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 ی اخلاقی در حسابرسیهاهینظرشناسایی و بررسی اهمیت 

 یاحرفهاز دیدگاه خبرگان و فعالان  
 

 1یریام، دکتر علی 1یسالار هلالحجت، دکتر *2فردیلیوک، دکتر حمیدرضا 1یدُررجبحسین 

 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران .1

 آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، دانشگاه و مالی گروه حسابداری .2
 (03/9/79، تاریخ پذیرش:82/5/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

. گرددیبرمپیش  هاقرنحسابداری یک علم قدیمی است و سابقه آن به 
اطلاعات  ارائهکه حسابداری زبان تجارت است و به  شودیمعنوان  اغلب

و حیطه کلیات حساابداری در  فیتعر ، اماپردازدیموکار مربوط به کسب
مختلاف کراری، مطیطای و  یهاامیپاراداسالیان مختلف باا توهاه باه 

، 1یالمللانیبی مادرن، گساترب بازارهاای هاایکنااورظهاور  کلسایی،
 ه مدیران نسبت به ااار، تغییر کلسیااوکشدن کسبیااههان

 

 

 

 

 
ی ناوین هاامانهسا، گسترب کنون و مداریمشتریتأکید بر ، وکارکسب

 اطلاعاتی، تریه بر مسئولیت اهتماعی و توسعه پایدار تغییر کارد  اسات.
هلاب اعتمااد عماومی  کشاارتطتحرکه حسابداری و حسابرسی هموار  

ی مالی مانناد ساقوط باازار هابطرانکشار با ظهور  نیا قرار داشته است.
 ی اخیار، ورشرستگ1291سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک در سال 

 ی گذشته و هاسالی بزرگی مانند انرون و ورلدکام در اااااااااهشرکت
 
 

 چکیده
های اخلاقی برای حسابرسان ضرورت دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی اهمیت ویژ  نظریهتوهه به کلسیه اخلاق و بهزمینه: 

 ی است.احرکهی اخلاقی در حسابرسی از دیدگا  خبرگان و کعالان هاهینظر

هامعه  و دلیی استیاد  شد.مطتوا  لیتطلهای از روب بخش کیییت. در های کییی و کمی اساین پژوهش ترکیبی از روبروش: 
 لیتطلمقاله مرتبط شناسایی و با استیاد  از  92های مرتبط با کلسیه اخلاق قرار داد  شد و با کسب نظر سه متخصص، ی مقالهموردبررس

نیر از خبرگان به  11کسب نظر پس، با کن دلیی و تر است، شناسایی شد. س، هشت نظریه اخلاقی که در حرکه حسابرسی برهستهمطتوا
، هامعه پژوهش حسابرسان کعال در کمیدر بخش شد. های موردبررسی شناسایی اهمیت نظریه عنوان نمونه )بانمونه گیری در دسترس(

و روب  د  و ابزار پرسشنامهگیری تصادکی ساروب نمونه لهیوسبهنیر از آنان  161های اخلاقی با کسب نظر کشور است که اولویت نظریه
 اکزار لیزرل آزمون شد.با نرمتطلیل عاملی تاییدی 

گرایی، گرایی، سودگرایی، خودگرایی، دیگرگرایی، عدالتهای پژوهش نشان داد که از هشت نظریه موردبررسی )وظییهیاکتهها: یافته
دارای اهمیت بالاتر از متوسط گرایی خودگرایی و آزادی هزبههمه موارد  مطور(، با توهه به دیدگا  خبرگان،گرایی، خیرگرایی و کضیلتآزادی

نظریه موردبررسی در مطیط حسابرسی ایران کاربردی و دارای اهمیت بالاتر از  6ای نیز نشان داد که هر است. بررسی نظر کعالان حرکه
گرایی، گرایی، عدالتمطور، وظییههای کضیلتترتیب نظریه ازآن بهمتوسط است. همچنین، خیرگرایی دارای بیشترین بارعاملی است و پس

 دیگرگرایی و سودگرایی قرار دارد.

های های اخلاقی با توهه به اولویتای، توهه به نظریهدر حرکه حسابرسی در مطیط ایران، برای اکزایش سطح اخلاق حرکهگیری: نتیجه
 ضروری است. شد مشخص

 

 نظریه اخلاقی، کلسیه اخلاقحسابرسی،  اخلاقکلیدواژگان: 
 

 
 

 
 

 Vakilifard.phd@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الرترونیری: 
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ماوارد، تقصایر و  گوناهنیای، مالی تشدید یاکته است. در هااستیاد سوء
 ی مالی، به گونه عمد  بههایسامانمسئولیت پیدایش این بطران و نا به 

دهای گزارشااگری اطلاعااات مااالی، نبااود اسااتاندار تیکیاعاادمساامت 
حسابرساان، ساوق  ناکااکی و عملراردحسابداری و حسابرسی مناساب 

پشاتوانه حرکاه  نیتارمهمدست رکتن  از است. نتیجه این امر، داکرد یپ
است. در این شارایط،  حسابداری و حسابرسی، یعنی اعتماد عمومی بود 

عمااومی و  بازگشات اعتمااد بارای تااکنون کاه کارهااییرا  نیتارمهم
 مورداساتیاد  ماالی ی پیچیاد هاابطرانی هادی هابیآسهلوگیری از 

هاایی در است، اقدام قرارگرکته و هوامع حسابداری و حسابرسیها دولت
کنناد  مراهاع تادوین ی و تشاریلاتدهساازمان در دنظریاتجدراستای 

 واساتانداردها  و هااقانون تادوین گزارشگری مالی و بهبود استانداردها،
همچناین، بداری و حسابرسای باود  اسات. های هدید حسادستورالعمل

نگرانی در مورد رکتار انساان  زانیبه می از کلسیه اشاخه عنوانبهاخلاق 
در خصوص درست و بدون خطا باودن کارهاا، نیرای و بادی و نیات و 

ی در احرکاهاهمیت اخلااق  (.1شود )یی تعریف میهااقدامعواقب چنین 
 منساجم صاورتبه باید اقی است که اخلبه حدحسابداری و حسابرسی 

زیارا اخلااق روی  شود، سازیپیاد  حسابداری و حسابرسی یهاو یش در
چهار هنبه مهم رکتار کاردی، رکتاار ساازمانی، رکتاار اهتمااعی و رکتاار 

(. 1) ردیپاذیمتأثیر نیز  هاآن(. حتی از 9) گذاردیمتأثیر  9یطیمطستیز
ابرسی نتوانسته است به وضع قوانین و مقررات حسابداری و حس تاکنون

هلاوگیری نمایاد و  هاشرکتی مالی و کروپاشی کسادهاگونه شایسته از 
عوامال  نیترمهمیری از  ی مالی اخیر نیز شاهد این ادعا است.هابطران

راهرار اخلاق  .است اخلاق به آوردن روی در راستای کنترل این موضوع،
( باعث کساب کایاد  1 ویژ  در بلندمدت، دارای دو مزیت عمد  است:به

( اکزایش کایاد  9و  شودیم (کار و هامعهمعنوی برای حسابرس )صاحب
مزیات  در کار و هامعه( نیاز در بار دارد.مادی را برای حسابرس )صاحب

 هامعاه و حرکاه آن در وهود حسابرس، کردن نهادینه اخلاق اول، هدف
وظییه انجامی به مؤثرتربه نطو  تواندیم این صورت، حسابرس در است.

ی هااکنترل، هاشارکتخود بپردازد و وظاییی از قبیل بررسای عملیاات 
و اظهاارنظر نهاایی در  هاشارکتنقااط ضاعف و قاوت  نیایتع داخلی،

اصاول  بر اسااسبهتر و  آن رای هاوستیپی مالی و هاصورتخصوص 
اخلاقی انجام داد  و اعتماد عمومی را نسبت به اعمال حرکه نیز اکزایش 

کاید  معنوی، نیز به اکزایش کاید  مادی برای حسابرس )و  شیاکزا دهد.
شود که حسابرس کمتر مبادرت باه باعث می رایز ،انجامدیمکار( صاحب
 ی غیرقانونی و غیراخلااقی،احرکهها و اعمال تخلف، سوءاستیاد  ارتراب

 .کند
ی مهم کلسیه اسات کاه باه هاشاخهاکزون بر آن، کلسیه اخلاق یری از 

ی اخلاقی پرداختاه و معیارهاایی هامعضلتیرر کلسیی در باب مسائل و 
بین را از نگاا  باریاک شاودیمای اخلاقی مختلف مطرح هاهینظرکه در 

ی ابرهستهی اخلاقی نیز نقش هاهینظر. دهدیمکلسیه مورد ارزیابی قرار 
. اگرچه تعریف دقیق کلسایه اخلااق، ماورد کندیماییا  1در کلسیه اخلاق

ناقشه کیلسوکان است، اما در طول تاریخ، برخی از کیلسوکانِ اخلاق باه م
حاال، بنیاادی در دنبال ارائه رهنمودهای کلای در بااب اخلااق و درعین

و  کارهاارا و کمتار در پای مطارح نماودن  باود رابطه با خاوب و باد 
تیصیلی در این خصوص که در شرایط خاص چگونه  -ی عملیهاهیتوص

معتقدند کاه یاک نظاام کلای  هاآن. در حقیقت، اندبود  باید عمل کرد،
 ینظام کلچیستی این  توانندیم هاآنوسیله آن، اخلاقی وهود دارد که به

اما بسیاری از کیلسوکان اخلاق، وهود اصول کلی اخلااقی ؛ را کشف کنند
هاای مشترک باشد را نیی کرد  و معتقدند ارزب هاهمه انسانکه برای 

ی به هامعه دیگر متغیر اهامعهردی به کرد دیگر یا حداقل از اخلاقی از ک
 رو،این. ازشودیمی اخلاقی برهسته هاهینظروهود، نقش . بااین(1است )

یی که برای هار نظریاه اخلااقی وهاود دارد، هامشرلترین یری از مهم
عدم پذیرب همگانی یا مقبولیت عام آن نظریه است. ممرن است آنچه 

گ و در میان برخی مردم خوب و اخلاقی است در کرهنگی در یک کرهن
دیگر و در میان مردمی با اعتقادهای دینی متیاوت، بد بود  و باه لطاا  

کاه  شودیماخلاقی نادرست باشد. این مسئله در بسیاری از موارد موهب 
ها تصور کنند هیچ معیاری برای تعیین درستی یک نظریه اخلااقی انسان

ی اخلاقی به یک انداز  موهه است. با توهاه هاهینظره وهود ندارد و هم
شد ، کلسیه اخلاق به تطلیل و بررسی کلسیی ایان مسائله به موارد بیان

 (.2) ابدییم هاآنمناسبی برای مواههه با  کاررا و  پردازدیم
ی مرارر اخلااقی هاییرسوا ژ یوبهی و نگرژرفی مربوط به هاشرکتیپ

ازپایش شاد  اسات کاه بیش سابداران، موهبصورت گرکته از سوی ح
حال، برخلااف معطوف به مبطث اخلاق در حسابداری شود. بااین هاتوهه
چندانی به  توههی صورت گرکته به مسائل اخلاقی، ازنظر کلسیی هاتوهه

ی هاکلسایهکارگیری رویررد حرکه حسابداری به اخلاق نشد  اسات. باه
ی متیاوت در اخلاق حسابداری دارای هادگا یدویژ  اخلاقی، ازلطا  ارائه 

پشاتیبان نظاری بارای اخلااق  تواننادیمیی که هادگا یداهمیت است. 
ی هاایبررسحال، مسائلی را برای به ارمغان آورند و درعین حسابداری را

وسایله متخصصاان و پژوهشاگران حساابداری بیشتر در این عرصاه به
 (.6مطرح کنند )

در حساابداری  ضرورت مطالعه کلسیه اخلااق به گونه خاص، اولین دلیل
ی کلسیه بود  و کلسایه هاشاخهآن است که چون کلسیه اخلاق یری از 

، مطالعه کلسایه دهدیماندیشی موردبررسی قرار نیز هر مسئله را با ژرف
ی که در آن مطرح مسائلی به اخلاق و ترقیعمنگا   کندیماخلاق کمک 

ی به مسائل اخلاقی، باه حساابداران ، داشت. چنین نگرب عمیقشودیم
ی بود  و از نگا  سططی به مسائل زندگی ترقیعمانسان  کندیمکمک 

آن است کاه وقتای نگاا   کاصله گیرند. دلیل دیگر مطالعه کلسیه اخلاق
ی هامعضالشود و با دید کلسایه باه  ترژرفحسابدار به مسائل اخلاقی 

مساائل حساابداری را  ترینطقمو  تریعقلاناخلاقی نگا  کند، از منظری 
حال مناساب بارای حال د. درنتیجاه، یااکتن را دهایماموردتوهه قرار 

خواهاد  ترساد ی اخلاقی، هاهینظربا توهه به  ژ یوبهی اخلاقی هامعضل
 .(7د )ش

تشریح  هاآنی اخلاقی موردبررسی )که در ادامه روب شناسایی هاهینظر
 شد  است( شامل موارد زیر است:

صاورت خاصای به یهااارزب ،بر اساس کلسیه کانتی: 1گراییهوظیف

 نمونااه، عنوانبااه. دارد و تااابع کرهنااگ و زمااان نیساات مطلااق وهااود
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هامعاه دچاار  ،بادون آن برای هامعه بشری حیاتی است و 2گوییراست
معتقد است عمال اخلااقی و  کلسیه کانتی همچنین،. شودیومرج مهرج

و اخلاق در مورد اینره چاه  شودیم ناشی گراییوهدانی از میهوم وظییه
وظییه عمل اخلاقی را انجام ،رو. ازایندیگویم چیزی وظییه است، سخن

 . در حساابداری اعماال ودینمایمطلق تعریف م یهاارزب یا مطابقت با
زماان  و 6خاصی مانند اصل تطقق و تطاابق، تاابع کرهناگ یهاارزب

کاه اصاول حساابداری  داردیما نبیا یحسابدار رو،ازاین. تخاصی نیس
حساابداری مانناد اخلااق است. عمل  سوی بهترینرهنمودهایی مؤثر به

و ابازاری را  دیگویکانتی در مورد اینره چه چیزی وظییه است سخن م
. بدانناادمختلااف کاه اکااراد وظییاه خااود را در شارایط  آوردیماا کاراهم

مشخص کارد   حسابداری و معیارهای آن وظییه حسابدار و حسابرس را
انعراس اطلاعات  وظییه مدیران را در قبال چگونگی اکزون بر آن،است. 

مختلف سازمانی را به اهارای  ذینیعان ،. همچنیندینمایخود مشخص م
پاداب(  و حسابداری )مانند اعطای تسهیلات مبتنی بر اطلاعات هایتعهد
را ی اناهی. به بیان ساد ، حساابداری وظاایف را تبیاین و زمدکنیم ملزم

 .(1) عمل اخلاقی شرل گیرد ،که با عمل به وظایف کندیکراهم م
شادت بر اساس کلسیه سودگرایی که تیرر اقتصادی را به: سودگرایی

 تنهاا اگار مطاابق باا اصال کاه ساخته است، کاری اخلاقی است متأثر
شاادی یاا  اکازایش لاذت و ی،شاتری)مطابق با تولیاد رکاا  ب 7مطلوبیت

اظهاارنظر در ماورد اخلااقی  بارای ،و درد( باشد؛ بنابراین ممانعت از رنج
آن عمل توهاه داشات. بسایاری  بودن عمل، باید به نتیجه و پیامدهای

حساابداری در تعاالی اخلااق باا توهاه باه  کاه ساهم دهنادیتوضیح م
 دارندیبا انتقاد از این دیدگا  بیان م یاعد . شودیم پیامدهای آن تعیین

اماا طرکاداران کلسایه  ،ردیگیو خود عمل را نادید  م این اید ، اصل که
گرایی کانتی همیشه تعریف روشانی وظییه سودگرایی معتقدند که کلسیه

ارائه اطلاعات مالی از طریاق  ،حال. باایندهدینم ارائهاخلاقی را  از عمل
 هاا، سابب روشان شادنمیزان پیشرکت پروژ  و سود )زیان( کار تعیین

طریق  )از 1اصول و میاهیم حسابداری و شودیدی( منتیجه عمل )اقتصا
عمال اخلااقی را  ابزار انجام ،ارائه اطلاعات و روشن نمودن نتیجه عمل(

 .(1) آوردیکراهم م
کاه کارد بایاد درصادد حاداک ر  کنندبیان میسودگرایان : 2خودگرایی

ها در ههان باشد. در عاو،، خودگرایاان کردن خیر و خوبی همه انسان
ند تنها خوبی که کرد باید درنهایت به دنبال آن باشاد، خاوبی هست معتقد

« خاودگرایی اخلااقی»ست. باید این نوع از خاودگرایی را )کاه ا خود او
ها درصدد حداک ر کاردن ( از این کرضیه تجربی که انسانشودید  منامی

. خاودگرایی تیریاک نماود(، یشناختخوبی خود هستند )خودگرایی روان
 زیارابا رکتاری که به نیع دیگران اسات مواکاق باشاد؛  تواندیاخلاقی، م

غالباً بهترین را  برای ارتقای خیر و خاوبی رواباط مشاترک اسات، اماا 
ها را مشاارکت گوناهنیگرگرایانه بارای ایتوانند توهیه دخودگرایان نمی

گرگرایی خیر دیگران را صرکاً به خااطر خاود ایشاان یبپذیرند. درواقع، د
که هدف غاایی انساان  کنندیتأکید م ،خودگرایان کهیدرحال ،خواهدیم

این حقیقت  اهمیت این نظریه در حسابداری از .باید صرکاً خیر خود باشد
عامال  یک گیرد که گام برداشتن در مسیر منیعت شخصیسرچشمه می

اگار نگاا   کاه کنادادعا می «توماس هابس» .است قوی کنند کیتطر
شاویم کاه ایان منااکع متوهه می ،شری بیندازیمب یهاز یعمیقی به انگ

نیز  «آدام اسمیت». دهدههت می اکرادرکتارهای  به است که 11شخصی
 .(1است )معتقد است که مناکع شخصی مطرک اولیه رکتار بشر 

قارار دارد.  خودگرایی مخالفه دیگرگرایی در ههت نظری: دیگرگرایی

بلراه  ،شخصی نیسات یهالیو تما هاحیترهآن شروع و منشأ  ،روازاین
دارد کاه  ییهااتیقابلنیز  با دیگران است. حسابداری در مواههه رودررو

موضاوع حساابداری عنوان نموناه، باهدیگرگرایی را ایجاد کند.  تواندیم
باود  اسات. حساابداری  ها موردتوهاهاست که سال یااهتماعی، مقوله

نشان دادن عملررد ها برای شرکت که مدیران و شودیاهتماعی باعث م
ابازار اکزون بار آن، . مدنظر قرار دهندمطیطی  و ضررهای هابیخود آس

شرکت باه  دهی را از سطححسابداری اهتماعی حسابداری دامنه حساب
از طریااق  حسااابداری ،رو. ازایااندهاادیمطاایط و اهتماااع گسااترب ماا

هاا باه و ممانعت از تقلیال آن گوییخود ههت توسعه پاسخ یهاتیقابل
از طریاق  و شودیانجام عمل اخلاقی م سازسطح کردی )شرکت(، زمینه

دیگاران و تارویج  یدهاتیاحسابداری اهتماعی، باا مرکزمانند ابزاری 
 .(1) شودیدیگرگرایی، ابزار انجام عمل اخلاقی م

 شیکاه موهاب اکازا یعملا ،هیانظر نیابار اسااس ا: گراییعدالت

 ن،یدرست و عادلانه و بنابرا توانیاعضای هامعه شود را م نیهمراری ب
 یاساس مناکع اهتماع ،11یهمراری اهتماع دگا ،ید نی. در ادینام یاخلاق

و در ماواردی  تیااهمو تلااب کاردی کم آوردیو اقتصادی را کراهم ما
تضااد »تواند ناشی از می هامعه، در عدالت مشرل .شودیگرکته م د یناد

 تواکاق باه را تواکق عدم این مناسب یاو یش به باشد و باید «19مناکع

 «11اهتمااعی قارارداد» تبدیل، این مناسب ههت (. شیو 2کرد ) تبدیل
 و مناکع توزیع نطو  صطیح دربار  هامعه در ذینیع اکراد میان که است

(. در حساابداری نیاز میهاوم قارارداد 11) دشاویم منعقاد هامسائولیت
رعایت عدالت ارائه نمود عنوان میهوم مطلوبیت و به توانیماهتماعی را 

(11.) 

هامعاه  ازیان نیکه آزادی نخست داردیم انیب هینظر نیا: گراییآزادی

اگار  یکه آزادی کردی را نقض کند، حتا یهر عمل ،اساس نیاست. بر ا
درنتیجه،  است. یراخلاقیکند، غ جادیا گرانیبرای د شترییمناکع و رکا  ب

 (.1ار و حسابرس متصور بود )حدوحصر را برای حسابدآزادی بی توانیم

 هاایمیبخش دیگار پارادااخلاقی که روشانی ییرگرایخدر : خیرگرایی

اسات و  یاخلاقی است، تقرب به خدا و کسب رضاایت او آرماان اخلااق
دستیابی به عدالت کراگیر اهتمااعی، آزادی، حرمات انساان و بیشاترین 

در چهاار سااحت نیز از اهداف زندگی اهتماعی  اکرادسود برای بیشترین 
بر این اساس و باا تأکیاد  .(19) تاس اهتماعیو  یکردی، شغلی، سازمان

بر کرهنگ اسلامی غالب در کشور، نقاش حساابدار و حساابرس کساب 
 رضایت الهی است.

شخصیتی مطلاوب اسات کاه  ویژگینوعی « کضیلت»: محورفضیلت

ین آن مبا مطورلتیکض. اخلاق شودمنش اخلاقی نیز شناخته می عنوانبه
اطمینان خود قابل یاحرکه یهاحسابداران باید در تمامی ارتباطاست که 
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زدن و صادمهاز هاا بایاد بارای دیگاران مییاد واقاع شاوند و آن باشند.
ی خود را ارتقا دهند، ریپذتیسوءاستیاد  از دیگران اهتناب کنند و مسئول

رساتراری و باا دها بایاد دارند. آن تعهدهایی خود نسبت به وظایف زیرا
و اگر تماامی ایان اهاداف را مبنای بار کضایلت باه  کنندصداقت رکتار 

 نظریه این(. 11شد )مبدل خواهند  آلاید  یبه حسابدار ،سرانجام رسانند
بار  .کنادیما اییاا حساابداری یهاو یش وها روب در گیریچشم نقش

 دیگار همچناین، و راایآمر رسمیانجمن حسابداران  ،هینظر این اساس
 را اخلااقی ماوازین ههان، سراسر در شد شناخته حسابداری یهازمانسا

 بارای یاحرکاه اخلااق و کضایل بنیان و اساس کهاند نمود  سازیپیاد 
 عناوان تطات اخلاق، و کضایل گونهاین و دهدیم تشریل را حسابداران

 .(12و  11) دشویم تعبیر حسابداران برای اخلاقی موازین قواعد و اصول،
ی هاهیانظر بیان داشت که این نظریه نسبت به ساایر توانیمنتیجه، در

 ی دارد.المللنیبی در حسابداری در سطح تررنگاخلاقی، حضور پر
بررسی پیشینه پژوهش در میان پژوهشگران داخلای نیاز نشاان داد کاه 

)موقعیات  حسابرساان یکه کلسیه اخلاق کاردبرای نمونه، مشاهد  شد 
 رگاذاریتأث یحسابرسا تیاییکاهناد  ک یِارحرکهیغ یبر رکتارها اخلاقی(

 تیااییکاهنااد  ک یگرایی و رکتارهااآرمااان نیباا کاهی اگونااهاسات، به
کاهناد   یگرایی و رکتارهاانسبی نیدار و بامعنو  یرابطه منی یحسابرس

پژوهشاگران  .(16) وهاود دارد یدارارابطه م بت معن یحسابرس تیییک
ط مستقیم و معناداری بین استدلال اخلااقی، نیز دریاکتند که ارتبادیگری 

در  (.17اخلااقی و تمایال اخلااقی وهاود دارد ) 11طرز تیرر اخلاقی، نیت
های اخلااقی باه پژوهشی دیگر، نیز پژوهشگران با تطلیل مطتوای مقاله

و اولویات  شاد لیتشرعامال  62ساز  و  1تهیه الگویی پرداختند که از 
 -کردی، سااز  اهتمااعی، سااز  اقتصاادی ترتیب شامل ساز ها بهساز 

ی دیگری نیز نشاان داد هااکته(. ی9مطیطی بود )سازمانی و ساز  زیست
ی در حسابرسای باه نطاو شایساته ماورد دقات نظار احرکاهکه اخلاق 

(. 11پژوهشگران قرار نگرکته و این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است )
و  12گراییآلباین ایاد که  در میان پژوهشگران خارهی نیز مشاهد  شد

مساتقیم و معنااداری وهاود دارد  رابطه گرایی با استرس کارکنان،نسبی
(. پژوهشگران دیگری نیز دریاکتند که بین اخلاق سازمانی و گزارب 12)

های مالی، رابطه مستقیم و معناداری وهود دارد که ایان رابطاه باا تقلب
م بات  گوناهصیت پویا، بهشد  و شخگر شدت اخلاقی ادراکنقش تعدیل
 (.91شود )تعدیل می

ی ارزشمندی هاپژوهشبررسی پیشینه پژوهش نشان داد اگرچه تاکنون 
در سطح داخلی و خاارهی در ایان زمیناه صاورت گرکتاه، اماا تااکنون 

ی اخلاقی مؤثر در حسابرسی از دیادگا  هاهینظربندی شناسایی و اولویت
ی تجربای قارار نگرکتاه موردبررس خبرگان و حسابرسان کعال در کشور،

ی قارار موردبررسااست. درنتیجه، برای اولین بار این موضوع در کشاور 
ی اخلااقی و ساهم آن در هاکلسایهخواهد گرکت. اکزون بر آن، بررسای 

ی قرار نگرکتاه و از ایان موردبررسی حسابرسی نیز تاکنون احرکهاخلاق 
، جاهیدرنتزایای اسات. اکبعد نیز پژوهش حاضر دارای ناوآوری و داناش

 ی پژوهش به شرح زیر است:هاسؤال
 است؟ اثرگذاری اخلاقی در حسابرسی هاهیاز نظر کیکدام

ی اخلاقی در حسابرسای در مطایط هاهینظراز دیدگا  خبرگان چه 
 ایران مؤثر و کاربردی است؟

ی اخلاقی دارای اهمیت است و هاهیاز نظر کیکداماز دیدگا  حسابرسان 
 ی آن چگونه است؟بندتیاولو
 

 روش
و  مطتااوا لیااتطلای، هااای کتابخانااهحاضاار ترکیباای از روب پااژوهش

. در اسات هاای کییای و کمای، ترکیبای از روبدرمجماوعپیمایشی و 
و دلیای اساتیاد  شاد. در مطتاوا  لیاتطلهاای بخش کییی نیز از روب

مارتبط باا کلسایه اخلااق، هامعاه  بخش تطلیل مطتوای منابع مختلاف
گیاری های مرتبط با کلسیه اخلااق اسات کاه نموناهکل مقاله پژوهش

ها با کسب نظر متخصصان امر باه شایو  ای برای انتخاب پژوهشطبقه
 کیاکلسایه اخلااق،  اریاساتاد کیا یباا همراارحضوری و مجازی و 

و  21/11ی )با میانگین سن حسابدار اریاستاد کیو  یروانشناس اریاستاد
همچنین، اساتیاد  از متخصصاان شد.  انجام (27/11میانگین سابقه کار 

گیری در دسترس صورت گرکت. در این راستا به بایش از به شیو  نمونه
منبع مرتبط داخلی و خارهی مراهعه شد )با توهه باه مطادودیت در  92

 توانندیمبرای دریاکت آن  مندانعلاقهصیطات، از ارائه آن امتناع شد  و 
تجمیاع و  آمد دساتبهی هااکتاه(. سپس، یبا پژوهشگران مراتبه نمایند

 هااآنهشت نظریه )که در بخاش قبلای باه  ،در این مرحلههمگن شد. 
 ( شناسایی شد.بود شد اشار 

سپس، با استیاد  از کن دلیی، از میاان مدرساانی کاه باه حاوز  اخلااق 
از طریاق نظار باه شایو  در دساترس  11اناد، حسابداری آشنایی داشته

دریاکات شاد. در ایان بخاش نیاز باه وسایله ابازار  حضوری و مجازی
از دیدگا  خبرگان بررسای  شد ییشناساپرسشنامه، اهمیت هشت نظریه 

در  ذکرشاد ی اخلااقی هاهیانظرمیازان پرسید  شد که تا چه هاآنو از 
مطیط حسابرسی ایران دارای کاربرد عملیاتی است؟ در این بخش نیز از 

-ای اساتیاد  شاد. پاساخرت پنج گزیناهبلی و خیر به انضمام طیف لیر

 7دانشایار و  1اساتاد،  1مدرس حساابداری اعام از  11دهندگان شامل 
و  11/11استادیار کلسیه اخلاق با میانگین سان  1دانشیار و  1استادیار و 

باا انطاراف معیاار  11/17کاار  ساابقهو میاانگین  11/17انطراف معیار 
ی از پاسخ خبرگاان ریگنیانگیمتیاد  از در ادامه نیز با اس اند.بود  76/11

خودگرایی  هزبهمشخص شد که از هشت نظریه موردبررسی، همه موارد 
گرایی دارای اهمیت بالاتر از متوساط )در ایان بخاش میاانگین و آزادی

 گرکته شد( است. در نظر 1ای بودن عدد ارزشی با توهه به پنج گزینه
حسابرسای در  حرکاهکعالاان  در بخش کییی نیز با کسب نظار تیدرنها

ی بنادتیاولومطیط کشور، میزان اهمیت شش نظریه نهایی مشخص و 
هامعه پژوهش را کل حسابرسان کعال در در بخش نهایی،  جهیدرنتشد. 

 با ذکرشد اکراد کل بهبا توهه به اینره دسترسی  .دهندیمکشور تشریل 
و آمار رسمی است  غیرممرن حدودی تا و سخت مختلف، یهایپراکندگ
نیز وهود ندارد، تعداد هامعه آماری نامشاخص کار، و از  هاآناز تعداد 

بنابراین، برای مطاسبه حجم نموناه در ؛ روب تصادکی ساد  استیاد  شد
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انطاراف معیاار بارای  ( اساتیاد  شاد. 9هامعه نامشاخص از رابطاه )
اسات  667/1بار باا ( برا1ای از رابطاه )گزیناه 2های طیف لیررت داد 

 آید.می به دستنیر  171( حجم نمونه حدود 9(. با توهه به رابطه )91)
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 دهند پاسخ 161ی نیز نشان داد که از شناخت تیهمعی هایژگیوبررسی 
. همچناین، انادبود نیار زن  71نیار مارد و  21از حجم نمونه(،  1/26)

و میانگین سابقه کار  71/12با انطراف معیار  61/11 هاآنمیانگین سنی 
 دهادیما نشان اطلاعات این. است 11/11با انطراف معیار  11/91آنان 

 واهاد و باود  برخاوردار مناسابی شرایط از مطالعه این آماری هامعه که
 ویژگای هبا کاهآنجاا  تاا هااکتاهی ،جاهیدرنت اند.بود پاسخگویی  شرایط
 روایی ازهمله، لازم کییی ویژگی دارای، کندیم پیدا ارتباط شناختیهامعه
نیار  91نیر داری مدرک دکتاری،  11نیز  دهندگانپاسخاز  .است داخلی

نیاار  91، ارشاادیکارشناساانیاار دارای ماادرک  11دانشااجوی دکتااری، 
 .انادبود نیاز دارای مادرک کارشناسای  12 ارشد ودانشجوی کارشناسی

باه شایو  حضاوری و  پرسشنامهرای سنجش متغیرهای پژوهش نیز از ب
 است. شد اشار به منابع آن  1مجازی استیاد  شد که در هدول 

 

 های پژوهشمنابع پرسشنامه : 4جدول 

 پرسشنامه ردیف
تعدددددداد 

 سؤال
 منبع

 و پژوهشگران 99 1 گراییوظییه 4

 و پژوهشگران 99 1 سودگرایی 2

 99 1 دیگرگرایی 7

 و پژوهشگران 91 1 گراییعدالت 0

 پژوهشگران 1 خیرگرایی 5

 92و  91 2 مطورکضیلت 6

 
ی اساتیاد  شاد. اناهیگزپنجی ذکرشد  از طیف لیرارت هاپرسشنامهدر 

نیز از روب لاوشه استیاد  شد.  هاپرسشنامهبرای بررسی روایی مطتوایی 
 یریگت اناداز نطاو هها نیها به بهتارشاخص نرهیاز ا نانیهت اطمه

. برای این شودیمطتوا استیاد  م ییاز شاخص روا ،اندشد یمطتوا طراح
ی پاژوهش هااز سؤال یک در مورد هر متخصصان منظور، با کسب نظر

و  «ساتیاماا ضاروری ن اسات، دیامی»، «ضروری اسات» فیسه ط با
این بخش با کساب  ازآنجاکه. شد، این موضوع بررسی «ی نداردضرورت»

گیاری در دساترس نیر از دانشگاهیان حسابداری باا روب نموناه 1نظر 
هدول لاوشه، با حضور این تعداد ارزیاب میازان  بر اساسانجام گرکت و 

 هااکتاهی بر اسااس، جهیدرنتباشد،  72/1باید بالاتر از  آمد دستبهروایی 

شااد. باارای تهیااه  دیااتائی پااژوهش هاسااؤالروایاای مطتااوایی همااه 
منظور کنترل بهاز روب حضوری و مجازی استیاد  شد.  نیز هاپرسشنامه

بار  توانساتیدریاکت نشاد  مای هااین موضوع که آیا نتایج پرسشنامه
حضاوری و اثر بگذارد، میاانگین دو مرحلاه )مراحال  پژوهش یهااکتهی

باا توهاه باه مقادار مقایساه شاد.  T از طریق اهارای آزماون مجازی(
گیات در  تاوانیدرصد است، ما 2ر از کمت( 11/1آزمون )معناداری این 

آمد  تغییاری دساتبه هااییاکتاه نیاز دیگار اکارادصورت پاساخگویی 
 کرونباا یآلیااپژوهش نیاز از  یهاپرسشنامهدر برآورد پایایی  .کردینم

اسات کاه  71استیاد  و مشخص شد که رقم آن در همه موارد بالاتر از 
 .قرار گرکت دییتأمورد  هاپرسشنامهپایایی 

روب  ازی اخلااقی نیاز هاهینظربندی اهمیت و رتبه لیوتطلهیتجزبرای 
. شاد اساتیاد  لیازرل اکزارنرمدوم در  مرتبه عاملی تائیدی آماری تطلیل

درزمینه تعداد عوامل زیربناایی موهاود  هاهیکرضهدف این روب، آزمون 
گاوی با نشانگرها و بارازب ال هاعاملی از متغیرها، روابط امجموعهدر 

باه تطلیل عاملی تائیدی مرتبه اول زماانی  برخلافی است، اما ریگانداز 
که عوامل مرنون موهود در یک مجموعاه از متغیرهاا دارای  رودیم کار

ی مرنون خود ناشای از عوامال هاعامل که یاگونهبهچند سطح باشند، 
مرنون دیگر باشند. قدرت رابطاه باین عامال )متغیار پنهاان( و متغیار 

شود. حاداقل بارعااملی ی نشان داد  میبارعامل لهیوسبهنیز  مشاهد بلقا
اسات، اماا معیاار اصالی بارای  ذکرشاد  9/1در برخی منابع  قبولقابل

از مقادار بطرانای  تاربزرگاست. چنانچه آماار  آزماون  tقضاوت آمار  

0.05t  (.96معنادار است ) شد مشاهد باشد، بارعاملی  26/1یعنی 

 

 هایافته

هاای اخلااقی از دیادگا  ی مربوط به شناساایی اهمیات نظریاههااکتهی
ازاینراه همبساتگی متغیرهاا شد  است. پسارائه 1حسابرسان در نگار  

گیارد. بارای بررسای معناادار یی شد، آزمون معناداری صورت میشناسا

استیاد  شد. چون معناداری در سطح  tبودن رابطه بین متغیرها، از آمار  
 تاربزرگ 26/1از مقدار بطرانی  tشود، اگر آمار  بررسی می 12/1خطای 

 t، مقادار آماار  9ی نگاار  هااکتاهی بر اساسباشد، رابطه معنادار است. 
 توانیماست که  26/1از  تربزرگ مورداستیاد های های مقیاسشاخص

 معنادار است. شد مشاهد های دریاکت همبستگی
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 دارد آزمونبارعاملی استان :4نگاره 

 

 
 آزمون tآماره  :2نگاره 

های عماومی گام بعدی بررسی نیرویی برازب اسات. یرای از شااخص
های بارازب، شااخص برای تعیین پارامترهای آزاد در مطاسبه شااخص

بار درهاه آزادی الگاو  دویکاابهنجار است که از تقسیم سااد   دویکا
شاد، ایان شااخص با 2تاا  1شود. چنانچه این مقادار باین مطاسبه می

باود   921/1بهنجار برابر باا  دویکا(. در این پژوهش 91مطلوب است )

در بیشاتر  RMSEAکه نتیجاه مطلاوب اسات. همچناین، شااخص 
یاک  عنوانباهی معادلات سااختاری هاهای عاملی تائیدی و الگوتطلیل

از  ترکوچاکشود. اگار ایان شااخص شاخص برازب اصلی استیاد  می
مطلوب است. در الگوی حاضر نیز این شاخص برابر با  باشد نتیجه 12/1

. بررسی ترتیاب استدهد برازب الگو مناسب است که نشان می 111/1
های اخلاقی نیز نشان داد کاه خیرگرایای دارای بیشاترین اهمیت نظریه

-مطاور، وظییاههای کضایلتازآن به ترتیب نظریهبارعاملی است و پس

 یی و سودگرایی قرار دارد.گرایی، دیگرگراگرایی، عدالت

 

 بحث
ی مهم کلسیه است که به تیرر کلسیی در هاشاخهکلسیه اخلاق یری از 
ی هاهینظرهای اخلاقی پرداخته و معیارهایی که در باب مسائل و معضل

بین کلسیه ماورد ارزیاابی را از نگا  باریک شودیماخلاقی مختلف مطرح 
هاایی کاه حساابداران در اماور ترین مشارل.  یری از مهمدهدیمقرار 

های اخلااقی اسات گیریها و تصمیمروزمر  با آن مواهه هستند، معضل
-زندگی حرکه تواندیمها، که عدم توانایی حسابداران در حل این معضل

عنوان یاک انساان، ها را با چالش هدی مواهه کند. حساابدار باهای آن
  و از طریاق مطاایط هاای اخلااقی خااود را در خاانوادبسایاری از ارزب

د، اما در بسیاری از موارد ممرن است ارزیابی دقیقی از آموزیماهتماعی 
د. ایان دهاهاا را موردبررسای و آزماون قارار نها نداشته باشاد و آنآن

ی کاه اخلاققوانین  اکتد، گاهیی مختلیی اتیاق میهاحوز در  هاتعار،
عنوان اصاول اخلااقی در حسابدار در خانواد  آموخته با آنچه در هامعه به

 کنادیمدر تعار، است. کلسیه اخلاق به وی کمک  شودیمنظر گرکته 
هاایی را انتخااب های اخلاقی پرداختاه و ارزبتا به بازنگری این ارزب

هاای اسات. ایان ارزب کارد کند کاه از کیلتار عقال و منطاق عباور 
و به نطو ی باشد ترلیاص انسانتا  کندیمشد  به حسابدار کمک گزینش

هوشیارانه، سران زندگی و حرکه خاود را در دسات بگیارد. اماروز  نیاز 
های مالی صورت گرکته در عصر حاضر، هامعه با توهه به رسوایی ژ یوبه

ازپیش به مباحث اخلااقی و اکازایش حسابداری و حسابرسی کشور بیش
 لیاتطلدر این پژوهش تلاب شد باا  ای نیازمند است.سطح اخلاق حرکه

های اخلاقی مؤثر در ای، نظریهدلیی و کسب نظر کعالان حرکهکن ، طتوام
بنادی قارار گیارد. اگرچاه هامعه حسابرسی کشور موردبررسی و اولویت

-پژوهش به گونه کامل مشابهی با پژوهش حاضر یاکت نشد، اماا یاکتاه

های این مطالعه در رابطه با تأکیاد بار اصاول اخلااقی در حساابداری و 
 ازنظار( و 91) ( و12، )(11)(، 17(، )16)(، 9) هاایبا پژوهشحسابرسی 

باه کلسایه اخلااق در حساابداری و  شیازپاشیباشار  به اهمیت توهاه 
( است. همچنین، درزمینه 91و  99، 1های )حسابرسی همسو با پژوهش
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های اخلاقی در حساابداری و حسابرسای شناسایی اولویت اهمیت نظریه
 ( است.6نیز همسو با مطالعه )

به نقش عملای هار  شود که پژوهشگران آیند اکزون بر آن، پیشنهاد می
ای حسابرسای در ایاران بپردازناد. نظریه در کاربردی کردن اخلاق حرکه

های اخلااقی متناساب اکزون بر آن، الگوی هامعی با ترکیب همه نظریه
مرباوط باه  یهااهاا و ساازمانباه انجمانبا شرایط ایران تهیه شاود. 

 نیا یهااکتهیکه با استیاد  از  شودیه میتوص زین ی و حسابرسیبدارحسا
تار تار و گساترد یعملا تر،قیدق یاستانداردها نینسبت به تدو ،مطالعه

ترین مطدودیت مطالعه حاضر نیز شامل نبود چاارچوب مهم .ندیاقدام نما
ای در هااای مربااوط بااه اخلاااق حرکااهماادون و علماای درزمینااه نظریااه

 و حسابرسی در ایران بود. حسابداری
 

 گیرینتیجه
 در قباال ساازمان پاذیریمسئولیت راهبردی، نگرب در ایحرکه اخلاق

 نقاش است که خارهی و داخلی از اعم مطیطی عنصرهای همه حقوق

 تصاوری ی،راهبرد ریغ دارد. نگرب سازمان آیند  موکقیت در راهبردی

-می آن از را هامعیت هک است ایاخلاق حرکه از حداقلی و نارسا ناقص،

آورد. مای پاایین شاغل در کارد، اخلاقی سطح مسئولیت به آن را و کاهد
بااوهود ای ضارورت دارد. مند به اخلاق حرکه، نگا  کلان و نظامجهیدرنت

 حسابداری در اخلاق ری، تأثایران حسابداری پژوهشگران متعدد هایتلاب
 اخلاق و پدیدار نشد  بارزبه گونه  دانشگاهی و ایحرکه در عملیات هنوز

 .اسات نشاد  گنجانیاد  نیاز یطورهدبه حسابداری آموزب و دروس در
 اخلاق پیشرکت لذا و ندارد وهود نیز در ایران حسابداری در اخلاق انجمن

 صاورتباه و کنادیباه ،آن یباه سازا اهمیاتبااوهود  ،حسابداری در
 رعایت به نسبت حساسیت و توهه ،جهی. درنتگیردمی صورتنامطسوس 

و تطات  نیسات ملموس حسابداری و حسابرسی درزمینه ایحرکه اخلاق
 کاهیدرصاورت .اساتقرارگرکته  حسابداری و حسابرسی کنی موارد ریتأث

ی، کنراب و پژوهش قارار موردبررسهای عملی ای در زمینهاخلاق حرکه
ریزی رکع نشود، نگیرد و معایب و ایرادهای آن پس از شناسایی و برنامه

های کعلی مانند کسااد اقتصاادی و توان انتظار برطرف شدن مشرلنمی
در حسابداری و حسابرسی  اخلاقی ای آرمانی واداری و رسیدن به هامعه

موردتوهاه  شیازپاشیب بایاد اخلااق ضارورت و را داشت. لاذا اهمیات
تا  گیرد قرار حسابداری هایانجمن و پژوهاندانش استادان، دانشجویان،

هاای ، انجاام پاژوهشرونیاازاحرکه حسابداری نهادینه شود.  اخلاق در
کارهای عملی و منطبق با واقعیات در حاوز  اخلااق، را  ارائهکاربردی و 

 نیاز کعلی هامعه حسابداری و حسابرسی است.
شد  در های چاپاین پژوهش برای اولین بار در ایران با استیاد  از مقاله

المللای و باا کساب نظار متخصصاان های مختلف داخلی و بایننشریه
تواناد بار اخلااق های اخلاقی کاه مایمختلف، اقدام به شناسایی نظریه

بگذارد، نمود. در اداماه  ریتأثای حسابرسان به گونه عملی در ایران حرکه
یی که در مطیط حسابرسی ایران کااربرد هاهینظربا کسب نظر خبرگان، 

ی بااه احرکااهعالااان دارد شناسااایی شااد. سااپس، باار اساااس نظااری ک

ی هااکتاهی بناابراین،؛ پرداخته شد شد ییشناسای هاهینظری بندتیاولو
 برخوردار است. ریکراگ یعلم یهاو پشتوانه یقو ینظر یاز مبان پژوهش

  -ی پژوهش نشان داد که با توهه به گستردگی کرهنگ اسلامیهااکتهی
بیشاتری برخاوردار  ایرانی، نظریه اخلاقی خیرگرایی در ایاران از اهمیات

 تیااوت دهند نشاانمطور قارار دارد کاه نظریه کضیلت ازآنپساست و 
ی است کاه ایان امار، المللنیبکرهنگ غالب در کشور نسبت به سطوح 

ی هامعه هاتیحمانیازمند توهه ویژ  بود  و لازم است تا این امر مهم با 
ه آن اسات ی صورت پذیرد. نرته مهم در ایان زمینااحرکهدانشگاهی و 

های اخلاقی متناساب اعضای حرکه باید به سمتی حرکت کنند که نظریه
با شرایط را به اهرا درآورناد. در ایان زمیناه لاازم اسات تاا در مباحاث 
آموزشی این مقوله مورد نیز توهاه قارار گیارد تاا بتاوان باا اساتیاد  از 

کاراد مدت در ذهان ارا از حاکظه کوتا  مسئلههای باکیییت، این آموزب
 ارتقا داد و در ضمیر ناخودآگا  حسابداران و حسابرسان نهادینه کرد.

 

 های اخلاقیملاحظه
 یداراماناتاخلااقی  اصالمورداستیاد ،  منابع معرکی با پژوهش این در

و ساایر شاد  شمرد آثاار مطتارم  نیماؤلیرعایت و حق معناوی  علمی
اطلاعااات ی اخلاااق علماای ماننااد رازداری و مطرمانااه بااودن هااصاال
 .نیز رعایت شد  است. کنندگانشرکت

 

 هنام واژه

 International Markets .1 بازارهای بین المللی
 Environmental Behavior .2 رکتار زیست مطیطی

 Philosophy of Ethics .3 کلسیه اخلاق
 Deontology .4 وظییه گرایی
 Honest .5 راست گویی

 Culture .6 کرهنگ
 Utility .7 مطلوبیت

 Accounting Concepts .8 میاهیم حسابداری
 Egoism .9 خود گرایی

 Personal Interests .10 مناکع شخصی
 Social Cooperation .11 همراری اهتماعی

 Conflict of Interest .12 تضاد مناکع
 The Social Contract .13 قرارداد اهتماعی
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