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  چكيده
  

 مانند عواملي تأثير لذا،. است حسابداران اي حرفه و سازماني تعهد بر اخالقيات تأثير بررسي پژوهش اين هدف :مقدمه
. شود ميبررسي  سازمان و حرفه بين تعارض و سازماني عاطفي تعهد بر سازمان اخالقي فرهنگ و اخالقي جو
 و حرفه بين تعارض و عاطفي سازماني تعهد بين رابطه نيز و عاطفي سازماني تعهد بر گرايي ماكياول تأثير چنين، هم

  . شود مي بررسي سازمان
 گرفتن نظر در با و پيمايشي- توصيفي پژوهش، شيوه نظر از و كاربردي هدف، نظر از پژوهش اين :روش پژوهش

 و پزشكي علوم هاي دانشگاه حسابداري كارشناسان شامل پژوهش اين آماري جامعه. است مقطعي زمان، معيار
 .اند كرده شركت پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي نوين نظام طرح در كه است كشور سراسر درماني بهداشتي خدمات

 1391اين پژوهش در سال . نفر است 150حجم جامعه مورد استفاده . است نشده استفاده گيري نمونه از پژوهش اين در
 همبستگي ضريب و رگرسيون الگوي از 18نسخه  SPSSافزار  با بكارگيري نرم ها فرضيه آزمون منظور بهانجام شده و 

  . است شده استفاده پيرسون
 بين تعارض و سازماني عاطفي تعهد بر اخالقي جو هاي جنبه از برخي تأثير بيانگر پژوهش از حاصل نتايج :ها يافته
 نتايج ،چنين هم. است سازمان و حرفه بين تعارض بر سازمان اخالقي فرهنگ معنادار تأثير چنين هم و سازمان و حرفه
 تعهد بين رابطه بررسي. است عاطفي سازماني تعهد بر معنادار و منفي تأثيري داراي گرايي ماكياول كه دهد مي نشان

  . است متغير دو اين بين معنادار و منفي رابطه بيانگر نيز سازمان و حرفه بين تعارض و عاطفي سازماني
. اسـت  حسـابداران  اي حرفـه  و سازماني تعهد بر اخالق تأثير بيانگر پژوهش اين در آمده بدست شواهد  :گيري نتيجه

  .است اهميت حائز سازمان اخالقي محيط بهبود براي تدابيري انديشيدن نتيجه، در
  

  .گرايي ماكياول اخالقي، فرهنگ اخالقي، جو، عاطفي سازماني تعهد ،سازمان و حرفه بين تعارض: هاي كليدي واژه
                                                            

  .شيراز و حسابدار رسمي دانشگاه حسابداري استاد 1.

  .شيراز دانشگاه حسابداري دكتري دانشجوي .2
 ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir: امهننويسنده مسئول؛ رايا *
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  مقدمه
  

به صورت  ير مفهوم تعهد سازمانياخ يها در سال
قرار  يمورد توجه پژوهشگران حسابدار يتوجه قابل

ن است كه تعهد يانگر ايها ب پژوهشنتايج . گرفته است
ان ت سازميمؤثر در موفق يسابداران به سازمان عاملح

فرد در  ياز توان نسب عبارت است يتعهد سازمان. است
اگرچه . )1( ك سازمان خاصيبا  يمشاركت و همراه

، ينه تعهد سازمانيشده در زم ه انجاميمطالعات اول
 يتك بعدو  يساختار يريآن را به عنوان متغ عموماً

 ،نظران پژوهشگران و صاحب اخيراً اند اما گرفتهدر نظر 
ا ي يعد تعهد عاطفرا بر اساس سه ب يتعهد سازمان

ا تعهد ي يبه سازمان، تعهد هنجار ياحساس يدلبستگ
كه و تعهد مستمر  ماندن در سازمان يشده برا ادراك

هاي مرتبط با ترك سازمان ناشي  از ادراك هزينه
  . )2(ند ا هف كرديعر، تشود مي

ابعاد مختلف تعهد  يرو شده انجام يها پژوهش
متعهد در  يروهاين است كه وجود نيانگر ايب يسازمان

باعث  ييجا هر و جابيبت، تأخيسازمان ضمن كاهش غ
 ير عملكرد سازمان، نشاط روحيگ ش چشميافزا

 يابيز دستيسازمان و ن هاي هدفبهتر  يكاركنان و تجل
احساس تعهد  نداشتن. خواهد شد يفرد هاي هدفبه 

فرد و سازمان  يرا برا يج منفين، نتاييو تعهد سطح پا
به  يليم ياد، بيبت زيترك خدمت، غ. به دنبال دارد

كاهش ان و يماندن در سازمان، كاهش اعتماد مشتر
با توجه  ،ن روياز ا. )3( ج استين نتايدرآمد از جمله ا

تواند به  يم يكه تعهد سازمان يمهم يركردهابه كا
به دنبال پاسخ به اين ن پژوهش يداشته باشد، ا همراه

 عاطفي سازمانيبر تعهد  ي عواملچه «: سؤال است كه
ر يتأث ،ن منظوريه اب. »؟استحسابداران اثرگذار 

و  سازمان يو فرهنگ اخالق يمانند جو اخالق يعوامل
 ،چنين هم. رديگ يمورد سنجش قرار م ييگرا اوليماك
 يكين است كه يانگر ايانجام شده ب يها جه پژوهشينت

 يا رفتار حرفه نييآ از عوامل مؤثر بر رفتار حسابداران
است كه  يها و انتظارات عملدستور ياست كه حاو
ت سازمان از در تعارض با انتظارا مستقل و بعضاً

 نظران پژوهشگران و صاحب. حسابداران است
عنوان ن انتظارات حرفه و سازمان را به يب يناسازگار
ن ياز ا. )4( دندكر يمعرف سازمانن حرفه و يتعارض ب

درك بهتر توان استدالل كرد كه به منظور  يم ،رو
مانند تعهد  يميتوجه به مفاه يمفهوم تعهد سازمان

تواند  يم سازمانن حرفه و يو تعارض ب يا حرفه
ن پژوهش، افزون بر يدر ا ن،يبنابرا. ثمر باشدمثمر

و فرهنگ  ير جو اخالقيتأث ي، به بررسموارد باال
 سازمانن حرفه و يبر تعارض ب سازمان ياخالق

تعارض و  ين تعهد سازمانيشود و رابطه ب يپرداخته م
، در ادامه مقاله .شود يم يبررس سازمانن حرفه و يب

پژوهش  يها هيات و فرضينخست به بررسي ادب
روش پژوهش مورد بحث  ،سپس .شود پرداخته مي

ها و  نيز تجزيه و تحليل يافته ،سرانجام. گيرد قرار مي
  . شود نتايج پژوهش ارائه مي

 
  پژوهش يها هيات و فرضيادبپيشينه، 

  
  پيشينه پژوهش

نظر به اهميت اخالق در حرفه حسابداري، 
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هاي بسياري در اين زمينه در داخل كشور  پژوهش
و صالحي  عربنمونه،  به عنوان. انجام شده است

رفتار كاهنده كيفيت حسابرسي  يدر پژوهشهمكاران 
از ديدگاه قرارداد رواني و تعهدات عاطفي سازماني 

بيانگر اين است كه آنان نتايج پژوهش . كردندبررسي 
اي كاهنده كيفيت حسابرسي تحت  رفتارهاي حرفه

اد رواني و تأثير درك حسابرس از اجرا يا نقض قرارد
 ،نينچ هم. گيرد ني قرار نمييا تعهدات عاطفي سازما

درك حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني و 
اي  حرفهت عاطفي سازماني با رفتارهاي غيرتعهدا

رابطه معنادار دارد و به طور كاهنده كيفيت حسابرسي 
مستقيم كيفيت حسابرسي را از طريق كاستن غير

، كارايي و اثربخشي مؤسسه همبستگي كاركنان
  .)5(اندازد  حسابرسي به مخاطره مي
به بررسي تأثير ي در پژوهشستايش و همكاران 

هاي فردي و اجتماعي بر درك اصول اخالقي  سازه
هاي علوم پزشكي و  مديران مالي و بودجه دانشگاه

نتايج . ندت بهداشتي درماني كشور پرداختدماخ
هاي  بيانگر اين بود كه به طور كلي سازهآنان پژوهش 

ناداري بر فردي شامل جنسيت و سن مديران تأثير مع
درك اصول اخالقي به وسيله مديران مورد بررسي 

هاي اجتماعي شامل سطح  چنين، از بين سازه هم. ندارد
تحصيالت، رشته تحصيلي، سابقه خدمت و پست 

تنها سابقه خدمت داراي رابطه  ،سازماني مديران
  .)6( بودمعناداري با درك اصول اخالقي 

تأثير به بررسي ي در پژوهشنوري  و جمشيدي
بر هاي فرهنگ اسالمي بر پايه ابعاد هافستد  ارزش

گويي  شفافيت گزارشگري مالي و سطح پاسخ

نشان داد كه چهار آنان هاي پژوهش  يافته. رداختندپ
عد فرهنگي فاصله قدرت، مردگرايي، فردگرايي و ب

اجتناب از اطمينان نداشتن رابطه مثبت و معناداري با 
  .)7( يي داردگو دو جنبه شفافيت و پاسخ
به بررسي عوامل  در پژوهشيمهدوي و ابراهيمي 

با . اخالقي حسابرسان داخلي پرداختندك مؤثر بر ادرا
شخصي، منظور، نقش عواملي مانند فلسفه اخالقي  اين

اي و تجربه  رفتار حرفه فرهنگ اخالقي سازمان، آيين
 آناننتايج پژوهش . حسابرس مورد بررسي قرار گرفت

كه فلسفه اخالقي شخصي داراي تأثيري  نشان داد
ضعيف و منفي بر ادراك اخالقي حسابرسان داخلي 
است و تأثير ساير متغيرهاي مورد بررسي بر ادراك 

  .)8( دار نيست اخالقي حسابرسان داخلي معنا
هاي بسياري در زمينه  در خارج از ايران نيز پژوهش

در الرجبي  نمونه، به عنوان. است انجام شدهاخالق 
اي شامل حسابرسان مستقل  نمونه مطالعهپژوهشي با 

كه تعهد سازماني و  رسيداين نتيجه به كويتي و اردني 
تعارض بين اي داراي تأثير معناداري بر  تعهد حرفه

ه منفي و معناداري با بوده و رابط حرفه و سازمان
  .)9( ديكديگر دار
با جو اخالقي  رابطهبه بررسي  ير پژوهشدشفير نيز 

 عاطفي سازمانيتعارض بين حرفه و سازمان و تعهد 
برخي  بيانگر اين بود كهپژوهش وي نتايج . پرداخت

معناداري با تعارض بين  رابطهاز ابعاد جو اخالقي 
  .)10( ددار عاطفي سازمانيحرفه و سازمان و تعهد 

 
  يجو اخالق
پژوهشگران و  لهيف ارائه شده به وسيبا تعر مطابق
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سازمان به ادراكات مشترك  ياخالقجو نظران  صاحب
 يكه موضوع اخالق نيو ا يح اخالقياز رفتار صح

 ها آن. )11( شود يد اداره شود، مربوط ميچگونه با
 ارائه كردند ينظر يچارچوب يسنجش جو اخالق يبرا
 ياخالق يارهايعد، معن بياول: عد استدو ب يدارا كه

رنده سه يم است كه در برگيمورد استفاده در تصم
 يو اصول يرخواهي، خيخودمحور ياخالق نظريه
 يها زهينگدر مورد ا نظريهن سه يمفروضات ا. است
كردن  نهيشيببر  يخودمحور نظريه. ه متفاوت استياول

كردن  نهيشيبر ب يرخواهيخ نظريهفرد،  يمنافع شخص
ت از اصول يتبعبر  ياصول نظريهمنافع شركت و 

رنده سه مركز يدوم، دربرگعد ب. تمركز دارد ياخالق
است كه افراد با توجه به  يو جهان ي، محليل فرديتحل
د عن دو بيب ايترك. كنند يم يريگ ميمن مراكز تصيا

 جدولدر شود كه  يم ينوع جو اخالق 9جاد يموجب ا
نوع جو اخالقي  9اين . شده استارائه  1شماره 

منافع شخصي، منافع سازمان، كارايي، : از عبارت است
، اخالق ، مسئوليت اجتماعيگروهيدوستي، منافع 
و ها و قواعد سازمان و و قوانين  شخصي، رويه

ق يها از طر ران ارشد سازمانيمد .اي رفتار حرفه آيين
و نظام  يسازمان يو اصول اخالق يمش ن خطيتدو

 يجاد جو اخالقيدر ا ياساس يه نقشيپاداش و تنب
  ). 12(كنند  يفا ميسازمان ا

ر مثبت يتأث دهنده نشان ياريبس يها پژوهشنتايج 
بر تعهد  يكننده از اصول اخالق تيحما يجو اخالق

انگر يها ب ن پژوهشياج ينتا). 14و  13(است  يسازمان
كار  يطيكه كاركنان در مح يكه در صورت ن استيا

ق قرار گرفته و با يمورد تشو يكنند كه رفتار اخالق

 يلبستگشود، تعهد و د برخورد  يراخالقيرفتار غ
ن يارتباط ب .نسبت به سازمان خواهند داشت يترشيب

 بيندر  تواند يم يو تعهد سازمان يقجو اخال
حسابداران . باشد ر كارمندانياز سا تر يقو حسابداران

شوند  يآشنا م يل با اصول اخالقيان تحصدور يدر ط
و  ياخالق ياز استانداردها ها آنكه منجر به درك 

 بر. )15( شود يحرفه در برابر عموم م يها تيمسئول
 ياخالق ين است كه جوهاياساس، انتظار بر ا نيا
 منافع سازمانو  يشده بر اساس منافع شخصجاديا

 يانداردهاشده بر اساس استادجيا ينسبت به جو اخالق
در  عاطفي سازمانيمنجر به كاهش تعهد  يا حرفه

و دوم اول  يها هيفرض ،ن روياز ا. حسابداران شود
  :شود يم تدوينر يپژوهش به صورت ز

 يمنافع شخص ياخالق يجوها: ه اوليفرض
سازمان  و منافع) يفرد/يخودمحور(
بر تعهد  يو معنادار ير منفيتأث) يمحل/يخودمحور(

  .ددار عاطفي سازماني
 يت اجتماعيمسئول يجوها :ه دوميفرض

 يا رفتار حرفه نيين و آيو قوان )يجهان/يرخواهيخ(
بر تعهد  يارمثبت و معنادر يتأث )يجهان/ياصول(

   .دارد عاطفي سازماني
عوامل  هاي پيشين پژوهش ،موارد باالافزون بر 

 ياز عوامل اصل يكيرا  يمانند جو اخالق يسازمان
 كند يم يمعرف سازمانن حرفه و يبر تعارض ب مؤثر

منافع  ياخالق يجوهان است كه يانتظار بر ا. )10(
ن يتعارض ب بر ير مثبتيتأث سازمان و منافع يشخص

ن دو يل كه در اين دليداشته باشد، به ا سازمانحرفه و 
و منافع يب منافع شخصيبر تعق يشتريد بينوع جو تأك
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  يانواع جو اخالق: 1 جدول

  مركز تحليل  معيار اخالقي
  جهاني  محلي  فردي

  ييكارا  منافع سازمان  يمنافع شخص  يخودمحور
  ياجتماعت يمسئول  يميمنافع ت  يدوست  يرخواهيخ

  يا حرفه رفتار آيينن و يقوان  ها و قواعد سازمان هيرو  ياخالق شخص  ياصول
  )14(هاي پيشين  پژوهش :اقتباس از

  
هاي  سازمان وجود دارد كه با هنجارها و ارزش

حفظ منافع عموم  براياي، كه حسابداران را  حرفه
در مقابل انتظار بر . كنند، در تعارض است تشويق مي

مسئوليت اجتماعي اين است كه جوهاي اخالقي مانند 
هاي  اي، كه از ارزش رفتار حرفه و قوانين و آيين

كنند، تأثيري منفي بر تعارض بين  اي حمايت مي حرفه
هاي سوم  از اين رو، فرضيه. حرفه و سازمان داشته باشد

  :شود مي تدوينچهارم به صورت زير  و
جوهاي اخالقي منافع شخصي : فرضيه سوم

و منافع سازمان ) فردي/خودمحوري(
تأثير مثبت و معناداري بر ) محلي/خودمحوري(

  .تعارض بين حرفه و سازمان دارد
جوهاي مسئوليت اجتماعي : فرضيه چهارم

اي  حرفه رفتار آيينو قوانين و ) جهاني/خيرخواهي(
تأثير منفي و معناداري بر تعارض بين ) جهاني/اصولي(

  .دارد حرفه و سازمان
  

  يفرهنگ اخالق
را به  ينگ اخالقفره نظران پژوهشگران و صاحب

ف يتعر ياز فرهنگ سازمان يا رمجموعهيعنوان ز
 بيندر  يعدچندب يها انگر فعل و انفعاليكه ب دنكن يم

و  است يكنترل رفتار يررسميو غ يرسم يها منظا
و  ياخالق يتواند رفتارها يها م منظان يكه ا ندمعتقد

 يرسم يگفرهن يها منظا. ق كنديرا تشو ياخالقريغ
، يا رفتار حرفه نييها و آ يمش مانند خط يشامل عناصر

 يها پاداش و برنامه يها مار، نظاي، ساختار اختيرهبر
مانند  يشامل عوامل يرسمريغ يها مو نظا يآموزش

. )16( است ياخالق يشگان و هنجارهايپ رفتار هم
 يمفهوم يبا وجود مشابهت دارا يفرهنگ اخالق

انگر يب يجو اخالق. است سازمان يز از جو اخالقيمتما
گر انيب است و يكل يهنجار يها يژگيها و و تيفيك
ژه يوو باست  يسازمانچگونه  سازمانن است كه يا

قابل مفهوم در م. است ييزهايچه چ سازمان يها ارزش
است و بر ادراك كاركنان  تر يانتزاع يفرهنگ اخالق

 يرفتار اخالق) هيتنب(پاداش مانند  سازمان يها هياز رو
  . )15( د دارديتأك) ياخالقريغ(

معتقدند كه فرهنگ  نظران پژوهشگران و صاحب
ك سازمان يبا بنا نهادن موارد قابل قبول در  ياخالق

انتظار بر . گذارد ير ميرفتار و نگرش كارمندان تأث بر
 ياخالق يرفتارهاكه از  ين است كه فرهنگ اخالقيا

 عاطفي سازمانيكند منجر به تعهد  يم يشتريت بيحما
 ه پنجميفرض ن رو،ياز ا. )13( شتر حسابداران شوديب
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  :شود يم ر تدوينيبه صورت ز
 يشتريب يبانيكه پشت سازمانيفرهنگ : پنجمه يفرض

) ينفم(ر مثبت يتأث كند مي ياز رفتار اخالق )يتر كم(
  .دارد عاطفي سازمانيبر تعهد 

 اگرتوان استدالل كرد كه  يم ،موارد باالافزون بر 
باشد كه از انتظارات و  يفرهنگ اخالق يدارا يسازمان

 يشتريت بيحما يحرفه حسابدار ياخالق يهنجارها
 يتر نييحسابداران سطح پان است كه يا كند، انتظار بر
را درك كنند، در  سازمانن حرفه و ياز تعارض ب

ت يحما ياز رفتار اخالق يمقابل اگر فرهنگ اخالق
سطح  يا ن است كه افراد حرفهيانتظار بر انكند، 
. را درك كنند سازمانن حرفه و ياز تعارض ب يباالتر
 ر تدوينيم پژوهش به صورت زه ششيرضف ،ن روياز ا
  :شود يم

 يشتريب يبانيكه پشت سازمانيفرهنگ : مششه يفرض
) مثبت( ير منفيتأث كند مي ياز رفتار اخالق )يتر كم(

 .سازمان داردن حرفه و يبر تعارض ب

  
  ييگرا اوليماك

به ن بار يكه اول ييگرا اوليماك ير ساختاريمتغ
ست ا يكننده افراد فيجاد شد، توصيا يستيكر لهيوس

به گر هستند و  سرد و محاسبه يتيشخص يكه دارا
ل به استفاده از مكر يخود تما هاي هدفب يتعق منظور
 يبه استانداردها يكم و توجه به نسبت ب داشتهيو فر

ه يت از نظرين نوع شخصيا. )17( دارند يمرسوم اخالق
قرن پانزدهم  ييايتاليلسوف اي، ف»ياوليكولو ماكين«
  .   اقتباس شده است يالديم

در متون  يا به صورت گسترده ييگرا اوليماك

ج ينتا .مورد بحث قرار گرفته است ياخالق تجار
 يارادن است كه افراد يانگر ايب ي پيشينها پژوهش
 ياخالقريرفتار غ يرشتيبا احتمال ب ياوليت ماكيشخص

اتخاذ خواهند كرد  يجارمختلف ت يها نهيرا در زم
پژوهش به م ه هفتيفرض ،ن روياز ا. )18- 20 و 15(

  :شود يم تدوينر يصورت ز
 يو معنادار ير منفيتأث ييگرا اوليماك: ه هفتميفرض

  .دارد يسازمان يتعهد عاطفبر 
 10(ن يشيپ يها ج پژوهشيبا توجه به نتا ،سرانجام

 يو معنادار ين است كه رابطه منفيانتظار بر ا) 15و 
ن حرفه و يو تعارض ب يسازمان ين تعهد عاطفيب

ن يده بر اساس اين عقيا. وجود داشته باشد سازمان
استدالل قرار دارد كه اگر كارمندان احساس كنند كه 

 يسازمان يها و ارزش ها آن يشخص يها ن ارزشيب
ش يافزا عاطفي سازمانيوجود دارد، تعهد  يهماهنگ
م به صورت تشه هيفرض ن رو،ياز ا). 15(افت يخواهد 

  : شود يم تدوينريز
ن تعهد يب يو معنادار يرابطه منف: ه هشتميضفر

سازمان وجود ن حرفه و يو تعارض ب عاطفي سازماني
  .دارد

  
  روش پژوهش

  
ها از روش  داده ين پژوهش به منظور گردآوريدر ا

 2شامل  نامه پرسش. استفاده شده است يا نامه پرسش
شامل  يعموم يها در بخش اول سؤال. بخش است

 ، سن ويليته تحصالت، رشيزان تحصيت، ميجنس

هاي  سؤالو در بخش دوم دهندگان  ان تجربه پاسخزيم
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در بخش . رفته استمورد پرسش قرار گتخصصي 
فرهنگ ، يجو اخالقمتغيرهاي به منظور سنجش  ،دوم
عاطفي تعهد  ، سازمانن حرفه و يتعارض ب، ياخالق

هاي تدوين  نامه از پرسش ييگرا اوليماكو  سازماني
نظران استفاده  پژوهشگران و صاحب به وسيلهشده 

به منظور  ،چنين هم. )23و  21، 13، 4، 2( شده است
كرت يف ليذكر شده از ط يهاريك از متغيسنجش هر

  .ه استاستفاده شد يا نهيگز 5
وه يو از نظر ش ين پژوهش از نظر هدف، كاربرديا

ار يو با در نظر گرفتن مع يشيمايپ- يفيپژوهش، توص
شامل ن پژوهش يا يجامعه آمار. است يزمان، مقطع

و  يعلوم پزشك يها دانشگاه يكارشناسان حسابدار
كه در است سراسر كشور  يدرمان يخدمات بهداشت
 يكعلوم پزش يها دانشگاه ين ماليطرح نظام نو

 يريگ مونهن پژوهش از نيدر ا .اند كرده شركت
و تعداد نمونه  يريگ روش نمونه استفاده نشده است و

 نفر 150مورد استفاده  حجم جامعه. ستيمربوط ن
 92 سرانجام نامه پرسشاست كه پس از ارسال 

 1391اين پژوهش در سال  .افت شديدر نامه پرسش
  .انجام شده است

ان از اعتبار به منظور حصول اطمينن پژوهش يدر ا
هاي استاندارد براي  نامه با اين كه از پرسش) روايي(

به منظور در نظر  پژوهش استفاده شده است ولي انجام
با نظر  مزبور هاي نامه پرسشگرفتن شرايط ايران، 

 يبرا. نظران جرح و تعديل شد و صاحب استادان
كرونباخ  يروش آلفا ازنيز  نامه پرسش ييايسنجش پا

اين آزمون بيانگر اين است كه  كه نتايجاستفاده شد 
، يجو اخالقضرايب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي 

، تعهد سازمانن حرفه و ي، تعارض بيفرهنگ اخالق
، 780/0 ،به ترتيب ،ييگرا اوليو ماك عاطفي سازماني

   .است 737/0و  793/0، 722/0، 764/0
هاي  در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده

هاي آماري  نامه، از روش شبدست آمده از پرس
قسمت در . استتوصيفي و استنباطي استفاده شده 

از  اول تا هفتم يها آزمون فرضيه آمار استنباطي براي
م از شته هيون و به منظور آزمون فرضيرگرس الگوي
  . رسون استفاده شده استيپ يمبستگب هيضر

 
  هاي پژوهش يافته

 
  آمار توصيفي

ها،  به منظور بررسي و تجزيه و تحليل اوليه داده
هاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه شامل  آماره

 2شماره  جدولميانگين و انحراف معيار محاسبه و در 
شود  طور كه مالحظه مي همان. ارائه شده است
ين و گرايي و جو اخالقي قوان متغيرهاي ماكياول

داراي  ،به ترتيب ،)جهاني/اصولي(اي  رفتار حرفه آيين
  .استترين ميانگين  ترين و بيش كم

هاي عمومي  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل سؤال
 .ارائه شده است 3در جدول شماره  نامه نيز پرسش
دهندگان  از پاسخ% 73بيانگر اين است كه حدود نتايج 

 زا% 79، حدود چنين هم. اند بودهمرد و بقيه زن 
دهندگان داراي مدرك تحصيلي در رشته  پاسخ

 در رشته% 2در رشته مديريت، % 16حسابداري، 
 از% 62. اند بودهها  در ساير رشته% 2اقتصاد و 

دهندگان نيز داراي مدرك تحصيلي كارشناسي، پاسخ
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  آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش: 2 جدول

  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير
  585/0  440/3  )فردي/خودمحوري(شخصي  جو اخالقي منافع

  630/0  044/3  )محلي/خودمحوري(جو اخالقي منافع سازمان 
  733/0  285/3  )جهاني/خيرخواهي(جو اخالقي مسئوليت اجتماعي 

  827/0  663/3  )جهاني/اصولي(اي  رفتار حرفه جو اخالقي قوانين و آيين
  476/0  183/3  فرهنگ اخالقي

  349/0  520/2  گرايي ماكياول
  682/0  464/3  عاطفي سازمانيتعهد 

  753/0  004/3  تعارض بين حرفه و سازمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دهندگان هاي فردي پاسخ توزيع فراواني و درصد ويژگي:  3 جدول

 هاي نمونه آماري ويژگي تعداد درصد

 مرد 67  83/72
 جنسيت

 زن 25 17/27

 حسابداري 73 35/79

 رشته تحصيلي
 مديريت 15 30/16

 اقتصاد 2 17/2

 ساير 2 17/2

 كارشناسي 57 96/61

 كارشناسي ارشد 34 96/36 ميزان تحصيالت

 دكتري 1 09/1

65/45 42 30-21 

 31-40 34 96/36 سن

39/17 16 50-41 

91/73 68 10-1 

 11-20 21 83/22 تجربه كاري

26/3 3 30-21  
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ز ين% 1ارشد و  يكارشناس يليمدرك تحص يدارا% 37
از % 46حدود  .اند بوده يمدرك دكتر يدارا
% 37سال،  30تا  21دهندگان در محدوده سني  پاسخ

سال و بقيه در محدوده  40تا  31در محدوده سني 
دست آمده بررسي نتايج ب. اند بودهسال  50تا  41سني 

  كاري نيز بيانگر اين است كه حدود به تجربهمربوط 
 10تا  1كاري  دهندگان داراي تجربه از پاسخ% 74

سال و بقيه  20تا  11كاري  داراي تجربه% 23سال، 
اين نتايج بيانگر اين . سال هستند 30تا  20داراي تجربه 

ها از صالحيت الزم و كافي براي  است كه آزمودني
  .ه برخوردار هستندنام هاي پرسش پاسخ به سؤال

  
  يآمار استنباط
نتايج حاصل از  9تا  4 يها شماره هاي جدول

در كه  طور همان. دهد را نشان مي  ها هيآزمون فرض
، آزمون فرضيه مشخص شده است 4 شماره جدول

ر يمقاد. انجام شده است الگو 2اول با استفاده از 

در اول  الگويمربوط به  t  ضريب و معناداري آماره
منافع  يدهد كه جو اخالق ينشان م% 95نان ياطم سطح
و  يمنف يريتأث) يفرد/يخودمحور( يشخص

 ،چنين هم. دارد عاطفي سازمانيرمعنادار بر تعهد يغ
 الگويمربوط به  t  ر ضريب و معناداري آمارهيمقاد

منافع سازمان  ين است كه جو اخالقيانگر ايبدوم 
رمعنادار بر يمثبت و غ يريتأث )يمحل/يخودمحور(

  . دارد عاطفي سازمانيتعهد 
ه دوم با استفاده از دو يج حاصل از آزمون فرضينتا
 طور همان. ارائه شده است 5 شماره جدولدر  الگو

 t  ر ضريب و معناداري آمارهيمقادشود  يكه مالحظه م
دهد كه  يز نشان ميم ناول و دو يها الگومربوط به 

 ياجتماعت يمسئول يجو اخالق يرهايمتغ
رفتار  نيين و آيقوان يو جو اخالق) يجهان/يرخواهيخ(

ضعيفي ر مثبت و معنادار يتأث) يجهان/ياصول( يا حرفه
  . دارد عاطفي سازمانيبر تعهد 
 نشان 5و  4هاي  هاي شماره جدولكه  طور همان

  

 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول: 4جدول

معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير  الگو

  اول

  320/0  )000/1(  122/0 )122/0( )يفرد/يخودمحور( يمنافع شخص يجو اخالق
  001/0  119/9  426/0  884/3 مقدار ثابت

 654/1  واتسون -آماره دوربين 011/0 ضريب تعيين

 F  999/0آماره  001/0 شده ضريب تعيين تعديل

 F  320/0آماره  معناداري 105/0 ضريب همبستگي

  دوم

  109/0  620/1  112/0 182/0 )يمحل/يخودمحور(منافع سازمان  يجو اخالق
  001/0  326/8  349/0  910/2 مقدار ثابت

 647/1 واتسون -آماره دوربين 028/0 ضريب تعيين

 F 623/2آماره  018/0 شده ضريب تعيين تعديل

 F 109/0آماره  معناداري 168/0 ضريب همبستگي
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  نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم: 5جدول
معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير  الگو

  اول

مسئوليت اجتماعي  جو اخالقي
 )جهاني/خيرخواهي(

338/0 091/0  709/3  001/0  

  001/0  663/7  307/0  353/2 مقدار ثابت
 653/1  واتسون -آماره دوربين 133/0 ضريب تعيين

 F  756/13آماره  123/0 شده ضريب تعيين تعديل

 F  001/0آماره  معناداري 364/0 ضريب همبستگي

  دوم

اخالقي (اي  رفتار حرفه جو قوانين و آيين
 )جهاني/اصولي

310/0  080/0  847/3  001/0  

330/2 مقدار ثابت  302/0  715/7  001/0  
141/0 ضريب تعيين 749/1 واتسون -آماره دوربين   

132/0 شده ضريب تعيين تعديل F 801/14آماره    

376/0 ضريب همبستگي F 001/0آماره  معناداري   

  
بيانگر اين  دهد مقادير مربوط به ضرايب تعيين مي

عاطفي است كه درصد اندكي از تغييرات متغير تعهد 
متغيرهاي جو اخالقي منافع شخصي  وسيله به سازماني

، جو اخالقي منافع سازمان )فردي/خودمحوري(
القي مسئوليت اجتماعي ، جو اخ)محلي/خودمحوري(
رفتار  نو جو اخالقي قوانين و آيي) جهاني/خيرخواهي(

مقادير . قابل توضيح است) جهاني/اصولي(اي  حرفه
نبود خطاي دهنده  هاي دوربين واتسون نيز نشان آماره

  .ها است الگوخودهمبستگي در 
 2با استفاده از  سومه يج حاصل از آزمون فرضينتا
ر يمقاد. ارائه شده است 6 شماره جدولدر  الگو

اول در  الگومربوط به  t  ضريب و معناداري آماره
منافع  يدهد كه جو اخالق ينشان م% 95نان يسطح اطم

ر مثبت و معنادار يتأث) يفرد/يخودمحور( يشخص

 ،چنين هم. دارد سازمانن حرفه و يبر تعارض بضعيفي 
دوم  مربوط به الگو t  ر ضريب و معناداري آمارهيمقاد

 منافع سازمان ين است كه جو اخالقيانگر ايب
رمعنادار بر يو غ يمنف يريتأث )يمحل/يخودمحور(

  . دارد سازمانن حرفه و يتعارض ب
ه چهارم با استفاده از يج حاصل از آزمون فرضينتا

ر يمقاد. ارائه شده است 7 شماره جدولدر  الگو 2
اول و  يها الگومربوط به  t  ضريب و معناداري آماره

ت يمسئول يجو اخالق يرهايدهد كه متغ ينشان م دوم
ن و يقوان يو جو اخالق) يجهان/يرخواهيخ( ياجتماع

و  يمنف ريتأث) يجهان/ياصول( يا رفتار حرفه نييآ
  . دارد سازمانن حرفه و يتعارض ببر ضعيفي معنادار 
نشان  7و  6هاي  هاي شماره طور كه جدول همان

دهد مقادير مربوط به ضرايب تعيين بيانگر اين است  مي
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كه درصد اندكي از تغييرات متغير تعارض بين حرفه و 
سازمان به وسيله متغيرهاي جو اخالقي 

، جو اخالقي )منافع شخصي(فردي /خودمحوري
، جو اخالقي )منافع سازمان(محلي /خودمحوري

و جو اخالقي ) جهاني/خيرخواهي(مسئوليت اجتماعي 
قابل ) جهاني/اصولي(اي  حرفه رفتار آيينقوانين و 

هاي دوربين واتسون نيز  مقادير آماره. يح استتوض
 .است ها دهنده نبود خطاي خودهمبستگي در الگو نشان

  
 نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم: 6جدول

معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير  الگو

  اول

402/0 )فردي/خودمحوري(جو اخالقي منافع شخصي   129/0  115/3  002/0  
622/1 ثابتمقدار   450/0  605/3  001/0  

312/0 ضريب تعيين 004/2 واتسون -آماره دوربين   

097/0 شده ضريب تعيين تعديل F 704/9آماره    

087/0 ضريب همبستگي F 002/0آماره  معناداري   

  دوم

)213/0( )محلي/خودمحوري(جو اخالقي منافع سازمان   124/0  )715/1(  090/0  
652/3 مقدار ثابت  386/0  467/9  001/0  

032/0 ضريب تعيين 898/1 واتسون -آماره دوربين   

021/0 شده ضريب تعيين تعديل F 942/2آماره    

178/0 ضريب همبستگي F 090/0آماره  معناداري   

  
نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم: 7جدول  

معناداريtآماره انحراف استاندارد ضريب متغير  الگو

  اول

)285/0( )جهاني/خيرخواهي(مسئوليت اجتماعي  جو اخالقي  104/0  )735/2(  008/0  
938/3 مقدار ثابت  350/0  247/11  000/0  

277/0 ضريب تعيين 898/1 واتسون -آماره دوربين   

077/0 شده ضريب تعيين تعديل F 478/7آماره    

066/0 ضريب همبستگي F 008/0آماره  معناداري   

  دوم

)410/0( )جهاني/اصولي(اي  حرفه رفتار آيينجو اخالقي قوانين و   )086/0(  )786/4(  001/0  
506/4 مقدار ثابت  322/0  005/14  001/0  

450/0 ضريب تعيين 925/1 واتسون -آماره دوربين   

203/0 شده ضريب تعيين تعديل F 905/22آماره    

194/0 ضريب همبستگي F 001/0آماره  معناداري   
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 جدولدر  ه پنجميج حاصل از آزمون فرضينتا
ر ضريب و معناداري يمقاد. ارائه شده است 8 شماره
نان يون در سطح اطميرگرس مربوط به الگوي t  آماره

 يبانيكه پشت ين است كه فرهنگ اخالقيانگر ايب% 95
مثبت ر يتأث كند، مي ياز رفتار اخالق )يتر كم( يشتريب
 .دارد عاطفي سازمانيرمعنادار بر تعهد يو غ) يمنف(

ن فرضيه بيانگر ضريب يبررسي آزمون ا ،چنين هم
از تغييرات  %8/3 از اين رو،. است %8/3 معادل تعيين

متغير فرهنگ  وسيله به عاطفي سازمانيمتغير تعهد 
آماره دوربين واتسون نيز . قابل توضيح است ياخالق

هنده نبود خطاي د نشاناست كه  594/1با برابر 
  .است خودهمبستگي در الگو

 جدولنتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم در 

مقادير ضريب و معناداري . ارائه شده است 9شماره 
رگرسيون در سطح اطمينان  مربوط به الگوي t  آماره

ي كه پشتيباني بيانگر اين است كه فرهنگ اخالق% 95
، تأثير منفي كند مياز رفتار اخالقي ) تري كم(بيشتري 

بر تعارض بين حرفه و  ضعيفي و معنادار) مثبت(
، بررسي آزمون اين فرضيه چنين هم. داردسازمان 

از اين رو، . است% 5/11معادل  بيانگر ضريب تعيين
 وسيله به عاطفي سازمانياز تغييرات متغير تعهد % 5/11

اره آم. متغير فرهنگ اخالقي قابل توضيح است
دهنده  است كه نشان 873/1دوربين واتسون نيز برابر با 

   .است الگونبود خطاي خودهمبستگي در 
 جدولدر  ايج حاصل از آزمون فرضيه هفتمنت

مقادير ضريب و معناداري. ارائه شده است 10شماره 
  

 پنجمنتايج حاصل از آزمون فرضيه : 8جدول

 معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير

  063/0  879/1  148/0 278/0 يفرهنگ اخالق
  001/0  406/5  477/0  578/2 مقدار ثابت

 594/1  واتسون -آماره دوربين 038/0 ضريب تعيين

 F  531/3آماره  027/0 شده ضريب تعيين تعديل

 F  063/0آماره  معناداري 194/0 ضريب همبستگي

  
  ششمنتايج حاصل از آزمون فرضيه : 9جدول

 معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير

-536/0 يفرهنگ اخالق  157/0  413/3-  001/0  
711/4 مقدار ثابت  506/0  315/9  001/0  

115/0 ضريب تعيين 873/1 واتسون -آماره دوربين   

105/0 شده ضريب تعيين تعديل F 647/11آماره    

339/0 ضريب همبستگي F 001/0آماره  معناداري   
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نان يون در سطح اطميرگرس الگويمربوط به  t  آماره
و  ير منفيتأث ييگرا اولين است كه ماكيانگر ايب% 95

. دارد عاطفي سازمانيبر تعهد ضعيفي معنادار 
بيانگر ضريب ن فرضيه يبررسي آزمون ا ،چنين هم

از % 9/10از اين رو، . است% 9/10معادل  تعيين
ير متغ وسيله به عاطفي سازمانيتغييرات متغير تعهد 

آماره دوربين . قابل توضيح است ييگرا اوليماك
د ودهنده نب است كه نشان 678/1با واتسون نيز برابر 

  .است الگوخطاي خودهمبستگي در 
نتايج حاصل از آزمون فرضيه هشتم با استفاده از 

شماره  جدولدر  ارائه شدهضريب همبستگي پيرسون 
دهد كه مقدار معناداري ارائه شده،  نشان مي 11

بنابراين، فرضيه هشتم پژوهش . است% 5تر از  كوچك
ضريب  .شود پذيرفته مي% 95در سطح اطمينان 

در حد همبستگي حاصل نيز بيانگر وجود همبستگي 
  .پايين، معكوس و ناقص بين دو متغير است

  

  گيري بحث و نتيجه
  

هدف اين پژوهش بررسي تأثير اخالقيات بر تعهد 
به اين منظور، . اي حسابداران است سازماني و حرفه

تأثير عواملي مانند جو اخالقي و فرهنگ اخالقي 
و تعارض بين حرفه و  عاطفي سازمانيسازمان بر تعهد 

، تأثير چنين هم. سازمان مورد سنجش قرار گرفت
و نيز رابطه بين  عاطفي سازمانيگرايي بر تعهد  ماكياول

و تعارض بين حرفه و سازمان  عاطفي سازمانيتعهد 
  . بررسي شد

دهد  نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان مي
 )فردي/خودمحوري(فع شخصي كه جو اخالقي منا

تأثيري منفي و غيرمعنادار و جو اخالقي منافع سازمان 
عنادار بر غيرم تأثيري مثبت و) محلي/خودمحوري(

از آزمون  نتايج حاصل. دارد عاطفي سازمانيتعهد 
فرضيه دوم بيانگر اين است كه جوهاي

 هفتم نتايج حاصل از آزمون فرضيه: 10جدول

 معناداري tآماره  استانداردانحراف  ضريب متغير

-646/0 ييگرا اوليماك  194/0  320/3-  001/0  
091/5 مقدار ثابت  495/0  293/10  000/0  

109/0 ضريب تعيين 678/1 واتسون -آماره دوربين   

099/0 شده ضريب تعيين تعديل F 020/11آماره    

330/0 ضريب همبستگي F 001/0آماره  معناداري   

  
نتايج حاصل از آزمون فرضيه هشتم: 11جدول  

عاطفي سازمانيتعهد    

 تعارض بين حرفه و سازمان
 ضريب همبستگي پيرسون معناداري تعداد مشاهدات

92 014/0  256/0-  
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و ) يجهان/يرخواهيخ( يت اجتماعيمسئول ياخالق
ر يتأث) يجهان/ياصول( يا حرفه رفتار آيينن و يقوان

 دارد عاطفي سازمانيبر تعهد ضعيفي ادار مثبت و معن
 است پيشين هاي برخي از پژوهشمطابق با نتايج كه 

 پيشينهاي  پژوهشيكي از و با نتايج  )12و  10(
  . )24( مغايرت دارد

ن است يانگر ايوم به سيج حاصل از آزمون فرضينتا
) يفرد/يخودمحور( يمنافع شخص يكه جو اخالق

منافع  يجو اخالق و ضعيف ت و معنادارر مثبيتأث
و  يمنف يريتأث) يمحل/يخودمحور(سازمان 

  . ن حرفه و سازمان دارديرمعنادار بر تعارض بيغ
دهد  يه چهارم نشان ميج حاصل از آزمون فرضينتا

 يت اجتماعيمسئول ياخالق يجوهاكه 
 يا حرفه رفتار آيينن و يقوان و) يجهان/يرخواهيخ(
بر ضعيفي و معنادار  ير منفيتأث) يجهان/ياصول(

مطابق با نتايج كه  دارد سازمانن حرفه و يتعارض ب
يكي و با نتايج  )12( است پيشين هاي برخي از پژوهش

  .)24( مغايرت دارد پيشينهاي  پژوهشاز 
ن يانگر ايب پنجمه يج حاصل از آزمون فرضينتا

 يشتريب يبانيكه پشت ياست كه فرهنگ اخالق
) يمنف(ر مثبت ي، تأثكند مي ياز رفتار اخالق) يتر كم(

ج ين نتايا. دارد عاطفي سازمانيرمعنادار بر تعهد يو غ
هاي پيشين  ج پژوهشير مطابق با نتاياز نظر نوع تأث

ها  در تضاد با آن ياست اما از لحاظ معنادار) 15و 13(
نشان  ششمه يج حاصل از آزمون فرضينتا. قراردارد

 يشتريب يبانيكه پشت يدهد كه فرهنگ اخالق يم
) مثبت( ير منفيتأث كند، مي ياز رفتار اخالق )يتر كم(

 دارد سازمانن حرفه و يبر تعارض بضعيفي و معنادار 

. است) 15و  13(پيشين  يها ج پژوهشيكه مطابق با نتا
ن است يانگر ايب هفتمه يج حاصل از آزمون فرضينتا

بر تعهد ضعيفي و معنادار  ير منفيتأث ييگرا اوليكه ماك
ج يج مطابق با نتاين نتايكه ا دارد عاطفي سازماني

ج حاصل ينتا. است) 18- 19و  15(پيشين  يها پژوهش
نشان % 95نان يدر سطح اطم مه هشتياز آزمون فرض

ن تعهد يب ضعيفي و معنادار يدهد كه رابطه منف يم
وجود  سازمانن حرفه و يعارض بو ت عاطفي سازماني

 15، 10،  2( پيشين يها ج پژوهشيدارد كه مطابق با نتا
 . است) 22و 

ن ياهاي  آزمون فرضيهحاصل از كلي ج ينتا
بر  يجو اخالق يها از جنبه ير برخيانگر تأثيپژوهش ب
ن حرفه و سازمان و يو تعارض ب يسازمان يتعهد عاطف

ن يبر تعارض ب ير معنادار فرهنگ اخالقيتأث چنين هم
 يت تعهد عاطفينظر به اهم. حرفه و سازمان است

ن يچند، حسابداران يت شغليش رضايدر افزا يسازمان
 يو فرهنگ اخالق جو يبه منظور ارتقاراه حل 
ارائه  نظران نظر پژوهشگران و صاحببق با سازمان مطا

  :)26( شود يم
  ها، ارزش يمبنا بر ياعمال نظام رهبر .1
  ،يرفتار اخالق ين انتظارات روشن برايتدو .2
از رفتار  يبانيو پشت يكردن بازخورد، رهبر فراهم .3

  .ياخالق
ايجاد نظام پاداش و شناسايي رفتارهاي منطبق با  .4

  . هاي سازماني ارزش
با توجه به اين كه نتايج پژوهش حاضر ، چنين هم

 تعهد بر سازمان اخالقي محيط بهبودنشان داد كه 
به  است اثرگذار حسابداران اي حرفه و سازماني
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جو و  يابيپس از ارز شود كه يشنهاد ميران پيمد
ط يبهبود مح يبرا يريسازمان تداب يفرهنگ اخالق

 رفتار آيينو  ياخالق يد بر مبانيسازمان با تأك ياخالق
   .شنديندايب يا حرفه

شود كه با توجه  يشنهاد ميز پينده نيبه پژوهشگران آ
ر يتأث يدر حرفه حسابدار يت مباحث اخالقيبه اهم

 ييگرا اوليو ماك ي، فرهنگ اخالقيجو اخالق يرهايمتغ
حسابداران مورد  يت شغليو رضا يت سازمانيرا بر هو

ثر بر عوامل مؤ يبررس ،چنين هم. قرار دهند يبررس
  .ت استيحسابداران حائز اهم يادراك اخالق

 يها از پژوهش يارين پژوهش همانند بسيا
 به عنوان نمونه،. است ييها تيمحدود يدارا يشيمايپ

نشده  استفاده يتصادف يريگ ن پژوهش از نمونهيدر ا
 اتاز نظر، يدسترس يل سهولت نسبياست و به دل

و  يعلوم پزشك يها دانشگاه يكارشناسان حسابدار
استفاده شده سراسر كشور  يدرمان يخدمات بهداشت

از . اند شركت كرده ين ماليكه در طرح نظام نواست 
 يها به كل حسابداران دانشگاهج يم نتايتعم ،ن رويا

 انجاممجدد  ياط و بررسيد با احتيبا يعلوم پزشك
 ينامه دارا استفاده از ابزار پرسش ،نيافزون بر ا. دشو

دهندگان  پاسخ نبودنمانند آشنا يذات يها تيمحدود
و  پژوهش هاي هدفاز  نداشتن يبا موضوع، آگاه

 ييگو پاسخدهندگان در  پاسخ از يبعض يكار محافظه
  . استنامه  پرسش يها البه سؤ
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