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 عملکرد اخالقی   بهبودتالشی برای  ،مدیریت تضاد منافع

 حرفه حسابرسی مستقل در  
 

 ی دریپورح  دی، دکتر ام*پورینسب ، دکتر احمد خدام ینیحجت حس

   ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانبخش حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد
 ( 7/1399/ 27، تاریخ پذیرش: 1399/ 25/5تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

جایگاه اخالقی هر حرفه، امری حیاتی برای پذیرش آن در جامعه است  
توان به عنوان هسته رفتار اخالقی و رعای  معیارهای اخالقی را می(. 1)

عل  وجودی هر حرفه در نظر گرف . ایت  التم م تر در متورد حرفته 
 (.2حسابداری و حسابرسی نیز لادق اس  )

حتا  ر  دادن است  و زه در سرتاستر دنیتا در فسادهای مالی که هر رو
رستد، ایت  ست ا  را در گتوش میهای آن ا بته  اخبار مربوط به رسوایی

دهتی ایت  اذهان عمومی ایجاد کرده اس  که با عتد  کفتو و گزارش
فسادها توسط حسابرسان مستقم، س ر آن ا در رقر خوردن ای  شترایط 

ای ظایو خود اخالق حرفهچقدر اس ؟ آیا حسابرسان مستقم در انجا  و
 کنند؟  را رعای  می

 
 
 
 

 
ای خود، منافع های حرفهو قضاوتها  آیا حسابرسان مستقم در رسیدگی

گیرند؟ متأسفانه ای  وضعی  عالوه بتر پیامتدهای عمومی را در نظر می
تواند اعتبار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که به همراه دارد، می

  دار نماید.نیز خدشهحرفه حسابرسی را 
ای باید حمای  از منافع عمومی باشند که مس لی  اولیه حسابداران حرفه

کته بته  منتابع منتافع اولیته  (.3دهد )را تفکیم می  1اولیهای  امر منافع  
کنند، به معنی انطباق و سازگاری ب تری  نحو منافع عمومی را تأمی  می

یعنتی   2ایحرفته  اختالقدی   بنیتا  التو ای بتا  رفتار حسابداران حرفته
آداب و و  رازداری، ایلتالحی  و مراقبت  حرفته ی،بینواقع،  درستکاری

  اس . ایحرفهرفتار  
 
 
 

 چکیده

هتد  التلی  ،بنابرای کنند. های خاص تجربه میکه آن ا در موقعی  ددارتقم، ریفه در تضاد منافعی غیراخالقی حسابرسان مس  رفتارزمینه:  
در لتورت  ،رفتارهای غیراخالقتینیز پیفگری از بروز تضاد منافع و )  ارائه الگویی برای مدیری  تضاد منافع حسابرسان مستقم  ،ای  پژوهش

 اس . (آنبروز 
شتده است . جامعته آمتاری  استتفادهبنیتاد پردازی دادهنظریه اکتفافی اس  که در انجا  آن از روشای  های  پژوهش از نوع پژوهش  روش:

نفتر  14 ،گیری نظریروش نمونهو با استفاده از پژوهش شرکا، مدیران و سرپرستان م سسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی اس   
 ها طی سه مرحله انجا  شد.کدگذاری داده ،تاریافتهساخمصاحبه نیمهق طریکسب نظر خبرگان از از آن ا انتخاب شدند. پس از 

 34کد باز شناسایی گردید که در کدگتذاری محتوری در قالتب  111، تعداد هامصاحبه بر اساس نتایج به دس  آمده از کدگذاری باز  ها:یافته
 بندی گردید.دسته و زیرمقوله مقوله

ای و عتد  لتالحی  اخالقتی حسابرسی، عد  لالحی  حرفه  نگناهای درآمدی م سساتسه عامم تنتایج پژوهش نفان داد  گیری:  نتیجه
کنند. آن ا هنگا  اختال  نظر با لاحبکار که بیر از دست  دادن حسابرسان مستقم، نقش اللی را در بروز تضاد منافع برای حسابرسان ایفا می

وظایو، تضاد منافع  های انجا چالش با مواج ه گا رسیدگی و هن فرآیند هنگا  اجرایکاری نامناسب،  آن وجود دارد، هنگا  مواج ه با فرل 
کنند. مدیری  تضاد منافع حسابرسان مستقم، نیازمند تالش جمعی لاحبکاران، جامعه حسابداران و معماهای اخالقی ناشی از آن را تجربه می

بسیار ارزشمندی بترای لتاحبکاران و  ها، منافعباشد. ای  تالشسی میرسمی و حسابرسان مستقم در سطح فردی و در سطح م سسه حسابر
 .، حرفه حسابرسی و جامعه به همراه داردحسابرس مستقم ،، م سسه حسابرسیذینفعان آن ا

 
 عملکرد اخالقیحسابرسان مستقم، تضاد منافع، : واژگانلیدک
 
 

 khodamipour@uk.ac.irنویسندۀ مسئو : نفانی الکترونیکی:  
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تواننتد ت دیتدهایی را ها و روابتط میطیو وسیعی از وضتعی از طرفی  
ای ایجاد ای توسط حسابدار حرفهبرای رعای  الو  بنیادی اخالق حرفه

خودبتازنگری، ت دیتد ت دید نفع شخصتی،  تند ازارعبای  ت دیدها  کنند.  
ایت  از    .(4)  ارعتابت دیتد  و    قرابت ت دیتد    حمای  از لاحبکار،ت دید  

اگتر حستابدار شتوند و  ت دیدها به عنوان منابع منتافع اانویته تعبیتر می
ای غیر از منافع اولیه، هتر نتوع منتافع دیگتری داشتته باشتد کته حرفه

  از منافع عمتومی را تحت  شتعاع قترار مس لی  وی در رابطه با حمای
در  4باشتند. تضتاد منتافعمی 3کننده منتافع اانویتهای  شرایط ایجاد  ،دهد

ای درگیر منتافع اانویته شتود آید که حسابدار حرفهشرایطی به وجود می
گیرنتد شود که افراد در وضعیتی قرار میتضاد منافع زمانی ایجاد می  (.5)

شتان هستتند، ر تضاد بتا منتافع شخصیکه دکه باید تصمیماتی بگیرند  

(. 6د )بنابرای  آن ا مستعد ای  هستند که منافع دیگران را نادیتده بگیرنت
کند که ای  ریسک تضاد منافع به طیو وسیعی از سناریوهایی اشاره می

گیترد، ها قترار میآورد کته فتردی کته در ایت  وضتعی را به وجود می
تضتاد منتافع  ،بر ای  استاس ار گیرد.ای وی تح  تأایر قرقضاوت حرفه

رفتتار   شتود.  5گیری غیراخالقتیرفتتار تصتمیرممک  است  منجتر بته  
ای گیری غیراخالقی یعنی رفتتاری کته بتا استتانداردهای حرفتهتصمیر

ای مطابقت  حسابداری، یا به عبارت دیگر با الو  بنیادی  اخالق حرفه
منافع ریستک بتروز رفتتار . بر اساس آنچه گفته شد، تضاد (8و    7)  ندارد

  چتارچوب آیتی ،1در نگتاره   کنتد.یری غیراخالقی را ایجاد میگتصمیر
  ای نفان داده شده اس .برای حسابداران حرفه 6ایرقتار حرفه

  

 
 ای سابداران حرفهح  یبرا یارفتار حرفه نییچارچوب آ : 1گاره ن

 

ه مبتنتی بتر ه بته ماهیت  وظیفته ختود کتحسابرسان مستقم، بتا توجت
های مالی اس ، به شدت ای و اعتباربخفی به لورتهای حرفهقضاوت

تضاد منافع و رفتارهای غیراخالقی ناشی از آن هستند. مستعد مواج ه با 
همچون در اولویت    یبارتضاد منافع حسابرسان مستقم پیامدهای اسو

و  9 و  5ای )رفتهنداردهای حب  به استاقرار گرفت  رضای  مفتریان نس
(، نتزو  کیفیت  حسابرستی 11الزحمته )(، حداکثر کردن سود و حق10
گیری تصتتمیر (،16و  15ای )ال  حرفته(، تضتعیو استتق14و  13و 12)

( و گتزارش 19) اکتافین ها و شتواهدرسیدگی(، 18 و  17و    3متعصبانه )
نتابرای  زز  در پتی دارد، ب( را  21و    20کمتر از حد ساعات حسابرسی )

ای مورد بررسی و اس  تضاد منافع حسابرسان مستقم به لورت شایسته
 مطالعه قرار گیرد.

هایی که تا کنون در ایران و ختار  از ایتران در حتوزه رفتتار در پژوهش
به عمدتا اخالقی حسابداران و فعازن حوزه حسابداری انجا  شده اس ، 

و وضعی    خصیتیهای شتیپ  ها وویژگی،  های فردیویژگیبررسی اار  
های های محیط سازمانی و نیز ویژگیحسابداران، ویژگی  روحی و روانی

پرداختته های مرتبط بتا آن مقوله رفتار اخالقی وبر    ،خود مسئله اخالقی
 شده اس . 

رغر اهمی  موضوع، واقعی  تضاد منتافع، علیبر اساس آنچه گفته شد،  
بترای حستابداران   7ماهای اخالقتییعنی همان عاملی که باعث بروز مع

ای شده و آن ا را در معرض ریسک ارتکاب رفتارهتای غیراخالقتی حرفه
آنچه مسلر اس  ای  ز دید پژوهفگران پن ان مانده اس . دهد، اقرار می

با تضاد منافع، واقعیتی اس  که باید  حسابرسان مستقمواج ه اس  که م 
بر اارات مخرب آن بیاندیفیر. آن را بپذیریر و راهکارهایی برای کاهش 

ای  اساس هد  اللی ای  پژوهش پترداخت  بته مستئله تضتاد منتافع 
باشد. منظور حسابرسان مستقم و ارائه راهکارهایی برای مدیری  آن می

های بتروز آن و نیتز منافع، به حتداقم رستاندن زمینتهاز مدیری  تضاد  
وز آن اس . بر کاهش ریسک ارتکاب رفتارهای غیراخالقی در لورت بر

ابعاد مختلتو تضتاد ای  اساس، مسئله اللی ای  پژوهش ای  اس  که  
منافع، شرایط علی آن، راهبردهای مختلو مدیری  آن، بستترهای زز  

مت ار بتر راهبردهتا و پیامتدهای بته   برای تحقق ای  راهبردها، عوامتم
گویی بته ایت  ست ازت چتارچوبی کارگیری ای  راهبردها کدامند؟ پاسخ

کنتد کته بته درر درستتی از ماهیت  تضتاد منتافع مف ومی ایجتاد می
 .خواهد کرد حسابرسان مستقم و چگونگی مدیری  آن کمک
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 روش 
رهیافت  هتای کیفتی است  کته در آن از  ای  پژوهش از نتوع پژوهش

استتفاده از استتفاده شتده است .   بنیاد  دادهپردازی  روش نظریهمند  نظا 
که به یک نظریه یتا  مفید خواهد بوداد زمانی  بنیپردازی دادهروش نظریه
های کته نظریتهدر حتالیا اجمالی از یک فرآیند نیاز باشتد،  تبیی  کلی ی

 در واقع .(42) پردازند.نمیگر  به مسأله یا افراد مورد نظر پژوهش  ،موجود
بنیاد روشی اس  که هد  آن شناخ  و درر تجارب پردازی دادهنظریه

از آنجا که هتد    (.43و وقایع در بستری خاص اس  )افراد از رویدادها  
انجا  ای  پژوهش نیز شناخ  و درر تجارب افراد در زمینه عوامم و از  

شرایط ایجاد تضاد منافع حسابرسان مستقم و راهکارهتای متدیری  آن 
هتای اقتصتادی، اجتمتاعی، در بستر موجود در ایتران است  کته ویژگی

و با توجه به  باشد.. خاص خود را دارا میای و .فرهنگی، نظارتی و حرفه
  از ای  روش استفاده شده اس .ها و دانش ما در ای  زمینه، یهنظرکمبود 

جامعتته آمتتاری ایتت  پتتژوهش شتترکا، متتدیران و سرپرستتتان م سستتات 
نفتر از   14باشند کته  ه حسابداران رسمی ایران میحسابرسی عضو جامع

نه آمتاری به عنوان نمو  یری نظریگفرآیند نمونهبر اساس    ،ای  خبرگان

اس .   "اشباع نظری"  ،در ای  فرآیند یکی از مفاهیر م رانتخاب شدند.  
گردنتد کته دیگتر بیتنش و ها تتا جتایی اضتافه مینمونه  ،بر ای  اساس

های جمعیتی نمونه ویژگی  (.44کننده افزوده نگردد )بصیرتی به مصاحبه
 آورده شده اس . 1انتخاب شده در جدو  

های نیمته هتا بتا استتفاده از مصتاحبهتوجه به هتد  پتژوهش، داده  اب
آوری گردیتده است . رد اکتفافی جمتعرویکساختاریافته با خبرگان و با  

 بتودهیک ساع  و سی و شش دقیقته  ،میانگی  مدت زمان هر مصاحبه
 اس .

شتامم   ،هتا طتی سته مرحلته کدگتذاری، تحلیتم دادهدر ای  پتژوهش
و کدگذاری انتخابی انجا  شتده است .   وریری محکدگذا،  کدگذاری باز

زز  به ذکر اس  که اگرچه ایت  مراحتم بته لحتاه مف تومی عملیتات 
شتوند، چراکته در مجزایی دارند، اما الزاما به لورت متتوالی انجتا  نمی

بسیاری موارد با هتر همپوشتانی دارنتد و بته لتورت همزمتان انجتا  
هتا انجتا  تحلیتم دادهکه در  چهآنگیرند. در ادامه شرح مختصری از  می

 شود. ارائه می شده،
گذاری اولی  مرحله کدگذاری، شامم شکست ، مقایسه، نا   کدگذاری باز:

ها اس . در ای  مرحله، بندی دادهپردازی و مقولهیا برچسب زدن، مف و 
ها به لورت جملته ابتدا در راستای استخرا  کدهای اولیه، مت  مصاحبه

دق  بررسی و پیا  اللی یا مف و  کلیتدی مستتتر در هتر  به جمله و به

ها استخرا  شده اس . برخی از کدهای استخرا  شتده در یک از عبارت
شوندگان و برختی دیگتر نتیجته ای  مرحله مستقیما از جمالت مصاحبه

برچسب زدن به مف ومی اس  که در ورای جمتالت آن تا مستتتر بتوده 
با توجه به سنخی  و تجانسی کته بتا  اس . کدهای اولیه پس از بررسی
تر قرار گرفتند. ای  فرایند بارها و بارهتا هر داشتند در ذیم مف ومی کالن

و پس از هر مصاحبه تکرار شد تا کدهای اولیه به مفاهیر و مفاهیر نیتز 
تر بته عنتوان با توجه به تجانس مف ومی در قالب یک مف تو  گستترده

ف تومی است  کته از ستایر مفتاهیر مقوله ستازماندهی شتوند. مقولته م 
های مقولتهای از ذاری باز، مجموعتهتر اس . در واقع نتیجه کدگانتزاعی

 ها اس . مف ومی ایجاد شده از داده
در دومی  مرحله کدگذاری، بی  مقوزت اللی که از   کدگذاری محوری:
از در واقع هتد  شود. اند پیوند برقرار میها ایجاد شدهکدگذاری باز داده

مرحلته  های تولید شتده درکدگذاری، ایجاد ارتباط بی  مقوله  ای  مرحله
کدگذاری باز اس . در ای  پزوهش، بترای دستتیابی بته ایت  هتد ، از 

 بتر استاسبنیاد استفاده شده است .  پردازی دادهمند نظریهرهیاف  نظا 
 پیونتد ،در کدگتذاری محتوری  بنیتاد،پردازی دادهمند نظریهرهیاف  نظا 

 شده اس :ها به شرح زیر تعیی  قولهبی  م 
مربوط به شرایط کته بتر مقولته محتوری تتأایر  هاییمقوله  شرایط علی:

 گذارند.  می
 گذارند.شرایط خالی که بر راهبردها تأایر می بستر )زمینه(:

ای که استاس فرآینتد یک لورت ذهنی از پدیده  پدیده اللی )محوری(:
 اس .

ای عمتومی کته بتر راهبردهتا تتأایر مینتهیط زشترا  گر:شرایط مداخلته 
 گذارند.می

های خالی که از پدیده محتوری منتتج کنشها یا برهرنشک  راهبردها:
 شود.می

 های حالم از استخدا  راهبردها هستند.خروجی پیامدها:
 ای  مرحله مفتمم بر ترسیر یک نمتودار است  کته الگتوی کدگتذاری

 (. 45شود )نامیده می

ارتبتاط بتی  مقولته محتوری بتا   ،در ای  مرحلته  نتخابی:کدگذاری ا

های دیگر مورد بررسی قرار گرفتته و پتس از اابتات ارتبتاط آن تا، مقوله
. در اندشتدههایی که احتیا  به ب بتود و بتازنگری دارنتد، التالح  مقوله

هتا ستعی ها و بر اساس ای  ارتباط حقیق ، با برقراری ارتباط بی  مقوله
 (.46ر داستانی نقم شود )یا به عبارت دیگی خلق تصویر شده اس 

 های جمعیتی نمونه آماریویژگی: 1جدول 

 تعداد  خبرگان ردیف 
 تحصیالت 

 دکتری  کارشناسی ارشد 

 2 2 4 شریک م سسه حسابرسی  1

 1 4 5 مدیر م سسه حسابرسی  2

 0 5 5 سرپرس  م سسه حسابرسی  3
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 هایافته
هتای بنتدی دادهقولهپردازی و م بررسی، مف تو در ادامه نتایج حالم از  
در شتود. ها و ارتباط بتی  کتدهای بتاز ارائته میحالم از مت  مصاحبه

دس  آمد که طی فرآیند مترور و فرآیند کدگذاری باز، مضامی  زیادی به

های کیفتی اولیته، بته عه ای  دادهها، مجموتحلیم رف  و برگفتی داده
های حالتم از ، یافتته2در جتدو   .  های کمتتری کتاهش یافت مقوله

های پارادایر کدگتذاری محتوری نفتان داده شتده کدگذاری باز و م لفه
 .اس 

 پژوهش یهاباز داده  یگدگذار: 2جدول 
 مقوله فرعی  زیرمقوله  مقوله اصلی  نقش 

ی 
 عل

ط
رای
ش

 

 حسابرسی  م سسه  درآمدی های تنگنا 

 اندر  کاری  هایفرل  

 ر لاحبکا به درآمدی وابستگی 

 مستقم  حسابرسی درآمد  به وابستگی 

 فصلی بودن کار حسابرسی 

 الزحمه حسابرسی پایی  بودن حق 

 حسابرس مستقم  ایحرفه  لالحی   عد 

 کارکنان لاحبکار  و  مدیری  دوستانه با برقراری روابط

 تخصصی  ضعو دانش

 ضعو تجربه رسیدگی 

 عد  لالحی  اخالقی حسابرس مستقم 

 ع مالی به مناف توجه لر  

 ایتوجه لر  به آبرو و  اعتبار حرفه 

 توجه لر  به ارتقای شغلی 

ی 
لل
ه ا
ید
پد

 

 اختال  نظر با لاحبکار  هنگا  

 به دلیم عد  اففای مناسب 

 حسابداری نادرس  های به دلیم استفاده از رویه 

 به دلیم برآوردهای حسابداری نادرس  

 رسیدگی  دامنه  و  حدود ر د به دلیم ایجاد محدودی  

 هنگا  مواج ه با فرل  کاری نامناسب 

 فرل  کاری که به واسطه روابط نزدیک با لاحبکار ایجاد شده اس  

 دارد  فرل  کاری که محتوی امضافروشی 

 ندارد وجود   توان فنی انجا  آن با کیفی  مطلوب،فرل  کاری که 

 هنگا  اجرای فرآیند رسیدگی 

در    قبم های دوره  هایبررسی  و ها وت از نتایج قضا هنگا  استفاده 
 حسابرسی دوره جاری 

 هنگا  ارزیابی ساختار کنتر  داخلی 

 های محتوی هنگا  طراحی و اجرای آزمون 

 آوری شدهارزیابی شواهد حسابرسی جمع هنگا  

 های انجا  وظایو هنگا  مواج ه با چالش 

های انجا  شده  بررسی  و ها ت اوقض در   اهمی  با هنگا  کفو اشتباهات
 قبلی 

 هنگا  مواج ه با ففار بودجه زمانی 

 هنگا  گمارده شدن به کاری که توان فنی انجا  آن را ندارد.

ها 
رد
هب
را

 

 اقدامات لاحبکار 

 انتخاب م سسه حسابرسی مناسب 

 انتخاب م سسه حسابرسی دارای تجربه کافی در لنع  

 ز  ای ز ای دانش و تخصص حرفه انتخاب م سسه حسابرسی دار

 افزاری زز  انتخاب م سسه حسابرسی دارای امکانات سخ  

 نا  و معتبر انتخاب م سسه حسابرسی خوش 

  و  نظارتی ساختار  ااربخفی ارتقای
 شرک   کنترلی

 ارتقای ااربخفی سیستر کنتر  داخلی 

 ارتقای ااربخفی واحد حسابرسی داخلی 

 ابرسی خش کمیته حس ارتقای اارب

اقدامات در سطح  
 م سسه حسابرسی 

 پذیرش کار  ریسک   ارزیابی

 کار  پذیرش از  پیش  پیفی  حسابرسی با  م ار  ارتباط برقراری 

  از پیش لاحبکار  کارکنان  و  مدیران ش رت  حس  و  اعتبار  بررسی 
 کار  پذیرش

 های لاحبکار پیش از پذیرش کار بررسی تنگناها و درماندگی 

 های درآمدیارتقای استراتژی 

 ریزی و تالش در راستای ارائه سایر خدماتبرنامه

 پرهیز از وابستگی درآمدی به لاحبکاران 

 گرایی در لنع  تخصص 

 ها گسترش فضای کاری در سایر استان 

 مدیری  کارآمد منابع انسانی 
 مدیری  استخدا  کارکنان 

 د و ااربخشای اخالقی و انضباطی کارآمهنامهطراحی و اجرای آیی  
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 مقوله فرعی  زیرمقوله  مقوله اصلی  نقش 
 های حسابرسی مناسب، انتخاب تیر 

 اخالقی ای و های آموزشی حرفه برگزاری دوره 

 های حسابرسی بی  لاحبکاران مختلو جابجایی شرکا و تیر 

 اقدامات زمان رسیدگی 

 یافتنی تعیی  بودجه زمانی منطقی و دس  

 روز ی به هاآوری استفاده از ف  

 حضور م ار شریک حسابرسی در طو  فرآیند رسیدگی 

اقدامات جامعه  
 حسابداران رسمی 

 اقدامات نظارتی 

 نظارت مستمر و ااربخش بر کیفی  کار م سسات حسابرسی 

 های تعیی  لالحی  حسابداران رسمی ارتقای آیی  نامه 

 پیفگان گسترش بررسی هر 

 اقدامات حمایتی 

 سابرسی کوچک به ادغا  و  تس یم فرآیند آن  سسات ح تفویق م

 ایهای آموزشی رفتار حرفه ارتقای ااربخفی دوره 

 الزحمه قراردادهای حسابرسی اندیفیدن راهکارهایی برای افزایش حق 

 ایگذاری در پروژهای تحقیقاتی در حوزه اخالق حرفهسرمایه

اقدامات در سطح  
 فردی 

 ستقال  ذهنی برخورداری از ا

 مس لی  پذیری در قبا  منافع عمومی 

 ایپایبندی به تع دات حرفه 

 طلبی غیراخالقی پرهیز از منفع  

در نظر داشت  پیامدهای رفتارهای اخالقی و غیراخالقی برای اعتبار  
 ایحرفه 

در نظر داشت  پیامدهای رفتارهای اخالقی و غیراخالقی برای اعتبار  
 سابرسی م سسه ح

 در نظر داشت  پیامدهای اخروی رفتارهای اخالقی و غیراخالقی 

 ایلالحی  حرفه برخورداری از 

 روز نگه داشت  دانش تخصصی به

 کسب تجربه در فضاهای کاری مختلو 

 پرهیز از روابط دوستانه و نزدیک با مدیران و کارکنان لاحبکار 

 مسائم اخالقی  مفورت با افراد مناسب برای حم 

 های رفتار اخالقی نامهاستفاده از آیی 

نه 
زمی

ط 
رای
ش

تر(
بس
ی )

ا
 

 کفور  الزامات محیط اقتصادی

 بخش خصولی در اقتصاد کفور  فعا    مفارک 

 گذارانوجود بازار سرمایه با ساختار قوی برای حفظ سرمایه سرمایه 

 یع کفور های اقتصادی و لناوجود شرایط رقابتی در همه بخش 

 کفور  الزامات محیط قانونی 

 مس لی  قانونی مدیری  واحدهای تجاری در مورد گزارشگری مالی 

 مس لی  قانونی حسابرسان در مورد گزارش حسابرسی 

و  حسابرسی  وجود ساز و کار قانونی مناسب در دعاوی بی  م سسه 
 لاحبکار 

 الزامات محیط آموزشی حسابداری 

 دانفگاهی در حوزه رفتار اخالقی هفی های پژو اجرای طرح 

 گرایی تآکید بر تع دگرایی به جای تخصص 

های اخالقی  تربی  حسابدارانی با توانایی درر مفاهیر و موقعی  
 مختلو و حم آن ا 

 الزامات محیط فرهنگی جامعه 

 گویی فرهنگ پاسخ 

 گریفرهنگ مطالبه 

 محوری فرهنگ اخالق 

ط 
رای
ش

خله
مدا

 گر 

 های لاحبکار ی ژگ وی

 حاکمی  شرکتی قوی 

 بزرگی شرک  

 محور فرهنگ سازمانی اخالق 

 های م سسه حسابرسی ویژگی 

 بزرگی م سسه 

 های شغلی کافی و مناسب برخورداری از فرل  

 تجربه و تخصص کافی و مناسب 

 ش رت و اعتبار م سسه حسابرسی و شرکا 

 حسابداران رسمی های جامعه ویژگی 

 جدی  هیات اجرایی برای ب بود شرایط حرفه 

 روابط نزدیک و سازنده با سازمان بورس اوراق ب ادار 

 روابط نزدیک و سازنده با م سسات حسابرسی 

 های فردی حسابرس مستقم ویژگی 
 اشتغا  طوزنی مدت در م سسه حسابرسی 

 کاری و درآمدیمندی از شرایط رضای  
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 مقوله فرعی  زیرمقوله  مقوله اصلی  نقش 
 مناسب تجربه کاری کافی و 

 های اخالقی پایبندی به ارزش 

ها 
مد
پیا

 

 منافع لاحبکار و ذینفعان آن 

 افزایش اعتبار شرک  

 افزایش اعتبار مدیران شرک  

 های شرک  کاهش ریسک سوء استفاده از دارایی 

 کاهش ریسک اطالعات مالی و هزینه سرمایه شرک  

 دارانافزایش ارزش شرک  و اروت س ا  

 داران و اعتباردهندگان ش روانی برای س ا  آرام ایجاد

 تعالی م سسه حسابرسی 

 افزایش اعتبار م سسه حسابرسی 

افزایش امکان برقراری و تداو  رابطه کاری م سسه حسابرسی با  
 کار لاحبکاران درس  

 م سسه حسابرسی کاهش ریسک اقدامات قانونی علیه 

 س مستقم ای حسابراعتالی شرایط روحی و حرفه 

 ای حسابرس مستقم افزایش اعتبار حرفه

 ای حسابرس مستقم تسریع در ارتقای حرفه 

 دستیابی حسابرس مستقم  به آرامش روانی 

 مستقم  بالندگی حرفه حسابرسی

 مداری در بی  فعازن حرفه حسابرسی گسترش روحیه اخالق 

 محورایجاد و گسترش م سسات حسابرسی اخالق 

 های حسابرسی برای ذینفعان گزارش اعتبار افزایش 

 حسابرسی در جامعه  ارتقای جایگاه حرفه 

 منافع اجتماعی 

 های مالی سوءاستفاده های ناشی از فسادها و جلوگیری از خسارت 

 افزایش رفاه اجتماعی 

 گسترش عدال  اجتماعی 

 ایجاد آرامش روانی در جامعه 

 
 

 دهندمی قرار تأایر تح   را  اللی  مقوله  که  هستند  شرایطی  علی،  شرایط
ها . شرایط علی در دادهانجامندمی  نظر  مورد  پدیده  گسترش  یا  وقوع  به  و

که، از آنجاکه، چون، به ستبب و بته وقتی، درحالیاغلب با واژگانی نظیر 
(. بر اساس نظر خبرگان و کدگذاری انجا  شده، 43شوند )عل  بیان می

 ،"م سسه حسابرستی 8های درآمدیتنگنا"های مقوله، در پژوهش حاضر

عتتد  لتتالحی  "و  "مستتتقم حستتابرس 9ایحرفتته لتتالحی  عتتد "

شرایط علتی بتروز تضتاد منتافع به عنوان    "حسابرس مستقم  10اخالقی
 حسابرسان مستقم شناسایی گردید. 

ای که بته عنتوان پدیتده پدیده اللی اساس و محور فرآیند اس . مقوله
ه کافی انتزاعتی بتوده و بتتوان ستایر ود باید به اندازشاللی انتخاب می

که مسئله التلی ایت  ای با توجه به (. .43)مقوزت را به آن مرتبط کرد 
پژوهش ارائه یک چارچوب مف ومی برای مدیری  و کنتر  تضاد منتافع 

ها حتو  ایت  حسابرسان مستقم بوده و مطالب مطرح شده در مصتاحبه
مرحله کدگذاری محوری، مقوله اللی )پدیده   محور قرار داشته اس ، در

شتد و شناسایی  "تضاد منافع حسابرسان مستقم"محوری( ای  پژوهش  
ای، ها )شرایط علی، شرایط زمینتهدر مرکز مد  قرار گرف  و سایر مقوله

بر اساس نظر  گر، راهبردها و پیامدها( به آن مرتبط گردید.شرایط مداخله
 ده، پدیده محوری )تضاد منافع حسابرستانخبرگان و کدگذاری انجا  ش

 گتا هن"، "هنگا  اختال  نظر بتا لتاحبکار"های مستقم( شامم مقوله

و   "21فرآیند رسیدگی  اجرای  هنگا "،  "نامناسبکاری    مواج ه با فرل 

 باشد. می "13وظایو انجا  هایچالش با مواج ه هنگا "

هتایی بترای ه راه حمبنیتاد بته ارائتراهبردهای مورد نظر در نظریه داده
اشتاره دارد کته هتد  آن اداره کتردن،   مواج ه با پدیده متورد مطالعته

برخورد، به انجا  رساندن و حساسی  نفان دادن به پدیده مورد مطالعته 
. در پژوهش حاضر، بر اساس نظر خبرگان و کدگذاری انجتا  (43)اس   

 هسستم   در ستطح  اقتدامات"،  "لتاحبکار  اقتدامات"های  قولتهشده، م 

 ستطح در اقتدامات"و  "رسمی  حسابداران  جامعه  اقدامات"،  "حسابرسی

به عنتوان راهبردهتایی بترای متدیری  و کنتتر  تضتاد منتافع   "فردی
 ید.حسابرسان مستقم شناسایی گرد

مجموعته شترایط خالتی هستتند کته در آن  ،(بستتر) ایزمینته  شرایط
گیترد ده لورت میفرآیندها و تعامالت برای اداره، کنتر  و پاسخ به پدی

ان و کدگتذاری بر اساس نظر خبرگت  (.43)گذارند  و بر راهبردها تأایر می

الزامتات "های ای در ای  پژوهش شامم مقولتهانجا  شده، شرایط زمینه

الزامتات  "، "کفتور  محتیط قتانونیالزامات    "،  "کفور  محیط اقتصادی

 باشد. یم  "محیط فرهنگی جامعهالزامات  "و  "محیط آموزش حسابداری
ها گر، مجموعه شرایط کلی هستند که بر چگونگی فرآینتدمداخله  شرایط

گر، شرایطی هستند که اجرای گذارند. شرایط مداخلهو راهبردها تأایر می
. بر استاس نظتر خبرگتان و (43)  کنندراهبردها را تضعیو یا تقوی  می

، "لتتاحبکار شترک  هتایویژگی"های کدگتذاری انجتا  شتده، مقولته

هتتای جامعتته حستتابداران ویژگی"، "حسابرستتی م سستته هتتایویژگی"

رایط بته عنتوان شت  "حستابرس مستتقم  فردی  هایویژگی"و    "رسمی
 گر در نظر گرفته شد.مداخله
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هتای مربتوط بته مقولته پیامدها، نتایجی هستند که از راهبردها و کنش
. در پژوهش حاضر، بر اساس نظر خبرگان (43)شوند  محوری حالم می

ه، پیامدهای ناشی از مدیری  تضتاد منتافع شتامم کدگذاری انجا  شدو  

م سستتته  یتعتتتال"، "آن نفعتتانیمنتتتافع لتتتاحبکار و ذ"های مقولتته

، "16حسابرس مستتقم  یاو حرفه  یروح  طیشرا  یاعتال"،  "51یحسابرس

 شناسایی گردید.  "یاجتماع منافع"و   "71یحرفه حسابرس یبالندگ"

توان نظریه خود را به سه شیوه ممکت  )بته یبنیاد م پرداز دادهک نظریهی
هتا( ای از گتزارهو به لورت مجموعهلورت نمودار، به شکم تفریحی  

مد  مدیری  تضاد منافع حسابرسان مستتقم، ،  2  گارهن  (.46)ارائه نماید  
در ایت  نگتاره، دهتد.  پس از اتما  مرحله کدگذاری انتخابی را نفان می

، شترایط علتی، پدیتده محتوری، راهبردهتا نحوه ارتباط بی  ابعاد شرایط
 .ای و پیامدها ارائه شده اس گر و زمینهمداخله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مدیریت تضاد منافع حسابرسان مستقل : 2نگاره 

 
هتتتای مبتنتتتی بتتتر روش هتتتای کیفتتتی از جملتتته پژوهشدر پژوهش

اعتبتار  های زیتر بترای ارزیتابی وبنیاد، عموما از روشپردازی دادهنظریه
 شود:بخفی به نتایج پژوهش استفاده می

 سازی(بندی )اجماع/مثلثزاویه
 کنتر  اعضا )بررسی توسط اعضا(

 شاخص مقبولی  10ی بر اساس ارزیاب
در ای  پژوهش، برای بررسی و ارزیابی کیفی  مد  تدوی  شده و نتایج 
. پژوهش و اعتباربخفی به آن، از روش کنتر  اعضا استفاده شده است 

های پتژوهش و تفاستیر انجتا  شتده بته دو نفتر از در ای  راستا یافتته
ات تکمیلتی آن تا کنندگان ارائه و پس از بحث و بررستی، نظترمفارک 

های پتژوهش بته دو نفتر دیگتر از دریاف  و اعما  گردید. سپس، یافته
خبرگان حرفه حسابرسی که قبال در فرآیند مصاحبه شرک  نداشته انتد، 

 سط آن ا نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرف .ارائه و تو
 

 بحث
با هد  ب بود عملکرد اخالقی در حرفه حسابرسی، بته   ،در ای  پژوهش

موضوع تضاد منافع حسابرسان مستقم در بستر بومی ایران پرداخته شد. 

های مختلتو بتروز تضتاد منتافع بترای بر ای  اساس سعی شد وضعی 
هتا، راهبردهتای ز ایت  وضتعی حسابرسان مستقم، شترایط علتی بترو

گر در اجترای ای و مداخلهزمینه ها، شرایطمدیری  و کنتر  ای  وضعی 
ای  راهبردها و منافع و پیامدهای مورد انتظار اجرای ای  راهبردها، مورد 

هتا، شترایط بتر استاس نتتایج حالتم از تحلیتم دادهبررسی قرار گیرد. 
کته ستتقم  بروز پدیده تضاد منافع برای حسابرسان م   ساز و عواممزمینه
تنگناها و مفکالتی که یراخالقی کند،  تواند آن ا را درگیر رفتارهای غمی

ای و عتد  ، عد  لالحی  حرفهدارد  رآمدم سسه حسابرسی در کسب د
در واقع ای  عوامم باعتث باشد.  لالحی  اخالقی حسابرس مستقم می

در چ ار وضعی  درگیتر تضتاد منتافع و   حسابرسان مستقم  شوند کهمی
هایی دارد اره به زمانشوند. اولی  وضعی  اشمسائم اخالقی ناشی از آن 

که م سسه حسابرسی با مدیران و کارکنان لاحبکار دچار اختال  نظتر 
شده اس  و در عی  حتا  تمایتم زیتادی بته حفتظ لتاحبکار و ادامته 

ی است  کته م سسته همکاری بتا وی را دارد. وضتعی  بعتدی هنگتام 
کاری نامناسبی مواجته شتده و تمایتم زیتادی بته   حسابرسی با فرل 

هتایی   آن دارد. وضعی  دیگر بروز تضاد منافع مربتوط بته زمانپذیرفت
اس  که حسابرس مستقم در حا  اجترای برنامته حسابرستی و انجتا  
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باشد. در ای  شرایط ممکت  آوری شواهد حسابرسی میها و جمعقضاوت
ای نداشتته حسابرس مستقم تمایلی به رعای  آیتی  رفتتار حرفته  اس 

های چالش  می اس  که حسابرس مستقم بانباشد. آخری  وضعی  هنگا
ای، منافع مالی یا ارتقتای رسیدگی که احتماز اعتبار حرفه  وظایو  انجا 

 زمینتتهدر ایتت   شتتود.انتتدازد، مواجتته میرتبتته وی را بتته مختتاطره می
دیری  تضاد منافع یعنتی پیفتگیری از بتروز تضتاد ج   م راهبردهایی  
شناستایی  رفتارهتای غیراخالقتی ناشتی از آنپیفتگیری از منافع و نیز 

لتاحبکار   یشامم دق  و جتد  لاحبکار  اقدامات  گردید. ای  راهبردها،
 یساختار نظتارت  یااربخف  یدر انتخاب حسابرس مستقم مناسب و ارتقا

 یابیتارز  شتامم   سسه حسابرستیدر سطح م اقدامات  ،  شرک   یو کنترل
کارآمتد   یریمتد،  یدرآمتد  یهایاستتراتژ  یارتقتاپذیرش کار،    سکیر

، اقدامات نظارتی و حمایتی جامعه یدگیزمان رس  اقداماتو    یمنابع انسان
شتامم در ستطح فتردی  حسابرس مستقم  حسابداران رسمی و اقدامات  

را در بر  ایفهبرخورداری از لالحی  حری و  از استقال  ذهن  یبرخوردار
محتیط الزامتات محیط اقتصتادی کفتور، الزامات در ای  راستا گیرد.  می

محتیط الزامات محیط آموزشی رشته حسابداری و  الزامات  قانونی کفور،  
و نیتز   و بستر اجرای راهبردها  ایفرهنگی جامعه به عنوان شرایط زمینه

و   می، جامعته حستابداران رستاحبکار، م سسه حسابرسیهای ل ویژگی
گر بترای چنتی  اقتداماتی حسابرس مستقم به عنتوان شترایط مداخلته

 ،شناسایی گردید. مدیری  لحیح و م ار تضاد منافع حسابرسان مستقم
منافع بسیار ارزشمندی برای لاحبکاران و ذینفعان آن و جامعه به همراه 

ای ابرسی، اعتالی شرایط روحی و حرفهدارد و موجب تعالی م سسه حس
نتایج ای  پژوهش،  شود.مستقم و بالندگی حرفه حسابرسی می  حسابرس

و  47ب بتود استتقال  حسابرستان ) با هد  های دیگری که  در پژوهش
و بررستتی عوامتتم و ( 51و  50و  49ب بتتود کیفیتت  حسابرستتی )، (48

متورد  ،اندانجتا  شتده (52) های رفتارهای غیراخالقی حسابرسانانگیزه
 تأکید قرار گرفته اس .

مورد مطالعه در زمینه و بستر ختاص ختود   های کیفی، پدیدهر پژوهشد
های حالتم از پتذیری نتتایج و یافتتهدهد، بنابرای  امکان تعمیرر  می

ها و شرایط محدود است . بتر ایت  هایی به سایر موقعی چنی  پژوهش
هتای کیفتی، م متتری  محتدودی  ایت  پژوهشاستاس، مفتابه تمتا  

یکتترد و روش پتتژوهش یعنتتی محتتدودی  در پتتژوهش، مربتتوط بتته رو
های ای  پژوهش بته ستایر متوارد، مثتم حسابرستان پذیری یافتهتعمیر

داخلتتی، حسابرستتان ستتازمان حسابرستتی و ... استت . همچنتتی  در 
ده های متفتاوتی از پدیتهای کیفی، امکان تفستیرها و برداشت پژوهش

تفستیر لتورت  توان مدعی بود کهمورد بررسی وجود دارد. بنابرای  نمی
گرفته تن ا تفسیر ممک  و قابم قبو  در مورد پدیده مورد مطالعه است ، 

توان گف  که تفسیر لورت گرفته یکی از تفاسیر قابم قبتو  و بلکه می
 پذیرفتی اس  و امکان تفاسیر دیگر هر وجود دارد.

بررستی مستئله تضتاد منتافع در میتان حستابداران در ای  پژوهش بته  
در حرفه حسابرسی )حسابرسان مستقم( پرداخته شد. بتا ای شاغم  حرفه

شود مسئله تضتاد منتافع در میتان توجه به اهمی  موضوع، پیفن اد می
هتا، ماننتد حسابرستان داخلتی، ای شاغم در سایر حوزهحسابداران حرفه

ها نیتز متورد هتا و ستازماندر بنگاه  ممیزان مالیاتی و حسابداران شاغم
ای  پژوهش، یکی از م متری  راهبردهای مدیری  بررسی قرار گیرد. در  

بخفتی بته ختدمات م سستات تضاد منتافع حسابرستان مستتقم، تنوع
حسابرسی اس . با توجه به اهمی  موضتوع، بته پژوهفتگران پیفتن اد 

حسابرستی و بخفی به خدمات م سستات  شود به بررسی موانع تنوعمی
زند .بر استاس نتتایج جستجوی راهکارهایی برای مرتفع کردن آن ا بپردا

پژوهش حاضر، یکتی از م متتری  راهبردهتای متدیری  تضتاد منتافع 
 حستابداران لتالحی  تعیتی  هاینامه  آیی   حسابرسان مستقم، ارتقای

گران پیفن اد باشد. به پژوهشرسمی توسط جامعه حسابداران رسمی می
ران ، در راستای ب بود مبانی و معیارهای تعیی  لالحی  حسابداشودمی

رسمی، به تحقیق و پژوهش بپردازنتد. در پتژوهش حاضتر، بته بررستی 
مسئله تضاد منتافع در میتان حسابرستان مستتقم شتاغم در م سستات 
حسابرسی عضو جامعه حستابداران رستمی پرداختته شتد. بتا توجته بته 

ری و شترایط حتاکر بتر ایت  های م متی کته میتان فضتای کتاتفاوت
رد، بته پژوهفتگران پیفتن اد م سسات و ستازمان حسابرستی وجتود دا

شود به بررسی مسئله تضاد منافع در بی  حسابرسان مستتقم شتاغم می
در ستتازمان حسابرستتی بپردازنتتد. بتتر استتاس نتتتایج پتتژوهش، یکتتی از 
م متری  راهکارهتای متدیری  تضتاد منتافع در م سستات حسابرستی 

شتود بته بررستی گران پیفن اد میدغا  آن ا اس . به پژوهشکوچک، ا
 وانع ادغا  ای  م سسات و ارائه راهکارهایی برای حم آن ا بپردازند.م 
 

 گیرینتیجه
تضاد منافع حسابرستان مستتقم و رفتارهتای غیراخالقتی ناشتی از آن، 

ناپذری را به لاحبکار، حسابرس مستقم، م سسه تواند لطمات جبرانمی
سی و حرفه حسابرستی و جامعته وارد کنتد. در ایت  پتژوهش بتا حسابر

ستتاز بتتروز تضتتاد منتتافع حسابرستتان مستتتقم، ناستتایی عوامتتم زمینهش
، عوامم های حاوی تضاد منافع، راهبردهای مدیری  تضاد منافعموقعی 

ای مورد نیاز برای تحقق ای  راهبردهتا اارگذار بر راهبردها، شرایط زمینه
جرای راهبردها، تصویری روش  از ماهی  تضاد منتافع و نیز پیامدهای ا

بتر استاس ان مستقم و چگونگی غلبه بر آن ارائه شتده است . حسابرس
، به منظور گزارشگری مالی منصتفانه و بایدها  های پژوهش شرک یافته
هتای داخلتی، مندی از منافع آن، در ج   ارتقای ااربخفتی کنتر ب ره

واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرستی تتالش کترده و از م سسته 
، دارای تجربته و تخصتص بتاز و امکانتات نا حسابرسی معتبر و خوش

بته عمتم آورد. های مالی دعتوت  زز ، برای حسابرسی مستقم لورت
قبم از پذیرش کار حسابرستی، ارزیتابی   ،بایدشرکا م سسات حسابرسی  

متدیری  منتابع انستانی   داشتته باشتند،  پذیرش کتارمناسبی از ریسک  
ستتی و در ج ت  ها را بته درم سسه و اقدامات زمتان انجتا  رستیدگی

پیفگیری از مواج ه کارکنان بتا تضتاد منتافع و رفتارهتای غیراخالقتی 
های درآمتتدی ختتود را در مستتیر کتتاهش نمایتتد و استتتراتژی متتدیری 
ها به خدمات حسابرسی مستتقم و لتاحبکاران ختاص و نیتز وابستگی

گرایی در لنایع خاص و گسترش فضای کاری در سایر افزایش تخصص
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نماید. در زمان مواج ه با تضاد منتافع، م متتری  اقتدا    ها تنظیراستان
گیری اخالقتی   ای  شرایط، تصمیرحسابرس مستقم در راستای مدیری

گیری اخالقی، برختورداری حسابرستان مستتقم از اس  و ززمه تصمیر
به منظور توانتایی   بایداستقال  ذهنی اس . بنابرای  حسابرسان مستقم  

راهکارهایی کته ستبب برختورداری و تقویت  گیری اخالقی،  در تصمیر
کار ببندند. همچنتی  به شود را استقال  ذهنی )استقال  واقعی( آن ا می

ای ختود تتالش زز  اس  ج   برخورداری و ارتقای لتالحی  حرفته
بتا اقتدامات نظتارتی ختود   باید. همچنی  جامعه حسابداران رسمی  کنند

سان مستقم و حمای  از نسب  به عملکرد م سسات حسابرسی و حسابر
آن ا، نقتش بستیار م متی در متدیری  تضتاد منتافع و اعتتالی حرفته 

برسی ایفا کند. بر اساس نتایج پژوهش، یکی از م متری  بسترهای حسا
زز  برای مدیری  تضاد منتافع حسابرستان مستتقم، محتیط آموزشتی 

ستازان رشتته حسابداری اس . بر ای  اساس جامعه دانفگاهی و تصمیر
ای را در آمتوزش و راهکارهتای ارتقتای اختالق حرفته  بایتدسابداری  ح

 وهفی خود بگنجانند.های آموزشی و پژبرنامه

 

 الحظه های اخالقیم
در ای  پژوهش، در معرفی منابع مورد استفاده، التم امانتتداری علمتی 
رعای  شتده و حتق معنتوی نویستندگان محتتر  شتمرده شتده است . 

ازداری و رضای  آگاهانه نیز متورد توجته همچنی  الو  اخالق علمی ر
 قرار گرفته اس . 

 

 سپاسگزاری

گان در دکننداننتتد کتته از همتته مفتتارک نویستتندگان بتتر ختتود زز  می
 پژوهش کما  تفکر را به عمم آورند.

 

 هنام واژه
 Primary interests.1 منافع اولیه 

 2.Fundamental principles  

ای الو  بنیادی  اخالق حرفه   

 Secondary interests.3 منافع اانویه 

 Conflict of interest.4 تضاد منافع 

 Unethical decision making.5 گیری غیراخالقی تصمیر 

 Code of Ethics.6 ای  آیی  رفتار حرفه 

 Ethical dilemmas.7 معماهای اخالقی 

 Revenue distresses.8 های درآمدی تنگنا 

 Professional incompetence.9 ای عد  لالحی  حرفه 

 Ethical incompetence.10 عد  لالحی  اخالقی 

 Inappropriate work opportunity.11 فرل  کاری نامناسب 

 Investigation process.12 فرآیند رسیدگی 

  Challenges of duties .13 های انجا  وظایو چالش 

 Independence in Fact.14 )واقعی(  استقال  ذهنی 

 Excellence of auditing firm.15 تعالی م سسه حسابرسی 

16.Promotion of mental and professional conditions  

ای شرایط روحی و حرفه  اعتالی   

17. Maturity of the independent auditing profession  

 بالندگی حرفه حسابرسی 
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