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   اری اخالقی بای و جهت گیحرفه هويت تحلیل رابطه

 قضاوت اخالقی حسابرسان مستقل 
 

 2*یدکتر زهرا پور زمان ،1یصالح آباد ی عقوبیرسول 

 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  .1
 ی، تهران، ایران المگروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اس .2

 ( 18/03/1400، تاریخ پذیرش:1400/ 01/ 17تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

های مختلف زندگی بشر،  االر و ا اال ایرام هرر از  از از میان جنبه
ای ب،ال زداز ب د  است  تاجایی کره اراید بتر ان بتزگتر،ی  جایگا  ایژ 

و دانست. ن ع ط ل تازیخ اندیشه بش،ی زا مسأله اال دغدغه انسان دز  
کند ا ن ع مین زا با محیط پی،ام ن ال د زاا  نگا  اال ای تکلیف انسا
گی،ی اال ای آنان به م ضع  ها با جهان ا ال یشت زفتاز ا سل ک انسان

ای بره ور زم فتاینرد  هرام ض ع باعث اد  سازمان  ای   اابسته است.
بره علرت کره ای باارند. مسرئله 1نام معرای اال ایای به دزگی، مسئله

هرای گ نراگ ن  نترایر م،کرو  زایردادهای حر پیامدهای گست،د   زا 
های اخصی  پیچید  ا ف،اگی،  منافع ک  جامعره زا نامطرئ  ا ب،داات
 دهد.  تحت تأثی، ا،از می

 
 

 
ح،فه حسابدازی ا حساب،سی از ایر  ااعرد  مسرت نی نیسرت. هرد  از 

های مرالی ن به و زمدگاکننفتایش میتان اطرینان استفاد حساب،سی  ا
است. ای  هد  با اظهاز نظر، حسراب،ن نسربت بره ایر  م ضر ع کره 

اهریت عازی از ه،گ نره های با  های مالی واحبکاز از ترام جنبهو زم
(. ایر  امر، مسرتلتم اتراام 1ار د  تح،یف اساسی است  تأمی  مری

سرران برر، مبنررای اسررتاندازدهای (. اترراام حساب،2حساب،سرران اسررت  
ت؛ زی،ا بی  ط،ز تفک، اال اری ای است که بی  اف،اد متفاام اسیاال ا
داننرد ا بر، ها زا اااعا مهم میها ا عقایدی که آنها  ال یتها  اززشآن

 سازند  تفاام اج د دازد. ها استاندازدهای اال ای ال د زا میاسان آن
 
 

 چکیده

ای حساب،سان زا برا ارالش های اال دهد که اتااممسائ  اال ای مختلفی زا ب،از می یچید  ادن فعالیت کسو ا کازها ت سعه ا پزمینه:  
د. نردهی هستند که اتاام اال ای حساب،سران زا تحرت ترأثی، ار،از مریگی،ی اال ای از جرله ع املای ا جهته یت ح،فهکند.  م اجه می
ت، های اال ایکند اتاامها سازگاز میای آنهای ح،فهنقشها ا زفتازهای تعیی  اد  حساب،سان زا با ای به دلی  اینکه نگ،شه یت ح،فه

ه یرت  اثر،ب،زسری  هد  پرژاهش حاضر، بناب،ای ای ا،از گی،د. گی،ی اال ت اند تحت تأثی، جهت می  زابطهر،ا  دازد الی ای   ها زا به هآن
 است.گی،ی اال ای انجی جهتاال ای ا ب،زسی نقش می ای ب، اتاامح،فه

بخرش   حساب،سران اراغ  دز مسسسرام حساب،سری آمرازی پیرایشی از ن ع هربستگی است. جامعه-زاش پژاهش حاض، ت ویفی  روش:
های پرژاهش برا اسرتفاد  از پ،سشرنامه انتخاب ادند. داد  صادفیت به زاش نر نه گی،یاست که عت  جامعه   437  نر نه آمازی  الص وی ا
  م زد آزم ن ا،از گ،فت.  AMOSمعادالم ساالتازی با کرک ن،م افتاز ف،ضیام پژاهش با استفاد  از     اادجرع آازی 

یم از ط،یر    به و زم غی، مستقدازد تاام اال ایتقیم با ازابطه مس اینکهای ع ا  ب، دهد ه یت ح،فهنتایر پژاهش نشان می  ها:یافته
-نسربی زابطه م برت ا براگ،ایی آل اید ای با. هرچنی  ه یت ح،فهدز ازتباط است ای حساب،سان اتاام اال  گ،ایی باگ،ایی ا نسبیآلاید 

 اتاام اال ای دازند.  بازابطه م بت ا منفی گ،ایی به ت،تیو گ،ایی ا نسبیآلمنفی دازد. اید  زابطهگ،ایی 
پر،دازد کره برا ی میساب،سان مستق  به اناالت بهت، ع املای حهای ه یت ح،فهپژاهش از ط،ی  اناسایی مسلفه  هاییافته:  نتیجه گیری

یشرنهاد حاکم ب، کسو کراز کشر ز پ ها با ت جه به فتایزا جهت بهب د اتاام های اال ای آن  ا مدلی  اتاام اال ای آنها دز ازتباط است
 .دهدمی
 
 اال ای.گی،ی اال ای  اید  آل گ،ایی  نسبی گ،ایی  اتاام ای  جهته یت ح،فه: واژگانلیدک
 

  zah.poorzamani@iauctb.ac.irن یسندۀ مسئ ل: نشانی الکت،انیکی:  
 

mailto:zah.poorzamani@iauctb.ac.ir
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ان بره  ترها میه است که از میان آنای  عقاید به ع ام  مختلفی اابست
 زمینه ا ف،هنگ  تجازب آم زای ا تعلقام مذهبی اااز  ک،د.

گیرر،ی دز ا اتراام ا تصررریم 2ادبیرام م،برر ط بره ه یررت اجتررراعی 
کند که اتاام ا زفتاز حساب،سران دز تهیره ا ازائره حساب،سی بیان می

 3رراعیهرای اجتگتازش حساب،سی  تحت تأثی، فلسرفه االر و ا اززش
های زاانشناسری اجترراعی ماننرد از ای  زا م لفه.  (7   6   5   4   1   است

ای حساب،سان دز با اتاام اال  5گی،ی اال ایا جهت 4ایه یت ح،فه
اند کره های انجام اد  دز ای  ح ز  نشان داد . پژاهشازتباط می بااد

هرای مشابه مرک  است به دلیر  ت،جیحرام ا انگیرت های غی،اتاام
پذی،ند  میای متفااتی که اف،اد ی ح،فههاختلف بااد که به دلی  نقشم 

(. دز اااع اف،اد ترای  بره اتراام ورحی  4ها ایجاد اد  است  دز آن
گر،دد دازند الی تأثی، ا ی فلسفه اال و باعث منح،  اردن آنهرا مری

 8.) 
هرا  عقایرد  ای به عن ان دزک ف،د از ح،فه مبتنی ب، نگ،شه یت ح،فه

(. ه یرت 9ار د  مریا تجرازب تع،یرف هرا  ها  انگیت حساسام  اززشا
اناالتی ا زفتازی است که فلسفه ای یک ساز  زاانشناالتی  جامعهح،فه

ای دز (. ه یت ح،فره10دهد  گی،ی اف،اد زا تحت تأثی، ا،از میا تصریم
ای ا د ا اام  کسو بینش نسبت به عرلک،د ح،فهطی زمان ایجاد می

(. دز حقیقرت  ه یرت 11   هرای ح،فره اسرتهرا ا اززشزمانا ایجاد آ
ها دز زابطره برا اگ نره ای حساب،سان مستق  اهازا بی ب،ای آنح،فه
کراز ا نقرش الر د دز  اک نه عر  ک،دن ا اگ نره دزک کر،دن  ب دن 

(. دز پژاهشی ایر  نتیجره حاور  ارد  کره 12آازد  جامعه ف،اهم می
ا اد  اف،اد ب،ای کسرو اط عرام ها اک  دهند  ای   م زد استفه یت

(. عر ا  بر، ایر  13هرا اسرت  گیر،ی بر، اسران آناتاام ا تصریم
های دیگ، به ای  نتیجه زسیدند که ه یت  هدایت کننرد  زفتراز پژاهش

ت اند تعهد حساب،ن به می 6( ا ه یت ح،فه ای مستحکم14اف،اد است  
ایش دهرد ا دز ها ا هنجازهرای ح،فره زا افرتح،فه ا پایبندی به اززش

-(. پرژاهش15   1ها ا د  آن  7های اال ای د اتاامنتیجه باعث بهب
گیر،ی اال اری دز ای برا جهرتهای دیگ، نشان دادند که ه یت ح،فه

ها ای  ب د که اف،اد دازای ه یرت (. استنباط آن17  16  10ازتباط است  
دز های اال اری ح،فره ت، به دلی  دزانی ک،دن اززشای مستحکمح،فه

نری دز مر زد زیاد به او ل اال اری ا نگ،ا  دزان ال د که منج، به ت جه
تر،ی دازنرد. آل گ،ایانرها د  جهت گی،ی اال ای ایرد زفا  دیگ،ان می

هرچنی  به دلی  اینکه نسبی گ،ایی با زد ا انی  اال ای جهانشر ل دز 
-ای مستحکم دز اف،اد منج، به کاهش نسربیازتباط است  ه یت ح،فه

 ز  های انجام اد  دز ای  حرژاهشها ال اهد اد. دز ک  پدز آن  گ،ایی
ای ترأثی، م بتری بر، زفتازهرای اند که ه یت ح،فرهبه ای  نتیجه زسید 

 (.18  6  4  1دازد   اال ای
 8های فر،دیگی،ی اال ای امکان پیش بینی تفااماز ط،  دیگ، جهت 

 کنردف،اهم میهای اال ای زا  دز اتاام(  9های ثابت اخصیتی ایژگی
-ها نشان داد  که دز مقایسه برا ایرد اهشکه ب،الی پژ  به ط زی (19 
های غی، اال اری ار،از گ،ایان بیشت، دز مع،ض اتاامگ،ایان  نسبیآل

گیر،ی اال اری سیسرتری از اال ایرام اسرت کره . جهرت(7   5 دازند  

ائه گی،ی دز م زد زفتازهای االش ب،انگیت اززهنر دهایی زا ب،ای تصریم
-آلدا بعد  اید اخصی زا به   لسفه اال ایپژاهشگ،ی ف  (.20دهد  می

گ،ا معتقدند آل.اف،اد اید (21   ک،دتقسیم بندی    11گ،اییا  نسبی  10گ،ایی
تر ان از آسریو زسراندن بره دیگر،ان جلر گی،ی کر،د. که هریشه مری

گ،ایانه  تصریرام ال د زا گی،ی اال ای نسبی  اخصی با جهتدزحالیکه
سرنجد مبنای ا انی  مر زد ابر ل مریتدا ب، اسان ا،ایط ا سپس ب،  اب
دز پژاهشی به ای  نتیجه زسیدند که حساب،سان برا دزجره نسربی   .(22 

گ،ایی باال دز مقایسه با حساب،سان اید  آل گ،ا به ای  دلی  که نسبت به 
تر،ی دازنرد  ف،اینرد معت م اال ای حساسیت ا ادم اال ای پرایی 

برا ایر    (.23گذازنرد  مری  اال ای نامطل بی زا به نرایشتصریم گی،ی  
گ،ایری برا گ،ایری ا نسربیآلایرد  به ای  نتیجه زسید که  اهشیحال پژ

(. پرژاهش دیگر، دز ایر  زابطره 24اتاام اال ای زابطه م برت دازد  
نشان داد که بی  جهت گی،ی اال ای ا اتاام اال اری زابطره اجر د 

 (. 25ندازد  
هرای ی دز اتااماال اگی،ی ای ا جهتیت ه یت ح،فهبات جه به اهر

حساب،سان ا هرچنی  با تأکیدی که دز استاندازهای حساب،سری ا آیری  
دز م زد اتاام اد   دز محیط حساب،سی ای،ان مردلی   12ایزفتاز ح،فه

ای حساب،سان بر، اتراام اال اری ب،ای اززیابی اث،گذازی ه یت ح،فه
ای ،فرههرای ه یرت حیرت ابعراد ا مسلفرهها اج د نردازد ترا برا تق آن

های ال د فه حساب،سی کرک نر د تا دز اتاامحساب،سان بت ان به ح،
های االیه تصریم ع ا  پژاهشگ،انی مدلبدان جانبدازی عر  کنند. به

 14گ،ایریا نتیجره 13گ،اییگی،ی اال ای زا با استفاد  از دا نظ،یه اظیفه
(. محیط 26  گ،ایی( م زد بسط ا،از دادندگ،ایی ا نسبیآل معادل با اید 
ای  سازمانی  الص ویام ا تجازب ف،د ب، تعیری  مسرأله ف،هنگی  ح،فه

گذازد. اف،ادی که با ای  نظ،یه م اجه اال ای  زاهکازها ا نتایر تأثی، می
های مختلف زا ب، اسان دزست یرا غلرط ح ا ند  متایا ا معایو زا می

گ،ایی( م زد م  نسبی( یا تر،کت ب، نتایر یک ااداگ،اییآلب دن کلی  اید 
گر،ا  گ،ا ا اظیفهدهند. ب، اسان اززیابی اال ایام نتیجهب،زسی ا،از می

زند. ه، اند ای  ا د ا زفتاز س، می ای اتخاذ میدز نهایت اتاام اال
های ابلی است اما زاابط میان محیط ف،هنگی  سازمانی  مدل بسط مدل

گی،ی زا نادید  می گی،د.  ب ف،دی مسث، ب، ف،ایند تصریمای ا تجازح،فه
ای اف،اد ع ام  مذک ز زا یکپازاه ک،د  ا دز نهایت منج، به یت ح،فهه 

ها پی،ای از استاندازدهای اال ای ا دز نتیجه اتاام ا اادام اال ای آن
 (. 17ا د  می

ب، ای  اسان  جنبه ن آازی پژاهش حاضر، بر، تردای  مقیران ه یرت 
ای ه یرت ح،فرهمر  ترأثی، گرذاز بر، باارد کره دز آن ع اای مری،فهح

حساب،سان مستق  اناسایی اد  ا امکان انداز  گی،ی آن فر،اهم ارد  
است. هرچنی  با آزم ن مدل نظ،ی ا تأیید آن کره ب،گ،فتره از نظ،یره 
ای اال و عر می است  ای  نتیجه حاو  ال اهد اد که ه یرت ح،فره

کند د یکپازاه میاناالتی زا دز ال التی ا جامعهع ام  ف،هنگی  زاانشنا
های غی، اال ای حساب،سان زا تبیری  ا یکی از مهرت،ی  دالی  اتاام

های تصریم گی،ی اال ای به آن پ،داالتره کند  م ض عی که دز مدلمی
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 1  نگاز ب، ای  اسان مدل مفه می پژاهش حاض، به ا،ح    نشد  است.
 .می بااد

ای به و زم ح،فهبناب،ای  نتایر پژاهش نشان ال اهد داد که آیا ه یت 
نگر،ش برا گیر،ی اال اری   مستقیم یا غیر، مسرتقیم از ط،یر  جهرت

 یا الی،؟  دز ازتباط استگی،ی حساب،سان دزباز  اتاام ا تصریم

 

 
 ل مفهومی پژوهش : مد1نگاره 

 روش 
  از نظر، هد  از ن ع پژاهش هرای کرازب،دی  از نظ،پژاهش حاض،    م

جامعره بااد. ستگی میهرب-اناالت از ن ع پژاهش های ت ویفیزاش  
که با استفاد  از   باادمی  بخش الص ویآمازی ای  پژاهش حساب،سان  

حداا  ا حداک ، حجم .  اندزاش نر نه گی،ی تصادفی ساد  انتخاب اد 
 43ها  ب،اب، تعداد گ یه 15تا  5نر نه ب، اسان ااعد  س،انگشتی ک ی   

ی اطرینان بیشت، از دز نظ، گ،فته اد که ب،ا 675ا    225  گ یه( معادل با
های آمازی جامعه آمازی زایه ابیه سرازی سان ایژگیحجم نر نه ب، ا
به عن ان زاش مکر  استفاد  اد ا ب، ایر  اسران حجرم   م نت کازل 

پس از حذ  پ،سشرنامه هرای انتخاب اد که    500نهایی نر نه ب،اب، با  
. دز فرتپ،سشنامه م زد تحلی  ا،از گ،  437ت  غی، ااب  استفاد  دز نهای

 40ترا  25ها دازای س  ها بیشت، پاسخ دهندگان م،د ا بیشت، آنبی  آن
هرا عرردتا ا دازای مدزک کازاناسی ا کازاناسی ازاد ا زتبه اغلی آن

از  به منظر ز گر،دآازی داد ب د  است.  حساب،ن ازاد ا س،پ،ست ازاد
س االم جرعیت اناالتی آن بخش اال پ،سشنامه استفاد  اد  است که 

(. ایر  27اسرت   هگ یر 18 برا ایم،ب ط به ه یت ح،فره بخش دام ا
پ،سشنامه با استفاد  از نظ،یه ه یت اجتراعی ساالته ارد  ا دازای سره 

باارد ای مریبعد تعهد به ح،فه نگ،ش م بت به ح،فه ا اایستگی ح،فه
  مخالف تا کام  م اف  ای لیک،م از کام گتینه 6که با استفاد  از طیف 

پ،سشرنامه ب،ابر، برا ی اد  است. ااالص زاایی محت ای ای  نر،  گذاز
ا به منظ ز ب،زسی زاایری سراز  از زاش تحلیر  عراملی تأییردی   83/0

 7/0ب،ای ساز  م،تبه دام  ترام بازهای عاملی بتزگت، از استفاد  اد  که 

ا پایرایی  873/0برا  ا معناداز  میانگی  اازیرانس اسرتخ،اش ارد  ب،ابر،  
. ع ا  ب، ای   پایایی ک  پ،سشنامه برا می بااد  953/0  ت،کیبی ب،اب، با

ا زاایی هرتمان پ،سشرنامه برا  63/0استفاد  از زاش باز آزمایی ب،اب، با 
( حاکی از اج د زابطه م بت ا معنی 28ای  پ،سشنامه ه یت یابی ح،فه

ناب،ای  پ،سشنامه مرذک ز ب ( بی  دا پ،سشنامه ب د  است.=749/0rداز  
. حساب،سانی که دز ای  مقیان پایایی مناسبی ب،ال زداز است  از زاایی ا

 ت،ی دازند.ای مستحکمنر،  باالت،ی کسو کنند ه یت ح،فه
-گی،ی اال ای است که دز آن سط  ایرد بخش س م م،ب ط به جهت 
 گ،ایری حساب،سران مسرتق  برا اسرتفاد  از پ،سشرنامهگ،ایی ا نسبیال

(. ایر  21ز گ،فتره اسرت  نجش ا،ام زد س  15استاندازد م اعیت اال ای
گ،ایری آلگ یره اال سرط  ایرد  10گ یه است که  20پ،سشنامه دازای 
کنرد. ها زا انداز  گی،ی مریگ،ایی آنگ یه بعدی  نسبی 10حساب،سان ا  
ای لیکر،م از کرام  گتینره 9ها از طیرف  گی،ی ای  پ،سشجهت انداز 
نهایرت بخرش اهرازم کام  م اف  اسرتفاد  ارد  اسرت. دز   مخالف تا

که با طیف  است  گ یه  7اام  یک سنازی  با     ایم،ب ط به اتاام اال
هرا  (. جهت اج،ای تحلیر 5ای لیک،م نر،  گذازی اد  است  گتینه  7

 2010های به دست آمد  از پ،سشنامه اازد ن،م افتاز اکسر  نسرخه داد 
نر،م  زدجهت انجام تحلی  های آمازی اادایی اد ا پس از محاسبام ابت

 .اد 25نسخه  AMOSا  26نسخه  SPSSافتاز 

 

 هاافتهی
ها ب،ای دهد که میانگی  پاسخهای پژاهش نشان میآماز ت ویفی ساز 

ا دازای انحر،ا    3ای حساب،سان مستق  باالت، از میانگی   ه یت ح،فه
ان مستق  نر نه م زد دهد حساب،سب د  است که نشان می 2معیاز حداد 

-آلی  سط  ایرد ای نسبتا مستحکری دازند. هرچن،فهب،زسی ه یت ح
ا   4ا    6.3گ،ایی ا نسبی گ،ایی حساب،سان بره ت،تیرو دازای میرانگی   

دهرد کره سرط  است. ای  نتیجه نشان می  2.3ا    2.5انح،ا  استاندازد  
شرت، از گ،ایی دز بی  حساب،سان مسرتق  نر نره مر زد ب،زسری بیآلاید 

هرای بیشت، ب، ال ب بر دن ذاتری اززش  اهگ،ایی است ا آنسط  نسبی
میانگی  پاسخ هرا بر،ای کنند.  اال ای دز مسسسام حساب،سی تأکید می

برا انحر،ا   25/4اززیابی اتاام اال ای حساب،سان مسرتق  ب،ابر، برا 
حساب،سران ایر  ااردامام زا  نشران مری دهرد کهاست   87/1استاندازد  
  ای می دانند.سته ا آنها زا فعالیت هایی غی، االنامناسو دان

هرا زا بره منظر ز بازهای عراملی ا سرط  معنرادازی آن 1جدال اراز  
دهد. ع ا  بر، ایر  نترایر حاور  از گی،ی نشان میب،زسی مدل انداز 

میانگی  اازیانس استخ،اش اد   زاایی افت،اای ا پایرایی ت،کیبری بر،ای 
 .(1 جدال  .ائه اد  استاهاز ساز  دز ای  جدال از

 نتایج مدل اندازه گیری پژوهش:  1جدول 
عنوان مختصر   سازه 

 گویه

میانگین واریانس   مقدار احتمال بار عاملی استاندارد

 استخراح شده 

حداکثر واریانس  

 مشترک

 پایایی ترکیبی

 F1 993 /0 000 /0 669 /0 452 /0 855 /0 ای ه یت ح،فه

F2 759 /0 000 /0 
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F3 666 /0 000 /0 

 ID1 905 /0 000 /0 823 /0 066 /0 979 /0 آل گ،ایی اید 

ID2 936 /0 000 /0 

ID3 945 /0 000 /0 

ID4 843 /0 000 /0 

ID5 921 /0 000 /0 

ID6 897 /0 000 /0 

ID7 924 /0 000 /0 

ID8 915 /0 000 /0 

ID9 931 /0 000 /0 

ID10 880 /0 000 /0 

 Rl1 892 /0 000 /0 840 /0 051 /0 981 /0 نسبی گ،ایی 

Rl2 923 /0 000 /0 

Rl3 927 /0 000 /0 

Rl4 900 /0 000 /0 

Rl5 916 /0 000 /0 

Rl6 896 /0 000 /0 

Rl7 908 /0 000 /0 

Rl8 932 /0 000 /0 

Rl9 930 /0 000 /0 

Rl10 947 /0 000 /0 

 JG1 757 /0 000 /0 695 /0 452 /0 941 /0 اتاام اال ای 

JG2 669 /0 000 /0 

JG3 815 /0 000 /0 

JG4 898 /0 000 /0 

JG5 887 /0 000 /0 

JG6 903 /0 000 /0 

JG7 880 /0 000 /0 

 
 

ا معناداز    0.7ا د ترام بازهای عاملی بتزگت، از  هرانط ز که مشاهد  می
استانداز  هستند ا از  ا،اط زاایی هرگ،ا  بازهای عاملی  ا    0.7د بتزگت، 
ا پایایی ت،کیبی   50/0اش اد  بتزگت، از  ز  میانگی  اازیانس استخ،معنادا

اسان   افت،اای  ب،  زاایی  ا  اد (  استخ،اش  اازیانس  میانگی   از  بتزگت، 
مشت،ک  اازیانس  حداک ،  استخ،اش   iمعیاز  اازیانس  میانگی   از  ک اکت، 

 است. دز 0.7ها بیشت، از  پایایی ت،کیبی ساز   ع ا بهب،ا،از است.  (اد 
 از زاایی ساز  ا پایایی مناسبی ب،ال زداز است.نتیجه  مدل انداز  گی،ی 

آزم ن ف،ضیه از  مدل  پیش  نر د که  اطرینان حاو   باید  پژاهش  های 
ای    ب،زسی  ب،ای  است.  ب،ال زداز  مناسبی  ب،ازش  از  ساالتازی  معادالم 

یک ابتدا  ااال  م ض ع  سپس  اد   انجام  االیه  نیک یی  صتخری   های 
ها  تعدی م پیشنهادی  دز و زم اح،از نشدن ااالصا    ب،ازش ب،زسی

افتاز اعرال   های نیک یی  ها ب،زسی ادند. ااالصااالص  امجددا  ن،م 
ازیانس بی  م،ب ط به ب،ا،ازی ک ا  ب،ازش اب  ا پس از اعرال تعدی م 

بااد که پس  می 2به ا،ح جدال  های ه، ساز الطاهای م،ب ط به گ یه
 .مناسبی ب،ال زداز ادب،ازش  مدل از  از اعرال تعدی م

 های نیکویی برازش مدل ساختاریشاخص: 2جدول 
 بعد از اصالحات  قبل از اصالحات  مقدار هدف  شاخص 

CMIN/DF   1/ 802 18/ 599 3کرت، از 

GFI  0/ 964 0/ 775 9/0 بیشت، از 

IFI  0/ 949 0/ 799 9/0بیشت، از 

TLI  0/ 945 0/ 766 9/0بیشت، از 

CFI  0/ 949 0/ 798 9/0بیشت، از 

RMSEA   0/ 043 0/ 201   0/ 08کرت، از 
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ازائه اد    3های پژاهش دز جدال اراز   تایر م،ب ط به آزم ن ف،ضیهن

های پ،م ا عدم ب،ا،ازی ف،ض ن،مال ب دن  با ت جه به اج د داد است.  
تک،از جهت تخرری  مردل اسرتفاد  ارد   5000از زاش ب م است،پ با 

ا  اثر،بیرانگ، میرتان  ا ع مرت آن  سری،دز ای  جدال  ض،ایو م   است.

تعیی  مقداز احترال   یا  تیآماز     معنادازی آن ب، اسان  ا  است  جهت آن
یرا  96/1ا د به ای  و زم که اگ، ادز مطل  آمراز  تری بتزگتر، از می

نشان از معنادازی مسی، م،ب طه   بااد 05/0مقداز احترال آن ک اکت، از 
 . دازد

 های اول تا پنجم پژوهشضیهآزمون فر : نتایج 3ل جدو
ضریب   ها فرضیه 

 مسیر

خطای  

معیار  

 برآورد 

مقدار   آماره تی 

 احتمال

 نتیجه

 ا د تأیید می 0/ 002 3/ 059 3/ 012 9/ 213 ای حساب،سان زابطه م بت با اتاام اال ای آنها دازد. ه یت ح،فه ف،ضیه اال 

 ا د می تأیید  0/ 000 5/ 078 0/ 312 1/ 583 ی اال ای آنها دازد.  ای گ،آلم بت با اید  ای حساب،سان زابطه ه یت ح،فه ف،ضیه دام 

 ا د می تأیید  0/ 000 -5/ 205 0/ 270 -1/ 406 اال ای آنها دازد. ای حساب،سان زابطه منفی با نسبی گ،اییه یت ح،فه ف،ضیه س م 

 ا د می تأیید  0/ 011 2/ 556 0/ 707 1/ 806 اال ای آنها دازد.   گ،ایی اال ای حساب،سان زابطه م بت با اتاام آلاید  ف،ضیه اهازم 

 ا د می تأیید  0/ 003 -2/ 937 0/ 583 -1/ 711 گ،ایی اال ای حساب،سان زابطه منفی با اتاام اال ای آنها دازد. نسبی ف،ضیه پنجم 

 
مبنری بر،   های اشم ا هفتم پرژاهشبه منظ ز آزم ن ف،ضیههرچنی   

ای ا اتراام ،فرهی دز زابطه ه یت حنقش میانجی جهت گی،ی اال ا
پرس از   .تص،ی  ادندابتدا مدل اث، کام  ا مدل با اث، میانجی     ای اال

تخری  دا مدل با استفاد  از زاش بر م اسرت،پ برا دا متغیر، میرانجی 
د که ضر،یو مسری،   نتایر نشان دااید  آل گ،ایی ا نسبی گ،ایی  م ازی

،تیرو ال آن بره تط  احترربااد که آماز  تری ا سرمی  048/1مستقیم   
از   05/0بااد. دز نتیجه ای  مسی، دز سط  احترال  می  000/0ا    766/5

لحاظ آمازی معناداز است. دز گام بعد مدل با اثر،ام میرانجی تخرری  ا 
 ض،ایو ا سط  معنرادازی مسری،های غی،مسرتقیم ب،زسری ارد. نترایر

ا  آل گ،ایریای بره ایرد آزم ن نشان داد که ض،یو مسی، ه یت ح،فره
 000/0با مقداز احترال ب،اب، با    721/2ی  ه اتاام اال اایی بآل گ،اید 

ه یت ض،یو مسی، است که نشان از معنادازی ای  مسی، دازد. هرچنی  
برا   -292/2گ،ایی به اتاام اال اری  گ،ایی ا نسبیای به نسبیح،فه

نراداز اسرت. دهد ای  مسی، معمی که نشان  000/0ب،اب، با    مقداز احترال
 مسرتقیم مردل برا اثر،ام میرانجی  ض،یو ا معنادازی مسی،  دز گام آال،
ا  849/8که ض،یو ای  مسی، ب،اب، با  داد. نتایر آزم ن نشان ب،زسی اد

دز سرط   ایر  مسری،باارد. دز نتیجره مری 002/0سط  معنرادازی آن  
 غی،مسرتقیمبااد. با ت جه به اینکره ضر،ایو  معناداز می  05/0معنادازی  

آل گ،ایی ا نسربی زد میانجی ب دن متغی، اید ای ب، عناداز هستند دلیلیم 
مسی، مستقیم مدل گ،ایی اج د ندازد؛ هرچنی  با ت جه به معناداز ب دن  

-ی  مسی، جذب میگ،ی ت سط امیانجی  اث،اسرتی از  با اث،ام میانجی  
 گ،ایی به و زما نسبی  گ،اییآلا دز نتیجه ن ع میانجی گ،ی اید   ا د

 بااد.جتئی می
 

 بحث
اهش حاض، به ب،زسی اتاام اال ای حساب،سران مسرتق  پ،داالتره پژ

هرای ام،ی که به عن ان یرک پدیرد  مهرم دز حرایرت از فعالیت  است؛
ار د. نترایر اال ای حساب،سان دز مر زد مسرائ  مختلرف ارناالته می

 براکند که اتراام اال اری حساب،سران اگ نره  پژاهش مشخص می
. دز ای  زاستا ازتباط استدز  ها  جهت گی،ی اال ای آن  ای اه یت ح،فه
اد ا با تکنیک مدل سازی معادالم سراالتازی بره   تدای هفت ف،ضیه  

 زاش ب م است،پ م زد آزم ن ا،از گ،فت. 
 زابطهای حساب،سان   نتایر آزم ن ف،ضیه اال نشان داد که ه یت ح،فه

با تق یت    معنی کهبه ای دازد اتاام اال ای آنها    بام بت ا معنادازی  
هرا نیرت ای حساب،سان  اتاام ا تصریم گی،ی اال ای آنه یت ح،فه
انجرام های  های حاو  از پژاهشای  نتیجه با یافته  کند.بهب د پیدا می

ای ه یت ح،فه هامطابقت دازد. ای  پژاهش (6  4  1 اد  دز ای  ح ز  
ز زفتازهرای گیر،ی اال اری ا عردم بر،ازا عاملی مهم دز جهت تصریم

ای ا ی اب،از دااتند. بنراب،ای  تعهرد بره ح،فره  نگر،ش ح،فرهغی،اال ا
ای ،فرهای که به عن ان ابتازی بر،ای تق یرت ه یرت حاایستگی ح،فه

ت انند نقش مهری دز اتراام اال اری زاند  میحساب،سان به اراز می
 ها ایفا کنند. آن

نشران داد کره  پرژاهش  سر مدام ا  های  نتایر حاو  از آزم ن ف،ضیه
منفی   زابطهگ،ایی  نسبی  م بت ا با  زابطهگ،ایی  آلاید   ای با،فهه یت ح

گی،ی با ای  حقیقت اابر  تبیری  اسرت کره ای  نتیجه. دازدا معنادازی  
یادی به پایبنردی بره ای مستحکم تعهد زحساب،سان دازای ه یت ح،فه

ا  دیگر،ان ا دز زاسرتای زفر  هاام ا فعالیتا انجام اادام او ل اال ای  
گ،ایان آلم اعیت اید ر م دازند. ای  م ض ع ازتباط تنگاتنگی با  منافع ع

دازد که مشخصه بازز آن انجام ااداماتی است که هریشه باید پیامدهای 
ه طر ز ب ها آسیبی ن،ساند.م بتی ب،ای دیگ،ان دااته بااد ا ه،گت به آن

-نسربی تبیی  است کرهگ،ایی اینگ نه ااب  مشابه  زابطه منفی با نسبی
حساب،سران دز حالیکه     کنندا انی  اال ای جهانشر ل زا زد می،ایان  گ

ا  که از باازهرا  ای مستحکم مطاب  با او ل اال ایدازای ه یت ح،فه
-پژاهش هایکنند. یافتها د  عر  میها ناای میای آنتعهدام ح،فه

کره  ز ای  اسرتحاکی انیت    (17   16   10 های انجام اد  دز ای  ح ز   
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گی،ی اال ای افر،اد ی عام  معنادازی دز پیش بینی جهتا،فهه یت ح
  بااد.با مطاب  با نتایر پژاهش حاض، میاست که 

 گ،ایریآلداد که اید هش نشان اهازم پژا نتایر حاو  از آزم ن ف،ضیه
دازد. دز اینجا  آنها اتاام اال ای معنادازی باا  م بت    زابطه  حساب،سان

-هت گی،ی اید ب،سانی که به لحاظ فلسفی ج ان استنباط ک،د حساتمی
های اال اری داارته ا ایر  ترای  بیشت،ی به اتراامگ،ایانه دازند  آل

های هررا ا مسررائ  کررازی  تصررریمحساب،سرران دز ب،الرر زد بررا االش
لت است که دز اتراام ت،ی ال اهند گ،فت. ای  نتیجه به ای  عاال ای

-. برهکننردآزمانی استفاد  میبیشت، از معیازهای    گ،ایانآلاال ای  اید 
-که نسبی دادنتایر حاو  از آزم ن ف،ضیه پنجم پژاهش نشان   ع ا 

زد. داآنهرا  اتاام اال ای    منفی ا معنادازی با  زابطه   انگ،ایی حساب،س
دز ب،ال زد با مسائ  اال اری بسرته گ،ا به عبازم دیگ، حساب،سان نسبی

نرد آسریو زدن دز ب،الری کنند ا اعتقراد دازیگی،ی م به م اعیت تصریم
ار د ا ایجاد زفا  ا الی، بر،ای دیگر،ان مریاااام الزم است ا م جو  

گی،ی زا بره سررت منرافع اخصری ریممرک  است منافع حاو  از تص
اتاام اال اری  بامنفی  زابطهت اند ای  عام  می  س و دهند؛ دز نتیجه
ای انجرام هرنتایر اک ر، پرژاهش ها مطاب  باای  یافتهآنها دااته بااد.  
  24 است ا با نتایر ب،الی پژاهشگ،ان  (23  8  7   5 اد  دز ای  ح ز   

 مطابقت ندازد. (25
گیر،ی اال اری نشان داد  جهتهای اشم ا هفتم ف،ضیهانانچه نتایر  
ترأثی، ت اند اتااتشران زا تحرت گ،ا( میآل گ،ا یا نسبیحساب،سان  اید 

دز  .بااردای ه یرت ح،فرهدیگ، الر د تحرت ترأثی،  ی از سا    ا،از داد 
اتراام اال اری   ای به و زم مستقیم براپژاهش حاض،  ه یت ح،فه

با ت جه به نتایر ای  پژاهش  دز نظ، گ،فت  نقش میرانجی  ادازد   زابطه
یو زا افتایش دهد. ت اند میتان ای  ض،گ،ایی دز ف،ضیه اشم میآلاید 

 د ترا ارای مسرتحکم باعرث میدهرد ه یرت ح،فرهنتایر نشران مری
هرای الر د برا اززشهنجازها ا  گ،ا به دنبال مطابقت  آلحساب،سان اید 

بخشد. دز های اال ای آنها زا بهب د میکه ای  ام، استدالل  بااندح،فه  
گر،ا کره دازای ه یرت آلت ان گفت کره حساب،سران ایرد تفسی، آن می

ی اا آیی  زفتراز ح،فرهها  ای مستحکم هستند پذی،ای دست زالعر ح،فه
اال ای ال د دز زمان   هایگی،ی  ای  او ل اال ای دز تصریم  از  ب د  ا
از س ی دیگ،  نتیجره آزمر ن گی،ند.  به،  میبا مسائ  گ ناگ ن    م اجهه

ای ا گ،ایی دز ازتباط بی  ه یرت ح،فرهکه نسبی نشان دادف،ضیه هفتم 
-ازم دیگ، ه یت ح،فهمنفی ا معنادازی دازد. به عب اث،اتاام اال ای 

باعررث افررتایش ای حساب،سرران بررا کرراهش زفتازهررای نسرربی گ،ایانرره 
ای مسرتحکم برا ه یت ح،فها د. دز اااع  ها میهای اال ای آناتاام

هررای مختلررف  برره دز ب،الرر زد بررا االشب،سرران حساعررث مرری ارر د 
های اال ای ح،فه متکی ب د  ا بسته بره ار،ایط اتراام دست زالعر 
 . اال ای نکنند

ار د پیشرنهاد مری  به مسسسام حساب،سی  ی پژاهشهااسان یافتهب،  
ها دز زمان استخدام حساب،سان ت جه به ابعاد ا های آنیکی از است،اتژی

ای باارد. بره عر ا   پرس از اسرتخدام جهرت های ه یت ح،فهمسلفه
ها  ضر  ط،احی نظام پاداش ا ف،هنرگ افتایش کازایی ا اث،بخشی آن

هرای ت ازتقرای دانرش ا مهرازمزیرتی جهرخش ا ب،نامهسازمانی اث،ب
ای هرای ه یرت ح،فرهها زا دز جهت بهب د ابعاد ا مسلفهحساب،سان  آن

ای ازی حساب،سان ا زعایت آیی  زفتراز ح،فرهال د تش ی  کنند تا به، 
افتایش یابد. هرچنی   به نهادهای تردای  کننرد  مقر،زام آم زاری ا 

دز مق،ازام آم زای ا   تا  ا دیم   شنهادیپ  نجامعه حسابدازان زسری ای،ا
پذی،ش حسابدازان زسری تجدید نظ، کنند ا اف،ادی زا اازد ای  زارته ا 

هرا متناسرو برا ح،فره ح،فه کنند که الص ویام ف،دی ا اخصیتی آن
ای دااته بااند ا های ح،فهها ا مسئ لیتبااد ا اناالت کافی از نقش

ا نسربت بره هرای  تعهرد آنح،فه  ها ا هنجازهایاززشبا دزانی ک،دن  
میتان زفتازهای غی،اال ای بت ان     یط،   یا  از  تاح،فه زا افتایش دهند  

 زا کاهش داد.
از جرله محدادیت های پژاهش حاض،  تعریم پرذی،ی نترایر آن اسرت 

فقط حساب،سان مستق  ااغ  دز مسسسام عتر  نر نه انتخابی  ا،اکه  
بررا   ضرر ع تعررریم نتررایر زاجامعرره حسررابدازان زسررری هسررتند؛ ایرر  م 

محدادیت هایی هر،ا  می کند. ع ا  ب، ای  سنازی ی ازائه اد  بر،ای 
ب،زسی اتاام اال ای حساب،سان  مرک  است م اعیت های اال اری 
اااعی که حساب،سان دز زسیدگی های ال د با آنها م اجه می ا ند زا به 

هرا دز  دنیمحافظره کرازی ب،الری از آزمرال بی بازتاب ندهد. دز نهایت 
های پ،سشنامه  عدم امکران ب،زسری کامر  میرتان ی به سسالگ یپاسخ

های ای  پرژاهش بر د  دات پاسخ دهندگان به پ،سشنامه از محدادیت
 است.

 

 گیرینتیجه
ای کره ه یرت ح،فره  تر ان اذعران داارتبا ت جه به مطالو ف و مری

گذازی ،اثها می ا د ا ای   حساب،سان باعث ازتقای اتاام اال ای آن
 بااد. بر، ایر  اسران ها متفاام میگی،ی اال ای آنجهت  با ت جه به

مدل پژاهش ف و که ب،گ،فته از نظ،یه هانت ا ایت  است مر زد تأییرد 
گذاز ب، اتاام اث،ای به عن ان یکی از ع ام   ا ه یت ح،فه  ا،از گ،فت

هرای زا ب،ای پرژاهش  ح ز  جدیدیاناالته اد که  اال ای حساب،سان  
ب،ای  اگر، بره دنبرال افرتایش بنرا دهرد.هاد میبه پژاهشگ،ان پیشن  آتی

های اال ای دز ح،فه هستیم باید اادام به تق یت ابعراد ه یرت اتاام
ای ک،د  ا مسی، مناسبی زا ب،ای آن ب،گتیرد ترا بتر ان از اتراام ح،فه

 . های غی، اال ای جل گی،ی یا میتان آن زا کاهش داد
 

 مالحظه های اخالقی
دازی  منابع م زد استفاد   او  اال ای امانرت  پژاهش با مع،فی  دز ای

لفی  آثاز  محتر،م ارر،د  ارد  اسرت. علری زعایت ا حق و معن ی مس
سای، او ل اال ای هرچ ن زازدازی ا زضایت آگاهانه نیت زعایت ارد  

 .است
 

 هنام واژه
 Ethical dilemma .1 معرای اال ای
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  Social Identity .2 ه یت اجتراعی

 Social Values .3 راعیهای اجتاززش

 Professional Identity .4 ایه یت ح،فه
 Ethical Orientation .5 جهت گی،ی اال ای

 Strong Professional Identity .6 ای مستحکم ه یت ح،فه
 Ethical judgment .7 اتاام اال ای

8. Psychological Individual Differences 

 های ف،دی زاانشناالتیتفاام

 Stable Personality Traits .9 های ثابت اخصیتیایژگی

 Idealism .10 اید  آل گ،ایی

 Relativism .11 نسبی گ،ایی

 Code of Conduct .12 ایآیی  زفتاز ح،فه

 Deontology .13 اظیفه گ،ایی

 Teleology .14 نتیجه گ،ایی

  Ethics Position .15 م اعیت اال ای
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