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 تحلیل تشخیص رفتار سازگار و مجاز اخلاقی بر حسب 

 هویت اخلاقی و هوش اخلاقی

 
 2، دکتر احمد یعقوب نژاد1، دکتر رمضانعلی رویایی*1، دکتر هاشم نیکومرام1جلال آذربراهمان

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات .1
 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،کزیگروه حسابداری، واحد تهران مر .2

 (01/7/77:رشیپذ خی، نار7/7/77:افتیدر خی)تار

 

 

 سرآغاز

فروپاشی های اخلاقی و مالی سالهای گذشته که در برخی از شررکتها و 
سازمانهای مطرح دنیا واقع شد، افکار عمومی جهان را به سرم  درکری 

نه هایی را برای بررسی نقش سوق داده و زمی 1دوباره از ارزشهای اخلاقی
با تقوی   (.1)در سراسر دنیا فراهم کرده اس  2اخلاق و رفتارهای اخلاقی

اخلاق می توان اعتماد جامعه را به حرفره حارابداری بازگردانرد. دولر ، 
مجامع حرفه ای و غیره می توانند در تقوی  پایره هرای اخلراقی حرفره 

ه همین ترتیب سرازمانها برا (. ب2حاابداری نقش بازایی داشته باشند )
افزایش توجه به مباحث اخلاقی که ارتقاء مائولی  اجتماعی را به دنبال 
خواهد داش ، گامی در ایجاد، حفظ و بهبود پاسخگویی سازمانی خواهند 

  (.3داش  )
 
 

 
اگرچه حرفه حاابداری و حاابرسی به سم  وضع مقررات محدودکننده 

یش رفته، اما گویا آئین رفتار حرفه ای بره تر مانند آئین رفتار حرفه ای پ
تنهایی نمی تواند مشکلات موجود را حر  کنرد و تخطری حارابداران و 
حاابرسان از اخلاق حرفه ای بارها منجر به بروز بحرانهای اقتصرادی و 

 (. 4رسوایی های مالی شده اس  )
 در شرکتهایی نظیر 3در همین راستا، بررسی سوابق رفتارهای غیراخلاقی

ورلدکام نشان می دهد کره برخری از حارابداران و حاابرسران پر  از 
انجام اولین رفتارهای غیراخلاقی، در انجام مجدد ایرن رفتارهرا پایردار و 
سازگار می گردند و به راحتی مرتکب رفتارهای غیر اخلاقی بزرگترِ بعدی 

 (.5می شوند )
 

 چکیده
مجدد چنین رفتاری سازگار شده و به راحتی مرتکب رفتارهای غیراخلاقی  به انجامبرخی افراد پ  از انجام اولین رفتار غیراخلاقی، : زمینه

از طرفی برخی دیگر رفتار مجاز داشته و بعد از انجام اولین رفتار غیراخلاقی، پشیمان شده و در پی جبران رفتار  بزرگتر بعدی می شوند.
 غیراخلاقی خود بر می آیند. هدف این تحقیق بررسی نقش هوی  و هوش اخلاقی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی اس .

. این پژوهش شام  دو تحقیق جداگانه در حرفه حاابداری و حرفه حاابرسی اس  پیمایشی -توصیفی روش اجرای تحقیق حاضر : روش 
نفر  242دانشجویان حاابداری دانشکده اقتصاد و مدیری  واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری  ،در حرفه حاابداری جامعه آماری اس .

نفر و نمونه گیری در هر دو تحقیق به روش تصادفی ساده انجام  212 با نمونه آماری و در حرفه حاابرسی، حاابرسان دیوان محاسبات کشور

مورد  SPSSو گام به گام و با نرم افزار  همزمان روش تحلی  تشخیصتحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با  یداده ها .اس شده 
  .تحلی  قرار گرف 

ی بالاتر، در صورت انجام رفتار غیراخلاقی پشیمان شده و انجام رفتارهای یافته ها نشان می دهد افراد با هوی  و هوش اخلاق :یافته ها
 غیراخلاقی بعدی خود را متوقف یا محدود می نمایند.

سازمان ها می توانند از ویژگی های شخصیتی در هوی  و  هوش اخلاقی در بروز رفتار سازگار یا مجاز اخلاقی نقش دارند.  :نتیجه گیری
 ویژه در پاتهای حااس مالی و نظارتی بهره گیرند. گزینش نیروهای خود ب

 

 اخلاقی، رفتار سازگار، رفتار مجاز هوش هوی  اخلاقی،: کلیدواژگان

 
 

 
 

 h-nikoumaram@srbiau.ac.irنویاندۀ مائول: نشانی الکترونیکی: 
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افرراد در تخلفرات  به رفتاری اشاره دارد که در آن مشارک 4رفتار سازگار
کوچک غیراخلاقی در طول زمان منجر به رفتارهای غیراخلاقی بزرگتر و 

در تحقیقات تجربی حوزه روانشناسی شواهد زیادی در  .بیشتر شده اس 
این خصوص کره رفتارهرای غیراخلراقی کوچرک منجرر بره رفتارهرای 

ان (. این مطالعات نشر6غیراخلاقی بزرگ و بزرگتر می شوند وجود دارد )
دیگران که در طرول زمران  5می دهند که افراد تصمیم گیری غیراخلاقی

بروز می یابد را راح  تر از تصمیم گیری های غیراخلاقی ناگهرانی آنهرا 
که به یکباره اتفراق مری افترد، مری پذیرنرد. بعلراوه، احاراس افرراد در 
خصوص غیر اخلاقی بودن یک رفتار زمانی که آن رفتار به دفعات تکرار 

شود نیز تغییر می کند. این تغییر احااس تا جایی ادامه می یابد کره  می
  (.2)یک فرد در یک الگوی سازگار اخلاقی گرفتار می شود 

از طرف دیگر تحقیقات در حوزه اخلاق مجاز نشان می دهرد کره گراهی 
انجام یک رفتار غیراخلاقی می تواند منجر به بروز یک محرک درونی در 

دامه آن رفتار را پایان داده و یا محدود کند؛ بخصروص فرد گردد تا وی ا
فرد در تعارض باشد. به ایرن رفترار 6زمانی که این رفتار با هوی  اخلاقی

گفته مری شرود کره در آن رفترار خروت مری توانرد  2اخلاقی، رفتار مجاز
جوازی برای رفتار بدِ آتی باشد و رفتار بد تا جایی که به حان شهرت و 

 (. 8د ضرری نرساند توسط فرد مجاز داناته می شود )هوی  اخلاقی فر
 8هوی  اخلاقی خودپنداره ای اس  که در مجموعه ای از صفات اخلراقی

نظیر مهربانی، تعهد، سخاوت، عدال ، صداق ، شفق  و ... نظرم یافتره 
را  9(. در حقیق  هوی  اخلاقی التزام به ارزشها و اصول اخلراقی9اس  )

ان برای هوی  اخلاقی دو بُعرد درون سرازی و نشان می دهد. پژوهشگر
نمادین سازی قائ  هاتند. بُعد درون سازی به جنبه خصوصی و فرردی، 
یعنی نحوه شک  گیری صفات اخلاقی و میزان نفوذ این صفات در فررد، 
و بُعد نمادین سازی به جنبه عمومی و اجتماعی هویر  اخلراقی، یعنری 

یگران در قالرب رفترار، مربروط مری نحوه بروز این صفات در ارتباط با د
شود. درون سازی به میزان نهادینه شدن صفات اخلاقی در فرد و نمادین 

 (. 11سازی به میزان بروز این صفات در ظاهر فرد اشاره دارد )
شام  ترکیبی از دانش، می  و اراده و شام  راهری کره  11هوش اخلاقی

ی  و توانایی درک . هوش اخلاقی ظرففرد فکر، احااس و عم  می کند
درس  از نادرس ، داشتن اعتقاد قوی و عم  به آنها و رفترار در جهر  
صحیح و درس  تعریف می شود. هوش اخلاقی به ایرن حقیقر  اشراره 
دارد که افراد به طور ذاتی به صورت اخلاقی یا غیر اخلراقی متولرد نمری 

اقی (. هروش اخلر11شوند، بلکه یاد می گیرند که چگونه خوت باشرند )
توانایی فرد در شناسایی این مطلب اس  که چگونه باید اصول اناانی را 
در ارزشها، اهداف و رفتارهای فردی به کار گرف ، لذا بایاری از رفتارها 
و تصمیم گیری های اخلاقی افراد تح  تراییر هروش اخلراقی آنهاسر  

ا، (. هوش اخلاقی را می توان از بُعد اخلاقی مائول تصمیم گیری هر12)
(. هوش اخلاقی دارای چهرار 13رفتارها و فعالیتهای افراد در نظر گرف  )

بُعد اصلی اس  که لازم اس  افراد برای موفقی  در زمینه های شخصی 
: یعنی ایجاد هماهنگی برین 11درستکاری -1و سازمانی برخوردار باشند: 

 : یعنری افرراد12مائولی  پرذیری -2باورها و آنچه به آن عم  می شود.
: 13دلاروزی -3مائولی  اعمال و رفترار و پیامردهای خرود را برذیرنرد. 

یعنی توجه به دیگران که دارای ایر متقاب  اسر . ترا وقتری نارب  بره 
دیگران مهربانی و دلاوزی شود آنها نیز به طور متقاب  در مواقع نیاز برا 

: یعنی آگاهی از عیوت و 14بخشش -4طرف مقاب  همدلی خواهند کرد. 
 (.11اهات خود و دیگران و بخشش خود و دیگران )اشتب

اولیره، افرراد  15محققان دریافتند که بَعد از یک تصمیم گیری غیراخلاقی
در تصمیم گیری های بعدیشان اخلاقی تر عمر  مری کننرد، در حالیکره 
افرادی که اول تصمیم اخلاقی می گیرند، در انتخابهای بعدیشران کمترر 

(. تحقیقی دیگر نشان داد افرادی که خرود را 14اخلاقی رفتار می کنند. )
اخلاقی تر می دانند، دارای الگوی رفتار مجاز هاتند و این رفتار مجاز را 
به این صورت توجیه می کننرد کره فررد پر  از یرک تصرمیم گیرری 
غیراخلاقی، به دنبال انجام رفتارهای اخلاقی اس  تا بتواند شهرت اخلاقی 

پژوهشرگران دیگرری (. 15و جبران نماید ) و هوی  اخلاقی خود را حفظ
طی تحقیقی با دادن پاداش به افرادی که حاضر به گزارشگری متقلبانره 
هاتند، نشان دادند که رفتار سازگار اخلاقی وجود دارد و آن را مرتبط برا 

تحقیقی دیگر نشان داد افرادی که (. 8ویژگی های فردی افراد داناتند )
تند در مقاب  دروغ گفتن برای کاب پاداش هوی  اخلاقی قوی تری داش

مقاوم  بیشتری ناب  به افراد با هوی  اخلاقی ضرعیفتر داشرتند  ،پولی
(. پژوشگران دیگر در نتایج مطالعات خود دریافتند افرادی کره دارای 16)

هوی  اخلاقی بالاتری هاتند، سطح بالایی از رفتارهای اخلاقی بروز مری 
ابطره مارتقیم و معنری داری برین هروش (. همچنین وجود ر12دهند )

رفترار (، 19(، عملکرد حاابرسان ماتق  )18اخلاقی با اخلاق حرفه ای )
( نیز در سایر تحقیقرات نشران 21( و تصمیم گیری اخلاقی )21اخلاقی )

 داده شده اس . 
به طور خلاصه، چرا برخی افراد علی رغم اینکه احتمال می دهنرد عمر  

د، باز هم تالیم تصمیمات غیراخلاقی می شوند؛ غیراخلاقیشان آشکار شو
درس  همانند آنچه در خصوص مدیران شرکتهایی نظیر ورلدکام اتفراق 

( و آیرا سرطح 5افتاد و آنها بارها صورتهای مرالی را دسرتکاری کردنرد )
هوی  و هوش اخلاقی در این خصوص ایرگذار اس ؟ پاسخ این پرسرش 

بداری و حاابرسری در توجره بره می تواند به سیاس  گذاران حرفه حاا
مقوله ویژگی های اخلاقی و فردی در تدوین اسرتانداردها و آئرین رفترار 
حرفه ای و به سازمانها در جذت و پرورش نیروهای اخلاق مردار کمرک 
نماید تا زمینه بروز تخلفات مالی کاهش و اعتمراد عمرومی بره حرفره و 

 سلام  مالی جامعه افزایش یابد.
 

 روش
ش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از حیث جمرع این پژوه

پیمایشری اسر . ایرن  -آوری داده ها از نروع پرژوهش هرای توصریفی
پژوهش شام  دو تحقیق جداگانه اس . جامعره آمراری در مطالعره اول 
این پژوهش دانشجویان حاابداری دانشکده مدیری  و اقتصاد دانشرگاه 

شاغلین حرفره حارابداری کره حردود علوم و تحقیقات تهران به عنوان 
نفر تعیین و در  242نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران و تعداد  651

نفرر  1111مطالعه دوم حاابرسان فنی دیوان محاسبات کشور که حدود 
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نفرر بره عنروان  228می باشند و با استفاده از فرمول کروکران و تعرداد 
پرسرش نامره  212ه ها تعرداد نمونه تعیین که پ  از ارسال پرسش نام

بازگش  داده شد. در هر دو تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی سراده 
 استفاده شده اس .

در هر کدام از این دو تحقیق ابتدا از مشارک  کنندگان خواسته می شود 
اطلاعات جمعی  شناختی و پرسش نامه هروش اخلراقی لنیرک و کیر  

( را که در هرر دو تحقیرق 2112د )( و هوی  اخلاقی آکوئینو و ری2115)
مشابه اس ، تکمی  نمایند. سر  برای شرک  کنندگان در تحقیق اول 
سه موقعی  غیراخلاقی در رشته حاابداری و برای مشارک  کنندگان در 
تحقیق دوم نیز سه موقعی  غیراخلاقی در رشته حاابرسی که مطابق با 

اس ، ارائه می شرود  (18و5سناریوهای طراحی شده در تحقیقات قبلی )
تا تصمیم خود را در خصوص میزان موافق  با سه موقعی  غیراخلاقی را 

نشان دهند. تنها مشارک  کننردگانی مرورد  %111در یک طیف صفر تا 
بررسی قرار می گیرند که با انجام حداق  یکی از موقعی  اخلاقی اول یا 

روه برا انجرام موافقر  کننرد. اگرر ایرن گر %51دوم به میزانی بیشتر از 
نیرز موافقر  نماینرد،  %51موقعی  غیراخلاقی سوم به میزانی بیشرتر از 

نشاندهنده این اس  که با انجام رفتارهای غیراخلاقی سازگار شده و بره 

عبارتی رفتار سازگار اخلراقی دارنرد و اگرر حاضرر بره پرذیرش موقعیر  
سروم،  در موقعیر  %51غیراخلاقی سوم نباشند، یعنی موافق  کمترر از 

بدین معنی اس  که در پی جبران رفتارهای غیراخلاقی قبلی خود برآمده 
 138و رفتار آنها مجاز تلقی می شود. از بین شرک  کنندگان نمونه اول 

نفرر حرائز شررایط مرذکور  121نفر و از بین شرک  کنندگان نمونه دوم 
کره هاتند. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونبرا  اسرتفاده گردیرد 

و  81/1، 23/1، 25/1و ابعراد آن بره ترتیرب  88/1برای هوش اخلراقی 
 82/1و  85/1و ابعراد آن بره ترتیرب  85/1و برای هوی  اخلاقی  84/1

 همزمان روش تحلی  تشخیصبا  ی هر دو تحقیقداده ها بدس  آمدند.

 .مورد تحلی  قرار گرف  SPSS.25و گام به گام و با نرم افزار 
 

 یافته ها
متغیره ای بالگری داده ها، نمودار جعبه ای نشان داد که پرت ترکدر غر

اسرمیرنوف -هرا آزمرون کولمروگروفوجود ندارد. در بررسی پیش فرض

 (. P>15/1یکراهه نشان داد که توزیع متغیرهای پیش بین نرمال اس  )

 

 حسابداران  و حسابرسان . تحلیل تشخیص با روش همزمان و گام به گام بر حسب هوش و هویت اخلاقی در1جدول 

 متغیر

 حسابرسان حسابداران

معنادار گام به گام همزمان

 ی

معنادار گام به گام همزمان

 F ویلکزلامبدای F ویلکزلامبدای F ویلکزلامبدای F ویلکزلامبدای ی

62 96/1 درستکاری
/5 

96/1 62
/5 

12/1 94/1 42
/2 

94/1 42
/2 

112/1 
/6 93/1 مائولی  پذیری

11 
93/1 6/

11 
111/1 82/1 1/

16 
82/1 1/

16 
1111/1 

49 99/1 دلاوزی
/1 

92/1 49
/1 

49/1 1/1 14
/1 

1/1 14
/1 

95/1 

15 1/1 بخشش
/1 

1/1 15
/1 

83/1 92/1 12
/3 

92/1 12
/3 

18/1 
42 94/1 درونی سازی

/9 
94/1 42

/9 
113/1 96/1 54

/5 
96/1 54

/5 
12/1 

22 99/1 نمادی سازی
/1 

99/1 22
/1 

64/1 98/1 61
/2 

98/1 61
/2 

11/1 

 
 1نتایج تحلی  تشخیص همزمان و گرام بره گرام درد شرده در جردول 

در درسررتکاری  Fگویررای آن اسرر  کرره در گررروه حاررابداران آزمررون 
(15/1>P( مائولی  پرذیری ،)11/1>P( و درونری سرازی )11/1>P )

 معنادار اس . نتایج در گروه حاابرسان نیز نشان داد که تحلی  همزمان

( و P<11/1(، مائولی  پرذیری )P<11/1و گام به گام در درستکاری )
( معنادار اس . خلاصه تابع تشخیص متعارف بره P<15/1درونی سازی )

روش تحلی  همزمان و گام به گرام در دو گرروه شراغلین حارابداری و 
 آورده شده اس .  2حاابرسی در جدول 

 

 حلیل همزمان و گام به گام در دو گروه حسابداران و حسابرسان. خلاصه تابع تشخیص متعارف به روش ت2جدول 

 شاخص های تابع تمیز متعارف

 حسابرسان حسابداران

 گام به گام همزمان گام به گام همزمان

 1 1 1 1 تعداد تابع
 61/1 22/1 21/1 26/1 مقدار ویژه

 111 111 111 111 درصد واریان 

 62/1 65/1 41/1 45/1 همباتگی متعارف
 38/1 42/1 12/1 21/1 مجذور اتا

 62/1 58/1 83/1 81/1 لامبدای ویلکز
 28/55 16/62 49/24 44/31 خی دو



 تحلیل تشخیص رفتار سازگار و مجاز اخلاقی بر حسب هویت اخلاقی و هوش اخلاقی دکتر هاشم نیکومرام و همکاران: 
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 4 6 3 6 درجات آزادی
 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 معناداری تابع

 68/1 23/1 49/1 56/1 مرکز واره نمره ها برای گروه رفتار مجاز
 -89/1 -96/1 -41/1 -46/1 اری اخلاقیمرکز واره نمره ها برای گروه سازگ

 8/25 8/25 2/65 1/68 درصد پیش بینی عضوی  گروهی
 3/51 2/52 1/31 1/36 پیش بینی تصحیح شده با ضریب کاپا

 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 معناداری ضریب کاپا

 
دهد که به واسرطه دو مقولره ای برودن متغیرر نشان می 2نتایج جدول 
ها وجود تار مجاز/سازگار اخلاقی( تنها یک تابع در تمامی مدلواباته )رف

دارد. مقادیر ویژه در مدل همزمان و گام بره گرام  نشران مری دهرد در 
شاغلین حرفه حاابرسی، متغیرهای پیش بین، قدرت تشخیص بالراتری 

 برای رفتار مجاز یا سازگاری اخلاقی دارند. 
ده ها نشان می دهرد کره در همچنین مقایاه ضرایب مرکز واره نمره دا

گروه حاابرسان مرکز یق  نمره ها قدرت بیشتری برای متمرایز کرردن 
 گروه های دارای رفتار مجاز یا سازگاری اخلاقی دارد. 

با توجه به قدرت پیش بینی تابع تشخیص بررای عضروی  گروهری بره 
روش همزمان و گام به گام به نظر می رسد در گروه حاابرسان مدل از 

 ت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار اس . قدر
از آنجا که روش همزمان در تمامی شاخص ها برآوردهای بهتری داشته 
اس ، در ادامه ضرایب استاندارد شده، استاندارد نشده و طبقره ای بررای 
توابع تشخیص بر اساس روش همزمان در شاغلین حرفره حارابداری و 

 آورده شده اس . 3حاابرسی در جدول 

 

 . ضرایب استاندارد شده، استاندارد نشده، ساختاری و طبقه ای در حسابداران و حسابرسان به روش همزمان9جدول  

 متغیر

 حسابرسان   حسابداران  

 ضرایب طبقه ای ضرایب ضرایب طبقه ای ضرایب

 سازگاری رفتارمجاز ریساختا غیراستاندارد استاندارد سازگاری رفتارمجاز  ساختاری غیراستاندارد استاندارد
 32/1 49/1 31/1 12/1 46/1 54/1 61/1 41/1 16/1 43/1 درستکاری
 85/1 29/2 45/1 26/1 98/1 22/1 91/1 56/1 12/1 91/1 پذیریمائولی 
 -33/1 -25/1 -11/1 -24/1 -55/1 24/1 43/1 -12/1 -31/1 -69/1 دلاوزی

 83/1 41/1 -19/1 -25/1 -81/1 -15/1 -28/1 14/1 -12/1 -48/1 بخشش
 81/1 92/1 26/1 11/1 48/1 41/1 53/1 52/1 12/1 53/1 درونی سازی
 -14/1 -21/1 -18/1 -11/1 -42/1 32/1 33/1 18/1 -14/1 -19/1 نمادی سازی
 13/5- 61/48- 45/43-   22/5- 99/21- 41/61-  

 
ب تابع تشخیصی برای دو گروه حاابداران و حاابرسان بر اساس ضررای

-مشخص اس . بر اساس علام  )+/ 3استاندارد نشده در جدول شماره 

مرکز واره نمرات در گروه ها، اگر نمره ممیز به دس  آمده مثب  باشد  )
فرد در گروه رفتار مجاز و اگر منفی باشد فرد در گرروه رفترار سرازگاری 

 اخلاقی قرار خواهد گرف .
دهد کره در هرر دو ن مینشا 3مقایاه ضرایب استاندارد شده در جدول 

گروه حاابداران و حاابرسان به ترتیب مائولی  پذیری، درونی سرازی 
و درستکاری دارای بیشترین توان برای تشخیص عضوی  گروهی بروده 

را پیش  و نمرات بالاتر در این متغیرها، عضوی  افراد در گروه رفتار مجاز
کند. در نهای  بررسی ضرایب ساختاری در گرروه حارابداران و بینی می

دهد که به ترتیب مائولی  پرذیری، درسرتکاری و حاابرسان نشان می
درونی سازی بیشترین همباتگی را با تابع تشخیص دارا هارتند. بردین 
معنی که این متغیرها بیشتر از سایر ابعاد هوش اخلاقی و هوی  اخلراقی 

ادر به تفکیک افراد به گروه های دارای رفتار مجاز یا سازگاری اخلراقی ق
 هاتند.   

 

 بحث
درک این مطلب که چرا برخی افراد انجامِ مجدد تصرمیمات غیراخلراقی 
خود را متوقف نمی کنند، به خصوص در حوزه مرالی، مری توانرد کمرک 

التبع آن زیادی در شناسایی و جلوگیری از این رفتارهای غیراخلراقی و بر
زیانهای مالی به ذینفعان گردیده و در نهای  منجر به حفظ سلام  مالی 
جامعه و افزایش اعتماد عمومی به حرفه شود. بنابراین در ایرن پرژوهش 
پیش بینی رفتار سازگار و مجاز اخلاقی حاابداران و حاابرسان با توجره 

 به هوش و هوی  اخلاقی آنها مورد بررسی قرار گرف .
های این پژوهش نشان می دهد که برا اسرتفاده از ویژگری هرای یافته 

فردی نظیر هوی  و هوش اخلاقی می توان رفتار مجاز و سازگار اخلاقی 
را در حاابداران و حاابرسان تشرخیص داد. بره عبرارتی سرطح بالرای 
هوی  و هوش اخلاقی می تواند منجر به بروز رفتار مجاز اخلاقی در افراد 

ا کنون تحقیقی در خصروص رابطره هویر  و هروش شود. هرچند که ت



  ت اخلاقی و هوش اخلاقیتحلیل تشخیص رفتار سازگار و مجاز اخلاقی بر حسب هوی دکتر هاشم نیکومرام و همکاران:
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اخلاقی با رفتار مجاز و سازگار اخلاقی انجام نشده اسر  برا ایرن وجرود 
نتایج این تحقیق با تحقیقات زیادی که حاکی از وجود رابطه بین هوی  

( و رفترار اخلراقی 21و15و هوش اخلراقی برا تصرمیم گیرری اخلراقی )
رتی نتایج تحقیقرات دیگرران ایرن ( اس ، هماویی دارد. به عبا12و16)

انتظار را که افراد با هوی  و هوش اخلاقی بالاتر اخلاقی تر عم  نموده و 
در صورت ارتکات به یک عم  غیراخلاقی بره احتمرال بیشرتر پشریمان 
شده و با توقف یا محدود کردن رفتارهای غیراخلاقی خود در پی جبرران 

ه می سازد. همچنرین ایرن هوی  و شخصی  اخلاقی خود باشند، برآورد
تحقیقی که حاکی از وجود ارتباط بین ویژگری هرای یافته های با نتایج 

نتایج حاصر  از  ( اس  هماو می باشد.8فردی و رفتار سازگار و مجاز )
نیرز قابر  بحرث  16این تحقیق با استفاده از نظریه ناهماهنگی شرناختی

ه از باورهرای ناهماهنگی شناختی یک ناهماهنگی روانی اس  کر اس .
ناهماهنگ به طور همزمران حاصر  مری گرردد. انتظرار برر ایرن اسر  
ناهماهنگی شناختی زمانی بوجرود آیرد کره از فررد بخواهنرد در امروری 

(. بردین 5مشارک  نماید که با هویر  اخلراقی وی ناهماهنرگ اسر  )
ترتیب می توان انتظار داش  که افراد با هوش و هویر  اخلراقی بالراتر، 

وانایی شناخ  غیراخلاقی بودن یک تصمیم را داشته و در نتیجره بیشتر ت
 رفتار مجاز اخلاقی خواهند داش .

این یافته ها پیامدهای بااهمیتی در سیاس  گذاری در خصروص تردوین 
 استانداردهای اخلاقی و آئین رفتار حرفه ای حاابداری و حاابرسی دارد.

ن رفتار حرفه ای به وقروع بایاری از رسوایی های مالی اخیر با وجود آئی
پیوسته و این موضوع حاکی از آن اس  که ویژگری هرای شخصریتی و 
اخلاقی فراتر از استانداردها و آئین رفتار حرفه ای نقش دارند. به عبرارتی 
در کنار تدوین آئین رفتار حرفه ای، توجه به ویژگی های اخلاقی افرراد و 

و تربیتری مری توانرد  تلاش جه  حفظ، رشد و آموزش مروازین اخلراقی
حفظ جایگاه اخلاقی حرفه، افزایش اعتماد عمرومی بره نقش بازایی در 

حرفه، افزایش پاسخگویی در حوزه مرالی و در نهایر  افرزایش آرامرش 
 داشته باشد.  مالی جامعه 

اناانها از ابتدا بصورت اخلاقی یا غیر اخلاقی زاده نمی شوند. آنها یاد می 
مدار باشند. لذا به مدیران پیشنهاد می شرود کره گیرند که چگونه اخلاق 

در زمان ورود افراد به حرفه حاابداری و حاابرسی که مائولی  خطیرر 
گزارشگری مالی و نظارت بر آن را به عهده دارند، بره ایرن مهرم توجره 

 شود. 
نظیرر پرنج عامر  در تحقیات آتی نیز می توان سایر ویژگی های فردی 

، خرودتنظیمی، رضرای  شرغلی، عرزت بزرگ شخصی ، هوش هیجرانی
را در حوزه رفتار مجاز و سازگار اخلراقی مرورد  نف ، باورهای دینی و ...

 بررسی قرار داد.
یکی از محدودی  های این تحقیق و تحقیقات مشابه، موضروع شرکاف 

بین استدلال و رفتار اخلاقی اس . در حقیق  امکان دارد آزمودنی موجود 
احتمال پرذیرش موقعیتهرای غیراخلراقی را برا  ها در پرسش نامه میزان
خود تعیین نمایند ولی در عم  ممکرن اسر   12توجه به استدلال اخلاقی

رفتار اخلاقی آنها در شرایط واقعی با این استدلال تطرابق نداشرته باشرد. 
استدلال اخلاقی فرایندی اس  که می تواند تصرمیمات اخلراقی و برالتبع 

اید؛ ولی سایر عوامر  و فراینردها نیرز برا ایرن رفتار اخلاقی را هدای  نم
استدلال همراه شده و میزان دخال  این موارد می توانرد بارته بره نروع 
تصمیم گیری متفاوت باشد. تصمیم گیری ها و رفتارهرای اخلراقی مری 

د تح  تاییر عوام  محیطی، عوام  شخصیتی و تمایلات جانبدارانه نتوان
 (. 22قرار گیرند )

 

 یگیرنتیجه
هدف این پژوهش تشخیص رفتار سازگار و مجراز اخلراقی برا توجره بره 
هوی  و هوش اخلاقی حاابداران و حاابرسان اسر . نترایج نشران داد 
هوی  و هوش اخلاقی در تشخیص اینکه یک فرد در صورت ارتکات به 
اولین رفتارهای غیراخلاقی، مایر غیر اخلراقی خرود را ادامره دهرد و یرا 

امه رفتارهای غیر اخلاقی خرود را متوقرف کنرد نقرش پشیمان شده و اد
سطح بالای هوی  و هوش اخلاقی منجر به بروز رفترار دارند. به عبارتی 

  مجاز اخلاقی در افراد می شود.
نتیجه نهایی این تحقیق را می توان لزوم توجه بیشتر بره ویژگری هرای 

ار . فردی و اخلاقی در حوزه های مالی و همچنین آمروزش اخلراق دان
این مهم در سطح سیاسرتگذاران حرفره ی حارابداری و حاابرسری در 
تدوین آئین رفتار حرفه ای مبتنی بر ویژگی هرای فرردی و اخلراقی، در 
سطح دانشگاهها در تدوین دروس اخلاق حرفه ای و در سرطح مردیران 
سازمانها در گزینش مبتنی بر ویژگری هرای اخلراقی و ارائره دوره هرای 

محور حاص  می شود که بررای نمونره برر اسراس ضمن خدم  اخلاق 
یافته ها می تواند از طریق بهبود ویژگی های اخلاقی منجر به رفتارهای 

 اخلاقی تر در حاابداران و حاابرسان گردد.
 

 های اخلاقیملاحظه
در این تحقیق نام و نشانی شرک  کنندگان در پرسش نامره بره جهر  

و اطلاعات محرمانه آنها بردون رعای  ملاحظات اخلاقی درد نشده اس  
 ذکر نام و با رضای  آگاهانه آنها مورد استفاده قرار گرفته اس . 

 

 سپاسگزاری
نویاندگان این پژوهش بر خود لازم می دانند از افررادی کره در اجررای 
این کار شرک  داشته اند، به ویژه حاابرسان محترم دیروان محاسربات 

 .کشور سراسگزاری و قدردانی نمایند
 

 هنام واژه
 Ethical values .1 ارزش های اخلاقی
 Ethical behaviors .2 رفتارهای اخلاقی

 Unethical behaviors .3 رفتارهای غیراخلاقی

 Consistent behavior .4 رفتار سازگار
 Ethical decision making .5 تصمیم گیری اخلاقی

 Moral identity .6 هوی  اخلاقی
 Licensing behavior .7 رفتار مجاز



 تحلیل تشخیص رفتار سازگار و مجاز اخلاقی بر حسب هویت اخلاقی و هوش اخلاقی دکتر هاشم نیکومرام و همکاران: 
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 Moral characteristics .8 صفات اخلاقی
 Moral  principles .9 اصول اخلاقی
 Moral intelligence .10 هوش اخلاقی
 Honesty .11 درستکاری

 Rresponsibility .12 مائولی  پذیری
 Compassion .13 دلاوزی
 Forgiveness .14 بخشش

 Unethical decision making .15 تصمیم گیری غیراخلاقی
 Cognitive dissonance .16 ناهماهنگی شناختی

 Moral reasoning .17 استدلال اخلاقی
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