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 مقدمه 
 ازطریق که شده نامبرده اصلی کانالی عنوان به ایحرفه رفتار نامهآیین از رسمی حسابداران جامعه بین در

 ، نامهآیین این ازطریق نمود. ایجاد رفتاری سازییکسان و سازیهمگون حسابرسان میان توانمی آن

 استوار فرض این بر آموزش فرایند راستیبه و شودمی منتقل حسابرسان به وذهنی تحلیلی هایارزش

 جامعه به فرآیند این خروجی عنوان به مطلوب ایحرفه و اخالقی کیفیت با که حسابرسانی که است

 طرز که هاییارزش موضوع به پرداختن طریق از آل،ایده این با دستیابی منظوربه شوند. تحویل ایحرفه

 تحریک را ایحرفه رفتار آیین توانمی دهدمی شکل را اخالقی دیدگاه همچنین و انتقادی و انعکاسی تفکر

 سنتی ایده این براساس هم هنوز حسابرسان بین ایحرفه رفتار آموزش حالاین با بخشید. بهبود را آن و

 آن حقیقت اما است. مستثنی اخالقیات و اخالقی هایارزش از و است دانش یک صرفاً علم که دارد قرار

 اقتصادی و سیاسی فرهنگی، هایزمینه تاثیر تحت و نیست ارزش بدون یا خنثی فعالیت یک علم که است

 سکوالر هایارزش با آمیخته علم از بخشی عنوان به را حسابداری صنعتی، فرهنگ از حاصل توسعه و است

 (.8کند )می تبدیل

 رعایت آن یالزمه و است جامعه قبال در مسئولیت و وظیفه پذیرش حسابداری یحرفه هایویژگی از یک

 این به شود.می حسابداری یحرفه به عمومی اعتماد جلب موجب که کارهاست انجام در عمومی منافع

 اعتماد حفظ و جلب گردد.می لحاظ شدت به عمومی منافع حسابداری، استانداردهای تدوین در دلیل،

 ایحرفه حسابداران که اطالعاتی اوالً، که است آن مستلزم جامعه، یک در حسابداری یحرفه به عمومی

 خدمات از که مؤسساتی و اشخاص ثانیاً باشد، برخوردار ممکن کیفیت باالترین از و معتبر کنندمی فراهم

 کنند شناسایی را ایحرفه حسابداران سادگی به بتوانند سو، یک از کنندمی استفاده ایحرفه حسابداران

 گیردمی انجام مدونی رفتار و آیین قالب در ایحرفه حسابداران خدمات که باشند مطمئن دیگر، سوی از و

 (.1است ) آنان خدمات ارائه بر ناظر که

 مورد 1388 سال پاییز در و شد منتشر 1382 سال در رسمی حسابداران جامعه ای حرفه رفتار آیین

 ای،حرفه مختلف هایگروه جامعه، هر در که شودمی ذکر نامهآیین این ابتدای در گرفت. قرار بازنگری

 آن جمعی پذیرش مورد که کنندمی پیروی خاصی ارزشی نظام از عمومی، اخالق ضوابط و اصول بر عالوه

 رفتار، چگونگی که اخالقی احکام از مدونی مجموعه به شود.می نامیده ایحرفه اخالق و است حرفه

 کندمی تبیین و معین را ثالث اشخاص مقابل در و یکدیگر مقابل در جامعه، مقابل در حرفه اعضا مسئولیت

 تنبیه موجب تواندمی احکام این از تخطی و نکردن رعایت معموالً و شودمی گفته ایحرفه رفتار آیین

 سو، یک از ای حرفه حسابداران شود. کیفری تعقیب مواردی در و مدنی مسئولیت گاه و انضباطی های

 آیین رعایت به مکلف دیگر، سوی از و هستند کشور یموضوعه قوانین و عمومی اخالق رعایت به ملزم

  باشند.می خود به مربوط ایحرفه تشکل مصوب ایحرفه رفتار

 مسئله بیان
 موقعیت و قدرت پول، به تمایل که زمانی صورت این غیر در کارهاست درست انجام مستلزم مداوم تعهد

 خواهند گرفته نادیده منشور اخالقی ضوابط اصوالً و شده اجرا فقط منشور شوند،می هااولویت به تبدیل
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 مسائل دادن جهت برای رسمی حسابداران جامعه اخالقی منشور شکست محققان، از تعدادی شد.

 انتظار که حسابدارانی میان اخالقی آگاهی رسانیدن انجام به در آن شکست نیز و حسابداری در مشخصی

 تحقیقی  1همکاران و بِکر مالزی در دادند. قرار تأکید مورد را کنند عمل هماهنگ منشور این با رفتمی

 رفتار و عملکرد روی بر ایمالحظه قابل تأثیر هیچ هانامه آیین و هامصوبه که دریافتند و داده ترتیب را

 را قوانین و اصول این حسابداران اکثریت که بود واقعیت این بر مبتنی نیز آنها دلیل و ندارند حسابداران

 با حسابداران میان اخالقی آگاهی ایجاد برای موجود منشور که دهدمی نشان موارداین  گیرند.می نادیده

 که دارند آلایده و جامع دستورالعمل از جدیدی نسخه تدوین بر داللت هایافته است. شده مواجه شکست

 این با نماید. تضمین را ایحرفه اخالق رفتار با مطابق ای حرفه عمل شیوه تواندمی آن نمودن اجرایی

 رفتار اصالح و بهبود برای روش بهترین اخالقی منشور یک که گرفت نتیجه چنین بتوان شاید تفاسیر

 مسائل از جلوگیری برای مناسب، اخالقی ضوابط و برسیاست مبتنی ایگونه به اینکه مگر نیست اخالقی

 اخالقی رفتار و اخالق کهاین مهمتر همه از گردد. وارائه تنظیم آمده، وجود به بارها و بارها که اخالقی غیر

 یا منشور یک از فراتر چیزی اخالق اند.شده شناخته رسمیت به اخالقی استدالالت پشتوانه عنوان به

 است. اخالقی استدالالت مفهوم با منطبق دقیقاً آن و است ضوابط

 خدمات حسابداری، حسابرسی، به مربوط مسائل مورد در ایحرفه قضاوت طریق از حسابداران کهزمانی

 باشند. اخالق نمایندگان عنوان به خود نقش متوجه باید کنندمی ارائه عموم به خدماتی ومالیاتی مشاوره

 دهند. قرار مدنظر است، مالحظه قابل اخالقی ابعاد بر مشتمل که فعالیتی عنوان به را حسابداری باید آنها

 صرفا مأورای چیزی اخالقی ضوابط و منشور که چرا باشند، داشته تریوسیع دید که رودمی انتظار آنها از

 را آن خودی به خود اجرای اینکه بدون اخالقی هاینگرانی به رسیدگی برای اخالقی منشور است. ضوابط

 هاینگرانی است ممکن منشور خالصه، طور به ( 16) سازدمی فراهم مرجع نقطه یک نماید، تضمین

 استدالالت درك توانایی و اخالقی ویژگی است، حسابداری حرفه نیاز مورد آنچه اما سازد برجسته را اخالقی

 داد. پوشش اخالقی منشور یک در را آنها تمامی بتوان که است آن از فراتر که بوده اخالقی

 میان ایمالحظه قابل رابطه که است آن از حاکی (14) 2همکاران و فیلد گرند توسط شده انجام مطالعه

 که اخالقی گیریجهت دو این بین ما قضاوت در دارد. وجود گیریتصمیم و افراد اخالقی گیری جهت

 گراییآرمان گیری جهت گرایی(،آرمان و گرایینسبیت )یعنی شده پیشنهاد وهمکاران فیلد گرین توسط

 گراییآرمان تمرکز آن، در و است اسالمی بینیجهان بر مبتنی حسابداری اخالق به شبیه بسیار اخالقی

 اصول کار و کسب اخالق اسالمی مدل اصلی ارزش از بازتابی که است انسان آسایش و رفاه روی بیشتر

 باشد.می گرایانه

 برنامه یک مفهوم به "اخالقی و ایحرفه هایمسئولیت زمینه در آموزش "ای حرفه حسابداران نظر از

 هایینگرش و اخالقیات ای،حرفه هایارزش از چارچوبی بالقوه، ایحرفه حسابداران برای که است یادگیری

 باشندمی حرفه و عموم توجه مورد بسیار که اخالقی هایشیوه به عملکرد و ایحرفه قضاوت تمرین برای
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 هایتقلب و هارسوایی قربانیان یافتن افزایش به منجر عناصر این فقدان کهطوریبه (18کند )می فراهم را

 دادن نشان آمیز اغراق عمد به و جعل تقلب، است. شده جهانی کار و کسب صنایع در حسابداری

 هایشرکت و عموم مالی، مؤسسات که شده منجر ایحرفه رفتارهای سوء دیگر و هاشرکت هایحساب

 فروپاشی و انحالل این، بر عالوه سازند. آشکار موضوع این به نسبت را خود نگرانی و اضطراب خصوصی

 اعتبار ایتالیا، در  4پارماالت و امریکا در  3کراسینگ گلوبال ، 2وردکام ، 1انرون مانند بزرگی هایشرکت

 به منجر است ممکن حدی تا مواردیچنین  (.12است ) نموده دارخدشه را پاسخگویی و مالی گزارشگری

 مشکل گسترده، طوربه جامعه آن در که شود ایجامعه بر هم و اقتصادی وضعیت بر هم نامطلوب اثرات

 روی مخربی اثرات بحال تا جعلی هایفعالیت این، بر عالوه است. اصلی هایدغدغه از یکی فقر و بیکاری

 اتفاق تاکنون آنچه که کنندمی استنباط چنین افراد از بسیاری است. داشته گذارانسرمایه و مالی بازارهای

 تهدیدی عموم، سوی از اخالق استنباط و درك عدم است. حسابداران یاخالق غیر رفتارهای دلیل به افتاده

 هایارزش نتوانسته که جهت این از را حسابداری سیستم افراد، رود.می شمار به حسابداری حرفه برای

 مجدد گیریجهت مستلزم آسیبها این تعدیل دهند.می قرار سرزنش مورد کند، وارد سیستم به را اخالقی

 پیش از بیش آموزشی سیستم در اخالقی اصول این آموزش گنجاندن که است نحویبه اخالق آموزش

 قرارگیرد. توجه مورد

 ضوابط و اصول بهترین به دستیابی از عبارت حسابداری ی حرفه اهداف ای، حرفه رفتار مبانی دیدگاه از

 تامین کلی طور به و مذکور ضوابط و اصول اساس بر ممکن سطح باالترین در عملیات اجرای ای، حرفه

 (:1است ) زیر موارد تامین مستلزم اهداف این تحقق است. عمومی منافع

 دارد. نیاز معتبر و اتکا قابل اطالعاتی های سامانه و اطالعات به جامعه اعتبار: الف(

 صاحبکاران، توسط سادگی به باید ای حرفه حسابداری ی زمینه در ای حرفه افراد بودن: ای حرفه ب(

 باشند. شناسایی و تشخیص قابل ذینفع، اشخاص سایر و کارفرمایان

 کیفیت باالترین با ای حرفه حسابداران توسط شده ارائه خدمات کلیه اینکه از اطمینان خدمات: کیفیت ج(

 شود. می انجام ممکن

 رفتار برای چارچوبی شوند مطمئن باید ای حرفه حسابداران خدمات از کنندگان استفاده :نانی( اطمد

 است. خدمات آن ارائه بر ناظر که دارد وجود ای حرفه

 قوانین و اصول با حرفه اعضا اینکه از اطمینان برای است ابزاری ای حرفه رفتار نامه آیین است واضح پر

 تعیین در ای حرفه رفتار نامه آیین نتیجه در کنند. می رعایت را ای حرفه معیارهای و بوده آشنا اخالقی

 راهنمای ای، حرفه رفتار نامه آیین کند. می ایفا مهمی نقش افراد ای حرفه و اجتماعی مسئولیتهای

 که است تالش در پژوهش شود.این می تلقی حرفه در صحیح رفتار سرمشق عنوان به و است حسابداران

                                                           
1 Enron 

2 WorldCom 
3 Global Crossing 
4 Parmalat 
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 گامی حسابرسی، موسسات در شاغل حسابرسان توسط ای حرفه رفتار نامه آیین رعایت میزان بررسی با

 میزان که است سوال این به گویی پاسخ  پی در و بردارد نامه آیین این شدن اجرایی چه هر جهت در

 باشد؟ می میزان چه به مختلف های رده حسابرسان توسط ای حرفه رفتار نامه آیین رعایت

 پژوهش پیشینه
 حسابداران ایحرفه رفتار آیین الکترونیکی، هایپایگاه بررسی با و ایکتابخانه روش به پژوهشی، در سرلک

 و حاضر حال در حسابداری اخالقی مسایل ترینمهم و شده تبیین حسابداری اخالق بنیادی اصول و

 بیان وی .دهدمی قرار بررسی مورد حسابداری ایحرفه یتحیث حیات تجدید و آنها حل کارهایراه

 بستگی حرفه این رهبران و ای حرفه حسابداران توسط اخالقی رهبری به حسابداری حرفه آینده کندکهمی

 فردی، درستکاری ضرورت آموزش و واال اخالقی معیارهای اهمیت تبیین با آنها تا است الزم دارد.

 اطمینان این کاراین انجام با است بدیهی دهند. سوق شرافتمندی سوی به را آتی و فعلی حسابداران

 و اقتصادی عادالنه رشد در خود تاریخی نقش به بتواند حسابداری حرفه آتیه در که شد خواهد محقق

 (.8دهد ) ادامه هاملت رفاه و موفقیت

 سال چند در حسابداری در متقلبانه اعمال به مربوط اخبار کنندمی بیان پژوهشی در همکارانش و رویایی

 فشار دلیل به نیز حسابداری حرفه است. بوده عمومی هایرسانه در شایع خبرهای از یکی عنوان به اخیر،

 هاهیأت از برخی اساس این بر است. کرده شروع را ایحرفه اخالق رعایت اهمیت بر تأکید عمومی افکار

 ایحرفه اخالق موازین و کامپیوتری علوم مستمر آموزش ضرورت به حسابداری، ایحرفه هایانجمن و

 هایگواهینامه و مدارج اخذ جهت اصلی واحدهای از بخشی عنوان به را مربوط آموزش و اندکرده تأکید

 جرایم شکل به حاضر حال در حسابداری در متقلبانه اعمال بیشتر اند.دانسته ضروری حسابدرای،

 مجرای جمله از ها،تقلب مختلف انواع به نسبت باید حسابداری دانشجویان پس، باشند.می کامپیوتری

 آموزش نیاز مورد سطح مورد در مقاله این باشند. آگاه آنها تشخیص و جلوگیری چگونگی نیز و کامپیوتری،

 و جلوگیری جهت تکنولوژیکی ابزارهای و کامپیوتری جرایم از طبقه چندین معرفی و کامپیوتر دانش

 ابزارهای و کامپیوتری جرایم تعدد و گوناگونی دهد.می ارائه را مفیدی مطالب جرایم، این تشخیص

 از ترکیبی مقاله این همچنین باشد،می جرایم این مرتکبان تعداد اندازه به آنها از جلوگیری و تشخیص

 شان،ایحرفه مشاغل برای آمادگی جهت حسابداری رشته دانشجویان آموزش برای را درسی عنوان چهار

 اخالق رعایت و کامپیوتری جرایم اطالعاتی، هایبانک و نویسیبرنامه هایزبان مبانی با آشنایی زمینه در

 و نویسیبرنامه هایزبان مبانی با آشنایی از عبارتند درسی عنوان چهار این دهد.می پیشنهاد ای،حرفه

 تشخیص و جلوگیری حسابداری، اطالعات هایسیستم حسابداری، افزارهاینرم ویژه اطالعاتی هایبانک

 استفاده مورد متفقا که درسی، عنوان چهار این حسابداری. ایحرفه اخالق و ( حقوقی حسابداری) تقلب

 متقلبانه رویدادهای با مواجهه در و حسابداری رشته دانشجویان حسابداری یحرفه طول در گیرند،می قرار

 .(6) آورد می فراهم را نیاز مورد ابزارهای اخالقی، تصمیمات و

 شده تعریف بعدی چند اخالقی مقیاس ابزار است شده نگارش رحمانی و جباری توسط که ایمقاله در

 گیریاندازه را اخالقی گیریجهت و اخالقی نیت اخالقی، حساسیت توانمی ابزار این از استفاده با است.
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 تفسیر برای موجود، اخالقی مسایل شناخت برای گیرندهتصمیم توانایی عنوان به اخالقی حساسیت نمود.

 است. شده معرفی گذارد، اثر دیگران بر تواندمی شده پیشنهاد عملکرد چگونه اینکه درك برای و موقعیت

 ترمناسب اخالقی ابعاد تشریح برای که اخالقی هایمکتب مورد در استنباط عنوان به اخالقی گیریجهت

 اخالقی عملکرد بر مبتنی تعهدات از ایدرجه عنوان به اخالقی نیت است. شده معرفی رسندمی نظر به

 و مطرح خاص طوربه حسابداری اخالق و کلی طوربه اخالق مفاهیم ابتدا مقاله، این در است. شده معرفی

 استفاده ایکتابخانه روش از تحقیق این انجام در است. شده معرفی بعدی چند اخالقی مقیاس ابزار سپس

 مختلف اخالقی ابعاد تقویت برای که کنندمی پیشنهاد آمده دستبه نتایج به توجه با آنها است. شده

 حساسیت افزایش جهت لذا نمود. آشناتر اخالقی مباحث با آموزش طریق از را آنها حسابداری دانشجویان

 مستمر و مداوم آموزش بر است الزم حسابرسان و حسابداران اخالقی گیریجهت و اخالقی نیت اخالقی،

 (5)گردد. تأکید ایحرفه اخالق

 آنها پردازند می حسابداری در اخالق درس لزوم بررسی به دهندمی انجام دیگران و ثقفی که پژوهشی در

 می مطرح حسابرسی درس در حسابداری حرفه اخالقی اصول از بخشی که چند هر که، کنند می بیان

 توجه نیازمند و برخوردار زیادی حساسیت از موضوع این که رسدمی نظر به آن اهمیت به باتوجه اما شود،

 در شود،می محسوب درسی واحد سه معادل که جدید درسی عنوان یک قالب در باید لذا و است بیشتری

 ایپرسشنامه از حاصل هاییافته نخست مذکور مقالهدر  ، .شود گنجانده حسابداری رشته درسی برنامه

 در درس این گرفتن قرار لزوم بررسی برای است، شده توزیع حسابداری آموزش صاحبنظران میان که

 پیمایشی توصیفی روش با سپس گرفت. قرار استفاده مورد حسابداری رشته کارشناسی دوره درسی برنامه

 برگزار را حسابداری کارشناسی دوره که هاییدانشگاه کارشناسی دوره در حسابداری اخالق درس ارایه

 .شد ارایه نمونه درس طرح اساس براین و بررسی هستند، جهان برتر دانشگاه 150 جزء و کنندمی

 است ضرورت یک کارشناسی مقطع در ایحرفه اخالق درس ارایه که است آن بیانگر تحقیق این هاییافته

 (.3) شودنمی داده پوشش حسابداری دروس سایر طریق از آن مطالب و

 بر را حسابرسان فردی اخالقی هایویژگی تأثیر بررسی به اندداده انجام صادقی و بولو که پژوهشی در

 در اند. کرده بررسی مدیریت تقلب خطر ارزیابی برای تصمیم راهنمای از استفاده جهت آنان تصمیم

 تعداد حسابرسی سازمان در شاغل ارشد سرپرستان و سرپرستان بین از پژوهش هدف به دستیابی راستای

 تحقیق اند.شده انتخاب پژوهش پرسشنامه به پاسخگویی برای شده بندیطبقه تصادفی شیوه به نفر 76

 بررسی را گیریتصمیم راهنمای از حسابرسان استفاده عدم یا استفاده در مستقل متغیر پنج تأثیر حاضر

 اند.شده بررسی (T) یت آزمون از استفاده با پرسشنامه از حاصل هایداده است. کرده

 راهنمای از استفاده در مؤثر فردی اخالقی هایویژگی ترینمهم که است آن از حاکی پژوهش هاییافته

 جامعه در عضویت عدم -1 هستند: شرح بدین پنجم تا یکم اولویت برای حسابرسان توسط تصمیم

 سازمانی رده -4 کارشناسی، تحصیلی مدرك -3 سال، 20 از بیش ایحرفه سابقه -2 رسمی، حسابداران

 (.2) مدیریت تحصیلی رشته -5 ارشد سرپرست
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 فوکویی، اخالق و هابرماسی اخالق بررسی به دهندمی انجام همکاران و رودپشتی رهنمای که پژوهشی در

 ارتباط فرد، ایحرفه قضاوت بر انتقادی اخالق تأثیر بررسی با و داده قرار شناسایی مورد را انتقادیاخالق 

 و مسایل از رفتبرون برای حلیراه عنوانبه راآن و دهدمی قرار کنکاش مورد انتقادی حسابداری با را آن

 (9)نماید.می مطرح حسابداری حرفه اخالقی مشکالت

 "حسابرس ایحرفه قضاوت در اخالقی هایارزش " عنوان با مقصودی و یگانه حساس که پژوهشی در

 و انگیزشی گام دو در حسابرسی هایقضاوت چگونگی بر ایحرفه رفتار آیین تأثیر بررسی به دادند انجام

 آزمایشی موقعیت چهار شامل مستقل تجربی طرح با پیمایشی روش تحقیق این در پرداختند. عملگرایانه

 میدانی روش به نظارت گروه با آزمون پس طرح قالب در و پرسشنامه از استفاده با هاداده است. رفته کاربه

 و انگیزش بر ایحرفه رفتار آیین تأثیر که است آن مبین آماری هایتحلیل نتایج است. شده آوریجمع

 هایقضاوت زنان، و بوده مؤثر حسابرسی قضاوت بر نیز جنسیت همچنین است. معنادار حسابرسان عملکرد

 .(4) اندنموده اعمال تریاخالقی

 سطح دو در اخالقی گیریتصمیم بر اخالقی انگیزش تأثیر دهند، می انجام بیات و رویایی که  پژوهشی در

 انگیزش تأثیر همچنین و اخالقی هایآموزش اثر مطالعه این گیرد.می قرار آزمون مورد سازمانی و فردی

 دالیل بررسی همچنین دهد.می قرار بررسی مورد را حسابداری دانشجویان اخالقی رفتار روی بر اخالقی

 این اهداف از نیز مختلف شرایط در آنها اخالقی گیریتصمیم مطالعه و دانشجویان غیراخالقی هایتصمیم

 دارای سازمانی و فردی سطح دو در دانشجویان که است آن از حاکی بررسی این نتایج باشد.می مقاله

 فردی های موقعیت در گیریتصمیم و اخالقی انگیزش بین همچنین هستند، یمشابه تقریبا اخالقی رفتار

 محیط و سازمان با مرتبط گیریتصمیم و اخالقی انگیزش ایجاد بین ولی نشد، مشاهده داریمعنی رابطه

 اخالقی الگوهای ارائه و کردن نصیحت از مقاله این نتایج عالوه، به گردید. مشاهده قوی دارمعنی رابطه کار

 (.7) کندمی حمایت حسابداری دانشجویان نزد اخالقی انگیزه افزایش برای

 اخالق نظر از مالیاتی مؤدیان با مالیاتی ممیزان و مالیاتی حسابرسان رفتار تفاوت بررسی به نیز آلم

 نظیر فاکتور چند حسابرسان و ممیزان رفتار مقایسه جهت پژوهش این پردازد.می حسابرسی و حسابداری

 توجه با دهدمی نشان تحقیق این نتایج درنهایت گیرد.می نظر در را ... ودانش  ، تجربه تحصیالت، سن،

 مالیاتی، مؤدیان با حسابرسان برخورد نحوه ممیزان، به نسبت شده یاد فاکتورهای در حسابرسان برتری به

 (.11باشد )می ترمناسب مالیاتی مؤدیان نظر از

 انتقادات رفع برای درمانی راه عنوان به تواندمی حسابداری (17)1همکاران و جاکینگ بینیپیش با مطابق

 در اخالقی هایمؤلفه (،10)2رحمان دیدگاه از وجود این با گردد. قلمداد حسابداری حرفه بر وارده اخالقی

 هنوز حسابداران انسانی بخش آموزش فرایند که نمود تأکید وی نیستند. کافی حسابداری آموزش

 عمل در شده ارائه اخالقی منشور دهد،می نشان پیشینه که گونههمان وجود این با است. نیافته موجودیت

 شود.نمی اجرا خوبی به
                                                           
1 Jacking et al.  
2 Rahman 
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 آنچه دادن انجام برای را اضافی فشار است ممکن منشور از تبعیت که کندمی استدالل چنین (15)1هوکر

 از نوعی عنوان به عملی نحوه چنین نماید. تحمیل افراد به است، بهترین خاص شرکت یا حرفه یک برای

 استفاده  مستمرا منشور از تا شودمی داده آموزش اعضاء به که طوری به شودمی گرفته نظر در آموزش

 ادعا که گونههمان شد. خواهد کار محل در اخالقی هایشیوه بهبود و اصالح به منجر نتیجه در و نموده

 چارچوبی عنوان به آن از و است عمل نحوه در اخالقی ابعاد بهبود وتوسعه  منشور، از هدف است، شده

 با شود.می استفاده نماید، کمک کارها درست انجام در حسابداران به تواندمی که اخالقی عمل نحوه برای

 تنهاییبه و نیست کافی شده، گرفته نظر در مهم راهکار یک عنوان به که اخالقی هدایت منشور حال این

 (.13کند )نمی تضمین را آن با بودن هماهنگ و آوردن در اجرا به بر مبنی اعضاء عمل نحوه

 تحقیق فرضیات
 است. سرپرستان از بیش ارشد سرپرستان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعابت میزان .1

 است ارشد حسابرسان از بیش سرپرستان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان .2

 است. حسابرسان از بیش ارشد حسابرسان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان .3

 است. حسابرسان کمک از بیش حسابرسان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان .4

 گیرینمونه روش و پژوهش آماری جامعه

 جامعه اعضای تعداد باشند.می حسابرسی مؤسسات در شاغل رسمی حسابداران پژوهش این آماری جامعه

 بر است. ساده تصادفی طریق به گیرینمونه روش باشد.می مؤسسه 242 تحقیق، انجام زمان در شده یاد

 138 تعداد و شد نظرگرفته در نمونه عنوان به کوکران روش از استفاده با مؤسسه  49 تعداد اساس این

 و نگرفتند قرار بررسی مورد بودن ناقص علت به پرسشنامه 17 که گردید توزیع مؤسسات بین پرسشنامه

 گرفتند. قرار بررسی مورد آماری جامعه نمونه عنوان به پرسشنامه 121 نهایت در

 پرسشنامه پایایی و روایی
 به هایمحاسبه با و گردید توزیع محدود سطح در ابتدا شده، انجام تحقیق پرسشنامه روایی تعیین برای

 آماری جامعه فرهنگ و نگرش و درك با متناسب هاپرسش آزمون، پیش کوچک نمونه در آمده عمل

 شده استفاده باخکرون آلفای از پرسشنامه پایایی سنجش برای تحقیق، این در گردید. تنظیم و اصالح

  84% آن باخکرون آلفای که است شده استفاده spss برنامه از ها داده باالی حجم به توجه با که است،

 دارد. پرسشنامه باالی اعتبار از نشان که باشدمی

 هاداده تحلیل و تجزیه

 در تحقیق هایداده اول بخش در است، شده تشکیل مجزا بخش دو از تحقیق مفروضات تحلیل و تجزیه

 تحلیل و تجزیه به استنباطی آمار هایروش از استفاده با دوم بخش در و شوندمی بیان توصیفی آمار قالب

 بررسی به جامعه دو میانگین مقایسه روش از استفاده با ابتدا دوم، بخش در البته که پردازیم.می هاداده

 کرد خواهیم تأیید یا و رد را آنها و پرداخته تحقیق فرضیات

                                                           
1 Hooker 
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 توصیفی آمار
 نگاره در تحصیلی مدرك و کاریتجربه تحصیلی، رشته نظر از مستقل حسابرسان به مربوط اطالعات

 است. شده منعکس یک شماره
 پژوهش توصیفی آمار-یک شماره نگاره

 تجمعی فراوانی فراوانی درصد فراوانی توضیحات شرح

 تحصیلی رشته
 %54 %54 66 حسابداری
 %84 %30 36 مدیریت
 %100 %16 19 اقتصاد

 تحصیالت
 %73 %73 89 لیسانس

 %100 %27 32 لیسانس از باالتر
 

 تجمعی فراوانی فراوانی درصد فراوانی توضیحات شرح

 کاری تجربه

 %2 %2 2 سال 7 از کمتر
 %57 %55 67 سال 15تا  7 بین
 %84 %27 33 سال 22 تا 15 بین

 %100 %16 19 سال 22 از بیش
 استنباطی آمار
 ارشد، حسابرسان سرپرستان، ارشد، سرپرستان گروه پنج برای ایپرسشنامه پژوهش این انجام برای

 گردید تکمیل مستقل حسابرسان توسط که شد، تهیه یکسانی سؤاالت با حسابرسان کمک و حسابرسان
 تحقیق فرضیات طبق آنها مقایسه و مستقل حسابرسان توسط شده ارائه هایپاسخ  تحلیل به سپس

 روش این توضیحات که شودمی استفاده جامعه دو میانگین مقایسه روش از منظور این برای شد. پرداخته
 است: زیر شرحبه

  یک شماره فرضیه بررسی
 از حاصل نتایج است. سرپرستان از بیش ارشد سرپرستان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان

 است. شده منعکس دو شماره نگاره در فرضیه این
 اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج -دو شماره نگاره

 شرح

 جامعه دو میانگین مقایسه آزمون

 t آماره
 درجه
 آزادی

 معناداری
 میانگین

 انحراف
 معیار

 خطای
 انحراف

 معیار از

 %95 اصمینان فاصله
 میانگین اختالف در

 حد
 پایین

 حد
 باال

 آزمون
 مقایسه
 دو میانگین
 جامعه

0.0214 0.0207 0.0046 0.0375 0.014 1.895 10 0.016 
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 شود. می تأیید یک فرضیه پس است، 0.05 از کوچکتر معناداری سطح که آنجا از فوق جدول به توجه با
 کنندمی رعایت سرپرستان از بیشتر را ای حرفه رفتار نامه آیین ارشد سرپرستان که معناست بدان این
 باشد. حسابرسی زمینه در آنها دانش و تجربه تواندمی آن دالیل از که

 دو شماره فرضیه بررسی
 از حاصل نتایج است. ارشد حسابرسان از بیش سرپرستان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان

 است. شده منعکس سه شماره نگاره در دوم فرضیه بررسی
 دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج -سه شماره نگاره

 شرح

 جامعه دو میانگین مقایسه آزمون

 t آماره
 درجه

 آزادی
 معناداری

 میانگین
 انحراف

 معیار

 خطای

 انحراف

 معیار از

 %95 اصمینان فاصله

 میانگین اختالف در

 حد

 پایین

 حد

 باال

 آزمون

 مقایسه

 میانگین

 جامعه دو

0.0357 0.0128 0.0038 0.0279 0.039 4.375 18 0.022 

 تأیید نیز دوم فرضیه پس است، 0.05 از کوچکتر معناداری سطح که آنجا از سه شماره جدول به توجه با

 نامهآیین رعایت در بهتری عملکرد ارشد حسابرسان به نسبت سرپرستان که معناست بدان این شود.می

 دارند. ایحرفه رفتار

 3 شماره فرضیه بررسی
 از حاصل نتایج است. حسابرسان از بیش ارشد حسابرسان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان

 است. شده منعکس چهار شماره نگاره در سوم فرضیه بررسی

 سوم فرضیه بررسی از حاصل نتایج -چهار شماره نگاره

 شرح

 جامعه دو میانگین مقایسه آزمون

 آماره
t 

 درجه

 آزادی
 معناداری

 میانگین
 انحراف

 معیار

 خطای

 انحراف

 معیار از

 %95 اصمینان فاصله

 میانگین اختالف در

 حد

 پایین

 حد

 باال

 آزمون

 مقایسه

 دو میانگین

 جامعه

0.0184 0.0254 0.0039 0.0460 0.012 1.36 16 0.035 
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 تأیید نیز سوم فرضیه پس است، 0.05 از کوچکتر معناداری سطح که آنجا از چهار شماره نگاره به توجه با

 نامهآیین رعایت در بهتری عملکرد حسابرسان به نسبت ارشد حسابرسان که معناست بدان این شود.می

 دارند. ایحرفه رفتار

 چهارم شماره فرضیه بررسی
 از حاصل نتایج است. حسابرسان کمک از بیش حسابرسان توسط ایحرفه اخالق نامهآیین رعایت میزان

 است. شده منعکس پنج شماره نگاره در چهارم فرضیه آزمون

 چهارم فرضیه آزمون از حاصل نتایج - پنج شماره نگاره

 شود.می رد چهارم فرضیه پس است، 0.05 از بزرگتر معناداری سطح که آنجا از پنج شماره نگاره به توجه با

 عمل ضعیف ایحرفه رفتار آیین رعایت در حسابرسان کمک به نسبت حسابرسان که معناست بدان این

 کنند.می

 گیرینتیجه و بندیجمع
 نظر از که ایدرجه به ایتوجه با شاغل حسابرسان آیا که، بود سؤال این به گوییپاسخ پی در پژوهش این

 همان به نیز را ایحرفه اخالق نامهآیین آیا آورند،می دست به حسابرسی مؤسسات در تجربی و علمی

 دسته پنج به را حسابرسی مؤسسات در شاغل حسابرسان منظور این برای کنند؟می رعایت میزان

 و نمودیم بندی تقسیم حسابرسان کمک و حسابرسان ارشد، حسابرسان سرپرستان، ارشد، سرپرستان

 میزان دادیم. قرار مطالعه مورد را حسابرسان توسط ایحرفه اخالق رعایت میزان و تدوین را فرضیه چهار

  ها رده سایر از کمتر هستند، حسابرس درجه دارای که افرادی توسط ای،حرفه اخالق نامهآیین رعایت

 نظر مد را ایحرفه اخالق نامهآیین حرفه، این به ورود ابتدای در حسابرسان که معناست بدان این است،

 وجود مسئله این حسابرس درجه سطح در ولی کنندمی عمل آن به نیز باال سطوح در و دهندمی قرار

 ندارد.

 عدم به توجه با حسابرسی حرفه در حضور ابتدای در التحصیالن فارغ دهدکهمی نشان پژوهش این نتایج

 و ارادی صورت به ترتیب بدین و کنند تقلید خود سرپرستان از که کنندمی سعی کار، محیط با آشنایی

 شرح

 جامعه دو میانگین مقایسه آزمون

 t آماره
 درجه

 آزادی
 معناداری

 میانگین
 انحراف

 معیار

 خطای

 انحراف

 معیار از

 %95 اصمینان فاصله

 میانگین اختالف در

 حد

 پایین

 حد

 باال

 آزمون

 مقایسه

 دو میانگین

 جامعه

0.0154 0.0207 0.0053 0.0269 0.004 2.564 14 0.078 
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 کمتر ای حرفه رفتار نامه آیین رعایت گذشت با ولی کنندمی رعایت را ایحرفه رفتار نامهآیین تصادفی یا

 دست به که جایگاهی به توجه با رسند،می  ارشدی سرپرست و سرپرستی درجه به کهزمانی ولی شودمی

 برای الگویی عنوان به ترتیب بدین تا کنندمی  ایحرفه رفتار آیین بیشتر چه هر رعایت در سعی آورندمی

 باشند. ترپایین هایرده

 حسابداران جامعه نظیر ذیربط هایارگان که گرددمی پیشنهاد پژوهش، این از آمده دستبه نتایج بهتوجه با

 نامهآیین آموزش با ارتباط در خدمت ضمن هایکالس برگزاری برای تدابیری حسابرسی سازمان و رسمی

 ایجاد با توانندمی نیز حسابرسی مؤسسات چنینهم بیندیشند. حسابرسان برای ایحرفه اخالق

 نتایج بهتوجه با کنند. تشویق نامهآیین این بیشتر چه هر اجرای به را خود کارکنان داخلی هاینامهآیین

 و رسمی حسابداران جامعه نظیر ذیربط هایارگان که گرددمی پیشنهاد پژوهش، این از آمده دستبه

 اخالق نامهآیین آموزش با ارتباط در خدمت ضمن هایکالس برگزاری برای تدابیری حسابرسی سازمان

 هاینامهآیین ایجاد با توانندمی نیز حسابرسی مؤسسات چنینهم بیندیشند. حسابرسان برای ایحرفه

  کنند. تشویق نامهآیین این بیشتر چه هر اجرای به را خود کارکنان داخلی
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In this study, we observe Regulations professional ethics, audit by auditors working 

in member firms of Chartered Accountants have examined. For this purpose, auditors 

employed in audit firms to five senior supervisors, supervisors, senior auditors, 

accountants and auditors help Classification. We develop four hypotheses and the 

professional ethics of the study made by the auditors. Comparisons of two hypotheses 

for statistical methods were used to collect the raw data from the questionnaire were 

used. The results show that the degree of compliance with the Regulations by people 

who are less than the other auditors' audit, this means that the auditor considers early 

entry into the profession, professional ethics Regulations Deals and moved at high 

levels, but also to practice it in the middle of it there. 
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