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Abstract:
The need to pay attention to ethics in the accounting and auditing profession is vital for
society; So that the observance of behavior and ethical standards can be the core of the
existence of the profession and if the personality traits related to ethics are not considered,
the profession faces ethical failure and, ultimately, significant economic consequences.
Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of personality traits on the
ethical decision-making process of professional accountants. In this study, a questionnaire
was obtained from 226 senior auditors (internal and independent) and senior financial
managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange by purposive sampling
method and the information was analyzed using cross-sectional regression. Findings
showed that the personality traits of economic status, education, ethical idealism have a
positive and significant effect on the ethical decision-making process and ethical relativism
has a negative and significant effect on the ethical decision-making process. Therefore, the
first main hypothesis of the study on the effect of personality traits on the ethical decisionmaking process was confirmed. Behavioral characteristics of “the result of an immoral
decision” and “social consensus for an immoral decision” also have a significant positive
effect on the ethical decision-making process. The second hypothesis was confirmed.
Finally, it was found that the demographic characteristics of economic status, education
and age have a positive and significant effect on the ethical decision-making process and
gender has a negative and significant effect on the ethical decision-making process. The
results of this study can help to develop theoretical foundations in the field of ethical
behavior in accountants and increase their level of awareness and ethical development.
Key Words: Personality Traits, Behavioral Traits, Ethical Idealism, Ethical Relativism,
Ethical Decision-Making Process, Professional Accountants.
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چکیده
لزوم توجه به اخالق در حرفهی حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه است بهطوریکه رعایت رفتار و
معیارهای اخالقی میتواند بهعنوان هستهی علت وجودی حرفه باشد و درصورتیکه به ویژگیهای شخصیتی مرتبط
بااخالق توجه نشود حرفه با شکست اخالقی و نهایتاً عواقب اقتصادی قابلتوجهی مواجه میگردد .بر همین اساس
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای
است .در این پژوهش از  226حسابرس ارشد (داخلی و مستقل) و مدیر ارشد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران به روش نمونهگیری هدفمند پرسشنامه اخذ و اطالعات حاصل از آن با استفاده از رگرسیون مقطعی
بررسی شد .یافتههای پژوهش نشان داد که از ویژگیهای شخصیتی وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش و آرمانگرایی
اخالقی تأثیر مثبت و معنادار و نسبیتگرایی اخالقی تأثیر منفی و معناداری بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی دارند.
لذا فرضیهی اصلی اول پژوهش مبنی بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأیید شد.
همچنین نتایج بررسی فرضیهی اصلی دوم حاکی از آن بود که ویژگیهای رفتاری نیز بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی
تأثیر مثبت معناداری دارند و فرضیهی دوم نیز تأیید شد .در نهایت ،مشخص شد از ویژگیهای جمعیتشناختی
وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش و سن بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأثیر مثبت و معنادار و جنسیت بر فرآیند
تصمیمگیری اخالقی تأثیر منفی و معنادار دارد .نتایج این پژوهش میتواند به توسعه و بسط مبانی نظری در حوزهی
رفتار اخالقی در حسابداری و افزایش سطح آگاهی و توسعهی اخالقی آنها کمک کند.
واژههاي كليدي :ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای رفتاری ،آرمانگرایی اخالقی ،نسبیتگرایی اخالقی ،فرآیند
تصمیمگیری اخالقی ،حسابداران حرفهای
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 -1مقدمه
توسعه و تنوع روزافزون فعالیتهای اقتصادی نیاز به اعمال نظارت بر بازار سرمایه و شرکتهای
سهامی در جهت حفظ منافع عموم و صاحبان سرمایه را تشدید نموده است (محمد ساعت
و همکاران .)2012 ،رفع این نیاز مستلزم فراهمسازی اطالعات مالی قابلاعتماد ،مربوط و
قابلمقایسه توسط این شرکتها با استفاده از خدمات حسابداری حرفهای در واحدها و خدمات
حسابداران حرفهای مستقل در بررسی اطالعات و حسابرسی مستقل صورتهای مالی است (کوپر،
مورگان.)2013 ،
یکی از اهداف مهم تشــکیل هر حرفه خدمت به جامعه اســت و حرفهی حسابداری نیز از این
قاعده مستثنی نیســت (مرادیف ،زکی زادهفر .)1393 ،لذا نقش ،وظیفه و مسئولیت حسابداران
حرفــهای بهعنوان یک حرفــه (االزابال ،آلمر )2001 ،در قبال جامعه و صاحبان ســرمایه ایجاب
میکند که آنان به آیین رفتار حرفهای مد ّون و منسجمی پایبند باشند تا پذیرش ،اعتبار ،اعتماد و
احترام اجتماعی را که الزمهی فعالیت در هر حرفهی تخصصی است به دست آورند (تورنر2006 ،؛
صیادیتورانلو ،عزیزی.)1396 ،
ن شــک اعتماد بهعنوان یک سرمایهی اجتماعی ،از مهمترین داراییهای حرفهی حسابداری
بدو 
اســت (صیادیتورانلو و عزیزی .)1396 ،اعتبار و مشروعیت حرفهی حسابداری ،به اعتماد بستگی
دارد که خود نیز بهطور مســتقیم از ظرفیت این حرفه در پاســخگویی به مســئولیتها که شامل
جنبههای اخالقی ،اجتماعی و محیطی است ،به وجود میآید (کاسا ،پارتس .)2013 ،جایگاه اخالق
هر حرفه ،امری حیاتی برای پذیرش آن در جامعه است (مینتز .)1995 ،آرمسترانگ ( )1993معتقد
اســت که رفتار و رعایت معیارهای اخالقی را میتوان بهعنوان هســتهی علت وجودی هر حرفه در
نظر گرفت .این امر برای حرفهی حسابرسی نیز مصداق خواهد داشت؛ درجایی که شكست اخالقی
میتواند عواقب اقتصادی قابلتوجهی داشته باشــد و موجب درماندگی مالی گستردهای گردد .لذا
اخالق حرفهای قصد ارائهی اصولی حرفهای و ضروری برای مقابله با چنین موقعیتی دارد که فرآیند
تصمیمگیری اخالقی یکی از این اصول است (گراسیا مارزا.)2005 ،
فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای از مهمترین و پررنگترین عواملی است که باعث
حفظ کیان و کرامت حرفهی حســابداری میشود (گراسیا مارزا .)2005 ،امروزه انتظارات جامعه از
حرفهی حسابداری و حسابرسی افزایش یافته است .افزایش این انتظارات ،حسابداران رسمی را ملزم
مینمایــد که خدمات حرفهای خود را در قالب فرآیند تصمیمگیری اخالقی ارائه دهند .فرآیندهایی
نظیر انتشار آئین رفتار حرفهای برای حسابداران حرفهای (هیأت استانداردهای اخالقی و حسابداری
حرفهای ،)2006 ،برپایی کمیتههای انضباطی برای حسابداران رسمی و اعمال تحریمهای حرفهای
گامهایی است که حرفه بهمنظور تشویق اعضا به اعمال آئین رفتار حرفهای و اینکه در جامعه این
طور به نظر برسند که به این آئین عمل میشود ،برداشته است (شوارتز.)2016 ،
از اینرو اخالق بهعنوان مجموعهای از ارزشها ،بایدها و نبایدها میتواند نقش مهمی را در مدیریت
اثربخش امور و سازمانها ایفا کند و جهت تحقق آنها تدوین منشور اخالقی و عملی ساختن آن در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400
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سازمانها ضروری است (رحمانینیا ،یعقوبنژاد1396 ،؛ صیادیتورانلو ،عزیزی .)1396 ،همانطور
که در نظریهی توسعه رشد اخالقی بیان شده است ،حسابداران حرفهای ممکن است عالوه بر حقوق
اساسی ،ارزشها و قراردادهای قانونی جامعه تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی ،رفتاری و اخالقی نیز
قرار گیرند (کرافت .)2013 ،از این رو پژوهش بیشتر دربارهی نحوهی تأثیرگذاری این ویژگیها بر
فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای ضروری به نظر میرسد .بر همین اساس با توجه به
اهمیت فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای و تحت تأثیر قرار گرفتن آنها از ارزشها،
بایدها و نبایدها ،این تحقیق به دنبال بررســی تأثیر ویژگیهای شــخصیتی و رفتاری حســابداران
حرفهای بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی آنها اســت .بهطورکلی هدف از این پژوهش پاســخگویی
به این ســؤال است که «آیا وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نسبیتگرایی
اخالقی بهعنوان ویژگیهای مهم شخصیتی و نتیجه تصمیم غیراخالقی ،اجماع اجتماعی برای یک
تصمیــم غیراخالقی بهعنوان ویژگیهای مهم رفتاری بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی حســابداران
حرفهای (شامل شناخت ،قضاوت نیت و رفتار اخالقی) مؤثر است؟».
نتایــج حاصــل از این پژوهــش میتواند نقش ویژگیهای شــخصیتی و رفتــاری را بر فرآیند
تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای بهخوبی روشن سازد .بنابراین دستاورد و نوآوری پژوهش
حاضر افزایش دانش مخاطبین در حوزهی ارتباط بین این ویژگیها و تصمیمگیری اخالقی و بسط
مباني نظري پژوهشهاي گذشــته در این حوزه ،همراه با یافتههای مســتند از موضوع ،در جامعه
حسابداران ایران خواهد بود.
 -2مبانی نظری
یكی از بهترین تعریفها از اخالق از دیدگاه اســامی ،تعریفی اســت که استاد مطهری در این
زمینه بیان داشــته اســت؛ به عقیدهی وی علم اخالق ،علم زیستن یا علم به این است که چگونه
باید زیست تا زندگی سراسر ارزشمند و مقدس و متعالی باشد (رحمانی نیا ،یعقوب نژاد.)1396 ،
اخالق بهعنوان ارزش ذاتی افراد که بهطور بالقوه میتواند بر مقاصد و تصمیمات رفتاری آنها اثر
بگذارد ،تعریف میشــود (غزالی .)2015 ،رفتار اخالقی بهعنوان یک رفتار خوب تعریف میشــود
که ازنظر اخالقی «درســت» را مقابل «بد» یا «غلط» در مجموعهای خاص قرار میدهد (حشی،
 .)2011اخــاق یک زیربنــای ضروری برای هر حرفه فراهم میکند کــه میتوان از آن بهعنوان
اخالق حرفهای یاد کرد (چرینگتون ،چرینگتون.)1995 ،
اخالق حرفهای بهعنوان یک دارایی نامشهود ،مفهومی حساس در تمامی مشاغل اجتماعی است؛
بهویژه مشاغلی همچون حسابداری و حسابرسی که به فعالیتهاي اقتصادي میپردازند (شفر -النداو،
2012؛ صیادیتورانلو ،عزیزی .)1396 ،ازآنجاکه حسابدهی عرصهاي است که بهشدت بر اعتماد و
انجام مسئولیتهای اعتباري استوار است ،اهمیت گنجاندن قضاوت اخالقی در حوزهی حسابداري
روشن است (پترینا .)2008 ،اگر اخالق حرفهای وجود نداشته باشد ،کیفیت خدمات حسابداري
ارائهشده به جامعه ارزش کاربردي آن را تضمین نخواهد نمود .اگر کارکنان مطابق با استانداردهاي
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400
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اخالق شغلی کار کنند ،عموم جامعه از آن بهره میبرند (قاسم و همکاران.)2013 ،
همانطور که در ادبیات تحقیق اثبات شده برخی از عوامل شخصیتی شامل سن ،جنس ،تربیت،
ارزشهای شخصی ،ترس از مجازات ،وجدان و دین بر استداللشناختی افراد ،رشد اخالقی ،رفتار
اخالقی و تصمیمگیری مؤثر هستند (موسباح و همکاران2016 ،؛ اوبو آجیبوالد2018 ،؛ اوبو،
 .)2019با توجه به اینکه ایدئولوژي اخالقی افراد متأثر از فرهنگ ،دین و شخصیت آنها است
(پانزا ،پتانست ،)2010 ،بنابراین ویژگیهای شخصیتی میتواند در شکلگیري قضاوت اخالقی
و فرآیند تصمیمگیری اخالقی هر فرد نقش مهمی ایفا نماید (کالر و همکاران2007 ،؛ مارکز،
آزودو-پریرا2009 ،؛ گایوت و همکاران2011 ،؛ موسباح و همکاران .)2016 ،بر همین اساس
میتوان ادعا کرد که تصمیمات اخالقی حسابداران نیز تحت تأثیر فرهنگ سازمانی ،فرهنگ
اخالقی و ویژگیهای شخصیتی قرار میگیرد (سوئینی و همکاران .)2010 ،اوگونلیه ( )2015و
موسباح و همکاران ( )2016نشان دادند كه عوامل مختلف شخصیتی و جمعیتی ازجمله سن،
جنس ،فرهنگ و دینداری بهطور معناداری بر درک اخالقی و تمایل حسابداران تأثیر میگذارد.
ویژگیهای شخصیتی عبارت است از مجموعهای از رفتار و شیوههای تفکر شخص در زندگی روزمره
که با ویژگیهای بیهمتا بودن ،ثبات (پایداری) و قابلیت پیشبینی مشخص میشود .بهطورکلی
شخصیت ،سازمانبندی پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظامهای روانی -فیزیکی
که رفتار و تفکر او را تعیین میکند (کالینز .)2019 ،طبق پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی
پژوهش حاضر ،وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نسبیتگرایی اخالقی
از مهمترین ویژگیهای شخصیتی بهشمار میروند (لمی2011 ،؛ چود هری و همکاران2012 ،؛
اوگونلیه2015 ،؛ موسباح و همکاران2016 ،؛ وبو .)2019 ،در این پژوهش از تحقیقات آنان استفاده
شده است .چود هری و همکاران ( )2012معتقدند که آموزش و پروش و تربیت از متغیرهایی
است که روند قابلتوجهی در اخالقیات و رفتار دانشجویان رشتههای کسبوکار دارد .آرمانگرایی
اخالقی فارغ از موقعیتها ،شرایط و یا هرگونه تأثیرگذاری اخالقی ،یک اعتقادی فلسفی است.
همچنین نسبیتگرایی اخالقی نیز همان اعتقاد فلسفی است که معتقد است ارزشهای اخالقی
و اصول اخالقی با افراد ،فرهنگ و هنجارهای اجتماعی نسبت داده شده است (فورسیت1980 ،؛
سینگاپاكدی و همكاران2000 ،؛ مینتز ،موریس2008 ،؛ كرافت2013 ،؛ مصباح و همكاران.)2016 ،
تصمیمگیری معموالً شامل فرآیندی است که در بهترین حالت نیز برای افراد چالش دارد.
زیرا بسیاری از تصمیماتی که یک فرد در کار خود با آنها روبهرو است دارای پیامدهای اخالقی
هستند (موسباح و همکاران .)2016 ،طبق مدل نظری تصمیمگیری اخالقی جیمز ()1979
پردازشهای اخالقی افراد هنگام مواجهه با معضالت اخالقی شامل چهار مورد روانشناختی است
که عبارتاند از :شناخت اخالقی ،قضاوت اخالقی ،نیت اخالقی و رفتار اخالقی .در پژوهش حاضر
نیز طبق این مدل معروف ،فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای نیز توالی این چهار
مورد در نظر گرفتهشده است .هرچند مدل تصمیمگیری اخالقی از یک ترتیب متوالی پیروی
میکند اما جیمز ( )1979استدالل میکند که هر مرحله ازنظر مفهومی متفاوت است.
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شناخت اخالقی اولین مرحله در مدل است .تصمیمگیری یا اقدام احتمالی میتواند بر رفاه،
منافع و انتظارات شخص دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر بگذارد ،بهگونهای که ممکن
است با یک یا چند اصول اخالقی در تعارض باشد (رست .)1986 ،مرحله بعدی قضاوت اخالقی،
یعنی تعیین مسیر اخالقی مناسب برای عمل در بین گزینههای بالقوه است (شوارتز.)2016 ،
مرحلهی سوم که مرحلهی نیت اخالقی است احتمال ذهنی است که یک جایگزین رفتاری معین
انجام شود (موسباح و همکاران .)2016 ،درنهایت رفتار اخالقی مرحلهی چهارم و آخر ،جایی است
که فرد در یک عمل صحیح به دلیل اهداف خود درگیر میشود (رست.)1986 ،
 -3پیشینهی پژوهش
در رابطه با موضوع اصلي پژوهش ،مطالعات چنداني صورت نگرفته اسـت .بنابراين در ادامـه
بـه برخي از پـژوهشهـايي كه تا حدي بـا موضـوع پـژوهش حاضـر ارتباط دارند ،اشاره ميشود.
زیگنفوس و سینقپكدی ( )1994در پژوهشی فلسفهی اخالقی شخصی حسابرسان داخلی
و حسابداران مدیریت را مقایسه کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که فلسفهی اخالقی شخصی
حسابرسان داخلی و حسابداران مدیریت متفاوت از یکدیگر است ،بهطوریکه حسابداران مدیریت
مطلقگراتر از حسابرسان داخلی هستند و حسابرسان داخلی ذهنیگراتر از حسابداران مدیریت هستند.
همچنین ،فلسفهی اخالقی شخصی حسابداران مدیریت بستگی به موقعیت شغلی و محیط اخالقی
سازمان دارد که این همبستگی در مورد محيط اخالقی سازمان نسبت به موقعیت شغلی بیشتر است.
الرکین ( )۲۰۰۰در پژوهشی با عنوان «توانایی حسابرسان داخلی در تعيين مسائل اخالقی»
به بررسی عوامل مؤثر بر این توانایی پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که سن حسابرسان
داخلی تأثیر اندکی بر رفتار آنان دارد و حسابرسان دارای تجربه بیشتر در تفسیر مسائل اخالقی
محافظهکارتر هستند .همچنین ،توانایی زنان در تعیین مسائل اخالقی بیشتر از مردان است.
افزون بر این ،افراد در بیشتر موارد خود را ازنظر اخالقی برتر از همکاران خود میپندارند.
کانالی و رب ( )2008به بررسی نقش عوامل مؤثر در فرآیند تصمیمگیری اخالقی افراد و بهطور
همزمان به کشف توجیهات مهم تلقی شده در حل مشكالت اخالقی پرداختند .آنان بر اساس
باور اتزیونی ،مبنی بر اینکه احساسات عاملی مهم در انتخاب بین گزینهها است ،به ارزیابی سه
احساس پشیمانی ،آسودگی و رضایتمندی پرداختند .آنان مشخص نمودند که چهطور باید به حل
مشکالت اخالقی پرداخت و آنها را حل نمود.
لی ( )2011به بررسی رابطهی سطح استدالل اخالقی با سطح مهارت حسابرسان پرداخت .نتایج
پژوهش نشان داد حسابرسانی که در سطح باالیی از استدالل اخالقی هستند ،سوگیری کمتری نسبت
به منافع صاحبکاران خود دارند و در هنگام رسیدگیها منافع همهی افراد را موردتوجه قرار میدهند.
اورت و ترمبلی ( )2013به پژوهشی تحت عنوان «اخالق و حسابرسی داخلی :ارادهی اخالقی و
مهارت اخالقی در زمینهی ناهمگون» پرداختند .این پژوهش در زمینهی جامعهشناسی اقتصادی
و ایدههای ادبی میالن کاندرا کار کرده که نشان میدهد چگونه حسابرسان داخلی بهطور فعال
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بازارها را اخالقی کرده و ارادهی اخالقی که مبهم است را در صورت عدم مشکل درک میکنند.
همچنین این پژوهش سؤاالتی در مورد پیشنهاد فعلی انجمن حسابرسان داخلی از منابع مربوط
به اخالق و توانایی آن برای توسعهی مؤثر مهارت اخالقی در این زمینه مطرح نمود.
اوباح و آجیبوالد ( )2018فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداری حرفهای در نیجریه را بر
اساس ویژگیهای شخصی آنها بررسی کردند .با استفاده از طرح بررسی مقطعی ،دادهها از 329
متخصص حسابداری با کمک پرسشنامه ساختاری حاوی چهار تصویر مختلف از مشکالت اخالقی
به دست آمد .در این پژوهش تواناییهای حسابداران حرفهای برای شناخت مشکالت اخالقی،
قضاوت اخالقی و همچنین نشان دادن اهداف در تصمیمگیریهای غیراخالقی بررسی شده است.
نتایج نشان داد که بهغیراز جنسیت و سن ،تفاوت در شناخت اخالقی ،قضاوت اخالقی و نیت
اخالقی حسابداران حرفهای تحت تأثیر پیشرفت تحصیلی ،وضعیت اقتصادی ،تخصص حسابداری،
وابستگی فرهنگی ،وجدان و تأثیر همساالن قرار دارد .یکی از پیامدهای این مطالعه این است که
شواهدی را ارائه میکند که نشان میدهد فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای در
نیجریه با مداخالت از طریق عضویت حرفهای قابلافزایش است.
اسماعیل و یوهنیس ( )2018پژوهشی تحت عنوان «عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی کار حسابرسان
بخش دولتی مالزی» انجام دادند .پاسخدهندگان این مطالعه حسابرسان بخش دولتی ادارهی ملی
حسابرسی در مالزی بودند .نتایج نشان داد که رفتار اخالقی بین حسابرسان دولتی در مالزی تحت
تأثیر جو اخالقی ،تعهد حرفهای ،ارزشهای اخالقی شرکتها و هم ایدئولوژی اخالقی آرمانگرا
و نسبیتگرا است.
کالینز ( )2019به بررسی تأثیر ويژگىهاى فردى و رفتارى بر تصمیمگیری اخالقی پرداخت.
نتایج تحقیق وی نشان داد که سن ،وضعیت اقتصادی ،آموزش و پروش ،مطلقگرایی و نسبیگرایی
رفتاری ،اجماع اجتماعی و شدت پیامد بر فرآیند تصمیمگیری حسابداران حرفهای تأثیر معناداری
دارد .این پژوهش یک خط سیر و یا راهنمایی را برای حسابداران در مسیر تقویت قدرت تشخیص
آنها فراهم نمود که مطمئن باشند با کدهای اخالقی در میان حسابداران حرفهای در نیجریه به
یک اجابت (قبول) اکید (تصمیم درست) خواهند رسید .همچنین این تحقیق یک حمایتی برای
دلیل شناختی کلبرگ و تئوری توسعه اخالقی و مدل تئوریک تصمیمگیری اخالقی بود که به
توسعهی برنامهی پیشین دستورالعمل اخالقی حسابداران نیجریه کمک خواهد کرد.
آدکویا و همکاران ( ،)2020به بررسی نگرش حسابداران (رسمی و غیررسمی) نسبت به عوامل
شخصی مؤثر بر رفتارهای اخالقی حسابرسان در نیجریه پرداختند .دادهها از  152حسابدار (80
حسابداررسمی و  72حسابدارغیررسمی) در ایالت الگوس نیجریه با استفاده از یک پرسشنامهی
ساختاریافتهی استاندارد به دست آمد .نتایج نشان داد که بهجز سن حسابرسان ،در برداشت
حسابداران مجاز و غیرمجاز از عوامل شخصی تأثیرگذار بر رفتارهای اخالقی حسابرسان ،اجماع
وجود دارد .درحالیکه دیدگاههای واگرایی قابلتوجهی در مورد اینکه آیا سن بر رفتارهای اخالقی
حسابرسان تأثیر میگذارد ،وجود دارد؛ ترس از مجازات ،مذهب ،تربیت ،وجدان ،جنسیت و
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ارزشهای شخصی تأثیرگذار بر رفتارهای اخالقی حسابرسان بوده است.
اونوما ،سیمپســون و وارتنگ ( )2021تأثیر آموزش اخالق در برنامههای حســابداری و نقش
تعدیلکنندهی عوامل جمعیتشناختی بر نگرشهای اخالقی حسابداران را در غنا بررسی نمودند.
نتایج نشــان داد که گنجانــدن دورههای مرتبط با اخالق ،روشهای آمــوزش اخالق ،روشهای
ارزیابی اخالق و روشهای اخالقی تأثیرات مثبت و معناداری بر اخالق حســابداران حرفهای دارد.
افزون بر این عوامل جمعیتشــناختی مانند تجربه و ســن رابطــهی مثبت بین آموزش اخالق و
نگرش اخالقی را تعدیل میکنند.
در ایران نیز مهرانی و همکاران ( )۱۳۹۰به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمهای اخالقی حسابداران
رســمی پرداختهاند که نتایج این بررســی نشــان داد ویژگیهای فردی حسابرسی ،ویژگیهای
ســازمان حسابرسیکننده و ویژگیهای کار حسابرسی از عواملی هستند که بر تصمیمات اخالقی
حسابرسان تأثیرگذارند.
حساس یگانه و کاظم پور ( )1392به بررسی رابطهی سطح مهارت حسابرسان با حساسیت
و قضاوت اخالقی پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که حسابرسان ماهر حساسیت
بیشتری نسبت به منافع افراد ذینفع بهویژه مدیران دارند و آگاهی از پیامد تصمیم فقط بر
حساسیت اخالقی و نحوه تعیین تنبیههای انتظامی حسابرسان نیمهماهر تأثیر دارد.
رحیمی کاکلکی و همکاران ( )۱۳۹۶عوامل مؤثر بر رعایت اخالق حرفهای حسابداران را بین
جامعهی حسابداران رسمی ایران سنجیدند .نتایج نشان داد سازهی اجتماعی سطح تحصیالت
بر ارزیابی بیطرفانه تأثیر ندارد اما سازههای فردی سن و جنسیت اعضای جامعهی حسابداران
رسمی بر رعایت مؤلفههای اخالق حرفهای شامل بیطرفانه بودن ،رفتار حرفهای ،صالحیت و
مراقبت حرفهای ،انسجام وحدت رویه و رازداری تأثیر دارند.
امینی و شاهین ( )۱۳۹۹به شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در سازمان
پرداختند .شناسایی عوامل موردنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آنها به کمک مدلسازی
ساختاری تفسیری انجام شد .نتایج نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی شامل 15
عامل فردی ،سازمانی ،اجتماعی و محیطی بوده است که روابط آنها در قالب شش سطح تأثیرگذاری
ارائهشده است .ترویج تصمیمگیری اخالقی در میان مدیران نیازمند تقویت پیشایندهای آن است و در
اولویت قرار دادن عوامل دارای بیشترین اثرگذاری به ارتقای اثربخشی این تالشها کمک خواهد کرد.
شایسته شجاعی ،پورزمانی و یعقوب نژاد ( )1399به بررسی تأثیر معیارهای رفتار اخالقی بر
عملکرد حسابرسان پرداختند .نتایج نشان داد تمام متغیرهای زیر مجموعهی محیط اخالقی
(شامل محیط ابزاری ،محیط دلخواه ،محیط مستقل ،محیط ضوابط ،محیط کارایی محور و
محیط قانون و مقررات) بر عملکرد حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد .از متغیرهای زیر
مجموعهی ایدوئولوژی اخالقی ،ایدهآلگرایی بر عملکرد حسابرسان تأثیر مثبت و معنادار داشته
اما نسبیگرایی بر عملکرد حسابرسان دارای تأثیر منفی و معنادار است .همچنین نتایج نشان داد
متغیرهای اصلی پژوهش شامل محیط اخالقی ،تعهد حرفهای ،ارزشهای اخالقی و ایدئولوژی
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اخالقی بر عملکرد شغلی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند.
دیباکیا ،شکری چشمه سبزی و مرادزاده فرد ( )1400با استفاده از ﻣﺪل تصمیمگیری اخالقی
«اﻗﺘﻀﺎیی مسأله» ،به تبیین تمایل حسابداران به گزارش تخلفات مالی با تأکید بر نقش تعدیلگر
شدت اخالقی درک شده ،پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که آگاهی اخالقی تأثیر مثبت و
معناداری بر قضاوت اخالقی حسابداران دارد و شدت اخالقی درک شده در این رابطه نقش
تعدیلگر ایفا میکند .همچنین نتایج نشان داد که قضاوت اخالقی حسابداران تأثیر مثبت و
معناداری بر تمایل آنان به گزارش تخلفات مالی به مراجع داخل و خارج سازمان دارد و این رابطه
بهواسطهی متغیر شدت اخالقی درک شده تعدیل نمیگردد.
بهطورکلی مشخص شــد که لزوم توجه به اخالقیات در حرفهی حسابداری و حسابرسی امری
حیاتی برای جامعه میباشــد .بهطوریکه رعایــت رفتار و معیارهای اخالقــی میتواند بهعنوان
هســتهی علت وجودی حرفه باشــد و در صورتیکه به ویژگیهای شــخصیتی ازجمله وضعیت
اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نســبیتگرایی اخالقی و ویژگیهای رفتاری از
جمله نتیجــهی تصمیم غیراخالقی ،اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی توجه نشــود،
ممکن اســت فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای (شناخت اخالقی ،قضاوت اخالقی،
نیت اخالقی و رفتار اخالقی) با چالش اساسی روبرو شود و حرفهی حسابداری و حسابرسی نیز با
شکست اخالقی و نهایتاً عواقب اقتصادی قابلتوجهی مواجه گردد.
 -4فرضیههای پژوهش
بهمنظور دستيابي به اهداف پژوهش و بر مبناي پيشينههاي نظري و تجربي ارائهشده ،دو
فرضیهی اصلي و هشت فرضیهی فرعي بهصورت زير تدوين شده است:
فرضیهی اصلی  :1ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای ،روند تصمیمگیری
اخالقی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :1-1ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای ،شناخت اخالقی
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :2-1ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای ،قضاوت اخالقی آنها
را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :3-1ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای ،نیت اخالقی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :4-1ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای ،رفتار اخالقی آنها
را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی اصلی  :2ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای ،روند تصمیمگیری اخالقی
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
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فرضیهی  :1-2ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای ،شناخت اخالقی آنها
را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :2-2ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای ،قضاوت اخالقی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :3-2ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای ،نیت اخالقی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیهی  :4-2ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای ،رفتار اخالقی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهد.
 -5روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی است و ازنظر ماهیت و روش از
نوع توصیفی -همبستگی است .در پژوهش حاضر ابتدا از روش کتابخانهای برای مطالعهی مبانی
نظری و بررسی پیشینهی تحقیق استفاده و سپس با استفاده از پرسشنامهی دارای طیف لیکرت
پنجتایی ،اطالعات الزم جهت برازش مدل پژوهش گردآوری شد .برای آزمون فرضیههای پژوهش
از روش تخمین رگرسیون استفاده شده است .اطالعات گردآوریشده از طریق نرمافزار اکسل
نسخه  2016آمادهی تجزیهوتحلیل و سپس با استفاده نرمافزار  Eviewsنسخه  9و ،SPSS
فرضیههای پژوهش برازش شدند .قلمرو زمانی تحقیق بهار و تابستان  1399است .جامعهی
پژوهش حاضر حسابرسان ارشد (داخلی ،مستقل) و مدیران ارشد مالی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران است .روش نمونهگیری در این پژوهش ،روش نمونهگیری غیراحتمالی
و هدفمند بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد .با توجه به محاسبات انجام
شده ،حجم نمونه از طريق فرمول کوکران به شرح رابطه ( 226/42 )1نفر (حدودا ً  226نفر) است.
البته الزم به ذکر است که حجم جامعه  550نفر بوده است.
z2pq

[

d2
_ z2pq
1
d2

]

1

N

=n
1 +

در این فرمول  Nحجم جامعه است.
آمارهی  pدرصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت افرادی است که دارای صفت موردمطالعه
هستند.
آمارهی  qنیز درصد افرادی است که فاقد صفت موردمطالعه هستند.
اگر میزان  pو  qمشخص نباشد از حداکثر مقدار آنها یعنی  0/5استفاده میشود.
آماره  z=tاست و اگر بهجای  zاز  tاستفاده شود نیز ایرادی ندارد .در سطح خطای  5درصد
مقدار  zبرابر  1/96و  Z2برابر  3/8416است.
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مقدار  dنیز تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین پژوهشگر برای وجود آن
صفت در جامعه است .دقت نمونهگیری به این عامل بستگی دارد .در این پژوهش از حداکثر مقدار
 dبرابر  0/05استفاده شده است.
در پرسشنامه بهکار گرفتهشده ازآنجاییکه در ابتدا از خبرگان حرفهی حسابداری و حسابرسی
دربارهی شاخصها و سؤالهای مرتبط با ویژگیهای شخصیتی و فرآیند تصمیمگیری اخالقی
استفاده شد و آنها نظرهای خود را اعالم کردند ،سؤالهای نهاییشده مورد تأیید قرارگرفتهاست
که این خود روایی محتوایی را نشان میدهد .همچنین برای حفظ شکیل بودن پرسشنامهها
(روایی صوری) از اساتید دانشگاهی کمک گرفته شد و نظرات ایشان برای بهتر شدن اعتبار
پرسشنامهها ،اعمال گشت و سپس پرسشنامهها توزیع شدند .در این پژوهش ،برای محاسبهی
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .برآورد آلفای کرونباخ نشان میدهد
که ارتباط درونی سؤالهای پرسشنامه تا چه حدی است (خاکی .)1383 ،مقدار آلفای کرونباخ
در این پژوهش پس از گردآوری پرسشنامه  0/892به دست آمده است که حاکی از پایایی الزم
میباشد.
 -6متغیرها و مدلهای پژوهش
در پژوهش حاضر فرآیند بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی ورفتاری بر فرآیند تصمیمگیری
اخالقی حسابداران حرفهای به شرح شکل  1است.
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای شامل وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی
اخالقی و نســبیتگرایی اخالقی و ویژگیهای رفتاری شــامل نتیجه تصمیم غیراخالقی و اجماع
اجتماعی برای تصمیم غیراخالقی بهعنوان متغیر مســتقل و فرآیند تصمیمگیری اخالقی شــامل
شناخت ،قضاوت ،نیت و رفتار اخالقی متغیر وابسته پژوهش است.
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 -7یافتههای پژوهش
 -7-1آمار توصیفی
آمار توصیفی مربوط به پاسخدهندگان به پرسشنامه و همچنین متغیرهاي مستقل وابسته این
پژوهش در جدولهای  1و  2ارائهشده است .با توجه به اطالعات مندرج در جدول  1مشخص است
که  42درصد پاسخدهندگان زن و  52درصد مرد بودهاند .بیشترین فراوانی از لحاظ سن بین 30
تا  39سال و با درصد فراوانی  52درصد است .بیشترین سطح تحصیالت کارشناسی با  48درصد
میباشد .نیمی از پاسخدهندگان تخصص یا رشتهی تحصیلی حسابداری داشتهاند .همچنین30 ،
درصد پاسخدهندگان سابقهی کاری با  5سال یا کمتر داشتهاند .جدول  2نیز نتایج آمار توصیفی
اطالعات متغیرهایی را که از طریق پرسشنامه دارای طیف لیکرت پنجتایی جمعآوری شد ،نشان میدهد.
متغیر

جدول ( )1نتایج آمار توصیفی پاسخدهندگان

جنسیت

سن

شاخص

تعداد

مرد

131

0.58

118

0.52

30

0.13

زن

 20الی 29

37

 40الی 49

41

 30الی 39
 50الی 59
دیپلم

سطح تحصیالت

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

109
90

حسابرسی

28

مدیریت مالی

 5سال و کمتر

مجموع

3

دکتری تخصصی

سایر گرایشها

سابقهی کار

4

20

حسابداری

تخصص یا رشتهی تحصیلی

95

 6الی 10

0.18
0.02
0.01
0.48
0.40
0.09

21

0.09

33
67

0.12
0.15

0.30

34

0.15

24

0.11

 21و باالتر

48
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0.16

114

 11الی 15

-

0.42

0.50

53

 16الی 20

درصد فراوانی

226

0.23
0.21
%100
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متغیر

جدول ( )2نتایج آمار توصیفی متغیرها
میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

3.105

3

0.732

5

1

3.525

4

0.743

5

اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی

2.175

2

قضاوت اخالقی

3.54

وضعیت اقتصادی

2.85

آرمانگرایی اخالقی

3.78

آموزشوپرورش

نسبیتگرایی اخالقی

نتیجهی تصمیم غیراخالقی
شناخت اخالقی
نیت اخالقی

2.355
3.57

3.585
3.735

رفتار اخالقی

3
4
2
4
4
4
4

0.626
0.72

4
5

1.177

5

0.917

5

1.122
0.869
0.93

0.895

5
5
5
5

1
2
1
1
1
1
1
1
1

 -7-2آمار استنباطی
 -7-2-1آزمون فروض کالسیک رگرسیون
ازآنجاییکه در انجام اين پژوهش بهمنظور تخمين پارامترهاي مدل از روش حداقل مربعات
معمولی استفاده میگردد و این روش بر اين فرض استوار است که متغير وابسته پژوهش داراي
توزيع نرمال باشد و توزيع غیرنرمال آن منجر به تخطي از مفروضات اين روش براي تخمين
پارامترها میشود ،لذا الزم است نرمال بودن توزیع متغیرها مورد آزمون قرار گیرد .این موضوع از
طریق آزمون كولموگروف -اسميرنف ( )KSبررسی شده است .نتایج آزمون حاکی از این است که
متغیر وابسته تحقیق از توزیع نرمال پیروی میکند .نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
پژوهش در جدول  3ارائهشده است.
جدول ( )3نتايج بررسي نرمال بودن توزيع متغیرهای وابسته

متغیر
شناخت اخالقی
قضاوت اخالقی
نیت اخالقی
رفتار اخالقی

میانگین
3.57
3.54
3.585
3.735

انحراف معیار
0.917
0.869
0.930
0.895

مثبت
5
5
5
5

منفی
1
1
1
1

آماره k-z
0.064
0.048
0.059
0.033

سطح معناداری
0.102
0.125
0.114
0.138

در اين پژوهش از آزمون لوين ،لين و چو جهت بررسی پايايي متغيرهاي پژوهش استفاده
شده است .نتايج اين آزمون نشان ميدهد که کلیهی متغيرهاي مستقل وابسته به واسطهی
سطح معناداری كوچكتر از  5درصد پايا هستند و استفاده از اين متغيرها در مدلها باعث
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به وجود آمدن رگرسيون كاذب نميشود .همچنین برای بررسی عدم وجود همبستگي خطي
بين متغيرهاي توضيحي از آزمون عامل تورم واريانس استفاده شده است .بر اساس نتایج این
آزمون عامل واریانسهای مدلهای پژوهش کمتر از  5درصد میباشند و مشكل همخطي وجود
ندارد .بهمنظور بررسي نرمال بودن توزيع باقیماندههای مدلها از آزمون جارک -برا استفاده
شد .ازآنجاکه سطح معناداري اين آزمون براي مدلهاي پـژوهش کمتر از  0/05اسـت ،فرض
صفر مبني بر نرمال بودن توزيع اجزاي اخالل مدلهاي پژوهش رد ميشود .اما طبق قضیه حد
مرکزی ،چنانچه تعداد مشاهدات در نمونه مورد بررسی به میزان کافی زیاد باشد ،توزیع دادهها
به نرمال نزدیک است و حتی اگر جامعه نرمال نباشد ،میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده
کرد .همچنین بهمنظور بررسی ناهمسانی واریانس باقیماندههای مدلها از آزمون وایت استفاده
شده است .نتايج آزمون وايت براي بررسي فرض همساني واريانس در اجزاي اخالل مدلها نيز
حاكي از وجود ناهمسـاني واريانس در همه مدلها است كه براي رفع اين مشكل از روش حداقل
مجذورات تعدیلشده استفاده شد.
 -8انتخاب نوع الگوی برآورد
ً
ازآنجاکه دادههاي پژوهش حاضر صرفا بهصورت مقطعی است نه مقطعی -زمانی ،نیازی نیست
که تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها با استفاده از آزمون چاو ( Fلیمر) سنجیده شود .از این رو از
الگوی مقید (دادههای تلفیقی) استفاده شد.
 -9نتايج آزمون فرضيهها
 -9-1آزمون فرضیهها
 -9-1-1فرضیههای فرعی گروه اول
نتايج برآورد الگوي رگرسيون حداقل مربعات معمولی به روش الگوی مقید برای فرضي ه فرعی
( )1-1مبنی بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای ،بر شناخت اخالقی آنها در
جدول  4ارائهشده است .با توجه به اینکه سطح معناداری آمـاره  ،Whiteکه  0/000بوده،
رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس هست .بنابراین پس از رفع مشکل ناهمسانی واریانس به
روش حداقل مجذورات تعدیلشده ،در مرحله بعد آمارهی  Godfreyنیز مورد آزمون واقع شد.
لذا سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش ( 5درصد) بوده،
اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی نیست .در ادامه
با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) هست ،بنابراین
رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  27/5درصد از تغييرات
متغير شناخت اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .همچنین در بررسی
مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل از
برآورد مدل در سطح اطمينان  95درصد از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح
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معناداری مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/102همچنین با توجه به اینکه مقدار
آمارهی دوربین -واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( )1/897لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل
خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت سطح معناداري متغیرهای وضعیت اقتصادی،
آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نسبیتگرایی اخالقی (متغيرهای مستقل) كه زیر 0/05
است .لذا وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی بر شناخت اخالقی تأثیر مثبت
و معنادار و نسبیتگرایی اخالقی بر شناخت اخالقی تأثیر منفی و معنادار دارد.
جدول ( )4نتایج مدل اول

وضعیت اقتصادی

ضریب رگرسيون
0/221

آماره t

سطح معناداری

آماره VIF

متغیر

آموزشوپرورش

0/206

2/210

0/024

1/615

0/022

1/446

0/000

-

آرمانگرایی اخالقی

نسبیتگرایی اخالقی
مقدار ثابت

0/154

-0/175
2/052

آمارهی ( Fسطح معناداری)

2/318
2/228

-1/992

0/047

7/160
()0/000

آمارهی دوربین واتسون

1/897

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)

0/064
()0/102

5/219

(ضریب تعیین)

0/275

آمارهی Godfrey

0/121

آمارهی White

0/012

1/434

2/407

Prob. 0/885

1/552

Prob. 0/000

نتـایج آزمون فرضيه فرعی ( )2-1مبنی بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای بر
قضاوت اخالقی آنها در جدول  5ارائهشده است .با توجه به اینکه سطح معناداری آمـارهی ،White
که  0/058بوده ،لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نیست .در مرحله بعد آمارهی Godfrey
نیز مورد آزمون واقع شد .سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش
( 5درصد) بوده و اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی
نیست .در ادامه با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) هست،
بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  31/3درصد از
تغييرات متغير قضاوت اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .همچنین در
بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل
از برآورد مدل در سطح اطمينان  %95از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح
معناداری مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/125همچنین با توجه به اینکه مقدار
آمارهی دوربین واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( ،)1/997لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل
خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای وضعیت
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نسبیتگرایی اخالقی (متغيرهای مستقل) كه
زیر  0/05است ،وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش و آرمانگرایی اخالقی بر قضاوت اخالقی تأثیر
مثبت معنادار و نسبیتگرایی اخالقی بر قضاوت اخالقی تأثیر منفی معنادار دارد.
جدول ( )5نتایج مدل دوم

وضعیت اقتصادی

ضریب رگرسيون
0/165

آماره t

سطح معناداری

آماره VIF

متغیر

آموزشوپرورش

0/190

2/272

0/011

1/615

آرمانگرایی اخالقی

0/358

4/383

0/000

1/446

1/282

3/235

0/001

-

نسبیتگرایی اخالقی
مقدار ثابت

آمارهی F
(سطح معناداری)

-0/20

2/591

-2/722

0/007

9/927
()0/000

آماره دوربین
واتسون

(ضریب تعیین)

0/313

آمارهی Godfrey

0/631

آمارهی White

0/008

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)

1/603

Prob. 0/532

1/434

1/552
1/997
0/048
()0/125

Prob. 0/058

نتـایج آزمون فرضیهی فرعی ( )3-1مبنی بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای بر
نیت اخالقی آنها در جدول  6ارائهشده است ،با توجه به اینکه سطح معناداری آمـاره  ،Whiteکه
 0/111بوده ،لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نیست .در مرحلهی بعد آمارهی Godfrey
نیز مورد آزمون واقع شد .سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش
( 5درصد) است .اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی
نیست .در ادامه با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) هست،
بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  28درصد از
تغييرات متغير نیت اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .همچنین در
بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل
از برآورد مدل در سطح اطمينان  95درصد از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح
معناداری مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/114همچنین با توجه به اینکه مقدار
آمارهی دوربین واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( ،)1/903لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل
خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای وضعیت
اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نسبیتگرایی اخالقی (متغيرهای مستقل) كه
زیر  0/05است ،وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش و آرمانگرایی اخالقی بر نیت اخالقی تأثیر
مثبت معنادار و نسبیتگرایی اخالقی بر نیت اخالقی تأثیر منفی معنادار دارد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )6نتایج مدل سوم

متغیر

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معناداری

آماره VIF

وضعیت اقتصادی

0/245

2/292

0/012

1/434

آموزشوپرورش

0/179

2/089

0/028

1/615

آرمانگرایی اخالقی

0/243

2/598

0/010

1/446

نسبیتگرایی اخالقی

-0/213

-2/426

0/016

1/552

مقدار ثابت

1/782

3/931

0/000

-

آمارهی F
(سطح معناداری)

8/083
()0/000

آمارهی دوربین
واتسون

1/903

(ضریب تعیین)

0/280

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)

0/059
()0/114

آمارهی Godfrey

0/106

Prob. 0/899

آمارهی White

1/384

Prob. 0/111

نتـایج آزمون فرضیهی فرعی ( )4-1مبنی بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی حسابداران حرفهای
بر رفتار اخالقی آنها در جدول  7ارائهشده است ،با توجه به اینکه سطح معناداری آمـارهی
 ،Whiteکه  0/000بوده ،لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس است .بنابراین پس از رفع مشکل
ناهمسانی واریانس به روش حداقل مجذورات تعدیلشده ،در مرحلهی بعد آمارهی  Godfreyنیز
مورد آزمون واقع شد .سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش (5
درصد) میباشد .اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی
نیست .در ادامه با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) است،
بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  29/6درصد از
تغييرات متغير رفتار اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .همچنین در
بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل
از برآورد مدل در سطح اطمينان  95درصد از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح
معناداری مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/138همچنین با توجه به اینکه مقدار
آمارهی دوربین واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( ،)2/105لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل
خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای وضعیت
اقتصادی ،آموزشوپرورش ،آرمانگرایی اخالقی و نسبیتگرایی اخالقی (متغيرهای مستقل) كه
زیر  0/05است ،وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش و آرمانگرایی اخالقی بر رفتار اخالقی تأثیر
مثبت معنادار و نسبیتگرایی اخالقی بر رفتار اخالقی تأثیر منفی معنادار دارد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )7نتایج مدل چهارم

سطح معناداری

آماره VIF

ضریب رگرسيون آماره t

متغیر
وضعیت اقتصادی

0/230

2/265

0/014

1/434

آرمانگرایی اخالقی

0/301

2/726

0/006

1/446

آموزشوپرورش

نسبیتگرایی اخالقی
مقدار ثابت

0/256
-0/238

آمارهی F
(سطح معناداری)

1/703

2/530
-2/834

0/005

8/755
()0/000

آمارهی دوربین
واتسون

3/544

(ضریب تعیین)

0/296

آمارهی Godfrey

2/352

آمارهی White

0/005

0/000

آمارهی كولموگروف-
اسميرنف (سطح معناداری)

2/298

Prob. 0/097

1/615
1/552
-

2/105
0/033
()0/138

Prob. 0/000

 -9-1-2فرضیههای فرعی گروه دوم
نتايج برآورد الگوي رگرسيون حداقل مربعات معمولی به روش الگوی مقید برای فرضيهی فرعی
( )1-2مبنی بر تأثیر ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای بر شناخت اخالقی آنها در جدول
 8ارائهشده است .با توجه به اینکه سطح معناداری آمـارهی  ،Whiteکه  0/011بوده ،رگرسیون
دارای ناهمسانی واریانس است .بنابراین پس از رفع مشکل ناهمسانی واریانس به روش حداقل
مجذورات تعدیلشده ،در مرحله بعد آمارهی  Godfreyنیز مورد آزمون واقع شد .لذا سطح
معناداری آماره  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش ( 5درصد) بوده ،اين موضوع بيانگر
اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی نیست .در ادامه با توجه به اینکه
آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) است ،بنابراین رگرسیون قدرت تبیین
دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  68/9درصد از تغييرات متغير شناخت اخالقی،
توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج
آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان  95درصد
از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح معناداری مربوط به اين آزمون بزرگتر از
 0/05است ( .)0/102همچنین با توجه به اینکه مقدار آمارهی دوربین واتسون مدل مابین  1/5و
 2/5است ( )1/863لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .در
نهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای نتیجه تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک
تصمیم غیراخالقی (متغيرهای مستقل) كه زیر  0/05است ،نتیجه تصمیم غیراخالقی و اجماع
اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی بر شناخت اخالقی تأثیر مثبت معنادار دارد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره دو | بهار 1400
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جدول ( )8نتایج مدل پنجم
نام و نماد متغیر

ضریب
رگرسيون

آماره t

سطح معناداری

آماره VIF

نتیجه تصمیم غیراخالقی

0/165

2/237

0/018

1/385

اجماع اجتماعی برای یک تصمیم
غیراخالقی

0/145

2/500

0/003

1/385

مقدار ثابت

3/553

21/817

0/000

-

آمارهی F
(سطح معناداری)

7/797
()0/000

آمارهی دوربین
واتسون

1/863

(ضریب تعیین)

0/234

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)

0/064
()0/102

آمارهی Godfrey

0/689

Prob. 0/502

آمارهی White

3/032

Prob. 0/011

نتـایج آزمون فرضيه فرعی ( )2-2مبنی بر تأثیر ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای بر
قضاوت اخالقی آنها در جدول  9ارائهشده است .با توجه به اینکه سطح معناداری آمـارهی ،White
که  0/021بوده ،لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نیست ،در مرحله بعد آمارهی Godfrey
نیز مورد آزمون واقع شد .سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش
( 5درصد) بوده و اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی
نیست .در ادامه با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) است،
بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  28/4درصد از
تغييرات متغير قضاوت اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .در بررسی
مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل از برآورد
مدل در سطح اطمينان  %95از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح معناداری
مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/125با توجه به اینکه مقدار آمارهی دوربین
واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( ،)2/060لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل خودهمبستگی
باقیماندهها وجود ندارد .در نهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای نتیجه تصمیم غیراخالقی
و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی (متغيرهای مستقل) كه زیر  0/05است ،نتیجه
تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی بر قضاوت اخالقی تأثیر مثبت
معنادار دارد.
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جدول ( )9نتایج مدل ششم

نام و نماد متغیر

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معناداری

آماره VIF

نتیجه تصمیم غیراخالقی

0/214

2/934

0/000

1/385

اجماع اجتماعی برای یک
تصمیم غیراخالقی

0/187

2/474

0/002

1/385

مقدار ثابت

3/716

26/042

0/000

-

آمارهی F
(سطح معناداری)

9/268
()0/000

آمارهی دوربین
واتسون

2/060

(ضریب تعیین)

0/284

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)

0/048
()0/125

آمارهی Godfrey

0/619

Prob. 0/539

آمارهی White

2/697

Prob. 0/021

نتـایج آزمون فرضیهی فرعی ( )3-2مبنی بر تأثیر ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای بر
نیت اخالقی آنها در جدول  10ارائهشده است ،با توجه به اینکه سطح معناداری آمـارهی ،White
که  0/111بوده ،لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نیست .در مرحله بعد آمارهی Godfrey
نیز مورد آزمون واقع شد .سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش
( 5درصد) است .اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی
نیست .در ادامه با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) هست،
بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  27/1درصد
از تغييرات متغير نیت اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .در بررسی
مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل از برآورد
مدل در سطح اطمينان  %95از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح معناداری
مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/114با توجه به اینکه مقدار آمارهی دوربین-
واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( )2/003لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل خودهمبستگی
باقیماندهها وجود ندارد .در نهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای نتیجه تصمیم غیراخالقی
و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی (متغيرهای مستقل) كه زیر  0/05است ،نتیجه
تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی بر نیت اخالقی تأثیر مثبت
معنادار دارد.
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جدول ( )10نتایج مدل هفتم
نام و نماد متغیر

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معناداری

آماره VIF

نتیجه تصمیم غیراخالقی

0/221

2/243

0/009

1/385

اجماع اجتماعی برای یک
تصمیم غیراخالقی

0/244

2/552

0/002

1/385

مقدار ثابت

3/433

22./463

0/000

-

آمارهی F
(سطح معناداری)

8/232
()0/000

آمارهی دوربین
واتسون

2/003

(ضریب تعیین)

0/271

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)

0/059
()0/114

آمارهی Godfrey

0/664

Prob. 0/515

آمارهی White

7/053

Prob. 0/000

نتـایج آزمون فرضیهی فرعی ( )4-2مبنی بر تأثیر ویژگیهای رفتاری حسابداران حرفهای
بر رفتار اخالقی آنها در جدول  11ارائهشده است با توجه به اینکه سطح معناداری آمـارهی
 ،Whiteکه  0/000بوده ،لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس است .بنابراین پس از رفع مشکل
ناهمسانی واریانس به روش حداقل مجذورات تعدیلشده ،در مرحله بعد آمارهی  Godfreyنیز
مورد آزمون واقع شد .سطح معناداری آمارهی  Godfreyبيشتر از سطح خطای موردپذیرش (5
درصد) میباشد .اين موضوع بيانگر اين است كه رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی
نیست .در ادامه با توجه به اینکه آمارهی  )0/000( Fدارای سطح معناداری زیر ( 5درصد) است،
بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  31/3درصد
از تغييرات متغير رفتار اخالقی ،توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میشود .در بررسی
مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون  KSگویای آن است كه باقیماندههای حاصل از برآورد
مدل در سطح اطمينان  95درصد از توزيع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح معناداری
مربوط به اين آزمون بزرگتر از  0/05است ( .)0/138با توجه به اینکه مقدار آمارهی دوربین
واتسون مدل مابین  1/5و  2/5است ( ،)2/089میتوان گفت :در مدل ،مشکل خودهمبستگی
باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت با توجه به سطح معناداري متغیرهای نتیجه تصمیم غیراخالقی
و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی (متغيرهای مستقل) كه زیر  0/05است ،نتیجه
تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی بر رفتار اخالقی تأثیر مثبت
معنادار دارد.
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جدول ( )11نتایج مدل هشتم
نام و نماد متغیر

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معناداری

آمارهVIF

0/196

3/064

0/000

1/385

0/111

2/354

0/009

1/385

3/771

26/011

0/000

-

نتیجه تصمیم غیراخالقی

اجماع اجتماعی برای یک
تصمیم غیراخالقی
مقدار ثابت

آمارهی F
(سطح معناداری)

10/417
()0/000

(ضریب تعیین)

0/313

آمارهی Godfrey

1/732

آمارهی White

آمارهی دوربین
واتسون

آمارهی كولموگروف -اسميرنف
(سطح معناداری)
Prob. 0/203

1/931

2/089
0/033
()0/138

Prob. 0/090

یافتههای پژوهش در جدول  12خالصه شده است.
فرضيههای پژوهش

جدول ( )12خالصه یافتههای پژوهش

فرضیهی  :1-1ویژگیهای شخصیتی
شناخت اخالقی حسابداران حرفهای را
تحت تأثیر قرار میدهند.
فرضیهی  :2-1ویژگیهای شخصیتی
قضاوت اخالقی حسابداران حرفهای را
تحت تأثیر قرار میدهند.
فرضیهی  :3-1ویژگیهای شخصیتی
نیت اخالقی حسابداران حرفهای را تحت
تأثیر قرار میدهند.

وضعیت
اقتصادی

آموزش و
پرورش

نتیجه

آرمان گرایی نسبیت گرایی نتیجهی
اخالقی
اخالقی
نهایی

تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر مثبت

تأثیر منفی

تأیید
فرضیه

تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر مثبت

تأثیر منفی

تأیید
فرضیه

تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر مثبت

تأثیر منفی

تأیید
فرضیه

فرضیهی  :4-1ویژگیهای شخصیتی
رفتار اخالقی حسابداران حرفهای را تحت تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر مثبت
تأثیر قرار میدهند.

تأثیر منفی

تأیید
فرضیه

فرضیهی  :1-2ویژگیهای رفتاری
شناخت اخالقی حسابداران حرفهای را
تحت تأثیر قرار میدهند.
فرضیهی  :2-2ویژگیهای رفتاری
قضاوت اخالقی حسابداران حرفهای را
تحت تأثیر قرار میدهند.

نتیجه تصمیم غیراخالقی

اجماع اجتماعی برای یک
تصمیم غیراخالقی

تأثیر مثبت

تأثیر مثبت

تأثیر مثبت

تأثیر مثبت
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فرضیهی  :3-2ویژگیهای رفتاری نیت
اخالقی حسابداران حرفهای را تحت تأثیر
قرار میدهند.
فرضیهی  :4-2ویژگیهای رفتاری رفتار
اخالقی حسابداران حرفهای را تحت تأثیر
قرار میدهند.

نتیجه
تأثیر مثبت

تأثیر مثبت

تأیید
فرضیه

تأثیر مثبت

تأثیر مثبت

تأیید
فرضیه

 -10نتیجهگیری و پیشنهادها
لزوم توجه به اخالق در حرفهی حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه است بهطوریکه
رعایت رفتار و معیارهای اخالقی میتواند بهعنوان هستهی علت وجودی حرفه باشد و درصورتیکه به
ویژگیهای شخصیتی مرتبط بااخالق توجه نشود ،حرفه با شکست اخالقی و نهایتاً عواقب اقتصادی
قابلتوجهی مواجه میگردد .بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی
و رفتاری بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابداران حرفهای بود .در این پژوهش از  226حسابرس
ارشد (داخلی و مستقل) و مدیر ارشد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
به روش نمونهگیری هدفمند پرسشنامه اخذ شد و اطالعات حاصل از آن با استفاده از رگرسیون
مقطعی بررسی شد.
نتایج بررسی فرضیهی اصلی اول و فرضیههای فرعی آن نشان داد که از ویژگیهای شخصیتی،
وضعیت اقتصادی ،آموزشوپرورش و آرمانگرایی اخالقی بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأثیر
مثبت و معنادار و نسبیتگرایی اخالقی بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأثیر منفی و معنادار دارد.
بنابراین فرضیه اصلی اول و فرضیههای فرعی آن در پژوهش حاضر تأیید شد .این شواهد حاکی از
آن است که تصمیمگیریهای اخالقی حسابداران حرفهای تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی آنها
قرار میگیرد .این نتایج تا حدودی با یافتههای پژوهشهای تانگ و چیو ( ،)2003سینگاپاكدی
و همكاران ( ،)2000اوفالون و باترفیلد ( ،)2005كرافت ( ،)2013مصباح و همكاران ( )2016و
کالینز ( )2019همسو است.
یافتههای حاصل از بررسی فرضیهی اصلی دوم و فرضیههای فرعی آن ،حاکی از آن بود که
از ویژگیهای رفتاری ،نتیجهی تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم
غیراخالقی بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی تأثیر مثبت و معناداری دارد .لذا فرضیهی اصلی
دوم و فرضیههای فرعی آن تأیید شد .بر همین اساس مشخص میشود که ویژگیهای رفتاری از
جمله سهیم دانستن افراد در تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی
نیز از جمله مؤلفههایی است که فرد در صورت مواجه شدن با آن پشیمان شده و سعی میکند
دیگر در فرآیندهای تصمیمگیری اخالقی دقت بیشتری داشته باشد و به دنبال چارچوب
تصمیمگیری مثبت باشد .این نتایج تا حدودی با یافتههای پژوهشهای تانگ و چیو (،)2003
سینگاپاكدی و همكاران ( ،)2000اوفالون و باترفیلد ( ،)2005كرافت ( ،)2013مصباح و همكاران
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( )2016و کالینز ( )2019همسو است.
در مورد تفسیر حاصل از نتایج بررسی فرضیههای پژوهش میتوان ادعا نمود :با توجه به اینکه
وضعیت اقتصادی مناســب منجر به رشد درآمد شخص میشود ،لذا این مهم نیز میتواند فرآیند
تصمیمگیری اخالقی را بهبود ببخشــد .همانطور که تانگ و چیــو ( )2003دریافتند کارمندان
پردرآمد در هنگکنگ دارای سطح باالیی از رضایتمندی از دستمزد هستند و كمتر در رفتارهای
غیراخالقی ســازمان درگیر میشــوند .آموزش نیز یکی از متغیرهایی اســت که منجر به پرورش
انسان شــده و با توجه به رشــدی که در مقاطع مختلف عمر دارد منجر به فرآیند تصمیمگیری
اخالقی مثبت میشــود .کالینز ( )2019معتقد است آموزش و پروش و تربیت از متغیرهایی است
کــه روند مثبت و قابلتوجهی در اخالقیات و رفتار افراد در رشــته تجارت دارد .لذا این مهم نیز
میتوانــد فرآیند تصمیمگیری اخالقی را بهبود بخشــد .همچنین با توجــه به اینکه آرمانگرایی
اخالقی و نســبیتگرایی اخالقی نیز منجر به ایجاد ایدئولوژی میشــود ،ارزشهایی را برای افراد
ایجــاد میکند که این مهم نیز چارچوب تصمیمگیری اخالقی افراد را بهبود میبخشــد (لو تال،
2000؛ کاردستی.)2013 ،
طبق نتایج این پژوهش ،پیشنهاد میشود:
 -1بر اساس مشخص شدن اهمیت ویژگیهای شخصیتی و رفتاری حسابداران حرفهای
در تصمیمگیری آنها ،به مدیران توصیه میشود با توجه به اینکه هدف آنها ،این است
که اعتماد مالکان شرکت را فراهم کنند ،پس بایستی به دنبال این باشند که در انتخاب
حسابرسان داخلی و مدیران ارشد مالی دقت نمایند تا آنها از ویژگیهای شخصیتی و
رفتاری مطلوب برخوردار باشند که منجر به تأثیر مثبت بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی شود.
 -2به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود برای مشخص شدن ارزش واقعی
شرکتها ،شفافسازی اطالعات و درک بهتر عملکردشان ،قوانین و مقرراتی را اتخاذ
کنند و تدابیری بیندیشند که تا حد امکان حسابرسان داخلی ،مستقل و مدیران ارشد
مالی استخدام شوند که از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری مطلوب برخوردار باشند.
همچنین به تدوینکنندگان استانداردهای حسابرسی پیشنهاد میشود در هنگام
بازبینی و تدوین استانداردهای جدید به مؤلفههای شخصیتی و رفتاری حسابداران
حرفهای توجه نموده و کدهای اخالقی را بر اساس این مؤلفهها تعدیل کنند تا
تصمیمگیریهای اخالقی بهتری توسط حسابداران حرفهای اتخاذ شود.
 -3با توجه به تأثیر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری حسابداران حرفهای در تصمیمگیری
آنها ،به مدیران مؤسسههای حسابرسی پیشنهاد میشود که با دقت بیشتری مبانی
اخالقی و شخصیتی حسابرسان و حسابداران حرفهای را در فرآیند ارزیابی و کنترل
کیفیت گزارشهای مالی در نظر بگیرند.
 -4ایجاد چارچوبی برای فرآیند تصمیمگیری اخالقی حسابرسان داخلی مدیران ارشد
مالی مبتنی بر انتظارات سهامداران.
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منابع

امینی ،علیرضا وحیده ،شاهین .)۱۳۹۹( .شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در
سازمان با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری ،فصلنامه مطالعات منابع انسانی  ،)1( 10ص .36-10
حساس یگانه ،یحیی و مقصودی ،امید .)۱۳۹۰( .ارزشهای اخالقی در قضاوت حرفهای حسابرس .مجله
اخالق در علوم و فناوری ،سال ششم ،شماره یک ،ص .۶۲-۷۳
دیباکیا ،پریا ،شکری چشمه سبزی ،اعظم ،مرادزاده فرد .مهدی .)1400( .تأثیر آگاهی و قضاوت اخالقی
حسابداران در تمایل به گزارش تخلفات مالی با تأکید بر نقش تعدیلگر شدت اخالقی درک شده .دو
فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری ،در حال انتشار.
رحمانی نیا ،احسان و یعقوب نژاد ،احمد« .)1396( .عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی حسابرسان
داخلی» .فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت ،)42(6 .ص .39-20
رحیمی کاکلکی ،مینا؛ بنی طالبی دهکردی ،بهاره؛ پیک فلک ،جمشید .)1396( .عوامل مؤثر بر رعایت
اخالق حرفهای حسابداران .اخالق در علوم و ف ّناوری ،)۱(۱۲ .ص .۸۷-۷۵
شایسته شجاعی ،پرویز ،پورزمانی ،زهرا ،یعقوب ،نژاد احمد .)۱۳۹۹( .تأثیر معیارهای رفتار اخالقی
(محیط اخالقی ،تعهد حرفهای ،ارزشهای اخالقی و ایدئولوژی اخالقی) بر عملکرد حسابرسان .دو فصلنامه
حسابداری ارزشی و رفتاری.۳۱۸-۲۸۱ )۱۰(۵ .
صيادي تورانلو ،حسين و عزيزي ،پدرام .)1396( .شناسايي و رتبهبندي ارزشهاي اخالقي در حسابرسي
از ديدگاه اسالم با رويکرد  TOPSISفازي .نشریه اخالق.208-179 ،)26(7 ،
مراديف جواد و زکی زادهف ،زهره .)۱۳۹۳( .بررسی نقش مدیریت اخالقی ،عملکرد حسابرسی داخلی
و گرایشهای اخالقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی مجله دانش حسابرسی ،)3(18 ،ص -۱۶۳
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