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 چکیده

-گیری این تحقیق یک پرسشنامه پنج گزینهاست. ابزار اندازه حسابداری فرآیند کیفیت و ای حرفه اخالق بررسی هدف پژوهش

ای در کیفیت فرآیند حساابداری  جهت بررسی نقش رعایت اخالق حرفهای، محقق ساخته است که براساس تحقیقات پیشین و 

از جامعه نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضاری  آلفاای کرونبااح محاسابه شاد. ضاری        

هاا از  تحلیل آزمون فرضایه باشد. به منظور تجزیه و دهنده اعتبار مناس  پرسشنامه میاست، که نشان 31/1پایانی بدست آمده 

استیودنت در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات به کار گرفته شده است و  از آزمون فریدمن بارای بررسای میازان     – tآزمون 

هاا نشاان داد   رابطه عوامل ذکر شده و تعیین میزان رتبه تاثیر هر عامل )وزن هر عامل( استفاده گردیده است. نتایج این بررسی

ای موثرترین عامل، ویژگیهای شخصیتی حساابداران دوماین عامال و    دیدگاه جامعه آماری مورد نظر، رعایت اخالق حرفه که از

باشد. اما الزم به اثرترین عامل در کیفیت فرآیند حسابداری در موسسات حسابرسی میهای جمعیت شناختی کمدرنهایت مولفه

 ر کیفیت فرآیند حسابرسی موثرند.یادآوری است که تمام عوامل یادشده کماکان د

 

 حسابداری فرآیند ،کیفیت، ای حرفه اخالقهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

تارین و  دهد و حرفه حساابداری یکای از متشاکل   های آن را تشکیل میمشیضوابط رفتاری و اخالقی هر حرفه، مهمترین خط 

کند باید اعتبار و اعتماد خاصای داشاته باشاد. باه     تی که ارائه میهای دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماترین حرفهمنضبط

 [.3های مالی متعدد، تاکید بر مسئله اخالق در حسابداری در سالهای اخیر دوباره مورد توجه قرار کرفته است ]دلیل رسوایی

هماین دلیال   نجر شده است. باه های تجاری با اهمیتی مهای مالی و شکستای به رسواییهای اخیر رفتارهای غیرحرفهدر سال

هاایی کاه   های مالی چنین موسساتی را بخاطر قصور در کشف یا گزارش اشتباهات یا تقلا  بسیاری از افراد، حسابرسان صورت

اند و اعتبار موسسات حسابرسی و به عبارتی حرفه حسابرسی ها شده است، مورد انتقاد و سرزنش قرار دادهمنجر به این شکست

   [.2ده است ]دار شخدشه

 توجاه  مورد هاسازمان بیشتر در که است درآمده هاییپدیده مهمترین از یکی صورت به اخالقی ارزشهای حفظ و اخالق رعایت

های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسا  بارای عوامال    ترین دغدغهگیرد و یکی از عمدهمی قرار

هاست تا آنها با احساس مسئولیت و تعهد کامل به مساائل جامعاه و حرفاو خاود بزاردازد و اصاول       انسانی شاغل در تمام حرفه

هاا  باشاد ایان ارزش  های اخالقی میها در سازمان، ارزشاخالقی حاکم بر شغل و حرفو خود را رعایت کنند. زیربنای همه ارزش

یت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلاو  هساتند   تواند بر هداکند که میبه استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می

ای میاان اعضاایش رایاج شاود     طاور گساترده  های اخالقی سازمان باه که استانداردها یا ارزشطور ویژه، هنگامیتاثیر بگذارد. به

   [.1]یابد موفقیت سازمانی افزایش می

اخالق به زندگی، کار و تالش ادامه دهد. این قواعد اخالقی عباارت  تواند بدون پیروی از قواعد لذا جامعه حسابداران رسمی نمی

  های خاص که با تغییر مکان زیست قابل تغییر نیست.است از هنجارها یا ارزش

جایگاه اخالق در فرایند حسابرسای   مورد در تحقیق کار و حرفه، جمله از زندگی مختلف هایحوزه در اخالق اهمیت به توجه با

   رسد.می نظربه ضروری سازمانها دیگر همچون نیز نماید،می ارائه که خدماتی ماهیت ابرسی بنابردر سازمان حس

گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخالق بزردازد. همچناین   ای و اهمیت و ابعاداین تحقیق بر آن است تا به مفهوم اخالق حرفه

طلبای، صاادق باودن، احتارام و تکاریم      جویی و رقابتس مسئولیت، برتریای مانند احساهای افراد دارای اخالق حرفهبه ویژگی

  شود.ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری اشاره میدیگران، رعایت ارزش

ای باه  خالق حرفاه باشد به طوری که معنویت و اای در فرآیند حسابداری میلذا هدف از این تحقیق بررسی رعایت اخالق حرفه

رعایات ابعااد   توان اذعان داشت که بررسی  می در مجموع،شوند. عنوان عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فرآیند حسابداری بررسی می

حمایات  کننادگان از اصاول اخالقای    اساتفاده تر  هدایت مطلو  را در این حرفهعالوه بر اینکه متخصصان  اخالق در حسابداری

افزایش اصول اخالقای درجهات اساتفاده بهتار و مطلاوبتر از      نیز بینش و آگاهی بیشتری در زمینو  زمانسا کند، به طراحان می

از امکاان ایجااد محیطای کاه      تاری  نیز با شرایط مناس و کارشناسان ، متخصصان هاعاملبا شناخت این دهد. توانایی افراد می

 .برخوردارخواهند بوددر آن به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شود  ایاخالق حرفه

 

 و پیشینه تحقیق نظری مبانی -2

های مالی ها و گزارشهدف اصلی و اساسی حسابداری ارائه اطالعات درباره امور اقتصادی یک شخص یا سازمان در قال  صورت

ان کااال و کارکناان   کننادگ گیری مدیران، مالکان، دولت، اتحادیه ها، اعتبار دهندگان، عرضهباشد. این اطالعات جهت تصمیممی
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گیرد. از این رو، خدمات حرفه حسابداری باید در باالترین سطح ممکن و با رعایات ضاوابطی ارائاه    شرکت مورد استفاده قرار می

شود که تداوم این خدمات با کیفیت مناس  را تضمین کند از طرفی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری، باه ویاژه تصامیم    

کنند، انتظار دارند که اطالعات ارائه شده به طور قابل تاوجهی کارآماد، قابال اتکاا،     ورتهای مالی استفاده میگیرندگانی که از ص

ای کنند نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفاه غرضانه باشد. بنابراین، کسانی که در رشته حسابداری فعالیت میواقعی و بی

ای از بااالترین دارایای   ای نیز برخوردار بوده و آبرو و حیثیت حرفهو درستکاری حرفهباشند بلکه باید از درجه باالیی از صداقت 

ای و کسانی که به خدمات حسابداری تکیه دارناد اهمیات زیاادی    آنها باشد. در نتیجه اخالق حسابداری برای حسابداران حرفه

 [.  4دارد ]

شاود ممکان   عنوان رفتار اخالقی تلقای مای  ازمان دارد. آنچه که بهها و نتایج سگیری بر روی فعالیتای، تاثیر چشماخالق حرفه

-گذارند. از میان برخی از این عوامال مای  است بستگی به عواملی داشته باشد که رفتار اخالقی را تعیین کرده و بر آن تاثیر می

 [.  7اشاره کرد ] 1و عوامل شخصی 2، عوامل سازمانی3توان به عواملی مانند تفاسیر قانونی

نیز از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه  ایحرفه اخالق

 [.  6] دانندانجام درست و ترك نادرست می

نگی رفتاار،  ای از اخالق کاربردی، حاوی نظام ارزشی و باورهای جمعی صاحبان یک حرفه است که بر چگوای رشتهاخالق حرفه

های اعضای آن حرفه در مقابل جامعه، در مقابل یکدیگر و در مقابل اشخاصی کاه از خادمات شااغلین در آن    اعمال و مسئولیت

 [.7کنند، حاکمیت دارد ]حرفه استفاده می

کناد در حقیقات،   ای از اصول و استانداردهای سلوك بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میای، مجموعهاخالق حرفه

هاایی را چاه   ای، یک فرآیند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است کاه در ساازمان چاه ارزش   اخالق حرفه

 [.8موقع باید حفظ و اشاعه نمود ]

. مادلی از  ای بااال باشاد  باشد و جامعه انتظار دارد کیفیت خدمات حرفهای میباتوجه به اینکه حسابداری حرفه بزرگ و پیچیده

پیشنهاد شده است تا از آن طریق دامنه حسابداری اخالقی شناساایی شاود.    3331ای بوسیله آرمسترانگ در سال اخالق حرفه

ای سه بعاد اصالی   های اخالقی، تئوری های بلوغ اخالقی و آئین رفتار حرفهها و تئوری( نظریه3331براساس مدل آرمسترانگ )

 [.3هستند که رابطه مشترکی بین این سه بعد وجود دارد ]ای برای مطالعه اخالق حرفه

 ها وجود دارد که عبارتند از:حداقل چهار نوع دیدگاه فکری درخصوص رفتار اخالقی در سازمان

 :رفتارهایی اخالقی هستند که بیشترین فایده را برای بیشترین تعداد افراد به همراه داشته باشد. 4دیدگاه اصالت نفع 

 شود که برای منافع بلندمدت خود فرد مفید باشد.رفتاری اخالقی تلقی می 7رایی:دیدگاه فردگ 

 نماید.رفتاری اخالقی است که حقوق اساسی تمامی افراد جامعه را تأمین می 6اخالقی: -دیدگاه حقوقی 

 :[.31گردیده است ] طرفانه برخورد شود، رفتار اخالقی حاکمصورت منصفانه و بیزمانی که با افراد به 7دیدگاه عدالت 

                                                           
1 - Legal Interpretation 
2 - Organization Factors 
3 - Individual Factors 
4 - Utilization View 
5 - Individualism View 
6 - Moral-Rights View 
7 - Justice View 
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ای، پایبندی به اصول بنیادی اخالقای حساابداری اسات. هار     الزمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه

های زیادی به یکدیگر داشاته و  نمایند که شباهتای حسابداری، اصول اخالقی خاص خود را تدوین میهای حرفهیک از انجمن

نمایند. اصول اخالقی حسابداری که کام  ای بودن و اعتبار خدمات حسابداری را تأمین میاعتماد، حرفه همگی کارآمدی، قابلیت

گردد به شرح ای حسابداری بوده و رعایت آنها، موج  تأمین اهداف این حرفه میهای حرفهو بیش مورد اتفاق نظر همه انجمن

 زیر است: 

 ای خود باید درستکار باشد.  حرفهای در انجام خدمات درستکاری: حسابدار حرفه 

 گونه پیش داوری، جانبداری، تضااد مناافع یاا نفاوذ     طرف باشد و نباید اجازه دهد هیچای باید بیطرفی: حسابدار حرفهبی

 ای مخدوش کند.طرفی او را در ارائه خدمات حرفهدیگران، بی

 را باا دقات، شایساتگی و پشاتکار انجاام دهاد. وی        ایای باید خدمات حرفاه ای: حسابدار حرفهصالحیت و مراقبت حرفه

-ای خود را در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد، خدمات وی باه همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه

 شود. بر آخرین تحوالت در حرفه و قوانین و مقررات ارائه میای قابل قبول و مبتنیگونه

 آورد توجاه  ای خود بدست میی باید به محرمانه بودن اطالعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفهارازداری: حسابدار حرفه

-کند و نباید چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما، استفاده و یا افشاء کند؛ مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفاه 

 ای حق و یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد. 

  ای مرباو  انجاام دهاد و    ای را مطابق اصول و ضوابط حرفاه ای باید خدمات حرفهای: حسابدار حرفهضوابط حرفهاصول و

طرفای و  ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری، بیگونههمچنین درخواستهای صاحبکار یا کارفرمای خود را به

 [.4باشد ] ای مستقل، سازگارنیز استقالل حسابداران حرفه

 کند: ای دارند موارد زیر را بیان می های افرادی که اخالق حرفه ویژگی یهدربار 8«کادوزیر»

 پذیرد؛ سرمشق دیگران اسات؛   ها و پیامدهای آن را می گوست و مسئولیت تصمیم در این مورد فرد پاسخ: پذیری مسئولیت

های خویش کوشاست  دهد؛ برای ادای تمام مسئولیت میت میمند است؛ به درستکاری و خوشنامی در کارش اه حساس و اخالق

 دهد. گیرد، با تمام توان و خلوص نیت انجام می و مسئولیتی را که به عهده می

 کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باالیی در حرفاه خاود    در تمام موارد سعی می: طلبی جویی و رقابت برتری

پرکار است؛ به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقای خاود اسات؛ ساعی    کند؛ جدی و  دست پیدا می

 کند به هر طریقی در رقابت برنده باشد. نمی

 مندی توجاه   دهد؛ در همه حال به شرافت مخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می: صادق بودن

 کند؛ شجاع و با شهامت است. می

 شناس اسات؛ باه    قول و وقت گذارد؛ خوش گذارد؛ به نظر دیگران احترام می به حقوق دیگران احترام می: حترام به دیگرانا

 داند. دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمی گیری می دیگران حق تصمیم

 هاای   ت؛ در فعالیات های اجتماعی احتارام قائال اسا    برای ارزش: ها و هنجارهای اجتماعی رعایت و احترام نسبت به ارزش

 کند. های دیگر متعصبانه عمل نمی گذارد؛ در برخورد با فرهنگ کند؛ به قوانین اجتماعی احترام می اجتماعی مشارکت می

                                                           
8 - Cadozier  
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 طرفدار حق است؛ در قضاوت تعص  ندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و : عدالت و انصاف

 د.شو قومیت تبعیض قائل نمی

 کناد؛ باه احساساات     شاود و از آناان حمایات مای     دلسوز و رحیم است؛ در مصائ  دیگران شریک می: همدردی با دیگران

 داند. کند؛ مشکالت دیگران را مشکل خود می دیگران توجه می

 [.33] به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران است: وفاداری 

ای حسابداران مادیریت بار ویژگیهاای کیفای اطالعاات      ( تاثیر اخالق حرفه3131ریان و همکاران )پودر تحقیقات پیشین؛ تقی

ای حسابداران بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری مادیریت در  حسابداری مدیریت را مورد ارزیابی قرار دادند و اخالق حرفه

ای در واحدهای مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتورها حرفهدهنده اهمیت اخالق تمام ابعاد موثر دانستند و این موضوع نشان

ای حساابداران مادیریت بیشاترین،    ای حسابداران مدیریت، شایستگی و صالحیت حرفهباشد. در بین ابعاد اخالق حرفهموثر می

[.  32ت دارناد ] طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسازایی بار ویژگیهاای کیفای اطالعاات حساابداری مادیری       سزس عینیت و بی

گرایای، عادالت تاوزیعی، آزادی    ( نقش پنج منظومه اخالقی )قانون جاویدان، سودمندگرایی، وظیفاه 3181قاسمیان و شیروانی )

طور کلای هار منظوماه    اند. بهگیری مدیران شرکت سهامی ذو  آهن اصفهان و شرکتهای اقماری آن پرداختهفردی( در تصمیم

باشد، پاس ارائاه دلیال    قت است و به عنوان ابزار قضاوت مفهوم اخالقی تصمیمات فردی کامل نمیاخالقی بیانگر بخشی از حقی

دهاد  کننده است و جاوا  مای  گیری از هر پنج منظومه اخالقی آسان و ساده نیست، اما راضیاخالقی در مورد موضوعی با بهره

های مالی شرکتها را انجام دادند. مطالعاه  بر کیفیت گزارش ( تاثیر دیدگاه اخالقی مدیران مالی3188[. اعتمادی و دیانتی )31]

پاردازی از روش الگاوی معاادالت    بهاادار تهاران صاورت گرفات و بارای داده     شده در بورس اوراق شرکت پذیرفته 317بر روی 

و آرماانگرایی بار    ساختاری، مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داده است دیدگاه اخالقی مدیران

 3[. شاور، بانکرافت و سنتی34نماید ]درصد تغییرات این متغیر را تبیین می38طوری که های مالی موثر است. بهکیفیت گزارش

گیری اخالقای بار ارزیاابی اخالقای و نیاات اخالقای حساابداران        بررسی تأثیرات جنسیت، توسعه شناختی و جهت ( به2111)

شود. زنان نسابت باه   ش آنان حاکی بود که زنان از انتخا  روشهایی بیزارند که به مدیریت سود منجر میپرداختند. نتایج پژوه

کردناد. در کال،   تر بودند و بنابراین، با احتمال کمتری اقدامات مشکوك )شاامل مادیریت ساود( را انتخاا  مای     مردان حساس

آنان بود؛ اما از توسعه شناختی متأثر نبود. همچناین، نتاایج   گیری فرهنگی قضاوت اخالقی حسابداران متأثر از جنسیت و جهت

( در 2118) 31[. گرینفیلاد 37الشعاع قرار دهد ]تواند اثر جنسیت را تحتپژوهش نشان داد که زمان و سطح اجتماعی شدن می

ه آنها محول می شاود اثار   تحقیق خود به این نتیجه رسید که دیدگاه اخالقی افراد بر تصمیمات آنها و نحوه انجام وظایفی که ب

گذارد. به نحوی که افراد دارای دیدگاه اخالقی ایده آل گراتر در مقایسه با افراد اقتضاء گرا، تمایل کمتاری باه دسات کااری     می

( در تحقیق خود به دنبال بررسی اثر اخالق شرکتی بر عملکارد  2131و همکاران ) 33سئوك[. جین36ارقام سود شرکت دارند ]

ها بودند. آنها در تحقیق خود از متغیرهای میانجی تعهدات جمعای ساازمانی و رفتاار شاهروندی ساازمانی اساتفاده       مالی شرکت

کردند. پژوهشگران ابتدا اثر اخالق شرکتی را بر دو متغیر میانجی ارزیابی کرده و نتیجه این اثر را بر عملکرد مالی با اساتفاده از  

هاای ماالی فقاط بارای ساالی کاه       ند. نکته قابل توجه این تحقیق ایان اسات کاه داده   معادالت ساختاری مورد آزمون قرار داد

دهاد  آوری شده، گردآوری شده و به صورت مقطعی این تحقیق انجام گردید. نتایج مربو  نشان میپرسشنامه در آن سال جمع

                                                           
9 - Shawver, Bancroft  and Sennetti 
10 - Greenfield 
11 - Jinseok 
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زمانی اثر معناداری بر عملکرد مالی که اخالق شرکتی از طریق متغیرهای میانجی تعهدات جمعی سازمانی و رفتار شهروندی سا

 هبا ( 2118)مصطفی لئوناارد  [. 37گردد ]شرکت داشته و افزایش میزان اخالق شرکتی موج  افزایش عملکرد مالی شرکت می

کند که انتقاال ارزشاهای   پیشنهاد میاشاره دارد و تمرکز بر ارزشهای اخالقی به عنوان یکی از عناصر کلیدی محیط کس  وکار 

بر شئونات اخالقی در فرهنگ ساازمانی تاکیاد خااص     و های آینده حیاتی استی در زمینه کار برای پیشگیری از شکستاخالق

 [.38] یک مدل برای بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر ارزشهای اخالقی ارائه شده است و شده

 

  های تحقیق  متغیرها و فرضیه -3

ای و متغیر وابسته کیفیت فرآیند حسابداری است، که اثر متغیار مساتقل بار    در این تحقیق، متغیر مستقل رعایت اخالق حرفه

گار در  های جمعیت شناختی متغیرهاای مداخلاه  مولفهدرضمن ویژگیهای شخصیتی حسابداران و گردد. این متغیر مشخص می

 گیرند.باشند که مورد سنجش قرار میاین تحقیق می

 توان به شرح زیر ارائه کرد: تحقیق را می هایبا توجه به متغیرهای بیان شده فرضیه

 ای حسابداران بر کیفیت فرآیند حسابداری در موسسات حسابرسی تاثیر دارد.رعایت اخالق حرفه (3

 ویژگیهای شخصیتی حسابداران بر کیفیت فرآیند حسابداری در موسسات حسابرسی تاثیر دارد. (2

 داری در موسسات حسابرسی تاثیر دارد.عوامل جمعیت شناختی حسابداران بر کیفیت فرآیند حساب (1

 

 شناسی پژوهش روش -4

 روش. است پیمایشی تحقیقات نوع از و توصیفی تحقیقات حوزه در و کاربردی اهداف، براساس بندیطبقه نظر از حاضر تحقیق

  .است ای و میدانیکتابخانه اطالعات، آوریجمع شیوه و نوع همبستگی از تحقیق در استفاده مورد

درساتکاری، صاالحیت و   ای شامل: های رعایت اخالق حرفه( مولفه3منطبق بر سه بخش  ایپرسشنامه گردآوری اطالعات، ارابز

هاای   ویژگای ویژگیهاای شخصایتی حساابداران )   ( 2حساابداران.   ایطرفی، اصول و ضوابط حرفاه ای، رازداری، بیمراقبت حرفه

طلبی، صادق بودن، احتارام باه دیگاران، رعایات     جویی و رقابتپذیری، برتریشامل: مسئولیت (ای دارند افرادی که اخالق حرفه

شاناختی شاامل:   های جمعیتمولفه (1هنجارهای اجتماعی، رعایت عدالت و انصاف، همدردی با دیگران، ایجاد ویژگی وفاداری. 

ا توجاه باه ادبیاات و پیشاینه     ساخته شده است کاه، با  کار، سن، محل تولد، جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه

 نظار  از حاضار  تحقیاق  قلمارو . تحقیق تالش گردیده پرسشهای مناسبی را که مفاهیم بنیادی فرضیه را بیان کند طارح گاردد  

پرسشانامه باه    81تعاداد   3411ساال   زماانی  قلمرو گرفتن درنظر است و باحسابداران موسسات حسابرسی نفر از  271مکانی 

   پرسشنامه بطور کامل برگشت داده شد. 72ی بین جامعه آماری توزیع شد که تعداد گیری تصادفروش نمونه

در این پژوهش به منظور تعیین ضری  قابلیت اعتماد )پایایی پرسشنامه( از روش آلفای کرونباح استفاده شده است. ایان روش،  

  شود: که بصورت زیر تعریف میکند. تکنیک آماری است که میزان انسجام درونی پرسشنامه را اندازه گیری می
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تعداد سؤالهای پرسشنامه است. هرچه مقدار  Kانحراف معیار مجموع سؤالها و  Ssumام ،   iانحراف معیار سوال  Siکه در آن 

بدست آمده  31/1رابر با دهنده میزان پایایی باالست. مقدار آلفا برای پرسشنامه تحقیق بآلفا نزدیک به مقدار یک باشد نشان

 است که نشانگر پایایی باالی پرسشنامه است.

Reliability Statistics

.935 19

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده -5

باشاد. جهات ایان بررسای در بخاش      ای در فرآیند حساابداری مای  تحقیق، بررسی رعایت اخالق حرفه این و اصلی عمده هدف

تایید فرضیات استفاده شده است و از آزمون فریدمن بارای بررسای    استیودنت در راستای تایید یا عدم – tاستنباطی از آزمون 

میزان رابطه عوامل ذکر شده و تعیین میزان رتبه تاثیر هر عامل )وزن هر عامل( استفاده گردیده اسات. محاسابات و اساتخرا     

 انجام گرفته است. SPSS 37و Excelها با استفاده از نرم افزارهای آماری  خروجی

  :که است آن از حاکی هاتحلیل داده از حاصل نتایج بررسی

  فرضیه اول با استفاده از آزمونt:   

H0ای حسابداران بر کیفیت فرآیند حسابداری در موسسات حسابرسی تاثیر ندارد.: رعایت اخالق حرفه 

H1ای حسابداران بر کیفیت فرآیند حسابداری در موسسات حسابرسی تاثیر دارد.: رعایت اخالق حرفه 

ای حساابداران بار کیفیات    رعایت اخالق حرفه»بر  دال صفر ، فرضیه 21.33 با برابر t آزمون آماره مقدار(، 3ا توجه به جدول )ب

رعایات اخاالق   »بار   دال مخاالف  فرضیه و شده رد اطمینان درصد 37 با «فرآیند حسابداری در موسسات حسابرسی تاثیر ندارد

 .است شده تایید درست فرضیه عنوان به ،«سابداری در موسسات حسابرسی تاثیر داردای حسابداران بر کیفیت فرآیند ححرفه

 فرضیه اول برای استودنت – t آزمون: 1جدول

 میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیات

 3.26 1.111 73 21.33 1.46 4.26 72 فرضیه اول

 

 فاده از آزمون فرضیه دوم با استt:   

H0ندارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری کیفیت فرآیند بر حسابدارن شخصیتی : ویژگیهای. 

H1دارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری کیفیت فرآیند بر حسابدران شخصیتی : ویژگیهای. 

کیفیات   حساابدارن بار   شخصایتی  ویژگیهاای »بار   لدا صفر ، فرضیه31.71 با برابر t آزمون آماره مقدار(، 2با توجه به جدول )

 ویژگیهاای »بر  دال مخالف فرضیه و شده رد درصد 37 اطمینان درسطح «ندارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری فرآیند

 .است شده تایید درست فرضیه عنوان به ،«دارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری کیفیت فرآیند بر حسابداران شخصیتی
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 فرضیه دوم برای استودنت – t آزمون: 2جدول

 میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین تعداد فرضیات

 1.38 1.111 73 31.71 1.62 1.38 72 فرضیه دوم

 

  فرضیه فرعی سوم با استفاده از آزمونt:   

H0ندارد تاثیر حسابرسی موسسات در سابداریح کیفیت فرآیند بر شناختی حسابداران جمعیت : عوامل. 

H1دارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری کیفیت فرآیند حسابدارن بر شناختی جمعیت : عوامل. 

کیفیات   حساابداران بار   شناختی جمعیت عوامل»بر  دال صفر ، فرضیه6.31 با برابر t آزمون آماره مقدار(، 1با توجه به جدول )

 عوامال »بار   دال مخاالف  فرضایه  و شده رد درصد 37 اطمینان درسطح «ندارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری فرآیند

 تاییاد  درسات  فرضایه  عناوان  به ،«دارد تاثیر حسابرسی موسسات در حسابداری کیفیت فرآیند حسابداران بر شناختی جمعیت

 .است شده

 فرعی سوم فرضیه برای استودنت – t آزمون: 3جدول

 میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی مقدار t انحراف معیار میانگین دتعدا فرضیات

 0552 05000 21 35.3 0520 3552 22 فرضیه سوم

 

 بندی عوامل موثر بر فرآیند حسابداریرتبه 

اپاارامتری  هاا مناسابترین آزماون اساتفاده از آزماون ن     بندی میزان تاثیر عوامل ذکر شده، با توجه به وابستگی پاسخجهت رتبه

 باشد.  فریدمن می

H0است یکسان هم با عوامل رتبه : میانگین. 

H1نیست. یکسان هم با عوامل رتبه : میانگین 

بدست آماده   813/82دو برابر با   -شود زیرا مقادیر آماره کای % رد می 37( فرض صفر در سطح اطمینان 4با توجه به جدول )

. یعنی میزان تاثیرگذاری عوامل در فرآیند حسابداری با هم تفاوت معناداری دارد و باا  است که در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد

ای ماوثرترین عامال،   بندی عوامل: از دیدگاه پاسخگویان رعایت اخاالق حرفاه  ( از دیدگاه پاسخگویان در رتبه7توجه به جدول )

اثرتارین عامال در  فرآیناد    ین ساه عامال کام   هاای جمعیات شاناختی با    ویژگیهای شخصیتی حسابداران در رتبه دوم و مولفه

 حسابداری است. اما الزم به یادآوری است که تمام عوامل یاد شده کماکان در فرآیند حسابداری موثرند.   

 تاثیر عوامل موثر بر فرآیند حسابداری میزان مقایسه برای( دو – کای) فریدمن آزمون آماره :4 جدول

 متغیرهای مورد بررسی
تعداد 

 هنمون

-کایمقدار

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 نتیجة آزمون

یکسان نبودن میانگین رتبه 

 عوامل
72 813 /82 2 111 /1 

تأیید فرض 

H1 
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 فریدمن ناپارامتری آزمون از استفادهتاثیر عوامل با  میزان بندی : رتبه5جدول

 میزان تاثیر میانگین رتبه عوامل موثر بر فرآیند حسابداری

 بیشترین 2.74 ایق حرفهرعایت اخال

  2.11 های شخصیتی حسابدارانویژگی 

 کمترین 3.24 های جمعیت شناختیمولفه

 

 رتبه بندی کلی عوامل موثر بر کیفیت فرآیند حسابداری 

 بندی شده است.( به صورتی مشابه شاخصهای موثر از نظر تاثیر در موفقیت کارآفرینی رتبه6در جدول )

 فریدمن ناپارامتری آزمون از استفادهتاثیر عوامل با  لی میزانک بندی : رتبه3جدول

 عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی در سازمان عوامل
میانگین 

 رتبه

میزان 

 تاثیر

های مولفه

 جمعیت شناختی
 کم اثرترین 4.43 جنسیت

های مولفه

 جمعیت شناختی
 4.77 محل تولد

 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

های  ویژگیویژگی برتری جویی و رقابت طلبی یکی از میزان تأثیرگذاری 

بر فرآیند حسابداری را تعیین ای دارند  افرادی که اخالق حرفهشخصیتی 

 کنید؟

6.78 
 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

افرادی که شخصیتی های  ویژگیتا چه اندازه ویژگی همدردی با دیگران، از 

 ر بوده است؟بر فرآیند حسابداری موثای دارند  اخالق حرفه
7.16 

 

مولفه های 

 جمعیت شناختی
 8.28 سن

 

مولفه های 

 جمعیت شناختی
 8.87 رشته تحصیلی

 

مولفه های 

 جمعیت شناختی
 3.16 سطح تحصیالت

 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

به نظر شما نقش ویژگی رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای 

 باشد؟ری به چه میزان میاجتماعی در کس  موفقیت فرآیند حسابدا
3.17 

 

رعایت اخالق 

 ایحرفه

ای توسط حسابداران را عاملی جهت آیا رعایت اصول و ضوابط حرفه

 دانید؟موفقیت فرآیند حسابداری می
3.71 

 

 3.74 سابقه کارمولفه های 
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 جمعیت شناختی

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

پذیری یکی ژگی مسئولیت یمیزان موفقیت فرآیند حسابداری را با توجه به و

، چگونه ارزیابی ای دارند افرادی که اخالق حرفهشخصیتی های  ویژگیاز 

 کنید؟می

31.33 
 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

شخصیتی های  ویژگیبه نظرشما رعایت عدالت وانصاف در سازمان، یکی از 

ش تا چه میزان در فرآیند حسابداری نق ،ای دارند افرادی که اخالق حرفه

 دارد؟

33.41 
 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

افرادی که شخصیتی های  ویژگیبه نظر شما ایجاد ویژگی وفاداری یکی از 

 چه میزان در کیفیت فرآیند حسابداری مؤثر است؟، ای دارند اخالق حرفه
33.61 

 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

یتی شخصهای  ویژگیتا چه حد تحقق ویژگی احترام به دیگران، یکی از 

، بر کیفیت فرآیند حسابداری تأثیرگذار ای دارند افرادی که اخالق حرفه

 است؟

33.74 
 

ویژگیهای 

 شخصیتی افراد

افرادی که اخالق شخصیتی های  ویژگیرشد ویژگی صادق بودن، یکی از 

، تا چه حد بر میزان موفقیت فرآیند حسابداری تأثیرگذار ای دارند حرفه

 است؟

32.71 
 

 رعایت اخالق

 ایحرفه
 32.33 طرفی حسابداران تا چه حد بر کیفیت فرآیند حسابداری تأثیرگذار است؟بی

 

رعایت اخالق 

 ایحرفه

رازداری حسابداران را در کس  موفقیت فرآیند حسابداری به چه میزان 

 دانید؟می
31.18 

 

رعایت اخالق 

 ایحرفه

فیت فرآیند ای حسابداران به چه میزان در کیصالحیت و مراقبت حرفه

 حسابداری مؤثر است؟
31.63 

 

رعایت اخالق 

 ایحرفه

به نظر شما درستکاری حسابداران چه میزان بر کیفیت فرآیند حسابداری 

 اثرگذار است؟
 موثرترین 34.67

 هاای ویژگیهاای  ای جزو موثرترین عوامال، شااخص  های رعایت اخالق حرفهدهد که اکثر شاخصمیزان میانگین رتبه نشان می

 اثرترین هستند.های جمعیت شناختی کمهای مولفهشخصیتی در حد وسط و شاخص

 

 گیری نتیجه -3

های تاثیرگذار بر کیفیت فرآیند حسابداری که تحت بررسی سه دسته عوامل مورد استفاده در های تحقیق مولفهبراساس یافته

بل قبولی دارند بنابراین می توان ادعا کرد که عوامل ارائه شده این مطالعه قرار گرفت با ساختار عاملی و زیربنای نظری تطابق قا

شناختی در کیفیت فرآیند حسابداری های جمعیتای، ویژگیهای شخصیتی حسابداران و مولفهدر سه دسته رعایت اخالق حرفه

 موثرند. 
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های این ها بدست آمد و یافتهفهبندی مولهای یادشده، اولویتپس از محاسبه میانگین اهمیت هر عامل در سه دسته مولفه

 توان به شرح زیر  فهرست نمود:بندی را میاولویت

ای، بر کیفیت فرآیند حسابداری بیشترین اهمیت را دارند، یعنی رعایت اخالق های رعایت اخالق حرفهاهمیت مولفه -3

ای، در حسابداران بر میزان ضوابط حرفهطرفی، اصول و ای، رازداری، بیای مانند: درستکاری، صالحیت و مراقبت حرفهحرفه

تواند ای میکیفیت فرآیند حسابداری تاثیر مطلوبتری دارند. یا به بیان دیگر، از دیدگاه پاسخ دهندگان رعایت اخالق حرفه

 حسابداران را درجهت موفقیت فرآیند حسابداری یاری نماید. 

فرآیند حسابداری درحد متوسط است، یعنی ویژگیهای  های ویژگیهای شخصیتی حسابداران، در کیفیتاهمیت مولفه -2

طلبی، صادق بودن، احترام به دیگران، رعایت هنجارهای اجتماعی، جویی و رقابتپذیری، برتریشخصیتی حسابداران )مسئولیت

متوسط ارتبا  رعایت عدالت و انصاف، همدردی با دیگران، ایجاد ویژگی وفاداری(، با میزان موفقیت فرآیند حسابداری درحد 

ای، از دیدگاه پاسخ دهندگان، باید به دارند. و اینکه برای افزایش کیفیت فرایند حسابداری درجهت رعایت اخالق حرفه

 ویژگیهای شخصیتی افراد توجه بیشتری نمود. و به نوعی شاید در انتخا  و استخدام کارکنان به این ویژگیها توجه کرد. 

توان اینگونه نتیجه گرفت تی بر کیفیت فرآیند حسابداری کمترین اثر را دارد. یعنی میشناخهای جمعیتاهمیت مولفه -1

دهندگان با میزان کیفیت فرآیند کار، از دید پاسخکه سن، محل تولد، جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه

های یاد شده، حسابداری، در بین سه دسته مولفه حسابداران کمترین ارتبا  را دارد. یا به نوع دیگر برای افزایش کیفیت فرآیند

 های جمعیت شناختی حسابدران بشود.باید کمترین توجه به مولفه

 نتیجه نهایی اینکه :

ای توجه نمود، و درضمن برای موفقیت بیشتر باید در زمان برای افزایش کیفیت فرآیند حسابداری باید به رعایت اخالق حرفه

اخالق  خصیتی کارآفرینی افراد نیز توجه کرد چراکه با داشتن افرادی که ذاتاً تمایل به رعایت اصولاستخدام به ویژگیهای ش

 توان به نتایج مطلوبتری رسید.می ای دارند حرفه

 :کرد ارائه را زیر راهبردهای توانبا توجه به نتایج تحقیق می

 در درستکاری حسابداران بیشترین تاثیر را  دید که توان ای، میهای رعایت اخالق حرفهبندی شاخصبا توجه به رتبه

کیفیت فرآیند حسابداری دارد. بنابراین بیشترین توجه مدیریت برای تشویق افراد درخصوص این ویژگی خواهد بود. و 

همینطور دربحث جمعیت شناختی، عامل جنسیت کمترین تاثیر را در فرآیند حسابداری دارد، بنابراین مدیریت درجهت 

 قیت فرآیند حسابداری کمترین توجه را به جنسیت افراد خواهدداشت. موف

 ،ای جزو عوامل موثر، های رعایت اخالق حرفهدهد که اکثر شاخصمیزان میانگین رتبه نشان می با توجه به این نتیجه که

ند، بنابراین مدیریت های جمعیت شناختی  کم اثرترین هستهای مولفهویژگیهای شخصیتی حسابداران در حد وسط و شاخص

درجهت افزایش کیفیت فرآیند حسابداری، در زمان استخدام کارکنان باید به ویژگیهای شخصیتی حسابداران توجه خاص 

 داشته باشد.
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