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 یاخالق ی ریگ میسبک تصم  و یهوش معنو رابطه بین  تحلیل

 ی شناخت  یر یسوگبا نقش میانجی   

 
 3وروز نواله زادهن  تر، دک*2زهره حاجیهادکتر  ،1مهدی ناصری

 ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسالمی، جزیره کیش، ایران حسابداریآموزشی گروه  .1

 ان ن، ایراسالمی، تهرا انشگاه آزاد واحد تهران شرق، دحسابداری، آموزشی گروه  .2
 انشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ، دجنوبواحد تهران حسابداری، آموزشی گروه  .3

 ( 98/ 16/03، تاریخ پذیرش:14/01/98تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 ضراور  ا رر ر رفتررار 2براا  رافرح ربابا ری  1وجود رفتار اخالقی
خدمات   کننردگانفادهراد ا رتاخالقی نیراز  ا ا ری براا  جلرب اعتم

ارائرح  در3رازدار و  عینیر   و ند صرداق این خدمات نیازم  کح باشدمی
گیا  الگوهرا  ها  تصرمی تئور   بک(ر  1)  ها  مالی هبتندصورت
بند  و نحوه ا رتفاده از اطالعرات تو رف افرااد را در آور ، طبقحجمع
 دهردالعح قراار میمورد مطگیا  قاار دارند،  کح در موقعی  تصمی زمانی

جملررح  دنیرا از یا در گوشرح و کنرراراخ ها کح در  ال4فباد مالیر (2)
ا ر ر ایرن موضوع   رربابا ان نیررز بررودهرایراان رخ داده، دامنگیرا  

در رافرررح 5ا  حرافرر باعررش شررده ا رررر  کررررح رعایرررر  اخررررال 
ات مؤ ررب  و مررراوعی   ربابا ی مورد تادید قاار گافتح، شررررات

  رر معاض خطا باشدربابا ی نیز د
 

 
 6اخالقریارزش   از قرروانین و اران دهنرده مجموعررحن ا رفتار رافح

 رضاور  هبتند ا   و این قوانین اخالقی باا  وجرود و ترداوم رافرح
ها  مرالی اخیرا یکری از دهدهرح ها  آشکار و نرانتوجح بح ر وایی با

 از  ا ر ،  بابداران و اعتمادر و7ا انبادن عملکاد رباب اصلی باال
ا  اصرلی و طبیعری از هوشرر   د، بازگر  و تقویر یکی از برتاین موار

در ربررابداران و 10و اخالقرری 9معنررو  ،8هررا  عرراطفیجملررح هوش
طبیع  و  قبال جامعح، انبان و ها درارباس مبئولی  آن و ربابا ان

  ایگ رو ر(5)  امایح ا ر  و دور شدن از ریات مجاز  و دنیا   ود
ابرداع   1970در دهح  ور کی  کانمن و تی  کح تو ف  ی، اصطالریشناخت
انبران    ایگ یمنرد در تصرمنظام   خطرا  کیربح عنوان    تواندیم شد،  
 ، در  ازدیرررربح پادازش اطالعات موثا را محدود م  ازیشود کح ن فیتعا
 

 چکیده

ها و رویدادها  ر افااد برا نظا از پیرامدوش معنو  توانایی رفتار کادن با دلبوز  و دانایی در رین آرامش درونی و بیاونی، صافهزمینه:  
گیا  ربابا ران هوش معنو  و  وگیا  شناختی برا  ربک تصرمی  .نایی منصفانح رفتار کادن را دارندعنو  در رین قضاوت، تواهوش م

  مورد بار ی قاار گاف رگیا  اخالقی تصمی و  بک   هوش معنو ،یشناخت  ای وگهش رابطح تأثیا داردر در این پژو
 آمرار  و نمونرح جامعرحپیمایری ا ر ر  –اطالعات توصیفی شیوه گادآور  و تحلیل  تحقیق راضا از نظا هدف، کارباد  و از نظا  روش:

بد   آوردن تعداد نمونح از فامول جامعرح   بااصادفی  اده بوده و ربابا ان شاهل در  ازمان ربابا ی بوده و روش نمونح گیا  روش ت
یابی معرادالت  راختار  برا فاضیات از مردلامح بودندر باا  آزمون نفا پا خ دهنده پا رن 154 گادید و در نرای فاده  نامحدود کوکاان ا ت

  افزار پی ال اس ا تفاده گادیدرا تفاده از نام
 ازمان  در  انابارب  ایگ ی بک تصمهوش معنو  با  و گذارد،اثا می گذاران امایح قضاوت و ادارك با  ربابدار اطالعات ها:یافته
نترای   ردارد معنرادار مثبر  و ارتبرا   درصد 95)مفروم مدار( در  طح اطمینان  401/0اطالعات مدار( و ) 254/0با ضایب تعیین   یربابا 

 ثیا  مثب  داردر أ ا   و ت موثان این دو متغیا ی با ارتبا  بیشناخت  ای وگنران داد کح  
 ثیاگذار ا ر أ   تگیامعنو  و تصمی  هوش یعنی ی با ارتبا  بین این دو متغیاشناخت  ای وگ پژوهش راضا نران داد کح :گیرینتیجه

گا نقر  ضروابف اخالقری کح بیران کرورها  در رال تو عح   پیررافتح و برح تبرع آنها  مرالی اخیرا در کررورهار واییاما با توجح بح  
 را   شکار نمرودهاهمی  جایگاه اخالقی ربابا ان را بیش از پیش آ  ا ر ،
 
 گیا ،  بک تصمی هوش معنو ،  بک رباباس ، وگیا  شناختی: واژگانلیدک

 drzhajiha@gmail.comنویبندۀ مبئول: نرانی الکتاونیکی:  
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در  نیراو  انبرانی(ر 6) ودشریم   ایگ یمنجا بح خطرا در تصرم   ینرا
  ا  از افرااد برا نیازهراها شرامل مجموعرحها و شراک ان طح  ازم 

و ه  رباباس با ادعاهرایی مواجرح هبرتند،   ه  قاضیشمار هب ر  بی
ارزیابی نموده و نرایترا  برا ا راس   آور  وشواهد پرتوانح ادعاها را جمع
 وشه (7) کنندها   نظا داده و قضاوت میمعیارهایی کح در اختیار آن

  یتنظر ییتوانرا، شرودیم   فیرتعا  یاخالقرس  رر  کیبح عنوان     معنو
 یزمران دنیرد  باابا باا  ییوانادرك و عرق و ت،   خ     و ف  نیقوان

پی بادن بح وجود ارتبرا    ،پژوهش  دف ه  (ر8)  کندیکح عرق را درك م 
برا در نظرا گرافتن نقرش  11گیا تصمی  و وش معنو ه معنادار عوامل
 ررباباس ا  12 وگیا  شناختی  میانجیگا 

 

  شور
 هاگادآور  دادها نحوه و از نظروش اجاا، توصیفی تحقیق راضا از نظا 

 ازمان ربابا ری کارکنان   حیکل  آمار   پیمایری بودر جامعح  -  توصیفی
بد ر  آوردن    برااگیا  تصادفی  راده بروده و  روش نمونحد،  باشیم 

 دید و در نرای اگتعداد نمونح از فامول جامعح نامحدود کوکاان ا تفاده  
 ارزیرابی منظرور برح ها  پژوهش بودندرنده پا رنامحنفا پا خ ده  154
 مقدماتی،  نمونة  باا   شده  محا بح  کاونباخ  ضاایب آلفا    نجح،  یپایای

بودر همچنرین در ایرن   ها  آنمتغیاها و شاخص  منا ب  پایایی  گویا 
فاده ا رت گیرا پژوهش از پایایی ماکب جر  بار ی پایایی مدل اندازه

 ری آزمرون همگاا و روایی واگاا جر  بار  و از آزمون روایی  شده ا 
 رگیا  ا تفاده شده ا  ازهروایی مدل اند

شرده ا ر ر از پا ررنامح  یبا هف  بعد معافر  پا رنامح هوش معنو 
در  رال  اانیرکرح در ا شردهوش معنو  جامع با هنجار ایاانی ا تفاده 

 دهیکاونباخ  نج   فاآل  بیر آن با ضاشده ا  ر اعتبا  یابیهنجار  1390
نماه  نیباالتا جامع  معنو شر در هوشدابیم  96/0گاوه  نیشد کح در ا

پرن   اسیرمقدهری: طیرف نماه رباشردیبعُرد م   7   و دارا  باشدیم   100
، 4، مروافق  3نردارم   ، نظرا2، مخرالف  1مخرالف    )کامال    انحیگز

 (ر4و3) (5موافق   کامال 

پراو    ایارد  نجش  روگمح ا تانداز پا رناناختی   وگیا  شباا   
ح ترکیل شده کح پا خ دهنده این پا رنامح از ده گوی  شدردات ا تفاده  

 دهنردپا رخ می   انحیپن  گز  اسیمقدهی:  ها در قالب طیف نماهبح آن
 (ر10و9)

  آلفرا باشدری وال م   7   دارا  یشخص  13 ایگ ی بک تصم  پا رنامح
 نیرقابل قبرول ا  ییایدهنده پا  مد کح نرانآبد    درصد    70باال     آن

در  ربک    ازیر»د«، امت  انتخا  ها »الف« و   باا  باشدریپا رنامح م 
  ازیرانتخا  هرا » « و »««، امت  باار می شودلحاظ »مفروم مدار« 

 ا ر    انرحیپن  گز  اسیمقر  می شودلحاظ    در  بک »اطالعات مدار«
 (ر12و11) (5  ، کامال 4  ادی، ز3، تارد   2  ی، کم1)اصال   

از  نامال  از   باا و    تار  از  معادالت  اخمدلباا  آزمون آمار   
 21نبخح    SPSSبا ا تفاده از نام افزار  ا میانوف  -آزمون کولموگاوف 

برراه گافترح  PLSافزار اجاا  تحلیل مبیا، از نامباا   وگاف   انجام  
 شدر

 

 هایافته
 ا رمیانوف   -اوف کولمروگ  آزمرون   اردیمعنر   طح  کح  نیا  بح  توجح  با

 05/0تا از و باخری براال 05/0 از تاپایین  باا  باخی از متغیاها  مدل
 نامال عیدهد باخی متغیاها دارا  توزمی باشد، نتای  پژوهش نران می
باشردر بنرابااین براا  بار ری نمی  و باخی دیگرا دارا  توزیرع نامرال

 ر    ا تفاده شده ا 2SPL-Smartها  پژوهش از نام افزار فاضیح
 رشودده میل زیا، مراهاشکا ایا مقادیا مدل پژوهش در 

 

 
 روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل نهاییشدت مقادیر  : 1 هنگار
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 نهایی  روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل Tمقادیر  : 2 نگاره

 

ف دهرد و طیربین متغیاها را نران می  روابف، میزان شدت  ارتبا  شدت  
تا باشرد، نزدیک 1باشدر ها چح این میزان بح می  1تا    0ضایب بین  این  

کرح )  Tمقرادیا  باشردر  تا بودن روابف بین متغیاهرا مینده قو دهنران
 دهنردهنرران  (برا خطرا  ا رتاندارد ا ر   ارتبا  شدت  راصل تقبی   

نرران  96/1و  -96/1برین  Tا ر ر مقرادیا   رابطح متغیاهادار   معنی
 ر مکنون مابو  ا ها   میان متغیا     دارامعن  ارتبا    م وجودعد  دهنده

برا بریش از   دارامعن  ارتبا  نران دهنده    576/2  و  96/1بین    Tمقادیا  

مبراو  و  Tمقادیا  مکنون مابو  ا  ر ها اطمینان میان متغیا  95%
اطمینران   %99با بیش از     دارامعن  ارتبا  نران دهنده    576/2بزرگتا از  
  ح ا  رمابوط  مکنون ها میان متغیا

    

 بحث  
هروش   دو متغیرای با ارتبرا  برین شناخت  ای وگنتای  نران داد کح 
کرح  برود آن از ها رراکییافترح ثیاگذار ا ر ،أگیا  تمعنو  و تصمی 
ی  رازمان ربابا ر در ربابا ران  ایگ ی بک تصمهوش معنو  با  

هرری پژودر ر شردباارتبا  معنادار  دارد و این ارتبا  از نروع مثبر  می

 قضراوت ا یگلشرک برای تیشخصر هرا یژگیو ةرابط"تح  عنوان 

 تجابح بح یگرودگ و یجانیه ثباتح این نتیجح ر یدند کح ب "یاخالق

 ر ردیم  نظا دارند، بح دار یمعن و  یمبتق رابطح یاخالق قضاوت با

 دارا  باشرند،یم  حیصرح یاخالق ها قضاوت دارا  کح یربابا ان

کرح برا  .ا   بارزتا آنان در یژگیو دو نیا کح هبتند یتیشخص پیت
ثیا هروش أتر  در تحقیقی دیگا(ر  13)  اردهمخوانی دراضا    تحقیق  نتای

کرح ر گادیدگذاران بار ی   امایح  14ها  رفتار معنو  با باوز  وگیا 
(ر در پژوهرری تحر  عنروان 14) با نتای  ایرن تحقیرق همخروانی دارد

بح ایرن  "رباباس وعملکاد  معنو شوه ،یجانیه هوش نیب رابطح"
 دار معنی بطحرا هیجانی هوش و معنو  هوش بیننتیجح ر یدند کح 

 ر(15)ها  این تحقیق ا   کح این یافتح نیز همبو با یافتح دارد وجود

 ازمان در    ربابا ان   ایگ ی بک تصمبا    یشناخت   ای وگهمچنین  
 باشردربر  میاز نروع مثی ارتبا  معنادار  دارد و ایرن ارتبرا   ربابا 

 حجریو در نت   ایگ یتصرم  فیباعش تحا  یشناخت   ای وگهمانطور کح  
کح با  شودیو رفتار م   ایگ یدر قضاوت، تصم  یانبان   منجا بح خطاها

نتایجی تح  عنوان  وگیا  شناختی و ربابا ان  رازمان همخروانی 

رابطرح "ها با تحقیقی تحر  عنروان همچنین بخری از یافتح  ر(16دارد )

تحلیرل  "( و 17) "قی با عملکراد ربابا ران مبرتقلبین هوش اخال

( 18)  "گیا  ها  اخالقی برا شردت و ربا ری  اخالقریرابطة جر 
 رباشدهمبو می

بح شاکاء و مدیاان ربابا ی پیرنراد  ها  این تحقیق  ا تا  یافتحر  در
شود  کح در ا تخدام و انتخا  دانش آموختگان ربابدار  ، هوش  می

نظا   در  را  آنان  میگیاندمعنو   باعش  کح  نحوه ؛  و  کح  بک  شود 
و با صاربکاران مختلف برتا باشدر    گیا  آنان در شاایف مختلفتصمی 

مر    ها   ن  ایمحدودی   محدودی   از  ناشی  پا رنامح  تحقیق  ذاتی 
 رباشدمی
 

 گیرینتیجه
اخیرا در کرررورها  پیرررافتح و بررح   15ها  مرالیر واییتوجح بح    با

گا نقر  ضروابف اخالقری کرورها  در رال تو عح کرح بیران  تبرع آن
 شردهاهمی  جایگاه اخالقی ربابا ران بریش از پریش آشرکار   ا ر ،

 ود بایرد بررحا  خروه برا تبحرا در فعالیر  رافرحا  ر ربابا ان عال
قابلیر   ز توجرح نماینردر نگاانری در مروردها  اخالقی خود نیمبئولی 

ها  جنبرح دارد کرح برحها  ربابا ی، ما را برا آن مریاتکا بح گزارش
ها  مرر  جنبرح  ا  ربابا ان توجح نمایی ر یکی ازاخالقی رفتار رافح

أثیاگرذار ربابا ان ت  توانرد برا عملکرادهوش اخالقی ا ر  کرح مری
 را درهرررررررررباشررررررررردر اخرررررررررال  در همررررررررررح زمینرح

 هرررا کنندگان از صورتگررذار ا رر  و ا ررتفادهمنررافع عمررومی تأثیا

http://ethicsjournal.ir/article-1-242-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-242-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1545-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1545-fa.pdf
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 مالی د تا ی مبرتقی  بررح اطالعررات نداشررتح و بایررد بررا رفتررار
 ا  و اخالقی دیگراان قضراوت نماینررد مررر  ا رر  از جملررحرافح

و   فرروم هروش معنرو م ر  ا بخری رافحخدمات اطمینان  ربابا ی و
بادارنده نوعی  ازگار  و رفتار رل مبألح  ان دردر بین ربابا   اخالقی

شناختی، اخالقی،  ها  مختلفا   کح باالتاین  طوح رشد را در ریطح
شود و رباباس را در جر  هماهنگی برا هیجانی، بین فاد  شامل می

ی یرار  یابی بح یکپرارچگی درونری و بیاونراطاافش و د    ها پدیده

 .نمایدمی
 

 های اخالقیمالحظه
 رژوهش راضرررا برررا آگررراهی پژوهررررگاان از هررردف پرررژوهش وپرر

 هررا  پا رررنامح پررژوهش و برراهرا در تکمیررل  رؤالهمکار  آن
 دار  رعایر  و ررق معنرو معافی منابع مورد ا رتفاده، اصرل امانر 

 را    مؤلفین آثار محتام شماده
 

 هنام واژه
 Ethical behavior .1 رفتار اخالقی

 Auditing profession .2 ربابا ی رافح
 Privacy .3          رازدار 
 Financial Corruption .4        مالی      فباد
      Professional Ethics .5        فح ا خال  راا

         Moral Value .6                 ارزش اخالقی 
Auditors’ performance .7 ربابا ان عملکاد     

 Emotional Intelligence .8         هوش عاطفی
              Moral Intelligence .9 هوش اخالقی

 Decision making factors .10 گیا  تصمی  
Spiritual Intelligence .11 هوش معنو           

    Recognition Biases .12       وگیا  شناختی
 Decision-Making style .13  بک تصمی  گیا 
    Behavioral bias .14              وگیا  رفتار 

     Financial Scandal .15       واییرا  مالیر 
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