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 ای بر عملکرد اخالقی حسابداران بررسی تأثیر هوش اخالقی و اخالق حرفه

   

 1لیال حسینی

 چکیده

 ای هبالؽ فلکرالؽظ زؽ ال ای هاضالال  زؽ ال هىل اضالقی و  جأثیؽبا هعف بؽؼقی  ،پژوهم زاضؽ
انىع کاله بالا ب میايه پژوهم زكابعاؼان نهؽ اؼاک ی قه آماؼخام .زكابعاؼان اودام گؽ حه اقث

وفؽ باله فىالىان ولىواله اوحطالان نالعوع. بالؽای  36اقحفاظه اؾ ؼول ولىوه گیؽی ظؼ ظقحؽـ جقعاظ 
ی اعالفات اؾ پؽقهىامه اقالحاوعاؼظ اقالحفاظه نالعه اقالث. باله مىؾالىؼ قالىدم هالىل آوؼ خلـ

اؾ پؽقهالىامه  ،ای هم اضالال  زؽ ال( ؛ بالؽای قالىد5662اؾ پؽقهىامه لىیک و کیال    ،اضالقی
( 8965اؾ پؽقهىامه مىقىی و هلرالاؼان   ،( و بؽای قىدم فلکرؽظ اضالقی5665کاظوؾيؽ  

اقحفاظه نعه اقث. خهث جقییه ؼوايی پؽقهىامه اؾ ؼوايی يالىؼی و افلالان وؾالؽ محطًًالان 
 ه نالع کالهاقحفاظه گؽظيعه اقث. خهث جقییه پايايی پؽقهىامه اؾ ضؽيب آلفای کؽووباش اقالحفاظ

؛ و بؽای محغیالؽ 6.454 ای ه؛ بؽای محغیؽ اضال  زؽ 6.499مقعاؼ آن بؽای محغیؽ هىل اضالقی 
پايالايی پؽقهالىامه قابال  قبالىن  جأيیعآمع که ايه مقاظيؽ خهث  به ظقث 6.465فلکرؽظ اضالقی 

 بؽای آؾمىن  ؽضیات پالژوهم اقالحفاظه نالع. و آؾمىن ؼگؽقیىن ضغی SPSSاقث. اؾ وؽم ا ؿاؼ 
مثبالث ظاؼظ. ظؼ  جالأثیؽپژوهم وهان ظاظ که هىل اضالقی بؽ فلکرؽظ اضالقی زكالابعاؼان  وحايح
ی هىل اضالقی بؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان وحايح وهالان ظاظ کاله جلالامی ها مؤلفه جأثیؽمىؼظ 

                                                      

 . کاؼنىاـ زكابعاؼی. 1
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ی هىل اضالقی  ظؼقحراؼی، ظلكىؾی، پاقص گىيی، و بطهم ( بؽ فلکرؽظ اضالقالی ها مؤلفه
ه ظؼقحراؼی باالجؽيه مقالعاؼ بحالا و بیهالحؽيه مؤلف، ها مؤلفهظ که ظؼ میان ايه ظاؼ جأثیؽزكابعاؼان 

 ؼا ظاؼظ. جأثیؽمیؿان 
 .فلرؽظ اضالقی ای، هاضال  زؽ  ،هىل اضالقی گانکلیدی:واژه



 

 

 

 مقدمه

های اضیالؽ نالاهع  ظؼ قالانبؽضالىؼظاؼ اقالث.   ؽاواوالیاؾ اهلیث ؼفايث اضال  ظؼ زكابعاؼی، 
های مالی قؽاقؽ ظویا  ايم. مقًؽ ايکی ظؼ بؽوؾ بسؽان های بؿؼگی بىظه های مالی نؽکث ؼقىايی

. اوالع اوع که وؽیفاله گؿاؼنالیؽی ضالىظ ؼا باله وسالى يالسیر اودالام وعاظه زكابعاؼاوی نىاضحه نعه
بکره به  ،ها وبىظه ها وانی اؾ وبىظ جىاوايی فکلی آن های مالی قاؾمان گؿاؼنیؽی واظؼقث يىؼت

بؽ هلیه اقالاـ اقث.  ای ظؼ میان  قاالن زؽ ه فىىان نعه ال  زؽ هظلی  ضأل وانی اؾ وبىظ اض
عون جىخاله باله بال لیها جىها اؾ بقالع فک ( مقحقع بىظوع "جؽبیث اوكان5665بىظ که لى و هلراؼان  

بانالع و ا الؿايم ظؼ قالىاویه بالؽای خکالىگیؽی اؾ  ابقاظ اضالقالی، جهعيالع آ الؽيه بالؽای خامقاله می
 فکی قیع ؛کامیابی يسیی پىؼ، مهعی؛  ضکی  قث، ولی کا ی ویكث"ها الؾم ا ها و اضحالـ قاؾی زكان

 .(8965چانلی،  وبىی

های  قان ظؼ خامقه به ؼفايالث اضالال  فلالىمی  زؽ ه زكابعاؼی هلاوىع قايؽ ا ؽاظ و زؽ ه
جىاوالع  ای، می هكحىع. فعم ؼفايث اضالال  و ؼ حالاؼ زؽ الهمکؿم ای ضىظ  خامقه و آيیه ؼ حاؼ زؽ ه
و اضال  کالاؼ و ظؼ وحیداله جضالقیف زؽ اله زكالابعاؼی نالىظ. اضالال   مىخب جضقیف  ؽهىگ

ای زاوی وؾام اؼؾنی و باوؼهای خلقی يازبان يک زؽ ه اقث که بؽ چیالىویی ؼ حالاؼ،  زؽ ه
های افضالای آن زؽ اله ظؼ مقابال  خامقاله، ظؼ مقابال  يرالعيیؽ و ظؼ مقابال   افلان و مكالوىلیث

 پالىؼ، مهالعی؛ ضکیال   ىىع، وؾاؼت ظاؼظک ن آن زؽ ه اقحفاظه میانطايی که اؾ ضعمات ناغال
 .(8965چانلی،  وبىی فکی قیع ؛کامیابی يسیی

ی ها تىوع کاله باله قضالاونال میؼو  هی مطحکفی ؼوبها ثبا مىقیق مقلىالا  ای هزكابعاؼان زؽ 
ىوع که اگؽ ظؼ آن ن میی کاؼی ؾياظی مىاخه ها ثاضالقی با اهلیحی ویاؾ ظاؼظ. زكابعاؼان با  ؽي



  5 ای بر عملکرد اخالقی حسابداران بررسی تأثیر هوش اخالقی و اخالق حرفه

هؽ ؼ حاؼ  .ىاوىع مىا ـ نطًی بكیاؼی کكب کىىعج می ،یؽاضالقی ظانحه بانىعها ؼ حاؼ غ  ؽيث
 ىظ.ن میی اقحًاظی مىدؽ ها مظؼ زكابعاؼی به ؾيان ظؼ وؾا غیؽاضالقی

كابعاؼی يک  ه و فل  اقث که بؽای کلک به ا ؽاظ ظؼ ؼظيابی اثالؽ مقالامالت اقحًالاظی ز
الفالات ظؼبالاؼه امالىؼ اقحًالاظی يالک ه اعئالهعف ايکی و اقاقی آن اؼا .نعه اقث آوها جعويه

 بالؽایبانالع. اياله اعالفالات  هالای مالالی مالی هالا و گالؿاؼل نطى يا قاؾمان ظؼ قالب يىؼت
کاال و کاؼکىالان نالؽکث مىؼظاقالحفاظه قالؽاؼ  کىىعگان گیؽی معيؽان، مالران، ظولث، فؽضه جًلیم

ی ؼقالابحی، هالا میؽظ. جلؽکؿ وازعهای جداؼی بؽای به زعاکثؽ ؼقاویعن قىظ، مقابکه با چالگ می
کیع ه ضعمات محىىؿ زكابعاؼی، زكابعاؼان ؼا ظؼ مسیغالی ملکالى اؾ ئمعت و اؼا بؽ وحايح کىجاه جأ

گؽظيعه اقالث. زكالابعاؼان ویالؿ بايالع مىدؽ جضاظ قؽاؼ ظاظه که به پیامعهای غیؽاضالقی بؽای آوها 
ی ات زكالابعاؼمؤقكهای قضاوت اضالقی، جقهع نطًی ظانحه بانىع.  ًی  مهاؼتبؽای جس

 .ىالعکىبايع قب  اؾ قبىن مهحؽی بؽای ضعمات زكابعاؼی بؽای او، مسیظ اضالقی وی ؼا اؼؾيابی 
های  قکی و بالقىه ه ضالىظ ؼا وكالبث باله اودالام فلکیالات  ات جقهع مهحؽیمؤقكالؾم اقث ايه 

 .( 8963 ابؽاهیلی، بهىام و وطقی، کؽيم،  اضالقی بكىدىع
 بالؽ آن، اوییالؿه ای هىل اضالقی و اضال  زؽ ه جأثیؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼن و اهلیث

نعه وهان ظاظه اقث کاله هالىل اضالقالی و اضالال   ی اودامها یبؽؼق اقث. پژوهم ايه ايکی
اياله پالژوهم،  یاؽظاؼظ. به عىؼ ککی هعف اؾ اخال جأثیؽبؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان  ای هزؽ 

 اقث.ابعاؼان فلکرؽظ اضالقی زكبؽ  ای هو اضال  زؽ  هىل اضالقی جأثیؽبؽؼقی 

 مبانی نظری پژوهص

 مفهوم هوش اخالقی

واؼظ  نىاقی( ظؼ ؼوان 5662   باؼبى جىقظ «ضالقیا لهى» انفىى بای خعيع ذيغالا اا ضیؽا
 ظاتفحقاا نحهظا ف،ضالاؾ  قثظؼک ظؼ وايیاجىو  ؽؽ یثؼا  ضالقیا لهىی و .قثا هنع
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 به ضالقیا لى. هىعک یمجقؽيف  قثو ظؼ يسیر خهثظؼ  ؼ حاو ؼ وهاآ به فل و ی قى ضالقیا
و  قاوهظياآؾاظ و  تجباعااؼ ،خحلافیو ای ظقحًاا ه اؼ ،عبیقثو  نوكاا وعگیؾ به جىخه ایمقى

 ضالقیا ،جیغا ؼتيى به ما کهظاؼظ  ؼهناا زقیقث يها به ضالقیا لى. هقثای وعونهؽ  زقى
 نضىی ابؽ یگیؽظا. يبانیم نضى چیىوه که یؽيمگ می ظيا بکره ،ىيمن لیو محىلع ضالقیاغیؽ يا

 وچه. آویكث پػيؽ نپايا هؽگؿ که قثا ؾلمىو آی پػيؽ خامقه ؼظ،ضىؾبا ت،جباعااؼ نام  ظن،بى 
اؾ  ظهقحفاا با قثکها ضالقیا لهى نهلا ،يمظاؼ ؾویاآن  به قثظؼی هاؼکا ظاظن موداای ابؽ ما

 بطم هؽؼ ظ .ىيمن می يکظوؿ نضى فل  بهحؽيه به قحیابیو ظ وهاهىنلىع فل ی گیؽظيا بهآن 
 وكبثو  قاویمؼ می ق ازع بهؼا  هالالاضغؽ ،قیمؼ می ـقحؽظ قاب  تعالفاا بهحؽيه به وعگیاؾ ؾ

 هىعظ می موداؼا ا قثظؼ ؼکا باال ضالقیا لهى با اظ ؽ. اهكحیم بیه لضىآن ی پیامعها به
 (.8961، آقیه، مسلعيان و قیع ازلع، معوی؛ زلیع، ؼزیلی 

ی ظانالحه افحقالاظات ایعن ظؼقث اؾ ضغا به مقىبىؼبا هىل اضالقی ؼا ؽؽ یث و جىاوايی  هل
وی ظؼ کحالان  .کىالع و ؼ حاؼ به نیىه ظؼقث و پكىعيعه جقؽيالف مالی ها اضالقی قىی و فل  به آن

ی ها ثکىع و بؽای آمالىؾل اياله  ضالیک هفث  ضیکث اقاقی جىخه میبه قاضحه هىل اضالقی 
ظؼ بؽابؽ هالؽ  هالاؼی کاله آوچه ظؼقث اقث و اقحقامث  پايعاؼی (  ظاظن اقاقی به خهث اودام

. یؽظگ میمؽازکی ؼا ویؿ ظؼ وؾؽ  ،ؼا به مباؼؾه بغکبع ی ظؼقث آوهاها تو فاظ ها ملره اقث ؼ حاؼ
 ؛وخعان: ظاوكالحه ؼاه يالسیر و ظؼقالث و فلال  باله آنها؛  نىاقايی ازكاقات اوكان لعلی:ه

 ؛ت ظيیالؽانو ازكاقالا هالا جىخاله باله ویاؾ :مهؽبالاوی ؛ضىظکىحؽلی: جىؾیم جفرؽات و افلان ضالىظ
زحی ا ؽاظی که فقايع و ؼ حاؼنالان  ،ازحؽام گػانحه به نان و زقى  هله ا ؽاظ :بؽظباؼی و جسل 

 ی فاقالوه و فل  باله نالیىه مىًالفاوه اقالثها عؽ ی  اوًاف(: اوحطان بی ؛قثمطالف ا با ما
 (8969کی،، فواجی، ظه مسلع، عزلعی ول، ایىا، ن قحی، ؼاهیع، وؼژه 

ی اضالقالی باله هالا اضالقی با ازكاقات و فقال  گالؽه ضالىؼظه و ؼ حاؼ هىل، (5686واؼوِائؿ 
ی جىخه باله ؾوالعگی و اهىل اضالقی به مقى .هىظ و اقحعالن وابكحه اقث، نازكاقات يرپاؼچه
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اؼجباط آؾاظ و ياظقاوه و زقالى  نالهؽووعی اقالث و باله اياله  ،عبیقث ؼ اه اقحًاظی و اخحلافی
نالىيم بکراله يالاظ  محىلالع ولالی غیؽاضالقالیالقی يا اض ،زقیقث اناؼه ظاؼظ که ما به يىؼت غاجی

، اؾضىؼظ، بالبالىظن نالام  اؼجباعالات اظگیؽی بالؽای ضالىن. يالیؽيم که چیىوه ضالىن بانالیمگ می
آوچه ما بؽای اودام ظاظن کاؼهای ظؼقث  .ویكث پػيؽ پػيؽی و آمىؾل اقث که هؽگؿ پايان مقهخا

آن به يالاظگیؽی فلال  هىناللىعاوه و هلان هىل اضالقی اقث که با اقحفاظه اؾ  ،بعان ویاؾ ظاؼيم
ظؼ هؽ بطهی اؾ ؾوعگی باله بهحالؽيه اعالفالات  ،نىيم ظقحیابی به بهحؽيه فل  ضىن وؿظيک می

ی آن ضالىل بالیه ها قالاویم و وكالبث باله پیامالعؼ میؼا به زعاق   هاضغؽ ،قیمؼ میقاب  ظقحؽـ 
و  هالا پیىقحه بالا اؼؾلهىع افلان آوها ظ میکاؼ ظؼقث ؼا اودام  هكحیم ا ؽاظ با هىل اضالقی باال

ؼا بالا ايالىن اضالقالی پیىوالع هالا  لکرؽظ بااليی ظاؼوع و هلیهاله کاؼ، ففقايعنان هلاهىگ اقث
 (.8965 ىوا،، میبا، عيؽج، اافی اؼقی، قمضان، ؼخهاویان  هىعظ می

اوىالع کاله بالا ظ میهىل اضالقی ؼا جىاوايی جهطیى ظؼقث اؾ انالحباه  ،(5662 لىیک و کی  
يقىی  ؛الف( ظؼقحراؼي ابقاظ هىل اضالقی فباؼجىع اؾ:قث. به وؾؽ آوان، ايىن خهان قاؾگاؼ ا

اویم ظ مالیآوچه  ظاظن ىیم. اودامک میآن فل   آوچه به ايداظ هلاهىیی بیه آوچه به آن باوؼ ظاؼيم و
ها. کكالی کاله هالىل اضالقالی بالااليی ظاؼظ، باله  گفحه زؽف ؼاقث ظؼ جلام ؾمان ظؼقث اقث و

کكالی کاله  ی:پػيؽ ن( مكالوىلیث .ىالعک میايعل قاؾگاؼ بانع، فلال  که با ايىن و فقی ا هنیى
آن افلالان، هلچىالیه انالحباهات و ی هىل اضالقی بالااليی ظاؼظ، مكالوىلیث افلالان و پیامالعها

محقاب  اقث. اگؽ  جأثیؽی جىخه به ظيیؽان که ظاؼا ی:ج( ظلكىؾ .ظػيؽپ می ضىظ ؼا ویؿی ها نركث
ىىالع و مهؽبالان ک میی با ما هلعؼظ ظؼ ؾمان ویاؾ آوان ویؿ وكبث به ظيیؽان مهؽبان و ظلكىؾ بانیم،

گاهی اؾ .ضىاهىع بىظ ؛ زلیالع، ؼزیلالی  و جسل  انالحباهات ظيیالؽان فیىن ضىظ ظ( بطهم: آ
 (. 8961،آقیه، مسلعيان و قیع ازلع، معوی
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ظ ضى ايه که وىعؾ می پیىوع اضالقی ايىن با ؼا کاؼهايهان ههلیه اضالقی باالا ؽاظی با هىل 
 ظنالى مالی گؽوهالی و  الؽظی کالاؼايی بهبالىظ و ا الؽاظ بیهحؽ یپػيؽ وىلیثا ؿايم جقهع و مك بافث

 .(8962 ،، الهامنیعائی ماقىله، مؽيم و نیعائی ماقىله 

 ای همفهىم اخالق حرف

ی خعيع اؾ يركى و اؾ هم گكیطحیی مبالاوی قالىحی ها یامؽوؾه ؼنع پؽ نحان فکم و ؽهىؼ  ىاوؼ
قًالىظ اؾ . مؼا ظو چىالعان کالؽظه اقالث ای ههلیث اضال  زؽ ا ،اضال  ظؼ خىامـ اؾ قىی ظيیؽ

مدلىمـ قىافعی اقث که بايع ا ؽاظ ظاوعکباوه و بؽ اقاـ وعای وخعان و  غؽت  ای هاضال  زؽ 
بعون آن که الؿام ضاؼخی ظانحه بانىع يا ظؼ يىؼت  .ؼفايث کىىع ای هضىيم ظؼ اودام کاؼ زؽ 

مالعيؽان کاؼامالع ظؼ  ۀياله ظغعغالجؽ  هفلع لساػاؾ آن  .ی قاوىوی ظچاؼ نىوعها تجطکف به مداؾا
 ویالالؽوی اوكالالاوی اقالالث ای هیالالىویی وهاظيىالاله کالالؽظن اضالالال  زؽ الال، چقالالغىذ مطحکالالف قالالاؾمان

 (. 5684 ،اظی، هپىؼ نا قی ،هؽا، ؾبعالهی، فهاؼه، بنیؽاؾيان 
و  اظ ؽا ؼ حاؼ که قثای بهؽ نقکىی هااؼظقحاوعو ا نيىاؾ ا مدلىفه ی،ازؽ ه  ضالا

آن  فهع که قثا فقالوی جفرؽ يىعا ؽی ازؽ ه  ضالا ،زقیقث. ظؼ میکىع جقییها ؼ هاوهگؽ
. ظکالالالالالؽ نافهو ا زفؼ بايع مىقـ چهؼا  هايیاؼؾل چه نماؾقاظؼ  که قثا مؽا يها ظنکؽ مسقق

 ظبقاو ا ؿضالا هله نام  که میکىیم جقؽيف نماؾقا ضالقیای مكوىلیثهاؼا ی ازؽ ه  ضالا
ی ازؽ ه  ضالا ،يیؽظ ؼتفبا به. ظبؽمیگیؽظؼ  همؼا نغکی تضالقیاو ا ظمینى نماؾقا

 ظممؽ زق ي ا بؽو  قثا غیؽمكحقیمو  مكحقیم مسیظ نقباظؼ  نماؾقا ضالقیای ها مكوىلیث
 حالاؼ اؼجبالاعی ای، ؼ هضال  زؽ الا «ؽیفهو نماؾقاظاؼظ و  زق مسیظ» ظاؼظ ظفحقاو ا قثا اؼقحىا

،  اعله،فیقی، نهعی، مکالوحؽی  قاؾمان با مسیظ بؽ اقاـ زقى  و جقهعات و وؽايف اقث.
 (8964نیع،، ؼوالفقاؼی ؾففؽاویغ
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قاوىوی اقالث  ،مقیه ۀکه اضال  يک نغ  و زؽ  آمعه ای هظؼ جقؽيف ظيیؽی اؾ اضال  زؽ 
هع. عبالق جقؽيالف ظ میهايی بؽای ا ؽاظل قؽاؼ ظکىع و اقحاوعاؼ که به وقیکه آن ا قان ؼا مىؾم می

ی اضالقالی و ها همطحکالف بالا جقالیه و جالعويه آيالیه وامال یها هىان ظؼ مهاغ  و زؽ ج می مػکىؼ،
مسعوظه مكائ  اضالقی هؽ زؽ ه ؼا با جىخه به مىا ـ و مقؽؼات زاکم بؽ زؽ ه مالىؼظ وؾالؽ، ؼاه ؼا 

 ای هؼا  ؼنالح ای هظ. هلچىیه اضال  زؽ الکؽبؽای پیهبؽظ اهعاف جقییه نعه ظؼ آن زؽ ه هلىاؼجؽ 
، هالاؼه، بنیؽاؾيان  ظهع ىؼظ مغالقه و بؽؼقی قؽاؼ میم که ؼوابظ نغکی ؼا اوع هفکم اضالقی ظاوكح

 (.5684،اظی، هپىؼ نا قی ،هؽا، ؾبعالهیف
 ؼ حالاؼ اؾ اضال  مفهىمی .اضالقی قضاوت و ؼ حاؼ مقیاؼهای مغالقه اؾ اقث فباؼت اضال 

 Yusoff et ىالع ک میؼا جقؽيالف  مالا افلالان بىظن غیؽاضالقی يا اضالقی که اقث غکظ و يسیر

al،2011.) 
 :ىعک میظاؼوع مىاؼظ ؾيؽ ؼا بیان  ای هزؽ  اضال ی ا ؽاظی که ها یويژگ هظؼباؼ کاظوؾيؽ 

و پیامالعهای آن ؼا  ها مظؼ ايه مىؼظ  الؽظ پاقطیىقالث و مكالوىلیث جًاللی :یپػيؽ مكوىلیث
اقالث؛ باله ظؼقالحراؼی و ضىنالىامی ظؼ  مىع اضال ػيؽظ؛ قؽمهق ظيیؽان اقث؛ زكاـ و پ می

ی ضىيم کىناقث و مكالوىلیحی ؼا کاله باله ها ثی اظای جلام مكوىلیهع؛ بؽاظ میکاؼل اهلیث 
ظؼ جلالام  عکبالی خىيی و ؼقابث بؽجؽی هع.ظ مییؽظ، با جلام جىان و ضکىو ویث اودام گ میفهعه 

ظؼ زؽ ه ضىظ ظقث پیعا  بااليیافحلاظ به وفف ظاؼظ؛ به مهاؼت  ىع ملحاؾ بانع؛ک میمىاؼظ ققی 
قیث  قکی ضىظ ؼاضی ویكث و اؾ عؽ  نايكحه ظوبان اؼجقای میرىع؛ خعی و پؽکاؼ اقث؛ به مىق

 .(8962امیه.  ؾاظه، زكیه  کىع به هؽ عؽيقی ظؼ ؼقابث بؽوعه بانع ضىظ اقث؛ ققی ولی

امؽوؾه وقم پؽاهلیحالی ؼا ظؼ خهالان و زالىؾه قالاؾمان  ای هقاؾماوی و زؽ اضالقیات مبسث 
ظؼ ا ؽاظ به زالىؾه  الؽظی  ای هزؽ  ضال ای ها یويژگ(. 8963 نفیـ پىؼ و هلراؼان،  يا حه اقث

کالاؼ  اضال اؼيم ظ میاما وقحی اؾ زىؾه  ؽظی و نطًی به زىؾه کكب و کاؼ گام بؽ ؛مؽبىط بىظه
. مهىعقالی اضالال  و لالیکمق اضالال پؿنالری،  اضال ماوىع  ،يعآ میبه میان  نغکی اضال و يا 
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اؼآقالث و اياله ايالىن ی مالعيؽيث اقالحؽاجژيک کها نايكحه و کاؼآ اؾ پالیم نالؽط اضال ايىن 
ياظگالاؼ و  ی،الاله؛ مسلالع ؼزلالث پالىؼ،ی مسلالع  ىظن میکاؼا  ه يا قاؾمانمؤقكمىخب يک 

 (.8961 ؽوییف.  ی،قاقل

 مفهىم عملکرد اخالقی حسابداران

جىخه به جغییؽ و جسىن قاؾماوی، ا ؽاظ خهث و ظؼ  ها امؽوؾه با جىخه به ا ؿايم ؼقابث میان قاؾمان
ن هكحىع که فلکرؽظ مالىثؽجؽی ظانالحه بانالىع. فلکرالؽظ ا الؽاظ ظؼ قالاؾمان به ظوبان آ ها و قاؾمان

 خباؼؾاظه ققیع ظؼضهاولهؽ، آؼل؛  ظؼ مى قیث هؽ قاؾمان ظانحه بانىع ای هىاوع وقم فلعج می
 (.8964، ثالث بسؽی خلان کىیؽلىئی؛

ه هؽ خامق اؾيؽ ؛انعب میی فًؽ کىىوی ها ثو  قالی ها يه نغ جؽـ زكابعاؼی يری اؾ زكا
ايداظ ؼ اه و امىیث مالی و اقحًاظی بالؽای ؾيالؽ مدلىفاله ضالىظ  ، بهبؽای ؼقیعن به اهعاف ضىظ

ىاوع اياله خامقاله ؼا ج میی مىاقب ها قیات و ؼ حاؼکم زكابعاؼی با ظانحه ضکف .انعب میویاؾمىع 
كالابعاؼ واؼظ  قالیالث ضالىظ زهىیالامی کاله  .ودالات ظهالع قالىییهی ها اؾ اوسؽاف مالی و ؾيان

ی کاؼ ضىظ ايلان ظانحه بانع و هلچىیه با جىخه به وىؿ  قالیث ها و وبايع ها ايع به بايعب ،ؽظظگ می
ضىظظاؼی و يالا  ،ىظن میرؽظ وی کيی که بافث  هاؼ و يا جهعيع بؽ وىؿ فلها ثىلیواؾ پػيؽل مك

الاله؛  ؼزلالث پالىؼ،ی مسلالعکىالع  ؼا اؾ مسالیظ کالاؼ ضالىظ ظوؼ  کىىالعه ققی کىع فىام  جهعيع
 .(8961 ، ؽوییف ی،و قاقلياظگاؼ  ی،مسلع

جقهالع، ؼاؾظاؼی،  ،اضال  و ؼ حاؼ اضالقی بیهالحؽ باله ايالىن ککالی وؾیالؽ يالعاقث، و الاظاؼی
يک مدلىفه ضاو اؾ  ای، هبا ايه زان، ظقحىؼالقل  ؼ حاؼ زؽ  .ظؼقحراؼی و فعالث اناؼه ظاؼظ

ايالىن  .ظىن میو اضالقی جقییه  ای هقىاویه اقث که جىقظ هیوث اقحاوعاؼهای زكابعاؼی زؽ 
 ؾهالؽه و ی،کانالی مىقالى اقالث  ای هجقهع اضالقی و مقىالىی زكالابعاؼان زؽ ال گىيایاضالقی 

 .(8965، ؾهؽه کبیؽ،ی مسكى
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الیىی چهاؼبطهی ؼقث اؾ فلکرؽظ اضالقی نام  زكاقیث اضالقی، قضاوت اضالقالی، 
 اوالع ه(. خیلؿ ؼقث و هلراؼان ققی کؽظ8659اوییؿل اضالقی و فل  اضالقی اقث  ؼقث، 

اه فلیقی به ياظگیؽی و فلکرؽظ اضالقی اوكان ظانحه بانىع و مباظی آن ؼا نىاقايی کىىع. ابحعا وی
ؼقث ققی کؽظ  ؽايىعهای ؼوان نىاضحی ظضی  ظؼ ؼ حاؼ اضالقی ؼا مىؼظ بؽؼقی قؽاؼ ظهالع و باله 
ايه وحیده ؼقیع که جسقق و بؽوؾ ؼ حاؼ اضالقی ظقث کم مكحکؿم جغییؽات مثبث ظؼ چهاؼ  ؽايىالع 
ؼوان نىاضحی زكاقیث اضالقی، قضاوت اضالقی، اوییالؿل اضالقالی و فلال  اضالقالی اقالث 

 (.8965، وخعاوی،  اعله و زیعؼی، قلیؽا 
 نالام  ؼا جفكالیؽ و اؼؾيالابی  هالم، مالىؼظ ظؼ نالىاضحی خؽيالان کاله اقث  ؽايىعی ،اون همؤلف

 ظؼقث ضالقی فل  کعام ايىره ظؼباؼه بايع نطى که ىظن می نؽوؿ ؾماوی ظوم همؤلف. ىظن می
مقالؽوف  «اضالقالی اقالحعالن» باله همؤلف ايه. قاظؼ بانع اوحطان و قضاوت به اقث، واظؼقث يا

 قايال  اولىيث ضىظ پػيؽل مىؼظ اضالقی یها اؼؾل بؽای بايع  ؽظ که اقث آن قىم همؤلف. اقث
 هالا اؼؾل اياله اهالعاف باله ویال  بالؽای کاله چؽا ؛اقث وامیعه «اضالقی اوییؿه» ؼا همؤلف ايه. نىظ

 نطًالیث ویالؿ چهالاؼم، مؤلفۀ و .ىظن می او ؼ حاؼ هعايث و ا ؽاظ ظؼ اوییؿه مىخب که که هكحىع
 .(8963، ؾهؽا ،فكیؽی  هعظ می جهری  ؼا اضالقی

 ی، ؽظ مثبث یپیامعها و یکاؼکؽظها فکث به و اقث قالم خامقه الؾمه و ضؽوؼت اضال ،
 بالؽ ؼا هالا قالاؾمان مالعيؽان و بیالانمؽ ظاوهاللىعان، ىخالهج هلىاؼه که اقث آن یاخحلاف و قاؾمان
 زؽ اله ماهیالث باله جىخاله بالا ىالع.کىى کىنالم آن قالغر یاؼجقالا و زفالؼ یبالؽا جا اقث اوییطحه

 یفلالىم ا رالاؼ و گؽ حه قؽاؼ یافحباؼ ضاو مىققیث يک ظؼ قابؽقان و زكابعاؼان ی،زكابعاؼ
 زكالاـ یاؼبكال وقالم باله جقبیالؽ، اياله .اوع هنالع نالىاضحه امالیه و اعلیىان قاب  یا ؽاظ فىىان هب

 باله وكالبث ضالىيم، زؽ اله جقهالعات جىخاله با زكابعاؼان ؾيؽا ؛ظاؼظ اناؼه خامقه ظؼ زكابعاؼان
 و یزكالابعاؼ زؽ اله ظولالث، ،کىىالعگان جامیه کاؼمىالعان، و کاؼگؽان ،ظهىعگان افحباؼ قهامعاؼان،

 و یظؼقالح و فیىیالث اقاـ بؽ که هكحىع محقهع زكابؽقان و زكابعاؼان .ظاؼوع ىلیثومك خامقه
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 زؽ اله افحبالاؼ باله یزكالابعاؼ اضیؽ یها یؼقىاي مىج کىىع.  قالیث فلىم ؼ اه و مىا ـ خهث ظؼ
 .(8962 ،امیع ی،قلیق و فکیؽضا ی،لؽقحاو ققیع؛ ی،بؽاج 

 )داخلی( پیطینه پژوهص

 جالأثیؽبؽؼقی پژوههی بؽای زعيث ؾيىکهعف  وامیؽزكیه جائبی وقىعؼی  وقلافی  ضىنبطث ا
کیعگؽی مالی با  های گؿاؼل ظيىعاؼی بؽ جقکب ای زكابعاؼان ظؼ    زؽ هالبؽ وقم میاودی اض جأ

 166بعيه مىؾىؼ  نع. گیؽی محغیؽهای جسقیق اؾ عؽيق پؽقهىامه اودام . اوعاؾهاودام ظاظوع ايؽان
پؽقهىامه ظؼ بیه افضای کاؼنىاقان ؼقلی ظاظگكحؽی زكابعاؼی و زكابؽقالی ظؼ کال  ايالؽان 

بؽؼقالی  بالؽایجسکیال  واقالـ گؽظيالع.  و قاب  قبىن بؽای جدؿيه قؽه آن  985جىؾيـ نع. ظؼ وهايث 
ا ؿاؼ آمىـ اقالحفاظه نالع.  و بؽای جسکی  اؾ وؽم SEM  ؽضیات اؾ معلكاؾی مقاظالث قاضحاؼی

مىفالی و مقىالاظاؼی  جأثیؽهای گؿاؼنیؽی مالی  وهان ظاظ که ظيىعاؼی زكابعاؼان بؽ جقکب ها هيا ح
ػاؼظ. هلچىالیه، ظيىالعاؼی گال میمثبالث و مقىالاظاؼی  ثیؽجالأای زكابعاؼان    زؽ هالظاؼظ و بؽ اض

جؽ قی باالالجؽی بؽضىؼظاؼ بانىع و ايه قغر اضقی باالالؽظظ زكابعاؼان اؾ قغر اضگ میمىخب 
هالع ظ میفامکی مؤثؽ ظؼ کاهم جقکب ظؼ گؿاؼنیؽی مالی جىقظ زكالابعاؼان اقالث کاله وهالان 

 هعظ میهای گؿاؼنیؽی ؼا جىضیر 6 قکبای زكابعاؼان، ؼابغه بیه ظيىعاؼی آوها و ج   زؽ هالاض
 (.8168، امیؽزكیه و زعيث، ؾيىکهعف، جائبی وقىعؼی  ضىنبطث، اقلافی  و

ضالال ، ؼضا خاللی کاقب و زیعؼ ضالع فکی مقاويه ظؼ پالژوهم ضالىظ بیالان کؽظوالع کاله ا
اقث. اضال  الیىی اؼجباعی میان ا ؽاظ با ؼفايث زقى  ا ؽاظ اقث.  ها لمدلىفه ايىن و اؼؾ

گىواله کاله انالاؼه  کىع. هلان پػيؽی ظؼ قبان زقى  ا ؽاظ ؼا مهطى می ؼ واقـ، اضال  مكوىلیثظ
 هالا لی مقىىی اقث. بىالابؽايه، اضالقیالات بالا اؼؾها لای اؾ ايىن و اؼؾ نع، اضال  مدلىفه

ؼا باله فلال   هالا لها، ابؿاؼی اقث کاله اؼؾ اؼجباط جىیاجىیی ظاؼوع. ظؼ واقـ اضال  و ؼ حاؼ اوكان
يی که بؽ ؼ حاؼ نطى يا گؽوه، زاکم اقث ها لکىع. اضال  يقىی ايىن مقىىی و اؼؾ یجبعي  م
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بؽضالی ظيیالؽ اؾ  ،کىع که کاؼ ظؼقث چیكث و کاؼ واظؼقث کعام اقث. با ايه زالان و جقییه می
ی اضالقی  ماوىع ظلكىؾی، اؼؾل قائ  نعن بؽای ظيیؽان و غیؽه( ها لمكائ  ماوىع ايىن و اؼؾ

اياله مالىاؼظ ظؼ  مقلالىالا ظ، لػا کؽها اؼائه  ه بحىان جقؽيف واضر و ؼونىی اؾ آنای ویكث ک به گىوه
 (.8166، هيمقاو یضالع فک عؼیکاقب، ؼضا ؛ ز یخالل قىاویه خايیاهی وعاؼوع 

 قالرىت ابقالاظ جالأثیؽی پژوههالی بالا هالعف بؽؼقال ،(8965مىقىی کانی و مسكىی کبیؽ  
 وی پیلايهالی جىيالیف ،ودام ظاظوع. پژوهما زكابؽقانی اضالق وی ا هزؽ  فلکرؽظ بؽی قاؾماو

 خامقاله فضالىی زكابؽقال اتمؤقكال ظؼ ناغ  زكابؽقان اؾ وفؽ 939 ؼا پژوهمی آماؼ ولىوه
 پژوهمی ها هظاظ. ظهىعی م جهری  8964 قان ظؼی زكابؽق قاؾمان و ايؽانی ؼقل زكابعاؼان

 ا ؿاؼ وؽم اؾ اقحفاظه با قپفو  گؽظيعی آوؼ خلـ قاضحه مسقق و يا حه قاضحاؼ پؽقهىامه عؽيق اؾ
PLS2 اقالث نالعه پؽظاضحاله ها ه ؽضی آؾمىن و جسکی  بهی قاضحاؼ مقاظالتی معلكاؾ ؼول و .

 قالاؾمان اؾی ؼقل زكابعاؼان خامقه ظؼی قاؾماو قرىت میاوییه که اقث آن اؾی زاک ها هيا ح
ی القالاض وی اي هزؽ ال فلکرؽظ کاهم ظؼی ظاؼامقى جأثیؽی جعا ق قرىت. اقثبیهحؽ ی زكابؽق

 فلکرؽظ ا ؿايم بؽی ظوقح وىؿ قرىت جأثیؽ. ظاؼظی ظولح وی ضًىي بطم ظو هؽ ظؼ زكابؽقان
ی اضالقال وی اي هزؽ ال فلکرالؽظ بالؽ مغیالـ قالرىت اثؽ و ظاؼ،مقىا زكابؽقانی اضالق وی اي هزؽ 

ی اضالقال وی ا زؽ اله فلکرالؽظ وی ال قالاؾماوی  الؽظی ها یويژگ بیه. بانع ولي مقىاظاؼ زكابؽقان،
 بیهالحؽ و جؽ قىيی ا زؽ ه فلکرؽظ بؽ جأثیؽ ايه میؿان و ظاؼظ وخىظی مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابؽقان

 فلکرؽظ بؽ ؼا مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ بیهحؽيهی کاؼ قابقه ی،ال قاؾماوی  ؽظی ها یويژگ بیه اؾ. اقث
 (.8965ؾهؽه،  کبیؽ،ی مسكى ؾهؽه و ی،کانی  مىقى ظاؼظ زكابؽقانی اي زؽ ه وی اضالق

 اضالال  گالؽ جقالعي  وقالم پژوههالی بالا هالعف نىاقالايی ،(8964اولهؽ و هلراؼان  ظؼضه
 . پالژوهماوالع هظاظ اودالام مكالحق  زكابؽقالان فلکرالؽظ و اضالقی ؼهبؽی بیه ؼابغه ظؼ ای هزؽ 

 ککیاله ظؼ نالاغ  زكابؽقالان ککیه پژوهم ايه آماؼی خامقه و نعه اودام 8963 قان ظؼ زاضؽ
 جقالعاظ اياله اؾ کاله هكحىع؛ ايؽان ؼقلی زكابعاؼان قهخام ظؼ نعه پػيؽ حه زكابؽقی مؤقكات
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 عؽيالق اؾ پالژوهم اياله یهالا هظاظ. نالعوع اوحطالان قالاظه جًاظ ی گیؽی ولىوه ؼول با وفؽ 826
 قالغر ظو ظؼ و نالعه آوؼی خلالـ ،ای هزؽ ال اضالال  و فلکرالؽظ اضالقی، ؼهبؽی یها هپؽقهىام
 ظيعگاه اؾ ها هپؽقهىام ؼوايی جأيیع ایبؽ. اوع هگؽ ح قؽاؼ جسکی  و جدؿيه مىؼظ اقحىباعی و جىيیفی
. انعب می ها هپؽقهىام جأيیع اؾ زاکی وحايح که نعه اقحفاظه یعیأيج فامکی جسکی  و زؽ ه ضبؽگان

( PLS  خؿئی مؽبقات زعاق  الیىؼيحم و قاضحاؼی مقاظالت قاؾی معن اؾ ها هظاظ جسکی  بؽای
 بالیه ؼابغه بؽ ای هزؽ  اضال  جقعيکیؽی موق جأيیع ظهىعه وهان آؾمىن وحايح. اقث نعه اقحفاظه
 خبالاؼؾاظه قالقیع ظؼضهالاولهؽ، آؼل؛  انالعب می مكالحق  زكابؽقان فلکرؽظ و اضالقی ؼهبؽی

 (.8964ثالث  بسؽی خلان کىیؽلىئی؛
 فلکرالؽظ اضالقالی، مالعيؽيث جالأثیؽ پژوههی با هالعف بؽؼقالی ،(8969مؽاظی و ؾکی ؾاظه  

 ه. خامقالاوالع هاودالام ظاظ مالالی گؿاؼنالیؽی ًاللیمج اضالقی بؽ یها مگؽاي و ظاضکی زكابؽقی
 اقحان ظؼ مكحقؽ بهاظاؼ اوؼا  بىؼـ ظؼ نعه پػيؽ حه های نؽکث زكابعاؼان پژوهم، ايه آماؼی
 مقايكاله گالؽوه ظو ايه بیه و اقث نیؽاؾ يىقحی نهؽک ظؼ  قان های نؽکث زكابعاؼان و  اؼـ

 ها آن ظ حؽ که جهؽان بهاظاؼ اوؼا  ـبىؼ ظؼ نعه پػيؽ حه نؽکث 58 جقعاظ اؾ. اقث گؽ حه يىؼت
 جقعاظ ظوم گؽوه ظؼ و نعه، آوؼی خلـ وامه پؽقم 834 جقعاظ اقث، بىظه مكحقؽ  اؼـ اقحان ظؼ

 و ال جىيالیفی ؼول اؾ زاضالؽ، جسقیالق ظؼ. اقالث گؽظيعه جسکی  و آوؼی خلـ وامه پؽقم 522
 نالعه اقالحفاظه قالىب  جكث و واؼيلاکف کىواؼياوف، جسکی  های آؾمىن اؾ ها، ظاظه جسکی  بؽای

 جقام  هم با ظاضکی زكابؽقی فلکرؽظ و اضالقی معيؽيث که ظاظ وهان پژوهم یها هيا ح. اقث
 (.8969، ؾهؽا ،ؾاظه ؾکی مؽاظی، خىاظ و  ػاؼوعگ می جأثیؽ غیؽاضالقی فل  اودام بؽ و ظاؼوع

کاؼی اودام   اضال اؾ ای هوؽیف فلکرؽظ یپػيؽ جأثیؽپژوههی با هعف  ،(8965ابؽاهیم پىؼ  
 اقحفاظه پؽقهىامه اؾ ها ظاظه گؽظآوؼی بؽای .اقث هلبكحیی و جىيیفی وىؿ اؾ ظاظه اقث. جسقیق

 و جدؿياله محغیالؽه چىالع ؼگؽقالیىن و پیؽقىن هلبكحیی ضؽيب آماؼی  ىىن عؽيق اؾ ها ظاظه. نع
 هفالث بالا ای وؽیفاله فلکرالؽظ و محغیؽ ههث با کاؼی اضال  بیه که ظاظ وهان وحايح. نع جسکی 
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 بؽاقاـ. ظاؼظ وخىظ ظاؼیامقى و مثبث ؼابغه 66/6 اعلیىان قغر ظؼ و 131/6 ضؽيب با محغیؽ
 کالاؼی اضالال  پايه بؽ قاؾمان ظؼ ای وؽیفه فلکرؽظ ا ؿايم بؽای هايیپیهىهاظ ،جسقیق های يا حه
 (.8965 ،ابؽاهیم پىؼ، زبیب  گؽظيع اؼائه

 وی اضالقالی هالا آمىؾل اثالؽ هالعف آنپژوههی اودام ظاظوالع کاله  ،(8966ؼويايی و بیات  
بالىظه اقالث. ی زكالابعاؼ ظاوهالدىيانی اضالقال ؼ حالاؼی ؼو بالؽی اضالقال اوییؿل جأثیؽ هلچىیه
 آوهالای اضالقی گیؽ جًلیم مغالقه و ظاوهدىيانی غیؽاضالقی ها مجًلی ظالي ی بؽؼق هلچىیه

 کاله اقالث آن ؾای زالاکی بؽؼقال اياله وحايح. انعب مي مقاله ايه اهعاف اؾ ویؿ مطحکف نؽايظ ظؼ
 هلچىالیه .هكالحىعی مهابه جقؽيباا ی اضالق ؼ حاؼی ظاؼای قاؾماو وی  ؽظ قغر ظو ظؼ ظاوهدىيان

ی ولال ؛وهالع مهاهعهی ظاؼامقى ؼابغهی  ؽظی ها ثمىققی ظؼی گیؽ جًلیم وی اضالق اوییؿل بیه
ی قالى مقىالاظاؼ ؼابغاله کالاؼ مسالیظ و قاؾمان با مؽجبظی گیؽ جًلیم وی اضالق اوییؿل ايداظ بیه

ی بالؽای اضالقالی الیىهالا اؼائاله و کالؽظن وًالیسث اؾ مقالاله ايه وحايح فالوه، به. گؽظيع مهاهعه
 بیات، وی ؼمضاوقک ی،ؼوياي  کىع مي زلايثی زكابعاؼ ظاوهدىيان وؿظی اضالق اوییؿه ا ؿايم

 .(8966 ی،فک
ی زكالابعاؼ ظؼی اضالقال مالزؾالات پژوههی با فىىان قىدم ،(8956خباؼی و ؼزلاوی  

 محىن مىؾىؼ ايهی بؽا. اقث نعه اقحفاظهی ا هکحابطاو ؼول اؾ جسقیق ايه اودام ظاظوع. ظؼاودام 
ی بؽؼقال وحالايح باله جىخاله بالا .اقالث نالعه هئالاؼا آوهالا اؾی ا هضالي و مغالقهی محقعظ مقاالت و

ی زكالابعاؼ ظاوهالدىيان مطحکفی اضالق ابقاظ جقىيثی بؽا نىظی م پیهىهاظ ،پیهیه جسقیقات
 ویث ی،اضالق زكاقیث ا ؿايم بؽای لػا. ظکؽ آنىاجؽی اضالق مبازث با آمىؾل عؽيق اؾ ؼا آوها

 مكالحلؽ و مالعاوم آمالىؾل بؽ اقث الؾم زكابؽقان و زكابعاؼانی اضالقی گیؽ خهث وی اضالق
کیعی ا هزؽ  اضال   .(8956زکیله  ی،ؼزلاو زكیه و ی،خباؼ  گؽظظ جأ
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 پیطینه پژوهص )خارجی (

ىىع جا با  ؽاؼ مالیاجی مبالاؼؾه کالؽظه و آن ؼا ک میجالل  ها ثبیهحؽ ظولالؿويؽ ظؼ پژوههی بیان کؽظ 
 ها ثبايع ؼ حاؼ اضالقی نؽک ها ثکاهم ظهىع. ظؼ ايه ؾمیىه يک ظو ؼاهی ظؼ مىؼظ ايىره آيا قیاق

يث ه غیؽ ؼقلی( ؼا جهىيق کىع يا اقحاوعاؼظهای زكابؽقی  يک وهاظ ؼقلی( ؼا جمؤقك يک  قى
ات اياله ظو جالأثیؽما نىاهع خعيع ظؼ قغر خهاوی ظؼ مىؼظ  ،ىظ. ظؼ ايه مغالقهن میايداظ  ،کىع

زحی اگؽ اقحاوعاؼظهای زكابؽقی قىی بحىاوالع  ،. به عىؼ ککیکىیم  میفام  بؽ  ؽاؼ مالیاجی اؼائه 
جالؽی ظؼ  قىی جأثیؽاؾ وؾؽ آماؼی  ها ثبا ايه زان ؼ حاؼ اضالقی نؽک ، ؽاؼ مالیاجی ؼا کاهم ظهىع

 ،ی ؾماوی مطحکف  قبال ها هظقحیابی به ايه هعف ظاؼظ. ايه وحايح پف اؾ کىحؽن ظؼون ؾايی و ظوؼ
ؼ حالاؼ اضالقالی  ،زیه و بقع اؾ بسؽان مالی خهاوی اضیؽ( هلچىان بؽقؽاؼ اقث. به عالىؼ ضالاو

 اؾ زلايالث اؾ بالااليی و پالايیه قالغر بالا بؽای کهىؼهايی بالا ظؼآمالع کالم و محىقالظ و ها ثنؽک
ؼ حاؼهالای  ،ثؽ اقث، با اياله زالانؤم ،ی نؽکثها هکاؼايی پايیه هیوث معيؽ با و و گػاؼان ؽمايهق

اضالقی و اقحاوعاؼظهای زكابؽقی بؽای کهىؼهای با ظؼآمع باال و کهىؼهايی با قالغر محىقالظ 
 اثالؽ ظاؼای بالاال، و محىقالظ کالاؼايی بالا يیها ثنؽک یها همعيؽ هیوث ان وگػاؼ قؽمايهزلايث اؾ 

و قیاقالث گالػاؼان  الؽاهم  ها ايه مغالقه بیىم مفیالعی بالؽای قالاؾمان ،بىابؽايه. هكحىع محقاب 
 (.Ramzi، Benkraiem،uyar، ali 5658  ىعک می

 ای هبالا مىضالىؿ اضالال  زؽ ال یقالی( ظؼ جسق5682اووىؼا   کيآؾوبا یگؽوه زكابعاؼ ،اوؼاکا
 یابيؼا اؼؾ یظؼ زكابؽق ثیفیک هیظؼ جضل ای هزؽ  یاضال  زكابعاؼ جأثیؽمغالقه  هيا :وىنث

نالعه بالا ی آوؼ خلالـی هالا هنع. ظاظ یآوؼ خلـ هيو ثاوى یاؾ مىابـ ايک قیجسق یها هىع. ظاظک می
و اوسؽاف مقیاؼ مىؼظ جدؿيه و جسکی  قالؽاؼ گؽ الث و قاله  ؽضالیه جالعويه نالعه بالا  لؽهمیاوییه و

 هيالا ، یالجسک هيالمىؼظ جدؿيه و جسکی  قؽاؼ گؽ الث. بؽاقالاـ ا Z-Testی اقحفاظه اؾ آؾمىن آماؼ
گالػاؼان  هيافحلاظ به وفف قالؽما ميبافث ا ؿا یظؼ زكابؽق ثیفیک هیمغالقه وهان ظاظ که جضل

 جالأثیؽ ثیفیک هیاقحقالن ظؼ جضل ای هنعه و اضال  زؽ  یزكابؽق یها وكبث به افحباؼ زكان
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 اقالث. یضؽوؼ ؿیو یظؼ زكابؽق ثیفیک هیظؼ جضل ای هاضال  زؽ  ،ؼو هياؾ ا .ظاؼظ یمقىاظاؼ
ىالع کاله زكالابعاؼان ک می هیمسقالق جىيال ،اقالاـ هی. بالؽهلعیالکى ثيمكحق  اؾ زكابؽـ ؼا جقى

ؼا ظؼ مىؼظ ايالىن  يیضىظ ؼا آمىؾل ظاظه و آمىؾل القا فهیؽو ،ؼنحه هيقب  اؾ افؿام به ا ای هزؽ 
 Oraka, Azubike کىىالع  اؼائاله  عيالباله زكابؽقالان خع ثیالفیبالا ک یزكابؽق هيجلؽ کياودام 

Onuora ،5682.) 

 ی پژوهص ها هفرضی

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ اضالقی هىل .8 ايکی  ؽضیه

 فرضیات فرعی

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ ظؼقحراؼی .8-8  ؽفی  ؽضیه

 .ظاؼظ ؼمقىاظا و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ ظلكىؾی. 5-8 ؽفی  ؽضیه

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ پاقص گىيی .9-8 ؽفی  ؽضیه

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ بطهم .1-8 ؽفی  ؽضیه

 . ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ ای هزؽ  اضال  .5ايکی  ؽضیه

 فرضیات فرعی

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ یپػيؽ مكوىلیث .8-5  ؽفی ؽضیه 

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ بىظن ياظ  .5-5  ؽفی  ؽضیه

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ اوًاف و فعالث .9-5  ؽفی  ؽضیه

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ و اظاؼی .1-5 ی ؽف  ؽضیه

 و مثبالث جالأثیؽ زكالابعاؼان اضالقالی فلکرؽظ بؽ عکبی ؼقابث و خىيی بؽجؽی .2-5  ؽفی  ؽضیه
 .ظاؼظ مقىاظاؼ

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ ظيیؽان به ازحؽام. 3-5  ؽفی  ؽضیه
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 مقىالاظاؼ و مثبالث جالأثیؽ زكالابعاؼان اضالقالی فلکرؽظ بؽ ظيیؽان با هلعؼظی .4-5  ؽفی  ؽضیه
 .ظاؼظ

 فلکرالؽظ بالؽ اخحلالافی هىداؼهالای و هالا لاؼؾ باله وكالبث ازحؽام و ؼفايث .5-5  ؽفی  ؽضیه
 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی

 روش ضناسی پژوهص

ؼول اخالؽا، جىيالیفی و اؾ والىؿ هلبكالحیی  اؾ وؾالؽپژوهم زاضؽ اؾ وؾالؽ هالعف، کالاؼبؽظی و 
که با اقحفاظه اؾ ؼول ولىوه  عىانب می نهؽ اؼاک ايه پژوهم زكابعاؼانی خامقه آماؼبانع.  می

ی اعالفات اؾ پؽقهىامه آوؼ خلـبؽای وفؽ به فىىان ولىوه اوحطان نعوع.  36گیؽی ظؼ ظقحؽـ 
اؾ پؽقهالىامه لىیالک و کیال  باله مىؾالىؼ قالىدم هالىل اضالقالی اقحاوعاؼظ اقحفاظه نعه اقث. 

( و بالالؽای قالالىدم 5665  کالاظوؾيؽاؾ پؽقهالالىامه  ای ه( ؛ بالؽای قالالىدم اضالال  زؽ الال5662 
جقیالیه بالؽای اقالحفاظه نالعه اقالث. ( 8965فلکرؽظ اضالقی اؾ پؽقهىامه مىقىی و هلرالاؼان  

جقیالیه  بالؽایؼوايی پؽقهىامه اؾ ؼوايی يىؼی و افلان وؾؽ محطًًان اقحفاظه گؽظيعه اقالث. 
مقعاؼ آن بؽای محغیالؽ هالىل اضالقالی  يی پؽقهىامه اؾ ضؽيب آلفای کؽووباش اقحفاظه نع کهپايا

 باله ظقالث 6.465؛ و بؽای محغیؽ فلکرؽظ اضالقی 6.454 ای ه؛ بؽای محغیؽ اضال  زؽ 6.499
اؾ بؽای آؾمىن  ؽضیات پالژوهم پايايی پؽقهىامه قاب  قبىن اقث.  جأيیع بؽایکه ايه مقاظيؽ آمع 

 ؼگؽقیىن ضغی اقحفاظه نع.و آؾمىن  SPSSوؽم ا ؿاؼ 

 ی پژوهصها هیافت

 ی زاي  اؾ آؾمىن  ؽضیات پژوهم، آوؼظه نعه اقث. ها هظؼ ايه بطم يا ح

 1آزمون فرضیه اصلی 

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ اضالقی هىل: 8 ايکی  ؽضیه
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ؽ فلکرؽظ اضالقی  محغیؽ وابكالحه( اؾ آؾمالىن  محغیؽ مكحق ( ب هىل اضالقی جأثیؽبه مىؾىؼ 
 ؼگؽقیىن اقحفاظه نعه اقث. وحايح ايه آؾمىن ظؼ غي  اؼائه نعه اقث:

وعملکرداخالقی.آمارهتعییهرگرسیونبیهمتغیرهوشاخالقی1جدول

 (Rضریب همبستگی چىدگاوه) (R2ضریب تبییه) ضریب تبییه تصحیح شده خطای معیار آماره دوربیه واتسون
8.525 9.8668 6.184 6.154 6.329 

عىؼ که اؾ  . هلان329ظهع که بؽابؽ اقث با  نعت هلبكحیی بیه محغیؽها ؼا وهان می Rمقعاؼ 
R ولايان اقث، بیه محغیؽها هلبكحیی ضىبی وخىظ ظاؼظ. مقعاؼ ضالؽيب جبیالیه Rمقعاؼ 

( وهالان 2
عىؼ که ظؼ  ای مكحق  جبییه نىظ. هلانجىاوع جىقظ محغیؽه ظهع که چه مقعاؼ اؾ محغیؽ وابكحه می می

ظؼيالع اؾ اؾ  19ظهع  اقث که وهان می 6.154ضؽيب جبییه گؽظظ، مقعاؼ  خعون باال مهاهعه می
 پػيؽظ. اؾ محغیؽ مكحق   هىل اضالقی( جأثیؽ می جغییؽات فلکرؽظ اضالقی

ه مىؾىؼ يری اؾ مفؽوضاجی که ظؼ ؼگؽقیىن مىؼظوؾؽ اقث، اقحقالن ضغاها اؾ يرعيیؽ اقث. ب
جالا  8.2نىظ. چىاوچه ايه آماؼه ظؼ باؾه  بؽؼقی اقحقالن ضغاها اؾ آؾمىن ظوؼبیه واجكىن اقحفاظه می

جىان وحیده گؽ ث بیه ضغاها اقحقالن وخىظ ظاؼظ. با جىخه به ايىره آماؼه ظوؼبالیه  قؽاؼ گیؽظ، می 5.2
( قؽاؼ ظاؼظ. بىابؽايه، نالؽط 2/8و  2/5( به ظقث آمعه که ايه مقعاؼ ظؼ باؾه  525/8واجكه بؽابؽ با  

جىان اؾ آؾمىن ؼگؽقیىن ضغی بؽای آؾمىن  ؽضیه اقحفاظه ولالىظ.  اقحقالن ضغاها ؼفايث نعه و می
 ظهىع که معن اؾ کفايث الؾم بؽضىؼظاؼ اقث. ها وهان می به فباؼت ظيیؽ، ناضى

یاوس)2جدول (ANOVA:جدولتحلیلوار

 سطح معىاداری F میاوگیه مربعات یدرجه آزاد مجموع مربعات مىبع تغییرات
 6.666 19.826 1.184 8 1.184 اثؽؼگؽقیىوی

   6.865 25 2.693 باقیلاوعه
    26 86.929 ک 
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( F  666/6ظاؼی آماؼه ظهع که قغر مقىا می( وهان 5وحايح خعون جسکی  واؼياوف  خعون 
یده گؽ ث که ؼابغه ضغالی بالیه جىان وحبىابؽايه می کلحؽ اقث،( 62/6بانع و ايه مقعاؼ اؾ  می

 های مغؽذ نعه ظؼ معن وخىظ ظاؼظ. محغیؽ

 برایسىجشتأثیرمتغیرهوشاخالقیبرعملکرداخالقی.ضرایبرگرسیونگامبهگام3جدول

 متغیر
های  ضریب های غیراستاودارد ضریب

 سطح معىاداری Tآماره  استاودارد
B Std. Error Beta 

 6.668 9.253  6.944 8.929 مقدار ثابت

 6.666 3.246 6.329 6.866 6.325 هوش اخالقی
 

به فىىان يک محغیؽ  اثؽ هىل اضالقی به فىىان محغیؽ مكحق  بؽ فلکرؽظ اضالقی 9ظؼ خعون 
وهان ظاظه نعه اقالث، بالا  مػکىؼعىؼ که ظؼ خعون  قؽاؼ گؽ حه اقث. هلانی وابكحه مىؼظ اؼؾياب

جؽ  کىچالک 62/6و اياله مقالعاؼ اؾ  666/6ه اثالؽ بؽابالؽ اقالث بالا ايی بؽا p-Value جىخه به ايىره
ؼا  62/6ی ظؼ قالغر مقىالاظاؼ انع، اثؽ مقىاظاؼ و مثبث هىل اضالقی بؽ فلکرالؽظ اضالقالیب مي

نىظ کاله ضالؽيب ی نىظ. هلچىیه مالزؾه می ؼظ م 6H جىان وحیده گؽ ث و ظؼ وحیده  ؽضیه یم
 .β=329/6ايه اثؽ بؽابؽ اقث با ی بحا بؽا

 :قث اؾا فباؼت هىل اضالقی بؽ فلکرؽظ اضالقی جأثیؽزاي  اؾ ی گؽقیىومعن ؼ
 = فلکرؽظ اضالقی 929/8+  325/6 هىل اضالقی( 

 8آؾمىن  ؽضیات  ؽفی مؽبىط به  ؽضیه ايکی 
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1.آزمونفرضیاتفرعیمربوطبهفرضیهاصلی4جدول

فرضیات

پژوهش

ضریبضریبغیراستاودراد

استاودراد

حسط Tمقدار

معىاداری

وتیجه

ضغای  بحا
 اقحاوعؼاظ

ضؽيب 
 جقییه

-8 ؽضیه  ؽفی 

. ظؼقحراؼی بؽ 8

فلکرؽظ اضالقی 

زكابعاؼان جأثیؽ 

مثبث و مقىاظاؼ 

 ظاؼظ.

6.215 6.665 6.125 1.688 

6.561 

6.666 

جأيیع 

  ؽضیه

 ؽضیه 
. 5-8 ؽفی

ظلكىؾی بؽ 
فلکرؽظ اضالقی 
زكابعاؼان جأثیؽ 
مثبث و مقىاظاؼ 

 .ظاؼظ

6.253 
6.65

9 
6.965 1.464 

6.543 

6.666 

جأيیع 
  ؽضیه

 ؽضیه 
. پاقص 9-8 ؽفی

گىيی بؽ فلکرؽظ 
اضالقی 

زكابعاؼان جأثیؽ 
مثبث و مقىاظاؼ 

 ظاؼظ.

6.199 
6.65

4 
6.986 9.338 

6.855 

6.668 

جأيیع 
  ؽضیه

 ؽضیه 
. 1-8 ؽفی

بطهم بؽ 
فلکرؽظ اضالقی 
زكابعاؼان جأثیؽ 
مثبث و مقىاظاؼ 

 ظاؼظ.

6.964 
6.64

1 
6.515 9.561 

6.825 

6.665 

جأيیع 
  ؽضیه
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جالؽ و قالغر مقىالاظاؼی  بالؿؼ  Tىان گفث که هؽ چقالعؼ بحالا و ج می 1با جىخه به وحايح خعون 
 نعيع جؽی بؽ محغیؽ وابكحه ظاؼوع.  جأثیؽجؽ بانع، وهان اؾ آن اقث که محغیؽهای مكحق   کىچک

ىان وحیداله ج میبا جىخه به وحايح،  ،ضالقیی هىل اضالقی بؽ فلکرؽظ اها مؤلفه جأثیؽظؼ مىؼظ 
ؼا بالؽ  جالأثیؽه بیهالحؽيه مؤلفالايه  ،ه ظؼقحراؼی باالجؽيه مقعاؼ بحا ؼا ظاؼظ. بىابؽايهمؤلفگؽ ث که 

ظلكالىؾی، پاقالص گالىيی، و بطهالم باله  یها مؤلفهفلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان ظاؼظ و ظؼ اظامه 
 لکرؽظ اضالقی زكابعاؼان ظاؼوع.ؼا بؽ ف جأثیؽجؽجیب بیهحؽيه مقعاؼ بحا و بیهحؽيه 

 .ظاؼظ مقىاظاؼ و مثبث جأثیؽ زكابعاؼان اضالقی فلکرؽظ بؽ ای هاضال  زؽ  .5 ايکی  ؽضیه
 محغیؽ مكحق ( بؽ فلکرؽظ اضالقی  محغیؽ وابكحه( اؾ آؾمالىن  ای هاضال  زؽ  جأثیؽبه مىؾىؼ 

 ث:ؼگؽقیىن اقحفاظه نعه اقث. وحايح ايه آؾمىن ظؼ غي  اؼائه نعه اق

وعملکرداخالقیایاخالقحرفه.آمارهتعییهرگرسیونبیهمتغیر5جدول

آماؼه ظوؼبیه 
 واجكىن

ضؽيب هلبكحیی  (R2ضؽيب جبییه  ضؽيب جبییه جًسیر نعه ضغای مقیاؼ
 (Rچىعگاوه 

8.383 6.94566 6.588 6.551 6.141 

عىؼ که  . هلان141با هع که بؽابؽ اقث ظ مینعت هلبكحیی بیه محغیؽها ؼا وهان  Rمقعاؼ 
R بیه محغیؽها هلبكحیی ضىبی وخالىظ ظاؼظ. مقالعاؼ ضالؽيب جبیالیه ،ولايان اقث Rاؾ مقعاؼ 

2 )
ىاوالع جىقالظ محغیؽهالای مكالحق  جبیالیه نالىظ. ج میهع که چه مقعاؼ اؾ محغیالؽ وابكالحه ظ میوهان 
اقالث کاله وهالان  6.551ضالؽيب جبیالیه ؽظظ، مقالعاؼ گ میعىؼ که ظؼ خعون باال مهاهعه  هلان

 جالأثیؽ( ای هاؾ محغیالؽ مكالحق   اضالال  زؽ ال ظؼيع اؾ اؾ جغییؽات فلکرؽظ اضالقالی 55هع ظ می
 ظ.پػيؽ می

ظوؾؽ اقث، اقحقالن ضغاهالا اؾ يرالعيیؽ اقالث. باله ىؼيری اؾ مفؽوضاجی که ظؼ ؼگؽقیىن م
ىظ. چىاوچه اياله آمالاؼه ظؼ ن میمىؾىؼ بؽؼقی اقحقالن ضغاها اؾ آؾمىن ظوؼبیه واجكىن اقحفاظه 

ىان وحیده گؽ ث بیه ضغاها اقحقالن وخىظ ظاؼظ. با جىخه به ايىره ج میقؽاؼ گیؽظ،  5.2جا  8.2باؾه 
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 ،( قؽاؼ ظاؼظ2/8و  2/5آمعه که ايه مقعاؼ ظؼ باؾه   به ظقث( 383/8آماؼه ظوؼبیه واجكه بؽابؽ با  
ن ىان اؾ آؾمالىن ؼگؽقالیىن ضغالی بالؽای آؾمالىج مینؽط اقحقالن ضغاها ؼفايث نعه و  ،بىابؽايه

هىع که معن اؾ کفايث الؾم بؽضىؼظاؼ ظ میوهان  ها ظ. به فباؼت ظيیؽ، ناضىکؽ ؽضیه اقحفاظه 
 اقث.

یاوس)6جدول (ANOVA.جدولتحلیلوار

میاوییه  ظؼخه آؾاظی مدلىؿ مؽبقات مىبـ جغییؽات
 مؽبقات

F قغر مقىاظاؼی 

 6.666 83.449 5.955 8 5.955 اثؽؼگؽقیىوی
   6.895 25 5.696 ماوعه باقی

    26 86.929 ک 
 

( F  666/6ظاؼی آماؼه اهع که قغر مقىظ می( وهان 3وحايح خعون جسکی  واؼياوف  خعون 
جىان وحیده گؽ ث که ؼابغه ضغالی بالیه بىابؽايه می کلحؽ اقث،( 62/6بانع و ايه مقعاؼ اؾ  می

 های مغؽذ نعه ظؼ معن وخىظ ظاؼظ. محغیؽ

 ایبرعملکرداخالقیبرایسىجشتأثیرمتغیراخالقحرفهگامضرایبرگرسیونگامبه.7جدول

 محغیؽ
های  ضؽيب های غیؽاقحاوعاؼظ ضؽيب

 قغر مقىاظاؼی Tآماؼه  اقحاوعاؼظ
B Std. Error Beta 

 6.666 1.361  6.116 5.653 مقعاؼ ثابث
 6.666 1.663 6.141 6.863 6.191 ای اضال  زؽ ه

به فىىان يک  فلکرؽظ اضالقیی به فىىان محغیؽ مكحق  بؽ ؼو ای هاثؽ اضال  زؽ  4ظؼ خعون 
وهالان ظاظه نالعه  مالػکىؼعالىؼ کاله ظؼ خالعون  قؽاؼ گؽ حه اقث. هلانی محغیؽ وابكحه مىؼظ اؼؾياب

 62/6و اياله مقالعاؼ اؾ  666/6اياله اثالؽ بؽابالؽ اقالث بالا ی بالؽا p-Value اقث، با جىخه به ايىره
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ی ظؼ قغر مقىالاظاؼ بؽ فلکرؽظ اضالقی ای هاضال  زؽ  انع، اثؽ مقىاظاؼ و مثبثب ميجؽ  کىچک
نىظ که ی نىظ. هلچىیه مالزؾه می ؼظ م 6H جىان وحیده گؽ ث و ظؼ وحیده  ؽضیهی ؼا م 62/6

 .β=141/6ايه اثؽ بؽابؽ اقث با ی ضؽيب بحا بؽا
 :قث اؾا فباؼت بؽ فلکرؽظ اضالقی ای هاضال  زؽ  جأثیؽزاي  اؾ ی معن ؼگؽقیىو
 = فلکرؽظ اضالقی 653/5+  191/6( ای ه اضال  زؽ 

 5آؾمىن  ؽضیات  ؽفی مؽبىط به  ؽضیه ايکی 

2.آزمونفرضیاتفرعیمربوطبهفرضیهاصلی8جدول

ضؽيب  ضؽيب غیؽاقحاوعؼاظ  ؽضیات پژوهم
 اقحاوعؼاظ

مقعاؼ 
T 

قغر  
 مقىاظاؼی

 وحیده
ضغای  بحا

 اقحاوعؼاظ
ضؽيب 

 جقییه
. 8-5 ؽضیه  ؽفی 

پػيؽی بؽ فلکرؽظ  یثمكوىل
اضالقی زكابعاؼان جأثیؽ 

 مثبث و مقىاظاؼ ظاؼظ

6.995 6.643 6.562 5.359 

6.886 

6.666 

جأيیع 
  ؽضیه

. ياظ  5-5 ؽضیه  ؽفی 
بىظن بؽ فلکرؽظ اضالقی 
زكابعاؼان جأثیؽ مثبث و 

 مقىاظاؼ ظاؼظ

6.929 6.646 6.566 5.544 

6.852 

6.663 

جأيیع 
  ؽضیه

عالث و . ف9-5 ؽضیه  ؽفی 
اوًاف بؽ فلکرؽظ اضالقی 

زكابعاؼان جأثیؽ مثبث و 
 مقىاظاؼ ظاؼظ

6.966 6.625 6.834 9.556 

6.825 

6.665 

جأيیع 
  ؽضیه

. و اظاؼی 1-5 ؽضیه  ؽفی 
بؽ فلکرؽظ اضالقی 

زكابعاؼان جأثیؽ مثبث و 
 مقىاظاؼ ظاؼظ

6.866 6.643 6.885 8.215 

6.616 

6.854 

 ؼظ  ؽضیه

 ؼظ  ؽضیه 6.552 6.656 8.646 6.641 6.635 6.816جؽی . بؽ2-5 ؽضیه  ؽفی 
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خىيی و ؼقابث عکبی بؽ 
فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان 

 جأثیؽ مثبث و مقىاظاؼ ظاؼظ
. ازحؽام به 3-5 ؽضیه  ؽفی 

ظيیؽان بؽ فلکرؽظ اضالقی 
زكابعاؼان جأثیؽ مثبث و 

 مقىاظاؼ ظاؼظ

6.531 6.635 6.896 5.653 

6.646 

6.618 

جأيیع 
  ؽضیه

. هلعؼظی 4-5 ؽضیه  ؽفی 
با ظيیؽان بؽ فلکرؽظ اضالقی 

زكابعاؼان جأثیؽ مثبث و 
 مقىاظاؼ ظاؼظ

6.546 6.651 6.854 5.581 

6.645 

6.698 

جأيیع 
  ؽضیه

. ؼفايث و 5-5 ؽضیه  ؽفی 
ها و  ازحؽام وكبث به اؼؾل

هىداؼهای اخحلافی بؽ 
فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان 

 جأثیؽ مثبث و مقىاظاؼ ظاؼظ

6.544 6.636 6.825 5.865 

6.644 

6.695 

جأيیع 
  ؽضیه

بؿؼگحالؽ و قالغر مقىالاظاؼی  Tىان گفث کاله هالؽ چقالعؼ بحالا و ج می 5با جىخه به وحايح خعون 
 نعيع جؽی بؽ محغیؽ وابكحه ظاؼوع.  جأثیؽجؽ بانع، وهان اؾ آن اقث که محغیؽهای مكحق   کىچک

ىان وحیداله ج میظ اضالقی با جىخه به وحايح بؽ فلکرؽ ای هی اضال  زؽ ها مؤلفه جأثیؽظؼ مىؼظ 
ؼا  جالأثیؽه بیهحؽيه مؤلفايه  ،ه فعالث و اوًاف باالجؽيه مقعاؼ بحا ؼا ظاؼظ. بىابؽايهمؤلفگؽ ث که 

ی، پػيؽ ی يالاظ  بالىظن، مكالوىلیثها مؤلفالهبؽ فلکرالؽظ اضالقالی زكالابعاؼان ظاؼظ و ظؼ اظاماله 
و هىداؼهای اخحلافی، ازحؽام به ظيیؽان  ها لهلعؼظی با ظيیؽان، ؼفايث و ازحؽام وكبث به اؼؾ

 ؼا بؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان ظاؼوع. جأثیؽبه جؽجیب بیهحؽيه مقعاؼ بحا و بیهحؽيه 
و اظاؼی؛ و بؽجالؽی خالىيی و ؼقابالث عکبالی بالؽ  همؤلف، ظو ای هی اضال  زؽ ها مؤلفهاؾ بیه 

اياله ظو  جالأثیؽؾمالىن زايال  اؾ چىن قغر مقىاظاؼی آ ؛وعاؼظ جأثیؽفلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان 
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به ظقث آمعه و ايه ظو  ؽضیه پژوهم مىؼظ  6.62محغیؽ بؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان بیهحؽ اؾ 
 قؽاؼ ویؽ حىع.  جأيیع

 اهنتیجه گیری و پیطنهاد

بالؽ فلکرالؽظ اضالقالی  ای ههىل اضالقی و اضال  زؽ ال جأثیؽهعف ککی پژوهم زاضؽ بؽؼقی 
 جالأثیؽوهان ظاظ که هىل اضالقی بؽ فلکرؽظ اضالقی زكالابعاؼان  زكابعاؼان بىظ. وحايح پژوهم

ی هىل اضالقی بؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان وحالايح وهالان ها مؤلفه جأثیؽمثبث ظاؼظ. ظؼ مىؼظ 
ی هىل اضالقی  ظؼقحراؼی، ظلكالىؾی، پاقالص گالىيی، و بطهالم( بالؽ ها مؤلفهظاظ که جلامی 

ه ظؼقحراؼی باالجؽيه مقعاؼ مؤلف، ها مؤلفهمیان ايه  ظاؼظ که ظؼ جأثیؽفلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان 
 ؼا ظاؼظ. جأثیؽبحا و بیهحؽيه میؿان 

کالؽظه  جأيیالعبؽ فلکرؽظ اضالقی زكالابعاؼان ؼا  ای هاضال  زؽ  جأثیؽوحايح پژوهم هلچىیه 
ی ها مؤلفالهبالؽ فلکرالؽظ اضالقالی زكالابعاؼان  ای هی اضالال  زؽ الها مؤلفه جأثیؽاقث. ظؼ مىؼظ 

ی، هلعؼظی با ظيیؽان، ؼفايث و ازحؽام وكبث به پػيؽ اف، ياظ  بىظن، مكوىلیثفعالث و اوً
ظانالحه  جالأثیؽو هىداؼهای اخحلافی، ازحؽام به ظيیؽان بؽ فلکرؽظ اضالقی زكالابعاؼان  ها لاؼؾ

فلکرؽظ اضالقالی  ؼا بؽ جأثیؽه فعالث و اوًاف باالجؽيه مقعاؼ بحا و بیهحؽيه میؿان مؤلفاقث که 
 حه اقث. زكابعاؼان ظان

 جالالأثیؽکالاؼی  اضالال  اؾ ای هوؽیفالال وهالالان ظاظ کاله فلکرالؽظ ،(8965پالژوهم ابالؽاهیم پالىؼ  
 بؽ ا ؽاظ اضالقی یها م( ویؿ وهان ظاظ که گؽاي8969ظ. وحايح پژوهم مؽاظی و ؾکی ؾاظه  پػيؽ می

 .اقالث مؤثؽ غیؽاضالقی، افلان اؾ خکىگیؽی و آوان جىقظ اضالقی مالی گؿاؼنیؽی های جًلیم
ىاوالع بالؽ فلکرالؽظ اضالقالی زكالابعاؼان ج میژوهم زاضؽ ویؿ وحايح وهان ظاظ که اضالقیات ظؼ پ
 هلطىاوی وخىظ ظاؼظ. ها جىان گفث که بیه ايه پژوهم گػاؼ بانع. ظؼ وحیده میجأثیؽ



  17 ای بر عملکرد اخالقی حسابداران بررسی تأثیر هوش اخالقی و اخالق حرفه

 اضالال  جقالعيکیؽی وقم جأيیع ظهىعه وهان ،(8964وحايح پژوهم ظؼضهاولهؽ و هلراؼان  
و وحايح وهان ظاظ که  .انعب می مكحق  زكابؽقان فلکرؽظ و اضالقی ؼهبؽی بیه ؼابغه بؽ ای هزؽ 

 ای هاضال  زؽ  جأثیؽظاؼظ. وحايح پژوهم زاضؽ ویؿ  جأثیؽبؽ فلکرؽظ زكابعاؼان  ای هاضال  زؽ 
کؽظه اقث. ظؼ وحیده بیه ايه ظو پژوهم هلطىاوی وخىظ  جأيیعبؽ فلکرؽظ اضالقی زكابعاؼان ؼا 

 ظاؼظ. 
زكالابعاؼان بالؽ  ای ههالىل اضالقالی و اضالال  زؽ ال جالأثیؽمبىی بؽ  ،پژوهمبا جىخه به وحايح 

به جقىيث هىل اضالقی و اضال   ها ثو نؽک ها ؽظظ قاؾمانگ میوان، پیهىهاظ آفلکرؽظ اضالقی 
 ظؼ زكابعاؼان اؾ عؽيق ؼاهراؼهای ؾيؽ بپؽظاؾظ: ای هزؽ 

 ؛واکىم قاؾمان و نؽکث وكبث به ؼ حاؼهای غیؽاضالقی ظؼ زكابعاؼان
 ؛زكابعاؼان و پاظال به آوهاؼ حاؼهای اضالقی جقىيث ؼ حاؼهای 

 ؛بؽای زكابعاؼان ای هو اضال  زؽ  جقىيث هىل اضالقیهای  بؽگؿاؼی کاؼگاه

 ؛قاؾمان و نؽکث ظؼ ی اضالقیها اؼؾل گكحؽل
  ؛باال ای همقؽ ی زكابعاؼان با هىل اضالقی و اضال  زؽ 

 .نغ  ظؼ ای هزؽ  اضال  به ظاظن اهلیث
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