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دانشجویان حسابداری   ای پذیری حرفهجامعه باگیری اخالقی جهترابطه 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی 
 

 کتر سمانه رفاهی بخش د

 ، رشت، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد رشت، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، 
 ( 1399/ 20/06پذیرش:، تاریخ 17/04/1399تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

هایی اشاار  اارا هاه نناا  ها و نگرشای از ارزشبه مجموعه  1قاخال
اخالق به آ  استه از ای ایگر باشد. از زاویهاهند  موضع یک جامعه می

شوا هه با هنجارهای حاهم بر جامعاه همواوانی اارا صفاتی اطالق می
بین هارهای خوب و بد  هنجارهای یک جامعه  (. ار حقیقت با پذیرش1)

ای و آموزشای هاای حرهاهموضوع اخالق ار حوز   شوا.می  تفاوت قائل
(. ایان شااخهع عناصار و 2اسات)توجهات زیاای را به خوا جلا  هارا 

بایاد ماورا   2های اخالقیگیریهند هه ار تصمیمشرایطی را بررسی می
  .توجه قرار گیرا

ار همچناین هاا و انتوااب  عهااگیرینقش اخالق ار عملکراهاع تصمیم
نتایج پژوهنی ننا  ااا  .هم و تعیین هنند  استو ارتباطات م برخوراها  

 (. 3تاثیر اارا) 3های مالیایدگا  اخالقی مدیرا  بر هیفیت گزارش
 
 

 
هیفیات ساوا صورت گرهتاه ار زمیناه اخاالق نناا  ااا    ایگر بررسی

ار  (.4)تحت تأثیر مستقیم ایادگا  اخالقای مادیرا  آنهاسات  هاشرهت
ار ماورا تقلا   5و هناداراهی 4جاو اخالقای هه باه بررسای  پژوهنی
تااثیر شد  بواع نتایج ننا  ااا جواخالقی موسساات حسابرسای پرااخته

-اعمال حرهه  .(5اارا)بر هنداراهی ار مورا تقل    ااری  مثبت و معنی
و باه  تواند اعتماا عموم را به حسابدارا  از بین بارا ای غیراخالقی می

هاای بازر ع رساواییباه انباال    ا.حیثیت هل حرهاه لطماه وارا سااز
حسابدارا  تحت انتقااهاای شادیدی همچاو  ااعاهاایی ار خصاو  

منجر شاد تاا این امر اند.  ای و غیراخالقی قرار گرهتهحرههرهتارهای غیر
هاای حرهاه حساابداری نیاز به آگاهی و حساسیت اخالقی ار تمام جنبه

  .مورا تاهید قرار گیرا
 

 چکیده

ای به اانناجویا  حساابداری ممکان های حرههانتقال ارزشار حسابداری بسیار با اهمیت است. عدم ای  حرههپذیری  موضوع جامعهزمینه:  
 تطبیا  اهناد.انتواابی خاوا ها و هنجارهای حرهاه اهراا باید خوا را  با تمام ارزش است هم به حرهه و هم به ااننجویا  آ  آسی  برساند.

 مطالعههدف این مقاله  ای برای بهبوا حرهه را هراهم هند.تواند زمینهمیعوامل موثر بر آ  و  ای  پذیری حرهههای موتلف جامعهمطالعه جنبه
  باشد.حسابداری می ااننجویا  مقاطع تحصیالت تکمیلی ایپذیری حرههجامعه با اخالقی گیریجهترابطه بین 

طع هارشناسی ارشد و اهتاری حساابداری هال اااننجویا  مق شاملجامعه آماری است.   همبستگی  -یفیپژوهش حاضر از نوع توص  :روش
هاای اساتاندارا ها از پرسنانامهگراآوری ااا برای  استفاا  گراید.  اراسترسگیری  برای انتواب نمونه آماری از روش نمونه  هه  استهنور  

معااالت ساختاری مورا تجزیاه و تحلیال سازی مدلبا استفاا  از   آوری شدسننامه جمعپر 284های استوراج شد  از ااا   .استاستفاا  شد 
 قرار گرهت.

باه گرایی اخالقی آلاید  به عبارتی ایگرنماید. را تایید میای پذیری حرههجامعهگیری اخالقی با جهت معنااار رابطهنتایج پژوهش    :هایافته
 منفی ایپذیری حرههجامعه اگرایی اخالقی بنسبی رابطهاارا این ار حالی است هه   ارتباط  ایری حرههپذیجامعه  ابااری  مثبت و معنیصورت  
 باشد.اار میو معنی

هرآیناد  باهنند و جهت گیری اخالقی با توجه با اینکه ااننجویا  از طری  سیستم آموزش عالی با این حرهه آشنایی پیدا می  :گیرینتیجه 
بهبوا و ارتقای آگاهی ااننجویا  نسبت به  مداخالت آموزشی موثرترع ار سطح ااننگا  برایااراع لذا  ارتباط معناااری  ها  پذیر شد  آ جامعه

 .امری ضروری است ایحرهه پذیریو توجه به جامعه  مباحث اخالقی
 
 گرایینسبی گیری اخالقیعع جهتایپذیری حرههگراییع جامعهآلاید : واژگانلیدک
 

 Samaneh20ag@yahoo.comۀ مسئول: ننانی الکترونیکی:  نویسند

mailto:Samaneh20ag@yahoo.com
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ای حساابدارا  و تصاویر حرهاهبارای بهباوا های قابال تاوجهی  تالش
هاای موتلافع بازگرااند  اعتماا عمومی به این حرههع توسا  ساازما 

شوا به منظور استیابی باه (. با این وجوا پیننهاا می6انجام شد  است)
این هدف اهراای جذب حرهه حسابداری شوند هه عالو  بار صاالحیت 

-پاذیر شاد حرهاه جامعاه  های اینعلمی نسبت به وظایف و مسئولیت
  (.7باشند)

اصاولع به معنای همساازی و همناوایی هارا باا   6ایحرههپذیری  جامعه
ای است هاه ار آ  اشاتلال اارا.  حرهههای  هاع هنجارها و نگرشارزش

هاایی بارای ممکن است یک هرا قبل از وروا به حرهه اصاول و ارزش
را باا  هااتا آ   هنندمی  ای تالشهای حرههانجمن  خوا ااشته باشد. اما  

پاذیری ار حقیقت جامعهآشنا و سازگار نمایند. ای اصول حرهه ها وارزش
ای هرایند آموزشی است هه ار آ  هرا هرهنگ یک گارو   شاامل حرهه
ها و رهتارهای الزم برای تعامل و انجام هعالیات هاع باورهاع نگرشارزش

پاذیری از جامعاه  تلفایهند. تعااریف موای را هس  میار محی  حرهه
د هاه هارا نهنای تعریف میاین هرایند را مرحله.  استای ارائه شد حرهه

های مربوط به آ  را ها و ارزشبرای انطباق با حرهه انتوابی خوا ویژگی
بینی شد ع توصیف هرایندی پذیری پیشاصطالح جامعه.  (8)  گیرایاا می

باورهای یک گرو  مرجع است هه ار آ  هرا شروع به پذیرش نگرش و 
اجتمااعی به عباارتی    .(9هند)قبل از به است آورا  عضویت ار آ  می

هایی ار آیند  سازی یک هرا برای وروا به نقششد  اقدامی برای آماا 
هاایی ای مکانیسامهاا و هنجارهاای حرهاه. ارزش(10)  اشوتعریف می

و  ر رهتاار اهارااو هارهرماع با هستند هه صرف نظر از نوع حرههع سازما 
ع ایرهتاار حرهاه ناماهطب  آئاین(. 11گذارند)حفظ استانداراها تاثیر می

های منطب  با حرهه را به منظور انجاام روا حسابدارا ع نگرشانتظار می
 هاای ماالی پارورش اهناد.های خوا ار برابر هاربرا  صورتمسئولیت

ه حساابداری ر  ااننجویا  باه حرهاای قبل از وروا پذیری حرههجامعه
ای به اصول اخالقی و اساتانداراهای پذیرحرههیک جامعه(.  12اهد )می

 (13)ها ای بسیار پایبند است. مطالعات صورت گرهته ار سایر رشتهحرهه
هاای آماوزش نگرش و باورهاای اانناجویا  ار طاول ساالننا  ااا 

ر نقاش مهمای ا موزشایسیساتم آهنناد  از ایان رو مایای تلییر حرهه
برخای از هنناد. نتاایج بررسای ای اهراا باازی ماید  حرههاجتماعی ش
ای ار رشاته حساابداری پاذیری حرهاهننا  ااا هرآیند جامعاهمحققین  

به بیانی ایگر نتایج مطالعاات آنهاا ار  (.12) ها استبینتر از سایر رشته
ااننجویا  مقطع هارشناسی ارشاد یک باز  زمانی حاهی از این بوا هه  

هاای اننجویا  ساایر رشاتهقایسه با مقطع هارشناسی و همچنین اار م 
اهند و های مالی را ار اولیت خوا قرار میحوز  تجارتع هاربرا  صورت

 هنند.توس  مدیرا  مقابله می 7با اقداماتی همچو  استکاری سوا
ت اسات. زیارا عادم پذیری ار حسابداری بسیار باا اهمیاموضوع جامعه
ای به ااننجویا  حسابداری ممکن است هم باه رهههای حانتقال ارزش

ار حقیقت اهراای هاه   (.12حرهه و هم به ااننجویا  آ  آسی  برساند)
ی خوا انطباق پیدا هنند و یا ها و هرآیندهای ارونی حرههنتوانند با ارزش

صاحیح صاورت نگرهتاه ها به صورت  پذیری ار آ به تعبیر ایگر جامعه
اهند و اعتقاای به نسبت به آ  حرهه ننا  نمیباشدع احساس وهاااری  

ی ایع منعکس هنناد پذیری حرههجامعه  های آ  ندارند.اهداف و ارزش
های اجتماعی هنجارها و رهتارهای مربوط به حرهه اسات و باه یااگیری

نتاایج   شاوا.یم های سازمانی تلقی  گیریی مهمی ار تصمیمعنوا  پایه
پاذیری ا ارجاه جامعاهل زیاا ااننجویا  باننا  ااا به احتما  یپژوهن
 .(14) گیرنادای باالع اقدامات منکوک را غیر اخالقی ار نظار مایحرهه

های اجتمااعی ارزش از متأثر ایگری حرهه هر حرهه حسابداری همانند
پاذیری هاای موتلاف جامعاهمطالعه جنبه. (15) است جامعه اخالقی و

ای بارای بهباوا حرهاه را زمیناه  توانادمیعوامل موثر بر آ   و  ای  حرهه
 (.8)هراهم هند

توا  باه عناوا  یاک همبساتگی باین سازگاری یک هرا با حرهه را می
رابطاه اخاالق باا  های هرای تعریاف هارا.ای و ارزشهای حرههارزش
ترجیحاات  هااعارزشبسیار نزایک است. به عباارتی ایگار   نیز  هاارزش

 ا.شاومای  هارای محساوب  ای هستند هه پایه و اساس اخالقشوصی
باه  (16وابساته اسات.)8پذیری به سطوح استدالل اخالقایهرآیند جامعه

چگونگی رهتار اهراا و ارائه االیال بارای توجیاه اقادامات راع اساتدالل 
گیاری اخالقای استدالل اخالقی و روند تصمیم  هنند.اخالقی تعریف می

  .(17)ااننجویا  حسابداری تحت تاثیر شدت اخالقی آنهاست
ای را ارائاه رواننناسی استدالل اخالقیع از منظر توسعه شناختیع  نظریه

ع پژوهناگریاهاد. گیری انسا  را توضیح میاهد هه هرآیند تصمیممی
-بررسای اساتدالل اخالقای و جامعاهبر اساس مدل توسعه شناختی به 

هاای اخالقای به عقید  او با توجه به اینکاه ارزش  .(16)پذیری پرااخت
قض بر یک واحد تجاری با سطح باالی استدالل اخالقای ار تنااحاهم  

پاذیریع ساطح پاایین اساتدالل است  از این رو بر خالف هدف جامعاه
 هلبار  اهاد.یهای مدیریت ساوق مات ایدگا اخالقیع اهراا را به سم

ای اهند. او مجموعاهار هنار هم قرار میرا  استدالل شناختی و اخالقی  
هند و معتقد است همه اهاراا از ختی را تنریح میاز سطوح و مراحل شنا

هنند و ار سه ساطح طری  این سطوح تکاملی به سمت جلو حرهت می
بااالترع و گا  باه ساطح نهاایی و   10ع اخالق متعارف 9اخالق پیش عرهی
های ارک سه سطح ایان یکی از را   گیرند.قرار می  11اخالق پس عرهی

تلف استدالل دار را  ار سطوح موهای اخالقی یک حساباست هه انگیز 
اخالقاای ار نظاار بگیااریم. یااک حسااابدار بااا اخااالق پاایش عرهاایع از 

هند ای و یا قوانین اخالقی تنها ار صورتی پیروی میاستانداراهای حرهه
رهتار اخالقی ضرر و هزینه همتری نسبت به رهتار غیر اخالقی ااشته هه 

انتظاراتی هه نسبت به منااهع   باشد. ار اخالق متعارفع هرا از تواهقات و
-هرای اولویت ااراع آگا  است و قوانین را برای حفظ رهتار خوب هلینه

هاای هند. یک حسابدار باا اخاالق متعاارف باه سیاساتمیای رعایت  
ای متعهد است. ار نهایت اخاالق پاس یا استانداراهای حرهه  شرهت و

هند و زمانی ال میها اصول اخالقی خوا را انبعرهی هه هرا ار  قضاوت
هنندع بر طب  اصول خاوا و ین یا مقررات این اصول را نقض میهه قوان

هنند.  مادل شاناختی ار تاالش اسات تاا نه بر اساس قواعدع عمل می
طبا  ایان تئاوری  توساعه اهراا را توضایح اهاد. چگونگی هکر هرا   

-مای ای ایگر تلییارای به مرحلهاخالقی اهراا ار طول زندگی از مرحله
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تاوا  ناایاد  هند. ار این میا  نقش مهام و تاثیرگاذار آماوزش را نمای
  گرهت.

گیارا. استدالل اخالقی تنها بونی از قضااوتهای اخالقای را اربار مای
گیاری گیاری رهتاار اخالقایع اساتفاا  جهاتانداز مسیری ایگر برای  

بنادی است هه به عقید  برخی نسبت به مدل هلبر  تقسایم  12اخالقی
گیری اخالقای باه اساتدالل . ار حقیقت جهت(18)اهدی ارائه میبهتر

های هنجااری ار ماورا ایدگا اخالقی ترجیح ااا  شد  هرا اشار  اارا.  
مرتب  است. ایان ایادگا  اخالقای بار پایاه های هرای اخالق با تفاوت

استدالل های اخالقی تارجیح ااا  ما است. گیری اخالقی شوصیجهت
تاوا  گیری اخالقی هورساایت مایاستفاا  از مدل جهتشد  اهراا را با  

ای گیری اخالقای را باه عناوا  زنجیار جهتمورا بررسی قرارااا. وی  
آل و سمت ایگر آ  ایاد   13گراییتوصیف هرا هه یک سمت آ  نسبیت

هاای بار انتواابتواناد و این ایدگا  هاای اخالقای مای  است  14گرایی
 بگذارا.اخالقی آیند  تأثیر 

 باه ملازم را خاوا یک نفار هه گیرابرمی ار را ایگرایی حوز آل اید

 ار توا می همینه است و معتقد هندمی ارست و صحیح عمل انجام

 عباارتیع به نموا. اجتناب ایگرا  به رساند آسی   از خوا تصمیمات

 مثبتای عواق  باید هاآ  اعمال هه معتقدند باال گراییآلاید  با اهراا

به  پایین گراییآل اید  با اهراا .(19باشد) ااشته همرا  به را برای ایگ
 ایگارا  ااشاته بارای مثبتی عواق  بایستی اعمالنا  همینه اینکه

 .نیستند معتقد باشدع
 هاهرهنگ را اخالقی اصول هه این معناست به اخالقی اصول نسبیت

-مای تعیاین( امثالهم و هالس قبیلهع هنورع مانند) هاهرهنگ خرا  و
 یاک هاه برگرهتاه ار را ایحوز  گرایینسبی هلی به طور (.20هنند)

از  خوا شوصی هایایدگا  تحلیل به اعتماا و اتکاء حساب شوص به
 باه ورزا.می اجتناب پسند جامعه اخالقی اصول رعایت از هاعموقعیت

 را خوا گرایانهع تصمیماتنسبی اخالقی گیریجهت با شوصی عبارتیع
سانجد. می قبول مورا مبنای قوانین بر سپس و شرای  اساس بر ابتدا

اهاراا  هاه نناا  ااا پژوهنی اشار  هرانتایج توا  به  به طور نمونه می
هاای مادیریتی ساوا را غیار گرایا ع هعالیاتگرا بر عکس نسبیآلاید 

محققین ننا  اااند جهت گیاری اخالقای   (.21)  هننداخالقی تلقی می
 تحقیقی ایگر  نتایج.  (22اارا)  15های اخالقیقضاوتااری با  رابطه معنی
روناد گیری اخالقی حسابرسا  بر  تأثیرات مستقیم مثبت جهتحاهی از  

. طب  این بررسی ار اهراای با سطح (23)  گیری اخالقی آنهاستتصمیم
های نامناس  و غیر اخالقی هستیم. گیریگرایی باال شاهد تصمیمنسبی

-هه بین جهت  ننا  اااااننجوی هارشناسیع    375ای از  مطالعه نمونه
ی معنااااری وجاوا گیاری رابطاهگیری اخالقی هارا و هرآیناد تصامیم

گرایای اخالقای آل. به عبارتی ایگر ار اهراای با گارایش ایاد (24)اارا
باا توجاه باه   یابد.احتمال ارتکاب به رهتارهای مدیریت سوا هاهش می

یاک   گیاری اخالقایو  جهتهای هرای همچتفاوت  ذهر شد مطال   
 شاوا.های اخالقی یک شوص محسوب میگیریعامل مهم ار تصمیم

-گیری اخالقی و جامعاهبه بررسی بین جهت  ار بونی از پژوهنی هه
گرایی آلای پرااخته شد  بواع نتایج حاهی از آ  بوا هه اید پذیری حرهه

هنجارهاای   ای و هم برپذیری حرههاخالقی به طور مثبت هم بر جامعه
نتایج پژوهنای ایگار نیاز نناا  ااا   (.25)هه اثرگذار استمرتب  با حر

 (. 26ای نیز تأثیر منفی اارا)پذیری حرههگرایی اخالقی بر جامعهنسبی
اهثار تحقیقاات صاورت اهد بررسی اابیات موضوعی پژوهش ننا  می

ای هاه حرهاه حساابداری رشاد یاهتاه گرهتهع ار هنورهای توسعه یاهته
-ای ار آ  هنورها جا اهتاا  است انجام شد  پذیری حرههست و جامعها

 تحاولی 1357 بهمان ار محی  پژوهش حاضر ار ایارا  اسات.است. 

 نظاام تلییر بر پیوست. عالو  وقوع به ایرا  سیاسی ساختار ار عظیم

هرهنگیع اجتماعیع آموزشای و  هایار بنیا  اساسی حاهمیتیع تلییرات
نظور هاهش وابستگی باه هناورهای خاارجی یع به م اقتصاا  همچنین

جامعه حسابدارا  رسمی نهااای باوا هاه توسا  اولات صورت گرهت.  
سال بعاد از انقاالب اساالمی ار ساال   چندینو    انقالبی انحالل یاهت

آغااز باا نظاارت اولات هعالیت خوا را و    شناخته شدرسمیت  به     1380
هاا از یسه با سایر حرهاهمقا ع ارحسابداریرون  حرهه  ار حقیقت    .  نموا

جمله پزشکی و وهالتع بسیار همتر است. اما ار همین مدت ناه چنادا  
 .طوالنیع بازار حسابرسی و خدمات مالی تبادیل باه باازار رقاابتی شاد

شواهد بیانگر آ  است هه با رون  گرهتن این بازارع تمایل حسابرسا  به 
(. 27ای )تا امور حرهه واع بینتر استس رعایت امور هس  و هار و هس 

ای ار ایارا  ار مراحال پذیری حرههبنابراین آنچه منوص استع جامعه
 اولیه خوا قرار اارا. 

گیری اخالقی ااننجویا  مقاطع تحصیلی جهت  مطالعههدف این مقاله  
. باشادای میحرهه  پذیریجامعه  رابطه آ  باو  ارشد و اهتری حسابداری  

های اساالمی ار ک هنور اسالمی است  ارزشبا توجه به اینکه ایرا  ی
عملکارا از ساویی ایگار ای گر  خورا اسات. آ  با رعایت اخالق حرهه

هاسات هاه ای آ حیت حرهاهمناس  حسابدارا  وابسته به میزا  صاال
(. ضامن تاهیاد بار 28حفظ آ  مستلزم توسعه و یااگیری مستمر اسات)

بایاد بار ای ر حرهاهآماوزش مساتم ارائه اهندگا  لزوم آموزش اخالقع
نتایج  .  (29)استدالل اخالقی تاهید هنند نه صرها به خاطر سپرا  قوانین

اانناگا  اساترالیا و   39بررسی وضاعیت هعلای آماوزش حساابداری ار  
نیوزلند ننا  ااا با وجوا اینکه برای چنادین اهاه اصاالحات آموزشای 

همی ار مورا   های بسیاراستع با این حال نمونهمورا حمایت قرار گرهته
-گیری هلی برنامه ارسی ارائاه شاد تلییرات اساسی ار محتوا یا جهت

حسابرسا  حال و  بهبوا آگاهی و رهتار اخالقیع حسابدارا  و   (.30است)
هند و باه احتماال زیااا باعاث بهباوا تر میآیند  را از نظر اخالقی آگا 

تواناد مقاله مایرو این   از این.(29شوا)های اخالقی نیز میگیریتصمیم
پاذیری موج  بس  تحقیقات گذشته ار رابطه با ارتباط اخالق و جامعاه

و نهااهاای   آموزشایگاذارا   اطالعات سوامندی برای سیاساتشوا و  
 گذار ار حوز  حسابداری هراهم هند.قانو 

 

 روش 
 از نیهمچنا .اسات یهااربرا تحقیقاتنظر هدف از نوع  پژوهش ازاین  

 و از نااوع یفیتوصاا تحقیقاااتعااات جاازء طالا یآورنظاار روش جمااع
اانناجویا  مقطاع جامعه آماری ار ایان پاژوهشع   .باشدیم   همبستگی
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برای انتوااب   باشند.می  ایرا هارشناسی ارشد و اهتری حسابداری هل  
باه استفاا  گرایدع    )ار استرس(گیری اتفاقینمونه آماری از روش نمونه

هاه ار زماا   گرایادعه استفاا  ار نمونه مورا مطالی  هه از اهراانحوی  
مورا  هایااا آوری به منظور جمع از آنجاییکه بواند.مطالعه ار استرس  

و   گرایادناماه اساتفاا   ع از پرسشپژوهشگیری متلیرهای  نظر و انداز 
  اساتیابی معااالت ساختاری اساتفاا  شاد ها از مدلااا   لیتحل  یبرا
منااهد  باه ازای  15تاا  5ن د بیتواناساس تعیین حجم نمونه می  نیبرا

توجاه باه اینکاه تعاداا باا  (.  31ا)شاوگیری شد  تعیین  هر متلیر انداز 
باوا ع حاداقل  31های پرسننامه مورا استفاا  ار پژوهش حاضار سوال
بعضی ایگر از محققا  برای انجام با این حال   پرسننامه نیاز است. 155

بدین منظاور تعاداا   هنند.را پیننهاا می 200حداقل معااالت ساختاری 
عدا پرسننامه بین ااننجویا  مقطع هارشناسای ارشاد و اهتاری   500

ماورا  284پرسننامه برگنتی  344حسابداری جامعه توزیع گراید هه از 
. بار ایان ها مورا تحلیل قرار گرهتهای آ آ  قابل استفاا  بوا  و ااا 

ساالمی واحاد علاوم هاا)آزاا ااهندگا  هر یک از اانناگا اساس پاسخ
ع آزاا اسالمی واحد هرجع آزاا اسالمی واحد رشاتع غیار  تهرا  تحقیقات

انتفاعی هوشیار رشتع غیر انتفاعی راهبرا شامال رشاتع اانناگا  آزاا 
( باه ااننگا  آزاا اسالمی واحد ارابیالو  اسالمی واحد بین المللی انزلی

اری م نموناه آماارصد از حج 24ع 7/1ع 6ع 2/4ع  8/33ع  3/13ع  17ترتی   
منوصات جمعیت شناسی اعضاای نموناه   اند.ا  ااا را به خوا اختص

 135( و %5/47هننادگا  مارا)نفار از مناارهت 149اهد هاه  ننا  می
( ااننااجوی %9/78نفاار) 224انااد. همچنااین ( ز  بااوا %5/52نفاار)

 ( ااننجوی اهتری حسابداری بواند.%1/21نفر) 60هارشناسی ارشد و 
ابزار مورا استفاا  ار این پژوهشع پرسننامه بال گفته شد  همانطور هه ق

از ای است هه متلیر وابسته ار این پژوهش جامعه پذیری حرهه  باشد.می
 (.12)استگیری شد انداز  صاح  نظرا  ار  این حوز طری  پرسننامه  

مواهقات هاا میازا  آزماوانیسوال ار طیف لیکرت است.  11هه شامل  
لیکارت از یاک )خیلای ه بار اسااس سااختار و طیاف خوا را با هر گوی

نمایناد. بارای اجتنااب از موالفم( تا هفت )خیلی مواهقم( منوص مای
ساوال از مجماوع ساواالتع اارای   6هاع تعاداا  جامعه پسند بوا  پاسخ

گرایای گرایی و نسابیآلمتلیرهای مستقل اید  باشند.امتیاز معکوس می
گیاری اخالقای ناماه اساتاندار جهاتپرسشباشد. از طری   اخالقی می

ساوال ار طیاف   20(. این پرسنانامه شاامل  32گیری شد  است)انداز 
-گیری اید سوال اول پرسننامه مذهور برای انداز   10است هه    لیکرت

 باشاد.گرایی مایگیری ارجه نسبیسوال اوم برای انداز   10گرایی و  آل

اارای امتیاز یک تا نه  "اهقمهامال مو"تا  "هامال موالفم"نیز از سواالت 
پاسخ اهندگا  میزا  مواهقت یا موالفت خوا را با هر جملاه و   ندباشمی

 نمایند.ای منوص میگزینه 9 با مقیاس لیکرت
 ابزار پاژوهشبا استفاا  از آزمو  تحلیل عاملی تاییدیع روایی و پایایی  

وش تحلیال گیری روایای همگاراع ر. برای انداز گرهتمورا آزمو  قرار  
از معیارهاای باار عااملی و میاانگین واریاانس عاملی تاییدی با استفاا   

ار تحلیال عااملی ار نظار گرهتاه شاد  اسات.    (AVE)استوراج شد 
. همچناین (33باشاد)  4/0تاییدی باید بارهای عاملی هر متلیر بینتر از  

-T اشندع یعنی ضری  معناااری یا آماار  اار ببارهای عاملی باید معنی

Value  از باشاد -96/1و هاوچکتر از    96/1از  متلیار نیاز بزرگتار    هر .
 5/0بیناتر از نیاز بایاد   (AVE)طرهی میانگین واریانس استوراج شد   

ار این راستا برخای از پاژوهش گارا  مقادار میاانگین واریاانس   باشد.
برای پایایی   (.34اااند )را نیز قابل قبول می  4/0استوراج شد  باالتر از  

((ع هه CR)پایایی ترهیبی) روشی ایگری تحت عنوا  پایایی ساز از نیز 
این معیار به آلفای هرونبا  شاباهت زیااای ااراع اساتفاا  شاد  اسات. 

مبنای مربع مجموع بارهای عاملی یاک سااز   پایایی ساز  یا ترهیبی بر
گراا. مقدار پایایی ترهیبی براساس یک قاعد  سرانگنتی بایاد بیا  می
 .باشد تا بتوا  ااعا نموا هه ساازگاری ارونای وجاوا اارا  7/0از  بزرگتر  

ار حالات متلیرهاای پاژوهش  و پایاایی  الصه نتاایج تحلیال عااملیخ
تر و انجام های ضعیفااریع بعد حذف سواالت با سنجهرا و معنیاستاندا

نناا  ااا   (2و) (1ول شامار  )اار جادماند ع  مجداا آزمو  با ابعاا باقی
  است.شد 
 از هام هانمونه از آمد  بدست هایااا  تحلیل برای عپژوهش این ار

 اساتفاا  اساتنباطی آماار هایوشاز ر  و هم توصیفی آمار هایروش

 توصایفی آماار از اهنادگا پاساخ منوصات بررسی برای است. شد 
پژوهش  هاییههرض  آزمو  و هاااا  تحلیل برای است. گراید   استفاا

به هار گرهتاه  نرم اهزار لیزرلبا استفاا  از ساختاری  تمعااال مدل نیزع
 .شد  است

 نتایج تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش :  1 جدول
AVE  خطای استاندارد  T  متغیر گویه بار عاملی  آماره 

475366 /0  

 

75/0  04/12 65/0 IEO1  اید  آل گرایی 
 57/0  18/12 65/0 

 

IEO2 

45/0  98/13 74/0 IEO3 

45/0  25/14 74/0 
 

IEO4 

27/0  94/17 86/0 IEO5 

46/0  60/14 74/0 IEO6 

75/0  85/8 5/0 IEO8 

47/0  90/13 73/0 IEO9 

73/0  06/9 52/0 IEO10 
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4089/0  

 

63/0  27/10 6/0 REO12  نسبی گرایی 

57/0  86/11 66/0 REO13 

53/0  66/12 69/0 REO14 

37/0  06/14 79/0 REO15 

68/0  81/8 56/0 REO16 

64/0  51/10 6/0 REO17 

71/0  92/8 54/0 REO19 

424225 /0  

 

43/0  67/6 76/0 SOC5 پذیری حرهه ای جامعه 

67/0  44/7 58/0 SOC6 

75/0  84/6 5/0 SOC7 

47/0  45/8 73/0 SOC10 

 

 نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش  :2جدول

 نام متغیر اختصار د سواالتتعدا  (CR) پایایی ترکیبی

888408/0 9 IEO اید  آل گرایی اخالقی 

826788/0 7 REO  اخالقی اخالقینسبی گرایی 

740053/0 4 SOC جامعه پذیری حرهه ای 

 

 هایافته
های پژوهش ماورا آزماو  قارار گرهات. بارای آزماو  ار ااامه هرضیه

است. ار آزمو  هرضیه پژوهش از روش معااالت ساختاری استفاا  شد 
مربوط باه  T-Valueهاع ضری  مسیر بیانگر میزا  تاثیر و آمار  هرضیه

ای هاه ضاری  ااری آ  اسات  باه گوناهآ  ضری  مسیرع بیانگر معنی
مرباوط باه آ    T-Valueاار اسات هاه آماار   مسیر ار صورتی معنای
نتاایج روش   باشد.  -96/1و یا هوچکتر از    96/1ضری  مسیرع بزرگتر از  

ار نگاار  اری به منظور آزمو  مدل پژوهشع  مدل سازی معااالت ساخت
 .ااا  شد  است ننا  3جدول ار و خالصه آ   1

گرایی اخالقایع تااثیر آلاید  متلیر  3جدولهای مندرج ار  بر اساس ااا 
ایان تااثیر از نظار آمااری اارا.  ای  پذیری حرهاهجامعهبر    (15/0مثبت )
باشد هه ایان ( می57/2برابر با )  T-Value   چرا هه آمار  استاار  معنی

گرایای نسابیهمچناین متلیار باشاد. بیناتر مای 96/1میزا  از مقادار  
بار   (T-Value=    -00/7اار )  و معنای(  -53/0اخالقیع تااثیر منفای )

گرایایع به عبارتی با هر واحد تلییر ار نسابیای اارا.  پذیری حرههجامعه
واحد و خالف جهت با نسبی 53/0میزا   ای بهپذیری حرههمتلیر جامعه

 .هندگرایی تلییر می
های گراآوری شد  از یک نمونه آمااری را بارآورای از واقعیات اگر ااا 

های گراآوری شد  تاا چاه شوا هه ااا تلقی هنیمع این سوال مطرح می
حد حمایت هنند  مدلی است هه به لحاظ نظری تدوین شد  است. ایان 

اهاد و ها به مادل  را تناکیل مایع »برازش ااا هلیدی موضوسوال  
گر با توجه به تالشی هه ار تدوین مدل نظری خوا و گاراآوری پژوهش

ها به مدل ها به انجام رساند  است این انتظار را اارا هه برازش ااا ااا 
 (.35)ار پژوهش او براساس معیارهای علمی قابل قبول باشد

 

 فرضیه هاخالصه نتایج آزمون  :3جدول 
 شماره فرضیه ضریب مسیر Tآماره  نتیجه آزمون

 آل گرایی اخالقیاید  رابطه 15/0 57/2 نمی توا  را هرا
 جامعه پذیری حرهه ای با 

1 

 گرایی اخالقینسبی رابطه -53/0 -00/7 نمی توا  را هرا
 جامعه پذیری حرهه ای  با

2 
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 ها زمون فرضیهنتایج آ  :1نگاره

 
باشدع م هه ننا  اهند  میزا  برازش مدل میاو شاخص اساسی و مه 

انداز  مورا  این پژوهش  اشار    4گیری قرار گرهته است و ار جدول  ار 
 شد  است. 

توا  نتیجه گرهت هه مدل آزمو  شد  برازش  با توجه به جدول هوق می
 .های گراآوری شد  اارامناسبی با ااا 

 رزیابی برازش کل الگوی مفهومی پژوهش ا -4 جدول
مقادیر محاسبه   وضعیت برازش 

 شده شاخص ها 

شاخص های برازش الگوی   مقادیر توصیه شده 

 مفهومی 

76143/2 قابل قبول   3Chi Square/Df ≤  Chi Square/Df 

0/ 079 قابل قبول    08RMSEA ≤ 0.1 RMSEA 

 
 

 ثبح
پاذیری جامعه واخالقی گیری جهترابطه بین    مطالعهحاضر به  پژوهش  
پااذیری ار جامعااه اساات. پرااختااه ااننااجویا  حسااابداری ایحرهااه

اجتماعی شد ع اهراا هنجارهاا زیرا ار هرایند  حسابداری بسیار با اهمیت  
هنند و حس هویت و تعهد به یاک و استانداراهای رهتاری را ارونی می

ر ع هاای بازباه انباال رساواییاهناد.  حرهه را ار خاوا تناکیل مای
حسابدارا  تحت انتقااهاای شادیدی همچاو  ااعاهاایی ار خصاو  

ها ارزشاز آنجاییکه  اند.ای و غیراخالقی قرار گرهته رهتارهای غیرحرهه  
هاایی هساتند هاه بار رهتاار و حفاظ ای مکانیسامو هنجارهای حرهاه

هاای عادم انتقاال ایان ارزش  گذارنادعاستانداراهای حرهه ای تاثیر می
. ن است هم به حرهه و هم به ااننجویا  آ  آسی  برساندای ممکحرهه

گرایی بر جنبه رها  انسانی آلاز سویی ایگر با توجه به مبانی نظریع اید 
یی هه معتقد هساتند گراینسب  ار مقابل  و  هندگیری تاهید میار تصمیم

پاژوهش یاهته هاای  هند.  هه شرای ع اخالقی بوا  تصمیم را تعیین می
و   25)هاای پیناین  های پاژوهش  با مبانی نظری و یاهتهمنطب  حاضر

ای را تاییاد پذیری حرههجامعه گیری اخالقی بامعنااار جهت  ارتباط ع  (26
و   گرایی اخالقایآلاید معنااار    و  مثبت  رابطه  ایگرنماید. به عبارتی  می

پاذیری جامعاه  باا  گرایای اخالقاینسبی  منفی و معنااار  رابطه  همچنین
ای به اصول اخالقی پذیر حرههننا  اهند  پایبندی یک جامعه  ایحرهه

بر لازوم وجاوا یاک سیساتم این نتایجع ای است.  و استانداراهای حرهه
پاذیری اانناجویا  قبال از هاار  آموزشی برای اهزایش ساطح جامعاه
مطالعاات صاورت گرهتاه ار  هناد.التحصیلی  و وروا به حرهه تأهید می
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هاای نگرش و باورهای ااننجویا  ار طول سال ها ننا  اااسایر رشته
باا توجاه باا اینکاه اانناجویا  از . (13)هننادمیای تلییر آموزش حرهه

-جهاتو  هنند  طری  سیستم آموزش عالی با این حرهه آشنایی پیدا می
  ااراعارتبااط معنااااری  پاذیر شاد  آنهاا  هرآیند جامعه  باگیری اخالقی  

ای پذیری حرهاهابداری باید اهمیت جامعهگذارا  نظام آموزش حسقانو 
ار ااننجویا  را ارک هنند و برای اهزایش آ ع بهبوا و ارتقاای آگااهی 

عاالو  بار ااننجویا  نسبت به مباحث اخالقی را ار نظر ااشته باشند.  
د به ه ها نیز ار جذب اهراا متعتواند به شرهتنتایج این پژوهش می  عاین

 ک هند.ای هماصول اخالقی و حرهه
هاایی مواجاه ار نهایت هر پژوهنی ار  طی مسیر با موانع و محدوایت

گیری اخالقای اانناجویا  ار این مطالعه به منظور بررسی جهتاست.  
مقطع هارشناسی ارشد و اهتری حسابداری و واهانش آنهاا نسابت باه 
سناریوهای واقعیعهه ممکن است ار محی  هار با آنها روبارو شاوندع از 

محدوایت اصلی ایان پاژوهش اساتفاا  از   هایی استفاا  شد.پرسننامه
-طب  این محدوایتع ممکن است پاساخنامه است.  همین ابزار پرسش

نامه اقت هاهی نداشته اهندگا  ار زما  پاسوگویی به سواالت پرسش
ثیر شارای  أآنکه شارای ع حااالت و روحیاات آنهاا تحات تاباشند و یا  

هاه ایان   ها را به ارستی ارک نکنندسخمحیطی طوری تلییر هند هه پا
 .باشدموارا خارج از هنترل محق  می

 

 گیرینتیجه
رای اصاالح تصاویر ناراحات هنناد  حساابدارا  و بهای بسیاری  تالش

اسات.  شاد بازگرااند  اعتمااا عماومی باه حساابدارا  مساتقل آغااز 
هااای متوصصااین ار تالشااند تااا رهتارهااای اخالقاای ار تمااام هعالیاات

روا حساابدارا ع انتظار مای  بداری و حسابرسی اصالح و بهبوا یابد.حسا
هاای خاوا ار ام مسائولیتهای منطب  با حرهه را به منظور انجانگرش

اجتمااعی شاد  هراینادی  های مالی پرورش اهند.برابر هاربرا  صورت
هنند است هه ار آ  اهرااع هنجارها و استانداراهای رهتاری را ارونی می

یکای از  اهند.ت و تعهد به یک حرهه را ار خوا تنکیل میو حس هوی
-ااننجویا  را با هنجارها و ارزشای این است هه اهداف آموزش حرهه

پاذیری ار حساابداری های حرهه انتوابی خوا آشنا هند. موضوع جامعاه
ای به ااننجویا  های حرههبسیار با اهمیت است. زیرا عدم انتقال ارزش

ست هم به حرهاه و هام باه اانناجویا  آ  آسای  حسابداری ممکن ا
هاا و هرآینادهای ارونای برساند. ار حقیقت اهراای هه نتوانند باا ارزش

هاا ی خوا انطباق پیدا هنند و یا به تعبیر ایگر جامعه پذیری ار آ حرهه
به صورت صحیح صورت نگرهته باشدع احساس وهاااری نسابت باه آ  

بار . هاای آ  ندارنادبه اهداف و ارزش  اهند و اعتقاایحرهه ننا  نمی
و مثبات    رتباه صاوگرایی اخالقای  آلاید اساس نتایج پژوهش حاضر  

 اارا.رابطه  ایپذیری حرههجامعها  منفی ب  به صورتگرایی اخالقی  نسبی
ها تواند ار تمام سنین و ار همه محی با توجه به اینکه رشد اخالقی می
ع ار ساطح اانناگا  اماری ضاروری ر  اهدع مداخالت آموزشی موثرتر

هماا  گیری حساسیت اخالقی ایان حساابدارا  آیناد ع ار  شکل  .است
هاا هاای اخالقای آیناد  آ تواند تأثیر مثبتی بر انتوابمرحله اولیهع می

های نوستین است هه بر هنجارهاای ااشته باشد. ار واقع این یااگیری
 .   اگذارای تأثیر میحرهه

 

 قیمالحظه های اخال
موضوعات اخالقای همچاو   سارقت اابایع رضاایت آگاهاناه  انتناار 

 .اندقرارگرهته  موراتوجهچندگانه و ... ار پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
                                    Ethic .1 اخالق   

             Ethical decisions .2 های اخالقی گیریتصمیم  

                   Financial reports .3 های مالی گزارش

                    Ethical climate .4 جو اخالقی 

                     Whistleblowing .5 هنداراهی 

  Professional socialization .6 ای پذیری حرهه جامعه

           Earnings manipulation .7 استکاری سوا 

           Ethical reasoning .8 استدالل اخالقی 

   Pre-conventional morality .9 اخالق پیش عرهی 

         Conventional morality .10 اخالق متعارف 

  Post-conventional morality .11 اخالق پس عرهی    

     Ethical orientation .12 جهت گیری اخالقی 

             Relativism .13 نسبی گرایی 

                    Idealism .14 آل گرایی اید 

                 Moral judgments .15 اخالقی  قضاوت 
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