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چكيده
اين مقاله رابطه ي اعتماد اجتماعي و نگرش حسابرسان درباره ي استقالل را بررسي مي نمايد .در اين پژوهش تعداد 841
پرسشنامه بین حسابرسان حرفه اي شاغل در سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به شیوه
تصادفي توزيع و داده هاي استخراج شده از آن ها با استفاده از مدل رگرسیون مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .در اين پژوهش
متغیر مستقل ،اعتماد اجتماعي و متغیر وابسته نگرش حسابرسان درباره ي استقالل مي باشد .نتايج پژوهش نشان مي دهد ،اعتماد
اجتماعي و رتبه ي شغلي حسابرس از جمله عوامل تاثیر گذار بر نگرش حسابرسان درباره ي استقالل است .همچنین يافته هاي اين
پژوهش بیانگر آن است که جنسیت و محل اشتغال حسابرس بر نگرش حسابرسان درباره ي استقالل از جمله عوامل تاثیر گذاري
محسوب نمي شود.
واژههاي كليدي :اعتماد اجتماعي ،استقالل حسابرس  ،جامعه حسابداران رسمي ايران.
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 -1مقدمه
اعتماد اجتماعي عامل تاثیرگذاري در شکل گیري انضباط
در روابط اجتماعي و زمینه ساز مشارکت و همکاري میان
اعضاي جامعه و در نهايت موجب توسعه ي اقتصادي ،اجتماعي،
سیاسي و فرهنگي آن جامعه است .بهبود در اعتماد اجتماعي،
موجب ارتقاء و بهبود روابط اجتماعي ،نگرش ،احترام به قانون،
عملکرد اجتماعي و شغلي افراد خواهد شد .در مقابل ،فقدان
اعتماد اجتماعي اثرات نامطلوبي مانند دروغ گويي ،چاپلوسي،
کالهبرداري ،رشوه ،پولشويي ،فساد و عدم شفافیت مالي را به
همر اه خواهد داشت .بنابراين بسط و گسترش فرهنگ اعتماد
مي تواند ارزش هاي منفي مزبور را کاهش دهد (حیدر
آبادي.) 8814،
مسئولیت اجتماعي حسابرسان در ارتقاي اعتماد اجتماعي،
شفاف سازي اطالعات و اعتماد بخشي به عموم ،نقش و
مسئولیتي خطیر است .نقش و وظیفه حسابداران حرفه اي در
قبال جامعه ،صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع
ايجاب مي کند که آنان اصول عمومي اخالق حسنه را در همه
جنبه ها رعايت کنند و به آيین رفتار حرفه اي پايبند باشند و
پذيرش،اعتبار و احترام اجتماعي که الزمه ي فعالیت در هر
حرفه است ،را به دست آورند (برادران حسن زاده و
همکاران .)8841،حسابرسان وظیفه دارند تا مصاديق فساد
نظیر پولشويي و تقلب را گزارش نمايند .اين مهم بعد از تشکیل
جامعه حسابداران رسمي و هم چنین بروز تقلب و فساد در
نظام مالي کشور و نیز با گسترش و رشد شرکت هاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار و نیاز به سرمايه گذاري خارجي
اهمیت خاصي به خود گرفته است .تا آنجا که استانداردهاي
حسابرسي ،کیفیت اطالعات مندرج در صورت هاي مالي را
بدون گواهي حسابرسان مستقل فاقد اعتبار مي دانند .اين
استانداردها ،خدمات حسابرسي را نوعي خدمات اطمینان
بخشي به عموم استفاده کنندگان اطالعات مالي مي شناسد و
حسابرس را ملزم به رعايت الزامات اخالقي از جمله استقالل
مي نمايد
(کمیته ي تدوين استاندارد حسابرسي  .) 8814 ،بنابراين،
حسابرسان شأن و منزلت اجتماعي دارند .زيرا وظیفه اجتماعي
حمايت از صاحبکاران خود و ساير افراد ذينفع درمقابل هرگونه
عملکرد نادرست و تحريف به وسیله مديران را به عهده دارند.
براي آن که اين منزلت حسابرسان ،دچار لطمه نشود ،از آن ها
انتظار ميرود که از نظر اقتصادي براي نفع شخصي خود تالش
نکنند ،بلکه همواره در جهت ارتقاي منافع عموم ،استقالل،
صداقت و درستکاري را رعايت نمايند.
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فقدان پژوهش کافي در زمینه نگرش حسابرسان درباره
اعتماد اجتماعي و هم چنین اهمیت ويژه اي که اعتماد
اجتماعي حسابرسان بر استقالل آنان در راستاي وظیفه
اطمینان بخشي به سرمايه گذاران و ساير ذينفعان جامعه بعد
از خصوصيسازي حرفه حسابرسي طي سالهاي اخیر متصور
است ،اين انگیزه را در نويسندگان اين مقاله به وجود آورد تا
موضوع اعتماد اجتماعي و رابطه آن با استقالل حسابرس را
مورد مطالعه قرار دهند .بنابراين پرسش اصلي اين پژوهش آن
است که آيا نگرش حسابرسان درباره استقالل تحت تاثیر ارزش
هاي اجتماعي نظیر اعتماد اجتماعي قرار مي گیرد؟ هدف
نخست اين پژوهش ،سنجش اعتماد اجتماعي در حسابرسان و
شناسايي میزان تمايل حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسي به
ارزش هاي اجتماعي است .هدف دوم بررسي رابطه بین اعتماد
اجتماعي و نگرش حسابرسان درباره استقالل مي باشد .هدف
سوم اين پژوهش نیز آن آگاه نمودن جامعه حسابداران رسمي
کشور  ،سازمان بورس اوراق بهادار  ،سرمايه گذاران ،
دانشجويان  ،پژوهشگران حسابداري و ساير استفاده کنندگان
صورتهاي مالي حسابرسي شده درمورد اثر ارزش هاي اجتماعي
نظیر اعتماد اجتماعي بر استقالل حسابرس است .
انتظار مي رود نتايج اين پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده
علمي به شرح زير داشته باشد:
اول اينکه نتايج اين پژوهش مي تواند موجب گسترش
مباني نظري پژوهش هاي گذشته در ارتباط با استقالل
حسابرس شود .دوم اين که شواهد پژوهش نشان خواهد داد که
آيا اعتماد اجتماعي عامل تاثیر گذاري در نگرش حسابرس
درباره استقالل خواهد بود يا خیر؟ اين موضوع به عنوان يک
دستاورد علمي مي تواند اطالعات سودمندي را در اختیار
نهادهاي قانونگذار اخالق در جامعه قرار دهد .سوم اين که اين
مقاله مي تواند درک بهتري از اين که حرفه حسابرسي چگونه
منجر به بهبود هنجارها و ارزش هاي اجتماعي خواهد شد به
خوانندگان خواهد داد .چهارم اين که نتايج اين پژوهش مي
تواند ايده هاي جديدي براي انجام پژوهش هاي جديد در
حوزه حسابرسي ،پیشنهاد نمايد .در ادامه مباني نظري ،متغیرها
و آزمون فرضیه هاي پژوهش مورد بررسي قرار مي گیرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
اعتماد اجتماعي يکي از مولفه هاي سرمايه اجتماعي است.
اعتماد اجتماعي يعني اعتماد افراد جامعه نسبت به يک ديگر.
اعتماد اجتماعي به معني راستگويي و صداقت ،تمايالت
همکاري جويانه و اطمینان به ديگران ،احترام به حقوق ديگران
است که يکي از جنبه هاي مهم روابط انساني است و زمینه
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ساز مشارکت و همکاري میان اعضاي جامعه است .اعتماد
اجتماعي  ،همکاري و مشارکت گروه هاي مختلف جامعه در
حوزه هاي اقتصادي  ،اجتماعي  ،سیاسي و فرهنگي را افزايش
مي دهد .بهبود اعتماد اجتماعي موجب ارتقاء و بهبود ارزش
هاي اخالقي مثبت مانند صداقت  ،انصاف  ،امانتداري  ،تعهد و
کاهش ارزش هاي اخالقي منفي مانند دروغ ،کاله برداري،
نفاق ،تضاد ،رياکاري ،رشوه و غیره مي شود .شبکه اعتماد مي
تواند بین گروه و يا گروه ها و سازمان هاي مختلف به وجود
آيد .جامعه شناسان اعتماد اجتماعي را پايه هر گونه قرارد
اقتصادي و اجتماعي مي شناسند(حیدر آبادي. ) 8814،
معموال حسابرسان داراي سه نقش متفاوت و کلیدي مي
باشند و به عبارتي فرآيند حسابرسي شامل ترکیبي از عوامل
اجتماعي ،اقتصادي و روانشناسي است .زيرا اوال با ايجاد اطمینان
و تائید ،به ايجاد ثبات مورد نیاز در ارتباطات اجتماعي کمک مي
کنند و در واقع اين موضوع بیانگر نقش اجتماعي حسابرس مي
باشد ،همچنین حسابرسان در تصمیم سازي افراد و سازمان ها
درباره پیامدهاي اقتصادي بااهمیت استفاده از اطالعات ،نقش
اقتصادي خود را ايفا کرده و در نهايت به منافع شخصي اقتصادي
و اجتماعي افراد و سازمان ها خدمت مي کنند .نقش اقتصادي
حسابرسي بعنوان محرک اصلي وجود تقاضا براي انجام کار
حسابرسي با باالترين کیفیت مي باشد .در واقع حسابرس عاملي
براي کاهش ترديد نسبت به کیفیت اطالعات و قابلیت اعتماد
صورت هاي مالي بوده و کمک موثري براي ايفا مسئولیت
پاسخگويي مديريت مي باشد(صالحي نژاد و سعادت.)8848،
رابطه میان اعتماد اجتماعي حسابرس و استقالل و نیز
پیامدهاي حاصل از آن را مي توان به شرح نمودار شماره 8
ترسیم نمود .اين نمودار ،بیانگر آن است که اعتماد اجتماعي
حسابرس تحت تاثیر سطح اعتماد اجتماعي در جامعه است.
زيرا حسابرس يکي از شهروندان جامعه بوده و همانند ساير
افراد رفتار او متاثر از هنجارها و ارزش هاي اجتماعي است.
هم چنین حسابرس مي تواند در فرايند اعتماد بخشي به گروه
هاي طرف قرار داد با واحد تجاري ،کمک نمايد و اعتماد آن ها
به مديران واحدهاي تجاري را بهبود بخشد .شفاف سازي
اطالعات و اعتماد بخشي به عموم از جمله مسئولیت اجتماعي
حسابرسان در ارتقاي اعتماد اجتماعي است .حسابرسان وظیفه
دارند تا مصاديق فساد نظیر پولشويي و تقلب مديران را گزارش
نمايند .از ديدگاه تئوري  ،حسابرسان به منظور جلوگیري از
ريسک دعاوي حقوقي و قضايي علیه خود و هم چنین به
منظور ارتقاي شهرت خود ،سعي مي کنند تا ارزش ها و
هنجارهاي اجتماعي را رعايت کنند .از اين رو به نظر
نويسندگان مقاله ،رابطه اي مستقیم میان رعايت ارزش هاي

اجتماعي (نظیر اعتماد اجتماعي) از سوي حسابرس و استقالل
حرفه اي وجود دارد .رعايت ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي
توسط حسابرس موجب بهبود ويژگي استقالل حرفه اي او
خواهد شد .به بیان ديگر هر چه اعتماد اجتماعي حسابرس
بیشتر باشد ،استقالل او نیز ارتقاء مي يابد .اين موضوع موجب
بهبود کیفیت حسابرسي مي شود .در نهايت ،ارتقاي کیفیت
حسابرسي مشروعیت اجتماعي حسابرس و صاحبکار را به
دنبال دارد .در جامعه اي که حسابرسان از مشروعیت و شهرت
کافي در کشف و گزارش تقلب برخوردار باشند .آن گاه اعتماد
عموم به حسابرس ارتقاء مي يابد و اين خود به بهبود اعتماد
اجتماعي در سطح کشور کمک مي کند .بنابراين از ديدگاه
نظري ،حرفه حسابرسي ،مديران واحدهاي تجاري را ملزم به
پاسخگويي مي داند .اين همان مکانیزمي است که موجب
ارتقاي اعتماد اجتماعي مي شود) .(Jensen,2006اين مکانیزم
بايد اطمینان الزم درباره صحت و کامل بودن اطالعات
صورتهاي مالي تهیه شده توسط مديران واحدهاي تجاري را
فراهم آورد .براي اين منظور حسابرس بايد از استقالل کافي
برخوردار باشد .تحقیقات انجام شده در حوزه روان شناسي
اجتماعي نشان داده اند که ويژگي هاي افراد شاغل در يک
حرفه مانند جنسیت ،تحصیالت ،اعتقادات مذهبي ،سن  ،نژاد،
صداقت ،تعهد ،انصاف و ....ويژگي هاي ساختاري آن حرفه را
شکل مي دهند ( .) Jessor,1981در اين مقاله نیز نويسندگان
اعتقاد دارند در جوامعي که اعتماد اجتماعي پايین باشد،
موازين اخالق حرفه اي نظیر استقالل حسابرسان،کمتر رعايت
خواهد شد .بنابراين ارتباط تنگاتنگي میان اعتماد اجتماعي
حسابرس و استقالل او وجود دارد.

نموار شماره  : 1رابطه بين اعتماد اجتماعی و
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استقالل حسابرس
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میزان اعتماد اجتماعي با عدم تقارن اطالعاتي رابطه اي
معکوس دارد .هرچه اعتماد اجتماعي گروه هاي طرف قرارداد،
افزايش يابد عدم تقارن اطالعاتي میان آن ها نیز کاهش مي
يابد .به عنوان نمونه ،هرچه سرمايه گذاران به حسابرسان
اعتماد بیشتري داشته باشند و حسابرسان نیز توانسته باشند
اعتماد سرمايه گذاران را به خود جلب نموده باشند  ،در آن
صورت عدم تقارن اطالعاتي کمتر مي شود) . (Hart,2001به
عقیده فوکوياما ( )8445در وظايف و کارهايي که اعتمادي به
انجام دهنده آن وجود نداشته باشد ،مخارج انجام آن کار ،يک
هزينه و مالیات تحمیل شده بر جامعه است .پژوهشگران
معتقدند تقلب ها و رسوايي هاي مالي سال هاي گذشته در
شرکت هاي آمريکايي ،ناشي از فقدان اعتماد به مديران آن
شرکت ها بوده است .هم چنین آن ها پیشنهاد مي کنند تا
سیستم حسابداري از طريق انتشار اطالعات در زمینه فعالیت
ها و مسئولیت اجتماعي شرکت ،اعتماد سرمايه گذاران،
اعتباردهندگان و ساير ذينفعان را جلب کنند).(Cheney,2010
در تايید اين عقیده ،برانکو و دلگادو )1181(8گزارشگري
پايداري را ابزاري براي پاسخگويي اجتماعي و ارتقاي اعتماد
اجتماعي در مقابل فساد مالي در واحدهاي تجاري مي دانند.
آن ها معتقدند اطالعاتي که درباره وقوع فساد مالي که بايد در
گزارشگري پايداري افشاء شود ،عاملي براي پاسخگويي مديران
واحدهاي تجاري در مبارزه با فساد است .به نظر آن ها اين
گونه افشاء ،ذينفعان واحد تجاري را در ارزيابي ريسک واحد
تجاري آگاه مي نمايد و اعتماد آن ها را نسبت به مديران واحد
تجاري بهبود مي بخشد .مک گیر و همکاران )1181( 1اعتقاد
دارند که هنجارها و ارزش هاي اجتماعي هر منطقه بر فعالیت
شرکت تاثیرگذار است .آن ها مي گويند که مديران شرکت ها
براي جلوگیري از تحمیل هزينه و جريمه بر شرکت ،مجبور
هستند که در چارچوب هنجارهاي اجتماعي عمل کنند تا
اعتماد جامعه را به خود جلب کنند.
گري ( )8445اعتقاد داشت که حسابداري به عنوان يکي
از اجزاي ارزش هاي اجتماعي است .بنابراين حسابداري خرده
فرهنگي است که در درون فرهنگ ملي بزرگتري قرار دارد .به
بیان ديگر ،ارزش هاي حسابداري زير مجموعه اي از ارزش
هاي اجتماعي هستند .به نظر او ،آن دسته از ارزش ها يا
رفتارهاي حسابداران که از ارزش هاي اجتماعي مشتق مي
شوند ،توسعه ارزش هاي حسابداري را تحت تاثیر قرار خواهد
داد.
8
ون باستلیر و لیترز ( )1112دريافتند هرچه اعتماد
اجتماعي در يک جامعه بیشتر باشد ،نکول اقساط وام از سوي
4
وام گیرندگان نیز کمتر است .در تايید اين يافته  ،مک لین
02

( )1181نشان دادند که میزان اعتماد اجتماعي در زنان بیشتر
از مردان است و اين موضوع باعث شده تا زنان در مقايسه با
مردان اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند .در اين راستا ،
آگاروال و همکاران )1184( 5نقش اعتماد اجتماعي در پرداخت
وام به زنان را در سطح بین المللي مورد مطالعه قرار دادند .آن
ها دريافتند در کشورهايي که اعتماد اجتماعي در آن ها پايین
است ،موسسات مالي مايل به پرداخت وام به زنان هستند تا
مردان .آن ها دلیل آن را باال بودن اعتماد اجتماعي زنان نسبت
به مردان مي دانند.
2
زي فرت و همکاران ( )1181نشان دادند که بهبود عدالت
سازماني موجب کشف تقلب مي شود .آن ها تاکید دارند که
اعتماد مکانیزمي براي استقرار عدالت سازماني و کشف تقلب
است .هم چنین فرازير و همکاران )1181( 7در بررسي رابطه
میان عدالت سازماني و اعتماد دريافتند عدالت سازماني بر
اعتماد افراد شاغل در سازمان تاثیرگذار است و اين موضوع
باعث بهبود کارايي کارکنان در انجام وظايف و در نهايت موجب
بهبود رفتار و اخالق سازماني کارکنان مي شود .زي فرت و
همکاران ( )1184در پژوهشي ديگر ،رابطه بین عدالت سازماني
و احتمال افشاي رفتارهاي خالف مقررات توسط حسابرسان
داخلي ،به اين نتیجه رسیدند که اعتماد حسابرسان داخلي به
مديران سازمان ،نقش مهمي در کشف و گزارش رفتارهاي
غیراخالقي و غیر قانوني دارد .آن اعتقاد دارند که با آموزش به
مديران سازمان ها به منظور جلب اعتماد کارکنان ،مي توان
اعتماد کارکنان را بهبود بخشید و در نتیجه فساد و بروز
رفتارهاي مغاير با قانون ،بیشتر از گذشته کشف و افشاء خواهد
شد .مي سلي و ديگران )1181( 1دريافتند هرگاه مديران
واحدهاي تجاري موارد غیر قانوني و تقلب را افشاء و گزارش
کنند .آن گاه اعتماد کارکنان به آن ها افزايش مي يابد و اين
موضوع اين انگیزه را به کارکنان مي دهد تا آن ها حس کنند
که اين کار سودمند و با ارزش است.
برگ لند و کنگ )1188( 4نشان دادند هرگاه حسابرسان
درک کنند که اعتماد اجتماعي نسبت به شرکت باال است ،در
آن صورت ريسک شرکت پايین خواهد بود و در نتیجه حق
الزحمه کمتري را پیشنهاد خواهند کرد .آن ها اعتقاد دارند که
هنجارها و ويژگي هاي اجتماعي بر کار حسابرسان و
گزارشگري مالي تاثیرگذار هستند .آردلین )1188(81اعتقاد
دارد از آنجايیکه حسابرسي يک حرفه اجتماعي است  ،بايد
پاسخگو باشد و اعتماد عموم را به خود جلب نمايد .براي اين
منظور حسابرسان خود را بايد از هر گونه رفتار مغاير با اخالق
حرفه اي به دور نگه دارند تا بتوانند اعتماد عمومي را جلب
کنند .او معتقد است حسابرسان بايد وظیفه اجتماعي خود را
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ارتقاي سالمت اجتماعي در راستاي پاسخگويي اجتماعي
بدانند .هر چه حسابرسان اخالق را بیشتر رعايت کنند اعتماد
اجتماعي به حرفه حسابرسي بیشتر خواهد شد .جونز با بررسي
" هويت حسابرسان ،فشار مسئولیت پاسخگويي صاحبکار و
رفتار مصلحت آمیز حسابرسان" در سال  1111نتیجه گیري
نمود که عالوه بر انگیزه هاي اقتصادي و تمايالت جانبدارانه
شناختي ،عوامل اجتماعي و انفرادي نقش مهمي در رفتار
مصلحت آمیز حسابرسان ايفا مي کنند.
چیا و کارلسون( )1181به بررسي تاثیر تصدي طوالني
حسابرس بر استقالل پرداختند .يافته هاي آنان نشان مي دهد
تهديد منافع شخصي ،خود بررسي و ارعاب در دوره هاي
تصدي طوالني بر استقالل حسابرس موثر است و تهديد
جانبداري و روابط صمیمانه در دوره ي تصدي طوالني بر
استقالل حسابرس موثر نیست.
کولین و جونرگارد ( ،)1117در پژوهشي به تجزيه و تحلیل
تاثیر جنسیت بر روند اعتباريابي حسابرس در جامعه حرفه اي
با اين ديدگاه پرداختند که حرفه حسابرسي يک حرفه متاثر از
جنسیت مي باشد .اين پژوهشگران بر اين باورند که حسابرسان
زن هنوز نتوانسته اند به جايگاه باال در اين حرفه دست يابند.
در اين پژوهش ،حسابرساني که به تازگي در کشور سوئد وارد
حرفه حسابرسي شده اند ،مورد بررسي قرار گرفته است و
آزمون فرضیه ها نشان مي دهد که تفاوت در جنسیت
حسابرس بر روند دريافت گواهي حسابرس رسمي در اين کشور
تاثیر گذار مي باشد.
اوفالن و باترفیلد ( )1115در مطالعاتي که در مورد تصمیم
گیري بر اساس اصول اخالقي داشتند ،به اين نتیجه رسیدند
که اغلب تفاوت معناداري بین زنان و مردان مشاهده نمي شود،
اما در صورتي که تفاوتي مشاهده شود نشاندهنده ي آن است
که زنان نسبت به مردان پايبندي بیشتري نسبت به اصول
اخالقي دارند.
بني مهد و همکاران ( )8841رابطه بین ارزش هاي
فرهنگي و فرصت طلبي را بررسي نمودند .آن ها دريافتند که
میزان فرصت طلبي و ارزش هاي فرهنگي حرفه گرايي و
رعايت يکنواختي در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش
سازمان حسابرسي و موسسات خصوصي حسابرسي يکسان
است .اما ارزش هاي فرهنگي پنهان کاري و محافظه کاري در
هر دو بخش متفاوت است .همچنین رابطه اي مثبت میان
ويژگي اخالقي فرصت طلبي و ويژگي فرهنگي تمايل به پنهان
کاري در حسابرسان هر دو بخش يافتند .نتايج ديگر پژوهش
آن ها نشان داد که میزان تمايل به پنهان کاري در حرفه
حسابرسي متاثر از فرصت طلبي و رتبه شغلي حسابرسان است.

شورورزي ،زنده دل و قاسم پور انارکي ( )8848به بررسي
تاثیر تصدي طوالني بر استقالل حسابرس پرداختند .آن ها
استقالل حسابرس را توسط پنج عامل تهديد منافع شخصي،
خود بررسي ،جانبداري ،روابط صمیمانه و ارعاب اندازه گیري
نمودند .آن ها دريافتند که استقالل حسابرس در دوره هاي
تصدي کوتاه مدت بیشتر از تصدي طوالني مدت تهديد مي
شود .آنها چرخش اجباري حسابرس در دوره هاي تصدي
طوالني را با توجه به نتايج تحقیقشان ضروري نمي دانند.
سجادي و همکاران (  ) 8814عوامل افزاينده استقالل
حسابرس مستقل از ديدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران
رسمي ايران را مورد بررسي قرار دادند .آن ها با استفاده از
پرسش نامه ،نشان دادند از نظر حسابرسان مستقل ،کمیته
حسابرسي ،صاحب کار ،اندازه و سابقه موسسه حسابرسي و
اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاينده استقالل
محسوب و رقابت در حرفه حسابرسي به عنوان عامل کاهنده
استقالل حسابرسي مي باشد.
سجادي وهمکاران (  ) 8811در بررسي سودمندي
حسابرسي مستقل صورت هاي مالي از ديد گاه مديران مالي
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي يک
پژوهش پیمايشي با استفاده از پرسشنامه دريافتند که از نظر
مديران مالي شرکت هاي مزبور ،حسابرسي مستقل در خصوص
کشف وکاهش احتمال تخلف ،اعمال غیرقانوني و ارزيابي دقیق
مباني الزم براي بر آوردهاي حسابداري سودمند مي باشد.
 -3روش شناسی پژوهش
اين تحقیق با توجه به ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردي
است .زيرا هدف آن توسعه دانش و آگاهي زمینه اعتماد
اجتماعي در حرفه حسابداري است .هم چنین از نظر روش،
پیمايشي و از نوع تحقیق کیفي است .چارچوب نظري و
پیشینه تحقیق نیز از راه استقرايي و جمع آوري داده ها و
نتیجه نهايي براي آزمون رد يا پذيرش فرضیه ها از راه
استقرايي و از طريق پرسش نامه انجام مي شود .از آنجايي که
اين تحقیق در يک محیط واقعي يعني سازمان حسابرسي و
موسسات خصوصي حسابرسي انجام شده است ،جزو تحقیقات
میداني به شمار مي آيد .به منظور جمع آوري اطالعات مورد
نظر و سنجش متغیرهاي تحقیق از پرسشنامه استفاده شده
است .در اين پژوهش از پرسش نامه صفاري نیا و شريف
( )8841براي سنجش اعتماد اجتماعي استفاده شده است .هم
چنین براي سنجش درک حسابرسان از استقالل ،مطابق با
مفاد مواد  84 ،88و  85از فصل پنجم دستورالعمل موسسات
حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار سئواالتي درباره
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تمايل حسابرسان به رعايت استقالل در طیف لیکرت طراحي
واستفاده شده است .مقدار ضريب آلفاي کرونباخ براي
پرسشنامه اعتماد اجتماعي برابر  74درصد و پرسش نامه
استقالل برابر 78محاسبه شد .از انجايیکه اين مقادير بیش از
 27درصد است ،بنابراين پرسش نامه ها از روايي الزم برخوردار
است .براي آزمون فرضیه ها ،از رگرسیون چند متغیره استفاده
شده است.
جامعه آماري پژوهش حاضر ،حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسي و موسسات حسابرسي بخش خصوصي عضو جامعه
حسابداران رسمي مي باشد .روش نمونه گیري خوشه اي
تصادفي است .بدين منظور دو جامعه يعني حسابرسان شاغل
در سازمان حسابرسي و حسابرسان شاغل در موسسات
حسابرسي بخش خصوصي هر کدام به عنوان يک خوشه درنظر
گرفته شد .از آنجايیکه جامعه اماري در اين تحقیق نامحدود
است ،براي تعیین حجم نمونه از فرمول زير استفاده شد.
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در اين فرمول:

تعداد نمونه= = Z2a/2 ، nمقدار نرمال استاندارد يعني  8/42و
 p= q= 1/5و d= 1/8
تعداد نمونه آماري بدست آمده مطابق با فرمول باال 42
مشاهده مي باشد که در اين تحقیق تعداد  811پرسش نامه
میان حسابرسان به صورت تصادفي توزيع شد و 841پرسش
نامه دريافت گرديد .با توجه به قاعده حد مرکزي و و نرمال
بودن متغیرهايي که پرسش نامه آن ها را اندازه گیري مي
نمايد ،اين تعداد از پرسش نامه کافي است .هم چنین حدود
 15درصد نمونه آماري زن و  75درصد مرد هستند 58 .درصد
شاغل در سازمان حسابرسي و  44درصد نیز شاغل در
موسسات حسابرسي خصوصي هستند .حدود  24درصد از
مشارکت کنندگان در تحقیق در سطح حسابرس و حسابرس
ارشد بوده اند و  84درصد نیز در سطح سرپرست و بقیه (11
درصد) در سطوح مدير و شريک حسابرسي قرار دارند 1 .درصد
از پاسخ دهندگان تحصیالت کارداني 57 ،درصد کارشناسي،
 41درصد کارشناسي ارشد و يک درصد نیز داراي مدرک
تحصیلي دکتري بودند.

هم چنین متغیرهاي جنسیت ،رتبه شغلي ،محل خدمت از
جمله متغیرهاي کنترل در اين پژوهش هستند.
متغیر وابسته در اين پژوهش ،نگرش حسابرسان درباره
استقالل است و متغیر مستقل يعني اعتماد اجتماعي است .هر
دو متغیر که از طريق پرسش نامه و در طیف لیکرت و بر
مبناي مقیاس پنج گزينه اي اندازه گیري شده است .به طوري
که کامالً موافق=  ،5موافق=  ،4نظري ندارم=  ،8مخالف=  1و
کامالً مخاالف= 8مي باشد .تعداد سئواالت اعتماد اجتماعي برابر
 15سئوال و تعداد سئواالت نگرش درباره استقالل برابر 7
سئوال است.
هرگاه اعتماد اجتماعي پاسخ دهنده پرسش نامه کمتر از
چارک اول باشد ،مقدار آن يک و در غیر آن صورت مقدار صفر
به آن اختصاص داده مي شود .مطابق مباني نظري پژوهش،
نويسندگان مقاله معتقدند که سطح پايین اعتماد اجتماعي
موجب کاهش استقالل حرفه اي حسابرس خواهد شد.
متغیرهاي کنترل تحقیق نیز به صورت زير قابل اندازه گیري
است:
جنسیت :يک متغیر اسمي است که با مقدار يک و صفر
نشان داده مي شود .يک براي جنسیت مرد و صفر براي
جنسیت زن.
رتبه شغلي :يک متغیر فاصله اي است که با مقدار يک الي
پنج نشان داده مي شود .اگر پاسخ دهنده داراي رتبه شغلي
حسابرس باشد مقدار يک ،حسابرس ارشد عدد دو ،سرپرست
حسابرسي عدد سه ،مدير عدد چهار و شريک حسابرسي عدد
پنج اختصاص داده مي شود.
تحصیالت :يک متغیر فاصله اي است که با مقدار يک الي
چهار نشان داده مي شود .اگر پاسخ دهنده داراي مدرک
تحصیلي کارداني باشد مقدار يک ،کارشناسي عدد دو،
کارشناسي ارشد عدد سه و دکتري عدد چهار اختصاص داده
مي شود.
 -5فرضيه پژوهش
سطح پايین اعتماد اجتماعي حسابرسان  ،موجب کاهش
استقالل آنان خواهد شد.

 -4متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه گيري آنها
متغیر مستقل پژوهش عبارت است از اعتماد اجتماعي و
متغیر وابسته نیز نگرش حسابرسان درباره استقالل مي باشد.
00
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جدول شماره  : 1آماره هاي توصيفی اعتماد اجتماعی و

 -6یافته هاي پژوهش

نگرش حسابرسان درباره استقالل

 -6-1آمار توصيفی پژوهش
آمار توصیفي دادهاي اعتماد اجتماعي به تفکیک جنسیت و
رتبه شغلي حسابرسان به شرح زير است.
جدول شماره  1بیانگر آن است مردان در مقايسه با زنان،
تمايل بیشتري به رعايت استقالل دارند .اعتماد اجتماعي مردان
نیز بیشتر از زنان است.
جدول شماره  8نشان مي دهد که میانگین سطح استقالل
با توجه به رتبه شغلي حسابرسان کاهش مي يابد .سطح اعتماد
اجتماعي با ارتقاي رتبه شغلي از حسابرس تا رده سرپرست
حسابرسي در حال افزايش است .اما بعد از آن سطح اعتماد
اجتماعي کاهش مي يابد .يعني در رتبه هاي شغلي باال در
حرفه حسابرسي ،هم استقالل و هم اعتماد اجتماعي کمتر از
ساير رده هاي شغلي است.
با افزايش سطح تحصیالت  ،میانگین نگرش نسبت به استتقالل
افزايش مي يابد .هم چنین میانگین سطح اعتمتاد اجتمتاعي از
کارشناسي به کارشناسي ارشد ،افزايش يافته است.

آماره ها

نگرش حسابرسان

اعتماد اجتماعی

درباره استقالل

میانگین

41/87

11/14

میانه

48/11

18/11

انحراف معیار

81/575

2/182

حداقل

1

1

حداکثر

888

85

چارک اول

15/15

11

چارک سوم

42

12

جدول شماره  : 2آماره هاي توصيفی به تفكيک جنسيت
جنسيت

آماره ها
تعداد مشاهده

زن

مرد

87

888

استقالل

اعتماد

استقالل

اعتماد

میانگین

11/81

17/47

11/28

41/41

میانه

11

41

18

48

انحراف معیار

7/117

87/112

5/141

7/185

جدول شماره  : 3آماره هاي توصيفی به تفكيک رتبه شغلی
رتبه شغلی

تعداد مشاهده

حسابرس

58

حسابرس ارشد

48

سرپرست

18

مدير

84

شريک

84

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

استقالل

11/11

14

5/784

اعتماد

14/47

48

5/152

استقالل

11/45

18

5/244

اعتماد

14/48

41

82/111

استقالل

18/21

18

82/111

اعتماد

48/14

48

5/757

استقالل

18/17

18

2/15

اعتماد

14/48

14/5

2/241

استقالل

81/14

11

1/887

اعتماد

41

48

81

جدول شماره  : 4آماره هاي توصيفی به تفكيک تحصيالت
كاردانی

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتري

3

44

55

1

تعداد مشاهده
استقالل

اعتماد

استقالل

اعتماد

استقالل

اعتماد

استقالل

اعتماد

میانگین

11

41/88

18/44

14/55

11/1

48/15

14

41

میانه

84

48

11/5

48

18

48

14

41

انحراف معیار

2/118

4/284

2/142

81/845

5/814

7/141
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 -6-2.آزمون فرضيه
آزمون فرضیه بر اساس رگرسیون چند متغیره به شرح
جدول شماره  5انجام شده است .با توجه به جدول مذکور از
آنجايي که آماره  Tمتغیر سطح پايین اعتماد اجتماعي برابر
 -1/545و سطح معني داري برابر  8/1درصد و زير  5درصد و
ضريب آن منفي است ،لذا با اطمینان  45درصد مي توان ادعا
نمود که رابطه معني داري و منفي میان سطح پايین اعتماد
اجتماعي و استقالل در حسابرسان وجود دارد .از اين رو،
فرضیه تحقیق تايید مي شود .به عبارت ديگر  ،هر چه سطح
اعتماد اجتماعي در حسابرسان پايین باشد ،آن گاه انتظار آن
است که رعايت استقالل نیز در میان آنها کاهش يابد .همچنین
اين جدول نشان مي دهد رتبه شغلي حسابرس از جمله متغیر
ديگري است که رابطه اي منفي و معني دار با استقالل
حسابرس دارد .به عبارت ديگر  ،با افزايش رتبه شغلي
حسابرسان رعايت استقالل کاهش مي يابد .اما ،جنسیت رابطه
اي مثبت و معني دار با استقالل حسابرس دارد .يعني هرگاه
جنسیت حسابرس مرد باشد ،میزان رعايت استقالل افزايش مي
يابد .در سطح اطمینان  41درصد نیز مي توان ادعا نمود
تحصیالت رابطه اي مثبت با استقالل دارد .به بیان ديگر  ،هر
چه سطح تحصیالت حسابرسان  ،بیشتر شود  ،سطح ستقالل
حسابرسان نیز بیشتر خواهد شد.
جدول شماره : 5نتایج رگرسيون چند متغيره
ضرایب

آماره T

متغيرهاي مستقل
عرض از مبدأ

84/414

1/118

سطح

عامل تورم

معنی

واریانس

داري

)(VIF

1/111

-

سطح پايین اعتماد
اجتماعي

-1/142

-1/545

1/181

8/188

جنسیت

8/571

8/114

1/111

8/118

رتبه شغلي

-8/157

-8/414

1/118

8/817

تحصیالت

8/512

8/241

1/148

8/115

آماره

F

2/187

Adj.R2 =1/815

1/111
D.W =8/781

 -7نتيجه گيري و بحث
اعتماد اجتماعي عامل مهمي در ايجاد انضباط در روابط
اجتماعي و زمینه ساز مشارکت و همکاري میان اعضاي جامعه
است .هر چه سطح اعتماد اجتماعي در میان افراد جامعه بیشتر
باشد ،در آن صورت رعايت قانون ،عملکرد اجتماعي و شغلي
02

افراد ارتقاء خواهد يافت .اين موضوع باعث خواهد شد تا
مصاديق فساد نظیر کالهبرداري ،رشوه ،پولشويي و عدم
شفافیت مالي کاهش خواهد يافت.
اين مقاله رابطه میان اعتماد اجتماعي و تمايل حسابرسان
به رعايت استقالل را مورد بررسي قرار داده است .نتايج تحقیق
نشان مي دهد رابطه اي منفي میان سطح پايین اعتماد
اجتماعي و رعايت استقالل در میان حسابرسان وجود دارد .به
بیان ديگر هر چه اعتماد اجتماعي در سطح پايیني قرار داشته
باشد ،آن گاه تمايل حسابرسان به رعايت استقالل کاهش مي
يابد .هم چنین نتايج اين پژوهش بیانگر آن است هر چه مرتبه
شغلي حسابرسان افزايش مي يابد ،تمايل به رعايت استقالل در
آن ها کاهش مي يابد .هم چنین شواهد اين مقاله نشان مي
دهد سطح اعتماد اجتماعي حسابرسان شاغل در رده هاي
باالي مديريتي نسبت به ساير حسابرسان کمتر است .به بیان
ديگر ،در رتبه هاي شغلي باال ،هم استقالل و هم اعتماد
اجتماعي کمتر از ساير رده هاي شغلي است.
دستاوردها و ارزش افزوده ي نتايج مقاله بیانگر اين موضوع
است که اعتماد اجتماعي يک عامل مهم و اثر گذار در نگرش
حسابرسان درباره رعايت استقالل است .به عبارت ديگر افزايش
اعتماد اجتماعي باعث رعايت بیشتر موازين اخالق حرفه اي در
بین حسابرسان مي شود .به عقیده نويسندگان مقاله ،با بهبود
سطح اعتماد اجتماعي در سطح جامعه ،مي توان رعايت ارزش
هاي اخالقي مانند استقالل را در میان حسابرسان ارتقاء داد.
اين موضوع باعث خواهد شد تا شهرت حسابرسان بهبود يابد و
در نتیجه ريسک دعاوي حقوقي و قضايي علیه آن ها کاهش
يابد .هم چنین اين مهم ،موجب بهبود کیفیت حسابرسي و
عاملي براي ارتقاي مشروعیت اجتماعي حسابرس خواهد بود.
با توجه به نتايج حاصله مي توان اينگونه استنباط نمود که
ديدگاه و نگرش حسابرسان نسبت به مقوله استقالل تحت تاثیر
ارزش هاي اخالقي جامعه نظیر اعتماد اجتماعي است .از اين رو
نتايج اين پژوهش ،با نتايج پژوهش گري ( )8445و نظرات
فوکوياما ( )8445مطابقت دارد .به عقیده آن ها اين ارزش هاي
اجتماعي و فرهنگي هستند که ارزش هاي اخالق حرفه اي را
معني مي بخشند .از اين رو  ،بر اساس نتايج تحقیق حاضر به
دست اندرکاران و مسئولین حرفه حسابداري از جمله جامعه
حسابداران رسمي پیشنهاد مي شود تا در تصمیم گیري هاي
خود براي ارتقاي اخالق حرفه اي از جمله استقالل در میان
حسابرسان  ،متغیر و عامل ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي
جامعه را در مدل هاي تصمیم گیري لحاظ نمايند.
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 ساير خدمات اطمینان بخشي و، استانداردهاي حسابرسي
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، "عوامل موثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتي
،  سال ششم، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي
.818  ص، 18 شماره
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