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 چکیده  

 

حرفه  :مقدمه ا  یحسابدار  ۀحرف  الزاماتاز  یکی    یااخالق  درنظرگرفتن  بدون  حسابداران  خدمات  تماد  ع است. 

است.   یبه اصول اخالق حسابدار متعهدبودن   روی پ نیز انحسابدار . اعتماد به خدمات است هوده یب یکنندگان، کاراستفاده

  ابعاد توانمی  ارهای مع شناخت و با است الزم جامعه فرهنگ با منطبق الگوهای وجود ،ایحرفه  اخالق تأثیر افزایش  برای

 .کرد  بررسی را حسابداران   اخالقی هایمسئولیت 

معیارهای  پژوهش  پیمایشی است. در این    –نوع، توصیفی  از نظرهدف، کاربردی و    از لحاظپژوهش    این   :روش پژوهش

تعداد  پژوهشتأثیرگذار   و  شناسایی  پیشین،  به مهمسپس    ؛انتخاب شد  شاخص  5  بامؤلفه    62های  معیارها  روش  ترین 

 ساخته تعیین شد. پژوهشگر اینامهپرسش غربالگری فازی با استفاده از 

اهمیت بیشتری داشته و  ها  مؤلفه   ریسا  در مقایسه با  محیطیو زیست  گرایی ایحرفه  یهامؤلفه   ،خبرگان  از نظر  :هایافته

داشته    کمتری  اهمیت  سازمانی  و  اجتماعی  ،فردی  هایمؤلفه  و  بوده  اثرگذار  حسابدار  ایحرفه  اخالق  پایدار  ۀبر توسع

 .است

  قابلیت  و  است  برخوردار  مناسب  علمی  هایپشتوانه   از  شدهشناسایی  یهامؤلفه  اینکه  به  توجه  با  :گیرینتیجه

موفقیت  ،هامؤلفه   از  کیهر  ی اتیعمل  فیتعر  و  تیاولو  ن یی تع   با   توانمی  دارد  شدنعملیاتی زمینۀ  مؤسسات  میزان    در 

 .کرد  مشخص را ای حرفه اخالق سطح  افزایش  و گیریاندازه
 

  مسئولیت اخالقی. ،  ، رویکرد آمیختهحسابدار  ایحرفه اخالق : کلیدی هایواژه 

 
 (.malihemirhoseini4@gmail.com: انامهی)را رانیا زد،ی زد،یواحد   یدانشگاه آزاد اسالم ،یحسابدار یدکترا  یدانشجو .  1
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 مقدمه 

 

  ای دن   بودنخطرناک  لیدل   ، ن ی نشتی اآلبرت    نظر  طبقبر

  شرارت  که است    یافراد  بلکه   ست ی ن  شرور  افراد  وجود

نم  رفع  یبرا  یو کار  نندیبیم  را انجام  (. 1)  دهندیآن 

  یاحرفه   و  سازمان  هر  ییدارا  ن یترباارزش  یانسان  یروی ن

  شود، ی م ثباتیبافراد   تی که شخص   ی(. هنگام2است )

ملت    پایبندی  .شودیم  ریپذبی آس   یع ی فج   طرز جامعه به

و   ن ی ترکه جامعه به ساده  دارد بستگی  ن ی ابه  فرهنگ به

ویتربنیادی ،  یدالور  ری )نظ  یاخالق  یهایژگین 

باشد  بندی( پایو قانونمند گرانی، احترام به دیدوست نوع

از   ی کی  که استدالل کرد نیتوان چن ی م قتی درحق(. 3)

اخالق است    تیرعا  یهر سازمان   ت ی موفق   یهایژگیو

:  دارد یادیز ت ی اهمجهان  در  ریز لیدال به  اخالق .(4)

  جامعه  ی بقا  و  حفظ در    یاخالق   رفتاراثرگذار    نقش .  1

از  (.  5)  یراخالق ی غرفتار    از  یادیز  یهانمونه  وجود  .2  و

الزم    یکنون   جهاندوام    یبرا  یمال  یها تی آنجا که فعال 

حسابدار حرفهبهنیز    یاست،    یتلق  دی مف   یاعنوان 

بهیم اساسشود.  نقش  و   یعلت  تأمین  در  حسابداری 

مدیران   به  مالی  اطالعات  فعالیتارائه  تسهیل  های  و 

و  ۀحرف   هب   یحسابدار  ۀحرف  ،مالی حساس    خدماتی 

ها  حرفه   گریهمانند د  که شده است    لیتبد  یارزشمند

  ط یشرا درگفت    توان یم  .است  یاخالق   ۀ ناموهی شدارای 

  سبب   یاخالق   ن یقوان  ی برخ  نکردنتی رعا  که  یکنون 

  در   ی ادیز  یهاینابسامان  و  ی مال  یفسادهابروز  

  اصول   تیرعا  است،  شده یردولت ی غ  و  یدولت  یهابخش 

  نیدر ا(.  6)  است   بحران  این   از  یاصل  نجات   راه  یاخالق

تقلب  یناش   فسادهایخصوص،     ،یمال   یهااز 

انرون و مانند  بزرگ    یها و سقوط شرکت   ی ورشکستگ

پا که  کرد  ثابت  به    یبندیوردکام  حسابداران 

مسئول  یفن   یاستانداردها ها  آن  یاحرفه  یریپذتیو 

ضوابط    دیباحسابداران  بلکه    ست ی ن  ی کاف   یی تنهابه

  که  یپژوهشدر  (.  4)  دنکن  تیرعا  نیزرا    ی ااخالق حرفه

و شمال    انهی خاورم   یکشورهادر  میالدی    2008در سال  

کشورهای  انجام شد،    یالملل ن یب  تی شفاف   در مورد  قایآفر

رتبه    ن یو بدتر  ن یترنیی پا  یفساد مال  از نظرو عراق    رانیا

داشت پیشین  پژوهش   (.7)  ندرا    بررسی  بهفقط  های 

مختلف   تفکر  استدالل  نظیرمتغیرهای  طرز    اخالقی، 

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

تأثیر  و    (2)  قی و مشاورهاخال   ویژگی   ،(9مدیران )  سن 

( اخالق  حرفه10آموزش  اخالق  بر  . نداپرداخته  ای ( 

های  اند که ارزش پژوهشگران دیگری نیز گزارش داده

عدالت شامل  عدالت   اخالقی  و  ارویه  توزیعی،  ی 

شغلی    بر رضایت   مؤلفه تعاملی است که هر سه    عدالت

و موجب رفتار اخالقی    است   اثرگذارسازمانی    تعهدو  

های  کوشش   همۀبا  متأسفانه  (.  11)  دشومی  در سازمان

تاکنون    باال، ایران  زمینۀدر  مؤلفه  در    هایشناسایی 

حرفه حسابداری اخالق  چشمگیری    ای  انجام  تالش 

اهم  .است  نشده به  توجه  حرفه   زیاد  ت یبا    یااخالق 

فعال  یاخالق   یرهبر  ری چشمگ تأثیر    ،حسابدار   ، هات ی بر 

فرد  ،حرفه  جینتا گروه  یعملکرد    میان  شکاف  ،یو 

زمینۀ   موجود  هاینظریه   در   ایحرفه   اخالق  در 

  عمل،  در  ای حرفه  رفتار  نامۀن ییآ  رعایت  و  حسابداری

شناسایی  که  است  آن  پی  در  حاضر  پژوهش    به 

  تحلیل  از  ها. این مؤلفه بپردازد ای  حرفه  اخالق  هایمؤلفه

  یا   رویدادها   دربارۀ   نظری  مبانی   و   هامقاله  محتوای 
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  مراجعه   باره،  نیا  در  .شودمی  حاصل  اخالقی   رفتارهای

  منتشر   ای حرفه  اخالق  مسائل  در مورد  که   ایپیشینه  به

  برای  مناسبی  اطالعاتی  پایگاه  تواندمی   ،است  شده

  و   یبررس   ن یا  ضرورت.  باشد  حوزه  این  های پژوهش 

  که  یحسابدار  یاحرفه  اخالق  یاحتمال  یهاچارچوب 

  حسابداران   یاخالق  یها گزارش  به  دنی بخشسامان  یبرا

  برای  ،ترتیب  این   به  .داردهم ارتباط    با  شد،  خواهد  جادیا

و  بهبود   و  اخالق  گسترش  در  بیشتر  سرعت   کارایی 

  بر اخالق را  اثرگذار  متغیرهای  است   الزم  آن،  اثربخشی

. در این  شود  تیریمد  بعدی  هایمرحله  در  و  شناسایی

مطرح    ،ارتباط صورت  این  به  پژوهش  اصلی  پرسش 

  ای حرفه  اخالق  سنجش   هایمؤلفه   ترین که مهم   شودمی

از    ؟ است  کدام  حسابدار پرسش  این  به  پاسخ  برای 

و   کیفی  محتوای  استفاده  غربالگرتحلیل  فازی  ی 

  ماهیتی   ،تحلیلی  بررسی  این  ، تینها  در .  شودمی

  یاحرفه  اخالق  احتمالی  هایچارچوب  به   تقاضامحور

  و  هامقاله   ها،گزارش  نکردن  ی بررس.  دی بخش  خواهد

  الگو   هرگونه  به  ی ابی دست   یاهحرف   اخالق  یهانامه ن یی آ

  خام، نیز    یاب ی دست   صورت  در  وکرد    خواهد  دشوار  را

هدف    ،بنابراین   .بود  خواهد   یرکاربردی غ   و  یسطح

به   پژوهش دستیابی  این  امع اخالق  ج  یهامؤلفه اصلی 

با  حرفه متناسب  مختلف،  ابعاد  در  حسابداری  ای 

و   ایران  ملی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اسالمی،  وضعیت 

ای حسابدار است  ی اخالق حرفهارهای عترین متعیین مهم 

توان مرزهای دانش در این زمینه  ها میآنوسیلۀ  که به

داد گسترش  نیز  با  را  اجرای    ابعاد  تیتقو.  و  اخالقی 

مناسب  برنامه آموزشی  و  اخالقی    اساس   برهای 

حرفههامؤلفه  ن تریمهم اخالق  میی  نیز  توان  ای، 

را به      اخالقیی  ارهای عماز    مطلوب  و  کامل  یامجموعه

در آورد.  گسترش    نکهی ا  یبرا  واقع،  وجود  در  بتوان 

  ی و اثربخش  ییو کارا  کرد  جادیا  یشتری اخالق سرعت ب

بخش  بهبود  را  متغ  ،دی آن  است  بر   یرهای الزم  اثرگذار 

مرحله یی  شناسا  ،اخالق در    سازماندهی  یبعد  یهاو 

های پژوهش به  پژوهش، سؤال  . با توجه به هدفکرد

 شرح زیر طراحی و تدوین شد:

 ای حسابدار چیست؟ اخالق حرفه های . مؤلفه1

  از   حسابدار   ای حرفه  اخالق  های مؤلفه  یک از . کدام2

 است؟  برخوردار  بیشتری اهمیت

  پژوهش   ۀمبانی نظری و پیشینابتدا به مرور  در ادامه،  

شود.  بیان می  روش پژوهش   ،پرداخته خواهد شد. سپس 

خواهد  ارائه و تفسیر    و نتیجه پژوهش   هایافته  سرانجام،

 .شد

 
 مبانی نظری

از فلسفه است که موضوع آن    یاعلم اخالق، شاخه 

ارزش شناخت  انسان،  و  رفتار  کسب    کنندۀبیانها 

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

برگ  ی احرفه ارزش   از   یا مجموعه   ۀرندی در    یاحکام 

  یقی رفتار اشخاص حق  ی که چگونگاست  رفتار  دربارۀ  

  یااخالق حرفه   ،واقع  در   .کندمی را مشخص    یو حقوق 

  ی که چگونگ  است  یابیبر فکر و جهت  یمبتن  یهاندیفرا

سازمان اخالق    ندیفرا.  (13) کند ی م  ن ییتع  را  یرفتار 

مطلب است که    ن یا  ۀکنندان ی بباستان    رانیدر ا  یاحرفه

و جدال با شر    یاخالق در دو موضوع پاسداشت زندگ

شد استبود  هخالصه  زمان  ،بنابراین   .ه  آن  در    ، شغل 

شدن  نهینهاد(. 14)رفته است یبه شمار م یاخالق ارزش
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 150  ی ط  شرفتهی پ  یدر کشورها  یا اخالق حرفهدانش  

م  ،سال گذشته  در شکلینشان  که  اخالق    یری گ دهد 

و   یسازمان  ،یعوامل فرد  ری نظ  یعوامل متعدد  یسازمان

به  یم  یعوامل فرد  جمله  . ازاثر دارد  یفراسازمان توان 

کرد.   رهاشا   یو خودکنترل  یخودشناس   ،یاخالق شخص

  نی قوان   شامل  یابر اخالق حرفه  اثرگذار  یعوامل سازمان

سازمان مقررات  سازمان  ، یو    ساختارو    ی فرهنگ 

فراسازمان  .است  یسازمان دولت،    یعوامل  شامل 

  است  یاقتصاد  طیو شرا  یالمللن یو ب  ی کار  ی هاطی مح

  نهی زم   ن ی در ا  یمختلف  هایپژوهشگذشته    ۀده   4  یط  و

اند که  دهی رس   جهی نت  ن یبه ا   پژوهشگران.  است  انجام شده

مختلف    یهادر سازمان  یاساس  ایهعنوان مسئل اخالق به

ب است  ن یو در سطح    جاد یا  ی برا  ،ن یبنابرا  .(15)الملل 

توسعاخالقی  ارزش   و  جامعه    ها حرفه  همۀ آن،    ۀ در 

مسئله  را رعایت  اخالق  اند کهملزم این   ژهیوبه  ،کنند. 

به   چرا  یحسابدار  ۀحرفمربوط    تعداد که  است؛ 

بسهاستفاد آن  خدمات  از  است.    ار ی کنندگان  گسترده 

است    یضرور  یحسابدار  ۀاخالق در حرف   تیرعا  یبرا

مهارت حسابداران  انجام    ی برا  زمال  یاحرفه  یها که 

بتوانند خدمات    بندندببه کار    را  خود  یهات ی مسئول تا 

مشتر  مؤثری به  کارفرما  انیرا  دهند  انیو  (. 16)  ارائه 

  ریحسابداران همانند افراد شاغل در سا  گر،ی عبارت دبه

مسئولحرفه  الزم    دارند.  یاژهیو  ی اخالق  یهاتیها، 

مهارت  افزونحسابداران  است     قوانین،  یفن   ی هابر 

ن   یحسابدار  حرفه  یاخالق اماکنند  تیرعا  زی را    ؛ 

در    یرحسابدا  ۀحرفمربوط به    اخیر  یها تی متأسفانه فعال 

ب بررس ن یسطح  و  در    ی مال  یگزارشگر  ند یفرا  ی الملل 

نشان  ریو سا  رانیا ا  یانگارسهل  ۀدهند کشورها    ن ی در 

  یق ال اخ  یداردهاتاناس  یاپ ی پ(. آموزش  17)  است  زمینه

تقو  یهاارزش   حسابداران به   را    کند؛یم  ت یجامعه 

  ی ادیز  تی اهم  هیسرما  یکارکرد بازارها  یبرا  ن یهمچن

اخالقارزش  ،ی اخالق  یها مؤلفه.  (18)دارد     ی های 

ها، روش خود  آن  ن یی که مؤسسات با تب است    یدارشهیر

از    یامجموعه   یاخالق   ی هامؤلفهد.  ن کنی را مشخص م

به   حسابداران است تا با عمل به  مربوط یکتب   یهاقانون

. فعالیت کنندحرفه    یاخالق  یهاارزش   یراستاها در  آن

  ی اخالق  یهاشاخصه  ی، تعداد ی گذشتههاپژوهش  رد

راستگو  :مانند انصاف،    ۀ ارائ  ،ی درستکار  ،ییاعتماد، 

مال  مسئولبه  یاطالعات  شفاف،   ، یریپذتیصورت 

نسل  یآزاد  تیرعا  ،یری گهدف مختلف،    یهاحقوق 

ارزشبندیپا درنظرگرفتن  تعهدات،  به    ی هابودن 

فرهنگ   یاجتماع  است  ییشناسا  یو  این    .شده  برطبق 

حرفمطلب،     یاخالق   یهاکنش  دی با  یحسابدار  ۀدر 

باشد داشته    منظور بهها  کنش   ن یابه  چراکه    ؛وجود 

زمینۀاعتماد   حسابدار  در    ن ی ا  و  است  نیاز  یخدمات 

  ی مال  هایگزارش در    تین یو ع  ییراستگو  ازمندی ن اعتماد  

شرکت    دربارۀها  پژوهش (.  19)  است سقوط  عوامل 

و   ا   عملکردانرون  )  ن یحسابرسان  مؤسسۀ  شرکت 

نشان داد که علت اصل  حسابرسی اندرسون(،    یآرتور 

انرون  یفروپاش   یاستانداردها  نداشتن   ،شرکت 

استسودمند    یحسابدار   نکردنتیرعابلکه    نبوده 

حرفه صالح  ی ااخالق  است.    ی تخصص  ت ی بوده 

و    یحسابدار  ن یقوانبه    هاآن  یبندیپاو    حسابداران

حرفه ک   یااخالق  مثبت    ری تأث   هاآنخدمات    تی فی بر 

  ، ییراستگو  مانند  یی هاراستا شاخص   نیگذارد. در ایم

رازدار   ،یدرستکار مراقبت    ت،ین یع  ،یاستقالل، 
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اصول  به  یکاربازده  درنظرگرفتن و    یاحرفه عنوان 

است  یاحرفه  تاررف  اساسی شده  این  20)  شناخته   .)

  نیست. اما خالی از ایراد    ؛استی مفید  اخالق   یهامؤلفه 

با وضعیت اسالمی،    مطابقها  کارگیری آنبه  ،واقع  در

  .دباش  اثرگذار  تواندیمفرهنگی، اجتماعی و ملی کشور  

اخالقی  های  شناسایی مؤلفه   در زمینۀ  الزم است  ،بنابراین 

هایی  حسابداری تالش شود تا مؤلفه  ۀدر حرفاثرگذار  

با وضعیت اسالمی، فرهنگی و اجتماعی کشور    همسو 

های  اخالقی انجمن  یهامؤلفهبررسی    .شودتدوین    ایران

نشان میبین  این  اللملی  و    جامعها  مؤلفه دهد که  نبوده 

سازمان   ی عموم  ۀ گونبه موارد  کرده  یبه    است  اشاره 

  یی شناسا  ینشدنانکارنکته ضرورت    نیا  به  توجه .  (21)

  ی احرفه  اخالق   بر  اثرگذار  ی هامؤلفه   و  ابعاد  ریسا

ا  در  یحسابدار را    ییهامؤلفه  .کندیم  بجا ی کشور 

مؤلفه یفرد  هایمؤلفه  همچون ،  یاجتماع   یها، 

مؤلفهییگرایاحرفه  یهامؤلفه و    یسازمان  یها، 

 .یط ی محستیز یهامؤلفه

است  هایی  خصوصیت  کنندۀبیان   یفرد  یهامؤلفه 

  دهندۀو نشان  رسد یبه نظر م  یحسابدار ضرور  برایکه  

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

که    ییهایژگیو  دهندۀنشان  یاجتماع  یهامؤلفه است 

ها  به آن   یاجتماع   یهاکسب مهارت   برایحسابدار  هر  

اطالق    ییهابه مؤلفه  یسازمان   یهامؤلفه   .(9)  دارد  ازی ن

  مؤسسۀ   یا  سازمان  در  حسابدار  هرکه الزم است    شودمی

  یهامؤلفه   .(4)  کند  رعایت   را  هاآن   خدمت،  محل

  حسابداراست که    ییارهای شامل مع  شتری ب  ییگرایاحرفه

 رعایت  باید  سازمان  در  خود  ایحرفه   فعالیت  در زمینۀ

نشان  کند حرفه    حسابدار  تیمسئول  ۀدهندو  مقابل  در 

مؤلفه(14)  است   کنندۀبیان  یط ی محستیز  ی ها. 

  ۀ و توسع  یع ی حفظ منابع طب  یاست که برا  ییهایژگیو

 .(21) شود تیرعا دیآن با داریپا

 

 پژوهش   ۀپیشین

شده  مطالعات زمینۀ   انجام  حرفه  در    ی ااخالق 

و   یحسابدار  یااخالق حرفه  ۀرابط بر اغلب یحسابدار

و    یرجندی ب  ،مثال  یبرا  .متمرکز شده است  رها ی متغ  ریسا

  دیبر ترد  یااخالق حرفه  یاثرگذار  یهمکاران به بررس 

دست    جهینت   نی به ا  هااند. آنحسابرس پرداخته  ی احرفه

مؤ  افتندی حرفه  یهالفه که  ضوابط  و    مانند   یااصول 

و صداقت و  ی، درستکاری، رازداریطرفیاستقالل و ب 

ترد  ی احرفه  تی صالح  تأث   یاحرفه  دیبر    ری حسابرس 

و   خل(.  22)  دارد  یداری معن مثبت  و  لی پژوهش  پور 

زمینۀ همکاران     ی اخالق  ی هاکردیرو  ی کارساز  در 

نشان داد که    یاطالعات حسابدار  تی ف یحسابداران بر ک

به اخالق  اطالعات  متغیر  کیفیت  بر  مستقیم  طور 

اثر است  حسابداری  بینی  پیش   ، همچنین   .(23)گذار 

در  پاسخ رسمیبین  گویی  مبنای    ایران  حسابداران  بر 

 کردند.نیا و همکاران بررسی  طالبرا    ای هاخالق حرف

ای  که سطح اخالق حرفه  دهدمی  نشان  ها ی آنهایافته 

دارد و با افزایش  داری  معنی مثبت و    ۀگویی رابط پاسخ  با

گویی افزایش خواهد یافت  ای، پاسخرفهاخالق حسطح  

  صالحیت   و  تجربه  اخالق،  ۀرابط  عزیزی  و  (. دریایی24)

  با توجه به  حسابرسی   کیفیت   بررا    حسابرسان  ای حرفه

نتایج .  بررسی کردند  ایحرفه  تردید  ۀکنندتعدیل  نقش 

دادآن  پژوهش  نشان  حرفه  ها  تردید  و  ای  متغیر شک 

اخالق، تجربه و    ۀبر رابطثیرگذار  أگر و تتعدیل  یمتغیر
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در    (.25)  است   ای و کیفیت حسابرسیصالحیت حرفه

  اجرای  در  اخالق  جایگاه  همکاران   و  دارابی پژوهش  

است    دهشبررسی    حسابداری  المللیبین   استانداردهای

  نقش  بررسی  عنوان  با  ایمقاله  درنیز    میرقادری.  (26)

  تأکید با مالی مدیریت  و  حسابداری  در ای حرفه  اخالق

  مفهوم اهمیت    به  حسابداری  اخالق  آموزش  جایگاه  بر

 امروز  جوامع  نیاز  و  آن  گوناگون  ابعاد   ،ایحرفه  اخالق

پژوهشهمین   .(27)کند  اشاره می   اخالق  به در    یطور، 

اخالق حرفه  مورد با موضوعاترابطۀ    ،ی ای حسابداران 

عملکرد  و   مهردرخشان  رامستقل    حسابرسان  همچون 

  جنسیتموضوع    ، همچنین   (.28)  اندانجام داده   همکاران 

  اندبررسی کرده  اعظمی  و  مالیاتی را کرمشاهی  تمکین   و

بررسی    رجب  و  حیدرپور  .(29) به    های ویژگیدری 

بهادار    اوراق  بورس  گذارانسرمایهبین    شخصیتی

  افشای   سطحنیز    همکاران  و  رحمانی  .(30)  اندپرداخته

بررسی    رااجتماعی    پذیریمسئولیتمربوط به    اطالعات

را  مدیران    رفتار  و  گیریتصمیم  توان  و  (31)  اندکرده

(.  32)  انددهمورد مطالعه قرار داه  گزمشکیا ر  و  حاجیها

الگوی  و  نمازی نیز  برایهمکاران  را    پایدار   ۀتوسع  ی 

برخی   .( 21)  اندکرده  ارائه   حسابداری  ایحرفه  اخالق

  بین دریافتند که    گرکز  و  دازه پژوهشگران دیگر نظیر  

اخالقی تمایل  و  اخالقی  نیت  اخالقی،  تفکر  با    طرز 

دارد    وجود  داریرابطۀ مثبت و معنی  استدالل اخالقی

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

اخ سازه اصول  درک  بر  اجتماعی  و  فردی  قی  ال های 

بودج و  مالی  و    هایدانشگاه   ۀمدیران  پزشکی  علوم 

  ها آنخدمات بهداشتی درمانی پرداختند. نتایج پژوهش  

های فردی جنسیت و سن مدیران تأثیر  نشان داد که سازه 

اصول  معنی درک  بر  (.  9)  ندارد  هاآن  اخالقی داری 

ارزش  بررسی  به  ابراهیمی  و  حرفه مهدوی  و های  ای 

اخال  دانشگاهادراک  داخلی  حسابرسان  علوم  قی  های 

نتایج   پرداختند.  ایران  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 

فلسف   هاآن  پژوهش  که  داد  شخصی  الاخ  ۀنشان  ق 

اخ  ادراک  بر  منفی  و  ضعیف  حسابرسان  ال تأثیری  قی 

دارد   ابراه  یمهدو(.  33)داخلی    یاثربخش   ی می و 

پا  ی وخوخلق بر  حرفه  یشغل  یبندیحسابداران    یا و 

دانشگاهرا    هاآن پزشک  یها در  خدمات   یعلوم  و 

کردند  یدرمان پژوهش،  .  بررسی  این  مثبت    ری تأثدر 

اخالق  یاخالق   ویژگیابعاد    یبرخ فرهنگ  بر    یو 

ب   یسازمانیعاطف   رشیپذ کشمکش  و    نی حسابداران 

 (.34) شدحرفه و سازمان مشخص 

  ی ثمربخش  یسربه بر  زی ن   یخارج  یهاپژوهش   بیشتر

حرفه  یهاهیسو اخالق  سازه  یامختلف    ی هابر 

شده متمرکز  آناباگبی  است  گوناگون  و    بو   وگ کاو. 

دو گروه آزمایش    باآزمایشی  هشبیک طرح    ، همکاران

گواه   طریقرا  و  پس آزمون  پیش   از  اجرا   آزمونو 

طرح  هاآن  کردند. این  برنام  ،در  یک  درسی   ۀتأثیر 

اخالقی    مداراخالق آگاهی    مقطع  انیدانشجوبر 

این طرح در    بررسی کردند.را  ی  حسابدار  یکارشناس 

خصوصی  دانشگاه  دیدگاه  پنج  نیجریه    با  در  مذهبی 

  واجرا شد    برای شناسایی تغییرات در آگاهی اخالقی

  دانشجویان  اخالقی  آگاهی  در  داریمعنی  تفاوت  هاآن

  .کردند  مشاهده  کنترل گروه  در مقایسه با  درمانی  گروه

مدار  اخالق  درسی  ۀبرنام  دریافتند که   این پژوهشگران

  تواندمی   دارد و  جویان  دانش   اخالقی   آگاهی  بر  مثبتی   اثر

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

از   حسابداری  دانشجویان  ادراک  موضوع  با  پژوهشی 

که   دریافتند  سیاسی  مهارت  و  اخالقی  دو  این  رهبری 

نتیجه    ،همچنین  .ددار مفهوم با هم ارتباط بسیار نزدیکی  

مهارت سیاسی    گرفتند که و  اخالقی  با  درک رهبری 

یابد. کاهش می  چشمگیریمیزان  بهافزایش سن و تجربه  

این  یافته  آموزش پژوهش  های  که  داد   ندادن  نشان 

ای به دانشجویان حسابداری باعث کاهش  اخالق حرفه

  ممکن است  در نتیجه، .شودمی ها  آنحساسیت اخالقی  

صورت     بازار   در  یکاف   یاخالق   تی حساس   نداشتن در 

  فراهم   هاآن  ی هاتی مسئول  انجام  در  اشتباه  ۀن یزمکار  

بررسی    (.36)  شود با    در   اخالق  مقابل  در  قانونبیکر 

میحسابدار بیان  لحاظ  اخالق  و  قانون  کهکند  ی    از 

  قانون  در  یاخالق   میمفاه.  دارند  ارتباط  هم  با  یخ یتار

  بنا   ینید  و  یاخالق  اصول  حسببر  ن یقوان  و  کرده  نفوذ

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

  بااهمیت ای  حرفه  حسابداران  و  حسابداری  دانشجویان

  استقالل،  اخالقی  او همچنین دریافت که اصول  .است

  رسمی  حسابداران  جامعۀ  مربوط به  عینیت  و  یکپارچگ ی

وگرفته    ارسطویی   قانون  از  آمریکا   ی اجرا  پیرو  شده 

طریق  خوب  یزندگ  یعمل   است  یانسان  تی عقالن  از 

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

هنجاری بازاریابی  هنجار  تیاهم  ،اخالق  در    یتفکر 

بازار راه  ندکرد  بررسیرا    یابیاخالق  برا  ییهاو   یرا 

پژوهش  .  دادندارائه    ندهی آ  هایپژوهش  این  چهار  در 

است:    یهنجار  یاخالق  نظریۀنوع   شده  اخالق  ارائه 

بر   ی ، اخالق مبتن وظیفهبر    ی، اخالق مبتنمبتنی بر نتیجه

(. کرتاراجاسا و  38)  لتی فض  مبتنی بر  قرارداد و اخالق

بررسی  همکاران  صالح  به  استقالل،    ت،یاثر  تجربه، 

حرفه بر  ، یامراقبت  حسابرس  صداقت  و    شایستگی 

آنپرداخته  یحسابرس  تی فی ک بررسیاند.  این  در    ها 

حسابرس   متغبهرا  اخالق  نظر   گرلیتعد  ری عنوان  در 

باک 39)  اندگرفته و  وست  پژوهش  عنوان    ،بی(.  با 

حرفه اخالق  به آموزش  حرفه  ای  در    ی احسابداران 

ن  ای استرال پژوهش   لندیوزیو    ، هاآن  اجرا شده است. در 

در  ویژگی   حسابداران    یبرا  تی صالح   رونداخالق 

با بررسی    پژوهش   ن یا  شده است. مطالعه  آینده  یاحرفه

اهداف    ل ی وتحلهیتجز  ،ت ی صالح  ی هافرایندساختار  

  انجام  یاخالق   یهادوره  یمطالب برا  ۀو خالص  یری ادگی

است باکپژوهش    .شده  و  به بی  وست  مربوط 

  جامعۀ   ،است که در آننگر دانشگاه  ندهیحسابداران آ

رسمی ن  ای استرال  حسابداران    یها برنامه  لندیوزی و 

  نشان دادها  آنپژوهش  نتایج    .دن دهمی  هارائ را    ی لی تحص

حسابداری بدون توجه به آموزش  حرفه  که تغییرات در  

حسابداری   حرفه  سوی  از  اخالقی  پذیر امکاناصول 

بررسی  نیز  هانت    .(40)ست  نی  با  به  عنوان  موضوعی 

اخالق هانت    نظریهاز  پردازد. او  ی میاخالق نام تجار 

ماستف   تلیو چارچوبیاده  تا    ح ی توض  یبرا  یکند 

کند که به ما در درک   ارائه  یشخص   ی اخالق  یهامؤلفه

 (.41) کندکمک  ینام تجار  در مورد  یمنافع اخالق

 

 روش پژوهش  

 

  بررسی   منظوربه  و  کیفی  مطالعات  ۀحوز  در  پژوهش   این 

.  است  اقتصادی   ۀ توسع  اجتماعی   پیامدهای  از  یکی

  هاحساب   و  اعداد  به  حسابداری   ظرفیت  یقین،بهقریب
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  و  پویایی   با  علوم  سایر  همانند  و  شود نمی  محدود

  موقعیت   برطبق  را  جدیدی  اطالعات  خود،   در   واکاوی

 . گذاردمی نمایش  به

شمارۀ    اساس  بر  حاضر   پژوهش   روش و   1شکل 

از نظر   است. این پژوهش   بوده  تفسیری   الگوی   بر  مبتنی 

 یافتن  دنبال  به زیرا  است؛  بنیادی سو یک از   گیری، جهت 

حوزۀ حرفه   اخالق  ی هامؤلفه  و   ها شاخص  در   ای 

 زیرا   است؛   کاربردی   دیگر،   سوی   از   و   حسابداری است

 مطلوب   آیندۀ  پژوهش،  نتایج  کارگیریبه  با   توانمی 

 اه ؤلفه ها به این م آن  ی بندیپا   از طریق  حرفۀ حسابداری را

 از   زیرا   است؛  استقرایی  پژوهش،   رویکرد .  کرد   بینیپیش 

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

مؤلفه  پژوهش،  حرفه   ی ها کشف   حسابدار  ی ا اخالق 

خاص  مقطع  در  که  م   یاست  مح یانجام  و   ط ی شود 

 یمحتوا با توجه به  پژوهش  پیشینۀ  است.    ی دانی پژوهش، م

حرفه   ینظر   مبانی اخالق  به  شامل   یا مربوط  حسابدار 

 اب   است. در این پژوهش ها  نامهن یی آ   و   ها مقالهها،  کتاب

 منتشر شدههای  متن و    هامقاله  ،اسنادی استفاده از روش  

ایران  زم  در  حرفه   نه ی در  باز   ی حسابدار   ی ااخالق   ۀدر 

جامع به   1390- 1398ی  زمان   یگردآور   ی آمار  ۀعنوان 

به   شد  نمونه شتر ی ب   دقت  منظور که  نشد   ی ر ی گ،   .  انجام 

 یبودند که از نظر علم  ی متخصصان   ز ی خبرگان پژوهش ن

 ند. داشت   ییبا موضوع آشنا   یا و حرفه  یو هم از نظر تجرب 

نمونه  برطبق   ها آن   نش یگز   ، یبرف   ۀگلول   یر ی گ روش 

ا  که   پژوهشگرانی و    استادان خبرگان،    ن یشدند.  بودند 

رابطه    هایی پژوهش   گذشته   یها سال  ی ط   اخالق   بادر 

 

 
  پژوهش فرایند پیاز :1 شکل
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آن داشته   ی حسابدار   ی ا حرفه  سال   10حداقل  با    ها اند. 

 دکتری مدرک    ی، مؤثر در زمینۀ حسابدار   ت ی فعال  ۀ سابق 

 . نیز داشتند   ی حسابدار 
 

 الگوی مفهومی پژوهش

این پژوهش شامل دو  ، فرایند 2شمارۀ  مطابق شکل 

مؤلفه.  1:  استمرحله   در  شناسایی  مرحلهها:    ، این 

مطالع   هامؤلفه  اخالق  پژوهش پیشینۀ    ۀبا  با  مرتبط  های 

ین منظور،  ه ا. ب شده استآوری  گردای حسابدار  حرفه

تهی مؤلفه  ۀبرای  از  مؤلفهفهرستی  ابتدا  های  ها 

شدهجمع  غیرتکراری میان    ، سپس   است.  آوری  از 

  از لحاظها تکرار شده یا  در پژوهش  هایی که عیناًمؤلفه 

کاماًل یک  استیکسان    مفهومی  فهرست    نمونه،  در 

  ابتدا   ، ها: در این مرحلهغربال مؤلفه.  2  .استشده  ذکر  

حسابداری  طریق  خبرگان  میزان  پرسش   از  نامه 

  یارهای مع   حسببر  رااول    ۀمرحل   یهامؤلفه   یاثرگذار

مشخص  مختلف معیارها  کردندی  این    ۀ درج   لی قب  از. 

  تجربه   کسب  از طریق  بهبود   امکان  ،اجرا  تی قابل   ت،ی اهم

  ی غربالگر  روش   از   ،آن  از   پس  . است...  و  کار   ن یح

 . شده استها استفاده مؤلفه  ن ی ترمهم ن ییتع  یبرا یفاز

 

 فرایند تحلیل محتوا 
  افزارنرم  از  محتوا  لی تحل   روش  یاجرا  منظوربه

مح است  شده  استفاده  12  ۀ نسخ  وویوان   ن ی ا  ط ی . 

مربوط به   یهاقسمت  آن  در  و  است  کپارچهیافزار  نرم 

  یبرامناسب    یابزار  که  شدهجداسازیها  مؤلفه  و  اسناد

مدی سازرهی ذخ تجز  تیری،  ها  داده   یآمار  لی وتحلهیو 

انتخاب  ها و  یکدگذار  ۀهم  افزارنرم، در این  ست. البتها

  ی از کدگذار  دف. هاست  انپژوهشگر  ۀبرعهد  هادسته

  کمتر  بندیطبقه  با  ها متن   حجم   کردنکم در پژوهش،  

دست   ی بررس  برای الگو   یاب ی و    ها متن   نییتب  یبرا  ییبه 

  ی محتوا  لی پژوهش از منطق استقرا در تحلاین  در    است.

  یعرف   ی محتوا  لی که از آن با نام تحل   شدهاستفاده    یفی ک

پژوهشگر    ،ی عرف  یمحتوا  لی شود. در روش تحل یم  ادی

  نیشود. در ا  یها ناشاز داده  هادسته دهد که  یم  یب یترت

می  هاداده   پژوهشگران  ،حالت بررسی   تا    کنندرا 

 

 

 

 

 

 

 

 : روش پژوهش 2شکل 

هامرحلۀ دو: غربال مؤلفه شروع هامرحلۀ یک: شناسایی مؤلفه   

نامه . استفاده از نظر خبرگان ازطریق پرسش1

اثرگذارهای برای تعیین مؤلفه  

های مرتبط برای . مطالعۀ پژوهش1

هاشناسایی مؤلفه  

ی فازی برای غربالگر روش از. استفاده 2

هامؤلفه ترینمهمتعیین   

های از مؤلفه فهرستی. تهیۀ 2

 غیرتکراری
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آن  کامل  یشناخت برا  ایجاد   هااز  استخراج    یشود. 

بزرگکدها با  متن   ین ی مع  هایکلمه  یینما،  که    ،از 

میرا    اصلی مفهوم     کلمهبه کلمه  هاداده  ،شود شامل 

چگونها  مؤلفه   ،سپس   .شودمی   خوانده اساس    گیبر 

شود.  یم  یبندیکدیگر دسته  باانواع مختلف آن    ارتباط

برادسته  ن یا رده  دادننظم  یها  به    کدها  یبندو 

 . رودیبه کار م دارمعنیو  ن یمع ی هاشاخه

 
   فازی گریغربالفرایند 

معیاره الزم است تا  چند  یری گ می تصم فرایندهای  در  

و  گزینه ارزشمعیار ها  به  شود  گذاری  ها  توجه  با  و 

کیفی، ارهای مع برتر  گزینه   ی  گزینهاز  های  های  بین 

شود.برگزیده    اگر ی  ،ندیفرا  ن یا  اجرایبرای    انتخاب 

را   که  داده  ارائه  روشی  آن،  است  با  می مطابق  توان 

بندی الزم  جمع  ،درنظرگرفتن کمترین میزان اطالعات

  کافی است  ،راهکاربرای اجرای این    .(42)  انجام دادرا  

به برگزیده  ترتیبی  و    صورت زبانیاطالعات  مقیاس  با 

  در موردخود را  نظر  هر فرد خبره    ، عبارت دیگربه  ؛باشد

می بیان  شاخص  هر  اهمیت  ارزیابی    کند.میزان  این 

هر    ، حالتدر این    شود وانجام میمقیاس کیفی    طبقبر

  شاخص   هرای از چندین ارزش را برای  خبره مجموعه

 کند. تعیین می

تصمیم  گریغربال فرایند  یک  دو  فازی  گیری 

شامل    ،اولقسمت  :  استقسمت  ای و شامل سه  مرحله

آنتصمیم  های گزینه میان  از  که  است  ها  گیری 

  : شودمی  های بیشتر انتخابای برای تحلیل زیرمجموعه

A={A1,A2,…,Am}،  دوم از    ،قسمت  گروهی 

استفاده   ارهای مع  و  هاشاخص ارزیابی  برای  که    است 

سومو    =C  {C1,C2,C3,…,Cn}  شود:می   ،بخش 

از خبرگا   در زمینۀ ها  آننظرهای  که    ن هستندتعدادی 

 . =E  {E1,E2,E3,…,Er}  کننده است:ی تعیین غربالگر

شود تا هر  از خبرگان درخواست می  ،اول  ۀدر مرحل

گوناگون را  ارزیابی  گزینه را ارزیابی و وزن معیارهای  

. هر فرد خبره  کنندکالمی مشخص  متغیرهای  با توجه به  

معیارهای   اندازه  چه  تا  گزینه  هر  که  کند  بیان  باید 

را  ارزیابی   میزان  می اقناع  مختلف  ارزیابی  برای  کند. 

معیارها پنج    کرتی ل   فی طاز  پژوهش  این    یاقناع 

استی  فاز  ایهدرج شده  شمار  استفاده   . (1  ۀ)جدول 

چنین   از  نشان اسی مقاستفاده  ارزیابی    دهندۀی،  میزان 

خبرگان در مورد معیارها است. در مرحلۀ دوم از فرایند  

ارزیابی  غربالگری تلفیق  به  برای فازی،  خبرگان  های 

   حسب برشود. سپس،  هر گزینه پرداخته میهای  ارزیابی 

 ی فاز ایه پنج درج کرت یل فیط: 1جدول 
 نماد  کالمی متغیر

 Very High (VH) خیلی زیاد

 High (H) زیاد

 Medium (M) متوسط

 Low (L) کم 

 Very Low (VL) خیلی کم 
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نامه، تابع اجماع با استفاده از جدول  های پرسش ارزیابی 

نظر خبرگان  شود و برای اجماعمقیاس کالمی تهیه می

از  می میانگین توان  شدهروش  مرتب  وزنی    گیری 

 (.42)استفاده کرد 

 

 ی فازی غربالگرمراحل اجرای 
مقاله مطالعه  این  پایاندر  و    هانامهن ییآها،  نامهها، 

ای شناسایی شد و از  های مربوط به اخالق حرفهکتاب 

از  مقاله یکی  که  شده  استفاده  ی  اصل  یرهای متغهایی 

حرفهآن اخالق  است.  ها  بوده  حسابداری    ل ی تحلای 

  یدادیروپس   پژوهش   روش  طبقبر  طرح  ی ف یک  یمحتوا

کتابخانه  به    یهامقالهابتدا    است.  بوده  یاو  مربوط 

حرفه نشر  یااخالق  جست  یداخل  اتیدر    ی جووبا 

اطالعات  منابع  در  مشخص    یگسترده    شدمختلف 

مقاله   ی زمان  ۀ باز(.  2ۀ  )جدول شمار از  این  تا    1390ها 

  تارنماهای،  رانی مگ  تارنمایجمله    ازها  و منابع آن  1398

انجمنهینشر و  جست  یهاها  موتور  و  جوگر  و مرتبط 

هفت    مربوط به ی هامقالهبوده است. پس از آن  گوگل

  ، یپزشک  ،بازرگانی -یاقتصاد   ،یاسالم  یهاهیگروه نشر

و    ی و اجتماعیفرهنگ ،  تیریسازمان و مد  ،یحسابدار

 د.ش  یبندها دستههینشر ریسا

  ن یی دنبال تع پژوهش به   ن ی ا   نکه ی با توجه به ا   ، در ادامه 

حرفه   ی ها مؤلفه  بود   ی ا اخالق  است حسابدار  از    فقط   ه 

این    در   ی حسابدار   ی ها ه ی استفاده شد که در نشر هایی  مقاله 

  معیار  101ها، با توجه به بررسی بود.  ده ی به چاپ رس  ه ن ی زم 

پژوهش   5و   از  استخراج شد که چند  مؤلفه  مرتبط  های 

 نشان داده شده است.    3ها در جدول شمارۀ  آن نمونه از  

  ها، مقاله   محتوای  به  توجه   با  ها مؤلفه بعد،    مرحلۀ   در

  هایمؤلفه  گروه  پنج  در  محتوا  تحلیل  روش  و   منابع  سایر

  و  سازمانی   گرایی،ایحرفه  اجتماعی،   فردی،

  منابع  ۀمجموع   سپس،  .شد  بندیطبقه  محیطیزیست

  و   هاموضوع   شباهت  برحسب  و  شد  مرور  مربوط

گرفت که در    قرار  همگن   هایطبقه   در  هاآن   محتوای

 نشان داده شده است.  4جدول شمارۀ 

 
 ایحرفه  اخالق با  مرتبط هایمقاله کلی تعداد : 2 جدول

 درصد  تعداد  گروه  ردیف 

 93/37 220 های اسالمینشریه 1

 41/2 14 بازرگانی  –اقتصادی های نشریه 6

 90/11 69 پزشکیهای نشریه 3

 31/19 112 های حسابداری نشریه 2

 28/8 48 های سازمان و مدیریت نشریه 4

 62/3 21 های فرهنگی و اجتماعینشریه 5

 55/16 96 هاسایر نشریه 7

 100 580 جمع 
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 باز کدگذاری نتایج : 3 جدول

 منابع  استخراجی هایمؤلفه

  (،44)  طباطبایی  (، 43)  ی و همکارانفراهانی نیفرمه،  (21)  نمازی و همکاران ی ظاهر یآراستگ
 (46) سلیمانیارباب و  (45)  مهر و همکاراندرخشان

و همکاران    یمیکر  و   ( 48)  یوردو گل   ی(، محمد47)ی و محمد  ییایرو یفن هایشرفت یمستمر و درک پ یآگاه
(49) 

و همکاران احترام متقابل  و همکارانفراهان  ینیفرمه  (،21)  نمازی  و    (،43)  ی  محمدی 
و همکاران  (،48)  وردیگل و همکارانکاکلکیمیرح  (،49)  کریمی    ی 

 ( 52) نمازی و همکاران و  ( 51) نمازی و همکاران (،50)

 

 مورد بررسی  هایمؤلفه  :4 جدول
های  شاخص 

 اصلی
 شاخص های فرعی 

های  مؤلفه

 فردی

 راستگویی  شجاعت   گویی پرهیز از بیهوده پرهیز از حسادت  اخالص  

 رازداری  تفکر اندیشمندانه  بینی و بدبینی تعادل در خوش    یورزتعلل از زیپره    خدا به   دیامو  اعتقاد

 خودکنترلی ی  دادورز  ورزی  اندیشه  تهمت  پرهیز از دروغ و  ی دارانبپرهیز از ج

 وقار و پایداری  گذشت  ی دامنپاک اراده  نداشتن  تعصب

 مدیریت زمان  فروتنی   ی  درستکار  دوراندیشی  اجتناب از اسراف 

 پشتیبانی از اهداف    بودنقاطع زیستی  ساده یگانگی شخصیت  خواهیاجتناب از زیاده

  هایمؤلفه 

 اجتماعی 

 ی خدمتگزار  نفس  به   اعتماد وجدان اخالقی   صدرسعۀ  آراستگی ظاهری 

 قدرشناسی  پذیری  انعطاف های انسانی  احترام به ارزش وبودن  جوابگ  احترام متقابل 

 کردن  مشورت مداراکردن  رویی  گشاده داربودن مردم ایثار

 کاری اشتیاق   اخالقی تعهدیبی از پرهیز افراد خصوصی حفظ حریم  در رفتار دیگران   نکردن کنجکاوی ساالری شایسته   نظام به   عمل

 شفافیت کالم   پذیرمسئولیت طلبی  حق مشارکت سازنده  اعتمادآفرینی  

     بردباری  

  هایمؤلفه

 سازمانی 

اطالعات  نکردن    استفاده  سوء شایستگی خدمات   و  اموال  از 

 سازمان 

 ی طرفیب ریزی نظم و برنامه  ای در سازمان  اخالق حرفه  ۀ توسع

 داری امانت هاتصمیم  در خودراهبری اطالعات  ۀ شفافیت در ارائ ی  ادار تبحر و یستگیشا انتقال تجربیات 

های  مؤلفه

 گرایی ایحرفه

های آگاهی مستمر و درک پیشرفت 

 فنی 

پرهیز از قبول هر نوع هدیه و  اندیشی  ژرف دقت 

 احسان 

 ای حفظ استقالل حرفه 

 روی  میانه اعتدال و  پرهیز از فساد    کار جوانب تیرعا و حفظ پرهیز از افشای اطالعات محرمانه  صورت منصفانه اطالعات به  ۀ ارائ

 وحدت رویه    عمل  در انصاف گراییمنفعت ی  عتباربخشا ی ده نانیاطم

  و   دادنرشوه   از  خودداری ای  رعایت رفتار و آداب حرفه  ای حرفه  مهارت ارتقای

 گرفتنرشوه 

ی و حذف  کاردستپرهیز از  

 اطالعات  

سنوات  در  سابقه  حسن 

 خدمتی  

و   وفاداری   حرفه  مقررات و  نیقوانرعایت  های غیرسوگیرانه اعمال روش خودبینی  از  اجتناب 

 داوری  پیش

 ینابجا  نفوذ  از  پرهیز

 دیگران 

 ایحرفه   مراقبت   و  صالحیت حرفه  حیثیت حفظ ای تردید حرفه  رعایت الزامات اخالقی حرفه  موقع اطالعات  به  ۀ افشا و ارائ

های  مؤلفه

 محیطی زیست 

نشر فرهنگ حفاظت از محیط   جلوگیری از تخریب منابع طبیعی   محیطی ی عملکرد زیست گزارشگر محیطیزیست   عملکرد مستمر بهبود

 زیست  

  اجتماعی   عدالت  به   توجه 

 نسلی  بین

     زیست  محیط  در برابر گوییپاسخ
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اهمیت    ی فازی غربالگرروش  با استفاده از  در ادامه،  

از  نفر    6  ،در این مرحله  .هریک از معیارها محاسبه شد

پرسش  به  غربالنامهمتخصصان  پاسخ    گریهای  فازی 

با   استادان  شاملخبرگان    دادند.   دانشگاه و متخصصان 

حرف با  مرتبط  مدیران  و  بودند.   ۀتجربه  حسابداری 

معیار    فازی  گریغربال  ۀنامهای پرسش جواب  برای هر 

به مرتب  باید  نزولی  بهشود  صورت  علت  که 

ها در اینجا  های مقاله فقط تعدادی از پاسخمحدودیت

 : شودمیذکر 

𝑈1 =  {𝐻, 𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻} : اخالص 

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

 به خدا 

𝑈3 =  {𝐻, 𝐻, 𝐻, 𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻} : ی دارجانبپرهیز از 

𝑈4 =  {𝑀, 𝑀, 𝐻, 𝐻, 𝑉𝐻, 𝑉𝐻} :نداشتن  تعصب 

𝑈5 =  {𝑀, 𝑀, 𝐻, 𝐻, 𝐻, 𝐻} :  پرهیز از اسراف 

 : شدصورت زیر تعریف نظر بهسپس تابع اجماع
QA (k)= Sb (k)                                                      

B (k)= Int [1+(k
q−1

r
)]                                               

k=1,2,…,r 

استفاده شده،    ایگزینه  5  فبا توجه به اینکه از طی 

به این  در این عبارت،  .  گیردقرار می  5عدد    qجای  به

که   به    6دلیل  دادهپرسش نفر  پاسخ  بهنامه     rجای اند، 

 گاه:شود. آنجایگزین می 6عدد 

B (k)= Int [1+ (
2

3
 k)]                              

 صورت زیر است:نظر بهتابع اجماع
k= 1→ b (1)= Int [1.67]= 1→ QA (1) =

 S1~ VL  

k= 2→ b (2)= Int [2.33]= 2→ QA (2) =

 S2~ L  

 

k= 3→ b (3)= Int [3.00]= 3→ QA (3) =

 S3~ M  

k= 4→ b (4)= Int [3.67]= 3→ QA (4) =

 S4~ M  

k= 5→ b (5)= Int [4.33]= 4→ QA (5) =

 S5~𝐻 H  

 

پرسش  بهارزیابی  این  نامه  در  است.  زیر  صورت 

و نتایج تحلیل    ه استشد   ذکرپنج عامل  فقط    ،قسمت

 آمده است. 6 شمارۀ ها در جدولداده

اخالص  ∶  max {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩

𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝑉𝐻, 𝐻 ∩ 𝐻, 𝑉𝐻 ∩ 𝐻} = 𝐻  

:ایمان و توکل به  خدا 𝑚𝑎𝑥 {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿

∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝑉𝐻, 𝐻

∩ 𝑉𝐻, 𝑉𝐻 ∩ 𝑉𝐻} = 𝑉𝐻 

پرهیز از جانبداری  ∶ max {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿

∩ 𝑉𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝐻

∩ 𝐻, 𝑉𝐻 ∩ 𝐻} = 𝐻 

تعصب نداشتن   ∶ 𝑚𝑎𝑥 {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀

∩ 𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝐻 ∩ 𝑀, 𝑉𝐻

∩ 𝑀} = 𝑀 

پرهیز از اسراف  ∶ max  {𝑉𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝐿 ∩ 𝑉𝐻, 𝑀

∩ 𝐻, 𝑀 ∩ 𝐻, 𝐻 ∩ 𝑀, 𝑉𝐻

∩ 𝑀} = 𝑀 
 

مرحله   این  سؤالدر  فرد  ،  شود  یبندگروه  ها اگر 

شاخص    تی اهم  درجۀناخواسته  طور  به را    اری مع  ایهر 

  نکهیا  یبرا  ن یبنابرا  ؛ سنجدمیگروه    تی اهم  مطابق

  یاب یگروه در ارز  تی اهم  درجۀ  ،معیارهر    یابیهنگام ارز

نگذارد   گوپاسخ   مفهومها  شاخصاز    هرکدامو    اثری 

انجام    یبندبدهد، گروه  شانصورت شفاف نبهخود را  

 است.نشده 
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اهمیت    درجۀنامه،  پرسش   اطالعات  حسببرسپس  

  یغربالگرروش  یمبنامشخص شد.   ها مؤلفه ازهریک 

  شاخص  هر  ت ی اهم  ۀ روش درج نی است که ا نی ا یفاز

  ۀ که درج  یشاخص   ترتیب،  این   به  .ردی گیرا در نظر م

باشد  یباالتر فرا  ،داشته  در  ی م  یابیارز  ند یدر  تواند 

باق شاخص  ۀمجموع شاخص   یها  و  درج  یبماند    ۀ که 

ب ن ییپا  ت ی اهم بیاورده  تری  می  دست  .  شودحذف 

  کیبه    محاسبات  ندیدر فراکه    ی ازی امت  ،گری عبارت دبه

ها  شاخص   ۀیبق   ازی امت   در مقایسه با  شود، ی شاخص داده م

تعد  سازییکسان   ازی امت  گفت   توان یم.  شودیم  لیو 

امت  ی فاز  ی غربالگردر    ماندهیباق شاخص   به    ازی نسبت 

  فراینددر  آن    ینسب  تیها باالتر است و اهمشاخص   ریسا

شمار  . شودمیمحاسبه    پژوهش  جدول  میزان      5  ۀدر 

  مقابل   درخبرگان و کارشناسان    از نظر  مؤلفه  هراهمیت 

 با توجه به میزانپس از آن    .است  شده  مشخص  مؤلفه  هر

عواملیهامؤلفهاهمیت     داشت   متوسط  اهمیت   که   ، 

  67  عنوانبه  زیاد  خیلی  و  زیاد  بااهمیت  عوامل  و  حذف

 فازی انتخاب شد.   یغربالگر  خروجی عامل

 

 ی فازی غربالگرروش  اساس بر هامؤلفه میزان اهمیت : 5 جدول

 میزان اهمیت  مؤلفه میزان اهمیت  های فرعی مؤلفه های اصلیمؤلفه

 های مؤلفه 

 فردی 

 متوسط   یدامنپاک زیاد  اخالص  

 خیلی زیاد   یدرستکار ادیزخیلی  اعتقاد و امید به خدا  

 متوسط  زیستی ساده  اد یز   یدارجانبپرهیز از 

 متوسط  شجاعت   متوسط  تعصب نداشتن 

 زیاد  تفکر اندیشمندانه   متوسط  اجتناب از اسراف  

 زیاد  ی دادورز متوسط  خواهی  اجتناب از زیاده 

 متوسط  گذشت   متوسط   حسادت از زیپره

 متوسط  فروتنی   متوسط  ورزی  پرهیز از تعلل

 متوسط  بودن  قاطع  متوسط  پرهیز از دروغ و تهمت  

 خیلی زیاد راستگویی  متوسط  اراده 

 زیاد  رازداری متوسط  دوراندیشی

 متوسط  خودکنترلی   متوسط  یگانگی شخصیت 

 متوسط  وقار و پایداری  متوسط  گویی  پرهیز از بیهوده 

 زیاد  مدیریت زمان  متوسط  بینی و بدبینی تعادل در خوش

 متوسط  پشتیبانی از اهداف  زیاد  ورزی  اندیشه

 های مؤلفه 

 اجتماعی

 زیاد  روییگشاده  زیاد  آراستگی ظاهری  

 زیاد  حفظ حریم خصوصی افراد   متوسط  احترام متقابل  

 زیاد  طلبی  حق متوسط  ایثار 

 متوسط  نفس  به  اعتماد  زیاد  ساالری  عمل به نظام شایسته

 متوسط  پذیری  انعطاف متوسط  اعتمادآفرینی  

 متوسط  مداراکردن  زیاد  بردباری 

 متوسط  تعهدی اخالقی بی از پرهیز متوسط  صدر سعۀ
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 )ادامه( : 5 جدول

 اهمیت میزان  مؤلفه میزان اهمیت  های فرعی مؤلفه های اصلیمؤلفه

 های مؤلفه 

 اجتماعی

 خیلی زیاد یپذیرمسئولیت زیاد  جوابگوبودن 

 متوسط  ی  خدمتگزار متوسط  داربودن مردم

 متوسط  قدرشناسی   متوسط  کنجکاوی نکردن در رفتار دیگران  

 متوسط  کردن مشورت متوسط  مشارکت سازنده  

 خیلی زیاد کاری  اشتیاق متوسط    وجدان اخالقی

 متوسط  شفافیت کالم   زیاد  های انسانی  احترام به ارزش

 های مؤلفه 

 سازمانی 

 ادیز یلیخ شفافیت در ارائۀ اطالعات   ادیز یلیخ شایستگی خدمات

 خیلی زیاد ریزی نظم و برنامه متوسط  انتقال تجربیات  

 ادیز یلیخ ها  در تصمیم  خودراهبری ادیز یلیخ سازمان اطالعات و اموال از نکردن استفاده  سوء

 ادیز یلیخ ی طرف یب ادیز یلیخ شایستگی و تبحر اداری  

 ادیز یلیخ  یدارامانت متوسط  ای در سازمانتوسعۀ اخالق حرفه

 های مؤلفه 

ای  حرفه 

 گرایی 

 ادیز یلیخ ن گرفت رشوه  و دادن از رشوه  یخوددار ادیز یلیخ های فنی  آگاهی مستمر و درک پیشرفت

 زیاد  وفاداری   ادیز یلیخ صورت منصفانه  ارائۀ اطالعات به

 ادیز یلیخ ای  تردید حرفه ادیز یلیخ ی دهنانی اطم

 زیاد  پرهیز از قبول هر نوع هدیه و احسان   ادیز یلیخ ای حرفه مهارت ارتقای

 ادیز یلیخ پرهیز از فساد   ادیز یلیخ های غیرسوگیرانه اعمال روش

 ادیز یلیخ انصاف در عمل   ادیز یلیخ موقع اطالعات  ارائۀ بهافشا و 

 ادیز یلیخ ی و حذف اطالعات  کاردستپرهیز از  ادیز یلیخ دقت 

 زیاد  ی  داورشیپ واجتناب از خودبینی  ادیز یلیخ پرهیز از افشای اطالعات محرمانه 

 ادیز یلیخ   حرفه حیثیت حفظ ادیز یلیخ اعتباربخشی 

 ادیز یلیخ ای  حفظ استقالل حرفه ادیز یلیخ ای  رفتار و آداب حرفهرعایت 

 زیاد  روی  اعتدال و میانه ادیز یلیخ حرفه   مقررات و نی قوانرعایت 

 زیاد  وحدت رویه   ادیز یلیخ رعایت الزامات اخالقی حرفه  

 متوسط  حسن سابقه در سنوات خدمتی   متوسط  اندیشی ژرف

 زیاد  پرهیز از نفوذ نابجای دیگران  زیاد  حفظ و رعایت جوانب کار  

 ادیز یلیخ ای  صالحیت و مراقبت حرفه زیاد  گرایی  منفعت

 های مؤلفه 

 محیطی زیست

 ادیز یلیخ جلوگیری از تخریب منابع طبیعی   زیاد  محیطی زیست عملکرد مستمر بهبود

 زیاد  نشر فرهنگ حفاظت از محیط زیست   زیاد  گویی در برابر محیط زیست پاسخ

 ادیز یلیخ نسلی  بین  اجتماعی  عدالت به توجه خیلی زیاد محیطی  ی عملکرد زیستگزارشگر

 

 ها  یافته

 

مبنای   بر  پژوهش  علمیاین    محتوا   لی تحل   روش 

کرد  یهایمؤلفه شناسایی  می  را  اخالق  که  بر  تواند 

بگذاردحرفه تأثیر  حسابداران  این    101  .ای  در  مؤلفه 

  بر اساس مفهوم و  هامؤلفه  ،سپس   .شدمرحله شناسایی  
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  در   همگن  معیارهای   شد وبندی  محتوایی طبقهشباهت  

طبقاز    هریک   ،یفرد  یهامؤلفه   به  مربوط  ۀپنج 

  ی طی محستیز  و  یسازمان  ،ییگرایاحرفه  ،یاجتماع 

 .گرفت قرار

با استفاده از روش   ،هامؤلفه  کردنعملیاتیمنظور به 

فازی  غربالگر آنبااهمیتی  مشخص  ترین  با  شدها   .

  ، عواملی ارهای معاهمیت هریک از  درجۀ  شدن  مشخص

  بااهمیت  عوامل  و  حذف  ،داشت  متوسط   اهمیت  که

 یگرغربال خروجی  عامل  62  عنوانبه   زیاد   خیلی و  زیاد

از    تریناهمیت با  .شد  انتخاب   فازی معیارهای هر یک 

 عبارت بودند از:  هامؤلفه 

  به   امید  و  اعتقاد   اخالص،:  فردی  های مؤلفه:  الف

  تفکر،  درستکاری  داری، جانب  از  پرهیز  خدا،

  و  رازداری  راستگویی،  دادورزی،  اندیشمندانه،

 . زمان مدیریت

  به   عمل ظاهری،  آراستگی  :اجتماعی  هایمؤلفه:  ب

  به   احترام  جوابگوبودن،،  بردباری  ساالری،شایسته  نظام

  خصوصی  حریم  حفظ  رویی، گشاده  انسانی،  های ارزش 

 . کاریاشتیاقو  یپذیرمسئولیت طلبی،حق افراد،

  سوء  خدمات،  شایستگی:  سازمانی  های مؤلفه:  پ

  شایستگی   ،سازمان  اطالعات  و  اموال  از  نکردن  استفاده

  و   نظم  اطالعات،  ارائۀ  در  شفافیت   اداری،  تبحر  و

 و  طرفیبی،  هاتصمیم  در  خودراهبری  ریزی،برنامه

 .داریامانت

و    یآگاه:  گراییایحرفه  های مؤلفه:  ت مستمر 

پ   صورت به  اطالعات   ارائۀ   ،یفن  هایشرفتی درک 

  اعمال  ای،حرفه  دهی، ارتقای مهارتمنصفانه، اطمینان

  اطالعات،   موقعبه  ارائۀ  و  افشا   غیرسوگیرانه،  های روش

  اعتباربخشی،  محرمانه،  اطالعات  افشای  از  پرهیز  ،دقت

  و  قوانین  رعایت   ای،حرفه  آداب  و  رفتار  رعایت

  و  حفظ  حرفه،  اخالقی  الزامات  حرفه، رعایت  مقررات

خودداریمنفعت   کار،   جوانب  رعایت   از  گرایی، 

ای،  حرفه  تردید  وفاداری،گرفتن،  رشوه  و  دادنرشوه

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

  حذف  و  کاریدست  از  پرهیز  عمل،  در  انصاف

  حفظ   داوری، پیش   و  خودبینی   از  اجتناب  اطالعات،

و    ای،حرفه   استقالل  حفظ  حرفه،  حیثیت  اعتدال 

  دیگران  ینابجا  نفوذ  از  پرهیز  رویه،  وحدت  روی،میانه

   ای.حرفه مراقبت  و صالحیت و

 عملکرد  مستمر  بهبود  :محیطیزیست  هایمؤلفه:  ج

برابر  گوییپاسخ  محیطی،زیست   ،زیست  محیط   در 

  از   جلوگیری  محیطی،زیست  عملکرد  گزارشگری

  محیط  از  حفاظت  فرهنگ  نشر  طبیعی،  منابع  تخریب

 .  ،نسلی بین  اجتماعی عدالت  به توجه  زیست،

در   نتایج شمار  مندرج  می   5  ۀ جدول  که نشان  دهد 

محیطی بیشتر از سایر گرایی و زیست ای های حرفهمؤلفه

حرفه مؤلفه اخالق  گسترش  بر  اثرگذار ها  حسابدار  ای 

مؤلفهاست   ارتقای  باعث  فردی و  و   ، های  اجتماعی 

 ن یا های هریک از  مؤلفه  ، در نتیجه .  شود می سازمانی نیز  

توان تنها به تقویت نمی   و  است   با یکدیگر در تعامل   عدها ُب

 که  کرد   ان ی ب   توانی م .  ها پرداختاز مؤلفه ویژگی  یک  

این   به   د ی با   ای اخالق حرفه   در راستای رعایت   حسابداران 

 شد  تالش  ، پژوهش   این   در   دهند.   ی شتر ی ب  ت ی اهم   موارد

 فازی،   ی غربالگر   روش   و   کیفی   محتوای   تحلیل   با تا  

 اسالمیی فرهنگ  ت ی وضع   با   متناسب   ی بوم  ی ها مؤلفه

 ،ی قو   ینظر   ی مبان  پژوهش   ی ها مؤلفه   .شود   تهیه   کشور 
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 در  شدن ی اتی عمل   ت ی قابل   و   مناسب   ی علم   ی ها پشتوانه

 از   ک ی هر   ت ی اولو   ن یی تع  با   . دارد   را   مختلف   مؤسسات 

 توان یم   هامؤلفه  یاتی عمل   و   یکاربرد   فی تعر   و   ها ی ژگ ی و 

موفقیت   افزایش   و   گیری اندازه برای    مؤسسات   میزان 

 . کرد  مشخص   را  ای حرفه  اخالق سطح 

 

 گیری نتیجه

 

اند   ی ار ی بس  جوامع    شرفت ی پ باورند که    ن ی ا   بر   شمندان ی از 

بلکه از    ست ی وابسته ن   اقتصادی   توسعۀ و    فن فقط به علم،  

رعا ملت   ی ترق   مهم عوامل     است   ی ق ال اخ   اصول   ت ی ها، 

حسابداری    ه که موجودیت حرف   تی یکی از مشکال   (. 43) 

انداخته و حسابداران را در سراسر دنیا نگران  خطر    را به 

اعتبار و حیثیت حرفه کرده است، بحث وقوع فسادهای  

توجه به    . ی است ا ق حرفه ال اخ   رعایت   مالی و ضعف در 

نجات از این بحران    تنها راه حسابداری  حرفه  ق در  ال اخ 

های  و به ویژگی   است ق فراتر از قانون  ال اخ   چرا که،   . است 

اجتماعی، سازمانی و فرهنگی حسابداران    ، فردی، مذهبی 

می  از  مربوط  برگرفته  و  واقعی    باورهای شود  و  قلبی 

  ی برا   ران ی الزم است مد   ، ن ی بنابرا   (. 52)   حسابداران است 

اخالق کوشش  اصول    ت ی رعا   منظور به   مناسب   ۀ ن ی زم   جاد ی ا 

با توجه  .  کنند   ت ی فعال   ای مسئوالنه   طرز به تا اشخاص   کرده 

های این  مؤلفه در بخش تحلیل محتوا،  پژوهش  به نتایج این  

سعیدی و    مانند گذشته  های  پژوهش محتوای    با پژوهش  

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

 (11 ( همکاران  و  نمازی  رجب 21(،  و  حیدرپور    دری (، 

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

) گل  ) 48وردی  همکاران  و  نمازی  و    و   ( 51(،  نمازی 

 ( است   (  52همکاران  در    محتوا   بودن جامع   اما   همسو 

آن هیچ  از  ندارد کدام  وجود  که به   . ها    عد بُ   طوری 

 است.   بررسی نشده   پیشین ی  ها یی در پژوهش گرا ی ا حرفه 

 های انجام شدهپژوهش  بررسیبا  پژوهش حاضردر 

 در  1390- 1398  یزمان   ۀ در باز   ی ااخالق حرفه   ۀن ی در زم 

 ی حسابدار  ی امرتبط با اخالق حرفه   ی داخل  ی نظر  تون م 

حسابدار   ی ااخالق حرفه   ۀ مؤلف   ری ز   101و    ی اصل  ۀلف ؤ م   5

تحل  از  استفاده  شناسا   لی با  گذار ییمحتوا  کد  و   ی ، 

 ی غربالگر   فن استفاده از  با    مرحله بعد   . درشد   یبند طبقه 

 یا نفر از متخصصان اخالق حرفه   6و کسب نظر    یفاز 

 7  مطابق  را   هامؤلفه  تااز خبرگان خواسته شد    ،ی حسابدار 

این   ار ی مع  کنند.   درجۀ   : از   اند عبارت   معیارها  غربال 

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

 کار،   ن ی ح  تجربه   کسب   ،( دانشگاهی )تحصیل    های روش

 در  انگیزش  جاد ی ا   و   ( غیردانشگاهی )   حرفه  آموزش

معیارها، هر  این  مبنای  بر   بیان   باید   ای خبره   حسابداران. 

 اقناع   را   مختلف  ی ارها ی مع زان ی م  چه  تا  نهیگز  هر   که   کند 

قابلیت اجرا و سهولت اجرا   ، ترین معیارهاکند. از مهممی 

های این پژوهش با بازنگری بود. با توجه به اینکه مؤلفه 

به دست آمده  در پژوهش  نیازمند   است وهای مختلف 

، میزان سازگاری هرکدام از این خواهد بود سازی  بومی 

مؤثر مؤلفه و  سریع  اجرای  امکان  و  اجرا(  )قابلیت  ها 

آن اجرا(  این )سهولت  در  شد.  مشخص  برای   ها  زمینه 

مثال، معیار اهمیت مؤلفه اخالص چنین مطرح شد: چقدر 

اخالص ایران   مؤلفۀ  در  اخالقی  حسابداری  برای 

اجرا است )قابلیت( و تا چه میزان ضرورت دارد و قابل 

به می  را  آن  در توان  )سهولت(.  کرد  نهادینه  سهولت 

به  ر ی ز   66  نهایت،  مهم عمؤلفه   ی ا هرمؤلفه ی ز   ن یتر نوان 
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حرفه  تأثیرگذاری    شد   ن یی تع  ی ا اخالق   هایمؤلفه که 

 بر   ها ه مؤلف   ر ی از سا   شتر ی ب  ی طمحی ست ی و ز   گرایی ای حرفه 

است که با تقویت این حسابدار    ایحرفه   اخالق   گسترش

مؤلفه  زیر  و  شاخص  آن دو  توان  های  می   افزایش ها 

حرفه  اخالق  بود.  رعایت  شاهد  را  پژوهش   ن یا   در ای 

با تحل   یغربالگر   فن و    ی ف ی ک   ی محتوا   ل ی تالش شد که 

مؤلفه یفاز  وضع   ی بوم  یها ،  با  متناسب   ت ی و 

 . شود  ه ی کشور ته اسالمی ی فرهنگ

 

 ها و محدودیت پیشنهادها 
به توجه  دادنتایج    اینکه  با  نشان  که    پژوهش 

حرفهمؤلفه پایدارگرایی  ایهای  توسعۀ  اخالق    بر 

نهادینه  ،است  گذاراثرحسابدار    ایحرفه   کردن برای 

می  گراییایحرفههای  مؤلفه حسابداران  از در    توان 

برای  ای به دانشجویان حسابداری آموزش اخالق حرفه

یکی  که این  بهره گرفت وکارکسبرعایت اخالق در 

انسانی    ۀپایدار سرمای  ۀتوسع   برایاز راهبردهای دولت  

بنابراین،است اصول   .  یادگیری  برای  فرصت  بهترین 

حرفه است  ۀدور  ،ایاخالق  دوره   .دانشجویی    این 

حرفه  ۀدربرگیرند ارتباط  ذیبرقراری  با  و  ای  نفعان 

است هم دانشجویان  ارزش   و  پیشگان  اخالقی  نیز های 

دانشگاه  به  ها  آنورود  ی از زمان  توجه  خور  در  ۀگونبه

می حرفه  .گیردشکل  اخالق  آموزش  در  پیشنهاد  ای 

حسابداری و ایجاد واحد درسی مستقل برای آن  رشتۀ  

برای    ،همچنین   .باشدگام مؤثری در این زمینه    دتوانمی

حرفهکاربردی اخالق  بیشتر  هرچه  تعیین  کردن  ای، 

   شود.های اخالقی مربوط به حسابرسی توصیه می مؤلفه 

  های پژوهش   برای  ،پژوهش   این   نتایج  به  توجه  با

 : شودمی ارائه زیر پیشنهادهایاین زمینه  در بیشتر

  حسابداران  ایحرفه   رفتار  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی   .1

 ؛ هاآن  افزایش صداقت  منظوربه

شناسی  وظیفه  بر  اثرگذارمعیارهای اخالقی    شناسایی  .2

 ؛ ایران در مالی ارشد مدیران

  اخالقی  رفتار  ۀتوسع  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  .3

 ؛ حسابداران

مؤلفهرتبه  .4 حرفه  اثرگذارهای  بندی  اخالق  ای  بر 

روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  ی  هایحسابدار 

  فرایند  ، دیمتل  ،یفاز   سیتاپسفازی،  کوریو  مانند

 ؛ و شبکه  لی تحل فرایند و یمراتب سلسله

مؤلفه.  5 حوزه  اخالق  هایبررسی  مختلف    های در 

حسابداری از جمله حسابداری مدیریت، حسابرسی 

به    مالی    هایگزارش  ۀارائ  برای  یمال  حسابداری  و

   کنندگان. استفاده

محدودیت  از  اساسییکی    ، پژوهش   این   های 

که    است  یاصل  شاخص  پنج  در  هامؤلفه بندی  طبقه

با   است  بتوان  تر  موشکافانههای  پژوهشاجرای  ممکن 

بهمعیارهای اصلی   ای حسابدار را  اخالق حرفه  مربوط 

  محتوا   تحلیل  مربوط به  ذاتی  هایتوسعه داد. محدودیت

  دیگر  ی ازفاز  یغربالگر  ۀو تعداد کم خبرگان در مرحل

   .رودمی شمار به پژوهش  این  هایمحدودیت
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