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 مقدمه

 می فكر از باالتر آگاهی يا فكر ورای هشیاری را آگاهی ذهن است. شناختی توانايی يک 1آگاهی ذهن

 ويژگی اين است. حسابرسان و حسابداران برای نیاز مورد های ويژگی از يكی آگاه ذهن بودن دارا  دانند.

 انجام بهتر ای شیوه به بیشتر توجه و شناخت با در را خود کار بتوانند تا کند می کمک حسابداران به

 اين و يابد کاهش حسابرسی کارکنان در اضطراب و استرس تا شود می باعث آگاهی ذهن[9]. دهند

 اخیر های سال در (.2019)  همكاران و2 هردا گذارد می مثبت تاثیر ها آن شغلی عملكرد بر موضوع

 هدف اند. داده رواج خود حسابرسان میان در را آگاهی ذهن تكنیک دنیا در بزرگ حسابرسی موسسات

 کارايی ارتقای نتیجه در و کار از ناشی استرس و اضطراب کاهش برای حسابرسان به کمک موسسات اين

 برای اهمیت با موضوعی اخالق ، ديگر طرف از (.2019) ، 3استون و چنگ است خود کارکنان عملكرد

 ها ويژگی از متاثر خود حسابرسان، در ای حرفه اخالق گیری شكل است. حسابرسی حرفه در شاغل افراد

 رعايت صورت آن در ، باشد بیشتر حسابرسان در آگاهی ذهن چه هر است. آگاهی ذهن جمله از شناختی

 تصمیم و قضاوت در مهمی نقش اخالق و آگاهی ذهن بنابراين .[6]يابد می بهبود ها آن در نیز اخالق

 شناختی های ويژگی اهمیت (.2019)  4ژو و داردکادوس حسابرسی کیفیت و حسابرسان ای حرفه گیری

 وجود به حاضر مقاله نويسندگان در را انگیزه اين ، حسابرسی حرفه در اخالق با آن ارتباط و حسابرس

 تحقیق اين پرسش رو،اين از دهند. قرار مطالعه مورد را اخالقی گیری جهت بر آگاهی ذهن تاثیر تا آورد

 گرايی نسبی و گرايی آل ايده يعنی اخالقی گیری جهت بر حسابرس آگاهی ذهن اندازه چه تا که است آن

 رفتاری تحقیقات نظری مبانی گسترس و بسط اول یدرجه در نیز، پژوهش اين هدف است؟ تاثیرگذار

 و حسابداری پژوهشگران و دانشجويان به آگاهی ذهن موضوع معرفی دوم یدرجه در و درحسابرسی

 .[12]باشد داشته زير، شرح به علمی یافزوده ارزش مقاله، اين رودانتظارمی است.  حسابرسی

 که شود رفتاری حسابرسی تحقیقات درباره جديدی موضوع معرفی موجب تواندمی پژوهش اين نتايج

 اين شواهد کهآن ضمن نمايد. ترغیب ديگری رفتاری هایپژوهش انجام به را پژوهشگران تواندمی خود

 دارد. حسابرسان اخالقی گیری جهت  با ارتباطی چه حسابرسان آگاهی ذهن داد خواهد نشان پژوهش

 تدوين برای حسابرسی یحوزه در گذارانسیاست اختیار در را سودمندی اطالعات تواندمی موضوع اين

 تحقیق شناسیروش فرضیات، نظری، مبانی مقاله، بعدی هایبخش در دهد. قرار حسابرسی هایمشی خط

 شود.می ارائه تحقیق هایيافته و نتايج و
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  پیشینه و نظری مبانی

  آگاهی ذهن

 معنای به ساده زبان به دارد.  شرقی مذهبی وآئین تعالیم در ريشه که است مراقبه از شكلی آگاهی ذهن

 آن در که میشود محسوب توجه از خاصی شكل و است احساسات و هیجانات رفتار، افكار، از بودن آگاه

 آگاهی ذهن .(2008) ، 1دارداوست بااليی ارزش نكردن قضاوت و اکنون زمان در حضور اساسی عنصر دو

 يک روی بتواند تا باشد داشته يكدست و تمیز ذهنی تا کندمی کمک فرد به که است تكنیكی و مهارت

 کردن بیدار آگاهی ذهن از هدف[23]. ببخشد بهبود را خود عملكرد و داشته بهتری تمرکز ، موضوع

 است بنیادی مهارت يک آگاهی ذهن جمله، يک در است. افراد فیزيكی فرايندهای و احساسات ذهن،

 می انجام که کاری و هستند که جايی از کامل آگاهی و بوده حال زمان در کامل طور به افراد اينكه برای

 بیداری و آگاهی از متفاوت بعدی که است شناختی توانايی يک آگاهی ذهن ، بنابراين باشند. داشته دهند،

 تحلیلی و فكری های قضاوت و فكر ابزارهای با وجه هیچ به است فكری آگاهی اسیر و غرق که کسی است.

 ورای هشیاری را آگاهی ذهن دلیل همین به کند. درک را آگاهی متفاوت بعد اين تواند نمی مفهومی و

 و سن و جنس از نظر صرف ها  انسان همه برای آگاهی اين[3]  ،دانند می فكر از باالتر آگاهی يا فكر

 از لحظه هر در فرد آگاهی، ذهن در نیست. خاص ای عده انحصار در و است درک قابل فرهنگ و سواد

 ياد بودن، ديگری و دادن انجام يكی ذهن، شیوه دو روی آگاهی از پس و میشود آگاه خود ذهنی شیوه

 شناختی، رفتاری، راهبردهای آموزش مستلزم که دهد حرکت ديگر شیوه به شیوه يک از را ذهن گیرد می

 .[20] است توجه فرايند کردن متمرکز برای ويژه فراشناختی

 بیان شواهد اين دارد. وجود خوبی شواهد حسابرسی و حسابداری حرفه در آگاهی ذهن اهمیت  درباره

 از مختلف عملكردهای در تا سازد می قادر را حسابداران ، مهارت يک عنوان به آگاهی ذهن که کنند می

 و کنندهردا عمل بهتر ، ای حرفه اخالق رعايت نتیجه در و تیم ايجاد کار، و کسب رشد رهبری، جمله

 قضاوت در اخالقی تنگاهای با مواجه در تا کند می کمک حسابرسان به آگاهی ذهن (.2019همكاران)

 بااليی آگاهی ذهن که حسابرسانی نمايند. ارائه بهتری اخالقی گیری تصمیم حسابرسی، پیچیده های

 باعث موضوع اين و دارند تری کیفیت با اخالقی و ای حرفه های قضاوت ، اطالعات پردازش هنگام دارند

   . شود می حسابرسی کیفیت افزايش

  اخالقی گیری جهت

 گرايی آل ايده  و گرايی نسبی شامل و است اخالقی های ارزش سیستم يک عنوان به اخالقی گیری جهت

 و مرز از نظر صرف مطلق، و شمول جهان اخالقی اصول به نیاز بر مبتنی ديدگاهی گرايی، آل ايده است.

 يک بودن غلط و صحیح گرايی نسبی که حالی در شود. می تلقی فرهنگی و جغرافیايی وابستگی و بوم

 مبنای بر افراد ذهنی و شناختی فضای در که نمايد می تلقی شناسانه پديدار موضوعی را، رفتار يا نتیجه

                                                           
1 Ost 
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 اخالقی اصول به باوری باال گرايی نسبی دارای افراد . شوند می تعیین وی توسط شده پذيرفته اصول

 شخصی اخالقی اصول با را رفتار و تصمیم میان تناسب خود رفتاری تصمیمات در و ندارند شمول جهان

 کند می تأکید گرايی، نسبی. دهند می قرار نظر مد ديگران، برای رفتار و تصمیم تبعات از نظر صرف خود

 غیره و ها فرهنگ جوامع، ها، خانواده افراد، میان در است ممكن رفتارها و اخالقی تصمیمات از تصور که

 در است ممكن شود، می گرفته نظر در اخالقی عنوان به جامعه يک در که تصمیمی يعنی باشد. متفاوت

 اعتقاد افراد که است معنی اين به گرايی، آل ايده ديگر، طرف از باشد. غیراخالقی ديگر فرهنگ يا جامعه

 ذاتی خصلت همواره گرا آل ايده بسیار افراد شود. می مطلوب نتايج به منجر اخالقی رفتارهای که دارند

 آل ايده .افراد[16]گیرند می نظر در را ديگران به رساندن آسیب عدم اهمیت و کلی اخالقی های ارزش

 تصمیم يک نتیجه مطلوب کمال به طرف يک از خود رفتاری های گیری تصمیم در که هستند افرادی گرا

 پژوهش در (.2005) 1دهندردفرن می نشان زيادی توجه ديگران به رسانی آسیب عدم به ديگر طرف از و

 می تاکید حسابداری دانشجويان اخالقی  انگیزش در اخالق آموزش اهمیت بر پژوهشگران ( 1390) ديگر

 جهت بر داری معنی تاثیر اجتماعی کاری محافظه که است داده نشان مطالعات چنین هم .[4] نمايند

 گیری جهت بر داری معنی تاثیر اجتماعی کاری محافظه اما دارد. گرايی آرمان نوع از اخالقی گیری

   .[5] ندارد گرايی نسبی نوع از اخالقی

  تحقیق پیشینه

 او عقیده به .دارد دار معنی و مثبت ای رابطه اخالقی های بنیان با اگاهی ذهن داد نشان پژوهشگری

 منافع راستای در ها آن طلبانه فرصت رفتارهای توان می افراد در آگاهی ذهن ارتقا و آموزش ازطريق

 رابطه که شد داده نشان ديگری تحقیق در (.2020) 2دادتن سوق اخالق سمت به و محدود را شخصی

 اين .[22]دارد وجود سازمان کارکنان میان در اخالقی رفتار و سازمان آگاهی ذهن میان دار معنی ای

 رفتار آئین  که دهد می نشان نتايج چنین هم . يابد بهبود نیز شرکت عملكرد تا شود می موجب رابطه

 همكاران و 3گرددنگويان می اخالقی رفتار و سازمانی آگاهی میان رابطه تعديل موجب شرکت ای حرفه

 تشابهات و ارتباط .]17[شود می کارکنان اخالقی پذيری مسئولیت افزايش موجب آگاهی ذهن (.2020)

 نتايج تواند می آگاهی ذهن .[21]دارد وجود اخالقی بنائی زير های ارزش و اگاهی ذهن میان نزديكی

 از پژوهشی طی پژوهشگران (.2019) 4لو و اسمال باشد داشته همراه به اجتماعی و شناختی روان مثبت

 کاری اهمال و تنبلی کاهش موجب اخالقی آگاهی و آگاهی ذهن که دريافتند بازرگانی رشته دانشجويان

 را دانشجويان تواند می آگاهی ذهن که دادند نشان ها آن چنین هم .[15] گردد می دانشجويان اين در

 آگاهی ذهن آموزش است معتقد ديگری نويسنده .سازد رهنمون اخالقی و گروهی های فعالیت سمت به
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 های ويژگی تا شود می باعث و دارد افراد افسردگی ، اضطراب ، استرس چون مشكالتی بر مثبتی تاثیرات

  ارتقای منظور به ای حرفه هر گذاران قانون تا است الزم او عقیده به .[5]يابد توسعه افراد در اخالقی

 و کارکنان آگاهی ذهن (.2019) 1برگ ببخشند بهبود را افراد اگاهی ذهن ای، حرفه اخالق و قضاوت

 اگاهی ذهن که دادند نشان ها آن دارد. زيست محیط و منابع پايداری با اهمیتی با ارتباط سازمان مديران

 يابد بهبود آن از حمايت و زيست محیط برابر در ها شرکت مديران پذيری مسئولیت تا شود می باعث
 اخالقی رفتار بر داری معنی تاثیر آگاهی ذهن دريافتند (2017) 2تورگوت و لو کالفاتوق  چنین هم .]16[

 داد افزايش سازمان کارکنان میان را اخالقی رفتار آگاهی ذهن آموزش با توان می ها آن عقیده به دارد.

 تا شد خواهد باعث موضوع اين و شود می افراد در اخالقی زندگی يک ايجاد موجب آگاهی ذهن[14].

 اگاهی ذهن آموزش که است داده نشان تحقیقات شود. بیشتر مردم درمیان همدلی ، مهربانی ، صداقت

 ذهن میان مثبت رابطه که اند نموده تائید تحقیقات اين .[13]شود می اخالقی استدالل بهبود موجب

 را محوری خود توان می آگاهی ذهن ارتقا با دهد می نشان نتايج دارد. وجود اخالقی استدالل و آگاهی

 ذهن از که دانشجويانی میان در تحصیلی تقلب .[24] داد افزايش را شفقت و مهربانی و کاهش افراد در

 نسبت افراد تا شود می باعث آگاهی ذهن است. دانشجويان ساير از کمتر هستند، برخوردار بااليی آگاهی

 وجود از حالتی آگاهی ذهن .[19]دهند نشان خود از بیشتری حساسیت اخالقی غیر رفتارهای انجام به

 در اخالقی رفتار انجام به را افراد تواند می و دارد تاکید مهم لحظات در اخالق اهمیت بر که است شخص

 سبک باالتر، آگاهی ذهن با افراد و دارد اخالقی رشد بر مثبت تاثیر آگاهی ذهن سازد. رهنمون کار محیط

 .[8] .دارند ديگران با مقايسه در بهتری اخالقی های

  : شود می تدوين زير صورت به تحقیق های فرضیه تحقیق پیشینه و نظری مبانی اساس بر

 دارد. اخالقی گرايی آل ايده  با داری معنی و مثبت ای رابطه آگاهی ذهن  : اول فرضیه

  دارد. اخالقی گرايی نسبی  با داری معنی و منفی ای رابطه آگاهی ذهن : دوم فرضیه

 تحقیق شناسی روش

 حرفه در شاغل حسابرسان باشد. می1399 آن زمانی قلمرو و همبستگی نوع از توصیفی حاضر، پژوهش

 حسابرسان بین نامه پرسش 250 تعداد دهند. می تشكیل را پژوهش اين هدف جمعیت ،  حسابرسی

 حجم تعیین برای بود. استفاده قابل نامه پرسش 210 که گرديد توزيع تصادفی صورت به آماری جامعه

 است: شده استفاده نامعلوم آماری جامعه فرض با کوکران فرمول از نمونه

 نمونه حجم تعیین برای کوکران فرمول (1) رابطه

 
 :فرمول اين در

                                                           
1 Berg 
2 Kalafatoğlu  & Turgut 
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= n نمونه تعداد  

Z    = 96/1 يعنی استاندارد نرمال مقدار  

P=q=0/5 

d=0/1 
 تجزيه مورد نامه پرسش 210 تحقیق اين در که باشد می 96 ، باال فرمول طبق تحقیق آماری نمونه تعداد

 متغیر و اخالقی گرايی آل ايده و گرايی نسبی تحقیق اين در وابسته متغیرهای است. گرفته قرار تحلیل و

 نظر در کنترل متغیرهای تحصیالت و جنسیت ، سن متغیرهای چنین هم است. آگاهی ذهن نیز مستقل

 و تحصیالت ، سن که است آن کنترل متغیرهای عنوان به متغیرها اين انتخاب دلیل  اند. شده گرفته

 بیشتر در متغیرها اين هستند. حسابرسی حرفه در رفتاری مطالعات در مهم متغیرهای جمله از جنسیت

 های مشخصه (.1399همكاران) و نژاد قاسمی است گرفته قرار پژوهشگران استفاده مورد رفتاری تحقیقات

 بوده زن نیز بقیه و مرد  کنندگان، مشارکت از درصد 68 دهد می نشان نمونه اعضای شناختی جمعیت

 کارشناسی درصد 40 کارشناسی، تحصیالت دارای کنندگان مشارکت از درصد 29 حدود چنین هم اند.

 مشارکت سنی میانگین چنین هم بودند. حسابداری دکتری يا و دکتری دانشجوی نیز بقیه و ارشد

 1فورسیت نامه پرسش از  اخالقی گیری جهت گیری اندازه برای  است. سال 34 تحقیق اين در کنندگان

 هم است. گزينه نه لیكرت طیف در سئوال 20 شامل نامه پرسش اين .[7]است شده استفاده (1980)

 14 شامل نامه پرش اين  .]25[است شده گیری اندازه (2006) 2واالچ نامه پرسش از آگاهی ذهن چنین

  باشد. می ای گزينه پنج لیكرت طیف در سئول

 تحقیق های یافته

 جدول اين  نتايج دهد. می نشان را تحقیق وابسته و مستقل های متغیر توصیفی آمار 1 شماره جدول

 52/61 و  31/75 برابر ترتیب به آگاهی ذهن و گرايی نسبی و گرايی آل ايده میانگین که است آن بیانگر

  باشد. می 84/39 و

 
 توصیفی آمار .1 جدول

 شرح گرايی آل ايده گرايی نسبی آگاهی ذهن

 میانگین 31/75 52/61 84/39

 میانه 74 61 40

 معیار انحراف 5/6 02/4 85/4

 حداقل 11 24 28

                                                           
1 Forsyth 
2 Walach 



 103 .  ...یاخالق یریبر جهت گ یذهن آگاه ریتاث

 

 

 شرح گرايی آل ايده گرايی نسبی آگاهی ذهن

 حداکثر 92 85 46

 نشان تحلیل اين نتايج شد. انجام پژوهش متغیرهای سئواالت عاملی تحلیل ابتدا ها، فرضیه آزمون برای

 میزان چنین هم هستند. نیز دار معنی  و 4/0 از بزرگتر مانده باقی سوالت عاملی بارهای که دهد می

 فرضیه آزمون از حاصل نتايج  باشد. می 4/0 از تر بیش متغیر هر برای شده استخراج واريانس میانگین

 اين نتايج است. شده آورده 2 شماره جدول در متغیره چند رگرسیون روش از استفاده با پژوهش های

 داری معنی سطح زيرا ندارد. داری معنی رابطه گرايی آل آيده  با آگاهی ذهن که دهد می نشان جدول

 با رابطه در متغیر اين داری معنی سطح که آنجايی از اما است. درصد 5 از بیشتر و درصد 2/51 برابر آن

 نسبی با آگاهی ذهن که گفت توان می بنابراين است. درصد 5 از کوچكتر و درصد 1/0  برابر گرايی نسبی

 ذهن افزايش با يعنی است. منفی رابطه اين ، است منفی آن ضريب چون و دارد دار معنی ای رابطه گرايی

 و جنسیت ، سن که است آن بیانگر جدول اين نتايج چنین هم يابد. می کاهش گرايی نسبی ، آگاهی

 جنسیت و سن دارند. گرايی آل ايده و گرايی نسبی وابسته متغیر دو هر با دار معنی ای رابطه تحصیالت

  دارند. گرايی نسبی با مثبت رابطه و گرايی آل ايده با منفی ای رابطه
 پژوهش های فرضیه آزمون نتایج  .2 جدول

 شرح

 گرايی نسبی گرايی آل ايده

 t آماره ضرايب
 معنی سطح

 داری
 t آماره ضرايب

 معنی سطح

 داری

 000/0 196/7 37/57 000/0 096/10 141/67 مبدا از عرض

 001/0 -164/3 -726/0 512/0 -/908 -107/0 آگاهی ذهن

 041/0 063/2 125/0 001/0 -159/03 -235/0 سن

 012/0 671/2 147/3 010/0 -757/2 -317/3 جنسیت

 002/0 -481/3 -498/1 000/0 773/3 726/1 تحصیالت

 F 281/8  000/0 392/15  000/0 آماره

 =2R182/0           =D.W167/2 =2R452/0             =D.W816/1 

 پیشنهاد و گیری نتیجه

 گرايی آل ايده و گرايی نسبی يعنی اخالقی گیری جهت های مولفه و آگاهی ذهن میان رابطه مقاله اين

 آگاهی ذهن دهد می نشان پژوهش اين نتايج دهد. می قرار بررسی و مطالعه مورد ، حسابرسان میان را

 دارد. دار معنی و منفی ای رابطه گرايی نسبی با متغیر اين اما ندارد. گرايی آل ايده با دار معنی ای رابطه

 اين يابد. می کاهش ها آن در اخالقی گرايی نسبی ، حسابرسان در آگاهی ذهن افزايش با ديگر بیان به

 را مناسب اخالقی رفتارهای توان می حسابرسان در آگاهی ذهن تقويت با که است معنی اين به موضوع
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 توسط اخالقی گیری جهت که دهد می نشان  مقاله اين شواهد رو، اين از نمود. تقويت ها آن میان

 شده انجام تحقیقات نتايج با حاضر تحقیق نتايج است. روانشناختی های ويژگی تاثیر تحت حسابرسان،

 موجب آگاهی ذهن که دريافتند ها آن دارد. مطابقت (2020نگويان) و (2020تن) تحقیق جمله از قبلی

 در آگاهی ذهن ارتقا که دارند اذعان تحقیقات اين شود. می اخالقی های گیری تصمیم و رفتارها تقويت

 پذيری مسئولیت و نموده محدود را شخصی منافع راستای در ها آن طلبانه فرصت رفتارهای تواند می افراد

  بخشد. بهبود ها آن در را اخالقی

 می برجسته و روشن  را ای حرفه رفتار آيین تدوين در را رفتاری تحقیقات اهمیت ، تحقیق اين نتايج

 های گیری جهت توانند می باالتر ذهنی آگاهی با حسابرسان که نمايد می تايید حاضر مقاله نتايج نمايد.

 و ها تنش کاهش با تا کند می کمک حسابرسان به آگاهی ذهن نمايند. اتخاذ را تری مناسب اخالقی

 گیری تصمیم حسابرسی، پیچیده های قضاوت در اخالقی تنگاهای با مواجه در  ، کار از ناشی اضطراب

 ای حرفه اخالق رعايت به منجر باال آگاهی ذهن نمود ادعا توان می رو، اين از نمايند. ارائه بهتری اخالقی

 کیفیت افزايش باعث نهايت در امر اين  شود. می کیفیت با اخالقی و ای حرفه های قضاوت ارائه و

  . گردد می حسابرسی

 حسابرسان در اخالقی گرايی نسبی کاهش باعث ، اگاهی ذهن گفت توان می تحقیق اين نتايج اساس بر

 حسابرسان برای نیاز مورد های ويژگی از يكی آگاهی ذهن که نمود ادعا توان می رو اين از  شود. می

 به و شناخت با را خود کار بتوانند تا کند کمک ها آن به  تواند می حسابرسان در ويژگی اين بهبود .است

 اخالقی، و رفتاری تصمیمات اتخاذ در گرا نسبی افراد دهند. انجام  ای حرفه اخالق رعايت با بهتر ای شیوه

 به است. موقعیت به وابسته اخالقی تصمیمات از  ها آن  ارزيابی. دهند می دخالت را خود شخصی منافع

 عمل برعكس ديگر موقعیت در و باشد مناسب اخالقی تصمیم است ممكن موقعیت يک در ها، آن عقیده

 حسابرسان میان در را اخالق رعايت توان می آگاهی ذهن تقويت با ، تحقیق اين های يافته پايه بر  نمود.

 حرفه در طرفی بی و استقالل رعايت و مالی های رسوايی از گیری پیش در تواند می مهم اين داد. توسعه

 سالمت ارتقای نتیجه در و ای حرفه اخالق بهبود باعث خود نوبه به و کند ايفا  مهم نقشی حسابرسی

 در را سودمندی اطالعات پژوهش اين نتايج مقاله، نويسندگان نظر به شد. خواهد حسابرسان اخالقی

 اين دهد. می قرار آن مخاطبان اختیار در حسابرسی حرفه در اخالق رعايت بر آگاهی ذهن تاثیر خصوص

 استقرار در گذاری سیاست و حسابرسی حرفه اخالقی اصول تدوين برای ريزی برنامه در تواند می نتايج

 پژوهش، اين شواهد چنین هم گیرد. قرار گذاران قانون استفاده مورد حرفه، اين در مناسب ای حرفه اخالق

 گیری تصمیم و قضاوت در روانشناختی و رفتاری های ويژگی به مربوط مباحث توسعه و گسترش موجب

  گردد. می حسابرسی حرفه در اخالقی

 عبارت به است. روانشناختی های ويژگی از متأثر اخالق های مولفه دهد می نشان تحقیق اين شواهد

 طريق از آن مناسب مديريت چنین هم و آگاهی ذهن نظیر ، شناختی روان مثبت های ويژگی ديگر،

 حرفه در اخالقی مناسب گیری جهت موجب تواند می حسابرسان هایمهارت توسعه و آموزشی هایبرنامه
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 حرفه گذاران سیاست و حسابرسی موسسات به تحقیق اين از حاصل های يافته اساس بر گردد. حسابرسی

 ،  حسابرسان آگاهی ذهن ارتقاء و آموزش منظور به درست ريزی برنامه با تا شود می پیشنهاد حسابرسی

 .دهند سوق درست اخالقی های گیری تصمیم و ها قضاوت سمت به را ها آن
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Mindfulness is one of the most important cognitive characteristics of individuals and 

is a stimulus for moral decisions and judgments. Hence, the purpose of this study; The 

study of the relationship between mindfulness and moral orientation with an emphasis 

on idealism and relativism. The research method is applied in terms of purpose and 

descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population of this 

study is auditors working in the auditing profession. From this statistical population, 

a sample of 210 people were randomly selected. The instrument used in the research 

is a standard questionnaire. In the present study, the collected data were analyzed 

using correlation method and multivariate regression. The results show that 

mindfulness has no significant relationship with idealism. But mindfulness has a 

negative and significant relationship with relativism. In general, the evidence of this 

research indicates that mindfulness as a psychological trait reduces ethical relativism 

in auditors. In other words, if auditors do their job with better knowledge and 

attention, then they can behave more ethically. 
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