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 مقدمه

اعتقاد و باور داشته باشند که دهد که اعضای یک حرفه به این مهم گرایی هنگامی رخ میای و حرفهحرفه

تخصص آنها برای مشتریان خود و جامعه بسیار ارزشمند و امری حیاتی است. در صورت داشتن مهارت 

ای اشتغال دارند، امتیازات خاصی توسط جامعه به آنها ارائه شده و تخصصی برای افرادی که به حرفه

ت اجتماعی مقدم به شمارند. امنافع خود در ارائه خدم انتظار جامعه از آنها این است که منافع جامعه را بر

گرایی موجود در آن است، زیرا توسعه اقتصادی ایموفقیت یا شکست یک سازمان وابسته به میزان حرفه

گرایی مرتبط است، بنابراین ضرورت های دنیای در حال تغییر، داشتن و فراتر از آن توسعه پایدار با حرفه

ای و با اخالق و شایسته است، مهارت ادراکی و رفتاری و فنی، نگرشی انتقادی، نظامند نیروی انسانی حرفه

، توانمندی ای کسی است کهحرفهفرد ای بودن است، های متمایز حرفهو آینده نگر به کار، از دیگر ویژگی

را در حرفه خود داند، افعال دانستن، خواستن و توانستن خود را پایبندی به قانون و نظامندی حرفه می

احساس »گرایی در برگیرنده پنج بعد نگرشی ای است. حرفهباور دارد و دارای منش، دانش و بینش حرفه

هویت، گروه، اعتقاد به بازتاب عمومی خدمت در جامعه، خود کنترلی، جذابیت حرفه و استقالل عمل در 

 [. 3است ]« کار

روابط و مناسبات اجتماعی، نیازهای نوینی را می آفریند. رشد روزافزون جوامع بشری و پیچیده تر شدن 

 پیدایش حرفه های گوناگون، زاییدۀ تالش در پاسخ به این نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر شرایط

شکل می گیرند و به تدریج سیر تحول و تکامل را می پیمایند. این حرفه ها به دلیل ضرورت  محیطی

ور، روز به روز منسجم ترمی شوند و نقش خود را در بهبود رفاه عمومی تقسیم کار و تخصصی شدن ام

جوامع ایفا می کنند. تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضای آن منوط به نوع و کیفیت خدماتی است که 

ارائه می کند و اعتبار و اعتمادی است که در نتیجه ارائۀ این خدمات به دست می آورد. این اعتبار و 

رمایۀ اصلی هر حرفه است و حفظ آن اهمیت واالیی دارد. این امر ایجاب می کند که وظیفه و اعتماد س

هدف اصلی هر حرفه و اعضای آن، خدمت به جامعه باشد و منافع شخصی تنها در چارچوب ارائۀ این 

ت حرفۀ حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاس.خدمات تفسیر و دنبال شود

و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار 

و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخالقی آن بستگی دارد 

[7.] 

 مزیت، آن از استفاده با حرفه که دارد ندیفرای به اشاره گرایی ایحرفه مفهوم (1980) 1هول دیدگاه از

 مهارت مفهوم (1996)  2میلز و والمر تعریف طبق . [4] آوردمی بدست بیشتری اعتبار و شهرت احترام،

 را مهم هایویژگی توانندمی مشاغل از بسیاری آن موجب به که دارد اشاره پویا فرایند یک به» ایحرفه

 که اخیر مورد باشد. نگرشی یا ساختاری است ممکن مشخصات این دهند. تغییر حرفه به دهیجهت در

                                                           
1 Houl 
2 Vollmer and mills 
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 یک ایحرفه های ویژگی از معیاری شود می پشتیبانی هاایدئولوژی و هانگرش  منظر از متخصصان توسط

 [.25] « کند.می توصیف را شغل

 [.14] باشدمی وظایف انجام در شخصی منافع از اجتناب برای شده درک مسئولیت شامل گرایی ای حرفه

 های مسئولیت و کرده عمل خود شخصی منافع با مطابق که دارند زیادی های فرصت  ها ای ایحرفه

 های پاداش و اخالقی ضوابط وسیله به صرفاً تواند نمی رفتار این بگیرند. نادیده را جامعه به نسبت خود

 قضاوت که بعدی چند عوامل بهتر درک مستلزم امر این . [19شود] درونی باید بلکه گردد، اعمال خارجی

 به اخالقی رفتار که دهند می نشان تحقیقات مثال، عنوان به است. دهد،می قرار تاثیر تحت  را اخالقی

 با مطابق رفتار، که زمانی در حتی دارد، قرار فرد اخالقی و اجتماعی ای حرفه محیط تاثیر تحت شدت

  [.24] نیست فرد اخالقی استانداردهای

 این اهل از جامعه انتظارات است. عموم به نسبت مسئولیت پذیرش حسابداری، حرفه متمایز برجستگی

 داشته اعتماد حسابداری حرفه توسط شدهارائه پیچیده خدمات کیفیت به باید مردم و است بسیار حرفه،

 خدمات ای،حرفه حسابداران که است میسر زمانی تا حسابداری حرفه به عمومی اعتماد حفظ اما باشند.

 در باید حسابداری حرفه خدمات رو، این از باشد؛ جامعه اعتماد شایسته که کنند ارائه سطحی در را خود

 کند. تضمین مناسب باکیفیت را خدمات این تداوم که شود ارائه ضوابطی رعایت با و ممکن سطح باالترین

 استفاده مالی هایصورت از که گیرندگانیتصمیم بویژه حسابداری خدمات از کنندگاناستفاده طرفی از

 غرضانهبی و واقعی اتکا، قابل کارآمد، توجهی قابل طوربه شده ارائه اطالعات که دارند انتظار کنند،می

 صالحیت و شرایط واجد باید تنها نه کنندمی فعالیت حسابداری رشته در که کسانی بنابراین، باشند.

 حیثیت و آبرو و بوده برخوردار نیز ایحرفه درستکاری و صداقت از باالیی درجه از باید بلکه باشند ایحرفه

 [.21] باشد آنها هایدارایی ترینمهم از ایحرفه

 شدید رقابت و بازارها شدن جهانی و فناوری سریع پیشرفت و تجاری محیط های تحول و تغییر به توجه با

 غیرمالی و مالی از اعم گوناگون اطالعات تفسیر و تهیه به اطالعات تهیه از کنونی مدیریت حسابداران نقش

 پیچیده های تخصص از باید و است یافته تغییر سازمانی برون و سازمانی درون کنندگان استفاده برای

 آورند بدست را خود شان با متناسب جایگاه و دهند ارائه را بهتری خدمات بتوانند تا باشند برخوردار تری

[9.] 

اعتقاد به تعهد اجتماعی، استقالل  "ای گرایینتایج تحقیقات حاکی از این است که پنج ویژگی حرفه

ای از طریق آموزش حرفه "ای و خود نظارتیای، ازخودگذشتگی )تعهد( حرفهای، وابستگی حرفهحرفه

ها ارتباط بین این ویژگی (، درک1968اند )هال، ارتقاءیافته مداوم و فرآیند اجتماعی کردن، توسط حرفه

کند. نتایج استفاده از سناریوهای تجربی نشان گیری اخالقی، قضاوت اخالقی را تقویت میو فرایند تصمیم

ای و ای، وابستگی حرفهدهند که اعتقادات حسابداران مدیریت به تعهد اجتماعی، استقالل حرفهمی

ده از سه اصل اخالقی هستند که نقش مهمی در ای دارای ارتباط مثبت با استفاازخودگذشتگی حرفه

کنند گرایی ایفا میقضاوت اخالقی، درک اصول اخالقی یک عمل؛ عدالت اخالقی، قرارداد گرایی و نسبیت

[20.] 
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 را اجتماع و ها سازمان در مردم رفتار که است، اجتماعی حرفه یک بنیادین طور به مدیریت حسابداری

 اجتماعی و سازمانی توسعه و اداره بر همچنین و ما زندگی بر بنابراین،  ،باشد گذار اثر آنها بر و کرده هدایت

 به دهی شکل و زندگی راهبری در مدیریت حسابداری فن و فوت که است جایی همان این گذارد.می اثر

 تعهد ابعاد نظر از را مدیریت حسابداری هایویژگی است درصدد پژوهش این شود.می فراگیر ما رفتار

 تخصصی مهارت و دانش ای،حرفه )تعهد( گذشتگی ازخود ای،حرفه وابستگی ای،حرفه استقالل اجتماعی،

 عدالت شامل اخالقی، قضاوت در آن مهم هاینقش با ای، حرفه رفتار در پایبندی و صداقت و ای، حرفه

  دهد. قرار آزمون مورد مدیریت حسابداران جامعه برای گرایینسبیت و گرایی قرارداد اخالقی،

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 دهد.می ارتقاء عموم نفع به خدمات ارائه برای را اجتماعی تعهد اهمیت مدیریت، حسابداران انجمن

 ممکن که کنندهگمراه و فریبنده حسابداری هایروش از استفاده از باید مدیریت حسابداران مثال،عنوانبه

 با باید مدیریت حسابداران کنند. خودداری برساند، آسیب بستانکاران و بالقوه گذارانسرمایه به است

 در هستند، ایحرفه قضاوت با تضاد در که فشارهایی برابر در مقاومت و ایحرفه استقالل اهمیت شناخت

 مدیریت حسابداران بین نزدیک وابستگی مدیریت، حسابداران انجمن کنند. مقاومت سازمانی فشار برابر

 مجالت انتشار و ملی هایاجالس و مدیریت حسابداران انجمن محلی هایبخش ضمانت طریق از را حرفه با

 [.25]  دهدمی قرار تأثیر تحت شدتبه را حرفه استانداردهای درنتیجه که کندمی تقویت ایحرفه

 در اخالقی قضاوت در مهمی نقش اخالقی، عدالت و گرایینسبیت گرایی، قرارداد اخالقی، فلسفه سه

 نیز اخالقی قضاوت [.12]  کنندمی ایفا مدیریت حسابداری هایحوزه در ویژهبه و گوناگون هایحوزه

 هایمسئولیت بر مبتنی تصمیمات، گرایی، قرارداد با است. رفتاری قصد خوب بینیپیش یک خود، نوبهبه

 هستند «حقوق و وظایف حقیقت، گفتن عادالنه، بازی» مفاهیم ازجمله جامعه، به نسبت افراد ضمنی

 اخالقی عدالت اصول مدیریت، حسابداران برای ویژهبه و طورکلیبه که دهدمی نشان تجربی نتایج [.20]

 تقریبا کنندهحمایت هاینقش دارای گرایی قرارداد و گرایینسبیت کهدرحالی دارند، را تأثیر بیشترین

  هستند. برابری

 از نوعی گرایینسبیت باشد. فراگیر مدیریت حسابداری حرفه میان در گرایینسبیت که رودمی انتظار

 راهنمایی است، قبولقابل جامعه در حد چه تا عمل یک اینکه گرفتن نظر در با که است اخالقی استدالل

 و هادستورالعمل به فردی، مالحظات از بیشتر که است عملی استدالل رویکرد یک گرایینسبیت .کندمی

 اهمیت از مدیریت، حسابداری یحرفه مانند اجتماعی هایسیستم درنتیجه، است. مربوط اجتماعی الزامات

 از علمی درک اجتماعی، سیستم این بود. خواهند برخوردار آن اعضای اخالقی اعتقادات تعریف در باالیی

 درست که آنچه که است استوار عقیده این بر گرایینسبیت بنابراین، [.18]  کندمی تقویت را «بازی نحوه»

 مدیریت حسابداری حرفه مانند اجتماعی هایسیستم از که است هاییارزش مبنای بر است غلط یا

 است. شده تدوین پژوهش اول فرضیه منظور بدین اند.شدهبرگرفته
 ایده این با مطابق ای،حرفه گذشتگی خود از و ایحرفه وابستگی نظارتی، خود ای،حرفه استقالل به اعتقاد

 مهم غیراخالقی یا اخالقی صورت به اعمال تنظیم به کمک برای مدیریت حسابداری جامعه که هستند
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 در گیریتصمیم در آزادی داشتن به مایل هاایحرفه که دهدمی نشان ایحرفه استقالل به اعتقاد است.

 که خارجی فشارهای دارند. تصمیمات این بر مثبتی تأثیر هاآن ایحرفه جامعه زیرا هستند خود کار مورد

 مثال، عنوانبه [.25]  باشندمی ایحرفه استقالل متقابل نقاط هستند، ایحرفه قضاوت با تضاد در

 دارند نیاز عینی صورتبه اطالعات تمام ارتباط به اخالقی، رفتار مدیریت حسابداران انجمن استانداردهای

 فرضیه ترتیب این به بدهد. قرار تأثیر تحت را گیریتصمیم امر این که رودمی انتظار منطقی طوربه که

 است. شده بیان پژوهش دوم
 را خدمات به تعهد بنابراین و بوده عموم نفع به ای حرفه کار که است درک این شامل اجتماعی تعهد

 شود گرفته نظر در عمومی خدمات برای سوبسید عنوان به باید شخصی سود بنابراین کند. می ترغیب

 سرمایه به که کننده گمراه حسابداری گزارش تهیه از باید مدیریت حسابداران مثال، عنوان به [.27]

 کار، این انجام برای سازمانی فشار با مواجهه زمان در حتی کنند، می وارد آسیب بستانکاران و گذاران

 این که رود می انتظار [.13]  است نیز مردم نفع به بلکه سازمان، نفع به تنها نه آنها کار کنند. خودداری

 حدس وظایف بر مبتنی نیز اصول این زیرا باشد مربوط اخالقی( )قضاوت گرایی قرارداد اصول به درک

 حقوق و وظایف و حقیقت گفتن منصفانه، بازی" مفاهیم جمله از جامعه، به نسبت افراد برای شده زده

 به که است جامعه و کار و کسب بین اجتماعی قرارداد یک به اعتقاد با مطابق اصول این [.20]  هستند

 بر باشند. درستی و خوبی انصاف، عدالت، با مطابق و بوده سودمند جامعه برای که کنند عمل ای گونه

 است. شده بیان پژوهش سوم فرضیه فوق شده بیان مطالب اساس

 نتایج و سازمانی ای حرفه گرایی،تضاد ای حرفه بین رابطه بررسی به پژوهشی در (2002) همکاران و شفر

 و ای حرفه تعهد بین مثبت ارتباط بیانگر آنها نتایج پرداختند. رسمی مدیریت حسابداران کار مختف

 ای حرفه باالی تضاد دارای که افرادی همچنین است. سازمانی ای حرفه تعارض با ایحرفه استقالل

 [.23]  هستند باالتری مالی اهداف و تر پایین شغلی رضایت ، کمتر سازمانی تعهد دارای  هستند، سازمانی

 بر را نیجریه در حسابداری ای حرفه اخالقی گیری تصمیم فرایند (2018) آجیبالد آمبوال و اوبو سانکای

 احکام اخالقی، شناخت در تفاوت که داد نشان آنها نتایج اند. کرده بررسی شخصی های ویژگی اساس

 تحصیلی، پیشرفت ای، حرفه عضویت انواع تاثیر تحت حسابداری متخصصان اخالقی اهداف و اخالقی

  [.22] است همساالن نفوذ و وجدان فرهنگی، خرده وابستگی حسابداری، تخصص اقتصادی، وضعیت

 پژوهش این نتایج پرداخت. مدیریت حسابداران اخالقی اصول و بودن ای حرفه بررسی به (2018) توماس

 یعنی مدیریت حسابداران بودن ایحرفه هایویژگی که دهدمی نشان تجربی سناریوهای از استفاده با

 در اخالقی اصل سه با ای، حرفه خودگذشتگی از و ایحرفه وابستگی ای،حرفه استقالل اجتماعی، تعهد

 اخالقی، عدالت عمل؛ یک اخالقی اصول درک اخالقی، قضاوت در مهمی های نقش که هستند ارتباط

  [.26] کنندمی ایفا گرایی نسبیت و گرایی قرارداد

 نیجریه در مالی گزارشگری در حسابداری اخالق و بودن ای حرفه بررسی به  (2019) کاسیموموسا بوشی

 قابلیت حالیکه در داشته، داری معنی رابطه ای حرفه استقالل و شایستگی با بودن فهم قابل است، پرداخته

  [.11] دارد معنادار رابطه ای حرفه استقالل با صرفاً اطمینان
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 و حسابداران اخالقی گیری جهت و اجتماعی کاری محافظه میان رابطه (1398) همکاران و دراجی

 اجتماعی کاری محافظه با گرایی آرمان که است آن بیانگر آنها نتایج دادند.. قرار بررسی مورد را حسابرسان

 نوع میان همچنین ندارد. اجتماعی کاری محافظه با ای رابطه گرایی نسبی اما دارد. دار معنی ای رابطه

 دارد.همچنین وجود اجتماعی کاری محافظه سطح با دار معنی ای رابطه جنسیت و اشتغال محل شغل،

 مردان با مقایسه در نیز زنان و است حسابداران از بیشتر حسابرسان میان در اجتماعی کاری محافظه سطح

 حسابرسان و حسابداران جامعه دو میان اجتماعی کاری محافظه عالوه به دارند. کمتری کاری محافظه

  .[2است] خصوصی بخش از بیشتر دولتی بخش در شاغل

 بررسی را حسابداران ای حرفه رفتار بهبود بر اخالقی رفتار توسعه تاثیر (1398) همکاران و نیکبخت

 ،0.13 تأثیر دارای ترتیب به حسابداری در اخالقی رفتار توسعه داد نشان پژوهش های یافته .اندهنمود

  [.10] است صداقت و عمومی منافع از پشتیبانی شناسی، وظیفه متغیرهای بر 0.73 و 0.68

 نشان نتایج پرداختند. حسابرس ای حرفه قضاوت و گرایی حرفه بررسی به (1396) همکاران و حیرانی

 بر ای حرفه قضاوت همچنین است، تاثیرگذار حسابرسان ای حرفه قضاوت بر گرایی ای حرفه که داد

 حسابرس بین تعارض حل بر تاثیری گرایی ای حرفه اما است تاثیرگذار مدیریت و حسابرس بین تعارض

 حسابرس بین تعارض بر گرایی ای حرفه تاثیرگذاری در میانجی نقش ای حرفه قضاوت و ندارد مدیریت و

 [.1] کند نمی ایفا مدیریت و

 اعتقادات عقایدو در گویی حقیقت های ویژگی بررسی به (1396) همکاران و محمود بیاض، دشت الری

 حسابداری( کار)حرفه محیط در آن شدن عملی و اجرایی چگونگی و عقاید این بین تفاوتهای و حسابداران

 اعتقادات بین معنادار تفاوت وجود عمل( مقابل در زوجی)عقاید بصورت ها داده تحلیل و تجزیه پرداختند.

 مبین حسابداری شاغلین و دانشجویان برای اخالقی مباحث رعایت بطوریکه، باشد می حسابدارن عمل و

 اعتقاد از ناشی آمده بوجود خالء مورد این باشد. می اعمال به نسبت اعتقادات اخالقی امتیازات بودن باالتر

 آیین کامل اثربخشی عدم همجنین و عمل در آن از استفاده توانایی و افراد ذهنیت در اخالقی مباحث به

 نشان همچنان پژوهش این نتایج دهد. می نشان را حسابدارن افکار به دادن جهت برای ای حرفه رفتار

 تجربه با شاغل همکاران به نسبت تجربه با حسابداران و خود همکار مردان به نسبت حسابدار زنان داد

 [.8] باشند می پایبند اخالقی مباحث رعایت بر بیشتر خود تر پایین

 رسمی حسابداران جامعه بین در اخالقی های قضاوت بر موثر عوامل بررسی به (1393) همکاران و فروغی

 ادراک و ایحرفه رفتار آیین اهمیت بین معنادار مثبت رابطه یک که دهدمی نشان نتایج پرداختند. ایران

  [.6] دارد وجود آنها اخالقی قضاوت با سازمانشان اخالقی محیط از ایران رسمی حسابداران

  پژوهش شناسی روش

 جنبه از و ها داده آوری جمع چگونگی اساس بر پژوهش این است. کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش

 طراحی پرسشنامه ها فرضیه آزمون برای همچنین است، تحلیلی – توصیفی پژوهشی آن، انجام روش

 نیز پیمایشی پژوهش این که گفت توان می نتیجه در است. شده توزیع آماری نمونه اعضای بین و شده

 ایحرفه استقالل شامل شده شناسایی مدیریت حسابداران گرایی ای حرفه هایویژگی آید. می شمار به
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 و دانش [،27] اجتماعی تعهد ، [17] ایحرفه تعهد [13] نظارتی خود [26] ایحرفه وابستگی [،25]

 شامل اخالقی قضاوت همچنین ؛ [5] ای حرفه رفتار در پایبندی و صداقت ای، حرفه تخصصی مهارت

 باشد.می  [20] قراردادگرایی و اخالقی عدالت گرایی، نسبیت معیارهای

 تائیدی عامل تحلیل و ساختاری معادالت تکنیک و مدل ارزیابی روش از استفاده با تحقیق های فرضیه

 است. شده تحلیل و تجزیه PLS افزار نرم در

 آماری نمونه و جامعه

 حسابدار مالی، مدیریت حرفه در شاغل افراد ، مدعو یا علمی هیئت اعضای شامل پژوهش آماری جامعه

 جامعه تعداد آنکه به توجه با باشد. مفید.می کار سابقه سال 5 با کم دست با مدیریت حسابداری و رسمی،

 حذف با شد، توزیع پرسشنامه 384 شدند. انتخاب نفر 384 کوکران فرمول براساس است، نامحدود آماری

 استفاده قابلیت نظرسنجی در پرسشنامه 349 تعداد آنها بین از استفاده قابل غیر یا ناقص های پرسشنامه

 گرفت. قرار نهایی تجلیل و تجزیه مورد است، داشته را

 پژوهش: های فرضیه

 است: شده مطرح زیر شرح به پژوهش هایفرضیه پژوهش نظری مبانی به توجه با

 مدیریت حسابداران اخالقی قضاوت و  مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه های ویژگی بین اول: فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه )قراردادگرایی(

 مدیریت حسابداران اخالقی قضاوت و  مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه های ویژگی بین دوم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه گرایی( )نسبیت

 مدیریت حسابداران اخالقی قضاوت و  مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه های ویژگی بین سوم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه اخالقی( )عدالت

 پژوهش: متغیرهای

 گردد: می ارائه ذیل شرح به پژوهش پیشینه اساس بر پژوهش متغیرهای

 خود کار مورد در گیری تصمیم در آزادی داشتن به مایل هاایحرفه که دهدمی نشان ای: حرفه استقالل

 با تضاد در که خارجی فشارهای دارند. تصمیمات این بر مثبتی تاثیر آنها ای حرفه جامعه زیرا هستند

 [.26] باشدمی ای حرفه استقالل متقابل نقاط هستند، ای حرفه قضاوت

 مشخص شغلی جذابیت و فداکاری انرژی، با که شغل با مرتبط و مثبت ذهنی حالت ای: حرفه وابستگی

 عملکردش و کار و خود معرف را شغلش شخص که میزانی یا درجه از عبارتست مفهوم این که شود می

 [.5] داند می اعتبارش و حیثیت کسب و سربلندی موجب را

 غیر شود، قضاوت ها آن همکاران توسط باید ها ای حرفه کار کیفیت آن در که است باوری خودنظارتی:

 [.13] نیستند شرایط واجد مورد این در ها ای حرفه
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 مشغول آن در ایحرفه یک که کاری آن در که است اعتقادی ای حرفه گذشتگی خود از ای:حرفه تعهد

 ایحرفه یک زیرا است، پایان یک خود خودی به کار این باشد. می جامعه برای ذاتی ارزش دارای است،

 [.16] کرد خواهد کار باشد، داشته کمی خارجی هایپاداش اگر حتی

 را خدمات به تعهد بنابراین و بوده عموم نفع به ای حرفه کار که است درک این شامل تعهداجتماعی:

 شود گرفته نظر در عمومی خدمات برای زیرمجموعه عنوان به باید شخصی سود بنابراین کند.می ترغیب

[26.] 

 ای حرفه تخصصی مهارت و دانش به توجه با ایحرفه افراد از بسیاری ای: حرفه تخصصی مهارت و دانش

 دهند.می ارتقا و بهبود همیشه را خود های مهارت و دارند زیادی شخصی تعهد آنها شوند.می شناخته خود

 سخت و دقت  جدیت، با ایحرفه افراد اما شود. کسب علمی مدارک شغلی هر برای که نیست نیازی البته

 این و یابند تسلط خود، رشته نیاز مورد ای حرفه تخصصی مهارت و دانش به که کنندمی تالش کوشی

 [.5] دهند انجام شکل بهترین به را خود شغل بتوانند تا دارند نگه روز به را دانش

 ای حرفه رفتار در پایبندی و صداقت چون هایی ویژگی ها ایحرفه ای: حرفه رفتار در پایبندی و صداقت

 جلب را دیگران اعتماد نیز دلیل همین به و کنندمی عمل خود وعده به آنها دهند.می نشان کار در را خود

 یا پروژه اگر هستند. متواضع افرادی ای،حرفه افراد هستند. قائل احترام خود های ارزش برای کنند.می

 داشته نیاز کسی به که صورتی در آنها ندارند. هراسی آن به اعتراف از باشد، آنها تخصص از خارج کاری

 [.5] هستند. مشتاق دیگران از یادگیری به و کنندمی کمک درخواست آنها از سریع باشند،

 چه تا عمل یک اینکه گرفتن درنظر با که است اخالقی استدالل از نوعی گرایی نسبیت گرایی: نسبیت

 بیشتر که است عملی استدالل رویکرد یک گرایی نسبیت است. شده بیان است، قبول قابل جامعه در حد

 [.26] است مربوط اجتماعی الزامات و ها دستورالعمل به فردی، مالحظات از

 مفاهیم جمله از جامعه، به نسبت افراد ضمنی های مسئولیت بر مبتنی تصمیمات اخالقی: قراردادگرایی

 [.20] هستند "حقوق و وظایف حقیقت، گفتن عادالنه، بازی"

 اخالقی تصمیمات باید ذاتی درستی و خوبی انصاف، عدالت، که است فرض این بر مبتنی اخالقی: عدالت

 [.18] دهند نشان را

 اند. گرفته قرار سنجش مورد لیکرت طیف با پرسشنامه سواالت اساس بر فوق متغیرهای از کدام هر

 ها فرضیه آزمون نتایج

 این رود. می کار به مدل کلی عملکرد سنجش برای معیاری عنوان به (GOF) برازش نیکویی شاخص

 که است 0.35 شده محاسبه GOF مقدار شد. پیشنهاد (2005) همکاران و تننهاوس توسط شاخص

 است. مدل کلی متوسط مطلوبیت نشانه
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 آزمون فرضیه اول -3-4شکل 

 
 مدیریت حسابداران اخالقی قضاوت و مدیریت حسابداری بودن ای حرفه های ویژگی بین اول: فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه )قراردادگرایی(

 نتیجه تی آماره بارعاملی تاثیر

 فرضیه تایید عدم 1.921 0.081 گرایی قرارداد  و مدیریت حسابداری ای حرفه استقالل

 فرضیه تایید 3.268 0.174 گرایی قرارداد  و مدیریت حسابداری ای حرفه وابستگی

 فرضیه تایید 3.023 0.180 گرایی قرارداد  و نظارتی خود

 فرضیه تایید عدم 0.748 0.050 گرایی قرارداد  و ای حرفه تعهد

 فرضیه تایید عدم 0.603 0.045 گرایی قرارداد  و اجتماعی  تعهد

 فرضیه تایید 2.433 0.126 گرایی قرارداد  و ای حرفه مهارت و تخصصی دانش
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 نتیجه تی آماره بارعاملی تاثیر

 فرضیه تایید 5.502 0.304 گرایی قرارداد  و ای حرفه پایبندی و صداقت

 مدیریت حسابداران اخالقی قضاوت و مدیریت حسابداری بودن ای حرفه های ویژگی بین دوم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه اخالقی( )عدالت

 نتیجه تی آماره بارعاملی تاثیر

 فرضیه تایید عدم 1.934 0.079 اخالقی عدالت  و مدیریت حسابداری ای حرفه استقالل

 فرضیه تایید 3.383 0.140 اخالقی عدالت  و مدیریت حسابداری ای حرفه وابستگی

 فرضیه تایید 2.114 0.107 اخالقی عدالت  و نظارتی خود

 فرضیه تایید عدم 1.702 0.102 اخالقی عدالت  و ای حرفه تعهد

 فرضیه تایید عدم 1.226 0.082 اخالقی عدالت  و اجتماعی  تعهد

 فرضیه تایید عدم 0.027 -0.001 اخالقی عدالت  و ای حرفه مهارت و تخصصی دانش

 فرضیه تایید 9.138 0.471 اخالقی عدالت  و ای حرفه پایبندی و صداقت

 آزمون فرضیه دوم -4-4شکل 
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 آزمون فرضیه سوم -5-4شکل 

 
 مدیریت حسابداران اخالقی قضاوت و مدیریت حسابداری بودن ای حرفه های ویژگی بین سوم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه گرایی( )نسبیت

 نتیجه تی آماره بارعاملی تاثیر

 فرضیه تایید عدم 0.363 0.022 گرایی نسبیت  و مدیریت حسابداری ای حرفه استقالل

 فرضیه تایید عدم 1.662 0.106 گرایی نسبیت  و مدیریت حسابداری ای حرفه وابستگی

 فرضیه تایید عدم 0.747 0.056 گرایی نسبیت  و نظارتی خود

 فرضیه تایید عدم 0.161 0.012 گرایی نسبیت  و ای حرفه تعهد

 فرضیه تایید 2.033 0.209 گرایی نسبیت  و اجتماعی  تعهد

 فرضیه تایید عدم 0.787 0.054 گرایی نسبیت  و ای حرفه مهارت و تخصصی دانش

 فرضیه تایید عدم 1.359 0.089 گرایی نسبیت  و ای حرفه پایبندی و صداقت
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 گیری نتیجه و بحث

 اخالقی قضاوت  بر مبتنی مدیریت حسابداران گرایی ای حرفه های ویژگی الگوی ارائه پژوهش، این  هدف

 نتایج و تنظیم فرضیه سه هدف این تحقق برای باشد. می  گرایی( نسبیت قراردادگرایی، اخالقی، )عدالت

 گردید: ارائه ذیل بشرح آنها
 قضاوت با مستقیم طور به و بوده مدیریت حسابداری حرفه بنیاد اخالقی، رفتار که است آن از حاکی نتایج

 مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه های ویژگی بین روابط درک پژوهش این است. مرتبط اخالقی های

 ارتقاء در مدیریت حسابداری حرفه بر تأکید های زمینه همچنین دهد.می افزایش را اخالقی قضاوت و

 دهد. می نشان ای حرفه محیط و مداوم ای حرفه آموزش طریق از را اخالقی های ارزش از آن اعضای فهم

 بر اثرگذاری در مهمی نقش کردن اجتماعی فرایند و حسابداری آموزش که دهند می نشان تحقیقات

  کنند. می ایفا اخالقی قضاوت

 آموزش طریق از مدیریت حسابداری بودن ای حرفه ارتقاء چرا و چگونه اینکه درک ، پژوهش این نتایج

 دهد. می افزایش را شود می اخالقی قضاوت بهبود باعث کردن، اجتماعی و ای حرفه

 اجتماعی، تعهد شامل گرایی ای حرفه ویژگی چهار که دهد می نشان نیز (2018) توماس پژوهش نتایج

 اخالقی اصل سه از استفاده ای، حرفه گذشتگی خود از و جامعه به ای حرفه وابستگی ای، حرفه استقالل

 گرایی قرارداد و گرایی نسبیت اخالقی، عدالت اخالقی های قضاوت در مهمی نقش که کنندمی تقویت را

 گرایی ای حرفه ارتقاء به منجر تواند می انجمن این عضو اعضای و فعال مدیریت حسابداری انجمن دارند.

 روابط از آگاهی شوند. می تر اخالقی های گیری تصمیم به منجر که هستند تفکراتی های انگیزه آنها شود،

 ارزشمند بسیار مورد این در اخالقی گیری تصمیم روند و مدیریت حسابداری حرفه منافع و ها فعالیت بین

 اخالقی های قضاوت ارتقاء برای گرایی ای حرفه ویژگی مهمترین اجتماعی تعهد به اعتقاد بود. خواهد

 داشته را تأثیر بیشترین اخالقی عدالت اصل اخالقی، قضاوت زمان در که دهند می نشان تحقیقات است.

 همچنین ها پژوهش [.20 و 12]  شود می حمایت نظر، مورد زمینه به توجه با گرایی، قرارداد اصل اینکه و

 قراردادی فوق مرحله در که هستند افرادی با سازگار گرایی قرارداد و اخالقی عدالت که دهد می نشان

 قراردادی مرحله با گرایی نسبیت اصل که حالی در دارند، قرار تر اخالقی های قضاوت و اخالقی توسعه

 ای، حرفه وابستگی به اعتقاد همچنین [.15]  است سازگار کمتر اخالقی های قضاوت و اخالقی توسعه

 ارتباط در اخالقی قضاوت هنگام در گرایی نسبیت اصل با ای، حرفه گذشتگی خود از و ایحرفه استقالل

 برای مدیریت، حسابداران جامعه که هستند ایده این با مطابق گرایی، ای حرفه های ویژگی این بودند.

 این که رسد می نظر به بنابراین است. اثرگذار و مهم اخالقی غیر یا اخالقی صورت به کار تنظیم به کمک

 و قبول قابل هنجارهای تعریف در مدیریت حسابداری حرفه بر تکیه ترویج در مهمی نقش ها، ویژگی

 در که زمانی حتی ای، حرفه محیط که دهند می نشان گذشته های پژوهش کند. ایفا اخالقی اعتقادات

 پژوهش نتایج [.24]  دهد می قرار تاثیر تحت را اخالقی رفتار است، فرد اخالقی استانداردهای با تناقض

 اعتقاد است. اخالقی قضاوت بهبود برای ویژگی ترین مهم اجتماعی تعهد ویژگی که دهد می نشان توماس

 میان در رتبه ترین پایین بود، همراه اخالقی استدالل گرایی نسبیت با که حالی در ای، حرفه استقالل به
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 حرفه میان در ویژگی این بیشتر ارتقاء به نیاز که رسد می نظر به بنابراین داشت. را ها ویژگی تمام

 حرفه ویژگی پنج از مورد چهار باشد. پژوهش این از آمده بدست مهم نتیجه تواند می مدیریت، حسابداری

 کنند. می ایفا اخالقی قضاوت در مهمی نقش مطالعه، این در شده بررسی مدیریت حسابداری گرایی ای

 ارتباطی گرایی نسبیت اصل با نظارتی، خود به اعتقاد (2018) توماس پژوهش نتایج طبق این بر عالوه

 می بررسی را مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه حسابداری ویژگی این که دیگری مطالعه تنها نداشت.

 فرض رابطه از اما داده، قرار بررسی مورد را کار نتایج و سازمانی ای حرفه های درگیری با آن ارتباط کند،

 قضاوت اصل موثرترین یعنی اخالقی عدالت با اجتماعی، تعهد به اعتقاد [.23]  است نکرده حمایت شده

 تر اخالقی های قضاوت با مطابق اصول این دارد. مثبت ارتباط گرایی، قرارداد اصل همچنین و اخالقی

 همچنین نتایج است. ارتباط در اخالقی کمتر های قضاوت با گرایی نسبیت اصل که حالی در هستند،

 دارای ای، حرفه گذشتگی خود از و ای حرفه وابستگی ای، حرفه استقالل به اعتقاد که دهد می نشان

 است اهمیت دارای مدیریت حسابداری حرفه چارچوب در اصل این هستند. گرایی نسبیت با مثبت ارتباط

 هنجارها کردن روشن در حرفه، مانند اجتماعی های سیستم که شود می باور این ترویج باعث امر این زیرا

 هستند. جامعه از تابعی هنجاری، اعتقادات دارند. اهمیت اخالقی باورهای تعریف و

 برای که نمود بیان توان می ها فرضیه از آمده بدست نتایج به توجه با پژوهش، های یافته به توجه با

 ای، حرفه مدیریت حسابداران های گیری تصمیم در اخالقی عدالت و گرایی نسبیت قراردادگرایی، ارتقای

 به اخالقی قضاوت همچنین و مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه های ویژگی مفاهیم که دارد ضرورت

 بر تواند می صحیح آموزش شود. تدریس عالی آموزش مراکز در و شده تقویت گذار اثر و صحیح صورت

 مدیریت حسابداری گرایی ای حرفه های ویژگی الگوی که شود می پیشنهاد باشد. اثرگذار اخالقی قضاوت

 واندرسته و مرچنت اخالقی گیری تصمیم برای الگو چهار اساس بر اخالقی قضاوت برتری مدل بر مبتنی

 پژوهش در اخالقی( برتری مدل ، اخالقی عدالت وظایف، و حقووق مکتب گرایی، مطلوبیت ) (2003)
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