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منش2

 .1گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

مقاله پژوهشی

 .2گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
(تاریخ دریافت ،99/30/30 :تاریخ پذیرش)99/30/30:

چکیده
زمینه :ترویج اخلاق در سازمان نه تنها محیطی مساعد براي افوایش بهره وري میآفریند بلکه فراتر از سازمان نقش مورري در جامعه نیو
خواهد داشت .بنابراین هدف از پژوهش حارر بررسی ارتباط سبک زندگی با اخلاق کاري حسابداران شاغل در دستگاههاي اجرایی است.
روش :پژوهش حارر از حیث هدف ،کاربردي و از جهت گردآوري دادهها از نوع تحقیقات توصیفی میباشد که به طور پیمایشی انجام شده
است .جامعه آماري شامل کلیه کارکنان مالی دستگاههاي اجرایی شهرستان بیرجند میباشد که با توجه به جدول مورگان از  171نفر تعداد
 111نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .به منظور جمعآوري دادههاي مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و براي تجویه و تحلیل آنها از
تحلیل همبستگی با استفاده از نرم افوار  SPSS02و مدلسازي معادلههاي ساختاري با استفاده از  PLSاستفاده شده است.
یافتهها :نتایج نشان داد اخلاق حرفه اي حسابداران متارر از سبک زندگی آنان است .همچنین جنسیت و سابقه کاري حسابداران با رابطه بین
سبک زندگی و اخلاق کاري آنها ارتباط معناداري دارد.
نتیجه گیری :از آنجا که اخلاق در حسابداري نیو مانند سایر رشتهها از اهمیت زیادي برخوردار است ،باید بیش از پیش به ترویج و نهادینه
کردن مکارم اخلاقی در بین اعضاي حرفه پرداخت .همچنین با توجه به اینکه رعایت اخلاق کاري باعث بهبود شرایط رفتاري و رو زندگی
افراد و در نهایت موجب رشد و توسعه اقتصاد جامعه میگردد پیشنهاد میشود به اخلاق کاري حسابداران در ابعاد سبک زندگی آنان در
دستگاههاي اجرایی توجه جدي صورت گیرد.
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کلید واژگان :اخلاق حسابداري ،سبک زندگی ،رفتار حرفهاي ،نگر .

سرآغاز
از بین تمامی گرایشهایی که جامعه را به سوي شکوفایی هدایت میی-
کنند ،مذهب و اخلاق تکیه گاههاي اجتناب ناپذیرند .بنیابراین ریروري
ترین جنبه براي استمرار فعالیت حرفه ،وجود اخلاق براي هر گروه اسیت
و چنانچه در یک حرفه ،اخلاق وجود نداشته باشد ،باید منتظر نابودي آن
بود( .)1سبک زندگی بر رفتارهاي ظاهري و بیرونی هویت انسانی تیارر
گذار است؛ به این شکل باورها و دیدگاههاي افراد شامل سبک زنیدگی
آنان نمیگردد ،بلکه تنها بنیانهاي شکلدهی به نوع خاصیی از سیبک
زندگی محسوب میگردند .بدین ترتیب ،باورهیا ،ارز هیا ،نگر هیا و
گرایشها همگی در شکلدهی به هوییت انسیانی نقشآفیرین هسیتند.
براین اساس سبک زندگی به آن بخش از هویت انسانی گفتیه میشیود
که جنبه «بیانگرانه» دارد.

این بدان معنی است که جنبههاي نادییدنی هوییت انسیانی را در قالیب
رفتارها ،انتخابها و اشیا براي دیگران دیدنی میکند .بر این اساس ،این
نظریه را درست نمیدانیم .بلکه سبک زنیدگی را افیوون بیر رفتارهیاي
بیرونی ،شامل ادراکها ،باورها ،گرایشها ،ارز ها ،تمایلات ،ترجیحیات
و همهي امور ذهنی و درونی نیو میدانیم( .)2مفهوم سیبک زنیدگی از
جمله مفاهیم علوم اجتماعی و روان شناسی است که در دهه اخیر بسیار
مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است .سبک زندگی معنایی است کیه
از به هم تنیدگی و پیوند نظام وارگی و شبکهاي بودن عوامیل متعیددي
که در شیوههاي زندگی یا اقلیمهاي زیستن انسان تأریر میگذارنید ،بیه
وجود آمده است .سبک زندگی یک مجموعه منسجم از رفتار ها و کنش
هاي افراد یک گروه ،در یک دوره زمانی مشخص است.

نویسندۀ مسئول :نشانی الکترونیکیsaghafi.mahdi@pnu.ac.ir :
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مقاله پژوهشی

به عبارتی می توان آن را رو خاصی از زندگی دانست .از منظر جامعه
شناسی سبک زندگی مجموعه رفتارهایی تعریف شده است که افراد ییا
گروه ها آن را انتخاب می کنند ،که این نوع انتخاب می تواند نمایان گر
نگر ها و گرایش هاي آنها و وجه تمیایو آنیان از دیگیران باشید(.)0
بنابراین افراد باید سعی نمایند سبک زندگی خود را به گونیهاي انتخیاب
کنند که در ارتباط با دیگران بتوانند ارر بخشتر و کیاراتر ظیاهر شیوند.
سبک زندگی از دیدگاههاي مختلف تعریف شده است .از دیدگاه گییدنو،
سبک زندگی ،رو الگومند مصیرف ،درک و ارز گیذاري محصیولات
فرهنگ مادي است که استقرار معیارهاي هویتی را در چهارچوب زمان و
مکان ممکن میسازد ( .)3کارکنان وفادار و سازگار با اهیداف و ارز -
هاي سازمانی که مایل باشند فراتر از وظیایف مقیرر در شیر شغلشیان
فعالیت نمایند ،عامل مهمی در ارربخشی سیازمان محسیوب مییشیوند.
وجود اینگونه نیروهاي انسانی وجهه و اعتبار سازمان را در جامعه مناسب
نشان میدهد و زمینه را براي رشد و توسعه آن فراهم میسازد(.)4
از طرفی دیگر اخلاق کاري در نظام ارزشی اجتماعی و هنجارهیا و آداب
و رسوم جامعه با سیستم ارز هاي شخصی ،باورهاي دینیی و تجیارب
گذشته و سطح آموز همراه میباشد( .)5در حوزه کسب و کار امروزي،
تاکیدهاي فراوانی بر داراییهاي ناملموس نظیر تعهید و اخلیاق کیاري،
ررایت شغلی ،منشور اخلاقی و غیره میشود( .)6اخلاق در درون خویش
داراي یک ارز ذاتی است و اخلاق کاري هنجاري فرهنگی است کیه
به انجام کار مناسب و خیوب در جامعیه ،ارز معنیوي و مثبیت میی-
بخشد( .)7یکی از نیاز هاي بارز هیر حرفیه بیه خصیوا حسیابداري و
حسابرسی نیاز به اعتماد جامعه است .اعتماد استفاده کنندگان از اطلاعات
مالی ،تهیه شده توسط حسابداران و اطلاعات منتشره توسیط آنیان میی
تواند مشابه اعتماد یک نابینا به فردي بینا براي عبور از خیابان باشید .از
آنجایی که یکیی از محیدودیت هیاي حسیابداري محیدودیت ناشیی از
استفاده کنندگان است و این محدودیت بیان می دارد که توانیایی افیراد
در درک و تحلیل اطلاعات مندرج در گوار هاي مالی متفیاوت اسیت،
بنابراین بسیاري از افراد درک صحیحی از اطلاعات ارایه شده نمی توانند
داشته باشند ،لذا استفاده کنندگان در موقعیتی قیرار میی گیرنید کیه بیه
اطلاعات منتشره شده حسابداران اعتماد کنند .بنابراین لازمه این اعتمیاد
رعایت اخلاق توسط ارایه کنندگان اطلاعات و گوارشات یعنی حسابداران
است( .)1تعریف محدود اخلاق حسابداري ،بهعنوان دیدگاهی است که از
آیین رفتار حرفهاي مجامع حرفیهاي برگرفتیه شیده و تعرییف گسیترده
اخلاق حسابداري فراتر از آیین رفتاري بوده و صرفا به بایدها و نبایدهاي
خاا اشاره نمیکند ،بلکه دامنه گسترده اي از تصمیمگیريهاي اخلاقی
و تصمیمگیريهاي مربوط به انتخاب رو ها و سیاست گذاريها را در
حسابداري شامل می شود .نظریه توسعه اخلاق شناختی ،نظریه مناسیبی
است که به طور گستردهاي در تجویه و تحلیل توسعه اخلاقی افراد مورد
استفاده قرار گیرد .این نظریه بیراي پیژوهش در زمینیه توسیعه اخلیاقی
دانشجویان نظریه مهمی محسوب میشود(.)9بنابراین باتوجه به مطالب
فوق می توان انتظار داشت سبک زندگی افراد بر اخلاق کاري آنان تیاریر
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گذار باشد .به همین علت سبک زنیدگی و اخلیاق کیاري بیه عنیوان دو
متغییر پژوهش انتخاب گردیدهاند.
برخی محققان در پژوهشی با عنوان رابطۀ اخلاق حرفهاي و ویژگیهاي
شخصیتی سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار به این نتیجیه رسییدند کیه
بین اخلاق حرفهاي و ویژگیهاي شخصیتی سرمایهگذاران رابطه معنادار
وجود دارد که نشاندهنده اهمیت اخلاق حرفهاي و نیاز به توجیه بیشیتر
به آن است( .)12در پژوهشی دیگر با عنوان رابطۀ اخلاق کاري و رفتیار
شهروندي سازمانی با عملکیرد سیازمانی پژوهشیگران بیه ایین نتیجیه
رسیدند که بین اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازمانی رابطه معنیاداري
وجود دارد .همچنین رروري دانستند که مدیران سازمان ها با استفاده از
راهکارهاي ارتقاي اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازمانی بیه بهبیود و
ارتقاي عملکرد سازمانی بپردازند و سازوکارهایی را بدین منظور در پیش
گیرند( .)11همچنین در پژوهشی با عنیوان عوامیل میثرر بیر نگیر و
شناخت اخلاق حسابداري صاحبنظران به این نتیجه رسیدند که جنسییت
تأریري بر نگر اخلاق حسابداري ندارد این در حالی است کیه تجربیه
حرفهاي و سن دانشجویان بیر نگیر اخلیاق حسیابداري میثرر اسیت.
همچنین بیان داشتند که شیوههاي آموزشی جدید در مقایسیه بیا شییوه
هاي آموزشی سنتی تأریر معنادارتري بر میوان شناخت و نگر اخلیاق
حسابداري دارد( .)10از طرفی دیگر در پژوهشی با عنیوان تیأریر اخلیاق
حسابداري در بهبود رفتار و تصمیم گیري مدیران مورد مطالعه شرکت-
هاي اردن نشان داده شد اخلاق حسابداري تاریر معنیداري بر تصیمیم-
گیري و رفتار مدیران دارد( .)13نتایج بررسیها در پژوهشیی بیا عنیوان
تأریر شرکتهیا ،سیازمانهیاي حرفیهاي و دولتیی بیر آمیوز اخلیاق
حسابداري نشان داده است که دوره آموز اصول اخلاقی شیغلی و بیه
کارگیري اصول اخلاقی در برنامهها ،توانایی استدلال اخلاقی دانشیجویان
را بالا نمی برد( .)14تحقیقی دیگر در پژوهشی بیا عنیوان تفیاوتهیاي
اخلاق حسیابداري بییان شید کیه درک دانشیجویان از مفیاهیم اخلیاقی
همچون مراحل مختلف فرایندهاي تصمیم گییري تحیت تیأریر نیوع و
شدت موروعات اخلاقی قرار دارد بنابراین معلمان باید با دقت بیشیتري
برنامه هاي خود را براي توسعه مباحث اخلاقی افوایش دهند( .)15باتوجه
به مطالب فوق و پیشینه پژوهش ،پرسش اصلی این پژوهش این اسیت
که آیا سبک زندگی حسابداران می تواند بر اخلاق حرفه اي آنان ارر گذار
باشد؟ لذا مطالعه حارر بر لووم توجه بیشتر به سبک زندگی بیه عنیوان
مثلفهاي مهم ،براي بهبود اخلاق حرفه اي و بهبود عملکیرد حسیابداران
شاغل در دستگاه هاي اجرایی شهرستان بیرجند صیورت گرفتیه اسیت.
بنابراین باتوجه به هدف پژوهش حارر کیه بیه بررسیی ارتبیاط سیبک
زندگی بر اخلاق کاري حسابداران شاغل در دسیتگاههیاي اجراییی میی
پردازد ،مدل مفهومی پژوهش به شر نگاره( )1ارائه گردیده است.
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مقاله پژوهشی
نگاره :7مدل مفهومی تحقیق
صاحب نظر این عرصه ساخته شده اسیت( .)16جهیت سینجش اخلیاق
کاري نیو از پرسشنامه محققی دیگر که شامل چهار بعد علاقه ،پشیتکار،
روابط انسانی و مشارکت میی باشید ،اسیتفاده گردییده اسیت( .)17ایین
پرسشنامه شامل  03گویه و آزمودنی ها به هیر گوییه در مقییاس پینج
درجه اي لیکرت (بطور کامل مخالف تا بطور کامل موافق ) پاسخ داده-
اند.
رو هییاي تجویییه و تحلیییل مییورد اسییتفاده در اییین پییژوهش تحلیییل
همبستگی با استفاده از نرم افوار  SPSS02و مدلسیازي معادلیههیاي
ساختاري با استفاده از نرم افوار  PLSمی باشد .مدل سازي معادله هاي
ساختاري ،روشی است که براي نشان دادن ،برآورد و آزمون فرریه هیا
درباره رابطه علّی بین متغیرهاي آشکار و پنهان به کارمی رود ( .)11این
رویکرد شامل دو مرحله ،یعنی مدل اندازه گیري و مدل سیاختاري میی
باشد( .)19مدل کامل معادلیات سیاختاري آمییوه اي از نمیودار مسییر و
تحلیل عاملی تاییدي است .در پژوهش هایی کیه هیدف ،آزمیون میدل
خاا از رابطه بین متغییرها است ،از مدل معادلیات سیاختاري اسیتفاده
میشود (.)02
همچنین ارتباط متغیرهاي سابقه کاري و جنسیت افراد بر رابطیه سیبک
زندگی حسابداران دستگاههاي اجرایی بر اخلاق کاري آنها نیو به عنیوان
متغیرهاي تعدیلگر پژوهش با استفاده از رو رگرسیون میورد تحلییل
قرار میگیرد.

روش
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پژوهش حارر از حیث هدف ،کاربردي و از جهیت گیردآوري دادههیا از
نوع تحقیقات توصیفی میباشد که به طور پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماري این پژوهش شامل کارکنان میالی دسیتگاه هیاي اجراییی
شهرستان بیرجند به تعداد  171نفرمیباشد ،که براسیاس نمونیه گییري
طبقه اي ازبین  52دستگاه اجرایی 15دستگاه که داراي بیشترین کارمند
مالی بوده انتخیاب گردییده و تعیداد 111پرسشینامه بیین کارکنیان آن
دستگاهها توزیع گردید .تعداد نمونهها باتوجه به جدول مورگان انتخیاب
شده و در نهایت  122پرسشنامه صحیح مورد تجویه وتحلیل قرارگرفتیه
است .بازه زمانی انجام این پژوهش سال  1396میباشد.
اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشینامه ایین پیژوهش ،از نظیر
جنسیت ،میوان تحصیلات ،سن و سابقه کار بررسی شده که نشیان میی
دهد 50/6 ،درصد کارکنان مالی دستگاه هاي اجراییی شهرسیتان زن و
 47/4درصد آنها مرد هستند 14/5 .درصد کارکنان مالی دستگاه هیاي
اجرایی شهرستان زیر  5سال 40/1 ،درصد بین  6-12سال 30/9 ،درصد
بین  11-15سال و  12/5درصد بیش از  15سال سابقه خیدمت داشیته
اند 11/1 .درصد کارکنان نمونه داراي مدرک تحصیلی زیر فوق دییپلم ،
 59/0درصد داراي مدرک تحصیلی کارشناسی و  09درصد داراي مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می باشند.
ابوار اصلی گردآوري اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد .روایی
پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و خبرگیان ارزییابی و تاییید شیده
است ،همچنین در این پژوهش براي آزمون پایایی پرسشنامه از ریریب
آلفاکرونباخ استفاده گردیده است که براي هیر ییک از پرسشینامههیاي
سبک زندگی و اخلاق کاري به ترتیب عدد  2771و  2715به دست آمیده
است که بیانگر پایایی پرسشنامه می باشد. .پرسشینامه سیبک زنیدگی،
شامل زمان شناسی( 5گویه)  ،امنیتی ( 4گویه) ،تفکیر و علیم( 5گوییه)،
سلامت ( 7گویه) ،خانواده( 7گویه) ،مالی (10گوییه) ،اخلیاق( 11گوییه)،
باورها( 5گویه) ،عبادي ( 5گویه) و اجتماعی ( 11گویه) است ،که توسط

یافته ها
فرضیه اول :سبک زندگی حسابداران دستگاه های اجرایی
بر اخلاق کاری آنها ارتباط معناداری دارد.
براز مدل اندازه گیري  -ارر سبک زندگی بر اخلاق کاري
در تحلیل عاملی تاییدي ،زیرسازه هایی که بار عاملی آنها کمتر از 2/4
میباشد ،از سازه مورد نظر حذف شده و صرفا زیرسازههایی که بار
عاملی بیش از  2/4داشته و آماره  tآنها بالاتر از  1/96میباشد در مدل
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ساختار عاملی و زیر بناي نظري تطابق قابل قبولی دارد .همچنین
شاخصهاي  CR ،αو  AVEاین متغیرها مقدار بالا و مناسبی دارند که
نشان از روایی و پایایی مناسب مدل دارد.

نهایی قرار گرفته است .همانطور که یافتههاي جدول  1نشان میدهد،
مدل اندازه گیري مورد استفاده در بررسی روابط متغیرها مناسب بوده و
نشان از این دارد که نشانگرهاي مورد استفاده براي اندازه گیري
متغییرهاي مکنون مورد مطالعه این پژوهش به جو نشانگر امنیتی با

مقاله پژوهشی

جدول .7مدل اندازه گیری اثر سبک زندگی بر اخلاق کاری
سازه

نوع متغییر

اخلاق کاری

وابسته

سبک زندگی

نشانگر

بارعاملی

آماره T

علاقه

2/751

12/277

مشارکت
پشتکار

2/134
2/154

00/353
19/719

روابط انسانی
اخلاق

2/199
2/14

09/201
31/77

باورها
عبادي

2/61
2/73

9/35
11/71

اجتماعی
تفکروعلم

2/75
2/76

11/69
16/17

خانواده
مالی

2/13
2/77

17/43
16/24

سلامت
زمان شناسی

2/49
2/76

5/05
15/50

مستقل

براز مدل ساختاري
در جدول  0ررایب مسیر سازه هاي مدل ارر سبک زندگی بر اخلاق
کاري محاسبه شده است.

سطح
معنی داری

سبک زندگی ← اخلاق کاري

2/71

14/07

2/222

رریب تعیین R2

2/56

برازندگی
مدلQ2

2/37

جدول  :7خلاصه وضعیت مدل رگرسیونی
مدل

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی

همانطور که در جدول شماره  0مشاهده می شود ،سبک زندگی ارتبیاط
مثبت و به لحاظ آماري معناداري بر اخلاق کاري دارد .با توجه به مقیدار
رریب مسیر ،به ازاي یک واحد تغییر در سیطح سیبک زنیدگی ،اخلیاق
کاري به میوان  2/71تغییر می کند .این یافتهها نشان میدهد ،کیه بیه
احتمال  99درصد اخلاق حرفه اي متارر از سبک زندگی است.
با توجه به جدول  R2 ،0مقدار  2756بوده که نشان می دهد با استفاده از
متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق حدود  %56از تغییرات در اخلیاق
کاري را می توان پیش بینی نمود .با توجه به جدول 0معیار  Q2بیراي
متغیر اخلاق کاري  2737بدست آمده است که بیانگر قیدرت پییشبینیی
متوسط مدل میباشد.

ضریب تعیین

خطای

تعدیل شده

استاندارد
برآورد

چندگانه
1

2/432

2/115

2/160

2/5621

0

2/452

2/023

2/169

2/5571

با توجه به جدول  ،3در میدل اول ،مقیدار ریریب همبسیتگی چندگانیه
( )2/432نشان میدهد که از روي متغیرهاي سبک زندگی و جنسیت به
میوان  43درصد میتوان متغیر اخلاق کاري را پیشبینی کرد .همچنیین
مقییدار رییریب تعیییین ( )2/115نشییان میییدهیید کییه  11/5درصیید از
تغییرپذیري مشاهده شده (واریانس) متغیر اخلاق کاري ،توسط متغیرهاي
سبک زندگی و جنسیت تبیین و توجیه میشود.
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متغیر

مسیر

2/16

2/91

2/61

کاری ارتباط معنادار دارد.
جهت سنجش این فرریه و با توجه به وجود دو متغیر مستقل پیوسته و
متغیر تعدیلگر طبقهاي و پس از ساخت متغیر مضروب جنسیت و سبک
زندگی ،از رگرسیون خطی استفاده میشود .نتایج براز میدل و آزمیون
رگرسیون تعدیلگر بر اساس دو مدل ارتباط جنسیت و سبک زنیدگی و
تأریر متغیر مضروب به شر جداول ذیل میباشد.

اخلاق کاری
ضریب

2/11

2/92

2/72

فرضیه دوم :جنسیت بر رابطه بین سبک زنددگی و اخلداق

جدول :7ضرایب مسیر سازه های مدل اثر سبک زندگی بر
آماره t

Α

CR

AVE
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دو درصد معنیدار باشد ،نقش جنسیت به عنوان متغیر تعدیلگر و ارتباط
آن بر رابطه بین سبک زندگی و اخلاق کاري تأیید میشود.

در مدل دوم با وارد کردن متغیر مضروب 0 ،درصد به رریب همبستگی
چندگانه و  1/1درصد به رریب تعیین ارافه شد .بر این اساس ،اگر این

جدول  -7تحلیل واریانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذور

مقدار F

معناداری

رگرسیون

5/190

0

0/596

1/074

2/221

باقیمانده
کل

55/924
01/296

73
75

2/314

رگرسیون
باقیمانده

5/693
55/423

3
70

1/191
2/311

کل

01/296

75

مقاله پژوهشی

مدل
7

7

2/221

6/299

با استفاده از رو همومان ( )Enterفیرض وجیود ییک میدل خطیی
معنیدار براي هر دو مدل تأیید میشود.

با توجه به جدول  4که براز مدل را از منظر آماري بررسی مییکنید،
معناداري آزمون تحلیل واریانس به عنوان پیشفرض خطی بودن میدل
رگرسیون براي هر دو مدل کمتر از  5درصد ( )2/221میباشد .بنیابراین

جدول  -5ضرایب رگرسیون
مدل

1
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0

ضرایب غیر استاندارد

متغیر وابسته
اخلاق کاری

ضرایب
استاندارد

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار رابت

1/026

2/717

مقدار t

معناداری

بتا
1/610

7/790

سبک زندگی

2/923

2/007

2/402

3/970

7/777

جنسیت

2/299

2/109

2/210

2/773

7/777

مقدار رابت

-1/092

0/293

-2/616

7/577

سبک زندگی

1/700

2/613

2/122

0/519

7/777

جنسیت

0/245

1/531

1/679

1/309

7/711

سبک زندگی * جنسیت

-2/637

2/520

-1/657

-1/069

7/779

جدول :6خلاصه وضعیت مدل رگرسیونی
با توجه به جدول ،5سطح معناداري رریب رگرسییونی متغییر مضیروب
سبک زندگی بر جنسیت با مقیدار  ،-1/657بالیاتر از  5درصید ()2/029
میباشد؛ لذا افوایش  0درصدي که ناشی از تأریر متغییر مضیروب میی-
باشد ،غیرمعنادار است .به عبارت دیگر ،جنسیت بیر رابطیه بیین سیبک
زندگی و اخلاق کاري ارتباط معناداري ندارد.
فرضیه سوم :سابقه کار بر رابطه بین سبک زندگی و اخلاق

ضدددددریب

خطدددددددای

تعیین

اسدددددتاندارد

ضدددددددریب

تعدیل شده

برآورد

1

2/414

2/034

2/013

2/5432

0

2/511

2/069

2/031

2/5343

مدل

همبسدددددتگی
چندگانه

ضدددددریب
تعیین

با توجه به جدول  ،6در میدل اول ،مقیدار ریریب همبسیتگی چندگانیه
( )2/414نشان میدهد که از روي متغیرهاي سبک زندگی و سابقه کیار
به میوان  41/4درصد میتوان متغیر اخلیاق کیاري را پییشبینیی کیرد.
همچنین مقدار رریب تعیین ( )2/034نشان میدهد که  03/4درصید از
تغییرپذیري مشاهده شده (واریانس) متغیر اخلاق کاري ،توسط متغیرهاي
سبک زندگی و سابقه کار تبیین و توجیه میشود.
در مییدل دوم بییا وارد کییردن متغیییر مضییروب 3/4 ،درصیید بییه رییریب
همبستگی چندگانه و  3/5درصد به رریب تعیین اریافه شید .بیر ایین
اساس ،اگر این  3/5درصد معنادار باشد ،نقش سابقه کار به عنوان متغیر

کاری ارتباط معنادار دارد.
جهت سنجش این فرریه و با توجه به وجود دو متغیر مستقل پیوسته و
متغیر تعدیلگر طبقهاي و پس از ساخت متغییر مضیروب سیابق کیار و
سبک زندگی ،از رگرسیون خطی استفاده می شود .نتایج براز میدل و
آزمون رگرسیون تعدیلگر بر اساس دو مدل ارتباط سابقه کیار و سیبک
زندگی و تأریر متغیر مضروب به شر جداول ذیل میباشد.
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میشود.
تعدیل گر و ارتباط آن بر رابطه بین سبک زندگی و اخلیاق کیاري تأییید
جدول  :0تحلیل واریانس
رگرسیون

6/571

0

3/015

11/140

2/222

باقیمانده

01/506

73

2/095

کل

01/296

75

رگرسیون

7/545

3

0/515

باقیمانده

02/551

70

2/015

کل

01/296

75

مدل
7

7

2/222

1/111

با استفاده از رو همومان ( )Enterفیرض وجیود ییک میدل خطیی
معنیدار براي هر دو مدل تأیید میشود.

با توجه به جدول  7که براز مدل را از منظر آماري بررسی مییکنید،
معناداري آزمون تحلیل واریانس به عنوان پیشفرض خطی بودن میدل
رگرسیون براي هر دو مدل کمتر از  5درصد ( )2/222میباشد .بنیابراین
جدول :1ضرایب رگرسیون
مدل

1

0

ضرایب غیر استاندارد

متغیر وابسته

ضرایب استاندارد

مقدار t

معناداری

1/412

2/163

4/261

2/222

0/325

2/204

-1/371

2/175

1/217

0/114

2/225

0/201

2/247

-1/147

2/226

اخلاق کاری

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار رابت

2/977

2/693

سبک زندگی

2/195

2/002

2/416

سابقه کار

2/167

2/270

2/036

مقدار رابت

-3/301

0/401

سبک زندگی

0/339

2/111

سابقه کار

1/113

2/930

0/660

سبک زندگی * سابقه کار

-2/576

2/310

-0/542

با پژوهشهاي مشابه مییتیوان گفیت ،نتیایج ایین پیژوهش بیا نتیایج
تحقیقات انجام گرفته در این خصوا همخیوانی دارد( .)01،00ایین در
حالی است که با نتایج تحقیقات محققیین دیگیر همخیوانی نیدارد(،03
.)04،05
و در ادامه نتایج حاصل فرریه سوم بیان داشت ،که سابقه کاري افراد بر
رابطه سبک زنیدگی حسیابداران و اخلیاق کیاري آنهیا رابطیه مثبیت و
معناداري وجود دارد .این موروع نشان میدهد ،افراد با تجربه ،نگر -
هاي پررنگ تري داشته و بر ایین اسیاس اصیول اخلیاقی را در محییط
کاري بهتر و بیشتر رعایت میکنند .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات
انجام گرفته در این خصوا همخوانی دارد( .)01،00این در حالی اسیت
که با نتایج تحقیقات محققین دیگر همخوانی ندارد(.)06،07
به طور کلی می توان بیان داشت سبک زنیدگی باعیث بهبیود شیرایط
رفتاري و رو زندگی افراد و در نهایت سیبب رشید و توسیعه اقتصیاد
جامعه می گردد .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود به اخلاق
کاري در ابعاد سبک زندگی حسابداران در دسیتگاههیاي اجراییی توجیه
جدي صورت گیرد.

بحث
در پژوهش حارر ارتباط سبک زندگی بر اخلیاق حرفیه اي حسیابداران
مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور سه فرریه تدوین گردید که نتایج
حاصل از این فرریهها بصورت ذیل ارایه میگردد:
با توجه به تأیید فرریۀ اول پژوهش میتوان بیان داشت ،سبک زنیدگی
بر اخلاق کاري ارتباط مثبت و معنی داري دارد و شدت این ارتباط برابیر
با  2/71می باشد .این بدان معنی است که داشتن سبک زندگی مناسب
می توانند نوید بخش ارتقا و افیوایش اخلیاق کیاري در سیازمان باشید.
همچنین کلیه ابعاد سبک زندگی به جو بعد امنیتی آن بر اخلاق حرفهاي
حسابداران ارتباط مثبت و معنی داري دارد .
همچنین در خصوا فرریه دوم نیو بیان گردید که جنسییت افیراد بیر
رابطه سبک زندگی حسابداران و اخلاق کاري آنها ارتباط معناداري ندارد.
در نتیجه نگر هاي مردان و زنان در سبک زندگی تفاوت قابل ملاحظه
اي نداشته و بر اخلاق کاري آنها تاریرگذار نمیباشد .بنابراین در مقایسیه

نتیجهگیری
رعایت مسائل اخلاقی در انجام امور حرفهاي ارزشمند بوده و سبب اعتبار
بخشی بیش از پیش به حرفه حسابداري میگردد .یافته هیاي پیژوهش
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با توجه به جدول  ،1سطح معناداري رریب رگرسیونی متغییر مضیروب
سبک زندگی بر سابقه کار با مقدار  ،-0/542کمتر از  5درصید ()2/226
میباشد؛ لذا افوایش  3/5درصدي که ناشی از تأریر متغیر مضروب می-
باشد ،معنادار است .به عبارت دیگر ،سیابقه کیار بیر رابطیه بیین سیبک
زندگی و اخلاق کاري ارتباط معناداري دارد.

بتا

مقاله پژوهشی
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 سبک زندگی به عنوان یکی از عوامیل میورر بیر،حارر نشان می دهد
اخلاق کاري باعث بهبود شرایط رفتاري و رو زندگی افراد و در نهایت
 در جامعیه ایییران.سیبب رشید و توسیعه اقتصیادي جامعیه میی گیردد
ارز مدار و هنجارهاي حاکم بر آن داراي نکات مثبت فیراوان اسیت و
 میوان کارایی و، با تکیه و بهرهگیري از این ظرفیت بالا در سطح جامعه
 بیا توجیه.کارآمدسازي فعالیت هاي حوزه کسبوکار بهبود خواهد یافت
 انجمن هاي حرفه اي حسابداري،به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود
 ساز و،با در نظر گرفتن ارز هاي اجتماعی و آموزههاي معنوي جامعه
کارهاي رشد و بسط این ارزشها در میان سطو مختلف افراد حرفه شده
و همچنین با تهیه منشور اخلاقی مجموعه راه حلهیایی کیه عملکیرد و
اقدامات صحیح کارکنان مالی یک سازمان را به صورتی وارح و شفاف
معین نموده و معیارهایی براي تصمیم گیري و انتخیاب در اختییار آنیان
.قرار دهد
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ملاحظههای اخلاقی
 اصل اخلاقی امانیت داري،در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده
علمی رعایت و حق معنوي مولفین آرار محترم شمرده شده است و سایر
.اصول اخلاق علمی همچون رازداري رعایت شده است
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