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 ابعاد و حسابداران غیراخالقی رفتار بر شناختی جمعیت های ویژگی نقش

  اجتماعی های حساب ایجاد خالل در شناختی روان
 

 2عیدگاهی  اعتمادی سارا ،1 نیا ارجمند اکبر  علی

 تُزان داوطگبٌ رياوطىبسی داوطکذٌ ػلمی َیئت ػضً ي داوطیبر 1

  ( مسئًل ًیسىذٌو) تُزان داوطگبٌ حسببذاری دکتزی داوطجًی 2

 

 چکیده

َبست ي وبدیذٌ گزفته آن مىجز بٍ صذمبت سیبدی ضذٌ است. حساببذاری ویاش    وبپذیز اس سوذگی اوسبن اخالق یکی اس ارکبن جذایی

 َبی مبلی ي ممصز ضىبختٍ ضذن حسببذاران خأل اخالق در حزفٍ را پزروگ تزکزدٌ است. اس ایه لبػذٌ مستثىب وبًدٌ ي بزيس بحزان

َابی اجتمابػی )ضابمل     پژيَص حبضز بزرسی ػًامل تأثیز گشار بز رفتبر غیزاخاللی حسببذاران در خالل ایجابد حسابة   َذف اس

وًع تحمیك بز اسبس َذف، کابربزدی محساًة   ببضذ.  ضىبختی می َبی ريان سبسی حمبیك( بب تًجٍ بٍ جىبٍ سبسی ي پىُبن حسبة

ٍ  داوطجًیبن ي ضبغل. جبمؼٍ آمبری ایه پژيَص، ضًد می در کال ایازان    یه حزفٍ حسببذاری بب سطًح متفبيتی اس داواص ي تجزبا

ضاذٌ   وفز در وظز گزفتٍ 384ببضذ ي بٍ ػلت گستزدگی جبمؼٍ مًردبزرسی، بب استفبدٌ اس فزمًل کًکزان ومًوٍ آمبری بٍ تؼذاد  می

 1397طزیاك پزسطاىبمٍ در سابل    َابی مًردویابس اس    دادٌ گیزی تصبدفی ي در دستزس اوتخبة گزدیذٌ است. کٍ اس طزیك ومًوٍ

تحصایالت باب   ساه ي ساط    َابی جمؼیات ضاىبختی     َبی پژيَص بیبوگز آن است کٍ اس بیه يیژگی ضذٌ است. یبفتٍ آيری جمغ

ٍ   بُبوٍ ي سبسی، ػذم پبیبىذی بٍ اخالق، تًجیٍ حسبة ػااليٌ بایه ساط  تحصایالت باب       تزاضی رابطٍ مثبت ي مؼىبداری دارواذ. با

تحصیالت باب ػاذم پبیبىاذی باٍ     سه ي سط  گىبٌ رابطٍ مثبت ي مؼىبداری مطبَذٌ ضذ درحبلی کٍ بیه سبسی ي احسبس  پىُبن

اخالق رابطٍ مىفی ي مؼىبداری گشارش ضذ ي مطخص ضذ بیه میشان تجزبٍ کبری بب رفتبر غیزاخاللی رابطٍ مثبات ي مؼىابداری   

َاب بیطاتز اسات. َمنىایه ػاذم       سابسی در آن  ي پىُابن  َب احسبس گىبٌ بیطتزی دارواذ  دَذ کٍ سن وتبیج وطبن می يجًد دارد.

 َب کمتز اس مزدان گشارش ضذ. پبیبىذی بٍ اخالق ي رفتبر غیزاخاللی در سن
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