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 حسابرسان ت و قضاوت اخلاقیيت حرفه ای، جنسيهو ينرابطه ب
 

 2یزهرا پور زمان دکتر، *2جهانشاد  تایآز دکتر، 1یصالح آباد یعقوبیرسول 

 ی حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراندانشجوی دکتر .1

 تهران، ایران گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، .2
 (50/50/99، تاریخ پذیرش: 50/50/99تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

باعث ایجاد نگرش راهبردی و مسئولیت پذیری سازمان 1اخلاق حرفه ای
در قبال حقوق همه عناصر محیطی اعم از داخلی و خارجی می شود که 

بزرگتتری  شکستت (. 1نقش مؤثری در موفقیتت یینت س ستازمان دارد  
ریشه در چشم پوشی بر تخلفات حساب اری دارد و ای   های دنیاشرکت 

چشم  پوشی در نهایت به دلیل افول اخلاق در حرفه و فرامتوش کتردن 
(. از ینجا که حساب اری عرصه ای است کته 2است  2ارزش های اخلاقی

به ش ت بر اعتمتاد و انجتام مستئولیت هتای اعتبتاری استتوار استت و 
معه تأثیر گذار است، قضاوت ینها در مورد اخلاقی عملکرد ینها بر رفاس جا

بودن یا غیراخلاقی بودن کارها، بتر کمیتت و کیفیتت کتار و در نتیجته 
  (.3  موفقیت سازمانی ینها تأثیر قابل توجهی خواه  گذاشت

فریین ی است که فرد نتیجه اخلاقی ه ف را شناستایی  3قضاوت اخلاقی
د ای  کته چته عملتی از لحتا  می کن  و عبارت است از قضاوت درمور

 . (4  وج ان اخلاقی بیشتری  توجیه پذیری را دارد
 
 

 
 تتاثیر متی قضاوت اخلاقی پیچی گی زیادی دارد و عوامل زیتادی بترین

بیشتتری   یکی از مهمتری  عواملی است کهاز  4گذارن . موضوع جنسیت
توجه را در پژوهش های مربوط به ای  حوزس به خود جلب کتردس استت. 

به شواه  کاملا متفاوتی را در ای  خصوص دستت  پژوهش های مختلف
 یافته ان .

 7، 6، 5  استت 5از دیگر عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی، هویت حرفه ای
 رش ها، تتهویت حرفه ای به عنوان درک فرد از حرفه مبتنی بر نگ(. 8و 

. ای  (8عقای ، احساسات، ارزش ها، انگیزس ها و تجارب تعریف می شود  
نظریته (. 9هویت بر اساس نظریه هویت اجتمتاعی ستاخته متی شتود  

بیان می کن  که هویت ها شکل دهن س ی شیوس هتای  6هویت اجتماعی
هستن  که افراد اطلاعات را کسب می کنن  و بتر استاس ین قضتاوت و 

افراد هویت های مختلفتی بته دستت متی  .(7  تصمیم گیری می کنن 
 خود،  7ی هویتتتتتتتمک  است بر اساس برجستگیورن  و افراد مشابه م

 
 

 چکیده
هویت حرفه ای و جنسیت حسابرسان، از جمله عواملی است که می توان  بر قضاوت اخلاقی حسابرسان مستقل تأثیر گذاشته و ین را زمينه: 

 .بودو قضاوت اخلاقی  تیت حرفه ای، جنسیهو رابطۀه ف پژوهش حاضر بررسی بنابرای  دستخوش تغییر کن . 

بخش ، حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی یماری پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه-روش پژوهش حاضر توصیفیروش: 

صادفی انتخاب ش ن . دادس های پژوهش با استفادس از پرسشنامه ت به روش نمونه گیریعضو جامعه است که  437 نمونه یماری خصوصی و
 تن .ففرضیات پژوهش با استفادس از رگرسیون چن  متغیرس مورد یزمون قرار گر س وجمع یوری ش 

قضاوت اخلاقی حسابرسان دارد و متغیر  بامثبت و معنادری  رابطۀنتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد هویت حرفه ای یافته ها: 

 جنسیت ای  رابطه را تع یل می کن .

ای  است که هویت حرفه ای مستحکم به دلیل اینکه نگرش ها و رفتارهای تعیی  ش س حسابرسان را با بیانگر نتایج پژوهش  نتيجه گيری:

نقش های حرفه ای ینها سازگار می کن  باعث قضاوت های اخلاقی تر از جانب ینها می شود. علاوس بر ای  از ینجایی که توسعه هویت حرفه 
 ای  موضوع باعث تفاوت هایی در قضاوت های اخلاقی ینها می شود. زنان است متفاوت ازای و هویت شخصی برای مردان 

 

 قضاوت اخلاقی، هویت حرفه ای، جنسیت کليد واژگان:

 
 
 

 
 

 
 

 azi.jahanshad@iauctb.ac.irنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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هویت حرفه ای هنجارها، اه اف و  تصمیمات کاملا متفاوتی اتخاذ کنن .
(. 11ارزش های حسابرسان را با تعه ات حرفه ای ینها همسو می کن   

ارزش های حرفه می توان  شامل حفظ و پایبن ی به وظایف  یا 8هنجارها
شک و تردی  حرفه  ، 9استقلال اصول اخلاقی،عمومی، اصول حرفه ای و 

هویت حرفه ای به مان گاری و رضتایت افتراد  باش . 11یا بی طرفی 11ای
و  12( که ت اوم ین به هویت حرفه ای مستحکم11حرفه کمک می کن   

منجر متی به ارزش ها و هنجارهای حرفه افراد تعه  و پایبن ی افزایش 
 . (6  شود

کته متغیتر جنستیت بتر قضتاوت  ن دادس شت سدر برخی پژوهش ها نشا
بیشتتر پایبنت   گتذارد و زنتان نستبت بته متردان، تاثیر می افراداخلاقی 

پژوهشی دیگر نیز  نشان داد مردان نسبت به  (.12و  4  اخلاقیات هستن 
زنان از نظر اخلاقی بیشتر خواهان پذیریش فعالیت های سوال بر انگیتز 

 ت در فعالیت های غیر اخلتاقی دارنت هستن  و تمایل بیشتری به مشارک
در پژوهشی دیگر به ای  نتیجه رسی ن  که جنسیت و جهت گیری  (.13 

تاثیری بر قضاوت اخلاقی حساب اران ن ارن  و تفاوتی در قضاوت  اخلاقی،
هویتت  برخی دیگر از پژوهشتگران، (.14  اخلاقی افراد ایجاد نمی کنن 

ضاوت اخلتاقی حستاب اران معرفتی حرفه ای را یکی از عوامل موثر بر ق
علاوس بر ای  پژوهشی ضتم  بررستی الگوهتایی از  (.7و 6، 5  کردس ان 

تفاوت جنسیتی در فراین  شکل گیری هویت حرفه ای دانشتجویان، بته 
ای  نتیجه رسی  که زنان نسبت به مردان هویت حرفه ای ضعیف تتری 

 (.15دارن   
بتر  هویت اخلاقی و تاثیر ین میت با توجه به مطالب بالا، می توان به اه

پی برد.  و هم چنی  نقش جنسیت در  موضوعات اخلاق قضاوت اخلاقی
هویت حرفه ای  که تا چه ان ازس است  ش ین اصلی ای  پژوه سئواللذا 

حسابرسان مستقل با قضاوت اخلاقی ینها رابطه دارد و ییا جنستیت ایت  
   رابطه را تع یل می کن ؟

 

 روش
، از نظر روش ه ف از نوع پژوهش های کاربردی از نظر پژوهش حاضر

جامعته همبستتگی متی باشت . -شناخت از نوع پژوهش های توصتیفی
که با استتفادس  می باش  بخش خصوصییماری ای  پژوهش حسابرسان 

. ح اقل حجتم نمونته بتا از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ش س ان 
(. بر ای  16ن س تعیی  گردی   مشارکت کن 364( 15/1ان ازس اثر متوسط  

پس از حذف پرسشنامه های غیتر قابتل  وپرسشنامه توزیع  511اساس 
. در بتی  ینهتا پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت 437استفادس در نهایت 

و دارای  41تتا  25بیشتر پاسخ دهن گان مرد و بیشتتر ینهتا دارای ست  
نها عم تا حستابرس م رک کارشناسی و کارشناسی ارش  و رتبه شغلی ی

از پرسشتنامه  به منظور گردیوری دادسارش  و سرپرست ارش  بودس است. 
بختش  وسوالات جمعیت شتناختی ین بخش اول استفادس ش س است که 

(. ایت  پرسشتنامه 17است    گویه 18 با مربوط به هویت حرفه ای دوم
عه  به با استفادس از نظریه هویت اجتماعی ساخته ش س و دارای سه بع  ت

می باش  که بتا 15و شایستگی حرفه ای14نگرش مثبت به حرفه ، 13حرفه
گزینه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق نمرس  6استفادس از طیف 

گذاری ش س است. حسابرسانی که در ای  مقیاس نمترس بالتاتری کستب 
کنن  هویت حرفه ای مستحکم تری دارن . بارهای عاملی ای  پرسشنامه 

و معنادار، میانگی  واریتانس استتخراش شت س ین برابتر بتا  7/1زرگتر از ب
به دست یمت  کته نشتان متی دهت   953/1و پایایی ترکیبی ین  873/1

پرسشنامه مذکور از اعتبار کافی برخوردار بودس استت. در نهایتت بختش 
که بتا  است گویه 7شامل یک سناریو با  سوم مربوط به قضاوت اخلاقی

(. جهتت اجترای 18ای لیکرت نمرس گذاری شت س استت  گزینه  7طیف 
دادس های به دست یمت س از پرسشتنامه وارد نترم افتزار اکستل پژوهش، 
جهت انجام تحلیتل هتای ش  و پس از محاسبات ابت ایی  2111نسخه 

 .ش  25نسخه  SPSSنرم افزار  رگرسیون چن  متغیرس وارد

 

 یافته ها
پاسخ ها برای هویت حرفه ای  میانگی  نتایج یمار توصیفی نشان داد

علاوس بر ای  توزیع متغیر است.  188/2با انحراف معیار  6/3برابر با 
 با مق ارو کشی گی  -618/2 با مق ار چولگیای دارای هویت حرفه 

نشان از گرایش به داشت  هویت حرفه ای  ای  موضوع می باش . 212/3
اوت اخلاقی میانگی  پاسخ ها برای ارزیابی قض .دارد مستحکم

 کهاست  87/1با انحراف استان ارد  25/4حسابرسان مستقل برابر با 
حسابرسان ای  اق امات را نامناسب دانسته و ینها را  نشان می ده 

 فعالیت هایی غیر اخلاقی می دانن .
ابت ا تخمی  اولیه ای از م ل به  پاسخ به پرسش های پژوهش،جهت 
. سیون مورد بررسی قرار گرفتیم  و یزمون فروض کلاسیک رگرعمل 
که  نشان داد 182/1اسمیرنوف با مق ار احتمال -یزمون کلموگروفنتایج 

. همچنی  مق ار یمارس توزیع جمله باقیمان س دارای توزیع نرمال است
جملات باقیمان س  بود که نشان می ده  932/1واتسون برابر با -دوربی 

 9/14تورم واریانس برای س  مق ار  از هم مستقل هستن . علاوس بر ای 
 5و برای سایر متغیرها کمتر از  7/5و  4/5و برای هویت و مرتبه شغلی 

که برای برطرف کردن ای  مشکل مقادیر متغیرهای مستقل می باش  
حاصل از تخمی  نهایی (. نتایج 19به نمرات استان ارد تب یل ش س است  

 .ارائه ش س است 1در ج ول شمارس م ل 
 

 

 : تأثير هویت حرفه ای بر قضاوت اخلاقی4 جدول

t سطح معناداری مقدار    متغيرها ضرایب خطای استاندارد 

115/1  811/2-  534/5  557/15-  عرض از مب أ 

111/1  597/2  386/1  112/1  هویت حرفه ای 

111/1  437/5  235/1  278/1  جنسیت 
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111/1  761/5  156/1  321/1  س  

111/1  175/9  241/1  185/2 هتجرب   

419/1  826/1  351/1  289/1  تحصیلات 

111/1  676/3  384/1  412/1  رتبه شغلی 

126/86 کل م ل از لحا  یماری معنا دار است  F یمارس    

111/1  مق ار احتمال 

غیر های درص  از تغییرات متغیر وابسته توسط مت 54
 پیش بی  تبیی  می شود

54/1  ضریب تعیی  تع یل ش س 

 
با رگرسیون نشان می ده  که هویت حرفه ای م ل  بررسی ضرایب

بر  و معناداری تأثیر مثبت( 115/1و مق ار احتمال   112/1ضریب 
ده  بی  نتایج نشان می علاوس بر ای ،. دارد حسابرسان قضاوت اخلاقی

جنسیت، س ، تجربه و رتبه شغلی و قضاوت اخلاقی رابطه مثبت و 
 معناداری وجود دارد.

اثر تعاملی با جنسیت و  مق ار احتمالکه  می ده  نشان 2ج ول  نتایج
 درص  و از لحا  یماری معنادار 5کمتر از  -1511/2 و 4185/144 مق ار
بی  هویت حرفه مثبت جنسیت رابطه با تغییر . به ای  معنی که هستن 

 به طور معناداری تع یل می شود. ای و قضاوت اخلاقی 

 

 هویت حرفه ای و قضاوت اخلاقی: تأثير جنسيت در رابطه بين 2جدول 
 متغيرها ضرایب خطای استاندارد مقدار  t سطح معناداری

 عرض از مب أ 1229/5 5652/2 997/1 1465/1

 هویت حرفه ای 1891/1 1263/1 393/3 1118/1

 جنسیت 4185/144 441/48 981/2 113/1

 هویت حرفه ای×جنسیت -1511/2 7237/1 -972/2 1131/1

 س  6242/1 222/1 812/2 1152/1

 تجربه 9141/2 1793/1 2551/16 111/1

 تحصیلات 3856/1 3514/1 1974/1 2731/1

 رتبه شغلی 5712/1 3638/1 5713/1 1171/1

 تغییرات ضریب تعیی  یمارسF درجه یزادی صورت درجه یزادی مخرش مق ار احتمال

1131/1 424 1 8364/8 1111/1 

 یمارس F 323/64 دار استکل م ل از لحا  یماری معنا 

 مق ار احتمال 111/1

درص  است تغییرات متغیر وابسته توسط  5/51
 متغیر های پیش بی  تبیی  می شود

 ضریب تعیی  تع یل ش س 515/1

 

 بحث
نشان می ده  هویت حرفه ای تأثیر مثبتی بر قضتاوت اخلتاقی  یافته ها

. به عبارت دیگتر کن و جنسیت ای  رابطه را تع یل می  حسابرسان دارد
از تأثیر هویت  بیشترت حرفه ای مردان بر قضاوت اخلاقی ینها یتأثیر هو

.  شواه  ای  پژوهش بر ای  حرفه ای زنان بر قضاوت اخلاقی ینها است
نکته تاکی  دارد که هویت حرفه ای به دلیل اینکه نگرش ها و رفتارهای 

ها ستازگار متی کنت ، تعیی  ش س حسابرسان را با نقش های حرفه ای ین
 یافتته هتایباعث ایجاد قضاوت های اخلاقی از جانب ینهتا متی شتود. 

پژوهش حاضر با یافته های پژوهش هتای انجتام شت س در ایت  حتوزس 
علاوس بر ای  نتایج پژوهش حاضر مبنی بتر  (.8و  7، 6، 5  مطالقت  دارد

وزس با پژوهش های انجام ش س در ای  حت مردانقضاوت های اخلاقی تر 

(. دلیل ای  موضوع ای  است که حسابرسان 14 -12و  4مطابقت ن ارد  
مرد با حرفه عجی  می شون ، خود را با حرفه یکی می دانن  و تمام وقت 
و انرژی خود را صرف حرفه می کنن ؛ نتیجه ای  کار رش  هویت حرفته 
ای و تثبیت ین است که ای  موضوع بته نوبته ختود بهبتود عملکترد و 

های اخلاقی را برای ینها بته دنبتال خواهت  داشتت. در حالیکته قضاوت 
هویت حرفه ای حسابرستان زن بنتا بته دلتایلی ماننت  مستائل زنت گی 
شخصی، مح ودیت در اجرای کار و سایر تفاوت های فردی نستبت بته 
حسابرسان مرد دیرتر تثبیت و مستحکم می شتود کته ایت  مستائل بتر 

قضاوت های ینها تأثیر نامطلوب می گتذارد. بته  کیفیت کار و در نتیجه
عبارت دیگر از ینجایی که توسعه هویتت حرفته ای و هویتت شخصتی 
برای مردان در مقایسه با زنان متفاوت است ای  موضوع باعتث تفتاوت 
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هایی در قضاوت های اخلاقی ینها می شود. یعنی هویت حرفه ای زنتان 
 ینها شکل می گیرد.در فراین ی متمایز نسبت به هویت فردی 

 

 گیرینتیجه
نتایج پژوهش نشان داد که هویت حرفه ای حسابرستان باعتث ارتقتای 
قضاوت اخلاقی ینها می شود و ای  تاثیر گذاری با توجه به جنسیت ینهتا 

کته دارای هویتت  متردحسابرستان متفاوت می باش . به ای  معنی کته 
وت هتای قضتا زنحرفه ای مستحکمی هستن  نستبت بته حسابرستان 

. بتر ایت  استاس، شتناخت نتابرابری هتا و توجته بته اخلاقی تری دارن 
توانمن سازی زنان و تقویت هویت حرفه ای ینها، پیش از پیش ضرورت 
دارد؛ چراکه در عصر حاضر قسمت عم س ای از نیروی کار در مؤسستات 
حسابرسی را زنان تشکیل می دهن . دستیابی به ایت  هت ف، بتا ایجتاد 

مشارکتی زنتان شتاغل در حرفته و فتراهم کتردن شترایط  کانون های
مناسب برای ینها تامی  خواه  ش . شرایطی همچتون تجربته تجت د و 
تغییرات نظام ارزشی حول محور زنتان، تستهیل ورود زنتان بته حرفته، 
گسترش فضاهای یموزشی به همراس ایجاد انگیزس های فردی و اجتماعی 

ی صحیح در ستطح کشتور، نظتام در زن گی روزمرس که با سیاست گذار
یموزشی و حرفه میسر می شود. ای  عوامل بته تنهتایی و در تعامتل بتا 
یک یگر به تقویت ابعاد هویت حرفه ای و در نتیجه قضاوت های اخلاقی 
تر ینها منجر خواه  ش . علاوس بر ای  به منظور دستیابی به قضاوت های 

ود در زمتان استتخ ام اخلاقی تر، به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می ش
حسابرسان به ابعاد هویت حرفه ای توجه کنن  و پس از استخ ام جهتت 
بهبود بهرس وری ینها، ضم  طراحی نظتام پتاداش و فرهنتا ستازمانی 
اثربخش و برنامه ریزی جهت ارتقای دانش و مهارت های حسابرستان، 

 نن .ینها را در جهت بهبود ابعاد و مؤلفه های هویت حرفه ای تشویق ک
 

 های اخلاقیملاحظه
در ای  پژوهش با معرفی منابع مورد استفادس، اصل اخلاقی امانتت داری 
علمی رعایت و حقوق معنوی مولفی  یثار، محترم شتمردس شت س استت. 
سایر اصول اخلاقی همچون رازداری و رضایت یگاهانه نیز رعایت شت س 

 است.
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