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چکیده
مقدمه :اخالق حرفهای یکی از الزامات حرفۀ حسابداری است .خدمات حسابداران بدون درنظرگرفتن اعتماد
استفادهکنندگان ،کاری بیهوده است .اعتماد به خدمات حسابداران نیز پیرو متعهدبودن حسابدار به اصول اخالقی است.
برای افزایش تأثیر اخالق حرفهای ،وجود الگوهای منطبق با فرهنگ جامعه الزم است و با شناخت معیارها میتوان ابعاد
مسئولیتهای اخالقی حسابداران را بررسی کرد.
روش پژوهش :این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نوع ،توصیفی– پیمایشی است .در این پژوهش معیارهای
تأثیرگذار پژوهشهای پیشین ،شناسایی و تعداد  62مؤلفه با  5شاخص انتخاب شد؛ سپس مهمترین معیارها بهروش
غربالگری فازی با استفاده از پرسشنامهای پژوهشگرساخته تعیین شد.
یافتهها :از نظر خبرگان ،مؤلفههای حرفهایگرایی و زیستمحیطی در مقایسه با سایر مؤلفهها اهمیت بیشتری داشته و
بر توسعۀ پایدار اخالق حرفهای حسابدار اثرگذار بوده و مؤلفههای فردی ،اجتماعی و سازمانی اهمیت کمتری داشته
است.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه مؤلفههای شناساییشده از پشتوانههای علمی مناسب برخوردار است و قابلیت
عملیاتیشدن دارد میتوان با تعیین اولویت و تعریف عملیاتی هریک از مؤلفهها ،میزان موفقیت مؤسسات در زمینۀ
اندازهگیری و افزایش سطح اخالق حرفهای را مشخص کرد.
واژههای کلیدی :اخالق حرفهای حسابدار ،رویکرد آمیخته ،مسئولیت اخالقی.
 .1دانشجوی دکترای حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران (رایانامه.)malihemirhoseini4@gmail.com :
 .2دانش یار گروه حس ابداری  ،دانش گاه آزاد اس المی واحد یزد ،یزد ،ایران (نویس نده مس ئول؛ رایانامهmahmoudmoein@iauyazd.ac.ir :؛ دورنگار:
.)035-38215034
 .3استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران (رایانامه.)heyrani@iauyazd.ac.ir :
 .4استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران (رایانامه.)hataminasab@iauyazd.ac.ir :
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مقدمه

ورشکستگی و سقوط شرکتهای بزرگ مانند انرون و
وردکام ثابت کرد که پایبندی حسابداران به

برطبق نظر آلبرت اینشتین ،دلیل خطرناکبودن دنیا

استانداردهای فنی و مسئولیتپذیری حرفهای آنها

وجود افراد شرور نیست بلکه افرادی است که شرارت

بهتنهایی کافی نیست بلکه حسابداران باید ضوابط

را میبینند و کاری برای رفع آن انجام نمیدهند (.)1

اخالق حرفهای را نیز رعایت کنند ( .)4در پژوهشی که

نیروی انسانی باارزشترین دارایی هر سازمان و حرفهای

در سال  2008میالدی در کشورهای خاورمیانه و شمال

است ( .)2هنگامی که شخصیت افراد بیثبات میشود،

آفریقا در مورد شفافیت بینالمللی انجام شد ،کشورهای

جامعه بهطرز فجیعی آسیبپذیر میشود .پایبندی ملت

ایران و عراق از نظر فساد مالی پایینترین و بدترین رتبه

به فرهنگ به این بستگی دارد که جامعه به سادهترین و

را داشتند ( .)7پژوهشهای پیشین فقط به بررسی

بنیادیترین ویژگیهای اخالقی (نظیر دالوری،

متغیرهای مختلف نظیر استدالل اخالقی ،طرز تفکر

نوعدوستی ،احترام به دیگران و قانونمندی) پایبند باشد

اخالقی ،نیت اخالقی و تمایل اخالقی ( ،)8جنسیت و

( .)3درحقیقت میتوان چنین استدالل کرد که یکی از

سن مدیران ( ،)9ویژگی اخالقی و مشاوره ( )2و تأثیر

ویژگیهای موفقیت هر سازمانی رعایت اخالق است

آموزش اخالق ( )10بر اخالق حرفهای پرداختهاند.

( .)4اخالق به دالیل زیر در جهان اهمیت زیادی دارد:

پژوهشگران دیگری نیز گزارش دادهاند که ارزشهای

 .1نقش اثرگذار رفتار اخالقی در حفظ و بقای جامعه

اخالقی شامل عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و

و  .2وجود نمونههای زیادی از رفتار غیراخالقی ( .)5از

عدالت تعاملی است که هر سه مؤلفه بر رضایت شغلی

آنجا که فعالیتهای مالی برای دوام جهان کنونی الزم

و تعهد سازمانی اثرگذار است و موجب رفتار اخالقی

است ،حسابداری نیز بهعنوان حرفهای مفید تلقی

در سازمان میشود ( .)11متأسفانه با همۀ کوششهای

میشود .بهعلت نقش اساسی حسابداری در تأمین و

باال ،در ایران تاکنون در زمینۀ شناسایی مؤلفههای

ارائه اطالعات مالی به مدیران و تسهیل فعالیتهای

اخالق حرفهای حسابداری تالش چشمگیری انجام

مالی ،حرفۀ حسابداری به حرفۀ خدماتی حساس و

نشده است .با توجه به اهمیت زیاد اخالق حرفهای

ارزشمندی تبدیل شده است که همانند دیگر حرفهها

حسابدار ،تأثیر چشمگیر رهبری اخالقی بر فعالیتها،

دارای شیوهنامۀ اخالقی است .میتوان گفت در شرایط

نتایج حرفه ،عملکرد فردی و گروهی ،شکاف میان

کنونی که رعایتنکردن برخی قوانین اخالقی سبب

نظریههای موجود در زمینۀ اخالق حرفهای در

بروز فسادهای مالی و نابسامانیهای زیادی در

حسابداری و رعایت آییننامۀ رفتار حرفهای در عمل،

بخشهای دولتی و غیردولتی شده است ،رعایت اصول

پژوهش حاضر در پی آن است که به شناسایی

اخالقی راه نجات اصلی از این بحران است ( .)6در این

مؤلفههای اخالق حرفهای بپردازد .این مؤلفهها از تحلیل

خصوص ،فسادهای ناشی از تقلبهای مالی،

محتوای مقالهها و مبانی نظری دربارۀ رویدادها یا
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رفتارهای اخالقی حاصل میشود .در این باره ،مراجعه

مجموعهای کامل و مطلوب از معیارهای اخالقی را به

به پیشینهای که در مورد مسائل اخالق حرفهای منتشر

وجود آورد .در واقع ،برای اینکه بتوان در گسترش

شده است ،میتواند پایگاه اطالعاتی مناسبی برای

اخالق سرعت بیشتری ایجاد کرد و کارایی و اثربخشی

پژوهشهای این حوزه باشد .ضرورت این بررسی و

آن را بهبود بخشید ،الزم است متغیرهای اثرگذار بر

چارچوبهای احتمالی اخالق حرفهای حسابداری که

اخالق ،شناسایی و در مرحلههای بعدی سازماندهی

برای سامانبخشیدن به گزارشهای اخالقی حسابداران

کرد .با توجه به هدف پژوهش ،سؤالهای پژوهش به

ایجاد خواهد شد ،با هم ارتباط دارد .به این ترتیب ،برای

شرح زیر طراحی و تدوین شد:

سرعت بیشتر در گسترش اخالق و بهبود کارایی و

 .1مؤلفههای اخالق حرفهای حسابدار چیست؟

اثربخشی آن ،الزم است متغیرهای اثرگذار بر اخالق را

 .2کدامیک از مؤلفههای اخالق حرفهای حسابدار از

شناسایی و در مرحلههای بعدی مدیریت شود .در این

اهمیت بیشتری برخوردار است؟

ارتباط ،پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح

در ادامه ،ابتدا به مرور مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

میشود که مهمترین مؤلفههای سنجش اخالق حرفهای

پرداخته خواهد شد .سپس ،روش پژوهش بیان میشود.

حسابدار کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش از

سرانجام ،یافتهها و نتیجه پژوهش ارائه و تفسیر خواهد

تحلیل محتوای کیفی و غربالگری فازی استفاده

شد.

میشود .در نهایت ،این بررسی تحلیلی ،ماهیتی
تقاضامحور به چارچوبهای احتمالی اخالق حرفهای

مبانی نظری

خواهد بخشید .بررسی نکردن گزارشها ،مقالهها و

علم اخالق ،شاخهای از فلسفه است که موضوع آن

آییننامههای اخالق حرفهای دستیابی به هرگونه الگو

رفتار انسان ،شناخت ارزشها و بیانکنندۀ کسب

را دشوار خواهد کرد و در صورت دستیابی نیز خام،

فضائل ،ترک رذائل و پیامدهای آن است ( .)12اخالق

سطحی و غیرکاربردی خواهد بود .بنابراین ،هدف

حرفهای در برگیرندۀ مجموعهای از احکام ارزشی

اصلی این پژوهش دستیابی به مؤلفههای جامع اخالق

دربارۀ رفتار است که چگونگی رفتار اشخاص حقیقی

حرفهای حسابداری در ابعاد مختلف ،متناسب با

و حقوقی را مشخص میکند .در واقع ،اخالق حرفهای

وضعیت اسالمی ،فرهنگی ،اجتماعی و ملی ایران و

فرایندهای مبتنی بر فکر و جهتیابی است که چگونگی

تعیین مهمترین معیارهای اخالق حرفهای حسابدار است

رفتار سازمانی را تعیین میکند ( .)13فرایند اخالق

که بهوسیلۀ آنها میتوان مرزهای دانش در این زمینه

حرفهای در ایران باستان بیانکنندۀ این مطلب است که

را نیز گسترش داد .با تقویت ابعاد اخالقی و اجرای

اخالق در دو موضوع پاسداشت زندگی و جدال با شر

برنامههای اخالقی و آموزشی مناسب بر اساس

خالصه شده بوده است .بنابراین ،شغل در آن زمان،

مهمترین مؤلفههای اخالق حرفهای ،نیز میتوان

ارزش اخالقی به شمار میرفته است ( .)14نهادینهشدن
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دانش اخالق حرفهای در کشورهای پیشرفته طی 150

زمینه است ( .)17آموزش پیاپی استانداردهای اخالقی

سال گذشته ،نشان میدهد که در شکلگیری اخالق

به حسابداران ارزشهای جامعه را تقویت میکند؛

سازمانی عوامل متعددی نظیر عوامل فردی ،سازمانی و

همچنین برای کارکرد بازارهای سرمایه اهمیت زیادی

فراسازمانی اثر دارد .از جمله عوامل فردی میتوان به

دارد ( .)18مؤلفههای اخالقی ،ارزشهای اخالقی

اخالق شخصی ،خودشناسی و خودکنترلی اشاره کرد.

ریشهداری است که مؤسسات با تبیین آنها ،روش خود

عوامل سازمانی اثرگذار بر اخالق حرفهای شامل قوانین

را مشخص میکنند .مؤلفههای اخالقی مجموعهای از

و مقررات سازمانی ،فرهنگ سازمانی و ساختار

قانونهای کتبی مربوط به حسابداران است تا با عمل به

سازمانی است .عوامل فراسازمانی شامل دولت،

آنها در راستای ارزشهای اخالقی حرفه فعالیت کنند.

محیطهای کاری و بینالمللی و شرایط اقتصادی است

در پژوهشهای گذشته ،تعدادی شاخصههای اخالقی

و طی  4دهۀ گذشته پژوهشهای مختلفی در این زمینه

مانند :اعتماد ،انصاف ،راستگویی ،درستکاری ،ارائۀ

انجام شده است .پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که

اطالعات مالی بهصورت شفاف ،مسئولیتپذیری،

اخالق بهعنوان مسئلهای اساسی در سازمانهای مختلف

هدفگیری ،رعایت آزادی حقوق نسلهای مختلف،

و در سطح بینالملل است ( .)15بنابراین ،برای ایجاد

پایبندبودن به تعهدات ،درنظرگرفتن ارزشهای

ارزش اخالقی در جامعه و توسعۀ آن ،همۀ حرفهها

اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است .برطبق این

ملزماند که اخالق را رعایت کنند .این مسئله ،بهویژه

مطلب ،در حرفۀ حسابداری باید کنشهای اخالقی

مربوط به حرفۀ حسابداری است؛ چراکه تعداد

وجود داشته باشد؛ چراکه به این کنشها بهمنظور

استفادهکنندگان از خدمات آن بسیار گسترده است.

اعتماد در زمینۀ خدمات حسابداری نیاز است و این

برای رعایت اخالق در حرفۀ حسابداری ضروری است

اعتماد نیازمند راستگویی و عینیت در گزارشهای مالی

که حسابداران مهارتهای حرفهای الزم برای انجام

است ( .)19پژوهشها دربارۀ عوامل سقوط شرکت

مسئولیتهای خود را به کار ببندند تا بتوانند خدمات

انرون و عملکرد حسابرسان این شرکت (مؤسسۀ

مؤثری را به مشتریان و کارفرمایان ارائه دهند (.)16

حسابرسی آرتور اندرسون) ،نشان داد که علت اصلی

بهعبارت دیگر ،حسابداران همانند افراد شاغل در سایر

فروپاشی شرکت انرون ،نداشتن استانداردهای

حرفهها ،مسئولیتهای اخالقی ویژهای دارند .الزم

حسابداری سودمند نبوده است بلکه رعایتنکردن

است حسابداران افزون بر مهارتهای فنی ،قوانین

اخالق حرفهای بوده است .صالحیت تخصصی

اخالقی حرفه حسابداری را نیز رعایت کنند؛ اما

حسابداران و پایبندی آنها به قوانین حسابداری و

متأسفانه فعالیتهای اخیر مربوط به حرفۀ حسابداری در

اخالق حرفهای بر کیفیت خدمات آنها تأثیر مثبت

سطح بینالملل و بررسی فرایند گزارشگری مالی در

میگذارد .در این راستا شاخصهایی مانند راستگویی،

ایران و سایر کشورها نشاندهندۀ سهلانگاری در این

درستکاری ،استقالل ،رازداری ،عینیت ،مراقبت
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حرفهای و درنظرگرفتن بازدهکاری بهعنوان اصول

است ( .)14مؤلفههای زیستمحیطی بیانکنندۀ

اساسی رفتار حرفهای شناخته شده است ( .)20این

ویژگیهایی است که برای حفظ منابع طبیعی و توسعۀ

مؤلفههای اخالقی مفید است؛ اما خالی از ایراد نیست.

پایدار آن باید رعایت شود (.)21

در واقع ،بهکارگیری آنها مطابق با وضعیت اسالمی،
فرهنگی ،اجتماعی و ملی کشور میتواند اثرگذار باشد.

پیشینۀ پژوهش

بنابراین ،الزم است در زمینۀ شناسایی مؤلفههای اخالقی

مطالعات انجام شده در زمینۀ اخالق حرفهای

اثرگذار در حرفۀ حسابداری تالش شود تا مؤلفههایی

حسابداری اغلب بر رابطۀ اخالق حرفهای حسابداری و

همسو با وضعیت اسالمی ،فرهنگی و اجتماعی کشور

سایر متغیرها متمرکز شده است .برای مثال ،بیرجندی و

ایران تدوین شود .بررسی مؤلفههای اخالقی انجمنهای

همکاران به بررسی اثرگذاری اخالق حرفهای بر تردید

بیناللملی نشان میدهد که این مؤلفهها جامع نبوده و

حرفهای حسابرس پرداختهاند .آنها به این نتیجه دست

بهگونۀ عمومی به موارد سازمانی اشاره کرده است

یافتند که مؤلفههای اصول و ضوابط حرفهای مانند

( .)21توجه به این نکته ضرورت انکارنشدنی شناسایی

استقالل و بیطرفی ،رازداری ،درستکاری و صداقت و

سایر ابعاد و مؤلفههای اثرگذار بر اخالق حرفهای

صالحیت حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس تأثیر

حسابداری در کشور را ایجاب میکند .مؤلفههایی

مثبت و معنیداری دارد ( .)22پژوهش خلیلپور و

همچون مؤلفههای فردی ،مؤلفههای اجتماعی،

همکاران در زمینۀ کارسازی رویکردهای اخالقی

مؤلفههای حرفهایگرایی ،مؤلفههای سازمانی و

حسابداران بر کیفیت اطالعات حسابداری نشان داد که

مؤلفههای زیستمحیطی.

متغیر اخالق بهطور مستقیم بر کیفیت اطالعات

مؤلفههای فردی بیانکنندۀ خصوصیتهایی است

حسابداری اثرگذار است ( .)23همچنین ،پیشبینی

که برای حسابدار ضروری به نظر میرسد و نشاندهندۀ

پاسخگویی در بین حسابداران رسمی ایران بر مبنای

مسئولیت حسابدار در برابر خود است ( 1و .)9

اخالق حرفهای را طالبنیا و همکاران بررسی کردند.

مؤلفههای اجتماعی نشاندهندۀ ویژگیهایی است که

یافتههای آنها نشان میدهد که سطح اخالق حرفهای

هر حسابدار برای کسب مهارتهای اجتماعی به آنها

با پاسخگویی رابطۀ مثبت و معنیداری دارد و با افزایش

نیاز دارد ( .)9مؤلفههای سازمانی به مؤلفههایی اطالق

سطح اخالق حرفهای ،پاسخگویی افزایش خواهد یافت

میشود که الزم است هر حسابدار در سازمان یا مؤسسۀ

( .)24دریایی و عزیزی رابطۀ اخالق ،تجربه و صالحیت

محل خدمت ،آنها را رعایت کند ( .)4مؤلفههای

حرفهای حسابرسان را بر کیفیت حسابرسی با توجه به

حرفهایگرایی بیشتر شامل معیارهایی است که حسابدار

نقش تعدیلکنندۀ تردید حرفهای بررسی کردند .نتایج

در زمینۀ فعالیت حرفهای خود در سازمان باید رعایت

پژوهش آنها نشان داد متغیر شک و تردید حرفهای

کند و نشاندهندۀ مسئولیت حسابدار در مقابل حرفه

متغیری تعدیلگر و تأثیرگذار بر رابطۀ اخالق ،تجربه و
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صالحیت حرفهای و کیفیت حسابرسی است ( .)25در

معنیداری بر درک اصول اخالقی آنها ندارد (.)9

پژوهش دارابی و همکاران جایگاه اخالق در اجرای

مهدوی و ابراهیمی به بررسی ارزشهای حرفهای و

استانداردهای بینالمللی حسابداری بررسی شده است

ادراک اخالقی حسابرسان داخلی دانشگاههای علوم

( .)26میرقادری نیز در مقالهای با عنوان بررسی نقش

پزشکی و خدمات بهداشتی ایران پرداختند .نتایج

اخالق حرفهای در حسابداری و مدیریت مالی با تأکید

پژوهش آنها نشان داد که فلسفۀ اخالق شخصی

بر جایگاه آموزش اخالق حسابداری به اهمیت مفهوم

تأثیری ضعیف و منفی بر ادراک اخالقی حسابرسان

اخالق حرفهای ،ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز

داخلی دارد ( .)33مهدوی و ابراهیمی اثربخشی

به اخالق اشاره میکند ( .)27همینطور ،پژوهشی در

خلقوخوی حسابداران بر پایبندی شغلی و حرفهای

مورد رابطۀ اخالق حرفهای حسابداران با موضوعاتی،

آنها را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات

همچون عملکرد حسابرسان مستقل را درخشانمهر و

درمانی بررسی کردند .در این پژوهش ،تأثیر مثبت

همکاران انجام دادهاند ( .)28همچنین ،موضوع جنسیت

برخی ابعاد ویژگی اخالقی و فرهنگ اخالقی بر

و تمکین مالیاتی را کرمشاهی و اعظمی بررسی کردهاند

پذیرش عاطفیسازمانی حسابداران و کشمکش بین

( .)29حیدرپور و رجب دری به بررسی ویژگیهای

حرفه و سازمان مشخص شد (.)34

شخصیتی بین سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار

بیشتر پژوهشهای خارجی نیز به بررسی ثمربخشی

پرداختهاند ( .)30رحمانی و همکاران نیز سطح افشای

سویههای مختلف اخالق حرفهای بر سازههای

اطالعات مربوط به مسئولیتپذیری اجتماعی را بررسی

گوناگون متمرکز شده است .آناباگبی اوکوگ بو و

کردهاند ( )31و توان تصمیمگیری و رفتار مدیران را

همکاران ،یک طرح شبهآزمایشی با دو گروه آزمایش

حاجیها و راشکیگزمه مورد مطالعه قرار دادهاند (.)32

و گواه را از طریق پیشآزمون و پسآزمون اجرا

نمازی و همکاران نیز الگویی را برای توسعۀ پایدار

کردند .آنها در این طرح ،تأثیر یک برنامۀ درسی

اخالق حرفهای حسابداری ارائه کردهاند ( .)21برخی

اخالقمدار بر آگاهی اخالقی دانشجویان مقطع

پژوهشگران دیگر نظیر دازه و گرکز دریافتند که بین

کارشناسی حسابداری را بررسی کردند .این طرح در

طرز تفکر اخالقی ،نیت اخالقی و تمایل اخالقی با

پنج دانشگاه خصوصی با دیدگاه مذهبی در نیجریه

استدالل اخالقی رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد

برای شناسایی تغییرات در آگاهی اخالقی اجرا شد و

( .)8همچنین ،ستایش و همکاران به بررسی تأثیر

آنها تفاوت معنیداری در آگاهی اخالقی دانشجویان

سازههای فردی و اجتماعی بر درک اصول اخالقی

گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده کردند.

مدیران مالی و بودجۀ دانشگاههای علوم پزشکی و

این پژوهشگران دریافتند که برنامۀ درسی اخالقمدار

خدمات بهداشتی درمانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها

اثر مثبتی بر آگاهی اخالقی دانشجویان دارد و میتواند

نشان داد که سازههای فردی جنسیت و سن مدیران تأثیر

آگاهی دانشجویان را نیز در مورد مسائل اخالقی مربوط
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به محل کار افزایش دهد ( .)35دونالد و همکاران در

همکاران به بررسی اثر صالحیت ،تجربه ،استقالل،

پژوهشی با موضوع ادراک دانشجویان حسابداری از

مراقبت حرفهای ،شایستگی و صداقت حسابرس بر

رهبری اخالقی و مهارت سیاسی دریافتند که این دو

کیفیت حسابرسی پرداختهاند .آنها در این بررسی

مفهوم با هم ارتباط بسیار نزدیکی دارد .همچنین ،نتیجه

اخالق حسابرس را بهعنوان متغیر تعدیلگر در نظر

گرفتند که درک رهبری اخالقی و مهارت سیاسی با

گرفتهاند ( .)39پژوهش وست و باکبی ،با عنوان

افزایش سن و تجربه بهمیزان چشمگیری کاهش مییابد.

آموزش اخالق حرفهای به حسابداران حرفهای در

یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش ندادن

استرالیا و نیوزیلند اجرا شده است .در پژوهش آنها،

اخالق حرفهای به دانشجویان حسابداری باعث کاهش

ویژگی اخالق در روند صالحیت برای حسابداران

حساسیت اخالقی آنها میشود .در نتیجه ،ممکن است

حرفهای آینده مطالعه شده است .این پژوهش با بررسی

در صورت نداشتن حساسیت اخالقی کافی در بازار

ساختار فرایندهای صالحیت ،تجزیهوتحلیل اهداف

کار زمینۀ اشتباه در انجام مسئولیتهای آنها فراهم

یادگیری و خالصۀ مطالب برای دورههای اخالقی انجام

شود ( .)36بیکر با بررسی قانون در مقابل اخالق در

شده است .پژوهش وست و باکبی مربوط به

حسابداری بیان میکند که قانون و اخالق از لحاظ

حسابداران آیندهنگر دانشگاه است که در آن ،جامعۀ

تاریخی با هم ارتباط دارند .مفاهیم اخالقی در قانون

حسابداران رسمی استرالیا و نیوزیلند برنامههای

نفوذ کرده و قوانین برحسب اصول اخالقی و دینی بنا

تحصیلی را ارائه میدهند .نتایج پژوهش آنها نشان داد

شده است .در نتیجه ،درک رابطۀ قانون و اخالق برای

که تغییرات در حرفه حسابداری بدون توجه به آموزش

دانشجویان حسابداری و حسابداران حرفهای بااهمیت

اصول اخالقی از سوی حرفه حسابداری امکانپذیر

است .او همچنین دریافت که اصول اخالقی استقالل،

نیست ( .)40هانت نیز به بررسی موضوعی با عنوان

یکپارچگی و عینیت مربوط به جامعۀ حسابداران رسمی

اخالق نام تجاری میپردازد .او از نظریه اخالق هانت

آمریکا از قانون ارسطویی گرفته شده و پیرو اجرای

ویتل استفاده میکند تا چارچوبی برای توضیح

عملی زندگی خوب از طریق عقالنیت انسانی است

مؤلفههای اخالقی شخصی ارائه کند که به ما در درک

( .)37الچنیاک و مورفی در پژوهشی با عنوان نقش

منافع اخالقی در مورد نام تجاری کمک کند (.)41

اخالق بازاریابی هنجاری ،اهمیت تفکر هنجاری در
اخالق بازاریابی را بررسی کردند و راههایی را برای

روش پژوهش

پژوهشهای آینده ارائه دادند .در این پژوهش چهار
نوع نظریۀ اخالقی هنجاری ارائه شده است :اخالق

این پژوهش در حوزۀ مطالعات کیفی و بهمنظور بررسی

مبتنی بر نتیجه ،اخالق مبتنی بر وظیفه ،اخالق مبتنی بر

یکی از پیامدهای اجتماعی توسعۀ اقتصادی است.

قرارداد و اخالق مبتنی بر فضیلت ( .)38کرتاراجاسا و

قریببهیقین ،ظرفیت حسابداری به اعداد و حسابها

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

121

شناسایی مؤلفههای اخالق حرفهای حسابدار برای تبیین مسئولیتهای اخالق حسابداران ...

محدود نمیشود و همانند سایر علوم با پویایی و

است که در مقطع خاصی انجام میشود و محیط

واکاوی در خود ،اطالعات جدیدی را برطبق موقعیت

پژوهش ،میدانی است .پیشینۀ پژوهش با توجه به محتوای

به نمایش میگذارد.

مبانی نظری مربوط به اخالق حرفهای حسابدار شامل

روش پژوهش حاضر بر اساس شکل شمارۀ  1و

کتابها ،مقالهها و آییننامهها است .در این پژوهش با

مبتنی بر الگوی تفسیری بوده است .این پژوهش از نظر

استفاده از روش اسنادی ،مقالهها و متنهای منتشر شده

جهتگیری ،از یکسو بنیادی است؛ زیرا به دنبال یافتن

در ایران در زمینه اخالق حرفهای حسابداری در بازۀ

شاخصها و مؤلفههای اخالق حرفهای در حوزۀ

زمانی  1390-1398بهعنوان جامعۀ آماری گردآوری

حسابداری است و از سوی دیگر ،کاربردی است؛ زیرا

شد که بهمنظور دقت بیشتر ،نمونهگیری انجام نشد.

میتوان با بهکارگیری نتایج پژوهش ،آیندۀ مطلوب

خبرگان پژوهش نیز متخصصانی بودند که از نظر علمی

حرفۀ حسابداری را از طریق پایبندی آنها به این مؤلفهها

و هم از نظر تجربی و حرفهای با موضوع آشنایی داشتند.

پیشبینی کرد .رویکرد پژوهش ،استقرایی است؛ زیرا از

آنها برطبق روش نمونهگیری گلولۀ برفی ،گزینش

جزء به کل میرسد و نوع آن کیفی است .هدف از این

شدند .این خبرگان ،استادان و پژوهشگرانی بودند که

پژوهش ،کشف مؤلفههای اخالق حرفهای حسابدار

طی سالهای گذشته پژوهشهایی در رابطه با اخالق

شکل  :1پیاز فرایند پژوهش

122

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

ملیحه میرحسینی ،دکتر محمود معینالدین ،دکتر فروغ حیرانی و دکتر سید حسن حاتمینسب

حرفهای حسابداری داشتهاند .آنها با حداقل  10سال

حین کار و ...است .پس از آن ،از روش غربالگری

سابقۀ فعالیت مؤثر در زمینۀ حسابداری ،مدرک دکتری

فازی برای تعیین مهمترین مؤلفهها استفاده شده است.

حسابداری نیز داشتند.

فرایند تحلیل محتوا
الگوی مفهومی پژوهش

بهمنظور اجرای روش تحلیل محتوا از نرمافزار

مطابق شکل شمارۀ  ،2فرایند این پژوهش شامل دو

انویوو نسخۀ  12استفاده شده است .محیط این

مرحله است .1 :شناسایی مؤلفهها :در این مرحله،

نرمافزار یکپارچه است و در آن قسمتهای مربوط به

مؤلفهها با مطالعۀ پیشینۀ پژوهشهای مرتبط با اخالق

اسناد و مؤلفهها جداسازیشده که ابزاری مناسب برای

حرفهای حسابدار گردآوری شده است .به این منظور،

ذخیرهسازی ،مدیریت و تجزیهوتحلیل آماری دادهها

برای تهیۀ فهرستی از مؤلفهها ابتدا مؤلفههای

است .البته ،در این نرمافزار همۀ کدگذاریها و انتخاب

غیرتکراری جمعآوری شده است .سپس ،از میان

دستهها برعهدۀ پژوهشگران است .هدف از کدگذاری

مؤلفههایی که عیناً در پژوهشها تکرار شده یا از لحاظ

در پژوهش ،کمکردن حجم متنها با طبقهبندی کمتر

ال یکسان است ،یک نمونه در فهرست
مفهومی کام ً

برای بررسی و دستیابی به الگویی برای تبیین متنها

ذکر شده است .2 .غربال مؤلفهها :در این مرحله ،ابتدا

است .در این پژوهش از منطق استقرا در تحلیل محتوای

خبرگان حسابداری از طریق پرسشنامه میزان

کیفی استفاده شده که از آن با نام تحلیل محتوای عرفی

اثرگذاری مؤلفههای مرحلۀ اول را برحسب معیارهای

یاد میشود .در روش تحلیل محتوای عرفی ،پژوهشگر

مختلفی مشخص کردند .این معیارها از قبیل درجۀ

ترتیبی میدهد که دستهها از دادهها ناشی شود .در این

اهمیت ،قابلیت اجرا ،امکان بهبود از طریق کسب تجربه

حالت ،پژوهشگران دادهها را بررسی میکنند تا

شروع

مرحلۀ یک :شناسایی مؤلفهها

مرحلۀ دو :غربال مؤلفهها

 .1مطالعۀ پژوهشهای مرتبط برای

 .1استفاده از نظر خبرگان ازطریق پرسشنامه

شناسایی مؤلفهها

برای تعیین مؤلفههای اثرگذار

 .2تهیۀ فهرستی از مؤلفههای

 .2استفاده از روش غربالگری فازی برای

غیرتکراری

تعیین مهمترین مؤلفهها

شکل  :2روش پژوهش
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شناختی کامل از آنها ایجاد شود .برای استخراج

تعیین میکند.

کدها ،با بزرگنمایی کلمههای معینی از متن ،که

غربالگری فازی یک فرایند تصمیمگیری دو

مفهوم اصلی را شامل میشود ،دادهها کلمهبهکلمه

مرحلهای و شامل سه قسمت است :قسمت اول ،شامل

خوانده میشود .سپس ،مؤلفهها بر اساس چگونگی

گزینههای تصمیمگیری است که از میان آنها

ارتباط انواع مختلف آن با یکدیگر دستهبندی میشود.

زیرمجموعهای برای تحلیلهای بیشتر انتخاب میشود:

این دستهها برای نظمدادن و ردهبندی کدها به

} ،A={A1,A2,…,Amقسمت دوم ،گروهی از

شاخههای معین و معنیدار به کار میرود.

شاخصها و معیارها است که برای ارزیابی استفاده
میشود C= {C1,C2,C3,…,Cn} :و بخش سوم،
تعدادی از خبرگان هستند که نظرهای آنها در زمینۀ

فرایند غربالگری فازی
در فرایندهای تصمیمگیری چندمعیاره الزم است تا

غربالگری تعیینکننده است.E= {E1,E2,E3,…,Er} :

گزینهها و معیارها ارزشگذاری شود و با توجه به

در مرحلۀ اول ،از خبرگان درخواست میشود تا هر

معیارهای کیفی ،گزینههای برتر از بین گزینههای

گزینه را ارزیابی و وزن معیارهای ارزیابی گوناگون را

برگزیده انتخاب شود .برای اجرای این فرایند ،یاگر

با توجه به متغیرهای کالمی مشخص کنند .هر فرد خبره

روشی را ارائه داده است که مطابق آن ،میتوان با

باید بیان کند که هر گزینه تا چه اندازه معیارهای

درنظرگرفتن کمترین میزان اطالعات ،جمعبندی الزم

ارزیابی مختلف را اقناع میکند .برای ارزیابی میزان

را انجام داد ( .)42برای اجرای این راهکار ،کافی است

اقناع معیارهای این پژوهش از طیف لیکرت پنج

اطالعات برگزیده بهصورت زبانی و با مقیاس ترتیبی

درجهای فازی استفاده شده است (جدول شمارۀ .)1

باشد؛ بهعبارت دیگر ،هر فرد خبره نظر خود را در مورد

استفاده از چنین مقیاسی ،نشاندهندۀ میزان ارزیابی

میزان اهمیت هر شاخص بیان میکند .این ارزیابی

خبرگان در مورد معیارها است .در مرحلۀ دوم از فرایند

برطبق مقیاس کیفی انجام میشود و در این حالت ،هر

غربالگری فازی ،به تلفیق ارزیابیهای خبرگان برای

خبره مجموعهای از چندین ارزش را برای هر شاخص

ارزیابیهای هر گزینه پرداخته میشود .سپس ،برحسب

جدول  :1طیف لیکرت پنج درجهای فازی

124

متغیر کالمی

نماد

خیلی زیاد

)Very High (VH

زیاد

)High (H

متوسط

)Medium (M

کم

)Low (L

خیلی کم

)Very Low (VL
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ارزیابیهای پرسشنامه ،تابع اجماع با استفاده از جدول

گوگل بوده است .پس از آن مقالههای مربوط به هفت

مقیاس کالمی تهیه میشود و برای اجماعنظر خبرگان

گروه نشریههای اسالمی ،اقتصادی-بازرگانی ،پزشکی،

میتوان از روش میانگینگیری وزنی مرتب شده

حسابداری ،سازمان و مدیریت ،فرهنگی و اجتماعی و

استفاده کرد (.)42

سایر نشریهها دستهبندی شد.
در ادامه ،با توجه به اینکه این پژوهش بهدنبال تعیین

مراحل اجرای غربالگری فازی

مؤلفههای اخالق حرفهای حسابدار بوده است فقط از

در این مطالعه مقالهها ،پایاننامهها ،آییننامهها و

مقالههایی استفاده شد که در نشریههای حسابداری در این

کتابهای مربوط به اخالق حرفهای شناسایی شد و از

زمینه به چاپ رسیده بود .با توجه به بررسیها 101 ،معیار

مقالههایی استفاده شده که یکی از متغیرهای اصلی

و  5مؤلفه از پژوهشهای مرتبط استخراج شد که چند

آنها اخالق حرفهای حسابداری بوده است .تحلیل

نمونه از آنها در جدول شمارۀ  3نشان داده شده است.

محتوای کیفی طرح برطبق روش پژوهش پسرویدادی

در مرحلۀ بعد ،مؤلفهها با توجه به محتوای مقالهها،

و کتابخانهای بوده است .ابتدا مقالههای مربوط به

سایر منابع و روش تحلیل محتوا در پنج گروه مؤلفههای

اخالق حرفهای در نشریات داخلی با جستوجوی

فردی ،اجتماعی ،حرفهایگرایی ،سازمانی و

گسترده در منابع اطالعاتی مختلف مشخص شد

زیستمحیطی طبقهبندی شد .سپس ،مجموعۀ منابع

(جدول شمارۀ  .)2بازۀ زمانی این مقالهها از  1390تا

مربوط مرور شد و برحسب شباهت موضوعها و

 1398و منابع آنها از جمله تارنمای مگیران ،تارنماهای

محتوای آنها در طبقههای همگن قرار گرفت که در

نشریهها و انجمنهای مرتبط و موتور جستوجوگر

جدول شمارۀ  4نشان داده شده است.

جدول  :2تعداد کلی مقالههای مرتبط با اخالق حرفهای
تعداد

درصد

گروه

ردیف
1

نشریههای اسالمی

220

37/93

6

نشریههای اقتصادی– بازرگانی

14

2/41

3

نشریههای پزشکی

69

11/90

2

نشریههای حسابداری

112

19/31

4

نشریههای سازمان و مدیریت

48

8/28

5

نشریههای فرهنگی و اجتماعی

21

3/62

7

سایر نشریهها

96

16/55

جمع

580

100
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جدول  :3نتایج کدگذاری باز
مؤلفههای استخراجی
آراستگی ظاهری
آگاهی مستمر و درک پیشرفتهای فنی
احترام متقابل

منابع
نمازی و همکاران ( ،)21فرمهینیفراهانی و همکاران ( ،)43طباطبایی (،)44
درخشانمهر و همکاران ( )45و اربابسلیمانی ()46
رویایی و محمدی( ،)47محمدی و گلوردی ( )48و کریمی و همکاران
()49
نمازی و همکاران ( ،)21فرمهینی فراهانی و همکاران ( ،)43محمدی و
گلوردی ( ،)48کریمی و همکاران ( ،)49رحیمیکاکلکی و همکاران
( ،)50نمازی و همکاران ( )51و نمازی و همکاران ()52

جدول  :4مؤلفههای مورد بررسی
شاخصهای

شاخص های فرعی

اصلی
اخالص

پرهیز از حسادت

پرهیز از بیهودهگویی

شجاعت

راستگویی

اعتقاد و امید به خدا

پرهیز از تعللورزی

تعادل در خوشبینی و بدبینی

تفکر اندیشمندانه

رازداری

مؤلفههای

پرهیز از جانبداری

پرهیز از دروغ و تهمت

اندیشهورزی

دادورزی

خودکنترلی

فردی

تعصب نداشتن

اراده

پاکدامنی

گذشت

وقار و پایداری

اجتناب از اسراف

دوراندیشی

درستکاری

فروتنی

مدیریت زمان

اجتناب از زیادهخواهی

یگانگی شخصیت

سادهزیستی

قاطعبودن

پشتیبانی از اهداف

آراستگی ظاهری

سعۀصدر

وجدان اخالقی

اعتماد به نفس

خدمتگزاری

احترام متقابل

جوابگوبودن

احترام به ارزشهای انسانی

انعطافپذیری

قدرشناسی

مؤلفههای

ایثار

مردمداربودن

گشادهرویی

مداراکردن

مشورتکردن

اجتماعی

عمل به نظام شایستهساالری

کنجکاوی نکردن در رفتار دیگران

حفظ حریم خصوصی افراد

پرهیز از بیتعهدی اخالقی

اشتیاقکاری

اعتمادآفرینی

مشارکت سازنده

حقطلبی

مسئولیتپذیر

شفافیت کالم

بردباری
مؤلفههای
سازمانی

شایستگی خدمات

سوء استفاده نکردن از اموال و اطالعات توسعۀ اخالق حرفهای در سازمان
سازمان

انتقال تجربیات

شایستگی و تبحر اداری

آگاهی مستمر و درک پیشرفتهای دقت

شفافیت در ارائۀ اطالعات

خودراهبری در تصمیمها

ژرفاندیشی

پرهیز از قبول هر نوع هدیه و حفظ استقالل حرفهای

فنی
ارائۀ اطالعات بهصورت منصفانه
مؤلفههای
حرفهایگرایی

مؤلفههای
زیستمحیطی
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نظم و برنامهریزی

بیطرفی
امانتداری

احسان
پرهیز از افشای اطالعات محرمانه

حفظ و رعایت جوانب کار

پرهیز از فساد

اعتدال و میانهروی

اطمیناندهی

اعتباربخشی

منفعتگرایی

انصاف در عمل

وحدت رویه

ارتقای مهارت حرفهای

رعایت رفتار و آداب حرفهای

خودداری

اعمال روشهای غیرسوگیرانه

رعایت قوانین و مقررات حرفه

افشا و ارائۀ بهموقع اطالعات

رعایت الزامات اخالقی حرفه

بهبود مستمر عملکرد زیستمحیطی گزارشگری عملکرد زیستمحیطی

از

رشوهدادن

و پرهیز از دستکاری و حذف حسن سابقه در سنوات

رشوهگرفتن

اطالعات

وفاداری

اجتناب از خودبینی

خدمتی
و پرهیز از نفوذ نابجای

پیشداوری

دیگران

تردید حرفهای

حفظ حیثیت حرفه

صالحیت و مراقبت حرفهای

جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

نشر فرهنگ حفاظت از محیط توجه به عدالت اجتماعی
زیست

پاسخگویی در برابر محیط زیست
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در ادامه ،با استفاده از روش غربالگری فازی اهمیت
هریک از معیارها محاسبه شد .در این مرحله 6 ،نفر از
متخصصان به پرسشنامههای غربالگری فازی پاسخ
دادند .خبرگان شامل استادان دانشگاه و متخصصان با
تجربه و مدیران مرتبط با حرفۀ حسابداری بودند.

= )k= 3→ b (3)= Int [3.00]= 3→ Q A (3
S3 ~ M
= )k= 4→ b (4)= Int [3.67]= 3→ Q A (4
S4 ~ M
= )k= 5→ b (5)= Int [4.33]= 4→ Q A (5
S5 ~𝐻 H

جوابهای پرسشنامۀ غربالگری فازی برای هر معیار

ارزیابی پرسشنامه بهصورت زیر است .در این

باید بهصورت نزولی مرتب شود که بهعلت

قسمت ،فقط پنج عامل ذکر شده است و نتایج تحلیل

محدودیتهای مقاله فقط تعدادی از پاسخها در اینجا

دادهها در جدول شمارۀ  6آمده است.
∩ 𝑀  ∶ max {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿 ∩ 𝑉𝐻,اخالص

ذکر میشود:
}𝐻𝑉 : 𝑈1 = {𝐻, 𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻,اخالص

𝐻 = }𝐻 ∩ 𝐻𝑉 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝑉𝐻, 𝐻 ∩ 𝐻,

}𝐻𝑉 : 𝑈2 = {𝑉𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻,ایمان و توکل

𝐿 : 𝑚𝑎𝑥 {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻,ایمان و توکل به خدا

به خدا
}𝐻𝑉 : 𝑈3 = {𝐻, 𝐻, 𝐻, 𝐻, 𝑉𝐻,پرهیز از جانبداری
}𝐻𝑉 : 𝑈4 = {𝑀, 𝑀, 𝐻, 𝐻, 𝑉𝐻,تعصب نداشتن
}𝐻 : 𝑈5 = {𝑀, 𝑀, 𝐻, 𝐻, 𝐻,پرهیز از اسراف

سپس تابع اجماعنظر بهصورت زیر تعریف شد:
)QA (k)= Sb (k
q−1
])
r

B (k)= Int [1+(k
k=1,2,…,r

با توجه به اینکه از طیف  5گزینهای استفاده شده،
بهجای  qعدد  5قرار میگیرد .در این عبارت ،به این
دلیل که  6نفر به پرسشنامه پاسخ دادهاند ،بهجای r

عدد  6جایگزین میشود .آنگاه:

𝐻 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝑉𝐻,
𝐻𝑉 = }𝐻𝑉 ∩ 𝐻𝑉 ∩ 𝑉𝐻,
𝐿  ∶ max {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻,پرهیز از جانبداری
𝐻 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻,
𝐻 = }𝐻 ∩ 𝐻𝑉 ∩ 𝐻,
𝑀  ∶ 𝑚𝑎𝑥 {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿 ∩ 𝑉𝐻,تعصب نداشتن
𝐻𝑉 ∩ 𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝐻 ∩ 𝑀,
𝑀 = }𝑀 ∩
𝑀  ∶ max {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿 ∩ 𝑉𝐻,پرهیز از اسراف
𝐻𝑉 ∩ 𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝐻 ∩ 𝑀,
𝑀 = }𝑀 ∩

در این مرحله اگر سؤالها گروهبندی شود ،فرد
بهطور ناخواسته درجۀ اهمیت هر شاخص یا معیار را

2

])B (k)= Int [1+ ( 3 k

تابع اجماعنظر بهصورت زیر است:
= )k= 1→ b (1)= Int [1.67]= 1→ Q A (1
S1 ~ VL
= )k= 2→ b (2)= Int [2.33]= 2→ Q A (2
S2 ~ L

مطابق اهمیت گروه میسنجد؛ بنابراین برای اینکه
هنگام ارزیابی هر معیار ،درجۀ اهمیت گروه در ارزیابی
پاسخگو اثری نگذارد و هرکدام از شاخصها مفهوم
خود را بهصورت شفاف نشان بدهد ،گروهبندی انجام
نشده است.
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سپس برحسب اطالعات پرسشنامه ،درجۀ اهمیت

یکسانسازی و تعدیل میشود .میتوان گفت امتیاز

هریک از مؤلفهها مشخص شد .مبنای روش غربالگری

شاخص باقیمانده در غربالگری فازی نسبت به امتیاز

فازی این است که این روش درجۀ اهمیت هر شاخص

سایر شاخصها باالتر است و اهمیت نسبی آن در فرایند

را در نظر میگیرد .به این ترتیب ،شاخصی که درجۀ

پژوهش محاسبه میشود .در جدول شمارۀ  5میزان

باالتری داشته باشد ،در فرایند ارزیابی میتواند در

اهمیت هر مؤلفه از نظر خبرگان و کارشناسان در مقابل

مجموعۀ شاخصها باقی بماند و شاخصی که درجۀ

هر مؤلفه مشخص شده است .پس از آن با توجه به میزان

اهمیت پایینتری به دست بیاورد حذف میشود.

اهمیت مؤلفهها ،عواملی که اهمیت متوسط داشت

بهعبارت دیگر ،امتیازی که در فرایند محاسبات به یک

حذف و عوامل بااهمیت زیاد و خیلی زیاد بهعنوان 67

شاخص داده میشود ،در مقایسه با امتیاز بقیۀ شاخصها

عامل خروجی غربالگری فازی انتخاب شد.

جدول  :5میزان اهمیت مؤلفهها بر اساس روش غربالگری فازی
مؤلفههای اصلی

مؤلفههای
فردی

مؤلفههای
اجتماعی
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مؤلفههای فرعی

میزان اهمیت

مؤلفه

میزان اهمیت

اخالص

زیاد

پاکدامنی

متوسط

اعتقاد و امید به خدا

خیلی زیاد

درستکاری

خیلی زیاد

پرهیز از جانبداری

زیاد

سادهزیستی

متوسط

تعصب نداشتن

متوسط

شجاعت

متوسط

اجتناب از اسراف

متوسط

تفکر اندیشمندانه

زیاد

اجتناب از زیادهخواهی

متوسط

دادورزی

زیاد

پرهیز از حسادت

متوسط

گذشت

متوسط

پرهیز از تعللورزی

متوسط

فروتنی

متوسط

پرهیز از دروغ و تهمت

متوسط

قاطعبودن

متوسط

اراده

متوسط

راستگویی

خیلی زیاد

دوراندیشی

متوسط

رازداری

زیاد

یگانگی شخصیت

متوسط

خودکنترلی

متوسط

پرهیز از بیهودهگویی

متوسط

وقار و پایداری

متوسط

تعادل در خوشبینی و بدبینی

متوسط

مدیریت زمان

زیاد

اندیشهورزی

زیاد

پشتیبانی از اهداف

متوسط

آراستگی ظاهری

زیاد

گشادهرویی

زیاد

احترام متقابل

متوسط

حفظ حریم خصوصی افراد

زیاد

ایثار

متوسط

حقطلبی

زیاد

عمل به نظام شایستهساالری

زیاد

اعتماد به نفس

متوسط

اعتمادآفرینی

متوسط

انعطافپذیری

متوسط

بردباری

زیاد

مداراکردن

متوسط

سعۀصدر

متوسط

پرهیز از بیتعهدی اخالقی

متوسط
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جدول ( :5ادامه)
مؤلفههای فرعی

میزان اهمیت

مؤلفه

میزان اهمیت

مؤلفههای اصلی

جوابگوبودن

زیاد

مسئولیتپذیری

خیلی زیاد

مردمداربودن

متوسط

خدمتگزاری

متوسط

مؤلفههای

کنجکاوی نکردن در رفتار دیگران

متوسط

قدرشناسی

متوسط

اجتماعی

مشارکت سازنده

متوسط

مشورتکردن

متوسط

وجدان اخالقی

متوسط

اشتیاقکاری

خیلی زیاد

احترام به ارزشهای انسانی

زیاد

شفافیت کالم

متوسط

شایستگی خدمات

خیلی زیاد

شفافیت در ارائۀ اطالعات

خیلی زیاد

انتقال تجربیات

متوسط

نظم و برنامهریزی

خیلی زیاد

سوء استفاده نکردن از اموال و اطالعات سازمان

خیلی زیاد

خودراهبری در تصمیمها

خیلی زیاد

شایستگی و تبحر اداری

خیلی زیاد

بیطرفی

خیلی زیاد

توسعۀ اخالق حرفهای در سازمان

متوسط

امانتداری

خیلی زیاد

آگاهی مستمر و درک پیشرفتهای فنی

خیلی زیاد

خودداری از رشوه دادن و رشوه گرفتن

خیلی زیاد

ارائۀ اطالعات بهصورت منصفانه

خیلی زیاد

وفاداری

زیاد

اطمیناندهی

خیلی زیاد

تردید حرفهای

خیلی زیاد

ارتقای مهارت حرفهای

خیلی زیاد

پرهیز از قبول هر نوع هدیه و احسان

زیاد

اعمال روشهای غیرسوگیرانه

خیلی زیاد

پرهیز از فساد

خیلی زیاد

افشا و ارائۀ بهموقع اطالعات

خیلی زیاد

انصاف در عمل

خیلی زیاد

مؤلفههای

دقت

خیلی زیاد

پرهیز از دستکاری و حذف اطالعات

خیلی زیاد

حرفهای

پرهیز از افشای اطالعات محرمانه

خیلی زیاد

اجتناب از خودبینی و پیشداوری

زیاد

گرایی

اعتباربخشی

خیلی زیاد

حفظ حیثیت حرفه

خیلی زیاد

رعایت رفتار و آداب حرفهای

خیلی زیاد

حفظ استقالل حرفهای

خیلی زیاد

رعایت قوانین و مقررات حرفه

خیلی زیاد

اعتدال و میانهروی

زیاد

رعایت الزامات اخالقی حرفه

خیلی زیاد

وحدت رویه

زیاد

ژرفاندیشی

متوسط

حسن سابقه در سنوات خدمتی

متوسط

حفظ و رعایت جوانب کار

زیاد

پرهیز از نفوذ نابجای دیگران

زیاد

منفعتگرایی

زیاد

صالحیت و مراقبت حرفهای

خیلی زیاد

بهبود مستمر عملکرد زیستمحیطی

زیاد

جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

خیلی زیاد

پاسخگویی در برابر محیط زیست

زیاد

نشر فرهنگ حفاظت از محیط زیست

زیاد

گزارشگری عملکرد زیستمحیطی

خیلی زیاد

توجه به عدالت اجتماعی بین نسلی

خیلی زیاد

مؤلفههای
سازمانی

مؤلفههای
زیستمحیطی

یافتهها

مؤلفههایی را شناسایی کرد که میتواند بر اخالق
حرفهای حسابداران تأثیر بگذارد 101 .مؤلفه در این

این پژوهش بر مبنای روش علمی تحلیل محتوا

مرحله شناسایی شد .سپس ،مؤلفهها بر اساس مفهوم و
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شباهت محتوایی طبقهبندی شد و معیارهای همگن در

دقت ،پرهیز از افشای اطالعات محرمانه ،اعتباربخشی،

هریک از پنج طبقۀ مربوط به مؤلفههای فردی،

رعایت رفتار و آداب حرفهای ،رعایت قوانین و

اجتماعی ،حرفهایگرایی ،سازمانی و زیستمحیطی

مقررات حرفه ،رعایت الزامات اخالقی حرفه ،حفظ و

قرار گرفت.

رعایت جوانب کار ،منفعتگرایی ،خودداری از

بهمنظور عملیاتیکردن مؤلفهها ،با استفاده از روش

رشوهدادن و رشوهگرفتن ،وفاداری ،تردید حرفهای،

غربالگری فازی بااهمیتترین آنها مشخص شد .با

پرهیز از قبول هر نوع هدیه و احسان ،پرهیز از فساد،

مشخصشدن درجۀ اهمیت هریک از معیارها ،عواملی

انصاف در عمل ،پرهیز از دستکاری و حذف

که اهمیت متوسط داشت ،حذف و عوامل بااهمیت

اطالعات ،اجتناب از خودبینی و پیشداوری ،حفظ

زیاد و خیلی زیاد بهعنوان  62عامل خروجی غربالگری

حیثیت حرفه ،حفظ استقالل حرفهای ،اعتدال و

فازی انتخاب شد .بااهمیتترین معیارهای هر یک از

میانهروی ،وحدت رویه ،پرهیز از نفوذ نابجای دیگران

مؤلفهها عبارت بودند از:

و صالحیت و مراقبت حرفهای.

الف :مؤلفههای فردی :اخالص ،اعتقاد و امید به

ج :مؤلفههای زیستمحیطی :بهبود مستمر عملکرد

خدا ،پرهیز از جانبداری ،درستکاری ،تفکر

زیستمحیطی ،پاسخگویی در برابر محیط زیست،

اندیشمندانه ،دادورزی ،راستگویی ،رازداری و

گزارشگری عملکرد زیستمحیطی ،جلوگیری از

مدیریت زمان.

تخریب منابع طبیعی ،نشر فرهنگ حفاظت از محیط

ب :مؤلفههای اجتماعی :آراستگی ظاهری ،عمل به

زیست ،توجه به عدالت اجتماعی بین نسلی.،

نظام شایستهساالری ،بردباری ،جوابگوبودن ،احترام به

نتایج مندرج در جدول شمارۀ  5نشان میدهد که

ارزشهای انسانی ،گشادهرویی ،حفظ حریم خصوصی

مؤلفههای حرفهایگرایی و زیستمحیطی بیشتر از سایر

افراد ،حقطلبی ،مسئولیتپذیری و اشتیاقکاری.

مؤلفهها بر گسترش اخالق حرفهای حسابدار اثرگذار

پ :مؤلفههای سازمانی :شایستگی خدمات ،سوء

است و باعث ارتقای مؤلفههای فردی ،اجتماعی و

استفاده نکردن از اموال و اطالعات سازمان ،شایستگی

سازمانی نیز میشود .در نتیجه ،مؤلفههای هریک از این

و تبحر اداری ،شفافیت در ارائۀ اطالعات ،نظم و

ُبعدها با یکدیگر در تعامل است و نمیتوان تنها به تقویت

برنامهریزی ،خودراهبری در تصمیمها ،بیطرفی و

یک ویژگی از مؤلفهها پرداخت .میتوان بیان کرد که

امانتداری.

حسابداران در راستای رعایت اخالق حرفهای باید به این

ت :مؤلفههای حرفهایگرایی :آگاهی مستمر و

موارد اهمیت بیشتری دهند .در این پژوهش ،تالش شد

درک پیشرفتهای فنی ،ارائۀ اطالعات بهصورت

تا با تحلیل محتوای کیفی و روش غربالگری فازی،

منصفانه ،اطمیناندهی ،ارتقای مهارت حرفهای ،اعمال

مؤلفههای بومی متناسب با وضعیت فرهنگیاسالمی

روشهای غیرسوگیرانه ،افشا و ارائۀ بهموقع اطالعات،

کشور تهیه شود .مؤلفههای پژوهش مبانی نظری قوی،
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پشتوانههای علمی مناسب و قابلیت عملیاتیشدن در

همکاران ( )52همسو است اما جامعبودن محتوا در

مؤسسات مختلف را دارد .با تعیین اولویت هریک از

هیچکدام از آنها وجود ندارد .بهطوری که ُبعد

ویژگیها و تعریف کاربردی و عملیاتی مؤلفهها میتوان

حرفهایگرایی در پژوهشهای پیشین بررسی نشده است.

میزان موفقیت مؤسسات برای اندازهگیری و افزایش

در پژوهش حاضر با بررسی پژوهشهای انجام شده
در زمینۀ اخالق حرفهای در بازۀ زمانی  1390-1398در

سطح اخالق حرفهای را مشخص کرد.

متون نظری داخلی مرتبط با اخالق حرفهای حسابداری
نتیجهگیری

 5مؤلفۀ اصلی و  101زیر مؤلفۀ اخالق حرفهای حسابدار
با استفاده از تحلیل محتوا شناسایی ،کد گذاری و

بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که پیشرفت جوامع

طبقهبندی شد .در مرحله بعد با استفاده از فن غربالگری

فقط به علم ،فن و توسعۀ اقتصادی وابسته نیست بلکه از

فازی و کسب نظر  6نفر از متخصصان اخالق حرفهای

عوامل مهم ترقی ملتها ،رعایت اصول اخالقی است

حسابداری ،از خبرگان خواسته شد تا مؤلفهها را مطابق 7

( .)43یکی از مشکالتی که موجودیت حرفه حسابداری

معیار غربال کنند .این معیارها عبارتاند از :درجۀ

را به خطر انداخته و حسابداران را در سراسر دنیا نگران

اهمیت ،قابلیت اجرا ،سهولت اجرا ،امکان بهبود از طریق

اعتبار و حیثیت حرفه کرده است ،بحث وقوع فسادهای

روشهای تحصیل (دانشگاهی) ،کسب تجربه حین کار،

مالی و ضعف در رعایت اخالق حرفهای است .توجه به

آموزش حرفه (غیردانشگاهی) و ایجاد انگیزش در

اخالق در حرفه حسابداری تنها راه نجات از این بحران

حسابداران .بر مبنای این معیارها ،هر خبرهای باید بیان

است .چرا که ،اخالق فراتر از قانون است و به ویژگیهای

کند که هر گزینه تا چه میزان معیارهای مختلف را اقناع

فردی ،مذهبی ،اجتماعی ،سازمانی و فرهنگی حسابداران

میکند .از مهمترین معیارها ،قابلیت اجرا و سهولت اجرا

مربوط میشود و برگرفته از باورهای قلبی و واقعی

بود .با توجه به اینکه مؤلفههای این پژوهش با بازنگری

حسابداران است ( .)52بنابراین ،الزم است مدیران برای

در پژوهشهای مختلف به دست آمده است و نیازمند

ایجاد زمینۀ مناسب بهمنظور رعایت اصول اخالق کوشش

بومیسازی خواهد بود ،میزان سازگاری هرکدام از این

کرده تا اشخاص بهطرز مسئوالنهای فعالیت کنند .با توجه

مؤلفهها (قابلیت اجرا) و امکان اجرای سریع و مؤثر

به نتایج این پژوهش در بخش تحلیل محتوا ،مؤلفههای این

(سهولت اجرا) آنها مشخص شد .در این زمینه برای

پژوهش با محتوای پژوهشهای گذشته مانند سعیدی و

مثال ،معیار اهمیت مؤلفه اخالص چنین مطرح شد :چقدر

همکاران ( ،)1ستایش و همکاران ( ،)9خدامی و اصانلو

مؤلفۀ اخالص برای حسابداری اخالقی در ایران

( ،)11نمازی و همکاران ( ،)21حیدرپور و رجبدری

ضرورت دارد و قابلاجرا است (قابلیت) و تا چه میزان

( ،)29طباطبایی( ،)44ارباب سلیمانی ( ،)46محمدی و

میتوان آن را بهسهولت نهادینه کرد (سهولت) .در

گلوردی ( ،)48نمازی و همکاران ( )51و نمازی و

نهایت 66 ،زیرمؤلفه به عنوان مهمترین زیرمؤلفههای
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اخالق حرفهای تعیین شد که تأثیرگذاری مؤلفههای

بیشتر در این زمینه پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

حرفهایگرایی و زیستمحیطی بیشتر از سایر مؤلفهها بر

 .1شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار حرفهای حسابداران

گسترش اخالق حرفهای حسابدار است که با تقویت این
دو شاخص و زیر مؤلفههای آنها می توان افزایش
رعایت اخالق حرفهای را شاهد بود .در این پژوهش
تالش شد که با تحلیل محتوای کیفی و فن غربالگری
فازی ،مؤلفههای بومی و متناسب با وضعیت
فرهنگیاسالمی کشور تهیه شود.

بهمنظور افزایش صداقت آنها؛
 .2شناسایی معیارهای اخالقی اثرگذار بر وظیفهشناسی
مدیران ارشد مالی در ایران؛
 .3شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ رفتار اخالقی
حسابداران؛
 .4رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار بر اخالق حرفهای
حسابدار در این پژوهش با استفاده از روشهایی

پیشنهادها و محدودیتها
با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد که

مانند ویکورفازی ،تاپسیس فازی ،دیمتل ،فرایند
سلسلهمراتبی و فرایند تحلیل شبکه؛ و

مؤلفههای حرفهایگرایی بر توسعۀ پایدار اخالق

 .5بررسی مؤلفههای اخالق در حوزههای مختلف

حرفهای حسابدار اثرگذار است ،برای نهادینهکردن

حسابداری از جمله حسابداری مدیریت ،حسابرسی

مؤلفههای حرفهایگرایی در حسابداران میتوان از

و حسابداری مالی برای ارائۀ گزارشهای مالی به

آموزش اخالق حرفهای به دانشجویان حسابداری برای

استفادهکنندگان.

رعایت اخالق در کسبوکار بهره گرفت که این یکی

یکی از محدودیتهای اساسی این پژوهش،

از راهبردهای دولت برای توسعۀ پایدار سرمایۀ انسانی

طبقهبندی مؤلفهها در پنج شاخص اصلی است که

است .بنابراین ،بهترین فرصت برای یادگیری اصول

ممکن است با اجرای پژوهشهای موشکافانهتر بتوان

اخالق حرفهای ،دورۀ دانشجویی است .این دوره

معیارهای اصلی مربوط به اخالق حرفهای حسابدار را

دربرگیرندۀ برقراری ارتباط حرفهای با ذینفعان و

توسعه داد .محدودیتهای ذاتی مربوط به تحلیل محتوا

همپیشگان است و ارزشهای اخالقی دانشجویان نیز

و تعداد کم خبرگان در مرحلۀ غربالگری فازی از دیگر

بهگونۀ در خور توجهی از زمان ورود آنها به دانشگاه

محدودیتهای این پژوهش به شمار میرود.

شکل میگیرد .پیشنهاد آموزش اخالق حرفهای در
رشتۀ حسابداری و ایجاد واحد درسی مستقل برای آن

تضاد منافع

میتواند گام مؤثری در این زمینه باشد .همچنین ،برای
کاربردیکردن هرچه بیشتر اخالق حرفهای ،تعیین

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

مؤلفههای اخالقی مربوط به حسابرسی توصیه میشود.

وجود ندارد.

با توجه به نتایج این پژوهش ،برای پژوهشهای
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