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 Abstract
 The environment of the auditing profession, due to the responsibilities it bears, is a very 

complex and turbulent field, because while bearing the pressures in this profession, it must have 
the psychological, behavioral and functional capabilities to deal with influence and mediations. 
to maintain its independence. The growth and development of positive psychology approaches 
in the fields of human resources management has created Pygmalion as a new conceptual basis 
in the psychology of jobs and has caused the desire to use knowledge and skills to perform 
job duties according to job expectations in that profession to increase and this The subject can 
also lead to the development of ethical functions. Based on this, the aim of this research is to 
investigate the components of Pygmalion's influence on the development of auditors' moral 
values. The target population of this research was the senior auditors who are members of 
the audit organization and private sector audit institutions, who were selected through random 
sampling and examined in a period of 6 months. The results of this research showed that the 
psychological effect of Pygmalion has a positive and significant effect on moral virtue and 
moral conscientiousness as two dimensions of auditors' moral values. 
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چکیده
محیط حرفه حسابرسی به دلیل مسئولیت هایی که بر عهده دارد، عرصه ای بسیار پیچیده و پرتالطم می باشد. 
عملکردی  و  رفتاری  و  روان شناختی  قابلیت های  می بایست  حرفه،  این  در  موجود  فشارهای  تحمل  ضمن  چراکه 
توسعه  و  رشد  نماید.  حفظ  را  خود  استقالل  تا  باشد  داشته  ذی نفعان  واسطه گری های  و  نفوذ  با  مقابله  برای  را 
رویکردهای روان شناسی مثبت در حیطه های مدیریت منابع انسانی، پیگمالیون را به عنوان یک مبنای نوین مفهومی 
در روان شناسی مشاغل به وجود آورده است و باعث گردیده تا تمایل در به کارگیری دانش و مهارت در انجام وظایف 
شغلی برحسب انتظارات شغلی در آن حرفه افزایش یابد و این موضوع می تواند به توسعه کارکردهای اخالق گرایانه 
ارزش های اخالقی  بر توسعه  تأثیر پیگمالیون  بررسی مؤلفه های  این پژوهش  این اساس هدف  بر  نیز منجر گردد. 
حسابرسان می باشد. جامعه هدف این پژوهش حسابرسان ارشد عضو سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش 
خصوصی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این 
پژوهش نشان داد اثر روان شناختی پیگمالیون بر فضیلت اخالقی و وظیفه شناسی اخالقی به عنوان دو بعد ارزش های 

اخالقی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژههایکلیدی: پیگمالیون، ویژگی های اخالقی، حرفه حسابرسی.
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1-مقدمه
از  بر اصول و ضوابط اخالق عمومی،  فعال، عالوه  در هر جامعه مشاغل مختلف و حرفه های 
نظام ارزشی خاصی پیروی می کنند که مورد پذیرش جمعی شاغالن آن حرفه بوده و اصطالحاً 
از احکام  به مجموعه مدونی  از منظر دیگر می توان گفت  به آن اخالق حرفه ای گفته می شود. 
اخالقی که چگونگی رفتار، مسئولیت اعضای حرفه در مقابل جامعه، در مقابل یکدیگر و در مقابل 
رفتار حرفه ای گفته می شود که  آیین  به  پای بندی  تبیین می کند،  و  را معین  اشخاص ذی نفع 
رعایت نکردن و تخطی از آن ضمن احتمال تنبیه می تواند صدمات فرهنگی زیادی بر حرفه و 
حتی جامعه وارد آورد )حساس یگانه و همکاران، 1395(. در واقع آیین رفتار حرفه ای و پای بندی 
به آن یکی از هنجارهای رفتاری فراگیر در هر جامعه ای محسوب می شود که خط و سیر رفتاری 
آن شغل و شاغالن آن را مشخص می نماید. در این بین برخی از مشاغل، همچون مشاغلی که 
قابل  نقش  رفتار حرفه ای  رعایت  منظر  از  دارند،  بر عهده  بیش تری  پاسخ گویی  و  بار مسئولیت 
سنگین  تبعات  می تواند  شوند،  منحرف  اخالقی  اصول  از  اگر  چراکه  داشت.  خواهند  تأمل تری 
اجتماعی را به همراه داشته باشد. حرفه حسابرسی به عنوان  یکی از این مشاغل در جوامع امروزی 
مطرح می باشد  که هرگونه تخطی از اصول رفتاری و تخصصی آن می تواند تبعات جبران ناپذیری 
اساس  این  بر   .)2018 همکاران،  و  )بروبِرگ  نماید  وارد  ذی نفعان  اجتماعی  اعتماد  پیکر  بر  را 
هم راستا با استانداردها و آیین رفتار حرفه ای مدون شده توسط نهادها و سازمان های نظارت کننده 
ویژگی های  بر  مبتنی  رفتاری  الگوهای  تا  نمودند  تالش  مؤسسات  حسابرسان،  عملکردهای  بر 
مسئوالنه حرفه حسابرسی در جامعه ایجاد نمایند )اسماعیل، یوهانیس، 2018(. همچنین رشد 
تئوری هایی همچون تئوری هویت اجتماعی، تئوری عدم وابستگی، تئوری های تعهد حرفه ای و... 
تا  باعث گردید  تردید حرفه ای،  و  معیارهای خاص حرفه حسابرسی همچون بی طرفی  در کنار 
موضوع رعایت اخالق به عنوان یک مزیت در فضای رقابتی بازار حسابرسی موردتوجه قرار گیرد 
که در حیطه پژوهشی در طی سال های قبل پژوهش های بی شماری همچون سوینی و همکاران 
پِلنت و همکاران )2017(، حساس یگانه و همکاران )1395(،  بامِبر و الیِر )2009(،   ،)2014(
به  زوایای مختلف  از  و  انجام  و همکاران )1390(  و عرب صالحی  و همکاران )1397(  صفرزاده 
الزامات  اصلی،  محور  پژوهش ها،  این  بیش تر  در  گفت:  بتوان  شاید  اما  پرداخته اند  موضوع  این 
اخالقی و رعایت آن توسط حسابرسان بود و کم تر پژوهشی به تأثیرگذاری رفتارهای غیراخالقی 
هم پیشگان حسابرسان در سایر مؤسسات حسابرسی توجه کرده است، به خصوص  که با اتکا به 
تئوری های رفتاری همچون قدرت طلبی و سطح انتظارات به توسعه ادبیات جدید در این موضوع 
منظور  به  ارائه مدلی  بر  )پیگمالیون(،  تئوریک  این شکاف  با درک  پژوهش  این  باشد.  پرداخته 
بروز  واقع  رفتاری حسابرسان متمرکز می باشد. در  بهتر محتوای ذهنی و عملکردهای  شناخت 
رفتارهای غیراخالقی در حرفه حسابرسی دغدغه اجتماعی محسوب می شود که احتمال نهادینه 
شدن آن در مسیر حرفه ای حسابرسی می تواند به بی اخالقی های عملکردی منجر شود. چراکه 
تا توسعه اعتماد به  وجود تشویق های رفتاری منفی در عملکردهای حسابرسان باعث می گردد 
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 نفس اخالقی که جامعه حسابرسی به دنبال آن می باشد، مورد خدشه قرار گیرد و باعث شود تا 
رفتارهای فردی دچار بحران گردد. از طرف دیگر اثر پیگمالیون به عنوان یک تئوری مبتنی بر 
انتظار نقش قابل توجهی در کاهش این بدرفتارهای اخالقی و نهادینه شدن آن در حسابرسی دارد. 
در واقع اثر پیگمالیون نقش باورها و انتظارات در تقویت پای بندی به رفتارهای اخالقی تعریف 
می نماید و اشاره به یک سلسله از انتظارات فردی و انتظارات و باورهای جامعه از حسابرس و 
عملکردهای  بهبود  باعث  می تواند  که  دارد  صاحب کاران  مالی  عملکردهای  بررسی  در  او  نقش 
حسابرس گردد و برعکس اگر این انتظارات معکوس باشد و ادراک از توانمندی های حسابرس در 
حد مطلوب نباشد، عملکردهای حسابرس کاهش می یابد و این موضوع مستقیماً می تواند، کیفیت 

اظهارنظرهای حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد )کونتریریراس و همکاران، 2007(. 
از طرف دیگر، ماکیاولیسم نوعی رویکرد مبتنی بر قدرت طلبی عملکردی و تزویر در هر فرد 
محسوب می شود. در واقع ماکیاولیسم به عنوان اصطالحی برای توصیف تمایل به تقلب و گمراه 
کردن دیگران به منظور دستیابی به منافع شخصی، با تجاوز به حقوق دیگران مرتبط است. افراد 
با ماکیاولیسم باال از هنجارهای اخالقی به منظور دستیابی به اهداف شخصی چشم پوشی می کنند 

)صفری و همکاران، 1397(.
مقوله اخالق و عمل  کردن به اخالق حرفه ای، از مباحث جدی و موردتوجه در حوزه حسابداری و 
حسابرسی است که به طور مستقیم بر صداقت و توانایی حسابداران و حسابرسان برای جلب اعتماد 
عمومی تأثیر دارد )اندریس و همکاران، 2017(. با افزایش سطح ورشکستگی شرکت های بزرگ 
همچون انرون و ورلدکام قانون گذاران و نهادهای بین المللی همچون هیئت استانداردهای حسابرسی 
بین المللی1 )2016( قوانین و استانداردهای مربوط به آئین رفتار حرفه ای را مورد بازنگری قرار دادند 
و از طریق گسترش رفتارگرایی اخالقی و توسعه ارزش محوری در این عرصه، به دنبال پیشبرد 
نقش مسئوالنه حسابرسان در ارتقایی سطح کارکردهای تخصصی در بررسی ها هستند. در حقیقت 
نهادهای حرفه ای حسابداری، دستورالعمل هایی از طریق آئین رفتار حرفه ای برای ایجاد انگیزه در 

حسابرسان به منظور افزایش رفتارهای اخالقی تدوین نمودند )بوبِک و همکاران، 2015(. 
اگرچه استانداردهای حسابرسی نظیر قوانین اخالقی IESBA، حسابرسان را از طریق بررسی و 
شناسایی تهدیدها در این حرفه تا حدی در مسیر ارزش محوری قرار می دهد اما به دلیل درونی 
بودن برخی از ویژگی های اخالقی در حرفه حسابرسی همچون بی طرفی و تردید، لزوم توسعه 
بسیار  بر حسابرسان  عرصه  این  در  تأثیرگذار  اساس شناخت محرک های  بر  اخالقی  ارزش های 
مهم و قابل توجه می باشد )نوشادی و همکاران، 1398(. به عبارت دیگر هرچند نهادهای نظارتی 
و تدوین کننده استانداردها تالش نمودند با استفاده از الزاماتی ارزش محوری اخالقی در حرفه 
اما پرواضح است که این بعد رفتاری در حسابرسان نیازمند تمرکز  ارتقاء بخشند  حسابرسی را 
بر محرک های بیرونی به منظور تقویت ارزش های اخالقی در حرفه حسابرسی می باشد )بابایی و 
همکاران، 1398(. یکی از این محرک های اخالقی، اثری به نام پیگمالیون می باشد. این اثر به عنوان 
یک تئوری مهم در ارتباطات بین فردی محسوب می شود که به بررسی تأثیر باورها و انتظارات 
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و  فردی  انتظارات  از  سلسله  یک  به  اشاره  پیگمالیون  اثر  به عبارت دیگر  می پردازد.  از حسابرس 
انتظارات و باورهای جامعه از حسابرس و نقش او در بررسی عملکردهای مالی صاحب کاران دارد 
که می تواند باعث ارتقای سطح پای بندی به ارزش های اخالقی در حسابرس گردد و برعکس اگر 
این انتظارات معکوس باشد، باعث می شود بر اساس محرک های بیرونی منفی، سطح پای بندی به 

ارزش های اخالقی در حرفه حسابرسی کاهش یابد )کونتریریراس، آنگولو، راِجرز، 2007(.
اطمینان بخشی گزارش ها می تواند به تقویت جایگاه و گسترش بازار خدمات حسابرسی کمک 
 نماید. ساختن محصول یا خدمات، یک جنبه از فعالیت یک واحد تجاری و فروش آن جنبه ای 
دیگر است )مرانجوری،1400(. موضوع پژوهش های حسابرسی در سال های اخیر به منظور بررسی 
پیامد ها »تطابق و یا عدم تطابق« دیدگاه میان حسابرسان و صاحب کار شکل جدی تری گرفته 

است )همتی، 1400( 
در واقع اثر پیگمالیون را می توان به عنوان یک پیش بینی کننده نسبت به باور فرد در خصوص 
ارزش های اخالقی در حسابرس قلمداد نمود و طبق نظر شینِد، استون و ویلیامز )2013( آن را 
به واقعیتی تشبیه کرد که باورهای فردی و باورهای اجتماعی آن را می سازند، واقعیتی که اگر 
توسط  که  است  مطالعاتی  حاصل  پیگمالیون  اثر  نمی گرفتند.  شکل  احتماالً  نبودند،  باورها  این 
)اصغری مقدم،  کردند  تکمیل  را  آن   )1968( جاکوبسن  و  روزنتال  و  شد  آغاز   )1948( مرتن 
محبوب، 1393(. این نظریه، چگونگی انتقال آشکار انتظارات ذهنی یک حسابرس درباره چگونگی 
تبیین  آن ها  عملکرد  درباره  اظهارنظر  و  مورد صاحب کاران  در  را  ارزش های حرفه ای حسابرس 

می کند، به گونه ای که اظهارنظرهای خود را مطابق با انتظارات خود شکل می دهند.
و  باورها  که  است  دیدگاه  این  بر  مبتنی  حرفه حسابرسی  در  فراخود  کامیابی  نظریه  جوهره 
و  تردید  همچون  حرفه ای  رفتار  آیین  اساس  بر  حسابرسان  ارزش گرایی  تعیین کننده  انتظارات 
بی طرفی است، باورها و انتظاراتی که محصول رفتار و انتظارات جامعه، سهامداران، تحلیلگران، 
شرکای حسابرسی و... با حسابرسان است. این اثر در حرفه  حسابرسی زمانی بسیار پررنگ تر است 
که باورهای ذی نفعان به نقش مسئوالنه حسابرسان دامن بزند و آن ها را باانگیزه تر برای بررسی 
پیگمالیون  نظریه  دیگر  منظر  از   .)2014 )جولین،  نمایند  تقویت  واقعیت ها  از  انحراف  هرگونه 
که  دارد  اشاره  خاص  صاحب کاران  به  نسبت  منفی  بازخوردهای  نقش  به  حسابرسی  حرفه  در 
عملکردهای کیفی حسابرسان را تحت تأثیر قرار می دهد. به  عبارت  دیگر اگر جو منفی نسبت به 
عملکردهای گذشته صاحب کار در جامعه حسابرسی وجود داشته باشد، این جو منفی می تواند 
باورهای حرفه ای حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد و این موضوع ارزش های اخالقی حسابرسان 
را تحت تأثیر قرار می دهد )توِکر، ماتسومورا، سابرامانیان، 2003(. با توجه به اهمیت سطح توسعه 
ارزش های اخالقی در حرفه حسابرسی در طی چند سال گذشته به دلیل افزایش تقلب، فرارهای 
مالیاتی و ورشکستگی های شرکت های بزرگ، لزوم توجه به محرک ها و عوامل تأثیرگذار در این 
عرصه بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر پیگمالیون به عنوان یک محرک بیرونی بر 

کارکردهای اثرگذار بر توسعه های ارزش محوری مورد بررسی قرار می گیرد.
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٢-مبانینظریوتوسعهفرضیهها
1-٢-اثرروانشناختیپیگمالیون

اثر پیگمالیون در کنار نظریه اسناد که به معنای تفسیر کردن اتفاقاتی است که برای افراد روی 
می دهند )نظریه روان شناسی( از کاربردهای مهم فرآیند ادراکی در حرفه و رفتار حرفه ای است. 
این پدیده برای اولین بار توسط مرتون )1948( برای توضیح علت ورشکستگی بانک های خوش نام 
آمریکا در سال های رکود اقتصادی مطرح شد. در آن زمان باور غلط مردم باعث شد تا صاحبان 
بالنچارد، 1989(.  بگیرند )هرسی،  بانک  از  را  بانکی تالش کنند پس اندازهای خود  سپرده های 
انتظاراتی بود که  نتایجی که او مشاهده کرده بود ناشی از یک علت مستقل نبود بلکه حاصل 
پژوهشگر ناخودآگاه به افراد القا کرده بود. با دانستن این که قرار است افراد به گونه ای خاص رفتار 
کنند، این پیش ذهن موجب شد آنان به گونه ای که انتظار می رفت رفتار کنند )لیوئوس، ورلین، 
مایتلیس، کانوی، داتون، فاِرست، 2008(. اثر پیگمالیون اشاره به یک پدیده روان شناختی دارد 
که بر اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنش های مستقیم نشان می دهند. برای 
نمونه اگر جامعه بر این باور باشد که حسابرسان عملکردهای فنی و تخصصی الزم را ندارد، خود 
از نظر کیفیت بررسی ها در سطح مطلوبی عمل نمی کنند.  حسابرسان هم باور می کنند و واقعاً 
تخصصی  توانمندی های  برحسب  حسابرسان  از  اگر  و  است  صادق  نیز  این  عکس  درعین حال 
انتظارات باالیی وجود داشته باشد، آن ها تالش خود را برای دست یافتن به چنین انتظاری باالتر 
می شود  محسوب  حرفه حسابرسی  در  مهمی  ابزار  پیگمالیون  اثر   .)1984 )واتزالویک،  می برند 
که شاید چندان به تأثیرات آن حداقل در پژوهش های علمی و تجربی پرداخته نشده است. این 
نظریه شرکای حسابرسی را آگاه می کند که عامل موفقیت حسابرسان، تنها به شرایط، کیفیت 
و صالحیت شخص یا به محیط حرفه ای کار بستگی ندارد )روِزنتال، 2012(. شرکای حسابرسی 
و حتی جامعه ذی نفع از تصمیمات حسابرسان همیشه باید حسابرسان را باور داشته باشند و از 
آنان انتظار موفقیت با بهترین نتایج را داشته باشند. زیرا در چنین وضعیتی است که حسابرسان 
همیشه این باور را احساس کرده و بهترین مهارت ها و توانایی هایشان را نشان خواهند داد )شینِد 
همکاران  و  کونتریریراس  گئوریال  رفتار2  تنظیم  و  تعامل  مدل  اساس  بر   .)2013 همکاران،  و 
)2011( که وجود اثر پیگمالیون در حرفه حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند، باید بیان نمود 
که انتظارات از عملکردهای حرفه ای حسابرس بر رأی و تصمیم گیری آن ها تأثیرگذار می باشد. از 
طرف دیگر، الورز، ِمسینا و ریچارد )1999( سه معضل مهم را مورد شناسایی قرار دادند که اثر 
پیگمالیون را تأیید می کنند. باور به این که اظهارنظر باکیفیت حسابرس می تواند شاخصی برای 
دارد که  امکان وجود  این  تصمیم گیری ذی نفعان محسوب شود، سخت و مشکل است. چراکه 
اظهارنظر حسابرس تحت تأثیر جو مثبت برای صاحب کاران باشد. دوم، اگر این طور باشد، روشن 
نیست که آیا اظهارنظر حسابرس می تواند سبب جذابیت بیش تر سرمایه گذاری از جانب سهامداران 
برای صاحب کار در بازار سرمایه شود. سوم، با توجه به اثر ایجادشده پیگمالیون، حسابرسان ممکن 
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است تحت  تأثیر انتظارات یا جو مثبت برای صاحب کاران باشد که در این صورت قادر به ارزیابی 
جامع و کامل عملکردهای مالی صاحب کاران ممکن است نباشد و این موضوع می تواند کیفیت 

اظهارنظر حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد. 

٢-٢-ویژگیهایاخالقیحسابرسان
در سال های اخیر رعایت نکردن ارزش های اخالقی منجر به وقوع چندین رسوایی مالی شده 
است. کپلن )2005( در این رابطه معتقد است گرچه ممکن است تأثیر رفتارهای غیرحرفه ای و 
لغزش های اخالقی حسابرسان کم باشد ولی این مسئله فروپاشی بزرگ ترین شرکت های جهان را 
به دنبال دارد و باعث از دست رفتن صدها میلیارد دالر ارزش دارایی سهامداران می شود. بنابراین 
رعایت اصول رفتار حرفه ای و موازین اخالقی از سوی حسابرسان، افراد تحصیل کرده، هیئت های 
نظارتی، هیئت های مقررات گذاری و صاحب کاران ضروری به نظر می رسد )غالمرضایی، حسنی، 
1396(. با توجه به این که بی طرفی از ویژگی های شخصیتی حسابرسان مانند ارزش های اخالقی 
منبعث می شود، تمرکز بر تقویت و به کارگیری آن در این حرفه برای بررسی های صورت های مالی 
ضروری به نظر می رسد. در واقع معیارهای ارزشی در حرفه حسابرسی در قالب فرهنگ اخالقی 
بازدارنده رفتار غیراخالقی  از مهم ترین عوامل  این حرفه معنا می یابد. فرهنگ اخالقی یکی  در 
برخی  توجه  علی رغم   .)2001 همکاران،  و  )داگالس  می شود  محسوب  اخالقی  رفتار  مقابل  در 
اوهمن  بر رفتارهای اخالقی همچون پژوهش اسوانبرگ و  تأثیر فرهنگ اخالقی  به  از مطالعات 
)2013(، سویینی و همکاران )2010( و ویندسور و آشکاناسی )1996( کماکان این ذهنیت وجود 
دارد که به چه میزان می توان انتظار داشت یک حسابرس در عملکردهای حرفه ای خود به آن 
پای بند باشد، یا تا چه اندازه از ارزش های اخالقی برای افزایش کیفیت بررسی های صورت های 
رفتارهای  بر  اخالقی  فرهنگ  تأثیر  پیرامون  گرفته  پژوهش های صورت  می نماید.  استفاده  مالی 
اخالقی حسابرس بیش تر توجه خود را معطوف به رابطه بین عوامل شخصی و اجتماعی تأثیرگذار 
بر رفتار اخالقی نموده اند. ویندسور و آشاکانسی )1996( با کمی تردید در این رابطه دریافتند 
که فرهنگ سازمانی در شرکت های حسابرسی بر سبک تصمیم گیری حسابرسان تأثیرگذار است 
که این خود بر تصمیمات اخالقی آنان اثرگذار خواهد بود. آن ها معتقدند که فرآیندهای فرهنگ 
پذیری در شرکت های حسابرسی منجر به ظهور ارزش های متهورانه و مبتنی بر نتیجه خواهد شد 
که نتیجه آن تحدید ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک های مختلف در تصمیم گیری شخصی 
فردی  ارزش های  بر  اخالقی  فرهنگ  تأثیر  بررسی  به   )2001( و همکاران  داگالس  بود.  خواهد 
حسابرس و همچنین تأثیر ترکیبی آن دو بر چگونگی قضاوت حسابرسان در دوراهی های اخالقی 
رابطه  در شرکت های حسابرسی  اخالقی  فرهنگ  که  است  این  از  آن ها حاکی  نتایج  پرداختند. 
غیرمستقیمی با قضاوت های اخالقی دارند، به طوری که فرهنگ اخالقی بر ارزش های فردی اثرگذار 
از وجود خود خواهند کرد.  را متأثر  به نوبه خود قضاوت های حسابرس  نیز  ارزش ها  این  و  بوده 
هیچ کدام از این یافته ها درک روشنی از وجود رابطه بین فرهنگ اخالقی و بی طرفی حسابرس 
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به دست نمی دهند لیکن به دالیلی مبنی بر وجود چنین رابطه ای اشاره دارند.
رفتار حرفه ای نشان دهنده مجموعه ای از قوانین و فضایل اخالقی است و این قوانین اخالقی 
برای وجود و تداوم حرفه ضروری هستند. لذا با توجه به اهمیت اخالق و رفتار حرفه ای و برای 
توانمندسازی افراد حرفه به انجام کار خود به طور کاماًل صادقانه، بی عیب و صحیح، سازمان دهندگان 
حرفه حسابرسی، قوانین، مقررات و اصول رفتار حرفه ای را وضع کردند. این قوانین به طور معمول 
شامل صداقت، راستی، وفاداری، احترام، احساس مسئولیت و نگرانی برای منافع دیگران، احتیاط، 
عدالت و پای بندی به قوانین و مقررات هستند )صالحی، 1395: 77(. هرچند معیارهای اصول 
به عنوان اصول  بارها  و  بارها  آیین رفتار حرفه ای  استانداردهای حسابرسی و  در  اخالقی معموالً 
و منش حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است اما کم تر به پیامدهای اخالقی و اهدافی که یک 
حسابرس در حرفه و کار راهه شغلی به آن اعتقاد دارد، موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش هایی 
همچون آرنولد و همکاران )2013(، شافر و همکاران )2013(، چو و همکاران )2014(، بارالپو و 
همکاران )2009(، جاکلینگ و همکاران )2007(، براتی و همکاران )1396(، رویایی و همکاران 
)1396(، داوودی و هوشمندی )1397( و دریایی و عزیزی )1397( به موضوع های مشابهی در 
زمینه های فلسفه اخالقی، اخالق مداری، اعتبار اخالقی و... پرداخته اند. همان طور که مشهود است 
موضوع توسعه اعتماد به  نفس اخالقی حسابرس موضوعی فراگیر و گسترده است و می تواند طیف 
زیادی از مفاهیم مرتبط با فلسفه های فردی و حرفه ای حسابرسان را در برگیرد. لذا در این بخش 
گوشه ای از مدل های مرتبط با موضوع توسعه اعتماد به  نفس اخالقی ارائه می شود و بر مبنای 
آن مدل توسعه اعتماد به  نفس اخالقی واکاوی شده از مفاهیم و محتوایی پژوهش های مشابه 

استنباط می گردد.

3-٢-مدلانعکاساخالقگراییحرفهحسابرسی
این مدل توسط مارتین )2007( ارائه شد و مبنای اخالق گرایی به عنوان یک پیامد اجتماعی را 
همچون انعکاس رفتارگرایی کثرت گرا در محیط های شغلی و حرفه ای تعریف نمود. در واقع این 
محقق رسیدن به فلسفه های اخالق گرایی را در حرفه حسابرسی ناشی از تعریف فرد از اهداف 
خود در محیط اجتماعی می باشد. وقتی یک حسابرس از محیط اجتماعی خود مفهوم برابری و 
شفافیت را درک می کند، در رفتار حرفه ای خود یک حسابرس نیز احتماالً رفتاری عادالنه تر از 

خود نشان می دهد.
شکل)1(مدلانعکاساخالقگرایی

 
همان طور که در مدل مفهومی استخراج شده از اخالق گرایی در حرفه حسابرسی مشهود است، 
محیط اجتماعی و سپس محیط حرفه ای عاملی برای رسیدن به توسعه به اعتمادبه نفس اخالقی 
حسابرس در حیطه های حرفه ای می تواند محسوب شود و باعث گردد تا استنباط قوی تری برای 

محیطاجتماعی محیطحرفهای توسعهاعتمادبهنفساخالقی
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حسابرس نسبت به شغل و محتوای کاریش ایجاد گردد.

4-٢-مدلپیامدهایهمسوییرفتارباگرایشهایروانشناختی
با هدف شناسایی تقلب در صورت های مالی  این پژوهش توسط آگرین و همکاران )2014( 
این  در  که  گرفت  انجام  روان شناختی  گرایش های  با  حسابرس  رفتار  هم سویی  وجود  به واسطه 
بخش ابعاد مدل هم سویی رفتاری و گرایش های روان شناختی مورد بررسی قرار می گیرد. آگرین 
و همکاران با استفاده از تحلیل فراترکیب ابتدا بیش از 66 مقاله مشابه را بررسی و با روش های 
مختلفی تالش نمود تا معیارهایی که بیش ترین تأثیرگذاری را دارند شناسایی نماید. این محقق 

مدل زیر را در این رابطه ارائه دادند:

شکل)٢(همسوییرفتارباگرایشهایروانشناختی

 
•تردیدحرفهای

•بیطرفی

پیامد اخالقی

•درکاستقالل
•ادراکحرفهای

پای بندی به ارزش ها

•تعهدرفتاری
•هویتغنیشغلی

پای بندی به اخالق

باعث می گردد حسابرس  و اخالق مداری است که  ارزش مداری  عامل  بر دو  این مدل مبتنی 
ادراک  استقالل،  همچون  خود  شغلی  محتوایی  از  بهتری  فلسفه  خود،  کار  حرفه ای  جریان  در 
حرفه ای را در راستای تعهد و هویت شغلی خود تجربه نماید و در نهایت هم راستا با استانداردهای 

حسابرسی به تردید و بی طرفی به عنوان معیارهای تخصصی اخالقی نزدیک شود.

5-٢-اثرپیگمالیونبرتوسعهویژگیهایاخالقیحسابرسان
محرکی  انگیزش  چراکه  است.  اساسی  و  مهم  مسئله ای  انگیزش،  از  آگاهی  حرفه ای  هر  در 
می تواند  انگیزش  عامل  یک  به عنوان  شغلی  انتظارات  می شود.  محسوب  عملکردها  انجام  برای 
راستای  در  فرد  به  باور  نشان دهنده  نماید. چراکه  ایفا  فردی  عملکردهای  در  قابل توجهی  نقش 
اهداف تعیین شده می باشد. اثر پیگمالیون نیز به عنوان یک تئوری در این زمینه، نقش انتظارات 
قرار  بررسی  مورد  هستند،  رقابتی  انگیزه  بر  مبتنی  که  حرفه هایی  به خصوص  حرفه  هر  در  را 
دیگر  افراد  افزایش عملکرد  فرد )سرپرست( موجب  باالی یک  انتظارهای  اگر  واقع  در  می دهد. 
)کارکنان( شود، در این صورت اثر پیگمالیون شکل گرفته است. هرچند اثر پیگمالیون در حرفه 
اخالقی  ابعاد  بر  آن  تأثیر  اما  است  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  اخالقی  ارزش های  بر  حسابرسی 
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است.  گرفته  قرار  موردتوجه  پژوهش  توسط چند  تداوم عملکرد صاحب کاران  و  تردید  همچون 
اثر  وجود  که   )2011( همکاران  و  کونتریریراس  گئوریال  رفتار  تنظیم  و  تعامل  مدل  اساس  بر 
پیگمالیون در حرفه حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند و بیان نمود انتظارات از عملکردهای 
حرفه ای حسابرس، بر رأی و قضاوت حسابرسان تأثیرگذار می باشد. جولین )2014( در رابطه با 
تأثیرگذاری اثر پیگمالیون بر کیفیت و استقالل نظر حسابرس در رابطه با دوره تصدی حسابرس 
بیان می دارد: نوع انتظار ایجادشده در این عرصه موضوعی تعیین کننده است. چراکه اگر انتظارات 
منفی تقویت شده باشد، حسابرس در کار راهه شغلی خود به مرور دچار سرخوردگی خواهد شد 
بر  انتظارات  اگر  اما  تقلیل دهد  را  فردی حسابرس  این موضوع می تواند کیفیت عملکردهای  و 
اظهارنظر حسابرس  کیفیت  بگیرد،  جایگاه حسابرس شکل  ماهیت  و  موقعیت  از  ادراک  مبنای 
تقویت می شود و این موضوع می تواند باعث کوتاه شدن دوره تصدی حسابرس گردد. چراکه وجود 
انگیزه تعهد و حرفه ای گری باعث ایجاد هویت در حسابرس می گردد. ایزلِم )2013( در پژوهشی 
تحت عنوان »حسابرسی در قرن بیست و یکم« به نقش تأثیرگذار اثر پیگمالیون اشاره دارد. به زعم 
ایزلِم )2013( شرکایی که از حسابرسان خود انتظارهاِی فراتری دارند، آن ها به سوی دستاوردهای 
قابل مالحظه تری هدایت می نمایند؛ دستاوردهایی که هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی دارد 
و بیش تر مبتنی بر پاداش های معنوی در حسابرس است اما از طرف دیگر، الورز، ِمسینا و ریچارد 
)1999( سه معضل مهم را مورد شناسایی قرار دادند که اثر پیگمالیون را تأیید می کند. باور به 
این که اظهارنظر باکیفیت حسابرس می تواند شاخصی برای تصمیم گیری ذی نفعان محسوب شود، 
سخت و مشکل است. چراکه این امکان وجود دارد که اظهارنظر حسابرس تحت تأثیر جو مثبت 
برای صاحب کاران باشد. دوم، اگر این طور باشد، روشن نیست که آیا اظهارنظر حسابرس می تواند 
سبب جذابیت بیش تر سرمایه گذاری از جانب سهامداران برای صاحب کار در بازار سرمایه شود. 
یا جو  انتظارات  تأثیر  پیگمالیون، حسابرس ممکن است تحت  ایجاد شده  اثر  به  توجه  با  سوم، 
مثبت برای صاحب کاران باشد که در این صورت قادر به ارزیابی جامع و کامل عملکردهای مالی 
صاحب کاران ممکن است نباشد و این موضوع می تواند کیفیت اظهارنظر حسابرسان را تحت تأثیر 

قرار دهد. 

6-٢-پیشینهپژوهش
قضاوت  و  اخالقی  آگاهی  بین  رابطه  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی   )2021( همکاران  و  التان 
داد  نشان  نتایج  داده اند.  انجام  را  شده  ادراک  اخالق  میانجی  نقش  اسرار«  افشای  با  حرفه ای 
که احساسات در رابطه بین آگاهی اخالقی و قضاوت حرفه ای را نقش میانجی دارد. همچنین 
احساسات و اخالق ادراک شده می تواند رابطه بین قضاوت حرفه ای و قصد افشای اسرار را بهبود 
ببخشد. یافته ها نشان می دهد که حسابرسان داخلی نسبت به حسابرسان خارجی، افشای اسرار 
حسابداران  ترجیحی  روش  ناشناس،  به صورت  داخلی  اشتباهات  گزارش  و  داشته اند  بیش تری 

حرفه ای برای افشای اسرار می باشد.
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منصور و همکاران )2020( در پژوهشی نقش تعهد حرفه ای و تعهد استقالل را در افشای موارد 
غیراخالقی توسط حسابرسان را موردمطالعه قرار دادند. نتایج ارائه شده نشان داد: تعهد حرفه ای 
و تعهد استقالل تأثیر مثبتی بر قصد افشاگری داشتند و همچنین عوامل حرفه ای می تواند قصد 

حسابرسان را برای افشاگری افزایش دهد. 
دروز و همکاران )2020( در مطالعه به بررسی مدیریت رفتار اخالقی در حسابرسان پرداختند. 
نتایج این پژوهش نشان داد: می توان از استانداردهای آزمون اخالقی و معیارهای اثربخشی منطبق 

بر ارزش های اخالقی، برای ارزیابی رفتار اخالقی حسابرسان استفاده کرد. 
در رابطه با پژوهش های تجربی مشابه باید بیان نمود: پژوهش هایی با رویکرد مشابه این پژوهش 
ازنظر مفهومی مشابه  تا پژوهش های تا حدی  انجام نشده است و در این بخش تالش می شود 
اِمرسون و بوسِتر )2018( پژوهشی تحت عنوان »تأثیر کیفیت  مورد بررسی قرار گیرد. ِکنس، 
اظهارنظر حسابرس تحت استرس حرفه ای حسابرسی« انجام دادند. در این پژوهش 293 نفر از 
حسابرسان آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد: معیارهای مربوط به استرس شغلی 
همچون فشردگی بودجه زمانی، فرا انتظاری و حجم کار بر کیفیت اظهارنظر حسابرس تأثیر منفی 
و معناداری دارد. اسپینوساپیک و بارانیکائو )2018( پژوهشی تحت عنوان »مطالعه اکتشافی در 
باب معماهای اخالقی و تعارض های حرفه حسابرسی« انجام دادند. در این پژوهش که از طریق 
تحلیل داده بنیاد انجام گرفت تعداد 18 نفر از متخصصان حسابرسی حضور داشتند که بر اساس 
مصاحبه و کدگذاری سه مرحله ای، 4 مؤلفه اصلی وظیفه گرایی، مسئولیت پذیری، تعامل اجتماعی 
و کیفیت بررسی های حسابرسی به عنوان مهم ترین ابعاد کاهش تعارض های حرفه ای در حسابرسی 
و حل معماهای حسابرسی تعیین گردند. در واقع نتایج بیان نمود: حسابرسان به واسطه ادراک های 
حرفه ای خود که بر اساس 4 اصل یاد شده می توانند تقویت شوند، می بایست در کاهش ابهام های 
ارتباطی و تعاملی بین حسابرسان با صاحب کاران در کنار استانداردهای حسابرسی همچون الزامات 
دوره تصدی، کوشا باشند تا از این طریق وجه اجتماعی و حرفه ای حسابرسی را در سطح جامعه 
مخدوش نکنند. هالت بِرگ و همکاران )2017( پژوهشی تحت عنوان »ویژگی های فردی، شرایط 
محیطی و ویژگی های اخالقی حسابرس« با هدف شناخت شناسی اجتماعی در حرفه حسابرسی 
انجام دادند. در این پژوهش محققان از پرسش نامه به عنوان ابزار جمع آوری داده استفاده نمودند 
نتایج نشان  انتخاب شدند.  و تعداد 125 حسابرس کشور لیتوانی به عنوان اعضای جامعه هدف 
داد: بین ویژگی های فردی و شرایط محیطی با اخالق گرایی در حرفه حسابرسی ارتباط مثبت و 
معناداری وجود دارد و شناخت اجتماعی که با الهام از تئوری هویت اجتماعی سنجش شده بود، 
ارتباط قوی تری بین شرایط محیطی و ویژگی های فردی با اخالق گرایی در حرفه حسابرسی ایجاد 
می نماید. آگارواال و همکاران )2017( تأثیر خودباوری با بی طرفی حسابرسان و درک اخالقیات 
حرفه ای را بررسی نمودند. در این پژوهش با استفاده از بررسی مقایسه ای، 125 حسابرس در دو 
گروه آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان داد: خودباوری بر بی طرفی 
حسابرسان و درک اخالقیات حرفه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد به گونه ای که نتایج منتج از این 
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پژوهش نشان داد: که با افزایش خودباوری حسابرسان به عنوان یک ویژگی )شخصیتی(، بی طرفی 
حسابرسان برانگیخته می شود و باعث می گردد هموارسازی سود به عنوان یک نتیجه غیرمستقیم 
در این بررسی کاهش یابد. لین )2014( پژوهشی تحت عنوان »رابطه بین جابجایی حسابرس و 
تأثیر پیگمالیون: مدل آماری دومتغیره« انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله های 
غیرقابل مشاهده در روابط حرفه ای بر رفتارهای حرفه ای حسابرسان تأثیر مثبت دارد. همچنین 
تصدی حسابرسی  دوره  می شود  باعث  پیگمالیون  تئوری  از  ناشی  اثرات  وجود  گردید  مشخص 
کاهش یابد. شینِد، استون و ویلیامز )2013( پژوهشی تحت عنوان »بررسی تأثیر پیگمالیون بر 
تداوم فعالیت شرکت« انجام دادند. در این پژوهش تعداد 140 نفر از شرکای حسابرسی ایالت 
کالیفرنیا به عنوان اعضای جامعه آماری حضور داشتند و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها 
استفاده شد. در این پژوهش پیگمالیون بر مبنای 4 بعد ادراک حسابرسان، توانمندی حسابرسان، 
اظهارنظر  تداوم  برای  و  گرفت  قرار  سنجش  مورد  حسابرسان  کارآمدی  و  حسابرسان  شناخت 
حسابرس نیز از یک پرسش نامه 12 سؤال بدون خرده مقیاس استفاده شد. نتایج نشان داد: هر 4 

بعد پیگمالیون بر تداوم اظهارنظر حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند.
اکبری و همکاران )1399( در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش 
انحرافات و فساد کاری حسابرسان بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و 
فساد کاری حسابرسان پرداختند. برای این منظور نظرات 160 نفر )شامل مدیر فنی، سرپرست 
ارشد و سرپرست( طی فرآیند اجرای پژوهش، با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد تجزیه وتحلیل 
قرار گرفتند. در پایان نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری 
و نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن بود که تأخیر رضایت شغلی بر روی فساد و مشارکت بر 
روی انحراف کاری مورد تأیید قرار نگرفت، سایر نتایج پژوهش نشان دهنده تأیید تأخیر متغیرها 

بر روی یکدیگر بوده است.
شایسته شجاعی و همکاران )1399( در پژوهشی به بررسی تأثیر معیارهای رفتار اخالقی )شامل 
عملکرد حسابرسان  بر  اخالقی(  ایدئولوژی  و  اخالقی  ارزش های  تعهد حرفه ای،  اخالقی،  محیط 
پرداختند. نتایج نشان می دهد: تمام متغیرهای زیرمجموعه 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 اما از متغیرهای زیرمجموعه ایدئولوژی اخالقی، 
عملکرد  بر  نسبی گرایی  و  داشته  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  عملکرد حسابرسان  بر  ایده آل گرایی 
اصلی  متغیرهای  می دهد:  نشان  نتایج  همچنین  است.  معنادار  و  منفی  تأثیر  دارای  حسابرسان 
پژوهش شامل محیط اخالقی، تعهد حرفه ای، ارزش های اخالقی و ایدئولوژی اخالقی بر عملکرد 

شغلی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند.
درخشان مهر و همکاران )1398( در پژوهشی به تحلیل روابط مؤلفه های اخالق حرفه ای، رهبری 
اخالقی، مسئولیت های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج نشان دهنده توان 
و  اخالقی  رهبری  حرفه ای،  اخالق  مؤلفه های  طریق  از  مستقل  حسابرسان  عملکرد  پیش بینی 
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اخالق حرفه ای  بین  رابطه  که  می دهد  نشان  نتایج  می باشد. همچنین  اجتماعی  مسئولیت های 
و عملکرد حسابرسان مستقل، از طریق رهبری اخالقی و مسئولیت های اجتماعی، میانجی گری 

می شود.
عملکرد  در  اخالقی  فرهنگ  آثار  بررسی  به  تحقیقی  در  نیز   )1394( همکاران  و  حاجیها 
حسابرسان )فشار بودجه زمانی حسابرسی، کیفیت حسابرسی و کم تر از واقع گزارش کردن زمان 
حسابرسی( پرداختند و نتایج پژوهش آن ها نشان داد: بین فرهنگ اخالقی با بهبود کیفیت گزارش 
حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و بین فرهنگ اخالقی با فشار زمانی حسابرسی و کم تر از واقع 

گزارش کردن زمان حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

7-2- مدل مفهومی پژوهش و فرضیه ها
بر اساس تشریح ابزار جمع آوری داده ها و با استفاده از پرسش نامه های شینده و همکاران )2013( 

و ِگرلد و گاوان گاه )2015( مدل اقتباسی زیر برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده می شود.

شکل)3(چارچوبمفهومیپژوهش
 

ویژگی های اخالقی

فضیلت رفتاری 

کارآمدی حسابرسان

ادراک حسابرسانتوانمندی حسابرسان

شناخت حسابرسان وظیفه شناسی 

اثر پیگمالیون

H1

H2

بر اساس مدل مفهومی فوق فرضیه های پژوهش عبارت اند از:
فرضیه اول: پیگمالیون بر فضیلت های اخالقی حسابرسان تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: پیگمالیون بر وظیفه شناسی اخالقی حسابرسان تأثیر معناداری دارد.

3-روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر ازنظر نوع و ماهیت مسئله و اهداف تحقیق، کاربردی می باشد. این پژوهش با 
توجه به روش جمع آوری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی ـ  همبستگی می باشد. به عبارت دیگر 
یک  از  اساس  این  بر  گردیدند.  جمع آوری  پیمایشی  بررسی  یک  اساس  بر  موردنیاز  داده های 
از پژوهش های پیشین روشی مؤثر در جمع آوری  به پیروی  استفاده گردید. چراکه  پرسش نامه 
داده ها از میان یک نمونه بزرگ محسوب می شود )هایر، بِلک، بابین، اندرسون، 2010؛ پوداسکوف، 
و  کتابخانه ای  روش  از  تئوری  مبانی  جمع آوری  برای  همچنین   .)2003 لی،  اسکات،  مکینزی، 
مطالعه  مبانی نظری پژوهش های مشابه استفاده شد و در دوره زمانی 6 ماه اول 1398 بین جامعه 
هدف توزیع شد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه بود. بر این اساس از پرسش نامه های 
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استاندارد شینِد و همکاران )2013( و ِگرلد و گاوان گاه )2015( استفاده شده است. سؤاالت هر 
دو  پرسش نامه از طریق مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم ترتیب داده 
سنجه های  از  پژوهش  این  در  )پرسش نامه ها(  شده  استفاده  ابزارهای  امکان،  حد  تا  بود.  شده 
معتبری است که در تحقیقات قبلی روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. نمرات بیش تر 
نشان دهنده میزان باالی هرکدام از متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش می باشد. همچنین 
محقق تعهد اخالقی به مشارکت کنندگان داد که در حفظ و انتشار اطالعات مباحث اخالقی و 
محرمانه بودن رعایت شود. همچنین در زمان توزیع پرسش نامه ها ضمن توضیح درباره  ماهیت 
پژوهش از آن ها خواسته شد آزادانه پاسخ های مورد نظر خود را انتخاب نمایند. چراکه الزاماً هیچ 
گزینه  درست یا غلطی وجود ندارد. نکته  قابل توجه  این است که تمامی داده ها از یک منبع و 
در یک بازه زمانی گردآوری شده اند )هر شرکت کننده تمامی پرسش نامه های پیش بینی کننده و 
معیاری را در یک زمان کامل می کند(. در ادامه نحوه  اندازه گیری متغیرهای پژوهش ارائه می شود:

1-3-اثرپیگمالیون
در این پژوهش از پرسش نامه شینده و همکاران )2013( که شامل 12 سؤال مبتنی مقیاس 
لیکرت 5 گزینه ای می باشد استفاده شده است. این پرسش نامه شامل 4 بعد ادراک حسابرسان، 
توانمندی حسابرسان، شناخت حسابرسان و کارآمدی حسابرسان می باشد  که روایی آن توسط 
متخصصان مورد تأیید قرار گرفته است. در این پرسش نامه سؤاالتی از قبیل این موضوع ارائه  شده 
است که آیا پنداشت ها و برداشت های مثبت از حرفه حسابرسی باعث تقویت ادراک حسابرس 
می شود؟ یا شناخت حسابرس از محتوای حرفه ای شغل خود باعث افزایش کارآمدی حسابرس 
می شود؟ در واقع محتوای سؤاالت مبتنی بر این موضوع است که تا چه اندازه انتظارات مربوط 
به ادراک حسابرسان، توانمندی های حسابرسان، شناخت حسابرسان و کارآمدی حسابرسان در 
برابر مشتریان )صاحب کاران( باعث می شود، رفتارهای مورد انتظاری در جهت بررسی باکیفیت تر 
بررسی های صورت های از خود نشان دهند. همچنین پایایی این پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای 
کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت و توسط پژوهش جولین )2014( حدود 0/82 برآورده شده بود، 

مجدداً به دلیل تعدیل محتوای سؤال ها، مورد ارزیابی قرار گرفت و برابر با 0/78 محاسبه شد.

٢-3-ارزشهایاخالقی
در این پژوهش به منظور سنجش ارزش های اخالقی از پرسش نامه ِگرلد و گاوان گاه )2015( 
این  است.  شده  استفاده  می باشد،  گزینه ای   5 لیکرت  مقیاس  بر  مبتنی  سؤال   10 شامل  که 
رویکردهای حرفه ای در  و وظیفه شناسی می باشد  که  اخالقی  بعد فضیلت  پرسش نامه شامل 2 
اخالق گرایی حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. در پرسش نامه ای که به جامعه هدف ارائه 
گردید سؤاالتی که از قبیل این موضوع مطرح شده است که آیا وجود معنویات در شما باعث 
تمرکز بیش تر در قضاوت های حسابرسی می شود؟ یا وجود ارزش های نهادینه شده فرهنگی باعث 



 |       |102

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

بر  مبتنی  سؤاالت  این  محتوای  واقع  در  می شود؟  شما  در  تخصصی  کارکردهای  سطح  ارتقای 
بررسی رویکردهای وظیفه ای و ارزش های اخالق گرایی بر اساس فضیلت های رفتاری به منظور 
حفظ یا توسعه ارزش های اخالقی در حرفه حسابرسی می باشد. همچنین پایایی این پرسش نامه 
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت و توسط پژوهش باراینکئوا و اسپینوساپیک 
)2018( حدود 0/75 برآورده شده بود، مجدداً به دلیل تعدیل محتوای سؤال ها، مورد ارزیابی قرار 

گرفت و برابر با 0/77 محاسبه شد.

3-3-جامعهآماریوحجمنمونه
حسابرسی  مؤسسات  و  حسابرسی  سازمان  در  شاغل  حسابرسان  پژوهش،  این  آماری  جامعه 
بخش خصوصی در سال 1399 می باشد. با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش نامحدود 

است، لذا برای تعیین حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شده است:

0/12

Zα/2
2.σ2

e2
 n =  = =179

1/962* 0/6832

در رابطه فوق:
n: بیانگر حجم نمونه؛ Zα/2: مقدار نرمال استاندارد یعنی: عدد 1/96؛ σ2: بیانگر واریانس جامعه 
است که به دلیل این که مشخص نیست، با استفاده از پیش آزمون و بررسی انحراف معیار نمونه 
30 تایی به دست آمده است؛ e: دقت مورد نظر در پژوهش است که معموالً معادل 0/1 در نظر 
گرفته می شود )بنی مهد و همکاران، 1396(. با توجه به رابطه فوق، حجم نمونه 179 نفر به دست 
آمد که جهت افزایش اعتبار تحقیق، تعداد 250 پرسش نامه میان حسابرسان به صورت تصادفی 
توزیع گردید و درنهایت، تعداد 192 پرسش نامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه  
و تحلیل نهایی داده های گردآوری شده نیز با استفاده از روش  مدل سازی معادالت ساختاری و 
نرم افزار PLS صورت گرفته است. مراحل انجام مدل سازی معادالت ساختاری بدین ترتیب است 
و  برازش مدل ساختاری  اندازه گیری،  برازش مدل های  )شامل  برازش مدل  بررسی  به  ابتدا  که 

برازش مدل کلی( و سپس به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

4-یافتههایپژوهش
جزئی  مربعات  حداقل  تحلیل  از  مدل  برازش  و  آماری  آزمون های  منظور  به  بخش  این  در 
)PLS( استفاده می شود. بر این اساس ابتدا به منظور سنجش پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای 
کرونباخ که نوعی همسانی درونی می باشد، استفاده شده است. به طور معمول دامنه ضریب قابلیت 
آلفای کرونباخ از صفر به معنای عدم ارتباط مثبت تا یک به معنای ارتباط کامل قرار می گیرد 
اعتماد پرسش نامه بیش تر می شود  قابلیت  باشد،  به یک نزدیک تر  و هرچقدر عدد به دست آمده 
)کرونباخ، 1951(. همان طور که در جدول1 نشان داده شده است، میزان آلفای باالی 0/7 برای 
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هر پرسش نامه، داللت بر پایایی مناسب هر دو پرسش نامه استفاده شده در این پژوهش دارد.

جدول)1(سنجشپایاییپرسشنامه
آلفای کرونباخ )Alpha>0.7(متغیرهای مکنون

0/76توانمندی حسابرسان
0/73شناخت حسابرسی
0/71کارایی حسابرسان
0/92ادراک حسابرسی

0/87وظیفه شناسی اخالقی
0/98فضیلت اخالقی

1-4-آزمونمدلمفهومیوفرضیههایپژوهش
برای تحلیل داده های پژوهش از روش مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات 
جزئی و Smart-Pls استفاده شد. نرم افزارهایی که از مدل سازی معادالت ساختاری بر پایه این 
روش آماری استفاده می کنند، نسبت به وجود شرایطی مانند هم خطی متغیرهای مستقل، نرمال 
نبودن داده ها و کوچک بودن نمونه سازگار هستند )هانلین و کاپالن، 2004(. خروجی نرم افزار، 
بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش در شکل 4 و 5 نشان داده شده است. در زیر نتایج بررسی دو 

بخش آزمون مدل اندازه گیری و آزمون مدل ساختاری به تفضیل ارائه شده است.

شکل)4(مدلمفهومیپژوهشدرحالتاستاندارد
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)T-values(مدلمفهومیپژوهشهمراهباضرایبمعناداری)شکل)5
 

اندازه گیری )نشان دهنده زیر  از مدل های  به طورمعمول ترکیبی  مدل های معادالت ساختاری 
مؤلفه های متغیر های مکنون( و مدل های ساختاری )نشان دهنده روابط بین متغیرهای مستقل و 

وابسته( هستند.

٢-4-بررسیآزمونمدلاندازهگیری
برای سنجش برازش مدل اندازه گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده 
شد. برای بررسی اعتبار سازه ها، )فرنل، الرکر، 1981( سه مالک معرفی کردند که شامل اعتبار هر 
 )AVE( هر یک از سازه ها و متوسط واریانس استخراج شده )CR( یک از گویه ها، پایایی ترکیبی
می باشند. مقادیر بیش تر از 0/4 برای ضرایب بارهای عاملی، بیش تر از 0/5 برای متوسط واریانس 
استخراج شده )AVE( و بیش تر از 0/7 برای پایایی مرکب )CR( بیانگر برازش مناسب مدل های 
اندازه گیری اند و این که ازنظر پایایی و روایی همگرا هستند )هاالند، 1999(. نتایج این شاخص ها 

در جدول 2 آمده است.
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)CFA(آمارتوصیفیونتایجحاصلازتحلیلعاملیتأییدی)جدول)٢
EVAR.Cبار عاملی )LF(انحراف معیارمیانگینمتغیرهای آشکارمتغیر مکنون

توانمندی 
حسابرسان

1
3.240.72

0.82
0.620.82 20.79

30.76

ادراک 
حسابرسان

4
3.811.03

0.81
0.790.92 50.91

60.85

شناخت 
حسابرسان

7
4.390.81

0.74
0.650.85 80.92

90.72

کارایی 
حسابرسان

10
4.240.79

0.89
0.630.82 110.88

120.58

وظیفه شناسی 
اخالقی

13

3.820.71

0.72

0.730.92
140.91
150.91
160.86
170.81

فضیلت 
اخالقی

18

4.010.79

0.91

0.790.95
190.93
200.87
210.86
220.83

3.960.531.001.001.00پیگمالیوناثر پیگمالیون

پس از انجام دادن تحلیل عاملی تأییدی که نتایج حاصل از آن در جدول 2 نشان داده شد، 
مشخص شد که تمامی گویه ها دارای بار عاملی باالتر از مالک 0/4، متوسط واریانس استخراج شده 
باالی 0/7 و پایایی مرکب باالی 0/5 می باشند که نشان از مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب 

مدل های اندازه گیری دارد.
روایی واگرای قابل قبول یک مدل بیانگر آن است که یک سازه در مدل، نسبت به سازه های 
دیگر تعامل بیش تری با شاخص هایش دارد. فورنل و الرکر )1981( بیان می کنند: روایی  واگرا 
وقتی در سطح قابل قبولی است که AVE برای هر سازه بیش تر از واریانس اشتراکی میزان بین 
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آن سازه و سازه های دیگر در مدل باشد )داوری، رضازاده، 1392(. بررسی این امر توسط ماتریسی 
 صورت می گیرد که خانه های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه ها و جذر 
مقادیر AVE مربوط به هر سازه است. بر اساس نتایج همبستگی ها و جذر AVE که روی قطر 
جدول 3 قرار داده شد، می توان روایی واگرای مدل را در سطح سازه ازنظر معیار فورنل- الرکر 

نتیجه گرفت.

AVEجدول)3(همبستگیهایمیانمتغیرهایمکنونومقادیر

 توانمندی
حسابرسان

شناخت
حسابرسان

کارایی
حسابرسان

ادراک
حسابرسان

وظیفهشناسی
اخالقی

فضیلت
اخالقی پیگمالیون

توانمندی
حسابرسان 0.80

شناخت
حسابرسان 0.20 0.80

کارایی
حسابرسان 0.34 0.26 0.79

ادراک
حسابرسان 0.23 0.57 0.40 0.89

وظیفهشناسی
اخالقی 0.62 0.31 0.30 0.32 0.89

فضیلتاخالقی 0.44 0.39 0.37 0.53 0.46 0.85
پیگمالیون 0.58 0.74 0.67 0.85 0.53 0.61 1.00

3-4-ارزیابیمدلساختاری
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه گیری، مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای 
مکنون ارزیابی شد. در پژوهش حاضر از دو معیار ضریب تعیین )R2( و ضریب قدرت پیش بینی 

)Q2( استفاده شده است. 

)Q2(وضریبقدرتپیشبینی)R2(1-3-4-ضریبتعیین
)R2( معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا دارد. مطابق با 
شکل 2 مقدار )R2( برای سازه های درون زای پژوهش محاسبه شده است که می توان مناسب بودن 
برازش مدل ساختاری را تأیید نمود. در ضمن به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل از معیاری 
با عنوان )Q2( استفاده شد. با توجه به نتایج این معیار در جدول4 می توان نتیجه گرفت که مدل، 

قدرت پیش بینی »قوی« دارد.
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)Q2(وضریبقدرتپیشبینی)R2(مقادیرضریبتعیین)جدول)4
R2Q2معیارها

0.380.16توانمندی حسابرسان
0.570.26شناخت حسابرسان
0.420.26کارایی حسابرسان
0.710.57ادراک حسابرسان

0.290.21وظیفه شناسی اخالقی
0.370.21فضیلت اخالقی

برازش  کنترل  منظور  به  حاضر،  پژوهش  مدل  ساختاری  و  اندازه گیری  بخش  برازش  از  پس 
کلی مدل از معیاری با عنوان FOG3 استفاده شد که سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 به عنوان 
مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای آن معرفی شده است. این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه 

می گردد:
GOF = √Communalities × R2

Communalities  از میانگین ادیر اشتراکی متغیرهای مکنون پژوهش به دست می آید.

جدول)5(نتایجبرازشمدلکلیمتغیرهایتحقیق
CommunalityR2CommunalitiesR2GOFمتغیرهای مکنون

0.640.38توانمندی حسابرسان
0.650.570/750.490.57شناخت حسابرسان
0.630.42کارایی حسابرسان
0.790.71ادراک حسابرسان

0.790.29وظیفه شناسی اخالقی
0.730.37فضیلت اخالقی

1.00پیگمالیون

با توجه به این که معیار GOF مقدار 0/57 به دست آمده است، برازش کلی مدل در حد »قوی« 
تأیید می شود.

4-4-آزمونفرضیههایپژوهش
پس از بررسی برازش مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب مدل ها، 
از  یک  هر  برای  معناداری  ضرایب  نتایج  ادامه  در  شد.  آزمون  و  بررسی  پژوهش،  فرضیه های 
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فرضیه ها، ضرایب استاندار شده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیه ها و نتایج حاصل از بررسی 
فرضیه در سطح اطمینان 95% در جدول 6 ارائه شده است.

جدول)6(آزمونفرضیههایپژوهش

ضریب روابط علی بین متغیرهای پژوهشفرضیه
)β( مسیر)T-Value( نتیجه آزمون

H1
پیگمالیون بر فضیلت های اخالقی حسابرسان تأثیر 

تائید0/6112/91معناداری دارد.

H2
پیگمالیون بر وظیفه شناسی اخالقی حسابرسان تأثیر 

تائید0/5211/72معناداری دارد. 

ضرایب معناداری متغیرها در شکل 3 و جدول 6 بیان شده است. با توجه به این که ضرایب 
معناداری متغیرها بیش تر از قدر مطلق 1/96 می باشد، فرضیه ها تأیید می شوند.

5-بحثونتیجهگیری
با پیچیده تر شدن محیط کار سطح یادگیری و انتظارات از افراد باعث شده است کار همچون 
شمشیری دو لبه ای تلقی گردد که در صورت مثبت بودن انتظارات، فرد انگیزه های شغلی بیش تر 
که  شد  خواهد  شغلی  سرخوردگی های  دچار  فرد  بودن  منفی  صورت  در  اما  می کند  تجربه  را 
عملکردهای فردی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیگمالیون به عنوان تئوری مبتنی بر وجود همین 
انتظارات در طی سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته است تا بر اساس آن افراد سطح شناخت 
که  است  این  قابل توجه  نکته  باشند.  داشته  خود  ادراک  با  آن  تناسب  و  حرفه  از  منسجم تری 
ادراک کامیابی در کار می تواند منجر به تغییر نگرش های شغلی فرد گردد. در واقع اگر فردی از 
کار خود انرژی بگیرد و کار برای وی به عنوان فرصت یادگیری و به کار بستن دانش و مهارت، 
تلقی گردد. این امر می تواند بر ادراک فرد در مورد شغلش تأثیر گذارد. در واقع از دیدگاه روانی 
نگرش ها تعیین کننده نگاه فرد به محیط هستند و نگرش های شغلی، ادراک افراد از محیط کاری و 
قضاوت های آنان را تحت تأثیر قرار می دهند )مساح و همکاران، 1396(. هدف این پژوهش بررسی 
تأثیر پیگمالیون بر توسعه ویژگی های اخالقی حسابرسان می باشد. بر اساس نتایج آزمون آماری 
فرضیه اول پژوهش مشخص گردید، پیگمالیون بر فضیلت های اخالقی حسابرسان تأثیر معناداری 
دارد. در واقع پیگمالیون نوعی ادراک به وجود آمده از انتظارات جامعه می باشد  که عملکردهای 
اخالقی و تخصصی حسابرسان را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می گردد تا حسابرسان رفتاری 
تقویت شده از انتظارات جامعه از خود نشان دهند. بر این اساس این فرضیه نشان داد با افزایش 
و  شفافیت ها  سطح  ارتقای  در  حسابرسی  اثربخش  انتظارات  وجود  به واسطه  پیگمالیون  سطح 
تحلیل گران،  و  سرمایه گذاران  سهامداران،  بهتر  تصمیم گیری  جهت  اطالعاتی  کارکردهای 
منش  تا  می گردد  باعث  و  شد  خواهد  تقویت  فضیلت گرایی  برحسب  اخالق مدارانه  رویکردهای 
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حسابرسان بر اساس شناخت فلسفه مسئوالنه حسابرسی در زمان قضاوت و تصمیم گیری ها افزایش 
یابد. وجود پیگمالیون بسته به موقعیت ها و محیط های حرفه ای عامل مهمی در توسعه فضائل 
اخالقی حسابرسان محسوب می شود. چراکه وجود سطح انتظارات مثبت اجتماعی از حسابرسان 
باعث خواهد شد تا ضمن کنترل فشار و نفوذ واسطه ها، تالش و کوشش فرد جهت ارتقای سطح 
ادراک منسجم تری  تا حسابرسان  باعث گردد  یابد و  افزایش  کارکردهای اخالق گرایی در حرفه 
فضیلت های  در  بازنگری  به  همچنین  پیگمالیون  باشند.  داشته  خود  حرفه ای  مسئولیت های  از 
با  حسابرسان  تا  می شود  باعث  و  می کند  کمک  حسابرسی  حرفه ای  راهه  کار  طی  در  اخالقی 
تغییر سطح رویکردها و انتظارات اجتماعی، خود را همسو با این تغییرات اصالح نمایند. نتیجه 
به دست آمده ازنظر مفهومی با پژوهش های مویِزر )1995( و السال و آناداراجان )1996( مطابقت 
دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش مشخص ساخت: پیگمالیون بر وظیفه شناسی اخالقی 
نیز تأثیر مثبت دارد. در واقع وظیفه شناسی اخالقی یا اخالق وظیفه گرا به عنوان  یکی دیگر از ابعاد 
ارزش های اخالق حرفه ای، نوعی نگرش قوام یافته فرد برحسب تجربه و سطح یادگیری در کار 
راهه شغلی است که فرد را نسبت به ارزش های حرفه ای متعهدتر می نماید. پیگمالیون برحسب 
وجود انتظارات در محیط شغلی باعث می شود تا سطح وظیفه شناسی حسابرس از منظر اخالقی به 
دلیل وجود انتظارات اجتماعی و نهادی افزایش یابد و باعث گردد تا عملکرد بهتری از حسابرسان 
را بر این اساس شاهد باشیم؛ به عبارت دیگر، پیگمالیون می تواند کمک کند تا حسابرسان نسبت 
به نقاط حساس حرفه سطح آگاهی قابل توجه تری را به دست آورند و بر اساس آن در قضاوت های 
حرفه ای بر اخالق در کنار اصول حرفه ای حسابرسی متمرکز شوند. این نتیجه نشان می دهد تا 
چه اندازه سطح انتظارات و قرار دادن این انتظارات در چارچوب هنجارهای حرفه ای می تواند به 
افزایش سطح پای بندی حسابرسان بر آیین رفتار حرفه ای کمک نماید و باعث افزایش کارکردهای 
اساس  بر  این حرفه گردد. یک حسابرس  به  نسبت  بیش تر  اعتماد  ایجاد  و  حرفه ای حسابرسی 
پیگمالیون شناخت جامع تر و بازخورد کامل تری از محیط حرفه ای خود دریافت می کند که بر 
تا وظیفه شناسانه  بود  اجتماعی در تالش خواهد  رویکردهای  و  انتظارات  به  توجه  با  آن  مبنای 
انجام  وظیفه نماید. نتیجه به دست آمده از نظر مفهومی با پژوهش های مویِزر )1995( و السال و 
آناداراجان )1996( مطابقت دارد. هرقدر میزان رفتارهای اخالقی حسابرسان حالت کاهنده تر به 
خود بگیرد، کیفیت بررسی ها کاهش می یابد. به عبارت دیگر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی 
که ناشی از رفتار حسابرسان در طی دوره حسابرسی است، سبب کاهش کارایی در جمع آوری 
شواهد می شود و این فرض که حسابرس دچار نفوذ از جانب صاحب کاران شده است را محتمل تر 
می کند. فارغ از کاهش سطح شفافیت ها و کاهش قدرت تصمیم گیری ها بر این اساس، نکته مهم تر 
فراگیر شدن این رفتارهای غیراخالقی به خصوص در جوامعی است که به راحتی اجازه بروز این 
رفتارها را به دلیل عدم نظارت های خود می دهد. در واقع وجود این رفتارها از جانب هم پیشگان 
حسابرس، باعث می گردد نوعی انگیزش و تقویت رفتاری منفی و منفعت طلبانه صورت پذیرد و 
باعث گردد تا عملکردهای حرفه ای حسابرسان تحت تأثیر قرار گیرد. در واقع نهادینه شده این 
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رفتارها ضمن تحت تأثیر قرار دادن کیفیت حسابرسی، باعث می شود تا اعتبار حرفه حسابرسی 
این حرفه در  به  اعتماد  نوعی  بررسی های حسابرسی وجود  مبنای  قرار گیرد. چراکه  نقد  مورد 
هر جامعه ای می باشد. از منظر دیگر به دلیل این که عناصر قرارداد روانی حسابرسان با جامعه و 
ذی نفعان اساساً صریح و شفاف نیست، باعث می گردد تا چارچوب های رفتاری اثربخشی کم تری 
معیارهای  زیرا  باشند.  داشته  اخالق گرایی  سطح  ارتقای  در  قانونی  ابزارهای  به  نسبت  خود  از 
اخالقی چندان قابلیت کمی شدن ندارند و در چارچوب استانداردها ممکن است قرار نگیرد بلکه 
تقویت رفتارگرایی حرفه ای نیازمند ارتقای سطح فرهنگ در حرفه حسابرسی می باشد. از طرف 
دیگر همواره این فرض اخالقی وجود دارد که رفتارگرایی در حرفه حسابرسی ثمره وجود تقویت 

انگیزه های حسابرسان توسط شرکا یا جامعه بوده است.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود سطح انتظارات تقویت شده و ادراک شده تری 
نه تنها از جامعه، بلکه از سازمان ها و نهادهای نظارتی بر عملکردهای حسابرسان ایجاد شود تا 
ادراک توجه بیش تر و اهمیت این حرفه در حسابرسان بیش تر از قبل نهادینه شود و این موضوع 
به ایجاد منش های رفتاری مشخصی همچون فضیلت منجر گردد. همچنین پیشنهاد می شود به 
منظور توسعه وظیفه گرایی اخالقی دوره های آموزشی با هدف تقویت کارکردهای ارزش محوری 
و  مهارتی  توانمندی های  می تواند  موضوع  این  شود.  ایجاد  تداوم یافته  به صورت  حسابرسان  در 
رفتاری، شناخت و ادراک و قدرت تصمیم گیری های حسابرسان را در موقعیت های پیچیده و توأم 
با فشارهای زیاد مبتنی بر اصول و ارزش های اخالقی شکل دهد و باعث گردد تا سطح کیفیت 
تصمیم گیری ها و قضاوت ها به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری های ارکان بازار سرمایه افزایش 
یابد. محدودیت هایی که این پژوهش با آن مواجه گردید شامل پراکندگی افراد حاضر در نمونه 
تحقیق در مؤسسات حسابرسی مختلف و همچنین به دلیل شرایط کاری حسابرسان و حضور 
نداشتن در مؤسسه حسابرسی در بیش تر اوقات امکان دسترسی به آن  ها به سختی امکان پذیر بود.
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