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ها با های اخلاقی شرکترابطۀ هوش هیجانی، فضاهای اخلاقی و ارزش

 حسابرسان قضاوت اخلاقی

 
 *طاهره  مباشر، دکتر مهرداد صالحی

 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد نورآبادممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآبادممسنی، ایران

 (7/8/79، تاریخ پذیرش:5/6/79تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

ست. اشاخص ه  ح فه ي هاشژگیاز وجامعه ل قبادر مسئولیت پذذرش   
متشکل ر دارد، کاو س  آن حساب سی با اري و که ح فه حسابداي جامعه
ن، کنارکان، هندگاردعتبا، التاران، دوگرس ماشهران، کاصاحباز 
ي هايجهت تصمیم گی در ست که اشخاصی اساش  ن و ف ماشارکا
کنند. ء میتکااي اح فهاران و حساب سان حسابدر به نتاشج کاد خوگاهانه آ

ت ماالزاي، اصالحیت ح فهو قبت اب  م وه باشد عالن حساب سابنذذاب اش  
عاشت رسیدگی م رهنگارا در 1ايح فهر فتارشی  رج در آخالقی مندا

ع لیل نودبه و ها ت ش  ح فهمنضبطاري از (. ح فه حسابد1نماشند)
 اوم تدو ست ردار اباالشی ب خود عتمار و اعتباکند از امیئه اارخدماتی که 

 

 

 

 

 

 

 

خالقی ري و افتاربط ابه ضوي ح فذذذذه عضاي ابه پاشبندآن وابسذذذذته 
(. بدون رفتار اخلاقی اسذتوار و قذوي، جاشگذاه ح فذه حسذابداري 2است)

(. قضاوت اخلاقی شک پ وسذه فکذ ي اسذت و ت ذت 3گ دد)متزلزل می
هاي ف دي و اثذ ات بی ونذی قذ ار دارد. مانند ارز  تاثی  عوامل بسیاري

در  (.4کنذد)هاي ف دي نقش م کزي در قضاوت اخلاقی بازي مذیارز 
هاي مذالی کذه در اي مانند حساب سی صذورتف اشندهاي قضاوت ح فه

انتهاي آن حساب س باشد قضاوت مبتنی ب  شواهد نماشد، عوامل ف دي و 
(. حساب سان، درباره استفاده ص یح 5)سازمانی داراي اهمیت بسیار است

 و 3اي حسابداريذذاز استاندارده2هاي مالیکنندگان گزار و مناسب تهیه

 

 

 چکیده
 متقلبانه هايداشت. فعالیت اي بستگی خواهداخلاق ح فه عاشت آشی ر به عمومی اعتماد جلب در آن تواناشی و حساب سی ح فه تکاملزمینه: 

هدف پژوهش حاض ، ب رسی رابطه هو  هیجانی، فضاهاي اخلاقی و  .باشدآموز  می و کار فضاي حاکم در هاي اخلاقیارز  ضعف بیانگ 
 ها با قضاوت اخلاقی حساب سان است.هاي اخلاقی ش کتارز 

از نوع همبستگی است. جامعه آماري پژوهش حساب سان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی اش ان در  پژوهش حاض ، توصیفیروش: 
بندي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نف  به رو  طبقه 145باشد که از میان آنها ها میمؤسسات حساب سی ته ان و ساش  شه ستان

و از ط شق آزمون  12SPSSافزار آماري آوري با استفاده از ن مست. داده ها پس از جمعابزار مورد استفاده در اش  پژوهش پ سشنامه بوده ا
 اسمی نوف و رو  رگ سیون چندگانه تجزشه و ت لیل شدند. -کولموگ وف

اخلاقی  اي، ابزاري و مستقل با قضاوتهاي اخلاقی و فضاهاي اخلاقی ح فهنتاشج ب رسی نشان داد که بی  هو  هیجانی، ارز ها: یافته
 حساب سان ارتباط معناداري وجود دارد. 

که ها با قضاوت اخلاقی حساب سان و به سبب آنهاي اخلاقی ش کتبا توجه به رابطه هو  هیجانی، فضاهاي اخلاقی و ارز گیری: نتیجه
اي جامعه مستلزم اشفاي نقش ح فهگی ي هاي آگاهانه اف اد اث گرار است، حسابداران رسمی عضو اي حساب سی ب  تصمیمهاي ح فهقضاوت

  خود به عنوان نماشندگان اخلاقی جامعه خواهند بود.

 

 ها، فضاهاي اخلاقی، قضاوت اخلاقی حساب سان، هو  هیجانیهاي اخلاقی ش کتارز کلید واژگان: 

 

 
 

 
 

    mehrdad.salehi.iau@gmail.comنوشسندۀ مسئول: نشانی الکت ونیکی: 
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اي بهذ ه در مورد چگونگی انجام کار حساب سی باشذد از قضذاوت ح فذه
اي حساب سذان در شذفاف سذازي اخلاقی و ح فهبب ند؛ بناب اش  قضاوت 

ز عناصذ  اصذلی حساب سذی اسذت. اطلاعات و اعتمادبخشی به عمذوم ا
اگ چذذه در مطالعذذات پیشذذی ، پژوهشذذگ ان عوامذذل متعذذدد اث گذذرار بذذ  

اند، اما در را شناساشی ک ده4ها و قضاوت اخلاقی حساب سانگی يتصمیم
اي از عوامذل فذ دي، و مطالعه حاض  هو  هیجانی به عنذوان نماشنذده

ن نماشنذدگان ها و فضذاهاي اخلذاقی بذه عنذواهاي اخلاقی ش کتارز 
 عوامل سازمانی مورد ب رسی ق ار گ فته است.

-شک عامل ف دي است کذه بذ  عملکذ د فذ د اثذ  مذی5هو  هیجانی

هذذا و هذذا، قابلیذذتاي از توانذذاشیهذذو  هیجذذانی مجموعذذه (.6گذذرارد)
هاشی است که ف د را ب اي سازگاري مذؤث  بذا م ذیط و نیذل بذه مهارت

انجم  حسابداران رسمی ام شکذا و (. 7کند)موفقیت در زندگی تجهیز می
هذاي هذو  هیجذانی مؤسسه حسابداران مدش شت، حیاتی بذودن مهارت
(. بنذاب اش  از 8کننذد)ب اي موفقیت در ح فه حسابداري را تصذدشق مذی
هذاي اخلذاقی روبذ و حساب سان که در انجام کار روزانه خذود بذا چالش

ه سذوي گذ فت  که هو  هیجانیشذان آنهذا را بذ رودمیهستند، انتظار 
رعاشذت اخلذاق و هاي اخلاقی مناسب هداشت کنذد. تصمیمات و قضاوت

هاشی است که در بیشذت  شکی از مهمت ش  پدشده6هاي اخلاقیحفظ ارز 
گی د. اخلاق شعنی رعاشت اصذول معنذوي و ها مورد توجه ق ار میسازمان
کذه هاشی که ب  رفتار شخص شا گ وه حذاکم اسذت، مبنذی بذ  اش ارز 

رفتذذار اخلذاقی انعکذذاس  (.9رسذت چیسذت و نادرسذذت کذدام اسذت )د
باشذد. اي از باورها و تماشلذات میها شامل دامنههاي ف د و ارز ارز 
هذاي کنند، ارز هاشی که وظاشف و تعهدات اخلاقی را ت میل میارز 

خالقی ش کت شامل ي اها(. ارز 11شذذذذوند)اخلذذذذاقی نامیذذذذده می
اد درون ف ن امیاك مشت ي شههاو روها رامعیدات، عتقااي از امجموعه
که د دارد جوومانی زخالقی ب ت  ش کت ي اهاارز ست. ن امازشک سا

ان توسط مدش ق خالابه ط م بوي شندهااف و معتقدند سیاستها ن کنارکا
اي (. رعاشذذت اخلذذاق ح فذذذه11د)میشول نبان دمازسان کنارساش  کاو 

بخشی کار حساب سذان مذی موجب ارتقاي استقلال، افزاشش کاراشی و اث 
هاي اخلذاقی و دهنده ارز شک سازمان، نشان7فضاي اخلاقی (.12گ دد)

انتظارات رفتاري و بیانگ  تأثی  اخلذاق بذ  تصذمیمات اعضذاي سذازمان 
(. فضاي سازمانی تذأثی ي قذوي بذ  رفتارهذاي کارکنذان دارد. 13است)

ی بذ  خذود، سازمان به جاي انتظار بالا از کارکنذان بذ اي نظذارت اخلذاق
ت ش  (. شکی از راشج14مسئول و پاسخگوي فضاي اخلاقی سازمان است)

فضذاي کنذد: گونه مجذزا از فضذاهاي اخلذاقی را بیذان میها پنجدشدگاه
)اف اد از 9اي)آن چیزي که ب اي همه بهت ش  باشد(؛ فضاي ح فه8م اقبت

اف اد خود )11اي پی وي کنند(؛ فضاي قوانی قوانی  و استانداردهاي ح فه
)افذ اد 11را با قوانی  و خط مشی سازمان مطابقت دهند(؛ فضاي ابذزاري

)ه  شخص 12بیش از ه  چیز از منافع خود حفاظت کنند(؛ فضاي مستقل
دهذد و از عقاشذد اخلذاقی و در ش کت خود  خوب و بذد را تشذخیص 

 (15شخصی خود پی وي نماشد()

دهنذد کذه ن میهاي صورت گ فته توسط ب خی م ققذان نشذاپژوهش
اي حساب س تاثی گرار و رعاشت آشی  هاي اخلاقی ب  قضاوت ح فهارز 

(. از نظذ  16دار اسذت)اي ب  عملک د حساب سان مثبت و معنارفتار ح فه
اي مصوب جامعذه حسذابداران ب خی صاحبنظ ان رابطه آشی  رفتار ح فه

اش ان  رسمی و م یط اخلاقی ش کت با قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی
(. در پژوهش دشگ ي رابطه هذو  عذاطفی بذا 17مثبت و معنادار است)

(. از نظذ  ب خذی 18اخلاق کاري، مثبت و معنذادار گذزار  شذده اسذت)
صاحبنظ ان بی  هو  هیجانی و عملک د حساب سذان رابطذه معنذاداري 

هاشی کذه (. م ققی  دشگ ي درشافتند حساب سذان سذازمان19وجود دارد)
هاي اخلذاقی هاي اخلاقی هسذتند قضذاوتت ي از ارز داراي سطح بالا

(. همچنی  ب خی م ققان درشافتند که فضذاي 21بهت ي خواهند داشت)
(. ب خذی 21اخلاقی سازمانی تاثی  معناداري ب  رفتار اخلاقی کارکنان دارد)

صاحبنظ ان درشافتند هو  هیجانی رابطه معناداري با قضذاوت اخلذاقی 
ها نشذان داد کذه مذدش ان موفذق دشگ ي شافته (. در پژوهش22،23دارد)
مدار هستند و رابطه معناداري بی  موفقیت و رفتذار اخلذاقی وجذود اخلاق
(. بناب اش  با توجه به اشنکه حسابداران و حساب سان باشذد اصذول 24دارد)

پرش فته شده اخلاقی را تصدشق و اعمال کنند تذا در اشذ  راسذتا بتواننذد 
نماشنذذد و همانگونذذه کذذه حسذذاب س در ف اشنذذد اعتمذذاد عمذذوم را جلذذب 

ط فانذه عمذل ط ف باشد، در ارائه گزار  نیز باشد بیها باشد بیرسیدگی
کنذذد و بذذه منظذذور پذذرش   خذذدمات حساب سذذی کذذه لازمذذه اتکذذاي 

اي حساب سان اسذت، حسذاب س کنندگان به اظهارنظ هاي ح فهاستفاده
جهذذت ارائذذه صذذ یح باشذذد از تذذوان، اختیذذار و صذذلاحیت اخلذذاقی لذذازم 

هاشش ب خوردار باشد، اش  پژوهش در صدد شافت  پاسذخی مناسذب شافته
ب اي اش  پ سش اسذت کذه آشذا هذو  هیجذانی، فضذاهاي اخلذاقی و 

 هاي اخلاقی ش کت ها با قضاوت اخلاقی حساب سان ارتباط دارد ارز 
 

 روش
ها آوري دادهرو  پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. رو  جمع

باشذد. جامعذه هاي مقطعی و از نظ  هدف، کذارب دي میز نوع پژوهشا
در سذال 13آماري شامل تمام حساب سان شاغل در مؤسسذات حساب سذی

 941تعداد آنها 14، که طبق گزار  ساشت جامعه حسابداران رسمی1396
ها نفذ  در سذاش  شه سذتان 135نفذ  در تهذ ان و  815باشد که نف  می

افذزار ند. بذ اي م اسذبه حجذم نمونذه از ن ممشغول بذه فعالیذت هسذت

Gpower  استفاده شد. با توجه بذه رو  آمذاري ت لیذل  3.1.7نسخه
، سذطح 91/1همبستگی و رگ سیون، بذا در نظذ  گذ فت  تذوان آزمذون 

بی ، حجم متغی  پیش 9و تعداد  15/1، اندازه اث  متوسط 15/1معناداري 
بنذدي گی ي از رو  طبقهنف  م اسبه گ دشذد. بذ اي نمونذه 145نمونه 

 124توزشع حساب سان در جامعذه، تعذداد  استفاده شد که ب  اساس ن وه
حسذاب س از سذذاش   21حسذاب س از مؤسسذات حساب سذی در تهذ ان و 

ها بذذه تصذذادف انتخذذاب گ دشذذد. وشژگذذی مؤسسذذات در شه سذذتان
نمونذه مذورد مطالعذه، زن و  %8/33دهذد کذه شناختی نشان میجمعیت

داراي سذابقه کذار  %5/14سخ دهندگان م د بودنذد. همچنذی  پا 2/66%
اي شذک تذا سذه ر ح فهداراي سابقه کا %31اي کمت  از شک سال، ح فه
داراي  %5/14اي سه تذا پذنج سذال، داراي سابقه کار ح فه %6/7سال، 
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اي ده تذا داراي سابقه کار ح فه %11اي پنج تا ده سال، سابقه کار ح فه
اي بیشذت  از بیسذت سذال داراي سابقه کار ح فذه %4/21بیست سال و 

هستند. آخ ش  مدرك ت صیلی اف اد منتخذب در نمونذه بذه سذه گذ وه 
داراي  %1/44داراي مدرك کارشناسی،  %1/51تقسیم بندي شده است. 
 داراي مدرك دکت ي هستند. %8/4مدرك کارشناسی ارشد و 
 16پ سشذنامه  نوع پ سشنامه اسذتفاده شذد: 4ب اي سنجش متغی ها از 
(، 26هاي اخلاقی )سوالی ارز  5(، پ سشنامه 25سوالی هو  هیجانی )

سذوالی  15( و پ سشذنامه 27سذوالی فضذاهاي اخلذاقی ) 26پ سشنامه 
ها طبذق مقیذاس هفذت ساخته قضاوت اخلاقی. تمامی پ سشنامهم قق
سذازي، اي لیکذ ت نمذ ه گذراري شذدند. پذس از ت جمذه و بومیگزشنه

ا در اختیذار اسذاتید دانشذگاهی و افذ اد صذاحب نظذ  داراي هپ سشنامه
شد و رواشی ظاه ي تأشید و اطمینذان تخصص در حوزه م بوطه ق ار داده

دهی مدل و آزمون  هاي پ سشنامه قدرت توضیححاصل گ دشد که سوال
باشند. همچنی  ب اي اطمینان بیشت  رواشذی همگذ ا ها را دارا میف ضیه

ها، بارهاي عاملی حاصذل از ت لیذل عذاملی پ سشنامهب اي تمامی ابعاد 
و ب اي م اسبه پاشذاشی، ضذ شب آلفذاي ک ونبذا   5/1تأشیدي بزرگت  از 
هاي به دست آمد و بنذاب اش  پ سشذنامه 7/1ها بیشت  از تمام پ سشنامه

پژوهش از رواشی و پاشاشی لازم ب خوردارند. داده ها با استفاده از ن م افزار 

21SPSS د تجزشه و ت لیل ق ار گ فت. در بخش آمار توصذیفی از مور
هاي میانگی ، ان  اف معیار و ض شب همبستگی و در بخش آمار شاخص

ها، از ت لیل رگ سیون چندگانذه اسذتفاده استنباطی، ب اي آزمون ف ضیه
 شد.
 

 

 

 یافته ها
اطلاعات توصیفی و ضذ اشب همبسذتگی خطذی م بذوط بذه متغی هذاي 

(، EIاسذذت. همچنذذی  هذذو  هیجذذانی ) آمذذده 1پذذژوهش در جذذدول 
بُعد فضذاهاي اخلذاقی سذازمانی شذامل:  5(، CEVهاي اخلاقی )ارز 
(، RU(، فضذاي قذوانی  )C(، فضذاي م اقبذت )PRاي )ح فذه فضاي

( به عنوان متغی هذاي مسذتقل، IE(، فضاي مستقل )ILفضاي ابزاري )
( و Gه، جنسیت )( به عنوان متغی  وابستEJقضاوت اخلاقی حساب سان )

( به عنوان متغی هاي کنتذ ل در نظذ  گ فتذه WEاي )سابقه کار ح فه
دهذد کذه ب اي قضذاوت اخلذاقی نشذان می 25/4شدند. مقدار میانگی  

حساب سان، اقدامات انجام شده در سنارشو را غی اخلاقی پنداشتند. مقادش  
 هذايبه ت تیذب بذ اي هذو  هیجذانی و ارز  52/4و  45/5میانگی  

دهد که حساب سان به طور منطقی در مدش شت اخلاقی سازمانی نشان می
ک دن احساسات خود و دشگ ان خوب عمل ک دند و همچنذی  درشافتنذد 

گ ا را دارا هاي آنها سطح رضاشت بخشذی از ف هنذا اخلذاقکه سازمان
هستند. بالات ش  نم ه میانگی  در بی  پنج نوع فضاي اخلاقی م بذوط بذه 

دهذد حساب سذان باشد که نشان میمی 81/5اي با میانگی  فضاي ح فه
ب  اش  باور بودند که اش  نوع از فضاي اخلذاقی در سذازمان آنهذا بسذیار 
رضاشت بخش است. ض اشب همبستگی خطذی بذی  متغی هذاي هذو  

هاي اخلاقی داراي ارتباط مسذتقیم و معنذادار در سذطح هیجانی و ارز 
ند. ارتباط خطی بی  فضاهاي ابزاري و شک درصد با قضاوت اخلاقی هست

مستقل با قضاوت اخلذاقی، معکذوس و معنذادار در سذطح شذک درصذد 
 5اي داراي رابطه معکوس و معنادار در سذطح باشد. سابقه کار ح فهمی

باشد. ساش  متغی ها فاقذد رابطذه معنذادار بذا درصد با قضاوت اخلاقی می
 .ت اخلاقی هستندقضاو

 فی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: آمار توصی8جدول 

 
 

هاي رگ سیونی نماشش بهت ي از روابط بی  با توجه به اشنکه مدل
هاي ت قیق از چهار مدل کنند ب اي آزمون ف ضیهمتغی ها اراشه می

ها، رگ سیون خطی چندگانه استفاده شد. قبل از اراشه نتاشج اش  مدل

-ب اي ه  چهار مدل توسط رو  کولموگ وف آزمون ن مالیتی خطاها
قابل مشاهده  2اسمی نوف انجام شد که نتاشج آن در ستون آخ  جدول 

است. سطح معناداري آزمون ن مالیتی ب اي ه  چهار مدل بزرگت  از 

 ردیف
نماد 

 متغیر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 ضریب همبستگی

8 2 3 4 5 6 7 1 1 80 
1 EJ 25/4 84/1 1          

2 EI 45/5 81/1 **31/1 1         

3 CEV 52/4 87/1 **37/1 **32/1 1        

4 PR 81/5 91/1 15/1- **47/1 **32/1 1       

5 C 77/4 53/1 12/1- **36/1 18/1 *21/1 1      

6 RU 57/4 22/1 14/1 *21/1 15/1 16/1 **67/1 1     

7 IL 37/3 85/1 **41/1- **39/1 **34/1- **27/1- 16/1- 16/1- 1    

8 IE 94/3 37/1 **47/1- **42/1 **43/1- **22/1- 17/1- 18/1- **39/1 1   

9 G - - 13/1- 19/1- 18/1- 11/1 14/1- 18/1- 11/1 14/1- 1  

11 WE - - *18/1- 11/1- 16/1- 13/1 11/1 11/1 **29/1 **24/1 **49/1- 1 
 11/1  : معناداري درسطح**   15/1 : معناداري درسطح*



  حسابرسان ها با قضاوت اخلاقیهای اخلاقی شرکترابطۀ هوش هیجانی، فضاهای اخلاقی و ارزش الحی و طاهره مباشر:دکتر مهرداد ص
 

 888 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

س
ل 

ا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
2 ،

99
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

باشد و بناب اش  ف ض ن مالیتی خطاها مورد می 15/1سطح معناداري 
هاي پژوهش به ش ح ذشل هگی د. همچنی  آزمون ف ضیتاشید ق ار می

 می باشد:

هاي بی  هو  هیجانی، فضاهاي اخلاقی و ارز  فرضیه اصلی:

ها با قضاوت اخلاقی حساب سان رابطه معناداري وجود اخلاقی ش کت
 15/1)سطح معناداري ب اي ه  چهار مدل کمت  از سطح معناداري  دارد.
بی  و متغی  پیش هايباشد و بناب اش  مدل رگ سیون خطی بی  متغی می

 وابسته در سطح پنج درصد معنادار است.(
ي زش  در نتاشج حاصل از ب از  ف ضیه اصلی از مدل صف  با معادله

 باشد.قابل مشاهده می 2جدول 

 
هاي اخلاقی به دلیل ض شب بتاي مثبت و معنادار هو  هیجانی و ارز 

به دلیل ض شب اي، ابزاري و مستقل داراي تاثی  مثبت، فضاهاي ح فه

بتاي منفی و معنادار داراي تاثی  منفی و فضاهاي م اقبت، قوانی  و 
اي فاقد تاثی  همچنی  متغی هاي کنت ل جنسیت و سابقه کار ح فه

 معنادار ب  قضاوت اخلاقی حساب سان هستند.

حساب سان سازمانهاشی که داراي سطح بالات ي از  فرضیه فرعی یک:

 اوت اخلاقی بالات ي ب خوردارند.هو  هیجانی هستند از قض
زش  در  نتاشج حاصل از ب از  ف ضیه ف عی شک از مدل شک با معادله

 قابل مشاهده است. 2جدول 

 
هو  هیجانی به دلیل ض شب بتاي مثبت و معنادار داراي تاثی  مثبت 

گی د. متغی هاي کنت ل است و ف ضیه ف عی شک مورد تاشید ق ار می
اي داراي تاثی  معنادار ب  قضاوت اخلاقی ر ح فهجنسیت و سابقه کا
 حساب سان هستند.

 های تحقیقمدل نتایج تحلیل رگرسیون: 2 جدول

 بینمتغیرهای پیش مدل
ضریب رگرسیونی 

 غیراستاندارد
 آماره تی بتا

داری سطح معنی

 ضریب
 آماره فیشر ضریب تعیین

سطح 

داری معنی

 مدل

سطح 

داری معنی

 آزمون نرمالیتی

 دل صف م

 متغی هاي مستقل

41/1 19/11 111/1 993/1 

EI 21/1 21/1 29/2 124/1 

CEV 55/1 19/1 41/2 117/1 

PR 11/1- 32/1- 11/4- 111/1 
C 15/1- 13/1- 33/1- 184/1 
RU 21/1 18/1 89/1 377/1 
IL 47/1- 22/1- 79/2- 116/1 
IE 61/1- 26/1- 22/3- 112/1 

 متغی هاي کنت ل
G 13/4- 15/1- 91/1- 158/1 
WE 73/1- 11/1- 25/1- 214/1 

 مدل شک

 متغی  مستقل

17/1 32/9 111/1 643/1 
EI 27/1 27/1 53/3 111/1 

 متغی هاي کنت ل

G 56/6- 25/1- 76/2- 117/1 
WE 18/2- 31/1- 33/3- 111/1 

 مدل دو

 متغی  مستقل

18/1 53/11 111/1 838/1 
CEV 91/1 31/1 97/3 111/1 

 متغی هاي کنت ل

G 76/5- 22/1- 42/2- 117/1 
WE 65/1- 24/1- 62/2- 111/1 

 مدل سه

 متغی هاي مستقل

35/1 73/11 111/1 516/1 

PR 75/1- 22/1- 94/2- 114/1 
C 16/1- 15/1- 56/1- 577/1 
RU 13/1 15/1 53/1 596/1 
IL 61/1- 29/1- 63/3- 111/1 

IE 88/1- 38/1- 11/5- 111/1 

 متغی هاي کنت ل
G 13/5- 19/1- 39/2- 118/1 

WE 75/1- 11/1- 26/1- 211/1 

 

از هاشی که داراي سطح بالات ي حساب سان سازمان فرضیه فرعی دو:

 ارز  هاي اخلاقی هستند از قضاوت اخلاقی بالات ي ب خوردارند.

زش  در  نتاشج حاصل از ب از  ف ضیه ف عی دو از مدل دو با معادله
 قابل مشاهده است. 2جدول 
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هاي اخلاقی به دلیل ض شب بتاي مثبت و معنادار داراي تاثی  مثبت ارز 
گی د. متغی هاي کنت ل  عی دو مورد تاشید ق ار میهستند و ف ضیه ف

اي داراي تاثی  معنادار ب  قضاوت اخلاقی جنسیت و سابقه کار ح فه
 حساب سان هستند.

انواع فضاهاي اخلاقی ب  قضاوت اخلاقی  فرضیه فرعی سه:

 حساب سان تاثی  دارند.
در  زش  نتاشج حاصل از ب از  ف ضیه ف عی سه از مدل سه با معادله

 آمده است. 2جدول 

 
دار اي، ابزاري و مستقل به دلیل ض شب بتاي منفی و معنافضاهاي ح فه

داراي تاثی  منفی و فضاهاي م اقبت و قوانی  فاقد تاثی  معنادار ب  
قضاوت اخلاقی حساب سان هستند. همچنی  در میان متغی هاي کنت ل، 

اي فاقد تاثی  معنادار ب  دار و سابقه کار ح فهجنسیت داراي تاثی  معنی
 قضاوت اخلاقی حساب سان هستند.

 

 بحث
( پذژوهش نشذان 1هاي )مدل صف  و مدلنتاشج حاصل از آزمون ف ضیه

دار بذذ  قضذاوت اخلذذاقی داد کذه هذو  هیجذذانی تذاثی  مثبذذت و معنذی
حساب سان دارد؛ ه  چه هو  هیجانی حساب سان سازمان بیشت  باشذد، 

شذناخت بهتذ ي از  ب خوردار خواهند بود زشذ ا از قضاوت اخلاقی بالات ي
پرش ي، م یط داشته و توانذاشی بیشذت ي در حذل تعارضذات، مسذئولیت

گی ي و قضاوت دارند. حساب سان با هو  هیجذانی بالذا خذود را تصمیم
ت  در دهند و بسیار اخلذاقیهاي جدشد نشان میمند به تج بهآگاه و علاقه

کنند و اشذ  باعذم مطلوبیذت عمل می تهیه گزارشات مالی و حساب سی
ها با نتاشج اي در ام  قضاوت حساب سان خواهد شد. اش  شافتهاخلاق ح فه
(. همچنی  نتاشج حاصل 23،22،19،18هاي پیشی  مطابقت دارد)پژوهش

( پذذژوهش نشذان داد کذذه 2هاي )مذذدل صذف  و مذدلاز آزمذون ف ضذیه
داري ب  قضذاوت اخلذاقی هاي اخلاقی سازمانی تاثی  مثبت و معنیارز 

هاشی کذه داراي سذطح بالذات ي از حساب سان دارد؛ حساب سان سذازمان
ت  ت  و آگاهانذههاي اخلاقی هستند، متعهدت  و در قضاوت، اخلذاقیارز 

-نماشند که اش  موجب مزشت رقابتی حساب سان و سذازمان مذیرفتار می

بیشذت  و رشسذک شود و در نتیجه گزارشات مالی حساب س داراي اعتبار 
گراري کمت  خواهد گراران با مطالعه گزارشات مالی جهت س ماشهس ماشه

(. 24،21،16هاي پیشی  همسو اسذت )ها با نتاشج پژوهششد. اش  شافته
( پژوهش 3هاي )مدل صف  و مدلدر پاشان نتاشج حاصل از آزمون ف ضیه

، فضذاهاي هانشان داد که از پنج نوع فضاي اخلذاقی حذاکم در سذازمان
دار بذ  قضذاوت اي، ابزاري و مستقل تذاثی  منفذی و معنذیاخلاقی ح فه

اخلاقی حساب سان دارد؛ بناب اش  ه  چه اش  فضاهاي درشافتی از سازمان 
ت  اسذت و دو نذوع بیشذت  باشذد، سذطح قضذاوت اخلذاقی اعضذا پذاشی 

  روي داري بمانده از فضاهاي اخلاقی )م اقبت و قوانی ( تاثی  معنیباقی
قضاوت اخلاقی ندارند. اعمال فشار و قذوانی  سذخت گی انذه در فضذاي 

شود. در اي باعم تاثی  منفی ب  روي قضاوت اخلاقی حساب سان میح فه

 طلبیمنفعذت و از سود بیش اخلاقیات، به فضاي ابزاري، ه چه سازمان

در  شذده سذازمانی درك حماشذت و کنذد فضذاي ابذزاري کذاهش توجه
حساب س از ه  نذوع فذاکتوري بذ اي بهبذود  و شابداشش میافز کارکنان

کنذد کذه منجذ  بذه منافع سازمان، صذ فنظ  از عواقذب آن اسذتفاده می
هاي بهتذ ي ارائذه خواهذد شذد و در فضذاي موفقیت سازمان و قضاوت

مستقل ه  چه حساب س اخلاق گ اتذ  باشذد، کمتذ  از عقاشذد اخلذاقی و 
هاي بذ  آن دارد کذه از شذاخصنماشذد و سذعی شخصی خود پی وي می

اخلاقی همه اف اد تیم حساب سی در گزار  حساب سذی اسذتفاده شذود و 
شک فضاي سازمانی قوي که ضوابط و معیارهاي اخلاقی بالات  و بهتذ ي 

دهد که هنجارهاي سازمانی در آن به خوبی شناخته شده دارد، نشان می
ان وجود دارد. اشذ  مندي ب اي کلیه کارکنان در آن سازماست و رضاشت

هاي (. شافتذه21،17هاي پیشذی  سذازگار اسذت)ها با نتاشج پژوهششافته
هذاي اخلذاقی و فضذاهاي پژوهش نشان داد که هو  هیجذانی، ارز 

رو  هاي اخلاقی حساب سان دارد. از اش اخلاقی رابطه معناداري با قضاوت
ب سی اصذول هاي ناظ  و حاکم ب  ح فه حساشود در سازمانپیشنهاد می

اخلاقی را با توجه به مسائل و ت ولات اقتصادي و اجتمذاعی روز جامعذه 
نهادشنه سازي کنند که رعاشت اصول اخلاقی به قطع شقی  در گزارشذات 

هاي علمی ش اشطی وجود در پژوهشمالی سودمند، تاثی گرار خواهد بود. 
ش حاضذ  تواند نتاشج پژوهش را ت ت تاثی  ق ار دهد، پذژوهدارد که می

آوري اطلاعذات داراي هاي آن در جمذعنیز با توجه به موضوع و آزمودنی
هاشی بوده است. پ اکندگی حساب سان و مسذتق  نبذودن دائذم م دودشت

هاي کاري که پژوهشگ  بذا صذ ف زمذان زشذادي مواجذه آنها در م یط
دهندگان در کذه هذ  شذک از پاسذخ15هاي اخلاقیاست. همچنی  چالش

اي توانذد بذه گونذهن مواجه هستند نیز در ش اشط واقعی مذیکارشان با آ
 متفاوت عمل نماشد.

 

 گیرینتیجه
اش  پژوهش در راستاي نشان دادن اث  هو  هیجانی، فضاهاي اخلذاقی 

ها ب  قضاوت اخلاقی حساب سان اسذت و بذه هاي اخلاقی ش کتو ارز 
آگاهانه گی ي هاي اي حساب سی ب  تصمیمهاي ح فهسبب آنکه قضاوت

اف اد اث گرار است، حسابداران رسمی عضو جامعه مستلزم اشفذاي نقذش 
اي خود به عنوان نماشندگان اخلاقی جامعه خواهند بذود. همچنذی  ح فه

حساب سان با هو  هیجانی بالا، در تهیه گزارشذات مذالی و حساب سذی 
هذاي کنند و استانداردهاي اخلاقی را بذه شذکل ارز ت  عمل میاخلاقی

پرش ند که اش  امذ  باعذم موفقیذت سذازمانی و خلاقی شک سازمان میا
هاي حساب سان خواهد شد. بناب اش  اي در قضاوتمطلوبیت اخلاق ح فه

اعتقاد ما در پژوهش اش  اسذت کذه فضذاي اخلذاقی سذازمان باشذد بذه 
هاي ح فذه اي حساب سذی توجذه بیشذت ي م تواي اخلاقی در قضذاوت

 داشته باشد.
 
 
 



  حسابرسان ها با قضاوت اخلاقیهای اخلاقی شرکترابطۀ هوش هیجانی، فضاهای اخلاقی و ارزش الحی و طاهره مباشر:دکتر مهرداد ص
 

 883 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

س
ل 

ا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
2 ،

99
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 های اخلاقیملاحظه
داري در اش  پژوهش با مع فی منابع مورد استفاده، اصل اخلذاقی امانذت

علمی رعاشت و حق معنوي مذؤلفی  آثذار م تذ م شذم ده شذده اسذت. 
همچنی  به جهت رعاشت اصل رازداري از اطلاعات حساب سان تنهذا بذه 

 صورت آماري و بدون ذک  نام استفاده گ دشده است.
 

 سپاسگزاری
اشذ  مقالذه از حساب سذانی کذه در تکمیذل پ سشذنامه اشذ   نوشسندگان

 پژوهش ش کت نمودند، کمال امتنان و تشک  را دارند.
 

 هنام واژه
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