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مقالههاي ارسال شده پس از داوري تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه ،به چاپ
میرسد .از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقالههاي خود را براي چاپ به این فصلنامه
ارسال میکنند ،تقاضا میشود ،در تنظیم مقاالت به موارد زیر توجه کنند.
 .1شکل مقاله
مقاله درمحیط نرمافزاری  ،Word2007در اندازة صفحة ( A4حاشیهها از باال  ،4پایین ،6/5
چپ  4/5و راست  5سانتیمتر) ،فونت عنوان :قلم فارسی متن  B Titrبا اندازه قلم :برای عنوان
مقاله  16و برای نام نویسندگان  12بهصورت پررنگ ( )Boldو وسط چین؛ فونت متن :قلم
فارسی متن  B Zarبا اندازة قلم :برای قسمت چکیده  ،11متن اصلی مقاله  ،12پی نوشت ،11
منابع  ،11واژههای کلیدی  10و محتوای فارسی نگارهها 10؛ فاصله بین خطوط یک سانتیمتر
وتورفتگی ابتدای هر پاراگراف معادل  0.3سانتیمتر و ردیف شده ()Justify؛ قلم انگلیسی متن
 Times New Romanبا اندازة قلم :برای عنوان انگلیسی (پررنگ)  ،14چکیده انگلیسی ،12
فرمولها ( 11چپچین) ،پینوشت  ،11منابع  ،11محتوای انگلیسی نگارهها  ،9طبقهبندی
موضوعی 8؛ عناوین نگارهها و نمودارها ایتالیک و پررنگ ( ،)Boldدارای فاصله  6نقطه ( )ptقبل
و بعد از نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در  18صفحه (شامل منابع و ماخذ) و
بدون شمارهگذاری صفحات ،حروفچینی و فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسنده از طریق
سامانهی دریافت و داوری مقاالت  article.iacpa.irارسال شود .تا جایی که ممکن است ،در
متن مقاله از عکس استفاده نشود و در صورت استفاده ،عکس با کیفیت باال و سیاه و سفید باشد.
 .٢ساختار مقاله
 .1-2صفحة جلد مقاله :این صفحه باید شامل موارد زیر باشد:
 عنوان کامل مقاله؛ نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،با عالمت ستارهمشخص شود)؛
 رتبة علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال (به صورت فارسی و انگلیسی) ،نشانیکامل نویسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،شامل :نشانی پستی ،شمارة تلفن ،نمابر و نشانی
ت الکترونیک (برای تمام نویسندگان)؛
پس 
 در ذکر نام نویسندهها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبة علمی و محل خدمتدرج شود.
 .2-2صفحة اول مقاله :عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی .چکیده در چهار پاراگراف شامل
موضوع و هدف مقاله ،روش پژوهش ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری و اصالت و افزوده آن به
دانش (در مجموع حداکثر 561کلمه) و واژههای کلیدی (حداکثر پنج واژه).
 .3-2صفحة دوم تا انتهای مقاله :این بخش باید دربردارندة موارد زیر باشد:
 مقدمه (چند پاراگراف شامل بیان مسئله ،مبانی نظری ،هدف ،اهمیت و ضرورت آن)؛پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 مروری بر پیشینة (صرفاً پژوهشهای مرتبط و به ترتیب زمانی یا موضوعی بررسی شود ونتیجه آن در پایان این بخش استخراج ماتریس نظریه و یا مدل مفهومی یا تحلیلی باشد که
متغیرهای پژوهش را مستند میسازد و تدوین فرضیههای پژوهش؛
 روش پژوهش (شامل :روش پژوهش ،ابزار گردآوری اطالعات ،فنون تجزیه و تحلیل و مدلآزمون فرضیهها ،تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها (میتواند در همان بخش
مدلهای آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد) ،جامعة آماری ،حجم
نمونه و روش نمونهگیری)؛
 یافتههای پژوهش (شامل :ارائه یافتهها ،مقایسة آن با یافتههای پژوهشهای مذکور درپیشینه و تفسیر انطباق یا ناسازگاری یافتهها با پژوهشها و نظریهها)؛
 نتیجهگیری (شامل :خالصة مسئله ،ارائه خالصة نتایج و نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادهابر مبنای نتایج (توصیههای سیاستی صرفاً در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد) و در صورت لزوم
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی با توجه به محدودیتهای پژوهش یا چگونگی توسعة پژوهش حاضر)؛
 فهرست منابع. چکیده انگلیسی (که باید ترجمه مفهوم و روانی از چکیده فارسی باشد). .3ارجاعهای درونمتنی
به منظور ارجاعهای فارسی در متن مقاله از روش ( APAای.پی.ای) استفاده میشود؛ به این
ترتیب که :
 نام خانوادگی نویسنده همراه با سال انتشار آن در متن به صورت فارسی ارائه میشود و نیازیبه ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمیباشد .چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر
بود از ویرگول ( )،و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به
منظور جدا سازی استفاده شود.
 هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره میشود ،باید اطالعات کامل آن در فهرست منابعدرج شود و به غیر از این منابع ،منبع دیگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.
در صورت نیاز به توضیحات الزم دربارة اصطالحها و یا ذکر معادلهای انگلیسی واژههای درون
متنی (به غیر از اسامی نویسندگان) ،از پینوشت استفاده شود .در متن به هیچ عنوان نباید عبارات
و اصطالحات انگلیسی ارائه شود ،مگر در مورد فرمول ها و معادلهها.
 .4فهرست منابع
برای تنظیم فهرست منابع ،از روش ارجاع ( APAای.پی.ای) استفاده میشود؛ به این ترتیب
که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی ،به ترتیب حروف الفبا و براساس نام خانوادگی
نویسنده ،به شرح زیر ذکر و شمارهگذاری میشود:
 .1-4کتاب :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (سال انتشار)( .نقطه و یک
فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) نام مترجم( ،ویرگول و یک فاصله)
محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات( .نقطه)
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 .2-4مقاله :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار)( .نقطه و یک
فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک ،دوره (شماره) با حروف
ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع ( -خط فاصله) پایان مقاله( .نقطه)
 .3-4مقاالت برخط :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار).
(نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک ،دوره (شماره)
با حروف ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع ( -خط فاصله) پایان مقاله( .نقطه
ویک فاصله) دریافت شده از (دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت
 .3-4گزارشها و سایر منابع :در اینباره نیز اطالعات کافی و کامل ارائه شود.
 در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود ،اسامی آنها با استفاده ازنقطه ویرگول (؛) جدا شود.
 فهرست منابع نیازمند شمارهگذاری نمیباشد .چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چندنویسنده مورد استناد قرار گرفته باشد ،عالوه بر رعایت ترتیب حروف الفبا ،ترتیب سال انتشار
نیز رعایت شود؛ به این صورت که کتاب یا مقالهای که زودتر (قدیمیتر) انتشار یافته است ،در
فهرست زودتر درج میشود .به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده در
فهرست ،شروع هر منبع بدون تورفتگی یا بیرون زدگی خواهد بود و چنانچه عبارت طوالنی شد،
ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیک  0.5 )Hangingسانتیمتر میباشد.
 .5نمودارها ،نگارهها و فرمولها
عنوان نمودارها در زیر و عنوان نگارهها در باالی آنها درج شود .بهتر است نمودارها و نگارهها،
در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده ،درج شوند .برای شمارهگذاری از شمارة ١
(عددی و داخل پرانتز ،مانند نگاره ( ))1تا ...استفاده شود .داخل نگارهها باید به فارسی نوشته
شود و در شرایط استفاده ممیز ،از بهکار بردن نقطه بهجای ممیز خودداری گردد؛ در صورت
ضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیرها ،یک ستون میتواند به نمادهای مورد استفاده برای
متغیر به زبان انگلیسی به گونهای که در معادلهها و مدلها استفاده شده اختصاص یابد .عناوین
ستونها در نگارهها ،به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره که شامل عناوین ستونهاست
با رنگ طوسی و درجه روشنی  2نمایش داده شود .برای اشاره به محتوای نگارهها و نمودارها در
متن ،میبایست با استفاده از شماره آنها ،ارجاع مناسب صورت گیرد .فرمولها نیز در جداولی
دو ستونی به صورت خطوط نامرئی ( )No Borderارائه و به صورت مدل (( )1عددی و داخل
پرانتز) تا  ...شمارهگذاری شوند.
 .6پی نوشتها
اصطالحات انگلیسی و برخی توضیحات الزم در پینوشت (نه زیر نویس) و به صورت جدول
چهار ستونی (شامل شماره پینوشت و محتوای پینوشت) با خطوط نامرئی ( )Border Noارائه
شود .شمارهگذاری پی نوشتها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک  EndNoteدر ورد
درج شود.
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.7سایر نکات
 قبل از نقطه ،ویرگول ،نقطه ویرگول ،دونقطه ،عالمت سؤال ،عالمت تعجب و  ...نیازی بهفاصله نیست ،اما بعد از این عالئم باید یک فاصله گذاشته شود.
 هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفادهکنید.
 معادلهای انگلیسی عناوین علمی نویسندگان به شرح نگاره زیر میباشد:عناوین
کارشناس
دانشجوی کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکترا
دکترا
استادیار
دانشیار
استاد

معادل انگلیسی
BSc.

MSc. Student
MSc.
Ph.D. Student
Ph.D.
Assistant Prof.
Associate Prof.
Prof.

* مقالههای فرستاده شده نباید بهصورت همزمان به مجلههای فارسیزبان دیگری در داخل و
یا خارج از کشور ارسال شده باشد.
* فصلنامه از پذیرش مقالههایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آنها رعایت
نشده باشد ،معذور است.
*فصلنامه در ویرایش مقالهها و حذف برخی بخشها ،بدون تغییر در محتوای آن ،آزاد است و
مقالههایی را که دریافت میکند ،بازنمیگرداند.
* مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهدة نویسنده است.
* فایل ورد را به زبان انگلیسی نامگذاری کنید .این نام باید شامل :نام خانوادگی نویسندة اول
و تاریخ ارسال مقاله باشد.
* بهمنظور تسریع در فرآیند داوری و چاپ مقاله ،از استادان و پژوهشگران محترم تقاضا
میشود قبل از ارسال مقاله از ویرایش فنی و ادبی مقاله و رعایت نکتههایی که در این راهنما درج
شده است ،اطمینان حاصل نمایند.
* مقالههای پژوهشی به مقالههایی گفته میشود که از پروژة تحقیقاتی ،رسالة دکتری یا
پایاننامة کارشناسی ارشد استخراج شده باشد.
لطفا حجم فایل ارسالی بیشتر از  5مگابایت نباشد.
نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع پس از تکمیل،
امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند.
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Abstract
The present study examines the ability of internal auditors in motivating the audience,
conveying the message and oral presentation on the acceptance of their recommendations by
the internal auditor, members of the audit committee and members of the board. The present
research in terms of purpose is in the category of applied research, In terms of method and nature,
it is of descriptive- survey type. The statistical population includes internal auditors, internal
audit managers and audit committee members. The research has happened in the first quarter of
year 1400. The statistical population of the study is indeterminate and the statistical sample was
determined randomly using the Cochran formula of 384 people. For testing our hypotheses we
used Structural equation modeling The results of hypothesis testing showed that motivation and
message transmission skills have a positive and significant effect on the acceptance of internal
auditors› suggestions. The results of the study indicate that the application of persuasive skills
by internal auditors can increase the likelihood of accepting their suggestions. The results also
indicated that gender, experience and organizational status were associated with acceptance of
auditors› recommendations.
Key Words: Persuasion skills, implementing recommendations, Motivate, Educate and
Presentation Powerhouse
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب ،انتقال پیام و ارائهی شفاهی بر پذیرش
پیشنهادهای آنها از سوی مدیر حسابرس داخلی ،اعضای کمیتهی حسابرسی و اعضای هیئتمدیره میپردازد .از
لحاظ هدف از پژوهشهای کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعهی آماری،
حسابرسان داخلی ،مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیت هی حسابرسی در سه ماه اول سال  ۱۴۰۰است.
جامعهی آماری پژوهش نامعین است و نمونهی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴
نفر تعیین شد .فرضیههای پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیهها نشان
داد مهارتهای انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج
بهدستآمده از پژوهش حاکی از آن است که بهکارگیری مهارتهای متقاعدسازی توسط حسابرسان داخلی میتواند
سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود .همچنین نتایج حاکی از آن بود که جنسیت ،تجربه و جایگاه
سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.
کلمات کلیدی :توانمندی متقاعدسازی ،پذیرش پیشنهادها ،انگیزش ،انتقال پیام ،ارائهی شفاهی ،حسابرس

داخلی.
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 -1مقدمه
اهمیت وجود حسابرسی داخلی کارآمد و وجود کمیتهی حسابرسی کارا بهعنوان پایههای
حاکمیت شرکتی در سالهای اخیر و بعد از شکستهای مالی بزرگ ،پررنگتر شده است (بدارد،
گندرون .)2010،یکی از وظایف حسابرس داخلی ،انجام خدمات مشاورهای عالوه بر خدمات
اطمیناندهی است .حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف
شرکت همکاری میکند (مادهی شش ،مسئولیت شمارهی  ،۶منشور حسابرسی داخلي) .ارائهی
گزارش توسط حسابرسان داخلی و یا به عبارتی ارائهی اطالعات توسط آنان یکی از حیاتیترین و
تأثیرگذارترین فعالیتهای حسابرسان داخلی است .حسابرسان داخلی در گزارشهای خود اقدام
به ارائهی اظهارنظر در مورد فعالیتهای سازمان و ارائهی پیشنهادها میکنند .آنان همیشه سعی
دارند که با ارائهی پیشنهادهایی کارا و سازنده در فعالیتهای شرکت نقشی پررنگ و تأثیرگذار
داشته باشند .حسابرسان داخلی از راههای ارتباطی خود استفاده میکنند تا این پیشنهادها را به
مدیران و مقامهای اجرایی برسانند.
بخش بزرگی از ارتباطات روزانهی ما در کسبوکار مربوط به انتقال حقایق و نظراتمان به
اطرافیان میشود ،بهطوریکه آنان را متقاعد کنیم .برای ارائهی گزارش نیز نیاز است که با
مخاطب ارتباط برقرار کرد بهطوریکه مفهوم گزارش بهطور کامل منتقل شود .هدف از ارائهی
نتایج بهدستآمده تنها مطلع کردن مخاطبان نیست بلکه هدف حسابرس داخلی جدی گرفتن
موانع موجود در شرکت و ایجاد بستری برای تغییرات است .به عبارتی افراد هنگام برقراری
ارتباطات میخواهند که مخاطبین از اطالعات ارائهشده استفاده کنند .بهعبارتدیگر سعی
میکنند که آنان را متقاعد کنند .مهمترین دلیل مذاکره جلب رضایت افراد برای پذیرش نتایج،
پیشنهادها و نقطهنظرهای فرد مذاکرهکننده است (هیالرد.)۲۰۱۰ ،
هنگامیکه حسابرس داخلی با تشخیص کمبود یا ریسک پیش روی سازمان ،موفق به ارائهی
یک پیشنهاد ساختارمند و قابل اجرا میشود؛ باید بتواند پیام خود را بهخوبی به مدیر حسابرس
داخلی انتقال بدهد .درواقع فرآیند متقاعد کردن افراد از این مرحله آغاز میشود که در ابتدا
به آنان بفهمانیم که مشکل یا کمبودی وجود دارد .سپس راهحل جایگزین را به آنان نشان
دهیم و هم در فرآیند گزارش دهی کتبی و هم در جلسات حضوری در انتقال مفهوم موفق
عمل کنیم .موضوع موردنظر این پژوهش برگرفته از تحقیقات هیالرد است که استفاده از سه
مهارت متقاعدسازی را کلید طالیی متقاعدسازی اثربخش معرفی کرده است .درواقع ترکیبی از
ایجاد انگیزه در مخاطب نسبت به اتخاذ تصمیم و انتقال صحیح مفهوم و یک ارائهی اثربخش و
حرفهای که درنهایت موجب پذیرش پیشنهادهای حسابرس داخلی توسط مدیر حسابرس داخلی
بشود .مطابق تئوری هیالرد استفاده از مهارتهای متقاعدسازی سبب افزایش اثربخشی افراد در
سازمان میشود و الزم به ذکر است که حسابرسان داخلی در صورتی اثربخش خواهند بود که
پیشنهادهایشان در سازمان اجرا شود و تأثیر مثبتی بر فعالیتهای شرکت داشته باشد .با توجه
به آنچه گفته شد لزوم وجود مهارتهای نرم یا مهارتهای ارتباطی در کنار مهارتهای فنی
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حسابرس داخلی و تأثیرگذاری آنان در جلسات حضوری و گزارشهای کتبی را موضوع اصلی این
پژوهش قرار میدهیم .تالش حسابرس داخلی برای متقاعد کردن مدیران بخش مهمی از اتمام
وظایف حسابرسان داخلی است .البته پیشنهادهای حسابرسان داخلی باید منطقی ،حاصل تحقیق،
قابل اجرا ،با توجه به منابع در دسترس شرکت و همگام با اهداف مهم شرکت باشد و نهتنها موجب
سودآوری و جلوگیری از اسراف منابع شود بلکه جایگاه شرکت را هم در مقابل رقیبانش ارتقا دهد.
حسابرس داخلی باید در انتقال مشکالت یا ضعفهای شرکت توانا باشد و برای بهبود شرایط،
نظرات ارزندهای ارائه دهد .مدیران باید دقیقاً بدانند که ضعف چیست و تا چه میزان اهمیت دارد.
گاها حسابرسان داخلی پیشنهادهای ارزنده و بسیار پربازدهی ارائه میدهند اما به دلیل ارائهی
نادرست آن به مدیران شرکت ،به مرحلهی اجرا نمیرسد و ضعف موجود در سازمان بدون اصالح
باقی میماند و به کاهش بازدهی شرکت میانجامد .در این مرحله این تنها مدارک دانشگاهی و
تجربهی حسابرس داخلی نیست که او را در امر انجام وظایفش یاری میدهد بلکه نیاز به وجود
توانایی و مهارتهایی است که به دانش افراد از چگونگی برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر آنان
مربوط میشود .با افزایش اهمیت برقراری ارتباط حسابرسان داخلی و مدیران توانایی آنان در
استفاده از مهارتهای متقاعدسازی و ارتباطی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .چراکه
حقیقتاً تنها محتوای مهم و تأثیرگذار پیشنهادها اهمیت ندارد بلکه افراد برای شنیدن این محتوا
باید نسبت به آن انگیزه داشته باشند و متوجه شوند که دقیقاً چه چیزی مطرح میشود و برای
فکر کردن به آن باید در خاطر داشته باشند که راهکارهای جدید یا راههای جایگزین بیشتری
وجود دارد که شرایط کنونی را تغییر خواهد داد و بهاحتمال زیاد به سمت بهتر شدن رونق خواهد
گرفت .امری که محققان به آن اشاره میکنند این است که اگر شما پیشنهاد بسیار خوبی داشته
باشید میتوانید با ارائهی صحیح و پرتکنیک خود احتمال پذیرفته شدن آن توسط مدیران را باال
ببرید .درواقع اینطور فرض میشود که پیشنهاد شما همچون کاالیی است که نیاز به تبلیغ و
دیده شدن و معرفی شدن دارد و شما بهعنوان ارائهکنندهی آن کاال از تکنیکهای متقاعدسازی
استفاده میکنید تا ایده یا کاالی خود را بهاصطالح بفروشید .این روشها از جذب مخاطبان به
گوش کردن به گفتههای شما شروع میشود و با آموزش صحیح محتوا توسط شما به آنان و یک
ارائهی شفاهی خوب توسط شما به اتمام میرسد .به عبارتی برای تأثیرگذاری باید با مخاطب
ارتباط درستی برقرار کرد و با او تعامل نمود و از این طریق احتمال پذیرفته شدن را افزایش داد.
پژوهشهای حسابرسی و حسابداری نشان دادهاند که طیف وسیعی از مهارتها برای حسابرسان
داخلی موردنیاز است .ازجملهی این مهارتها به مهارتهای ارتباطی ،مهارت رهبری ،مهارت گفتاری
و نوشتاری اشارهشده است .تأثیر مهارتهای متقاعدسازی بر افزایش اثربخشی فعالیتهای حسابرس
داخلی موضوعی است که در کمتر تحقیقی به آن پرداخته شده است .پیشتر ویژگیهایی که تأثیر
آنها بر اثربخشی حسابرسان داخلی سنجیده شده است مربوط به تجربه ،مدارک حرفهای و سابقه
کاری (و ویژگیهایی از این دست) بوده است .در این پژوهش تأثیر مهارتهای شخصیتی حسابرسان
داخلی بر پذیرش پیشنهادهای آنان بررسی میشود .سؤال مهمی که پژوهشگر را به سمت بررسی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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این موضوع سوق داد آن بود که آیا مهارتهای ارتباطی حسابرسان داخلی میتواند نقش مثبتی را در
پذیرش پیشنهادهای آنان از سوی مدیران بازی کند؟ چگونه شرایط و ویژگیهای مدیران بر تصمیم
آنان مبنی بر پذیرفته شدن پیشنهادهای حسابرسان تأثیرگذار خواهد بود؟ آیا راهی وجود دارد که
بهوسیلهی آن بتوان توجه مدیران را نسبت به اتخاذ پیشنهادهای حسابرسان داخلی جلب کرد؟ در
حقیقت نوآوری این پژوهش در بررسی این موضوع است که چگونه حسابرسان داخلی میتوانند با
استفاده از مهارتهایی چون مهارتهای متقاعدسازی احتمال پذیرش پیشنهادهایشان را باالتر ببرند
و اثبات این موضوع که صرفنظر از اهمیت محتوای پیشنهادها عوامل دیگری نیز بر پذیرش و اجرای
پیشنهادها اثرگذار است و حسابرسان داخلی برای افزایش اثربخشی الزم است که این مهارتها را
کسب کنند .چراکه پذیرش و اجرای پیشنهادهای حسابرسان داخلی باالترین و مهمترین هدف
حسابرسان داخلی در سازمان است.
در این پژوهش رابطهی بین استفاده حسابرسان داخلی از مهارتهای متقاعدسازی بر پذیرش
پیشنهادهای آنان توسط مدیران سنجیده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بهکارگیری
مهارت انگیزش و انتقال پیام رابطهی مثبت و مؤثری با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی
دارد اما وجود ارتباط مثبت بین بهکارگیری مهارت ارائهی شفاهی و پذیرش پیشنهادها یافت نشد.
ش
 -2مبانی نظری پژوه 
 -2-1متقاعدسازی
مطالعهی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که حسابرسان داخلی به مجموعهای از مهارتهای
فنی و نرم نیاز دارند .مهارتهای فنی به بعد دانش عمومی و تخصصی مربوط میشود؛ همچون
تحصیالت دانشگاهی ،تجربه و سوابق کاری و مهارتهای نرم به مواردی از قبیل توانایی برقراری
ارتباطات فردی ،مهارتهای گفتاری ،شنیداری ،نوشتاری ،نحوهی واکنش به انتقادات اشاره دارد
(رستمی ،ودیعی.)۱۳۹۸ ،
متقاعدسازی یعنی مردم را وادار به انجام کاری کنید که درغیرآن صورت ،آن را انجام
نمیدادند .به عبارت دیگر «متقاعد کردن افراد» راضی کردن آنان است با استفاده از دلیل و
منطق (مانینگ .)۲۰۱۲،هیالرد ( )۲۰۱۰در کتاب خود از سه مهارت تحت عنوان سه کلید طالیی
متقاعد کردن نام برده است که به عقیدهی او بهکارگیری این مهارتها احتمال موفقیت در متقاعد
کردن افراد را باال میبرد .این سه مهارت به شرح زیر است:
 -2-1-1مهارت انگیزش
به توانایی افراد در ایجاد انگیزه در مخاطب گفته میشود بهطوریکه در زمان مذاکره شنونده
نسبت به ادامهی مکالمه یا در زمان ارائهی گزارش ،خواننده نسبت به ادامهی مطالعهی گزارش
ترغیب شود و پیغام مذاکرهکننده در خاطر او باقی بماند .حسابرس داخلی در اولین قدم باید در
مدیر حسابرسی داخلی نسبت به شنیدن پیشنهادی که در نظر دارد ،ایجاد انگیزه کند .در اولین
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مرحله باید به نقطه ضعف موجود اشاره کرد و چرایی نسبت به تغییر موردنیاز را بهطور خالصه
توضیح داد .همچنین باید به منابع موردنیاز و موانع پیش رو نیز اشاره شود .برای مثال اگر نتوانیم
مخاطب خود را برای شرکت در یک مناقصه متقاعد کنیم قطعاً مراحل بعدی بیفایده خواهد بود.
به عبارتی باید برای مخاطب ایجاد نیاز کنیم و توضیح دهیم که چرا نیاز به تغییر و اتخاذ یک
روش جدید است ،چراکه هیچکس بدون نیاز اقدام به خرید محصولی جدید نمیکند .این امر
در مورد پیشنهاد حسابرس داخلی نیز صادق است ،درواقع درهمان ابتدای ارائهی پیشنهاد باید
جواب این سؤال را بدهیم که مدیریت از اجرای پیشنهاد ما چه منافعی را کسب خواهد کرد و
چقدر برای او فایده و هزینه دارد .ایجاد انگیزش در مخاطب در سه مرحله شکل میگیرد که به
شرح جدول زیر است (هیالرد:)۲۰۱۰،
مطمئن شوید میدانند
به آنها بقبوالنید
ایجاد نیاز در مخاطب
باید چهکار کنند
فرآیند ایجاد انگیزه
 -2-1-2مهارت انتقال پیام
به توانایی افراد در انتقال مفهوم موردنظرشان گفته میشود بهطوریکه مخاطب به عمق
محتوای پیشنهادها و صحبتهای مذاکرهکننده پی ببرد .با توجه به اهمیت توانایی حسابرس
داخلی در گزارش دهی کارآمد که منجر به نتیجهی خوب و اثربخش شود ،به مهارت انتقال پیام
که جزو مهارتهای فنی حسابرس داخلی است اشاره میکنیم .حسابرس داخلی عالوه بر ایجاد
انگیزه در مخاطب باید به کسانی که میخواهد بر آنها تأثیر بگذارد پیام خود را آموزش دهد.
درواقع مخاطب باید اطالعات منطقی را آموزش ببیند .برای مثال اگر یک مشتری آیندهنگر در
مورد کاالی ما به حد کافی نداند ،نمیتواند در مورد خرید آن تصمیمگیری کند ( هیالرد.)۲۰۱۰ ،
آموزش مفهوم پیشنهاد یا فرآیند انتقال پیام که در گزارش حسابرس داخلی اتفاق میافتد باید
شامل توضیحات عمیق و وسیعی پیرامون موضوع مورد بحث ،چالشهای موجود ،چگونگی رفع
و موانع اجرای طرح ،منابع موردنیاز ،بیان دقیق مراحلی که باید برای رسیدن به هدف طی شود،
چگونگی برخورد رقبا نسبت به موانع مشابه ،زمان موردنیاز برای اجرا و توضیحات بسیار زیادی
باشد که موضوع را بهطور کامل برای مخاطب روشن کند .بدین ترتیب قدمهای موردنیاز برای
انجام آموزش به شرح زیر است:
۵
۴
۳
۲
۱
معرفی مسئله یا
گزینه

معرفی کردن
جایگزین

انتخاب
بهترین گزینه
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 -2-1-3مهارت ارائهی شفاهی
به توانایی افراد در ارائهی محتوای موردنظر خود بهصورت شفاهی و در حضور افراد گفته
میشود .این مهارت با استفادهی درست از پاورپوینت ،زبان بدن و استفاده از لطیفه برای بهبود
جو حاضر بر جلسه ،کامل میگردد.
در دو مرحلهی قبل باید توانسته باشیم بهاندازهی کافی توجه مخاطب خود را به گوش دادن و
در نظر گرفتن پیشنهادهایمان جلب کنیم و آنان را به ادامهی بحث پیرامون موضوع موردنظرمان
ترغیب کنیم .در این مرحله در مورد مهارت سوم قدرت ارائه شفاهی صحبت میکنیم .این
مرحله ،مهمترین مرحله درمتقاعد کردن افراد است .درواقع این مرحله بیشتر به حالت صحبت
کردن ،ارتباط برقرار کردن ،تغییر تن صدا و حالت دستها و ایستادن و به عبارتی زبان بدن
اشاره میکند .در این مرحله باید دقت داشت که افراد به مسائلی دقت میکنند که به شنیدن
آنها عالقهمند باشند .متخصصان در حوزهی ارائهی شفاهی بیان میکنند که بیشتر افراد بعد از
گذشت چند دقیقه تمرکز خود را در گوش دادن از دست میدهند .پس در این مرحله نیاز است
که حسابرس داخلی مخاطب را سرگرم کرده و انرژی او را باال نگه دارد .میتوان در اجرا تنوع ایجاد
کنیم .برای مثال حاالت ایستادن و دستان خود را عوض کنیم و نباید فراموش کرد که مدیریت
بیشتر تمایل دارد پیشنهادی را بپذیرد که مطابق نیازهای حال حاضر او باشد .فرآیند ارائهی
شفاهی به شرح زیر است (هیالرد:)2010،
قدرت ارائهی شفاهی
مجددا ً هدفتان را به آنان بیاموزید با مخاطب ارتباط برقرار کنید

برایشان جذابیت ایجاد کنید

 -2-2عوامل مؤثر بر پذیرش پیشنهادهای حسابرس داخلی
مطالعهی نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد دو عامل اصلی بر پذیرش پیشنهادهای
حسابرس اثرگذار است:
-2-2-۱محتوای پیشنهاد :که باید منطقی ،حاصل تحقیق ،هدفمند ،با توجه به منابع سازمان،
در جهت نیازهای سازمان و قابلاجرا باشد.
-2-2-۲شیوهی ارائه و مطرح کردن پیشنهادها :شامل نگارش پیشنهاد در گزارش کتبی و
صحبت پیرامون آن در جلسات حضوری .حسابرس داخلی هنگام مطرح کردن پیشنهادهای خود
باید در عین سادگی و خالصه بودن عمق مفهوم موردنظر خود را به مخاطب انتقال دهد .البته
مسائلی چون حمایت مدیران از حسابرسان داخلی و همچنین پیگیریهای حسابرسان داخلی در
مورد اجرای پیشنهادها نیز میتواند در امر اجرای پیشنهادها تأثیرگذار باشد.
 -3پیشینهی پژوه 
ش
رستمی و همکاران ( )۱۳۹۸الگوهای شایستگی مدیران حسابرسی داخلی را بررسی کردهاند،
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نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران حسابرسی داخلی بهمنظور دستیابی به سطح مطلوب
اثربخشی ،باید دارای مجموعهای از شایستگیهای فردی ،فنی ،مدیریتی و محیطی باشند.
رازدار و هاشمی ( )۱۳۹۶ویژگیهای واحد حسابرسي داخلي موفق را تحلیل کردهاند .مهمترین
ویژگیها عبارتند از :عقل سليم ،زمینهی فني ،دانش عمومي از صنعتي كه واحد تجاري در آن
فعاليت میکند ،اطالعات از عمليات و سازمان واحد تجاري ،كنجكاوي -مهارت -انگيزه ،توانايي و
هنر در روابط انساني و ارتباطات و مهمتر از همه آن كه مانند يك مدير بتواند فكر كند.
فانینگ و پیرسه ( )۲۰۱۴پژوهشی با عنوان «استفادهی حسابرسان داخلی از دوستداشتنی
بودن (موردعالقه بودن) ،استدالل و اطالعات حسابداری خود در تنظیم حاکمیت شرکتی» ارائه
کردند که بهطورکلی یافتهها و تئوری آنان نشان میدهد حسابرسان داخلی میتوانند موافقت
مدیران را در مسائل مهم حاکمیت شرکتی به دست آورند ،اگر بتوانند تکنیکهای ارائه را
بهخوبی اجرا کنند ولی زمانی که حسابرس داخلی نمیتواند اطالعات قابلقبولی برای حمایت از
پیشنهادها خود ارائه دهد و احتمال مخالفت مدیران با این پیشنهادها وجود دارد.
چمبرز و مک دونالد ( ۷ )۲۰۱۳ویژگی حسابرسان داخلی بسیار کارآمد را در مقالهی خود مطرح
کردهاند .نتایج آنان نشان میدهد که مدیران ارشد حسابرسی ارزش زیادی برای ویژگیهایی همچون
ذکاوت تجاری ،شناسایی ریسکها ،مهارتهای تکنیکی ،توانایی در ایجاد روابط و  ...قائل هستند.
موضوع دوم در این تحقیق آن بود که مدیران ارشد حسابرسی به این موضوع اشاره کردند که آنان
مهارتهای نرم را بهعنوان مزیتهای رقابتی میبینند که به آنها در راه انجام خدماتشان کمک میکند.
انجمن حسابرسی داخلی ( )۲۰۱۰در مقالهای با عنوان « ۹عنصر الزم برای اثربخشی حسابرسی
داخلی در بخش دولتی» به عواملی پرداختهاند که موجب ارزشافزایی در سازمان میشوند و در
این مقاله سه مورد از مهمترین صالحیتهای حسابرسان داخلی را اینطور عنوان کردهاند:
 -1قابلیت ارتقای ارزش حسابرسی داخلی در سازمان را داشته باشند
 -2مهارتهای ارتباطی (که شامل ارتباط گفتاری ،نوشتاری ،تنظیم گزارش و مهارت ارائه
شفاهی مطالب) را در سطح خوبی دارا باشند.
 -3در جریان بروز تغییرات سازمان و تغییر قوانین و تغییر استانداردها باشند.
 -4فرضیههای پژوهش
فرضیهی  :۱توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مدیر حسابرسی داخلی ،هیئتمدیره و
اعضای کمیتهی حسابرسی با پذیرش پیشنهادهای آنان رابطهی مثبت و معناداری دارد.
فرضیهی  :۲توانمندی حسابرسان داخلی در انتقال پیام به مدیر حسابرسی داخلی ،هیئتمدیره
و اعضای کمیتهی حسابرسی با پذیرش پیشنهادهای آنان رابطهی مثبت و معناداری دارد.
فرضیهی  :۳توانمندی حسابرسان داخلی در ارائهی شفاهی به مدیر حسابرسی داخلی ،هیئتمدیره
و اعضای کمیتهی حسابرسی با پذیرش پیشنهادهای آنها رابطهی مثبت و معناداری دارد.
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 -5روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی ،از نظر روش گردآوری دادهها ،از نوع
تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و بر اساس ماهیت داده در دستهی پژوهشهای کمی قرار
میگیرد .متغیرهای مستقل پژوهش شامل :انگیزش ،انتقال پیام و ارائهی شفاهی ،و متغیر وابسته،
پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی است.
 -6جامعه ،نمونهی آماری و روش نمونهگیری
جامعهی آماری پژوهش ،کلیهی حسابرسان داخلی ،مدیران حسابرسی داخلی و اعضای
کمیتهی حسابرسی ،و در نمونه آماری پژوهش ،افرادی لحاظ شدند که بیش از دو سال سابقهی
کاری در سه ماه ابتدای سال  ۱۴۰۰دارند .انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونهگیری کام ً
ال
تصادفی انتخاب شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعین ۳۸۴نف ر تعیین
شد .اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش به شرح جدول  ۱است.
جدول( )۱اطالعات جمعیت شناختی

ویژگی
جنسیت
سن

تحصیالت

رشتهی تحصیلی

سابقهی کار

سمت

زن
مرد
کمتر از  ۳۵سال
بین  ۳۵تا  ۴۵سال
بیش از  ۴۵سال
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حسابداری
حسابرسی
مدیریت
کمتر از  ۵سال
بین  ۵تا  ۱۰سال
بین  ۱۰تا ۱۵سال
بیش از  ۱۵سال
حسابرس داخلی
عضو کمیتهی حسابرسی
مدیر حسابرس داخلی

تعداد ()۳۸۴
۱۶۱
۲۲۳
۲۷۲
۶۹
۴۳
۱۱۵
۲۶۰
۹
۲۲۲
۱۱۴
۴۸
۱۹۹
۹۳
۵۰
۴۲
۲۶۵
۳۵
۸۴
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%۴۱٫۹
%۵۸٫۱
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%۱۸
%۱۱٫۲
%۲۹٫۹
%۶۷٫۷
%۲٫۳
%۵۷٫۸
%۲۹٫۷
%۱۲٫۵
%۵۱٫۹
%۲۴٫۲
%۱۳
%۱۰٫۹
%۶۹
%۹٫۱
%۲۱٫۹
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 -7تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،طرحی آزمایشی طراحی و در اختیار آزمودنیها قرار
گرفت .بهاینترتیب ،مشکل سرقتهای انبار برای آزمودنیها مطرح شد و راهحل نصب دوربینهای
امنیتی بهعنوان بهترین راه ممکن برای کاهش سرقتها عنوان گردید .سپس از آزمودنیها
سؤاالتی در خصوص جزییات طرح پیشنهادی در گزارشهایشان پرسیده شد .بر این اساس
متغیرهای پژوهش به شرح زیر اندازهگیری شدند:
 -7-1نحوهی سنجش متغیر مستقل
 -7-1-1توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش :این متغیر توانمندی حسابرس داخلی در
انگیزش مدیران در توجه به مشکل سرقتهای انبار و اهمیت راهحل را میسنجد که با گویه های
زیر اندازهگیری شد:
سؤاالت پژوهش
 -۱در هنگام نگارش گزارش ،به دزدیهای چند وقت اخیر و ارتباط آن با نداشتن دوربین
اشاره میکنم و اینگونه اهمیت موضوع را برای مدیر حسابرسی داخلی باال میبرم.
 -۲در گزارش کتبی ارائهشده به مدیر حسابرسی داخلی مشکالتی که نداشتن دوربینهای
امنیتی ایجاد میکنند را بهطور کامل شرح میدهم.
 -۳برای افزایش اعتبار پیشنهادم ،در گزارش کتبی به موانع اجرای پیشنهادهایم مانند
هزینهی باالی خرید و نصب اشاره میکنم.
 -۴هنگام طرح موضوع با مدیر حسابرس داخلی ،در گزارش حسابرسی داخلی به میزان
کافی از مدل دوربین موردنظر ،قیمت و امکانات آن و حتی محل نصب آنها ،اطالعات میدهم.
 -۵با اشاره به پیامدهای مثبت اجرای پیشنهادم در گزارش کتبی و توضیح دقیق مراحلی
که برای خرید و نصب دوربینها باید طی شود ،کاری میکنم که پیشنهاد من در خاطر مدیر
حسابرسی داخلی باقی بماند.
 -۶با مطرح کردن تمام جنبههای اجرای پیشنهاد در گزارش حسابرسی ،سعی میکنم که
مدیر حسابرسی داخلی بهطور کامل به محتوای پیشنهاد من پی ببرد.
 -۷سعی میکنم پیشنهادهایی که در گزارش کتبی مطرح میکنم با نیازهای ضروری شرکت
همجهت باشد و بدین ترتیب توجه مدیر حسابرسی داخلی را به پیشنهادم جلب میکنم.
 -7-1-2توانمندی حسابرس داخلی در انتقال پیام :این متغیر توانمندی حسابرس داخلی
در افزایش اعتبار راهحل ارائهشده و ایجاد عالقهمندی به آن را میسنجد و با گویههای زیر
اندازهگیری شده است:
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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سؤاالت پژوهش
 -۸در گزارش ارائهشده به مدیر حسابرسی داخلی ،شرکتهای رقیب را مثال میزنم که
چگونه با نصب دوربینهای امنیتی در هزینههای خود صرفهجویی کردهاند و آن را جزو سیستم
امنیتی میدانند.
 -۹با شکافتن تمام جنبههای موضوع مورد پیشنهاد در گزارش کتبی که به مدیر حسابرس
داخلی ارائه میدهم ،باعث میشوم که اجرای پیشنهاد بسیار راحت بنماید.
 -۱۰برای بیان پیشنهاد خود با مدیر حسابرس داخلی رودررو صحبت میکنم و تنها به
گزارش کتبی اتکا نمیکنم.
 -۱۱در هنگام طرح پیشنهاد در جلسات شفاهی مستقیماً میزان صرفهجویی و یا سودی که
از اجرای این پیشنهاد عاید سازمان میشود را مطرح میکنم .برای مثال میگویم :آیا میدانید
با این کار در سال  100میلیون تومان صرفهجویی میکنیم؟
 -۱۲در جلسات شفاهی با مدیر حسابرسی داخلی ضمن توضیح دادن در مورد مزایای اجرای
پیشنهادم ،به چگونگی اجرا و منابع موردنیاز هم اشاره میکنم.
 -۱۳در جلسهی حضوری با تسلط و اطمینان صحبت میکنم تا با ایجاد انگیزه در مدیر حسابرسی
داخلی عالوه بر باال بردن اهمیت مشکل موجود ،احتمال پذیرفتن پیشنهاد را افزایش دهم.
 -۱۴با شوق و عالقهی بسیار در جلسات شفاهی جنبههای مثبت اجرای پیشنهادهایم را
توضیح میدهم و اینگونه انگیزهی مدیر حسابرسی داخلی را در مورد گوش دادن و فکر کردن
به پیشنهادم را افزایش میدهم.
 -7-1-3توانمندی حسابرس داخلی در ارائهی شفاهی  :این متغیر توانمندی حسابرس داخلی
در جلبتوجه به مشکل و راهحل پیشنهادی در جلسات حضوری را میسنجد و با سؤاالت زیر
اندازهگیری شده است:
سؤاالت پژوهش
 -۱۵در هنگام صحبت کردن در جلسات سعی میکنم با یک لطیفه توجه مدیر حسابرسی
داخلی به گفتههایم را جلب کنم (به عبارتی سعی میکنم جذاب صحبت کنم).
 -۱۶در هنگام صحبت کردن دائماً تنوع ایجاد میکنم؛ برای مثال تن صدا و حالت دستانم
را تغییر میدهم.
 -۱۷در هنگام توضیح پیشنهادم ،از مدیر حسابرسی داخلی میخواهم که در بحث شرکت
کند؛ برای مثال با یک سؤال سعی میکنم توجه او را باال ببرم یا اجازه میدهم که او از من
سؤال کند.
 -۱۸در هنگام صحبت کردن از بکار بردن جمالت تخصصی و بسیار پیچیده پرهیز میکنم.
 -۱۹با تهیهی پردهنگار سعی میکنم ارتباطم را با مدیر حسابرسی داخلی افزایش دهم.
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 -۲۰در جلسه با مدیر حسابرسی داخلی با ایجاد یک پرسش و پاسخ هدفمند تمرکز و
مشارکت اعضا را باال میبرم.
 -۲۱برای باال بردن اثر گفتههایم عکس کاتالوگهای مختلف و جایگاههایی که سعی دارم در
آنان دوربین نصب کنم را به مدیر حسابرسی داخلی نشان میدهم.
 -7-2نحوه سنجش متغير وابسته
 -7-2-1پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی :این مؤسسه وضعیت پذیرش پیشنهادهای
حسابرسان داخلی را در شرایط واقعی محیط کار میسنجد و با سؤاالت زیر اندازهگیری شده است:
سؤاالت پژوهش
 -۲۲چه میزان در متقاعد کردن رؤسای خود نسبت به اجرای پیشنهادهایتان موفق بودهاید؟
 -۲۳چه میزان موفق به گرفتن منابع برای اجرای پیشنهادهایتان شدهاید؟
 -۲۴اغلب چه میزان از پیشنهادهای شما توسط مدیرانتان پذیرفته میشود؟
 -۲۵آیا معموالً مدیرانتان پیشنهادهای شما را منطقی میدانند؟
 -۲۶آیا تابهحال مدیرانتان بعد از شنیدن پیشنهادهایتان برای اجرا ،به واحدهای مربوط
دستور اجرا دادهاند؟
 -۲۷آیا پیشنهادهایتان بعد از اجرا توسط مسئوالن بازخورد خوبی داشته است؟
 -۲۸تمایل مدیران معموالً برای شرکت در جلسه با شما چقدر است؟
 -7-3روش گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری دادههای پژوهش استفاده شده است .سؤاالت
پژوهش با استفاده از طیف لیکرت  ۵گزینهای اندازهگیری شدند .برای ارزیابی روایی از معیارهای
رواییهمگرا (شاخص متوسط واریانس استخراجشده ( ))AVEو رواییواگرا (شاخص فورنل و الرکر)
استفاده شد .شاخص متوسط واریانس استخراجشده که به اندازهگیری میزان تبیین متغیرهای پنهان
پژوهش توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها/سؤاالت) میپردازد به شرح زیر است:
جدول ( )۲روایی همگرا متغیرهای پژوهش
متغیر

روایی همگرا

وضعیت متغیر

ارائهی شفاهی

۰٫۵۵۳

قابلقبول

۰٫۶۶۶

قابلقبول

انگیزش

۰٫۵۱۸

قابلقبول

پذیرش پیشنهادهای

۰٫۵۳۱

قابلقبول

انتقال پیام
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و شاخص فورنل و الرکر که مقادیر موجود در روي قطر اصلی ماتریس ،از کلیه مقادیر موجود
در ستون مربوط آن بزرگتر است و نشاندهنده آن است که مدل اعتبار تشخیص مناسبی دارد
و به شرح زیر است:
جدول ( )۳روایی تشخیصی فورنل و الرکر
 -1انگیزش

 -۲انتقال پیام

 -۳ارائهی شفاهی

 -۴پذیرش پیشنهادهای

 -۱انگیزش  -۲انتقال پیام  -۳ارائهی شفاهی  -۴پذیرش پیشنهادها
۰٫۷۴۴
۰٫۳۷
۰٫۰۶

۰٫۲۸۳

۰٫۸۱۶

۰٫۲۳۸
۰٫۶۶۶

۰٫۷۲

۰٫۳۷۹

۰٫۷۲۸

برای سنحش پایایی از معیارهای ضرایب بارهایعاملی ،آلفایکرونباخ ،وپایاییترکیبی ()CR
بهره گرفته شد .نتایج بررسی بارهای عاملی و آمارهی  tبه شرح جدول زیر بود:
جدول ( )۴بار عاملی و آمارهی  tسؤاالت پژوهش
آمارهی تی
بار عاملی
گویهها
آمارهی تی
بار عاملی
گویهها
توانمندی در ارائهی شفاهی
توانمندی در انگیزش
۱٫۸۵۷
۰٫۳۳۳
۱۵
۲٫۸۵۷
۰٫۳۶۱
۱
۲٫۰۹۵
۰٫۳۴۶
۱۶
۹٫۶۹۹
۰٫۶۷۵
۲
۲٫۳۶
۰٫۴۳۸
۱۷
۸٫۳۴۷
۰٫۶۷
۳
۸٫۳۹۴
۰٫۷۳۲
۱۸
۴٫۹۵۸
۰٫۵۷۸
۴
۵٫۶۲۲
۰٫۵۴۶
۱۹
۳٫۹۶
۰٫۵۴۶
۵
۹٫۰۳۱
۰٫۷۷۲
۲۰
۵٫۶۴۵
۰٫۶۲۹
۶
۰٫۹۰۴
۰٫۱۸۴
۲۱
۲٫۹۶۴
۰٫۴
۷
پذیرش پیشنهادها
توانمندی در انتقال پیام
۵۰٫۳۸۱
۰٫۸۳۶
۲۲
۴۶٫۶۵۸
۰٫۷۷۸
۸
۲۱٫۱۹۹
۰٫۶۹۱
۲۳
۳۷٫۰۳۹
۰٫۷۹۹
۹
۲۴٫۷۳
۰٫۷۴۷
۲۴
۴۲٫۳۵۵
۰٫۸۱۴
۱۰
۳۱٫۶۸۲
۰٫۷۵۹
۲۵
۶۲٫۷۲
۰٫۷۹۲
۱۱
۳۷٫۸۶۱
۰٫۷۸۱
۲۶
۴۰٫۸۳۲
۰٫۸۳۶
۱۲
۱۶٫۴۷
۰٫۶۲
۲۷
۳۵٫۹۰۶
۰٫۸۶۸
۱۳
۱۶٫۳۳۳۳
۰٫۶۴۱
۲۸
۴۳٫۷۹۹
۰٫۸۲۳
۱۴
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با توجه به مقادیر سطح معناداری برای سؤاالت  ۱۵و ( ۲۱برای متغیر ارائهی شفاهی) پایینتر
از  ۱.۹۶بود .این گویه ها از مدل تحقیق حذف شدند .همبستگی بین دیگر گویه ها با متغیرهای
پنهان معنادار بود .نتایج آزمون آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش نیز به شرح زیر است:
جدول ( )۵آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
وضعیت متغیر
آلفای کرونباخ
متغیر
قابلقبول
۰٫۷۸
ارائهی شفاهی
قابلقبول
۰٫۹۱۶
انتقال پیام
قابلقبول
۰٫۷۹۳
انگیزش
قابلقبول
۰٫۸۵۱
پذیرش پیشنهادها
همچنین پایایی مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از  ۰.۷میباشد؛ بنابراین میتوان گفت کلیهی
متغیرهای پژوهش از وضعیت مناسب و قابلقبولی از نظر پایایی مرکب نیز برخوردار هستند.
 -7-4روش آزمون فرضیههای پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از رویکرد معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .بدین
ترتیب ،از ضرایب  tو سطح معناداری آنها بهمنظور آزمون رابطهی بین متغیرها و از معیارهای
ضریب تبیین تعدیلشده و شاخص اشتراک برای سنجش توضیح دهندگی مدل استفاده شد.
بعالوه ،کیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری با شاخصهای افزونگی و اشتراک و کیفیت کلی
مدل با شاخص  GOFسنجیده شد .نتایج نشان داد مدل کیفیت اندازهگیری و ساختاری مناسبی
دارد و شاخص کیفیت کلی معادل  %۵۳بود که در سطح قابلقبول است.
 -8یافتههای پژوهش
 -8-1شاخصهای مرکزی و پراکندگی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
جدول( )۶شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها
حداکثر میانگین انحراف معیار
حداقل
متغیرهای پژوهش
۰٫۵۲
۳٫۶۵
۵
۲٫۴۳
انگیزش
انتقال پیام

ارائهی شفاهی

پذیرش پیشنهادها

۱٫۲۹

۵

۲٫۵۷

۴٫۸۶

۱٫۴۳

۴٫۸۶

۳٫۴۹

۰٫۸۲

۳٫۵۹

۰٫۵۱

۳٫۱۸

۰٫۵۹

همانطور که مشاهده میشود انگیزش بیشترین میانگین و متغیر ارائهی شفاهی کمترین
میانگین را دارا است .این در حالی است که نظرات آزمودنیها در پاسخ با سؤاالت انتقال پیام با
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بیشترین پراکندگی همراه بوده است.
 -8-2توزیع متغیرهای پژوهش
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در خصوص توزیع متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
جدول ( )۷آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
 Zکولموگروف-اسمیرنوف P-value
شاخصها
۰٫۰۰۱
۲٫۴۷۲
انگیزش
۰٫۰۰۱
۲٫۴۵۸
انتقال پیام
۰٫۰۳
۱٫۴۴۹
ارائهی شفاهی
۰٫۰۰۸
۱٫۶۶۲
پذیرش پیشنهادها
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کولموگروف -اسميرنوف در جدول فوق برای متغیرهای
پژوهش ،کمتر از  ۰/۵است ،نتیجه میشود که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال نمیباشند که این
موضوع در آزمون فرضیههای پژوهش لحاظ شد.
 -8-3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
 -8-3-1تحلیل نتایج فرضیهی اول
نتایج آزمون فرضیهی اول به شرح جدول زیر است:
جدول ( )۸نتایج تجزیهوتحلیل فرضیهی اول
شدت تأثیر مقدار Tسطح معنادار
متغیر
توانمندی حسابرسان داخلی در
انگیزش پذیرش پیشنهاد

۰٫۲۳۵

۵٫۶۲۹

P<0/01

نتیجه
تأیید

از آنجاکه سطح معناداری کمتر از  %۱و ضریب متغیر مثبت است نتیجه میشود که توانمندی
انگیزش رابطهی مثبت و معناداری با پذیرش پیشنهاد حسابرسان داخلی دارد .ضریب تعیین و
شاخص اشتراک مدل به شرح زیر است:
جدول ( )۹ضریب تبیین و شاخص متوسط اشتراک متغیرهای پژوهش
متغیر

انگیزش

پذیرش پیشنهادها

R Square

Communality

---

۰٫۵۱۸

وضعیت متغیر

۰٫۵۳۱

قابلقبول

۰٫۴۹۶

قابلقبول

با توجه به اینکه شاخص متوسط اشتراک کلیهی مقادیر نزدیک به  ۰.۵میباشد ،متوسط
اشتراک برای کلیهی متغیرهای پژوهش در حد قابلقبول است .بعالوه ،متغیر توانمندی در
انگیزش توانسته است در حدود  %۴۹از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد.
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 -8-3-2تحلیل نتایج فرضیهی دوم
نتایج آزمون فرضیهی دوم پژوهش به شرح زیر است:
جدول( )۱۰نتایج تجزیهوتحلیل فرضیهی دوم
شدت تأثیر مقدار Tسطح معنادار
متغیر پژوهش
توانمندی حسابرسان داخلی در انتقال P<0/01 ۱۹٫۸۹۳ ۰٫۵۹۱
پیام  پذیرش پیشنهاد

نتیجه
تأیید

ازآنجاکه سطح معناداری کمتر از  %۱و ضریب متغیر مثبت است نتیجه میشود که توانمندی
در انتقال پیام رابطهی مثبت و معناداری با پذیرش پیشنهاد حسابرسان داخلی دارد .ضریب تعیین
و شاخص اشتراک مدل در جدول زیر ارائهشده است:
جدول ( )۱۱ضریب تبیین و شاخص متوسط اشتراک متغیرهای پژوهش
Communality
R Square
وضعیت متغیر
متغیر
قابلقبول
۰٫۶۶۶
--انتقال پیام
قابلقبول
۰٫۵۳۱
۰٫۴۹۶
پذیرش پیشنهادهای
با توجه به اینکه شاخص متوسط اشتراک کلیه مقادیر نزدیک به  ۰.۵میباشد ،متوسط اشتراک
برای کلیهی متغیرهای پژوهش در حد قابلقبول میباشد .بعالوه ،متغیر توانمندی در انتقال پیام
توانسته است در حدود  %۴۹از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد.
 -8-3-3تحلیل نتایج فرضیهی سوم
نتایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش به شرح زیر است:
جدول( )۱۲نتایج تجزیهوتحلیل فرضیهی سوم
متغیر پژوهش

شدت تأثیر

توانمندی حسابرسان داخلی در ارائه
شفاهی  پذیرش پیشنهاد

۰٫۰۵

مقدار Tسطح معنادار
۱٫۳۱۵

P<0/05

نتیجه
رد

از آنجاکه سطح معناداری بیشتر از  %۱است نتیجه میشود که توانمندی در ارائه شفاهی
رابطهی مثبت و معناداری با پذیرش پیشنهاد حسابرسان داخلی ندارد .ضریب تعیین و شاخص
اشتراک مدل به شرح زیر است:
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جدول ( )۱۳ضریب تبیین و شاخص متوسط اشتراک متغیرهای پژوهش
Communality
R Square
وضعیت متغیر
متغیر
قابلقبول
۰٫۵۵۳
--ارائه شفاهی
قابلقبول
۰٫۵۳۱
۰٫۴۹۶
پذیرش پیشنهادها
با توجه به اینکه شاخص متوسط اشتراک کلیه مقادیر نزدیک به  ۰.۵میباشد ،متوسط اشتراک
برای کلیهی متغیرهای پژوهش در حد قابلقبول میباشد.
 -8-4بررسی شاخصهای برازش مدل
آزمون کیفیت مدل اندازهگیری و کیفیت مدل ساختاری:
جدول ( )۱۴آزمون کیفیت مدل اندازهگیری و کیفیت مدل ساختاری
شاخص اشتراک
شاخص افزونگی
وضعیت متغیر
متغیر
ارائهی شفاهی
انتقال پیام
انگیزش
پذیرش پیشنهادها

CV_red

CV_Com

------۰٫۲۵۴

۰٫۰۷۵
۰٫۵۵۲
۰٫۰۹۷
۰٫۳۷۶

قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول

شاخص  CV_Comتوانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر
متغیر پنهان متناظرشان میسنجد .مقادیر مثبت شاخص  CV. Comنشاندهندهی کیفیت
مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است .شاخص  CV_redمعروفترین شاخص اندازهگیری
کیفیت مدل ساختاری ،شاخص استون-گایسلر است .مقادیر باالی صفر نشاندهندهی توانایی
باالی مدل ساختاری در پیشبینی کردن است .با توجه به مقادیر بهدستآمده مشاهده میشود
که هر دو شاخص دارای مقادیر قابلقبولی میباشند.
 -8-5آزمون کلی کیفیت مدل ساختاری
بهمنظور ارزیابی برازش کلی مدل از معیار  GOFاستفاده شد ،این معیار مربوط به بخش کلی
مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط این معیار ،محقق میتواند پس از بررسی
برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل
نماید .مقادیر  ۰.۲۵ ،۰.۰۱و  ۰.۳۵به ترتیب حاکی از برازش کلی ضعیف ،متوسط و قوی است.
مقدار  GOFدر مدل پژوهشی حاضر ،به شرح زیر است:
با توجه به اینکه مقدار  GOFبرابر با  ۰.۵۳است؛ بنابراین میتوان گفت سطح برازش کلی
مدل در حد عالی و قابلقبول است.
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 -8-6سایر یافتههای پژوهش
در این بخش به بررسی تفاوت بین متغیرهای جمعیت شناختی در متغیر پذیرش پیشنهادها با
استفاده از آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه مبادرت میشود:
 -8-6-1اثر جنسیت
این بخش به بررسی اثر جنسیت بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی میپردازد که نتایج
به شرح جدول زیر است:
جدول ( )۱۵آزمون لون جنسیت و پذیرش پیشنهادها
آزمون لون
درجهی P-value
متغیر تعداد میانگین آمارهی t
F
آزادی آمارهی p-value
همگنی
پذیرش واریانس
پیشنهادها ناهمگنی
واریانس

مرد
زن
مرد
زن

۲۲۳
۱۶۱
۲۲۳
۱۶۱

۳٫۷۵
۳٫۳۸
۳٫۷۵
۳٫۳۸

۷٫۴۵۴

۳۸۲

۰٫۰۰۱

---

---

---

۰٫۱۴۴ ۲٫۱۴۳

از آنجایی سطح معناداری آمارهی  Fبزرگتر از  ۰/ ۵است ،لذا فرض همگنی واریانسها رد
نمیشود؛ بدین ترتیب ،با توجه به میزان آمارهی  ۷.۴۵۴ ،Tو درجهی آزادی  ۳۸۲که سطح
 ،۰/۵معنادار است میانگین نمرات مردان و زنان نسبت به پذیرش پیشنهادها تفاوت معناداری
دارد .بنابراین میانگینهای بزرگتر پذیرش پیشنهادهای مردان در مقایسه با زنان نشان میدهد
پیشنهادهای حسابرسان مرد به میزان بیشتری مورد پذیرش قرار گرفته است.
 -8-6-2اثر تجربه
این بخش به بررسی اثر تجربه بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی میپردازد که نتایج
به شرح جدول زیر است:
جدول ( )۱۶تحلیل واریانس سابقهی خدمت بر پذیرش پیشنهادها
p-value
وضعیت
میانگین
تعداد
متغیر
آمارهی f
۳٫۴
۱۹۹
زیر  ۵سال
۳٫۶۶
۹۳
 ۵تا  ۱۰سال
وجود تفاوت
۰٫۰۰۱
۳۴٫۷۴۹
۴٫۰۹
۵۰
 ۱۰تا  ۱۵سال
۳٫۷۵
۴۲
باالتر از  ۱۵سال
به دلیل تعدد گروههای آزمایشی ،از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .از آنجایی سطح
معناداری آمارهی  Fکوچکتر از  ۰/۵است فرضیه تأیید نمیشود و میانگین پذیرش پیشنهادهای
حسابرسان داخلی در سطوح مختلف سابقهی خدمت بهطور معناداری با یکدیگر متفاوت است.
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 -8-6-3اثر جایگاه سازمانی
این بخش به بررسی اثر جایگاه سازمانی بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی میپردازد
که نتایج به شرح جدول زیر است:
جدول ( )۱۷تحلیل واریانس سمت بر پذیرش پیشنهادها
وضعیت
میانگین
تعداد
متغیر
آمارهی p-value f
۳٫۵
۲۶۵
حسابرس داخلی
وجود تفاوت
۰٫۰۰۱
۱۶٫۹۶۲
۳٫۶۲
۳۵
عضو کمیته حسابرسی
۳٫۸۶
۸۴
مدیر حسابرسی داخلی
به دلیل تعدد گروههای آزمایشی ،از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .از آنجایی سطح
معناداری آمارهی  Fکوچکتر از  ۰/۵است فرض تأیید نمیشود و میانگین پذیرش پیشنهادهای
حسابرسان داخلی حسابرسان داخلی در جایگاههای متفاوت سازمانی بهطور معناداری با یکدیگر
متفاوت است.
ازآنجاکه در این قسمت متغیر مستقل ما بیش از دو گروه است و تحلیل واریانس برای مقایسه
میانگینهای دو یا چند گروه بکار میرود ،برای بررسی تفاوت سمت در پذیرش پیشنهادها از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .بهاینترتیب ،پیشنهادهای ارائهشده از سوی
مدیران حسابرسی داخلی با پذیرش بیشتری همراه بوده است.
 -9بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش رابطهی توانمندی متقاعدسازی حسابرسان داخلی با پذیرش پیشنهادهای
آنها بررسی شد .فرضیهی اول پژوهش نشان داد توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش با
افزایش پذیرش پیشنهادهای آنها همراه است .این بدان معنا است که حسابرسان داخلی توانمند
در انگیزش میتوانند توانایی حسابرسان داخلی در استفاده از مهارت انگیزش میتوانند توجه
مدیران را به مطالب ارائهشده در گزارشها و مذاکرات خود جلب نمایند .مهارت انگیزش هم
ماهیت مهارت فنی و هم ماهیت مهارت نرم دارد بهطوریکه حسابرس داخلی هم در نوشتن
گزارشهای کتبی (ازجمله مهارتهای فنی) و هم با استفاده از تواناییهای گفتاری (ازجمله
مهارتهای نرم) در جلسات حضوری از آن استفاده میکنند تا در مراحل ابتدایی متقاعدسازی
انگیزهی فکر کردن به پیشنهادها را در مدیران باال ببرد .افرادی که از این مهارت استفاده
میکنند بهخوبی میتوانند با استفاده از کلمات ،ضعف موجود را مطرح کنند و بالفاصله با
ارائهی یک روش یا جایگزین بهتر انگیزهی مدیران را برای تغییر باال ببرند و حتی در آنها میل
به تغییر ایجاد کنند .طرح یک گزینهی منطقی بیشترین تأثیر را بر مخاطب دارد .یافتههای
این پژوهش با یافتههای پژوهش تراویس بردبری ( )۲۰۱۵که در آن به طرح  ۱۵ویژگی افرادی
که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند ،پژوهش برون گویچارت ( )۲۰۲۰که نسبت به تقویت
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مهارتهای متقاعدسازی در حسابرسان تحقیق انجام دادهاند ،پژوهش برنابی و هاس ()۲۰۱۱
که مهارتهای ارتباطی ،تحلیلی ،نوشتاری و حل مشکل را از مهمترین مهارتهای حسابرسان
داخلی عنوان کردهاند ،یافتههای انجمن حسابرسی داخلی ( )۲۰۱۰که در نتایج خود مهارتهای
ارتباطی شامل (ارتباط گفتاری ،نوشتاری ،تنظیم گزارش و مهارت ارائهی شفاهی مطالب) را برای
حسابرسان داخلی مطرح کردهاند ،پژوهش مشایخی و یزدان ( )۱۳۹۷که تعامل صحیح با مدیران
را از ویژگیهای حسابرسان داخلی برشمردهاند ،پژوهش احمدی پاکدل ( )۱۳۹۷که مهارتهای
ارتباطی ،خالقیت ،سادهسازی پیچیدگی ها از ویژگیهای حسابرسی داخلی است ،و نیز پژوهش
رحمانی و محمود خانی ( )۱۳۹۶که معیارهای اثربخشی حسابرسیان داخلی را داشتن مهارتهای
ارتباط شفاهی ،نوشتاری عنوان کردهاند ،مطابقت دارد.
نتایج فرضیهی دوم نشان داد که توانمندی حسابرسان داخلی در انتقال پیام با پذیرش
پیشنهادهای آنان ارتباط معناداری دارد و این ارتباط از نوع مستقیم و مثبت است .به عبارتی
با افزایش توانمندی در راستای انتقال پیام میتوان انتظار پذیرش پیشنهادهای بیشتری را
داشت .این بدان معنا است که هر چه حسابرس داخلی در برآوردهای خود دقیقتر عمل کند و
در گزارش کتبی خود مراحل چگونگی اجرای پیشنهادها را کاملتر توضیح دهد احتمال پذیرش
پیشنهادهایش توسط مدیر حسابرسی داخلی باالتر خواهد رفت .علت این رابطهی مثبت این
است که اگر حسابرس لزوم اجرای یک پیشنهاد را حس کند و بعد بهخوبی برای مشکل موجود
راهحل مناسب تهیه و سپس با توجه به امکانات شرکت اقدام به طرح راهحل کرده باشد توسط
مدیران درک میشود و بهاینترتیب اعتماد مدیران به گفتههای او افزایش مییابد .چگونگی
نگارش گزارش کتبی به شکلی که تمامی ابعاد پیشنهاد را پوشش دهد ازجمله مهارتهای فنی
حسابرسان داخلی است .یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهش رضایی و منتی ( )۱۳۹۳که
در مورد چگونگی ارائهی گزارش و ارتباط با مدیران با اتخاذ مهارتهای جدید راهکارهایی ارائه
دادهاند ،پژوهش مایا فارکس و رینا هرسچ ( )۲۰۱۸که آنان به این نتیجه رسیدند که اشارهی
حسابرس داخلی به علت ریشهای در مورد کمبود موجود در سازمان کیفیت گزارش را باال خواهد
برد ،پژوهش چمبرز و مک دونالد ( )۲۰۱۳که در آن به لزوم وجود مجموعهای از مهارتهای
فنی و نرم در حسابرسان داخلی ازجمله مهارتهای تکنیکی ،ذکاوت تجاری اشارهشده است و
همچنین یافتههای انجمن حسابرسی داخلی ( )۲۰۱۰که در آن ازجمله مهارتهای رفتاری مهم
برای حسابرس به مهارتهای ارتباطی (که شامل ارتباط گفتاری ،نوشتاری ،تنظیم گزارش و
مهارت ارائهی شفاهی مطالب) اشارهشده است ،مطابقت دارد.
نتایج فرضیهی سوم نشان داد که توانمندی حسابرسان داخلی در ارائهی شفاهی با پذیرش
پیشنهادهای آنان ارتباط معناداری ندارد .به عبارتی ارائهی شفاهی نمیتواند انگیزهای برای
پذیرش پیشنهادها باشد و نمیتواند توانمندیهای حسابرسان داخلی را نشان دهد .این بدین
معناست که از نظر اکثریت جامعهی آماری این پژوهش استفاده از زبان بدن ،داشتن دایرهی
واژگان وسیع ،استفاده از پاورپوینت ،سعی در جلب نظر مخاطب بهوسیلهی لطیفه موجب افزایش
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احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان توسط مدیریت نمیشود.
از علل عدمتأیید این فرضیه میتوان اینگونه بیان کرد که به دلیل کم بودن زمان جلسات
حسابرس داخلی ،مدیر حسابرسی داخلی و اعضای کمیتهی حسابرسی با مدیرانشان ،این افراد
صرفاً به بیان مشکل موجود ،گزینههای پیش رو و منابع و منافعی که از اجرای پیشنهاد عاید
سازمان میشود بسنده میکنند .یکی دیگر از علل محتمل ،عدم اهمیت مهارت ارائهی شفاهی
از نظر اکثریت جامعهی آماری ،عدم آگاهی از تأثیر مثبت و خارقالعادهی بهکارگیری این مهارت
است .کارمندان عموماً روابط خشک و جدی با مدیرانشان دارند که این امر مانعی است بر
اجرای مهارت ارائهی شفاهی خوب .چراکه حسابرس داخلی در این مرحله از مخاطبان میخواهد
که در بحث شرکت کنند ،از آنان در مورد نظرهایشان میپرسد و از آنان میخواهد که از او
بهعنوان اجراکنندهی ارائه ،سؤال بپرسند .حال اگر رابطهی حسابرس داخلی و مدیر حسابرسی
داخلی خشک و به دور از صمیمیت باشد اجرای این مرحله سخت خواهد بود .نبود حمایت
کافی از حسابرسان داخلی و کم بودن پاسخخواهی از آنان نیز از دیگر علتها میباشند .دخیل
ندانستن حسابرسان داخلی در امور حاکمیت شرکت موجب کم شدن اعتماد به نفس آنان میشود
چنانکه تنها به ذکر نکات قابلتوجه بسنده خواهند کرد .یافتههای این پژوهش با نظر و پژوهش
سئول ،سرکیس و لیفلی ( )۲۰۱۱که نشان دادند که مهمترین مهارتهای الزم برای حسابرسان:
مهارتهای شناختی (مهارتهای فنی مانند فناوری اطالعات و مباحث آماری و مهارتهای
تحليلی) ،مهارتهای رفتاری (مهارتهای فردی و ميان فردی مانند صداقت و درستکاری و
ارتباطات ،مهارتهای سازمانی مانند دانش تجاری و تطبيق کار حسابرسی داخلی با سیستمهای
سازمانی و روشها و استانداردها) است ،مطابقت دارد.
 -10پیشنهادها
با توجه به تأثیرات بسیار مطلوب بهکارگیری مهارتهای نرم و فنی برافزایش اثربخشی
حسابرسان داخلی و تأثیر مستقیم آن بر بهبود فعالیتهای شرکت به محققان پیشنهاد میشود
که بعد از اجرای چند دورهی آموزشی مهارتهای ارتباطات اثربخش و متقاعدسازی بهبود
عملکرد حسابرسان داخلی در سازمان و فرآیندهای سازمان را بررسی کنند .با توجه به نتایج
این پژوهش که تأثیر مثبت و معنادار بهکارگیری مهارت انگیزش و انتقال پیام را نشان میدهد
به مدیران و استادان دانشگاهها پیشنهاد میشود که کارمندان و دانشجویان خود را تشویق به
یادگیری و بهکارگیری این مهارتها کنند .میتوان با برگزاری کالسهای مهارتآموزی تأثیر
ویژهای بر موفقیت سازمان گذاشت .همچنین به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود که مدیران
حسابرسی داخلی را در اغلب جلسات داخلی شرکت دهند و از آنان بخواهند که نظرات تخصصی
خود را ارائه دهند .با توجه به اینکه رابطهای بین بهکارگیری مهارت ارائهی شفاهی و پذیرش
پیشنهادها یافت نشد به حسابرسان داخلی پیشنهاد میشود که با آموزش و استفاده ازاینروش از
تأثیر فوقالعادهی آن استفاده کنند.
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 -11محدودیتهای پژوهش
 -11-1ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که نگرش پاسخدهنده را مورد ارزیابی قرار
میدهد ،بنابراین با محدودیتهای ذاتی همراه است.
 -11-2با توجه به اینکه پیرامون موضوع این پژوهش ،پژوهشهای مشابهی انجام نشده است
به همین دلیل نمیتوانیم نتایج حاصل را با سایر تحقیقات بهطور مناسب مقایسه کنیم.
 -11-3اکثریت نمونهی آماری را حسابرسان داخلی تشکیل میدهند درحالیکه استفاده از
اعضای هیئتمدیرهی شرکتها و اعضای کمیتهی حسابرسی بهعنوان نمونه ،نتیجهی دقیقتری
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Abstract
The formation of Association of Certified Public Accountants and privatization in the audit
market led to the failure of the monopoly of the auditing organization and increased competition
in the audit market. Therefore, the concept of marketing and competitiveness became the subject
of interest in auditing profession. This article aims to examine the auditors` attitude toward
marketing activities among auditors in private sector. A descriptive survey was performed.
Questionnaires were distributed among 289 Certified Public Accountants to collect information.
The results showed that Iranian auditors` attitude is positive regarding marketing activities. A
significant difference is found between auditors` attitude toward marketing activities in terms
of professional experience and age, but there is no difference between auditors› attitudes toward
marketing activities in terms of job position and gender.
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چکیده
تشكيل جامعهی حسابداران رسمي و خصوصیسازی در بازار حسابرسي ،موجب شكست انحصار سازمان
حسابرسي و افزايش رقابت در بازار حسابرسي گرديد .بر اين اساس مفهوم بازاريابي و رقابتپذيري در حرفهی
حسابرسي مورد توجه قرار گرفت .تحقيق حاضر نگرش حسابرسان نسبت به فعاليتهاي بازاريابي را در ميان
حسابرسان بخش خصوصي مورد مطالعه قرار ميدهد .روش تحقيق از نظر ماهيت توصيفي  -پيمايشي است و
براي جمعآوري اطالعات ،پرسشنامهاي بين  ۲۸۹نفر از حسابداران رسمي شاغل توزيع گرديد .نتايج پژوهش نشان
داد نگرش حسابرسان ايراني نسبت به فعالیتهای بازاريابي مثبت است .همچنين بين نگرش حسابرسان نسبت به
فعاليتهاي بازاريابي از جنبهی تجربهی حرفهاي و سن تفاوت معناداري وجود دارد اما بين نگرش حسابرسان نسبت
به فعاليتهاي بازاريابي از جنبهی موقعيت شغلي و جنسيت هیچگونه تفاوتي وجود ندارد.
واژههاي كليدي :نگرش حسابرسان ،فعاليتهاي بازاريابي ،جامعهی حسابداران رسمی.
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 -1مقدمه
مشکالت در حرفهی حسابرسی در سالهای اخير سؤاالتی را در مورد اینکه آیا افزايش رقابت
در بازار برای ارائهی خدمات حسابرسي ،حرفهای بودن و بیطرفی حسابرسان را از بین میبرد،
مطرح نموده است .مفسران مختلف معتقدند تبلیغ بهعنوان يك استراتژی بازاریابی ،مقرراتزدایی
و جلبتوجه ،حسابرسان را مجبور نموده كه به رقابت بپردازند .این موضوع ممكن است همراه با
موج اخیر شکستهای حسابرسی در کل جهان به زیان حرفه کمک نمايد (وايت۲۰۰۴ ،؛ ايمهوف،
۲۰۰۳؛ زف۲۰۰۳ ،؛ هيلي و پالپو .)۲۰۰۳ ،از طرف ديگر بازاریابی از ارکان اصلی فعالیتهای
هر شرکت یا مؤسسهای است .ساختن محصول یا خدمات مورد ارائه ،یک جنبه از فعالیت یک
واحد تجاری است و فروش آن جنبهی دیگر .اصوالً فروش مهمترین رکن هر واحد تجاری است.
زیرا خدمات مورد ارائهیا محصوالت ساختهشده هنگامی ارزشدارند که بتوان آنها را به فروش
رساند .حرفهی حسابرسی نیز از این امر مستثنا نیست و نیاز به بازاریابی دارد .بازاريابي بهطور
بااهمیتی تقاضا ايجاد ميكند يا آن را افزايش ميدهد ،و بدون تقاضا ،مشتري وجود ندارد.
بنابراين ايجاد استراتژيهاي بازار كه نتايج ارزشافزوده را به سازمان منتقل ميكند راه مطمئني
براي حسابرسان است تا در آينده موفق باشند (آچيا ،آالبار .)۲۰۱۴ ،براين اساس تعدادی از
تحقیقات بررسی کردند که چطور وابستگیهای مشتری ،به دست آوردن مشتری ،نگهداشتن
ارتباط با مشتری و حفظ مشتری ،بخشهای کارکردی حسابرسی را تشکیل میدهد .مطالعات
اخیر همچنین نشان داد که حسابرسان به صاحبکاران مشاوره میدهند و میخواهند ارزش را
از طریق خدمات حسابرسی اضافه نمایند .بااینحال آنچه اشارهشده بهطور نسبی ناشی از کارکرد
بازاریابی حرفه بوده و به عبارتی تالش برای ارائه خدمات متفاوت از سایر رقبا است که با مداخلهی
فعالیت حسابرسان در به دست آوردن مشتری و حفظ مشتری بهوسیلهی ابزارهای بازاریابی و
تبلیغ بیشتر بهوسیلهی شبکههای درحالتوسعه نمایان میشود (هاي و كنچل .)۲۰۱۰ ،اگرچه
سایر مؤسسات خدمات حرفهای درگیر وظایف بازاریابی هستند اما حسابرسان بهآرامی اینگونه
تغییرات را در حرفهشان میپذیرند.
تغییر در نگرش حسابرسی بهسوی فعالیتهای بازاریابی بعد از تصمیم دادگاهی در آمريكا
در سال  ۱۹۷۷آغاز شد و پسازآن بیشتر رشد کرد .بهطوریکه تحقیقاتی زيادي بر نگرش
حسابرسان نسبت به بازاریابی تمرکز نمودند (كلو و همكاران۲۰۰۹ ،؛ الينگسون و همكاران،
۲۰۰۲؛ تانگ و همكاران .)۲۰۰۲ ،کلو و همکاران ( )۲۰۰۹در تحقیقی نگرش حسابرسان نسبت
به بازاریابی را در سال  ۱۹۹۳با نگرش در سال  ۲۰۰۴مقایسه کردند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که نگرش منفی حسابرسان نسبت به بازاریابی در سال  ۱۹۹۳به نگرش مثبتتری در سال
 ۲۰۰۴تغییر نمود .این تغییر در نگرش حسابرسان نسبت به بازاریابی به دلیل کاربرد روزافزون
فعالیتهای بازاریابی است .بهعنوان مثال حسابرسان ارتباط با صاحبکاران را بنا نهادند و حفظ
کردند .حسابرسان نیاز دارند فعالیتهای بازاریابی مختلفی را در ارتباطاتشان با صاحبکاران
بگنجانند (مارخام و همكاران .)۲۰۰۵ ،البته حرکت بازاریابی بهسوی تحکیم ارتباطات صاحبکار
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برای تقویت درک صاحبکاران ،میتواند منشأ بحران باشد .به این دلیل که خدمات عرضهشده
توسط یک حسابرس خاص از خدماتی که توسط سایر حسابرسان ارائه میشود ،متفاوت است.
تحقیقات گذشته نشان داد که هرچند مؤسسات خدمات حرفهای کمی برای فعالیتهای بازاریابی
سازماندهی میشوند ،شواهدی وجود دارد که آنها از تعدادی اصول بازاریابی فریبنده پیروی
میکنند (هودگس ،يانگ .)۲۰۰۹ ،همچنین تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای بازاریابی
فقط توسط کسانی که در بخش بازاریابی کار میکنند اجرا نمیشود بلکه وظیفهای است که
همهی سطوح سازمان با آن درگیر میشوند (گوممسون )۱۹۷۹ ،و با فعالیتهای عملیاتی سازمان
کامل میشود (آشيل و همكاران .)۲۰۰۳ ،در سالهای اخیر حرفهی حسابرسی تغییرات سریع و
درخور توجهی داشته است .کاهش مقررات در بازار کار حسابرسی ،به مؤسسات حسابرسی اجازه
داد بیشتر اهداف اقتصادی را دنبال کنند و در جستوجوی درآمد خود و کاهش هزینهها در
کار حسابرسی باشند .در ايران با تشكيل جامعهی حسابداران رسمي در سال  ۱۳۸۰بر پايهی
خصوصیسازی این موضوع پررنگتر شد ،چراکه تعداد زيادي از مؤسسات حسابرسي پديدار
شدند كه اين خود منجر به شكست انحصار سازمان حسابرسي و افزايش رقابت در بازار حسابرسي
گرديد(بني مهد.)۱۳۹۰ ،
استراتژیهای بازاریابی ابزاری هستند که اهداف توسط آنها حاصل میشود .درواقع
استراتژیهای بازاریابی شامل متغیرهای متفاوتی است که شرکت میتواند آن را کنترل کند.
متغیرهای قابلکنترل استراتژی بازار شامل محصول ،قیمت ،تبلیغات ،کارکنان ،دارایی و امکانات
فیزیکی است .با توجه به اینکه فلسفه وجودی حرفهی حسابرسی ،نقش اعتباردهی است ،لذا
اصول و ضوابط بازاریابی حرفهی حسابرسی نسبت به مؤسسههای خدماتی دیگر کمی متفاوت
است .در سالهای اخیر محققان به مطالعاتی درزمینهی ورود بازاریابی به حرفهی حسابرسی و
استراتژیهای بازاریابی و مشتریمداری در حرفهی حسابرسی پرداختند .نگاه مؤسسات حسابرسی
به این استراتژیها و استفاده از آنها با توجه به متفاوت بودن شرایط قانونی ،اقتصادی و محیطی
کشورها متفاوت است .در بازار حسابرسی ایران معیارهای دوگانه باعث شده که شرایط متفاوت
کاری بین مؤسسات حسابرسی دولتی (سازمان حسابرسی) و مؤسسات حسابرسی خصوصی و
حتی در داخل خود جامعهی حسابداران رسمی که شرایط یک مؤسسه با مؤسسات دیگر متفاوت
است ،وجود داشته باشد (مران جوری .)۱۳۹۹ ،در ایران برخی از مؤسسات حسابرسی به دلیل
محدود بودن پرتفوی کاریشان در زمانهای افت کار (بهعنوان مثال فواصل بعد از مجامع شرکت)
به دلیل کاهش زیان ناشی از هزینههای سربار ثابت مؤسسه اقدام به قبول پیشنهادهای ارجاع
شده با قیمتهای پایین میکنند .این سیاست میتواند خطرناک باشد ،چون کاهش قیمت
گاهی به قیمت از دست رفتن کیفیت تمام میشود .سیاست کاهش قیمت برای اعتبار حرفهی
حسابرسی دارای ریسک است .این ریسک وجود دارد که مؤسسهی حسابرسی ممکن است
اقدام به کاهش هزینهی حسابرسی از طریق کاهش در زمان انجام کار و کاهش یا حذف برخی
روشهای حسابرسی نماید .لذا وظیفهی اعتبار دهی حسابرسی بهشدت تحت تأثیر قرار میگیرد.
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بر اين اساس مفهوم بازاريابي و رقابتپذیری در حرفهی حسابرسی و كسب سهم بيشتر از بازار
بيش از پيش مطرح شد .حرفهی حسابرسی ازیکطرف با وظایف سنتیاش ،دستورالعملهای
اخالقي و آيين رفتار حرفهاي از طرف دیگر با فعالیتهای بازاریابی مواجه است که حسابرسان و
شرکتهای حسابرسی باید بیشتر از آنها مطلع شوند تا بتوانند در محيط رقابتی بقای خود را
حفظ کنند .با توجه به اين تغييرات محيطي ،اقتصادي و ساختاري در پژوهش حاضر در راستاي
تكميل پژوهشهاي مربوط به ورود بازاريابي به حرفهی حسابرسی اوالً) براي نخستين بار به
آزمون نگرش حسابرسان ايراني نسبت به فعاليتهاي بازاريابي(بر اساس شاخصهاي بومیشده)
پرداخته ميشود؛ ثانیاً) با رتبهبندی فعالیتهای بازاريابي ،تجزیهوتحلیل نتايج حاصل از تحقيق
و ارائهی راهكارهايي جهت رفع تنگناهاي موجود و توسعهی رويكردي نوين ،گامي بهسوی غناي
ادبيات موضوع پژوهش در حوزهی حسابرسي برداشته خواهد شد.
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
افزايش رقابت بهواسطه تعداد زياد شركتهاي حسابرسي جديد كه وارد بازار شدهاند سبب
ايجاد نوعي فرآیند فوق رقابتي در صنعت و همچنين موجب تغيیر شكل راهكارها و مباحث مرتبط
با مقولهی حسابرسي توسط حسابرسان شده است(كروس و همكاران .)۲۰۱۵ ،قبل از سال ۱۹۹۷
بازاريابي بهعنوان يك فرآیند غیراخالقی قلمداد شده كه سبب نقض اصول حرفهاي و اخالقيات
ميگرديد(كلو و همكاران .)۲۰۰۹ ،افزايش فشار رقابتي موجب شده حسابرسان ،اهميت بازاريابي
را بفهمند .هلی و پالپو ( )۲۰۰۳معتقدند که حرفه باید استانداردهایش را تغییر و به شرکتهای
حسابرسی اجازه بازاریابی دهد .به عبارتی فشار قابلتوجه برای حسابرسی تا هزینهها را کاهش
دهند و منابع درآمد دیگری جستجو کنند .شواهد تجربی و تحقیقی مطابق با این دیدگاه وجود
دارد .بهعنوان مثال مطالعات قبلی نشان داد که مقرراتزدایی(حذف مقررات ممنوعيت بازاريابي در
حرفهی حسابرسی) بازارهای حسابرسی باعث كاهش دستمزدها در ایاالتمتحده(ماهر و همكاران،
 )۱۹۹۲و استرالیا (كراسول )۱۹۹۲ ،شده است .شروع تغيير نگرش به سمت فعاليتهاي بازاريابي
به رأی دادگاه عالي در آمريكا برمیگردد .دادگاه عالي در آمريكا در سال  ۱۹۷۷در مورد پروندهی
بيتس در آريزونا حكم داد كه كدهاي اخالق حرفهاي كه مانع بازاريابي در حرفه شدهاند ،براي
انعكاس تغييرات در قانون بازنويسي شود .به عبارتي سازمانهاي حرفهاي نميتوانند اعضايشان را
از فعاليتهاي بازاريابي و تبليغات منع كنند .بعدازاین حكم نگرش حسابرسی بهسوی فعالیتهای
بازاریابی آغاز شد و پسازآن بیشتر رشد کرد .بهطوریکه تحقیقات زيادي به نگرش حسابرسان
نسبت به فعاليتهاي بازاریابی پرداختند .در سال  ۱۹۷۸بالفاصله بعد از تصميم دادگاه نشان
داد ۷ ،درصد حسابداران وجود دارند كه برنامهريزي براي بازاريابي را بررسي كردهاند (مارخام و
همكاران .)۲۰۰۵ ،در سال  ۱۹۹۱تحقيقي ديگري دريافت كه مؤسسات حسابرسي و حسابداري
كه بيش از  ۱۰سال در حرفه فعاليت دارند كمتر براي بازاريابي و تبليغات برنامهريزي كردند .اين
در حالي است كه مؤسساتی كه كمتر از  ۵سال در حرفه فعاليت داشتند ،برنامهریزی براي استفاده
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از تكنيكهاي بازاريابي بخصوص تبليغات دارند .اين نشان میدهد كه نگرش براي استفاده از
تكنيكهاي بازاريابي در مؤسسات حسابرسي از جنبهی مدت زمان فعاليت(تجربهی حرفهاي)
متفاوت است ( كلو و همكاران.)۲۰۰۹ ،
دارلينگ ( )۱۹۹۷دربارهی نگرش نسبت به تبليغات حرفهاي توسط حسابداران ،وكال،
دندانپزشکان و پزشكان پرداخت .نتايج تحقيق نشان داد تفاوتهاي مهمي بين نگرش اين
چهار گروه وجود دارد .اگرچه تمام گروهها داراي نگرش منفي نسبت به تبليغات بودند ا ّما
نگرش حسابداران و وكال در مورد نقش بالقوه بازاريابي بخصوص تبليغات مثبتتر بود .در اين
راستا هيت و فراسر ( )۱۹۸۸اين نگرش منفي را اینگونه تفسير ميكنند كه متخصصان نگران
هستند كه ورود فعاليتهاي بازاريابي به حرفه آنها باعث اثرات منفي بر تصور ،اعتبار ،مقام و
رتبهی احتمالي از سوي دریافتکنندگان خدمات گردد .موزر و همكاران( )۲۰۰۰در پژوهشي
تحت عنوان «نگرش مصرفکنندگان نسبت به بازاریابی توسط حرفهی حسابداری» پرداختند.
نتیجه پژوهش آنها نشان داد که حسابداران به گسترش استراتژیهای بازاریابی مناسب برای
تبلیغ خدماتشان نیاز دارند .الينگسون و همكاران( )۲۰۰۲در پژوهشي يافتند كه نگرش منفي
حسابرسان به بازاريابي در سال  ۱۹۹۰نسبت به سال  ۱۹۹۹كمتر شده است .هيچميدت ()۲۰۰۲
معتقد است :حسابرسان جوانتر که به حرفهی حسابرسی وارد میشوند ،فعالیتهای بازاریابی
مختلفی را به کار میبرند تا دیدگاهها و خدماتشان را ترویج دهند .حسابرسان جوان عقیده دارند
که یک دیدگاه حرفهای خوب میتواند با استفاده مناسب از بازاریابی اجرا و ادامه یابد .این يافته
پیشنهاد میکند که حسابرسان جوان ،تبلیغ را بهعنوان یک استراتژی بازاریابی مهم میبینند که
میتواند به آنها کمک کند زمینه صاحبکارانشان را توسعه دهند.
كلو و همكاران( )۲۰۰۹به پژوهشي تحت عنوان «نگرش حسابداران نسبت به تبلیغ :یک
تحقیق طولی» پرداختند .دادههای پژوهش با استفاده از رویکرد بررسی ایمیل در سال ۱۹۹۳
و  ۲۰۰۴انجامشده است .سؤاالت در دو بررسی یکسان بود و یک نمونه تصادفی از حسابداران
برای هر تحقیق انتخاب شدند .آزمونهای آماری برای مقایسه پاسخها از  ۱۹۹۳با پاسخها در
 ۲۰۰۴مورداستفاده قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات مثبت و بااهمیتی در نگرش
حسابرسان نسبت به بازاریابی خدمات حسابرسي وجود دارد .نگرش منفی نسبت به جنبههای
مختلف تبلیغ به وضعیت خنثی (بیطرف) و مثبت تغییر کرد .قابلذکر است که بین دو دوره
زمانی تغییرات در استفاده از ابزارهای بازاریابی مختلف (مثل وب سایتها برای جذب صاحبکاران
جدید) رخداده است .همچنین محققین دریافتند که حسابرسان با سن کمتر از تبلیغات ،حمایت
مالی ،سمینارها و رسانههای الکترونیکی برای ترویج و افزایش آگاهی از نام خود استفاده میکنند.
لينگ و همکاران ( )۲۰۱۰در پژوهشي نگرش حسابداران نسبت به بازاریابی با استراتژی تبلیغ
را مورد مطالعه قراردادند .برای گسترش مقیاس نگرش حسابداران نسبت به تبلیغ از تحلیل
عاملي اكتشافي و برای اعتبار مدل مفهومی پژوهش خود از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کردند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد صاحبکاران به استفاده از خدمات حسابدارانی که بازاریابی و تبلیغ
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کردند ،گرایش قویتری دارند و احتماالً بیشتر تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،بیلبورد ،تلفن ،ایمیل
مستقیم ،روزنامهی تخصصی ،روزنامهی عمومی و اینترنت را مالحظه کردند.
هاي و كنچل ( )۲۰۱۰به پژوهشي تحت عنوان «اثر بازاریابی با استراتژی تبلیغ بر حقالزحمهی
حسابرسی» در نیوزلند پرداختند .آنها بهطور جداگانه اثر هر یک از شکلهای رقابت بازار بر
دستمزد حسابرسي را آزمون کردند .آنها دریافتند که تبلیغ همراه با افزایش در دستمزدها و بر
مبنای کیفیت اتفاق میافتد نه بر مبنای قیمت .همچنین دریافتند که رقابت در میان مؤسسههای
حسابرسي در حال افزایش است .بر این اساس پیشنهاد میکنند که احتماالً روابط پیچیدهتری در
میان بازاریابی ،تبلیغ ،جلبتوجه و دستمزدها وجود دارد که نیاز به انجام تحقیقهای بیشتری
است.
بروبرگ و همکاران ( )۲۰۱۳به پژوهش تحت عنوان «توازن بین حسابرسی و بازاریابی» در
سوئد پرداختند .تعداد نمونهی آماری  ۶۷۲حسابرس سوئدی بود .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که حسابرسان با نگرش مثبت نسبت به بازاریابی در مقایسه با آن دسته از حسابرسانی که
نگرش مثبت کمتری دارند ،زمان بیشتری را برای فعالیتهای بازاریابی صرف میکنند .همچنین
حسابرسانی که فعالیتهای بازاریابی را مهم در نظر میگیرند ،بهطور معناداری زمان بیشتری را
صرف فعالیتهای بازاریابی میکنند.
موزر و همکاران ( )۲۰۱۵به پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی طولی نگرش مشتریان به تبلیغات
حسابداری» پرداختند .محققین نگرشها و عقاید کنونی دربارهی تبلیغات حسابداری را بررسی
و آنها را با نگرشهایی که  ۱۰سال پیش بیان شدند ،مقایسه کردند .این مطالعه تکرار پیمایشی
است که در سال  ۲۰۰۴انجام شد و از همان پرسشنامه و جامعهی آماری برای مقایسهی
طولی پاسخها استفاده میکند .پاسخدهندگان سالهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۱۴تأیید کردند که تبلیغات
حسابداران اطالعات سودمندی را در اختیار عموم جامعه قرار میدهد و هر دو گروه نیز معتقد
بودند که بهتر است حسابداران تبلیغ کنند .به نظر میرسد که این مطالعه باور بسیاری از
حرفهایهای عرصهی بازاریابی را تأیید میکند که بازاریابی و تبلیغات بهوضوح جایگاهی را در
آیندهی خدمات حسابداری به خود اختصاص میدهد.
مشال و محفوز( )۲۰۱۶تأثیر تبلیغات حسابداران بر ارزش ادراکی دریافتکنندگان خدمات
حسابداری را مورد مطالعه قراردادند .نتایج نشان داد نگرش نسبت به تبلیغات حسابداران تأثیر
معناداری بر ارزش ادراکی دریافتکنندگان خدمات حسابداری دارد .نتایج نشان میدهد تغییری
معنادار در نگرش حسابداران به تبلیغات ،سوظن به تبلیغات را کاهش و ارزش ادراکی را افزایش
میدهد .این مطالعه همچنین نشاندهندهی تغییر در ابزارهای تبلیغات نسبت به دورههای
گذشته است و خواهان استفاده از حرفهایها در تبلیغات است .بهطورکلی محققین معتقدند
حرفههایی مانند حسابداری باید به تبلیغات و بازاریابی اهمیت دهند .در این صورت تبلیغات
میتواند مطمئنتر و معتبرتر باشد و بر این اساس دریافتکنندگان خدمات حسابداری واکنش
مثبتی به تبلیغات خواهند داشت.
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بروبرگ و همکاران ( )۲۰۱۸در تحقیقی با عنوان «هویتهای حرفهای و سازمانی حسابرسان و
تجاریسازی در مؤسسات حسابرسی» به بررسی این امر پرداختند که چگونه هویتهای حرفهای
و سازمانی حسابرسان با تجاریسازی در مؤسسات حسابرسی مرتبط است .بر این اساس ۳۷۴
پرسشنامه در میان اعضای انجمن حرفهای حسابداران ،حسابرسان و مشاوران حسابرسی در سوئد
توزیع گردید .یافتههای پژوهش نشان داد که هویتسازمانی حسابرسان با سه جنبه تجاریسازی
یعنی جهتگیری بازار ،جهتگیری مشتری و جهتگیری فرآیندهای شرکت رابطهی مثبت دارد.
برخالف استداللهایی که بر اساس ادبیات پیشین صورت گرفته است ،این مطالعه نشان داده
است که هویت حرفهای حسابرسان نیز بهطور مثبت با تجاریسازی ارتباط دارد.
مرانجوری ( )۱۳۹۹در پژوهشی با عنوان «شناسايي و رتبهبندي استراتژيهاي بازاريابي
در حرفهی حسابرسی» به شناسايي استراتژيهاي بازاريابي در حرفهی حسابرسی و رتبهبندي
استراتژيها بر اساس تكنيك آنتروپي پرداخت .بر اساس نتايج بهدستآمده ،هشت استراتژي
بهعنوان استراتژيهاي بازاريابي و نفوذ براي جذب صاحبکار در حرفهی حسابرسی شناسايي شد.
اين استراتژيها عبارتاند از :سياست قيمتگذاري كمتر از واقع خدمات حسابرسي (نرخشكني يا
سياست كاهش قيمت) ،ارائهی خدمات متنوع بيشتر از خدمات اطمينانبخشي ،ارائهی رزومهی
كاري به نهادهاي تصميمگيرنده ،جذب صاحبکار از طريق نفوذ در اعضاي هيئتمديره ،مديران
مجامع شركتهاي مادر ،هلدينگها ،جذب صاحبکار به دلیل وجـود منافع مشترك از طريق
آشنايي يا واسطهها ،انجام حسابرسي باکیفیت عالي بهقصد تداوم كار براي صاحبکاران فعلي و
جـذب صاحبکاران آتـي ،تعامل با صاحبکار (چشمپوشي از خطاها ،تعديل بندهاي گزارش)
بهمنظور تداوم كار و حفظ و جذب صاحبکار از طريق چرخش كار بين چند مؤسسهی حسابرسي.
مران جوری و همکاران( )۱۳۹۷در پژوهشی با عنوان «آزمون رفتار حسابرسان در برقراري
توازن بين وظايف ذاتي حسابرسي و فعاليتهاي بازاريابي» به این نتیجه رسیدند كه نگرش،
سطح اهميت ،رفتار فريبنده و سطوح حرفهاي بر توازن بين وظايف ذاتي حسابرسي و فعالیتهای
بازاريابي تأثیر دارد ولي جوان بودن حسابرسان بر توازن بين وظايف ذاتي حسابرسي و فعاليتهاي
بازاريابي تأثیر ندارد .آنان( )۱۳۹۷در پژوهشی دیگر تمایل به رفتار فریبنده و نگرش حسابرسان
نسبت به رویههای غیراخالقی بازاریابی را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد حسابرسانی
که تمایل به رفتار فریبنده بیشتری دارند نگرش آنها نسبت به استفاده از رویههای بازاریابی
غیراخالقی بیشتر است.
شجاع و همکاران ( )۱۳۹۷در پژوهشی نشان دادند که تمایل حسابرسان به فعالیت بازاریابی
تحت تأثیر دیدگاه آنها دربارهی اهمیت فعالیت بازاریابی ،اهمیت فعالیت حسابرسی ،قبول
داشتن فعالیت حسابرسی و رتبهی شغلی حسابرسان است.
 -3فرضیههای تحقيق
با توجه به مباني نظري و پيشينهی پژوهش ،فرضيههاي تحقيق به شرح زير میباشد:
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فرضيهی اول :نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به فعالیتهای بازاريابي مثبت است.
فرضیهی دوم :بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس جنسیت تفاوت
معناداری وجود دارد.
فرضیهی سوم :بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس تجربه حرفهاي
تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیهی چهارم :بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس موقعيت شغلي
تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیهی پنجم :بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس سن تفاوت
معناداری وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از دیدگاه هدف ،پژوهشي توصیفی محسوب میشود .چراکه هدف آن توصیف عینی
و واقعی چگونگی نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی است .از دید نتایج پژوهش،
كمي
در دامنهی پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .از نظر فرآیند اجرای پژوهش ،یک پژوهش ّ
بشمار میرود .زیرا قبل از جمعآوری دادههای پژوهش ،ماهیت متغیرها و دادهها مشخص است
و هدف از انجام پژوهش ،اندازهگیری متغیر موردنظر یا رابطهی علی دو یا چند متغیر است و به
گردآوری ،تحلیل و تفسیر دادهها بر اساس مشاهدهی آنچه در جامعه رخ میدهد ،میپردازد .از
دیدگاه منطق اجرا و زمان انجام پژوهش به ترتیب پژوهش استقرایی و مقطعی شمرده میشود.
چراکه بر اساس یافتههای حاصل از مشاهدات و استدالل از جزء به کل ،درصدد ارائهی الگو و
نظریه است و برای توصیف رفتار و نگرشهای افراد در یک جامعه در مقطعی مشخص از زمان
انجام میشود.
برای تدوین متون و ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانهای استفاده میشود .در بخش میدانی،
از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده ميگردد .بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالت
پیشینه (آماری) است که بهعنوان متغیرهای زمينهاي پژوهش در نظر گرفته میشود .باقیماندهی
پرسشنامه شامل سؤال از حسابرسان دربارهی نگرش آنها نسبت به فعالیتهای بازاریابی است.
ال مخالفم ( )۱تا کام ً
آزمونشوندگان به هر سؤال در طیف لیکرت  ۵گزینهای از کام ً
ال موافقم
( )۵پاسخ ميدهند .سؤاالت اوليه پرسشنامه براي درك نگرش حسابرسان نسبت به فعاليتهاي
بازاريابي از تحقيق بروبرگ و همكاران( )۲۰۱۳در قالب يك چکلیست انتخاب گرديد .با توجه
به متفاوت بودن شرايط محيطي و اقتصادي كشور ما و همچنین عدم مقرراتزدایی در بازاریابی
و تبلیغات در حرفهی حسابرسی در ایران ،برخي از سؤاالت چکلیست اوليه با استفاده از نظر
خبرگان و مصاحبهی عمیق ،اصالح شد .قبل از توزیع پرسشنامه بين اعضای نمونه ،ابتدا با ارسال
پرسشنامه براي تعدادي حسابرس باتجربه و اساتيد فن همچنين مصاحبه با آنها موارد موجود
در چکلیست از نظر قابلفهم و کافی بودن موردبررسی مجدد قرار گرفت .همچنین سؤاالت
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پرسشنامه با توجه به موضوع تحقيق تجزیهوتحلیل میشوند تا مشخص شود آيا بهخوبی از سوي
آزمونشوندگان درک و فهمیده میشود یا خیر .درنتیجه پرسشنامه موردنظر اصالح گرديده
در نهایت پرسشنامهی نهایی تکمیل و براي اعضاي نمونه ارسال شد .سؤاالت پرسشنامه شامل
موارد زير است -۱ :ارائهی رزومهی كاري به نهادهای تصمیمگیرنده  -۲سياست كاهش قيمت
 -۳افزايش تنوع خدمات حرفهاي  -۴جذب صاحبکار از طريق نفوذ در اعضاي هیئتمدیره،
مديران مجامع شرکتهای مادر -۵ ...،جذب صاحبکار به دليل وجود منافع مشترك از طريق
آشنايي يا واسطهها  -۶تعامل با صاحبکار(چشمپوشی از خطاها ،تعدیل بندهای گزارش)...،
بهمنظور تداوم كار  -۷انجام حسابرسي باکیفیت باال بهقصد تداوم كار براي صاحبکاران فعلي و
جذب صاحبکاران آتي  -۸حفظ و جذب صاحبکار از طريق چرخش كار بين چند مؤسسهی
حسابرسي.
در این تحقیق برای برآورد پارامترهای مدلهای موجود در تحقیق و تجزیهوتحلیل و استنباط
آماری ،از نرمافزار اس پي اس اس استفاده گردیده است.
جامعهی آماری تحقیق حاضر حسابداران رسمی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران است.
حسابداران رسمی شاغل انفرادی بهعنوان اعضای جامعهی آماری تحقیق در نظر گرفته نمیشوند.
زیرا اوالً) تعداد قابلتوجهی از آنها با موضوعات حسابرسی بخصوص موضوعات موردتحقیق،
كمتر سروكار دارند؛ ثانیاً) تعداد قابلتوجهی از آنان درواقع شاغل در حرفهی حسابرسی نیستند
یا چنانچه شاغل هستند دسترسی به آنان امکانپذیر نیست .با توجه به اینکه امکان کسب
نظرات تمام جامعهی آماری وجود ندارد و برخی از اعضای جامعهی آماری نیز اصوالً ممکن است
تمایلی به مشارکت در آزمون از خود نشان ندهند ،تحقیق با استفاده از نمونهگیری انجام میشود.
با استفاده از جدول مورگان حداقل نمونهی پژوهش حاضر  ۲۸۵نفر ميباشد .به دليل اینکه
جامعهی موردنظر بسيار پرمشغله هستند و به تكميل پرسشنامه تمايل چنداني ندارند ،لذا با در
نظر گرفتن درصدي براي عدم پاسخ براي دستیابی به تعداد نمونهی آماري ،تعداد پرسشنامهی
بيشتري توزيع گرديد .درنهایت با جمعآوری پرسشنامهها تعداد نمونهی نهايي پژوهش حاضر
 ۲۸۹نفر میباشد .ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه در جدول  ۱ارائهشده است .بهمنظور
تأمین روايي(اعتبار محتوايي) ابزار پرسشنامه ،بعد از تهيه چکلیست اوليه فعاليتهاي بازاريابي،
با توزيع آزمايشي تعدادي از پرسشنامه بهصورت محدود بين خبرگان و اساتید فن ،برخي نواقص و
اشكالهاي آن شناسايي و مورد بازبيني و تعديل قرار گرفت .بنابراین ،پرسشنامه از اعتبار محتوایی
برخوردار است .پایایی ابزار اندازهگیری یعنی اینکه ابزار اندازهگیری انتخابشده ،در صورت تکرار
اندازهگیری متغیرها در شرایط یکسان ،تا چه حد نتایج مشابهی را ارائه میکند .ضریب آلفای
کرونباخ ،یکی از متداولترین روشهای اندازهگیری اعتمادپذیری و یا پایایی پرسشنامهها است.
ضریب آلفای کرونباخ براي پرسشنامهی حاضر  ۷۲درصد است كه نشان میدهد سؤاالت از پايايي
قابلقبولي برخوردار است.
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جدول( )1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
فراوانی
شرح
متغیرها
۴۴
زن
جنسیت
۲۴۵
مرد
۷۳
 ۱۰و کمتر از  ۱۰سال
۱۴۵
 ۱۱تا  ۲۰سال
تجربهی حرفهای
۷۱
 ۲۱به باال
۳۲
سرپرست ارشد
۵۳
مدیر
موقعیت شغلی
۲۰۴
شریک
۳۴
زیر  ۳۵سال
۱۴۶
بین  ۳۶تا  ۴۵سال
سن
۸۶
بین  ۴۶تا  ۵۵سال
۲۳
باالی  ۵۵سال

درصد
۱۵/۲
۸۴/۸
۲۵/۲
۵۰/۲
۲۴/۶
۱۱/۱
۱۸/۳
۷۰/۶
۱۱/۸
۵۰/۵
۲۹/۸
۷/۹

 -5آمار توصیفی
براي آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا آمار توصيفي سؤاالت تحقيق در جدول ۲ارائه و سپس
فرضيههاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت.
جدول( )۲آمار توصيفي فعالیتهای بازاريابي در حرفهی حسابرسی
متغیرها
ارائهی رزومهی كاري به نهادهای
تصمیمگیرنده
سياست كاهش قيمت

افزايش تنوع خدمات حرفهاي

جذب صاحبکار از طريق نفوذ در اعضاي
هیئتمدیره ،مديران مجامع شرکتهای مادر...،

جذب صاحبکار به دليل وجود منافع مشترك
از طريق آشنايي يا واسطهها
تعامل با صاحبکار (چشمپوشی از خطاها)...،
بهمنظور تداوم كار

انحراف
میانگین ميانه
معیار

كشيدگي چولگي

۳/۸۲

۴/۰

۰/۷۰۷

۱/۷۹۴

-۰/۸۶۲

۲/۵۱

۲/۰

۱/۱۲۵

-۰/۹۰۵

۰/۲۲۰

۲/۸۷

۳/۰

۱/۱۹۱

-۱/۱۲۰

-۰/۸۶

۲/۶۳

۲/۰

۱/۱۵۰

-۱/۱۳۵

۰/۱۷۴

۲/۴۶

۲/۰

۱/۲۱۰

-۱/۲۰۶

۰/۲۸۹

۳/۴۶

۴/۰
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انجام حسابرسي باکیفیت باال بهقصد
تداوم كار براي صاحبکاران فعلي و جذب
صاحبکاران آتی

حفظ و جذب صاحبکار از طريق چرخش كار
بين چند مؤسسهی حسابرسي

۴/۴۷

۵/۰

۰/۶۷۲

۴/۹۳

-۱/۵۰۶

۳/۴۲

۴/۰

۱/۷

۰/۹۴

-۰/۶۱۸

ش مربوط به بند
نتایج جدول  ۲نشان میدهد :مقدار میانگین پاسخهای دادهشده به پرس 
شمارهی ( ۷انجام حسابرسي باکیفیت باال بهقصد تداوم كار براي صاحبکاران فعلي و جذب
صاحبکاران آتي) دارای باالترین میانگین است (برابر با  .)۴/۴۷پایینترین میانگین نیز مربوط به
ش بند شمارهی ( ۶تعامل با صاحبکار(چشمپوشی از خطاها )... ،بهمنظور تداوم كار) است
پرس 
ش بند ( ۷انجام حسابرسي
(برابر با  .)۲/۴۶این در حالی است که باالترین رقم میانه ،مربوط به پرس 
باکیفیت باال بهقصد تداوم كار براي صاحبکاران فعلي و جذب صاحبکاران آتي) و برابر  ۵است.
ش مربوط به بندهاي شمارهی ( ۲سياست كاهش قيمت)،
کمترین مقدار میانه نیز متعلق به پرس 
بند ( ۵جذب صاحبکار به دليل وجود منافع مشترك از طريق آشنايي يا واسطهها) و بند ۶
(تعامل با صاحبکار (چشمپوشی از خطاها )...،بهمنظور تداوم كار) و برابر  ۲میباشد .بیشترین
ش مربوط به بند شمارهی ( ۶تعامل با صاحبکار (چشمپوشی از
انحراف معیار ،متعلق به پرس 
خطاها )...،بهمنظور تداوم كار) است و کمترین مقدار انحراف معیار نیز متعلق به پرسش مربوط به
بند شمارهی ( ۷انجام حسابرسي باکیفیت باال بهقصد تداوم كار براي صاحبکاران فعلي و جذب
صاحبکاران آتي) است.
 -6یافتههای پژوهش
در فرضیهی اول بيان شد كه نگرش حسابرسان نسبت به فعاليتهاي بازاريابي مثبت است .با
ی تک نمونهاي كه يك آزمون پارامتريك
توجه به نرمال بودن توزيع جامعهی آماري از آزمون ت 
است ،برای استنباط فرضیهی اول استفاده میکنیم.

فاصلهی اطمینان %۹۵
از تفاوتها
حد پایین
حد باال
۰/۲۷۶۰

۰/۱۳۵۷

جدول( ) ۳نتايج آزمون فرضیهی اول
مقدار آزمون = ۳
سطح
اختالف
میانگین معناداری
۰/۲۰۵

۰/۰

درجه
آزادی

t

۲۸۸

۵/۷۷۴

نگرش به
فعالیتهای
بازاريابي

همانگونه که در جدول  ۳مشاهده میشود چون سطح معناداری آزمون  ۰/۰و کمتر از ۰/۵
است و میانگین محاسبهشده ( ،)۳/۲۰۵از میانگین ممتنع ( ،)۳بیشتر است (.)۳ >µ :H۱
ازاینرو فرضیهی صفر رد میشود و فرضیهی تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد؛ بهعبارتدیگر
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نگرش حسابرسان ايراني نسبت به فعاليتهاي بازاريابي مثبت است .لذا فرضیهی اول مورد تأیید
قرار ميگيرد.
در فرضیهی دوم بيان شد كه بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس
جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد .به منظور آزمون این فرضیه و با توجه به نرمال بودن توزیع
جامعهی آماری ،از آزمون پارامتریک  tدو گروه مستقل استفاده گردید.
اولین مرحله در تفسیر نتایج آزمون  tبا دو نمونهی مستقل ،بیان برابری یا عدم برابری واریانس
نمرات در بین دو گروه مورد بررسی است .آزمونی که برای این منظور بهکار میرود ،آزمون لون
است .در این آزمون ابتدا روی نمرات هر دو گروه تبدیلی بهصورت انجام میگیرد و به این طریق
دادههای جدیدی برای هر یک از دو گروه محاسبه میشود .پسازآن ،روی این دادههای جدید
آزمون  tصورت میگیرد .درواقع ،دادههای جدید مربوط به هر گروه ،بیانگر پراکندگی نمرات در
آن گروه است .اجرای آزمون  tروی این دو دسته از نمرات جدید به ما میگوید که آیا نمرات از
پراکندگی یکسانی در دو گروه برخوردارند یا خیر .همانگونه که در جدول  ۴مشاهده میشود ،به
دلیلی عدم معناداری آزمون لون ( )۰/۶۳۲با سطح خطای  ،۰/۴۲۷از نتایج مربوط به ردیف اول
جدول برای تفسیر نتایج آزمون  tبا دو نمونهی مستقل استفاده میکنیم.
جدول ( )4بررسی تفاوت بین جنسیت حسابرسان در نگرش نسبت به فعالیتهای بازاریابی
آزمون برای
برابری
واریانسها

سطح
فراوانی
معناداری
فرض
برابری ۰/۶۳۲
نگرش به واریانس
فعالیتهای
بازاریابی فرض
نابرابری
واریانس

۰/۴۲۷

آزمون  tبرای برابری میانگینها
T

خطای  ۰/۹۵فاصلهی
سطح
درجه معناداری تفاوت استاندارد اطمینان تفاوت
میانگین
آزادی
 ۲دنباله
تفاوت کمتر بیشتر

۲۸۷ -۱/۲۹

۰/۹۳۲۱۱ -۰/۲۹۷۴۳۲ ۰/۹۹۲۳ -۰/۱۰۲۱۱۰ ۰/۳۰۴

۰/۱۱۰۹۱۲ -۰/۳۱۵۱۳۳ ۰/۱۰۶۳۵ -۰/۱۰۲۱۱۰ ۰/۳۴۱ ۵۶/۳۷۷ -۰/۹۶۰

مرحلهی دوم ،تفسیر نتیجهی آزمون  tبا دو نمونهی مستقل در خصوص تفاوت نسبت به نگرش
حسابرسان به فعالیتهای بازاریابی در بین دو گروه حسابرسان زن و حسابرسان مرد است .برای
این تفسیر ،نتایج آزمون  t = -۱/۲۹( tو  ) Sig =۰/۳۰۴گویای آن است که تفاوت معناداری
بین نگرش حسابرسان زن و نگرش حسابرسان مرد با یکدیگر وجود ندارد و این دو گروه با سطح
معنادار  ۹۵درصد نگرششان نسبت به فعالیتهای بازاریابی مشابه است .عالوه بر این ،همانگونه
که از ستونهای آخر جدول  ۴مالحظه میشود ،اختالف میانگین در سطح اطمینان  ۹۵درصد
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در دو طرف صفر قرار دارد .این نتیجه نشان میدهد تفاوت معنادار بین نگرش حسابرسان زن و
نگرش حسابرسان مرد درباره فعالیتهای بازاریابی وجود ندارد.
جدول ( )5نتايج آزمون فرضیهی سوم تا پنجم تحليل واريانس()ANOVA

تجربهی
حرفهاي
موقعيت
شغلي
سن

مجموع
مربعات

درجهی
آزادی

درونگروهی

۱۰۲/۷۹۷

۲۸۵

۰/۳۵۹

بین گروهی

۱/۸۶۰

۲

۰/۹۳۰

بین گروهی
کل

۳/۱۶

۱۰۵/۸۱۳

۳

۲۸۸

درونگروهی

۱۰۳/۹۵۳

۲۸۶

بین گروهی

۳/۹۶۷

۳

کل

درونگروهی
کل

۱۰۵/۸۱۲
۱۰۱/۸۴۶

۱۰۵/۸۱۲

۲۸۸
۲۸۵
۲۸۸

میانگین

آماره

۱/۵۰۸

۴/۱۹۶

۰/۳۶۳

۱/۳۲۲
۰/۳۵۷

۲/۵۵۸

۳/۷۰

سطح
معناداری
۰/۱۶

۰/۷۹

۰/۱۲

در فرضیهی سوم بيان شد كه بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس
تجربهی حرفهاي تفاوت معناداری وجود دارد .در اين فرضيه حسابرسان بر اساس تجربهی حرفهاي
به سهطبقه تجربهی كم ،مياني و باال طبقهبندی شدند .بهمنظور آزمون این فرضیه ،از آزمون
 ANOVAاستفاده گردید .نتایج جدول  ۵نشان میدهد که سطح معناداری كمتر از  ۰/۵بوده،
درنتیجه فرض صفر رد شده و فرض يك تأیید میگردد .این بدان معنی است که تفاوت معناداری
بین نگرش حسابرسان برحسب تجربه حرفهاي آنها وجود دارد .بهعبارتیدیگر نگرش حسابرسان
کمتجربه ،مياني و باال در مورد فعاليتهاي بازاريابي متفاوت است .همچنين نتايج نشان داد كه
نگرش حسابرسان کمتجربه نسبت به فعاليتهاي بازاريابي نسبت به گروههاي ديگر مثبتتر است.
در فرضیهی چهارم بيان شد كه بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس
موقعيت شغلي تفاوت معناداری وجود دارد .در اين فرضيه حسابرسان بر اساس موقعيت شغلي
يعني سرپرست ارشد ،مدير و شريك طبقهبندی شدند .نتایج جدول  ۵نشان میدهد که سطح
معناداری بيشتر از  ۰/۵بوده ،درنتیجه فرض صفر تأییدشده و فرض يك رد ميگردد .این بدان
معنی است که تفاوت معناداری بین نگرش حسابرسان برحسب موقعيت شغلي آنها وجود ندارد.
بهعبارتیدیگر نگرش حسابرسان نسبت به فعاليتهاي بازاريابي در موقعيت شغلي سرپرست
ارشد ،مدير و شريك با يكديگر متفاوت نيست.
در فرضیهی پنجم بيان شد كه بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی بر اساس
سن تفاوت معناداری وجود دارد .بهمنظور آزمون این فرضیه ،از آزمون آناليز واريانس استفاده
گردید .نتایج جدول  ۵نشان میدهد که سطح معناداری كمتر از  ۰/۵بوده ،درنتیجه فرض صفر رد
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شده و فرض يك تأیید میگردد .این بدان معنی است که تفاوت معناداری بین نگرش حسابرسان
نسبت به فعاليتهاي بازاريابي برحسب سن آنها وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که نگرش
حسابرسان باسن پایین نسبت به فعالیتهای بازاریابی نسبت به حسابرسان باسنهای باالتر
مثبتتر است.
 -7نتيجهگيري و پیشنهادها
سازمان حسابرسی در سال  ۱۳۶۶بهعنوان نهاد دولتی و تنها سازمان جهت انجام حسابرسی
تأسیس شد لیکن در سال  ۱۳۸۰با تشکیل جامعهی حسابداران رسمی ،به شرکتهای خصوصی
نیز مجوز ورود به بازار حسابرسی داده شد .بهتدریج باگذشت زمان و افزایش حضور مؤسسات
حسابرسی متعدد ،رقابت در بازار حسابرسی افزایش یافت .این در حالی است که حسابرسان با یک
موقعیت متضاد مواجهاند؛ زیرا از یکسو آیینرفتار حرفهای ،حسابرسان را به دلیل رعایت استقالل
حرفهای و کیفیت حسابرسی از تعامل و ارتباط نزدیک با صاحبکار منع مینماید و از سوی دیگر
محیط کسبوکار برای خدمات حرفهای ،در حال تغییر بوده و رقابت شدید در این صنعت آنها
را به سمت بازاریابی و مشتری مداری سوق میدهد .با توجه به مطالب فوق ،در مطالعهی حاضر
نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به فعالیتهای بازاریابی با در نظرگرفتن متغیرهایی چون موقعیت
شغلی ،تجربهی حرفهای ،جنسیت و سن مورد آزمون قرار گرفت .نتیجهی فرضیهی اول نشان داد
که نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به فعالیتهای بازاریابی مثبت است .نتیجهی این فرضیه با
یافتههای تحقیق کلو و همکاران (،)۲۰۰۹تانگ و همکاران ( ،)۲۰۰۲بروبرگ و همکاران ()۲۰۱۳
و موزر و همکاران( )۲۰۱۵مطابقت دارد ولی مغایر با یافتههای دارلینگ ( )۱۹۹۷و الینگسون
و همکاران ( )۲۰۰۱است .نتایج فرضیهی دوم نشان میدهد که تفاوت معناداری در نگرش
حسابرسان زن و نگرش حسابرسان مرد نسبت به فعالیتهای بازاریابی وجود ندارد .از آنجایی که
مردان و زنان در پاسخ به مجموعهی مشابهی از شرایط ،واکنشهای متفاوتی دارند فرض میشود
که مردان و زنان مجموعهای متفاوت از ارزشها را در محیط کار به همراه دارند .دیدگاه مردان
پیروزی و موفقیت در رقابت است و تمایل بیشتری نسبت به زنان دارند برای نیل به موفقیت
در رقابت ،قوانین را زیر پا بگذارند .لذا انتظار داشتیم که تفاوت معناداری در نگرش حسابرسان
مرد نسبت به حسابرسان زن در مورد فعالیتهای بازاریابی وجود داشته باشد ولی نتایج تحقیق
نشان میدهد که تفاوت در نگرش حسابرسان زن و مرد در مورد فعالیتهای بازاریابی وجود ندارد.
نتایج فرضیهی چهارم تحقیق هم نشان میدهد که تفاوت معناداری در نگرش حسابرسان بر
اساس موقعیت شغلی(سرپرست ارشد ،مدیر و شریک) در مورد فعالیتهای بازاریابی وجود ندارد.
بهعبارتیدیگر در سطوح حرفهای متفاوت نگرش حسابرسان نسبت به بازاریابی فرق نمیکند .در
فرضیههای سوم و پنجم نتایج نشان میدهد نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی
بر اساس تجربهی حرفهای و سن تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج این فرضیهها همسو با
نتایج تحقیق بروبرگ و همکاران ( )۲۰۱۳و هیچمیدت ( )۲۰۰۲است .نتایج نشان میدهد که
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حسابرسان جوان بر این باورند که یک تصویر حرفهای خوب میتواند با استفاده مناسب از بازاریابی
برقرار و حفظ شود .به عبارتی حسابرسان جوان فعالیتهای بازاریابیای را مهم میپندارند که
میتواند به آنها در جذب صاحبکار کمک کند .با توجه به اینکه تمرکز زیاد حسابرسان به
فعالیتهای بازاریابی و جذب صاحبکار بیشتر ،این احتمال را میدهد که تهدیدی بر استقالل
حسابرس باشد ،لذا به تدوینکنندگان مقررات بازار حسابرسی ازجمله سازمان حسابرسی و
جامعهی حسابداران رسمی پیشنهاد میشود تا با تشکیل کمیتههایی جهت بررسی دقیق عملکرد
حسابرسان جهت اطمینان از حفظ استقالل و کیفیت عملیات حسابرسی در راستای کاهش اثرات
سوء این پدیده گام بردارند .جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
 -۱بررسی تأثیر نگرش حسابرسان نسبت به تبلیغات و بازاریابی بر کیفیت حسابرسی مؤسسات
حسابرسی بخش خصوصی
 -۲بررسی تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی
 -۳بررسی تأثیر نگرش حسابرسان نسبت به تبلیغات و بازاریابی بر میزان درآمد مؤسسات
حسابرسی
 -۴بررسی تأثیر ویژگیهای اخالق فردی و سازمانی حسابرسان بر نگرش آنها نسبت به
فعالیتهای بازاریابی
منابع
بني مهد ،بهمن .)۱۳۹۰( .بررسي عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس ،فصلنامه
بورس اوراق بهادار.83-۵۹ ،۴)۱۳( ،
شجاع ،نفیسه ،بنیمهد ،بهمن ،وکیلیفرد ،حمیدرضا .)۱۳۹۷( .بررسی دیدگاه حسابرسان
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Abstract
Women auditors have an important role in identifying and preventing opportunistic behaviors
of managers, strengthening the transparency of the information environment and the quality of
financial reporting due to being risk-averse and having high ethical principles, as well as the
high risk of litigation with more effort and diligence in conducting audits. They prevent the
accumulation of negative information and news, which can ultimately control the risk of future
stock price falls. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of the gender
of the partner of the auditing firm on the risk of future fall of the company›s stock price. To test
the research hypothesis, the financial information of the companies listed on the Tehran Stock
Exchange between 2014 and 2019 and for the final sample consisting of ۱۵۵ companies was
selected. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis and
control of fixed effects at the industry and year level were used to test the research hypotheses.
The research findings indicate that the gender of the auditing firm›s partner has a negative effect
on the risk of future fall of the company›s stock price. Based on the findings, shareholders and
other voters in the annual general corporation of companies to reduce the risk of falling stock
prices in the future, choose auditing firms that have a female partner. This research, in addition
to expanding the limited theoretical foundations in the field of gender of the auditing firm
partner by monitoring risk reduction, provides sustainable growth for the company.
Key Words: Gender, auditor partner, future stock price crash risk, negative information and
news.
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چکیده
زنان حسابرس به دلیل ریسکگریز بودن و داشتن اصول اخالقی باال و همچنین ریسک باالی دادرسی با تالش
و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی ،نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران،
تقویت شفافیت محیط اطالعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند و مانع تجمیع تودهای از اطالعات و اخبار منفی
میشوند که درنهایت میتواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کنترل کند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر
جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است .برای آزمون فرضیهی پژوهش
از اطالعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۸و برای نمونهی
نهایی متشکل از  ۱۵۵شرکت انتخاب گردید .پساز اندازهگیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی
ی پژوهش استفاده شده است.
چند متغیره و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال ،برای آزمون فرضیهها 
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکت تأثیر منفی دارد .بر اساس یافتهها ،سهامداران و سایر رأی دهندگان در مجمع عمومی سالیانهی شرکتها
بهمنظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده ،مؤسسات حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب
کنند .این پژوهش عالوه بر گسترش مبانی نظری محدود موجود درزمینهی جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی با
نظارت بر کاهش ریسک ،رشد پایدار را برای شرکت فراهم میآورد.
واژههای کلیدی :جنسیت ،شریک حسابرس ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام ،اطالعات و اخبار منفی.
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین مسائل اثباتشده در بازارهای مالی پس از رسواییهای مالی شرکتهای بزرگ
در دهههای اخیر ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها است که باعث آسیب بزرگ به عملیات
اجتماعی و اقتصادی که تحت تأثیر ثبات مالی است وارد میشود (مرادزاده فرد۱۳۹۹ ،؛ ژائو و
هانگ .)۲۰۱۹،با توجه به اهمیتی که سرمایهگذاران برای بازده سهام خود قائل هستند ،پدیده
سقوط قیمت سهام منجر به کاهش شدید بازده سهام میشود (فروغی ،ساکیانی .)۱۳۹۶ ،سقوط
قیمت سهام شرکت به پدیدهای اشاره دارد که در آن قیمت سهام به دلیل اطالعات و اخبار منفی
و ناخوشایند انباشتهشده بیشازحد توسط مدیران ،بهصورت ناگهانی و یکباره در بازار سرمایه
افشاء میشود (پارک ،جانگ )۲۰۱۷ ،و بهعنوان پدیدهای مترادف با چولگی منفی در بازده سهام
تعریف میشود (هاتن و همکاران .)۲۰۰۹ ،از نظر مفهومی ،ریسک سقوط قیمت سهام ،بر این
استدالل استوار است كه مدیران تمایل دارند از افشاء اطالعات و اخبار منفی برای مدت طوالنی
خودداری كنند و اجازه دهند اطالعات و اخبار منفی ذخیره شوند .اگر مدیران با موفقیت مانع
از ورود اطالعات و اخبار منفی به بازار سهام شوند ،توزیع بازده سهام نامتقارن میشود .وقتی
رویدادهای منفی آستانهای رخ میدهد ،بالفاصله اثر آن در بازار آشکار میشود و منجر به افت
زیاد قیمت سهام میشود (فروغی ،ساکیانی۱۳۹۶ ،؛ حبیب و همکاران.)۲۰۱۸ ،
سقوط قیمت سهام نهتنها باعث از بین رفتن سریع ثروت سرمایهگذاران و سهامداران شده
بلکه باعث کاهش اشتیاق سرمایهگذاری آنها نیز میشود و توسعهی پایدار و سالمت اقتصاد
واقعی را نیز به خطر میاندازد .تحقیقات زیادی ،عوامل تعیینکنندهی ریسک سقوط قیمت
سهام را بررسی کردند و این نظر را قبول میکنند که وقتی شرکتها گزارش مالی مبهمتر و
فضای اطالعاتی شفافیت کمتری دارند ،ریسک افزایش مییابد .زیرا این عوامل منجر به احتکار
اطالعات و اخبار منفی میشود (هاتن و همکاران .)۲۰۰۹ ،هاتن و همکاران ( )۲۰۰۹رابطهی
بین شفافیت گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام را بررسی كردند و دریافتند كه شركتهایی
که محیط اطالعاتی آنها از شفافیت برخوردار نیست بیشتر در معرض سقوط قیمت سهام قرار
دارند .از منظر حاکمیت شرکتی تحقیقات قبلی نشان میدهد که حاکمیت شرکتی قوی میتواند
خطر سقوط را کاهش دهد (آندرئو و همکاران .)۲۰۱۷ ،از آنجاکه مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
تأثیر بسزایی در افشاء مالی و کیفیت گزارشگری دارند (الرکر و همکاران۲۰۰۷ ،؛ بی دارد و
همکاران۲۰۰۴ ،؛ زی و همکاران )۲۰۰۳ ،حسابرس مستقل بهعنوان یکی از ويژگیهای مکانیسم
نظارت خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی در جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران
در انباشت اطالعات و اخبار منفی دارند (هارپر و همکاران.)۲۰۲۰ ،
حسابرسان مستقل بهعنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی در
اعتباردهی به گزارشها و فعالیتهای هیئتمدیره دارند (فنگ و همکاران۲۰۰۹ ،؛ لی و همکاران،
۲۰۱۹؛ هارپر و همکاران .)۲۰۲۰ ،حسابرسان بهعنوان اعتباردهندگان به اطالعات مالی ،میتوانند
ریسک سقوط قیمت سهام را از طریق کاهش هزینههای نمایندگی ،کاهش رفتارهای فرصتطلبانه
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توسط مدیران ،ارتقای تصمیمات عملیاتی و کاهش تضاد منافع تعدیل نمایند (نصیر زاده و همکاران،
 .)۱۳۹۸حسابرسان به دلیل شکایت و دادخواهی علیه آنان و شرکای مؤسسهی حسابرسی توسط
سهامداران یا سایر ذینفعان ،تالش بیشتری برای شناسایی رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران
بهمنظور کسب مزایای پولی و غیرپولی انجام میدهند تا از این طریق با دوری از شکایت علیه آنان و
همچنین کاهش ریسک دادرسی ،از سقوط قیمت سهام که باعث از دست رفتن سرمایهی سهامداران
و سایر ذینفعان میشود ،جلوگیری کند (کیم ،ژانگ.)۲۰۱۶ ،
جنسن و مکلینگ ( )۱۹۷۶و واتس و زیمرمن ( )۱۹۹۰بیان میکنند :حسابرس مستقل بهعنوان
یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی وظیفهی مهمی در خصوص اطمینان در ارائهی کیفیت
گزارشگری مالی و شفافیت در ارائهی اطالعات ارائهشده توسط مدیران بهمنظور کاهش مشکالت
نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی بر عهده دارد .همچنین پردازش و قضاوتهای انجامشده
در خصوص گزارش و فعالیتهای هیئتمدیره بر اساس جنسیت حسابرسان متفاوت است و
بیان نمودند که انجام حسابرسی توسط زنان عالوه بر بهبود شفافیت باعث کاهش رفتارهای
فرصتطلبانهی مدیران میشود (لی و همکاران۲۰۱۹ ،؛ ایتتونین و همکاران. )۲۰۱۳ ،
مطالعات پیشین (برناردی و آرنولد۱۹۹۷ ،؛ شوبرت۲۰۰۶ ،؛ هاس و سولبرگ۲۰۰۶ ،؛ گلد و
همکاران )۲۰۰۹ ،نشان دادند که زنان در مقایسه با مردان نسبت به مسئولیتهای خود انتظارات
بیشتری دارند و از ریسکپذیری اجتناب میکنند درنتیجه بهمنظور جلوگیری از دادخواهی و
شکایت علیه آنان ،تالش و زمان بیشتری را برای جمعآوری و رسیدگی به شواهد صرف میکنند
که درنهایت باعث بهبود در ارزش اطالعات حسابداری میشود.
شرکای حسابرسی زن رسیدگیهای خود را باکیفیت باالتر برای حمایت سرمایهگذاران انجام
میدهند ،بنابراین حسابرسان زن بهطور اخالقی از منافع سرمایهگذاران محافظت میکنند و
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط شریک حسابرس زن ،سیگنالهایی را در قالب اطالعات
مثبت برای حمایت از منافع سرمایهگذاران فراهم میآورد (کائو و همکاران۲۰۱۶ ،؛ پنگابان.)۲۰۲۰ ،
ژانگ و همکاران ( )۲۰۱۷دریافتند که حمایت از سرمایهگذاران از سقوط قیمت سهام جلوگیری
میکند ،زیرا مانع از تقلب و پنهان کردن اطالعات و اخبار منفی توسط مدیران میشود .با توجه به
استداللهای باال ،انتظار میرود وجود حسابرس زن بهعنوان شریک مؤسسهی حسابرسی ،به دلیل
در نظر گرفتن منافع سهامداران ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام در یک شرکت را کاهش دهد .در
این پژوهش سعی بر آن است که تأثیر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی
قیمت سهام مورد بررسی قرار گیرد .تحقیق حاضر در پی یافتن شواهد تجربی جهت پاسخ به این
سؤال اصلی تحقیق است که آیا جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت
سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟ این مطالعه
به چند روش مشخص ،کمککنندهی ادبیات مرتبط با جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی و
ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است .اول اینکه ،پژوهش حاضر از این حیث دارای اهمیت
است که ادامهدهندهی پژوهشهای محدود در مورد جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی (بیگی،
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بخشینژاد )۱۳۹۶ ،در ایران میباشد و ازاینرو ،تکمیلکنندهی مطالعات قبلی در مورد جنسیت
شریک مؤسسهی حسابرسی است و منجر به گسترش ادبیات در ارتبـاط بـا تنـوع جنسيتي ،اخالق
و رفتار زنان در حسابرسی در کشورهای درحالتوسعه ازجمله بازار سرمایهی نوظهور ایران میشود.
دوم اينكه ،با توجه به تفاوت قـوانين و سـاختار محيطـي كشـور ايـران نسبت به ساير كشورها
ی گذشته ،نتايج پژوهش ميتواند موجب
و افزایش حضور زنـان در حرفهی حسابرسی طي ده ه 
گسترش مباني نظري پژوهشهـاي گذشـته شود .سوم اینکه ،پژوهشهای گذشته به بررسی تأثیر
جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی تعدیلشده (کارجاالینن و همکاران،
 ،)۲۰۱۸مدیریت سود (نخیلی و همکاران ،)۲۰۲۱ ،کیفیت حسابداری (رونی ،)۲۰۲۱ ،کیفیت
اقالم تعهدی (سوپریانتو۲۰۲۰ ،؛ ایتتونین و همکاران،)۲۰۱۳ ،کیفیت حسابرسی (لی و همکاران،
 )۲۰۱۹پرداختند اما تاکنون پژوهشی به بررسی جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک
سقوط آتی قیمت سهام نپرداخته است .چهارم اینکه ،نتایج پژوهش نشاندهنده این موضوع است
که وجود شریک حسابرس زن در فرآیند حسابرسی تا چه اندازه میتواند موجب تقویت حاکمیت
شرکتی در حل مشکالت نمایندگی و حمایت بهتر از سهامداران و درنهایت ایجاد ارزش در شرکت
گردد .پنجم اینکه ،مطالعهی حاضر به ادبیات رو به رشدی که عوامل تعیینکنندهی ریسک سقوط
آتی قیمت سهام شرکتها را بررسی میکند ،میافزاید .این موضوع بهعنوان یک دستاورد علمی
میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه ،تدوینکنندگان
استانداردهای حسابداری و سایر استفادهکنندگان اطالعات حسابداری قرار دهد .درنهایت ،نتایج این
پژوهش میتواند ایدههای جدیدی را برای انجام پژوهشهای آتی در حوزه تأثیر جنسیت شریک
مؤسسات حسابرسی بر برونداد مالی شرکتها پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و فرضیهی پژوهش
 -2-1ریسک سقوط قیمت سهام
ریسک سقوط قیمت سهام به معنای کاهش ناگهانی قیمت سهام در بازار سرمایه است و بهعنوان
یکی از انواع ریسکهای مرتبط با سهامداران ،زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهام از نظر آنها دارای
حباب و غیرواقعی باشد (حیدرزاده هنزائی ،حسین زاده ظروفچی .)۱۳۹۸ ،حباب در قیمت سهام از
اختالف بین ارزش بنیادی سهام شرکت و ارزش بازار تعیینشده در بازار سهام شرکت ایجاد میشود
که ناشی از مدیریت اطالعات محرمانه و خصوصی توسط مدیران است .وقتی مدیران تصمیم میگیرند
اطالعات و اخبار منفی شرکت را پنهان کنند این اطالعات و اخبار منفی انباشتهشده و هنگامیکه
اطالعات و خبر منفی به نقطه اوج خود میرسد نگهداری آن برای مدت زمان بیشتر به دلیل پرهزینهتر
بودن آن غیرممکن است .درنتیجه اطالعات و اخبار منفی یکباره وارد بازار سرمایه و منجر به ترکیدن
ب قیمت سهام و سقوط قیمت سهام میشود (ولیان و همکاران۲۰۲۱ ،؛ مظاهری سیچانی و
حبا 
محمدی خشویی .)۱۳۹۹ ،ازاینرو هاتن و همکاران ( )۲۰۰۹ریسک سقوط قیمت سهام را بهعنوان یک
تغییر منفی بزرگ و غیرمنتظره در قیمت سهام بدون رویداد مهم اقتصادی تعریف کرده است .مطابق
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با تئوری نمایندگی ،احتکار اطالعات و اخبار منفی ناشی از مشکالت نمایندگی است و منجر به عدم
تقارن اطالعات و ریسک سقوط آتی قیمت سهام میشود (جین ،مایرز .)۲۰۰۶ ،از نظر مفهومی ،ریسک
سقوط قیمت سهام ،بر این استدالل استوار است كه مدیران فرصتطلب بهمنظور کسب پاداش بیشتر
تمایل دارند از افشاء اطالعات و اخبار منفی برای مدت طوالنی خودداری كنند و اجازه دهند خبرهای
منفی ذخیره شوند (کوتاری و همکاران.)۲۰۰۹ ،
 -2-2جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام
مطالعات قبلی نشان دادند حاکمیت شرکتی قوی میتواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکتها را کنترل کند (آندرئو و همکاران .)۲۰۱۷ ،حسابرسان مستقل بهعنوان یکی مؤلفههای
نظارتی خارجی مکانیسم حاکمیت شرکتی تواناییها و فرصتهای مدیران را برای نگهداری و
عدم افشاء اطالعات و اخبار منفی محدود کرده و بر ریسک سقوط سهام تأثیرگذار است (هارپر
و همکاران.)۲۰۲۰ ،
اوالً) جنسیت شریک حسابرس با بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش
ریسک سقوط قیمت سهام شرکت میشود .بهطوریکه شواهد نشان میدهد زنان به دلیل ریسک
گریز بودن تالش و دقت بیشتری از خود نشان میدهند و آنها را به درجه باالتری از مسئولیت
پاسخ میدهند (آدامز ،فریرا .)۲۰۰۹ ،درنتیجه باید انتظار کیفیت باالتری از حسابرسی را همراه
با افزایش کیفیت اقالم تعهدی را در پی داشت (ایتتونین ،واهاما۲۰۱۳ ،؛ لی و همکاران۲۰۱۹ ،؛
سوپریانتو و همکاران .)۲۰۲۰ ،همچنین ،مایرز -لویوند ،استرنتال ( )۱۹۹۱بیان میکند حسابرسان
زن نسبت به حسابرسان مرد در تجزیهوتحلیل اطالعات موجود و تصمیمگیری هوشیارتر هستند،
درنتیجه این اقدام آنها باعث افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات مالی میشود .آدامز و
همکاران ( )۲۰۱۰استدالل میکند که حسابرس زن نسبت به مرد دارای تفکر مستقلی است و از آن
جا که این ویژگیها برای یک سازوکار نظارتی مهم است درنتیجه داشتن یک شریک حسابرسی زن
میتواند کیفیت کار تیم حسابرسی را تقویت کند .عالوه بر این،اسچوبرت ( )۲۰۰۶بیان میکند زنان
به دلیل ریسک گریز بودن رفتارهای کمخطرتری را درزمینهی مالی از خود نشان میدهند و مانع
کاهش کیفیت اطالعات مالی میشوند .تفاوت در رفتار ریسک گریزی ممکن است حاکی از آن باشد
که یک شریک حسابرسی زن میتواند بهطور ذاتی گروه را تشویق کند که از روشهای گزارشگری
محافظهکارانهتری در انجام رسیدگی و قضاوتهای حسابرسی با ریسک کمتری انجام دهند.
ضمن اینکه چانگ و مونرو ( )۲۰۰۱دریافتند حسابرسان زن در مقایسه با حسابرسان مرد اطالعات
واحد مورد رسیدگی را بهطور دقیق مورد حسابرسی قرار میدهند و در قضاوتهای حسابرسی از
کارایی بیشتری برخوردار هستند و تحریفات بالقوه بیشتری را نسبت به مردان به دلیل توجه
بیشتر به مسائل اخالقی کشف میکنند (بریش ،برانسون۲۰۰۹ ،؛ اودانل ،جانسون .)۲۰۰۱ ،همچنین
حسابرس زن کمتر درگیر برخی رفتارهای غیراخالقی میشود که کیفیت کار خود را کاهش دهد و
این امر منجر به کاهش استقالل حسابرس شود (سوئینی و همکاران .)۲۰۱۰ ،بنابراین ،قابلقبول است
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که گزارش حسابرسی امضاشده توسط شریک حسابرسی زن موجب بهبود کیفیت اطالعات مالی شده
که این بهبود کیفیت اطالعات مالی در تصمیمگیری سهامداران و سایر ذینفعان در ارزشیابی شرکت،
یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است (لدمری ،چندرن.)۲۰۱۸ ،
ثانیاً) جنسیت شریک حسابرس با کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران منجر به کاهش
ریسک سقوط قیمت سهام شرکت میشود .بایرنس و همکاران ( )۱۹۹۹نشان دادند زنان به دلیل
ریسکگریز بودن و داشتن اصول اخالقی ،در انجام حسابرسی محافظهکارتر هستند و استقالل
بیشتری نسبت به مردان دارند و همچنین تمایل بیشتری به رعایت قوانین ،مقررات و پردازش
اطالعات بهطور جامع دارند .بنابراین حسابرسان زن عملکرد بهتری داشته و درنتیجه عالوه بر
بهبود کیفیت گزارشگری مالی اقدامات حسابرس زن باعث کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی
مدیران میشود (کارلیان ،نیسکانن .)۲۰۱۸ ،عالوه بر این ،مطالعات قبلی نشان میدهد که زنان
هنگام تصمیمگیری ،سطح مقبولیت کمتری نسبت به فرصت-طلبی دارند (کریشنان ،پارسونز،
 .)۲۰۰۸این موارد از مطالعات دیگری پشتیبانی میکنند که نشان میدهد زنان در برابر رفتار
فرصتطلبانه نسبت به مردان تحمل کمتری دارند .با توجه به این ویژگی ،یک تیم حسابرسی
به سرپرستی یک شریک حسابرسی زن بهاحتمال زیاد رفتار فرصتطلبانهی مدیران را که در
صورتهای مالی منعکس میشود ،به حداقل میرساند (سوپریانتو وهمکاران.)۲۰۲۰ ،
بنابراین ،ما از حسابرسان زن انتظار داریم از سبک محافظهکارتری برخوردار و نسبت به افشاء
اطالعات مالی حساستر باشند و انگیزهی مدیران واحد مورد رسیدگی را برای پنهان کردن
اطالعات و اخبار منفی مهار کنند .ازاینرو با توجه به مبانی نظری مطرحشده انتظار میرود وجود
زنان در مؤسسات حسابرسی بهعنوان شریک مؤسسه ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت را
کاهش دهد .لذا فرضیهی پژوهش بهصورت زیر بیان میگردد:
فرضیه :جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش میدهد.
 -3روش پژوهش
 -3-1جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دورهی زمانی  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۳است .نمونهی آماری پژوهش شامل شرکتهایی است که حائز
شرایط ذیل باشند:
 -۱شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  ۱۳۹۲بوده
و تا پایان سال  ۱۳۹۸نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 -۲بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.
 -۳طی دوره موردنظر ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 -4جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به
علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیهی شرکتها در جامعهی آماری منظور نشدهاند).
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پس از اعمال محدودیتهای یادشده ،تعداد  ۱۵۵شرکت (مطابق جدول  )۱بهعنوان
نمونهی آماری پژوهش انتخاب شدند .دادههای پژوهش حاضر با مراجعه بهصورتهای مالی و
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
موجود در سامانهی کدال ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار ،جامعهی حسابداران رسمی ،نرمافزار
رهآورد نوین و نرمافزار  TseClientاستخراج شد .جهت تجزیهوتحلیل نهایی دادهها نیز از نرمافزار
اقتصادسنجی  Eviews10استفادهشده است.
جدول ( )1انتخاب نمونه و توزیع صنعت
پنل اول :روند انتخاب نمونهی آماری
۳۸۴
کل شرکتهایی که تا پایان سال  ۱۳۹۸عضو بورس بودند.
()۴۴
کسر میشود :از ابتدای سال  ۱۳۹۲در بورس پذیرفته نشده باشد.
()۲۹
ن منتهی به پایان اسفند نباشد.
کسر میشود :سال مالی آ 
()۲۲
کسر میشود :تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داده باشد.
()۱۱۲
کسر میشود :جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی باشد.
()۲۲
کسر میشود :دادهها در دسترس نباشد.
۱۵۵
تعداد نمونهی آماری انتخابشده
پنل دوم :توزیع نمونه با توجه به صنعت و جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی
درصد مشاهدات درصد مشاهدات دارای شرکای حسابرسی زن
صنعت
%۱۰
%۱۵
خودرو و قطعات
%۱۰
%۱۰
دارویی
%۶
%۹
غذایی بهجز قند و شکر
%۶
%۱۲
فرآوردههای نفتی و شیمیایی
%۱
%۴
کاشی و سرامیک
%۵۰
%۲۰
کانی فلزات معادن
%۳
%۵
الستیک و پالستیک
%۱۱
%۱۴
ماشینآالت
%۳
%۱۱
مصالح ساختمانی
%۱۰۰
%۱۰۰
جمع

 -3-2مدل و متغیر مورداستفاده
ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیرهی زیر استفاده شده است:
بهمنظور آزمون فرضیه 

∑CRASH i,t = β0 + β1Aud_Partner,t-1+ β2SIZEi,t-1+ β3LEVi,t-1+ β4MTBi,t-1+ β5ROEi,t-1+ β6CONOWNi,t-1+ β7INSTOWNi,t-1+ β8EARN-VOLi,t-1+ β9SALE-VOLi,t-1+ β10BETA i,t-1+ β11RET i,t-1+ β12SIGMA i,t1+ β13LOSSi,t-1+ ∑IND + ∑YEAR+ εi,t
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در مدل فوق:
 -3-2-1متغیر وابسته :ریسک سقوط آتی قیمت سهام :برای سنجش آن از سه سنجه
(چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای حداکثری و نوسانهای پایین به باال) زیر استفاده شده است.
چولگی منفی بازده سهام ( :)NCSKEWچن و همکاران ( ،)۲۰۰۱معتقدند که نشانههای سقوط
قیمت سهام از یک سال قبل از وقوع این پدیده شکل میگیرد و یکی از این نشانهها وجود چولگی
منفی در بازده سهام شرکت است .بنابراین شرکتهایی که در سال گذشته چولگی منفی بازده سهام
ل آینده با سقوط سهام مواجه خواهند بود .هانگ و
را تجربه کردهاند ،با احتمال بیشتری در سا 
استین ( )۲۰۰۳نیز بیان کردند که چولگی منفی بازده سهام یک راه جایگزین برای اندازهگیری عدم
تقارن در توزیع بازده است .برای محاسبهی چولگی منفی بازده سهام از رابطهی زیر استفاده میشود:
 :NCSKEWitچولگی منفی بازده سهام شرکت  iطی سال مالی t
 : wiθبازده ماهانهی خاص شرکت  iدر ماه θ
 :Nتعداد ماههایی که بازده آنها محاسبهشده ،برای شرکت  iدر هر سال

در این مدل ،هر چه مقدار ضریب چولگی منفی بیشتر باشد ،آن شرکت در معرض سقوط
قیمت سهام بیشتری قرار دارد .بازده ماهانهی خاص شرکت که با  wiθنشان داده میشود ،برابر
است با لگاریتم طبیعی عدد  ۱بهعالوه باقیمانده ( )εitکه از رابطهی زیر به دست میآید:
)Wit=1n(1+ εit
در رابطهی فوق:
 :Witبازده خاص شرکت  iطی سال مالی .t
 :εitبازده باقیماندهی سهام شرکت  iطی سال مالی  tاست و عبارت است از :باقیمانده یا
پسماند مدل رابطهی زیر:
 :ritبازده سهام شرکت  iدر طی سال مالی .t
 :rm,tبازده بازار در طی سال  tاست.
برای محاسبهی بازده ماهانهی بازار ،از تفاوت شاخص پایان دوره و اول دوره بر شاخص اول
دوره به دست میآید.
سیگما حداکثری ( :)EXTR-SIGMAسیگمای حداکثری بهمنظور ایجاد یک معیار کمی و
پیوسته برای اندازهگیری ریسک سقوط قیمت سهام به کار میرود .همچنین ،سیگمای حداکثری
بهعنوان بازههای پرت با توجه به انحراف معیار یک شرکت خاص تعریف میشود (بردشاو و
همکاران .)۲۰۱۰ ،برای محاسبه آن از رابطهی زیر استفاده میشود:
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در این رابطه:
 : wمیانگین بازده ماهانهی خاص شرکت
 : ∂wانحراف استاندارد بازده ماهانهی خاص شرکت
نوسانهای پایین به باال ( :)DUVOLبهمنظور محاسبه این معیار ،ابتدا میانگین بازده خاص
شرکتها به دست میآید ،سپس دادههای مربوط به آن به دو دستهی کمتر از میانگین و بیشتر
از میانگین تفکیک شده و انحراف معیار هر یک بهطور مجزا محاسبه میشود (کائو و همکاران،
 .)۲۰۱۶برای محاسبهی نوسانهای پایین به باال از رابطهی زیر استفاده میشود:

 : Downitانحراف معیار مشاهدات کمتر از میانگین
 : Upitانحراف معیار مشاهدات بیشتر از میانگین برای بازده خاص شرکت  iطی سال مالی  tاست.
 -3-2-2متغیر مستقل
جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی ( :)Aud_Partnerیک متغیر مجازی است و مطابق
با پژوهشهای نخیلی و همکاران ( )۲۰۲۱و وانگ و همکاران ( )۲۰۲۰و سوپریانتو و همکاران
( )۲۰۲۰اگر شرکت مورد رسیدگی توسط مؤسسهی حسابرسی که یکی از شرکای آن زن است
مورد حسابرسی قرار گیرد عدد یک ،و در غیر این صورت برابر با عدد صفر است.
 -3-2-3متغیرهای کنترلی
مهمترین متغیرهایی که برمبنای مطالعات قبلی (احمدپور و همکاران۱۳۹۳ ،؛ رضایی پیته نوئی و
همکاران۱۳۹۶ ،؛ فندرسکی ،صفری گرایلی۱۳۹۷ ،؛ حاجیها ،رنجبر ناوی۱۳۹۷ ،؛ معطوفی و همکاران،
۱۳۹۸؛ حیدرزاده هنزائی ،حسین زاده ظروفچی۱۳۹۸ ،؛ بادآور نهندی ،بابایی۱۳۹۸ ،؛ کیقبادی ،فتحی،
۱۳۹۸؛ کرمی ،مرادی۱۳۹۸ ،؛ هاتن و همکاران۲۰۰۹ ،؛ کیم و همکاران۲۰۱۱ ،؛ چنگ و همکاران،
ل
۲۰۲۰؛ وانگ و همکاران )۲۰۲۱ ،بهطور بالقوه بر ریسک سقوط سهام شرکتها تأثیرگذار بودند ،در مد 
پژوهش بهعنوان متغیرهای کنترلی مدنظر قرار گرفتند که این متغیرها عبارتاند از:
اندازه شرکت ( :)SIZEشرکتهای بزرگ برای تأمین وجوه موردنیاز خود انگیزه دارند که از
طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و فرآیند افشاء اطالعات ،هزینه سرمایه خود را کاهش
دهند .ازاینرو در شرکتهای بزرگ احتمال کمتری برای انباشت و عدم افشاء اطالعات و اخبار
منفی وجود دارد که این موضوع از ورود ناگهانی توده اطالعات و اخبار منفی به بازار جلوگیری
کرده و درنتیجه ،ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد (ودیعی نوقابی ،رستمی۱۳۹۳ ،؛
کیم ،ژانگ .)۲۰۱۰ ،همچنین کائو و همکاران ( )۲۰۱۸بیان نمودند شرکتهای بزرگتر و
رشدیتر با احتمال بیشتری در آینده با ریسک سقوط سهام روبرو میشوند .در پژوهش حاضر،
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت اندازهگیری میشود.
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اهرم مالی ( :)LEVخان و واتز ( )۲۰۰۹و کائو و همکاران ( )۲۰۱۶استدالل میکنند که در
شرکتهای اهرمی ،احتمال بیشتری برای اقامهی دعاوی وجود دارد که این مسئله میتواند
احتمال سقوط قیمت سهام را افزایش دهد .بر این اساس ،در پژوهش حاضر اهرم مالی نیز بهعنوان
متغیر کنترلی در نظر گرفته شده که از تقسیم مجموع بدهی بر ارزش دفتری داراییهای شرکت
محاسبه میشود.
فرصتهای رشد ( :)MTBبازده سهام شرکتهایی که فرصت رشد باالیی دارند ،پرنوسانتر
است و احتمال بیشتری وجود دارد که زیانهای بزرگی را تجربه کنند و این موارد احتمال سقوط
قیمت سهام را افزایش میدهد (خان ،واتز .)۲۰۰۹ ،در این پژوهش نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام بهعنوان معیارهای فرصتهای رشد لحاظ شده است.
سودآوری ( :)ROEدر رابطه با سودآوری انتظار میرود که شرکتهای سودآور ،ریسک سقوط
قیمت سهام پایینتری را تجربه کنند (ودیعی نوقابی ،رستمی۱۳۹۳ ،؛ هاتن و همکاران.)۲۰۰۹ ،
ازاینرو در پژوهش حاضر ،بازده حقوق صاحبان سهام نیز بهعنوان سنجهی سودآوری و یکی دیگر
از متغیرهای کنترلی وارد مدل شده که از تقسیم سود خالص بر ارزش حقوق صاحبان سهام
محاسبه میشود.
مالکیت نهادی ( :)INSTOWNوجود سرمایهگذاران نهادی ،رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانهی
مدیران را محدود میکند و شناسایی سود را به تأخیر میاندازد ،درنتیجه خالص داراییها و سود
کمتر نشان داده میشوند .شناسایی بهموقع زیان و مشخص بودن شرایط بالقوهی آن برای
سهامداران و اعتباردهندگان ،موجب میشود که آنها برای جلوگیری از زیانهای بیشتر ،واکنش
سریعتری انجام دهند .بدین ترتیب وجود سرمایهگذاران نهادی میتوان سازوکار مؤثر بر ریسک
سقوط قیمت سهام را کاهش داد (رضایی پیته نوئی و همکاران .)۱۳۹۶ ،برای محاسبه این متغیر،
مجموع سهام تحت تملک بانکها و بیمهها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی،
شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری و سازمانها و نهادهای دولتی ،بر کل
تعداد سهام منتشرشده شرکت تقسیم میشود.
ریسک سیستماتیک ( :)BETAبتا (ریسک سیستماتیک) بیانگر میزان حساسیت بازده شرکت
نسبت به بازده بازار است که با استفاده از نرمافزار رهاورد نوین مورد محاسبه قرار گرفته است.
انتظار این است با افزایش ریسک سیستماتیک ریسک سقوط قیمت سهام افزایش یابد.
زیاندهی شرکت ( :)LOSSمتغیر مجازی است که اگر شرکت در سال مالی مربوط زیانده
ت اخبار منفی در
باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر تعریف میشود .زیانده بودن شرک 
خصوص آیندهی شرکت در ذهن سرمایهگذاران ایجاد میکند و انتظار میرود ریسک سقوط
قیمت سهام را افزایش دهد.
اثرات صنعت ( :)INDبیانگر نوع صنعت است که بهصورت یک متغیر مجازی سنجیده شده
است .طبق اکثر تحقیقات صورت گرفته ،میزان ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها در صنایع
مختلف میتواند متفاوت باشد.
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اثرات سال ( :)YEARیک متغیر مجازی است و برای در نظر گرفتن اثرات تصادفی سال وارد
الگوی رگرسیونی خواهد شد .به نظر میرسد شرکتها در سالهای مختلف به دلیل مواجهه با
اتفاقات مختلف ،ریسک سقوط قیمت سهام متفاوتی داشته باشند.
 -4یافتههای پژوهش
 -4-1آمار توصیفی
جدول  2آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی
است را برای نمونهای متشکل از  ۹۳۰شرکت -سال مشاهده در فاصله زمانی  ۱۳۹۳ -۱۳۹۸نشان
میدهد .نتایج پنل نشان میدهد میانگین جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی نشاندهندهی
آن است که حدود  ۸درصد از شرکای مؤسسات حسابرسی را زنان تشکیل میدهند و همچنین
میانگین اهرم مالی نشان میدهد حدود  ۵۹درصد داراییهای شرکتهای نمونه از طریق بدهی،
تأمین مالی شده است .با توجه به میانگین مالکیت نهادی حدود  ۷۰درصد شرکتهای نمونه
توسط سهامداران نهادی کنترل میشود .ضمناً بهطور میانگین  ۱۲درصد شرکتهای نمونه از
لحاظ مالی دچار درماندگی مالی و زیانده هستند.
جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پنل اول :آمار توصیفی متغیرهای کمی

متغیر

نماد

میانه

کمترین بیشترین میانگین

ریسک سقوط آتی
قیمت سهام
ریسک سقوط آتی
۲/۱۶۶ ۲/۱۰۶ ۲/۹۵۶ ۰/۳۲۹ CRASH-SIGMMA
قیمت سهام
ریسک سقوط آتی
۰/۸۲۴ ۰/۷۶۱ ۳/۹۹۷ -۳/۹۶۸ CRASH-DUVOL
قیمت سهام
۱۴/۴۱ ۱۴/۲۷۰ ۱۹/۲۴۰ ۱۰/۷۳۵
اندازهی شرکت
SIZE
۰/۵۸۳ ۰/۵۸۵ ۱/۷۸۷
۰/۴۶
اهرم مالی
LEV
۲/۴۰۷ ۲/۹۴۶ ۱۱/۸۸۶ ۰/۲۲۹
فرصت رشد
MTB
۰/۸۶
۰/۹۲
۰/۶۵۵ -۰/۸۵۰
سودآوری
ROE
۰/۷۴۵ ۰/۷۰۷ ۰/۹۸۰
۰/۸۶
مالکیت نهادی
INSTOWN
۰/۷۷۷ ۰/۸۶۴ ۳/۹۴۳ -۰/۲۰۳
ریسک سیستماتیک
BETA
پنل دوم :آمار توصیفی متغیرهای کیفی
درصد زنان شریک مؤسسهی حسابرسی
٪۸
CRASH-NCS

-۳/۳۹۴

۳/۵۵۵

درصد شرکتهای زیان ده
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۰/۶۲۱

۰/۹۳۱

٪۱۲

انحراف
معیار
۱/۵۳۵
۰/۴۷۳
۱/۷۳۹
۱/۵۹۳
۰/۲۳۲
۱/۹۶۹
۰/۱۸۳
۰/۱۹۱
۰/۶۳۹
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 -4-2آمار استنباطی
جدول  3نتایج فرضیههای پژوهش را بر اساس سه سنجهی ریسک سقوط آتی قیمت سهام
نشان میدهد .مدل رگرسیون اصلی پژوهش با رویکرد کنترل اثرات سال و صنعت را نشان
میدهد .یافتهها نشان میدهد که ضریب حاصل از رگرسیون متغیر جنسیت شریک مؤسسهی
حسابرسی ( )Aud_Partnerدر سطح خطای  ۱درصد معنادار است .لذا فرضیهی پژوهش رد
نمیشود و میتوان گفت جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت
سهام شرکت تأثیر منفی دارد .ضریب جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی ( )Aud_Partnerدر
جدول ( )-۰/۳۸۰( ،)-۰/۳۵۶( ،)-۰/۳۶۷است و از نظر آماری معنادار است که نشان میدهد با
افزایش یک واحد جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی حدود  -۰/۳۶و  -۰/۳۵و  -۰/۳۸ریسک
سقوط آتی قیمت سهام کاهش مییابد .از بین متغیرهای کنترلی ،اندازهی شرکت ،اهرم مالی،
سودآوری ،مالکیت نهادی ،ریسک سیستماتیک و زیادهدهی شرکت از نظر آماری معنادار است.
جدول( )۳خالصهی نتایج آماری آزمون مدل پژوهش
CRASH-NCS

CRASH-SIGMA
آمارهی t
ضریب

CRASH-DUVOL
آمارهی t
ضریب

نماد متغیر

عالمت مورد
انتظار

Aud_Partner

-

**-۲/۸۹۵ -۰/۳۸۰** -۵/۷۲۲ -۰/۳۵۶** -۲/۶۲۸ -۰/۳۶۷

LEV

+

۲/۴۷۹

ROE

-

C

ضریب

**۰/۲۷۱

SIZE

-

MB

+

INSTOWN

-

LOSS

+

BETA

+

IND
YEAR
بیشترین VIF

آمارهی  Fفیشر

آمارهی t

۶/۸۹۵

**-۰/۳۲۰* -۲/۶۶۲ -۰/۲۹۳
**۰/۲۲۰
۰/۱۵۶

۴/۴۸۱
۰/۷۶۱

**۰/۲۶۸
۰/۱۳۷

-۲/۱۱

۲/۸۸۰
۰/۶۸۱

**۰/۵۷۸

**-۲/۶۸۴ -۰/۳۲۰
*۰/۲۴۰
۰/۱۸۵

۰/۴۳۳

*-۳/۱۱۰ -۰/۲۶۸** -۶/۸۲۸ -۰/۲۶۶** -۲/۴۳۲ -۰/۲۵۱

**-۲/۷۳۹ -۰/۱۶۶** -۳/۱۶۴ -۰/۱۵۲** -۵/۳۰۳ -۰/۱۴۴
**۰/۱۴۶
*۰/۲۲۹

۲/۶۶۲

۲/۵۸۰

کنترل شد

**۰/۱۷۳
**۰/۲۶۷

۳/۸۲

۳/۱۸۲

کنترل شد

**۰/۱۲۶
۰/۲۰۳

۲/۸۰۱
۲/۶۵۱

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

۲/۱۱۴

۲/۸

۲/۴۷

**۴۲/۳۷۵

**۴۱/۲۷۵

**۴۶/۶۵۴

۲/۳۸

۲/۱۱۳

۱/۹۸۱

ضریب تعیین تعدیلشده

۰/۳۴۹

تعداد مشاهدات

۹۳۰

آمارهی دوربین واتسون

**۰/۴۸۵

۴/۲۳۹

۵/۳۶۷

۰/۳۲۴
۹۳۰

*و** به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  % ۵و % ۱است.
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 -4-3آزمون حساسیت
تورم باعث نگرانی در خصوص تورش درونزایی میشود .تورم از یکطرف باعث افزایش رقم ریالی
فروش و سود هرساله شرکتها در طی دورهی مورد رسیدگی میشود و ثانیاً بر میزان ریسک سقوط
آتی قیمت سهام شرکت هم اثر میگذارد که نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار میدهد و برای کنترل
مشکل درونزایی اثرات ثابت شرکت کنترل شد که نتایج آن در جدول  4ارائهشده است .همانطور
که در جدول مالحظه میشود نتایج حاصل از تحلیلهای تکمیلی با نتایج اصلی پژوهش مشابه بوده
است و نتایج پژوهش به تغییر شیوه برآورد حساس نیست و از استحکام برخوردار است.
جدول( )4خالصهی نتایج آماری آزمون مدل پژوهش

عالمت
مورد انتظار

نماد متغیر
C
Aud_Partner

-

LEV

+

ROE

-

SIZE

-

MB

+

INSTOWN

-

LOSS

+

BETA

+

IND
YEAR
بیشترین VIF

آمارهی  Fفیشر

CRASH-NCS

ضریب

**۰/۴۲۳

آمارهی t
۴/۲۵۴

ضریب

**۰/۵۰۰

۴/۳۶۳

*-۰/۳۴۱** -۲/۴۱۵ -۰/۳۳۶

-۸/۵۸

ضریب

**۰/۶۰۰

۸/۷۰۴

**-۲/۶۲۳ -۰/۴۱۵** -۳/۱۱۱ -۰/۴۰۶** -۶/۲۸۸ -۰/۳۹۹
*۰/۲۳۲
۰/۱۳۵

۲/۲۷۳
۰/۹۶۷

**۰/۲۰۰
۰/۱۶۸

۳/۲۸۲
۰/۲۶۶

*-۲/۴۲۵ -۰/۳۵۴
*۰/۱۹۰
۰/۱۶۶

۲/۴۰

۰/۷۵۱

**-۲/۷۹۱ -۰/۲۹۴** -۲/۵۹۹ -۰/۲۶۹** -۴/۶۷۴ -۰/۲۳۳
*-۴/۷۸۲ -۰/۱۷۳** -۲/۴۹۶ -۰/۱۵۷

*-۰/۱۹۶

۳/۸۳۵

**۰/۲۴۰

**۰/۱۱۶
*۰/۲۲۶

۳/۴۴۷
۲/۱۰۴

کنترل شد

**۰/۱۸۹
**۰/۲۴۵

۲/۶۱۶

کنترل شد

**۰/۲۰۳

-۲/۳۰

۳/۴۰۱
۷/۸۷۰

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

**۵۳/۴۷۵

**۵۱/۹۷۶

**۵۹/۳۴۵

۱/۹۱۶

۱/۹۹۷

۱/۹۳۵

۱/۹۸۴

ضریب تعیین تعدیلشده

۰/۴۶۲

تعداد مشاهدات

۹۳۰

آمارهی دوربین واتسون

CRASH-SIGMA

آمارهی t

CRASH-DUVOL

آمارهی t

۱/۹۳۸
۰/۴۵۸
۹۳۰

۱/۹۴۷
۰/۴۸۱

*و** به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  %۵و  %۱است.
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 -5نتیجهگیری
ازآنجایی که مدیران مسئولیت افشاء اطالعات خاص شرکت را بر عهده دارند ،امکان دارد
بهمنظور کسب منافع خاص خود از انتشار اطالعات و اخبار ناخوشایند بهمنظور کسب منافع
شخصی تا حدی جلوگیری کند اما هنگامیکه این اخبار به حد آستانهی بحرانی خود رسید ،مدیر
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نمیتواند آن را پنهان کنند و افشاء آن برای عموم اجتنابناپذیر میشود .این افشاگری بهنوبهی
خود منجر به اصالح شدید قیمت سهام میشود .بنابراین ریسک آتی قیمت سهام ازجمله موارد
موردبحث در بازار سرمایه بوده و مطالعات مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک
سقوط آتی قیمت سهام شرکتها پرداخته و نشان دادند که یکی از این عوامل ،جنسیت شریک
مؤسسهی حسابرسی است .در پژوهش حاضر تأثیر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک
سقوط آتی قیمت سهام شرکتها ،موردبررسی قرار گرفت .نتایج آزمون فرضیهی پژوهش بیانگر
آن است که جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی تأثیر منفی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکت دارد .به عبارتی شرکتهای که بهمنظور انجام حسابرسی از مؤسسات حسابرسی که دارای
شریک زن هستند استفاده میکنند ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام آنها کمتر از سایر شرکتها
است .مؤسسات حسابرسی که دارای شریک حسابرس زن هستند عموماً مؤسساتی هستند که
نسبت به شهرت خود نسبت به سایر مؤسسات حساستر هستند و با توجه به انگیزه باالی رعایت
اصول و استدالل اخالقی در انجام رسیدگیهای خود انگیزهی بیشتری برای مهار ریسک سقوط
آتی قیمت سهام دارند .نتیجهی بهدستآمده در این پژوهش با یافت هی پژوهش وانگ و همکاران
( )۲۰۲۰که به بررسی جنسیت حسابرس بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداخته است
مطابقت دارد .همچنین وجود شریک حسابرسی زن باعث بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری
مالی و کاهش رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را بهمنظور محافظت از منافع سهامداران در مقابل
کاهش ناگهانی قیمت سهام در پی دارد (لی و همکاران۲۰۱۹ ،؛ ایتتونین و همکاران۲۰۱۳ ،؛
کائو و همکاران۲۰۱۶ ،؛ ژانگ و همکاران ( .)۲۰۱۷درنتیجه وجود شریک حسابرسی زن در
مؤسسهی حسابرسی مطابق پژوهشهای گذشته بر اظهارنظر حسابرسي-تعديل شده (کارجاالینن
و همکاران ،)۲۰۱۸ ،مدیریت سود (نخیلی و همکاران ،)۲۰۲۱ ،کیفیت حسابداری (رونی،)۲۰۲۱ ،
کیفیت اقالم تعهدی (سوپریانتو۲۰۲۰ ،؛ ایتتونین و همکاران،)۲۰۱۳ ،کیفیت حسابرسی (لی و
همکاران )۲۰۱۹ ،تأثیرگذار است و این عوامل موجب بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی
و کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران شده میتواند در مهار ریسک سقوط آتی قیمت سهام
مؤثر باشد ،همچنین میتواند بهطور غیرمستقیم با یافتههای این پژوهش مطابقت داشته باشد.
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر ،به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد میشود در انتخاب
شرکای حسابرسی به ترکیب زن و مرد و جنسیت آنها نیز توجه داشته باشند و حتیاالمکان از
یک عضو زن استفاده نمایند .در پایان به پژوهشگران آتی توصیه میشود که عوامل تأثیرگذار بر
رابطهی بین جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت را
شناسایی و آزمون نمایند .همچنین پیشنهاد میشود تأثیر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی
بر همزمانی قیمت سهام شرکتها نیز بررسی شود.
منابع
احمدپور ،احمد ،حیدری رستمی ،کرامت اهلل ،زارع بهنمیری ،محمدجواد .)۱۳۹۳( .بررسی
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تأثیر ویژگیهای شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران .بورس اوراق بهادار.45-29 ،)۲۸(۷ ،
بادآور نهندی ،یونس ،بابایی ،قادر .)۱۳۹۸( .ارتباط قابلیت مقایسهی صورتهای مالی و ریسک
سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش عدم تقارن اطالعاتی .پژوهشهای کاربردی در گزارشگری
مالی.206-173 ،)۱(۸ ،
بیگی ،فروغ ،بخشینژاد ،محمود .)۱۳۹۶( .اثر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران.
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حسابداری.
حاجیها ،زهره ،رنجبر ناوی ،رستم .)۱۳۹۷( .تأثیر استراتژی تجاری و بیشارزشگذاری سهام بر
ریسک سقوط قیمت سهام ،پژوهشهای حسابداری مالی.64-45 ،)۲(۱۰ ،
حیدرزاده هنزائی ،علیرضا ،حسین زاده ظروفچی ،غزل .)۱۳۹۸( .بررسی تأثیر استراتژی تجاری
و بیشارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.22-11 ،)۴۴(۱۲ ،
رضایی پیتهنوئی ،یاسر ،صفری گرایلی ،مهدی ،نوروزی ،محمد .)۱۳۹۶( .اعتماد اجتماعی،
نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام :آزمون نظریهی جایگزینی و مکمل ،بررسیهای
حسابداری و حسابرسی.370-349 ،)۳(۲۴ ،
فروغی ،داریوش ،ساکیانی ،امین .)۱۳۹۶( .تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت
سهام .حسابداری پاسخگویی و منافع جامعه.116-99 ،)۱(۶ ،
فندرسکی ،علی ،صفری گرایلی ،مهدی .)۱۳۹۷( .اثربخشی کنترلهای داخلی و ریسک سقوط
قیمت سهام ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.186-169 ،)۳۸(۱۰ ،
کرمی ،سحر ،مرادی ،محمد .)۱۳۹۸( .تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطهی بین تأمین مالی از
طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام ،دانش حسابداری مالی.98-77 ،)۴(۶ ،
کیقبادی ،امیررضا ،فتحی ،سمیه .)۱۳۹۸( .تأثیر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و ضعف در
کنترلهای داخلی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام ،دانش حسابرسی،)۷۵(۱۹ ،
.168-143
مرادزاده فرد ،مهدی .)۱۳۹۹( .ساختار رقابت صنعت ،قدرت بازار و ریسک سقوط آتی قیمت
سهام ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.238-215 ،)۴۷(۱۲ ،
مظاهری سیچانی ،فرامرز ،محمدی خشویی ،حمزه .)۱۳۹۹( .نقش نظام راهبری شرکتی
در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی،
.106-95 ،)۴۸(۱۲
معطوفی ،علیرضا ،پورداداشی ،آزیتا ،بارانی ،زینب .)۱۳۹۸( .بررسی اثر عدم تقارن اطالعاتی بر
رابطهی بین موقعیت جغرافیایی شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام ،فصلنامه حسابداری مالی،
.96-73 ،)۴۳(۱۱
نصیر زاده ،فرزانه ،ذوالفقار آرانی ،محمدحسین ،رجبعلی زاده ،جواد .)۱۳۹۸( .بررسی سازوکارهای
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.52-31 ،)۴۲(۱۱ ، تحقیقات حسابداری و حسابرسی،پیشگیری از سقوط قیمت سهام
 بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک.)۱۳۹۳( . امین، رستمی، محمدحسین،ودیعی نوقابی
، حسابداری مالی،سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
.66-43 ،)۲۳(۶
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Abstract
The pressure of international sanctions and poor crisis management has gripped Iran›s
economy in recent years. In these circumstances, employers expect auditors to share in
the economic pain and receive a discount on auditing fees. The purpose of this study is to
investigate the effect of auditing fee reduction on the possibility of fraud of business managers
and disclosure of significant distortions by auditors and also to investigate the moderating
effect of contracting with quality audit firms on these relationships. The data used includes
130 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2021. Logistic
regression model based on panel data was used to analyze the data and test the hypotheses. The
results of testing the research hypotheses show that the reduction of auditing fees has a negative
(and positive) effect on the disclosure of material misstatements by auditors (and the likelihood
of fraud by business managers). Significance by auditors and the likelihood of fraud by the
directors and also confirmation of the adjustment effect of this variable on the relationship
between the audit fee reduction on the disclosure of material misstatements by the auditors
and the likelihood of fraud by the directors. Additional tests show that the requirement of the
certified public accountant to adjust the audit fee by at least 70% in 2021 over the previous year
highlights the results.
Key Words: Possibility of Fraud, Disclosure of Significant Distortions, Audit Fee Discount,
Association of Certified Public Accountants, Audit Quality.
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چکیده
فشار ناشی از تحریمهای بینالمللی و ضعف مدیریت بحران ،در سالهای اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده
است .در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حقالزحمهی
حسابرسی را دارند .هدف اين پژوهش ،بررسي تأثیر تخفیف حقالزحمهی حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران
صاحبکار و افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیلگری عقد قرارداد با مؤسسات
حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است .دادههاي به كار گرفته شده ،شامل  ۱۳۰شركت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ،طي سالهاي  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۹است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل
رگرسیون لجستیک بر مبنای دادههای تابلویی استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي پژوهش نشان
ميدهد تخفیف حقالزحمهی حسابرسی تأثیر منفی (و مثبت) بر افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان (و
احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد ،همچنین نتایج نشاندهنده رابطهی بین بهکارگیری مؤسسات حسابرسی
دارای کیفیت با افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تأیید تأثیر
تعدیلی این متغیر بر رابطهی تخفیف حقالزحمهی حسابرسی بر افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان و
احتمال تقلب مدیران صاحبکار میباشد .آزمونهای اضافی نشان میدهد الزام جامعهی حسابداران رسمی نسبت
به تعدیل افزایشی حداقل  ۷۰درصدی حقالزحمهی حسابرسی در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته ،نتایج را
برجستهتر میکند.
واژههای کلیدی :احتمال تقلب ،افشاء تحریف بااهمیت ،تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ،جامعهی حسابداران

رسمی ،کیفیت حسابرسی.
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 -1مقدمه
تضادها و درگیریهای سیاسی و همچنین فشار اقتصادی و تحریمهای مالی و غیرمالی در چند
سال اخیر گریبانگیر کشورمان در سطح بینالمللی بوده است .این تحریمها باعث گردید واردات
مواد اولیه و صادرات بسیاری از محصوالت به معضلی برای بسیاری از کارخانهها تبدیل گردد
و بسیاری از شرکتها با چالش-های دریافت و پرداخت ارزی و تأمین ارز موردنیاز و خدمات
بانکی بینالمللی مواجه شوند که اثرات اساسی بر سطح و استراتژی فعالیتها و تأمین مالی و
وصول مطالبات ارزی آنها وارد و دچار بحرانهای مالی و غیرمالی شدیدی شوند .درنتیجه این
بحرانها ،مؤسسات حسابرسی تحت فشار مشتریان خود قرار گرفتند تا با کاهش حقالزحمههای
حسابرسی ،در درد اقتصادی با آنها شریک شوند .هرچند این بحرانها و کاهش هزینههای
حسابرسی منجر به پیامدهای مالی بزرگی ازجمله افزایش احتمال رخداد دعاوی حقوقی برای
مؤسسات حسابرسی نیز شده است (سرلک و همکاران ،)۱۳۹۹ ،رویداد اقتصادی فوق فرصتی
برای مطالعه نحوهی پاسخگویی حسابرسان به شوکهای برونزا به محیط کار مشتریان است.
اصالت اطالعات حسابداری شرکت تضمین مهمی برای عملکرد مؤثر بازار سرمایه است .شیوع
مداوم پروندههای کالهبرداری ،پایهی اعتباری بازار سرمایه را متزلزل کرده و مانع توسعه سالم و
پایدار بازار سرمایه شده است (کین .)۲۰۲۱ ،در اغلب تقلبهای کشفشده در شرکتها ،مدیران
آنها بهعنوان چهرههای عمومی تقلب در شرکتهایشان شناخته میشوند (جانسون و همکاران،
 .)۲۰۱۷تقلبهای حسابداری و نیز عدم کشف و افشاء آن در دورههای مختلف منجر به وارد آمدن
زیانهای بسیار زیاد به سرمایهگذاران و سایر گروههای ذینفع ،همانند هزینهها و جریمههای قانونی،
از بین رفتن فرصتهای مالی (برزگر و همکاران ،)۱۴۰۰ ،و کاهش شدید اعتماد آنها به بازار سرمایه
(کین )۲۰۲۱ ،و نیز حرفهی حسابرسی شده است و مشروعیت حرفهی حسابرسی را بهشدت کاهش
داده است .شرکتهایی که دست به تقلب میزنند بهشدت توسط بازار مجازات و جریمه میشوند
و احتمال اینکه شرکتهای متقلب اعالم ورشکستگی کنند (ساوانگاریراک ،تاناناماتی ،)۲۰۲۱ ،و
بهصورت غیرداوطلبانه از فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس خارج شوند و یا پس از آشکار
شدن تقلب به دنبال فروش داراییهای بااهمیت خود باشند ،بسیار زیاد است .لذا تقاضا برای شفافیت
بیشتر ،ثبات رویه و اطالعات بیشتر در صورتهای مالی ،دوش حرفهی حسابرسی را سنگین کرده
است .طی انجام حسابرسی ،حسابرسان باید با رویکرد تردید حرفهای امکان تقلب مدیریت را در نظر
گرفته و تحریف-های بااهمیت را کشف و درنهایت افشا نمایند.
نهادهای نظارتی نگران تأثیر بالقوهی تخفیف حقالزحمهی حسابرسی در شرایط اقتصاد بحرانی
فعلی هستند .هنگامیکه حسابرس حقالزحمهی حسابرسی را کاهش میدهد ،این نگرانی وجود
دارد که حسابرس به چندین راه میانبر متوسل شود و ممکن است در فرآیند حسابرسی اشتباه
کند یا مراحل مهم را نادیده بگیرد (ویل .)۲۰۰۴ ،زمانی که مؤسسهی حسابرسی تخفیفاتی در
حقالزحمه به صاحبکار میدهد ممکن است از نیروهای باسابقهی کمتر استفاده و از اجرای
بسیاری از روشهای دشوار تحلیلی و کنترلی چشمپوشی نماید و جهت همدردی و روحیات
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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دیگربینی و حفظ مشتری و حمایت کوتاهمدت از شرکتها تحریفهای بااهمیت کمتری را افشا
کند .در این راستا اورلیک ( )۲۰۱۱بیان میدارد که حسابرسان در زمان بحران مالی توسط
مجلس اعیان انگلستان به تخلف در انجام وظیفه متهم شدهاند .همچنین وایتهاوس ( )۲۰۱۰بیان
میکند مؤسسات حسابرسی پس از موافقت با کاهش حقالزحمه ،وسوسه میشوند تا سختگیری
حسابرسی را کاهش دهند و به دنبال کشف و افشاء کمتر تحریفات باشند .از سویی مدیران که
به این مسائل حین ارائهی تخفیف از سوی حسابرسان آگاه و نیز به ضعفها و محدودیتهای
هر حسابرسی آشنا و واقفاند ،و در سطوح باالی سازمان در جایی که کنترلها و سیستمها و
نظارتهای حسابرسان در حداقل اثربخشی خود میباشد ،در چنین شرایطی با اعتماد به نفس
بیشتری قادر به گزارشگری متقلبانه میباشند .در این شرایط انتظار میرود انجام حسابرسی
توسط مؤسسات باکیفیت ،با مجموعه دستورالعملهای منظم و سیاستهای کاری مشخص ،که
حفظ شهرت و اعتبار از اولویتهای آنها است میتواند سبب کاهش اقدامات متهورانهی مدیران
(اسالمدوست و همکاران۱۴۰۰ ،؛ شکرخواه و همکاران )۱۴۰۰ ،و افشاء تحریفهای بیشتر گردد.
علیرغم وسعت بحران مالی در کشور طی سالهای اخیر و تخفیفات اعطایی توسط حسابرسان
به صاحبکاران ،شواهد تجربی محدودی در مورد رابطهی تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء
تحریفات توسط حسابرس و احتمال تقلبمدیریتی و تأثیر تعدیلی کیفیت مؤسسات حسابرسی
دراینباره ارائه گردیده است .لذا بهطور خاص ،هدف از این مطالعه ارائه شواهد تجربی در مورد
رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان (دیفوند
و همکاران۲۰۰۲ ،؛ فرانسیس و همکاران۲۰۱۳ ،؛ لیم  ،تان )۲۰۰۸ ،و نیز احتمال تقلب مدیران
است .همچنین تأثیر تعدیلی کیفیت مؤسسات حسابرسی دراینباره را بررسی میکنیم.
یافتههای مطالعه بهطور بالقوه برای قانونگذاران ،سرمایهگذاران ،اعضای کمیتهی حسابرسی
و سایر شرکتکنندگان در بازار سرمایه مفید است .زیرا شواهد تجربی دربارهی پاسخ حسابرسان
به یک شوک برونزا غیرمنتظره به محیط کار مشتریان ،و پیامدهای گستردهتری که برای نقش
حسابرسی در عملکرد بازارهای سرمایه دارد ،فراهم میکند.
 -2مبانی نظری ،پیشینه تجربی و بسط فرضیهها
حقالزحمهی حسابرسی ،سبب بهبود پیوند اقتصادی بین حسابرسان و صاحبکاران میشود
(سیدنژاد فهیم ،زمانی ،)۱۳۹۹ ،و شاخص خوبی برای سنجش تالش حسابرسی و همچنین خطر
حسابرسی است (چن و همکاران۲۰۱۸ ،؛ الرشیدی و همکاران۲۰۲۱ ،؛ غالمیگیفان و همکاران،
 .)۱۳۹۸ازاینرو نگرانی در مورد تخفیف حقالزحمهی حسابرسی این است که با ثابت نگهداشتن
ریسک حسابرسی ،حسابرس میتواند تالش خود را برای به حداقل رساندن خسارتهای ناشی از
تعهدات ،قراردادها و هزینههای نمایندگی کاهش دهد .در این راستا آلدرمن و دیتریک ()۱۹۸۲
دریافتند که حسابرسان ممکن است پیش از موعد ،گزارشها را امضا کرده و شواهد کافی برحسب
استانداردها و دستورالعملهای بودجهبندی شده جمعآوری نکنند .این مطلب با یافتههای ریکرز
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و همکاران ( )۱۹۹۷همخوانی دارد که محدودیت در بودجهی زمانی و عدم تالش کافی ،برخی
از دالیل امضای زودهنگام گزارشها هستند و این موارد میتوانند کیفیت حسابرسی و کشف
تحریفات را کاهش دهند .چندین مطالعهی اخیر رابطهی بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت
انجام حسابرسی توسط حسابرسان را بررسی میکنند .برای مثال سرلک و همکاران ()۱۳۹۹
دریافتند تخفیف صاحبکاران از حسابرسان ،خطای حسابرسی را افزایش میدهد .الرشیدی
و همکاران ( )۲۰۲۱نشان میدهند که تأمینکنندگان مالی هزینههای حسابرسی را بهعنوان
سیگنالهایی از حسابرسی باکیفیت باال میبینند که اعتبار صورتهای مالی را افزایش میدهد
و بهنوبهی خود بر دسترسی شرکتها به منابع مالی تأثیر مثبت میگذارد .آالبابسا ()۲۰۱۹
دریافت که بانکهای اردنی از شرکتهایی که حقالزحمهی حسابرسی باالتری داشتهاند (که
نشاندهندهی کیفیت حسابرسی بیشتر آنهاست) حمایت بیشتری میکنند .سریندهی و گول
( )۲۰۰۷نشان دادند که تالش حسابرسی باالتر با دریافت حقالزحمه بیشتری همراه است و
کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بهتری خواهیم داشت .کارامانیس و لینوکس ( )۲۰۰۸با بررسی
ساعات کارکرد حسابرسی دریافتند که تالش کمتر حسابرسی با مدیریت سود تهاجمی ارتباط
دارد .مطالعات دیگر نیز بررسی می-کنند که تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ،کشف و افشاء
تحریفات توسط حسابرسان را تحت تأثیر قرار میدهد .گوپتا و همکاران ( )۲۰۱۱شواهدی ارائه
میکنند مبنی بر اینکه مدیریت سود در شرکتهایی که تخفیف بیشتری در حقالزحمهی
حسابرسی دریافت میکنند و هزینهی حسابرسی کمتری را میپردازند (یعنی پایینتر از سطح
ی مورد انتظار نسبت به سایر شرکتها) ،بیشتر و افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان
هزینهی 
در آنها کمتر است .بهطور مشابه ،آستانا و بون ( )۲۰۱۲دریافتند کیفیت حسابرسی با افزایش
هزینههای حسابرسی غیرعادی منفی کاهش مییابد .بهطور خالصه ،تحقیقات قبلی ارتباط مثبتی
بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت حسابرسی و کشف تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان
نشان میدهد ،لذا تخفیف در حقالزحمهی حسابرسی میتواند بر میزان افشاء تحریفات بااهمیت
تأثیر منفی بگذارد (چن و همکاران.)۲۰۱۸ ،
اهمیت مشتری تا حدی است که حتی جذب و حفظ یک مشتری برای یک مؤسسهی حسابرسی
ضروری است (فدیال ،فیتریانی .)۲۰۲۱ ،حسابرسان از طریق رهبری هزینه و کاهش حقالزحمهی
حسابرسی مستقل برای مشتریان ،در رقابت با یکدیگرند ،و تقاضای دریافت حقالزحمه کمتر را از طریق
انجام کارهای سودآور غیرحسابرسی برای مشتریان (مثل مشاورهی مالی و مالیاتی) جبران مینمایند.
حتی گاهی ممکن است عملیات حسابرسی بهصورت رایگان عرضه شود .چنین قیمتگذاریهایی
ممکن است برای اطمینان از ایجاد قراردادهای خدمات مشاوره باقیمتهای باال صورت پذیرد.
قانونگذاران ادعا دارند رقابت حسابرس برای جذب صاحبکار (از طریق کم کردن حقالزحمه)
تهدیدی جدی برای رد صالحیت و اعتبار حرفهای مؤسسات حسابرسی آنها میباشد و کیفیت
حسابرسی و میزان کشف تحریفها را کاهش میدهد (انجمن حسابداران رسمی آمریکا .)۱۹۷۸ ،در
مقابل برخی از تحقیقات قبلی نشان میدهد رقابت حسابرس برای جذب صاحبکار (از طریق کم
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کردن حقالزحمه) میزان افشاء تحریفها را کاهش نمیدهد .دوپوچ و کینگ ( )۱۹۹۶دریافتند که
تخفیفات حسابرس کیفیت حسابرسی را کاهش نمیدهد و تنها هنگامیکه بازار حسابرسی رقابتی
نباشد ،اثر مهمی دارد .کانودیا و موخرجی ( )۱۹۹۴نشان میدهند در یک محیط پویا با امکان رد
مشتری و قدرت چانهزنی ،تعادل و موازنهی قیمتهای حسابرسی از رقابت برای جذب صاحبکار
حمایت میکند .دیآنجلو ( )۱۹۸۱نیز نشان داد تخفیف حقالزحمهی حسابرسی استقالل وی را
کاهش نمیدهد و میزان تخفیفات حقالزحمه در دورههای آتی کاهش مییابد .بر اساس شواهد نظری
و تجربی ذکر شده و وابسته بودن حقالزحمهی حسابرسان به شرایط صاحبکار و اقتصاد کشور انتظار
میرود بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان رابطهی
معناداری وجود داشته باشد .ازاینرو فرضیهی اول پژوهش به شرح زیر تدوین میگردد:
فرضیهی اول :تخفیف حقالزحمهی حسابرسی با افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان
رابطهی معنادار دارد.
گزارشهای مالی وسیلهای جهت ارائه اطالعات حیاتی مدیریت درباره میزان سود و زیان و
وضعیت مالی به ذینفعان است (خواجوی ،ابراهیمی ،)۱۳۹۶ ،افزایش تعداد تجدید ارائهها و
تقلب در صورتهای مالی از سوی مدیران شرکتهای بزرگ که معروف به مجرمهای یقه بسته در
ایران هستند ،اطمینان عمومی به فرآیند گزارشگری مالی و کارکردهای حسابرسی را خدشهدار
کرده است .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،مدیریت انگیزه خاصی برای بیان حقایق صورتهای مالی،
حداقل دربارهی برخی پیامدهای بالقوهی عملکرد که منافع شخصی مدیریت تا حد زیادی تحت
تأثیر محتوای صورتهای مالی قرار میگیرد ،ندارد (براون ،رانن .)۲۰۱۲ ،استفاده از مدیریت
سود جهت کتمان هزینههای ورشکستگی ،انحراف از ضوابط گزارشگری مالی و بهکارگیری
سیاستهای متهورانه نمونههایی از تقلب مدیران است.
صداقت ،عینیت و استقالل ،برخی از ویژگیهای برجستهی حرفه حسابداری هستند .اعتماد
عمومی به قضاوتهای حسابرس ،سنگ بنای حرفهی حسابداری است (رضایی پیته نوئی،
عبداللهی .)1398 ،اقدامات مختلفی از سوی کنگره (مانند قانون ساربینز -آکسلی) ،قانونگذاران
(کمیسیون بورس و اوراق بهادار) و حرفهی حسابداری (هیئت نظارت بر شرکتهای سهامی عام و
انجمن حسابداران رسمی آمریکا) برای بازگرداندن اطمینان و اعتماد عمومی به گزارشهای مالی
ارائهشده توسط مدیران و حسابرسیهای مربوطه صورت گرفته است (رضایی ،ریلی .)2010 ،در
این راستا یزدانی و همکاران ( )1400اثربخشی پایین کمیتهی حسابرسی را عامل احتمالی باال
بودن تقلب میدانند .ماند و سون ( )2011نیز تعامل طوالنیمدت بین مشتریان و حسابرسانشان را
عاملی برای افزایش تقلب مدیران در گزارشگری نشان دادند .به اعتقاد جنکینز و ولوری ()2008
در چنین موقعیتی حسابرسان در گردآوری شواهد ،کمتر به تردید حرفهای متکی خواهند بود و
تالش کمتری از خود نشان میدهند که مدیران با آگاهی از این موضوع انگیزه تقلب پیدا خواهند
کرد .یکی از شرایط تأثیرگذار بر طوالنی شدن این تعامالت به اعتقاد استنلی ( )2011و هلیل
( ،)2013حقالزحمهی حسابرسی میباشد که حسابرسان به خاطر نگرانی از دست دادن کار،
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سعی میکنند با کاهش هزینههای خود از طریق کاهش زمان و کاهش آزمونهای تحلیلی و
بهکارگیری نیروهای غیرمتخصص بهای تمامشده خدمات خود را کاهش داده و به صاحبکاران
در حقالزحمه تخفیف دهند .بااینحال چارلز و همکاران ( )2010شواهد تجربی ارائه میدهند
که حقالزحمهی حسابرسی در پاسخ به افزایش خطر کشف تقلب افزایش مییابد .عالوه بر این،
هی و همکاران ( )2006ابراز میکنند که هزینههای حسابرسی باالتر با مشتریان پر ریسکتر
مرتبط است .بهاینترتیب ،بر اساس شواهد نظری و تجربی ذکر شده انتظار میرود بین تخفیف
حقالزحمهی حسابرسی و احتمال تقلب مدیران رابطهی معناداری وجود داشته باشد .ازاینرو
فرضیهی دوم پژوهش به شرح زیر تدوین میگردد:
فرضیهی دوم :تخفیف حقالزحمهی حسابرسی با احتمال تقلب مدیران رابطهی معنادار دارد.
تحریف در ماهیت خود امری پنهان است و کشف آن با روشهای معمولی حسابرسی ،کار
سختی است .گرچه حسابرس میتواند یک رویداد پیچیدهی کالهبرداری را تشخیص دهد و یا به
آن شک کند اما ممکن است به دلیل کیفیت پایین حسابرس ناشی از عدم تجربه و تخصص (یاو
و همکاران ،)2019 ،در تشخیص صورتهای مالی متقلبانه که مدیریت در آن نقش دارد ،توانایی
محدودی داشته باشد (راویسانکار و همکاران .)2011 ،همچنین شواهد بسیاری حاکی از این
است که شرکتهای متقلب از حاکمیت شرکتی ضعیفتری نسبت به سایر شرکتها برخوردارند.
لذا استفاده از حسابرسان باکیفیت ،باعث کاهش تقلب مدیران و افزایش کشف و افشاء تحریفات
میشود (باسلی و همکاران2000 ،؛ کروتچلی و همکاران.)2007 ،
کیفیت حسابرسی بهعنوان یک عنصر اساسی مؤثر بر قابلیت اطمینان صورتهای مالی در
نظر گرفته میشود (شیخ ،صدیقی )2020 ،و مرکز ثقل نظارت برونسازمانی است (خانی و
همکاران ،)1399 ،که عاملی بازدارنده برای مدیران جهت دستکاری سود میباشد (قلیپور
خانقاه و همکاران .)1400 ،یکی از معیارهای اصلی سنجش کیفیت حسابرسی ،تخصص آنها
در صنعت است که در پژوهشهای بسیاری بهکار گرفته شده است (حبیب و همکاران2014 ،؛
هگازی و همکاران2015 ،؛ رگوئرا آلوارادو و همکاران2019 ،؛ واعظ ،درسه1395 ،؛ خداداده
شاملو  ،بادآور نهندی1396 ،؛ خانی و همکاران1399 ،؛ نوبخت ،نوبخت1400 ،؛ قلیپور خانقاه
و همکاران .)1400 ،تخصص حسابرس در صنعت شامل به وجود آوردن افکار سازنده بهمنظور
کمک به صاحبکاران و خلق ارزشافزوده و همچنین ،فراهم کردن دیدگاهها یا راهکارهای تازه
برای موضوعهایی میشود که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آنها روبهرو میشوند
(توکلنیا .)1396 ،دانش متخصصان در صنعت خاص از طریق تجربهی کار حسابرسی ،آموزش
کارکنان متخصص و سرمایهگذاریهای گسترده در فناوری اطالعات توسعه مییابد .در مقایسه با
حسابرسان غیرمتخصص ،حسابرسان متخصص در صنعت میتوانند خدمات حسابرسی باکیفیت
باالتری برای مشتریان در محدود کردن رفتارهای اختیاری مدیران فراهم نمایند (ممشلی و
کارشناسان .)1398 ،نوبخت و برادران حسنزاده ( )1396معتقدند استفاده از مؤسسات مجرب
حسابرسی (حسابرسان متخصص) بهعنوان ناظر برونسازمانی در کاهش اثرات منفی تصمیمات
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مدیران نقش مهمی دارد .دان و میهیو ( )2004معتقدند تخصص حسابرس در صنعت بهعنوان
معیاری از کیفیت مؤسسات حسابرسی باکیفیت اطالعات حسابداری رابطهی مثبت دارد و تخصص
حسابرسان نقش مهمی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی ایفا میکند .ویلن برگ ( )2002در
تحقیق خود نشان میدهد تخصص تأثیر بااهمیتی در ارتقای میزان اثربخشی و کارایی عملیات
حسابرسی دارد .این نتایج نشان میدهد استفاده از مؤسسات حسابرسی باکیفیت و متخصص
در صنعت ،به دلیل درک بهتری که آنها از فعالیتهای صاحبکار دارند سبب کشف بیشتر
موارد بینظمی و نادرستی در صورتهای مالی میشود .فرانسیس و همکاران ( )2005و ریچلت
و وانگ ( )2010نشان میدهند کیفیت حسابرسی بر میزان کیفیت سود تأثیر مثبت دارد .در
همین راستا دان و میهیو ( )2004بیان کردند که بهکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت
بر کاهش هزینههای حسابرسی مؤسسات حسابرسی و تخفیف در حقالزحمهی حسابرسی آنان
به صاحبکار تأثیرگذار بوده ،و شناسایی موارد نادرست بهمنظور حمایت از شهرت حرفهای را در
پی دارد .کارپ و ایستریت ( )2021معتقدند اطالعات مالی ارائهشدهی تحت کنترل حسابرس
مستقل متخصص در صنعت ،تطابق باالتری با استانداردهای حسابداری دارد .جنکینز و همکاران
( )2009اعتقاد دارند که در زمان بحران اقتصادی تمایل مدیران به دستکاری سود کاهشیافته
و از حسابرسان باکیفیت بهره میگیرند .در مقابل گارسیا الرا و همکاران ( )2012اعالم میدارند
که در شرایط بحران اقتصادی ،مدیران از مدیریت سود جهت اجتناب از کاهش ارزش و جلب
اعتماد سرمایهگذاران استفاده میکنند .چانگ و چوی ( )2010نشان دادند که تخصص حسابرس
میتواند بر اظهارنظر وی تأثیر بگذارد .تخصص در صنعت این توانایی را به حسابرس میبخشد
تا آزمونهای حسابرسی را بهطور کارآمد برای مجموعهی صنعتی بهصورت مشخص انجام داده و
پرچمهای قرمز تقلب را شناسایی و بررسی کند (بزرگ اصل و همکاران .)1400 ،در این حالت
ممکن است شرکتها ،مؤسسات حسابرسی متخصص و بزرگ را انتخاب کنند تا نشانهای از
کیفیت باالتر حسابرسی را به سهامداران و تأمینکنندگان مالی و کاالها ارائه داده و تضمینی برای
مزایای شخصی خود ایجاد کنند (شیخ ،صدیقی .)2020 ،لذا طبق این دسته از شواهد نظری و
تجربی انتظار میرود همکاری صاحبکاران با مؤسسات حسابرسی باکیفیت سبب تعدیل رابطهی
تخفیف حقالزحمهی حسابرسی با افشاء تحریفات توسط حسابرسان و احتمال بروز تقلب مدیران
شود .ازاینرو فرضیهی سوم و چهارم پژوهش به شرح زیر تدوین میگردد:
فرضیهی سوم :کیفیت مؤسسهی حسابرسی رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و
افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان را تعدیل میکند.
فرضیهی چهارم :کیفیت مؤسسهی حسابرسی رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و
احتمال تقلب مدیران را تعدیل میکند.
 -3روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ روش پژوهش تجربی ،پس رویدادی ،از لحاظ
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ماهیت علی -همبستگی و از لحاظ تئوری ،در زمره پژوهشهای اثباتی قرار دارد .همچنین اين
پژوهش مبتني بر اطالعات واقعي بازار سهام ،صورتهاي مالي ،يادداشتهاي همراه صورتهاي
مالي و گزارشهای مجامع شركتهای بورس اوراق بهادار است .در اين تحقيق با برداشت مستقيم
اطالعات موردنیاز از صورتهاي مالي ،نرمافزار رهآورد نوين و سایت سازمان بورس ،مجموع
دادههاي موردنیاز براي آزمون فرضيهها جمعآوری شده است .در تجزیهوتحلیل اطالعات ،از
رگرسیون لجستیک بهصورت دادههای تابلویی و براي تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار
اقتصادسنجي ایویوز نسخه  10استفاده شده است.
 -4جامعهی آماری
جامعهی آماري اين پژوهش شامل كليهی شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
و قلمرو زمانی پژوهش از سال  1394تا  1399میباشد .شرکتهایی که دارای شرایط زیر بودهاند
انتخاب شدند:
 .1شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق با آخرین روز اسفندماه باشد.
 .2تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت طی دوره مالی پژوهش نداشته باشند.
 .3جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگرهای مالی ،هلدینگ ،بانک ،بیمه و لیزینگ نباشند.
 .4وقفهی معامالتی بیشتر از  3ماه نداشته باشند.
 .5اطالعات مربوط به متغیرهای انتخابشده در دسترس باشند.
پس از اعمال محدودیتهای بیانشده تعداد  130شرکت بهعنوان نمونهی پژوهش
انتخابشدهاند .الزم به ذکر است محاسبهی برخی از متغیرهای این پژوهش مبتنی بر اطالعات
بازار سرمایهی ایران است .بنابراین ،اگر پایان سال مالی شرکتی با شرکتهای دیگر متفاوت
باشد ،از لحاظ تأثیرپذیری از مسائل کالن اقتصادی همگون نخواهند بود .برخی از شرکتها
به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت و ساختار سرمایه و افشا نکردن برخی از متغیرهای پژوهش از
نمونه حذف شدند .در محاسبهی متغیرهای مبتنی بر بازار ،وقفهی معامالتی بیانگر بهروز نشدن
اطالعات است ،ازاینرو در صورت اعمال نشدن این محدودیت محاسبهی متغیرهای مبتنی بر
بازار بهدرستی انجام نمیشود.
 -5متغیرهای پژوهش
 -5-1متغیرهای وابسته
 -5-1-1احتمال تقلب مدیریت ()MFraudit
احتمال تقلب مدیریتی در صورتهای مالی مطابق پژوهش کاناپایکین و گروندین ()2015
بهصورت زیر اندازهگیری میشود:
*P= 1/ (1+ e5.768-4.263*INV/TA- 0.029*SAL/FA-4.766* TL/TA-1.936)CACH/CL
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در اینجا  Pاحتمال تقلب مدیر است که بهصورت موهومی بهدست میآید P .در صورتهای

مالی از  0تا  1است ،وقتیکه  %50›Pصورتهای مالی جعلی و فریبکارانه هستند و برابر  ، 1و
زمانیکه  ،%50‹Pصورتهای مالی غیرفریبکارانه هستند و برابر . 0
 :INV/TAموجودی کاال تقسیم بر جمع داراییها
 :SAL/FAفروش تقسیم بر داراییهای ثابت
 :TL/TAجمع بدهیها تقسیم بر جمع داراییها
 :CACH/CLوجه نقد تقسیم بر بدهیهای جاری

 -5-1-2افشاء تحریفهای بااهمیت ()Fdit
برای مشاهده تحریفها و اشتباههای رخداده در شرکتها به گزارشهای حسابرس مستقل
و بندهای گزارشهای آنها در دورهی زمانی پژوهش مراجعه گردید .وجود بندهای بااهمیت
حسابداری تعدیلکنندهی گزارش حسابرس ،مالک اندازهگیری متغیر تحریف بااهمیت قرار
گرفت .ازآنجاییکه شرکتهای دارای تحریف بااهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس بودند ،این
متغیر بهصورت مجازی (صفر برای مواردی که هیچ تحریف بااهمیتی که مبنای تعدیل گزارش
حسابرس باشد وجود نداشته باشد و یک برای سایر) وارد مدل شد.
 -5-2متغیر مستقل
 -5-2-1تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ()FeeCutit
با توجه به شرایط تورمی ایران ،حقالزحمههای حسابرسی شرکت  iدر سال  tکه با نرخ تورم
(برگرفته از سایت بانک مرکزی) در سال  tتورمزدایی شده ،از حقالزحمههای حسابرسی شرکت
در سال  1-tکسر و بر حقالزحمهی حسابرسی شرکت در سال  1-tتقسیم میشود .سپس مقادیر
در منفی یک ضرب میشود ،هرچه این مقادیر بزرگتر شود تخفیف حسابرس نیز بیشتر باشد
(چن و همکاران.)2018 ،
 -5-3متغیر تعدیلگر
 -5-3-1کیفیت مؤسسات حسابرسی ()QAFit
جهت اندازهگیری کیفیت مؤسسات حسابرسی ،از شاخص تخصص حسابرس در صنعت استفاده
میشود .این متغیر مشابه با پژوهشهای نیل و ریلی ( )2004و رستگاری و مهدوی ()1399
بهصورت مجموع داراییهای تمام صاحبکاران یک مؤسسهی حسابرسی خاص در یک صنعت
خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این صنعت ،تعریف میشود .درصورتیکه
حسابرس متخصص باشد عدد  1و در غیر این صورت عدد صفر را میپذیرد.
 -5-4متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی و نحوه اندازهگیری آن در جدول زیر ارائهشده است:
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Fsizeit
Levit
Bbonusit
Goit

جدول( )1متغیرهای کنترلی
برابر با لگاریتم مجموع ارزش بازار داراییهای شرکت
اندازهی شرکت
(پورحیدری و قاسمیان)1389 ،
تقسیم بدهیها بر داراییها (کردستانی و همکاران،
اهرم مالی
)1398
لگاریتم طبیعی پاداش ساالنهی هیئتمدیره (واعظ
پاداش هیئتمدیره
و همکاران)1396 ،
ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
نرخ فرصتهای رشد
(اندرو و همکاران)2018 ،

 -6مدلهای آزمون فرضیهها
در این پژوهش برای آزمون  4فرضیهی اصلی از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده شده است:
 -6-1مدل رگرسیونی فرضیهی اول
 -6-2مدل رگرسیونی فرضیهی دوم
 -6-3مدل رگرسیونی فرضیهی سوم
 -6-4مدل رگرسیونی فرضیهی چهارم
 Typeitتخفیف حقالزحمهی حسابرسی Fdit ،افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرس،
 MFrauditاحتمال تقلب مدیریت صاحبکار و  QAFکیفیت مؤسسهی حسابرسی است.
 -7تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهیها
 -7-1آمارههای توصیفی
خالصه ویژگیهای مربوط به متغیرهای مورداستفاده در آزمون فرضیات تحقیق در قالب
آمارههای توصیفی در جدول  2ارائهشده است .بر اساس نتایج ،شرکتهای مورد پژوهش بهطور
میانگین از  21درصد تخفیف در خدمات حسابرسی مستقل بهرهمند گشتهاند .این میزان با
مطالعهی محمدرضایی و محمدصالح ( )2017نزدیک میباشد .همچنین میانگین متغیر احتمال
تقلب مدیران و افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشان می-دهد
بهطور متوسط  25درصد از مشاهدات در طی دوره زمانی پژوهش احتمال تقلب مدیر در آنها
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وجود داشته و در  43درصد از مشاهدات تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان افشا گردیده و
حسابرسی حدود  34درصد از مشاهدات نیز توسط مؤسسات متخصص در صنعت انجامشده است.
جدول( )2آمارههای توصیفی

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف استاندارد

تخفیف حقالزحمهی حسابرسی

-0/217

-0/172

0/521

-1/758

0/549

پاداش هیئتمدیره

4/754

6/587

12/013

0

3/576

اهرم مالی

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

متغیرهای موهومی
احتمال تقلب مدیران

افشاء تحریفهای بااهمیت

کیفیت مؤسسهی حسابرسی

0/628

2/319

0/622

2/075

4/034

0/089

-31/912 43/404

19/994 14/245 14/521
صفر

0/281
3/379

9/854

توزیع فراوانی

1/532
یک

%75

%25

%57

%43

%66

%34

 -7-2نتایج آزمون فرضیهیها
با توجه به اينكه متغيرهای وابسته تحقيق حاضر ساختگی و بهصورت صفر و یک میباشد ،لذا از
مدل رگرسیون الجيت (لجستيك) استفاده شده است .در ادامه نتایج مربوط به هریک از فرضیات
پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.
نتایج مربوط به برآورد مدل اول در جدول  3ارائهشده است .طبق نتایج مندرج در این جدول،
مقدار سطح معناداری آمارهی  LRکوچکتر از  5درصد است درنتیجه کل الگوی رگرسیونی
معنادار است و از اعتبار باالیی برخوردار است .با توجه به آمارهی  Zو سطح معناداری محاسبهشده
برای متغیر مستقل (تخفیف حقالزحمهی حسابرسی) ،کمتر از سطح  5درصد میباشد ،ازاینرو
فرض صفر را میتوان رد کرد .درنتیجه میتوان اظهار داشت بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی
و افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان ارتباط معنادار وجود دارد .ضریب متغیر توانایی
مدیر ( )-0/563نشاندهندهی ارتباط منفی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء
تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان است که از دیدگاه بدبینانه یا فرصتطلبانهی حسابرسان
حمایت میکند .همچنین با توجه به ضریب و آمارهی  Zو سطح معناداری متغیرهای پاداش
هیئتمدیره و اندازهی شرکت ،دارای رابطهی منفی و معنادار با تحریفهای بااهمیت میباشند.
سایر متغیرها ارتباط معناداری با افشاءی تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان ندارند.
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جدول ( )3نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی اول

متغيرهای توضیحی

متغیر وابسته :افشاء تحریف بااهمیت توسط
حسابرس

نوع رابطه

آماره z

0/341

0/255

0/863

سطح
معناداری
0/344

تخفیف حقالزحمهی
حسابرسی

-0/563

0/342

-2/415

0/026

منفی و معنادار

اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

0/623

-0/262

0/414
0/035

1/842

-3/684

0/079
0/006

بیمعنی

نرخ فرصتهای رشد

-0/078

0/047

-1/381

0/320

بیمعنی

اندازهی شرکت

-0/583

0/284

-2/251

0/011

منفی و معنادار

ضریب ثابت

آمارهی LR
48/114

ضريب انحراف معيار

احتمال آمارهی LR
0/0001

بیمعنی

منفی و معنادار

ضریب تعیین مک فادن
0/0747

سال و صنعت

کنترل شد

تعداد مشاهدات

780

نتایج مربوط به برآورد مدل دوم مربوط به فرضیهی دوم در جدول  4ارائهشده است .طبق نتایج
ارائهشده در جدول  ،3ضریب تعیین مدل برای رگرسیون الجیت قابلقبول است و مقدار سطح
معناداری آمارهی  LRکوچکتر از  5درصد است درنتیجه کل الگوی رگرسیونی معنادار است
و از اعتبار باالیی برخوردار است .با توجه به آمارهی  ،zسطح معناداری محاسبهشده برای متغیر
مستقل احتیاط مدیریتی کمتر از سطح  5درصد میباشد ،لذا فرض صفر را میتوان رد کرد و
فرضیهی اول مبنی بر رابطهی معنادار تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و احتمال تقلب مدیریت
تأیید میشود .همچنین مقدار ضریب برآورد شده برای تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ()0/437
مبین ارتباط مثبت بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و احتمال تقلب مدیریت است .همچنین
با توجه به ضریب و آمارهی  Zو سطح معناداری متغیرهای اهرم مالی ،پاداش هیئتمدیره و
اندازهی شرکت ،به ترتیب دارای رابطهی مثبت ،منفی و مثبت و معنادار با احتمال تقلب مدیریتی
میباشند .سایر متغیرها ارتباط معناداری با احتمال تقلب مدیریتی ندارند.
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جدول ( )4نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی دوم

متغيرهای توضیحی
ضریب ثابت

تخفیف حقالزحمهی
حسابرسی
اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

آمارهی LR
45/261

سال و صنعت

متغیر وابسته :احتمال تقلب مدیریت

سطح
معناداری

رابطه

ضريب

انحراف معيار

آماره z

-3/882

0/753

-6/244

0/000

0/437

0/234

1/901

0/028

مثبت و معنادار

0/425

0/241

5/113

0/000

مثبت و معنادار

0/041

-0/633

0/221

بیمعنی

-0/143

0/179

0/452

0/072

-0/054

-4/412

0/000

4/575

0/000

احتمال آمارهی LR
0/0000

تعداد مشاهدات

منفی و معنادار

منفی و معنادار

مثبت و معنادار

ضریب تعیین مک فادن

کنترل شد
780

0/0819

نتایج مربوط به برآورد مدل سوم و چهارم در جدولهای  5و  6ارائهشده است .نتایج مندرج در این
جداول نشان میدهد مقدار سطح معناداری آمارهی  LRکوچکتر از  5درصد است ،درنتیجه کل هر دو
الگوی رگرسیونی معنادار است و از اعتبار باالیی برخوردار است .نتايج حاصل از بررسی ضرايب متغیرها
در هر دو الگو به ترتیب نشان میدهد که شاخص تخفیف حقالزحمهی حسابرسی رابطهی منفی،
(مثبت) و معناداری با افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان (احتمال تقلب مدیران) دارد .همچنین،
تخصص حسابرس در صنعت رابطهی مثبت( ،منفی) و معناداری با افشاء تحریف بااهمیت توسط
حسابرسان (احتمال تقلب مدیران) دارد .نتايج مربوط به ضرايب متغیر تعديلی نیز نشان میدهد که
تخصص حسابرس در صنعت بر رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریف بااهمیت
توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران) تأثیرگذار است و متغیر تعدیلی ،سبب تضعیف رابطهی بین
تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران
شده است و درنتیجه ،فرضیهی سوم و چهارم پژوهش تأيید میشود .همچنین با توجه به ضریب و
آمارهی  Zو سطح معناداری متغیرهای اهرم مالی و اندازهی شرکت ،دارای رابطهی منفی و معنادار
با افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران) میباشند .سایر متغیرها ارتباط
معناداری با افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران) ندارند.
در ارتباط با مدلهای تحقیق ،نتایج آزمون هاسمر-لمشو در جدول  7نشاندهندهی نیکویی
مدلهای برازش شده است (آمارهها باالتر از  5درصد) و نشان میدهد متغیرهای مستقل قدرت
توضیحدهندگی متغیر وابسته را دارند.
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جدول ( )5نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی سوم

متغيرهای توضیحی
ضریب ثابت

تخفیف حقالزحمهی
حسابرسی

کیفیت مؤسسهی حسابرسی
متغیر تعاملی تخفیف
حقالزحمهی حسابرسی و
کیفیت مؤسسهی حسابرسی
اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

آمارهی LR

متغیر وابسته :افشاء تحریف بااهمیت توسط
حسابرس

نوع رابطه

ضريب
0/452

انحراف
معيار
0/318

-0/349

0/154

-0/982

0/371

0/412

1/786

0/041

0/366

0/353

0/796

0/0372

مثبت و معنادار

-0/435

0/441

-1/740

0/048

منفی و معنادار

-0/281

0/053

-2/166

0/330

بیمعنا

-0/570
-0/290

35/230

0/261

0/197

آمارهی z
2/425

سطح
معناداری
0/056

0/045

منفی و معنادار
مثبت و معنادار

-5/625

-3/433

0/045

احتمال آمارهی LR
0/0001

سال و صنعت

0/235

تعداد مشاهدات

مثبت و معنادار

بیمعنا

منفی و معنادار

ضریب تعیین مک فادن

کنترل شد

0/063

780

جدول ( )6نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی چهارم

متغيرهای توضیحی

متغیر وابسته :احتمال تقلب مدیریت
ضريب

انحراف
معيار

تخفیف حقالزحمهی حسابرسی 0/235

0/171

ضریب ثابت

0/214

0/451

کیفیت مؤسسهی حسابرسی

-0/345

0/311

-0/282

0/566

متغیر تعاملی تخفیف
حقالزحمهی حسابرسی و
کیفیت مؤسسهی حسابرسی

نوع رابطه

آمارهی z

سطح
معناداری

0/862

0/045

مثبت و معنادار

منفی و معنادار

0/289

0/633

-1/282

0/033

-0/573

0/038
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اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

آمارهی LR

-0/351

0/459

-1/835

0/035

منفی و معنادار

-0/037

0/081

-1/923

0/385

بیمعنا

-0/042
-0/251

36/823

0/132
0/136

0/336

-2/796

0/028

-2/447

احتمال آمارهی LR
0/0001

سال و صنعت

تعداد مشاهدات

بیمعنا

منفی و معنادار

ضریب تعیین مک فادن
کنترل شد

0/052

780

جدول ( )7آزمون هاسمر  -لمشو

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

آمارهی کای دو

احتمال آماره

نتیجه

13/210

0/121

تأیید نیکویی مدل برازش شده

12/518

0/115

5/148

12/753

0/587
0/116

تأیید نیکویی مدل برازش شده
تأیید نیکویی مدل برازش شده
تأیید نیکویی مدل برازش شده

 -7-3تحلیل حساسیت
براساس الزام جامعهی حسابداران رسمی ،مؤسسات حسابرسی عضو ،بهمنظور جلوگیری از نرخشکنی
و تعیین حقالزحمه واقعی خدمات حسابرسی مستقل صورتهای مالی و نیز ترمیم حقوق و مزایا و
حفظ کارکنان حرفهای اعم از تداوم کارهای قبلی و بهخصوص در انتخاب بهعنوان حسابرس جایگزین،
موظف به اعمال حداقل  70درصد افزایش نرخ خدمات نسبت به سال  1399میباشند .لذا ما در این
پژوهش متغیر موهومی برای در نظر گرفتن این نکته مهم ایجاد کردیم .بهطوریکه چنانچه مشاهدات
در سال  1399قرار گیرد عدد  1و در غیر این صورت عدد  0خواهد گرفت .بهمنظور استحکام بیشتر
نتایج تحقیق ،این متغیر بهصورت تعاملی وارد مدلهای پژوهش و رگرسیونها مجددا ً اجرا گردید.
نتایج آزمون حساسیت ،نتایج فرضیات پژوهش را پشتیبانی میکند .در این راستا با در نظر
گرفتن این نکته که میزان حقالزحمهی حسابرسی مستقل صورتهای مالی سال  1399رشد
چشمگیر داشته ،و میزان تخفیفات حقالزحمه و نرخشکنیها کاهش یافته است ،میتوان ابراز
نمود که احتمال تقلب مدیران (و افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان) ،کاهش (و افزایش)
بیشتری در طی این دورهی مالی نسبت به سالهای گذشته یافته است .جداول نتایج تحلیل
حساسیت با توجه به حجم و محدودیت در صفحات مقاله ،گنجانده نشده است.
 -8نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش به این موضوع پرداختیم که آیا نگرانیهای نهادهای نظارتی و سایر ذینفعان
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دربارهی تخفیفات در حقالزحمهی حسابرسی و تأثیراتی که می-تواند بر احتمال تقلب مدیران
صاحبکار و کشف و افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان داشته باشد موجه است؟ و
عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی دارای کیفیت میتواند هزینههای نمایندگی را کاهش دهد؟
تحریمهای بانکی و غیر بانکی بینالمللی و ضعف در مدیریت بحران توسط دولت در سالهای
اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران در سطح کالن شده است .بهطوریکه غالب تولیدکنندگان و
ارائهدهندگان خدمات توانایی تأمین وجه نقد کافی برای رفع نیازها و بازپرداخت تعهدات خود در
سررسید ندارند .در چنین شرایط بغرنج اقتصادی ،شرکتها از مؤسسات حسابرسی توقع دارند
که در درد اقتصادی آنها شریک شوند و تا حد امکان تخفیفاتی در حقالزحمهی حسابرسی
قائل شوند .این فشار بر روی حسابرسان ،روحیه دیگربینی و نیز رقابت با سایرین برای جذب و
حفظ مشتری در شرایط بحران اقتصادی سبب شده ،مؤسسات حسابرسی از طریق کاهش حجم
و کیفیت تالشها و بهکارگیری کارکنان ارزانقیمت و کمتجربه و کاهش بهای تمامشده خدمات
خود ،تخفیفاتی به مشتریان بدهند .درنتیجه میزان کشف و افشاء تحریفات بااهمیت توسط
حسابرسان کاهش یافته است .شواهد تجربی فرضیهی اول هم نمایانگر همین مطلب است .هرچه
تخفیف حقالزحمهی حسابرسی بیشتر باشد ،افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان کمتر
خواهد بود .نتیجهی حاصل با این تصور سازگار است که هزینههای حسابرسی نشاندهندهی
تالش حسابرسان است .این امر به سه دلیل رخ میدهد :اول؛ اینکه حسابرسان درباره افزایش
هزینههای حسابرسی ،از سوی صاحبکاران مقصر شناخته میشوند و بالخصوص صاحبکاران در
شرایط اقتصاد بحرانی توقع تخفیف حقالزحمه از سوی حسابرسان دارند و آنها را تحتفشار قرار
میگذارند ،دوم؛ ازآنجاکه هزینه انجام تخلف برای حسابرسان در ایران پایین است این موضوع
منجر به پایین آوردن کیفیت حسابرسی و درنتیجه حقالزحمهی حسابرسی از سوی مؤسسات
میشود .سوم؛ حسابرسان پاسخگویی الزم را ندارند و پاسخخواهی مناسب نیز در نهادهای نظارتی
ذیربط انجام نمیشود .یافتههای فرضیهی اول مشابه نتایج پژوهشهای ویل ( ،)2004سریندهی
و گول ( ،)2007کارامانیس و لینوکس ( ،)2008گوپتا و همکاران ( ،)2011چن و همکاران
( ،)2018آالبابسا ( ،)2019الرشیدی و همکاران ( ،)2021سرلک و همکاران ( )1399و برخالف
نتایج ،دیآنجلو ( ،)1981کانودیا و موخرجی ( ،)1994دوپوج و کینگ ( )1996میباشد.
بر اساس نظریهی نمایندگی تضاد منافع بین مدیران و سایر ذینفعان وجود دارد .آنها به
دنبال دور کردن و مخفی سازی اثرات مخرب تحریمهای اقتصادی از ارقام و اعداد مندرج
در گزارشهای مالی جهت حفظ منافع خود هستند .مدیران صاحبکار غالباً بر اساس تجربه
و آشنایی با محدودیتهای هر حسابرسی ،از این نکته آگاهی دارند که هنگامیکه مؤسسات
حسابرسی را متقاعد به اعطای تخفیفات زیاد در حقالزحمه مینمایند ،بر اساس اصل هزینه-
منفعت خواسته یا ناخواسته تعدیالتی در استراتژیهای رسیدگی خود (از طریق کاهش در
حجم و کیفیت) اعمال مینمایند .در این شرایط مدیران به کمک مشاوران قوی مالی ،جسارت
بیشتری جهت انجام گزارشگری متقلبانه و نشان دادن وضعیت شرکت مطابق میل خود را پیدا
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره چهارم | پاییز 1400

ابوالفضل سلیمانی

و همکاران | تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ،احتمال تقلب و افشاء تحریف و | 87 | ...

میکنند .شواهد تجربی فرضیهی دوم همین موضوع را نشان میدهد .میتوان اینگونه استدالل
نمود شرکتهایی بورسی که حقالزحمهی حسابرسی بیشتری میپردازند ،تعهد قویتری نسبت
به کیفیت حسابداری دارند ،و در مقابل شرکتهایی که به دنبال تخفیف زیاد در حقالزحمهی
حسابرسی هستند در انجام تقلب انفعالپذیرتر هستند .نتیجهی حاصل از فرضیهی دوم مشابه
نتایج پژوهشهای جنکینز و ولوری ( )2008ماند و سون ( ،)2011استنلی ( ،)2011هلیل
( )2013و برخالف نتایج ،هی و همکاران ( )2006و چارلز و همکاران ( )2010میباشد.
ازآنجاییکه اقتصاد ،قلب تپندهی جامعه و حسابداری ،قلب تپندهی اقتصاد است ،لزوم
بهکارگیری یک ناظر متخصص بیرونی مستقل بر فعالیتهای حسابداری و گزارشگری ،بسیار
ضرورت دارد .مؤسسات حسابرسی باکیفیت دارای یک چارچوب مدیریت داخلی برتر هستند و
معموالً مشتریان بزرگتر و زیادتری دارند و مزایای بیشتری از طریق ارائهی خدمات گوناگون
برای مشتریان دارند .حفظ شهرت ،استقالل ،مراقبت و رفتار حرفهای برای آنها بسیار اهمیت
دارد و ضرورت ارائهی خدمات باکیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر می-دانند.
آنها اعتبار خود را فدای رقابت با سایرین برای حفظ و جذب مشتری نمیکنند .دارا بودن
کادر حرفهای و متخصص و آموزشهای حرفهای منظم از فروض اولیهی آنهاست .باوجود ارائه
تخفیفات در حقالزحمهی حسابرسی خود به صاحبکاران در طول بحران مالی حاکم بر اقتصاد،
از انگیزههای مبتنی بر بازار برای حفظ کیفیت حسابرسی در سطوح باال برخوردارند .لذا انتظار
میرود عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی باکیفیت و متخصص در صنعت که از تجربه و دانش
کافی نیز برخوردارند از نگرانی نهادهای نظارتی و دیگر ذینفعان جهت کشف و افشاء تحریفات
توسط حسابرسان بکاهد .در چنین شرایطی مدیران صاحبکار نیز با آگاهی از دانش و تخصص
کارکنان مؤسسات حسابرسی باکیفیت و اهمیت حفظ اعتبار و شهرت و پایبندی آنها به
اصول اولیه حسابرسی ،اعتمادبهنفس و شجاعت کمتری برای تغییرات متهورانه در صورت-های
مالی خواهند داشت .شواهد تجربی فرضیههای سوم و چهارم اشاره به همین مطالب دارد .این
یافتهها نشان میدهند حسابرسان متخصص در صنعت نقش فعالتری در نظارت بر شرکتهای
بورسی ایفا میکنند .یافتههای فرضیهی سوم و چهارم مشابه نتایج پژوهشهای باسلی و همکاران
( ،)2000دان و میهیو ( ،)2004کروتچلی و همکاران ( ،)2007ریچلت و وانگ (،)2010
راوسینکار و همکاران ( ،)2011شیخ و صدیقی ( ،)2020کارپ و ایستریت ( ،)2021نوبخت و
برادران حسنزاده ( ،)1396ممشلی و کارشناسان ( ،)1398اسالمدوست و همکاران (،)1400
بزرگ اصل و همکاران ( ،)1400شکرخواه و همکاران ( ،)1400قلیپور خانقاه و همکاران ()1400
و برخالف نتایج پژوهش گارسیا الرا و همکاران ( )2012میباشد.
همچنین نتایج آزمون حساسیت نشان داد الزام جامعهی حسابداران رسمی جهت افزایش
حقالزحمهی حسابرسی ،راهکار مناسبی بهمنظور جلوگیری از تخفیفات بیش از حد و تأثیرات
مخرب آن بوده است که نتایج فرضیات پژوهش را حمایت میکند .تحلیل تجربی اثرات
مقطعیدرمانی این دیدگاه را تأیید میکند که آثار مخرب کاهش تالش حسابرسان و کیفیت
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حسابرسی ،به علت تخفیفات بیشازحد حقالزحمه ،درنتیجهی فداکاری مؤسسههای حسابرسی
در شرایط بحران اقتصادی برای حفظ مشتریان خود است ،و هنگامیکه شرکتهای مشتری
نسبت به افزایش هزینههای حسابرسی حساستر هستند ،پشتیبانی و الزام قانونی جامعهی
حسابداران به افزایش نرخ خدمات حسابرسی مستقل ،سبب شده مؤسسات حسابرسی واکنش
منفعالنهی کمتری به این حساسیت نشان دهند و تخفیف کمتری اعطا نمایند .البته این موضوع
سبب میشود مؤسسههای حسابرسی در کسب سهم بازار با رقابتهای شدیدتری روبرو شوند و
بهدنبال تنوع بیشتر در مزیتهای رقابتی باشند.
در راستای نتایج فرضیهی اول و دوم میتوان به سازمان حسابرسی و جامعهی حسابداران
رسمی پیشنهاد داد ازآنجاییکه تخفیفات اعطایی از سوی حسابرسان ،عاملی تأثیرگذار بر میزان
تحریفات توسط مدیریت و نیز نرمش حسابرسان می-گردد به این موضوع در ارزیابی و رتبهبندی
کیفی مؤسسات حسابرسی و سطح فعالیت آنها توجه نمایند .در این راستا جهت جلوگیری از
تخفیفات غیرعادی و نرخ شکنی مؤسسات حسابرسی و تأثیرات منفی آن ،میزان پایهی بودجه
زمانی را با توجه به حجم و سختی پروژهها بهطور نظاممند و دقیق تعیین نمایند و میزان دستمزد
کارکنان مؤسسات حسابرسی را عالوه بر تعیین حداقل حقوق پایه ،بهصورت میزان درصد
مشخصی (با توجه به رتبههای شغلی حسابرسان) از قراردادهای حسابرسی تعیین و الزماالجرا
نمایند تا از این طریق مدیران مؤسسات حسابرسی حین توافق بر مبلغ حقالزحمه با صاحبکاران
مسئولیت پاسخگویی به کارکنان خود را نیز در نظر بگیرند .همچنین الزاماتی را اتخاذ کند که در
ی بحران اقتصادی ،شرکتها توسط حسابرسان بیشتر در معرض رسیدگی از طریق
طول دوره 
روشها و آزمونهای اضافی قرار گیرند .همچنین در راستای نتایج فرضیات سوم و چهارم به
سازمان بورس پیشنهاد میشود شرکتهای بورسی را ملزم به استفاده از حسابرسان باکیفیت و
متخصص در صنعت و باتجربه کافی برای تعدیل اثرات منفی تخفیفات حقالزحمهی حسابرسی
نماید .همچنین جامعهی حسابداران رسمی اقدام به برگزاری کالسها و دورههای آموزشی برای
شناخت چالشهای حسابرسی هر صنعت خاص نماید و مؤسسات حسابرسی را ملزم به استفاده
از نیروهای متخصص و آموزشدیده برای هر صنعت نماید .بال ( )2009نیز در این راستا استدالل
میکند که سازوکارهای معتبر حسابرسان را از نقض اعتماد سرمایهگذاران ،وامدهندگان ،مشتریان
و دیگران بازمیدارد.
این مطالعه با پرداختن به تخفیفحقالزحمهی حسابرسی ،افشاء تحریفات توسط حسابرسان،
تقلب مدیران و کیفیت مؤسسات حسابرسی نقش مهمی را در ادبیات مالی ایفا میکند .بهاحتمال
زیاد تقلب مدیران و عدم افشائیات مناسب تحریفها در کشورهایی که حمایت از سرمایهگذاران
در آنها ضعیف است ،رخ میدهد زیرا هزینه انجام تخلف و الزام به پاسخگویی و اجرای قوانین
در چنین کشور-هایی کمرنگ است .این مطالعه ادبیات جاری را با استفاده از یک مجموعه داده
در مورد تقلب مدیران و کمکاریهای حسابرسان در بازارهای مالی که با بحران مواجه هستند
گسترش میدهد .همچنین با در نظر گرفتن الزام جامعهی حسابداران رسمی طی بخشنامه ابالغی
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به مؤسسات حسابرسی ،نسبت به تعدیل افزایشی حداقل  70درصدی حقالزحمهی حسابرسی در
سال  1400نسبت به سال گذشته ،اولین مطالعهایی است که شواهد تجربی درباره تأثیرات این
راهکار بر تقلب مدیران و افشاء تحریفات توسط حسابرسان را بررسی کرده است.
تحقیقات آینده میتوانند نقش ویژگیهای رفتاری-احساسی مدیران و حسابرسان را در تعدیل
رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و تقلب مدیران و افشاء آن توسط حسابرسان با
درگیر کردن عوامل فرهنگی مختلف بررسی کنند.
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Abstract
The aim of creation of the paradigm in modern auditing is to provide a framework for solving
scientific problems. Therefore, the aim of this study is to introduce the concept of paradigm
and its description in the field of modern auditing. Paradigm, as a way of seeing the world,
is a common scientific field among certain group of scientists which results in knowledge
creation, increase abilities to obtain financial facilities and resources for scientific activities,
and scientists cultural behaviourism in each discipline. It is the paradigm that determines what
questions are asked and how to answer these questions.
Tapping into a specialised profession that requires decision - making needs distinctive features
and the most important of which is the ability to make professional judgments. Auditors› duty
as specialised practitioners are to express an opinion on the financial statements, which requires
them to have and express an objective judgment. Moving towards a more digital economy is
under way, thus the attitude towards Auditing paradigms and obtaining work and clients are
also changing. The concept of digital economy and auditing in the current age is changing
significantly. Modern way of working is replacing the old traditional methods. As such, auditors
relationship with their clients are evolving, and on the other hand, the auditor›s professional
independence evolving along side of the changes and it is currently creating a new form.
Key Words: Paradigm, Modern Auditing, Audit Judgment, Digital Economy, Operational
Audit
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چكیده
هدف از تدوین پارادایم در حسابرسی نوین ،ارائه چارچوبی برای حل مسائل علمی است .لذا هدف از این مطالعه،
معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین است .پارادایم بهعنوان یک شیوه دیدن جهان که میان
گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است ،هدایتگر جریانهای علمی اعم از تولید دانش ،جذب تسهیالت
و منابع برای فعالیتهای علمی ،و رفتارهای دانشمندان در هر رشتهی علمی است .در هر رشته ،این پارادایم است
که تعیین میکند چه سؤالهایی پرسیده شود و چگونه به این سؤالها پاسخ داده شود.
ورود به یک حرفهی تخصصی که نیازمند تصمیمگیری است ،مستلزم مشخصهها و ویژگیهای متمایزی است که
مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوتهای حرفهای است .وظیفهی حسابرسان بهعنوان شاغلین یک حرفهی تخصصی،
اظهارنظر درباره صورتهای مالی است ،که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت است .تغییرات در رویکرد
اقتصاد دیجیتال در حال انجام است .ازاینرو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسبوکار نیز در حال تغییر است.
نوع رویکرد اقتصاد دیجیتال و حسابرسی در عصر حاضر در حال تغییر چشمگیری است .جایگزینی روشهای مدرن
با روشهای سنتی گذشته در حال انجام است .ازاینرو بخش مشارکت حسابرسان در بازار کسبوکار با کارفرمایان
در حال شکلگیری است و از طرفی استقالل مسئولیت حرفهای حسابرسان نیز در حال تغییر شکل و ایجاد ماهیتی
جدید است.
واژههای كلیدی :پارادایم ،حسابرسی نوین ،قضاوت حسابرسی ،اقتصاد دیجیتال ،حسابرسی عملیاتی.
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 -1مقدمه
امروزه ارائهی اطالعات شفاف و روشن یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیمگیریهای
اقتصادی آگاهانه محسوب میشود .اطالعات افشاشدهی شرکتها یکی از منابع مهم و ارزشمند
اطالعاتی برای سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان است .هرچه سرعت نشر اطالعات
در اقتصاد بیشتر باشد ،امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در
مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر شده و باعث کاهش فساد مالی میگردد (ایورلی
و همکاران)۲۰۱۴ ،
حرفهی حسابرسی در تالش است تا از جهانیشدن اقتصاد و انقالب اطالعات دور نباشد و همگام
با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند .در چنین شرایطی ،استفادهکنندگان
برای تصمیمگیری به اطالعات مالی قابل اتکا نیاز دارند .نقش حسابرسان در ارزیابی کیفیت
صورتهای مالی ،بهعنوان مهمترین مجموعهی اطالعات مالی مورد استناد عموم ذینفعان بسیار
حیاتی و تأثیرگذار است .ویژگیهای فردی حسابرسان میتواند در کیفیت این تأثیرگذاری مؤثر
باشد .ازجمله مؤلفههای فردی ،انعطافپذیری رفتاری است .انعطافپذیری رفتاری حسابرس
بیانگر یک ویژگی شخصیتی است که ممکن است پتانسیل مشابهی برای کاهش تأثیر پیامدهای
منفی عوامل استرسزا نقش فردی و سازمانی داشته باشد (کوتو)2002 ،
حسابرسي بهطورکلی فرآیندی است كه طي آن شخصي مستقل و با صالحيت حرفهاي برمبناي
شواهد جمعآوري شده ،تطابق اطالعات كسب شده را با معيارهاي از قبل تعيين شده ،مشخص
ميسازد .در حسابرسي مالي مندرجات صورتهای مالي بر مبناي معيارهاي از قبل تعیینشده از
اصول متداول حسابداري ارزيابي ميشوند.
رشد فزاینده سرمایهداری جهانی و سرعت فرآیند جهانیشدن حسابرسی را با مشکل مواجه
کرده است .هر چه سرعت جهانیشدن شدت یابد پروسه ادغام و تجزیه شرکتها نیز سرعت
مییابد .در این پروسه احتمال فساد و تقلب دوچندان میگردد .همه حرفهها  ،بدون در نظر
گرفتن زمینهی فعالیتشان ،دارای قوانین ،اصول ،استانداردها و دستورالعملهایی هستند که
باید بهمنظور انجام آن شغل خاص رعایت شوند .بسیاری از کارشناسان ،ازجمله حسابداران و
حسابرسان ،تابع استانداردها ،مقررات و ضابطههای فنی ،اخالقی و رفتاری سختگیرانه هستند
که در چارچوب آنها برای انجام هر چهبهتر وظایف از دانش ،شایستگی ،مهارت و تجربه و
بهعبارتدیگر قضاوت حرفهای خود استفاده میکنند .بسیاری از رشتهها از مفهوم قضاوت حرفهای
بهره میبرند .کارشناسان میگویند بسیاری از تصمیمات اتخاذشده با توجه به قضاوت حرفهایشان
انجام میگیرد ،ولی معموالً قادر به تبیین یا تشریح آن نیستند .بهاینترتیب ،موقعیتهایی به
وجود میآید که تصمیمگیریهای غیرحرفهای یا اشتباه بدون ارائهی دالیل منطقی پذیرفته
میشود .ازاینرو عواقب ناشی از استفاده نامناسب از قضاوت حرفهای میتواند به مشکالت جدی
با پیامدهای منفی اقتصادی ،مالی و اجتماعی منجر شود (فالح و همکاران.)1395 ،
در حسابرسی صورتهای مالی ،قضاوت نقش بسیار مهمی ایفا میکند ،بهطوریکه تمام مراحل
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حسابرسی (برنامهریزی ،اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت همراه است (کمیتهی تجدیدنظر
حسابرسی.)۱۳۷۸ ،
این مطالعه در حوزهی حسابرسی و ارتباط قضاوت حسابرسی و اقتصاد دیجیتال به بررسی و
تدوین پارادایم در حسابرسی نوین برای حل مسائل علمی با ارائه چارچوبی است .لذا هدف از این
مطالعه ،معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی است .ضرورت انجام این پژوهش
آن است که اگر بخواهيم حسابرسي پيشرفت نماید و جامعهی حرفهای توسعهیافتهای داشته
باشيم ،نيازمند پارادايم روشن در حسابرسي هستيم .يعني بايد طرز فکرمان را عوض نماییم.
بهعبارتدیگر میبایست بدانيم ،اساس و مباني فکري که بر طبق آن جامعهی حرفهای فعلي
شکلگرفته مطابق با تفکر و برداشت جهاني از حسابرسي نيست نتایج این پژوهش میتواند ایده
و دستاورد علمی برای حسابرسی نوین باشد.
 -2روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،مبتنی بر رویكرد فلسفی و علمی به پارادایم حسابرسی نوین میپردازد.
روششناسی پژوهش حاضر از نوع شناخت علمی و رویکرد ترویجی (مهارت حرفهای و دانشی)
است .در این راستا از مبانی نظری و پیشینهی تحقیقات به روش كتابخانهای استفاده شده است.
 -9مبانی علمی و ادبیات موضوع
 -3-1پارادایم
کوهن برای اولین بار بحث پارادایم را مطرح و این واژه را در مورد تاریخ علم در رشته فیزیک
اینطور تعریف نمود :پارادایم یک پرتو و الیهای از حقیقت است که محدودهای از عالم هستی و
قواعد آن را برای ما باز میکند و پیشفرضها و باورها و برداشتهای ما را نسبت به موضوعات
تعیین میکند (کوهن.)1387 ،
پارادایم مثل نقشهای است که راه را به ما نشان میدهد ولی خودش واقعیت راه نیست .با ظهور
هر پارادایم و حاکمیت آن ،قواعد و قوانینی بر محیط کسبوکار و زندگی حاکم میشود که قواعد
قبلی را از بین میبرد و یا خیلی محدود میکند .البته تا زمانی که پارادایم حاکم است ،قواعد
خاص خودش را دارد و بایستی به آن عمل شود .با شروع هر پارادایم همه به نقطه صفر میرسند
و اگر یک کشور و یا یک شرکت بتواند یک پارادایم نوظهور را قبل از دیگران کشف و ضوابط و
روابط آن را درک کند ،خواهد توانست کشورها یا شرکتهای رقیب را از صحنه رقابت حذف و یا
بهطورکلی از بین ببرد (رضایی نایه.)1398 ،
هنگامیکه پارادایم جدیدی از راه میرسد ،پایبندی به قواعد و ضابطههای پارادایم قبلی،
مسیری شکننده و نابودکننده است و تنها کشورها و شرکتهایی در فضای جدید موفق و پیشتاز
خواهند بود که قبل از دیگران عالئم و نشانههای نزدیک شدن پارادایم را تشخیص داده و خود
را با مقررات و قواعد پارادایم جدید وفق داده و از فرصتهای موجود در بطن آن حداکثر استفاده
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را کرده و با آیندهنگری و آیندهنگاری مطلوب ،حتیاالمکان مسیر حوادث و تحوالت پیش رو را
در جهت دلخواه خود سوق داده و یا با آن همسو و هماهنگ شوند .بهطورکلی میتوان پارادایم را
مجموعهای از باورها و پیشفرضهای بنیادی تصور کرد که در هستیشناسی ،شناختشناسی و
روششناسی متجلی میشود (داناییفرد.)1386،
باورهای هر پارادایم
هستی شناسی
ماهیت واقعی چیست
و چه دربارهاش باید
بدانیم؟

شناخت شناسی
ماهیت رابطه بین
پژوهشگر
و واقعیت چیست

روش شناسی
پژوهشگر چگونه
میتواند واقعیت را
درک کند

شکل ( )۱باورهای هر پارادایم (داناییفرد)1386،
یان ترنر استاد کالج مدیریت هنلی میگوید« :استراتژیستها باید با پارادایم جدید حرکت
کنند .استراتژی اثربخش ،تنها بر پایه تغییر قواعد و منطق موجود میسر خواهد بود .پارادایمهای
آیندهساز استراتژیهای بدیع خلق میکنند ،قواعد جدیدی را از هستی رمزگشایی کرده و انسان
را به سطح باالتری از معارف هستی رهنمون میسازند.
هدف از تدوین پارادایم در هر علم و موضوعی ،ارائهی چارچوبی برای حل مسائل علمی در
محدودهای مشخص است .درواقع پارادایم ،جهتگیری کلی کلیهی تئوریها و نظریات را بر عهده
دارد (چالمرز .)1379
پارادایمها ،ایجاد ساختاری برای پیشفرضها ،باورها و برداشتهای مشترک است .پارادایمها
دیدگاه انسان نسبت به حقیقت را بنا و طریق درک مسائل را نشان میدهند .پارادایمها به
انسان قدرت تجزیهوتحلیل مسائل پیچیده و نظم دهی به اجرای آن را میبخشند و مبنایی برای
قضاوتهای او را فراهم میآورند .صحیح و یا غلط بودن و چگونگی رسیدن به این نتایج نیز
زاییدهی پارادایم حاکم است .پارادایمها اگرچه کامل نیستند ولی حتی در چنین شرایطی نیز
برای انسانها راهگشا خواهند بود (یزدانی زاده ،حبیبی.)1389 ،
از خصوصیات پارادایم این است که هنگام ظهور یک پارادایم جدید توانمندیهایی که متکی
بر پارادایم گذشته شکلگرفتهاند از بین خواهند رفت و همه صرفنظر از جایگاه خود و پارادایم
قبلی میبایستی از صفر شروع کنند .بدین ترتیب در بستر یک پارادایم جدید فرصتهای جدیدی
برای همه و ازجمله سازمانهایی که حتی از قبل نامی از آنها نبوده نیز به وجود خواهد آمد.
بنابراین دوران انتقال پارادایم یک دوران استثنایی برای شکار فرصتها است .خصوصیات مهم
دیگر پارادایمها این است که با ایجاد یک چارچوب نگرشی ،بر برداشتها و پیشفرضهای انسان
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بهشدت تأثیر میگذارند ،تا حدی که پای بندان به پارادایم را از درک حقایق خارج از پارادایم
محروم میسازند (رضایی نایه.)1398 ،
این ویژگی سبب میشود تا نوآوری و خالقیت در فضای پارادایم تنها به مرزهای آن محدود
گردد .نتیجه اینکه مادامیکه پارادایم حاکم است ،قواعد اثربخشی را برای درک و حل مسائل
بشر در اختیار میگذارد و هرگاه از این کار بازماند زمان مرگ آن فرارسیده و با پارادایم جدیدی
جایگزین خواهد شد .با ظهور هر پارادایمی مجموعهای از قواعد و فرصتهای بدیع ظهور مییابد
و فرصتهای پارادایمهای گذشته را بیاعتبار میسازد (یزدانی زاده ،حبیبی.)1389 ،
 -3-2حسابرسی
براي يافتن مفهوم حسابرسي ،دیدگاههای تني چند از صاحبنظران ،موردبررسی قرار خواهد
گرفت:
حسابرسي عبارت از رسيدگي بهطورکلی مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
حسابرسي شامل بررسي و تحقيق در مورد ثبتهای حسابداري و ساير مداركي است كه صورتهای
مالي متكي به آنها ست .حسابرس از طريق انجام مطالعه و ارزيابي سيستم كنترل داخلي واحد
تجاري ،بازرسي مدارك ،مشاهدهی داراییها ،استعالم و پرسش در واحد تجاري و خارج از آن و
اعمال ساير روشهای حسابرسي ،مداركي فراهم ميسازد كه براي تعيين اينكه صورتهای مالي
نشانگر تصوير مطلوب و معقولي از وضعيت مالي واحد تجاري و نتايج فعاليت آن در طي دورهی
مورد رسيدگي است ،ضرورت دارد (وحيدي اليزهاي.)1372 ،
حسابرسي را رسيدگي و اظهارنظر دربارهی صحت نسبي و قابليت قبول اقالم مربوط به وضع
مالي و نتايج حاصل از فعالیتهای مالي (مندرج در ترازنامه و صورت سود و زيان) مؤسسهها نيز
تعريف كردهاند (نبوي.)1368 ،
يكي از جامعترين تعاريف حسابرسي را در نشريه شمارهی  78سازمان حسابرسي ميتوان ديد:
«حسابرسي عبارت از بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زیربنای صورتهای
مالي است .حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي و بازرسي مدارك ،مشاهدهی
داراییها ،پرسش از منابع داخلی و خارجی شركت و اجراي ساير روشهای رسيدگي ،شواهد الزم
را براي تعيين اينكه صورتهای مالي ،تصويري مطلوب و به نسبت كامل از وضعيت مالي شركت
و فعالیتهای آن در طول دورهی مورد رسيدگي ارائه ميكند يا خير ،گردآوري ميكنند» (ارباب
سليماني ،نفري .)1371
در اغلب متون تخصصي حسابرسي ،تعريف ارائهشده در مورد حسابرسي فقط جنبهی حسابرسي
صورتهای مالي (آنچه مدنظر اين پژوهش است) را در برمیگیرد اما براي درك بهتر حسابرسي
نياز به داشتن تعريف جامع از آن است ،اين تعريف را كميتهی مسئول تدوين بيانيههاي مفاهيم
بنيادي حسابرسي انجمن حسابداران آمريكا ارائه نموده است.
حسابرسي فرآیندي است منظم و با قاعده (سيستماتيك) جهت جمعآوري و ارزيابي بیطرفانهی
شواهد دربارهی ادعاهاي مربوط به فعالیتها و وقايع اقتصادي ،بهمنظور تعيين درجهی انطباق
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اين ادعاهاي مربوط به فعالیتها و وقايع اقتصادي ،بهمنظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها
(اظهارات) با معيارهاي از پيش تعیینشده و گزارش نتايج به افراد ذينفع (نيكخواه آزاد.)1377 ،
اين تعريف آنچنان جامع است كه حسابرسي صورتهای مالي ،حسابرسي عملياتي،
حسابرسي رعايت و حسابرسي جامع را در برمیگیرد .حسابرسی فرآیند منظم و با قاعده داللت
بر آن دارد كه فعاليت حسابرسي بر اساس برنامهريزي مناسب انجام ميشود كه برمبناي آن
مجموعهاي از شواهد مربوط جمعآوري و ارزيابي ميگردد و به اين طريق هدفهای حسابرسي
تحقق مييابد.
«جمعآوري و ارزيابي بیطرفانه شواهد» ،شالوده حسابرسي است .اگرچه نوع و ماهيت
شواهد و معيارهاي ارزيابي ميتواند بين پروژههاي مختلف حسابرسي متفاوت باشد ولي تمام
حسابرسیها بر محور «جمعآوري و ارزيابي شواهد» متمركز است .موضوع مورد رسيدگي از يك
سري «ادعاهاي (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقايع اقتصادي» تشكيل شده است .اين ادعاها
«اطالعات اقتصادي» ناميده ميشود .در اينجا كلمه-ی «اقتصادي» نمايانگر هرگونه شرايطي
است كه منجر به تصميمگيري در تخصيص منابع محدود ميشود.
 -3-3حسابرسی عملیاتی
بررسی اسناد و مدارک و شواهد تاریخی نشان میدهد که نیاز به انجام حسابرسی عملیاتی و
فلسفهی وجود آن موضوع جدیدی نیست (حساس یگانه .)1383 ،کوتنز و دونیل ( )1987در
کتاب مبانی مدیریت بیان میکنند« :از دیگر ابزارهای مؤثر کنترلهای مدیریتی ،حسابرسی
داخلی یا عنوانی که امروزه آن را به آن نام میشناسند ،حسابرسی عملیاتی است.
مبادی این نوع حسابرسی ،ریشه در کشورها و دورههای زمانی مختلف دارد و در فرآیند
شکلگیری آن تشکلهای حرفهای متعددی هم همچون حسابرسی داخلی ،مستقل و دولتی نقش
داشتهاند .براین اساس ،بررسی اجمالی تعاریف ارائهشده در کتابها و نشریههای مختلف نمایانگر
استفاده از واژههای متنوعی بر پایه این نوع حسابرسی است .برای نمونه ،در کانادا به حسابرسی
جامع و در کشورهای مشترکالمنافع بریتانیا به حسابرسی صرفهجویی ،کارایی و اثربخشی معروف
است (فلشر ،زارسکی.)2002 ،
برخی دیگر ترجیح میدهند واژههای حسابرسی عملکرد مدیریت ،حسابرسی داخلی جدید،
حسابرسی عملیات ،حسابرسی عملکرد و حسابرسی مدیریت را برای این نوع حسابرسی بهکار
گیرند .ازآنجاکه هر کلمهای بار معنایی خاص خود را به همراه دارد ،عدم همسانی این واژهها
نیز میتواند ناشی از گوناگونی خدمات ارائهشده توسط حسابرسان و منحصربهفرد بودن دامنهی
رسیدگی آن خدمات در برخی از سازمانها باشد(کسلر وکرکت .)1982،ولی بهطورکلی
حسابرسی صرفهجویی ،کارایی و اثربخشی بیشتر در بخش دولتی مصطلح است و دیگر واژههای
ذکرشده را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مورداستفاده قرار میدهند (کسیرات،
.)2005
در ایران کمیتهی حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی ،تعریفی برای حسابرسی عملیاتی
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ارائه کرده است که برگرفته از تعریف کسلر و کرکت ( )1982است« :حسابرسی عملیاتی» فرآیند
منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی ،کارایی و صرفهی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج
ارزیابی ،همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصالح برای بهبود عملیات است (بختیاری،
 .)1386اثربخشی معرف میزان دستیابی به هدفها است .کارایی عبارت از نتایج بهدستآمده از
عملیات (ستانده) به منابع مصرفشده (داده) است و صرفهی اقتصادی عبارت از تالش در جهت
حداقل کردن هزینهی تحصیل و استفاده از منابع واحد اقتصادی با حفظ کیفیت مناسب است
(کمیتهی حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی.)1380 ،
تأکید حسابرسی عملیاتی همواره بر کارایی ،اثربخشی و صرفه اقتصادی است .حسابرسی
عملیاتی با تأکید بر بهبود عملیات آتی از حسابرسی مالی و حسابرسی رعایت متمایز میشود ،که
گذشتهنگر هستند (کسلر وکرکت.)1982 ،
طراحی و اجرای حسابرسی عملیاتی همواره از طریق انتخاب هدفهای خاص صورت میگیرد.
زیرا این کار ،موضوع را برای افراد ذینفع بسیار معنادارتر و مفیدتر میسازد (رحیمیان.)1383 ،
هدفهای کلی حسابرسی عملیاتی بر اساس گزارش کمیتهی حسابرسی عملیاتی و مدیریت
انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال  1982شامل :الف) ارزیابی عملکرد ،ب)شناسایی
فرصتهای بهبود عملیات ،ج)ارائهی پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسیها و
اقدامات بیشتر است (صفار.)1376 ،
جدول ( )1کارایی و اثربخشی در نگرشهای مختلف (بنی فاطمی کاشی)1382،

نوع نگرش
سیستمی

تعریف اثربخشی

ارزیابی نتایج بهدستآمده (ستاندهها)
با نتایج هدفهای مورد انتظار

سازمانی

میزان گام برداشتن در جهت
هدفهای سازمان

تولید

مقایسهی بازدهی کاال با خدمات
ایجادشده با یک مقدار یا استاندارد از
پیش تعیینشده

میزان دستیابی به هدفها و رضایت
نیروی انسانی
نیرو انسانی از تالشهای انجامشده

تعریف کارایی

توانایی به دست آوردن ستاندههای بیشتر با
حداقل دادهها

بهکارگیری منابع سازمان جهت تحقق اهداف
آن

انجام کار به بهترین روش ،بهوسیله افراد حائز
شرایط در بهترین محل و مناسبترین زمان
تحصیل حجم معین کاال و خدمات باکیفیت
مطلوب در کمترین زمان ممکن و با کمترین
ضایعات

 -3-4قضاوت حسابرسی
قضاوت حرفهای از دو کلمه قضاوت و حرفهای تشکیلشده است .معنای قضاوت در بحث ما
«حکم کردن در مسئلهای» (معين« ،)۱۳۷۹ ،اظهارنظر معقول یا اتخاذ تصمیمهای عاقالنه»
(آکسفورد )۱۹۹۶ ،و « فتوا » (آریانپور کاشانی )۱۳۸۱ ،است .حرفه نیز که در معنای عام پیشه
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و کاری است که شخص بهطور تماموقت به آن اشتغال دارد ،معنای واالتری نیز دارد ،بهگونهای
که در فرهنگ اصطالحات حسابداری سجادی نژاد-اکبری ( )۱۳۸۵بر اساس تعریف انجمن
حسابداران انگلستان به « شغلی که اشتغال به آن عمدتاً مستلزم به کار گرفتن تواناییهای فکری
بهدستآمده از تحصیالت و تجارب نسبتاً طوالنی باشد» گفته میشود .بنابراین اگرچه معنای
عام «حرفهای» کسی است که کاری را پیشه تماموقت خود قرار دهد« ،حرفهای» معنای خاصی
نیز دارد و به شخصی گفته میشود که «تجربهی گرانقدر و استانداردهای حرفهای باال دارد»
(پراکتر.)1981،
« قضاوت حرفهای در حسابرسی به معنای اظهارنظر معقول و حکم کردن مستدل دربارهی
موضوعات حسابداری و حسابرسی بهوسیلهی شخصی است که هم تحصیالت و تجربهی
ارزشمندی دارد و هم ویژگیهای الزم برای اظهارنظرهای بیطرفانه را دارا است».
قضاوت حرفهای در حسابرسی بهکارگیری دانش مربوط و تجربه در محدودهای است که
بهوسیلهی استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفهای تعیینشده ،تا زمانی که
میتوان بین اقدامهای جایگزین ،یکی را انتخاب کرد ،تصمیم مناسبی گرفته شود 0حسابرسی
حرفهای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاهها دارد .هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی
مواجه هستند ،شواهد پشتوانهی ادعا را جمعآوری و ارزیابی میکنند و نهایتاً بر اساس معیارهایی
که در اختیار آنها قرار دادهشده نظر میدهند و قضاوت میکنند .هر دوی آنها در اظهارنظر و
قضاوت خود باید انصاف را رعایت کنند (ماتز و شرف.)1961 ،
رویکرد استانداردی برای اعمال قضاوت حرفهای وجود ندارد اما اعمال قضاوت حرفهای درست
در انجام وظیفه یک حسابرس ،عامل برجستهای است و افزایش مهارت در قضاوت برای حسابرسان
اساسی است.
قضاوت حسابرس یکی از موضوعات مهم حوزهی تحقیقات حسابرسی است .برخی از کارهای
حرفهای مانند قضاوت ،پزشکی و حسابرسی متکی به قضاوت فرد حرفهای است .اگر بخواهیم
حسابرسی را از سایر حرفهها متمایز کنیم ،میتوانیم دو ویژگی استقالل و بیطرفی حسابرس
و دیگری قضاوت حسابرس را برشماریم .این دو موضوع به حسابرس شخصیت می دهد .وظیفه
اصلی حسابرسان گواهی دادن نسبت به این موضوع است که صورتهای مالی صاحبکار از تمام
جنبههای بااهمیت عاری از هرگونه تحریف اساسی باشد .این امر که مستلزم بیطرفی در قضاوت
حسابرس است (جانستون و همکاران.)۲۰۰۱ ،
عوامل مختلفی در مطالعات کتابخانهای بر قضاوت حرفهای حسابرسان مؤثر تشخیص داده شد.
همچنین عواملی که محقق بر اثر تجربه شناسایی کرده بود ،در قالب ویژگیهای شخصی مؤثر بر
قضاوت حرفهای در حسابرسی و عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفهای در حسابرسی به شرح
زیر طبقهبندی شد(خوشطینت و همکاران.)1387 ،
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جدول ( )2عوامل مؤثر بر قضاوت حرفهای حسابرس(خوشطینت و همکاران )1387

دسته

اول

ویژگی

ویژگی
شخصی

گروه اصلی

توضیحات

بیطرفی

یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل
به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به
حداکثر بیطرفی ،قابلیت اتکا را افزایش میدهد.

توانایی انجام کار باکیفیت خوب در یک حوزه.

خبرگی

اخالق
شخصیت فردی و
اجتماعی
شرایط بازار
حسابرسی

دوم

عوامل
محیطی

پاسخگویی
استانداردهای
حرفهای
ابزارهای
تصمیمگیری

مجموعه ایدهآلهای جامعه است .پرهیزکاری و پاکدامنی
تمایل فرد را به رعایت اخالق نشان میدهد.

در حوزهی روانشناسی است و ارزشهای شخصی فرد است.
حسابرسی فعالیت اقتصادی در بازار است و مؤسسات
حسابرسی بهعنوان بنگاه اقتصادی کار میکنند.

حسابرسان در معرض پاسخگویی در مقابل ارکان ناظر
حرفهای و یا شکایاتی از طرف ذینفعان دارند.

استانداردهای با توجه به شرایط هر کشور باز و خالصه و یا
بسته و تشریحی میباشند.
تجربهی حسابرسان و برنامه و چکلیستهای آنها

 -3-5اقتصاد دیجیتال
تغییرات ذاتی ایجادشده در ساختار کسبوکارها و شیوههای بازرگانی و مبادله در اثر شکلگیری
فناوریهای جدید ،یک نظم اقتصادی نوین را تشکیل میدهد .در این نظم نوین ،اقتصادها با
بهرهگیری از مزایای اقتصاد شبکه سهم خود را از بازار جهانی افزایش و روند الگوهای تجارت و
جریان سرمایه را بهطور اساسی تغییر خواهند داد ( کستلز )۱۹۹۶ ،و (یامول .)۲۰۰۲ ،از سوی
دیگر ،افزایش میزان و سطح فعالیتهای آنالین ،ضرورت شکلگیری یک پلتفرم دیجیتال بين
افراد و کسبوکارها را در سطح جهانی ایجاد نموده که منجر به بهبود و شخصیسازی مبادالت
شده است ،این تغییرات فرصتهای فراوانی را به وجود آورده که میتواند منجر به رشد اقتصادی
پایدارتر شود .همچنین فناوریهای جدید ،مانند هوش مصنوعی میتوانند عملیات مالی را در
بازارها بسیار سریعتر و سفارشیتر و با کاهش هزینهها به نفع مشتریان انجام دهد .در سطح
بینالمللی نیز انجام پروژههای سرمایهگذاری تسهیل شده و فرصتهای جدید کسبوکار را با
در اختیار گرفتن و نزدیکتر کردن بازارهای محلی و جهانی افزایش داده است .بنابراین اقتصاد
دیجیتالی و با ابزار اینترنت ،رفتار اقتصادی و تولیدی جوامع را بهصورت بنیادین تغییر داده است
(اسعدی.)1398 ،
پلتفرم محور توسعهی اقتصاد دیجیتالی است و عبارت است از نظامی که نهادها بر پایهی آن
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ساختهشده و برای همه دسترسپذیر است (کاستیلو .)۲۰۱۳ ،پلتفرم را ابزار توانمندسازی افراد،
افزایش نوآوری ،توسعهی کسبوکارها ،و پرورش ایدههای جدید تعریف میکند که با سهولت
در ارتباطات و مبادالت ،بازارها و جامعه را تغییر میدهد .هر پلتفرم بهعنوان یک عنصر کلیدی
در انقالب صنعتی چهارم ،شامل شش گروه کاری با محوریتهای معماری مرجع ،استانداردها و
هنجارها ،تحقیق و نوآوری ،امنیت سیستمهای شبکه ،چارچوب قانونی و آموزش و مهارتآموزی
است (شواب.)۲۰۱۷ ،
 -3-6حسابرسی نوین در ایران
انديشهی حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زادهی تغييرات و تحوالت اقتصادي كشور
نبوده است ،بهعبارتدیگر ،پيدايش و گسترش شرکتهای سهامي و توسعهی بازار سرمايه ،نياز
به حسابرسي را پديد نياورده بلكه در الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادي  -اجتماعي
غرب ،در قانون تجارب سال  1310كه به اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصویبشده در
مبحث راجع به شرکتهای سهامي مقرر گرديده كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا
چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و
مدارك شركت ،دربارهی اوضاع عمومي شركت و صورتهای مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود
گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد (مادهی  61قانون تجارب) (ارباب
سليماني ،نفري.)1371 ،
جدول ( )3تاریخچهی حسابرسی نوین در ایران (ارباب سليماني ،نفري)1371 ،
موضوع
سال
تأسیس انجام حسابداری ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی
1345
تشکیل کانون حسابداران و تصويب آييننامه انتخاب حسابداران رسمي و
1345
اساسنامه كانون
طبق مادهی  242قانون تجارت ،شرکتهای سهامی عام موظف به حسابهای
1347
سود و زيان و ترازنامهی شركت ،گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند.
شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود ،بهمنظور انجام
1350
خدمات حسابرسي شرکتهای دولتی تشكيل شد.
الزام قوانين ديگري مثل قوانين مربوط به بورس اوراق بهادر يا شرکتهای
تا 1357
تعاوني ،حسابرسي
تشکیل مؤسسههاي حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ،بنياد
1361-1359
مستضعفان و بنياد شهيد
تصویب ادغام مؤسسههاي حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل
1362
سازمان حسابرسي
تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي
1366
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تعیین سازمان حسابرسي بهعنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و
ضوابط حسابداري و حسابرسي
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان
حسابدار رسمي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.
تصويب آييننامهی تعيين صالحيت حرفهاي حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي موفق گرديد طي دو كتاب مجزا استانداردهاي حسابداري و
حسابرسي را به جامعهی حرفهاي عرضه دارد.
كليهی حسابداران و حسابرسان ملزم به رعايت اصول و ضوابط عنوانشده در
استانداردها شدند.
تصويب اساسنامهی جامعهی حسابداران رسمي توسط هيئت محترم وزيران
تصویب آييننامهی چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمي
و مؤسسههاي حسابرسي مورد تصويب هيئت محترم وزيران

 -3-7پارادایم نوین حسابرسی
پارادايم يعني يک چارچوب فکري شامل ارزشها و برداشتها و نظامات موردقبول جامعه
بهنحویکه جامعهی موردنظر ،واقعيات و حوادث و انتظارات خود از آينده را در آن چارچوب
تحليل و توصيف و جمعبندی میکند .پارادايم رايج حسابرسي ،حسابرسي را بهعنوان بخشي از
نظام نظارتي تلقي کرده و آن را مقولهای فني و تکنيکي تصور میکند .تقلیلگرایی خصوصيت
اصلي پارادايم فعلي است و به همين جهت کارکردهاي اجتماعي ،جايگاه سياسي و موقعيت بالقوه
حرفه در سلسله مراتب اجتماعي و سياسي ناديده گرفته میشود .در پارادايم مسلط فعلي داليل
عدم موفقيت و در حاشيه بودن حسابرسي بهعنوان يك حرفه اين است که حسابرسي بهاندازهی
کافي شناختهشده نيست .به همين دليل ،شناساندن حرفه همواره برنامه جاودان نامزدهاي
عضويت در شوراي عالي و بخش اصلي برنامههای هیئتمدیره و شوراي عالي جامعه است .اين
پارادايم که امتداد آن حتي در سیاستهای تدوين استانداردهاي حسابداري و فرآیند پذيرش و
اجراي  IFRSنيز بهخوبی قابلمشاهده و رديابي است ،پارادايمي نادقيق و ناکام است ،چنانچه
تاکنون بوده و بعدازاین نيز نخواهد توانست به توسعه آتي حرفه مساعدت نمايد.
نظام حسابرسي فعلي ما در تمام ابعاد نيازمند تجدیدنظر بر اساس پارادايم نوين است اما در اين
زمينه فاقد اجماع تئوريک هستيم و میبایست تالش گردد تا در سطح حرفه به يک جمعبندی
نظري روشن از حسابرسي برسيم .اين جمعبندی حاصل نمیشود مگر اینکه سند توسعهی پايدار
حرفهی حسابرسی تدوين شود.
سند توسعهی پايدار حرفه اگر بر مبناي درک جهاني و مدرن از حسابرسي و با توجه کامل به
کارکرد و جايگاه اجتماعي حرفه و وظایف و انتظارات فعلي و آتي از حرفه و درک روشن از محتوي
تغييرات و پیشرفتهای علمي و فني آتي حرفه تدوين شود ،میتواند به جمعبندی تئوريک و فهم
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مشترک از حسابرسي منجر شود .چنين سندي ،منبع مناسب و عامل ترازکنندهی قانون جامع
حسابرسي و سپس اساسنامهی جامعه حرفهای خواهد بود (محامی.)1396 ،
صورتهای مالی حسابرسی شده بهوسیلهی حسابرسان مستقل ،وسیلهی بسیار مناسبی در انتقال
اطالعات قابل اتکا است و حسابرس مستقل ،شایستهترین شخص برای اظهارنظر درباره قابلیت
اعتماد گزارشهای مالی واحد اقتصادی .شایستگی حسابرس به این دلیل است که وی فردی
مستقل بوده و حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام میدهد تا اطمینان یابد که اقالم
صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهی ه شده است .بنابراین ،حسابرس به ادعاهایی
اعتبار میدهد که توسط شخص دیگری در قالب صورتهای مالی تهیه شده است و بدینوسیله
قابلیت اتکای اطالعات بهکاررفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش میدهد (نیکخواه آزاد.)۱۳۷۷ ،
حسابرسی بهطور تدریجی تکامل قابلمالحظهای داشته است .در ابتدا هدف حسابرسی به
ارائهی اطمینان دربارهی صحت و دقت اطالعات حسابداری واحد تجاری محدود بود که باگذشت
زمان و رشد و توسعهی اقتصادی و انتظارات گروههای مختلف ،دامنهی حسابرسی گسترش
بیشتری پیدا کرده است .با تشکیل جامعهی حسابداران رسمی از نیمهی دوم سال  ۱۳۸۰و نیز
الزامی شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی در این سال گام مهمی در جهت رشد حرفهی
حسابداری و حسابرسی انجام گرفت ،بهطوریکه پژوهشهای انجام گرفته ساختارمند شدند .از
زمان الزم االجرا شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،پژوهشهای مختلفی در رابطه با
ابعاد مختلف و متنوع حسابرسی انجامشده است .بیشتر این پژوهشها در قالب پایاننامههای
دانشگاهی و برخی از آنها بهصورت مقاالت در مجالت علمی به چاپ رسیده است .هرچند
تعداد مقاالت چاپ شده در رابطه با حسابرسی در مقایسه با موضوعات حسابداری و بازار سرمایه
دارای سهم اندک است اما این امر در سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل افزایش بیشتری
داشته است .در این مقاله تالش شده پژوهشهای انجام گرفته تاکنون جمعآوری و سپس در
طبقهبندیهای موضوعی قرار گیرد .این کار از دو جنبه دارای اهمیت است :اوالً) مشخص میشود
که تاکنون محققین بر روی چه موضوعاتی کار کردهاند و از نظر آنها چه موضوعاتی دارای اهمیت
بیشتری بوده است؛ ثانیاً) با مطالعه این پژوهش ،چشماندازی برای پژوهشهای آتی ترسیم می
گردد بهطوریکه کسانی که عالقهمند به انجام پژوهش در حسابرسی هستند از موضوعات و نتایج
آن اطالع یافته و مرزهای دانش برای آنها مشخص می گردد و میتوانند در جهت گسترش
آن اقدام نمایند .هرچند جامعهی حسابداران رسمی از ابتدای سال  ۱۳۹۰در قالب سامانهی
سحر اطالعات مربوط به کلیهی قراردادها و گزارشهای حسابرسی ،درآمد مؤسسات حسابرسی
و غیره را بهصورت پیوسته جمعآوری مینماید اما به سبب محرمانه تلقی نمودن این اطالعات
و نیز کوچک بودن بازه زمانی این اطالعات ،ارائهی پژوهشهای علمی که دارای قابلیت اتکا و
تعمیم باشد در عمل انجام نگرفته است .بنابراین جمعآوری داده در ارتباط با حسابرسی دارای
دشواریهای خاص خود است .این امر باعث گردیده که در برخی از زمینههای حسابرسی پژوهش
خاصی انجام نپذیرد (مهربانی ،جمکرانی.)1396 ،
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 -4پیشینهی پژوهش
محمدی نوره و همکاران در سال  1400در پژوهشی اقدام به بررسی تأثیر دیجیتالی شدن بر
حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی در ایران نمودند .آنان از روش کدگذاری سه مرحلهای
باز ،محوری و انتخابی در کل مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران و
انتخاب خبرگان تعداد  20مصاحبهی ساختار نیافته در  13مؤسسهی حسابرسی عضو جامعهی
حسابداران رسمی ایران انجام دادند .نتایج کیفی پژوهش نشان میدهد که دیجیتالی شدن موجب
بهبود نقش و تأثیرگذاری حسابرس بهعنوان یک سازوکار حاکمیتی ،بهبود فرآیندها و روشهای
رسیدگی ،بهبود کیفیت اطالعات حسابداری ،بهبود تصمیمگیری ذینفعان ،بهبود روشها و
سیاستهای استخدامی و تغییر استانداردها و الزامات قانونی متناسب با تحوالت دیجیتال
میگردد .همچنین دیجیتالی شدن از یکسو ،بهواسطهی حذف بایگانی کاغذی ،بهبود دسترسی
و تسهیل در انتقال اطالعات موجب بهبود امنیت اطالعات و از سوی دیگر ،بهواسطه تسهیل در
افشا و سوءاستفادههای شبکهای موجب کاهش امنیت اطالعات شده و درنتیجه این موضوع ،لزوم
ایجاد بسترهای امنیتی را ضروری میسازد.
بهرامی و همکاران در سال  1400در پژوهشی به تأثیر استرس بر استقالل حرفهای حسابرسان
پرداختند .نتایج پژوهش داللت بر تأثیر منفی پنج عامل مهم استرس بر استقالل ظاهری و باطنی
حسابرسان دارد .همچنین یافتهها حاکی از آن است که تخصص در صنعت و تجربهی حسابرسان
باعث تأثیر بر رابطهی بین استرس و استقالل باطنی میشود و بر رابطهی بین استرس و استقالل
ظاهری تأثیری ندارد.
اثنی عشری در سال 1399به بررسی تأثیر اطالعات بر گزارشگری مالی پرداخت .این مطالعه
معرفی اثرات تغییرات فناوری و تحوالت آن در آیندهی گزارشگری مالی است .این مطالعه ابتدا
ابزارهای فنآوری را معرفی میکند و سپس نمای کلی از مزایا و تهدیدهای تغییرات فناوری را
در گزارشگری مالی ارائه میدهد.
اسعدی در سال  1398در پژوهشی به بررسی ابعاد اثرگذاری انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد
دیجیتال بر رشد اقتصادی پایدار و تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کالسیک پرداخته است .این
مطالعه استدالل میکند که نظام اقتصادی نوین ایجادشده با کاهش هزینههای تولید و مبادله،
رفاه اقتصادی جامعه را افزایش میدهد .همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت
منابع در اقتصاد غلبه نموده و با تغییر ساختاری در فضای کسبوکارها ،رشد اقتصادی درونزا و
پایدار را تسریع مینماید .درنهایت نیز نقش دولتها در سیاستگذاری و تأمین زیرساختهای
ضروری برای استقرار و تکامل فرآیند گذار به انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بررسی و
تبیین شده است.
زهره محمود دهنوی در سال  1395به بررسی استفاده از فناوری اطالعات در حسابرسی مستقل
در ایران ،موانع و مشکالت آن پرداخته است .امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری
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اطالعات ،افزایش هزینههای حسابرسی ،فعال شدن بازار سرمایه و ضرورت نیاز به اطالعات دقیق و
بهنگام ،استفاده از فناوری اطالعات در حرفهی حسابرسی مقرون به صرفه شده است و شرکتهای
حسابرسی بهمنظور همراه شدن با این شرایط ،نیازمند تغییر تکنیکها و روشهای سنتی خود
هستند .حرفهی حسابرسی ایران ،گرچه تأثیر فناوری اطالعات بر حرفه و اهمیت آن را درک میکند
اما بهکندی به آن واکنش میدهد و متأسفانه در حال حاضر عمدتاً حسابرسی بر اساس شیوه سنتی
صورت میگیرد و کارهای حسابرسی بهطور عمده دستی و بر اساس شیوههای قدیمی انجام میشود.
فالح و همکاران در سال  1395به بررسی قضاوتها و تصمیمگیریهای حرفهای حسابرسان
پرداختند..در این مقاله مهمترین عوامل مؤثر بر قضاوت و تصمیمگیریهای حرفهای حسابرس مورد
شناسایی قرار گرفته است .شناسایی این عوامل موجب بهبود کیفیت قضاوت حسابرس میشود
و کیفیت خدمات حسابرس را افزایش میدهد .حسابرس برای آنکه بتواند از عهدهی وظایفی
که عرفاً یا بهموجب قوانین و مقررات بر عهدهی او گذاشته شده است ،به نحوی رضایتبخش و
قابلاطمینان برآید ،الزم است از مهارت کافی در امور مربوط به حسابداری و حسابرسی برخوردار
باشد تا قضاوت حرفهای مناسب ارائه دهد.
موسی زاده و همکاران در سال  1393به بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی
و روشهای فناوری اطالعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی پرداختند .نتایج نشان داد،
علیرغم وجود رابطهی همسو بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته ،تنها چهار عامل اساسی
مشتمل بر آگاهی از سیستمهای اطالعاتی حسابداری ،شناخت سطوح امنیت سیستم ،آشنایی در
خصوص پردازش دادهها و آشنایی و کار با نرمافزارهای حسابداری دارای تأثیر معنادار بر ارزیابی
کنترل داخلی و اجرای عملیات حسابرسی میباشند.
اسکندری در سال  1392اقدام به بررسی آموزش حسابرسی و اقتصاد دیجیتال نمود .در این
مقاله ،به توصیف و تعریف تغییرهای موردنیاز در آموزش حسابرسی در حرکت بهسوی اقتصاد با
پردازش بیدرنگ و حسابرسی مستمر پرداخته شده است .همچنین عوامل انگیزشی مهارتهای
ویژه و دیگر ابزار آموزشی که به سه وضعیت اصلی اقتصاد دیجیتالی با پردازش بیدرنگ معروف
اشارهشده است.
خوشطینت و همکاران در سال  1387به بررسی قضاوت حرفهای در حسابرسی پرداختند.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که دانش ،تجربه ،درستکاری ،استقالل ،پایبندی به مبانی اخالقی،
تردید حرفهای و استقالل میدانی مهمترین ویژگیهای شخصی و نظارت حرفهای بر کار حسابرسان،
وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوتهای حرفهای انجامشده
بدانند ،وجود برنامهها و چکلیستهای حسابرسی و غیرقابل تفسیر بودن استانداردهای حسابداری
و حسابرسی مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفهای در حسابرسی است.
داناییفرد در سال  1386به تشریح پارادایمهای رقیب در علم سازمان و مدیریت با رویکرد
تطبیقی به هستیشناسی ،شناختشناسی و روششناسی پرداخت .در این مقاله با شرح هر
پارادایم ،ارکان سهگانه آن موردبررسی قرار گرفته و با اشاره به کاربرد آنها در علم سازمان و
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مدیریت نتیجهگیری میشود که در پژوهشهای مدیریتی ،همه پارادایمهای مذکور میتوانند در
حوزههای مختلف مورداستفاده قرار گیرند.
حساس یگانه در سال  1383به بررسی چالشهای حسابرسی عملیاتی پرداخت .او اهم وظایف
حسابرسان عملیاتی برای کاهش چالشهای احتمالی را بیان نمود .رفتار اخالقی و پرهیز از
ل دیگری است که
روشهای انتقادی و خردهگیری بیمورد ،دوری جستن از جزئینگری ،از عوام 
مؤثر است .حسابرسان باید همواره این موضوع را به خاطر داشته باشند که موفقیت آنها به روابط
انسانی و اخالقی با حسابرسی شوندگان وابسته است و بدون آن ،حسابرسی عملیاتی غیرعملی
است و چنانچه اجباری باشد ،اثربخشی الزم را ندارد.
 -4یافتههای پژوهش
 -4-1پارادایم اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال به طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد که از طریق ابزارهای
دیجیتال مورداستفاده قرار میگیرد .زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر بهعنوان یک زبان
واحد گزارشگری امکان مبادله ،خواندن و پردازش اطالعات در بستر دیجیتال فراهم آورده،
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بهعنوان یک چارچوب واحد جهت ارائهی اطالعات
واحد تجاری مورداستفاده قرار میگیرد (دقیق روحی.)1396 ،
پارادایمهای غالب اقتصاد دیجیتال را میتوان به شرح موارد ذیل طبقهبندی و تعریف نمود:
 -1استفاده از فناوری اطالعات در حسابرسی :حسابداری و حسابرسی بهعنوان زبان تجارت
و سیستم اطالعاتی باید خود را در با فناوریهای جدید هماهنگ سازد تا بتواند در خدمت
استفادهکنندگان مالی باشد (دهقان ،گلی ،افسای .)1391 ،حسابرسی کامپیوتری فرآیند کاربرد
هر نوع سیستم مبتنی بر فناوری اطالعات در راستای کمک به حسابرسان در فرآیند برنامهریزی،
اجرا تکمیل و هدایت عملیات حسابرسی است (مهدوی ،منصوری .)1389 ،در تعامل بین
حسابرسی و فناوری اطالعات ،فرض اساسی قبول این واقعیت است که فناوری اطالعات بیش از
هر چیز دیگر ،نقش یک ابزار مؤثر در فرآیند حسابرسی را بر عهده داشته و تحت هیچ شرایطی
جایگزین نقش انسان نمیشود.
 -2نقش فناوری اطالعات در شفافیت اطالعات :با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات میتوان
شفافیت اطالعات ایجاد کرد .واحدهای اقتصادی میتوانند با بهرهگیری از قابلیتها و امکانات فراهم
آمده توسط زیرساختهای فناوری اطالعات و با ایجاد بهبود در ارائه خدمات آنالین ،زیرساختهای
مخابرات و بهکارگیری سرمایه انسانی متخصص در حوزه فناوری اطالعات به پیادهسازی و توسعه
الکترونیک و افزایش شفافیت اطالعات کمک شایانی نمایند(عبدالهی ،توکلی.)1393 ،
 -3نقش فناوری در گزارشگری مالی :با استفاده از هوش مصنوعی ،حسابداران بر تصمیمگیری
بیشتر از جمعآوری دادهها و تجزیهوتحلیل دستی آنها تمرکز میکنند و عالوه بر این ،مدیریت
و کنتر داخلی مؤثرتر و بیشتر خواهد بود .استفاده گسترده از فناوری اطالعات در شرکت روند
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مدرن توسعهی کسبوکار است .برخی از مزایای استفاده از فناوری در گزارشگری مالی عبارت
است از :دسترسی شبانهروزی به داده ،حسابداری بهصورت آنالین ،هزینهی ترافیک کمتر و .....
اهمیت گزارشگری مالی در سطح جهانی در حال افزایش است .سیستم اقتصادی سرمایهگذاران
نیاز به اطمینان کامل در گزارش مالی شرکتها دارند (اثنی عشری.)1399 ،
 -4استفاده از ابزار فناوری :فناوری اطالعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و
مکانی ،دسترسی بهتر و سریعتر به اطالعات ،بهروز بودن و ...است .فناوری ،روش انجام کارها را
دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بناشده بود به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود
که آن را در اصطالح تبادل الکترونیکی اطالعات مینامند (موسیزاده و همکاران.)1393 ،
 -4-2محیط حسابرسی اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال میتواند به راهی برای تغییر محیط حسابرسی منجر شود .برای حسابرسان
دستیابی به پیشرفتهای فزایندهی فناوری بهعنوان اساس اقتصاد دیجیتال الزامی است .بنابراین
آنان باید در روشهای انجام کار حسابرسی خود تجدیدنظر کنند .آموزشدهندگان حسابرسی
نیز باید آموزشهایی را ارائه دهند که نهتنها برای تأمین نیازهای این محیط جدید کافی باشد
بلکه به حسابرسان هم قدرت پذیرش تغییرهای سریع در اقتصاد جدید را بدهد .درنتیجه در این
خصوص نیز میبایست به سه مؤلفه قابلپذیرش بودن ،پذیرش تغییرها ،آیین رفتار پیشگیرانه نیز
توجه کرد (اسکندری.)1392 ،
سه وضعیت اصلی اقتصاد دیجیتالی در این محیط و تقابل بین دستگاههای اطالعاتی مدیریت
با ابزار سنتی حسابرسی عبارت است از:
 -1نگرشها :به مجموعهای از دیدگاهها اطالق میشود که در جهان بهطور فزاینده در حال ورود
به حرفهی حسابرسی هستند .نگرشها ،حسابرسی سنتی را بهصورت پویا بهسوی الگوی اقتصاد
دیجیتال هدایت میکند .بنابراین ،بیان موضوعهایی مانند :پذیرش فناوری و مدیریت تغییر که
در اقتصاد دیجیتالی با آن مواجه میشویم.
جدول ( )4نگرشها در اقتصاد دیجیتال با حسابرسی (اسکندری)1392 ،

مهارت

رویکرد سنتی

آیین رفتار
حرفهای

رویکرد بخشی به رفتار حرفهای

پذیرش
فناوری

رویکرد مبتنی بر صفحه گسترده

تغییر
بهسوی
بهبود

رویکرد اقتصاد دیجیتال

نگرش پیشگیرانه به سمت رفتار حرفهای
و توجه به بحرانهای جدید مربوط به
اقتصاد دیجیتال
تحقیقهای مداوم در ارتباط با
فناوریهای جدید مربوط

استقبال از تغییر
تغییرهای محدود با توجه به قوانین و مقررات
قابلپذیرش بودن
تطبیق محتوایی از طریق حسابرسی غیرقابل
اعتباردهی بر مبنای ریسک و حسابداری
انعطاف و استانداردهای حسابداری
بر مبنای اصول
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 -2رفتارها :بر ماهیت تعامل بین حسابرسان و مشتریان ،قانونگذاران ،گروههای حسابرسی و
فناوری داللت میکند.
جدول ( )5رفتارها در اقتصاد دیجیتال با حسابرسی (اسکندری)1392 ،

مهارت

رویکرد سنتی

تعامل با مشتریان

تعامل چهره به چهره

کارگروهی

گروههای پایکار

تعامل سنتی با مشتریان همراه با
تعامل از راه دور

برنامهریزی جهت حسابرسی از پیش
تعیینشده
حسابرسیهای مداوم
تأکید بر اصول پذیرفتهشدهی
حسابداری

اجرای حسابرسی بهصورت پویا
توافقهای شبیهسازیشده از راه دور
مالحظات سریعتر سنجش فرآیند
کسبوکار

مدیریت اجرای کار
حسابرسی
یادگیری فناوری
شغل

رویکرد اقتصاد دیجیتال

مدیریت گروه از راه دور

توانایی خودآموزی با ابزار فناوری
جدید

تأکید بر آموزشهای وسیع

 -3دانش فکری :مشتمل بر دانش خاص و مهارتهای موردنیاز برای تبیین مفاهیم ،ایجاد و
اجرای حسابرسی در اقتصاد دیجیتال است.
جدول ( )6دانش فکری در اقتصاد دیجیتال با حسابرسی (اسکندری)1392 ،
رویکرد سنتی

رویکرد اقتصاد دیجیتال

مهارت

آشنایی با فناوری اولیه

شناخت مفاهیم و روشهای بنیادی فناوری اطالعات

حسابرسی
فناوری اطالعات

حسابرسی فناوری
اطالعاتپایه

تأکید بیشتر بر حسابرسی فناوری اطالعات

ابزار حسابرسی
مبتنی بر فناوری

استفادهی محدود از
ابزار نرمافزار خاص

داشتن پایهی
فناوری

دانش حسابداری ثبت و به خاطر سپردن
واقعیتها
و حسابرسی
گواهینامهها

تأکید اولیه بر قبولی در
امتحان حسابدار رسمی

استفاده از کار برگهایی که بهصورت خودکار تهیهشده
استخراج دادهها و استفاده از تجزیهوتحلیل آماری
شناخت و درک سیستم جامع برنامهریزی منابع
شناخت و درک مناسبی از برنامههای حسابداری
توجه به مجموعهای از دانشهای عمومی وسیع برای
بهبود تحقیقها و مهارتهای تحصیل اطالعات
موفقیت در امتحانهای حرفهای مختلف جهت اخذ
گواهینامههای مربوط ،توانایی دستیابی به اطالعات
بهموقع و منابع موجود ،دانش منابع روز

در این محیط ،حسابرسان باید دارای مهارتهایی باشند که در تأمین نیازهای اقتصاد دیجیتال
به آنان کمک کند .بهکارگیری و ترکیب مناسبی از دانشها به آنها یاری میرساند تا حدی به
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شناخت فناوری بپردازد که انتظار دارند در زمان اجرای حسابرسیها ،آن را مورداستفاده قرار
دهند .توانایی حسابرسی منسجم در رفتار حسابرسان ،نشان داده میشود .مجموعه مهارتهای
حسابرس فعال در اقتصاد دیجیتال ،کلیدی برای موفقیت بوده که سه وضعیت نگرش ،رفتار و
دانشهای فکری ،وجه تمایز حسابرس جدید را با حسابرس سنتی تشکیل میدهند.
جدول ( )7مجموعه مهارتهای حسابرسان در اقتصاد دیجیتال (اسکندری)1392 ،

حسابرسی منسجم

حسابرسی داخلی توانمند

آگاهی بخشی بهتر به ذینفعان

دیدگاه تاریخی

دیدگاه آیندهنگر

مدیریت کمک به هدایت افکار
دادههای معامالتی باارزش

اجرای استخراج اطالعات

دارا بودن مدرک حسابدار رسمی
ارزیابی سیستمهای موجود
کمکهای مدیریت

صورتهای مالی دورهای
تنوع مدارک حرفهای

 -5بحث و نتیجهگیری
تئوریها و پیشفرضها ،منظرهای دید عالمان را میسازند .پارادایم حاکم بر هر حوزه علمی
کل جریانهای علمی اعم از تولید دانش ،جذب تسهیالت و منابع برای فعالیتهای علمی-
پژوهشی ،شیوهی یکپارچگی افراد و سازمانهای علمی و رفتارهای اندیشمندان و پژوهشگران
در زندگی علمی خود را تحت تأثیر قرار میدهد .بر همین مبنا توسعهی علمی به شیوههای
متفاوت صورت میپذیرد .یک شیوه ممکن است حوزههای معینی از پژوهش را ترجیح دهد یا
نادیده بگیرد .سبکهای معین علم را تقویت کند یا از بین ببرد ،مانع حرفهای شدن گردد یا آن
را ترجیح دهد یا نادیده بگیرد ،سبکهای معین علم را تقویت کند یا از بین ببرد ،مانع حرفهای
شدن گردد یا آن را ترویج نماید و جهانبینیهایی را تحمیل کند که راههای معین تحقیق و
الگوهای علمی را تسهیل کند یا عقب اندازد .به هر صورت ،شیوهی حاکم بر حوزهی علمی بر
تجزیهوتحلیل مناسبات علوم و محیط آن ،ادراکات متفاوت از آموزش و دانش ،مناسبات علم با
سیاست ،و پیوندهای علم و سایر قلمروهای اجتماعی مؤثر است (قانعی راد.)1381 ،
قضاوت حسابرس یکی از موضوعات مهم حوزهی تحقیقات حسابرسی است .برخی از کارهای
حرفهای مانند قضاوت ،پزشکی و حسابرسی متکی به قضاوت فرد حرفهای است .اگر بخواهیم
حسابرسی را از سایر حرفهها متمایز کنیم ،میتوانیم دو ویژگی استقالل و بیطرفی حسابرس و
دیگری قضاوت حسابرس را برشماریم .این دو موضوع به حسابرس شخصیت میدهد .وظیفهی
اصلی حسابرسان گواهی دادن نسبت به این موضوع است که صورتهای مالی صاحبکار از تمام
جنبههای بااهمیت عاری از هرگونه تحریف اساسی است .این امر مستلزم بیطرفی در قضاوت
حسابرس است (جانستون و همکاران.)۲۰۰۱ ،
نوع رویکرد اقتصاد دیجیتال و حسابرسی در عصر حاضر در حال تغییر چشمگیری است.
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جایگزینی روشهای مدرن با روشهای سنتی گذشته در حال انجام است .ازاینرو بخش مشارکت
حسابرسان در بازار کسبوکار با کارفرمایان در حال شکلگیری است و از طرفی استقالل مسئولیت
حرفهای حسابرسان نیز در حال تغییر شکل و ایجاد ماهیتی جدید است .از دیدگاه حسابرسی در
عصر دیجیتال ،کسبوکارها و اقتصاد بهصورت رقابتی شدهاند .درنتیجه این امر موجب افزایش
مسئولیتپذیری حسابرسان در محیط رقابتی پیش رو را ایجاد میکند .این موضوع یکی از
پارادایمهای حسابرسی عملیاتی است .از طرفی نگاه بودجهریزی و برنامه در حسابرسی عملیاتی
تغییر مینماید و حسابرسی سنتی و کلیشهای کمرنگتر و حسابرسی نوین جایگاه جدید را به
دست خواهد آورد.
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Abstract
The growing pace of change, technology, knowledge, insight, etc. have created various
laws and regulations that inevitably affect human action and reaction. The collapse of large
corporations, the enactment of new laws, the emergence of slogans of transparency, sustainability,
accountability, etc. have all had a profound effect on the scope of the etiquette and professional
behavior of accountants. The aim of the present study is to investigate The achievement of
International Financial Reporting Standards (IFRS) achieve the ethical goals in the ethics and
professional conduct of certified public accountants in Iran, from the perspective of ethical
schools (structuralist and poststructuralist). To do so, a number of accounting experts, professors
and members of the Iranian Society of Certified Public Accountants (N=23) participated in the
research. A Likert-scale questionnaire was applied for the collection of data. Then, SPSS software
was employed for summarizing and analyzing the collected data and Matlab software was used
to analyze the fuzzy logic. Findings of the present action research reveal that the compilers of
e international financial reporting standards have a clear tendency to exert the structuralism
schools perspectives; moreover, the goals of structuralism ethical perspective are more prominent
in the context of ethics and professional conduct of developing international financial reporting
standards. Finally, the results of the study indicate that The influence of the thoughts and way of
thinking of the compilers of ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran
is more inclined towards structuralist ethical schools and this leads to greater correlation with the
ethical goals of International Financial Reporting Standards.
Key Words: International Financial Reporting Standards (IFRS), Ethics and professional
behavior of official accounting in Iran, Structuralism, Post-structuralism, Professional Ethics.
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گزارشگری مالی ( )IFRSدر آئین اخالق و رفتار حرفهای
حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب اخالقی
(ساختارگرا و پساساختارگرا)
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مقالهی پژوهشی

تاریخ دریافت۱۴۰۰/۱۰/۴ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۱۲/۴ :

چکیده
آهنگ رو به رشد تغییرات ،تکنولوژی ،دانش ،بینش و  ...قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواهناخواه
بر کنش و واکنش انسانها اثر دارد .فروپاشی بنگاههای بزرگ ،وضع قوانین جدید ،پیدایش شعارهای شفافیت،
پایندگی ،پاسخگویی و  ...همه و همه بر گسترهی آئین و رفتار حرفهای حسابداران اثر فراوان گذاشته است .در این
راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
در آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران ،از دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا و پساساختارگرا است.
جامعهی آماري ،شامل خبرگان حوزهی حسابداری ،استادان و اعضای جامعهی حسابداران رسمی ایران است .ابزار
گردآوري دادهها در این تحقیق ،پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت است که بر مبنای دادههای جمعآوری و تلخیص
شدهی آماری توصیفی با نرمافزار  SPSSو تحلیل منطق فازی با استفاده از نرمافزار  Matlabموردبررسی قرار گرفته
است .آزمون فرضیات نشان داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوینکنندگان آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی
ایران بیشتر به سمت مکاتب اخالقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف و اخالق
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی میشود.
واژههای کلیدی :استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( ،)IFRSآیین اخالق و رفتار حرفهای حسابداری
رسمی ایران ،ساختارگرایی ،پساساختارگرایی ،اخالق حرفهای.

10.22034/JPAR.2022.549126.1079

 .1گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
اخالق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر میرسد درحالیکه حسابداران و حسابرسان باید
منافع عموم مردم را در نظر بگیرند .باید در نظر بگیرند که چگونه به بهترین نحو استانداردهای
حسابداری را به کار ببرند حتی زمانی که با مسائلی روبرو شدهاند که میتواند باعث شود یک
شرکت شکست قابلتوجهی را متحمل یا حتی منحل گردد .از دهه  ۱۹۸۰تاکنون رسواییهای
متعدد حسابداری وجود داشتهاند که بهصورت گسترده توسط رسانهها گزارش شدهاند و اتهامات
تقلب ،درخواستهای حمایت از ورشکستگی ،و بسته شدن شرکتها و نیز شرکتهای حسابداری
را به وجود آوردهاند .رسواییها نتیجهی حسابداری خالق ،تحلیل مالی گمراهکننده ،و همچنین
رشوهخواری بودند .شرکتهای متعدد مسائلی در رابطه با کالهبرداری در حسابرسی داشتهاند،
ازجمله  ،Nugan Hand Bank ،Phar-Mor ،WorldComو  .AIGیکی از گستردهترین
نقصهای اخالق حسابداری دربرگیرنده  Enronبود ،یک شرکت چندملیتی ،که برای چندین
سال یک دیدگاه درست یا عادالنه در خصوص صورتهای مالی خود نشان نداده بود.
ماهیت کار انجامشده توسط حسابداران و حسابرسان نیاز به سطح باالیی از اخالق دارد .با
توجه به وقایع اتفاق افتاده در دنیای حسابداری که پایه عدم رعایت اخالق حرفهای دارد بحث
اخالق با در نظر گرفتن جهانیشدن و استانداردهای الزماالجرا میتواند بحث مهمی در این زمینه
باشد .نکته مهم دیگر این موضوع است که تدوینکنندگان آئیننامههای اخالقی و رفتار حرفهای
کشورها تحت تأثیر کدام مکاتب اخالقی بوده و آیا استانداردهای تعیینشده با اهداف گزارشگری
بینالملل همخوانی دارد؟ در این پژوهش بهمنظور آشنایی بیشتر با اهداف سیستم گزارشگری
مالی بینالملل و اهداف اخالقی آن و میزان دستیابی به این اهداف در ایران از دیدگاه مکاتب
مختلف اخالقی آشنا میشویم .این بحث بیشتر بر اساس و پایه آئیننامه تدوینی اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران در جامعهی حسابداران رسمی ایران موردبحث قرار میگیرد.
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ( ،)IFRSبه مجموعهای از استانداردهای حسابداری
گفته میشود که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی ( )IASBتدوینشدهاند .هدف
این استانداردها ،تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
با پذیرش  ،IFRSیک شرکت میتواند صورتهای مالی خود را با اصول مشابه شرکتهای رقیب
خارجی ارائه کند .درنتیجه قابلیت مقایسه بین اطالعات این شرکتها وجود داشته و عالوه بر
آن شرکتهای مادری که شرکتهای تابعهی آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که  IFRSرا
پذیرفتهاند ،قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند .همچنین بهکارگیری
 IFRSمیتواند برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایهگذاری خارجی دارند ،سودمند باشد.
تدوين آيين اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمي با پيدايش و گسترش تش ّکلهای حرفهای
حسابداران رسمي در پهنهی جهان قرين بوده است .در مواردي نيز مراجع دولتي يا عمومي ،رأساً
آيين رفتار حسابداران حرفهاي را تدوين و يا آيين رفتار تهیهشده توسط تش ّکلهای حرفهای را
تأیید يا تصويب نمودهاند .اين امر ،در مورد ارائه خدمات تخصصي و حرفهای حسابداران رسمي در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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خصوص حسابرسي اطالعات و صورتهاي مالي شرکتهای سهامي عام پذیرفتهشده در سازمان
بورس و اوراق بهادار ،از اهميت ویژهای برخوردار است .رفتار حرفهای قاعدتاً در شاخه اخالق
کاربردی قرار میگیرد و حاوی یک نظام ارزشی است که بر اساس آن ،بد و خوب ،و درست و
ِ
نادرست رفتا ِر صاحبان یک حرفه تعریف و بیان میشود.
ساختارگرایی یکی از اندیشههای رایج در علوم اجتماعی است .بر پایه این طرز فکر تعدادی
ساختار باطنی و ناملموس ،چارچوب اصلی در پشت پدیدههای ظاهری اجتماع را تشکیل میدهند.
ساختارگرایی به دنبال راهی است برای شرح و گزارش پیوند در دنیایی که از طریق آن معنایی در
یک فرهنگ ساخته میشود .کاربرد دوم آنکه بهتازگی دیده شده است در فلسفه ریاضی است.
بر پایه اندیشه ساختارگرا معنا در یک فرهنگ از راه پدیدهها و کارکردهای گوناگونی که سامانهی
معنایی را میسازند ،بارها پدیدار میشود .ساختارگرایی میتواند به پژوهش در ساختارهای نشانه
مندی مانند آیینهای پرستش ،بازیها ،نوشتارهای ادبی و غیرادبی ،رسانهها و هر چه که در آن
معنایی از درون فرهنگی به دست آید ،بپردازد و ساختار آن را بررسی نماید.
پساساختارگرایی به مجموعهای از افکار روشنفکرانهی فیلسوفان اروپای غربی و جامعهشناسانی
گفته میشود که با گرایشات فرانسوی ،مطلب نوشتهاند .تعریف دقیق این حرکت و تلخیص آن
کار دشواری است ولی به شکل عمومی میتوان گفت که افکار این دانشمندان ،توسعه و پاسخ به
ساختارگرایی بوده است و به همین دلیل پیشوند «پسا» را به آن اضافه کردهاند .پساساختارگرایی
و پسامدرنیسم بعضاً بهجای یکدیگر به کار میروند.
اخالق حرفهای یکی از شعبههای جدید اخالق است که میکوشد به مسائل اخالقی حرفههای
گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور است (هارتوگ .)۲۰۰۷ ،مقصود از اخالق
حرفهای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش
در انجام کار حرفهای رعایت کنند ،بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف ،به
مجازاتهای قانونی دچار شوند.
 -2مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری گزارشگری مالی بهعنوان یك منشور اهداف و مقاصد گزارشگری مالی ،ویژگیهای
کیفی اطالعات مالی و معیارهای شناخت و اندازهگیری در گزارشهای مالی را تعیین میکند
و بهعنوان راهنمای تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشود .زیرا
تدوین استانداردهای حسابداری بدون بهرهمندی از مبانی نظری ،در محیط پیچیده و چالشبرانگیز
امروز ،بیمحتوا ،سلیقهای ،متناقض و غیرقابلدفاع خواهد بود (نیکومرام ،بادآورنهندی.)۱۳۸۸،
نقش اطالعات مالي در تصمیمگیری مشارکتکنندگان بازار سرمایه اساسي و غیرقابلانکار است.
موفقیت بازار سرمایه ،تحت تأثیر کیفیت افشاي اطالعات و گزارشگري مالي است و هرچه
گزارشگري مالي و افشاي اطالعات شرکتها مبتني بر استانداردها و مقررات باکیفیت باشد،
اعتماد سرمایهگذاران و دیگر مشارکتکنندگان بازار به قابلیت اتکاي اطالعات مالي افزایش خواهد
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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یافت .انتشار عمومي اطالعات مهم از سوي مدیریت درصورتیکه بههنگام و قابلاتکا باشد ،باعث
کاهش عدم تقارن اطالعاتي میان مدیریت و دیگر استفادهکنندگان از اطالعات میشود و بر اساس
مطالعههای تجربي و نظري ،کاهش عدم تقارن اطالعاتي بهنوبهی خود به کاهش هزینهی سرمایه
و کاهش ریسک اطالعاتي منجر میشود که این موارد ازجمله مهمترین کارکردهاي بازار سرمایه
هستند (رحیمیان و همکاران .)۱۳۹۴ ،انتشار عمومي اطالعات مهم از سوي مدیریت درصورتیکه
بههنگام و قابلاتکا باشد ،باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي میان مدیریت و دیگر استفادهکنندگان
از اطالعات میشود و بر اساس مطالعههای تجربي و نظري ،کاهش عدم تقارن اطالعاتي بهنوبهی
خود به کاهش هزینه و کاهش ریسک اطالعاتي منجر میشود که این موارد ازجمله مهمترین
کارکردهاي بازار سرمایه هستند (بیدل و همکاران.)۲۰۰۹ ،
ازآنجاییکه شرکتها در سراسر جهان به دنبال افزایش سرمایه در کشورهاي خارجي هستند،
و براي افزایش اثربخش سرمایه در بازار خارجي نیز صورتهای مالي واحد تجاري چندملیتي
باید براي سرمایهگذاران خارجي قابلدرک باشد ،استفاده از یک مجموعهی واحد استانداردهاي
بینالمللی گزارشگري مالي براي واحدهاي تجاري چندملیتي ،فرصت پذیرش اوراق بهادار آنها
در بورسهای مختلف جهان ،استفاده از فعالیتهای تأمین مالي گستردهتر و تأمین نیازهاي بالقوه
اعتباردهندگان و سرمایهگذاران ،صرفنظر از محل اقامت آنها را فراهم میسازد .همسانسازی
استانداردهای بینالمللی در اقتصاد جهانی ضروری است .حداقل از جنبهی نظری این توافق وجود
دارد که داشتن مجموعهی واحدی از استانداردهای باکیفیت باال ،منافع سرمایهگذاران را تأمین
میکند و هزینههای دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش میدهد .حسابداری
زبانی مشترک است و جهانیسازی فعالیتهای مالی بهطور فزایندهای نیازمند استفاده از این
زبان مشترک است .استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی( ،)IFRSهمان زبان مشترک برای
جهانیسازی فعالیتهای مالی است .ضمن اینکه همسانسازی بینالمللی بر راهبری شرکتها،
حسابرسی ،استانداردهای اخالقی و سازوکارهای نظارتی نیز تأثیرگذار است (سازمان بورس بهادار
ایران .)۱۳۹۵ ،میتوان مزایای زیر را برای پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
( ،)IFRSبرشمرد:
 -1افزایش شفافیت :استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( ،)IFRSباعث افزایش قابلیت
مقایسه و کیفیت صورتهای مالی میشوند و به سرمایهگذاران و سایر مشارکتکنندگان بازار در
اتخاذ تصمیمات آگاهانهی اقتصادی کمک میکنند.
 -2تقویت پاسخگویی :استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( ،)IFRSبا کاهش
شکاف اطالعاتی بین دارندگان اطالعات و سرمایهگذاران ،موجب تقویت پاسخگویی میشوند.
استانداردهای مذکور ،بهعنوان منبع اطالعات قابلمقایسهی جهانی برای قانونگذاران نیز اهمیت
ویژهای دارند.
 -3مشارکت در کارایی اقتصاد :استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( ،)IFRSبا کمک
به سرمایهگذاران در شناسایی فرصتها و تهدیدهای سرمایهگذاری در سرتاسر جهان ،موجب
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تخصیص بهینهی منابع میشوند .برای شرکتها نیز ،استفاده از یک زبان حسابداری قابل اعتماد،
هزینهی سرمایه و هزینههای گزارشگری بینالمللی را کاهش میدهد (سازمان بورس بهادار
ایران.)۱۳۹۵ ،
از دیدگاه حرفهی حسابداری ،منافع عمومی عبارت است از سعادت و رفاه جمعی اشخاص
و مؤسساتی که حسابداران حرفهای به آنها خدمت میکنند و بهطور مشخص ،صاحبکاران،
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،دولت ،کارکنان ،کارفرمایان ،جوامع و نهادهای تجاری و مالی
و سایر اشخاصی را دربر میگیرد که به درستکاری و بیطرفی حسابداران حرفهای در انجام
خدمت و فراهم کردن زمینه کارکرد منظم عملیات تجاری اتکا میکنند .بهاینترتیب ،مسئولیت
حسابداران حرفهای به تأمین نیازهای یک صاحبکار یا کارفرما منحصر نمیشود (کمیته اخالق،
 .)۱۹۹۶درنتیجه ،در تدوین استانداردهای حسابداری ،منافع عمومی بهشدت لحاظ میشود.
اساسنامهی جامعهی حسابداران رسمی ایران ،در بند  ۳مادهی  ،۸تدوین و تصویب «آیین
اخالق و رفتار حرفهای» حسابداران رسمی را ازجمله وظایف شورای عالی مقرر کرده است.
جامعهی حسابداران رسمي ايران در اجراي وظايفي كه طبق اساسنامهی قانوني خود به عهده
دارد ،بهمنظور ارتقاي اعتماد عمومي به حرفهی حسابداري و بهبود رفتار حسابداران رسمي،
آیین رفتار و اخالق حرفهای را بر اساس متن مصوب هیئت بینالمللی تدوين استانداردهای رفتار
حرفهای براي حسابداران حرفهای (نشر سال  ،)۲۰۱۶با اجازهی رسمي فدراسيون بینالمللی
حسابداران و با نگرش به فرهنگ ،قوانين و مقررات ،عرف ،آداب و سنن ايران تدوين كرده است
(مركز آموزش و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفهاي.)۱۳۹۷ ،
اخالق حرفهای به بررسی چالشهای اخالقی که توسط شاغلین حرفههای مختلف تجربه
میشوند پرداخته و به دنبال مطالعه و درک مبانی ارزشها و الزامات حرفهای است .بر این اساس
میتوان اینطور بیان نمود که اخالق حرفهای ،مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری
است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میکند .در حقیقت اخالق حرفهای ،یک فرآیند تفکر
عقالنی است که هدف آن محقق ساختن این امر است که در سازمان چه ارزشهایی را چه موقع
باید حفظ و اشاعه نمود (بهرامی ،میرطاهری ،بیتا).
مبانی اخالق حرفهای و انتظارات اجتماعی عبارتاند از :صداقت و راستگویی ،انصاف و برابری،
امانتداری ،وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی .ویژگی اخالق حرفهای در مفهوم امروزی آن
ت است از :دارای هویت علم و دانش بودن ،داشتن نقشی کاربردی ،ارائهی صیغهای حرفهای،
عبار 
بومی و وابسته بودن به فرهنگ ،وابستگی به یک نظام اخالفی ،ارائهی دانش انسانی دارای زبان
روشن انگیزشی ،ارائه روی آوردی میانرشتهای (قراملکی.)۱۳۸۲ ،
نقش ،وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفهای در قبال جامعه ،صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص
ذیحق و ذینفع ایجاب میکند که آنان اصول عمومی اخالق حسنه را در همهی جنبهها رعایت
و به آئین رفتار حرفهای مدون و منسجمی پایبند باشند تا پذیرش ،اعتبار و احترام اجتماعی را
که الزمهی فعالیت در هر حرفهی تخصصی است ،به دست آورند (علی مدد .)۱۳۸۳ ،هرچند که
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آیین اخالق حرفهای ممکن است ذهن حسابداران را به مشکالت و مسائل اخالقی معطوف نماید
ولی چیزی که حرفهی حسابداری بیشازپیش به آن نیازمند است ،کسب شاخصهی اخالقی و
برخورداری از استدالل اخالقی خواهد بود.
ماهیت کار انجامشده توسط حسابداران و حسابرسان نیاز به سطح باالیی از اخالق دارد.
سهامداران ،سهامداران بالقوه ،و دیگر کاربران از اطالعات صورتهای مالی برای تصمیمگیری
آگاهانه در مورد سرمایهگذاری استفاده میکنند .شناخت اخالق میتواند حسابداران و حسابرسان
را برای غلبه بر معضالت اخالقی کمک کند .همچنین به آنها برای انتخاب صحیح کمک میکند،
اگرچه ممکن است به نفع شرکت نباشد اما برای سرمایهگذاران و ذینفعانی که از این اطالعات
استفاده میکنند ،مفید است (سارویی و همکاران.)۱۳۹۵ ،
اخالق حسابداری یا اخالق حرفهای در حسابداری در درجهی اول یک زمینهای از اخالق
کاربردی ،مطالعهی ارزشهای اخالقی و قضاوت است که در حسابداری و حسابرسی اعمال
میشود .این یک نمونه از اخالق حرفهای است.
با توجه به طیف وسیعی از خدمات حسابداری و فروپاشی و ورشکستگی اخیر شرکتهای
بزرگ ،توجه به استانداردهای اخالقی در حرفه حسابداری پذیرفتهشده است .این فروپاشی و
ورشکستگی درنتیجهی بیتوجهی گسترده به شهرت حرفهی حسابداری بوده است .برای مبارزه
با انتقاد و جلوگیری از کالهبرداری در حسابرسیها ،سازمانهای حسابداری مختلف و دولتها
مقررات و راهحلهایی را برای بهبود اخالق در حرفهی حسابداری وضع کردهاند (قاسمپور.)۱۳۹۷ ،
ازآنجاکه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بهمنظور ایجاد وحدت رویه در کشورهای
مختلف و برای یکسانسازی نحوهی برخورد حسابداران و ارائه اطالعات یکسان به بازارهای
سرمایهای بینالملل تدوین گردیده گاهی بر اساس فرهنگ و سایر عوامل دخیل در نحوهی
استانداردگزاری داخلی کشورها نبوده و این موضوع باعث ایجاد نوعی دوگانگی در نحوهی برخورد
و تأمین اهداف اخالقی گزارشهای مالی میگردد .لذا به جهت یکسانسازی و مطابقت اهداف
اخالقی بایستی عواملی چون فرهنگ و تأثیر آن بر جوامع ،نوع اقتصاد و حاکمیت مالی کشورها با
سطح فرهنگی و اخالقی و موقعیت جغرافیایی کشورهای تطبیق داده شود تا امکان ایجاد بستری
برای مقایسهی اطالعات مالی شرکتهای مختلف در کشورهای متفاوت گردد.
در ایران بر اساس آئین اخالق و رفتار حرفهای به جهت ایجاد وحدت رویه و تعیین اصول
و ضوابط حرفهای بهمنظور دستیابی به اهداف اخالقی مشخص شده نسبت به تهیه و تدوین
آئیننامه اخالق و رفتار حرفهای جامعهی حسابداران رسمی اقدام نمودهاند که در این پژوهش
به میزان دستیابی اهداف اخالقی این آئیننامه و تطابق آن با اهداف اخالقی استانداردهای
گزارشگری مالی بینالملل پرداخته و مشخص گردیده است که بر اساس نوع نگرش مکاتب
اخالقی آئیننامهی اخالق و رفتار حرفهای ایران با کدام مکاتب اخالقی اعم از ساختارگرا و
پساساختارگرا نزدیکتر و دیدگاه تدوینکنندگان آن به کدام محور اخالقی سوق داشته است.
دیدگاه ساختارگرایانه بهقدری عام و فرانگر است که نمیتوان از آن بهسادگی مرکزیتزدایی
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کرد .همین عام و فرانگر بودن است که ساختارگرایی را از حد و اندازهی یک نظریه خارج و آن را
بهمثابهی پارادایم مطرح میکند؛ پارادایمی که دیدگاهی کلی برای چارچوب بخشیدن به نظریات
علمی فراهم میکند و مفروضات و مفاهیم خاص خود را دارد و مانند سایر پارادایمها در درون
خود ،نظریههای گوناگونی را از رشتههای مختلف علمی میدهد .پارادایمها ،به گفتهی کوهن ،با
روابطی که میان اجزای آنها وجود دارد کلّیت همبستهای را شکل میدهند؛ درست مانند آنچه
سوسور خودارجاعی نظام زبان میخواند .لذا پژوهش فوق بر اساس دیدگاه مکاتب و استفاده از
دیدگاه خبرگان مالی عضو جامعهی حسابداران رسمی موردبررسی قرار گرفته است.
 -3پیشینهی پژوهش
در رابطه با موضوع اصلي پژوهش ،مطالعات چنداني صورت نگرفته است .وفایی پور و همکاران
( )۱۴۰۰در پژوهشی با عنوان «مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر مؤلفههای
اخالق ،مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن و اولویتبندی شاخصها در مؤسسات حسابداری و
حسابرسی» به این نتیجه دست یافتند که پایبند نبودن به اصول اخالق حرفهای حسابداری،
میتواند منجر به دستکاری گزارشهای مالی و ارائهی اطالعات غیرواقعی شود .واضح است که
صرف تدوین قوانین و مقررات و استاندارهای حسابداری شرط الزم است اما کافی نیست .این
استانداردهای حسابداری هنگامیکه با اخالق حرفهای همراه شوند ،میتواند به بهبود خوانایی
گزارشگری مالی منجر شود .مدیریت لحن گزارشگری مالی (نوع نوشتار در گزارشهای مالی و
تن صدا و لحن در جلسات در هنگام ارائهی گزارشها) ،بهصورت خوشبینانه یا بدبینانه میتواند
منجر به گمراه شدن ذینفعان شود .مدیریت لحن گزارشگری مالی ،ابزار قدرتمندی در دستان
مدیران شرکتها است که با بهکارگیری آن میتوانند بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیر عامدانه و
آگاهانهای به نفع اهداف موردنظر خود بگذارند .همچنین یکی از مهمترین وظایف شرکتها که در
قالب مسئولیت اجتماعی محقق میگردد ،کمک به بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه جامعه است .از
سوی دیگر گزارشگري مالی نیز با هدف ارائهی اطالعات صحیح براي تصمیمگیری درست مالی
ذینفعان و درنتیجه رشد اقتصادي انجام میشود .به نظر میرسد که عمل کردن شرکتها در
حوزهی مسئولیت اجتماعی میتواند ابزاری مهم و کارگشا در راستای بهبود خوانایی گزارشهای
مالی آنها باشد (وفایی پور و همکاران.)۱۴۰۰ ،
یافتههای حاصل از پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیرپذیری تصمیمگیری اخالقی حسابداران
حرفهای از ویژگیهای شخصیتی و رفتاریشان» که توسط رحمانی نیا و همکاران ( )۱۴۰۰صورت
گرفته نشان میدهد که ویژگیهای شخصیتی ،وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی
اخالقی بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأثیر مثبت و معنادار و نسبیتگرایی اخالقی بر فرآیند
تصمیمگیری اخالقی تأثیر منفی و معنادار دارد .این شواهد حاکی از آن است که تصمیمگیریهای
اخالقی حسابداران حرفهای تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی آنها قرار میگیرد .همچنین
ویژگیهای رفتاری ،نتیجهی تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی
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بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأثیر مثبت و معناداری دارد .بر همین اساس مشخص میشود
که ویژگیهای رفتاری ازجمله سهیم دانستن افراد در تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای
یک تصمیم غیراخالقی نیز ازجمله مؤلفههایی است که فرد در صورت مواجهشدن با آن پشیمان
شده و سعی میکند دیگر در فرآیندهای تصمیمگیری اخالقی دقت بیشتری داشته و به دنبال
چارچوب تصمیمگیری مثبت باشد (رحمانی نیا و همکاران.)۱۴۰۰ ،
شکر اله خواجویی و همکاران ( )۱۳۹۹در تحقیقی ،چارچوب مفهومی مبتنی بر اخالق
برای حسابداری و گزارشگری مالی با تأکید بر چارچوب مفهومی فعلی مورداستفاده نهادهای
استانداردگذار بر منافع گروههای معدودی از استفادهکنندگان و ضرورت توجه به تأثیر مطلوب
ارزشهای اخالق بر حسابداری و گزارشگری مالی ارائهییک چارچوب مفهومی برای حسابداری
و گزارشگری مالی مبتنی بر ارزشهای اخالقی را مدنظر قرار دادهاند .نتیجه بیانگر این است که
مبنا قرار دادن ارزشهای اخالقی در حسابداری و گزارشگری مالی میتواند منجر به ایفای نقش
اصلی حسابداری ،یعنی شفافسازی شود (خواجویی و همکاران.)۱۳۹۹ ،
جهانشاد و واحدی ( )۱۳۹۹در تحقیقی با عنوان «بررسی آثار بهکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود
در بانکها با بررسی میزان تأثیرگذاری استانداردهای گزارشگری بر کیفت شاخصهای بانکی»
به این نتیجه دست یافتهان د که با توجه به اهمیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
حرکت بانکها به سمت اجرای این استانداردها ضروری است .زیرا این مورد از منظر مالی منجر
به شفافسازی صورتهای مالی ،افزایش اعتبار در سطح بینالمللی ،کاهش هزینهی حضور در
بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بینالمللی میشود.
مهدی خلیل پور ( )۱۳۹۸در تحقیقی با عنوان «تأثیر رویکردهای اخالقی حسابداران بر کیفیت
اطالعات حسابداری با نقش تعدیلکنندگی اندازه و اهرم مالی شرکت» به این نتیجه دست یافته
است که بهطورکلی در شرکتهای کوچکتر ،اخالق فردی و شرکتی اثر مستقیمی بر کیفیت
اطالعات حسابداری دارد اما در شرکتهای بزرگتر این اثرگذاری کمتر شده و یا اینکه در برخی
مواقع منفی میشود .همچنین بهطورکلی ،در شرکتهای با اهرم پایینتر نیز اخالق ،اثر مستقیمی
بر کیفیت اطالعات حسابداری دارد اما در شرکتهای با اهرم باالتر این اثرگذاری کمتر شده و یا
اینکه در برخی مواقع منفی میشود .بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص است که اندازه شرکت
و اهرم از مهمترین پارامترهای تعدیلگر روابط بین اخالق فردی و شرکتی بر کیفیت اطالعات
حسابداری محسوب میگردد .بنابراین الزم است مدیران شرکتها و نیز مؤسسات تأمین سرمایه
این مقوله را با تدوین و ارزیابی بهروزتر و جامعتری مدنظر قرار دهند.
فرزانه حیدرپور و همکارانش ( )۱۳۹۸در تحقیقی با عنوان «بررسی امکان ارائهی چارچوب
نظری گزارشگری مالی اسالمی بر پایهی منصفانه بودن؛ همگرا با استانداردهای گزارشگری
مالی بینالمللی ( »)IFRSامکان تعدیل چارچوب فعلی گزارشگری متناسب با اهداف حسابداری
اسالمی و انطباق فرآیند شناخت و گزارش رویدادهای مالی با شریعت را موردمطالعه قرار دادهاند
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که برخی از مؤلفههای چهارچوب نظری گزارشگری مالی بینالملل در دو بخش فقهی و تخصصی
راجع به استفاده از ارزشهای منصفانه بهجای ارزشهای تاریخی و کنارگذاشتن روشهای
محافظهکارانه و بیان صادقانهی وضعیت مالی اجماع و اتفاقنظر وجود دارد.
محسن دهمرده قلعه نو و همکارانش ( )۱۳۹۸در تحقیقی با عنوان «مروری بر شواهد
تأثیرگذاری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر حرفهی حسابرسی با بررسی تأثیر
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر حسابرسی» به این نتیجه دست یافته است که
ازیکطرف استانداردهای پیشگفته موجب پیچیدهتر شدن گزارشگری مالی شده است و همین
موضوع منجر به تشدید ریسک حسابرسی و متعاقباً افزایش حقالزحمهی حسابرسی شده است
اما از طرف دیگر بهبود کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش حقالزحمهی حسابرسی میشود.
رؤیا دارابی و همکاران ( )۱۳۹۷در تحقیقی با عنوان «ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼق در پیادهسازی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
بینالمللی ﺣﺴﺎﺑﺪاری با بررسی جایگاه اخالق در استانداردهای گزارشگری مالی» به این نتیجه
دست یافتند که اﺧﻼق در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ پیادهسازی دﺧﯿﻞ استو میتوان در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻮﺗﺎه
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼق در پیادهسازی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی بینالمللی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ،ارزشها و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ پیادهسازی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻣﺮی
ﺿﺮوری اﺳﺖ و میتوان آن را از ﻃﺮﯾﻖ آموزشهای اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺌﻮری و حرفهای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮد.
اونوما ،سیمپسون و وارتنگ ( )۲۰۲۱تأثیر آموزش اخالق در برنامههای حسابداری و نقش
تعدیلکنندهی عوامل جمعیت شناختی بر نگرشهای اخالقی حسابداران را در غنا بررسی نمودند.
نتایج نشان داد که گنجاندن دورههای مرتبط با اخالق ،روشهای آموزش اخالق ،روشهای
ارزیابی اخالق و روشهای اخالقی تأثیرات مثبت و معناداری بر اخالق حسابداران حرفهای دارد.
افزون بر این ،عوامل جمعیت شناختی مانند تجربه و سن رابطهی مثبت بین آموزش اخالق و
نگرش اخالقی را تعدیل میکنند.
کیم برلی و جینگ ( )۲۰۲۰در تحقیقی با عنوان « IFRSو کیفیت حسابداری :شواهد تکمیلی
از کره» با بررسی کیفیت حسابداری در کره جنوبی پس از تغییر استانداردهای حسابداری کشور
در سال  ۲۰۱۱از استانداردهای حسابداری داخلی به استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی
( )IFRSبه این نتیجه دستیافتهاند که تأیید و گسترش تحقیقات اولیه نشان میدهد که IFRS
اثرات مثبتی بر بازارهای سرمایه کره و محیط حسابرسی آن داشته است.
الحاللی و همکاران ( )۲۰۲۰در تحقیقی با موضوع «نظریه انتشار فساد ملی و پذیرش IFRS
در سراسر جهان» ،استانداردهای بینالمللی گزارشدهی مالی ( )IFRSرا بهطور گسترده در
سراسر جهان مورداستفاده قراردادهاند .بااینحال ،درحالیکه شواهد زیادی در مورد پیامدهای
اقتصادی اتخاذ  IFRSوجود دارد (بهعنوانمثال ،سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی ،توسعهی
بازارهای مالی ،کیفیت حسابداری مالی ،دسترسی به سرمایه و نقدینگی بازار سهام) بهویژه در
سطح شرکت ،مطالعات کمی عوامل ملی را بررسی میکنند که ممکن است مانع یا تسهیل
پذیرش  IFRSدر سطح کشور شوند .در این مقاله با بررسی تأثیر فساد ملی بر ( )iسرعت و ()ii
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میزان پذیرش  IFRSدر سراسر جهان ،به دنبال ایجاد دو مشارکت جدید در ادبیات حسابداری
بینالمللی موجود است .با استناد به نظریهی راجرز ( )۱۹۶۲در مورد انتشار نوآوری (بهعنوانمثال:
پذیرندگان اولیه ،اکثریت اولیه ،اکثریت آخر ،و الجر) که از دادههای مربوط به  ۸۹کشور عضو
اتحادیهی غیراروپایی در دورهی 2014-2003استفاده میکند .پیشنهاد ما مبتنی بر شواهد
نظری و تجربی است که نشان میدهد تصمیمات اتخاذ  IFRSدر سطح کشور ،تابعی از محیط
نهادی یک کشور ،ازجمله سطح فساد است .یافتهها نشان میدهند که سطح (کنترل) فساد بهطور
منفی (مثبت) با سرعت ( )iکشور و ( )iiمیزان پذیرش  IFRSدر ارتباط است.
رومن چیچیال و همکاران ( )۲۰۱۹در تحقیقی با عنوان «پیچیدگی گزارشدهی مالی و
تخصص حسابداری» این موضوع را موردبررسی قرار میدهند که آیا شرکتها به دنبال کاهش
اثرات نامطلوب پیچیدگی گزارشدهی مالی ( )FRCبا سرمایهگذاری در تخصص حسابداری
هستند .آنها دریافتند که  FRCبهطور مثبت با تخصص حسابداری اعضای هیئتمدیره شرکت و
کمیتهی حسابرسی مرتبط است .همچنین دریافتند که تخصص حسابداری رابطهی بین  FRCو
نتایج منفی گزارش را کاهش میدهد .بهطور خالصه این مطالعه درک ما از فعالیتهای شرکتها
برای کاهش پیامدهای منفی  FRCو نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزایش میدهد.
فرانچسکو مازی و همکاران ( )۲۰۱۹در تحقیق دیگری با عنوان «فساد در سطح کشور و انتخاب
حسابداری تحقیق در مورد توسعه سرمایهگذاری تحت  »IFRSبا طرح این موضوع که استاندارد
 ۳۸حسابداری بینالمللی داراییهای نامشهود بیان میکند که هزینههای توسعه باید درصورتیکه
شرایط خاصی در استاندارد مشخص شده باشد ،سرمایهگذاری شوند .با این وجود ،این مورد نیاز
به تصمیمگیری مدیریتی دارد و ازاینرو ممکن است به فرصتطلبی منجر شود .فساد یک ویژگی
حکومت غیررسمی نفوذپذیر است که در رفتارهای شرکتها نفوذ میکند و سوء رفتارهای سازمانی
را تحت تأثیر قرار میدهد .ما گمان میکنیم محیطی با فساد زیاد ،مدیریت را در توجیه مجموع
معیارهای سرمایهگذاری داراییهایی که باید هزینه شوند (کامل یا بخشی) ،تسهیل میکند .این
داراییهای سرمایهای مزایای اقتصادی آتی را که از طریق به رسمیت شناختن آنها بهطور ضمنی
انتقال مییابد ایجاد نخواهد کرد .بااینحال ،این به رسمیت شناختن ،سیگنالهای بازاری مثبت
(حتی تحریفشده) را برای درآمدهای آینده ارسال میکند و درآمد گزارششده در سال جاری را
افزایش میدهد .آنها دریافتند که بین فساد در سطح کشور و میزان هزینههای توسعه که در یک
سال معین سرمایهگذاری شده ،رابطه مثبت وجود دارد .عالوه بر این ،باالتر از سطح فساد کشور،
سهم هزینههای توسعهای سرمایهگذاری شده در یک سال معین نسبت به سودآوری آینده پایینتر
است .درنهایت ،این ارتباط توسط سطوح بینالمللی سازی شرکتها تعدیل میشود.
مارک دیفایند و همکاران ( )۲۰۱۸در تحقیقی با «موضوع پذیرش  IFRSدر چین و
سرمایهگذاریهای نهادی خارجی» اثربخشی اتخاذ  IFRSچین را از دیدگاه مجموعهی مهمی از
کاربران گزارش مالی ،سرمایهگذاران نهادی خارجی بررسی کردند .آنها دریافتند که سرمایهگذاری
نهادی خارجی بعد از اتخاذ  IFRSچین افزایش نمییابد ،و شواهدی وجود دارد که درواقع کاهش
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نیز مییابد بهویژه در شرکتهایی که انگیزههای ضعیفتری برای اجرای استانداردهای IFRS
دارند یا توانایی بیشتری برای دستکاری در قوانین ارزش منصفانهی IFRSها دارند .همچنین
دریافتند که پس از اتخاذ  IFRSرابطهی بین درآمد و بازده همزمان با کاهش کیفیت درآمد

بهطورکلی کاهش مییابد .عالوه براین دریافتند که بازده سرمایهگذاران نهادی خارجی پس از
اتخاذ قوانین  IFRSچین کاهش مییابد .درنهایت ،کاهش سرمایهگذاری نهادی خارجی در
میان سرمایهگذاران کشورهای دارای نهادهای ضعیف که  IFRSرا نیز پذیرفتهاند ،بیشتر است.
رویهم رفته ،شواهد نشان میدهد که زیرساختهای سازمانی ضعیف در اقتصاد در حال تغییر
چین ،اهداف مشخص  IFRSرا در راستای جذب سرمایهگذاریهای نهادی از طریق بهبود کیفیت
گزارشگری مالی کاهش میدهد .عالوه براین ،نهادهای داخلی استفاده کننده از اطالعات مالی و
تجربهی پذیرش  IFRSکارایی اتخاذ  IFRSرا تحت تأثیر قرار میدهند.
 -4فرضیههای پژوهش
بهمنظور دستيابي به اهداف پژوهش و بر مبناي پیشینههای نظري و تجربي ارائهشده ،دو
فرضیهی اصلي و سه فرضیهی فرعي بهصورت زير تدوين شده است:
 -4-1فرضیهی اصلی اول :اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با اهداف
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.
فرضیههای فرعی مربوط به فرضیهی اصلی اول
 -1هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.
 -2هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.
 -3هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.
 -4-2فرضیهی اصلی دوم :دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی ( )IFRSدر ایران از منظر مکاتب اخالقی (ساختارگرا و پساساختارگرا) با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران رابطهی معناداری دارد.
 -5روششناسی پژوهش
با توجه به هدف تحقيق در بررسی میزان دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ( )IFRSدر آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران ،از دیدگاه
مکاتب اخالقی (ساختارگرا و پساساختارگرا) ،اين تحقيق مبتني بر استداللها و تحليلهاي منطقي
اقدام به ارائه الگوي نوين از ویژگیهای اخالقی در آئین رفتار حرفهای نموده كه به مجموعه دانش
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در اين حوزه ميافزايد .پس ميتوان آن را از حيث روش داراي متدولوژي توسعه دانست و از
حيث اجرا از نوع تحقيق عملي يا مدلسازی پیمایشی .همچنین از لحاظ روش گردآوری دادهها
از نوع پیمایشی و ازنظر زمانی جزو تحقیقات پیمایشی طولی و از نظر نوع تحقیق ،بنیادی نظری
است .در این تحقیق سؤاالت از نوع چند ارزشی (طیف لیکرت) است .در گردآوری اطالعات از
روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در روش ميداني پس از بررسي روشهای
مختلف و جمعآوري نظر استادان ،ابزار پرسشنامه مناسبترين روش تشخيص داده شد .اطالعات
اين پژوهش به دلیل شیوع پاندمی  COVID19از طریق پرسشنامهی الکترونیکی آماده و توزیع
شده است .پرسشنامهی مذکور ،دربرگیرنده شاخصهایی مربوط به ارزیابی اخالق حرفهای و
تأثیرپذیری آئین رفتار حرفهای از مکاتب اخالقی است.
بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده ،برای آزمون فرضیهی اصلی اول و فرضیههای
فرعی آن از سیستم استنتاج فازی ( )FISبر مبنای منطق دلفی  -فازی با کمک نرمافزار Matlab
و برای آزمون فرضیهی اصلی دوم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جامعهی آماری اين تحقيق در فرآیند استخراج مدل مفهومي ،اعتبارسنجي آن و همچنين
طراحي سيستم استنتاج فازی شامل  ۲۳نفر از خبرگان در حوزهی حسابداری و اعضای جامعه
رسمی حسابداران ميباشد.
با عنایت به اینکه حداقل ضریب پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ حداقل ۰/۷است،
در تحقیق حاضر ضریب آلفاي بهدستآمده براي تکتک متغیرها بیشتر از  ۰/۷است و این
نشاندهند ه این است که همسانی درونی باالیی بین پرسشها (پایایی مطلوب) وجود دارد.
 -6یافتههای پژوهش
استنتاج فازی ( )FISمیزان سازگاری اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
		
با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
 FISسازگاری اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران دارای  ۳ورودی است که در جدول  1به آنها اشارهشده است.
جدول ( )۱ورودیهای سازگاری اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
کد
ورودیها
میزان سازگاری هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری InterIran1
مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
میزان سازگاری هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری InterIran2
مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
میزان سازگاری هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری InterIran3
مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
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شکل ( )۱نمای : FISاهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و
رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
در جدول  2مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران نشان دادهشده است.
جدول ( )۲مقادیر ورودی و خروجی اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
ورودیها
اهداف اخالقی استانداردهای
خروجی قطعی
بینالمللی گزارشگری مالی
InterIranO5 InterIran3 InterIran2 InterIran1
با آئین اخالق و رفتار حرفهای
حسابداران رسمی ایران
۳.۶۵
۳.۳۵
۳.۴۳
۳
خروجی دیفازی شده اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق
و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران برابر با ( ۳از عدد  )۵است و ازآنجاییکه این عدد از
مرز قابلقبول در این پژوهش ( ۰.۶درصد نمره طیف  )۳بیشتر است ،فرضیهی اصلی اول
تأیید میشود .این بدان معناست که ادعای محقق مبنی بر اینکه اهداف اخالقی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران سازگاری
دارد ،تأیید میگردد.
جدول ( )۳نتایج آزمون اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق
و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری عدد خروجی
نتیجه
معیار
(از )۵
مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران
رسمی ایران
تأیید فرضیه
۰.۶
۳
استنتاج فازی ( )FISمیزان هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران:
 FISهدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران دارای  ۲ورودی است که در جدول  4آورده شده است.
جدول ( )۴ورودیهای هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
کد
ورودیها
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران بر صراحت در IRpostRispons 1
افشاء اطالعات و روابط حرفهای تأکید مینماید.
در آئین رفتار حرفهای نحوه طبقهبندی و گزارشگری مالی براساس IRpostRispons 2
مشخصههای اخالقی و فرهنگی جامعه تدوین گردیده است.

شکل ( )۲نمای :FISهدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
در جدول  5مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران نشان
دادهشده است.
جدول ( )۵مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
ورودیها
خروجی قطعی
پاسخگویی در حسابداران
IRpostRispons IRpostRispons 2 IRpostRispons 1
رسمی ایران با دیدگاه
مکاتب پساساختارگرا
۳.۲۶
۳.۶۱
۳.۰۸
خروجی دیفازی شده هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران برابر با  ( ۳.۰۸از عدد  ) ۵است و ازآنجاییکه
این عدد از مرز قابلقبول در این پژوهش ( ۰.۶درصد نمره طیف  )۳بیشتر است ،لذا فرضیهی
فرعی اول از فرضیهی اصلی اول تأیید میشود .این بدان معناست که ادعای محقق مبنی بر
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اینکه هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران تا حدودی رعایت میشود ،تأیید میگردد.
جدول ( )۶نتایج هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین
اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
نتیجه
هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای عدد خروجی (از  )۵معیار
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و
تأیید فرضیه
۰.۶
۳.۰۸
رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
استنتاج فازی ( )FISهدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران FIS :هدف اخالقی شفافیت استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران دارای ۲
ورودی است که در جدول  7آورده شده است.
جدول ( )۷ورودیهای هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
کد
ورودیها
ایجاد قابلیت مقایسهی اطالعات ارائهشده در بازارهای مالی بر IRpostTransparency 1
اساس اهداف اخالقی موردبررسی قرار میگیرد.
استانداردهای اخالقی راهکارهای مناسب جهت تعیین سطوح IRpostTransparency 2
اقتصادی بینالملل و تعامالت مالی جهانی را تبیین مینماید.

شکل ( )۳نمای :FISهدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین
اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
در جدول  8مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای شفافیت حسابداران رسمی ایران با دیدگاه
مکاتب پساساختارگرا هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران نشان دادهشده است.
جدول ( )۸مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
هدف اخالقی شفافیت
استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی با آئین
اخالق و رفتار حرفهای
حسابداران رسمی ایران

ورودیها

خروجی قطعی

IRpostTransparency 1

IRpostTransparency 2

IRpostTransparency

۳.۳۵

۳.۳۹

۳

خروجی دیفازی شده هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران برابر با ( ۳از عدد  )۵است و ازآنجاییکه این
عدد از مرز قابلقبول در این پژوهش ( ۰.۶درصد نمره طیف  )۳بیشتر است ،لذا فرضیهی فرعی
دوم از فرضیهی اصلی اول تأیید میشود .این بدان معناست که ادعای محقق مبنی بر اینکه
هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای
حسابداران رسمی ایران تا حدودی رعایت میشود ،تأیید میگردد.
جدول ( )۹نتایج آزمون هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
نتیجه
هدف اخالقی شفافیت استانداردهای عدد خروجی (از  )۵معیار
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و
تأیید فرضیه
۰.۶
۳
رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
استنتاج فازی( )FISهدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین
اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران:
 FISهدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران دارای  ۲ورودی است که عبارتاند از:
جدول ( )۱۰ورودیهای هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
کد
ورودیها
استانداردهای اخالقی بستری مناسب جهت انتخاب و تصمیمگیری Efficiency IRINT 1
در خصوص نحوه سرمایهگذاری در بازارهای مالی را فراهم میآورد.
استانداردهای اخالقی میتواند موجب حضور در بازارهای بینالملل و Efficiency IRINT 1
امکان دستیابی به اهداف فراملیتی شرکتها گردد.
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شکل ( )۴نمای :FISهدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین
اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
در جدول  11مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران نشان دادهشده است.
جدول ( )۱۱مقادیر ورودی و خروجی مؤلفههای هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
هدف اخالقی کارایی
ورودیها
خروجی قطعی
المللی
استانداردهای بین
Efficiency
Efficiency
Efficiency
گزارشگری مالی با آئین
IRINT
IRINT 2
IRINT 1
اخالق و رفتار حرفهای
۳.۷
۳.۶۱
۳.۱۳
حسابداران رسمی ایران
خروجی دیفازی شده هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین
اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران برابر با ( ۳.۱۳از عدد  ) ۵است و ازآنجاییکه این
عدد از مرز قابلقبول در این پژوهش ( ۰.۶درصد نمره طیف  )۳بیشتر است ،لذا فرضیهی فرعی
سوم از فرضیهی اصلی اول تأیید میشود .این بدان معناست که ادعای محقق مبنی بر اینکه
هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفهای
حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد ،تأیید میگردد.
جدول ( )۱۲نتایج آزمون هدف اخالقی کارایی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با
آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
هدف اخالقی کارایی استانداردهای
نتیجه
عدد خروجی (از  )۵معیار
بینالمللی گزارشگری مالی با آئین اخالق
تأیید فرضیه
۰.۶
۳
و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 -6-1نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول
همانگونه که در باال اشاره گردید اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
مشتمل بر پاسخگویی ،شفافیت و کارایی است و از طرفی این اهداف به طرق و یا عناوین دیگر
در آئین اخالق و رفتار حرفهای جامعهی حسابداران رسمی گنجانده شده است .با توجه به
تحلیلهای آماری صورت گرفته مشخص گردید تمامی اهداف اخالقی مدنظر در استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی در آئین اخالق و رفتار حرفهای ایران لحاظ شده و این آئیننامه
تمامی اهداف را پوشش میدهد  .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیلهای آماری میتوان نشان
داد میزان پوشش این اهداف برای حضور در عرصههای بینالملل کافی نبوده و نیاز به اصالح و
تطبیق با اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی دارد.
 -6-2آزمون فرضیهی اصلی دوم
بین اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSاز منظر مکاتب
ساختارگرا و پساساختارگرا با اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران
از منظر مکاتب ساختارگرا و پساساختارگرای رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیهی اصلی دوم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد ضریب همبستگی بین اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ( )IFRSاز دیدگاه مکاتب پساساختارگرا و همچنین اهداف اخالقی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSاز دیدگاه مکاتب ساختارگرا برابر با  ۰.۷۷۲است که این
ضریب در سطح احتمال  ۰.۰۱معنادار است و نشان میدهد که بین اهداف اخالقی این دو مکتب
در اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSهمبستگی مثبتی وجود
دارد و نشان از تکامل و تغییر رویکرد این اهداف به سمت پساساختارگرایی دارد .همچنین
ضرایب بهدستآمده نشان داد که بین ضریب همبستگی بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب ساختارگرا در اهداف اخالقی آئین اخالق و
رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب پساساختارگرا برابر با  ۰.۶۵۵است که در
سطح احتمال  ۰.۰۱معنادار است .لذا میتوان اینگونه تحلیل کرد که آئین اخالق و رفتار حرفهای
ایران در حال بهروزرسانی و سیر تکاملی است.
نتایج نشان داد که بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران از
دیدگاه مکاتب ساختارگرا و اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ()IFRS
در دیدگاه مکاتب ساختارگرا ضریب همبستگی برابر با  ۰.۵۴۹و بین اهداف اخالقی آئین اخالق و
رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب ساختارگرا با اهداف اخالقی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSبا دیدگاه مکاتب پساساختارگرا ضریب همبستگی برابر با
 ۰.۶۴است که هر دو ضریب در سطح احتمال  ۰.۰۱معنادار هستند .از طرفی نتایج نشان داد
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که بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب
پساساختارگرا اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSبا دیدگاه
مکاتب ساختارگرا ضریب همبستگی برابر با  ۰.۳۵است که در سطح احتمال  ۰.۰۵معنادار نیست
و لذا بین این دو متغیر رابطهای وجود ندارد ولی بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفهای
حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب پساساختارگرا با اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ( )IFRSاز دیدگاه مکاتب پساساختارگرا ضریب همبستگی برابر با  ۰.۵۶۴است
که هر دو ضریب در سطح احتمال  ۰.۰۱معنادار هستند.
جدول ( )۱۳نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرها

اهداف اخالقی استانداردهای
ضریب
گزارشگری مالی بینالمللی
همبستگی
مکاتبپساساختارگرا
اهداف اخالقی آئین اخالق
و رفتارحرفهای حسابداران ضریب
همبستگی
رسمی ایران مکاتب
ساختارگرا
اهداف اخالقی آئین اخالق
و رفتارحرفهای حسابداران ضریب
همبستگی
رسمی ایران مکاتب
پساساختارگرا
اهداف اخالقی گزارشگری ضریب
همبستگی
مالی بینالمللی

ن اخالق
اهداف اخالقی آئی 
ضریب
و رفتار حرفهای حسابداران
همبستگی
رسمی ایران

اهداف اخالقی
استانداردهای
گزارشگری
مالی
نالمللی
بی 
مکاتب
ساختارگرا

اهداف اخالقی
استانداردهای
گزارشگری
مالی
نالمللی
بی 
مکاتب
پساساختارگرا

**0.772

1

**0.549

**0.640

اهداف اخالقی
ن اخالق و
آئی 
رفتار حرفهای
حسابداران
رسمی
ایران کاتب
ساختارگرا

اهداف اخالقی
حسابداری
ن اخالق و
آئی 
رفتار حرفهای
حسابداران
رسمی ایران
پساساختارگرا

اهداف
اخالقی
گزارشگری
مالی
نالمللی
بی 

1

0.350

**0.564

**0.655

1

**0.941

**0.941

**0.633

*0.487

1

**0.491

**0.663

**0.905

**0.914

**0.615

در مجموع میتوان با توجه به آزمونهای صورت گرفته به این نتیجه دست یافت که اهداف
اخالقی که در آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران مورد تأکید است ،از اهداف
ن دیگر
اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSاقتباس شده است .به بیا 
مابین اهداف اخالقی که در آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران با اهداف اخالقی
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استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSهمبستگی وجود دارد ،این همبستگی بر
اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون  ۰.۶۱۵است که نشان از همبستگی متناسبی در میان
این اهداف اخالقی است.
اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران از منظر مکاتب ساختارگرا
با اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSاز منظر مکاتب ساختارگرا
نیز دارای رابطهی معنادار و ضریب همبستگی آن  ۰.۵۴۹دارای همبستگی متوسطی است.
درنهایت با تفسیر نتایج بهدستآمده مشخص گردید که اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار
حرفهای حسابداران رسمی ایران از منظر دیدگاه مکاتب ساختارگرا با اهداف اخالقی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSرابطهی معنادار داشته و متأثر از دیدگاههای مکاتب اخالقی
ساختارگرا است.
حال با در نظر گرفتن دیدگاههای ساختارگرا و اهداف آنها (پاسخگویی ،شفافیت ،رازداری
و واقعبینی) میتوان استدالل کرد که تدوینکنندگان آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران
رسمی ایران تمایلی مشخص به استفاده از دیدگاههای مکاتب ساختارگرا داشته و اهداف آن
دیدگاه اخالقی در پسزمینه تدوین آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران پررنگتر
است.
 -7نتیجهگیری
درنهایت خروجی حاصل از تحلیلهای آماری و ضرایب همبستگی پیرسون و اعداد فازی
دو بخش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران
رسمی ایران با مکاتب اخالقی ساختارگرا و پساساختارگرا نشان داد تأثیر افکار و طرز تفکر
تدوینکنندگان آئین اخالق و رفتار حرفهای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب
اخالقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف اخالق استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی دارد .قابلذکر است با توجه به اینکه در برخی از آیتمهای اخالقی
میزان این رابطه در سطح پائینی قرار دارد و این امر نشان شکنندگی این آئین اخالقی بوده
میبایست نسبت به تحقق حداکثری اهداف اخالقی و رعایت آن در حسابداران رسمی بیشتر
مدنظر قرارگرفته و یا با ایجاد تغییراتی در مؤلفههای اخالقی آن حداکثر تالش در راستای
دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی همزمان با توسعه کارکرد
آن در حسابداری ایران را شاهد باشیم.
 -8پیشنهادهای پژوهش
نتایج حاصله در این پژوهش ،نکات مهمی برای جامعهی حسابداران رسمی و کمیتههای تدوین
آئیننامههای اخالفی حرفه به همراه دارد .اوالً) این پژوهش تأکیدی بر همگرایی ایران در پذیرش
و استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی دارد ،چراکه با توجه به حساسیتهای و
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سیاسی و اقتصادی در این برهه از زمان برای کشور بهمنظور جذب حداکثری سرمایههای خارجی
و توسعه اقتصاد کالن نیاز به ایجاد بسترهای مناسب به لحاظ هماهنگی با نحوه گزارشگری و
ایجاد قابلیت مقایسه و شفافسازی و استفاده از زبان مشترک در گزارشگری نسبت به دورههای
قبلی مستلزم توجه و رسیدگی بیشتری است .ثانیاً) طبق نتایج بهدستآمده ،توصیه میگردد
به لحاظ ایجاد بستری مناسب جهت پذیرش و استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی نسبت به آموزش این استانداردها در دانشگاهها و مجامع حرفهای حسابداری اقدام گردد؛
چراکه با آموزش و شناخت بیشتر این استانداردها امکان تسری آن به بخشهای دیگر وجود
دارد .لذا با آموزشهای مستمر و حضور در مجامع بینالمللی و حرفهای و ایجاد بستر مناسب
جهت حضور در بازارهای مالی بینالملل و استفاده از منابع آنها موجبات تقویت بازارهای مالی
داخلی فراهم و گامهای نخست در ایجاد بازار مالی بینالملل برداشته خواهد شد .ثالثاً) طبق
نتایج حاصله و بررسی شرایط موجود اقتصادی به دلیل عدم همگرایی کشور با مجامع معتبر
بینالمللی امکان استفاده از فرصتهای بالقوه خارجی فراهم نگردیده و این امر موجبات سکون
و عدم رشد و هماهنگی با آخرین استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را دارد .چراکه در
صورت ورود به بازارهای بینالمللی و الزام به رعایت استانداردهای یکپارچه موجبات رشد و
توسعه و بهروز شدن دیدگاههای اقتصادی را فراهم میآورد .از طرف دیگر به دلیل پایین بودن
سطح مبادالت خارجی این امکان فراهم نگردیده است .درواقع دستیابی به منابع خارجی مستلزم
رعایت استانداردهای اخالقی در تهیه اطالعات مالی و رعایت نکات مشتمل بر درستکاری ،شفایت،
کارایی و واقعبینی است .از طرفی با توجه به فرهنگ و اعتقادات و باورهای اخالقی آئین رفتار
حرفهای باید بر مبنای اهداف اخالقی مدنظر در استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی باشد .بهبیاندیگر همپوشانی اهداف اخالقی گزارشگری مالی میتواند اولین گام در پذیرش
و اجرای کامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی باشد .این امر با تهیه آئین اخالق و
رفتار حرفهای حسابداران رسمی شروع گردیده است .این گام نخست بایستی طوری برداشته
شود که حداقلهای اهداف اخالقی موردنظر در استانداردهای موردبحث را رعایت نماید .حال با
عنایت به این طرز تفکر الزم به نظر میرسد در بخشی از مؤلفهی اخالقی تغییراتی ایجاد گردد.
رابعاً) با توجه به نفوذ برخی شرکتهای بزرگ و بانکها در حوزه اقتصاد و هزینهبر بودن اجرای
این استانداردها برایشان موجبات تعلل در پذیرش و اجرای این استانداردهای بینالمللی را فراهم
آورده است .چراکه با توجه به هدف اخالقی شفافیت در استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی و آثار اجرای آن بر صورتهای مالی و ایجاد هزینههای سنگین برای این دسته از مؤسسات با
اصول اخالقی حرفه منافات داشته و موجبات ایجاد تردید در استفادهکنندگان از صورتهای مالی
میگردد .بهطور واضح با توجه به نحوهی گزارشگری مالی مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ و
تغییر روشها در استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی امکان تغییر وضعیت یک مؤسسه از
حالت سوددهی به زیاندهی را داشته که این امر موجب ایجاد شک و تردید در استفادهکنندگان
از صورتهای مالی میگردد .لذا با توجه به پیشنهاد فوق مبنی بر آموزش مستمر تهیهکنندگان
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و نفوذ از در الیههای استفادهکننده از صورتهای مالی امکانپذیرش و تغییر در دیدگاه افراد
را دارد .از طرفی با توجه به کارایی و مبنا قرار دادن صورتهای مالی جهت تصمیمگیریها ،در
صورت عدم رعایت مؤلفههای اخالقی باعث ایجاد شک و تصمیمگیری نامناسب و درنهایت ایجاد
زیان برای استفادهکنندگان میگردد که میتواند موجب از بین رفتن ماهیت یک مؤسسه گردد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد میشود ﮐﻪ در مرحله اول مؤسسات مالی بهعنوان یکی از بزرگترین و کلیدیترین
اهرمهای اقتصادی کشور با بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد میشود ﻧﻬﺎدﻫﺎي قانونگذار ،تالش حداکثری در راستای ایجاد بستر مناسب و
جوامع مالی بینالملل فراهم نمایند که این امر موجب میشود فعالیتها و رویههای
هماهنگ
ِ
ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ بهصورت شفافتری اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ و قابلاتکا ﺑﺮاي استفادهکنندگان
داخلی و بینالمللی صورتهای ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میرسد دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و اﻋﻤﺎل کنترلهای اﺿﺎﻓﻲ و تغییراتی
اساسی در آئین اخالق و رفتار حرفهای بر اساس مبانی اخالقی استانداردهای گزارشگری مالی
بینالملل میتواند زمینهساز پذیرش و انتقال از استانداردهای ملی به سمت استانداردهای
بینالملل باشد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،مسئولین ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪﺗﺮي در
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد کیفیت گزارشهای ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،مؤسسههای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ میتوانند
همگام با ایجاد تغییر در استانداردهای گزارشگری مالی نسبت به آموزش و افزایش توان کنترل
و نظارت به جهت دستیابی به اهداف اخالقی گزارشگری مالی گام بردارند .باید در نظر گرفت که
نتایج حاصل از این پژوهش در خصوص آئین رفتار حرفهای جامعهی حسابداران رسمی ایران و به
بررسی عوامل اهداف اخالقی گزارشگری مالی بینالملل با توجه به نظر خبرگان شاغل در ردهی
کارشناسی ارشد به باال ،پرداخته شده است .بررسی دیدگاههای مؤثر بر نحوهی تهیه و تدوین
استانداردهای اخالقی و آئین رفتار حرفهای جامعهی حسابداران رسمی و تأثیر آن بر اطمینان
گزارشگری مالی میتواند موضوع پژوهشهای آتی در این خصوص قرار گیرد.
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و حسابرسی.)2(9 ،
رحمانی نیا ،احسان ،پورزمانی ،زهرا ،گلپایگانی ،آیدا .)۱۴۰۰( .بررسی تأثیرپذیری تصمیمگیری
اخالقی حسابداران حرفهای از ویژگیهای شخصیتی و رفتاریشان ،پژوهشهای حسابرسی،)۲(۱ ،
.85-۵۷
رحیمیان ،نظامالدین ،مجدی اوغولبیک ،محمود ،ملکی ،علیرضا .)۱۳۹۴( .ضرورت بهکارگیری
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علی مدد ،مصطفی .)۱۳۸۳( .درآمدی بر اخالق و آئین رفتار حسابداران حرفهای ،حسابرس،
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