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چكيده
حسابرسان عالوه بر مسئولیتي که در مقابل صاحبکاران دارند ،مسئولیت مهمتری دارند که مسئولیت اجتماعي آنان است.
حسابرسان باید هنگام رسیدگي و گزارشگری ،خود را در مقابل همه اشخاصي که به هر دلیل از گزارشهای مالي واحدهای اقتصادی
استفاده ميکنند ،مسئول بدانند .تا آنان با اتکاء به تأیید گزارشهای مالي بهوسیله حسابرسان ،تصمیمات اقتصادی مناسب اتخاذ
کنند .در این تحقیق ،رابطه بین ویژگيهای شخصیتي و نیت اخالقي حسابرسان مورد مطالعه قرار گرفته است .داده ها از طریق
پرسشنامه های توزیع شده در میان نمونه آماری تحقیق که شامل تعداد  09نفر حسابرس شاغل در موسسات حسابرسي در سال
4901است ،گردآوری شده است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ،و از نظر روش ،توصیفي از نوع همبستگي است .برای آزمون
فرضیات ،از روش تحلیل رگرسیون خطي چندگانه استفاده شده است .یافته های تحقیق نشان مي دهد که بین وجدان،
انعطافپذیری ،توافق پذیری و برونگرایي با نیت اخالقي رابطه مثبت و معنيدار ،و بین روانپریشي و نیت اخالقي ،رابطه منفي و
معنيداری وجود دارد.
واژههاي کليدي :ویژگيهای شخصیتي ،نیت اخالقي حسابرسان ،مؤسسات حسابرسي.
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به اعتقاد لیبي و الفت ( )4009تصمیمگیری بخش مهم و
حیاتي سیستمها ی حسابداری و حسابرسي است .برخي افراد
نسبت به دیگران در تصمیمگیری موفقترند .درک این حقیقت
طي بیست سال گذشته ،توجه فراواني را به سمت متغیرهای
مؤثر بر تصمیمگیری افراد جلب کرده است .این متغیرها در
طیفي از متغیرهای فیزیولوژیکي تا متغیرهای روانشناختي،
قرار دارند .با توجه به تفاوتهای فردی بر مبنای مدل رابطه
متقابل ،ویژگيهای موضوع مورد تصمیمگیری و ویژگيهای
فردی تصمیمگیرنده ،باعث شکلگیری رفتار تصمیمگیرنده
شده است (مسیحآبادی و پوریوسف.)4931 ،
پیترز 2معتقد است در صورتي نظریههای تصمیمگیری
حسابداری و حسابرسي موجب بهبود عملکرد ميشوند ،که در
9
آنها هم وظیفه و هم پردازشگر مشخص شوند .هوگارت
( )4009نیز بیان نموده که پژوهش درباره رفتار تصمیمگیرنده
باید انواع قضاوتها و تقاضای موارد تصمیمگیری برای این
قضاوتها را بر حسب دانش فرآیندهای موردنیاز ،مدنظر قرار
دهد .بنابراین پژوهشها در این زمینه باید وظایف ،دانش
موجود تصمیمگیرنده و ویژگيهای سازوکار پردازش اطالعات را
که به وسیله تصمیمگیرنده بکار گرفته ميشود ،مشخص کند و
نیز به این مسئله توجه کند که چطور این عوامل اثر متقابل
دارند(مسیحآبادی و پوریوسف.)4931 ،
معامالت و رویدادهای اقتصادی ،از راه گردآوری شواهد
بهوسیله حسابداران ،مستند و در حسابها ثبت ميشوند.
نتیجه معامالت و رویدادهای اقتصادی از حسابها استخراج
شده و در چارچوب گزارشهای مالي در اختیار اشخاص ذینفع
قرار ميگیرد .اطالعات جهتدار ،گمراهکننده ،نامربوط یا ناقص
ميتواند موجب تصمیمگیری نادرست شود .پیچیدگي
موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطالعات نیز
موجب امکان بروز اشتباه در پردازش اطالعات شده و به این
ترتیب استفادهکنندگان از گزارشها را در تشخیص کیفیت
گزارشهای ارائه شده دچار مشکل ميکند .از طرف دیگر تضاد
منافع بین تهیهکنندگان صورتهای مالي و استفادهکنندگان از
آنها موجب نگراني استفادهکنندگان ميشود .عدم دسترسي
مستقیم استفادهکنندگان و فاصله آنها از تولیدکنندگان
اطالعات ،موجب ميشود استفادهکنندگان از گزارشهای مالي،
نسبت به آنها دچار ابهام و تردید باشند .حسابرسي بر اساس
نیازهای فوق شکل گرفته و وسیلهای برای رفع تردید و ابهام
گزارشهای مالي به وسیله تائید کیفیت آنها است.
حسابرسان عالوه بر مسئولیتي که در مقابل صاحبکاران
دارند ،مسئولیت مهمتری دارند که مسئولیت اجتماعي آنان
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است .حسابرسان باید هنگام رسیدگي و گزارشگری ،خود را در
مقابل همه اشخاصي که به هر دلیل از گزارشهای مالي
واحدهای اقتصادی استفاده ميکنند ،مسئول بدانند تا آنان با
اتکاء به تأیید گزارشهای مالي بهوسیله حسابرسان ،تصمیمات
اقتصادی مناسب اتخاذ کنند و این در برخي موارد بر خالف
خواستههای صاحبکاران است .اما استفادهکننده اصلي گزارش
حسابرسي ،اشخاص ذینفعي غیر از صاحبکاران هستند و برای
بررسي و حصول اطمینان از قابل اتکاء بودن صورتهای مالي،
امکان دسترسي به اطالعات و شواهد پشتوانه صورتهای مالي
را ندارند .این عوامل باعث ميشود که کیفیت قضاوت حرفهای
یعني ستون اصلي حسابرسي ،نقش با اهمیتي در جامعه
اقتصادی ایفا کند.
در این تحقیق به بررسي تأثیر ویژگيهای شخصیتي
حسابرسان(از جمله روانپریشي ،برونگرایي ،انعطافپذیری،
توافق پذیری و باوجدان بودن) بر تمایل اخالقي آنها پرداخته
مي شود و برخالف پژوهشهای پیشین که بر عوامل
غیرشخصي تأکید داشتهاند ،عوامل شخصي مورد توجه قرار مي
گیرد .نقش و وظیفه حسابرسان حرفهای در قبال جامعه،
صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع و ذیحق ،ایجاب
ميکند که آنان اصول عمومي اخالق حسنه را در همه جنبهها
رعایت نموده ،به آیین رفتار حرفهای پایبند بوده ،و پذیرش،
اعتبار و احترام اجتماعي که الزمهی فعالیت در هر حرفه است
را به دست آورند .بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد
شغلي نشان ميدهد که شخصیت ،عملکرد شغلي را تحت تأثیر
قرار ميدهد و برخي از عوامل شخصیتي ذاتي(فطری) ميتواند
به عنوان پیشبیني کننده عملکرد شغلي در حسابرسي مورد
استفاده قرار گیرد(اشتون و کرامر .)4000 ،1
هدف این مطالعه بررسي اثرات پنج ویژگي عمدهی
شخصیت بر فرآیند تصمیمگیری اخالقي حسابرسان است.
تمرکز این تحقیق بر شکلگیری نیت انجام عمل است ،پس از
اینکه فرد به یک قضاوت اخالقي دست یافت.
جونز ( )4004یادآور ميشود که تصمیمگیری درباره آنچه
که به لحاظ اخالقي "صحیح" است ،از تصمیمگیری برای اقدام
بر اساس قضاوت انجام شده در مرحله نخست ،متمایز ميباشد.
این مطلب به جزء سوم از مدل رست( )4036در خصوص رفتار
اخالقي اشاره دارد ،که "نیت اخالقي" نامیده ميشود .اگرچه
احاطه بر جزء چهارم این مدل که "رفتار واقعي" است ،در عمل
دشوار ميباشد ،اما به خوبي مشخص شده است که "نیت"
پیشبیني کننده ی خوبي برای رفتار نهایي است .به عالوه،
کسي که نیات الزم را در خود ایجاد نکند ،هرگز اخالقي عمل
نخواهد کرد ،حتي اگر رفتار اخالقي توسط کارفرما مورد تشویق
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قرار گیرد(سادواله و بیلي .)2941 ،بر اساس مباني نظری (برای
مثال ،سادواله و بیلي )2941 ،ویژگيهای شخصیتي ،مولفههای
منحصر به فردی هستند که رفتارها را پایهریزی کرده و هدایت
مينمایند .با این حال در دهههای اخیر ،آنها عمدتاً از
تحقیقات حسابداری کنار گذاشته شدهاند .یافتههای این
مطالعه که به بررسي رابطه میان شکلگیری نیت اخالقي و پنج
عامل عمده شخصیت ميپردازد ،در گسترش درک افراد نسبت
به چگونگي شکلگیری نیت اخالقي حسابرسان در هنگام
مواجهه با مسائل اخالقي ،مفید است .رابطه مورد اشاره،
پیوندی حیاتي در تمام رفتارهای اخالقي است .این پیوند کمتر
مورد مطالعه قرار گرفته و دربرگیرندهی انگیزش و ویژگي
اخالقي است ،که با شخصیت در ارتباط است(بیلي و همکاران،
.)2949
بنابراین ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است
که ویژگيهای شخصیتي چه تاثیری بر شکلگیری نیت
اخالقي حسابرسان دارد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
مدل چهار جزئي رست ( ،)4036مدلي شناخته شده است،
و بیلي و همکاران( )2949چارچوبي را برای تحقیقات آتي بر
اساس این مدل پیشنهاد ميدهند .رست( )4036در مدل خود
نشان ميدهد که عملکرد اخالقي ترکیبي از چهار مجموعه
فرآیند است :حساسیت اخالقي ،شامل تشخیص ابعاد اخالقي
مسئله است؛ قضاوت اخالقي ،که در آن فرد اقدام اخالقي
مناسب را تشخیص ميدهد؛ انگیزش اخالقي ،که بوسیله آن
فرد اقدام اخالقي را اولویتبندی نموده و نیت در وی شکل
ميگیرد؛ و در نهایت ،ویژگ ي اخالقي ،که از انجام اقدام تعیین
شده ،پشتیباني ميکند.
بنابراین ،برای عمل به شیوهای اخالقي ،فرد بایستي ابتدا
ابعاد اخالقي موضوع را تشخیص دهد ،سپس اقدام اخالقي
مناسب را تعیین کند ،برای انجام آن انگیزه داشته باشد ،و در
نهایت ،دارای ویژگيهایي باشد که در مسیر مواجهه با نیروهای
رقیب بتواند آن را دنبال کند .در نتیجه ،انجام ندادن عمل ،به
دلیل قصور در یک یا تعدادی از این اجزاء است.
مطالعه حاضر ،با پیروی از مباني نظری ( برای مثال،
سادواله و همکاران )2941 ،بر روی ویژگيهای شخصیتي به
عنوان عاملي تعیینکننده در زمینه شکلگیری نیت اخالقي به
عنوان سومین جزء از مدل رست متمرکز شده است .هر چند
جزء سوم (نیت) و جزء چهارم (رفتار واقعي) ،هر دو مربوط به
پیاده سازی تصمیم اخالقي هستند ،با این حال در نظر گرفتن
جداگانه این دو جزء ،حائز اهمیت است .برای مثال ،دو کارمند

در یک شرکت مش ابه ،ممکن است از حسابداری متقلبانه مطلع
باشند ،و هر دو ممکن است اینگونه قضاوت کنند که آن عملي
خطا است .با این حال ،یکي از آنها تصمیم ميگیرد تا در این
خصوص اقدامي انجام دهد ،ولي کارمند دیگر نميخواهد
اقدامي انجام دهد ،زیر او برای روابط شخصي و منافع اقتصادی،
ارزشي بیش از نگرانيهای مربوط به عدالت ،قائل است .کارمند
اول ممکن است در صورتیکه شرکت تسهیالتي را برای اقدام در
چنین شرایطي پیش بیني کرده باشد ،مثالً وجود یک خط
تلفن ویژه برای گزارش ،با انجام رفتاری واقعي این موضوع را
پیگیری کند ،ولي کارمند دوم ،هرگز این اقدام را انجام
نميدهد.
بنابراین بین قضاوت اخالقي و رفتار واقعي ،پردازشهای
مربوط به انگیزش اخالقي وجود دارد .در این مرحله فرد ضمن
اولویتبندی اقدام مناسب ،نیت اخالقي را در خود ایجاد
مي کند ،و نیات ،محرک انجام اقدام اخالقي هستند .همانطور
که در مثال اخیر مورد توجه قرار گرفت و در مباني نظری نیز
بیان شده است ،نیت ميتواند از ویژگيهای شخصیتي افراد
متاثر شود .بررسي تجربي این موضوع ،انگیزه مطالعه حاضر
است.
شخصیت یکي از عمدهترین عواملي است که ميتوان در
اولین تماس ،متقاضي شغل را ارزیابي کرد .از آنجا که توجه به
وضع متقاضي در بسیاری از محیطها و در وضعیتهای مختلف
امری دشوار به نظر مي رسد ،از اطالعات شخصیتي فرد ميتوان
برای پیشبیني رفتار آینده او کمک گرفت .شخصیت ساختار
فرضي پیچیدهای است که به صورتهای مختلف تعریف شده
است .دامنه تعاریف موجود ،از مفهوم فرآیندهای دروني
سازماني تا رفتارهای مشهود ناشي از تعامل افراد در نوسان
است (فتحي آشتیاني و داستاني.)4933 ،
شخصیت مفهومي است که هم بهصورت عامیانه و هم
بهصورت کاربردی مورد استفاده قرار ميگیرد .اصوالً هر کسي
خصوصیات ،منش ،توانایيها و ویژگيهای منحصر به فردی
دارد که الگـوهای رفتاری ،شیوههای پـاسخدهي و واکنشهای
وی را به محیط دروني و بیروني نشان ميدهد که این
خصوصیات شخصیت وی را شکل ميدهند .شخصیت انسانها
همیشه مورد توجه بوده و توجه محققان و صاحبنظران
بسیاری را به خود جلب کرده است .از نظر ریشهشناسي،
کلمه"شخصیت "5معادل کلمه  Personalityبه انگلیسي یا
 Personaliteبه فرانسه و از ریشه التین  Personaگرفته شده
است ،که به معني نقاب یا ماسکي بوده است که در یونان و روم
قدیم بازیگران تئاتر بر چهره ميگذاشتند .این تعبیر تلویحاً
اشاره به این مطلب دارد که شخصیت هر کس ماسکي است که
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او بر چهرهی خود مي زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد .به
طور کلي ميتوان گفت شخصیت ،آن بعد منحصر به فرد انسان
است که او را از دیگران متمایز ميسازد و تنها برخي از مؤلفه-
های این بعد قابل مشاهده و بررسي از طریق رفتارها ،کنشها،
نگرشها و غیره است(کریمي.)4936 ،
در زبان عامه ،شخصیت به معاني دیگری به کار ميرود؛
مثالً وقتي گفته ميشود که کسي با شخصیت است ،یعني او
دارای ویژگيهایي است که مورد توجه و مطلوب دیگران است
و ميتواند از طریق آن دیگران را تحت نفوذ خود قرار دهد.
همینطور در نقطهی مقابل آن ،بيشخصیت به معنای داشتن
ویژگيهای منفي است که در نظر دیگران نامطلوب است.
همچنین کلمهی شخصیت به عنوان چهرهی مشهور و صاحب
صالحیت در حوزههای مختلف به کار ميرود ،مانند شخصیت
سیاسي ،شخصیت علمي ،شخصیت هنری و....
مک کری و کاستا  )4009( 6در نظریه خود ،پنج ویژگي مهم
شخصیت را به صورت زیر معرفي کردهاند:
 )4تهییجپذیری :به روان رنجور خویي به سازگاری ،ثبات
عاطفي فرد ،ناسازگاری و رواننژندی مربوط است .داشتن
احساسات منفي همچون ترس ،غم ،برانگیختگي ،خشم،
احساس گناه ،احساس کالفگي دائمي و فراگیر ،مبنای این
مقیاس را تشکیل ميدهند.
 )2برونگرایي :برونگراها افرادی اجتماعي هستند اما
اجتماعي بودن فقط یکي از ویژگيهای این افراد است.
افزون بر این ،آنان در عمل ،قاطع ،فعال و حراف یا اهل
گفتگو هستند .این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و
برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند .مقیاس
برونگرایي نشاندهنده عالقه افراد به توسعه صنعت کار
خود است.
 )9انعطافپذیری(گشودگي نسبت به تجربه) :عناصر
تشکیلدهنده گشودگي نسبت به تجربه ،تصورات فعال،
حساسیت به زیبایي ،توجه به تجربههای عاطفي دروني و
داوری مستقل ميباشد .افراد باز ،انسانهایي هستند که در
باروری تجربههای دروني و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و
زندگي آنها سرشار از تجربه است .این افراد طالب لذت
بردن از نظریههای جدید و ارزشهای غیر متعارف هستند
و در مقایسه با افراد بسته ،احساسات مثبت و منفي
بیشتری دارند.
 )1توافق (سازگاری) :همانند برونگرایي ،شاخص توافق ،بر
گرایش های ارتباط بین فردی تأکید دارد .فرد موافق اساساً
نوع دوست است ،با دیگران احساس همدردی ميکند و
مشتاق به کمک به آنان است .او اعتقاد دارد که دیگران نیز
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با وی همین رابطه را دارند .در مقایسه ،شخص ناموافق یا
مخالف ،خودمحور بوده و به قصد و نیت دیگران مظنون
است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری.
 )5باوجدان بودن(وظیفهشناسي) :به کنترل خویشتن بر
فرآیند فعال طراحي ،سازماندهي و اجرای وظایف گفته
ميشود و تفاوتهای فردی در این زمینه ،مبنای شاخص
با وجدان بودن است .به طور خالصه دو ویژگي عمده
توانایي کنترل تکانهها و تمایالت ،و به کارگیری طرح و
برنامه در رفتار ،برای رسیدن به اهداف مورد بررسي ،در
شاخص وظیفهشناسي قرار ميگیرند.
تورن و هارتویک  )2994(1اخالق را "تعریف فردی از
چیزی که خوب یا درست است" ،بیان کرده اند .به نظر
پینینگتن و همکاران  ،)2991(3واژه اخالق اشاره به آن جنبه از
تجربه بشری دارد که شامل دستیابي به آن نیت ها و مقاصدی
است که قضاوتهای غیر جانبدارانهای راجع به درستي یا
نادرستي رفتار انسان ارایه مي کند و همچنین دربرگیرنده
ارزشهای ي است که باید به آن ها ،هنگام تصمیم گیری فردی،
اجتماعي و سیاسي اولویت داد.
جونز( )4004حساسیت اخالقي را به عنوان نقطه آغازین در
فرآیند تصمیمگیری اخالقي در نظر گرفته است .به عقیده وی،
تصمیمگیریهای اخالقي امری مشروط است و ویژگيهای
مسائل اخالقي به نوبه خود بر هر دو جنبه احساس اخالقي و
نیت اخالقي تأثیرگذار است .به اعتقاد جونز( )4004دریافت
شخصي فرد از مسئله اخالقي و این واقعیت که فرد مجری،
اخالقي است ،درک اخالقي را تحت تأثیر قرار ميدهد .درک
اخالقي ،سازماندهنده و محرک کل فرآیند تصمیمگیری
اخالقي است(هانت و ویتل  .)4036 ،0شخصي که مسائل اخالقي
را تشخیص ندهد ،برنامه تصمیمگیری مبتني بر اخالق را بکار
نميگیرد و به جای آن ،معیارهای دیگری مانند عقالیي بودن از
لحاظ اقتصادی را بکار ميگیرد .نیت اخالقي ،تصمیمگیری را بر
مبنای قضاوت اخالقي انجام مي دهد(جونز .)4004 ،در مدل
خطي هانت و ویتل( ،)4036ادراک و قضاوت اخالقي بر نیت
اخالقي مقدم است(ستایش و همکاران.)4904 ،
نیت اخالقي به عنوان درجهای از تعهدات مبتني بر
عملکرد اخالقي معرفي شده است .نیت اخالقي شامل تعهد در
مورد عملکرد ،ارزیابي ارزشهای اخالقي با سایر ارزشها و
مسئولیتپذیری فردی برای پیامدهای اخالقي است(یي-هوئي،
 .)2991نیت اخالقي ،به عنوان نیت یک شخص برای رفتار به
روشي اخالقي؛ تمایل اخالقي ،به عنوان گرایش در استفاده از
یکي از ساختارهای اخالقي برای قضاوت اخالقي ،و طرز تفکر
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اخالقي ،یک توانایي فردی در شناسایي اقدامهایي که اخالقي یا
غیراخالقي هستند ،مي باشد(دازه و گرکز.)4901 ،
اخــالق حرفــهای ،مجموعــهای از اصــول و اســتانداردهای
سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین ميکند در
حقیقت ،اخالق حرفهای ،یک فراینـد تفکـر عقالنـي اسـت کـه
هدف آن محقـق کـردن ایـن امـر اسـت کـه در سـازمان چـه
ارزشهایي را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود .مبـاني اخـالق
حرفهای و انتظارات اجتماعي عبارتاند از:
 )4صداقت و راستگویي
 )2انصاف و برابری
 )9امانتداری
 )1وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعي
اخالق حرفهای نوعي تعهد اخالقي و وجدان کـاری نسـبت
به هر نوع کار ،وظیفه و مسئولیت است .اخالقي بودن در حرفه
حاصــل دانســتن ،خواســتن ،توانســتن و نگــرش اســت(فرامــرز
قراملکي.)4932،
در واقع ميتوان گفت این باورها و اعتقادات شخصي است
که فرد را مسئولیت پذیر و قانونمند مينماید و نتیجه قانونمنـد
بودن فرد ،این است که ميتوان رفتار وی را پـیشبینـي نمـود.
پیش بیني پذیری رفتار نیز منجر به اعتمادآفریني خواهد شد و
این همان اخالق حرفه ای است که بر پایـه باورهـا و اعتقـادات
فردی شکلگرفته است .ازاین رو ،هدف آموزش اخالق حرفـهای
انتقال اطالعات و یافتههای علمي نیست ،بلکه تصحیح و تقویت
انگیزش ،ارتقاء مهارت ،افزایش توان و تحول نگـرش ،از اهـداف
عمدۀ آموزش اخالق حرفهای است (فرامرز قراملکي.)4932،
حیاتي و همکاران( )4906به بررسـي تـاثیر ویژگـي هـای
جمعیــت شــناختي و وضــعیت اخالقــي ســازمان بــر قضــاوت
حسابداران پرداختند .نتایج این مطالعه نشان مـي دهـد کـه از
بــین ویژگــي هــای جمعیــت شــناختي ،تنهــا فلســفه اخالقــي
حسـابداران و جنسـیت بـر قضــاوت حسـابداران مـوثر بــوده ،و
وضعیت تاهل ،سن و میزان تحصیالت بر روی آن تاثیری ندارد.
همچنین یافته ها نشان مي دهد وضعیت اخالقـي سـازمان بـر
قضاوت حسابداران موثر است.
بیگي هرچگاني و همکاران( )4905تـاثیر ویژگـي رفتـاری
فرصت طلبي را بر هشدار دهي حسابرسان مـورد مطالعـه قـرار
دادند .یافته های این تحقیق نشان مي دهد که فرصـت طلبـي
تاثیر منفـي و معنـي داری بـر هشـدار دهـي حسابرسـان دارد.
همچنین این تاثیر بهواسطه برداشتي که حسابرسـان از عواقـب
خطاکاریهای سازماني و مسئولیت فردی خود در زمینه افشای

این خطاکاری ها دارنـد ،و نیـز برداشـت آن هـا از هزینـه هـای
مترتب با افشای این خطاکاریها ،شدت ميیابد.
دازه و گرکز( )4901رابطه میـان اسـتدالل اخالقـي ،طـرز
تفکر ،نیت و تمایل اخالقي حسابداران رسمي را بـا اسـتفاده از
نمونه ای متشکل از تعداد  11نفر از حسابدارن رسـمي شـاغل
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این تحقیق نشـان مـيدهـد کـه
میان استدالل اخالقي ،و طـرز تفکـر اخالقـي ،نیـت اخالقـي و
تمایل اخالقي رابطه مثبت و معني داری وجود دارد.
برادران حسنزاده و همکاران( )4902به بررسي تأثیر
تیپهای شخصیتي حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسي
پرداختند .نتایج این تحقیق نشان مي دهد که روانرنجوری بر
نوع اظهارنظر حسابرس و تعداد بند شرط گزارش حسابرسي
تأثیر منفي و معنيدار ،و بر تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیر
مثبت و معنيداری دارد .برونگرایي بر نوع اظهارنظر حسابرس،
نوع بند شرط ،تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیر
منفي و معنيداری دارد .انعطافپذیری بر نوع بند شرط تأثیر
مثبت و معنيداری دارد.
پاک نژاد( )4902در بررسي موضوعي با عنوان رابطه بین
ویژگي های فردی حسابرس و قضاوت حرفهای با در نظر
گرفتن نقش جنسیت ،نشان داد که بین ویژگيهای فردی
حسابرسان و قضاوت حرفهای آنان با در نظر گرفتن نقش
جنسیت ،رابطه معني داری وجود دارد و زنان نسبت به مردان
دارای میانگین قضاوت حرفهای باالتری هستند.
التان و همکاران  )2941(49رابطه بین نیت اخالقي ،آگاهي
اخالقي و قضاوت اخالقي ،و نیز نقش میانجيگر-تعدیلکنندهی
هیجان اخالقي و شدت اخالقي را با استفاده از نمونه ای
متشکل از  462حسابرس مستقل شاغل در موسسات
حسابرسي و تعداد  419حسابرس داخلي شاغل در موسسات
خدمات مالي و شرکت های تولیدی مورد مطالعه قرار دادند.
یافته ها نشان مي دهد که هیجان اخالقي درون رابطه میان
آگاهي اخالقي و قضاوت اخالقي دارای نقش میانجيگری است.
همچنین نتایج نشان مي دهد هیجان اخالقي و شدت اخالقي
درک شده ،مي تواند رابطه میان قضاوت اخالقي و نیت اخالقي
را بهبود دهد.
شوارتز  )2946(44ترکیبي از مدلهای تصمیمگیری اخالقي
موجود و مطالعات گذشته را با هدف ایجاد مدلي جدید
اصطالحاً "مدل تصمیمگیری اخالقي یکپارچه" استفاده نمود.
یافته های تحقیق نشان مي دهد هیجاناتي مثل ترس و خشم
مي توانند درون رابطه میان آگاهيهای اخالقي و قضاوت
اخالقي دارای نقش میانجيگری باشند .هیجانات باعث
شکلگیری رفتارهای اجتماعي یا ضداجتماعي شده ،و از این
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طریق قادر هستند تصمیمگیری فرد برای فاش کردن هر گونه
تخلف را تحت تاثیر قرار دهند.
کلمنتس و شاور  )2945(42به مطالعه تاثیر هیجانات بر
روی قضاوتها و نیت اخالقي حسابداران با استفاده از نمونهای
متشکل از  229حسابدار پرداختند .آنها دریافتند که تسکین،
رضایت و پشیماني ،بر روی قضاوتهای اخالقي موثر بوده ،ولي
بر روی نیت اخالقي بدون تاثیر است.
سادواله و بیلي  )2941(49در مطالعهای به بررسي رابطه
بین پنج تیپ شخصیتي شامل توافقپذیری ،روانپریشي،
انعطافپذیری ،باوجدانبودن و برونگرایي ،و نیت اخالقي
حسابرسان پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که باوجدان
بودن و انعطافپذیری ،تأثیر مثبت و معنيداری بر تمایل
اخالقي حسابرسان دارد.
کریم و همکاران  )2942(41در مطالعه خود به بررسي و
مقایسه اولویت تعامل اجتماعي بین حسابداران عمومي و
حسابرسان داخلي که بهوسیله شرکتهای حسابداری آمریکایي
استخدام شدهاند ،پرداختند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
جهتگیری رفتار و روابط بین فردی استفاده شده ،و نمونه
آماری تحقیق ،حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي بزرگ
در بخش غربي و جنوب شرقي آمریکا بوده است .نتایج این
مطالعه نشان ميدهد که بین امتیازات دو گروه ،تفاوت عمدهای
وجود دارد و حسابرسان داخلي از تعامل اجتماعي کمتری
نسبت به حسابداران عمومي برخورداند.
 -3فرضيه هاي تحقيق
با توجه به مسئله اصلي تحقیق و با بهره گیری از مباني نظری
و پیشینه تحقیق ،فرضیاتي به شرح زیر صورتبندی شده است:
 )4حسابرسان باوجدانتر هنگامي که در انجام امور
غیراخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل
دارند مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند.
 )2حسابرسان انعطافپذیر هنگامي که در انجام امور غیر
اخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند.
 )9حسابرسان توافق پذیر هنگامي که در انجام امور غیر
اخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند.
 )1حسابرسان برونگرا هنگامي که در انجام امور
غیراخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل
دارند مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند.

711

 )5حسابرسان روانپریش هنگامي که در انجام امور غیر
اخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،کمتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند.
 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و با استفاده از رویکـرد
مقطعي انجام شده است .از لحاظ طبقه بندی بر حسـب روش،
از نوع تحقیقات توصیفي ،پیمایشي مـي باشـد .بـه طـور کلـي
روشهای جمعآوری داده ها در ایـن پـژوهش را مـيتـوان بـه
دودســته کتابخانــهای و میــداني تقســیمبنــدی نمــود .روش
کتابخانه ای در این پژوهش ،در ارتبـاط بـا گـردآوری اطالعـات
مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش استفاده شده اسـت.
روش میداني ،با توجه به اهداف پژوهش و به منظـور دسـتیابي
به دادههای موردنیاز و از طرفي جهت بررسي متغیرهای موجود
در این پژوهش است فاده شده است .با توجه به اهـداف موردنظر
در این پژوهش و همچنین ماهیت متغیرهـا ،بهتـرین راه بـرای
گردآوری دادهها ،پرسشنامه بـوده اسـت .آزمـون فرضـیه هـای
تحقیق به روش تحلیل رگرسیون خطي چندگانه و با استفاده از
نرمافزار  Eviewsنسخه  0/4صورت گرفته است.
تعداد حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي
ایران مجموعاً  4219نفر ،متشکل از  230نفر شاغل در
موسسات حسابرسي 240 ،نفر شاغل در سازمان حسابرسي69 ،
نفر شاغل انفرادی و  660نفر غیرشاغل است .نمونه آماری این
تحقیق تعداد  09نفر از حسابداران رسمي شاغل در موسسات
حسابرسي بوده است .لذا پرسشنامهها در سال  4901طي یک
نوبت میان آنها توزیع شده است .حداقل حجم نمونه نیز بر
اساس فرمول کوکران به صورت زیر تعیین شده است.
)

)
()

() ( )
(
( )

(
)

(

 -5متغيرهاي پژوهش
متغیرهای این تحقیق به سه دسته متغیرهای مستقل ،وابسته و
کنترلي تقسیم مي شوند.
 -1-5متغير وابسته
متغیر وابسته در این تحقیق تمایل به عمل مطابق با اصول
اخالقي در زماني است که حسابرس برای انجام امور غیراخالقي
تحتفشار ميباشد ،به عبارت دیگر نیت اخالقي حسابرس
است .برای اندازهگیری این متغیر از یک پرسشنامه شامل 9
سناریوی مختلف استفاده شده است(سادواله و بیلي.)2941 ،
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این پرسشنامه شامل سه سناریوی مالیاتي ميباشد ،در دو
سناریوی اول از حسابرس خواسته ميشود تا نحوه عمل خود
در هر کدام از شرایط را بیان نماید و در سناریوی سوم از
حسابرس خواسته شده بیان نماید چند درصد احتمال دارد در
شرایط غیر اخالقي ،مطابق با اصول اخالقي عمل نماید .میانگین
پاسخهای به دست آمده در سناریوی سوم بیانگر تمایل اخالقي
حسابرس در جهت عمل مطابق با اصول اخالقي است.

سابقه حسابرسی مالياتی :لگاریتم تعداد سالهایي است که
آزمودني سابقه حسابرسي مالیاتي دارد(سادواله و بیلي ،
.)2941
 -6مدل پژوهش
در این پژوهش برای آزمون فرضیات از مدل سادواله و
بیلي( )2941استفاده شده است .این مدل به شرح زیر است:

 -2-5متغيرهاي مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش شامل پنج ویژگي شخصیتي
اصلي شامل برونگرایي ،روانپریشي ،باوجدان بودن ،توافق
پذیری و انعطافپذیری است و توسط پرسشنامه تیپهای
شخصیتي مدل هگزاکو  ،45ساختهی گلدبرگ و همکاران
( )4002سنجیده مي شود .این پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و
مشتمل بر  59سؤال بوده ،که هر  49سئوال در اندازهگیری
یکي از ابعاد شخصیتي پنجگانه استفاده مي شود .پاسخ ها به
صورت طیف پنج وجهي لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم
تنظیم شده و مجموع امتیازهای سؤاالت در هر یک از ابعاد،
بیانگر عدد مربوط به آن بعد شخصیتي است.
 -3-5متغيرهاي کنترلی
سطح تحصيالت :به مدارک کارداني و پایینتر عدد (،)4
کارشناسي عدد ( ،)2کارشناسي ارشد و دکتری عدد ( )9تعلق
ميگیرد(سادواله و بیلي .)2941 ،
تجربه شغلی :لگاریتم تعداد سالهایي هست که آزمودني به
کار حسابرسي اشتغال دارد(سادواله و بیلي .)2941 ،

در اینجا:
 :نیت اخالقـي،
 :انعطاف پـذیری،
 :بـــرونگرایـــي،
 :ســطح تحصــیالت،
 :سابقه حسابرسي مالیاتي.

 :بـا وجـدان بـودن،
 :توافـق پـذیری،
 :روانپریشـ ـي،
 :ســابقهکــاری و

 -7یافته هاي پژوهش
 -1-7آمار توصيفی
آماره های توصیفي وضعیت متغیرهای مورد بررسي را در
مقیاس واقعي از جنبههای گرایش به مرکز ،پراکندگي و توزیع
نشان ميدهند .آمارههای موردنظر به تفکیک در سه بخش
متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترلي ارائه شدهاند .خالصه
وضعیت آمارههای توصیفي متغیرهای تحقیق در جدول شماره
( )4ارائه شده است.

جدول شماره  -1آمارههاي توصيفی متغيرهاي تحقيق
وابسته
شرح

کنترلی

مستقل

سابقه

نيت

باوجدان

انعطاف

توافق

برون

روان

سطح

سابقه

اخالقی

بودن

پذیري

پذیري

گرایی

پریشی

تحصيالت

کاري

میانگین

130999

90112

90211

90993

90943

90949

20455

20233

40344

میانه

390999

90599

90999

90999

90959

90999

20999

20999

20999

حداکثر

4990999

10199

10999

10599

10599

10599

90999

10999

20999

حداقل
انحراف معیار

990999
430351

20199
90114

20299
90114

40099
90549

40399
90150

20999
90196

40999
90901

40999
90193

40999
90909

چولگي

-90221

-90211

-90943

-90430

-90119

90911

40994

40411

-40530

کشیدگي

90249

20533

20510

90944

10459

20315

10159

90091

90526

مشاهدات

09

09

09

09

09

09

09

09

09
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همانطور که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است ،متغیر
وابسته پژوهش ،نیت اخالقي ميباشد .نتایج نشان مي دهد که
نیت اخالقي بهطور میانگین حدود  13است.

جدول شماره  -2نتایج آزمون جارکو -برا براي متغير
وابسته تحقيق

 آزمون نرمال بودن توزیع متغير وابسته
در ادامه با استفاده از آزمون جارکو -برا ،نرمال بودن توزیع
متغیر وابسته تحقیق بررسي شده است ،زیرا نرمال بودن متغیر
وابسته تحقیق به نرمال بودن خطاهای مدل ميانجامد .نتایج
آزمون جارکو -برا برای متغیر وابسته تحقیق در جدول شماره
( )2ارائه شده است.
همانطور که در جدول  2نیز قابل مشاهده است ،با توجه
به این که سطح معنيداری متغیر بیشتر از  5درصد ميباشد،
فرضیه  H0مبني بر نرمال بودن توزیع متغیر در سطح اطمینان
 05درصد مورد تائید قرار ميگیرد.

متغيرها

آماره آزمون

نیت اخالقي

5069935

سطح
معنیداري
9096960

نتيجه
تأیید H0

 آزمون همبستگی متغيرهاي پژوهش
در صورتي که متغیرهای تحقیق بر اساس مقیاس نسبتي و
پیوسته باشند ،از ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي
همبستگي بین آنها استفاده ميشود .نتایج آزمون همبستگي
پیرسون متغیرهای تحقیق در جدول شماره ( )9ارائه شده
است.

جدول شماره  -3نتایج آزمون همبستگی پيرسون متغيرهاي تحقيق
وابسته
متغيرها

نيت
اخالقی

وابسته

نيت
اخالقی

انعطاف

90904
909994

90435
90910

توافق

90239
90996

90123
90999

90934
909992

40999
.........

90111
90999

90942
90994

90233
90995

90916
909999

40999
............

-90155
90999

-90405
90961

-90193
90999

-90294
90950

-90153
90999

40999
..........

90599
90999

90133
90999

90291
90993

90962
909995

-90246
90959

-90112
90999

40999
------

9251
90991

90111
90999

90411
90919

90119
90999

90539
90999

-90514
90999

-90194
90999

40999
-----

90131
90999

90561
90999

90191
90999

90599
90999

90901
909994

-90934
909992

-90915
909999

90195
90999

پذیري

روان
پریشی
سطح
تحصيالت
سابقه کاري
سابقه
حسابرسی
مالياتی

سابقه
حسابرسی
مالياتی

40999
------

40999
-------

برون گرایی

711

پذیري

پذیري

گرایی

پریشی

شرکت

کاري

90146
90999

پذیري

کنترلی

انعطاف

توافق

برون

روان

اندازه

سابقه

40999
------

وجدان

مستقل

مستقل
وجدان

کنترلی
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 آزمون همسانی واریانس

همانطور که در جدول  9نیز قابل مشاهده است،
همبستگي بین هر جفت متغیر با استفاده از روش پیرسون
تخمین زده شده است و در زیر آن نیز سطح معني داری به
دست آمده با استفاده از آزمون  tبرای معنيداری همبستگي
مذکور ارایه شده است .برای هر جفت متغیری که این سطح
معني داری کمتر از  5درصد باشد ،همبستگي بین دو متغیر
مربوط ،در سطح اطمینان  05درصد معنيدار است و چنانچه
این احتمال از  4درصد کمتر باشد ،همبستگي بین دو متغیر
مربوطه در سطح اطمینان  00درصد نیز معنيدار است.
با توجه به این موارد و عالمت به دست آمده برای میزان
همبستگي ميتوان معنيداری و جهت همبستگي بین
متغیرهای پژوهش را به صورت دو به دو بررسي کرد .به عنوان
مثال با توجه به همبستگي بین متغیرهای وجدان و نیت
اخالقي ،مي توان بیان کرد که فارغ از کنترل اثرات سایر
متغیرها بر روی نیت اخالقي ،بین این دو متغیر رابطه وجود
دارد و عالمت مثبت نشان مي دهد که رابطه بین دو متغیر
مذکور مستقیم ميباشد.

همانطور که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است ،با
توجه به اینکه سطح معنيداری خطای مدل بیشتر از  5درصد
ميباشد ،فرضیه  H0مبني بر همساني واریانس خطای مدل در
سطح اطمینان  05درصد تأیید ميشود و خطای مدل
رگرسیون دارای همساني واریانس ميباشد.

 آزمون همخطی

 آزمون نرمال بودن خطاها

عامل تورم واریانس ،شدت همخطي چندگانه را در تحلیل
رگرسیون حداقل مربعات ارزیابي ميکند .در واقع این شاخص
بیان ميدارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد
شده ،بابت همخطي ،افزایش یافته است .نتایج آزمون VIF
متغیرهای تحقیق در جدول شماره ( )1ارائه شده است.

یکي از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون ،داشتن
توزیع نرمال خطاها ،با میانگین صفر ميباشد .در صورت عدم
برقراری این پیش فرض ،نميتوان از رگرسیون استفاده کرد .با
استفاده از آزمون جارکو -برا ،نرمال بودن خطاها بررسي شده
است .نتایج آزمون جارکو -برا در جدول شماره ( )6ارائه شده
است.

در ادامه با استفاده از آزمون والد تعدیل شده ،همساني
واریانس خطای مدل بررسي شده است .نتایج آزمون والد
تعدیل شده خطای مدل تحقیق در جدول شماره ( )5ارائه شده
است.
جدول شماره  -5نتایج آزمون والد تعدیل شده خطاي
مدل پژوهش
مدلها

آماره آزمون

مدل تحقیق

90311454

سطح
معنیداري
901919

نتيجه
تأیید H0

جدول شماره  -4نتایج آزمون عامل تورم واریانس براي
جدول شماره  -5نتایج آزمون جارکو -برا ،براي خطاي

متغيرهاي پژوهش
متغيرها

مدل پژوهش

آماره آزمون

وجدان
انعطافپذیری

40234339
40995119

مدلها

آماره آزمون

توافق پذیری

40231999

مدل تحقیق

1011

برونگرایي

40422264

روانپریشي

40911955

سطح تحصیالت

40915513

سابقه کاری
سابقه حسابرسي مالیاتي

40994991
40491635

همانطور که در جدول  1نیز قابل مشاهده است ،نتایج
آزمون همخطي نشان ميدهد که مقادیر آماره  VIFدر
متغیرهای تحقیق ،کمتر از  5بوده که این امر حکایت از عدم
وجود همخطي بین متغیرهای مستقل دارد.

سطح
معنیداري
9004

نتيجه
 H0قبول

همانطور که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است ،با
توجه به اینکه سطح معنيداری خطای مدل بیشتر از  5درصد
ميباشد ،فرضیه  H0مبني بر نرمال بودن توزیع خطای مدل در
سطح اطمینان  05درصد مورد تائید قرار ميگیرد.
 -2-7آزمون فرضيههاي پژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین نتایج مربوط به
آمارهها و مفروضات رگرسیون کالسیک در جدول شماره ()1
ارایه شده است.
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جدول شماره  -7نتایج آزمون فرضيههاي پژوهش
متغير وابسته :نيت اخالقی
روش :حداقل مربعات معمولی
تعداد مشاهدات (متوازن)09 :

تعداد دورهها1 :
متغیرها
عرض از مبدأ

عالئم

ضرایب

خطای استاندارد

آماره تي

سطح معنيداری

C

0.860625

0.405446

2.122665

0.0368

باوجدان بودن

CONS

3.286583

0.762083

4.312629

0.0000

انعطافپذیری

OPENN

0.345296

0.084927

4.065802

0.0000

توافق پذیری

AGREE

0.666011

0.199686

3.335290

0.0009

برونگرایي

EXTRA

3.590065

0.628722

5.710097

0.0000

روانپریشي
سطح تحصیالت

NEURO

-6.973076

2.418983

-2.882648

0.0041

EDU

1.373712

0.322546

4.258965

0.0000

سابقه کاری

EXP

0.976172

0.375362

2.600614

0.0096

TAX

3.150050

0.477508

6.596847

0.0000

سابقه حسابرسي مالیاتي
آماره اف فیشر

4.236466

سطح معنيداری آماره اف فیشر

0.000352

ضریب تعیین تعدیل شده

0.517896

آماره دوربین -واتسن

1.840427

همانطور که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است ،نتایج
نشان مي دهد که آماره اف فیشر مدل و سطح معنيداری آن
(کمتر از سطح خطای  5درصد) بیانگر معنيداری کل مدل
رگرسیوني است .در نتیجه روابط خطي معنيداری در مدل
وجود دارد و مي توان استنباط درستي در مورد قابلیت تبیین
نیت اخالقي بر اساس متغیرهای توضیحي مدل انجام داد.
ضریب تعیین تعدیل شده نشان مي دهد که متغیرهای مستقل
و کنترلي مدل در مجموع این قابلیت را دارند که حدود 52
درصد تغییرات نیت اخالقي را توضیح دهند .آماره دوربین
واتسن مدل (بین  4/5تا  )2/5نشان ميدهدکه بین خطاهای
مدل خود همبستگي وجود ندارد و مدل شرایط مناسبي دارد.
در حقیقت خطاهای مدل از استقالل برخوردارند.
 آزمون فرضيه اول
فرضیه اول ،حسابرسان باوجدانتر هنگامي که در انجام
امور غیراخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند .با توجه به نتایج به دست
آمده از برآورد مدل در جدول ( ،)1سطح معنيداری متغیر
وجدان برابر با ( )9/999و کمتر از سطح خطای ( )9/95است و
مقدار ضریب این متغیر ( )90236539ميباشد ،در نتیجه این
فرضیه مورد تائید قرار ميگیرد .در واقع ،وجدان بر نیت اخالقي
تأثیر مثبت و معنيداری دارد یا به عبارت دیگر حسابرسان با
وجدان باالتر هنگامي که در انجام امور غیراخالقي تحت فشار
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قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند مطابق با اصول اخالقي رفتار
کنند.
 آزمون فرضيه دوم
فرضیه دوم ،حسابرسان انعطافپذیر هنگامي که در انجام
امور غیراخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند .با توجه به نتایج به دست
آمده از برآورد مدل ،سطح معنيداری متغیر انعطافپذیری برابر
با ( )9/999و کمتر از سطح خطای ( )9/95است و مقدار
ضریب این متغیر ( )90915206ميباشد ،در نتیجه این فرضیه
مورد تأیید قرار ميگیرد .در واقع ميتوان گفت انعطافپذیری
تأثیر مثبت و معنيداری بر نیت اخالقي دارد یا به عبارت دیگر
حسابرسان انعطافپذیر هنگامي که در انجام امور غیراخالقي
تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند مطابق با اصول
اخالقي رفتار کنند .افراد انعطافپذیر ،یعني افرادی که درباره
دنیای دروني و هم دنیای بیروني کنجکاو هستند .آنها مایل به
پذیرش عقاید و ارزشهای جدید هستند ،چنین افرادی با توجه
به نتیجه آزمون فرضیه ،در شرایط غیراخالقي بهتر ميتوانند
تصمیمگیر ی کنند و با احتمال بیشتری اصول اخالقي را رعایت
ميکنند.
 آزمون فرضيه سوم
فرضیه سوم ،حسابرسان توافقپذیر هنگامي که در انجام
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امور غیراخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند .با توجه به نتایج به دست
آمده از برآورد مدل ،سطح معنيداری متغیر توافق پذیری برابر
با ( )9/9990و کمتر از سطح خطای ( )9/95است و مقدار
ضریب این متغیر ( )90666944ميباشد ،در نتیجه این فرضیه
مورد تأیید قرار ميگیرد .در واقع ميتوان گفت توافق پذیری
تأثیر مثبت و معنيداری بر نیت اخالقي دارد یا به عبارت دیگر
حسابرسان توافق پذیر هنگامي که در انجام امور غیر اخالقي
تحتفشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند مطابق با اصول
اخالقي رفتار کنند .یک فرد توافقپذیر اساساً نوع دوست است و
نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و
باور دارد که دیگران نیز متقابالً کمک کننده هستند ،به همین
دلیل ميتوان گفت که حسابرسان واجد این صفت به راحتي با
صاحبکار خود کنار ميآیند و به دلیل وجود حس همکاری در
این افراد ،برای آگاهي بیشتر مدیریت ،سهامداران،
سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و استفادهکنندگان از صورتهای
مالي شرکتها ،بر خود وظیفه ميدانند که مطابق با اصول
اخالقي رفتار کنند.
 آزمون فرضيه چهارم
فرضیه چهارم ،حسابرسان برونگرا هنگامي که در انجام
امور غیراخالقي تحت فشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند .با توجه به نتایج به دست
آمده از برآورد مدل ،سطح معنيداری متغیر برونگرایي برابر با
( )9/999و کمتر از سطح خطای ( )9/95است و مقدار ضریب
این متغیر ( )90509965ميباشد ،در نتیجه این فرضیه مورد
تأیید قرار ميگیرد .در واقع ميتوان گفت برونگرایي تأثیر
مثبت و معنيداری بر نیت اخالقي دارد یا به عبارت دیگر
حسابرسان برونگرا هنگامي که در انجام امور غیر اخالقي
تحتفشار قرار ميگیرند ،بیشتر تمایل دارند مطابق با اصول
اخالقي رفتار کنند .برونگرایي را تمایل به مثبت بودن،
قاطعیت ،تحرک ،مهرباني ،اجتماعي بودن و فرد مداری تعریف
کردهاند .ميتوان چنین تفسیر کرد که حسابرسان برونگرا به
دلیل برخورداری از صفت خوشبین بودن یا مثبت اندیشي،
تمایل بیشتری به رفتار مطابق با اصول اخالقي دارند.
 آزمون فرضيه پنجم
فرضیه پنجم ،حسابرسان روانپریش هنگامي که در انجام
امور غیراخالقي تحت فشار قرار مي گیرند ،کمتر تمایل دارند
مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند .با توجه به نتایج به دست
آمده از برآورد مدل ،سطح معنيداری متغیر روانپریشي برابر با

( )9/9914و کمتر از سطح خطای ( )9/95است و مقدار ضریب
این متغیر ( )-60019916ميباشد ،در نتیجه این فرضیه مورد
تأیید قرار ميگیرد .در واقع ميتوان گفت روانپریشي تأثیر
منفي و معنيداری بر نیت اخالقي دارد یا به عبارت دیگر
روانپریشي تأثیر منفي بر نیت حسابرسان برای رفتار مطابق با
اصول اخالقي در شرایطي که برای انجام امور غیراخالقي
تحتفشار قرار ميگیرند ،دارد .روانرنجوری را تمایل به تجربه
اضطراب ،تنش ،خودخوری ،خصومت و تکانشوری ،کمرویي،
تفکر غیرمنطقي ،افسردگي و عزت نفس پایین تعریف کردهاند .با
استناد به این تعاریف ميتوان دریافت که حسابرساني که صفت
روانرنجوری باالیي دارند این ویژگيها در آنها بیشتر است .در
نتیجه بنا به دالیلي همانند ترس بیشتر یا اعتماد به نفس کمتر،
تمایلي به بحث با صاحبکار ندارند و بنا به این دالیل ،تمایل
کمتری به عمل مطابق با اصول اخالقي دارند.
 -8نتيجه گيري و بحث
در فرضیه اول تحقیق به بررسي رابطه بین وجدان و نیت
اخالقي حسابرسان پرداخته شد .یافته های مبتني بر تجزیه و
تحلیل آماری ،از این فرضیه پشتیباني مي کند .بنابراین
ميتوان نتیجه گرفت بین وجدان و نیت اخالقي حسابرسان
رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون این
فرضیه با سادواله و بیلي( )2941همخواني دارد .در توجیه این
رابطه ميتوان گفت ،منطقي به نظر ميرسد که با افزایش این
صفت ،حسابرسان احساس مسئولیت بیشتری کرده و توجه افراد
و سرمایهگذاران را به مطالب خاص زیادی جلب نموده و مطابق
با اصول اخالقي رفتار کنند.
در فرضیه دوم تحقیق به بررسي رابطه بین انعطافپذیری و
نیت اخالقي حسابرسان پرداخته شد .یافته های مبتني بر
تجزیه و تحلیل آماری ،از این فرضیه پشتیباني مي کند.
بنابراین ميتوان نتیجه گرفت بین انعطافپذیری و نیت اخالقي
حسابرسان رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .نتایج حاصل
از آزمون این فرضیه با سادواله و بیلي( )2941همخواني دارد.
در توجیه این رابطه ميتوان گفت افراد انعطافپذیر ،یعني
افرادی که درباره دنیای دروني و هم دنیای بیروني کنجکاو
هستند ،مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزشهای غیرمتعارف
هستند و بنا به این دلیل ميتوان چنین برداشت کرد که
حسابرسان انعطافپذیر تمایل بیشتری به رفتار مطابق با اصول
اخالقي دارند.
در فرضیه سوم تحقیق به بررسي رابطه بین توافقپذیری و
نیت اخالقي حسابرسان پرداخته شد .یافته های مبتني بر
تجزیه و تحلیل آماری ،از این فرضیه پشتیباني ميکند .بنابراین
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ميتوان نتیجه گرفت بین توافقپذیری و نیت اخالقي
حسابرسان رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .نتایج حاصل
از آزمون این فرضیه با سادواله و بیلي( )2941همخواني ندارد.
در توجیه این رابطه ميتوان گفت ،که یک فرد توافق پذیر
اساساً نو ع دوست است و نسبت به دیگران همدردی کرده و
مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابالً
کمککننده هستند .به همین دلیل ميتوان گفت که حسابرسان
واجد این صفت ،به راحتي با صاحبکار خود کنار ميآیند و به
دلیل وجود حس همکاری در این افراد ،برای آگاهي بیشتر
مدیریت ،سهامداران ،سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و
استفادهکنندگان از صورتهای مالي شرکتها ،بر خود وظیفه
ميدانند که مطابق با اصول اخالقي رفتار کنند.
در فرضیه چهارم به بررسي رابطه بین برونگرایي و نیت
اخالقي حسابرسان پرداخته شد .یافته های مبتني بر تجزیه و
تحلیل آماری ،از این فرضیه پشتیباني مي کند .بنابراین
ميتوان نتیجه گرفت بین برونگرایي و نیت اخالقي حسابرسان
رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون این
فرضیه با سادواله و بیلي( )2941همخواني ندارد .برونگرایي را
تمایل برای مثبت بودن ،قاطعیت ،تحرک ،مهرباني ،اجتماعي
بودن و فرد مداری تعریف کردهاند ،بر اساس این خصلتها
ميتوان چنین تفسیر کرد که حسابرسان برونگرا به دلیل
برخورداری از صفت خوشبین بودن یا مثبت اندیشي ،تمایل
بیشتری به رفتار مطابق با اصول اخالقي دارند.
در فرضیه پنجم به بررسي رابطه بین روانپریشي و نیت
اخالقي حسابرسان پرداخته شد .یافته های مبتني بر تجزیه و
تحلیل آماری ،از این فرضیه پشتیباني مي کند .بنابراین
ميتوان نتیجه گرفت بین روانپریشي و نیت اخالقي
حسابرسان رابطه منفي و معنيداری وجود دارد .نتایج حاصل از
آزمون این فرضیه با سادواله و بیلي( )2941همخواني ندارد.
روانرنجوری را تمایل به تجربه اضطراب ،تنش ،خودخوری،
خصومت و تکانشوری ،کمرویي ،تفکر غیرمنطقي ،افسردگي و
عزتنفس پایین تعریف کردهاند ،بنابراین ميتوان دریافت که
حسابرساني که صفت روانرنجوری باالیي دارند ،این ویژگيها
در آنها بیشتر است .در نتیجه ،بنا به دالیلي همانند ترس
بیشتر یا اعتماد به نفس کمتر ،تمایلي به بحث با صاحبکار ندارند
و بنا به این دالیل تمایل کمتری به عمل مطابق با اصول
اخالقي دارند.
در پایان با توجه به نتایج این تحقیق ،پیشنهاداتي به شرح
زیر ارایه مي شود:
 )4با توجه به وجود رابطه بین تیپهای شخصیتي و نیت
اخالقي ،به مؤسسات حسابرسي پیشنهاد ميشود در
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هنگام استخدام حسابرسان ،در جهت بهبود عملکرد
اخالقي حسابرسان ،ویژگيهای شخصیتي آنان را بر
اساس تستهای شخصیت بررسي نمایند و زمان ورود
افراد به حرفه حسابرسي با برگزاری دورههای آموزشي،
اهمیت این موضوع را برای آنان تبیین کنند.
 )2با توجه به وجود رابطه بین تیپهای شخصیتي و نیت
اخالقي و با توجه به اینکه قضاوت اخالقي بخش
مهمي از کار هر حسابرس ميباشد ،به سازمان
حسابرسي پیشنهاد ميشود در تدوین موازین اخالقي
و رفتار حرفهای حسابرسان ،نتایج این تحقیق را مدنظر
قرار دهد.
 )9با توجه به وجود رابطه بین تیپهای شخصیتي و نیت
اخالقي ،به هیات تشخیص صالحیت حسابداران
رسمي پیشنهاد ميشود که در گزینش حسابرسان،
عالوه بر آشنایي آنان با استانداردهای حسابداری و
حسابرسي ،ویژگيهای شخصیتي آنان را نیز مدنظر قرار
دهند.
 )1با توجه به رابطه منفي بین روانپریشي و نیت اخالقي،
پیشنهاد ميشود مؤسسات حسابرسي در جهت کاهش
اثرات منفي مشکالت ذهني حسابرسان بر شیوه عمل
آنها ،از طریق آموزشهای مناسب به حسابرسان این
مشکل را تا حد امکان رفع نمایند.
ضمناً به محققان آتي پیشنهاد مي شود رابطه بین
اعتقادات مذهبي و نیت اخالقي حسابرسان را مورد مطالعه قرار
دهند .در این تحقیق برخي محدودیت ها وجود داشته است.
مهمترین محدودیت های این تحقیق که مي تواند بر نتایج
موثر باشد ،عبارتست از:
 )4محدودیت در دسترسي به نمونهی آماری بزرگتر ،به
دلیل محدودیت زماني و عدم امکان دسترسي.
 )2عواملي از جمله بيحوصلگي و عدم رغبت بعضي از
حسابرسان در پر کردن پرسشنامه ها.
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