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حسابرسان  ایبیمه مسئولیت حرفهبر  موثر  تحلیل سلسله مراتبی مولفه های

 جهت توسعه بستر اصول اخلاقی

 
 انینادر آرش، دکتر یاشرف دیمج، دکتر  *نیخوز یعلی، دکتر گل یعل

 رانیا آبادکتول،یعل، آبادکتولیعل واحد اسلامی، آزاد دانشگاه حسابداري، گروه

 (21/21/89تاریخ پذیرش: ،21/21/89تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 سملامت م تماام   جهمت در مهم  موارد از یکی 1یاحرفه اخلاق تیرعا
 اکثمر در اکثمر کمه مهم  2یاخلما  اصمو .  باشمایمم جامعمه نزد حرفه

 مشاهاه ممی شمود م حسابرسان حسابااران یاحرفه یاخلا   یهاهیانیب
ممی باشما. بمی شم ،    تیمسئول م تیما ع ،4 انصاف ، 3صاا ت شامل

 .است برخوردار بالایی اهمیت از رعایت اخلاق حرفه ای برای حسابرسان
 
 
 

 
زیرا املاً تعااد بالقوه زیان دیاگان ناشی از عملکرد نادرست آن ها نسبت 

حرفه ها بسیار بیشتر می باشا. بطوریکه هزاران سمرمایه  بسیاری از به 
اگان ناشی از کوتاهی حسابااران گذار یا اعتبار دهناه می تواننا زیان دی

رسمی در انجا  مظایفشان باشا. ثانیاً هزینه تنها موضوع مورد توجمه در 
م  5این زمینه نخواها بود. این کوتاهی می توانا حسن شهرت حسابرس

باشا، بمه شمات بمه خطمر که شرط بقا حرفه می، ای آن را جامعه حرفه
 (. 2م  1)بیاناازد 

 

 چکیده
توسعه صنعت بیمه م سیست  حسابااری دم رکن مه   توسعه ا تصادی هر کشوری می باشا م مسئولیت اخلا ی حسابرسان ایجاب زمینه: 

فه تحلیل سلسله مراتبی مولپژمهش حاضر جهت توسعه بستر اصو  اخلا ی به می کنا که میزان ریس  فعالیت هایشان را کاهش دهنا. 
  حسابرسان پرداخته است.  ایبیمه مسئولیت حرفهبر  موثر  های

نفر از اعضای خبره انجمن حسابااران رسمی م مایران  33، آماری پژمهشجامعه پژمهش حاضر در زمره پژمهش های کیفی است. روش: 

با استفاده از  بود. اطلاعاتفا ا رمش نمونه گیری  ارشا بیمه در ایران می باشنا.  از آنجایی که جامعه آماری محامد می باشا، مطالعه حاضر
(، فرآینا SWOTجهت تجزیه م تحلیل داده ها از تکنی  دلفی، ماتریس )مصاحبه م پرسشنامه محقق ساخته جمع آمری شا. در نهایت 

 .( استفاده شاAHPتحلیل سلسله مراتبی )

های فعالان حرفه، در انتقا  ریس  نشان داد که در میان نقاط  وت، مولفه (AHP) نتایج بکارگیری فرآینا تحلیل سلسله مراتبیها: یافته

نیاز جامعه به انواع بیمه های جایا در آیناه، م در  ها، مولفهنا ص م مبه  بودن  وانین م مقررات، در میان فرصت میان نقاط ضعف، مولفه
  ر دارنا.ای در املویت ام   رافرهنگ پائین بیمه ها، مولفهمیان چالش

های فعالان حرفه  انتقا  ریس )نقاط  وت شناسایی شاه جهت توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان با توجه به  گیری: نتیجه

 ،(م جمعیت بالقوه حسابرسان م تشکیلات مابسته های حسابرسی م کاهش ریس  حسابرسی حسابااری م حسابرسی، امکان ارتقای فعالیت
م مبه  بودن  وانین م مقررات کنونی، کیفی بودن مبانی تشخیص خسارت م عا  اجرای کامل استانااردهای حرفه. نا ص نقاط ضعف )

( م چالش ها یامهیبی حسابرسان م توسعه بازار هاگزارشبه  گذارانهیسرمای جایا ، نیاز هامهیب. نیاز جامعه به انواع (، فرصت ها)ای
می بایست  ( گذاران از  وانینمفهو  ریس  حسابرسی برای دستگاه  ضایی م ناآگاهی جامعه م سرمایهفرهنگ پائین بیمه،  نامعلو  بودن )

 .آیازمینه توسعه این نوع بیمه را در کشور فراه  

 

 مسئولیت حرفه ای ، بیمه  اخلاق،کلید واژگان: 

 

 
 

 
 

 Khozain@yahoo.comنویسناۀ مسئو : نشانی الکترمنیکی: 
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ارگان هایی است که می توانا پشتوانه ای اجرایمی  یکی از 6صنعت بیمه
بیممه توانسمته  اینکمه به دلیملجهت توسعه بستر اصو  اخلا ی باشا م 

است به عنوان یکی از ابزارهای لاز  در توسعه مطرح باشا، این توانمایی 
میژه م منحصر به فرد را خواها داشت کمه بمرای اساسمی تمرین منبمع 

. ( 4م3همای مناسمبی فمراه  کنما)شمشتوسعه یعنمی افمراد جامعمه پو
متاسفانه، با توجه به اینکه  صمور م اشمتباه در فعالیمت همای حرفمه ای 

حرفمه  ،به ماسطه ریسم  بالما جزیی جاایی ناپذیر از هر حرفه است م 
، بیممه ممی توانما پوشمش از این  اعاه مسمتثنی نیسمتنیز حسابرسی 

آمرد تما بماین  حسابرسمان بمه مجمود7مناسبی برای مسئولیت حرفه ای
حسابرسمان  8مسیله علامه بر جلوگیری از مخامش شان اعتبمار اخلما ی
 . (7-5زمینه برای جبران خسارت زیان دیاگان نیز فراه  گردد)

کننماگان اهمیت این موضوع مبتنی بر این ما عیمت اسمت کمه اسمتفاده
مختلفی)اع  از سهامااران، اعتباردهناگان، مشتریان، دملمت م بمه طمور 

ایفمای مظایفشمان  حسابرسمان در اسمت از  صمور جامعه( ممکمن کلی
  متحمل زیان شونا. هممچنین این  صور ممکن اسمت حسمن شمهرت

که شرط بقای حرفه است، را  ایشانآنها م همچنین جامعه حرفه اخلا ی 
رمد بیممه بهتمرین ابمزار در به مخاطره اناازد. به همین جهت انتظار می

م می توانا با ارایه بیممه مسمئولیت  ریس  تلقی شودبرخورد با این نوع 
. به حرفه ای گامی موثر در گسترش بستر اخلاق حرفه ای برداشته باشا 

عبارت دیگر، یکی از لواز  م ابزارهای توسمعه صمنعت بیممه، طراحمی م 
ای آن ممی های مورد نیاز جامعه م مزایای پوشمش بیممهارائه انواع بیمه

توانا در امر ممایریت ریسم  ای میحرفه مسئولیت باشا. بنابراین بیمه
 شایانی کنا.  افراد، از جمله حسابرسان، کم  9ایحرفه

هماى سمنگین ناشمز از در آغاز براى جبمران خسمارت 13بیمه مسئولیت
. لمذا ایمن نموع (8)پیشرفت صنایع م گستردگز حرفه م فن ایجاد گردیا

ط هسمتنا. بمازنگری ادبیمات ها بیش از هر چیز با نظریة خطر مرتببیمه
ای دم پژمهش حاکی از آن است که در رابطه با بیممه مسمئولیت حرفمه

ای معتقانا دیاگاه کاملاّ متضاد مجود دارد. مخالفان بیمه مسئولیت حرفه
شود تا اعضای حرفه از مسئولیت خمود شمانه که این نوع بیمه سبب می

یشگیری از خسمارت خالی نموده م هاف اساسی مسئولیت مانی را که پ
-است، نادیاه گرفته م جانب احتیاط را در رمابط اجتماعی در نظمر نممی

معتقانا که ایمن نموع بیممه مخمالف بما نظم   همچنین منتقاانگیرنا. 
مبالاتی انگاری م بیای بوده م مشوق افراد به سهلعمومی م اخلاق حرفه

ای این نموع شود. در مقابل، طرفااران بیمه مسئولیت حرفهمحسوب می
نماینا. آنهما معتقانما کمه بیمه را ابزاری جهت جبران خسارت تلقی می

-همای متفمامت م گسمترش سمرمایهپیشرفت سریع جوامع، ایجاد حرفه

گذاران مختلف سبب شاه است تا اصل جبران خسارات م محامدۀ بیمه 
 (. 9ای گسترش یابا)مسئولیت حرفه

ای در ایمران مطلموب ولیت حرفمهبا این مجود، اگر چه جایگاه بیمه مسئ
همای نبوده اما گسترش بازارهای مالی حاا ل از جنبمه آمماری در سما 

عا  شفافیت ممالی م اطلاعماتی، رماج بی اخلا ی های حرفه ای ، اخیر، 
های مالی م... سبب شاه است تا نیماز بمه بیممه مسمئولیت سوء استفاده

های مالی باردهی صورتای حسابرسان به عنوان یکی از ارکان اعتحرفه

بیش از پیش احساس گردد. بنابراین با توجه به عا  گسترش ایمن نموع 
بیمه نامه در سطح جامعه حسابرسان م همچنین عا  اسمتقبا  شمرکت 

 های مربوط به آن، ضمرمرت دارد تما ممالیهای بیمه از پذیرش ریس 
 (SWOT)همایها م فرصتبر اساس نقاط  وت، ضعف، چالش بهینه 

تامین گردد. بنابراین، هاف  ای حسابرسان در ایرانمه مسئولیت حرفهبی
بیممه مسمئولیت بر  موثر  تحلیل سلسله مراتبی مولفه هایاین پژمهش 

در کشور با استفاده  حسابرسان جهت توسعه بستر اصو  اخلا ی ایحرفه
 . باشارمیکرد سلسله مراتبی میاز 
 
 
 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش8نگاره 

 
 

 روش
جامعه ممورد نظمر  پژمهش حاضر در زمره پژمهش های کیفی  رار دارد.

نفر از اعضای خبره انجمن حسابااران رسمی م مایران  33این پژمهش، 
ارشا بیمه در ایران می باشنا.  از آنجایی که جامعه آماری مطالعه حاضر 
)خبرگان( محامد می باشا، مطالعه حاضر فا ا رمش نمونه گیمری ممی 

با استفاده از مصماحبه م پرسشمنامه محقمق ا. اطلاعات مورد نیاز نیز باش
 ساخته جمع آمری شا .  

جهت شناسایی استراتژی ها، نقماط در  ا  ام   ساخت ابزار م اجرابرای 
ای ضعف،  وت ها، فرصت هما م چمالش همای بیممه مسمئولیت حرفمه

مر مطالعمات حسابرسان در ایران، با استفاده از تکنی  دلفی ابتاا بما ممر
پیشین، کلیه موانع فهرست شا. سپس با استفاده از نظر خبرگان، مرتبط 

از میمان عواممل ممرتبط، عواممل  سپسبودن موانع فهرست تعیین شا. 
مشابه )تکراری( حذف شانا. بعا از آن میزان اثرگذاری عواممل ممرتبط 
غیرمشابه )غیرتکراری( در  الب طیف لیکرت پمنج نقطمه ای مشمخص 

( بمر 5/2. عواملی که از تأثیرگذاری بیشمتر از متوسمط )بیشمتر از گردیا
استراتژی ها، نقاط ضعف،  وت هما، فرصمت هما م چمالش همای بیممه 
مسئولیت حرفه ای حسابااران برخوردار می باشمنا، بمه عنموان عواممل 

در نهایت طبق تکنی  دیمتل م با نظمر خبرگمان نهایی شناسایی شانا. 
فرآینا رد بیمه ارزش گذاری گردیا . سپس با شاخص های ارزیابی عملک

 رتبه بنای گردیا . (AHPتحلیل سلسله مراتبی )
(، SWOTجهت تجزیه م تحلیل داده ها از تکنیم  دلفمی، مماتریس )

( استفاده شا .داده های جمع آمری AHPفرآینا تحلیل سلسله مراتبی )
   excel م   super decisionاز نمر  افزارهمای   بما اسمتفادهشاه 

  مورد تحلیل  رار گرفتنا. 

 چشم انداز

سئولیت بیمه م

 حسابرسان

 عوامل خارجی  

چالش  –)فرصت 

 ( ها

 عوامل داخلی    
 ضعف( _)قوت 

 

تعیییییییییی  

اولویت گزینه 

ها بر مبنیا  

 AHPروش 
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 یافته ها
همای بیممه مسمئولیت هما م چمالششناسایی نقاط  وت، ضعف، فرصت

 ای حسابرسان در ایران حرفه

 مها فرصت  وت، ضعف، مشاهاه می شود نقاط 1همانطور که در جام  
 تکنیم  یلهمسمبه ایران در حسابااران مسئولیت بیمه توسعه یهاچالش
 .استخراج م ارایه شاه است SWOT سماتری م دلفی

 داخلی و خارجی عوامل ماتریس: 8جدول 
 رتبه امتیاز میانگین (Sنقاط قوت )

S1 1 33/4 فعالان حرفه حسابااری م حسابرسی هاییس انتقا  ر 

S2 3 33/3 جمعیت بالقوه حسابااران م حسابرسان م تشکیلات مابسته 

S3 6 83/1 نامهیمهبیمه جهت صامر این ب یهاشرکت یایانهرا هاییست ارتقاء کیفیت س 

S4 5 57/2 بیمه کشور یهادر شرکت یاحرفه هاییمهمجود تخصص ب 

S5 4 73/2 حسابرسی هاییتبیمه جهت مایریت دعامی فعال یس از مکان یریگبهره 

S6 2 53/3 حسابرسی در جامعه م کاهش ریس  حسابرسی هاییتامکان ارتقای فعال 

 رتبه میانگین امتیاز (Wضعف ) نقاط

W1 1 73/3 حسابرسان یانا ص م مبه  بودن  وانین م مقررات کنونی مسئولیت حرفه 

W2 5 77/2 بیمه به پرداخت خسارت حسابرسانجمله  اعتماد پائین جامعه م از 

W3 6 63/1 تأخیر در پرداخت خسارت 

W4 4 83/2 عا  تبلیغات 

W5  2 53/3 حسابرسی یاخسارت بیمه مسئولیت حرفهکیفی بودن مبانی تشخیص 

W6 3 33/3 حسابرسی در ایران یاعا  اجرای کامل استانااردهای حرفه 

 رتبه میانگین امتیاز (Oها )فرصت

O1 1 93/3 جایا در آیناه هاییمهنیاز جامعه به انواع ب 

O2 4 57/3 افزایش آگاهی جامعه از حرفه حسابرسی 

O3 2 73/3 حسابرسان یهابه گزارش گذارانیهازار بورس م نیاز سرمااهمیت یافتن ب 

O4 6 17/2 المللیینب هایی کاهش تحر 

O5 5 57/2 در کشور گذارییهخارجی به سرما گذارانیهافزایش تمایل سرما 

O6 3 67/3 در ایران اییمهتوسعه بازار ب 

 رتبه میانگین امتیاز (Tها )تهایا

T1 7 63/2 ا تصادی هاییتعالرکود حاک  بر ف 

T2 1 93/3 در ایران اییمهفرهنگ پائین ب 

T3 6 97/2 اعتقاد به  ضا م  ار الهی م فااکاری در بین ایرانیان 

T4 3 73/3 از  وانین مسئولیت حسابرسی گذارانیهسرما یژهمناآگاهی جامعه م به 

T5 5 43/3 جای نگرفتن رعایت الزامات حسابرسی توسط حسابرسان 

T6 2 87/3 نامعلو  بودن مفهو  ریس  حسابرسی برای دستگاه  ضایی 

T7 4 63/3 عا  مجود افراد خبره برای بیمه مسئولیت حسابرسی در ایران 

 
 استفاده شا . باین ترتیب که AHPبنای از رمش منظور املویتبه

از سطوح  ی  هر در امزان بردار محاسبه م مقایسات زمجی ماتریس
 نظر معیارهای اصلی به کم  از هر ی  نسبی شا. مزن تشکیل

 تیارجح از گردیا. م تعیین زمجی مقایسات ماتریس تشکیل با م خبرگان
نقاط  از  ی هر به دهناگانپاسختوسط هر ی  از شاه داده اختصاص

. شا گرفتهی هناس نیانگیها مها م چالشضعف، نقاط  وت، فرصت
 از  ی هر بهشاه داده اختصاص یهاتیارجح از  ی هر مجموع سپس

 تیارجحی نسب نقاط  وت، ضعف، فرصت م تهایا محاسبه م سه 
-میانگین شا. در نهایت با حاصل معیارهای اصلی از  ی هر بهشاه داده

نقاط  وت، نقاط ضعف،  از  ی هر مزن ، سیماتری سطرها گیری از

ران در جهت توسعه بیمه حساباا شاهییشناساهای ها م چالشفرصت
 ارایه شاه است. 2ایران محاسبه شا که در جام  

 هافرصتهر یک از نقاط قوت، نقاط ضعف،  سهم: 2جدول 

 ی بیمه حسابداران در ایرانهاچالشو 
 

 رتبه وزن معیارهای اصلی

1 S 388/3 1 
2 W 212/3 3 

3 O 279/3 2 

4 T 121/3 4 
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ی احرفهبیمه مسئولت  توسعه منظوربهکه  دهایمی فوق نشان هاافتهی
ها م حسابااران در ایران، در میان نقاط  وت، نقاط ضعف، فرصت

. 2. نقاط  وت، 1این نوع بیمه، به ترتیب،  شاهییشناساهای چالش
 .باشنایمدر املویت  هاچالش. 4. نقاط ضعف م 3، هافرصت

جهت املویت بنای زیر معیارهای مرتبط با نقاط  وت، ضعف، فرصت ها 

استفاده شا . که نتایج  AHPچالش ها از رمش تحلیلی سلسله مراتبی  م
 آن نیز در ادامه ارایه شاه است. 

ای حسابااران ی زیرمعیارهای نقاط  وت بیمه مسئولیت حرفهبناتیاملو
 در ایران: 

ای بنای زیرمعیارهای نقاط  وت بیمه مسئولیت حرفهجهت رتبه
توسط هر ی  از  شاهداده اصاختص تیارجح از حسابااران، ابتاا

زیرمعیارهای نقاط  وت بیمه مسئولیت  از  ی هر دهناگان بهپاسخ
 مجموع سپس. شا گرفتهی هناس نیانگیای حسابااران محرفه

ای زیرمعیارهای نقاط  وت بیمه مسئولیت حرفه مربوط به هایارجحیت
 از  ی هر بهشاه داده تیارجحی نسب سه حسابااران محاسبه م 

ای حسابااران مشخص م یرمعیارهای نقاط  وت بیمه مسئولیت حرفهز
 از  ی هر مزن ، سیماتری سطرها گیری ازمیانگین با در نهایت

ای حسابااران به دست آما زیرمعیارهای نقاط  وت بیمه مسئولیت حرفه
 ارایه شاه است. 3که در جام  

 ی بیمه حسابداران در ایرانهاچالشو  هافرصتنقاط ضعف،  و رتبه هر یک از زیرمعیارهای نقاط قوت، سهم :3جدول 
 رتبه وزن (S) حسابداران یاحرفه مسئولیت بیمه قوت نقاط زیرمعیارهای

1S  1 338/3  حسابرسی م حرفه حسابااری فعالان هایریس  انتقا 

2S 3 166/3  مابسته تشکیلات م حسابرسان م حسابااران بالقوه جمعیت 

3S 6 367/3  هانامهمهیب نوع این صامر جهت بیمه هایشرکت کامپیوتری هایسیست  فیتکی ارتقاء 

4S  5 131/3 ی بیمه کشور هاشرکتی در احرفهی هامهیبمجود تخصص 

5S 4 125/3 از مکانیز  بیمه جهت مایریت دعامی مرتبط با حسابااری م حسابرسی  گیریبهره 

6S 2 232/3 سی در جامعه م کاهش ریس  های حسابرامکان ارتقای فعالیت 

   (Wای حسابداران )زیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئولیت حرفه

W1  1 313/3 ی حسابرسان احرفهنا ص م مبه  بودن  وانین م مقررات کنونی مسئولیت 

W2  5 133/3 حسابااران به پرداخت خسارت بیمه  ازجملهاعتماد پائین جامعه م 

W3 6 367/3 داخت خسارت تأخیر در پر 

W4  4 132/3 عا  تبلیغات 

W5  2 233/3 ی حسابرسیاحرفهکیفی بودن مبانی تشخیص خسارت بیمه مسئولیت 

   (Oای حسابداران )های بیمه مسئولیت حرفهزیرمعیارهای فرصت

O1  1 338/3 ی جایا در آیناه هامهیبنیاز جامعه به انواع 

O2 4 137/3 رفه حسابرسی افزایش آگاهی جامعه از ح 

O3  2 237/3 ی حسابرسان هاگزارشبه  گذارانهیسرمااهمیت یافتن بازار بورس م نیاز 

O4  6 365/3 ی المللنیبی ها یتحرکاهش 

O5  5 398/3 ی در کشور گذارهیسرماخارجی به  گذارانهیسرماافزایش تمایل 

O6  3 155/3 ی در ایران امهیبتوسعه بازار 

   (T) حسابداران یاحرفه مسئولیت بیمه یهاچالش عیارهایزیرم

T1  7 336/3 ی ا تصادی هاتیفعالرکود حاک  بر 

T2  1 286/3 ی در ایران امهیبفرهنگ پائین 

T3  6 367/3 اعتقاد به  ضا م  ار الهی م فااکاری در بین ایرانیان 

T4  3 163/3 حسابرسی  گذاران از  وانینسرمایه ژهیمبهناآگاهی جامعه م 

T5  5 397/3 جای نگرفتن رعایت الزامات حسابرسی توسط حسابرسان 

T6  2 224/3 نامعلو  بودن مفهو  ریس  حسابرسی برای دستگاه  ضایی 

T1  4 127/3 عا  مجود افراد خبره برای بیمه مسئولیت حسابرسی 

 
حسابااران  ایی زیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئولیت حرفهبناتیاملو

 در ایران: 
ای بنای زیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئولیت حرفهجهت رتبه

شاه توسط هر ی  از حسابااران، ابتاا از ارجحیت اختصاص داده

دهناگان به هر ی  از زیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئولیت پاسخ
ای حسابااران میانگین هناسی گرفته شا. سپس مجموع حرفه

ای مربوط به زیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئولیت حرفه هایارجحیت
به هر ی  از  شاهداده تیارجح ینسبسه  حسابااران محاسبه م 
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ای حسابااران مشخص زیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئولیت حرفه
گیری از سطرهای ماتریس ، مزن هر ی  از شا م در نهایت با میانگین

ای حسابااران به دست ولیت حرفهزیرمعیارهای نقاط ضعف بیمه مسئ
 ارایه شاه است.  3آما که نتایج نهایی در جام  

ای های بیمه مسئولیت حرفهی زیرمعیارهای فرصتبناتیاملو 
  حسابااران در ایران:

ای های بیمه مسئولیت حرفهبنای زیرمعیارهای فرصتجهت رتبه
شاه توسط هر ی  از حسابااران، ابتاا از ارجحیت اختصاص داده

های دهناگان میانگین هناسی گرفته شا. سپس مجموع ارجحیتپاسخ
ای حسابااران های بیمه مسئولیت حرفهمربوط به زیرمعیارهای فرصت

به هر ی  از زیرمعیارهای  شاهداده سه  نسبی ارجحیتمحاسبه م 
با  ای حسابااران محاسبه م در نهایتبیمه مسئولیت حرفههای فرصت
گیری از سطرهای ماتریس ، مزن هر ی  از زیرمعیارهای میانگین
ای حسابااران تعیین شا که در جام  بیمه مسئولیت حرفههای فرصت

 ارایه شاه است.  3
ای حسابااران های بیمه مسئولیت حرفهلشی زیرمعیارهای چابناتیاملو

 : در ایران
های بیمه مسئولیت ، ابتاا از بنای زیرمعیارهای چالشجهت رتبه

دهناگان میانگین شاه توسط هر ی  از پاسخارجحیت اختصاص داده
های مربوط به زیرمعیارهای سپس مجموع ارجحیت هناسی گرفته شا.

سه  نسبی ابااران محاسبه م ای حسهای بیمه مسئولیت حرفهچالش
-با میانگیندر نهایت هماننا موارد  بلی انجا  شا .  شاهدادهارجحیت 

-چالشگیری از سطرهای ماتریس فوق، مزن هر ی  از زیرمعیارهای 

ارایه  3ای حسابااران محاسبه که در جام  بیمه مسئولیت حرفههای 
 شاه است. 

 

 بحث
مه مسئولیت حرفه ای حسابرسان نتایج پژمهش حاضر نشانگر اهمیت بی

توسعه بیمه مسمئولت  منظوربهمی باشا. با توجه به نتایج تحقیق حاضر 
ها ی حسابااران در ایران، در میان نقاط  وت، نقاط ضعف، فرصتاحرفه

. 2. نقماط  موت، 1این نوع بیمه، به ترتیمب،  شاهییشناساهای م چالش
. این نتیجمه باشنایماملویت در  هاچالش. 4. نقاط ضعف م 3، هافرصت

 (.12-13تا حامدی با نتیجه تحقیق برخی پژمهشگران همسو است. )
در میان زیرمعیارهای نقاط  موت بیممه  همچنین بر اساس نتایج تحقیق

 فعالمان همایریسم  . انتقا 1ای حسابااران به ترتیب، مسئولیت حرفه
های حسابرسی م . امکان ارتقای فعالیت2حسابرسی،  م حرفه حسابااری

 تشمکیلات م حسمابااران بمالقوه . جمعیمت3کاهش ریسم  حسابرسمی 
در املویت ام  تا سو   رار دارنما. در میمان زیرمعیارهمای نقماط  مابسته

. نا ص م 1ای حسابااران در ایران به ترتیب، ضعف بیمه مسئولیت حرفه
. 2ای حسابرسمان، مبه  بودن  وانین م مقررات کنونی مسئولیت حرفمه

ای حسابرسمی کیفی بودن مبانی تشخیص خسارت بیمه مسئولیت حرفه
حسابرسی در املویت ام  11ای. عا  اجرای کامل استانااردهای حرفه3م 

. نیماز 1هما بمه ترتیمب، تا سو   رار دارنا. در میان زیرمعیارهای فرصت
. اهمیت یافتن بمازار بمورس م 2ی جایا در آیناه، هامهیبجامعه به انواع 

ی اممهیب. توسعه بمازار 3ی حسابرسان م هاگزارشبه  گذارانهیسرمایاز ن
م در نهایممت در میممان   در ایمران در املویممت ام  تما سممو   مرار دارنمما

. فرهنمگ 1ای حسابااران های بیمه مسئولیت حرفهزیرمعیارهای چالش
. نامعلو  بودن مفهو  ریس  حسابرسی بمرای 2ی در ایران، امهیبپائین 
گمذاران از  موانین سمرمایه ژهیمبه. ناآگاهی جامعه م 3ه  ضایی م دستگا

 در املویت ام  تا سو   رار دارنا. 12مسئولیت حسابرسی
تاکنون مطالعات محامدی در خصوص بیمه مسئولیت حرفه ای متاسفانه 

صورت پذیرفته است. از این  حسابرسانبه میژه بیمه مسئولیت حرفه ای 
مطالعمات خمارجی م مایت از نتایج پژمهش به برای حرم، در این بخش 

در خصوص بیمه همای خماص بما تأکیما بمر  استناد می شود کهداخلی 
به مطالعمه پرداختمه انما. بمر ایمن  م اخلاق حرفه ای مسئولیت حرفه ای

در اساس نتایج پژمهش حاضر با نتمایج پمژمهش برخمی محققمان کمه 
را در حرفه هایی  ای عوامل موثر بر بیمه مسئولیت حرفه  مطالعات خود

چون پزشکی، رمزنامه نگاری،  مورد بررسمی  مرار داده انما م پمژمهش 
بررسی کرده انا  13هایی که چالش های بیمه را با تحلیل سلسله مراتبی

  (. 17-13تا حامدی همسو است )
به مسئولان م بویژه سازمان بیمه مرکزی ایران پیشمنهاد ممی شمود، بما 

ایی شاه جهت توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای توجه به نقاط  وت شناس
های فعالان حرفه حسابااری  حسابرسان در ایران از جمله: انتقا  ریس 

های حسابرسمی م کماهش ریسم   م حسابرسی، امکان ارتقای فعالیت
م جمعیمت بمالقوه حسابرسمان م تشمکیلات مابسمته، زمینمه  14حسابرسی

همچنین پیشنهاد می شود ا. توسعه این نوع بیمه را در کشور فراه  آمرن
حسابرسان در ایمران، نقماط  15به منظور توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای

ضعف شناسایی شاه از جمله: نا ص م ممبه  بمودن  موانین م مقمررات 
ای حسابرسمان، کیفمی بمودن مبمانی تشمخیص  کنونی مسئولیت حرفه

ای حسابرسمی م عما  اجمرای کاممل ¬خسارت بیممه مسمئولیت حرفمه
 ای حسابرسی را مرتفع سازنا.  ااردهای حرفهاستان
 

 گیرينتیجه
 یاسمتانااردها تیرعا م به جامعه حرفه ییپاسخگو تیمسئول به توجه با

علیه حسابااران مطرح م منجمر بمه  یاریبس یدعام ممکن است ی،اخلا 
 ،علیرغ  همه این موارد  هنموز شودیی برای اعضای حرفه هاتیمحکوم

بیمه  یهاشرکت م افتهینتوسعه حسابااران جامعه سطح در بیمه نوع این
 لمذا.انانکرده استقبا  بیمه نوع این به مربوط یهاس یر پذیرش از نیز
بما  اجتماعی حسابااران مسئولیت بیمه ی عناصربناتیاملوی م سازما 

هاف ایمن  ، اباییم زیادی اهمیت ایران توجه به اهمیت متغیر اخلاق در
ای حسابرسان بیمه مسئولیت حرفه بهینه اخلا ی  ما  طراحی پژمهش 

بر اساس تجزیه م تحلیل استراتژی  م رمیکرد سلسله مراتبی در ایمران 
نفمر از  33همای پمژمهش در اختیمار باشا. بر این اساس، پرسشمنامهمی

اعضای خبره انجمن حسابااران رسمی م مایران ارشا بیمه  رار گرفت. 
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ر اساس تحلیمل سلسمله مراتبمی در میمان نتایج پژمهش نشان داد که ب
حرفه حسابرسی بالاترین املویمت  فعالان انتقا  ریس  نقاط  وت، مولفه

را داشته است. بنابراین خبرگان بمر ایمن بامرنما کمه نقطمه  موت بیممه 
مسئولیت حرفه ای حسابرسان، انتقا  ریس  اعضای حرفه می باشا که 

امر منطقی بمه نظمر ممی رسما.  با توجه به افزایش دامنه مسئولیت این
نما ص م ممبه  بمودن  موانین م  همچنین در میان نقاط ضعف، مولفمه

مقررات در تبیین مسئولیت حرفه ای حسابرسان بالاترین املویت را نشان 
داده است. این نتیجه نشان می دها که دامنه مسمئولیت حسابرسمان در 

شماه اسمت م کشف تقلب م موارد غیر انونی به طور مشمخص تعیمین ن
ها پاسخگوی چه گرمهی از استفاده کنناگان می باشنا. در میان فرصت

نیاز جامعه به انواع بیمه های جایا در آیناه بالاترین املویت را  نیز مولفه
نشان داده است که حاکی از گسترش فعالیت های ممالی م ایجماد عما  

در میمان اطمینان م ابها  در فعالیت های تجاری ممی باشما. همچنمین 
ای در املویت ام   رار داشته کمه فرهنگ پائین بیمه ها نیز مولفهچالش

 انتهما این امر از آگاهی م دانش ک  افراد جامعه نشمات ممی گیمرد. م در
 تیمسمئول مهیب به یازسنجین در ییپاسخگو فرهنگ ، اخلاق ریمتغ نقش

رابطمه    spss افمزارنر توسمط   لیمتحلهیمتجزبا  حسابااران یاحرفه
ی م اجتماعی احرفهی به بیمه مسئولیت ازسنجینی بین اخلاق م داریمعن

ممی باشما .  -388/3  .مجود دارد که ضریب همبستگی بین دم متغیر  
 رابطه مستقی  بین دم متغیر است.که حاکی از مجود 

 

 هاي اخلاقیملاحظه
گانه موضوعات اخلا ی همچون؛ سر ت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار چنا

 .انا رارگرفته موردتوجهم ... در پژمهش حاضر 
  

 هنام واژه
 Professional ethics.1 اخلاق حرفه ای
 Principles of ethics.2 اصو  اخلا ی

 Honest.3 صاا ت

 Justice.4 انصاف

 Auditing wellknown.5 شهرت حسابرسی

 Insurance.6 صنعت بیمه
 Professional liability.7 مسولیت حرفه ای

 Ethical validity.8 اعتبار اخلا ی

 Professional risk.9 ریس  حرفه ای
 Liability insurance.10 بیمه مسولیت

 Standards of profession.11 استانااردهای حرفه ای
 Auditing liability.12 مسئولیت حسابرسی
 Hierarchical analysis.13 تحلیل سلسله مراتبی

 Audit risk.14 رسیریس  حساب
 Insurance of professional liability.15 بیمه مسولیت حرفه ای

 

 

 

References 
 

1. Salehi T. (2016). Relationship between audit 

professional ethics and quality of accounting. Ethics 

in Science and Technology; 11(3): 77-86. (In 

Persian). 

2. Kakolki MR, Dehkordi BB, Peykfalak J. (2017). 

Factors influencing accountants' professional ethics, 

Ethics in Science and Technology; 12(1). (In 

Persian). 

3. Khani A. (2003), Professional liability insurance of 

certified accountants. Journal of Asia; (28): 38. (In 

Persian). 

4. Lai YH, Tai VW. (2019). Managerial 

overconfidence and directors' and officers' liability 

insurance. Pacific-Basin Finance Journal; 57 (3).  

5. Kaplan RL. (1987). Accountants' liability and audit 

failures: When the umpire strikes out. Journal of 

Accounting and Public Policy; 6(1):1-8 

6. Yeganeh YH. (2006). Auditors' responsibility for 

users of the audit report. Journal of Auditor; 3(8, 9). 

(In Persian). 

7. Carey P, Liu L, Qu W. (2017). Voluntary corporate 

social responsibility reporting and financial 

statement auditing in China. Journal of 

Contemporary Accounting & Economics; 13(3): 

244-262. 

8. Iran Insurance. (2019). Introduction to insurance 

liability. Available at: 

www.iranmoeininsurance.com.  Accessed: 12 Jun 

2019.  

9. Lambert Y. (1995). Droit des assurances. 9th ed. 

Paris: Dalloz Publication. (In French).  

10. Amir Khosro H. (2005) Investigating the need for 

auditors' professional liability insurance in Iran. 

Insurance Industry; 20(2): 159-172. (In Persian).  

11. Chung J, Farrar J, Puri P, Thorne L. (2010). Auditor 

liability to third parties after Sarbanes-Oxley: An 

international comparison of regulatory and legal 

reforms. Journal of International Accounting, 

Auditing and Taxation; 19 (1): 66-78. 

12. Samsonova-Taddei A, Humphrey C. (2015). Risk 

and the construction of a European audit policy 

agenda: The case of auditor liability. Accounting, 

Organizations and Society; 41: 55-72. 

13. Salehi H. (2014). Health insurance for medical jobs; 

challenges, needs and opportunities. Journal of 

Medical Ethics; 8(29):131-166. (In Persian). 

14. Cuadros-Meñaca A. (2020). Remittances, health 

insurance, and pension contributions: Evidence 

from Colombia. World Development; 127. 

15. Shabahang A. (2002). Investigating medical 

professional liability insurance failures in Iran. 

Journal of Insurance; (65): 79-96. (In Persian). 

16. Najafi S. (2000). Professional liability insurance - 

journalists' legal. [M.A thesis]. Tehran: Allameh 

Taba Tabaee University. (In Persian). 

17. Bashiri M, Mohammadi M, Haghighatkhah H. 

(2013). The challenges of electronic insurance using 

http://www.iranmoeininsurance.com/


 حسابرسان جهت توسعه بستر اصول اخلاقی ایبیمه مسئولیت حرفهبر  موثر  لفه هایتحلیل سلسله مراتبی مو دکترعلی خوزین و همکاران: 
 

 844 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
3 ،

93
11

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

Fuzzy hierarchical analysis. Tehran: The 7th 

National Conference and the 1st International 

Conference on E-commerce and Economics. (In 

Persian). 
 

 


