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مالی بانک   گیری اخالقی و جنسیت در قضاوت اخالقی کارکنان نقش جهت

 گردشگری 
 

 *عبدالحمید هوشمنددکتر محمدعلی کالنتری، 

 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز 

 ( 96/ 10/ 18،تاریخ پذیرش: 8/96/ 6)تاریخ دریافت:

 

 
 

 سرآغاز

کد ببد ب اند کرده تعریف انسان باطنی و روحی يهاصفت از را 1اخالق
 بروز شود،ناشیبمی انسان درونی خلقیات از ک  رفتاري و اعمال صورت

 راه از را اخدالق شودبک می گفت  دلیل همین ب  و کن می پی ا ظاهري

 ايفزآیند ه هداببد بصدورتسازمان امروزه، کرد. تعریف توانمی آثارش

 و حسداب اري حرف (.ب1)باشن اخالقیبمی ايمعم نام ب  ايمسئل  درگیر
دنیا،ب اقتصاد کنونی فضاي نیزبازبقاع هبمستثنیبنمیبباش .بدربحسابرسی

 است ش ه تب یل اثربخش و کلی ي ابزار یک ب  حساب اريبوبحسابرسی

 تنزل شاه جهانب اخیر ده  دو طی در اما است. انکارناپذیر آن نقش ک 

 امدربرسدوا یبوب ایدن علدت وهباسدتببود حساب اري جایگاه و موقعیت

 بنیداد و اندرون،بورلد کام همچدون متعد دي هايورشکستگیبشرکت

بداشتن .ب المللی بین ابعاد ک  بود آریزونا باپتیستی
ب
ب

ب
گدذارانبتدیثیربمخدر بهابهمببرببازاربمالیبوبهمببربسدرمای اینبشکست
شد تبهايبحساب اريباعتمادبجامع بوباعتبداربحرفد براببد بداشت.بتقلب

تضعیفبکردهبوبحرف برابتحتبآماجبانتقاداتبوبدربیکبموقعیدتببحراندیب
 و حساب اري اقتصادي، هايرسوایی این در ک  جاآن از قراربدادهباست.

 معدر  در ارزشمن  حرف  این است الزم ان ، بوده تیثیرگذار حسابرسی

 از بخشدی کد  جدا بد ان تا گیرد قرار موشکافان  و دقیق بررسی و نق 

 چشدم در هدابریشد اینبشرکت شکستبب آورد. دست ب  را خود باراعت

 دلیل ب  نهایت در پوشی چشم این و دارد حساب اري تخلفات بر پوشی

 از(.بب2)استببب2هايباخالقیارزش کردن فراموش و حرف  در اخالق افول

بانجام و اعتماد بر ب بش ت ک  است ايعرص  اب اريددددحس ک  جاآن
ب
ب

 چکیده
عاملبب یک عنوانب  اخالقیات ها،ملت بین مرزهاي رفتن بینب از و جهانی دهک ه مفهوم تحقق روابط، توسع  با امروز، دنیاي درزمینه: 

ست.بابضروريبقضاوتباخالقیبکارکنانبررسیبعواملبمؤثرببربب.تاس ش ه مطرح بشریت کل و هاسازمان بقاي حفظ در استراتژیکبوبمهم
گیريباخالقیبوببقضاوتباخالقیبهستن .به فباینبپژوهش،ببررسیبنقشبجهتباملبتیثیرگذارببربوعب اران،بازحسابوبجنسیتباخالقیبوضعیتب

گیريباخالقیبوبجنسیتبدربآیابجهتاینباستبک ببپژوهشبمسال باثربجنسیتبدربقضاوتباخالقیبکارکنانبمالیببانکبگردشگريباست.بلذا
بقضاوتباخالقیبکارکنانبنقشبداردبیابخیر؟ب

.باعضايبنمون ببدادن بتشکیلبکارکنانبمالیببانکبگردشگريبرابپژوهشبوبنمون بآماريب.بجامع بودهمبستگیبب-،بتوصیفیروشبپژوهشروش: 

هايبعمومیبوبنام بحاويبسؤالهابازبدوبپرسشآوريبدادهمعگیريبتصادفیبسادهبانتخا بش ن .بدرباینبپژوهشببرايبجآماري،بب بروشبنمون 
بهباست.باستفادهبش بtازبتجزی بوبتحلیلبرگرسیونبچن گان بوبآزمونببها،ب بمنظوربآزمونبفرضی بتخصصیباستفادهبش هبوب

گراییبوبجنسیتبرابط بییبوبآرمانگراردبنش ن ببنابراینبنسبیب%95هايبپژوهشبدربسطحباطمینانبنتایجبتحقیقبنشانبدادبک بفرضی ها: یافته

بمثبتبوبمعناداريببربقضاوتباخالقیبدارن .ب

بگیری: نتیجه بداد بپژوهشبنشان بسطوحنتایج بدر ببانکبفرضی بک  بمالی بکارکنان باخالقی بقضاوت ببین بمعناداري برابط  بپژوهش، هاي

بکنن .بردانبرفتاربمیتربازبمگیريباخالقیبوبجنسیتبکارکنانبوجودبداردبوبزنانباخالقیگردشگريببابجهت
ب

 گیريباخالقی،بجنسیتبقضاوتباخالقی،بجهت کلید واژگان:

 

 
ب

 hamidaban@gmail.com:بنویسن ۀبمسئول:بنشانیبالکترونیکی
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 3اخالقی قضاوت گنجان ن اهمیت استوارباست، اعتباري هايمسئولیت 

 در الزم مهارت بای  است.بحرف بحساب اري روشن حوزهبحساب اري، در

ازب کسانیبکد  هم  رفاه بتوان  ک ب بطوري نمای  اخالقیبکسب قضاوت
ب(.3)بگیرد نظر در را، هستن  پذیر تاثیر او عملکرد

كبکرد،بدربموردبآنبقضاوتبک بفردبیکبموضوعباخالقیبرابدرپسبازبآن
ک بچ برفتاريبدرستبیابغلدطباسدت،بکن .بتشخیصبفردبدربموردباینمی

عبارتباستبازباعتقادببربببقضاوتباخالقیب.شودقضاوتباخالقیبنامی هبمی
درستیبیابنادرستیبیکبعمل.بقضاوتباخالقیبمتفاوتبازبسدطحبفدرديب

یدکبب4قدیتوسع بیاباست اللباخالقیباست،بب بطوريبک باسدت اللباخال
بمحدورباسدتبین آویژگیبفرديباستبامابقضاوتباخالقیبیکبرویکردبفر

ب(.4)
دربواقعبقضاوتباخالقیبفرآین يباستبک بفردبنتیج باخالقدیبهد فبراب

ک بچد بعملدیبازبکن بوبعبارتباستبازبقضاوتبدربموردباینشناساییبمی
قضداوتباخالقدیبپدذیريبرابدارد.بلحاظبوج انباخالقیببیشترینبتوجید 

 گذارند .بموضدوعوبعواملبزیاديببربآنبتیثیربمدیبچی گیبزیاديبداردپی

 در را توجد  بیشدترین دموگرافیدک هدايویژگدی دیگر بین از جنسیت

هدايبتحقیدق کردهباست. جلب خود ب  حوزه این ب  هايبمربوطبتحقیق
 و زن بین تمایز قطعی صورت ب  تواننمی ک  است داده نشان مختلف

 داردبکد  وجود مطالعاتی طرفب یک پذیرفتبازب5اخالقی نگرش در مرد

 هاییتحقیق دیگر طرفب از هستن ، مردها از محورتراخالق اساسا هازن

 کنند .نمی تایی  را مرد و زن اخالقی نگرش بین تفاوت ک  دارد وجود

بدرب محققدان، از بسدیاري رس می ب بنظر عقای ، در تفاوت از نظرصرفب
 هدازن ک  است آن گربیان دارن بو کی تا جنسیت از اخالق تیثیرپذیري

 سدوي از و کنند رعایتبمی ب بمردها نسبت باالتريبرا اخالقی سطوح

 هدايفرهنگ و صنایع ها،دربمحیط ک  آنباست از حاکی شواه  دیگر،

 نقاطب در م یران رفتار بررسی یا و ازبدانشجویان نمون بگیري با متفاوت

 وجدود اخالقدی نگرش در مردان و زنان بین هیچبتفاوتی دنیا، مختلف

ب(.5)ن اردب
اسدت.بب6گیدريباخالقدیازبدیگربعواملبمؤثرببربقضاوتباخالقی،بجهدت

برفتدارباخالقدیبهايباخالقدیبمتندوعیببدرايبرخیبازبپژوهشگرانبم ل
چهداربفرآیند باساسدیبک ببراسدا ببان پیشنهادبوبموردببررسیبقراربداده

ب9وبشخصیتباخالقدیب8قیوتباخالقی،بانگیزهباخال،بقضا7ادراكباخالقی
ازبطرفبدیگربپژوهشدگريب(.ب6)استبب10استبوبمبنايبآنبتئوريبع الت

 مطدرح را 12گرایدینسبی و 11گراییآرمان اخالقی فلسف  اساسی بع  دو

الگدويبایدنب(.ب7)استبب14گراییغایت وب13گراییبربوظیف  منطبق کردک 
کد بايباینپژوهشگربک بزیربنايبپرسشنام بموقعیتباخالقیباست،بب بج

ب بدنبالبسطحبتوسع باخالقیبافرادبباش ،ببیشترینبتمرکدزبويببدربرويب
-آرماناست.بب15سنجیبکاملببرايبسنجشبرفتارباخالقییکبمعیاربروان

گراییبحاکیبازبعقی هبراسخبیکبفردبنسبتبب باینباسدتبکد بقضداوتب
اخالقیبازبنظربوج انیببای بکامالببرباسا باصدول،بهنجارهدابوبقدوانینب

گرابعقی هبدارن بک باصدول،بهنجارهدابوبقیبصورتبگیرد.بافرادبآرماناخال
هدايبمختلدفبصدادقبهمیش ،بب ونبتوج ببد بموقعیدت قوانینباخالقی

ازبب.(8)پدذیرباسدتبهستن بوبآسیببرسان نبب بدیگرانبهمیشد باجتندا 

هابقراردارد.بافرادببابدرج بمنظربآرمانبگراهابرفاهببشر،بنقط بعطفبتصمیم
نبگراییبمعتق ن ،بهموارهببای بب بطریقیبعمدلبکدردبکد ببد ببااليبآرما

دیگرانبآسبییبواردبنشود.بافراديبک بدرج بآمانبگرایدیبکمتدريبدارند ،ب
معتق ن بجلوگیريبازبص م بزدنبب بدیگرانبدربتمامبشرایطبممکنبنیستب

گراییبمیزاندیباسدتبکد بفدردبقدوانینباخالقدیبدربحالیبک بنسبی  (.9)
گرایدانبکند .بازبنظدربنسدبیتربردبمیصمیمبمقتضیجهانیبراببرايباخذبت

تمامباستان اردهايباخالقیبب بجامع بوبفرهنگبوبماهیتبوضعیتبوبنتایجب
بستگیبداردبوبتفسیرهايبزیاديببرايبنگرشبب بموضوعباخالقیبوجدودب

گراییباخالقی،بامکدانبارا د بتعریدفببدرايبدارد.ببرباسا بدی گاهبنسبی
توانبرفتاربراببطوربواضدحبدبوببنابراین،بنمیرفتاربدرستبوبغلطبوجودبن ار
ب(.8)درستبوبیابغلطبارزیابیبکردب

گیريباخالقدیبوبجنسدیتبدربنظرانبب ببررسیبنقشبجهتبرخیبصاحب
ان .بآنانبنشانبدادن بکد بمتییرهدايبقضاوتباخالقیبحساب ارانبپرداخت 

-شناختیبمانن بجنسیتببربقضاوتباخالقیبحساب ارانبتاثیربمدیجمعیت

(.ب10)ردبوبزنانبنسبتبب بمدردان،ببیشدتربپایبند باخالقیداتبهسدتن بگذا
 بیشتر اخالقی نظر از زنان ب  نسبت پژوهشیبدیگربنیزبنشانبدادبمردان

 بد  بیشتري برانگیزبهستن بوبتمایل سوال هايفعالیت پذیرش خواهان

 زنان اخالقی دارن .بازبطرفیبتوانایی هايبغیراخالقیفعالیت در مشارکت

گیدريبهدايبدیگدري،بجهدتدربپدژوهشب(.11)ب اسدت مدردان ازبباالتر
اخالقیبرابیکیبازبعواملبمؤثرببربقضداوتباخالقدیبحسداب ارانبمعرفدیب

گرایدیبوبنتایجبپژوهشبدیگدربنشدانبدادبکد ببدینبآرمدان(.ب12)ان بکرده
ازبطرفدیبدرب(.ب13)گراییببدابقضداوتباخالقدیبرابطد بوجدودبداردبنسبی

رسی ن بک بجنسیتبوباید  ولویيباخالقدی،ببپژوهشیبدیگربب باینبنتیج 
تیثیريببربقضاوتباخالقیبحساب ارانبن ارن بوبتفاوتیبدربقضاوتباخالقیب

ب(.ب14)کنن بافرادبایجادبنمی
بررسدیبعوامدلبمدؤثرببدربتدوانببد باهمیدتببابتوج بب بمطالببباال،بمی

لذابمسئل باصلیباینبپژوهشباینباستبکد بآیدابب.قضاوتباخالقیبپیببرد
گیريباخالقیببابقضاوتباخالقیبکارکندانبمدالیبباندکبوبجهتبجنسیت

گردشگريبرابط بدارد؟بدربهمینبراستابه فباصلیباینبپژوهش،ببررسیب
گیريباخالقیبدربقضداوتباخالقدیبکارکندانباثربجنسیتبوببنقشبجهت

بمالیببانکبگردشگريباست.
ب.

بروش.

ب-یگیريباخالقیبروشبتوصیفهابدربقسمتببررسیبجهتآوريبدادهجمع
روید اديببهمبستگیبوبدربقسمتببررسیباثربخشیبجنسیت،بازبنوعبپدس

رابکارکنانبمالیبباندکبگردشدگريببپژوهشبوبنمون بآماريباست.بجامع 
گیدريبده .باعضايبنمون بآماريباینبپژوهشبب بروشبنمون میبتشکیل

هدايبهابدربپژوهشترینبشیوهبگردآوريبدادهتصادفیبانتخا بش ن .برایج
نام باسدتبکد بدربایدنبحب بشخصیبوباستفادهبازبپرسدشتوصیفی،بمصا

هايبنام بک بحداويبسدؤالهابازبدوبپرسشآوريبدادهپژوهشببرايبجمع
تخصصیبوبعمومیببوده،باستفادهبش هباست.بحجمبنمون ببابنظربب بتع ادب

نفدربتعیدینبشد .بجهدتبب216افرادبجامع بباباستفادهبازبفرمولبکدوکرانب
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نامد بپرسدشازبگیدريباخالقدی،ب بجهدتهايبمربدوطببدبآوريبدادهجمع
سدوالباولبب10سوالببودهبک بب20استان اردباستفادهبش هباستبک بشاملب

(.ب7)کند بگراییبافرادبرابمشخصبمدیسوالبدومبآرمانب10گراییبوبنسبی
بنامد پرسدشهدايبقضداوتباخالقدی،بازبآوريبدادهچنینببرايبجمدعهم

ریوبتخصصیبدربموضدوعبسناب8استان اردبدیگريباستفادهبش هبک بشاملب
بخدشباولبسدواالتب (.ب15)اسدتببشدناختیجمعیدتسدوالبب4اخالقبوب
کاري،بجنسیتبوبسدطحبتحصدیالتبشناختیبازبقبیلبسن،بتجرب جمعیت
ب40تدابب31سدال،بازبب30تابب20سنبکارکنانببانکبدربچهاربگروهبازباست.ب

-سالبدست ببن يبش هباست.بتجرب ب50سالبوبببااليبب50تابب41سال،بازب

سالبوببیشدتربازبب15ب-11سال،بب10ب-6سال،بب5ب-1اريبب بچهاربدست بک
سدالبتجربد بوبسدطحبتحصدیالتبکارکندانببد بسد بگدروهبدیدد لم،بب15

هايبمربوطبب ب.بدادهبن يبش هباستکارشناسیبوبکارشناسیبارش بتقسیم
ارا د بشد هبب1شناختیبگروهبنمون بدربجد ولبشدمارهبهايبجمعیتسوال
باست.

 ژگی جمعیت شناختی گروه نمونه : وی1جدول شماره 
 درصد فراوانی فراوانی زیر متغیر متغیر  

بجنسیتبببببب
ب

بزن
بمرد

ب112
ب94

ب4/54
ب6/45

ب
بسن

بسالب20-30
بسالب31-40

بسالب50ب-41
بسالب50بیشتربازب

ب54
ب93
ب38
ب21

ب2/26
ب1/45
ب4/18
ب2/10

ب
بتجرب بکاري

بسالب1-5
بسال10-ب6

بسال11-15
بسال15بیشتربازب

ب96
ب53
ب34
ب23

ب6/46
ب7/25
ب5/16
ب2/11

ب
بتحصیالت

بدی لم
بکارشناسی

بکارشناسیبارش ب

ب11
ب90

ب105

ب3/5
ب7/43

ب51

 
کارمند انببدابمطالعد بب.سناریوباستب8مشتملببربنام ،ببخشبدومبپرسش

هابوبنگرشباخالقیبک بب بموضدوعبدارند ببدابانتخدا بدرجد باینببخش
امالبايبلیکدرتب)کدبتوافقبیابع مبتوافقبخودببرباسا بطیفبپدنجبدرجد 

دهن بوبدربموردبآنبقضداوتب(بنشانبمی1تابکامالبمخالفمب=بب5موافقمب=ب
ازبطریدقبسدامان بهداببدینباعضدايبجامعد بآمداريبنام پرسشکنن .بمی

باتوماسیونباداريبسازمانببابهماهنگیبواح بآموزشببانکبتوزیعبگردید .
دبهايبتوزیعبش هبدرببینباعضايبنمون ،بدربنهایتبتع انام ازببینبپرسش

-دریافتبش .ببابتوج بب بایدندرص بب95نام ببابنرخببازگشتبپرسشب206

-نام نفرببود،باینبتع ادبنسبتبب بکلبپرسشب216ک بتع ادبنمون بآماريب

هايبتوزیعی،بنزدیکبب بتعد ادبنموند باسدت.ببدرايباطمیندانبازبروایدی،ب
هداییبنام بب بتع اديباساتی بوبکارشناسانبارا  بش بتاباگربتوصدی پرسش

هايبمطرحبش هبوجودبدارد،بپشدنهادبکنند .بدربنهایدتبدربارتباطببابسوال
نام بنهاییبمنظوربش بوبب باینباینبنظراتباصالحیبدریافتبوبدربپرسش

هايبآنبشناساییبوبموردببازبینیبوبتعد یلبقدراربترتیببنواقصبوباشکال
نام بازبرواییبالزمببرخدوردارباسدت.بهايبپرسشگرفتبوببنابراین،بسوال

هدايبعمد هببدرآوردبضدریببچنینبدربپژوهشبحاضدربازبمیدانبروشهم
نام ،بازبروشبضریببآلفايبکرونباخباستفادهبشد هبپایاییبوباعتباربپرسش

ب74/0محاسب بگردی هبک بمق اربآنببرابدرببspssاستبوبتوسطبنرمبافزارب
نام باستبلذابپرسشب7/0بودهباستبوبازبآنبجاییبک باینبمق اربباالتربازب

هدايببد بوبتحلیدلبدادهببرايبتجزی ربکافیببرخوردارببودهباست.بازباعتبا
 SPSSوببExcel 2013افزارهدايبندرمنام بازبدستبآم هبازبپرسش

تجزید بوبازباینبپدژوهشبهايبفرضی باستفادهبش .بب بمنظوربآزمونب18
بباستفادهبش .بtوبآزمونبتحلیلبرگرسیونبچن گان ب

ب

 یافته ها
گیريباخالقیبوبقضاوتباخالقیبب بجهتبنام هايبتوصیفیبپرسشآماره

بچولگیبدربج ولب بوب بانحرافبمعیار ارا  بش هببب2تفکیکبمیانگین،میان ،
باست.ب

 

 گیریجهتهای نامهی پرسشفیتوص  اطالعات: 2جدول 

 یو قضاوت اخالق  یاخالق 
 چولگی انحراف معیار  میانه میانگین  متغیر

 86/0 38/0 80/3 75/3بگراییبآرمان

 19/1 61/0 75/3ب66/3بگراییبنسبی

 -49/0 42/0 20/4 15/4بقضاوتباخالقیب

ب
وبمق اربب66/3گراییببرابرببابمق اربمیانگینبمتییربنسبیب2بربطبقبج ولب

بآرمان بمتییر بمیانگین ببا ببرابر بهممیب75/3گرایی بمق اربباش . چنین
باش .بمق اربمیان ببرايببمیب15/4میانگینبمتییربقضاوتباخالقیببرابربباب

بمق اربهم ببا بمق اربب20/4ینبمتییر بانحرافبمعیار، باست. محاسب بگردی ه
چنینبمق اربمیان ببرايبباست.بهمبب-49/0وبمق اربچولگیببرابرببابب42/0

گراییببابوبمق اربمیان ببرايبمتییربآرمانب75/3گراییببابمق اربمتییربنسبی
ب بدادهب80/3مق ار بتحلیل بو بتجزی  بجهت بنوعباست. بانتخا  بو ها

بمتییرهاببونآزمب ببودن ببررسیبوضعیتبنرمال بب  ببای  بابت ا هايبمربوط ،
شود،بپرداخت.بآزمونیبک بجهتببررسیبنرمالببودنبمتییرهاباستفادهبمی

باش .بنتایجبآزمونبدربج ولبب(بمیKSاسمیرنوفب)ب-آزمونبکولموگوروفب
بارا  بش هباست.بب3شمارهب

ب

 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها3جدول 
                   

متغیرها و   

 ها آماره

 

 تعداد  
آماره  

-کولموگروف 

 یرنوف اسم

احتمال آماره  

  -کولموگروف 

 یرنوف  اسم

 وضعیت 

بنرمالباستبب99/0ب922/1 206بگراییبآرمان

بنرمالباستبب82/0ب890/1 206بگراییبنسبی

بنرمالباستبب105/0ب790/1 206بقضاوتباخالقیب

ب
ب بشماره بج ول بطبق بموردب3بر بمتییرهاي بببراي بمق ار احتمالببمطالع ،

بکولموگروفب بآنیرنوفباسمب-آماره باز ببیشتر بفر ببمیب05/0ها بو باش 
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بنمی برد بدادهصفر بنتیج  بدر بنرمالبشود بمطالع ، بمورد بمتییرهاي هاي
جهتببررسیبنقشبمتییرهايبموردبنظربابت ابفر بمعنادارببودنبباست.

ببررسیبمی بآزمونبفیشر باز باستفاده نتایجبدرببگردد.ضرایببرگرسیونببا
بارا  بش هباست.ببب4ج ولب

ب

: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای متغیرهای 4جدول 

 مستقل در مدل رگرسیون

 مدل

                     ضرایب 

 استاندارد نشده 

  ضرایب 

  استانداردشده 

مقدار  
t 

 

سطح  

معنی  
 داری 

برآورد  

 ضریب 

خطای  

 استاندارد 
 ضریب 

 00001/0 945/18ب- 205/0ب881/3 مق اربثابت

 00001/0 712/3ب235/0 070/0 261/0بآرمانبگرایی

 00001/0 777/3 255/0 046/0 174/0بنسبیبگرایی

 00001/0 367/4 277/0 054/0 236/0بجنسیت

 005/0 479/1 198/0ب051/0ب124/0بسن

 079/0 983/1 131/0ب047/0ب093/0بتحصیالت

 271/0 103/1 127/0ب047/0ب052/0 تجرب بکاري

ب
بب بب4برطبقبج ولبشماره باز ب5مق اربسطحبمعناداريبآزمونبفیشربکمتر

درص باستبوبدربنتیج بفر بمعنادارببودنبم لبرگرسیونببرازشبش هب
ببرايببشود.بیعنیبم لبرگرسیونبخطیبچن گان بمناسببمیردبنمی باش .

بوابست ب بمتییر ببر بمتییرهايبتاثیرگذار بضرایببرگرسیونی بمقادیر بررسی
ب بقضاوت بآماره بب  بتوج  ببا بآزمونببtاخالقی، باین بمعناداري بسطح و

ب05/0هابکمتربازبداريبآنشودبک بمتییرهاییبک بسطحبمعنامشخصبمی
بنسبیاستب)آرمان بم لبرگرسیونیبقراربگرایی، بجنسیت،بسن(بدر گرایی،

بمیمی ببنابراین بزیربگیرن  ببصورت برا باستان ارد برگرسیونی بم ل توان
بنوشت:
نسبیب) 174/0 + (آرمانبگرایی) 261/0 +اخالقیببب=ببقضاوت881/3

بسن)124/0بب + (جنسیت)236/0 +(گرایی
بمی بنشان برگرسیونی بچن گان ،بم ل برگرسیونی بم ل بیک بدر بک  ده 

ب ببرابر بمستقل بمتییرهاي بتیثیر بب ون باخالقی باش .بمیب881/3قضاوت
بآرمان باستان ارد بانحراف بدر بتیییر بیک باینک  بتییدیگر بباعث یربگرایی،

بقضاوتباخالقیبمیب261/0 بمتییر بانحرافباستان ارد بدر بهمتیییر -شود

بنسبی بانحرافباستان ارد بدر بچنینبیکبتیییر بباعثبتیییر ب174/0گرایی،
شود.بیکبتیییربدربتیییربدربانحرافباستان اردبمتییربقضاوتباخالقیبمی

ردببدربانحرافباستان اب236/0انحرافباستان اردبمتییربجنسیت،بباعثبتیییرب
شود.بدربنهایتبیکبتیییربدربانحرافباستان اردبمتییربقضاوتباخالقیبمی
-انحرافباستان اردبدربمتییربقضاوتباخالقیبمیب124/0سن،بباعثبتیییرب

بنسبی بمتییر بشود. باستان ارد بضریب ببا برابط بب255/0گرایی بیشترین
مستقیمبوبمعناداريبراببربمتییربوابست بیعنیبقضاوتباخالقیبداشت باستبب

کمترینبرابط بمستقیمبوبب235/0گراییببابضریبباستان اردبوبمتییربآرمان
معنادارببربمتییربقضاوتباخالقیبدارد.بهمچنینبمتییربجنسیتببابضریببب

ب باخالقیببب277/0استان ارد بقضاوت بمتییر ببر بمستقیمی بو بمعنادار تاثیر

وببیکارکنانبمالبتیجنسداشت باست.بجهتببررسیبرابط بمعناداريببینب
بمق اربضریببهمبستگیباس یرمنباستفادهبیبآنتباخالققضاو باز میبها
بنشانبدادهبش هباست.بب5.بنتایجبدربج ولبشود
ب

کارکنان  تیجنسآزمون همبستگی اسپیرمن بین  :5جدول 

 هاآن یو قضاوت اخالق یمال

 مقدار های آزمون آماره 
ب0/ب392بضریببهمبستگیب

 00001/0بسطحبمعنیبداريب

 
همبستگیباس یرمنببینبدوبمتییربموردبمطالع بببضریبب5بربطبقبج ولب

بب392/0 بمعادل بپیرسون بهمبستگی بسطحبمعناداريبآزمون ب00001/0و
بمیب05/0استبک بازبع دب برابط بمعناداريببینبکمتر بلذا بتیجنسباش .

هابوجودبداردبوبچونبمق اربضریبببآنبیوبقضاوتباخالقبیکارکنانبمال
وبقضاوتببیکارکنانبمالبتینسجباش بدربنتیج ببینبهمبستگیبمثبتبمی

ک بآیابقضاوتبهابرابط بمستقیمیبوجودبدارد.ببرايببررسیباینآنبیاخالق
اخالقیببینبدوبگروهبجنسیتبمردبوبزنبتفاوتبمعناداربوجودبداردبیابن ؟ب

بارا  بش هباست.ببب6شود.بنتایجبدربج ولاستیودنتباستفادهبمیبtازبآزمونب
ب

ت اخالقی بین دو گروه  : آزمون تفاوت میانگین قضاو6جدول

 جنسیت مرد و زن
انحراف   میانگین  جنسیت

 معیار

 سطح Tمقدار 

 معنی داری 

بب40/0ب01/4بمرد
ب-5/ب562

ب
ب00001/0 ب38/0ب32/4بزن

ب
بربطبقبج ولبفوقبآزمونبتفاوتبمیانگینبقضاوتباخالقیببینبدوبگروهبب

هببربجنسیتبمردبوبزنبنشانبدادهبش هباست.ببابتوج بب بنتایجبب ستبآم 
(بوبمق ارببsig =ب00001/0داريببرابربباب)وبسطحبمعنیبTاسا بآزمونب

(562/5-T=بمی بمشاه ه بمیانگینب(، ببین بمعناداري بتفاوت بک  شود
قضاوتباخالقیببینبدوبگروهبجنسیتبمردبوبزنبوجودبداردبوببابتوج بب ب

توانبنتیج بگرفتبک بقضاوتباخالقیبدرببهايبمحاسب بش هبمیمیانگین
تربرفتاربنسبتببربمردانببیشترببودهباست.بیعنیبزنانباخالقیبگروهبزنان

بمی بکلی بطور بب  بفرضی  کنن . بنتایج بج ولببخالص  بپژوهشبدر هاي
بارا  بش هباست.ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب7شمارهب

ب

 گیری کلینتیجههای پژوهش و : خالصه نتایج فرضیه7جدول 
 نتایج آزمون  فرضیه 

کارکنانبمالیببانکببابقضاوتباخالقیبباخالقیببگیريجهت
برابط بدارد.هاببآن

بتایی ب

ببهابتاثیربقضاوتباخالقیبآنبربجنسیتبکارکنانبمالیببانکبب
بدارد.ب

بتایی ب
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بهمان بشماره بج ول بدر بمن رج بآماري بنتایج بک  بمیب7طور ده ،بنشان
بقضاوتباخالقیبآنجهت ببا بمالی بجنسیتبکارکنان هاببگیريباخالقیبو

برابط بمعناداريبدارد.بب
ب

 بحث
گیريباخالقیبوباثربجنسیتبهايبپژوهشبب ببررسیبنقشبجهتفرضی 

بمتییرقضاوتباخالقیبآنانبمیبکارکنانبمالیببانکبدر مستقلببپردازن .
گیريباخالقیبشاملبدوبمؤلف بگیريباخالقیباست.بجهتجنسیتبوبجهت

بنسبی)آرمان بو بوابمی گرایی(گرایی بمتییر بو باخالقیببباش  بقضاوت ست 
بمی بنشان بپژوهش بنتایج بجهتاست، ببین بک  بوببده  باخالقی گیري

قضاوتباخالقیبکارکنانبمالیببانکبرابط بمعناداريبوجودبدارد.بازبطرفیب
برابط بب ببانک بمالی بکارکنان باخالقی بقضاوت بو بکارکنان بجنسیت بین

ب ک ببهايبپژوهشبنشانبدادبتجزی بوبتحلیلبفرضی معناداريبوجودبدارد.
بمعناداريببینبجنسیتبوبجهتر ببگیريباخالقیابط  قضاوتباخالقیبببا

ب بدارد. بوجود ببابکارکنان بپژوهش باین بتحلیل بو بتجزی  باز بناشی نتایج
ک بباببرخیببدربحالیب(.12)راستاباستببرخیبازبمحققانبهم هايبپژوهش

بپژوهش باز بنیستبدیگر بهمبراستا بدالیلبهمسوببب(.ب14)ها باز بیکی شای 
بداشت بآن، بحرف بنبودن بب  بورود باز بقبل باخالق بآموزشی بدوره بیک ن

-چنین،بممکنباستبک بویژگیبانک اريببرايبکارکنانببانکباست.بهم

بآنب بدر ببانکبک  بمالی بکارکنان باجتماعی بو بخانوادگی هايبشخصیتی،
 پرورشبیافت باست،بنیزببربقضاوتبويبتاثیربداشت بباش .ب

بآن بپژوهشباز باین بدر بک  بنقشبجهتبجا بجنسیتبو باخالقیبباثر گیري
بقضاوتباخالقی ببانکببر بمالی باستبآنانبکارکنان بش ه هنوزب بررسی

هايبموضوعاتبمختلفیبدرباینبزمین بوجودبداردبک ببرايبانجامبپژوهش
بمی باینبموضوعآین ه ببرخیباز باهمیتبباش . بحا ز بزیربتوان  بشرح بب  ها

 است:ب
بتفاوت -1 بتاثیر ببربببررسی ببانک بمالی بکارکنان ببین بفرهنگی هاي

 هاببهايباخالقیبآنضاوتق

براهب -2 بضرورتببررسی بو باخالقیات بآموزشبمستمر بو ببهبود کارهاي
بقضاوتباخالقیببرايبکارمن نب باخالقبو بزمین  بآموزشیبدر دوره

 بانکبدربب وبورودبوبضمنبخ مت.بب

آوريباطالعاتبدارايبنقاطبقوتبوبضعفبهربپژوهشببابهربروشبجمع
بپژوه بسایر بهمانن  بنیز بحاضر بپژوهش بمح ودیتشاست. ببا هاییبها

بمحافظ  باست. ببوده بآزمودنیمواج  باز بپاسخکاريببرخی بدر بب بها گویی
بپرسشسوالب بنام هاي بدقتبها، بمیزان بکامل ببررسی بامکان ع م
-پاسخنام ،بپراکن گیبوبع مبدسترسیبآسانبب بدهن گانبب بپرسشپاسخب

بهايباینبپژوهشببودهباست.بازبمح ودیتدهن گانب
ب

 گیرینتیجه
گیريباخالقیبکارکندانبمدالیبرباینبپژوهش،باثربجنسیتبوبنقشبجهتد

هابموردببررسیبقراربگرفت.بتحلیدلببانکبگردشگريبقضاوتباخالقیبآن
ک بدربسطحبهايبمربوطبب باینببخشبازبپژوهشبنشانبدادبنتایجبفرضی 

گیدريباخالقدیببدابهايبپژوهش،برابط بمعناداريببینبجهتفرضی بکلی 
کنانبمالیببانکبوجودبدارد.بافزونببرباین،ببربمبندايبکاربقضاوتباخالقی

گرفتببتوانبنتیج هايبپژوهشبنیزبمینتایجببرآوردبش هبدربسطحبفرضی 
بجنسیتبکارکنانبمالیببانکبگردشگريبوبقضاوتباخالقیبآنهداک ببینب

ببکنن .تربازبمردانبرفتاربمینیزبرابط بمعناداريبوجودبداردبوبزنانباخالقی

 

 خالقیهای امالحظه
داريبدرباینبپژوهشببابمعرفیبمنابعبموردباستفاده،باصلباخالقدیباماندت

علمیبرعایتبوبحقوقبمعنويبمولفینبآثار،بمحتدرمبشدمردهبشد هباسدت.ب
سایرباصولباخالقیبهمچونبرازداريبوبرضایتبآگاهان بنیز،برعایتبش هب

باست.ب
ب

 هنام واژه
 Ethics .1 اخالق

 Ethical Values .2بارزشبهايباخالقی

                                                        Ethical Judgments .3 قضاوتباخالقی

 Ethical Reasoning .4باست اللباخالقی

 Ethical Attitude .5بنگرشباخالقی

 Ethical Orientation .6 جهتبگیريباخالقی

 Ethical perception .7بادراكباخالقی

 Moral Intention .8بانگیزهباخالقی

 Moral Character .9بشخصیتباخالقی

 Ethical  Justice theory .10بتئوريبع التباخالقی

 Idealism .11بآرمانبگرایی

 Relativism .12بنسبیبگرایی

 Deontology .13بوظیف بگرایی

 Teleology .14بغایتبگرایی

 Ethical Behavior .15برفتارباخالقی

ب
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