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  دهیچک
  

 عقایـد و دیـدگاه   تـر  بـیش  و شـناخت   اصـول اخالقـی    بـه پژوهش حاضر در راستاي ارائه نگرشی جدید نسبت          :مقدمه
  . پرداخته استهاي فردي و اجتماعی بر درك اصول اخالقی   سازهتأثیربررسی اخالقی مدیران مالی و بودجه، به 

سـاخته  پژوهـشگر    نامـه  هـاي پـژوهش بـا اسـتفاده از پرسـش        و تحلیل فرضیه    ههاي مورد نیاز براي تجزی       داده :روش پژوهش 
 درمانی بهداشتیهاي علوم پزشکی و خدمات  این پژوهش، مدیران مالی و بودجه دانشگاه آماري جامعه .گردآوري شده است

  . آوري شده است نامه جمع  پرسش44  نفر است که در نهایت 88بر این اساس، حجم جامعه آماري شامل . کشور است
هاي فردي شامل جنسیت و سن مدیران تأثیر معنـاداري    نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که به طور کلی سازه   :ها  یافته

هـاي   هاي مبتنـی بـر سـازه    همچنین، نتایج حاصل از بررسی فرضیه.  مدیران مورد بررسی ندارد  وسیله  بهبر درك اصول اخالقی     
هاي اجتماعی شامل سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و پست سازمانی     ست که از بین سازه    اجتماعی بیانگر این ا   

هـاي علـوم    مدیران، تنها سابقه خدمت داراي رابطه معناداري با درك اصول اخالقـی در بـین مـدیران مـالی و بودجـه دانـشگاه        
  .اري بر درك اصول اخالقی ندارد درمانی کشور است و سایر موارد تأثیر معنادبهداشتیپزشکی و خدمات 

 -هـاي آموزشـی   هاي پژوهش حاضر، ضرورت توجه به اصـول اخالقـی و برگـزاري دوره     بر اساس یافته  : گیري  نتیجه
هـاي علـوم پزشـکی و      کارکنان و مـدیران حـوزه مـالی دانـشگاه    وسیله بهمنظور ارتقاي درك اصول اخالقی       اخالقی، به 

  .شود ر، بیش از پیش احساس می درمانی سراسر کشوبهداشتیخدمات 
هاي اجتماعی، اصول اخالقی، دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی     هاي فردي، سازه   سازه: هاي کلیدي   واژه
  .درمانی
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 کارشناس ارشد حسابداري از دانشگاه شیراز. 2
   درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهرانشجوي دکتري مدیریت خدمات بهداشتیدان.  3
 setayesh@shirazu.ac.ir  :نویسنده مسئول؛ رایانامه *

mailto:setayesh@shirazu.ac.ir


                                               ...ول اخالقی بین مدیران مالی و بودجههاي فردي و اجتماعی بر درك اص بررسی تأثیر سازه

18 1391 نابستان، )1( اول، شماره اول، شماره پیاپی فصلنامه حسابداري سالمت، دوره

  مقدمه
  

 نظیـر اعتمـاد     هـاي واالیـی    داراي ارزش ی  اصول اخالق 
 در رعایـت هنجارهـاي      نقـش بـسزایی   که  متقابل است   

ف از اصــول اخالقــی، انحــرا. کنــد ایفــا مــیاجتمــاعی 
توانــد تــداوم اعتمــاد متقابــل را مــشکل و یــا حتــی   مــی

و تـا زمـانی کـه       ) 11: 1995،  1مارسال(غیرممکن سازد   
فرمـا  هاي جامعـه اعتمـاد متقابـل حکـم     در تمامی بخش  

نباشد،کارکردهاي اجتماعی به درستی انجـام نخواهـد        
اي نظیـر مـدیران،  بایـد    افزون بر این، افـراد حرفـه      . شد
دهنـد  رکردهاي اجتماعی خـود را بـه نحـوي انجـام      کا

هـا،   هاي احتمالی ناشی از کار و فعالیت آنکه خسارت 
تواند جامعه را دچـار اخـتالل کنـد، بـه حـداقل             که می 

این امـر مـستلزم   ). 1000: 2004، 2ویلیامز(ممکن برسد   
ــی     ــب از اصــول اخالق ــناخت و درك مناس ــتن ش داش

کـه اعمـال مـدیران    معتقد است  ) 1996(واتسون  . است
نشأت گرفته از یـک مجموعـه از اعتقـادات و اعمـالی             

هاي کاري و اصول اخالقـی      است که ترکیبی از هدف    
ــدوي  (اســت  ــمدي و مه ــل از ص ــو،  نق ). 48: 1388خ

ــوان نظــامی از ارزش  ــه عن ــات، ب ــدها و  اخالقی هــا و بای
شود که بر اساس آن مزایا و معایـب           نبایدها تعریف می  

شود و عمـل خـوب از بـد متمـایز            سازمان مشخص می  
در حقیقت، با اتکا بر اصول اخالقـی، مـدیران     . شود  می

هــاي بــین اعمــال درســت و   قــادر هــستند کــه تفــاوت 
) 101: 1385زاده،   عبـاس (دهنـد   نادرست را تـشخیص     

که این خود نیز منوط به درك اصول اخالقـی در بـین             
 حـسابداري  ي از دیـدگاه مـالی، حرفـه   . اسـت مدیران 
 بـه  و هاي سـاختاریافته و منـضبط اسـت    حرفه زا یکی

بایـد   کنـد،  مـی  ارائـه  کـه  خدماتی ماهیت و نوع دلیل
دستیابی . اعتبار و اعتماد عمومی جامعه را بدست آورد       

 بنـدي  پـاي  بـه  آن، تقویـت  و اعتمـاد  و اعتبـار  بـه ایـن  
 و رفتـاري  ضـوابط  بـه  حرفـه  عملی اعـضاي  و فکري

 ســازمان فنــی کمیتــه(دارد  بــستگی آن اخالقــی
 حـسابداري  اخـالق   از همـین رو، .)1385حـسابرسی،  

خـدمات   کـه بـه   کـسانی  و اي حرفـه  حسابداران براي
در ایـن   و دارد زیادي اهمیت دارند، تکیه حسابداري

 کرد اخالقی ملزم به رعایت اصول را اعضا باید حرفه
 کـه  شـوند  برخـوردار  داري خویـشتن  از سـطحی  از تا

سـرلک،  (اسـت   قـررات م و الزامـات قـانونی   مـاوراي 
1387 :73.(  

اثـرات  نظر به اهمیت مباحث و مسائل این حـوزه و        
ــتج از ــصمیممن ــري  ت ــدیران در بخــشهــا گی هــاي  ي م

ضروري اسـت تـا اندیـشمندان اخـالق        عمومی جامعه،   
هـاي دینـی از      با نگاهی ژرف به مبانی فلسفی و آمـوزه        

ــروه   یــک ــاعی طبقــات و گ ــرایط اجتم ــو و ش ــاي  س ه
هـاي مختلـف کـشور از سـوي         بخـش مـدیران   مختلف  

در بـین مـدیران     بررسی درك اصول اخالقی     به  دیگر،  
بر این اساس و با در نظر گرفتن اهمیـت نظـام    . بپردازند

سـالمت در جامعــه، پــژوهش حاضـر بــه بررســی تــأثیر   
هاي فردي و اجتمـاعی بـر درك اصـول اخالقـی             سازه

هـاي علـوم پزشـکی      بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه     
 .پردازد ور میکش

  
  اصول اخالقی

معتقدند که  ) 1999 (3پردازانی همچون مبري    نظریه
رفتـار درسـت و مطالعـه آن اسـت؛          «بـه معنـی     » اخالق«
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اصول اخالقی نیز عبارت است از قواعدي بـراي رفتـار    
نیز ) 2001 (5ویک و هارت  4تورن). 200. ص(» درست

ــا  «را » اخــالق« تعریــف فــردي از چیــزي کــه خــوب ی
به نظر پنینگتن  ).342. ص(اند بیان کرده» ستدرست ا

اشاره بـه آن جنبـه      » اخالق « ، واژه )2007 (6و همکاران 
هـا و    از تجربه بشري دارد که شامل دستیابی به آن نیت         

اي راجع  هاي غیرجانبدارانه   مقاصدي است که قضاوت   
کنــد و  بـه درسـتی یــا نادرسـتی رفتــار انـسان ارائــه مـی     

هــایی اسـت کــه بایـد بــه    رزشهمچنـین در برگیرنـده ا  
گیري فردي، اجتمـاعی و سیاسـی       ها، هنگام تصمیم   آن

 8 و کـــالرك7فالنگـــان). 4. ص(اولویـــت داده شـــود 
نیز اخالق را تمایز بین خیر و شـر و درسـتی و          ) 2007(

  ).496. ص(کنند  نادرستی معرفی می
و تـورن   ) 1986 (9 از پژوهشگران نظیر رست    برخی

خالقی متنوعی را پیشنهاد کـرده      هاي ا    مدل  نیز) 1998(
بـه عنـوان نمونـه، رسـت        . انـد   و مورد بررسی قرار داده    

کنـد کـه شـامل چهـار          مدل زیر را پیشنهاد می    ) 1986(
  :فرآیند اساسی است

ــی  ــساسیت اخالق ــامل   : ح ــه ش ــدي اســت ک فرآین
 و  10بـایلی (شـود     شناسایی مفهـوم اهمیـت اخالقـی مـی        

سیت اخالقــی بــه بیــان دیگــر، حــسا). 6: 2010، 11تومــا
ــن    ــایی ای ــت، شناس ــسیر موقعی ــانگر تف ــه  بی ــه چگون ک

توانـد توجـه افـراد را بـه خـود           هاي مختلف مـی    فعالیت
 معلــولی -جلــب کنــد، در نظــر گــرفتن زنجیــره علــت 

رویدادها و آگاهی از احتمـال وجـود مـشکل اخالقـی       
 .است

فرآیندي که فـرد نتیجـه اخالقـی        : قضاوت اخالقی 
در واقـع، قـضاوت     ). مـان ه(کند    هدف را شناسایی می   

کـه چـه   اخالقی عبارت است از قضاوت در مـورد ایـن    
پـذیري  ین توجیهتر بیشعملی از لحاظ وجدان اخالقی  

 .را دارد

وسیله آن، فرد براي      فرآیندي که به  : انگیزه اخالقی 
ــل     ــاالتر از دیگــر اعمــال قائ ــی ارزشــی ب عمــل اخالق

 به بیـان دیگـر، درجـه احـساس تعهـد          ). همان(شود    می
شـدن  براي در نظـر گـرفتن جنبـه اخالقـی عمـل، قائـل        

هاي اخالقی نسبت به سایر ي براي ارزشتر  بیشارزش  
ــایج     ارزش ــراي نت ــتن ب ــسئولیت داش ــساس م ــا و اح ه

 .شود اخالقی، انگیزه اخالقی تعریف می

شخــصیت اخالقــی، فرآینــدي : شخــصیت اخالقــی
است که از انجام عمل مشخـصی در یـک موقعیـت بـا              

بــه عبـارت دیگــر،  ). همـان (کنـد   یـت مــی اهمیـت حما 
شخصیت اخالقی، پافشاري روي انجام عمل اخالقـی،        
داشتن شجاعت، غلبه بـر احـساس خـستگی و وسوسـه            

همچنـین، در برگیرنـده اجـراي امـوري خـالف           . است
 .معمول است که نتیجه اخالقی در بر دارد

با تأکیـد بـر تفکـر مبتنـی بـر تئـوري        ) 1998(تورن  
را تعـدیل کـرده و     ) 1986(دل رسـت    اخالقی تقـوا، مـ    

عقیـده  . را ارائه کرده است   ) 1998(مدل منسجم تورن    
مجمـوع فرآینـدهاي    «زیربنایی مدل وي این است کـه        
صــورت رفتــار قابــل مختلــف روانــشناختی درونــی، بــه

معتقـد  ) 1998(تـورن   . »شـود مشاهده بیرونی ظاهر مـی    
اســت کــه دو جــزء اول مــدل رســت از لحــاظ ماهیــت 

کــه دو جــزء آخــر، ارتبــاط   هــستند، در حــالیعقالیــی
بنابراین، تورن مـدلی را پیـشنهاد   . تنگاتنگی با تقوا دارد 

کنــد کــه شــامل دو طبقــه کلــی توســعه اقتــصادي   مــی
هاي آگاهانه شناسایی و در نظرگـرفتن مـسائل           فعالیت(
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 انگیزه و نیت اخالقی براي انجام عمل     (و تقوا   ) اخالقی
اي در نظر گرفتن آن نیت      اخالقی و ویژگی اخالقی بر    

 نــشان 1 شــکل شــماره. )298. ص(اســت ) در اســتنتاج
  .است) 1998(ي نماي کلی مدل تورن  دهنده

 1شــود، شــکل شــماره  همــانطور کــه مالحظــه مــی
بیانگر این است کـه توسـعه اخالقـی و تقـوا هـر دو در            

توسـعه اخالقـی نیـز شـامل       . رفتار اخالقـی مـؤثر اسـت      
اخالقــی، توانــایی درك حــساسیت بــه مفهــوم شــرایط 

ــت     ــی اس ــضاوت اخالق ــک ق ــه ی ــیدن ب ــسئله و رس . م
همچنین، تقوا انگیزه اخالقی را مورد مقایسه قـرار داده      

صــورت یــک میــل فــردي   و شخــصیت اخالقــی را بــه
منظـور تـرجیح دادن منـافع دیگـران بـر منـافع خـود،              به

، تقواي  )91: 1986 (12 پینکافس به نظر . کند  تعریف می 
ــی آن دســ  ــیاخالق ــه     ته از ویژگ ــت ک ــرد اس ــاي ف ه

کننده توجه مستقیم هر فرد نـسبت بـه دیگـران        توصیف
 انگیـزه اخالقـی را بـه    1است؛ بنـابراین، شـکل شـماره       

: 1986(پینکـافس   . دهد  صورت جزئی از تقوا نشان می     
کـه    دهد که بکارگیري تقوا، احتمال ایـن        نشان می ) 84

د را هـا موفـق باشـ      هـا و نتیجـه      فرد در رسیدن به هـدف     
از ایـن رو، بـر طبـق پـژوهش تـورن            . دهـد   افزایش مـی  

از منظر کلـی، شخـصیت اخالقـی فـرد     «،  )299: 1998(
  .»بازتابی از تقواي فرد است

هـاي پیـشین، مـواردي نظیـر حـساسیت            در پژوهش 
اخالقی، درك اخالقـی و نیـت اخالقـی بـراي فرآینـد           

بـه  ( شـده اسـت      گیري اخالقـی در نظـر گرفتـه         تصمیم
ــوان نمو ــرل عن ــه، ف ــام14ن ــت1985، 15 و گرش  و 16؛ هان

  ).1991، 18؛ و جونز1986، 17ویتل
حساسیت اخالقی را به عنـوان نقطـه        ) 1991(جونز  

  گیري اخالقی در نظر گرفته    آغازین در فرآیند تصمیم   
هـاي اخالقـی امـري        گیري  به عقیده وي، تصمیم   . است

هـاي مـسائل اخالقـی بـه نوبـه          مشروط است و ویژگـی    
هر دو جنبـه احـساس اخالقـی و نیـت اخالقـی           خود بر   

  
  توصیف

  

  
  قابل فهم بودن

 
  

  تقواي اخالقی
  
  
  

  تقواي سودمند
 
 

 .3: 2003، 13آرمسترانگ و همکاران:  اقتباس از:1شکل 

 
 تقوا

 قینیت اخال

 ویژگی اخالقی

 انگیزه اخالقی

 رفتار اخالقی

 
 حساسیت

 استدالل تجویزي قضاوت اخالقی

 تعیین موضوع
توسعه 
 اخالقی
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 نمونـــه، احتمـــال دارد بـــه عنـــوان. تأثیرگـــذار اســـت
ــشار داروي  کارمنــدي  تــصویري بــسیار متفــاوت از انت

 در کوچکی دزدي به وسیله شرکت نسبت    خطرناك به 
 بـا ایـن وجـود،    ). 372. ص(شرکت، داشته باشـد    همان

 حساسیت اخالقی مـسائل، مطلـق و عینـی نیـست، و بـه          
.  اشـــخاص متفـــاوت، حـــساس اســـت نـــسبت ادراك

دهـد کـه اهمیـت واقعـی و     مطالعات تجربـی نـشان مـی      
درك شده حساسیت اخالقـی اغلـب متفـاوت اسـت و         
ــر     ــی ب ــا اهمیت ــأثیر ب ــی درك شــده ت حــساسیت اخالق

 19عنوان نمونـه، مـوریس     به(هاي اشخاص دارد    قضاوت
  ).1996، 21؛ و رابین و همکاران1995، 20و مکدونالد

دریافـت شخـصی فـرد از       ) 1991( جـونز    ده اعتقـا  ب
مسئله اخالقی و این واقعیـت کـه فـرد مجـري اخالقـی           

. دهــد اســت، درك اخالقــی را تحــت تــأثیر قــرار مــی 
درك اخالقــی ســازمان دهنــده، محــرك کــل فرآینــد 

). 1986هانـت و ویتـل،      (گیـري اخالقـی اسـت         تصمیم
شخصی که مسائل اخالقـی را تـشخیص ندهـد، برنامـه      

گیــرد و  گیـري مبتنـی بـر اخـالق را بکـار نمـی       یمتـصم 
جاي آن، معیارهاي دیگـري ماننـد عقالیـی بـودن از             به

ــی   ــار م ــصادي را بک ــردلحــاظ اقت ــی،  . گی ــت اخالق نی
دهد  گیري را برمبناي قضاوت اخالقی انجام می       تصمیم

، )1986(در مدل خطی هانـت و ویتـل       ). 1991جونز،  (
  .قی مقدم استادراك و قضاوت اخالقی بر نیت اخال

، بـه بررسـی     )1389(پـور     در ایران مهـدوي و علـی      
ــصمیم  ــاي ت ــالی    رویکرده ــدیران م ــی م ــري اخالق گی

اي  نتایج حاصـل از بررسـی نمونـه       . ها پرداختند   شرکت
هاي پذیرفته شـده    نفر از مدیران مالی شرکت  63شامل  

ــه     ــود ک ــن ب ــانگر ای ــران بی ــورس اوراق بهــادار ته در ب

گیـري اخالقـی      هـاي تـصمیم   هـا، بـه رویکرد      آزمودنی
شناسی معتقد هستند، اما      گرایی، مذهبی و وظیفه     منفعت

ــصمیم  ــاي تـ ــسیري،    رویکردهـ ــی تفـ ــري اخالقـ گیـ
همچنــین، . گرایــی را بــاور ندارنــد غیراخالقـی و عمــل 

ــات   ــایی و بی ــزش   ) 1390(روی ــأثیر انگی ــی ت ــه بررس ب
اي  اخالقی بر رفتار اخالقی پرداختند و با بررسی نمونـه  

ــشجویان کارشناســی حــسابداري   60شــامل ــر از دان نف
ــه ایــن نتیجــه    ــشگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان، ب دان
 رسیدند که دانشجویان در دو سطح فـردي و سـازمانی         

همچنـین،  . داراي رفتار اخالقی تقریبـاً مـشابهی هـستند        
هـاي    گیـري در موقعیـت      بین انگیزش اخالقی و تصمیم    

، بـین ایجـاد     لیکن. فردي، رابطه معناداري مشاهده نشد    
گیـري مـرتبط بـا سـازمان و      انگیزش اخالقی و تـصمیم    

 .محیط کار رابطه معنادار قوي مشاهده شد

 
  هاي اجتماعی و اصول اخالقی هاي فردي، سازه سازه

هاي انجام شده در حوزه مباحـث       برخی از پژوهش  
هاي فردي نظیر جنسیت و     تأثیر سازه اخالقی به بررسی    

ظیر سطح تحصیالت، رشـته  هاي اجتماعی ن   سن و سازه  
تحــصیلی، ســابقه خــدمت و پــست ســازمانی بــر درك 

هــاي اخالقــی  گیــري اصــول اخالقــی و انجــام تــصمیم
به بررسی  ) 1997 (22به عنوان نمونه، دشپند   . اند  پرداخته

ــر ادراك     ــسیت، ســن و ســطح تحــصیالت ب ــأثیر جن ت
هـاي  مدیران یک سازمان غیرانتفـاعی بـزرگ از شـیوه         

نتـایج پـژوهش وي     . ون پرداخـت  عمل تجاري گونـاگ   
نشان داد که تمامی این متغیرها بـه طـور بـا اهمیتـی بـر                

زنــان در مقایــسه بــا . ادراك مــدیران تأثیرگــذار اســت
امتیـاز دهنـده،     مردان، پذیرش هدایا را در عوض رفتـار       
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تـر در مقایـسه بـا      افـراد مـسن   . تر قلمداد کردند  غیراخالقی
 تر در نظرگرفتندقیتر، پنج عمل را غیراخال   افراد جوان 

ــشاي    ( ــده، اف ــار امتیازدهن ــال رفت ــدایا در قب ــذیرش ه پ
اطالعات محرمانه، کتمان اشتباهات یک فرد، تحریـف   

هــا و اعــالم بیمــاري بــراي گــرفتن یــک روز  گــزارش
ــصی ــون و    ). مرخ ــژوهش دیویدس ــل از پ ــایج حاص نت
نیز بیانگر این بـود کـه حـسابداران      ) 2000 (23همکاران

هاي  ه حسابداران رسمی مرد، تصمیمرسمی زن نسبت ب
رسـد  همچنین، به نظـر مـی     . کنندتري اتخاذ می    اخالقی

نسبت به مدیران ) اعم از زن و مرد(که کارمندان مبتدي 
تري انجام هاي اخالقی گیري تصمیم) اعم از زن و مرد (

دار ها، اگرچه از نظـر آمـاري معنـا          دیگر یافته . دهند  می
هاي اخالقی در  گیري تصمیمتنبود، نشان داد که تفاو    

در . یابـد بین زنان و مردان، با افزایش تجربه کاهش می        
وسیله زنـان بـا      هاي گرفته شده به   که تصمیم نهایت، این 

هــا  شــناختی آنعوامــل گونــاگون شخــصی و جمعیــت
نیز، به بررسـی    ) 2007 (24کلر و همکاران  . ارتباط دارد 

 و تــأثیر جنــسیت، ســطح تحــصیالت، تعــصب مــذهبی 
گیـري اخالقـی افـراد      کـاري بـر فرآینـد تـصمیم         تجربه

ها نـشان داد کـه        نتایج حاصل از پژوهش آن    . پرداختند
هـایی در  تمامی این چهار عامـل موجـب بـروز تفـاوت         

 .شوداستانداردهاي اخالقی افراد می

  
 روش پژوهش

  
  هاي پژوهشفرضیه

هـاي مـورد     براي بررسی موضوع پـژوهش، فرضـیه      
هاي فـردي و   هاي مبتنی بر سازه  فرضیهنظر به دو گروه     

هاي اجتمـاعی بـه شـرح زیـر           هاي مبتنی بر سازه     فرضیه
 :بندي شده است طبقه

  
  هاي فردي هاي مبتنی بر سازه فرضیه. الف

 هـا  ن آ بین جنسیت مـدیران و درك اصـول اخالقـی        . 1
  .رابطه معناداري وجود دارد

ــی   . 1. 1 ــدیران و حــساسیت اخالق ــسیت م ــین جن ب
  . رابطه معناداري وجود داردها ن آ

هـا    ن  بین جنسیت مدیران و قضاوت اخالقی آ      . 2. 1
  .رابطه معناداري وجود دارد

هـا   ن بین جنسیت مـدیران و انگیـزه اخالقـی آ       . 3. 1
  .رابطه معناداري وجود دارد

ــی   . 4. 1 ــدیران و شخــصیت اخالق ــسیت م ــین جن ب
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ
  رابطـه  ها  ن  آ ن و درك اصول اخالقی    بین سن مدیرا  . 2

  .معناداري وجود دارد
هـا   ن بین سـن مـدیران و حـساسیت اخالقـی آ        . 1. 2

  .رابطه معناداري وجود دارد
هــا  ن بــین ســن مــدیران و قــضاوت اخالقــی آ . 2. 2

  .رابطه معناداري وجود دارد
ها رابطـه     ن  بین سن مدیران و انگیزه اخالقی آ      . 3. 2

  .دمعناداري وجود دار
هـا   ن بین سـن مـدیران و شخـصیت اخالقـی آ          . 4. 2

 .رابطه معناداري وجود دارد

  
  هاي اجتماعی هاي مبتنی بر سازه فرضیه. ب
 بین سطح تحصیالت مدیران و درك اصول اخالقی      . 3
  . رابطه معناداري وجود داردها ن آ
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بــین ســطح تحــصیالت مــدیران و حــساسیت  . 1. 3
  .جود داردها رابطه معناداري و ن اخالقی آ

ــضاوت    . 2. 3 ــدیران و ق ــصیالت م ــطح تح ــین س ب
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن اخالقی آ

بین سطح تحصیالت مدیران و انگیزه اخالقی      . 3. 3
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

بــین ســطح تحــصیالت مــدیران و شخــصیت  . 4. 3
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن اخالقی آ

 صیلی مـدیران و درك اصـول اخالقـی       بین رشته تح  . 4
  . رابطه معناداري وجود داردها ن آ

ــساسیت     . 1. 4 ــدیران و ح ــین رشــته تحــصیلی م ب
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن اخالقی آ

بین رشته تحصیلی مدیران و قضاوت اخالقـی   . 2. 4
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

اخالقـی  بین رشته تحصیلی مـدیران و انگیـزه        . 3. 4
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

ــدیران و شخــصیت     . 4. 4 بــین رشــته تحــصیلی م
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن اخالقی آ

 بین سابقه خـدمت مـدیران و درك اصـول اخالقـی           . 5
  . رابطه معناداري وجود داردها ن آ

بـــین ســـابقه خـــدمت مـــدیران و حـــساسیت . 1. 5
  .ري وجود داردها رابطه معنادا ن اخالقی آ

بین سابقه خدمت مدیران و قـضاوت اخالقـی      . 2. 5
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

بین سابقه خـدمت مـدیران و انگیـزه اخالقـی           . 3. 5
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

بین سابقه خدمت مدیران و شخصیت اخالقی      . 4. 5
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

 زمانی مـدیران و درك اصـول اخالقـی        بین پست سا  . 6
  . رابطه معناداري وجود داردها ن آ

ــست ســازمانی مــدیران و حــساسیت     . 1. 6 بــین پ
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن اخالقی آ

بین پست سازمانی مدیران و قضاوت اخالقـی     . 2. 6
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

 اخالقـی   بین پست سازمانی مـدیران و انگیـزه       . 3. 6
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن آ

بــین پــست ســازمانی مــدیران و شخــصیت     . 4. 6
  .ها رابطه معناداري وجود دارد ن اخالقی آ

 
 هاي آماري مورد استفاده طرح پژوهش و روش

  

هاي فردي و     هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سازه     
اجتماعی بر درك اصول اخالقی بـین مـدیران مـالی و             

 بهداشـتی هاي علوم پزشکی و خدمات        شگاهبودجه دان 
از ایــن رو، پــژوهش حاضــر از . درمــانی کــشور اســت

لحاظ هدف کاربردي و روش مورد اسـتفاده پیمایـشی       
جهت تدوین متون و ادبیات پـژوهش از        .  کمی است  -

در بخــش . اي اســتفاده شــده اســت مطالعــات کتابخانــه
نامـــه هـــا از پرســـش آوري داده میـــدانی بـــراي جمـــع

بــراي آزمــون . ســاخته اســتفاده شــده اســتشگر پژوهــ
نامــه از روش آلفــاي کرونبــاخ  قابلیــت اعتمــاد پرســش

آمـاره ایـن آزمـون کـه بـراي کـل            . استفاده شده است  
اسـت، بیـانگر قابلیـت اعتمـاد        % 1/92ها برابر بـا       فرضیه
نـان از اعتبـار     منظـور حـصول اطمی      بـه .  نامه است   پرسش

 نامـه بـا نظـر       شهـاي پرسـ     سـؤال نامـه،     پرسـش ) روایی(
نظران در چندین مرحله اصالح و       متخصصان و صاحب  

این پژوهش، مـدیران مـالی و        آماريجامعه  . نهایی شد 
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 بهداشـتی هاي علوم پزشکی و خدمات        بودجه دانشگاه 
هاي علوم پزشـکی      تعداد دانشگاه . درمانی کشور است  

 44 درمانی  بر اساس آخرین آمار،     بهداشتیو خدمات   
  88بر این اساس، حجـم جامعـه آمـاري          . دانشگاه است 

. نامـه دریافـت شـد        پرسـش  44نفر است که در نهایـت       
الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر، براي بررسـی    

 اسـمیرنف  –ها از آزمون کلموگورف       بودن داده  نرمال
استفاده شـده اسـت و بـا توجـه بـه         % 5در سطح خطاي    

اي بـراي    دو نمونهtها از آزمون  نرمال بودن توزیع داده  
هـاي اول و شـشم و از تحلیـل واریـانس              آزمون فرضیه 

هــاي دوم الــی پــنجم  طرفــه بــراي آزمــون فرضــیه یــک
  .استفاده شده است

  
  پژوهشيهایافته

  
هـاي   هاي مبتنی بـر سـازه   نتایج حاصل از آزمون فرضیه  

  فردي
هــاي اصــلی اول و دوم پــژوهش حاضــر بــه  فرضــیه

ي شـامل جنـسیت و سـن    هـاي فـرد   بررسی تـأثیر سـازه   
نتـایج  . مدیران بر درك اصول اخالقـی پرداختـه اسـت       

هـاي فرعـی مـرتبط بـا فرضـیه           حاصل از آزمون فرضیه   
اصلی اول مبنی بر اثرگذاري جنسیت مدیران بر درك         

  .  ارائه شده است1 در جدول شمارهاصول اخالقی 
شـود، بــا فـرض وجــود    همـانطور کـه مالحظــه مـی   

ــانس ــا، اخــ تــساوي واری ــین درك ه ــاداري ب تالف معن
. وسیله مدیران زن و مرد وجود نـدارد        اصول اخالقی به  

هاي مـرتبط بـا فرضـیه اصـلی اول            بنابراین، کلیه فرضیه  
  .شود پذیرفته نمی
 نیز آمار توصیفی متغیرهاي مـرتبط   2 شماره   جدول

بـا فرضـیه اصـلی اول را بـه تفکیـک معیارهـاي اصــول       
  .دهد اخالقی و جنسیت نشان می

هاي فرعی مـرتبط بـا      حاصل از آزمون فرضیه    ایجنت
فرضیه اصلی دوم مبنی بـر اثرگـذاري سـن مـدیران بـر           

 ارائـه شـده   3 شـماره   جـدول درك اصول اخالقـی در      
ــی . اســت ــه م ــه مالحظ ــتثناي    همانطورک ــه اس ــود، ب ش

ــاي     ــایر معیاره ــدیران، درك س ــی م شخــصیت اخالق
هـاي سـنی مـورد بررسـی          اصول اخالقی در بین گـروه     

ان اســت و ســن تــأثیر معنــاداري بــر ایــن معیارهــا یکــس
هاي فرعی اول تا سوم مـرتبط بـا    بنابراین، فرضیه . ندارد

شود و تنها فرضیه فرعی    فرضیه اصلی سوم پذیرفته نمی    

  هاي مرتبط با فرضیه اصلی اول نتایج حاصل از آزمون فرضیه: 1جدول 
  اصول اخالقی  ها آزمون تساوي میانگین  ها آزمون تساوي واریانس

  معناداري  درجه آزادي  tآماره   معناداري Fآماره 
  084/0  42  77/1  197/0  72/1  حساسیت اخالقی
  446/0  42  -77/0  174/0  92/1  قضاوت اخالقی
  750/0  42  32/0  895/0  02/0  انگیزه اخالقی

  256/0  42  15/1  156/0  09/2  شخصیت اخالقی
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25  1391 نابستان، )1(فصلنامه حسابداري سالمت، دوره اول، شماره اول، شماره پیاپی 

  .شود پذیرفته می% 95 سطح اطمینان درچهارم 
 نیز آمار توصیفی متغیرهاي مـرتبط   4 شماره   جدول

ک معیارهـاي اصـول     با فرضـیه اصـلی دوم را بـه تفکیـ          
 .دهد هاي سنی نشان می اخالقی و گروه

  
هـاي   هاي مبتنی بـر سـازه   نتایج حاصل از آزمون فرضیه  

  اجتماعی
هاي اصلی سوم الی ششم پژوهش حاضر بـه           فرضیه

هــاي اجتمــاعی شــامل ســـطح     بررســی تــأثیر ســازه   
تحــصیالت، رشــته تحــصیلی، ســابقه خــدمت و پــست  

  . رداخته استسازمانی بر درك اصول اخالقی پ
هاي فرعی مـرتبط بـا     نتایج حاصل از آزمون فرضیه    

فرضیه اصلی سوم مبنی بر اثرگذاري سطح تحـصیالت        
 5 شـماره  جـدول مدیران بـر درك اصـول اخالقـی در     

  .ارائه شده است
ــی   ــه م ــه مالحظ ــانطور ک ــول   هم ــود، درك اص ش

اخالقــی بــین مــدیران بــا ســطوح تحــصیالت مختلــف  
هـاي فرعـی مـرتبط بـا           فرضـیه   بنابراین، .متفاوت نیست 

 6 شماره   جدول. شود  فرضیه اصلی چهارم پذیرفته نمی    
 نیز آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی سـوم    

 

  آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی اول: 2جدول 
  مرد  زن
  اصول اخالقی  33: تعداد  11: تعداد

 میانگین
انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
  استاندارد

  73/0  43/2  45/0  02/2  حساسیت اخالقی
  55/0  49/3  34/0  63/3  قضاوت اخالقی
  68/0  40/2  63/0  33/2  انگیزه اخالقی

  44/0  22/4  28/0  06/4  شخصیت اخالقی
  
  

  هاي مرتبط با فرضیه اصلی دوم نتایج حاصل از آزمون فرضیه: 3جدول 
  اصول اخالقی  طرفه تحلیل واریانس یک

  معناداري Fآماره 
  204/0  64/1  حساسیت اخالقی
  703/0  36/0  قضاوت اخالقی
  097/0  48/2  انگیزه اخالقی

  031/0  77/3  شخصیت اخالقی
 



                                               ...ول اخالقی بین مدیران مالی و بودجههاي فردي و اجتماعی بر درك اص بررسی تأثیر سازه

26 1391 نابستان، )1( اول، شماره اول، شماره پیاپی فصلنامه حسابداري سالمت، دوره

 

  آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی دوم: 4جدول 
  کل مشاهدات   سال45باالتر از    سال45 سال تا 35بین    سال35 سال تا 25بین 

  اصول اخالقی  44: تعداد  15: تعداد  18: تعداد  11: تعداد
 میانگین

انحراف 
 میانگین  استاندارد

ف انحرا
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
  استاندارد

  69/0  33/2  53/0  09/2  69/0  38/2  83/0  57/2  حساسیت اخالقی
  51/0  53/3  49/0  53/3  53/0  46/3  52/0  63/3  قضاوت اخالقی
  66/0  39/2  39/0  16/2  63/0  37/2  89/0  72/2  انگیزه اخالقی

  41/0  18/4  28/0  33/4  43/0  23/4  44/0  92/3  شخصیت اخالقی
  

  
  هاي مرتبط با فرضیه اصلی سوم نتایج حاصل از آزمون فرضیه: 5جدول 

  اصول اخالقی  طرفه تحلیل واریانس یک
  معناداري Fآماره 

  846/0  27/0  حساسیت اخالقی
  591/0  64/0  قضاوت اخالقی
  141/0  93/1  انگیزه اخالقی

  063/0  63/2  شخصیت اخالقی
 

  
  آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی سوم: 6جدول 

  کل مشاهدات  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی
  اصول اخالقی  44: تعداد  5: تعداد  13: تعداد  21: تعداد  5: تعداد

 میانگین
انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  داستاندار

انحراف 
  استاندارد

  69/0  33/2  61/0  62/2  55/0  00/2  71/0  37/2  84/0  22/2  حساسیت اخالقی
  51/0  53/3  54/0  53/3  38/0  37/3  59/0  62/3  44/0  52/3  قضاوت اخالقی
  66/0  39/2  50/0  70/2  48/0  04/2  69/0  42/2  76/0  84/2  انگیزه اخالقی

  41/0  18/4  70/0  23/4  28/0  26/4  52/0  15/4  41/0  10/4  شخصیت اخالقی
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ــطوح     ــی و س ــول اخالق ــاي اص ــک معیاره ــه تفکی را ب
  .دهد تحصیالت نشان می

هاي فرعی مـرتبط بـا     نتایج حاصل از آزمون فرضیه    
اثرگذاري رشته تحـصیلی    فرضیه اصلی چهارم مبنی بر      

 7 شماره   جدولمدیران بر درك اصول اخالقی نیز در        
شـود، درك     همانطور که مالحظه مـی    . ارائه شده است  

هـاي تحـصیلی      اصول اخالقی در بین مـدیران بـا رشـته         
هـاي فرعـی      بنـابراین، فرضـیه   . مختلف، متفاوت نیـست   

  .شود مرتبط با فرضیه اصلی سوم پذیرفته نمی
نیز آمار توصیفی متغیرهاي مـرتبط    8 شماره   جدول

با فرضیه اصلی چهارم را به تفکیـک معیارهـاي اصـول        
  .دهد هاي تحصیلی نشان می اخالقی و رشته

هاي فرعی مـرتبط بـا     نتایج حاصل از آزمون فرضیه    
فرضیه اصلی پنجم مبنی بـر اثرگـذاري سـابقه خـدمت            

 9 شـماره  جـدول مدیران بـر درك اصـول اخالقـی در     
شــود،  کــه مالحظــه مــی  همــانطور.  اســتارائــه شــده

حساسیت اخالقی، قضاوت اخالقـی و انگیـزه اخالقـی          
. بین مدیران با سـابقه خـدمت مختلـف، متفـاوت اسـت         

هاي فرعی اول تا سوم مرتبط با فرضـیه           بنابراین، فرضیه 
شـود و فرضـیه فرعـی چهـارم      اصلی پنجم پذیرفتـه مـی   

  هاي مرتبط با فرضیه اصلی چهارم نتایج حاصل از آزمون فرضیه: 7جدول 
  اصول اخالقی  طرفه تحلیل واریانس یک

  معناداري Fآماره 
  286/0  31/1  حساسیت اخالقی
  541/0  73/0  قضاوت اخالقی
  325/0  19/1  انگیزه اخالقی

  260/0  39/1  شخصیت اخالقی
 
  

  آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی چهارم: 8دول ج
  کل مشاهدات  سایر  اقتصاد  مدیریت  حسابداري

  اصول اخالقی  44: تعداد  8: تعداد  3: تعداد  14: تعداد  19: تعداد
 میانگین

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  داستاندار

انحراف 
  استاندارد

  69/0  33/2  54/0  64/2  27/0  39/2  61/0  06/2  81/0  39/2  حساسیت اخالقی
  51/0  53/3  47/0  42/3  17/0  61/3  40/0  41/3  61/0  65/3  قضاوت اخالقی
  66/0  39/2  46/0  61/2  56/0  36/2  55/0  13/2  79/0  48/2  انگیزه اخالقی

  41/0  18/4  16/0  26/4  83/0  92/3  46/0  32/4  45/0  09/4  شخصیت اخالقی
 



                                               ...ول اخالقی بین مدیران مالی و بودجههاي فردي و اجتماعی بر درك اص بررسی تأثیر سازه

28 1391 نابستان، )1( اول، شماره اول، شماره پیاپی فصلنامه حسابداري سالمت، دوره

قـی  مبنی بر اثرگذاري سابقه خدمت بر شخـصیت اخال        
  .شود مدیران پذیرفته نمی

 نیز آمار توصیفی متغیرهـاي مـرتبط        10 شماره   جدول
بــا فرضــیه اصــلی پــنجم را بــه تفکیــک معیارهــاي اصــول  

  .دهد هاي سابقه خدمت نشان می اخالقی و گروه
هاي فرعی مـرتبط بـا     نتایج حاصل از آزمون فرضیه    

فرضیه اصلی ششم مبنی بر اثرگـذاري پـست سـازمانی           
 شـماره  جـدول  بر درك اصول اخالقی نیـز در         مدیران

شـود، بـا      همانطور که مالحظه مـی    .  ارائه شده است   11
هـا، اخـتالف معنـاداري      فرض وجود تـساوي واریـانس     
ــه  وســیله مــدیران مــالی و  بــین درك اصــول اخالقــی ب

هاي مرتبط بـا   بنابراین، کلیه فرضیه. بودجه وجود ندارد 
  .شود فرضیه اصلی ششم پذیرفته نمی

ــز آمــار توصــیفی متغیرهــاي  12 شــماره دولجــ  نی
مرتبط با فرضیه اصلی شـشم را بـه تفکیـک معیارهـاي             

 .دهد اصول اخالقی و پست سازمانی نشان می

  هاي مرتبط با فرضیه اصلی پنجم نتایج حاصل از آزمون فرضیه: 9جدول 
  اصول اخالقی  طرفه تحلیل واریانس یک

  معناداري Fآماره 
  047/0  29/3  حساسیت اخالقی
  034/0  68/3  قضاوت اخالقی
  023/0  16/4  انگیزه اخالقی

  243/0  47/1  شخصیت اخالقی
 

  آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی پنجم: 10دول ج

 20 سال تا 10بین    سال10 از تر کم
  سال

  کل مشاهدات   سال20باالتر از 

  اصول اخالقی  44: تعداد  20: تعداد  16: تعداد  8: تعداد

 میانگین
انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 نمیانگی  استاندارد

انحراف 
  استاندارد

  69/0  33/2  57/0  05/2  57/0  58/2  98/0  51/2  حساسیت اخالقی
  51/0  53/3  45/0  31/3  48/0  70/3  53/0  71/3  قضاوت اخالقی
  66/0  39/2  43/0  09/2  59/0  66/2  99/0  57/2  انگیزه اخالقی

  41/0  18/4  40/0  28/4  46/0  15/4  30/0  00/4  شخصیت اخالقی
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 گیري بحث و نتیجه
 

پژوهش حاضر، در راستاي ارائه نگرشی جدید نـسبت         
 عقایـد و دیـدگاه   تـر  بـیش به اصول اخالقی و شـناخت       

 نفـر از    44اي شامل     از نمونه اخالقی مدیران، با استفاده     
هـاي علـوم پزشـکی و         مدیران مالی و بودجـه دانـشگاه      

 درمــانی کــشور، بــه بررســی تــأثیر  بهداشــتیخــدمات 
هاي فردي و اجتمـاعی بـر درك اصـول اخالقـی             سازه

هــاي  نتــایج حاصــل از بررســی فرضــیه. پرداختــه اســت

هاي فردي بیانگر این اسـت کـه بـه طـور          مبتنی بر سازه  
ت و سن مـدیران تـأثیر معنـاداري بـر درك            کلی جنسی 

ایـن نتـایج    . اصول اخالقی مدیران مورد بررسی نـدارد      
) 1389(پـور   تا حدودي نتایج پژوهش مهـدوي و علـی      

هـاي   کند، لـیکن، بـرخالف نتـایج پـژوهش     را تأیید می  
نتـایج  . است) 2007(و کلر و همکاران     ) 1997(دشپند  

هــاي  ههــاي مبتنــی بــر ســاز  حاصــل از بررســی فرضــیه
 اجتمـاعی نیـز بیـانگر ایــن اسـت کـه از بـین معیارهــاي      

  هاي مرتبط با فرضیه اصلی ششم اصل از آزمون فرضیهنتایج ح: 11جدول 
آزمون تساوي 

  ها آزمون تساوي میانگین  ها واریانس
  اصول اخالقی

درجه   tآماره   معناداري Fآماره 
  معناداري  آزادي

  459/0  42  -75/0  651/0  21/0  حساسیت اخالقی
  631/0  42  -48/0  320/0  01/1  قضاوت اخالقی
  421/0  42  -81/0  243/0  40/1  انگیزه اخالقی

  977/0  42  03/0  291/0  14/1  شخصیت اخالقی
   

  
  آمار توصیفی متغیرهاي مرتبط با فرضیه اصلی ششم: 12جدول 

  مدیر بودجه  مدیر مالی
  اصول اخالقی  17: تعداد  27: تعداد

 میانگین
انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
  استاندارد

  78/0  43/2  64/0  27/2  حساسیت اخالقی
  43/0  57/3  55/0  50/3  قضاوت اخالقی
  79/0  49/2  57/0  32/2  انگیزه اخالقی

  39/0  18/4  43/0  19/4  شخصیت اخالقی
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هــاي اجتمــاعی شــامل ســطح تحــصیالت، رشــته  ســازه
تحصیلی، سابقه خدمت و پست سازمانی مـدیران، تنهـا      
سابقه خدمت داراي رابطـه معنـاداري بـا درك اصـول            

هـاي    اخالقی در بـین مـدیران مـالی و بودجـه دانـشگاه            
رمانی کشور اسـت     د بهداشتیعلوم پزشکی و خدمات     

و سایر موارد تأثیر معناداري بر درك اصول اخالقی   
تأثیر معنادار سـابقه خـدمت بـر درك اصـول          . ندارد

اخالقی مؤید نتایج پژوهش دیویدسـون و همکـاران     
هـا و   دهنده ایـن اسـت کـه فرهنـگ      ، و نشان  )2000(

الگوهاي حاکم در محیط کار بـه میـزان زیـادي بـر              
ــی تأثیر در همــین . گــذار اســتدرك اصــول اخالق

راستا، ضرورت توجه به اصول اخالقی و برگـزاري          
منظور ارتقاي درك   اخالقی، به- هاي آموزشی دوره

 کارکنـان و مـدیران حـوزه        وسـیله   بـه اصول اخالقی   
 بهداشتیهاي علوم پزشکی و خدمات        مالی دانشگاه 

ــانی سراســر کــشور، بــیش از پــیش احــساس       درم
ه ایــن کــه اخــالق در نهایــت، بــا توجــه بــ. شــود مــی

ین تأثیر را در تعهد مستمر کارکنان       تر  بیشمدیریتی  
شود که براي افزایش تعهد مستمر،  دارد، پیشنهاد می

ي شود و تر بیشها توجه  به مبانی اخالقی در سازمان  
در انتخــاب مــدیران، خــصوصیات اخالقــی بــیش از  

  .یش مد نظر قرار گیردپ
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