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 :رابطه رویکردهای اخلاقی با رفتار اخلاقی در حرفه حسابداری

 مدل توسعه یافته تروینو 
 

 2، مرضیه درمیشی2سرا، مریم روحی*1نیادکترمسعود طاهری

 و اقتصاد، دانشگاه لرستان تیریدانشکده مد ،یگروه حسابدار .1
 نیواحد خم ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یحسابدار دانشجوی دکتری، رشته .2

 (21/11/88، تاریخ پذیرش:21/21/89یخ دریافت:تار) 

 

 

 

 سرآغاز

آنچه که در سال های اخیر  یریا اپ شریا درترد  تعره ن اورا   رتپ  
 جارت، اندیشمندا  و شژوهشگ ا  دانشگاهی ق ار گ نته است ش داختن 
یه دتضتع نساد و یی نظمی اقتصادی در دحیط کسب و کار است. دری 

هرای را ناشی اپ رستایی  سایداری ش کت  تا  اهمیت این دیزا   تعه
یررزرو و س شناسرری داننررد انرر و ، ورورردکاز و یررارکییز دانسررت. ایررن 

های  سایداری دتعب  شدید نگ انری دسرا   در اع ا شیت  ستءاستفاد 
 (. 2و  1اخیاقی در دبا ث  سایداری شد  است)

 

 

 

 

 

 
هرای تانداردو اسر اومییی دانند قانت  سرارینز آکسریی صتیب قتانین یین

ای  سایدارا  که  تسرط عاد ره اپ عمیه آیین اخیاق و رنتار   نه 1دیی
 سایدارا  رسمی ای ا   هیه شرد  اسرت و همچنرین قرتانین دووتری و 
نشارهای نزایند  اپ ط ف ذینف ا ، اهمیت اخیاق در   نه  سایداری را 

 (.3 شدید ک د  است)
ی اسرت کره نیراپ یراپار ش ط اساسی و واپز در   نره  سرایدار 2اخیاق

 آنها، ایزاری ی ای  3یررررس دایه یه  سایدارا  یا اخیاق و قضاوت اخیاق

 

 

 

 

 چکیده
 صمیمات اخیاقی  سایدارا  یسته یه داهیت و گست   رویک دهای اخیاقی که در اد  رنتار دخی  هستند یا یکدیگ  دتفاوت است. زمینه: 

 ت یا رنتار اخیاقی  سایدارا  است. هدف این شژوها ی رسی رایطه رویک دهای اخیاقی ددل  تس ه یانته   وین

. عاد ه است همبستگیها، عزء  حقیقات  تصیفی اپ نتع شژوها  اض  اپ وحاظ هدف، کاری دی و اپ وحاظ نحت  گ دآوری داد  روش:

ها شدند. داد  گی ی در دست س انتخابنف  یه روش نمتنه 332است که   داد  1331آداری شاد   ماز اعضا عاد ه  سایدارا  رسمی در سال 
اپ ط یق ش سشناده استاندارد عمع آوری شد که روایی آ  یا استفاد  اپ نظ  دتخصصا  دانشگاهی دترد ی رسی ق ار گ نت و شایایی آ  یا 

 د. یندی اهمیت رویک دها  تسط آپدت  ن یددن انجاز شها یا  کنیک رگ سیت  و ر بهاستفاد  اپ ض یب ک ونباخ دحاسبه شد. ی رسی ن ضیه

دهد نسبی گ ایی و اصاوت نفس یه عنتا  رویک د اخیاقی ن دی و عت اخیاقی یه عنتا  رویک د ساپدانی ار باط دنفی نتایج نشا  دی ها:یافته

. یا رنتار اخیاقی  سایدارا  دارند. رویک دهای اخیاقی اصاوت نفع، دذهب و عداوت ساپدانی ار باط دثبت یا رنتار اخیاقی  سایدارا  دارند
شتاهدی دبنی ی  رایطه یین وظیفه شناسی و رنتار اخیاقی  سایدارا  دید  نشد. همچنین اپ دیا  رویک دهای اخیاقی عداوت ساپدانی 

 ییشت ین اهمیت را ی ای  سایدارا  دارد.

 نسبت  سایدارا  ن دی یاقیاخ هایویژگی یه  تعه ی  عیاو  یاید رسمی  سایدارا  عاد ه دهد ددی ا نتایج  حقیق نشا  دی گیری:نتیجه

 نظارت و  سایداری   نه اعتیای پدینه در  ا ورپند اهتماز  سایداری دتسسات در  سنه اخیاقی عت و ساپدانی عداوت گست ش و ایجاد یه
 .یایند دست دستم  دتنقیت یه رسمی  سایدارا  ی  رنتار ای  نه

 

  د اخیاقی ساپدانیرنتار اخیاقی، رویک د اخیاقی ن دی، رویک :کلیدواژگان

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 taherinia.m@lu.ac.irنتیسندۀ دسئتل: نشانی اوکت ونیکی: 
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 قتیت اطمینا  سهاددارا ، س دایه گذارا  و اعتباردهندگا  نسربت یره 
شتد، پیر ا  سرایدارا   نهرا دسرئتل رضرایتمندی آ  یاپار دحستب دی

-نع عمرتدی اپ ویژگری(. شذی ش دسئتویت  فظ دنا4صا بکار نیستند )

 اسرت دردنظ  4اخیاقی رنتار اپ (. آنچه5های یارپ   نه  سایداری است)
 د یرتط  نهرا نه  سایداری در ددنظ  کیفیت که است نکته این ی   أکید

 نیرز را  سایدارا  اخیاقی رنتار یایستی ییکه است   نه در ننی دانا یه
 همره  ا است د دز اپنی دترد اخیاقی رنتار کیی، طتر (. یه6شتد ) شاد 
ی ای دستیایی یه اعتبرار و  شتد.  سایدارا  اع ا دنظم طتر یه یتتاند چیز

اعتماد عمتدی عاد ه یاید یه شک  نک ی و عمیری یره رعایرت اصرتل 
 اطیاعات یه که کسانی و  سایدارا  ی ای(. اخیاق 1شایبند یاشند) 5اخیاقی

و  دسرتیایی  است دهم یسیار، کننددی  کیه  سایدارا   تسط شد  ارا ه
 (. 8است ) اخیاقی رویک د داشتن دستیزز اخیاقی رنتار یه

و 6اپ یین اندیشمندا   تپ  رنتار اخیاقی، کرتوب و نظ یره رشرد اخیراقی
رنتار اخیاقی را دط ح نمتد. دطایق این نظ یه ن د پدانی د ا   استدوال 

ی اسراس  کند که اپ نظ  اخیراقی یره ییرتس رسرید  یاشرد ورا  ج یه دی
-شتد اقداز یه  صمیمهایی که دتاعه دیهنجارهای ایتدایی در دتق یت

اخرذ هر   عنرتا  یره اخیراقی کند. ی این اساس رنترارگی ی اخیاقی دی
 یر  را  قرتقی یا یاشد دیگ ا  ض ر یا ستد یه است دمکن که  صمیمی

-کند وحاظ دی انکار را آ  کند و ی ای ی خی دیگ  اعمال ان اد اپ ی خی

 شتد. 
شیشین   وینت رنتار را واکنا ن د نسبت یه  1های رنتاریی خیاف نظ یه

گیر د. اپ های درونی و یی ونی دانست که در سه د  یه انجاز دیدح ک

شرتد و در آغراپ دری 8شناخت دتضتع اخیاقی اپ ط یق ش داپش شناختی
گ دد که در این ددل دتغی های نر دی و نهایت یه عم  واق ی ختم دی

(. در گست ش و   میم ددل   وینت ی خی 3یطی گنجاند  شد  است )دح
   ادر  نتیجره اخیراقی گی یرنتار و  صمیم ک دند که دحققین شیشنهاد

 نسربت یره نر د  فکر  دترد در ساپدانی و ن دی دتغی های اخیاقی یین
 کره دهرددی نشا   تس ه یانته   وینت (. ددل11است ) اخیاقی د ضیات
 عتادر  یرا ،11گ ایینسبی و 3نفس اصاوت عمیه  دی اپاخیاقی ن عتاد 

   ادر  در اخیراقی رنتار یه داد  شک  ی ای 11عت اخیاقی دانند دتق یتی
 دکرا  یرک در شتد ان ادی کرهدر ددل  تس ه یانته ن ض دی .هستند
 کننرددی دشاهد  را آ  شیاددهای و ختد رنتار یین ار باط داخیی کنت ل

گی ند و عتاد  دی عهد  یه را ختد اخیاقی رنتار یتدسئتو پیاد ا تمال یه
شرتد کره عردز شد  ان اد یاعث  شکی  انتظارا ی یر ای آنهرا دریدرک

 گ دد.دستیایی یه آ  یاعث ی وپ رنتار غی اخیاقی دی
و  11های که شیشت  یه دتغی های ن دی دانند عنسیت )ی خیاف شژوها

د این دطاو ره خصتصریات ( در دتضتع اخیاق ش داخته ان13( و سن )12
، اصراوت نفرس و 12شخصیتی و اعتقادی )نسبی گ ایی، وظیفه شناسری

 15های ساپدانی)عداوت ساپدانی( یه هم ا  ویژگی14، دذهب13اصاوت نفع
و عت اخیاقی( که در ادییات اخیاقی کمت  دترد  تعه ق ار گ نته انرد و در 

 تعه شرد  اسرت را    نه  سایداری در ای ا  یه ندرت یه ی خی اپ آنها
 .وگتی دفهتدی شژوها ارا ه شد  استکند. در نگار  پی  اارپیایی دی

 
 تحقیق مفهومیمدل  :1نگاره

 

 روش
 انجاز دقط ی رویک د اپ استفاد  یا و کاری دی هدف، نظ  اپ شژوها این
  حقیقرات نرتع اپ روش،  سررب یر  ینردیطبقره وحراظ اپ. است شد 

د. عاد رره آدرراری شررژوها دتشررک  اپ یاشرر درری همبسررتگی  تصرریفی،
کره  1331 سایدارا  عضت عاد ره  سرایدارا  رسرمی ایر ا  در سرال 

نف  اسرت. یره دنظرتر انتخراب  جرم نمتنره اپ ن درتل  2436دجمتعا 
   یه رررنف 332کتک ا  استفاد  گ دید. ی اساس د ادوه این ن دتل   داد 

 
شردند کره یرک گی ی در دست س انتخراب عنتا  نمتنه یه روش نمتنه

 نتیت ش سشناده یین آنها  تپیع گ دید.

 
 
N  =2436 ،Z  =36/1 ،p  وq = 15/1 
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پ  هسرتند. انر اد یرا  %5/32د د و  %5/61در یین دجمتع اعضا نمتنه 
سال ییشت ین ن اوانی را در یین نمتنه شرژوها  41 ا  32دحدود  سنی 

دحردود  در ایرن  %3/44نفر  یرا  143یه ختد اختصاص داد  است کره 
دارای  %1/43اپ ان اد دارای ددرک کارشناسی،  %4/36سنتی ق ار دارند. 

دردرک دکتر ی دارنرد. اپ دیرا   %3/13 حصییات کارشناسری ارشرد و 
وض یت کراری شراغ  در شر یک را دارا دری  %1/46ش کت کنندگا  

شراغ  انفر ادی و   %2/1شاغ  در دتسسات  سای سری،  %8/23یاشند، 
اپ روش کتایخانه ای عهت پدا   سای سی هستند. شاغ  در سا 3/22%

آوری اطیاعات د یتط یره دبرانی نظر ی اسرتفاد  گ دیرد. اپ ایرزار عمع
ها استفاد  شد  است که اپ ش سشناده این آوری داد ش سشناده ی ای عمع

گتیره  11شژوهشگ  )عهت انداپ  گی ی دتغی  رنتار اخیاقی( دشتم  یر  
ناده انداپ  گیر ی رویکر د اخیراقی نر دی و (. ش سش14استفاد  گ دید )

گتیه است که  26ساپدانی ی  اساس ددل  تس ه یانته   وینت دشتم  ی  
گتیره، وظیفره شناسری و  11نسبی گ ایی، اصاوت نفس و اصراوت نفرع 

گتیه را  شرکی   8گتیه، عداوت ساپدانی و عت اخیاقی  8یاورهای دینی 
دردی یت و  اسرا ید اپ نفر  ط شنجها  تسش سشناده دحتتای دادند. روایی
 همچنرین و دحترتا روایری عهت اپ گ نت  ا ق ار دترد  ایید  سایداری

 دحترتای یرا نارسری ش سشرناده   عمه دحتتای یتد  د ادل یه نسبت
هرا اپ دنظتر   یین شایایی ش سشرناده شتد. یه  اص  اطمینا  آ  اصیی

یدست  166/1و  835/1ض یب آوفای ک ونباخ استفاد  گ دید که ض یب 
 آدد.

دطاو ه شدت رایطه یین دتغی هرای دسرتق  در دو ی رد رویکر د نر دی 
شناسی، اصاوت نفس، اصاوت نفع و درذهب و شاد  نسبی گ ایی، وظیفه

رویک د ساپدانی شاد  عداوت ساپدانی و عت اخیاقی یا قضراوت اخیراقی 
ه دترد  سایدارا  یه عنتا  دتغی  وایسته  تسط  کنیک رگ سیت  چندگان

ینردی اهمیرت ی رسی ق ار گ نته است. اپ آپدت  ن یددن یه دنظتر ر به
دتغی های رویک د اخیاقی در رنتار اخیاقی اپ دید  سرایدارا  رسرمی یرا 

استفاد  شد. دردل رگ سریت  یر آورد  spss یکارگی ی ن ز انزار آداری 
 شد  عهت ی رسی روایط یین دتغی ها یه صترت پی  است:

 
 قدر ددل نت

EB  ،رنتار اخیاقیRM  ،نسربی گ ایریDY  ،وظیفره شناسریEM 
عرداوت سراپدانی و  OJدذهب،  RNاصاوت نفع،  UMاصاوت نفس، 

EC .عت اخیاقی ساپدانی است 
 

 یافته ها
-آپدت  ن دال یتد  دتغی های شژوها یا استفاد  اپ آپدت  کتومتگ اف

و  Zآدار  آدد  است. یا  تعه یه دقدار  1اسمی نتف در عدول شمار  
است دی  تا  نتیجه گ نت  15/1سطح د ناداری آپدت  که یزرگت  اپ  

یه عزء دتغی  وظیفه شناسی، ن ض ن دال یتد  دتغی های رنتار اخیاقی، 
 های اخیاقی ساپدانی رد نشد  است.های اخیاقی ن دی و ویژگیویژگی

 

 اسمیرنوف-: نتیجه آزمون کولموگراف1جدول 
 نتیجه عناداریسطح م Zآماره  متغیر

 ن دال 324/1 513/1 رنتار اخیاقی

 ن دال 233/1 631/1 نسبی گ ایی

 غی ن دال 141/1 643/1 وظیفه شناسی

 ن دال 235/1 188/1 اصاوت نفس

 ن دال 118/1 111/1 اصاوت نفع

 ن دال 312/1 622/1 یاور دینی

 ن دال 141/1 334/1 عداوت ساپدانی

 الن د 186/1 113/1 عت اخیاقی

 
های یه دنظتر ی رسی رایطه دیا  دتغی های شژوها و آپدت  ن ضیه

نتایج  2شتد. در عدول شمار   حقیق اپ ددل رگ سیت  چندگانه دی
 .  حیی  رگ سیتنی آورد  شد  است.

 

 : نتیجه تحلیل مدل رگرسیون پژوهش2جدول 
ضریب  متغیر

 بتا

انحراف 

 استاندارد

سطح  تیآماره 

 معناداری

 111/1 154/14 265/1 314/3 ثایتدقدار 

 144/1 -164/2 112/1 -184/1 نسبی گ ایی

 166/1 -833/1 156/1 -162/1 وظیفه شناسی

 121/1 -413/2 131/1 -225/1 اصاوت نفس

 111/1 633/2 123/1 141/1 اصاوت نفع

 115/1 183/2 154/1 112/1 یاور دینی

 111/1 536/8 138/1 211/1 عداوت ساپدانی

 111/1 -632/2 114/1 -126/1 اخیاقی عت

 331/1ض یب   یین  16/1وا ست  -آدار  دوریین ک  ددل

 384/1ض یب   یین   دی  شد  
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نتایج یدست آدد  اپ آپدت  ن ضیات شژوها نشا  دی دهد که در 

و دقدار  -184/1ن ضیه اول رویک د اخیاقی نسبی گ ایی یا ض یب یتا 
ط دنفی د ناداری یا رنتار اخیاقی  سایدارا  دارد. ار با -164/2آدار   ی 

 شتد.ینای این ن ضیه اول شژوها  ایید دی
آپدت  ار باط یین وظیفه شناسی و رنتار اخیاقی  سایدارا  نشا  داد 

است. دقدار آدار   ی این دتغی   -162/1دقدار یتا دتغی  وظیفه شناسی 
است. یا  15/1طح خطا که ییشت  اپ س 166/1و سطح د ناداری  -833/1

در نظ  گ نتن دقدار آدار   ی و سطح د ناداری این دتغی ، ن ضیه دوز 
 رد شد.

ار باط دنفی  -413/2و آدار   ی  -225/1دتغی  اصاوت نفس یا ض یب 
و د ناداری یا رنتار اخیاقی  سایدارا  دارد. ینای این اصاوت نفس، سبب 

 تز شژوها  ایید شد.کاها رنتار اخیاقی دی شتد. وذا ن ضیه س
یا استناد یه نتیجه آپدت  ن ضیه چهارز، رویک د اخیاقی اصاوت نفع 
دارای ار باط دثبت یا رنتار اخیاقی  سایدارا  است. این دتغی  دارای 

سطح خطا شژوها است. در نتیجه ن ضیه  %5سطح ا تمال کمت  اپ 
 چهارز  ایید شد.

یین رویک د اخیاقی یاورهای نتایج نشاندهند  ار باط دثبت و د نادار 
دینی یا یاورهای دذهبی یا رنتار اخیاقی  سایدارا  است. این دتغی  یا 

یا قضاوت اخیاقی ار باط دارد. ی این اساس در سطح  112/1ض یب 
 ن ضیه شنجم  ایید شد. %35اطمینا  

نتیجه آپدت  ن ضیه ششم نشا  دی دهد عداوت ساپدانی یا ض یب 
 باط دثبت د ناداری یا رنتار اخیاقی دارد. در نتیجه ار 211/1رگ سیتنی 

دی  تا  گفت عداوت ساپدانی سبب انزایا روند اخیاقی در رنتار و 
 شتد و ن ضیه ششم  ایید شد.گی ی  سایدارا  دی صمیم

دهد ض یب دتغی  عت اخیاقی یانته های  اص  اپ ن ضیه هفتم نشا  دی
نتار اخیاقی دارد. در نتیجه ن ضیه ( ار باط دنفی د ناداری یا ر-126/1)

دهند  نشا  16/1هفتم  ایید شد. همچنین دقدار آدار  دوریین وا سن 
، دیزا   غیی ات رنتار 331/1استقیال دشاهدات است و ض یب   یین 

اخیاقی است که  تسط رویک د های اخیاقی ن دی و ساپدانی  تضیح 
 داد  شد.

یندی دتغی ها در این یتد  اووتیتیه دنظتر ر به یندی و ی رسی یکسا  
شژوها اپ آپدت  ن یددن استفاد  شد. نتیجه آپدت  که در عدول شمار  

است ینای این  15/1دهد سطح د ناداری کمت  اپ آدد  است نشا  دی 3
دهندگا  دتفاوت اهمیت ه  یک اپ رویک دهای اخیاقی اپ دید شاسخ

 است. 

 من: نتیجه آزمون رتبه بندی فرید3جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی کای دو تعداد

332 415/41 6 111/1 

 
دهد. یا ر به ه  یکی اپ رویک دهای اخیاقی را نشا  دی 4عدول شمار  
 تا  ها و ی  اساس دیانگین ر به، دیدار شد   فاوت ر به تعه یه د نا

و ادعا ک د که عداوت ساپدانی ییشت ین اهمیت را ی ای  سایدارا  دارد 
دهندگا  اپ ویژگی یاورهای دینی نسبت یه سای  عتاد  اپ دید شاسخ

 اهمیت کمت ی ی ختردار است. 
 

: رتبه بندی رویکردهای اخلاقی موثر بر قضاوت 4جدول 

 اخلاقی
 میانگین رتبه نام متغیر رتبه

 33/6 عداوت ساپدانی 1

 86/5 اصاوت نفس 2

 14/5 نسبی گ ایی 3

 23/4 عت اخیاقی 4

 86/3 صاوت نفعا 5

 55/3 وظیفه شناسی 6

 31/2 یاور دینی 1

 

 بحث
یا  تعه یه شذی ش ن ضیه اول شژوها دی  تا  ییا  کر د  سرایدارا  

ای شذی نتره شرد  در ی خری شر ایط را رد گ ا، اصتل اخیاقی   نهنسبی
کنند. این ان اد د تقدند که رنتار اخیاقی یره داهیرت شر ایط و انر اد دی

  یستگی دارد. چنین  سرایدارانی هنگراز رنترار اخیراقی یره درگی  در آ
دهند  تی اگ  اصتل اخیاقی ایرن   نره وض یت دتعتد وپ  پیادی دی

گ ا این ا تمال وعتد دارد که در آیند  نقض شتد. ی ای  سایدرا  نسبی
 صمیمات و رنتار اخیاقی ختد را نقض نمایند پی ا دسا یی که  سایدارا  

های دختیف شخص یا آ  دتاعه دی شتند در وض یتدر یک چارچتب د
شتد. نتیجه این ن ضریه دشرایه و های دتفاو ی ختم دیگی ییه  صمیم

-( است که ه چه دیزا  نسربی15های شژوها شمار  )دنطبق یا یانته

یایرد و ایرن ای آنها انزایا دیگ ایی  سایدارا  کمت  شتد،   هد   نه
 شتد. نها دیگی ی های اخیاقی آسبب  صمیم

در  حیی   ایید ار باط دنفی یین اصاوت نفس و رنتار اخیاقی  سایدارا  
در این شژوها، دی  تا  ییا  ک د هدف  سایدارا  داننرد سرای  انر اد 

کره شاغ  در وهیه نخسرت دسرتیایی یره نیاپهرای خرتد اسرت. پدرانی
های ختد نسربت یره ارضراء نیاپهرای کر   سایدارا  در  ادین ختاسته

رعحیت قا   شتند این اقداز آنها یه  دریج یک عم  اخیاقی دحسرتب ا
گ دد. این یه د نای آ  است ن د آنچه ی ای او یهت  اسرت را وظیفره دی

اخیاقی ختد  یقی دی کند. این رویک د اخیاقی رنترار نر د را در راسرتای 
داند  تی اگر  یرا اصرتل و اسرتانداردهای دستیایی یه آدال شخصی دی

ن ض آ    نره دغرای ت داشرته یاشرد یره ویرژ  در   نره شیااخیاقی 
 سایداری که  سایدارا  یاید دارای عینیرت و صرداقت یاشرند و  رانظ 

دطرایق یرا نتیجره  (16شژوها شمار  )یانته های  دنانع عمتدی یاشند.
هرای دراوی  حرت نفرتذ ن ضیه شژوها است.  هیه کننردگا  گرزارش

گی ند و این اد  یه ارسال س ق ار دیرویک دهای اخیاقی دانند اصاوت نف
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دار دنتهری عیا م اطیاعا ی دتفاوت در نتیجه انجاز رنترار اخیراقی عهرت
 گ دد.دی

نتیجه ن ضیه رایطه یین اصاوت نفع و رنتار اخیاقی  سایدارا  نشرا  داد 
طیبری اعر ا یک ار باط دثبت یین آنها وعتد دارد. ی اساس نظ یه دنف ت

ای  تسرط نادره هرای اخیراق   نرهد  در آ ریناصتل و ا کاز قیرد شر
 سایدارا  عیاو  ی   ادین دنانع عمتدی که یکی اپ وظرایف  سرایدارا  

ای  سایدار یه دار شد   سن شه ت   نهشتد دانع خدشهدحستب دی
شرتد. ایرن سبب خط ا ی داننرد  جدیرد نظر  در اظهارنظ هرای او دری

گ ایی است نر ض اساسری در استدوال در  طایق یا نظ یه اخیاقی نتیجه
اخیاق دنف ت طیبانه این است که ن د یاید  صرمیمی یگیر د کره نترایج 

داننرد کره ختب یه  داکث  ی سد و  سایدارا  که اصاوت نفع دارنرد دری
شا  و سراپگار یرا اخیراق  ادین دنانع عمتدی هم استا یا رضایت ن دی

ا  داد کره ( نشر11عاد ه اسیادی است. یانتره هرای شرژوها شرمار  )
گیر ی اخیراقی دانشرجتیا  شردت یرا  صرمیمرویک د اصراوت نفرع یره

 سررایداری ار برراط دارد پیرر ا عیاقمنرردا  یرره  ضررتر رسررمی در   نرره 
 سایداری، اع ا دقیق و درست استانداردهای   یین شد   سرایدارای را 

دانند که عزء دنانع آنها دحستب پدینه رشد و شیش نت در این   نه دی
 شتد.دی

 ایید ار براط دسرتقیم و د نرادار یرین یاورهرای دینری و رنترار اخیراقی 
 سایدارا  در این شژوها دتید این دتضتع است که  سایدارا  داهیت 

شا  را ی اساس اعتقرادات دینری و قرتانین درست یا غیط یتد  اقدادات
سنجند. رنتار اخیاقی  سایدارا  دسیما  ی دبنای سراپگاری یرا اوهی دی
اوهی و سخنا  شیادب  اسیاز است. ی نی در   نه  سایداری، ان اد  ن ادین

کنند که دتعرب عیرب گی ی اخیاقی درست دحستب دیآنچه را  صمیم
 تا  استدوال ک د یاور  سایدارا  ار باط نزدیک رضایت خداوند یاشد. دی

یین دین و اخیاق است که سبب دری شرتد اعتقرادات درذهبی و دینری 
های  هیره شرد  در نتار اخیاقی داشته یاشد. دستتراو م ار باط قتی یا ر

شرذی ی اعتمراعی  تسرط پدینه انشراء اطیاعرات غی دراوی و دسرئتویت
- سایدارا  گتاهی ی  نقا رویک د اخیاقی دینی و دذهبی یر   صرمیم

و  18و رنتارهای اخیاقی  سایدارا  است. نترایج ایرن شرژوها ) گی ی
 تاننرد وال ک د یاورهای دینی و دذهبی دی( ساپگار یا این یانته استد13

یا ادراک اخیاقی  سایدارا  ار باط دثبت داشته یاشد پی ا انر اد درذهبی 
ختد  تسط اعتقادات دینری  رنتارشا  دارند و در نتعی   هد یه اعتقادات

 شتند.کنت ل دی
در آپدت  ن ضیه ششم این دطاو ه ار باط دثبت یین عداوت سراپدانی و 

ای کره های غایی یراوقت یاقی  اص  شد. عداوت ساپدانی ارپشرنتار اخ
رساند. پدانی  سایدارا  در   نه  سایداری ددنظ  دارند را یه ن ییت دی

 سایدارا  یه این یاور رسید  یاشند که  یاش آنها دنج  یه دستاورد دترد 
انتظارشا  ختاهد شد انگیز  اع ای درست وظایف دحتل شد  یه آنها را 

هرای یاورا   سراپدا ، یت دی کند. ار قا شغیی و رسرید  یره سرمت قت
هرای دریانت شاداش دتناسب یا دیزا   جم کرار و درک انصراف رویره

کاری اپ ستی  سایدارا  دیرزا    هرد آنهرا را یره سراپدا  و کارشرا  
 تا  رعایت نکا ی دانند نداشتن عانبداری و ییرا  انزایا دی دهد. دی

ای  سایداری دط ح شد  اسرت اخیاق و رنتار   نه صادقانه که در آیین
 را نمتنه ای اپ اهمیت عداوت در این   نه دانست. 

های این شژوها رایطه دنفی یین عت اخیاقی و رنترار اخیراقی در ن ضیه
- سایدارا   اص  شد.  سایدارا  عت اخیاقی را یه دنزوره رایطره ارپش

نند و یه دوی  نبتد کردهای داهای اخیاقی یا  صمیمات اخیاقی اعضا دی
کنرد. در اخیاقی    یف شد ، رنتار غی اخیاقی در ش کت یر وپ شیردا دری

 رتا   تضیح دوی  نقا دنفی عت اخیاقی ی  رنتار اخیاقی  سایدارا  دی
گفت نقدا  عت اخیاقی دناسب در دتسسه یا وعتد عت اخیاقی نادناسرب 

و  صمیمات  سایدارا  دهی رنتار ای سبب عهتدانند عت اخیاقی وظیفه
دهرد گ دد. این دطیب نشا  دییه سمت و ستی عدز رعایت اخیاق دی

که عت اخیاقی  اکم در ساپدا  که کدها و دنشترهای اخیاقی دنشاء آ  
های اخیاقی  سایدارا  نردارد و همرین است هیچگتنه  ناسبی یا ویژگی

 در انر اد ی تاند سبب ی وپ رنتار غی اخیراقی شرتد. یره عبرار عاد  دی
 .یرتد ختاهنرد یاوایی شغیی درگی ی دارای یاوا اخیاقی عت یا هاییساپدا 

های کشتر داننرد وذا دی  تا  یه این نتیجه دست یانت که ی خی   نه
  سایداری ناقد عت اخیاقی دناسب است.    نه

کره  تسرط عاد ره  دت ردد هایو دستتراو م  و دق رات یا وعتد قتانین
پدانی دختیف یره دنظرتر  صرتل  هایدور  طتل ی در سایدارا  رسم

 سایدارا   هیه و اعر ا شرد   ایاطمینا  نسبت یه  داوز صیا یت   نه
ها و رنتارهای غی اخیاقی در   نه  سرایداری است همچنا  ناهنجاری

های داوی و دانند  ضاد دنانع، کیاهب داری، دستکاری در اطیاعات صترت
 رتا  یرا این شرژوها ییرا  گ دیرد کره نمریشتد. در نساد نمایا  دی

های اخیراقی شخصری و سراپدانی د ضیات اخیاقی یدو   تعه یه ارپش
ی خترد ک د و چنانچه  ا پدانی یه شک  اساسی یه ریشه دسرا    تعره 

آینرد. نشتد رنتار غی اخیاقی  سایدارا  اپ شکیی یه شک  دیگر  در دری
هرای یراقی د یرتط یره  فراوتدهند یخشی اپ رنتار اخها نشا  دییانته

-های اخیاقی ساپدانی د یتط دریاخیاقی ن دی و یخشی دیگ  یه ساپ 

 تاند انح اف دیا  رساوت اخیاقی  دوین شرد  و شیادردهای شتد که دی
 های اخیاقی  سایدارا  را  تضیح دهد.رنتار

ی اسراس نترایج یدسرت آدرد  در ایرن شرژوها و اهمیرت هر  یررک اپ 
ها و نهادهای دسئتل  تا  یه ساپدا و ساپدانی، دی رویک دهای اخیاقی

-ای شیشنهاد داد که  تعه یه ویژگریو ناظ  در پدینه  تس ه اخیاق   نه

هرای های اخیاقی ساپدا  دانند عداوت و عت اخیاقی هم دیف یا ویژگی
گی ی اخیاقی  سرایدارا   را ز اخیاقی ن دی، در رنتار اخیاقی و  صمیم

اخیاق در رنتارهای  سایدارا  عیراو  یر   تعره یره  اهمیت است. اشاعه
ا کرراز قایرر  اعرر ا دبتنرری یرر  رویک دهررای اخیرراقی نرر دی، نیاپدنررد 

هرای  سرایداری عهرت رعایرت های دصتب ی ای شر کتدستتراو م 
رویک دهای اخیاقی ساپدانی است. این شژوها یر ای نخسرتین یرار در 

ی آیین اخیراق و رنترار کشتر یه عاد ه  سایدارا  رسمی یه عنتا  دتتو
اخیراقی یردو  در نظر  گر نتن کند  دوین کدهایای شیشنهاد دی  نه

های اخیاقی ن دی سبب ار قا و یهبتد رنترار دتناسب یا ویژگی عتاخیاقی
-اخیاقی  سایدارا  نختاهد شد. همچنین نگا   ک ی دی یه اخیاق   نه

 سایدارا  عداوت های ساپدانی که اپ دید ای یدو  وحاظ نمتد  ویژگی
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ساپدانی دهمت ین نقا را در رنتار اخیراقی دارد سربب اعر ا اخیراق در 
شتد. یه عاد ره  سرایدارا  رسرمی یره ویرژ   صمیمات  سایدارا  نمی

هرای شتد در ی گزاری کارگا یخا آدتپش  سایدار رسمی شیشنهاد دی
یندی کارکنا  دتسسات  سای سری رویک دهرای آدتپشی و آپدت  ر به

 عیمری ی رد اپ  نها  سایدار خیاقی را ددنظ  ق ار دهند پی ا ار قاء داناا
  .شتد  سایداری   نه  ض یف یاعث اخیاقی، ای اد یه  تعه یدو 

 

 گیرینتیجه
کنند  اپ دداخیات اخیاقی ی  این نر ض اسرتتار استدوال اساسی ششتیبانی

را دی  تا  گی ی اخیاقی، رنتار اخیاقی و قضاوت اخیاقی است که  صمیم
های اخیاقی ی عسرته کنتر ل کر د. در یا آگاهی و یینا نسبت یه دتوفه

  نه  سایداری،  سایدارا  اپ یک ست یه دوی  استخداز  تسط شر کت 
دیزز یه اع ای دستترات داخیی هستند و اپ ستی دیگ  دت هد یه رعایت 

 های  سایداری هستند. یرااصتل اخیاقی  دوین شد  اپ ستی ندراسیت 
 تعه یه اهمیت   نه  سایداری یره دویر   تویرد اطیاعرا ی کره طیرف 

  صرتل کره در دهمری شتد و نقراای اپ ذینف ا  را شاد  دیگست د 
 در آنهرا یره که عهت آ  اپ و کند، دی ایفا ساپدا  اث یخشی اپ اطمینا 
 دی کمک دتعتد عمییات اث یخشی و کارآیی یهبتد و یهت  گی ی صمیم

دهند، این شژوها نشرا   ق ار ساپدا  ان اد اختیار در را  یاطیاعا  ا کند
های اخیاقی ن دی )نسبی گ ایی، اصاوت نفس، اصات نفع و داد که دتوفه

یاور دینی( و اخیاقی ساپدانی )عداوت ساپدانی و عرت اخیراقی( یرا رنترار 
نر اهم آورد  نظ  دری رسرد اخیاقی  سایدارا  ار باط دارند. ینای این یه

ناسب ی ای شناخت و ارپیایی رنتار اخیراقی  سرایدارا  دسرتیزز یست  د
های اخیاقی نر دی های اخیاقی ساپدانی در کنار ویژگی تعه یه ویژگی

های اخیاقی نر دی های ساپدانی ن صت اعمال ارپشاست. پی ا ویژگی
 .را یه  سایدارا  و  سای سا  ختاهد داد

 

 های اخلاقیملاحظه
راپداری د یتط  اخیاقی چت    ارض دنانع،  ل، اصرت اض  در شرژوها

دشارکت  زیه اطیاعات دریانتی، کسب رضایت آگاهانه و آپادی ی ای عد
 .گ نته شد  ظ مایر ، ددن زدر شژوها در صرترت عرد

 

 هنام واژه
1. National standards  استانداردهای دیی 

2. Ethics اخیاق 
3. Ethical Judgment قضاوت اخیاقی 
4. Ethical Behavior اخیاقی رنتار 

5. Ethical Principles اصتل اخیاقی 
6. Theory of Moral Development نظ یه رشد اخیاقی 
7. Behavioral Theories نظ یه های رنتاری 
8. Cognitive processing شناختی ش داپش 

9. Egoism نفس اصاوت 

10. Relativism  گ ایی نسبی 

11. Ethical climate اخیاقی عت 

12. Deontology شناسی وظیفه 

13. Utilitarianism نفع اصاوت 

14. Religion دذهب 

15. Organizational justice ساپدانی عداوت 
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