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  سرآغاز 

 تـأثیر  تحـت  پیوسـته  بلکـه  کنند،نمی فعالیت خالء در هاسازمان
 آنهـا  بر سازمان، بیرون و داخل از که هستند فشارهایی عوامل و 

 بـراي  و بـود  خطـر  از عـاري  محیط گذشته، در. شودتحمیل می 
 کنـونی،  دنیـاي  ولـی  داشـت،  وجـود  تريبیش ها، امنیت سازمان
 در هـا دگرگـونی  و تغییر  است، این  هاو دگرگونی  تحوالت دنیاي
 را تهدیـدهایی  و هـا فرصت ها،سازمان همواره براي  حاضر، عصر
 کـه  هـستند  هایی موفـق  سازمان میان، در این . آوردمی وجود به
 وجود به تغییرات با و داده تطبیق وجود آمده،  به شرایط با را خود
 لـم ع پـردازان نظریـه  و نظـران صـاحب ). 1(شـوند    همـراه  آمده،

هاي شرایطی، نظریه  و وضعیت چنین با براي رویارویی  مدیریت،
ــی ــد مختلف ــازمان:مانن ــده  س ــاي یادگیرن ــازمان ،1ه ــايس  ه

 ارائـه  را 4آشـوب  نظریه  و 3کارآفرین هايسازمان ،2هولوگرافیک
 است نوظهوري پدیده نیز سازمان در 5معنویت  اما مقوله  .اندکرده
 همچنـین  و سازمان و ریتمدی نظراناز صاحب  بسیاري توجه که

 ایـن   بـر  .اسـت  کرده جلب خود به مختلف سطوح در را، مدیران
 بـراي  پایـدار  منبعـی  عنوانبه را معنویت آنان از بسیاري اساس،
 و پرتالطم هايزمان در هاآن به تواندکه می انددانسته هاسازمان
 سازمان نظمی در بی و نظم نماییتناقض و رساند یاري زدهآشوب

 صـورت  بـه  را آنـان  یـک،  هـر  طرد بدون و کند فصل و حل ار

   مؤثر بر معنویت سازمانیتحلیل عوامل
 

  2رغفوريیاله مدحبیب یستر ، دک1 اسعديمحمدیرم دکتر،1*سیدعلی نقوي

 ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنرصنعتی مدیریت گروه. 1

  ، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزدصنعتی مدیریت گروه. 2

  چکیده
 ل به عمـ  آن از دیگري از متفاوت تفسیري هاي شخصی،ارزش و باورها اعتقادات، به توجه با کس هر که است گسترده بسیار مفهومی  معنویت:زمینه
 آنجـا  از. است آن از ترگسترده بسیار و نداشته دین با ارتباطی معنویت که؛ معتقدند دیگر برخی و معنویت قائلند براي محور دین ايریشه برخی. آورد می
 لیـ تحلدهندة معنویت است، بر همین اساس، هدف اصلی در این پژوهش، هاي دین اسالم شکلتنی بر دین است و آموزهمعنویت در جامعۀ ایران مب که

 .ی با توجه به الگوهاي ملی و دینی، در نظر گرفته شد سازمانتیعوامل مؤثر بر معنو
هاي منتخب دولتی شهر یزد که بـر اسـاس           سازمان جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان    .  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است        :روش

ـ تجزي بـرا ها از ابـزار پرسـشنامه و   جهت گردآوري داده. عنوان نمونه آماري انتخاب شدند   اي به  نفر به شیوه نمونه گیري طبقه      198فرمول کوکران     و هی
ختاري براي تأیید مدل و صحت ارتبـاط عوامـل بـا یکـدیگر               براي بررسی کفایت نمونه و از روش معادالت سا         KMO از آزمون بارتلت و      ها  داده لیتحل

  .استفاده شد
عنـوان   عامل فضائل، فضاي معنوي، محتوایی، ساختاري، رهبري، فرهنگی، ایمـان و انگیـزش بـه     8نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان داد که؛         :هایافته

 .باشد یم معنادار عامل مؤثر بر معنویت سازمانی 8 انیم داد که؛ رابطه همچنین نتایج نشان. روندشمار میعوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به
ها فقـط  باشند و شناسایی آنمهم می) اگرچه با درجات متفاوت( عامل 8گیري کرد که هر توان نتیجههاي این پژوهش، می براساس یافته :گیرينتیجه

  .باشدگذارتر میتر و شناخت عوامل تأثیربه خاطر درك بیش
  

  معنویت سازمانی، الگوهاي ملی، دین :کلید واژگان
 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  seyed_ali2006@yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 در مـستمر  فعالیـت  بـراي  هاسازمان چرا که  ببندد، کاربه مقتضی
 دو حالـت   بـین  همیشگی و آمد  رفت نیازمند مختلف، هايعرصه
 علـم  پـردازان نظریـه  دلیـل،  همـین  به ).2(هستند  ثبات و تغییر

 دنیـاي  تغییـرات  له بامقاب براي کار را در معنویت مقوله مدیریت،

 مفـاهیمی  یکـی از  ،بنابراین). 3(کنند می پیشنهاد امروز، پیچیده

 در گردیـده، معنویـت   مطرح انسانی منابع بالندگی راستاي در که

اي تـابو  هـا کـه زمـانی واژه   ي معنویت در سازمانواژه. است کار
شد، امروزه آهـسته آهـسته در حـال رخنـه کـردن در              قلمداد می 
معنویت آخرین شعارِ مشترك روز در بـین        ). 4(ر است   کسب و کا  

هـاي   معنویت در زمینـه جایی که واژةاز آن ). 5(افراد گشته است    
هـاي آن   ریـشه . رود، تعریف آن مشکل است    کار می گوناگونی به 

در سنت مسیحی قرار دارد، سنتی که تاریخی طوالنی در الهیات           
 بیـشتر ی است که    امر معنوي جستجویی درون   . و عمل دینی دارد   

برخـی  ). 6(با امـور مـادي، فیزیکـی و بیرونـی در تقابـل اسـت                
دانند، تر و کمتر نهادینه شده می  معنویت را نسبت به دین پراکنده     

داننـد،  در مقابل، دیگران معنویت را درست مرکز و قلب دین می          
. ي عارفانـه و دینـی مواجـه شـوند       خصوص وقتی که با تجربه    به

مشغولی دیرپاي بشر است، اما بررسی نقـدي  موضوع معنویت دل  
هاي جهانی، یـک پدیـدة نوظهـوري        و تطبیقی معنویت در زمینه    

 بـا  ؛ دقیقی براي معنویـت ندارنـد  بسیاري از ادیان واژة   . )7(است  
وجود این، امروزه مفهوم معنویت عمومیت یافته اسـت و اکنـون            

دیـانی و  االهاي بـین  در زمینه،در داخل و خارج ادیان و همچنین    
مندي جدید به معنویت با تأکیـد بـر    عالقه. رودکار می سکوالر به 

شناسـی  تـري از روان  بالندگی و درك متفاوت   موضوع فردي، خود  
ــد . انــسان همــراه گــشته اســت  واژة اکنــون معنویــت یــک کلی

). 8(گر جستجوي جهت و معنا است       شمولی است که نشان    جهان
هاي مختلفی تجلی یافته و     در طول تاریخ بشر، معنویت به شکل      

هــر کــس از . در پیرامــون آن بــسیار ســخن گفتــه شــده اســت
اي به آن نگریسته و بـا تکیـه بـر بعـد یـا ابعـادي از آن،                    دریچه

 دیگـر، مفـاهیمی از قبیـل        به بیـان  ). 9(تعریفی ارائه کرده است     
معنویت که به امور غیر مادي تعلق دارند، تعریف منطقی ندارند و 

. شـوند هـا توضـیح داده مـی       با ذکر مصادیق و مثـال      طور کلی به
اند براي معنویت تعاریفی ارائه دهند،    برخی از نویسندگان کوشیده   

نظـران،  یکـی از صـاحب    : شـود ها اشـاره مـی    که به برخی از آن    

معنویت را تمایل به جستجوي هدف نهایی در زندگی و زیـستن            
نه بـر  بعـضی دیگـر مـصرا   . کنـد بر اساس این هدف تعریف مـی     

چـون تائوئـسیم، بودیـسم،    هاي شرقی هم  مفاهیم مذاهب و آیین   
ذن و نیز اسالم تأکید دارند؛ چنـین محققـانی بـه درسـتی ادعـا                

کنند که این جوامـع غیـر غربـی بـسیار بهتـر میـان زنـدگی                  می
هاي زندگی یکپارچگی   شخصی، کار، تفریح، عبادت و دیگر جنبه      

ها در این زمینه بیـان      از تحقیق اي  با بررسی پاره  . اندایجاد نموده 
کنند که براي یک خداشناس کاتولیک، معنویت راهـی اسـت         می

کنـد؛ بـراي یـک      که از سوي آن به سمت الوهیت حرکـت مـی          
بخشد؛ بـراي   پزشک، معنویت چیزي است که به زندگی معنا می        

شـناس، جـستجویی انفـرادي بـراي درك مقـصود و            یک جامعه 
 مفهوم خدا یا وجود تعالی را در        هایی است که ممکن است     ارزش

بـراي دیگـران معنـوي بـودن بـه          . برداشته باشد یا نداشته باشد    
معناي دانستن و زیـستن، مبنـایی بـراي تحـول شخـصی، بـین               
شخصی، اجتماعی و حتی جهانی بر اساس این معرفت است کـه   

ــا حاضــر اســت    ــود م ــواره در وج ــدا هم ــی از ). 10(خ در تعریف
بخـش و   اسـت معنویـت، نیرویـی روح      نظر دیگري آمـده      صاحب
بخش فـرد بـه سـمت و        ة زندگی است، انرژیی که الهام     انگیزانند

). 3(باشد سوي فرجامی معین یا هدفی به سوي وراي فردیت می   
عنوان تالش دائمی بشر براي پاسخ دادن به چراهـاي     معنویت به 
تر، استفادة بهینه از قوة خالقیـت       عبارت واضح باشد به زندگی می 

و کنجکاوي براي یافتن دالیل موجود مرتبط بـا زنـده مانـدن و              
  ). 11(زندگی کردن و در نتیجه، رشد و تکامل است 

اي آید، هر یک از اجزاي مجموعه     طور که از تعاریف بر می     همان
که امروزه در مغرب زمین تحت لواي معنویت گرد آمده است در            

اندیشمندان . تاي طوالنی بوده استمدن بشري مسبوق به سابقه 
غربی پیرو اصول الئیسه سعی دارند معنویت را از دین جدا کننـد      

هاي معنـوي شـدن لحـاظ    عنوان یکی از راهو حداکثر تدین را به  
در حالیکه اندیشمندان اسالمی اعتقاد دارند ادیان، بهتـرین         . کنند

راه براي تقویت ابعاد معنوي افراد اسـت تـا جـایی کـه معنویـت            
به همین ترتیب تصویر حقیقـی از       . رسده بلوغ نمی  بدون تردید ب  

معنویت اسالمی نیز عوامل و اصول خاصی دارد که ضمن اتصال  
فرد به مبدأ وجود و کمال مطلـق، بـر شـیوة نظـر و عمـل او در              

گذارد و تحـوالت شـگرفی را در        زندگی فردي و جمعی تأثیر می     

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 35

http://ethicsjournal.ir/article-1-65-fa.html


 1394، 1 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 107

نظـور از   در اسالم م  ). 12(شود  ابعاد فردي و اجتماعی موجب می     
 ایمـان   :هاي اعالي انسانی همچون   معنویت برخورداري از ارزش   

بینـی و   به خدا، احترام و تکریم دیگـران، تقـوا، خـدمت، خـوش            
معنویت در  . شمول است صداقت است که به صورت عام و جهان       

مبتنـی بـر دیـن اسـت، بـدین معنـا کـه تعـالیم و                ایـران    جامعۀ
سرچـشمۀ  . ت اسـت  دهنـدة معنویـ   هاي دین اسالم شـکل     آموزه

) ص(هاي حضرت محمد ، قرآن کریم و فرموده 6معنویت اسالمی 
 غربـی   هاي اسالمی بـراي واژة    زبان. باشدمی) س(و ائمۀ اطهار    

معنویت، اصطالحات گونـاگونی دارنـد کـه ایـن اصـطالحات در             
باطن، حق، عالم معنـا، مقـام، لطـف         : برگیرندة این معانی هستند   

از نظـر  . ، جمـال، جـان و ذکـر خـدا    الهی، مفهوم کمال اخالقـی    
مسلمین، زندگی معنوي هم بر ترس خدا مبتنی است و هـم بـر              
عشق او، هم تـسلیم در برابـر ارادة خـدا و هـم جـستجو بـراي                   

معنویـت اسـالمی بـا    . شناخت او که هدف نهایی آفرینش اسـت     
الگوهاي آداب اسالمی که ساخته و پرداختۀ ارکـان دیـن اسـت،            

خورد و قلـب    معنویت اسالم با توحید پیوند می     گوهر  . رابطه دارد 
 ،قـرآن کـریم   ). 13(هاي مختلف آن است     اسالم، کلید فهم جنبه   

توانـد  داند کـه مـی  اي میمعنویت را داراي قلمرو وسیع وگسترده     
هاي انـسان   ها و اندیشه   احوال، اقوال، افعال، انگیزه    تمامیشامل  

 هـر  از ایـن رو، . داندمی» خداگرایی«باشد؛ زیرا گوهر معنویت را      
کاري که با رنگ و رایحۀ رحمانی و انگیـزة الهـی انجـام گیـرد،          

ایمـان  «روح حاکم بر معنویت در قـرآن،    . داخل در معنویت است   
کـه بـا   . اسـت » عبودیـت «و به تعبیـري؛  » به خدا و عمل صالح 

گرایـی  توحید و عدالت الهی و اجتماعی و نبوت، امامت و قیامـت      
طبق این اصول، معنویـت در      .  سرنوشت است  در هم تنیده و هم    

 جامعیت؛  -1: قرآن از دو ویژگی اساسی و کلیدي برخوردار است        
یعنی همۀ ابعاد زندگی انسان اعم از فردي، خانوادگی، اجتماعی،          

 کمال؛ یعنی همۀ حـدود و       -2. گیرددنیایی و آخرتی را در بر می      
 همـین  بـه . شـود مراتب وجودي انسان را در حرکت تکاملی مـی    

هـاي عقالنـی، نفـسانی و        دلیل، معنویـت قرآنـی داراي سـاحت       
جسمانی یا معرفتی، تربیتی و شریعتی است تا هم شامل درون و            

ناپـذیر  معنویت، بخشی جدایی ). 14(هم شامل بیرون انسان شود      
هاي انسانی است و در ادیان یکتاپرست اهمیت از اخالق و ارزش   
ـ   . بسیار باالیی دارد   تـر از آن جهـت اسـت کـه          یشاین اهمیت ب

. هاي مثبت و مطلوب داردفطرت انسانی تمایلی بنیادین به ارزش
هـاي معنـوي و    هرگاه بشر در عرصـۀ علـوم و فنـاوري از ارزش           

اخالقی غفلت کرده، به اشکال مختلـف زمینـه را بـراي فراگیـر              
). 15(شدن رفتارهاي غیر انسانی و اخالقی فراهم سـاخته اسـت    

، »فطرت«دا و گریز از مرکز وجود انسان؛ یعنی معنویت منهاي خ
است » دروغی«نه معنامند است و نه قابل حصول و وقوع؛ بلکه           

اي است که صورت گرفته و دیـر یـا          مند شده و مغالطه   که نظریه 
زود کوس رسوایی آن بر بام زندگی انسان زده خواهد شد؛ زیرا با       

 تناقض آشـکار    با فطرت انسان ناسازگار و غیر قابل جمع است و         
از نظر عالمه طباطبایی، مسیر باطنی      . با حقیقت وجود آدمی دارد    

هاي حقیقـی بیـرون از      و حیات معنوي انسان، یک دسته واقعیت      
 از نظر ایشان، عالم از این رو،. واقعیت طبیعت و جهان ماده است     

تـر  باطن که موطن حیات معنوي است، جهانی است بسیار اصیل         
قـرآن کـریم را     . پهناورتر از جهان ماده و حـس      دارتر و   و واقعیت 

حصول معنویت و وصول به قرب و لقاي حضرت حق را همانا در   
شریعت به معنـاي عـام کلمـه،        . گرایی معرفی کرده است   شریعت

مجموعۀ عقاید، اخالق و احکام الهی است؛ یعنی اسالم در همـۀ    
ژي و  بینـی یـا ایـدئولو     ، اعم از جهـان    هاي خویش  تعالیم و آموزه  

شریعت به معنـاي خـاص؛ یعنـی مجموعـۀ بایـدها و نبایـدهاي               
شرعی و فقهی، که البته معنویت قرآنی جدا ده و بریده از عقاید،             

  ).14(اخالق و احکام نیست 
 ايفزاینده طوربه هاسازمان در معنویت جایگاه اخیر، هايسال در
 یـک  عنـوان بـه  محققان و کارکنان مدیران، سرپرستان،  سوي از

 جامعـه  و کارکنان، مشتریان  با هاسازمان تعامالت براي ضرورت
 در معنویـت  مفهـوم  طـوري کـه   بـه  است، گرفته قرار توجه مورد
کرده است   پیدا توجهی قابل شهرت اخیر هايدهه در کار محیط

ــروزه). 16( ــراد ام ــادي اف ــان در زی ــساس کارش ــایتی، اح  نارض
 و اعتمـاد  غلی،شـ  رضـایت ). 17 (دارنـد  امنیـت  عدم و قراري بی

). 18(اسـت    شـده  نایـاب  کاري هايمحیط اکثر در اخالق کاري 
 اخیر دهه دو در و بهبود  تغییر براي هاسازمان اقدامات از بسیاري

 ...و کـار  از اخـراج  تعلیق، مجدد، مهندسی سازي،کوچک قبیل از
 شـده  کارکنـان  معنوي سردرگمی نوعی و روحیه موجب تضعیف 

 و مکانیستی پارادایم بر مبتنی که اقدامات این واقع در). 5 (است
 را کارکنـان  هـاي خواسـته  انـد انـد، نتوانـسته   بوده مدرن عقالیی
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 هـاي سـازمان  سمت به حرکت جهانی شدن، ). 4(سازند   برآورده
و  غنـی  کـاري  هـاي محـیط  براي کارکنان تقاضاي رشد دانشی،
. اسـت  ترکردهبیـش  را فشارها این معنادار، کار نیز و دهندهپرورش

 دنبـال  بـه  خـود  مـشاغل  در رسد کارکنان می نظر به حقیقت در
 از  بعـضی  .هـستند  اقتـصادي  هـاي پـاداش  تنهـا  از بـیش  چیزي

 عقالیی اهداف بین اساسی تنش نوعی ،دارند که  عقیده محققان
 است آمده وجود به کاري هايمحیط در سرتاسر  معنوي تکامل و
 بـراي  را زیـادي  زمان اغلب ما«: کندبیان می  اندیشمندي). 19(

 آنجـا  در را خـدا  اگـر  اسـت  آورشـرم  کنـیم، می صرف کردن کار
 ارزشـی بـی  روزافزونـی،  طـور بـه  اکنون ها سازمان ).20( »نیابیم
 انـسانی  هـاي ارزش هزینـه  مقابل در را مالی هايموفقیت کسب
 در کارکنان به کمک براي هزاره جدید  شروع در و اند؛کرده درك
نیـز   و هـا آن خـانوادگی  و کـاري  زنـدگی  تنسـاخ  متوازن جهت
 هـاي راه کـاري  محـیط  در شانبالقوه هايقابلیت ساختن شکوفا
 در نیـز  معنویـت  خالق و منعطف پارادایم). 17 (اندیافته جدیدي
 محققـان  و اسـت  ظهـور کـرده    هـا فشار و هانیاز همین به پاسخ
 افـزایش  نگـرفت  نظـر  در با). 21(اند  کرده تأیید را امر این زیادي
 اصـلی  پرسـش  کار، محیط در معنویت به توجهات مالحظه قابل

 معنویـت  دارد؟ معنـایی  چـه  کار محیط در معنویت که این است 
 تعاریف زیادي  بنابراین، و متفاوتی دارد  معانی مختلف افراد براي
هـاي  دیـدگاه  وجود از ناشی که دارد وجود موضوع این ادبیات در

این به برخی از تعـاریف کـه بـه نظـر            با وجود   . باشدمی متفاوت
  :شودطور گذرا پرداخته میترند بهمهم

 معنویت در کار در برگیرنده تالش براي جستجو و یافتن هدف    -
منظور برقـراري ارتبـاط     غایی در یک فرد براي زندگی کاري، به       

قوي بین فرد و همکاران و دیگر افرادي که به نحوي در کارش             
ین سازگاري یـا یگـانگی بـین باورهـاي     مشارکت دارند، و همچن   
  ).20(هاي سازمان او است اساسی یک فرد با ارزش

 معنویت در کار، درك و شناسایی این است که بعدي از زندگی        -
کارکنان درونی و باطنی است که قابل پرورش است و به واسطه            

  ).21(یابد انجام کارهاي با معنا، در زندگی اجتماعی پرورش می
بخش و برانگیزاننده بـراي یـافتن       ت در کار، نیروي الهام     معنوی -

معنی و هدف در زندگی کاري، درك عمیق و ژرف از ارزش کار،            
ها بـاور شخـصی     پهناوري عالم هستی، موجودات طبیعی و نظام      

  ).10(است 
 معنویت در کار، حـاالت معینـی از فـرد کـه بـه وسـیله ابعـاد                   -

 معنــوي، عرفــانی، فیزیکــی، عــاطفی، شــناختی، میــان فــردي،
بعد فیزیکی؛ احـساس و هیجـان فیزیکـی کـه           . پذیر است  وصف

بعـد  . بیان وضیعتی مطلـوب از انگیـزش و انـرژي مثبـت اسـت             
عــاطفی؛ اثرمثبتــی کــه همــراه بــا احــساس عمیقــی از لــذت و 

  ).22(بهزیستی همراه است 
شود، تعریف معنویت در کار هم ماننـد        طور که مالحظه می   همان

هـر کـس بـر      . ت، هم متفاوت و هم گوناگون است      تعریف معنوی 
رسیدن بـه یـک     . اساس نظر خویش به تعریف آن پرداخته است       

، حـداقل بـسیار     نباشدتعریف قابل قبولِ اکثریت، اگر غیر ممکن        
بنابراین، با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده        . رسدمشکل به نظر می   

ر توان تعریف واحـدي از معنویـت و در نتیجـه از معنویـت د             نمی
 مختلفـی  عنـاوین  با هایی تحقیق ،همچنین. محیط کار ذکر کرد   

 محیط« ،»8کار محیط در معنویت«،  »7سازمانی معنویت « :مانند
 ولـی . )23(انـد   گـشته  مطـرح  »کار در معنویت« و »9کار معنوي 
 جهت شناسایی عوامل مؤثر بر معنویـت سـازمانی و       در متاسفانه،
 حرکت ها،سازمان در میاسال معنویت از گیريبهره طرُق تشریح
 ملی الگوي تبیین تا درازي راه و است نگرفته صورت ايشایسته

 تـر مهـم  آن از و افراد شخصی زندگی در ورزيمعنویت 10دینی و
 توجه با ؛که است حالی در همه این و است روپیش هاسازمان در
هاي معنوي در   ارزشی و محیطی با ویژگی     محتواي و فرهنگ به

 حـد  از هـا آن در معنویت آمادگی رسدمی نظر بهایرانی  کارکنان  
 ایـن پـژوهش بـا هـدف تحلیـل         از این رو،    . باشد باالتر میانگین
بـا رویکـرد اسـالمی صـورت         سـازمانی  معنویـت  بر مؤثر عوامل

هـاي  در این پژوهش تالش شده است تا به سؤال        . پذیرفته است 
 :زیر پاسخ داده شود

 ی کدامند؟عوامل مؤثر بر معنویت سازمان

دار وجـود   آیا میان عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی ارتباط معنـی         
 دارد؟
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  روش

جامعـه  . روش پژوهش حاضر توصیفی از نـوع همبـستگی اسـت       
هاي منتخـب دولتـی     آماري این پژوهش شامل کارکنان سازمان     

 نفر بودند که با استفاده از فرمـول     409شهر یزد است که بالغ بر       
 نفر به صـورت تـصادفی      198ه آماري کوکران،    تعیین حجم نمون  

منظور استخراج عوامل   در این پژوهش به   . اي انتخاب شدند  طبقه
مؤثر بر معنویت سـازمانی بـه مطالعـه ادبیـات تحقیـق متعـدد و          

 معنویـت سـازمانی و از   لف و مقاالت بـه روز دنیـا در حـوزة        مخت
د و در   مطالعات و منابع معتبر و موثق در این زمینـه اسـتفاده شـ             

عنـوان عوامـل    نهایت، پنجاه و سه شاخص با تأیید خبرگـان بـه          
پـس از  . کار گرفته شدنداساسی در طراحی پرسشنامه پژوهش به    

پایـایی  SPSS افـزار  ها، بـا اسـتفاده از نـرم   آوري پرسشنامهجمع

که این مقدار مؤیـد پایـایی بـاالي    . دست آمد به 82/0پرسشنامه  
پرسشنامه از روش تحلیل     روایی سنجش براي.  پرسشنامه است 

عاملی در تحلیل اطالعات استفاده شد و نتیجۀ تحلیـل نمایـانگر    
هـا بـا    آوري داده پـس از جمـع    . هـا بـود   مطلوبیت روایی پرسـش   

استفاده از نظرات خبرگان، پنجاه و سه شاخص مذکور در هـشت     
، 14، ســاختاري13، محتــوایی12، فــضاي معنــوي11عامــل فــضائل

عنوان بندي و به دسته18 و انگیزش17، ایمان16ی، فرهنگ15رهبري
هـا   به آن  1مدل اولیه تحقیق در نظر گرفته شدند، که در جدول           

ها و بررسی سـؤاالت  براي تجزیه و تحلیل داده   . اشاره شده است  
همچنین . پژوهش از روش معادالت ساختاري استفاده شده است       

ــل داده  ــژوهش تحلی ــن پ ــرم در ای ــا ن ــا ب ــاي ه  و SPSSافزاره
LISERELانجام شده است  .  

  
  هاعوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به همراه مراجع آن: 1جدول 

  مراجع  عوامل  ردیف
  )26(  رهبري  1
  )25(  فضائل  2
  )26(  ایمان  3
  )24(  فرهنگی  4
  )27(  انگیزش  5
  )24(  ساختاري  6
  )27(  محتوایی  7
  )26(  فضاي معنوي  8

 
 هایافته

نـان از کفایـت     ها در ابتـدا بـراي اطمی      حلیل داده براي تجزیه و ت   
تحلیل عاملی بـراي ایـن      نمونه و براي پی بردن به این امر که؛          

گیـري وجـود دارد، از آزمـون     پژوهش مجاز است و تناسب نمونه     
   و آزمون کرویت بارتلت استفاده (KMO)گیري کفایت نمونه

  

  
فایـت  دست آمد کـه نـشانگر ک       به 82/0 حدود   KMOمقدار  . شد

معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت نیز نـشان     . برداري است نمونه
 نتـایج آزمـون   2جدول . داد که شرایط تحلیل عاملی برقرار است   

  .دهد را نشان میKMOکرویت بارتلت و 

  
  KMOنتایج آزمون کرویت بارتلت و : 2جدول 

  مقدار  شاخص آماري

  KMO 814/0شاخص 
  721/11228  آزمون کرویت بارتلت

  630  درجه آزادي
  000/0  سطح معنادار
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براي تأیید مدل و صحت ارتباط عوامل با یکدیگر و حوزة مـورد             

ــادالت ســاختاري اســتفاده شــده اســت   در. مطالعــه از روش مع
 هـاي مـدل  تـصدیق  مراحـل  طـی  از پـس  نیـز  حاضـر  پژوهش
 پژوهش این در(تشخیصی   و سازه محاسبات روایی  و گیري اندازه
+ 1،96 از بـاالتر  t داراي مقدار خود سازه با نشانگر هر عاملی بار

پیاده  لیزرل افزارنرم در نظر مورد مدل منظور این ، به )است بوده
ضـرایب   حالـت  در پـژوهش  مـدل  دو، و نگاره یـک  . شده است 
   .دهندمی نشان را داريمعنی و استاندارد

  

  
   

 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

Chi-Square=51.85,   df=27,   p-value=0.00012,    RMSEA=0.059  
 
 
 
 
 
 
 

  عوامل مؤثر بر معنویت سازمانیتخمین استاندارد مدل :1 نگاره
 
 
 
 
 
 
 

 ت سازمانیيمعنو

65/0 

68/0 

44/0 

51/0 

78/0 

74/0 

56/0 

78/0 

 فضای معنوی

 رهبری

 یيمحتوا

 فضائل

 مانيا

 ساختاری

 فرهنگی

 زشيانگ

58/0 

54/0 

81/0 

39/0 

74/0 

45/0 

69/0 

39/0 

00 /1 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 35

http://ethicsjournal.ir/article-1-65-fa.html


 1394، 1 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 111

 
 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

        
 
 
 
  

Chi-Square=51.85,   df=27,   p-value=0.00012,    RMSEA=0.059  
 
  
 

 ازمانیعوامل مؤثر بر معنویت س اعداد معناداري مدل :2 نگاره
 
 

 براي کلیه عوامل مدل از عدد tبا توجه به اینکه مقدار قدرمطلق  
 تمامی عوامل بر معنویت سازمانی      ،تر است، بنابراین   بزرگ 96/1

. شـود هـا بـا یکـدیگر نیـز تأییـد مـی           مؤثر هستند و ارتبـاط آن     
معنویت سـازمانی    عوامل مؤثر بر     برازش هايشاخص ،چنینهم
 تــرینمهــم از برخــی .اســت دهشــ داده نــشان 3 جــدول در

 درجـه  بر کاي مجذور :از عبارتند مدل برازش کلی هايشاخص

ریـشه   شـاخص  ،(GFI)  بـرازش ییشاخص نکو، )x2/df(آزادي 
  بونـت - و شـاخص بنتلـر  (RMSEA)بـرآورد   مربعات میانگین

NNFI)() 28.( ی نـشان مـ  زرلیافزار ل نرمآمده دستبه مقادیر-
   . برخوردار استیخوب از برازش پژوهش یدهد که مدل مفهوم

  
  معنویت سازمانی مؤثر بر عواملهاي برازش شاخص: 3جدول 

  
  نتیجه  دامنه مورد قبول  مقدار  شاخص
x2/df  92/1  3<  x2/df  تأیید مدل  

RMSEA  059/0  1/0< RMSEA  تأیید مدل  
GFI  94/0  9/0> GFI  تأیید مدل  

NNFI  96/0  9/0> NNFI  تأیید مدل  
  

  

 ت سازمانیيمعنو

09 /6 

22 /7 

41/12 

57/11 

06 /8 

47/12 

 فضای معنوی

 یيمحتوا

 فضائل

 مانيا

 ساختاری

 فرهنگی

 زشيانگ

 رهبری

31/10 

94 /8 

72 /8 

63 /9 

47 /9 

71 /7 

19 /8 

32 /9 

67 /7 

00 /0 

63 /9 
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  بحث

توانـد بـستر مناسـبی    ها مـی توجه به اینکه معنویت در سازمانبا  
جانبۀ فردي و سازمانی را فراهم کند و با توجه به           براي رشد همه  

هـا در  پر رنگ شدن نقش معنویت در موفقیت و شکست سازمان   
سالیان اخیر و تأکید مدیران ارشد کشور مبنی بر تقویت معنویـت   

هدف تحلیل عوامـل مـؤثر      هاي کاري، این پژوهش با      در محیط 
بر معنویت سازمانی با توجـه بـه الگوهـاي ملـی و دینـی انجـام         

هـاي مـؤثر بـر      منظور اسـتخراج شـاخص    در این راستا به   . گرفت
معنویت سازمانی به مطالعه ادبیـات تحقیـق متعـدد و مختلـف و         
مقاالت به روز دنیا در حـوزة معنویـت سـازمانی و از مطالعـات و         

ق در این زمینه استفاده شد و در نهایت، پنجـاه      منابع معتبر و موث   
عنوان عوامل اساسی در طراحی و سه شاخص با تأیید خبرگان به      

نتـایج تحلیـل عـاملی      . کـار گرفتـه شـدند     پرسشنامه پژوهش به  
 عامل فضائل، فضاي معنـوي، محتـوایی،   8تأییدي نشان داد که    

امـل  عنـوان عو  ساختاري، رهبري، فرهنگی، ایمان و انگیزش بـه       
همچنین نتایج نـشان    . روندشمار می مؤثر بر معنویت سازمانی به    

 معنـادار  عامل مؤثر بـر معنویـت سـازمانی          8 انیمداد که رابطه    
هاي این پژوهش که در بـستر فرهنـگ ایرانـی و            یافته .باشد یم

اند، مدل جامعی را به ما مبانی دین اسالم مورد آزمون قرار گرفته     
ل عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی است       نماید که شام  معرفی می 

هاي پیشین، توجه به معیارهاي اسالمی،      که تفاوت آن با تحقیق    
از . ها بر اساس واقعیت جاري اسـت      تر و سنجش آن   عوامل بیش 

نکات مثبت این پژوهش، تطابق نتیجۀ حاصل از سنجش عوامل          
ــا نتــایج حاصــل از مطالعــات معتبــر پیــشین اســت   ).    24-27(ب

هـاي ایـن پـژوهش بایـد در سـایه توجـه بـه ایـن                یافتـه  تفسیر
محدودیت صورت گیـرد کـه نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش از                

از ایـن  دست آمده اسـت،   به هاي منتخب دولتی شهر یزد    سازمان
بر همین  . ها باید احتیاط شود    در تعمیم نتایج به دیگر سازمان      رو،

ه ایـن  شـود پژوهـشی مـشاب   اساس به محققان آتی پیشنهاد مـی    
هـاي پـژوهش    هاي دیگر انجـام و بـا یافتـه        پژوهش در سازمان  

-در خصوص پیشنهادهاي کاربردي نیز می    . حاضر مقایسه نمایند  

توان این نکته را مطرح کرد که براي استقرار و نهادینـه نمـودن              
-معنویات در سازمان، باید به اشکال مختلف بـستر و زیرسـاخت           

ـ     هـاي  ر معنویـت و ارزش هاي الزم براي تقویت عوامـل مـؤثر ب
  .طور جدي فراهم شودها بهمذهبی در سازمان

  
  گیرينتیجه

مبتنی بر دین است و تعالیم و ران معنویت در جامعۀ ای که آنجا از
دهندة معنویت است و بـا توجـه بـه          هاي دین اسالم شکل   آموزه

 جهت در را اساسی هايگام تواندها می سازمان اینکه معنویت در  
کنتـرل   بـه  کارکنـان نـسبت    و مدیران تربیش گاهیآ و شناخت

اثربخشی و   موفقیت، در مؤثر مثبت عوامل تقویت عوامل مخل و  
سازمان کشور فراهم    بستر مناسبی براي رشد و ترقی و بهبود در        

 تیـ  عوامـل مـؤثر بـر معنو       لیـ تحلکند، این پژوهش بـا هـدف        
 هاي منتخب دولتی شـهر یـزد بـا توجـه بـه            ی در سازمان  سازمان

هاي پژوهش نـشان داد     یافته .الگوهاي ملی و دینی انجام گرفت     
شـمار  عنوان عوامل مؤثر بر معنویت سـازمانی بـه         عامل به  8 ؛که
تـوان   مـی از این رو، .باشد یم معنادارها  آنانیمروند و رابطه   می

مهم ) اگرچه با درجات متفاوت   ( عامل   8 هر   ؛گیري کرد که  نتیجه
تر و شـناخت  ها فقط به خاطر درك بیش باشند و شناسایی آن   می

 خالء است قادر حاضر  مدل،همچنین. باشدگذارتر میعوامل تأثیر

اختیار نبودن مدل جـامع در   در بر مبنی موضوع ادبیات در موجود
 متناسب کشور هاي دولتیدر سازمان خصوص معنویت سازمانی

 ،بر همین اسـاس . نماید برطرف را فرهنگی و دینی با مقتضیات
نسبت بـه   از مدل حاضر گیريبهره با توانندمی هاسازمان مدیران

طور آگاهانـه بـه      خود اقدام نموده و به     حسابرسی معنوي سازمان  
 معرفـی  و ارائـه  حال،این با . بپردازندمدیریت معنوي در سازمان

 خـاص و  بـه جایگـاه   توجـه  بـا  کشور، علمی جامعه مدل به این

 در اما پرچالش راهی آغازگر دینی لیمتعا در معنویت بفرد منحصر

 از آمیـز موفقیت عبور که باشدمی عرصه این در حال جذاب عین

 و حـوزه  نظـران نظـري صـاحب   چـالش  و فکريهم مستلزم آن
  .بود خواهد دانشگاه
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  سرآغاز 

 کـسب  چالش باي  حسابدار حرفه ریاخی  شغلهاي    شکست از بعد
هاي   شرکت نیتر بزرگ ازی  کی ی ورشکستگ با کهی  عموم اعتماد
ـ  شد، جادیاي  حسابدار  یـادآور  ریـ اخهـاي     شکـست . شـد  رو هروب

ی یکپارچگ حفظ به ازین وی  رسم حسابدارانی  اخالق رفتار تیاهم
 ،1يا حرفهي  استانداردها طبق. دباش  می يحسابدار حرفه اعتبار و

 حفـظ  ،يحـسابدار  حرفـه  بهبـود  منظـور  به دیبا شرکت ياعضا
 منظـور  بـه اي    حرفه خاصهاي    تیمسئول انجام وی  عموم اعتماد

هـا    چـالش  نیـ ای  بررسـ  با. کنندي  همکار گرییکد بای  خودکنترل
 نهیزم در قیتحق دامنه گسترش منظور بهي  حسابدار پژوهشگران

 مشخص با. دادند ادامه خود قاتیتحق به حسابدارانی اخالق رفتار
 کـه ی  اخالقـ هـاي     قـضاوت  بـا  ارتبـاط  دری  اصـل  لیـ دال کردن

 انجـام ی  اخالقـ هـاي     تیـ موقع بـا  مواجـه  هنگـام  در حسابداران
 کـسب  منظـور  به را ندهیآی اخالقهاي   شکست توان  می دهند می

 واحدهاي تمرکز .داد کاهشي حسابدار حرفه دری عموم اعتماد

 هـاي  چـالش  بـا  مقابلـه  سـود،  رسانیدن حداکثر به براي جاريت

 متنـوع  خـدمات  ارائـه  و مـدت  کوتـاه  نتـایج  بـر  تاکیـد  رقـابتی، 
__________________________________________________________________________________________________________________  

  noushindazeh@gmail.com :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 

 اخالقی تمایل و نیت تفکر، طرز اخالقی، استدالل بین ۀرابط
  رسمی حسابداران
 

  2گرکز منصور دکتر ،∗1دازه نینوش

  گلستان قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،يحسابدار و تیریمد دانشکده ،يحسابدار گروه. 2و  1

  چکیده 

کند باید از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار  هاي دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می هترین حرف  حرفه حسابداري از منضبط:نهیزم
در این پـژوهش  . تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخالقی آن وابسته است       . باشد

  .باشد یمی رسم حسابداران اخالقی تمایل و اخالقی نیت اخالقی، تفکر طرزالقی و هدف بررسی رابطه بین استدالل اخ
 در شـاغل ی  رسم حسابداران جامعه حاضر پژوهشي  آمار جامعه. استی  همبستگ نوع ازی  فیتوص مطالعه نیا در رفته کار هب قیتحق روش :روش
 سـاده ی  تصادفي  ریگ نمونه صورت هب که تهران در شاغلی  رسم حسابداران از هنفر 74 نمونه یک از پژوهش نیا ازین موردي  ها داده. باشد یم تهران

 آزمـون  از اسـتفاده  با قیتحقی مفهومي الگو و اتیفرض و شدندي آور جمع بعدي چند اخالقیات مقیاس و اخالقی قضاوت پرسشنامه از استفاده با و
  .گرفت قرار لیوتحل هیتجز مورد  8/8 زرلیل افزار نرم از استفاده باي ساختار معادالت روش و ودنتیاستی ت

 داري معنـی  و مثبت ارتباط و) =24/0r (اخالقی تفکر طرز و اخالقی استدالل بین داري معنی و مثبت ارتباط که داد نشان بررسی نتایج :ها یافته

   .دارد وجود) =42/0r (اخالقی تمایل و اخالقی استدالل بین داري معنی و مثبت ارتباط و )=22/0r (اخالقی نیت و اخالقی استدالل بین
 زمـان  در یرسـم  حـسابداران  که باشد موضوع این نشانگر است ممکن متغیرها این بین رابطه که است نیا انگریب قیتحق جینتا :يریگ جهینت

 ناپـذیر  اجتنـاب  حسابداري رشته در را اي حرفه اخالق گسترش و آموزش ضرورت موضوع این و. کنند می استفاده اخالقی قضاوت از گیري تصمیم
   .سازد می
  

 اخالقی اخالقی، تمایل اخالقی، نیت اخالقی، طرزتفکر استدالل :واژگان کلید
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 قـرار  فـشار  و تضاد از مملو محیطی در را حسابداران حسابداري،

 دهیـ گردهـا  آن بـراي  غیراخالقـی  پیامـدهاي  بـه  منجـر  کـه  داده
  ).1(است

 روشـی  بـه  رفتار براي شخص یک نیت وانعن به رای اخالق تین
 یکـی  از استفاده در گرایش عنوان به را اخالقی تمایل و اخالقی؛

ی اخالق طرزتفکر و اخالقی قضاوت براي اخالقی ساختارهاي از
 یـا  اخالقـی  کـه  هـایی  اقـدام  شناسـایی  در فردي توانایی یک را

 قیطر از تفکریی  توانا رای  اخالق استدالل). 3(هستند غیراخالقی
 ادراك). 4(خـاص  مـوارد  دربارههایی    قضاوت و نیگزیجاي  ها راه

 وی  اخالقـ  اقـدامات یی  شناسـا ي  بـرا  فـرد یی  توانـا  زیـ نی  اخالق
 و خـوب  رفتـار  و تیشخص در آنچهی  اخالق جهینت وی  راخالقیغ

 بـه  توجـه  بـا ی  بررس نیا جهینت .است شده فیتعر است، درست
ي ریـ گ جهـت  و هـدف  ،یاخالقـ  درك بای  اخالق استدالل رابطه

 اسـتدالل  کـردن  حـداکثر  منظـور  به را پژوهشگران است مکنم
 بیـ ترغاي    حرفـه  اخـالق  گسترش منظور به حسابدارانی  اخالق
 نقش 2یرسم حسابداران که قتیحق نیا گرفتن نظر در با و. کند
 نیـ ا نیچنـ  هم کنند،  می يبازی  عموم اعتماد کسب در رای  اصل
ی آموزشـ هـاي   برنامـه  گـسترش  منظور به انیکارفرما بهها    یافته
 منظـور  به. کرد خواهد کمک حسابرسان و حسابداران بهی  اخالق
 شـده  صـادر ی  مـال  اطالعـات ی  یکپارچگ دری  عموم اعتماد حفظ
 مطالعـات . داردي  اریبـس  تیـ اهم موضـوع  نیا حسابداران توسط
 دراي    کننـده  نیـی تع نقـش ی  اخالقـ  اسـتدالل  که دهد  می نشان

ــضاوت ــهــاي  ق ــسا حرفــه). 2(داردی اخالق  از پــسي بدارح
 اعتمادی  ابیباز دری  مشکالت با ر،یاخي  تجاری  اخالقهاي    شکست
ی اخالق گاهیجا و اتیاخالق سطحی  بررس و است، مواجهی  عموم

  ). 5(رسد  مینظر بهي ضرور حسابداران
ک سـاختار روانـشناختی     یطبق تحقیقات،   . 3تئوري رشد اخالقی  

انـشناسان  شد وجود نداشـت، و رو       که قضاوت اخالقی نامیده می    
هاي   مشارکتی در تعیین ساختارهاي منطقی اساسی طبق قضاوت       

مردمی یا توضیح اینکه چگونه این ساختارها با موفقیت گسترش          
یابند، نداشتند هدف محقق باال بردن سـطح فکـري افـراد از               می

کودکی به بزرگسالی بود، رشـد شـامل مرحلـه محـرك حـسی،              
نـی و مرحلـه عملیـاتی       مرحله پیش عملیاتی، مرحله عملیاتی عی     

از تولـد تـا دو      ) محـرك حـسی   (اولـین مرحلـه     . باشد  صوري می 

 سـال اتفـاق     6 تـا    2مرحله دوم بین سـنین      . دهد  سالگی رخ می  
در این مرحله، تمرکز کـودك بـر روي خـودش اسـت و       . افتد  می

قادر است افکارش را درونی کند، اما افکار و احساسات دیگران را 
 تـا  7بین سن ) عملیات عینی (مرحله سوم   . نمی تواند درونی کند   

توانایی شناختی نوزاد براي بـازگو کـردن      . افتد   سال اتفاق می   11
روش ) عملیات صوري (مرحله چهارم   . یابد  اخالقیات گسترش می  

هـاي متعـدد      بندي از طریق جایگزین    استدالل استقرایی در طبقه   
پذیرفتــه شــده اســت و بــا کــسب توانــایی اســتدالل از طریــق  

توانـد بـین افکـار شـناختی و          هاي متعدد، نوجـوان مـی       یگزینجا
کـه؛   کنـد  بیـان مـی   یمحققـ ). 6(اخالقیات ارتبـاط برقـرار کنـد   

 بـه  افـراد مختلـف   ممکن اسـت در  اخالقی هاي قضاوت مهارت

وي بر این باور است که؛ در شـش  . رشد کند هاي متفاوتی نسبت
حققـان از   م). 7(شـود   موقعیت، یا تجربه رشد اخالقی تسهیل می      

تحقیقات خود نتیجه گرفته اند کـه؛ رشـد قـضاوت اخالقـی بـه               
کـه هـر سـطح نیـز داراي دو          (تدریج و به ترتیب در سه سـطح         

انـد   سطوح سه گانه اخالقی عبارت. گیرد  صورت می ) مرحله است 
  :از

ــ اســتدالل ــرارداد شیپ ــا در. 4يق ــ رشــد از ســطح نی ی اخالق
 رای  اخالقـ هـاي     ارزش از یک چیه هنوز فرد ،)سطح نیتر  نییپا(
 و پـاداش  تـابع  اوی  اخالق استدالل و است نکردهی  درون خود در
  .شود ي میو رفتار کنترل موجب رونیب از که استی هیتنب

 قـضاوت  رشـد  از) یانیـ م (سـطح  نیـ ا در. 5يقـرارداد  استدالل
 جانـب  از کـه  اسـت اي    شدهی  دروني  هنجارها تابع فرد ،یاخالق

 به) یاجتماع نیقوان( یاجتماع طیمح از و) نیوالد خاصه(گران ید
  .شود  میلیتحم او

) سـطح  نیباالتر(است   رشد سطح نیا. 6يقرارداد فوق استدالل
 اسـت  شدهی  درون فرد در کامل طور  به اخالق استدالل آن در که
هـاي    انیـ جر تواند  می فرد. ستینی  مبتن گرانیدي  هنجارها بر و

 رای  اخالقـ  گونگونـا هـاي     راه دهد، صیتشخ رای  اخالق مختلف
 را خـود  به مخصوصی  اخالق برخورد اساس نیا بر و کند کشف
 و بیـ ترت  بـه ی  اخالق قضاوت در مراحل و سطوح نیا. کند اتخاذ
 و). 8(ردیـ گ  مـی  شـکل  او در رود،  مـی  باال فرد سن که جیتدر به

 است ممکن اخالقی قضاوت هاي مهارت که کند  میبیان محقق

  .)2(کند رشد متفاوتی هاي نسبت به مختلف افراد در
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 فرضـیه  ایـن  با مطابق حسابداري در اخالقی اصول آموزش  
 آموزشـی  فراینـد  طریـق  از را اخالقـی  اصـول  توان  می که است

 زمینـه  در اخالقی تحقیقات بسط در دیدگاه این). 9(داد گسترش
 دانـشجویان . اسـت  گرفتـه  قـرار  حمایـت  مـورد  اخالقی قضاوت
 اخالقــی قــضاوت نمــرات دترباســوا آموزشــی نظــر از و بزرگتــر
 حـل  رونـد  بـر  تواند  می اخالقی اصول آموزش). 6(دارند باالتري
 اثـر  حـسابداران  و حـسابداري  دانـشجویان  توسـط  دشوار مسائل
 اخالقـی  اصـول  آمـوزش  تـاثیر  زمینـه  در تحقیقاتی). 10(بگذارد
 اسـتدالالت هـا     بررسـی  اکثـر  در که داد نشان جینتا و شد انجام

 دوره یک طی از پس اخالقی اصول درك و ندانشجویا اخالقی
 اصــول از مخاطبــان درك و). 11(اســت یافتــه بهبــود آموزشــی

 قـرار  پوشـش  مـورد ی  حسابرس درس دري  ادیز مقدار بهی  اخالق
 حـل  رونـد  بـر  توانـد   مـی  اخالقی اصول آموزش). 3(است گرفته
 اثـر  حـسابداران  و حـسابداري  دانـشجویان  توسـط  دشوار مسائل
 مراحل همچونی  اخالق میمفاه از انیدانشجو ركد). 10(بگذارد
 شـدت  و نـوع  ریتـاث  تحـت ي  ریـ گ میتـصم ي  نـدها یفرا مختلف

 بــر مجــزا دوره یــک ریتــاث). 12(دارد قــراری اخالقــ موضــوعات
 دهنـده  نشاني  حسابدار انیدانشجو بهبود وی  اخالق استدالالت

ــاث ــت ریت ــر مثب ــشجو ب ــود انیدان ــتدالالت). 13(ب ــی اس  اخالق
 یافت بهبود گذراندند را اخالق آموزشهاي    دوره که یدانشجویان

 در کاهش دهنده نشان اخالقی استدالالت بهبود نیهمچن). 14(
). 15(باشـد   مـی  شـغلی  اخالقـی  اصـول  بـه  نـسبت  آنهـا  بدبینی
 مثبـت  تاثیر شد  می سیتدری  اخالق اصول آن در کههایی    کالس

 هر در اتیاخالق). 16(داشت دانشجویان اخالقی آگاهی سطح بر
 چیهـ  لیـ دل نیهم به و استی  شخص انتخاب ي بردارنده در جا

 همــه کــه کــرد نخواهــد نیتــضم اصــول آمــوزش ازاي  انــدازه
 آمـوزش  دوره نـه ). 17(داشـت  خواهندی  اخالق رفتار انیدانشجو
 دری اخالقــ اصــولي ریکــارگ بــه نــه وی شــغلی اخالقــ اصــول
 بـاال  را انیدانـشجو ی  اخالقـ  اسـتدالل یی  توانا گریدهاي    برنامه
ي برای  اخالق داوطلبان بهي  حسابدار حرفه ازین نیب). 18 (نبردند
ي برآوردهـا ی  بررسـ  و ریـ اخهـاي     آمـوزش  و ،يحـسابدار  حرفه

ــ تیصــالح ــپی اخالق ــده، دادهیی شنهادهای ــه در ش ــاي  برنام ه
 ).19(نـدارد  وجـود اي    رابطهی  اخالق اصول به توجه باي  حسابدار
). 20(نـدارد ی  اخالقـ  اصـول  بری  میمستق ریتاثی  ذهني  هنجارها

 گونـه  چیهـ  کـه  است موضوع نیا دهنده نشانها    یافته ازی  برخ
 و شـود ی  نمـ  مـشاهده  انیدانـشجو  دری  اخالق استداللیی  توانا

ی اخالقی  آگاه سطح بری  شغل اخالق اصول آموزشهاي    کالس
 اصـول  آمـوزش ). 21 (گذارد  می اثر دو هر ای ی اخالق استدالل ای

 ارتبـاط ). 22(بگـذارد  افـراد  بری  یکسان ریاثت است ممکنی  اخالق
). 23(دارد وجود مثبت شغلی پیامدهاي و اخالقی رفتار بین مثبتی
 بـه  آمـوزش  هنگام دري  حسابدار کارمندان وي  حسابدار استادان
ــشجو ــاول مراحــل دري حــسابدار انیدان ــبا هی ــس دی  متفکــر اریب
  ).24(باشند
 رشیپـذ  واهـان خ شتریـ بی  اخالقـ  نظـر  از زنان به نسبت مردان
 بـاالتر  زنانی  اخالقیی  توانا). 9(هستند زیبرانگ سوالهاي    تیفعال
 تر عیشا گریدهاي    فرهنگ دری  جنسهاي    تفاوت و است مردان از

هـاي    تیـ فعال در مشارکت بهي  شتریب لیتما مردان و). 25(است
هـاي    يریـ گ میتصم هنگام در حسابداران). 26 (دارندی  راخالقیغ

 سـه  ).27(کننـد   می استفاده زینیی  سودگرااي  ه  لیتحل ازی  اخالق
 در شناسـی  وظیفـه  و سـودمندگرایی  خودپرسـتی،  اخالقی تئوري
ی اصـول  آموزش). 28(شود  می استفاده اخالقیهاي    گیري تصمیم
 کمــکهــا  چــالش بهتــر کنتــرل در حــسابرسان بــه اتیــاخالق
 حرفــه در اتیــاخالق نقــش دربــارهی کلــ دگاهیــد). 29(کنــد مــی

 میتـصم  نـد یفرا در ادیـ زی یکپارچگ به حسابرسان ازینی  حسابرس
 اصـول  آمـوزش  وی  اخالقـ  شکـست  لیدال). 30(باشد  می يریگ

). 31(بود اتیاخالق آموزش ازي  جد تیحما دهنده نشان ،یاخالق
 موجـب  آن کـردن ي  اجبـار  وی  اخالقـ  محکم نیقوان بیتصو و
 در). 32(شـود   مـی  یآموزش مجموعه کی ی اخالق فرهنگ تیتقو

 بـر ی مثبت ریتاث توانند  میشوند انیبی درست به نیقوان کهی  صورت
ی اخالقـ  اسـتدالل  سطح کهي   افراد). 33(باشند داشته فرد رفتار

ــاالتر ــدي ب ــر دارن ــا کمت ــیغي رفتاره ــود ازی راخالق ــروز خ  ب
 رفتار ي وهیش و شدهی  اصولی  اخالق استدالل نیب ).34(دهند می

در چنـد نکتـه   اي  هحسابداران حرف ). 35(دارد وجود رابطهی  اخالق
 معینـی کـه اخالقـی هـستند یـا نـه           هـاي     در زندگیشان تصمیم  

نظام اخالقـی حـسابداري یـک جنبـه مهـم کـار یـک               . گیرد می
 اسـتدالل  بـه ي ادیـ ز رغبـت  کهی انیدانشجو). 36(حسابدار است 

 رفتـه یپذی  اخالقـ  رفتـار  نکهیا احتمال دارند شدهی  اصولی  اخالق
  ).37(تاس ادیز بزند سر آنها ازاي  شده
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 طـرز  وی  اخالق استدالل نیب رابطهی  بررس مطالعه، نیا از هدف
 ایـن  در. باشـد   می یرسم حسابدارانی  اخالق لیتما و تین تفکر،
 تفکـر  طـرز  و وابـسته  متغیر عنوان به اخالقی استدالل مطالعه،
ي متغیرهـا  عنـوان  بـه  اخالقـی  تمایـل  و اخالقی نیت اخالقی،
 از ترتیـب  بـه  آنها سنجش ايبر که شدند گرفته نظر در مستقل
 اسـتفاده  چندبعـدي  اخالقیـات  مقیاس و اخالقی قضاوت آزمون
 گذشـته هـاي     پـژوهش  و قیـ تحق اتیادبی  بررس به توجه با .شد
 پـژوهش ي  رهـا یمتغ نیب ارتباطی  معرف جهت پژوهش هیاول مدل
  . شدی طراح

  

  

  پژوهشی مفهوم مدل: 1ة نگار
 

  روش

 آماري جامعه و است ستگیهمب نوع از و توصیفی پژوهش، طرح
 گرفته نظر در تهران در شاغلی  رسم حسابدارانی  تمام پژوهش،

 ق،یـ تحق جامعـه  ادیز حجم و پژوهش، ماهیت به توجه با ،ندشد
 عنوان به نفر 100 ساده،ی  تصادفي  ریگ نمونه روش از استفاده با

 پرسـشنامه هـا     دادهي  آور جمع ابزار. شدند انتخاب پژوهشۀ  نمون
 پرسـشنامه  و ؛یاخالقـ  اسـتدالل ی  بررسـ  جهـت  نـد یل داستاندار
 طـرز ی  بررسـ  جهـت  11يبعـد  چنـد  اتیـ اخالق اسیمق استاندارد
ی رسـم  حـسابداران ی  اخالقـ  لیتما وی  اخالق تین ،یتفکراخالق
   .گردند ی میمعرف ادامه در که گردد  میاستفاده

 چندبعـدي  اخالقیـات  مقیـاس  اسـتاندارد  پرسشنامه از استفاده با
 ،13شناســـی وظیفـــه ،12عـــدالت ابعـــاد بـــا القـــیاخ تمایـــل

 گیـري  انـدازه  خودخـواهی  و 15گرایـی  مطلوبیـت  ،14ییگرا نسبیت
 در داستان سه ارائه از بعد که است گونه بدین عمل نحوه. شود می
 انتشار حق گرفتن نادیده غیرمنصفانه، صورت به وام اعطاي مورد
 کننـده  کتمـشار  از خارجی کشور یک در رشوه دادن و افزار نرم

 7 مقیـاس  از نیـز  سواالت به پاسخ براي که شد پرسیده سواالتی
 15هـا   موضـوع  نیـ ا از یک هر در .شد استفاده لیکرت اي گزینه
 از کــرتیلی فــیط 7 اسیــمقي مبنــا بــر کــه دارد وجــود ســوال
 اول سـوال  12. دینما انتخاب را فیط یک خواهد  می دهنده پاسخ
 بـرده  کـار  به دهندگان پاسخی  اخالق تیحساسي  ریگ اندازهي  برا
 شـده  انجـام  اقـدام  نکـه یا بر دارد داللت اول فیط که شوند می
 داللـت  نیا بر هفتم فیط و. شود  می محسوبی  اخالق ریغ عمل
 ازاتیـ امت نیبنـابرا . باشـد  مـی  یاخالقـ  شده انجام اقدام که دارد
. باشـد   می یاخالق تیحساس ازي  باالتر درجه دهنده نشان باالتر
 مربوط سوال 3 عدالت، به مربوط اول سوال 3 سوال، 12 نیب در
 مربـوط  سوال 2 ،ییگرا  مطلق به مربوط سوال 2 ،ییگرا  ینسب به
ی اخالق تین. باشد  می ییگرا  دهیفاي  برا سوال 2 ،يمحور خود به

 13 سـوال . شود  می يریگ اندازه 14 و 13 سواالت لهیوس به افراد
 آن مقابـل  در شـما  العمـل  عکس که پرسد  می  دهندگان پاسخ از

 انجـام  را اقدام نیا من نکهیا احتمال«: است صورت چه به اقدام
 پرسـد   مـی  دهندگان پاسخ از 14 سوال. »است نییپا / باال دهم،
 چـه  بـه ی  اقـدام  نیچنـ  مقابـل  در شـما  همساالن العمل عکس
ی اقـدام  نیچن من همساالن نکهیا احتمال« : بود خواهد صورت

ی اخالقـ  تیـ ن نیبنـابرا .  »اسـت  نییپـا  / بـاال  دهنـد،  انجـام  را
 باالتر ازیامت. شود  می استنتاج 14 و 13 سواالت از دهندگان پاسخ
 کـه  اسـت  نیـ ا دهنـده  نـشان  ) 7 بـه  کینزد (سوال دو نیا در

 15 ســوال. باشــد  مــیبــاال دهنــدگان پاســخی اخالقــ عملکــرد
 شـده  فیتوص اقدام «استی  اخالقی  ابیارز ازی  جامعي  ریگ اندازه
هـاي    فیط کهی  دهندگان پاسخ. »استی  اخالق ریغ/یاخالق باال،
 کننـد،  انتخـاب  حیصـح  پاسخ عنوان به را 7 خود یا 7 به کینزد

  . هستند تر یاخالق
 پـنج  11یاخالقـ  قـضاوت  آزمون استاندارد پرسشنامه از استفاده با

 سرطان مدرسه، رهیمد ئتیه خبرنگار، ،یقحط نیعناو با داستان
 از ابتـدا  در و ردیـ گ  مـی  قرار دهندگان پاسخ اریاخت در تظاهرات و

ـ  چـه  دیـ بود شما اگر که است شده دهیپرس دهنده پاسخ  رای  عمل
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 دهنـده  پاسـخ  از سوال 12 داستان هري  برا بعد و دیداد  می انجام
 مخالف تا موافق نهیگز پنج ازی  یک به دیبا که است شده دهیپرس

ــخ ــود داده پاس ــنها در و. ش ــم تی ــر مه ــواالت نیت ــر از س  نظ
  .شود  میمشخص) سوال 4( دهنده پاسخ
 و لینـد  اخالقـی  قـضاوت  آزمون به مربوط هاي پرسشنامه پایایی
 آزمـون  مـورد  کرونبـاخ  آلفاي توسط چندبعدي اخالقیات مقیاس
 ،92/0ی  اخالقـ  تفکر طرز آمده دست هبي  آلفا مقدار .گرفت قرار
ی اخالقـ  اسـتدالل  و 78/0ی  اخالقـ  لیـ تما ،84/0ی  اخالق تین

 از اسـتفاده  با. استی  قبول قابل اعتبار انگرینما که باشد  می 91/0
 حاصـل  نـان یاطمي  ریـ گ نمونـه  تیکفا از توان یم بارتلت آزمون
 عـدد  و) 7/0 از تـر  بـزرگ (آزمـون   عـدد  جینتـا  بـه  توجه با. کرد

 کـه  گفـت  تـوان   می )05/0 از تر کوچک (بارتلت آزموني  معنادار
 مـورد  طیشرا از و است ناسبمی  عامل لیتحلي  اجراي  براها    داده
 ایـن  کـه  دهـد   می نشان شده نییتب انسیوار. است برخوردار ازین

 حـدود  در هـا  عامـل  نیـ ا و دهند یم لیتشک را عامل 4 سؤاالت
 واقـع  در که دینما می پوشش و تبیین را واریانس درصد 175/81
 از مـدل  برآورد براي. باشد  می سؤاالت مناسب روایی دهندهنشان
 منظـور  به و )یت آماره( يریگ اندازه مدل و احتمال ثرحداک روش
 درجـه  بـر  دو خـی  مجذور نسبت شاخص از مدل برازش بررسی
 شـاخص  ،یبرازنـدگ  شـاخص  ،یقـ یتطب بـرازش  شاخص ،آزادي
ة نـشد  نرم شاخص ،یبرازندگة  شد نرم شاخص ،یبرازندگ لیتعد

 و. شد استفاده تقریب مجذورات میانگین ریشۀ خطاي ،یبرازندگ
ي سـاختار  مـدل  بـرازش یی  کـو ینهـاي     شـاخص ی  بررسـ  جینتا

 ریـشۀ  خطـاي  کـه  چرا است، مدل برازشة  دهند نشان پژوهش،
 قابـل  بـرازش  نـشانگر  05/0 از کمتـر  زانیم مجذورات میانگین
 از باالتری  همگ ریمقاد ریسا نیهمچن. استي  ساختار مدل قبول

 نـوع  از پرسـشنامه  .دارند قرار قبول وردمۀ آستان در و هستند 9/0
  .باشد  میاي نهیگز هفت کرتیل فیط با بسته
 نیبها    پرسشنامه نمونه گروه انتخاب از پس ق،یتحقي  اجراي  برا
ی رسـم  حـسابداران  نیب کهاي   پرسشنامه 100 از. شد عیتوز آنها

 آوري جمـع  پرسـشنامه  74 تعـداد  د،یگرد عیتوز تهران در شاغل

 دسـت  بـه هـاي     داده و شدهي  گذار نمرهها    سشنامهپر سپس،. شد
ـ  آزمـون  از استفاده با آمده  روش از اسـتفاده  بـا  و ودنتیاسـت ی  ت

 نیـ اي  بـرا . ندگرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد يساختار معادالت

   .شد استفاده 8/8 زرلیل و اس اسی پ اس ؛يهاافزار نرم از کار
  

  ها یافته

از تحلیل عـاملی  ها   رسشنامهپی  عامل ساختاریی  ایپاجهت بررسی   
  .است شده داده نشان 1 جدول در جینتا که تاییدي استفاده شد

  
  یعامل لیتحل جینتا .1جدول

 مورد دامنه شاخص
 قبول

 جهینت مقدار

 مناسب 36/2 > 3 آزادي درجه بر دو خی مجذور

 مناسب 96/0 <9/0 یقیتطب برازش شاخص

 مناسب 93/0 <9/0 شاخصی برازندگ

 مناسب 95/0 <9/0 یبرازندگ لیعدت شاخص

 مناسب 97/0 <9/0 یبرازندگة شد نرم شاخص

 مناسب 96/0 <9/0 یبرازندگ نشده نرم شاخص

 مناسب /.045 >05/0 میانگین ریشۀ خطاي

  
  

  قیتحقهاي  یافته خالصه .2جدول
 بیضر ریمس

 ریمس

 يمعنادار

 35/2 24/0 یاخالق استدالل -تفکر طرز

 19/2 22/0    یاخالق لاستدال -یاخالق تین
 89/3 42/0        یاخالق استدالل -یاخالق لیتما

  
 و  24/0با توجه بـه ضـریب مـسیر بـه دسـت آمـده بـه میـزان                   

 از بزرگتـر  (35/2همچنین عدد معناداري به دست آمده به میزان     
، به عبارت دیگر طرز تفکر رابطه مستقیم و معنـاداري بـا             )96/1

  .استدالل اخالقی دارد
 و  22/0با توجه بـه ضـریب مـسیر بـه دسـت آمـده بـه میـزان                   

تـوان   مـی  19/2همچنین عدد معناداري به دست آمده به میزان         
نتیجه گرفت، نیت اخالقی رابطه مستقیم و معناداري با استدالل          

  .اخالقی دارد
 و  42/0با توجه بـه ضـریب مـسیر بـه دسـت آمـده بـه میـزان                   
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تـوان   مـی  89/3ه میزان   همچنین عدد معناداري به دست آمده ب      
نتیجـه گرفــت تمایــل اخالقــی رابطــه مــستقیم و معنــاداري بــا  

  .استدالل اخالقی دارد
  

  بحث

 استدالل بین داري معنی و مثبت ارتباط: نتایج پژوهش نشان داد

 معنـی  و مثبـت  ارتبـاط  و) =24/0r (اخالقی تفکر طرز و اخالقی
 ارتبـاط  و )=22/0r (اخالقـی  نیـت  و اخالقی استدالل بین داري
 اخالقـی  تمایـل  و اخالقـی  اسـتدالل  بـین  داري معنـی  و مثبت

)42/0r= (بـین  : دهند  نتایج تحقیقات مشابه نشان می.دارد وجود
استدالل اخالقی و طرز تفکر، نیـت و تمایـل اخالقـی در میـان               

 در رهـا یمتغ نیـ ا امـا اي وجود ندارد      دانشجویان حسابداري رابطه  
 نـشان  راي  داری  معنـ  و مثبـت  اطارتبـ ی  رسم حسابداران جامعه
 ممکن انیدانشجو انیم در متغیرها این بین رابطه نبود. دهند می
 زمان در حسابداري دانشجویان که باشد موضوع این بیانگر است

 در فقـط  یـا  کنند نمی استفاده اخالقی قضاوت از گیري تصمیم

 ارانحسابد با آنهاۀ سیمقا و کنند،  میاستفاده آن از موارد از برخی
 رشـته  در را اي حرفـه  اخـالق  آمـوزش  ضرورت موضوعی رسم

ــسابداري ــرا را ح ــشجوي ب ــسابدار انیدان ــابي ح ــذیر اجتن  ناپ
هـاي   ارزش فـرد  شود  میباعث یاخالقهاي  زهیانگ). 38(سازد می

 امـدهاي یپ تمـام  تیمـسئول  و بداندها  ارزش نیباالتر را یاخالق

 صـرف  تـوان،  ینمـ  اتیـ اخالقموضـوع  ). 39(ردیبپـذ  را یاخالق
 ازمنـد ین و گذشـت ی سـادگ  بـه  نامـه  نیآئ و دستورالعمل داشتن
 برخـوردار هـاي   گروه ریسا و انیدانشگاه ريیگیپ و جدي تالش
 حرفـه  اخـالق  و یاخالقـ  ريیگ میتصم درس ارائه با و باشد، می
 در شود  میهیتوص ارشدی کارشناس وی کارشناسهاي  دوره در اي
 و آمـوزش  جهت ردیگ رتصوی تجربهاي  پژوهش خصوص نیا

 اي حرفـه  اخـالق  تیوضـع  لیـ تحل و یآموزش متون از استفاده

 نیتـدو  وهـا   یسـخنران  نارها،یسم برگزاري با مختلف کشورهاي
 بـه  اي حرفـه  اخـالق  آمـوختن  بـه  نـسبت  مربـوط هـاي   کتـاب 
  .شود اقدام انیدانشجو
 که است مواجههایی    تیمحدود بای  پژوهش هر وی  علم قاتیتحق
 زیـ ن قیتحق نیا. زند  می لطمه قیتحقهاي    افتهیی ی روا و ثبات به

 اطالعاتي  آور جمع دراي    دهیعد مشکالت وها    تیمحدودي  دارا
 نیمهمتـر : اسـت  شـده  اشـاره  آنهـا  اهـم  بـه  لیـ ذ در کـه  بوده

 که است مزاحمهاي    ریمتغ تعدد پژوهش نیا انجام در تیمحدود
 جملـه  از. هدد قرار ریتاث تحت را رهایمتغ نیب روابط است ممکن
 صرف زمان ،یخستگ ،یطیمح طیشرا به توان  می  آنها نیتر مهم
البته این موضوع در    . ، اشاره نمود  نامه پرسش لیتکم جهت شده

محـدودیت  . ها در حوزه علوم انسانی مطـرح اسـت          اغلب تحقیق 
دیگر دسترسی به همه حسابداران رسمی، با توجه به هزینه بیش    

مان محـدود جمـع آوري اطالعـات        ها و ز    از حد جمع آوري داده    
امکان پذیر نمی باشد و نمونه مورد بررسـی حـسابداران رسـمی             

 بـا  بایـد  مطالعـه  ایـن  نتـایج  تعمـیم باشند و  شاغل در تهران می
ماننـد بـسیاري از تحقیقـات    . شـود  انجام بیشتر بررسی و احتیاط

حوزه انسانی، شرکت کنندگان در پاسخگویی با توجـه بـه درك             
فرضی و قضاوت بر اساس اطالعات محدودي که در    سناریوهاي  

اختیارشان گذاشـته شـد پاسـخ داده انـد، هنگـامی کـه شـرکت                
شـوند،    کنندگان در شرایط واقعی با معضالت اخالقی روبرو مـی         

هـاي واقعـی آنهـا متفـاوت باشـد و             ممکن است تصمیم گیـري    
  .اي از ابهام قرار گیرد ها در هاله احتمال دارد پاسخ

 در مـذهب  و نـژاد  چون گري مداخله متغیرهاي آتی تمطالعا در
 دری متفـاوت هـاي   فرهنـگ  نکـه یا به توجه باو . شود گرفته نظر
 ریـ متغ بـه  شـود   مـی  شنهادیپ و است موثر اتیاخالق درك سطح
 قـات یتحق انجـام  درو  . شودي  شتریب توجه "فرهنگ" گر مداخله

 بـه  و .شود استفاده پژوهش در مالی مدیران و حسابرسان ازی آت
 رشـته  بـه  دیـ جدي  ورود انیدانـشجو  اتیـ اخالق سـطح  سهیمقا

 و شود پرداختهی  لیالتحص فارغ شرف در انیدانشجو وي  حسابدار
 بــه شــده سیتــدر دروس کــه باشــد نیــا دهنــده نــشان جینتــا

 داشـته  آنهـا ی  اخالقـ  درك سـطح  رییـ تغ دري  ریتـاث  انیدانشجو
  است؟

  
   ريیگ جهینت

 جامعـه  در اتیاخالق موضوع ریاخي  ها  سالی  مالهاي    یثبات  یب با
 نیتر مهم ازی  یک. گرفت قرار صاحبنظران توجه مورد حسابداران
 واي    حرفـه  اخـالق  داشتن حسابداران ازي  تجار جامعه انتظارات
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 پـژوهش  جینتـا  به توجه با. باشد  می حیصحی  مال اطالعات هیته
 میتـصم  در اتیاخالق ازی  رسم حسابداران که؛ کرد انیب توان می
 در اخـالق  تیتقو و گسترش با و کنند  میاستفاده شانیهاي  ریگ
 تـوان   می هستند ندهیآ حسابداران کهي  حسابدار انیدانشجو نیب

 و دولـت  و بازگرداندي  حسابدار حرفه به را اعتبار و جامعه اعتماد
 وی اخالقـ هـاي   برنامـه  گنجاندن باها   دانشگاه واي    حرفه مجامع
 گـسترش  وی  اخالقـ هاي    هیپا تیتقو به... وها    شیهماي  برگزار
 .باشند داشتهیی بسزا اقدامات اتیاخالق

  
  نامه واژه

1.American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) 

  کایآمری رسم حسابداران انجمن
2. Moral Development Theory 

 یاخالق رشدي تئور
3. Pre-conventional Reasoning 

  يقرارداد شیپ استدالل

 Conventional Reasoning .4 يقرارداد استدالل

5.Post-conventional Reasoning 
 يقرارداد فوق استدالل

 Moral Reasoning .6 یاخالق استدالل

 Ethical Perception..7 تفکر طرز

 Ethical Intention .8 یاخالق تین

 Ethical Orientation .9 یاخالق لیتما

10. Multidimensional Ethics Scale 
  قیاس اخالقیات چندبعديم

11. Moral Judgment Test 
  آزمون قضاوت اخالقی لیند

 Justice .12 عدالت

 Deontology .13 وظیفه شناسی

 Relativism .14 ییگرا نسبیت

 Moral theory .15 تئوري اخالق

16. Generally Accepted Auditing Standards 
  کلی دهاي حسابرسی پذیرفته شدهصورت استاندار

17. Generally Accepted Accounting Principles 
 اصول حسابداري پذیرفته شده کلی

18.Generally Accepted Government Auditing 
Standards 

 استانداردهاي حسابرسی دولتی پذیرفته شده کلی

19.International Federation of Accountants 
 یون بین المللی حسابداراناعضاي فدراس
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Relationship between Moral reasoning, Moral Thinking, Moral 
Intention and Moral Inclination among Formal Accountant 

 
N. Dazeh*, M. Garkaz PhD 

Dept. of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Golestan Science and Research Branch, 
Islamic Azad University 

 
Abstract 
 
Background: Accounting is a regular profession in the world. Because of services, it needs to special 
trust and credit. Persistence of the trust and credit and their reinforcement depend on the   practical 
commitment to ethical instructions. The goal of this study is to consider the relation between moral 
reasoning, moral thoughts, moral intentions and moral inclination.  
Methods: Population of the study includes all formal accountants who work in Tehran. Among All 
subjects, 74 accountants are selected randomly as a sample. Data are collected by questionnaire and 
then they are analyzed by T-test and structural equation method.    
Results: Results show a significant positive correlation between moral reasoning and moral 
thinking(r=0.24) ،Significant positive relationship between moral reasoning and moral intent(r=0.22 )
and Significant positive relationship between moral reasoning and moral tendency is(0.42). 
Conclusion: It can be concluded that Relationship between these variables may be an obvious case of 
moral judgment when making decisions during the use of CPAs. The need for training and 
development of professional ethics in the field of accounting will unavoidably. 
 
Keywords: Moral Reasoning, Moral Thinking, Moral Intention, Moral Inclination 
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Analysis of Effective Factors on Organizational Spirituality 
 

S.A. Naghavi1*, M. Asadi PhD1, S.H. Mirghafoori PhD2 
1. Dept. of Industrial Management, Faculty of Humanities, University of Science & Arts 

2. Dept. of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Yazd University  
 
Abstract 
 
Background: Spirituality is a very broad concept that everyone has a different interpretation from it 
due to his beliefs, faiths and personal values. Some of the scientists believe in religion oriented for 
spirituality, but others believe that spirituality has no relation with religion and it is very wider than it. 
Since in our Iranian community, spiritual is religion based and the teachings of Islam make the 
spirituality, so the main objective of this study is analyzing the factors affecting organizational 
spirituality according to the national and religious patterns. 
Methods: The present study method is descriptive-correlation.  Population includes all employees of 
Yazd government selected organizations which 198 of them selected as a statistical sample on the 
basis of formula Cochran and in stratified method. Questionnaire is used for collecting data, for 
analyzing the data Bartlett test, KMO and structural equation method was used. 
Results: Confirmatory factor analysis results show that eight factors: virtues, spiritual, content, 
structure, leadership, culture space, faith and motivation are considered as factors that have influence 
on organizational spiritual. Also, results show that relation between eight effective factors on 
organizational spirituality is meaningful. 
Conclusion: Based on findings of this study, we can conclude that all eight factors (although with 
different degrees) are important, and identification of them is just for understanding and recognizing 
the factors that have more effects. 
 
Keywords: Organizational Spirituality, National Patterns, Religion 
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Designing Ethical Behavior Model of Employees with Emphasis 
on the Role of Ethical Values of Organization 

 
 S. Khoddami PhD* , B. Osanlou PhD  

Dept. of MBA, Faculty of Management, Economic Sciences University 
 

Abstract 
 
Background: Since the goal of formulation of ethical values  is ethical behavior by 
employees in the organization, Ethical behavior is done when the ethical values can eliminate 
barriers to ethical behavior in organizations. Therefore, the aim of this research is the study of 
literature in this area and provides a model for assessing the achievement of this goal. In the 
present study we have tried to design a model based on defining the intermediate variables 
affecting on ethical behavior for surveying the role of ethical values in the ethical behavior. 
Methods: The research method of this study is descriptive- correlation. The population of the 
research includes all the staffs of the Mellat bank in Tehran and the sample size based on 
Kendal formula is 350 staffs who are selected by random sampling, path analysis and 
structural equation modeling is used for analyzing data. 
Results: Based on significant coefficient index, it is demonstrated that ethical values have 
positive and significant effect on all three dimensions of organizational justice. Among three 
dimensions of organizational justice, just interactive justice is related to both organizational 
commitment and job satisfaction and procedural justice is correlated only to organizational 
commitment. Organizational commitment and job satisfaction are positively correlated to 
ethical behavior. 
Conclusion: according to the findings, it can be suggested that the ethical values of the 
organization can lead to ethical behavior of employees through organizational justice, job 
satisfaction and employee engagement. 
 
 
Keywords: Ethical Values, Ethical Behavior, Organizational Justice, Organizational 
Commitment 
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Providing and Fitting an Ethical Sensitivity Model and Its 
Relationship with Caring Teaching 

 
K. Gholami PhD*, I. Ebrahimi  

Dept. of Educational Science, Faculty of Humanity and Society, Kurdestan University 
 
Abstract 
 
Background:  Ethical sensitivity is an important competency for teaching and it aims to 
nurture students both ethically and cognitively. According to the importance of ethical 
sensitivity in teaching, this paper examines the relationship between ethical sensitivity and 
caring teaching in order to build and fit a model that explains the relationship between these 
variables. 
Methods: The research approach of this study was quantitative. The population was the entire 
elementary, secondary and high school’s teachers (female and male) in Kamyaran, Kurdistan, 
Iran in 2013. The sample size was 242 teachers (54% male and 46% female). We sued 
random stratified sampling in order to select participants. Data was collected with a 
questionnaire including two scales: Ethical Sensitivity Scale and Caring Teaching Scale. We 
used confirmatory factor analysis and structural equation modeling for analyzing data.  
Results: Results showed that all dimensions of both ethical sensitivity and caring teaching 
had reliable psychometric properties. According to the relationship between two variables, we 
found that caring through communication had no statistical significant effect on caring 
teaching. However, acceptance opinions of others, understanding ethical Issues, and 
identifying the consequences of action and options demonstrate significant effects on caring 
teaching.  
Conclusion: Ethical sensitivity and caring teaching are important elements for developing 
teachers’ moral competency. In this way, teachers can develop theoretical and empirical 
insights into the moral foundation of teaching.  
 
Keywords: Ethical Sensitivity, Caring Teaching, Teachers Ethical Competency, Professional 
Ethics   
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Explanation of Agricultural Ethics 
 

A. Abedi-Sarvestani PhD* 
Dept. of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources 
 
 

Abstract 
 
Background: Agricultural ethics deals with values and ethical issues in the production, 
distribution and consumption of agricultural products and foods. This study discussed the 
issues in agricultural ethics and examines the attitude of agricultural experts towards it.  
Methods: Descriptive-correlation research method is used. Research population is consisted 
of 120 agricultural experts from Golestan province Jihad-e-Keshavarzi organization which 53 
persons were chosen as sample. Data collection was conducted through a questionnaire. The 
obtained data were analyzed with SPSS software. Statistical methods such as percentage, 
mean, standard deviation, non-weighted linear combination, correlation coefficient and Mann-
Whitney test were used. 
Results: Farm structure, animal ethics, food safety, environmental impacts, international 
trade, food security, biotechnology and research ethics are the most important issues in 
agricultural ethics. Findings indicated that orientation of agricultural experts towards 
agricultural ethics is not desirable. Furthermore, the attitude towards agricultural ethics is 
independent of demographic properties such as age, education level and job history. Also, 
there was no difference between the agricultural experts regard to their residence place (urban 
or rural) and also having agriculture or not.  
Conclusion: The findings indicate the total retreated of current views of agricultural experts 
on the agricultural ethics and meeting its requirements of the various activities related to the 
agricultural sector. It is therefore essential that ethical issues related to agriculture as a needed 
element be included in the training of human resources for the agricultural sector. 
Furthermore, agricultural ethics should be included in agricultural policies and development 
in order to compatible agriculture with the human values and virtues. 
 
Keywords: Ethics, Values, Agriculture. 
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Relationship between “Conscientiousness, Ethical Climate and 
Ethical Leadership” and Organizational Virtuousness 

 
E. Behzadi*, A. Naami PhD, K. Beshlideh PhD  

  

Dept. of Industrial & Organizational Psychology, Faculty of Education & Psychology, Shahid 
Chamran University 

 
Abstract 
 
Background: The recent moral and financial collapse of several high profile organizations 
around the world has led the business community and the popular and business press to 
rediscover the worthiness of organizations virtues. The aim of this research was to examine 
the relationship between “conscientiousness, ethical climate and ethical leadership” and 
organizational virtuousness among an industrial company employees in Ahvaz, Iran. 
Methods: Study method is descriptive-correlation method. Population consists of the whole 
employees of industrial company in Ahvaz. Sample includes 227 this employees that have 
been selected with stratified random sampling method. The instruments which used in this 
study include personality, ethical climate, ethical leadership, and organizational virtuousness 
questionnaires. The correlation coefficient and multiple regression analysis are used for 
analyzing the data, and factor analysis is used to examine the validity of organizational virtue.  
Results: The results showed that there are positive and significant relationship between 
predictive variables conscientiousness, ethical climate and ethical leadership with 
organizational virtuousness. Results of regression analysis showed that ethical leadership, 
ethical climate and conscientiousness respectively play a main role in explaining the variance 
of organizational virtuousness.  
Conclusion: The results of this study show that both personality traits and environmental 
factors are good predictors in shaping organizational virtue. Therefore, the organizations 
should be organized for presence and efflorescence of the constituent, so that this result in 
positive organizational consequents. 
 
Keywords: Ethical Climate, Ethical Leadership, Organizational Virtuousness, 
Conscientiousness 
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Predicting Psychological Capital through Spirituality in 
Workplace and Ethical Leadership 

 
A. Mehdad PhD*, M. Asadi, M. Golparvar PhD 

 
 Dept. of industrial and organizational  psychology, faculty of education and psychology, Islamic Azad 

University.Isfahan (khorasgan)branch 
  
 

Abstract  
 

Background: Researches indicated that spirituality in workplace and ethical leadership have 
important role in creating and developing of psychological capital. For this reason, main 
purpose of this research was to study simple and multiple relationships between spirituality in 
workplace and ethical leadership with psychological capital.  
Methods: Research method of this study is a descriptive-correlation. Population includes all 
of the employees of a public organization in Esfahan, Iran, (N=320). Among all subjects, 180 
of them were selected via convenience sampling. In this research a set of questionnaire such 
as spirituality in workplace (with14-item), ethical leadership (with 12-item), and 
psychological capital (with 24-item) were used. Data were analyzed by using Pearson 
correlation coefficient and stepwise regression analysis.  
Results: Result show that there are significant positive relationship between spirituality in 
workplace and ethical leadership with psychological capital. Moreover, results of stepwise 
regression analysis show that, alignment with organizational values and ethical leadership are 
strongest predictors of psychological capital.   
Conclusion: It can be concluded that dimensions of psychological capital 
increase with highlighting spirituality in workplace and ethical leadership 

  
Keywords: Spirituality in Workplace, Ethical Leadership, Psychological Capital.  
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Analyzing Relationship between Personality and Organizational 
Variables and Authentic Leadership: Mediating Leader-Member 

Exchange 
 

M.B. Sadeghi* , M. Mahmodikia, N. Arshadi PhD 
Dept. of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid 

Chamran University 
 
 

Abstract 
 
Background: A lot of evidence of crisis in authentic leadership in almost all sectors of 
organizational and professional life of such as great embezzlements in organizations, financial 
bad performance, employee abuse, ethical corruption, aggressive and Illegal marketing 
activities, ethical scandals of the leaders and therefore distrust to leadership in organization 
and social has increased importance and necessity of the authentic leaders. The aim of this 
study is investigate the effect of supervisor's personality traits (conscientiousness, 
agreeableness and neuroticism) and ethical context on authentic leadership of with mediating 
role of leader-member exchange.  
Methods: This research is descriptive and correlation design Statistical society was 
employees of Bidboland gas refinery So that sample was selected from 209 persons of them 
were selected by simple random method. Data were gathered by personality traits (NEO-FFI), 
ethical context, leader-member exchange, authentic leadership scales. Data analyzed by 
Pearson correlation structural equation modeling and bootstrap method. 
Results: Results indicated that personality traits and as well as ethical context in organization 
has considerable impact on improve leader-member exchanges and also followed 
trustworthiness leaders. 
Conclusion: managers and organizations leaders must be develop honest and trusting 
relationships in a work environment and to adjust organizational decisions and policies in line 
with self-actualization of and employees increase productivity.  
 
Keywords: Personality Characteristics, Ethical Context, Leader-Member Exchange, 
Authentic Leadership 
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Structural Modeling of Relationship between 
Professional Ethics and Social Responsibility with 

Organizational Accountability 
 

B. Shahinmehr M. Hassani* PhD 
Dept. of Education, faculty of literature and Humanities, Urmia University 

 
 

Abstract 
 
Background: The concept of Organizational Accountability attracts a lot of attention as one 
of the topics that discussed in today's organizations and analysis of this concept requires 
identifying and controlling the numerous internal and external factors. In this regard, the aims 
of present study investigation the relationships between professional ethics, social 
responsibility and organizational accountability in employees in the Power Distribution 
Company of Urmia. 
Methods: The research method was correlation. Population includes all employees in the 
Power Distribution Company (N=113) that by using census method all of themes were 
selected. Three questionnaires namely: "Professional Ethics", "Social Responsibility", and 
"Organizational Accountability" were used. Validity of the questionnaires was approved by 
Exploratory Factor Analysis and their reliability was calculated using Cranach's Alpha. The 
data was analyses by Structural Modeling.  
Results: Findings show that there is a positive relationship between professional ethics and 
social responsibility. Also, there is a positive relationship between social responsibility and 
organizational accountability. At the same time, mediated by responsibility, ethics have 
positive indirect relationship between organizational accountability, but there is not a positive 
direct relationship between professional ethics and organizational accountability in this paper. 
Conclusion: According to the research findings, organizations should increase their attention 
to ethical issues that will follow promotion of social responsibility, organization the steps in 
establishing, maintaining and improving organizational accountability. 
 
 
Keywords: Professional Ethics, Social Responsibility, Organizational Accountability.  
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Organizational Citizenship Behavior 

 
M. Baharlou*, K. Beshlideh PhD, A. Naami PhD, S.E Hashemi Sheykhshabani PhD 

 
Dept. of Industrial & Organizational Psychology, Faculty of Education & Psychology, Shahid 

Chamran University 
 

 
Abstract 
 
Background: It has been shown that the application of ethical leadership has a great result for 
the organization. The aim of this research is to analyze the relation of ethical leadership with 
organizational citizenship behavior and also to investigate this type of leadership with 
organizational citizenship behavior through of leader-member exchange, organizational 
commitment and job satisfaction. 
Methods: This research is descriptive-correlation. Population includes all the employees of 
Maroon oil and Gas Company which 250 persons have been selected by simple random 
selection. Data have been gathered by ethical leadership, leader-member exchange, 
organizational, job satisfaction and organizational citizenship behavior and job satisfaction 
questionnaire, and analyzed by structural equation modeling and bootstrap method. 
Results: Structural equation modeling analyses indicated that the proposed model fit the data 
properly. The results also supported the direct relationship of ethical leadership and 
organizational citizenship behavior and indirect positive relationship of ethical leadership and 
organizational citizenship behavior through leader – member exchange, organizational 
commitment and job satisfaction. 
Conclusion: Applying ethical leadership style is in relation with the exceeding efficiency of 
employees. Therefore, with the use of this kind of leadership, the organization can see this 
kind of behaviors in their employees and consequently increase the efficiency of their 
organization. 
 
Keywords: Leader-Member Exchange, Organizational Commitment, Job Satisfaction, 
Organizational Citizenship Behavior, Ethical Leadership 
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Organizational Commitment, Job Stress and Turnover Intention 
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Dept. of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid 

Chamran University 
 

 
Abstract 
 
Background: Today, ethic and moral values observance are the major and effective factors 
on the attitudes and behaviors of employees in the workplace. The aim of this study was to 
investigate the relationship of ethical climate with psychological wellbeing, organizational 
commitment, and job stress and turnover intention, according to the moderating role of self 
evaluations. 
Methods: This research is a descriptive-correlation study. Population of study includes all 
employees of National Iranian Oil Company (NIOC). The participants of this study include 
270 employees who were selected by stratified random sampling method. The instruments 
used in this study were Ethical Climate, Core Self Evaluation, Psychological Wellbeing, 
Organizational Commitment, Role Stress and Turnover Intention Questionnaires. Data were 
analyzed by Pearson correlation and moderated hierarchical regression. 
Results: Results show that ethical climate positively correlated with psychological wellbeing 
and organizational commitment, and negatively correlated with job stress and turnover 
intention. Furthermore, moderated regression analysis show that core self evaluations 
moderated these relationships significantly. 
Conclusion: The finding of the current study indicated that organizational ethical climate has 
important consequences for individuals and organizations. Therefore, creating ethical climate 
in organizations results in better performance of employees and organizational productivity. 
 
Keywords: Core Self Evaluation, Ethical Climate, Job Stress, Organization Commitment, 
Psychology Wellbeing 
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Abstract 
 
Background:  Aging is a great stage of development. Today, the population of old people in 
developed countries is increasing. According to the especial problems that occur during aging, 
it is necessary to pay more attention to the quality and quantity of life of old people. The more 
important factor in interaction with old people is ethical considerations.  Also, there are some 
diseases that they are belonging to aging, like Alzheimer's disease. Therefore, attending to 
aging and its especial disease is increasing. This study aims to recognize the ethical 
considerations of aging, especially old people with Alzheimer's disease.  
Conclusion: Ethical considerations of interaction and caring patients with Alzheimer's 
disease are studied into three stages; primary stage, middle stage and final stage and three 
parts; caring, therapeutic and research. Since Alzheimer's disease is a progressive and 
capability of patients declines during stages, necessity of considering ethical considerations 
during stages is more attended. 
 
Keywords: Ethics, Aging, Alzheimer's Disease 
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