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 Purpose: The main purpose of the research design; 

Investigating the relationship between emotional intelligence 

and critical thinking and moral decision making and lifestyle 

of accounting students of Islamic Azad University. 

Materials and Methods: The research method is descriptive-

survey and applied in terms of purpose. The statistical 

population was all accounting students of Islamic Azad 

University, Bushehr Branch, from which 201 people were 

selected using simple random sampling method. 

Findings: According to the research findings, all major and 

minor hypotheses were confirmed with a high level of 

confidence and according to the results, it should be noted that 

there is a significant relationship between critical thinking and 

students' emotional intelligence. Among the factors of critical 

thinking, the two factors of flexibility and social responsibility 

had the highest correlation with emotional intelligence and 

were positive predictors of emotional intelligence. On the 

other hand; Professional ethics has also grown as a branch on 

the roots of ethics, and to understand it properly, it is necessary 

to know the context of ethics and the conditions of each 

particular profession in interaction with ethical skills. 

Conclusion: Numerous factors affect students' moral 

decisions in the educational system; Factors such as culture, 

individual values, circumstances, available options, 

personality, intentions, etc. 

One of the ways to increase efficiency and productivity in a 

country's educational system is to pay attention to appropriate 

decision-making methods and raise the decision-making 

levels of their students by cultivating emotional intelligence 

in them. 
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 195 ... میبا  تفکرنقادانه ، تصم یجانیرابطه هوش ه یبررس  
 

 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 میبا  تفکرنقادانه ، تصم یجانیرابطه هوش ه یبررس
 یحسابدار انیدانشجو یو سبک زندگ یاخالق یریگ

 یدانشگاه آزاد اسالم
 

 ،  1یدیاقبال ام
آزاد ، دانشگاه حسابداری، واحد زاهدان، گروه دانشجوی دکتری

 .، زاهدان، ایراناسالمی
 

 مقدم  ،  میعبدالکر
 )نویسنده مسئول( گروه حسابداری ، دانشگاه پیام نور ، ایران، دانشیار

 
 یمومن رضایعل

 .، ایران، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نوراستادیار
 

 دهیچک
با   یجانیرابطه هوش ه یبررس ق؛یاز طرح تحق ی: هدف اصلهدف

 انیدانشجو یو سبک زندگ یاخالق یریگ میتفکرنقادانه و تصم
 .باشد یم یدانشگاه آزاد اسالم یحسابدار

و از نظر  یشیمایپ - یفیتوص ق،ی: روش انجام تحقو روش ها مواد
 یحسابدار انیدانشجو هیکل یباشد. جامعه آمار یم یهدف ، کاربرد

نفر  201آنها تعداد  انیواحد بوشهر بود که از م یدانشگاه آزاد اسالم
 . دیساده انتخاب گرد یتصادف یریبا استفاده از روش نمونه گ

 یفرع و یاصل یها هیفرض هیکل قیتحق یها افتهیباتوجه به  ها: افتهی
 دیابدست آمده ب جیشد و مطابق با نتا دییتا ییباال نانیبا سطح اطم

خاطرنشان داشت که رابطه معناداری بین تفکر انتقادی و هوش 
هیجانی دانشجویان می باشد. از میان فاکتورهای تفکر انتقادی دو عامل 
انعطاف پذیری و مسئولیت اجتماعی باالترین همبستگی را با هوش 
هیجانی داشته و پیش بینی کننده های مثبتی برای هوش هیجانی بودند. 

خالق حرفه ای نیز مانند شاخه ای بر ریشه ی اخالق ا گر؛ید یاز سو
روییده است و برای درک درست آن به شناخت زمینه های اخالق و 

  .ستشرایط هر حرفه ی خاصِ در تعامل با مهارت های اخالقی نیاز ا
دانشجو را در  یاخالق یریگ میتصم یعوامل متعدد: یریگ جهینت
مانند فرهنگ، ارزش  یدهد؛ عوامل یقرارم ریتحت تأث یآموزش ستمیس

  ... و تین ت،یدر دسترس، شخص یها نهیگز ط،یشرا ،یفرد یها
 کی یآموزش ستمیو بهره وری در س ییکارا شیاز راه های افزا یکی

کشور، توجه به شیوه های مناسب تصمیمگیری و باال بردن سطوح 
در آنان  یپرورش هوش هیجان قیخود از طر انیتصمیمگیری دانشجو

 .باشد یم
 
 یاخالق یریگ میتفکرنقادانه، تصم جان،یهوش ه ها: دواژهیکل
 

 11/09/1400: افتیدر خیتار
 15/09/1400:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولabmoghaddam1400@yahoo.com 

 

_________________________________ 
1  KPMG 

 مقدمه
رسوایی های اخالقی اخیر برخی شرکت های بزرگ جهان نظیر 

از حسابداران رسمی را برای رعایت  تایکو،ورلدکام و انرون انتظارات
 از این رو،. دقیق و همه جانبه رهنمودهای اخالقی افزایش داده است

موضوعات مربوط به تصمیم گیری های اخالقی و گزارشگری مالی 
 توانایی به هوش اخالقی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

 اصیخ قواعد طبق که شودمی گفته ذهنی محاسبات و انتزاعی استدالل
 ،متفاوت دیدگاهی گرفتن نظر در با( 1۹۹۷)  استرنبرگ. گیردمی انجام

 که داردمی اظهار و کندمی تاکید تکاملی و بیولوژیکی هایجنبه بر
 دهیشکل و گزینش تطابق، برای الزم ذهنی هایتوانایی معنای به هوش

 هایموقعیت در پذیریانعطاف موجب و است محیطی زمینه هر در
 (1) شودمی چالشی

 رد اخالقی گیری تصمیم و هیجانی هوش میان رابطه زمینه در تحقیق
 ینا نتیجه در و است بوده توجه مورد کمتر تاکنون حسابداری حرفه
 یانم که باورند این بر محققان. نیست شده شناخته درستی به رابطه
  جهت به که دارد وجود ای رابطه اخالقی های ویژگی و هیجانی هوش

 دنیا بزرگ حسابداری موسسات. است مهم موثر رهبری به رسیدن
. است اهمیت حایز بسیار عاملی باال هیجانی هوش معتقدندکه

 دو هر کوپر هاوس واتر پرایس - الیوت معظم حسابرسی موسسات
 عالوه. کنند می ارائه خود کارکنان به را هیجانی هوش در آموزش

 بعنوان را هیجانی هوش اخیرا 1جیامپیکی حسابرسی موسسه براین،
 جدید های موقعیت ایجاد اعالن در نیاز مورد های ویژگی از یکی

 براینکه دال دارد وجود  شواهدی همچنین. است نظرگرفته در شغلی
 های مهارت با جدید های استخدام به عالقمند نیز سایرکارفرمایان

 هیجانی هوش های تست انجام به شروع و بوده بیشتر هیجانی هوش
 .اند نموداه خود استخدام فرایندهای در
 مشکالت با مقابله برای انسان نیازهای از یکی هیجانی هوش تنها نه
 نیروی و حافظه سالمت بر بلکه آنهاست، از ناشی فشارهای رفع و

 مناسب گیریتصمیم صحیح، داوری ها،تجربه معنابخشی ادراک، عقل،
 (.2) گذاردمی چشمگیر تأثیر فرد، اجتماعی روانی رشد و
 است امروز جامعه در ها مهارت ترین حیاتی از یکی انتقادی، تفکر.

 جوامع در مؤثر مشارکت از را انسانها تواند می توانایی این کمبود و
 بعد 2 دارای حداقل دانشجویان، میان در انتقادی تفکر (.3) بازدارد
 کلید انتقادی تفکر ،(1۹۹6) 2الدر نظریه بنابر و است شناختی و عاطفی
 قبولی قابل وسیله تنها انتقادی تفکر" وی، اعتقاد به. است هیجانی هوش
 ودخ احساسات تأثیر تحت را زندگی آن طریق از توانیم می که است
 (4) ".دهیم قرار

 ضروری ها امری سازمان بقای برای سازمانی وری بهره و کاری کیفیت
 در و ها سازمان در وری بهره عامل مهمترین که آنجایی از و است

 ره شکوفایی که نیست است،تردیدی انسانی منابع جامعه، کل هدایت
 ببس بدین. است نهفته آن انسانی منابع پرورش و بهبود در ای جامعه

 نافذ هتوج انسانی منابع و رفتاری متخصصان یاری با باید مسئوالن که
 چند طی که مفاهیمی. دارند مبذول انسانی نیروی پرورش به را خود
 هوش گردیده، مطرح انسانی منابع بالندگی راستای در اخیر سال

 حسابداری آموزش در. است ومهارت تفکر انتقادی کارکنان هیجانی

2  Elder 
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 اه کاستی و ها ضعف و شده تاکید آموزش نحوه و کیفیت به کمتر
 ردازندبپ آن علل بررسی تا است داشته آن رابر حسابداری متفکران آن،

 .کنند ارائه حسابداری آموزش فرایند بهبود جهت را موثری روشهای و
 افتندری از استفاده و انتقادی تفکر های مهارت بررسی، این راستای در

 علوم کاربرد به و است داشته ای عمده نقش ها ضعف این علل
 هارتم این شناساندن در انتقادی تفکر تعریف و فلسفه و روانشناسی

. هوش هیجانی بیانگر توانایی است شده کوشش آنها کارگیری به و ها
 استفاده و مدیریت عواطف و احساسات در روابط، برای شناسایی،

کنترل تنش ها و انگیزه ها در  توانایی ترغیب و رهبری دیگران،
. پژوهش (2006مککیج، ) تصمیمگیری و رسیدن به هدف است راه 

که عواطف نقش مهمی در زندگی  های انجام شده نشان داده است
 نمی بر دارند اما این مطالعات شاغلین رشته حسابداری را در سازمانی

هوش هیجانی مهارتی است  ،2011طبق ادعای مایر و همکاران  گیرد،
که به حسابداران امکان عملکرد بهتر در زمینه های متفاوت مانند 

 آکرز و .می دهدتصمیمگیری را  رهبری، تیم سازی، روابط مشتری و 
ند مهارت هوش هیجانی برای موفقیت حرفه نیز معتقد( 2003) پورتر

 سازمان، چندین روی بر بررسی طی محققانحسابداری حیاتی هستند. 
 بتنس دارند، اخالقی رفتار که هایی سازمان که رسیدند نتیجه این به
می  وارد صادقانه غیر و اخالقی غیر رفتارهای در که هایی سازمان به

 (5) باشند می بیشتری موفقیت شانس دارای شوند؛

 اشخاص تا آوردمی فراهم را امکان این هیجانی هوش درک و شناخت
 هداشت سازمان در هیجانات با رویایی در مناسبی العملعکس بتوانند
 ات است خود هیجانات پرورش و رشد بر اصلی تمرکز درواقع. باشند

 .(6یابد ) افزایش سازمان در افراد وریبهره طریق این از
یافتن پاسخ این سوال  در پی  پژوهش این موضوع، اهمیت به توجه با

 خالقیا تصمیم گیری و انتقادی تفکر با هیجانی هوش است که آیا بین
  رابطه معناداری وجود دارد؟ حسابداری دانشجویان

 

 پیشینه پژوهش 
 دعملکر بر هیجانی هوش تاثیر" تحقیقی با عنوان همکاران و صالحی

 از پژوهش این. دادند انجام "فکری سرمایه واسط نقش با حسابرس
 از نفر 123 شامل پژوهش ی جامعه حجم و بوده کاربردی نوع

 اهواز حسابرسی سازمان و حسابرسی موسسات در شاغل حسابرسان
 نمونه حجم مورگان، جدول به رجوع با که شد تعیین 13۹۷ سال در
 عملکرد و هیجانی هوش بین که داد نشان نتایج. (۷گردید) تعیین نفر ۹2

 متغیر میانجی نقش همچنین. دارد وجود معناداری رابطه حسابرس
 ارقر تایید مورد حسابرس عملکرد و هیجانی هوش بین فکری سرمایه
 .گرفت

 و اخالقی هوش بین رابطه" عنوان با تحقیقی داودی محمد و مطهری
 ادد نشان نتایج. انجام دادند "اخالقی تصمیمگیری با اخالقی قضاوت

 یاخالق گیری تصمیم با اخالقی قضاوت و اخالقی هوش متغیرهای بین
 های مولفه همچنین. است داشته وجود معناداری ارتباط مدیران

 یرو بر "گذشت" و "دلسوزی" ،"پذیری مسئولیت" ،"درستکاری"
 "اخالقی گیری تصمیم" به مربوط تغییرات از درصد 6/2۹ تقریبا هم

 .کنند می تبیین را ساوه شهر ابتدایی مدارس مدیران

_________________________________ 
1 .   Calma and Davies 

 و هیجانی هوش بین ارتباط" عنوان با تحقیقی همکاران و واحدی
 پزشکی علوم دانشگاه پرستاری کارشناسی دانشجویان در انتقادی تفکر
 هوش بین که میدهد نشان پژوهش های یافته. دادند انجام "تبریز

 ارید معنی رابطه پسر و دختر دانشجویان در انتقادی تفکر و هیجانی
 هوش از پسر دانشجویان با مقایسه در دختر دانشجویان و دارد وجود

 و تقادیان تفکر پرورش. برخوردارند باالتری انتقادی تفکر و هیجانی
 طرواب بهبود در کمک بر عالوه پرستاری دانشجویان در هیجانی هوش

 یکارآی بهبود در تعارضات، حل در آنها توانایی و دانشجویان اجتماعی
 و کیفیت پرستاری حرفه در قضاوت توانایی مسئله، حل های مهارت
 .(8کند ) می ایفا اساسی نقش بالینی خدمات ارایه توانایی

 زاندا چشم: تجارت آموزش در انتقادی تفکر" تحقیقی 1داویتز و کالما
 تفکر اهمیت بررسی هدف. انجام دادند "آینده انداز چشم و فعلی

 تحقیقات در آن پردازی ایده چگونگی تجارت، آموزش در انتقادی
 شده واقع آن در انتقادی تفکر که تجاری های زمینه تجارت، آموزش

 ادیانتق تفکر به مربوط بیشتر ای حاشیه و اصلی موضوعات و است
 پرورش و آموزش ادبیات است شده مشخص تجارت و تجارت در که
 بیان مناطق آن با مرتبط موضوعات و اصلی حوزه شش مقاله این در

 در علمی بیشتر کارهای برای آینده های دستورالعمل این. است شده
 .دهد می نشان را تجارت آموزش در انتقادی تفکر زمینه

 عملکرد هیجانی هوش" عنوان با تحقیقی همکاران و کان مک
 ندانجام دادند و بیان می کن "فراتحلیل: کند می بینی پیش را تحصیلی
 مهارت توسعه به را توجهی قابل منابع و زمان ها دانشگاه و مدارس

. دهند می اختصاص دانشجویان و آموزان دانش عاطفی و اجتماعی های
 برای حدی تا اما است شخصی رشد برای حدی تا ها برنامه این اهداف
 اطارتب میزان فعلی متاآنالیز. دارد تمرکز آنان علمی عملکرد افزایش
 .  کند می بررسی را تحصیلی عملکرد با دانشجو هیجانی هوش

 در انتقادی تفکر سنجش" عنوان با تحقیقی همکاران و کارتر
 انجام دادند.  "روش چند رویکرد: نام ثبت از قبل مامایی دانشجویان

 ۹۷/0 و ۹3/0 بین کرونباخ آلفای ضریب با مقیاس سه ها، یافته مطابق
 هس برای مطابقت کل نمره. رسیدند خوبی داخلی اطمینان قابلیت به

 ؛ استاد/ دانشجو. داشتند متوسط همبستگی هم با انتقادی تفکر مقیاس
 مراتن میانگین بازتابنده نوشتار/  نویس پیش تأمل؛ نوشتن/  دانشجو

 قطف اما ، بود باالتر قبلی درجه با آموزان دانش برای انتقادی تفکر
 پیش دلمع از پیشگویی امتیازات بود. توجه قابل بازتاب نوشتن برای
.  الس سطح کننده بینی پیش بندی رتبه خود نمرات ، کنند می بینی

 توانند یم ابزار سه این. باشد انتقادی تفکر از معتبری و معتبر معیارهای
 آموزان دانش تا گیرند قرار استفاده مورد ترکیبی یا جداگانه صورت به

 .کنند فراهم آنها عملکرد بهبود برای را بازخورد مختلف منابع
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 197 ... میبا  تفکرنقادانه ، تصم یجانیرابطه هوش ه یبررس  
 

 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مواد و روش ها
ها، تحقیق کمّی؛ از این تحقیق، از نظر هدف، توصیفی؛ از نظر نوع داده

نظر محل اجرا، میدانی؛ از نظر دورة زمانی، مقطعی؛ از نظر روش 
ها، با استفاده از گردآوری اطالعات، پیمایشی و از نظر تحلیل داده

 آماری جامعه پرسشنامه و مدل معادالت ساختاری انجام شده است.
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری دانشجویان شامل مطالعه

 بودن زیاد جهت به .باشد می نفر 420 تعداد با 13۹۹ سال بوشهردر
 نمونه روش اساس بر و مورگان و کرجسی جدول طبق جامعه حجم
 انتخاب نمونه عنوان به دانشجویان از نفر 201 ساده، تصادفی گیری
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق، شدند.

هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی 
استفاده شد، از آمار توصیفی جهت ارائه مشخصات دموگرافیک 

و  ینمیانگهای مرکزی و پراکندگی چون ها و بیان شاخصآزمودنی
انحراف معیار استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و 

رای نوف )بمیرهای کلموگروف استجزیه و تحلیل استنباطی از روش

تعیین چگونگی توزیع داده های تحقیق و بررسی نرمال بودن متغیرهای 
افزار از نرم و رگرسیون و پارامتریک(تحقیق و امکان انجام آزمون 

به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیه های تحقیق  1اس پی اس اس
 استفاده گردید.

 
 یافته ها

 های پژوهشتوصیف آماری گویه
های استخراج شده، به منظور بررسی توزیع آماری هر یک از مقوله

آمده است.  های توزیع مکانی و پراکندگی هر مقوله در ادامهشاخص
های به منظور مشخص نمودن توزیع آماری شاخص ها از شاخص

استاندارد و چولگی و کشیدگی استفاده شد که میانگین، میانه، انحراف
 نتایج آن در ادامه آمده است.

 
 
 

 

 های آماری شاخص هاشاخص 1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین شاخص شماره

 58/3 -15/2 55/0 ۷5/4 آرمان گرایی 1
 -0۷/0 -۹8/0 62/0 53/4 نسبی گرایی 2
 -۹1/2 -۹/1 48/0 8۷/4 فردی درون 3
 48/0 -2۹/1 64/0 58/4 فردی میان 4
 45/0 -21/1 5۹/0 6/4 پذیری تطبیق 5
 -03/0 -۹/0 5۷/0 58/4 تنش مدیریت 6
 41/2 -۷۹/1 4۹/0 ۷4/4 عمومی حوصله ۷
 5۹/0 -34/1 64/0 5۹/4 تصمیم گیری اخالقی 8

های آماری شاخص ها نشان داد که نتایج توصیفی مربوط به شاخص
بوده  8۷/4فردی با میانگین  بیشترین نمره مربوط به شاخص درون

شده( است. همچنین تمامی شاخص ها )به عنوان متغیرهای مشاهده
اند چراکه مقدار چولگی آنها بین دو مقدار دارای توزیع نرمالی بوده

 بوده است.  10تا  -10و مقدار کشیدگی آنها بین دو مقدار  3تا  -3
 یحسابدار دانشجویان نقادانه تفکر و هیجانی : بین هوش فرضیه یک

 رابطه معنادار وجود دارد.

ساختار این فرضیه از نوع علّی و تاثیری است. آزمون متناسب با 
یری، رگرسیون است که با توجه به نرمال بودن توزیع فرضیات تاث

 متغیرها می توان از روشهای خطی چندگانه استفاده نمود. 
یکی از شروط استفاده از آنالیز رگرسیون شرط عدم همبستگی میزان 

چنانچه فرضیه استقالل خطاها از یکدیگر است. به عبارت دیگر 
داشته باشند، نمی توان و خطاها با یکدیگر همبستگی  ودخطاها رد ش

برای تعیین این امر باید از تست دوربین از رگرسیون استفاده کرد. 
استقالل خطا )تفاوت میان مقادیر  واتسون بهره گیری نمود که در آن

واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر 
د بنابراین خواهیم داشت:مشخص می شو

_________________________________ 
1.  SPSS 

 
 واتسون تست دوربین 2جدول

 آماره دوربین واتسون 
 646/1 مدل

در  قرار گیرد 5/2تا  5/1در بازه  بایدواتسون  -دوربین تستآماره 
فرض استقالل بنابراین ، حاصل شده است 646/1اینجا این مقدار 

 . شده و می توان از آزمون رگرسیون بهره گرفتنخطاها رد 
 

 برآورد خالصه مدل رگرسیونی 3جدول 
 ضریب تبیین تعدیل یافته تبیینضریب 
343/0 305/0 

جدول فوق به روابط بین کلیه عوامل با متغیر )تفکر نقادانه دانشجویان 
حسابداری( داللت دارد. ضریب تبیین )تأثیر و پیش بینی( متغیرهای 

است و ضریب تبیین تعدیل یافته که مبتنی  34/0مستقل تقریبا معادل با 
است. به عبارت دیگر  30/0بر درجه آزادی متغیرها می باشد معادل با 

یزان تغییرات متغیر تفکر نقادانه دانشجویان حسابداری براساس م
است )این مقدار، ضریب تقریبًا  30/0تاثیرات متغیرهای فوق معادل با 
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تغییرات تفکر نقادانه دانشجویان  %30متوسطی است( بنابراین 
 حسابداری توسط عوامل بررسی شده تبیین و پیش بینی می شود.

 

 و تعیین سطح معنی داری مدل Anovaتحلیل  4جدول
 F Sigآماره  میانگین مربعات مدل

 0.000 25.15 1.660 تبیین شده )رگرسیون(

   0.066 پس مانده

 > sigو همچنین سطح معنی داری ) Fبا توجه به مقادیر آماره 

( جدول فوق نتیجه می گیریم که وجود رابطه در سطح اطمینان 0/05
معنادار است. به عبارت دیگر بین عوامل بررسی شده و متغیر  ۹5%

)تفکر نقادانه دانشجویان حسابداری( رابطه معنی داری وجود دارد. 
بنابراین فرضیه صفر رد می شود و فرضیه محقق مورد تایید واقع می 

 شود.
 

 ضرایب وزنی رگرسیونی 5جدول 
 t Sigمقدار  استاندارد  B غیر استاندارد B عوامل مدل

 000. 5.766 - 1.887 ضریب ثابت

 008. 4.582 283. 192. فردی درون

 019. 3.920 246. 166. فردی میان

 045. 2.043 271. 182. پذیری تطبیق

 000. 4.115 255. 178. تنش مدیریت

 000. 3.374 199. 145. عمومی حوصله

در جدول فوق مقدار ضرائب وزنی هریک از متغیرها بر روی متغیر 
وابسته )بتاها( به تفکیک استاندارد شده و غیر استاندارد شده، مقدار 

، سطح خطای مشاهده شده هر متغیر با متغیر وابسته منظور tآزمون 
شده است. بر این اساس با توجه به مقدار ضریب مسیر )اثرات وزنی( 

که نشان می دهد مولفه ها تاثیر  tاستاندارد شده و همچنین مقادیر 
خالص و معناداری بر تفکر نقادانه دانشجویان حسابداری دارند. لذا با 

یب اوالً می توان معادله رگرسیون متغیر تفکر نقادانه توجه به این ضرا
دانشجویان حسابداری را براساس متغیرهای مستقل و مقدار ضریب 
ثابت بیان نمود و ثانیاً مقدار تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل را به 

 ازای یک واحد تغییر در متغیر وابسته پیش بینی نمود.
 دانشجویان اخالقی گیری تصمیم و هیجانی فرضیه دو: بین هوش

 حسابداری رابطه معنادار وجود دارد.

ساختار این فرضیه از نوع علّی و تاثیری است. آزمون متناسب با 
فرضیات تاثیری، رگرسیون است که با توجه به نرمال بودن توزیع 

 متغیرها می توان از روشهای خطی چندگانه استفاده نمود. 
رگرسیون شرط عدم همبستگی میزان  یکی از شروط استفاده از انالیز

چنانچه فرضیه استقالل خطاها از یکدیگر است. به عبارت دیگر 
و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، نمی توان  ودخطاها رد ش

برای تعیین این امر باید از تست دوربین از رگرسیون استفاده کرد. 
اوت میان مقادیر استقالل خطا )تف واتسون بهره گیری نمود که در آن

واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر 
 د بنابراین خواهیم داشت:مشخص می شو

 

 تست دوربین واتسون 6جدول 
 آماره دوربین واتسون 
 ۷32/1 مدل

 
در  قرار گیرد 5/2تا  5/1در بازه  بایدواتسون  -دوربین تستآماره 

فرض استقالل بنابراین ، حاصل شده است ۷32/1اینجا این مقدار 
 . شده و می توان از آزمون رگرسیون بهره گرفتنخطاها رد 

 
 برآورد خالصه مدل رگرسیونی ۷جدول 
 ضریب تبیین تعدیل یافته ضریب تبیین

563/0 511/0 
 

 خالقیا گیری جدول فوق به روابط بین کلیه عوامل با متغیر )تصمیم
حسابداری( داللت دارد. ضریب تبیین )تأثیر و پیش بینی(  دانشجویان

است و ضریب تبیین تعدیل  56/0متغیرهای مستقل تقریبا معادل با 
است.  51/0یافته که مبتنی بر درجه آزادی متغیرها می باشد معادل با 

 شجویاندان اخالقی گیری به عبارت دیگر میزان تغییرات متغیر تصمیم
است )این  51/0ابداری براساس تاثیرات متغیرهای فوق معادل با حس

 تغییرات تصمیم %51مقدار، ضریب تقریباً متوسطی است( بنابراین 
حسابداری توسط عوامل بررسی شده تبیین و  دانشجویان اخالقی گیری

 پیش بینی می شود.
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 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و تعیین سطح معنی داری مدل Anovaتحلیل  8جدول
 F Sigآماره  میانگین مربعات مدل

 0.000 1۷.04 1.15۹ تبیین شده )رگرسیون(

   0.068 پس مانده

 > sigو همچنین سطح معنی داری ) Fبا توجه به مقادیر آماره 

( جدول فوق نتیجه می گیریم که وجود رابطه در سطح اطمینان 0/05
معنادار است. به عبارت دیگر بین عوامل بررسی شده و متغیر  ۹5%

حسابداری( رابطه معنی داری وجود  دانشجویان اخالقی گیری )تصمیم
دارد. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و فرضیه محقق مورد تایید واقع 

 می شود.
 

 ضرایب وزنی رگرسیونی .۹جدول 
 t Sigمقدار  استاندارد  B غیر استاندارد B عوامل مدل

 000. 6.143 - 1.757 ضریب ثابت

 010. 5.782 313. 256. فردی درون

 000. 4.669 295. 231. فردی میان

 000. 3.593 285. 192. پذیری تطبیق

 000. 3.224 374. 301. تنش مدیریت

 015. 3.178 360. 282. عمومی حوصله

در جدول فوق مقدار ضرائب وزنی هریک از متغیرها بر روی متغیر 
وابسته )بتاها( به تفکیک استاندارد شده و غیر استاندارد شده، مقدار 

، سطح خطای مشاهده شده هر متغیر با متغیر وابسته منظور tآزمون 
شده است. بر این اساس با توجه به مقدار ضریب مسیر )اثرات وزنی( 

که نشان می دهد مولفه ها تاثیر  tاستاندارد شده و همچنین مقادیر 
حسابداری  دانشجویان اخالقی گیری خالص و معناداری بر تصمیم

این ضرایب اوالً می توان معادله رگرسیون متغیر دارند. لذا با توجه به 
حسابداری را براساس متغیرهای  دانشجویان اخالقی گیری تصمیم

مستقل و مقدار ضریب ثابت بیان نمود و ثانیاً مقدار تاثیر هر یک از 
متغیرهای مستقل را به ازای یک واحد تغییر در متغیر وابسته پیش 

 بینی نمود.

 

 نتیجه گیری 
  با هیجانی هوش رابطه باتوجه به آنچکه محور اصلی طرح تحقیق؛

 اهدانشگ حسابداری دانشجویان اخالقی گیری تصمیم و تفکرنقادانه
 سطحی ها بحث از برخی محقق، اعتقاد به که شد تعیین اسالمی، آزاد

آن، بهره گیری از روش های  است و در راستای اثبات کننده گمراه و
 صلیا فرضیه دو کمی و میدانی و تحلیل آن مفید می باشد؛ بدین منظور،

 جزیهت با مطابق و شد گرفته نظر در متغیرها میان رابطه ارزیابی جهت
 د.ش تایید باالیی اطمینان درصد با تحقیق مفروضات ، آماری تحلیل و

 هوش بین معناداری رابطه تحقیق، نخست اصلی فرضیه با مطابق
 تبدس نتیجه .دارد وجود حسابداری دانشجویان نقادانه تفکر و هیجانی

 معرفی های پژوهش سایر از آمده بدست نتایج با فرضیه این از آمده
در توضیح نتیجه  .شد تلقی های گذشته همسو تحقیق سوابق در شده

 بعد 2 دارای حداقل دانشجویان، میان در انتقادی فوق باید گفت؛ تفکر
 کلید انتقادی تفکر ،(1۹۹6) 1الدر نظریه بنابر و است شناختی و عاطفی
 مجموعه هیجانی هوش ان، - بار دیدگاه براساس. است هیجانی هوش

 توانایی و است شناختی غیر های مهارت و باورها ها، ظرفیت از ای
 محیطی فشارهای و ها چالش با مواجهه در موفقیت برای را فردی های

 است داده نشان هیجانی هوش مورد در مطالعه چندین. دهد می افزایش
 است. برخوردار بیشتری معنوی رفاه از هیجانی هوش با افراد که

 تصمیم و هیجانی هوش بین تحقیق، از دوم فرضیه تایید در همچنین
 .دارد وجود معناداری رابطه حسابداری دانشجویان اخالقی گیری

_________________________________ 
1  Elder 

 طهریم مطالعه از آمده بدست نتایج با فرضیه این از آمده بدست نتیجه
در ارتباط با نتیجه بدست  .دارد قرار راستا یک در(۹) داودی محمد و

 مانند نیز ای حرفه آمده از فرضیه فوق باید اذعان داشت که اخالق
 به آن درست درک برای و است روییده اخالق ی ریشه بر ای شاخه

 با تعامل در خاصِ  ی حرفه هر شرایط و اخالق های زمینه شناخت
 اخالقی گیری تصمیم متعددی عوامل. است نیاز اخالقی های مهارت
 مانند عواملی دهد؛ قرارمی تأثیر تحت آموزشی سیستم در را دانشجو

 شخصیت، دسترس، در های گزینه شرایط، فردی، های ارزش فرهنگ،
 سیستم در وری بهره و کارایی افزایش های راه از یکی...  و نیت

 باال و تصمیمگیری مناسب های شیوه به توجه کشور، یک آموزشی
 هوش پرورش طریق از خود دانشجویان تصمیمگیری سطوح بردن

 . باشد می آنان در هیجانی

 

 پیشنهادها
 رد پیچیده هایگیریتصمیم و هاموقعیت با مواجهه عین در دانشجویان

. دهستن نیز انسانی نیازهای به توجه و سازگاری نیازمند کاری محیط
 رد عاطفی شناختی رویکردهای با انتقادی تفکر ادغام راستا این در

 .گرددمی پیشنهاد دانشجویان آموزش هایبرنامه

 تفکر و هیجانی هوش زمینه در که فراوانی های بحث برخالف 
 املک شناخت به که هستند دانشجویانی کمتر است، شده انجام نقادانه،
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 محیط در آنان آموزش نیازمند که باشند داشته خود از متغیر دو این از
 .هستیم کار بازار به ورود از پیش تحصیلی

 یاندانشجو هیجانی هوش به توجه نقادانه، تفکر بهبود راستای در 
 نوآوری اساتید؛ پذیری انعطاف با امر این و است ضروری امری

 خواهد موثر کاری راه آنها تشویق و دانشجویان درگیری و آموزشی
 .بود
 گیری تصمیم های مهارت با مرتبط آموزشی جلسات برگزاری 
 های مهارت آموزش های دوره در شرکت و ها دانشگاه سوی از

 دانشجویان برای رقابتی بازار به ورود برای تر جامع دیدی اخالقی،
 .داشت خواهد

 تعامالت ادراک همچون، ای واسطه عوامل سایر از گیری بهره 
 د.بو خواهد موثر متغیر دو این رابطه بهبود در اجتماعی
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