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یبر درك اصول اخالقیفرهنگهايارزشتفاوت در یرتاثیبررس
:يحسابداردانشجویان 

بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان

چکیده
کنند با توجه با عوامل فرهنگـی هـر جامعـه، نسـبت بـه مسـائل       هاي مختلف زندگی میافرادي که در محیط

در هـر جامعـه از ایـن امـر مسـتثنی      شـاغلین عنـوان یکـی از   حسابداران به . مختلف، عملکرد و نگرش متفاوتی دارند
هـایی روبـرو هسـتند کـه اگـر بخواهنـد همـواره اعتمـاد         دلیل جایگاهی که در اختیار دارند با چالشبه هاآن. یستندن

مـدل  در ایـن تحقیـق، بـا اسـتفاده از     . سري اصـول اخالقـی دارنـد   جلب نمایند، نیاز به رعایت یکجامعه را به خود
آزمون مبانی اخالقی مخصوص حسابداري و مقیـاس چندبعـدي اصـول اخالقـی مخصـوص      ، 94هايارزشبررسی 

میزان درك دانشجویان حسابداري فرهنگی که توسط هافستد بیان گردید بر هايارزشتاثیر هریک از حسابداري، 
فرهنگـی  هـاي ارزشتاثیر با اهمیت هریـک از  نتایج تحقیق بیانگر.شده استبررسی در دو کشور ایران و انگلستان 

فرضـیه پـنجم تحقیـق    همچنین بـر مبنـاي نتـایج آزمـون    . تهافستد بر روي درك اخالقی دانشجویان حسابداري اس
کوتـاه مـدت بـر درك اصـول اخالقـی      /و افـق دیـد بلندمـدت   گراییزن/ مردگراییگونه بیان کرد که اینتوانمی

.حسابداري بیشتر از سایر معیارهاي هافستد اثرگذار هستند

فرهنگی هايارزش، اخالقی، دركاخالقیاخالقی، نیتاخالقی، گرایشرشداخالقی، حساسیت:هاي کلیديواژه
هافستد
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مقدمه
رو نمایـد، از ایـن  حرفه حسابداري همواره اطالعات مورد نیاز اکثر تصمیمات اقتصادي را تهیه و گواهی می

درون سـازمانی و بـرون سـازمانی، خـدمات حسـابداري را بـراي       تمام استفاده کنندگان اطالعات حسابداري اعم از 
.دانندگیري ضروري میتصمیم

بایست خود را با توجه به حرکت سریع تجارت به سمت جهانی شدن، حسابداري به عنوان زبان تجارت می
هنـد، نیـاز بـه کسـب     دحسابداران به دلیل خدماتی که به جامعه ارائه می. براي رویارویی با مسائل جدید آماده سازد

با گسـترش تجـارت جهـانی، افـرادي بـا فرهنـگ و آداب و رسـوم متفـاوت درگیـر          . اعتبار نزد مخاطبان خود دارند
کند خود را براي حضوري موفـق در چنـین فضـایی مهیـا     شوند و این امر حسابداران را ملزم میرویدادهاي مالی می

.نمایند
نـدگان اطالعـات، نـاگزیر از رعایـت اصـول اخالقـی حسـابداري        حسابداران براي جلب اعتماد اسـتفاده کن 

تواند در جهت اعتالي این حرفه در بازارهاي جهانی کار سـاز باشـد و حسـابداران    لذا شناخت این اصول می. هستند
.اي خود به نحو مناسب ایفاي نقش کنندرا قادر سازند در جایگاه حرفه

اهمیت موضوع
. . .  ابداري در سرتاسـر دنیـا نظیـر انـرون، ورلـد کـام، آرتـور اندرسـن و         بعد از چنـدین رسـوایی مهـم حسـ    

.تحقیقاتی با تاکید بر مباحث اخالقی در حسابداري جذابیت پیدا کرد
چرا این افراد خبره و آموزش دیده در تشخیص خوب و بـد  "گونه تحقیقات این  بود که سوال متداول این

"شوند؟بار میهاي اسفناتوان هستند و دچار اشتباه

بایسـت از اصـول   داد که دانشجویان حسابداري و همچنین حسابداران میها به وضوح  نشان میاین رسوایی
بایست بـه ایـن اصـول اخالقـی توجـه      اخالقی حسابداري آگاه شوند و در نتیجه مراکز آموزش عالی حسابداري می

هایی پیرامـون اصـول اخالقـی حسـابداري و     اي، بحثرفهو محافل حدر نتیجه در مقاالت علمی . بیشتري نشان دهند
.)2006شارپ، (هاي آن انجام پذیرفتآموزش

رویکرد جاري پیرامون جهانی شدن محیط تجاري، اصول اخالقی حسابداري دیگر به عنوان مشـکل  نظر به
تمایـل  . بـرو اسـت  هـاي فرهنگـی بـا ایـن مسـئله رو     شود، بلکه تجارت جهانی به خـاطر تفـاوت  یک جامعه تلقی نمی

ارتباط خود را بـا باورهـاي اخالقـی و    کندرا مجاب میها به جهانی شدن، متخصصان حسابداري روزافزون شرکت
باتوجه به این که دانشـجویان حسـابداري در آینـده متخصصـان ایـن حرفـه       . فرهنگی در سایر کشورها افزایش دهند

بداري از اصـول اخالقـی ایـن حرفـه بسـیار تعیـین کننـده        خواهند بود، بررسی میان فرهنگی درك دانشجویان حسـا 
.)2007هوو، (خواهد بود
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ها، عقایـد، اسـتانداردها، دانـش، اخـالق، قـوانین و رفتارهـاي       اي از ارزشفرهنگ مجموعهبا توجه به اینکه 
دیـدگاهی  کند فرد نسبت به خود و دیگـران چـه احسـاس و    اصلی مشترك بین افراد و جوامع است که مشخص می

رود رو انتظـار مـی  متفاوت هستند و از اینهاي مختلف فرهنگی، در معرض نگرشیشینهافراد با پ،)2003میشل(دارد
تواند موارد درست و اشتباه، قابل قبول و غیر قابـل  به عبارت دیگر فرهنگ می. رفتارهاي مختلفی از خود بروز دهند

.)2004بودلی (قرار دهداخالقی را تحت تاثیر قبول و  اخالقی و غیر
کـوهن  (باشـد  فرهنگی بسیار پرکاربرد و ارزشمند میکه ابعاد فرهنگی هافستد در تحقیقات میانجاییاز آن

.گیردمورد بررسی قرار میدرك اصول اخالقی حسابداريها برتاثیر این ارزشاین تحقیق در، )1996،و همکاران

حقیقات پیشینت
.انداصول اخالقی حسابداري را مورد بررسی قرار دادهتاثیر فرهنگ بر درك محققان در تحقیقات مختلفی 

تواند سیستم حسابداري یک کشور و نحوه شود که میدر این تحقیقات فرهنگ یک عامل اساسی درنظر گرفته می
طـور  هـاي ایـن تحقیقـات ایـن    لی یافتـه طور کبه). 1996تسوي(پردازش اطالعات توسط فرد را تحت تاثیر قرار دهد

هـا و اسـتانداردهاي   توانند تا حدي داراي دیـدگاه کنند که متخصصان حسابداري در کشورهاي مختلف میبیان می
.اخالقی متفاوتی باشند

هاي استدالل و منطق اخالقی دانشجویان حسابداري آمریکـایی  در مقایسه توانایی)1996(اینون و همکاران 
اسـکور ایـن دو کشـور بـا یکـدیگر مشـابه       ي از آزمون مبانی اخالقی استفاده کرده و مشاهده کردند که پیو ایرلند

.بودند
اخالقــی دانشــجویان ي رشــدبــا مقایســه دانشــجویان حســابداري در کانــادا و آمریکــا رابطــه )1999(ثــورن 

.باشدهاي اخالقی میبر دیدگاههاي تحقیق حاکی از تاثیر اختالفات فرهنگییافته. حسابداري را بررسی کرد
سطح توانایی استدالل اخالقی دانشـجویان حسـابداري در آمریکـا و تـایوان را مـورد بررسـی       )2005(ونزیا

تـري نسـبت بـه دانشـجویان     قرارداد و متوجه شد که دانشجویان حسابداري در تایوان داراي اسـتدالل اخالقـی قـوي   
اخالقـی  داد دانشـجویان حسـابداري در کشـورهاي مختلـف داراي رشـد     حسابداري در آمریکا هستند که نشان مـی 

.متفاوت هستند
درك اصول اخالقی حسابداري را بین دانشـجویان ایـن رشـته در دو کشـور آمریکـا و تـایوان       ) 2007(هوو

قـی  ها از سناریوهاي مخصوص حسابداري در دو آزمون مبانی اخالآوري دادهوي براي جمع. مورد بررسی قرارداد
حساسـیت،  بـر فرهنگـی هـاي ارزشتاثیر نتایج تحقیق نشان دهنده . و مقیاس چند بعدي اصول اخالقی استفاده نمود

.اخالقی دانشجویان دو کشور بودرشد، گرایش و نیت
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اصول اخالقی دانشجویان بازرگانی را بین کشورهاي شرق آسیا شامل كدر)2008(چونگ و همکاران 
ي درك بیشتر دانشجویان ها نشان دهندهنتایج تحقیق آن. آمریکا مورد بررسی قرار دادندو ) چین، کره و ژاپن (

.ها بیشتر با نیاز به رفتار اخالقی موافق بودندباشد و به همین جهت آنآمریکایی از مشکالت اخالقی در تجارت می
طه با  فرار از مالیات درك اخالقی دانشجویان هنگ کنک و آمریکا را در راب)2008(و همکارانسیمون

که در شرایط خاص دانشجویان دو رغم ایننتایج تحقیق بیانگر این مطلب بود که علی. مورد بررسی قرار دادند
چنین هم. اخالقی استکنند، در حالت کلی فرار از مالیات امري غیرکشور فرار از مالیات را امري اخالقی تلقی می

.هاي دانشجویان در دو کشور استعمده در دیدگاهنشان دهنده تفاوتtنتایج آزمون 
فرهنگی بر درك اصـول اخالقـی حسـابداري، تحقیقـاتی در داخـل کشـور نیـز        هايارزشدر رابطه با تاثیر 

:صورت گرفته است
المللی یابی به ارائه مطلوب استانداردهاي بینفرهنگی در ایران را با هدف دستهايارزش)1381(نوروش

گرایـی، کنتـرل قـانونی،    بـا حرفـه  فرهنگـی هافسـتد  هـاي ارزشدر تحقیـق وي ارتبـاط بـین    . مورد بررسـی قـرار داد  
گرفت و به ایـن  محافظه کاري، خوش بینی، محرمانه بودن و شفافیت مورد بررسی قراریکنواختی، انعطاف پذیري،

کاري و خوش بینی و خصوصـیات  فرهنگی هافستد، فاصله قدرت بر روي محافظههايارزشرسید که در بین نتیجه 
. زنانه بر روي کنترل قانونی، یکنواختی و انعطاف پذیري تاثیر ندارد/مردانه

وسیله آزمـون تجربـی   بهحسابداري در ایران هايارزشبه بررسی تاثیر فرهنگ بر )1382(دیانتی و نوروش
هاي آماري صورت گرفته در پژوهش وي مبین پایین بودن قـدرت توضـیحی مـدل    تحلیل. مدل گري پرداخته است
هـاي حسـابداري   هـا و رویـه  باشد که به نظر وي این مورد شاید به این دلیل باشد کـه روش گري در کشور ایران می

.اندهایی است که در کشورهاي توسعه یافته ابداع و اجرا شدها و رویههمورد استفاده در ایران عاریه گرفته از  روش
هـا از چهـار   آن. را بررسـی کردنـد  سوديبا هموارسازیفرهنگهايارزشرابطه )1384(نوروش و سپاسی 

فرهنگی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند عوامـل فرهنگـی   هايارزشبه عنوان ) به غیر از افق دید(معیار هافستد
.کننداي در هموار سازي سود ایفا مینقش تعیین کننده

بـر  در یک تحقیق تطبیقی، استنباط اخالقی دانشجویان ایران، آمریکا و تـایوان را  )1388(جباري و رویایی 
اخـتالف  % 95بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه در سـطح اطمینـان        مورد بررسی قرار داد و مبناي معیارهاي فرهنگی هافستد 

اخالقی و گرایش اخالقی دانشجویان حسـابداري ایـران، تـایوان و آمریکـا وجـود      اخالقی، نیتداري بین رشدمعنی
. اخالقی دانشجویان حسابداري در سه کشور مشاهده نگردیدداري بین حساسیتدارد ولی اختالف معنی

مبناي نظري تحقیق
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اي رسـت بـه عنـوان مبنـاي نظـري      مؤلفـه 4شناختی کولبرگ و مدل - این تحقیق از نظریه رشد اخالقی در 
در شناسایی دالیل استفاده افـراد در  )1984و 1981(شناختی کولبرگ- اخالقینظریه رشد. شودتحقیق استفاده می

شناسـی  مبنایی بـراي بحـث در روان  کولبرگ . هاي اخالقی به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفته استقضاوت
منطـق اخالقـی عبـارت اسـت از قضـاوت در مـورد       )1969(طبـق اظهـارات کـولبرگ    . کنداخالقی مطرح میرشد

او سـطح منطـق اخالقـی را اسـتداللی     . اخالقی به معنی سطح پیشرفت منطق اخالقی اسـت درست و نادرست و رشد
تــاکنون، نظریــه . کنــدمشــکالت اخالقــی از آن اســتفاده مــیکنــد کــه هــر فــرد در زمــان مواجــه شــدن بــابیــان مــی

. اخالقـی افـراد اسـت   شناختی کـولبرگ، بیشـترین نظریـه بکارگرفتـه شـده در تجزیـه و تحلیـل رشـد        - اخالقیرشد
هـاي اخالقـی   هایی که بر روي افراد جوان انجام داد به این نتیجه رسید که با رشد افراد، قضـاوت کولبرگ با بررسی

چنین در کناررشد و بلوغ، کسب تجربیات و آموزش بیشترباعث رشد منطق اخالقـی  هم. کندیز رشد پیدا میها نآن
). 1981و 1969کولبرگ (شودافراد می

اخالقی چگونه منجـر بـه رفتـار    دهد رشدکند ولی نشان نمیاخالقی فرد را توصیف مینظریه کولبرگ رشد
مـدل  )1986(قی به تنهایی براي ایجاد رفتار اخالقی کـافی نیسـت، رسـت   اخالجایی که رشداز آن. شوداخالقی می

این مدل از چهـار مؤلفـه   . دهدگیري اخالقی را توضیح میاي را بیان نمود که روند تصمیمرفتار اخالقی چهار مؤلفه
.شوددهد حساسیت اخالقی چطور به رفتار اخالقی منجر میتشکیل شده است و نشان میبه صورت زیر 

مدل چهارمؤلفه رست-1شکل

مدل رست در مورد رفتار اخالقی تا حد زیادي تحقیقات در مورد اصول اخالقی حسابداري را تحـت تـاثیر   
این مدل . ها با رفتارهاي اخالقی افراد وجود داردهاي متفاوتی درمورد میزان ارتباط این مؤلفهقرار داده است و یافته

.باشدگیري اخالقی در مقیاس جهانی میتصمیمترین مدل شدهپذیرفته

تعریف متغیرهاي تحقیق
به معنی رسیدن بـه سـطحی از منطـق اخالقـی کـه در جهـت کمـک بـه شـخص در زمـانی           :رشد اخالقی

.رودمواجهه با معضل اخالقی بکار می
هـا، و درك  به معنی توانایی شناسایی یـک مسـئله اخالقـی بـه منظـور تفسـیر موقعیـت       :اخالقیحساسیت

.چگونگی اثرگذاري یک عمل خاص بر سایرین است
توانایی درك این مطلب که کدام فلسفه اخالقی جهت بیـان و توضـیح معضـل اخالقـی     :اخالقیگرایش

.تر استمناسب

حساسیت  
اخالقی

قضاوت  
اخالقی

اي رسـت بـه عنـوان مبنـاي نظـري      مؤلفـه 4شناختی کولبرگ و مدل - این تحقیق از نظریه رشد اخالقی در 
در شناسایی دالیل استفاده افـراد در  )1984و 1981(شناختی کولبرگ- اخالقینظریه رشد. شودتحقیق استفاده می

شناسـی  مبنایی بـراي بحـث در روان  کولبرگ . هاي اخالقی به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفته استقضاوت
منطـق اخالقـی عبـارت اسـت از قضـاوت در مـورد       )1969(طبـق اظهـارات کـولبرگ    . کنداخالقی مطرح میرشد

او سـطح منطـق اخالقـی را اسـتداللی     . اخالقی به معنی سطح پیشرفت منطق اخالقی اسـت درست و نادرست و رشد
تــاکنون، نظریــه . کنــدمشــکالت اخالقــی از آن اســتفاده مــیکنــد کــه هــر فــرد در زمــان مواجــه شــدن بــابیــان مــی

. اخالقـی افـراد اسـت   شناختی کـولبرگ، بیشـترین نظریـه بکارگرفتـه شـده در تجزیـه و تحلیـل رشـد        - اخالقیرشد
هـاي اخالقـی   هایی که بر روي افراد جوان انجام داد به این نتیجه رسید که با رشد افراد، قضـاوت کولبرگ با بررسی

چنین در کناررشد و بلوغ، کسب تجربیات و آموزش بیشترباعث رشد منطق اخالقـی  هم. کندیز رشد پیدا میها نآن
). 1981و 1969کولبرگ (شودافراد می

اخالقی چگونه منجـر بـه رفتـار    دهد رشدکند ولی نشان نمیاخالقی فرد را توصیف مینظریه کولبرگ رشد
مـدل  )1986(قی به تنهایی براي ایجاد رفتار اخالقی کـافی نیسـت، رسـت   اخالجایی که رشداز آن. شوداخالقی می

این مدل از چهـار مؤلفـه   . دهدگیري اخالقی را توضیح میاي را بیان نمود که روند تصمیمرفتار اخالقی چهار مؤلفه
.شوددهد حساسیت اخالقی چطور به رفتار اخالقی منجر میتشکیل شده است و نشان میبه صورت زیر 

مدل چهارمؤلفه رست-1شکل

مدل رست در مورد رفتار اخالقی تا حد زیادي تحقیقات در مورد اصول اخالقی حسابداري را تحـت تـاثیر   
این مدل . ها با رفتارهاي اخالقی افراد وجود داردهاي متفاوتی درمورد میزان ارتباط این مؤلفهقرار داده است و یافته

.باشدگیري اخالقی در مقیاس جهانی میتصمیمترین مدل شدهپذیرفته

تعریف متغیرهاي تحقیق
به معنی رسیدن بـه سـطحی از منطـق اخالقـی کـه در جهـت کمـک بـه شـخص در زمـانی           :رشد اخالقی

.رودمواجهه با معضل اخالقی بکار می
هـا، و درك  به معنی توانایی شناسایی یـک مسـئله اخالقـی بـه منظـور تفسـیر موقعیـت       :اخالقیحساسیت

.چگونگی اثرگذاري یک عمل خاص بر سایرین است
توانایی درك این مطلب که کدام فلسفه اخالقی جهت بیـان و توضـیح معضـل اخالقـی     :اخالقیگرایش

.تر استمناسب

قضاوت  
اخالقی نیت اخالقی رفتار اخالقی 

اي رسـت بـه عنـوان مبنـاي نظـري      مؤلفـه 4شناختی کولبرگ و مدل - این تحقیق از نظریه رشد اخالقی در 
در شناسایی دالیل استفاده افـراد در  )1984و 1981(شناختی کولبرگ- اخالقینظریه رشد. شودتحقیق استفاده می

شناسـی  مبنایی بـراي بحـث در روان  کولبرگ . هاي اخالقی به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفته استقضاوت
منطـق اخالقـی عبـارت اسـت از قضـاوت در مـورد       )1969(طبـق اظهـارات کـولبرگ    . کنداخالقی مطرح میرشد

او سـطح منطـق اخالقـی را اسـتداللی     . اخالقی به معنی سطح پیشرفت منطق اخالقی اسـت درست و نادرست و رشد
تــاکنون، نظریــه . کنــدمشــکالت اخالقــی از آن اســتفاده مــیکنــد کــه هــر فــرد در زمــان مواجــه شــدن بــابیــان مــی

. اخالقـی افـراد اسـت   شناختی کـولبرگ، بیشـترین نظریـه بکارگرفتـه شـده در تجزیـه و تحلیـل رشـد        - اخالقیرشد
هـاي اخالقـی   هایی که بر روي افراد جوان انجام داد به این نتیجه رسید که با رشد افراد، قضـاوت کولبرگ با بررسی

چنین در کناررشد و بلوغ، کسب تجربیات و آموزش بیشترباعث رشد منطق اخالقـی  هم. کندیز رشد پیدا میها نآن
). 1981و 1969کولبرگ (شودافراد می

اخالقی چگونه منجـر بـه رفتـار    دهد رشدکند ولی نشان نمیاخالقی فرد را توصیف مینظریه کولبرگ رشد
مـدل  )1986(قی به تنهایی براي ایجاد رفتار اخالقی کـافی نیسـت، رسـت   اخالجایی که رشداز آن. شوداخالقی می

این مدل از چهـار مؤلفـه   . دهدگیري اخالقی را توضیح میاي را بیان نمود که روند تصمیمرفتار اخالقی چهار مؤلفه
.شوددهد حساسیت اخالقی چطور به رفتار اخالقی منجر میتشکیل شده است و نشان میبه صورت زیر 

مدل چهارمؤلفه رست-1شکل

مدل رست در مورد رفتار اخالقی تا حد زیادي تحقیقات در مورد اصول اخالقی حسابداري را تحـت تـاثیر   
این مدل . ها با رفتارهاي اخالقی افراد وجود داردهاي متفاوتی درمورد میزان ارتباط این مؤلفهقرار داده است و یافته

.باشدگیري اخالقی در مقیاس جهانی میتصمیمترین مدل شدهپذیرفته

تعریف متغیرهاي تحقیق
به معنی رسیدن بـه سـطحی از منطـق اخالقـی کـه در جهـت کمـک بـه شـخص در زمـانی           :رشد اخالقی

.رودمواجهه با معضل اخالقی بکار می
هـا، و درك  به معنی توانایی شناسایی یـک مسـئله اخالقـی بـه منظـور تفسـیر موقعیـت       :اخالقیحساسیت

.چگونگی اثرگذاري یک عمل خاص بر سایرین است
توانایی درك این مطلب که کدام فلسفه اخالقی جهت بیـان و توضـیح معضـل اخالقـی     :اخالقیگرایش

.تر استمناسب
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.ام یک عمل اخالقی استبه معنی سطحی از الزام جهت انج:اخالقینیت
.شامل چهار بعد رشد اخالقی، حساسیت اخالقی، نیت اخالقی و گرایش اخالقی است:اخالقیدرك
معیارهایی هستند که تمایز بین اعضاي گروهی از افراد را با گـروه دیگـر   :فرهنگی هافستدهايارزش

یـی، مردگرایـی در مقابـل    گراایی در مقابل جمعفاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فردگرکنند و شامل بیان می
.باشدگرایی و افق دیدکوتاه مدت در مقابل بلندمدت میزن

یري متغیرهاي تحقیقگابزار اندازه
برخی . شوداستفاده می،معرفی شدگیري رشد اخالقی از آزمون مبانی اخالقی که توسط رستبراي اندازه
که بهتر است از سناریوهاي مخصوص حسابداري در آزمون مبانی اخالقی دادندپیشنهاد )2000(محققان نظیر ثورن

. استفاده شود
هاي آن تمرکـز بـیش   به عنوان مثال یکی از محدودیت. هایی هم هستالبته این پرسشنامه داراي محدودیت

خالق شناختی فرد مناسب تواند در ارزیابی منطق ااخالقی فرد است و به همین دلیل نمیاز حد بر روي ارزیابی رشد
مقیاس چند بعدي اصول اخالقی را بیان نمودند که بـه نـوعی مکمـل    ) 1988(به همین دلیل، ریدنباخ و روبین. باشد

.آیدآزمون مبانی اخالقی به حساب می
در این تحقیق براي انـدازه گیـري رشـد اخالقـی از آزمـون مبـانی اخالقـی مخصـوص حسـابداري و بـراي           

اسـتفاده  مقیاس چند بعدي اصول اخالقـی مخصـوص حسـابداري    ساسیت، گرایش و نیت اخالقی از گیري حاندازه
. شده است

مـدل بررسـی   فرهنگی هافستد، هايارزشهمچنین براي اندازه گیري نمرات دانشجویان در هریک از ابعاد 
بیان گردیده 3فرهنگیمیانموسسه تحقیقات همکاري این پرسشنامه توسط . مورد استفاده قرار گرفت94هايارزش
.است

روش تحقیق
.گرفته استبه طور کلی روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی است و از طریق پرسشنامه صورت 

جامعه آماري
جامعه آماري ما تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداري در سال مـورد بررسـی در کشـورهاي    

.باشندایران و انگلستان می

گیريجم نمونه و روش نمونهح

٣ Institute for Research on Intercultural Cooperations (RIC)
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گیري زمانی کـاربرد  این روش نمونه. باشدگیري در دسترس میگیري این پژوهش، روش نمونهروش نمونه
گیري در دسترس اعضاء جامعـه بـر مبنـاي    در روش نمونه. بر استبر و هزینهدارد که دسترسی به اعضاي نمونه زمان

.شونددسترسی نسبی انتخاب می
هـاي حضـوري   هاي دولتی انتخاب گردیـد کـه ارائـه دهنـده دوره    تحقیق در ایران از بین دانشگاههاينمونه

ها، فایـل اکسـل پرسشـنامه بـراي تمـامی      آوري دادهدر کشور انگلستان جهت جمع. باشندکارشناسی حسابداري می
گردیـد و دانشـجویان پـس از    کننـد ارسـال   ي معادل کارشناسی در رشته حسابداري ارائه میهایی که دورهدانشگاه

آوري پرسشنامه جمـع 106و از کشور انگلستان تعداد160از کشور ایران تعداد. تکمیل پرسشنامه آن را بازگرداندند
.گردید

هاي تحقیقفرضیه
:گیردفرضیه مورد آزمون قرار میپنجدر این تحقیق 

کشـور ایـران و   قـی دانشـجویان در دو  فرهنگی هافستد تـاثیر بـا اهمیتـی بـر رشـد اخال     هايارزش:1فرضیه 
.انگلستان دارند
کشـور ایـران و   دانشـجویان در دو اخالقیفرهنگی هافستد تاثیر با اهمیتی بر حساسیتهايارزش:2فرضیه 
.انگلستان دارند
کشـور ایـران و   گـرایش اخالقـی دانشـجویان در دو   فرهنگی هافستد تاثیر با اهمیتی بـر هايارزش:3فرضیه 
.انگلستان دارند
کشـور ایـران و   فرهنگی هافسـتد تـاثیر بـا اهمیتـی بـر نیـت اخالقـی دانشـجویان در دو        هايارزش:4فرضیه 
.انگلستان دارند
فردگرائی در مقابل جمع گرائی و خصوصیات مردانه در مقابل خصوصیات زنانـه اثـر بیشـتري بـر     :5فرضیه 

.ي هافستد دارددرك اخالقیات حسابداري نسبت به سایر معیارها

هاي آماري تحقیقروش
تحلیـل پایـایی،   تحلیـل روایـی  : هاي تجزیـه و تحلیـل عبارتنـد از   براي تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه روش

تحلیل رگرسیونو )tآزمون(هابرابري میانگینآزمون
گیرند، لذا نیازي به بررسی هاي استفاده شده در این بررسی در سطح جهانی مورد استفاده قرار میپرسشنامه

هـا آنانـد روایـی و پایـایی    ها به فارسی ترجمـه شـده  ولی با توجه به اینکه این پرسشنامه. نیستهاآنروایی و پایایی 
بـراي محاسـبه   .اسـت ز ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شـده ها ابراي بررسی پایایی پرسشنامه. مجددا بررسی گردید

):1379سرمد و همکاران، (شودضریب آلفاي کرونباخ از رابطه زیر استفاده می
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این روش زمـانی . ها استفاده شده استهاي این تحقق از آزمون برابري میانگینهمچنین براي بررسی فرضیه

هاي نامعلوم و واریانس2و 1هاي نامعلوم گیرد که دو جامعه با میانگینمورد استفاده قرار می
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همچنین با توجه به این که نتـایج در خروجـی نـرم    . شودرد میH٠باشد فرض
گیري را بر اساس مقدار احتمال انجام داد به این ترتیب کـه  توان نتیجهگذارد میافزار مقدار احتمال را در اختیار می

لـی بـراي رد   شود و در غیر ایـن صـورت دلی  ها رد میبراي میانگینH٠باشد فرض 05/0اگر مقدار احتمال کمتر از 
.)1388آذر و مؤمنی (وجود نخواهد داشتH٠فرض

هاآزمون آماري فرضیه
دانشـجوي مشـغول بـه تحصـیل در انگلسـتان بـه       106دانشجوي مشـغول بـه تحصـیل در ایـران و     160تعداد 

هاي مورد استفاده بـه تفکیـک هـر پرسشـنامه را     میزان پایایی پرسشنامه1نگاره . نامه توزیع شده، پاسخ دادندپرسش
:دهدنشان می

پرسشنامه
تعداد 

يهالسئوا
پرسشنامه

تعداد 
نمونه 

مقدماتی

ضریب 
آلفاي 
کرونباخ

ADIT24250.702حسابداريمخصوصآزمون مبانی اخالقی 
AMES45250.932حسابداريمخصوص اخالقی اصول مقیاس چند بعدي 

94VSM9420250.694فرهنگی هايارزشمدل بررسی 
هاضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه-1نگاره

جهت بررسـی تفـاوت   . این نتایج نشان دهنده این موضوع بود که پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است
از امتیازهاي ابعاد مختلف فرهنگی هافستد ، باید يهاي فرهنگی هافستد بر درك اصول اخالقی حسابدارتاثیر ارزش

اسـتخراج  4سال از بررسی هافستد کـه از کارکنـان شـرکت آي بـی ام    30با توجه به گذشت بیش از . استفاده نماییم
بـه عنـوان   "94هـاي مدل بررسـی ارزش "لذا از پرسشنامه . رسدگردید، محاسبه جدید این معیارها مناسب به نظر می

تفاوت نتایج حاصل از بررسی هافستد و ایـن پـژوهش را   2نگاره. ر محاسبه این ابعاد استفاده شدابزاري استاندارد د
:دهدنشان می

٤ -I.B.M
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ابعاد فرهنگی

انگلستانایران

نتایج بررسی 
5هافستد

نتایج این 
پژوهش

نتایج 
بررسی 
هافستد

نتایج این 
پژوهش

58493532فاصله قدرت
59703582اجتناب از عدم اطمینان

41598967فردگرایی در مقابل جمع گرایی
43616639مرد گرایی در مقابل زن گرایی

362528- افق دید کوتاه مدت در مقابل بلند مدت
تفاوت نتایج این پژوهش و بررسی هافستد-2نگاره 

حاصـل از بررسـی وي و   کند تجزیـه و تحلیـل تغییـرات در نتـایج     بیان می) 2005(الزم به ذکر است هافستد
لذا نیازي به بررسی علل تغییـر اعـداد در   . کندهاي دیگر در یک کشور مشخص، مفهوم خاصی را بیان نمیپژوهش

.باشددو کشور ایران و انگلستان نسبت به اعداد هافستد نمی
تشـکیل  صورت زیر به تفکیک هریـک از متغیرهـا   را بهH١و H٠هاي تحقیقبراي بررسی فرضیههمچنین 

:دهیممی
Hدنندارحسابداري اخالقی دانشجویان اصول درك فرهنگی هافستد تاثیر با اهمیتی بر هايارزش: ٠.
Hفرهنگی هافستد تاثیر با اهمیتی بر درك اصول اخالقی دانشجویان حسابداري دارندهايارزش: ١.

به کارگرفته شده در تحقیق را به تفکیک هریـک از ابعـاد درك اخالقـی نمـایش     هايخالصه مدل3نگاره
:می دهد

٥ . http://www.geert-hofstede.com
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تعدیل RR2R2فرضیه
یافته

آماره دوربین 
واتسون

0.390.1520.1141.688اول
0.3830.1470.1091.817دوم
0.4330.1880.1510.151سوم

0.2840.0810.041.765چهارم
0.3870.1500.1121.773پنجم

هاي تحقیقهاي فرضیهخالصه مدل-3نگاره 

: باشدبه شرح زیر میبراي هریک از فرضیات تحقیقنتایج حاصل از برازش مدل

مجموع آمارهفرضیه
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
مربعات

آماره 
F

مقدار 
احتمال

اول
960.5081096.0514.040رگرسیون

5368.1122623.753هاباقیمانده
6328.61236مجموع

دوم
26.065102.6073.890رگرسیون

151.3192260.67هاباقیمانده
177.385236مجموع

سوم
52.065105.2075.110رگرسیون

225.2972211.019هاباقیمانده
277.362231مجموع

چهارم
29.243102.9241.990.036رگرسیون

332.7442261.472هاباقیمانده
361.987236مجموع

هانتایج تجزیه و تحلیل وایانس براي هریک از فرضیه-4نگاره
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:مدل زیر برازش داده شده است5براي بررسی فرضیه شماره 

ligionCourseGenderAge

LTOMASIDVUAIPDIceptionEthicalper

Re....

.....

9876

443210







:نتایج برازش مدل فوق در نگاره هاي زیر ارائه شده است

مجموع مدل
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fآماره مربعات

مقدار 
احتمال

33.065103.3063.9840رگرسیون
187.5462260.83هاباقیمانده
220.61236مجموع

تجزیه و تحلیل واریانس براي فرضیه پنجم-5نگاره

مدل
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 
استاندارد 

شده
t

مقدار 
VIFاحتمال

B
انحراف 
Betaاستاندارد

مقدار ثابت
 فاصله قدرت

گراییجمع/فردگرایی
گراییزن/مردگرایی

اجتناب از عدم اطمینان
کوتاه /بلند مدتافق دید

مدت

نتایج آزمون ضرایب جزیی براي فرضیه پنجم-6نگاره 
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گیريبحث و نتیجه
محاسـبه  05/0کمتـر از  ها براي تمام فرضیهبا توجه به اینکه مقدار احتمال ، 4نگارهنتایج مندرج در براساس 

فرهنگی هافستد بر روي درك اخالقی دانشـجویان حسـابداري   هايارزشکه طور بیان کرد توان اینمی،شده است
.تاثیرگذار هستند

بـه  ) 05/0کمتـر از مقـدار   (با توجه به صفر بودن مقدار احتمال در تحلیـل واریـانس   فرضیه پنجمرابطه با در 
اثرگـذار  ) درك اصول اخالقی حسابداري(رسیم که متغیرهاي مستقلی وجود دارند که بر متغیر وابسته این نتیجه می

کـه  طور بیان کرد که با توجـه بـه ایـن   توان اینبا استفاده از آزمون ضرایب جزیی براي مدل فرضیه پنجم می. هستند
است، لذا ایـن مـوارد بـر درك    05/0مقدار ثابت کمتر از  و، افق دیدگراییزن/راییمردگمقدار احتمال متغیرهاي 

هـا بـر درك   توان گفت که اثر آنتوجه به مثبت بودن ضریب بتاي این موارد میو با. اصول اخالقی اثرگذار هستند
ه گرفـت خصوصـیات مردانـه    توان نتیجـ همچنین با توجه به اندازه ضرایب بتا می. ي مستقیم استاخالقی یک رابطه

هـا حـاکی از آن   ایـن یافتـه  . درك اصـول اخالقـی دارد  بر فق دید تاثیر بیشتري نسبت به ادر مقابل خصوصیات زنانه
. گردداست که تنها بخشی از فرضیه پنجم پذیرفته می

پیشنهادات مبتنی بر نتایج بدست آمده از تحقیق
:گرددشنهاداتی به شرح زیر ارائه میبا توجه به نتایج حاصله از این تحقیق، پی

کننـد اي در جامعه فعالیـت مـی  دانشجویان حسابداري در آینده به عنوان حسابداران و حسابرسان حرفه.1
سـزایی در  هتوانـد تـاثیر بـ   اي مـی درك مناسب اخالقی و متعهد بودن به اصول و آیین رفتار حرفـه لذا

بـا توجـه بـه گسـترش     . هـا داشـته باشـد   جلوگیري از مفاسـد اقتصـادي و افـزایش کـارایی اخالقـی آن     
هاي چند ملیتی،  بهتر است رویکرد آمـوزش  ها در بازارهاي جهانی و تاسیس و تشکیل شرکتفعالیت

وزارت گـردد لـذا پیشـنهاد مـی   . المللی سـوق پیـدا کننـد   عالی به سمت هماهنگ سازي در سطوح بین
علوم، تحقیقات و فن آوري، شوراي عالی انقالب فرهنگی و سایر نهادهاي ذیربط در سرفصل دروس 

المللـی قـرار   اي بـین حسابداري تجدید نظر کرده و دروسی مرتبط با اصول اخالقی و آیین رفتار حرفـه 
دروس بــیش از گذشـته در تعیــین مـدیریت و برنامــه ریـزي آموزشـی   در ایـن بــین متخصصـان   . دهنـد 

.کنندآموزشی مناسب نقش ایفا می
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که خصوصیات مردانه درمقابل خصوصـیات زنانـه و همچنـین    با مشاهده نتایج فرضیه پنجم مبنی بر این.2
افق دید بلند مدت درمقابل افق دید کوتاه مدت بر درك اصول اخالقی حسابداري اثر دارند، پیشنهاد 

سطح درك دانشجویان  به این دو بعـد توجـه بیشـتري    ریزي آموزشی براي بهبود شود جهت برنامهمی
هـاي دو  به عبارتی براي بهبود وضعیت درك اخالقی دانشجویان در هر کشور، با توجه به انـدازه . شود

هـاي مناسـب   مـدت دوره گرایـی و افـق دیـد بلندمـدت در مقابـل کوتـاه      معیار مردگرایی در مقابل زن
. آموزشی ارائه گردد

گردد جهت استخدام حسابدارانی متعهد و خبـره عـالوه   المللی پیشنهاد میسات بینها و موسبه شرکت.3
اي اي نیز توجـه ویـژه  هاي فنی، به درك اصول اخالقی و آیین رفتار حرفهبر بررسی وضعیت و توانایی

، هر چـه سـطح درك اخالقـی یـک حسـابدار بـاالتر       )1998(طبق نظر گوتروپی و بلیک . داشته باشند
.کندمواجهه با مسائل و مشکالت بهتر عمل میباشد، در 

فهرست منابع
ین، سازمان مطالعه و تدو)يآماریلتحل(یریتآمار و کاربرد آن در مد). 1388(منصور ی،مومن. آذر، عادل.1

).سمت(دانشگاهها یکتب علوم انسان
از اخالق حرفه يرشته حسابداریکارشناسیاناستنباط دانشجو). 1388(یرمضانعلیایی،، رو.ینحسي،جبار.2

واحد یدانشگاه آزاد اسالميرشته حسابداریتخصصي، رساله دکتر)یفرهنگینبیقیتطبیقتحق( يا
.یقاتعلوم و تحق

مدل یآزمون تجرب(یراندر ايحسابدارهايارزشفرهنگ بر یرتاث«). 1382(یرج، نوروش،ا.زهرایانتی،د.3
.ارشد دانشگاه تهرانینامه کارشناسیان، پا»)يگر

.تهران: ،  انتشارات آگاه»روش تحقیق در علوم رفتاري«).1379. ( الهه حجازي. عباس بازرگان. سرمد، زهره.4
بررسی ارزش هاي فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارائه به نحو مطلوب «). 1381. ( نوروش، ایرج.5

، زمستان 30هاي حسابداري و حسابرسی، سال نهم، شماره بررسی. »استانداردهاي بین المللی حسابداري
.79- 59، ص 1381

يسود در شرکت هايبا هموارسازیفرهنگهايارزشرابطه یبررس«).1384(سحری،سپاس. یرجنوروش، ا.6
، تابستان 40بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره . »شده در بورس تهرانیرفتهپذ

.96- 81، ص 1384
٧. Bodley, J. H. (٢٠٠٤). Cultural anthropology: Tribes, states, and the global system, with power web (٤th

ed.). New York: McGraw-Hill

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٨. Chung, K. Y., Eichenseher, J. W. & Taniguchi, T. (٢٠٠٨). Ethical Perception of Business Students:
Differences Between East Asia and the USA and Among Confucian Cultures. Journal of Business
Ethics. (١)٧٩, ١٣٢-١٢١.

٩. Cohen, J. R., Pant, L. W., & Sharp, D. J. (١٩٩٦). A methodological note on cross-cultural accounting
ethics research. The International Journal of Accounting, (١)٣١, ٦٦-٥٥.

١٠. Eynon, G., Hill, N. T., & Stevens, K. T., Clarke, P. (١٩٩٦). An international comparison of ethical
reasoning abilities: Accounting students from Ireland and the United States. Journal of Accounting
Education, (٤)١٤, ٤٩٢-٤٧٧.

١١. Gowthorpe, c., & Blake, J. (Eds). (١٩٩٨). Ethical issues in accounting. New York, NY: Routledge.
١٢. Ho, Yi-Hui (٢٠٠٧). Undergraduate accounting students' perception of accounting ethics: A cross-

cultural comparative study, For the degree of doctor of philosophy, The faculty of the graduate
school of the university of Minnesota.

١٣. Hofstede, G. (١٩٨٠). Culture's consequences. Beverly Hills, CA: sage.
١٤. Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (٢٠٠٥). Cultures and organizations: software of the mind (٢nd ed.).
McGraw-Hill.
١٥. http://www.geert-hofstede.com
١٦. Kohlberg, L. (١٩٦٩). Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. In D.

A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research. (pp.٤٨٠-٣٤٧). Chicago: Rand-
McNally.

١٧. Kohlberg, L. (١٩٨١). The meaning and measurement of moral development(Heinz Werner Lecture
serie. Vol. ١٣. Worcester, MA: Clark University Press.

١٨. Kohlberg, L.(١٩٨٤). Psychology of moral development. San Fransisco, CA: Harper & Row Publisher.
١٩. Mitchel, C. (٢٠٠٣). A short course in international business ethics: Combining ethics and profit in

global business, Novato, CA: World Trade Press.
٢٠. Reidenbach, R. E, & Robin, D. P. (١٩٨٨). Some initial steps toward improving the measurement of

ethical evaluation of marketing activities. Journal of Business Ethics, (١١)٧, ٨٧٩-٨٧١.
٢١. Rest, J. R. (١٩٨٦). Moral development: Advances in research and theory. New York, NY: Praeger

Publishers.
٢٢. Sharp, D. J. (٢٠٠٦). Cases in business ethics. Thousdands Oaks, CA: Sage.
٢٣. Simon, S. M., Robert W. & Annie, Y. S. (٢٠٠٨). A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax

Evasion: Hong Kong Vs the United States. Journal of Business Ethics. ١٥٨–١٤٧,(٢)٧٧.
٢٤. Thorne, L. (١٩٩٩). An analysis of the association of demographic variables with the cognitive moral

development of canadian accounting students: An examination of the appalicability of american-
based findings to the canadian context. Journal of Accounting Education,(٢)١٧, ١٧٤-١٥٧.

٢٥. Thorne, L. (٢٠٠٠). The development of two measures to assess accountants' Prescriptive and
deliberative moral reasoning. Behavioral Research in Accounting, ١٢, ١٦٩-١٣٩.

٢٦. Tsui, J. S. L. (١٩٩٦). Auditors' ethical reasoning: Some audit conflict and cross cultural evidence. The
International Journal of Accounting, (١)٣١, ١٣٣-١٢١.

٢٧. Venezia, C. C. (٢٠٠٥). The ethical reasoning abilities of accounting students. Journal of American
Academy of Business, (١)٦, ٢٠٧-٢٠٠.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


The effect of differences in cultural dimensions on ethical
perception of accounting students:

Cross-cultural study in Iran and UK

Mohammadreza Abbaszadeh, Mohsen Moeinizadeh

Abstract
Those people who lives in different environments, has different performance and attitude
according to the cultural factors of each society. Accountants as a guild are not excluded from this
provision. They face to challenges because of their situation and if they want to achieve society
trusts, should observe some ethical principles. In this research, we investigate the effect of
hofstede's dimensions on ethical perception of accounting students in Iran and U.K. using VSM٩٤,
ADIT and AMES. The results indicate that hofstede's dimensions significantly influence on
accounting students' ethical perceptions. Also based on fifth hypothesis, the study find out that
Masculinity/Femininity and Short/Long-term Orientation have more influence on ethical
perception rather than other dimensions.

Key Words: Ethical development, Ethical sensitivity, Ethical orientation, Ethical
intention, Ethical Perception, Hofstede's dimensions.
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