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 نقش جنسیت در پیامدگرایی و وظیفه گرایی اخالقی

 
 شرلی نعمت اللهی دکتر،  محمدرضا وطن پرستدکتر، *هیر کیهان آزادی

 ،رشت، ایرانواحد رشت دانشگاه آزاد اسالمی  دانشکده مدیریت و حسابداری،  حسابداری، گروه
 ( 99/ 03/ 17، تاریخ پذیرش: 99/ 01/ 16تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

مفهکم  نببکه تسکع رتایکع و اخالق فراتر از یک   سابداری  ارتباط ح
هر ادجککا   1ایاسکااددارهتا و وکمابف فبکه تن کمی  یکتا رفاکار حرفک 

ای باید تکالو  بکر ای کافه دتسع. حسابدارای حرف تای حرف مسئملتع
دتک  اایببکد   2ایرتایع اسااددارهتا و ومابف فبه ب  رتایع اخالق حرف 

 تنمار  و اسع برخمرهار زیاهی اتنتع از ،3رسهحساب انرای(.  1باشبد)

 ادجکا  ایحرفک  اخکالق با را تا حسابرسه متروه اداظار حسابرسای از

 تشختص تنمار  ک  هتبد ادجا  طمری را حسابرسه هتبد. حسابرسای،

 داکار مدیهای و شکساها ماأسفاد ، .  (2باشد) امکادپذیر  دای برای تقلب

  یا ک  اسع  وره  بمنمه ممره ایا هر را سؤاالته حسابرسه، هر اختر

  ختر؟  یا متگتردد بکار را ایاخالق حرف  از مباسبه هرن  حسابرسای

وظتفک  "و " 4اتامکد ررایکه اخالقکه"ی اخالقه تحع تبمای  هو فلسف 

تسکابد.  6ی حائ  اتنتع هر اخالق تبجاریهو دظری   "  5هاخالقررایه  
تکا ررهه کک  ماکابآ  یاطالق مه داتج  ررایه ب   ی هسا  از دظریاته

شکمدد. اتناله تسابد ک  مبجر ب  اف ایش داایج خمب مه  اتنال هرسع،
دظر از داایج و اتامکدتای احانکاله هر وظتف  ررایه، هرساه اتنال، قاع

 شمه.  تا سبجتد  مه ی

 
 
 

 
 ررایه تاکتد هاره. از هیدرا  ویوظتف     "کادع  "فتلسمف  لناده    هیدرا 
باشکد و فاتک   فتاسع ک  ماابآ با تکل 7هواند ارزش اخالقعله تبها ف
بکرای فهک  باشد. دداشا   ف تاز تن  ب  وظ  رتغ  گرییه    ترمد  ادگتتچ

»امر مالآ« مرانع  کره. ب   دیاسع، با ف تماابآ با وظ  هچ  تنل  بک یا
 ،کبکدرا مشخص مه   همه  هاخالق  فیوظاک  تنا   مراه از »امر مالآ«  

زمکای اراه  ت   دتکک  باماد  دتر  ی قاتدتای تن  کبباز: بباتبارت اسع  
وی امکر مالکآ را حکک  شنمل رکرهه. نهای هقادمد  قاتد ،  ک   ی  دتکب
 سکع، احککا امکر مالکآ ا ایکهادکد. از دجاکک  امه  هتق  تنلک  هه یبد
   (3)مالآ خماتد بمه.   تاز  ی د  مد هسعب 

تکمای مه حسکابداریب  حرفک  ی اخالقه کادع هر خصمص بسف دظری 
تای خاصه تن می اص  هر حسکابداری اتنکال و ارزشاظهار دنمه ک  
، تابع فرتبکگ و زمکای خاصککه دتسککابد. حسکابداری 8تحقآ و تاابآ

ک  چ  چتک ی وظتفک  اسکع سکخا ممره ایاتن می اخالق کاداه هر  
کر  وره کک  افکراه وظتفک  خکمه را هر ترمید و ابک اری را فکرات  مهمه

کبکد ای را فرات  مهحسابداری وظایف را تبتتا و زمتب  .شکرایف بدادبکد
 (.4شک  رتره ) 9ک  با تن  ب  وظایف تن  اخالقه

 
 

 چکیده

ی حائ  اتنتع هر اخکالق تبجکاری هو دظری  "هاخالقوظتف  ررایه "و  "اتامد ررایه اخالقه"ع تبمای  ی اخالقه ندید تحهو فلسف زمینه:  
تع ی حسابدارای رسنه ایکرای  بکر حسکب نبسک. تدف از تحقتآ حاور  مقایس  اتامد ررایه اخالقه و وظتف  ررایه اخالقه هر نامع   تسابد

 باشد.مه

ی ی  ماری ایکا اکژوتش را اتیکای حسکابدارای رسکنه نامعک بمه  اسع. نامع   رویداهیاس  اژوتش حاور هر زمر  اژوتش تای    روش:
دفر  با اسافاه  از دنمد  رتری هر هسارس اداخاب شکد. ابک ار  318دنمد  ای  ک  از متای  دها تشکت  هاهدد1397حسابدارای رسنه ایرای هر سال 

 اسافاه  شد.  زممی ته مساق   آ ارسشبام  محقآ ساخا  بمه و هاه  تا با اسافاه  ازتحقت
وظتف  ررایکه و اتامکدررایه اخالقکه هر نامعک  حسکابدارای رسکنه برحسکب بر اساس یافا  تای ب  هسع  مد  تفاوت معباهاری هر   ها:یافته

 نبستع ونمه هاره. 
ی حسابدار بتش از مرهای اسکع و زدکای از وظتف  ررایه و اتامدررایه اخالقه هر متای زداتحلت  یافا  تای تحقتآ دشای هاه ک    گیری:نتیجه

 .هار تسابدررایه و اتامدررایه اخالقه برخمرسامح  باالتر وظتف 
 
 نبستع، اتامدررایه اخالقه، وظتف  ررایه اخالقه: واژگانلیدک

 keyhan.azadi2020@gmail.comدمیسبدۀ مسئمل: دشاده الکارودتکه:  
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بکر تمای ابراز دنمه ک  از سمی هیگر هر خصمص اتامد ررایه اخالقه مه
شکدت ماکأ ر سکاخا  ، ک  تفکر اقاصاهی را ب 10اساس فلسف  سمهررایه

 11قه اسع ارر و تبها ارر ماابآ بککا اصکک  مالمبتکعاسع، کاری اخال
)یعبه ماابآ با تملتد رفا  بتشککار یککا افکک ایش لککذت و شککاهی یککا 

اردظر هر مکمره ببککابرایا بککرای اظهک.  منادعکع از ردککج و هره( باشککد
اخالقه بمهی تن ، باید ب  داتج  و اتامدتای  ی تن  تمنک  هاشککع. 

هتبد ککک  بسکتاری تموکتح مهحرف  حسابداری هر بسف ایا هیدرا  ب  
هر تعاله اخکالق بکا تمنک  بک  اتامکدتای  ی تعتککتا   رسهسکه  حساب

کار، متک ای  از طریآ تعتتا سمه )زیای(  12  اطالتات مالهئارا  و  ررههمه
شکمه، اصکمل و تا و ...، سبب روشا شدی )اقاصاهی( مهاتشرفع اروژ 

  اطالتکات و روشکا دنکمهی داتجک  ئکارا  مفاتت  حسابداری )از طریکآ

 .(5 وره )تنک ( ابک ار ادجکا  تن  اخالقه را فرات  مه
اما سمال ایبجاسع ک  هر تن  چ  کساده اتامدررا و چ  کساده وظتف  
ررا تسابد .  یا فاکامرتایه چمی نبستع، سا یا تحصکتالت هر اتخکا  

ایکا رو، هر اکژوتش تر ی  از ایا هیدرا  تای اخالقکه تکا تر هاره. از 
حاور با تمن  ب  دقش و اتنتع  اخالق و تمن  ب  تعریف فع  اخالقکه 

مقایسک  اتامکد ررایکه اخالقکه و   ی  حسابرس سعه شد بک  از هیدرا
ی حسابدارای رسکنه ایکرای  بکر حسکب وظتف  ررایه اخالقه هر نامع 

 .نبستع ارهاخا  شمه
 

 روش
ی اهی بمه  اسع. نامعک اژوتش حاور هر زمر  اژوتش تای اس روید

ی حسکابدارای ش را اتیای حسکابدارای رسکنه نامعک  ماری ایا اژوت
 318تشکت  هاهدد ک  از متای  دها دنمدک  ای 1397رای هر سال رسنه ای

 210از ایا تعداه .  دفر  با اسافاه  از دنمد  رتری هر هسارس اداخاب شد
شکبام  محقکآ سکاخا  . اب ار تحقتآ ارس تعداه زی بمهدد 108مره و  دفر  
هر طتف لتکرت طراحه شد و روایه  ی با هیدرا  خبررای مکمره ک     بمه

بکر وره  0.81و اایایه  ی با الفای کرودباخ محاسب  و   ار ررفعبررسه قر
مکمره تحلتک  قکرار هاه  تا با اسافاه  از  زممی ته مساق    . هر اایایشد

 ررفع. 
 

 یافته ها
سکنه اخالقه هر نامع  حسکابدارای ر  فروت  اول تحقتآ: وظتف  ررایه

 ایرای برحسب نبستع هر ووعتع مافاوته قرار هاره.
برای بررسه تفاوت بتا هو رکرو  مکمره بررسکه از تکه تسکع مسکاق  

تا برای ایا تحلت  با فرض تساوی واریادسک  اتشاسافاه  شد  اسع،  
 اسع.  ارای  شد   1اسافاه  از  زممی لمیا بررسه شد. ک  داایج هر ندول

تای دنکرات فرض تد  تساوی واریادسبر اساس داایج ایا ندول اتش

فکرض  تحلتک  (. با رتایع ایا اکتش<003/0Pشمه )تایتد مههو ررو  
 2براساس ندول   مد  اسع. 2ته مساق  ادجا  شد. داایج  ی هر ندول 

اسع و چمی ایکا   000/0برابر    sigبمه  ومقدار    14/57برابر با    tمت ای  
فر ره شد  و فرض تحقتآ ممره کنار اسع . لذا فرض ص   05/0ر از  مقدا

: وظتف  ررایه اخالقه هر نامع  ه و مه تمای رفع  اذیرش قرار مه رتر
حسابدارای رسنه ایرای برحسب نبستع هر ووعتع مافاوته قرار هاره و 

ررایه اخالقه بکاالتری برخکمرهار زدای دسبع ب  مرهای از مت ای و ظتف 
 .تسابد

 

 های گروهها فرض تساوی واریانسآزمون لون برای بررسی پیش  : 1جدول 
 (Pمعناداری ) درجه آزادی دوم  درجه آزادی اول  F وابستهمتغیر 

 0/ 003 317 1 9/ 259 وظتف  ررایه اخالقه 

 0/ 004 317 1 10/ 789 اتامدررایه اخالقه 

 
سکنه فروت  هو  تحقتآ: اتامدررایه اخالقکه هر نامعک  حسکابدارای ر

 ایرای برحسب نبستع هر ووعتع مافاوته قرار هاره.
برای بررسه تفاوت بتا هو رکرو  مکمره بررسکه از تکه تسکع مسکاق  

تا برای ایا تحلت  با فرض تساوی واریادسک  اتشاسافاه  شد  اسع،  
بکر .  مد  اسکع 1اسافاه  از  زممی لمیا بررسه شد. ک  داایج هر ندول 

تکای دنکرات هو   تساوی واریادسرض تدفاتش  1اساس داایج ندول  

فرض  تحلتک  تکه (. با رتایع ایا اتش<004/0Pه )شمررو  تایتد مه

 2براسکاس نکدول   مد  اسکع. 2مساق  ادجا  شد. داایج  ی هر ندول 
اسع و چمی ایکا  000/0رابر ب sigبمه  ومقدار     64/62برابر با    tمت ای  

ره شد  و فرض تحقتآ ممره کنار اسع . لذا فرض صفر    05/0مقدار از  
: اتامکدررایه اخالقکه هر نامعک  ی رفعاذیرش قرار مه رتره و مه تما

حسابدارای رسنه ایرای برحسب نبستع هر ووعتع مافاوته قرار هاره و 
زدای دسبع ب  مرهای از مت ای  اتامدررایه اخالقکه بکاالتری برخکمرهار 

 .تسابد

 آزمون تی مستقل :2جدول 

 معناداری t درجه آزادی انحراف معیار مبانگین سیتنج منغیر وابسته

 مت ای وظتف  ررایه اخالقه
 76727/0 3.59 زی

317 14/57 000/0 
 52362/0 3.01 مره

 اتامدررایه اخالقه
 65412/0 47/3 زی

317 64/62 000/0 
 60547/0 04/3 مره
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 بحث
ه و وظتفک  مقایس  اتامکد ررایکه اخالقک  تدف از تحقتآ حاور بررسه

 ی حسابدارای رسنه ایرای  بر حسکب نبسکتعنامع   ررایه اخالقه هر
 .بمه

وظتفک  ررایکه تای تحقتآ دشای هاه کک   فروت داایج حاص  از  زممی  
اخالقه، اتامدررایه اخالقه هر نامع  حسابدارای رسنه ایرای برحسکب 

هاره و زدای دسبع ب  مرهای  از متک ای نبستع هر ووعتع مافاوته قرار  
ایا  ایه اخالقه باالتری برخمرهار تسابد.ررایه اخالقه و اتامدرروظتف 

 . (8- 6داتج  با داایج برخه اژوتش تا تنسمسع )
زمای هو بعد اخالقه وظتف  ررایکه اخالقکه و اتامکد ررایکه رتایع ت 
ی را تشمیآ ب  رتایع تمادد ت  هر فرایبد ادجا  اممر حسابرسااخالقه مه

شکمه و دناید ک  ایا تنای وظتف  ررایکه را شکام  مه  13حدوه اخالقه
شد  دت  بک  دحکمی باشکد کک  بکرای تنک  ی کار ارائ مسلناً ت  داتج 

اتاناه بمه  و ایا ت  تنای ابامدررایه اخالقه را دشای اتکا و قاب قاب 
سکابرس مسکئمل هتد و طبآ  یتا رفاار حرف  ای، از یک  طکرف، حمه

مه باشد و از طرف هیگر، مسئمل حفکظ اتانکاه صاحبکار   14حفظ اتاناه
  (.11-9) نامع  خماتد بمه

، دتکع 15شمه ک  برای باال برهی حساستع اخالقکهاتشبهاه مه  ببابرایا
و تمنک   نامع  حسابدارای رسکنه هر  17رتری اخالقهو نهع  16اخالقه

 القه با اشاماد  انرایه مجک  تریاخ  قمادتاتن مای ب  وظتف  و اتامد،  
ای  یکتا رفاکار حرفک   ونا تاکتد بر وکرورت ونکمهتدویا ررهید  و   

از ونکمه ، فرتبکگ هیبکه  وتای اخالقکه مدوی و ماباسکب بکا فلسکف 
ای را هر نامع  تمادد رتایع اخالق حرف تای انرایه الز  ک  مهونادع

  .شمهحسابدارای ارتقا بخشد، اطنتبای حاص  
 

 نتیجه گیری
وظتف  ررایه و اتامکدررایه اخالقکه  داایج اژوتش حاور دشای هاه ک  

هر متای زدای حسابدار بتش از مکرهای اسکع و زدکای از سکامح  بکاالتر 
ایا امر شاید داشکه ررایه و اتامدررایه اخالقه برخمرهار تسابد.  وظتف 

مکه  از  ی باشد ک  زدای بتش از مرهای ارزش تکای اخالقکه را محاکر 
هاردد و بتشکار از مکرهای شناردد دسبع ب  ممومتات حساستع اخالقه  

 اخالقه رفاار مه کببد. 
 

 مالحظه های اخالقی  
محرمادگ    تاز قب هتنا  مراح  ادجا  اژوتش، اصمل اخالق اژوتشهر  

 عیکطمر کام  رتاو . . . ب  ،هتلن یهار، صداقع و امادعبمهی اطالتات
 .شد  اسع

 

 هنام واژه
 Professional principles .1 تا رفاار حرف  ای   ی

 Professional ethics .2 اخالق حرف  ای 

 Auditing .3 حسابرسه 

 Ethical consequences .4 اتامدررایه اخالقه 

 Moral duty .5 وظتف  ررایه اخالقه 

 Normative ethics .6 اخالق تبجاری 

 Ethical values .7 ارزش تای اخالقه 

 Principle of conformity .8 اص  تحقآ و تاابآ 

 Ethical action .9 تن  اخالقه 

 Profitability .10 سمهررایه

 Principle of utility .11 اص  مالمبتع 

 Financial information .12 اطالتات ماله 

 Ethical boundaries .13 حدوه اخالقه 

 Trust .14 اتاناه 

 Ethical sensitive .15 حساستع اخالقه 

 Ethical goals .16 دتع اخالقه 

 Ethical orientation .17 ه  نهع رتری اخالق 
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