
 1396، 4هم، شماره دوازدفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

  سرآغاز

ة نـد یفزاواسـطه شـمار       اهمیت آموزش اخالق در حـسابداري بـه       
هـا و    در خـصوص مهـارت     ).1( رو بـه افـزایش اسـت         ها  شرکت

دلیـل ناشایـستگی     التحصیالن رشته حسابداري به     تخصص فارغ 
شماري  هاي بی  در محل کار، از سوي افراد مختلف اظهار نگرانی        

تحلیـل ایـن موضـوع      بنابراین نیـازي حیـاتی بـراي        . شده است 
ویژه به سبب تغییرات سریعی که در محـیط          شود، به  احساس می 

سازي و پیشرفت در فناوري اطالعات      وکار در نتیجه جهانی     کسب
ــه ــات ب ــده اســت  و ارتباط ــود آم ــه  . وج ــت ک ــن اس ــضا ای اقت

ــارغ ــارت  ف ــار مه ــسابداري در کن ــصیالن ح ــی از    التح ــاي فن ه

هـاي فنـی      ، چون مهـارت   هاي دیگري نیز برخوردار شوند     مهارت
وظیفـه  ). 2(وکار امروزي کافی نیستند       تنهایی در محیط کسب     به

اي در قبال جامعه، صاحبان سـرمایه        و مسئولیت حسابداران حرفه   
 اصـول  هـا  آن کـه  کند  میو دیگر اشخاص این ضرورت را ایجاد        

هـا، رعایـت و بـه آیـین رفتـار             عمومی اخالق را در همـه جنبـه       
 تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتمـاعی را کـه            باشند داي پایبن  حرفه

 .)3 (دسـت آورنـد    الزمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به       
ــه    ــا توجــه ب ــه حــسابداري ب ــی در حرف ــوازین اخالق رعایــت م

اگرچه امـروزه نقـش     ). 4(هاي مالی اخیر، ضروري است        رسوایی
 واحدهاي آموزشی در تعلیم به دانشجویان حـسابداري مبنـی بـر           

________________________________________________________________________________________  
  barzegar @ iaushiraz.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 
 

  )مقالۀ پژوهشی(
عوامل انگیزشی مرتبط با انتخاب درس اختیاري اخالق توسط 

 ته حسابداريدانشجویان رش

  ∗الهه برزگردکتر  ،زهرا ساالري

  گروه حسابداري، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران
  

  ) 19/12/95 :، تاریخ پذیرش16/10/95: تاریخ دریافت(
  

  دهیچک
حوزه، در سیستم آموزشی کشور هاي مکرر پژوهشگران این  است که با وجود اهمیت آن و توصیهآموزش اخالق در حسابداري موضوعی : زمینه

بر پرداختن به موضوع ضرورت لزوم گنجاندن درس اخالق در سرفصل دروس دانشگاهی رشتۀ  هدف اصلی این پژوهش عالوه. جایگاهی ندارد
شده  ریزي  رفتار برنامهبا استفاده از دو تئوري) در صورت ارائه(حسابداري، بررسی میزان تمایل دانشجویان نسبت به اخذ واحد درسی اختیاري اخالق 

  .و تئوري یادگیري اجتماعی بندورا با دخالت نقش هویت فردي است
جامعۀ آماري این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد شیراز و چند واحد . تحلیلی است- پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی:روش

هاي  براي گردآوري داده. شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند نفر از آنان به 309دانشگاهی دیگر در استان فارس بوده که 
هاي ویلکاکسون، اسپیرمن و مدل رگرسیون حداقل  ها با استفاده از آزمون داده. پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است

  .مربعات معمولی، تحلیل شدند
نسبت به نظریه یادگیري اجتماعی شده  يزیر  رفتار برنامهيورتئي به اخذ واحد درسی اختیاري اخالق دارند و دانشجویان تمایل زیاد: ها یافته
 که یزماننظریه یادگیري اجتماعی  شده و ریزي برنامه رفتار ي تئورینیبشیقدرت پهمچنین،  .است ي از اهداف رفتاريکننده بهتر ینیب شیعامل پ

  .فته استا یشیشود، افزا می گنجانده ي در آن فردتیهو
کننده مقررات باید در خصوص  بدلیل تمایل دانشجویان به آموزش اخالق در حسابداري، مراکز آموزش عالی و نهادهاي تدوین: گیري نتیجه

  .اي بیندیشند گنجاندن درس اخالق در برنامه درسی رشته حسابداري همت گمارده و براي رفع این نیاز اساسی چاره
  

  .شده، تئوري شناختی اجتماعی ریزي اخالق، هویت فردي، تئوري رفتار برنامه: انکلید واژگ
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تأثیر تصمیماتشان بر منـافع آتـی سـهامداران بـسیار کمرنـگ و          
هاي بـسیاري نقـش دانـشگاه در          ، اما پژوهش  )5(رونق است    کم

آموزش اخالق را شرح داده و به بحث در مورد مفهـوم آمـوزش              
مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه،  ).6 (اند پرداختهاخالق 

ید واحد درسی اصول اخالقـی را       ها با    است که دانشگاه     بیانگر آن 
براي دانشجویان مدیریت و بازرگانی در نظر بگیرند، با این فرض 
که این واحد درسی اثرات مثبتی بر رفتار این مدیران آینده بر جا             

شـماري پیـشنهاد      درنتیجـه، پژوهـشگران بـی     ). 7-9(گـذارد     می
وکـار را در   هـا بایـد درس اخـالق کـسب      دانـشگاه  انـد کـه   کرده
). 7و10-12(هاي درسـی رشـته حـسابداري جـاي دهنـد             برنامه

دهنـد کـه بـا وجـود تناسـب فزاینـدة              شواهد پژوهشی نشان می   
شده   ي دانشگاهی انجام  ها  پژوهشآموزش اخالق در حسابداري،     

تـوان آن    بنابراین، می ).13-16(دربارة این موضوع اندك هستند 
حال ). 17(ر گرفت   را در قالب یک زمینه پژوهشی نوظهور در نظ        

هـا تبـدیل      که آموزش اخالق به یک هدف مهم بـراي دانـشگاه          
منظـور    گیـري دانـشجویان بـه       شده است، کشف فراینـد تـصمیم      

وکار امـري مهـم       تشویق آنان به شرکت در مطالعه اخالق کسب       
عنوان یک درس     ارائه واحد درسی اصول اخالق تجاري به      . است

شـده بـه بررسـی ایـن        ات انجـام  اختیاري اشکاالتی دارد و مطالع    
در واقع، دانشجویان ممکن است که تمایل       . اند  اشکاالت پرداخته 

عنـوان درسـی      کمی به گذراندن یک واحد درسی اختیاري که به        
سؤالی که براي   ). 18و19(رود، نشان دهند      غیرضروري بشمار می  

که چگونه دانشجویان را به درس   شود این است   اساتید مطرح می
بین با انجام یک نظرسـنجی        دراین. تیاري اخالق جذب نمایند   اخ

در دانشکده آموزش عالی بازرگانی میـشل اسـمورفیت، بـه ایـن             
دست آمد که تئـوري رفتـار        موضوع پرداخته شد و این نتیجه به      

شکلی دقیق رفتار مربـوط بـه انتخـاب درس           شده به   ریزي  برنامه
 برخـی پژوهـشگران     همچنـین ). 19(کند    بینی می   اخالق را پیش  

شـکلی دقیـق     دریافتند که تئوري شناختی اجتمـاعی بنـدورا بـه         
  ). 20(بینی قرار دهد   توانسته است اهداف رفتاري را مورد پیش

، سـهامداران پذیري در قبـال    ، مسئولیت1وکار کسباساس اخالق   
کـارگیري    کـار بـه     و  اخالق کـسب  . ، جامعه و مردم است    انمشتری

هـا و مؤسـسات       ی براي حـل مـسائل بنگـاه       اصول اخالق عموم  
با توجه به بحران جـدي مـالی جهـانی ایـن            ). 21(تجاري است   

تازگی در بـسیاري از       وکار به   قرن، مسائل مربوط به اخالق کسب     
رو   ازایـن . اقتصادهاي پیشرفته غربی مورد توجه قرار گرفته است       

 طـور گـسترده در عمـده        وکار بـه    مسائل اخالقی مربوط به کسب    
انـد و تعـداد       وکار مورد بررسی قرارگرفتـه      اي کسب   مجالت حرفه 

وکـار   زیادي از مطالعات نیاز به گنجاندن اخالق در آموزش کسب    
-29و7(انـد     هاي درسی حسابداري را برجـسته کـرده         و در برنامه  

22 .(  
ها،  آنازجمله تغییر رفتار وجود دارند که در زمینۀالگوهاي بسیاري 
.  مطرح شد1987در سال  است که 2شده  ریزي امهتئوري رفتار برن

کند؛ مـشروط بـر       بینی می   این مدل وقوع یک رفتار ویژه را پیش       
طبق این مـدل قـصد      . را داشته باشد   که فرد  قصد انجام آن       این

، 3انجام یک رفتار توسـط سـه عامـل نگـرش نـسبت بـه رفتـار                
. شـود   یبینی م    پیش 5شده  و کنترل رفتار درك    4هنجارهاي ذهنی 

نگرش نسبت به رفتار، ارزشیابی مثبت یا منفـی در مـورد انجـام             
 و ارزیـابی   6یک رفتار است که از دو زیرسـازه باورهـاي رفتـاري           

شـود،    که باعث حصول نگرش نسبت بـه رفتـار مـی   7نتایج رفتار 
 فـشار اجتمـاعی درك   ذهنی، بـه  هنجارهاي. تشکیل شده است

. دارد اشـاره  هدف رفتار جامان عدم یا انجام براي فرد توسط شده
 فکـر  دیگـران  ازآنچـه  ادراکـشان  مبنـاي  بر طورمعمول به افراد

 رفتـار  پـذیرش  جهـت  هـا   قـصد آن  و کننـد   عمل مـی  کنند،  می

 بـا  نزدیکـی  ارتباطات که است از افرادي متأثر بالقوه، صورت به

 از اي  درجـه  از اسـت  شده عبارت درك رفتار کنترل. دارند ها  آن

 تا چـه  رفتار یک انجام عدم یا انجام که این مورد در رداحساس ف
  ). 30(وي است  ارادي تحت کنترل حد
 نظریـه   بتـوان تأثیرگـذارترین    را شاید  8ظریه یادگیري اجتماعی  ن

 که این نظریه ریـشه در       باوجودي. به شمار آورد  یادگیري و رشد    
قـد  معتبسیاري از مفاهیم نظریه سنتی یادگیري دارد، اما بنـدورا           

. ست که آموزش مستقیم، تنهـا وسـیله بـراي یـادگیري نیـ             است
بـه اعتقـاد     .گیرد   او، یک عنصر اجتماعی را نیز در نظر می         ۀنظری
تواننـد اطالعـات و رفتارهـاي جدیـد را از طریـق                مردم می  وي،

این نوع یادگیري که به یـادگیري       . بگیرند  یاد سایر افراد مشاهده  
انتظارات را به دو گونه     ،  وف است معر 9اي  مشاهده) سازي  یا مدل (

ــزا ــديخود؛ مج ــردي  (10کارآم ــارایی ف ــد و )ک ــهینت (11پیام  )ج
 تی فرد را در مورد صالح     دهی عق کارآمديخود .کند  ی م يبند دسته
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گیـري    انـدازه   بـه اهـداف    دنی کـار و رسـ     ک ی لی تکم يخود برا 
 شخص کی انتظار عنوان توان به  را می جهی نتینیب  شیپکند و   می
که در آن رفتـار مـوردنظر منجـر بـه بـروز               طوري  کرد، به  فیتعر

  . )31(پیامدي مشخص شود 
فـرد شـخص اسـت و          منحصربه تی از هو  ی آگاه 12ي فرد تیهو

 ادراك فرد از خـود اشـاره      داری برجسته و پا   يها   به جنبه  نیهمچن
 نـسبت بـه     شـخص  کـه    ستا  ی  دگاهی د ي فرد تیهو .)32 (دارد
 گـران ی به د  ای دارد و    رد،یپذ  ی م رای   نقش خاص  که  هنگامی يفرد
، 13ياهداف رفتار   و ي فرد تی هو نی ب رتباطا. )33 (دهد  ی م میتعم
 دیگـري  هـاي   پژوهش. )34-36(است   14تی هو یۀ بر نظر  یمبتن

 را شـده  ریـزي  برنامـه  رفتـار  ي در تئـور   ي فـرد  تی هو تی اهم زین
  اهـداف  قیـ  از طر  ي فـرد  تیـ  هو ).37و38 (برجسته نموده است  

. )39 ( بـا رفتـار دارد  میمـستق   ریـ  غيا   رابطـه ي رفتـار )تتمـایال (
با انجام خودکارآمدي   و   ینیهر دو عامل کنترل رفتار ع     بین    دراین

 را در مطالعـات  ی نقش مهمـ یلی تحصشرفتیپژوهش در حوزه پ 
 منظـور   بـه  حاضـر     پـژوهش  ).40(انـد      نمـوده  فای ا يتار رف -هدف
کننـده در     لیدتعـ عامـل    کی عنوان  به ي فرد تیهونقش   یبررس
 درس  اخـذ  در مـورد     حـسابداري  انی دانـشجو  يهـا   يریگ  میتصم

 ي فـرد تیـ اثـرات هو طور خالصه جهـت بررسـی      و یا به اخالق
   . شده استی طراح نگرش - رفتارنی روابط بدرزمینۀ

تـرین    هاي اخیر، یکی از مهـم       هاي مالی سال    ثباتی  با توجه به بی   
اي   اران، داشـتن اخـالق حرفـه   انتظارات جامعه تجاري از حـسابد     

با گسترش و تقویت اخالق در بین دانشجویان حسابداري،         . است
توان اعتماد جامعه و اعتبار را به حرفه حسابداري بازگردانـد و            می

هـاي    هـا بـا گنجانـدن برنامـه      اي و دانـشگاه     دولت، مجامع حرفه  
داري هاي اخالقـی حرفـه حـساب       توانند در تقویت پایه     اخالقی می 

موضوع بررسـی رابطـۀ ضـوابط    ). 41(نقش بسزایی داشته باشند  
هاي دانشگاهی نـشان داده       اي حسابداري با آموزش     اخالق حرفه 

هـاي تهـران     هاي جاري حسابداري در دانـشگاه       است که آموزش  
اي دانــشجویان حــسابداري نــدارد و   تــأثیري بــر اخــالق حرفــه

ان حسابداري ناشی از نبود     اي دانشجوی   تغییر در اخالق حرفه     عدم
نتیجــه ). 42(هــا اســت  اي در برنامــۀ درســی آن  اخــالق حرفــه

دارد کـه تـرویج و توجیـه اصـول و مـوازین               پژوهشی بیـان مـی    
تواند باعـث افـزایش     اخالقی در کتب درسی رشته حسابداري می 

). 43(پایبندي دانشجویان ایـن رشـته بـا اصـول اخالقـی شـود               
 دري دار  یتفـاوت معنـ  خود دریافتند کـه       پژوهشگران در مطالعه    

بسته به  ي  حسابداردر   اخالق تی در مورد اهم   دانشجویاننگرش  
تـوجهی بـین      همچنین ارتباط قابل  ). 44(وجود دارد   جنس و سن    

هاي شخصیتی و ادراك اخالقی دانـشجویان حـسابداري           ویژگی
ــود دارد  ــد  ). 45(وج ــشخص ش ــشی م ــی پژوه ــشجوط  انیدان

 با موضـوع فـرار      برخورد  در ،ی مباحث اخالق  ینۀدرزم یدهد  آموزش
 بـه لـزوم     نیبنـابرا . رنـد ی آموزش بهره گ   نی از ا  توانند  ی م یاتیمال

شد  اشاره   ی دانشگاه ي سرفصل در برنامه حسابدار    نیا گنجاندن
 آموزش حسابداري دانشگاهی اثر مثبتی بر استدالل تأملی،         .)46(

اتخـاذ تـصمیمات    ي جدید استدالل تـأملی و       ها  سبکاستفاده از   
همچنین اصول و قواعـد اخالقـی بـر بهبـود           ). 47(اخالقی دارد   

استدالل اخالقی در میان دانشجویان حسابداري اثـر مثبـت دارد           
در نتیجه انجام پژوهشی مشخص شد که بیـشترین تعـداد          ). 48(

حسابداران، اخالق کاري متوسط و نامطلوبی دارند و پیشنهاد شد          
منظور تقویت رفتارهاي      مدون آموزشی به   هاي منظم و    که برنامه 

بـا اسـتناد بـه      ). 49(ریزي و اجرا شـود        اخالقی حسابداران برنامه  
شده، قصد اساتید دانشگاه براي تـدریس         ریزي  نظریۀ رفتار برنامه  

نتـایج نـشان داد کـه       . درس اخالق، مورد بررسـی قـرار گرفـت        
شـده    هاي فردي، هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتاري ادراك        نگرش

و خودکارآمدي مدرس بر نیات اثرگذار است؛ اما تأثیري بر رفتـار           
علیرغم عدم  ). 50(افراد درگیر در تدریس یک دوره اخالق ندارد         

هـاي    در متن کتـاب    15توجه به شرح و کاربرد تئوري علم اخالق       
تواند نقـش مهمـی را        علم اخالق تجارت، تئوري علم اخالق می      

جهـت آمـوزش    ). 51(ت ایفـا کنـد      در آموزش علم اخالق تجـار     
ها، باورها و خودآگـاهی را بررسـی          وکار باید ارزش    رهبران کسب 
 و    کـه هـیچ ایـده      شـوند   مـی  تربیت   يافرادفقط   که  کرد، درحالی 

خواهند در زندگی انجام دهند ندارند و          درباره کاري که می    هدفی
). 52 (تواننـد هـدفی بـراي خـود تعیـین کننـد       بـدتر از آن، نمـی  

  بـین تـشخیص موضـوعات اخالقـی   وهشی کـه در خـصوص     پژ
 انجـام شـد،   حسابداران صنعتی شاغل و دانـشجویان حـسابداري   

نــشان داد کــه حــسابداران صــنعتی شــاغل توانــایی کمتــري در 
ازآنجاکه دانـشجویان حـسابداري     . شناسایی مسائل اخالقی دارند   

اي هـ   گیرند باید جنبـه     اي قرار می    هاي حرفه   در معرض مسئولیت  
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اي حسابداري را شناخته و بدانند کـه گـاهی ممکـن اسـت         حرفه
درنتیجـه  . هنگام کار با مسائل داراي بـار اخالقـی روبـرو شـوند            

 توانند میدانشجویان حسابداري نسبت به حسابداران شاغل بیشتر      
  ).53(مسائل اخالقی را تشخیص دهند 

تـازگی بخـشی از الزامـات         وکـار بـه     اگرچه آموزش اخالق کسب   
وکـار در بیـشتر       هـاي کـسب     هاي درسـی دانـشکده      اصلی برنامه 

 برخــی کــشورهاي پیــشرفته غربــی شــده اســت، امــا بــا وجــود
این زمینه هنوز در سیستم آموزشی کشور       هاي گسترده در     تالش

ما و در سرفصل دروس دانشگاهی، هیچ نشانی از وجـود درسـی             
. )11و12و42و54 -56(نیست  تحت عنوان اخالق در حسابداري      

پژوهش حاضر عالوه بر تأکید بر موضوع لـزوم گنجانـدن واحـد             
درسی اخالق در دروس رشته حسابداري، درصدد آن اسـت کـه            
میزان تمایل دانشجویان حسابداري به اخذ واحد درسی اختیـاري          
اخالق و عوامل انگیزشی مؤثر بر این انتخـاب را مـورد بررسـی              

ویان نـسبت بـه     ، تمایل دانشج  نخستصورت که     بدین. قرار دهد 
بـا  دوم؛  . شـود   سـنجیده مـی    انتخاب این واحد درسـی اختیـاري      

 ی اجتمـاع  ی شناخت يشده و تئور    يزیر   رفتار برنامه  ي تئور سهیمقا
 بررسی اتخاذ درس اخالق     يرفتارها ،شان  ینیب  شی قدرت پ  ازنظر

انتخـاب درس     فراینـد   در ي فـرد  تیـ وم، نقش هو   س .دشخواهد  
قـرار   ی بررسـ  توسط دانشجویان مورد   وکار  کسب اختیاري اخالق 

  .گیرد  می
شده و نظریه یادگیري      ریزي  براساس چارچوب تئوري رفتار برنامه    

اجتماعی و گنجانـدن هویـت فـردي در ایـن چـارچوب، جهـت               
نـام در درس   بررسی عوامل مؤثر بر اهداف دانشجویان براي ثبت      

  : شود  اخالق، سه سؤال مطرح می
درس اختیـاري اخـالق در حـسابداري،        آیا در صورت ارائـه      : اول

  دانشجویان تمایلی به اخذ این واحد درسی دارند؟
شـده و یـادگیري       ریـزي   هاي رفتار برنامه    یک از تئوري    کدام: دوم

بینی بهتري از رفتار دانشجویان در زمینـۀ     تواند پیش   اجتماعی می 
  انتخاب واحد درسی اخالق داشته باشد؟ 

هـاي ایـن دو مـدل         ردي در توانـائی   نقش تعدیلی هویت ف   : سوم
  بینی اهداف رفتاري چگونه است؟ براي پیش

  
  

  روش

پژوهش حاضر ازنظر نتایج، پژوهشی کـاربردي، ازلحـاظ هـدف،           
گـرفتن معیـار زمـان،     تحلیلی و با در نظر -یک پژوهش توصیفی  

ــژوهش،  . یــک پــژوهش مقطعــی اســت  جامعــۀ آمــاري ایــن پ
 مقطع کارشناسـی   1394  الی 1392هاي    دانشجویان ورودي سال  

 دولتـی شـیراز، دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـدهاي           ارشد دانـشگاه  
شیراز، مرودشت، فیروزآباد، سروستان و مؤسسه آموزش عالی زند 

گیـري    نمونه. باشند   نفر می  1259گستر شیراز، به تعداد کل        دانش
به روش تصادفی ساده و حجم نمونه موردمطالعـه بـا اسـتفاده از     

 350از مجمــوع .  نفــر تعیــین شــد295کــوکران برابــر فرمــول 
نحـو مطلـوب و       نفر پرسشنامه را بـه     309شده،    پرسشنامه توزیع 

عنـوان نمونـه، مـورد       اند که همین تعـداد بـه        کامل تحویل نموده  
 نفـر از    309دهـد از بـین        نتـایج نـشان مـی     . بررسی قرار گرفتند  

درصـد را   4/41 نفـر معـادل   128دهندگان بـه پرسـشنامه،       پاسخ
 3/78همچنـین حـدود     . دهند  مردان و مابقی را زنان تشکیل می      

 درصد آنـان در  2/48دهندگان از دانشگاه آزاد بوده و        درصد پاسخ 
  . سال قرار دارند27 تا 22بازه سنی 

هاي پـژوهش مربـوط       طورکه ذکر شد، براي گردآوري داده       همان
رسی اخـالق   به عوامل مؤثر بر اهداف دانشجویان در اخذ واحد د         

اي جهت کشف اهداف      بر اساس دو تئوري ذکرشده از پرسشنامه      
دهنـدگان     بـین پاسـخ    1394دانشجویان استفاده شد که در سال       

  ). 50(توزیع گردید 
ایــن پرســشنامه عــالوه بــر دریافــت اطالعــات عمــومی شــامل 

 سـؤال اسـت کـه       25جنسیت، سن، نوع دانشگاه و غیره، حاوي        
نگـرش، هنجارهـاي ذهنـی و کنتـرل         هاي    جهت سنجش مؤلفه  

شـده و     ریـزي   رفتاري درك شده مربوط به تئـوري رفتـار برنامـه          
بینـی    هـاي خودکارآمـدي و پـیش        همچنین براي ارزیابی مؤلفـه    

 5نتیجه مربوط به تئوري یادگیري اجتمـاعی بنـدورا و در طیـف        
شـده   قابلیت اطمینان محاسـبه   . اي لیکرت تنظیم شده است      نقطه

بوده کـه مقـدار قابـل قبـولی         /. 902رسشنامه معادل   براي این پ  
  . است
 بـا     شده حاصل از توزیع و تکمیل پرسـشنامه         آوري  هاي جمع   داده

. وتحلیل قرار گرفتـه اسـت        مورد تجزیه  spssافزار    استفاده از نرم  
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ها جهت پاسخ بـه سـؤال اول پـژوهش از             وتحلیل داده   در تجزیه 
کسون، براي پاسخ به سـؤال دوم       دار ویلکا   اي عالمت   آزمون رتبه 

گـویی بـه سـؤال سـوم          منظور پاسـخ    از همبستگی اسپیرمن و به    
بـراي  هاي رگرسیونی حداقل مربعـات معمـولی          پژوهش، از مدل  

  . استفاده شده استبینی اهداف رفتاري دانشجویان  پیش
  
  
  

  ها  یافته

اي   گویی به سـؤال اول پـژوهش، از آزمـون رتبـه             منظور پاسخ   به
بـه ایــن صـورت کــه   . دار ویلکاکــسون اسـتفاده گردیــد   مـت عال

 بـا    بـه درس اخـالق     آنان لیتماهاي دانشجویان به مقوله      پاسخ
جـدول  (مقایسه گردید )  گویه لیکرت5حد وسط طیف     (3نمرات  

1.(  

  دار ویلکاکسون براي پاسخ به سؤال اول اي عالمت  رتبهنتایج آزمون : 1 جدول
  نتیجه Z P-valueمقدار   گره  مثبترتبه   رتبه منفی  متغیرها

 H0رد   000/0  -948/10  -  43/149  73/126    ق به درس اخالانی دانشجولیتما
  

داري بین    دهد که تفاوت معنی      نشان می  1نتایج مندرج در جدول     
شده توسط دانشجویان داراي رتبه مثبـت       هاي داده   میانگین پاسخ 

 دانشجویان داراي   نسبت به )  به درس اخالق   لیتمام انیدانشجو(
این . وجود دارد )  به درس اخالق   لیتمانام انیدانشجو(رتبه منفی   

دهد که در صورت ارائـه درس اختیـاري اخـالق در      امر نشان می 
  .حسابداري، دانشجویان تمایل به اخذ این واحد درسی دارند

ــخ ــتاي پاس ــون     در راس ــژوهش، از آزم ــؤال دوم پ ــه س ــویی ب گ
هـاي رفتـار     یین رابطه بـین تئـوري     همبستگی اسپیرمن جهت تع   

 انی دانـشجو  لیتماشده و یادگیري اجتماعی با مقوله         ریزي  برنامه
  ). 2جدول . ( استفاده گردیدبه درس اخالق

  
  نتایج پاسخ به سؤال دوم پژوهش با استفاده از همبستگی اسپیرمن: 2ل جدو

ضریب   تئوري  هاي دو تئوري  مؤلفه
نتیجه   P-Value  همبستگی

  رتبه همبستگی  نآزمو

 H0 1رد   TPB 554/0  000/0تئوري   AT نگرش

 H0  4رد   TPB  340/0  000/0تئوري   SNی  ذهنيهنجارها

 H0  5رد   TPB  217/0  000/0تئوري   PBCشده    دركيکنترل رفتار

 H0  3رد   SCT  375/0  000/0تئوري   SE )ي فردییکارا (يخودکارآمد

 H0  2رد   SCT  478/0  000/0تئوري  OUE )انتظار  موردامدیپ (جهی نتینبی  شیپ

  
هـاي    ، حاکی از آن است که تئوري 2نتایج بدست آمده در جدول      

بینـی    شده و یادگیري اجتمـاعی قـادر بـه پـیش     ریزي رفتار برنامه 
نتـایج  . رفتار دانشجویان درزمینۀ اخذ واحد درسی اخالق هـستند        

ــی  ــشان م ــله ن ــوري    حاص ــین تئ ــه در ب ــد ک ــار    ده ــاي رفت ه
شـــده و یـــادگیري اجتمـــاعی، تئـــوري رفتـــار  ریـــزي امـــهبرن

بینی بهتري از رفتار دانشجویان دارد        شده قدرت پیش    ریزي  برنامه
با ) 554/0(ترین همبستگی     با این توضیح که نگرش داراي بیش      

دیگـر، نگـرش     بیـان   بـه . تمایل دانشجویان به درس اخالق است     
عیین میـزان تمایـل     کنندگی در ت    بینی  داراي باالترین قدرت پیش   

دانشجویان رشته حسابداري به اخذ واحد درسی اختیاري اخـالق          
هـاي    این در حالی است که در بـین تئـوري         . در حسابداري است  

تــرین قــدرت   شــده داراي پــایین   دركيکنتــرل رفتــارمــذکور، 
کننـدگی در تعیـین میـزان تمایـل دانـشجویان رشـته               بینی پیش

 اختیـاري اخـالق در حـسابداري        حسابداري به اخذ واحد درسـی     
  .است
هـاي    گـویی بـه سـؤال سـوم پـژوهش، از مـدل              منظور پاسـخ    به

نقـش تعـدیلی    رگرسیونی حداقل مربعات معمولی جهـت تعیـین         
بینی اهـداف    براي پیش هاي این دو مدل     هویت فردي در توانایی   
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ــأثیر .  اســتفاده گردیــدرفتــاري دانــشجویان مــدل رگرســیونی ت
 در کنار   اهداف رفتاري بر   شده  ریزي  ري رفتار برنامه  هاي تئو   مؤلفه
 و با تأکید بر اثر تعاملی مؤلفه نگـرش    تعدیلی هویت فردي  نقش  

نتـایج حاصـله در     .  ارائه شده اسـت    3، در جدول    هویت فردي در  
هـاي تئـوري رفتـار        دهد که در بـین مؤلفـه        این جدول نشان می   

دار   فتاري، مثبت و معنی   تأثیر نگرش بر اهداف ر     شده،  ریزي برنامه
 هویـت فـردي   دهد که تأثیر      نتایج همچنین نشان می   . بوده است 

این در حالی است   . دار بوده است    بر اهداف رفتاري، مثبت و معنی     
 بـر اهـداف     هویـت فـردي   که تأثیر اثر تعاملی مؤلفه نگـرش در         

 نیـز نـشان     Fنتـایج مربـوط بـه آمـاره         . دار نیست   رفتاري، معنی 
دار بوده و با توجه به آماره   ها در حالت کلی معنی   که مدل دهد    می

عـالوه بـر    . واتسون، فاقد مشکل خودهمبستگی هستند    -دوربین
دهـد کـه      شده نشان می    آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل      

از تغییرات اهداف رفتـاري تحـت       % 2/25طبق مدل اولیه، حدود     
ایـن در  . شده بوده اسـت  یزير هاي تئوري رفتار برنامه  تأثیر مؤلفه 

از تغییـرات   % 4/38یافته، حـدود     حالی است که طبق مدل بسط     
ــه     ــأثیر مؤلف ــاري تحــت ت ــداف رفت ــوري رفتــار     اه هــاي تئ

هویـت  دیگـر،    بیان به.  بوده استهویت فرديشده و     ریزي  برنامه
 بر اسـاس    بینی اهداف رفتاري دانشجویان      پیش یفردي در توانای  

. داشته باشـد   نقش تعدیلی    تواند  شده، می   ریزي  هتئوري رفتار برنام  
% 2/13دهندگی مـدل را    قدرت توضیح  ،هویت فردي که    طوري  به

% 2/38همچنین بر اساس مدل نهایی، حدود       . افزایش داده است  
هـاي تئـوري رفتـار        از تغییرات اهداف رفتاري تحت تأثیر مؤلفـه       

 مؤلفه نگـرش     در کنار اثر تعاملی    هویت فردي شده و     ریزي  برنامه
  . بوده استهویت فرديدر 

 

 با -  تعدیلی هویت فردي در کنار نقش اهداف رفتاريبر  شده  ریزي  هاي تئوري رفتار برنامه  تأثیر مؤلفه. 3جدول 
  هویت فرديتأکید بر اثر تعاملی مؤلفه نگرش در 

 مدل نهایی افتهیبسط مدل  مدل اولیه  

ضرایب   
  رگرسیونی

مقدار 
 tآماره 

ال احتم
 tآماره 

ضرایب 
  رگرسیونی

مقدار 
 tآماره 

احتمال 
 tآماره 

ضرایب 
  رگرسیونی

مقدار 
 tآماره 

احتمال 
 tآماره 

  C --  62/0-  533/0  --  94/1-  053/0  --  09/1-  276/0 مقدار ثابت
  AT  44/0  74/7  000/0  29/0  43/5  000/0  38/0  22/2  027/0 نگرش

  SN  06/0  98/0  330/0  01/0-  20/0-  846/0  01/0-  16/0-  873/0 ی ذهنيهنجارها
 شده   دركيکنترل رفتار

PBC 
10/0  81/1  0721/0  01/0  28/0  783/0  02/0  32/0  750/0  

  SI --  --  --  43/0  14/8  000/0  54/0  48/2  014/0 ي فردتیهو
SI*AT --  --  --  --  --  --  17/0-  52/0-  604/0  

  مدل اولیه
 Fاحتمال آماره  Fره مقدار آما  شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین

259/0  252/0  599/35  000/0  
 افتهیبسط مدل 

 Fاحتمال آماره  Fمقدار آماره   شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین
392/0  384/0  982/48  000/0  

 مدل نهایی
 Fاحتمال آماره  Fمقدار آماره   شده لیتعدضریب تعیین   تعیینضریب 
392/0  382/0  145/39  000/0  

  
بـر   هاي تئـوري یـادگیري اجتمـاعی        گرسیونی تأثیر مؤلفه  مدل ر 

 و با تأکیـد بـر       تعدیلی هویت فردي   در کنار نقش     اهداف رفتاري 
 ارائه  4، در جدول    هویت فردي اثر تعاملی مؤلفه کارایی فردي در       

دهد که در بـین       نتایج حاصله در این جدول نشان می      . شده است 
ـ  هاي تئوري یادگیري اجتمـاعی،      مؤلفه أثیر کـارایی فـردي بـر       ت

. دار بـوده اسـت    اهداف رفتاري تنها در مدل اولیه، مثبت و معنـی        
 بـر اهـداف     هویت فـردي  دهد که تأثیر      نتایج همچنین نشان می   

 .دار بوده است  رفتاري، مثبت و معنی

این در حالی است که تأثیر اثر تعاملی مؤلفـه کـارایی فـردي در               
نتایج مربوط بـه    . دار نیست    بر اهداف رفتاري، معنی    هویت فردي 
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دار بوده    ها در حالت کلی معنی      دهد که مدل     نیز نشان می   Fآماره  
واتسون، فاقد مشکل خودهمبـستگی     -و با توجه به آماره دوربین     

شـده    عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعـدیل         . هستند
از تغییـرات   % 5/25دهد که طبـق مـدل اولیـه، حـدود             نشان می 

هاي تئوري یـادگیري اجتمـاعی        داف رفتاري تحت تأثیر مؤلفه    اه
یافتـه، حـدود    این در حالی است که طبق مدل بـسط  . بوده است 

هـاي تئـوري      از تغییرات اهداف رفتاري تحت تـأثیر مؤلفـه        % 37
هویت دیگر،   بیان به.  بوده استهویت فرديیادگیري اجتماعی و 

 بر اسـاس    ري دانشجویان بینی اهداف رفتا     پیش یفردي در توانای  
. داشته باشد  نقش تعدیلی    تواند  تئوري یادگیري اجتماعی نیز، می    

% 5/11دهندگی مـدل را    قدرت توضیح  ،هویت فردي که    طوري  به
% 8/36همچنین بر اساس مدل نهایی، حدود       . افزایش داده است  

هاي تئوري یـادگیري    از تغییرات اهداف رفتاري تحت تأثیر مؤلفه  
 در کنار اثر تعاملی مؤلفه کارایی فـردي         هویت فردي و  اجتماعی  

  . بوده استهویت فرديدر 

  
 با تأکید بر - تعدیلی هویت فردي در کنار نقش اهداف رفتاريبر  هاي تئوري یادگیري اجتماعی  تأثیر مؤلفه. 4جدول 

  هویت فردياثر تعاملی مؤلفه کارایی فردي در 
 مدل نهایی افتهیبسط مدل  مدل اولیه  
  

  متغیرها
ضرایب 
  رگرسیونی

مقدار 
 tآماره 

احتمال 
 tآماره 

ضرایب 
  رگرسیونی

مقدار 
 tآماره 

احتمال 
 tآماره 

ضرایب 
  رگرسیونی

مقدار 
 tآماره 

احتمال 
 tآماره 

  C  --  39/0  699/0  --  94/0-  346/0  --  68/0-  496/0مقدار ثابت 
  SE  18/0  13/3  002/0  07/0  39/1  166/0  13/0  85/0  394/0 کارایی فردي
  OUE 40/0  07/7  000/0  23/0  08/4  000/0  23/0  09/4  000/0 پیامد مورد انتظار

  SI --  --  --  42/0  56/7  000/0  50/0  33/2  021/0ي  فردتیهو
SI*SE --  --  --  --  --  --  12/0-  39/0-  695/0  

  مدل اولیه
 Fاحتمال آماره  Fمقدار آماره   شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین

259/0  255/0  616/53  000/0  
 افتهیبسط مدل 

 Fاحتمال آماره  Fمقدار آماره   شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین
376/0  370/0  551/48  000/0  

 مدل نهایی
 Fاحتمال آماره  Fمقدار آماره   شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین

377/0  368/0  929/45  000/0  
  

  بحث
 یکی از عمده مسائلی است که       آموزش اصول اخالقی حسابداري   

امروزه موردتوجه اصحاب حرفه و پژوهشگران ایـن حـوزه قـرار             
 اي  گونه  بهموزش دانشگاهی فعلی    آسیستم  ازآنجاکه  . گرفته است 

مهـارت تفکـر انتقـادي و        آموختگـان حاضـر از      است کـه دانـش    
مواجهه با رویدادهایی که     استدالل تحلیلی برخوردار نیستند و در     

گیرنـد بـا      نمـی  اي قرار   یین رفتار حرفه  آاستانداردها و    پوشش در
مهـارت   توجه به تقویـت   شوند، لذا     ی روبرو م  اي  مشکالت عدیده 

 نقـش   ،تخصـصی و  هـاي فنـی       مهارت کنار استدالل اخالقی در  
 و این مهم حاصـل       دارد عهده برمحیط تجاري کنونی     مهمی در 

ن نهاد مسئول تعلـیم     عنوا  ها به   شود مگر با مشارکت دانشگاه      نمی
هـاي    با وجود برخـی تـالش     . عنوان مدیران آینده    دانشجویان؛ به 

این زمینه، هنـوز در سیـستم آموزشـی کـشور، هـیچ             در  گسترده  
. نشانی از وجود درسی تحت عنوان اخالق در حسابداري نیـست          

هاي قبلـی     پژوهش در راستاي تکمیل و تأیید پژوهش       نهدف ای 
ــود در   ــرورت وج ــۀ ض ــته   درزمین ــصل رش ــالق در سرف س اخ

حسابداري، بررسی تمایل دانشجویان جهـت اخـذ واحـد درسـی            
 شده و  يزیر   رفتار برنامهيو تئورگیري از د  اختیاري اخالق با بهره  

 نیـ  در ا  ي فرد تی نقش هو  ن،ی بر ا  افزون. بود ی اجتماع یادگیري
دانـشجویان   نشان داد کـه      جینتا. گرفت قرار   ارزیابی مورد   ندآیفر
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ــه  ــد و    ب ــل دارن ــی تمای ــد درس ــن واح ــذ ای ــاخ ــار يورتئ  رفت
 ي از اهداف رفتـار    ي بهتر کننده بینی  پیش عامل   شده  ریزي  برنامه

 که با نتیجـه حاصـل از   .است ی اجتماع یادگیريهینسبت به نظر 
در ). 20،50(همـسو اسـت    هاي داخلی و خـارجی   برخی پژوهش

شــده توســط دو پژوهــشگر، مــدل رفتــار      پــژوهش انجــام 
و % 54شده و تئوري شـناختی اجتمـاعی بـه ترتیـب              ریزي  هبرنام
در پـژوهش   ). 50(تغییرات اهداف رفتـاري را تبیـین نمـود          % 47

بینــی اهــداف رفتــاري    پــیشیهویــت فــردي در توانــایحاضــر، 
شـده و   ریـزي  هـاي رفتـار برنامـه      بـر اسـاس تئـوري      دانشجویان

ــاعی، مــی  ــادگیري اجتم ــد  ی ــدیلی توان . داشــته باشــد نقــش تع
دهنـدگی مـدل تئـوري        قدرت توضـیح   ،هویت فردي که    طوري  به

و قدرت  % 2/13شده در تبیین اهداف رفتاري را         ریزي  رفتار برنامه 
دهندگی مدل تئوري یادگیري اجتماعی در تبیین اهـداف           توضیح

در پژوهش ذکر شـده نیـز،       . افزایش داده است  % 5/11رفتاري را   
 هـر دو مـدل را      دهنـدگی   هویت فردي توانـست قـدرت توضـیح       

هـا    نتایج پژوهش حاضـر بـا برخـی پـژوهش         ). 50(افزایش دهد   
ها نـشان دادنـد کـه قـدرت       این پژوهش). 57و58(ناهمسو است   

بینی اهـداف رفتـاري بـاالتر از          تئوري شناختی اجتماعی در پیش    
یکـی از دالیـل ناهمـسویی       . شده اسـت    ریزي  تئوري رفتار برنامه  

دلیل . آماري و دوره زمانی متفاوت باشدتواند مربوط به جامعه   می
تــوان ناشــی از ارائــه درس اخــالق در   دیگــر ناهمــسویی را مــی

کــشورهاي غربــی و بررســی رفتــار واقعــی دانــشجویان توســط 
علـت نبـود درس     پژوهشگران دانست؛ زیرا در پژوهش حاضر بـه       

اخــالق در دروس فعلــی رشــته حــسابداري تنهــا نیــت و قــصد  
  .اب این واحد درسی مورد بررسی قرار گرفتدانشجویان در انتخ
تفاوت . هاي این پژوهش نیز بسیار مهم است        شناخت محدودیت 

در نگرش و انتظارات بر اساس جنسیت در میان دانـشجویان، در          
هـاي    ، نقـش  درواقع. این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است      

د و  تواند بر هویت فردي دانشجویان تأثیرگـذار باشـ          جنسیتی می 
 جنسیت در جمعیت ازنظرهایی   ینۀ نقش خودکارآمدي تفاوت  درزم

متأسفانه این پژوهش نقش جنـسیت      ). 59-61(جوان وجود دارد    
دهنـدگان    هاي میان پاسخ    بر هویت فردي، خودکارآمدي و تفاوت     

 کـارکرد اصـلی دو      ازآنجاکـه . زن و مرد را بررسی نکـرده اسـت        
هـا بـر روي رفتـار         هـاي آن    تئوري ذکرشده، بررسی تأثیر مؤلفـه     

 نبود درس اخالق در دروس فعلی رشته        به علت واقعی است، لذا    
حسابداري و عدم ارائه این درس به دانشجویان، امکان ارزیابی و        
شناخت رفتار واقعی دانشجویان نسبت به اخـذ و گذرانـدن ایـن             
واحد درسـی توسـط آنـان وجـود نداشـت و تنهـا نیـت و قـصد                   

. خاب این واحد درسی مورد بررسی قرار گرفـت دانشجویان در انت 
در صورت توجه مسئولین امر به این موضـوع مهـم و گنجانـدن              
چنین درسی در سرفصل دروس رشته حـسابداري، پژوهـشگران          

 سهم هـر دو مـدل در        یبررستوانند به     هاي آینده می    در پژوهش 
  .بپردازند مربوط به گرفتن درس اخالق ی رفتار واقعینیب  شیپ

  
  گیري  نتیجه

آمده مبنـی بـر تمایـل دانـشجویان بـه             دست  با توجه به نتایج به    
ریـزان    توان بیان کرد کـه برنامـه     انتخاب واحد درسی اخالق، می    

جـد مـسئله تغییـر در برنامـه درسـی رشـته              امور درسی باید بـه    
حسابداري را دنبال کرده و در سرفصل دروس این رشته، واحدي           

تا از این طریـق     . ابداري را جاي دهند   تحت عنوان اخالق در حس    
التحصیالن حسابداري قبل از ورود بـه حرفـه، بـا مـسائل و                فارغ

شـوند    هاي پرتنش کاري با آن مواجه می      مشکالتی که در محیط   
لـذا شـوراي عـالی      . هاي مقابله با آن را بیاموزنـد        آشنا شده و راه   

ی امـر   برنامه درسی، سازمان حسابرسی و دیگـر نهادهـاي متـول          
  .توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند  می
 

  هاي اخالقی  مالحظه

در این پژوهش بـا معرفـی منـابع مورداسـتفاده، اصـل اخالقـی               
داري علمی رعایت و حقوق معنوي مـؤلفین آثـار، محتـرم              امانت

سـایر اصـول اخالقـی همچـون رازداري و          . شمرده شـده اسـت    
  .رضایت آگاهانه نیز، رعایت شده است
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  نامه  واژه

 Business Ethics .1  اخالق کسب و کار
2. Theory of Planned Behavior (TPB) 

  تئوري رفتار برنامه ریزي شده
          Attitude toward behavior .3  نگرش نسبت به رفتار

            Subjective Norms (SN) .4  هنجارهاي ذهنی
5. Perceived Behavioral Control (PBC)                 

  کنترل رفتاري درك شده
      Behavioral beliefs .6  باورهاي رفتاري

7. Evaluation of behavior results       
  ارزیابی نتایج رفتار

8. Social Cognitive Theory (SCT)            
  نظریه یادگیري اجتماعی
 Observational modeling .9  مدل سازي مشاهده اي

 Self-efficacy (SE) .10  کارایی فردي
 Outcome .11  پیامد مورد انتظار

          Self-Identity .12  هویت فردي
 Behavioral intentions .13  اهداف رفتاري
 Identity theory .14  نظریه هویت

 Ethics theory .15  تئوري علم اخالق
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