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چكيده
مطالعه حاضر رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم با استقالل را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد .محافظه کاری
اجتماعی به معنی پایبندی افراد به سنت ها و ارزش های اجتماعی است .در حالیکه ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله برای رسیدن به
هدف را مجاز میداند ،حتی اگر با آرمانهای همان هدف در تناقض باشد .مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده
های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است .فرضیه تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون
الجستیک ترتیبی مورد آزمون قرار گرفته است .نمونه آماری این تحقیق شامل  732نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی
و دولتی می باشد .نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هرچه سطح ماکیاولیسم در میان حسابرسان افزایش یابد ،تمایل به رعایت
استقالل در آنها کاهش می یابد .به بیان دیگر رابطه ای منفی و معکوس میان ماکیاولیسم و درک حسابرسان درباره استقالل وجود
دارد .اما محافظه کاری اجتماعی رابطه ای مثبت و مستقیم با رعایت استقالل توسط حسابرسان دارد.
واژههاي كليدي :اخالق حرفه ای ،ماکیاولیسم ،محافظه کاری اجتماعی و استقالل حسابرس.
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 -1مقدمه
حرفه حسابداری همانند هر حرفه دیگر تحت تاثیر ارزش
ها و ویژگی های اجتماعی  ،فرهنگی و اخالقی جوامع است .به
بیان دیگر  ،افراد شاغل در حرفه حسابداری  ،روابط و رفتار
حرفه ای خود را بر اساس مولفه های اخالقی و فرهنگی حاکم
بر اقتصاد ملی تنظیم می نمایند .تدوین قوانین حرفه ای،
استانداردها و دستور العمل های حسابداری و حسابرسی ناشی
از ارزش های حاکم بر سیستم اجتماعی  ،مدیریتی و اقتصادی
کشور است .این در حالی است که اعضای حرفه حسابداری
همانند سایر افراد و حرفه های فعال در جامعه ،ملزم به رعایت
اخالق عمومی جامعه و آیین رفتار حرفه ای خود هستند .عدم
رعایت اخالق و رفتارحرفه ای ،می تواند موجب تضعیف اخالق
کار و در نتیجه تضعیف حرفه حسابداری شود(معیدفر.)0309 ،
ماکیاولیسم یا فرصت طلبی به عنوان یکی از خصوصیات
اخالقی و ویژگی های روانشناختی افراد  ،عبارت است از میزان
نفوذ و سلطه یک شخص بر طرف مقابل خود ،که به موجب آن،
طرف مقابل خود را به انجام خواسته های شخص متقاعد می
نماید .با افزایش میزان نفوذ شخص بر طرف مقابل ،دیگران در
چنگ او در می آیند و آن چه را که او می خواهد انجام می
دهند .در این راستا ،آن ها برای انجام وظیفه خود از افراد تحت
سلطه خود ،برای رسیدن به هدف به عنوان یک ابزار استفاده
می نمایند ( فرهنگی.)0300 ،
محافظه کاری اجتماعی یعنی تمایل افراد به حفظ ارزش
های سنتی همان گونه که هستند .در محافظه کاری اجتماعی
 ،حرمت نگهداشتن و حفظ ارزش های اجتماعی  ،اخالقی ،
فرهنگی و سیاسی و خصوصاً ارزش هایی که به تدریج طی
دوره ای طوالنی حاصل آمده  ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
محافظه کاری اجتماعی را می توان پایبندی اشخاص به سنت
ها و مذهب دانست (محمدی اصل . )0309 ،
اشخاصی که محافظه کاری اجتماعی باالیی دارند معموالً با
تردید و احتیاط بیشتری قضاوت و تصمیم گیری می کنند و
خود را ملزم به رعایت اخالق می دانند .اما برعکس  ،افراد با
شخصیت ماکیاولی و فرصت طلب دنبال منافع شخصی خود
هستند و رعایت اخالق برای آن ها مهم نیست .از این رو  ،دو
مفهوم ماکیاولیسم و محافظه کاری اجتماعی با موضوع رعایت
اخالق حرفه ای نظیر تمایل حسابرسان به رعایت استقالل از
دیدگاه نظری ارتباط دارد .مسئولیت اجتماعی حسابداران و
حسابرسان در ارتقای شفافیت اطالعات و اعتماد بخشی به
عموم  ،نقش و مسئولیتی خطیر است .حسابداران و حسابرسان
وظیفه دارند تا مصادیق فساد نظیر پولشویی و تقلب را گزارش
نمایند .این مهم بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و هم
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چنین بروز تقلب و فساد در نظام مالی کشور و نیز با گسترش و
رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیاز به
سرمایه گذاری خارجی اهمیت خاصی به خود گرفته است .این
مهم و هم چنین فقدان پژوهش در این مورد  ،این انگیزه را در
نویسندگان این مقاله به وجود آورد تا موضوع ماکیاولیسم و
محافظه کاری اجتماعی و رابطه آن با تمایل به رعایت استقالل
را مورد مطالعه قرار دهند .بنابراین پرسش اصلی این پژوهش
آن است که آیا دیدگاه حسابرسان درباره استقالل  ،تحت تاثیر
سطح محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم آن ها است یا
خیر؟ هدف نخست این پژوهش  ،سنجش و شناسایی میزان
تمایل حسابرسان به رعایت استقالل و سنجش سطح
ماکیاولیسم و محافظه کاری اجتماعی در آن ها است .هدف
دوم بررسی رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم با
نگرش حسابرسان درباره رعایت استقالل می باشد .هدف سوم
این پژوهش نیز آگاه نمودن جامعه حسابداران رسمی کشور ،
سازمان بورس اوراق بهادار  ،سرمایه گذاران  ،دانشجویان ،
پژوهشگران حسابداری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی
در مورد اثر ویژگی های شخصیتی و اجتماعی نظیر ماکیاولیسم
و محافظه کاری اجتماعی بر رفتار حرفه ای حسابرسان است .
انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده
علمی به شرح زیر داشته باشد:
اول اینکه نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش
مبانی نظری پژوهش های گذشته در ارتباط با ارزش های
فرهنگی و رفتاری حسابداری شود .دوم این که شواهد پژوهش
نشان خواهد داد که آیا ماکیاولیسم و محافظه کاری اجتماعی
عامل تاثیر گذاری در نگرش حسابرسان درباره استقالل خواهد
بود یا خیر؟ این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند
اطالعات سودمندی را در اختیار نهادهای قانونگذار در حرفه
حسابداری قرار دهد .سوم این که این مقاله می تواند درک
بهتری از این که هنجارها و ارزش های اجتماعی چگونه بر
حرفه حسابداری تاثیر خواهد گذاشت  ،به خوانندگان بدهد.
چهارم این که نتایج این پژوهش می تواند ایده های جدیدی
برای انجام پژوهش های جدید در حوزه حسابداری رفتاری،
پیشنهاد نماید .در ادامه مبانی نظری ،متغیرها و آزمون فرضیه
های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 -1-2مبانی نظري پژوهش
پژوهشگران حسابداری حوزه فرهنگ اعتقاد دارند ،حرفه
حسابداری همانند هر حرفه دیگری متاثر از ارزشهای اجتماعی
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و اخالقی جامعه است .نمودار شماره  0عقیده گری  0را در مورد
ارتباط بین حسابداری و فرهنگ نشان میدهد(.گری)0500
طبق نمودار شماره یک ،ارزشهای اجتماعی متاثر از اثرات
محیطی شامل ،محیط جغرافیایی ،اقتصادی ،تاریخی و  ...است.
ارزش اجتماعی به نوبه خود بر سیستم های قانونی هر جامعه و
نیز ارزش های حسابداری آن جامعه اثر گذار است .همچنین
ارزشهای اجتماعی به طور غیر مستقیم بر سیستم های
حسابداری اثر می گذارد .به عنوان نمونه در جامعه ای که
سطح محافظه کاری فرهنگی و اجتماعی باال باشد ،انتظار بر آن

است که سطح محافظه کاری حسابداری نیز در حرفه و نظام
حسابداری آن جامعه باال باشد.
در این تحقیق ،بر اساس نمودار باال می تواند اظهار داشت
که محافظه کاری فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک ارزش
اجتماعی و ماکیاولیسم به عنوان یک ویژگی شخصیتی  ،بر
اخالق حرفه ای حسابرسان یعنی استقالل اثر گذار است .به
بیان دیگر می توان اظهار داشت ،تمایل به رعایت استقالل در
حسابرسان تحت تاثیر میزان تمایل آنها به محافظه کاری
اجتماعی و همچنین تمایل آنها به ماکیاولیسم می باشد.

پيامدهاي قانونی

اثرات خارجی

سیستم قانونی
مالکیت شرکتها
بازار سرمایه
انجمنهای حرفهای
سیستم آموزش
مذهب

عوامل محیطی
سرمایهگذاری

ارزشهاي اجتماعی

ارزشهاي حسابداري

سيستمهاي حسابداري

اثرات محيطی

جغرافیایی
اقتصادی
جمعیتی
وراثتی
تاریخی
تکنولوژی
منطقهای

نمودارشماره  -1ارتباط حسابداري و فرهنگ
 -2-2محافظه كاري اجتماعی
محافظه کاری اجتماعی یک واژه کلی برای جهان بینی
سیاسی و اجتماعی و مذهبی است که هدف آن نگهداری
جامعه و ارزش های موجود است .مفهوم محافظه کاری یعنی
تمایل به حفظ چیزها همان گونه که هستند .محافظه کاری به
منزله ایدئولوژی سیاسی ،اصول و مبانی فکری و فلسفی است.
محافظه کاران خود را اهل تمیز و هوادار عقل سلیم و واقع بین
می دانند .با هرگونه طرح و اندیشه خیالی و انتزاعی بر ای
ایجاد دگرگونی های عمیق در جامعه و سیاست مخالف اند؛ و
اجرای چنین طرحهایی را ناممکن می پندارند .محافظه کاری
آنچه را محصول تاریخ وسنت است می پذیرد .به نظر محافظه

کاران ،میراث گذشته به زحمت بدست آمده و نباید و نمی توان
آن را به یکباره کنار گذاشت .مالکیت ،خانواده ،سنت ،مذهب،
دولت ،و سایر نهادهای اجتماعی مواریث ارزشمند گذشته
هستند .در همین راستا مایکل اوکشات فیلسوف سیاسی
محافظه کار در سده بیستم ،محافظه کاری را چنین تعریف
میکند « :محافظه کاری یعنی ترجیح امر معلوم بر امر مجهول،
امر آزموده بر نیازموده ،امر موجود بر امر مطلوب و امر محدود
بر امر نامحدود ».بدین سان ،پای بندی به امور مانوس و ترس
از آنچه تجربه نشده و بدبینی به آن جوهر محافظه کاری است
(بشیریه.)0357،
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 -3-2ماكياوليسم
از طر ف دیگر ماکیاولیسم یک ویژگی شخصیتی است که
عبارتست از میزان نفوذ و سلطه یک شخص بر طرف مقابل
خود ،که به موجب آن طرف مقابل خود را به انجام خواسته
های شخص متقاعد می نماید .با افزایش میزان نفوذ فرد در
طرف مقابل ،دیگران در چنگ او در می آیند و آنچه را او
میخواهد انجام میدهند و آن می شود که او توقع داشته است.
در این راستا افراد ماکیاولی برای انجام وظیفه خود از افراد
تحت سلطه خود برای رسیدن به هدف به عنوان یک ابزار
استفاده می نمایند .ماکیاولیسم به معنای بکار بردن روشهای
غیر اخالقی برای رسیدن به هدف است .شخصیت "ماکیاولی"
از نظریه ی "نیکولو ماکیاولی" فیلسوف ایتالیایی قرن پانزدهم
میالدی اقتباس شده است و بر اساس دو دیدگاه عمده ی:
"هدف ،وسیله را توجیه میکند" و "صحبت کردن مطابق میل
مردم" استوار است .دروغگویی و گرایش به نیرنگ ،فریب
کاری ،کنترل اوضاع به نفع خود ،جاه طلبی ،جعل شخصیت
واقعی ،تفرقه افکنی ،تخریب شخصیت افراد ،به بردگی گرفتن
دیگران ،احترام به افراد صاحب ثروت ،قدرت و شهرت ،تحمیق
دیگران ،نقش بازی کردن و مطابق میل دیگران رفتار کردن به
منظور نیل به هدف از جمله ویژگیهای افراد با شخصیت
ماکیاولیسم است(فرهنگی.)0300،
 -4-2پيشينه پژوهش
بنی مهد و درویش ( )0359رابطه میان اعتماد اجتماعی و
تمایل حسابرسان به رعایت استقالل را مورد مطالعه قرار دادند
 .آن ها در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که با بهبود سطح
اعتماد اجتماعی در حسابرسان می توان رعایت استقالل در
حسابرسان را بهبود بخشید .بنی مهد و همکاران ( )0357رابطه
بین ارزش های فرهنگی و فرصت طلبی را بررسی نمودند .آن
ها دریافتند که میزان فرصت طلبی و حرفه گرایی و رعایت
یکنواختی در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی یکسان است .اما
ارزش های فرهنگی پنهان کاری و محافظه کاری در هر دو
بخش متفاوت است .همچنین رابطه ای مثبت میان ویژگی
اخالقی فرصت طلبی و ویژگی فرهنگی تمایل به پنهان کاری
در حسابرسان هر دو بخش یافتند .نتایج دیگر پژوهش آن ها
نشان داد که میزان تمایل به پنهان کاری در حرفه حسابرسی
متاثر از فرصت طلبی و رتبه شغلی حسابرسان است .شورورزی
و همکاران( )0350به بررسی تاثیر تصدی طوالنی بر استقالل
حسابرس پرداختند .آن ها استقالل حسابرس را توسط پنج
عامل تهدید منافع شخصی ،خود بررسی ،جانبداری ،روابط
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صمیمانه و ارعاب اندازه گیری نمودند.آن ها دریافتند که
استقالل حسابرس در دوره های تصدی کوتاه مدت بیشتر از
تصدی طوالنی مدت تهدید می شود .نوروش و دیانتی
دیلمی( ) 0307تأثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران را
بررسی نموده اند .در این تحقیق آزمون مدل گری و بررسی
روابط تئوریک مطرح شده در این مدل و در رابطه با نحوه
ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزشهای حسابداری در کشور ایران
پرداخته شده است .نتایج پژوهش نشان داد که قدرت توضیحی
مدل گری در کشور ایران پایین می باشد .آن ها دلیل آن را
عدم تناسب تکامل رشته حسابداری با نیاز های جامعه می
دانند.
بنیمهد ( )0350فرصت طلبی میان دانشجویان رشته
حسابداری و شاغلین حرفه حسابداری را مورد مطالعه قرار داد.
او دریافت میزان فرصت طلبی دانشجویان رشته حسابداری
بیشتر از شاغلین در حرفه است .هم چنین سطح فرصت طلبی
حسابداران حرفه ای شاغل در بخش خصوصی بیشتر از
حسابداران حرفه ای بخش دولتی است .فرقاندوست حقیقی و
همکاران ( )0357فرصت طلبی را در حرفه حسابداری کشور
مورد بررسی قرار دادند .آن ها دریافتند که عوامل تأثیرگذار بر
میزان فرصت طلبی در حرفه حسابداری عبارت است از مرد
بودن ،سابقه کار و شاغل بودن در مﺆسسات خصوصی
حسابرسی .نتایج پژوهش آن ها نشان داد فرصت طلبی در
میان حسابرسان بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.
هم چنین نتایج بیانگر آن بود که هر چه تحصیالت
حسابرسان افزایش یابد ،میزان فرصت طلبی نیز کاهش می
یابد ؛ اما با افزایش رتبه و سمت سازمانی حسابرسان میزان
فرصت طلبی نیز افزایش می یابد .دیانتی دیلمی و رضاپور
پرورش ( )0353رابطه اخالق شرکتی  ،ماکیاولیسم و تمایل به
مسئولیت پذیر ی اجتماعی را در مدیران مالی مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که رابطه ای منفی میان
سطح ماکیاولیسم مدیران و اعتقاد ان ها به رعایت اخالق
شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت وجود دارد .هم
چنین هر چه سطح ماکیاولیسم افزایش یابد  ،فرار مالیاتی نیز
افزایش می یابد .باقری و همکاران ( )0351نشان دادند که
رابطه ای مستقیم و مثبت میان سطح محافظه کاری اجتماعی
و تمایل به مدیریت سود از نوع فرصت طلبانه وجود دارد.
همچنین آن ها نشان دادند مردان در مقایسه با زنان تمایل
بیشتری به مدیریت سود فرصت طلبانه دارند .رتبه شغلی و
تجربه کاری رابطه معنی داری با مدیریت سود فرصت طلبانه
ندارد .
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رویز پالومینو و بانان گومز  )7802( 7رابطه میان رعایت
اخالق کار را با ماکیاولیسم در کارکنان شاغل در بانک های
اسپانیایی مورد بررسی قرار دادند .به عقیده آن ها  ،افراد با
شخصیت ماکیاولیسم رفتارهای غیر محافظه کارانه و فرصت
طلبانه ای را برای حداکثر سازی منافع شخصی خود انجام می
دهند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد هر چه سطح ماکیاولیسم
افزایش یابد  ،رعایت اصول اخالقی نیز کاهش می یابد .تِپِ و
همکاران  )7802( 3در بررسی ارتباط میان محافظه کاری
مذهبی و تصمیم گیری اخالقی در جامعه مسلمان ترکیه نشان
دادند که رابطه ای مثبت میان تصمیم گیری اخالقی و عقاید
مذهبی محافظه کارانه وجود دارد .هم چنین آن ها دریافتند
وابستگی های سیاسی افراد و جنسیت از عوامل مهم تصمیم
گیری اخالقی هستند .زنان در مقایسه با مردان تصمیم گیری
اخالقی مناسب تری اتخاذ می نمایند .فلدمن و وبر )7802( 1
اعتقاد دارند که برای فهم واکنش افراد به موضوعات اجتماعی،
دیدگاه های مختلفی وجود دارد .به عقیده آن ها محافظه کاری
اجتماعی یکی از ویژگی های رفتاری است که می تواند
برنگرش افراد جامعه بر رعایت موازین اخالقی و همنوایی با
ارزش های اجتماعی تاثیر گذار باشد.
بیال بیرکش و همکاران  ،)7809( 9نشان می دهند افراد با
شخصیت ماکیاولیسم برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت
با پاداش بالقوه باال انگیزه دارند .نتایج نشان داد ارتباط مثبت
قوی بین ویژگی های رفتاری ماکیاولیسم با حساسیت به
پاداش ،و همبستگی نسبتا منفی با حساسیت جریمه وجود
دارد .کاناگارتنام و همکاران  )7801( 2نشان دادند مذهب
عاملی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود می
باشد .آن ها تاکید دارند دین داری متغیری تاثیر گذار در
جلوگیری از رفتارهای غیر اخالقی است .نتایج پژوهش آن ها
هم چنین مشخص نمود در کشورها با دینداری باال  ،پایداری
سود بیشتر از سایر کشورها است .عمر و همکاران )7808( 2
مذهب را عامل مهمی در ارتقای کیفیت حسابرسی می
دانند.آن ها در پژوهش خود نشان دادند حسابرسان مذهبی تر
گزارش های حسابرسی محافظه کارانه تری را ارائه می نمایند.
ترزی و همکاران  )7803( 0رابطه میان محافظه کاری و سیستم
بازداری رفتاری افراد را بر اساس روش تحقیق کیفی فرا
تحلیل مورد بررسی قرار دادند .سیستم بازداری رفتاری یکی
از صفات رفتاری افراد است و به این موضوع اشاره دارد که افراد
در صورت مشاهده تنبیه و یا حذف پاداش  ،از انجام اعمال
خالف و غیر اخالقی تاثیر گذار بر سالمت جسم و روان چشم
پوشی می کنند .افراد با سیستم بازداری رفتاری فعال زمانی که
در معرض یک موقعیت خطرناک غیر اخالقی مثالً مصرف مواد

مخدر  ،قرار می گیرند  ،احساس ترس و اضطراب باعث دوری
آن ها از آن عمل مضر و غیر اخالقی می شود .در این تحقیق
نشان داده شد که رابطه ای مثبت میان محافظه کاری
اجتماعی و سیستم بازداری رفتاری افراد وجود دارد.
دو و همکاران  )7801( 5نشان دادند که شرکتهای که در
استان های مذهبی واقع شده اند  ،مدیریت سود کمتری را
گزارش می کنند .به عقیده آن ها مذهب عامل محدود کننده
رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در بیش نمایی سود است .ساندر
 ) 7889(08هنجارهای اجتماعی را عامل مهمی در تصمیم
گیری های حسابداری و حسابرسی می داند .نتایج پژوهشی
بیانگر آن است که فشارهای اجتماعی در جوامعی که فاصله
قدرت باال بوده و فرد گرایی پایین است  ،بر قضاوت حسابرس
تاثیر گذار است .در چنین جوامعی حسابرسان  ،قضاوت
محافظه کارانه تری را ارائه می نمایند( .( Nasution and
 Ostermark, 2012کانگ و همکاران  )7881( 00نشان دادند
در کشورهایی که محافظه کاری فرهنگی باالیی دارند ،رابطه
ای مستقیم میان محافظه کاری اجتماعی و محافظه کاری
حسابداری وجود دارد .به عقیده آن ها محافظه کاری اجتماعی
می تواند در رفتار مدیران در انتخاب رویه های حسابداری به
ویژه رویه های محافظه کارانه حسابداری اثر گذار باشد.
شیفر و وانگ  )7800( 07رابطه میان رفتار ماکیاولیسمی
حسابرسان در برخورد با مدیریت سود را بررسی نمودند .آنها
دریافتند هرچه درجه ماکیاولیسم در حسابرسان باال باشد در
برخورد با مدیریت سود خالص بی تفاوت هستند .هارتمن و
ماس  ) 7808( 03در پژوهش خود دریافتند ،در مواقعی که
مدیریت واحدهای تجاری از سوی جامعه برای تصمیم گیری
های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت تحت فشار هستند.
کنترلرها و حسابداران مدیریت از سوی مدیریت واحد تجاری،
مجبور هستند تا با اعالم کسری بودجه بر نتایج آن تصمیم
گیری ها ،تاثیرگذار باشند .در چنین مواقع ای میزان فرصت
طلبی و ماکیاولیسم درحسابداران مدیریت افزایش می یابد.
نتایج پژوهش آن ها نشان داد که هر چه میزان مشارکت
کنترلرها در همراهی با مدیریت شرکت افزایش یابد ،میزان
فرصت طلبی نیز در آن ها افزایش می یابد .چند )7807( 01
تفاوت قضاوت محافظه کارانه حسابرسان نژاد فیجیایی را با
حسابرسان هندی تبار مقیم کشور فیجی در تفسیر
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار
داد .او نشان داد که میزان محافظه کاری حسابرسان هندی
تبار بیشتر از حسابرسان فیجی تبار است .نتیجه پژوهش او بر
این نکته تاکید داشت که نژاد می تواند عامل تاثیرگذاری بر
ارزش های فرهنگی حسابداری باشد.
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پررا و همکاران  )7807( 09حرفه گرایی حسابداری که یکی
از مشخصه های فرهنگی حسابداری است را در دو کشور
نیوزلند و ساموآ مورد مطالعه قرار دادند .آن ها نشان دادند که
حرفه گرایی حسابداری در دو کشور تفاوت با اهمیتی با هم
دارند .شواهد پژوهش آنها نشان داد که این موضوع می تواند بر
اندازه گیری ؛ افشاء و ارزش های اخالقی را در حرفه حسابداری
تحت تاثیر قرار دهد.
مورفی  )7807( 02طی پژوهشی نشان داد حسابدارانی که
تمایل به افشای نادرست اطالعات حسابداری دارند  ،سطح
فرصت طلبی در آنها باال است .این دسته از حسابداران بابت
افشای نادرست اطالعات نگرانی و یا احساس پشیمانی نیز
ندارند .او پیشنهاد می کند که این موضوع می تواند باعث بروز
تقلب در حرفه حسابداری شود .بنابراین او پیشنهاد می کند که
نهادهای نظارت کننده بر حرفه حسابداری باید نظارت بیشتری
بر حسابداران حرفه ای داشته باشد.
دایاناندان  02و همکاران ( )7807رابطه بین ارزش های
اخالقی و فرصت طلبی در دانشجویان رشته حسابداری درباره
اخالقی بودن مدیریت سود را مورد مطالعه قرار دادند .آن ها
دریافتند افراد با درجه اخالقی اایده ال گرایی و نسبی گرایی
باال مدیریت سود را عملی غیر اخالقی و زیان بار تصور می
کردند .اما آن ها رابطه ای معنی دار میان ویژگی فرصت طلبی
افراد و نگرش آن ها درباره مدیریت سود دست نیافتند .شوم و
رائو  )7885(00در بررسی میزان ماکیاولیسم در حسابرسان
کانادایی شاغل در  1موسسه حسابرسی بزرگ و موسسات
کوچک نشان دادند که میزان ماکیاولیسم در سطح مدیران و
شرکاء حسابرسی تفاوت معنی داری در میان موسسات بزرگ و
کوچک وجود ندارد .اسمیت 05و همکاران ( )7885میزان
فرصت طلبی و ماکیاولیسم در میان کارکنان موسسات غیر
انتفاعی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که کارکنان این موسسات فرصت طلب هستند .آن ها به
واحدهای نظارت کننده بر عملکرد این موسسات و سیاست
گذاران و اعضای هیئت مدیره آن موسسات پیشنهاد نمودند که
به منظور کاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارکنان ،نظام
پاسخگویی و ارکان راهبری را در این موسسات توسعه دهند.
شیفر و سیمونز  )7880(78در بررسی اثرفرصت طلبی بر فرار
مالیاتی و مسئولیت اجتماعی ،نشان دادند که فرصت طلبی با
فرار مالیاتی رابطه دا رد .هم چنین هر چه فرصت طلبی افزایش
یابد ،قضاوت درباره مسئولیت اجتماعی در میان مدیران شرکت
ها کاهش می یابد.
ویک فیلد  )7880(70در بررسی فرصت طلبی در حرفه
حسابداری آمریکا دریافت که میزان فرصت طلبی در
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حسابداران رسمی آمریکا ،کمتر از سایر حرفه ها است .او نشان
دا د که افراد جوان تر نسبت به افراد مسن تر از سطح فرصت
طلبی بیشتری برخوردار هستند .هم چنین نتایج پژوهش او
تایید نمود هر چه سطح تحصیالت افزایش یابد ،فرصت طلبی
نیز افزایش می یابد و مردان بیشتر از زنان فرصت طلب
هستند ،اما نتایج این پژوهش رابطه میان سطح درآمد با فرصت
طلبی و سطح رضایت شغلی با فرصت طلبی را تایید ننمود.
عزیز  )7882(77در بررسی عوامل تعیین کننده فرصت طلبی در
میان حسابداران حرفه ای آمریکا نشان داد که جنسیت ،سن،
تحصیالت و تجربه با فرصت طلبی رابطه معنی دار دارند و بر
آن تاثیر گذار هستند .مولر  )7880( 73اذعان می نماید محافظه
کاری اجتماعی بر رعایت مفاهیمی چون عرف  ،هنجارها ،
قوانین و آئین نامه ها توسط نوع بشر تاکید دارد  .محافظه
کاران اعتقاد دارند که بدون رعایت موارد فوق جامعه بشری
نمی تواند پیشرفت نماید .آن ها نقش دولت در حل مسائل
اقتصادی و اجتماعی را نقشی با اهمیت می دانند .تفکر محافظه
کارانه بر این نکته تاکید دارد که نوع بشر از نظر درک ،
هیجانات و بیولوژیکی کامل نیست و این موضوع باعث می شود
تا بشر به سمت رفتارهای غیر اخالقی سوق داده شود .از این رو
 ،برای جلوگیری از رفتارهای غیر اخالقی نوع بشر باید از طریق
آئین نامه ها  ،قوانین  ،سنت و عرف رفتار بشر را کنترل نمود.
کندی و الوتن  ) 0550( 71در پژوهشی نشان دادند رابطه ای
مثبت میان محافظه کاری مذهبی و رعایت اخالق وجود دارد.
به عبارت دیگر  ،اعتقادات محافظه کارانه مذهبی  ،موجب
کاهش رفتارهای فرصت طلبانه غیر اخالقی می شود .
فیشر و سوئینی  )0550( 79رابطه میان محافظه کاری
اجتماعی و محافظه کاری اقتصادی با قضاوت اخالقی
دانشجویان رشته حسابداری را بررسی نمودند .آن ها دریافتند
هر چه سطح تفکر محافظه کاری اجتماعی در دانشجویان
افزایش یابد  ،قضاوت اخالقی افزایش و بر عکس هر چه سط ح
تفکر غیر محافظه کارانه افزایش یابد  ،قضاوت اخالقی کاهش
می یابد .وودرام ( ) 0500در پژوهش خود اذعان دارد محافظه
کاری اجتماعی با ایده آل گرایی اخالقی رابطه ای مثبت دارد .
در حالی که لیبرالیسم اجتماعی با نسبی گرایی اخالقی رابطه
ای مستقیم دارد .به عقیده او برای فهم تغییر رفتار افراد نسبت
به موضوعات اخالقی باید مفاهیم جامعه شناختی را درک نمود.
ویولت  ) 0503( 72توسعه استانداردهای حسابداری بین
المللی را از دید انسان شناسی بررسی نمود و نتیجه گرفت که
موفقیت هیات استانداردهای حسابداری بین المللی به دلیل
متغیرهای فرهنگی محدود شده است .وی چنین نتیجه می
گیرد که هر فرهنگی ساختار حسابداری یکه خود را که شامل
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رشته ای از محدودیت ها و متغیرهای فرهنگی است دارد .از
این رو فرهنگ یک عامل مهم تاثیرگذار بر حسابداری است.
 -3روش شناسی پژوهش
جامعه آماری در این پژوهش ،حسابرسان شاغل در
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی می
باشند .قلمرو زمانی پژوهش نیز سال  0351است .روش نمونه
گیری خوشه ای تصادفی است .بدین منظور دو جامعه
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی
بخش خصوصی هر کدام به عنوان یک خوشه درنظر گرفته شد.
از آن جایی که جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است،
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه آماری
نامعلوم استفاده شد:
رابطه ( )0- 3فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه

در این فرمول:

 nتعداد نمونه
 Zمقدار نرمال استاندارد یعنی 0/52

مﺆسسات خصوصی  ،حسابرسی انجام شده است ،جزو
تحقیقات میدانی به شمار میآید .مقدار ضریب آلفا برای
پرسشنامه ماکیاولیسم برابر 29/3درصد و پرسش نامه محافظه
کاری اجتماعی 23/1درصد و برای پرسش نامه استقالل 20/2
درصد محاسبه شد .از آنجایی که این مقادیر بیش از  22درصد
است ،بنابراین پرسش نامه از روایی الزم برخوردار است .برای
تجزیه تحلیل نتایج پژوهش نیز از رگرسیون الجستیک ترتیبی
استفاده شده است.
 -4متغيرهاي پژوهش
متغیر وابسته در این پژوهش ،تمایل حسابرسان به رعایت
استقالل و متغیر های مستقل در این پژوهش تمایل
حسابرسان به ماکیاولیسم و همچنین تمایل آنها به محافظه
کاری اجتماعی می باشند .همچنین متغیرهای جنسیت ،سن،
محل اشتغال و رتبه شغلی از جمله متغیرهای کنترل در این
پژوهش هستند.
 -5فرضيه هاي تحقيق

P=q=0/5
d=0/1

تعداد نمونه آماری بدست آمده مطابق با فرمول باال 52
می باشد که در این تحقیق تعداد  388پرسش نامه میان
حسابرسان به صورت تصادفی توزیع شد و  732پرسش نامه
دریافت گردید .با توجه به قاعده حد مرکزی و نرمال بودن
متغیرهایی که پرسش نامه آن ها را اندازه گیری می نماید ،این
تعداد از پرسش نامه کافی است.
این تحقیق با توجه به ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی
است زیرا هدف آن توسعه دانش آگاهی و زمینه حسابداری
اخالق و فرهنگ در حرفه است  .همچنین از نظر روش
توصیفی پیمایشی است چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نیز
از راه مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری داده ها و نتیجه
نهایی ،برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه ها از راه استقرایی و از
طریق پرسش نامه انجام می شود .برای اندازه گیری فرصت
طلبی از پرسش نامه کریستی و جیس  )0528( 72استفاده شده
است و برای اندازه گیری محافظه کاری اجتماعی از پرسشنامه
اوقاخت  )7803(70استفاده شده است .همچنین برای سنجش
تمایل حسابرسان به رعایت استقالل ،از روی مواد مربوط به
رعایت استقالل طبق قانون جامعه حسابداران رسمی ،سﺆاالتی
در طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است .از آنجایی که
این تحقیق در یک محیط واقعی یعنی سازمان حسابرسی و

فرضیه های تحقیق بر اساس مبانی نظری و هدف تحقیق به
شرح زیرتدوین می شود:
فرضيه اول :میزان تمایل حسابرسان به ماکیاولیسم بر تمایل
آنها به رعایت استقالل اثر گذار است.
فرضيه دوم :میزان تمایل حسابرسان به محافظه کاری
اجتماعی بر تمایل آنها به رعایت استقالل اثر گذار است.
-6یافته هاي پژوهش
 -1-6آماره هاي توصيفی پژوهش
آماره های توصیفی از جمله میانگین ،میانه ،انحراف معیار،
حداقل و حداکثر برای تمام متغیرها محاسبه شده است.
جدول شماره  0آمار توصیفی متغیر های تحقیق را طور کلی
نشان می دهد.
این جدول نشان می دهد میانگین محافظه کاری
اجتماعی برابر  20/01و حداقل آن  35و حداکثر آن ، 083
میانگین ماکیاولیسم برابر  90/22و حد اقل آن  32و حداکثر
آن نیز  ،23میانگین استقالل برابر 3/19و حداقل آن  0و
حداکثر آن  ،9میانگین سن برابر  30/09و حد اقل آن  05و
حداکثر آن نیز  27و میانگین سابقه برابر 03/09و حداقل آن 0
و حداکثر آن  15می باشد.
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جدول شماره-1آمار توصيفی
محافظه
شرح

كاري

ماكياوليسم استقالل

سن

سابقه

اجتماعی
تعداد مشاهده

732

732

732

732

732

میانگین

20/01

90/22

3/19

30/09

03/09

میانه

08

97

3/13

32

00

انحراف معیار 00/205
حداقل
حداکثر

35
083

2/899
32
23

08/129 8/229
0
9

05
27

5/01
0
12

جدول شماره  7میانگین متغیرهای تحقیق را به تفکیک
بخش دولتی و خصوصی نشان می دهد .طبق این جدول ،
حدود  28درصد نمونه آماری ،افراد شاغل در بخش خصوصی و
 18درصد شاغل در بخش دولتی می باشند .هم چنین نتایج
آزمون من ویتنی و ویلکاکسون (جدول شماره  ) 3بیانگر آن
است که تفاوت محافظه کاری اجتماعی و استقالل در میان
حسابرسان بخش دولتی و خصوصی با اهمیت و معنی دار است
 .به عبارت دیگر  ،سطح محافظه کاری اجتماعی و استقالل در
بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است .اما میانگین
ماکیاولیسم در دو بخش دولتی و خصوصی تفاوت با اهمیتی با
هم ندارند و تقریباً با هم برابر هستند.
جدول شماره  1میانگین متغیرهای تحقیق را به تفکیک
جنسیت نشان می دهد .نتایج این جدول نشان دهنده آن است
که حدود  00درصد نمونه آماری زن و  07درصد مرد هستند.
جدول شماره  9نیز با اهمیت بودن تفاوت میانگین متغیرهای
استقالل  ،ماک یاولیسم و محافظه کاری اجتماعی را به تفکیک
زنان و مردان نشان می دهد .این جدول نشان می دهد که
سطح محافظه کاری اجتماعی مردان نسبت به زنان بیشتر است
و این تفاوت معنی دار و با اهمیت است .اما میانگین استقالل و
ماکیاولیسم در دو گروه زنان و مردان با هم تفاوت معنی داری
با هم ندارند.
جدول شماره  2میانگین متغیرهای تحقیق را بر حسب
سطح تحصیالت نشان می دهد .حدود  10درصد از مشارکت
کنندگان در تحقیق ،در سطح کارشناسی و همچنین حدود 12
درصد آنان در سطح کارشناسی ارشد و حدود 9درصد نیز
کاردانی و دکترا بوده اند .نتایج آزمون کروسکال والیس بیانگر
آن است که تفاوت میان میانگین های استقالل  ،ماکیاولیسم و
محافظه کاری اجتماعی در سطوح مختلف تحصیلی معنی دار
نیست .به عبارت دیگر  ،میانگین این سه متغیر در سطوح
مختلف تحصیلی با هم برابر است .
78

جدول شماره  0میانگین متغیرهای تحقیق را بر حسب
رتبه شغلی نشان می دهد .این جدول نشان می دهد حدود73
درصد مشارکت کنندگان در سطح حسابرس ،حدود  05درصد
آنها در سطح حسابرس ارشد ،حدود  38درصد نیز در سطح
سرپرست ،حدود  09درصد مدیر و همچنین حدود  03درصد
آنها شریک هستند .نتایج جدول شماره  5بیانگر آن است که
میانگین رعای ت استقالل ،محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم
میان رتبه های شغلی حسابرسان برابر بوده و تفاوت معنی
داری با هم ندارند.
جدول شماره  – 2ادامه آمار توصيفی
شرح

تعداد

خصوصی
دولتی

013
53

ميانگين

ميانگين

استقالل

ماكياوليسم

3/112
3/9590

97/012
90/821

ميانگين
محافظه كاري
اجتماعی
10/00
97/52

جدول شماره  -3آزمون من ویتنی و ویلكاكسون
استقالل

ماكياوليسم

آماره من ویتنی

9827

2820

محافظه كاري
اجتماعی
9070/9

آماره ویلکاکسون

09320

08137

09171/9

آماره Z

-3/802
8/887

-0/098
8/798

-7/528
8/883

سطح معنی داری

جدول شماره  -4ادامه آمار توصيفی
ميانگين

ميانگين

ميانگين

استقالل

ماكياوليسم
93/8129

19/5939

90/1019

90/9872

شرح

تعداد

زن

13

3/1312

مرد

053

3/1980

محافظه كاري
اجتماعی

جدول شماره  - 5آزمون من ویتنی و ویلكاكسون
محافظه كاري

استقالل

ماكياوليسم

آماره من ویتنی

9891/9

3937/9

7080

آماره ویلکاکسون

9888/9

77793/9

3291

آماره Z

-8/739

-0/972

-3/302

سطح معنی داری

8/001

8/072

8/880
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جدول شماره  –6ادامه آمار توصيفی
ميانگين

ميانگين

ميانگين

استقالل

ماكياوليسم

کاردانی

7

3/8888

97/8888

92/9888

کارشناسی

009

3/3007

97/8028

98/7028

کارشناسی ارشد 000

3/9707

90/9512

98/7317

3/2829

10/2988

91/0798

تعداد

شرح

0

دکتری

محافظه كاري
اجتماعی

جدول شماه  -7آزمون كروسكال واليس

آماره کای دو

استقالل

ماكياوليسم

1/182

7/222

محافظه كاري
اجتماعی
3/823

درجه آزادی

3

3

3

سطح معنی داری

8/770

8/175

8/307

جدول شماره  – 8ادامه آمار توصيفی
ميانگين

ميانگين

ميانگين

استقالل

ماكياوليسم
97/2988

98/7092
98/0777
98/9013

محافظه كاري

شرح

تعداد

حسابرس

92

3/3091

حسابرس ارشد
سرپرست

19
28

3/1071
3/1025

90/3992
90/8201

مدیر

39

3/9828

90/1702

97/8888

شریک

38

3/3122

97/1888

10/1333

اجتماعی

جدول شماه  –9آزمون كروسكال واليس
محافظه كاري

استقالل

ماكياوليسم

آماره کای دو

0/250

3/098

3/339

درجه آزادی

1

1

1

سطح معنی داری

8/250

8/933

8/983

اجتماعی

سطح معنی داری متغیر ماکیاولیسم در جدول شماره 08
برابر  1/2درصد و کمتر از  9درصد است .از این رو در سطح
اطمینان  59درصد می توان ادعا نمود که میان ماکیاولیسم
حسابرس ان و رعایت استقالل در میان آنها رابطه ای معنی دار
وجود دارد .از این رو فرض  H0رد و فرض  H1تائید می شود.
همچنین فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر نوشته می شود:
 :H0میان تمایل حسابرسان به محافظه کاری اجتماعی و تمایل
آنها به رعایت استقالل رابطه ای معنی داری وجود ندارد.
 : H1میان تمایل حسابرسان به محافظه کاری اجتماعی و
تمایل آنها به رعایت استقالل رابطه ای معنی داری وجود دارد.
سطح معنی داری محافظه کاری اجتماعی در جدول
شماره  08برابر 1/0درصد و کمتر از  9درصد می باشد .بنابراین
در سطح اطمینان  59درصد می توان ادعا نمود میان سطح
محافظه کاری اجتماعی حسابرسان و رعایت استقالل در
حسابرسان رابطه ای معنی دار وجود دارد .از این رو فرض H0
رد و فرض متقابل آن یعنی  H1تائید می شود.
نتایج جدول شماره  08همچنین بیانگر آن است که رتبه شعلی
حسابرسان ارتباط معنی داری با متغیر وابسته ندارد .زیرا سطح
معنی داری تمام رتبه های شغلی حسابرسان باالی  9درصد
است .اما حسابرسان شاغل در بخش خصوصی استقالل را کمتر
از حسابرسان بخش دولتی رعایت می کنند زیرا ضریب
برآوردی متغیر بخش خصوصی حسابرسی منفی و سطح معنی
داری آن نیز زیر  9درصد است .همچنین نتایج این جدول
نشان می دهد که سطح معنی داری جنسیت و سطح
تحصیالت باالی  9درصد می باشد .از این رو بین این دو متغیر
رابطه ای معنی دار با رعایت استقالل وجود ندارد .همچنین
نتایج جدول شماره  08نشان می دهد که آماره کای دو برابر
 9113/82و سطح معنی داری آن صفر است .این موضوع بیانگر
آن است که نتایج رگرسیون الجستیک ترتیبی معتبر می باشد.
ضریب تعیین کاکس و اسنل  75برابر  0/7درصد می باشد.

-2-6آزمون فرضيه
جدول شماره  08نتایج آزمون فرضیه را نشان می دهد.
فرضیه اول تحقیق به صورت زیر نوشته می شود:
 :H0میان تمایل حسابرسان به ماکیاولیسم و تمایل آنها به
رعایت استقالل رابطه ای معنی داری وجود ندارد.
 : H1میان تمایل حسابرسان به ماکیاولیسم و تمایل آنها به
رعایت استقالل رابطه ای معنی داری وجود دارد.
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جدول شماره  -11آزمون فرضيه ها

متغیرهای
مستقل

متغیر های
کنترل

ضرایب برآوردي

آماره والد

سطح معنی داري

ماکیاولیسم

-8/810.

3/522

8/812

محافظه کاری اجتماعی

8/877

3/507

8/810

حسابرس

-8/882

8/888

8/502

حسابرس ارشد

8/081

8/891

8/002

سرپرست

8/037

8/088

8/297

مدیر

8/800

8/880

8/508

محل اشتغال

-8/232

9/232

8/802

جنسیت

8/711

8/927

8/198

کاردانی

8/122

8/810

8/072

کارشناسی

0/927

8/228

8/308

کارشناسی ارشد
دکتری

0/593
7/107

0/780
0/232

8/727
8/002

آماره کای دو
9113/82

سطح معنی داری آماره کای دو
8/8888

 -6خالصه و نتيجه گيري
نتایج این تحقیق نشان داد که سطح ماکیاولیسم در
حسابرسان رابطه ای معنی دار و منفی با رعایت استقالل دارد.
به این معنی که هرچه سطح ماکیاولیسم در حسابرسان افزایش
یابد رعایت استقالل در آنها کاهش می ی ابد .همچنین شواهد
این پژوهش بیانگر آن است سطح محافظه کاری اجتماعی
حسابرسان ارتباط معنی دار و مثبت با رعایت استقالل دارد .به
بیان دیگر هر چه سطح محافظه کاری اجتماعی در حسابرسان
افزایش یابد رعایت استقالل توسط آنها نیز بیشتر می شود.
38
نتایج این تحقیق با مبانی نظری تحقیق به ویژه نظریه گری
مطابقت دارد .طبق این نظریه ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بر
ارزشهای حسابداری تاثیر گذار است .به بیان دیگر ارزشهای
حرفه ای حسابداری مثالً رعایت استقالل و اخالق حرفه ای
توسط حسابرسان تحت تاثیر ارزشها و عوامل فرهنگی و اخالقی
جامعه می باشد .به بیان دیگر تا ارزشها و عوامل فرهنگی و
اخالقی در جامعه بهبود پیدا نکند ،نمی توان انتظار داشت که
ارزشهای حرفه ای نظیر استقالل حسابرس بهبود یابد .هم
چنین نتایج تحقیق حاضر در راستای تحقیق فلدمن و وبر
( ) 7802نشان می دهد محافظه کاری اجتماعی می تواند
برنگرش افراد جامعه در رعایت موازین اخالقی تاثیر گذار باشد.
شواهد این پژوهش با نتایج تحقیق رویز پالومینو و بانان گومز
( ) 7802هم خوانی دارد .آن ها در تحقیق خود به این نتیجه
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رسیدند که ماکیاولیسم با اخالق کار رابطه ای معنی دار دارد.
به عقیده آن ها  ،افراد با شخصیت ماکیاولیسم  ،رفتارهای
فرصت طلبانه ای را برای حداکثر سازی منافع شخصی خود
انجام می دهند.
نتایج دیگر این تحقیق نیز بیانگر آن است که حسابرسان
شاغل در بخش خصوصی در مقایسه با حسابرسان بخش
دولتی ،استقالل را کمتر رعایت می کنند .این موضوع شاید به
این دلیل باشد که رقابت در بازار حسابرسی در بخش خصوصی
بیشتر است .لذا رعایت استقالل تحت تاثیر این رقابت قرار
گرفته است .شواهد این پژوهش نشان داد جنسیت ،سطح
تحصیالت و رتبه شغلی حسابرسان رابطه ای با رعایت استقالل
ندارند .این موضوع به این معنی است که دیدگاه زنان و مردان
درباره استقالل متفاوت نیست .هم چنین با افزایش سطح
تحصیالت و افزایش رتبه شغلی حسابرسان  ،دیدگاه آنها درباره
رعایت استقالل تغییر نمی کند.
دستاوردها و ارزش افزوده ی علمی مقاله بیانگر این
موضوع است که ارزش های اجتماعی و فرهنگی نظیر محافظه
کاری اجتماعی و هم چنین موزاین اخالقی از عوامل مهم و اثر
گذار در نگرش حسابرسان درباره رعایت استقالل است .به
عقیده نویسندگان مقاله ،بدون مطالعه ارزش های فرهنگی و
اجتماعی در سطح جامعه ،نمی توان عوامل تاثیر گذار بر رعایت
اخالق حرفه ای مثالً استقالل را در حسابرسان درک نمود.
شناسایی و بهبود ارزش های فرهنگی  ،اجتماعی و روانشناختی
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حاکم بر جامعه می تواند بر توسعه اخالق حرفه ای و در نتیجه
ارتقای مشروعیت اجتماعی حسابرس کمک نماید .با توجه به
نتایج حاصله می توان گفت که دیدگاه و نگرش حسابرسان
نسبت به مقوله استقالل  ،تحت تاثیر ارزش های اجتماعی و
اخالقی حاکم بر جامعه است .به بیان دیگر  ،این ارزش های
اجتماعی و فرهنگی هستند که ارزش های حرفه ای حسابداری
را معنی می بخشند .از این رو  ،بر اساس نتایج تحقیق حاضر
به دست اندرکاران و مسئولین حرفه حسابداری از جمله جامعه
حسابداران رسمی پیشنهاد می شود تا در تصمیم گیری های
خود برای ارتقای اخالق حرفه ای در میان حسابرسان  ،متغیر
ها و عوامل ارزش های اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار دهند.
هم چنین  ،نتایج این پژوهش آگاهی سودمندی درباره
وضعیت ارزش های اجتماعی حاکم بر حرفه حسابداری در
اختیار استفاده کنندگان نتایج تحقیق قرار می دهد .این نتایج
می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری آموزش حسابرسان
مورد استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی
قرار گیرد.
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