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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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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخالقی با قصد هشداردهی حسابرسان مستقل است.
روش :جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی و بخش دولتی در سال  9911است .در
معادالت ساختاری حداقل نمونه  022مورد پیشنهاد شده و بر اساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود تعداد نمونه  983مورد نیاز است .بر این
مبنا تعداد 322پرسشنامه به صورت کاغذی و الکترونیکی ارسال شد و تعداد  449نفر از آنها گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت .دادهها از
طریق پرسشنامه جمعآوریشده و با استفاده از معادالت ساختاری به کمک نرمافزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی حسابرسان به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری دارد و این رابطه با
واسطه هوش هیجانی نیز معنادار بوده و تقویت میشود .بنابراین ،هوش هیجانی میانجیگری مناسب برای رابطه رهبری اخالقی با قصد هشداردهی
حسابرسان است.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش رعایت اصول رهبری اخالقی و توجه به ارزشهای اخالقی در ارتباطات کارکنان در مؤسسات حسابرسی،
قصد هشداردهی حسابرسان را افزایش میدهد .از سوی دیگر میتوان بیان کرد رهبری اخالقی در مؤسسات حسابرسی ،تقویت و توجه کارکنان
به قابلیتهای هیجانی و افزایش هوش هیجانی آنها را به همراه دارد .همچنین بر اساس این نتایج حسابرسان دارای هوش هیجانی باال به دلیل
اطالع از احساسات و هیجانات خود و دیگران ،میتوانند عواطف خود را در شرایط پیچیده مشاهده تخلف توسط همکاران مدیریت نموده و
بنابراین ،تمایل بیشتری به هشداردهی دارند .پژوهش حاضر میتواند منجر به توجه بیشتر به موضوع هشداردهی ،رفتار اخالقی مدیران ،مدیریت
و درک عواطف کارکنان و کاهش تخلفات در حرفه حسابرسی در ایران شود.
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مقدمه

امروزه فساد یکی از موضوعات حل نشده برای سازمانها است .بر اساس شاخص درک فساد 1در سال  ،4141ایران در
رتبه  141از  151کشور جهان است .این آمار بیانگر ضرورت انجام اقداماتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب است .یکی
از عوامل کاهش فساد و رسیدن به وضعیت مطلوب ،اجرای سیستم هشداردهی 4است (نیککار و همکاران .)1111 ،در
سالیان اخیر رسواییهای مالی شرکتهای بزرگ در سراسر دنیا که ناشی از پدیده تقلب و خطاکاری در گزارشگری مالی
بوده است ،نه تنها زیانهای هنگفتی را به شرکتها و سهامداران آنها وارد نموده ،بلکه اعتماد به شفایت اطالعات مالی و
همچنین قابلیت اتکای آن را نیز خدشهدار کرده است که چرا علیرغم اینکه از اطالعات مالی و عملیاتی شرکتها مطلع
بودهاند ،اما هیچ اقدامی در راستای هشداردهی ننمودهاند (کاشانیپور و همکاران .)1115 ،حرفه حسابرسی نقش مهمی در
روند هشداردهی دارد .حسابرسان احتماالً شاهد سو رفتارهای مربوطه بوده و انتظار میرود حسابرسان مستقل و حرفهای
باشند و باصداقت و بیطرفی در جهت حفاظت از منافع عمومی عمل کنند(تیوان منصور 1و همکاران.)4141 ،
پیامد عدم اجرای سیستم هشداردهی و افشای خطاکاریها ،آسیب بالقوهای است که در کل متوجه مؤسسات حسابرسی
و حرفه حسابرسی خواهد شد ،همانطور که مؤسسه آرتور اندرسون را به ورطه نابودی کشاند (آلین 4و همکاران.)4111 ،
زمانی که فرآیند حسابرسی از کیفیت مناسب برخوردار باشد ،به صورتهای مالی اعتبار بخشیده و سبب میشود در فرآیند
تصمیمگیری بیشتر مورد اتکا قرار گیرند(حسنپور و همکاران .)1411 ،هماکنون از حرفه حسابرسی و دیگر نهادهای
قانونی ذینفع خواستهشده است که هشداردهی را بهعنوان یک بخش مهم و حساس از فرهنگ سازمانی بگنجانند
(ساربنزآکسلی .)4114 ،8وقتی حسابرس عملی سؤالبرانگیز را مشاهده مینماید ،بهواقع در یک دو راهی اخالقی قرار
میگیرد که مستلزم قضاوت و تصمیمگیری اخالقی است (کاشانیپور و همکاران .)1115 ،کارکنانی که تخلفات سازمانی
را مشاهده میکنند به دلیل در معرض خطر بودن اقدامات تالفیجویانه مانند لغو همکاری ،منزوی شدن ،تهمت و بدگویی
ممکن است سکوت نمایند (مسمرمگنوس 6و همکاران .)4118 ،ایجاد یکرویه هشداردهی زمانی مناسب است که رهبران
سازمان رفتار اخالقی را تشویق و تقویت نمایند (لوئیس.)4111 ،7
بروز خطاکاریها و رفتارهای غیراخالقی مختلف در سازمانها و پیامدهای منفی آن توجه افکار عمومی را به رفتار
کسانی که سمتهای حساس و مؤثر سازمانی را بر عهده دارند (مانند سرپرستان و مدیران) جلب میکند که این امر نیاز
سازمان به داشتن رهبران اخالقی را برجستهتر از پیش کرده است (نویس و استوری .)4111 ،5اهمیت رهبری اخالقی 1به
دلیل تأثیری است که این رهبران بر هدایت ،سلوک و عملکرد سازمان دارند .رهبری اخالقی اعضای سازمان را بهسوی
اهداف و مقاصدی که سازمان ،اعضای آن ،ذینفعان و جامعه را بهرهمند گرداند سوق میدهد (السی 11و همکاران.)4114 ،
در ارتباط با فرآیندی که بهوسیله آن رهبری اخالقی منجر به ترویج هشداردهی توسط کارکنان میشود اطالع اندکی
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وجود دارد (دلماس .)4118 ،1رهبران اخالقی محیط اخالقی ایجاد کرده و ویژگیهای اخالقی را میان کارکنان افزایش
میدهند .در این شرایط انتظار میرود کارمندان پنهانسازی سوء رفتارها در سازمان را کار درستی ندانند و اهداف مرتبط
با هشداردهی آنها تقویت گردد (سینتیا و یاستینا .)4111 ،4محققان حسابداری و رهبری از تحقیقات و توجه بیشتر در مورد
چگونگی توسعه و راهنمایی رهبران در مورد رفتارهای اخالقی حمایت کردهاند .یکی از دالیل مهم آن سهم بالقوهای
است که رفتارهای رهبری اخالقی ممکن است در شکلگیری و افزایش اثربخشی رهبران و رفتار اخالقی پیروان داشته
باشد (کاپیلند.)4118 ،1
از سوی دیگر برخی از مدیران به خاطر رابطه ضعیف خود با دیگران قادر نیستند بازخورد دریافت کنند و به بازخوردها
پاسخ درست بدهند .بنا به نظر گلمن ،رهبر قوی و مؤثر ،کسی است که الهامبخش است ،انگیزه ایجاد میکند و تعهد به
وجود میآورد ،قابلیتهای هوش هیجانی 4خود و کارکنان را به طور پیوسته تقویت میکند (دیربورن .)4114 ،8بعضی از
نظریهپردازان بر این عقیدهاند هوش هیجانی برای رهبران و مدیران و کسانی که سمتهای باالیی دارند بسیار پر اهمیت و
ضروری است .زیرا تعامل صحیح ،شناخت ویژگیهای شخصی افراد و انعطافپذیری جزء ویژگیهای مهم مدیران و
رهبران مؤثر است (عالمه و همکاران.)1114 ،
در این ارتباط انجمن حسابداران رسمی امریکا حیاتی بودن مهارتهای هوش هیجانی برای موفقیت در حرفه حسابرسی
را تصدیق میکند و از حسابرسان که در انجام کار روزانه خود با چالشهای اخالقی روبرو هستند ،انتظار میرود که هوش
هیجانیشان آنها را برای گرفتن تصمیمات و قضاوتهای اخالقی مناسب هدایت کند (صالحی و همکاران.)1117 ،
در تحقیقات فراوانی که در خصوص اثر هیجان بر قضاوت و تصمیمگیری صورت پذیرفته است ،نشان میدهند حتی
تصمیمات ساده ،متأثر از محتوای هیجانی هستند (مشایخی و همکاران .)1116 ،هیجانها بخش گستردهای از زندگی ما را
در بر میگیرند و تقویت و تحصیل آن ،زمینهساز موفقیتهای بزرگ خواهد بود (صالحی و همکاران .)1117 ،روانشناسان
بر این باورند موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش هیجانی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد(یوشیدا و ساندا،6
.)4111
همانگونه بیان شد نقش هوش هیجانی و عواطف کارکنان و سبک رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی در تحقیقات
انجامشده کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است .ازاینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی هوش هیجانی
در رابطه رهبری اخالقی با قصد هشداردهی در حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی در ایران بوده است .از سوی دیگر
با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در خصوص رهبری اخالقی و مؤلفههای آن در حرفه حسابرسی شده نتایج این تحقیق
منجر به توجه بیشتر به رویکردهای اخالقی مدیران و نحو تأثیرپذیری کارکنان برای تقویت هوش هیجانی و قصد
هشداردهی خطاکاری در ایران میگردد.
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مبانی نظری و بسط فرضیههای پژوهش
هوش هیجانی

مفهوم هوش هیجانی اولین بار در سال  1141توسط ثوراندیک 1تحت عنوان هوش اجتماعی مطرح شد .وی در این
مطالعه هوش شناختی افراد را مورد بازبینی قرار داد و مفهوم هوش اجتماعی را برای توصیف جنبههای خاصی از موفقیت
بیان نمود (مک کلسکی .)4114 ،4سالووی و مایر )1111( 1در مقاالت خود از هوش هیجانی استفاده کردند و در سال
 1118گلمن هوش هیجانی را در مسیر اصلی آن قرار داد و الگوی هوش هیجانی خود را ارائه کرد (کودی 4و همکاران،
.)4115
مایر و سالووی )1117( 8هوش هیجانی را توانایی برای درک دقیق ،ارزیابی و بیان احساسات ،توانایی برای دسترسی یا
ایجاد احساساتی که تأمل و تفکر را تسهیل میکنند؛ توانایی برای درک احساس و دانش مربوط به احساسات و عواطف
و توانایی برای ارتقاء رشد عاطفی و فکر ،تعریف کردهاند (شیه و سوسانتو .)4111 ،6هوش هیجانی توانایی ایجاد انگیزه
در خود و ایستادگی در شرایطی است که فرد شرایط ناامیدکنندهای را تجربه میکند ،انگیزههای خود را کنترل و حاالت
عاطفی خود را تنظیم میکند و همچنین توانایی هالگوی از فشار استرس جلوگیری و آن را کاهش میدهد (مسلیم 7و
همکاران.)4111 ،
نظریههای هوش هیجانی را میتوان در دو دیدگاه کلی مطرح کرد؛ -1دیدگاه توانایی :در این رویکرد هوش هیجانی
بهعنوان نوعی پردازش اطالعات هیجانی تعریف شده است .این نظریهها هوش هیجانی را یک توانایی ذهنی میپندارند
(مشایخی و همکاران1116 ،؛ مایر 5و همکاران .)4116 ،مایر چهار توانایی اصلی درک احساس ،تسهیل احساس؛ فهم
احساس و تنظیم احساس در ارتباط با هوش هیجانی بیان کرده است(مک کلسکی -4 .)4114 ،دیدگاه ترکیبی (مختلط):
در این رویکرد هوش هیجانی با مهارتها و ویژگیهایی به مانند انگیزش و توانایی برقراری رابطه با دیگران تعریف شده
است .الگوهای ترکیبی ،هوش هیجانی را ترکیبی از تواناییهای ذهنی و ویژگیهای شخصیتی معرفی میکنند (مشایخی
و همکاران1116 ،؛ مایر و همکاران.)4116 ،
گلمن )1115( 1هوش هیجانی را در دو بعد کلی بیان کرده است -1:شایستگی فردی یعنی افراد چگونه خودشان را
مدیریت میکنند .این بعد شامل سه مؤلفه خودآگاهی ،11خودتنظیمی 11و خودانگیزشی 14است -4.شایستگی اجتماعی
یعنی افراد چگونه روابط خود و دیگران را مدیریت میکنند .این بعد شامل دو مؤلفه هالگوی 11و مهارت اجتماعی 14است
(گلمن.)1115 ،
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تفکر رایج این است که هوش ریاضی و تجسمی در عملیات حسابداری و حسابرسی دارای اهمیت بیشتری است .در
حالیکه حسابرسان نیز بهعنوان یک انسان در قضاوتهای حسابرسی خود با یک تکلیف دشواری که به تفکر اساسی نیاز
است روبرو میشوند و از هوش هیجانی خود برای قضاوت استفاده مینمایند (مشایخی و همکاران .)1116 ،بهاتاچارجی
و مورنو )4111( 1بیان میکنند حسابرسان در حین انجام حسابرسی ممکن است حاالت خلقی مختلفی را تجربه کنند.
تحقیقات نشان میدهند که پیامد مهم احساسات و حاالت خلقی که حسابرسان دچار آن میشوند ،این است که این
واکنشها میتواند تصمیمگیری (قضاوت) آنها را تحت تأثیر قرار دهد .مدیریت استرس ،سازگاری ،خود انگیزشی،
عزتنفس و تنظیم عاطفی از اهمیت باالی در حرفه حسابرسی برخوردار است (بویلی 4و همکاران .)4116 ،بنابراین ،بایستی
به آموزش و کسب مهارتهای الزم برای مدیریت عواطف در میان حسابرسان توجه بیشتری شود (یانگ 1و همکاران،
.)4115
رهبری اخالقی

در اندیشههای جدید ،رهبر صرفاً متکی به جایگاه مشروع قانونی نیست .فرآیند رهبری با تأکید بر توانایی شخصی رهبر
و قدرت نفوذ او در باورها ،ارزشها ،رفتارها و اعمال دیگران شکل میگیرد .یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی،
تالش و در نهایت رضایت ،سبک رهبری مدیران سازمان است(عالمه و همکاران .)1114 ،در دوران پسا انرون ،پژوهشگران
بهصورت جدی به بررسی نقش اخالق در رهبری و شکلگیری و توسعه رهبری اخالق مدار روی آوردنـد (بـراون و
تروینو .)4116 ،4تئوری رهبری اخالقی بهعنوان یک تئوری مستقل در دهههای پایانی قرن بیستم میالدی برای اولین بار بر
اساس مطالعات براون بر اساس نظریههای یادگیری اجتماعی 8و تبادل اجتماعی 6گسترش و بهطور جدی در ادبیات رهبری
و مدیریت وارد شده است .البته این دو نظریه برای توضیح پیچیدگی روابط رهبران اخالقی و پیروان کافی نبوده و نظریه
هویت اجتماعی 7نیز در تحقیقات بعدی جهت توضیح این رابطه مورد استفاده قرار گرفته است (والومبوا 5و همکاران،
.)4111
براون 1و همکاران ( )4118رهبری اخالقی را بهعنوان نمایش رفتار مناسب هنجاری از طریق اعمال فردی و روابط بین
فردی و ترویج چنین رفتاری به پیروان از طریق ارتباطات دوسویه ،تقویت و تصمیمگیری ،تعریف کردند .این تعریف دو
نقش اساسی رهبر اخالقی شامل شخص اخالقی 11و مدیر اخالقی 11را بیان میکند (شکیل 14و همکاران .)4111 ،رهبری
اخالقی را میتوان تالش برای گسترش عدالت ،نشان دادن احترام به ویژگیهای فردی دیگران و ترکیبی از ویژگیهای
صداقت ،قابلیت اعتماد ،امین بودن ،خلوص ،تصمیمگیری دموکراتیک و مشارکت حمایتی ،دلسوز بودن و مهربان بودن
توصیف کرد (ایلماز.)4111 ،11
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محققان گوناگون ابعاد و مؤلفههای متفاوتی را برای رهبری اخالقی بیان کردهاند .کالشون 1و همکاران ( )4111با
بررسی ادبیات موضوع رهبری اخالقی و جمیع ابعاد پیشنهادشده توسط محققان برای رهبری اخالقی هفت بعد را در نظر
گرفتند که شامل جهتگیری مردمی ،4انصاف ،1تسهیم قدرت ،4نگرانی برای ثبات ،8هدایت اخالقی ،6وضوح نقش 7و
صداقت 5میشود .انصاف به این معنی است که اقدامات رهبری از گروه خاصی طرفداری نکند و با پیروان عادالنه رفتار
کند و انتخابهایش منصفانه و اصولی باشد .تسهیم قدرت به معنای اجازه به پیروان برای اظهارنظر در تصمیمات و گوش
دادن به ایدهها و نظرات آنها است .وضوح نقش به معنی مشخص کردن مسئولیتها ،انتظارات و اهداف عملکرد است.

مردمگرایی ،مراقبت ،حمایت و احترام برای پیروان است .صداقت به معنای عمل به وعدهها و باثبات بودن اقدامات و
سخن رهبری است .راهنمایی اخالقی به معنای گفتگو کردن درباره اخالقیات ،توضیح دادن قواعد اخالقی و ترویج و
پاداش دادن به رفتار اخالقی است و نهایتاً مفهوم نگرانی برای ثبات ،بیانگر پایش محیطی است (کالشون و همکاران،
.)4111
هشداردهی

هشداردهی از روش مورد استفاده توسط نیروهای پلیس گشتی انگلستان در با خبر کردن دیگر همکاران خود از وجود
افراد خالف کار گرفته شده است .آنان بر پایه یک سنت قدیمی ،هنگام مواجه با یک فرد خالفکار در شهر ،همزمان با
تعقیب وی ،در سوت همراهشان می دمیدند تا از این طریق با اطالع به سایر همکاران خود ،با همکاری یکدیگر فرد
خالفکار را دستگیر کنند (گااو.)4117 ،1
هشداردهی ابزاری برای این است که گروه ،سازمان یا جامعه استانداردهای اخالقی خودش را ترویج و تقویت کند.
این امر یک مکانیسم مهم برای جلوگیری و کشف خطاکاری در بخش دولتی یا خصوصی است (انواری.)4111 ،11
سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکتهایی که رویههایی در خصوص هشداردهی دارند از شرکتهای فاقد این رویهها
مؤثرتر است (العبسی 11و همکاران .)4111 ،آلین 14و همکاران ( )4111بیان میکنند هشداردهی ،عمل داوطلبانهای است
که بر اساس آن کارکنان رفتارهای غیراخالقی که کارکنان سازمان مرتکب آن شدهاند را صرفنظر از استانداردها و
الزامات قانونی موجود ،به هر نهادی (داخلی یا خارجی) که توانایی اصالح چنین خطاکاریهایی را دارند ،گزارش میدهند.
اقدام به هشداردهی خود متشکل از پنج جز اصلی شامل این موارد است :خصوصیات و ویژگیهای هشداردهنده،
خصوصیات و ویژگیهای گیرنده گزارش ،ویژگیهای تخلف یا رفتاری که نسبت به آن هشدار داده میشود ،ویژگیها
و خصوصیات فرد متخلف و ویژگیهای سازمانی که در آن هشداردهی صورت میگیرد (نیر و میسلی.)4116 ،11
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هشداردهندگان میتوانند خطاکاریهای سازمانی را به مقامات داخلی و خارجی مسئول گزارش نمایند (کولیبرگ 1و
همکاران .)4117 ،شخص گزارش گیرنده در هشداردهی داخلی ممکن است یک مدیر ارشد ،حسابرس داخلی و یا هر
شخص مسئول در داخل سازمان باشد .هشداردهی خارجی اشاره به افشای یک مورد خالف در سازمان به مراجع ذیصالح
بیرونی دارد که این مراجع از یک سازمان نظارتکننده (در ایران دیوان محاسبات کشور ،سازمان حسابرسی ،سازمان
بازرسی کل کشور و نظایر آنها) گرفته تا رسانهها و جراید را در بر میگیرد (نیککار و همکاران .)1111 ،عالوه بر این
هشداردهی در حوزه مالی ممکن است به دو صورت رسمی و غیررسمی انجام شود؛ هشداردهی رسمی هنگامی است که
افراد گزارش را با ذکر مشخصات و آدرس خود ارائه میکنند و در هشداردهی غیررسمی افراد بهصورت ناشناس مبادرت
به ارائه گزارش میکنند (کولیبرگ و همکاران.)4117 ،
قانون ساربینز آکسلی )4114( 4مقرراتی را برای حمایت از هشداردهندگان و همچنین مقرراتی را برای شرکتها جهت
ایجاد یک سیستم هشداردهی داخلی تعیین نموده است .قانون داد-فرانک )4111( 1نیز مشوقهایی را برای هشداردهی در
شرکتها تصویب کرده است (لی 4و همکاران .)4115 ،در ایران قانونی مختص هشداردهی و حمایت از هشداردهندگان
در حال حاضر وجود ندارد .در این ارتباط طرح «حمایت از افشا کنندگان فساد» در مجلس مطرحشده ولی تاکنون به قانون
تبدیل نشده است .با این حال طبق قانون سالمت اداری حسابرسان موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه فساد ،مراتب
را به مراجع نظارتی یا قضایی ذیصالح اعالم نمایند و در صورت عدم گزارش مجازاتی پیشبینیشده و همچنین
حمایتهای از هشداردهندگان شامل جبران خسارت ،جلوگیری از اخراج و برخورد تبعیضآمیز و عدم افشای هویت در
نظر گرفته شده است (دریایی و همکاران.)1111 ،
در حرفه حسابرسی ،هشداردهی درونسازمانی نسبت به گزارشگری به بیرون مؤسسه حسابرسی ،محتملتر است .انتظار
میرود حسابرسان مستقل و حرفهای باشند و باصداقت و بیطرفی در جهت حفاظت از منافع عمومی به هشداردهی اقدام
نمایند (تیوان منصور 8و همکاران .)4141 ،تحقیقات انجامشده در جهان و ایران بیانگر اهمیت و نقش هشداردهی بر کاهش
تخلفات و رفتارهای غیراخالقی در حرفه حسابرسی و تأثیر مثبت نظریه رفتار برنامهریزیشده ،جو اخالقی ،ارزشهای
انگیزشی ،فرهنگسازمانی بر قصد هشداردهی حسابرسان است (نیر4141 ،6؛ دریایی و همکاران.)1111 ،
رهبری اخالقی و هشداردهی

در عصر پساانرون حسابرسان سرمایهگذاران از حسابرسان مستقل انتظار دارند تا همه تحریفهای با اهمیت ،شامل اشتباه
و تقلب را کشف و گزارش کنند (بزرگ اصل و همکاران .)1411 ،مسئولیت حساس و دشواری در بررسی و اعتباردهی
به اطالعات مالی شرکتها و ارائه آنها به شکل گزارشهای مالی که قابلاتکا و قابلاستفاده برای گروههای ذینفع جهت
ارزیابی عملکرد شرکتها دارند ،بنابراین ،انجام رفتارهای غیرحرفهای کاهنده کیفیت حسابرسی ،میتواند کیفیت
حسابرسی را کاهش داده و اعتماد عموم را به حرفه حسابداری و حسابرسی از بین برده و به حیثیت کل حرفه لطمه وارد
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سازد (رویایی و همکاران .)1111 ،حرفه حسابرسی مبتنی بر یک کار گروهی بوده و تعامل مثبت حسابرسان با یکدیگر از
اهمیت زیادی برخوردار است ،بروز برخی رفتارهای غیراخالقی در حسابرسان میتواند به اعتبار این حرفه خدشه وارد
نماید (حسینی و همکاران.)1111 ،
رهبران اخالقی برای سازمان مجموعهای از روشها ،سیاستها و شیوههای اخالقی را فراهم میکنند و به کارکنان
آنچه را که مورد انتظار ،مورد تشویق و با ارزش است ،نشان میدهند .در نتیجه ،این رفتارها و رویههای رهبر احتمال رخ
دادن رفتارهای انحرافی کارکنان در محیط کار را کاهش میدهد .این فرآیند را با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی به این
طرح میتوان بیان کرد که مردم رفتارهای خاص را از طریق فرآیند الگوسازی نقش ،یعنی با مشاهده رفتارهای فردی که
مشروع و معتبر ادراک میشود ،یاد میگیرند (منتخب یگانه و همکاران.)1118 ،
از پیامدهای رهبری اخالقی میتوان به تصمیمگیری اخالقی ،رفتار بیشازحد اجتماعی شده ،کاهش رفتار غیرمولد،
نگرشهای مثبت ،رضایت شغلی ،انگیزه و تعهد سازمانی کارکنان اشاره کرد (براون و تروینو .)4116 ،1پیامدهای رهبری
اخالقی میتواند بر سطح استدالل اخالقی هشداردهندگان و شناخت و تفسیر آنها از مسائل اخالقی و تصمیم آنها برای
هشداردهی تأثیرگذار باشد .پژوهشها نشان میدهند که درک اخالقی باالتر ،انگیزه هشداردهی در خصوص سوء
رفتارهای مرتبط با حسابداری را تحت تأثیر قرار میدهد (لی 4و همکاران .)4115 ،رهبر اخالقی محیط اخالقی ایجاد کرده
و ویژگیهای اخالقی را میان پیروان افزایش میدهد .کارمندان به این فکر میکنند که پنهانسازی خطاکاری در سازمان
کار درستی نیست و اهداف هشداردهی آنها را تشویق میکند .این موضوع میتواند باعث میشود کارکنان تمایل به
هشداردهی پیدا نمایند (سینتیا و یاستینا.)4111 ،1
چنگ 4و همکاران ( )4111در پژوهش خود بیان کردهاند رهبری اخالقی به سه دلیل با هشداردهی میتواند در ارتباط
باشد .اول رهبری اخالقی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی میتواند نقش یک الگو را برای تأثیرگذاری بر پیروان بازی
کند؛ دوم بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی رهبران اخالقی ،در خصوص کارمندان احساس نگرانی میکنند و با آنها بر مبنای
رویههای سازمانی یا ارتباطات شخصی در تعامل هستند؛ بدین ترتیب ،کارکنان در زمان مشاهده رفتارهای غیراخالقی در
سازمان ،تصمیم میگیرند برای منافع سازمان رفتار غیراخالقی را گزارش کنند .سوم رهبری اخالقی میتواند از طریق پایین
آوردن ریسک انتقامجویی ،هشداردهی داخلی را تقویت کند .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه اول :رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی حسابرسان در مؤسسات حسابرسی تأثیر معناداری دارد.
رهبری اخالقی و هوش هیجانی

هیجان نه تنها در تفکر و رفتار هوشمندانه تداخل ایجاد نمیکند ،بلکه در بسیاری از امور از جمله تصمیمگیری به انسان
کمک مینماید .بررسیها نشان داده است گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند بهطور اثربخش و
نتیجهبخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند .در این زمینه هوش هیجانی ،یکی از مؤلفههایی است که میتواند به
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میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند (احمدی و همکاران .)1117 ،رابینز )4114( 1معتقد
است برای بهبود عملکرد در سازمانها میتوان از دانش مربوط به احساسات و هیجانات استفاده کرد و این دانش در
عملکرد سازمانی ،تصمیمگیری ،انگیزش ،رهبری ،تعارضات بین فردی به افراد کمک میکند (رابینز .)4114 ،ماهیت
تغییرات امروزی مؤید چالشی کلی برای تمامی کسانی است که در سمتهای رهبری قرار دارند .برای رفع این چالشها،
رهبران باید بتوانند فضایی سازمانی خلق کنند که در آن نه تنها عملکرد بلکه حس غرور و هدفمندی تقویت میشود
(عالمه و همکاران.)1114 ،
رهبری یک نوع تعامل اجتماعی تخصصی و یک فرآیند دوجانبه ،تبادلی و گاهی تحولساز است که طی آن یک
همکار یا عضو اجازه مییابد ضمن تأثیرگذاری بر سایر اعضاء و مردم ،به آنها انگیزه بدهد تا به هدفهای گروهی و
فردی خویش برسد .رهبران ،خواهناخواه ،باید بر حال و هوای سازمان خود مسلط باشند .بیشتر رهبرانی که استعداد خداداد
دارند ،خلق و خوی سازمان خود را به کمک آمیزهای غریب از تواناییهای روانشناختی کنترل میکنند و این آمیزه همان
است که هوش هیجانی مینامیم .صاحبنظران بر مبنای تحقیقات خود چنین بیان میدارند که روحیه رهبر و رفتارهای آن
تأثیرات به سزایی بر عملکرد کلی سازمان دارد؛ زیرا روحیات کامالً مسری و قابل انتقال به دیگران هستند (لی و پچسی،4
.)4117
در این ارتباط رهبران اخالقی با توجه به مؤلفههای مختص این سبک رهبری تالش میکنند تصمیمات منصفانه بگیرند،
و مراقب احساسات کارکنانشان باشند و همچنین سعی میکنند که محیطهای کاری عادالنه ایجاد کنند ،پس انتظار میرود
کارکنان مثبتتر و خوشبینتر درباره موقعیت سازمان و کارشان باشند و بیشتر تمایل داشته باشند که در موفقیت آن
مشارکت کنند (دی هوگ و دن هارتوگ.)4115 ،1
یوان 4و همکاران ( )4115و کویان 8و همکاران ( )4117در پژوهشهای انجامشده بیان میکنند کارکنان با هوش
هیجانی باال از احساسات خود و دیگران آگاهی بیشتری دارند و از آن مهمتر ،آنها قادر به درک اطالعات عاطفی،
شناخت روابط بین آنها و مدیریت دقیق احساسات هستند .کارکنان باهوش هیجانی مستقیماً با محتوای عاطفی برخورد
میکنند و میتوانند نیازهای سرپرستان خود را برطرف کنند .با این توانایی ،آنها بهراحتی میتوانند روابط عاطفی با
سرپرستان خود را تقویت کنند و کارکنان باهوش از نظر احساسی قادر به استفاده از احساسات برای تسهیل تفکر هستند و
تمایل دارند احساسات منفی را با اطالعات مثبت جایگزین و بیشتر بر اقدامات تمرکز میکنند .در مقابل ،کارکنان با سطح
پایین هوش هیجانی ،نمیتوانند احساسات سرپرستان را بهطور دقیق تشخیص دهند .بعالوه ،کسانی که از هوش هیجانی
پایینی برخوردار هستند ،پرخاشگرتر عمل میکنند و احتماالً رفتارهای تعارضی دارند .به نظر میرسد این رفتارها میتواند
روابط آنها با رهبران اخالقی را مختل کند و کیفیت روابط آنها ممکن است پایین باشد .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش به
شرح زیر بیانشده است:
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فرضیه دوم :رهبری اخالقی بر هوش هیجانی در مؤسسات حسابرسی تأثیر معناداری دارد.
هوش هیجانی و هشداردهی

هیجانها منجر به ترجیحات در افکار ،ایجاد حافظه ،خلق دیدگاههای مختلف حل مسئله و تسهیل خالقیت میشود و
هیجانهای مختلف ،الگوهای متفاوتی از پردازش اطالعات را ایجاد میکند .بسیاری از نظریهپردازان حوزه هوش هیجانی
بر این باورند ،بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیتهای مخاطرهآمیز رابطه مثبت وجود دارد (سالووی 1و همکاران،
.)4111
مؤلفههای هوش هیجانی به فرد اجازه میدهد تحت شرایط سخت ،بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان بهواسطه
احساساتی همچون خشم ،اضطراب و ترس جلوگیری نماید .افرادی که دارای هوش هیجانی باالیی هستند ،بهتر با دیگران
کنار میآیند و اجازه نمیدهند اضطراب و پریشانی آنان را از حل موفقیتآمیز مشکل باز دارد (شائمی و همکاران.)1114 ،
افراد دارای هوش هیجانی باال هنگام افشای اقدامات غیراخالقی تمایل دارند کمترین اختالل ناشی از هشداردهی به وجود
آید و از رفتارهای تالفیجویانه شدید خودداری میکنند .این افراد نسبت به احساسات خود و دیگران آگاهی بیشتری
دارند و آنها توانایی درک اطالعات عاطفی ،توجه به روابط بین آنها و مدیریت دقیق احساسات را دارند و میتوانند
بهراحتی ارتباطات عاطفی با سرپرستان خود را تقویت کنند( .عیسی 4و همکاران .)4141 ،در پژوهشها و نظریههای نوین
هشداردهی بویژه در حوزه مالی به دلیل تأثیر آن بر جامعه و اقتصاد به بررسی و شناخت عواطف کارکنان تأکید شده است
(نیر.)4141 ،1
افراد با هوش هیجانی باال در استدالل از طریق رفتارهای پیشین (احساسی) خود و دیگران و استفاده از این اطالعات
برای هدایت تفکر و عمل مهارت بیشتری دارند .هوش هیجانی درک دقیق احساسات و رفتارهای متمرکز بر احساسات
دیگران را امکانپذیر میکند .هوش هیجانی درک هالگوانه از ریشه یا گذشته احساسات را تسهیل میکند و بنابراین،
افکار منفی راجع به دیگران را کاهش میدهد .افراد دارای هوش هیجانی باال قادر به کنترل احساسات خود خواهند بود و
کمتر به رفتارهای دیگران واکنش نشان میدهند .به نظر میرسد که افراد با هوش هیجانی باال در رمزگشایی رفتارهای
دیگران (اخالقی یا غیراخالقی) مهارت بیشتری نسبت به افراد با هوش هیجانی پایین دارند .این توانایی به آنها در تشخیص
رفتارهای اخالقی اشخاص دیگر کمک میکند .به طور ویژه ،افراد با سطح باالی هوش هیجانی بهاحتمالزیاد با رفتارهای
دیگران هالگوی میکنند و انگیزههای منفی کمتری را به رفتارهای دیگران نسبت میدهند .ازآنجاکه افراد با هوش هیجانی
باال بهتر میتوانند احساسات دیگران را به درستی استنباط کنند ،ممکن است رفتارهای غیراخالقی دیگران را با در نظر
گرفتن شرایط نادیده بگیرند .این بدان معنا نیست که افراد با هوش هیجانی باال از چنین رفتاری چشمپوشی میکنند زیرا
احساسات قربانیان را نیز در نظر میگیرند .فقط ممکن است که آنها کمتر به دیگران رفتارهای غیراخالقی را نسبت دهند
(مسمرمگنوس 4و همکاران.)4111 ،
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در سال  1118نظریه الگوی القای عاطفی توسط فورگز 1مطرح شد که در این نظریه بیان میشود هنگامی که افراد با
یک تکلیف دشواری که به تفکر اساسی نیاز دارد روبرو میشوند ،بهطور گستردهای از هوش هیجانی استفاده میکنند.
نقش هوش هیجانی در جنبههای گوناگون زندگی فردی ،اجتماعی ،قضاوت و تصمیمگیری ،باعث گردید این سازه
بهعنوان یک موضوع مورد عالقه محققان برای تحقیق مطرح شود (مشایخی و همکاران .)1116 ،همچنین اسماعیل 4و
همکاران ( )4118در پژوهش خود بیان میکنند هوش هیجانی بر مدیریت احساسات و قضاوت اخالقی کارکنان مؤثر
است .حسابرسان باید مهارتهای هوش هیجانی قوی داشته باشند ،زیرا عملکرد آنها را در زمینه تصمیمگیری استراتژیک،
روابط با مشتری ،رهبری و کارگروهی ارتقا میدهد (یانگ 1و همکاران .)4115 ،بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش به شرح
زیر است:
فرضیه سوم :هوش هیجانی بر قصد هشداردهی در مؤسسات حسابرسی تأثیر معناداری دارد.
با توجه به مبانی نظری از جمله تحقیقات جنگ ،)4141( 4عیسی 8و همکاران ( ،)4141چنگ 6و همکاران (،)4111
ژانگ 7و همکاران ( ،)4116بهال و دادهیچ )4111( 5الگوی مفهومی پژوهش به شرح شکل  1است.
مؤلفههای هوش هیجانی
خودانگیزشی

همدلی

خودتنظیمی

مهارت اجتماعی

خودآگاهی

مؤلفههای رهبری اخالقی
جهت گیری مردمی

هوش هیجانی

انصاف
تسهیم قدرت

هشداردهی

رهبری اخالقی

نگرانی برای ثبات

هدایت اخالقی
وضوح نقش
صداقت
شکل  .9الگوی مفهومی پژوهش

پیشینه پژوهش

بهال و دادهیچ ( )4111در تحقیق خود به بررسی تأثیر رهبری اخالقی و تبادل رهبر-عضو بر هشداردهی و نقش
تعدیلکننده شدت اخالقی ،با توجه به گسترش تقلب در شرکتها و اهمیت هشداردهی بهعنوان سازوکاری برای گزارش
در مورد تقلب پرداختند .نتایج نشان میدهد که عالوه بر اینکه رهبری اخالقی و تبادل رهبر-عضو بر هشداردهی تأثیر
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گذار هستند ،این روابط با نقش میانجی شدت اخالقی تقویت میشوند .ژانگ 1و همکاران ( )4116در پژوهشی به بررسی
رهبری اخالقی با هشداردهی با نقش تعدیلکننده شدت اخالقی جمعی و هویت شخصی در میان  418نفر از کارمندان
صنعت بانکداری پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رهبران اخالقی کارمندان را به هشداردهی تشویق میکنند و
رهبران اخالقی میتوانند شدت اخالقی جمعی و هویت شخصی کارکنان را تقویت کنند ،که این موضوع میتواند انگیزه
افراد را برای هشداردهی افزایش دهد.
التان 4و همکاران ( )4111با بهرهگیری از الگوی جامع تصمیمگیری اخالقی شوارتز اثر عوامل غیرمنطقی از جمله
احساسات را بر تصمیم حسابرسان کشور اندونزی نسبت به تخلفات همکاران خود مورد بررسی قرار دادند .بر اساس
یافتههای آنان ،قصد هشداردهی ،بستگی به ادراک اخالقی و قضاوت اخالقی داشته و این ارتباط بر اثر عواملی همچون
احساسات و شدت مسئله اخالقی تحت تأثیر قرار گرفته و تعدیل میشود .یانگ 1و همکاران ( )4115به بررسی و شناسایی
تأثیر هوش هیجانی بهعنوان یک عامل کلیدی در برخورد با هیجان و فشارها در زمینه حسابرسی پرداختند .آنها بر روی
چگونگی اثرگذاری هوش هیجانی بر رابطه بین فشارهای شغلی و قضاوت حسابرس در ایاالت متحده متمرکز شدهاند.
نتایج آنها نشان داد تأثیر تعدیلکننده هوش هیجانی میتواند بهطور مؤثر تمایل حسابرسان را به رفتار ناکارآمد کاهش
داده و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد .عالوه بر این ،تحلیل کلی نشان میدهد هوش هیجانی مکانیسم مهمی است که
تأثیر انواع مختلف فشار را بر قضاوت حسابرسان تعدیل مینماید.
چنگ 4و همکاران ( )4111نقش رهبری اخالقی و هشداردهی را با نقش تعدیلکننده سیاستهای سازمانی درک شده
و شجاعت اخالقی در پژوهشی در چین مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که هشداردهی رفتاری
است که به بهبود مدیریت سازمان و جلوگیری از آسیب رساندن به توسعه پایدار کمک میکند .همچنین جهت افزایش
هشداردهی در سازمانها پیشنهاد نمودند که سازمانها استانداردهای اخالقی را در پیدا کردن ،استخدام و ارتقای رهبران
اخالقی ایجاد نمایند .عیسی 8و همکاران ( )4141در پژوهش خود ارتباط رهبری اخالقی با هشداردهی یا میانجیگری
هوش هیجانی را مورد بررسی قرار دادند .کارکنانی که سو رفتار در سازمان را شاهد هستند ممکن است ترجیح دهند به
دلیل عناصر پرخطر و ابهام مرتبط با رفتار هشداردهی ،برای افشای تخلف ساکت بمانند .در این موارد ،مدیران دارای
ویژگیهای رهبری اخالقی با تشویق کارکنان بر هشداردهی و هوش هیجانی نقش مهمی بر قصد هشداردهی کارکنان
دارد باید بالفاصله با تشویق کارمندان برای افشای هرگونه خالف مشاهده شده ،به این مسئله رسیدگی کند .دو عامل
بهعنوان عوامل تعیینکننده اصلی قصد افشاگری مطرح شده است .این دو عامل رهبران اخالقی و هوش هیجانی هستند که
نقش مهمی در تأثیرگذاری بر قصد افشاگری کارکنان داشته باشند.
جنگ )4141( 6در پژوهشی نقش هوش هیجانی بر هشداردهی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که در میان  415مشارکتکننده اگر هوش هیجانی باال باشد امکان هشداردهی خطاکاریها حسابداری توسط
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کارکنان واحد حسابداری در سازمان افزایش مییابد .آنها بر اساس یافتههای خود پیشنهاد کردند که آموزشهای
مهارتهای هوش هیجانی و اخالقی جهت افزایش تمایل کارکنان به هشداردهی توسط شرکتها صورت پذیرد و در
زمان استخدام و ارتقاء کارکنان تواناییهای هوش هیجانی مورد توجه قرار گیرد.
حاجیها و مالسلطانی ( )1118رابطه بین هوش هیجانی و تحلیلی با عملکرد حسابرسان مستقل را مورد آزمون قرار دادند.
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه و تعداد  411نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب کردند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که رابطه معنادار مثبت بین هوش عاطفی و هوش تحلیلی با عملکرد
حسابرسان وجود دارد .بنابراین ،هرچه حسابرسان از هوش عاطفی باالتری برخوردار باشند ،آرامش بیشتری خواهند داشت
و عملکرد حسابرسان بهبود خواهد یافت .بیگی و همکاران ( )1118به بررسی تأثیر ویژگی رفتاری فرصتطلبی بر
هشداردهی حسابرسان پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که فرصتطلبی تأثیر منفی و معناداری بر هشداردهی
حسابرسان دارد .همچنین این تأثیر بهواسطه برداشتی که حسابرسان از عواقب خطاکاریهای سازمانی و مسئولیت فردی
خود در زمینه افشای این خطاکاریها دارند و نیز برداشت آنان از هزینههای مترتب با افشای این خطاکاریها شدت مییابد.
مشایخی و اسکندری ( )1116به بررسی رابطه مؤلفههای هوش هیجانی و قضاوت حسابرس در میان حسابرسان شاغل
در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی پرداختند .آنها در این پژوهش از پرسشنامه ابعاد هوش هیجانی( )1116با پنج
بعد خودآگاهی ،خودتنظیمی مهارت اجتماعی ،هالگوی و خود انگیزشی با تعداد نمونه  11حسابرس استفاده کردند .نتایج
پژوهش حاکی از این است که حسابرسان باهوش هیجانی باالتر ،قضاوت مناسبتری انجام میدهند .مرادی و افشار ایمانی
( )1116به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،هوش معنوی و عملکرد حسابرس پرداختند .نمونه آنها شامل  145حسابرس
شاغل در مؤسسه حسابرسی عضو جامعه و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است .آنان دریافتند که بین هوش معنوی
و عملکرد حسابرسی رابطهای معنادار وجود ندارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان
رابطه وجود دارد .نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که هوش هیجانی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان
را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنیمهد و گلمحمدی( )1116به بررسی رابطه میان جو اخالقی و هشداردهی در مورد تقلب از طریق الگوی
گزارشگری اختیاری در حرفه حسابرسی ایران میان  111نفر از حسابرسان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد جو
اخالقی از طریق تأثیر بر برداشت حسابرسان از مسئولیت فردی در قبال هشداردهی و برداشت حسابرسان از عواقب عمل
سؤالبرانگیز ،بر هشداردهی تأثیر میگذارد .صالحی و همکاران ( )1117تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرسان را با
نقش واسط سرمایه فکری در میان  14نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد پژوهش قرار دادند .در این
پژوهش از پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها و از الگوی روابط ساختاری در نرمافزار لیزرل جهت تحلیل دادهها استفاده
شده است .نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نقش میانجی متغیر
سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان مورد تأیید قرار گرفت.
درخشانمهر و همکاران ( )1115در تحقیق خود تحت عنوان تحلیل روابط مؤلفههای اخالق حرفهای ،رهبری اخالقی
و مسئولیت اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل ،روابط متغیرهای مذکور را در میان  411نفر از حسابرسان شاغل در
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مؤسسات حسابرسی بررسی نمودند .برای تحلیل دادهها از الگوسازی معادالت ساختاری استفاده کردند و نتایج حاصل از
آزمون فرضیهها ،نشاندهنده توان پیشبینی عملکرد حسابرسان از طریق مؤلفههای اخالق حرفهای ،رهبری اخالقی و
مسئولیتهای اجتماعی است و همچنین نتایج نشان میدهد رابطه بین اخالق حرفهای و عملکرد حسابرسان مستقل ،از
طریق رهبری اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی ،میانجیگری میشود.
کاشانیپور و همکاران ( )1115قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری با استفاده از کاربرد نظریه رفتار
برنامهریزیشده را در میان  174حسابرس شاغل در مؤسسات حسابرسی بررسی کردند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان
میدهد که متغیرهای نظریه رفتار برنامهریزیشده شامل نگرش نسبت به هشداردهی ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک
شده بر روش قصد هشداردهی تأثیر مستقیم و معناداری دارند .نیککار و همکاران ( )1111در پژوهشی تحت عنوان
توانمندسازی روانشناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی :آزمون نظریه امنیت روانشناختی ،تأثیر متغیرهای
روانشناسی بر هشداردهی را در میان  411نفر از حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش
آنها نشان میدهد که متغیرهای توانمندسازی روانشناختی ،خودکنترلی و انگیزش شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر
هشداردهی تقلب توسط حسابرسان دارد.
دریایی و همکاران ( )1111در پژوهشی تحقیق تأثیر فرهنگسازمانی را در گزارش و افشای خطاکاری سازمانی در
حرفه حسابرسی مورد مطالعه قرار دادند .جامعه آماری پژوهش آنها حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی است که
 114نفر از آنها بهعنوان نمونه نهایی انتخاب شدند .بر اساس نتایج این تحقیق استقرار فرهنگسازمانی مناسب در مؤسسات
حسابرسی میتواند مکانیسم مؤثری برای گزارش خطاکاریهای سازمانی در حرفه حسابرسی باشد.

روش پژوهش

این پژوهش با توجه به ماهیت ،از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار میرود چرا که هدف آن توسعه دانش و آگاهی
در زمینه رهبری ،هویت و رفتار اخالقی در حرفه حسابرسی است و به لحاظ شیوه اجرا ،از نوع تحقیقات پیمایشی بوده
است .مبانی نظری پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانهای و جمعآوری دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجامشده
است .همچنین این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی بوده که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و روش الگویابی
معادالت ساختاری انجام میگیرد .این روش در دو مرحله به آزمون الگو میپردازد که شامل آزمون الگوی اندازهگیری
و ساختاری است .الگوی اندازهگیری به بررسی اعتبار و روایی ابزارهای اندازهگیری میپردازد و الگوی ساختاری فرضیهها
را مورد آزمون قرار می دهد .برای آزمون متغیر میانجی از آزمون سوبل و همچنین جهت تعیین شدت تأثیر متغیر میانجی
از آزمون شدت تأثیر  VAFاستفاده شده است.
ابزار اندازهگیری پژوهش

برای سنجش هشداردهی از پرسشنامه تیلور و کورتیس )4111( 1استفاده شده است .این پرسشنامه سه موقعیت فرضی
در زمینه حسابرسی را به تصویر میکشد و در هر سناریو پرسششونده را در وضعیتی قرار میدهد که نسبت به هشداردهی
عملی سؤالبرانگیز تصمیمگیری نماید .پاسخها بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای است که امتیاز  1برای کمترین انگیزه
Taylor and Curtis
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هشداردهی و امتیاز  8برای باالترین انگیزه هشداردهی است .پایایی پرسشنامه بهوسیله آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و
روایی آن با روایی همگرا و واگرا به ترتیب با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ماتریس فورنل و الرکر
و همچنین استفاده این پرسشنامه در تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه حسابرسی از جمله تحقیقات بیگی و همکاران
( ،)1118بنیمهد و گل محمدی ( ،)1116کاشانیپور و همکاران ( ،)1115نیککار و همکاران ( )1111و دریایی و
همکاران ( )1111و اخذ نظر صاحبنظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
برای اندازهگیری رهبری اخالقی و ابعاد آن (جهتگیری مردمی ،انصاف ،تسهیم قدرت ،هدایت اخالقی ،نگرانی
برای ثبات ،وضوح نقش ،صداقت) از پرسشنامه کالشون )4111( 1با  15سؤال و  7مؤلفه که پایایی پرسشنامه بهوسیله
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن با روایی همگرا و واگرا به ترتیب با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده
( )AVEو ماتریس فورنل و الرکر و همچنین استفاده این پرسشنامه در تحقیقات انجام شده در ایران از جمله تحقیق کرمی
و همکاران ( )1118و اخذ نظر صاحبنظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
همچنین برای اندازهگیری هوش هیجانی و مؤلفههای آن (خودآگاهی ،خودتنظیمی ،مهارت اجتماعی ،هالگوی و
خودانگیزشی) از پرسشنامه شرینگ با  11سؤال و پاسخها بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای است و پایایی پرسشنامه
بهوسیله آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن با روایی همگرا و واگرا به ترتیب با استفاده از میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEو ماتریس فورنل و الرکر و همچنین استفاده این پرسشنامه در تحقیقات انجام شده در ایران از جمله
تحقیق در زمینه حسابرسی مشایخی و اسکندری ( )1116و اخذ نظر صاحبنظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
جامعه و نمونه پژوهش

جامعه آماری این تحقیق حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در سال  1111است .در الگویابی
معادالت ساختاری حجم نمونه میتواند  8تا  18مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده ،تعیین شود و یا محقق باید روی
گردآوری دستکم  411مورد پرسشنامه برنامهریزی کند(هومن .)1118 ،بنابراین ،با توجه به اینکه تعداد گویهها (سؤاالت)
پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر  71مورد بوده ،حداقل به  168نمونه نیاز است .در جامعه نامحدود نیز با استفاده
از فرمول کوکران تعداد نمونه  158نفر به دست آمد .در این پژوهش از روش نمونهگیری افراد در دسترس استفاده شده و
جهت افزایش اعتبار تحقیق و با توجه به اندک بودن نرخ بازگشت پرسشنامه تعداد  811پرسشنامه کاغذی میان حسابرسان
توزیع گردید و همچنین پرسشنامه الکترونیکی از طریق ایمیل و نرمافزارهای شبکههای اجتماعی بر حسابرسان در سراسر
کشور ارسال گردید که در نهایت  448پرسشنامه عودت گردید که  4مورد آن به دلیل ناقص بودن اطالعات حذف و
تعداد  441مورد پرسشنامه مبنای تحلیل آماری قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
جمعیت شناختی و آمار توصیفی

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسـخگویان بـه پرسشـنامه نشـان داد ،از  441نمونـه کـه بـه صـورت تصـادفی
پاسـخ دادهاند %74 ،مرد و  %45زن بودهاند .همچنین  % 51از پاسخگویان از حسابرسـان مؤسسات عضـو جامعـه حسـابداران
Kalshoven
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رسـمی ایران و  %41سازمان حسابرسـی هسـتند %7 .از پاسخدهندگان دارای مـدرک دکتـری %81 ،کارشناسی ارشد%41 ،
کارشناسی و پایینتر از آن است % 44 .از حسابرسان دارای رده سنی کمتر از 11سال %41 ،دارای رده سـنی  11تا  41سال،
 %16دارای رده سنی باالی  81سال اسـت .همچنـین  %44از پاسخدهندگان کمتر از  8سال تجربه %41،درصد دارای
سابقهکاری  8تا  18سال %5 ،درصد دارای سابقهکاری  18تا  48سال و  %11درصد بیشتر از  48سابقهکاری داشتند.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

مؤلفههای رهبری اخالقی
مؤلفههای هوش هیجانی

تعداد

میانه

واریانس

انحراف معیار

قصد هشداردهی

441

1/11

1/58

1/14

رهبری اخالقی

441

1/44

1/41

1/61

جهتگیری مردمی

441

1/41

1/81

1/71

انصاف

441

1/81

1/41

1/71

تسهیم قدرت

441

1/11

1/41

1/68

نگرانی برای ثابت

441

1/11

1/81

1/76

هدایت اخالقی

441

1/87

1/65

1/51

وضوح نقش

441

1/61

1/56

1/11

صداقت

441

1/81

1/16

1/15

هوش هیجانی

441

1/41

1/14

1/81

خودآگاهی

441

1/11

1/71

1/54

خودتنظیمی

441

1/45

1/61

1/51

مهارت اجتماعی

441

1/61

1/71

1/54

هالگوی

441

1/81

1/66

1/51

خود انگیزشی

441

1/44

1/41

1/71

نتایج جدول  1بیانگر این است که بیشترین میانه مربوط به مؤلفه وضوح نقش رهبری اخالقی و مؤلفه مهارت اجتماعی
هوش هیجانی است که نشان میدهد تعیین مناسب اهداف ،انتظارات و مسئولیتها و ارتباط مناسب برقرار کردن با دیگران
و شرکت در کار گروهی و مذاکره با دیگران در میان حسابرسان مورد توجه است .میانه سایر متغیرها نیز بیش از عدد 1
است که بیانگر اهمیت متغیرهای در حرفه حسابرسی و توجه حسابرسان به آن است .شاخصهای واریانس و انحراف معیار
برای متغیر هوش هیجانی کمترین و برای مؤلفه صداقت رهبری اخالقی بیشترین میزان است که بیانگر حداقل و حداکثر
میزان پراکندگی دادهها نسبت به میانگین در متغیرهای مورد بررسی پژوهش است .همچنین این نتایج بیانگر آن است که
در مورد هوش هیجانی دیدگاههای حسابرسان مشارکتکننده در پژوهش نزدیک به هم بوده و بیشترین اختالفنظر در
خصوص مؤلفه صداقت رهبری اخالقی است.
بررسی پایایی و روایی پژوهش

پایایی الگوی اندازهگیری به وسیله آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت آزمون
روایی الگوی اندازهگیری روایی همگرا ،روایی واگر و ضرایب بارهای عاملی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده میشود.
مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از  1/7نشانگر پایایی قابل قبول است .همانطور که در جدول  4و  1نشان
داده شده است ،مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده برای متغیرهای پژوهش بیشتر از  1/7است و بدین
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ترتیب میتوان از پایایی متغیرهای پژوهش نیز تا حد زیادی اطمینان حاصل نمود .برای بررسی سنجش اعتبار درونی الگوی
اندازهگیری ،روایی همگرا 1با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده )AVE( 4است .برای این شاخص میزان  1/8در
نظر گرفته شده است ولی بااینحال برخی پژوهشگران مقدار  1/4به باال را هم معیار کافی دانستند .مقدار میانگین واریانس
استخراج شده در جدول  4و  1برای هر یک از متغیرهای پژوهش محاسبه شده که مقدار آن برای همه متغیرها بیشتر از
 1/4بوده و بیانگر روایی همگرا متغیرها است.
تحلیل عاملی تأییدی (ضریب بارهای عاملی )1از طریق محاسبه مقدار همبستگی سؤاالت یک متغیر با آن سازه محاسبه
میشوند .درصورتیکه این مقدار برابر یا بیشتر از  1/4باشد ،مؤید این مطلب است که واریانس متغیر و سؤاالت آن از
واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده است .در این صورت این گویه از دقت الزم برای اندازهگیری آن سازه
یا متغیر مکنون برخوردار است .در جدول  4و  1مقادیر بار عاملی برای کلیه متغیرها بیشتر از  1/4است.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،بررسی روایی و پایایی رهبری اخالقی
نام متغیر

مؤلفه

جهتگیری
مردمی

انصاف

رهبری اخالقی
تسهیم قدرت

نگرانی برای ثابت

هدایت اخالقی

سؤال

ضریب استاندارد

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

(بار عاملی)

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

ELPO1

1/71

ELPO2

1/65

ELPO3

1/77

ELPO4

1/77

ELPO5

1/71

ELPO6

1/71

ELPO7

1/75

ELF1

1/77

ELF2

1/54

ELF3

1/51

ELF4

1/84

ELF5

1/71

ELF6

1/81

ELPS1

1/71

ELPS2

1/47

ELPS3

1/64

ELPS4

1/65

ELPS5

1/64

ELPS6

1/71

ELCS1

1/51

ELCS2

1/71

ELCS3

1/71

ELEG1

1/65

ELEG2

1/74

ELEG3

1/56

ELEG4

1/56

Factor Loadings

1/51

1/76

1/51

1/56

1/84

1/81

1/16

1/71

1/51

1/11

3

1/54

1/51

1/11

1/14

1/64

1/44

1/87

1/81

Convergent Validity

1

Average Variance Extracted

2
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نام متغیر

سؤال

مؤلفه

وضوح نقش

صداقت

ضریب استاندارد

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

(بار عاملی)

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

ELEG5

1/51

ELEG6

1/71

ELEG7

1/76

ELRC1

1/81

ELRC2

1/61

ELRC3

1/11

ELRC4

1/54

ELRC5

1/51

ELI1

1/56

ELI2

1/88

ELI3

1/61

ELI4

1/56

1/14

1/14

1/57

1/51

1/81

1/86

توجه :تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  18درصد معنادار هستند )p>1/18(:و ()t<1/16
جدول  .9نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،بررسی روایی و پایایی هوش هیجانی و قصد هشداردهی

نام
متغیر

مؤلفه

خودآگاهی

خود تنظیمی

هوش هیجانی
مهارت اجتماعی

هالگوی

سؤال

ضریب استاندارد

آلفای

پایایی

(بار عاملی)

کرونباخ

ترکیبی

EISA1

1/68

EISA2

1/74

EISA3

1/56

EISA4

1/74

EISA5

1/64

EISA6

1/76

EISR1

1/71

EISR2

1/71

EISR3

1/76

EISR4

1/65

EISR5

1/61

EISR6

1/66

EISR7

1/78

EISS1

1/77

EISS2

1/68

EISS3

1/71

EISS4

1/74

EISS5

1/81

EIE1

1/54

EIE2

1/51

EIE3

1/51

EIE4

1/74

EIE5

1/77

EIE6

1/61

1/76

1/57

1/57

1/55

میانگین واریانس آلفای

استخراج شده کرونباخ ترکیبی

1/51

1/51

1/51

استخراج شده

1/81

1/81

1/11

1/51

پایایی میانگین واریانس

1/47

1/81

1/54

1/81
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نام
متغیر

سؤال

مؤلفه

خود انگیزشی

ضریب استاندارد

آلفای

پایایی

(بار عاملی)

کرونباخ

ترکیبی

EIM1

1/61

EIM2

1/64

EIM3

1/67

EIM4

1/64

EIM5

1/67

EIM6

1/61

EIM7

1/78

EIM8

1/77

EIM9

1/76

WB1

1/85

WB2

1/58

WB3

1/78

قصد هشداردهی

1/51

-

میانگین واریانس آلفای

پایایی میانگین واریانس

استخراج شده کرونباخ ترکیبی

1/11

استخراج شده

1/41

-

1/76

-

1/77

1/84

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

در این پژوهش جهت بررسی روایی واگرا 1از ماتریس فورنل و الرکر استفاده شده است .روایی واگرا وقتی در سطح
قابل قبولی است که میزان میانگین واریانس اشتراکی برای هر سازه در قطر اصلی بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه
و سازههای دیگر در الگو باشد .نتایج در جدول  4ارائه شده است .ازاینجهت میتوان اظهار داشت که در تحقیق حاضر،
سازهها (متغیرهای مکنون) در الگو ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر ،بهعبارتدیگر روایی
واگرای الگو در حد مناسب است.
جدول  .4ماتریس سنجش روایی واگر به روش فورنل و الرکر

متغیرها

هشداردهی

رهبری اخالقی

هوش هیجانی

هشداردهی

1/74

رهبری اخالقی

1/61

1/51

-

هوش هیجانی

1/64

1/61

1/71

آزمون فرضیههای پژوهش

خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول ( )8و شکل ( )4ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیهها

فرضیهها
آزمون فرضیه اول بررسی رابطه رهبری اخالقی بر قصد
هشداردهی حسابرسان
آزمون فرضیه دوم بررسی رابطه رهبری اخالقی بر
هوشهیجانی حسابرسان
آزمون فرضیه سوم بررسی رابطه هوش هیجانی بر قصد
هشداردهی حسابرسان

ضرایب مسیر

آماره t

سطح اطمینان

نتیجه

1/44

1/44

1/18

تأیید شد

1/61

1/11

1/18

تأیید شد

1/61

5/18

1/18

تأیید شد

Discriminant Validity

1
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در صورتی که آماره  tگزارش شده بیشتر از  1/16باشد ،در سطح اطمینان  18درصد فرضیه مربوطه تأیید میشود و در
غیر این صورت ،شرایط را نشان میدهد.

شکل  .2خالصه نتایج آزمون فرضیهها در حالت ضریب بارهای عاملی

شکل  .3خالصه نتایج آزمون فرضیهها در حالت معناداری آماره t

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  8و شکل  4و  ،1آماره  tبرای فرضیه اول تأثیر معنادار رهبری اخالقی بر قصد
هشداردهی حسابرسان مقدار ( ،)1/44آماره  tبرای فرضیه دوم تأثیر معنادار رهبری اخالقی بر هوش هیجانی مقدار ()1/11
و آماره  tبرای فرضیه سوم تأثیر معنادار هوش هیجانی بر قصد هشداردهی حسابرسان مقدار ( )5/18است که برای هر سه
فرضیه پژوهش آماره  tبیشتر از  1/16است .بنابراین ،رابطه متغیرهای رهبری اخالقی و هوش هیجانی با قصد هشداردهی
معنادار و مثبت بوده و با توجه به اینکه هوش هیجانی رابطه مذکور را تقویت مینماید میانجیگیری مناسب در این ارتباط
است و بر این اساس هر سه فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
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مقادیر شاخصهای برازش الگوی معادالت ساختاری در جدول  ،6ارائه گردیده است .همانگونه که مشاهده میشود
تمامی شاخصهای برازش الگوی پژوهش را تأیید مینمایند.
جدول  .3شاخصهای برازش الگو پژوهش

عنوان شاخص

مقدار محاسبهشده

وضعیت

مقدار مطلوب

CHI Square/DF

4/11

CHI Square/DF≤1

تأیید

RMSEA

1/146

RMSEA≤1/15

تأیید

CFI

1/16

CFI≥1/11

تأیید

IFI

1/16

IFI≥1/11

تأیید

GFI

1/17

GFI≥1/11

تأیید

AGFI

1/14

AGFI≥1/11

تأیید

NFI

1/11

NFI≥1/11

تأیید

NNFI

1/18

NNFI≥1/11

تأیید

SRMR

1/144

SRMR≤1/18

تأیید

برای بررسی آثار متغیرهای میانجی از آزمون سوبل استفاده شده است .آزمون سوبل از پرکاربردترین آزمونها جهت
بررسی معناداری متغیر میانجی (واسطه) در رابطه میان متغیر مستقل و وابسته است .همچنین برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم
متغیر میانجی از آمارهای به نام  VAFاستفاده شده است که مقداری بین صفر و یک را اختیار میکند و هر چه این مقدار
به یک نزدیکتر باشد ،نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .نتایج حاصل از تأثیر متغیر میانجی هوش هیجانی در
رابطه غیرمستقیم رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی به شرح جدول  7است:
جدول  .7نتایج حاصل از آثار متغیرهای میانجی

ردیف
1

مسیر
نقش میانجی هوش هیجانی بر رابطه رهبری
اخالقی و قصد هشداردهی

اثر غیرمستقیم شدت تأثیر ()VAF
1/16

1/64

آماره t
6/44

سطح معناداری نتیجه آزمون
1/11

تأیید شد

رهبری اخالقی تأثیر غیرمستقیم ( )1/16بر قصد هشداردهی از طریق هوش هیجانی دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری
در آزمون سوبل کمتر از ( )1/18بوده و آماره  tبرابر با ( )6/44است این تأثیر معنادار بوده چرا که بیشتر از مقدار ()1/16
است .عالوه بر آزمون سوبل ،برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی از آماره  VAFاستفاده شده است ،نتایج این
آماره بدان معنی است که تقریباً  64درصد از اثر کل رهبری اخالقی بر هشداردهی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی
هوش هیجانی تبیین میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری اخالقی بهعنوان مؤلفهای جدید که در پژوهشهای حسابداری و حسابرسی
به آن کمتر توجه شده و منجر به درک اخالقی و تصمیمگیری اخالقی مناسبتر حسابرسان میگردد و همچنین هوش
هیجانی که موجب مدیریت عواطف و درک و فهم عواطف خود و دیگران میشود بر قصد هشداردهی حسابرسان مستقل
شاغل در مؤسسات حسابرسی است .ازاینرو سه فرضیه تدوین شد ،نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق در خصوص
تأثیر رهبری اخالقی بر قصد هشداردهی بیانگر این است که رهبری اخالقی دارای رابطه مثبت و معناداری با رهبری اخالقی
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است .این نتیجه در انطباق با تحقیقات چنگ 1و همکاران ( ،)4111ژانگ 4و همکاران ( )4116و بهال و دادهیچ)4111( 1
است .رهبران اخالق ی در مؤسسات حسابرسی با انجام رفتارهای اخالقی و توجه به اصول اخالقی در تعامالت کارکنان و
رعایت مؤلفههای اخالقی شامل داشتن نگاه خیرخواهانه ،تعیین اهداف بهصورت شفاف ،توجه به منافع عمومی ،مشارکت
کارکنان در تصمیمگیری ،انصاف و صداقت هشداردهی کارکنان را تقویت و ترویج میکنند .رهبران اخالقی
هشداردهندگان را برای سازمان مفید میدانند ،از آنها حمایت و قدرانی میکنند و حتی پاداشهایی را برای آنها در نظر
میگیرند.
فرضیه دوم و سوم در خصوص نقش میانجی هوش هیجانی در ارتباط رهبری اخالقی با هشداردهی در حرفه حسابرسی
است  .نتایج این فرضیه بیانگر رابطه معنادار و مثبت رهبری اخالقی با هوش هیجانی و هوش هیجانی با قصد هشداردهی
است .لذا ،هوش هیجانی میانجیگری مناسبی برای رابطه رهبری اخالقی با قصد هشداردهی حسابرسان بوده و این رابطه
را تقویت میکند .نتایج این تحقیق با پژوهشهای پیشین با تحقیق مسمرمگنوس 4و همکاران ( ،)4111التان 8و همکاران
()4111؛ جنگ )4141( 6و عیسی 7و همکاران ( )4141در انطباق است.
بر اساس نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد رفتار اخالقی مدیران ،تقویت و توجه کارکنان به قابلیتهای هیجانی و
کسب آگاهی از عواطف خود و دیگران را به همراه دارد .درک و فهم عواطف سبب کسب بینش نسبت به انگیزههای
افراد شده ،کارکنان را نسبت به نقطهنظرها و دیدگاههای دیگران آگاهتر مینماید و تقویت روح همکاری گروهی را فراهم
میآورد .توانایی استفاده از عواطف سبب کسب نتایج مطلوب ،حل مسائل و استفاده از فرصتها ،استفاده از عواطف برای
برانگیختن افراد میگردد .هر چه میزان پایبندی مدیران در سازمانها به اصول اخالقی در ارتباطات با کارکنان بیشتر باشد،
کارکنان با استفاده از هوش هیجانی در ارتباطات خود به خوبی میتوانند عواطف و احساسات دیگران را درک نموده و
متناسب با آن عکسالعمل نشان دهند و همین توانایی باعث ایجاد بستر مناسب در سازمان برای تصمیمگیری در شرایط
دشوار و پیچیده میشود.
از سوی دیگر افراد دارای هوش هیجانی باال به دلیل اینکه از احساسات و هیجانات خود مطلعاند میتوانند آنها را
کنترل و مدیریت نموده و کمتر دچار استرس شده و همچنین با تشخیص هیجانات دیگران ،کنترل بیشتری روی روابط
داشته باشند و بیشتر روی کارشان متمرکزشده و با هنجارها و قوانین سازمان سازگاری بیشتر و تمایل بیشتری به هشداردهی
داشته باشند .افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند ،با تکیه بر مهارتهای خود از قبیل ،فرونشاندن تنشها ،حل تعارضات،
هالگو ی با دیگران ،تشخیص و مدیریت احساسات منفی که منجر به عدم تصمیمگیری مناسب آنها میگردد ،در حین
هشداردهی موفقتر عمل مینمایند .از این رو هوش هیجانی میتواند موجب بهبود هشداردهی در مؤسسات حسابرسی
شود.
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با توجه به نتایج این پژوهش توصیه میشود هوش هیجانی و معیارهای اخالقی ،ضریب باالیی را در انتخاب و انتصاب
مدیران و کارکنان در کنار تخصص و تجربه در مؤسسات حسابرسی داشته باشند .همچنین اهداف و منشور اخالقی و
آییننامههای اصول و رفتار حرفهای با توجه به مفاهیم هوش هیجانی و رهبری اخالقی بروز رسانی شده و اطالعرسانی
گردد .بر اساس یافتههای این پژوهش به قانونگذاران حرفه حسابرسی ،همچون جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس
و اوراق بهادار پیشنهاد میشود ،مکانیسمهایی را شامل رویهها و دستورالعملهایی با در نظر گرفتن مؤلفههای هوش هیجانی
و رهبری اخالقی جهت هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی تدوین و اجرایی و از هشداردهندگان حمایت الزم
گردد .از طرفی دیگر مؤسسات حسابرسی با برگزاری دورههای آموزشی موجب بهبود و تقویت هوش هیجانی کارکنان
شوند .همچنین در کنار دورههای آموزشی تخصصی ،کارگاههایی با محتوای سالمت روحی ،ارتباطات مطلوب و خود
مدیریتی در سازمان برای کارکنان برگزار گردد تا با کسب مهارتهای الزم بتوانند نوع احساسات خود را تشخیص دهند
تا حسابرسان در مسیر پیشرفت شغلی عالوه بر ارتقاء کیفی در کار به گسترش ظرفیت مهارتهای عاطفی خود بپردازند و
در مواجه با شرایط دشوار و پیچیده تصمیمگیریها در حرفه حسابرسی از جمله هشداردهی از آن بهرهمند گردند.

وجود موانع و محدودیت در مراحل اجرای هر پژوهشی متصور است و این پژوهش نیز از این موضوع مستثنا نبوده و
انجام آن با محدودیتهایی مواجه بوده است .یکی از محدودیتهای اصلی پژوهش استفاده از ابزار پرسشنامه است که
شامل محدودیت ذاتی است که از آن جمله میتوان در نظر نگرفتن زمینههای ذهنی نظیر احساسات ،عواطف و نگرشها
و برداشتها و ویژگیهای شخصیتی حسابرسان بیان کرد.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از تمامی اشخاصی که وقت ارزشمند خود را جهت مشارکت در این پژوهش و تکمیل پرسشنامه پژوهش
اختصاص دادند و همچنین داوران محترم مجله که با ارائه نظرات و راهنمایی خود موجب ارتقاء این مقاله شدند ،صمیمانه
قدردانی میگردد.
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