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   سرآغاز

 زنـدگی  در اخالقـی  تحـول  از طـوالنی  سـالیان  گذشـت  از پس
 بغرنجـی  و پیچیـده  مـشکالت  و مـسائل  بـا  بشر هنوز ها،انسان
 عـدالتی، بی همچون غیراخالقی رفتارهاي زائیده که است روبرو
 و جانبــداري مغرضــانه، دســتکاري کــاري،فریــب دروغ، تقلــب،
 و اقتـصادي  اجتماعی، زندگی آینده که است دیگر موارد بسیاري
 مـشخص  بـا  ).1( کندمی تهدید را بشر نسل رفاه با همراه مالی،
 کـه  اخالقـی  هـاي   قـضاوت  بـا  ارتبـاط  در اصـلی  دالیـل  کردن

 انجـام  اخالقـی  هـاي   موقعیـت  بـا  مواجـه  هنگـام  در حسابداران
 کـسب  منظور به را آینده اخالقی هاي  شکست توان  می دهند  می
 پژوهـشگران  ).2( داد کاهش بداريحسا حرفه در عمومی اعتماد
 توانـد می مختلفی عوامل و گوناگون هايوضعیت دارند،  می بیان

 فـراهم  را اخالقـی  بنیـادي  اصـول  رعایت عدم و نقض موجبات
 پـول  اگرچـه  ).5 و 4 ،3( است پول عوامل این از یکی که آورد،
 بـه  و رودمـی  شـمار  بـه  مـا  روزانه زندگی در مهمی بسیار جنبۀ

 
  )پژوهشی مقالۀ( 

 درك با دانشجویان حسابداري اخالقی ادراك و پولی اخالق رابطۀ
  آمیزتردید اقدامات

  *برزگر الهه، دکتر عاطفی مرجان
  ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه ، واحد شیرازگروه حسابداري

  
  10/7/95 :پذیرش تاریخ ،2/5/95 :دریافت تاریخ( 

  چکیده
 دیگر و اسناد در مغرضانه يدستکار و جعل تقلب، و اند  گذاشته مالی بازارهاي و گذاريسرمایه بر مخربی اثرات متقلبانه هايفعالیت امروزه :زمینه
 از  که فشارهایی با بتوانند باید حسابداران اساس، این بر .است شده حسابداري حرفه به عمومی اعتماد عدم افزایش به منجر ايحرفه سوء رفتارهاي
 دانـشجویان  اخالقـی  دراكا و پـولی  اخـالق  بـین  رابطـۀ  بررسـی  حاضـر،  پژوهش هدف .کنند مقابله دارد وجود خارجی منابع یا و خودشان طرف

  .است حسابداري تردیدآمیز اقدامات و رویدادها درك با حسابداري
  

 حـسابداري  رشـته  ارشـد  کارشناسـی  و کارشناسـی  دانـشجویان  پـژوهش  آمـاري  جامعـه  .است همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش :روش
 در استفاده مورد ابزار .شدند انتخاب تحقیق، نمونه عنوان به ساده، تصادفی روش به نفر، 435 ها  آن میان از که باشد،  می فارس استان هاي  دانشگاه
 اسـتفاده  پیرسـون  و اسـپیرمن  همبـستگی  هـاي   آزمون و اسمیرنوف-کولموگروفآزمون از ها  داده تحلیل و تجزیه براي و بود پرسشنامه بررسی این
  .گردید

  

 ها آن درك با حسابداري دانشجویان اخالقی ادراك و )دوستی پول( پولی اخالق بین داري معنی و مثبت ارتباط که داد نشان بررسی نتایج :ها یافته
  .دارد وجود حسابداري متقلبانه و تردیدآمیز رویدادهاي به نسبت

  

 کـه  است وريضر رسد  می نظر به تردیدآمیز، اقدامات درك با حسابداري دانشجویان اخالقی ادراك و پولی اخالق رابطۀ به توجه با :گیري  نتیجه
 حسابداري  متقلبانه و تردیدآمیز رویدادهاي با مواجه در اصول این از استفاده و اجرا نحوه و دانشجویان پولی اخالق اصول آموزش بر اي حرفه مراجع
  .بگیرند نظر در حسابداري دانشجویان به تخصصی مباحث سایر کنار در را اخالقی درسی مباحث و نمایند تأکید

  
  تردیدآمیز اقدامات اخالقی، ادراك پولی، اخالق :واژگان کلید

  

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  barzegar@ iaushiraz.ac.ir:  نشانی الکترونیکی:مسؤول نویسنده* 
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 اما است شخصی منافع محور بر تربیش اقتصادي، ارزشی عنوان  
 1دوستی پول ها،آن پایۀ بر که دارد وجود فراوانی پژوهشی شواهد
 نظر به نتیجه، در باشد؛ دردسرآفرین تواندمی هاانسان حد از بیش
 بـه  معطـوف  هاينگرش و پول نقش شدن برجسته که رسدمی
 منـافع  به توجه بدون خود، عمناف راستاي در را افراد تواندمی آن

  ).6( دهد سوق دیگران
 افـراد  که هنگامی است؛ انسانی )فطري( ذاتی فرآیند یک ادراك
 و کننـد   می لمس شنوند،  می کنند،  می احساس بینند،  می را چیزي
 از فرآینـدي  سـازماندهی  و تفسیر همچنین، ادراك ).7( بویند  می

 متناسب ردنظرمو العمل  عکس فهمیدن هدف با ورودي اطالعات
 در روزه هـر  کـه  را چـه   آن مردم اساس، این بر ).8( هاست  آن با
 ادراك بین توجه قابل ارتباط یک .کنند  می درك بینند  می جا  همه
 کـه  اي گونـه  بـه  دارد؛ وجود اخالقی مقاصد و اخالقی مشکل از

 عملی یا اقدام کنندة  تعیین اخالقی، مشکل یک از شخص ادراك
 توانـایی  نیـز  اخالقی ادراك ).9( دهد   می امانج فرد آن که است
 نتیجـه  و غیراخالقـی  و اخالقـی  اقـدامات  شناسـایی  بـراي  فرد

 اســت، درســت و خــوب رفتــار و شخــصیت در چــه آن اخالقــی
 اخالقـی  ادراك سطح هرچه پژوهشگران، عقیدة به ).2( باشد  می
 بهتر مشکالت و مسائل با رویارویی در باشد باالتر حسابدار یک
 بهبـود  هـدف  کـه   درصـورتی  اسـاس،  این بر ).10( کند  یم عمل
 اخالقــی هــاي ارزش درك باشــد، حــسابداري حرفــۀ در اخــالق

  .باشد اهمیت با تواند می حسابداري دانشجویان
 آنها  شخصی خصوصیات و اخالق در پول به نسبت افراد نگرش
 افـراد  ذهنیـت  به وابسته پول معناي همچنین، ).11( است نهفته
 و کاالهـا  آوردن دست به منظور به هدف یک پول دخو اما است
 بـه  پـول  معنـاي  نتیجـه،  در .آرزوهاسـت  و امیال نیازها، تکمیل

 اي  گونـه  بـه  ).12( اسـت  مرتبط آنها   رفتار و افراد ادراك با شدت  
 بـر  معنـاداري  و توجه قابل تأثیر پول به نسبت افراد نگرش که،

 در آنهـا    اثربخـشی  و کـار  بـا  مـرتبط  رفتارهاي عملکرد، انگیزه،
 افـراد  هاي  ارزش و تمایالت نیز دوستی  پول ).13( دارد ها  سازمان
 نیازهـاي  یـا  و 2آز و حـرص  نیازهـاي  از یکی و پول با رابطه در

 دوسـتی    پـول  و 3پـولی  اخـالق  بـا  آز و حرص .است ماتریالیسم

 خـوب  کـه  باشـد،   مـی  ثـروت  بـه  مفرط میل یک و است مرتبط
 و حـرص  دیگـر،  بیان به شود؛  می ابازاره تحریک باعث و نیست
 مـادي  هاي  دارایی و پول کسب براي تر  بیش تمایل یا خواسته آز
 و افـراد  دوسـتی   پـول  میـزان  پولی اخالق نتیجه، در ).14( است

 دربـاره  قضاوتشان چگونگی مورد در را اخالق اهمیت همچنین،
 .رود  مـی  کار به دوستی  پول واژه با مترادف و کند  می بررسی پول
 نـسبت  را دافرا ذهنی احساس پولی اخالق مفهوم دیگر، بیان هب
 اسـت  روانـشناختی  عوامـل  از یکی و کندمی گیرياندازه پول به
 اشخاصـی  کـه،  اي  گونه به .است تأثیرگذار اخالقی كادرا بر که
 نسبت کمتري درك اغلب هستند پول به مند  عالقه شدت به که
 کـه  شودمی باعث نفیم صورت هب لهأمس این و داشته اخالق به
  ).5( دشو رعایت کمتر اخالق ها، آن گیري تصمیم در

 منـافع  هـا، دارایـی  از اسـتفاده  سـوء  و متقلبانـه  مالی گزارشگري
 توانـد می متقلبانه مالی گزارشگري .اندازند  می خطر به را عمومی
 یـا  دسـتکاري  و سندسـازي  شـامل  کاريفریب :قبیل از مواردي
 مالی؛ هايصورت تهیه پشتوانه مدارك و حسابداري سوابق تغییر
 سـایر  یـا  معـامالت  رویـدادها،  عمـدي  حـذف  یـا  نادرست ارائه

 نادرسـت  کارگیري  به و مالی؛ هايصورت در اهمیت با اطالعات
 شناســایی، گیــري، انــدازه بــا مــرتبط حــسابداري اســتانداردهاي

 از اسـتفاده  سـوء  .برگیـرد  در را عمـد به افشا یا ارائه بندي، طبقه
 اخـتالس  :قبیـل  از گونـاگونی  هـاي راه به تواندمی نیز هادارایی
 و نامـشهود؛  یـا  مـشهود  ثابـت  هـاي دارایـی  سـرقت  ها؛دریافت
 انـد،   نـشده  دریافـت  که خدماتی و کاال بابت از نقد وجه پرداخت
 هر از حسابرسان و حسابداران عدول نتیجه، در ).15( شود انجام
 بـراي  .شود   می محسوب دیدآمیزتر اقدام شده، ذکر موارد از یک
ــه ــان نمون ــردن پنه ــدیالت ک ــاشــرکت در ســود تع ــه و ه  ارائ
 اقـدامات  زمـره  در واقعیـت  خـالف  و مـبهم  مـالی  هـاي  صورت

 اقــدامات و 4تردیــدآمیز هــاي قــضاوت بــین .هــستند تردیــدآمیز
 شـکاك  میزان هوش، هايمؤلفه و دارد وجود تفاوت 5تردیدآمیز
 بر مؤثر عوامل از افراد هايانگیزه و نفس به اعتماد میزان بودن،

 هـم  و تردیـدآمیز  هـاي قـضاوت  هـم  ).16( هـستند  تردیدگرایی
 بـا  واقع در و هستند ضروري حسابداري براي تردیدآمیز اقدامات
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 اقـدام  داشـتن  بـراي  ضـروري  و الزم شـرط  تردیـدآمیز  قضاوت
 رخ زمـانی  تردیـد  بـا  همـراه  قـضاوت  شود؛می فراهم تردیدآمیز
 وجـود  اسـت  ممکـن  ايبـالقوه  موضوع ببرد پی فرد که دهد می
 که حالی در است؛ تري  بیش تالش یا کار نیازمند که باشد داشته
 قضاوت اساس بر فرد که دهدمی رخ زمانی تردید با همراه اقدام

 معتقدند، پژوهشگران ).17( دهد تغییر را رفتارش خود، تردیدآمیز
 بـا  حسابداران با مقایسه در باالتر اخالقی استدالل با حسابداران
 رفتـاري  نقض وضعیت با اوقات گاهی تر،  پایین اخالقی استدالل
 تـري   بـیش  احتمـال  بـا  و اسـت؛  غیراخالقی که شوند  می مواجه
   ).5( کنند می درك غیراخالقی عنوان به را هایی موقعیت چنین
 عمدي تقلب حسابرسی، استانداردهاي 99 شماره بیانیه اساس بر

 هاي  صورت در اهمیت با نادرست ارائه به منجر که است تعمدي
 فــشار، یــا انگیــزه عامــل ســه اســتاندارد ایــن .شــود مــی مــالی
 معرفـی  تقلـب  بـروز  بـراي  را عقلی توجیه و موجود هاي  فرصت
 هـاي   انگیـزه  ).18( شـود   مـی  گفته تقلب مثلث آن به که کند  می

 گیـزة ان تـرین   متـداول  مـالی  نیازهاي یا منافع قالب در اقتصادي
 هـاي   انگیـزه  دلیـل  به نیز افراد برخی که حالی در هستند؛ تقلب
 مورد و اجتماعی منزلت کسب یا طلبی قدرت نظیر روانی و روحی
 هاي  صورت تقلب ).19( زنند  می تقلب به دست گرفتن قرار توجه
 بـه  بازار کنندگان  مشارکت اطمینان براي جدي تهدیدي نیز مالی

 بـه  مختلف اقشار براي سنگینی ايه  هزینه است، مالی اطالعات
 غیراخالقـی  و غیرقـانونی  قبول، غیرقابل رفتار یک و دارد دنبال
 اقتـصادي  هـاي   انگیزه از ناشی ها  تقلب این عمدة بخش و است
 مـالی  هـاي   صورت در تقلب انجام متداول هاي  شیوه ).20( است
   :از عبارتند

 ارائـه  تیخـدم  یـا  کاال که معنی بدین :6واهی درآمدهاي ثبت .1
 بستانکار درآمد و بدهکار دریافتنی هاي  حساب دفاتر در اما نشده،
 و جعلــی مــشتریان بــه تــوان مــی آن هــاي نمونــه از .شــود مــی
 افـزایش  باعـث  تقلـب  نـوع  ایـن  .کـرد  اشاره جعلی هاي  فروش
 تقلـب  نوع ترین  متداول و شد خواهد سود نمایی  بیش و ها  دارایی
   .است مالی هاي صورت در

 درآمـدهاي  روش، ایـن  در :7زمانی تفاوت از نادرست تفادهاس .2
 بـه  جـاري  دوره هـاي   هزینه و شناسایی جاري دوره در بعد دوره
  .شوند می منتقل بعد هاي دوره

 هـاي   دارایـی  نمـایی   بیش قبیل، از :8ها  دارایی نادرست ارزیابی .3
 نادرسـت  ارزیـابی  هـا؛   موجـودي  حـساب  دستکاري مانند جاري،
 بـه  جاي   به توسعه و تحقیق مخارج کردن اي  سرمایه و ها  دارایی
 اسـتهالك؛  هزینـه  نکـردن  ثبـت  هـا؛  آن کـردن  منظـور  هزینـه 
 دادن نـشان  و ادغـام؛  و تحـصیل  زمـان  در ها  دارایی نمایی  بیش
 حقیقت در دارایی آن که حالی در مالی، هاي  صورت در ها  دارایی
  .نیست واحد مالکیت در واقع

 دادن نـشان  بهتـر  منظور   به :ها  هزینه و ها  بدهی عمده حذف .4
 سـایر  و پرداختنـی  هـاي   حساب نکردن ثبت مانند .مالی وضعیت
 نظـر  در و نیافته؛  تحقق سودهاي و درآمدها کردن ثبت ها؛  بدهی
  .حقوقی هاي بدهی نگرفتن

 هـاي   رویـه  در تغییـر  نکـردن  افـشا  قبیـل،  از :ناکافی افشاي .5
 بـا  اطالعـات  هـر  یـا  و حـسابداري  اصول از تخطی حسابداري؛
 ارائـه  و بنگـاه،  عملکـرد  ماهیـت  نادرسـت  ارائـه  دیگـر؛  اهمیت
  ).21( آنها کافی نکردن افشا و مدیریت هاي تصمیم نادرست
 بـه  تـوان می را اخالقی هايقضاوت انجام در فردي هاي  تفاوت
 تـشریح  10گرایی  نسبی و 9گراییآرمان اخالقی فلسفه دو وسیله
 اثـر  در دیگـران  سـعادت  و رفـاه  جنبه بر یگرای  آرمان ).22( کرد
 یـک  راسـخ  عقیـدة  از حاکی و دارد تأکید اشخاص گیريتصمیم
 نظـر  از اخالقـی  قـضاوت  کـه  اسـت  مـسأله  ایـن  به نسبت فرد

 اخالقـی  قـوانین  و هنجارهـا  اصول، براساس کامالً باید وجدانی
 قـوانین  و هنجارها اصول، گراآرمان افراد عقیدة به .گیرد صورت
 صـادق  مختلـف،  هـاي موقعیـت  به توجه بدون همیشه، قیاخال
 اسـت  پـذیر اجتنـاب  همیـشه  دیگران به رساندن آسیب و هستند

 هـاي راه و تفـسیرها  معتقدنـد؛  گرایـان نـسبی  که حالی در ).23(
 اخالقـی  مـسائل  حل و اخالقی موضوع به نگرش براي بسیاري
 ادرسـتی ن یـا  درستی تعیین و اخالقی استانداردهاي و دارد وجود
 شـرایط  نتـایج،  و وضـعیت  ماهیـت  فرهنـگ،  بـه  افراد، عملکرد
 در دارد؛ بـستگی  محیطـی  هـاي    ویژگـی  سـایر  و مکانی زمانی،
 عملکرد بودن نادرست یا درست کلی صورت به تواننمی نتیجه،
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 جامعـه  یـک  در است ممکن افراد عملکرد و نمود تعیین را افراد
 غیراخالقـی  متفـاوت  شـرایطی  بـا  دیگـر  اي  جامعه در و اخالقی
  .)24( شود محسوب
 اخالقـی  ادراك شخصی، منافع سطوح در حسابداري دانشجویان

 بـه  نـسبت  تـوجهی  قابـل  تفـاوت  علمـی،  صداقت عدم درك و
 دانـشجویان  همچنـین،  ).25( دارنـد  هـا   رشـته  سایر دانشجویان
 مقـدماتی  سازي اجتماعی و باالتر اي  حرفه تعهدات با حسابداري

 اقـدامات  تـري   بـیش  احتمـال  بـا  دانـشجویان  سایر با مقایسه در
 ).26( ببیننـد   مـی  غیراخالقـی  رویدادهاي عنوان   به را تردیدآمیز
 کـار  و کسب دانشجویان اخالقی ادراك بین نیز معناداري تفاوت
 وجـود  حسابداري تردیدآمیز اقدامات و سود مدیریت با ارتباط در
 در مشارکت به شگرای بین معناداري رابطه همچنین، ).27( دارد

 شخـصی  هـاي   ارزش اولویـت  تقـدم  و متقلبانه مالی گزارشگري
 وجود »نفس عزت« و »بودن خوش« ،»مرفه زندگی« همچون
 شخـصیتی،  هـاي   ویژگی بین نیز توجهی قابل ارتباط ).28( دارد
 پـولی  اخـالق  و اخـالق  به نسبت حسابداري دانشجویان ادراك

 ادراك بـا  دوسـتی   پـول  نبـی  ).29( دارد وجـود  آنها   )دوستی  پول(
 بـه  .دارد وجـود  منفـی  اي  رابطـه  حسابداري دانشجویان اخالقی
 سـطح  باشـد،  بیـشتر  فـرد  دوسـتی   پول سطح هرچه که اي  گونه
 ادراك و دوستی  پول بین ).30( شودمی کمتر وي اخالقی ادراك
 مقطـع  و جنـسیت  سن، حسب بر حسابداري دانشجویان اخالقی
 همچنـین،  ).31( دارد وجـود  اي  مالحظـه  قابل تفاوت تحصیلی،
 بـا  حـسابداري  دانـشجویان  دوسـتی   پـول  و دینداري سطوح بین
 دانشجویان که ايگونه به .دارد وجود رابطه هاآن اخالقی ادراك
ــا ــاالتر درجــات ب ــداري، ب ــاالتري اخالقــی ادراك دین ــد ب  .دارن

 ادراك دوســتی، پـول  بــاالتر گـرایش  بــا دانـشجویان  همچنـین، 
 )دوستی پول( پولی اخالق ).32( داشت خواهند تريپایین اخالقی
 و رویـدادها  درك و متقلبانـه  ادراکات با نیز اهمیت با اي گونه به

 بـه  کـه  افـرادي  واقـع،  در ).33( است مرتبط تردیدآمیز اقدامات
 قرار ماکیاولیسم باالتر سطوح در هستند پول به مند  عالقه شدت
 شـرکت  غیراخالقـی  يرفتارهـا  در دیگـران  از تـر   بـیش  و دارند
 در غیراخالقـی  نیات با مستقیم طور به نیز وسوسه ).4( کنند  می

 بـه  منجـر  افـراد  )دوستی  پول( پولی اخالق میزان و است ارتباط
 را آنهـا    متقلبانـه  هـاي   نگـرش  توانـد   مـی  و شود  می پولی هوش
 گیريجهت بین محسوس ايرابطه همچنین، ).3( کند بینی  پیش
 افراد که، اي گونه به .دارد وجود آنها گیري میمتص و افراد اخالقی
 بـا  شخصی نفع این ببرند، شخصی نفع تصمیمی از که هنگامی
 و گرایـی  نـسبی  با که حالی در دارد، رابطه آنها  گرایی  آرمان میزان
 شـد  بررسـی  پژوهشی در ).23( ندارد رابطه هاآن ايحرفه تعهد
 از مـالی  هـاي صـورت  کننـدگان اسـتفاده  اخالقی قضاوت آیا که

 پـژوهش،  ایـن  در خیر؟ یا است شخصی نفع تابع سود، مدیریت
 .گرفتنـد  قـرار  غیرسـهامدار  و سـهامدار  نقـش  دو در دانشجویان

 در کـه  سـناریوهایی  در سهامداران، داد نشان پژوهش این نتایج
 اسـت،  شـده  انجام شرکت شدن  منتفع انگیزه با سود مدیریت آن
 مــورد در همچنــین، .ستندهــ غیراخالقــی تــري کــم میــزان بــه

 سود مدیریت انگیزه بودند، غیرسهامدار نقش در که دانشجویانی
ــأثیري ــر ت ــان اخالقــی هــايقــضاوت ب ــین ).34( نداشــت آن  ب
 نیـات  به ایرانی حسابرسان گرایش با گرایی  نسبی و گرایی آرمان

 ارتبـاط  نیـز  اخالقـی  تنگناهـاي  بـا  مواجـه  هنگـام  غیراخالقی،
 بـه  نـسبت  گـرا نـسبی  حـسابرسان  و ).35( دندار وجود معناداري
 دهنـد   مـی  اهمیـت  اخالقی مسائل به کمتر گراآرمان حسابرسان

 تحـت  گـرا   نـسبی  حسابرسان شده پذیرفته هايایدئولوژي ).36(
 کـه  ايگونـه به هاست،  آن )دوستی  پول( پولی اخالق میزان تأثیر
 یرتأث منظر از مهمی پیامدهاي داراي پول به نسبت افراد نگرش
 هنجارهـاي  بـا  هـا موقعیـت  ایـن  و اسـت  حـسابداري  حرفـه  بر

 دیگـري  پـژوهش  در ).37( هـستند  مـرتبط  ايزمینه -فرهنگی
 رفتارهاي و ملی توسعۀ از مفاهیمی و دانشجویان اخالقی ادراك
 رفتار از شاخصی عنوان به تحصیلی هاي  موقعیت در آنها   متقلبانه

 که بود آن بیانگر شپژوه این هاي  یافته شد؛ بررسی غیراخالقی
 اسـاس  بـر  دانـشجویان  اخالقی ادراك بین توجهی قابل تفاوت
 دختـر  دانـشجویان  کـه  شد مشاهده هرچند .ندارد وجود جنسیت
   ).38( کنند می عمل تر اخالقی کمی
 هـاي   تـصمیم  و رفتارهـا  از بـسیاري  ریـشۀ  کـه   ایـن  به توجه با

 جـستجو  اخالقـی  هـاي ارزش و اخالق در توان  می را حسابداران
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ــه گــوییپاســخ و کــرد ــالقوه ســهامداران ب  ســایر و بالفعــل و ب
 کامـل  دانش داشتن مستلزم مالی هايصورت از کنندگان استفاده
 هـاي تردیـد  یـا  هـا دودلـی  معضالت، رفع و مواجه براي کافی و

  بـه  دوستی  پول و پولی اخالق که، اساس این بر و .است اخالقی
 رفتارهـاي  و هـا   نگرش از یاريبس با ارتباط در توجهی قابل طور
 و مـدیران  براي مهم موضوعی به تواند  می و است کار به مربوط

 دانشجویان که  این به توجه با همچنین، .شود تبدیل پژوهشگران
 ايحرفـه  حـسابرسان  و حسابداران عنوان   به آینده در حسابداري
 پاسـخی  یـافتن  درصـدد  پژوهش این لذا داشت، خواهند فعالیت
 ادراك و پـولی  اخـالق  آیـا  کـه  اسـت  پرسش این رايب مناسب
 تردیــدآمیز اقــدامات درك بــا حــسابداري دانــشجویان اخالقــی
 اقدامات درك مطالعه، این در دارد؟ ارتباط آنها   توسط حسابداري
 پولی اخالق و اخالقی ادراك و وابسته متغیر عنوان   به تردیدآمیز

  .شدند گرفته نظر در مستقل متغیرهاي عنوان  به
  

  روش 
 گـردآوري  نحـوة  نظر از و کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش
 آمـاري  جامعـۀ  .اسـت  همبـستگی  نـوع  از و توصـیفی  اطالعات
 رشـته  ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان تمامی پژوهش،
 ماهیت به توجه با .باشد  می فارس استان هاي  دانشگاه حسابداري
 پـژوهش  نمونـۀ  عنوان به نفر 435 جامعه، زیاد حجم و پژوهش
 .شـدند  انتخـاب  سـاده  تـصادفی  گیـري   نمونه روش از استفاده با

 ایـن  وابـسته  متغیـر  بـه  توجـه  بـا  اسـت،  ذکر به الزم همچنین
 دانـشجویان  بود الزم است، تردیدآمیز اقدامات درك که پژوهش
 دانـش  پرسـشنامه،  ایـن  هـاي   سـؤال  بـه  دادن  پاسـخ  منظـور    به

 متقلبانـه  و تردیـدآمیز  اقـدامات  و رویـدادها  به نسبت تري  عمیق
ــراین .باشــند داشــته حــسابداري ــژوهش ایــن در اســاس، ب  از پ
ــشجویان ــال ورودي دان ــاي س ــع 1392 و 1391 ،1390 ه  مقط
ــی ــشجویان و کارشناس ــال ورودي دان ــاي س  و 1393 ،1392 ه

 آوري  جمـع  ابـزار  .گردیـد  اسـتفاده  ارشد کارشناسی مقطع 1394
 و 12پولی اخالق مقیاس ،11اخالقی تموقعی پرسشنامه نیز ها  داده

 از پس ).40 و 39 ،22( بود 13تردیدآمیز اقدامات درك پرسشنامه
 اطمینان حصول منظور به ها،  پرسشنامه این سازيبومی و ترجمه

 تمــامی بــا مـرتبط  هــاي سـؤال  ابتــدا هـا، آن اعتبــار و روایـی  از
 نظـر   صـاحب  و مجـرب  اساتید از تعدادي بین پژوهش متغیرهاي
 اگـر  تـا  گردیـد  اجـرا  مقـدماتی  صـورت  بـه  و توزیع حسابداري
 دارد، وجـود  شـده  مطـرح  هـاي   سـؤال  بـا  ارتباط در هایی توصیه
 در و دریافـت  اصـالحی  نظـرات  ایـن  نهایت در .نمایند پیشنهاد

 اطمینــان قابلیــت و پایــایی .گردیــد منظــور نهــایی پرســشنامه
 که گرفت قرار آزمون مورد کرونباخ آلفاي توسط نیز هاپرسشنامه
 اخالقـی  موقعیت پرسشنامه هايسؤال آمده دست  به آلفاي مقدار
 و 813/0 پـولی  اخـالق  مقیـاس  پرسـشنامه  هايسؤال ،796/0
 باشـد   مـی  807/0 تردیدآمیز اقدامات درك پرسشنامه هايسؤال
  .است قبولی قابل پایایی نمایانگر که
 اخالقـی  اكادر متغیـر  اخالقـی،  موقعیت پرسشنامه از استفاده با

 20 و گویـه  2 بـر  مـشتمل  پرسـشنامه  این .شود  می گیري  اندازه
 کامـل  سـنجی روان معیـار  یـک  روي بر تمرکزش و است گزاره
 پرســشنامه ایــن در .باشــد مــی اخالقــی رفتــار ســنجش بــراي

 و »گرایـــیآرمـــان« عامــل  دو بـــا ارتبــاط  در هـــایی گــزاره 
 هـر  و ؛است شده گذاشته نظرخواهی به و مطرح »گرایی نسبی«

 هـر  بـه  نـسبت  را خود مخالفت یا موافقت دهندگان پاسخ از یک
   .نمایندمی بیان لیکرت امتیازي 7 طیف در هاگزاره از یک
ــا ــتفاده ب ــاس از اس ــالق مقی ــولی، اخ ــر پ ــالق متغی ــولی اخ  پ

 از یکـی  مقیـاس  ایـن  .گرفـت  قـرار  سنجش مورد )دوستی  پول(
 اهمیـت  اسـت،  ولیپ اخالق زمینه در هاپرسشنامه پرکاربردترین

 و سنجدمی پول درباره افراد قضاوت چگونگی مورد در را اخالق
 .بـسنجد  پول به نسبت را افراد ذهنی احساسات تا کندمی تالش
 آن در و اسـت  گـزاره  30 و گویـه  6 بـر  مـشتمل  پرسشنامه این
ــا ارتبــاط در هــاییگــزاره ــدي« ،»خــوبی« عامــل شــش ب  ،»ب

 -استقالل« و »15بودجه« ،»14نفس عزت -احترام« ،»موفقیت«
 از یک هر و است؛ شده گذاشته نظرخواهی به و مطرح »16اقتدار
 از یـک  هـر  بـه  نسبت را خود مخالفت یا موافقت دهندگان  پاسخ
   .نمایند می بیان لیکرت امتیازي 7 طیف در هاگزاره
 درك متغیـر  نیز، تردیدآمیز اقدامات درك پرسشنامه از استفاده با

 پرسشنامه این .شود  می گیري  اندازه حسابداري آمیزتردید اقدامات
 و تردیدآمیز رویدادهاي مورد در را حسابداري دانشجویان نگرش
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 در و اسـت  سـناریو  5 بر مشتمل و سنجد  می حسابداري متقلبانه
 زودهنگـام  شناسـایی « عامـل  چهار با ارتباط در سناریوهایی آن

 اسـت،  سـود  یتمدیر از نمونه یک که »درآمدها )موقع از پیش(
  بـه  تبـدیل  قابل بهادار اوراق و بلندمدت هاي  دارایی بندي  طبقه«

ــوان ــاري عن ــه »ج ــور ب ــود منظ ــسبت بهب ــاري، ن ــت« ج  ثب
 از آشـکاري  نقـض  کـه  »هـا   دارایی عنوان به امانی هاي  موجودي
ــه اصــول ــزارش« و اســت، حــسابداري شــدة پذیرفت  نکــردن گ
 کـاري   محافظـه  اصل نقض از اي  نمونه که »احتمالی هاي  بدهی
 از یـک  هـر  و اسـت؛  شـده  گذاشته نظرخواهی به و مطرح است
 غیراخالقـی  یـا  اخالقـی  به راجع را خودشان نظر دهندگان  پاسخ
 بیـان  لیکـرت  امتیـازي  7 طیـف  در سـناریوها  از یـک  هر بودن
   .نمایند می
 421 نهایــت در شــد؛ توزیــع پرســشنامه 435 پــژوهش ایــن در

 پرسـشنامه  375 تنهـا  تعـداد  این از که گردید دریافت پرسشنامه
ــه هــاي داده کــه .داشــتند اجــرا قابلیــت  ایــن از آمــده دســت ب
 و اسـمیرنوف  -کولمـوگروف  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  ها  پرسشنامه
 توزیـع  نـوع  بـه  بـسته ( پیرسـون  یـا  اسپیرمن همبستگی آزمون
 از کـار  ایـن  بـراي  .گرفتنـد  قـرار  تحلیـل  و تجزیه مورد )ها  داده
  .شد استفاده اکسل و اس اس پی اس افزارهاي؛ نرم
  

  ها یافته
 درك شــامل پـژوهش  متغیرهـاي  تمــامی توصـیفی  هـاي  آمـاره 
 1  جـدول  در اخالقـی  ادراك و پـولی  اخالق تردیدآمیز؛ اقدامات
   .است شده داده نشان

  
   توصیفی هاي آماره :1 جدول 

    اخالقی ادراك
  

 درك
 اقدامات
 تردیدآمیز
  حسابداري

 اخالق
  پولی

  کل  گرایی نسبی  گرایی انآرم

  19/5  56/4  09/6  28/5  45/4  میانگین
  15/5  30/4  20/6  30/5  20/4  میانه
 انحراف
  62/0  35/5  71/0  65/0  07/1  معیار

  

 توزیـع  بـودن  نرمـال  هـا، فرضـیه  آزمـون  از قبل مطالعه، این در
 اسـمیرنف  -کلمـوگروف  آزمـون  از استفاده با پژوهش متغیرهاي
 شده ارائه 2 جدول در آزمون این نتایج .فتگر قرار بررسی مورد
   .است

  
  اسمیرنف-کلموگروف آزمون نتایج :2 جدول

    اخالقی ادراك
  

 اخالق
  پولی

  کل  گرایی نسبی  گرایی آرمان

 درك
 اقدامات
 تردیدآمیز
  حسابداري

  375  375  375  375  375  تعداد
  45/4  19/5  56/4  09/6  28/5  میانگین
ــراف  انح
  07/1  62/0  35/5  71/0  65/0  معیار

ــاره  آمــ
K-S 

792/0  955/1  852/6  895/0  229/2  
ــال  احتم
ــاره  آمــ

K-S 
556/0  001/0  000/0  399/0  000/0  

 نـــــوع 
  غیرنرمال  نرمال  غیرنرمال  غیرنرمال  نرمال  توزیع

  
  

 درك و حسابداري دانشجویان اخالقی ادراك بین :اول فرضیه
  .دارد وجود معناداري رابطه حسابداري تردیدآمیز اقدامات

 نتایج .است شده داده نشان 3 جدول در فرضیه این آزمون نتایج
 در H0 فـرض  رد از حـاکی  اول، فرضـیه  آزمون از آمدهدست    به

 بـر  مبنـی  پـژوهش  اول فرضـیه  لـذا،  .است 05/0 خطاي سطح
ــین کــه ایــن ــشجویان اخالقــی ادراك ب  درك و حــسابداري دان
 تأییـد  دارد؛ وجـود  معناداري رابطه حسابداري تردیدآمیز اقدامات
  .شودمی
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 اول فرضیه آزمون نتیجه :3 جدول
 ضریب نوع  رابطه نوع

  همبستگی
 ضریب شدت

  همبستگی
P-Value  آزمون نتیجه  

 اقــدامات درك H0 فرض رد  000/0  -225/0  اسپیرمن  اخالقی ادراك
ــدآمیز  تردیــــ
 H0 فرض رد  000/0  -223/0  پیرسون  اخالقی ادراك  حسابداري

 فرض رد عدم  430/0  041/0  اسپیرمن  گرایی آرمان
H0 

 اتاقــدام درك
ــدآمیز  تردیــــ
 H0 فرض رد  000/0  -310/0  اسپیرمن  گرایینسبی  حسابداري

  
 دانـشجویان  )دوسـتی    پـول ( پـولی  اخـالق  بـین  :دوم فرضیه
 معناداري رابطه حسابداري تردیدآمیز اقدامات درك و حسابداري
  .دارد وجود
 نتایج .است شده داده نشان 4 جدول در فرضیه این آزمون نتایج
 در H0 فـرض  رد از حـاکی  دوم، فرضـیه  آزمون از آمدهدست    به

 بـر  مبنـی  پـژوهش  دوم فرضـیه  لـذا،  .است 05/0 خطاي سطح
 اقـدامات  درك و حـسابداري  دانشجویان پولی اخالق بین که  این

  .شودمی تأیید دارد؛ وجود معناداري رابطه حسابداري تردیدآمیز
  

 دوم فرضیه آزمون نتیجه :4 جدول
 نوع  رابطه نوع

 ضریب
  همبستگی

 ضریب شدت
  همبستگی

P-
Val
ue  

 نتیجه
  آزمون

 اخـــالق
/039  -107/0  اسپیرمن  پولی

0  
 فرض رد

H0 

 درك
ــدامات  اقـــ
 تردیـــدآمیز
  حسابداري

 اخـــالق
/032  -111/0  پیرسون  پولی

0  
 فرض رد

H0 

  
  بحث

 نـشجویان دا اخالقـی  ادراك داد نـشان  اول فرضیۀ  آزمون نتایج
 حـسابداري  تردیـدآمیز  اقدامات به نسبت آنها   درك با حسابداري
 بـه  نسبت گرا نسبی حسابداريِ دانشجویان همچنین، .دارد ارتباط

 بـه  نـسبت  تـري   پـایین  درك گـرا،   آرمان حسابداريِ دانشجویان
 تـشخیص  به قادر تر و کم  دارند حسابداري تردیدآمیز رویدادهاي

 بـا  فرضـیه  ایـن  نتـایج  .هـستند  تاقـداما  گونـه   ایـن  شناسایی و
 حـسابرسان  انـد   داشـته  اظهـار  که ها  پژوهش از چندي هاي  یافته
 اخالقـی  مسائل به کمتر گرا  آرمان حسابرسان به نسبت گرا  نسبی
 بـرخالف این نتیجه   . )36 و 26( دارد خوانی هم دهند،  می اهمیت

 گرایی  آرمان بین اند  کرده بیان که است ها  پژوهش از دیگر برخی
 غیراخالقـی  نیـات  به ایرانی حسابرسان گرایش با گرایی  نسبی و

 نـدارد؛  وجـود  معناداري رابطۀ اخالقی تنگناهاي با مواجه هنگام
 هاي  ارزش بین ارتباط ها  پژوهش این که داشت نظر در باید البته

 دادنـد  قـرار  بررسـی  مـورد  را اخالقـی  هـاي   نگـرش  و شخصی
 حسابداري دانشجویان اخالقی ادراك پژوهش این در که درحالی
   ).35( گرفت قرار بررسی مورد آنها تردیدآمیز اقدامات درك با

 دانـشجویان  پـولی  اخالق داد نشان نیز دوم فرضیۀ  آزمون نتایج
 حـسابداري  تردیـدآمیز  اقدامات به نسبت آنها   درك با حسابداري
 که حسابداري دانشجویان از دسته آن که اي  گونه به .دارد ارتباط
 پـول  بـه  نـسبت  آنهـا    عالقه میزان و دارند باالتري پولی اخالق
 و شناسـایی  بـه  قـادر  نیـز  تـري   بـیش  میـزان  بـه  است، تر  بیش

 نتایج .هستند حسابداري تردیدآمیز اقدامات و رویدادها تشخیص
 انـد   داشته اظهار که ها  پژوهش از چندي هاي  یافته با فرضیه این
 اولویـت  و تقلبانـه م مالی گزارشگري در مشارکت به گرایش بین
 عـزت  و بـودن  خـوش  داشتن، مرفه زندگی همچون هایی  ارزش
  ).33 و 28 ،3( دارد خوانی هم دارد، وجود ارتباط نفس
 کـه  دارد وجـود  شرایطی مجموعه علمی هاي  پژوهش فرآیند در

 قـرار  تأثیر تحت را پژوهش نتایج تواندمی و بوده اجتناب غیرقابل
 در اي  عدیـده  موانـع  و تمـشکال  بـا  نیـز  حاضـر  پـژوهش  .دهد
 همکـاري  عـدم  :از عبارتنـد  کـه  بـود  روبرو اطالعات آوري  جمع
 در کـاري محافظـه  و  پرسشنامه تکمیل در کنندگان  شرکت کامل
 سناریوهاي و آزمایش مورد هايموقعیت ها؛سؤال به گوییپاسخ
 از و کـشیدند  تـصویر  بـه  را خیـالی  هـایی موقعیـت  کـه  فرضی،
 و داده قـرار  ها  موقعیت آن در را خود شد هخواست کنندگان  شرکت
 نتیجـه،  در .دهنـد  پاسـخ  هـا   سؤال به سناریوها درك به توجه با
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 در و نگرفتـه  جدي را ها  موقعیت این کنندگان شرکت دارد امکان
 و روحیـات  .نماینـد  عمـل  متفـاوت  اي  گونـه  بـه  واقعـی  شرایط
 سـت ا ممکـن  نیـز  ،دارند قرار آن در دهندگان  پاسخ که موقعیتی
   .دهد قرار تأثیر تحت را آنها هايپاسخ
 وسوسـه،  چـون  متغیرهـایی  آتـی،  مطالعـات  در شود  می پیشنهاد

 نظـر  در غیراخالقـی  رفتارهاي و نیات و ماکیاولیسم ماتریالیسم،
 حسابرسان، از آتی هاي  پژوهش انجام در همچنین، .شوند گرفته

 دهاسـتفا  بورسـی  هـاي   شرکت مالی مدیران و رسمی حسابداران
  .گردد

  
  گیري نتیجه

 پـولی  اخـالق  کـه؛  کـرد  بیان توان  می پژوهش نتایج به توجه با
 درك بـا  حـسابداري  دانـشجویان  اخالقی ادراك و )دوستی  پول(

 در .دارد ارتبـاط  تردیـدآمیز  اقـدامات  و رویـدادها  بـه  نسبتآنها  
 بـه  پولی اخالق اصول و اخالق درسی مباحث آموزش با نتیجه،

 در اصـول  ایـن  از اسـتفاده  و اجرا نحوة و اريحسابد دانشجویان
 بـا  را آنهـا    تـوان   مـی  متقلبانـه،  و تردیدآمیز رویدادهاي با مواجه
 هـاي   مثـال  ذکر با و کرد آشنا پول با مرتبط موضوعات و مسائل
 و مـالی  هاي  بحران بروز در اخالقی مشکالت و مسائل از واقعی
 اي  حرفه اهمیت هب را آنان دیدگاه آن، مالی هاي  جنبه شمردن بر
 کارشـان  حساسیت و ورزند اشتغال آن به آینده در است قرار که
 صـالح   ذي مراجـع  اسـاس،  ایـن  بـر  .سـاخت  روشـن  خـوبی  به
 اخـالق  رویکردهاي معرفی زمینه در نشریاتی انتشار با توانند  می
 افـراد  زنـدگی  در توانـد   مـی  پول که هایی  آسیب و منافع و پولی
 اقـدام  رویکردها ترین  اثربخش و یدترینمف تبیین به باشد، داشته
  .نمایند

 
  اخالقی هايمالحظه

 اخالقـی  اصـل  اسـتفاده  مـورد  منـابع  معرفـی  با پژوهش این در
 محتـرم  آثـار  مـولفین  معنـوي  حقـوق  و رعایت علمی امانتداري
 و رازداري همچـون  اخالقـی  اصـول  سـایر  .اسـت  شـده  شمرده
  .است شده رعایت آگاهانه، رضایت

 
   نامه واژه

  Love of Money .1  دوستی پول
 Greed .2  آز و حرص
  Money Ethics .3  پولی اخالق
 Questionable Judgments .4  تردیدآمیز هايقضاوت
 Questionable Actions .5  تردیدآمیز اقدامات
 Fictitious Revenues .6  واهی درآمدهاي
 Timing Differences .7  زمانی تفاوت
 Improper Asset Valuations .8  ها دارایی نادرست ارزیابی
 Idealism .9  گراییآرمان
 Relativism .10  گرایی نسبی

11. Ethical Position Questionnaire (EPQ) 
  اخالقی موقعیت پرسشنامه
 Money Ethic Scale (MES) .12  پولی اخالق مقیاس

13. Understanding the Questionable Actions 
  تردیدآمیز اتاقدام درك
 Respect-Self esteem .14  نفس عزت-احترام
 Budget .15  بودجه
 Freedom-Power .16  اقتدار-استقالل
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