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  چكيده
داوطلبانه بوده و به صورت كامالً  صورت هكه ب ييدر رفتارها ژهيبه و يحسابدار هايستميرفتار حسابداران بر س يرگذاريارتباط و تأث ،تيبا توجه به اهم

 نيا يريگانجام گرفته است. جهت يحسابداردر  يرفتار شهروند يامدهايعلل و پ ييبا هدف شناسا قيتحق نيا شود،يآنها انجام م ياز سو يارياخت
. در باشديم1400ه زماني انجام آن، تابستان و بازمضمون  ليتحل كياز نوع تكن يفيروش مورد استفاده آن، ك ؛ييگرافلسفه آن، ساخت ؛ياديپژوهش، بن

) انتخاب و با ي(گلوله برفيهدفمند قضاوت يريگبه روش نمونه ،يو متخصصان رشته حسابدار رانينفر از مد 16اطالعات،  آوريبه منظور جمع قيتحق نيا
و  يباز، محور يكدگذار رحلهبا استفاده از سه م زيها نداده ليتحل صورت گرفته است. يبه اشباع نظر دنيتا رس افتهيساختار مهين ييهاآنها مصاحبه

-ارزش«، »حسابدار تيشخص«اساس،  ني. بر اانددهيگرد يبنددسته يمقوله اصل 12و  فرعي مقوله 23 مفهوم، 38 قالب در هاانجام گرفته و داده يانتخاب

و  »يشخص يبرندساز« نيو همچن يردر حسابدا يل بروز رفتار شهروندبه عنوان عل »يسازمان يهااستيس« و » كار طيمح«، »حسابدار يفرد يها
 يحسابدار« ،»يشهروند يحسابدار« ،»يرگيميتصم تيفيبهبود ك« ،»يانسان هيسرما يارتقا« ،»ياعتبار حرفه حسابدار شيافزا« ،»يبهبود عملكرد فرد«

  قرار گرفت. ييمورد شناسا يرفتار در حسابدار نيا يامدهايبه عنوان پ »سبز يحسابدار«و » اجتماعي
 

  مضمون. ليتحل ،يدر حسابدار يرفتار شهروند ،يرفتار يحسابدار: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

و استفاده  جاداي ها،عملكرد سازمان يابيدر ارز تيبا اهم ياز ابزارها يكي
 نيكه مهمتر يستميباشد. سمي روزارآمد و بهك يحسابدار ستميس كياز 

جهت  ازيمورد ن هاياست كه در زمان يت مختلفآن اطالعا يخروج
 جزء 6و گزارش شده و از  هتهي كنندگان،استفاده گريو د رانياستفاده مد

 افزارها،نرم ،مالي اطالعات و هاداده ها،دستورالعمل و هاكاركنان، روش
 يتيو اقدامات امن يداخل هاياطالعات، كنترل يفناور هايرساختزي

 در است مشخص كه گونهمبنا و همان ني. بر ا]13[ شده است ليتشك
 يبا آگاه ،يعامل انسان گانهيعنوان  هاجزاء و اركان، حسابداران، ب نيا نبي

-يكوشش م يمال هايگزارش هيو مقررات حاكم بر ته نيقوان ياز تمام
 طمحي ها،بهتر عملكرد سازمان يابيدر ارز رانيضمن كمك به مد كنند،

خود  هايسازمان نفعانيذ ياطالعات يازهاين نيتأم يبرا زيرا ن يمنيا
حسابداران بر  يرگذاريتأث تياهم ليبه دل رواز اين. ]7[ فراهم آورند

 ياخالق هاييژگيو و اتيخصوص ياثرگذار ژهيبه و يحسابدار يهاستميس
 يعلوم رفتار ني، محققهايرگيميو تصم هاسازيميآنها بر تصم يو رفتار

] 23[ انجام داده نهيزم نيرا در ا هاييآن شدند تا پژوهشبر  يو حسابدار
  كه  شيگرا نيا .ندينما جاديا يرفتار يرا تحت عنوان حسابدار يشيو گرا

  
شود به ارتباط يشناخته م يرشته حسابدار يهااز شاخه يكي عنوان به
و با استفاده از  ]15[ پرداخته يحسابدار ستميرفتار انسان و س نيب

به  ،يعلوم رفتار و ياسيعلوم س ،شناسيمختلف از جمله روان هايرشته
 از كنندگاناستفاده ايرفتار حسابداران  هيو توج حيتوض ،ينبيشيدنبال پ
كه از حدود  يرشته حسابدار شيگرا ني. ا]9[ باشديم يمال هايگزارش

مداوم را به خود  يول يجيتدر يمطرح شده و رشد يالديدهه پنجاه م
 و هاسازمان ها،در ابعاد مختلف و در چهار حوزه اشخاص، گروهاست،  دهيد

 بر را هاحوزه نيا ريكرده و كوشش كرده است كه تأث ودور يطيمح طشراي
اطالعات، عملكرد  يمختلف از جمله استفاده از اطالعات، القا هايشاخص

 گريد ي. از سو]15[ قرار دهد يمورد بررس يواحد حسابدار ايحسابداران 
انجام شده در  هايدر اكثر پژوهش دهديمختلف نشان م قاتيتحق يسبرر

 كنندگانافتدري و كنندگانبر استفاده شتريب تمركز ،يرفتار يحسابدار
فرد حسابدار به عنوان  يرفتار اتيو كمتر به خصوص ]15[ اطالعات بوده

 يي. لذا از آنجا]25و  8[ و فرستنده اطالعات توجه شده است كنندههيته
 داشته و يمال هايو ارائه گزارش هيدر ته يديه حسابداران نقش كلك

  بر عهده دارند، الزم است زياطالعات را ن يكپارچگيوحدت و  تيمسئول
*mk.zandi@yahoo.com   



 )يفيك يلي(تحل امدهايو پ ها¬شهير ؛يدر حسابدار يرفتار شهروندو همكاران/  سهيال طرقه

72 

 هايكه مؤثر بر عملكرد و شاخص زني هاآن يتيو شخص يرفتار راتيتأث
 يرفتار به خصوص ؛رديقرار گ لوتحليهيو تجز يمورد بررس باشد،يمهم م

داوطلبانه شناخته شده  ينداشته و به نوع يكه در انجام آنها الزام و اجبار
با  يحسابدار ستميس يعملكرد حسابداران و سالمت يو انجام آنها در ارتقا

 فايرا ا ييعملكرد سازمان نقش بسزا يتواند در ارتقايبوده و م تياهم
-يشناخته م ين رفتار شهروندرفتار كه در متون، تحت عنوا ني. ادينما

 كي ياصل فيداوطلبانه و خارج از چارچوب شرح وظا يشود، رفتار
 سالمتي گرا،مثبت يطيمح جاديضمن ا توانديم ر بوده و انجام آنحسابدا

 شدبهبود عملكرد آن به همراه داشته با قياز طر زيرا ن يحسابدار ستميس
]10[.  

مقاله كوشش شده  نيدر ا شده، اس و با توجه به مطالب گفتهاس نيبر ا
و بسط  يرفتار يدر حوزه حسابدار اتيتوسعه ادب ياست تا در راستا

رفتار  بروزها و داليل ريشهدر جامعه،  يحسابدار يوجهه اجتماع
كارگيري به پيامدهايقرار گرفته و  يمورد بررس يدر حسابدار يشهروند

    رد.يگقرار  يمعرفمورد و شناسايي  نيز اين رفتار

   پژوهش نهيشيو پ ينظر يمبان - 2

  حسابداري رفتاري -2-1
 شـكل گرفتـه و   رفتـاري و حسـابداري   علوم از تركيب رفتاري، حسابداري

-پيشـرفت  در راسـتاي  رفتـاري  علوم اندازچشم و روش كاربرد، كنندهبيان

 هاي حسـابداري گرايش از يكي عنوانبه و ]24م حسابداري بوده [هاي عل
در  .]15[ نمايـد مـي  توجه سيستم حسابداري و انسان رفتار بين ارتباط به

تعريفي ديگر، حسابداري رفتاري به مطالعه رفتار حسابداران يا افرادي كـه  
است، مورد اشاره قـرار  هاي حسابداري رفتار آنان متأثر از وظايف و گزارش

 كـه  شـد  آغـاز  از زمـاني  حـوزه،  ايـن  بـه  توجه ضرورت .]14گرفته است [
-گزارش و حسابداري هايسيستم اي دريافتند،حرفه حسابداران و مديران

 گيـري تصـميم  جهـت  نيـاز  مورد اطالعات مالي منبعث از آن، تمامي هاي
 ماهيـت  ضـرورتاً  تري كـه اطالعات تكميل كنند و بهفراهم نمي تر رادقيق

 افزايش محتواي و گيرندگانبهتر تصميم مالي ندارند، نياز است تا به درك
 رفتاري علوم با واردشدن رواز اين  مالي كمك نمايد. هايصورت عاتياطال
 ارتبـاط  از اين حرفه و افزايش آگـاهي  ضمن بالندگي حسابداري، حوزه به

جديـدي كـه    ابـزار  به را سيستم حسابداري، حسابداران  و افراد رفتار بين
مود ن ياري و مساعدت نمايد، تجهيز حل مشكالت و ارزيابي براي تواندمي

]14[.   
 و موضـوعات  رفتاري، عوامل، حسابداري در تحقيقات انجام شده در زمينه

 مورد متفاوت رويكردهاي توجه به با و مختلف ابعاد از متعددي متغيرهاي
 حسـابداري  ) تحقيقات1993(1. بامبر و همكارانشرفته استگ قرار بررسي
مـديريت،   ريحسابدا حسابرسي، مالي، حسابداري پنج حوزه در را رفتاري
بعـدي   اند و در تحقيقـات كرده بنديطبقه اطالعاتي هايسيستم و ماليات

ضـافه  ا هـا حوزه اين به حسابداري حرفه و حسابداري دولتي هايحوزه نيز
                                                            

Bamber & et al ١ 

) در تحقيـق ديگـري چهـار    2011(2. همچنـين بيرنبـرگ  ]51شده است [
اد فـوق  محيطي را نيز براي ابع شرايط و هاسازمان ها،گروه اشخاص، سطح

 بـر  اشـخاص  حوزه در تحقيقات ،بنديطبقه اين در نظر گرفته است. طبق
 هايداده مجموعه برابر در او پاسخ يا منفرد عامل يك شخصي هايويژگي

 حـوزه  در تحقيقـات . كننـد مـي  تأكيـد  حسابداري هايمحرك يا مشخص
 اعضـاي  تأثيرپـذيري  بـه  توجه با را اشخاص محدودي تعداد رفتار ها،گروه
 تعريـف  بـا  سـازمان  حـوزه  در تحقيقـات . كنندمي بررسي يكديگر از گروه

 ماننــد ســاختاري هــايويژگــي مســتقل، واحــد يــك عنــوان بــه ســازمان
 و كننـد مي مطالعه را حسابداري سيستم طراحي يا وظايف هايپيچيدگي
 اجتمـاعي  نقـش  بررسـي  نيـز بـه   محيطـي  شـرايط  بـه  مربـوط  تحقيقات

  .پردازندمي جامعه و حسابداري ينب متقابل اثر و حسابداري
كنـد كـه تحقيقـات رفتـاري     ) به نقل از بيرنبرگ بيان مـي 1392كاظمي(

حسابداري در حوزه اشخاص، جزء اولين تحقيقات رفتـاري در حسـابداري   
شـود. امـا بررسـي    بوده و به عنوان هسته مركزي آن در نظـر گرفتـه مـي   

ــده در دوره  ــام ش ــات انج ــ تحقيق ــف و در ح ــاي مختل ــخاص در ه وزه اش
 و اصـالح  در سـعي دهد اگرچه ايـن رويكـرد،   حسابداري رفتاري نشان مي

به ارتبـاط   آن در اما دارد حسابداري نظريه سنتي رويكردهاي سازي غني
خـود حسـابدار بـا سيسـتم      رفتارهاي و هاارزش ،هانگرش ،هابرداشت بين

أثيرپـذيري  عنوان يكي از اجـزاي آن محسـوب شـده و ت   حسابداري كه به 
  .توجه قرار گرفته است كمتر موردقابل توجهي نيز بر آن دارد، 

  رفتار شهروندي -2-2
هاي كاري به سـه دسـته رفتـار    در علوم رفتاري، رفتارهاي افراد در محيط
-تقسيم مـي  4و رفتار شهروندي 3اصلي(طبق شرح وظايف)، رفتار انحرافي

د بـر اسـاس شـرح وظيفـه     شود. منظور از رفتار اصلي رفتاري است كه باي
است  توسط فرد در سازمان انجام گيرد. در حالي كه رفتار انحرافي رفتاري

سازماني بوده و به كارايي و اثربخشي سازمان آسـيب   هنجارهاي ناقض كه
 از داوطلبانـه و فراتـر   منظور از رفتار شهروندي نيز رفتـاري  .]1رساند [مي

 يـا ضـمني   صريح طور به كه است جايگاه يك فرد و نقش رسمي الزامات

 نشده و منجر به افزايش كـارآيي  برانگيخته پاداش رسمي سيستم توسط

به عنوان مثال در  .]30و  31گردد [او، واحد كاري و در نهايت سازمان مي
هاي مالي، تهيه آوري و بايگاني مستندات، ثبت دادهحرفه حسابداري جمع

سازماني و ... بـه  سازماني و بروننهاي مالي به نهادهاي دروو ارائه گزارش
سازي و سندسـازي و ...  عنوان وظايف اصلي؛ جعل اسناد و مدارك، حساب
افزايي مـالي و حسـابداري   به عنوان رفتار انحرافي و تعصب به حرفه، دانش

  شوند. به عنوان رفتار شهروندي در نظر گرفته مي و
تحت عنوان  5سط برناردتو 1930مفهوم رفتار شهروندي اولين بار در دهه 

                                                            
Birnberg ٢ 

3 Deviant Behavior 
4 Citizenship Behavior 
5 Barnard 
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-ختـه يخودجوش و خودانگ رفتارهاي. مطرح گرديد» 1رفتارهاي فرانقش«

و رفتار مورد  اندهامديشغل نكه در شرح  است ييكه هم شامل رفتارهااي 
از  ييكـه نمودهـا   يفرانقشـ  يسازمان است و هم رفتارها رشيانتظار و پذ

و ابـراز   گـران يدحقـوق   عييدر سازمان، عدم تضـ  ديكمك به كاركنان جد
. به نظـر وي، تمـايالت فـردي جهـت تـالش      باشديم گرانيبا د تيميصم

فعاالنه در راستاي دستيابي به اهداف سازمان ضـروري اسـت. وي معتقـد    
ها نه تنها بايد در راستاي شناسـايي اهـداف سـازمان    است اين گونه تالش

  باشند بلكه بايد در جهت حفاظت از سازمان نيز قرار گيرند. 
ــز تحقيقــات مختلفــي توســط    ــار شــهروندي ني ــاد رفت ــا ابع ــاط ب در ارتب

) در 2014(2پژوهشگران انجام شده است. به عنوان مثـال تامبـه و شـانكر   
 سازماني و اجتمـاعي را بـراي رفتـار    هاي خود ابعاد فردي، گروهي،بررسي

انـد. از نظـر ايـن محققـين بعـد فـردي شـامل        شهروندي در نظـر گرفتـه  
نظافت محيط كار، بعد گروهي شامل روابط  ،4وش صحبتيخ ،3خودآموزي

بين فردي،كمك به سرپرستان، بعـد سـازماني شـامل محافظـت از امـوال      
ســازمان، و در نهايــت بعــد اجتمــاعي نيــز شــامل مشــاركت اجتمــاعي و  

) نيز رفتـار  2012(5ورمن و كلمنبباشد. سازي مثبت از شركت، ميتصوير
ملكرد شهروندي ميـان فـردي، عملكـرد    شهروندي را در قالب سه مؤلفه ع

انـد.  بنـدي نمـوده  شهروندي سازماني و عملكرد شهروندي شـغلي تقسـيم  
هـاي رفتـار شـهروندي را در    ) به عنوان محققي ديگر مؤلفـه 2008(6آليسا

كاري، همـاهنگي ميـان فـردي و    دوستي، وجدانقالب آداب اجتماعي، نوع
ــرار   ــاره ق ــورد اش ــابع ســازماني م ــين  محافظــت از من داده اســت. همچن

بعـد وفـاداري، توجـه،     5) ابعاد رفتار شهروندي را در قالب 2006(7كوپمن
-پذيري، و در نهايـت و در تقسـيم  شناسي و تحملمشاركت مدني، وظيفه

) رفتـار شـهروندي را يـاري و    2004(8بندي ديگري مـاركوزي و ايكسـين  
سـازمان   كمك مثبت و فعال و اجتناب از رفتارهـايي كـه بـه همكـاران و    

  اند.كند، معرفي نمودهلطمه وارد مي

 پيشينه تحقيق -2-3
 10حسـابداري اجتمـاعي  ) در تحقيقي با عنـوان  2020(9رتوالزا و همكاران

 هـايي سـازمان  دريافتندماني ساز شهرونديابزاري فعال براي توسعه رفتار 
كـه  ي كارمنـدان به كمك  هاي مذهبي و اخالقي دارنداهدافي با گرايش كه
بـدين  و  كنندد، اهداف خود را دنبال ميشدت به سازمان متعهد هستنبه 

اگرچـه ارزش   رسـانند. سـازمان را بـه حـداكثر مـي     وريسطح بهره ترتيب
-اجتماعي و عاطفي ايجاد شده توسط اين كارمندان در حسـابداري ارزش 

 افزايد.شود اما بر اعتبار اجتماعي سازمان ميگذاري نمي

                                                            
1 Ultra-role Behavior 
2 Sukhada Tambe & Meera Shanker 
3 Self Trainng  
4 Self talking 
5 Borman & Coleman 
6 Alisa 
7 Koopman 
8 Markoczy  &  Xin 
9 Retolaza & et al 
10 Social Accounting 

ــا ــار شــهروندي   ) در2020(11مارگاهان تحقيقــي تحــت عنــوان نقــش رفت
هاي مالي ها اشاره كرده است كه گزارشسازماني در رشد و توسعه شركت

 .هـا كـافي نيسـتند   ها براي بيـان پيشـرفت و توسـعه آن   و عملكرد شركت
خواهـد  پس اگر شركتي مي ،ها هستندترين سرمايه شركتكاركنان بزرگ

ارتقاء دهد بايد رفتارهاي شـهروندي را  كارايي، اثربخشي و عملكرد خود را 
  در بين كاركنانش نهادينه نمايد.

 حسابرسـي  و حسابداري تا حقانيت ) در تحقيقي با عنوان از2015(12آبرئو
 با شـهروندي  حسابرسي و حسابداري بين رابطه شهروندي به بررسي براي
 باشـد؛ پـس  مي كاربر اطالعات مالي ،13شهروند وي معتقد است .پردازدمي

حسابدار و حسابرس بايـد مسـئوليت بيشـتري بـراي شناسـايي و انتشـار       
 هايمشروعيت گزارشعالوه بر افزايش  داشته باشند تا اقدامات غيرقانوني

بدين منظور، از . كارايي و اثربخشي عملكرد خود را نيز ارتقاء دهند ،ساالنه
ك خـود را افـزايش دهنـد تـا بـه در      يك طرف شهروندان بايد سواد مالي

المللي بين هاي مالي برسند و از طرف ديگر استانداردهايبااليي از گزارش
نيز براي  )ISA( حسابرسي الملليبين استانداردهاي و) IAS( حسابداري

كسـب و كارهـا    هـاي مـالي  ها و افزايش شفافيت گزارشكاهش پيچيدگي
  .اقدامات الزم را انجام دهند

 تأكيد با 14شهروندي حسابداري انعنو با تحقيق ديگري در) 2015(آبرئو 
 15شهروندان از يكي نيز حسابدار كه رسيده نتيجه اين به حسابدار نقش بر

 و ارائـه  تهيـه  نحـوه  بـر  وي فرهنـگ  و قضـاوت  نوع نگرش، و بوده جامعه
وي حسابداري شـهروندي را ايـن گونـه تعريـف      .است تأثيرگذار اطالعات

محيطـي بـا سـطوح بـاالي     كرده است: حسابداري شهروندي يعني ايجـاد  
هـاي كسـب و   اطمينان براي شهروندان در مورد نقش حسابدار در فعاليت

جوامـع  يكـي از نيازهـاي اساسـي و ضـروري      16كار. از نظر وي شهروندي
باشـد،  مـي  17آن كه شامل حق/وظيفه دهندهانساني بوده و اجزاي تشكيل

سـتفاده از  . حسـابداري بـا ا  اسـت براي اداره امور جوامع انسـاني ضـروري   
، اطالعات مفيد و بااهميت 18هاي حسابداري به عنوان زبان تجارتسيستم

را تهيه و ارائه نموده و باعـث افـزايش قابليـت مقايسـه، اثبـات پـذيري و       
  گردد.كنندگان ميادراك بهتر اطالعات توسط استفاده

 رفتـار  بـراي  ) در تحقيقي بـا عنـوان حسـابداري   2007(19فارح و همكاران
 رضـايت  مقابل در كاريحوزه و رهبر عدالت سازماني به بررسي شهروندي

  و   20هاي مديريتها معتقدند كه عملكرد هر فرد با تئوريپرداختند. آن
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هـاي  هـاي اخيـر حـوزه   رو در سالگره خورده است، از اين 1رفتار سازماني
اند. مختلفي از جمله مديريت و علوم رفتاري به حرفه حسابداري وارد شده

ها دريافتند كه رضايت شعلي و انگيزه كاري حسابداران مستقيماً تحت آن
دهد كـه  ها نشان ميكاري قرار دارد. نتايج تحقيق آنتأثير عدالت و محيط

با افزايش رفتار شهروندي سازماني بين حسابداران ميزان رضايت شغلي و 
  يابد.عملكرد آنان افزايش مي

رفتـار   يشناستيماه يالگو ا عنوان) در تحقيقي ب1400طرقه و همكاران(
ي، به بررسي ابعاد اين پديده پرداختند. محققين به در حسابدار يشهروند

اين نتيجه رسيدند كه رفتار شهروندي در حسابداري در سـه بعـد فـردي،    
رفتـار   يبعـد فـرد  در اين تحقيـق  . گرددبندي ميگروهي و سازماني گروه

آداب « ،»يجــوانمرد« ،»يانضــباط فــرد«شــامل  يحســابدار يشــهروند
 يبعد گروهـ  ؛»يابتكار فرد«و  »يوجدان كار«، »يفرد يارتقا« ،»يرفتار
اخـالق  «و » كننـده كمـك  يرفتارهـا « ،»يدوسـت نوع« ،»يفداكار« لشام

اطاعت « ،»يسازمان لتيفض«شامل  زين يبعد سازمان تيو در نها »ياحرفه
و  »يمشاركت سازمان« ،»يسازمان يوفادار« ،»ياجابت سازمان« ،»يسازمان

  .ه استقرار گرفت ييمورد شناسا »يتعصب سازمان«
) در تحقيقي به بررسي تـأثير رفتـار شـهروندي سـازماني بـر      1399شافع(

نفـر از   198عملكرد كاري حسابرسان پرداخته است. محقق با مراجعه بـه  
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسـي كـه عضـو    

 هـا اند، دريافته است كه ايـن رفتار ان رسمي ايران نيز بودهجامعه حسابدار
تأثير مثبت و معناداري بر عملكرد كاري داشته و منجر به افزايش اعتمـاد  

  گردد.به نفس و در نهايت بهبود عملكرد كاري حسابرسان مي
 شـركتي  اجتماعي مسئوليت تأثير ) براي بررسي1398اكبري و همكاران(

 رضـايت  شـغلي،  درگيـري  متغيرهـايي ماننـد   زمانيسا شهروندي رفتار بر
 انـد. ميانجي در نظر گرفتـه  متغيرهاي عنوان به كاركنان را آواي و شغلي

كـه   نشـان داده  نفر به دست آمده 177نتايج اين تحقيق كه با مراجعه به 
تواند كاركنان را با شـغل خـويش   بر مسئوليت اجتماعي شركت مي تمركز
با رضايت از حضور در سازمان، مشاركتي فعاالنه و نمايد بطوري كه درگير 

 داشته باشند.براي پيشبرد اهداف سازماني  داوطلبانه

 مفهـومي  ) در تحقيقي تحـت عنـوان الگـوي   1397خواجوي و محمديان(
 حسابدارياند كه انتقادي، بيان نموده تفكر بر مبتني شهروندي حسابداري

 يعنـي  حسـابداري  نظـري  چوبچـار  دو هر بر مبتني بتواند اين كه براي

 بـر  مبتنـي  چـارچوب  و گيـري تصـميم  در سـودمندي  بر مبتني چارچوب
نداشـته و   خـود  ماهيـت  نقـش  تغييـر  جـز  ايچاره گيرد؛ قرار پاسخگويي

 حقـوق  پسـامدرن) و  و مـدرن  شـهروندي (پيشـامدرن،   هـاي نظريـه 

تـأثير قـرار    حسابدار را تحت نقش )سياسي و (مدني، اجتماعي2شهروندي
 (در شـهروندان  حقـوق  اداي جهت حسابداران دراي كه دهند به گونهمي

                                                                                                   
 
 
 
1 Organizational Behaviour 
2 Citizenship Rights 

 (عدل كردن اخالقيات رعايت ضمن موظفند دولت) نقش به جهت كمك

 پاسخگو شهروندان و جامعه قبال درسودمند،  اطالعاتي تهيه و انصاف) و

  باشند.
 اجتمـاعي  مسـئوليت  بـين  ) براي بررسي رابطـه 1396شاكري و همكاران(

سـازماني بـه عنـوان     شـهروندي  كاركنان از ابعاد رفتـار  وفاداري و سازمان
  بـين  هـا نشـان داد كـه    متغير ميانجي استفاده كردند. نتيجه تحقيـق آن 

 ابعاد گريميانجي تأثير  به توجه با كاركنان وفاداري و اجتماعي مسئوليت
 اي مثبـت رابطه اصفهان دانشگاه كاركنان بين سازماني در شهروندي رفتار

هـا در ايـن تحقيـق پـنج بعـد رفتـار شـهروندي        وجود دارد. آن معنادار و
 و جـوانمردي  سازماني، مشاركت دوستي،نوع كاري، سازماني يعني وجدان

 نزاكت را به عنوان متغير ميانجي در نظر گرفته بودند.  و ادب

ــا عنــوان 1396اعتمــادي عيــدگاهي و همكــاران(  نظريــه) در تحقيقــي ب
، حسابداري شـهروندي  عملكرد بهبود سوي به گامي شهروندي حسابداري

را براي تحقق اخالق، شفافيت و برابري اجتماعي در جامعه بسيار ضروري 
هـايي ماننـد قضـاوت،    دهـد كـه ويژگـي   ها نشان مياند. بررسي آندانسته

فرهنگ، هويت و استقالل حسابداران موجب ترويج حسابداري شـهروندي  
بخشـد. بايـد رفتـار    حرفـه حسـابداري مـي    شده و اعتبـار بيشـتري را بـه   

هـا بتواننـد سيسـتم    شهروندي سازماني بين حسـابداران رواج يابـد تـا آن   
گيــري اطالعــاتي حســابداري را بســط و گســترش داده و قــدرت تصــميم

كيفيـت و يكپـارچگي   از طـرف ديگـر    گـذاران را افـزايش دهنـد.    سرمايه
-مينـان افشـاي گـزارش   موجب افزايش قابليت اط نيز حسابدارياطالعات 

  شود.هاي ساالنه مي
) در تحقيقي بـا عنـوان جهـان شـهروند شـركتي      1396حجازي و حياتي(

ضمن تعريف جهان شهروندي شركتي و مسئوليت اجتماعي شركتها سعي 
ها را در بازارهاي جهاني ارزيابي نمـوده و نحـوه   اند تا وضعيت شركتكرده

  ها را بررسي نمايند.ط شركتهاي مربوط به پايداري توسارائه گزارش
) در تحقيقي تحـت عنـوان بـه سـوي شـهروند      1393حجازي و ابوحمزه(

 قبـال  در هـا شـركت  مسـئوليت  شـركتي را  اجتماعي مسئوليتشركتي، 

 بـا  شـركت  نمـاد  شـركتي  شـهروند  مفهـوم  اند و معتقدنددانسته اجتماع

را  تيشـرك  شـهروند  تلفيقـي،  ديـدگاه  از و است بشردوستانه استراتژيهاي
 اجتمـاعي  مسـئوليت  مفهـوم گونـاگون   هايجنبه تلفيق با شركتي نمونه

  .اندكرده تعريف

  سؤاالت پژوهش - 3

با توجه به ضرورت بررسي ابعاد رفتار شـهروندي در حسـابداري، سـؤاالت    
اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخ آن مي باشد، به صـورت زيـر مطـرح    

  مي شود:
  در حسابداري چيست؟  ) علل بروز رفتار شهروندي1پرسش

) انجام رفتار شهروندي در حسابداري چه نتايج و 2پرسش 
  پيامدهايي را به همراه خواهد داشت؟
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  شناسي پژوهشروش  - 4

. است 1تحليل مضمونبا رويكرد  كيفي صورتبه  پژوهش اين اجراي روش
هاي بر شناسايي، تحليل و تفسير الگوي معاني دادهدر اين روش كه 

-پرارزش محسوب شده وعنصر كليدي  2مضمون يا تم ،كز داردكيفي تمر

جمله يا  ،وتحليل محتوا بايد از يك كلمهكه در تجزيه است يترين واحد
 بنديدسته تحقيق بر اساس همچنين اين .]6د [استخراج گردپاراگراف 
  گيرد. قرار مي 3در دسته تحقيقات بنيادي هدف، مبناي بر تحقيقات

طوركلي رويكرد ظاهر شونده در راهبرد تحليل مضمون ه بقرار مي گيرد. 
و كدگذاري  5، كدگذاري محوري4با گذر از سه مرحله كدگذاري باز

 مشخصاً كه تحليل از بخشي باز يعني شود. كدگذاريحاصل مي 6انتخابي
 مربوط هاداده دقيق بررسي طريق از پديده بنديدسته و گذارينام به

 و هامصاحبه درون مفاهيم كدگذاري نوع اين در بهتر عبارت به .شودمي
 .شوندمي بنديطبقه مشابه موضوعات با ارتباط اساس بر مدارك و اسناد
 از شدهكسب اطالعات انبوه كردنخالصه و تقطير مرحله، اين نتيجه

 اين در كه است هاييبنديدسته و مفاهيم درون به اسناد و هامصاحبه
محوري  حله دوم بعد از كدگذاري باز، كدگذاريمر. هستند مشابه سؤاالت

 در( شدهتوليد هايمقوله بين رابطه ايجاد كدگذاري در اين است. هدف
 پاردايمي الگوي اساس بر معموالً عمل اين .است) باز كدگذاري مرحله
 به را پردازينظريه فرايند تا كندمي كمك پردازنظريه و به شودمي انجام

 و بسط بر محوري كدگذاري در دهيارتباط اساس. دهد انجام سهولت
-دارد و در نهايت سومين مرحله در تجزيه قرار هامقوله از يكي گسترش

 فرآيند از هاي كيفي، كدگذاري انتخابي است كه عبارتستوتحليل داده
 ها،بنديدسته ديگر با آن مندنظام كردنمرتبط اصلي، بنديدسته انتخاب
 و اصالح به نياز كه هاييبنديدسته تكميل و ابطرو اين اعتبار تأييد

 و باز كدگذاري نتايج اساس بر انتخابي كدگذاري. دارند بيشتري توسعه
 كه ترتيب اين به. است پردازينظريه اصلي مرحله محوري، كدگذاري

 روابط آن و داده ربط هامقوله ديگر به مندنظام شكل به را محوري مقوله
 توسعه و بهبود به كه را هاييمقوله و كرده ارائه ايترو يك چارچوب در را

  . ]25كند [مي اصالح دارند، نياز بيشتري
گيـري  آوري اطالعات ابتـدا بـا روش نمونـه   در اين پژوهش به منظور جمع

سـاختاريافته بــا سـه نفـر از مــديران،    اي نيمـه نظـري هدفمنـد، مصــاحبه  
هـا و بـا   همكـاري آن  حسابرسان و اساتيد دانشـگاهي انجـام و سـپس بـا    

شونده ديگر مشـخص  مصاحبه 13برفي گيري گلولهاستفاده از روش نمونه
و تا زمان رسيدن به اشباع نظري مراحل ادامه پيدا كرد. مشخصـات كلـي   

  .آورده شده است )1(گان به طور خالصه در جدول شماره شوندمصاحبه
  

                                                            
1 Thematic analysis 
2 Theme 
3 Basic Research 
4 Open Encoding 
5 axial Encoding 
6 Selection Encoding 

  شوندگانمصاحبه مشخصات :)1( جدول

مصاح
  شوندهبه

سابقه   عنوان شغلي كد
  شغلي

  تحصيالت

1  P1 حسابداري دكتراي  21  استاد دانشگاه  
2  P2 دانشجوي دكتراي   17  حسابرس

  حسابداري
3  P3  كارشناس ارشد حسابداري  23  مدير مالي  
4  P4  دانشجوي دكتراي   24  حسابدار

  حسابداري
5  P5  كارشناس ارشد حسابداري  26  حسابدار  
6  P6  راي مديريت رفتار دكت  10  استاد دانشگاه

  سازماني
7  P7  دكتراي حسابداري  11  استاد دانشگاه  
8  P8  دكتراي حسابداري  14  استاد دانشگاه  
9  P9  دكتراي حسابداري  16  استاد دانشگاه  

10  P1
0  

دكتراي مديريت رفتار   17  استاد دانشگاه
  سازماني

11  P1
1  

دكتراي مديريت رفتار   25  استاد دانشگاه
  سازماني

12  P1
2 

  كارشناس ارشد حسابداري  22  حسابدار

13  P1
3 

  كارشناس ارشد حسابداري  14  مدير مالي

14  P1
4 

  كارشناس ارشد حسابداري  12  مدير مالي

15  P1
5  

دانشجوي دكتراي   10  مدير مالي
  حسابداري

16  P1
6 

  كارشناس ارشد حسابداري  15  حسابرس

  
  اعتباربخشي پژوهش رويه -1- 4

هـاي كيفـي از قابليـت    ي و پايـايي در پـژوهش  در ارتباط با سنجش روايـ 
شـود. بـدين منظـور از يـك مـدرس      اعتماد يا اعتمادپذيري اسـتفاده مـي  

دانشگاه كه بر موضوع پژوهش اشراف داشت درخواست شد تـا بـه عنـوان    
همكار پژوهشي در اين پژوهش مشاركت نمايد. بنابراين محقق بـه همـراه   

متن مصاحبه كرده و درصد توافـق  به كدگذاري سه  اقدام همكار پژوهش،
رود از درون موضوعي را كه به عنوان شـاخص پايـايي پژوهشـي بكـار مـي     

  طريق فرمول زير محاسبه شده است:

  درصد توافق درون موضوعي

  گذار كد دو بين پايايي محاسبه :)2( جدول

  تعداد كدها  كد   رديف
تعداد 
  توافق

  پايايي بين دو كدگذار

1  P4 16  6  75/0  
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2  P7 22  8  82/0  
3  P10 19  8  84/0  

  93/0  22  47  كل
  

طبق نتايج، پايايي بين دو كدگذار(محقق و همكار پژوهش) با اسـتفاده از  
درصد بوده است. بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه       93فرمول مذكور، برابر با 

اســت، قابليــت اعتمــاد  قبــول قابــلدرصــد  70ميــزان پايــايي بــيش از 
توان ادعا كـرد كـه پايـايي در حـد مناسـبي      ها تأييد شده و ميكدگذاري

هاي حاصل از مصاحبه پرداختـه  تحليل دادهواست. حال در ادامه به تجزيه
  شود. مي

  هاي پژوهشيافته -5
ها و تايپ مطالب صحبت شده و با اختصاص كـد بـه   پس از انجام مصاحبه

كـه يكـي از    مضمون ليلها از روش تحكنندگان براي تحليل دادهمصاحبه
راي تعيـين، تحليـل و بيـان    هاي كيفي است استفاده شده و در آن بروش

دهـي و در قالـب   هـا سـازمان  ) موجود، حـداقل خـود داده  يها(تمالگوهاي
هـاي  بر اين اساس و بـه منظـور تحليـل داده    ]. 6[ صيف شدندجزئيات تو

  جمع آوري شده مراحل زير مورد انجام قرار گرفت:
 از يـك  هـر  بـا  مصـاحبه  انجـام  از پـس ) هاداده با آشنايي( اول حلهمر در

 مـورد  بارهـا  و شـده  ثبـت  كاغـذ  روي بـر  مصاحبه متن شوندگانمصاحبه
و  مفـاهيم  ،مصـاحبه  هر مطالعه و اوليه آشنايي از پس. گرفت قرار مطالعه
 قـرار  گذارينشانه و تلخيص مورد اوليه كدهاي قالب در اوليه هايشاخص
 و شـده  اعـالم  مطالـب  حسـب  بـر  هـا داده كدگذاري اساس اين رب. گرفت
 ايـن  نتـايج . گرفـت  انجام شوندگانمصاحبه به شده داده اختصاص شماره
 اوليـه  مفاهيم شناخت از پس است. شده شناخته مفهوم 73حاوي  مرحله

 طـور همـين  و محققـين  خالقيـت  و تجربـه  از استفاده با وم،د مرحله در و
 اسـاس  بـر  شـده  شناسـايي  مفـاهيم  شـده،  آوريجمـع  ادبيات از استفاده
 هـاي تـم  و شده بنديدسته تركلي هايبرچسب در همبه مفهومي نزديكي
 حصـول  منظـور  بـه  مرحلـه،  ايـن  در همچنـين  گرفـت.  شكل اوليه فرعي

 و مفـاهيم  مجموعـه  و شـده  تعيـين  هايبين تم مناسب رابطه از اطمينان
 گرفـت.  قـرار  بازبيني مورد بارها هامت تمامي هاآن دهندهتشكيل هايداده

 بـا  و فرعـي  هايايجاد تم از پس بود. فرعي تم 36 ايجاد مرحله اين نتيجه
 اصـلي  تـم  16 م،سـو  مرحله در و هاآن مفهومي نزديكي و قرابت به توجه

گرديد كه در نهايت در قالب سه بعد فـردي، گروهـي و سـازماني     تشكيل
 را بيان نمايند. اين نتـايج در  بداريرفتار شهروندي حسا مشخص شدند تا

  .شد داده نشان) 4و ( )3( جدول شماره قالب

  ريشه ها محوري كدگذاري :)3( جدول

 هاي مقوله  ابعاد
 اصلي

 مقوله زير
 هاي مقوله(ها

 )فرعي

 مفاهيم

 شخصيت  فردي

 

 نيك رفتار توجه خانواده به  تربيت خانوادگي

  نيك توجه خانواده به گفتار
 يد بر رعايت ادب و احترامتأك

ترويج نگاه مثبت به مسائل و 
  موضوعات مختلف

  نظم فردي  خصوصيات ذاتي
پذيري فرد در انجام مسئوليت

  كار
هاي ارزش
 فردي

 نيكو رفتار و اخالق تأكيد به ديني هايآموزه
 در روايات 

 نيكو رفتار و اخالق به تأكيد
  احاديث در

 نيكو رفتار و خالقا به تأكيد
  قرآن در

توجه به تالش و كوشش در   هاي  مليارزش
 شعر و ادبيات فارسي

  تأكيد بر گفتار نيكو 
  تأكيد بر پندار نيك
  تأكيد بر كردار نيك

 با رابطه نوع محيط كار گروهي
  همكاران

 رفاقت و دوستي بين همكاران

حمايت و پشتيباني در بين 
 همكاران

شيوه رهبري 
 سرپرست

نگاه مثبت سرپرست به 
 زيردستان

 احترام به زيردستان

ميزان مشاركت زيردستان در 
  هاگيريتصميم

توجه و تأكيد سرپرست بر كار 
  تيمي

هاي سياست سازماني
 سازمان

سيستم جبران 
 خدمت

پرداخت به موقع حقوق و 
 دستمزد

 نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

  هاها و پاداشتشويقي
 تدوين مناسب شرح شغل  طراحي شغل

  انگيزشي بودن شغل
 آزادي عمل و استقالل در كار

 تقسيم كار منصفانه عدالت سازماني

  هاپرداخت منصفانه پاداش
  شرايط برابر براي ارتقاء

  ايجاد نظام شايسته ساالري
ا تعامل عادالنه و منصفانه ب

  كاركنان
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  پيامدها ي محوريكدگذار :)4(جدول 

 هايمقوله  ابعاد
 اصلي

-مقوله(هازيرمقوله

 )فرعي هاي

 مفاهيم

برند  فردي
 شخصي

تمايز حسابدار از 
  افراد ديگر

 داشتن اصالت و اعتبار

  ايجاد فرصت پيشرفت بيشتر
بودن در  فرد و منحصربه متمايز
  حسابداري حوزه
 اطالعاتي ابزارهاي از هاستفاد دانش

  ارتباطي و
  سريع پذيريانطباق و پذيريانعطاف  خودشكوفايي

 رقابتي روحيه يا پذيربودنرقابت
  داشتن
 درك و خود به باورداشتن و ايمان

  خود استعدادهاي
  كار به اشتياق و عشق

  خودكنترلي  خود ارتقايي
  خودآگاهي

  قاييخودارت و خوديادگيري
بهبود 

 عملكرد

بهبود كيفيت 
 زندگي شخصي

  زندگي شخصي شادتر
كاهش تأثير مشكالت كاري بر 

  موضوعات خانوادگي
بهبود كيفيت 

  زندگي كاري
  حل بهتر مسائل و مشكالت 

  نظمي كاهش بي
  كاهش تخلفات حسابدار 
  كاهش خطا در انجام امور

اعتبار  گروهي
 حرفه

 داشتن خوبي عمومي روابط  ايهتوسعه  حرف

  ايحرفه شخصيت سازيشفاف
  ارتقاي منزلت حرفه حسابداري

  تر قوانين و مقرراتيروي دقيقپ  ايتعهد حرفه
  افزايش تعهدات به حرفه 

 و كار محيط در مؤثر و مثبت روابط  انسجام گروهي
  همكاري بر مبتني

 با همكاري و تيمي كار توانايي
  ديگران
-الهام و انگيزشي رهبري قدرت

  بخش
  ايجاد همبستگي

 ديگران و خود بين متقابل درك
 رسيدن

 بهبود سازماني
 كيفيت
 تصميم

 كيفيت ارتقاء
 گزارشگري

 شفافيت اطالعات

  هاادراك بهتر گزارش
  هاافزايش دقت در گزارش

 گيري

ارتقاء 
 سرمايه
  انساني

  بهره مندي از حسابداران بادانش  نامشهود دارايي
  وفاداري حسابدار به سازمان

 آفريني حسابدار براي سازمانارزش

حسابداري   اجتماعي
  شهروندي

ارتقاء مسئوليت 
ها در قبال شركت

  شهروندان

توجه به حقوق شهروندان در 
  هاي ماليگزارش

ها در قبال توجه به مسئوليت شركت
 شهروندان

ري حسابدا
  اجتماعي

 ارتقاء مسئوليت
ها در قبال شركت
 جامعه

 در مورد مربوط اطالعات ارائه بهتر
 هايها و برنامهها ،سياستهدف

  اجتماعي شركت
حسابداري 

 سبز

 تأكيد بر حفظ و نگهداري از منابع  پايدار توسعه
  اقتصادي شركت سرمايه

توجه به حسابداران به عنوان يكي 
  شركت انساني يهاز مهمترين سرما

اجتماعي  تأكيد بر بهبود ارتباطات
  هاهاي مختلف شركتدر بخش

ها و توجه بيشتر به حفط سرمايه
  منابع طبيعي موجود در شركت

 محيط حفاظت
 زيست

توجه به استفاده درست از تجهيزات 
  و لوازم اداري

  كاغذي كمتر سازيمستند
صورت  والت به دست آمده، مدل حاصل بهدر اين پژوهش با تلفيق مق   

 :شودترسيم مي )1(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  پارادايم (مدل الگويي) كدگذاري محوري ):1(شكل 

شـوندگان،  و بر اساس ديدگاه مصاحبه )1(با عنايت به شكل شماره 

 ريشه هاي
بروز رفتار 

در  شهروندي
  :حسابداري

  فردي:-
  خيصتش

 هايارزش
  فردي

 :گروهي-

  كار محيط
 :سازماني-

 هايسياست
  سازمان

فتارر
شهروندي 
  حسابداري

پيامدهاي بروز رفتار 
در  شهروندي

  حسابداري:
   فردي:-

   شخصي برند
  عملكرد بهبود

  گروهي:-
  حرفه اعتبار

  :سازماني-
 تصميم كيفيت بهبود
  گيري

  اجتماعي:-
  شهرونديحسابداري 

  حسابداري اجتماعي
  حسابداري سبز
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هاي به عنوان زيرمقوله» يذات اتيخصوص«، »يخانوادگ تيترب«هاي مقوله
عنـوان  بـه » يملـ   هـاي ارزش«و » ينـ يد هـاي آمـوزه «ت، فرعـي شخصـي  

نـوع  «هـاي  در بعد فـردي؛ مقولـه  » يفرد هايارزش«هاي فرعي زيرمقوله
هـاي  عنـوان زيرمقولـه  بـه » شيوه رهبري سرپرسـت «و » رابطه با همكاران

، »سيستم جبران خدمت«هاي در بعد گروهي و مقوله» محيط كار«فرعي 
هـاي فرعـي   عنـوان زيرمقولـه  بـه » مانيعـدالت سـاز  «و » طراحي شـغل «
در بعـد سـازماني بـه عنـوان شـرايط علـي رفتـار        » هاي سازمانسياست«

بهبـود  «و » برندسـازي شخصـي  «هـاي  شهروندي حسـابداري و زيرمقولـه  
بـه عنـوان   » اعتبـار حرفـه  «به عنوان پيامدهاي فردي، زيرمقوله » عملكرد

ارتقـاء  « و » گيـري مبهبـود كيفيـت تصـمي   «هاي پيامد گروهي، زيرمقوله
-به عنوان پيامدهاي سازماني و  در نهايت نيـز زيرمقولـه  » سرمايه انساني

» حسابداري سبز«و » حسابداري اجتماعي«، »حسابداري شهروندي«هاي 
به عنوان پيامدهاي اجتماعي انجام رفتار شـهروندي در حسـابداري مـورد    

  شناسايي قرار گرفته اند.

  بحث - 6

  ريشه ها -6-1
  بعد فردي -6-1-1

   شخصيت - 6-1-1-1
در  يعلـ  طشـراي  عنـوان بـه  شـوندگان مصـاحبه  ديكه از د ياز جمله عوامل

شخصيت  قرار گرفت، ييمورد شناسا يسازمان يرفتار شهروند يرگيشكل
 گـران يشـما چگونـه بـه د    كنـد ياست كه مشخص م تيشخص نيااست. 

و  هـا جانيه ها،زشيها، انگنگرش د،يعقا ها،ييتوانا. ديدهيواكنش نشان م
 زيمتما گرانيدارد كه او را از د ياژهيو بيدر هر فرد ترك يتيصفات شخص

   .سازديم
در توانـد  يكي از عوامل مؤثر بر شخصيت، تربيت خانوادگي است كـه مـي  

خـانواده  تـأثير بگـذارد.    يمنفـ  ايـ به صورت مثبـت   تيشخص يرگيشكل
از پژوهشـگران   يبرخـ  ليـ دل نيواحد جامعـه اسـت، بـه همـ     نيترياساس

شوندگان ايـن  از نظر مصاحبه .داننديجامعه م كيخانواده را ستون فقرات 
ها بايد به نكاتي مانند توجه به رفتار و گفتار نيك، تأكيـد  پژوهش، خانواده
احترام و ترويج نگاه مثبت به مسائل و موضوعات مختلـف   بر رعايت ادب و

   تأكيد بيشتري داشته باشند.
، خصوصيات ذاتي است. خصوصـيات  تيعوامل مؤثر بر شخصاز  يكي ديگر

كه انسـان در   يطيمحذاتي تحت تأثير دو عامل محيط و وراثت قرار دارد. 
شخص  كهنيمؤثر است. ا وي تيشخص يريگدر شكل ،كنديم يآن زندگ

كـه   ي. كس، بسيار مهم استمتولد شده و رشد كرده است يطيدر چه مح
رشـد كـرده    قيمدرسه، دوست و رفخانواده،  ثيسالم از ح طيمح كيدر 

است  تاو مؤثر است و متفاو تيمثبت شخص يريگدر شكل عتاًيباشد، طب
فاسـد   يهـا او را انسـان  انيفاسد رشد كرده و اطراف طيكه در مح ياز كس

گيري خصوصيات ذاتـي  عالوه بر محيط، ارث هم در شكلاند. احاطه كرده

 قالــب را در ياتياوصــاف و خصوصــ ،يعوامــل ارثــفــرد تأثيرگــذار اســت. 
ـ ي، جسـمان  يهادهيپد بـه فرزنـدان منتقـل     ي و وضـعيت بيولـوژيكي  روان
نظـم  شـوندگان از خصوصـيات ذاتـي بـه مـواردي ماننـد       . مصاحبهكنديم

 فـرد در انجـام كـار    يرپـذي تيمسئولو  در مقابل مشكالت يفروتني، فرد
  اند.اشاره كرده

  يفرد هايارزش - 1-1-2- 6
و... اسـت   ي، ملياعتقاد ،ياخالق يهاآن دسته از ارزش يفرد يهاارزش 

 باشـد. مـي ها وابسته به خود فرد آن يعرصه تحقق و وجود خارج ،كه قوام
كـه باعـث    يلـ ياز دال يكيرا دارد و  يمتفاوت يهازيتجو فرد هر يبرا البته

از  كيـ هـر   يتفاوت در نظام ارزشـ  ها متفاوت باشد،انسان يشود زندگيم
هاي ملـي  هاي ديني و ارزششوندگان آموزهاز نظر مصاحبه ست.ا هانسانا

و  نيـ د ونـد يپ هاي فرد باشند.توانند از جمله عوامل تأثيرگذار بر ارزشمي
  غيرقابل انكار است.  رفتار

توانـد آثـار قابـل تـوجهي بـر      ها و هنجارهـا مـي  ين به عنوان نظام ارزشد
، دينـي هاي ه به اينكه باورها و گرايشزندگي اجتماعي بشر بگذارد. با توج

رود رفتـار افـراد   ، انتظـار مـي  هستندمشوق تعامالت اجتماعي و مشاركت 
بوده و وابستگي به دين و پايبندي به اعتقادات دينـي،  گراتر ديندار اجتماع

شـوندگان ايـن   اي براي بروز رفتارهاي سالم باشـد. از ديـد مصـاحبه   زمينه
ني تـأثير بسـيار زيـادي بـر رفتـار افـراد دارنـد.        هاي ديپژوهش نيز آموزه

ها در روايات و احاديث و يا حتـي در كتـاب آسـماني    بسياري از اين آموزه
 يرسـول خـدا(ص) مـ   عنـوان مثـال،   بـه  انـد. قرار گرفته قرآن مورد تأكيد

شما از نظر اخالق است. آنان كه خـود   نيكوكارتريشما ن نيبرتر": نديفرما
ت زنـدگ    گرانيو با د را آماده خدمت كرده كننـد. يمـ  يبا الفـت و محبـ" 

كـه امـتم را بـه     يزيـ چ نيشـتر ي: بنـد يفرمايرسول خدا(ص) م نيهمچن
تـرين شـما   محبوب" و يا  "خدا و حسن خلق است. يتقوا برد،يبهشت م

   "ترين شماست.اخالقدر نزد خدا، خوش
 يهـا فـرد ارزش  كـه نيـ است، ا يمل تيدر اصل هو تيسطح هو نيترمهم

ملـي   هـاي ارزش. رديرا بپـذ  فرهنگـي و  يملـ  يهـا كشورش اعم از ارزش
 هسـتند هـاى اجتمـاعي   در تمام نظام ارزشترين سطح فراگيرترين و مهم
هـاي  ارزش. نـد ثيرگذارأهاى فرهنگ، اجتماع و سياست تكه بر كليه حوزه

و  تي، سـن ياقتصـاد  ،ي، فرهنگـ يخيتار يهامجموع ارزش از ندعبارتملي 
هـا  هستند. در بسياري از داستانمشترك  نيسرزم يكه دارا يافراد يزبان

المثـل  عنوان ضـرب و شعرها، به اخالق و رفتار نيكو تأكيد شده كه گاهاً به
  گيرند. هم مورد استفاده قرار مي

  بعد گروهي -6-1-2

  محيط كار - 6-1-2-1
 يكـه در آن كاركنـان بـرا    شـود يگفته مـ  يطيمح ايكار، به محل  طيمح

 يهاتواند بر رشد ارزشيخوب، م طيمح كي. ندنكيخود كار م يكارفرما
شدن تردهيچيامروز با پ. باشد آنان اثرگذار يورتوان و بهره شيپرسنل، افزا
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آرام  يطـ يمح جاديكار و ا طيمح يها، سازماندهساختار و عملكرد سازمان
 ،يانسان يروين شتريشدن بمنجر به فعال كه يها طورور در سازمانو بهره
در كـار، كـاهش    تيـ فيش كيافـزا  ،يها، حذف خطرات احتمـال آن يشاداب

مـورد   يوربـه بهـره   يابيدست تيرشد خدمات مثبت و در نها ها،يافسردگ
. هـا اسـت  سـازمان  و سرپرسـتان  يـي اجرا رانيمد يهانظر شود، از دغدغه

اسـت   يانسان يرويندر  يمندتيو رضا يخشنود جاديدارد ا تيآنچه اهم
تـالش   ايـ در شغل خود به فكر  تيامن شاد و احساس ياهيتا بتواند با روح

 بيرا نصـ  ياارزنـده  جيخـود بپـردازد و نتـا    فيدر انجام هرچه بهتـر وظـا  
   .سازمان خود كند

ـ  طيشرا گر،يكديبا  يكار هايطيمح هاي مهماز تفاوت يكي  طيمحـ  يروان
روابـط   .كننـد يكـار مـ   گريكـد ياست كه با  يكه شامل افراد باشدميكار 

 كيـ در  .دارد يكار تيفيك شيدر افزا يهمكاران نقش مهم نيدوستانه ب
فرصـت آزمـون و    گريكـد يكار سالم افراد به هم اعتماد دارند و بـه   طيمح

از دسـت رفـتن    ياشتباه كردن بـه معنـ   يطيمح ني. در چندهنديخطا م
ارتبـاط بـا    ياحسـاس، برقـرار   نيـ . اسـت يفرد ن اي ميت كي يها برافرصت

 يابتكــار و امكــان انجــام كارهــا ني. همچنــكنــديمــ ليرا تســه گــرانيد
بـا   مانهيصـم  يطـ يدر مح تيـ فعال دي. بدون تردبرديرا باال م زيانگجانيه

ـ  يهـا تيـ مان به عنوان همكاران مزحضور دوستان بـا   سـه يادر مق يفراوان
   .تخواهد داش روحيسرد و ب يكار طيمح

، حمايـت و پشـتيباني ميـان    ين رفاقـت، دوسـت  شـوندگا از منظر مصاحبه
بـدون   دهنده رابطه ميـان همكـاران اسـت.   همكاران از جمله عوامل شكل

هنگي در اها بـدون همـ  تواند در اجراي اهداف و طرحشك گروه كاري نمي
ها در راستاي اين منظـور از  روابط بين عاملين اجرايي موفق شود. سازمان

شوند. سرپرسـت فـردي اسـت كـه بـا ايجـاد       مي نظر سرپرستان برخوردار
 ،گيري بيشتر از حداقل نيروي انساني و امكانات مـادي هنگي و با بهرهاهم

در انجـام امـور    پـس سرپرسـت بايـد    رسـاند. امور سازماني را به انجام مي
-امكانات را فراهم نمايد، از امكانات درست اسـتفاده كنـد، در سـالم نگـه    

ار دقت نمايد، محيط كاري را مسـاعد سـازد تـا    داشتن امكانات در حين ك
سرپرست در در واقع  وجود آيد.هرغبت و انگيزش كاري در نيروي انساني ب

كاركنـان قـرار دارد و الزم اسـت در    و  يك موقعيت حساس بين مـديريت 
جهت ايجـاد رغبـت و    بايدرو از اين. گ باشداجراي امور با مديريت هماهن

مـورد  و  هـاي مختلـف رهبـري را درك كـرده    لمـد  در كار، انواع انگيزش
دسـتور اجـرا    ،پس از دستيابي بـه مـوارد ذكـر شـده     ؛ واستفاده قرار دهد

نگاه مثبت سرپرست بـه  شوندگان مواردي همچون از منظر مصاحبه .هدبد
-ميدر تصـم  ردسـتان يمشـاركت ز  زانيم، ردستانيبه ز احترام، ردستانيز
ي از نكـات مهـم در بـروز    مـ يكـار ت سرپرست بـر   ديو تأك توجهها و يرگي

  رفتارهاي شهروندي است.

  بعد سازماني -6-1-3

  هاي سازمانسياست - 6-1-3-1
 يهـا بـرا  درون سـازمان  يهـا تيـ فعالسـازمان يعنـي   هاي سياست 

آوردن دسـت بـه  يمنابع، برا ريقدرت و سا يريكارگاكتساب، گسترش و به
عـدم   اي نانين عدم اطمكه در آ يتيداده شده در وضع حيترج يرهاوردها

 يسازمان استيوجود س .) وجود داردهانهيها (گزتوافق در ارتباط با انتخاب
هـم بـر سـر منـابع محـدود در رقابـت        از افراد با يكه گروه ييدر هر جا

 وعيشـ  ليـ هـا بـه دل  ها و نهاداست. در واقع سازمان ريناپذهستند، اجتناب
-اسـت يو متناقض، س يرقابت يهامهنفع با برنايذ يهامراكز قدرت و گروه

  ا دارند. مربوط به خود ر يادار يها
ل و شوندگان سيسـتم جبـران خـدمت، نـوع طراحـي شـغ      ديد مصاحبه از

هـاي سـازماني هسـتند كـه در بــروز     عـدالت سـازماني از جملـه سياسـت    
 متجبـران خـد   سـتم يس رفتارهاي شهروندي حسـابداران مـؤثر هسـتند.   

 زشيـ انگ ستميحقوق و دستمزد، س ستميس است كه شامل ياصطالح عام
-وهيشـ  ستم،يس نياز ا منظور باشد.يو سالمت م مهيب ستميو پاداش و س

 يهـا جبران خدمات كاركنان در سازمان است و شامل همه پرداخت يها
 مـه، ياجنـاس، ب  ،ي(تقدير، فرصت رشد، فرهنگ سـازمان  يرنقديو غ ينقد

خدمات فرد از طرف سـازمان بـه    يشود كه در ازامي) …و  يامكانات رفاه
 هـا، ييتوانـا  هـا، تيقابل د،يآيكه به سازمان م يهر فرد .رديگيتعلق م يو

 آورديموارد اعتبار خود را به عنوان داده به سازمان م يها و در برخمهارت
جبـران   دهـد، يكه سازمان به او م ييهاهندها با ستاداده نيو انتظار دارد ا

ايـن اسـت كـه     جبـران خـدمات   ين مزايـاي سيسـتم  تر. يكي از مهمشود
افـراد و در   زهيبه آنها، انگ شتريكاركنان و پرداخت ب يهااز تالش يقدردان

داده و تأثير مثبتي بر بروز رفتار شهروندي  شيرا افزا هاآن عملكرد جهينت
   .گذاردآنان در سازمان مي

 ازيـ مـورد ن  تيفيكار و ك يكردن محتوايكيشغل عبارت است از  يطراح
كاركنـان و سـازمان    يهاازيكه ن ياهر شغل به گونه يجهت انجام كار برا

ورده كـردن الزامـات   آبرآورده شود. طراحي شغل دو هدف دارد: نخست، بر
وري، كـارايي عمليـاتي و كيفيـت محصـول يـا      سازمان در خصـوص بهـره  

ضـاي  بـودن و ار خدمات؛ و دوم، ارضاي نيازهاي افراد به جذابيت و چالشي
 -تعهد به انجـام خـوب كـار    -نياز به موفقيت در شغل (كه به تعلق شغلي

انجامد). روشن است كه اين اهداف به يكديگر مرتبط هسـتند و هـدف   مي
سازي نيازهاي فرد با نيازهاي سازمان است. كلي از طراحي شغل، يكپارچه

هـاي اجتمـاعي   هدف طراحي شغل برآورده كردن مسـئوليت ترين اما مهم
كنند. اين مهم بـا بهبـود   كه در آن كار مياست ازمان نسبت به افرادي س

هم به كارايي عملكرد و  كه درنهايت شودكيفيت زندگي كاري برآورده مي
عنوان يـك  . رضايت شغلي خود بهانجامدكاركنان مي شغلي هم به رضايت

در ي يكي از عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي شهروندي كاركنـان  درون زهيانگ
ها بوده و شامل تدوين مناسب شرح شـغل، انگيزشـي بـودن آن و    سازمان

   حس آزادي عمل در انجام كار است.
شـان  ها با كاركنـان منصفانه و عادالنه سازمان يبه رفتارها يعدالت سازمان

بر رفتار و نگـرش كاركنـان دارد.    يقو يرياشاره دارد. احساس عدالت، تأث
هـا  در سازمان با آن كننديكاركنان مشاهده مكه  يبه عنوان مثال، هنگام
تر مؤثر يعملكرد شغل شتر،يب يتعهد سازمان شود،يبه طور عادالنه رفتار م
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از  گـر يد يكـ ي .دهنـد ياز خود نشان مـ  يبهتر يسازماني و رفتار شهروند
 ياسـت كـه بـرا    ياحتمـال  يايـ مزا ليـ به دل يارتقاء عدالت سازمان ليدال

دارنـد،   يارفتـار منصـفانه   رانيكه مد ي. هنگامآورديكاركنان به ارمغان م
كـه در آن   يكسـان  يسازمان بـرا  نيكه ا دهنديرا به كاركنان م اميپ نيا

دارند  ليكه تما ينكاركنا يموضوع برا نيارزش قائل است. ا كنند،يكار م
 نيـ شوند، مهـم اسـت و بـه ا    رفتهيتعلق دارند پذ كه به آن يتوسط گروه

احسـاس   داننـد، يمـ  رشيان رفتـار منصـفانه را نشـانه پـذ    كه كاركن ليدل
موضـوع خـود را بـا     نيـ . غالبـاً ا شـود يمـ  تيها تقوارزشمند بودن در آن

سـطح   هشكـا  ض،يباال، كاهش احساس تبع يمندتيمثل رضا ييرفتارها
. تقسـيم منصـفانه   دهـد ينشان م يو روان ياسترس و بهبود سالمت جسم

سـاالري از جملـه   ءشغلي و ايجاد نظام شايسـته كار، شرايط برابر براي ارتقا
شوندگان در برقراري عدالت سازماني بسيار نكاتي است كه از ديد مصاحبه

  مؤثر است.

  پيامدها -6-2
در اين پژوهش پيامدهاي فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي براي رفتـار  

شـوندگان قـرار گرفتـه اسـت.     شهروندي حسابداري مورد توجـه مصـاحبه  
ــهزيرم ــه » بهبــود عملكــرد«و » برندســازي شخصــي«هــاي قول مربــوط ب

مربـوط بـه پيامـد گروهـي،     » اعتبـار حرفـه  «پيامدهاي فردي، زيرمقولـه  
» ارتقـاء سـرمايه انسـاني   « و » گيـري بهبود كيفيت تصميم«هاي زيرمقوله

، »حسـابداري شـهروندي  « هـاي  مربوط به پيامدهاي سازماني و زيرمقوله
مربوط به پيامدهاي اجتماعي » حسابداري سبز«و » حسابداري اجتماعي«

  شود.اند. در ادامه به تشريح اين پيامدها پرداخته ميشناسايي شده

  پيامدهاي فردي -6-2-1

  شخصي سازيبرند -6-2-1-1

يكي از پيامدهايي كه براي رفتار شـهروندي حسـابداري برشـمرده شـده      
زي شخصي بـراي فـرد   گيري و ايجاد برندسااست، تأثير مثبت آن بر شكل

و آگاهانـه اسـت    كياستراتژ نديفرا كي يشخص يرندسازحسابدار است. ب
 نيـ ا دارند. فرداز  گرانياست كه د يريكه هدف آن، نظارت و كنترل تصو

 يبا كسـان  سهمقاي در –را  حسابدار يهاتيو مز هايژگيقرار است و ريتصو
 ديـ بگو گـران يو به د دنماي مترسي –كننديرا ارائه م ويكه خدمات مشابه 
 حاكم اسـت.  وي يهايريگميبر رفتار و تصم ،يها و اصولكه چه چارچوب

كـه رابطـه بـا     كننـد يقضـاوت مـ   ر،يتصـو  نيبر اساس ا تيدر نها گرانيد
بتوانـد   ديبا حيصح يبرندساز .كنديم جاديآنها ا يبرا ي، چه ارزشحسابدار

پـس   كـاهش دهـد.  يغلشـ  ريكردن مس يط يرا برا ايتعامل با دن ينهيهز
. ندارد هم انيآغاز و پا ه وپروژ هياست و نه  نديفرا كي يشخص يبرندساز

توانند با افزايش اعتبار فرد، باعث افزايش برند وي رفتارهاي شهروندي مي
  .شوند

گونه كه در باال نيز اشاره شد؛ يكي از پيامدهاي رفتار شهروندي در همان
ر است. وقتي كه فرد حسابدار در اثر بعد فردي، برندسازي فرد حسابدا

شود، اين گونه رفتارها تبديل به اش شناخته ميرفتارهاي شهروندي
 سازد.خصوصيات برجسته فردي وي شده و وي را از ديگران متمايز مي

 توسط فردبالقوه  يهاييمحقق ساختن حداكثر تواناخودشكوفايي يعني 
همان  يعنيخود  هياول يازهايدارند فراتر از ن ليها تماانسان .خودش

 شرفتيپ ،زلو فهرست شدهام يازهايكه در هرم سلسله مراتب ن ييازهاين
از امكانات به  ،يياخودشكوف قياز طر وشندبايد بك حسابدارانكنند. 

پنهان خود را شكوفا  ياستعدادها ياستفاده كرده و تمام نهيبه ياوهيش
 يامدهايپيكي از  باشد. خواهدياستعدادها هر چه م نيكنند، حال ا

ي براي حسابداران دارد، تقويت خصوصيات شهروند يكه رفتارها يمثبت
 شناختي و به خصوص خوشكوفايي آنان است.روان

گام به گام.  تيموفق ي وتوسعه فرد براي برنامهخودارتقايي يعني داشتن 
به  يابيكه منجر به دست شوديمشخص م يخاص يهابرنامه؛ گام نيدر ا
رفتارهاي شهروندي عالوه بر ايجاد حس و نگرش مثبت . گردديمداف اه

 ريمس نقشه ؛خودارتقايي خود برنامهشوند كه وي در در حسابدار باعث مي
 يفعل تيموقعكند، خود را مشخص مي يو شغل يشخص شرفتيرشد و پ

 كندمشخص  د؛نماي ميترس زيمطلوب را ن تيو موقع كرده يابيخود را ارز
 ،برنامه اين . دردبرس خواهديو به كجا مي مسير قرار دارد كجا كه در

خود را  يهايريادگكنترل، خودآگاهي و ي تيلئوخودش مس حسابدار
  برعهده دارد. 

  هبود عملكردب -6-2-1-2

كنندگان مشخص گرديد كه بهبود عملكرد بـا  برخاسته از نظرات مشاركت
 شـد. بهبـود عملكـرد،   بروز رفتـار شـهروندي حسـابداري محقـق خواهـد      

هـاي  هـا و توانـايي  كـه قابليـت   استناپذير در طول زندگي توقف يفرآيند
از حداكثر پتانسيل خود  وي شود كهدهد و باعث ميرا بهبود مي حسابدار

. پيامـد بهبـود عملكـرد در بهبـود     استفاده كند تا در زندگي موفـق شـود  
   .شودكيفيت زندگي شخصي و كاري حسابداران منعكس مي

رفتارهاي شهروندي عالوه بر بهبود عملكرد حسابداران، سطح رضايت آنان 
مندي باعث زندگي شادتر گرديده و دهد. اين رضايتاز خود را افزايش مي

اش گذارد كه حسابدار مشكالت كاري خود را وارد زندگي شخصينمي
  نمايد.

ركنان كا عمده لئاز مسا تواندياست كه م يشاخص يكار يزندگ تيفيك
قرار دهد و باعث  تيريمد اريدر اخت ي راااطالعات ارزشمند و سازنده

و ... در  تيو احساس امن تيولئمس ،يخودگردان ت،ياحساس مالك جاديا
يكي از اثرات  .باشديكاركنان م يوربهره شيآن افزا جهيكه نت ؛آنان شود

نان است آ يكار يزندگ تيفيك بهبود رفتارهاي شهروندي بر حسابداران 
 تيتقو نيد. همچنهرا ارتقا د آنان يورعملكرد و بهره تواندكه مي

فراهم  فيانجام وظا يرا برا يمطلوب ي كاريفضاي، شهروند هايرفتار
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رساند و باعث كاهش ، ميزان تخلفات و خطاها را به حداقل ميآورديم
 گردد.نظمي در كار وي ميبي

  يگروه يامدهايپ -6-2-2

  ار حرفهاعتب - 6-2-2-1

افزايش اعتبار كه  ديگان مشخص گردشوندصاحبهبرخاسته از نظرات م
حرفه حسابداري يكي از پيامدهاي رفتار شهروندي حسابداري براي 

هاي حسابداري، حسابداران با استفاده از سيستم د.بوخواهد  حسابداران
اي را ظرف مدت مقرر در اختيار شدهبندياطالعات جامع و طبقه

دهند. با توجه به مي سازماني قرارسازماني و برونكنندگان دروناستفاده
ها و تنوع و گستردگي انواع گيرياهميت اين اطالعات در انواع تصميم

توان نتيجه گرفت كه كنندگان با انواعي از نيازهاي اطالعاتي، مياستفاده
باشد. در نتيجه هر عاملي كه كار حسابداران بسيار مهم و حساس مي

تواند بر وجهه و اعتبار بتواند بر كيفيت كار حسابداران تأثير بگذارد، مي
شوندگان، رفتارهاي شهروندي حرفه نيز مؤثر باشد. از منظر مصاحبه

- تواند عالوه بر ارتقاي جايگاه حرفه در جامعه، ديد استفادهحسابداران مي

  كنندگان از اطالعات مالي را نيز به حسابداران بهبود ببخشد.
 يعنوان عامل ترقهحسابداران باي حرفهگسترش رو به رشد و مداوم 

، حسابداران يا. رشد و توسعه مداوم حرفهشوديمحسوب م هاسازمان
 ،. مطابقت با الزاماتدگردمي يتيفيبا ك هايگزارشو ارائه  تهيه موجب
-گزارش نانياطم تيدر دقت و قابل توانديحسابداران مي احرفه آموزش

 ان،حسابدار ايحرفه آموزش. ثر واقع شودؤشركت م يتيريو مد يمال هاي
-استمرار آموزش به هيكه بر پا ستي ااحرفه و يتكامل ي مستمر،تيفعال

 يمتخصصان باتجربه عال دأييو ت يسازآماده يبرا يطيشرا جاديمراه اه
 درگير آموزش و يادگيري العمرماداميعني حسابداران استوار است. 

الزامات رقابت  نييثر در تعؤم يابزار، مرتمس يآموزش حسابدار. ندهست
ها و ها، مهارتآن تيآموزش و ترب زا يسطح خاص و حسابداران ياحرفه

 ليو تما تيرضا . البتهها استكردن آن يدر تخصص ازيتجارب مورد ن
ي و تالش آنان احرفهاخالق  يداشتن با استانداردهابه مطابقت حسابداران

 .اي خود را نيز نبايد ناديده گرفتقاي حرفهدر ارت

اي بيانگر وابستگي و احساس هويت فرد نسبت به يك شغل تعهد حرفه
پذيري فرد است و تأثير بسزايي در افزايش كيفيت و كارايي و مسئوليت

توان معادل اي را مياي دارد. از طرفي تعهد حرفهدر انجام وظايف حرفه
، در دنياي پيشرفته اقتصادي امروزت. تعهد شغلي نيز در نظرگرف

اقتصادي جاري بدون  هاياست، زيرا سامانه حياتي حرفه حسابداري يك
د. برجستگي متمايزكننده حرفه نند وجود داشته باشنتواآن نمي
پذيرش مسئوليت نسبت به عموم است. هيچ فعاليت اقتصادي  ،حسابداري
در راستاي توسعه و خلق پذير نيست. به حسابداري امكان ءبدون اتكا

ارزش در جامعه، حرفه حسابداري نيازمند صحت عمل و اخالق است، به 
رو شود. از اينكه خدمات حسابداران بيشتر به عامه مردم ارائه ميويژه اين

اي از موازين اخالقي را رعايت كنند. اخالق در بايد مجموعهحسابداران مي
اي هاي حرفهدانش و مهارت ند تاكرا وادار مي دارانبحسا ،حسابداري

تا بتوانند به  ياد بگيرندخواهند انجام دهند، براي سطح كاري را كه مي
. نماينداي مؤثر و كارآمدي ارائه كارفرمايان و مشتريان خود خدمات حرفه

رو اطالعات ارائه شده توسط حسابداران بايد به طور قابل توجهي از اين
غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها بايد ي و بي، واقعءكارآمد، قابل اتكا

اي باشند، بلكه بايد از درجه بااليي از واجد شرايط و صالحيت حرفه
اي و آبرو و حيثيت حرفه بوده اي نيز برخوردارصداقت و درستكاري حرفه

ها باشد. در نتيجه اخالق حسابداري براي هاي آناز مهمترين دارايي
اهميت  ،و افرادي كه به خدمات حسابداري تكيه دارنداي حسابداران حرفه

اي، . رفتارهاي شهروندي عالوه بر الزامات آيين رفتار حرفهزيادي دارد
 تواند باعث افزايش بعد اخالقي تعهد حسابدارن به حرفه گردد.مي

  يگروه انسجام - 6-2-2-2
 انسجام گروهي درجه تمايل اعضاي گروه به ماندن در گروه است. در 

وقتي از  گروهافراد تعصب و تعلق خاصي به گروه دارند.  ،هاي منسجمگروه
انسجام برخوردار است كه اعضاي آن حس كنند به گروه تعلق دارند. فرد 

؛ تر، نسبت به پيشرفت گروه بسيار حساس استهاي منسجمدر گروه
ها و ابزارهاي رسيدن به اهداف براي فرد اهداف گروه همچنين فعاليت

ميت دارد؛ عضويت در گروه جذابيت خاصي براي اعضا دارد و جذابيت اه
؛ گروه ؛ وفاداري اعضا به گروه بيشتر استهاي جايگزين كمتر استهگرو

د؛ به دليل كنميدر تأمين اهداف و ارضاي نيازهاي اعضا قوي عمل 
 (هريگانگي بين اهداف گروه و اهداف افراد، وحدت و انسجام زياد است

روه بتواند اين يگانگي اهداف را بيشتر كند، انسجام گروهي چقدر گ
دهند؛ يابد)؛ افراد منافع گروهي را بر منافع فردي ترجيح ميافزايش مي

؛ فرد احساس امنيت بيشتري صداقت و اعتماد بين اعضاي گروه زياد است
كند؛ فشارهاي گروهي و سازگاري با گروه شديدتر است و گروه قدرت مي

گيري براي اعضا وجود وي افراد دارد؛ فرصت مشاركت در تصميمزيادي ر
وري در بهرهدارد؛ جو گروهي، مثبت و سازنده و روحيه افراد باالست. 

تر، اثر گروه منسجم باالست. حكم متعارف اين است كه گروه منسجم
وري بيشتري داشته باشد. زيرا رضايت بخشي، موفقيت، بازدهي و بهره

و در نتيجه افراد انرژي بيشتري صرف تحقق اهداف  شغلي بيشتر است
كنند و مشكالت بين شخصي كمتر است. همچنين اضطراب و تنيدگي مي

كاري و غيبت و ترك گروه كم است و از منابع به صورت كارا استفاده 
داف شده، به شود؛ زيرا منابع و انرژي صرف انجام وظايف و تحقق اهمي

رفتارهاي  يابد.برانگيز اختصاص نميجدال مؤثر وفرايندهاي داخلي غير
  شهروندي يكي از عوامل مثبت و مؤثر بر انسجام گروهي هستند.

  پيامدهاي سازماني -6-2-3

   يريگميتصم تيفيبهبود ك -6-2-3-1 

 دارند كه توسط ازين يبه اطالعات يريگميتصم يبراها مديران سازمان
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هاي اصلي سيستم شوند. وظيفهتهيه مي يحسابداري هاستميس
- براي تصميم ديهنگام و مفهب ،ياطالعات كاف حسابداري، تهيه و ارائه

 ،ايامروز دن ياقتصاد ستميس در نيبنابرا هاي بهينه اقتصادي است.گيري
به مراكز  ياطالعات اقتصاد ريو سا يه و گزارش اطالعات درست ماليته

هاي كه سيستمينبا توجه به ا .است ياريبس تياهم داراي يريگميتصم
-ميتصم در را ينقش بارز ي،از نظام اطالعات يعنوان بخشهب يحسابدار

ند، از نقش كنيم فاياها سازمان يمربوط به توسعه اقتصاد يهايريگ
   ها نبايد غافل شد.عنوان كاربران اصلي اين سيستمحسابداران به

تشكل از م ينديبلكه فرا ست،ين ييمحصول نها كيفقط  يمال يگزارشگر
 طورنيگذاشته و هم ريثأتواند بر آن تيم ياديچند جزء است كه عوامل ز

 تيفيك كهنيبگذارد. با توجه به ا ريثأت يبر عوامل مختلف زيخود ن
دارد و بر نحوه  هيسرما يبر بازارها يتيبا اهم ريثأت يمال يگزارشگر

عوامل  يياشناسلذا  ،گذاردياثر م يمال يهاكاربران گزارش يريگميتصم
 توانديمختلف، م يهاگروه دگاهياز د يمال يگزارشگر تيفيبر ك رگذاريثأت

 يبرا ءقابل اتكا يمنبع مهم اطالعات كيرا به عنوان  يمال يهاگزارش
هاي مالي كه حاصل خروجي سيستم . گزارشكند ليكنندگان تبداستفاده

شوند. مي اطالعاتي حسابداري هستند، توسط حسابداران تهيه و ارائه
بنابراين رفتار و عملكرد حسابداران يكي از عوامل مؤثر بر كيفيت 
گزارشگري مالي است؛ به خصوص اگر اين رفتارها خارج از شرح وظايف و 

 و سودمندي تيفيكبه صورت داوطلبانه و اختياري بوده و باعث ارتقاي 
  گردد. اطالعات

  يانسان هيسرما يارتقا - 6-2-3-2

جديد مولد ثروت هستند مشروط بر اين كه سرمايه انساني  ها منابعنسانا
ها به حساب آيند. مفهوم سرمايه انساني ناظر بدين واقعيت است كه انسان

دارد كه كنند. سرمايه انساني بيان ميگذاري ميدر خود سرمايه
تواند نوعي سرمايه است، زيرا اين خصوصيات مي ،خصوصيات كيفي انسان

تر در آينده آمدهاي بيشتر و يا اقناع و ارضاي فراوانبه صورت منبع در
است چرا كه جزيي از انسان را تشكيل » انساني«اي درآيد. چنين سرمايه

هاي اساس نظريه سرمايه انساني اين است كه علت تفاوت .دهدمي
 يانسان هيسرما .درآمدي افراد به خاطر اختالف در ميزان بازدهي آنهاست

شامل  يتيو شخص ياجتماع يهايژگيدانش، و ا،هيستگيشا يموجود
ارزش  ديجهت تول يانجام كار يبرا ييتجسم در توانا ت،يخالقرفتار، 
از انسان فعال در  يجامع ياقتصاد ديد يانسان هياست. سرما ياقتصاد

 ،يكيولوژيب گيديچيكسب پ يبرا يكه تالش ياقتصاد است، در حال
در اثرات متقابل  كهيطورهاست ب يو فرهنگ يشناسروان ،ياجتماع
  . با هم تقابل دارند حيصر اي ياقتصاد
ها و هاي نامشهود سازمانترين سرمايهيكي از مهم يانسان هيسرما

مناسب  يي) اگر در فضاامحور(دانشگردانش يانسان يروينمؤسسات است. 
 جاديا زين يرقابت تيسازمان، مز يوربهره شيضمن افزا رد،يقرار گ

به  يمتحول و رقابت طيدر شرا ياقتصاد يهاها و بنگاهازمان. سكنديم

 ييپاسخگو يو توانا برا يمحركه اصل يرويعنوان نمحور بهكاركنان دانش
 انساني هيدارند. سرما ازينشده بازار نينيبشيو پ عيسر راتييبه تغ

اطالعات  ي كاركنان،استعدادها ،كاركنان يهامهارتعبارتند از:  هاسازمان
جذب و استخدام  يمناسب برا يزيربرنامهن. دانش كاركناو  اركنانك
 يريادگيخود را در  يهاو مهارت هاييبا استعداد كه بتوانند توانا يروهاين

 يبدو خدمت و ضمن خدمت برا يهاآورند، آموزشدر شيبه نما يو نوآور
د عملكر يابيشغل فرد، ارز امتناسب ب يهادانش و توسعه مهارت شيافزا

 يو مشاركت در كار گروه يسازمان يهايمنطبق با اهداف و استراتژ
نگهداشت و جبران خدمات مانند  ليكاركنان و باالخره در نظر گرفتن مسا

 كيموجب خواهد شد كه  يمنابع انسان يزشيو انگ يخدمات ،يامور رفاه
 تيو مز كياستراتژ ييدارا كيمبدل به  يمنابع انسان تيريمد ستميس

  كاركنان و سازمان باشد. يسازمان شود و در جهت تعال يبرا يرقابت

  پيامدهاي اجتماعي -6-2-4

  1حسابداري شهروندي - 6-2-4-1

 نانياطم يبا سطوح باال يطيمح نمودني يعني فراهمشهروند يحسابدار
 يشهروندان. شهروند يوكار براكسب تيدر مورد نقش حسابدار در فعال

- ليتشك ياجزا بوده و يجوامع انسان يرو ضرو ياساس يازهاياز ن يكي
 يضرور ياداره امور جوامع انسان يبرا )هاتيولئحقوق و مس(دهنده آن

عات اطال ،ياطالعات حسابدار ستميس با استفاده ازهستند. حسابدار 
 شيكه موجب افزا دهدو مفيدي را در اختيار شهروندان قرار مي حيصح
 نفعانيو به ذ اين اطالعات شدهو ادراك  يريپذاثبات سه،يمقا تيقابل

را  مترك سكيو ر شتريب نانيتر، همراه با اطممطلوب يريگمياجازه تصم
سازد كه يرا فراهم م يطيمح ،ي شهرونديحسابدار ن،يهد؛ بنابرادمي

 يحسابدار رواز اين .دهديرا كاهش م يناكاف ريرفتار و تفس ءاحتمال سو
در جامعه  ياجتماع يو برابر تيافشف ات،ياخالق قيتحق يبرا يشهروند

  شود. يمهم شناخته م
پاسخگويي  ،ان در حسابداري شهروندييكي از وظايف اصلي حسابدار

نفعان گزارشگري در قبال تمامي ذي همراه با عدل و انصاف و شفافيت در
 ديتوجه و تأك در حسابداري شهروندي . بنابراينشهروندان است از جمله

براي كننده اطالعات نيمأت يبه عنوان منبع اصلحسابداران ي به خاص
گردد. حسابداران هم در قبال ي ميو برون سازمان سازمانيافراد درون

كه خود جزئي از شهروندان تمامي شهروندان مسئول هستند و هم اين
عنوان يكي از شهروندان جامعه، تحت تأثير ها بهباشند. يعني آنمي

شده توسط خود هستند. به همين دليل اطالعات تهيه شده و ارائه 
اي برخوردار حساسيت كار حسابداران بسيار باال بوده و از اهميت ويژه

  باشد.مي
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  1اجتماعي يحسابدار - 6-2-4-2

 ريثأت ياست كه به بررس ياز حسابدار ياشاخه ياجتماع يحسابدار
به  ياجتماع يحسابدار. پردازديكار بر جامعه موكسب كي اتيعمل
 ؛پردازديمطرح است نم يمال يكه در حسابدار ييهاييواع داراان

 يواقع حسابدار در كار است.وكسب يبلكه تمركز آن بر رفتارها
و هر  پردازد،ياطراف م طيبر مح عملكرد ريثأت يبه بررس ياجتماع
را انجام  يابيارز نيا تواندياش، مصرف نظر از اندازه يكاروكسب
ها با دقت به جامعه و زم آن است كه شركتله مستلئمس نيا دهد.

ها آن اتيكه عمل رنديهمه مسائل اطراف خود نگاه كنند و در نظر بگ
مسئله  نيشان دارد. ااطراف يهاو مكان طيبر افراد، مح يريثأچه ت
 يهاتيفعال تيها و مردم به شفافدولت ياز تقاضا يريگتأبا نش
. در رابطه دينمايكمك م يطيحم يهاتيكار و آثار آن بر فعالوكسب
از  كي چيشود كه هيگفته م ياجتماع يحسابدار يايبا مزا
فقط حق استفاده و  هاآنند كه ند ادعا كنتوانينم يتجار يواحدها

ها در همه مردم و سازمان رايد زنرا دار ياز منابع اجتماع يبرداربهره
افراد جامعه در بودن همه مي. با توجه به سههستند ميمنابع سه نيا

- در رابطه با بهره يتجار يها و واحدهامنابع، شركت نياز ا يوربهره

  پاسخگو باشند. ديمنابع مسئولند و با نيدرست از ا يور
كار به وكسب كيشركت عبارت است از اداره  ياجتماع تيمسئول

 يو عموم يمال ،يقانون ،يكار بتواند انتظارات اخالقوكه آن كسب يطور
آوردن دستهب لهيبقاء به وس هاشركت يرا برآورده سازد. هدف اصلجامعه 

 نكهياست و با توجه به ا يدر بازار اقتصاد يرقابت يهاتيو قابل تيمز
تواند دشوار يشركت م يو اجتماع ياقتصاد يهاتيفعال كردن زيمتما

 ييقادر خواهد بود بقاء و كارا ياجتماع تيمسئول يهازميباشد، مكان
 يهاتياساس فعالنيانگاه دارد. بر داريكرده و پا نيرا تضمشركت 

محتلف  يهاتوانند با عملكرد سازمان در جنبهيم ياجتماع تيمسئول
  ند.مرتبط شو

  2سبز يحسابدار -6-2-4-3

-يكي از پيامدهاي اجتماعي رفتار شهروندي حسـابداري از ديـد صـاحب    

 سـت يزطيمحـ  يابدارحس ايسبز  يحسابدار نظران، حسابداري سبز است.
 سـتم يس شـود يكـه باعـث مـ    شوديگفته م يو قواعد نيبه مجموعه قوان

 طيمحـ  يو آلـودگ  بيـ از تخر يآثار ناشـ  تر،يبتواند بهتر و قو يحسابدار
ـ   نيـ ثبت، گزارش و افشا كند. ا ،ييرا شناسا ستيز بـار در   نياصـطالح اول

ته و مطـرح  سـاخ  3وود ترياقتصاددان به نام پ كيتوسط  يالديم 80دهه 
روبـرو هسـتند و    يستيز يهاها با چالشاز شركت ياريكه بس امروزه شد.

عمـوم   ياطالعـات بـرا   يمناسب جهت گزارش و افشا يهاوهيبه دنبال ش
در جهـت حفاظـت از    يسبز، تالشـ  ياستفاده از حسابدار باشند،يمردم م
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ور نوظهـ  يهـا از جنبه يكيسبز  يحسابدار .شوديقلمداد م ستيز طيمح
توسعه قرار دارد. عملكرد مهـم   يياست و در مراحل ابتدا يدانش حسابدار

بـه اطـالع    را يطـ يمح سـت يز يهـا نـه يسبز آن اسـت كـه هز   يحسابدار
كـاهش و   يهـا راه ييبـه شناسـا   هاتا شركتد، انها برسسهامداران شركت

از  يامـر بـه نوبـه خـود پاسـدار      نيـ كه ا شوند قيتشو هانهيهز نيحذف ا
 .خواهد داشتبه دنبال نيز را  ستيز طيمح

خطرانداختن توسعه پايدار يعني رفع نيازهاي حال حاضر بدون به
توان دار را ميتوسعه پايهاي آينده در رفع نيازهاي خود. البته توانايي نسل

ها به منظور استفاده هاي انساني و اكوسيستممديريت روابط سيستم"
 "ه حال و آينده انسانها و اكوسيستمهامين رفاأپايدار از منابع در جهت ت

 يمطلوب را برا ياندهياست كه آ ينديفرآ دارپايوسعه تتعريف كرد. نيز 
و استفاده از منابع،  يزندگ طيكه در آن شرا شوديمتصور م يجوامع بشر
 ،ياتيح يهاو ثبات نظام ييبايز ،يكپارچگيرساندن به بيبدون آس

 يرا برا ييهاحلراه دارپاي. توسعه دسازيانسان را برطرف م يازهاين
تا بتواند  دهديتوسعه ارائه م يو اقتصاد ياجتماع ،يساختار يفان يالگوها

 ،يستيز يهاسامانه بيتخر ،يعيمنابع طب يهمچون نابود ياز بروز مسائل
و  يعدالتيب ت،يجمع هيرويب شيافزا ،ييآب و هوا راتييتغ ،يآلودگ

پس كند.  يريجلوگ ندهيحال و آ يهانسانا يزندگ تيفيآمدن كنييپا
 ها،يگذارهيسرما تياست در استفاده از منابع، هدا ينديفرآ دارپايتوسعه 
 ندهيحال و آ يازهايبا ن ي كهنهاد راتييو تغ فناوريتوسعه  يريگجهت

  .سازگار باشد

-نهيو هز هيمنبـع سـرما كيبه عنوان  ستيز طيمح اطالعات مربوط به

هـاي قابـل قبـول در نـهياز هز يكـيبه عنـوان  يطيمح ستيهاي ز
، رييگمي، تصمعملكرد يابيبراي ارز يو محاسبات اقتصادي نـدهاييفرآ

  شود. محسوب ميكنترل وگزارشگري 

  گيرينتيجه - 7

 تهيه بشري، دانش ازاي رشته عنوان به حسابداري هايمسئوليت يكي از

 پاسخگويي امكان ساختن راهمف براي مبنايي عنوان به مالي اطالعات

 حق،ذي اشخاص به خصوصي و عمومي هايبنگاه و هانسازما مديران
 مالي اطالعات تدوين و ارائه حسابداران، نقش. است عالقهذي و نفعذي

كار  نتايج صورتي در باشد.مي مختلف مالي هايگزارش قالب در ،قفو
 مهارت، دانش، بر عالوه كه بود خواهدء اتكا و اعتماد قابل حسابداران

 و كاريدرست چون اخالقي هايفضيلت از مستمر آموزش و تجربه

 برخوردار عمومي منافع حفظ و طرفيبي و استقالل بيني، واقع صداقت،

 انجام اي،رفتار حرفه آيين رعايت با را خود ايحرفه خدمات و باشند

  اي حسابداران رسمي). (آيين رفتار حرفهدهند
 اجتمـاعي،  اقتصادي، هايزمينه در كه مشكالتي و هايگر چالشاز سوي د
 گيـري شـكل  و پيـدايش  موجـب  اسـت  وجود آمـده  به سياسي و فرهنگي

 و رفتارهـا  بـروز  خاستگاهي بـراي  به را هاسازمان كه است شده رفتارهايي
را  هـا محيط اين گونه در كاركردن بالطبع و كرده تبديل منفي هاينگرش
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 ايـن  كـه  ايگونـه  بـه  اسـت،  نمـوده  همـراه  زيـادي  التمسائل و مشـك  با
 تواننـد مـي  كاركنـان  جانب از و چه مديران طرف از چه مخرب، رفتارهاي

 در روايـن  از .باشـند  داشـته  سازماني عملكرد و اثربخشي بر منفي اثراتي

 انـد هكرد سعي مختلفي هايشكل محققان به  و پژوهشگران گذشته دهه

 تـرويج  و توسـعه  بـه  ماننـد رفتـار شـهروندي    تيموضوعا نمودن مطرح با
نماينـد. بـر ايـن اسـاس و بـا       كمـك  كار محيط در رفتار مثبت هايجنبه

هاي مالي كه عنايت به اهميت نقش يك حسابدار در تدوين و ارائه گزارش
هـاي  ها در نشان دادن سالمتي سازمان در حوزهيكي از مهمترين شاخص

ريشه باشد، اين پژوهش با هدف شناسايي عملكردي و در ابعاد مختلف مي
انجـام  دهاي حاصـل از آن  و پيامـ رفتار شهروندي در حسابداري  بروز هاي

  شده است. 
آوري شده از خبرگان و كدگذاري و تحليل ايـن  با عنايت به اطالعات جمع

شهروندي  رفتارعلل بروز اطالعات به روش تحقيق كيفي تحليل مضمون، 
باشـد.  هاي  فـردي، گروهـي و سـازماني مـي    وندر حسابداري شامل مضم

هـاي  كـار  و سياسـت   فردي، محيط هايارزش شخيصت،موضوعاتي چون 
همچنـين   .به عنوان داليل اين رفتار مورد شناسـايي قـرار گرفـت    سازمان

پيامـدهاي مختلفـي   خبرگان اعتقاد دارند، رفتار شهروندي در حسـابداري  

سـازي  برند. شـت خواهد دا جتماعيردي، گروهي، سازماني و ادر سطوح ف
اي، بهبـود كيفيـت   شخصي، بهبود عملكرد فـردي، افـزايش اعتبـار حرفـه    

تــرويج حســابداري شــهروندي، حســابداري اجتمــاعي و  گيــري وتصــميم
حسابداري سبز از جمله نتايج بروز اين رفتار بوده است كه مورد شناسايي 

در  يتــار شــهروندرفو در نهايــت  بــه منظــور تــرويج  .قــرار گرفتــه اســت
   موارد زير را مورد توجه قرار داد: توانمي يحسابدار
  ،سازي عمومي رفتارهاي شهروندي در جامعهفرهنگ  -1
  ،كار طيبه بهبود مح رانمدي توجه  -2
هاي ان در قالب آموزشحسابدار به يشهروند هايرفتار آموزش  -3

مات هـاي مـالي و تصـمي   ضمن خدمت به منظور افزايش كيفيـت گـزارش  
   .هامنتج از آن
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