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رفتار  ياخالقی بر رو شانگیز ریتاث یبررس :آموزش اخالق در حسابداري
  اخالقی

  
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -دکتر رمضانعلی رویایی
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان -علی بیات

  
  : دهیچک

و  يدر دو سـطح فـرد   یاخالقـ  يریـ م گیبـر تصـم   یزش اخالقـ یـ ر انگین مقاله تاثیدر ا
 تـاثیر  نیو همچنـ  یاخالقـ  ين مطالعـه اثـر آمـوزش هـا    یـ ا. ردیـ گ یمورد آزمون قرار م یسازمان
. دهـد  یقـرار مـ   یمـورد بررسـ   را يان حسـابدار یدانشجو یرفتار اخالق روي بر یاخالق شزیانگ

آنهـا   یاخالق يریم گیو ارتباط تصم انیدانشجو یر اخالقیغ يم هایل تصمیدال ین بررسیهمچن
از آن اسـت کـه    یج مطالعـه حـاک  ینتـا . باشـد  ین مقالـه مـ  یـ ز از اهـداف ا یـ ن ط مختلـف یدر شرا
ن ین بـ یهستند؛ همچن یباً مشابهیتقر یرفتار اخالق يدارا یو سازمان يان در دوسطح فردیدانشجو

ن یب یمشاهده نشد، ول يدار یرابطه معن يفرد يت هایموقعدر  يریم گیو تصم یزش اخالقیانگ
 يدار قـو  یرابطـه معنـ   کـار  طیو محـ  مـرتبط بـا سـازمان    يریم گیو تصم یزش اخالقیجاد انگیا

 يبـرا  یاخالقـ  يالگوهـا  ارائـه  و کـردن  حتینصـ  از ن مقالـه یـ ا نتـایج  به عالوه،. دیمشاهده گرد
  .کند یت میان حسابداري حماینزد دانشجو یزه اخالقیش انگیافزا

  
  یزش اخالقی، انگی، تقوا، توسعه اخالقیار اخالقآموزش اخالق، رفت :يدیکل يواژه ها

  
  مقدمه -1

 ییک رسوای یتوان یک کسب و کار بزرگ را بدون داشتن حت یم یبه سخت امروزه
از صحت  ییسطح باال که آن ياعضاو  یحسابرسو  يحسابدارحرفه . کردپیدا  يحسابدار مهم



 

 ٢

ه کارا و یاشتن بازار سرماد يبرا کنند، یت میخود رعا يحرفه ارا در خدمات  یو درست
 يها ییرسوا ها و طوفان از ياریبه دنبال بس. باشد یم يضرور نه منابعیص بهیو تخص منصفانه

اخالق در حرفه  يریخواستار به کارگ یسهام يشرکت ها ،یو حسابرس يبزرگ حسابدار
از  ، و استفادهيک حسابداریالت کالسیآموزش اخالق در دوره تحص ،یو حسابرس يدارحساب

  ].24و  4[شده اند یحسابدار رسم يدر آزمون ها یاخالق يسواالت با محتوا
 یهنوز در دوران کودک ياز اخالق حسابدار يبه عنوان حوزه ا یاخالق يریم گیتصم

در  یاخالق استداللتوسعه  يدر جستجو ياز حسابدار یقات مهمیتحق. برد یبه سر مخود 
. هنوز نامعلوم است یو رفتار اخالق یاخالقاستدالل ن یبوده اند، اما ارتباط ب مختلفجوامع 
همانند، ( یطیط محیا شرای) تقواهمانند، ( یبرده اند که صفات شخص یر پیقات اخیتحق
ن یبر ا .]24[شوند یو رفتار اخالق یاخالق استداللن یتوانند باعث ارتباط ب یم )یزش اخالقیانگ

 یعنی،(متغیرها  نیا يم شدند تمرکز خود را روانجا ی که عموماً در این حوزهقاتیاساس، تحق
در ز یما ن .ار سودمند باشدیتواند بس یقرار دادند که م )یطیط محیو شرا یشخص يها یژگیو
این متغیرها و تاثیر آنها روي تصمیم گیري اخالقی دانشجویان را مورد آزمون قرار  قین تحقیا

  .داده ایم
و در جهت منافع  یت و درستینیه بر اساس عک  متعهد هستندحسابداران و حسابرسان 

ن امر یااعتبار حرفه صدمه زد،  به ير حسابداریاخ يها ییموج رسوا. ت کنندیو رفاه عموم فعال
 .شوند يحرفه حسابداردر  یاخالق يریم گیبهبود تصم بارها خواستار يباعث شد جوامع تجار
 يضرور يحسابدار در اخالق به يترشیب توجهات که بیان می دارند ]4[آرمسترانگ و همکاران

م داده یتعل يدر آموزش حسابدار يشتریات بید اخالقیبا«دهند که  ین تذکر میاست، و همچن
  .»شوند
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  : )1نمودار(تورن یاخالق يریم گیمدل تصم )1-1
 يو تئـور  1مز رست یج یرفتار اخالق یاز مدل چهار جزئ یبیک مدل ترکی ]24[تورن

نـد  ین اسـت کـه فرآ  یـ رسـت ا  یمدل چهـارجزئ  يادیتفکر بن. شنهاد کردیپرا  2اخالق تقوا تنتس
ن چهـار  یـ ا. شـوند قابل مشـاهده ارائـه    يش رفتارهایافزا يمتنوع به طور همزمان برا یروانشناخت

  : ]19و 20[باشند یر میند، به اختصار به شرح زیفرآ
 يتلـف رو مخ يت هـا یـ نکـه چگونـه فعال  یا یبررسـ ط، یر شـرا یتفسـ : 3یت اخالقیحساس -1

ع، و آگـاه  یره اثـر وقـا  یـ از علت ها، زنج يربرداریگذارند، تصو یمورد مالحظه اثر م هاي بخش
  . وجود دارد یک مشکل اخالقینکه یاز ا به موقع شدن

ک یـ ه را در یـ ت توجیـ ن قابلیشـتر یت بینکه کدام فعالیا درباره قضاوت :4یقضاوت اخالق -2
  . دارد یاخالق )مورد(قضیه

بـر   یاخالقـ  يارزش هـا  رجحـان ، یاخالق یدرجه تعهد به دوره آموزش :5یقزه اخالیانگ -3
  . یبروندادهاي اخالق يبرا یشخص ییر ارزش ها، و پاسخگویسا
ـ  یژگـ یو -4 ، داشــتن جرئـت، غلبـه بــر   یک درخواسـت اخالقـ  یـ  يرو يپافشــار: 6یاخالق

  .ندک یارائه م یک آرمان اخالقیکه  اعمالی يریو وسوسه نفس، و به کارگ یخستگ
 يضـرور  یرفتـار اخالقـ   يو تقـوا هـر دو بـرا    یکند که توسعه اخالق یان میب 1نمودار

ا یـ ت، یک وضعی یاخالق يمحتوا یسه توسعه اخالقیت مقایشتر بیانگر حساسیب 1نمودار . هستند
فهم موارد مختلف، تفکر در مورد آنها و  يبرا ییا توانای، 7يزیتجو يل آوریط دشوار و دلیشرا

                                                
1  .  James Rest’s Four-Component Model of Ethical Behavior 
2 . Tenets of Virtue Ethics Theory 
3 . Moral Sensitivity 
4 . Moral Judgment 
5 . Moral Motivation 
6 . Moral Character 
7 . Prescriptive Reasoning 
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سـه  یرا مـورد مقا  یزه اخالقـ یـ به طور مشابه، تقـوا انگ . باشد می 1یک قضاوت اخالقی به یابیدست
 یژگـ یگـران مقـدم بـر منـافع خـود را و     یقـرار دادن منـافع د   يبـرا  يل فـرد یـ ک میـ قـرار داده و  

  . عنوان می کند یاخالق) تیشخص(

  
 بـا  و يدر آمـوزش اخـالق حسـابدار   اخالق تقـوا   ياز تئور ]9[ 2دبسان و آرمسترانگ

رفته شده به صورت یپذ يتقوا: کنند یت میحما این تئوري از آن یاساس یژگیف چهار ویتوص
 ]14[نتـز  یم. 3یاخالق ینقش يا مدل هایمناسب، و الگوها  ی، جامعه فعال، قضاوت اخالقیعموم

ن رفتـار  یبـاط بـا الزامـات آئـ    دهد که به باور او در ارت یل قرار میرا مورد تحل يتقوا در حسابدار

                                                
1 . Ethical Judgment 
2 . Dobson and Armstrong 
3 . Moral Role Models 

 تقواي سودمند

 توصیف

 تقواي اخالقی
 قابل فهم بودن

 حساسیت تعیین موضوع

تجویزي استدالل  

 انگیزه اخالقی

 ویژگی اخالقی

توسعه 
 اخالقی

 قضاوت اخالقی

 نیت اخالقی

 رفتار اخالقی

 تقوا

مدل جامع تصمیم گیري اخالقی تورن: 1نمودار  



 

 ٥

عـدم  ، 6یطرف ی، بی، درست5ي، امانتدار4ی، نوع دوست3یکخواهی، ن2، مورد اعتماد بودن1يحرفه ا
  . باشد یم 9و صداقت يو وفادار 8یت اتکاء، وابستگی، قابل7داشتن تعصب
از  ،یاخالق يل آوریدل بااليبا سطح  يان حسابداریکه دانشجو پی برد ]17[پنمن

 رفتار اخالقی بهتريرا دارند  یاخالق يل آوریاز دل یکه سطح متوسط ين حسابدارایدانشجو
 يل آوریرا با مطالعه هم زمان دل یقات قبلیتحق ]22[اسچاتزبرگ و همکاران ].22[دارند
آنها . مورد آزمون قرار دادند یحسابرس یط تجربیک محیدر  یاخالق يزه هایو انگ یاخالق

ل یبا سطح دل افراد، یعنی. گزارش کردند را ین توسعه اخالقیک ارتباط معکوس بیمجدداً 
 تر را داشتند صادقانه یاخالق يل آوریاز دل يکه سطح باالتر افرادين تر نسبت به ییپا يآور

ل یو دل ياقتصاد يزه هاین انگیارتباط ب«رند که یگ یجه میسندگان نتینو .کردند یگزارش م
است،  د شدهییتا يات گذشته حسابداریچه که در ادبده تر از آنیچیار پیبس یاخالق يآور
  .]24[»باشد می

 يقات رویتحق اکثر متاسفانه،نشان می دهد که ) 1جدول(طبقه بندي ادبیات این حوزه
شود که   یدا میپ یقید کرده اند و به ندرت تحقیتاکاخالقی  يریم گیتصم يجنبه توسعه ا

 یو صفات شخص) یاخالق يزه هایمثل، انگ( یطیط محیر شرایبالقوه، نظ يرهایر متغیسا يرو
ا ی) حالت( يت فردیک وضعیت در ارتباط با سممکن ا یمثبت و منف زهیانگ .د کندیتاک

 -يرخداد زهیانگتوانند  ین مین اساس محققیبر ا. باشد) جانیه( یطیداد محیک رویواکنش به 
اگر چه . کنند جادیزش ایانگا کرده ت يرا دستکار یط تجربیا شرایکنند  يریرا اندازه گ یعیطب

                                                
1 .Professional Codes of conduct 
2 . Trustworthiness 
3 . Benevolence 
4 . Alturism 
5 . Honesty 
6 . Impartiality 
7 . Open-mindedness 
8 . Dependability 
9 . Faithfuness 
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 یمتفاوت يواکنش ها یطیمح يمتفاوت ممکن است به محرك ها و موثر يت هایافراد با موقع
 يت هایکنند تا وضع یم يط را دستکاریشرا یبه طور تجرب ]5[یانسیرستگر و سیب. ندهنشان بد

 یکیو تکن یخالققضاوت ا بررسیهدف آنها . ق کنندیرا تشو) لیمورد تما(موثر خواسته شده 
ت موثر هستند، ممکن یک موقعیحسابرسان در  یوقت«بردند که  یآنها پ. باشد یحسابرسان م

از افراد  يادید که تعداد زی، فهم]21[ساورس .]5[»داشته باشند يکمتر یاست قضاوت اخالق
  . دهند ینشان م یمنف واکنشکنند  یسخت برخورد م گیري میت تصمیموقع به که یوقت

  

  میتصم ياجزا
ند یفرآ
 یاخالق

 مطالعات صورت گرفته

  
توسعه 
  یاخالق

ن ییتع تیحساس
 موضوع

Armstrong (1993b); Dirsmith & Ketz (1987); 
Fulmer & Cargile (1987)  

 استدالل
 يزیتجو

قضاوت 
 یاخالق

Brooks (1995, 2000); Dobson & Armstrong (1995); 
Magill & Previts (1991); Mintz (1990, 1995, 1996, 
1997); 
Ponemon (1993); Ponemon & Glazer (1990);  

  تقوا

زه یانگ
 یاخالق

ت ین
 یاخالق

Dirsmith & Ketz (1987); Dobson & Armstrong (1995); 
Douglas, Barker, & Schwartz (1995); Stewart (1997) 
Knapp, Louwers, & Weber (1998); Mintz (1995);  

 یژگیو
 یاخالق

فتار ر
 یاخالق

Dirsmith & Ketz (1987); Ponemon (1993) 

 ])4[آرمسترانگ: منبع( يانجام شده در حوزه آموزش اخالق در حسابدار يپژوهش ها يطبقه بند: 1جدول 

  
بخش هاي بعدي این مقاله به این ترتیب خواهند بود که در بخش دوم روش تحقیق 

تحقیق و جامعه و نمونه آماري تحقیق آورده ررسی قرار خواهد گرفت و در آن ابزار بمورد 
در بخش سوم یافته هاي تحقیق بیان شده و فرضیه هاي تحقیق مورد آرمون قرار . شوند می
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نتیجه گیري  چهارمدر بخش  .گیردینده صورت می و پیشنهاداتی براي تحقیقات آ. گیرند می
ذکر  ات آتیاي انجام تحقیقبر پیشنهاداتیمقاله ارائه خواهد شد و در نهایت در بخش پنجم 

  .خواهد گردید
  

  قیروش تحق -2
 انتخاب روش تحقیق تا حد زیادي بستگی به هدف هـا و ماهیـت موضـوع پـژوهش و    

هم چنین مالحظات اخالقی و انسانی نـاظر بـر تحقیـق و وسـعت و     . نیزامکانات اجرایی آن دارد
ات فـوق و بـا توجـه بـه ویژگـی هـاي       لذا با توجه به مالحظ. دامنه آن را نباید از نظر دور داشت

از روش شبه آزمایشی استفاده شده است تا وصول به هدف هـاي   ، براي انجام این مطالعهتحقیق
  . تحقیق مطلوب تر صورت گیرد

  جامعه آماري نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه  -2-1
اري   ، سطح معنی د)آزمایش و کنترل ( در این پژوهش با توجه به داشتن دو گروه 

05/0 =α      50/0و حجم اثر ) =β-1  ( آزمودنی براي هر  30اختیار کردیم که با انتخاب
 قین تحقیانجام ا يما برا  .درصد به دست آمد 97گروه، با توجه به جداول کوهن توان آزمون 

واحد زنجان را  یدانشگاه آزاد اسالم یان سال آخر مقطع کارشناسینفر از دانشجو 60 مجموعاً
ر جامعه ها یم به سایبوده و قابل تعم یکامالً تصادف  یشد نمونه انتخاب یسع. مینتخاب کردا

. م شدندیتقس يبه دو گروه مساو یان به صورت کامالً تصادفیدر مرحله دوم، دانشجو. باشد
ق مورد استفاده قرار گرفت؛ و گروه دوم به عنوان گروه یگروه اول به عنوان گروه کنترل تحق

  . در نظر گرفته شد شیآزما
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  ساختار ابزار اندازه گیري -2-2
رفتار  رويهدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش هاي اخالقی و انگیزش اخالقی بر 

براي دستیابی به این هدف از روش شبه آزمایشی استفاده شده است و ابزار .  اخالقی می باشد
  . بوده است  جمع آوري اطالعات در این تحقیق پرسش نامه

  : ابزارتحقیق در این پژوهش شامل دو بخش کلی است
. تصمیم گیري اخالقی در ارتباط با خود شخص می باشـد  )Case(موقعیت  6شامل ) بخش اول

  .گزینه اي لیکرت استفاده شد 5براي پاسخ به این سواالت از طیف 
ران شـخص و  موقعیت تصمیم گیري اخالقی در ارتباط با سازمان و همکـا   5شامل )  بخش دوم

گزینـه اي لیکـرت    5براي پاسخ بـه ایـن سـواالت از طیـف     . همچنین محیط کاري وي می باشد
  .استفاده شد

  
  ابزار اندازه گیري1)پایایی(قابلیت اعتماد. 2-3

روش روش آلفـاي   زدر این پژوهش به منظور سنجش قابلیت اعتمـاد ابـزار پـژوهش ا   
همـاهنگی درونـی ابـزار انـدازه گیـري از جملـه        این روش براي محاسبه. استفاده شد 2کرونباخ 

 .رود پرسش نامه ها یا آزمون هایی که خصیصه هاي مختلفی را اندازه گیري می کنند به کار می
.  درصد باشـد، آزمـون از پایـایی برخـوردار اسـت      70چنانچه ضریب آلفا در این روش بیشتر از 

درصد می باشـد کـه نشـان دهنـده      97آمده در این پژوهش  بدست )αr(نباخوضریب آلفاي کر
  . این امر است که ابزار تحقیق از قابلیت اعتماد الزم برخوردار می باشد
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  ابزار اندازه گیري  1)روایی(اعتبار .2-4
ه متعاقبـاً طـی مرحلـ   آن به منظور بررسـی روایـی    ابزار اندازه گیري، پس از طرح اولیه 

در مرحلـه ممیـزي ابـزار انـدازه گیـري،      . ممیزي  به نظر خواهی اساتید و متخصصان گذاشته شد
پرسشنامه بین تعدادي از متخصصان و صاحب نظران توزیع و به صورت مقدماتی اجرا گردید تا 

ایـن توصـیه هـا    . اگر توصیه هایی در ارتباط با سواالت مطرح شده وجـود دارد، پیشـنهاد نماینـد   
در نتیجـه بـه نظـر مـی رسـد ابـزار سـنجش تحقیـق         . و در پرسشنامه نهایی منظور گردید دریافت

  . حاضر از روایی ابزار سنجش برخوردار باشد
  

  روش گرد آوري  اطالعات  .2-4 
داده هاي مورد نیاز براي انجام این پژوهش، برحسب نیاز از منابع مختلفـی گـردآوري   

اي و مباحث تئوري مرتبط با موضوع ، از کتـب و مقـاالت   در زمینه مطالعات کتابخانه . شده اند
رنتی پایگاه هاي اطالعاتی مرتبط بـا موضـوع، اعـم از    تمتعدد و مطالب درج شده در صفحات این
در مرحله مطالعه آزمایشگاهی، جهـت فـراهم آوردن     .داخلی و خارجی، استفاده گردیده است

با هماهنگی قبلی، . سش نامه حضوري استفاده شدداده ها و اطالعات مورد نیاز، از مصاحبه و پر
جلسه اولیه اي با گروه دانشجویان منتخب گذاشته شـد و طـی آن پیرامـون موضـوع پـژوهش و      

آزمون  یبخش اصل. چگونگی مشارکت و همکاري آن ها در این کار توضیحاتی کلی داده شد
ح یچ گونـه توضـ  ینـد و هـ  یر نماب بود که به گروه اول فقط پرسش نامه داده شد که پین ترتیبه ا
ش قبـل از دادن  یدر مـورد گـروه آزمـا    یبه آنها داده نشـد؛ ولـ   يدر مورد اخالق حرفه ا یاضاف

هماننـد  (یزه اخالقیش انگیافزا يبرا ياخالق گذاشته شد و موارد یک دوره آموزشیپرسشنامه 
اطالعـات   سـپس . دیـ ان مطـرح گرد ینزد دانشجو) بزرگ يها یر و ورشکستگیاخ يها ییرسوا

  .شد يمربوط به هر دو گروه جمع آور

                                                
1 - validity 
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  فرضیات پژوهش .2-5
  :این تحقیق داراي سه فرضیه به شرح زیر می باشد

  :فرضیه اول
در ارتباط با موقعیت هاي تصمیم گیري مـرتبط   يانگیزش اخالقی با تصمیم گیري اخالقی فرد 

  .ارتباط معنی داري دارد شخصبا 
  :فرضیه دوم

در ارتباط با موقعیت هاي تصمیم گیري مـرتبط   يتصمیم گیري اخالقی فرد انگیزش اخالقی با 
  .با سازمان ارتباط معنی داري دارد

  :فرضیه سوم
و موقعیـت هـاي تصـمیم گیـري      شـخص افراد در موقعیت هاي تصمیم گیري خالقی مرتبط بـا   

  .مرتبط با سازمان مشابه عمل می کنند
  

  روش هاي تجزیه و تحلیل اطالعات .2-6
وش هــاي آمــاري مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق، آمــار توصــیفی و اســتباطی شــامل ر

بـا   .، و آزمون زوجـی مـی باشـد   جامعهمیانگین، انحراف معیار، و آزمون مقایسه میانگین هاي دو 
توجه به توضیحات باال به منظور مقایسه میانگین نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحلـه  

در مرحلـه دوم پـژوهش، از مقایســه    دو گـروه مقایسـه میــانگین نمـرات    اول تحقیـق و هـم چنـین   
زم به ذکر است که در این تحقیق سـطح  ال. استفاده شد میانگین هاي دو جامعه، و آزمون زوجی

  .در نظر گرفته شده است α=05.0داري معنی
  
  قیتحق يافته های -3

ات یبه آزمون فرض يمارمختلف آ يو آزمون ها SPSSن بخش با استفاده از نرم افزار یدر ا
  .شود یپرداخته م
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  :ه اولیآزمون فرض
  :باشد یر میق به صورت زیه اول تحقیفرض

انگیزش اخالقی با تصمیم گیري اخالقی فرد در ارتباط با موقعیت هاي تصمیم گیري مرتبط با 
  .ارتباط معنی داري دارد شخص

0H =باشد یمن اولگروه  نینگایاز م بیشتر دومن گروه یانگیم.   
1H =باشد یم اولن گروه یانگیم از بیشتر دومن گروه یانگیم.   
  

  نتایج آزمون فرضیه اول -2جدول                    

  
  شرح

    آزمون  شیگروه آزما  گروه کنترل
نتیجه 
 آزمون

  میانگین
انحراف 
  معیار

  میانگین
انحراف 
-t-test  p  معیار

value 

 یاخالق زشیر انگیآزمون تاث
در  یاخالق يریم گیدر تصم
   يت فردیموقع

عدم   587/0  546/0  1/ 064  13/4 065/1  98/3
  0Hرد

  
نتایج این آزمون در  .ن دو جامعه استفاده شدیانگیسه میه اول از آزمون مقایآزمون فرض يبرا

قرار  یدو جامعه مورد بررس يانس هایبودن وار يدر ابتدا مساو .آورده شده است 2نمودار
 05/0 بوده و بیشتر از sig 932/0آماره  چون دهد  یرا نشان م 007/0شر رقمیف Fگرفت، آماره 

با  در مرحله بعد. رد نمی شوددو جامعه  يانس هایبودن  وار يمساوفرض   بنابراینمی باشد، 
با توجه به  .قرار گرفت یمورد بررس  ج آزمونینتا فرض تساوي واریانس هاي دو جامعه

شده و نفرض صفر رد  05/0می باشد بنابراین در سطح خطاي  05/0بیشتر از  p-valueاینکه
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انگر آن یجه بین نتیا. ردیگ یرش قرار مین گروه دوم از گروه اول مورد پذیانگیبودن من بیشتر
 يدار یمعنر یتاث يمات فردیفرد در ارتباط با تصم یدر رفتار اخالق یزش اخالقیاست که انگ
  .نداشته است

  
  :ه دومیآزمون فرض

  :باشد یر میق به صورت زیه دوم تحقیفرض
انگیزش اخالقی با تصمیم گیري اخالقی فرد در ارتباط با موقعیت هاي تصمیم گیري مرتبط با 

  .سازمان ارتباط معنی داري دارد
0H =باشد ین گروه اول نمیانگیز ما بیشترن گروه دوم یانگیم.  
1H =باشد ین گروه اول میانگیاز م بیشترن گروه دوم یانگیم.  

 
  نتایج آزمون فرضیه دوم - 3جدول                   

  
  شرح

    آزمون  شیگروه آزما  گروه کنترل
نتیجه 
 آزمون

  میانگین
انحراف 
  معیار

  میانگین
انحراف 
 t-test  p-value  معیار

 یزش اخالقیر انگیآزمون تاث
در  یاخالق يریم گیدر تصم

   یسازمانت یموقع
  0Hرد  )038/0(*  130/2  1/ 258  05/4 517/1  28/3

  05/0معنی دار در سطح  -*                    
  

نتایج این  .ده شدن دو جامعه استفایانگیسه میاز آزمون مقا زیدوم نه یآزمون فرض يبرا          
دو جامعه مورد  يانس هایبودن وار يدر ابتدا مساو .آورده شده است 3آزمون در جدول
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این رقم  آن sigآماره  از آنجا که دهد یرا نشان م 032/3شر رقمیف Fقرار گرفت، آماره  یبررس
 از یاکح این موضوع که می باشد بنابراین فرض تساوي واریانس ها رد نمی شود 05/0بیشتر از 

. قرار گرفت یج آزمون مورد بررسیدر مرحله بعد نتا. باشد یمدو جامعه  يانس هایوار يساوت
می باشد؛ همچنین آماره  05/4و 28/3میانگین گروه کنترل و گروه آزمایش به ترتیب برابر با 

p-value  می باشد بنابراین در سطح  05/0، چون این رقم کمتر از می باشد 038/0آزمون
بیشتر بودن میانگین گروه دوم از  فرض صفر رد شده و فرض مخالف آن یعنی 95/0نان اطمی

 مورد 05/0فرضیه دوم در سطح معنی داري  ن،یبنابرا گروه اول مورد پذیرش قرار می گیرد؛
فرد در  یدر رفتار اخالق یزش اخالقیانگر آن است که انگیجه بین نتیا. ردیگ یرش قرار میپذ

  .داشته است يدار یمعنر یتاث يت فردمایارتباط با تصم
  
  :ه سومیآزمون فرض

  :باشد یر میق به صورت زیه سوم تحقیفرض
افراد در موقعیت هاي تصمیم گیري اخالقی مرتبط با خود و موقعیت هاي تصمیم گیري مرتبط 

   .با سازمان مشابه عمل می کنند
0H =برابر و سازمانی قعیت هاي فرديتصمیم هاي اخالقی در مون یانگیم 
  .باشد ینم
1H =میانگین تصمیم هاي اخالقی در موقعیت هاي فردي و سازمانی برابر می باشد.  
  

نتایج این آزمون در . براي آزمون فرضیه سوم نیز از آزمون مقایسه زوجی استفاده شد
اسخ هاي مربوط به دو حوزه فردي و در گروه کنترل میانگین پ. آورده شده است 3جدول

می باشد  000/0آزمون هم  P-valueمی باشد، همچنین آماره  28/3و  98/3سازمانی به ترتیب 
این نتایج حاکی از آن است که افرا گروه کنترل در دو موقعیت تصمیمات فردي و سازمانی 
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ن می دهد که میانگین براي گروه آزمایش نشا 3نتایج جدول. تصمیمات مشابهی اتخاذ می کنند
آزمون  P-valueمی باشد، همچنین آماره  02/4و  13/4پاسخ ها به این دو دسته سوال به ترتیب 

. درصد می باشد 95می باشد که نشان دهنده معنی داري آزمون در سطح اطمینان  039/0
زمون مبین نتایج آ. بنابراین فرضیه صفر آزمون رد شده و فرض ادعا مورد پذیرش قرار می گیرد

آن است که در هردو گروه کنترل و آزمایش شخص در موقعیت هاي تصمیم گیري اخالقی 
فردي و سازمانی رفتار مشابهی دارد و این امر خصوصاً در مورد تصمیمات اخالقی فردي بیشتر 

  .می باشد
  نتایج آزمون فرضیه سوم - 4جدول                   

  
  شرح

    آزمون  ینمات سازمایتصم  يمات فردیتصم
نتیجه 
 آزمون

  میانگین
انحراف 
  معیار

  میانگین
انحراف 
 t-test  p-value  معیار

شخص  يریم گیآزمون تشابه تصم
 یو سازمان يمات فردیدر تصم

   )گروه کنترل(
  0Hرد  )000/0(**  776/6  1/ 517  28/3 065/1  98/3

شخص  يریم گیآزمون تشابه تصم
 یو سازمان يدمات فریدر تصم
  )شیگروه آزما(

  0Hرد  )039/0(*  156/2  256/1  02/4  064/1  13/4

  05/0معنی دار در سطح  -*                  
  01/0معنی دار در سطح  -**                  
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  يریجه گیبحث و نت -4
رفتار  ن بر رويو تاثیر مثبت آ ت آموزش اخالقیاز اهم ین مطالعه حاکیج اینتا

همان طور که در این تحقیق نشان داده شد، بهبود مستقیم  .باشد یدر سازمان م يفرد یاخالق
ج مقاله ینتا . رفتار اخالقی دانشجویان احتماالً فراتر از دامنه کار حسابداران دانشگاهی باشد

به برنامه  یاخالق یآموزش ين اضافه کردن دوره هایزه و همچنیجاد انگیدهد که ا ینشان م
ندارد، چرا که   يادیر زیتاث فردي یاخالق يریم گیدر تصم يان حسابداریدانشجو یدرس

ط بزرگ یافته و در آن محیکه دانشجو در آن پرورش  یطیمثل مح يتر يقو يرهایاحتماالً متغ
م یدر تصم یط عامل اصلیحاکم در آن مح یاخالق يو الگوها ها ن فرهنگیشده و همچن

و  یاخالق يکه آموزش ها این بررسی نشان می دهدج یاما نتا. باشند یم يفرد یاخالق يریگ
قرار  ریط و سازمان تحت تاثیمات مرتبط با محیتصم در فرد را ی، رفتار اخالقیزش اخالقیانگ
جزء ( یزه اخالقیش انگیافزا يشتر روش هایب يضرورت جستجو يمقاله رو همچنین .دهد یم

، مقاله يان حسابداریدانشجو یزه اخالقیش انگیافزا يبرا. ندک ید میتاک) سوم مدل تورن
دن به یآنها را در رس و م،یب کنیانجام رفتار خوب ترغ يان را برایکند که دانشجو یشنهاد میپ

ن مقاله بر یهمچن. میاخالق و داشتن غرور و مباهات نسبت به حرفه اشان تشویق بکن یسطح عال
 يان حسابداریزش آن نزد دانشجویجاد تقوا و انگیکمک به ا يبرا یاخالق ياستفاده از الگو ها

  . کند یتاکید م
د یبا يحسابدار مدیریت و يکند که همه دانشکده ها ید میت، مقاله تاکیدر نها

ن یج اینتا. کنند یم يان شان بازیدانشجو یرا در تکامل اخالق یبدانند آنها نقش مهم و اساس
و  تیریمد ياخالق در دانشکده ها یآموزش يه هاجاد دوریدهد که ا یق نشان میتحق

ن یندارد؛ اما وجود چن یر چندانیفرد تاث یاخالق يو تقوا يفرد یزش اخالقیدر انگ حسابداري
رساند  یم ياریو سازمان و حرفه  يط کاریمرتبط با مح يریم گیتصم در شخص را ییدوره ها
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ن ید، و تدویدست اندرکاران، اسات کند؛ که الزم است یم یق به رفتار اخالقیرا تشو يو و
   .ن کار فعالتر باشندیدر انجام ا یدرس يکنندگان برنامه ها

  
  نده یقات آیتحق يبرا یشنهاداتیپ -5

 در. باشـد  یو تقوا م یده توسعه اخالقیچک ،یاخالق يریم گیمدل تورن در مورد تصم
کـه   ی، در حـال می شـوند  یتوسعه اخالقمنجر به  یو قضاوت اخالق یت اخالقیمدل، حساس این
دهـد کـه    یات نشـان مـ  یادب یبررس. می باشد یت اخالقیو شخص یزه اخالقیانگ ترکیبی از تقوا

 يزیتجـو  يل آوریـ نـد دل یو فرآ یقضـاوت اخالقـ   يرو بیشـتر  يپژوهشگران آموزش حسـابدار 
د یـ با ين است کـه پژوهشـگران آمـوزش حسـابدار    ین مقاله ایه از ایاستنباط اول. کنند یتمرکز م

داشته ) تیزه، و شخصیت، انگیحساس( یاخالق يریم گیگر تصمیسه جنبه د يرو يشترید بیتاک
چه . ندیارائه نما یاخالق يها يریم گیبهبود در تصم يبرا یآنها ممکن است راه چرا کهباشند، 

شـرفت آن  یا از پیکمک کنند و  یت اخالقیتوانند به توسعه حساس یم يو نهاد یعوامل اجتماع
ان یشـتر دانشـجو  یب یت اخالقـ یمنجر به حساس یروانشناخت يچه رفتارها. به عمل آورند ممانعت

 يد حسـابدار یرنـد؟ اسـات  یاد بگیـ تواننـد   ین رفتارهـا مـ  یاز ا ییزهایان چه چیشود و دانشجو یم
 ين فرصـت هـا  یان کمک کننـد؟ بنـابرا  یدانشجو یت اخالقیش حساسیتوانند بر افزا یچگونه م

. وجــود دارد یت اخالقــیو شخصــ یزه اخالقــیــپــژوهش در مــورد انگو  یبررســ يبــرا یعیوســ
 ریرا تحت تاث یت اخالقیو شخص یزه اخالقیرا که انگ ییرهایتوانند متغ یم یپژوهشگران تجرب

 يآموزش و هـم بـرا   يک مورد جذاب و جالب هم برای .دهند مورد آزمون قرار دهند یقرار م
 ياز محتـوا  ،یک حـوزه خاصـ  یـ  يبـرا  یخاصـ  یک روش آموزشـ یـ ا یـ ن است کـه آ یق ایتحق
ن نامـه  یآئـ  يا محتـوا یـ ، یاخالق يهایمثل تئور(مناسب تري برخوردار است  يحسابدار یاخالق
ا سـخنرانی حسـابداران   یـ  ینقشـ  يبه عنوان مثال آیا مطالعه موردي، یا تجربـه بـاز  ). يرفتار يها



 

 ١٧

اي اخالقـی را بهتـر   دهـد؟ کـدام روش آموزشـی محتـو     یش مـ یرا افزا یزه اخالقیانگ يحرفه ا
  رساند؟  می
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