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Introduction 

 The number of published articles is considered as the most important 

quantitative indicator of the scientific production. Analyzing the 

publication of scientific papers and books is accounted as the most 

common way for assessing the quantity of scientific research (Pariad and 

Malaki, 2008). In each domain of specialized science, the extension of a 

subject is not expected unless it is researched and investigated. 

Accounting professional ethics is a significant issue which follows this 

rule and is not an exception. Professional ethics in accounting maintains 

a central position, as accounting is one of the most difficult and 

disciplined professions in the world; accordingly, because of the kind of 

the services that it provides, it should maintain a specific validity and 

reliability. 

 The consistency of this validity and reliability and its enforcement 

depends on ideological and operational stability of the members of the 

profession and on the behavioral and ethical disciplines of it (Accounting 

Organization Technical Committee, 2006). Undoubtedly, the improvement 

of research is not achieved without extracting the obtained results and 

publishing the findings (Talebi, 2002). In order to investigate attempts 
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conducted in Iran in the area of ethics, classification and content analysis 

of ethical issues is required. In effect, content analysis of scientific 

productions, subject classification of them and identifying the types of 

published materials in specialized journals, for fast and easy availability 

to data, is crucial (Saei et. al, 2015). The aim of the present study is to 

investigate the number, frequency and content of the published articles in 

the domain of accounting ethics by various Iranian journals (scientific 

accounting journals, other accounting journals, and nonaccounting 

journals) in order to provide comprehensive information in this area and 

to determine the amount and content of the ethical issues assimilated by 

Iranian scientific journals in comparison with other accounting and 

nonaccounting journals. 

 

Hypotheses 

Given the objectives of the study and considering the number of 

published articles, the following hypotheses are designed: 

H1: The average numbers of ethical articles published by the 

“scientific research journals”, is less than the average numbers of 

published ethical articles by other accounting and finance journals. 

H2: The average numbers of ethical articles published by the" 

scientific research journals”, is less than the average numbers of 

published ethical articles by non-accounting and finance journals. 

H3: A significant difference exists among the content of the ethical 

articles published by different journals. 

 

Methods 

 In order to investigate the content and frequency of the accounting 

professional ethics in Persian literature, first content analysis was used 

and three categories of the journals were identified: 1) accounting 

journals listed as “scientific-research journals” and “scientific–

development journals” by The Ministry of Sciences, Research and 

Technology of Iran; 2) other accounting journals; and 3) non –accounting 

journals. Then, the number of ethical publications of each journal, since 

the establishment of the designated journal until the end of the September 



of 2015, was determined. In this regard, only published articles which 

had the word "ethics" in their titles were selected as the ethical papers for 

each selected journal. The main reason is that the title of the paper does 

clearly show the concept and the direct path of the paper. After 

determining the frequency of numbers of ethical articles of each journal, 

content analysis approach was applied to disclose details of the ethical 

issues of the published articles. 

 

Results 

  On the basis of the data provided by the content analysis and 

applying T–test, the first hypothesis is confirmed. Therefore, the average 

numbers of published articles in the field of accounting ethics by 

scientific journals is less than the number of published papers in other 

accounting and finance journals. By the same approach, the second 

hypothesis is confirmed; that means the average number of published 

papers in accounting ethics by scientific journals is less than the 

published papers in non-accounting journals. By using X2, the finding 

regarding the third hypothesis revealed that the third hypothesis is 

rejected. That means there is not a significant difference between the 

content of different journals in different domains of the ethics. 

 

Discussion and Conclusion 

 The findings of the present study demonstrate that the number of 

published accounting professional ethics papers in accounting and non- 

accounting journals until the end of the September 2015 is 110 articles, 

which is a small amount with regard to the significance of the issue and 

compared to the volume of the published papers. This value in 

accounting and financial journals approved by the Ministry of Science, 

Research and Technology (22 papers in research and scientific journals 

and zero in scientific developmental journals) relative to the total number 

of published articles is 22 papers and equals to 0.00527 and in other 

accounting and financial journals relative to the total number of 

published papers is 68 papers and equals to 0.0164. Furthermore, the 



amount of published articles in journals approved by Ministry of Science, 

Research and Technology is less than other journals. Also, the content 

analysis of the papers' titles indicate that in all mentioned issues, 

especially in subjects such as ethics in management accounting, financial 

accounting, financial management, and accounting education, more 

attention is required; however, it does not mean that other subjects should 

be neglected, as totally there are significant numbers of unpublished 

papers related to accounting ethics and this issue requires the attention of 

the academic and professional society to all dimensions of the accounting 

professional ethics. 

 

Keyword: Normative Accounting Ethics, Professional Accounting 

Ethics, Content Analysis, Articles of Accounting Ethics, Accounting 
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 چکیده 

ی اخالالالح حبالالابداری و  ی منتشرشدههامحتوای مقالهتحلیل بررسی تعداد و این پژوهش هدف 
. پس از بررسی کمّالالی  است ایران در ی آنهازیرمجموعه درایران کردن اولویت پژوهشی مشخص
  هایافتالاله.  شالالد  محتالالوا اسالالت اده  و تحلیالالل  ی منتشرشده، از رویکرد آرشیویهامقاله بندیو دسته
  پایالالان تالالا هالالانشالالریه در منتشرشده حبابداری ایحرفه اخالح یهامقاله تعداد که دهدمی نشان

-مقالالاله حجالال  با مقایبه و موضوع اهمیت به توجه با که است مقاله 110 با برابر 1394 شهریور
  علالالو ، وزارت مالالالی و حبالالابداری هالالاینشالالریه در) اسالالت کالالویکی ببالالیار رق  منتشرشده های

  آزمالالون هاییافته(. 0163/0 حبابداری هاینشریه سایر در و 00527/0 تنها فناوری و تحقیقات
T وزارت پژوهشالالی هاینشالالریه در منتشرشالالده اخالالالح هایمقاله تعداد یمقایبهجهت  مبتقل  

  نشان  مالی،  و  غیرحبابداری  هاینشریه  و  حبابداری  هاینشریه  سایر  با  فناوری  و تحقیقات علو ،
  فنالالاوری و تحقیقات علو ، وزارت هاینشریه در منتشرشده اخالح هایمقاله تعداد بودن کمتر از

  یدهندهنشالالان  نیز  دوکای  آزمون  با  حبابداری  اخالح  هایمقاله  محتوایی  محورهای  بررسی .دارد
«  اخالقالالی م الالاهی » کالاله دهالالدمی نشان محتوا تحلیل. است مختلف محورهای در معنادار ت اوت

 .اندداده  اختصاص  خود  به  را  هامقاله  تعداد  کمترین«  مدیریت  حبابداری  در  اخالح»  و  بیشترین

  اخالح به مربوط درصد 4/71 اخالقی، م اهی  یدرزمینه منتشرشده هایمقاله بین در همچنین
  ایالالران در که دهندمی نشان هایافته این .تاس مربوط به اخالح کاربردیدرصد  6/28و  هنجاری
  ایالالن بایالالد آینالالده در و اندک توجالاله شالالده اسالالت ببیار حبابداری اخالح هایبه پژوهش تاکنون
 .شود  جبران  افتادگیعقب

هالای مقالاله محتالوا، تحلیاللاخالح کالاربردی حبالابداری،  حبابداری،هنجاری  اخالح : هاکلیدواژه

 .های حبابداریاخالح حبابداری، نشریه
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 مقدمه. 1

. شالودمی محبالو  علال  تولیالد کمالی شالاخص ترینمه  ها،مقاله و  علمی انتشارات تعداد

 محصالولی درواقال  ها،مقالاله انتشالار و  شودمی گیریاندازه علمی انتشارات تولید با علمی فعالیت

 ترینمعمالول علمالی هالایکتا  و  هامقاله انتشار تحلیل میان، این در. است علمی کار از اساسی

 هالر در(. 1387 ملکالی، و  پاریالاد) آیالدمی شالمار باله علمالی هالایپژوهش میزان ارزیابی یشیوه

 را آن گبالترش انتظالار تواننمی نشود، بررسی و  پژوهش موضوعی تا تخصصی علو  در ایحوزه

 هالایپژوهش انجالا  طریال  از. نیبت مبتثنا قاعده این از نیز حبابداری ایحرفه اخالح. داشت

 علمالی دانالش و  یابالدمی ارتقالا حبالابداری در اخالالح کاله اسالت هالاپژوهش این انتشار و  علمی

 تحقیقالاتی هایانتشار یافتاله بدون اخالح امر پیشرفت شک بدون. شودمی ترعمی  و  ترگبترده

 دانشمندان سه  و  علمی هاییافته آخرین حقیقت در اخالح، علمی هایمقاله. آیدنمی دست به

 در را اخالالح پیشالرفت بتوان تا سازندمی فراه  را مبنایی و  دهندمی نشان دانش پیشرفت در را

 شالدهانجا  هالایپژوهش نالوع و  میالزان درک بالرای. ارزیالابی کالرد حبابداری مختلف هایزمینه

 تحلیالل. اسالت هالاآن عنالاوین محتوای تحلیل و  بندیطبقه به نیاز حبابداری اخالح یدرزمینه

 در منتشرشالده مطالالب نالوع شالناخت و  هالاآن موضالوعی بنالدیطبقه علمالی، تولیدات محتوای

 همکاران، و  ساعی) است ضروری اطالعات، به آسان و  سری  دسترسی برای تخصصی هاینشریه

1394.) 

 هایمقالاله محتالوای یدرزمیناله ایمطالعاله تاکنون علمی، هایمقاله انتشار اهمیت باوجود

 در اساسالی هایپرسالش لالذا. اسالت نشدهانجا  ایران در حبابداری ایحرفه اخالح یانتشاریافته

 بیشالترین ایحرفاله اخالح از هاییحوزه یه در حبابداری پژوهشگران: از اندعبارت خصوص این

 اخالالح خصوص در گرفته صورت هایپژوهش اصلی پیا  اند؟کرده ارائه را مقاله تعداد کمترین و 

 احبالاس پالژوهش باله بیشالتری نیالاز هالاییحوزه یاله در و  اسالت بالوده یه حبابداری ایحرفه

 اخالالح یحوزه در گرفتهانجا  مطالعات آرشیوی کمی بررسی پژوهش این اصلی هدف شود؟می

 محتالوای و  پژوهشگران پژوهشی هایگرایش تا است ذکرشده هایپرسش به پاسخ و  حبابداری

 و  مهال  هاییافتاله و  شود روشن حبابداری ایحرفه اخالح مختلف هایحوزه در هاآن هایمقاله

 و  آرشالیو آوری،جمال  باله اول یمرحلاله در لالذا. شالود افشالا نیالز حبابداری در هاآن کاربردهای
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 هامقاله هاییافته محتوا برای بررسی وتحلیلتجزیه از سپس و  شودمی پرداخته هامقاله شمارش

 .شودمی است اده

 و  حبالابداری ایحرفاله اخالالح نظالری مبالانی به 2 بخش: است شرح این به مقاله ساختار

 روش 4 بخالش. دارد اختصالاص زمیناله ایالن در خالارجی و  داخلی پژوهش یپیشینه به 3 بخش

 5 بخش و  هافرضیه یارائه به 5 بخش و  کندمی توصیف را آن هایگا  و  محتوا تحلیل پژوهش،

 و  گیرینتیجاله 7 بخالش در. کندمی گزارش حبابداری هایزیرمجموعه در را پژوهش هاییافته

 .است شدهبیان هامحدودیت و  پیشنهادها نیز 8 بخش در

 

 پژوهش نظری مبانی. 2

 اخالالح. اسالت بالوده اسالتوار ییارسالطو نظالا  بالر یشوب، ک یسنت ت کر در یاحرفه اخالح

. هالدف پالردازدمی مناسالب و  خالو  عالادات یالا رفتالار داشتن یا فضیلت به طورکلیبه ارسطویی

 ینحالوه منالدنظا  یمطالعاله همالان اخالالح. درواقال ، است زیبتن شاده   فضیلت به دستیابی

 حاضالر حالال در. است توجهکانون  یزن یگرید هایی . امروز پارادااست صورت بهترین به زیبت

 ینا یتمقبول مالکِ. شودیم است اده یاحرفه اخالح یانب در یاخالق یعمده نظا  پنج از یشترب

 رذایل و  یلسامانمند فضا یانب درها آن یی، توانایاخالق نظا  و  یهنظر هاده یانم در پارادای  پنج

: ازانالالد عبارت یاخالقالال  پالالارادای  پالالنج یالالن. اکاراسالالت و  یالالر، فراگسالالازگار نظالالا  ی، ارائالالهیاخالقالال 

 نخبالت پالارادای  . یهالار5ییگرایرخ و  4گراییی، آزاد3یرفراگ عدالت، 2ییگرای ه، وظ1گرایییدهفا

 متعالال خداونالد پالنج  پالارادای  در امالا انگارند؛یم یینها مالک را اخالح یبردراه اصولدرواق  

 (.1389، همکاران و  امیری) است اخالح یینها مالک یکنندهمشخص و  یباییز ینبرتر

 متمرکالز یفالرد هاییهفرضال  و  هایافتاله بر که است اخالح از تعری ی با منطب  ییگرافایده

 یعنالی؛ شالودیم بیالان آن مطلوبیالت میزان اساس بر رفتار یکبودن  یاخالق اساس این بر. است

. اسالت اخالقالی عمالل آن، باشالد آن ضالررهای از بیشالتر جامعاله یبالرا عمالل یالک منالاف  وقتی

 آن ینتیجاله باله عمالل هالر دیالدگاه این اساس بر. است ییگرامن عت مقابل در نیز ییگرای هوظ

 یشنهادشدهپ یزن یردر عدالت فراگ .دارد ببتگی گیرنده،ی تصم شخص نیت به و  نداشته ببتگی

 و  عادالناله و  درسالت تالوانی، مشالود جامعاله یاعضالا بالین یهمکالار افزایش موجب که را عملی
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 و  اجتمالاعی منالاف  اجتمالاعی اسالاس ی، همکالاردیدگاه این در. نامید اخالقی ینبنابرا و  مناسب

 .شالودیم گرفتاله نادیالده یمالوارد در و  یالتاهمک  یفالرد تالالش و  آوردیمال  فراه  را یاقتصاد

 کاله عملالی هالر اساس این بر. است جامعه نیاز نخبتین یآزاد که داردیم بیان نیز گرایییآزاد

 ایجالاد دیگالران یبرا یشتریب رفاه و  مناف  اگر حتی، است غیراخالقی، کند نقض را یفرد یآزاد

 یگالالرد بخشیروشالالن کالاله یاخالقالال  یالالیگرایرخ پالالارادای (. در 6: 1386و کوشالالا،  یعالالی)رف کنالالد

 باله یابیدسالت و  اسالت اخالالح آرمالان او  یترضا کبب و  خدا به تقر ، است یاخالق هایی پارادا

 از یالزن کبالان یشالترینب یبالرا سالود یشالترینب و  انبالان حرمت، ی، آزادیاجتماع یرفراگ عدالت

، قراملکالیفرامرز ) 6است جامعه و  سازمان، ی، شغلیفرد ساحت یهار در یاجتماع یزندگ اهداف

1384.) 

 باله نیاز گیرند،یم قرار ه  کنار در حبابداری و  اخالح مانند مهمی یهاموضوع کهیهنگام

 یاحرفاله امالروز یاقتصالاد یپیشالرفته یالایدن در ی. حبالابداریابنالدیدویندان م دقتی و  توجه

 از یکالی. باشالد داشالته وجالود توانالدینم آن بالدون یجالار یاقتصالاد یسامانه زیرا است؛ حیاتی

 مالالی سالودمند اطالعات ی، ارائهیبشر دانش از یاعنوان رشتهبه یحبابدار یهانقش ینترمه 

 و ها سازمان مباشران و  مدیران پاسخگویی امکان ساختن فراه  و کنندگان است اده به غیرمالی و 

باله  باید حبابداران توسطشده ارائه اطالعات رو ین. ازااست ن  ذی اشخاص به عمومی یهابنگاه

. باشالد مربوط  و  غرضانهیب واقعی،اتکا، ، قابلکارآمد و  بوده الز  کی یت دارای یتوجهقابل یگونه

 از بایالد مبالتمر، آمالوزش و  تجربه، مهارت داشتن بر عالوه حبابداران هدف این به رسیدن برای

 یاحرفاله خدمات و  بوده برخوردار نیز صداقت و  ینیب، واق یدرستکار مانند اخالقی هاییلتفض

 ماهیالت باله توجاله با(. 1387، سرلک) دهند انجا  یاحرفه رفتار آیین و  اخالح رعایت با را خود

 هالر زیالرا اسالت؛ انکالاریرقابلغ ضرورتی حبابداری در اخالح، عمومی اعتماد به نیاز و  رشته این

هالا انجمن بنالابراین شود؛یم اقتصادی یهانظا  در زیان به منجر حبابداران در غیراخالقی رفتار

 بالرای حبالابداری اخالالح و  کالدها از یابرناماله کننالدیم سالعی حبالابداری مختلف یهاگروه و 

، شالوندیرو مروباله اخالقالی قضالاوت بالاهالا آن کالهیهنگام تا کنند طراحی حبابداران راهنمایی

 (.2005، 7مله) دهند تشخیص را درستکار راه بتوانند

ازجملاله  دنیالا بالزر  یهاشالرکت مالالی و  یحبابدار اخیر هایییموج رسوا دیگر، سوی از



 197 ... ايحرفه  اخالق با مرتبط هايمقاله محتواي تحليل  و تعداد یبررس

بارهالا خواسالتار  یباعث شد جوام  تجار و  کرد واردحرفه صدمه  اینبه اعتبار  ،9و وردکا  8انرون

 ،بالزر  یهامشالکل ایالندنبالال  بالهشالوند.  یحبالابدار یحرفاله در یاخالق گیریی بهبود تصم

 درآموزش اخالح  و  یحبابرس و  یحبابدار یحرفه دراخالح  یریکارگخواستار به نیزها شرکت

 ایجالاد در دانشالگاهی محالیط نقالش (.2009، 10یزبالورداند )و شالده یحبابدار یالتتحص یدوره

 انجمالن عضالو 11براکنالر. اسالت انکاریرقابلغ نقشی نیز حبابداری دانشجویان در اخالقی باورهای

 در اخالالح آمالوزش بالر بیشتر یدتأک مبئولها : »دانشگاهمعتقد است آمریکا مدیریت حبابداران

 و  ثق الی از نقالل« )باله گیرنالدمی نادیالده راهالا ارزش این آموزش اغلب اما هبتند؛ گیریتصمی 

 کاله شالودیم محبو  حرفه این ناپذیرییجدا جزء حبابداری اخالح رو ین(. ازا1389 همکاران،

 توجاله با حبابداری یحرفه در. داشتبر خواهد  در را انکارییرقابلغ هاییانز آن گرفتن نادیده

 مناف  توانندیم اخالح رعایت عد  و  تخلف صورت در مالی،مبائل  با حبابداران بودنرو روبه به

حرفاله  هالر در اینکاله باله نظالر. بود خواهد اقتصادی یهانظا  زیان به که کنند کبب یاگبترده

 حبالابداری در دارد، وجالود مت الاوتی اخالقی انتظارات محوله هاییتو مأمور یفمتناسب با وظا

 یالک از اخالقالی انتظارهالای لالذا. اسالت مالدعا ایالن اثبالات حبابداران، خاص اخالقی کدهای نیز

 .باشد حبابدار یک از اخالقی انتظارهای مشابهالزاماً  تواندینم پزشک،
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 هالاآن اقالدا  امالا ؛انالدبوده مالذهبی و  فرهنگی اخالح تأثیر تحت دیرباز از ایران حبابداران

 پذیرفتاله صالورت بیشتر اخیر هایسال در حبابداری، اخالح مدون و  علمی انتشارات یدرزمینه

 گرفتاله صورت هایبگویی  که پژوهش است الز . پردازی می آن شرح به فشرده طوربه که است

 موردتوجاله و  گبالترده ببالیار المللالیبین سطح در ایران، برخالف حبابداری اخالح یحوزه در

 کاله اسالت شده سعی و  شدهاشاره نمونه برای مواردی به صرفاً پیشینه در لذا و  است پژوهشگران

 یالک مالالی مالدیریت و  حبابرسالی مالدیریت، حبالابداری مالی، حبابداری مختلف هایزمینه از

 .باشد اخیر هایسال به مربوط  هاپژوهش از هریک حالدرعین و  شود انتخا  پژوهش

 رفتالار آیالین رعایت یدرباره عمومی دیدگاه با رابطه در پژوهشی( 1387) رفیعی و  مدرس

 که دهدمی نشان هایافته. اندداده انجا  ایران در آن اجرایی ضمانت و  حبابرسان توسط ایحرفه
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 باله نیالاز بالاوجود امالا هبالتند، پایبنالد ایحرفه رفتار آیین به حبابرسان نببتاً عمو ، دیدگاه از

 رفتار بر مبتمر و  ش اف نظارت ای،حرفه شئون خالف رفتار از جلوگیری برای انضباطی اقدامات

 .ندارد وجود ایحرفه رفتار آیین برای اجرایی ضمانت و  حبابرسان

 و  مالالی مالدیران اخالقالی دیالدگاه کاله دریافتنالد پژوهشالی در( 1388) دیانتی و  اعتمادی

 .است مؤثر مالی هایگزارش کی یت بر گرایی،آرمان

 بالا اخالقالی قضالاوت و  حباسالیت بین یرابطه بررسی به( 1392) پورکاظ  و  یگانهحباس

 بالین پرسشالنامه توزیال  و  سناریو طرح با پژوهش هایداده. اندپرداخته حبابرسان مهارت سطح

 هایفرضالیه و  گالردآوری ایالران رسالمی حبابداران یجامعه عضو رسمی حبابداران از ن ر 150

. اسالت شالدهبررسی میانگین مقایبه آزمون و  واریانس وتحلیلتجزیه روش از است اده با پژوهش

 باله نببت بیشتری اخالقی حباسیت ماهر، حبابرسان که دهندمی نشان پژوهش این هاییافته

 و  اخالقالی حباسالیت بالر فقط تصمی  پیامد از آگاهی و  دارند مدیران ویژهبه ن  ذی افراد مناف 

 .دارد تأثیر ماهر نیمه حبابرسان انتظامی هایتنبیه تعیین ینحوه

 حبالابداران ایحرفاله اخالالح تالأثیر ارزیالابی باله پژوهشی در( 1393) همکاران و  نیکومرا 

 کاله دهدمی نشان هایافته. اندپرداخته مدیریت حبابداری اطالعات کی ی هایویژگی بر مدیریت

 تمالا  در مالدیریت حبالابداری اطالعات کی ی هایویژگی بر مدیریت حبابداران ایحرفه اخالح

 صالالحیت و  ابتالدا شایبالتگی مدیریت، حبابداران ایحرفه اخالح ابعاد بین در. است مؤثر ابعاد

 کی الی هالایویژگی بالر ببالزایی تالأثیر طرفالیبی و  عینیالت سپس مدیریت، حبابداران ایحرفه

 .دارند مدیریت حبابداری اطالعات

 ت کالر، طالرز اخالقی، استدالل بین یرابطه» عنوان با پژوهشی در نیز( 1394) گرکز و  دازه

 اسالتدالل بالین معنالاداری و  مثبت ارتباط  که دریافتند« رسمی حبابداران اخالقی تمایل و  نیت

 .دارد وجود اخالقی تمایل و  اخالقی نیت اخالقی، ت کر طرز اخالقی،

 مالواردِ گزارشالگریِ در اخالقالی شالدت تالأثیر بنالدی مالدل در (1395) ابراهیمالی و  نمازی

 سالازمانی، عدالت متغیرهای تأثیر شدهادراک اخالقی شدت که دریافتند نیز تقلب سازمانیِدرون

 تالأثیر امالا کالرد، خواهالد تعالدیل را عینالی غیر هنجارهای و  تقلب موارد گزارش مورد در نگرش

 .کرد نخواهد تعدیل را داریدین یسازه
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 بالر شالرکتی اخالح اثر بررسی دنبال به خود پژوهش در( 2013) 12همکاران و  سئوکجین

 متغیرهالای طریال  از شالرکت اخالالح کاله دهالدمی نشالان هایافته. بودند هاشرکت مالی عملکرد

 مالالی عملکالرد بالر معنالاداری اثالر سالازمانی شالهروندی رفتار و  سازمانی جمعی تعهدات میانجی

 .شودمی شرکت مالی عملکرد افزایش موجب شرکتی اخالح میزان افزایش و  داشته شرکت

 یسالرمایه و  ای( نیز در پژوهشی به بررسی ارتباط بین اخالح حرفه2015) 13تران و  شولتز

 هایافتاله. انالدبوده سوئد کشور حبابرسان از ن ر 64 آنان موردبررسی یجامعه. اندپرداخته فکری

 .است فکری یسرمایه و  ایحرفه اخالح بین معنادار و  مثبت یرابطه دهندهنشان

 برخالوردار های( در پژوهشی دریافتند حبابرسان در مؤسبه2016) 14اوهمان و  اسوانبر 

 و  مواضالال  پالالذیرش عالالد  ازلحالالا   را تالالریواقعی هایتصالالمی  تر،قالالوی اخالقالالی هالالایفرهنگ از

 در حبابرسالان آنچاله بالا مقایبه گیرند درمی مراجعان میان در حبابداری ترجیحی هایجایگاه

 .دهندمی انجا  ترضعیف اخالقی هایفرهنگ با حبابرسی هایمؤسبه

 رفتالار آیالین و  اخالح به مربوط  خاص موارد از برخی در را ما اطالعات مطالعات این اگریه

 اطالعالات و  بالوده پراکنالده صالورتبه هاآن مطالب اما اند،بخشیده ارتقا ایران حبابداری ایحرفه

. بررسی نشده اسالت جایک و  گبترده کالن، صورتبه ایران حبابداری ایحرفه اخالح به مربوط 

 هایمقالاله محتوای و  تعداد به مربوط  یجانبههمه تجربی پژوهش گونههیچ تاکنون این بر افزون

 هاینشالریه ساله  لالذا و  نگرفتاله صالورت مجالالت در منتشرشالده حبالابداری اخالالح به مربوط 

 نیالز حبالابداری ایحرفاله اخالالح یتوسالعه و  گبالترش در مهال  هایموضالوع و  کشور پژوهشی

 ایحرفاله اخالالح و  محتالوا جایگالاه، بررسالی پالژوهش ایالن اصلی هدف لذا است؛ نشده مشخص

 .است پژوهشگران پژوهشی هایاولویت منظر از حبابداری

 

 

 پژوهش روش. 4

 ایحرفاله بالا اخالالح مالرتبط هایمقالاله محتالوای تحلیالل و  تعالداد بررسالی به وهشژپ این

 روش نالوع ازنظالر و  کالاربردی ها،یافتاله از اسالت اده ازنظر بنابراین پردازد؛می ایران در حبابداری

 اسالت اده محتالوا تحلیالل روش از مطالعه ابتدا این. است کمی و  کی ی روش از ترکیبی پژوهش،
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 فالراه  را توصالی ی یمطالعاله اجالرای برای الز  هایداده آرشیوی مناب  از است اده با تا کندمی

 .کندمی دنبال را هافرضیه آزمون و  کمی پژوهش مبانی سپس سازد؛

 بررسالی پژوهشگران، پژوهشی هایاولویت در حبابداری ایحرفه اخالح جایگاه اینکه برای

 روش از( 1394) همکالاران و  سالاعی و ( 1384) نالاظمی و  نمالازی هالایپژوهش دنبالال باله شود

 زمالان ابتدای از حبابداری با اخالح مرتبط هایمقاله تعداد و  شد است اده کمی محتوای تحلیل

 ایالن برای. شد مقایبه 1394 شهریور پایان تا منتشره هایمقاله کل به نببت نشریه، هر انتشار

 هاییمقالاله شناسالایی و  بررسالی به منظور مالی و  حبابداری هاینشریه تکتک سایت به منظور

 کاله ایمنتشرشده هایمقاله و  شد مراجعه برشمرد، اخالقی هایمقاله گروه در را هاآن بتوان که

 لیبالت در شالده،است اده« اخالالح» یکلماله از هاآن عنوان در هانشریه انتشار هایسال طول در

 و  م هو  مقاله، عنوان که است آن امر این اصلی دلیل. شد گنجانده نشریه آن اخالقی هایمقاله

 نشالان نیالز را پالژوهش اصاللی مضالمون طور خالصه،به باید و  دهدمی نشان را مقاله اصلی مبیر

 ،1375 سالیف،) باشالد پژوهش اصلی متغیرهای بیانگر تنها و  گویا و  کوتاه باید مقاله عنوان. دهد

 انتخا  هاییمقاله تنها حبابداری، تخصصی هاینشریه سایت به مراجعه با وجود،بااین(. 12 ص

 ایحرفالاله اخالالح بررسالی باله و  شالدهاست اده« اخالالح» یکلماله از هالاآن عنالوان در شالدند کاله

 در تنهالا کاله هاییمقاله. است بوده پژوهش اصلی متغیرهای جزو  اخالح و  اندپرداخته حبابداری

 نشالریه آن اخالقی هایمقاله تعداد در است شدهپرداخته ایحرفه اخالح بررسی به آن از بخشی

 ایحرفاله اخالالح پالردازد کالهمی هاییمقالاله بررسالی باله صالرفاً پالژوهش ایالن زیرا بررسی نشد؛

 ایحرفاله اخالالح آن اصاللی هالدف و  انالدگرفته نظالر در اصاللی متغیرهای عنوانبه را حبابداری

 بوده دشوار اخالح یدرزمینه منتشرشده مطالب ضمنی استخراج این، بر افزون. بوده حبابداری

 دسالته سه به هانشریه بررسی، برای ادامه در. کندمی پیدا دفاعو غیرقابل ذهنی حالت حدی تا و 

 سالایت یمنتشرشده لیبت در هاآن اسامی که حبابداری هاینشریه اول یدسته. شدند تقبی 

 هایی دو  سالایر نشالریهو دسالته شالوددیالده می 15فنالاوری و  تحقیقالات علالو ، وزارت نشریات

 حبالابداری ایحرفاله هالایمقالاله انتشالار به که( غیره و  ارشاد وزارت از مجوز دارای) حبابداری

 اخالالح بالا مرتبط یمقاله انتشار به که حبابداری غیر هاینشریه سایر سو  یدسته. اندپرداخته

 موتالور نظیالر هاییسالایت در جبالتجو بالا دسالته ایالن هایمقاله. اندپرداخته حبابداری ایحرفه
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 .اندشده یافت 19و نورمگز 18دانشگاهی، جهاد 17، انبانی16گوگل جبتجوگر

 عنالاوین بررسالی بالرای کی الی محتوای تحلیل رویکرد از هامقاله تعداد کمی بررسی از پس

منظور باله کاله کندیم معرفی پژوهشی تکنیکی رامحتوا  یلتحل 20یپندورفکر .شد است اده هاآن

 را تحلیالل ایالن هالدف او . رودیمال  کاربهها آن متن مورد درها داده از معتبر و  تکرارپذیر استنباط 

 راهنمالای و  واقعیالت تصالویر ،نو ینشب شناخت،فراه  آوردن  پژوهشی هاییکتکن سایر همانند

 شدهتهیه ارزشمندی اطالعات از کار موضوع کههنگامی (.25: 1378 یپندروف،)کر داندیم عمل

 عمالالل دقالالت دهالالدمی اجالالازه دیگالالری پالالژوهش روش هالالر از بهتالالر محتالالوا تحلیالالل روش باشالالد،

 شالود بالرآورد همالاهنگی یشالیوه باله آیالد،نمی دسالت باله آسالان که نگریژرف و  شناختیروش

 (.1389 رضوانی،)

 21نئونالدورف توسالطمحتالوا  یاللتحل یشالدهمشخص مراحالل از پیالروی بالا پژوهش این در

 :شد دنبال زیر یهاگا  (،2002)

 در ایحرفاله اخالالح اهمیالت به توجه با مرحله این در آن: انتخا  علت و  محتوا تعیین .1

 بنالدیطبقه هالدف آن، با مرتبط هایمقاله محتوای تحلیل و  بندیطبقه وجود عد  و  حبابداری

 شد؛ گرفته نظر در حبابداری ایحرفه با اخالح مرتبط هایپژوهش محتوای تحلیل و 

 یمحتالوا یاللتحل و  یبنالدپژوهش باهدف طبقه سازی: اینم هو  مورد در گیریتصمی  .2

 پذیرفت؛ صورت ایران حبابداری یاحرفه اخالح با مرتبط یافتهانتشار یهامقاله

 از اطالعالات گالردآوری: یریگنموناله و  یریگانالدازه سطح ،هاداده یگردآور واحد تعیین .3

 از منتشرشالده مالالی و  حبالابداری هاییهنشر در یاحرفه اخالح با مرتبطمنتشرشده  یهامقاله

 دقالت، افالزایش بالرای همچنالین. گرفالت صورت 1394 شهریور پایان تا نشریه هر انتشار ابتدای

 تمالا  یری،گحاصالل از پالژوهش و کالاهش خطالر نموناله هاییافتهبه  بیشتر اعتماد و  اتکا قابلیت

 عمالل باله یریگنموناله گونالهیچه ینبنالابرا بررسی شد؛ یو مال یحبابدار هاییهنشر یهاشماره

 نیامد؛

کاله  یو مالال یمرتبط با حبالابدار هایمقالهمرحله  یندر ا :توسط دو کدگذار کدگذاری .4

صالورت و به شالد یشده است، توسالط دو ن الر کدگالذار»اخالح« است اده یدر عنوان آن از کلمه

بالر  یمبتنال  تنهالاها مقالاله یمحتالوا یاللو تحل یافتالهیشافزا پژوهش ییشد تا روا یلمبتقل تحل
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 نباشد؛ فرد یک یهاقضاوت

مالرتبط بالا اخالالالح  هایمقالالالهپالس از اسالتخراج  :طالرح یینهالالا یو الگالو نگالاره یتهیاله .5

 نگالارهصالورت به هایافته یج،از نتا ینهبه یاست اده برای ،توسط دو ن ر کدگذار یو مال یحبابدار

 .شدارائه 

 

 هایهفرض. 5

 :شوندمی بیان زیر شرح به پژوهش هاییهفرض ،شدهمطرح مطالب به توجه با

 در حبالابداری اخالالح یدرزمیناله منتشرشالده هایمقالاله تعالداد میانگین: اول  یفرضیه

 هایمقالاله تعالداد میالانگین از کمتالر فناوری، و  تحقیقات علو  وزارت« پژوهشی علمی» مجالت

 است؛ مالی و  حبابداری هاینشریه سایر در منتشرشده

 در حبالابداری اخالالح یدرزمیناله منتشرشالده هایمقالاله تعالداد میانگین: دوم یفرضیه

 هایمقالاله تعالداد میالانگین از کمتالر فناوری، و  تحقیقات علو  وزارت« پژوهشی علمی» مجالت

 است؛ مالی و  حبابداری غیر هاینشریه سایر در منتشرشده

 اخالالح محتالوای مختلالف هایزمیناله در منتشرشده هایمقاله تعداد بین :سوم یفرضیه

 .دارد وجود معناداری ت اوت حبابداری،

 

 هایافته. 6

 و تحقیقااا  ،علااوم وزار  نشااریا  سااای  در موجود مالی و حسابداری هاینشریه

 فناوری

 پژوهشالی علمی هاینشریه در حبابداری ایحرفه اخالح با مرتبط هایمقاله تعداد 1 نگاره

 1394 شالهریور انتهای تا فناوری و  تحقیقات علو ، وزارت تأیید مورد ترویجی علمی همچنین و 

 .دهدمی نشان انتشار فراوانی بیشترین ترتیب به را

 

 



 203 ... ايحرفه  اخالق با مرتبط هايمقاله محتواي تحليل  و تعداد یبررس

  علوم، وزار   تأیید  مورد هاینشریه  در ای حرفه   اخالق با مرتبط  هایمقاله  تعداد . 1 نگاره

 هامقاله  انتشار تعداد بیترت  به ی فناور و  قا یتحق

 امتیازصاحب نشریه عنوان ردیف
 یرتبه

 نشریه

 سال
 به شروع
 کار

 تعداد
 هایشماره

 منتشرشده

 تعداد
 هایمقاله

 منتشرشده

 تعداد
 هایمقاله

 اخالقی
 منتشرشده

 درصد
 یدهندهتشکیل 
 اخالح هایمقاله

1 
 یحبابدار
 22مدیریت

دانشگاه آزاد 
 یاسالم

 029/0 6 201 27 1387 یپژوهش

2 
دانش 
 23یحبابرس

 محاسبات وانید
 کشور

 0080/0 3 373 49 1380 یپژوهش

 24یمال یحبابدار 3
دانشگاه آزاد 

 یاسالم
 019/0 3 151 25 1388 یپژوهش

4 
دانش 
 25یحبابدار

دانشگاه باهنر 
 کرمان

 012/0 2 154 21 1389 یپژوهش

5 
 یتجرب یهاپژوهش 

 26یحبابدار

دانشگاه الزهرا 
 )س(

 017/0 2 112 13 1390 یپژوهش

6 
 یهایبررس

و  یحبابدار
 27یحبابرس

 0030/0 1 326 65 1371 یپژوهش هرانتدانشگاه 

 0037/0 1 266 38 1372 یپژوهش تهران دانشگاه 28یمال قاتیتحق 7

8 
 قاتیتحق

 و یحبابدار
 29یحبابرس

انجمن 
 رانیا یحبابدار

 0042/0 1 236 26 1388 یپژوهش

9 
 یحبابدار دانش

 30یمال

 دانشگاه
 اما  یالمللنیب 

 (ره)ینیخم

 012/0 1 77 11 1390 یپژوهش

10 
 یمطالعات تجرب 

 31یمالیحبابدار

دانشگاه عالمه 
 )ره( ییطباطبا

 0 0 253 44 1382 یپژوهش

11 
 اوراح بورس

 32بهادار

 بورس سازمان
 بهادار اوراح

 تهران

 0 0 221 29 1387 یپژوهش

12 
 لیتحل یمال دانش

 33بهادار اوراح

 آزاد دانشگاه
 یاسالم

 0 0 211 26 1387 یپژوهش

13 
 یهاپژوهش
و  یمالیحبابدار

 34یحبابرس

دانشگاه آزاد 
 یاسالم

 0 0 207 26 1388 یپژوهش

http://jma.srbiau.ac.ir/
http://jma.srbiau.ac.ir/
http://danesh.dmk.ir/
http://danesh.dmk.ir/
http://danesh.dmk.ir/
http://danesh.dmk.ir/
http://qfaj.ir/
http://jak.uk.ac.ir/
http://jak.uk.ac.ir/
http://jak.uk.ac.ir/
http://jak.uk.ac.ir/
http://journals.alzahra.ac.ir/jera/
http://journals.alzahra.ac.ir/jera/
http://journals.alzahra.ac.ir/jera/
http://journals.alzahra.ac.ir/jera/
http://acctgrev.ut.ac.ir/
http://acctgrev.ut.ac.ir/
http://acctgrev.ut.ac.ir/
http://acctgrev.ut.ac.ir/
http://acctgrev.ut.ac.ir/
http://iranianaa.com/publications/10
http://iranianaa.com/publications/10
http://iranianaa.com/publications/10
http://iranianaa.com/publications/10
http://iranianaa.com/publications/10
http://journal.atu.ac.ir/
http://journal.atu.ac.ir/
http://faar.iauctb.ac.ir/
http://faar.iauctb.ac.ir/
http://faar.iauctb.ac.ir/
http://faar.iauctb.ac.ir/
http://faar.iauctb.ac.ir/
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 امتیازصاحب نشریه عنوان ردیف
 یرتبه

 نشریه

 سال
 به شروع
 کار

 تعداد
 هایشماره

 منتشرشده

 تعداد
 هایمقاله

 منتشرشده

 تعداد
 هایمقاله

 اخالقی
 منتشرشده

 درصد
 یدهندهتشکیل 
 اخالح هایمقاله

14 
 یهاپژوهش
 35یمالیحبابدار

 0 0 181 22 1388 یپژوهش دانشگاه اص هان

15 
 یهاشرفتیپ

 36یحبابدار
 0 0 125 37 12+2 1388 یپژوهش رازیدانشگاه ش

16 
 و یمال یمهندس
 اوراح تیریمد

 38بهادار

 آزاد دانشگاه
 یاسالم

 0 0 170 23 1389 یپژوهش

17 
انداز یش 

 و یمال تیریمد
 39یحبابدار

 دیشه دانشگاه
 یبهشت

 . 0 48 7 1390 یپژوهش

18 
 یمال قاتیتحق

 40یاسالم

 اما  دانشگاه
 (ع) صادح

 0 0 45 7 1390 یپژوهش

19 
 یدانش حبابدار
 یو حبابرس

 41تیریمد

انجمن 
 یحبابدار

 تیریمد

 0 0 132 14 1391 یپژوهش

20 
مطالعات 
و  یحبابدار
 42یحبابرس

انجمن 
 رانیا یحبابدار

 0 0 100 14 1391 یجیترو

21 
 دانش

 43یگذارهیسرما

 انجمن
 یمال یمهندس
 رانیا

 0 0 146 14 1391 یپژوهش

22 
 و ییدارا تیریمد

 0 0 59 8 1392 یپژوهش اص هان دانشگاه 44یمال نیتأم

 00527/0 20 3794 523 کل جم 

 

 و  حبالابداری هاینشالریه در منتشرشده هایمقاله از 0/ 00527 تنها فوح، مشاهدات طب 

 .است داشته اختصاص ایحرفه اخالح به فناوری و  تحقیقات علو ، وزارت مالی

 45مالی و حسابداری هاینشریه سایر

 تالا هانشریه سایر در را مالی و  حبابداری ایحرفه اخالح با مرتبط هایمقاله تعداد 2 نگاره

 .دهدمی نشان انتشار فراوانی ترتیب به 1394 شهریور انتهای

http://uijs.ui.ac.ir/far/
http://uijs.ui.ac.ir/far/
http://jaa.shirazu.ac.ir/
http://jaa.shirazu.ac.ir/
http://jaa.shirazu.ac.ir/
http://jaa.shirazu.ac.ir/
http://journals.msrt.ir/?view=45
http://journals.msrt.ir/?view=45
http://journals.msrt.ir/?view=45
http://journals.msrt.ir/?view=45
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://iranianaa.com/publications/11
http://iranianaa.com/publications/11
http://iranianaa.com/publications/11
http://iranianaa.com/publications/11
http://iranianaa.com/publications/11
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 ی مال و  یحسابدار یهاه ی نشر ری سا در  ی حسابدار یاحرفه  اخالق  با  مرتبط یهامقاله   تعداد. 2 نگاره
 درصد

دهندهل یتشک
 یهامقاله ی

 اخالح

 تعداد
 یهامقاله
 یاخالق
 شدهمنتشر

 تعداد
 هایمقاله

 منتشرشده

 تعداد
 هایشماره

 منتشرشده

 شروع سال
 کار به

 یرتبه
 نشریه

 ردیف نشریه عنوان امتیازصاحب

013/0 22 1671 281 1363 - 
 انجمن
 خبره حبابداران

 رانیا

 1 حبابدار

019/0 20  101446 77 1378 - 
 سازمان
 یحبابرس

 2 حبابرس

026/0 14 533 41 1383 - 
 یجامعه

 حبابداران
 رانیا یرسم

 3 یرسم حبابدار

0087/0 2 229 41 1384 - 
 یحبابدار انجمن
 رانیا

 پژوهش و دانش
 یحبابدار

4 

 5 47یحبابدار پژوهش الزهرا دانشگاه - 1390 14 121 2 0165/0

024/0 2 81 13 1390 - 
 آموزشمرکز 

 نیقزو رجا یعال
 نینو هینظر

 6 48یحبابدار

 یپژوهش 1391 11 61 2 032/0
 علو  دانشگاه
 رازیش یپزشک

 7 49سالمت یحبابدار

 نیخوز یعل - 1393 10 40 2 05/0
 تیریمد یهاپژوهش
 8 50یحبابدار و

0625/0 1 16 2 1393 - 
 انجمن

 حبابرسان
 رانیا یداخل

 و هی: نظریحبابرس
 (یکی)الکترون  51عمل

9 

0089/0 1 112 13 2014 - 
نژاد حبن بهزاد

 یکاشان 

International 
Journal of 

Management, 
Accounting and 

Economics 
 (یکی)الکترون 

10 

 یمرکز بانک یپژوهش 1388 21 142 0 0
 یپول یهاپژوهش
 12 52یبانک

0 0 21 3 1391 - 
 سازمان
 یحبابرس

 یکاربرد یهاپژوهش
 14 53یمال یگزارشگر در

0 0 62 7 1393 - 
 انجمن

 حبابرسان
 رانیا یداخل

 54یداخل حبابرسان
 (یکی)الکترون 

15 
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 درصد
دهندهل یتشک
 یهامقاله ی

 اخالح

 تعداد
 یهامقاله
 یاخالق
 شدهمنتشر

 تعداد
 هایمقاله

 منتشرشده

 تعداد
 هایشماره

 منتشرشده

 شروع سال
 کار به

 یرتبه
 نشریه

 ردیف نشریه عنوان امتیازصاحب

 نور ا یپ دانشگاه یجیترو 1393 2 12 0 0
 در نینو یهاپژوهش

 16 55یحبابدار

 نور ا یپ دانشگاه - 1393 2 7 0 0
 و یحبابدار

 17 56یدولت یحبابرس

0 0 6 2 1393 - 
 محبن دیس

 یهاشم

 یفناور یحبابرس
 اطالعات

18 

0 0 19 3 1393 - 
 دیشه دانشگاه
 اهواز یمران

 یهایبررس
 19 57یحبابدار

0 0 7 1 1394 - 
 آموزش موسبه

 یبانکدار یعال
 و یمال مطالعات
 یاسالم یبانکدار

20 

0 0 0 0 0 - 
 بتانیس دانشگاه

 بلویبتان و
 یحبابدار اندازیش 
 21 58یحبابرس و

0 0 0 0 0 - 
 یفردوس دانشگاه

 مشهد
 یاطالعات بت یس

 22 59یحبابدار

 یخوارزم دانشگاه - 0 060 0 0 0
 یدستاوردها

و  یارزش یحبابدار
 61یرفتار

23 

 ییرضا نادر - 0 0 0 0 0
 و تیریمد مطالعات

 یحبابدار
24 

 کل جم  530 4160 68 0163/0

 

 ،حبابداری هاینشریه سایر در منتشرشده هایمقاله از 0/ 0163 تنها باال، مشاهدات اساس بر   

 تالا 21 ردیف هاینشریه البته باید یادآوری کرد که. دارد اختصاص حبابداری ایحرفه اخالح به

 .اندنکرده منتشر ایهیچ شماره پژوهش زمانی یدوره در 24

 مالی و حسابداری غیر هاینشریه در مالی و حسابداری ایحرفه اخالق هایمقاله

 ایرانالی انجمالن به واببته« فناوری و  علو  در اخالح» ینشریه که داد نشان مطالعه بررسی

 تخصصالی هایمقالاله انتشالار به و  شودمی منتشر پژوهشی یرتبه با که فناوری و  علو  در اخالح

 مالالی و  حبالابداری ایحرفاله اخالالح بالا مرتبط یمقاله 17 انتشار به پردازد،می ایحرفه اخالح

 یالک تالدبیر، یماهناماله در مقاله یک ،فرهنگی مدیریت ینشریه در نیز مقاله دو . است پرداخته
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 منتشرشالده انبالانی منالاب  ینشالریه در نیالز مقالاله یک و  ایران مدیریت علو  ینشریه در مقاله

 حبالابداری اخالالح یدرزمیناله منتشرشده هایمقاله تعداد که دریافت توانمی باوجوداین. است

 در منتشرشالده مالالی و  حبابداری ایحرفه اخالح با مرتبط هایمقاله تعداد 3 نگاره. است 110

 .دهدمی نشان فراوانی ترتیب به را هانشریه

 

  کل  در منتشرشده مالی و  حسابداری  ایحرفه  اخالق  با  مرتبط  هایمقاله  تعداد . 3 نگاره

هانشریه  

 ها نشریه  عنوان ردیف
  هایمقاله   تعداد

 اخالح   با  مرتبط

  یدهنده تشکیل  درصد

 گروه   هر

1 
  مالی  و  حبابداری  بخش  در  موجود  هاینشریه

 فناوری   و  تحقیقات  علو ،  وزارت  نشریات  سایت
20 1818/0 

 6182/0 68 مالی   و  حبابداری  هاینشریه  سایر 2

 20/0 22 مالی   و  حبابداری  غیر  هاینشریه 3

 100 110 کل  جم 

 

. شالود سنجیده هاداده بودن نرمال باید ابتدا هافرضیه آزمون انجا  برای: هافرضیه آزمون

اسالت اده  62اسالمیرنوف -کلموگوروف آزمون از هاداده تعداد بودن ک  به توجه با منظور این برای

 شد.

 هایه اخالق در هر گروه از نشر  منتشرشده یهامقاله  زانی منرمال بودن  یبررس. 4 نگاره

 معناداری  Z معیار   انحراف میانگین  هایافته

 

 956/0 498/0 00859/0 0120/0 علو    وزارت  پژوهشی  هاییهنشر

 812/0 637/0 01779/0 0261/0 مالی   و  حبابداری  هاییهنشر  سایر

 362/0 923/0 02640/0 0171/0 مالی   و  یحبابدار  یرغ  هاییهنشر

 0 0 0 0 وزارت علو    یجیترو  هاییهنشر

 754/0 674/0 16569/0 1939/0 هامقاله   محتوای

 

 سالایر علالو ، وزارت پژوهشالی هاینشریه متغیرهای معناداری که دهدمی نشان 4 نگاره   

 در هامقالاله محتالوای با رابطه در) هامقاله محتوای و  مالی و  حبابداری غیر هاینشریه ها،نشریه
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 دارای بنابراین و  است 0/ 05 از باالتر( است شدهبیان الز  مطالب ت صیلبه 7 نگاره و  5-6 بخش

 بالا همچنین. کرد است اده هاآن برای پارامتریک هایآزمون از توانمی لذا و  هبتند نرمال توزی 

 و  تحقیقالات علو ، وزارت تأیید مورد ترویجی علمی مالی و  حبابداری نشریه تنها اینکه به توجه

 مربالوط  سالتون لذا است؛ نپرداخته حبابداری ایحرفه اخالح با مرتبط یمقاله انتشار به فناوری

 .است ص ر آن به

 کاله شالد اسالت اده مبالتقل T آزمون از پژوهش اول یفرضیه آزمون برای: اول  یفرضیه

 .است مشاهدهقابل 5 نگاره در آن هاییافته

 

 اول پژوهش   یه یمستقل فرض Tآزمون  هاییافته .  5 نگاره

 متغیر
لِون   آزمون  

t  معیار   انحراف معناداری  

  درصدی  95  اطمینان  یفاصله

 اختالف 

F  ی معنادار  بیشینه کمینه 

  واریانس

 برابر 
863/2  109/0  154/2-  046/0  00653/0  02876/0-  00029/0-  

  واریانس

 نابرابر 
- - 229/2-  044/0  00631/0  02768/0-  00046/0-  

 

 است 0/ 109 معادل لون آزمون معناداری سطح شود،می مشاهده 5 نگاره در که طورهمان

 اول سالطر هاییافته اساس بر باید پژوهش یفرضیه لذا است؛ تربزر  0/ 05 خطای مقدار از که

 غیرمبالاوی واریانس دارای گروه دو  که دهد نشان لون آزمودن مقدار اگر زیرا شود، گیرینتیجه

 هالایواریانس بالرای را t مقالدار بایالد صورت این در( باشد 0/ 05 از کمتر احتمال مقدار) هبتند

 همچنالین(. 1385 کالنتالری،) نمالود بالرداریبهره دو  سطر هایاز یافته و  کرد است اده غیربرابر

 بالر مبنالی پالژوهش یفرضالیه ،0/ 05 از آن بالودن کمتر به توجه با که داد نشان معناداری سطح

 و  تحقیقالات علو ، وزارت پژوهشی هاینشریه در اخالح هایمقاله تعداد در معنادار ت اوت وجود

 .شودمی تأیید هانشریه سایر و  فناوری

 4 نگالاره هاییافتاله. کنالدمی تأییالد را گروه دو  تعداد بین معنادار ت اوت ،5 نگاره هاییافته

 وزارت پژوهشالی هاینشریه در منتشرشده اخالح هایمقاله تعداد میانگین که دهدمی نشان نیز
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 .شودتأیید نمی اول یفرضیه لذا است؛ هانشریه سایر از کمتر فناوری و  تحقیقات علو ،

 که شد است اده مبتقل T آزمون از نیز پژوهش دو  یفرضیه آزمون برای: دوم یفرضیه

 .شودمشاهده می 6 نگاره در آن هاییافته

 

 دوم پژوهش  یه یمستقل فرض Tآزمون  هاییافته . 6 نگاره

 متغیر
 ِلون آزمون

t معیار انحراف معناداری 

 درصدی 95 اطمینان یفاصله

 اختالف

F بیشینه کمینه یمعنادار 

 واریانس

 برابر
660/4 052/0 942/1- 008/0 00936/0 02546/0- 01532/0- 

 واریانس

 نابرابر
- - 717/1- 023/0 01215/0 03744/0- 02729/0- 

 

 است 0/ 052 معادل لون آزمون معناداری سطح شود،می مشاهده 6 نگاره در که طورهمان

 اول سالطر هاییافته اساس بر باید پژوهش یفرضیه لذا است؛ تربزر  0/ 05 خطای مقدار از که

 ،0/ 05 از آن بالودن کمتالر باله توجاله با که داد نشان معناداری سطح همچنین. شود گیرینتیجه

 هاینشالریه در اخالالح هایمقالاله تعالداد در معنالادار ت الاوت وجالود بالر مبنی پژوهش یفرضیه

. شالودمی تأییالد مالالی و  حبابداری هاینشریه سایر و  فناوری و  تحقیقات علو ، وزارت پژوهشی

 در منتشرشالده اخالالح هایمقالاله تعالداد میالانگین کاله دهالدمی نشالان نیالز 4 نگالاره هاییافته

 مالالی و  حبابداری هاینشریه سایر از کمتر فناوری و  تحقیقات علو ، وزارت پژوهشی هاینشریه

 .شودتأیید می نیز دو  یفرضیه لذا است؛

 

 مالی و حسابداری ایحرفه اخالق هایمقاله محتوای تحلیل

 کریپنالدروف،« )محتوا تحلیل» یاریو  به توجه با ها،پژوهش اصلی هایپیا  بررسی برای

 محتالوای و  هاموضالوع مشابهت برحبب مربوط  هایمطالعه توصی ی، رویکرد اساس بر و ( 1378

منظالور باله  ایالن بالرای. شالد بندیطبقه عمده یدسته 6 به و  قرارگرفته همگن طبقات در هاآن

از آن  و  توجه شده نیز( 1394) همکاران و  ساعی و ( 1384) ناظمی و  نمازی یشدهتحلیل روش
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 زیالر صالورتبه طبقاله شالش در موردبررسالی هایمقالاله ذکرشده، موارد به توجه است اده شد. با

 :شدند بندیدسته و  کدبندی

 در اخالالح. 4 حبابرسالی؛ در اخالالح. 3 اخالالح؛ آمالوزش. 2 اخالالح؛ اهمیت و  ضرورت .1

 .مدیریت حبابداری در اخالح. 6 و  مالی مدیریت در اخالح. 5 مالی؛ حبابداری

 در اخالالالح هایمقالالاله محتالالوایی محورهالالای یدهندهتشالالکیل درصالالد و  تعالالداد 7 نگالالاره   

 .دهدمی نشان ترتیب به فراوانی برحبب را مالی و  حبابداری

 

 یحسابدار  در اخالق  هایمقاله  یی محتوا یمحورها دهندهتشکیل  درصد  و  تعداد . 7 نگاره

 درصد منتشره   مقاله  تعداد هامقاله   محور ردیف

 5090/0 56 اخالقی  م اهی  1

 2181/0 24 حبابرسی   در  اخالح 2

 1090/0 12 اخالح   آموزش 3

 0909/0 10 مالی   مدیریت  در  اخالح 4

 0545/0 6 مالی   حبابداری  در  اخالح 5

 1818/0 2 مدیریت   حبابداری  در  اخالح 6

 % 100 110 کل  جمع

 

( 2χ) دو کالای آزمالون از پالژوهش، سالو  یفرضالیه آزمالون بالرای: سااوم یفرضیه آزمون

 .شودمشاهده می 8 نگاره در آن هاییافته که شد است اده

 

 پژوهش  سوم یه یفرض دوی کا آزمون هاییافته . 8 نگاره

 حبابداری   اخالح  یهامقاله   محتوای هایافته

 000/49 اسکوئر   کای

 5 آزادی   درجه

P 021/0 

 

 مقدار از که است 0/ 0021 معادل آزمون معناداری سطح که دهدمی نشان ،8 شماره نگاره

 منتشرشالده هایمقالاله تعالداد بالین اینکاله بر مبنی ص ر فرض لذا است؛ ترکویک 0/ 05 خطای
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 رد نالدارد، وجالود معناداری ت اوت حبابداری در اخالح هایمقاله محتوایی محورهای یدرزمینه

 .شودمی پذیرفته معنادار ت اوت وجود بر مبنی مقابل یفرضیه و  شده

 تشالریح حبالابداری، اخالح مختلف محورهای یگانهشش هایگروه از یک هر نیز ادامه در

 شود.می

 یدرزمیناله حبالابداری، اخالح به مربوط  منتشرشده هایمقاله بیشترین: اخالقی مفاهیم

 هاییموضالوع یدرباره که دارند قرار هاییمقاله اخالقی م اهی  گروه در. است« اخالقی م اهی »

 یارائاله و  مالالی و  حبابداری یجامعه در اخالح وضعیت بررسی اخالح، اهمیت و  ضرورت مانند

 باله تالوانمی میالان این در. است مشابه موارد و  اخالح گبترش درباره عملی و  تئوری کارهایراه

 ،(1389 رحمالانی، و  جبالاری« )حبالابداری در اخالقالی مالحظالات سالنجش» ماننالد هاییمقاله

 ،(1390 ببالالتانیان،« )ایحرفالاله هایتشالکل زیربنالالای: ایحرفالاله رفتالار آیالالین: ایحرفالاله اخالالح»

. کالرد اشالاره( 1391 پوریانبب،« )حبابداری حرفه پایندگی ضامن ایحرفه اخالح به پایبندی»

 تقبالی « کالاربردی اخالالح» و « هنجالاری اخالالح» یزیرمجموعاله دو  باله اخالقالی م اهی  گروه

 اخالالح همچنالین. شالوندمی ارائاله هنجالاری اخالالح توسالط اخالقالی، ارزش معیارهای. شودمی

 اسالت ایالن کاربردی اخالح یوظی ه. است اخالقی معیارهای و  مبانی کاربرد معنای به کاربردی،

 قبالمت در(. 1390 شالری ی،) گیالرد کالار باله عمالل در را هنجاری اخالح معیارهای و  مبانی که

. انالدپرداخته اخالح هنجاری و  نظری یجنبه به بیشتر دارد که وجود هاییمقاله هنجاری اخالح

 فضالای از انالدکرده تالالش نحالوی باله دارند که وجود هاییمقاله عموماً کاربردی اخالح گروه در

 باله کل در و  بپردازند کارراه یارائه به و  کرده بررسی را موجود وضعیت شده،خارج پردازینظریه

 بالرای هالاییتالش باله تالوانمی نموناله برای. بردارند گا  هانظریه کردن عملی و  کاربردی سمت

 و  اهمیالت اخالقالی، م الاهی  گالروه در. کالرد اشالاره حبابداری در ایحرفه اخالح سطح افزایش

 در و  ذکرشالده اسالت، الز  حبالابدار یالک بالرای که درستکاری و  صداقت مانند کدهایی ضرورت

 و  صالداقت نموناله بالرای) هنجالاری اخالح سطح افزایش عملی کارهایراه کاربردی، اخالح گروه

 بالا مرتبط یمقاله یمنتشرکننده هاینشریه و  هامقاله تعداد 9 نگاره. است شدهبیان( درستکاری

 .دهدمی نشان فراوانی ترتیب به را اخالقی م اهی 
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 ی اخالق میمفاه  با مرتبط یمقاله  یمنتشرکننده  هاینشریه  و  هامقاله  تعداد. 9 نگاره

 اصلی محتوای زیرمجموعه ردیف
 هایمقاله کل تعداد

 منتشرشده
 منتشرکننده ینشریه

 تعداد

 مقاله

 هنجاری اخالح 1

 اخالقی کدهای

 توسط االجراالز 

 مانند حبابداران

 درستکاری، صداقت،

 ... و طرفیبی

40 

 14 حبابدار

 9 یرسم حبابدار

 9 حبابرس

 2 یحبابدار پژوهش و دانش

 1 تیریمد یحبابدار

 1 یحبابرس دانش

 1 یحبابدار پژوهش

 1 یفناور و علو  در اخالح

 1 یانبان  مناب 

 1 ریتدب 

International Journal of 

Management, 

Accounting and Economics 
1 

2 
 اخالح

 کاربردی

 کردن اجرایی یگونگی

 اخالقی کدهای

 توسط االجراالز 

 حبابداران

16 

 4 حبابرس

 3 یفناور و علو  در اخالح

 2 حبابدار

 2 یرسم حبابدار

 2 یحبابدار و تیریمد یهاپژوهش

 1 تیریمد یحبابدار

 1 یحبابدار دانش

 1 یمال قاتیتحق

 56 کل جم 

 

 یدرزمیناله منتشرشالده هایمقالاله تعداد به مربوط  فراوانی دومین: حسابرسی در اخالق

 فشالار تالأثیر و  اخالقالی تئالوری» ماننالد هاییمقالاله نیالز مورد این در. است حبابرسی در اخالح

 عوامالل یگزیالده بررسی» ،(1382 نعیمی، و  مهرانی« )مبتقل حبابرسان رفتار بر زمانی بودجه

 مؤثر عوامل» و ( 1392 نیا،طالب و  پناهسلطان« )ایران رسمی حبابداران اخالقی قضاوت بر مؤثر

( 1393 همکالاران، و  فروغالی« )ایالران رسمی حبابداران یجامعه بین در اخالقی هایقضاوت بر
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 مالالی هایصالورت اعتباربخشالی یدرزمیناله حبابرسان وظایف بر هامقاله این. است انتشاریافته

 بالر را مالالی هایصالورت باله اعتباربخشالی یوظی اله حبابرسان اینکه به توجه با. اندکرده تأکید

 وظایف به حبابرسان اگر زیرا دارد؛ ایالعادهفوح اهمیت موضوع این در اخالح وجود دارند،عهده

 از هاییسیبالت  بالرود، بالین از جامعاله در مالی هایصورت به عمومی اعتماد و  نکنند عمل خود

 لذا. دید خواهند آسیب شدتبه مالی تأمین و  گذاریسرمایه هاینظا  بهادار، اوراح بورس قبیل،

 اعتمالاد جلالب بالرای اخالالح اهمیالت و  ضرورت بررسی به بیشتر حبابرسی در اخالح هایمقاله

 باله اخالقالی، م الاهی  مانند نیز هامقاله این. اندپرداخته حبابرسی کار کی یت افزایش و  عمومی

 حبابرسالی در هنجالاری اخالالح. است شدهتقبی  کاربردی اخالح و  هنجاری اخالح زیرگروه دو 

. اسالت الز  حبالابرس بالرای آن وجالود که است درستکاری و  استقالل مانند هاییموضوع شامل

 افالزایش کارهالایراه قبیل از عمل در اخالح رعایت مانند مواردی به نمونه برای کاربردی اخالح

 و  هامقالاله تعالداد 10 نگاره. دارد اشاره حبابرس، استقالل سطح کاهش از جلوگیری و  استقالل

 فراوانالی ترتیالب باله را حبابرسالی در اخالح م اهی  با مرتبط یمقاله یمنتشرکننده هاینشریه

 هایمقالاله اخالقالی، م الاهی  یدرزمیناله منتشرشالده هایمقاله برخالف اینجا در. دهدمی نشان

 یدرزمیناله منتشرشالده هایمقالاله برابالر ساله حالدود در کاربردی اخالح یدرزمینه منتشرشده

 .باشد حبابرسی کاربردی ماهیت از ناشی تواندمی امر این که است هنجاری اخالح
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 یحسابرس  در اخالق  با مرتبط یمقاله  یمنتشرکننده  هاینشریه  و هامقاله  تعداد. 10 نگاره

 اصلی محتوای زیرمجموعه ردیف
 هایمقاله کل تعداد

 منتشرشده
 منتشرکننده ینشریه

 تعداد

 مقاله

 کاربردی اخالح 1

 کردن اجرایی یگونگی

 االجراالز  اخالقی کدهای

 حبابرسان توسط

18 

 4 یفناور و علو  در اخالح

 2 تیریمد یحبابدار

 2 یحبابرس دانش

 2 یمال یحبابدار

 1 یرسم حبابدار

 1 سالمت یحبابدار

 و یحبابدار یهایبررس

 یحبابرس
1 

 1 یحبابدار یتجرب  یهاپژوهش

 1 عمل و هینظر یحبابرس

 1 یفرهنگ تیریمد

 1 رانیا تیریمد علو 

 1 یحبابدار دانش

 هنجاری اخالح 2

 االجراالز  اخالقی کدهای

 مانند حبابرسان توسط

 عد  استقالل، رازداری،

 و اموال از سوءاست اده

 ...  و کارصاحب امکانات

6 

 3 حبابرس

 2 حبابدار

 1 یرسم حبابدار

 24 کل جم 

 

 اخالالح آموزش یدرزمینه منتشرشده هایمقاله به مربوط  فراوانی سومین: اخالق آموزش

 یدوره در حبابداری اخالح آموزش» مانند هاییمقاله به توانمی مورد این در. است حبابداری

 روی پالیش هالاییالش و  حبالابداری در اخالالح نقش» ،(1389 همکاران، و  ثق ی« )کارشناسی

 بالر حالاک  نگالرش شناسالایی و  بررسالی» و ( 1393همکالاران، و  مجتهدزاده« )دانشگاهی آموزش

 به هامقاله از گروه این. کرد اشاره( 1393 همکاران، و  همتی« )هادانشگاه در حبابداری آموزش

 طبیعتالاً و  دارد زیالادی اهمیالت مالی و  حبابداری یرشته در اخالح که اندکرده تأکید نکته این

 اخالالح باید به آمالوزش لذا آورد؛ وارد اقتصادی هاینظا  به را هاییزیان تواندمی آن وجود عد 

 نیالز هامقاله این محتوای. توجه شود نیز است اخالح کردن نهادینه و  گبترش توسعه، مبیر که
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 بالرای اخالالح آمالوزش ضالرورتبه هنجاری اخالح. شودمی تقبی  کاربردی و  هنجاری اخالح به

 هالایآموزش اثربخشالی ارزیابی آموزش، هایروش به کاربردی اخالح و  حبابرسان و  حبابداران

 درسالی عنالوان افالزودن باله تالوانمی زمیناله این در نمونه برای. دارد اشاره مشابه موارد و  اخالح

 11 نگالاره. کرد اشاره حبابداران برای اخالح آموزشی هایدوره برگزاری و  حبابداری در اخالح

 بالر. دهالدمی نشان را اخالح آموزش با مرتبط یمقاله یمنتشرکننده هاینشریه و  هامقاله تعداد

 اخالالح از بیشالتر هنجالاری اخالالح یدرزمیناله منتشرشالده هایمقالاله فراوانی نگاره این اساس

 .است کاربردی

 

 اخالق آموزش با مرتبط یمقاله یمنتشرکننده هاینشریه و هامقاله تعداد. 11 نگاره

 اصلی محتوای زیرمجموعه ردیف
 هایمقاله کل تعداد

 منتشرشده
 منتشرکننده ینشریه

 تعداد

 مقاله

 هنجاری اخالح 1

 و توجه لزو  بررسی

 در اخالح آموزش اهمیت

 حبابرسی و حبابداری

7 

 3 حبابرس

 1 یفناور و علو  در اخالح

 1 یحبابدار پژوهش

 1 تیریمد یحبابدار

 1 حبابدار

 کاربردی اخالح 2

 و عملی هایروش

 آموزش با مرتبط اجرایی

 اخالح

5 

 و یحبابدار قاتیتحق

 یحبابرس
1 

 یتجرب  یهاپژوهش

 یحبابدار
1 

 1 یحبابدار نینو هینظر

 1 یفناور و علو  در اخالح

 1 یفرهنگ تیریمد

 12 کل جم 

 

 یدرزمیناله منتشرشالده هایمقالاله به مربوط  فراوانی یهارمین: مالی مدیری  در اخالق

 در اخالالح تجربالی بررسالی» ماننالد هاییمقاله نیز موضوع این در. است مالی مدیریت در اخالح

 سالود کی یالت بالر مالدیران اخالقالی ابعالاد تالأثیر» ،(1388 رحمانی، و  اعتمادی« )سود مدیریت
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 طیبالالالی، و  دیلمالالالیدیالالالانتی « )تهالالالران بهالالالادار اوراح بالالالورس در شالالالدهپذیرفته هایشالالالرکت

 و  مشالایخی« )مالدیرههیئت رئالیس و  مالدیرعامل هایمبئولیت ادغا  اخالقی یمبئله»،(1390

 منالاف  و  ایحرفاله تعهالدات اخالقالی، هالایگیریجهت بین یرابطه بررسی» و ( 1390 اسکندر،

 جبالالارزاده« )تهالالران بهالالادار اوراح بالالورس در شالالدهپذیرفته هایشالالرکت کاریمحافظالاله بالالا فالالردی

 موضالوعاتی باله اخالالح کالاربرد و  اهمیالت باله این بخش. دارند قرار( 1390بایزیدی، و  کنگرلویی

 و  بالازار شالرکتی، بردهالایراه سالود، کی یالت سالود، هموارسالازی ها،شالرکت مالالی ساختار مانند

 یالک عنوانباله سالود کی یالت افزایش در اخالح اهمیت نمونه برای. پردازدمی مشابه هایموضوع

. اسالت شالدهمطرح کالاربردی موضالوع یالک عنوانبه آن کردن اجرایی یگونگی و  هنجاری بحث

 مالالی مدیریت در اخالح با مرتبط هایمقاله یمنتشرکننده هاینشریه و  هامقاله تعداد 12 نگاره

 .دهدمی نشان را

 

 ی مال   یریمد  در اخالق  با مرتبط یمقاله  یمنتشرکننده  هاینشریه  و  هامقاله  تعداد. 12 نگاره

 اصلی محتوای زیرمجموعه ردیف

 کل تعداد

 هایمقاله

 منتشرشده

 منتشرکننده ینشریه
 تعداد

 مقاله

1 
 اخالح

 کاربردی

 در االجراالز  اخالقی کدهای

 بردراه با مرتبط مباحث و هاشرکت

 شرکتی

7 

 و علو  در اخالح

 یفناور
3 

 1 یمال یحبابدار

 1 سالمت یحبابدار

 1 یمال یحبابدار شن دا

 1 یحبابدار نینو هینظر

2 
 اخالح

 هنجاری

 کدهای کردن اجرایی یگونگی

 و هاشرکت در االجراالز  اخالقی

 شرکتی بردهایراه با مرتبط مباحث

3 

 2 حبابدار

 1 حبابرس

 10 کل جم 

 

 اخالالح کالاربرد و  اهمیت به مالی حبابداری در اخالح بخش: مالی حسابداری در اخالق

 هایموضالوع و  مالیالات مالی، هایصورت مالی، گزارشگری و  گیریتصمی  مانند هاییموضوع در
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 بالر مالالی مالدیران اخالقالی دیالدگاه تالأثیر» مانند هاییمقاله نیز زمینه این در. دارد اشاره مشابه

 ایحرفه اخالح تأثیر» و ( 1388 دیلمی، دیانتی و  اعتمادی« )هاشرکت مالی هایگزارش کی یت

. اسالت یافتاله نگالارش( 1391 همکاران، و  اعتمادی« )مالی هایصورت اتکا قابلیت بر حبابداران

 اهمیالت و  ضرورت هنجاری اخالح که شد؛ تقبی  کاربردی و  هنجاری اخالح به نیز این موضوع

. داردمالالی بیالالان را آن کالالردن اجرایالالی هایشالالیوه کالالاربردی اخالالالح و  کنالالدمی تبیالالین را اخالالالح

 اعتمالاد توانالدمی شالرکت یالک در اخالالح وجالود کاله کننالدمی تأکیالد هامقالاله این طورکلی،به

 شالرکت یالک در اخالح اهمیت لذا. کند جلب بیشتر منتشرشده هایگزارش به را گذارانسرمایه

 ن عالانذی و  گذارانسالرمایه اعتمالاد سالطح افزایش هایروش و  هنجاری اخالح عنوانبه تواندمی

 یمنتشالرکننده هاینشالریه و  هامقالاله تعالداد 13 نگالاره. شالود مطالرح کاربردی اخالح عنوانبه

 .دهدمی نشان را مالی حبابداری در اخالح با مرتبط یمقاله

 

  یحسابدار  در اخالق  با مرتبط یمقاله  یمنتشرکننده  هاینشریه  و هامقاله  تعداد . 13 نگاره

 یمال

 اصلی محتوای زیرمجموعه ردیف
 هایمقاله کل تعداد

 منتشرشده
 منتشرکننده ینشریه

 تعداد

 مقاله

 کاربردی اخالح 1
 اخالح کردن اجرایی یگونگی

 مالی حبابداری مباحث در
4 

 3 یفناور و علو  در اخالح

 1 یحبابدار دانش

 هنجاری اخالح 2
 در اخالح ضرورت و اهمیت

 مالی حبابداری مباحث
2 

 1 یرسم حبابدار

 1 یفناور و علو  در اخالح

 6 کل جمع

 

 کالاربرد و  اهمیت به مدیریت حبابداری در اخالح بخش: مدیری  حسابداری در اخالق

 هایمقالالاله گالالروه ایالالن در. دارد اشالالاره مالالدیریت حبالالابداری بالالا مالالرتبط هایموضالالوع در اخالالالح

 ایحرفالاله اخالالالح تالالأثیر ارزیالالابی» و ( 1381 فخاریالالان،« )مالالدیریت حبالالابداری در نواندیشالالی»

 تکنیالک از اسالت اده بالا) مالدیریت حبالابداری اطالعات کی ی هایویژگی بر مدیریت حبابداران

 و  هنجاری اخالحِ به نیز موضوع این .63دارد قرار( 1393 همکاران، و  نیکومرا (« )فازی -آنتروپی
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 صالالحیت، مانند مدیریت حبابدار یک اخالقی بایدهای به هنجاری اخالح. شد تقبی  کاربردی

 هایحیطاله در آن کالردن عملیاتی و  اجرایی به کاربردی اخالح و  دارد اشاره طرفیبی و  رازداری

 و  طرفالیبی رازداری، صالالحیت، بایالد یگونه نمونه برای که معنا بدین. پردازدمی موضوع عملی

. درآورد اجالرا باله عملی و  کاربردی صورتبه مدیریت حبابداران بین در را اخالقی کدهای دیگر

 حبالابداری در اخالالح بالا مالرتبط یمقالاله یمنتشالرکننده هاینشریه و  هامقاله تعداد 14 نگاره

 ضرورت آن، العادهفوح اهمیت مقابل در حوزه این هایمقاله ک  تعداد. دهدمی نشان را مدیریت

 .کندمی اثبات را زمینه این در بیشتر پژوهش

 

  یحسابدار  در اخالق  با مرتبط یمقاله  یمنتشرکننده  هاینشریه  و هامقاله  تعداد. 14 نگاره

  یریمد 

 زیرمجموعه ردیف

 کل تعداد

 هایمقاله

 منتشرشده

 منتشرکننده ینشریه
 تعداد

 مقاله

1 
 اخالح

 هنجاری

 در اخالح ضرورت و اهمیت

 مدیریت حبابداری
 1 حبابدار 1

2 
 اخالح

 کاربردی

 در اخالح کردن اجرایی هایروش

 مدیریت حبابداری
 1 تیریمد یحبابدار 1

 2 کل جم 

 

 گیرینتیجه و بحث

 حوزه هر در منتشرشده هایمقاله محتوای و  تعداد تجربی بررسی پژوهش این اصلی هدف

 کاله داد نشالان مطالعه این هاییافته. بود ی اخالحدرزمینه هاآن محتوای تحلیل و  حبابداری از

 و  حبالالابداری هاینشالالریه در منتشرشالالده حبالالابداری ایحرفالاله اخالالالح هایمقالالاله تعالالداد

 و  موضالوع اهمیالت به توجه با که است مقاله 110 با برابر 1394 شهریور پایان تا غیرحبابداری

 هاینشالریه در رقال  ایالن. اسالت کالویکی ببالیار رقال  منتشرشالده هایمقالاله حجال  با مقایبه

 مقالاله ص ر و  پژوهشی علمی هاینشریه در مقاله 22) علو  وزارت تأیید مورد مالی و  حبابداری

 0/ 00527 یالا مقاله 22 با برابر منتشرشده هایمقاله کلبه نببت( ترویجی علمی هاینشریه در
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 برابالر و  مقالاله 68 منتشرشالده هایمقالاله کلباله نببت مالی و  حبابداری هاینشریه سایر در و 

 علالو ، وزارت تأییالد مالورد هاینشالریه در منتشرشالده هایمقاله حج  همچنین. است 0/ 0163

 حبالابداری، پژوهشالگران کاله دهنالدمی نشالان هایافتاله ایالن. است هانشریه سایر از کمتر ببیار

 اخالالح یدرزمیناله یه و  کاربردی اخالح یدرزمینه یه اخالح، بحث به اندکی توجه طورکلیبه

 بیشتر کمبود این مدیریت، حبابداری مانند حبابداری هایزمینه از برخی در. اندکرده هنجاری

 بالر مبتنی و  اصیل پژوهشی عنوانبه هنوز ایران در حبابداری اخالح این، بر افزون. است مشهود

 حبالابداری پژوهشالی– علمالی مجالالت در درنتیجاله و  مطالعه نشده یندان علمی، روش اصول

 انتشالار باله اقالدا  نیالز حبالابداری غیالر هاینشالریه از برخالی اگریاله. است نیافته انعکاس ایران

 مباحالث یمطالعه کمبود ه  هنوز اما اند،کرده حبابداری اخالح یدرزمینه پژوهشی هایمقاله

 .است گیریش  همچنان حبابداری در اخالح پژوهشی -علمی

 بالا آن هاییافتاله نشده،انجا  مطالعه ی ایندرزمینه پژوهشی ینین تاکنون اینکه به نظر   

 توجاله بالر دال کاله مطالعاله ایالن نهایی ینتیجه اما نیبت؛ مقایبهقابل مطالعات سایر هاییافته

 بررسالی یدرزمیناله گرفتالهانجا  متعدد مطالعات با است حبابداری در ایحرفه اخالح به بیشتر

 همکالاران و  نیکالوکرا  ،(1392) پورکالاظ  و  یگانهحبالاس ماننالد حبالابداری در اخالالح اهمیت

 ،(2013) همکالاران و  سالئوک جین ،(1395) ابراهیمی و  نمازی ،(1394) گرکز و  دازه ،(1393)

 هاینشریه ازآنجاکه جهتی از. است همبو (2016) اوهمان و  اسوانبر  و ( 2015) تران و  شولتز

 شایبالته گیالرد،می قالرار حبابداری استادان و  دانشجویان اختیار در بیشتر حبابداری تخصصی

 شود یاپ حبابداری تخصصی هاینشریه در ممکن حد تا حبابداری اخالح هایمقاله که است

 تخصصالی یگوناله باله تالا گیالرد قرار دانشگاهی و  ایحرفه یجامعه از بیشتری افراد اختیار در تا

 .شود بیشتر آن تأثیر و  شده درک موضوع اهمیت

 ویژهباله ذکرشالده مالوارد تمالا  در که است این یدهندهنشان نیز هامقاله عناوین تحلیل   

 و  مالالی مالدیریت و  مالی حبابداری در اخالح مدیریت، حبابداری در اخالح مانند هاییموضوع

 بالا مالرتبط یمقالاله توجهیقابالل تعالداد درمجموع زیرا است؛ الز  بیشتری توجه اخالح آموزش

 هاموضوع این اخالقی موارد به جامعه نیاز و  است منتشرنشده هازمینه این در حبابداری اخالح

 .است فراوان
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 هنالوز حبابداری در اخالح تأثیر ایران، حبابداری پژوهشگران متعدد هایتالش باوجود   

 آمالوزش و  دروس در اخالالح و  نشالده پدیالدار بالارز گوناله باله دانشالگاهی و  ایحرفاله عملیات در

 وجود ایران در نیز حبابداری در اخالح انجمن. است نشده گنجانیده نیز طورجدیبه حبابداری

 صالورتبه و  کنالدیبه آن، ببالزای اهمیالت بالاوجود حبالابداری، در اخالالح پیشرفت لذا و  ندارد

 ایحرفاله اخالالح رعایالت باله نبالبت حباسالیت و  توجاله درنتیجاله. گیالردمی صورت نامحبوس

. اسالت قرارگرفتاله حبالابداری فنالی مالوارد تالأثیر تحالت و  نیبت ملموس حبابداری یدرزمینه

 و  معایالب و  نشالود پالژوهش و  کنکالاش بررسی، عملی هایزمینه در ایحرفه اخالح کهدرصورتی

 هایمشالکل شالدن برطرف انتظار تواننمی نشود، رف  ریزیبرنامه و  شناسایی از پس آن ایرادات

 حبالابداری در اخالقالی را و  آرمالانی ایجامعاله باله رسیدن و  اداری و  اقتصادی فباد مانند فعلی

 ضالرورت و  حبابداری باید به اهمیت هایانجمن و  پژوهاندانش دانشجویان، استادان، لذا. داشت

 انجالا  رو ازایالن. شالود نهادیناله حبالابداری یحرفاله در اخالالح تا کنند توجه ازپیشبیش اخالح

 نیالاز اخالالح، یحالوزه در واقعیالت بالا منطب  و  عملی کارهایراه یارائه و  کاربردی هایپژوهش

 گبالترش بالرای کاله اسالت ضالروری نیالز نکته این ذکر پایان در. است حبابداری یجامعه فعلی

 گالذار،قانون هایدسالتگاه همکالاری باله پژوهشالگران، و  اسالتادان توجاله بر عالوه ایحرفه اخالح

 دانشالگاهیان و  اسالتادان یطرفالهیک تالالش بالا صالرفاً و  است نیاز هادانشگاه و  ایحرفه نهادهای

 مبالیر ایالن در دانشگاهی قشر عنوانبه پژوهشگران و  استادان اگر اما شود؛نمی حاصل اینتیجه

 ایالن باله رسالیدن کاله کننالد هدایت را هادستگاه سایر خود حرکت با توانندمی باشند، قد پیش

 بیشالتر انتشالار درنتیجاله و  بیشالتر پالژوهش طبعاً و  ایحرفه اخالح به بیشتر توجه نیازمند هدف

 .است حبابداری ایحرفه اخالح با مرتبط هایمقاله

 

 هامحدودی  و شنهادهایپ

 بالرای کلالی الگالوی یالک وجالود عد  و  مطالعه یحیطه محدودیت به توجه با رابطه این در

. اندشالدهتقبی  کالاربردی و  هنجالاری هالایگروه باله صالرفاً هامقاله اخالح، هایمقاله بندیدسته

 بتالوان تر،دقیال  بندیدسالته و  جزئیالات به بیشتر توجه با آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد

 اخالالح» درس عنالوان یارائه توانمی همچنین. کرد درک بهتر را منتشرشده هایمقاله وضعیت
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 عنالوان ایالن که گ تنی است. داد پیشنهاد را تحصیلی مقاط  درسی سرفصل در« حبابداری در

 و  67، نیویالالورک66، لیبرتالالی65کنالالگ، هنگ64تگالالزاس ازجملالاله مختلالالف هایدانشالالگاه در درسالالی

 .شودمی تدریس 68ویرجیانا

 و  شالود ایجالاد« حبالابداری اخالالح» عنوان تحت گرایشی شودمی پیشنهاد آن بر افزون   

 باله حرفاله پایبنالدی و  اخالح عملی آموزش. شود تأسیس حبابداری در اخالح انجمن همچنین

 پیشالنهاد نیالز آتالی پژوهشالگران باله. باشالد راسالتا این در مؤثری گا  تواندمی نیز اخالقی اصول

 تالأثیر و  ارتبالاط  علمالی بررسالی باله آینالده هالایپژوهش در موضالوع اهمیت به توجه با شودمی

 اجتمالاعی مقبولیالت و  بازدهی کبب در شرکتی و  مالی بردهایراه و  ایحرفه اخالح به پایبندی

 در. بپردازند مدیریت حبابداری و  حبابرسی حبابداری، در مشابه هایموضوع سایر و  هاشرکت

 عملکالرد و  بالازدهی مالدیریت، در اخالالح تالأثیر یبامطالعه که داشت انتظار توانمی صورت این

 و  ایحرفاله یجامعاله شالدن متمایالل و  ایحرفه اخالح سطح افزایش و  ترویج بر عالوه ها،شرکت

 بالا زمیناله ایالن در الز  هالایقانون تصالویب و  گالذاری استاندارد روند بودن، اخالقی به هاشرکت

 .شود دنبال بیشتری سهولت و  سرعت

 

 هایادداش 
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شیراز منتشالالر شالالد   دانشگاه انبانی و اجتماعی علو  یی اول بنا  مجلهشماره 54این نشریه در  .37

  حبالالابداری،  هایپیشالالرفت  اد ،  بوسالالتان  یمجله  یهار  به  ازآنپس  و  متوقف 87 سال از مجله این که انتشار

  علو  مجله هایمقاله بررسی»ی طب  مقاله .است شدهت کیک یادگیری و آموزش و زبان هایمهارت آموزش

مقاله    6ی آن  های گذشتههمنتشرشده است، در شمار 24ی که در شماره «شیراز دانشگاه انبانی و اجتماعی

ی مرتبط با حبالالابداری منتشرشالالده  مقاله 3ه   37تا  24ی مرتبط با حبابداری منتشرشده است. از شماره

مقالالاله منتشالالر کالالرده   23ی حبابداری منتشرشده کالاله نامهنیز دو ویژه 54تا  38ی است. همچنین از شماره

 است.

38.  Fej.iauctb.ac.ir 
39. Scj.sbu.ac.ir/index.php/Financi

alManagementPerspective 
40.  Ifr.journals.isu.ac.ir 

41.  Jmaak.srbiau.ac.ir 
42.  Iranianaa.com 
43.  Jik.srbiau.ac.ir 
44.  Uijs.ui.ac.ir 

  سالالایت در بخالالش حبالالابداری و مالالالی هااسامی آنکه  است هاییها، نشریهسایر نشریه از منظور   .45

 ندارد.  وجود  علو   وزارت  نشریات

ی  فهرست مقاالت منتشرشده در فصالاللنامه»ی از مقاله 21تا  1ی های شمارهبررسی تعداد مقاله   .46

حبابرس منتشرشده است. همچنین تعداد   22ی « استخراج شد که در شماره21تا  1ی حبابرس از شماره

های سالالایر  ی حبالالابرس گرفتالاله شالالد. تعالالداد مقالالالهاز بایگانی سالالایت نشالالریه 71تا  32های مارههای شمقاله

 شده است.های نشریه نیز از سایت مگیران گرفتهشماره

47.  Journals.alzahra.ac.ir/ijar 
48.  Mtha.raja.ac.ir 
49.  Jha.sums.ac.ir 
50.  Iranjoman.org 
51.  Hesabrasinazarieh-amal.ir 
52.  Jmbr.mbri.ac.ir 
53.   Arfr.ir 

54.  Hesabrasandakheli.ir 
55.  Nra.journals.pnu.ac.ir 
56.  Gaa.journals.pnu.ac.ir 
57.  Jiar.scu.ac.ir 
58.  Jacc.usb.ac.ir 
59.  Jais.um.ac.ir 
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بالالود، امالالا    منتشرنشده  ایهای پژوهش شمارهی دادهتهیههنگا     گ تنی است که از این نشریه در  .60

 دارد.  وجود  اخالقی  هایمقاله  منتشرشده،  1395  تاببتان  و  بهار  در  ی آن کهشماره  اولین  در

61.   aapc.khu.ac.ir 62.  Kolmogorov-Smirnov 
حبالالابداری  »توانند به فصل بیبت  از جلد دو  کتا   مندان برای کبب اطالعات بیشتر میعالقه .63

کالالدهای  »ی دکتر محمد نمازی و گالالروه علمالالی تحالالت عنالالوان  نوشته «مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل

 مراجعه کنند.  «اخالقی حبابداران مدیریت
 

64. TEXAS  
65. Hong Kong 
66. Liberty 

67. New York 
68. Virginia 

 

 منابع

 الف. فارسی

 در. اخالالح سود تیریمد در اخالح یتجرب یبررس(. 1388) مهیحل، یرحمان و  نیحب، یاعتماد

 .89 -79(، 4-3) 4 ،یفناور و  علو 

 ایحرفاله اخالالح تالأثیر(. 1391) یوسالف پوریالان،تقالی و  مهالدی، پالورخلیل و  نیحب اعتمادی،

 .8 -1 (،3)7 فنّاوری و  علو  در اخالح. مالی هایصورتاتکا  قابلیت بر حبابداران

 کی یالت بالر مالالی مدیران اخالقی دیدگاه ری(. تأث1388) زهرا دیلمی دیانتی و  حبین اعتمادی،

 .20 -11 تاببتان، و بهار  (1-2)4 فناوری، و  علو  در اخالح. هاشرکت مالی هایگزارش

بالرای  یای: ضالرورت(. اخالالح حرفاله1389مهالدی ) ،ینال یمب و  محمالد ،یهمتال  ؛ینقیعل ری،یام

 .159-137(: 4) 1 ،یسازمان. معرفت اخالق

. یاحرفاله یهالاتشالکل یربنالایز: یاحرفاله رفتار نییآ ،یاحرفه اخالح(. 1390، جواد )انیببتان

 .51 -50 ،(232) ر،یت حبابدار،

 یعلمال  داتیال تول انتشالار در سو  جهان یکشورها گاهیجا(. 1387) بهزاد ،یملک و  رحمان اد،یپار

علالو   یملال  یکنگالره تهالران،(. رانیال ا یاسالالم یجمهالور کشور: یمورد یمطالعه) جهان

 .یانبان علو  و  یفرهنگمرکز مطالعات  ،یانبان
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. یحبالابدار یحرفاله ینالدگیپا ضالامن یاحرفاله اخالالح باله یبنالدی(. پا1391) ری، امانببیپور

 .3-2 ،(245)حبابدار، مرداد، 

 دوره در یحبالابدار اخالالح آمالوزش(. 1389) .افبالا ،یعال یرف و  مالهیحل ،یرحمالان ؛یعلال  ،یثق 

 .18 -7 ،(2 و  1( )تاببتان و  بهار) 5 ،یفناور و  علو  در. اخالح یکارشناس

، اخالقالی هایگیریجهت بین رابطه بررسی(. 1390) انور، یدیزیبا و  دیسع، ییکنگرلو جبارزاده

 اوراح بالورس در شالدهرفتهیپذ هایشرکت کاریمحافظه با فردی مناف  و  ایحرفه تعهدات

 .122 -103، (10) 3، مالی حبابداری. تهران بهادار

 در اخالالح. یحبابدار در یاخالق مالحظات سنجش(. 1389) مهیحل ،یرحمان و  نیحب ،یجبار

 .56 -47 ،(4 و  3)5 ،یفناور و  علو 

 تیحباسال  با حبابرسان مهارتسطح  ی(. رابطه1392، احبان )پورکاظ و  ییحی، گانهیحباس

 .70-53(: 10) 3 ،یحبابدار یتجرب یهاپژوهش. یاخالق قضاوت و 

 لیال تما و  تیال ن، ت کالر طرز، یاخالق استدالل نیب یرابطه(. 1394) منصور، گرکز و  نینوش، دازه

 .140 -115 ،(1) 10 ،یفناور و  علو  در اخالح. یرسم حبابداران یاخالق

-شالرکت سود تی یک بر رانیمد یاخالق ابعاد ری( تأث1390) دیوح، یبیط و  زهرا، یلمید یانتید

 -13 ز،ییپا(، 3)6، یفناور و  علو  در اخالح. تهران بهادار اوراح بورس در شدهرفتهیپذ یها

19. 

 .156 -137: 3 یشماره ،یانبان علو  در پژوهش اریع. محتوا لیتحل(. 1389) اله، روح یرضوان

 یهاسالازمان  یال توف در مداراخالح تیریمد یامدهایپ(. 1386) یمرتض کوشا، و  محمود ،یعیرف

 و  26 انالا،یآر یپژوهشال  گالروه، تهران، تیریمد یالمللنیب کن رانس نیپنجم. اطالعات عصر

 .آذر 27

 لیال تحل و  ی(. بررسال 1394) نی، حبال گالوش، محمود و فاتحاضیب دشتیالر جواد؛، محمدیساع

 و  یحبابدار یهای. بررسریاخ یدهه دو  در یحبابرس یپژوهش -یعلم قاتیتحق یمحتوا

 .220 -203 صص ،80 یشماره تاببتان، ،یحبابرس

 یاخالقال  قضالاوت برمؤثر  عوامل یدهیگز یبررس(. 1392) الهقدرت ا،ینطالب و  نجمه پناه،سلمان

 .96 -87 ،18 یشماره، زییپا ت،یریمد یحبابدار. رانیا یرسم حبابداران
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، تهالران. تربیتالی علالو  و  شناسالیروان در پژوهشالنامه یتهیاله روش(. 1375) اکبالرعلالی، سیف

 .رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 .96- 83(:3) 2 اخالقی، معرفت. یکاربرد اخالح یبتیی(. 1390) نیاحمدحب ،ی یشر

 .45-42 ،151 حبابدار،. تیریمد یحبابدار در یشینواند(. 1381) ابوالقاس ، انیفخار

 .29-38: 56، حوزه یاندیشه. هماهنگ ایجامعه، دینی یجامعه(. 1384) احد قراملکی، فرامرز

 یهالاقضالاوت بالر(. عوامالل مالؤثر 1393) الالهرحمت ،یبنیو نادر رضایعل ،یجع ر ث ؛یم ،یفروغ

 -114 تاببالتان، ،(22) 6 مالی، حبابداری. رانیا یرسم حبابداران جامعه نیب در یاخالق

133. 

 تهران: انتشارات روش. ب،یهوشنگ نا یترجمهمحتوا.  لی(. تحل1378) کلوس پندورف،یکر

 نمازسا راتاالنتشالال ا: تهالالران. یاهالحرفالال  راالفتالال ر ئینآ(. 1385) حبابرسی نمازسا فنی یکمیته

 .یسحبابر

 و  یحبالابدار در اخالح نقش(. 1393) مژگان ،یلیمرباط  و  دهیحم ،یاثناعشر دا؛یو  زاده،مجتهد

 .179-157 (تاببتان) 13 ،یحبابدار پژوهش. یدانشگاه آموزش یرو  شیپ یهایالش

-حرفاله رفتار نییآ تیرعا درباره یعموم دگاهید یبررس(. 1387) افبانه، یعیرف و  احمد، مدرس

 .20-4 ،26 و  25، یحبابرس دانش. رانیا در آن ییاجرا ضمانت و  حبابرسان توسط ای

 و  رعاملیمالد هالایمبالئولیت ادغالا  اخالقالی یمبالئله(. 1390) یهد، اسکندر و  تایب، یخیمشا

 .67 -64 ،(مهر) ،235 حبابدار، .رهیمدئتیه رئیس

 رفتالار بالر زمالانی بودجه فشار ریتأث و  اخالقی تئوری(. 1382) مهدیس نعیمی، و  ساسان مهرانی،

 .61 -43 ،(32) 10 حبابرسی، و  حبابداری هایبررسی. مبتقل حبابرسان

قصالد  بالر مالؤثر عوامالل تیال اولو نیالیتع و  یبندمدل(. 1395) مهیفه ،یمیابراه و  محمد ،ینماز

 -1، (49) 13 ،یمال یحبابدار یتجرب مطالعات. حبابداران توسط یمال یهاتقلبگزارش 

28. 

 بالورس درشالده انجا  حبالابداری هایپژوهش بر(. مروری 1387) امین ناظمی، و  محمد نمازی،

 .166 -135: 19 ،یمال قاتیتحق. تهران بهادار اوراح

. یعمالوم اعتمالاد بالر آن ریتالأث و  حبابرسالان اخالالح(. 1394) فرزاناله ،ینوروز و  جواد کار،کین
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 .76 -70، 76 ،حبابرس یدوماهنامه

 وسالفی ان،یال پوریتقال  و  عبالاس ،یاشاللقیطلالوع دون؛یال فر ،یرودپشالت رهنمای هاش ؛ کومرا ،ین

 اطالعالات ی ال یک هاییژگیو  بر تیریمد حبابداران ایحرفه اخالح ریتأث یابیارز(. 1393)

 (،20)7 ت،یریمالد حبالابداری(. فالازی -یآنتروپ کیتکن از است اده با) تیریمد حبابداری

 .66 -49 بهار،

 نگالرش ییشناسالا و  یبررسال (. 1393) یمجتب رومنجان، یمیابراه و  ناصر ،یپرتو حبن؛ ،یهمت

 تحقیقالات(. یاخالقال  دگاهیال د ایال  یسنت دگاهید) هادانشگاه در یحبابدار آموزش بر حاک 

 .69 -56 ،(23) 6 حبابرسی، و  حبابداری
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