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جو اخالقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان
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دکتری مدیریت دولتی ،گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

نفیسه
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کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
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جو اخالقی نامناسب می تواند موجب ایجاد لطمات روحی به حسابداران و حسابرسان شود و موجب تأثیر
نامطلوب در تصمیم گیریهای اخالقی آنها گردد  .هدف از این پژوهش بررسی اثر انواع جو اخالقی بر
ترومای ( لطمه روحی) وارده برحسابداران وحسابرسان بانکها است  .به همین منظور بانک مسکن مورد
مطالعه قرار گرفت.
برای انجام این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد .در قسمت کیفی نمونه آماری یازده نفری از
خبرگان بانکی بصورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختارمند مصاحبه
شدند و هجده شاخص برای سنجش پنج نوع جو اخالقی و نه شاخص برای سه نوع عامل موثر بر ترومای
وارد بر حسابداران شناسایی شد .روش تحقیق کمی از نوع توصیفی و همبستگی بود .بر مبنای داده های
به دست آمده از مصاحبه ها و سه پرسشنامه جو اخالقی ویکتور و کولن و اعتماد سازمانی الونن و عملکرد
شغلی پودساکف پرسشنامه ای تدوین شد و بین هشتاد و چهار نفری از حسابداران و حسابرسان بانک
مسکن توزیع شد و نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار جو ابزاری و اثر منفی و معنی داری جو های
اخالقی حرفه گرایی ،مقرراتی ،مستقل و مراقبتی روی ترومای حسابداران بود.همچنین جو اخالقی ابزاری
قوی ترین جو اخالقی حاکم بر حسابداران شناسایی شد.
واژههای کلیدی :جواخالقی ،تروما ،حسابدار ،حسابرس ،روش آمیخته.
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مقدمه
محیط همچون تارهای تسخیر کننده انبوهی است که جسورانه بر پیکر هر یک از افراد جامعه تنیده شده
است .رابطه بین محیط و انسان ،رابطه بین خانه عنکبوت و طعمه گرفتار شده اش می باشد  .بنابراین
محیط بد تأثیرات بدی نیز به همراه دارد  .جهت نیل به مقصود الزم است مثال یک حسابدار مطرح شود
که در محیط حرفه ای خود شاهد رفتار غیر اخالقی همکاران و مدیران شرکت باشد و همچنین در محیط
زندگی اش ،شاهد بداخالقی همساالن خود ،فعاالن عرصه اقتصاد ،بداخالقی سیاسیون و فساد مالی سایر
افراد وابسته به مقامات ارشد یک کشور باشد  .در این شرایط به نظر می رسد حسابدار مزبور در مواجهه
با این اوضاع و با کمی چاشنی فشار و تهدید سازمانی نخواهد یا نتواند در برابر تقاضاهای غیر اخالقی
مافوق خود مقاومت چندانی به خرج ندهد [ . ]8در واقع محیط می تواند به عنوان عامل ترومازا بر
حسابداران تلقی شود .تروما آسیبی است که از خارج بدن به انسان واردمی شود .ضربه روحی 1است ،که
با تأثیر بر توانایی افراد موجب از دست دادن استعداد آنها و تحلیل انرژی سازمان می شود [.]19
اخالق بـا اسـتاندارهای مربـوط بـه درست و غلط بودن رفتارها سر وکار دارد ] .[13جو اخالقی 2به عنوان
بخشی از شخصیت سازمان موید الگوهایی است که رفتار کارکنان را هدایت و خصوصیات اخالقی هر
سازمان را نشان می دهد[.]21
حسابداران و حسابرسان شاغلینی هستند که با حفظ اصول اخالقی همواره باید جامعه را صاحب کار خود
بدانند و خود را درمقابل جامعه مسئول بدانند .درشرایط فعلی درحدود 340هزار شرکت ثبت شده در
ایران درحال فعالیت موجود است  .با توجه به اینکه تعداد حسابرسان تنها در حدود  40هزار نفر است و
این نشاندهنده این است که نسبت  1به  8/5حسابرسان به شرکتها حاکی از نبود فرهنگ پذیرش حسابرس
و نقش ضروری آن در ایران است .در واقع می توان گفت فرهنگ حسابخواهی در جامعه ایران کم رنگ
است] .[14در بانکهای کشور نیز حدود  234میلیون کارت بانکی صادر شده و فعال است که صاحبان آن
از طریق شعب بانکی و 200هزار دستگاه خودپرداز به صورت روزانه تراکنش های مالی انجام می دهند.
به دلیل حجم باالی تراکنش های مالی و تسهیالت پرداختی بانکها در داخل سازمان عالوه بر تدوین
مشاغل رسمی حسابداری ،مشاغل حسابرسی داخلی را تعریف کردند  .اما اینکه تا چه حد این حسابداران
و حسابرسان داخلی می توانند در دوراهی اخالقیات حرفه ای و تحکمات مافوقشان راه درست را انتخاب
کنند ،بسیار با اهمیت است  .در بانکها چه نوع جو اخالقی حاکم است  .آیا جوی حاکم است که حسابرسان
و حسابداران به راحتی می توانند به اصول حرفه ای و قوانین پایبند باشند یا جوی حاکم است که افراد
به جای اینکه خود را در قبال جامعه پاسخگو بدانند ،تنها به فکر کسب منافع شخصی یا منفعتهای گروهی
که خود را بدان متعلق می دانند ،هستند.
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بنابراین این پژوهش با دو هدف انجام می شود ،اول شناسایی قوی ترین جو اخالقی حاکم در نظام بانکی
که می تواند روی حسابداران و حسابرسان اثر بگذارد .دوم بررسی اثر هریک از جو های اخالقی ابزاری،
مقرراتی ،مراقبتی ،مستقل و حرفه ای بر سه نوع عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان در نظام بانکی
اعم از بعد اعتمادی ،بعد وظیفه ای و بعد زمینه ای.
مسأله و اهمیت آن
نظریه یادگیری اجتماعی عوامل درونی و بیرونی را در تعیین و بروز رفتار انسان مؤثر می داند .سازمانها
نیز از مجموع افرادی که برای نیل به اهداف مشخصی باهم فعالیت می کنند ،تشکیل شده است .هریک
از این افراد نیازهایی دارند که خواهان برآورده شدن آنها در حین خدمت سازمانی هستند .نیاز عاملی
است که انسانها را به بروز رفتار و انجام کارهایی وادار می کند .نیاز به حفظ شرایط فردی و سازمانی ،نیاز
به رفع مشکالت اقتصادی شاید یکی از اصلی ترین نیازهای هریک از افراد شاغل در سازمان است .
حسابداران و حسابرسان نیز همچون سایرین نیازهایی دارند که برای نیل به آنها احتمال دارد به بروز بد
اخالقی هایی در تهیه و تنظیم اطالعات مالی نادرست و تحریف صورتهای مالی دست بزنند ][8
بانکها موسساتی هستندکه برای انجام شرح وظایف خطیر خود به عنوان امانت دار سپرده های مردم ،به
گردش درآوردن نقدینگی موجود در جامعه به شیوه درست و عادالنه نیاز دارند .عملکرد درست و اخالقی
بانکها باعث رونق کار و تولید درجامعه می شود .در واقع این بانکها هستند که با گردش نقدینگی و با
کمک به اقتصاد تولید ،چرخ اقتصادی یک کشور را می چرخانند ] [10و در این میان هر بانکی چه
خصوصی و چه دولتی موظف و متعهد به مسئولیت پذیری اقتصادی خود هستند .اگر بانکها درست عمل
نکنند و حسابداران و حسابرسان آنها خود را ملزم به رعایت انجام کار درست و اخالقی ندانند ،حقوق
دولت و ملت را پایمال کرده اند  .بنابراین ضروری است حسابداران و حسابرسان بانکها در سه سنگر،
اخالقی و انسانی عمل کنند .
اول به دلیل رسالت بانکها در قبال جامعه و گردش صحیح نقدینگی که از مردم به امانت گرفته شده،
حسابرسان بانکها می بایست با اعتبار سنجی دقیق و بررسی موشکافانه نسبتهای بدهی در ترازنامه
شرکتهای درخواست کننده وام ،اقدام به پرداخت تسهیالت بانکی نمایند تا بازگشت منابعی که صاحب
اصلی آن مردم هستند در سرسید مقرر و به صورت کامل صورت گیرد .هرگونه اغماض یا جهت دهی
سودمندانه به نفع گیرنده وام یا شخص حسابرس بانک به طوری که منافع بانک به خط افتد ،مصداق
بداخالقی حرفه ای محسوب می شود.
دوم اینکه حسابداران بانک باید در تدوین صورتهای مالی ،محاسبه روش های حسابداری سود مشمول
مالیات بانک ،جنبه های اخالقی را رعایت نمایند و از تغییر و تحریف اطالعات مالی و ارائه تصویری غیر
واقعی از شرایط مالی بانک غیر خود داری نمایند.
سوم اینکه تصمیم گیری در خصوص اموری در داخل بانک برعهده مدیران و حسابداران است که می
تواند جایگاه غیر اخالقی بیابد  .بر اساس فرضیه « طرح پاداش و تئوری اثباتی حسابداری»مدیران برای
افزایش میزان پاداش و دستمزد خود ،از روش های حسابداری خاصی استفاده خواهند کرد که سود دوره
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آتی به دوره جاری منتقل گردد  .این روش غیر اخالقی است که موجبات فرصت طلبی مدیران و تنزل
اعتبار و جایگاه حسابداران و حسابرسان می شود .در سالهای اخیر مدیران ،حسابداران و حسابرسان شرکت
های بزرگی نظیر انرون ،تایکو ،رایت آید ،ورد کام ،گریس ،سن دانت ،سان بیم ،لیونت و آرتور اندرسن
برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران متوسل به تقلب های حسابداری و حسابرسی شده اند و
این موضوع منجر به ایجاد بحران و عدم اعتماد جامعه به خدمات حسابداری و حسابرسی شده است ].[8
در کشور ما نیز در دهه گذشته به دلیل پرداخت تسهیالت کالن بانکی بدون بازگشت ،چشم پوشی از قرار
گرفتن وضعیت برخی بانکهای دولتی در موقعیت ماده  141قانون تجاری ،ورشکستگی مؤسسات مالی و
اعتباری و عدم باز پرداخت دیون سپرده گزاران و  ...سایه بی اعتمادی به مدیران ،حسابداران و حسابرسان
بانکی را پررنگ تر کرده است .
ادبیات تحقیق
در سازمان ها و شرکت های امروزی ،در کنار فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،تغییراتی شکل می گیرد
که باید مراقب تاثیر آن بر سالمتی جسم و روان کارکنان باشیم [ .]16حسابداران که جمعیتی از کارکنان
هر شرکت را تشکیل می دهند همواره در جریانات تصمیم گیری و تصمیم سازی مالی مدیران شرکتها
قرار می گیرند و به تبع احتمال اعمال فشار بر آنها جهت انجام اموری به نفع شرکت و مدیران و به ضرر
جامعه وجود دارد.
وجود یک محیط سالم و بدون تنش می تواند از ایجاد فشارهای روحی بر حسابداران بکاهد .برای جلوگیری
از فشارهای روحی که به کارکنان شرکتها وارد می شود ،قانون تأمین بهداشت و ایمنی کار در سال1970
درآمریکا به تصویب رسید تا به شاغلین اطمینان بدهد که در شرایط کاری ایمن کار می کنند [ . ]28در
سند چشمانداز بیستسالۀ جمهوری اسالمی ایران در افق  1404الزمه اینکه ایران کشوری با جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در منطقه شود ،سالمت وعملکرد درست منابع انسانی به عنوان یک ضرورت
مورد توجه قرار گرفته است []4که پیش زمینه آن ایجاد محیط سازمانی با جو اخالقی مناسب است.
5
مدل پنج بعدی جو اخالقی شامل جو مراقبتی ،1جو حرفه گرایی  ،2جو مقرراتی ،3جو مستقل ،4جو ابزاری
است [ .]17در جو اخالقی مراقبتی کارکنان در هنگام تصمیم گیری برای انجام کارها به حقوق دیگران
می اندیشند و به رفاه افراد درون و بیرون شرکت توجه می کنند .مانند گروه های کاری نیمه مختار یا
گروه های کاری مشارکتی [ .]15در جو اخالق حرفه گرایی کارکنان به دستورات سیستمهای خارجی
مانند کتاب مقدس یا مقررات حرفه ای جهانی بیشتر از خواسته های داخل شرکت توجه دارند مثل
پزشکان و وکالی حرفه ای  .در جو اخالقی مقرراتی هر کس در شرکت که بیشتر و بهتر از قوانین سازمانی
1
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تبعیت کند فردی اخالقی تر محسوب می شود ،عموماً سازمانهای بروکراتیک از چنین جو اخالقی برخوردار
هستند  .درجو اخالقی مستقل افراد بر طبق اعتقادات اخالقی و اصول پذیرفته شده شخصی خود اقدام و
عمل می کنند ،مانند افراد حرفه ای سازمانهایی با ساختار 7نیمه رسمی که خالقیت و نوآوری در آنها مهم
است [ .]27درجو اخالقی ابزاری افراد دنبال سود شخصی یا گروهی که به آن تعلق دارند ،هستند .از نشانه
های این جو اخالقی گفتگو کم افراد در سازمان بایکدیگر است و در نتیجه سکوت سازمانی و فریبکاری
چنین سازمانی را فرا می گیرد [ .]23در برخی مطالعات جوحرفه گرایی باالترین سطح و جو ابزاری در
پایین ترین سطح اخالقی ارزیابی شده اند[.]22
یکی از وظایف مدیریت در هر شرکت و سازمانی ،حفظ و نگهداشت منابع انسانی و تالش جهت حضور
فعال و بلند مدت کارکنان در سازمان است ( .)17اگر مدیریت از تاثیر عوامل غیر روئیت داخل سازمانی
مانند جو اخالقی بر رفتار و عملکرد کارکنان غافل شود احتمال پیشروی سازمان تا انهالل وجود دارد.
بعضی از سازمانها مانند سازمانهای سیاسی و مالی ،مانند مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها به دلیل ماهیت
کاری ،کارکنانشان بیش از سایر سازمان ها در معرض آسیب های روحی و جسمی قرار می گیرند و در
واقع آن ها سازمانهای ترومازا هستند [ .]25بانکها بدلیل مخاطره در ثبت مبالغ باال ،جعل و سرقت اسناد،
احتمال تغییر و تحریف اعداد و ارقام ،توهین های شایع به کارکنان بانک ،الزامات قانونی در پاسخگویی
بهنگام و دقیق و الزامات قانونی و تکلیفی از جانب بانک مرکزی و سازمان های باالدستی ،ازجمله
سازمانهای ترومازا محسوب می شوند .از مشخصه های منابع انسانی ترومازده ،استرس و اضطراب،
افسردگی ،ترس و عصبانیت ،نا امیدی ،بدبینی ،بی انگیزگی ،سستی[ ]20و بی اعتمادی نسبت به همکاران
است[ .]4حسابداران وحسابرسان که از با اهمیت ترین منابع انسانی بانک ها به حساب می آیند نیز در
خطر ترومازدگی هستند .عوامل موثر بر ترومای حسابداران در سه بعد بررسی می شود  .بعد نخست از
نگاه اعتمادی به معنی عوامل موثر بر ایجاد یا سلب اعتماد 1در حسابداران و حسابرسان در نظر گرفته می
شود  .بعد دوم به عملکرد حسابداران وحسابرسان توجه دارد وخود شامل دو بعد وظیفه ای 2و زمینه ای
3است .بعد وظیفه ای به معنی عوامل موثر بر انجام وظایف شغلی حسابداران و حسابرسان است .بعد زمینه
ای به معنی عوامل موثر بر رفتار حسابداران و حسابرسان[ ]24می شود.
روش
4

این تحقیق از نوع کاربردی و به روش آمیخته (کیفی و کمی ) است .در بخش کیفی از تحلیل تم استفاده
شد  .جامعه آماری کارکنان رسمی بانکهای ایران و نمونه آماری 11نفر از خبرگان بصورت غیر تصادفی و
هدفمند با ویژگی های جمعیت شناختی طبق جدول شماره 1انتخاب شدند.
جدول :1اطالعات جمعیت شناسی نمونه پژوهشی بخش کیفی
1

Trust
Task
3
Contextual
4
Theme Analysis Method
2
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عنوان

سابقه کاری

پست
سازمانی/دانشگاهی

واحد محل خدمت

میزان تحصیالت

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

تا 10سال

2

2/18

از 10تا 20سال

3

3/27

از  20تا  30سال

4

3/36

باالتر از 30سال

2

2/18

کل

11

100

مدیریتی سازمانی

6

5/54

استاد دانشگاه

5

5/45

کل

11

100

بانک مسکن

6

5/54

دانشگاه

5

5/45

بانک مسکن و دانشگاه

5

5/45

کل

11

100

فوق لیسانس

6

5/54

دکتری ودانشجوی دکتری

5

5/45

کل

11

100

مدیریت دولتی/مالی /آموزشی /بازرگانی/صنعتی/
/اجرایی/فناوری اطالعات /کارآفرینی

100

11

بانکداری/اقتصاد/حسابداری
سایر (حقوق ،معماری ،ادبیات فارسی)
کل

0

0

100

1

پرسشنامه نیمه ساختارمند برمبنای پرسشنامه استاندارد ویکتور و کولن 1با هجده شاخص برای جو اخالقی
و پرسشنامه های عملکرد پودساکف 2و اعتماد الونن 3معرفی سه متغیر برای عوامل ترومازای موثر در بحث
عملکرد وظیفه ای ،زمینه ای و اعتمادی طراحی شد  .توسط پانزده نفر از اساتید دانشگاه روایی آن تائید
1

Victor &Cullen
Podsakoff
3
Ellonen
2

103.

جو اخالقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان

شد و پایایی ابزار به میزان  0/79مورد تأیید واقع شد  .در نهایت بر اساس پرسش نامه ها و داده های به
دست آمده از مصاحبه نه شاخص برای عوامل ترومازای حسابداران بدست آمد.
در بخش کمی تحقیق که از نوع توصیفی و همبستگی بود ،جامعه آماری چهل و دو نفرحسابداران و چهل
و دو نفر حسابرسان بانک مسکن بودند که جدول شماره 2ویژگی های جمعیت شناسی آنها را توصیف
می کند.
جدول  :2ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان
متغیر

سن(به سال)
سن

سمت

جنس

متغیر

طبقات

تعداد

درصد

کمتراز30

23

4.27

 31تا 36

14

6.16

 37تا 42

31

37

 43تا 48

8

5.9

کارشناسی ارشد

باالی49

8

5.9

زیر 5

22

حسابدار

42

50

 5تا 10

12

2.14

حسابرس

42

50

 10تا 15

22

3.26

مرد

56

7.66

 15تا 20

17

2.20

زن

28

3.33

باالتر از 20

11

1.13

84

100

تحصیالت
تحصیالت

سابقه

طبقات

تعداد

درصد

دیپلم

3

8.3

کاردانی

4

6.4

کارشناسی

51

7.60

26

31
2.26

کل

طبق جدول شماره  ،3پایایی متغیرها باالتر از  0/8و مناسب ارزیابی شد  .روایی همگرا به دلیل اینکه
میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبیشتر از  0/5بود قابل قبول است .چون مقدار میانگین واریانس
استخراج شده از مقدار مجذور میانگین واریانس ) ( MSVتمام متغیرها کمتر است و مقدار ریشه دوم
واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها بیشتر است روایی واگرا نیز
تأیید شد  .پس مدل از روایی واگرا و همگرای مختص مدل معادالت ساختاری 13برخوردار است .در این
پژوهش از آزمونهای پارامتریک استفاده شد و با روش آماری معادالت ساختاری و استفاده از نرم افزار
 SPSSو  LISRELانجام شد .
یافته ها
تمام متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال بودند .طبق جدول شماره  3جو اخالقی ابزاری با میانگین
 13/23قوی ترین جو در بین انواع جواخالقی در بانک شناخته شدو جو حرفه گرایی با میانگین 9/38
ضعیف ترین نوع جو اخالقی موجود شناخته شد.
جدول  :3شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
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متغیر

جو اخالقی

مولفه

میانگین

انحراف
استاندارد

حداقل نمره

حداکثر نمره

جو مراقبتی

89.12

22.2

7

18

جو ابزاری

23.13

61.2

8

20

جو حرفه گرایی

38.9

07.2

4

13

جو مقرراتی

63.9

18.2

4

15

جو مستقل

68.10

43.2

5

16

بارهای عاملی هریک از هجده شاخص مربوط به جو اخالقی و نه شاخص عوامل ترومازای حسابداران و
حسابرسان بر اساس جدول شماره 4همگی باالتر از  0/5و در فاصله اطمینان  %95معنی دار هستند که
نشان دهنده میزانی از واریانس های شاخص ها است که توسط متغیر مکنون خود توضیح داده می شوند.
جدول :4شاخص ها ،روایی همگرا و پایایی
روایی
متغیر

بارهای
عاملی
) (λ

tvalue

اهمیت خیرو صالح تیمA1

86.0

77.14

انجام امورشایسته عموم A2

71.0

24.11

کارآمدترین راه ،راه درست A3

78.0

01.7

انتظار انجام وظایف از هرکس
A4

81.0

24.7

افراد بدنبال حفظ منافع خودB1

77.0

36.9

81.0

50.8

71.0

01.11

60.0

01.9

65.0

05.11

68.0

15.9

پیروی بی استثنا از معیارهای
C3
حقوقی

59.0

29.10

اهمیت به مقررات سازمانی D1

74.0

91.10

شاخص

جومراقبتی

جوابزاری

نبود جایی درسازمان برای اخالق
B2
کارغیرمرغوب ،متضاد با منافع
تیمB3
هرکس به فکر خویشB4

حرفه گرایی

مقرراتی

معیارحرفه ای ورای مالحظات
C1
اهمیت به مسائل اخالق حرفه
ایC2

 MSVحداکثر
مجذور واریانس
مشترک

407.0

171.0

681.0

286.0

پایایی
 AVEمیانگین
واریانس
استخراج شده

590.0

514.0

591.0

571.0

α
کرونباخ

858.0

744.0

802.0

816.0
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روایی
متغیر

مستقل

بارهای
عاملی
) (λ

tvalue

وفاداری به قوانین و رویه هاD2

72.0

88.8

حصول موفقیت با عمل به
قانونD3

65.0

79.10

79.0

12.12

83.0

57.11

76.0

51.12

71.0

45.11

72.0

45.12

بروزکارهای غیر اثربخش مانند
رسوایی اخالقی ،اداری ،مالیF2

89.0

06.16

غیبت غیر موجه همکارانF3

88.0

71.14

وجود مشکل در روابط فردی
اعضای سازمانG1

67.0

49.10

توجه کارکنان به نکات منفی
G2
سازمان

71.0

62.11

بی رحمی کارکنان نسبت به
همکارانشان G3

7.0

02.11

قلت اعتبار درون سازمانی
افرادH1

82.0

81.12

71.0

08.11

72.0

91.10

شاخص

پیروی از باورهای اخالقی شخصی
E1
تصمیم شخصی درمورد درستی یا
...
E2
احترام به ادراک افراد از درستی
...
یاE3
هدایت فردی با اصول شخصی
E4
اشتباهات و خطاهای کاری
F1
کارکنان

وظیفه ای

زمینه ای

اعتمادی

نداشتن حس عدالت درسازمان
H2
نبود رفتارگشوده و صادقانه
همکارانH3

 MSVحداکثر
مجذور واریانس
مشترک

508.0

407.0

551.0

281.0

پایایی
 AVEمیانگین
واریانس
استخراج شده

669.0

662.0

645.0

692.0

α
کرونباخ

887.0

895.0

887.0

854.0

نگاره شماره  1نشان می دهد در سطح اطمینان ( % 95آماره تی بزرگتر از )+1/96جو ابزاری بر عوامل
ترومازای حسابداران اثر مثبت و معناداری داشته است .اما متغیرهای جو مقرراتی ،جو مستقل ،جو حرفه
گرایی و جو مراقبتی بر عوامل ترومازای حسابداران اثر منفی و معناداری داشته است .همچنین نتایج
حاکی از برازش خوب مدل بود.
نگاره  : 1ضرایب استاندارد مدل
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-0/55
0/72
0/76

0/65

0/74
-0/54
0/5
-0/54

0/66
0/73
0/78
0/59

-0/51

بحث
نتایج این پژوهش حاکی از این است که هر چه متغیر جو اخالقی ابزاری در بانکها تقویت شود عوامل
ترومازا بر روی حسابداران و حسابرسان نیز تقویت می شوند ،بنابراین با نتیجه تحقیقاتی مبنی بر رابطه
منفی جو اخالقی با استرس شغلی و قصد ترک شغل ] [12هماهنگ است .همچنین با افزایش جو مراقبتی،
جو مستقل ،جو حرفه گرایی و جو مقرراتی عوامل ترومازای حسابداران و حسابرسان کاهش می یابند،
پس با نتایج تحقیقاتی مبنی بر اثر جو اخالقی بر اعتماد به سرپرستان و اعتماد سازمانی[ ]26و نتایج
تحقیقاتی که اجزاء رهبری خیرخواهانه با میانجی گری جو اخالقی بر رفتارکارکنان در سازمان اثرمثبت
و معنی داری دارد ] [18همسو است  .نتایج تحقیقی که سبک های رهبری را بر نحوه مدیریت ضربات
روانی کارکنان موثر می دانست [ ]2و تحقیقی که رابطه عکس هشیاری سازمانی 14با ترومای سازمانی15و
نقش میانجی هوش سیاسی16را اثبات کرد [ ]7با نتایج این تحقیق از آن جهت همخوانی دارد که باعوامل
سازمانی می توان بر عوامل ترومازای حسابداران و حسابرسان اثر گذاشت .نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیقی که در مدل چهار مولفه ای اثرگذار خود مولفه ارزشهای اخالقی – فرهنگی را برای مقابله با
ترومای سازمانی ارائه کردند [ ]9مطابقت دارد.
نتیجه گیری
بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی از هر چهار نفر یک نفر در طول زندگی کاری خود دچار
یک لطمه روحی می شود و از آن رنج میبرد .حسابرسان و حسابداران بانکها از این قاعده مستثنی نیستند
و به دلیل ماهیت کاری و لزوم مقاومت و بعضاً مقابله با مدیران شرکتها و سازمانها احتمال لطمه های
روحی به آنها افزایش می یابد .هر پنج بعد جو اخالقی در بانکها وجود دارد ولی متاسفانه جو ابزاری که
نامناسب ترین نوع جو اخالقی محسوب می شود ،قوی تر از بقیه است و به همین دلیل توجه به منافع
شخصی و نه منافع جامعه در بانکها در الویت انتخاب قرار می گیرد .جو حرفه گرایی که بهترین جو اخالقی
برای مشاغل تخصصی مانند حسابرسی و حسابداری است از سایر جو های اخالقی در بانکها کمرنگ تر
است .بنابراین در بانکها اجازه عملکرد حرفه ای به حسابرسان و حسابداران به راحتی صادر نمی شود.
بنابراین ادامه این روند نه تنها برای حسابداران و حسابرسان خطرناک است بلکه برای تمامی کارکنان
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بانک و به تبع جامعه مخاطره آمیز است .لذا در ابتدا باید مدیران شرکتها و سازمانها را از وجود چنین
جوی آگاه کرد و با آموزش آنها نسبت به تضعیف جو ابزاری در بانکها می تواند عامل لطمه زننده بر
حسابداران و حسابرسان باشد را کاهش داد .آموزش های اولیه اصول حسابداری می تواند به ایجاد نگاه
تخصصی در مدیران نسبت به شرکت کمک کننده باشد و شاید از این طریق بتوان جایگاه واقعی حسابداران
و حسابرسان را به مدیران تفهیم کرد تا تاب آوری آنها در مقابل گزارشات تخصصی حسابرسان افزایش
یابد .از طرفی با استفاده از ابزارهای انگیزشی مانند پرداخت پاداش های مادی و معرفی حسابداران و
حسابرسان اخالق مند ،چهار جواخالقی دیگر از جمله جو حرفه گرایی ،جو مقرراتی ،جو مستقل وجو
مراقبتی را تقویت بر عوامل ترومازای حسابداران و حسابرسان در بانکها مقابله کرد.
فهرست منابع
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Improper ethical climate in organizations can cause moral damage to accountants
and auditors, and affects on their ethical decisions. The purpose of this study was to
investigate the effect of various of ethical climate on trauma (psychological damage)
inflicted on accountants and auditors of banks. For this purpose, the Housing bank
was studied.
Mixed research method was used to conduct this research. In the qualitative part of
the statistical sample, eleven banking experts were selected non-randomly and
purposefully. They were interviewed using a semi-structured questionnaire.Eighteen
indicators were identified to measure five types of ethical climate and nine
indicators were identified for three types of factos affecting accountants' trauma.
The research method was quantitative, descriptive and correlational. Based on the
data obtained from the interviews and three questionnaires, the ethical climate of
Victor and Cullen, Elonen's organizational trust and Podsakov's job performance,
the questionnaire was prepared and distributed among eighty-four accountants and
auditors of the Housing Bank.
The results showed a positive and significant effect of instrumental climate and a
negative and significant effect of professional , supervisory , independent and caring
ethical climate on accountants' trauma. Also instrumental ethical climate is recognized
as the strongest ethical environment governing accountants.
Keywords: Ethics, Trauma, Accountant, Auditor, Mixed Method.
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