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TÓM TẮT 

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, việc khá nhiều 

công ty bị hủy niêm yết hoặc rơi vào diện cảnh báo, trong đó có những trường hợp là do lỗi 

của kế toán viên và công ty kiểm toán không còn là những vấn đề xa lạ. Nghiên cứu này nhận 

diện và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đạo đức nghề nghiệp người làm kế 

toán, kiểm toán trên địa bàn TP.HCM và đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao đạo 

đức nghề nghiệp của ngành nghề này. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả sử 

dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA), mẫu khảo sát thuận tiện 265 người làm nghề kế toán, 

kiểm toán trong các doanh nghiệp với các lứa tuổi khác nhau tại TP.HCM. Kết quả cho thấy 

có tám nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán bao gồm: Nhận thức 

về đạo đức; Thu nhập cá nhân; Độ tuổi; Giới tính; Kinh nghiệm làm việc; Bối cảnh văn hoá; 

Giá trị đạo đức doanh nghiệp; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

Từ khóa: Nhận thức, đạo đức nghề nghiệp, kế toán, kiểm toán, chuẩn mực, văn hoá. 

1. MỞ ĐẦU 

Đạo đức đề cập đến hành vi của con người, liên quan đến trạng thái tốt và xấu, đúng và 

sai, đó là việc áp dụng các giá trị đạo đức vào việc ra quyết định. Những giá trị này theo Uỷ 

ban Chuẩn mực Đạo đức Nghề nghiệp kế toán Quốc tế [1] bao gồm tính chính trực, khách 

quan, năng lực chuyên môn - tính thận trọng, và tư cách nghề nghiệp.  

Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là một trong những vấn đề quan trọng của nghề 

kế toán. Là người chuyên nghiệp, kế toán viên hay kiểm toán viên có trách nhiệm tuân thủ chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp để tạo sự tín nhiệm của chủ doanh nghiệp và sự tin tưởng của xã hội. 

Có nhiều định nghĩa liên quan đến đạo đức và đạo đức nghề nghiệp kế toán. Đạo đức 

được định nghĩa là một nguyên tắc đạo đức hoặc các quy tắc ứng xử trong một nhóm cụ thể 

gồm con người, đội nhóm, tổ chức, văn hóa,… [2]. Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

có thể được định nghĩa là nguyên tắc đạo đức hoặc giá trị mà kế toán viên và kiểm toán viên 

sử dụng để tránh gian lận, rủi ro. Điều này ủng hộ quan điểm cho rằng đạo đức nghề nghiệp 

kế toán, kiểm toán là tiêu chuẩn để ghi nhận sự trung thực và hợp lý khi đề cập đến báo cáo 

tài chính của một tổ chức nhằm phát hiện gian lận, sai sót hay nhầm lẫn. Có một số động lực 

khiến tác giả bài báo này quan tâm để nghiên cứu và thảo luận như nhiều vụ bê bối của người 

làm kế toán, kiểm toán đã xuất hiện gần đây trong nước cũng như từ nhiều quốc gia. Cụ thể, 

trên thế giới các công ty đã trải qua những hành vi sai trái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

môi trường kinh doanh, chẳng hạn như Enron và WorldCom Baskerville [3]. Ở Việt Nam, một 

số xì căng đan đã xảy ra trong những năm qua, chẳng hạn như Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân 
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Hoàng Minh, Ngân hàng Phương Nam, Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết, Công ty Cổ phần 

Chứng Khoán Nam An, Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, v.v. cùng với rất 

nhiều công ty có quy mô nhỏ hơn. Sự việc chưa tạo lập được niềm tin, uy tín của các công ty 

cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán đã làm suy giảm đáng kể niềm tin của công chúng vào nghề 

nghiệp kế toán, kiểm toán trong thời gian gần đây. Vì vậy, đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên, 

kiểm toán viên và việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong kế toán - kiểm toán trở nên nóng hơn. 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp nói chung và nghề nghiệp 

kế toán, kiểm toán nói riêng là cần thiết để từ đó các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Nhà nước 

có định hướng phù hợp trong việc đề ra các biện pháp tăng cường đạo đức nghề nghiệp cho 

lực lượng lao động chuyên cung cấp thông tin kinh tế tài chính. Hơn nữa những người sử dụng 

kết quả kế toán, kiểm toán yêu cầu phải có những báo cáo kế toán, kiểm toán chất lượng cao 

đòi hỏi những kế toán viên, kiểm toán viên không chỉ liên tục trau dồi kiến thức, luôn cập nhật, 

tuân thủ các quy định pháp lý, chuẩn mực nghề nghiệp mà còn đòi hỏi phải có đạo đức nghề 

nghiệp thích đáng. Có như vậy các báo cáo kế toán, báo cáo kiểm toán đạt được chất lượng 

cao, những người sử dụng thông tin mới có được những thông tin bổ ích. Vậy đâu là những 

hành vi, cụ thể là những nhân tố nào dẫn đến nguy cơ phi phạm đạo đức nghề nghiệp trong 

lĩnh vực kế toán kiểm toán, nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ. Các lý thuyết và mô hình nghiên 

cứu trước đây của Martinson, O. B. & Ziegenfuss, D. E. (2000) [4], Ismail (2015) [5], Fatemi, 

D., Hasseldine, J. & Hite, P. (2020) [6], IFAC (2021) [1] sẽ được phát triển và vận dụng để 

xây dựng mô hình và thang đo nhằm kiểm định thực nghiệm các cá nhân đang thực hiện công 

việc kế toán tại TP. Hồ Chí Minh đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao đạo đức nghề 

nghiệp của ngành kế toán, kiểm toán.  

2. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Tổng quan các nghiên cứu trước đây liên quan đến đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

có nhiều tác giả trên thế giới đã nghiên cứu. Có thể tóm tắt với các góc độ nghiên cứu như sau: 

(i) Dòng nghiên cứu về thái độ và hành vi đạo đức của người làm kế toán kiểm toán. Tiêu 

biểu cho dòng nghiên cứu này có Beu và Buckley (2001) [16], Jones và cộng sự (2003) [6], 

Conroy, Emerson, và Pons (2010) [7], v.v. nghiên cứu nhận thức về hành vi đạo đức, về giới 

tính, độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, thu nhập chi phối đến hành vi đạo đức của người làm kế 

toán kiểm toán; 

(ii) Dòng nghiên cứu về các nhân tố tác động đến đạo đức nghề nghiệp người làm kế 

toán, kiểm toán. Ở dòng nghiên cứu này không chỉ ngành kế toán, kiểm toán mà còn các ngành 

kinh doanh dịch vụ khác có khá nhiều nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố đến các đạo 

đức nghề nghiệp như nghiên cứu của Maree và Radloff (2007) [14] Ismail (2015); Fatemi và 

cộng sự (2020), Hofstede, G. (1980, 1997) [8, 9] đã xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến 

đạo đức nghề nghiệp như: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, giá trị đạo đức của tổ chức, bối 

cảnh văn hoá,… 

Trên cơ sở các dòng nghiên cứu trên, tác giả vận dụng và phát triển để xây dựng mô hình 

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp người làm kế toán, kiểm toán bao 

gồm các nhân tố sau: 

2.1.1. Nhận thức về hành vi đạo đức 

Henry và Dodson (2009) [10] cho rằng cộng đồng và hoàn cảnh cuộc sống có ảnh hưởng 

lớn hơn trong việc thay đổi nhận thức về môi trường sinh hoạt dẫn đến ảnh hưởng nhận thức 
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về hành vi đạo đức đạo đức. Dựa trên cảm nhận của một trong nhiều người được hỏi trong khi 

khảo sát, gia đình và bạn bè có ảnh hưởng lớn đến việc học tập trau dồi đạo đức và tính chính 

trực. Họ lập luận rằng “ … họ học được nhiều điều từ cha mẹ và những người cố vấn thời thơ 

ấu… những tấm gương này hành động về mặt đạo đức,… đứa trẻ cũng sẽ học cách làm như 

vậy và làm như vậy trong tương lai của chúng”. Trong lĩnh vực kế toán, Ameen et al. (1996), 

Marko và Kokthunarina (2018) phát hiện ra rằng những sinh viên kế toán nhìn thấy người khác 

có hành vi gian lận gian lận mà không bị bắt sẽ cho phép họ sao chép hành vi tương tự. Họ kết 

luận mối quan hệ lâu dài giữa môi trường sống của sinh viên cho đến khi họ ra trường đi làm 

có xu hướng gian lận dẫn đến vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Do đó, giả thuyết thứ nhất có thể 

được phát triển: 

H1: Đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán có thể bị ảnh hưởng bởi sự 

nhận thức về hành vi đạo đức. 

2.1.2. Thu nhập  

Henry và Dodson (2009) [8] cho rằng thu nhập của người lao động nói chung và người 

làm kế toán, kiểm toán nói riêng có ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp, điều này cho thấy sự 

giàu nghèo từ cộng đồng và hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng lớn hơn trong việc thay đổi nhận 

thức về đạo đức. Dựa trên cảm nhận của một trong nhiều người được hỏi trong khảo sát, vị trí 

hay thành phần gia đình có ảnh hưởng lớn đến việc đạo đức và tính liêm chính. Đồng thời, thu 

nhập từ công việc kế toán, kiểm toán làm công lãnh lương khó trở thành người giàu có. Do đó, 

giả thuyết thứ hai có thể được phát triển: 

H2: Đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán có thể bị ảnh hưởng bởi mức 

thu nhập cá nhân. 

2.1.3. Kinh nghiệm làm việc 

Nhiều nghiên cứu cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa hành vi đạo đức và kinh nghiệm 

làm việc. Harris (1990) [11] khảo sát các nhà kinh doanh ở các cấp độ quản lý khác nhau trong 

một công ty để xác định mối quan hệ giữa giá trị đạo đức của các cá nhân với kinh nghiệm 

làm việc. Kết quả cho thấy có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa kinh nghiệm làm việc, cụ 

thể là các nhà quản lý cấp cao ít chấp nhận hành vi gian lận hơn so với các thành viên khác 

trong tổ chức. 

Shapeero và cộng sự (2003) tìm thấy quan hệ thuận chiều giữa ý định hành xử đạo đức 

và số năm kinh nghiệm trong một nghiên cứu về kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán 

ở Mỹ. Ngược lại, nghiên cứu của Conroy và cộng sự (2010) [7] cho thấy sự khác biệt nhỏ giữa 

các thành viên ít kinh nghiệm và các giám đốc trong việc chấp nhận các hành vi phi đạo đức. 

Như vậy, các nghiên cứu trước cho thấy các bằng chứng trái ngược nhau về vai trò của kinh 

nghiệm làm việc trong việc ra các quyết định đạo đức của kế toán viên. Do đó, giả thuyết thứ 

ba có thể được phát triển: 

H3: Đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán có thể bị ảnh hưởng bởi kinh 

nghiệm làm việc. 

2.1.4. Bối cảnh văn hoá  

Bên cạnh các yếu tố trực tiếp trong môi trường làm việc, bối cảnh văn hoá quốc gia có 

thể ảnh hưởng tới quyết định đạo đức. Văn hóa có thể hiểu là những giá trị và niềm tin chung 

của một nhóm cá nhân (Cohen và cộng sự 1992) [17]. Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong 

việc hình thành các giá trị, niềm tin và thái độ và định hướng cho các cá nhân trong việc ra các 

quyết định (Christie và cộng sự, 2003) [9]. Vì văn hóa là sự kết hợp các yếu tố truyền thống, 
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di sản, nghi lễ, phong tục và tôn giáo, các cá nhân từ các nền văn hóa khác nhau có thể có các 

khác biệt đáng kể trong các tiêu chuẩn đạo đức, niềm tin và hành vi (Blodgett và cộng sự, 

2001). Do đó, giả thuyết thứ tư có thể được phát triển: 

H4: Đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán có thể bị ảnh hưởng bởi bối 

cảnh văn hoá quốc gia. 

2.1.5. Giá trị đạo đức doanh nghiệp 

Giá trị đạo đức doanh nghiệp (Corporate ethical values) là tổng hợp giá trị đạo đức của 

cá nhân của các nhà quản lý, và các hướng dẫn về giá trị đạo đức của một tổ chức (Hunt và 

cộng sự, 1989) [19]. Giá trị đạo đức doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị được các thành 

viên trong một tổ chức cùng chia sẻ, và là một phần của văn hoá doanh nghiệp (Trevino và 

cộng sự, 1986) [18]. Giá trị đạo đức doanh nghiệp thể hiện các quan điểm của nhà lãnh đạo về 

vấn đề đạo đức, được hình thành thông qua thái độ và hành vi của nhà quản lý và nhân viên. 

Theo Trevino (1986), giá trị đạo đức doanh nghiệp tác động đến hành vi đạo đức của các 

cá nhân thông qua việc định hình quan điểm và hành vi đạo đức của cá nhân. Văn hóa doanh 

nghiệp mạnh có thể nâng cao sự phát triển nhận thức đạo đức của các thành viên và giúp các 

thành viên xác định điều gì là đúng hay sai trong một hoàn cảnh cụ thể. Các bằng chứng thực 

nghiệm cũng chỉ ra rằng văn hoá đạo đức của tổ chức có ảnh hưởng tới xét đoán đạo đức. 

Ismail (2015) nghiên cứu tác động của văn hoá đạo đức tới khả năng xét đoán của các kiểm 

toán viên tại Malaysia, kết quả phân tích hồi qui cho thấy kiểm toán viên làm việc trong doanh 

nghiệp có văn hoá đạo đức tốt hơn thì có khả năng xét đoán tốt hơn. Đồng thời Douglas và 

cộng sự (2001) cũng tìm được bằng chứng cho thấy văn hoá đạo đức doanh nghiệp các tác 

động đến khả năng xét đoán đạo đức của kiểm toán viên. Do đó, giả thuyết thứ năm có thể 

được phát triển: 

H5: Đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán có thể bị ảnh hưởng bởi giá 

trị đạo đức doanh nghiệp. 

2.1.6. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho kế toán và kiểm toán viên hành nghề là các 

nguyên tắc và hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp yêu cầu do chính phủ hoặc hiệp hội nghề 

nghiệp ban hành mà kế toán viên, kiểm toán viên phải áp dụng (Fatemi và cộng sự, 2020, Lê 

Thị Thu Hà 2021) [12]. Vì chuẩn mực đạo đức cung cấp hướng dẫn về các vấn đề đạo đức mà 

kế toán viên phải tuân theo để giải quyết các tình huống khó xử về đạo đức, việc hiểu biết tốt 

và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sẽ giúp kế toán viên đưa ra phán đoán đạo đức phù 

hợp. Cả khuôn khổ lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm đều cho thấy tầm quan trọng của 

chuẩn mực đạo đức đối với xét đoán đạo đức của một cá nhân. 

Nhiều bằng chứng thực nghiệm của Maree và Radloff (2007) [14], Muslumov và Aras 

(2004) cho thấy chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp có tác động đến xét đoán đạo đức của các cá 

nhân. Kết quả nghiên cứu của Martinson và Ziegenfuss (2000) và Maree và Radloff (2007) 

cho thấy có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa chuẩn mực và xét đoán của kế toán viên, 

tuy nhiên Muslumov và Aras (2004) không tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa 

chuẩn mực và các xét đoán của kế toán viên. Pflugrath và cộng sự (2007) nghiên cứu mối liên 

quan giữa chuẩn mực đạo đức với khả năng xét đoán của kế toán viên và sinh viên kiểm toán 

tại Úc. Kết quả cho thấy có các chuẩn mực đạo đức có tác động tích cực đến xét đoán của các 

kế toán viên điều này cho thấy các chuẩn mực đạo đức giúp tăng chất lượng các xét đoán của 

kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm hơn. Douglas và cộng sự (2001) cũng xem xét tác động 

của việc am hiểu chuẩn mực đạo đức tới xét đoán của kiểm toán viên trong các công ty kiểm 
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toán của Mỹ. Kết quả cho thấy kiểm toán viên có hiểu biết tốt hơn về chuẩn mực đạo đức thì 

đưa ra các xét đoán có chất lượng hơn. Do đó, giả thuyết thứ sáu có thể được phát triển: 

H6: Đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán có thể bị ảnh hưởng bởi 

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

Ngoài ra trong các nghiên cứu trước các tác giả như Hunt và Vitell (1986), Loe và cộng 

sự (2000), Jones và cộng sự (2003), hay Emerson và cộng sự (2007) [13], Conroy và cộng sự 

(2010) cũng đã chứng minh độ tuổi, giới tính có ảnh hưởng mạnh đến đạo đức nghề nghiệp 

trong đa số các ngành nghề. Trong mô hình nghiên cứu tác giả đưa thêm hai nhân tố này để 

làm biến kiểm soát và phân tích thống kê mô tả cho mẫu khảo sát. 

Bảng 1. Thống kê các nhân tố liên quan đến mô hình 

STT Nhân tố Tác giả 

1 Nhận thức về đạo đức 
Henry và Dodson (2009), Ameen và cộng sự (1996),  Marko và 

Kokthunarina (2018) 

2 Thu nhập cá nhân  Henry và Dodson (2009) 

3 Kinh nghiệm làm việc Harris (1990), Shapeero và cộng sự (2003), Conroy và cộng sự (2010) 

4 Bối cảnh văn hoá  
Cohen và cộng sự (1992), Thorne và Saunders (2002). Christie và 

cộng sự (2003); Hofstede, 1997 Blodgett và cộng sự (2001) 

5 Giá trị đạo đức DN Hunt và cộng sự (1989), Trevino (1986), Ismail (2015) 

6 
Chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp  

Martinson và Ziegenfuss (2000), Maree và Radloff (2007), 

Muslumov và Aras (2004) 

7 Độ tuổi 
Hunt và Vitell (1986), Loe và cộng sự (2000), Jones và cộng sự 

(2003), Emerson và cộng sự (2007) 

8 Giới tính 
Hunt và Vitell (1986), Loe và cộng sự (2000), Jones và cộng sự 

(2003), Emerson và cộng sự (2007) 

Nguồn: Tổng hợp từ các nghiên cứu trước 

Mô hình nghiên cứu đề xuất, có 06 biến độc lập với các giả thuyết từ H1 đến H6, 02 biến 

kiểm soát (đóng vai trò như biến độc lập), và biến phụ thuộc Đạo đức nghề nghiệp người làm 

kế toán, kiểm toán: 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng của 

các nhân tố đến đạo đức nghề nghiệp người làm kế toán và kiểm toán. Dữ liệu để thực hiện 

mô hình được tác giả khảo sát bằng cách sử dụng bảng câu hỏi và phát một cách thuận tiện 

cho 265 người đang làm kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các 

công ty kiểm toán trên địa bàn TP.HCM, và họ được yêu cầu trả lời tất cả các câu hỏi một cách 

tự nguyện. 

Thang đo Likert 5 mức được triển khai trong bảng câu hỏi từ hoàn toàn không đồng ý 

(điểm 1) đến rất đồng ý (điểm 5). Dữ liệu được kiểm định và phân tích hồi quy bội bởi phần 

mềm SPSS 20.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả nghiên cứu 

Thống kê mô tả 

Tại Bảng 2, cho thấy mẫu khảo sát người làm kế toán, kiểm toán có đều chín chắn và có 

kinh nghiệm làm việc, trong đó chỉ có 71 người có kinh nghiệm 1 đến 5 năm chiếm 26,8%, số 

còn lại là những người có kinh nghiệp làm việc trên 5 năm 73,2%. Về giới tính, đối tượng 

khảo sát có 151 nữ chiếm 57% và nam 114 người chiếm 43% cho thấy việc chọn lựa khá cân 

bằng về giới nhằm phục vụ cho việc phân tích nhân tố về giới tính có bị ảnh hưởng không. 

Đối với trình độc học vấn mẫu khảo sát tập trung chủ yếu là người tốt nghiệp đại học, vì đây 

là đối tượng và lực lượng nòng cốt và chủ yếu làm kế toán tại các doanh nghiệp hiện nay. 

Bảng 2. Thống kê kinh nghiệm làm việc, giới tính và trình độ học vấn 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

Kinh nghiệm làm việc   

- Từ 1-5 năm 71 26,8% 

- Trên 5 năm 194 73,2% 

Giới tính   

- Nam  114 43,0% 

- Nữ 151 57,0% 

Trình độ học vấn   

- Trung cấp, cao đẳng 0 0 

- Đại học 175 66,0% 

- Trên đại học 90 34,0% 

Nguồn: Tổng hợp và thống kê từ dữ liệu khảo sát của tác giả. 

Các công việc tiếp theo là các kiểm định về chất lượng thang đo, kiểm định sự tương 

quan, sự thích hợp mô hình và kiểm định hồi quy theo phương pháp phân tích nhân tố khám 

phá EFA… 
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Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng thang đo bằng hệ số Cronbach's alpha 

STT Nhóm các biến độc lập Số biến quan sát Cronbach’s Alpha 

1 Nhận thức về đạo đức (NTDD)  5 0,929 

2 Thu nhập cá nhân (TNCN) 5 0,971 

3 Kinh nghiệm làm việc (KNLL) 3 0,784 

4 Bối cảnh văn hoá (BCVH) 5 0,964 

5 Giá trị đạo đức DN (GTDD) 5 0,937 

6 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (CMDD) 5 0,957 

7 Độ tuổi (DT) 5 0,957 

8 Giới tính (GT) 4 0,951 

 Biến phụ thuộc   

1 
Đạo đức nghề nghiệp người làm kế toán kiểm 

toán (DDNN) 
3 0,803 

Nguồn: Kết quả xử lý từ SPSS 20.0 

Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha > 0,6 chứng tỏ thang đo lường này 

là tốt và xét hệ số tương quan biến – tổng thì không có biến bị loại khỏi mô hình vì có giá trị 

nhỏ hơn 0,3. Vì vậy, tất cả 40 biến đo lường của 8 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc được sử 

dụng trong phân tích nhân tố khám phá tiếp theo. 

Phân tích khám phá EFA 

Kiểm định hệ số KMO và kiểm định Barlett 

Bảng 4. Hệ số KMO and Bartlett's 

Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0.849 

Mô hình kiểm tra của 

Bartlett 

Giá trị Chi-Square 11331,050 

Bậc tự do 666 

Sig (giá trị P – value) 0,000 

Khi phân tích EFA cho các thang đo biến độc lập, tác giả sử dụng phương pháp trích 

Principal Component Analysis với phép xoay Varimax và điểm dừng trích các yếu tố có 

Eigenvalue > 1. Kết quả EFA cho thấy: 

Hệ số KMO = 0,849 và kiểm định Barlett có Sig.= 0,000 (< 0,05) cho thấy phân tích EFA 

là thích hợp. 
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Kiểm định hệ số phương sai trích 

Bảng 5. Hệ số phương sai trích 

 

Nhân tố 

Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau khi trích Chỉ số sau khi xoay 

Tổng 
Phương sai 

trích % 

Tích lũy 

phương sai 

trích % 

Tổng 
Phương sai 

trích % 

Tích lũy  

phương sai 

trích % 

Tổng 
Phương sai 

trích % 

Tích lũy 

phương sai 

trích % 

1 9,600 25,946 25,946 9,600 25,946 25,946 4,565 12,337 12,337 

2 4,736 12,800 38,746 4,736 12,800 38,746 4,397 11,883 24,220 

3 4,104 11,091 49,836 4,104 11,091 49,836 4,319 11,674 35,893 

4 3,772 10,194 60,030 3,772 10,194 60,030 4,313 11,657 47,550 

5 3,064 8,282 68,313 3,064 8,282 68,313 4,021 10,867 58,417 

6 2,404 6,497 74,810 2,404 6,497 74,810 3,959 10,701 69,118 

7 2,211 5,976 80,785 2,211 5,976 80,785 3,548 9,588 78,707 

8 1,325 3,581 84,366 1,325 3,581 84,366 2,094 5,660 84,366 

9 0,582 1,573 85,939       

Tại Eigenvalue = 1,325 rút trích được 8 nhân tố từ 37 biến quan sát với tổng phương sai 

trích được là 84,366% (> 50%) và không có yếu tố mới nào được hình thành so với mô hình 

nghiên cứu đề xuất ban đầu. Như vậy, sau khi phân tích EFA thì 37 biến quan sát này đã đảm 

bảo được tiêu chuẩn phân tích EFA (đạt yêu cầu), không có biến nào bị loại ở giai đoạn này. 

Phân tích sự thích hợp mô hình 

Bảng 6. Hệ số R2 và hệ số R2 hiệu chỉnh 

Mô hình Hệ số R Hệ số R2 
Hệ số R2 

hiệu chỉnh 

Sai số 

chuẩn 

Thống kê thay đổi Hệ số 

Hệ số R2
 
sau 

khi đổi 

Hệ số F khi 

đổi 

Bậc tự do 

1 

Bậc tự do 

2 

Durbin-  

Watson 

1 0,815a 0,665 0,654 0,41368 0,665 63,430 8 256 1,176 

 
 

Trên cơ sở mối tương quan trên, ta thấy mô hình nghiên cứu đề xuất phù hợp với tập dữ 

liệu: các thành phần của biến độc lập có tác động đến Đạo đức nghề nghiệp người làm kế toán, 

kiểm toán. 

Phân tích hồi quy 

Bảng 7. Hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa 

 

Hệ số chuẩn 

hóa 
T Sig. 

Thống kê đa cộng tuyến 

Beta Sai số chuẩn 
Beta 

Hệ số 

Tolerance 

Hệ số 

VIF 

1 
(Constant) -1,866 0,269  -6,936 0,0000   

NTDD 0,296 0,047 0,243 6,369 0,00000 0,899 1,112 

TNCN 0,145 0,044 0,128 3,268 0,0001 0,859 1,164 

KNLV 0,131 0,047 0,119 2,788 0,0006 0,725 1,380 

BCVH 0,180 0,042 0,178 4,266 0,0000 0,750 1,334 

GTDD 0,172 0,042 0,173 4,049 0,0000 0,719 1,391 

CMDD 0,182 0,033 0,223 5,571 0,0000 0,816 1,225 

DT 0,182 0,040 0,191 4,507 0,0000 0,732 1,365 

GT 0,227 0,042 0,225 5,348 0,0000 0,742 1,347 
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Mô hình nghiên cứu có R2 hiệu chỉnh là 0,654, nghĩa là có 65,4% sự biến thiên liên quan 

đến đạo đức nghề nghiệp người làm kế toán, kiểm toán khu vực TP.HCM được giải thích bởi 

sự biến thiên của các biến độc lập gồm: Nhận thức về đạo đức (NTDD, 0,243), Thu nhập cá 

nhân (TNCN, 0,128), Kinh nghiệm làm việc (KNLL, 0,119), Bối cảnh văn hoá (BCVH, 0,178), 

Giá trị đạo đức DN (GTDD, 0,173), Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (CMDD, 0,223), Độ 

tuổi (DT, 0,191), Giới tính (GT, 0,225), với độ tin cậy 95%. 

Kết quả hồi quy, hàm hồi quy chuẩn hoá được viết theo tác động từ cao đến thấp như 

như sau: 

DDNN = 0,243xNTDD + 0,225xGT + 0,223xCMDD + 0,191xDT + 0,178xBCVH + 

0,173xGTDD + 0,128xTNCN + 0,119xKNLV 

3.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Dựa vào kết quả tại Bảng 6 - Hệ số hồi quy ở trên, tác giả sử dụng trọng số hồi quy chuẩn 

hóa để xem xét mức độ giải thích của các biến độc lập cho sự biến thiên của biến phụ thuộc 

(Nguyễn Đình Thọ, 2011) [20], có thể kết luận kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

như sau: 

Các giả thuyết từ H1 đế H6 đều có tác động cùng chiều (tác động dương) đến đạo đức nghề 

nghiệp người làm kế toán, kiểm toán. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy trọng số số β của các 

biến đều dương và giá trị Sig. = 0,00 < 0,05, như vậy, chấp nhận giả thuyết từ H1 đế H6. 

Nhân tố Nhận thức về đạo đức có mức tác động mạnh nhất (β = 0,243), có nghĩa là vấn 

đề nhận thức về hành vi đạo đức có ảnh hưởng mạnh mẽ đến biến phụ thuộc: đạo đức người 

làm kế toán, kiểm toán. Kết quả này được cũng tương đồng với kết quả của Ameen et al. 

(1996), Marko và Kokthunarina (2018). Có thể kết luận rằng giả thuyết này đang giải thích rõ 

ràng rằng nhận thức về đạo đức có thể ảnh hưởng nặng nề đến hành vi, động thái làm việc của 

người làm kế toán, kiểm toán. Do vậy, vấn đề trong đào tạo, trong môi trường làm việc cần 

luôn nâng cao sự nhận thức về giá trị đạo đức. 

 Xét về giới tính, thật ngạc nhiên khi nhân tố này cũng có ảnh hưởng đáng kể, xếp thứ 

hai (β = 0,225) tại TP.HCM. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Jones và cộng 

sự (2003) đã đưa giới tính vào mô hình nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp kế toán và kêt luận 

cho thấy phụ nữ ít chấp nhận hành vi phi đạo đức hơn nam giới. Tuy nhiên, bằng chứng thực 

nghiệm về tác động của giới tính tới các quyết định đạo đức cũng cho các kết quả khác biệt 

như một số nghiên cứu của O’Fallon và cộng sự (2005) không tìm thấy mối liên hệ giữa giới 

tính và hành vi đạo đức. 

Trong các nhân tố ảnh hưởng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho kế toán và kiểm 

toán viên tác động mạnh thứ ba (β = 0,223) hoàn toàn phù hợp với nhiều nghiên cứu như của 

Martinson và Ziegenfuss (2000), Maree và Radloff (2007), Muslumov và Aras (2004) cho 

thấy có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê, đồng thời kết quả cho thấy kế toán viên, kiểm toán 

viên có hiểu biết tốt hơn về chuẩn mực đạo đức thì đưa ra các xét đoán có ít rủi ro hơn.  

Về độ tuổi (β = 0,191), có ảnh hưởng xếp thứ tư trong mô hình, kiểm định chứng minh 

có cùng kết quả với các nghiên cứu trước (Hunt và Vitell, 1986). Tuy nhiên, các bằng chứng 

thực nghiệm cho các kết quả khác nhau về tác động của độ tuổi tới quyết định đạo đức. Loe 

và cộng sự (2000) cho thấy trong các nghiên cứu nhóm vẫn có nghiên cứu không có mối liên 

hệ giữa độ tuổi và đạo đức, hay các nghiên cứu cho càng lớn tuổi cáng có quyết định đạo đức 

phù hợp hơn các đối tượng trẻ tuổi. Hoặc Emerson và cộng sự (2007) cho rằng các cá nhân 

lớn tuổi hơn ít chấp nhận hành vi phi đạo đức hơn các cá nhân ít tuổi.  

Bối cảnh văn hoá (β = 0,178), có ảnh hưởng thứ năm trong mô hình thực nghiệm, kết quả 

khá tương đồng với Husted (2001) đã kết luận chủ nghĩa dân tộc (cá nhân hay tập thể) trong văn 
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hóa quốc gia có ảnh hưởng đến đạo đức của cá nhân từ các nền văn hóa khác nhau. Và kết quả 

của nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Thorne và Saunders (2002), Croxford (2010) 

cũng cho thấy kế toán viên, kiểm toán viên đến từ các quốc gia theo chủ nghĩa cá nhân có xu 

hướng chấp nhận hành vi phi đạo đức hơn các cá nhân từ quốc gia theo chủ nghĩa tập thể. 

Giá trị đạo đức có ảnh hường thứ sáu (β = 0,173) đến hành vi đạo đức của các cá nhân 

thông qua việc định hình quan điểm và hành vi đạo đức của cá nhân. Văn hóa doanh nghiệp 

mạnh có thể nâng cao sự phát triển nhận thức đạo đức của các nhân viên, kết quả này cùng kết 

quả của Theo Trevino (1986), Ismail (2015), Douglas và cộng sự (2001) cũng đã tìm được 

bằng chứng cho thấy văn hoá đạo đức doanh nghiệp các tác động đến khả năng xét đoán đạo 

đức của kế toán viên, kiểm toán viên. 

Xét về nhân tố thu nhập cá nhân (β = 0,128), nhân tố này có ảnh hưởng khá yếu, xếp thứ 

bảy, đến hành vi đạo đức của các của kế toán viên, kiểm toán viên. Kết quả này khá tương 

đồng với Fischer và Rosenzweig (1995) và Anwar và Amarullah (2006). Kết luận của họ rằng 

mức thu nhập là một nhân tố quan trọng trong việc xác định đạo đức của người làm kế toán, 

kiểm toán. Tuy nhiên cũng có nhiều nghiên cứu không chứng minh được điều này, một số 

chứng minh người có thu nhập cao ít những nhiễu và tham nhũng dẫn đến đạo đức nghề nghiệp 

bị vi phạm Marko và Kokthunarina (2018). 

Cuối cùng, nhân tố kinh nghiệm làm việc (β = 0,119) có tác động yếu nhất trong mô hình. 

Nhưng kết quả này cũng khá phù hợp với kết quả nghiên cứu của Shapeero và cộng sự (2003). 

Tuy nhiên lại trái ngược với nghiên cứu của Conroy và cộng sự (2010. Như vậy, các nghiên 

cứu trước cho thấy các bằng chứng trái ngược nhau về vai trò của kinh nghiệm làm việc trong 

việc ra các quyết định đạo đức của kế toán viên, kiểm toán viên. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Kết luận 

Qua nghiên cứu trong bài báo này, tác giả đã khảo sát thực nghiệm, kết quả cho thấy có 

08 nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp người làm kế toán, kiểm toán khu vực TP.HCM 

bao gồm mức độ tác động từ cao đến thấp: Nhận thức về đạo đức, Giới tính, Chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, Độ tuổi, Bối cảnh văn hoá, Giá trị đạo đức doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, 

Kinh nghiệm làm việc. 

Hàm ý quản trị 

Từ kết quả nghiên cứu về việc xây dựng mô hình, đo lường các nhân tố trong mô hình có 

ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán này là cơ sở để các cơ 

quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp có thể điều chỉnh, nâng cao đạo đức 

nghề nghiệp của người làm kế toán, kiểm toán nhằm đáp ứng sự tín nhiệm của xã hội về tính 

minh bạch và chất lượng thông tin thông tin kinh tế, tài chính của người làm kế toán, kiểm 

toán cung cấp cho nhà đầu tư, chủ nợ, chủ doanh nghiệp và cả các cho cơ quan của Chính phủ. 

Hạn chế của nghiên cứu 

 Một hạn chế của nghiên cứu đó là các nhân tố khác chưa được phát hiện chẳng hạn nhân 

tố “môi trường pháp lý” có thể đưa ra nhiều lời giải thích hơn về hành vi đạo đức của người 

làm kế toán, kiểm toán. Các mẫu trong nghiên cứu tương lai nên nhiều hơn 265 mẫu, mở rộng 

ra cả nước. Bằng nhiều mẫu hơn, sẽ có nhiều ý kiến trái chiều hơn về nhận thức của đạo đức 

kế toán và kết quả sẽ chính xác hơn. 
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ABSTRACT 

FACTORS IMPACT CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS – 
EXPERIMENTING RESEARCH IN HO CHI MINH CITY, VIET NAM 

Tran Phuoc*, Pham Thi Kim Anh, Phan Thi Minh Phuong 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: phuoct@hufi.edu.vn  

This study identifies and measures the influence of factors on the professional ethics of 

accountants and auditors in Ho Chi Minh City, Vietnam. Then, proposes some managerial 

implications to improve the code of ethics for professional accountants. By quantitative 

research method, the author uses exploratory factor analysis (EFA), a convenient survey 

sample of 265 people working as accountants and auditors in enterprises of different ages in 

Ho Chi Minh City. The results show that there are eight factors affecting professional ethics 

in accounting and auditing, including: Conscious ethics; Personal income; Age; Sex; Work 

experience; Cultural nation; Corporate ethical values; Code of ethics for professional 

accountants. 

Keywords: Conscious ethics, professional ethics, accounting, auditing, standards, culture.  
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