه ی جداگانه در نظر گرفته شده است.

6-1-اعتباروپایاییابزارجمعآوریدادهها
سؤاالت  گروه  ابتدا  که  بوده  به گونه ای  پرسش نامه  طراحی  فرآیند  ابزار،  اعتبار  بررسی  برای 
مربوط به هر فرضیه توسط پژوهشگر تدوین و به نظر چند تن از صاحب  نظران، شرکای مؤسسات 
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گردید.  اعمال  پرسش نامه  متن  در  اخذ،  از  بعد  اصالحی  نظرات  رسیده  استادان  و  حسابرسی 
همچنین از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش نامه استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ در 
بین  زیاد  درونی  و همبستگی  نشان  دهنده همگنی  که  است  آمده  به دست  پژوهش 0/93  این 
سؤاالت می باشد. الزم به ذکر است که پرسش نامه در مجموع شامل 56 گویه به صورت محقق 

ساخته و از نوع پرسش نامه ی بسته بوده در قالب طیف لیکرت طراحی گردید.

6-٢-روشتجزیهوتحلیلدادهها
به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده  های به دست آمده از آزمون t زوجی برای آزمون 
مورد  پژوهش  فرضیه ی ششم  برای  واریانس  تحلیل  آزمون  و  پژوهش  تا ششم  اول  فرضیه  های 
استفاده قرار گرفت. در پردازش اطالعات نیز از نرم  افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده گردید. 

7-یافتههایپژوهش
سطح اطمینان در این آزمون 90% و سطح خطا 10% در نظر گرفته شده است. مطابق جدول 
3 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آماره ی t بیانگر آن است که سطح 
معناداری برای فرضیه  های یک تا شش کم تر از سطح خطای 0/10 می  باشد. در نتیجه هیچ  کدام 

از این فرضیه ها در سطح اطمینان 90% رد نمی  شوند. 

جدول)3(خالصهیآزمونفرضیههایپژوهش
فرضیه  های 

پژوهش
انحراف 

معیار
 tمقدار آماره ی
)مشاهده  شده(

مقدار درجه آزادی
P-Value

تأیید یا رد فرضیه ی 
پژوهش

رد نمی  شود035/3337003/0+90/0اول
رد نمی  شود925/1337055/0+75/0دوم
رد نمی  شود856/1337064/0+03/1سوم

رد نمی  شود871/1337062/0+87/0چهارم
رد نمی  شود240/5337000/0+19/1پنجم

برای آزمون فرضیه ی ششم پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس برای مشخص نمودن یکسانی 
نظرات افراد و مشخصه  های فردی )جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه خدمت( 
آنان استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 4 نشان داده شده است. بر مبنای نتایج به دست 
آمده سطح معناداری رفتار حرفه  ای با جنسیت، عملکرد حرفه  ای با رشته تحصیلی و استقالل و 
بی  طرفی با سطح تحصیالت کم تر از سطح خطای 0/10 که نشان از تفاوت دیدگاه این افراد با آن 
فرضیه  می باشد اما در بقیه موارد بیش تر از سطح خطای 0/10 و سطح اطمینان 95 درصد است.
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جدول)4(نتایجآزمونtوتحلیلواریانس
سطح معناداری

سابقه خدمترشته تحصیلیسطح تحصیالتجنسیتمتغیر
0/6660/8200/4250/168مسئولیت اجتماعی

0/0560/5230/6890/760رفتار حرفه ای
0/5260/8520/2820/249صداقت و درستکاری

0/2990/5160/0980/135عملکرد حرفه  ای
0/4860/0670/1790/977استقالل و بی  طرفی

0/4500/3770/2490/137رازداری

8-نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخالق حسابداران رسمی در مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها 
است. با توجه به این که نتایج آزمون t زوجی برای فرضیه های یک تا پنجم پژوهش در سطح اطمینان 
90% نشان داد که فرضیه  ها رد نمی شود و نشان می دهد که تمام عوامل اخالقی حسابداران رسمی 
)رفتار حرفه ای، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقالل و بی  طرفی و رازداری( بر مسئولیت 
اجتماعی مؤثر بوده و این تأثیر به صورت مستقیم و دارای جهت مثبت می  باشند. نظر به این که 
تاکنون پژوهشی پیرامون تأثیر اخالق در حسابداری بر مسئولیت  پذیری اجتماعی صورت نگرفته، 
امکان مقایسه با پژوهش های پیشین وجود نداشت. نتایج برای تک  تک فرضیه ها به شرح زیر می باشد.

فرضیهیاول: هدف این فرضیه بررسی تأثیر رفتار حرفه  ای حسابداران رسمی بر مسئولیت  پذیری 
اجتماعی شرکت ها می  باشد. بر مبنای نتایج به دست آمده می  توان گفت که رعایت باالی رفتار حرفه  ای 
توسط حسابداران رسمی منجر به مسئولیت  پذیری اجتماعی بیش تر توسط شرکت ها می  گردد و این عامل 
به عنوان یک محرک مسئولیت  پذیری اجتماعی می  باشد به نحوی که اگر حتی عدم مسئولیت  پذیری در 
جهت تضاد با منافع سهامداران باشد، این بخش از اخالق حسابداران رسمی در جهت منافع سهامداران 
و همچنین سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان از صورت  های مالی عمل نموده و اطالعات الزم در 
جهت تصمیم گیری این افراد را در صورت  های مالی و همچنین سایر گزارش های مرتبط کنترل و نسبت 
به کمیت و کیفیت آن )حتی درج در گزارش حسابرسی یا نامه مدیریت( اظهارنظر می  نماید. به عبارت 
دیگر می  توان گفت که حسابداران رسمی با هدف دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای، اجرای 
عملیات در باالترین سطح ممکن، براساس اصول و ضوابط مذکور و به طورکلی تأمین منافع عمومی و 
همچنین تالش در جهت تأمین اعتبار، برخورد حرفه  ای، ارائه ی خدمات با کیفیت و ایجاد اطمینان باال 
اقدام به بررسی و اظهارنظر در خصوص دیگر اطالعات مفید در جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان 
از اطالعات مالی نموده که یکی از این اطالعات، مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت و اجرای صحیح آن 

مورد بررسی بوده و در جهت افزایش آن تالش می  نمایند.
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بر  رسمی  حسابداران  درستکاری  و  صداقت  تأثیر  بررسی  فرضیه  این  هدف  دوم: فرضیهی
که  گفت  می  توان  آمده  دست  به  نتایج  مبنای  بر  می  باشد.  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  پذیری 
افزایش صداقت و درستکاری حسابداران رسمی منجر به مسئولیت  پذیری اجتماعی بیش تر توسط 
شرکت ها می  گردد و این عامل به عنوان یک محرک مسئولیت  پذیری اجتماعی می  باشد به نحوی که 
و درستکاری  باشد، صداقت  منافع سهامداران  با  تضاد  اگر حتی عدم مسئولیت  پذیری در جهت 
حسابداران رسمی همانند رفتار حرفه  ای آنان، در جهت منافع سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از 
صورت  های مالی عمل نموده و اطالعات الزم در جهت تصمیم گیری این افراد را در صورت  های مالی 
و همچنین سایر گزارش های مرتبط کنترل و نسبت به کمیت و کیفیت آن )در گزارش حسابرسی 
یا نامه مدیریت( اظهارنظر می  نماید. به عبارت دیگر می  توان گفت که حسابداران رسمی با دارا بودن 
درستکاری در انجام خدمات حرفه  ای و همچنین جلوگیری از هرگونه پیش داوری، جانبداری، تضاد 
منافع یا نفوذ دیگران در جهت پیشبرد بی طرفی خود در ابتدا، حین و انتهای حسابرسی، اطالعات 
مفید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت  های مالی را شناسایی و نسبت به لزوم اجرای 
صحیح آن و افشا در گزارش های مالی اظهارنظر می  نمایند که یکی از این اطالعات بر مبنای نتایج 

پژوهش، مسئولیت  های اجتماعی شرکت در قبال جامعه و ذی نفعان می  باشد. 
و  وجود  در صورت  که  می  کند  بیان  فرضیه  این  در  نظر  مورد  اخالقی  بعد  فرضیهیسوم: 
افزایش عملکرد حرفه  ای حسابداران رسمی، مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها افزایش می  یابد. 
بر مبنای نتایج به دست آمده می  توان گفت که این بعد مورد تأیید قرار گرفته و حسابداران رسمی 
با پیشبرد عملکرد حرفه  ای خود، سطح مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها را ارتقا می  دهند. به 
عبارت دیگر با توجه به این که نتایج در سطح اطمینان 90 درصد نشان داد که عملکرد حرفه  ای 
حسابداران رسمی عامل و محرک مؤثر در خصوص مسئولیت  پذیری اجتماعی به ذی نفعان و عامه 
مردم می  باشد، می  توان گفت که عملکرد قوی حسابرسان این زمینه را فراهم می  کند که شرکت 
با شناخت از اخالق حسابرسان اقدام به مسئولیت  پذیری اجتماعی نموده و درصورتی که اطالعات 
دیگری علی الخصوص در زمینه ی مسئولیت اجتماعی مفید تلقی شود، حسابرسان با ایجاد تردید 
حرفه  ای در حین کار و ارتقای عملکرد خود، این اطالعات را شناسایی نموده و اقدام به اظهارنظر 
و ارائه ی راهکارهای مناسب و صحیح در این زمینه بنمایند، علی الخصوص در مواردی که این 
مسئولیت  پذیری دارای بار مالی بوده که حسابداران رسمی در این زمینه دارای قدرت الزم در 
خصوص اعمال فشار به شرکت برای اجرای صحیح آن و همچنین افشا در گزارش  های می  باشند.

فرضیهیچهارم: این فرضیه به دنبال پاسخ به این سؤال تدوین گردید که آیا استقالل و بی  طرفی 
حسابداران رسمی، مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد یا خیر. نتایج به دست 
آمده حاکی از آن است که یکی از خروجی  های استقالل و بی  طرفی حسابداران رسمی و افزایش 
آن، افزایش مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها می  باشد. با توجه به این که افزایش مسئولیت  پذیری 
اجتماعی شرکت ها به منزله ی تالش  های شرکت برای افزایش موقعیت و جایگاه خود در جامعه بوده 
و همچنین افزایش شهرت و محبوبیت در میان کارمندان، مشتریان، سرمایه گذاران ) ازجمله از دید 
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منافع مالی( و مردم )برای بهبود تصور عمومی جامعه به شرکت( برای شرکت، زمان و هزینه بر بوده لذا 
حسابداران رسمی با در نظر گرفتن این عوامل بررسی  های خود را در خصوص افزایش مسئولیت پذیر 
بودن اجتماعی شرکت ها افزایش داده و بدون در نظر گرفتن هرگونه نفع و عالقه ای، گزارش می  نمایند.

که  می  کند  بیان  فرضیه  این  در  نظر  مورد  بعد  برای  آمده  دست  به  نتایج  پنجم:  فرضیهی
افزایش  را  شرکت  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  رازداری،  گرفتن  نظر  در  با  رسمی  حسابداران 
می  دهند. بنابراین رازداری حسابداران رسمی به عنوان یک محرک در خصوص مسئولیت  پذیری 
اجتماعی شرکت ها عمل می  نماید. عالوه براین با توجه به این که حسابداران رسمی در خصوص 
رعایت اخالق حرفه  ای می  بایست به محرمانه بودن اطالعاتی که در جریان ارائه ی خدمات حرفه  ای 
خود به دست می  آورند توجه نموده و نباید چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحب کار یا 
کارفرما استفاده و یا افشـا کنند مگر آن که از نظر قانونی یا حرفه  ای حق و یا مسئولیت افشای آن 
را داشته باشند. لذا نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابداران رسمی عالقه مند هستند که 
مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها و افشای آن را افزایش دهند. بنابراین اشخاص با رعایت این 
اصل، سعی در انعکاس این اطالعات در گزارش ها مالی نموده تا در این زمینه با رعایت رازداری، 

اطالعات الزم را از طریق گزارش  های مالی به استفاده کنندگان ارائه نمایند.
فرضیهیششم:نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که سطح معناداری رفتار حرفه  ای 
با جنسیت، عملکرد حرفه  ای با رشته ی تحصیلی و استقالل و بی  طرفی با سطح تحصیالت کم تر 
از سطح خطای 0/10 که نشان از تفاوت دیدگاه این افراد با آن فرضیه  می باشد اما در بقیه موارد 
به جنسیت، سطح تحصیالت، رشته ی تحصیلی و سابقه ی خدمت،  بدون توجه  پاسخ  دهندگان 
کم تر از سطح خطای 0/10 بوده و نشان از دیدگاه  های یکسانی در مورد سؤاالت بیان  شده است. با 
توجه به این که تفاوت دیدگاه بین جنسیت حسابداران رسمی به عوامل غیرقابل کنترل و تفاوت 
دیدگاه مردان و زنان در خصوص رفتار و عکس  العمل افراد منتهی می  گردد و همچنین با توجه به 
این که این نتایج در سطح خطای 5 درصد حاکی از عدم وجود تفاوت دیدگاه می  باشد لذا می  توان 
از میزان خطا در سطح اطمینان 95 درصد چشم پوشی نمود، از طرف دیگر نتایج بیانگر وجود 
تفاوت دیدگاه در خصوص اشخاص با رشته ی تحصیلی متفاوت و عملکرد حرفه  ای و همچنین 
استقالل و بی  طرفی با سطح تحصیالت می  باشد. با در نظر گرفتن این که این خطا در سطح 5 

درصد وجود ندارد در این موارد نیز تغییری در نتایج به دست آمده ایجاد نمی شود.
حسابرسی  و  حسابداری  استاندارد  های  کننده  تدوین  هیئت  به  پژوهش،  نتایج  مبنای  بر   -1
پیشنهاد می  شود که در خصوص افشای اجباری مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت ها و همچنین 
بررسی آن توسط حسابداران رسمی بررسی  های خود را انجام و در صورت لزوم اقدام به تدوین 

استاندارد الزم در این زمینه بنمایند.
2- به بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می  شود که با تدوین دستورالعمل  هایی، شرکت ها را 
ملزم به ارائه ی اطالعات ضروری در خصوص مسئولیت  پذیری اجتماعی نموده و با رتبه  بندی این 
شرکت ها و در نظر گرفتن اثرات مالی آن برای کشور، شرکت ها را در خصوص میزان رعایت و 
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افشای اطالعات در این زمینه رتبه  بندی نمایند.
اجتماعی  بودن  پیامدهای عدم مسئولیت پذیر  به حسابداران رسمی پیشنهاد می  شود که   -3
شرکت ها را بررسی نموده و در صورت وجود بار مالی برای استفاده کنندگان آن را در گزارش خود 

منعکس نمایند.

9-محدودیتهایپژوهش
1- با توجه به این که دیدگاه، خواسته  ها و نیازهای افراد مطابق با تغییر شرایط متحول می  گردد، 

لذا نتایج به دست آمده قابل تعمیم به شرایط و زمان  های مختلف نمی  باشد.
2- با توجه به این که از ابزار پرسش نامه جهت جمع  آوری اطالعات استفاده  شده، محدودیت  های 
مربوط به پرسش نامه از جمله برداشت نادرست خواننده از سؤال  های طرح  شده و بی  دقتی در پاسخ 

به سؤال وجود دارد.
3- عدم همکاری جهت پاسخ به سؤال  ها به دالیلی نظیر اهمیت ندادن به پژوهش و نداشتن 

وقت کافی وجود داشت.
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