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گیری اخالقی اسالمی از دیدگاه  در تصمیم مؤثرارتباط عوامل  بررسی
  با استفاده از تکنیک دیمتل حسابداران

 *ُدری حسین رجب  
  

  چكيده
گيـري   الگوي تصـميم هاي  ها و زيرمجموعه سازه  و تعامل تأثيرهدف اين مطالعه، بررسي ميزان 

هاي  رو از نوع پژوهش ) از ديدگاه حسابداران است. مطالعه پيش1394اخالقي صادقي و خنيفر (
شـود. بررسـي موضـوع از طريـق ارسـال       انجام مـي  »تكنيك ديمتل«كمي است كه با استفاده از 

هـا   نفر از افراد متخصص در حوزه اخالق حسـابداري صـورت گرفـت. يافتـه     11به  نامه پرسش
از  »طلبي و اصرار در بقا در پسـت و رياسـت   رياست«رواني متغير  نشان داد كه در عوامل روحي

طلبــي و غنيمــت دانســتن مــديريت از بيشــترين ميــزان  فرصــت«ار يــ، معيگــذارتأثيرن يشــتريب
ن ميزان تعامـل برخـوردار اسـت. در    يشترياز ب »ناديده گرفتن صالحيت شخصي«و  »پذيريتأثير

، يگـذار تأثيرن يشـتر ياز ب »توجهي به خيرخـواهي و صـداقت در انتقـاد    بي«ي نيز ا عوامل حرفه
نظـر غيرمنصـفانه    نمايي و اظهـار  سياه«پذيري و تأثيراز بيشترين ميزان  »طفره رفتن از مسئوليت«

برخوردار اسـت. همچنـين در عوامـل     تأثرو  تأثيرنيز از بيشترين ميزان  »در مورد ساير مديران
و  يگــذارتأثيرن ميـزان  يشــترياز ب »يح منـافع خــواص در برابـر منــافع عمـومي   تــرج«انحرافـي،  

زان تعامـل برخـوردار اسـت.    يـ از بيشـترين م  »عدم اهتمام به منافع عمومي«ار يپذيري و معتأثير
اسـت، يعنـي    »تعـاملي  فراينـد «شده يـك   هئاين است كه الگوي اراحاضر ترين يافته پژوهش  مهم

گيـري   داشته و با هـم تعامـل دارنـد. در نتيجـه، بـراي تصـميم       تأثيراجزاي آن بر روي يكديگر 
تا در افزايش  شوداخالقي مطلوب از ديدگاه حسابداران، الزم است كه به همه ابعاد الگو توجه 

ها در راستاي هم تقويت شـوند تـا بتـوان     لفهؤو همه م گردداي، توازن حفظ  سطح اخالق حرفه
   دريافت كرد.بهترين بازدهي مناسب را از آن 

   گيري، الگوي اخالقي، تكنيك ديمتل. ميماي، تص حرفه اخالق: كليدي واژگان
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  مقدمه
میزان نگرانی در مورد رفتار انسان در خصوص درست   ای از فلسفه به عنوان شاخه تواند به اخالق می

سـمیت و هـایی تعریـف شـود (ا و بدون خطا بودن کارها، نیکی و بدی و نیت و عواقب چنین اقدام
صورت اعمال و   های روحی و باطنی انسان است که به ای از صفت ). اخالق مجموعه٢٠٠٩ 1لی،

سـبب گفتـه  کنـد و بـدین شود، بروز ظاهری پیـدا می رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می
). اخـالق ممکـن اسـت ١٣٨٨توان تعریـف کـرد (تـوالیی،  شود که اخالق را از راه آثارش می می
عنـوان نمونـه، بـه  توان بـه ها نیز تعریف شود. می ای از اصول و ارزش عنوان مجموعه گونه کلی به به

ها، قوانین و مقررات، اصـول مـذهبی، منشـور  های تجویز شده از اصول اخالقی یا ارزش مجموعه
د سـازمانی اشـاره کـر های صنعتی و منشور رفتـار درون ها و گروه ای اخالق کسب و کار برای حرفه

 کـردهرا بـه خـود جلـب  یای، توجه زیاد اخالق حرفه های اخیر مباحث در سال). ٢٠٠٩ 2(کبیر،
ایجاد و حفظ  یخاص آن در کسب و کار، زیربنا یگونه کلی و در معنا مفهوم اخالق به کاست. در

 یابـری اساسی یای زیربنا ها است. اخالق حرفه تبع آن در سازمان  یک نظام اخالقی در جامعه و به
رو، مـدیریت  شود. از ایـن می فراهماز طریق آن  یکند که بهبود وضعیت کار کسب و کار ایجاد می

شـود (زیـری و  و عملی کسب و کـار منجـر مـی یاخالق بنا و به پیشرفت نظر   براساسکیفیت نیز 
فرهنگی تواند به پرورش یک فرهنگ کیفیت کمک نمایند،  آن، اخالق می بر افزون ).٢٠٠٢ 3،پیترز

 4،(پترسـون کننـدو بحـث  کـار فکـر یشوند راجع به بهبـود فراینـدها که در آن کارکنان تشویق می
افراد و سازمان و مدیریت در پی  یقواعد اخالقی و قانونی نیز اثرهایی را برانکردن ). رعایت ١٩٧۴

بـه بهبـود  ای، دارد که در برخی مواقع ممکن است غیرقابل اصالح باشند. توجـه بـه اخـالق حرفـه
ه در شـرایط آشـفته، کـشـود  های اخـالق باعـث مـی انجامد، زیرا برنامه اساسی اوضاع جوامع می

ارهـای گروهـی قـوی و افـزایش کگیـری  لکند و باعث شـکاخالقی خود را حفظ رد کسازمان عمل
ر دارنـد، نظر رهبران سازمان در اولویت قرا ه بهکهایی  نان را با ارزشکارکشود و رفتارهای  وری  بهره

حل برای رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب اسـت.  انتخاب یک راهفرایند گیری نیز  تصمیم ند.ک هماهنگ 
تواند دارای شرایط خاصی باشد. اخالق و اسالم نیز رابطـه  گیری در نظام اخالقی اسالم می تصمیم

جـدی بـوده هایی است کـه در اسـالم مـورد توجـه  ای که اخالق از موضوع گونه تنگاتنگی دارند. به
ای اسـت،  است. در این زمینه، اخالق در معنای وسیع آن که شامل اخالق اسالمی و اخالق حرفه

مشخصی  ۀها برنام تواند یک نقش کاربردی و اساسی داشته باشد. دین اسالم برای زندگی انسان می
اخالق اسالمی  یابد. در این راستا، ای دست می دارد که هر فرد به واسطه آن به فضیلت اخالق حرفه
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ای که  ای اسالمی مبتنی بر قرآن و سنت و شیوه زندگی مسلمانان است. اخالق حرفه و اخالق حرفه
های معنوی ارتباط نزدیکی دارد و بر خلوص نیت و ایمان  شود، با دین و ارزش می ارائهتوسط اسالم 

کیـدو اعتقاد به جای منافع و سود  در نظـر دارد ارتبـاط ایـن پـژوهش،  ).٢٠٠١ 1،دارد (یوسـف تأ
گیری اخالقی را از دیدگاه حسابداران با اسـتفاده از تکنیـک دیمتـل بررسـی  در تصمیم مؤثرعوامل 
هـا، هـدف اصـلی ایـن پـژوهش  با توجه به نقش مهم حسابداران در مدیریت سازمان بنابراین، کند

) ١٣٩۴قی و خنیفـر (گیری اخالقی صاد خواهد بود که آیا عوامل الگوی تصمیم سؤالپاسخ به این 
دارند یا خیر؟ همچنین، با توجه به  تأثرو  تأثیراز دیدگاه حسابداران با هم دارای ارتباط بوده و بر هم 

ریزی در جهت گسـترش و  ها و برنامه تواند در شناسایی وضعیت اخالقی سازمان اینکه این الگو می
باشـد،  مـؤثرکارسـاز و  البالغـه نهج محتوای کتاب شـریف   براساس ویژه بهای  ترویج اخالق حرفه

 ارائـهدر حوزه حسابداری  ویژه بهریزان  تواند درک بهتری به برنامه های آن می سازه تأثرو  تأثیربررسی 
  ریزی مناسب را انجام دهند. ها، برنامه دهد تا با اطالع دقیق از اثرگذاری و اثرپذیری سازه

شـود.  نه و روش پژوهش بیـان مـییشده و سپس پیشدر ادامه، ابتدا مبانی نظری پژوهش مطرح 
  یابد. گیری خاتمه می ها بیان شده و با بحث و نتیجه در انتها نیز یافته

  
  مبانی نظری

). همه ١٣٨۶معنی با قصد کردن و اراده کردن دانسته شده است (دهخدا،  در لغت هم یگیر تصمیم
). ١٣٩٠(رضائیان،  کند می فه آنان چنین اقتضازیرا حر ؛سروکار دارند یگیر مدیران با فراگرد تصمیم

) تا میزانی به باورهـا و تفکـرات وابسـته او ی(با هر باور و تفکر ی، تصمیمات هر فردی دیگراز سو
 یبا رویکرد نگرش اسالمی ضـرور یگیر بررسی موضوع تصمیم رو از این).  ١٣٩٢، یاست (عزیز
هـای اخالقـی  ها نیز پرداختن بـه اخـالق و ارزش نرسد. در تجزیه و تحلیل رفتار سازما به نظر می

دهد کـه حاصـل  تشکیل می آنهاها را رفتارهای اخالقی  یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمان
ها، ظهـور و بـروز یافتـه اسـت (تـوالیی،  های گوناگون اخالقی است که در آن سازمان جمع ارزش

معیارهای اخالقی موجب ایجاد فسادهای مـالی ). در شرایط کنونی که رعایت نشدن برخی ١٣٨٨
وجـود آورده، توجـه بـه اخـالق راه   های دولتی و غیردولتی به های زیادی را در بخش شده و نگرانی

های مـدیران،  ترین دغدغه ضروری است که یکی از عمده بنابرایننجات اصلی از این بحران است. 
مل انسانی شاغل در حرفـه باشـد، تـا افـراد بـا چگونگی ایجاد بسترهای اخالقی مناسب بـرای عوا

زاد و همکـاران،  حس مسئولیت و تعهد کامل به کار بپردازند و اصول اخالقی را رعایت کنند (بیـک
از  یسازد که بهبـود وضـعیت کـار کسب و کار می یی اساسی برایای زیربنا اخالق حرفه). ١٣٨٩
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و  یاخالق بنا شده و به پیشرفت نظر   براساسیز رو مدیریت کیفیت ن شود، از این می فراهمطریق آن 
ل ئ). ارتباط اخالق در زمـانی کـه بـا مسـا٢٠٠٢شود (زیری و پیترز،  عملی کسب و کار منجر می

گـردد. در ایـن بـین، ترکیبـی از  شـود، دوچنـدان مـی مدیریت اسالمی ترکیب می ویژه بهاسالمی و 
های مرتبط با کار و حرفه وجود دارند که برای  وعهای اخالقی اسالم در حیطه اقتصادی و موض آمیزه

اجرای آن با توجه به غالب بودن فرهنگ اسالمی در جامعه، نیازمند توجـه بـه روایـات و دسـتورات 
اسالمی است تا بتوان با درک بهتر از نیازها و ضروریات و روحیات جامعه، رونـد کـاربردی کـردن 

تـوان تنهـا بـه  هـا نمـی آن، با عنایت به تفـاوت فرهنـگبر  افزونای را سرعت بخشید.  اخالق حرفه
المللـی بسـنده نمـود. در نتیجـه،  نهادهای بین از سویشده  ارائهها و کدهای اخالقی  دستورالعمل

  استفاده از مبناهای اخالقی و مدیریت اسالمی یک ضرورت غیرقابل انکار است.
  

  پیشینه پژوهش
  پیشینه پژوهش داخلی

 یـکبـه  یابیدسـت ید برایبا یه حسابداران مسلمان در جوامع اسالمککند  ی) بیان م١٣٩٠( ینجف
  ند.یتالش نما یمتناسب با فرهنگ جامعه اسالم یاز حسابدار یمدل بوم

یافتند کـه نهادینـه شـدن اخـالق اسـالمی در  ) در پژوهش خود در١٣٩٢نیا و ناصری ( محقق
مین نیاز جامعـه در أهای اسالمی منجر به ت آموزهتواند با توجه به  های آموزشی حسابداری می برنامه

شود. در نتیجه آموزش  آنهاپیچیده اخالقی توسط  مسائلای اسالمی و حل  تربیت حسابداران حرفه
  اخالق حسابداری را ضروری دانستند.

و  یبـا اسـتفاده از روش دلفـ ی) در پژوهشی با انجام مطالعه نظـر١٣٩٢کلماتیان و همکاران (
 یبـرا یو مـدل ییج را شناسـایـرا ینظام حسـابدار یها یینظر، نارسا فرد صاحب ١۵ کسب نظر از

  انـد کـه بـه ترتیـب اولویـت عبارتنـد از:  نمـوده ارائـه یاسـالم یمتناسب با سبک زندگ یحسابدار
ژه یـو بـه ییگو ارتقای سطح پاسخ .٣ ی؛گسترش رفاه و عدالت اجتماع .٢ ؛ع عادالنه ثروتیتوز .١

 .۶ ؛امـلک یت و افشـایشفاف .۵؛ ت سهامدارینفعان و حقوق اقل یتوجه به ذ .۴ ی؛نید ییگو پاسخ
و آرامش  یت اقتصادیگسترش امن .٧ ؛ستیط زیو حفاظت از مح یاجتماع های  مسئولیتتوجه به 
 ی؛مـال یها نار گزارشکدر  یرمالیغ یها گزارش ارائه .٩ ی؛تکت شریمکگسترش حا .٨ ی؛اجتماع

نظـم  یارتقا .١٢محاسبه سود مشروع و متناسب با تالش و  .١١ ی؛ریگ میمتص یبرا یسودمند .١٠
  .یو انضباط مال
) در پژوهش خود دریافتنـد کـه از وظـایف مهـم حسـابداری ١٣٩۴فر ( حیدری و همت گوران

ن یل و تضـمیت جهـت تسـهیریاطالعات منطبق بر دستورات اسالم به مـد ارائهمدیریت اسالمی، 
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 ینتـرل و بررسـک کردن و سنجش میزان مباشرت مدیریت و ن گزارشیهمچنح و یصح یریگ میتصم
  است. یاله یارهایاس با معین مباشرت در قیا

 البالغـه نهج) در پژوهشی با استفاده از تحلیل محتوای کتاب شـریف ١٣٩۴صادقی و خنیفر (
در مـدیریت اخالقـی  »انحرافـی«و  »ای حرفـه«، »روانـی −روحـی«دریافتند که سه دسته عوامـل 

  گذار است.تأثیرها  سازمان
مـوازین  تـأثیردر زمینـه  مـؤثر) در پژوهشی دریافتند کـه عوامـل ١٣٩۵ُدری ( حاجیها و رجب

افشـای اطالعـات در زمینـه رعایـت «هم در تعامل بوده و معیـار  شرعی در حسابداری اسالمی با
 »طالعات در زمینه رعایت حقوق کارگرانافشای ا«و معیار  یگذارتأثیرن یشتریاز ب »موازین شرعی
افشای اطالعـات در زمینـه عـدم «بر آن معیار  افزونبرخوردار است.  یریپذتأثیرزان یاز بیشترین م

  از بیشترین تعامل برخوردار است. »وقوع تقلب مالی
  

  پیشینه پژوهش خارجی
داف و خصوصـیات ) پژوهشی در رابطه با برداشت حسابداران مالزی در مـورد اهـ٢٠٠٠( 1حمید

های این پژوهش گرایش مثبت حسابداران مسلمان را بـه  حسابداری اسالمی انجام داده است. یافته
  دهد. های اسالمی در حوزه حسابداری نشان می ارزش

اعتماد یـک نمـاد الهـی: تفاسـیر در زمینـه بانکـداری «) در پژوهشی با عنوان ٢٠٠۴( 2تریونو
های مالی باید از نظر اخالقی  دریافت که در تهیه و انتشار صورت »های حسابداری اسالمی و شیوه

  مطابق با هنجارهای شریعت رفتار کرد. 
 یمـال یخـاص در حـوزه گزارشـگر یها توان از پژوهش ی) را م٢٠٠۶( 3پژوهش بسام و ناپیر

غـه اجتمـاعی، دغد مسـائله توجه بـه کن مطالعه نشان داد یا یها افتهیدانست.  یاسالم یدارکبان
از  کیز حـایـن یئـت نظـارت شـرعیشود و انتشار گزارش ه یمحسوب نم یاسالم یها کعمده بان
 یرویـنسبت به پ یمال یها اربران از صورتکان و ینان مشتریبه جلب اطم یاسالم یها کتوجه بان

  است. یاز اصول اسالم کبان
 5المللی مالی بین ) در پژوهشی به بررسی سازگاری استانداردهای گزارشگری٢٠١۴( 4والیوتها

و مالی اسالمی در خصوص استفاده از نرخ بهره و نرخ تنزیل پرداخـت. وی دریافـت کـه بـاور بـه 
دانست. همچنـین  »حسابداری سنتی«توان از تصورات غلط در مورد  ناسازگاری در این زمینه را می

                                                           
1  . Hameed   2. Triyiwonu  
3  . Bassam and Napier  4. Velayutha  
5  . International Financial Reporting Standard (IFRS) 
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نیازهـای کـاربران و تواند به رفع  دریافت که توجه به حسابداری اسالمی در کشورهای اسالمی، می
  کاهش وابستگی اقتصادی کمک کند.

) در پژوهشی به تعیین اهداف حسابداری اسالمی در اقتصاد حال حاضر جهـان ٢٠١۵( 1سلطانا
عنوان  پردازد که آیا سیستم حسابداری اسالمی به پرداخته است. این پژوهش به بررسی این موضوع می

هـا قابـل اجـرا اسـت؟. همچنـین تمـایز  ی همه سازمانیک سیستم حسابداری موفق و اثبات شده برا
 کند. های اساسی حسابداری اسالمی و حسابداری مرسوم را روشن می اصلی بین ارزش
) در پژوهشی به بررسی رفتار شهروندان بخشی از کشـور روسـیه در مـورد ٢٠١۶( 2سابیرزیانو

گاهی افراد اثر م از حسـابداری  آنهـاثبتی بر درک حسابداری اسالمی پرداخت و دریافت که میزان آ
  اسالمی دارد. 

هایی در این زمینه انجام گرفتـه و بـه  دهد اگرچه پژوهش های صورت نشان می بررسی پژوهش
در  مـؤثرهای مفیدی نیز انجامیده، اما تاکنون پژوهشی در رابطـه بـا بررسـی ارتبـاط عوامـل  نتیجه
گیری اخالقی از دیدگاه حسابداران با استفاده از تکنیک دیمتل صورت نگرفته است. در این  تصمیم

شـود کـه بـا اسـتفاده از  عدم ورود پژوهشگران به موضوع ذکر شده، تـالش مـیبه پژوهش با توجه 
  ) موضوع مورد نظر بررسی گردد.١٣٩۴الگوی برگرفته از پژوهش صادقی و خنیفر (

  
  روش پژوهش 

) بـه ١٣٩۴( فـریو خن یاسـتخراج شـده از پـژوهش صـادق یالگـوعوامـل  لیژوهش با تبـدپ نیدر ا
الگو از سـه دسـته و  نیاست که ا یادآوریقرار گرفت. الزم به  یموضوع مورد بررس متل،ینامه د پرسش

محتوا و مطالعه گسـترده در منـابع  لی) با تحل١٣٩۴( فریو خن یشده که توسط صادق لیمؤلفه تشک ١٢
 .دهد یم نشان را الگو نیا یاصل یاجزا ١، مطرح شده است. نمودار البالغه نهج ژهیو و به یاسالم
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  )١٣٩۴ها (صادقی و خنیفر،  الگوی اخالقی مدیریت سازمان .١نمودار 

  متغیرهای پژوهش
 به سـه دسـته مؤثر) استفاده شد. در این الگو عوامل ١٣٩۴الگوی صادقی و خنیفر ( در این پژوهش از

  گردد. تقسیم شده است که در ادامه تشریح می »انحرافی«و  »ای حرفه«، »روانی−روحی«عوامل 
 
  عوامل روحی روانی )الف

ها  گیری و انتخاب بین گزینه افراد در زمان تصمیمعوامل روحی روانی و فردی، در نحوه قضاوت اخالقی 
شود که برای هر شخص بدیهی  گذار است. این عوامل در طول زمان باعث تشکیل مبانی خاصی میتأثیر

 گیری وی خواهد شد. اجزای این سازه در ادامه تشریح شده است. است و اساس تصمیم
  
  . نادیده گرفتن صالحیت شخصی١

گاهی از عدم توانایی مدیریت، این مسئولیت را بپذیرد.  مسئلهاین    به این معنا است که شخص با آ

 عوامل
یروان-یروح

 در مؤثر عوامل
یاخالق یر یگمیتصم

  رانیمد

 عوامل
 یاحرفه

 ؛یشخص تیگرفتن صالح دهی. ناد١
 است؛یر  و پست در بقا در اصرار و یطلباستی. ر ٢
 ت؛یر یمد دانستن متیغن و یطلب. فرصت٣
 .یساالر ستهی. عدم شا۴

 قانون؛ از تیتبع عدم و ییگراقهی. سل١
 ت؛ی. طفره رفتن از مسئول٢
سخن  دنیو شن ردستانی. بها ندادن به مشورت با ز ٣

 نااهالن؛
 انتقاد؛ در صداقت و یرخواهیخ به یتوجهی. ب۴
 ران؛یمد ریسا مورد در رمنصفانهیغ نظراظهار و یینمااهی. س۵

ا

 ؛یمنافع خواص در برابر منافع عموم حی. ترج١
 .ی. عدم اهتمام به منافع عموم٢

 عوامل
 حرافیان
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یاست٢ یاست . ر   طلبی و اصرار در بقا در پست و ر
ظواهر و مـادی  تأثیرطلبی و همچنین قرار گرفتن تحت  این موضوع به طمع فرد به مدیریت و قدرت

  و دنیوی است.
  
  ریتطلبی و غنیمت دانستن مدی . فرصت٣

با توجه به ویژگی و امتیاز خاص اسالم نسبت به سایر ادیان گذشته در زمینه تدبیر و سیاست جامعه 
ها، جامعه، شیوه حکومت، قوانین و مقـررات مربـوط و  انسان سرنوشتانسانی و اسالمی، توجه به 

ــی اســت.  ــت فراوان ــن آســمانی دارای اهمی ــن دی ــوارد در ای ــایر م ــنس ــالمدر  رو از ای ــا ک ر گهرب
بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده کـه از مـدیریت نبایـد در راسـتای منـافع فـردی و  منینؤامیرالم
های فردی استفاده کرد، بلکه مدیریت فرصت و غنیمتی بـرای خـدمت بـه جامعـه در  طلبی فرصت

  راستای منافع و گسترش دولت اسالمی است.
  
 ساالری . عدم شایسته۴

انجام آن  یه توانمندکسته را در مشاغل و مناصب مرتبط به خودشان یافراد شا یعنیساالری  شایسته
واقـع  مـؤثر یو سـازمان یشرفت فردیخود در پ یها یستگیحسب شاا دارند قرار دهند تا بتوانند برر

های تخصصی خـود قـرار  شود که افراد در جایگاه باعث می مسئله). بروز این ١٣٨٢، یلیشوند (اب
سـازمان وارد شـود و  آن بـه کـل آسـیبکنندگی مدیران،  جه به نقش هدایتو در نتیجه با تو نگیرند

  قرار گیرد.این فرایند  تأثیربخشی سازمانی تحت کارایی و اثر
  

  ای عوامل حرفه) ب
با توجه  رو از ایناست.  در ارتباطعوامل به حیطه درون سازمان و موقعیت حرفه مدیران از این دسته 

طرازان و فرودسـتان را از یـک  ای با فرادستان، هم وان انتظار رفتار حرفهت ه نمودارهای سازمانی، میب
  .خواهد شدگرا داشت. در ادامه این موارد تشریح  مدیر اخالق

 
  از قانون نکردن گرایی و تبعیت . سلیقه١

گرایی به معنای ممانعت از میل شخصی در تفسیر قانون و متون دینی است (صـادقی و خنیفـر،  سلیقه
اصول اخالقی، اسالمی و قـانونی رفتـار کنـد و    براساسگرا باید  بدیهی است که مدیر اخالق ).١٣٩۴
  های شخصی خود را بر قانون مقدم نداند تا از هرج و مرج در سازمان جلوگیری کند. سلیقه
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  . طفره رفتن از مسئولیت٢
ریاسـت  رو از ایـندر حکومت باالترین مسئولیت بر عهده مدیران اسـت،  منینؤاز دیدگاه امیرالم

شود و استفاده از مزایای اجتماعی مدیریت نبایـد تنهـا دسـتاورد مـدیریت  باعث افزایش مسئولیت می
). از سوی دیگر، با توجه به نقش کلیدی مدیر در سازمان، در صـورتی ١٣٩۴باشد (صادقی و خنیفر، 

گونه مناسـب سـازمان را هـدایت خواهـد کـرد؟ در  خود طفره برود، چه کسی به که مدیر از مسئولیت
  ناخدا، ممکن است به هر سویی هدایت شود. نتیجه در این حالت سازمان مانند یک کشتی بی

  
یردستان و شنیدن سخن نااهالن٣   . بها ندادن به مشورت با ز

ن یح است. به ایی و نظر صحأخراج ربه معنای است »شور«از ماده  »مشورت«و  »مشاوره«های  واژه
نـد و از او کگری مراجعه یح ندارد، به دیی صحأاری رکه خودش درباره که انسان در مواقعی ک بیان 
شود  آن مشاوره می   ه دربارهکشنهاد و امری است یمعنای آن پ  به »شورٰی « واژهح بخواهد. یی صحأر

مشـورت در مـدیریت، نبایـد از ایـن  همیتا). ضمن توجه به ۶٣ ، ص١٨ ق، ج١۴١٧(طباطبایی، 
نبایـد بـه ایـن توجـه  منینؤدیدگاه امیرالمـ   براساسنکته غافل شد که در برخوردهای اجتماعی 

نمود که چه کسی در حال بیان است، بلکه باید به عمق مطلب توجه نمود و مطلب بیان شـده را بـا 
  ظاهر شخص همسو ندانست.

  
  صداقت در انتقادتوجهی به خیرخواهی و  . بی۴

). در ١٣۶٣ها است (معین،  ها و نادرستی انتقاد به معنای جدا کردن خوب از بد و برشمردن درستی
هـای چاپلوسـانه  این مورد مدیران باید ضمن توجه به انتقادهـای منصـفانه و خیرخواهانـه، از نگـاه

اپلوسی در سازمان، ریاکاری و تظـاهر چدوری کرده و خود را از آن برحذر دارند. در صورت رواج 
اما در صورتی که مـدیران  ؛و تخصص و تعهد از آن سازمان رخت برخواهد بست یابد میگسترش 

از چاپلوسان دوری کنند، افراد صادق و متخصص جایگاه خـود را در سـازمان مسـتحکم خواهنـد 
  .دازندرپ می مسائلزیرا این افراد با صداقت و صراحت به بیان  ؛دید

  

 نظر غیرمنصفانه در مورد سایر مدیران و اظهار نمایی سیاه. ۵
ها، اظهارنظر غیرمنصفانه مدیران در خصوص عملکـرد سـایر  های اخالقی در سازمان یکی از معضل

ویژه هنگامی کـه مسـئولیتی بـر عهـده فـردی  ویژه مدیران گذشته است. البته بیان واقعیت به مدیران، به
نمایی متفاوت است. نکته درخور توجه این است که واقعیـت بایـد همـراه بـا  اهشود، با سی گذاشته می

بینی بـه تـیم  انصاف و کنترل نفس و در نظر گرفتن اعتماد عمومی و به منظور امید دادن و ایجاد خوش
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ریزی و  توانـد اعتمـاد بـه آینـده و برنامـه مدیریتی جدید باشد. تخریـب و تخطئـه مـدیران پیشـین می
  ).  ١٣٩۴ای کاهش دهد (صادقی و خنیفر،  ی بلندمدت را در هر سازمان و جامعهها فعالیت

  
 . تشویق و تنبیه غیرمناسب۶

های خود از دو عامل تشویق و تنبیه برای هدایت مـردم بـه حـق بهـره  در فرمایش ینمؤمنامیرال
اران و عنوان حاکم جامعـه اسـالمی بـرای مـدیریت درسـت اجتمـاعی، فرمانـد اند. ایشان به جسته

کردند، زیرا در نظـام اسـالمی، پـاداش  استانداران شایسته را تشویق و خطاکاران را توبیخ و تنبیه می
ورد آ پیشه یک اصل اساسی بـه شـمار رفتـه و ره کار و خیانت کارکنان نیکوکار و مجازات کارکنان کم

  ).١٣٩۴خنیفر، کاری است (صادقی و  رویکرد افراد مسئول به درستکاری و دوری از تبه
  

 عوامل انحرافی )ج
اسـت. از مؤثر سازمانی  گر مواردی است که در رابطه بین مدیران و موارد برون عوامل انحرافی، بیان

مشتریان، دولت، ارباب رجوع و سایر موارد  :ها باید به عوامل خارجی مانند آنجا که امروزه سازمان
شـده بـا  بیـانبـر مـوارد  مـؤثرست کـه عوامـل انحرافـی الزم ا بنابراینای نمایند،  مشابه توجه ویژه

  .شود می بیاناین عوامل  ۀ مباحثحساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در ادام
  
  . ترجیح منافع خواص در برابر منافع عمومی١

و  جامعه را دلگیر خواهد کرد یها مهم، به احتمال فراوان برخی از بخش مسئلهحل برای یک  هر راه
گیـران  کسب منافع عمـومی اجتمـاعی بـدان معنـا نیسـت کـه تصـمیم د آنان نخواهد بود.خوشاین
). همچنـین ١٩٩٨ 1،ها را همراه با موافقت همه شهروندان تدوین خواهند نمود (ویکـس مشی خط

گونه کامل هم جدای  منافع عمومی هرگز تنها معادل مجموع همه منافع شخصی نیست، چنانچه به
ن منـافع تواند بـه اولویـت یـافت ). این موارد می١٩۵٠ 2،ندان نیست (اپلبیاز منافع شخصی شهرو

ها و  کند و البته این شیوه برخورد با گروه مدیریت را متضرر می آنهاهایی منجر شود که ناراحتی  گروه
ای کـه افـراد  ). شـیوه١٣٩۴نفعان، از نظر مدیریت اسالمی صحیح نیست (صـادقی و خنیفـر،  ذی

کننـد. بسـته بـه  کنند معرف این است که چگونه رفتار مـی حکمرانی و منافع عمومی فکر میدرباره 
های مختلـف  کنند و اقداماتشان در شیوه چگونگی منافع عمومی است که افراد رفتاری را اتخاذ می

هـای اخالقـی در  هایی که رفتارهـا و کـنش ). در جامعه١٣٩٣نژاد،  یابد (نرگسیان و پیران جهت می
هـا و  گیـرد، بیشـتر در معـرض مشـکل یافتـه شـکل مـی کار کنترلی توسعهسازو   براساسها  مانساز

                                                           
1  . Weeks   2. Appleby  
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کـه بـه حاشـیه رانـدن  در جـایی شـوند.  رو می به های اخالقی در مقایسه با دیگر کشورها رو چالش
 :های بـازار ماننـد گویی، نمایندگی، برابری و عدالت با ارزش پاسخ :اخالق خدمات عمومی مانند

کـم نسـبت بـه  ها قـرار گیـرد، کـم های سازمان وری، کارایی رقابت و سودآوری، در صدر نقش بهره
تفاوت  طرفی، انصاف و عدالت دلسرد و بی بی :های اخالقی مانند تقاضاهای شهروندان برای ارزش

  ).١٣٩٣نژاد،  شوند (نرگسیان و پیران می
 

  . عدم اهتمام به منافع عمومی٢
های سرمایه اجتماعی هر جامعه اسـت. یکـی از دالیـل  لفهؤترین نماگرها و م اعتماد یکی از اصلی

حال رشـدی مبنـی بـر ایـن اسـت کـه  ها، وجود ادراک در مربوط به کاهش اعتماد نسبت به دولت
ای جامعـه باشـند، بـه دنبـال انداز مشترک بـر مسئوالن بیش از اینکه در جستجوی یک تحقق چشم

). زمانی که مدیریت اسالمی و دولـت اسـالمی ٢٠٠٧ 1،(بورگونسازی منافع خود هستند حداکثر
شکل گرفته باشد، کاهش اعتماد به آن باعث ضربه خوردن به مبانی دین و در ادامـه اسـتحاله دینـی 

محـوری مـدیران بـه معنـای در نظـر نگـرفتن منـافع  خواهد شد. همچنین خودمحوری یا سـازمان
اعتمادی بین افراد جامعه خواهـد  ه دولت و شیوع بیعمومی، باعث کاهش اعتماد عمومی جامعه ب

 ). ١٣٩۴شد (صادقی و خنیفر، 
  

 جامعه آماری و نمونه پژوهش
خبره انتخابی است (مرادی و همکـاران،  ١٢تا  ١٠اغلب مطالعات مبتنی بر روش دیمتل،  ینمونه آمار
فیت نظـر خبرگـان اسـت. تر، کی عامل مهم فرایند). باید توجه داشت در این ١٣٨٩؛ اصغرپور، ١٣٩٢

نفـر از متخصصـان حـوزه اخـالق  ۴٠بـه  نامه پرسـش اجـرای روش دیمتـل یرو برا در پژوهش پیش
ای حسابداری ارسال و از آنان درخواست شد که در صورت امکان بـه سـایر متخصصـان حـوزه  حرفه

صصـان اخـالق است که شناسایی متخ یادآوریای حسابداری نیز ارسال نمایند. الزم به  اخالق حرفه
اند،  های مرتبط و افرادی که به انتشار مقاله در این حوزه پرداخته ای حسابداری با استفاده از مقاله حرفه

 تـأثیردهندگان درخواست شـد تـا بـر مبنـای روش دیمتـل  از پاسخ نامه پرسشصورت گرفت. در این 
عناصر هر سـطر را بـر عناصـر منـدرج در سـتون مشـخص نماینـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن 

توانـد زیـاد،  بلکـه می ،معکـوس نیسـت Aبر  B تأثیر زیاد باشد، لزوماً  Bبر  A تأثیر، اگر نامه پرسش
 دو بـرپذیری ندارد. برای نمونه دو گزاره ممکن اسـت هـر تأثیراندک یا متوسط باشد و هیچ ارتباطی به 

 تـأثیرتـا  تأثیراز بدون  ۴تا  ٠نداشته باشند. شیوه امتیازدهی نیز بین  تأثیر داشته باشند یا اصالً  تأثیرهم 
                                                           
1  . Bourgun 
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متخصصـان  از سویدنبال شد و  »روایی صوری« نیز با استفاده از نامه پرسشزیاد است. روایی   خیلی
پاسـخ دریافـت شـد کـه  یـازدههایت یید قرار گرفت. در نأای حسابداری نیز مورد ت حوزه اخالق حرفه

  های دریافت شده کافی است. تعداد مشخص شده جهت روش دیمتل، پاسخ   براساس
  

  تکنیک دیمتل 
متـل اسـتفاده یک دیـاز تکن یاصـل یارهایان معیم یاس روابط درونکجهت انعحاضر در پژوهش 
ژنـو بـه  تحقیقاتی مرکز در شده اجرا پروژه در 1بشر علوم برنامه در نخستین بار یبرا روش شد. این
از  اسـتفاده و جهـانی پیچیـده بسـیار مسـائل بررسی یبرا عمده طور به دیمتل شد. روش کار گرفته
شـود  مـی گرفتـه کـار  بـه اجتمـاعی ،یاقتصـاد سیاسـی، علمـی، یهـا زمینـه در2 خبرگان قضاوت

  ).٢٠٠٣ 3،(ترویچیک و همکاران
شناسـایی  در کـارا فراینـدی اینکـه جملـه از است، برخوردار یمتعدد یها ویژگی از روش این

انواع  از که شیوه ). این٢٠٠٧ 4،است (ساکار و همکاران سیستم عوامل بین روابط و سلسله مراتب
 در استخراج خبرگان نظرات از یگیر بهره با است زوجی یها مقایسه پایه بر یگیر تصمیم یها روش
 یسـاختار نظریۀ گراف، اصول یکارگیر به با و آنها به سیستماتیک ساختاردهی سیستم، یک عوامل
 عناصـر متقابـل یپذیرتأثیرو  یگذارتأثیر روابط با همراه سیستم در موجود عوامل از مراتبی سلسله
شود (لین  می مشخص صورت کمی به مذکور روابط اثر شدت که یا گونه آورد. به می فراهم مذکور
 کشـند، مـی تصویر به را سیستم یک عناصر میان وابستگی رابطه ها، ). این دیاگراف٢٠٠٨ 5،و وی
 رو، این است. از دیگر عنصر بر عنصر یک تأثیر شدت بیانگر دیاگراف، هر یاعداد رو که یا گونه به
 کنـد تبـدیل سیستم از کدر قابل یساختار مدل یک به را عناصر میان یها رابطه تواند روش می این

پـژوهش  یها از روش مناسب استفاده که شد ایجاد عقیده این با رویکرد این ).٢٠٠٧(وی و لین، 
 سـاختار با عملی یها حل راه شناسایی در و بخشد بهبود را مسائل پیچیده ساختار تواند می علمی،

 ).٢٠١٠ 6،کند (تزنگ و همکاران مشارکت سلسله مراتبی
 زوجـی، یها مقایسه پایه بر یگیر تصمیم یها روش سایر به نسبت دیمتل روش دیگر یها یبرتر از
نباشـند.  از یکـدیگر مستقل توانند می سیستم در موجود عناصر یا گفته  است. به بازخورد روابط پذیرش
 بـه بلکه دست، پایین  یها عامل تنها یا باالدست وسیله به تنها نه نیز، سیستم در عامل هر وزن و اهمیت

  ).١٣٨٩شود (اصغرپور،  تعیین می مدل کل یعنی سیستم، در موجود عوامل وسیله تمامی
                                                           
1  . Battelle Memorial  2. Experts Judgement  
3  . Trevithick et al.  4. Thakkar et al.  
5  . Lin and Wei   6. Tzeng et al.  
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  های پژوهش یافته
 شناختی های جمعیت ویژگی

و میانگین سـابقه کـار  ٢١/١٠با انحراف معیار  ۶٢/٣۵دهندگان  در این مطالعه، میانگین سن پاسخ
نفر دارای مـدرک دکتـری،  ٣دهندگان  است. از پاسخ ۵۴/٩با انحراف معیار  ۴٢/١٣دهندگان  پاسخ

دهنـدگان همـه از  انـد. پاسـخ ارشد بوده دارای مدرک کارشناسی نیز نفر ٣دکتری و نفر دانشجوی  ۵
شـناختی  آن، اطالعات جمعیت بر افزونای حسابداری هستند،  افراد با سابقه در حوزه اخالق حرفه

دهند که جامعه آماری این مطالعه از شرایط مناسـبی برخـوردار بـوده و واجـد شـرایط  نیز نشان می
، دارای ویژگی کیفی یابد میشناختی ارتباط  ها، تا آنجایی که به ویژگی جامعه در نتیجه یافتهاند.  بوده

  الزم، از جمله در زمینه روایی داخلی پژوهش است.
 

 روانی−عوامل روحی
  روانی−م عوامل روحییس ارتباط مستقیمحاسبه ماتر

شود  یساده نظرها استفاده م یابن حسیانگیشود، از م یگاه چند کارشناس استفاده میدکه از د یزمان
م عوامـل یمـاتریس ارتبـاط مسـتق ١گردد. جدول  ل مییتشک Mا یم یس ارتباط مستقیو سپس ماتر

  دهد. روحی روانی را نشان می

  عوامل روحی روانی (M)م یس ارتباط مستقیماتر  .١جدول 

M١٢٣۴ 
١٠٠/٠٠٠/۴٧۵/١٠٠/۴ 
٢٢۵/٢٠٠/٠٢۵/٢٢۵/٣ 
٣٠٠/٢٧۵/٣٠٠/٠٢۵/٢ 
۴٢۵/١٢۵/٢٧۵/٣٠٠/٠ 

  
  N = K*Mم نرمال: یس ارتباط مستقیمحاسبه ماتر

ن عدد سطر و سـتون یتر شود. سپس معکوس بزرگ یها محاسبه م سطرها و ستون یابتدا جمع تمام
k ر جدول بر معکوس یمقاد یاست و تمام ١٠ن عدد یتر بزرگ ١دهد. براساس جدول  یل میرا تشک
 دهد. ها را نشان می این یافته ٢س نرمال شود. جدول یشود تا ماتر یضرب من عدد یا
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 عوامل روحی روانی (N)س نرمال شده یماتر  .٢جدول 

N١٢٣ ۴ 
١٠٠٠/٠ ۴/٠١٧۵/٠ ۴/٠ 
٢٢٢۵/٢٢ ٠٠٠٠/٠۵/٣٢ ٠۵/٠ 
٣٢/٠٣٧۵/٢٢  ٠٠٠٠/٠۵/٠ 
۴١٢۵/٠٢٢۵/٠٣٧۵/٠٠٠/٠ ٠  

 
  س ارتباط کاملیمحاسبه ماتر

 یس همانیشود. سپس ماتر یل میتشک (I) یس همانیس ارتباط کامل ابتدا ماتریمحاسبه ماتر یبرا
س نرمـال را در یت ماتریم. در نهایکن یس حاصل را معکوس میس نرمال کرده و ماتریماتر یرا منها
 دهد. را نشان میهای این بخش  یافته ٣م. جدول یکن یس معکوس ضرب میماتر

  1
T N I N

    

 عوامل روحی روانی (T)س ارتباط کامل یماتر  .٣جدول

T١٢٣۴ 
١١٣/٢ ١٧٨١٨/٠٢٨١/٢٠٩٠٩/١  
٢٨١٣۶/٠٣٣۴۴/١٠۵٨٩/١ ۶١۵۶/١ 
٣٨١۶٨/٠٨٣٧٧/١٧٣۵۶/٠ ۴۶٢۶/١ 
۴۶٧٢۴/٠٣٠٠٢/١٠۶٠ ٩٣/١۶٨۵/١ 

  
  ش نقشه روابط شبکهینما
تـوان از  ین روش میـد ارزش آستانه محاسبه شـود. بـا ایبا (NRM)ن نقشه روابط شبکه ییتع یبرا

ر آنهـا در یکه مقاد یم کرد. تنها روابطینظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترس صرف یروابط جزی
 یش داده خواهـد شـد. بـرایتر باشـد در نقشـه روابـط شـبکه نمـا از مقدار آستانه بزرگ Tس یماتر

 آنکـهمحاسـبه شـود. بعـد از  Tس یر ماترین مقادیانگیاست تا م یمحاسبه مقدار آستانه روابط کاف
تر از آستانه باشد صفر شده و آن رابطه  که کوچک Tس یر ماتریمقاد ین شد، تمامییشدت آستانه تع

آمـد.  دسـت بـه ٢۵٣٢/١ن بخش از مطالعه ارزش آستانه برابر با یدر ا شود. یدر نظر گرفته نم یعل
  است: ۴روابط معنادار به صورت جدول  ین الگویبنابرا
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  روابط معنادار عوامل روحی روانی یالگو  .۴جدول 

NRM١٢٣۴ 
١١٣/٢*٢٨١/٢*١  
٣٣*٢۴۴/١*۶١۵۶/١ 
٨٣٧٧/١*٣*۴۶٢۶/١ 
۴*٣٠٠٢/١** 

  
 م کرد:یترس ۵جدول    براساسرا  یتوان نمودار عل یروابط م یبا توجه به الگو

  

  عوامل روحی روانی یروابط عل یالگو  .۵جدول 

 D R D+R D-R  عوامل روحی روانی
 ١٠٨/٠ ۴٠٠/۴ ١۴۶/٢ ٢۵۴/٢ نادیده گرفتن صالحیت شخصی

 ٣٧۶/١ ٢٧۵/۴ ۴۶٣/١ ٨١٢/٢ طلبی و اصرار در بقا در پست و ریاست ریاست
 -۵٩۵/١ ٣٩٧/٣ ٧٢١/٢ ١٢۶/١ طلبی و غنیمت دانستن مدیریت فرصت

 ١١۶/٠ ٣۴٠/۴ ١١٢/٢ ٢٢٨/٢ ساالری عدم شایسته

  
اسـت. بـر  ستمیس یها عامل ریآن عامل بر سا یرگذاریتأث زانینشانگر م (D)جمع عناصر هر سطر 

 برخوردار است.  یرگذاریتأث نیشتریاز ب »استیو اصرار در بقا در پست و ر یطلب استیر«اساس  نیا
 یهـا ر عامـلیآن عامل از سـا یپذیرتأثیرزان یهر عامل نشانگر م یبرا (R)جمع عناصر ستون 

زان یـاز بیشـترین م »طلبی و غنیمـت دانسـتن مـدیریت فرصت«ار ین اساس معیا ستم است. بریس
  برخوردار است.  یریپذتأثیر

گر هرچـه یستم است. به عبارت دیعامل مورد نظر در س تأثرو  تأثیرزان یم (D + R) یبردار افق
ن یـا سـتم دارد. بـریر عوامـل سیبـا سـا یشتریشتر باشد، آن عامل تعامل بیب یعامل D + Rمقدار 
  ن میزان تعامل برخوردار است. یشتریاز ب »نادیده گرفتن صالحیت شخصی«اساس 

 D - Rاگـر  یدهد. به گونه کل یهر عامل را نشان م یگذارتأثیرقدرت  (D - R) یبردار عمود
  شود.  یباشد، معلول محسوب م یشود و اگر منف یمحسوب م یعلر یک متغیر یمثبت باشد، متغ

  
  ای عوامل حرفه

سـطرها و  ین عدد جمع تمـامیتر با پیروی از مراحل بیان شده در مراحل قبل و براساس اینکه بزرگ
اطالعـات  ۶محاسبه شد، جدول  ٧۴/١٩ای برابر با  های ماتریس ارتباط مستقیم عوامل حرفه ستون

  دهد. میمربوط را نشان 
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  ای شده عوامل حرفه س نرمالیماتر  .۶ دولج

N ١٢٣۴ ۵  ۶  
٠١٢ ١۵/١ ١٧١/٠ ٠١٣٧/٠١٨٣/٠۶٠/٠ 
١١ ٢۴/٠٠١۶١٢١/٠ ١٨٢/٠ ٠/٠١٧٧/٠ 
١١١/٠١ ٣۴٨/٠٠١۴۵/١٢٧/٠  ٢١٣/٠ ٠  
۴ ١۶١١  ٢٠٩/٠ ٠/٠١٢١/٠١٣٢/٠٠۴/٠  
۵  ١ ١٨٠/٠ ١١٨/٠١٢٩/٠۶١  ٠  ٣/٠۴٢/٠  
۶  ١۴۵/١٧ ٢٠١/٠ ٠۶/٠ ١٣٧/٠  ٢٢٨/٠ ٠  

د ارزش آسـتانه یـبا (NRM)ن نقشه روابط شـبکه ییتع یپس از تهیه ماتریس ارتباط کامل، برا
روابـط  ین، الگـویدسـت آمـد. بنـابرا بـه ۵۵٣٨/٠ن بخش ارزش آستانه برابر یمحاسبه شود. در ا

  است: ٧معنادار به صورت جدول 
  

  ای روابط معنادار عوامل حرفه یالگو  .٧جدول 

NRM ١٢٣۴ ۵  ۶  
١ ***۶۶٠/٠ ۶٩٢/٠  *  
٢ **۵۶۵/٠۶۵۵/٧١٨/٠ ٠  *  
٣ ***۶۴٧١٠/٠ ٠/٠  *  
۴ **۵۶٧٠٧/٠ *١/٠  *  
۵  * * ۵٧۶/٠ ۶١٩/٠  *  *  
۶  ۵٨١/٠ ۶۵٠/٠ ۶۵۶/٧٨ ٠۶/٧٢  ٠۵/٠  *  

  
  م نمود.یترس ٨توان نمودار علی را در جدول  روابط می یبا توجه به الگو

  

  ای عوامل حرفه یروابط عل یالگو  .٨جدول 

 DR D+RD-Rرویاعتدال و میانه
 ٨١٠/٠ ۴۵٢/١۴ ٨٢١/۶ ۶٣١/٧ گرایی و تبعیت نکردن از قانون، غیرمناسب سلیقه

  -٣٢۴/٢ ۵٣۴/١۴ ۴٢٩/٨ ١٠۵/۶ طفره رفتن از مسئولیت
 -٧۴٢/٠ ٨۵٢/١٣ ١٩٨/٧ ۴۵۶/۶ بها ندادن به مشورت با زیردستان و شنیدن سخن نااهالن

  ٧۶٧/١  ۴٩٧/١۴  ٣۶۵/۶  ١٣٢/٨  توجهی به خیرخواهی و صداقت در انتقاد بی
  -۴۶٩/٠  ٣٧٣/١۶  ۴٢١/٨  ٩۵٢/٧  نظر غیرمنصفانه در مورد سایر مدیران نمایی و اظهار سیاه

 - ١٩٩/١ ۴۵٧/١٣ ٣٢٨/٧ ١٢٩/۶ تشویق و تنبیه
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و  یگـذارتأثیرن یشـتریاز ب »توجهی به خیرخواهی و صداقت در انتقاد بی«ها،  این یافته   براساس
نظـر غیرمنصـفانه در  نمایی و اظهار سیاه«پذیری و تأثیراز بیشترین میزان  »طفره رفتن از مسئولیت«

  برخوردار است. تأثرو  تأثیراز بیشترین میزان  »مورد سایر مدیران
  

  عوامل انحرافی
های  سـطرها و سـتون ین عـدد جمـع تمـامیتـر شده و براساس اینکه بـزرگ یادبا پیروی از مراحل 

بوده است، ماتریس نرمال شده بـه صـورت  ٢۴۶/٣ماتریس ارتباط مستقیم عوامل انحرافی برابر با 
  خواهد بود. ٩جدول 

  س نرمال شده عوامل انحرافییماتر  .٩جدول 

N١٢
٠٧ ١۵۶/٠
٢٢۴٧/٠٠

  
دسـت آمـد.  بـه ١٨٣/٠س ارتباط کامل عوامل انحرافی، ارزش آسـتانه برابـر یپس از تهیه ماتر

  کرد. ارائه ١٠صورت جدول  توان به روابط معنادار را می ین الگویبنابرا
  

  روابط معنادار عوامل انحرافی یالگو  .١٠جدول 

NRM١٢
٧*١۵۶/٠ 
٢٢۴٧/٠*

  
م کـرد. ایـن اطالعـات در یرا ترسـ یتوان نمودار عل یروابط معنادار، م یاکنون با توجه به الگو

    نشان داده شد. ١١جدول 

  عوامل انحرافی یروابط عل یالگو  .١١جدول 

 D R D+R D-R مسئولیت اجتماعی
  -١۴٣/١ ۵٠٠/٧ ٣١٧/۴ ١٨٣/٣ ترجیح منافع خواص در برابر منافع عمومی

 ۶۶۵/٠ ٢٩١/٨ ٨١٣/٣ ۴٧٨/۴ عدم اهتمام به منافع عمومی
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  ن یشـتریاز ب» منـافع عمـومیتـرجیح منـافع خـواص در برابـر «هـای پـژوهش،  یافتـه   براساس
زان تعامـل یـاز بیشـترین م »عدم اهتمام به منـافع عمـومی«ار یپذیری و معتأثیرو  یگذارتأثیرمیزان 

  برخوردار است.
  

  گیری بحث و نتیجه
گیـری اخالقـی  هـای تصـمیم لفـهؤم تـأثرو  تـأثیرهدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تعامل و 

گونه کمی بود. در این راستا، میزان  ) از دیدگاه حسابداران به١٣٩۴الگوی صادقی و خنیفر (   براساس
ای و انحرافـی اسـت بـا اسـتفاده از  روانـی، حرفـه−شده که شامل روحی بیانتعامل عوامل الگوی 

تعیین گردید. جامعه پژوهش مورد نظر افراد متخصص و با سابقه در زمینه اخالق  »تکنیک دیمتل«
از جامعـه آمـاری  نامه پرسـش یازدهوسیله  ای حسابداری در ایران بود که اطالعات مربوط، به فهحر

گیری اخالقی برای رسیدن بـه  عوامل الگوی تصمیم تأثیرآوری شد. بررسی تعامل و  ذکر شده جمع
زیده غفلت ور آنهاکارایی بیشتر ضروری است، زیرا الزم است که به همه ابعاد الگو توجه شود و از 

شده همپوشانی  ارائهای است که با تمام ابعاد الگوی  نشود. در نتیجه، برنامه اخالقی مناسب، برنامه
بتواند یک مجموعه کامـل و مطلـوب را خلـق   تک اجزای الگوی اخالقی داشته باشد تا توجه به تک

ایـن  دسـتارود تـرین کند که برای این مورد، اطالع از میزان تعامل عوامل الگو ضروری است. مهـم
الگـوی  رو از ایـندارند،  تأثرو  تأثیرپژوهش این است که اجرای الگو با هم در تعامل بوده و بر هم 

م در ئـاست، یعنـی اجـزا آن دا »تعاملیفرایند« ) یک١٣٩۴گیری اخالقی صادقی و خنیفر ( تصمیم
تاکنون چنـین پژوهشـی در نظر به اینکه  توانند بر روی یکدیگر اثر بگذارند. حال تغییر هستند و می

اما نتیجه نهـایی  ؛های سایر مطالعات قابل مقایسه نیست های آن با یافته این زمینه انجام نشده، یافته
ای در حسـابداری اسـت، بـا  هـای مهـم اخـالق حرفـه لفـهؤاین مطالعه که دال بر توجه بیشتر به م

حسابداری و تعمیم ابعاد اسـالمی مطالعات متعدد انجام گرفته در زمینه بررسی اهمیت اخالق در 
)، کلماتیان و همکاران ١٣٩٢نیا و ناصری ( )، محقق١٣٩٠( ینجف :به حسابداری و مدیریت مانند

ُدری  )، حاجیهـا و رجـب١٣٩۴)، صـادقی و خنیفـر (١٣٩۴فـر ( حیدری و همت )، گوران١٣٩٢(
)، سـلطانا ٢٠١۴( والیوتهـا ،)٢٠٠۶( ) بسـام و نـاپیر٢٠٠۴)، تریونـو (٢٠٠٠حمید ( ،)١٣٩۵(
بوده  رو روبههایی نیز  انجام این پژوهش با محدودیت ) همسو است.٢٠١۶) و سابیرزیانو (٢٠١۵(

) اسـتفاده شـد. ١٣٩۴گیری اخالقی صادقی و خنیفر ( است. در این مطالعه، تنها از الگوی تصمیم
هـای شناسـایی شـده های آن جامع است، اما به هر حال محدود بـه متغییر اگرچه این الگو و متغیر

کارهای عملی تـرویج و اجرایـی کـردن های آینده به بررسی راه شود در پژوهش پیشنهاد می است.
ای  تـرویج اخـالق حرفـه بـر افزونای پرداختـه شـود تـا  های عملی و حرفه الگوی حاضر در میدان
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و تصـویب گـذاری  گیری اخالقی، روند اسـتاندارد حسابداری و گسترش فرهنگ استفاده از تصمیم
های الزم در این زمینه با سرعت و سهولت بیشتری دنبـال شـود. بـه پژوهشـگران نیـز توصـیه  قانون
ای  ای و دانشگاهی به تـدوین الگـوی اخـالق حرفـه یج اخالق در محیط حرفهوشود که برای تر می

  حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابرسی داخلی بپردازند.
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