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Abstract
Ethical judgment is a fundamental factor in the moral decision-making process and precedes
moral intent and behavior. In other words, the ability to recognize and evaluate complex
ethical situations when making decisions is a prerequisite for ethical behavior. In ethical
research, the effect of gender on moral judgment has been studied more than other variables.
Therefore, the main purpose of the present study is to investigate the effect of variables of
work type, gender and apparent attractiveness of auditors on judging and understanding
immoral behaviors. The study population are accountants and non-accountants working in
organizations and companies. Due to the lack of accurate access to the statistics of the
community, Cochran's formula is used to determine the sample and finally 384 people are
selected. The results show that men are more likely to judge illegal acts than women. On the
other hand, gender has not had a significant effect on judging immoral behaviors. Also, as the
level of attractiveness increases, the rate of judging illegal acts decreases.
Keywords: Auditors' Immoral Behavior, Physical Attractiveness, Gender, Judging Immoral
Behavior.
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چکیده
قضاوت اخالقی عامل اساسی در فرایند تصمیمگیر ی اخالقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخالقی است .به بیان دیگر ،توانایی
تشخیص و ارزیابی موقعیتهای پیچیدۀ اخالقی در زمان تصمیمگیری ،پیشنیاز رفتار اخالقی است .در پژوهشهای حوزۀ
اخالق ،تأثیر جنسیت بر قضاوت اخالقی ،بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است .از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی
تأثیر متغیرهای تعامالت نوع کار ،جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخالقی میباشد.
جامعۀ بررسی شده ،حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی هستند که باتوجه به
دسترسی نداشتن به آمار دقیق جامعۀ مذکور ،از فرمول کوکران به تعیین نمونه اقدام گردید و در نهایت تعداد  380نفر انتخاب
شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که قضاوت کارهای غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است .از طرفی جنسیت در قضاوت
رفتارهای غیراخالقی تأثیر معناداری نداشته است .همچنین با افزایش سطح جذابیت ،میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش
مییابد .از طرفی جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری داشته است.
واژگان کلیدی :رفتار غیراخالقی حسابرسان ،جذابیت ظاهری ،جنسیت ،قضاوت رفتار غیراخالقی.
طبقهبندی موضوعی.H83 ،M42 ،M4 :
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مقدمه
تصمیمگیری افراد بر پایۀ اطالعات در دسترس ،فرایندهای پیچیده استداللی و قضاوت فردی تحتتأثیر عوامل
گوناگون درونی و بیرونی صورت میگیرد .تصمیمگیری حرفهای نتیجۀ قضاوت حسابرسی دربارۀ موضوعی معین و
باتوجه به شواهد و استداللهای منطقی است .جنسیت یکی از ویژگیهای درونی است که ممکن است قضاوت افراد و
در نتیجه تصمیمهای حرفهای آنان را تحت تأثیر قرار دهد (شودینر و کالین .)3131 ،0فرایند قضاوت حرفهای در
حسابرسی داخلی تفاوتهای مهمی با قضاوت در حسابرسی مستقل دارد .بهطور سنتی ،حسابرسان مستقل دربارۀ
ارائۀ منصفانۀ صورتهای مالی مطابق با اصول پذیرفته شدۀ حسابداری اظهارنظر میکنند .از طرفی نیز یافتههای
دانشمندان علوم رفتاری نشاندهندۀ وجود تفاوتهای فراوانی میان مردان و زنان در انجام قضاوتهای شناختی است.
به صورت نظریهای پذیرفته شده ،به دلیل تفاوت سازوکار پردازش دادهها و روشهای پاسخ به ریسک ،قضاوت زنان و
مردان پیرامون مسئلهای یکسان ممکن است تفاوتهای چشمگیری داشته باشد .همچنین تحقیقات نشان میدهند
که مردها نسبت به زنان خودرأیتر هستند؛ زیرا اعتماد به نفس و اعتقاد به باورهای درونیشان نسبت به زنان بیشتر
است (نظامی و همکاران.)0300 ،
حسابدار موظف به کنترل و نظارت بر شرکت و مدیران آن است ولی برای رفتار غیراخالقی حسابرسان تعداد
ناچیزی روش نظارتی وجود دارد .برخالف سایر مشاغل مثل کارکنان بانک ،کنترل اولیه بر حسابرسها از نوع
خودکنترلی و کسب شهرت محسوب میشود .بنابراین تأکید بر جزئیات ویژگیهای این اطمینان نداشتن عمومی مهم
است و به رفتار غیراخالقی حسابدار ارتباط دارد که بین نقض هنجارهای محل کار و نیز رفتارهای غیرقانونی تمایز
ایجاد میکند .اگرچه وضعیت شغلی اصوالً نباید در روند قضاوت اخالقی تأثیرگذار باشد؛ ولی نشان میدهد که با
همین رفتار غیراخالقی در صورتی که مرتکب آن یک حسابدار باشد با شدت بیشتری برخورد خواهد شد .همچنین،
ارزیابی رفتار نیز ممکن است بسیار کم مدنظر قرار گیرد ولی تقریباً تحت تأثیر عوامل خارجی است .در این میان
جنسیت و ویژگیهای ظاهری افراد نقش مداخلهکننده دارند .با این توضیحات به نظر میرسد که ضرورت تحقیق در
حوزۀ مسائلی همچون جنسیت و جذابیت حسابرسان و قضاوتهایی که از رفتارهای غیراخالقی آنها میشود
اجتنابناپذیر است (بائو و لو.)3100 ،3
رفتار حسابداران هم در معرض قضاوتهای اخالقی غیررسمی و هم قانون و مقررات است .در این حرفه
ناشایستگیهایی وجود داشته است که به آن پاسخهای عمومی -سیاسی دادهشده است .حوزۀ خاکستری اخالقیات و
هنجارها ،عینیت در ارزشیابی و تفسیر رفتارهای حسابداران را میسر مینماید .قضاوتهای دیگران نیز اغلب تحت
تأثیر ظاهر فیزیکی افراد است .جذابیت قادر است از اثر جنسیت بکاهد .یعنی وقتی مرد یا زن جذاب باشد ،با همان
رفتار جور دیگری ارزیابی میشود .بنابراین اخالق فردی و حرفهای ،نقش مهمی در اثربخشی روابط و بهبود نتایج کار
گروهی دارد .به دلیل رسواییهای مالی متعدد ،در سالهای اخیر بر مسئلۀ اخالق در حسابداری تأکید فراوان شده
است .اشتباهها و لغزشهای اخالقی که در برخی از حسابرسان مشاهدهشده است ،علت بسیاری از شکستهای
حسابرسی بوده و این شکستها از همان روزهای اولیۀ تولد حرفۀ حسابرسی توجه زیادی را به خود جلبکرده است.
حال آنکه تمامی شکستهای حسابرسی ،به رفتارهای غیراخالقی همۀ حسابرسان برنمیگردد و بسیاری از آنها به
رفتارهای غیراخالقی یا حداقل غیرحرفهای برخی از حسابرسان مربوط میشود.
1. Shtudiner & Klein
2. Bao & Lu
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پژوهشهای اخیر پیرامون حسابرسی بهطور عام ،بیشتر متغیرهای کالنی مانند اندازۀ مؤسسههای حسابرسی،
اندازۀ سازمانها ،حق الزحمۀ حسابرسی و عوامل دیگر را بر کیفیت و قضاوت حسابرسان بررسی کردهاند؛ اما در
حقیقت ،بخش بزرگی از حسابرسی ،مبنی بر قضاوت حرفهای است و این ویژگیهای شخصیت حسابرسان است که
میبایست به صورت دقیقتری بررسی گردد تا بتوان پیرامون کیفیت حسابرسی مطالعات دقیقتری انجام داد (زاالتا و
همکاران .)3100 ،0در مطالعات اولیه ،شواهدی برای رابطۀ بین جذابیت فردی حسابرس و موفقیت در انتخابات ارائه
نمودند .قضاوت اخالقی عامل اساسی در فرایند تصمیمگیر ی اخالقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخالقی است .به
بیان دیگر ،توانایی تشخیص و ارزیابی موقعیتهای پیچیده اخالقی در زمان تصمیمگیری ،پیشنیاز رفتار اخالقی
است .در پژوهشهای حوزۀ اخالق ،تأثیر جنسیت بر قضاوت اخالقی ،بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است .از
اینرو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که متغیرهای تعامالت نوع کار ،جنسیت و جذابیت ظاهری
حسابرسان چگونه میتواند بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخالقی آنها تأثیرگذار باشد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
قضاوت کارهای غیرقانونی و رفتارهای غیر اخالقی
رشد اخالقی در برگیرندۀ آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین میکند انسانها در رابطۀ با یکدیگر
چگونه باید رفتار کنند .از نظر روانشناسان این قوانین مشتمل بر سه جنبۀ اساسی شناختی ،عاطفی و رفتاری
هستند که تبیین آنها و چگونگی روابطشان با یکدیگر و تأثیری که در فرایند درونیسازی دارند ،محور بحثهای
روانشناختی است؛ همچنین معموالً مراد از قوانین اخالقی قضاوت دربارۀ اعمال جامعهپسند است ،آن هم هنگامی
که یک قانون و قاعدۀ رسمی وجود ندارد .با این حال شخص باید بین کمک به دیگران و حفظ منافع شخصی یکی را
انتخاب کند (بیریا .)0381 ،رشد اخالقی دارای سه جنبه است و هنگام مطالعه و تحقیق پیرامون فرایند رشد
اخالقی ،در هر یک از دیدگاههای رشد اخالقی ،به جنبۀ خاصی از آن توجه میشود .تئورهای شناختی (همانند
تئوری پیاژه 3و کولبرگ )3بیشتر بر قضاوتهای اخالقی و جنبههای شناختی اخالق تمرکز دارند .تئوریهای تحلیل
روانی به مطالعۀ اجزای عاطفی (به ویژه عناصری همانند احساس گناه و اضطراب) پرداختهاند و تئوریهای یادگیری
نیز تمرکزشان بر بعد رفتاری اخالق بوده است (فرضیگلفرانی و محمّداسماعیل.)0383 ،
اخالق حرفهای یکی از مسائل اساسی همۀ جوامع بشری است هر جامعهای نیازمند آن است تا ویژگیهای اخالق
حرفهای مانند دلبستگی به کار ،روحیۀ مشارکت و اعتماد ،ایجاد تعامل با یکدیگر و غیره تعریف و برای تحقق آن
فرهنگسازی کنند (سعیدیگراغانی و همکاران .)0304 ،امروزه بسیاری از کشورها به این بلوغ فکری رسیدهاند که
بیاعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن مؤسسه و سازمان میانجامد؛ به
همین دلیل بسیاری از مؤسسهها و سازمان های موفق ،برای تدوین استراتژی اخالقی احساس نیاز کرده و به این باور
رسیدهاند ک ه باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند ،از اینرو کوشیدهاند به تحقیقات دربارۀ اخالق
حرفهای جایگاه ویژهای بدهند؛ لذا یکی از عمدهترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف چگونگی ایجاد
بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمامی حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل
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جامعه و حرفۀ خود بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفۀ خود را رعایت کنند (محسنی و همکاران.)0304 ،
اصول اخالق شایسته و کارا از پیششرط های مدیریت استراتژیک کاراست و این اصول موجب به وجود آمدن یک
مؤسسه یا سازمان کارا میشود .پس با این اوصاف اگر در یک حرفه ،اخالق حرفهای باشد ،پیشرفت میکند وگرنه باید
منتظر نابودی آن رشته بود (برزیده و همکاران.)0301 ،
معادل اخالق حرفهای ،اخالق کاری میباشد .اخالق کاری ،متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا
گروه به ایدۀ جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو .اخالق حرفهای
یکی از ابعاد جدید اخالق است که میکوشد به مسائل اخالقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی
خاص متصور است .اخالق حرفه ای به مسائل و پرسش های اخالقی و اصول و ارزشهای اخالقی یک نظام حرفهای
می پردازد و ناظر بر اخالق در محیط حرفهای است (محسنی و همکاران .)0304 ،مقصود از اخالق حرفهای
مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجود و فطرت خویش در انجام کار حرفهای رعایت
کنند ،بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف ،به مجازات های قانونی دچار شوند (الشائر و زمان،
.)3104
جنسیت
جنسیت به مجموعۀ وسیعی از انتظارات و هنجارهای مشترک اشاره میکند که به رفتار مردان و زنان ،دختران و
پسران مربوط میشود و طیفی از ویژگیها و تمایزهای بین مردانگی و زنانگی را در بر میگیرد .بسته به بستر ،این
ویژگیها میتوانند شامل نژاد مانند وضعیت مرد ،زن یا بیناجنس بودن ،ساختار اجتماعی مبتنی بر جنسیت
(مانند نقش جنسیتی) یا هویت جنسیتی باشد .در برخی از متون انگلیسی جنس (زیستشناسی) ،جنسیت
روانشناختی و جنسیت اجتماعی یک سهگانه را میسازند .این چارچوب برای اولین بار در سال  0018در یک مقاله
فمینیستی پیرامون تراجنسیگرایی شکل گرفت (جاللی« .)0380 ،جنس» و «جنسیت» از واژههایی هستند که
بهویژه در مباحث زنان ،بسیار از آنها استفاده می شود .قرابت لفظی این دو در زبان فارسی ،موجب شده است که
درگفتوگوهای عمومی ،به اشتباه ،به جای یکدیگر به کار روند .این درحالی است که این دو واژه ،نزد کارشناسان امور
زنان ،معانی کامالً متفاوتی دارند .به اعتقاد اونگر ،واژۀ «جنس» باید به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود
شود و «جنسیت» به صفات و ویژگیها ی اجتماعی دو جنس اطالق گردد .به بیان دیگر ،واژۀ «جنسیت» به اجزای
غیرفیزیولوژیکی جنس اشار ه دارد که از نظر فرهنگی ،برای مردان یا زنان مناسب تشخیص داده میشود .جنسیت در
واقع ،مجموعه انتظاراتی است از مرد و زن نوعی که در موقعیتی معین ،چه باید بکند .به گفتۀ استفانی گرت،
جامعه شناسان تمایز مهمی میان جنس و جنسیت قائلند .اصطالح جنس بر تفاوتهای بیولوژیک میان زن و مرد
داللت دارد ،حال آنکه جنسیت ،ناظر بر ویژگیهای شخصی و روانی است که جامعه ،آنها را تعیین میکند.
تفاوتها ی بین زن و مرد به دو عامل جنس و جنسیت مربوط است .جنست یک باور و تعریف اجتماعی از امور زنانه و
مردانه است که میتواند طی زمان تحول یابد .عامل جنس را معموالً اساس یک طبقهبندی دوگانه در نظر میگیرند
که تعیین میکند یک فرد زن یا مرد است؛ البته چنین طبقهبندی بر عامل ژنتیکی جنس و نه عامل هورمونی تأکید
دارد؛ زیرا میتوان اثبات کرد که بخشی از رفتارهای فردی در قالب تفاوتهای هورمونی زن و مرد قابل تعریف است
(نیکبخت و همکاران.)0304 ،
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جذابیت ظاهری
ارتقای زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام میشود .عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی که ما به خود نسبت
میدهیم و این میزان ارزشی است که ما فکر میکنیم دیگران برای ما به عنوان یک شخص قائل هستند .بررسی تأثیر
جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران میتواند با مسائل زیر در ارتباط باشد:
 .0سالمت جسمانی و روانی خوب و مقاومت در برابر عوارض فشار روانی؛
 .3رضایت از شغل و زندگی فرد و آرامش روانی؛
 .3زیبایی نماد خیر اخالقی است و تنها چنین است که لذت بخشی همانند ذهن ،از گونهای فرزانگی و بالندگی
آگاه میگردد که ماورای احساس لذت صرف حاصل از حواس است؛
 .0کانت با نقد قوۀ قضاوت و داوری در واقع نخستین فیلسوفی است که قضاوت هیئت داوریهای زیباشناختی
را همسنگ و هم ارز قضاوتهای اخالقی میداند؛ ولی از زیباشناسی به معنای قدیم آن یعنی علم مربوط به
حواس ،نام میبرد نه علم مربوط به زیبایی؛
 .1فعالیتهایی که احتمال کارکرد مؤثر را افزایش میدهد مثل برنامهریزی ،شرکت در بحثها ،همکاری با
دیگران و سؤال کردن در مورد چیزهای مورد نظر؛
 .4پایداری و مقاومت بسیار در برابر کوششهای متقاعدسازی و فشارهای همرنگی احتماالً به خاطر اشتیاق
آنها به تضاد داشتن با دیگران.
خالصه اینکه افرادی که چهره زیباتری دارند به خاطر توجه دیگران به آنها ،دارای اعتماد به نفس باالتری هستند
و همانطور که نتیجه این پژوهش نشان میدهد قضاوت مردم نسبت به افراد زیبا مثبتتر است؛ به همین خاطر
احتماالً اینگونه افراد موفقتر در کار و زندگی به نظر میرسند (هاسالم .)3110 ،0امروزه جذابیت ظاهری نقش مهمی
در زندگی ما انسانها ایفا میکند ،ظاهر ما تأثیر زیادی در روابط اجتماعیمان دارد و اولین معرف ما میباشد ،در واقع
چهره و نوع لباس حاوی نکات زیادی دربارۀ افراد مختلف است (قویدل و همکاران.)0380 ،
جنسیت و جذابیت در رفتار غیراخالقی
یافتههای دانشمندان علوم رفتاری نشاندهندۀ وجود تفاوتهای بسیار مردان و زنان در انجام قضاوتهای شناختی
است .به صورت نظریهای پذیرفته شده ،به دلیل تفاوت سازوکار پردازش دادهها و روشهای پاسخ به ریسک ،قضاوت
زنان و مردان پیرامون مسئلهای یکسان ممکن است تفاوتهای قابل مالحظهای داشته باشد .همچنین تحقیقات نشان
میدهند که مردها نسبت به زنان خودرأیتر هستند؛ زیرا اعتماد به نفس و اعتقاد به باورهای درونیشان نسبت به
زنان بیشتر است (نظامی و همکاران .)0300 ،گارسیا و همکاران ،)3108( 3در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
حسابرسان زن در حسابرسی بهطور عمومی از مردان ریسکگریزتر هستند؛ بنابراین ،در حسابرسی شواهد بیشتری
جمعآوری خواهند کرد و متعاقب آن سطح اهمیت را نیز کاهش میدهند که این امر منجر به افزایش کیفیت
حسابرسیای خواهد شد که زنان انجام میدهند؛ در نتیجه انتظار میرود تا جنسیت حسابرسان از محل تفاوت
دیدگاهها در ارزیابی خطرپذیری منجر به قضاوت حرفهای متفاوت در شرایط یکسان شود .بر طبق تئوری نقش
اجتماعی ،مردها اغلب ویژگیهای عاملی دارند که شامل کنترلگری ،رفتارهای مثبتتر و اعتماد به نفس است .از
1. Haslam
2. Garcia et al.
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سوی دیگر ،زنان ویژگیهای اجتماعی بیشتری دارند که به پرورش کودک ،مهربانی و نجابت مربوط است؛ بنابراین،
احتمال اینکه زنان هنجارهای اجتماعی را نقض کنند کمتر از مردان است .همچنین ،نیاز به سازگاری و تطبیق با
یک نقش اجتماعی نیز تحت تأثیر این موضوع است که چگونه دیگران همان رفتار را قضاوت میکنند.
در پژوهشی که بائو و لو ( ،)3100انجام دادند مشخص شد عواملی که بر تصمیمگیری زنان تأثیر دارد از صالحیت
کمتری نسبت به مردان برخوردار است و آنها عملکرد زنان را در مقایسه با همتایان مردشان با صالحیت کمتری
رتبهبندی کردند؛ بنابراین ،میتوان اینگونه فرض کرد که اگر زنان هنجارهای اجتماعی را نقض کنند برای آنها
اغماض کمتری در نظر گرفته میشود .همچنین فرض شد که جنسیت و جذابیت ظاهری به طرق مختلف بر درک
رفتار غیراخالقی حسابدار تأثیرگذار خواهد بود .حسابداری در نظر عموم ،یک حرفۀ مردانه محسوب میشود .جذابیت
ظاهری حسابرس بر قضاوتهای مربوط به رفتار اخالقی تأثیر میگذارد .با استفاده از سیستم انتخابات آلمان ،در
پژوهشی راش و همکارانش نشان دادند که انتخابات حکومت ائتالفی در مقایسه با بازنماییهای نسبی ،جذابیت
ظاهری حسابرس به عامل موفقیت در انتخابات تبدیل شده است .آنها همچنین دریافتند که سیاستمدارانی که
ظاهر جذابی دارند در مقایسه با همتایان خود که ظاهر معمولی و جذابیت کمتری دارند بیشتر به خود اجازه میدهند
که با حزب خود اختالف عقیده داشته و برخالف آنها رأی دهند.
در ادامه به برخی از پژوهشهای انجام شده در این حوزه اشاره میشود .رافل و شرمن )3131( 0در پژوهشی با
عنوان «نقش اخالق در تصمیمگیری در سازمانهای دولتی و خصوصی» آوردهاند :اخالق یک حوزۀ نسبتاً جدید است
که اخیراً توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است .نتایج تأکید میکنند که یک نظریۀ
اخالقی باید بتواند چیزی راجع به آنچه باید و نباید انجام داده شود را گوشزد کنند .همچنین بهکارگیری نظریۀ
فضیلت ،همانطور که به شخصیت و نه به عمل مربوط میشود ،در محیط کاری اشتباه است چرا که فضیلت میتواند
با خود سؤاالتی راجع به درست یا نادرست بودن یک وظیفۀ شغلی به همراه آورد که این مطلب را نگرانکننده کند.
جوجاروی و همکاران )3131( 3در پژوهشی به نام «تصمیمگیری اخالقی رفاه اجتماعی کارگران خدماتی :دیدگاه
مراقبت اخالقی و عدالت» آوردهاند :استدالل می شود که عالوه بر عدالت ،مراقبت اخالقی برای اخالق کار اجتماعی
نیز ضروری است و برای رسیدن به چالش های معاصر مدیریت عمومی جدید در خدمات عمومی باید این رویکردها
آمیخته شود .در تصمیمگیری اخالقی ،شرکتکنندگان عمدتاً از استدالل مبتنی بر عدالت استفاده میکردند که
مالحظات مراقبت را تکمیل می کرد .معضالت مربوط به نیازهای مشتری که عمدتاً مشاوران اجتماعی گزارش
میکنند ،استدالل متمرکز را تحت تأثیر قرار داده است ،در حالی که معضالت مربوط به اعمال قوانین و خود قوانین،
بارزترین نمونۀ مشکالت برای مددکاران اجتماعی است.
گانز و ثورن )3131( 3در پژوهشی با عنوان «تأثیر فناوری بر اخالق ،حرفهای بودن و قضاوت در حسابداری» بیان
داشتند :مقاالت مطالعهشده نشان میدهند که افراد هنگام استفاده از فناوری واکنشهای متفاوتی نشان میدهند و
اخالق تصمیمگیری آنها در صورت عدم تعامل اجتماعی تحت فشار قرار میگیرد .با توجه به این یافتهها ،پیشنهاد
میشود در هنگام طراحی فناوریهای مورد نظر ،اصول اخالق حرفهای لحاظ گردد .شودینر و کالین (:)3131
جنسیت و جذابیت به عنوان عوامل تأثیرگذار بر استخدام ،دستمزد و خط مشیها مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج
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حاکی از تسالم زیبایی و برابری در مقابل قانون است .برای نتایج خود بر مبنای فرضیات حسابدار-تصور قالبی
توضیحاتی ارائه شده است.
در پژوهشی که بائو و لو ( ،)3100انجام دادند مشخص شد عواملی که بر تصمیمگیری زنان تأثیر دارد از صالحیت
کمتری نسبت به مردان برخوردار است و آنها عملکرد زنان را در مقایسه با همتایان مردشان با صالحیت کمتری
رتبهبندی کردند؛ بنابراین ،میتوان اینگونه فرض کرد که اگر زنان هنجارهای اجتماعی را نقض کنند برای آنها
اغماض کمتری در نظر گرفته میشود؛ همچنین فرض شد که جنسیت و جذابیت ظاهری به طرق مختلف بر درک
رفتار غیراخالقی حسابدار تأثیرگذار خواهد بود .زاالتا و همکاران ( ،)3100پژوهشی با عنوان «تأثیر تخصص مالی و
تنوع جنسیت بر مدیریت سود» ارائه نمودند .با استفاده از تکنیکهای رگرسیونی نشان دادند که مدیران زن ،مدیریت
سود کمتری انجام میدهند و کیفیت سود بهتری را ارائه میکنند و همچنین تخصص هیئتمدیره سبب بهبود
مدیریت سود و افزایش کیفیت سود میشود .اونز و همکاران ،)3108( 0پژوهشی با عنوان «ارزیابی تنوع جنسیتی
هیئتمدیره و عملکرد مالی بانکها» ارائه نمودند .این پژوهش نشان میدهدکه تنوع جنسیتی با عملکرد مالی بانک،
رابطۀ غیرخطی دارد .بهطور کلی تنوع جنسیتی در هیئتمدیره و حضور زنان سبب افزایش عملکرد مالی بانکها شده
است .همچنین عوامل زیادی بر این رابطۀ غیرخطی تأثیرگذار است .خلیف و آچک ،)3101( 3در بررسی تحقیقات
مربوط به جنسیت در حسابداری دریافتند که زنان در مقایسه با مردان از قضاوتهای محافظه کارانه بیشتری
برخوردار هستند .آنها نشان دادند رویههای محافظهکارانۀ حسابداری ،افشای اجتماعی و زیست محیطی و همچنین
سیاستهای محافظهکارانۀ مالیاتی در زنان بیشتر از مردان است.
سانچز و همکاران )3101( 3در بررسی تأثیر تخصص مالی هیئتمدیره و تنوع جنسیتی اعضا بر کیفیت حسابداری
نتیجه گرفتند که هم تخصص مالی اعضای هیئتمدیره و هم حضور اعضای زن در هیئتمدیره تأثیر مثبتی بر بهبود
کیفیت حسابداری میگذارند؛ بدین معنی که تخصص مالی هیئتمدیره و تنوع جنسیتی باعث بهبود محافظهکاری
حسابداری و بهبود کیفیت داراییهای شرکتها میگردد .گلد و همکاران ( ،)3110در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که حسابرسان زن در حسابرسی بهطور عمومی نسبت مردان از خطر گریزانتر هستند؛ بنابراین ،در
حسابرسی شواهد بیشتری جمعآوری خواهند کرد و متعاقب آن سطح اهمیت را نیز کاهش میدهند که این امر
منجر به افزایش کیفیت حسابرسیای خواهد شد که زنان انجام میدهند؛ در نتیجه انتظار میرود تا جنسیت
حسابرسان از محل تفاوت دیدگاهها در ارزیابی خطرپذیری منجر به قضاوت حرفهای متفاوت در شرایط یکسان شود.
بر طبق تئوری نقش اجتماعی ،مردها اغلب ویژگیهای عاملی دارند که شامل کنترلگری ،رفتارهای مثبتتر و اعتماد
به نفس است .از سوی دیگر ،زنان ویژگیهای اجتماعی بیشتری دارند که به پرورش کودک ،مهربانی و نجابت مربوط
است.
عباسی و همکاران ( ،)0300پژوهشی با عنوان «نقش تصمیمگیری اخالقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و
غیرمالی» ارائه نمودند .نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی اخالقی با قضاوت حرفهای و احساسات رابطۀ مثبت
معنادار وجود دارد .افزون بر این ،نتایج حاصل از آزمون دیگر فرضیهها نشان داد ،بین احساسات و قضاوت حرفهای
رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد؛ همچنین بین قضاوت حرفهای و افشای اسرار رابطۀ مثبت معنادار مشاهده شده است.
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قاسمینژاد و همکاران ( ،)0300پژوهشی با عنوان «تأثیر جنسیت ،تحصیالت و ذهنیت توطئه بر تردید حرفهای
حسابرس :آزمونی از نظریۀ نگرش» ارائه نمودند .نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطهای معنیدار و منفی بین
جنسیت با ذهنیت توطئه و رابطهای معنیدار و مثبت ،میان سطح تحصیالت با ذهنیت توطئه وجود دارد؛ همچنین
نتایج بیانگر آن است که ذهنیت توطئه ارتباط معنیدار و مثبتی با تردید حرفهای دارد .نظامی و همکاران (،)0300
پژوهشی با عنوان «بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی (وجدان و توافقپذیری) ،احساسات-تفکر و ریسکپذیری بر
قضاوت حسابرس باتوجه به نقش میانجی خودکارآمدی» ارائه نمودند .یافتههای پژوهش نشان داد توافقپذیری
رویکردی موجب کاهش و توافق پذیری اجتنابی موجب بهبود کیفیت قضاوت حسابرسان میگردد؛ همچنین نتایج
نشان داد حسابرسان با تیپ شخصیتی متفکر در مقابل احساسی ،قضاوت حرفهایتری دارند.
حساسیگانه و همکاران ( ،)0300پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر قضاوت حرفهای (اخالقی) حسابرسان و
فشارهای وارد شده برآنها ارائه نمودند .نتایج یافتهها نشان داد که اندازۀ مؤسسه و تجربۀ حسابرس با فشارهای وارد
شده بر حسابرسان رابطۀ معکوس و با قضاوت حرفهای آنها ،رابطۀ مستقیم و معناداری دارد .احمدی ( )0308در
پژوهشی تحت عنوان «اثرناپذیری تصمیمهای اخالقی از دلیلهای منطقی» آورده است :آزمون دقیق فیشر ،تحلیل
رگرسیون لُجیستیک و تحلیل واریانس نشان داد که تعداد بسیار کمی از آزمودنیها پس از بررسی دلیلها تصمیم
نخستین خود را تغییر دادند .تصمیم نخستین ،بخش بزرگی از واریانس تصمیم پایانی را تبیین کرد و آزمودنیها
دلیلهای موافق تصمیم نخستین خود را بهتر از دلیلهای مخالف آن ارزیابی کردند .این یافتهها نشان میدهند که
دلیلهای منطقی کمکی به تغییر تصمیمهای اخالقی مردم نمیکنند .فرجزاده دهکردی ( ،)0308پژوهشی با عنوان
«رابطۀ ویژگیها ی شخصیتی و جنسیت با قضاوت اخالقی حسابداران :شواهدی مبتنی بر رشتۀ تحصیلی» ارائه
نمودند .نتایج نشان میدهد در هر دو گروه دانشجویان حسابداری و مدیریت ،رابطۀ مثبت و معناداری بین
وظیفهشناسی و برونگرایی با قضاوت اخالقی وجود دارد و رابطۀ بین روانرنجوری و قضاوت اخالقی ،منفی و معنادار
است .حیدر و همکاران ( ،)0301پژوهشی با عنوان «جنسیت حسابرس و سبکهای کارکردی تفکر :آزمون نظریۀ
خودحکومتی ذهن» ارائه نمودند .تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج به تفکیک بخش دولتی و خصوصی حسابرسی ،بیانگر
آن است که در بخش خصوصی حسابرسی تنها در سطح تفکر قضایی تفاوت معنیدار میان زنان و مردان وجود دارد؛
اما در بخش دولتی ،جنسیت تنها باعث ایجاد تفاوت معنیدار در سطوح قانونگذار و قضایی میشود و در سطح تفکر
اجرایی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
فرضیههای پژوهش
جهت دست یافتن به اهداف اصلی پژوهش و نیز از آنجایی که در این پژوهش منظور از تعامالت نوع کار ،حسابدار
بودن یا غیرحسابدار بودن پاسخدهندگان میباشد ،فرضیههای زیر مطرح شده ،آزمون شدند:
فرضیۀ  :0تعامالت نوع کار بر قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :3تعامالت نوع کار بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :3جنسیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :0جنسیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :1جذابیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :4جذابیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است؛
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فرضیۀ  :1تعامالت نوع کار بر درک کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :8تعامالت نوع کار بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :0جنسیت بر درک کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :01جنسیت بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :00جذابیت بر درک کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛
فرضیۀ  :03جذابیت بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از منظر گردآوری دادهها توصیفی_ پیمایشی است؛ در واقع این پژوهش باتوجه
به ماهیت ،توصیفی و باتوجه به هدف تعریف شده ،از نوع کاربردی اسـت و بـر اسـاس شـیوۀ انجـام آن ،پیمایشـی
اسـت .جامعۀ بررسیشده در این پژوهش ،حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمانهای دولتی و شرکتهای
خصوصی میباشد .باتوجه به نامحدود بودن اعضای جامعه ،برای تعیین اندازۀ نمونه از فرمول کوکران با جامعۀ
نامحدود و واریانس معلوم استفاده شده است .باتوجه به نامحدود بودن جامعه ،تعداد نمونه ،با استفاده از رابطۀ کوکران
برابر با  1/411بهدست آمد.
در این پژوهش محقق جهت گردآوری اطالعات در زمینۀ مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینۀ
موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانهای مانند کتاب ها و مقاالت فارسی و التین و تحقیقات مشابه در این زمینه
استفاده نموده است .بهمنظور آگاهی از یافتههای مطالعات صورتگرفته در سایر نقاط دنیا و دستیابی به نتایج
مطالعات یافتههای پژوهشی ،مقاالت علمی و تبادل اطالعات و منابع از جستجوی اینترنتی استفاده میشود.

قضاوت کارهای
غیرقانونی
تعامالت نوع کار
قضاوت رفتارهای
غیراخالقی

جذابیت

درک کارهای
غیرقانونی
جنسیت
درک رفتارهای
غیراخالقی
شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش
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ابزار مورد استفاده در این تحقیق در روش میدانی ،استفاده از پرسشنامه بوده است .پرسشنامه یکی از روشها و
ابزارهای بسیار متداول در گردآوری اطالعات میدانی است که گردآوری اطالعات را در سطح وسیع امکانپذیر
میسازد .اساساً پرسشنامهها حاوی تعدادی سؤال دربارۀ متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه هستند .این
سؤالها که هر یک دربارۀ یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع در دستبررسی است ،باید بهگونهای طراحی و ساخته
شود که آنچه را بهعنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب مینماید ،مشخص سازد.
جهت افزایش میزان روایی پرسشنامه ،مطالعات زیادی از طریق مطالعۀ پایاننامهها و پژوهش ها به عمل آمد تا
بهطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم بهکاررفته در تحقیق و چگونگی اندازهگیری آنها روشن گردد تا بتوان سؤاالت
را جهت بررسی فرضیهها طراحی کرد؛ همچنین پس از ترجمۀ سؤالها ،جهت اندازهگیری هر متغیر و روایی
پرسشنامه ،پرسشنامۀ ابتدایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصالح و تأیید شود .برای تعیین میزان
پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .اگر ضریب آلفا بیشتر از  1/1باشد پرسشنامه از پایایی
پذیرفتنیای برخوردار است .جدول( )0آلفای کرونباخ و تعداد سؤالهای مربوط به کل پرسشنامه و متغیرهای
پرسشنامه را ارائه میدهد .از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و متغیرها بزرگتر از  1/1است؛ لذا
پرسشنامۀ محققساخته از پایایی پذیرفتنیای برخوردار می باشد.
جدول( :)1محاسبه پایایی سؤالهای مربوط به پرسشنامه
شاخص

آلفای کرونباخ

جذابیت

1/180

قضاوت رفتارهای غیراخالقی

1/103

درک رفتارهای غیراخالقی

1/833

کل پرسشنامه

1/801

در این تحقیق توصیف دادهای دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی ،جدولهای فراوانی و نمودار دایـرهای
میلهای انجا م شده است .از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن متغیرهـا و باتوجـه بـه نتـایج آزمـون
برای تحلیل از روشهای آماری پارامتریک استفاده شده است .به منظور بررسی تفاوت بین دو گروه برای متغیـرهـا از
آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل و بهمنظور آزمون فرضیهها با هدف سنجش وجود تـأثیر میـان متغیرهـا از رگرسـیون
خطی تک متغیره استفاده میشود و برای طبقهبندی و تجزیه و تحلیل دادههـا نـرم افزارهـای اکسـل 0و اس پـی اس
اس 3بهکار میرود.
یافتههای پژوهش
ابتدا به بررسی چگونگی توزیع نمونههای آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت ،شغل ،سن ،سابقۀ خدمت ،میزان
تحصیالت و  ...پرداخته شده است .باتوجه به نتایج آمار توصیفی ،از  003نفر افراد نمونه که جواب دادهاند  330نفر
مرد 083 ،نفر زن بوده که نشان می دهد  14درصد مرد و  00درصد زن و  33درصد حسابدار و  48درصد
غیرحسابدار هستند .از طرفی  11درصد افراد نمونه کمتر از  31سال سن دارند .حدود  03درصد کمتر از  3سال30 ،
1. EXCEL
2. SPSS
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درصد بین  3تا  1سال 03 ،درصد بین  1تا  01سال و  30درصد بیشتر از  01سال سابقه خدمت دارند .از نظر سطح
تحصیالت حدود  31درصد کاردانی 30 ،درصد کارشناسی 31 ،درصد کارشناسیارشد و  0درصد دکتری را شامل
میشود و حدود  13درصد پاسخگویان مدرک تحصیلی حسابداری دارند؛ سپس با استفاده از آزمون کلموگروف
اسمیرنف باتوجه به سطح معناداری که بزرگتر از  1/11بود ،مشخص گردید که در سطح اطمینان  ،%01همه متغیرها
قاعدهمند و بهنجار میباشند.
جدول( :)2مشخصات جمعیتشناختی
متغیر

جنسیت

سن

شغل

سابقۀ خدمت

میزان تحصیالت

رشتۀ تحصیلی

گروه

فراوانی

درصد

مرد

330

11/4

زن

083

00/0

کمتر از  31سال

331

11/0

بین  31تا 01سال

033

30/0

بین  01تا  11سال

30

0/1

بیشتر از  11سال

33

1/4

حسابدار

030

33/1

غیرحسابدار

318

41/1

کمتر از  3سال

011

03

بین  3تا  1سال

08

33/8

بین  1تا  01سال

08

00/1

بیشتر از  01سال

80

30/4

کاردانی

033

30/0

کارشناسی

031

31/8

کارشناسیارشد

003

30/1

دکتری

00

0/4

مدیریت

1

0/3

اقتصاد

3

1/1

حسابداری

311

13/8

حقوق

1

0/3

روانشناسی

8

0/0

غیره

03

33/3

003

011

جمع

فرضیۀ اول به بررسی تأثیر تعامالت نوع کار بر قضاوت کارهای غیرقانونی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )3ارائه شده است .در آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل دو آزمون مختلف انجام میدهد .در آزمون نوع اول که
به لوین معروف است ،فرض برابری واریانسها آزمون میشود .فرض صفر این آزمون این است که واریانس دو گروه با
هم برابر است .اگر سطح معنیداری آزمون لوین کمتر از  1/11باشد ،فرض برابری رد میشود و  tدر سطر دوم
گزارش میشود؛ ولی اگر از  1/11بیشتر باشد ،نمیتوان فرض برابری واریانسها را رد کرد و  tدر سطر اول گزارش
میشود .آزمون دوم یعنی آزمون  tبرای برابری میانگینها انجام میشود .باتوجه به آمارۀ  )-0/311( tو سطح

بررسی تأثیر تعامالت نوع کار ،جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت  / ...محمدی یزدی و حیرانی 32 

معناداری ( )1/313که بزرگتر از  1/11میباشد ،در سطح اطمینان  %01فرض صفر پذیرفته میشود؛ یعنی تفاوت بین
میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد؛ بنابراین تعامالت نوع کار در قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری
نداشته است.
جدول( :)3نتایج آزمون فرضیۀ اول
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونه مستقل

واریانسها
F

سطح
معناداری

0/188

1/318

قضاوت کارهای
غیرقانونی
مفروض برابری
واریانس
مفروض نابرابری
واریانس

t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

-0/311

001

1/313

-1/001

-1/333

1/003

-0/388

348/300

1/000

-1/001

-1/330

1/003

فرضیۀ دوم به بررسی تأثیر تعامالت نوع کار بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه
در جدول( )0ارائه شده است .باتوجه به آمارۀ  )-0/011( tو سطح معناداری ( )1/310که بزرگتر از  1/11میباشد ،در
سطح اطمینان  %01فرض صفر پذیرفته میشود؛ یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد؛ بنابراین
تعامالت نوع کار در قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیر معناداری نداشته است.
جدول( :)0نتایج آزمون فرضیۀ دوم
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

واریانسها
قضاوت
رفتارهای

F

سطح
معناداری

0/031

1/044

غیراخالقی
مفروض برابری
واریانس
مفروض نا برابری
واریانس

t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

-0/011

001

1/310

-1/101

-1/301

-1/403

-0/041

348/401

1/301

-1/101

-1/300

1/430

فرضیۀ سوم به بررسی تأثیر جنسیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )1ارائه شده است .باتوجه به آمارۀ  )3/103( tو سطح معناداری ( )1/113که کوچکتر از  1/11میباشد ،در
سطح اطمینان  %01فرض صفر رد میشود .یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد .بنابراین
جنسیت در قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری داشته است و باتوجه به میانگینهای دو گروه ،قضاوت کارهای
غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است.
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جدول( :)2نتایج آزمون فرضیۀ سوم
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

واریانسها
قضاوت کارهای

F

سطح
معناداری

0/010

1/338

غیرقانونی
مفروض برابری
واریانس

t

مفروض نابرابری
واریانس

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

3/103

001

1/113

1/314

1/113

1/338

3/180

388/130

1/113

1/314

1/111

1/338

فرضیۀ چهارم به بررسی تأثیر جنسیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )4ارائه شده است .باتوجه به آمارۀ  )1/303( tو سطح معناداری ( )1/110که بزرگتر از  1/11میباشد ،در
سطح اطمینان  %01فرض صفر پذیرفته میشود .یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد .بنابراین
جنسیت در قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیر معناداری نداشته است.
جدول( :)2نتایج آزمون فرضیۀ چهارم
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

واریانسها
قضاوت رفتارهای

F

سطح
معناداری

1/100

1/008

غیراخالقی
مفروض برابری
واریانس
مفروض نابرابری
واریانس

t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

1/303

001

1/110

1/304

-1/030

1/041

1/303

380/001

1/110

1/304

1/030

1/041

فرضیۀ پنجم به بررسی تأثیر جذابیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )1و( )8ارائه شده است .باتوجه به سطح معناداری ( )1/133که کوچکتر از  1/11به دستآمده ،معادلۀ
رگرسیون خطی معنادار میباشد .همچنین باتوجه به ضریب تعیین میتوان گفت تنها  0درصد از تغییرات متغیر
پاسخ (وابسته) توسط متغیر پیشگو (مستقل) قابل بیان است .همچنین آمارۀ دوربین واتسون برای این مدل نزدیک
 3می باشد که نشان دهندۀ تصادفی بودن باقیماندهها است.
جدول( :)2نتایج آزمون مدل اصلی 1
مدل

R

ضریب تعیین

0

1/003

1/103

ضریب تعیین
تعدیلشده

1/101

ANOVA

آمارۀ دوربین واتسون

F

Sig.

3/133

1/330

1/133
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در خروجی بهدستآمده در جدول ضرایب رگرسیونی ،مشخص میگردد که باتوجه به سطح معناداری متغیر
جذابیت ( )1/133که کمتر از  1/11میباشد ،فرض صفر رد میشود و در سطح اطمینان  % 01ضریب متغیر جذابیت
در معادلۀ رگرسیون معنادار است؛ یعنی جذابیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی تاثیر معناداری دارد و مقدار تاثیر برابر
 -1/003است؛ بنابراین با افزایش سطح جذابیت ،میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش مییابد.
جدول( :)2نتایج آزمون فرضیۀ پنجم
ضرایب غیراستاندارد

مدل

0

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

Sig.

T

مقدار ثابت

3/010

1/031

-

08/130

1/111

جذابیت

-1/180

1/130

-1/003

-3/384

-1/133

متغیر وابسته قضاوت کارهای غیرقانونی

فرضیۀ ششم به بررسی تأثیر جذابیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )0و ( )01ارائه شده است .برای بررسی فرضیۀ اصلی ،مدل رگرسیون خطی تک متغیره برای قضاوت رفتارهای
غیراخالقی به عنوان متغیر وابسته و جذابیت بهعنوان متغیر مستقل انجام شده است که نتایج به شرح زیر میباشد.
باتوجه به سطح معناداری ( )1/140که بزرگتر از  1/11بهدستآمده ،معادلۀ رگرسیون خطی معنادار نمیباشد.
همچنین آمارۀ دوربین واتسون برای این مدل نزدیک  3می باشد که نشاندهندۀ تصادفی بودن باقیماندهها است.
جدول( :)2نتایج آزمون مدل اصلی 2
مدل

R

ضریب تعیین

0

1/101

1/111

ضریب تعیین
تعدیلشده

ANOVA

آمارۀ دوربین واتسون

F

Sig.

0/003

1/184

1/140

-1/113

در خروجی بهدستآمده در جدول ضرایب رگرسیونی ،مشخص میگردد که باتوجه به سطح معناداری متغیر
جذابیت ( )1/140که بزرگتر از  1/11میباشد ،فرض صفر پذیرفته میشود و در سطح اطمینان  % 01ضریب متغیر
جذابیت در معادلۀ رگرسیون معنادار نمیباشد؛ یعنی جذابیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی تاثیر معناداری ندارد.
جدول( :)11نتایج آزمون فرضیۀ ششم
مدل

1

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

t

Sig.

مقدار ثابت

3/080

1/003

-

01/330

1/111

جذابیت

-1/103

1/103

-1/101

-1/300

1/140

متغیر وابسته :قضاوت رفتارهای غیراخالقی

فرضیۀ هفتم به بررسی تأثیر تعامالت نوع کار بر درک کارهای غیرقانونی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول  00ارائهشده است .باتوجه به آمارۀ  )0/101( tو سطح معناداری ( )1/300که بزرگتر از  1/11میباشد ،در
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سطح اطمینان  %01فرض صفر پذیرفته میشود .یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد .بنابراین
تعامالت نوع کار در درک کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری نداشته است.
جدول( :)11نتایج آزمون فرضیۀ هفتم
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

واریانسها
درک کارهای

F

سطح
معناداری

4/134

1/101

غیرقانونی
مفروض برابری
واریانس
مفروض نابرابری
واریانس

t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

1/010

001

1/338

1/184

-1/181

1/340

0/101

380/313

300

1/184

-1/180

1/311

فرضیۀ هشتم به بررسی تأثیر تعامالت نوع کار بر درک رفتارهای غیراخالقی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )03ارائه شده است .باتوجه به آمارۀ  )0/103( tو سطح معناداری ( )1/308که بزرگتر از  1/11میباشد ،در
سطح اطمینان  %01فرض صفر پذیرفت میشود؛ یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد؛ بنابراین
تعامالت نوع کار در درک رفتارهای غیراخالقی تأثیر معناداری نداشته است.
جدول( :)12نتایج آزمون فرضیۀ هشتم
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

واریانسها
درک رفتارهای

F

سطح
معناداری

0/033

1/330

غیراخالقی
مفروض برابری
واریانس
مفروض نابرابری
واریانس

t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

0/103

001

1/308

1/013

-1/103

1/300

1/104

341/311

1/301

1/013

-/100

1/300

فرضیۀ نهم به بررسی تأثیر جنسیت بر درک کارهای غیرقانونی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول()03
ارائه شده است .باتوجه به آمارۀ  )-0/348( tو سطح معناداری ( )1/111که کوچکتر از  1/11میباشد ،در سطح
اطمینان  %01فرض صفر رد میشود؛ یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد؛ بنابراین جنسیت در
درک کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری داشته است و باتوجه به میانگینهای دو گروه نشان میدهد زنان کارهای
غیرقانونی را بیشتر از مردان درک میکنند.
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جدول( :)13نتایج آزمون فرضیۀ نهم
آزمون لوین برای برابری

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

واریانسها
F

سطح
معناداری

30/003

1/111

درک کارهای
غیرقانونی
مفروض برابری
واریانس

t

-0/308

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

001

1/111

1/308

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
پایینی

باالیی

-1/110

-1/081

مفروض

-0/348

نابرابری

010/441

1/111

-1/308

-1/000

-1/111

واریانس

فرضیۀ دهم به بررسی تأثیر جنسیت بر درک رفتارهای غیراخالقی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )00ارائه شده است .باتوجه به آمارۀ  )-3/111( tو سطح معناداری ( )1/101که کوچکتر از  1/11میباشد،
در سطح اطمینان  %01فرض صفر رد میشود؛ یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد؛ بنابراین
جنسیت در درک رفتارهای غیراخالقی تأثیر معناداری داشته است و باتوجه به میانگینهای دو گروه ،زنان رفتارهای
غیراخالقی را بیشتر از مردان درک میکنند.
جدول( :)10نتایج آزمون فرضیۀ دهم
آزمون لوین برای برابری
واریانسها
درک
رفتارهای
غیراخالقی
مفروض
برابری
واریانس
مفروض
نابرابری
واریانس

آزمون  tبرای دو نمونۀ مستقل

F

سطح معناداری

t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

تفاضل
میانگین

فاصلۀ اطمینان  %01برای
تفاضل
باالیی
پایینی

1/043

1/131

-0/011

001

1/100

-1/080

-1/340

-1/11183

-3/111

011/080

1/101

-1/080

-1/344

-1/113

فرضیۀ یازدهم به بررسی تأثیر جذابیت بر درک کارهای غیرقانونی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیه در
جدول( )01و ( )04ارائه شده است .باتوجه به سطح معناداری ( )1/140که بزرگتر از  1/11بهدستآمده ،معادلۀ
رگرسیون خطی معنادار نمیباشد .همچنین آمارۀ دوربین واتسون برای این مدل نزدیک  3می باشد که نشاندهندۀ
تصادفی بودن باقیماندهها است.
جدول( :)12نتایج آزمون مدل اصلی 3
مدل

R

ضریب تعیین

0

1/130

1/110

ضریب تعیین
تعدیلشده

-1/113

ANOVA

آمارۀ دوربین واتسون

F

Sig.

3/134

1/338

1/140

  01پژوهشهای مالی و رفتاری در حسابداری؛ دوره اول ،شماره سوم ،پیاپی  ،3زمستان 1011

در خروجی بهدستآمده در جدول ضرایب رگرسیونی ،مشخص میگردد که باتوجه به سطح معناداری متغیر
جذابیت ( )1/140که بزرگتر از  1/11میباشد ،فرض صفر پذیرفته میشود و در سطح اطمینان  % 01ضریب متغیر
جذابیت در معادله رگرسیون معنادار نمیباشد؛ یعنی جذابیت بر درک کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری ندارد.
جدول( :)12نتایج آزمون فرضیۀ یازدهم
ضرایب غیراستاندارد

مدل

0

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

0/341

1/043

جذابیت

1/138

1/108

Sig.

t

Beta

1/130

34/011

1/111

1/183

1/140

متغیر وابسته :درک کارهای غیرقانونی

فرضیۀ دوازدهم به بررسی تأثیر جذابیت بر درک رفتارهای غیراخالقی میپردازد .نتایج آزمون این فرضیۀ در
جدول( )01و ( )08ارائه شده است .برای بررسی فرضیۀ اصلی ،مدل رگرسیون خطی تک متغیره برای متغیر درک
رفتارهای غیراخالقی به عنوان متغیر وابسته و جذابیت بهعنوان متغیر مستقل انجام شده است که نتایج بدین شرح
میباشد :باتوجه به سطح معناداری ( )1/481که بزرگتر از  1/11بهدستآمده ،معادلۀ رگرسیون خطی معنادار
نمیباشد؛ همچنین آمارۀ دوربین واتسون برای این مدل نزدیک  3می باشد که نشاندهندۀ تصادفی بودن باقیماندهها
است.
جدول( :)12نتایج آزمون مدل اصلی 0
مدل

R

ضریب تعیین

0

1/131

1/111

ضریب تعیین
تعدیلشده

ANOVA

آمارۀ دوربین واتسون

0/043

-1/113

F

Sig.

1/040

1/481

در خروجی بهدستآمده در جدول ضرایب رگرسیونی ،مشخص میگردد که باتوجه به سطح معناداری متغیر جذابیت
( )1/481که بزرگتر از  1/11میباشد فرض صفر پذیرفته میشود و در سطح اطمینان  % 01ضریب متغیر جذابیت
در معادلۀ رگرسیون معنادار نمیباشد؛ یعنی جذابیت بر درک رفتارهای غیراخالقی تاثیر معناداری ندارد.
جدول( :)12نتایج آزمون فرضیۀ دوازدهم
مدل

0

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

0/301

1/080

جذابیت

1/133

1/110

متغیر وابسته :درک رفتارهای غیراخالقی

ضرایب استاندارد

t

Sig.

Beta

1/131

33/013

1/111

1/014

1/481
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی جنسیت و جذابیت بر قضاوتهای غیراخالقی حسابداران و غیرحسابداران انجام شده
است .قضاوتهای غیراخالقی به دو بعد قضاوت رفتارهای غیراخالقی و درک رفتارهای غیراخالقی تقسیمبندی
میشود .جهت انجام فرایند تحقیق با استفاده از پژوهشها و تحقیقهای انجام شده در حوزۀ متغیرها نسبت به مبانی
نظری تحقیق اطالعات گردآوردی و جهت سنجش متغیرها از روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
در فرضیۀ اصلی اول ادعا شده بود ،تعامالت نوع کار ،جذابیت و جنسیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار
است .این فرضیه به شش فرضیۀ فرعی دیگر تقسیم شده است و نتایج نشانگر این است که در فرضیۀ فرعی اول که
آمده تعامالت نوع کار بر قضاوتهای غیرقانونی تأثیرگذار است ،منظور از تعامالت نوع کار ،حسابدار بودن یا
غیرحسابدار بودن پاسخدهندگان میباشد؛ در حالی که نتیجۀ آزمون فرضیه نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار بین
حسابداران و غیرحسابداران در خصوص قضاوت کارهای غیرقانونی حسابرسان میباشد و این موضوع بیانگر این مسئله
است که نوع کار در قضاوت افراد تأثیر چندانی ندارد؛ چرا که مباحث رفتاری و اجتماعی در اولویت قضاوت قرار
میگیرد .در تبیین این فرضیه میتوان اشاره کرد درکه اساسنامۀ جامعۀ حسابداران رسمی ایران و آییننامۀ انضباطی
آن که برای اعضا در نظر گرفتهشده ،مسئولیتهای قانونی و حرفهای حسابرسان و ضریب پاسخگویی آنها را نسبت
به وظایفی که بر عهدهشان است دوصد چندان کرده است و ضرورت دارد که حسابرسان از این مسئولیتها اطالع
کا مل داشته باشند .از سوی دیگر ،تاکنون هیچ نوشتار مدونی که بهطور جامع به کلیۀ مسئولیتهای قانونی
حسابرسان در قوانین و مقررات کشورمان بپردازد ،منتشر نگردیده است؛ بنابراین تعامالت نوع کار در قضاوت کارهای
غیرقانونی تأثیر معناداری نداشته است .همچنین نتایج بهدست آمده از این فرضیه با نتایج تحقیق ،عباسی و همکاران
( ،)0300حساسیگانه و همکاران ( )0300و قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت داشته است.
نتیجۀ حاصل از تحقیق مبنی بر نبود تفاوت معنادار بین حسابداران و غیرحسابداران (تعامالت نوع کار) بر قضاوت
رفتارهای غیراخالقی مبین این مسئله است که هر حرفه و شغلی دارای قوانین و ضوابط تعریف شدۀ خود میباشد و
وجود قوانین و مقررات صرفاً برای حسابداران نمیباشد بلکه از نظر اخالقی سایر حرفهها هم باید متعهد به انجام
وظایف و قوانین حاکم بر حرفۀ خود باشند؛ لذا باتوجه به نتیجۀ بهدستآمده میتوان اذعان نمود که افراد در هر
شغلی باید ضوابط مربوط به حرفۀ خود را رعایت نمایند .قضاوتهای رفتاری غیراخالقی دربارۀ هر حرفه اعم از
حسابداری و غیرحسابداری ممکن است وجود داشته باشد .همچنین نتایج این بهدستآمده از این فرضیه با نتایج
تحقیق ،عباسی و همکاران ( ،)0300حساسیگانه و همکاران ( )0300و قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت
داشته است.
در فرضیۀ فرعی سوم آمده است که جنسیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است و نتیجۀ آزمون فرضیه،
نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین زنان و مردان در خصوص قضاوت کارهای غیرقانونی حسابرسان میباشد و این
موضوع بیانگر این مسئله است که جنسیت در قضاوت کارهای غیرقانونی افراد تأثیرگذار است بنابرین این فرضیه
پذیرفته میشود و تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد .در تبیین این فرضیه در نتایج تحقیق نصیری
و همکاران ( )0304آمده است که زنان در مقایسه بر مردان تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای حسابداری
مبتنی بر اصول دارند ،همچنین شهرابی ( ،)0303نشان داد که جنسیت یکی از ویژگیهای درونی است که ممکن
است قضاوت افراد و در نتیجه ،تصمیمات حرفهای آنان را تحت تأثیر قرار دهد .یافتهها نشان میدهند که جنسیت از
مجرای ویژگیهای شخصیتی بر فرایند ارزیابی ریسک و در نتیجه قضاوت حرفهای حسابرسان داخلی تاثیر گذار است.
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بنابراین میانگینهای دو گروه نشان میدهد قضاوت کارهای غیرقانونی در زنان بیشتر از مردان بوده است؛ همچنین
نتایج این بهدستآمده از این فرضیه با نتایج تحقیق ،عباسی و همکاران ( ،)0300حساس یگانه و همکاران ( )0300و
قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت داشته است.
در فرضیۀ فرعی چهارم آمده است که جنسیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است در حالی که نتیجۀ
آزمون فرضیه نشان دهندۀ نبود تفاوت معنیدار بین زنان و مردان در خصوص قضاوت رفتارهای غیراخالقی میباشد و
این موضوع بیانگر این مسئله است که جنسیت بر قضاوت رفتارهای غیراخالقی افراد تأثیر چندانی ندارد؛ یعنی هر دو
گروه جنسیتی قضاوت یکسانی در تحلیل رفتارهای غیراخالقی دارند و مؤلفههای دیگری بر نوع قضاوت افراد فارغ از
جنسیت اثرگذار است و تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج
تحقیق عباسی و همکاران ( ،)0300حساسیگانه و همکاران ( )0300و قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت
داشته است.
در فرضیۀ فرعی پنجم ادعا شده بود ،جذابیت بر قضاوت کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است .نتایج آزمون رگرسیون
نشان داده است در سطح اطمینان ضریب متغیر جذابیت در معادلۀ رگرسیون معنادار است؛ یعنی جذابیت بر قضاوت
کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری دارد و این فرضیه پذیرفته شد .در تبیین این فرضیه میتوان اشاره کرد که
تفاوتهای روانشناختی فردی میتواند به عنوان یک متغیر اثرگذار بر قضاوت حرفهای شناسایی شود .جذابیت به
عنوان یکی از تفاوتهای فردی عامل تأثیرگذار بر قضاوت کارهای غیرقانونی میباشد؛ بنابراین با افزایش سطح
جذابیت ،میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش مییابد و فرضیۀ فرعی پنجم تأیید میشود .نتایج بهدستآمده از
این فرضیه با نتایج تحقیق زاالتا و همکاران ( ،)3100اونز و همکاران ( )3108و خلیف و آچک ( )3101مشابهت دارد.
در فرضیۀ فرعی ششم آمده است که جذابیت بر قضاوت رفتارهای غیر اخالقی تأثیرگذار است؛ در حالی که نتیجۀ
آزمون فرضیه نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار بین افراد جذاب و غیرجذاب در خصوص قضاوت رفتارهای غیراخالقی
حسابرسان میباشد .در واقع یعنی جذابیت ظاهری افراد بر قضاوت آنها در مورد رفتارهای غیراخالقی دیگران تأثیر
معناداری ندارد و جذابیت نمیتواند به عنوان یک مؤلفه با تأثیر چشمگیر و معنادار تحلیل شود؛ در نتیجه فرضیۀ
فرعی ششم نیز تأیید میشود .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج تحقیق زاالتا و همکاران ( ،)3100اونز و
همکاران ( )3108و خلیف و آچک ( )3101مشابهت دارد.
فرضیۀ اصلی دوم آمده است که تعامالت نوع کار ،جذابیت و جنسیت بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار
است .این فرضیه به  4فرضیۀ فرعی دیگر تقسیم شده است که نتایج آن مطابق به شرح زیر میباشد:
در فرضیۀ فرعی اول آمده است که تعامالت نوع کار بر درک کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است؛ در صورتی که
نتیجۀ آزمون فرضیه نشاندهندۀ نبود تفاوت معنادار بین حسابداران و غیرح سابداران در خصوص درک کارهای
غیرقانونی حسابرسان می باشد و این موضوع بیانگر این مس ئله است که تعامالت نوع کار در درک کارهای غیرقانونی
افراد تأثیر چندانی ندارد؛ یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمی باشد .در تبیین این فرضیه میتوان
اشاره کرد که آشنایی حسابرسان با قوانین مدون و شرکت در دوره های آموزشی باعث می شود که ایشان کارهای
غیرقانونی را بهتر درک کنند .تعامالت نوع کار نیز نقش تعیینکننده ای بر کارایی حسابرسان دارد؛ بنابراین
تع امالت نوع کار در درک کارهای غیرقانونی تأثیر معناداری نداشته است .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج
تحقیق عباسی و همکاران ( ،)0300حساس یگانه و همکاران ( )0300و قاسمی نژاد و همکاران ( )0300مشابهت
دارد.
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در فرضیۀ فرعی دوم آمده است که تعامالت نوع کار بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است .نتیجۀ آزمون
نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار بین حسابداران و غیرحسابداران در خصوص درک رفتارهای غیراخالقی حسابرسان
میباشد .تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمیباشد؛ بنابراین تعامالت نوع کار در درک رفتارهای
غیراخالقی تأثیر معناداری نداشته است .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج تحقیق عباسی و همکاران (،)0300
حساسیگانه و همکاران ( )0300و قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت دارد.
در فرضیۀ فرعی سوم آمده است که جنسیت بر درک کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است .نتیجۀ آزمون این فرضیۀ
نشاندهندۀ وجود تفاوت معنی دار بین زنان و مردان در خصوص درک کارهای غیرقانونی حسابرسان میباشد که
بیانگر این مسئله است که جنسیت در درک کارهای غیرقانونی افراد تأثیرگذار است و این فرضیه پذیرفته شد .در
تبیین این فرضیه و باتوجه به چارچوب نظری در هر حرفهای ،افراد برای انجام امور حرفهای از سبک تفکر خود
استفاده مینمایند .در این میان جنسیت نقش تأثیرگذاری بر سبک تفکر افراد دارد .مطالعات در حوزۀ روانشناسی
نشان داده است سبک تفکر زنان در مقایسه با مردان متفاوت است؛ بنابراین جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تأثیر
معناداری داشته است و باتوجه به میانگینهای دو گروه می توان به این نتیجه رسید که زنان کارهای غیرقانونی را
بیشتر از مردان درک میکنند .نتایج بهدست آمده از این فرضیه با نتایج تحقیق عباسی و همکاران (،)0300
حساسیگانه و همکاران ( )0300و قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت دارد.
در فرضیۀ فرعی چهارم آمده است که جنسیت بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است .نتیجۀ آزمون
نشاندهندۀ وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه در خصوص درک رفتارهای غیرقانونی حسابرسان میباشد که بیانگر
این مسئله است که جنسیت بر درک افراد تأثیرگذار است .تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد؛ یعنی
این فرضیه هم پذیرفته میشود .در تبیین این فرضیه و باتوجه به چارچوب نظری ،پسرها از نیمکرۀ راست مغز و
دخترها از نیمکرۀ چپ مغز در پردازش اطالعات استفاده میکنند؛ همچنین نتایج تحقیقات رفتاری بیانگر آن است
که مردان در پردازش اطالعات تنها بر بخشی از دادههای در دسترس تمرکز میکنند؛ اما زنان بر تمام یا بیشتر
اطالعات آنها در پردازش اطالعات تمرکز دارند و استفاده میکنند؛ بنابراین جنسیت در درک رفتارهای غیراخالقی
تأثیر معناداری داشته است .باتوجه به میانگینهای دو گروه میتوان به این نتیجه رسید که زنان رفتارهای غیراخالقی
را بیشتر از مردان درک میکنند .نتایج بهدست آمده از این فرضیه با نتایج تحقیق عباسی و همکاران (،)0300
حساسیگانه و همکاران ( )0300و قاسمینژاد و همکاران ( )0300مشابهت دارد.
در فرضیۀ فرعی پنجم آمده است که جذابیت بر درک کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است .نتایج آزمون نشان داده
است سطح اطمینان ضریب متغیر جذابیت در معادله رگرسیون معنادار نمیباشد؛ یعنی جذابیت بر درک کارهای
غیرقانونی تأثیر معناداری ندارد .در تبیین این فرضیه میتوان چنین استدالل کرد که جذابیت جزء ویژگیهای
ظاهری افراد است و جنبۀ اکتسابی ندارد؛ لذا آنچه که بر درک کارهای غیرقانونی مؤثر میباشد آشنایی حسابرسان با
قوانین و مقررات حوزۀ کاری خود میباشد و این اکتسابی است .نتایج به دستآمده از این فرضیه با نتایج تحقیق
زاالتا و همکاران ( ،)3100اونز و همکاران ( )3108و خلیف و آچک ( )3101مشابهت دارد.
در فرضیۀ فرعی ششم آمده است که جذابیت بر درک رفتارهای غیراخالقی تأثیرگذار است .نتایج آزمون نشان
داده است در سطح اطمینان ضریب متغیر جذابیت در معادله رگرسیون معنادار نمیباشد؛ یعنی جذابیت بر درک
رفتارهای غیراخالقی تأثیر معناداری ندارد .در تبیین این فرضیه میتوان اینطور بیان کرد از دیدگاه روانشناسی
آنچه باعث بروز رفتارهای غیراخالقی در بین افراد میشود هیجانات فردی منفی ،احساسات منفی فرد نسبت به یک
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موضوع و درک نکردن صحیح و انجام وظایف محول شده به اوست و بنابرین فرضیۀ فرعی ششم تأیید میشود .نتایج
بهدستآمده از این فرضیه با نتایج تحقیق زاالتا و همکاران ( ،)3100اونز و همکاران ( )3108و خلیف و آچک
( )3101مشابهت دارد.
به منظور نظارت بهتر بر عملکرد و کاهش اشتباههای حرفهای حسابرسان در قضاوت رفتارهای غیرحرفهای آنها
پیشنهادهای زیر مطرح میشود ،نکتۀ قابل تأمل ارائۀ پیشنهادهای کاربردی برای فرضیههایی است که تأیید شدهاند:
طبق نتایج به دستآمده از فرضیۀ فرعی سوم (فرضیۀ اصلی اول) تحقیق که نشان میدهد قضاوت کارهای
غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است ،پیشنهاد میشودکه نهادهای نظارتی همچون سازمان حسابرسی ،دیوان
محاسبات کشور و سازمان بورس اوراق بهادار در کنار آزمونهای کتبی ،حتماً به شناخت ویژگیهای شخصیتی افراد
استخدامی دست یابند؛ چرا که قضاوت حرفهای و اصولی حسابرسان به عنوان یک مبنا و معیار تصمیمگیری و
ارتقادهندۀ سطح شفافیتها مطرح میباشد که در صورت تناسب بین ویژگیهای شخصیتی با ویژگیهای حرفهای
حسابرسی ،میتوان انتظار جامعۀ سالمتر و خالی از فساد و  ...را داشت.
همچنین پیشنهاد میشود در دورهها و کارگاههای آموزشی که برای حسابداران برگزار میگردد در بخش مردان بر
سرفصلهای مرتبط با قوانین و مقررات تمرکز بیشتری انجام شود و در طول دورۀ کاری و در آموزشهای حین
خدمت نیر به این سرفصلها توجه بیشتری گردد .نظارت و کنترل مستمر بر عملکردهای کارمندان بهویژه در
خصوص تطابق وظایف انجامشده بر معیارهای قانونی ،میتواند در قانونگریزی افراد تأثیر مثبتی داشته باشد.
طبق نتایج بهدستآمده از فرضیۀ فرعی پنجم (فرضیۀ اصلی اول) تحقیق ،میتوان گفت جذابیت بر قضاوت
کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است .پیشنهاد میشود بهمنظور ارتقای کیفیت حسابرسی و کاهش قضاوت کارهای
غیرقانونی در سطح جامعه با تکیه بر سطح ذهنیت توطئۀ حسابرسان ترکیب مناسبی از جنسیت را برای تصدی شغل
حسابرسی مدنظر قرار دهند تا کمتر به ویژگیهای ظاهری توجه شود.
پیشنهاد میشود در روند گزینش و استخدام افراد تأکید بر جذابیت ظاهری حتیاالمکان به صورت علنی کمتر
بوده و بهکارگیری افراد در مشاغل مورد نیاز مطابق با نتایج فرضیه باشد و با در نظر گرفتن پوششهای خاص و
متحدالشکل از تأثیرگذاری جذابیتهای ظاهری بر مؤلفههای کاری کاسته شود.
طبق نتایج بهدستآمده از فرضیۀ فرعی سوم (فرضیۀ اصلی دوم) تحقیق میتوان بیان کرد که جنسیت بر درک
کارهای غیرقانونی تأثیرگذار است .پیشنهاد میشود بهمنظور ارتقای کیفیت حسابرسی و کاهش درک کارهای
غیرقانونی در سطح جامعه با تکیه بر تخصص و تجربۀ حسابرسان ترکیب مناسبی از جنسیت را برای تصدی شغل
حسابرسی مدنظر قرار دهند تا کمتر به ویژگیهای جنسیتی توجه گردد؛ همچنین میتوان برای نظارت بر روند کاری
کارمندان مرتبط با امور حسابداری و حسابرسی از ترکیبی شامل تعداد بیشتری از زنان و ایجاد گروههای نظارت با
ترکیب جنسیتی مردان و زنان استفاده کرد.
نتایج بهدستآمده از فرضیۀ فرعی چهارم (فرضیۀ اصلی دوم) تحقیق نشان میدهد جنسیت بر درک رفتارهای
غیراخالقی تأثیرگذار است .پیشنهاد میشود به منظور کاهش رفتارهای غیراخالقی در بین حسابرسان ،حین گزینش
و استخدام به ویژگیهای اخالقی ،روحی و روانی افراد توجه شود و سازمانها باتوجه به شرایط و تخصص افراد ترکیب
مناسب جنسیتی را مد نظر داشته باشند.
برای پژوهشهای آتی موضوعاتی به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
 -بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل بیشتر و مؤثرتر نسبت به قضاوت رفتارهای غیر حرفهای حسابرسان؛

02   محمدی یزدی و حیرانی/ ...  جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت،بررسی تأثیر تعامالت نوع کار

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر قضاوت رفتارهای غیرحرفهای حسابرسان؛
 تحصیالت و ذهنیت توطئه بر قضاوت رفتارهای غیرحرفهای حسابرسان؛،بررسی تأثیر جنسیت
.تأثیر جنسیت حسابرس و سبکهای کارکردی تفکر بر قضاوت رفتارهای غیرحرفهای حسابرسان

-
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