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 چکیده 
بحث اخالق در حسابداری و حسابرسی ، همزمان با وقوع رسوایی های مختلف حسابداری در سطح جهانی ، عالقه و 

هدف اصلی از انجام این تحقیق این است . توجه قابل مالحظه ای را در عرض چند سال گذشته به دست آورده است

. لذا فرایند تصمیم گیری حسابرسان چه رابطه ای وجود دارد  قی وکه بدانیم بین شناخت یک معضل و مشکل اخال

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و روش پیمایشی می باشد که 

نفر  262موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. که بر حسی فرمول کوکران تعداد نمونه 

. فرضیات مطرح شده در پژوهش با استفاده از روش همبستی مورد برسری و آزمون قرار گرفته است که  می باشد

بین نیت اخالقی حسابرس با حساسیت اخالقی حسابرس  رابطه مثبت و نتایج نشان داده است ، در فرضیه اول 

خالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در فرضیه دوم   بین حساسیت اخالقی حسابرس با قضاوت  ا

معناداری وجود دارد و در فرضیه سوم بین نیت اخالقی حسابرس  با قضاوت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و 

 معناداری وجود دارد.
  

 ، حسابرسی، اخالق حرفه ای  اخالقواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

تاثیر آن بر روی فرایند تصمیم گیری اخالقی حسابرس ، برای تمام به طور قابل مالحظه ای ، شناخت و ارزیابی از مسائل اخالقی و

حسابرسان و حسابداران و افراد درگیر این موضوع مفید و ضروری می باشد. بنابراین، تحقیقات تجربی بیشتری بر روی تاثیر شناخت معضل 

در نظر گرفتن مسائل مربوط به معضل اخالقی اخالقی در اجزای مختلف تصمیم گیری حسابرسان و تصمیم گیری اخالقی حسابرسان با 

  .ضروری به نظر می رسد
در دنیای که خواسته های نامحدود انسان در مقابل منابع محدود اقتصادی قرار گرفته است ، ظهور وسقوط هر پدیده ای ریشه در نیاز های 

ه ای نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشند. از آنجا که واقعی و منطقی جوامع انسانی دارد. در این میان حسابرسان در عرصه خدمات حرف

صورت جامع وجود ای بهشدهدلیل فرهنگ آنها متفاوت است، هیچ نوع آیین اخالقی پذیرفتهارزشهای اخالقی در بین کشورهای مختلف به

تر شدن روزافزون محیط (. از سویی دیگر، پیچیده2220المللی باشد وجود دارد)اودو،ندارد. با این حال، اصول اخالقی اساسی که در حد بین

باشد که کاری شاغالن در حرفه حسابداری و افزایش میزان کارهای غیراخالقی و غیرقانونی و رسواییهای اخیر مالی شاید موید این موضوع 

منظور جلب اعتماد جامعه نسبت رار گیرد. بهآموزش صحیح اصول اخالقی حسابداری باید در دستور کار دانشگاهها و سایر مراجع و سازمانها ق

عنوان مکانی که شود که باید به اصول اخالقی حسابداری در دانشگاهها بهبه حرفه حسابداری و افزایش اعتبار و محبوبیت آن، احساس می

ت آموزش اصول اخالقی در طی سالیان ای داده شود. اهمیپردازند، اهمیت ویژهدانشجویان در آن به پرورش استعدادها و تواناییهای خود می

وسیله شاغالن در حرفه و دانشگاهیان مورد شناسایی قرار گرفته و در بسیاری از مطالعات بر آن تاکید شده است. اما با وجود متمادی به

ز اینکه چشمپوشی از شود؛ غافل اشود که در دانشگاهها بهای کمتری به آموزش این اصول داده میاهمیت زیاد این موضوع، احساس می

 ناپذیری به بار آورده است.آموزش اصول اخالقی چه خسارتهای جبران

به همین جهت در این تحقیق تالش می شود تا با توجه به نوع برداشت و نیز حدود و نحوه حسابرسی و افکار حسابرسان، نسبت به بررسی 

 ، کنکاش گردد . ارتباط بین نوع تفکر و تحلیل حسابرسان تا تصمیم گیری آنها

 اخالق 
 علم دانشمندان و بزرگ های سازمان توجه مورد که دهه است سه از بیش تجاری و کاری های محیط در اخالقی مسائل به توجه و اخالق

 و هستند اخالقی های نامه دارای آئین فورچون مجله در شده فهرست معتبر شرکت 022 از شرکت 222 از بیش .است گرفته قرار مدیریت

 و دهد) کاپتین می افزایش خوب مشتریان و کارکنان حفظ و جذب در را ها سازمان کارها توانایی و کسب اخالقی رفتار که است شده عنوان

 به اخالقی معیارهای و است گسترش به رو ای فزاینده طور به دنیا در اخالقی رویکرد به است توجه معتقد(. 2222(. کاپتین)2220 اولینو،

 اخالقی در الگوی داعیه دار که کشوری و اسالمی جامعه یک عنوان به ایران جامعه شوند.  تحقیقات در زمینه اخالق در می یجهان سرعت

 .است و اساسی مهم بسیار و دارد های ویژ اهمیت و ضرورت است، اسالمی کشورهای میان

 گیری اخالقیساختار تصمیم

-ای به بحث اخالقیات عالقه باالیی نشان دادهشود که دانشگاهیان و جامعه حرفهمشخص می با بررسی و مطالعه ادبیات مربوط به اخالقیات

های مربوط به توسعه اخالقیات در ( پژوهش2های مربوط به آموزش اخالقیات و ( پژوهش1شوند: ها به دو بخش تقسیم میاند. این پژوهش

کارگیری مالحظات اخالقی توسط شاغلین در حرفه اشاره به بررسی میزان به سطح حرفه. ادبیات مربوط به توسعه اخالقیات در سطح حرفه

( 2222، 3من و هنینگکالیک( و )1892، 2، )کولبرگ (1892، 1توان به کارهای )فارسیثگران مطرح در این حوزه میدارد که از پژوهش

                                                           
1 Forsyth 

2 Kohlberg 

3 Clikeman & Henning 
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. شناخت مباحث 1کند: ه اخالقیات را به شرح زیر بیان میهای مربوط بگیری اخالقی در پژوهشساختار تصمیم( 2226) 2اشاره کرد. کوهن

 0جفری. پایبندی در مباحث اخالقی. طبق ساختار تصمیم گیری 2گیری نیات اخالقی و . شکل3. تجزیه و تحلیل مباحث اخالقی، 2اخالقی، 

 شود:ارائه شده به مراحل زیر طبقه بندی می (2226)

 ها و افراد متأثر از آن.خاص و آگاهی از اعمال ممکن و بخش. شناخت مباحث اخالقی: تفسر شرایط 1

 . تجزیه و تحلیل مباحث اخالقی: قضاوت اخالقی درباره آن اعمالی که از نظر اخالقی درخور توجه هستند.2

 ها.های عالی اخالقی از سایر ارزشبندی کردن ارزشگیری نیات اخالقی: اولویت. شکل3

 های اخالقی در عمل.قی: تدوام پیروی از ارزشبندی در مباحث اخال. پای2

 

 گیری اخالقی. ساختار کلی مدل تصمیم1نمودار 

 

 

 های توسعه اخالقیاتمدل

 (1891مدل توسعه اخالقیات کولبرگ )-1

توانند برخورد زمان با معمای اخالقیات میگویی به این سؤال است که چگونه اعضای سامدل توسعه اخالقیات کولبرگ برای کشف و پاسخ

های اخالقی مستقل و برای در نظرگرفتن شان برای ارائه استداللگوید که مردم با توجه به ظرفیتمناسبی داشته باشند. کولبرگ می

 رفتارهای دیگران باید از سه مرحله اصلی وشش مرحله فرعی عبور کنند که عبارتند از:

                                                           
4 Cohen 

5 Jeffery 

خصوصیات مباحث 

 اخالقی

 مرحله چهارم

پایبندی در مباحث 

 اخالقی

 مرحله سوم

یگیری نیات اخالقشکل  

گیری نیات اخالقیشکل  

 مرحله اول

 شناخت مباحث اخالقی

 مرحله دوم

ث تجزیه وتحلییل مباح

 اخالقی
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 برداری و مجازات استوار است. ه بر اطاعت و فرمانمرحله اول: این مرحل

 های ابزاری استوار است. مرحله دوم: این مرحله بر اهداف و تفاوت

 فردی، یکنواختی و انتظارات متقابل استوار است.مرحله سوم: این مرحله بر مطابقت میان

 مرحله چهارم: این مرحله بر مطابقت اجتماعی و حفظ سیستم استوار است.

 مرحله پنجم: این مرحله بر قرارداد اجتماعی و حقوق فردی مبتنی است. 

 مرحله ششم: این مرحله بر اصول اخالقی کلی و جهان شمول مبتنی است. 

کند. ( تقسیم می6و  0(، پس قراردادی )مراحل 2و  3(، قراردادی )مراحل 2و  1این مراحل را کولبرگ به سه طبقه پیش قراردادی )مراحل 

پردازند. در طبقه برداری از اخالقیات میبقه اول افراد مطابق با قواعد و قوانین اخالقی هنجاری جامعه بدون تفکر به اطالعت و فرماندر ط

پردازند. در های افراد در رابطه با اخالقیات میدوم افراد قواعد و قوانین اخالقی را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نموده و به تفاوت دیدگاه

 دهند.بقه سوم افراد قواعد اخالقی کلی را مورد پذیرش قرار میط

 (2002) 6گیری اخالقی تورنمدل تصمیم -2

 آمده است: 2ی تورن معروف است این مدل در نمودار کند که به مدل یکپارچهتورن مدلی را پیشنهاد می

 

 

 

 

 گیری اخالقی تورن. مدل تصمیم2نمودار 

                                                           
6 Thorne 
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ی رشد اخالقی )شامل حساسیت و استدالل تجویزی( و فضیلت )شامل شود این مدل از دو طبقهمالحظه می 2 طور که در نمودارهمان

ی اخالقی و شخصیت اخالقی( تشکیل شده است. رشد اخالقی و فضیلت هر دو برای بروز رفتار اخالقی ضروری هستند. به بیان دیگر انگیزه

( حساسیت اخالقی یعنی 1وز رفتارهای قابل مشاهده هستند. این چهار جریان عبارتند از چهار جریان روانی درونی در کنار هم منشأ بر

های علی رویدادها و نفع را تحت تأثیر قرار می دهند، حدس زنجیرههای ذیتفسیر موقعیت آگاهی به این که چگونه اعمال مختلف گروه

( استدالل تجویزی )توان درك مسأله( تفکر در مورد مسایل و قضاوت 2رد آگاهی از وجود مسئله اخالقی وقتی واقعاً چنین مشکلی وجود دا

( انگیزه هدف اخالقی: تمایل به اولویت دادن منافع دیگران بر منافع شخصی و شخصیت 3ترین عمل کدام است در مورد این که اخالقی

-ها و پیاده سازی زیر ساختجرأت، غلبه بر وسوسهی اخالقی، داشتن شهامت و ( شخصیت اخالقی: پافشاری بر وظیفه2اخالقی خود است 

 سازند.هایی که یک هدف اخالقی را می

 پیشینه 

در مورد مفاهیم اخالقی و تاثیرات آن بر قضاوت حسابرسان تحقیقاتی صورت اندکی نگرفته است، لذا به ناچار در ادامه نتایج برخی از 

 تحقیقات مرتبط با استقالل حسابرس ارائه شده است. 

 

در این پژوهش، (: که به بررسی پایه های فطری اخالق  و اصول تربیتی مبتنی بر آن پرداختند که 1390وجدانی، ایمانی ، اکبریان، قمصری )

مبانی فلسفی ـ دینی تربیت اخالقی با تمرکز بر تبیین رابطه میان فطرت، اخالق و دین با روش توصیفی تحلیلی از آرای عالمه طباطبایی 

ج، و مشخص شد که فطرت نقطه کانونی و زیربنای ساختمان اخالق است در عین حال، الیه هایی دارد که تنها در موقعیتهایی استخرا
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مناسب و در پرتو هدایت تشریعی شکوفا می شود. در بخش دوم پژوهش با شیوه ای که از دیدگاه خود عالمه به دست آمده بود بر مبنای 

با غایات تربیت اخالقی، اصولی برای تربیت اخالقی تعیین شد که ضرورت پاکی نسل، آغاز زود هنگام  یافته های بحث نظری و متناسب

تربیت، اصالح وضعیت محیطی، تقویت خود شناسی، غفلت زدایی و شناخت مصداق واقعی کمال، مبارزه با دنیا گرایی و رفاه زدگی و نیز 

 .اخالقی دینی و مداومت بر اعمال اخالقی را نشان داد ضرورت تقویت نور فطری از طریق اطاعت از دستورهای

را مورد بررسی قرار دادند.  تاثیر دیدگاه اخالقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش های مالی شرکت ها در تحقیقی :(1399اعتمادی و دیانتی) 

تغییرات این متغیر را تبیین می  %19وری که نشان می دهد که دیدگاه اخالقی مدیران بر کیفیت گزارش های مالی موثر است به ط  نتایج

و با توجه به اثر مثبت دیدگاه آرمان گرایی مدیران بر .نماید. به عالوه، آرمان گرایی اثر مثبت معنی داری بر کیفیت گزارش های مالی دارد

مدیران و در نتیجه ارتقای کیفیت کیفیت اطالعات مالی، به نظر می رسد که نهادهای حرفه ای و مراجع  در جهت تقویت آرمان گرایی 

 .گزارش های مالی برنامه ریزی نمایند

نشان می دهد که انگیزه  تحقیق آنها (:  به بررسی تجربی اخالق در مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند نتایج1399اعتمادی و  رحمانی)

حظه ای بر قضاوت اخالقی دارد. عالوه بر این، روش مدیریت درصد، تاثیر قابل مال 88مدیریت سود و روش مدیریت سود در سطح اطمینان 

تغییر در زمان »از سایر روشها، غیراخالقی تر بوده و سپس روش « دستکاری اقالم تعهدی»سود نیز با اهمیت است. به این صورت که روش 

 یزان غیراخالقی بودن کمتری دارند.نسبت به دو روش دیگر، م« تغییر در روشهای حسابداری»است. روش « بندی مبادالت اقتصادی

مطالعات و کارهای بیشماری با استفاده از این (: که به بررسی سنجش مالحظات اخالقی در حسابداری پرداختند1398جباری و رحمانی )

.دارد ریزارهای اندازه گیابزار در زمینه ابعاد مختلف اخالق و اندازه گیری آنها صورت گرفته که این امر نشان از اهمیت مباحث اخالقی و اب

  

با توجه به نتایج حاصل از بررسی تحقیقات پیشین پیشنهاد می شود برای تقویت ابعاد اخالقی مختلف دانشجویان حسابداری آنها را از  که

ن و لذا جهت افزایش حساسیت اخالقی، نیت اخالقی و جهت گیری اخالقی حسابدارا .طریق آموزش با مباحث اخالقی آشناتر نمود

  د.حسابرسان الزم است بر آموزش مداوم و مستمر اخالق حرفه ای تاکید گرد

سود  مدیریت ای و منفعت شخصی بر تصمیمات حرفه تعهد اخالقی، سطح گیری جهت تأثیر در تحقیقی:( 1382عباس زاده و جفایی رهنی) 

 عالوه، دهند. به می نشان گیری تصمیم و فرد ری اخالقیگی جهت بین محسوس ای رابطه تحقیق آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج

این نتایج می توانند به درك ما  زدند. می دست سود مدیریت رفتار به ظاهراً کمتر داشتند باالتری ای حرفه تعهد سطح که کنندگانی شرکت

 .اهیان و محققان حائز اهمیت باشداز رفتارهای خاص پرسنل شرکت ها کمک کرده و به نظر می رسد برای مدیران، شاغلین، دانشگ
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تاثیر آیین رفتار حرفه ای را بر  "حسابرس ای حرفه قضاوت در اخالقی ارزشهای "در تحقیقی با عنوان  :(1382حساس یگانه و مقصودی)

تجربی مستقل شامل در این تحقیق از روش پیمایشی با طرح  .چگونگی قضاوتهای حسابرسی در دو گام انگیزشی و عملگرایانه مطالعه نمودند

چهار موقعیت آزمایشی استفاده شده و داده ها با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمع آوری 

جنسیت نتایج تحلیلهای آماری مبین آن است که تاثیر آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین .شدند

 نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان، قضاوتهای اخالقی تری اعمال نموده اند.

پژوهش حاضر  (: که به بررسی رابطه ضوابط اخالق حرفه ای حسابداری با آموزش های دانشگاهی پرداختند که1381حجازی،مصری پور) 

رفه ای توسط دانشجویان دانشگاه های تهران را دربرمیگیرد و نمونه درصدد بررسی رابطه میان اموزشهای موجود و رعایت ضوابط اخالق ح

انشجویان تازه وارد و دانشجویان ترم های پایانی رشته حسابداری انتخاب گردید پرسشنامه ای که برای سنجش بصورت تصادفی ازبین د

محور ازضوابط اخالق حرفه ای درحسابداری به اضافه یک محور کلی که کلیه 6محور اصلی 0اخالف حرفه ای دانشجویان طراحی شد از 

 spss ور سواالتی طراحی گردید اطالعات جمع اوری شده با استفاده ازنرم افزاری اماریمحورها را دربرمیگیرد تشکیل و برای سنجش هرمح

 .تحلیل شد 16نسخه 

سیستم (: که به بررسی نقش اخالق در حسابداری و چالشهای پیش روی آموزش دانشگاهی پرداختند1381مجتهد زاده، اثنی عشری، میلی )

پرورش حسابدارانی دارای مهارت استدالل قاعده محور میشود دانش آموختگان حاضر  اموزش دانشگاهی فعلی به گونه ای است که موجب

ای  ازمهارت تفکر انتقادی و استدالل تحلیلی برخوردار نیستند و درمواجهه با رویدادهایی که درپوشش قوانین استانداردها و ایین رفتار حرفه

مهارت استدالل اخالقی  وایی های مالی سالهای اخیر نشان داد توجه به تقویتموضوعه قرارنمی گیرند با مشکالت عدیده روبرو میگردند رس

درکنارمهارت های فنی تخصصی نقش مهمی درمحیط تجاری کنونی برعهده دارد بنابراین شایسته است دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی 

 .ی بازار کار تدابیر مناسبی را اتخاذنمایند به منظور ایفای رسالت خود جهت تربیت نیرویا نسانی متخصص متناسب بانیازها

 روش تحقیق 

در این تحقیق برای گردآوری  تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی است و از جنبه روش تحقیق شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی است.

-مسائل اخالقی و تصمیم گیری  نامه استفاده شده است. که شامل سه سناریو می باشد به منظور بررسی رابطه بینها از پرسشداده

ای و قضاوت شخصی شوندگان خواسته شد پس از مطالعه هر سناریو بر مبنای نظر حرفهحسابرسان تدوین شده است. در این بخش از پرسش

 ل( که :سوال می باشد)هر سناریو سه سوا 8ای مشخص نمایند. تعداد سواالت این بخش رتبه 0خود میزان موافقت خود را  در یک طیف 

حساسیت اخالقی حسابرس از طریق میانگین نمرات حاصل از پاسخ های شرکت کنندگان به سواالت یک، چهار و هفت بخش دوم پرسش 

 نامه اندازه گیری می شود.

قضاوت اخالقی حسابرس از طریق میانگین نمرات حاصل از پاسخ های شرکت کنندگان به سوال دو، پنج و هشت بخش دوم پرسش نامه 

 اندازه گیری می شود.

نیت اخالقی حسابرس از طریق میانگین نمرات حاصل از پاسخ های شرکت کنندگان به سواالت سه، شش و نه بخش دوم پرسش نامه اندازه 

 گیری می شود.
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کوکران فرمول  بکه بر حسجامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. 

 نفر می باشد. 262تعداد نمونه 

 بین نیت اخالقی حسابرس با حساسیت اخالقی حسابرس  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه اول:

 بین حساسیت اخالقی حسابرس با قضاوت  اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  فرض دوم :

 قضاوت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین نیت اخالقی حسابرس  با  فرض سوم :

 

  یافته ها

 آزمون فرضیه  اول

 "بین نیت اخالقی حسابرس با حساسیت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد"

می باشد. از  339/2ابر فصل چهارم ضریب همبستگی بین نیت اخالقی حسابرس و حساسیت اخالقی حسابرس بر  1با توجه به نتایج جدول 

( می %0( کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده )در این پژوهش معادل 228/2آنجایی که سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار)

 گردد. باشد، فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل آن یعنی معناداری ضریب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای مود نظر تایید می

  اسپیرمن همبستگی ضرایب( 1 جدول

 نام متغیر قضاوت اخالقی حسابرس نیت اخالقی حسابرس

1 

332/2 

 نیت اخالقی حسابرس

220/2 

339/2 262/2 

 حساسیت اخالقی حسابرس

228/2 219/2 

 آزمون فرضیه دوم  

 "ود داردبین حساسیت اخالقی حسابرس با قضاوت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وج"

می باشد.  262/2فصل چهارم ضریب همبستگی بین حساسیت اخالقی حسابرس و  قضاوت اخالقی حسابرس برابر 2باتوجه به نتایج جدول 

( %0( کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده )در این پژوهش معادل 219/2از آنجایی که سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار)

گردد. ه صفر رد شده و فرضیه مقابل آن یعنی معناداری ضریب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای مود نظر تایید میمی باشد، فرضی

بنابراین با توجه به عالمت مثبت ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت که بین حساسیت اخالقی حسابرس با  قضاوت اخالقی حسابرس  

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

  اسپیرمن همبستگی ضرایب( 8-2 ولجد
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 نام متغیر قضاوت اخالقی حسابرس نیت اخالقی حسابرس

1 

332/2 

 نیت اخالقی حسابرس

220/2 

339/2 262/2 

 حساسیت اخالقی حسابرس

228/2 219/2 

 

 آزمون فرضیه سوم 

 "اردبین نیت اخالقی حسابرس با قضاوت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود د"

 فرضیه صفر و فرضیه مقابل بصورت زیر می باشد:

می باشد. از  332/2فصل چهارم ضریب همبستگی بین نیت اخالقی حسابرس با قضاوت اخالقی حسابرس برابر  3باتوجه به نتایج جدول 

( می %0)در این پژوهش معادل ( کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده 220/2آنجایی که سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار)

گردد. بنابراین باشد، فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل آن یعنی معناداری ضریب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای مود نظر تایید می

ه مثبت و با توجه به عالمت مثبت ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت که بین نیت اخالقی حسابرس با قضاوت اخالقی حسابرس رابط

 معناداری وجود دارد.

 

 ( ضرایب همبستگی اسپیرمن 3جدول 

 نام متغیر قضاوت اخالقی حسابرس نیت اخالقی حسابرس

1 

332/2 

 نیت اخالقی حسابرس

220/2 

339/2 262/2 

 حساسیت اخالقی حسابرس

228/2 219/2 
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  گیریبحث و نتیجه
اخالقی حسابرس با حساسیت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در  می توان نتیجه گرفت که بین نیتدر فرضیه اول 

 یک به ادراك پیش از تصمیم گیری نسبت مفاهیمی همچون قضاوت، اطالعات و نگر واسطه تحلیل نتایج فوق می توان گفت که طبق الگوی

 کارگیری به و محیط بندی مناسب ساختار حسابرسی، در گام . طبق این الگو اولین شوند می گرفته کار مشخص به توالی یک در موضوع

 قادر را حسابرسان امر این شوند، می توزین و موجود ارزیابی معیارهای با مالی غیر و مالی اطالعات نیز مرحله قضاوت باشد. در می اطالعات

( فرایند  1808( و نظریه رست ) 1868) بر اساس نظریه شناخت کلبرگ  .نمایند گیری تصمیم خاص موضوعی به تا نسبت سازد می

استنباط و قضاوت اخالقی شامل چهار گام شناخت و درك حسابرس از جنبه اخالقی یک موضوع)حساسیت اخالقی(، ارزیابی از صحت 

لبرگ، نظریه اخالقی یک عمل)قضاوت اخالقی(، تمایل به انجام عمل اخالقی)نیت اخالقی( و رفتار عمل گرا بنابراین طبق نظریه شناخت ک

رست و باتوجه به الگو واسطه گر انتظار می رود هر چه حساسیت اخالقی حسابرس باالتر باشد، قضاوت اخالقی و به تبع آن نیت اخالقی نیز 

ت ( می باشد. آنها در تحقیق خود تحت عنوان حساسی2212باالتر می باشد.این نتایج منطبق با نتایج تحقیقات جوهایدا جوهری و همکاران)

 اخالقی و تصمیم گیری اخالقی حسابرسان، رابطه بین مراحل تصمیم گیری)سه مرحله اول( مورد بررسی قرار دادند.

در  .بین حساسیت اخالقی حسابرس با قضاوت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود داردمی توان نتیچه گرفت که در فرضیه دوم 

( می  1808( و نظریه رست ) 1868چهار گانه تصمیم گیری اخالقی بر اساس نظریه شناخت کلبرگ ) تحلیل نتایج فوق با توجه به  مراحل 

توان گفت که هر چه حساسیت اخالقی حسابرس باالتر باشد، قضاوت اخالقی نیز باالتر می باشد.این نتایج منطبق با نتایج تحقیقات جوهایدا 

خود تحت عنوان حساسیت اخالقی و تصمیم گیری اخالقی حسابرسان، رابطه بین ( می باشد. آنها در تحقیق 2212جوهری و همکاران)

 مراحل تصمیم گیری)سه مرحله اول( مورد بررسی قرار دادند.

در . بین نیت اخالقی حسابرس با قضاوت اخالقی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارددر فرضیه سوم می توان نتیجه گرفت که 

( می  1808( و نظریه رست ) 1868توجه به  مراحل چهار گانه تصمیم گیری اخالقی بر اساس نظریه شناخت کلبرگ )  تحلیل نتایج فوق با

توان گفت که هر چه حساسیت اخالقی باالتر باشد، قضاوت اخالقی و به تبع آن نیت اخالقی نیز باالتر می باشد.این نتایج منطبق با نتایج 

( می باشد. آنها در تحقیق خود تحت عنوان حساسیت اخالقی و تصمیم گیری اخالقی 2212ان)تحقیقات جوهایدا جوهری و همکار

 حسابرسان، رابطه بین مراحل تصمیم گیری)سه مرحله اول( مورد بررسی قرار دادند.

قی و حساسیت اخالقی با توجه به نتیجه فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نیت اخالبر اساس این یافت هها پیشنهاد می گردد که 

حسابرسان به مدیران، شرکاء و کارکنان حرفه ای حسابرسی پیشنهاد می گردد در هنگام قضاوت حرفه ای و نیز اتخاذ تصمیمات مرتبط با 

اسیت ( با شناسایی میزان حس1896رعایت آیین رفتار حرفه ای و اخالق حرفه ای با توجه به مدل چهار مرحله ای از توسعه اخالقی رست )

اخالقی کارکنان در رویارویی با چالش ها و معضالت اخالقی پیش رو نیت اخالقی آنها و به تبع آن تاثیر نیت اخالقی بر قضاوت و تصمیم 

 گیری های آنها مد نظر قرار دهند.  

شرکاء و کارکنان حرفه ای  با توجه به نتیجه فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه مثبت بین قضاوت اخالقی و حساسیت اخالقی به مدیران،

 حسابرسی پیشنهاد می گردد در هنگام ارزیابی کارکنان و نیز به منظور افزایش رعایت آیین رفتار حرفه ای و نیز اخالق حرفه ای توسط آنها

چهار مرحله ای از سعی در به کارگیری و استخدام کارکنانی نموده که دارای حساسیت اخالقی باال می باشند چرا که با توجه به به مدل 

( کارکنان دارای حساسیت اخالقی باال در رویارویی با چالش ها و معضالت اخالقی تصمیمات همرا ه با قضاوت 1896توسعه اخالقی رست )

 اخالقی اتخاذ نموده  که این امر موجب رعایت سطح باالی از اخالق و آیین دفتار حرفه ای توسط آنها می گردد.  

شود تا جامعه حسابداران فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نیت اخالقی و قضاوت اخالقی حسابرسان پیشنهاد می با توجه به نتیجه

 رسمی ایران به عنوان اصلی ترین نهاد موجود در حرفه به منظور تدوین آیین رفتار حرفه ای و نیز آیین نامه های مربوط به اخالق حرفه ای

ه نتیجه مزبور نموده نموده و در صورت نیاز با بازنگری و تجدید نظر در مواردی که در قوانین موجود وجود دارد، ب بیشتریحسابرسان توجه 

 موجبات اعتالی هر چه بیشتر حرفه را فراهم نماید.       
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  منابع
بررسی « زارش های مالی شرکتهابررسی تاثیر دیدگاه اخالقی مدیران مالی بر کیفیت گ( »1399اعتمادی ،حسین و دیانتی دیلمی،زهرا)

   22-11،صص 2،دوره ی  1399حسابداری و حسابرسی، تابستان 

،دوره 1399فصلنامه دانش حسابداری ،زمستان «  بررسی تجربی اخالق در مدیریت سود( »1399اعتمادی ،حسین و رحمانی حلیمه)

 08-98،صص2

مجله ی پژوهشهای حسابداری مالی ، پاییز و زمستان « در حسابداری  سنجش مالحظات اخالقی( : »1398جباری،حسین و رحمانی،حلیمه)

 06-20،صص0، دوره 1398

 -دانشگاه الزهرا -تهران« رابطه ضوابط اخالق حرفه ای حسابداری با آموزشهای دانشگاهی ( : »1381حجازی ،رضوان و مصری پور،محبوبه)

 دهمین همایش ملی حسابداری ایران

 -تهران« بررسی تاثیر جهت گیری اخالقی و تعهد حرفهای بر رفتار مدیریت سود( : »1381و جفایی رهنی، منیر)عباس زاده ، محمد رضا 

 نهمین همایش سراسری حسابداری ایران  -دانشگاه الزهرا

 ندهمین همایش حسابداری  ایرا-دانشگاه الزهرا -( :تهران1381مجتهد زاده،ویدا و اثنی عشری،حمیده و رباط میلی،مژگان)

پایه های فطری اخالق در نظریه ی عالمه طباطبایی ره و ( : »1390وجدانی،فاطمه و ایمانی، محسن و اکبریان ،رضا و صادق زاده،علیرضا)
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