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رفتار حرفهای

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه حسابداری خالقانه در میان حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخالق و رفتار حرفههای
میباشد .در راستای دستیابی به هدف پژوهش از میان  170نفر از حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار ایران گروه  Aدر بازه
زمانی چهار ماهه آخر سال  69و دو ماه اول سال  091 ،67نفر به شیوه تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شهدند.
داده های حاصل از توزیع پرسشنامه برای اثبات یا رد فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون آماری رگرسیون مورد تجزیهه و
تحلیل قرار گرفت .یافتههای بدست آمده نشان داد که شایستگی و صهالحیت ،صهداقت و عینیهت و اسهتالالل حسهابرس بهر
حسابداری خالقانه تاثیر منفی معناداری دارند .در حالیکه نتایج بیانگر تاثیر مثبت حق الزحمه های مشروط ،حق تبلیغات و حق
کمیسیون بر حسابداری خالقانه است .شواهد تجربی حاکی از آن است که نام موسسه حسابرس تاثیر معناداری بر حسهابداری
خالقانه ندارد .براساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت اصول آیین اخالق و رفتار حرفهای باعث ایجهاد موانهع بهر کهار خالقانهه
حسابرسان میگردد تا ارزیابی صورتهای مالی مطابق با خواسته صاحبکار گزارش نشوند.
کلید واژه ها :اصول اخالق حرفهای حسابرس ،حسابداری خالقانه ،حسابرس معتمد.
مقدمه
در پژوهشهای حسابداری موضوع محوری اینست که تا چه اندازه مدیران تغییر سود را به نفع خود گزارش نمودهانهد (بنهیش،
 .)1110در سالهای اخیر ،سیستم اقتصادی جهان ورشکستگی شرکتهای بزرگی را به علت دستکاری صورتهای مهالی و
رفتار غیر اخالقی ناشی از انگیزه تاللب مدیریت و کارکنان تجربه کرده است (هاسینک و همکاران .)1101 ،آسیب رساندن بهه
منافع سهامداران در اثر تاللب در گزارشگری مالی موجب ایجاد زیانهای عمده به سازمانها می شود ،اعتبار حرفه حسهابداری را
مخدوش می کند و بر اعتماد عمومی به نشر صورتهای مالی تاثیرگذار است (مسن آبادی فراهانی و همکاران.)0969 ،
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استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت نیازمند دقت ،صحت ،عینیت و صداقت در اطالعات حسهابداری گهزارش شهده بهه
منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای سرمایه گذاری هستند که شیوه ههای گونهاگون حسهابداری خهالق عهاملی بازدارنهده در
برطرف نمودن این نیاز است .هنگامی که اطالعات حسابداری موضوعی را با برخی از شیوه های حسابداری خالق اعالم مهی
کند ،آن اطالعات توانایی کاربران را در تصمیمگیری خوب و مفید کاهش خواهد داد زیرا متخصصان حسابداری با دانش خهود
تصویر زیبایی از عملکرد مالی شرکت ارائه می دهند که در واقعیت چنین نیست (باالسیو ،بوگدان و والدو .)1116 ،در طول دو
دهه اخیر برخی سرمایه گذاران ،سهامداران و اعتبار دهندگان مالدار زیادی از وجوه خود را از دست داده اند زیرا تصمیم آنها بر
مبنای اطالعاتی گرفته شده بود که موضوع آنها توسط شیوههای حسابداری خالق به شکلهای دیگری درآمده بود .در نتیجه،
برای محدود کردن این شیوهها و پیدا کردن راهحل مناسب برای این مشکل ،یک نیاز قوی به ارزیابی مسهتالل هههور نمهود.
حسابرسان اعتبار بیشتری را به اطالعات مالی و صورتهای مالی اضافه نمودند .آنها میتوانند نالش فعالی را در کاهش اثرات
آن مشکل (بروز شیوههای حسابداری خالق) داشته باشند .حسابرسان بهرای تشهخیص شهیوهههای حسهابداری خهالق واجهد
شرایطند ،چون فرض بر اینست که آنها دارای دانش مناسبی در مورد حرفه حسهابداری و حسابرسهی هسهتند (سهیریواردن،
هوی،کین و یولو.)1101 ،
برخی مطالعات در زمینه خدمات حسابرس مانند المومانی و عبیدت ( )1109کیفیت خدمات حسابرسی حسابرس را محدود بهه
دانش و مهارت تخصصی او ندانستند .این شواهد نشان می دهد که ویژگی اخالقی حسابرسان از تخصص آنها مهمتر است.
بویرال و همکاران ( )1106اعتالاد دارند زمانیکه حسابرسان به دنبال قواعد اخالقی حرفه خود هستند ،قهادر خواهنهد بهود کهه
نالش مهمتری در تشخیص روشهای مختلف از شیوههای حسابداری خالق بازی نمایند و قادر خواهند بود به اندازهی کهافی
راهحل برای این عمل منفی اضافه نمایند .فرض میشود حسابرسان دارای مناسبترین شرایط برای فعالیت حسابرسی و دارای
دانش کافی در مورد اصول حسابداری و استانداردهای حسابرسی میباشند ،اما زمانیکه آنها اخالقیات مربوط به حرفهی خود
را دنبال نمیکنند ،قادر نخواهند بود منافعی را بهطور کلی برای حرفهی حسابرسی ایجاد نمایند و در ارائه راهحل مناسب بهرای
مشکل حسابداری خالق با محدودیت اخالقی مواجه هستند ،زیرا گزارشهای علمی تهیه شده نشهان داده اسهت کهه بحهران
اعتباری در نتیجهی افزایش خطر ابتال به رفتار غیراخالقی و تاللب بهوجود میآید (مارکز )1116 ،و شکست های حسابرسی در
نتیجه لغزشهای اخالقی است (بیرجندی ،خدامیپور و حیدری.)0968 ،
اصول آیین اخالق حرفه ای ،با تعیین چارچوب نظری حسابرسان را در شناسایی خطرهای موثر در نالض کلیات اخالقی حرفهه
حسابرسی ،ارزیابی و سنجش اهمیت خطرهای شناسایی شده و بکارگیری تدابیر بازدارنده یاری میرساند .به دلیل نالشهی کهه
اصول آیین نامه اخالق حرفهای در استفاده حسابرس از شیوههای حسابداری خالق می تواند داشته باشد ،برای ذینفعان حرفهه
حسابرسی و تدوین کنندگان آیین نامه مذبور موضوع مهمی محسوب میگردد که تاقبل از انجام این تحالیق به آن توجه نشده
است .بنابراین نالش اصول اخالق حسابرسی در تشخیص و از بین بردن شیوهههای حسهابداری خهالق از مههارت و تخصهص
حسابرسان می تواند مهمتر در نظر گرفته شود ،جاییکه بسیاری از مردم معتالدند زمانیکه حسابرسان دانش و مهارت مورد نیاز
را داشته باشند ،میتوانند این شیوهها را شناسایی و از بین ببرند .بنابراین ،حسابرسان بایهد نالهش مهوثر و فعهالی را بههمنظهور
تشخیص بیشتر و محدود کردن شیوههای حسابداری خالق داشته باشند .هدف اصلی این پژوهش بررسی نالش اصهول آیهین
اخالق حرفهای حسابرس در استفاده از شیوه های حسابداری خالق است که برخالف پهژوهشههای پیشهین کهه بهر اهمیهت
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تخصص حسابرسان متمرکز شده و از مسائل اخالقی بهدور بودهاند این پهژوهش جایگهاه اخهالق حسهابرس را در اسهتفاده از
حسابداری خالق بررسی می کند .مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ادامه بیان شده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حسابداری خالق
حسابداری خالق یک پدیده جدید نیست .شیوههای حسابداری خالق از زمان انالالب صنعتی آغاز شده و تا به امروز ادامه داد،
اما این شیوهها از ابتدا در سال  0681تا قرن گذشته افزایش یافته است .به عنهوان نتیجههی شهیوهههای حسهابداری خهالق،
شرکتهای بزرگی شکست خورده و در سراسر جهان بسته شده است .چندین اصطالح برای بیان تاثیر مدیریت در مالدار اقالم
موجود در صورتهای مالی بوجود آمده است .واژههای مورد نظر دستکاری حسابداری ،گزارشگهری متاللبانهه ،هموارسهازی
سود ،مدیریت سود و حسابداری خالق میباشند .در نگاه اول بر معنای سطحی اصطالح حسابداری خالق ،به نظر میرسد که
نوع جدیدی از حسابداری است ،اما عمدتا با تحلیلگران مالی و حرفهای در بازارهای مالی نمایش داده میشود ،بها اشهاره بهه
اینکه حسابداری شامل خالقیت در آنالیز ،دستکاری و فریبکاری سرمایهگذاران و حسابداری و کاربران اطالعات مالی است.
در حالیالت آمادگی علمی برای چنین نوع از حسابداری وجود ندارد ،چون در اصهل خهارج از حسهابداری دانشهگاه ههاهر مهی-
گردد(کمرر ،لوستین و پرلس.)1112 ،
باالسیو حسابداری خالق را به عنوان مجموعه ای از شیوههای حسابداری تعریف می کند کهه در حهد قهوانین توسهط برخهی
نهادهای اقتصادی به منظور مطلوب نشان دادن موقعیت مالی و عملکرد اقتصادی تجربه مهی شهود .در تعریهف دیگهر جهونر
حسابداری خالق را اینگونه تعریف می کند استفاده از انعطاف پذیری روشهای حسابداری داخل چارچوب قانونی برای کنترل
و مدیریت شیوههای اندازه گیری و گزارش حسابها به گونه ای که منافع تهیه کنندگان حسابها را بر منافع استفاده کنندگان
آن مالدم بداند (بی هاسین.)1102 ،
روزنر ( )1119بیان میدارد که دستکاری حسابداری و تاللب دو اصطالح مشابه هستند که نشاندهنده قصهد مهدیریت بهرای
مداخله در اندازهگیری و افشای معامالت حسابداری و اقالم صورتهای مالی میباشد ،حتی اگر استانداردهای حسابداری اجازه
به کاربست این شیوهها را نداده باشد .او نشان می دهد دستکاری سود روشهای انتخابی مورد مطالعهای از عوامل عملیهات،
تامینمالی و سرمایهگذاری میباشد .عالوه بر این ،چنین انتخابی از روشهای حسابداری و سیاستهها توسهط اسهتانداردهای
حسابداری مجاز می داند ،بنابراین این انتخابها باید برای استفادهکنندگان افشا شود (روزنر.)1119 ،
بر اساس این تعاریف ،مشاهده میشود که حسابداری خالقانه فرایندی است که در آن تالش مدیریت برای تبهدیل اطالعهات
مالی واقعی به اطالعات نادرست به منظور برآوردن اهداف و رضایت مدیریت است .موضوع سوال برانگیز این است که چهرا و
چگونه مدیریت ممکن است حسابداری خالق را انجام دهند .صورتهای مالی خالصهای از تمام اتفاقاتی که در یهک شهرکت
خاص در طول یک دوره حسابداری رخ داده است .فرض شده است که این صورتها براساس استانداردهای حسابداری تدوین
شده توسط هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری تهیه می شود .این استانداردها تعیین کنندهی فهرست ،اقالم ،سفارش-
ها ،شکل ،روشهای اندازهگیری و زمان شناخت میباشد و امکان استفاده از قضاوت های حرفه ای در مورد ارزیابی محتهوای
اقتصادی معامالت را به حسابداران می دهد (نصیری و بنی مههد .)0969 ،مهدیران شهرکتهها مسهئول آمهادهسهازی و تهیهه
محتویات این صورتها از راه تعیین روشهای حسابداری و رویههایی هستند که حسابداران شرکتها میتواننهد بهرای آمهاده
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سازی این صورتها از آنها استفاده کنند .مدیران برخی از شرکتها اقدام به استفاده از آنچه که حسهابداری خالقانهه نامیهده
میشود ،نمودهاند .گاهی اوقات ،مدیریت ممکن است از درجهی باالی انعطهاف پهذیری موجهود در اسهتانداردهای حسهابداری
بهرهبرداری کند ،مانند انتخاب از میان روشهای موجود استهالک در تعیین هزینه استهالک ساالنه به منظور کاهش مبلغ کل
هزینهها و در نتیجه ،افزایش میزان درآمد .انتخاب از میان روشهای در دسترس ارزیابی موجودی کاال ،گاهی اوقات از سهوی
برخی از مدیران برای افزایش موجودی کاال مناسب به نظر میرسد ،بهطوریکه موجودیهایی که بیش از اندازه ارزش گذاری
شدهاند منجر به میزان باالتری از درآمد شوند .امات دالیل ترویج و ترغیب مدیریت به استفاده از حسابداری خالقانه را شهامل
نشان دادن یک روند ثابت رشد در سود یا همان همواری سازی سود ،کمک به دستیابی تحلیلگران مالی به پیش بینی رضایت
بخش ،پنهان کردن اخبار بد و حفظ پایداری قیمت سهام می داند .او بیان می کند شیوههای حسابداری خالقانه را بهه وسهیله
چهار رویکرد می توان بررسی نمود (امات ،بلیک و دودز:)0666 ،
 -0انتخاب از میان روشهای مختلف حسابداری در دسترس.
 -1وجود برآورد ،قضاوت ،و پیشبینی در صورتهای مالی.
 -9معامله غیرواقعی که میتواند منجر به دستکاری مبالغ مندرج در ترازنامه یا انتالال سود بین دورههای حسابداری
شود.
 -1معامالت واقعی که میتواند برای بیان احساس مورد نظر در حسابها به پایان رسیده باشند.
اصول اخالق حرفهای حسابرسی
برخی از الگوهای اخالقی باید زمانی که هر حرفه انجام میشود ،بر اساس ماهیت ،و یا نوع آن حرفه ،پیروی شوند .زمانیکهه
برخی از وکال از اخالق حرفهای خود در یک حرفه خاص پیروی نمیکنند آن حرفه اهمیت و مفید بودن خود را بهرای جامعهه
بهصورت کلی از دست میدهد .حسابرسی ،حرفه مهمی برای بسیاری از جوامع است .حرفهه حسابرسهی خهدمات مختلفهی از
جمله اطمینانبخشی ،گواهی ،بررسی صورتهای مالی تاریخی و سایر خدمات گواهی را فراهم میکند (آرنس ،بسلی و آلوین،
 .)1101بهعبارت دیگر ،عدم دسترسی مستالیم استفاده کنندگان و فاصله آنهها از تولیدکننهدگان اطالعهات ،موجهب مهی شهود
استفاده کنندگان از گزارشهای مالی ،نسبت به آنها دچار ابهام و تردید باشند (محسنی ،قاسهمی و کرمهی .)0969 ،حسابرسهان
برای کاربران از صورتهای مالی اعتماد به نفس بیشتری ایجاد مینمایند که اطالعات موجود در صورتهای مالی بر اسهاس
استانداردهای پذیرفته شده حسابداری گزارش شده است و دارای درجهی کافی از عینیت و وفاداری مهیباشهند .آیهین اخهالق
حرفهای برای حرفه حسابرسی فراهم کننده استانداردهای عمومی رفتار ایدهآل و قوانین اجرایی رفتاری خاص مهیباشهد .ایهن
آیین از چهار بخش تشکیل میشود ،که عباتند از ( )0اصول )1( ،قواعد رفتاری )9( ،تفسیر قواعد رفتاری و ( )1اخالق حاکم.
اصول در بر گیرنده آیین رفتار حرفهای برای حرفه حسابرسی ،به اصطالح فلسفی استانداردهای ایدهآل رفتهار اخالقهی اهههار
میشوند .قواعد رفتاری حداقل استانداردهای رفتار اخالقی هستند که به عنوان قواعد خاص بیان میگردند .همه ایهن قهوانین
الزماالجرا میباشند  .تفسیر قواعد رفتاری به عنوان تالشی برای بیان مفهوم واقعی و مصداق حالیالی با تکیه بر پیش فرض ها
و قواعد است .اصول آیین اخالق حرفهای دارای ابعادی است که در راستای حفظ منافع عمومی باید به آنها عمل کرد .در ادامه
به توضیح این اصول پرداخته شده است.
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شایستگی :شایستگی به عنوان یکی از اصول اخالقی به این موضوع اشاره می کند که حسابرسان باید هنگام انجام خدمات
حسابرسی از مهارت ها ،دانش و تخصص الزم استفاده کنند و از استانداردهای بهین المللهی حرفههای بهرای بهبهود و توسهعه
مهارتها و کیفیت خدمات حسابرسی و اثربخشی آنها پیروی کنند (رحاهل .)1107 ،اصل شایستگی به کارفرمایان و صاحبکاران
این اطمینان را میدهد که آنها از خدمات حرفهای کارآمدی برخوردار میشوند زیرا تالش حسابرس براساس استانداردهای فنی
و حرفهای مرتبط انجام میگیرد.
صداقت و عینیت :این اصل اشاره به درستکاری ،بیطرفی و پرهیز از جانبداری حسابرس هنگام ارزیابی اطالعات گهزارش
شده دارد .حذف تعصب ،سازش و ارزیابی ناعادالنه اطالعات که در اثر نفوذ صاحبکار بر قضاوت حسابرس اتفاق می افتد نتیجه
دارا بودن اصل صداقت و عینیت میباشد (دیگابریل و دنالی .)1109 ،حسابرس با رعایت اصل صهداقت و عینیهت ،اطالعهات
مبهم و گمراه کننده را گزارش می کند و از طریق افزایش شفافیت صورتهای مالی ،تضاد منافع را کاهش میدهد.
حق الزحمه مشروط :حق الزحمه مشروط شکلی از دریافت حق الزحمه است که در آن حق الزحمه ای به حساب صاحبکار
منظور نمی شود؛ مگر اینکه نتیجه خاصی حاصل شده باشد و یا اینکه حق الزحمه ای که صاحبکار باید پرداخت کند به نتهایج
خدمات ارائه شده از طرف موسسه بستگی داشته باشد .یک حسابرس در عمل نباید برای حقالزحمه مشروط هرگونه خهدمات
حرفهای را انجام دهد زیرا اینگونه فشارهای حق الزحمه حسابرسی باعث کاهش کیفیهت خهدمات حسابرسهی و نالهض اصهل
شایستگی می شود(بردسلی ،السیال و عمر.)1108 ،
حق تبلیغات :همچنین یک حسابرس در عمل از تبلیغات و یا اشکال دیگری از درخواست به شیوهای نادرست ،گمراه کننده
یا فریبنده ،درخواست با استفاده از زور ،تندروی یا رفتار آزار دهنده منع شده است .تبلیغ خدمات ،دستاوردها یا نشریات ممکهن
است به پیروی از منافع شخصی به گونه ای باشد که نالض اصل رفتار و آداب حرفه ای را پدید آورد.
حق کمیسیون :حق کمیسیون وجه پرداختی به یک حسابرس برای ارجاع کار به یک حسابرس حرفهای دیگر است .ممکن
است یک حسابرس در عمل برای دریافت کار مبلغی را به حسابرس دیگر پرداخت کند تا بخشی یا تمام یک کار حسابرسی را
به او ارجاع د هد .پرداخت حق کمیسیون برای ارجاع کار به دیگری در آیین رفتار حرفهای ممنوع است زیرا ایهن عمهل بهرای
اصل صداقت و عینیت یک تهدید محسوب می شود.
استقالل حسابرس :حسابرس باید از صاحبکار حسابرسی مستالل باشد به طوری که نظر حسابرسی تحت تاثیر هیچ گونهه
ارتباطی بین آنها قرار نگیرد .انتظار می رود حسابرسان مستالل نظر حرفهای بی طرفانه و صادقانه در مورد اطالعهات گهزارش
شده در صورتهای مالی را به ذینفعان صاحبکار ارائه دهند (ساتون .)0667 ،استالالل حسابرس به دو صورت استالالل بهاطنی و
استالالل هاهری بیان می شود .منظور از استالالل باطنی یا استالالل رای ،شهرایطی کهه در آن رای حسهابرس در مهورد یهک
موضوع منحصرا بر مبنای قضاوت حرفهای اههار شود .استالالل هاهری به نداشتن رابطه حسابرس با هر شهخص ذیصهالح و
مطلع از اطالعات مربوط به فرایند حسابرسی اشاره دارد .اصل استالالل حسابرس در راستای حفظ منافع عمومی است که عدم
رعایت آن سبب ایجاد تضاد منافع می گردد.
نام موسسه :آخرین اصل و حکم قابل اجرا در آیین اخالق حرفهای اینست که حسابرس مجاز به انجام حرفه تحت نام یک
شرکت گمراه کننده نمیباشد .در آیین اخالق حرفهای به این موضوع اشاره شده است تا زمانی که اسهتانداردهای حرفههای و
صالحیت ها حفظ شده باشد ،عادالنه نیست که از حسن نام موسسه جهت دستیابی به منافع به صورت خودسرانه عمل کنهیم.
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در آیین اخالق حرفه ای ،سوءاستفاده حسابرس از نام موسسه برای دریافت کار حسابرسی ،حق الزحمه یا پهاداش یها ههر نهوع
رفتاری که اصول حرفهای را نالض کند ممنوع است.
نتایج بدست آمده از مطالعات پیشین در این زمینه نشان می دهد با توجه به نالش اخالق حسابرسان در تشهخیص شهیوهههای
حسابداری خالقانه ،میان انتظارات عمومی و واقعیت نالش حسابرسان شکاف برجسته ای وجود دارد.
متر و الحلبی ( )1116نالش مثبتی که حسابرسان میتوانند در محدود کردن حسابداری خالقانهه و اثهر آن بهر قابلیهت اعتمهاد
اطالعات حسابداری ایفا نمایند ،را بررسی و تایید نمودند.
واالدو و ماتیس ( )1101مطالعهای را در خصوص ارتباط بین حاکمیت شرکتی و حسابداری خالق را انجهام دادهانهد .آنهابیهان
میدارد که حاکمیت شرکتی توسط ارتباط بین مدیریت واحد تجاری و هیات مدیره ،سهامداران و وامدهندگان و سههامداران از
جمله کارکنان ،مشتریان ،تامینکنندگان و جامعهای که در آن فعال میباشد ،در نظر گرفته میشود .این مطالعه بینش جالبی را
در خصوص ارتباط با بررسی ایدههای توسعهیافته مربوط قبلی در فرآیند درک ،ارتالاء ،و کشف مجدد این وابستگی ارائه مهی-
دهد .با انجام این مطالعه ،پژوهشگران به استحکام نالش تحلیلگران ادبیات به عنوان یک مترجم اشاره نماید.
مولدایان و آورام ( )1101به بررسی نالش حسابداری خالقانه به عنوان یک روش دستکاری حساب در تضاد با نمهایش ارائهه
منصفانه و اخالق حرفهای حسابداری پرداختند .در این مطالعه ،نویسندگان ،نظرات نویسندگان مختلف را در مورد دو موضهوع
متضاد تاللب و اخالق حرفهای را با حسابداری خالقانه بررسی نمودند .عالوه بر این ،آنها رابطه علی معکوس بهین حسهابداری
خالقانه و اصل ارائهی منصفانه را بیان نمودند .مطالعه نوشتههای نویسندگان دیگر مربوط به حسهاب خهالق در جههت پیهدا
کردن یا توصیه برخی از راهحلها برای این مشکل که بهعنوان تهدیدی برای ارائه عادالنه است ،بررسی شده اسهت .راهحهل
پیشنهادی در این خصوص مربوط به قوانین حسابداری و اخالق حرفه ای حسابداری است .این راهحلها با عملی بودن آنها و
اینکه در عمل بتواند توسط شرکت و دیگر کاربران عالقهمند به کار برده شوند ،توصیف شد.
یاداو ( )1101با هدف تعیین نالش حسابداری خالقانه بر عملکرد شرکت ها ،اطالعات  91نفهر از افهراد فعهال در بخهش مهالی
شرکت ها را جمع آوری کردند و با آزمون تی دو نمونه روابط میان متغیرها را آزمودند .نتایج حاکی است که حسابداری خالقانه
صورت گرفته توسط مدیریت تاثیر منفی بر عملکرد دارد درحالی که حضور مهدیران خهارجی در شهرکت اقهدامات حسهابداری
خالقانه را کاهش می دهد.
قطونه و الالتیش ( )1107به بررسی تاثیر حسابداری خالقانه بر صورت های مالی در میان شرکت های اردن پرداختند .اهمیهت
این مطالعه به دلیل نیاز به شناسایی حسابداری خالقانه و اخالق حرفه ای حسابداران است که در مدیریت سود و هموارسهازی
سود مورد استفاده قرار می گیرد .جمع آوری اطالعات با ابزار پرسشنامه و آزمون تی جهت تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت
و منجر به این نتایج شد که حسابداری خالق و اخالق حسابداری تاثیر مثبت بر صورتهای مالی دارد.
ابوتبر و االریان ( )1108پژوهشی با هدف بررسی شیوه های حسابداری خالقانه بر کیفیت اطالعات در میان بانک های تجاری
انجام دادند .از بین پرسشنامههای منتشر شده در میان کارمندان بانک تنها  %72به آن پاسخ دادند .نتایج بدست آمده براساس
تکنیک رگرسیون خطی نشان داد که شیوه های حسابداری خالق تاثیر منفی بر مهرتبط بهودن اطالعهات ،قابلیهت مالایسهه و
اطمینان پذیری آن وجود دارد.
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حساس یگانه و مالصودی ( )0961در بررسی ارزشهای اخالقی در قضاوت حرفهای حسابرس ،به این نتیجه رسیدند که تهاثیر
آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است .همچنین دریافتند که نالش جنسیت بر قضهاوت حسهابرس
تاثیر معنادار دارد.
سلمان پناه و طالب نیا ( )0961در بررسی تاثیر آیین رفتار حرفهای ،محیط اخالقی شرکت و ویژگیههای فهردی بهر قضهاوت
اخالقی حسابداران دریافتند که آیین رفتار حرفهای مصوب جامعه حسابداران رسمی و محیط اخالقی شرکت ،متغیرهای مهوثر
بر قضاوت اخالقی حسابداران رسمی ایران است و بین ویژگیهای فردی و قضاوت اخالقی حسهابداران رسهمی ههیچ ارتبهاط
معناداری وجود ندارد.
صالحی ( )0962رابطه اخالق حرفهای حسابرس و کیفیت حسابرسی را در بین حسابرسهان عضهو جامعهه حسهابداران رسهمی
بررسی کرد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تعهد حسابرس به یکپارچگی و صداقت ،استالالل حسابرس و بی طرفی
حرفه ای او ،تعهد حسابرس به رفتار حرفه ای در حرفه حسابرسی ،تعهد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفه ای حسابرس بر
کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد .براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیههای این مطالعه بهه صهورت زیهر
تدوین شدهاند:
 .0شایستگی حسابرسان بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر منفی معناداری دارد.
 .1صداقت و عینیت حسابرسان بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر منفی معناداری دارد.
 .9حق الزحمه های مشروط حسابرسان بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر مثبت معناداری دارد.
 .1حق تبلیغات حسابرسان بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر مثبت معناداری دارد.
 .2حق کمیسیون حسابرسان بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر مثبت معناداری دارد.
 .9استالالل حسابرسان بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر منفی معناداری دارد.
 .7نام موسسه بر استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه تاثیر منفی معناداری دارد.
روش شناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر کاربردی و ماهیت روش آن از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری  170نفر از افهراد شهاغل در
موسسات حسابرسی معتمد بورس طباله الف در ایران میباشد .برای انتخاب حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده
شد .که تعداد  091نفر انتخاب گردید و تعداد  082پرسشنامه بین اعضها توزیهع شهد .در انتخهاب اعضها از روش نمونههگیهری
تصادفی ساده استفاده شد .پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش توسهعه داده شهده کهه در بخهش اول بهه جمهعآوری اطالعهات
دموگرافیک مرتبط در مورد پاسخ دهندگان طراحی شده است .این بخش شامل چهار مورد از جمله؛ سن ،جنسیت ،تحصیالت،
و موقعیت .توانایی حسابرسان را برای شناسایی شیوههای حسابداری خالقانه از طریق بخش دوم که متشکل از  12گویه است،
مورد سنجش قرار گرفت .از آنجا که شایستگی یک مساله اخالقی مهم برای حسابرسان محسوب می شود ،بخش سوم شامل
هشت گویه است ،که برای اندازهگیری شایستگی حسابرسان مورد استفاده قرار گرفت .صداقت و عینیت نیز دو قانون اخالقهی
همپوشانی مهم است .بنابراین ،بخش چهارم به اندازهگیری این دو نیاز مهم اخالقی حسابرسان در عمل توسعه داده شد .دیگر
مسائل اخالقی در مورد حسابرسان شاغل در بخش پنجم قرار گرفت .این مسائل حقالزحمه مشهروط ،حهق تبلیغهات ،تعیهین
کمیسیون ،استالالل و بی طرفی و استفاده از نام موسسه هستند .روایی محتوا پرسشنامه توسط شش نفر از حسابرسهان خبهره
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سازمان حسابرسی که دارای تجربه طوالنی بودند بررسی و مورد تایید قرار گرفت .مالدار آلفای کرونباخ به دسهت آمهده بهرای
کلیه متغیرهای پرسشنامه مالدار  1/891میباشد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است .روشهای آماری مختلهف در
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با نرم افزار  SPSSانجام گرفت شد .بر اساس تکنیک رگرسیون خطهی ،مهدل ایهن
مطالعه به شرح زیر است:
در این مدل CADمعرف توانایی استفاده حسابداری خالقانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .متغیرهای مستالل
مدل آماری شامل  COMPشایستگی OBJ ،صداقت و عینیت FEE ،حقالزحمه مشهروط ADV ،تبلیغهات COMM ،حهق
کمیسیون IND ،استالالل  NAME ،نام موسسه می باشند.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه در جدول یک آورده شده است .همهانطور کهه
نتایج نشان می دهد از میان  091نفر پاسخ دهنده پرسشنامه 91 ،نفر بیشتر از  12سال سن دارند 61 .درصد مشارکت کنندگان
مرد هستند .همچنین  20/6درصد از افراد دارای مدرک کارشناسی 12 ،درصد کارشناسی ارشد و  9/0درصد دارای تحصهیالت
دکتری هستند .بررسی سوابق اجرایی پاسخ دهندگان نشان میدهد  90/6درصد مدیر حسابرسی 11 ،درصد سرپرست و 18/0
درصد حسابرس هستند.
جدول  :9آمار توصیفی پاسخ دهندگان
متغیر
سن
جنسیت
سطح تحصیالت

سوابق اجرایی

نوع
کمتر از  92سال
بین  92تا  12سال
بیشتر از  12سال
مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مدیر
سرپرست
حسابرس

017

فراوانی
17
20
91
011
09
89
71
2
20
91
12

درصد
16/9
90/6
98/8
61
01
20/6
12
9/0
90/6
11
18/0
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در جدول شماره دو نتیجه آزمون کولموگراف -اسمیرنوف که به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته آورده میشود .این آزمون
از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی (برازش) 0متغیرهای رتبهای در دو نمونه (مستالل ویا غیر مستالل) و یها ههم
قوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شدهاست بکار میرود.
جدول  :2آزمون کولموگراف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
سطح معناداری

آماره K-S

تفاوت منفی

تفاوت مثبت

انحراف معیار

میانگین

2/253

0/918

-1/018

1/018

1/1811

1/2011

سطح معناداری بدست آمده برای این آزمون کمتر از  1/12میباشد ،بنابراین دادههها نرمالنهد پهس مهیتهوان از آزمهونههای
پارامتری استفاده کرد.
به سبب اینکه در روال آزمون فرضیههای پژوهش ،آزمون رگرسیون انجهام مهیگهردد ،پهیششهرط انجهام رگرسهیون وجهود
همبستگی میباشد که در اینجا برای سنجش همبستگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میگردد:
جدول  :3آزمون همبستگی پیرسون
حسابداری
حسابداری

خالقانه
0

شایستگی

صداقت و

حق الزحمه

حق

حق

عینیت

مشروط

تبلیغات

کمیسیون

استقالل

نام
سازمان

خالقانه
شایستگی
صداقت و عینیت
حق الزحمه
مشروط
حق تبلیغات
حق کمیسیون
استقالل
نام سازمان

-1/008
1/111
-1/180
1/110
1/962
1/111
1/126
1/111
1/291
1/111
-1/926
1/111
1/191
1/071

0
0

1/001
1/111
1/091
1/111

-1/189
1/171

0

1/012
1/190
1/199
1/119
1/181
1/111
1/111
1/111

1/101
1/768
-1/199
1/206
1/196
1/108
1/082
1/111

1/771
1/111
1/721
1/111
1/711
1/111
1/008
1/101

0
1/919
1/111
1/998
1/111
1/127
1/900

0
1/716
1/111
1/960
1/111

0
1/007
1/197

0

با در نظر گرفتن نتایج حاصله مشخص میگردد که بجز نام سازمان ،مابالی متغیرها در سطح خطای  1/10با متغیر حسهابداری
خالقانه همبستگی معنادار دارند و این بیانگر وجود همبستگی بین تمام متغیرهای یاد شده میباشد .همبستگی بین حسابداری
خالقانه با نام شرکت معنادار نمیباشهد ،امها حسهابداری خالقانهه بها مهابالی متغیرهها همبسهتگی معنهاداری دارد .همبسهتگی
حسابداریخالقانه با شایستگی ،صداقت و عینیت منفی و معنادار میباشد که نشان میدههد افهزایش شایسهتگی و صهداقت و
عینیت در شرکتها سبب کاهش معنادار حسابداری خالقانه میشود ،این وضعیت برای همبستگی بین حسهابداری خالقانهه و

Fitness
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استالالل حسابرس نیز برقرار است و همبستگی معنادار و منفی میباشد که نشان میدهد استالالل حسابرسان هر اندازه بیشهتر
باشد بالطبع کنترلهای قویتری نیز دارد و باعث میشود از طریق کاهش تضاد منهافع ،خالقیهت کمتهری در حسهابداری آن
موسسهها اعمال گردد .برای مابالی متغیرها اگر آنها بهصورت انفرادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند متغیرهای حقالزحمه-
ی مشروط ،حق تبلیغات ،حق کمیسیون همبستگی قوی و معناداری دارد و مابالی تاثیر مثبت نخواهند داشت اما این همبستگی
قوی و معنادار بهمفهوم آن است که هر اندازه این متغیرها (حقالزحمهی مشروط ،حالوق تبلیغات ،حقکمیسیون) بزرگتر باشند
به همان نسبت افزایش معنادار در خالقیت در حسابداری وجود خواهد داشت .الزم بهذکر است که این همبستگیها بین دو به
دوی متغیرها محاسبه شده و بدون در نظر گرفتن بالیهی متغیرهاست.
به منظور بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیه های تحالیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است در
جدول چهار نتایج تحلیل رگرسیونی آورده شده است:
جدول  :4تحلیل واریانس رگرسیون
مدل

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

مجموع مجذورات
121/991
119/271
167/111

درجه آزادی
7
901
906

آماره F
12/912

میانگین مجذورات
92/811
1/761

سطح معناداری
1/111

با توجه به مالدار آماره  Fبدست آمده برای مدل آماری پژوهش که در سطح خطای  1/12محاسبه شده است مهی تهوان بیهان
کرد برآورد الگوی آماری بر اساس متغیرهای شایستگی حسابرس ،صداقت و عینیت ،حق الزحمه مشروط ،حق تبلیغهات ،حهق
کمیسیون و استالالل حسابرس با توانایی استفاده از شیوه ههای حسهابداری خالقانهه معنهادار اسهت .در جهدول پهنج ضهرایب
رگرسیونی مربوط به هر متغیر آورده شده است VIF .نشان دهنده میزان تورم واریانس ضرایب مدل در حالت وجود هم خطی
نسبت به حالت نبود هم خطی است.
جدول  :5ضرایب رگرسیون متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب بتا

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معناداری

VIF

شایستگی

-0/111

1/910

298.1-

1/101

926.0

حسابرس
صداقت و عینیت

-1/921

1/006

-1/119

1/119

227.0

حق الزحمه

1/798

1/091

2/890

1/111

210.0

مشروط
حق تبلیغات

1/917

1/018

9/811

1/112

961.0

حق کمیسیون

1/190

1/090

9/667

1/111

121.0

استقالل

-0/211

1/791

-1/672

1/111

670.0

نام موسسه

-1/117

1/179

-1/979

1/716

281.0

عرض از مبدا

-1/066

1/108

-1/282

1/260

-------

2

1/211R

0/197 Durbin-Watson
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نتایج بدست آمده از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که در فرضیه اول شایستگی حسابرسان با ضریب بتا  -0/111و
مالدار آماره تی  -1/298تاثیر منفی و معنادار بر استفاده از شیوه های حسابداری خالقانه دارد .بنهابراین فرضهیه اول پهژوهش
تایید میشود.
نتیجه آزمون تاثیر صداقت و عینیت بر استفاده از شیوه های حسابداری خالقانه نشهان داد کهه صهداقت و عینیهت بها ضهریب
 -1/921دارای تاثیر منفی بر متغیر وابسته پژوهش است .یعنی با افزایش صداقت و عینیهت حسابرسهان ،حسهابداری خالقانهه
کاهش مییابد .با در نظر گرفتن مالدار آماره تی و سطح معناداری این متغیر ،فرضیه دوم تایید میشود.
برطبق مندرجات جدول  9متغیر حق الزحمه های مشروط حسابرسان بها ضهریب  1/798و آمهاره تهی  2/890تهاثیر مثبهت و
معناداری بر استفاده از شیوه های حسابداری خالقانه دارد .بنابراین حقالزحمه های مشروط حسابرس ،حسهابداری خالقانهه را
افزایش میدهد .لذا فرضیه سوم پژوهش تایید میگردد.
با استناد به نتیجه آزمون فرضیه چهارم که در جدول  9آمده است حق تبلیغات حسابرسان دارای تهاثیر مثبهت بهر حسهابداری
خالقانه است .این متغیر دارای سطح احتمال کمتر از  %2سطح خطا پژوهش است .در نتیجه فرضیه چهارم تایید میشود.
نتایج مندرج در جدول  9نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار حق کمیسیون حسابرسان بر استفاده از حسابداری خالقانه است .این
متغیر با ضریب  1/190سبب افزایش حسابداری خالقانه می گردد و با در نظر گرفتن آماری تی آن ( )9/667می توان نتیجهه
گرفت فرضیه پنجم در سطح اطمینان  %62تایید میشود.
نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ششم در این پژوهش نشان میدهد استالالل حسابرسان با ضریب رگرسیونی  -0/211تاثیر
معناداری بر استفاده از حسابداری خالقانه دارد .در نتیجه می توان گفت استالالل و بی طرفی حسابرس بر حسابداری خالقانهه
تاثیر منفی معناداری دارد .در نتیجه فرضیه ششم تایید میشود.
یافتههای حاصل از فرضیه هفتم این پژوهش که در جدول  9آورده شد برای بررسی تاثیر نام موسسه حسابرسی بر حسابداری
خالقانه است .با در نظرگرفتن مالدار آماره تی که  -1/979است می توان نتیجه گرفت ضریب متغیر نهام موسسهه حسابرسهی
معنادار نیست .لذا نام موسسه حسابرسی بر مولفه استفاده از حسابداری خالقانه اهمیت اثرگذاری ندارد .در نتیجه فرضیه هفهتم
رد میشود.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
این پ ژوهش به بررسی و ارزیابی جایگاه حسابداری خالقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر اصهول آیهین اخهالق و رفتهار
حرفهای حسابرسی پرداخت .در این پژوهش بیان شد که نالش جنبههای اصول آیین اخالق حرفهای مهمتر از صهالحیت آنهها
در استفاده از شیوههای حسابداری خالقانه است .در واقع این اخالق حسابرسان است که بستری برای اجرای مناسب دانهش و
تخصص آنها در شناسایی و بهرهگیری از شیوههای فریب و دستکاری اطالعهات حسهابداری فهراهم مهیکنهد .نتهایج تحلیهل
رگرسیونی مدل پژوهش نشان داد که شایستگی حسابرس تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر حسابداری خالقانهه دارد .سهری و
سوسانتو ( )1108شایستگی حسابرس را عامل افزایش کیفیت حسابرسی سیستمهای اطالعاتی شناسایی کردند .دومین مولفهه
اخالق حسابرس ،یعنی صداقت و عینیت بر حسابداری خالقانه تاثیر مثبت معناداری دارد .بدین مفهوم که با وجهود صهداقت و
عینیت در حسابرس اعمال نمودن حسابداری خالقانه به حداقل خواهد رسید و این نتیجه با مطالعه مک لنان و پهارک ()1109
همسو است .حق الزحمه های مشروط حسابرسان بر حسابداری خالقانه تاثیر مثبت معناداری دارد .ایهن انتظهار وجهود دارد کهه
001
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حقالزحمه ای که میزان آن مبتنی و موکول به حاصل یک معامله یا نتیجهای معین از خدمات انجام شده توسط موسسه باشد
سبب کاربرد شیوه های خالقانه در حسابداری گردد .نتیجه فرضیه چهارم نشان داد که حق تبلیغات سهبب افهزایش اسهتفاده از
حسابداری خالقانه میگردد .تبلیغاتی که موجب ایجاد انتظارات دور از واقع ،تمجید از خود بدون استناد به مدارک قابل اثبهات
باشد فرصت انجام حسابداری خالقانه توسط تهیهکنندگان اطالعات مالی را فراهم میآورد .نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه
پنجم نشان داد که حق کمیسیون تاثیر مثبت معناداری بر حسابداری خالقانهه دارد .یعنهی متغیهر حهق کمیسهیون حسهابداری
خالقانه را افزایش می دهد .در سازمانی که قبول وجه در قبال معرفی محصوالت و یا خدمات دیگران به صاحب کار باشهد بها
آیین نامه رفتار حرفهای در تضاد است و چنین عملی احتمال بروز حسابداری خالقانه را افزایش میدههد .اسهتالالل حسهابرس
تاثیر منفی بر متغیر حسابداری خالقانه در فرضیه ششم این پژوهش دارد .استالالل حسابرس می تواند خطر منافع شخصی یها
خطر تهدید را از طریق عدم جانبداری یا کم کاری یا جهت گیری در اههار نظر نسبت به صورت های مالی صاحبکار کهاهش
دهد .یافته های بدست آمده از فرضیه هفتم پژوهش نشان داد کهه نهام موسسهه حسهابرس تهاثیر بها اهمیهت و معنهاداری بهر
حسابداری خالقانه ندارد .شهرت و اعتبار موسسه حسابرسی در استفاده از حسابداری خالقانه بهرای حسابرسهان حهائز اهمیهت
نیست لذا با قاطعیت نمیتوان اذهان داشت که در شرکتهای معتبر حسابرسی امکان بروز رفتار انعطهافیافتهه در شهیوهههای
حسابداری توسط حسابرس وجود ندارد .به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج پهژوهش و کمهک بهه روشهن شهدن اهمیهت
حسابداری خالقانه در سازمان ها و موسسات حسابداری و حسابرسی به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود بهه موضهوعات زیهر
توجه نمایند:
 .0تاثیر حسابداری خالقانه بر اثربخشی سازمانی
 .1تاثیر حسابداری خالقانه بر عملکرد حسابداران (حسابرسان) در بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 .9شناخت تاثیر اختیارات و سیاستهای حسابداری بر اعمال حسابداری خالقانه
منابع
 بیرجندی ،حمید ،خدامی پور ،احمد ،پورحیدری ،امید ،)0968( ،بررسی تأثیر اخالق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس،
حسابداری مدیریت ،دوره  ،01شماره  ،11صفحه .19-02
 حساس یگانه ،یحیی ،مالصودی ،امید ،)0961( ،ارزشهای اخالقی در قضاوت حرفه ای حسابرس ،فصلنامه اخالق در علوم و
فناوری ،دوره  ،9شماره  ،0صفحات .71-99
 سلمان پناه ،نجمه ،طالب نیا ،قدرت اله ،)0961( ،بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخالقی حسابداران رسمی ایران،
حسابداری مدیریت ،دوره  ،9شماره ( 9پیاپی  ،)08صص .69-87
 صالحی ،تابنده ،)0962( ،رابطه اخالق حرفه ای حسابرس و کیفیت حسابرس ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ،دوره ،00
شماره  ،9صص .89-77
 گرد ،عزیز ،ناصری ،مونا ،)0967( ،مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس ،چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی
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