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ارتببط بیه سه ي سببقٍکبری بب درک اصًل اخالقی حسببداری :بررسی
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چکیده
حسببذاران بٍ دلیل جبیگبَی کٍ در اختیبر داروذ بب چبلصَبیی ريبزي َستىذ کٍ اگز بخًاَىذ
َمًارٌ اعتمبد جبمعٍ را بٍ خًد جلب ومبیىذ ،ویبس بٍ رعبیت یک سزی اصًل اخالقی داروذ .بب
تًجٍ بٍ ريیکزد جُبوی ضذن اقتصبد ،ایه ویبس دیگز بٍ عىًان معضل یک جبمعٍ مطزح ویست ي
افقی بیه المللی پیذا کزدٌ است.
در ایه تحقیق ،بب استفبدٌ اس آسمًن مببوی اخالقی مخصًظ حسببذاری ي مقیبس چىذ بعذی
اصًل اخالقی مخصًظ حسببذاری ،ارتببط بیه سه ي سببقٍ کبری بب میشان درک داوطجًیبن
حسببذاری در دي کطًر ایزان ي اوگلستبن مًرد بزرسی قزار گزفتٍ است .در ایه تحقیق اس مذل
کًلبزگ ،مذل چُبر بخطی رست ي ابعبد فزَىگی َبفستذ استفبدٌ ضذٌ است.
وتبیج تحقیق بیبوگز ایه است کٍ سه بز درک اصًل اخالقی داوطجًیبن حسببذاری تبثیز بب
اَمیتی وذاردَ .مچىیه سببقٍ کبر فقظ بز گزایص ي ویت اخالقی اثزگذار استَ .مچىیه در بیه
ارسشَبی فز َىگی َبفستذ ،مزدگزایی در مقببل سن گزایی ي افق دیذ بز درک اصًل حسببذاری
تبثیزگذار است.
واژههای کلیدی :رضذاخالقی ،حسبسیت اخالقی ،گزایصاخالقی ،ویت اخالقی ،درک اخالقی،
ارسشَبی فزَىگی َبفستذ

 -1عببسسادٌ ،محمّذرضب،داوطیبرگزيٌ حسببذاری داوطگبٌ فزديسی مطُذ
-2معیىیسادٌ ،محسه ،داوطجًی مقطع دکتزی تخصصی رضتٍ حسببذاری  -داوطگبٌ فزديسی
مطُذ( ،وًیسىذٌ مسئًل)
E-Mail: Mo.Moeinizadeh@gmail.com
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مقدمٍ
حطف ٝحسبثساضی ٕٛٞاض ٜاعالػبت ٔٛضز ٘یبظ اوثط تػٕیٕبت التػبزی ضا تٟیٌٛ ٚ ٝاٞی
ٔیٕ٘بیس ،اظ ایٗض ٚتٕبْ استفبزٜوٙٙسٌبٖ اعالػبت حسبثساضی اػٓ اظ زض ٖٚسبظٔب٘ی  ٚثطٖٚ
سبظٔب٘ی ذسٔبت حسبثساضی ضا ثطای تػٕیٌٓیطی ضطٚضی ٔیزا٘ٙس .
حسبثساضاٖ ث ٝزِیُ ذسٔبتی و ٝث ٝخبٔؼ ٝاضائٔ ٝیزٙٞس٘ ،یبظ ث ٝوست اػتجبض ٘عز ٔربعجبٖ
ذٛز زاض٘س.اظ ایٗض ،ٚثطای خّت اػتٕبز استفبز ٜوٙٙسٌبٖ اعالػبت٘ ،بٌعیط اظ ضػبیت اغَٛ
اذاللی حسبثساضی ٞستٙس(سیٕٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ ِ .)2008صا ضٙبذت ایٗ اغٔ َٛیتٛا٘س زض
خٟت اػتالی ایٗ حطف ٝوبضسبظ ثبضس  ٚحسبثساضاٖ ضا لبزض سبظ٘س زض خبیٍب ٜحطفٝای ذٛز ثٝ
٘حٙٔ ٛبست ایفبی ٘مص وٙٙس(استسٞبْ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2007

اَمیت مًضًع
ثؼس اظ چٙسیٗ ضسٛایی ٔ ٟٓحسبثساضی زض سطتبسط ز٘یب ٘ظیط ا٘طٚ ،ٖٚضِس وبْ ،آضتٛض ا٘سضسٗ
 . . . ٚتحمیمبتی ثب تبویس ثط ٔجبحث اذاللی زض حسبثساضی خصاثیت پیسا وطز .سٛاَ ٔتساَٚ
ایٌٗ ٝ٘ٛتحمیمبت ایٗ ثٛز و " ٝچطا ایٗ افطاز ذجط ٚ ٜآٔٛظش زیس ٜزض تطریع ذٛة  ٚثس
٘بتٛاٖ ٞستٙس  ٚزچبض اضتجبٜٞبی اسف ثبض ٔیض٘ٛس؟" .ایٗ ضسٛاییٞب ثٚ ٝضٛح ٘طبٖ ٔیزاز
و ٝزا٘طدٛیبٖ حسبثساضی ٕٞ ٚچٙیٗ حسبثساضاٖ ٔیثبیست اظ اغ َٛاذاللی حسبثساضی آٌبٜ
ض٘ٛس  ٚزض ٘تیدٔ ٝطاوع آٔٛظش ػبِی حسبثساضی ٔیثبیست ث ٝایٗ اغ َٛاذاللی تٛخ ٝثیطتطی
٘طبٖ زٙٞس .زض ٘تید ٝزض ٔمبالت ػّٕی ٔ ٚحبفُ حطفٝای ،ثحثٞبیی پیطأ ٖٛاغ َٛاذاللی
حسبثساضی  ٚآٔٛظشٞبی آٖ ا٘دبْ پصیطفت(ضبضح .)2006 ،اٌط ثرٛاٞیٓ غٛضتٞبی ٔبِی ٚ
ٌعاضشٞبی حسبثساضی خٟت تػٕیٌٓیطی ٔٙغمی سٟبْزاضاٖ ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُٛٔ ،ثك  ٚلبثُ
استفبز ٜتٟی ٝض٘ٛس ،ثبیستی ثطای حسبثساضاٖ و ٝتٟیٝوٙٙسٌبٖ ایٗ غٛضتٞب ٞستٙس
ٔسئِٛیتٞبی اذاللی ٚخٛز زاضت ٝثبضس ،اظ ایٗض ٚحفظ اغ َٛاذاللی ثطای حسبثساضاٖ أطی
ضطٚضی تّمی ٔیضٛز.ثبتٛخ ٝث ٝایٗ و ٝزا٘طدٛیبٖ حسبثساضی زض آیٙسٔ ٜترػػبٖ ایٗ حطفٝ
ذٛاٙٞس ثٛز ،ثطضسی ػٛأّی و ٝثط زضن زا٘طدٛیبٖ حسبثساضی اظ اغ َٛاذاللی اثطٌصاض
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است ،ثسیبض تؼییٗ وٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز ( .)2007 ،ٚٛٞزض ایٗ تحمیك ثب ثطضسی زا٘طدٛیبٖ ٔحػُ
زض ز ٚوطٛض ایطاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ ،اضتجبط ثیٗ سٗ  ٚسبثمٝوبضی ثب زضن اغ َٛاذاللی حسبثساضی
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔیٌیطز.
مبىبی وظری تحقیق
زض ایٗ تحمیك اظ ٘ظطی ٝضضس اذاللی  -ضٙبذتی وِٛجطي ٔ ٚسَ ٔ 4ؤِفٝای ضست ث ٝػٛٙاٖ
ٔجٙبی ٘ظطی تحمیك استفبزٔ ٜیضٛز٘ .ظطی ٝضضساذاللی -ضٙبذتی وِٛجطي()1984 ٚ 1981زض
ضٙبسبیی زالیُ استفبز ٜافطاز زض لضبٚتٞبی اذاللی ث ٝضىُ ٌستطزٛٔ ٜضز استفبز ٜلطاض ٌطفتٝ
است .وِٛجطي ٔجٙبیی ثطای ثحث زض ضٚاٖضٙبسی ضضساذاللی ٔغطح ٔیوٙس .عجك اظٟبضات
وِٛجطي (ٙٔ )1969غك اذاللی ػجبضت است اظ لضبٚت زض ٔٛضز زضست ٘ ٚبزضست ٚ
ضضساذاللی ثٔ ٝؼٙی سغح پیططفت ٔٙغك اذاللی است .ا ٚسغح ٔٙغك اذاللی ضا استسالِی ثیبٖ
ٔیوٙس وٞ ٝط فطز زض ظٔبٖ ٔٛاخ ٝضسٖ ثب ٔطىالت اذاللی اظ آٖ استفبزٔ ٜیوٙس .وِٛجطي
ضضساذاللی ضا ث ٝس ٝسغح اغّی  ٚضص ٔطحّ ٝتمسیٓ ثٙسی ٔیوٙس و ٝضبُٔ سغح اذاللی
پیص لطاضزازی(ضبُٔ ٔطاحُ( )1اعبػت  ٚتٙجی )2(ٚ ٝفطزٌطایی ٔ ٚجبزِ ،)ٝسغح اذاللی
لطاضزازی(ضبُٔ ٔطاحُ ( )3ضٚاثظ ٔیبٖ افطاز  )4( ٚحفظ ٔطتج ٝاختٕبػی)  ٚسغح اذاللی فٛق
لطاضزازی(ضبُٔ ٔطاحُ ( )5لطاضزازٞبی اختٕبػی  ٚحمٛق فطزی  )6( ٚاغٍٕٞ َٛب٘ی) است.
وِٛجطي ثیبٖ ٔی وٙس افطاز ٔغبثك ثب ٔطحّ ٝضضساذاللی ضبٖ ،ثٔ ٝسبئُ اذاللی ٚاوٙصٞابی
ٔتفبٚتی ٘طبٖ ٔیزٙٞس .تبو٘ ٖٛٙظطی ٝوِٛجطي زض ٔغبِؼبت ٔیابٖفطٍٙٞای ثا ٝضاىّی ٌساتطزٜ
ث ٝوبض ضفت ٝاست .ایٗ زض حبِی است وا ٝزض ثطذای اظ ٔغبِؼابت غاٛضت ٌطفتا ٝا٘تمبزٞابیی ثاٝ
٘ظطی ٝواِٛجطي ٚاضز اسات .ثا ٝػٙاٛاٖ ٔثابَ ٞبفساتس( )1980ثیابٖ واطز وا ٝفطٙٞاً ّٔای ثاط
اضظش ٞبی فطزی تبثیط زاضزِ .صا ٔٙغك اذاللی ث ٝفط ًٙٞضرع ٘یع ٚاثست ٝاست .ثب ایاٗ حابَ،
وِٛجطي ثیبٖ ٔیوٙس ٘ظطیٝاش فطاتط اظ فط ًٙٞپیصضفت ٝاست ٘ ٚطابٖ زٙٞاسٔ ٜدٕٛػاٝای اظ
اغ َٛاذاللی خٟب٘ی است ؤ ٝیتٛا٘س ثب تٕبْ افطاز زض فطًٞٙٞبی ٔرتّف تغجیك پیاسا وٙاس.
خٟب٘ی ثٛزٖ ٘ظطی ٝوِٛجطي تب حس چطٍٕیطی ٔٛضز تبییس لاطاض ٌطفتا ٝاسات .تابو٘ ،ٖٛٙظطیاٝ
ضضااساذاللاای -ضااٙبذتی وااِٛجطي ،ثیطااتطیٗ ٘ظطیاا ٝث ا ٝوبضٌطفتاا ٝضااس ٜزض تدعیاا ٚ ٝتحّیااُ
ضضساذاللی افطاز است .وِٛجطي ثب ثطضسی ٞبیی و ٝثط ضٚی افطاز خٛاٖ ا٘دبْ زاز ث ٝایٗ ٘تیداٝ
ضسیس و ٝثب ضضس افطاز ،لضبٚتٞبی اذاللی آٖٞب ٘یع ضضس پیسا ٔیوٙسٓٞ .چٙیٗ زض وٙبضضضس ٚ
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ثّٛؽ ،وست تدطثیبت  ٚآٔٛظش ثیطتطثبػث ضضس ٔٙغك اذاللی افطاز ٔیضاٛز(وِٛجطي 1969
.)1981 ٚ
٘ظطی ٝوِٛجطي ،ضضساذاللی فطز ضا تٛغیف ٔیوٙس؛ ِٚی ٘طبٖ ٕ٘یزٞس ضضساذاللی
چٍٙٔ ٝ٘ٛدط ث ٝضفتبض ذاللی ٔیضٛز .اظ آٖخبیی و ٝضضساذاللی ث ٝتٟٙبیی ثطای ایدبز ضفتبض
اذاللی وبفی ٘یست ،ضست(ٔ )1986سَ ضفتبض اذاللی چٟبض ٔؤِفٝای ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝض٘ٚس
تػٕیٌٓیطی اذاللی ضا تٛضیح ٔیزٞس .ایٗ ٔسَ اظ چٟبض ٔؤِف ٝث ٝغٛضت ضىُ  1تطىیُ
ضس ٜاست ٘ ٚطبٖ ٔیزٞس حسبسیت اذاللی چٍ ٝ٘ٛث ٝضفتبض اذاللی ٔٙدط ٔیضٛز.

ضفتبض اذاللی

٘یت اذاللی

لضبٚت

حسبسیت

اذاللی

اذاللی

ضىُ ٔ - 1سَ چٟبض ٔؤِفٝای ضست

ٔسَ ضست زض ٔٛضز ضفتبض اذاللی تب حس ظیبزی تحمیمبت زض ٔٛضز اغ َٛاذاللی حسبثساضی
ضا تحت تبثیط لطاض زاز ٜاست  ٚیبفتٞٝبی ٔتفبٚتی زضٔٛضز ٔیعاٖ اضتجبط ایٗ ٔؤِفٞٝب ثب ضفتبضٞبی
اذاللی افطاز ٚخٛز زاضز .ایٗ ٔسَ پصیطفتٝضسٜتطیٗ ٔسَ تػٕیٌٓیطی اذاللی زض ٔمیبس
خٟب٘ی ٔیثبضس.
تحقیقبت پیشیه
زض ضاثغ ٝثب تبثیط سٗ  ٚسبثمٝوبضی ثط ضفتبض اذاللی حسبثساضاٖ تبو ٖٛٙتحمیمبت ٌستطزٜای
غٛضت ٍ٘طفت ٝاست .ثطذی ٔحممبٖ ػٛٙاٖ وطزٜا٘س و ٝسٗ  ٚسبثمٝوبضی تبثیطی ثط زضن
اغ َٛاذاللی ٘ساضز(ثٛضوٛسىی  ٚیٌٛطاس 1992؛ ضاخطظ  ٚاسٕیت  )2001زض حبِی وٟٙتبیح
ثطذی پژٞٚص ٞبی لجّی ٘طبٖ ٔیزٞس سبثم ٝوبضی تبثیط ثب إٞیتی ثط ٚاوٙصٞبی اذاللی افطاز
زاضزٚ.یت ٛٔ ٚضفی ( )1996اثطات سبثمٝوبضی ثط ضفتبض اذاللی تحّیٍّطاٖ ٔبِی ضا ٔٛضز
ثطضسی لطاضزاز٘س  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝضفتبض اذاللی ثب سبثم ٝوبضی ضاثغٔ ٝؼىٛس زاضز.
زضپب٘س( )1997تبثیط خٙسیت  ٚسبثم ٝوبض ضا ثط اذالق ٔساضی ٔسیطاٖ ٔبِی ثطضسی ٕ٘ٛز٘ .تبیح
ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس ثب افعایص سبثم ٝوبضٌ ،طایص ث ٝضفتبض اذاللی وبٞص ٔییبثس.
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ثٛضٖ ( )1999ثب ٔمبیس ٝزا٘طدٛیبٖ حسبثساضی زض وب٘بزا  ٚآٔطیىب ضاثغٝی ضضساذاللی
زا٘طدٛیبٖ حسبثساضی ضا ثطضسی وطز٘ .تبیح تحمیك ایطبٖ ٘طبٖ ٔیزاز و ٝضضساذاللی
زا٘طدٛیبٖ حسبثساضی زض وب٘بزا ثب سٗ  ٚسبثم ٝحسبثطسی اضتجبط ٔؼٙیزاضی ٘ساضز.
چبٖ ِ ٚی ٖٛزض سبَ  2006ػٛأُ تبثیطٌصاض ثط حسبسیت اذاللی ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز٘س.
٘تبیح تحمیبت آٖٞب ٘طبٖ ٔیزاز و ٝثب افعایص سٗ افطاز ،حسبسیت اذاللی ٘یع افعایص ٔییبثس.
وّط  ٚاسٕیت زض سبَ  2007تبثیط سبثم ٝوبضی ضا ثط تػٕیٌٓیطی اذاللی زا٘طدٛیبٖ
حسبثساضی زض وطٛض آٔطیىب ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز ٚ ٜث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝتػٕیٌٓیطی
اذاللی ٔتبثط اظ سبثم ٝوبضی است.
عجك ثطضسیٞبی غٛضت ٌطفت ٝتبو ٖٛٙتٟٙب یه ٔٛضز ثطضسی ٔیبٖ فطٍٙٞی زضن اغَٛ
اذاللی حسبثساضی زض زاذُ وطٛض غٛضت پصیطفت ٝاست و ٝعی آٖ زض سبَ  1386ضفیؼی ٚ
ٔسضس تبثیط سبثم ٝوبض ثط تػٕیٌٓیطی اذاللی حسبثساضاٖ زض ایطاٖ ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زازٚ ٜ
ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝثیٗ زا٘طدٛیبٖ زاضای سبثم ٝوبض  ٚثس ٖٚسبثم ٝوبض تفبٚت ٔؼٙیزاضی
ٚخٛز زاضز.
تعریف متغیرَبی تحقیق
ضضس اذاللی :ثٔ ٝؼٙی ضسیسٖ ث ٝسغحی اظ ٔٙغك اذاللی و ٝزض خٟت وٕه ث ٝضرع زض
ظٔب٘ی ٔٛاخ ٟٝثب ٔؼضُ اذاللی ثىبض ٔیضٚز.
حسبسیتاذاللی :ثٔ ٝؼٙی تٛا٘بیی ضٙبسبیی یه ٔسئّ ٝاذاللی ثٙٔ ٝظٛض تفسیط ٔٛلؼیتٞبٚ ،
زضن چٍٍ٘ٛی اثطٌصاضی یه ػُٕ ذبظ ثط سبیطیٗ است.
ٌطایصاذاللی :تٛا٘بیی زضن ایٗ ٔغّت و ٝوساْ فّسف ٝاذاللی خٟت ثیبٖ  ٚتٛضیح
ٔؼضُ اذاللی ٔٙبستتط است.
٘یتاذاللی :ثٔ ٝؼٙی سغحی اظ اِعاْ خٟت ا٘دبْ یه ػُٕ اذاللی است.
زضناذاللی :ضبُٔ چٟبض ثؼس ضضس اذاللی ،حسبسیت اذاللی٘ ،یت اذاللی ٌ ٚطایص
اذاللی است.
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اضظشٞبی فطٍٙٞی ٞبفستس :ضبُٔ پٙح ثؼس فبغّ ٝلسضت ، 1اختٙبة اظ ػسْ اعٕیٙبٖ،2
فطزٌطایی زض ٔمبثُ خٕغٌطاییٔ ،3طزٌطایی زض ٔمبثُ ظٌٖطایی ٚ 4افك زیسوٛتبٔ ٜست زض
ٔمبثُ ثّٙسٔست 5است و ٝثط اسبس اػتمبز ٞبفستس ،ثیٗ ایٗ پٙح ثؼس زض وطٛضٞبی ٔرتّف
تفبٚت ٚخٛز زاضز.
ابسار اودازٌگیری متغیرَبی تحقیق
ثطای ا٘ساظٌٜیطی ضضس اذاللی اظ آظٔٔ ٖٛجب٘ی اذاللی و ٝتٛسظ ضست ٔؼطفی ضس ،استفبزٜ
ٔیضٛز .ثطذی ٔحممبٖ ٘ظیط ثٛضٖ()2000پیطٟٙبز زاز٘سو ٝثٟتط است اظ سٙبضیٞٛبی ٔرػٛظ
حسبثساضی زض آظٔٔ ٖٛجب٘ی اذاللی استفبز ٜضٛز.
اِجت ٝایٗ پطسطٙبٔ ٝزاضای ٔحسٚزیتٞبیی ٞ ٓٞست .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ یىی اظ ٔحسٚزیتٞبی
آٖ تٕطوع ثیص اظ حس ثط ضٚی اضظیبثی ضضساذاللی فطز است  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٕ٘یتٛا٘س زض
اضظیبثی ٔٙغك اذالق ضٙبذتی فطز ٔٙبست ثبضس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،ضیس٘جبخ  ٚضٚثیٗ(ٔ )1988میبس
چٙس ثؼسی اغ َٛاذاللی ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝثٛ٘ ٝػی ٔىُٕ آظٔٔ ٖٛجب٘ی اذاللی ث ٝحسبة
ٔیآیس.
زض ایٗ تحمیك ثطای ا٘ساظٌٜیطی ضضس اذاللی اظ آظٔٔ ٖٛجب٘ی اذاللی ٔرػٛظ حسبثساضی
 ٚثطای ا٘ساظٌٜیطی حسبسیتٌ ،طایص ٘ ٚیت اذاللی اظ ٔمیبس چٙس ثؼسی اغ َٛاذاللی
ٔرػٛظ حسبثساضی استفبز ٜضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ خٟت ثطضسی اضظشٞبی فطٍٙٞی ٞبفستس اظ
ٔسَ ثطضسی اضظشٞبی فطٍٙٞیٛٔ 94ضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاست.
ريش تحقیق
ث ٝعٛض وّی ضٚش ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ تحمیك پیٕبیطی است  ٚاظ عطیك پطسطٙبٔ ٝغٛضت
ٔیپصیطز.

1

)Power Distance (PDI
)Uncertainty Avoidance )UAI
3
)Individualism/collectivism (IDV
4
)Masculinity/Femininity (MAS
5
( Short/Long-term Orientation
)
2
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جبمعٍ آمبری
خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك ،تٕبٔی زا٘طدٛیبٖ ٔمغغ وبضضٙبسی ضضت ٝحسبثساضی زض سبَ ٔٛضز
ثطضسی زض وطٛضٞبی ایطاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ ٔیثبضٙس.
حجم ومًوٍ ي ريش ومًوٍگیری
ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ایٗ پژٞٚص ،ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض زستطس ٔیثبضس .ایٗ ضٚش
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ظٔب٘ی وبضثطز زاضز و ٝزستطسی ث ٝاػضبی ٕ٘ ٝ٘ٛظٔبٖثط ٞ ٚعیٝٙثط است .زض ضٚش
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض زستطس اػضبء خبٔؼ ٝثط ٔجٙبی زستطسی ٘سجی ا٘تربة ٔیض٘ٛس.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تحمیك زض ایطاٖ اظ ثیٗ زا٘طٍبٜٞبی زِٚتی ا٘تربة ٌطزیس و ٝاضائ ٝزٙٞسٜ
زٚضٜٞبی حضٛضی وبضضٙبسی حسبثساضی ٔیثبضٙس .زض وطٛض اٍّ٘ستبٖ خٟت خٕغآٚضی
زازٜٞب ،فبیُ اوسُ پطسطٙبٔ ٝثطای تٕبٔی زا٘طٍبٜٞبیی و ٝزٚضٜی ٔؼبزَ وبضضٙبسی زض ضضتٝ
حسبثساضی اضائٔ ٝیوٙٙس اضسبَ ٌطزیس  ٚزا٘طدٛیبٖ پس اظ تىٕیُ پطسطٙبٔ ٝآٖ ضا
ثبظٌطزا٘س٘س .اظ وطٛض ایطاٖ تؼساز  ٚ 160اظ وطٛض اٍّ٘ستبٖ تؼساز  106پطسطٙبٔ ٝخٕغآٚضی
ٌطزیس.
فرضیٍَبی تحقیق
زض ایٗ تحمیك ضص فطضیٛٔ ٝضز آظٔ ٖٛلطاض ٔیٌیطز:
فطضی :1 ٝسٗ  ٚسبثمٝوبضی تبثیط ثب إٞیتی ثط ضضس اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض ایطاٖ ٚ
اٍّ٘ستبٖ زاضز.
فطضی :2 ٝسٗ  ٚسبثمٝوبضی تبثیط ثب إٞیتی ثط حسبسیت اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض ایطاٖ
 ٚاٍّ٘ستبٖ زاضز.
فطضی :3 ٝسٗ  ٚسبثمٝوبضی تبثیط ثب إٞیتی ثط ٌطایص اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض ایطاٖ ٚ
اٍّ٘ستبٖ زاضز.
فطضی :4 ٝسٗ  ٚسبثمٝوبضی تبثیط ثب إٞیتی ثط ٘یت اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض ایطاٖ ٚ
اٍّ٘ستبٖ زاضز.
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فطضی :5 ٝسٗ  ٚسبثمٝوبضی تبثیط ثب إٞیتی ثط زضن اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض ایطاٖ ٚ
اٍّ٘ستبٖ زاضز.
فطضی :6 ٝاختٙبة اظ ػسْ اعٕیٙبٖ  ٚافك زیسوٛتبٔ ٜست زض ٔمبثُ ثّٙسٔست اثط ثیطتطی ثط
زضن اغ َٛاذاللی حسبثساضی ٘سجت ث ٝسبیط ٔؼیبضٞبی ٞبفستس زاضز.
ريشَبی آمبری تحقیق
ثطای تدعی ٚ ٝتحّیُ ٘تبیح پطسطٙبٔ ٝضٚشٞبی تدعی ٚ ٝتحّیُ ػجبضتٙس اظ:تحّیُ ضٚایی،
تحّیُ پبیبیی ،تحّیُ ضٌطسی ،ٖٛآظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف – اسٕیط٘ٛف ،فبوتٛض افعایص ٚاضیب٘س
 ٚآظٔ ٖٛتػبزفی ثٛزٖ.
پطسطٙبٔٞ ٝبی استفبز ٜضس ٜزض ایٗ ثطضسی زض سغح خٟب٘ی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘سِ ،صا
٘یبظی ث ٝثطضسی ضٚایی  ٚپبیبیی آٟ٘ب ٘یستِٚ .ی ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝایٗ پطسطٙبٔٞٝب ث ٝفبضسی
تطخٕ ٝضسٜا٘س ضٚایی  ٚپبیبیی آٖٞب ثطضسی ٌطزیس.ثطای ثطضسی پبیبیی پطسطٙبٔٞٝب اظ ضطیت
آِفبی وط٘ٚجبخ استفبزٔ ٜیضٛز(سطٔس ٕٞ ٚىبضاٖ .)1386 ،ثطای تؼییٗ إٞیت اضتجبط ثیٗ
ٔتغیط ٚاثست ٚ ٝچٙس ٔتغیط ٔستمُ اظ تحّیُ ضٌطسی ٖٛاستفبز ٜضس ٜاست .ثؼس اظ ثبضٌیطی ٔؼبزِٝ
ضٌطسی ،ٖٛثبیس ثطلطاضی ٔفطٚضبت ضٌطسی ٖٛثطضسی ضٛز .ثٙٔ ٝظٛض ثطضسی ٚاضیب٘س ٕٞسب٘ی
اظ ٕ٘ٛزاض اضظشٞبی پیص ثیٙی ضس ٜزض ٔمبثُ اضظشٞبی ا٘حطافبت ٔیتٛاٖ استفبزٕٛ٘ ٜز .زض
ایٗ تحمیك اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف-اسٕیط٘ٛف ثطای ثطضسی ٘طٔبَ ثٛزٖ ا٘حطافبت استفبز ٜضسٜ
است  ٚخٟت ثطضسی ػسْ ٚخٛز چٙس ٓٞذغی ٘یع اظ فبوتٛض افعایص ٚاضیب٘س استفبزٔ ٜیضٛز.
ػال ٜٚثط ایٗ اظ آظٔ ٖٛزٚضثیٗ ٚاتسٔ ٖٛیتٛاٖ ثطای ثطضسی ٚخٛز یب ػسْ ٚخٛز ذٛز
ٕٞجستٍی استفبزٕٛ٘ ٜز (ٔٙٔٛی  ٚفؼبَ.)1386 ،
ٕٞبٖعٛض و ٝثیبٖ ضس ،ثطای تؼییٗ ٚخٛز یب ػسْ ٚخٛز پسیس« ٜچٙس ٓٞذغی» اظ پبضأتط
ٔمساض فبوتٛض افعایص ٚاضیب٘س استفبزٔ ٜیضٛز .ایٗ پبضأتط ٔمساض فبوتٛض افعایص ٚاضیب٘س ضا
ثطای ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔسَ ٔحبسجٔ ٝیوٙس .تدطث٘ ٝطبٖ ٔیزٞس و ٝاٌط ٞط یه اظ ٔمبزیط
 VIFاظ اػساز ثیٗ پٙح تب  10ثعضٌتط ثبضس ،أىبٖ ضؼف ثطآٚضز ضطیت ضٌطسی ٖٛزض اثط «چٙس
ٓٞذغی» ٚخٛز زاضز.
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آٔبض ٜآظٖٔٛ

̅

و ٝزض آٖ ̅ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٚ ٝ٘ٛ

ٔیثبضس .اٌط آٔبض Z ٜث ٝزست آٔس ٜاظ ٔمساض

ا٘حطاف استب٘ساضز (ٕ٘)ٝ٘ٛ

زازٜٞب تػبزفی ثیطتط ثبضس ،حىٓ ث ٝتػبزفی

ثٛزٖ زازٜٞب (پصیطش فطؼ غفط) ٔیتٛاٖ زاز  ٚزض غیط ایٗ غٛضت حىٓ ث ٝػسْ تػبزفی
ثٛزٖ زازٜٞب زض (فطؼ غفط) ذٛاٞیٓ زاز.
آزمًن آمبری فرضیٍَب
تؼساز  160زا٘طدٛی ٔطغ َٛث ٝتحػیُ زض ایطاٖ  106 ٚزا٘طدٛی ٔطغ َٛث ٝتحػیُ زض
اٍّ٘ستبٖ ث ٝپطسص٘بٔ ٝتٛظیغ ضس ،ٜپبسد زاز٘سٍ٘ .بضٔ 1ٜیعاٖ پبیبیی پطسطٙبٔٞٝبی ٔٛضز
استفبز ٜث ٝتفىیه ٞط پطسطٙبٔ ٝضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
تعداد
پرسشىبمٍ

ضریب

تعداد

سئًالَبی

ومًوٍ

آلفبی

پرسشىبمٍ

مقدمبتی

کريوببخ

آظٔٔ ٖٛجب٘ی اذاللی ٔرػٛظ حسبثساضی

24

25

0.702

ٔمیبس چٙس ثؼسی اغ َٛاذاللی ٔرػٛظ حسبثساضی

45

25

0.932

ٔسَ ثطضسی اضظشٞبی فطٍٙٞی 94

20

25

0.694

ٍ٘بض -)1( ٜضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ پطسطٙبٔٞٝب

ایٗ ٘تبیح ٘طبٖ زٙٞس ٜایٗ ٔٛضٛع ثٛز و ٝپطسطٙبٔ ٝاظ پبیبیی ثبالیی ثطذٛضزاض است.
خٟت ثطضسی تفبٚت تبثیط اضظشٞبی فطٍٙٞی ٞبفستس ثط زضن اغ َٛاذاللی حسبثساض زض
فطضی ٝضطٓ ،ثبیس اظ أتیبظٞبی اثؼبز ٔرتّف فطٍٙٞی ٞبفستس استفبزٕ٘ ٜبییٓ .ثب تٛخ ٝثٌ ٝصضت
ثیص اظ  30سبَ اظ ثطضسی ٞبفستس و ٝاظ وبضوٙبٖ ضطوت آی ثی اْ 1استرطاج ٌطزیسٔ ،حبسجٝ
خسیس ایٗ ٔؼیبضٞب ٔٙبست ث٘ ٝظط ٔیضسسِ .صا اظ پطسطٙبٔٔ" ٝسَ ثطضسی اضظشٞبی "94ثٝ
ػٛٙاٖ اثعاضی استب٘ساضز زض ٔحبسج ٝایٗ اثؼبز استفبز ٜضسٍ٘ .بض 2ٜتفبٚت ٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی
ٞبفستس  ٚایٗ پژٞٚص ضا ٘طبٖ ٔیزٞس:

1-I.B.M
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ایطاٖ
اثؼبز فطٍٙٞی

٘تبیح ثطضسی
ٞبفستس

1

اٍّ٘ستبٖ
٘تبیح ایٗ
پژٞٚص

٘تبیح
ثطضسی ٞبفستس

٘تبیح ایٗ
پژٞٚص

فبغّ ٝلسضت

58

49

35

32

اختٙبة اظ ػسْ اعٕیٙبٖ

59

70

35

82

فطزٌطایی زض ٔمبثُ خٕغ ٌطایی

41

59

89

67

ٔطز ٌطایی زض ٔمبثُ ظٖ ٌطایی

43

61

66

39

افك زیس وٛتبٔ ٜست زض ٔمبثُ ثّٙس ٔست

-

36

25

28

ٍ٘بض )2(ٜتفبٚت ٘تبیح ایٗ پژٞٚص  ٚثطضسی ٞبفستس

الظْ ث ٝشوط است ٞبفستس( )2005ثیبٖ ٔیوٙس تدعی ٚ ٝتحّیُ تغییطات زض ٘تبیح حبغُ اظ
ثطضسی ٚی  ٚپژٞٚصٞبی زیٍط زض یه وطٛض ٔطرعٔ ،ف ْٟٛذبغی ضا ثیبٖ ٕ٘یوٙسِ .صا
٘یبظی ث ٝثطضسی ػُّ تغییط اػساز زض ز ٚوطٛض ایطاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ ٘سجت ث ٝاػساز ٞبفستس
ٕ٘یثبضس.
خٟت آظٔ ٖٛفطضیٞٝب اظ ٔتغیط وطٛض ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتغیط وٙتطَ استفبز ٜضس ٜاست ،ث ٝایٗ
غٛضت و ٝػسز  1ثطای زا٘طدٛیبٖ ٔحػُ زض ایطاٖ  ٚػسز  0ثطای زا٘طدٛیبٖ ٔحػُ زض
اٍّ٘ستبٖ ٔس ٘ظط لطاض ٌطفت ٝاست:
ٍ٘بض 3ٜذالغٔ ٝسَ ٞبی ثطاظش ضس ٜضا ث ٝتفىیه اثؼبز ٔرتّف زضن اغ َٛاذاللی
حسبثساضی ثطای فطضیبت پٙحٌب٘ ٝتحمیك ٕ٘بیص ٔیزٞس:

1 . http://www.geert-hofstede.com
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اثؼبز زضن اذاللی

R

R2

 R2تؼسیُ

آٔبضٜ
زٚضثیٗ ٚاتسٖٛ

یبفتٝ

ضضس اذاللی

0.293

0.086

0.079

1.872

حسبسیت اذاللی

0.304

0.092

0.085

1.839

٘یت اذاللی

0.209

0.043

0.036

1.709

ٌطایص اذاللی

0.330

0.109

0.102

1.703

زضن اذاللی

0.320

0.103

0.096

1.722

ٍ٘بض )3(ٜذالغٔ ٝسَ ث ٝتفىیه اثؼبز ٔرتّف فطًٙٞ

ثطای اثجبت ٚخٛز اضتجبط ثیٗ ٔتغیط ٔستمُ ٚ ٚاثست ٝاظ تدعی ٚ ٝتحّیُ ٚاضیب٘س استفبزٜ
ٔیضٛز .زض فطضی ٝا َّٚتبثیط سٗ  ٚسبثم ٝوبض ثط ضضس اذاللی زض ز ٚوطٛض ایطاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطضیٔ ٝسَ ظیط ثطاظش زاز ٜضس ٜاست:
ٍ٘بض٘ 4 ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعئی ٔطثٛط ثٔ ٝسَ ضٕبض 1 ٜضا ٕ٘بیص ٔیزٞس:
ضطایت استب٘ساضز

ضطایت غیط استب٘ساضز
ٔسَ

ضسٜ

ا٘حطاف

B

t

ٔمساض احتٕبَ

79/55

<0/001

-5/39

<0/001
0/699
0/394

Beta

استب٘ساضز

ٔمساض ثبثت

16.125

0/289

ٔتغیط وطٛض

-2.516

0/466

-0/596

سٗ

0/276

0/712

0/063

0/387

0/536

-0/093

-0/852

سبثمٝوبضی

-0/457

ٍ٘بض٘ )4(ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای فطضی ٝاَٚ

٘تبیح ٍ٘بض٘ 4 ٜطبٖ ٔیزٞس ثب تٛخ ٝث ٝایٗؤ ٝمساض احتٕبَ ثطای ٔتغیط سٙجعضٌتط
اظ0/05

 αاست ،زض سغح  %95سٗ تبثیطی ثط ضضس اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض ٘ساضز.

ٕٞچٙیٗ زض ٔٛضز ٔتغیط سبثمٝوبضی ٔمساض احتٕبَ 0/394ثعضٌتطاظ 0.05

 αاست ،زض ٘تیدٝ

زض سغح  %95سبثمٝوبضی ٘یع ثط ضضس اذاللی زا٘طدٛیبٖ ز ٚوطٛض تبثیط ٘ساضز .
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فطضی ٝز ّْٚثطضسی ٔیوٙس و ٝآیب سٗ  ٚسبثمٝوبضی ثط حسبسیت اذاللی زض ز ٚوطٛض ایطاٖ
 ٚاٍّ٘ستبٖ زاضای اثط ٔؼٙیزاض است یب ذیط؟ٔ .سَ ضٕبض 2 ٜثطای آظٔ ٖٛایٗ فطضی ٝث ٝغٛضت
ظیط ثطاظش زاز ٜضس ٜاست:
ٔسَ ضٕبض: )2(ٜ

٘تبیح آظٔ ٖٛضطایت خعئی ٔطثٛط ثٔ ٝسَ ضٕبض 2 ٜزض ٍ٘بضٕ٘ 5ٜبیص زاز ٜضس ٜاست:
ضطایت غیط استب٘ساضز
ٔسَ

B

ضطایت استب٘ساضز ضسٜ

ا٘حطاف

Beta

استب٘ساضز

t

ٔمساض
احتٕبَ

23/438

<0/001

-4/118

<0/001
0/381
0/16

ٔمساض ثبثت

2/297

0/098

ٔتغیط وطٛض

-0/556

0/135

-0/098

سٗ

0/156

0/178

0/058

0/876

سبثمٝوبضی

-0/232

0/165

-0/076

-1/406

ٍ٘بض٘)5(ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای فطضی ٝزْٚ

ٔمساض احتٕبَ  0/381ثطای ٔتغیط سٗ ٘طبٖ ٔیٞس زض سغح اعٕیٙبٖ  %95ایٗ ٔتغیط ثط
حسبسیت اذاللی زاضای اثط ٔؼٙیزاض ٘یست ٓٞ.چٙیٗ ٔمساض احتٕبَ  0/086ثطای ٔتغیط
سبثمٝوبضی ٘طبٖ ٔی زٞس ایٗ ٔتغیط ٘یع زض سغح اعٕیٙبٖ  %95ثط حسبسیت اذاللی
تبثیطٌصاض٘یست(ٔمساض احتٕبَ ثطای ٞطزٔ ٚتغیط شوط ضس ٜثعضٌتط اظ 0/05

 αاست).

زض فطضی ٝس ّْٛتبثیط سٗ  ٚسبثمٝوبضی ثط ٌطایص اذاللی زض ز ٚوطٛض ایطاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطضیٔ ٝسَ ضٕبض 3 ٜثطاظش زاز ٜضس ٜاست:
ٔسَ ضٕبض: )3( ٜ

ٍ٘بض٘ 6ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعئی ٔطثٛط ثٔ ٝسَ ضٕبض 3 ٜضا ٕ٘بیص ٔیزٞس:
ضطایت

ضطایت غیط استب٘ساضز

استب٘ساضز ضسٜ

ٔسَ
B

ا٘حطاف استب٘ساضز
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Beta

t

ٔمساض
احتٕبَ
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21/25

<0/001

-4/97

<0/001
0/145
<0/001

ٔمساض ثبثت

2/317

0/109

ٔتغیط وطٛض

-0/637

0/128

-0/156

سٗ

0/228

0/156

0/094

1/46

سبثمٝوبضی

-3/217

0/096

-0/981

-33/51

ٍ٘بض٘ )6(ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای فطضی ٝسْٛ

٘تبیح ٍ٘بض 6 ٜثیبٌٖط ایٗ ٔغّت است و ٝسٗ ثط ٌطایص اذاللی زا٘طدٛیبٖ حسبثساضی
تبثیطٌصاض ٘یست ث ٝزِیُ ایٙىٔ ٝمساض احتٕبَ ثطای ایٗ ٔتغیط ٔ 0/145ی ثبضس و ٝاظ ٔمساض0/05
 αثعضٌتط ٔی ثبضس .أب زض سغح اعٕیٙبٖ  %95سبثمٝوبضی ثط ٌطایص اذاللی تبثیطٌصاضاست
 ٚایٗ تبثیط زض ز ٚوطٛض زاضای تفبٚت ٔؼٙیزاضی استٔ(.مساض احتٕبَ ثطای ٞط زٔ ٚتغیط وٕتط
 αاست)

اظ 0/05

فطضی ٝچٟبضْ ث ٝثطضسی تبثیط سٗ ٚسبثمٝوبضی ثط ٘یت اذاللی زض ز ٚوطٛض ایطاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ
ٔیپطزاظز .ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطضیٔ ٝسَ ضٕبض 4 ٜث ٝغٛضت ظیط ثطاظش زازٔ ٜیضٛز:
ٔسَ ضٕبض:)4(ٜ

ٍ٘بض٘ 7 ٜتبیح ٔطثٛط ث ٝآظٔ ٖٛضطایت خعیی ایٗ فطضی ٝضا ٕ٘بیص ٔیزٞس:
ضطایت

ضطایت غیط استب٘ساضز

استب٘ساضز ضسٜ

ٔسَ
B

ا٘حطاف استب٘ساضز

ٔمساض ثبثت

4/238

0/156

t

Beta

ٔمساض
احتٕبَ

29/366

<0/001

ٔتغیط وطٛض

-0/228

0/172

-0/032

-1/32

0/18

سٗ

0/178

0/192

0/028

0.89

0/26

سبثمٝوبضی

-2/238

0/162

-0/536

-13/81

<0/001

ٍ٘بض٘ )7(ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای فطضی ٝچٟبضْ

ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض احتٕبَ  0/26ثطای ٔتغیط سٗ ث ٝزِیُ ایٙى ٝاظ  0/05ثعضٌتط ٔی ثبضس ث ٝایٗ
٘تیدٔ ٝیضسیٕى ٝزض سغح اعٕیٙبٖ  %95ایٗ ٔتغیط ثط ٘یت اذاللی اثطٌصاض ٘یست.أب ٔمساض
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 αثطای ٔتغیط سبثمٝوبضی ٘طبٖ ٔیزٞس زض سغح اعٕیٙبٖ  %95ایٗ

احتٕبَ وٛچىتط اظ0/05

ٔتغیط ثط ٘یت اذاللی اثطٌصاض است ٚاظ عطف زیٍط ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝمساض احتٕبَ ٔتغیط وطٛض
٘یع اظ0/05

 αثعضٌتط ٔیثبضسٔیتٛاٖ ایٗعٛض ثیبٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝیعاٖ تبثیط سبثمٝوبضی ثط ٘یت

اذاللی زض ز ٚوطٛض ٔتفبٚت است.
ثطای ثطضسی فطضی 5 ٝو ٝث ٝثطضسی تبثیط سٗ  ٚسبثمٝوبضی ثط زضن اذاللی ٔیپطزاظز،
ٔسَ ضٌطسی ٖٛضٕبض 5 ٜثطاظش ٔیضٛز:
ٔسَ ضٕبض:)5( ٜ

٘تبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای زضن اذاللی زض ٍ٘بض 8 ٜاضائ ٝضس ٜاست:
ضطایجبستب٘ساضز

ضطایجغیطاستب٘ساضز

ضسٜ

ٔسَ
B

ا٘حطاف استب٘ساضز

ٔمساضثبثت

3/837

0/085

Beta

t

ٔمساضاحتٕب
َ

45/14

<0/001

ٔتغیطوطٛض

-0/587

0/128

-0/196

4/58

<0/001

سٗ

0/280

0/172

0/035

1.62

0/106

سبثمٝوبضی

-0/302

0/165

-0/048

-1/83

0/068

ٍ٘بض٘ )8(ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای فطضی ٝپٙدٓ

ٔمساض احتٕبَ  0/106ثطای ٔتغیط سٗ ٘طبٖ ٔیٞس زض سغح اعٕیٙبٖ  %95ایٗ ٔتغیط ثط زضن
اذاللی زاضای اثط ٔؼٙیزاض٘یست(ظیطا > 0/05

 ٓٞ .)0/106αچٙیٗ ٔمساض احتٕبَ 0/068

ثطای ٔتغیط سبثمٝوبض ٘طبٖ ٔی زٞس ایٗ ٔتغیط ٘یع ثط زضن اذاللی تبثیطٌصاض ٕ٘ی ثبضس.
ثطای ثطضسی فطضی ٝضطٓ ٔسَ ضٌطسی ٖٛظیط ضا ثطای زا٘طدٛیبٖ ٔحػُ زض ایطاٖ ٚ
زا٘طدٛیبٖ ٔحػُ زض اٍّ٘ستبٖ ثطاظش ٔیزٞیٓ:
ٔسَ ضٕبض: 6ٜ

٘تبیح حبغُ اظ ثطاظش ٔسَ ث ٝضطح ظیط ٔیثبضس:
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زضخٝ

ٔدٕٛع

ٔمساض

ٔیبٍ٘یٗ
ٔطثؼبت

آٔبضF ٜ

ضٌطسیٖٛ

33.065

10

3.306

3.984

ثبلیٕب٘سٜٞب

187.54
6
220.61

226

0.83

ٔسَ

ٔدٕٛع

آظازی

ٔطثؼبت

احتٕبَ
0

236
ٍ٘بض ) 9(ٜتدعیٚ ٝاضیب٘س ثطای فطضی ٝضطٓ

ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝمساض احتٕبَ غفط  ٚوٕتط اظ  0/05ثٛز ٜایٗ ثساٖ ٔؼٙی است و ٝاضتجبعی
ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٔ ٚتغیطٞبی ٚاثستٚ ٝخٛز زاضز .ثطای پیسا وطزٖ ٔتغیط ٔستمُ تبثیطٌصاض زض
ٔسَ آظٔ ٖٛضطایت خعیی ضا ا٘دبْ زاز ٜو٘ ٝتبیح آٖ زض ٍ٘بض 10 ٜآٔس ٜاست:
ضطایت
ضطایت غیط استب٘ساضز

استب٘ساضز
ضسٜ

ٔسَ
B

ا٘حطاف
استب٘ساضز

Beta

VIF
t

ٔمساض ثبثت

3.275

0.585

سٗ

-0.002

0.023

-0.005

خٙسیت

0.424

0.131

0.213

0

0.001

-0.028

0

0.001

-0.045

0.694

-0.385

0.001

-0.201

2.642

0.001

0.001

0.059

-0.314

0.003

-0.194

فبغّ ٝلسضت
فطزٌطایی/خٕغٌطای
ی
ٔطزٌطایی/ظٌٖطایی
اختٙبة اظ ػسْ
اعٕیٙبٖ
افك زیس

5.596
0.073
3.229
0.447

0.924
2.482

ٍ٘بض٘ )10(ٜتبیح آظٔ ٖٛضطایت خعیی ثطای فطضی ٝضطٓ
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ٔمساض
احتٕبَ
0

3.275

0.942

1.097

0.001

1.154

0.655

1.06

0.489

1.105

0.009

1.108

0.356

1.085

0.014

1.059
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض احتٕبَ ضطایت آٖ زست ٝاظ ٔتغیطٞبی ٔستمّی ؤ ٝمساض احتٕبَ آٖ وٕتط اظ
ٔ 0/05یثبضس ٔربِف غفط ذٛاٙٞس ثٛز .ایٗ ٔتغیطٞب ػجبضتٙس اظ ٔطزٌطایی/ظٌٖطایی ،افك زیس،
ٔمساض ثبثت  ٚخٙسیت زض ٔسَ تبثیطٌصاض ٞستٙسِ .صا تٟٙب ثرطی اظ فطضی ٝضطٓ پصیطفتٔ ٝیضٛز.
بحث ي وتیجٍگیری
زض ایٗ ٔمبِ ٝتبثیط سٗ  ٚسبثم ٝوبضی ثط ٔیعاٖ زضن اغ َٛاذاللی زا٘طدٛیبٖ حسبثساضی
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت .ثطای ا٘ساظٌٜیطی زضن اذاللی زا٘طدٛیبٖ حسبثساضی اظ ٔسَ
وِٛجطي (ٔ ٚ )1984 ٚ 1981سَ چٟبض ثرطی ضست ( )1986استفبزٕٛ٘ ٜزیٓ و ٝچٟبض ثؼس
ضضس اذاللی ،حسبسیت اذاللی٘ ،یتاذاللی ٌٚطایصاذاللی ضا ث ٝػٛٙاٖ فطآیٙس تػٕیٌٓیطی
اذاللی افطاز زض ٘ظط ٔیٌیطز .ثٙٔ ٝظٛض ا٘ساظٌٜیطی ضضساذاللی اظ اثعاض آظٔٔ ٖٛجب٘ی اذاللی
ٔرػٛظ حسبثساضی  ٚثطای ا٘ساظٌٜیطی حسبسیتٌ ٚ ،طایصاذاللی اظ اثعاض ٔمیبس چٙس
ثؼسی اغ َٛاذاللی ٔرػٛظ حسبثساضی استفبز ٜضس ٜاست٘.تبیح تحمیك ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت
است و ٝسٗ ثط ٞیچ یه اظ ضضس ،حسبسیتٌ ،طایص ٘ ٚیت اذاللی  ٚزض ٘تید ٝزضن اذاللی
اثط ٌصاض ٘یست .زض ٔمبثُ سبثم ٝوبض فمظ ثط ٌطایص ٘ ٚیت اذاللی تبثیط زاضز ِٚی زضن
اذاللی ضا تحت تبثیط لطاض ٕ٘یزٞس.ایٗ ٘تبیح تبییس وٙٙس ٜاوثط تحمیمبت پیطیٗ(ثٛضوٛسىی ٚ
یٌٛطاس 1992؛ ثٛضٖ1999؛ ضاخطظ  ٚاسٕیت  )2001استٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝا٘ساظ ٜضطایت
ثتب حبغُ اظ ثطضسی فطضی ٝضطٓ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝذػٛغیبت ٔطزا٘ ٝزض ٔمبثُ
ذػٛغیبت ظ٘ب٘ ،ٝثیطتط اظ سبیط ٔؼیبضٞبی ٞبفستس ثط زضن اغ َٛاذاللی اثط زاض٘س  ٚاثط افك
زیس ثط زضن اذاللی یه ضاثغٔ ٝؼىٛس است.
پیشىُبدَبی حبصل از پژيَص
زا٘طٍبٞ ٜب ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بزی وٚ ٝظیف ٝآٔٛظش  ٚتطثیت ٘یطٞٚبی ٔترػع ٔ ٚتؼٟس خٟت
فؼبِیت زض خبٔؼ ٝضا زاض٘سٔ ،غطح ٞستٙسِ .صا ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحمیك پیطٟٙبزٞبیی ث ٝضطح ظیط
خٟت افعایص ثٟطٜٚضی اذاللی زا٘طٍبٜٞب اضائٔ ٝیٌطزز:
 -1پیطٟٙبز ٔیٌطزز اظ عطف ٔطاخغ شیغالح ٘ظیط سبظٔبٖ حسبثطسی  ٚخبٔؼٝ
حسبثساضاٖ ضسٕی لٛا٘یٙی ٚضغ ٌطزز و ٝثط ٌصضا٘سٖ زٚضٜٞبی اذاللی  ٚآییٗ ضفتبض حطفٝای
زض زا٘طٍبٜٞب  ٚسبیط ٔطاوع ػّٕی تبویس زاضت ٝثبضس .ایٗ ٟ٘بزٞب ٔیتٛا٘ٙس ثب ثطٌعاضی
آظٖٔٞٛبیی ث ٝأط ث ٝضٚظ ثٛزٖ زا٘طدٛیبٖ  ٚحسبثساضاٖ حطفٝای وٕه ٕ٘بیٙس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
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زض وطٛض آٔطیىب ٟ٘بزی تحت ػٛٙاٖ ا٘دٕٗ ثٟجٛز ٚضؼیت ٔساضس تدبضی ،1زا٘طٍبٜٞب ضا
ٔٛظف ث ٝاضائ ٝزٚضٜٞبی اذاللی حسبثساضی وطز ٜاست.
 -2ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحمیك و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس سبثمٝوبض ثط ٌطایص ٘ ٚیت اذاللی اثطٌصاض
است ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼیبض ذػٛغیبت ٔطزا٘ /ٝذػٛغیبت ظ٘ب٘ ٚ ٝافك زیس ثط زضن اغ َٛاذاللی
تبثیط زاضز ،پیطٟٙبز ٔیضٛز خٟت ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظضی ثطای ثٟجٛز سغح زضن زا٘طدٛیبٖ ثٝ
ایٗ ٔٛاضز تٛخ ٝثیطتطی ضٛزٕٞ .چٙیٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز زا٘طٍبٜٞب ثب ثط٘بٔٝضیعی غحیح ظٔیٝٙ
اضتغبَ زا٘طدٛیبٖ زض وٙبض تحػیُ ضا فطا ٓٞآٚض٘س.
 -3ث ٝضطوتٞب ٛٔ ٚسسبت ثیٗإِّّی پیطٟٙبز ٔیٌطزز خٟت استرساْ حسبثساضا٘ی ٔتؼٟس
 ٚذجط ٜػال ٜٚثط ثطضسی ٚضؼیت  ٚتٛا٘بییٞبی فٙی ،ث ٝزضن اغ َٛاذاللی  ٚآییٗ ضفتبض
حطفٝای ٘یع تٛخٚ ٝیژٜای زاضت ٝثبضٙس .عجك ٘ظط ٌٛتطٚپی  ٚثّیه (ٞ ،)1998ط چ ٝسغح زضن
اذاللی یه حسبثساض ثبالتط ثبضس ،زض ٔٛاخ ٟٝثب ٔسبئُ ٔ ٚطىالت ثٟتط ػُٕ ٔیوٙس.
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The relation between Age & work experience And
accounting students' Ethical perception:
Cross-cultural study in Iran and United Kingdom
Mohammadreza Abbaszadeh, Mohsen Moeinizadeh
Abstract

Accountants face a lot of challenges because of their positions
and if they want to achieve society trusts, should regard a series of
ethical. Accountants would be able to play their role properly by
recognizing some ethical rules and principles because of increasing
globalization of economics in international scandal and not
community ones. In this research, we survey the effect of gender on
accounting students' perception of accounting ethics in Iran and
United Kingdom using Accounting-specific Defining Issues test
(ADIT) and Accounting-specific Multidimensional Ethics scales
(AMES). In this study, Kohlberg's ethical-cognitive development
theory, Rest's four components model and Hofstede’s 5 dimensions
of culture have been considered as the theoretical basis.The results
of the studyindicate that age has no effect on accounting students'
ethical perceptions but work experience just affect ethical
orientation and intention. In hofstedes’ dimensions, only
Masculinity/Femininity and Short/Long-term Orientation affect
accounting students' ethical perceptions.
Key words: Gender,Ethical development, ethical sensitivity, ethical
orientation, ethical intention, ethical perception, Hofstede’s dimensions of
culture

21

