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Abstract 
Objective: emotional intelligence as the ability to recognize, reach and evoke feelings in order 

to assist thought, to understand the feelings and its meaning, and a sense of control in a manner 

that fosters intellectual emotion. Emotion does not interfere with intelligent thinking and 

behavior, also helps a person in many things, including decision making. The role of emotional 

intelligence in various aspects of individual and social life, judgment and decision-making, 

made this structure as a topic of interest for researchers. Emotion is a type of information that 

people use to interact with their surroundings. Recent accounting studies highlight the 

importance of emotional intelligence on accountants’ job performance related to decision‐
making, teamwork, and client relations. Emotional intelligence that leads to the ability to 

understand and manage the feelings of themselves and others and helps to make better decisions 

in difficult situations. Ethical leadership as a demonstration of normative appropriate behavior 

through conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the promotion 

of such conduct to followers. That these behaviors result in subordinates being more likely to 

trust the leader and believe the leader is acting in their best interest; as a result, subordinates 

are more willing to follow the leader’s direction. One of the worst problems facing society 

today is the continued separation of business and ethics. especially since growing unethical 

business practices have a profound impact on individuals and society as a whole. One way of 

drawing attention to wrongdoings in business is through whistleblowing. Whistleblowing is the 

disclosure by organization members of illegal,immoral or illegitimate practices under the 

control of their employers, to persons or organizations that may be able to effect action. 

Whistleblowing Intention auditors as a mechanism to prevent and detect unethical behaviors 

and wrongdoing in the audit profession. 
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Abstract 
 

Methods: The statistical population of the study includes independent auditors working in 

private and public sector audit firms in 2020. In structural equations, at least 200 samples are 

proposed and according to Cochran's formula in an unlimited community, 385 samples are 

required. Based on this, 500 questionnaires were sent in paper and electronic and 441 of them 

were collected and reviewed. In this study, Taylor and Curtis questionnaire was used for 

whistleblowing variable, Kalshon et al. Questionnaire was used for ethical leadership variable 

and Schering’s Emotional Intelligence Questionnaire was used for emotional intelligence 

variable. Cronbach's alpha and composite reliability were used for the reliability of the 

questionnaire. Its validity with convergent and divergent validity has been investigated and 

confirmed using the average variance extracted (AVE) and Fornell and Larker matrices. Data 

were collected through a questionnaire and analyzed using structural equations using LISREL 

software. 
 

Results: In order to evaluate the conceptual model of the research and also to ensure the 

existence or non-existence of a causal relationship between the research variables and to 

examine the appropriateness of the observed data with the conceptual model of the research, 

the research hypotheses were tested using structural equation modeling. The first hypothesis 

examines the relationship between ethical leadership and auditors' whistleblowing intention, 

second hypothesis examines the relationship between ethical leadership and auditors' emotional 

intelligence and third hypothesis is to examine the relationship between emotional intelligence 

and auditors' whistleblowing intention. The results of this study show that ethical leadership 

has a direct positive and significant effect on auditors' intention to whistleblowing and this 

relationship is also significant and strengthened due to emotional intelligence. Thus, emotional 

intelligence is a good mediator for the relationship between ethical leadership and the intention 

to whistleblowing auditors. 
 

Conclusion: According to the results of this study, heed the principles of ethical leadership 

and paying attention to ethical values in employee relations in auditing firms, increase the 

intention to whistleblowing auditors. On the other hand, it can be said that ethical leadership in 

auditing firms leads to strengthening and paying attention to employees' emotional abilities and 

increasing their emotional intelligence. Also, based on these results, auditors with high 

emotional intelligence due to knowing their feelings and emotions and those of others, can 

manage their emotions in the complex situation of observing misconduct by colleagues and 

therefore are more inclined to whistleblowing. The present study can lead to more attention to 

the issue of whistleblowing, ethical behavior of managers, management and perception of 

employees' emotions and reduce misconduct in the auditing profession in Iran. 
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در  یخطاکار یبا قصد هشدارده یاخالق یدر رابطه رهبر یجانیهوش ه یانجینقش م
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 چکیده
 .استحسابرسان مستقل  یبا قصد هشدارده یاخالق یدر رابطه رهبر یجانیهوش ه یانجینقش م یپژوهش بررس نیهدف ا هدف:

. در است 9911در سال  یو بخش دولت یبخش خصوص یحسابرس مؤسساتپژوهش شامل حسابرسان مستقل شاغل در  یآمارجامعه  روش:

. بر این است نیازمورد  983شده و بر اساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود تعداد نمونه  پیشنهادمورد  022معادالت ساختاری حداقل نمونه 

ها از . دادهگردآوری و مورد بررسی قرار گرفتها از آن نفر 449تعداد  و ارسال شد به صورت کاغذی و الکترونیکی پرسشنامه 322تعدادمبنا 

 قرار گرفته است. لیمورد تحل زرلیافزار لبه کمک نرم یو با استفاده از معادالت ساختار شدهیآورپرسشنامه جمع قیطر

رابطه با  نیا دارد و یمثبت و معنادار تأثیر میحسابرسان به صورت مستق یبر قصد هشدارده یاخالق یرهبر دهدیپژوهش نشان م جینتا :هایافته

 یشداردهبا قصد ه یاخالق یرابطه رهبر یمناسب برا گرییانجیم یجانیهوش ه ،نی. بنابراشودیم تیمعنادار بوده و تقو زین یجانیهوش ه واسطه

 .است انحسابرس

 ،یسابرسح مؤسساتدر ارتباطات کارکنان در  یاخالق یهاارزشو توجه به  یاخالق یاصول رهبر تیپژوهش رعا نیا جیبر اساس نتا :گیرییجهنت

کنان و توجه کار تیتقو ،یحسابرس مؤسساتدر  یاخالق یکرد رهبر انیب توانیم گرید ی. از سودهدیم شیحسابرسان را افزا یقصد هشدارده

 لیباال به دل یجانیهوش ه یحسابرسان دارا جینتا نیبر اساس ا نهمچنی. دارد همراه به را آنها یجانیهوش ه شیافزا و یجانیه یهاتیبه قابل

نموده و  تیریمشاهده تخلف توسط همکاران مد دهیچیپ طیعواطف خود را در شرا توانندیم گران،یخود و د جاناتیاطالع از احساسات و ه

 تیریمد ران،یمد یرفتار اخالق ،یبه موضوع هشدارده شتریمنجر به توجه ب تواندیمدارند. پژوهش حاضر  یاردهبه هشد یشتریب لیتما ،نیبنابرا

 شود. رانیدر ا یو درک عواطف کارکنان و کاهش تخلفات در حرفه حسابرس

 ی.هشدارده ی،اخالق یرهبری، جانیهوش ه کلیدی: یهاواژه

 .پژوهشینوع مقاله: 
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 مقدمه

 در رانیا ،1414 سال در 1فساد درک شاخص اساس بر. است هاسازمان یبرا نشده حل موضوعات از یکی فساد امروزه

 یکی .است مطلوب تیوضع به دنیرس یبرا یاقدامات انجامضرورت  انگریب آمار نیا. است جهان کشور 151 از 141 رتبه

در  (.1111 همکاران، و کارنیک) است 4یهشدارده ستمیس یاجرا ،و رسیدن به وضعیت مطلوب فساد کاهش عوامل از

بزرگ در سراسر دنیا که ناشی از پدیده تقلب و خطاکاری در گزارشگری مالی  یهاشرکتمالی  هایییرسواسالیان اخیر 

بلکه اعتماد به شفایت اطالعات مالی و وارد نموده،  هاآنو سهامداران  هاشرکتهنگفتی را به  هاییانزبوده است، نه تنها 

مطلع  هاشرکتکرده است که چرا علیرغم اینکه از اطالعات مالی و عملیاتی  دارخدشهقابلیت اتکای آن را نیز  یننهمچ

 در مهمی نقش . حرفه حسابرسی(1115 ،و همکاران پوریکاشان) اندننموده، اما هیچ اقدامی در راستای هشداردهی اندبوده

 ایحرفه و مستقل حسابرسان رودیم انتظار و بوده مربوطه رفتارهای سو شاهد احتماالً حسابرسان. دارد هشداردهی روند

 (.4141 و همکاران، 1تیوان منصورکنند) عمل عمومی منافع از حفاظت جهت در طرفیبی و باصداقت و باشند

سابرسی ح مؤسساتی است که در کل متوجه ابالقوه، آسیب هایخطاکارافشای اجرای سیستم هشداردهی و  پیامد عدم

. (4111 و همکاران، 4آلین) آرتور اندرسون را به ورطه نابودی کشاند مؤسسهکه  طورهمانو حرفه حسابرسی خواهد شد، 

در فرآیند  شودیممالی اعتبار بخشیده و سبب  یهاصورتزمانی که فرآیند حسابرسی از کیفیت مناسب برخوردار باشد، به 

 نهادهای دیگر و حسابرسی حرفه از اکنون(. هم1411 پور و همکاران،حسنبیشتر مورد اتکا قرار گیرند) گیرییمتصم

 بگنجانند سازمانی فرهنگ از حساس و مهم بخش یک عنوانبه را هشداردهی که است شدهخواسته ذینفع قانونی

 قرار یاخالق یراه دو کی در واقعبه ،نمایدمی مشاهده را برانگیزی سؤالعمل حسابرس یوقت (.4114 ،8ساربنزآکسلی)

 یسازمان که تخلفات یکارکنان (.1115 ،و همکاران پوریکاشان) است یاخالق گیرییمتصم و قضاوت مستلزم که گیردیم

 ییشدن، تهمت و بدگو یمنزو ،یمانند لغو همکار انهیجویدر معرض خطر بودن اقدامات تالف لیبه دل کنندیرا مشاهده م

مناسب است که رهبران ی زمانی هشدارده رویهیکایجاد  (.4118 ،و همکاران 6مسمرمگنوس) ندیممکن است سکوت نما

 (.4111 ،7لوئیسسازمان رفتار اخالقی را تشویق و تقویت نمایند )

 تاررف به را عمومی افکار توجه آن منفی پیامدهای و هاسازمان در مختلف غیراخالقی و رفتارهای هایخطاکار بروز

 نیاز مرا این که کندمی جلب( مدیران و سرپرستان مانند) دارند عهده بر را سازمانی مؤثر و حساس هایسمت که کسانی

 به 1یاخالق یرهبر تیهم. ا(4111 ،5استوری و نویس) است کرده پیش از تربرجسته را اخالقی رهبران داشتن به سازمان

 یسوبه را سازمان یاعضا یاخالق یرهبر. دارند سازمان عملکرد و سلوک ت،یهدا بر رهبران نیا که است یتأثیر لیدل

(. 4114 همکاران، و 11یالس) دهدیم سوق گرداند مندبهره را جامعه و نفعانیذ آن، یاعضا سازمان، که یمقاصد و اهداف

 اندکی عاطال شودمی کارکنان توسط هشداردهی ترویج به منجر اخالقی رهبری آن وسیلهبه که فرآیندی با ارتباط در
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 شیافزا کارکنان انیم را یاخالق یهایژگیو و کرده جادیا یاخالق طیمح رهبران اخالقی (.4118 ،1دلماس) دارد وجود

 تبطمر اهداف و ندانند یدرست کار را سازمان در سوء رفتارها یسازپنهان کارمندان رودیمدر این شرایط انتظار . دندهیم

 ردمو در بیشتر توجه و تحقیقات از رهبری و حسابداری محققان (.4111 ،4نایاستی و اینتیس) گردد تیتقو هاآن یهشدارده با

 یابالقوه آن سهم مهم دالیل یکی ازاند. کرده حمایت اخالقی رفتارهای مورد در رهبران راهنمایی و توسعه چگونگی

 داشته روانپی اخالقی رفتار و رهبران اثربخشی افزایش و یریگشکل در است ممکن اخالقی رهبری رفتارهای که است

 .(4118 ،1کاپیلند) باشد
به بازخوردها  کنند و افتیبازخورد در ستندیقادر ن گرانیف خود با دیبه خاطر رابطه ضع رانیاز مد یبرخاز سوی دیگر 

و تعهد به  ندکیم جادیا زهیبخش است، انگکه الهام ستا یو مؤثر، کس یرهبر قو ،پاسخ درست بدهند. بنا به نظر گلمن

از  یبعض. (4114، 8ربورنید) کندیت میتقو وستهیرا به طور پ و کارکنان خود 4یجانیهوش ه یهاتیقابل آورد،یوجود م

و  تیر اهمپ اریدارند بس ییباال یهاکه سمت یو کسان رانیرهبران و مد یبرا یجانیهوش ه انددهیعق نیبر ا پردازانهینظر

 و رانیمهم مد هاییژگیوجزء  یریپذافراد و انعطاف یشخص یهایژگیشناخت و ح،یتعامل صح رایاست. ز یضرور

 (.1114 عالمه و همکاران،) رهبران مؤثر است

 سابرسیح حرفه در موفقیت برای هیجانی هوش هایمهارت بودن حیاتی امریکا رسمی حسابداران انجمندر این ارتباط 

 هوش هک رودمی انتظار هستند، روبرو اخالقی هایچالش با خود روزانه کار انجام در که حسابرسان از کند ومی تصدیق را

 (.1117 همکاران، و صالحی) کند هدایت مناسب اخالقی هایقضاوت و تصمیمات گرفتن برای را هاآن شانیجانیه

 حتی دهندیم است، نشان پذیرفته صورت گیرییمتصم و قضاوت بر هیجان اثر خصوص در که فراوانی تحقیقات در

 را ما زندگی از یاگسترده بخش هایجانه(. 1116 مشایخی و همکاران،) هستند هیجانی محتوای از متأثر ساده، تصمیمات

 روانشناسان (.1117 همکاران، و صالحی) بود خواهد بزرگ هاییتموفق سازینهزم آن، تحصیل و تقویت و گیرندیم بر در

 ،6ساندا و یوشیدا)دارد بستگی آن کارکنان و مدیران هیجانی هوش به بزرگ سازمان یک نهایی موفقیت باورند این بر

4111.) 

 قاتتحقی در هشداردهی قصد بر اخالقی رهبری سبک و کارکنان عواطف و هیجانی هوش گونه بیان شد نقشهمان

 هیجانی هوش میانجی نقش بررسی پژوهش این اصلی هدف روازاین. است گرفته قرار محققان توجه مورد کمتر شدهانجام

 دیگر یسو از. است بوده ایران در حسابرسی مؤسسات در حسابرسی حرفه در هشداردهی قصد با اخالقی رهبری رابطه در

 تحقیق ینا نتایج شده حسابرسی حرفه در آن هایمؤلفه و اخالقی رهبری خصوص در اندکی تحقیقات اینکه به توجه با

 قصد و هیجانی هوش تقویت برای کارکنان پذیریتأثیر نحو و مدیران اخالقی رویکردهای به بیشتر توجه به منجر

 .گرددمی ایران در خطاکاری هشداردهی
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 های پژوهشمبانی نظری و بسط فرضیه
 هوش هیجانی

 این در وی. شد مطرح اجتماعی هوش عنوان تحت 1ثوراندیک توسط 1141 سال در بار اولین هیجانی هوش مفهوم

 وفقیتم از خاصی هایجنبه توصیف برای را اجتماعی هوش مفهوم و داد قرار بازبینی مورد را افراد شناختی هوش مطالعه

 سال در و کردند استفاده هیجانی هوش از خود مقاالت در (1111) 1مایرو سالووی  (.4114 ،4مک کلسکی) نمود بیان

 همکاران، و 4کودی) کرد ارائه را خود هیجانی هوش الگوی و داد قرار آن اصلی مسیر در را هیجانی هوش گلمن 1118

4115.) 

 یا رسیدست برای توانایی احساسات، بیان و ارزیابی دقیق، درک برای توانایی را هیجانی هوش (1117) 8سالووی و مایر

 عواطف و احساسات به مربوط دانش و احساس درک برای توانایی کنند؛می تسهیل را تفکر و تأمل که احساساتی ایجاد

 انگیزه ایجاد توانایی هیجانی هوش(. 4111 ،6سوسانتو شیه و) اندکرده تعریف فکر، و عاطفی رشد ارتقاء برای توانایی و

حاالت  و رلکنت را خود هایانگیزه کند،می تجربه را اییدکنندهناام شرایط فرد که است شرایطی در ایستادگی و خود در

 و 7ممسلی) دهدمی کاهش را آن و جلوگیری استرس فشار از یالگوه توانایی همچنین و کندمی تنظیم را خود عاطفی

 (.4111 همکاران،

 هیجانی هوش رویکرد این توانایی: در دیدگاه -1کلی مطرح کرد؛ دیدگاه دو در توانمی را هیجانی هوش هاینظریه

 دارندپنمی ذهنی توانایی یک را هیجانی هوش هانظریه است. این شده تعریف هیجانی اطالعات پردازش نوعی عنوانبه

 فهم احساس؛ تسهیل احساس، درک اصلی توانایی چهار (. مایر6411 همکاران، و 5مایر ؛1116 همکاران، و مشایخی)

مختلط(: ) ترکیبی دیدگاه -4 (.4114 مک کلسکی،)است هیجانی بیان کرده احساس در ارتباط با هوش تنظیم و احساس

 شده عریفت دیگران با رابطه برقراری توانایی و انگیزش مانند به هاییویژگی و هامهارت با هیجانی هوش رویکرد این در

 مشایخی)نند کمی معرفی شخصیتی هایویژگی و ذهنی هایتوانایی از ترکیبی را هیجانی هوش ترکیبی، هایالگو است.

 (.4116 همکاران، و مایر ؛1116 همکاران، و

شایستگی فردی یعنی افراد چگونه خودشان را  -1هوش هیجانی را در دو بعد کلی بیان کرده است: (1115) 1گلمن

شایستگی اجتماعی  -4است. 14و خودانگیزشی 11خودتنظیمی ،11کنند. این بعد شامل سه مؤلفه خودآگاهیمدیریت می

 است 14و مهارت اجتماعی 11یالگومؤلفه هکنند. این بعد شامل دو یعنی افراد چگونه روابط خود و دیگران را مدیریت می

 .(1115 گلمن،)

                                                                                                                                                                                     
1 Thorndike 

2 McCleskey 

3 Salovey and Mayer 

4 Coady 

5 Mayer and Salovey 

6 Shih and Susanto 

7 Muslim 

8 Mayer 

9 Goleman 

10 Self Awareness 
11 Self Regulation 
12 Self Motivation 
13 Empathy 
14 Social Skill 
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 در. ستا بیشتری اهمیت دارای حسابرسی و حسابداری عملیات در تجسمی و ریاضی هوش که است این رایج تفکر

 نیاز اساسی فکرت به که دشواری تکلیف یک با خود حسابرسی هایقضاوت در انسان یک عنوانبه نیز حسابرسان کهحالی

 یبهاتاچارج(. 1116 همکاران، و مشایخی) نمایندمی استفاده قضاوت برای خود هیجانی هوش از و شوندمی روبرو است

نند. را تجربه ک یمختلف یممکن است حاالت خلق یانجام حسابرس نیحسابرسان در ح کنندیم انیب (4111) 1و مورنو

 نیاست که ا نی، اشوندیمکه حسابرسان دچار آن  یمهم احساسات و حاالت خلق امدیکه پ دهندیمقات نشان یتحق

 زشی،انگی خود سازگاری، استرس، مدیریتقرار دهد.  تأثیر حترا ت هاآن)قضاوت(  گیرییمتصم تواندیم هاواکنش

بایستی  ،(. بنابراین4116 و همکاران، 4بویلی) از اهمیت باالی در حرفه حسابرسی برخوردار است عاطفی تنظیم و نفسعزت

 و همکاران، 1یانگهای الزم برای مدیریت عواطف در میان حسابرسان توجه بیشتری شود )به آموزش و کسب مهارت

4115.) 

 رهبری اخالقی

 رهبر شخصی واناییت بر تأکید با رهبری فرآیند. نیست قانونی مشروع جایگاه به متکی صرفاً رهبر جدید، هایاندیشه در

 ی،اثربخش افزایش در مؤثر عوامل از یکی. گیردمی شکل دیگران اعمال و رفتارها ،هاارزش باورها، در او نفوذ قدرت و

 پژوهشگران پسا انرون، دوران در (.1114 همکاران، و عالمه)است سازمان مدیران رهبری سبک رضایت، نهایت در و تالش

 بـراون و) آوردنـد یرو اخالق مدار یرهبر توسعه و گیریشکل و یرهبر در اخالق نقش بررسی به یجد صورتبه

بر  بار نیاولبرای  میالدی بیستم قرن پایانی یهادههدر  مستقل تئوری یک عنوانبه اخالقیرهبری  تئوری(. 6411 ،4تروینو

 رهبری در ادبیات طور جدیگسترش و به 6و تبادل اجتماعی 8های یادگیری اجتماعیبر اساس نظریه مطالعات براون اساس

ظریه رهبران اخالقی و پیروان کافی نبوده و ن وارد شده است. البته این دو نظریه برای توضیح پیچیدگی روابط مدیریت و

 و همکاران، 5والومبوا) نیز در تحقیقات بعدی جهت توضیح این رابطه مورد استفاده قرار گرفته است 7هویت اجتماعی

4111.) 

 بین و روابط فردی اعمال طریق از مناسب هنجاری رفتار نمایش عنوانبهرا  اخالقی رهبری (4118) و همکاران 1براون

کردند. این تعریف دو  تعریف ،گیرییمتصم و تقویت ،هیدوسو طریق ارتباطات از پیروان به چنین رفتاری ترویج و فردی

رهبری  .(4111 و همکاران، 14شکیل) کندرا بیان می 11و مدیر اخالقی 11نقش اساسی رهبر اخالقی شامل شخص اخالقی

 هاییژگیواز  یبیترک و گرانیفردی د هایویژگی تالش برای گسترش عدالت، نشان دادن احترام به توانیمرا  یاخالق

ان بودن دلسوز بودن و مهرب ،یتیحما و مشارکت کیدموکرات گیرییمتصمبودن، خلوص،  نیاعتماد، ام تیصداقت، قابل

 (.4111 ،11ایلمازکرد ) فیتوص

                                                                                                                                                                                     
1 Bhattacharjee and Moreno 

2 Boyle 

3 Yang 

4 Brown and Trevino 

5 Socail Learning Theory 
6 Socail Exchange Theory 
7 Socail Identity Theory 

8 Walumbwa 

9 Brown 

10 Moral Person 
11 Moral Manger 
12 Shakeel 

13 Yilmaz 
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 با (4111) همکاران و 1کالشون. اندکردههای متفاوتی را برای رهبری اخالقی بیان محققان گوناگون ابعاد و مؤلفه

نظر  در را بعد هفت اخالقی رهبری برای محققان توسط شنهادشدهیپ و جمیع ابعاد اخالقی رهبری موضوع بررسی ادبیات

و  7نقش وضوح ،6اخالقی هدایت ،8ثبات نگرانی برای ،4قدرت تسهیم ،1، انصاف4گیری مردمیشامل جهت که گرفتند

 عادالنه رفتار با پیروان و نکند طرفداری گروه خاصی از رهبری اقدامات که است معنی این به . انصافشودیم 5صداقت

 گوش و تصمیمات در برای اظهارنظر به پیروان معنای اجازه به قدرت تسهیم .باشد اصولی و منصفانه شیهاانتخابو  کند

 .است عملکرد اهداف و انتظارات ،هاتیمسئول مشخص کردن به معنی نقش است. وضوح هاآن نظرات و هادهیابه  دادن

و  اقدامات بودن باثبات و هاوعده به عمل معنای به صداقت .است برای پیروان احترامو  حمایت مراقبت، یی،گرامردم

و  و ترویج اخالقی قواعد دادن توضیح اخالقیات، کردن درباره گفتگو معنای به اخالقی رهبری است. راهنمایی سخن

 کالشون و همکاران،محیطی است ) پایش بیانگر برای ثبات، نگرانی مفهوم نهایتاً و است اخالقی رفتار به دادن پاداش

4111.) 
 هشداردهی

هشداردهی از روش مورد استفاده توسط نیروهای پلیس گشتی انگلستان در با خبر کردن دیگر همکاران خود از وجود 

زمان با کار در شهر، همفکار گرفته شده است. آنان بر پایه یک سنت قدیمی، هنگام مواجه با یک فرد خالافراد خالف

دمیدند تا از این طریق با اطالع به سایر همکاران خود، با همکاری یکدیگر فرد تعقیب وی، در سوت همراهشان می

 (.4117 ،1گااو) کار را دستگیر کنندخالف

ند. ک تیو تقو جیترو خودش را یاخالق یاستانداردهاجامعه  ایاست که گروه، سازمان  نیا یبرا ابزاری هشداردهی

 .(4111 ،11انواری) است یخصوص ای یدر بخش دولت خطاکاریو کشف  یریجلوگ یمهم برا سمیمکان کیامر  نیا

ها ههای فاقد این رویهایی در خصوص هشداردهی دارند از شرکتهایی که رویهسازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت

است  یاداوطلبانهد هشداردهی، عمل نکنبیان می (4111)و همکاران  14آلین(. 4111 و همکاران، 11العبسیمؤثرتر است )

ها و از استاندارد نظرصرفرا  اندشدهکه بر اساس آن کارکنان رفتارهای غیراخالقی که کارکنان سازمان مرتکب آن 

 .دهندیمرا دارند، گزارش  هایییخطاکارالزامات قانونی موجود، به هر نهادی )داخلی یا خارجی( که توانایی اصالح چنین 

هشداردهنده،  هاییژگیوخصوصیات و  ز اصلی شامل این موارد است:اقدام به هشداردهی خود متشکل از پنج ج

 هایژگیو ،شودیمتخلف یا رفتاری که نسبت به آن هشدار داده  هاییژگیوگیرنده گزارش،  هاییژگیوخصوصیات و 

 (.4116 ،11نیر و میسلی) گیردیمهای سازمانی که در آن هشداردهی صورت و خصوصیات فرد متخلف و ویژگی

                                                                                                                                                                                     
1 Kalshoven 

2 Ethical Guidance 
3 Power Sharing 
4 Role Clarification 
5 Concern for Sustainability 
6 Fairness 
7 Integrity 

8 People Orientation 
9 Gao 

10 Anvari 

11 Al-Absy 

12 Alleyne 

13 Near and Miceli 



 93/ 9زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

و  1کولیبرگ) های سازمانی را به مقامات داخلی و خارجی مسئول گزارش نمایندتوانند خطاکاریهشداردهندگان می

 هر ای و یداخل حسابرس ارشد، ریمد کی است ممکن یداخل یهشدارده در رندهیگ گزارش شخص(. 4117 همکاران،

 صالحیذ مراجع به سازمان در خالف مورد کی یافشا به اشاره یخارج یهشدارده. باشد سازمان داخل در مسئول شخص

 مانساز ،یحسابرس سازمان کشور، محاسبات وانید رانیا در) کنندهنظارت سازمان کی از مراجع نیا که دارد یرونیب

(. عالوه بر این 1111 کار و همکاران،نیک) گیردیم بر در را دیجرا و هارسانه تا گرفته( هاآن رینظا و کشور کل یبازرس

؛ هشداردهی رسمی هنگامی است که شودهشداردهی در حوزه مالی ممکن است به دو صورت رسمی و غیررسمی انجام 

 صورت ناشناس مبادرتکنند و در هشداردهی غیررسمی افراد بهافراد گزارش را با ذکر مشخصات و آدرس خود ارائه می

 (.4117 کولیبرگ و همکاران،) کنندیمبه ارائه گزارش 

ها جهت مقرراتی را برای حمایت از هشداردهندگان و همچنین مقرراتی را برای شرکت (4114) 4آکسلی ساربینزقانون 

هایی را برای هشداردهی در نیز مشوق (4111) 1فرانک-دادایجاد یک سیستم هشداردهی داخلی تعیین نموده است. قانون 

 هشداردهندگان از حمایت و هشداردهی مختص قانونی ایران (. در4115 و همکاران، 4لی) ها تصویب کرده استشرکت

 قانون هب تاکنون یول شدهمطرح مجلس در «فساد کنندگان افشا از حمایت» طرح ارتباط این در. ندارد وجود حاضر حال در

 مراتب اد،فس هرگونه مشاهده صورت در هستند موظف حسابرسان اداری سالمت قانون طبق حال این با. است نشده تبدیل

 نیهمچن و شدهبینیپیش مجازاتی گزارش عدم صورت در و نمایند اعالم صالحیذ قضایی یا نظارتی مراجع به را

 رد و عدم افشای هویت آمیزیضتبع برخورد و اخراج از یریجلوگ ،جبران خسارت از هشداردهندگان شامل هاییتحما

 .(1111 دریایی و همکاران،) است شده گرفته نظر

 تر است. انتظارحسابرسی، محتمل مؤسسهسازمانی نسبت به گزارشگری به بیرون در حرفه حسابرسی، هشداردهی درون

اقدام  یهشداردهبه  عمومی منافع از حفاظت جهت در طرفیبی و باصداقت و باشند ایحرفه و مستقل حسابرسان رودیم

 کاهش بر هشداردهی نقش و اهمیت بیانگر جهان و ایران در شدهانجام (. تحقیقات4141 و همکاران، 8تیوان منصور) نمایند

 یهاارزشی، اخالق جو شده،ریزیبرنامه رفتار نظریه مثبت تأثیر و حسابرسی حرفه در غیراخالقی رفتارهای و تخلفات

 (.1111 دریایی و همکاران، ؛4141 ،6نیر) است حسابرسان هشداردهی قصد بر سازمانیانگیزشی، فرهنگ
 رهبری اخالقی و هشداردهی

امل اشتباه با اهمیت، ش هاییفتحراز حسابرسان مستقل انتظار دارند تا همه  گذارانیهسرما حسابرساندر عصر پساانرون 

 یاعتبارده و یبررس در یدشوار و حساس تیمسئول (.1411 بزرگ اصل و همکاران،) و تقلب را کشف و گزارش کنند

 جهت نفعیذ یهاگروه یبرااستفاده قابل واتکا قابل هک یمال یهاگزارش لکش بهها آن ارائه و هاشرکت یمال اطالعات به

 تیفکی دتوانیم ،یحسابرس تیفکی اهندهک یارحرفهیغ یرفتارها انجام ،نیبنابرا دارند،ها شرکت ردکعمل یابیارز

 وارد طمهل حرفه لک تیثیح به و برده نیب از یحسابرس و یحسابدار حرفه به را عموم اعتماد و داده اهشک را یحسابرس

                                                                                                                                                                                     
1 Culiberg 

2 Sarbanes–Oxley Act 
3 Dodd–Frank Act 

4 Lee 

5 Tuan Mansor 

6 Near 
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حرفه حسابرسی مبتنی بر یک کار گروهی بوده و تعامل مثبت حسابرسان با یکدیگر از  (.1111 و همکاران، ییایور) سازد

 به اعتبار این حرفه خدشه وارد تواندیماهمیت زیادی برخوردار است، بروز برخی رفتارهای غیراخالقی در حسابرسان 

 (.1111 حسینی و همکاران،) نماید

و به کارکنان  کنندیمی اخالقی را فراهم هاوهیشو  هایاستس، هاروشی از امجموعهرهبران اخالقی برای سازمان 

خ ی رهبر احتمال رهاهیرو. در نتیجه، این رفتارها و دهندیمآنچه را که مورد انتظار، مورد تشویق و با ارزش است، نشان 

. این فرآیند را با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی به این دهدیمدادن رفتارهای انحرافی کارکنان در محیط کار را کاهش 

ه نقش، یعنی با مشاهده رفتارهای فردی ک یسازالگوبیان کرد که مردم رفتارهای خاص را از طریق فرآیند  توانیم طرح

 (.1118 منتخب یگانه و همکاران،) گیرندیم، یاد شودیم ادراک معتبرمشروع و 

 ازحد اجتماعی شده، کاهش رفتار غیرمولد،گیری اخالقی، رفتار بیشتوان به تصمیماز پیامدهای رهبری اخالقی می

 یرهبر یامدهایپ (.4116 ،1براون و تروینو) های مثبت، رضایت شغلی، انگیزه و تعهد سازمانی کارکنان اشاره کردنگرش

 یبراها نآ میو تصم یاز مسائل اخالق هاآن ریشناخت و تفسهشداردهندگان و  یسطح استدالل اخالق بر تواندمی یاخالق

در خصوص سوء  هشداردهی یزهانگباالتر،  یکه درک اخالق دهندیمنشان  هاپژوهش .باشدگذار تأثیر هشداردهی

(. رهبر اخالقی محیط اخالقی ایجاد کرده 4115 و همکاران، 4لی) دهدیمقرار  تأثیررا تحت  یحسابدار بامرتبط  یرفتارها

ازمان ی خطاکاری در سسازپنهانکه  کنندیم. کارمندان به این فکر دهدیمی اخالقی را میان پیروان افزایش هایژگیوو 

 ل بهتمای کارکنان شودیمباعث  تواندیم. این موضوع کندیمرا تشویق  هاآنکار درستی نیست و اهداف هشداردهی 

 (.4111 ،1نایاستی و اینتیس) پیدا نمایندهشداردهی 

ط در ارتبا تواندیمرهبری اخالقی به سه دلیل با هشداردهی  اندکردهدر پژوهش خود بیان  (4111و همکاران ) 4چنگ

 یباز پیروانر ب یگذارتأثیر یالگو را برا کینقش  تواندیمباشد. اول رهبری اخالقی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی 

 بر مبنای هانآو با  کنندیم یدر خصوص کارمندان احساس نگران ،دوم بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی رهبران اخالقیکند؛ 

در  اخالقیغیر یرفتارهامشاهده در زمان کارکنان ، بدین ترتیب؛ ارتباطات شخصی در تعامل هستند ای سازمانی هاییهرو

 نییپا قیز طرا تواندیم یاخالق یرهبرسوم  گزارش کنند.گیرند برای منافع سازمان رفتار غیراخالقی را تصمیم میسازمان، 

 فرضیه اول پژوهش به شرح زیر است: ،بنابراین کند. تیرا تقو هشداردهی داخلی ،جوییانتقام سکیآوردن ر

 معناداری دارد. تأثیرفرضیه اول: رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی حسابرسان در مؤسسات حسابرسی 
 و هوش هیجانی رهبری اخالقی

 انسان به گیریتصمیم جمله از امور از بسیاری در بلکه کند،نمی ایجاد تداخل هوشمندانه رفتار و تفکر در تنها نه هیجان

 و اثربخش طوربه بتوانند که برد خواهند مدیرانی را آینده رقابت گوی است داده نشان هابررسی. نمایدمی کمک

 به تواندمی هک است هاییمؤلفه از یکی هیجانی، هوش زمینه این در. کنند برقرار ارتباط خود انسانی منابع با بخشنتیجه
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 معتقد( 4114) 1رابینز (.1117 همکاران، و احمدی) کند ایفا مهمی نقش سازمان اعضای با مدیران روابط در زیادی میزان

 رد دانش این و کرد استفاده هیجانات و احساسات به مربوط دانش از توانمی هاسازمان در عملکرد بهبود برای است

 تیماه (.4114 رابینز،) کندمی کمک افراد به فردی بین تعارضات رهبری، انگیزش، گیری،تصمیم سازمانی، عملکرد

ها، چالش نیرفع ا یقرار دارند. برا یرهبر یهااست که در سمت یکسان یتمام یبرا یکل یچالش دیمؤ یامروز راتییتغ

 شودیم تیتقو یخلق کنند که در آن نه تنها عملکرد بلکه حس غرور و هدفمند یسازمان ییبتوانند فضا دیرهبران با

 (.1114 عالمه و همکاران،)

 کیآن  یساز است که طتحول یو گاه یدوجانبه، تبادل ندیفرآ کیو  یتخصص ینوع تعامل اجتماع کی یرهبر

و  یگروه یهابدهد تا به هدف زهیها انگاعضاء و مردم، به آن ریبر سا یگذارتأثیرضمن  ابدییعضو اجازه م ایهمکار 

داد خداداد که استع یرهبران ترشیسازمان خود مسلط باشند. ب یبر حال و هوا دیناخواه، بابرسد. رهبران، خواه شیخو یفرد

همان  زهیآم نیو ا کنندیکنترل م یشناختروان یهاییاز توانا بیغر یازهیکمک آمسازمان خود را به  یخو و دارند، خلق

آن  یارهارهبر و رفت هیکه روح دارندیم انیب نیخود چن قاتیتحق ینظران بر مبنا. صاحبمینامیم یجانیاست که هوش ه

 ،4یو پچس یل) هستند گرانیو قابل انتقال به د یکامالً مسر اتیروح رایز ؛سازمان دارد یکل کردبر عمل ییبه سزا اتتأثیر

4117.) 

 بگیرند، صفانهمن تصمیمات کنندمی تالش مختص این سبک رهبری یهامؤلفهاخالقی با توجه به  در این ارتباط رهبران

 رودمی نتظارا پس ،کنند ایجاد عادالنه یکار هایمحیط که کنندمی همچنین سعی و باشند کارکنانشان احساسات مراقب و

 آن موفقیت در هک باشند داشته تمایل بیشتر و باشند کارشان و سازمان موقعیت درباره تربینخوش و ترمثبت کارکنان

 (.4115 ،1هارتوگ دن و هوگ ید) کنند مشارکت

 با هوش کارکنان کنندمی بیان شدهانجام هایپژوهش در (4117) همکاران و 8کویان و (4115) همکاران و 4یوان

 عاطفی، اطالعات درک به قادر هاآن تر،مهم آن از و دارند بیشتری آگاهی دیگران و خود احساسات از باال هیجانی

 برخورد فیعاط محتوای با هیجانی مستقیماً باهوش کارکنان. هستند احساسات دقیق مدیریت و هاآن بین روابط شناخت

 با عاطفی روابط توانندمی راحتیبه هاآن توانایی، این با. کنند برطرف را خود سرپرستان نیازهای توانندمی و کنندمی

 و هستند تفکر لتسهی برای احساسات از استفاده به قادر احساسی نظر از باهوش کارکنان و کنند تقویت را خود سرپرستان

 سطح با ارکنانک مقابل، در. کنندمی تمرکز اقدامات بر بیشتر و جایگزین مثبت اطالعات با را منفی احساسات دارند تمایل

 هیجانی وشه از که کسانی بعالوه،. دهند تشخیص دقیق طوربه را سرپرستان احساسات توانندنمی هیجانی، هوش پایین

 تواندمی رفتارها این رسدمی نظر به. دارند تعارضی رفتارهای احتماالً و کنندمی عمل پرخاشگرتر هستند، برخوردار پایینی

 به پژوهش دوم فرضیه ،بنابراین. باشد پایین است ممکن هاآن روابط کیفیت و کند مختل را اخالقی رهبران با هاآن روابط

 :است شدهبیان زیر شرح

                                                                                                                                                                                     
1 Robbins 

2 Lee and Peccei 

3 DeHoogh and DenHartog 

4 Yuan 
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 معناداری دارد. تأثیرفرضیه دوم: رهبری اخالقی بر هوش هیجانی در مؤسسات حسابرسی 
 هشداردهیو  هوش هیجانی

و  شودیم تیخالق لیمختلف حل مسئله و تسه یهادگاهیحافظه، خلق د جادیدر افکار، ا حاتیمنجر به ترج هاجانیه

 یجانیحوزه هوش ه پردازانهیاز نظر یاری. بسکندیم جادیاز پردازش اطالعات را ا یمتفاوت یمختلف، الگوها یهاجانیه

و همکاران،  1یوسالو) رابطه مثبت وجود دارد زیآممخاطره یهاتیو قدرت مقابله با موقع یجانیهوش ه نیباورند، ب نیبر ا

4111.) 

 واسطهبه زمان رفتن هدر از و کند فکر بهتر سخت، شرایط تحت دهدیم اجازه فرد به هیجانی هوش یهامؤلفه

 دیگران اب بهتر هستند، باالیی هیجانی هوش دارای که افرادی. نماید جلوگیری ترس و اضطراب خشم، همچون احساساتی

 (.1114 همکاران، و یشائم) دارد باز مشکل آمیزموفقیت حل از را آنان پریشانی و اضطراب دهندنمی اجازه و آیندمی کنار

 وجود هب هشداردهی از ناشی اختالل کمترین دارند تمایل غیراخالقی اقدامات افشای هنگام باال هیجانی هوش دارای افراد

 یشتریب یآگاه گرانیافراد نسبت به احساسات خود و داین . کنندمی خودداری شدید جویانهتالفی رفتارهای از و آید

 ندتوانو می احساسات را دارند قیدق تیریها و مدآن نی، توجه به روابط بیدرک اطالعات عاطف ییها تواناآن و دارند

نوین  هاییهنظرو  هاپژوهشدر  (.4141 همکاران، و 4عیسی)نند. ک تقویت را خود سرپرستان با عاطفی ارتباطات راحتیبه

 آن بر جامعه و اقتصاد به بررسی و شناخت عواطف کارکنان تأکید شده است تأثیرهشداردهی بویژه در حوزه مالی به دلیل 

 (.4141 ،1نیر)

اطالعات  نیو استفاده از ا گرانی( خود و دی)احساس نیشیپ یرفتارها قیباال در استدالل از طر یجانیبا هوش ه افراد

ات متمرکز بر احساس یاحساسات و رفتارها قیدرک دق یجانیدارند. هوش ه یشتریتفکر و عمل مهارت ب تیهدا یبرا

 ،نینابراو ب کندیم لیگذشته احساسات را تسه ای شهیانه از رالگودرک ه یجانی. هوش هکندیم ریپذرا امکان گرانید

باال قادر به کنترل احساسات خود خواهند بود و  یجانیهوش ه یافراد دارا. دهدیرا کاهش م گرانیراجع به د یافکار منف

 یرفتارها ییاباال در رمزگش یجانیکه افراد با هوش ه رسدی. به نظر مدهندیواکنش نشان م گرانید یکمتر به رفتارها

 صیها در تشخه آنب ییتوانا نیدارند. ا نییپا یجانینسبت به افراد با هوش ه یشتری( مهارت بیراخالقیغ ای ی)اخالق گرانید

 یا رفتارهاب ادیزاحتمالبه یجانیهوش ه یافراد با سطح باال ژه،ی. به طور وکندیکمک م گریاشخاص د یاخالق یرفتارها

 یجانیش ه. ازآنجاکه افراد با هودهندینسبت م گرانید یرا به رفتارها یکمتر یمنف یهازهیانگ و کنندیم یالگوه گرانید

را با در نظر  رانگید یراخالقیغ یاستنباط کنند، ممکن است رفتارها یرا به درست گرانیاحساسات د توانندیباال بهتر م

 رایز کنندیم یوشپچشم یرفتار نیباال از چن یجانیه هوشکه افراد با  ستیبدان معنا ن نی. ارندیبگ دهیناد طیگرفتن شرا

 را نسبت دهند یراخالقیغ یرفتارها گرانیها کمتر به د. فقط ممکن است که آنرندیگیدر نظر م زیرا ن انیاحساسات قربان

 (.4111 و همکاران، 4مسمرمگنوس)
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 با افراد که هنگامی شودمی بیان نظریه این در که شد مطرح 1فورگز توسط عاطفی القای یالگو نظریه 1118 سال در

. کنندمی ادهاستف هیجانی هوش از ایگسترده طوربه شوند،می روبرو دارد نیاز اساسی تفکر به که دشواری تکلیف یک

 ازهس این گردید باعث گیری،تصمیم و قضاوت اجتماعی، فردی، زندگی گوناگون هایجنبه در هیجانی هوش نقش

 و 4اسماعیل همچنین(. 1116 همکاران، و مشایخی) شود مطرح تحقیق برای محققان عالقه مورد موضوع یک عنوانبه

 رمؤث کارکنان اخالقی قضاوت و احساسات مدیریت بر هیجانی هوش کنندمی بیان خود پژوهش در (4118) همکاران

 تراتژیک،اس گیریتصمیم زمینه در را هاآن عملکرد زیرا باشند، داشته قوی هیجانی هوش هایمهارت باید حسابرسان. است

فرضیه سوم پژوهش به شرح  ،بنابراین(. 4115 همکاران، و 1یانگ) دهدمی ارتقا کارگروهی و رهبری مشتری، با روابط

 زیر است:

 معناداری دارد. تأثیرفرضیه سوم: هوش هیجانی بر قصد هشداردهی در مؤسسات حسابرسی 

 ،(4111) همکاران و 6چنگ، (4141) همکاران و 8عیسی ،(4141) 4جنگ قاتیتحق جمله از ینظر یمبانبا توجه به 

 .است 1مفهومی پژوهش به شرح شکل  یالگو (4111) 5بهال و دادهیچ ،(4116) و همکاران 7ژانگ

 مفهومی پژوهش یالگو. 9 شکل
 پیشینه پژوهش

 و نقش هشداردهی عضو بر-رهبر تبادل و اخالقی رهبری تأثیر در تحقیق خود به بررسی (4111) بهال و دادهیچ

 گزارش رایب سازوکاری عنوانبه هشداردهی اهمیت و هاشرکت تقلب در گسترش به توجه کننده شدت اخالقی، باتعدیل

 تأثیر بر هشداردهی عضو-تبادل رهبر و اخالقی رهبری کهاین عالوه بر که دهدمی نشان نتایج. پرداختند تقلب مورد در
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 هوش هیجانی
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 هدایت اخالقی

 وضوح نقش

 صداقت

 رهبری اخالقی

 خودانگیزشی

  
 همدلی
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هوش هیجانی یهامؤلفه  

رهبری اخالقی یهامؤلفه  
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در پژوهشی به بررسی  (4116) و همکاران 1ژانگ .شوندمی تقویت اخالقی نقش میانجی شدت با روابط این ،هستندگذار 

 کارمندان از نفر 418 انیم درشدت اخالقی جمعی و هویت شخصی  کنندهیلتعدرهبری اخالقی با هشداردهی با نقش 

 کنند ومی قیتشوبه هشداردهی کارمندان را  یاخالق انرهبرنشان داد که  هاآنی پرداختند. نتایج پژوهش بانکدار صنعت

 زهیانگ اندتواین موضوع میکنند، که  تیتقو را کارکنان هویت شخصی و یجمع یاخالق شدت توانندمی یرهبران اخالق

 دهد. شیافزاهشداردهی  یرا برا افراد

مله از ج غیرمنطقی عوامل اثر شوارتز اخالقی گیریتصمیم جامع یالگو از گیریبهره با (1411) همکاران و 4التان

 اساس رب. دادند قرار بررسی مورد خود همکاران تخلفات به نسبت اندونزی کشور حسابرسان تصمیم بر را احساسات

 همچون یعوامل اثر بر ارتباط این و داشته اخالقی قضاوت و اخالقی ادراک به بستگی هشداردهی، قصد آنان، هاییافته

 شناسایی و بررسی به (4115) همکاران و 1یانگ .شودمی تعدیل و گرفته قرار تأثیر تحت اخالقی مسئله شدت و احساسات

 روی بر هانآ. پرداختند حسابرسی زمینه در فشارها و هیجان با برخورد در کلیدی عامل یک عنوانبه هیجانی هوش تأثیر

. اندشده متمرکز متحده ایاالت در حسابرس قضاوت و شغلی فشارهای بین رابطه بر هیجانی هوش اثرگذاری چگونگی

 کاهش اکارآمدن رفتار به را حسابرسان تمایل مؤثر طوربه تواندمی هیجانی هوش کنندهتعدیل تأثیر داد نشان هاآن نتایج

 که است میمه مکانیسم هیجانی هوش دهدیم نشان کلی تحلیل این، بر عالوه. بخشد بهبود را حسابرسی کیفیت و داده

 .نمایدمی تعدیل حسابرسان قضاوت بر را فشار مختلف انواع تأثیر

سازمانی درک شده  هاییاستسکننده نقش رهبری اخالقی و هشداردهی را با نقش تعدیل (4111) و همکاران 4چنگ

که هشداردهی رفتاری  دهدیم نشان قیتحق نیا جینتاو شجاعت اخالقی در پژوهشی در چین مورد بررسی قرار دادند. 

زایش کند. همچنین جهت افاست که به بهبود مدیریت سازمان و جلوگیری از آسیب رساندن به توسعه پایدار کمک می

استانداردهای اخالقی را در پیدا کردن، استخدام و ارتقای رهبران  هاسازمانکه  پیشنهاد نمودند هاسازمانهشداردهی در 

 گریمیانجی یا هشداردهی با اخالقی رهبری ارتباط خود پژوهش در (4141) همکاران و 8عیسی اخالقی ایجاد نمایند.

 به هندد ترجیح است ممکن هستند شاهد را سازمان در رفتار سو که کارکنانی. دادند قرار بررسی مورد را هیجانی هوش

 دارای مدیران موارد، این در. بمانند ساکت تخلف افشای برای هشداردهی، رفتار با مرتبط ابهام و پرخطر عناصر دلیل

 نانکارک هشداردهی قصد بر مهمی نقش هیجانی هوش و هشداردهی بر کارکنان تشویق با اخالقی رهبری هایویژگی

 عامل دو. ندک رسیدگی مسئله این به شده، مشاهده خالف هرگونه افشای برای کارمندان تشویق با بالفاصله باید دارد

 که ستنده هیجانی هوش و اخالقی رهبران عامل دو این. است شده مطرح افشاگری قصد اصلی کنندهتعیین عوامل عنوانبه

 .باشند داشته کارکنان افشاگری قصد بر گذاریتأثیر در مهمی نقش

 نشان تحقیق این نتایج. دادند قرار بررسی مورد را هشداردهی بر هیجانی هوش نقش پژوهشی در (4141) 6جنگ

 توسط حسابداری هاخطاکاری هشداردهی امکان باشد باال هیجانی هوش اگر کنندهمشارکت 415 میان در که دهدمی
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 یهاآموزش خود پیشنهاد کردند که هاییافتهبر اساس  هاآن .یابدمی افزایش سازمان در حسابداری واحد کارکنان

و در  صورت پذیرد هاشرکتتوسط  تمایل کارکنان به هشداردهیافزایش هوش هیجانی و اخالقی جهت  یهامهارت

 .هوش هیجانی مورد توجه قرار گیرد هایییتوانازمان استخدام و ارتقاء کارکنان 

با عملکرد حسابرسان مستقل را مورد آزمون قرار دادند.  هیجانی و تحلیلیهوش  نیرابطه ب (1118) یو مالسلطان هایحاج

نمونه پژوهش  عنوانبهاز حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی نفر  411و تعداد  نامهپرسشاطالعات  آوریجمعابزار 

 عملکرد با تحلیلی هوش و عاطفی هوش بین مثبت دارمعنا رابطه که است آن از حاکی آمدهدستبه جینتا .کردندانتخاب 

 داشت واهندخ بیشتری آرامش باشند، برخوردار باالتری عاطفی هوش از حسابرسان هرچه ،بنابراین. دارد حسابرسان وجود

طلبی بر ویژگی رفتاری فرصت تأثیربه بررسی  (1118) بیگی و همکاران .یافت خواهد بهبود حسابرسان و عملکرد

ی منفی و معناداری بر هشدارده تأثیرطلبی هشداردهی حسابرسان پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که فرصت

فردی  های سازمانی و مسئولیتواسطه برداشتی که حسابرسان از عواقب خطاکاریبه تأثیرحسابرسان دارد. همچنین این 

 یابد.می ها شدتهای مترتب با افشای این خطاکاریها دارند و نیز برداشت آنان از هزینهخود در زمینه افشای این خطاکاری

در میان حسابرسان شاغل و قضاوت حسابرس  یجانیهوش ه هایمؤلفهرابطه  یبه بررس (1116) یو اسکندر یخیمشا

با پنج  (1116)هوش هیجانیپرسشنامه ابعاد ها در این پژوهش از آنپرداختند. در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی 

 جی. نتااستفاده کردندحسابرس  11تعداد نمونه انگیزشی با  ی و خودالگوبعد خودآگاهی، خودتنظیمی مهارت اجتماعی، ه

 ایمانی ارافش و دیامر دهند.میانجام  تریمناسبباالتر، قضاوت  یجانیه باهوشاست که حسابرسان  نیاز ا یپژوهش حاک

 حسابرس 145 شامل هاآن نمونه. پرداختند حسابرس عملکرد و معنوی هوش هیجانی، هوش بین رابطه بررسی به (1116)

 عنویم هوش بین که دریافتند آنان. است نامهپرسش اطالعات آوریجمع ابزار و جامعه عضو حسابرسی مؤسسه در شاغل

 سابرسانح عملکرد و هیجانی هوش بین داد نشان پژوهش نتایج همچنین،. ندارد وجود دارمعنا ایرابطه حسابرسی عملکرد و

 ابرسانحس عملکرد و معنوی هوش بین رابطه هیجانی هوش که است این از حاکی پژوهش دیگر نتیجه. دارد وجود رابطه

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را

 یالگوبه بررسی رابطه میان جو اخالقی و هشداردهی در مورد تقلب از طریق  (1116محمدی)مهد و گلبنی

ها نشان داد جو پرداختند. نتایج پژوهش آن حسابرسان از نفر 111گزارشگری اختیاری در حرفه حسابرسی ایران میان 

بر برداشت حسابرسان از مسئولیت فردی در قبال هشداردهی و برداشت حسابرسان از عواقب عمل  تأثیراخالقی از طریق 

هوش هیجانی بر عملکرد حسابرسان را با  تأثیر (1117) صالحی و همکاران گذارد.می تأثیربرانگیز، بر هشداردهی سؤال

نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد پژوهش قرار دادند. در این  14نقش واسط سرمایه فکری در میان 

اده ها استفافزار لیزرل جهت تحلیل دادهروابط ساختاری در نرم یالگوها و از آوری دادهپژوهش از پرسشنامه جهت جمع

متغیر  وجود دارد و نقش میانجی یدارمعناشده است. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان رابطه مثبت و 

 قرار گرفت. تأییدسرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان مورد 

ای، رهبری اخالقی های اخالق حرفهدر تحقیق خود تحت عنوان تحلیل روابط مؤلفه (1115) درخشانمهر و همکاران

 در شاغل حسابرسان از نفر 411 انیم در را مذکور یرهایمتغ روابطو مسئولیت اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل، 
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سازی معادالت ساختاری استفاده کردند و نتایج حاصل از الگوها از ی بررسی نمودند. برای تحلیل دادهحسابرس مؤسسات

و  ای، رهبری اخالقیهای اخالق حرفهبینی عملکرد حسابرسان از طریق مؤلفهدهنده توان پیشها، نشانآزمون فرضیه

 از مستقل، ای و عملکرد حسابرسانحرفه اخالق بین رابطه دهدمی نشان نتایج و همچنین استهای اجتماعی مسئولیت

 شود.گری میمیانجی اجتماعی، هایمسئولیت و اخالقی رهبری طریق

قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری با استفاده از کاربرد نظریه رفتار  (1115) پور و همکارانکاشانی

ی بررسی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان حسابرس مؤسسات در شاغل حسابرس 174 انیم درشده را ریزیبرنامه

شده شامل نگرش نسبت به هشداردهی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک ریزیدهد که متغیرهای نظریه رفتار برنامهمی

 عنوان تحت یپژوهش در (1111) همکاران و کارکین مستقیم و معناداری دارند. تأثیرشده بر روش قصد هشداردهی 

 یرهایتغم تأثیر ،شناختیروان تیامن هینظر آزمون: یحسابرس حرفه در تقلب یهشدارده و شناختیروان یتوانمندساز

 ژوهشپ جینتا. دادند قرار یبررس مورد یحسابرس حرفه در شاغل حسابرسان از نفر 411 انیم در را یهشدارده بر یروانشناس

 بر ینادارمع و مثبت تأثیر یشغل زشیانگ و خودکنترلی ،شناختیروان یتوانمندساز یرهایمتغ که دهدیم نشان هاآن

 .دارد حسابرسان توسط تقلب یهشدارده

ر سازمانی د خطاکاریرا در گزارش و افشای  سازمانیفرهنگ تأثیرتحقیق در پژوهشی  (1111) دریایی و همکاران

ه ک استحسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی  هاآنآماری پژوهش  . جامعهدادندمطالعه قرار  حرفه حسابرسی مورد

مؤسسات  ب درمناس سازمانیفرهنگنمونه نهایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج این تحقیق استقرار  عنوانبه هاآننفر از  114

 .حسابرسی باشد سازمانی در حرفه هاییخطاکارمؤثری برای گزارش  مکانیسم تواندیمحسابرسی 

 روش پژوهش

چرا که هدف آن توسعه دانش و آگاهی  رودیمی کاربردی به شمار هاپژوهشاین پژوهش با توجه به ماهیت، از نوع 

رهبری، هویت و رفتار اخالقی در حرفه حسابرسی است و به لحاظ شیوه اجرا، از نوع تحقیقات پیمایشی بوده  نهیزم در

 شدهانجام پرسشنامه از استفاده با تحقیق یهاداده یآورجمع ی واکتابخانهمطالعات  اساس بر پژوهش نظری است. مبانی

ویابی ی و روش الگتأییده که با استفاده از تحلیل عاملی های همبستگی بوداست. همچنین این پژوهش از نوع پژوهش

ی گیرپردازد که شامل آزمون الگوی اندازهگیرد. این روش در دو مرحله به آزمون الگو میمعادالت ساختاری انجام می

ها اری فرضیهساختپردازد و الگوی گیری میگیری به بررسی اعتبار و روایی ابزارهای اندازه. الگوی اندازهاستو ساختاری 

انجی متغیر می تأثیردهد. برای آزمون متغیر میانجی از آزمون سوبل و همچنین جهت تعیین شدت را مورد آزمون قرار می

 استفاده شده است. VAF تأثیراز آزمون شدت 

 پژوهش یریگاندازهابزار 

سه موقعیت فرضی  نامهپرسشاستفاده شده است. این  (4111) 1کورتیستیلور و  پرسشنامهبرای سنجش هشداردهی از 

ی هشدارده دهد که نسبت بهیمرا در وضعیتی قرار  شوندهپرسشکشد و در هر سناریو یمدر زمینه حسابرسی را به تصویر 

ین انگیزه ترکمبرای  1که امتیاز  است ایینهگزبر اساس طیف لیکرت پنج  هاپاسخگیری نماید. یمتصمیز برانگسؤالعملی 
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 و یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا لهیوسبه پرسشنامهیی ایپا. استی هشداردهبرای باالترین انگیزه  8هشداردهی و امتیاز 

 الرکر و فورنل سیماتر و( AVE) شده استخراج انسیوار نیانگیمبا استفاده از  بیهمگرا و واگرا به ترت ییآن با روا ییروا

 همکاران و یگیب قاتیتحق جمله از یحسابرس نهیزم در رانیا در شده انجام قاتیتحق در پرسشنامه نیا استفاده نیهمچنو 

دریایی و و  (1111) همکاران و کارکین، (1115) همکاران و پوریکاشان، (1116) یمحمد گل و مهدبنی، (1118)

 .است گرفته قرار تأیید و یبررس مورد نظرانصاحب و اخذ نظر (1111) همکاران

مردمی، انصاف، تسهیم قدرت، هدایت اخالقی،  نگرانی  یریگجهتیری رهبری اخالقی و ابعاد آن )گاندازهبرای 

 لهیوسبه پرسشنامهیی ایپاکه  مؤلفه 7و  سؤال 15با  (4111) 1کالشون نامهپرسشبرای ثبات،  وضوح نقش، صداقت( از 

 شده استخراج انسیوار نیانگیمبا استفاده از  بیهمگرا و واگرا به ترت ییآن با روا ییروا و یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا

(AVE )رمی کهمچنین استفاده این پرسشنامه در تحقیقات انجام شده در ایران از جمله تحقیق  والرکر  و فورنل سیماتر و

 .است گرفته قرار تأییدبررسی و  مورد نظرانصاحبو اخذ نظر  (1118) و همکاران

ی و الگو)خودآگاهی، خودتنظیمی، مهارت اجتماعی، ه ی آنهامؤلفهیری هوش هیجانی و گاندازههمچنین برای 

 نامهپرسش ییایپا و است ایینهگز پنج لیکرت طیف اساس برها پاسخ وسؤال  11 با یزشی( از پرسشنامه شرینگخودانگ

 واریانس میانگین زا استفاده با ترتیب به واگرا و همگرا روایی با آن ی و رواییبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا لهیوسبه

 جمله از ایران در شده انجام تحقیقات در پرسشنامه این استفاده و همچنین الرکر و فورنل ماتریس و( AVE) شده استخراج

 .است گرفته قرار تأیید و بررسی موردنظران صاحب نظر اخذ و (1116) اسکندری و مشایخی حسابرسی زمینه در تحقیق

 جامعه و نمونه پژوهش

 یابیالگو است. در 1111حسابرسی و سازمان حسابرسی در سال  مؤسساتجامعه آماری این تحقیق حسابرسان شاغل در 

یری شده، تعیین شود و یا محقق باید روی گاندازهمشاهده به ازای هر متغیر  18تا  8تواند یممعادالت ساختاری حجم نمونه 

( تسؤاال) هایهگوبا توجه به اینکه تعداد  ،(. بنابراین1118 هومن،یزی کند)ربرنامهمورد پرسشنامه  411 کمدستگردآوری 

. در جامعه نامحدود نیز با استفاده استنمونه نیاز  168مورد بوده، حداقل به  71پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر 

ه و شد استفاده دسترس در افراد یریگنمونه روش آمد. در این پژوهش از به دستنفر  158از فرمول کوکران تعداد نمونه 

پرسشنامه کاغذی میان حسابرسان  811جهت افزایش اعتبار تحقیق و با توجه به اندک بودن نرخ بازگشت پرسشنامه تعداد 

 سراسرسان در بر حسابر یاجتماع یهاشبکه یافزارهانرمو  یمیلا یقاز طر الکترونیکی پرسشنامه دید و همچنینتوزیع گر

مورد آن به دلیل ناقص بودن اطالعات حذف و  4پرسشنامه عودت گردید که  448گردید که در نهایت  ارسال کشور

 مورد پرسشنامه مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. 441تعداد 

 پژوهش هاییافته
 جمعیت شناختی و آمار توصیفی

 فیداـتص رتوـص هـب هـک هـنمون 441داد، از  ناـنش نامهـپرسش هـب نخگویاـپاس شناختی جمعیت هاییژگیو سیربر

 ارانابدـحس جامعـه وـعض مؤسسات ناـحسابرساز  نپاسخگویااز  % 51 همچنین. اندبودهزن  %45 و دمر %74 ،اندداده خـپاس

                                                                                                                                                                                     
1 Kalshoven 
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 %41 ،شدار شناسیرکا %81 ،یرـکتد کردـم یدارا دهندگانپاسخاز  %7. تندـهس یـحسابرس نمازسا %41و  انیرا میـسر

 ل،سا 41 تا 11 نیـسرده  یدارا %41 ل،سا11 کمتر از سنیرده  یدارا نحسابرسااز  % 44. ستااز آن  تریینپاو  شناسیرکا

درصد دارای  %41سال تجربه، 8کمتر از  دهندگانپاسخاز  %44 ینـهمچن. تـسا لسا 81باالی  سنیرده  یدارا 16%

 داشتند. یکارسابقه 48درصد بیشتر از  %11سال و  48تا  18 یکارسابقهدرصد دارای  %5سال،  18تا  8 یکارسابقه
 پژوهش یرهایمتغ یفی. آمار توص1جدول 

 انحراف معیار واریانس میانه تعداد رینام متغ 

 14/1 58/1 11/1 441 یقصد هشدارده 

 61/1 41/1 44/1 441 یاخالق یرهبر 

فه
مؤل

ها
 ی

قی
خال

ی ا
هبر

ر
 

 71/1 81/1 41/1 441 یمردم یریگجهت

 71/1 41/1 81/1 441 انصاف

 68/1 41/1 11/1 441 قدرت میتسه

 76/1 81/1 11/1 441 ثابت یبرا ینگران

 51/1 65/1 87/1 441 یاخالق تیهدا

 11/1 56/1 61/1 441 وضوح نقش

 15/1 16/1 81/1 441 صداقت

 81/1 14/1 41/1 441 یجانیهوش ه 

فه
مؤل

ها
 ی

نی
جا

 هی
ش

هو
 

 54/1 71/1 11/1 441 یخودآگاه

 51/1 61/1 45/1 441 یمیخودتنظ

 54/1 71/1 61/1 441 یمهارت اجتماع

 51/1 66/1 81/1 441 یالگوه

 71/1 41/1 44/1 441 یزشیخود انگ

هارت اجتماعی م مؤلفهوضوح نقش رهبری اخالقی و  مؤلفهمربوط به  میانهبیانگر این است که بیشترین  1نتایج جدول 

با دیگران  کردن ارتباط مناسب برقرار و  هایتمسئولتعیین مناسب اهداف، انتظارات و  دهدیمهوش هیجانی است که نشان 

 1 سایر متغیرها نیز بیش از عدد میانهمورد توجه است.  میان حسابرسانو شرکت در کار گروهی و مذاکره با دیگران در 

 راف معیارو انح واریانس یهاشاخص .استاست که بیانگر اهمیت متغیرهای در حرفه حسابرسی و توجه حسابرسان به آن 

 حداقل و حداکثر رصداقت رهبری اخالقی بیشترین میزان است که بیانگ مؤلفهبرای متغیر هوش هیجانی کمترین و برای 

 ر آن است کهنتایج بیانگاین  همچنین. استدر متغیرهای مورد بررسی پژوهش  نسبت به میانگین هادادهمیزان پراکندگی 

در  نظراختالفدر پژوهش نزدیک به هم بوده و بیشترین  کنندهمشارکتحسابرسان  هاییدگاهددر مورد هوش هیجانی 

 صداقت رهبری اخالقی است. مؤلفهخصوص 
 پژوهش پایایی و رواییبررسی 

وسیله آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت آزمون گیری بهاندازه یالگوپایایی 

شود. استفاده می ی(تأیید)تحلیل عاملی  و ضرایب بارهای عاملی روایی واگر، گیری روایی همگرای اندازهالگوروایی 

 نشان 1و  4 جدول در که طورهمان .است قبول قابل ییایپا نشانگر 7/1 از باالتر یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا مقدار

 نیبد و است 7/1 از شتریب پژوهش یرهایمتغ یبرا آمده دست به یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا مقدار است، شده داده
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 یالگوی برای بررسی سنجش اعتبار درون .نمود حاصل نانیاطم یادیز حد تا زین پژوهش یرهایمتغ ییایپا از توانیم بیترت

در  8/1. برای این شاخص میزان است( AVE) 4با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده 1گیری، روایی همگرااندازه

به باال را هم معیار کافی دانستند. مقدار میانگین واریانس  4/1مقدار  گرانپژوهشبرخی  حالگرفته شده است ولی باایننظر 

برای هر یک از متغیرهای پژوهش محاسبه شده که مقدار آن برای همه متغیرها بیشتر از  1و  4استخراج شده در جدول 

 .استبوده و بیانگر روایی همگرا متغیرها  4/1

طریق محاسبه مقدار همبستگی سؤاالت یک متغیر با آن سازه محاسبه  از (1ضریب بارهای عاملیی )تأییدتحلیل عاملی 

باشد، مؤید این مطلب است که واریانس متغیر و سؤاالت آن از  4/1که این مقدار برابر یا بیشتر از شوند. درصورتیمی

سازه  گیری آنصورت این گویه از دقت الزم برای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده است. در اینواریانس خطای اندازه

 .است 4/1مقادیر بار عاملی برای کلیه متغیرها بیشتر از  1و  4یا متغیر مکنون برخوردار است. در جدول 
 رهبری اخالقی پایایی و روایی بررسی ی،تأیید عاملی تحلیل نتایج .2 جدول

 سؤال مؤلفه رینام متغ
 ضریب استاندارد

 عاملی()بار 

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

قی
خال

ی ا
هبر

ر
 

یری گجهت

 مردمی

ELPO1 71/1 

51/1 51/1 84/1 

16/1 14/1 64/1 

ELPO2 65/1 

ELPO3 77/1 

ELPO4 77/1 

ELPO5 71/1 

ELPO6 71/1 

ELPO7 75/1 

 انصاف

ELF1 77/1 

76/1 56/1 81/1 

ELF2 54/1 

ELF3 51/1 

ELF4 84/1 

ELF5 71/1 

ELF6 81/1 

 تسهیم قدرت

ELPS1 71/1 

71/1 54/1 44/1 

ELPS2 47/1 

ELPS3 64/1 

ELPS4 65/1 

ELPS5 64/1 

ELPS6 71/1 

 نگرانی برای ثابت
ELCS1 51/1 

51/1 51/1 87/1 ELCS2 71/1 

ELCS3 71/1 

 هدایت اخالقی

ELEG1 65/1 

11/1 11/1 81/1 
ELEG2 74/1 

ELEG3 56/1 

ELEG4 56/1 

                                                                                                                                                                                     
1 Convergent Validity 
2 Average Variance Extracted 

3 Factor Loadings 
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 سؤال مؤلفه رینام متغ
 ضریب استاندارد

 عاملی()بار 

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

ELEG5 51/1 

ELEG6 71/1 

ELEG7 76/1 

 وضوح نقش

ELRC1 81/1 

14/1 57/1 81/1 
ELRC2 61/1 

ELRC3 11/1 

ELRC4 54/1 

ELRC5 51/1 

 صداقت

ELI1 56/1 

14/1 51/1 86/1 
ELI2 88/1 

ELI3 61/1 

ELI4 56/1 

 (t>16/1)( و p<18/1درصد معنادار هستند:) 18توجه: تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 
 

 هوش هیجانی و قصد هشداردهی پایایی و روایی بررسی ی،تأیید عاملی تحلیل . نتایج9 جدول

نام 

 ریمتغ
 سؤال مؤلفه

 ضریب استاندارد

 )بار عاملی(

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

نی
جا

 هی
ش

هو
 

 یخودآگاه

EISA1 68/1 

76/1 57/1 81/1 

11/1 54/1 81/1 

EISA2 74/1 

EISA3 56/1 

EISA4 74/1 

EISA5 64/1 

EISA6 76/1 

 یمیخود تنظ

EISR1 71/1 

57/1 55/1 81/1 

EISR2 71/1 

EISR3 76/1 

EISR4 65/1 

EISR5 61/1 

EISR6 66/1 

EISR7 78/1 

 یمهارت اجتماع

EISS1 77/1 

51/1 51/1 47/1 
EISS2 68/1 

EISS3 71/1 

EISS4 74/1 

EISS5 81/1 

 یالگوه

EIE1 54/1 

51/1 51/1 81/1 

EIE2 51/1 

EIE3 51/1 

EIE4 74/1 

EIE5 77/1 

EIE6 61/1 
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نام 

 ریمتغ
 سؤال مؤلفه

 ضریب استاندارد

 )بار عاملی(

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

 خود انگیزشی

EIM1 61/1 

51/1 11/1 41/1 

EIM2 64/1 

EIM3 67/1 

EIM4 64/1 

EIM5 67/1 

EIM6 61/1 

EIM7 78/1 

EIM8 77/1 

EIM9 76/1 

 قصد هشداردهی
WB1 85/1    

76/1 77/1 84/1 WB2 58/1 - - - 

WB3 78/1    

 ( t>16/1)( و p<18/1هستند:)درصد معنادار  18توجه: تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 

از ماتریس فورنل و الرکر استفاده شده است. روایی واگرا وقتی در سطح  1در این پژوهش جهت بررسی روایی واگرا

قابل قبولی است که میزان میانگین واریانس اشتراکی برای هر سازه در قطر اصلی بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه 

هار داشت که در تحقیق حاضر، اظ توانیم جهتینازاارائه شده است.  4باشد. نتایج در جدول  الگوهای دیگر در و سازه

ر روایی دیگعبارتدیگر، به یهاسازهخود دارند تا با  یهاشاخص، تعامل بیشتری با الگو)متغیرهای مکنون( در  هاسازه

 .استدر حد مناسب  الگوواگرای 
 ماتریس سنجش روایی واگر به روش فورنل و الرکر. 4جدول 

هیجانیهوش  رهبری اخالقی هشداردهی متغیرها  

 - - 74/1 هشداردهی

 - 51/1 61/1 رهبری اخالقی

 71/1 61/1 64/1 هوش هیجانی

 پژوهش هاییهفرضآزمون 

 ( ارائه شده است.4( و شکل )8پژوهش در جدول ) هاییهفرضخالصه نتایج آزمون 
 هانتایج آزمون فرضیه .3جدول 

 نتیجه اطمینانسطح  tآماره  ضرایب مسیر هایهفرض

صد بر ق یاخالق یرهبر فرضیه اول بررسی رابطهآزمون 

 حسابرسان یهشدارده
 شد تأیید 18/1 44/1 44/1

 بر یاخالق یرهبربررسی رابطه  آزمون فرضیه دوم

 حسابرسان یجانیههوش
 شد تأیید 18/1 11/1 61/1

صد بر ق هوش هیجانیررسی رابطه ب آزمون فرضیه سوم

 حسابرسان یهشدارده
 شد تأیید 18/1 18/5 61/1

                                                                                                                                                                                     
1 Discriminant Validity 
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شود و در می تأییدمربوطه  درصد فرضیه 18باشد، در سطح اطمینان  16/1شده بیشتر از  گزارش t آمارهدر صورتی که 

 دهد.غیر این صورت، شرایط را نشان می

 
 در حالت ضریب بارهای عاملی هاهیآزمون فرض جیخالصه نتا .2 شکل

 
 tدر حالت معناداری آماره  هاهیآزمون فرض جیخالصه نتا .3 شکل

رهبری اخالقی بر قصد معنادار  تأثیر فرضیه اول برای t، آماره 1و  4و شکل  8 جدولمندرج در  اطالعات با توجه به

( 11/1مقدار ) رهبری اخالقی بر هوش هیجانی معنادار تأثیربرای فرضیه دوم  tآماره  ،(44/1) مقدار هشداردهی حسابرسان

برای هر سه است که  (18/5) مقدار هوش هیجانی بر قصد هشداردهی حسابرسان معنادار تأثیرفرضیه سوم برای  tو آماره 

رابطه متغیرهای رهبری اخالقی و هوش هیجانی با قصد هشداردهی  ،بنابراین .است 16/1از بیشتر  tآماره فرضیه پژوهش 

ر این ارتباط مناسب د گیرییانجیم نمایدیمرابطه مذکور را تقویت  هوش هیجانیبا توجه به اینکه معنادار و مثبت بوده و 

 .گیردیمقرار  تأییدهر سه فرضیه پژوهش مورد  بر این اساس و است
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شود گونه که مشاهده می، ارائه گردیده است. همان6معادالت ساختاری در جدول  یالگوهای برازش مقادیر شاخص

 نمایند.می تأییدپژوهش را  یالگوهای برازش تمامی شاخص
 پژوهش الگوبرازش  یهاشاخص. 3جدول 

 تیوضع مقدار مطلوب شدهمقدار محاسبه عنوان شاخص

CHI Square/DF 11/4 1CHI Square/DF≤ تأیید 

RMSEA 146/1 15/1RMSEA≤ تأیید 

CFI 16/1 11/1CFI≥ تأیید 

IFI 16/1 11/1IFI≥ تأیید 

GFI 17/1 11/1GFI≥ تأیید 

AGFI 14/1 11/1AGFI≥ تأیید 

NFI 11/1 11/1NFI≥ تأیید 

NNFI 18/1 11/1NNFI≥ تأیید 

SRMR 144/1 18/1SRMR≤ تأیید 

 جهت هامونآزسوبل از پرکاربردترین  آزمون. است شده استفاده سوبل آزمون از میانجی متغیرهای آثار بررسی برای

 غیرمستقیم اثر دتش تعیین یهمچنین برا. است وابسته و مستقل متغیر میان رابطه در( واسطه) میانجی متغیر معناداری بررسی

 ارمقد این چه هر و کندمی اختیار را یک و صفر بین یمقدار که شده است استفاده VAF نام به ایآماره از میانجی متغیر

ی هوش هیجانی در متغیر میانج تأثیرنتایج حاصل از  .دارد میانجی متغیر تأثیر بودن ترقوی از نشان باشد، تریکنزد یک به

 :است 7رابطه غیرمستقیم رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی به شرح جدول 
 . نتایج حاصل از آثار متغیرهای میانجی7جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری tآماره  (VAF) تأثیر شدت ماثر غیرمستقی مسیر ردیف

1 
رابطه رهبری نقش میانجی هوش هیجانی بر 

 اخالقی و قصد هشداردهی
 شد تأیید 11/1 44/6 64/1 16/1

 یمعنادار سطح اینکه به توجه با. دارد هیجانی هوش طریق از هشداردهی قصد بر( 16/1) غیرمستقیم تأثیر اخالقی رهبری

( 16/1) مقدار از بیشتر که چرا بوده معنادار تأثیر این است( 44/6) با برابر t آماره و بوده( 18/1) از کمتر سوبل آزمون در

 این نتایج است، شده استفاده VAF آماره از میانجی متغیر غیرمستقیم اثر شدت تعیین برای سوبل، آزمون بر عالوه. است

 یانجیم متغیر توسط غیرمستقیم طریق از هشداردهی بر اخالقی رهبری کل اثر از درصد 64 تقریباً که است معنی بدان آماره

 .شودمی تبیین هیجانی هوش

 پژوهش یشنهادهایپگیری و نتیجه

حسابداری و حسابرسی  یهاپژوهشی جدید که در امؤلفه عنوانبهنقش رهبری اخالقی  یپژوهش حاضر بررس هدف

هوش  و همچنین گرددیمحسابرسان  ترمناسباخالقی  گیرییمتصمبه آن کمتر توجه شده و منجر به درک اخالقی و 

بر قصد هشداردهی حسابرسان مستقل  شودیمعواطف خود و دیگران  فهم و هیجانی که موجب مدیریت عواطف و درک

سه فرضیه تدوین شد، نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق در خصوص  رونیازا. استحسابرسی  مؤسساتشاغل در 

هشداردهی بیانگر این است که رهبری اخالقی دارای رابطه مثبت و معناداری با رهبری اخالقی  قصد بررهبری اخالقی  تأثیر
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 (4111) 1بهال و دادهیچ و (4116و همکاران ) 4ژانگ ،(4111) و همکاران 1چنگ. این نتیجه در انطباق با تحقیقات است

ی در مؤسسات حسابرسی با انجام رفتارهای اخالقی و توجه به اصول اخالقی در تعامالت کارکنان و اخالق . رهبراناست

صورت شفاف، توجه به منافع عمومی، مشارکت های اخالقی شامل داشتن نگاه خیرخواهانه، تعیین اهداف بهرعایت مؤلفه

 . رهبران اخالقیکنندیم، انصاف و صداقت هشداردهی کارکنان را تقویت و ترویج گیرییمتصمکارکنان در 

ظر در ن هاآن یرا برا ییهاپاداش یو حت کنندیم یو قدران تیحما هاآن، از دانندیم دیسازمان مف یرا برا هشداردهندگان

 .گیرندیم

فرضیه دوم و سوم در خصوص نقش میانجی هوش هیجانی در ارتباط رهبری اخالقی با هشداردهی در حرفه حسابرسی 

. نتایج این فرضیه بیانگر رابطه معنادار و مثبت رهبری اخالقی با هوش هیجانی و هوش هیجانی با قصد هشداردهی است

ی اخالقی با قصد هشداردهی حسابرسان بوده و این رابطه مناسبی برای رابطه رهبر گرییانجیمهوش هیجانی  ،. لذااست

 و همکاران 8التان ،(4111) همکاران و 4مسمرمگنوس تحقیق های پیشین باکند. نتایج این تحقیق با پژوهشرا تقویت می

 .استدر انطباق  (4141) همکاران و 7عیسی و (4141) 6جنگ؛ (4111)

 و هیجانی هایتیقابل به کارکنان توجه و تقویت مدیران، اخالقی توان بیان کرد رفتاریمبر اساس نتایج این پژوهش 

 هایزهیانگ به نسبت بینش کسب سبب عواطف فهم و درک. دارد همراه به را دیگران و خود عواطف از آگاهی کسب

 فراهم را هیگرو همکاری روح تقویت و نمایدیم ترآگاه دیگران هاییدگاهد ونظرها نقطه به نسبت را کارکنان شده، افراد

 برای عواطف زا استفاده ،هافرصت از استفاده و مسائل حل مطلوب، نتایج کسب سبب عواطف از استفاده توانایی. آوردیم

 باشد، بیشتر کارکنان با ارتباطات در اخالقی اصول به هاسازمان در مدیران پایبندی میزان چه هر. گرددیم افراد برانگیختن

 و مودهن درک را دیگران احساسات و عواطف توانندیم یخوب به خود ارتباطات از هوش هیجانی در استفاده با کارکنان

 شرایط در گیرییمتصم برای سازمان در مناسب بستر ایجاد باعث توانایی همین و دهند نشانالعمل عکس آن با متناسب

 .شودیم پیچیده و دشوار

ها را توانند آناند میاز سوی دیگر افراد دارای هوش هیجانی باال به دلیل اینکه از احساسات و هیجانات خود مطلع

روابط  ان، کنترل بیشتری رویکنترل و مدیریت نموده و کمتر دچار استرس شده و همچنین با تشخیص هیجانات دیگر

داشته باشند و بیشتر روی کارشان متمرکزشده و با هنجارها و قوانین سازمان سازگاری بیشتر و تمایل بیشتری به هشداردهی 

، حل تعارضات، اهتنشخود از قبیل، فرونشاندن  یهامهارتداشته باشند. افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند، با تکیه بر 

، در حین گرددمی هاآنگیری مناسب ی با دیگران، تشخیص و مدیریت احساسات منفی که منجر به عدم تصمیمالگوه

 هشداردهی در مؤسسات حسابرسیموجب بهبود  تواندیم یجانیهوش هرو  این نمایند. ازتر عمل میهشداردهی موفق

 .شود

                                                                                                                                                                                     
1 Cheng 

2 Zhang 

3 Bhal and Dadhich 

4 Mesmer Magnus 

5 Latan 

6 Geng 

7 Isa 
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 انتصاب و انتخاب در را ییباال بیضر ،یاخالق یارهایمعهوش هیجانی و  شودیم هیتوصنتایج این پژوهش  به توجه با

 و یقاخال منشور و اهدافداشته باشند. همچنین  یحسابرس مؤسسات در تجربه و تخصص کنار در کارکنان و رانیمد

 یسانراطالع و شده یرسان بروز یاخالق یرهبرهوش هیجانی و  میمفاه به توجه با یاحرفه رفتاراصول و  یهانامهنییآ

ی و سازمان بورس رسم حسابداران جامعه همچون ،یحسابرس حرفه گذارانقانون به پژوهش نیا یهاافتهی اساس بر. گردد

هوش هیجانی  هایمؤلفه گرفتن نظر در با ییهادستورالعمل و هاهیرو شامل را ییهاسمیمکان شود،یم شنهادیپو اوراق بهادار 

 الزم تیحما هشداردهندگان از و ییاجرا و نیتدو یحسابرس مؤسسات در یخطاکار یهشدارده جهت یاخالق یرهبرو 

آموزشی موجب بهبود و تقویت هوش هیجانی کارکنان  یهادورهمؤسسات حسابرسی با برگزاری  دیگر طرفی از. گردد

 خود و مطلوب ارتباطات روحی، محتوای سالمت با هاییکارگاه تخصصی، آموزشی هایدوره کنار همچنین در شوند.

 دهند تشخیص را خود احساسات نوع بتوانند الزم هایمهارت کسب برگزار گردد تا با کارکنان برای سازمان در مدیریتی

خود بپردازند و  های عاطفیمهارت ظرفیت گسترش به کار در کیفی ارتقاء بر عالوه مسیر پیشرفت شغلی تا حسابرسان در

 .گردند مندبهرهها در حرفه حسابرسی از جمله هشداردهی از آن گیریدر مواجه با شرایط دشوار و پیچیده تصمیم

و این پژوهش نیز از این موضوع مستثنا نبوده و  استوجود موانع و محدودیت در مراحل اجرای هر پژوهشی متصور 

که  است پرسشنامه ابزار از استفاده اصلی پژوهش هایمحدودیت از . یکیهایی مواجه بوده استانجام آن با محدودیت

ها احساسات، عواطف و نگرش های ذهنی نظیرنگرفتن زمینه نظر توان درکه از آن جمله می است ذاتی محدودیت شامل

 بیان کرد. های شخصیتی حسابرسانها و ویژگیو برداشت

 تقدیر و تشکر

که وقت ارزشمند خود را جهت مشارکت در این پژوهش و تکمیل پرسشنامه پژوهش  بدینوسیله از تمامی اشخاصی

ه نظرات و راهنمایی خود موجب ارتقاء این مقاله شدند، صمیمانه ئاختصاص دادند و همچنین داوران محترم مجله که با ارا

 گردد.قدردانی می

 منابع

 الیم گزارشگری کیفیت و مالی هایصورت کنندگانتهیه هیجانی هوش یهامؤلفه رابطه بررسی(. 1117) غالمرضا هاشم؛ جمالی، پور، ولی حسن؛ احمدی،

 .41-81 ،(11)، تحول و توسعه مدیریت فصلنامه. تهران بهادار اوراق بورس در

سان بر نقش حسابر دیبا تأک یمال یتقلب در گزارشگر سکیو ر رعاملیمد یفتگی(. خودش1411فرشته ) ،پاک یاحمد ؛اسحاق ،بهشور ی؛موس ،بزرگ اصل

 .111-188 ،(4)14 ،یدانش حسابدارمجله . یحسابرس تهیو کم

گزارشگری اختیاری در حرفه حسابرسی  الگو(. بررسی رابطه میان جو اخالقی و هشداردهی در مورد تقلب از طریق 1116) گل محمدی، آرش ؛، بهمنمهدیبن

 .61–56(، 1)4، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاریایران. 

ی بر هشداردهی طلبفرصتویژگی رفتاری  تأثیر(، بررسی 1118یی، رمضانعلی )ایرؤ، سید محمدرضا؛ زادهسیرئ، بهمن؛ مهدیبنبیگی هرچگانی، ابراهیم؛ 

 .68-18(، 4)1، . دو فصلنامه حسابداری ارزش و رفتاریحسابرسان

 .11-81 ،(45)1 ،مدیریت حسابداری. حسابرسان عمکرد با تحلیلی هوش و عاطفی هوش رابطه بررسی(. 1118) جمال مالسلطانی، ؛زهره ،هایحاج

جله م. یحسابرس کنندههیتوج یهاهیشده: آزمون نظر لیتعد یگزارش حسابرس یاقتصاد یامدهای(. پ1411هاشم ) ،کومرامین ؛تایآز ،جهانشاد ؛وایش ،پورحسن
 .1-17 ،(1)14 ،یدانش حسابدار
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تقلب،با توجه به اثر  سکیر یابیحسابرس بر ارز یاحرفه دیترد یهادگاهیتأثیر د ی(. بررس1111زهرا ) ی،صفر ؛بهمن ،مهدیبن ؛نیحس دیس ی،نیحس

 .71-118 ،(4)11 ،یدانش حسابدارمجله . یاجتماع فیو تضع یمهارت ارتباط یکنندگمداخله

ی، رهبری اخالقی، احرفهی اخالق هالفهؤم(. تحلیل روابط 1115) قالوندی، حسندرخشانمهر، آرش؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ بحری ثالث، جمال؛ 

 .118-411(، 76)11، دانش حسابرسیهای اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل. یتمسئول

ی هاپژوهشرفه حسابرسی. فرهنگ سازمانی بر گزارش خطاکاری سازمانی در ح تأثیر(. 1111) ی، محمدحامدمحمدخاندریایی، مجید؛ نیکومرام، هاشم؛ 
 .47-81(، 46)14، حسابداری مالی و حسابرسی

مورد اعتماد و فرهنگ اخالق محور بر  ی(. ادراک حسابرسان از رهبر1111) ،صابریلیجل ؛یحیی ،حساس یگانه ؛قدرت اله ،طالب نیا ؛رمضانعلی یی،ایرؤ

 .1-41 ،(48)7 ،رانیا تیریفصلنامه انجمن علوم مد. یحسابرس تیفیکاهنده ک یرفتارها

 ،حولت و بهبود مدیریت مطالعات. کارکنان عاطفی هوش با آن رابطه و استعداد مدیریت استراتژی(. 1114) محبوبه سیدمحسن؛ عسکری، علی؛ عالمه، شائمی،

41(71)، 87-47. 

 و حسابداری انداز چشم. فکری سرمایه واسط نقش با حسابرس عملکرد بر هیجانی هوش(. تأثیر 1117) علی تامرادی، طاهر؛ قیصری، کرم؛ صالحی، اله
 .61-71 ،(4)1 ،مدیریت

 توسعه مدیریت. مدیران رهبری سبک بر هیجانی هوش و اجتماعی هوشتأثیر  بررسی(. 1114) فرانک شاد، صفری نجیبه؛ رستمی، عباسی سیدمحسن؛ عالمه،
 .61-71 ،(44)7 ،تحول و

(، بررسی قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری: کاربرد نظریه رفتار 1115) حسین؛ شعبانی، کیوان ، محمد؛ کرمی، غالمرضا؛ خنیفر،پوریکاشان

 .61-11(، 5)4، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری .ریزی شدهبرنامه

و ابعاد آن )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران(.  یاخالق یرهبر نییو تب ی(. بررس1118جواد ) ی،میپورکر ؛دمحمدیس ی،رکمالیم ؛محمدرضا ی،کرم

 .17-14 ،(4)7 ،تیریدر مد یعموم یگذاریمشخظ

 حسابرسی و مالی حسابداری یهاپژوهش. حسابرس عملکرد و معنوی هوش, هیجانی هوش بین رابطه(. 1116) السادات یگانه افشارایمانی، مهدی؛ مرادی،
 .41-64 ،(18)1 ،(حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشنامه)

 .61-51 ،(66)17 ،حسابرسی دانش. حسابرس قضاوت و هیجانی هوش یهامؤلفه رابطه بررسی(. 1116) قربان اسکندری، بیتا؛ مشایخی،

 .148-185 ،41،حسابداری پژوهش فصلنامه حسابرسان. یاحرفه قضاوت بر گرانتیجه ذهنیت ی واحرفه هویت(. تأثیر 1118) زهرا شمس، مهناز؛ مالنظری،

کار: نقش  طیدر مح یانحراف یبا رفتارها یاخالق یرابطة رهبر ی(. بررس1118سولماز ) ان،یمرجان؛ هزار ،یشمس ومرث؛یک ده،یمحمد؛ بشل گانه،یمنتخب 

 .117-181(، 1)14 ،یفرهنگ سازمان تیریمد ی. مجله علمیو جو اخالق یتعهد عاطف یانجیم

(. توانمندسازی روانشناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی:آزمون نظریه 1111) ، بهمن؛ باقرسلیمی، سعیدمهدیبن، بهزاد؛ آزادی، کیهان؛ کارکین

 .47-85(، 14)1، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتامنیت روانشناختی. 

 . چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.لیزرل فزارانرمیابی معادالت ساختاری با کاربرد  الگو .(1118) هومن، حیدرعلی
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