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مقدمه.2

هایماليوفشارمديريتكیفیتگزارشكاردرمورداختالفنظربامديريتصاحب

توانددتهديددیشودكهميرسيموجببروزتضادمنافعميبرعدمتعديلگزارشحساب

رسباشد.درچنینموقعیتيحفظاسدتقاللوتعدديلگدزارشایحساببراستقاللحرفه

رسایحسدابرسيبرایانعکاسمواردعدمتوافق،منجربهحفدظشدهرححرفدهحساب

كاريداسدايررسرادرمعرضريسکازدستدادنصاحبشود؛درعینحالحسابمي

رسبايسدتي(بندابراينحسداب11891،دهدد)واتزوزيمدرمنكارانبالقوهقرارميصاحب

ترراانتخابكند.قضاوحوراهمناسب

فرآيندشناختيكهافرادبرایشناسداييمسدا لاخالقديوشدکلدهديمجموعدهراه

(ياقضاوحدرمورددرسدتيداشايسدته21881،هایممکنبهكاربرده)فیشرواوححل

یشدود.درحرفده(استداللاخالقدينامیددهمدي31881،ها)الرنسوشاوببودنراهحل

هداييقضاوحیرساندرارا هحسابتواناييیكنندهاستداللاخالقيمنعکسرسي،حساب

رسدانبدرایحسدابونیدزتوانداييازنفعشخصدينشددهخوشتغییراحناشيكهدست

(.5،1881؛جدونز4،1884)پونمدونوگههدارحاستقضاوحبررفاهديگرانآثارتشخیص

اسدتداللكهقوانینوقواعدوجودندارنديامههمهستند،مواقعبهويژهزمانيازدربسیاری

(.1،1899)گیهینسومسدونكندميراتعیینآنانكیفیتكليقضاوحرساناخالقيحساب

یرسانونیدزنودوهعواملاثرگذاربراستداللاخالقيحسابیمطالعاحبسیاریدرزمینه

تدرهدایمسدتقلآندانانجدامشددهاسدت.بدی اثرگذاریآنبراستقاللذهنيوقضداوح

 دهو(انجدامشد1891)1شناختيكلهدر -رشدییمطالعاحدراينزمینهبراساسنظريه

كننددرسانراتأيیدمديحسابیمستقیمبینرشداخالقيورفتارمستقالنهیوجودرابطه

(.ازطرفياعتقادبهجهدانيعدادلبدهعندوان8،1881؛تيسويي9،1882)سوينيوتوماس

 گرانبودهاست)ويندزورهادرامرقضاوحموردتوجهپژوه يکيديگرازويژگيانسان

11اشکانازی و
پدژوه نیدزقصددداردتدأثیردوعامدل(.اين111889؛لرنرومونتادا1885 

رسانايرانيشخصیتيسطحرشداخالقيواعتقادبهجهانيعادلبرمیزانمقاومتحساب

كهكارودرنتیجهبراستقاللآنانبررسيكند.درصورتيرادربرابرفشارمديريتصاحب
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رساناثرگذارباشد،نووهوجهتايناثرموردبررسديسابدوعاملنامهردهبراستقاللح

رسانبداسدطوممختلدشرشدداخالقديوگیرد.بهعهارحديگر،مقاومتحسابقرارمي

شود.كاربايکديگرمقايسهمياعتقادبهجهانيعادلدربرابرمديريتصاحب



.مبانينظریپژوهش1

استداللاخالقي.2-1

هدایاخالقديخاصديدرقضداوحهایمختلشزندگيويژگيتجربههابهدلیلانسان

گدذارشدناختيپیدا،ه،بنیدان-دكتریخودرويکردرشدیی(بارساله1891دارند.كلهر )

شناختي،راتکمیلكرد.ویباتوجهبهديددگاهواهددافافدراددرانجدام-مکتبرشدی

تعريشكرد:سطحاخدال پدی هایاخالقيسهسطحبرایرشداستداللاخالقيقضاوح

ترينسطحتفکراسدت.قراردادی،قراردادیوفو قراردادی.اخال پی قراردادیابتدايي

گیدرینمدودهودرفرددراينسطحبراساسعواقبمستقیموشخصييکعملتصدمیم

كنددد.درسددطحتفکددرقددراردادی،فددردديدددجهددتدوریازمجددازاحوتنهیددهعمددلمددي

كند،دراينسطحفردبرایبرآوردهساختنانتظاراحمتقابلبدینافدرادریپیداميتگسترده

كندد(.وینگرشسايرينبهخوي رامهمدانستهوسعيمدي1891،كند)كلهر عملمي

(.تفکرفدو 1813بهنوویرفتاركندكهازديدخودوديگرانانسانخوبيباشد)كلهر ،

-هایاخالقديجهدانتريننوعتفکراستوبراصولوارزشهقراردادیيااصولي،پیشرفت

كندد،زيدراشمولتمركزدارد.فردالزاموتعهدبهقوانینرابدهصدورحآزاداندهقهدولمدي

اندد.داندكهباتوافقهمگانبرایرفاهعموموضدعشددهقوانینراقراردادهایاجتماعيمي

تدرينمنفعدتبدرایكهبدی گرايانهبهنوویمتفکراناينمرحلهبراساساصولمطلوبیت

(.12،2111كنند)جانسونتریحاصلشود،عملميگروهبزر 



.ققيدهبهاهانيقادل1-1

عقیدهبهجهانيعادلنگرشفرددرموردوقايعزندگيوپیامدهایاعمالورفتارهدا

كند.افرادمعتقدند،جهانمکانعادلياستواينمکانیزمعدالتبدهنودویراتوصیشمي
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چدهراكدههایآنانمطابقتدارد.مدردمآنكندكهوقايعزندگيافرادباشايستگيعملمي

آورنددونیدزشايسدتگيمزايدایخدودرادارندد)لرندرآنهستند،بهدسدتمديیشايسته
معنا(؛بهاين1889ابلپی بینياست)لرنرومونتادا،الش(.جهانعادل،جهانيق13،1891

بینيدارند.عقیدهبهجهانيعادلدركهاعمالورفتارهاعواقبونتايجدرخوروقابلپی 

شدودكندودرواكن فردبهيکرويدادمفروضهويداميسطحناخودآگاهافرادعملمي

هانيعادلدارند،رويدادهایزندگيرانتیجهوكهاعتقادقویبهجب(.افرادی1891)لرنر،

دانند.پیامداعمالورفتارهایفردیمي



پژوهشیپيشينه.3

رسرامدوردهدایاخالقديواسدتقاللحسداب(موضوعقضاوح1882سوينيوتوماس)

رسازسطحاسدتداللحسابیبررسيقراردادهوبهآزموناينفرضیهكهرفتارمستقالنه

-كند،پرداختدهرسيآنراتعديلميحسابیپذيردوتأثیراحمؤسسهاخالقيفردتأثیرمي

رسورفتارمستقالنهرابطهوجوددارد.هانشاندادندكهبینرشداخالقيحساباند.آن

راازرسكدارواسدتقاللحسدابزنديصداحب(قدرحچانه1885) اشکانازی و ويندزور

رساناسترالیاييموردبررسيقراردادهوبهایازحسابرشداخال برروینمونهیزاويه

رسآزموناينفرضیهكهرشداستداللاخالقيواعتقادبهجهانيعادل،مقاومدتحسداب

اندد.طهدقنتدايجدهدد،پرداختدهتأثیرقرارمديكارتوترادربرابرقدرحمديريتصاحب

تریداردكهدربرابرفشدارانكهاعتقادقویبهجهانيعادلدارند،احتمالبی پژوه ،آن

مديريتمقاومتكنند.

بینسطوماستداللورفتداراخالقديرادری(رابطه1881) تيسو ي1881درسال

كنگيدريکموقعیتاختالفنظربامدديريتمدوردبررسديقدرارداد.رسانهنگحساب

گرايناستكههرچهسطحاستداللاخالقيبداالترباشدد،احتمدال بیاننتايجاينپژوه

ديگدر،سدطومبداالترعهدارحتراست.بدهكاركمصاحبیرسباخواستهموافقتحساب

ترمرتهطاست.استداللاخالقيبارفتارمستقل

ل(اثرتعامليكانونكنترل،يکمتغیدرشخصدیتيواسدتدال1881)14تيسوييوگال
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اندد.رسيبررسيكدردهرساندريکموقعیتعدمتوافقحساباخالقيرابررفتارحساب

بدینكدانونكنتدرلویهانشاندادندكهاستداللاخالقي،رابطهنتايجتولیلرگرسیونداده

كند.كاررادرموقعیتعدمتوافقتعديلميرسانباتقاضایصاحبموافقتحساب

رسموردبررسيرشداخال رابااستقاللحسابی(رابطه1881)15سوينيورابرتز

رسدانبدهمسدا لقراردادهونتیجهگرفتندكهسطحرشداخالقديبدرحساسدیتحسداب

هامؤثراست.هایمستقلآناخالقيوقضاوح

هدایشخصديبدر(نیزدرپژوهشيبدهبررسديتدأثیرارزش2111)11شفروهمکاران

هدایهانتیجهگرفتندكدهارزشاند.آنرسانآمريکاييپرداختهاخالقيحسابگیریتصمیم

وايناخالقيتأثیرگذاربودهیرسانازوخامتاخالقييکمسألهشخصيبردرکحساب

-یاخالقيبرقضداوحرسانازوخامتاخالقييکمسألهدرحالياستكهدرکحساب

اربودهاست.هایاخالقيواهدافرفتاریآناناثرگذ

كدار،الزامداحخددماحرسبدهصداحب(اثروابستگيماليحساب2113)11وينسیگرا

رسدانراآزمدونكدردهمشاورهورشداخالقيبرتصمیماحمهتنيبرقضداوحدرحسداب

كداردررسباتجربهخواستهشدهمناسببودنتغییرپیشنهادیصاحبحساب54است.از

كداربدزر بداامکدانرادردوسطحوابستگيمالي،صداحبهابرآوردحسابداریضمانت

كاركوچک،ودوحالتوجدوديداعددموجدودالزامداحافزاي درآمدمشاورهياصاحب

دهند.نتايجآزموننشاندادكهوجودالزامداحخددماحخدماحمشاورهموردارزيابيقرار

رسانراازمناسببودنروشحسابداریپیشدنهادیكداه داده؛مشاوره،ارزيابيحساب

نمراحباالتررشداخالقيباكداه ارزيدابيمناسدبمدرتهطبدودهووابسدتگيمداليبدر

 رساناثرگذارنهودهاست.هایحسابارزيابي

رسديوريسدکشدناختيدانشدجويانحسداب–آثاررشداخالقدي(2113)19برندن

یرسيبدهخواسدتههادررابطهبارضايتدادنشريکحسابكاررابرقضاوحآنصاحب

اندكدهدانشدجويانبداسدطحكاربرایمديريتسودراآزمونكرد.نتايجنشاندادهصاحب

دانسدتندونیدزاحتمدالپدذيرشمديتراستداللاخالقيباالتر،مديريتسودراغیراخالقي

اندكهچنیننشاندادهاست.نتايجهمتربودههاكمكاردرآنمديريتسودازجانبصاحب
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رسديانجدامكارريسکباالييداشتهاست،دانشجويانحسدابهاييكهصاحبدرموقعیت

تدرهاكمتوسطآناندواحتمالپذيرشمديريتسودتردانستهمديريتسودراغیراخالقي

 بودهاست.

18وارمینگراسموسن ويندزورو
رسانازكهآيااستقاللحساب(بهبررسياين2118) 

پدذيرديداخیدر هداتدأثیرمديهدایشخصدیتيآنكداروويزگديعواملاقتصادیصداحب

گیدریبدراسدتقاللاند.نتدايجآزمدوننشداندادكدهعوامدلشخصدیتياثدرچشدمپرداخته

رساندارند.حساب

هدایفدردیبدر(باموضوعتأثیرويژگدي2118)21نتايجپژوه كاراسايروهمکاران

رسدانازوخامدتاخالقديبدردهددكدهدرکحسدابهایاخالقينیزنشدانمديقضاوح

گذاراست.هایاخالقيواهدافرفتاریاثرقضاوح

واسدتداللاخالقديبدرهدایاقتصدادی(تدأثیرانگیدزه2111)21شتزبر وهمکداران

انددهانشاندادهاند.نتايجآندادهگذاریراموردبررسيقراررسانوقیمتاستقاللحساب

هاینقد كهمجازاحرسانموردآزموندرتمامسطوماستداللاخالقي،زمانيكهحساب

عدالوهايدنكنندد.بدهتریاستقاللخودرانقد مدييابد،بهمیزانكماستقاللافزاي مي

رسانحمايتداشته؛هرچندپژوه ازتأثیرشديداستداللاخالقيبررفتارمستقلحساب

رسانباسطحاست.بهبیانديگرحسابهابودهكهجهتاينتأثیربرخالفسايرپژوه 

رسانباسطحاستداللاخالقيبداالتر،درمدوارداستداللاخالقيپايیندرمقايسهباحساب

اند.تریاستقاللخودراحفظكردهبی 

رسانبهاين(درپژوهشيدرموردتأثیرسیستمقانونيبراستقاللحساب2111)22يو

نادرستگزارش،هدرینتیجهرسیدهاستكهاستداللاخالقيووجودمجازاحبرایارا ه

اثدراسدتداللچنیندريافتهاستكهمثهتدارند.ویهمیرسرابطهدوبااستقاللحساب

يابد.ویبیانهاكاه ميرسبهموازاحافزاي سطحمجازاحاخالقيبراستقاللحساب

رسدانبداآنكردهاستكهايننتايجزمانيبرقرارهستندكدهسیسدتمقدانونيكدهحسداب

روهستند،درنظرگرفتهشود.روبه

داللاخالقديبدربده(درپژوهشيبرایبررسيتأثیراسدت2112)23گفیکینولینداوتي
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رسدانانددونزيايي،بدااسدتفادهازمددلرشددایتوسطحسدابكارگیریآيینرفتارحرفه

انددكدهرشدداخالقديعداملياثرگدذاربدراسدتداللاخالقدياخالقيكلهر ،نتیجهگرفته

رسانتوسدطسدطحاسدتداللاخالقديآندانگراييحسابرساناستوسطححرفهحساب

يابيبهايجاينپژوه حاكيازنق تأثیرگذاراستداللاخالقيدردستشود.نتتعیینمي

رسدانومدديرانمداليایدرحسابآگاهياخالقيوبهكارگیریكارآمدآيینرفتارحرفه

اندونزيايياست.

بیرونيروتربدر-(دربررسينق كانونكنترلدروني2112)24نسوشنواسترمارک

تواندبهطدوراندكهكانونكنترلمييطفشاراجتماعيدريافتهرساندرشراقضاوححساب

 رساناثرگذارباشد.بالقوهبرقضاوححساب

هداييرسانپدژوه یتأثیرعواملمختلشبرگزارشحسابدركشورماننیزدرباره

رسدانايرانديتدربدهويژگدياخالقديحسدابهاكمصورحگرفتهاستولياينپژوه 

هادركشوراست.ازاينجهتاينپژوه ازاولینپژوه اند،پرداخته

یارسبدرقضداوححرفدههایحساب(بهبررسيمیزانتأثیرويژگي1391صابريان)

رسانبهيکمیزانبدرهایحسابپرداختهاست.نتايجپژوه مشخصساختكهويژگي

رسانتأثیرندارد.ایحسابقضاوححرفه

رسوحجماطالعداحرايتأثیرسهکشناختيحساب(درپژوهش1391پوريوسش)

هاحاكيازآننظردرموردتداومفعالیتموردبررسيقراردادهاست.يافتهبركیفیتاظهار

هدابسدتگيداردورسانبرایپردازشاطالعاحبهسهکشناختيآنبودكهتواناييحساب

تدریبدااضدافهبداراطالعاحكمرسانعینيباحجمرسانانتزاعينسهتبهحسابحساب

 شوند.اطالعاحمواجهمي

هایاخالقديبدریتأثیرارزش(درپژوهشيدرباره1381حساسيگانهومقصودی)

ایبدرانگیدزشوعملکدرداندكهآيینرفتدارحرفدهرساننتیجهگرفتههایحسابقضاوح

هداجنسدیتنیدزبدرجآنرسانتدأثیرمعنداداریدارد.درنتدايایحسابهایحرفهقضاوح

تدریانجدامهایاخالقيكهزنانقضاوحرساناثرگذاربودهاست؛بهنوویقضاوححساب

اند.داده
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رسبدر(درتوقیقيباعنوانتأثیرتداومانتخدابحسداب1381سجادیوهمکاران)

رسيكهبااستفادهازسیستمرگرسیونتلفیقيمدوردتجزيدهوتولیدلقدراركیفیتحساب

رسديتدأثیرمعنداداریبدركیفیدتگرفتبهايننتیجهرسیدندكهتدداومانتخدابحسداب

رسيندارد.حساب



شناسيپژوهش.روش4

یپژوه حاضر،پژوهشيتوصیفياستكهازنظرهدف،كاربردیوازنظدرنودوه

مشدابههدایاينپژوه بهپیرویازپدژوه هایموردنیاز،پیمايشياست.گردآوریداده

،،وينددزورووارمیندگراسموسدن232113گالوهمکداران؛1885)ويندزورواشکانازی،

گیریدرانسانمدوردتوجدهقدراردادهفرآينداخالقيتصمیمیاستقاللرااززاويه(2118

است.اينپژوه قصدداردتأثیرسطحاستداللاخالقيدرتعاملبداويژگديشخصدیتي

رسانايرانيبرتصمیمآناننسهتبدهرديداپدذيرشنظدردلدرحساباعتقادبهجهانيعا

هدایكاردريکموقعیتعدمتوافقرابررسيكند.بااينهددف،فرضدیهمديريتصاحب

اند:پژوه بهصورحزيردرنظرگرفتهشده

رسان)سطحاستداللاخالقديواعتقدادبدههایشخصیتيحسابويژگي:2یفرضيه
رسانبانظرمديريتاثرگذارهستند.جهانيعادل(برموافقتحساب

رسانباسطحاستداللاخالقيباالواعتقادقویبهجهانيعدادل،حساب:1یفرضيه
كنند.تربانظرمديريتموافقتميرسانديگركمنسهتبهحساب

رسانباسطحاستداللاخالقيمتوسطواعتقادقدویبدهجهدانيحساب:9یفرضيه
رسانباسطحاستداللاخالقيمتوسدطواعتقدادضدعیشبدهجهدانيترازحسابعادلكم

كنند.عادلبانظرمديريتموافقتمي
رسانباسطحاستداللاخالقيپايینواعتقادضدعیشبدهجهدانيحساب:4یفرضيه

 كنند.تربانظرمديريتموافقتميرسانديگربی دلنسهتبهحسابعا
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پژوهشیاامعهونمونه.2-4

حسدابدارانرسدميايدرانییآمداریايدنپدژوه اعضدایشداغلجامعدهجامعه

حسابدارانرسميايرانبهدلیلغیرقابلدسترسيبدودنویاست.اعضایغیرشاغلجامعه

آماریپژوه منظوریرسيدرجامعهحسابیحرفهینیزدرگیرنهودنبامسا لروزمره

برایتعیینحجمنمونهازفرمولزيراستفادهشدهاست: اند.نشده

  
      

        

          
 

        
 

n حجمنمونه=Nآماریی=حجمجامعه 

α2استوبهاينترتیب1015داریموردنظركهبرابربامعنا=سطح/αZ1081برابدربدا

شود.مي

P گوندهاطالعديازدهندكهچونهیچهانظرميكهدرجهتتأيیدفرضیه=نسهتافرادی

قرارگرفتهاست.5/1هادردستنیست،مساویآن

(،eگیدری)نفدربدودهوخطداینمونده1311آمارییحجمجامعهكهباتوجهبهاين

نفربهدستآمد.برایتعیدیناعضداینموندهاز111درنظرگرفتهشد،حجمنمونه1011

گیریتصادفيسادهاستفادهشدهاست.دراينروشهريکازعناصدرجامعدهروشنمونه

ارند.شانسمساویبرایانتخابشدنوبودندرنمونهراد



هایموردنيازابزارگردآوریداده.1-4

هایتوزيعشدهبهصورحتصادفيبیناعضداینامههایپژوه ازطريقپرس داده

هاازطريقسدايتیحسابدارانرسميايران)ناماعضاوآدرسهريکازآنشاغلجامعه

نامهپرس 311تعداد.شدهاستیحسابدارانرسميايرانبهدستآمد(گردآوریجامعه

آوریگرديددكدهازمیداننامدهجمدعپرس 192دردومرحلهتوزيعشد.درنهايتتعداد

متغیرهدایمسدتقلیعددبهدلیلناقصبودن،قابلامتیازدهيبرایمواسهه13هاتعدادآن

تنامهقابلاستفادهدرپدژوه بدهدسدپرس 118نهودندوكنارگذاشتهشدند.درنهايت

اينپدژوه شداملبخد اطالعداحآمارگیری)سدن،جنسدیت،سدطحینامهس پرآمد.
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اشتغالوسطحتوصیالح(ودوبخ برایسنج متغیرهایپدژوه یسازماني،سابقه

رسديبدرایسدنج متغیدروابسدته)میزانموافقدتباعنوانسهکحسداب1:بخ است

ارا هنظدرمطلدوبدريدکموقعیدتكارمهنيبریمديريتصاحبرسباخواستهحساب

شاملدوقسمتالشوببدهترتیدببدرایسدنج 2(وبخ اختالفنظربامديريت

سطحاسدتداللاخالقديبدهگیریمتغیرمستقلجهانيعادلواندازهمتغیرمستقلاعتقادبه

كاررفتهاست.

؛24،1895)بدهپیدرویازند رسديسهکحسدابنامهباعنواندربخ اولپرس 

(؛2118وويددزورووارمیندگراسموسدن،2113؛گالوهمکداران،1881تسوييوگال،

رسيکشركتفرضيراكدهبدانظدرمدديريتگاندرپژوه نق حسابكنندمشاركت

معینموافقنیسدت؛یهایثهتنشدهاهمیتبودنوعدمثهتبدهيكارمهنيبربيصاحب

واستهشددقضداوتيذهنديدرمدورداحتمدالموافقدتبدانظدرهاخبهعهدهگرفتند.ازآن

یاحتمدالدهنددهكهعددديدکنشدانامتیازیبنمايند؛بهنووی11مديريتدريکمقیاس

گراحتمالموافقدتبسدیارزيدادبدود.احتمدالموافقدتموافقتبسیاركموعدددهنمايان

رساناست.ترحسابگراستقاللكمكار،نشانتربانظرمديريتصاحببی 

آزمدون(الدش.سدهکشخصدیتي)برایسنج متغیرمستقلاعتقادبهجهدانيعدادل

.ايدنقرارگرفتدهاسدت(استخراجشده،مورداستفاده1814)25استانداردیكهتوسطكالینز

(اعتهدار1895(واشدکانازی)1811)21بهصورحجداگانهتوسطزاكرمنوگرباسيآزمون

میانگیناينمتغیربرایكلنمونهامتیازیاست.1گزارهبامقیاسلیکرح11يافتهوشامل

بودهاست،افدرادنموندهبدهدو52مواسههشدهوباتوجهبهمیانگیناينمتغیركهبرابربا

شوند:بندیميسطحطهقه

دهاسدت.بدو52هدابداالترازافراددارایاعتقادقویبهجهانيعادل:افرادیكهامتیدازآن-

بدوده52تريدامسداویهاكمافراددارایاعتقادضعیشبهجهانيعادل:افرادیكهامتیازآن

است.

ی(نسدخهب.نگرششدمابدهمسدا لاجتمداعيبرایسنج متغیراستداللاخالقي)

(بدرایانجدامايدن21،2111معتهرآزمونقضاوحاخالقيلیندد)لینددوسدعیدیفارسيو
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استفادهقرارگرفتهاست.اينآزمونسیزدهسؤالدارد.مقیاسمدورداسدتفادهپژوه مورد

بنددیشدده)كدامالًمخدالش(درجده-4)كامالًموافق(تا+4هایاينآزمونازبرایپاسخ

است.شاخص
Cیشاخصازيدکتدادهد.دامنهتواناييقضاوحاخالقيفردرانشانمي

بنددیافدرادنموندهدرسدطوماسدتدالل(طهقده1899صداست.باتوجهبهپژوه كهن)

اخالقيبهترتیبزيرصورحگرفت:

28-11.سطحقضاوحاخالقيپی قراردادی)پايین(1-8

بهباال.31 :سطحقضاوحاخالقيقراردادی)متوسط(2-8

:سطحقضاوحاخالقيفو قراردادی)باال(3-8

كنندهدرآزمونبهش گروهبدهشدرمرسانشركتبهاينترتیبدرنهايتحساب

زيرقابلتقسیمهستند:

رسانباسطحاستداللاخالقيباالواعتقادقویبهجهانيعادل..حساب1

رسانباسطحاستداللاخالقيباالواعتقادضعیشبهجهانيعادل..حساب2

ادل.رسانباسطحاستداللاخالقيمتوسطواعتقادقویبهجهانيع.حساب3

رسانباسطحاستداللاخالقيمتوسطواعتقادضعیشبهجهانيعادل..حساب4

رسانباسطحاستداللاخالقيپايینواعتقادقویبهجهانيعادل..حساب5

رسانباسطحاستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبهجهانيعادل..حساب1



 گيری.رواييوپاياييابزاراندازه9-4

هدابدهتأيیددهایاستاندارداستكهاعتهدارآناينپژوه شاملآزمونینامهپرس 

دهندگانايرانديترباپاسخيابيبهرواييوسازگاریبی چنینبرایدسترسیدهاست.هم

شناسديقرارگرفتدهونظدراححسدابداریوروانیدراختیاراستادانوكارشناسدانرشدته

نهدايياعمدالشددهاسدت.درايدنپدژوه بدرایینامهپرس اصالحيآناندرطراحي

اییپژوه بدااجدرایپدی آزمدونبدرروینموندهنامهاطمینانازقابلیتاعتمادپرس 

نامهمواسههشددهاسدت.نفرضريبآلفایكرونهاخبرایهرسرفصلپرس 19متشکلاز

كدارتقادبهجهانيعادلبدهنامهكهبرایسنج اعضريبآلفایكرونهاخبخ اولپرس 
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نامدهكدهبدرایسدنج سدطح%وضريبآلفایكرونهاخبخ دومپرس 14رفتهاست

%بودهاست.98كاررفتهاستداللاخالقيبه



ها.روشآزمونآماریفرضيه4-4

بررسيتأثیردوعاملشخصیتي)سطحاستداللاخالقديباتوجهبههدفپژوه كه

كدارورسانايرانيدربرابدرمدديريتصداحبعادل(برمقاومتحسابواعتقادبهجهاني

رسديمتغیروابستهيعنيسهکحسابمیانگینیهااست؛بهمقايسهآنیقضاوحمستقالنه

كنندهدرپژوه پرداختهشدهاست.دراينراسدتارسمشاركتدربینش گروهحساب

تولیدلاستفادهشدهاست.SPSSافزارآماریازروشآماریآنالیزواريانسدوعاملهونرم

هداييكدهبدادومتغیدرمسدتقلهابینگدروهیتفاوحمیانگینواريانسدوعاملهبهمقايسه

پردازد.دراينپدژوه دومتغیدرمسدتقلگسسدتهعهارتندداز:اند؛ميگسستهتفکیکشده

طهقهودوميدوطهقهدارد.سطحاستداللاخالقيواعتقادبهجهانيعادلكهاوليسه



.نتايج5

آمارتوصيفي.2-5

اطالعدداحآمددارگیریهدداشدداملنامددهآوریشدددهازطريددقپرسدد هددایجمددعداده

یایازمشخصداحجمعیدتشدناختيدرنگدارهدهندگاننیدزبدودهاسدت.خالصدهپاسخ

قابلمشاهدهاست.1یشماره


مشخصا امعيتشناختي:2نگاره

 بدونجواب جمع درصدفراواني فراواني  

 جنسیت
 %1201 111 مرد

133 31 
 %11 21 زن

 توصیالح
 %501 11 دكتری

139 31 
 %4102 19 فو لیسانس
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 بدونجواب جمع درصدفراواني فراواني  

 %3505 11 لیسانس

سطح

 سازماني

 %3404 59 مديريتي
114 15 

 %2102 41 غیرمديريتي



توزيعفراوانينمونهبرحسبدومتغیركیفياستداللاخالقيواعتقاد2ییشمارهنگاره

دهد.بهجهانيعادلرانشانمي


توزيعفراوانينمونهبرحسبدومتغيرمستق :1ینگاره

اعتقادبهجهانيعادل
كل ضعیشقوی





استداللاخالقي

21پايین

1204%

24

1402%

45

2101%

متوسط


1
401%

34
2101%

41
2403%

55باال
3205%

29
1101%

93
4801%

93كل
4801%

91
5108%

118
111%



اسدمیرنوف-كولمدوگروفهابااستفادهازآزمدونهانرمالبودندادهقهلازآزمونفرضیه

داریمعندااستكهازسطح10181مقداراحتمالاينآزمونبرابرباموردتأيیدقرارگرفت.

تراست.بی 1015موردنظر
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هایآزموننرمالبودندادهنتيجه:9ینگاره
اسمیرنوف-آزمونكولموگروف

 p-valueانورافمعیارمیانگینتعداد

11830312035810181



.نتايجآزمونفرضيهاول1-5

جهانيعادل()سطحاستداللاخالقيواعتقادبهرسانهایشخصیتيحسابويژگي"

"رسانبانظرمديريتاثرگذارهستند.برموافقتحساب

هایآماریموردآزمونعهارتنداز:فرض

H0: رسانيکساناست.هایحسابمیانگینموافقتبانظرمديريتدرتمامگروه  

H1: رسانمتفاوحاست.میانگینموافقتبانظرمديريتدستكمدردوگروهازحساب   

اولموردیهایخطيعمومي،فرضیهيابيبههدفپژوه بااستفادهازمدلدستجهت

آزمونقرارگرفت.

مدلخطيقموميداریمعنابررسي.2-1-5
میانگینوانورافمعیارمیزانموافقتبانظدرمدديريترادرسده4ییشمارهنگاره

تدريندهد.بدی سطحاستداللاخالقيبهتفکیکدوسطحاعتقادبهجهانيعادلنشانمي

میانگینمیزانموافقتبانظرمديريتدرسطحپايیناسدتداللاخالقديواعتقدادقدویبده

درسطحباالیاستداللاخالقيواعتقدادقدویبدهترينآنوكم5091جهانيعادلبرابربا

شود.مشاهدهمي2033جهانيعادلبرابربا
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هایآماریموافقتبانظرمديريتدرسهسطحاستداللاخالقيبهشاخص:4نگاره

تفکيکدوسطحاقتقادبهاهانيقادل

انورافمعیارمیانگیناعتقادبهجهانيعادلسطحرشداخالقي

50913031قویپايین

40191018ضعیشپايین

409820115كلپايین

32031قویمتوسط

20991011ضعیشمتوسط

208110941كلمتوسط

20331084قویباال

30211083ضعیشباال

201310811كلباال

302120913قویكل

303310951ضعیشكل

303120358كلكل



حالبايدديدآياتفاوحمیانگینمیدزانموافقدتبدانظدرمدديريتبدینسدطوم

یشدمارهیداراستياخیر نتايجآنالیزواريانسدرنگدارهمعنامختلشازنظرآماری

وضريبتعیینمددل1041نشاندادكهضريبهمهستگيمدلخطيعموميحدود5

تغیروابستهتوسطتغییدراحدردومتغیدر%ازتغییراحم22كهمعنااست.بهاين1022

بده101111داریمددلبرابدربدامعندامستقلقابلتوضیحاست.مقداراحتمالآزمدون

تراست،درنتیجدهفدرضصدفرردكم1015داریموردنظرمعنادستآمدكهازسطح

داراست؛بدهمعناشود.بنابراينمدلازنظرآماریجانشینپذيرفتهميیشدهوفرضیه

كهتفاوحمیدانگیندرسدطوممختلدشتركیهديازدومتغیدرمسدتقلازنظدرمعنااين

رسدان)سدطحهدایشخصدیتيحسدابويژگديتدوانگفدتداراستوميمعناآماری
رسدانبدانظدرمدديريتاستداللاخالقيواعتقادبهجهانيعادل(برموافقتحسداب
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گیرد.اولپژوه موردتأيیدقرارميیهبهعهارحديگرفرضی.اثرگذارهستند


مشخصا مدلخطيقموميینگاره:5نگاره

همبستگي

 418/1 ضريبهمهستگي

 221/1ضريبتعیین

 181/1ضريبتعیینتعديلشده

 داریمدلمعناآزمون

F_valueP_valueمربعاحمیانگینمجموعمربعاح درجهآزادی
 101111> 181/8 151/41 913/215 5مدل

   415/4 424/128 113خطا

   211/835 119كل

هابرآوردپارامتر

F_value P_valueمیانگینمربعاحدرجهآزادی 
Intercept 1 483/1441 989/321 10111 

استداللاخالقي 2204/11 199/15 10111 

148/1422/1 812/2 1اعتقادبهجهانيعادل

اعتقاد *استداللاخالقي

بهجهانيعادل
2 949/23 328/5 111/1 



بررسياررمتقاب استداللاخالقيواقتقادبهاهانيقادل.1-1-5

دهددكدهاثدرنشدانمدي5شدمارهنگارهبرآوردپارامترهانتايجآنالیزواريانسدر

جهانيعادلبدرمتغیدروابسدتهبدامتقابلدومتغیرمستقلاستداللاخالقيواعتقادبه

داراست.برایبررسديايدنمعنا1015داریموردنظرمعناترازسطحمقداراحتمالكم
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اثرتعاملي،تفاوحدرمیانگینموافقتبانظرمديريتبیندوسطحاعتقدادبدهجهداني

آثارسدادهعادلدرهريکازسطوماستداللاخالقيآزمونوبهاينمنظورازتولیل

شود.اينتولیلشاملتقسیمنمونهبهسهگروهبدراسداسمتغیدراسدتداللاستفادهمي

داریتفاوحمیانگیندوگدروهبدامعنااستیودنتبرایبررسيtاخالقيوانجامآزمون

اعتقادقویوضعیشبهجهانيعادلاست.
هایآماریموردآزمونعهارتنداز:فرض

H0: µقوی = µضعیش 

H1:   µقوی ≠  µضعیش 



مذكورآزمونیارا هشدهاست.هرسطردرنگاره1یشمارهینتايجآزمونفو درنگاره

يکسطحیمقايسه در عادل جهاني ضعیشبه و قوی اعتقاد با گروه دو بین میانگین

درسطحپايیناستداللاخالقي،توانگفتكهدهد.باتوجهبهنتايجمياخالقيرانشانمي
اعتقادقویوضعیشبهجهانيعادل با نظرمديريتدردوگروه تفاوحبینموافقتبا

حسابمعنا جهانيعادل به اعتقاد متغیر عهارحديگر، به است. پايین،دار سطح با رسان
-معناتفاوحدهد.درسطحمتوسطاستداللاخالقي،استداللاخالقيراتوتتأثیرقرارمي

جهانيعادل قویوضعیشبه اعتقاد با گروه دو مديريتدر نظر داریبینموافقتبا
بهبیانديگرحساب گیریرسانباسطحاستداللاخالقيمتوسطدرتصمیموجودندارد.

مديريتصاحب پذيرشنظر يا بهجهانيعادلنسهتبهرد كارتوتتأثیرمیزاناعتقاد
درسطحباالیاستداللاخالقي،بینموافقتبانظرمديريتدردوگروهباگیرند.قرارنمي

به اعتقاد متغیر ديگر بیان به ندارد. تفاوتيوجود جهانيعادل ضعیشبه قویو اعتقاد
مقاومتحساب میزان بر فشارجهانيعادل برابر در باال اخالقي استدالل سطح با رسان

كاراثرندارد.مديريتصاحب
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ميانگينبيندوگروهبااقتقادقویوضعيفبهاهانيقادلینتايجآزمونمقايسه:6نگاره

درهريکازسطوحاخالقي

 tp-valueآمارهآزمونتفاوحمیانگیناستداللاخالقي

121/1132/2142/1پايین

119/1152/199/1متوسط

152/1-811/1-991/1باال



داریمتغيراستداللاخالقيمعناآزمون.9-1-5

داریمتغیدراسدتداللمعنا(مقداراحتمالبرای5یبراساسنتايجآنالیزواريانس)نگاره

كهتفاوحدرمیانگینموافقدتگراينوبیان1015ترازاخالقيتاسهرقماعشارصفروكم

متغیدركدهمعنداداراسدت.بدهايدنمعنابانظرمديريتدرسطوممختلشاستداللاخالقي
رسانبانظرمديريتتأثیردارد.استداللاخالقيبرمیزانموافقتحساب

كهبدانیممیانگینموافقتبانظرمديريتدربینكدامسدطوماسدتداللحالبرایاين

چندگاندهبدینیاخالقيمتفاوحاست،آزمونتعقیهيتولیلواريانسيکطرفهومقايسده

یهایبااستداللاخالقيپايین،متوسطوبداالبدهكداررفتدهاسدت.نتدايجدرنگدارهگروه

آمدهاست.1یشماره


ميانگيندرسهسطحاستداللاخالقيییتحلي واريانسمقايسهنتيجه:7نگاره

p-valueخطایاستانداردتفاضلمیانگینسطوماستداللاخالقي

 پايین
10111 451/1 88/1 متوسط

 10111 382/1 21/2 باال

 متوسط
 10111 451/1 -88/1 پايین

 485/1 29/1414/1 باال

 باال
 10111 382/1 -21/2 پايین

 485/1 414/1 -29/1 متوسط
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میانگینبیندوسطحاستداللاخالقيپايینومتوسدطیمقداراحتمالآزمونمقايسه

داردرمعنداگرتفاوحسهرقماعشارصفروبیانودوسطحاستداللاخالقيپايینوباالتا

میدانگینبدیندوسدطحاسدتداللیموافقتبانظرمديريتاست.مقدداراحتمدالمقايسده

گرموافقتبانظرمديريتدرايدندوسدطحوبیان1015ترازاخالقيمتوسطوباال،بزر 

طحاسدتداللاخالقديپدايینرسانبداسدتوانبیانكردكهحسابيکساناست.بنابراينمي

رسانباسطحاستداللاخالقيمتوسطوباالبانظدرمدديريتموافقدتوترازحساببی 

رسانبااستداللاخالقيباالومتوسطبهمیدزانيکسدانيدربرابدرفشدارمدديريتحساب

كنند.كارمقاومتميصاحب

داریمتغيراقتقادبهاهانيقادلمعناآزمون.4-1-5

شود(مشاهدهمي5یطوركهدربرآوردپارامترهادرنتايجآنالیزواريانس)نگارههمان

Bjwمتغیراعتقادبهجهانيعادل) 1015ترازداردوبزر 1042(مقداراحتماليبرابربا

بهاين كهتفاوحمیانگینموافقتبانظرمديريتدرسطوممختلشاعتقادبهمعنااست.

توانچنینگفتكهمتغیراعتقادبهجهانيعادلبرمیزاندارنیست.ميمعناجهانيعادل

برایموافقتحساب نظرمديريتاثرگذارنیست. تراينموضوعازبررسيبی رسانبا

میانگیندوگروهبااعتقادقویوضعیشبهجهانيعادلاستفادهیبرایمقايسهtآزمون

شدهاست.



ميانگينميزانموافقتبانظرمديريتیآزمونمقايسهینتيجه:2نگاره

t p-valueآمارهآزمونانورافمعیارمیانگینگروهتصمیمگیرنده

ميزانموافقت

بانظر

مديريت

اعتقادقویبه
 جهانيعادل

21/3 913/2 

-10111 10919 
اعتقادضعیشبه
 جهانيعادل

33/3 951/1 



تدرازوبزر 1091،بامقداراحتمالآزمونبرابربا9یشمارهینتايجآزموندرنگاره

گربرابریموافقتبانظرمديريتدردوگروهبدااعتقدادقدویوضدعیشبدهوبیان1015
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رسانبهجهدانيعدادلمیزاناعتقادحسابتوانگفتجهانيعادلاست.بهاينترتیبمي
.كاراثرگذارنیستبرمیزانموافقتآنانبانظرمديريتصاحب



دومینتايجآزمونفرضيه.9-5

،نسدهتبدهرسانباسطحاستداللاخالقيباالواعتقادقویبهجهدانيعدادلحساب»
«.كنندترموافقتميرسانديگربانظرمديريتكمحساب

فددو ،میددانگینموافقددتبددانظددرمددديريتدرگروهدديكددهیبددرایبررسدديفرضددیه

رسانباسطحاستداللاخالقيباالواعتقادقویبهجهانعادلهسدتندبدامیدانگینحساب

هامقايسهشد.بهاينجهتآنالیزواريدانسيدکاينموافقتبانظرمديريتدرسايرگروه

گیرندهانجامشد.عاملهبینش گروهتصمیم


گيرندهموافقتبانظرمديريتدرششگروهتصميمیتحلي واريانسنتيجه:3نگاره

گروهتصمیم

گیرنده
گیرندهگروهتصمیم

تفاوح

میانگین

خطای

p-valueاستاندارد


استدالل

اخالقيباالو

اعتقادقوی

بهجهاني

عادل

به ضعیش اعتقاد و باال اخالقي استدالل
جهانيعادل

10991-1048110113

به قوی اعتقاد و متوسط اخالقي استدالل
جهانيعادل

10113-1094810428

استداللاخالقيمتوسطواعتقادضعیشبه

جهانيعادل

10555-1041110231

به قوی اعتقاد و پايین اخالقي استدالل

جهانيعادل

30492-1054310111

ضعیشبه اعتقاد و پايین اخالقي استدالل

جهانيعادل

10151-1051910111



ارا ده8یشمارهیهایچندگانهبینش گروهتصمیمگیرندهكهدرنگارهدرمقايسه

داریتفداوحمیدانگینبدیندومعناگروبیان1015ترازشدهاست،مقداراحتمالآزمونكم
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گروهبااستداللاخالقيباالواعتقدادتوانگفتكهگروهمقايسهشده،است.بنابرنتايجمي

هایبااستداللاخالقيپايینبدانظدرمدديريتموافقدتترازگروهقویبهجهانيعادلكم

هایديگدريکسداناسدتوكنند؛امامیزانموافقتبانظرمديريتدراينگروهباگروهمي

مايتقرارنگرفتهاست.بدهدومبهطوركاملموردحیتفاوتيندارد.بهاينترتیبفرضیه

كهگروهدارایسطحاستداللاخالقيبداالواعتقداددوممهنيبراينیفرضیهعهارحديگر،
كنندد،ترموافقدتمديرسانديگربانظرمديريتكم،نسهتبهحسابقویبهجهانيعادل

شود.تأيیدنمي


سومینتايجآزمونفرضيه.4-5

تدرازاستداللاخالقيمتوسطواعتقادقویبهجهانيعادلكدمرسانباسطححساب»
رسانباسطحاستداللاخالقيمتوسطواعتقادضدعیشبدهجهدانيعدادلبدانظدرحساب

«.كنندمديريتموافقتمي
میانگینمیزانموافقتبایاستیودنتبرایمقايسهtبررسيفرضفو ازآزمونبرای

متوسدطوبدهشددحرسانيباسطحاسدتداللاخالقدينظرمديريتدرگروهيكهحساب

رسدانيبداسدطحمعتقدبهجهانيعادلهستندومیانگیناينمیزاندرگروهيكهحسداب

متوسطودارایاعتقادضعیشبهجهانيعادلهستند،استفادهشدهاست.استداللاخالقي


ميانگينميزانموافقتبانظرمديريتییآزموناستيودنتبرایمقايسهنتيجه:20نگاره

انورافمیانگینگروهتصمیمگیرنده

معیار

آماره

 tآزمون

p-value

میزانموافقت

بانظرمديريت

متوسطوسطحاستداللاخالقي

 اعتقادقویبهجهانيعادل

3 2031 

10152 1099 
متوسطواخالقيسطحاستدالل

 اعتقادضعیشبهجهانيعادل

2099 1011 



حاكيازيکسانبودنموافقتبانظدرمدديريت1015ترازمقداراحتمالآزمونبزر 

میدزانموافقدتبدانظدرمدديريتدرتدوانگفدتكدهدردوگروهمقايسهشدهاستومي



  211 2931هاي حسابداري، دوره پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان   مجله پيشرفت

رسدانبدارسانبااستداللاخالقيمتوسطواعتقادقویبهجهانيعدادلوحسدابحساب
بدهايدنترتیدباستداللاخالقيمتوسطواعتقادضعیشبهجهدانيعدادليکسداناسدت.

گیرد.سومموردتأيیدقرارنميیفرضیه


چهارمی.نتايجآزمونفرضيه5-5

نسدهترسانباسطحاستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبهجهانيعدادلحساب»
 «.كنندترموافقتميرسانديگربانظرمديريتبی بهحساب

رسدانمیانگینموافقتبانظرمدديريتدرحسدابیآزموناينفرضیهشاملمقايسه

رسديگدربااستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبهجهانيعادلباپدنجگدروهحسداب

تدوانگفدتايدنترباشد،مديهاكمكهاينمیانگینازمیانگینتمامگروهاست؛درصورتي

داریمعندامليجهتآزمونفرضیهپذيرفتهشدهاست.دراينراستاتولیلواريانسيکعا

قابدل11یشدمارهیهابهكاررفتهاست.نتايجآندالیزواريدانسدرنگدارهتفاوحمیانگین

مشاهدهاست.


گيرندهموافقتبانظرمديريتدرششگروهتصميمیتحلي واريانسنتيجه:22نگاره

-گروهتصمیم

گیرنده
تفاوحگیرندهگروهتصمیم

میانگین
خطای
استاندارد

p-value

استدالل

اخالقيپايین

واعتقاد

ضعیشبه

جهانيعادل

استداللاخالقيباالواعتقادقویبهجهداني

عادل

101511051910111

اسددتداللاخالقدديبدداالواعتقددادضددعیشبدده

جهانيعادل

109181059910142

استداللاخالقديمتوسدطواعتقدادقدویبده
جهانيعادل

101931081810235

استداللاخالقيمتوسطواعتقادضدعیشبده

جهانيعادل

102111051410135

اسددتداللاخالقدديپددايینواعتقددادقددویبدده
جهانيعادل

10121-1013210111





 219 کاررسان در حفظ استقالل در موقعيت اختالف نظر با مديريت صاحب توانايی حساب

داریتفاوحمیانگینگروهبااستداللاخالقيپايینواعتقدادمعنامقداراحتمالآزمون

گروهبااستداللاخالقيباالواعتقادضعیشبدهجهدانيعدادلوضعیشبهجهانيعادلو

وحداكياز1015ترازگروهبااستداللاخالقيمتوسطواعتقادقویبهجهانيعادلبزر 

گدروهبدایيکسانبودنموافقتبانظرمديريتاست.مقداراحتمالآزمونبدرایمقايسده

هدایمقايسدهشددهجهانيعادلبداسدايرگدروهاستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبه

تدوانگفدتكدهداریتفاوحمیانگیندوگروهمقايسهشده،است.بنابراينمديمعناگربیان

تدرازرسانباسطحاستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبدهجهدانيعدادلبدی حساب
بانظرمدديريتموافقدترسانبااستداللاخالقيباالواعتقادقویبهجهانيعادلحساب
رسانباسطحاستداللاخالقيپدايینواعتقدادضدعیشبدهجهدانيعدادلكنند.حسابمي
رسانبااستداللاخالقيمتوسطواعتقادضعیشبهجهانيعدادلبدانظدرترازحساببی 

رسانباسطحاستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبدهكنندوحسابمديريتموافقتمي
رسانبااستداللاخالقيپايینواعتقادقویبهجهانيعادلباترازحسابانيعادلكمجه

كدهموافقدتچهدارممهنديبدرايدنیدرنتیجدهفرضدیهكنندد.نظرمدديريتموافقدتمدي

تدرازسدايررسانبااستداللاخالقيپايینواعتقادضعیشبدهجهدانيعدادلبدی حساب

شودطوركهدرنتايجمشاهدهميشود؛زيراهمانذيرفتهنميرساناست،پهایحسابگروه

میزانموافقتگروهبااستداللاخالقيپايینواعتقادقویبهجهانيعادلبانظدرمدديريت

ترازاينگروهاست.بی 



.خالصهونتيجهگيری6

عدادلبدراينپژوه بابررسيتأثیراستداللاخالقيدرتعاملبااعتقدادبدهجهداني

رسانايرانينتیجهگرفتكهايدندوويژگديشخصدیتيبدرتواندايياستقاللذهنيحساب

.طرفاثرگذارهستندرسانايرانيدرحفظذهنمستقلوبيحساب

گراينامراستكهتعاملواثرمتقابلرشداخالقيوبیان اولپژوه یتأيیدفرضیه

رسدانودرنتیجدهبدرایدرحسدابگیدریحرفدهاعتقادبهجهانيعادلبرفرآيندتصدمیم

هدایانجدامپژوه یپژوه مشابهبانتیجهیاستقاللذهنيآناناثرگذاراست.اينيافته
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(اسدت.2118(وويندزورووارمینگراسموسدن)1885شدهتوسطويندزورواشکانازی)

بدهجهدانيعدادلرابدرهانیزتأثیرعواملشخصیتياستداللاخالقيواعتقاداينپژوه 

دومپدژوه بدرخالفیاند.باتوجهبهردفرضدیهرسانتأيیدكردهاستقاللذهنيحساب

تدوان(نمي1885(وويندزورواشکانازی)2118پژوه ويندزورووارمینگراسموسن)

تدرازسدايررسانباتفکرفو قراردادیواعتقادقویبهجهانيعادلبی گفتكهحساب

نمايند.رساناستقاللذهنيخودراحفظميهایحسابگروه

دهددكدهدرسدطحرشدداخالقديقدراردادیدرسومنشدانمديیعدمتأيیدفرضیه

رسانايرانيويژگيشخصیتياعتقادبهجهانيعادلاثریبرواكن ايشاندربرابدرحساب

فدردیبدهپیامددهایرسدانتودتتدأثیرنگدرشفشارتضادمنافعندارد.ايننوعحسداب

-گیرندوبهمیزانيکسانياستقاللنظرخودراحفظميشخصياعمالورفتارهاقرارنمي

راسموسدن-وينددزورووارمیندگپدژوه یپژوه متفاوحبدانتیجدهیكنند.اينيافته

(است.2118)

چهارمحمايدتنکردنددوايدنفرضدیهردشدد.یهایپژوه ازفرضیهآزمونداده

رسانرسانباتفکرپی قراردادیواعتقادضعیشبهجهانيعادلنسهتبهحسابسابح

كنند.بداتریاستقاللذهنيخودراحفظميباتفکرقراردادیوفو قراردادیبهمیزانكم

رسانبداتفکدرترینسهتبهحسابرساناستقاللذهنيبی اينحالاينگروهازحساب

ادقویبهجهانيعدادلدارندد.ايدنيافتدهنیدزبدرخدالفپدژوه پی قراردادیواعتق

(،است.2118راسموسن)-ويندزورووارمینگ

توانچنیناستداللنمودكدهاسدتداللهایپژوه ميباتوجهبهنتايجآزمونفرضیه

رسدانايراندياخالقيواعتقادبهجهانيعادلدركناريکديگربراسدتقاللذهنديحسداب

بدرایمقاومدتدربرابدرايرانديرسدانباافزاي رشداخالقيتوانداييحسداباثرگذارند.

رسانباسدطحرشدداخالقديكهحسابيابد؛الهتهبهنوویكارافزاي ميمديريتصاحب

فو قراردادیوقراردادیتوانايييکسانوباالتریبرایحفظاسدتقاللذهندينسدهتبده

یپدژوه بدانتیجدهیاينيافتدهرسانباسطحرشداخالقيپی قراردادیدارند.حساب

بداسدطحرسانايرانديهایمشابههماهنگيدارد،بااينتفاوحكهاستقاللحسابپژوه 
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رشداخالقيفو قراردادیوقراردادیبهمیزانيکسانيتوتتأثیرساختارشناختيايشان

هایمشابهسطحفو قراردادینسهتبهسطحقراردادیتوانداييقرارداردوليدرپژوه 

یاند.ويژگياعتقادبهجهدانيعدادلدرهددايتنودوهتریبرایحفظاستقاللداشتهبی 

توانددآثداررسانايرانينقشيتعیینكنندهنداردبلکدهتنهدامديوعتصمیمحسابرفتارون

رشداخالقيراتعديلكندوايناثرتعديلكنندهفقطدرسطحتفکرپی قراردادینمايان

شود.مي

رسانايرانيباتفکرپی قراردادیدربرابدراعتقادبهجهانيعادلبرمقاومتحساب

رسدانبداتفکدرپدی كاراثرگذاراست.بهبیانديگرتواناييحساببفشارمديريتصاح

ایتوتتدأثیراعتقدادبدهجهدانينظرحرفهیقراردادیدرحفظيکذهنمستقلدرارا ه

كهافرادبااعتقادقویبهجهانيعادلنسهتبهافرادبدااعتقدادگیرد؛بهنوویعادلقرارمي

تریدارند.ذهنيكمضعیشبهجهانيعادل،استقالل

رسانايرانياثدریبدراسدتقاللعقیدهبهجهانيعادلدرسطحتفکرقراردادیحساب

ندوعاظهدارنظررسانصرفنظرازپیامدهایشخصديذهنيايشاننداردوايننوعحساب

رسانايرانيباتفکدرفدو كنند.حساببهمیزانيکسانياستقاللخودراحفظميایحرفه

-طرفانهتوتتأثیرعقیدهبهجهانيعادلقرارنمدينظرمستقالنهوبيیقراردادیدرارا ه

رسانيكهاعتقادقویبدهجهدانيعدادلدارنددوگیرند.دراينسطحرشداخالقيحساب

-كهاعتقادضعیشبهجهانيعادلدارند،بهيکمیزاناستقاللذهنيخودراحفظمديآنان

ها،اصولكليوآرمدانيرابدرایبداالبدردن قراردادیدرانجامقضاوحكنند.متفکرانفو

رسدانتدوانتفسدیركدردكدهحسدابگیرند.اينطورميافراددرنظرميیمطلوبیتهمه

ایدرمواجهباتضادمندافع،هایحرفهايرانيباسطحتفکرفو قراردادیدرانجامقضاوح

نمايندد.گیریمديترافرادجامعهتصمیمانيومنافعبی بادرنظرگرفتناصولاخالقيآرم

شخصيخوددرمدوردپیامددهایفدردییایتوتتأثیرعقیدهنظرحرفهیايشاندرارا ه

كننددگاناطالعداحتراستفادهگیرندوگزارشخودراباتوجهبهمنافعبی اعمالقرارنمي

دهند.ماليوآحادجامعهارا همي

رسانايرانديبداتفکدرقدراردادیوفدو باتوجهبهتوانايييکسانحسابدرنهايت
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تدوانگفدتقراردادیدرحفظاستقاللذهنيوباالبودندرصدفراوانيايندوگدروهمدي

رسانايرانيازچنانساختارشناختيبرخوردارندكهتواناييناديددهگدرفتنترحساببی 

هداييمتناسدببدابردودرنتیجهگزارشرايشانباالميفشارهایناشيازتضادمنافعراد

دهند.نظرواقعيخودارا همي



هایپژوهش.محدوديت7

هایزير،درتعمیمنتايجپژوه دقتواحتیاطكافيبايدبهعملبهدلیلمودوديت

آيد:

نظدركدهاظهداراند،درصورتيدراينپژوه تنهاعواملشخصیتيمدنظرقرارگرفته

توانددتودتتدأثیرشدرايطهایماليمديرساندرموردقابلیتاتکاءصورحنهاييحساب

 كارنیزقرارگیرد.كارازجملهريسکمرتهطباصاحبمویطيواقتصادیصاحب

ردههایمديريتيامضاوصادرميرستوسطردهگزارشنهاييحساب -1 -شود؛

ایواستقاللتواندبرنظرحرفههستندكهميایالزمحرفهیهایغیرمديريتيفاقدتجربه

 ايشاناثرگذارباشد.

اندورسانمشاركتكنندهدراينپژوه ازتماميسطومسازمانيبودهحساب -2

 پژوه ازاينزاويهدرتعمیمنتايجمودوديتدارد.

شناسيمورداستفادهدرمودوديتديگرپژوه بهاعتهارساختابزارهایروان -3

یعقايدواقعيودهندههایاستفادهشدهتاچهحدنشانكهآزمونگردد.اينبرميپژوه 

هایروانيمعتهروساختارشناختيواقعيافرادهستند.هرچندكهدرپژوه ازآزمون

اينبوثهایحسابداریوحسابمورداستفادهدرپژوه  اما رسياستفادهشدهاست،

 سيوجوددارد.شناهایرواندرموردآزمون

 

پيشنهادها.2
تعاملواثرمتقابلرشداخالقيواعتقدادبدهجهدانيعدادلبدركهباتوجهبهاين-1

رسانودرنتیجهبدراسدتقاللذهنديآنداناثرگدذارایدرحسابگیریحرفهفرآيندتصمیم

هدایگدزارشهایتعیینكنندهمتغیرهایاثرگذاربرنوعگردددرپژوه است،پیشنهادمي
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رساندرتهیینروابدطهایفردیحسابهایفنيبهويژگيرسي،عالوهبرتخصصحساب

بیناينمتغیرهانیزتوجهشود.

گدرددرسديونقد قضداوتيآنپیشدنهادمديحسابیباتوجهبهويژگيحرفه-2

هایاخالقيهایتخصصيمودودنشدهوآموزشرسيتنهابهآموزشهایحسابآموزش

نیزدراينزمینهصورحگیرد.
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