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 چکيده
 و ترینمتشکل از ای جامعه حسابداران رسمی ایران آمده است که حرفه حسابداری یکیدر پیشگفتار آئین رفتار حرفه

. باشد داشته خاصی و اعتماد اعتبار باید کندمی ارائه که خدماتی ماهیت و نوع به دلیل و های دنیاستحرفه ترینمنضبط
 آن بستگی اخالقی و رفتاری ضوابط به حرفه اعضای عملی و فکری به پایبندی آن، تقویت و اعتماد و اعتبار این تداوم

 کند. برجستگیایجاد و توجیه میای را رو ماهیت حسابداری به عنوان یک حرفه، ضرورت توجه به اخالق حرفهدارد. از این
 و دارد حرفه این اهل از فراوانی انتظارات جامعه. است عموم به نسبت مسؤولیت حسابداری پذیرش حرفه کننده متمایز
 حسابداری حرفه که شرایطی در .باشند داشته اعتماد حسابداری حرفه توسط شده ارائه پیچیدة خدمات کیفیت به باید مردم

شود. از گذاری، جایگاه و اهمیت آن افزوده میهای مالی و سرمایهنوپا بوده و هر روز با توجه به توسعه محیطدر کشور ما 
رو این نوشتار قصد دارد تا با طرح اهمیت توجه به معیارهای اخالقی در علوم اجتماعی به ویژه حسابداری به مبانی این

های دینی و اخالقی پرداخته شود تا در راستای شناسی و آموزهم روانهای مفاهیم اخالقی برگرفته از علمربوط به سنجه
 رفتاری تحقیقات از ایعمده های اخالقی مطرح در حسابداری که سهمرسیدن به یک وحدت رویه برای سنجش خصیصه

 اند گام مفیدی در توسعه پایدار حرفه برداشته شود.را برخود گرفته حسابداری در
 

 ایحرفه اخالق اخالقی، های سنجه حسابداری، در اخالق: یديکل واژگان

 

 مقدمه
 های اخالقی دست اندرکاران این امربسیار متاثر از ویژگی حرفه، این اهل از جامعه حرفه حسابداری به خاطر انتظارات

 استفاده طرفی از .باشند داشته اعتماد حرفۀ حسابداری توسط شده ارائه پیچیدة خدمات کیفیت به باید مردم و است
 اطالعات که دارند انتظار کنند،می استفاده مالی صورتهای از که گیرندگانی تصمیم بویژه حسابداری خدمات از کنندگان

 حسابداران برای حسابداری اخالق نتیجه در .باشند بیغرضانه و واقعی اتکا، قابل کارآمد، توجهی قابل طور به شده ارائه
 سازد ملزم را آن اعضای که نماید تدوین را قواعدی و اخالقی اصول باید حسابداری حرفه و دارد زیادی اهمیت ایحرفه

 حسابداری در غیراخالقی رفتار هر .است مقررات و قانونی الزامات ماورای که شوند برخوردار داریخویشتن از سطحی از تا
 باشند، بلکه ایحرفه صالحیت و شرایط واجد باید تنها نه بنابراین حسابداران .شودمی اقتصادی نظامهای در زیان به منجر
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 آنها هایدارایی ترینمهم از ایحرفه حیثیت و آبرو و برخوردار نیز ایحرفه درستکاری و صداقت از باالیی درجه از باید
 .(2001، 1)آلیسون و گال باشد

 در اخالقی اصول به و شروع مستقل حسابرسی از حسابداری اخالق دامنه در مطالعات حوزه که دهدمی نشان تحقیقات 
 ظهور در ایعمده سهم رفتاری، گیریتصمیم و روانشناسی مباحث از طرفی توسعه .شودمی ختم سرمایه بازارهای
 اندپرداخته اخالقی( فرعی) جنبی مفاهیم بر گذشته تحقیقات(. 2010، 2)آیسل است داشته حسابداری در رفتاری تحقیقات

 نشده الگوسازی و ارایه حسابداری، دانش ذات با در رابطه و بنیادین صورت به اخالق مفهوم مشخص طور به تاکنون و
 اصول. نیست حسابداری خاص یادشده موارد که چرا باشدمی جنبی مفهوم یک از فراتر اخالق و حسابداری ارتباط. است

 .(1952، 3لیتلتون) است ناشدنی امری آن از حسابداری تفکیک که طوری به دارند اخالقی هایریشه حسابداری مبانی و
 اهمیت اخالقی تفکر بافت و چارچوب مبانی، درک لیکن اند،نموده تجربه را زیادی اخالقی چالشهای حسابداران اگرچه

 .(1996،  4گا) دارد مضاعف

 باید حرفه اعضا عمومی، اعتماد گسترش و حفظ ، برای AICPA5ای حرفه رفتار آیین در اخالقی اصول سوم بند طبق
 برای اساسی ویژگی یک دهند. صداقت، انجام درستکاری و صداقت درجه باالترین با را خود ایهای حرفهمسؤلیت همه

 باید نهایت در عضو هر است که معیاری و بوده عمومی اعتماد منشاء که است اصلی درستکاری، .باشدمی حرفه بازشناسی
 وضعیت این از تواندچگونه می حرفه یک عنوان به حسابداری که است این مهم سؤال .بسنجد آن با را تصمیماتش

 خود و رسالت اصل به بازگشت با را همگان اعتماد و آمده بیرون است اصول اخالقی گذاشتن پا زیر از ناشی که نابسامان
 آورد به دست دوباره است، تجاری درست و صحیح رفتار و قوانین اخالقی رعایت با دفترداری و حسابرسی کار انجام که

 (. 1389و همکاران،  )ثقفی
 آن به و شده بنا درستکاری و لاستقال اعتبار، و صداقت رویه، ثبات پایدار، توسعه بر پایه حسابداری و حسابرسی حرفه
 بهترین به است این حرفه قرار اگر. آیندمی شماربه حرفه هاینشانه که هستند ماندگاری ارزشهای هااین است؛ متعهد

شده و  تقویت و پشتیبانی حسابداری ایحرفه نهادهای سوی از بایستمی ارزشها این باشد، عمومی منافع خدمت در نحو
در این مقاله سعی بر آن است تا با طرح لزوم به کارگیری  .گذاری گرددمند ارزیابی برای آنها پایهساختارهای نظام

هایی برای معیارهای اخالقی در حرفه حسابداری و حسابرسی به بسط موضوع و نیازهای مبرم این حرفه به داشتن سنجه
 ای پرداخته شود.اخالق حرفه

 

 ای، ضرورتی برای حرفه حسابداریاخالق حرفه
 ترپیچیده و بشری جوامع روزافزون رشد. دهدپوشش می را بشر زندگی جوانب همه که فراگیر است موضوعی اخالق
 این به پاسخ در تالش زاییده های گوناگون،حرفه آفریند. پیدایشمی را نوینی نیازهای اجتماعی، و مناسبات روابط شدن

شدن  تخصصی و کار تقسیم ضرورت به دلیل هاحرفه گیرند اینمی شکل شرایط و تغییر زمان گذشت با که نیازهاست
 و حرفه هر حیات تداوم. کنندمی ایفا جوامع رفاه عمومی بهبود در را خود نقش و شوندمی ترمنسجم روز به روز امور،

 این ارائۀ نتیجه در که است و اعتمادی اعتبار و کندمی ارائه که است خدماتی کیفیت و نوع به آن منوط اعضای اشتغال
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 فنی )کمیته واالیی دارد اهمیت آن حفظ و است حرفه هر اصلی سرمایۀ اعتماد و این اعتبار. آوردمی به دست خدمات
 (.1385حسابرسی،  سازمان

 هر اخالقی و رفتاری ضوابط. است حاکم آن بر که باشدمی ایحرفه اخالق و مقررات قوانین، از ترکیبی حرفه، هر نظام
 روابط و جامعه با اعضا روابط حرفه، اصلی مفاهیم تعریف چون مواردی و دهدمی تشکیل را آن مشی خط مهمترین حرفه،
 حرفه هر در را درست و مناسب رفتار روشمند، نحوی به که است دانشی ایحرفه اخالق. گیردمی بر در را یکدیگر با اعضا
 هایحرفه از بسیاری. دهدمی ارائه ها،مسئولیت مرز و حد تعیین منظور به را کاربردی و عملی رهنمودهای و تبیین

 تدوین از اساسی هدف. اندنموده تدوین خود ایحرفه اخالق برای را کاربردی استانداردهای و اصول شده، شناخته
 .(1387 بیات،) گردد مشخص محیط و دیگران جامعه، قبال در اخالقی هایمسئولیت که است این رفتاری، استانداردهای

 در کند می تعیین را گروهها و افراد رفتار که است بشری سلوک استانداردهای و اصول از ای مجموعه ای، حرفه اخالق
 ارزش چه سازمان در که است امر این کردن محقق آن هدف که است عقالنی تفکر فرایند یک ای، حرفه اخالق حقیقت،

 (.1382قراملکی، فرامرز) نمود اشاعه و حفظ باید موقع چه را هایی
-های اقتصادی یک شخص یا سازمان بوده است. با پیچیدهآغازین و اصلی حسابداری ارائه اطالعاتی درباره فعالیتهدف 

های مالی افزایش یافت. میزان تر شدن و قانونمند شدن اقتصاد تعداد افراد نیازمند اطالعات و استفاده کنندگان از صورت
القی در تولید و توزیع اطالعات را افزایش داد. از این رو نقش حسابدار اهمیت اطالعات برای استفاده کنندگان، عوامل اخ

های های اقتصادی به گروههای مختلفی که حق مشروع به دانستن درباره فعالیتبه ارائه اطالعاتی سودمند درباره فعالیت
کنند تصویر واقعی از ا مطالبه میسازمان دارند تغییر یافت. آنچه حسابدار و حرفه متعهد به ارائه آن است و آن را گروهه

 (1386)رفیعی،  باشدها میفعالیت
(. 1387)مدرس و رفیعی،  ها شکل گرفته استحرفه حسابداری برای ارائه تصویری دقیق و واقعی از عملکرد سازمان

 حرفه تداوم و وجود برای اخالقی قوانین این و است اخالقی فضایل و قوانین از ایمجموعه دهنده نشان  ایحرفه رفتار
 رفتارهای وکاهش ممانعت جهت که اندرسیده نتیجه این به حسابرسی موسسات از بسیاری رهبران. هستند ضروری
 اجازه کسب بدون حسابرسی هایرویه از برخی اجرای عدم همچون خود کارکنان حسابرسی کیفیت کاهنده و ایغیرحرفه

 خود موسسه در را اخالقی محیط یک بایستی کار، انجام زمان واقع از کمتر گزارش و ناکافی شواهد گردآوری مافوق، از
. است اخالقی سازمانهای به آنها تبدیل امروزی، سازمانهای موفقیت مهم عامل(. 1990،  7و مارگیم6)کیلی آورند بوجود
 .(1387 مقیمی،) شود می محسوب امروزی سازمانهای برای ناپذیر انکار ضرورتی اخالقی، سازمانی فرهنگ حفظ و ایجاد

تری از استدالل اخالقی را در مقایسه با دهند که گروه کاری حسابداران، سطوح پایینتعداد زیادی از تحقیقات نشان می
( و 1987) (. به طوری که تحقیقات آمسترانگ1997و همکاران،  8) اینون دهندهای شغلی از خود نشان میسایر گروه

 تر استهای دیگر عقبدهند که تکامل اخالقی حسابداران از تکامل اخالقی سایر حرفه( نشان می1992) پونمان
 گیردامن داده، رخ ایران از جمله دنیا کنار و گوشه در اخیر سالهای در که مالی هایرسوایی و فساد(. 1394)رویایی، 

 قرار تردید مورد حسابرسی حرفه در ایحرفه اخالق رعایت که است شده باعث موضوع این است؛ بوده نیز حسابرسان
 .(2014 مهد،خسرو آبادی و بنی) باشد خطر معرض در نیز حسابرسی مؤسسات مشروعیت و شهرت گرفته،
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 اخالقی هایارزش و مفاهيم سنجش امکان
 هم به زیادی هایشباهت که نمایندمی تدوین خود را خاص اخالقی اصول حسابداری، ایحرفه هایانجمن از یک هر

 اخالقی اصول .نمایندمی را تأمین حسابداری خدمات اعتبار و بودن ایحرفه اعتماد، قابلیت همگی کارآمدی، و داشته
 تأمین اهداف موجب آنها، رعایت و بوده حسابداری ایحرفه هایهمه انجمن نظر اتفاق مورد بیش و کم که حسابداری

 .(AICPA ،1988و  1385حسابرسی،  سازمان فنی ) کمیته است: زیر شرح به گرددمی حرفه این
 باید ایحرفه حسابدار: طرفیبی( ب .باشد باید درستکار خود ایحرفه خدمات انجام در ایحرفه حسابدار: درستکاری (الف
 ارائه در را او طرفیدیگران، بی نفوذ یا منافع تضاد جانبداری، داوری، پیش گونه دهد هیچ اجازه نباید و باشد طرفبی

 دقت، با را ایخدمات حرفه باید ایحرفه حسابدار: ایحرفه مراقبت و صالحیت (ج .کند مخدوش ایحرفه خدمات
که  دارد نگاه سطحی در را خود ایحرفه مهارت و دانش میزان موظف است همواره وی. دهد انجام پشتکار و شایستگی

 مقررات و قوانین و حرفه در تحوالت آخرین مبتنی بر و قبول قابل ایگونه به وی خدمات کرد، حاصل اطمینان بتوان
به  خود ایخدمات حرفه ارائۀ در جریان که اطالعاتی بودن محرمانه به باید ایحرفه حسابدار: رازداری( د .شودمی ارائه

 مگر کند؛ افشاء یا و استفاده کارفرما، یا صاحبکار صریح مجوز بدون را اطالعاتی نباید چنین و کند توجه آوردمی دست
 به باید ایحرفه حسابدار: ایحرفه رفتار( ه .باشد داشته را آن مسولیت افشای یا و حق ایحرفه یا قانونی نظر از آنکه
 کند،می مخدوش را او اعتبار حرفه که اعمالی انجام از و باشد سازگار او ایحرفه شهرت با حسن که کند عمل ایگونه

 مربوط ایحرفه ضوابط و اصول را مطابق ایحرفه خدمات باید ایحرفه حسابدار: ایحرفه ضوابط و اصول( و .بپرهیزد
 الزامات با که دهد انجام و دقت مهارت با ایگونه به را خود کارفرمای یا صاحبکار هایهمچنین درخواست و دهد انجام

  .باشد سازگار مستقل، ایحرفه استقالل حسابداران نیز و طرفیبی درستکاری،
-گاهاخالقیات تکیه و مذهب کنند،می هدایت شکوفایی سیاسی و رونق سوی و سمت به را جامعه که هاییگرایش بین از

 بر رفتاری و فرهنگی متعالی و متمدن یک جامعه که کندمی فراهم را زیربنایی اخالقی، هایارزش. های اجتناب ناپذیرند
 (2003، 9اسمیت) ریزدمی فرو و پاشیده هم از متمدن جامعه زیربنا، این بدون زیرا شودمی بنا آن

 موارد این در. کردن غیبت گویی، دروغ یا گوییراست مانند است؛ عمل و فعل صورت به گاهی اخالقی هایارزش
 مانند نفسانی، صفتى نیز گاهی. شودمی سنجیده شناختی روان رفتارهای دیگر همچون و است آسانتر آنها سنجش

 افسردگی هوش، قبیل از شناختی روان هایاست؛ سازه دشوارتر اندکی کار موارد، این در است عدالت و سخاوت شجاعت،
)بهرامی،  شوندمی گیریاندازه متعددی هایمقیاس و هاتست با امروزه شخصیت، ها،این همه از ترپیچیده و اضطراب، و

 فرافکن یا عینی صورتهای به شخصیت یا هوش مثل اموری سنجش که طور همان بنابراین (.1371و گنجی، 1372
 .باشدمی قابل دسترس و ممکن نیز اخالقی ارزشهای گیریاندازه است، پذیرامکان
 بحث یک است، علمی مبحث یک اینکه عالوه بر اساساً حسابداری که باشد واقف امر این به باید حسابداری حرفه

 کنندمی کار آن در که ای رامجموعه گستردگی و نموده عمل صداقت با بتوانند حسابداران آنکهبرای . باشدمی نیز اخالقی
 و به نتایج نسبت هشیاری فکری، هایسامانه از آگاهی نظیر اموری به و نسبت گرفته قرار تعلیم تحت باید نمایند، درک

 .(ISIB10  ،2003) شوند داده آموزشتصمیماتشان  و فعالیتها اثر دربارة پویا و وسیع تفکر بودن دارا
 

 اخالقی هایارزش سنجش ضرورت
 :دارد ضرورت و اهمیت جهت چند از اخالقی هایارزش گیریاندازه

                                                           
9 Smith 
10 Initiative on Social Innovation through Business 
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 و معیار نیازمند اخالقی رذایل در زمینه خودشناسی و اخالقی، فضایل باب در نفس محاسبه و خودسنجی برای: فردی. 1
 به بینی خوش و خودفریبی از پرهیز برای ویژه به ؛( 18 حشر،)﴾لِغَدٍ قَدَّمَتْ مَّا نَفْسٌ وَلْتَنظُرْ﴿: هستیم علمی مقیاس

أَمْرًا  أنَفُسُکُمْ لکَمْ سَولَّتَ بَل﴿:است خودفریب بسیار انسان زیرا ؛( 32/ نجم)﴾اتَّقَى أَعْلَمُ بِمَنِ هُوَ أنَفُسَکُمْ تُزَکُّوا فَلَا﴿:خود
 .یابدمی ضرورت علمی مقیاس وجود اساس، این بر(.  18/ یوسف)﴾

 مقاطع در اخالقی تربیت نظر شود؛ ازمی دوچندان ضرورت این جامعه، مدیریت و اجتماعی مهندسی در: اجتماعی. 2
 در عمومی فرهنگ پیمایش نیز و گروهی هایرسانه تبلیغات اخالقی اثرگذاری سنجش ها،دانشگاه و مدارس تحصیلی

 اخالقی فرهنگ آن، ارتقاى از بخشی دولت که ساله پنج کالن هایبرنامه ها،این بر افزون. اخالقی هایابعاد ارزش
 .است آن از پس و برنامه از پیش جامعه وضعیت اخالقی سنجش برای مناسب ابزارهای نیازمند است جامعه

 در تواندمی علّی یا همبستگی هایبه صورت تابع یا مستقل متغیر یک منزله به اخالقی هایارزش: علمی هایپژوهش. 3
گذار و بازار سرمایه)هوای وضعیت روحی سرمایه رابطه نمونه، براى .شود وارد شناختی روان و اجتماعی هاىپژوهش

 (، تیپ شخصیتی و نوع اظهارنظر حسابرس2012، 12)پامال مورفی (، ماکیاولیسم و اظهارنظر حسابرس2010، 11چوشو
 برای معتبر علمی مقیاس وجود ها،این همه در که پژوهش است، و بررسی قابل همگی(، 1392)برادران و همکاران، 

 .دارد اخالقی ضرورت هایارزش سنجش
 ارائه و مدت کوتاه نتایج بر تأکید رقابتی، هایبا چالش مقابله ارزش، رسانیدن حداکثر به برای تجاری واحدهای تمرکز

 برای غیراخالقی پیامدهای به که منجر داده قرار فشار و تضاد از مملو محیطی در را حسابداران متنوع حسابداری، خدمات
 از استفاده جهت در برای مشتریان که مزایایی و فواید علیرغم امروز اقتصادی دنیای رقابتی است. بازار گردیده آنها

 و کاال کنندگان عرضه رقابت برای هم زیادی غیراخالقی پیامدهای داشته، ترقیمت پایین و بهتر کیفیت با محصوالت
از طرفی هم با توجه به کم رنگ شدن نظامهای سنتی اخالقی در جوامع و  رشد و پرشتاب . است پی داشته در خدمات

بازار  در نیز حسابداری (. حرفه1385شود)فراستخواه،علم و فناوری، توجه به نقش اخالق موضوع بسیار مهمی تلقی می
( طرفیبی) "استقالل" اصل دو .است بوده رو اخالقی روبه معضالت با بیش و کم حسابداری خدمات عرضه برای رقابتی

 در دهند را افزایش خدمات این کیفیت وسیله، بدین و شوند رعایت حسابداری ارائه خدمات در باید که "درستکاری" و
 اند.شده خدشه دچار بازار، این

 

 اخالقی  گيریتصميم الگوی
 را دیگری هاینقش آنها است، سازمان یک عملکرد مالی و وضعیت از تصویری تهیه حسابداران اصلی نقش که حالی در
 این همه ایفای .نمایندمی ایفا مشاوره مالی و مالی ریزیبرنامه مالیاتی، حسابداری مدیریت، حسابرسی، حسابداری مثل نیز

نقش  بیشتر که سنتی، حرفه یک از حسابداری حرفه تا گردیدهموجب  مالی، ریزیبرنامه و مالی مشاوره بویژه ها،نقش
 حرکت مالی ریزیبرنامه و طراحی مشاوره، حرفه کارآفرینی، سوی و سمت به داشت، عهده به را حسابرسی و گزارشگری

 شرکتهای تخلف موارد. است شده برای حسابداران بحران ایجاد به منجر دگرگونی این که اندعقیده براین بسیاری .نماید
 گذشته، همچون عصر حاضر دیگر در حسابداری نتیجه در. نمود آشکارتر را مشکالت این از برخی 14آندرسن و 13انرون
و  اعتماد قابلیت و بردمی سر به اخالقی هایبحران در اکنون هم رسد، بلکهنمی نظر به معقول و اتکا قابل حرفه یک

 .(2003، 15)دوسکا است رفته سؤال زیر آن اعتبار
                                                           

11 Hui –Chu Shu 
12 Pamela R. Murphy 
13 Enron 
14 Andersen 
15 Duska 
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 که گرددمی ارائه روشی مدل این در که دادند توسعه را شناسی اخالق گیریتصمیم مدل یک( 2010)16جوردن و لووت
 با رویارویی برای قوی حس دارای حسابرس که شودمی فرض و نمایند؛می اجرا را اخالقی هایگیریتصمیم حسابرسان

 و. پردازدمی حسابرسان اخالقی رفتار ترویج به شده ارائه مدل این بر افزون. است اخالقی مشکل یا وضعیت یک ارزیابی
-تصمیم برای 17رست یافته توسعه مدل. دهدمی قرار حسابرس گیریتصمیم مبنای را اخالقی اصول و قضاوت از استفاده

 .است شده داده نشان 1شکل در اخالقی گیری

 

 گفته اخالقی مفهوم یک از فرد ادراک و تشخیص به اخالقی حساسیت(: اخالقی حساسیت)اخالقی مسئله تشخیص( 1
 .شودمی

 در فرد تشخیص. کندمی قضاوت آن مورد در کرد، درک را اخالقی موضوع یک فرد که این از پس: اخالقی قضاوت( 2
 .شودمی نامیده اخالقی قضاوت است، غلط یا درست رفتاری چه که این مورد

 اخالقی، قضاوت انجام از پس فرد که شودمی گفته داریجهت رفتار به اخالقی تمایل(:  رفتاری نیت) اخالقی قصد( 3
 .کندمی پیدا گرایش آن به نسبت خود، اخالق شناختی رشد براساس

 با سازگار ایگونه به عمل انجام اخالقی، گیریتصمیم فرایند از مرحله آخرین(: اخالقی عمل)اخالقی رفتار انجام( 4
 باشد.می آن به نسبت فرد اخالقی تمایل اخالقی، عمل یک انجام مبنای. است گیریتصمیم قبلی مراحل

 

 عملياتی تعریف و نشانگان جدول
 و عالیم یا اخالقی یک رذیلت نشانگان وجود ها،آن سنجش و اخالقی رذایل یا فضایل شناخت برای نخست گام

کاپالن و سادوک، ) آیدروانشناسان و روانپزشکان امر برمیاست که این کار از عهده  اخالقی فضیلت یک پیامدهای
. است و پیگیری طرح قابل نیز اخالق مشاوران و مربیان و پژوهشگران (. تعریف نشانگان و عالیم فوق برای1379

 ی،پزشک روان علم در شناسی است. نشانگان،مانند ماکیاولیسم نیازمند نشانه اخالقی و اجتماعی ویزگی درست تشخیص
. است قابل مشاهده که بیمار حرکتی-روانی کندی و عواطف محدود مانند است پزشک مشاهدات و عینی هاییافته

)کاپالن  دهد می گزارش بیمار که نیرو فقدان و افسرده خلق نظیر بیمارند؛ زبان به شده ذهنی توصیف هایتجربه عالیم،
 تجربی و علمی، تفسیری تحقیقات و مطالعات نیازمند اخالقی فضایل و رذایل از هر یک است (. بدیهی1379و سادوک، 

 ویژگی یک نمونه از به صرفاً اینجا در. شود فراهم هر کدام خصوص در هانشانه و عالیم از مناسبی فهرست باشد تامی
 توانمی نشانگان جدول اساس گردد؛ در نهایت برمی اشاره 1شناسی و موازین دینی در جدولاخالقی مقتبس از علم روان

 .داشت عملیاتی نیز تعریف منفی یا مثبت اخالقی صفت یک از
 
 

 

                                                           
16 Lovett & Jordan 
17 Rest 
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 (13٨9 آذربایجانی، و زاده ولی) اسالمی منابع در حسادت نشانگان .1جدول

 فهم عمیق نداشتن خود برتربینی، دیگران، برتریهای نپذیرفتن الهی، تقدیر با مخالفت حق، نپذیرفتن شناختی
 دنیا درباره

 در برابر خشم دیگران، خوشی از ناراحتی دیگران، ناراحتی از خوشحالی زندگی، از نارضایتی اندوه، عاطفی
 ...حقارت و احساس ورزى،کینه حسرت، قراری،بی آرامش، نداشتن تلخکامی، دیگران، دارایی

های خوبی ستودن در کردن کوتاهی ورزیدن، بخل کردن، سرزنش دیگران، مقابل در تملق غیبت، رفتاری
 ...و هاآن به شدن خیره و دیگران هاینعمت از تعجب ظاهری، دوستی اظهار ناسپاسی، دیگران،

 و ترعینی در خصوص نشانگان هر حرفه را روان شناختی رهنمودهای تواندمی تجربی هایپژوهش که است گفتنى
 برای جدیدی توان مبنایمی نشانگان، بحث و روانی شناسی آسیب در اختالالت بندیطبقه از الهام با . کند ترجزئی
 و آثار استقصای و اخالقی صفت هر هایو نشانه عالیم مجموعه به توجه با. کرد پیشنهاد اخالقی اختالالت بندیطبقه
 یک در را هاآن علل، و هازمینه و نشانگان در اخالقی رذایل هایقرابت ها وشباهت اساس بر توانمی علتشان و ریشه
 وحشت و عملی، فوبیا وسواس فکری، وسواس چون اختالالتی روانی، شناسی آسیب در که گونه داد؛ همان جاى دسته

 نظر از و هستند اضطراب هایشاخه ریشه، همگی نظر از که گیرندمی قرار اضطرابی هایاختالل طبقه در همگی زدگی،
( عالیم در ضعف و شدت با) تقریباً منگی، و تعادلىبى قلب، طپش لرزش، رعشه، ترس، قراری، بی در همگی نیز نشانگان
 .اندمشترک

 

 سازی  مقياس
 برای که گونه همان. هاستگیری آناندازه برای مقیاس ساختن اخالقی، مفاهیم سنجش مرحله باالترین و ترینمهم

 در روانی امور گیریاندازه برای بریم،می بهره ترازو کیلوگرم و از هاآن وزن سنجش براى و متر، از اشیا طول سنجش
 روان آزمون یک آوردن دست به برای سازی مقیاس. کنیممی استفاده شناختی های روانآزمون و هاتست از انسان

 و گیریاندازه برای است که شده مرتب هایکیفیت و درجات واحدها، از اىمجموعه کلی طور به 18مقیاس. شناختی است
 از منظمی مجموعه"است:  اىویژه اصطالح شناسی روان در (. مقیاس2008، 19بورن بلک) رودمی کار به بندیطبقه
 جا این در . البته(1995، 20)کرسینی اندهشد مرتب آنها اهمیت یا ارزش میزان اساس بر متزاید یک سلسله در که اقالم
 ضوابط یا پرسشنامه از استانداردی مجموعه"است: شناسی  روان در 21آزمون همان با مترادف معنایی مقیاس، از مراد
 کرسینی،)است شده ریزیطرح آزمودنی یک خصوصیات سایر یا عالیق مهارتها، دانش، (برآورد یا) سنجش برای که دیگر

 آن تصحیح کیفیت و لوازم تست دستورالعمل، به کردن استاندارد. دارد نیاز بیشتری توضیح به استاندارد کلمه (.1995
 یک افراد تست، قدر هر. سازدمی ممکن را افراد مقایسه بین و کندمی تأمین را آن عینی جنبه عمل این. است مربوط
 برآورد را گیریاندازه خطاهای وسعت توانمی آماری فنون کمک به. است ترسازد حساس متمایز بیشتر هم از را گروه
 این آیا که بررسی کرد باید است. همچنین " 22اعتماد قابلیت "وسیعتر، معنای به یا پایداری،  دهنده نشان و این کرد،

 شده، ساخته آن برای تست که را همان موضوعی واقعاً یعنی خیر؛ یا رساندمی تست این نظر مورد هدف به را ما پرسشها
 (.1371، 24پرون) یا روایی آن است " 23اعتبار "حکم  در بررسی این کند؟می گیریاندازه

                                                           
18 Scale 
19 blackburn 
20 Korsini 
21 Test 
22 Reliability 
23 Validity 
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 اصول ترینمهم به قسمت در این که است الزم قواعدی و اصول رعایت روانی، سنجش برای مقیاس و آزمون تهیه براى
 :است الزم سیر مراحل پیمودن روانی، برای آزمون پرسشنامه یک تهیه منظور به. گرددمی اشاره آن
  حسابرسی اگر قصد آن باشد که در نمونهبه عنوان . داریم را آن گیریاندازه قصد که نظر، مورد صفت دقیق تعریف. 1

 به اگر نیز اخالق همانگونه که در .آورد دست به آن برای تعریف یک باید نمود، درست مقیاس ایقضاوت حرفه برای
 آورد؛می دست به برای آن تعریف یک کند، درست مقیاس شجاعت برای بر آن باشد مثال محقق طور

 دارای ای حسابرسمثالً قضاوت حرفه. است شده تشکیل هاییمؤلفه چه از مزبور مفهوم که معنا این به بندی؛مقوله. 2
 دارای همانگونه که یک ویژگی اخالقی مانند شجاعت. است ریزی، روشهای تحلیلی و اظهارنظر،مرحله برنامه هایمؤلفه
 است؛  ستیزی روحیه ظلم و مبارزه استقامت، ایستادگی، روحی، قدرت هایمؤلفه

 و عینی االمکان حتی و و شهودی تجربی هایموقعیت صورت به که هامقوله از هریک با متناظر پرسش تعدادی تهیه. 3
 گردد؛می ارائه رفتاری

فرضاً برای قضاوت ) نمونه، یک گروه در میدانی بررسی طریق از که پرسشنامه، اعتبار و( اعتماد قابلیت) پایایی بررسی. 4
 فرمولهای از استفاده و با ایخوشه یا تصادفی گونه به( موسسات حسابرسی از گزینشی صورتبه  ای حسابرسحرفه

 آید؛می دست به آماری
 را آن نمرات و باشد اجرا قابل های مختلفگروه در که نسبی شاخص نوعی به خام هاینمره تبدیل: آزمون هنجاریابی. 5

 .(1368، گنجی، 1375آبادی، ، لطف1374کرد )آلن وین،  تفسیر بتوان
 با معموالً افراد اخالقی، رذایل از پرهیز و اخالقی فضایل به ارزشی و مثبت نگاه سبب به اخالق در شود گفته است ممکن

 که چنان شان،خصوصی حریم به دیگران ورود از جلوگیرى براى یا دهند،نمی پاسخ پرسشنامه به گوییراست و صداقت
 حل نباشد؛ برای پذیر امکان اخالقى ارزشهاى واقعی سنجش مهم، اشکال این به توجه با و نکنند؛ همکاری است بایسته

 :برد بهره زیر هایروش از توانمی نیز مشکل این
 کد از استفاده با ها،آن تمایل صورت در و مانندمی باقی ناشناخته کامالً افراد نتیجه، در که آزمون، گروهی اجرای. 1 

 مانند غیرمستقیم یا کلی عناوین از استفاده. 2 ساخت؛ دریافت قابل خودشان برای صرفاً را نتایج توانمی خاصی
. 4 شود؛ گنجانده اخالقی ارزشهای هاآن بین در که ترکیبی هایآزمون از استفاده. 3 عمومی؛ سنج نگرش و خودشناسی

 فرافکن؛ هایآزمون یا مصاحبه مانند مکمل، روشهای از استفاده. 5 مختلف؛ صورتهای به سنج دروغ پرسشهای از استفاده
-آزمون)ساالری مجری توسط شفاهی صورت به آزمون ابتدایی توضیحات در اطمینان و اعتماد فضای ایجاد. 6 باالخره و

 (.1384فر، 
موضوع  8، ابزار مقیاس اخالقی خاصی برای حسابداری را که شامل (1996و  1993و همکاران،  25)کوهن پژوهشگران

افزار، بود تدوین نمودند. این موضوعات شامل اخراج، شروع به تولید محصول جدید، رشوه دادن به فرد بیگانه، کپی نرم
باشد. این ساعات حمل محصول، دوستی با سرپرست اعتبارات بانک، رشوه به افراد و مطالبات مشکوک الوصول می

 گیرد.رو شود در برمیای ممکن است با آن روبههر حسابدار حرفه موضوعات محدوده وسیعی از رفتارهای تجاری را که
( 2003، 28و پاتل کریس 2002،  27و  بنکرافت 1988و  1990و همکاران،  26)ریدینباخ در عمل، اکثر تحقیقات انجام شده
اند. در این حالت موضوعات موضوع را در ابزار مقیاس اخالقی چند بعدی به کار گرفته 3در مورد اخالق حسابداری صرفاً 

                                                                                                                                                                                       
24 Perron 
25 Cohen 
26 Reidenbach 
27 Bancroft 
28 Patel Chris 
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رشوه به فرد بیگانه، دوستی با سرپرست بخش اعتبارات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول به عنوان موضوع اصلی 
 (.2004و همکاران،  29سنتی) اندمقیاس اخالقی حسابداری انتخاب شده

 

 حسابداری در اخالق ضعف عمده
 و 33بیکن  ،32دکارت  ،31نیوتن ،30گالیله مطالعات با بعد به شانزده قرن از) رنسانس دوره در دانشمندان تجربی رویکرد
 جمله از و علوم همه بر را کمی نوزدهم، چهارچوبی قرن اواخر در علمی شناسی روان آغاز با ویژه به و( دیگران

 و اداری اجتماعی، علمی، مختلف هایعرصه در هاآزمون و هابه پرسشنامه روزافزون توجه. است کرده تحمیل حسابداری،
 و هر چند مطالعات .است حسابداری پارادایم در رویکرد همین روشمند پذیرش از حاکی در حسابداری، ویژه به و نظامی

 که ایران داخل و خارج در متعدد هایساخت مقیاس و تهیه است، محدود بسیار حوزه این در حسابداری رفتاری تحقیقات
 .دهدمى نشان را اخالقی مفاهیم حسابداری به هایراهیابی تحلیل است، اخالقی هایارزش به ناظر

 دانست؛می معرفت را مساوی فضیلت وی. داد نسبت 34سقراط به بتوان شاید را اخالق شناختی روان تحلیل نخستین
 اساس این بر و دهد؛نمی انجام بد کار عمد، سَرِ از و کسی دانسته است، خوبی و خیر طالب ذاتاً انسان که جا آن از یعنی

 نظر این از 35ارسطو بعدها .گیردمی نشأت هاآن معرفت از یعنی هاست؛آن نادرست اثر تشخیص بر افراد، خالف کارهای
 این عین در شخص یعنی است؛ خبربی آدمی نفس سستی اراده( در) اخالقی ضعف سقراط از بیان نمود گویا و کرد انتقاد

نفس.  ضعف و جهل: است چیز دو آدمی خطاهای علت ارسطو، نزد دهد پسمی انجام آن را خطاست، کاری داندمی که
 معارف و علوم. است «طلبی جمال»و  «جویی حقیقت»،« خیرخواهی»عنصر سه دارای انسان کند کهبیان می 36افالطون

 (.1368 )کاپلستون، خیزندبرمی طلبى جمال از هنرها و خیرخواهی، از اخالقیات طلبی، حقیقت از

. است شده تحقیر محیطی، فشارهای تأثیر تحت شرافتمند بوده و مفید حرفه یک که حسابداری حرفه اخیر، سالهای در
 مشهور شرکتهای .اندشده حسابداری به تقلبهای متوسل گذاران،سرمایه فریب و بیشتر سود گزارش برای شرکتهای بزرگ

-داشته پی در را بازرگانی و تجارت که تضعیف اندبوده تقلبهایی چنین کنندگاناداره  اجرایی و مدیران عالی و آوازه بلند و

 اخالق شرکتها، این در. اندبوده غیراخالقی بلند رفتار نمای از هایینمونه 38وردکام ،37تایکو رون، ان نظیر شرکتهایی .اند
 آن سهامداران برای سود حداکثر کردن شرکت یک هدف که بوده این آنها توجیه. است شده نادیده گرفته سود خاطر به

 (.1387)سرلک،  باشداخالق می شدن قربانی قیمت به حتی
 تقلبهای حسابداری، از باالیی بسیار حجم که داده است نشان بهادار، اوراق کمیسیون توسط شده انجام دقیق هایبررسی

 نتیجه در. شده است گرفته نادیده 41لیونت ، 40بیم سان ، 39دانت سن نظیر شرکتهایی حسابرسی حسابرسان در توسط

                                                           
29 Sennetti 
30 Galilei 
31 Newton 
32 Descartes 
33 Bacon 
34 Socrates 
35 Aristotle 
36 Plato 
37 Tyco 
38 World Com 
39 Cendant 
40 Sunbeam 
41 Livent 
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، 42است) بیرنس گردیده دارخدشه نیز حسابداران به اعتماد و شده متضرر شرکتها در این دالر میلیون صدها سهامداران

2002.) 

 عنوان به را تجاری واحد  بیشتر نئوکالسیک اقتصاد و است نئوکالسیک اقتصاد حسابداری و تحقیقات بیشتر زیربنای

 یک عنوان به طبیعی صورت به خود اقتصاد، تئوری در. است نموده ارائه کند،می دنبال را خود خوبی تنها که شخصیتی

 .است شده تعریف کندمی معامله و مبادله تجارت، خود نفع به تنها و ندارد دیگران به نسبت تعهدی که طلب منفعت

 کندمی تعریف خود حول را دیگران هویت بلکه است نموده محو را دیگران به خود اخالقی تعهد تنها نه اقتصاد تئوری

 تقاضای برآوردن در حسابداری کنونی هایرویه که کندمی استنباط( 2002) 44شیرر نتیجه در(. 2004 ،43ماسینتوش)

 نه و خود برای و خود سطح به را حسابدهی خودمحور، اقتصادی مبانی دارای حسابداری رویه زیرا. ماندمی ناکام اخالقی

 به یافته تقلیل گزارشات به تنها شده یاد هایرویه این، بر عالوه. دهدمی کاهش جامعه برای و( دیگران) جامعه سطح

 معرفی حسابداری اخالقی وظیفه لیتلتون که را کاملی گزارش توانندنمی دیگر نتیجه در و کنندمی بسنده خود، سطح

 اقتصاد زیربنای دارای حسابداری تئوریهای و حرفه حسابداری، که رسدمی نظر به بنابراین. بخشند تحقق نموده،

 .باشندمی غیراخالقی نئوکالسیک

 را حسابداری مؤسسات و حسابداران همه نباید ، ولی شده گزارش حسابداران غیراخالقی رفتارهای از بسیاری هایداستان

 حرفه در اخالقی رفتار و حساسیت اخالقی که است آن از حاکی هاداستان گونه این. کرد چنین رفتاری به متهم

 کلی به طور رفتار اخالقی و اخالق اهمیت به نسبت آگاهی اخیر قرن ربع در خوشبختانه .باشندمی ضروریات از حسابداری

 .است یافته افزایش خاص، به طور حسابداری آن، در همراه به و تجارت در اخالقی اصول کاربرد و

 

 گيری نتيجه

 حسابداران .است شده تدوین آنها اقتصادی معامالت اثر ردیابی در افراد به کمک برای که است ایحرفه و علم حسابداری

مدنظر  میزان به حسابداری سود که زمانی در نمایند ومی وارد خود گیریتصمیم در را اخالقی معیارهای حسابرسان و

 . شوندمی روروبه ایعمده اخالقی هایچالش با حسابداران رسد،نمی بازار گرانتحلیل و گذارانسرمایه

 اعتمادیبی و جهانی مشکالت بروز باعث کام ورد و انرون جمله از شرکتها ایغیرحرفه و غیراخالقی رفتارهای پیامدهای

 طور به حسابرسی و  حسابداری آسیب جدی به حرفه که ایگونه به است؛ شده حسابرسی و حسابداری موسسات به افراد

 و امدنمی بار به هاییرسوایی چنین این شدمی رعایت حسابرسان توسط اخالقی فرهنگ اگر. وارد گردیده است جدی

 وقایع این از جلوگیری برای. رفتنمی باد بر بودند کرده اعتماد موسسات این به که افراد از بسیاری شهرت و اعتبار

هایی و مقیاس واکاوی مورد رفتار این بروز علل باید شودمی غیراخالقی و ایغیرحرفه رفتار باعث که عواملی و ناخوشایند

 .برای سنجش بروز چنین رفتارهایی به کار گرفته شود

                                                           
42 Byrnes 
43 Macintosh 
44 Shearer 
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 تواندمی جدی مطالعات و تحقیق ولى نشده است، انجام جدیدی کارهای اخالقی در حسابداری، رذایل بندیطبقه درباره 

 ارزشهای سنجش و اخالقی مفاهیم شناختی روان تحلیل برای البته که اخالق برساند از بدیعی نقشه و ساختار به را ما

 .سازدمی فراهم را جدیدی هایفرصت و هااخالقی، زمینه

 :است این مقاله مطالب بندیجمع زیر، نکات

 است؛ ضروری و پذیردسترس ممکن، اخالقی در حسابداری مفاهیم گیریاندازه و سنجش. 1

تر، عینی صورت به را های اخالقیارزش توانیممی پزشکی روان و شناسی روان در تجربی الگوهای از استفاده با. 2

 کنیم. ترسیم نشانگان جدول کدام هر برای و مشخص،

 اخالقی رذایل و فضایل در را بندی جدیدیطبقه توانیممی شناختی روان اختالالت در موجود هایبندیطبقه اساس بر. 3

 ؛(شناسی و نشانه شناسی سبب از ترکیبی) دهیم دست در حرفه به

 اصول از استفاده با که است و آزمون مقیاس ساختن اخالقی، هایارزش و مفاهیم سنجش مرحله باالترین و ترینمهم. 4

 یابیم؛ ها دستآن به توانیممی شناسی روان هایتست و سنجی روان

 کنند؛می هموار را مسیر این است که دسترس در خارجی متعدد هایتست اخالقی، هایارزش هایمقیاس حوزه در. 5

باید تالش بر این  که است ساخته شده اخالقی هایارزش حوزه در شماری انگشت هایمقیاس نیز ایران داخل در. 6

 هایی طراحی گردد.باشد برای دو اصل مهم صداقت و درستکاری در حرفه آزمون

 و نوع به دلیل و های دنیاستحرفه ترینمنضبط و ترینمتشکل از یکی حسابداری باید اذعان داشت حرفۀدر نهایت 

 به پایبندی آن، تقویت و اعتماد و اعتبار این تداوم. باشد داشته خاصی و اعتماد اعتبار باید کندمی ارائه که خدماتی ماهیت

 رهبری به حسابداری منوط حرفه دارد و آیندة آن بستگی اخالقی و رفتاری ضوابط به حرفه اعضای عملی و فکری

  .باشدمی حرفه این و رهبران ایحرفه حسابداران توسط اخالقی

 

 منابع

 ،تهران، سمت دالور، علی ترجمه گیری،اندازه هاینظریه بر ایمقدمه ،(1374) ین. و و. م آلن. 
 ایران، جامعه حسابداران رسمی (1382، )ایآئین رفتار حرفه. 

 شخصیتی هایتیپ تأثیر (، بررسی1392)زاده، سودا، اصل، بهرام، ابوالحسنزاده، رسول، فتاحیحسن برادران 
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 2 و 1 هایشماره. سوم سال و فناوری، علوم در اخالق فصلنامه حسابداری، اخالق (،1387)، نرگس ،سرلک 
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