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 حسابداریاخالقی تصمیم گیری الگوی 
 

 2نادر رضائیدکتر، 2مرامپاک عسگردکتر ، 2*رسول عبدیدکتر ، 1زادهامیر حسین

 ، بناب، ایران. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بنابدانشجوی دکتری گروه حسابداری،  .1
 ، بناب، ایران.المیآزاد اسانشگاه د، واحد بناب، گروه حسابداری .2

 ( 1400/ 01/12، تاریخ پذیرش:01/10/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در سازمان محسوب شدد    دهانیفرا  نیتر  یمحوراز    یکی  1یریگ  میصمت
 یباشد به نحو یسطوح مطرح م  یتمام  رانیمد یاصل  فهیو به عنوان وظ

 .اسدت یریدگ میصدمت  تیریصدابننرران متقددندد تمداد مدد  یکه برخ
منوط به  یط مشو خ  استیس  ،امهبرن  وجود طرح،  دبیان می کنن  محددان

 میخدود را تصدم  یاصدل  فهیمتموال وظ  ریمد  و  است  یریگ  میوجود تصم
 ندیرا برگز یهفکر باشدکه چه را نیبه ا دیبا  شهیهم  رایز  داند،  یم   یریگ

چه  نکهیو اکند  میافراد تدس نیرا چگونه ب فیوظا انجاد دهد،  ی،چه کار
 (.1) دهد؟د ونه انجاکجا و چگ چه موقع، در ،یچه کس را، یکار

 ا در هنگداداست که آنه   یعادت  یالگو  انگریبافراد    2یریگ  میتصم  سنک
 میسنک تصدم گریدهند.به عنارت دی مورد اسقفاد  قرار م   یریگ  میتصم

اسدت   و آموزش هایی مقاثر از شخصیت، فرهنگ و تتالیمهر فرد    یریگ
 ی دریافت کرد  است. ر طول زندگکه د
 
 

 
 میاثرگذار بر سدنک تصدم  یطیحم   و  ینوامل سازماعالو  بر ع  جهیدر نق

 زیدن، فرهنگی و اجقمداعی  ، رفقاری3یقیشخص  یهایژگیو  ران،یمد  یریگ
به نحو   یریگ  میتصم  یها  تینسنت به موقت  رانیشود که مد  یث م باع

 گریکددیآنهدا بدا  یریدگ میسدنک تصدم  جهیمقفاوت رفقار کنند و در نق
اتخدا   4القیاخ گیریتصمیم  ردیم  اینکه یک، بنابراین  .(2)مقفاوت باشد

تصمیم گیدری مدی   5یجهات و مالبرات اخالقدور از تو  کنند یا بهمی  
  امل است. کند نیز مقاثر از همین عو

جامتده  هر برفه، امدری بیداتی بدرای ردذیرش آن در اخالق درجایگا   
را میقدوان  اخالقی، رفقار و رعایت متیارهای ند دمتقد(. محددان 3)است  
رفده (. ب4)ر برفده در نردر گرفدتدی هدوجدو  هسدق  علدت  نبه عنوا

بدا مسدائل  ئمدادا ابدارانبسدی نندود  و ثنابداری نیز از این امر مسقبس
  (.5. )لش بکشندآنان را به چا مواجهند که میقوانند اسقانداردهای اخالقی

 چکیده

 ه هدای اخدالقدددددبداری اهمیت فراوانی دارد و از این روی کشورهای مخقلف ستی کرد  اند با تدوین آیین نامارفقار اخالقی در بسزمینه:  
بسدابداری  اخالقدیریگیدتصدمیم تدا الگدوی   اسدتتالش شدد رژوهشن در این بنابرایقرار دهند. مسیر صحیح  ، بسابداران را درایبرفه

 طرابی گردد.  هاشرکت
افدراد خندر  در بدوز  مندانی نردری ش این رژوهری جامته آما. و با رویکرد داد  بنیاد انجاد شد ش، از نوع کیفی و اکقشافیاین رژوه:  روش

بده عندوان نمونده انقخداب به اشدناع تا رسیدن  فیی گلوله برریگنمونهبه روش  نفر 18 ا بود که از میان انه زار سرمایهتصمیم گیری، بوز  با
 ابزار تحدیق مصابنه عمیق بود و در نهایت داد  ها با روش کدگذاری سه گانه مورد تحلیل قرار گرفقند. . شدند

انقخابی کد  به شکل نقایجت بندی شدند. در نهایندهحوری طمکد  17اسایی شد که در نشکد باز    62بر اساس نقایج به دست آمد     یافته ها:
 مدل تحدیق تدوین شد. گذاری شد  و 

شدرایط علدی  یبداری تحدت تداثیر یکسدرگیری اخالقی در بوز  بسداهای مدیریت و تصمیمسیقمسنقایج تحدیق نشان داد   نتیجه گیری:
رار دددد( قیسدازمان گفرهندو  یقماعو اجیفرد خصوصیات، یهادانشگ تحصیالت ،یشناخق  هنی و  یهاتورش،  و اجقماعی  یاققصاد  یطشرا)

-آموزش اخالق برفه یکارگا  ها برگزاریو  یاخالق ینامه ها  یینآ  تدوین،  یفرهنگ  اصالح،  ینرارت  یابزارهاطه راهنردهایی )ساو به و  دارد
یدان جر یدندر اشدود.  یمدالو توسته  رشدو  کار یطحدر م یبرفه ااخالقاصول  رعایت، یاعقماد اجقماع  یشافزاتواند منجر به ایجاد  می  (یا

ندوع و  یشدناخق یدتجمت یهدا یژگدیوگر )( و برخی مقغیرهای مداخلهیبسابدار یطمحو  جامته  یفرهنگ اخالق)  ایهای زمینهبرخی مولفه
 .کنندندش ایفا می  (سازمان

 
 هبسابداری، بازار سرمای ،یاخالقتصمیم گیری  الق،  اخ: واژگانلیدک
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رنامدده هددای آموزشددی ضددوع درس در ببدده عنددوان مو 6اصددول اخالقددی
در زمینده  مقتدددیرات مددر انین وی قدوو بقد  بسابداری گنجاند  شد 

 . بسابرسان وضع شد  اند اربسابداران والق برفه ای برای کرعایت اخ
نیسدت.  ی برای بسدابداران چنددان آسدانا مراعات نکات اخالق برفه

ارد. میگدذ تدثثیرگیدری بسدابداران   عوامل مخقلفدی بدر نحدو  تصدمیم
 اخالقددی ریگیدد تصدمیم بددده عوامددل مخقلفدددی در شدددیو محددددان 

عوامل مددی تددوان  از جملده ایدن ن رسمی اشدار  مدی کنندد.دارابساب
ابدار و جامته، و نوع بس  ی، ویژگیهدا ی شخصدیقیده باورهدای مدذهنب

شکاف بین اسقاندارد گذاری اخالقی و رفقار واقتی (.  6)  برفه اشار  کرد
ایی در قالد  رسدو  7اعضای برفه، که طی چند دهه اخیر به شایسدقگی

بی شدماری مسدقند   9یشرکت ها در رژوهش های اخالق  8القیهای اخ
ین بدیدت است که نهادهای برفه ای بسدابداری شد  است باکی از ا

ه منجدر بده رفقدار اخالقدی هرگز قادر به تدوین قواعدی نحواهند بود ک
ا نشات مدی گیدرد کده نهادهدای برفده ای ، شود . این ضتف از این ج

تنصدر  در دوین چندد بندد و به تدحصر داری را منبرفه ای بساب  قاخال
اند غافل از اینکه شدیو  هدای  رفقار برفه ای مفروض گرفقه  قال  آیین

. (7)اسدت  ه ایفدهدا و آیدین رفقدار برتصمیم گیری فراتر از اسقاندارد 
بسیار ریچید  است کده از بدین تصمیم گیری اخالقی یک فرایند درونی  

ز باورهدای اخالقدی تدث امنن  ه ، تا بدیل شناخقه و ناشناخقسایر عوام 
عدد بدرون سدازمانی است و همیشه خدار  از کنقدرل قوایرند   تصمیم گ

وظیفده  روبکدردارند . لذا بسقر سدازی اخالقدی بدر رایده تجویزی قرار د

ی را فدراهم ظهور و بروز رفقداراخالقصرف نمی تواند مدقضیات   شناسی

 تصدمیم گیدری الگویی برای  ترسیماین رژوهش در ری   . از این رونماید
 .(8)استبود   بسابداری اخالقی

د ا رکه بده دنندال اثندات ید  رژوهش  ر راسقای دسقیابی به هدف اصلید
است، طرح فرضیه برای   الگوفاً در ری طرابی  نود  و صری نخاص   ادعای

ضدرورتی نددارد و اهدم تدالش، صدرف راسدخگویی بده   رژوهش باضر
 ردژوهش بدهی شود. بر اساس این، ررسش های ررسش های رژوهش م 

 شرح زیر طرح می شوند:
؟ ایدن عوامدل مؤثرندبسابداری  اخالقی  تصمیم گیری  لی بر  چه عوام -
ز شدرکت باشدد) یط درون شرکت، محیط بیرون امحبه    مربوط   اندوتیم 

 ی(.انهیزم  و گرمداخلهشرایط علی، 

یدد چه اقداماتی را بابسابداری اخالقی برای تصمیم گیری  شرکت ها-
 هنردها(انجاد دهند؟)را

ی در سددطح شددرکت ریتدثث هچددبسددابداری اخالقدی تصدمیم گیددری -
 دارد؟)ریامدها(

 

  روش
را اسدت  زیدمدطتدی  از منرر بتدد زمدانی، و کیفیش، از نوع  این رژوه 

به دالیل ریش رو  . از منرر هدف،اندد شادانج 1400ها در سال  مصابنه
از منردر منطدق اجرا)یدا ندوع اسدقدالل( از ندوع  .از نوع اکقشافی اسدت

در دهده . رویکدرد داد  بنیداد انجداد شدد اباین رژوهش   .اسقدرایی است

 شدد مینه بنیان“ منقشرردازی زریهنرر  عنوان ”کشفکقابی تحت    1960
متمدول آن گرایی کاهش سیطر  کلین ارائه راهکاری برای که هدف آنا

بدود. در یدک توصدیف سداد    زمان در بوز  مطالتدات علدود اجقمداعی
ایج زمان گرایی و قیاسی ربه رویکرد اثنات  نویسندگانتوان گفت که  می

آنان تحلیل کیفی را مدددد   یگر،دبیانبه  خود به شکلی وارونه نگریسقند.
آزمدون آن دانسدقند. رویکدرد مدددد بدر تحلیل کمی و تولید نرریه را بر  

نان فدراهم آورد کده بده مطالتده کیفی این دو رژوهشگر فرصقی برای آ
بررسددی ننودنددد، هددای کمددی قابلای کدده بددا روشهای ریچیددد ردیددد 
 :آن است که یانبن  دادنرریه  ترین دلیل انقخاب روشمهم (.9)بپردازند

شدد  کمدی ز شناخقهموردمطالته تدریناً چید  ه دربار  بوز اول: زمانی ک 
 داشقه باشد.  وجود

ن در کنندگاادراکات و تجارب مشارکتدود: زمانی که رژوهشگر به فهم  
هدف رژوهشگر گسدقرش   د: زمانی کهباشند و سو  مورد خاصی را داشقه
افدراد خندر  در ش ایدن ردژوهری  اجامته آم   .(10)یک نرریه جدید باشد

گدرو   4کده بدود  سدرمایهگیری، بوز  بدازار منانی نرری تصمیم   بوز 
 اصلی را شامل می شد :

 های فتال در بازار سرمایهبسابداران و مدیران شرکت-
 سرمایه مدیران نهادهای مالی فتال در بازار -

 مدیران نهادهای نرارتی  -

 انشگا علمی داعضای هیئت -

بده تدا رسدیدن  ی گلوله برفیریگهنمونبه روش  نفر 18  ان انها  یم از  که  
ویژگدی هدای جمتیدت شدناخقی . به عنوان نمونه انقخداب شددند  اشناع

 ارایه شد  است . 1مصابنه شوندگان در جدول 

ها نیمده مصدابنه. بدود  قار یافقهو نیمه ساخ ابزار تحدیق مصابنه عمیق
های باز و مسقدل شوند  برای راسخساخقاریافقه و در اغل  موارد مصابنه

ی و بداطر قنلها از گردد. در مصابنه نیمه ساخقاریافقه سؤالرغی  میت
 هر راسخ شوند  هست بود  و درمصابنه هدف کس  اطالعات عمیق از

میدانگین   یدرد.ی بیشقر قدرار گهای دیگر موردبررسممکن است با سؤال
. بدرای بدوددقیدده  10، بددوداً  مصابنه بدرای طرابدی الگدو  زمانمدت

از  نفدر 5بدا ، هامصدابنهسنجش روایی و رایایی رژوهش، قنل از شروع  
اخدذ  هداآننردرات و  صدحنت شدد هاشرکت ، برفه و  شگادان  انخنرگ
بنه مصدا بدول رهنمدود هامصدابنهد و ابنه تهیه ش، رهنمود مصگردید

نیدز  هابنهمصدا، رهنمدود هامصدابنهبدا افدزایش تتدداد صورت گرفت.  
 گسقرش یافت. 

ضنط شدند و رژوهشگران هدر   شوندگانمصابنهبا اجاز     هامصابنهکل  
، نقدایج هاافقدهیندار اعق  منروربدهردندد.  ک  ررسدیار بین به را چندبنصام 

از نفدددر  5در اخقیدددار  هامصدددابنهبرخدددی از  یکدگدددذارتحلیدددل و 
قدرار  کنندگانمشدارکتنفدر خدار  از  5در رژوهش و    کنندگانارکتمش

 را متقنر تلدی کردند شد  خرااسقگرفت. خنرگان عموماً مدل 
در نهایت و شد  است ید  ر کشبه تصوی  1  نگار فرایند اجرای تحدیق در  

 .ل قرار گرفقنداری سه گانه مورد تحلیها با روش کدگذداد  
 
 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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 دهندگان ت شناختی پاسخت جمعیاطالعا: 1جدول 
معیااار 

 اصلی
 ص تخص  حوزه ربه کاری جت مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  جنسیت 
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 اساس نظریه زمینه بنیان انجام تحقیق بر مراحل  : 1نگاره 

 

  هاافتهی

بده شدرح ساسی  ی در دو گاد اطورکلبهی زمینه بنیان  رردازهینرراجرای  
 :شودیم زیر انجاد 
از مننع مصدابنه  ی اولیه این رژوهشهاد اد:  هاد اد  گردآوری  -گاد اول
 سدؤال 3رگان و با رویکرد اکقشافی با اسدقفاد  از خن  با  افقهیساخقارنیمه  

 است: شد یآورجمعزیر  کلی و باز به شرح 

؟ این دمؤثرنبسابداری    اخالقی  چه عواملی بر سنک های تصمیم گیری
ن از شدرکت بیدروحیط ون شرکت، م مربوط به محیط در  دتوانیم عوامل  

 ی(.انهیزم و  گرمداخلهی، یط علباشد) شرا

چه اقداماتی را باید انجاد بسابداری اخالقی تصمیم گیری  ایبر هاشرکق
 دهند؟)راهنردها(

ی در سددطح شددرکت ریتددثثچدده ی بسددابداراخالقددی تصددمیم گیددری 
 رد؟)ریامدها(دا
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سده امل شدکدگدذاری  ی: فراینددرردازهینرردگذاری مقن و ک -ودگاد د
انقخابی که در ی  کدگذاری محوری و  ذارکدگی باز،  کدگذارطح است:  س

 :شودیم د  ادامه توضیح دا
و  شدوندیم زا خدرد به بخش مج هاداد ی باز،  کدگذارکدگذاری باز: طی  

. ندوشدیم بررسدی    شدانیهاتفاوتو    هامشدابهتبرای به دسدت آوردن  
که بده  شوندیم ی ندبطنده شانیهامشابهتسپس این مفاهیم بر اساس 

 اسدت و از سدایر مدوله، مفهومی که  شودیم رردازی گفقه  این کار مدوله  
 طوربده. شدودیم تشدکیل  هاآناست و بنای نرریه از    تریانقزاعمفاهیم  

ی مفهددومی هامدولددهی از امجموعددهی بدداز کدگددذارخالصدده، نقیجدده 
 .هاستداد از  د جادشیا

ی اساسدی کده در هامدوله  بین  ذاری محوریکدگذاری محوری: در کدگ
و ابتداد، ارتناطدات   هدایژگیو، در سدطح  دانافقهیگسدقرشری باز  کدگذا

شدرایط  بربسد  اهمدولده. در رایان ایدن مربلده،  شودیم درونی برقرار  
ریامددها ی، راهنردهدا و  اندهیزم ، شدرایط  گرمداخلهعلی، شرایط    شرط به

صمیم گیدری ای تنک هین رژوهش س. مدوله اصلی در اشوندیم تدسیم  
 است. وامل روانشناخقیمنقنی بر عبسابداری 

بدا   جادشدد یاابی و خلق نرریه: در ایدن ردژوهش مددل  نقخی اکدگذار
 . شودیم ایت ارائه اسقفاد  از نمودار و رو

کدد  17ر  شناسدایی شدد کده دکد باز    62بر اساس نقایج به دست آمد   
انقخدابی   به شدکل  ایجنق. در نهایت  (2)جدول  حوری طنده بندی شدندم 

بده تصدویر  2کده در شدکل   مدل تحدیق تدوین شددی شد  و  کد گذار
 شد  استکشید  

 ذاری های سه گانه نتایج کد گ :  2ل وجد
 کد باز  کد محوری  مقوله 

 ی جامته وضتیت اققصاد شرایط اققصادی شرایط علی 
دددررات، قددوانین قورالتمل هددا، مبخشددنامه هددا، دسدد

 اردهاواسقاند

انحدراف در از  ییبده صدورت الگدو یشناخق هر تورش شناخقی هنی و   ش هایتور
 یخاص اتفاق م  یاست که در بالق  یینقضاوت، قابل تن

 افقد.

 یشناخق یناهماهنگ

 گذشقه نگر یریسوگ

 ییباورگرا یریسوگ

 ینماگر یریسوگ

 یزیابهاد گر یریسوگ

 یرنداران تو یریسوگ

 یخوداسناد یریسوگ

  العاتبه اط یسقرسد یریسوگ

 یریدسقرس رذ یریسوگ

 یادآوری یتقابل یریگسو

  ییهمانند گرا یریسوگ

 یچارچوب گذار یریسوگ

 توهم کنقرل یریسوگ

 یمکاشفه ا یرفقارها یریسوگ

 محیط و شرایط آموزشی  تحصیالت دانشگاهی 

 ارتناطات درون دانشگاهی 

 عداید مذهنی فردی  خصوصیات
 وجدان کاری

 ل فردیاسقدال
 زندگی ش به نگر

 ارتناطات کاری

ی هایژگیو ردر فضای کا  اخالقیمحیط    ایجاد شرایط فرهنگ سازمانی 
 باکمیت شرکقی

 ی ساخقاری شرکتهایژگیو

 ی رفقاری مدیرانهایژگیو

 الگوهای نرارتیو نقرلی ساخقارهای ک اخالقی سیسقم های مدیریت و تصمیم گیری مدوله محوری
 سازمان  رهنری اخالقی
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 جنسیت  تیت شناخقیویژگی های جم مداخله گر رایط ش
 سن 
 ه کار سابد

 انداز  سازمان  سازمان نوع 
 تتداد شت   

   و کار نوع کس

 شرایط جامته  اخالقی جامتهفرهنگ  شرایط زمینه ای 
  10فتالیت های اجقماعی
 ه فرهنگ غال  جامت

 1ت های فرهنگی الوی

 یاخالق بسابدار یهآگا یحیط بسابداری مهاساز عوامل و 
 یه بسابدارداوطلنان تیفتال
 یطرز فکر بسابدار تیشفاف 
  یانسان هیسرما یافشا 
 12یاجقماع تیمسئول یگزارشگر 

 دانش و تجربه ضمنی مدیران

 ایقهای مددیریقیتدویت نرارتهای سازمانی تواد با بم ابزارهای نرارتی  راهنردها 
 تی گروهیبکارگیری روشهای نرار

 ودنرارتیویج ختر

  13ترویج فرهنگ اخالقی  اصالح فرهنگی
 14هنگ سازمانیواالیش فر

 اصالح قوانین  تدوین آیین نامه های اخالقی
 تدویت قوانین اخالقی

 یجاد بسقر یادگیری ضمن خددمات در محدیط کداریا موزش اخالق برفه ایآکارگا  های برگزاری 
لسدات در ج  راد باتجربدهبهرهمندی از مقخصصان و اف

 موسسات آموزشی دورهای درون
 ایجاد فرصت ارتداء تحصیلی

  یاعقماد اجقماع یشاافز یامدها ر

 محیط اداری در 15اب اخالق برفه ایبازت ای در محیط کار برفه رعایت اصول اخالق
 ط محیطیتدویت شرای

  یهو توسته بازار سرما رشد یو توسته مال رشد 
 کاالها  تسهیل منادله

 ی متامالتی هانهیزهاهش ک 
 یص منابع ود تخصبهن 
 رشد اققصادی 

 

 بحث
. بودبسابداری    اخالقی  گیری  تصمیمهدف این رژوهش طرابی الگوی  

موجد  ایط علدی کده  شر  نیترمهمنقایج باصل از رژوهش نشان دادند  
بده ترتید   ،شدوندیم در بسدابداری مدالی   اخالقی  اتخا  تصمیم گیری

  هندی و  یهدا  تدورش،  و اجقمداعی  یاققصداد  یطشدراعنارت است از:  
و  و اجقمداعی یفدرد خصوصدیات،  یدانشدگاه تحصدیالت ،یشدناخق
این نقیجه با برخی تحدیدات در این رابطه همسو است . یسازمان  فرهنگ

 (. 12و  11)
 
 

 
ی اخالقدی بسدابداری در ان داد فرایند تصدمیم گیدرنش  یجهمچنین نقا

 یبسدابدار  یطمحد  یهاو سداز   عوامدلو    جامته  یفرهنگ اخالقبسقر  
در آن  ندوع سدازمانو  یشدناخق یدتجمتمقغیرهدای  کهشکل می گیرد 

ندش فرهنگ اخالقی جامته نقیجه با تحدیداتی که بر دارند . این  مداخله
 - 13ید دارندد همسدو اسدت )تاکی  گیری اخالق  در شکل گیری تصمیم

 اخالقددی میم گیددرینشددان داد تصددالگددوی منسددجم  تیدددرنها (.16
ل افزایش اعقماد اجقماعی و رشدد و توسدته یامدهایی از قنیربسابداری  

  بازار سرمایه و رشد و توسته مالی را در ری دارد.
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 حسابداری اخالقی تصمیم گیریالگوی  :  2نگاره

 
 :این است که رژوهشی هاافقهریشنهاد کلی دربار  ی

، اخدالقجداد کمیقده ت الزد دربدار  ایو مددرراانین  ها باید قو  شرکت  -
، اسقدرار نراد کنقرل داخلدی را در اخالقی مدوله تصمیم گیری ایی باآشن
 سقور خود قرار دهند. د
یم در تصمی رژوهش گویای آن است که تورش های شناخقی، هاافقهی-

ان شرکت ها ، به مدیررونیازاموثر است.  بسابداری مالی  اخالقی  گیری  
داشدقه ی به بحث عوامدل روانشدناخقی که توجه بیشقر  شودیم اد  ریشنه 

 لحاظ نمایند. خود  برنامه هایباشند و آن را در 
جهدت اتخدا  تصدمیم اضدر، الزد اسدت  با توجه به نقایج ردژوهش ب  -

برگزاری کارگا  های آموزشدی در چون   هاییراهکاربسابداری،   اخالقی
مدورد ایجاد ابزارهای نردارتی  وقی ه های اخالم این نسازمان ، تدوین آی
 توجه قرار گیردو

ی برخورداری از تصمیم گیری اخالقی می بایست جامتده اخالقدی برا  -
باشد بنابراین اصالح فرهنگی باید مورد توجه نهادهای کالن جامته قرار 

 گیرد. 
 ، و ادامه را شودیم ی مسیری جدیدی باز سوبهرژوهش، را     د هربا انجا

در رژوهش های آتی   ابراین،ی دیگری است  بنهارژوهشنجاد  مسقلزد ا
یشنهاد می شود ندش فرهنگ باکمیت شرکقی بر سنک های تصدمیم ر

فرهندگ  ریتدثثدر شرایط و صدنایع مقفداوت و همچندین   اخالقی  گیری
 انجاد گردد. اخالقی ری  گیتصمیم باکمیت شرکقی بر 

 
 

 تیجه گیرین
خالقی باید »مشدروط بده یری امدل تصمیم گکه یک    محددان متقددند

ی های خود مسائل متنوی را در نرر می ائلی« باشد که صرابقاً ویژگمس
شود که یک شخص با گیری اخالقی زمانی آغاز میرایند تصمیمفگیرد.  

کند )بسقه قضاوت می شود. سپس شخص،مواجه مییک وضتیت بغرنج 
ر دارد( و قدرای خالقدی شدناخقبه این که در کداد یک از مرابل توسته ا

یات رفقاری بر ایدن فدرض دهد )که این نود را شکل مینیات رفقاری خ
بینی کنند  رفقار واقتی باشد(. این فرایندد مقدثثر از است که ریش  اسقوار

ابراین در بدوز  . بندعوامل فردی، موقتیقی و مشروط به موضدوع اسدت
تحدت   فرد  اخالقی  تصمیم گیری  نیز  بداریبساسیقم های مدیریت و  س

 یهدا ورشتد، و اجقمداعی یاققصداد یطشراشرایط علی )  یتاثیر یکسر
 و اجقماعی یفرد خصوصیات،  یدانشگاه تحصیالت ،یشناخق  هنی و

 یابزارهداطه راهنردهدایی )سداو بده و رار دارددددد( قیسازمان  فرهنگو  
 برگدزاریو  یاخالقد ینامه هدا یینآ تدوین،  یفرهنگ اصالح،  ینرارت
 یشافدزانجر به ایجداد ( می تواند م یالق برفه ازش اخآمو  یگا  هاکار

و  رشددو  کدار یطدر مح یبرفه ا اخالقاصول  رعایت، یاجقماع  اعقماد
فرهندگ ) ای یان برخی مولفه هدای زمیندهشود. در این جر  یتوسته مال

( و برخدی مقغیرهدای مداخلده گدر یبسدابدار یطمحدو  جامتده  یاخالق
 .( ندش ایفا می کنندازماننوع سو  یخقشنا یتجمت یها یژگیو)
 

 

 شرایط علی 
 و اجقماعی یاققصاد یطشرا

 یشناخق  هنی و یها تورش

  یدانشگاه تحصیالت

 و اجقماعی یفرد  صیاتخصو

 یسازمان فرهنگ

 مقوله محوری
و   یریتمد ی ها یسقم س

 اخالقی  یری گ یم تصم

 هبردهارا 
  ینرارت یابزارها

  یفرهنگ اصالح

 ینامدده هددا یددینآ تدددوین
 یاخالق

آموزش   یارگا  هاک  برگزاری
 یاخالق برفه ا

 

 پیامدها 
 یاعقماد اجقماع یشافزا

اصددول اخددالق  رعایددت
 کار یطدر مح یبرفه ا

 یو توسته مال رشد

 شرایط زمینه ای
 جامته  ی فرهنگ اخالق

 ی بسابدار  طی مح  یهاو ساز    عوامل

 مداخله گر شرایط 
 ی اخق شن یتجمت یها  یژگیو

 نوع سازمان 
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                 خالقیا  یمالحظهها
ون  سدرقت ادبدی، رضدایت آگاهانده  انقشدار موضوعات اخالقی همچد  

 .اندچندگانه و ... در رژوهش باضر موردتوجه قرارگرفقه
 

 هنام واژه
 Decision making .1 ی تصمیم گیر

 Decision-making style .2 سنک تصمیم گیری 

 Personality trait .3 ویژگی شخصیقی 

 Ethical decision making .4 تصمیم گیری اخالقی 

 Ethical considerations .5 مالبرات اخالقی 

 Ethics fundamental .6 اصول اخالقی 

 Competence .7 شایسقگی 

 Moral scandal .8 سوایی اخالقی ر

 Ethical research .9 ش های اخالقی رژوه

 Social activities .10 لیقهای اجقماعی فتا

 Cultural priorities .11 ی نگت های فرهاولوی

 Social responsibility .12 ت اجقماعی مسولی 

 Ethical culture .13 فرهنگ اخالقی 

 Organizational Culture .14 فرهنگ سازمانی 

 Professional ethics .15 اخالق برفه ای 
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