
1390، پاییز 3ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

سرآغاز

رسواییهاي اخالقی اخیر برخـی شـرکتهاي بـزرگ جهـان نظیـر      
تایکو، ورلدکام و انرون، انتظارات از حسـابداران رسـمی را بـراي    
رعایت دقیق و همـه جانبـه رهنمودهـاي اخالقـی افـزایش داده      

هـاي  گیریموضـوعات مربـوط بـه تصـمیم    رو،). از ایـن 1(است
ش از پیش مورد توجه قرار اخالقی و گزارشگري مالی اخالقی بی

گیري اخالقی حسابداران اهمیت تصمیمخصوصگرفته است. در 
گـردد کـه   رسمی در ارتقاي اعتبار حرفه، این موضوع مطرح مـی 

). 2گـردد ( هاي اخالقی آنان مـی گیريچه عواملی باعث تصمیم

گیري اخالقی حسابداران رسمی ایرانعوامل مؤثر بر تصمیم
*1سحر سپاسیدکتر، 1خانیدکتر محمد موسی، 2دکتر علی ثقفی، 1دکتر ساسان مهرانی

. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران1

مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشکده 2

چکیده

گـردد کـه چـه عـواملی باعـث      گیري اخالقی حسابداران رسمی در ارتقاي اعتبار حرفه، این موضوع مطرح مـی اهمیت تصمیمخصوص در زمینه:
تـوان در  ع اسـت کـه چـه عـواملی را مـی     هدف از انجام این تحقیق بررسی ایـن موضـو  ي اخالقی حسابداران را ارتقاء بخشید.ارزشهاشود تا می

دانند. اي چه عواملی را دخیل میگیري حسابداران رسمی کشور با اهمیت شمرد. به بیان دیگر، حسابداران رسمی در پایبندي به اخالق حرفهتصمیم

له برفی که براي این نوع مطالعـات پیشـنهاد   گیري گلونفر به شیوه نمونه56اي به تعداد از میان جامعه حسابداران رسمی کشور نمونهروش کار:
گذارد، عواملی که بر تصمیمات اخالقی حسابداران تأثیر میها از روش مصاحبه با طرح سؤاالتی در زمینهشده، انتخاب گردید. براي گردآوري داده

گان و پیشکسـوتان ایـن رشـته سـاخته شـد. پایـایی       گیري از نظر خبر. سؤاالت مصاحبه عمدتاًَ بر اساس مبانی نظري تحقیق و با بهرهشداستفاده 
ها استفاده و اعتبار منطقی آن توسط کارشناسان خبره، مطلوب گزارش گردید. از روش تم جهت تجزیه و تحلیل داده%90همسانی درونی ابزار برابر

شده است.

ي کار حسابرسی، ویژگیهاي فردي حسابدار رسمی، ویژگیهامقررات، هاي تحقیق نشان داد که قوانین و با استفاده از روش تحلیل تم یافتهها:یافته
اي حسابداران رسمی کشور تأثیر بگذارند. تواند بر تصمیمات اخالقی حرفهي سازمان حسابرسی کننده از جمله عواملی هستند که میویژگیهاو 

ي سازمان حسابرسی کننده در کنار قوانین و مقـررات از جملـه   اویژگیهي کار حسابرسی و ویژگیهاي فردي حسابدار رسمی، ویژگیهاگیري:نتیجه
اند. همچنین جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسـات  اي خود اشاره کردهعواملی هستند که حسابداران رسمی به آنها در تصمیمات اخالق حرفه

قرار دهند. ي خود در اولویت سازمانهانظارتریزي و توانند آنها را در برنامهحسابرسی می

اي، تحلیل تمگیري اخالقی، اخالق حرفهحسابداران رسمی، تصمیمها:کلید واژه

____________________________________________________________________________________
sahar_sepasi@yahoo.comنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: * 
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گیري اخالقی حسابداران رسمی ایرانعوامل مؤثر بر تصمیمدکتر سحر سپاسی و همکاران:

یکی از اهداف تشکیل هر حرفه خدمت به جامعه اسـت و حرفـه   
ن قاعده مسـتثنا نیسـت. بـراي مثـال، طـرح     حسابداري نیز از ای

در این حرفه بـراي  1اياخالقی از جمله آیین رفتار حرفهمعیارین
باشـد. امـروزه انتظـارات    یابی به این هدف مـی اطمینان از دست

جامعه از حرفـه حسـابداري و حسابرسـی افـزایش یافتـه اسـت.       
کـه  نمایـد  افزایش این انتظارات، حسابداران رسمی را ملـزم مـی  

اخالقی موجود (آیین رفتار معیاریناي خود را فراي خدمات حرفه
).3اي) ارائه دهند (حرفه

اي براي حسابداران چندان آسان مراعات نکات اخالق حرفه
گیري حسابداران رسـمی  نیست. عوامل مختلفی بر نحوه تصمیم

) بـه عوامـل مختلفـی در شـیوه     5و 4محققـان ( گذارد.تأثیر می
کننـد. از جملـه ایـن    ري حسابداران رسمی اشـاره مـی  گیتصمیم

ي شخصـیتی  ویژگیهـا تـوان بـه باورهـاي مـذهبی،     عوامل مـی 
جامعه، و نوع حرفه اشاره کرد. براي پیـدا کـردن ایـن    حسابدار و

نظـري  الگـوي  هاي خودمحققان معموالًَ بر اساس یافته،عوامل
ي اخالقـی  گیـر تصـمیم فرایندکنند و از آن براي توجیه ارائه می

گیـري اخالقـی بـر    ي تصمیمالگوهاکنند. حسابداران استفاده می
غالبـاًَ یـک   الگوهـا کننـد. در ایـن   تفکر شناختی افراد تمرکز می

گیري شناختی دارند که به صـورت متـوالی ظـاهر    تصمیمفرایند
شوند. در این شیوه پردازش، عوامل مؤثر بر تحلیـل شـناختی   می

عوامل محیط دانش)،القی، طرز تفکر،ي اخارزشهافردي (مانند 
سازمانی (مانند افراد از جمله همکاران و مافوقهـا) و فرصـتهایی   

و پاداشـها که بـراي انجـام رفتـار اخالقـی ایجـاد شـده (ماننـد        
بـه عنـوان مثـال،   .شـود کار گرفته مـی ي اخالقی) بههانامهآئین

دهـد کـه سـاختارهاي شـناختی     خود توضـیح مـی  الگو رست در
گیري اخالقی تصمیمفرایندهاي موجود در بطن فرایندختلف و م

). 6شـوند ( ترکیب میچطور براي ایجاد رفتار اخالقی فرد با هم 
2گیـري اخالقـی  تصمیمفراینداو به چهار مؤلفه عمده درونی در 

، 3هـا عبارتنـد از حساسـیت اخالقـی    کند که این مؤلفـه اشاره می
ن یک راه حـل مطلـوب، داشـتن    توانایی استدالل براي پیدا کرد

ي شخصیتی فرد اسـت. برخـی   ویژگیهاانگیزه اخالقی و باالخره 
دیگر از محققان چارچوب نظـري دیگـري در مـورد تصـمیمات     

دهند. این پژوهشگران بر دیدگاه ادراکـی تأکیـد   اخالقی ارائه می
دارند که یادگیري فردي کنند و با قبول نظریه پیاژه اظهار میمی

ارتی توسعه ادراکی، پیش شرط الزم در جهت اسـتدالل  یا به عب
اخالقی است. 

رشـد  الگـوي  تحقیقات اخالقی در حسابداري عمدتاًَ بـر اسـاس  
انـد. کـولبرگ بـه    ) صورت گرفتـه 7کولبرگ (4اخالقی-ادراکی 

خـود، کـه متـأثر از نظـر پیـاژه      الگوي عنوان یک روانشناس در
آمیزد سی ادراکی در هم میاست، روانشناسی اخالق را با روانشنا

دهد کـه بـه صـورت نردبـانی     مرحله از رشد ادراك ارائه می6و 
قــراردادي، سـطح (پـیش  3ترقـی ادراکـی و اخالقـی فــرد را در    

دهد. این سه سطح از طریق قراردادي) نشان میقراردادي و پس
سه نوع ارتباط گوناگون بین خود و قواعد اجتمـاعی و انتظـارات   

درك هستند. هر چند این شـش مرحلـه تـوالی و   بل اجتماعی قا
ترتیــب ثابــت و مشخصــی دارنــد و یکــی پــس از دیگــري رخ  

توانند در تسریع و یـا  دهند، اما عوامل محیطی و فرهنگی میمی
انداختن رشد اخالقی تأثیرگذار باشند. به تأخیر 

دهد که محققان با اسـتفاده از  مرور پیشینه تحقیق نشان می
گیریهـاي اخالقـی   یی کـه بـه توجیـه چـارچوب تصـمیم     االگوهـ 

94اند. براي مثـال، در تحقیقـی،   اند، مطالعاتی انجام دادهپرداخته
). 8مقاله اخالقی در مجالت معتبر مـورد بررسـی قـرار گرفـت (    

انـد از یـک   نتایج این تحقیق نشـان داد کـه محققـان نتوانسـته    
رنـد. عـالوه بـر    معتبر در تحقیقات خود بهـره گی چارچوب نظري

تـوان  هاي نظري، میمعتقدند که با وجود چنین چارچوباین، آنها
هاي مهمی براي توجیه روابط میان متغیرها ارائه و مـورد  فرضیه

) معتقدند براي پیـداکردن  13-9آزمون قرار داد. برخی محققان (
گیري اخالقـی حسـابداران مؤثرنـد، نتـایج     عواملی که در تصمیم

بــر اســاس و پایــه یــک چــارچوب نظــري مهــم هــا بایــدیافتــه
گیري استوار باشد.تصمیم

با وجود اینکه در چند سال اخیر توجه جهانیـان بـه مسـائل    
اخالقی در حرفه حسابداري و انجام تحقیقات درباره آن افـزایش  
یافته، اما هنوز مطالعات چندانی در کشورمان در این زمینه انجام 

نامـه بـا عنـوان اسـتنباط     پایـان نشده است. نتایج حاصل از یک
اي نشـان  دانشجویان کارشناسی رشته حسابداري از اخالق حرفه

). در 14داد که متغیر جنسیت بر ابعاد اخالقـی تأثیرگـذار اسـت (   
مطالعــه دیگــري عــواملی چــون مقطــع تحصــیلی، دینــداري و  

گیري اخالقی حسابداران ایران مورد بررسـی  کار بر تصمیمسابقه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
90

.6
.3

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               2 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1390.6.3.2.9
http://ethicsjournal.ir/article-1-735-fa.html


1390، پاییز 3ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

دانشجوي حسابداري مشخص شد 234. با پرسش از قرار گرفت
که این دانشجویان از لحاظ آگاهی نسبت به رعایت آیـین رفتـار   
اخالقی توسط حسابداران رسمی در سطح متوسـط قـرار دارنـد.    

کـار حسـابداران   معتقد بودند که هر چه سابقهعالوه بر این، آنها
یابـد  هش مـی ي آیین اخالقی آنها کاارزشهاافزایش یابد، رعایت 

دیگري درسـتکاري، بیطرفـی، دقـت و پشـتکار در     ). مطالعه15(
اي، رازداري و عـدم پـذیرش   ارائه خدمات، دانش و مهارت حرفه

هدیه مدیران، حسابرسـان، کارمنـدان بانـک در ایـران را مـورد      
دهـد کـه   بررسی قرار داده است. نتایج ایـن مطالعـه نشـان مـی    

اي پایبندند، اما با وجود رفتار حرفهاي به آیینحسابرسان تا اندازه
ون ؤنیاز به اقدامات انضباطی براي جلوگیري از رفتار خـالف شـ  

اي، آنها اشاره کردند که نظارت شفاف و مسـتمر بـر رفتـار    حرفه
اي وجـود  حسابرسان و ضمانت اجرایی براي آیـین رفتـار حرفـه   

).16ندارد (
به عنـوان  اي در حسابرسی در تحقیق دیگري قضاوت حرفه

یکی از عناصر اصلی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت.   
اي بــر کــار ي تحقیــق نشــان داد کــه نظــارت حرفــههــایافتــه

حسابرسان، وجـود شـرایطی کـه حسابرسـان خـود را ملـزم بـه        
اي انجام شده بدانند، وجود هاي حرفهیی نسبت به قضاوتپاسخگو

تفســیر بــودن لیســتهاي حسابرســی، و غیرقابــلبرنامــه و چــک
هاي حسـابداري و حسابرسـی از جملـه مهمتـرین عوامـل      معیار

). 17باشـند ( اي در حسابرسی مـی محیطی مؤثر بر قضاوت حرفه
اي و تجربه بـر کیفیـت   در مطالعه دیگري تأثیر آیین رفتار حرفه

هـا  قضاوت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده
اي و تجربـه بـر کیفیـت قضـاوت     هنشان داد که آیین رفتار حرف

).18باشد (حسابرسی مؤثر می
هدف از اجراي تحقیـق حاضـر بررسـی عـواملی اسـت کـه       

توانند تصمیمات اخالقی حسابرسان رسـمی کشـور را تحـت    می
تواند به شناسـایی عـواملی   تأثیر قرار دهند. نتایج این تحقیق می

ؤثرنـد،  گیري اخالقی حسابرسـان رسـمی کشـور م   که در تصمیم
کمک کند. 

روش بررسی

شـامل  -جامعه آماري این تحقیـق را خبرگـان حسـابدار رسـمی    
شرکاي شاغل در مؤسسات حسابرسـی شـهر تهـران و مـدیران     

دهند. از میان جامعـه مـذکور بـا    تشکیل می-سازمان حسابرسی
به صورت غیرتصـادفی قضـاوتی   5گیري گلوله برفیروش نمونه

نفري 56نمونه گیري هدفمند است،مونهکه از ویژگی این نوع ن
انتخاب گردید.

یافتـه  ر سـاختا ها از روش مصاحبه نیمـه براي گردآوري داده
استفاده شد. با توجه به اهمیت موضوع، ابتدا طـی یـک تحقیـق    
آزمایشی از حسـابداران رسـمی، فهرسـتی مقـدماتی از سـؤاالت      

ه شد. سـپس،  مصاحبه که باید از نمونه اصلی پرسیده شود، ساخت
با مرور پیشینه ادبیات تحقیق داخلی و خارجی، سؤاالت دیگـري  
به آن افزوده گردیـد. نهایتـاًَ، بـراي اطمینـان از مقتضـی بـودن       

اي از خبرگان حرفه بـراي اظهـار نظـر در    سؤاالت، آنها با نمونه
میان گذاشته شد. خبرگان اعتبـار یـا روایـی محتـوایی سـؤاالت      

هدفی که تحقیق حاضـر دنبـال خواهـد    مصاحبه را براي بررسی
کرد، مورد تأیید قرار دادند. با اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ،    

، 1گزارش گردید. مندرجات جدول 0,90ضریب پایایی ابزار برابر 
اخالقـی حسـابداران   گیـري چک لیست عوامل مؤثر بـر تصـمیم  

گان که با مراجعه به ادبیات موضوع و نظرخواهی از خبررا رسمی 
دهد.ساخته شده است نشان می

یري اخالقی حسابداران گعوامل مؤثر بر تصمیم-1جدول 
رسمی برگرفته از ادبیات تحقیق

ردیف

گیریهاي اخالقی عوامل مؤثر بر تصمیم

حسابداران رسمی (موارد جک لیست و 

مورد تأیید حسابداران رسمی)

منابع مورد 

استفاده جهت 

استخراج عوامل 

مؤثر

)23(نگرانی از واکنش رقبا1

)23(نگرانی از رئیس مافوق2

)25(,)24(,)8(سیاستهاي رسمی و غیر رسمی سازمان3

)23(نگرانی از واکنش جامعه4

)٢٣(نگرانی از واکنش حرفه5

)23(نگرانی از واکنش خانواده۶
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گیري اخالقی حسابداران رسمی ایرانعوامل مؤثر بر تصمیمدکتر سحر سپاسی و همکاران:

)23(نگرانی از واکنش همکاران7

…)28(,)27(,)26(سطح رشد اخالقی8

)29(باورهاي مذهبی9

)29(قانونمدار بودن10

)30(ترس از مجازات11

)32(,)31(ترس از کشف شدن موضوع12

)33(,)27(قوانین حرفه و موضوعه13

) 32(,)31(ترس از نظارت14

ــاعی/  15 ــی/ اجتمـ ــهاي فرهنگـ ارزشـ
اخالقی/ عرف 

)29(

…,)35(,)34(اهداف سازمان16

…)36(,) 29(فرهنگ سازمان17

)33(ترس از نظام قضایی18

,)33(,)27(ايآئین رفتار حرفه19

)29(,…

)24(سیستم پاداش سازمان20

…,)38(,)37(جایگاه سازمانی فرد21

…,)25(,)37(تجارب فرد22

…,)13(,)39(جنسیت23

…,)41(,)40(سن24

…)42(,) 38(یالتمیزان تحص25

چک لیست فوق در جریان مصاحبه از خبرگان حسـابدار رسـمی   
مورد پرسش قرار گرفت. همچنین از خبرگان خواسته شـد سـایر   

اخالقـی  گیـري تصـمیم فراینـد کـه از نظـر آنهـا بـر     را عواملی 
ایران تأثیرگذار است و در چک لیسـت بـه آن   حسابداران رسمی 

مایند. نظرات خبرگان در خصـوص عوامـل   اشاره نشده نیز بیان ن
گیري اخالقـی حسـابداران رسـمی کـه در چـک      مؤثر بر تصمیم

آمده است.2لیست به آن اشاره نشده، در جدول 

هاي پژوهشیافته

ـ   ، 6ا روش تحلیـل تـم  در این تحقیق از تکنیک تحلیل محتـوا ی
ي حاصل از مصاحبه استفاده گردیده اسـت.  هابراي پردازش داده

را نشـان  هـا ي) موجـود درون داده هـا لیل تم الگوهـاي (تـم  تح
بنـدي و  هاي معنـادار سـازمان  را در قالب مؤلفههادهد و دادهمی

کند. در تکنیک تحلیل محتواي تم، بـه ویـژه تحلیـل    تفسیر می

، تالش بر آن است تا اطالعات بر اساس موضوع هامتن مصاحبه
ود. اگر ایـن کـار بـه درسـتی     بندي شي معنادار طبقههادر دسته

توانـد سـؤاالت زیـادي را کـه در     انجام شود، تحلیل محتـوا مـی  
اي از مسائل شود، تنها به چند تم که خالصهمصاحبه پرسیده می

دهندگان است، کاهش دهد. پس از اسـتخراج  ي پاسخهاگرشو ن
این عوامل، به هر یک از آنهـا کـد شناسـایی خاصـی داده شـد.      

شده، عوامل مؤثري هستند که در چـک لیسـت   موارد کدگذاري
هـاي  گیریاران رسـمی آنهـا را در تصـمیم   موجود نبوده و حسـابد 

اند.اخالقی خود مؤثر دانسته

گیري اخالقی تحلیل تم عوامل تأثیرگذار بر تصمیم- 2جدول
حسابداران رسمی

عوامل مؤثر عنوان شده توسط فرد 
)شونده (به غیر از موارد چک لیستمصاحبه

کدگذاري طبق روش 
تحلیل تم

)1001کد –(مصاحبه قوانین بورس اوراق بهادار
)1002کد –(مصاحبه شرایط اقتصادي (درآمد حسابرس)

)1003کد –(مصاحبه ايشهرت حرفه
)1004کد –(مصاحبه پیچیدگی حسابرسی

)1005کد –(مصاحبه حق الزحمه حسابرسی
ــان حسا   ــالی می ــافع احتم ــاد من ــی و تض برس

صاحبکار
)1006کد –(مصاحبه 

)1007کد–(مصاحبه بورسی بودن یا نبودن صاحبکار
)1008کد –(مصاحبه خصوصی یا غیرخصوصی بودن صاحبکار

)1009کد –(مصاحبه حاکمیت شرکتی صاحبکار
)1010کد –(مصاحبه تعداد شرکاء

)1011کد –(مصاحبه اندازه سازمان
)1012کد –(مصاحبه ی بودن سازمانخصوصی یا غیرخصوص

)1013کد –(مصاحبه ماهیت فعالیتهاي سازمان

خالقی حسابداران رسمی بر اسـاس  گیري اعواملی که بر تصمیم
، »قـوانین و مقـررات  «هاي مهم اثرگذار بودند، به چهار دسته تم
» ي کار حسابرسیویژگیها«، »ي فردي حسابدار رسمیویژگیها«
بنـدي گردیدنـد.  طبقـه » کننـده زمان حسابرسیي ساویژگیها«و 

دهد.این عوامل را نشان می3مندرجات جدول 
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1390، پاییز 3ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

گیري اخالقی هاي مؤثر بر تصمیمعوامل و شاخص-3جدول 
حسابداران رسمی به تفکیک نحوه استخراج

نحوه شاخصهاي عاملعامل
استخراج

قوانین جامعه حسابداران رسمی قوانین و مقررات
*ایران

قوانین موضوعه (تجارت، مالیاتی 
*و ...)

*آیین رفتار حرفه اي
**قوانین سازمان بورس

*
فــــردي ویژگیهــــاي

شرایط اقتصادي (درآمد حسابدار حسابدار رسمی
**رسمی)

**ايشهرت حرفه
*قانون مداري

*سطح رشد اخالقی
*باورهاي مذهبی

*تجربه
جمعیت شناختیمتغیرهاي 

*(سن، جنس، تحصیالت)

ــار  ــاي کـــ ویژگیهـــ
**پیچیدگی حسابرسیحسابرسی

**حق الزحمه حسابرسی
تضاد منافع احتمالی میان 

**حسابرس و صاحبکار
خصوصی یا غیر خصوصی بودن 

**صاحبکار
**اعمال حاکمیت شرکتی

ــازمان  ــاي سـ ویژگیهـ
**رکاءتعداد شحسابرسی کننده

*فرهنگ سازمان
**اندازه سازمان

*سازمانهايو سیاستاهداف
خصوصی یا غیر خصوصی بودن 

**سازمان
**سازمانتهايماهیت فعالی

گیري اخالقی حسابداران رسمی، برگرفته از ادبیات مؤثر بر تصمیمعوامل*
بوده است (موارد چک تحقیق، که مورد تأیید خبرگان حسابدار رسمی نیز 

لیست).
گیري اخالقی حسابداران رسمی که در چک ** عوامل مؤثر بر تصمیم

لیست موجود نبوده و در مصاحبه توسط خبرگان حسابدار رسمی به آنها اشاره 
شده است.

هـاي دیگـران در ایـن    هاي این تحقیق بـا یافتـه  نتایج یافته
ـ زمینه همخوانی دارد. به عبارت  أثیر دیگر، مرور پیشینه تحقیق ت

هاي اخالقی حسابداران رسـمی نیـز   گیریاین عوامل را در تصمیم
).5و4دهد (نشان می

گیريبحث و نتیجه

ایران را نیز دستخوش تحوالت خود ي مالی دنیا، هااثرات بحران
ـ هاي مـالی  بروز بحرانقرار داده است.  رفـه  حايطـور فزاینـده  هب

-را در معــرض اتهــام قــرار داده و اعتمــاد بــه خــودحســابداري
لزوم ،بروز بحرانداده است.حرفه حسابداري را کاهش انتظامی

و اخالقـی حسـابداري   هاي الزم براي اجـراي  شناسایی زیرساخت
ایـران را آشـکار سـاخته    توجه ویژه به بحران اعتمـاد در بـورس  

.است
گرفتـه اسـت تـا    بنابراین، این تحقیق با ایـن فـرض انجـام   

ــه   ــالق حرف ــمیمات اخ ــر تص ــان دارد ب ــه امک ــواملی را ک اي ع
حسابداران رسمی کشور تأثیر بگذارد، مـورد بررسـی قـرار دهـد.     

دهد که دلواپسی نتایجی که از این تحقیق حاصل شد، نشان می
اي از نقشی کـه  جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حرفه

توانـد در رسـیدن بـه    ی مـی تصمیمات اخالقی حسابداران رسـم 
هاي اساس نیست. تحلیل دادهاي آنها ایفا نمایند، بیاهداف حرفه

ي فردي ویژگیهادهد که قوانین و مقررات،این تحقیق نشان می
ي کـار حسابرسـی از یـک طـرف و     ویژگیهـا حسابدار رسـمی و  

ي سـازمان حسابرسـی کننـده از طـرف دیگـر از جملـه       ویژگیها
اي توانند تصمیمات اخـالق حرفـه  تماالًَ میعواملی هستند که اح

حسابداران رسمی کشور را تحت تـأثیر قـرار دهنـد. نتـایج ایـن      
تحقیق در راستاي مواردي است که در تحقیقات نیز به آن اشاره 

با توجه به افـزایش روز افـزون ارزش   ). تحقیقات 19شده است (
بـه صـورت  و نیـاز  تهـران  اوراق بهادار بورس و هاي بازار معامله
هاي فعال در بـورس،  مالی وسیع و شفاف براي شرکتهايوضعیت

فعالیتهـاي  اي نامـه اخـالق حرفـه   و احیاي آیـین توجه به توسعه
داند. بـر  امري حیاتی میدر بازار ایرانو حسابرسی را حسابداري 

توان چنین نتیجه گیري نمود که فعالیتهـاي  اساس تحقیقات می
تواند در کارآیی بورس اوراق بهادار و حسابداران رسمی زمانی می

هـاي  گیریکـه رعایـت تصـمیم   مالی مؤثر باشد نهايکاهش بحرا
).20اخالقی توسط آنان مد نظر قرار گیرد (

اخالقـی  گیریهـاي تصمیمتوان بهنتایج مطالعه حاضر را می
سایر حسابداران رسمی که مسئولیت حساسی در انجام امور مالی 

گــذاران، ســهامداران دولتــی و بخــش یهاز ســرماقشــر وســیعی
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گیري اخالقی حسابداران رسمی ایرانعوامل مؤثر بر تصمیمدکتر سحر سپاسی و همکاران:

ــابراین از   ــد، تعمــیم داد. بن ــه عهــده دارن خصوصــی جامعــه را ب
بـراي  سـازمانها رود به عنوان امـین  میانتظار حسابداران رسمی

). 21ارتقاي حرفه و خود، تصمیمات اخالقـی را مراعـات کننـد (   
عالوه بر این، رعایت تصمیمات اخالقی توسط حسابداران رسمی 

تواند در بلندمـدت ایجـاد اعتمـاد متقابـل کنـد، جـذب       ون میچ
دهـد  مشتري و به دنبال آن سودآوري مؤسسات را افـزایش مـی  

هاي توان از نتایج این تحقیق، که با یافته). آنچه که می3و 22(
مطالعاتی که توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی همخـوانی دارد  

ي حسـابدار رسـمی و   ي فـرد ویژگیهاگرفت این است که نتیجه
حسابرسـی  تواند از یکسو به مؤسسـات ي محیط کار میویژگیها

اي حسـابداران  حرفـه هـاي اخالقـی و  براي ارتقاي تصمیم گیری
و مؤسسـات  سـازمانها وري رسمی و از سوي دیگر به ارتقاء بهره

مالی یاري رساند.

نامهواژه
1. Codes of ethics ايآئین رفتار حرفه
2. Ethical decision making

گیري اخالقیتصمیم
3. Ethical sensitivity حساسیت اخالقی
4. Cognitive-moral development model

ادراکی-الگوي رشد اخالقی
5. Snow-ball sampling برفیگیري گلولهمونهن
6. Thematic analysis روش تحلیل تم  
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