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سرآغاز 

نظیرجهانسطحدراخیرمالیهايرسواییآمدنوجودهبازپس
وردکـام، آرتوراندرسـن، سـیکو و ... نهادهـاي مختلـف     انـرون، 
اخـالق  برتوجه به رعایت اصول و ضـوابط بیشترتأکید خواستار

هـا رسـوایی گونـه حرفـه حسـابداري شـدند. ایـن    در1ايحرفه
بـه  ايحرفـه اخـالق اهمیـت بـه تفهـیم  نیـاز بـر دالشواهدي

فـراهم حرفـه درشـاغل حسـابداري و حسـابداران  دانشجویان
اخـالق بـه آمـوزش  افزونروزتوجهامرنتیجه اینکهکند،می

بـه توجـه بـا براین،وهاست. عالشدههادانشگاهدر2حسابداري
تجـاري، اخـالق  هـاي سازي محیطجهانیجهتفعلی دررویه

یککشور یایکسطحدریک مشکلعنوانبهدیگر اي،حرفه
هاي فرهنگـی،  تفاوتل وجوددلیهبشود.تجاري تلقی نمیحوزه

تجـارت  بـراي مشـکل همیشـگی  یـک 3اخالقـی گرایینسبیت
).1شود(محسوب میالمللیبین

اي الف) پذیرش وظیفه خدمت به جامعه، هاي هر حرفهاز ویژگی
ب) وجود حداقل شـرایط از پـیش تعیـین شـده بـراي ورود بـه       

آموزش تخصصی الزم که از طریق هاي ، از جمله مهارت4حرفه
آیــد و ج) پایبنــدي اعضــاي حرفــه بــه دســت مــیو تجربــه بــه

هاي مربـوط در آن حرفـه   از اصول، ضوابط و ارزشاي مجموعه
). 2است(

(مقاله پژوهشی)

اي حسابدارانعوامل مؤثر بررعایت اخالق حرفه
، جمشید پیک فلکطالبی دهکرديمینا رحیمی کاکلکی، دکتر بهاره بنی

گروه حسابداري، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
) 29/11/95، تاریخ پذیرش: 10/9/95(تاریخ دریافت: 

چکیده

تواند به بنیان و اي در جامعه حسابداران، حافظ سعادت و رفاه کلیه ذینفعان فردي و سازمانی است و تجاوز به آن میرعایت اخالق حرفهزمینه:
حسابدارانيجامعهاعضاءتوسطايحرفههاي اخالقمؤلفهبررسی رعایتپژوهشموجودیت هر سازمان لطمه وارد کند. از این روي، هدف این

.تهران استبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايدر شرکتفردي و اجتماعیهايکید بر ویژگیأرسمی با ت

یـران کـه طبـق    روش پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادي است و جامعه آماري آن حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی اروش:
نفـر  261گیري تصـادفی  عضو است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه1240در کل 1394آمارسایت رسمی انجمن درسال 

و آزمون آنالیز واریانس کاي اسکوئرها از آمار توصیفی میانگین و آزمونجهت توصیف دادهها از ابزار پرسشنامه وآوري دادهباشد . جهت جمعمی
.ک طرفه و نیز از تحلیل واریانس استفاده شده استی

رسـمی  حسابدارانجامعهاعضايهاي فردي سن و جنسیتثیر ندارد، اما سازهأطرفانه تسازه اجتماعی سطح تحصیالت بر ارزیابی بیها:یافته
ـ انسجام و وحـدت رویـه،  اي،مراقبت حرفهصالحیت واي،رفتار حرفهطرفانه بودن، اي شامل بیحرفهاخالقهايمؤلفهرعایتبر ثیر أرازداري ت

دارند.

آنـان کـه کندیمجابیار،یدرگاشخاصگریدوهیسرماصاحبانجامعه،بهنسبتي احرفهحسابدارانتیمسئولوفهیوظنقش،گیري:نتیجه
ی اجتماعاحترامواعتباررش،یپذتاباشندبنديپای منسجمومدوني احرفهرفتارنیآئبهوتیرعاهاجنبههمهدرراحسنهقاخالی عموماصول

.آورنددستهباست،ی تخصصحرفههردرتیفعالزمهالکهرا

حسابداريهاي جمعیت شناختی،ویژگیاي،اخالق حرفهکلیدواژگان: 

__________________________________________________________________________________________________________________

Banitalebi57نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *  @ yahoo.com
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باشـد و  هـاي فـوق مـی   از آنجایی که حسـابداري داراي ویژگـی  
مهارتی است که نیازمند خبرگی بوده و مشتریانی دارد که وابسته 

یـک حرفـه تلقـی    عنـوان بـه به این خبرگی هسـتند، در نتیجـه   
شود تـا مراقـب   اي بودن، حسابدار متعهد میشود. براي حرفهمی

).3منافع مشتریان خود باشد(
امـروز هـاي مـالی بـراي بقـاي دنیـاي      اینکه فعالیتبا توجه به

کنـد؛ از  ها را تسهیل میضروري هستند و حسابداري این فعالیت
یک حرفه سـودمند تلقـی شـده و بـه     عنوانبهاین رو این حرفه 

خاطر نقش اساسی اش در ردیابی شبکه بـزرگ و مـبهم روابـط    
ماتی مالی پیچیده در دنیاي اقتصادي امروز، بـه یـک حرفـه خـد    

هـاي  داراي فرمانهاحساس تبدیل شده که همچون دیگر حرفه
لذا جامعه انتظارات فراوانی از اهـل ایـن حرفـه    باشد.میاخالقی

دارد. از این رو اطالعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور 
غرضـانه باشـد و   قابل توجهی کارآمد، قابـل اتکـا، واقعـی و بـی    

اي باشـند،  واجد شرایط و صالحیت حرفهحسابداران نه تنها باید 
اي نیـز  بلکه باید از درجه باالیی از صداقت و درسـتکاري حرفـه  

هاي اي از مهم ترین داراییبرخوردار باشند و آبرو و حیثیت حرفه
اي و باشد؛ در نتیجه اخالق حسابداري براي حسابداران حرفهآنها 

ـ      ت زیـادي  افرادي که به خـدمات حسـابداري تکیـه دارنـد اهمی
). 4خواهد داشت( 

ازعبـارت حسـابدار حرفـه اهـداف ي احرفهرفتارنییآدگاهیداز
دراتیـ عملي اجـرا ي احرفهضوابطواصولنیبهتربهی ابیدست

طـور بهومذکورضوابطواصولبراساسممکنسطحنیباالتر
نیتأممستلزماهدافنیاتحقق. استی عموممنافعنیتأمی کل

:استریزموارد
5اعتبار . 1

6اي بودنحرفه. 2

7کیفیت خدمات. 3

).5و2(8اطمینان. 4
الزمه دستیابی به اهداف حرفـه حسـابداري توسـط حسـابداران     

اي، پایبندي به اصول بنیادي اخالقی حسابداري است. هـر  حرفه
اي حسـابداري، اصـول اخالقـی خـاص     حرفههاي یک از انجمن
زیادي به هـم داشـته و   هاي شباهتنمایند که میخود را تدوین

اي بودن و اعتبار خـدمات  همگی کارآمدي، قابلیت اعتماد، حرفه
نمایند. اصول اخالقی حسابداري که کـم  میحسابداري را تأمین

اي حسـابداري  حرفـه هـاي  و بیش مورد توافق نظر همه انجمـن 
گـردد بـه   میبوده و رعایت آنها، موجب تأمین اهداف این حرفه

):5یر است(شرح ز
اي خود اي در انجام خدمات حرفهالف) درستکاري: حسابدار حرفه

باید درستکار باشد.
اي باید بی طرف باشد و نباید اجازه : حسابدار حرفه9طرفیب) بی

دهد هیچ گونه پـیش داوري، جانبـداري، تضـاد منـافع یـا نفـوذ       
اي مخدوش کند.دیگران، بی طرفی او را در ارائه خدمات حرفه

اي بایـد خـدمات   اي: حسابدار حرفهج) صالحیت و مراقبت حرفه
اي را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وي همـواره  حرفه

اي خـود را در سـطحی   ظف است میزان دانش و مهارت حرفهؤم
اي نگه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد، خدمات وي به گونـه 

حرفـه و قـوانین و   قابل قبول و مبتنـی بـر آخـرین تحـوالت در    
شود.مقررات ارائه می

اي باید به محرمانه بودن اطالعـاتی  : حسابدار حرفه10د) رازداري
آورد توجـه  میاي خود به دستکه در جریان ارائه خدمات حرفه

کند و نباید چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحب کار یـا  
اي قانونی یا حرفهکارفرما، استفاده یا افشا کند؛ مگر آنکه از نظر 

حق و یا مسئولیت افشاي آن را داشته باشد.
عمل کند کـه  اي اي باید به گونهاي: حسابدار حرفهه) رفتار حرفه

اي او سازگار باشد و از انجـام اعمـالی کـه    با حسن شهرت حرفه
کند، بپرهیزد.میاعتبار حرفه او را مخدوش
بایـد خـدمات   اياي: حسـابدار حرفـه  و) اصول و ضـوابط حرفـه  

اي انجــام دهــد و اي را مطــابق اصــول و ضــوابط حرفــهحرفــه
صاحب کـار یـا کارفرمـاي خـود را بـه      هاي همچنین درخواست

با مهارت و دقت انجام دهد که بـا الزامـات درسـتکاري،    اي گونه
اي مسـتقل، سـازگار   طرفی و نیز استقالل حسـابداران حرفـه  بی

).5و2باشد(
توانند مجدانه و مطابق با جایی که میحسابرسان مستقل باید تا

بایـد  آنهـا  آموزش داده شده است، کار کننـد.  آنها مواردي که به 
آنها همواره گزارش کاملی در ارتباط با مسائلی که در حین کار با 
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اند، به مدیران ارشد خود بدهند. مواردي مانند سستی، مواجه شده
مطـابق قـانون و   کـاري،  هـا و پنهـان  بندي کردن گزارشسرهم

اخالق نیستند. وظـایف و کارهـاي حسابرسـان واضـح و روشـن      
باید این وظایف را بـه بهتـرین نحـو ممکـن انجـام      آنها است و 

دهند. ارائه دستورعملی اخالقـی متناسـب بـا میـزان انحـراف از      
قانون به کسانی که سعی در سرپیچی از قانون دارند و آن را زیر 

که در اصـول اخالقـی تجدیـدنظر   گذارند، موضوعی استپا می
). 6شود(شده حذف شده و مشاهده نمی

هــاي اخالقــی از قبیــل درســتی، امانتــداري، فضــایل و ویژگــی
ــی طرفــی، اســتقالل، رازداري، اعتمادپــذیري، صــالحیت و    ب

نامـه  اي و آیـین دهنده ضـوابط حرفـه  اي نشانهاي حرفهمراقبت
ده فعالیت حسابرسی طور مناسبی در محدوانضباطی هستند که به

کار بـردن  بندي و بهشوند. کفایت و مطلوبیت این طبقهظاهر می
رو ممکن اسـت  اي نیست. از ایندر حسابرسی، موضوع سادهآنها 

ریـزي و  مشکالت و مسائل اخالقی در حسابرسی در زمان برنامه
ــا در هنگــام   تقســیم وظــایف، اجــراي عملیــات حسابرســی و ی

شود. همچنین حسابرسان تمایل ندارند اظهارنظر حسابرس ایجاد
در جریـان کـار   آنهـا  هـاي مـافوق از ضـعف و سسـتی     که مقام

حسابرسی آگاه شوند. در این شرایط، آنها مشغول جستجو بـراي  
هـاي کارشـان   پیدا کردن پوششی براي پنهان کردن محـدودیت 

هاي ارشد و شوند؛ نتیجه این امر پذیرش خطر نارضایتی مقاممی
افتادن وجهه و دورنماي حرفه در درازمـدت خواهـد بـود.    خطر به

شـود و آنچـه را کـه    واگـذار مـی  آنها بنابراین باید آنچه را که به 
). 7توانند، درست انجام دهند(می

وي حسـابدار حرفـه دراخـالق چـرا کهاستنیای اصلپرسش
موضوعنیاي برای لیدالاست؟ي اژهیوتیاهمي دارای حسابرس

:ازعبارتندکهداردوجود
اي در قبال توجه به منافع عمومی و حفظ اعتبار حسابداران حرفه

حرفه حسابداري مسئولند. منافع شخصی نباید بر منافع عمـومی  
برتر شمرده شود.

ها حسابداران به نمایندگی از صاحبکاران خود با طیفی از موضوع
نـه و  اغلب به اطالعات بـه اطالعـات محرما  آنها رو هستند. روبه

کنند که نظر مستقل حساس دسترسی دارند. حسابرسان ادعا می

کننـد کـه نظـر مسـتقل ارائـه     ارائه دارند. حسابرسـان ادعـا مـی   
هند.دمی

دانـد.  حبکار مسـئول مـی  اي خـود را در قبـال صـا   حسابدار حرفه
حل مشکل صاحبکار و ایجاد نشدن چنین ارزشـی و  مأموریت او

اي وظیفه خود حسابدار حرفهدر صورت حل شدن چنین مشکلی، 
را انجام نداده است. یک حسابدار تنها پس از کسب نتیجه مـورد  

هایی که نتیجه مزیور را حاصل نظر صاحبکار، با انجام کلیه اقدام
).8کند. وظیفه خود را به درستی انجام داده است(می

اي را مطابق اي باید خدمان حرفهاز لحاظ فنی، حسابداران حرفه
اي مناسب انجام دهنـد. حسـابداران   استانداردهاي فنی و حرفهبا

هاي صاحبکار را تا جایی انجـام  اي وظیفه دارند که خواستهحرفه
دهند که با الزامات درستی و بی طرفانه بودن و در صـورتی کـه   

اي همان حسابداران رسـمی باشـند. بـا ویژگـی     حسابداران حرفه
).8استقالل سازگار باشد(

هاي حسـابداري جهـت   هاي مالی و گزارشصورتقرار باشداگر 
گیري منطقی سهامداران بالقوه و بالفعل، موثق و درخـور  تصمیم

استفاده تهیه شوند، باید براي حسابداران که تهیه کننـدگان ایـن   
اخالقی وجـود داشـته باشـد. از    هاي ها هستند، مسؤولیتصورت

مشکل عنوانبهتنها این رو حفظ اصول اخالقی حسابداري دیگر 
شـود، بلکـه تجـارت جهـانی بـه خـاطر       یک جامعه تلقـی نمـی  

هاي فرهنگی با این مسئله روبه روست. تمایل روز افـزون  تفاوت
ها بـه جهـانی شـدن، متخصصـان حسـابداري را مجـاب       شرکت

و فرهنگـی در سـایر   11کند ارتباط خود را با باورهاي اخالقیمی
هاي مختلفـی شـامل   ان در حوزهکشورها افزایش دهند. حسابدار

حسابرسی، حسابداري مالی، حسابداري مـدیریت، برنامـه ریـزي    
). 9کنند. (مالی، مشاوره و دفترداري فعالیت می

سیاسـی و  اقتصـادي، در این میان عوامل متعدد فردي،اجتماعی،
ــه  ــالق حرف ــارگیري اخ ــر بک ــان اي ... ب ــابداران و حسابرس حس

ــت.مؤثر ــازه اس ــوص س ــادر خص ــا  ي ه ــاط آن ب ــردي و ارتب ف
هـد  دمینشانهابررسیحسابداران،اي کارگیري اخالق حرفههب

هـاي دموگرافیـک   که موضـوع جنسـیت از بـین دیگـر ویژگـی     
بیشترین توجه را در تحقیقات مربوط به این حوزه به خود جلـب  

ي تحقیقـات مختلـف نشـان داده اسـت کـه     هاکرده است. یافته
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مـایز بـین زن و مـرد را در نگـرش     توان به صورت قطعی تنمی
اخالقی پذیرفت. از یک طـرف مطالعـاتی وجـود دارد کـه زنهـا     

اخالق محورتر از مردها هستند، از طرف دیگر تحقیقـاتی وجـود   
. کننـد نمیدارد که تفاوت بین نگرش اخالقی زن و مرد را تأیید

رسـد بسـیاري از   مـی صرف نظر از تفـاوت در عقایـد، بـه نظـر    
). 10دارنـد(  تأکید تأثیرپذیري اخالقیات از جنسیتمحققان، بر 

تأکید مطالعاتی دیگر بر تفاوت بین نگرش اخالقی زنان و مردان
کرده و بیانگر آنست که زنها سطوح اخالقـی بـاالتري را نسـبت    

از سوي دیگر، شواهد حاکی .)12و 11کنند ( میمردها رعایت
اي متفـاوت بـا   هـ ، صـنایع و فرهنـگ  هـا از آنست که در محـیط 

گیري از دانشجویان و یـا بررسـی رفتـار مـدیران در نقـاط      نمونه
مختلف دنیا، هیچ تفاوتی بین زنان و مردان در نگـرش اخالقـی   

ي جدیـدتر، قطعیـت   هـا طورخالصـه یافتـه  ). به13وجود ندارد( 
کمتري را در تفاوت بین زنان و مردان پیرامون این موضوع ارائه 

).15،14کنند( می
با توجه بـه سـطوح   12ز بین تحقیقاتی که تفاوت دیدگاه اخالقیا

انـد. بسـیاري، از دانشـجویان    مختلف تحصیلی را بررسـی کـرده  
تحصیالت تکمیلی در مقابل دانشجویان دوره کارشناسی استفاده 

که تحقیقات دیگر از مدیران بـا سـطوح بـاال در    درحالیاند. کرده
بـدون  .)19-16اند (اده کردهمقابل کارکنان با سطوح پایین استف

که استفاده شده است اکثر این مطالعات به اي توجه به نوع نمونه
اند. نتایج مشابهی در بررسی سطح تحصیالت و اخالقیات رسیده

افـزایش  بـا تجـاري اخالقیيهاارزشدهدمینشانهاتحلیل
بیشتر شـواهد طورکلیبه.)17یابد(میکاهشتحصیالتسطح
بـه  وکـار، کسـب بـاالتر مقاطعدانشجویانکهستااینبیانگر

تحصـیالت  دیگـر طرفاز.)18اندیشند(میسودکردنحداکثر
غیرانتفاعی مسائلواخالقیمعیارهايبهکمترياشتیاقبیشتر

بیشـتر  کارشناسیدانشجویانرسدمینظربهد. شومیموجبرا
کـه  درحـالی دارنـد، توجـه شخصـی هـاي نگـرش وعالیـق به

در .)17دارنـد( بیشتريتوجههاشرکتمنافعبهالتحصیالنفارغ
دریافـت  درتـأثیر بیعاملیعنوانبهتحصیالتجدیدیافتهیک

دیگـر  نظـري نقطـه ) .از19(اسـت شـده شـناخته اخالقـی، 
از بیشـتري تجربـه اسـت ممکـن عـالی مقـاطع دانشـجویان 

نتیجـه و در گذشـته باشـند داشـته کارشناسـی دانشـجویان 
کنندمیعملتراخالقیلذادیده،راخودتصمیمات غیراخالقی

)20. (
هـاي  گیـري رسد کـه سـن تـأثیر مهمـی بـر تصـمیم      میبه نظر
40فارغ التحصیالن کسب وکار دارد. آنهایی که سـن  13اخالقی

هـاي اخالقـی را   سال و باالتر دارند سـطح بـاالتري از معیـارین   
کننـد (  میسال هستند رعایت40ز نسبت به آنهایی که جوانتر ا

). در یک بررسـی مشـخص شـد دانشـجویان مسـنتر      22و 21
). برخی 23تمایالت اخالقی بیشتري نسبت به جوانترها دارند ( 

روانشناسان شناختی اغلب یافتند که سن همبسـتگی بـاالیی بـا    
). بــا بررســی اثــر متغیرهــاي 25و 24دارد ( 14توســعه اخالقــی
گیري اخالقی، مشخص گردیده است بر تصمیمجمعیت شناختی

ي اخالقـی بـه   هـا گیـري که سن تنها عاملی است که بر تصمیم
. اشـخاص مسـنتر بـا احتمـال کمتـري      گـذارد مـی شدت تـأثیر 

عوامل ترینمهمیکی از عنوانبه). سن 26کنند(ورزي میغرض
جمعیت شناختی مؤثر روي دریافت اخالقی شـناخته شـده اسـت    

گیري اخالقی دارد و بلـوغ  تصمیمهمبستگی مثبتی با). سن 27(
). در 21دهد ( میاخالقی را افزایشگیريتصمیمو رشد فردي 

ارتباط معکوس بین سـن و رفتـار اخالقـی در    هامقابل این یافته
در تحقیقـی دیگـر بـا    . )25میان حسابداران دیده شـده اسـت (   

تعیـین  مطالعه ارزشهاي شخصی مشخص گردید که سن عامـل 
).14اخالقی نیست ( گیريتصمیمجهت اي کننده

فـردي سـن و جنسـیت و سـازه     هاي سازهتأثیردر این پژوهش 
اجتماعی سطح تحصیالت اعضا جامعـه حسـابداران رسـمی بـر     

طرفانـه  اي (شامل پنج مؤلفه بیهاي اخالق حرفهرعایت مؤلفه
رازداري و اي، اي، صـالحیت و مراقبـت حرفـه   بودن، رفتار حرفه

) از طریــق پیـاده سـازي یـک طــرح    15انسـجام و وحـدت رویـه   
هاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق    پیمایشی مقطعی در شرکت

بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
طراحی شده 1مدل مفهومی پژوهش نیز به صورت نگاره شماره 

است.

روش 
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5

و نتـایج  روش تحقیق حاضر با توجه به هـدف، کـاربردي اسـت   
از ارکان نظام مـالی  اي تواند براي طیف گستردهحاصل از آن می

کشور مفید واقع شود. همچنین بر حسب روش ایـن پـژوهش از   
باشد. نوع توصیفی و پس رویدادي می

را اعضــاي جامعــه 1394جامعــه آمــاري ایــن تحقیــق در ســال 
هد کـه طبـق آخـرین آمـار     دمیحسابداران رسمی ایران تشکیل

باشد که توزیع میعضو1240ود در سایت رسمی آن شامل موج
نشان داده شده است.1آن در جدول شماره 

در این مطالعه براي محاسـبه حجـم نمونـه از فرمـول کـوکران      
توان میاستفاده شده است. ویژگی عمده این فرمول آن است که
تر دست حجم جامعه را در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی

. یافت

pqzNd

pqNz
n

22

2




در این رابطه: 
n،حجم نمونه =N.حجم جامعه =
z    اندازه متغیر در توزیع نرمال در سطح اطمینـان مـورد نظـر =

قابل استخراج از جدول توزیع نرمال.
p  ،درصد توزیع افراد داراي صـفت در جامعـه =q  درصـد =

توزیع افراد فاقد صفت در جامعه.
d مقدار خطا که برابر است با تفاضل نسبت واقعی صفت در =

جامعه با میزان تخمین محقق براي وجود آن در جامعه.
% و 95با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه در فاصله اطمینـان  

نفــر 261) برابــر بـا  1بـا مــدنظر قـراردادن پارامترهــاي جـدول (   
باشد. می

فرآیند تعیین حجم نمونه آماري پژوهش.1جدول 
حجم Nzpqdگروه

نمونه
ــاغل در  شـــــ
ــات  مؤسســـــ
حسابرسی عضو

28996/15/05/01/072

ــاغل در  شـــــ
ســـــــــازمان 

حسابرسی 

21996/15/05/01/067

شاغلین انفرادي 
عضو

6396/15/05/01/038

ــاي  66996/15/05/01/084اعضـــــــ

غیرشاغل
1240261جمع

ها نیز با استفاده از روش ها از هر یک از گروهنحوه انتخاب نمونه
گیري تصادفی صورت گرفته است. بـدیهی اسـت انتخـاب    نمونه

تواند نتایج قابل تعمیمی یک نمونه تصادفی با حجم برآوردي می
) چگـونگی توزیـع نمونـه در جامعـه     2را بدست آورد. در جدول (
است. با توجه بـه حجـم نمونـه آمـاري     آماري نمایش داده شده 

حسابداران رسمی ایـران  پرسشنامه بین اعضاء جامعه270تعداد 
آوري و مـورد  پرسشـنامه جمـع  261توزیع شد که از این تعـداد،  

تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. 
هاي جمعیت شناختی پـژوهش شـامل سـن و جنسـیت و     ویژگی

تحصیالت است:
نفــر 196شــامل تعــدادظــر جنســیتجامعــه مــورد بررســی از ن

باشند. میدرصد ) زن9/24نفر (65درصد) و تعداد 1/75مرد(
گروه تقسیم بندي شد کـه  4سنی،جامعه مورد بررسی در از نظر

درصد) در محدوده کمتر 9/19نفر (52هد تعداد دمینتایج نشان
تـا  30درصد ) در محدوده بـین  8/26نفر (70سال، تعداد30از 
50تـا  40درصد) در محدوده بین 9/37نفر (99تعداد ، سال40

سال50درصد) در محدوده بیشتر از 3/15نفر (40سال و تعداد 
باشند.می

گـروه  4در خصوص توزیـع فراوانـی سـطح تحصـیالت کـه در      
جامعه مـورد بررسـی،   هد دردمینتایج نشانتقسیم بندي شده،

تحصیلی کـاردانی، تعـداد   درصد) داراي مدرك1/3نفر (8تعداد 
درصد) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی، تعـداد  2/55نفر (144
درصد) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشـد و 6/35نفر (93

درصــد) داراي مــدرك تحصــیلی دکتــري1/6نفــر ( 16تعــداد 
باشند.می

ابزار گردآوري اطالعـات، پرسشـنامه کتبـی بـر اسـاس مقیـاس       
، 4، زیـاد= 3، متوسـط= 2، کـم= 1(خیلی کـم= اينقطه5لیکرت 

22این پرسشنامه از . طراحی گردید.) در دو بخش5خیلی زیاد= 
اي سوال تشکیل شده و سواالت آن بر اساس آیین رفتـار حرفـه  

و مطالعـات  1382جامعه حسابداران رسمی ایران مصـوب سـال   
صورت گرفته توسـط مارتینسـون و زیگنفـوس و بـرو و آنیکتـا      
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سـوال در مـورد اطالعـات    5در بخـش اول  ه است.طراحی شد
هاي ایـن بخـش   فردي پاسخ دهندگان مطرح شده است. از داده

هـاي  هـاي فـردي (سـازه   در تجزیه و تحلیل اطالعات و ویژگی
شود. در بخـش  فردي و اجتماعی) حسابداران رسمی استفاده می

هاي فردي اعضاي جامعه حسابداران رسمی ویژگیتأثیردوم نیز 
اي مورد سوال قرارگرفته است در اینر رعایت آیین رفتار حرفهب

فـردي هـاي  سـازه تـأثیر سئوال کـه مربـوط بـه    22پژوهش از 
جنسیت، و سن و سازه اجتماعی تحصیالت حسابداران رسمی بر 

طرفانــه بــودن، رفتــار اي شــامل بــیهــاي اخــالق حرفــهمؤلفـه 
رویـه، اي،انسـجام و وحـدت  اي،صالحیت ومراقبـت حرفـه  حرفه

رازداري است استفاده گردیده است.
کـه الوشـه روشازپرسشـنامه ي محتـوا اعتبـار سنجشي برا

یـا مناسـب خصـوص درداورانیـا ارزیابانمیانموافقتمیزان
و،اسـتفاده کنـد یمي گیراندازهراخاصگویهیکبودناساسی

خصـوص درمتخصصـان واسـتادان ازنفـر 15ازمنظـور نیبد
الزمداوریاابیارز15تعدادي برا. استشدهی نظرخواههاگویه
توجـه با. باشد49/0یی محتوااعتبارنسبتحداقلنیانگیماست

ي بـرا شـده محاسـبه یی محتوااعتبارنسبتنیانگیمکهنیابه
ازباشـد می49/0ازشتریبو685/0بابرابرپژوهشنامهپرسش

دییـ تأی قبـول قابـل حـد درنامـه پرسشیی محتوااعتباررونیا
. شودیم

از روش ضریب آلفاي کرونبـاخ  براي تعیین پایایی پرسشنامه نیز
شده که نتایج آن براي پیش آزمون و آزمون نهـایی بـه   استفاده

بزرگتـر و  7/0است که از مقـدار  728/0و 796/0ترتیب برابر با 
باشد.میمبین پایایی پرسش نامه

يهاپاسخمیانگینوبنديتهدسيآورجمعپستحقیقيهاداده
محاسـبه زیـاد خیلـی تاکمخیلیازهاگزینهدرکنندگانشرکت
طبیعییا آزموناسمیرنوفکولمرگروفروشباهاپاسخ.گردید
شودحاصلاطمینانتاشدندتحلیلوتجزیهنمراتتوزیعبودن

آمـار  زفرضـیات پـژوهش بـا اسـتفاده ا    .اسـت توزیـع نرمـال  که
و پـایین، وبـاال حـد استاندارد،انحرافتوصیفی شامل میانگین،

آزمـون کـاي  آمار ناپارامتریکازجنسیتوسنمتغیرهايبراي
ریـ متغي وبـرا طرفـه یکانسیوارزی،آنال) Chi-squareاسکور (

هادادهتحلیلوتجربهدرانسیوارلیتحلاززینالتیتحصسطح
شد.استفادهSPSSبه کمک نرم افزار 

هاافتهی
یی هـا مؤلفـه در پژوهش حاضـر براسـاس سـواالت پرسشـنامه،    

با توجه بـه  نمایش داده شده است.2استخراج شد که در جدول 
تـأثیر ، پنج فرضـیه اول بـه بررسـی    2نتایج ارائه شده در جدول 

متغیر سطح تحصیالت بر پارامترهاي اخالق با استفاده از تحلیل 
چـون سـطح معنـی داري    پردازد که در فرضـیه اول میواریانس

باشد. بنابراین فرضیهمی05/0در تحلیل واریانس بیشتر از آماره
سطحدرصد، وجود ارتباط بین95تأیید شده لذا با اطمینان صفر 

طرفانهبیارزیابیورسمیحسابدارانجامعهاعضايتحصیالت
پذیرفتههايشرکتدررسمیحسابدارانتوسط اعضاي جامعه

شود. رد میتهرانبهاداراوراقبورسدرشده
در تحلیـل  از آنجایی که سطح معنی داري آمـاره در فرضیه دوم

رد H0) بنـابراین فرضـیه   000/0بـوده ( 05/0واریانس کمتر از 
سـطح درصـد، وجـود ارتبـاط بـین    95شـده. لـذا بـا اطمینـان     

اي رفتـار حرفـه  ورسـمی حسـابداران جامعهاعضايتحصیالت
پذیرفتههايشرکتدررسمیحسابداراناعضاي جامعهتوسط

شود. تأیید میتهرانبهاداراوراقبورسدرشده
در تحلیـل  از آنجایی که سطح معنی داري آمـاره در فرضیه سوم

رد H0) بنـابراین فرضـیه   000/0بـوده ( 05/0واریانس کمتر از 
سـطح ارتبـاط بـین  وجـود ، درصـد 95شده. لـذا بـا اطمینـان    

وصـالحیت و  ورسـمی حسـابداران جامعـه اعضايتحصیالت
دررسـمی حسـابداران اعضاي جامعـه اي توسطمراقبت حرفه

تأییـد  تهـران بهـادار اوراقبـورس درشدهپذیرفتههايشرکت
شود. می

در تحلیل از آنجایی که سطح معنی داري آمارهدر فرضیه چهارم
رد H0) بنـابراین فرضـیه   000/0بـوده ( 05/0واریانس کمتـر از  

سـطح وجـود ارتبـاط بـین   ، درصـد 95شده. لـذا بـا اطمینـان    
توسـط رازداريورسـمی حسابدارانجامعهاعضايتحصیالت

درشدهپذیرفتههايشرکتدررسمیحسابداراناعضاي جامعه
شود. تأیید میتهرانبهاداراوراقبورس
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در تحلیـل  سطح معنی داري آمارهدر فرضیه پنجم از آنجایی که
رد H0) بنـابراین فرضـیه   000/0بـوده ( 05/0واریانس کمتر از 

سـطح وجـود ارتبـاط بـین   ، درصـد 95شـده. لـذا بـا اطمینـان     
انسجام و وحـدت  ورسمیحسابدارانجامعهاعضايتحصیالت

هـاي شـرکت دررسـمی حسابداراناعضاي جامعهتوسطرویه
شود. تأیید میتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته

متغیـر سـن بـر روي    تـأثیر از فرضیه ششم تا دهم بـه بررسـی   
بــا اســتفاده از رگرســیون خطــی اي پارامترهــاي اخــالق حرفــه

شود که در فرضیه ششـم همبسـتگی بـین ایـن دو     میپرداخته
شـود و میـزان   مـی % پذیرفتـه 99ي دارمعنـی متغیر در سـطح  

شـده اسـت.   محاسـبه  17/0ضریب همبستگی پیرسـون برابـر   
اثرگـذاري از توسـعه الگـو رگرسـیون     سپس براي تعیین میزان

استفاده شده است که در مورد این الگو شاخص آنالیز واریـانس  
مناسـب  بـه نظـر  حاصـل گردیـده کـه    7/1یک طرفه برابر بـا  

)و آزمـون تحلیـل واریـانس بـراي معتبـر      5/2و 5/1است(بین 
رگرسـیونی معیـار   βضـریب . نمایدمیآن را تأیید، بودن الگوي

اي حسابدارانثر بر رعایت اخالق حرفهؤهاي آماري مربوط به عوامل منتایج آزمون.2جدول 

سطحنوع آزمونمحتواي فرضیه هافرضیات
)Sigمعنی داري(

نتیجه

H0تأیید 699/0تحلیل واریانستاثیر سطح تحصیالت بر ارزیابی بی طرفانهاول

H0رد 000/0تحلیل واریانسايتاثیر سطح تحصیالت بر رفتار حرفهدوم

H0رد 000/0تحلیل واریانسايتاثیر سطح تحصیالت بر صالحیت و مراقبت حرفهسوم

H0رد 000/0تحلیل واریانستاثیر سطح تحصیالت بر رازداريچهارم

H0رد 000/0تحلیل واریانستاثیر سطح تحصیالت بر انسجام و وحدت رویهپنجم

H0رد 000/0آماره آنالیز واریانس یک طرفهطرفانهارزیابی بیتاثیر سن برششم

H0رد 012/0آماره آنالیز واریانس یک طرفهتاثیر سن و رفتار حرفه ايهفتم

H0رد 000/0آماره آنالیز واریانس یک طرفهايتاثیر سن بر صالحیت و مراقبت حرفههشتم

H0رد 000/0واریانس یک طرفهآماره آنالیز تاثیر سن بر رازدارينهم

H0رد 000/0آماره آنالیز واریانس یک طرفهتاثیر سن بر انسجام و وحدت رویهدهم

H0رد 000/0اسکوئري کاآمارهتاثیر جنسیت بر ارزیابی بی طرفانهازدهمی

H0رد 000/0اسکوئري کاآمارهايتاثیر جنسیت بر رفتار حرفهدوازدهم

H0رد 000/0اسکوئري کاآمارهايجنسیت  بر صالحیت و مراقبت حرفهتاثیر سیزدهم

H0رد 000/0اسکوئري کاآمارهتاثیر جنسیت بر ر ازداريچهاردهم

H0رد 000/0اسکوئري کاآمارهتاثیر جنسیت بر انسجام و وحدت رویهپانزدهم

مدل مفهومی پژوهش. 1نگاره

یرسمحسابدارانجامعهياعضاي فرديهایژگیو

التیتحصسطح* 
سن* 
تیجنس* 

یرسمحسابدارانجامعهياعضاياحرفهاخالقيهامؤلفهتیرعا

بودنطرفانهیب* 
ياحرفهرفتار* 
ياحرفهمراقبتوتیصالح* 
يرازدار* 
هیرووحدتوانسجام* 
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R039/0بــوده و مقــدار ضــریب تعیــین 2/0در حــدودشــده
% تغییرات میزان بی طرفانه بودن اعضـاي  4باشد یعنی تنها می

باشـد.  میجامعه حسابداران رسمی توسط سن افراد قابل توجیه
ورسـمی حسـابداران جامعـه اعضايسنلذا وجود ارتباط بین

دررسـمی حسـابداران ضاي جامعـه اعتوسططرفانهبیارزیابی
تأییـد  تهـران بهـادار اوراقبـورس درشدهپذیرفتههايشرکت

شود. می
در مورد فرضیه هفتم همبستگی بـین ایـن دو متغیـر در سـطح     

شود و میـزان ضـریب همبسـتگی    می% پذیرفته99ي دارمعنی
محاسبه شـده اسـت. سـپس بـراي تعیـین      25/0پیرسون برابر 

ي از توسعه الگو رگرسیون استفاده شده است کـه  اثرگذارمیزان
9/1در مورد این الگو شاخص آنالیز واریانس یک طرفه برابر بـا  

)و 5/2و 5/1مناسـب اسـت(بین   بـه نظـر   حاصل گردیـده کـه   
آن را تأییـد ، آزمون تحلیل واریانس براي معتبـر بـودن الگـوي   

حسـابداران جامعـه اعضـاي سنلذا وجود ارتباط بین. نمایدمی
رسـمی حسابداراناعضاي جامعهاي توسطرفتار حرفهورسمی

تأییـد  تهـران بهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتدر
شود. می

هشتم، همبستگی بین ایـن دو متغیـر در سـطح    در مورد فرضیه
شـود و میـزان ضـریب همبسـتگی     می% پذیرفته99ي دارمعنی

ه شده است. سپس براي تعیین میزانمحاسب23/0پیرسون برابر 
اثرگذاري از توسعه الگو رگرسیون استفاده شده است که در مورد 

حاصـل  8/1این الگو شاخص آنالیز واریانس یک طرفه برابر بـا  
)و آزمون تحلیل 5/2و 5/1مناسب است(بین به نظرگردیده که 

وجـود  نماید لذامیآن را تأیید، واریانس براي معتبر بودن الگوي
صـالحیت و  ورسمیحسابدارانجامعهاعضايسنارتباط بین

دررسـمی حسـابداران اعضـاي جامعـه  اي توسطمراقبت حرفه
تأییـد  تهـران بهـادار اوراقبـورس درشدهپذیرفتههايشرکت

شود. می
نهم، همبسـتگی بـین ایـن دو متغیـر در سـطح      در مورد فرضیه

میـزان ضـریب همبسـتگی    شـود و  می% پذیرفته99ي دارمعنی
محاسبه شده است. سپس براي تعیین میزان30/0پیرسون برابر 

اثرگذاري از توسعه الگو رگرسیون استفاده شده است که در مورد 
حاصـل  6/1این الگو شاخص آنالیز واریانس یک طرفه برابر بـا  

و آزمـون  )5/2و 5/1(بـین  مناسـب اسـت  به نظـر گردیده که 
نمایـد  مـی آن را تأییـد ، ي معتبر بودن الگويتحلیل واریانس برا

ورسـمی حسـابداران جامعـه اعضايسن.لذا وجود ارتباط بین
هايشرکتدررسمیحسابداراناعضاي جامعهتوسطرازداري
شود. تأیید میتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته

در مورد فرضیه دهم، همبسـتگی بـین ایـن دو متغیـر در سـطح      
شـود و میـزان ضـریب همبسـتگی     می% پذیرفته99ي داریمعن

محاسبه شده است. سپس براي تعیین میزان28/0پیرسون برابر 
اثرگذاري از توسعه الگو رگرسیون استفاده شده است که در مورد 

حاصـل  7/1این الگو شاخص آنالیز واریانس یک طرفه برابر بـا  
)و آزمون تحلیل 5/2و 5/1مناسب است(بین به نظرگردیده که 

نماید ..لذا وجود میآن را تأیید، واریانس براي معتبر بودن الگوي
انسـجام و  ورسـمی حسـابداران جامعهاعضايسنارتباط بین

-شرکتدررسمیحسابداراناعضاي جامعهتوسطوحدت رویه

شود. میتأیید تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههاي
متغیـر جنسـیت بـر    تأثیراز فرضیه یازدهم تا پانزدهم به بررسی 

در بـین اعضـاي جامعـه حسـابداران     اي متغیرهاي اخالق حرفـه 
رسمی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران   

پرداخته شده است.با مقایسه آماره خی دو
بـا توجـه بـه    نتایج حاصل حاکی از آنست که در فرضیه یازدهم،

لذا بـا اطمینـان   ، 05/0در سطح خطاي000/0يدارمعنیسطح 
حسـابداران جامعهاعضايجنسیتوجود ارتباط بین، درصد95

حسـابداران اعضـاي جامعـه  توسـط طرفانهبیارزیابیورسمی
تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتدررسمی

شود. تأیید می
نتایج حاصل حاکی از آنست که با توجـه بـه   دوازدهم،در فرضیه 

،لذا بـا اطمینـان   05/0در سطح خطاي000/0يدارمعنیسطح 
جنسـیت وجود ارتباط بـین ، درصد95درصد لذا با اطمینان 95

اعضاي اي توسطرفتار حرفهورسمیحسابدارانجامعهاعضاي
بورسدرشدهپذیرفتههايشرکتدررسمیجامعه حسابداران

شود. تأیید میتهرانبهاداراوراق
نتایج حاصل حاکی از آنست که با توجـه بـه   ، در فرضیه سیزدهم

لذا بـا اطمینـان   ، 05/0در سطح خطاي000/0يدارمعنیسطح 
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جنسـیت وجود ارتباط بـین ، درصد95درصد لذا با اطمینان 95
اي صالحیت و مراقبت حرفـه ورسمیحسابدارانجامعهاعضاي
پذیرفتههايشرکتدررسمیحسابداراناعضاي جامعهتوسط

شود. تأیید میتهرانبهاداراوراقبورسدرشده
نتایج حاصل حاکی از آنست که با توجه بـه  ، در فرضیه چهاردهم

لذا بـا اطمینـان   ، 05/0در سطح خطاي000/0يدارمعنیسطح 
جنسـیت وجود ارتباط بـین ، درصد95درصد لذا با اطمینان 95

اعضاي جامعهتوسطرازداريورسمیحسابدارانجامعهاعضاي
اوراقبـورس درشدهپذیرفتههايشرکتدررسمیحسابداران

شود. تأیید میتهرانبهادار
نتایج حاصل حاکی از آنست که با توجـه بـه   ، در فرضیه پانزدهم

،لذا بـا اطمینـان   05/0در سطح خطاي000/0يدارمعنیسطح 
جنسـیت وجود ارتباط بـین ، درصد95درصد لذا با اطمینان 95

توسطانسجام و وحدت رویهورسمیحسابدارانجامعهاعضاي
درشدهپذیرفتههايشرکتدررسمیحسابداراناعضاي جامعه

شود. تأیید میتهرانبهاداراوراقبورس

بحث

سطح تحصـیالت  مؤلفههد بجز دمینتایج پژوهش حاضر نشان
هـاي  مؤلفـه بقیـه  ، چنـدانی نـدارد  تأثیرطرفانه ه بر ارزیابی بیک

حسابداران رسـمی یعنـی سـن و    جمعیت شناختی اعضاي جامعه
معنادار تأثیراي هاي اخالق حرفهبر میزان رعایت مؤلفه، جنسیت

هاي مؤلفهسطح تحصیالت نیز بر سایر مؤلفهضمن اینکه دارند.
شـامل رفتـار حرفـه اي، صـالحیت و مراقبـت      اي اخالق حرفـه 

گذار است.تأثیراي، رازداري و انسجام و وحدت رویه حرفه
در نتایج حاصل از یک پایان نامه با عنوان رابطه جنسیت، مقطع 

کــار بـر تصــمیم گیـري اخالقــی   تحصـیلی، دینــداري و سـابقه  
حسابداران در ایران مشخص شده بین معیارهاي اخالقی زنان و 

ان، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشـد و دانشـجویان   مرد
داراي سابقه کار و بدون سابقه کار تفاوت معنی داري وجود دارد

)28(.
بـا عنـوان   رسـاله دکتـراي حسـابداري   در نتایج حاصـل از یـک  

ي حسـابداري از اخـالق   استنباط دانشـجویان کارشناسـی رشـته   

ی از این بوده اسـت  اي(پژوهش تطبیقی بین فرهنگی) حاکحرفه
). در 33گـذار اسـت(  تأثیرکه متغییر جنسـیت بـر ابعـاد اخالقـی     

عوامـل جنسـیت، سـطح    تـأثیر پژوهشی تحـت عنـوان بررسـی    
تحصیالت، تعصب مذهبی و تجربـه کـاري بـر فراینـد تصـمیم      
گیري اخالقی افراد به این نتیجه دست یافتند که جنسیت، سطح 

یی در اسـتانداردهاي  هاتحصیالت، تعصب مذهبی موجب تفاوت
تـأثیر ). مطالعات متعـددي بـه بررسـی    29شود.(اخالقی افراد می

هـا افتـه یجنسیت بر اخـالق مـداري پرداختـه انـد و تنـاقض در      
ي پژوهش حاضر نشان داد بطـور قطـع   هاافتهیباشد. مشهود می

تأثیرزنان نسبت به مردان اخالق مدارتر نیستند و این امر تحت 
بـه مراتـب   تـأثیر است که نسبت به جنسیت، متغیرهاي دیگري 

بیشتري بر میزان اخالق مداري دارند در نهایت نتـایج مطالعـات   
حسـابداران ی اخالقـ ي ریـ گمیتصمبرمؤثرعواملی بررسدرباره

دخترهاوپسرهای اخالقي استانداردهانیبهددمینشان،یرانیا
نیـی آبـا یی آشناوي کارتجربهعالوهبه. داردوجودیی هاتفاوت

عوامـل جملـه اززینرانیای رسمحسابداراني احرفهرفتارنامه
رانیـ اي حسـابدار انیدانشـجو ی اخالقـ ي اسـتانداردها بـر مؤثر
کهاستآنازی حاکپژوهشگرانهاي یافتهعالوهبه) .30.(است
ي سـو ازواسـت متوسـط ي حسابدارانیدانشجوی اخالقسطح

تأثیرتحترای اخالقي ارهایمعسطحزینالتیتحصسطحگرید
حاضر،قیتحقتهايیمحدودنیمهمترجملهاز). 31(هددمیقرار
ـ هاپرسشنامهآوريجمعوعیتوز عضـو ی رسـم حسـابداران نیب

.بودرانیای رسمحسابدارانجامعه

گیرينتیجه
در جوامع امروز نقشی کلیدي و غیرقابـل  اي نقش حسابدار حرفه

حرفـه حسـابداري بـه واسـطه ایـن کـه       رود. مـی انکار به شمار
طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی هباي تأثیرگذاري فوق العاده

ي خصوصی و دولتـی دارد،  هاافراد جامعه و حیات و بقاء سازمان
است. هاداراي نقشی متمایز و قابل مالحظه در میان سایر حرفه

اي فـه حساسیت این نقش نیاز به تدوین و تبیین آیـین رفتـار حر  
فعـاالن آن را بـه وضـوح    اي براي حرفه حسابداري و رفتار حرفه

سازد. میروشن
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در قبـال جامعـه   اي نقش و وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفـه 
کند که آنان اصول عمومی اخالق حسـنه را در همـه   میایجاب

منسجمی پایبند باشند تـا  اي رعایت و به آیین رفتار حرفههاجنبه
اعتبار و احترام اجتماعی را که الزمه فعالیت در هر حرفه پذیرش 

تخصصی است، بدست آورند.در این میان ارتقاء دانش و آگاهی و 
افزایش میزان تحصیالت در زنان و مردان حسابدار به تحقق این 

نماید. میهدف کمک شایانی
رسد که الزمه این که حسابداران پابه پاي تغییـرات و  میبه نظر
ت حرکت کنند و از قافله عقب نیافتند، آگـاهی و بصـیرت   تحوال

ي اخالقی حاکم در محـیط و انعطـاف در   هاکافی، شناخت ارزش
قبال تحوالت پیش رو است.موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و 

تمرکـز واحـدهاي   به کارگیري مدیرت اخالق در سازمان اسـت. 
ي هـا چـالش تجاري براي به حداکثر رسـانیدن سـود، مقابلـه بـا     

رقـابتی، تأکیــد بــر نتـایج کوتــاه مــدت و ارائـه خــدمات متنــوع    
حسابداري، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشـار قـرار   
. داده که منجر به پیامدهاي غیراخالقی براي آنها گردیـده اسـت  

و افـزایش میـزان   هـا در واقع پیچیده تر شدن روزافزون سازمان
ي هـا ونی و غیرمسـئوالنه در محـیط  کارهاي غیراخالقی، غیرقان

ات مختلف آن تأثیرکاري توجه صاحبنظران را به بحث اخالق و 
معطوف ساخته است. بنابراین ابتـدا بایـد حسـابداران زن و مـرد     
، اخالق را بشناسند و سپس با توجه به شرایط و فضاي هر حرفه

ویژة آن حرفه را آموخته و بکار گیرند.اي اخالق حرفه

اخالقیهايمالحظه
اخالقـی اصـل اسـتفاده، مـورد منـابع معرفیباپژوهشایندر

محتـرم ، آثـار مـؤلفین معنـوي حـق ورعایتعلمیامانتداري
.استشدهشمرده
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Professional Ethics.1اياخالق حرفه

Accounting Ethics.2اخالق حسابداري
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