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چكیده
این مقاله اثر ماکیاولیسم بر میزان تعهد حرفه ای دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران و کرج در دو
مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار داده است .نمونه آماری پژوهش شامل  251دانشجو می باشد .داده
های آماری از طریق توزیع پرسشنامه و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس آزمون همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و بررسی
احتمال رخداد برخی از فرضیه ها از رگرسیون الجستیک استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد شاخصة ماکیاولیسم با
سطح تعه د حرفه ای رابطه ای معکوس دارد،همچنین نتایج تحقیق نشان داد دانشجویان زن در مقایسه با دانشجویان مرد متعهدتر
هستند و دانشجویان متأهل نیز از سطح تعهد حرفه ای باالتری نسبت به دانشجویان مجرد برخوردارند از سوی دیگر این پژوهش
وجود رابطة معنا دار میان سن و سطح تحصیالت دانشجویان با میزان تعهد حرفه ای در آنان را رد کرد.
واژههاي كلیدي :ماکیاولیسم ،تعهد حرفه ای ،دانشجویان حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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 -1مقدمه
همانطور که می دانیم میزان اعتبار یک حرفه در جامعه به
میزان اعتبار افراد شاالل در حرفاه مزباور و همچناین اعتمااد
عمااوم مااردم بااه آن و البتااه ساااختار انجمنهااای حرفااه
ای،استانداردگذاران و اساتیدی که مسؤلیت آموزش آن حرفاه
در دانشگاهها را بر عهده دارند بستگی دارد و حسابداری نیاز از
این قاعده مستثنی نیست .در سالهای اخیر رشتة حسابداری به
یکی از محبوب ترین و پرطرفدار تارین رشاته هاای تحصایلی
گروه علوم انسانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشاد در
کشورتبدیل شده است و هر سال تعداد زیادی از دانشجویان به
این رشته ورود پیدا کرده و مشغول به تحصایل مای شاوند ،از
آنجایی که دانشجویان رشته ی حسابداری نسال آینادح حرفاه
حسابداری را تشکیل می دهند انجمن های علمی و حرفاه ای
باار آمااوزش اخااالو در دوران تحصاایل دانشااجویان رشااته ی
حسابداری تأکید زیادی دارند .به عقیده ی آنها،آموزش اخاالو
به دانشجویان می تواند آنها را به رعایت اخالو تشاویق نمایاد.
اهمیت اخالو و تعهاد حرفاه ای در میاان دانشاجویان رشاتة
حسابداری زمانی بر همگان آشکار می شود که بدانیم در حاال
حاضر هیچ صنعت ،واحد تجاری یا بنگاه اقتصادی را نمی تاوان
یافت که فاقد دایرح حسابداری و ماالی باشاد و از ساوی دیگار
رشتة حسابداری به فراخور ویژگی های ذاتی اش مساتقیما باا
امور مالی واحدهای تجاری در ارتباط است و حسابداران نه تنها
نیازمند تبحر حرفه ای برای انجام صاحیح و دقیاق مسائولیت
هایی که به آنها محول می شود هستند بلکه باید تعهد اخالقای
و حرفه ای را همواره به عنوان یک شاخص مهام و بازدارناده از
ارتکاب به اعمال لیر اخالقی نظیر سوء استفادح مالی ،اختالس،
تقلب و لیره مدنظر داشته و در چارچوب آن عمل کنند اکنون
پرسااش ایاان اساات کااه چاارا اخااالو در حرفااه حسااابداری و
حسابرسی دارای اهمیت ویژهای است؟ دالیلی برای این موضوع
وجود دارد که عبارتند از:
 -2حسابداران حرفه ای در قبال توجه به منافع عماومی و
حفظ اعتبار حرفه حسابداری مسئولند .منافع شخصی نباید بار
منافع عمومی برتر شمرده شود ).(ICAEW, 2009 and 2010
 -1حسابداران به نمایندگی از صاحبکاران خود با طیفی از
موضوعها روبه رو هساتند .آنهاا اللاب باه اطالعاات محرماناه و
حساس دسترسی دارند .حسابرساان ادعاا مایکنناد کاه نظار
مستقل ارائه میدهند ). (ICAEW, 2009 and 2010
 -3حس ابدار حرفه ای خود را در قباال صااحبکار مسائول
می داند .مأموریت او ،حل مشکل صاحبکار و ایجاد ارزش ماورد
نیاز برای او است .در صورت ایجاد نشادن چناین ارزشای و در
صورت حل نشدن چنین مشکلی ،حساابدار حرفاه ای وفیفاه
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خود را انجام نداده است .یک حسابدار تنها پس از کسب نتیجه
مورد نظر صاحبکار -با انجام کلیه اقدامهایی که نتیجه مزباور را
حاصل می کند -وفیفه خود را بهدرستی انجام داده است
 -9از لحاظ فنی ،حسابداران حرفه ای باید خادمات حرفاه
ای را مطابق با استانداردهای فنای و حرفاه ای مناساب انجاام
دهند .حساابداران حرفاه ای وفیفاه دارناد کاه خواساتههاای
صاحبکار را تا جایی انجام دهند که باا الزاماات درساتی و بای
طرفانااه بااودن و در صااورتیکااه حسااابداران حرفااه ای همااان
حسابداران رسمی باشند ،با ویژگی استقالل سازگار باشد تفاوت
اصلی این پژوهش با پزوهش های پیشین صورت گرفته در این
زمینه تأکید بیشتر بر روی دانشجویان رشته ی حساابداری باه
عنوان جامعه ی هدف و همچنین اساتفاده از روش رگرسایون
خطی چند متغیره برای آزمون برخی از فرضیه هاای آمااری و
بهره گیری از روش رگرسیون الجساتیک بارای آزماون برخای
دیگر از فرضیه ها می باشد.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا میان تعهد حرفه
ای و شاخصه ی ماکیاولیسم دانشجویان رشته ی حسابداری
رابطه معنا داری وجود دارد دانستن این ارتباط از این حیث
دارای اهمیت است که می تواند توجه متولیان رشته حسابداری
اعم از اساتید ،دانشجویان ،سیاست گذاران آموزشی،
استانداردگذاران و یا حتی عامه ی مردم را به اهمیت رعایت
اصول تعهد حرفه ای در حسابداری بیش از پیش معطوف سازد
ارزش افزوده این پژوهش در مقایسه با پزوهش های پیشین
افزایش تعداد متغیرها و فرضیه ها و استفاده از داشجویان رشته
ی حسابداری دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران در دو
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد .امید است نتایج
حاصل از این پژوهش به مجامع حرفه ای جهت تدوین کتاب
درسی با عنوان تعهد حرفه ای در حسابداری کمک کرده و
فرایند آن را تسریع بخشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
ماکیاولیسم عبارت است از مجموعه اصول و روشهای
دستوری که نیکولوماکیاولی سیاستمدار و فیلسوف ایتالیایی
( )251۱-2919برای زمامداری و حکومت بر مردم ارائه داد.
نیکولو ماکیاولی که بنیاد این نظریه خود را پیرامون روش و
هدف در سیاست قرار داده ،در کتاب خود شهریار ،هدف عمل
سیاس ی را دستیابی به قدرت می داند و بنابراین ،آن را محدود
به هیچ حکم اخالقی نمیداند و در نتیجه به کار بردن هر
وسیله ای را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز میشمارد و
بدین گونه سیاست را به کلی از اخالو جدا میداند.کتاب و
عقاید ماکیاولی را میتوان در احکام دهگانه زیر خالصه کرد :
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 - 2همیشه در پی سود خویش باش -1 ،جز خویشتن هیچ
کس را محترم مدار -3 ،بدی کن اما چنان وانمود کن که نیکی
میکنی - 9 ،حریص باش و آنچه را میتوانی تصاحب کن-5 ،
خسیس باش -1 ،خشن و درنده خوی باش -۱ ،چون فرصت
بدست آوری دیگران را بفریب - ۸ ،دشمنانت را بکش و اگر
میتوانی دوستانت را هم نیز -9 ،در رفتار با مردم به زور توسل
جوی نه به مهربانی -2۱ ،چگونه برنده شدن در یک رقابت مهم
نیست مهم برنده بودن است.
تعریف تعهد :تعاریف گوناگونی در مورد تعهد وجود دارد
که این مفهوم را به دو دسته ی تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی
تقسیم می کنند.
الف )تعهد حرفه ای :سانتوس تعهد حرفه ای را احساس
هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می داند و
بر تمایل و عالقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه ای
تاکید می کند.
تعریف «واالس» و همکاران از تعهد حرفه ای همانند
تعریف «آلن و می یر» از تعهد سازمانی است این پژوهشگر و
همکارانش برای تعهد حرفه ای نیز سه بُعد عاطفی مستمر و
هنجاری قائل شده و تعهد حرفه ای را احساس هویت با یک
حرفه ،نیاز به استمرار خدمت در یک شغل و احساس مسؤولیت
باال نسبت به آن تعریف کرده اند .از طرف دیگر تعهد شغلی
نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل را
نشان می دهد تعهد شغلی به مقداری که یک شغل می تواند
نیازهای فعلی فرد را برآورده سازد بستگی دارد.اشخاصی که
شدیدا در گیر شغلشان هسنتند شغل را به عنوان بخش مهمی
از هویت شخصی شان در نظر می گیرند عالوه بر این افراد
دارای وابستگی شغلی باال بیشتر عالیق خود را وقف شغل خود
می کنند.
ب ) تعهد سازمانی :تعهد سازمانی به عنوان وابستگی
عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس
آن فردی که شدیدا متعهد است هویت خود را با سازمان معین
می کند ،در سازمان مشارکت کرده با آن تعامل می کند و از
عضویت در سازمان لذت می برد.
اصول اخالقی حسابداري بر اساس مدل تصمیمگیري
تورن:

اخالو در لغت به معنای خلقوخوی و علم اخالو به معنای
دانش بد و نیکخوییهاست و بهطور خالصه شامل شناخت
صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است.
بهطور کلی اخالو به سه رشته تقسیم می شود :اخالو نظری،
هنجاری و کاربردی .

اخالو نظری به موضوعهای مرتبط با ماهیت مفاهیم و
قضاوتهای اخالقی میپردازد .اخالو هنجاری(دستوری) ضوابط
و معیارهایی را برای چگونه زندگی کردن فراهم میآورد و در
آن خوب و بد ،درست و نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی
انتخاب بین آنها و راه درست عمل کردن براساس قواعد معین
بیان می شود .اخالو کاربردی در واقع ادامه اخالو هنجاری
است که در آن کاربرد تئوریهای اخالو هنجاری در اخالقیاتی
نظیر حقوو بشر ،برابری نژادی و جنسیتی ،عدالت و مسائل
مشابه مورد بحث قرار میگیرد (علیمدد .)23۸3،برای روشن
شدن محتوای اصول اخالقی ،بهتر است مدل تصمیمگیری
یکپارچه تورن را بررسی کنیم .همان طور که در مدل تورن
(شکل  )2دیده می شود ،این مدل از دو طبقه «رشد اخالقی»
و «فضیلت» تشکیل شده است .در این مدل منظور از
حساسیت اخالقی یعنی تفسیر موقعیت و آگاهی به اینکه
چگونه اعمال مختلف ،گروههای ذینفع را تحت تاثیر قرار
میدهد .بهعبارتی دیگر ،قبل از آنکه فرد بتواند عملی اخالقی
انجام دهد ،باید وجود مسئله اخالقی را درک کند .هر چند که
انتظار میرود دانشجویانِ تابع آیین رفتار حرفه ای ،مسائل
اخالقی را بهتر از سایر دانشجویان درک کنند ،ولی یافتههای
پژوهش ها نشان میدهد که تفاوت فاحشی بین دانشجویان
حسابداری و دانشجویان دیگر وجود ندارد.
طبقه دوم در مدل تورن ،فضیلت است که خود شامل دو
عنصر انگیزه و هدف اخالقی و شخصیت و رفتار اخالقی است.
(پینکفس)29۸1فضائل اخالقی را بهعنوان خصایص مثبت
شخصیتی یاد کرده و معتقد است که وجود چنین خصایصی
باعث می شود فرد در جهت منافع دیگران گام بردارد .همچنین
رست بر این باور است که انگیزه اخالقی باعث می شود فرد
ارزشهای اخالقی را باالترین ارزشها بداند و شخصا مسئولیت
تمام پیامدهای اخالقی را بپذیرد .اللب اولین برخورد حرفه ای
دانشجویان حسابداری تعامل با بخش دانشگاهی است( .رست،
)29۸1
عنصر چهارم مدل تورن ،شخصیت اخالقی است که به
رفتار اخالقی می انجامد .رست اعتقاد دارد شهامت یکی از
ویژگیهای مطلوب اساسی در عنصر چهارم است که به فرد
کمک می کند هدفهای اخالقی را به رفتار اخالقی تبدیل کند.
با توجه به مطالب باال ،استادان حسابداری میتوانند با افزایش
حساسیت اخالقی ،استدالل اخالقی و انگیزه اخالقی دانشجویان
را به رفتار اخالقی تشویق کنند .همانطوری که از مدل تورن
بر می آید آموزش در چهار حوزه حساسیت ،استدالل ،انگیزه و
شخصیت اخالقی می تواند دانشجویان را در قضاوت ،شناسایی
مسئله ،هدفهای اخالقی و رفتار اخالقی کمک کند.
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شكل شماره : 1مدل تورن Thorne Model

نیاز حسابداران حرفه اي به اخالق
درستکاری :حسابدار حرفه ای باید در تمام روابط تجاری و
حرفه ای درستکار و صادو باشد
واقع بینی :حسابدار حرفه ای نباید اجازه دهد که تعصب ،تضاد
منافع یا نفوذ بیمورد دیگران ،قضاوت حرفه ای و کار او را
تحت تاثیر قرار دهد.
صالحیت و مراقبت حرفه ای :حسابدار حرفه ای وفیفه
مستمری دارد که دانش و مهارت حرفه ای خود را در سطح
مورد نیاز نگه دارد تا اطمینان یابد که صاحبکار خدمات حرفه
ای مناسب را براساس پیشرفتهای جاری در حوزه عمل،
قانونگذاری و اصول فنی و مهارتها دریافت می کند .حسابدار
حرفه ای باید در هنگام ارائه خدمات حرفه ای ،با شایستگی و
براساس استانداردهای فنی و حرفه ای مرتبط عمل کند.
رازداری :حسابدار حرفه ای باید به محرمانه بودن اطالعاتی
که در نتیجه روابط کاری و حرفه ای بهدست میآید ،توجه کند
و نباید چنین اطالعاتی را بدون داشتن اختیار مربوط ،برای
اشخاص ثالث افشا کند؛ مگر براساس یک حق قانونی یا حرفه
ای و یا وجود وفیفهای برای افشای چنین اطالعاتی.
رفتار حرفه ای :حسابدار حرفه ای باید از قوانین مربوط و
آییننامهها پیروی کند و از هر عملی که حرفه را بیاعتبار می
کند ،بپرهیزد.
فرقاندوست حقیقی و منصور زارع( )23۸1تأکید دارندکه
دانشگاهیان و شاللین در حرفه باید اصول اخالقی را بیاموزند و
آن را در عمل بکار گیرند آنها پیشنهاد می نمایند که در حال
حاضر اهمیت آموزش اصول اخالقی بیشتر از گذشته احساس
می شود و از جامعه ی دانشگاهی انتظار می رود به عنوان یکی
از متولیان این امر ،توجه ویژه ای به رعایت اخالو و آموزش
حرفه ای اصول اخالقی نشان دهند .سرلک ( )23۸۱بیان می
122

دارد که آیندح حر فة حسابداری ،به رهبری اخالقی توسط
حسابداران حرفه ای و رهبران این حرفه وابسته است .به نظر او
رعایت معیارهای اخالقی و آموزش آنها برای درستکاری
حسابداران ضروری است .توماس( )1۱21عنوان می کند که
آموزش اخالو در دوران دانشجویی ،رابطة مستقیمی با رعایت
اخالو حرفه ای بعد از اتمام تحصیالت دارد.
هارتمن و ماس ( )1۱2۱در پزوهش خود دریافتند ،در
مواقعی که مدیریت واحد تجاری از سوی جامعه برای تصمیم
گیری های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت تحت فشار
هستند.کنترل کنندگان و حسابداران مدیریت از سوی
مدیریت واحد تجاری  ،مجبور هستند تا با اعالم کسری بودجه
بر نتایج آن تصمیم گیری ها تأثیرگذار باشند .در چنین مواقعی
میزان ماکیاولیسم در حسابداران مدیریت افزایش می یابد.
نتایج این پزوهش نشان داد که هر چه میزان مشارکت کنترل
کنندگان در همراهی با مدیریت شرکت افزایش یابد ،میزان
ماکیاولیسم نیز در آنها افزایش می یابد.
پالومینو و کاناس( )1۱2۱در بررسی اثر ماکیاولیسم بر
ترک شغل در میان کارکنان بانکهای اسپانیا دریافتند که
ماکیاولیسم اثر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد بدین معنی
که هرچه میزان ماکیاولیسم افزایش یابد ،میل به ترک شغل
کاهش می یابد.
شوم و رائو( )1۱۱9میزان ماکیاولیسم در حسابرسان
کانادایی شالل در  9مؤسسة حسابرسی بزرگ و مؤسسات
کوچک نشان دادند که میزان ماکیاولیسم در سطح مدیران و
شرکای حسابرسی تفاوت معنی داری میان مؤسسات بزرگ و
کوچک وجود ندارد.نتایج تحقیق آنها ،نتایج تحقیقات انجام
شدح قبلی در این زمینه را تأیید کرد.
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ویک فیلد( )1۱۱۸در بررسی ماکیاولیسم در حرفة
حسابداریِ آمریکا دریافت که میزان ماکیاولیسم در حسابداران
رسمیِ آمریکا کمتر از سایر حرفه هاست .او نشان داد که افراد
جوان تر نسبت به افراد مسن تر از سطح ماکیاولیسم بیشتری
برخوردار هستند و هرچه میزان تحصیالت افزایش یابد،
ماکیاولیسم نیز افزایش می یابد همچنین نتایج این پژوهش
نشان داد مردان از زنان فرصت طلب تر هستند .اما در این
تحقیق وجود هرگونه رابطة معنا دار میان سطح درآمد افراد
وسطح رضایت شغلیِ آنها با ماکیاولیسم مشاهده نشد.
 -3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق در این مقاله پیمایشی از نوع کتابخانه ای می
باشد که درآن از مطالب کتاب ها مقاالت و سایت های مختلف
اینترنتی استفاده شده است از آنجا که موضوع مورد تحقیق در
حوزه علوم انسانی طبقه بندی می شود و در رشته حسابداری
نیز در زمره تحقیقات رفتاری حسابداری جای می گیرد به
همین جهت از روش پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها
استفاده شده است پرسشنامه مزبور شامل  31سوال می باشد
که از این تعداد  1۱سوال اول برای اندازه گیری ویژگی
ماکیاولیسم و  21سوال بعدی برای اندازه گیری تعهد حرفه ای
در میان دانشجویان رشته حسابداری می باشد همه سواالت بر
اساس طیف  5گزینه ای لیکرت تنظیم شده است که نحوه
امتیاز دهی به برخی سواالت به صورت صعودی یعنی ( 2تا )5
و برای برخی دیگر به صورت نزولی یعنی( 5تا  )2می باشد و
نحوه امتیازدهی به سواالت مربوط به اندازه گیری تعهد حرفه
ای به صورت صعودی می باشد .تعداد  251پرسشنامه در میان
دانشجویان رشته حسابداری در  5واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال ،تهران جنوب ،تهران مرکز ،علوم و
تحقیقات و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج توزیع شد.پس از
استخراج داده های آماری از پرسشنامه ها آنها را در قالب
جدولی در فضای اکسل مرتب کرده و سپس با استفاده از نرم
افزار  spssمورد تجزیه تحلیل قرار دادیم .پس از طرح اولیه ابزار
اندازه گیری ،به منظور بررسی روایی آن متعاقبا طی مرحله
ممیزی به نظر خواهی اساتید و متخصصان گذاشته شد .در
مرحله ممیزی ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه بین تعدادی از
متخصصان و صاحب نظران توزیع و به صورت مقدماتی اجرا
گردید تا اگر توصیه هایی در ارتباط با سواالت مطرح شده وجود
دارد ،پیشنهاد نمایند .این توصیه ها دریافت و در پرسشنامه
نهایی منظور گردید .در نتیجه به نظر می رسد ابزار سنجش
تحقیق حاضر از روایی ابزار سنجش برخوردار باشد.روشهای
آماری مورد استفاده در این تحقیق ،آمار توصیفی و استباطی

شامل میانگین ،انحراف معیارو مدل رگرسیون خطی شامل
محاسبه ضریب همبستگی ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل
شده استفاده شد الزم به ذکر است که در این تحقیق سطح
معنی داری α = 0 .05در نظر گرفته شده است.همچنین به
منظور ایجاد نوآوری در تحقیق از روش رگرسیون لجستیک نیز
استفاده شده است.
پرسشنامه رفتاری کریستی و گیس از جمله معروفترین و
معتبر ترین پرسشنامه هاست که لالبا از آن برای اندازه گیری
شاخصه ماکیاولیسم در افراد مختلف استفاده می شود که این
پرسشنامه به دفعات برای انجام مطالعات در حوزه تحقیقات
رفتاری توسط کارشناسان و صاحب نظران مورد استفاده قرار
گرفته و نتایج حاصل از آنها ،همگی از اعتبار و روایی مناسبی
برخوردار بوده است.
 -4فرضیه هاي پژوهش
)2
)1
)3
)9
)5

میان تعهد حرفه ای و ماکیاولیسم در میان دانشجویان
رشته حسابداری رابطه معنا دار وجود دارد
میان تعهد حرفه ای و سن دانشجویان رشته
حسابداری رابطه معنا دار وجود دارد
میان تعهد حرفه ای و میزان تحصیالت دانشجویان
رشته حسابداری رابطه معنا دار وجود دارد
میان تعهد حرفه ای و جنسیت دانشجویان رشته
حسابداری رابطه معنا دار وجود دارد
میان تعهد حرفه ای و وضعیت تأهل دانشجویان رشته
حسابداری رابطه معنا دار وجود دارد

 -5مدل پژوهش و متغیرهاي آن
همانطور که مالحظه می شاود بارای بررسای متغیرهاا از یاک
مدل رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است.
Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+ a5x5+ ɛi
بیانگر تعهد حرفه ای(متغیر وابسته)=Y

بیانگر
بیانگر جنسیت هر دانشجو به نحوی که اگر مرد باشد =X2
مقدار آن یک و اگر زن باشد مقدار آن صفر است
بیانگر سن هر دانشجو =X3
میزان تحصیالت دانشجویان(مقطع کارشناسی یا =X4
کارشناسی ارشد)
بیانگر وضعیت تاهل دانشجو =X5
بیانگر خطای مدل =ɛi

سال پنجم  /شماره هجدهم /تابستان 8931

نمرح ماکیاولیسم هر دانشجو(متغیر مستقل)=X1

121

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

جدول شماره  : 1توزیع سنی
حداكثر

حداقل

53

1۱

انحراف
معیار
1.1۱

جدول شماره  :4توزیع تحصیالت

میانه

میانگین

تعداد

1۸

19.۱9

251

فراوانی

درصد

کارشناسی

15

91.۸

کارشناسی ارشد

۸۱

5۱.1

کل

251

2۱۱.۱

جدول شماره  :2توزیع دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تهران تهران تهران
تحقیقات جنوب مركز شمال
12
3۱
19
93
فراوانی
23.۸ 29.۱ 29.2
درصد 1۸.3

كرج

كل

19
29.2

251
2۱۱

جدول شماره  :5وضعیت تاهل

جدول شماره  :3توزیع جنسیت
درصد
5۱.9
91.2
2۱۱

زن
مرد
کل

فراوانی
۸۸
19
251

فراوانی

درصد

مجرد

99

12.۸

متاهل

5۸

3۸.1

کل

251

2۱۱.۱

تجزیه و تحلیل داده ها:
هدف کلی این است که ببینیم آیا مدل بر اساس داده ها به
صورت مناسب برازش داده شده است.

جدول شماره :6خالصه مدل رگرسیونی
مدل
2

ضریب
همبستگی
۱.929

ضریب تعیین
2

R

۱.2۱2

ضریب تعیین تصحیح شده انحراف استاندارد خطاهاي مدل
۸.315

۱.293

جدول شماره  :7تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
مدل
2

منبع تغییرات رگرسیونی
منبع تغییرات خطا (باقیماندهها)
جمع کل

مجموع مربعات

درجه آزادي

12۱۸.۱32
2۱121.313
2139.395

5
291
252

میانگین
مجموع مربعات
912.1۱1
19.9۱5

آماره فیشر F

سطح معنیداري

1.۱15

۱.۱۱۱

جدول شماره  :8ضرایب رگرسیون
ضرایب
ضرایب
سطح
استاندارد شده رگرسیونی آماره آزمون
استاندارد نشده رگرسیونی
مدل
معنیداري
t
بتا
برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد
۱.۱۱۱
22.۱۱9
1.53۱
۱1.5۱2
عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
۱.۱۱۱
-3.9۱۸
-۱.195
۱.2۱2
-۱.391
ماکیاولیسم
۱.9۸9
-۱.۱29
-۱.۱۱2
۱.213
-۱.۱۱1
سن
۱.۱۱1
-3.23۸
-۱.159
2.9۱5
-9.13۱
جنسیت
۱.1۱1
2.2۱1
۱.۱۸1
2.929
2.55۸
تحصیالت
۱.۱۱۸
1.199
۱.115
2.59۱
9.21۸
وضعیت تاهل
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برای بررسی رابطه بین ماکیاولیسم ،سن ،تحصیالت ،وضعیت
تاهل و جنسیت با وجود و عدم وجود تعهد حرفه ای از روش
رگرسیون الجستیک استفاده شد.

جدول شماره  :12رده بندي مشاهدات بر اساس
مشاهدات و مقادیر پیشگویی شده
پیشگویی شده
تعهد

گام سوم

رگرسیون الجستیک :مدل کلی رگرسیون الجستیک به

جدول شماره  :9آزمون آمنیبوس ضرایب مدل
گام
بلوک
مدل

آماره خی 2

درجه آزادي

سطح معنی داري

1.۸5۸
29.5۸3
29.5۸3

2
3
3

۱.۱۱9
۱.۱۱۱
۱.۱۱۱

با توجه به آماره خی دو آزمون آمنیبوس  29.5۸3با 3
درجه آزادی و سطح معنی داری  ۱.۱۱۱و مقایسه آن با ۱.۱5
مشاهده می شود حداقل برخی از ضرایب متغیرها در مدل
مناسب هستند.
جدول شماره  :11آمارههاي خالصه مدل
گام

-2 Log
likelihood

3

232.919

ضریب تعیین

ضریب تعیین

كاكس و اسنل

نگلكرک

۱.212

۱.291

با توجه به آماره ضریب تعیین کاکس و اسنل  ۱.212و
ضریب تعیین نگلکرک  ۱.291مشاهده می شود با توجه به
ضریب تعیین کاکس حدود  21درصد و با توجه به ضریب
تعیین نگلکرک مشاهده می شود حدود  29درصد از داده ها
مدل را پوشش میدهند.
جدول شماره  :11آزمون هاسمر و لمی شو
گام

آماره خی 2

درجه آزادي

سطح معنی داري

3

۸.139

۸

۱.3۱9

با توجه به آماره آزمون هاسمر و لمی شو  ۸.139با  ۸درجه
آزادی و سطح معنی داری  ۱.3۱9و مقایسه این سطح معنی
داری با  ۱.۱5مشاهده می شود داده ها با مدل سازگار است.

تعهد

Ln(p/1-p)=Intercept+b1x1+b2x2+…. +bkxk

مشاهده شده

صورت زیر است:
ندارد

درصد
پاسخهاي

ندارد

دارد

1

19

1۱.۱

22۱

95.9
۸۱.9

5
دارد
درصد کلی

صحیح

با توجه به جدول باال مشاهده می شود در مجموع  ۸۱.9درصد
از دادهها توسط مدل درست تشخیص داده شده است.
جدول شماره  :13ضرایب رگرسیونی
گام سوم

B

S.E.

Sig. Df Wald

)Exp(B

ماکیاولیسم

۱.921 ۱.۱۱۱ 2 ۱.31۸ ۱.۱31 -۱.۱۸۸

جنسیت (زن نسبت
به مرد)

3.11۱ ۱.۱22 2 1.595 ۱.913 2.2۸9

وضعیت تاهل (مجرد
نسبت به متاهل)

۱.191 ۱.۱۱۸ 2 ۱.۱۸5 ۱.539 -2.91۱

عرض از مبدا

۱9۸.۱91 ۱.۱۱۱ 2 21.533 2.۸۸۸ 1.1۸3

 -6نتایج پژوهش
آماره های توصیفی پژوهش نشان می دهد میانگین سن
افراد مورد بررسی  19.۱9سال با انحراف معیار  1.1۱سال و
میانه سنی  1۸سال می باشد .جوانترین آنها  1۱و مسنترین
آنها  53سال سن داشتند همچنین  29.2درصد از دانشجویان
مورد بررسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 23.۸ ،درصد
تهران شمال 29.۱ ،تهران مرکز 29.2 ،درصد تهران جنوب و
 1۸.3درصد از واحد علوم و تحقیقات بودهاند توزیع جنسیتی
افراد مورد بررسی به صورت  5۱.9زن و  91.2درصد مرد
بودند و همچنین  91.۸درصد از افراد مورد بررسی
تحصیالتشان کارشناسی و  5۱.1درصد از آنها تحصیالتشان
کارشناسی ارشد بوده است و  12.۸درصد از افراد مورد بررسی
مجرد و  3۸.1درصد از آنها متاهل بودهاند .با توجه به اطالعات
جدول شماره  1ضریب تعیین به دست آمده R1 = ۱/2۱2
مشاهده می شود متغیرهای مستقل (ماکیاولیسم ،سن،
تحصیالت ،وضعیت تاهل و جنسیت) تنها  %2۱/2از تغییرات
متغیر حرفه ای را تعیین می کند .در جدول شماره  ۱با توجه
به مقدار آماره  Fجدول تحلیل واریانس  F = 1/۱15با درجه
آزادی ( 291و  )5با سطح معنیداری  ۱/۱۱۱و مقایسه این
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سطح معنیداری با   = ۱/۱5مشاهده می شود فرض صفر
مبنی بر بیتأثیر بودن متغیرهای مستقل (ماکیاولیسم ،سن،
تحصیالت ،وضعیت تاهل و جنسیت) بر متغیر تعهد حرفه ای
رد می شود.
با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده از جدول
شماره  ۸مشاهده می شود عرض از مبدأ و ضریب متغیر
رگرسیونی ماکیاولیسم ،جنسیت ،و وضعیت تأهل در سطح
 ۱/۱5معنیدار می باشد ( )Sig.<۱.۱5و متغیرهای سن و
تحصیالت در سطح  5درصد معنی دار نیستند.)Sig.>۱.۱5( .
با توجه به جدول ضرایب رگرسیونی مشاهده می شود
متغیرهای ماکیاولیسم ،جنسیت و وضعیت تاهل در سطح
 ۱.۱5معنی دار است .با توجه به مقدار ضریب رگرسیونی
ماکیاولیسم  -۱.۱۸۸مشاهده می شود با افزایش نمره
ماکیاولیسم شانس تعهد حرفه ای افراد  ۱.921و کمتر می شود
و بالعکس.
ب ا توجه به مقدار ضریب رگرسیونی جنسیت 2.2۸9
مشاهده می شود شانس تعهد حرفه ای در زنان  3.11۱برابر
مردان است (در واقع زنان  1.11۱برابر بیشتر از مردان تعهد
حرفه ای دارند).
با توجه به مقدار ضریب رگرسیونی وضعیت تاهال -2.91۱
مشاهده می شود شانس تعهد حرفه ای در افراد مجرد ۱.191
برابر افراد متاهل است (در واقع مجردها  ۱.191برابار شاانس
تعهد حرفه ای بیشتری نسبت به متاهلها دارند) .با وجود ایان
افراد متاهل تعهد حرفه ای بیشتری نسبت به افراد مجرد دارند
و میزان آن حدود  9.23برابر خواهد بود.
 -7نتیجه گیري و بحث
تجزیه تحلیل صورت گرفته در این پاژوهش بیاانگر وجاود
رابطه معنادار میان شاخصه ی ماکیاولیسم جنسیت و وضاعیت
تأهل باا میازان تعهاد حرفاه ای در میاان دانشاجویان رشاته
حسابداری بود که این به معنی تأیید فرضیه های اول ،چهاارم
و پنجم بود همچنین نتایج این تحقیق وجود رابطه ی معنا دار
میان سن و سطح تحصیالت دانشجویان با میزان تعهاد حرفاه
ای در آنان را رد کرد که این نتایج ،نتایج پاروهش ویاک فیلاد
مبنی بر سطح تعهد پایین تر حسابداران جاوان در مقایساه باا
حسابداران مسن را تأیید کرد .بنای مهاد ( )2392نشاان داد
حسابرسان جوان انگیزه های ماکیاولیستی بیشتری در مقایسه
با افراد مسن تر دارند همچنین سطح گرایشات ماکیاولیستی در
حسابرسان زن کمتر از مردان است .که نتایج پاژوهش حاضار
برنتایج پژوهش پیشین منطبق بود .باا توجاه باه وجاود رابطاه
معنادار میان میزان تعهد حرفاه ای و ماکیاولیسام گارایش باه
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رفتارهای فرصت طلبانه در میان دانشجویان مجارد باه نسابت
دانشجویان متأهل لزوم بازنگری در اصول آیین رفتار حرفاه ای
ضروری به نظر می رسد و باید مطابق با نیاز روزمره حسابداران
هر چه سریعتر به روز رسانی شود .اساتید رشته حسابداری باید
موضوعات مرتبط با اخالو و تعهد حرفه ای را از طریق پایبندی
عملی به آنها گسترش داده و در میان دانشجویان ترویج دهند.
شیفر و سیمونز ( )1۱۱۸در بررسای اثار ماکیاولیسام بار فارار
مالیاتی نشان داد ماکیاولیسم با فرار مالیاتی رابطه دارد و افاراد
با تحصیالت باالتر میل بیشتری به ارتکاب اعمال فرصت طلبانه
دارد که نتایج تحقیق بر نتایج پیشاین منطباق باود اماا نتاایج
پژوهش حاضر رابطه سطح تحصیالت و گرایشات ماکیاولیساتی
را تأیید نکرد .قانون گذاران نیز باید از طریاق تصاویب قاوانین
سختگیرانه در حوزه مبارزه با مفاسد ماالی و اقتصاادی میازان
بازدارندگی قوانین را افزایش داده و از این طریق میزان ارتکاب
رفتارهای فرصت طلبانه را به نحو چشمگیری کاهش دهند .باا
توجااه بااه تعهااد حرفااه ای بیشااتر دانشااجویان زن در مقاباال
دانشجویان مرد لزوم انجام یک تحقیق جامع در حاوزه جامعاه
شناختی و روان شناختی جهت ریشه یاابی دالیال اصالی ایان
موضوع امری حیاتی به نظر می رسد .با توجه به نتایج حاصل از
تحقیق پیشنهاد می شود ،رابطه تعهد حرفه ای وماکیاولیسم در
میان دانشاجویان رشاته حساابداری مشاغول باه تحصایل در
دانشگاههای آزاد و سراسری به صورت مقایسه ای صورت گیرد
تا بساتر مناسابی جهات توساعه بیشاتر موضاوع بارای انجاام
مطالعات آتی فراهم شود .همچنین پیشنهاد مای شاود میازان
تعهد ح رفه ای دانشجویان شالل در سازمان امور مالیاتی کشور
به عنوان یک مطالعة موردی صورت پذیرد و میزان تعهد حرفه
ای آنان در سطوح مختلف به عنوان کماک ممیاز ،ممیاز ،سار
ممیز و ممیز کل به صورت جداگانه بررسی شود .باا توجاه باه
نقش آموزش گنجاندن درسی با موضوع آیین رفتاار حرفاه ای
در حسابداری به عنوان یک واحاد درسای در برناماه آموزشای
دانشجویان رشته حسابداری میزان پایبندی به اخاالو و تعهاد
حرفه ای را در آنان تقویت می کند.
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