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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقالههای منتشرشده ی اخالال حاالابداری و
مشخص کردن اولویت پژوهشی درایران زیرمجموعههای آن در ایران است .پس از بررسی کمّالی
و دستهبندی مقالههای منتشرشده ،از رویکرد آرشیوی و تحلیل محتالوا اسالتداده شالد .یافتالههالا
نشان می دهد که تعداد مقاله های اخال حرفه ای حاابداری منتشرشده در نشالریههالا تالا پایالان
شهریور  4931برابر با  441مقاله است که با توجه به اهمیت موضوع و مقایاه با حجال مقالاله-
های منتشرشده رق باالیار کالوککی اسالت (در نشالریههالای حاالابداری و مالالی وزارت علالو،،
تحقیقات و فناوری تنها  1/11500و در سایر نشریه های حاابداری  .)1/1419یافته های آزمالون
 Tماتقل جهت مقایاه ی تعداد مقالههای اخال منتشرشالده در نشالریه هالای پژوهشالی وزارت
علو ،،تحقیقات و فناوری با سایر نشریههای حاابداری و نشریههای غیرحاابداری و مالی ،نشان
از کمتر بودن تعداد مقاله های اخال منتشرشده در نشریه های وزارت علو ،،تحقیقات و فنالاوری
دارد .بررسی محورهای محتوایی مقالههای اخال حاابداری با آزمون کایدو نیز نشاندهنالدهی
تداوت معنادار در محورهای مختلف است .تحلیل محتوا نشان میدهالد کاله «مدالاهی اخالقالی»
بیشترین و «اخال در حاابداری مدیریت» کمترین تعداد مقالهها را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در بین مقاله های منتشرشده درزمینه ی مداهی اخالقی 04/1 ،درصد مربوط به اخال
هنجاری و  02/1درصد مربوط به اخال کاربردی است .این یافتهها نشان میدهند که در ایالران
تاکنون به پژوهش های اخال حاابداری بایار اندک توجاله شالده اسالت و در آینالده بایالد ایالن
عقبافتادگی جبران شود.

کلیدواژه ها :اخال هنجاری حاابداری ،اخال کالاربردی حاالابداری ،تحلیالل محتالوا ،مقالالههالای
اخال حاابداری ،نشریههای حاابداری.
* استاد حاابداری (نویانده مائول)Mnamazi@rose.shirazu.ac.ir .
** دانشجوی دکتری حاابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بندرعباس
*** گروه حاابداری ،واحد زاهدشهر
تاریخ پذیرش4935/0/45 :
تاریخ دریافت4935/0/0 :
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 .1مقدمه
تعداد انتشارات علمی و مقاله ها ،مه ترین شاخص کمالی تولیالد علال محاالو مالی شالود.
فعالیت علمی با تولید انتشارات علمی اندازهگیری می شود و انتشار مقالالههالا ،درواقال محصالولی
اساسی از کار علمی است .در این میان ،تحلیل انتشار مقاله ها و کتا های علمالی معمالول تالرین
شیوهی ارزیابی میزان پژوهشهای علمالی باله شالمار مالیآیالد (پاریالاد و ملکالی .)4920 ،در هالر
حوزه ای در علو ،تخصصی تا موضوعی پژوهش و بررسی نشود ،نمی توان انتظالار گاالترش آن را
داشت .اخال حرفه ای حاابداری نیز از این قاعده ماتثنا نیات .از طریق انجالا ،پالژوهش هالای
علمی و انتشار این پژوهشها اسالت کاله اخالال در حاالابداری ارتقالا مالییابالد و دانالش علمالی
گاترده تر و عمیق تر می شود .بدون شک پیشرفت امر اخال بدون انتشار یافته هالای تحقیقالاتی
به دست نمی آید .مقاله های علمی اخال  ،در حقیقت آخرین یافته های علمی و سه دانشمندان
را در پیشرفت دانش نشان می دهند و مبنایی را فراه می سازند تا بتوان پیشالرفت اخالال را در
زمینههای مختلف حاابداری ارزیابی کرد .بالرای درک میالزان و نالوع پالژوهشهالای انجالا،شالده
درزمینه ی اخال حاابداری نیاز به طبقه بندی و تحلیل محتوای عنالاوین آن هالا اسالت .تحلیالل
محتوای تولیدات علمی ،طبقاله بنالدی موضالوعی آن هالا و شالناخت نالوع مطالالب منتشرشالده در
نشریه های تخصصی برای دسترسی سری و آسان به اطالعات ،ضروری است (ساعی و همکاران،
.)4931
باوجود اهمیت انتشار مقاله های علمی ،تاکنون مطالعه ای درزمینالهی محتالوای مقالالههالای
انتشاریافتهی اخال حرفهای حاابداری در ایران انجا،نشده است .لالذا پرسالشهالای اساسالی در
این خصوص عبارتاند از :پژوهشگران حاابداری در که حوزههایی از اخال حرفالهای بیشالترین
و کمترین تعداد مقاله را ارائه کردهاند؟ پیا ،اصلی پژوهشهای صورت گرفته در خصوص اخالال
حرفه ای حاابداری که بوده اسالت و در کاله حالوزه هالایی نیالاز بیشالتری باله پالژوهش احاالاس
می شود؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی کمی آرشیوی مطالعات انجا ،گرفته در حوزه ی اخالال
حاابداری و پاسخ به پرسش های ذکرشده است تا گرایش های پژوهشی پژوهشگران و محتالوای
مقالههای آنها در حوزه های مختلف اخال حرفهای حاابداری روشن شود و یافتههالای مهال و
کاربردهای آنها در حاابداری نیالز افشالا شالود .لالذا در مرحلالهی اول باله جمال آوری ،آرشالیو و
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شمارش مقالهها پرداخته میشود و سپس از تجزیهوتحلیل محتوا برای بررسی یافتههای مقالهها
استداده میشود.
ساختار مقاله به این شرح است :بخش  0به مبالانی نظالری اخالال حرفاله ای حاالابداری و
بخش  9به پیشینه ی پژوهش داخلی و خالارجی در ایالن زمیناله اختصالاص دارد .بخالش  1روش
پژوهش ،تحلیل محتوا و گا ،های آن را توصیف می کند و بخش  5به ارائه ی فرضیه ها و بخش 5
یافته های پژوهش را در زیرمجموعه های حاابداری گزارش می کند .در بخش  0نتیجاله گیالری و
در بخش  2نیز پیشنهادها و محدودیتها بیانشده است.
 .2مبانی نظری پژوهش
اخال حرفهای در تدکر سنتی ،ک وبیش بالر نظالا ،ارسالطویی اسالتوار بالوده اسالت .اخالال
ارسطویی به طورکلی به فضیلت یا داشتن رفتار یالا عالادات خالو و مناسالب مالی پالردازد .هالدف
دستیابی به فضیلت ه شاد زیاتن است .درواق  ،اخالال همالان مطالعالهی نظالا،منالد نحالوهی
زیات به بهترین صورت است .امروز پارادای های دیگری نیز کانون توجه است .در حالال حاضالر
بیشتر از پنج نظا ،عمدهی اخالقی در بیان اخال حرفهای استداده میشود .مالکِ مقبولیت این
پنج پارادای در میان دهها نظریه و نظا ،اخالقی ،توانایی آنها در بیان سامانمند فضایل و رذایل
اخالقالی ،ارائالالهی نظالا ،سالالازگار ،فراگیالر و کاراسالالت .ایالالن پالنج پالالارادای اخالقالی عبالالارتانالالد از:
فایده گرایی ،4وظیدهگرایی ،0عدالت فراگیر ،9آزادیگرایی 1و خیرگرایی .5کهالار پالارادای نخاالت
درواق اصول راه بردی اخال را مالک نهایی می انگارند؛ امالا در پالارادای پالنج خداونالد متعالال
برترین زیبایی و مشخصکنندهی مالک نهایی اخال است (امیری و همکاران.)4923 ،
فایده گرایی منطبق با تعریدی از اخال است که بر یافته ها و فرضالیه هالای فالردی متمرکالز
است .بر این اساس اخالقی بودن یک رفتار بر اساس میزان مطلوبیت آن بیالان مالیشالود؛ یعنالی
وقتی منالاف یالک عمالل بالرای جامعاله بیشالتر از ضالررهای آن باشالد ،آن عمالل اخالقالی اسالت.
وظیدهگرایی نیز در مقابل مندعت گرایی است .بر اساس این دیالدگاه هالر عمالل باله نتیجاله ی آن
باتگی نداشته و به نیت شخص تصمی گیرنده ،باتگی دارد .در عدالت فراگیر نیز پیشنهادشده
عملی را که موجب افزایش همکاری بالین اعضالای جامعاله شالود ،مالیتالوان درسالت و عادالناله و
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مناسب و بنابراین اخالقی نامید .در این دیدگاه ،همکالاری اجتمالاعی اسالاس منالاف اجتمالاعی و
اقتصادی را فراه می آورد و تالش فالردی کال اهمیالت و در مالواردی نادیالده گرفتاله مالی شالود.

آزادی گرایی نیز بیان می دارد که آزادی نخاتین نیاز جامعه است .بر این اساس هالر عملالی کاله
آزادی فردی را نقض کند ،غیراخالقی است ،حتی اگر مناف و رفاه بیشتری برای دیگالران ایجالاد
کنالالد (رفیعالالی و کوشالالا .)1 :4921 ،در پالالارادای خیرگرایالالی اخالق الی کالاله روشالالنیبخالالش دیگالالر
پارادای های اخالقی است ،تقر به خدا و کاب رضایت او آرمالان اخالال اسالت و دسالتیابی باله
عدالت فراگیر اجتماعی ،آزادی ،حرمت اناالان و بیشالترین سالود بالرای بیشالترین کاالان نیالز از
اهداف زندگی اجتماعی در کهار ساحت فردی ،شغلی ،سازمان و جامعه است( 1فرامرز قراملکالی،
.)4921
هنگامیکه موضوعهای مهمی مانند اخال و حاابداری در کنار ه قرار میگیرند ،نیاز باله
توجه و دقتی دوکندان مییابنالد .حاالابداری در دنیالای پیشالرفتهی اقتصالادی امالروز حرفالهای
حیاتی است؛ زیرا سامانهی اقتصادی جالاری بالدون آن نمالیتوانالد وجالود داشالته باشالد .یکالی از
مه ترین نقشهای حاابداری بهعنوان رشتهای از دانش بشری ،ارائهی اطالعات سالودمند مالالی
و غیرمالی به استداده کنندگان و فراه ساختن امکان پاسخگویی مدیران و مباشران سازمانها و
بنگاه های عمومی به اشخاص ذی ند است .ازاین رو اطالعات ارائه شده توسط حاابداران باید باله
گونهی قابلتوجهی دارای کیدیت الز ،بوده و کارآمد ،قابلاتکا ،واقعی ،بیغرضانه و مربوط باشالد.
برای رسیدن به این هدف حاابداران عالوه بر داشتن مهارت ،تجربه و آمالوزش ماالتمر ،بایالد از
فضیلت های اخالقی مانند درستکاری ،واق بینی و صداقت نیز برخوردار بوده و خدمات حرفالهای
خود را با رعایت اخال و آیین رفتار حرفه ای انجا ،دهند (سرلک .)4920 ،با توجاله باله ماهیالت
این رشته و نیاز به اعتماد عمومی ،اخال در حاابداری ضرورتی غیرقابل انکالار اسالت؛ زیالرا هالر
رفتار غیراخالقی در حاابداران منجر به زیان در نظا،های اقتصادی میشود؛ بنابراین انجمالنهالا
و گروههای مختلف حاابداری سالعی مالیکننالد برنامالهای از کالدها و اخالال حاالابداری بالرای
راهنمایی حاابداران طراحی کنند تا هنگامیکه آنهالا بالا قضالاوت اخالقالی روبالهرو مالیشالوند،
بتوانند راهکار درست را تشخیص دهند (مله.)0115 ،0
از سوی دیگر ،موج رسواییهای اخیر حاابداری و مالی شالرکتهالای بالزر

دنیالا ازجملاله

بررسی تعداد و تحليل محتواي مقالههاي مرتبط با اخالق حرفهاي ...

631

انرون 2و وردکا ،3،به اعتبار این حرفه صدمه وارد کرد و باعث شد جوام تجاری بارهالا خواسالتار
بهبود تصمی گیری اخالقی در حرفهی حاالابداری شالوند .باله دنبالال ایالن مشالکلهالای بالزر ،
شرکتها نیز خواستار بهکارگیری اخال در حرفهی حاابداری و حاابرسی و آموزش اخال در
دورهی تحصیالت حاابداری شدهانالد (ویزبالورد .)0113 ،41نقالش محالیط دانشالگاهی در ایجالاد
باورهای اخالقی در دانشجویان حاابداری نیز نقشی غیرقابلانکار اسالت .براکنالر 44عضالو انجمالن
حاابداران مدیریت آمریکا معتقد است« :دانشگاهها مائول تأکید بیشتر بالر آمالوزش اخالال در
تصمی گیری هاتند؛ اما اغلب آموزش این ارزشها را نادیالده مالیگیرنالد» (باله نقالل از ثقدالی و
همکاران .)4923 ،ازاین رو اخال حاابداری جزء جدایی ناپذیر این حرفه محاو می شالود کاله
نادیده گرفتن آن زیانهای غیرقابلانکاری را در بر خواهد داشت .در حرفهی حاابداری با توجاله
به روبه رو بودن حاابداران با ماائل مالی ،در صورت تخلف و عد ،رعایت اخال میتوانند مناف
گاتردهای کاب کنند که به زیان نظا،های اقتصادی خواهد بود .نظالر باله اینکاله در هالر حرفاله
متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله انتظارات اخالقی متدالاوتی وجالود دارد ،در حاالابداری
نیز کدهای اخالقی خاص حاابداران ،اثبالات ایالن مالدعا اسالت .لالذا انتظارهالای اخالقالی از یالک
پزشک ،نمیتواند الزاماً مشابه انتظارهای اخالقی از یک حاابدار باشد.
 .3پیشینهی پژوهش
حاابداران ایران از دیرباز تحت تأثیر اخال فرهنگی و مذهبی بالوده انالد؛ امالا اقالدا ،آن هالا
درزمینه ی انتشارات علمی و مدون اخال حاابداری ،در سال های اخیر بیشتر صالورت پذیرفتاله
است که به طور فشرده به شرح آن می پردازی  .الز ،است بگویی که پژوهش های صورت گرفتاله
در حوزه ی اخال حاابداری برخالف ایران ،در سطح بین المللالی باالیار گاالترده و موردتوجاله
پژوهشگران است و لذا در پیشینه صرفاً به مواردی برای نمونه اشاره شده و سعی شده اسالت کاله
از زمینه های مختلف حاابداری مالی ،حاالابداری مالدیریت ،حاابرسالی و مالدیریت مالالی یالک
پژوهش انتخا شود و درعینحال هریک از پژوهشها مربوط به سالهای اخیر باشد.
مدرس و رفیعی ( )4920پژوهشی در رابطه با دیدگاه عمومی درباره ی رعایت آیالین رفتالار
حرفه ای توسط حاابرسان و ضمانت اجرایی آن در ایران انجا ،دادهاند .یافتهها نشان می دهد که
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از دیدگاه عمو ،،حاابرسان نابتاً به آیین رفتار حرفه ای پایبنالد هاالتند ،امالا بالاوجود نیالاز باله
اقدامات انضباطی برای جلوگیری از رفتار خالف شئون حرفه ای ،نظارت شداف و ماتمر بر رفتار
حاابرسان و ضمانت اجرایی برای آیین رفتار حرفهای وجود ندارد.

اعتمادی و دیانتی ( )4922در پژوهشالی دریافتنالد کاله دیالدگاه اخالقالی مالدیران مالالی و
آرمانگرایی ،بر کیدیت گزارشهای مالی مؤثر است.
حااس یگانه و کاظ پور ( )4930به بررسی رابطه ی بین حااسالیت و قضالاوت اخالقالی بالا
سطح مهارت حاابرسان پرداخته اند .داده های پژوهش با طرح سناریو و توزیال پرسشالنامه بالین
 451ندر از حاابداران رسمی عضو جامعه ی حاابداران رسمی ایالران گالردآوری و فرضالیه هالای
پژوهش با استداده از روش تجزیه وتحلیل واریانس و آزمون مقایاه میانگین بررسی شالده اسالت.
یافته های این پژوهش نشان می دهند که حاابرسان ماهر ،حااسیت اخالقی بیشتری نابت باله
مناف افراد ذی ند به ویژه مدیران دارند و آگاهی از پیامد تصمی فقط بالر حااسالیت اخالقالی و
نحوهی تعیین تنبیههای انتظامی حاابرسان نیمه ماهر تأثیر دارد.
نیکومرا ،و همکاران ( )4939در پژوهشی باله ارزیالابی تالأثیر اخالال حرفاله ای حاالابداران
مدیریت بر ویژگیهای کیدی اطالعات حاابداری مدیریت پرداختهاند .یافتهها نشان میدهد کاله
اخال حرفهای حاابداران مدیریت بر ویژگیهای کیدی اطالعات حاالابداری مالدیریت در تمالا،
ابعاد مؤثر است .در بین ابعاد اخال حرفه ای حاابداران مدیریت ،ابتالدا شایاالتگی و صالالحیت
حرفه ای حاابداران مدیریت ،سپس عینیت و بی طرفالی تالأثیر باالزایی بالر ویژگالی هالای کیدالی
اطالعات حاابداری مدیریت دارند.
دازه و گرکز ( )4931نیز در پژوهشی با عنوان «رابطه ی بین استدالل اخالقی ،طالرز تدکالر،
نیت و تمایل اخالقی حاابداران رسمی» دریافتند که ارتباط مثبت و معنالاداری بالین اسالتدالل
اخالقی ،طرز تدکر اخالقی ،نیت اخالقی و تمایل اخالقی وجود دارد.
نمازی و ابراهیمالی ( )4935در مالدل بنالدی تالأثیر شالدت اخالقالی در گزارشالگری مالواردِ
درون سازمانی تقلب نیز دریافتند که شدت اخالقی ادراک شده تأثیر متغیرهای عدالت سالازمانی،
نگرش در مورد گزارش موارد تقلب و هنجارهای غیر عینالی را تعالدیل خواهالد کالرد ،امالا تالأثیر
سازهی دینداری را تعدیل نخواهد کرد.
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جین سئوک و همکاران )0149( 40در پژوهش خود به دنبال بررسی اثر اخال شالرکتی بالر
عملکرد مالی شرکتها بودند .یافتهها نشان مالیدهالد کاله اخالال شالرکت از طریالق متغیرهالای
میانجی تعهدات جمعی سازمانی و رفتار شالهروندی سالازمانی اثالر معنالاداری بالر عملکالرد مالالی
شرکت داشته و افزایش میزان اخال شرکتی موجب افزایش عملکرد مالی شرکت میشود.
شولتز و تران )0145( 49نیز در پژوهشی به بررسی ارتباط بین اخال حرفهای و سالرمایهی
فکری پرداختهاند .جامعهی موردبررسی آنان  11ندر از حاابرسان کشور سوئد بودهاند .یافتالههالا
نشاندهنده رابطهی مثبت و معنادار بین اخال حرفهای و سرمایهی فکری است.
اسوانبر

و اوهمان )0141( 41در پژوهشی دریافتند حاابرسان در مؤساه های برخالوردار

از فرهنگهای اخالقالی قالویتالر ،تصالمی هالای واقعالیتالری را ازلحالا عالد ،پالذیرش مواضال و
جایگاه های ترجیحی حاابداری در میان مراجعان می گیرند در مقایاه بالا آنچاله حاابرسالان در
مؤساههای حاابرسی با فرهنگهای اخالقی ضعیفتر انجا ،میدهند.
اگرکه این مطالعات اطالعات ما را در برخی از موارد خاص مربوط به اخال و آیالین رفتالار
حرفهای حاابداری ایران ارتقا بخشیدهاند ،اما مطالب آنها بهصالورت پراکنالده بالوده و اطالعالات
مربوط به اخال حرفه ای حاابداری ایران به صورت کالن ،گاترده و یک جا بررسی نشده اسالت.
افزون بر این تاکنون هیچگونه پژوهش تجربی همهجانبهی مربوط به تعداد و محتوای مقالههالای
مربوط به اخال حاالابداری منتشرشالده در مجالالت صالورت نگرفتاله و لالذا ساله نشالریه هالای
پژوهشی کشور و موضوعهالای مهال در گاالترش و توسالعهی اخالال حرفالهای حاالابداری نیالز
مشخص نشده است؛ لذا هدف اصلی ایالن پالژوهش بررسالی جایگالاه ،محتالوا و اخالال حرفاله ای
حاابداری از منظر اولویتهای پژوهشی پژوهشگران است.

 .4روش پژوهش
این پژوهش به بررسی تعالداد و تحلیالل محتالوای مقالاله هالای مالرتبط بالا اخالال حرفاله ای
حاابداری در ایران می پردازد؛ بنابراین ازنظر استداده از یافتاله هالا ،کالاربردی و ازنظالر نالوع روش
پژوهش ،ترکیبی از روش کیدی و کمی است .این مطالعه ابتدا از روش تحلیالل محتالوا اسالتداده
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می کند تا با استداده از مناب آرشیوی داده های الز ،برای اجالرای مطالعاله ی توصالیدی را فالراه
سازد؛ سپس مبانی پژوهش کمی و آزمون فرضیهها را دنبال میکند.
برای اینکه جایگاه اخال حرفهای حاابداری در اولویتهای پژوهشی پژوهشگران ،بررسالی
شود به دنبالال پالژوهش هالای نمالازی و نالاظمی ( )4921و سالاعی و همکالاران ( )4931از روش
تحلیل محتوای کمی استداده شد و تعداد مقاله های مرتبط با اخال حاابداری از ابتدای زمالان
انتشار هر نشریه ،نابت به کل مقاله های منتشره تا پایان شهریور  4931مقایاه شد .برای ایالن
منظور به سایت تکتک نشریههای حاابداری و مالی به منظور بررسی و شناسالایی مقالالههالایی
که بتوان آن ها را در گروه مقاله های اخالقی برشمرد ،مراجعه شد و مقاله های منتشرشده ای کاله
در طول سالهای انتشار نشریهها در عنوان آنها از کلمهی «اخالال » اسالتدادهشالده ،در لیاالت
مقاله های اخالقی آن نشریه گنجانده شد .دلیل اصلی این امر آن است که عنوان مقاله ،مدهو ،و
مایر اصلی مقاله را نشان می دهد و باید به طور خالصه ،مضالمون اصاللی پالژوهش را نیالز نشالان
دهد .عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشالد (سالیف،4905 ،
ص  .)40بااین وجود ،با مراجعه به سایت نشریه های تخصصی حاابداری ،تنها مقاله هایی انتخا
شدند کاله در عنالوان آنهالا از کلمالهی «اخالال » اسالتدادهشالده و باله بررسالی اخالال حرفالهای
حاابداری پرداختهاند و اخال جزو متغیرهای اصلی پژوهش بوده است .مقالههایی کاله تنهالا در
بخشی از آن به بررسی اخال حرفه ای پرداخته شده است در تعداد مقاله های اخالقی آن نشالریه
بررسی نشد؛ زیرا این پژوهش صالرفاً باله بررسالی مقالاله هالایی مالی پالردازد کاله اخالال حرفاله ای
حاابداری را به عنوان متغیرهای اصلی در نظالر گرفتاله انالد و هالدف اصاللی آن اخالال حرفاله ای
حاابداری بوده .افزون بر این ،استخراج ضمنی مطالب منتشرشده درزمینه ی اخال دشوار بوده
و تا حدی حالت ذهنی و غیرقابلدفاع پیدا میکند .در ادامه برای بررسی ،نشریهها به سه دسالته
تقای شدند .دستهی اول نشریههای حاابداری که اسامی آنها در لیات منتشرشدهی سالایت
نشریات وزارت علو ،،تحقیقات و فنالاوری 45دیالده مالی شالود و دسالته ی دو ،سالایر نشالریههالای
حاابداری (دارای مجوز از وزارت ارشاد و غیره) که به انتشالار مقالالههالای حرفالهای حاالابداری
پرداختهاند .دستهی سو ،سایر نشریههای غیر حاابداری که به انتشار مقالهی مرتبط بالا اخالال
حرفهای حاابداری پرداختهاند .مقالههای این دسالته بالا جاالتجو در سالایتهالایی نظیالر موتالور
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جاتجوگر گوگل ،41اناانی ،40جهاد دانشگاهی 42و نورمگز 43یافت شدهاند.
پس از بررسی کمی تعداد مقالهها از رویکرد تحلیل محتوای کیدالی بالرای بررسالی عنالاوین
آنها استداده شد .کریپندورف 01تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی میکند که بالهمنظالور
استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مورد متن آنها بهکار مالیرود .او هالدف ایالن تحلیالل را
همانند سایر تکنیک های پژوهشی فراه آوردن شناخت ،بینش نو ،تصالویر واقعیالت و راهنمالای
عمل می داند (کریپندروف .)05 :4902 ،هنگامیکه موضوع کار از اطالعات ارزشمندی تهیهشده
باشالالد ،روش تحلیالالل محتالالوا بهتالالر از هالالر روش پالالژوهش دیگالالری اجالالازه مالالیدهالالد دقالالت عمالالل
روششناختی و ژرفنگری که آسان باله دسالت نمالیآیالد ،باله شالیوهی همالاهنگی بالرآورد شالود
(رضوانی.)4923 ،
04

در این پژوهش با پیالروی از مراحالل مشالخصشالدهی تحلیالل محتالوا توسالط نئونالدورف
( ،)0110گا،های زیر دنبال شد:

 .4تعیین محتوا و علت انتخا آن :در این مرحله با توجه به اهمیالت اخالال حرفاله ای در
حاابداری و عد ،وجود طبقهبندی و تحلیل محتوای مقالههای مرتبط با آن ،هدف طبقالهبنالدی
و تحلیل محتوای پژوهشهای مرتبط با اخال حرفهای حاابداری در نظر گرفته شد؛
 .0تصمی گیری در مورد مدهو،سازی :این پژوهش باهدف طبقهبنالدی و تحلیالل محتالوای
مقالههای انتشاریافته مرتبط با اخال حرفهای حاابداری ایران صورت پذیرفت؛
 .9تعیین واحد گردآوری دادهها ،سطح اندازهگیری و نمونالهگیالری :گالردآوری اطالعالات از
مقالههای منتشرشده مرتبط با اخال حرفهای در نشریههای حاالابداری و مالالی منتشرشالده از
ابتدای انتشار هر نشریه تا پایان شهریور  4931صورت گرفالت .همچنالین بالرای افالزایش دقالت،
قابلیت اتکا و اعتماد بیشتر به یافتههای حاصل از پالژوهش و کالاهش خطالر نمونالهگیالری ،تمالا،
شمارههای نشریههای حاابداری و مالی بررسی شد؛ بنابراین هیچگوناله نمونالهگیالری باله عمالل
نیامد؛
 .1کدگذاری توسط دو کدگذار :در این مرحله مقالههای مرتبط با حاالابداری و مالالی کاله
در عنوان آن از کلمهی «اخال » استدادهشده است ،توسط دو ندالر کدگالذاری شالد و بالهصالورت
ماتقل تحلیل شد تا روایی پژوهش افزایشیافته و تحلیالل محتالوای مقالالههالا تنهالا مبتنالی بالر
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قضاوتهای یک فرد نباشد؛
 .5تهیهی نگالاره و الگالوی نهالایی طالرح :پالس از اسالتخراج مقالالههالای مالرتبط بالا اخالال
حاابداری و مالی توسط دو ندر کدگذار ،برای استدادهی بهینه از نتایج ،یافتهها بهصالورت نگالاره
ارائه شد.
 .5فرضیهها
با توجه به مطالب مطرحشده ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر بیان میشوند:
فرضیه ی اول :میانگین تعداد مقالاله هالای منتشرشالده درزمیناله ی اخالال حاالابداری در
مجالت «علمی پژوهشی» وزارت علو ،تحقیقات و فناوری ،کمتر از میالانگین تعالداد مقالاله هالای
منتشرشده در سایر نشریههای حاابداری و مالی است؛
فرضیه ی دوم :میانگین تعداد مقالاله هالای منتشرشالده درزمیناله ی اخالال حاالابداری در
مجالت «علمی پژوهشی» وزارت علو ،تحقیقات و فناوری ،کمتر از میالانگین تعالداد مقالاله هالای
منتشرشده در سایر نشریههای غیر حاابداری و مالی است؛
فرضیه ی سوم :بین تعداد مقاله های منتشرشده در زمینه هالای مختلالف محتالوای اخالال
حاابداری ،تداوت معناداری وجود دارد.
 .6یافتهها
نشریه های حسابداری و مالی موجود در ساای

نشاریا وزار علاوم ،تحقیقاا و

فناوری
نگاره  4تعداد مقالههای مرتبط با اخال حرفهای حاابداری در نشریههای علمی پژوهشالی
و همچنین علمی ترویجی مورد تأیید وزارت علو ،،تحقیقات و فناوری تا انتهای شالهریور 4931
را به ترتیب بیشترین فراوانی انتشار نشان میدهد.
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نگاره  .1تعداد مقالههای مرتبط با اخالق حرفهای در نشریههای مورد تأیید وزار علوم،
تحقیقا و فناوری به ترتیب تعداد انتشار مقالهها
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صاحبامتیاز

عنوان نشریه

پژوهشهای
حاابداریمالی
پیشرفتهای
دانشگاه شیراز
91
حاابداری
مهندسی مالی و
دانشگاه آزاد
مدیریت اورا
اسالمی
92
بهادار
کش انداز
دانشگاه شهید
مدیریت مالی و
بهشتی
93
حاابداری
دانشگاه اما،
تحقیقات مالی
11
صاد (ع)
اسالمی
انجمن
دانش حاابداری
حاابداری
و حاابرسی
14
مدیریت
مدیریت
مطالعات
انجمن
حاابداری و
حاابداری ایران
10
حاابرسی
انجمن
دانش
 19مهندسی مالی
سرمایهگذاری
ایران
مدیریت دارایی و
 11دانشگاه اصدهان
تأمین مالی
95

رتبهی
نشریه

تعداد
سال
شروع به شمارههای
منتشرشده
کار

تعداد
مقالههای
منتشرشده

تعداد
مقالههای
اخالقی
منتشرشده

درصد
تشکیلدهندهی
مقالههای اخال

424

1

1

405

1

1

1

1

.

دانشگاه اصدهان پژوهشی

4922

00

پژوهشی

4922

40+0

پژوهشی

4923

09

401

پژوهشی

4931

0

12

1

پژوهشی

4931

0

15

1

1

پژوهشی

4934

41

490

1

1

ترویجی

4934

41

411

1

1

پژوهشی

4934

41

411

1

1

پژوهشی

4930

2

53

1

1

509

9031

01

1/11500

جم کل

90

طبق مشاهدات فو  ،تنها  1/11500از مقاله های منتشرشده در نشریه هالای حاالابداری و
مالی وزارت علو ،،تحقیقات و فناوری به اخال حرفهای اختصاص داشته است.
45

سایر نشریههای حسابداری و مالی

نگاره  0تعداد مقاله های مرتبط با اخال حرفه ای حاابداری و مالی را در سایر نشریه ها تالا
انتهای شهریور  4931به ترتیب فراوانی انتشار نشان میدهد.
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نگاره  .2تعداد مقالههای مرتبط با اخالق حرفهای حسابداری در سایر نشریههای حسابداری و مالی
ردیف

عنوان نشریه

4

حاابدار

0

حاابرس

9

حاابدار رسمی

1
5
1

صاحبامتیاز

دانش و پژوهش
حاابداری
10
پژوهش حاابداری
نظریه نوین
12
حاابداری
13

انجمن
حاابداران خبره
ایران
سازمان
حاابرسی
جامعهی
حاابداران
رسمی ایران
انجمن حاابداری
ایران
دانشگاه الزهرا
مرکز آموزش
عالی رجا قزوین
دانشگاه علو،
پژوهشی
پزشکی شیراز

0

حاابداری سالمت

2

پژوهشهای مدیریت
51
و حاابداری

علی خوزین

3

حاابرسی :نظریه و
عمل( 54الکترونیکی)

انجمن
حاابرسان
داخلی ایران

41

40
41

International
Journal of
Management,
Accounting and
Economics

(الکترونیکی)
پژوهشهای پولی
50
بانکی
پژوهشهای کاربردی
59
در گزارشگری مالی
51

45

حاابرسان داخلی
(الکترونیکی)

رتبهی
نشریه

بهزاد حاننژاد
کاشانی

بانک مرکزی
سازمان
حاابرسی
انجمن
حاابرسان
داخلی ایران

درصد
تعداد
تعداد
تعداد
مقالههای تشکیلدهنده
سال شروع
شمارههای مقالههای
اخالقی ی مقالههای
به کار
منتشرشده منتشرشده
اخال
منتشرشده
4919

024

4902

00

4141

4929

14

599

41

4921

14

003

0

1/1120

4931

41

404

0

1/1415

4931

49

24

0

1/101

4934

44

14

0

1/190

-

4939

41

11

0

1/15

-

4939

0

41

4

1/1105

-

0141

49

4104
11

440

00

1/149

01

1/143
1/101

4

1/1123

پژوهشی

4922

04

410

1

1

-

4934

9

04

1

1

-

4939

0

10

1

1
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ردیف

41
40
42
43
01
04
00
09
01

عنوان نشریه

صاحبامتیاز

پژوهشهای نوین در
55
حاابداری
حاابداری و
 51دانشگاه پیا ،نور
حاابرسی دولتی
سید محان
حاابرسی فناوری
هاشمی
اطالعات
دانشگاه شهید
بررسیهای
50
کمران اهواز
حاابداری
موساه آموزش
مطالعات مالی و
عالی بانکداری
بانکداری اسالمی
کش انداز حاابداری دانشگاه سیاتان
52
و بلوکاتان
و حاابرسی
دانشگاه فردوسی
سیات اطالعاتی
53
مشهد
حاابداری
دستاوردهای
حاابداری ارزشی و دانشگاه خوارزمی
14
رفتاری
مطالعات مدیریت و
نادر رضایی
حاابداری
جم کل
دانشگاه پیا ،نور

رتبهی
نشریه

درصد
تعداد
تعداد
تعداد
مقالههای تشکیلدهنده
سال شروع
شمارههای مقالههای
اخالقی ی مقالههای
به کار
منتشرشده منتشرشده
اخال
منتشرشده

ترویجی

4939

0

40

1

1

-

4939

0

0

1

1

-

4939

0

1

1

1

-

4939

9

43

1

1

-

4931

4

0

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

111

1

1

1

-

1

1

1

1

1

591

1411

12

1/1419

بر اساس مشاهدات باال ،تنها  1/1419از مقاله های منتشرشده در سایر نشریه های حاابداری،
به اخال حرفهای حاابداری اختصاص دارد .البته باید یادآوری کرد که نشریههای ردیف  04تالا
 01در دورهی زمانی پژوهش هیچ شمارهای منتشر نکردهاند.
مقالههای اخالق حرفهای حسابداری و مالی در نشریههای غیر حسابداری و مالی
بررسی مطالعه نشان داد که نشریه ی «اخال در علو ،و فناوری» واباته به انجمالن ایرانالی
اخال در علو ،و فناوری که با رتبهی پژوهشی منتشر میشود و به انتشار مقالالههالای تخصصالی
اخال حرفه ای می پردازد ،به انتشار  40مقاله ی مرتبط بالا اخالال حرفالهای حاالابداری و مالالی
پرداخته است .دو مقاله نیز در نشریه ی مدیریت فرهنگی ،یک مقاله در ماهناماله ی تالدبیر ،یالک
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مقاله در نشریه ی علو ،مدیریت ایران و یک مقالاله نیالز در نشالریه ی منالاب اناالانی منتشرشالده
است .باوجوداین میتوان دریافت که تعداد مقالههای منتشرشده درزمینالهی اخالال حاالابداری
 441است .نگاره  9تعداد مقاله های مرتبط با اخال حرفه ای حاابداری و مالالی منتشرشالده در
نشریهها را به ترتیب فراوانی نشان میدهد.
نگاره  .3تعداد مقالههای مرتبط با اخالق حرفهای حسابداری و مالی منتشرشده در کل
نشریهها
عنوان نشریهها

تعداد مقالههای
مرتبط با اخال

درصد تشکیلدهندهی
هر گروه

4

نشریههای موجود در بخش حاابداری و مالی
سایت نشریات وزارت علو ،،تحقیقات و فناوری

01

1/4242

0

سایر نشریههای حاابداری و مالی

12

1/1420

9

نشریههای غیر حاابداری و مالی

00

1/01

441

411

ردیف

جم کل

آزمون فرضیه ها :برای انجا ،آزمون فرضیه ها ابتدا باید نرمال بودن دادهها سنجیده شالود.
برای این منظور با توجه به ک بودن تعداد داده ها از آزمون کلموگوروف -اسالمیرنوف 10اسالتداده
شد.
نگاره  .4بررسی نرمال بودن میزان مقالههای منتشرشده اخالق در هر گروه از نشریهها
معناداری

Z

انحراف معیار

میانگین

یافتهها

1/351

1/132

1/11253

1/1401

نشریههای پژوهشی وزارت علو،

1/240

1/190

1/14003

1/1014

سایر نشریههای حاابداری و مالی

1/910

1/309

1/10111

1/1404

نشریههای غیر حاابداری و مالی

1

1

1

1

نشریههای ترویجی وزارت علو،

1/051

1/101

1/41513

1/4393

محتوای مقالهها

نگاره  1نشان می دهد که معناداری متغیرهای نشریه های پژوهشالی وزارت علالو ،،سالایر
نشریه ها ،نشریه های غیر حاابداری و مالی و محتوای مقاله ها (در رابطه با محتوای مقالاله هالا در
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بخش  5-1و نگاره  0به تدصیل مطالب الز ،بیان شده است) باالتر از  1/15است و بنابراین دارای
توزی نرمال هاتند و لذا می توان از آزمون های پارامتریک برای آن ها استداده کرد .همچنین بالا
توجه به اینکه تنها نشریه حاابداری و مالی علمی ترویجی مورد تأیید وزارت علو ،،تحقیقالات و
فناوری به انتشار مقاله ی مرتبط با اخال حرفه ای حاابداری نپرداخته است؛ لذا سالتون مربالوط
به آن صدر است.
فرضیه ی اول :برای آزمون فرضیه ی اول پژوهش از آزمون  Tماالتقل اسالتداده شالد کاله
یافتههای آن در نگاره  5قابلمشاهده است.
نگاره  .5یافتههای آزمون  Tمستقل فرضیهی اول پژوهش
فاصلهی اطمینان  35درصدی
اختالف

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

-1/11103

-1/10201

1/11159

-1/11111

-1/10012

1/11194

معناداری

t

آزمون لِون

متغیر

معناداری

F

1/111

-0/451

1/413

0/219

واریانس
برابر

1/111

-0/003

-

-

واریانس
نابرابر

همان طور که در نگاره  5مشاهده می شود ،سطح معناداری آزمون لون معادل  1/413است
که از مقدار خطای  1/15بزر تر است؛ لذا فرضیه ی پژوهش باید بر اساس یافته های سالطر اول
نتیجه گیری شود ،زیرا اگر مقدار آزمودن لون نشان دهد که دو گروه دارای واریانس غیرماالاوی
هاتند (مقدار احتمال کمتر از  1/15باشد) در این صورت باید مقالدار tرا بالرای واریالانسهالای
غیربرابر استداده کرد و از یافته های سطر دو ،بهره بالرداری نمالود (کالنتالری .)4925 ،همچنالین
سطح معناداری نشان داد که با توجه به کمتر بالودن آن از  ،1/15فرضالیه ی پالژوهش مبنالی بالر
وجود تداوت معنادار در تعداد مقاله های اخال در نشریه های پژوهشی وزارت علو ،،تحقیقالات و
فناوری و سایر نشریهها تأیید میشود.
یافتههای نگاره  ،5تداوت معنادار بین تعداد دو گروه را تأیید میکنالد .یافتالههالای نگالاره 1
نیز نشان می دهد که میانگین تعداد مقاله های اخال منتشرشده در نشریه های پژوهشالی وزارت
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علو ،،تحقیقات و فناوری کمتر از سایر نشریهها است؛ لذا فرضیهی اول تأیید نمیشود.
فرضیه ی دوم :برای آزمون فرضیه ی دو ،پژوهش نیز از آزمون  Tماتقل استداده شد که
یافتههای آن در نگاره  1مشاهده میشود.
نگاره  .6یافتههای آزمون  Tمستقل فرضیهی دوم پژوهش
فاصلهی اطمینان  35درصدی
اختالف

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

-1/14590

-1/10511

1/11391

-1/10003

-1/19011

1/14045

معناداری

t

آزمون لِون

متغیر

معناداری

F

1/112

-4/310

1/150

1/111

واریانس
برابر

1/109

-4/040

-

-

واریانس
نابرابر

همان طور که در نگاره  1مشاهده می شود ،سطح معناداری آزمون لون معادل  1/150است
که از مقدار خطای  1/15بزر تر است؛ لذا فرضیه ی پژوهش باید بر اساس یافته های سالطر اول
نتیجهگیری شود .همچنین سطح معناداری نشان داد که با توجاله باله کمتالر بالودن آن از ،1/15
فرضیه ی پژوهش مبنی بر وجود تدالاوت معنالادار در تعالداد مقالاله هالای اخالال در نشالریه هالای
پژوهشی وزارت علو ،،تحقیقات و فناوری و سایر نشریه های حاابداری و مالی تأییالد مالی شالود.
یافته های نگاره  1نیز نشالان مالی دهالد کاله میالانگین تعالداد مقالاله هالای اخالال منتشرشالده در
نشریههای پژوهشی وزارت علو ،،تحقیقات و فناوری کمتر از سایر نشریههای حاابداری و مالالی
است؛ لذا فرضیهی دو ،نیز تأیید میشود.
تحلیل محتوای مقالههای اخالق حرفهای حسابداری و مالی
برای بررسی پیا ،های اصلی پژوهش ها ،با توجه به کارکو «تحلیل محتوا» (کریپنالدروف،
 )4902و بر اساس رویکرد توصیدی ،مطالعه های مربوط برحاب مشابهت موضوع هالا و محتالوای
آن ها در طبقات همگن قرارگرفته و به  1دسته ی عمده طبقه بندی شالد .بالرای ایالن منظالور باله
روش تحلیل شده ی نمازی و ناظمی ( )4921و ساعی و همکاران ( )4931نیز توجه شده و از آن
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استداده شد .با توجه به موارد ذکرشده ،مقاله های موردبررسالی در شالش طبقاله باله صالورت زیالر
کدبندی و دستهبندی شدند:
 .4ضرورت و اهمیت اخالال ؛  .0آمالوزش اخالال ؛  .9اخالال در حاابرسالی؛  .1اخالال در
حاابداری مالی؛  .5اخال در مدیریت مالی و  .1اخال در حاابداری مدیریت.
نگاره  0تعالداد و درصالد تشالکیل دهنالده ی محورهالای محتالوایی مقالاله هالای اخالال در
حاابداری و مالی را برحاب فراوانی به ترتیب نشان میدهد.
نگاره  .7تعداد و درصد تشکیلدهنده محورهای محتوایی مقالههای اخالق در حسابداری
ردیف

محور مقالهها

تعداد مقاله منتشره

درصد

4

مداهی اخالقی

51

1/5131

0

اخال در حاابرسی

01

1/0424

9

آموزش اخال

40

1/4131

1

اخال در مدیریت مالی

41

1/1313

5

اخال در حاابداری مالی

1

1/1515

1

اخال در حاابداری مدیریت

0

1/4242

441

%111

جمع کل

آزمون فرضیهی ساوم :بالرای آزمالون فرضالیهی سالو ،پالژوهش ،از آزمالون کالایدو ()χ2
استداده شد که یافتههای آن در نگاره  2مشاهده میشود.
نگاره  .8یافتههای آزمون کایدو فرضیهی سوم پژوهش
محتوای مقالههای اخال حاابداری

یافتهها

13/111

کای اسکوئر

5

درجه آزادی

1/104

P

نگاره شماره  ،2نشان می دهد که سطح معناداری آزمون معادل  1/1104است که از مقدار
خطای  1/15کوکک تر است؛ لذا فرض صدر مبنی بر اینکه بالین تعالداد مقالاله هالای منتشرشالده
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درزمینهی محورهای محتوایی مقالههای اخال در حاابداری تداوت معناداری وجالود نالدارد ،رد
شده و فرضیهی مقابل مبنی بر وجود تداوت معنادار پذیرفته میشود.
در ادامه نیز هر یک از گروه های شش گانه ی محورهای مختلف اخال حاالابداری ،تشالریح
میشود.
مفاهیم اخالقی :بیشترین مقاله های منتشرشده مربوط به اخال حاالابداری ،درزمیناله ی
«مداهی اخالقی» است .در گروه مداهی اخالقی مقاله هایی قرار دارند که درباره ی موضوع هالایی
مانند ضرورت و اهمیت اخال  ،بررسی وضعیت اخال در جامعه ی حاابداری و مالالی و ارائاله ی
راهکارهای تئوری و عملی درباره گاترش اخال و موارد مشابه است .در این میان مالیتالوان باله
مقاله هایی ماننالد «سالنجش مالحظالات اخالقالی در حاالابداری» (جبالاری و رحمالانی،)4923 ،
«اخال حرفالهای :آیالین رفتالار حرفالهای :زیربنالای تشالکلهالای حرفالهای» (باالتانیان،)4931 ،
«پایبندی به اخال حرفه ای ضامن پایندگی حرفه حاابداری» (پوریاناب )4934 ،اشالاره کالرد.
گروه مداهی اخالقالی باله دو زیرمجموعاله ی «اخالال هنجالاری» و «اخالال کالاربردی» تقاالی
می شود .معیارهای ارزش اخالقی ،توسالط اخالال هنجالاری ارائاله مالی شالوند .همچنالین اخالال
کاربردی ،به معنای کاربرد مبانی و معیارهای اخالقی است .وظیده ی اخال کاربردی ایالن اسالت
که مبانی و معیارهای اخال هنجاری را در عمالل باله کالار گیالرد (شالریدی .)4931 ،در قاالمت
اخال هنجاری مقاله هایی وجود دارد که بیشتر به جنبه ی نظری و هنجاری اخال پرداختهانالد.
در گروه اخال کاربردی عموماً مقاله هایی وجود دارند که به نحالوی تالالش کالرده انالد از فضالای
نظریه پردازی خارج شده ،وضعیت موجود را بررسی کرده و به ارائه ی راه کار بپردازند و در کل باله
سمت کاربردی و عملی کردن نظریه ها گا ،بردارند .برای نمونه می تالوان باله تالالش هالایی بالرای
افزایش سطح اخال حرفه ای در حاابداری اشالاره کالرد .در گالروه مدالاهی اخالقالی ،اهمیالت و
ضرورت کدهایی مانند صداقت و درستکاری که بالرای یالک حاالابدار الز ،اسالت ،ذکرشالده و در
گروه اخال کاربردی ،راه کارهای عملی افزایش سطح اخال هنجالاری (بالرای نموناله صالداقت و
درستکاری) بیانشده است .نگاره  3تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط بالا
مداهی اخالقی را به ترتیب فراوانی نشان میدهد.
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نگاره  .9تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با مفاهیم اخالقی
ردیف

زیرمجموعه

محتوای اصلی

تعداد کل مقالههای
منتشرشده

4

اخال هنجاری

کدهای اخالقی
الز،االجرا توسط
حاابداران مانند
صداقت ،درستکاری،
بیطرفی و ...

11

0

اخال
کاربردی

کگونگی اجرایی کردن
کدهای اخالقی
الز،االجرا توسط
حاابداران

41

جم کل

نشریهی منتشرکننده

تعداد
مقاله

حاابدار

41

حاابدار رسمی

3

حاابرس

3

دانش و پژوهش حاابداری

0

حاابداری مدیریت

4

دانش حاابرسی

4

پژوهش حاابداری

4

اخال در علو ،و فناوری

4

مناب اناانی

4

تدبیر

4

International Journal of
Management,
Accounting and Economics
حاابرس

1

اخال در علو ،و فناوری

9

حاابدار

0

حاابدار رسمی

0

پژوهشهای مدیریت و حاابداری

0

حاابداری مدیریت

4

دانش حاابداری

4

تحقیقات مالی

4

4

51

اخالق در حسابرسی :دومین فراوانی مربوط به تعداد مقاله هالای منتشرشالده درزمیناله ی
اخال در حاابرسی است .در این مورد نیز مقالاله هالایی ماننالد «تئالوری اخالقالی و تالأثیر فشالار
بودجه زمانی بر رفتار حاابرسان ماتقل» (مهرانی و نعیمی« ،)4920 ،بررسی گزیالده ی عوامالل
مؤثر بر قضاوت اخالقی حاابداران رسمی ایران» (سلطان پناه و طالب نیا )4930 ،و «عوامل مؤثر
بر قضاوت های اخالقی در بین جامعه ی حاابداران رسمی ایالران» (فروغالی و همکالاران)4939 ،
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انتشاریافته است .این مقاله ها بر وظایف حاابرسان درزمینه ی اعتباربخشالی صالورت هالای مالالی
تأکید کرده اند .با توجه به اینکه حاابرسان وظیده ی اعتباربخشالی باله صالورت هالای مالالی را بالر
عهده دارند ،وجود اخال در این موضوع اهمیت فو العاده ای دارد؛ زیرا اگر حاابرسان به وظایف
خود عمل نکنند و اعتماد عمومی به صورت های مالی در جامعه از بالین بالرود ،سیاالت هالایی از
قبیل ،بورس اورا بهادار ،نظا ،های سرمایه گذاری و تأمین مالی به شدت آسیب خواهند دید .لذا
مقاله های اخال در حاابرسی بیشتر به بررسی ضرورت و اهمیالت اخالال بالرای جلالب اعتمالاد
عمومی و افزایش کیدیت کار حاابرسی پرداخته اند .این مقاله ها نیز مانند مدالاهی اخالقالی ،باله
دو زیرگروه اخال هنجاری و اخال کاربردی تقای شده است .اخالال هنجالاری در حاابرسالی
شامل موضوع هایی مانند استقالل و درستکاری است که وجالود آن بالرای حاالابرس الز ،اسالت.
اخال کاربردی برای نمونه به مواردی مانند رعایت اخال در عمل از قبیل راه کارهالای افالزایش
استقالل و جلوگیری از کاهش سطح استقالل حاابرس ،اشاره دارد .نگاره  41تعداد مقالاله هالا و
نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با مداهی اخال در حاابرسالی را باله ترتیالب فراوانالی
نشان می دهد .در اینجا برخالف مقالههای منتشرشده درزمینالهی مدالاهی اخالقالی ،مقالالههالای
منتشرشده درزمینه ی اخال کاربردی در حدود ساله برابالر مقالاله هالای منتشرشالده درزمیناله ی
اخال هنجاری است که این امر میتواند ناشی از ماهیت کاربردی حاابرسی باشد.
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نگاره  .11تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با اخالق در حسابرسی
ردیف

زیرمجموعه

محتوای اصلی

تعداد کل مقالههای
منتشرشده

4

اخال کاربردی

کگونگی اجرایی کردن
کدهای اخالقی الز،االجرا
توسط حاابرسان

42

0

اخال هنجاری

کدهای اخالقی الز،االجرا
توسط حاابرسان مانند
رازداری ،استقالل ،عد،
سوءاستداده از اموال و
امکانات صاحبکار و ...

1

نشریهی منتشرکننده

تعداد
مقاله

اخال در علو ،و فناوری

1

حاابداری مدیریت

0

دانش حاابرسی

0

حاابداری مالی

0

حاابدار رسمی

4

حاابداری سالمت

4

بررسیهای حاابداری و
حاابرسی

4

پژوهشهای تجربی حاابداری

4

حاابرسی نظریه و عمل

4

مدیریت فرهنگی

4

علو ،مدیریت ایران

4

دانش حاابداری

4

حاابرس

9

حاابدار

0

حاابدار رسمی

4

جم کل

01

آموزش اخالق :سومین فراوانی مربوط به مقالههای منتشرشده درزمینهی آموزش اخالال
حاابداری است .در این مورد می توان به مقاله هایی مانند «آموزش اخال حاابداری در دوره ی
کارشناسی» (ثقدی و همکاران« ،)4923 ،نقش اخال در حاالابداری و کالالشهالای پالیش روی
آموزش دانشگاهی» (مجتهدزاده و همکالاران )4939،و «بررسالی و شناسالایی نگالرش حالاک بالر
آموزش حاابداری در دانشگاه ها» (همتی و همکاران )4939 ،اشاره کرد .این گروه از مقاله ها به
این نکته تأکید کرده اند که اخال در رشته ی حاابداری و مالی اهمیالت زیالادی دارد و طبیعتالاً
عد ،وجود آن می تواند زیان هایی را به نظا ،های اقتصادی وارد آورد؛ لذا باید به آمالوزش اخالال
که مایر توسعه ،گاترش و نهادینه کردن اخال است نیز توجه شود .محتوای این مقاله ها نیالز
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به اخال هنجاری و کاربردی تقای می شود .اخال هنجاری به ضالرورت آمالوزش اخالال بالرای
حاابداران و حاابرسان و اخال کاربردی به روش های آموزش ،ارزیابی اثربخشی آمالوزش هالای
اخال و موارد مشابه اشاره دارد .برای نمونه در این زمینه مالی تالوان باله افالزودن عنالوان درسالی
اخال در حاابداری و برگزاری دوره های آموزشی اخال برای حاابداران اشاره کرد .نگالاره 44
تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با آموزش اخال را نشان میدهالد .بالر
اساس این نگاره فراوانی مقاله هالای منتشرشالده درزمیناله ی اخالال هنجالاری بیشالتر از اخالال
کاربردی است.
نگاره  .11تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با آموزش اخالق
ردیف

زیرمجموعه

محتوای اصلی

تعداد کل مقالههای
منتشرشده

4

اخال هنجاری

بررسی لزو ،توجه و
اهمیت آموزش اخال در
حاابداری و حاابرسی

0

0

اخال کاربردی

روشهای عملی و
اجرایی مرتبط با آموزش
اخال

5

نشریهی منتشرکننده

تعداد
مقاله

حاابرس

9

اخال در علو ،و فناوری

4

پژوهش حاابداری

4

حاابداری مدیریت

4

حاابدار
تحقیقات حاابداری و
حاابرسی

جم کل

اخالق در مدیری

پژوهشهای تجربی
حاابداری

4
4
4

نظریه نوین حاابداری

4

اخال در علو ،و فناوری

4

مدیریت فرهنگی

4
40

مالی :کهارمین فراوانی مربوط به مقاله هالای منتشرشالده درزمیناله ی

اخال در مدیریت مالی است .در این موضوع نیز مقاله هایی ماننالد «بررسالی تجربالی اخالال در
مدیریت سود» (اعتمادی و رحمانی« ،)4922 ،تالأثیر ابعالاد اخالقالی مالدیران بالر کیدیالت سالود
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شالالرکتهالالای پذیرفتالالهشالالده در بالالورس اورا بهالالادار تهالالران» (دیالالانتی دیلمالالی و طیبالالی،
«،)4931مائله ی اخالقی ادغا ،مائولیت های مدیرعامل و رئالیس هیئالت مالدیره» (مشالایخی و
اسکندر )4931 ،و «بررسی رابطه ی بین جهت گیری هالای اخالقالی ،تعهالدات حرفاله ای و منالاف
فردی با محافظه کالاری شالرکت هالای پذیرفتاله شالده در بالورس اورا بهالادار تهالران» (جبالارزاده
کنگرلویی و بایزیدی )4931،قرار دارند .این بخش باله اهمیالت و کالاربرد اخالال باله موضالوعاتی
مانند ساختار مالی شالرکتهالا ،هموارسالازی سالود ،کیدیالت سالود ،راهبردهالای شالرکتی ،بالازار و
موضوع های مشابه می پردازد .برای نمونه اهمیت اخال در افزایش کیدیت سالود باله عنالوان یالک
بحث هنجاری و کگونگی اجرایی کردن آن به عنوان یک موضالوع کالاربردی مطالرح شالده اسالت.
نگاره  40تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالههای مرتبط با اخال در مدیریت مالالی
را نشان میدهد.
نگاره  .12تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با اخالق در مدیری
زیرمجموعه

محتوای اصلی

تعداد کل
مقالههای
منتشرشده

4

اخال
کاربردی

کدهای اخالقی الز،االجرا در
شرکتها و مباحث مرتبط با راهبرد
شرکتی

0

0

اخال
هنجاری

کگونگی اجرایی کردن کدهای
اخالقی الز،االجرا در شرکتها و
مباحث مرتبط با راهبردهای شرکتی

9

ردیف

نشریهی منتشرکننده
اخال در علو ،و
فناوری

جم کل

مالی
تعداد
مقاله
9

حاابداری مالی

4

حاابداری سالمت

4

دانش حاابداری مالی

4

نظریه نوین حاابداری

4

حاابدار

0

حاابرس

4
41

اخالق در حسابداری مالی :بخش اخال در حاابداری مالی به اهمیت و کالاربرد اخالال
در موضوع هایی مانند تصمی گیری و گزارشگری مالی ،صورت های مالی ،مالیات و موضالوع هالای
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مشابه اشاره دارد .در این زمینه نیز مقاله هایی مانند «تالأثیر دیالدگاه اخالقالی مالدیران مالالی بالر
کیدیت گزارش های مالی شرکت ها» (اعتمادی و دیانتی دیلمی )4922 ،و «تأثیر اخال حرفه ای
حاابداران بر قابلیت اتکا صورتهای مالی» (اعتمادی و همکاران )4934 ،نگالارش یافتاله اسالت.
این موضوع نیز به اخال هنجاری و کاربردی تقای شد؛ که اخال هنجاری ضرورت و اهمیالت
اخال را تبیین مالی کنالد و اخالال کالاربردی شالیوه هالای اجرایالی کالردن آن را بیالان مالی دارد.
به طورکلی ،این مقالهها تأکید مالیکننالد کاله وجالود اخالال در یالک شالرکت مالیتوانالد اعتمالاد
سرمایه گذاران را به گزارش های منتشرشده بیشتر جلب کند .لذا اهمیت اخال در یالک شالرکت
میتواند بهعنوان اخال هنجاری و روشهای افزایش سطح اعتمالاد سالرمایهگالذاران و ذیندعالان
به عنوان اخال کاربردی مطرح شود .نگالاره  49تعالداد مقالاله هالا و نشالریه هالای منتشالرکننده ی
مقالهی مرتبط با اخال در حاابداری مالی را نشان میدهد.
نگاره  .13تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با اخالق در حسابداری
مالی
ردیف

زیرمجموعه

محتوای اصلی

تعداد کل مقالههای
منتشرشده

4

اخال کاربردی

کگونگی اجرایی کردن اخال
در مباحث حاابداری مالی

1

0

اخال هنجاری

اهمیت و ضرورت اخال در
مباحث حاابداری مالی

0

جمع کل

نشریهی منتشرکننده

تعداد
مقاله

اخال در علو ،و فناوری

9

دانش حاابداری

4

حاابدار رسمی

4

اخال در علو ،و فناوری

4
6

اخالق در حسابداری مدیری  :بخش اخال در حاابداری مدیریت به اهمیت و کالاربرد
اخال در موضوع هالای مالرتبط بالا حاالابداری مالدیریت اشالاره دارد .در ایالن گالروه مقالاله هالای
«نواندیشالالی در حاالالابداری مالالدیریت» (فخاریالالان )4924 ،و «ارزیالالابی تالالأثیر اخالالال حرفالالهای
حاابداران مدیریت بر ویژگی های کیدی اطالعات حاالابداری مالدیریت (بالا اسالتداده از تکنیالک
آنتروپی -فازی)» (نیکومرا ،و همکاران )4939 ،قرار دارد .19این موضوع نیز به اخال هنجاری و
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کاربردی تقای شد .اخال هنجاری به بایدهای اخالقی یک حاابدار مدیریت مانند صالالحیت،
رازداری و بی طرفی اشاره دارد و اخال کاربردی به اجرایی و عملیاتی کردن آن در حیطاله هالای
عملی موضوع می پردازد .بدین معنا که برای نمونه کگونه باید صالالحیت ،رازداری ،بالی طرفالی و
دیگر کدهای اخالقی را در بین حاابداران مدیریت به صورت کاربردی و عملی باله اجالرا درآورد.
نگاره  41تعداد مقالهها و نشریههای منتشالرکنندهی مقالالهی مالرتبط بالا اخالال در حاالابداری
مدیریت را نشان می دهد .تعداد ک مقاله های این حوزه در مقابل اهمیت فو العاده آن ،ضرورت
پژوهش بیشتر در این زمینه را اثبات میکند.
نگاره  .14تعداد مقالهها و نشریههای منتشرکنندهی مقالهی مرتبط با اخالق در حسابداری
مدیری
تعداد کل
مقالههای
منتشرشده

نشریهی منتشرکننده

تعداد
مقاله

4

اخال
هنجاری

اهمیت و ضرورت اخال در
حاابداری مدیریت

4

حاابدار

4

0

اخال
کاربردی

روشهای اجرایی کردن اخال در
حاابداری مدیریت

4

حاابداری مدیریت

4

ردیف

زیرمجموعه

جم کل

0

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی تعداد و محتوای مقاله های منتشرشده در هر حوزه
از حاابداری و تحلیل محتوای آن ها درزمینهی اخال بود .یافتههای این مطالعه نشالان داد کاله
تعالالداد مقالالالههالالای اخالالال حرفالالهای حاالالابداری منتشرشالالده در نشالالریههالالای حاالالابداری و
غیرحاابداری تا پایان شهریور  4931برابر با  441مقاله است که با توجه به اهمیالت موضالوع و
مقایاه با حج مقاله هالای منتشرشالده رقال باالیار کالوککی اسالت .ایالن رقال در نشالریه هالای
حاابداری و مالی مورد تأیید وزارت علو 00( ،مقاله در نشریه های علمی پژوهشی و صدر مقالاله
در نشریه های علمی ترویجی) نابت به کل مقاله های منتشرشده برابر با  00مقاله یالا 1/11500
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و در سایر نشریه های حاابداری و مالی نابت به کل مقالاله هالای منتشرشالده  12مقالاله و برابالر
 1/1419است .همچنین حج مقاله های منتشرشده در نشالریه هالای مالورد تأییالد وزارت علالو،،
بایار کمتر از سایر نشریه ها است .این یافته هالا نشالان مالی دهنالد کاله پژوهشالگران حاالابداری،
به طورکلی توجه اندکی به بحث اخال  ،که درزمینه ی اخال کاربردی و که درزمینالهی اخالال
هنجاری کرده اند .در برخی از زمینه های حاابداری مانند حاابداری مدیریت ،این کمبود بیشتر
مشهود است .افزون بر این ،اخال حاابداری در ایران هنوز بهعنوان پژوهشی اصیل و مبتنی بالر
اصول روش علمی ،کندان مطالعه نشده و درنتیجاله در مجالالت علمالی –پژوهشالی حاالابداری
ایران انعکاس نیافته است .اگرکه برخالی از نشالریه هالای غیالر حاالابداری نیالز اقالدا ،باله انتشالار
مقاله های پژوهشی درزمینه ی اخال حاابداری کرده اند ،اما هنوز ه کمبود مطالعه ی مباحالث
علمی -پژوهشی اخال در حاابداری همچنان کش گیر است.
نظر به اینکه تاکنون کنین پژوهشی درزمینهی این مطالعه انجا،نشده ،یافتههالای آن بالا
یافته های سایر مطالعات قابل مقایاه نیات؛ اما نتیجه ی نهایی ایالن مطالعاله کاله دال بالر توجاله
بیشتر به اخال حرفهای در حاابداری است با مطالعات متعدد انجا،گرفتاله درزمینالهی بررسالی
اهمیت اخال در حاابداری ماننالد حاالاسیگاناله و کالاظ پالور ( ،)4930نیکالوکرا ،و همکالاران
( ،)4939دازه و گرکز ( ،)4931نمازی و ابراهیمی ( ،)4935جین سالئوک و همکالاران (،)0149
شولتز و تران ( )0145و اسوانبر

و اوهمان ( )0141هماو است .از جهتی ازآنجاکه نشریه های

تخصصی حاابداری بیشتر در اختیار دانشجویان و استادان حاابداری قرار مالی گیالرد ،شایاالته
است که مقاله های اخال حاابداری تا حد ممکن در نشریه های تخصصی حاابداری کاپ شود
تا در اختیار افراد بیشتری از جامعهی حرفهای و دانشگاهی قرار گیالرد تالا باله گونالهی تخصصالی
اهمیت موضوع درک شده و تأثیر آن بیشتر شود.
تحلیل عناوین مقاله ها نیز نشان دهنده ی این است که در تما ،مالوارد ذکرشالده بالهویالژه
موضوع هایی مانند اخال در حاابداری مدیریت ،اخال در حاابداری مالی و مالدیریت مالالی و
آموزش اخال توجه بیشتری الز ،است؛ زیرا درمجموع تعداد قابالل تالوجهی مقالاله ی مالرتبط بالا
اخال حاابداری در این زمینه ها منتشرنشده است و نیاز جامعه به موارد اخالقی این موضوع ها
فراوان است.
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باوجود تالش های متعدد پژوهشگران حاابداری ایران ،تأثیر اخال در حاابداری هنالوز
در عملیات حرفاله ای و دانشالگاهی باله گوناله بالارز پدیالدار نشالده و اخالال در دروس و آمالوزش
حاابداری به طورجدی نیز گنجانیده نشده است .انجمن اخال در حاابداری نیز در ایران وجود
ندارد و لذا پیشرفت اخال در حاابداری ،بالاوجود اهمیالت باالزای آن ،باله کنالدی و باله صالورت
نامحاوس صورت میگیالرد .درنتیجاله توجاله و حااسالیت ناالبت باله رعایالت اخالال حرفالهای
درزمینه ی حاابداری ملموس نیات و تحالت تالأثیر مالوارد فنالی حاالابداری قرارگرفتاله اسالت.
درصورتی که اخال حرفهای در زمینههای عملی بررسی ،کنکالاش و پالژوهش نشالود و معایالب و
ایرادات آن پس از شناسایی و برنامه ریزی رف نشود ،نمی توان انتظار برطرف شدن مشالکل هالای
فعلی مانند فااد اقتصادی و اداری و رسیدن باله جامعاله ای آرمالانی و اخالقالی را در حاالابداری
داشت .لذا استادان ،دانشجویان ،دانشپژوهان و انجمنهای حاابداری باید به اهمیت و ضالرورت
اخال بیشازپیش توجه کنند تا اخالال در حرفالهی حاالابداری نهادیناله شالود .ازایالنرو انجالا،
پژوهش های کاربردی و ارائه ی راه کارهای عملی و منطبق بالا واقعیالت در حالوزه ی اخالال  ،نیالاز
فعلی جامعهی حاابداری است .در پایان ذکر این نکته نیالز ضالروری اسالت کاله بالرای گاالترش
اخال حرفه ای عالوه بر توجه استادان و پژوهشالگران ،باله همکالاری دسالتگاه هالای قالانون گالذار،
نهادهای حرفهای و دانشگاه ها نیاز است و صرفاً بالا تالالش یالکطرفالهی اسالتادان و دانشالگاهیان
نتیجه ای حاصل نمی شود؛ اما اگر استادان و پژوهشگران به عنوان قشر دانشگاهی در ایالن ماالیر
پیش قد ،باشند ،می توانند با حرکت خود سایر دستگاه ها را هدایت کننالد کاله رسالیدن باله ایالن
هدف نیازمند توجه بیشتر به اخال حرفهای و طبعاً پالژوهش بیشالتر و درنتیجاله انتشالار بیشالتر
مقالههای مرتبط با اخال حرفهای حاابداری است.
پیشنهادها و محدودی ها
در این رابطه با توجه به محدودیت حیطه ی مطالعه و عد ،وجالود یالک الگالوی کلالی بالرای
دستهبندی مقالههای اخال  ،مقالهها صرفاً به گروههالای هنجالاری و کالاربردی تقاالی شالدهانالد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی با توجه بیشتر به جزئیات و دسته بنالدی دقیالق تالر ،بتالوان
وضعیت مقالههای منتشرشده را بهتر درک کرد .همچنین میتوان ارائهی عنالوان درس «اخالال

بررسی تعداد و تحليل محتواي مقالههاي مرتبط با اخالق حرفهاي ...

006

در حاابداری» در سرفصل درسی مقاط تحصیلی را پیشنهاد داد .گدتنی است که ایالن عنالوان
درسالالی در دانشالالگاههالالای مختلالالف ازجملالاله تگالالزاس ،11هنالالگکنالالگ ،15لیبرتالالی ،11نیویالالورک 10و
ویرجیانا 12تدریس میشود.
افزون بر آن پیشنهاد می شود گرایشی تحت عنوان «اخالال حاالابداری» ایجالاد شالود و
همچنین انجمن اخال در حاابداری تأسیس شود .آموزش عملی اخال و پایبنالدی حرفاله باله
اصول اخالقی نیز می تواند گا ،مؤثری در این راسالتا باشالد .باله پژوهشالگران آتالی نیالز پیشالنهاد
می شود با توجه به اهمیت موضوع در پالژوهش هالای آینالده باله بررسالی علمالی ارتبالاط و تالأثیر
پایبندی به اخال حرفه ای و راه بردهای مالی و شرکتی در کاب بازدهی و مقبولیالت اجتمالاعی
شرکت ها و سایر موضوع های مشابه در حاابداری ،حاابرسی و حاابداری مدیریت بپردازند .در
این صورت می توان انتظار داشت که بامطالعه ی تالأثیر اخالال در مالدیریت ،بالازدهی و عملکالرد
شرکتها ،عالوه بر ترویج و افزایش سطح اخال حرفهای و متمایالل شالدن جامعالهی حرفالهای و
شرکت ها به اخالقی بودن ،روند استاندارد گذاری و تصالویب قالانون هالای الز ،در ایالن زمیناله بالا
سرعت و سهولت بیشتری دنبال شود.
یادداش ها
1. Utilitarianism
4. Libertarianism
2. Deontology
5. Teleological
3. Justice Oriented
 .1به دلیل محدودیت در صدحات و دور شدن از فضای اصلی پژوهش ،صرفاً به مباحث مرتبط با فلادهی
اخال اشاره شد .عالقهمندان برای کاب اطالعات بیشتر میتوانند به مناب مرتبط با فلادهی اخال مراجعه
کنند.
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Google.com
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Krippendorff

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7.
8.
9.
10.
11.

Mele
Enron
WorldCom
Weisbrod
Brackner
12.
Jinseok et al.
13. Schultz & Tran
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21. Neuendorf
29. Iranianaa.com
22. Jma.srbiau.ac.ir
30. Jfak.journals.ikiu.ac.ir
23. Danesh.dmk.ir
31. Qjma.atu.ac.ir
24. Qfaj.ir
32. Journal.seo.ir
25. Jak.uk.ac.ir
33. Jfksa.srbiau.ac.ir
26. Jera.alzahra.ac.ir
34. Faar.iauctb.ac.ir
27. Acctgrev.ut.ac.ir
35. Uijs.ui.ac.ir
28. Jfr.ut.ac.ir
36. Jaa.shirazu.ac.ir
 .90این نشریه در  51شمارهی اول بنا ،مجلهی علو ،اجتماعی و اناانی دانشگاه شیراز منتشالر شالد
که انتشار این مجله از سال  20متوقف و پسازآن به کهار مجلهی بوستان اد  ،پیشالرفتهالای حاالابداری،
آموزش مهارتهای زبان و آموزش و یادگیری تدکیک شده است .طبق مقاله ی «بررسی مقالههای مجله علو،
اجتماعی و اناانی دانشگاه شیراز» که در شمارهی  01منتشرشده است ،در شمارههای گذشتهی آن  1مقاله
مرتبط با حاابداری منتشرشده است .از شمارهی  01تا  90ه  9مقاله ی مرتبط با حاالابداری منتشرشالده
است .همچنین از شمارهی  92تا  51نیز دو ویژهنامه ی حاابداری منتشرشده کاله  09مقالاله منتشالر کالرده
است.
38. Fej.iauctb.ac.ir
41. Jmaak.srbiau.ac.ir
39. Scj.sbu.ac.ir/index.php/Financi
42. Iranianaa.com
alManagementPerspective
43. Jik.srbiau.ac.ir
40. Ifr.journals.isu.ac.ir
44. Uijs.ui.ac.ir
 .15منظور از سایر نشریهها ،نشریههایی است که اسامی آنها در بخالش حاالابداری و مالالی سالایت
نشریات وزارت علو ،وجود ندارد.
 .11بررسی تعداد مقالههای شمارهی  4تا  04از مقالهی «فهرست مقاالت منتشرشده در فصاللنامهی
حاابرس از شمارهی  4تا  »04استخراج شد که در شمارهی  00حاابرس منتشرشده است .همچنین تعداد
مقالههای شمارههای  90تا  04از بایگانی سایت نشالریه ی حاالابرس گرفتاله شالد .تعالداد مقالالههالای سالایر
شمارههای نشریه نیز از سایت مگیران گرفتهشده است.
Hesabrasandakheli.ir
Nra.journals.pnu.ac.ir
Gaa.journals.pnu.ac.ir
Jiar.scu.ac.ir
Jacc.usb.ac.ir
Jais.um.ac.ir
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Journals.alzahra.ac.ir/ijar
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Iranjoman.org
Hesabrasinazarieh-amal.ir
Jmbr.mbri.ac.ir
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 .11گدتنی است که از این نشریه در هنگا ،تهیهی دادههای پژوهش شمارهای منتشرنشده بالود ،امالا
در اولین شمارهی آن که در بهار و تاباتان  4935منتشرشده ،مقالههای اخالقی وجود دارد.
61. aapc.khu.ac.ir
62. Kolmogorov-Smirnov
 .19عالقه مندان برای کاب اطالعات بیشتر میتوانند به فصل بیات از جلد دو ،کتا «حاالابداری
مدیریت استراتژیک :از تئوری تا عمل» نوشته ی دکتر محمد نمازی و گالروه علمالی تحالت عنالوان «کالدهای
اخالقی حاابداران مدیریت» مراجعه کنند.
64. TEXAS
65. Hong Kong
66. Liberty

67. New York
68. Virginia

منابع
الف .فارسی
اعتمادی ،حاین و رحمانی ،حلیمه ( .)4922بررسی تجربی اخال در مدیریت سود .اخالال در
علو ،و فناوری.23 -03 ،)1-9( 1 ،

اعتمادی ،حاین و خلیلپالور ،مهالدی و تقالیپوریالان ،یوسالف ( .)4934تالأثیر اخالال حرفالهای
حاابداران بر قابلیت اتکا صورتهای مالی .اخال در علو ،و فنّاوری .2 -4 ،)9(0

اعتمادی ،حاین و دیانتی دیلمی زهرا ( .)4922تأثیر دیدگاه اخالقی مدیران مالالی بالر کیدیالت
گزارشهای مالی شرکتها .اخال در علو ،و فناوری )4-0(1 ،بهار و تاباتان.01 -44 ،
امیری ،علینقی؛ همتالی ،محمالد و مبینالی ،مهالدی ( .)4923اخالال حرفالهای :ضالرورتی بالرای
سازمان .معرفت اخالقی.453-490 :)1( 4 ،
باتانیان ،جواد ( .)4931اخال حرفهای ،آیین رفتار حرفالهای :زیربنالای تشالکلهالای حرفالهای.
حاابدار ،تیر.54 -51 ،)090( ،
پاریاد ،رحمان و ملکی ،بهزاد ( .)4920جایگاه کشورهای جهان سو ،در انتشالار تولیالدات علمالی
جهان (مطالعهی موردی :کشور جمهالوری اسالالمی ایالران) .تهالران ،کنگالرهی ملالی علالو،
اناانی ،مرکز مطالعات فرهنگی و علو ،اناانی.
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پوریاناب ،امیر ( .)4934پایبنالدی باله اخالال حرفالهای ضالامن پاینالدگی حرفالهی حاالابداری.
حاابدار ،مرداد.9-0 ،)015( ،
ثقدی ،علالی؛ رحمالانی ،حلیماله و رفیعالی ،افاالا .)4923( .آمالوزش اخالال حاالابداری در دوره
کارشناسی .اخال در علو ،و فناوری( 5 ،بهار و تاباتان) ( 4و .42 -0 ،)0
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