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چكیده
عدم ثبت بدهی مالياتی توسط شركت ها از جمله مشکالتی است كه سازمان امور مالياتی با آن مواجه است 
در این ميان نقش حسابرسان در مواجهه با عدم ثبت بدهی مربوطه می تواند مهم باشد. اینکه چه عواملی بر 
آنها تاثير می گذارد تا در برابر خواسته های صاحب كار قضاوت مطلوب و مناسبی نشان دهند، هميشه مورد 
اصول  )اخالق،  معنوی  فردی سرمایه  ابعاد  مقاله  این  اساس،  بر همين  است.  بوده  رشته  این  بحث محققين 
اخالقی، ارزش های شخصی و فرهنگ( را به عنوان عوامل تاثيرگذار بر قضاوت حسابرسان پيشنهاد و آزمون 
نمود. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپيرمن و تحليل رگرسيون 
چند متغيره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد كه مباحث مرتبط با معنویات می تواند به 
تعدیل قضاوت حسابرسان مستقل در مواردی همانند برخورد با عدم ثبت بدهی مالياتی در شركت های مورد 

بيانجامد. حسابرسی 
واژه های کلیدی: بدهی مالياتی، سرمایه معنوی، قضاوت حسابرسان مستقل

nseyedhossein2@yahoo.com )1. دكتری حسابداری و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر )نویسنده مسئول
2. دانشجوی دكتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر
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1- مقدمه
فعل و انفعال بازار سرمایه نياز به تجزیه و تحليل متمركز و دقيق حسابرسان دارد. حسابرسان نيز همانند یک 
قاضی در دادگاه باید به وظایفشان عمل كنند )ماتز و شارف، 1961؛ جنينگ و همکاران، 1991(. حسابرسان 
باید مستقل و بی طرف باشند، چرا كه این استقالل آن ها را قادر می سازد تا تجزیه و تحليل واقعی تری 
از اتفاقات مالی به سرمایه گذاران و بستانکاران دولت و سایر ذینفعان ارائه دهند و داده های غير واقعی در 

صورت های مالی حسابرسی را نشان داده و گزارش كنند )رضایی، 2002(. 
در مقابل، امرار معاش حسابرسان از طریق دریافت هزینه  حسابرسی از مشتریان  تأمين می شود )ماتز و 
شارف، 1961؛ پونمون و گابارت، 1993؛ اینون و همکاران، 1997(. به همين دليل گلدمن و بارلی )1974( 
عنوان  به  آن ها  اما  است،  پنهان  مشتری-حسابرس  بين  رابطه   در  استقالل  ماهيت  كه  می كنند  اظهار 
اشخاص ثالث )پانی و ركرز، 1988؛ بونر، 1990؛ گال، 1991( باید نظرات خود را بر اساس استدالل رفتار 
اخالقی و منافع گروه های مختلف از جمله مشتری، مدیریت شركت، وام دهندگان، بستانکاران و عموم 
متعادل كنند. به نظر مي رسد اظهار نظرشان با وجود این رابطه  پنهان كمي دشوار باشد )پونمون و گابارت، 

1994; حنيفا و هودایب، 2007; حساس یگانه، 1389(.
عهده  بر  را  قضاوت  وظيفه   حسابرسان  كه  كرده اند  تأیيد  موجود  دیدگاه های  فوق،  مباحث  اساس  بر 
دارند. از این رو، این مسئوليت تحت تأثير برخی عوامل قرار می گيرد. این دیدگاه ها نشان می دهند كه 
اصول اخالقی، اخالقيات، ارزش های فردی و فرهنگ در قلب یک شركت تعبيه شده اند. بنابراین، طبق 
نامشهود  به عنوان سرمایه ای  را  باید آن  مدل ساختار سرمایه  فکری جدید اسماعيل )2005(، شركت ها 
تلقی كنند. مدل های جدید سرمایه ی فکری نشان می دهد كه همه  سرمایه ها در سرمایه  معنوی، هم به 
افراد و هم به سازمان ها اختصاص داده شده است. عوامل فردی و سازمانی دو عاملی هستند كه بر رفتار 
اخالقی در سازمان  تأثير گذاشته و تبدیل به یک مبحث تحقيقاتی برای حسابرسان مالی و نویسندگان 
حسابداری شده اند )تروینو و همکاران، 1998(. محققانی مانند تروینو )1986(، فرل و همکاران )1989( و 
لئو و همکاران )2000( نيز، ادعا می كنند كه استدالل اخالقی و ارزش های فردی، ویژگی هایی شخصی  و 
پاداش ها و قوانين در یک شركت، بخش فرعی از عوامل سازمانی هستند كه رفتار اخالقی را تحت  تأثير 

قرار می دهند.
این پژوهش به تأثير عوامل معنوی فردی، مانند: اصول اخالق، اخالقيات )اشکانسای و همکاران، 2006؛ 
تروینو و یانگ بالد، 1990(، فرهنگ و ارزش ها بر نظر حسابرسان مستقل می پردازد. طبق تفاسير محققانی 
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مانند اجيبولوسو، سرمایه  معنوی، "افراد را قادر می سازد تا بتوانند فراتر از آن چه را كه در محدوده  ادراک 
حواس پنج گانه است، ببينيد. همچنين، به آن ها بينش   عميق تری نسبت به جهان غير مادی می دهد" 
)اجيبولوسو، 2004، ص 24(. بنابراین، افراد معنوی، بيش از موفقيت شخصی، پول و قدرت، به كار ارزش 

می دهند.  بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به پرسش زیر است:
y  سرمایه  معنوی )جنبه  فردی( چه تأثيری بر نظر حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي مالياتي

دارد؟
بخش بعدی این مطالعه به بررسی اثر ابعاد سرمایه  معنوی بر اظهار نظر حسابرسان می پردازد. مباحث 
متفاوتي در مورد  تأثير مباني سرمایه  فکري، از جمله سرمایه معنوي مطرح شده است اما این دیدگاه؛ یعني 
شناسایي عوامل تأثيرگذار بر اظهار نظر حسابرس مستقل در زمينه  عدم ثبت بدهي مالياتي كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
به همين منظور، محققان این مقاله در پی بررسی این موضوع بوده اند كه واقعًا حسابرس در مواجهه با 

مشکالت اخالقي، همانند عدم ثبت بدهي مالياتي چطور واكنش نشان مي دهد ؟
2- پیشینه  تحقیق

نظریه پردازان حسابداری و حسابرسی در مورد رابطه  بين اجزای سرمایه  معنوی و استقالل حسابرس بحث 
آشکانسای  و  ویندزور  مثال،  عنوان  به  ارائه می نمایند.  زمينه  این  در  را  متناقضی  یافته های  اما  می كنند، 
)1995( اثر توسعه  استدالل اخالقی بر استقالل حسابرس را مورد بررسی قرار دادند. نتيجه  مطالعه  آن ها 
نشان داد كه رابطه ای بين این دو متغير وجود دارد. به همين ترتيب، سوئينی و رابرتز )1997( گزارش كردند 
كه سطح استدالل اخالقی شناختی، رفتار حسابرسان مستقل را تحت  تأثير قرار می دهد، و توجه حسابرسان 
به مسائل مشتری، تحت  تأثير جّو اخالقی یک شركت حسابرسی قرار می گيرد. پونمون )1990( اثر توسعه 
استدالل اخالقی بر تصميم گيری حسابرسان را مورد بررسی قرار داد و همان سه سطح مذكور در تئوری 
كولبرگ )پيش عرف، متعارف، و پس عرف( را بيان كرد. با این حال، كوشينگ )1990( معتقد بود كه رشد 
اخالقی مقوله ای جداست و باید در مدل جامع تری برای تصميم گيری استفاده شود. او همچنين پيشنهاد 
كرد كه پونمون )1990( می تواند مدل خود را با استفاده از متغيرهای اقتصادی و با هدف تصميم گيری 

گسترش دهد.
مهارت های حسابداری حرفه ای برای مقابله با رفتارهای مختلف افراد و سازمان ها الزم هستند، چرا كه 
اشاره كردند كه حسابرسان  به منافع متضاد منجر شوند. پونمون و گابارت )1994(  این روابط می توانند 
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حرفه ای باید از قوانين حرفه ای پيروی كنند تا در مواقع دادخواهی مورد حمایت شركت ها و سازمان هایشان 
نقيض  و  ضد  شخصی  منافع  از  حرفه ای  نقش  كه  كردند  اظهار  همچنين  نویسندگان  این  گيرند.  قرار 

مشتریان، سازمان ها، و یا مدیران متفاوت است.
رفتار غير اخالقی حسابرسان در رسوایی انرون، شهرت بسياری از شركت های حسابرسی را خدشه دار 
كرده است )دوینگ و راسل، 2004؛ كارسلو و همکاران، 2005(. عبداهلل و صوفيان )2009( در بررسی های 
خود درباره رابطه  بين سرمایه فکری و حسابرسی داخلی، اشاره كردند كه شکست انرون در نتيجه  رفتار 
غيراخالقی افراد و عدم صداقت آن ها بوده است. آن ها همچنين تأكيد كردند كه بخشی از این مسائل، با 

سرمایه  انسانی و معنوی حسابرسان داخلِی درگير  این رسوایی مرتبط بوده است.
  افزون بر این، نياز به یک حسابرس مستقل، از نياز به انصاف و عدالت  سرچشمه می گيرد )موتزاند 
منافع  با درنظر گرفتن  مالی شركت،  اطالعات  واقع بينانه   انتشار  با تضمين  و شارف، 1961(. حسابرسان 
عمومی، مسئول حفظ تعادل عالقه  ذینفعان مختلف هستند )گلدمن و بارلو، 1974؛ فدراسيون بين المللی 
حسابداران، 2005(. استدالل اخالقی، اخالق، فرهنگ و ارزش های فردی، از جمله عواملی هستند كه بر 

قضاوت منصفانه حسابرسان  مؤثر است. 
رویایی و همکاران )1391( در مطالعه خود رابطه بين رهبری مورد اعتماد و فرهنگ سازمانی اخالق 
محور با رفتارهای كاهنده كيفيت حسابرسی را مورد آزمون قرار دادند. آنها بيان كردند كه كيفيت حسابرسی 
تحت تاثير فرهنگ سازمانی اخالق محور است و فرهنگ سازمانی اخالق محور به سبک رهبری موسسات 

حسابرسی برمی گردد.
حساس یگانه و مقصودی )1390( اقدام به بررسی تاثير ارزشهای اخالقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان 
پرداخته اند. جامعه آماری آنان كاركنان سازمان حسابرسی و حسابرسان عضو جامعه بوده است. آنان دریافته 
اند كه آیين رفتار حرفه ای و همچنين نوع جنسيت حسابرسان می تواند بر قضاوت حرفه ای آنان تاثيرگذار 

باشد. آنها اعالم نموده اند كه در بررسی انجام شده زنان قضاوت با كيفيت تری نسبت به مردان دارند.
ایران، عواملی را كه می تواند بر تصميم گيری  انجام شده در  مدرس و رفيعی )2011( در تنها مطالعه 
ایران  حسابداری  دانشجویان  از  مطالعه  مورد  افراد  كرده اند.  بررسی  باشد،  تأثيرگذار  حسابداران   اخالقی 
انتخاب شدند. روش های كّمی در این مطالعه استفاده شد. آن ها دریافتند كه جنسيت، تحصيالت، سابقه  كار 
و آشنایی با آیين رفتار حرفه اي می تواند بر تصميم-گيری اخالقی تأثير بگذارد. مطالعات گذشته در رابطه با 
مسائل اخالقی و اخالق نشان داد كه این عوامل با نظر حسابرسان مستقل مرتبط هستند. در بخش بعدی، 
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تأثير فرهنگ بر حسابرسان مستقل مورد بحث قرار می گيرد.

گری و منسون )2005( در موافقت با فلينت )1988( اعالم كردند كه نقش حسابرس، نظارت و پاسخ گویی 
ارزش ها، و فرهنگ، نقش  مانند اخالق،  این نقش، ویژگی های فردی،  انجام مؤثر  به منظور  امن است. 
ابزاری در توانایی تصميم گيری حسابرسان دارند )رست و منسون، 2005؛ كاراكار و همکاران، 2009(. كولپن 
و تروسل )2005( درباره  ورشکستگی انرون در سال 2001 به این نتيجه رسيدند كه این ورشکستگی، در 
تصميمات  است.  بوده  تخلفات  برای مخفی  كردن  انرون  مدیریت  و  مؤسسه  حسابرسی  بين  تبانی  نتيجه 
انرون و دیگر ذینفعان می شد )كوپلن و تروسل،  نابودی سهامداران  انرون، باعث  غيراخالقی حسابرسان 

 .)2005
راتکه )2008( نقش اخالق در حسابداری حرفه ای و تأثير آن بر روی گروهی از مشتریان را مورد بررسی 
با  ایفا كرده است  برای حسابداران حرفه ای، پزشکان، و وكال  را كه اخالق  نقشی  او همچنين  داد.  قرار 
مطالعه  در  شركت كنندگان  به عنوان  را  حرفه ای  وكيل  و  پزشک،  حسابدار،  پانصد  كرد.  مقایسه  یکدیگر 
انتخاب كرد و با استفاده از آیين رفتار حرفه اي مربوط به زمينه های كاریشان، آن ها را مورد ارزیابی قرار 
داد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد كه حسابداران با نقش اخالق در كار خود مخالف بودند. عالوه بر این، 
متخصصان پزشکی برای اخالق نقش حداقلی در نظر گرفتند، در حالی كه بسياری از وكال با  تأثير اخالق 

بر شغل خود موافق بودند.
از سوی دیگر، لمپ )1992( تأثير آیين رفتار حرفه اي بر مدل تصميم گيری اخالقی حسابرسان را مورد 
بررسی قرار داد و گزارش كرد كه این آیين به عنوان یک انگيزه برای پيروی حسابرسان از رفتار اخالقی، در 
مقابل  اشتباهاتی همانند مشکالت مالياتی كافی نيست. در مقابل، پونمون )1988، 1990، 1992، 1995( و 
پونمون و گليزر )1990( تأثير تئوری استدالل اخالقی شناختی بر جنبه  اخالقی قضاوت حسابرس را بررسی 
كرده اند. پونمون و گليزر )1990( پيشنهاد نمودند كه دامنه  تجربه و فرهنگ اخالقی در شركت ها همراه با 
استدالل اخالقی به رفتار اخالقی می تواند به ارائه مرتبط باشد. به موازات آنها استاوا )2006( معتقد بود كه 

پایه و اساس حسابداری مالی و حسابرسی بر قوانين سنتی استوار است.
تهيه  پذیرفته شده    حسابداري  براساس اصول كلي  مالي كه  به صورت هاي  نظرات حسابرسان نسبت 
بر اساس تحقيق  ارائه مي گردند. حال  استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسي تدوین و  بر مبناي  شده اند، 
به نوع فرهنگ در هر كشوري، متغّير و  با توجه  اشاره مي تواند  كوپرسویت )2010(، استانداردهاي مورد 
متفاوت باشد، زیرا اخالق و فرهنگ هر حسابرس، بر روش هاي حسابرسي مورد استفاده و تغيير عملي شان 
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در جهت قضاوت نسبت به صورت هاي مالي تأثير می گذارد. باید اذعان داشت، تحت استانداردهای مشابه، 
فرهنگ های مختلف در ميان كشورها بر تفسير و عملکرد حسابرسان تأثير می گذارند. 

آرنولد و همکاران )2006( تأثير فرهنگ ملّی رعایت آیين رفتار حرفه اي حسابداران اروپایی را بررسی 
كردند. مشابه مطالعات دیگر، آرنولد نيز از نظریه  ابعاد فرهنگی هافستد)1980( برای بررسی  انجام رفتار 
اخالقی فرهنگ-محور در كشورهای مختلف استفاده كرد. افرادی كه در این مطالعه شركت كردند از هشت 
كشور اروپایی بودند. آنها گزارش كردند كه رابطه ای بين فرهنگ یک كشور و عملکرد اخالقی آن وجود 
دارد. حسابداران از هشت كشور مختلف ایده های متفاوتی در رابطه با     فعاليت های اخالقی داشتند كه 
مي توانست بر تغيير آن ها از استاندارد تأثير بگذارد. همچنين، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه برخی 

از این تفاوت ها با مفاهيم فردگرایی و مردانگی در مقوله های هافستد همراه هستند. 
ایاالت متحده و مصر پرداختند.  بيکان و همکاران )2008( به مطالعه فرایند تصميم گيری اخالقی در 
را بررسی  رابطه  بين تصميم گيری اخالقی و فرهنگ ملّی در محيط كسب و كار  این مطالعه، آن ها  در 
داده  قرار  مطالعه  مورد  را  قدرت ها  فاصله   و  تفاوت  و  جمع  گرایی  مقابل  در  فردگرایی  همچنين،  كردند. 
مطالعه   با  آنها  كردند.  بررسی  را  اخالقی  رفتار  با  ملی  فرهنگ  رابطه  چگونگی  هافستد،  تعریف  طبق  و 
شركت كنندگان امریکایی به این نتيجه دست یافتند كه در هنگام استفاده از معيارهای اخالقی بر اساس 
عدالت، منفعت، نسبيت و خودخواهی، پاسخ دهندگان امریکایی عمومًا فردگرا بوده و با فاصله  قدرتی كمتر، 
با  و  بوده  جمع گرا  مصری،  شركت كنندگان  كه  حالی  در  داشتند،  بيشتری  غيراخالقی  تصميم گيری های 
فاصله قدرت بيشتر، تصميم گيری های اخالقی داشته اند. آن ها همچنين دریافتند كه هر دو گروه از شركت 
كنندگان مصری و آمریکایی، بر عدالت، منفعت گرایی و نسبی گرایی در پيش بينی مقاصد خود تکيه می كنند 
تا رفتار اخالقی تری داشته باشند، ولی آمریکایی ها زمانی كه مقاصد رفتاری همتایانشان مورد بررسی قرار 

می گيرد، خودخواهی و منافع شخصی را جایگزین عدالت می كنند.
كاراكار و همکاران )2009( از مدل تحقيقی پيشنهاد شده توسط شافر و همکاران )2001( پيروی كردند. 
این مدل،  تأثير ارزش فردی بر تصميم گيری اخالقی گروهی از متخصصان حسابرسی از پاكستان و تركيه 
را مورد بررسی قرار داده بود. آن ها، بر مبنای این مدل، تأثير ارزش های حسابرس و استرس مشتری بر 
گزارشات صورت های مالی را مطالعه كردند. یک مقياس یازده نقطه ای به عنوان ابزار، مورد استفاده قرار 
گرفت و تصميمات اخالقی و غيراخالقی در محدوده  بين 0-10 رتبه بندی شدند. آن ها دریافتند كه ميانگين 
حساسيت اخالقی برای هر دو كشور یکسان بوده است. به عالوه، این محققان دریافتند كه تغييرات قابل 
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تصميم گيری  آن ها،  توصيف  است. طبق  داشته  وجود  پاكستان  و  تركيه  در  ارزش ها  اجزای  بين  توجهی 

اخالقی و رفتار، تحت تأثير آگاهی از قدرت اخالقی قرار می گيرند.
3- سرمایه  معنوی و قضاوت حسابرسان مستقل

اسماعيل )2005( معتقد بود كه سرمایه  فکری )IC( باید دوباره تعریف شود و تعریف دیگری همراه با 
یک مدل جدید برای آن ارائه داد. تفاوت بين مدل اسماعيل )2005( و مدل های قبلی، گنجاندن سرمایه 
 IC به عنوان جزئی از سرمایه  فکری است. در این تعریف، سرمایه  معنوی در مركز مدل )SPC( معنوی

واقع شده است و با دیگر اجزای آن در ارتباط است.
IC شكل )1(- سرمایه معنوی در مدل

سرمایه انسانی

سرمایه معنوی

سرمایه ارتباطیسرمایه ساختاری

منبع: اسماعيل )2005(  

اسماعيل )2005( اظهار داشت كه سرمایه  معنوی از اخالق، قابليت اطمينان، صداقت، عدالت، حقيقت، 
تضمين،  قدرت،  جسارت،  خود،  به  احترام  الهام،  ارزش،  همچنين،  و  فضيلت  و  محبت  نفس،  به  اعتماد 
همکاری، بردباری، آرمان، عشق و شور و كار گروهی تشکيل شده است. نویسنده در ادامه اشاره كرد كه 
این عناصر معنوی می توانند بر افراد و در نتيجه عملکرد یک شركت تأثير بگذارند. در ميان عناصر معنوی، 
برخی عوامل مؤثر، مانند اخالق، اصول اخالقی، ارزش ها و فرهنگ وجود دارند توسط حسابرسان و محققان 
حسابداری مانند فالک و همکاران )1999(، اشکانسای و همکاران )2006(، های و همکاران )2001(، و 

دوئينگ و همکاران )2004( مورد توجه قرار گرفته اند. 
اگرچه مطالعاتی بر روی رابطه  بين سرمایه  معنوی و سطح چند وجهی )سطح سازمانی و فردی( توسعه 
انجام شده است )دنت و همکاران، 2005؛ همکاران، ميدل بروكز و نافيو، 2007(، اما در  این مطالعات، 
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به رابطه بين سرمایه  معنوی و حسابرسان مستقل توجه چندانی نشده است. برای تأكيد دوباره بر اهميت 
آن، وارمينگ-راسموسن و ویندزور )2003: 79( اظهار داشتند كه "توانایی حسابرس برای ارائه  یک نظر 
مستقل عادالنه برای اداره  امور شركت ها مهم است". سوال اصلی این است كه چگونه معنویت، هماهنگ 
و منسجم در محيط كار معنا شده و منابع مورد نياز برای محدود كردن عواقب آن فراهم و اجرای آن ممکن 
شود )پولی و همکاران، 2005(. شواهد نشان می دهد كه ساز و كارهای كنترلی مختلفی در ادبيات بررسی 
شده است، اما مطالعات كمی درباره  به رسميت شناختن معنویت در محل كار انجام شده و برای اجرای آن 
نيز، از منابع محدود و كمياب استفاده شده است )پولی و همکاران، 2005(. با توجه به تعریف SPC، محققان 
 )SpCi( این تحقيق پيشنهاد داده اند كه سرمایه  معنوي تحت مدل جدیدي به دو جزء سرمایه  معنوي فردي
و سرمایه  معنوي سازماني )SpCo( قابل تقسيم است. اگرچه ما اثر این دو سرمایه را در ميان مؤسسات 

حسابرسی ایران مورد بررسی قرار دادیم، اما نمی توان آن را در یک مقاله توضيح داد. 
4- چارچوب نظری و فرضیات 

دليل اصلی برای انتخاب چهار بعد از  ابعاد مختلف سرمایه  معنوی برای این پژوهش این است كه این 
عناصر در مطالعات قبلی حسابرسی و حسابداری نيز، مورد توجه قرار گرفته اند. در انطباق با مدل اشکانسای 
)1989(، اعتقاد بر این است كه استدالل اخالقی بر حسابرسان مستقل تأثير می گذارد و در ذهن ناخودآگاه 
آنها تعبيه شده است. استدالل اخالقی و باور فردی یک حسابرس در هنگام مواجهه وی با فشار مشتریان 
و معضالت اخالقی بسيار تأثيرگذار خواهد بود. به پيروی از اشکانسای، دانشمندان دیگر در این زمينه مانند 
عبدالمحمدی و بيکر )2006(، وارمينگ-راسموسن و ویندزور )2003(، فالک و همکارانش )1999(، سوئينی 
و رابرتز )1997(، تسویی و گال )1996( و ویندزور و اشکانسای )1995(، بر این باورند كه استدالل اخالقی، 
اخالق، فرهنگ و ارزش ها، جنبه های فردی حسابداران رسمی هستند و می توانند بر قضاوت حسابرسان 
تأثير بگذارند. عالوه بر این، انگيزه  دیگر برای انتخاب این متغيرهای خاص در ميان چندین متغير جنبه 
فردی سرمایه معنوی این است كه تئوری های مناسب می توانند رابطه  بين جنبه فردی سرمایه معنوی و 
حسابرسی مستقل را تحت پوشش قرار دهند. این مقاله،  دو نظریه  رشد اخالقی كولبرگ )1976( و نظریه  
ابعاد فرهنگی هافستد را در نظر داشته  كه قویًا رابطه ها را پشتيباني مي كنند و این امکان را به محققان 
این تحقيق می دهند كه بتوانند چارچوب نظری و فرضيات تحقيق را با پشتوانه -ای عملي و تئوریک مطرح 

نمایند. 
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شكل )2(- ارتباط میان جنبه فردی سرمایه معنوی و قضاوت حسابرسان

جنبه فردي سرمایه معنوي:
اخالق، اصول اخالقی، 

ارزش های شخصی و فرهنگ

قضاوت حسابرسان مستقل در 
مواجهه با عدم ثبت بدهي

منبع: برگرفته از تحقيق

با مروری بر نظریات، این مطالعه به بررسی اثر سرمایه  معنوی بر ویژگی های حسابرسان در وضعيت 
این است: اول  بنابراین فرضيه  پرداخته است.  پيچيده  تصميم گيری های 

H1: جنبه  فردي سرمایه  معنوي بر قضاوت حسابرسان مستقل، در مواجهه با عدم ثبت بدهي مالياتي 
تأثير معني داري مي گذارد.  شركت هاي مورد حسابرسي 

بر اساس بررسی ادبيات، چهار بعد از ابعاد سرمایه  معنوی در فرضيه های زیر مورد بررسی قرار گرفتند.
 استدالل اخالقی

توسعه  استدالل اخالقی پيشنهاد شده توسط كولبرگ )1976( و رست )1986( درباره  "چارچوب شناختی 
اساسی تصميم گيری های فردی در زمينه معضل اخالقی" توضيح می دهد )سوئينی و رابرتز، 1997: 338(. 
سطوح استدالل اخالقی شامل سطوح پيش عرف، متعارف و پس عرف می باشد. برخی از محققان اقدام به 
بررسی اثر استدالل اخالقی بر نظر حسابرسان مستقل كرده اند. بنابراین، فرضيه  فرعي اول تشکيل شده 

است:
فرضيه H1a: استدالل اخالقي، تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت 

بدهي مالياتي  شركت هاي مورد حسابرسي مي گذارد.
اخالق

با توجه به فرهنگ لغت كمبریج، معنای اخالق "سيستمی از قوانين پذیرفته شده در مورد درست و غلط 
بودن رفتار است". در انطباق با تعریف باال، در هر حرفه ای قوانينی وجود دارد كه افراد باید از وجود آن 
آگاه باشند. مشابه حرفه های دیگر، حسابرسان هم یک آیين رفتار حرفه اي دارند كه در ایران توسط جامعه  
حسابداران رسمی وضع شده است. رفتار اخالقی بخشی از كار حسابرسان است و حسابرسان باید تصميمات 
اخالقی خود را بر اساس این قوانين اتخاذ كنند. برای مثال، سوئينی و رابرتز )1997: 702( در مصاحبه  خود 
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با شركای حسابرسی پيشنهاد دادند كه "حسابرسان باید برای داشتن اقتصاد كارامد و كسب و كار خوب 
در اخالق حرفه ای خود تعادل ایجاد كنند." بنابراین، بر اساس مفهوم سرمایه  معنوی، این فرضيه در نظر 

گرفته شده كه:
H1b: اخالقيات تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي مالياتي 

مي گذارند.  حسابرسي  مورد  شركتهاي 
 فرهنگ

فرهنگ همه  جنبه های زندگی حرفه ای و شخصی افراد را تحت تأثير قرار می دهد، اما مردم اغلب از نحوه 
اثرگذاری آن بی اطالع هستند )كوپرسویت، 2010(. تعاریف متعددی از فرهنگ وجود دارد، اما تعریف زیر 
در راستای هدف این مطالعه است. "فرهنگ مجموعه ای از واكنش های احتمالی شهروندان با یک برنامه  
قضاوت  بر  می تواند  فرهنگ حسابرسان  تفاوت  نتيجه  در  )هافستد، 1991: 112(،  ذهنی مشترک است" 
آن ها  تأثير بگذارد )آرنولد و همکاران، 2006؛ كوپرسویت، 2010؛ تسویی، 1996(. دليل اصلی این تأثير آن 
است كه ماهيت حسابرسی نقش مهمی در فرهنگ حسابرس و اظهارنظر حسابرس در مورد استانداردهای 
حسابرسی عمومی پذیرفته شده)GAAS(  دارد. در این وضعيت، به نظر می رسد كه مجموعه قوانين مطلقی 
وجود ندارد و در نتيجه حسابرسان باید به رویکرد هر حسابرس با شک و تردید حرفه ای بنگرند )كوپرسویت، 
2010(. عالوه بر این، برخی از محققان معتقدند كه فرهنگ، نقش منحصر به فردی در یکپارچگی حرفه ای 
حسابدار در حين انجام كار حسابرسی و قضاوت ایفا می كند )بلکای و پيکور، 1991؛ كاراكار و همکاران، 
2009(. از این رو، انتظار می رود این مطالعه به بررسی ابعاد فرهنگی مربوط به حرفه  حسابرسی بپردازد و 

این فرضيه را مورد مطالعه قرار دهد كه:
با عدم ثبت بدهي مالياتي  تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه  H1c:  فرهنگ 

مي گذارد.  حسابرسي  مورد  شركت هاي 
ارزش های شخصی

اگرچه تعاریف متعددی از ارزش های شخصی وجود دارد، اما برخی از ویژگی های ارزش در ميان نویسندگان 
متداول تر  هستند. به عنوان مثال، "ارزش )الف( مجموعه ای از مفهوم ها و یا باورها است، )ب( به رفتارها و 
یا اهداف مطلوب اشاره دارد، )ج( از شرایط خاص فراتر می رود، )د( به انتخاب و یا ارزیابی رفتارها و وقایع 

كمک می كند و )ه(  ترتيب اهميت خاصی را دنبال می كند" )آنيانا و نيکو، 2007: 289(.
ویلسون و همکاران )1998( در مشاهدات خود اشاره كردند كه تنها مطالعات اندكی به تأثير ارزش های 
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تصميم گيری  پيرامون  مطالعات  تازگی  به  حال،  این  با  پرداخته اند.  حسابرسی  و  حسابداری  در  شخصی 
اخالقی در حوزه  حسابداری تأكيد كرده اند كه دانشمندان با انگيزه به مطالعه  رابطه  بين ارزش های شخصی 
و قضاوت های اخالقی بپردازند )كاراكار و همکاران، 2009(. از  آن جایی كه این مطالعه به دنبال بررسی اثر 

ارزش های شخصی بر نظر حسابرسان است، فرض شد كه:
H1d: ارزش هاي شخصي تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي 

مالياتي شركت هاي مورد حسابرسي مي گذارند. 
5- تئوري پشتیباني کننده 

همان طوري كه در مباحث قبل اشاره شد، جهت ارائه فرضيات علمي و صحيح، پژوهش حاضر از پشتوانه  
تئوریک برخوردار است و بر مبناي دو تئوري مناسب، رابطه بين متغيرها را در فرضيات مطرح نموده است. 
این نظریه ها عبارتند از: 1- نظریه رشد اخالقي 2- نظریه فرهنگ. مباحث زیر تنها خالصه اي از این دو 

نظریه است تا خوانندگان این مقاله با آن آشنایي مقدماتي كسب كنند. 
نظریه  رشد اخالقی

در مطالعه  حاضر مشخص شده است كه نظریه  رشد اخالقی كولبرگ به اصول اخالقی و اخالقيات در 
سرمایه  معنوی فردی مرتبط است. كولبرگ )1976( اعالم كرد كه نظریۀ او، یک فرمت گسترده تر از دیدگاه 
پياژه است. وی در مورد نقش فرایند شناختی در تصميم گيری اخالقی تحقيق می كرد. فرایندهای اخالقی 
شناختی، یکی از دالیلی است كه افراد از انتخاب اخالقی فردی خود دفاع می كنند )ویندزور و اشکانسای، 
1995(. كولبرگ بر "مسائل اخالقی اصلی" متمركز شده و نشان داده است كه تجربه  آموزش و زندگی 
می تواند از طریق یک سلسله مراحل باعث بهبود قضاوت اخالقی شود )رست و همکاران، 1999؛ سات، 
2010(. نظریه  كولبرگ بر اساس روانشناسی اخالقی بوده و او به سه سطح از رشد اخالقی اشاره كرد. "مدل 
مبتنی بر عدالت" كولبرگ )1969( از سه مرحله  پيش عرف، متعارف و پس عرف تشکيل می شود )فيشر و 

سویينی، 1998( )جدول 1(. هر یک از سه سطح شامل دو مرحله است:
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جدول )1(- شش مرحله  رشد اخالقی کولبرگ

انگيزه  اخالقیمرحلهتعریف اخالقسطح

اخالقيات خود محورپيش عرف
1
2

اطاعت، اجتناب از 
مجازات، منافع شخصی، 

افزایش پاداش

گروه اجتماعیمتعارف
3
4

ارتباط بين فردی خوب،
زندگی مطابق انتظارات،

پایبندی به قوانين 
و اخالق/حفظ نظم 

اجتماعی

اصول اخالقی جهانیپس عرف
5
6

قرارداد اجتماعی و حقوق 
افراد

اصول اخالقی كه خود 
انتخاب می كنند

منبع: یافته های تحقيق
نظریه  ابعاد فرهنگی هافستد

هافستد )1980( یک چارچوب روشمند برای ارزیابی و شناسایی فرهنگ ملل پيشنهاد كرده است. نظریه  
هافستد به عنوان تئوری ابعاد فرهنگی شناخته شده بود. او به جمع آوری و بررسی داده ها پرداخت تا به 
درک درستی از هنجارها و فرهنگ های جهان برسد. او با استفاده از ابزار نظرسنجی ماشين كسب و كار 
بين المللی )آی بی ام(، به توسعه مدل گسترده تری پرداخت كه می توا نست تفاوت بين مردم را با توجه 
به شش هنجار زیر طبقه بندی كند: )1( فاصله قدرت، )2( جمع گرایي )در مقابل فردیت (، )3( دوري از 
ابهام )4( مردگرایي در مقابل زن گرایي )5( سوء گيري بلندمدت در مقابل كوتاه مدت و )6( نرمش )در مقابل 
محدودیت(. در این تحقيق از پرسشنامه هافستد استفاده گردید زیرا او در سواالتش همه جنبه های با اهميت 
در كار حسابرسی همانند تيم گرایی، جنسيت، دوری از ابهام را در نظر گرفته بود. محققان ایرانی همانند 
رویایی و همکاران )1391( و حساس یگانه و مقصودی )1390( در تحقيقشان اشاره نمودند كه فرهنگ 
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سازمانی و رهبری موسسه می نواند تاثير زیادی در كاهش اشتباهات اخالقی داشته باشد همچنين جنسيت 
حسابرسان بر كيفيت گزارش حسابرسی تاثير گذار است به همين دليل این تحقيق تنها سه جنبه اشاره شده 

از ابعاد فرهنگی هافستد را در پرسشنامه خود لحاظ نموده است .
6- روش تحقیق

تجزیه و تحليل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد كّمی و جمع آوری داده ها نيز، از طریق پرسشنامه 
)اطالعات اوليه( بوده است. شركت كنندگان از ميان 861 مدیر، كارمند و حسابرس كه حق امضای گزارش 
حسابرسی را داشته اند، انتخاب شده اند. شركت كنندگان باید حداقل شش سال تجربه داشته باشند. تعداد 
كل شركت های خصوصی تا تاریخ بررسي 259 مؤسسه بود كه از ميان آنها 239 شركت در تهران و 20 

شركت دیگر در سایر استان ها واقع شده بود. 
 .IACPA( جمعيت مدیران را در شركت های خصوصی، در تهران 801 و در استان های دیگر 60 نفر
2013( تشکيل مي داده است. پرسشنامه براي همه پاسخ دهندگان فرستاده شد. پرسشنامه  به كار گرفته شده 
در این مطالعه به دو بخش اصلی زیر تقسيم می شود: بخش اول پرسشنامه در واقع، پوشش دهنده  متغير 
وابسته و اظهارنظر حسابرس مستقل و بخش دوم پرسشنامه، در مورد متغير مستقل و جنبه  فردي سرمایه  
معنوي استدالل، )استدالل اخالقي، اخالقيات، فرهنگ و ارزش هاي شخصي( بوده است. در ادامه هر كدام 

از این دو بخش به تفصيل تشریح  شده  است.
سناریوهای مرتبط با قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهی مالیاتی

به منظور بررسی اظهار نظر حسابرسان، مسئله  اصلی، معضل اخالقی در مورد ماليات و عدم ثبت آن توسط 
شركت مورد حسابرسي بود. زیرا بنا به توصيه  اندیشمنداني هم چون كوشينگ )1990(، ویندزور و اشکانسای 
)1995( و ویندزور و وارمينگ-راسموسن )2009(، درباره  حسابرسان باید موضوعي استفاده شود كه باعث 
ایجاد تضاد بين منافع مدیریت، سهامداران، دولت و سایر ذینفعان و هم چنين خود حسابرس گردد. موضوع 
مورد اشاره، باید بر صورت هاي مالي تأثير ویژه ای  داشته باشد، به گونه اي كه كيفيت اطالعات را مخدوش 

سازد. 
همچنين  و  حسابرسي  و  حسابداري  رشته   بزرگان  و  اندیشمندان  مشورت  با  تحقيق  این  در  بنابراین، 
تحقيقات گذشته همانند ویندسور )1995(، پرسشنامه  مرتبط تهيه شده و استقالل حسابرسان، ميزان اهميت 
سرمایه  معنوي در ميان آن ها در برابر فشار مدیریت صاحبکار، در قالب داستان هاي كوتاه با سه فاكتوِر 
اندازه گيري تکرار شونده در همه حالت ها مورد بررسي قرار گرفت. داستان طراحي شده در مورد یک بدهي 
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خاص و یا اهميت ثبت نشده بود كه توسط حسابرس )كه فرضًا خود پاسخ دهنده به پرسشنامه حسابرس بود( 
كشف شده بود. بدهي، مربوط به ماليات متحمل شده اي بود كه در سال قبل اتفاق افتاده و تا سال جاري نه 
ثبت شده و نه پرداخت صورت گرفته بود. از پاسخ دهندگان خواسته شده بود كه فرض كنند حسابرس یک 
شركت  هستند و در حين حسابرسي فهميده اند كه شركت 12/5 درصد از مبلغ بدهي مالياتي متعلق را ثبت 
نکرده و به مدیریت شركت این موضوع را اعالم نمایند. مدیریت شركت نيز، با وجود با اهميت بودن مبلغ 

از حسابرس خواسته كه این مبلغ را نادیده بگيرد. 
برای بررسي واكنش حسابرس در برابر فشار مدیریت صاحبکار نسبت به داستان مطرح شده، 8 حالت 
از:  این معيارها عبارت بودند  اندازه گيري كه در همه  حاالت تکرار گردید، مطرح شد.  با سه معيار  كوتاه 
1( مناقصه حسابرسي )آري یا خير( 2( ميزان حق الزحمه حسابرسي )كم یا زیاد( 3( وضعيت مالي مشتري 

)خوب یا بد(. 
به عنوان نمونه، در حالت اول با توجه به داستان اصلي به این صورت بيان شد كه: 1( مناقصه براي 
باشد؛ 3( شركت مورد حسابرسي در  زیادي  باشد؛ 2( حق الزحمه حسابرسي مبلغ  حسابرسي وجود داشته 

به عنوان یک حسابرس چه اظهارنظري خواهيد كرد؟  باشد. شما  وضعيت مالي مناسبي قرار داشته 
سه معيار فوق براي همه حالت ها تکرار شده و پاسخ دهنده باید به همه  آن ها اظهارنظر مناسب از دیدگاه 
خود ارائه مي كرد. در واقع، هدف معضل فرضي ایجاد شده، این بود كه حسابرس در شرایط توافق یا عدم 
توافق با پيشنهاد مدیریت مبني بر عدم در نظر گرفتن موضوع، چه قضاوتي خواهد كرد و آیا قدرت اقتصادي 

و چانه زني مدیریت صاحبکار بر اظهارنظر حسابرس تأثير مي گذارد یا خير؟
سواالت جنبه فردي سرمایه ی معنوي

اولين بخش،  تقسيم می كند.  فرعی  پنج قسمت  به  را  آن  و  تعيين  را  فردی  معنوی  دوم، سرمایه   بخش 
DIT است. بخش دوم،  از طریق آزمون  از سه سناریو به منظور تعيين سطح استدالل اخالقی  متشکل 
سواالت مربوط به اخالق است كه از طریق پرسشنامه  شخصيتی حسابداران رسمی )CPACQ( اندازه گيری 
شد. در واقع )CPACQ( شامل 29مورد مهم از آیين رفتار حرفه ای بود كه حسابرسان ملزم به رعایت 
آن در كار هستند. این موارد كه به عنوان مثال شامل اعمال قضاوت حرفه ای، قابليت اعتماد، سرپرستی 
مناسب، اعمال قضاوتهای اخالقی، حسن نيت، بی طرفی، رفتار جسورانه داشتن، در خدمت منافع عموم، و 

غيره بودن، دیدگاه حسابرسان را نسبت به آیين رفتار حرفه ای مورد بررسی قرار داد.
در بخش سوم، از تست های فرهنگی هافستد برای تعيين اثرات فرهنگ استفاده شد. در بخش آخر هم از 
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پرسش نامه  ارزش روكج )RVS( برای سنجش ارزش های فردی استفاده شد.

روایی و پایایی پرسشنامه
با كمک  پرسشنامه  از طراحی  منظور پس  این  به  است.  استفاده شده  روایی محتوایی  از  بررسی  این  در 
پرسشنامه های پژوهشهای پيشيين جهت اطمينان و بررسی بيشتر توسط اساتيد دانشگاه كه با تجربه در كار 
حسابرسی مورد تحليل  قرار گرفت و پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه توسط 30 نفر حسابدار رسمی 
به طور تصادفی تکميل گردید. سپس آلفای كرونباخ 30 پرسشنامه تکميل شده اندازه گيری شد، 86% بود 

كه نشان دهنده اعتبار باالی پرسشنامه است.
7- تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحليل داده ها فرایندی چند مرحله ای است كه در آن داده ها با استفاده از ابزار در نمونه ها )جامعه( 
ارائه می كنند كه  این داده ها، خالصه ای طبقه بندی شده و در نهایت پردازش شده  جمع آوری شده اند.  
می تواند در آزمایش فرضيه، تجزیه و تحليل و بررسی ارتباط داده ها استفاده شود )خاكی، 2007(. برای 
بر  اثر جنبه فردی سرمایه معنوی  بررسی  به منظور  داده  این مطالعه خاص، روش های تجزیه و تحليل 
نظرات حسابرسان مستقل استفاده شدند. از نرم افزار SPSS برای تحليل داده ها استفاده شد. آمار استنباطی 
همبستگی و رگرسيون خطی نيز به كار گرفته شدند. جهت كّمی سازی، پرسشنامه بر مبنای طيف ليکرت 

طراحی گردید. 
بررسی همبستگی و رگرسیون بین ابعاد جنبه فردی سرمایه معنوی و قضاوت حسابرسان مستقل

در این بخش، آزمون های آماری انجام شده و فرضيه ها توضيح داده می شوند. بخش اول، شامل روابط 
متغيرها و بخش دوم، شامل تجزیه و تحليل رگرسيون برای بررسی فرضيه های مطالعه و تفسير نتایج است.

نتایج آزمون ارائه شده در جدول 2 نشان داده است كه سطح معنی داری محاسبه شده كمتر از 5% است 
)سطح معنی داری كمتر از 0.05%(. این بدان معنی است كه ابعاد جنبه فردی سرمایه معنوی  با قضاوت 
حسابرسان مستقل رابطه ی معنی داری دارد. این واقعيت كه همبستگی بين متغيرها  و جهت تغيير در این 
متغيرها  مثبت بود، نشان می دهد كه افزایش سطح استدالل اخالقی، اخالق، فرهنگ و سطح ارزش های 

شخصی، قضاوت حسابرسان مستقل را جهت اظهارنظر مناسب بهبود می بخشد.
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جدول )2(- همبستگی بین اجزای سرمایه معنوي و قضاوت حسابرسان مستقل

متغيرها
استدالل 
اخالقی

اخالق
ارزش های 

شخصی
فرهنگ

جنبه فردي 
سرمایه معنوي

قضاوت 
حسابرسان مستقل

استدالل 
اخالقی

1/000

1/000**0/756اخالق

ارزش های 
شخصی

0/742**0/887**1/000

1/000*0/529*0/539**0/663فرهنگ

جنبه فردي 
سرمایه معنوي

0/997**0/765**0/751**0/696**1/000

قضاوت 
حسابرسان 

مستقل مواجهه 
با عدم ثبت 

ماليات

0/876**0/778**0/780**0/638**0/877**1/000

* و ** به معنی آن است كه همبستگی به ترتيب در سطح 0.05 و 0.01 معنی دار است.
به منظور بررسي تأثير جنبه  فردي سرمایه  معنوي بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت 
ماليات و فشار مدیریت صاحبکار بر آن ها، از تجزیه و تحليل رگرسيون استفاده شد. تجزیه و تحليل انجام 
شده نشان داد كه جنبه  فردي سرمایه  معنوي بر قضاوت حسابرسان مستقل تأثيرگذار بوده است. تجزیه و 

تحليل هر كدام از فرضيات با استفاده از رگرسيون در ادامه ارائه  شده است: 
 فرضیه  اصلي: جنبه فردي سرمایه معنوي بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي 

مالياتي تأثير معني  داري مي گذارد. 
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جدول )3(- نتایچ رگرسیون جنبه فردي سرمایه معنوي

کوواریانس

سطح معناداری t کوواریانس استاندارد کوواریانس غیر استاندارد متغیرها

Beta B

0/000 38/052 1/680
 ثابت 

 )Constant(

0/000 37/038 0/901 0/136
جنبه فردي 
سرمایه معنوي

خالصه مدل

0/811 )R2( تعيين  ضریب 

0/811 )Adjusted R2  ( شده  تعدیل  تعيين  ضریب 

1372/3)0/000(  F آماره
منبع: یافته های تحقيق

 ،)F=1372.3. p<0.05( به طور قابل توجهی معنادار است F با توجه به جدول 3، نتيجه نشان داد كه آماره
برابر  تعدیل   R2مدل بگذارد.  تاثير  مستقل  حسابرسان  قضاوت  بر  می تواند  متغير  این  كه  مفهوم  این  به 
0.811 است؛ این بدان معنی است كه 81.1 درصد از تغييرات متغير وابسته )قضاوت حسابرسان( توسط 
متغير مستقل مدل تبيين و پيش بينی شد. همانطور كه انتظار می رفت، جنبه فردی سرمایه معنوی تأثير قابل 
توجهی بر قضاوت حسابرسان مستقل داشت  )ضریب=0.901، ارزش P= 0.000(. می توان این طور تفسير 
كرد كه معنویت فردی باال در ميان حسابرسان، باعث بهبود نظر آن ها راجع به صورت های مالی می شود. 

بنابراین، فرضيه ی H1 پذیرفته شد.
هدف از این بخش، بررسی اثر ابعاد فردی سرمایه معنوی مثل استدالل اخالقی، اخالق و فرهنگ و 
ارزش های شخصی بر قضاوت حسابرسان مستقل است. فرضيه ها و رگرسيون مورد بررسی به شرح زیر 
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می باشد:
H1a: استدالل اخالقي، تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي 

مورد حسابرسي مي گذارد.  مالياتي شركت هاي 
H1b: اخالقيات، تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي مالياتي 

شركت هاي مورد حسابرسي مي گذارد. 
مالياتي  ثبت بدهي  با عدم  بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه  تأثير معني داري  H1c: فرهنگ، 

مي گذارد.  حسابرسي  مورد  شركت هاي 
H1d: ارزش هاي شخصي، تأثير معني داري بر قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت بدهي 

مالياتي شركت هاي مورد حسابرسي مي گذارند. 

0 1 2 3 4ReIAO Maral asoning Ethics Culture PersonalVahueβ β β β β= + + + + +∈

جدول )4(- نتایچ رگرسیون اجزای جنبه فردي سرمایه معنوی

كوواریانس

كوواریانس متغيرها
غير استاندارد

كوواریانس 
استاندارد

t
 سطح 

معناداری
    Collinearity▄Statistics

BBتلورانسVIF

)Constant(-5/5730/00

0/0230/57518/3050/0000/4102/439استدالل اخالقی

0/6530/1794/1960/0000/2224/503اخالق

0/5180/2054/712.0160/2144/676ارزش های شخصی

0/0760/0672/4290/0000/5261/901فرهنگ

0/4102/439

خالصه مدل

0/872ضریب تعيين
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ضریب تعيين 
تعدیل شده

0/870

F▄0/000( 538/460آماره(

N=321                       پيش بينی  كننده ها: استدالل اخالقی، اخالق، ارزش شخصی فرهنگ
متغير وابسته: قضاوت حسابرسان مستقل در مواجهه با عدم ثبت ماليات  

  **▄are▄significant▄at▄P▄<▄0.05 

منبع: یافته های تحقيق

در جدول )4( عامل تورم واریانس )VIF( و نوسانات ارزش هم خطي چندگانه مورد بررسي قرار گرفت و 
نتایج رگرسيون  ارائه شده  است. عامل تورم  متغير )VIF( كمتر از 10 است و نوسانات متغيرها بيش از 

10% است )نتر و همکاران، 2003(.
است  معنی دار  توجهی  قابل  طور  به   F آمار  كه  داد  نشان  متغيره  چند  رگرسيون   نتيجه  
قضاوت  بر  می توانند  پيش بينی  متغير  چهار  كه  می دهد  نشان  خود  این  كه   ،)F=538.460. P <0.05(
حسابرسان مستقل تأثير بگذارند. ميزان R2 = 0.870 تعدیل نشان داد كه متغيرها در مدل، 87 درصد از 

می دهند. توضيح  را  مستقل  حسابرسان  قضاوت  تغييرات 
اخالقيات   ،)0.000p=ارزش  ،0.575 )ضریب=  اخالقی  استدالل  مستقل،  متغيرهای  به   عطف 
)ضریب= 0.179، ارزش=0.000p(،  ارزش فردی )ضریب= 0.205، ارزش=0.000p(، فرهنگ )ضریب= 
0.067، ارزش=0.000p(، همه تأثير معنی داری بر قضاوت حسابرسان مستقل دارند. ضرایب همچنين نشان 
می دهند كه استدالل اخالقی با ضریب 0.575 اثر بيشتری بر قضاوت حسابرسان مستقل دارد، در حالی 
كه سایر متغيرها، مانند ارزش های فردی، اخالق و فرهنگ تأثير كمتری بر قضاوت حسابرسان مستقل  
قضاوت  بر  توجهی  قابل  ميزان  به  معنوی   سرمایه  فردی  ابعاد  می رفت،  انتظار  كه  همان طور  داشته اند. 
حسابرسان مستقل تأثير می گذارند و این نشان می دهد كه كيفيت باالی سرمایه  معنوی در ميان حسابرسان 
در موسسات حسابرسی باعث بهبود نظر آن ها می شود. از این رو، می توان به این نتيجه  دست یافت كه 

فرضيه های تحقيق پذیرفته شده اند.
8- بحث و گفتگو در مورد ابعاد فردی سرمایه معنوی  

اگرچه هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر جنبه  فردي سرمایه  معنوي بر قضاوت حسابرسان مستقل در 
مواجهه با عدم ثبت بدهي مالياتي بود، اما برخی از نتایج مهم دیگر نيز، از فرضيه ها به دست آمده است. 
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درک این یافته ها نيز به افزایش دانش دانشمندانی كه می خواهند به بهبود وضعيت حسابرسان در جنبه 
فردی سرمایه معنوی و عوامل مرتبط با آن بپردازند، كمک می كند. بنابراین الزم است در این بخش به 

صورت جزء به جزء مورد بررسي قرار گيرد.
اولین مبحث، اثر استدالل اخالقی  بر قضاوت حسابرسان مستقل 

اشکانسای،  و  )ویندزور  بود   )DIT( آزمون  مستقل،  نظر حسابرسان  بر  اخالقی  استدالل  اثر  بررسی  ابزار 
1995(. یافته های این مطالعه نشان می دهد كه استدالل اخالقی بر نظر حسابرسان مستقل ایرانی تأثير 
می گذارد. به همين ترتيب، دانشمنداِن حسابداری و حسابرسی به طور تجربی نشان دادند كه بهبود استدالل 
اخالقی بر قضاوت حسابرسان در صورت های مالی تأثير می گذارد. این مطالعه، مانند مطالعات دیگر نشان 
سطح  به  بستگی  ایرانی،  حسابرسان  ميان  در  اخالقی  معضل  یک  بستر  در  فردی  تصميم گيری  كه  داد 
استدالل اخالقی )پيش عرف، متعارف و پس عرف( )سویينی و رابرتز، 1997؛ فالک و همکاران، 1999؛ لئو 

و همکاران، 2000؛ ولنتاین و فليشمن، 2002؛ راتکه، 2008؛ مدرس و رفيعی، 2011( آن ها دارد.
در مقایسه با مطالعات دیگر محققان مانند ویندزور و اشکانسای )1995( و ویندزور و وارمينگ-راسموسن 
)2009(، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند كه حسابرسان با پایبندی بيشتر به اصول اخالقی، به 
احتمال زیاد در برابر فشار مدیریت در وضعيت عدم توافق مقاومت می كنند. این بدان معنی است كه رشد 

سطح اخالق حسابرسان از سطح پایين به سطح باال، اثرات مثبتی بر اظهار نظر آن ها دارد.
دومین مبحث، اثر اخالق بر قضاوت حسابرسان مستقل

در هر حرفه ای قوانينی وجود دارد كه افراد باید آن ها را رعایت كنند. مشابه حرفه های دیگر، حسابرسان 
نيز، یک آیين رفتار حرفه ای دارند كه توسط AICPA وضع شده است. حسابرسان ایران نيز آیين رفتار 
 IACPA حرفه ای خاصی دارند كه توسط سازمان حسابرسی و همکاری جامعه حسابداران رسمي ایران
وضع شده است. یکی از مسئوليت های اصلی IACPA این است كه به معرفی استانداردهای اخالقی برای 
حسابداران حرفه ای بپردازد. برای این منظور، آیين رفتار حرفه ای برای حسابداران در سال 2003 وضع شد. 
در این آیين نامه های وضع شده، اصول اساسی باید توسط حسابداران حرفه ای به منظور دستيابی به اهداف 
حرفه  حسابداری رعایت شود. رفتار اخالقی، بخشی از كار حسابرسان ایران است و آن ها باید تصميمات 

خود را بر اساس این قوانين اتخاذ كنند.
این مطالعه نشان داد كه اخالق، تأثير قابل توجهی بر قضاوت حسابرسان مستقل در مورد موضوع یاد 
شده داشته است. این یافته ها نشان می دهد كه اخالق و یا آیين رفتار حرفه ای، نقش مهمی در قضاوت 
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حسابرسان مستقل دارد. علی رغم اهميت اخالقيات در زمينه های حسابرسی و همچنين مقاالت متعدد در 
این موضوع، تعليمات ناكافی به حسابرسان و حسابداران و عدم وجود اخالقيات در این حرفه قابل توجيه 
الگوهای  با  نيست. رویکرد فعلی این است كه فرض كنيم این تخصص كافی و حساسيت های اخالقی 

مناسب رفتاری پيشگامان می تواند به فراهم آمدن رفتار اخالقی در این حرفه كمک كند. 
نتایج حاصل از این مطالعه در راستای نتایج ارائه شده توسط تسویی و گل )1996(، ولنتاین و فليشمن 
)2002(، وارمينگ-راسموسن و ویندزور )2003( و بوكان )2005( است كه نشان می دهند اخالقيات و آیين 
رفتاری حرفه ای مربوط به آن، بر تصميم گيری حسابرسان در زمان معضل اخالقی تأثير می گذارند. براون 
و همکاران )2007( در مطالعه خود نشان دادند كه آیين رفتار حرفه ای برای حسابرسان حرفه ای مهم است 

و آن ها با توجه به این قوانين در مورد صورت های مالی قضاوت می كنند.
 مبحث سوم، اثر فرهنگ بر قضاوت حسابرسان مستقل

این مطالعه نشان داد كه بين فرهنگ و قضاوت حسابرسان مستقل همبستگی باالیی وجود دارد. بنابراین، 
بين فرهنگ و حرفه  حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. تجزیه و تحليل رگرسيون نيز نشان می دهد كه 

فرهنگ، تأثير قابل توجهی بر قضاوت حسابرسان مستقل دارد.
همانند مطالعات دیگر در حسابرسی، نتایج نشان می دهد كه فرهنگ بر همه  جنبه های زندگی حرفه ای 
فرهنگی  تفاوت های  هستند.  بی اطالع  آن  اثرگذاری  نحوۀ  از  اغلب  مردم  اما  می گذارد،  تأثير  و شخصی 
ماهيت  كه  است  آن  تأثير  این  اصلی  دليل  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  آن ها  قضاوت  می تواند  حسابرسان 
حسابرسی  استانداردهای  مورد  در  حسابرس  اظهارنظر  و  حسابرس  فرهنگ  در  مهمی  نقش  حسابرسی، 
عمومی پذیرفته شده )GAAS( دارد. در این وضعيت، به نظر می رسد كه مجموعه قوانين مطلقی وجود 

باید به رویکرد هر حسابرس با شک و تردید حرفه ای بنگرند.  ندارد و در نتيجه، حسابرسان 
عالوه بر این، اولين گام مفيد برای تنظيم استانداردها، شناسایی صراحت مفروضات فرهنگی درتدوین 
استانداردها است.  پس از آن، استانداردگذاران می توانند این اطالعات را به كسانی بدهند كه مسئول اجرای 
می كنند  كمک  جهانی  استانداردهای  از  مداوم  استفاده  ترویج  به  و  هستند  اجرایی  سطح  در  استانداردها 
در  فردی  به  منحصر  نقش  فرهنگ،  كه  معتقدند  محققان  از  برخی  این،  بر  عالوه   .)2010 )كوپرسویت، 
یکپارچگی انجام كار حسابرسی، توافق یا عدم توافق با مدیریت صاحبکار و قضاوت حرفه ای در مواجهه با 

معضالت اخالقی ایفا می كند )بلکای و پيکور، 1991؛ كاراكار و همکاران، 2009(.
قضاوت در حرفه حسابرسی بسيار مهم است. قضاوت حسابرسان تحت تأثير فرهنگ فردی كه حسابرس 
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در آن رشد می كند، قرار می گيرد )كوپرسویت، 2010(. در حسابرسی، رسيدن به یک نتيجه گيری پس از 
آزمایش و بررسی مدارک، قضاوت نام دارد. یک حسابرس می تواند از شيوه های مختلف به نتيجه برسد. 
برای مثال، می توان به موقعيتی اشاره كرد كه در آن حسابرس بيشتر تمایل به روشی دارد كه در آن با 
كمک نظرات اعضای تيم و كارشناسان تصميم گيری كند. از سوی دیگر، حسابرس دیگری می تواند بيشتر 
تمایل به روشی داشته باشد كه در آن پس از مشورت با دیگر اعضای تيم و كارشناسان، خودش به تنهایی 
از  به نتيجه ای برسد. حسابرسانی كه تفسيرهای مختلفی در مورد هویت و قدرت دارند، به احتمال زیاد 

روش های متفاوتی برای نتيجه گيری استفاده می كنند.
مبحث چهارم، اثر ارزش های شخصی بر قضاوت حسابرسان مستقل

این مطالعه به بررسی اثر ارزش های شخصی )ارزش های نهایی و ابزاری( بر قضاوت حسابرسان مستقل 
پرداخته است. نتایج نشان می دهد كه ارزش های فردی تأثير معنی داری بر قضاوت حسابرسان مستقل دارد. 
بر اساس نتایج آزمون فریدمن، حسابرسان ایران بر این باورند كه برای رسيدن به عناصر باالتر ارزش های 
استقالل  و  منطق  مسئوليت ها،  به  باید  آن ها  زندگی،  در  رستگاری  و  آزادی  خانواده،  امنيت  مانند  مطلق 
خود اهميت دهند. به نظر می رسد كه برخی از مسائل مانند امنيت خانواده و رستگاری، به حفظ استقالل 
و مسئوليت پذیری وابسته است. همان طور كه در بخش اخالق ذكر شد، این عناصر )استقالل، منطق و 
مسئوليت(، به عنوان عوامل مهم در اخالق حرفه ای تأیيد شده اند و حسابرسان باید در روند قضاوت، در مورد 
كيفيت صورت های مالی، این استانداردهای اخالقی را به كار ببرند. یافته ها نشان داد كه تصميم گيری های 
فردی با ارزش های فردی ارتباط دارد. هر چند، مطالعات دیگر به یافته های مختلفی در جواب مخاطبان 
خود در رابطه با ارزش های نهایی و ابزاری دست یافتند. به عنوان مثال، محققانی مانند عبدالمحمدی و 
بيکر )2006( دریافتند كه )1( افرادی كه به "انطباق" تمایل داشتند سطح استدالل اخالقی آنها كاهش 
یافت؛ )2( رابطه مثبتی بين "خود شکوفایی" و )3( استدالل اخالقی وجود داشت. شافر و همکاران )2001( 
تأثير ارزش های فردی بر تصميم گيری اخالق-محور را بررسی كردند. نتایج نشان داد كه ارزش های فردی 
بر دیدگاه اخالقی حسابرسان در مواجهه با معضل اخالقی تأثير نمی گذارد. نتایج هر دو مطالعه در تضاد با 
نتایج این مطالعه قرار می گيرد. یکی از دالیل مهم در این تفاوت ها، مکان های مختلف مطالعات است. این 
نتایج مختلف، نشان داد كه حسابرسان در كشورهای مختلف در طول زندگی، دیدگاه های مختلفی در مورد 

ارزش های فردی دارند و به نظر می رسد كه ارزش ها و اخالق یک فرد به فرهنگ او برمی گردد. 
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9- نتیجه گیری 

سرمایه  معنوی، جزء جدید سرمایه  فکری است. این مطالعه سرمایه  معنوی را به دو زیر مجموعه طبقه بندی 
ابعاد  كرده كه شامل بعد فردی سرمایه ی معنوی)SpCi( و بعد سازمانی سرمایه معنوی )SpCo( است. 
متفاوت جنبه فردی سرمایه معنوی  مثل استدالل اخالقی، اخالق، فرهنگ و ارزش های فردی كه در این 
مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند، با بررسي دقيق مطالعات گذشته حاصل شده و تاكنون كمتر اندیشمندي 
این موارد را تحت عنوان جنبه  فردي سرمایه  معنوي طبقه بندي ننمود. مشابه ادبيات، یافته های این مطالعه 
نيز نشان دادند كه این ابعاد، نظر حسابرسان در وضعيت معضل اخالقی را تحت تأثير قرار می دهند. به عالوه 
این مطالعه نشان داد كه جنبه فردی سرمایه معنوی بر نظر حسابرسان و تعدیل اظهارنظرشان در برخورد با 

مشکالت مالياتي به وجود آمده، تأثيرگذار بوده است. 
نتایج نشان می دهند كه سرمایه معنوی بر بعد فردی قضاوت حسابرسان مستقل در وضعيت تصميم گيری 
پيچيده، تأثير دارد. همان طور كه گفته شد، پاسخ دهندگان در این مطالعه، برای ارائه نظر درباره  صورت های 
مالی با معضل اخالقی مواجه شدند و مجبور به قضاوت در مورد قابليت اطمينان صورت های مالی شدند. 
مدیران  و هم  دولت  تا هم سهام داران، هم  كنند  اظهارنظر  باید  كه چطور  تصميم مي گرفتند  باید  آن ها 

صاحبکار از قضاوت آن ها رضایت داشته باشند. 
نتایج نشان داد كه سرمایه معنوی به خاطر ابعاد متفاوتش، نقش مهمی در حسابرسی ایفا می كند. این 
بدان معنی است كه ویژگی های شخصی حسابرسان از عواملی هستند كه به تصميمات آن ها در مواجهه با 

معضالت اخالقی جهت می دهند.
به طور مشابه، ویندزور و وارمينگ-راسموسن )2009(، ویندزور و اشکانسای )1995( و گادسل )1993( 
استدالل كردند كه روند تصميم گيری حسابرسان پيچيده است و هيچ عاملی نمی تواند راه حلی فوری برای 
آن فراهم كند. معضل اخالقی در عمل، باعث پيچيده تر شدن فرایند تصميم گيری می شود. هشت حالت 
كوتاه مورد استفاده در این مطالعه برای جمع آوری نظر حسابرسان مستقل از اصول )1969( توسعه استدالل 
اخالقی كولبرگ گرفته شد )برگرفته از ویندزور و وارمينگ-راسموسن، 2009(. برای جنبه فردی سرمایه 
معنوی، از دو تئوري پشتيباني كننده استفاده شد. این دو نظریه شامل تئوری رشد اخالقی كولبرگ و نظریه 
فرهنگ هافستد می باشند. این نظریه ها بر روی افراد، مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج نشان داده اند كه 

بين جنبه فردی سرمایه معنوی و قضاوت حسابرسان مستقل رابطه ای وجود دارد.
ماهيت خدماتی كه حسابداران و حسابرسان ارائه می دهند، نياز به سطح باالیی از رفتار و اصول اخالقی 
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به  اعتماد  با  مالی،  صورت های  از  دیگر  كاربران  و  بستانکاران،  سرمایه گذاران،  دولت،  سهام داران،  دارد. 
مالی  صورت های  كه  دارند  انتظار  كاربران  می كنند.  تصميم گيری  شركت ها  ساالنه  مالی  صورت های 
حسابرسان، اطالعات واقعی و قابل اعتمادی را از فعاليت های مالی شركت ها ارائه دهد )علی مدد، 2009(. 
برای ارائۀ اطالعات معتبر، حسابرسان باید بر معضالت اخالقی غلبه كنند و برای اقدام در جهت حفظ منافع 

عمومی تصميمات درستی را اتخاذ كنند.
یافته های این مطالعه، اثر سرمایه معنوی )اصول اخالقی، اخالق، فرهنگ و ارزش های فردی(، به عنوان 
سرمایه  فردی  جنبه  كه  این  بر  مبنی  داده،  نشان  را  مستقل  حسابرسان  نظر  بر  فرد  به  منحصر  بعدی 
معنوی  قضاوت حسابرسان مستقل را تحت تأثير قرار می دهد. یافته های سواالت تحقيق نشان می دهد 
كه حسابرسان باید در مورد نتایج صدور اظهار نظر خود در رابطه با صورت های مالی مراقب باشند، چرا كه 
ویژگی های فردی، مانند سطح استدالل اخالقی و آیين رفتار حرفه اي و اخالقی، بر اظهار نظر حسابرسان 
نظر  از  آن چه  انجام  بين  اخالقی،  انتخاب های  تمام  در   .)2006 یگانه،  )حساس  می گذارند  تأثير  مستقل 
بيان این كه فردی  انجام آن چه كه عواقب بهتری در پی دارد، تردید وجود دارد.  قانون مناسب است و 
دارای فضایل اخالقی بيش از فرد دیگری است، مغرضانه به نظر می آید، اما درست نيست كه فکر كنيم 
رویکرد اخالقی مناسب، تركيبی از فضایل اخالقی و تعصبات است. مشکل این است كه نتایج به دست 
آمده، تعهد به قوانين بی قيد و شرط كه باعث از دست دادن حساسيت نسبت به پيامدهای اجتماعی رفتار 
خوب می شوند- را تضعيف می كند. عالوه بر این، به مردم اجازه می دهد طبق عالقه  خود انتخاب كنند. این 

مفهوم، در اخالق حسابرسی و مقررات اخالقی بسيار مهم است )علی مدد، 2009(.
یکی از جنبه های فردی سرمایه معنوی این بود كه با استفاده از پرسشنامۀ مربوط به آیين، رفتار حرفه اي 
مورد بررسی قرار گرفت، چرا كه این پرسش ها در مورد چگونگی رفتار در شرایط معضل اخالقی طرح شده 
بودند )كمپبل، 2010؛ علی مدد، 2009(. حسابرس باید راستگو، بی طرف، و واقع بين باشد. این ها، فضایل 
اخالقی است. اما زمانی كه نوبت به چکونگی رفتار با توجه به اصول اخالقی می رسد، پای مقررات رفتاری 
مکتوب و یا غيرمکتوب به ميان می آید. در همه  حرفه ها، كارمندان باید از اخالق عمومی پيروی كنند. 
عالوه بر این، مقررات خاصی در هر كاری وجود دارد كه باید رعایت شود. همين قاعده در مورد حسابداران 
نيز صدق می كند، به عنوان مثال آن ها باید از اخالق عمومی پيروی كنند. این مطالعه، بر درک اخالق در 
جنبه فردی سرمایه معنوی برای بهبود كيفيت قضاوت حسابرسان مستقل تأكيد می كند. آن ها در شرایط 
ایجاد شده، واقعًا باید در نظر مي گرفتند كه اگر گزارش مناسب ارائه ندهند و موضوع مربوط به ذینفع مهمي 
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مانند دولت باشد، چه عواقبي در آینده در صورت رسوایي، ایجاد خواهد شد. بعيد نيست رسوایي آن ها، به 
حسن شهرت شان خدشه وارد كند، در حالي كه اگر ذینفع آن ها، سایر گروه ها بودند، ممکن بود این شرایط 

كمتر براي آن ها آزاردهنده باشد.
بنابر مستندات علی مدد )2009(، یک حسابدار حرفه ای، باید در برخورد با دیگران در زمان تصدی خود، 
با حسن نيت و احترام رفتار كند. از قوانين اطاعت كند و از كارهایی كه ممکن است كارش را بی اعتبار 
كنند، اجتناب كند. گروه حسابداران حرفه ای كه خدمات خود را به عموم مردم عرضه می كنند، باید مستقل 
باشند، به ویژه در خدمات اعتماد، یعنی خدماتی كه قابليت اطمينان كاربران از اطالعات مالی را افزایش 
می دهند. استقالل حسابرسان به این معنا نيست كه آن ها استخدام هيچ شركتی نباشند، بلکه استقالل در 
حرفه حسابداری به این معنی است كه شخص نباید توسط قضاوت دیگران، تصميم گيری ها و سفارشات، 
تحت تأثير قرار بگيرد. فدراسيون بين المللی حسابداران )IFAC(، بر خودمختاری و استقالل حسابداران از 
كارفرمایان تأكيد می كند. خودمختاری و استقالل یک حالت ذهنی است كه در آن، فرد، یک موضوع را 
صرفًا بر اساس قضاوت حرفه ای خود تعيين می كند، بدون تأثيرپذیری از عوامل خارجی برای قبول كردن 
چيزی یا مصالحه، چرا كه این عوامل خارجی ممکن است بر صداقت، واقعيت و قطعيت كار حسابرسی 
حرفه ای شركت اثر بگذارند و یا با تحت تأثير قراردادن عضوی از گروه حسابرسی و یا خدمات دیگر، به 

اطمينان و اعتماد دیگران آسيب برسانند.
عالوه بر موارد مطرح شده، یکي از نتایج مهمي كه از بررسي اصول اخالقي حاصل شد و البته در مقاله 
اخالقي  سطح  دسته بندي  به  اقدام  پژوهش  این  محققان  كه  بود  این  رسيد،  خواهد  چاپ  به  جداگانه اي 
حسابرسان در ایران نمودند. نتایج حاصل از این كار نشان داد كه بيشتر حسابرسان ایراني، افرادي متعارف 
هستند؛ یعني سطح دوم اخالقي و در واقع، آن ها به منافع جامعه و خود، هم زمان توجه مي نمایند و سعي 
مشروط  نظر  اظهار  همانند  گزارشی  ارائه  به  تمایل  و  دارند  نگه  راضي  را  ذینفعان  همه   نوعي،  به  دارند 
داشته اند. به نظر مي رسد جامعه  حسابداران رسمي بعد از كم رنگ شدن ماده 272 قانون ماليات مستقيم و 
بحث ایجاد مشاوران مالياتي به سمتي پيش روند كه دولت را هم  درسطح و اندازه دیگر ذینفعان قرار دهند 

و تمایل بيشتري به توافق با مدیران صاحبکار داشته باشند. 
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