
 در دانشجویان حسابداری  یاخالق   جهت گیری و ی جانیهوش ه : و همکاران سینا خردیار  دکتر
 

 126 

و 
م 

لو
 ع

 در
ق

خال
ه ا

ام
صلن

ف
فنّا

ور
ي، 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
1 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

 در دانشجویان حسابداری یاخالق جهت گیری  و یجانیهوش ه
 

 2مهد ی،  دکتر بهمن بن *  1اریخرد نای ،دکتر س1یخانسر ی خان یسیکورش ع

   .رانیدانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت ، ا ،یگروه حسابدار  .1
 . رانیاسالمی واحد کرج، کرج ،  ا دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد ،یحسابدار  گروه .2

 ( 1399/ 3/ 17، تاریخ پذیرش: 1399/ 15/1تاریخ دریافت:)

 

 

 غازسرآ 

 برا  عاقالنره  ارتبرا    برقررار   و  ديگران  درك  توانايي  به1هيجاني  هوش
 دريافر  نظيرر هرا مهرار  از سر  يك  شامل  و  شود  مي  گفته  ديگران

 ديگرران و فررد احساسرا  مرييري  و  اطالعرا   آور   جمع  اطالعا ،
 تصميم  در  مهمّي  متغير  هيجاني  هوش  که  اني  داده  نشان  مطالعا   .اس 
 که دارني اشاره  نکته  اين  بر  مطالعا   اين.  (  1)  اس   اخالقي  ها   گير 
غيراخالقي مي  ارها گير رفتکمتر در  احتماالً  باال  هيجاني  هوش  با  افراد
 برا   نياز  مورد  ها   ويژگي  از  يکي  هيجاني  شهو  بودن  دارا  .(  2)  شوني

 کرار بتوانني تا کني  مي  کمك  حسابياران  به  ويژگي  اين.  اس   حسابياران
 ا  شريوه به گير  تصميم  و  مشتريان  با  روابط  رهبر ،  زمينه  در  را  خود
 مؤسسرا   کره  دارد  اهمّير   اآنجر  تا  موضوع  اين  ( .3)  دهني  انجام  بهتر
 هيجراني  هروش  برا  حسابرسران  رگير بکا  و  جذب  در  حسابرسي  بزرگ
 افرراد2اخالقري رفتارها  محرك هيجاني هوش. (4)  دارني  تأکيي  اسبنم 

 در گرذاران قرانون بره  توانري  مي  دانشجويان  هيجاني  هوش  درك.  اس 
  و  آموزش  منظور به درس   ز ررررري برنامه در حسابيار   آموزش  حوزه
 
 

 

 
 رشرته  اندانشرجوي  اخالقري  رفتارهرا   بهبرود  بررا   هروش  اين  ارتقاء

 در ترا شرود مري موجرب اخالقي رفتارها  بهبود. ينک  کمك  حسابيار 
 را اخالقي  رفتارها   حسابيار      حرفه  در  بتوانني  دانشجويان  اين  آينيه
 سازمان امروز، دنيا  در که دادني نشان پژوهشگران اين .(5)کنني رعاي 
 ارکنرانيک نيازمنري کنني؛ غلبه خود ها  چالش بر بتوانني که نآ  برا   ها

 نشان  مطالعا   چنين هم. باشني  دارا را  مناسبي جانييه  هوش که هستني
 سراير از کمترر حسرابيار  دانشرجويان در هيجاني  هوش  که  اس   داده

 (.6) اس   مرتبط ها  رشته در دانشجويان
 برين فررد ، فررد ، ندرو ها  مهار   بهبود باعث هوش هيجاني

 سرط  توانري مي . هم چنينمي شود استرس مييري  پذير ، سازش

 .(7) دهري افرزايش را  تخصصري و تحصريلي زمينه را در افراد ييکارا
 اخالقري رفترار شرکل گيرر   بر فرد  اخالق معتقيني کهپژوهشگران 

  .(8)گذار اس   تأثير
 
 
 

 چكیده

در حرالي کره تصرميم گيرر   .هوش هيجاني يکي از مهمترين عامل تعيين کننيه ميزان موفقي  حرفه ا  و شخصي در زنيگي اس زمینه:  
 ياخالقرجه  گير   باهيجاني  هوش پژوهش؛ مطالعه ارتبا  مياناين هيف از   اين رو،  برا  اطمينان از قضاو  مي باشي. ازمعيار   اخالقي  

 با دو رويکرد اييه آل گرايي و نسبي گرايي اس . 
 ايرن پرژوهشآمرار   . جامعرهاسر  همبسرتگي – يفيداده هرا ، تو ر  و از لحاظ گرردآور   روش پژوهش از لحاظ هيف ، کاربرد  روش:

 رور  تصرادفي  نفرر بره 385 نه ا  به تعياد مو، ن دانشگاه آزاد اسالمي اس . از اين جامعه آمار    حسابيار   تحصيال  تکميلي  دانشجويان
در پژوهش حاضر داده ها  جمع آور  شريه برا اسرتفاده از نررم .  پرسشنامه استانيارد مي باشي  ،ابزار مورد استفاده در پژوهش  شيه اني.  انتخاب

ابزار پژوهش از معيار پايايي ترکيبي و هرم  يينمايي مورد تحليل قرار گرف . برا  انيازه گير  پاياافزار ليزرل بر اساس رويکرد حياکثر راس   
 نيز از روش ميل معرادال  سراختار  يي  و برا  آزمون فرضيه ها  پژوهشايي همگرا از روش تحليل عاملي تأيچنين برا  انيازه گير  رو
  بهره گرفته شيه اس .

 رابطه ا  معني دار نيارد. نسبي گرايي ما هوش هيجاني با ا دارد.گرايي رابطه مثب   هوش هيجاني با اييه الکه  ي دهنشان مي نتايج  یافته:
توانرايي ، مي باشي. به عبار  ديگر از نسبي گرايي بيشتر در آن ها آل گرايياييه  ،باالتر  دارني هوش هيجاني ي کهدانشجويان نتیجه گیری:

 .گردد ار بيحسا موجب تقوي  اخالق در دانشجويانها مي تواني جان در شناخ  دقيق و کنترل هي
 
 دانشجويان حسابيار ، اييه آل گرايي، نسبي گرايياخالقي،  جه  گير  هوش هيجاني،: واژگانلیدک
. 
 

 sinakheradyar@gmail.comنويسنيۀ مسئول: نشاني الکترونيکي:  
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 رااخالق  ياساس مشخصه ها  ،هوش هيجانيدر پژوهشي بيان شي که 
 هرا، مسرئولي  و ايفوظر  رياق ، و 3عريال  قبيرل از دهري نشان مي
 گيرر  تصرميم در فررد توسرط کره 4شخصري  منرافع  فرهنگي،   شناخ

   .(9)گيرد مي قرار استفاده مورد اخالقي
 جايگراه تفسرير و تشري  در سعي که اس  موضوعي هيجاني هوش

بره عقيريه  .رددا انسران هرا توانمنري در  احساسرا  و هرا هيجران
 6مرييريتي خرود ، 5اهيخودآگر ها  هيجاني، مؤلفه هوشپژوهشگر  

العه ا  در مط (.10)شود مي شامل را 8رابطه مييري ، 7اجتماعي آگاهي
 اجتمراعي و فررد  مسرايل با فرد هوش هيجاني  ديگر آورده شيه اس 

 در  فررد  موفقي      بيني کننيه  پيش  هيجاني  هوش.  دارد  ارتبا    روزمره
  هرا  موقعير   در  فررد  عملکررد     دهنريه  نشران  زيررا،    اس   يزنيگ

  .(12و ) (11) اس   اضطرار 
 بررا   اخالقري،  ها   ارزش  سيستم  يك  عنوان  به9ياخالق  جه  گير 

 هرا دسرتورالعمل اغلب که شود، مي استفاده اخالقي ها   گير   تصميم
 رفترار کليري بنرابراين،(. 13) اسر  اخالقري رفترار حرل و قضاو   برا 

 برر  کره  اسر ،  نهفته  فرد  يك  شخصي  اخالقي  جه  گير   در  اخالقي
 آل گرايري، ايريه (.14) اس  11گرايي آل يهيا  و 10گرايي نسبي اساس

  رف  مطلق و جهان شمول اخالقي ا ول به نياز بر مبتني دييگاهي

 در شود، مي فرهنگي تلقي و جغرافيايي وابستگي و بوم و از مرز نظر

 را، يرا رفترار نتيجره يرك بودن غلط و  حي  گرايي نسبي که حالي

 و شرناختي فضرا  در کره نمايري مي تلقي يار شناسانهپيي موضوعي
 مري شروني تعيين و  توسط شيه پذيرفته ا ول بر مبنا  افراد ذهني

جهران  اخالقري ا رول بره باور  باال نسبي گرايي دارا  افراد(. 15)
 رفتار و تصميم ميان تناسب خود رفتار  تصميما  در و شمول نيارني

 رفترار و تصميم تبعا  از نظر  رف  خود اخالقي شخصي ا ول با را

 يکي از رويکردها  گرايي، نسبي. دهني مي قرار نظر مي ديگران ا رب
 از  تصرور  کره  کنري  مي  دهي و تأکيي  مي  تشکيل  را  اخالقي  گير   جه 

 ،هرا خرانواده افرراد، ميران در اسر   ممکن  رفتارها  و  اخالقي  تصميما 
 در يرك کره يعنري تصرميمي .باشري  متفاو   غيره  و  ها  فرهنگ  جوامع،
 يا جامعهممکن اس  در   گرفته مي شود، نظر در قياخال عنوان به  جامعه
 ايريه ديگرر، طرف  از (.16)  شود  گرفته  نظر  در  غيراخالقي  ديگر  فرهنگ

 اخالقي رفتارها  که دارني اعتقاد  افراد  که  اس   معني  اين  به  گرايي،  آل
 خصرل   موارهه  گرا  آل  اييه  بسيار  افراد.  شود  مي  مطلوب  نتايج  به  منجر

 ديگرران  به  رسانين  آسيب  عيم  اهمي   و  کلي  قياخال  ها   ذاتي ارزش
 تصميم در که هستني افراد  گرا آل اييه افراد (.17) گيرني  مي  نظر  در  را

 يرك نتيجره مطلروب کمرال بره طررف   يك  از  خود  رفتار   ها   گير 
 زيراد  توجره ديگرران به  رساني  آسيب  عيم  به  گريد  طرف   از  و  تصميم
  .(19)( و 18)دهني يم  نشان

 رابطره اخالق و هيجاني هوش  ميان  که  دهي  مي  نشان  شتهذگ  مطالعا 
 افزايش هيجاني  هوش  هرچه  که   ور   اين  به،    دارد  وجود  دار   معني
 محققران ديگر تحقيقي  در  (. اما2يابي)  مي  کاهش  غيراخالقي  رفتار  يابي؛
 رفترار و جرانيهي هوش ميان معنادار  و مثب  رابطه که  داده شي  نشان
 کره هسرتني قرادر براال؛ هيجراني هوش با افراد.  (20)دارد  وجود  اخالقي

 عنوان  به  موضوع  اين.  نمايني  کنترل  و  درك  را  ديگران  و  خود  احساسا 
 .باشرني داشرته اخالقري رفتار  ديگران با تا  شود  مي  باعث  توانايي  يك

رار اخالقي را با هوش هيجاني مورد بررسي قر   ريجه  گران  پژوهشگ
جاني با سن و هم چنرين نسربي گرايري دادني. آن ها دريافتني هوش هي

اخالقي رابطه ا  معني دار و مثب  دارد. اين در حالي اس  کره آن هرا 
 .  (21)رابطه ا  ميان هوش هيجاني و اييه آل گرايي پييا نکردني

 حسرابياران بررا  فررد  برين و فررد  هرا    ارمهر  اهمير درباره   
ان مري کننري کره . اين مستنيا  و شواهي بيبي وجود داردمستنيا  خو
 در ترا سازد مي قادر را به عنوان يك مهار  ، حسابياران  هوش هيجاني
 و تريم ايجراد  کرار،  و  کسرب  رشي  رهبر ،  جمله  از  مختلف  عملکردها 

 ها  مهار   اين  اجزاء  اگرچه(.  22)کنني    عمل  بهتر  بهتر با مشتر ،  روابط
 تفراو  برخري وجود اين با دارني، هيجاني  هوش  با  زياد   مشترك  نقا  
 عمرومي هرا   مهرار   بره  توجه  با  مطالعه  يكدر  .  دارد  وجود  نيز  هايي
 هرا گرروه تمرام کره ده شيدا نشان ذينفعان مختلف  گروه  پنج  نظر  مورد
. (23)ي برنر مي باال را ارتباطي و فرد  بين ،12فکر   ها   مهار   ارزش

دانشرجويان دوره تحصريال  ادنري  پژوهشگران در مطالعره ا  نشران د
 هرا  مهرار    کفاي   مورد  در  نفس  به  اعتماد  سط   باالترين  ،  تکميلي
دانشرجويان دوره کارشناسرري ،  کره حررالي در داشرتني، را خرود عمرومي
 .دارا بودنريخرود  عمومي ها  مهار  مورد در را اطمينان  سط   کمترين

 هرا   ار مهر  حسرابيار   دانشرجويانهم چنين نتايج نشان مي دهري  
حرفه ا  مرورد نيراز   مهار  ترين مهم انعنو به را فرد  بين  و  ارتباطي
حاال  مثب  و منفي برر رابطه  در پژوهشي  (.  24)  کنني  مي  ارزيابي  خود

حسابرسان مورد بررسي قرار گرف . نترايج بره دسر    13قضاو  اخالقي
ق نشان داد حسابرسان دارا  عواطرف و هيجانرا  مثبر ، آميه از تحقي

 (25ساير حسابرسان دارني)ضاو  ها  اخالقي بيشتر  در مقايسه با ق
 تر پايين سطوح دارا  حسابيار  دانشجويان مطالعا  نشان مي دهي که

هسررتني.  غيرحسررابيار  دانشررجويان بررا مقايسرره در هرروش هيجرراني
در حوزه رشته هرا    غيرحسابيار   ياندانشجو  که  دريافتني  پژوهشگران

 بره نسرب  را از هروش هيجراني براالتر  ميزان ،اراقتصاد و کسب و ک
رشرته   دانشجويان  واقعي  اين اس  که  اما  دانشجويان حسابيار  دارني.

ر معنادار  از ضريب هوشي باالتر  نسرب  بره سراير حسابيار  به طو
 هروش نمررا فتنري يادرپژوهشرگران  .(26)يدانشجويان برخوردار هستن

 سراير از کمترر تروجهي قابرل طرور بره حسرابيار  دانشجويان  هيجاني
نتايج ايرن پرژوهش بيرانگر آن .  بود  انساني  علومها   رشته    دانشجويان

 بره اسر  ممکرن  حسرابيار ؛  رشته  به  شيه  جذب  دانشجويان  که  اس 
 رشته جذب ، دانشجويان ساير به نسب  هيجاني هوش بودن  پايين  دليل
 درسري امرهبرن در تغييررا  به عقييه اين پژوهشگران،.  شوني  ديگر  ها 

 حسرابيار  دانشرجويان نيجراهي هروش بهبرود بررا رشته حسابيار  
در مطالعه ا  پژوهشگران دريافتني که از نظرر .  (27)  داردزياد     اهمي 

حسرابياران ا به استخيام خود درآورده انري ، ي که حسابياران رکارفرمايان
ر  هرا  ارتبراطي و عمرومي کرافي ا ساير کارکنان از مهرادر مقايسه ب

 ر  فني آن هرا براال اسر اين در حالي اس  که مها  برخوردار نيستني.  
 هرا   مهار   ديگر  ، نشان داده شي که     مطالعه  در  هم چنين  .(28)
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 هرا  مهرار  در کمبرود بزرگترين  ،حسابيار   التحصيالن  فارغ  عمومي
عاطفي برا که هوش  ان داده شيهشي نشدر پژو.  (29)آن ها اس   فرد 

قير  (. هم چنرين خال30ا  مثب  و معني دار دارد)  اخالق کار  رابطه
هم چنين نتايج  (.31رفه ا  دارد)رابطه ا  معني دار و مثب  با اخالق ح

تحقيق ديگر  نشان مي دهي کره هروش هيجراني رابطره ا  مثبر  و 
  (.32معني دار  با هوش اخالقي دارد)

جه   و هيجاني هوش از شناخ ه که در باال گفته شي ، س آن چبر اسا
 مقالره ايرن خواننيگان هب انيوت مي حسابيار   دانشجويان  گير  اخالقي

ميرران  در متغيررر دو ايررن ميرران روابررط از بهتررر  درك تررا کنرري کمررك
دانشجويان حسابيار  در سط  تحصيال  تکميلي داشته باشني. از ايرن 

و که ا والً چه رابطه ا  بين هوش هيجاني رو پرسش ا لي اين اس   
دانشجويان   ي مبتني بر اييه آل گرايي و نسبي گراييخالقا   ريجه  گ

در وجود دارد؟ هريف ايرن پرژوهش   حسابيار  دوره تحصيال  تکميلي
رشته حسابيار  اسر . درجه اول بسط مباني نظر  مطالعا  اخالق در 

علمي الزم را بررا    دستاوردواني   از اين رو ، انتظار مي رود اين مقاله بت
ن ، حوزه تصميم گير  ها  اخالقي برا  دانشجويا تحقيقا  رفتار  در

 .يار  فراهم نماييپژوهشگران و سياس  گذاران در حوزه حساب
 

 
 : مدل مفهومی تحقیق 1نگاره 

 روش
مري  1397و زماني آن پژوهش حاضر، تو يفي از نوع همبستگي و قلمر

کميلي رشته حسابيار  دانشگاه آزاد تحصيال  تباشي. دانشجويان دوره  
 400نري. تعرياد هد مي تشکيل را پژوهش اين هيف  اسالمي ، جمعي 

پرسش نامه بين دانشجويان جامعه آمرار  بره  رور  تصرادفي توزيرع 
ه از برا  تعيين حجم نمونپرسش نامه قابل استفاده بود.    385گرديي که  

 اده شيه اس :ا فرض جامعه آمار  نامعلوم استففرمول کوکران ب

 ( فرمول کوکران برا  تعيين حجم نمونه1رابطه )

 
 :در اين فرمول

= n  تعياد نمونه 

Z     96/1= مقيار نرمال استانيارد يعني  

P=q=0/5 

d=0/1 
ي کره در ايرن مي باشر  96تعياد نمونه آمار  تحقيق طبق فرمول باال ،  

ل قررار گرفتره اسر . پرسرش نامره مرورد تجزيره و تحلير  385تحقيق  
در ري  54مشخصه ها  جمعي  شناختي اعضا  نمونه نشان مي دهي 

 74مرد و بقيه نيز زن بوده اني. هم چنرين حريود   مشارک  کننيگان،    از
در ي از مشرارک  کننريگان دانشرجو  کارشناسري ارشري و بقيره نيرز 

  حسابيار  بودني. دانشجو  دکتر  
از پرسش نامره   و هوش هيجاني  يبرا  انيازه گير  جه  گير  اخالق

 . (11و) (14استانيارد استفاده شيه اس )
 

 یافته ها
را  هرا  مسرتقل و وابسرته تحقيرقآمار تو يفي متغير    1جيول شماره  
ايريه آل ميرانگين  بيانگر آن اس  کرهاين جيول  نتايج   نشان مي دهي.

 ي.مي باش  58/ 52و  31/74ه ترتيب برابر و نسبي گرايي بگرايي 
  

 آمار توصیفی  :1 جدول

 شرح  ایده آل گرایی نسبی گرایی  هوش هیجانی 
 ميانگين  31/74 52/58 84/117

 ميانه  77 60 120

 انحراف معيار  5/10 02/12 85/12

 حياقل  11 23 78

 حياکثر  90 84 158

 

بر اساس آزمون ناپارامتريك من ويتنري   2ره  هم چنين نتايج جيول شما
در ميان ميانگين متغيرها  تحقيق را تفاو  معني دار   ،  ون  و ويلکاکس

نترايج   انشجويان دکتر  نشان مي دهي.دانشجويان کارشناسي ارشي و د
اين جيول نشان مري دهري کره تنهرا ميرانگين ايريه آل گرايري ميران 

سرط  معنري   او  اس . زيررادانشجويان کارشناسي ارشي و دکتر  متف
دانشجويان دکترر  از  به بيان ديگر، باشي.در ي مي  5دار  آن نيز زير 

کارشناسري ارشري سط  اييه آل گرايي بيشتر  نسب  بره دانشرجويان  
اما از آنجائيکه سط  معني دار  نسبي گرايي و هوش  برخوردار هستني.  
ف  که ميرانگين در ي مي باشي ، مي توان نتيجه گر  5هيجاني بيش از  

ه از دانشرجويان کارشناسري نسبي گرايي و هوش هيجاني ميان دو گرو
 .ارشي و دکتر  متفاو  نيس 
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 یسه میانگین آزمون ناپارامتریک مقا: 2جدول 
 هوش هیجانی   نسبی گرایی   ایده آل گرایی   شرح  
دانشجويان   

کارشناسي  
 ارشي  

دانشجويان   دانشجويان دکتر   
 کارشناسي ارشي  

دانشجويان   دانشجويان دکتر   
 کارشناسي ارشي  

 ان دکتر   دانشجوي

 32/185 73/195 2/184 13/196 36/222 56/182 ميانگين رتبه  

 5/18717 5/55587 5/18604 5/55700 22458 51847 مجموع رتبه ها  

 5/13566 5/13453 11377 آماره من ويتني  

 5/18717 5/18604 51847 آماره ويلکاکسون  

 -Z 091 /3- 926 /0- 808 /0اره مآ

 0/ 419 0/ 355 0/ 002 سط  معني دار   

 

 به شرح زير مي باشي:  فرضيه اين پژوهش دارا  دو  
 گرايري آل ايريه با  دار  معني  و  مثب   رابطه ا   هيجاني  هوش-1     

 اخالقي دارد.
 گرايري نسربي برا  دار  معني  و  منفي  رابطه ا     هيجاني  هوش-2     

 . ارداخالقي د
  پرژوهش اال  متغيرها، ابتيا تحليل عاملي سئوهابرا  آزمون فرضيه  

بارهرا  عراملي سروال  نشان مي دهي که اين تحليل    نتايجانجام شي.  
زان هسرتني. هرم چنرين ميرنيرز معنري دار    و    4/0ي مانيه بزرگتر از  باق

مي باشي.  4/0برا  هر متغير بيش تر از ميانگين واريانس استخراج شيه  
بوده و سازه   4/0  گاهي کمتر ازالزم به ذکر اس  که بار عاملي بعي خودآ

درتحليرل  در تبيين متغير هوش هيجاني به شمار مري آمري کرهضعيفي  
 ايي حذف گرديي.عاملي نه 

روش مريل   نتايج حا ل از آزمون فرضيه ها  پرژوهش برا اسرتفاده از
داده سراس بر اگزارش شيه اس .  3در جيول شماره  معادال  ساختار 

بر ايريه آل مثب   رابطهول، متغير هوش هيجاني،  ها  منيرج دراين جي
ار تي آن ر آمار  نيز معني دار اس . زيرا آم گرايي دارد که اين تأثيراز نظ

 رابطره   اما متغير هروش هيجراني  باشي.مي    96/1  بيشتر از  و  05/2برابر  
بروده و   -38/1زيرا آمار تي آن برابرر   معني دار  بر نسبي گرايي نيارد.

مي باشي. بنابراين مي توان نتيجه گرفر   96/1مطلق آن ، کمتر  از قير  
 . رد مي شودکه فرضيه اول مورد تاييي قرار مي گيرد اما فرضيه دوم 

 

 ج آزمون فرضیه های پژوهشیانت  .3جدول 
ضرررری   فرضیه

 مسیر

آمرراره 
T 

نتیجررررره 

 آزمون
مثبر  و   رابطره ا هوش هيجراني  
 اخالقي  اييه آل گرايي امعني دار  ب

 دارد

رد  05/2 13/0 توان  نمي 
 کرد

منفري و رابطره ا   هوش هيجراني  
اخالقي نسبي گرايي    ا  معني دار  ب

 دارد

 رد مي شود -38/1 -10/0

مقيار کا  دو در ارزيابي شاخص برازش الگو  مفهومي برا  متغيرها  
 3و کوچکتر از  271/2و  756/0ترتيب    بهنسبي گرايي و اييه آل گرايي  

  .و قابل قبول اس 

 

 بحث
اخالقي  جه  گير مولفه ها  اين مقاله رابطه ميان هوش هيجاني و  

دوره ن دانشجويان حسرابيار  ميارا يعني نسبي گرايي و اييه آل گرايي 
 مورد مطالعه و بررسي قرارتحصيال  تکميلي در دانشگاه آزاد اسالمي ،  

نشان مي دهي که هوش هيجاني با اييه آل اين پژوهش  نتايج  .  مي دهي
. اما اين متغير ن رابطه ا  معني دار و مثب  دارددانشجويااخالقي  گرايي 

و با معني دار ارد، اما اين رابطه منفي دبا نسبي گرايي اخالقي رابطه ا   
با افرزايش هروش شواهي اين پژوهش نشان مي دهي که  اهمي  نيس .

آييه آل گرايي نيز افزايش مي يابي. اين موضوع به ايرن معنري   هيجاني،
 جهر  گيرر ،  يار  با هوش هيجاني براالتراس  که دانشجويان حساب

دارني. به بيان ديگر با تقوير  تر  نيز  بيشگرايي    آل  اييه  از نوع  اخالقي
هوش هيجاني و بهبود آن در ميان دانشرجويان رشرته حسرابيار  مري 

از اين تقوي  نمود. در ميان حسابياران مناسب را   قياخال  رفتارها  توان
رو، شواهي اين مقاله  بيانگر آن اس  که تصميم گير  اخالقري توسرط 

از جمله هوش هيجراني  14مثب  اسيحسابياران، با ويژگي ها  روان شن
اين موضوع با نتايج تحقيقا  رفتار  مطابق  دارد. ارتبا  مستقيم دارد.  
احساسري و ار  بيان گر آن  اس  که واکنش هرا   نتايج تحقيقا  رفت
توانايي آنها را در اتخاذ قضاو  ها و تصميم گير  هرا  ، هيجاني افراد  

نترايج ايرن مقالره  ن ( .  هم چني  25، تح  تاثير قرار مي دهي)  اخالقي
مغاير با نتيجه تحقيق برخي از پژوهشگران مري باشري. پژوهشرگر  در 

يجاني با نسبي گرايي اخالقي رابطه ا  پژوهش خود نشان داد هوش ه
 (.   21معني دار دارد و با اييه آل گرايي رابطه ا  معني دار نيارد)

آيين رفتار و   تيوين  در  را  15شواهي اين تحقيق ، اهمي  مطالعا  رفتار 
يج مقالره نترا نمايي.را  روشن و برجسته مي   اخالق حرفه ا  حسابيار 

مري تواننري باالتر   هيجاني  هوشبياران با  حاضر تاييي مي نمايي که حسا
هروش هيجراني  ها  اخالقي مناسب تر  را اتخاذ نمايني.  جه  گير 

او  و قضر زمينره  در  را  خرود  کار  بتوانني  تا  کني  مي  کمك  حسابياران  به
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. شواهي اين پرژوهش تاکيري دهني  انجام بهتر ا  شيوه به گير   تصميم
 بهبرود. اسر  افرراد القرياخ رفتارهرا   محرك  هيجاني  دارد که هوش

 در بتواننري دانشجويان اين آينيه  در  تا  شود  مي  موجب  اخالقي  رفتارها 
موضروع ديگرر    .کنني  رعاي   را  اخالقي  رفتارها   حسابيار      حرفه
اخالقري  جه  گير  ي شود آن اس  کهتايج اين مقاله حا ل م که از ن
ويژگري هرا  ، به عبرار  ديگررثر از ويژگي ها  روانشناختي اس . متأ

 شناختي ، نظير هوش هيجاني و هم چنين مييري  مناسرب  مثب  روان
مي توانري  کنانها  کارها  آموزشي و توسعه مهار برنامهاز طريق    آن

س بر اسا  گردد.در حرفه حسابيار   خالقي  ا  جه  گير  مناسبموجب  
 دس  انريرکاران حرفره حسرابيار يافته ها  حا ل از اين تحقيق به  

بره   ياران و حسابرسرانحسراب  بکارگير   و  در جذب  مي شود تا  پيشنهاد
هرم اقريام نماينري.   مناسرب  هيجاني  هوش  باويژه موسسا  حسابرسي  

مري پيشرنهاد  ر حسرابيا آمروزش   حوزه در  گذاران  سياس چنين به  
هروش هيجراني  ارتقاء و آموزش منظور به درس   ريز   شود تا با برنامه

را تشرويق  حسرابيار  رشرته دانشرجويان اخالقي رفتارها   بهبود  برا 
 .نمايني

 

 گیرینتیجه
ايريه يجه اين تحقيق ارتبرا  مثبر  و معنادار  بين هوش هيجاني و نت

بر اساس اين نترايج مري  چنين آل گرايي اخالقي را تاييي مي نمايي. هم
هوش هيجاني مي تواني باعث کاهش نسبي گرايري اخالقري توان گف   

يافته بيين لحراظ اسرر  کرره افررراد دارا  تعرامال  عل  اين    شود.  
مناسب با ديگران و خود مرييريتي و خودآگرراهي عمريتاً برا توجره بره 

راد  هستني که اف  گرا آل افراد اييه چارچوب اخالقي عمل مري کننري.
گيريها  رفتار  خود از يك طرف به کمرال مطلروب نتيجره   در تصميم

رسراني بره ديگرران توجره   عيم آسريبيك تصميم و از طرف ديگر به  
هرر چره تعامرل و روابرط آن هرا برا   ،. از ايرن رودهني  زياد  نشان مي

بيشرتر رعاير  و نزديرك باشري، اخرالق را  همکاران و مشتريان بيشرتر
 ود و بيشتر در راستا  منافع عموم عمل مي کنني. خواهني نم

 ب  روانشناسيبا تقوي  و يژگي ها  مثبر پايه يافته ها  اين تحقيق ،  
 در حرفره حسرابيار   مي تروان رعاير  اخرالق را  نظير هوش هيجاني

و  توسعه داد. اين مهم مي تواني در پيش گيرر  از رسروايي هرا  مرالي
و  نقشي مهم  ايفا کنريرفه حسابيار  و بي طرفي در ح  رعاي  استقالل

 به نوبه خود باعث بهبود اخالق حرفه ا  در حرفه حسابيار  و در نتيجه
نتايج ايرن   ،نظر نويسنيگان مقالهبه  ارتقا  سالم  اخالقي خواهي شي.  

مروثر برر   رفترار پژوهش اطالعا  سودمني  را در خصرو  عوامرل  
مخاطبان آن قرار مي دهري. در اختيار    يار در حرفه حساب  رعاي  اخالق

اين نتايج مي تواني در برنامه ريز  برا  تريوين ا رول اخالقري حرفره 
ايرن مناسب در  اخالق حرفه ا ياس  گذار  در استقرار و س  يار حساب
مورد استفاده قانون گذاران قررار گيررد. هرم چنرين شرواهي ايرن   ،حرفه

ا  رفتار  ه ويژگي به مباحث مربو  پژوهش، موجب گسترش و توسعه 

 يار در حرفره حسراب  اخالقي  در قضاو  و تصميم گير و روانشناختي  
 .مي گردد

 

                 خالقیا  یالحظههام
، ا ول اخالقي از قبيل محرمانه برودن احل انجام پژوهشدر تمامي مر  

 .ها مورد توجه قرار گرفته اس ياطالعا  و رضاي  آگاهانه آزمودن
 

 سپاسگزاری

 ايرن پرسشرنامه تکميل در که بزرگواراني تماماز  مقاله اين نويسنيگان

  .دارني را سپاسگزار  و امتنان کمال يار  کرده اني، را آنان پژوهش
 

 هنام واژه
 Emotional intelligence .1 هوش هيجاني  

 Ethical behaviors .2 رفتارها  اخالقي  
 Justic.3 ل   عيا

 Self-interest.4 منافع شخصي  
 Self awareness.5 آگاهي   خود

 Self management.6 خود مييريتي  
 Social awareness.7 آگاهي اجتماعي  
 Relationship management.8 مييري  رابطه  

 Ethical orientation.9 جه  گير  اخالقي  
  Relativism.10 نسبي گرايي 
 Idealism.11 اييه آل گرايي 

 Intellectual skils.12 مهار  ها  فکر   
  Ethical judgment.13 قضاو  اخالقي  

 Positive psychology.14 روانشناسي مثب   
 Behavioral studies.15 مطالعا  رفتار    
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