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  چكيده
آن بـر سـاير    هـاي گونـاگون   اثربخشي جنبـه با توجه به اهميت اخالق در نظام ارزشي اسالم و 

اي  كه اخالق كار اسـالمي بـر اخـالق حرفـه     كردبيني  توان پيش هاي ارزشي و فرهنگي، مي نظام
اي در  ، بررسي تـأثير اخـالق كـار اسـالمي بـر اخـالق حرفـه       حاضر مؤثر باشد. هدف پژوهش

 ،اجـرا  ةيوشـ  لحـاظ  بـه و  كـاربردي  ،هـدف  لحاظ ازرو  مدرسان حسابداري است. مطالعه پيش
 ةتصـادفي بـه شـيو   صـورت   بـه  گيـري  است. بررسي موضوع از طريق پرسشنامه و نمونه يمايشيپ

نفر از مدرسان دانشگاهي رشـته حسـابداري صـورت     132از  1396مجازي و حضوري در سال 
اي در  تـك نمونـه   tفرضيه اصلي، از معادالت ساختاري و  3پذيرفت. براي تحليل نتايج در قالب 

هـا نشـان داد كـه اخـالق كـار       استفاده شـد. يافتـه   22نسخه  SPSSو  Smart PLSافزار  نرم
تـوان انتظـار    اي اثرگذار است و با افزايش سطح اخالق كار اسالمي، مـي  مي بر اخالق حرفهاسال

اي را در مدرسان حسابداري داشت. همچنين، سطح اخـالق   افزايش سطح پايبندي به اخالق حرفه
بـاالتر از متوسـط اسـت. يافتـه اصـلي ايـن       شد. بررسي  آمارياي در جامعه  كار اسالمي و حرفه

پيش به سطح اخالق كار اسالمي مدرسان حسابداري را اثبات كرد،  از  م توجه بيشپژوهش، لزو
حسـابداري   را در مدرسـان اي  تا بتوان با توجه به تأثير گسترده آن، در آينده سطح اخالق حرفه
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  مقدمه .١

کس پوشـیده  های بشـری بـر هـیچ گیری تمـدن ها و شـکل میت آموزش در تعالی انسـاننقش با اه
خصـوص مراکـز دانشـگاهی بـا توجـه بـه اینکـه  بـین، مراکـز آموزشـی جامعـه به ایـن نیست. در

ای در جوامع مختلف  شوند، از نقش ویژه های بعدی می خود متولی آموزش نسل آنهایافتگان  تربیت
کـه شـامل اخـالق ، ). اخـالق در معنـای وسـیع آن١٣٩٢و آقابابـایی، برخوردار هستند (رحیمی 
تواند یک نقش کاربردی و اساسی داشته باشد. در ایـن راسـتا،  ای است، می اسالمی و اخالق حرفه

ای اسالمی مبتنی بر قرآن و سنت و شیوه زنـدگی مسـلمانان اسـت.  اخالق اسالمی و اخالق حرفه
واسـطه آن بـه فضـیلت اخـالق  برنامه مشخصی دارد که هر فـرد به ها دین اسالم برای زندگی انسان

 یمعنـو هـای ارزشو  ینبا د شود، می ارائهکه توسط اسالم  ای حرفه اخالقیابد.  ای دست می حرفه
 1،یوسـف( دارد کیـدأتمنافع و سـود  جای بهو اعتقاد  یمانو ا نیت خلوصدارد و بر  یکیارتباط نزد
ای در مفهوم امروزی آن عبارت از هویت علم و دانـش  اخالق حرفههای  ویژگی، ین). همچن٢٠٠١

داشتن، نقش کاربردی داشتن، بومی و وابسته به فرهنگ بودن، وابستگی به یک نظام اخالقی، ارائـه 
 ای، متعهد ). اخالق حرفه١٣٨٨دانش انسانی و دارای زبان روشن انگیزشی بودن است (حسینیان، 

یزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونـی شدن انرژی ذهنی، روانی و ف
های جدید اخـالق  ای یکی از شعبه ). اخالق حرفه٢٠٠٢ 2،گروه و فرد برای توسعه است (کادوزیر

ای، به گونه ذاتـی  های گوناگون پاسخ دهد. اخالق حرفه کوشد به مسائل اخالقی حرفه است که می
عنوان فرد انسانی و حتی مسئولیت فـرد در قبـال رفتـار شـغلی  رفتار خود بهاز مسئولیت فرد در قبال 

عنوان یک واحد حقوقی در قبـال همـه عناصـر  کند، بلکه از مسئولیت سازمان یا بنگاه به بحث نمی
ای در  ). اخـالق حرفـه١٣٨٨(حسـینیان،  آورد سخن به میان مـیمحیط داخلی و خارجی سازمان 

ترین  ترین و منضـبط زیرا حرفـه حسـابداری یکـی از سـخت Yای دارد هحسابداری نیز جایگاه ویژ
کنـد بایـد اعتبـار و اعتمـاد خاصـی  های دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می حرفه

داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبنـدی فکـری و عملـی اعضـای حرفـه بـه 
). حسابداری نقش ١٣٨۵ن بستگی دارد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ضوابط رفتاری و اخالقی آ

عنوان  کند و استانداردهای اخالقی به کلیدی در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی یک جامعه ایفا می
شـوند. برخـی از نویســندگان  یـک پـرچم و صـفت بــارز جهـت حرفـه حسـابداری محســوب می

دارند که توجه بیشتری به اخـالق در  ) بیان می٢٠٠٣(3 آرمسترانگ و همکاران از جملهحسابداری 
بایـد اخالقیـات بیشـتری در آمـوزش «دهنـد کـه  حسابداری ضروری است و همچنین، تـذکر می
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های  های اخیر حسابداری و مالی شرکتاز سوی دیگر، موج رسوایی». حسابداری تعلیم داده شود
به اعتبار این حرفه صدمه وارد کرد و باعث شد جوامع تجاری  1،انرون و وردکام از جملهبزرگ دنیا 

گیری اخالقی در حرفه حسابداری شوند. به دنبال این مشکالت بزرگ، بارها خواستار بهبود تصمیم
کارگیری اخالق در حرفه حسابداری و حسابرسی و آموزش اخالق در دوره  ها نیز خواستار بهشرکت

  ).٢٠٠٩ 2،یزبورداند (و تحصیالت حسابداری شده
بتواننـد درک  آنهـااین انتظار نیز وجود دارد که با باال رفتن سطح اخالق مدرسـان حسـابداری، 

به دانشجویان آموزش دهنـد. همچنـین، بـا توجـه بـه  آن راو باشند ای داشته  بهتری از اخالق حرفه
اخـالق کـار ی و ا غالب بودن فرهنگ اسالمی در کشور، این انتظار وجـود دارد کـه اخـالق حرفـه

ای بهتری از  بر هم تأثیر و تأثر داشته باشند و با افزایش سطح اخالق اسالمی، اخالق حرفهاسالمی 
و اخـالق اخالق کار اسالمی مدرسان حسابداری شاهد بود. لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه 

شـده و  بیـانوضوع پژوهشگران به منداشتن ای در مدرسان حسابداری است. با توجه به ورود  حرفه
ای در زمینـه شـناخت  تواند دستاوردهای ارزنـده میرو  پیشهای پژوهش  نیز یافته و اهمیت موضوع

  بهتر موضوع ارائه دهد.
ها، روش پـژوهش و  شده و سـپس، فرضـیه در ادامه، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح

  گیری آورده شده است. نتیجههای پژوهش آورده شده است. در انتها نیز بحث و  یافته
  

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش .٢

در  یاسـتاز س یـند ییمانند جدا یمباحث یدجد های اندیشهدر دوران مدرن اگرچه با مطرح نمودن 
 یریگ عوامل اثرگذار بر شکل از جمله یاما اعتقادات مذهب ؛شده است مطرح یصورت افراط به یادن

مـذاهب،  تـأثیر ینـهان و پژوهشـگران در زمشناسـ هاز جامع ی. برخآیند میو تحول اخالق به شمار 
توسـعه  ی،شده در کشـورها و منـاطق مختلـف بـر اوضـاع اقتصـاد یرفتهپذ یاعتقادات و هنجارها

اخـالق  یقـات،تحق یـن. براسـاس اانـد دادهانجـام  ینظر مطالعات و سطح رفاه جوامع مورد یصنعت
و  یاقتصـاد هـای یتدر فعال یـانسـبت بـه دن آنهـانگرش مذهب درباره  یروانو اعتقادات پ یمذهب
 یشتردر کسب سود و برخوردار شدن از رفاه ب یتبه موفق تواند میو  یابد میانعکاس  آنهاوکار  کسب

ــا ســودده از کســب یبــه برخــوردار یشا گــرایــکمــک کنــد  توجــه را کــاهش دهــد  قابل یوکار ب
  ).١٣٩٧ ی،و راجز جشفقانی احمدی(

های بشری پایه خود را از مکتب و ایدئولوژی و نظـام ارزشـی حـاکم بـر  اخالق در همه جامعه
                                                           
1. Enron & WorldCom  2. Weisbrod  
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بهـایی از  های گران و اندوختـه داند میهایی که اخالق را مهم  مکتب از جملهگیرد.  جامعه خود می
قدس های تاریخی فراوان از خود به یادگار گذاشته، دین مبین اسالم است. ت آیات و روایات و نمونه

چنان تعهد و الزامـی در انسـان ایجـاد  های اخالقی بخشیده آن و قداستی که اسالم به برخی ویژگی
ویژه کارکنـان تثبیـت نمـوده و  ها، بـه کند، که همین روح الزام و تقّید، صفات نیـک را در انسـان می

وردی،  گـلآورد (محمـدی و  پشتوانه محکمی در دایره اجرا و میدان عمل برای آنـان بـه وجـود مـی
مـدار در  سازمانی اخالق گرو تصور انسان از فرهنگ ای در دانشگاه در ). ترویج اخالق حرفه١٣٩٢

سازمانی خود محتاج ترویج مسـتمر و  سازی اخالق در فرهنگ دانشگاه است. دانشگاه برای نهادینه
وظـایف،  اثربخش اخالق در همه ارکان سازمان (استادان، مـدیران، دانشـجویان، کارکنـان، شـرح

). توجه به نقش راهبردی دانشـگاه ١٣٨۴منش و فقیهی،  ها، ساختارها و...) است (رضایی نامه آیین
ها ضرورت اخالقی بـودن دانشـگاه را بیشـتر نشـان  ای در مشاغل و سازمان در ترویج اخالق حرفه

ه اسـت. گـام عمـد گرو سـه دهد. ترویج اثربخش اخالق در دانشگاه مانند هر سازمان دیگر در می
های تخصصـی سـازمان باشـد؛ دوم، گـرایش  ای معطوف بـه زمینـه دانش اخالق حرفه ،اول اینکه

هـای  درونی و خودانگیختگی سازمان، مدیران و منابع انسانی آن به سـمت تحقـق اخـالق و ارزش
اخالقی در سازمان باشد و سوم، مهارت عملی سازمان تخلق به اصول اخالقی باشد. در گام سـوم 

هـای رفتـار ارتبـاطی و  سـازمانی (ماننـد مهارت ها و فنون ترویج اخـالق در فرهنـگ ند، روشفرآی
 هـای اخالقـی) مـورد ویژه توانایی مواجهه با تعارض های تشخیص و حل مسائل اخالقی به مهارت

 داد، انجـام که مطالعاتی طی) ٢٠٠١( یوسف). ٢٠١١ 1،گیرد (براکستون و همکاران بحث قرار می
 ی،بلکـه ابعـاد اخالقـ یسـت،مربوط ن اقتصادی بعد به تنها کار اسالمی اخالق مبانی که کرد عنوان
فـرد و جامعـه معنـادار  یبـرا یعیطور وسـ به یدکار با ینکهو ا گیرد دربر می یزرا ن یو اجتماع یروان

و تقـوا توجـه  یلتو فضـ یو الزامـ یحتم یتعنوان فعال به کار به یاسالم های دیدگاهدر  زیراباشد، 
، عـزت نفـس ی،رشـد شخصـ یمعـان دربردارنـدهاستقالل فرد و  یبرا توجهی قابلو منبع  شود می
و  یـند یـانم یـککه رابطه جزء و کـل و ارگان آنجا . ازرود میبه شمار  یو ییو خودشکوفا یترضا

 ینظـام مشـخص اسـت. برخـ یـکمحتـاج  ای حرفهاخالق برقرار است، اخالق و بالطبع اخالق 
. دانند می یمانند اخالق فرد یاخالق را ناظر به جنبه خاص یسمی،، مانند اخالق سکوالرها رشنگ

با ارکـان و عناصـر  یستمس یانظام  یکعنوان  به یدرا با ینیآنکه با توجه به مفهوم نظام، اخالق د حال
  ).١٣٨٩ ی،توجه قرار داد (محمد و بقا مورد یجادالزم در ا

اسـت؛  ناپذیر یکو تفک یختهآم درهم ای حرفهاست که با اخالق  یا نهگو به ینظام اخالق اسالم
                                                           
1. Braxton & et al 
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 یاله ینو جانش یفهاست و انسان در مقام خل یسعادت بشر یتو نها یینظام مالک نها یندر ا یراز
انسـان و خـدمت بـه او موجـب  یمعنا که خشـنود یناست؛ بد یمحور توجهات اخالق ین،در زم
 یی،بـا توجـه بـه مـالک نهـا ی، نظام اخـالق اسـالمرو ینا از .شود میو تقرب به خداوند  یترضا

و  یاجتمـاع یدر سطح حرفـه و زنـدگ یاخالق های نامه یینها و آ درصدد است با ارائه دستورالعمل
سـعادت و  ینـه، زمها انسـان یدر جهت بهبـود زنـدگ یماد های تیشرفبا در نظر گرفتن پ ینهمچن

 یـزهـر فـرد بـا خـدا ن یـک). در ارتبـاط نزد٢٠١٠ 1،شوکر ابودیبشر را فراهم آورد ( یقیکمال حق
شـود،  یختـهبرانگ یو مقررات مـذهب ینمطابق با قوان یو رفتار و ها نگرشانتظار داشت که  توان می
رو  روبـه یو خصوصـ یمنـافع عمـوم یندشـوار انتخـاب بـ یتکارشناسان مسلمان با وضـع یوقت
اسالم مسلمانان  یقت،). در حق٢٠٠٨ 2،یم(هش دهند می یرا به منافع عموم یتاولو آنها، شوند می

). ٢٠٠٩ 3،(پاربوتـآه کنـد می یـبترغ یاستفاده از منابع خداداد یقاز طر یتو موفق ییرا به شکوفا
) و ١٩٨٨ 4،ی(علـ شـود میعنـوان  یو نقـص زنـدگ عیـب یاست که اسالم راه کامل و ب چنین ینا

خواص اخـالق کـار را عنـوان کـرده  یخوب و به یبند را در اخالق فرمول یفرد انداز منحصربه چشم
  ).١٣٩٧جشفقانی و راجزی،  (احمدیاست 
افراد،  یآن بر ابعاد مختلف زندگ تأثیرگذاریدر جامعه و  یبودن فرهنگ اسالم غالببه توجه  با
 یـتاهم بـهتوجـه  ین،. همچنـیردموشکافانه قرار بگ های بررسی مورد یرمتغ ینا تأثیر که است الزم

اخـالق در سـطح حرفـه و دانشـگاه و  گسـترش یدر راسـتا یمدرسـان دانشـگاه ای حرفـهاخالق 
رو  از ایـناسـت.  یدر آنان، الزم و ضـرور یاخالق یباورها یجادو ا یانآنان بر دانشجو تأثیرگذاری

تا در  شود بررسی یدر مدرسان حسابدار ای حرفهاخالق  و یکار اسالم اخالق رابطهاست که  الزم
  .کردرا روشن  یسهم اخالق اسالم ی،حسابدار ای حرفهگسترش اخالق و در راستا این 

هـای  های اسـالمی تـاکنون پژوهش ای حسابداری و ارتبـاط آن بـا سـازه در زمینه اخالق حرفه
هـای  ) دریافتنـد کـه بـین گزاره١٣٩۵است. برای نمونه، عبدی و همکاران ( انجام نشدهای  گسترده

) ١٣٩٣نیا و خرمین ( ن اسالمی و متون حسابداری انطباق وجود دارد. طالباخالقی موجود در متو
استناد آیات قرآن و روایات، ضرورت و نیاز به مفاهیم ارزشی و اخالقی اسـالمی  انیز در پژوهشی ب

ها  . یافتـهانـد بررسـی کردهدر حسابداری جهت حراست و حفاظت محیط اقتصادی و اجتماعی را 
توانـد باعـث رشـد و  ه توجه به مفاهیم ارزشی و اخالقـی در حسـابداری میدهنده آن است ک نشان

کلـی  طور پیشرفت جامعه امروزی و همچنین منصفانه شـدن نقـش حسـابداری، حسابرسـی و بـه
) در پژوهش خود دریافتند کـه نهادینـه شـدن ١٣٩٢نیا و ناصری ( جامعه شود. افزون بر آن، محقق
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تواند منجر به تأمین نیاز جامعـه اسـالمی در  های آموزشی حسابداری می اخالق اسالمی در برنامه
نتیجـه،  شـود. در آنهـاای اسالمی و حل مسـائل پیچیـده اخالقـی توسـط  تربیت حسابداران حرفه

) دریافتند ١٣٩۵آموزش اخالق حسابداری را ضروری دانستند. از سوی دیگر، فرزین و همکاران (
هـای اخالقـی اجتمـاعی و  موضوعی، مفاهیم صـداقت و ارزش−ر زمینه راهکارهای محتواییکه د

ای اخالق متناسب با فرهنگ هر  اصول اخالق اسالمی دارای باالترین اولویت هستند و اصول حرفه
هـای بعـدی قـرار دارنـد. در خصـوص راهکارهـای  کشور و رابطه اخالق میان کارکنان در اولویت

نظر پاسـخگویان، آمـوزش اصـول  ها نشان داد که باالترین اولویت از ی نیز یافتهساختار−انگیزشی
صورت یک درس مستقل و گنجاندن اصـول اخالقـی در سرفصـل دروس دیگـر  ای به اخالق حرفه
 حسـابداری اسـالمی اسـتخراج های همه جنبـه) دریافتند که ١٣٩۵ُدری ( ها و رجب است. حاجی

) دارای تعامـل و تـأثیر و تـأثر بـر هـم هسـتند. ١٣٩۵همکـاران (دیلمی و  شده از پـژوهش دیـانتی
از بیشـترین » افشای اطالعات در زمینه رعایـت مـوازین شـرعی«ها معیار  همچنین، براساس یافته

از بیشــترین میــزان » افشــای اطالعــات در زمینــه رعایــت حقــوق کــارگران«تأثیرگــذاری و معیــار 
» افشای اطالعات در زمینه عدم وقوع تقلب مـالی«معیار  تأثیرپذیری برخوردار است. افزون بر آن،

) نیـز بـا اسـتفاده از تحلیـل ١٣٩۶تازگی، نمازی و همکاران ( از بیشترین تعامل برخوردار است. به
، ١٣٩۴−١٣٨۴های  شده در سال نامه اخالق حسابداری منتشر مقاله و پایان ۵۶٩محتوا و مطالعه 

ســازمانی و ســازه −ی، ســازه اجتمــاعی، ســازه اقتصــادیمؤلفــه ســازه فــرد ۴الگــویی متشــکل از 
را ارائـه کـرده و » ای حسـابداری الگوی توسعه پایدار اخـالق حرفـه«محیطی، تحت عنوان  زیست

ای حسـابداری  را نیز با استفاده از فن دلفی و کسب نظر از متخصصـان اخـالق حرفـه آنهااولویت 
سـازمانی و سـازه −مـاعی، سـازه اقتصـادیمشخص شد که به ترتیب شامل سازه فردی، سـازه اجت

  محیطی است. زیست
) در پژوهش خود ٢٠١۴( 1در میان پژوهشگران خارجی نیز برای نمونه، دالپورتاس و همکاران

دریافتند که عواملی ماننـد آمـوزش، منـابع، فضـای آموزشـی تحصـیلی محـدود و تـالش و بـرای 
ش اخـالق در برنامـه درسـی حسـابداری را مشروعیت تحصیلی، به گونه بالقوه ادغام و بسط آموز

) با استفاده از نظریه عدالت به بررسـی قصـد گـزارش ٢٠١۵( 2کنند. سونی و همکاران محدود می
به این نتیجه رسـیدند کـه در  آنهاداخلی موارد تقلبی که مدیر ارشد در آن مشارکت دارد، پرداختند. 

یابـد.  احتمال گزارش موارد تقلب افزایش میای و تعاملی،  های توزیعی، رویه سطوح باالی عدالت
ها بیانگر این بود که تأثیر متغیرهای جنسیت، سـن، ارشـدیت در سـازمان، اهمیـت  همچنین، یافته

دین برای شخص و نمره عملکرد وی، تأثیر معناداری بر قصد گزارش داخلـی مـوارد تقلـب نـدارد. 
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ن داخلی و مستقل برای شناسایی تقلـب در ) به شناسایی فرایندهایی که حسابرسا٢٠١۵( 1هالبونی
ها نشان داد که حسابرسان داخلی بیشتر نگـران  کنند، پرداخت. یافته طول دوره حسابرسی دنبال می

هایی در مورد گزارشگری وقایع مرتبط با تقلب هسـتند. همچنـین، فراینـدهای دنبـال شـده  موضوع
 2ن داخلـی اسـت. آوانـگ و همکـارانتر نسبت بـه حسابرسـا توسط حسابرسان مستقل سختگیرانه

) به بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر تمایل به تقلب در گزارشگری مالی بـا اسـتفاده از نظریـه ٢٠١۶(
عمل منطقی پرداخته و دریافتند که نگرش و هنجارهای انتزاعـی در افـراد، بـا تمایـل بـه تقلـب در 

) در پژوهشـی دریافتنـد کـه ٢٠١٧( 3رانگزارشگری مالی رابطه مثبتی دارد. اخیرًا مرزوکی و همکا
رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای نگرش، حمایت همکاران، حمایت مـدیران و خودکارآمـدی 

ها رابطه مثبتی را بـین خودکارآمـدی  ای حسابداری وجود دارد. همچنین، یافته آموزش اخالق حرفه
  ابداری نشان داد.ای حس ای حسابداری و گسترش اخالق حرفه آموزش اخالق حرفه

دهد که تاکنون پژوهشی به بررسـی ارتبـاط اخـالق  های صورت گرفته پیشین نشان می پژوهش
با توجه بـه اهمیـت  رو از اینای و اخالق کار اسالمی در مدرسان حسابداری نپرداخته است.  حرفه

  .شودبررسی  مسئلهکه این  ضرورت داردپژوهشگران، نکردن موضوع و ورود 
  

  های پژوهش فرضیه .٣

  صورت زیر بیان کرد: های پژوهش را به توان فرضیه شده، می با توجه به هدف و مبانی نظری بیان
ای در مدرسان حسابداری، رابطه  بین پایبندی به اخالق کار اسالمی و اخالق حرفه فرضیه اول:

  ؛معناداری وجود دارد
  اسالمی در سطح مطلوبی قرار دارد؛ میزان پایبندی مدرسان حسابداری به اخالق کار فرضیه دوم:

  ای در سطح مطلوبی قرار دارد. میزان پایبندی مدرسان حسابداری به اخالق حرفه فرضیه سوم:
  

  شناسی پژوهش روش .۴

پیمایشـی اسـت. بـرای −ها توصیفی پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده
سؤال است و  ١۶) که شامل ٢٠٠١از پرسشنامه یوسف (بررسی سطح پایبندی به اخالق کار اسالمی 

) نیـز ٢٠١۵( 5سیلواندر از سوی) که ٢٠١۵( 4ای از پرسشنامه شولتز و تران برای سنجش اخالق حرفه
. الزم به ذکر است کـه پرسشـنامه اخـالق شد استفاده ،سؤال) ٩مورد استفاده قرار گرفته است (شامل 
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پژوهشـگران داخلـی و خـارجی ماننـد حسـنی و همکـاران  از سـوی) ٢٠٠١کار اسـالمی یوسـف (
) اسـتفاده ٢٠٠١) و یوسف (١٣٩۴زاده ( )، حبیبی و امیریان١٣٩٢زاده و همکاران ( )، حیدری١٣٩١(

نه «، »مخالف«، »کامًال مخالف«های  شده از طیف لیکرت و گزینه یادهای  است. در پرسشنامه شده
اسـت  یادآوریبرای پاسخگویی استفاده شد. الزم به » موافق کامالً «و » موافق«، »موافق و نه مخالف

ها پـس از  و حد وسط طیـف لیکـرت اسـت. اسـتفاده از پرسشـنامه ٣که سطح مطلوب، بیانگر عدد 
نظران مختلف، بـود. بـدین معنـا کـه  دریافت نظرهای کارشناسی و تأیید استادان دانشگاهی و صاحب

گیری تـا چـه  أیید شده است. اعتبار یا روایی یعنی ابـزار انـدازهها ت اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه
گیری کند. همچنین، برای بررسـی پایـایی  تواند متغیر مورد نظر را اندازه شده و می  حد مناسب انتخاب

شود. بـرای توصـیف  استفاده می SPSSافزار  در نرم 1های پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
 های پرسـشمعیار و برای آزمون  انحرافمیانگین و   ای آمار توصیفی مانند فراوانی، هنمونه نیز از شاخص
شود. افزون بر آن، در ابتدا به بررسـی نرمـال بـودن  های آماری استنباطی استفاده می پژوهش از آزمون

 شود و سپس برای بررسی ارتباط بین اخـالق اسمیرنوف پرداخته می−کلموگوروف ها توسط آزمون داده
شـود. الگویـابی معـادالت  ای نیـز از معـادالت سـاختاری اسـتفاده می کار اسالمی و اخـالق حرفـه
روش،  پردازد. اسـتفاده از ایـن  زمان می طور هم ای از روابط وابستگی به ساختاری، به بررسی مجموعه

شـود  زمانی مفید است که متغیری وابسته در روابط وابستگی ُبعـدی تبـدیل بـه متغیـری مسـتقل مـی
های مختلف علمی بـه  ). جذابیت الگویابی معادالت ساختاری در حوزه١٣٩٧(فخاری و همکاران، 

دهـد  زمان، روش مستقیمی بـه دسـت می این دلیل است که این شیوه در مواجهه با روابط چندگانه هم
دجانبه سـبب طور چن که دارای کارایی آماری نیز است. همچنین، توانایی این شیوه در ارزیابی روابط به

شـود  نوبه خود سـبب می شده که پژوهش از تحلیل اکتشافی به تحلیل تأییدی انتقال یابد. این انتقال به
). همچنـین، بـرای بررسـی ٢٠١٢ 2تر از مسائل پدیدار شود (هیر و همکاران، تر و کلی تا نگرش منظم

ای  تک نمونـه tها از آزمون  های نیز حسب نرمال بودن داد سطح پایبندی به اخالق کار اسالمی و حرفه
  ویتنی استفاده خواهد شد. یا یومن

آوری اطالعات مربوط نیـز بـه دو شـیوه حضـوری و مجـازی صـورت گرفـت. در شـیوه  جمع
حضوری با مراجعه به مدرسان دانشگاهی حسابداری در دسترس پرسشنامه تکمیل شد و در شـیوه 

نفر  ٣۵٠نامه تکمیل و برای  دعوت 3،گار گوگلمجازی نیز پس از طراحی پرسشنامه در محیط فرم ن
را بـه  تر، آن درخواست شد تا جهـت پاسـخگویی دقیـق آنهاشده ارسال و همچنین، از  از افراد ذکر

  ای حسابداری ارسال نمایند. سایر استادان، دانشجویان و فعاالن حرفه
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  های پژوهش یافته .۵

اند. همچنین، میانگین سن  نفر زن بوده ٣٨نفر مرد و  ٩۴نظر  های مورد دهندگان به پرسشنامه پاسخ
سـال بـا  ۵۶/١٣دهندگان  و میانگین سابقه کار پاسخ ١٢/١٠معیار  انحرافبا  ۶٨/٣٧دهندگان  پاسخ

 دهد. دهندگان را نشان می شناختی پاسخ اطالعات جمعیت ١است. جدول  ١٢/٩معیار  انحراف

  دهندگان شناختی پاسخ : اطالعات جمعیت١جدول 

جنسیت مرد  زن
 تعداد ٩۴  ٣٨
درصد ۵٣/٩  ۴۶/١

میانگین سن  ۶٨/٣٧
 معیار سنانحراف  ١٢/١٠
 میانگین سابقه  ١٣/۵۶
 معیار سابقهانحراف  ١٢/٩

  
و  ٧۶١/٠های پژوهش نشان داد که در پرسشنامه اخالق کـار اسـالمی  بررسی پایایی پرسشنامه
دست آمد، لذا بـا توجـه بـه اینکـه رقـم حاصـل از آلفـای  به ٧٩٢/٠ای  در پرسشنامه اخالق حرفه

  شود. کرونباخ از سطح مناسب باالتر است، پایایی پرسشنامه نیز تأیید می
در سطح کشـور  یرشته حسابدار یپژوهش، شامل کل مدرسان دانشگاه یندر ا یآمار جامعه

 یمختلف، سخت و تا حدود یها یبا پراکندگ شده ذکرافراد  کل  به یدسترس ینکهاست. با توجه به ا
) استفاده شد. ٢محاسبه حجم نمونه در جامعه نامشخص از رابطه ( یبرا ین،است بنابرا یرممکنغ

δ اسـت  ۶۶٧/٠) برابـر بـا ١از رابطـه ( ای ینـهگز ۵ یکـرتل یـفط یهـا داده یبرا یارمع فانحرا
نفـر بـه  ١٧٠حـدود ) حجـم نمونـه ٢). با توجه به رابطـه (٢١٩ص ،١٣٨٩ یومی،ق و فعال ی(مؤمن
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 اسـمیرنف−های پژوهش را براساس آزمون کلمـوگروف بررسی نرمال بودن داده ٢در ادامه، جدول 
  دهد. نشان می
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  بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش :٢جدول 

میانگین ریمتغ  معناداری معیارانحراف
 ٣۵٨/٠ ۵۴۶٣/٠ ٢١٢٧/٣ اخالق کار اسالمی

١١٨۴/٣ ای اخالق حرفه ۵٩٧۶/٧ ٠۴٩/٠ 

  
 آنهـاها نشان داد که متغیرهای پـژوهش از توزیـع نرمـال برخـوردار بـوده و بـرای بررسـی  یافته

  های پارامتریک استفاده کرد. توان از آزمون می
 یـیروا یشـده اسـت. بـرا  محاسـبه زیـن 1همگرا ییروا پژوهش، اول هیفرض یبررس یراستا در
باشـد.  ٧/٠باالتر از  دیبا زین 3مرکب ییو روا ۵/٠باالتر از  دیبا 2استخراج انسیوار نیانگیهمگرا م

  .دهد یبخش را نشان م نیا یها افتهی ٢در ادامه، جدول 

  روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش :٣جدول 

 روایی مرکب استخراجمیانگین واریانس آلفای کرونباخمتغیر
  ٧٧۴/٠  ۶٩٢/٠ ٨٢١/٠اخالق کار اسالمی

 ٧۴٣/٠ ٧٩٢/٠۵٨٨/٠ ایاخالق حرفه
 

گیری اسـت (ایـن  شده نیز، بیانگر اعتبار مناسـب ابزارهـای انـدازه  شاخص واریانس استخراج
داشـته باشـد). افـزون بـر آن، شـاخص قابلیـت اعتبـار مرکـب  ۵/٠شاخص باید مقداری بیش از 

دهنده اعتبار ترکیبی مناسب این متغیرها اسـت (ایـن  گیری متغیرهای پژوهش، نشان های اندازه سازه
شـده نیـز کـه  داشـته باشـد). شـاخص آلفـای کرونبـاخ ارائه ۵/٠شاخص بایـد مقـداری بـیش از 

نیـز، بیـانگر پایـایی  ٧/٠است، با نمـایش اعـداد بـاالی دهنده پایایی معیارهای متغیر وابسته  نشان
  گیری است. مناسب ابزارهای اندازه

 مـورد یجزئـ مربعـات حـداقل کیـتکن از اسـتفاده بـا پژوهش یها هیفرض از کیهر ادامه، در
 بـار لهیوسـ به مشـاهده قابل ریمتغ و) پنهان ری(متغ عامل نیب رابطه قدرت. گرفت قرار لیوتحل هیتجز
 ٣/٠ از کمتـر یعـامل بـار اگـر. است کی و صفر نیب یمقدار یعامل بار. شود یم داده نشان یعامل
 تـا ٣/٠ نیبـ یبار عامل ن،ی. همچنشود ینظر م و از آن صرف شده گرفته نظر در فیضع رابطه باشد
ــل ٠/۶ ــر بزرگ قاب ــت و اگ ــول اس ــر از  قب ــد خ ۶/٠ت ــیباش ــوب یل ــت مطل ــرا. اس ــ یب    یبررس

اسـتفاده  4)(بوت اسـتراپ یساز خودگردان یها از روش زین شده  مشاهده یها یهمبستگ یمعنادار
اگـر مقـدار آمـاره  درصـد۵ ی. الزم بـه ذکـر اسـت در سـطح خطـادهـد یرا ارائه م tشد که آماره 

                                                           
1. Convergent Validity  2. Average Variance Extracted (AVE)  
3. Composite Reliability (CR)  4. Bootstrap  
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و  ١معنادار است. شکل  شده  مشاهده یها یباشد، همبستگ ٩۶/١تر از  بزرگ t-valueاستراپ  بوت
  .دهد یرا نشان م ها افتهی نیا ٢

  
  تکنیک حداقل مربعات جزئی الگوی کلی پژوهش در فرضیه اصلی اول :١شکل 

  
  الگوی کلی پژوهش در فرضیه اصلی اول t-valueآماره  :٢شکل 
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اسـت.  ۵٨/٠متغیـر وابسـته در فرضـیه اول برابـر بـا  R2های پـژوهش، مقـدار  با توجه به یافته
ای در  درصد از اخـالق حرفـه٢/۵٨تواند  بنابراین، متغیر مستقل پژوهش (اخالق کار اسالمی) می

و  یریگ متصل کردن بخـش انـدازه یاست که برا یاریمع R2بینی کند.  مدرسان حسابداری را پیش
 یـرمتغ یـکدارد که  یریو نشان از تأث رود یر مبه کا یمعادالت ساختار یالگوساز یبخش ساختار

 یها سـازه یتنها بـرا R2است که  ینا ینجادر ا ی. نکته ضرورگذارد یزا م درون یرمتغ یکزا بر  برون
صـفر اسـت.  یارمع ینزا مقدار ا برون یها و در مورد سازه شود یمحاسبه م یزا (وابسته) الگو درون

 یباشد، نشـان از بـرازش بهتـر الگـو یشترالگو ب یک یزا روند یها مربوط به سازه R2هرچه مقدار 
  توان دریافت که این رابطه مستقیم است. نیز می ٢با توجه به ضریب مثبت موجود  پژوهش است.

ها از آزمون پارامتریـک  های دوم و سوم پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده برای بررسی فرضیه
T دهد. های این آزمون را نشان می یافته ۴ای استفاده شد. جدول  تک نمونه  

  های اصلی دوم و سوم پژوهش نتایج آزمون فرضیه :۴جدول 

میانگین  معیار انحراف  سطح معناداری T آماره  مؤلفه
  ١  اخالق کار اسالمی ۵٧٢/٨  ٢١٢٧/٣  ۴۵۶٣/٠ ٠٠٠/٠
٠٠٠/٠ ۴١١٨  ١٢٠/٠۴/٣ ۴۶٩/٧ ایاخالق حرفه ٢ 

  
آزمـون دو فرضـیه در سـطح  رو از ایـناسـت،  ٠۵/٠با توجه به اینکه معناداری آزمون کمتر از 

توان  گرفته و می پذیرش قرار نتیجه فرضیه دوم و سوم نیز مورد گیرد. در درصد مورد تأیید قرار می٩۵
  ت.بررسی باالتر از متوسط اس ای در جامعه مورد دریافت که سطح اخالق کار اسالمی و حرفه

  
  گیری و بحث نتیجه .۶

ای به آن شـده اسـت بـه حـدی کـه  های اسالمی توجه ویژه اخالق مبحث مهمی است که در آموزه
سـوره  ٢١داند. خداونـد نیـز در آیـه  االخالق می هدف بعثت خود را تکمیل مکارم پیامبر خاتم

کنار هم قـرار دادن که با در » رسول خدا برای شما سرمشق خوبی است«فرماید:  مبارکه احزاب می
کید مجددی بر اخالق باشد. آیات، احادیث و روایات مـرتبط بـا أتواند ت می هدف بعثت پیامبر
شود که نشان از اهمیت این موضوع و توجـه ایـن  کرات یافت می های اسالمی به اخالق نیز در آمیزه

اهمیـت بسـیار زیـادی دین آسمانی به اخالق دارد. همچنین، این موضوع در حسابداری نیز دارای 
افـراد  ءاست. با توجه به اینکه حسابداری فعالیتی اقتصادی محسوب شده است و حسـابداران جـز

ای برای آنان ضروری است، اهمیت توجه بـه  حرفه شوند و پایبندی به اخالق ای محسوب می حرفه
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در حیطه اقتصـادی و های اخالقی اسالم  بین ترکیبی از آموزه  این شود. در این موضوع دوچندان می
های مرتبط با کار و حرفه وجود دارند که برای اجرای آن بـا توجـه بـه غالـب بـودن فرهنـگ  موضوع

تا بتوان بـا درک بهتـر از  شود حّس میاسالمی در جامعه، نیاز توجه به روایات و دستورات اسالمی 
را سرعت بخشـید و بـا  ای نیازها و ضروریات و روحیات جامعه، روند کاربردی کردن اخالق حرفه

شـده توسـط  ها و کـدهای اخالقـی ارائـه توان تنها به دستورالعمل ها، نمی عنایت به تفاوت فرهنگ
عنوان  بـه 1،المللی بسنده نمود. در این زمینه، هیئت استانداردهای حسابداری آمریکـا نهادهای بین

ی محـیط اقتصـادی، سیاسـی و که این مفاهیم بـرا پیشرو در تدوین مفاهیم نظری، اقرار کرده است
شده است. بنابراین، شرایط محیطی بر حسابداری مؤثر است. لذا در یـک   اجتماعی آمریکا تدوین

های اسالمی اسـت، نیازمنـد بـه ایجـاد  کشور مسلمان، که محیط اقتصادی مبتنی بر رعایت ارزش
ایی در زمینـه ارتبـاط ه باید پژوهش رو از اینهای اخالقی و اسالمی متناسب خود است.  چارچوب

تا بتـوان در گسـترش اخـالق تسـریع و تسـهیل بخشـید.  پذیردای صورت  اخالق اسالمی و حرفه
های فرضیه اول این پژوهش بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بـین اخـالق کـار اسـالمی و  یافته

ای نیز ارتقـا  فهنتیجه، با افزایش سطح اخالق اسالمی، سطح اخالق حر ای است و در اخالق حرفه
ای در حسـابداری و نقـش مـؤثر آن در  یابد. در این زمینه، بـا توجـه بـه اهمیـت اخـالق حرفـه می

های اقتصادی و همچنین، تأثیر استادان در ایجاد باورهای اخالقی  جلوگیری از مشکالت و نارسایی
ی به اخـالق اسـالمی توان با افزایش سطح پایبند دانشجویان با توجه به نقش الگومحوری آنان، می

هـای الزم و ایجـاد فضـای الزم، ضـمن تـرویج باورهـای  وسیله آموزش در مدرسان حسابداری به
ای را نیـز گسـترش داده و از فسـادها و  تبع آن در دانشجویان، اخالق حرفه اسالمی در مدرسان و به

تری  صـورت جـدی به مسـئلهنتیجه، ضروری است کـه بـه ایـن  مشکالت مالی جلوگیری کرد. در
های فرضیه دوم و سوم نیز بیانگر سطح متوسط پایبندی به اخالق کار  نگریسته شود. همچنین، یافته

 ای در مدرسان حسابداری است که نیازمند توجه بیشتر است. اسالمی و حرفه
هـای  های پـژوهش بـا نتـایج پژوهش اگرچه پژوهش مشابهی در این زمینه یافت نشد، اما یافته

) و نمـازی و ١٣٩۵)، فرزین و همکـاران (١٣٩٣نیا و خرمین ( )، طالب١٣٩٢نیا و ناصری ( ققمح
) در زمینه لزوم توجـه بیشـتر بـه اخـالق کـار اسـالمی در حسـابداری و اخـالق ١٣٩۶همکاران (

  ای حسابداری مطابقت دارد. حرفه
بدیل رفتـار  و تأثیر بیای  با توجه به اهمیت موضوع، ارتباط مستقیم اخالق کار اسالمی و حرفه

استادان و مدرسان در ایجاد باورهای اخالقـی دانشـجویان و الگـو بـودن آنـان بـرای دانشـجویان، 
                                                           
1. FASB 
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از اخـالق و رفتـار اسـتادان و  یاندانشـجو تأثیرپـذیری ینـدهآ هـای پژوهششود که در  پیشنهاد می
. الزم بـه یـردقـرار گ بررسـی مورد یزپنهان ن درسی برنامهمختلف، با توجه به  های زمینهمدرسان در 

های برنامه  ها دارد که در سرفصل درسی پنهان، اشاره به آن دسته از یادگیریاست که برنامه  یادآوری
دائمی و مؤثر آموزش بوده و  ءصورت آشکار مطرح نشده، ولی جز های آموزشی به درسی یا سیاست
شـناخته تعریـف شـود (صـالحی و دیگـر نا  عبارت عنوان یک مـورد ناخواسـته و بـه ممکن است به

هـای  هـای اخالقـی، نقش ای، ارزش ). برای نمونه، مواردی ماننـد اخـالق حرفـه١٣٨٢همکاران، 
ها، عقاید و رفتار، قدرت، مسئولیت، فرهنـگ،  اجتماعی وابسته به حرفه در زندگی آینده فرد، ارزش

گروهـی توسـط برنامـه درسـی ای و نحوه مطالعه، یادگیری و فعالیت  حرفه یادگیری نقش و فرهنگ
های مناسـب  ریزی شود با بررسی این موضوع، برنامـه پیشنهاد می رو از اینشود.  پنهان یاد گرفته می

زیـرا  ؛تـر شـدن سـوق داد صورت گیرد تـا بتـوان جامعـه حسـابداری کشـور را بـه سـمت اخالقی
بـه اخـالق  نبودن پایبندهستند که  رو روبههای مختلف و خطیر مالی  حسابداران همیشه با موقعیت

  های اقتصادی و فرهنگی کشور شود. های گسترده در نظام تواند منجر به زیان در این گروه می
های ذاتی پرسشـنامه،  هایی نیز مواجه بوده است که محدودیت انجام این پژوهش با محدودیت

انگیـزه کـافی در  های پرسشنامه و نبـود دهندگان در پاسخگویی به سؤال کاری برخی پاسخ محافظه
  دست عوامل است. این دهندگان، از برخی از پاسخ
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  منابع

 

 یرابطـه اخـالق و سـبک زنـدگ«)، ١٣٩٧( یراجـز ایمـانو  ینعلیحسـ جشـفقانی، یمداح .١
بـر رفتـار  یسـبک زنـدگ یها و شاخص یاخالق اسالم یرتأث یبررس یا با رفتار حرفه یاسالم
 .یزدانشگاه تبر ،وکار و کسب یریتمد المللی ینکنفرانس ب یندوم ،»کارکنان دولت یسازمان

بررسی ارتباط موازین شـرعی در حسـابداری «)، ١٣٩۵ُدری ( رجب حسینها، زهره و  حاجی .٢
 . ١۵−١ص ،)٢( ١، رفتاری و ارزشی حسابداری، »اسالمی با استفاده از تکنیک دیمتل

اخالق اسالمی کـار و هـوش معنـوی بـا رابطه «)، ١٣٩۴زاده ( امیریان مژگانحبیبی، فاطمه و  .٣
 هـای ینوآور، »وپرورش شهرسـتان مرودشـت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش

  .٣۶−٢٣ص ،)٣( ١٠، یت آموزشیریمد
بررسی نقش و تأثیر اخالق «)، ١٣٩١زاده ( قاسم ابوالفضل وزاده  حیدری زهراحسنی، محمد؛  .۴

رضایت شغلی و تعهـد سـازمانی کارکنـان دانشـگاه شـهید اسالمی کار و فرهنگ سازمانی بر 
  .٣٢−٩ص ،)٢( ٢٠، یاسالم یریتمد یپژوهش یدوفصلنامه علم، »چمران اهواز

)، تهـران: نشـر و اصـول یمبـان( شناسی رواندر مشاوره و  اخالق)، ١٣٨٨حسینیان، سیمین ( .۵
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