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 ایکنترل حسابداری ساختگی در سایه اخالق حرفه
 

 آبادی، حسن رضا حاجی ، امیر سبزبان اسفهرود، حامد زراعتکار، محمدعلی دالکه*1مجتبی ابراهیمی رومنجان

-جنوبیدانشجوی دکتری حسابداری و مدیر گروه حسابداری علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان  -1
Ebrahimi362@yahoo.com 

 

های مالی به صورت فن تولید و نمایش حساب ی در شکل بد خود،ساختگ یحسابدار -چکیده

 یپاسخگو تا شودمی یطراح به صورت غیر منصفانه یمال یهاصورت منظور غیرمنصفانه است، بدین

 به یمال یهاصورت. باشد شرکت یمال تیوضع و عملکرد گزارش با ارتباط در رانیمد هایخواسته

فراهم  شرکت عملکرد از کننده گمراه یریتصو باشند، درست یگزارشگر كی مصداق که نیای جا

شود که مطابق با هم گفته می« 1حسابداری گمراه کننده» رو به حسابداری ساختگیآورند. از اینمی

 .بود نخواهد یاقتصاد یهابحران جز یزیچ آنی امدهایپاصول پذیرفته شده حرفه حسابداری نیست و

اخالق حسابداری تأثیر بسیار جدی در کنترل حسابداری ساختگی دارد و دهد مطالعه حاضر نشان می

در رابطه با حسابداری  رانیمدبه درخواست  نسبت تواندمی یاخالق اصول حرفه حسابداری در سایه

نتایج پذیرفته شده حرفه حسابداری عمل کنند. و و مطابق با اصول  دهند نشان واکنش ساختگی

تا حسابداران در برابر فشار منفی  شودبیانگر این است که رشد موازین اخالقی باعث می تمطالعا

ای روی آورند چرا که آبرو و حیثیت حرفههای اخالقی گیریو به تصمیم نشان دهندمحیط مقاومت 

شود که افراد ضعف در زمینه اخالق حسابداری باعث میو همچنین باید مهمترین دارایی آنان باشد 

  .کشیده شوند )حساب آرایی( 2بیشتر به سمت حسابسازی

 حرفه حسابداری گیری،حسابداری ساختگی، حساب سازی، اخالق ، تصمیم کلید واژه:

 

 مقدمه

ناشی  شود، همگیهای بزرگ آمریکایی که یکی پس از دیگری رو میهای مالی اخیر شرکترسوایی

است. اولین شرکتی که حسابداری ساختگی در آن آشکار گردید، شرکت  3از حسابداری ساختگی

                                                                                                                     
 

1- deceptive accounting 

2- manipulation 

3- Creative accounting 
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بود. مدیران این شرکت به علت ضعف اخالقی سالها سرگرم انجام حسابداری  1نفتی و بزرگ انرون

 ها در کمال رعایت اصول و موازین و استانداردهای موجود حسابداری، اما باساختگی بودند. آن

کردند. نکته قابل توجه این که ای بهتر از شرکت میها مبادرت به ترسیم چهرهاستفاده از خالء

های حسابرسی خود حسابرسان شرکت یعنی شرکت حسابرسی معروف به اندرسون، در گزارش

مربوط به شرکت انرون به چنین مشکالتی اشاره نکرده است. پس از انرون نوبت به ورلدکام، 

ها طی سالیان متمادی به شرکت بازرگانی دارویی مرک رسید. هر یك از این شرکتزیراکس، و 

میلیارد  12اند. تنها شرکت دارویی مرک طی سه سال گذشته انجام حسابداری ساختگی مشغول بوده

این تنها نوک کوه عظیم یخی است که از زیر آب سر  دالر اوضاع مالی خود را بهتر نشان داده است.

-های بسیاری وجود دارد که به حسابداری ساختگی روی آوردهست. به دیگر سخن شرکتبرآورده ا

ها نواخته نشده است. اخبار حسابداری ساختگی این چند شرکت اند. ولی هنوز آهنگ رسوایی آن

-چنان طوفان مهیبی در اوضاع بازار مالی آمریکا و سایر بازارهای مالی دنیا به وجود آورد که سیاست

را مجبور به دخالت کرد. قوه مقننه آمریکا نیز قوانین بسیار سنگینی برای مدیرانی که از این به  مداران

در آمریکا اعتماد سهامداران به کلی نسبت به  آورند تصویب کرد.می بعد به حسابداری ساختگی روی

رون که سهام های سهامی از بین رفته است. برخی از کارکنان شرکت نفتی انهای مالی شرکتگزارش

ها تأثیر بسیار ژرفی بر های سنگین متحمل شدند؛ این رسواییشرکت را نیز خریداری کرده بودند، زیان

 نهادهای مالی آن کشور و در پی آن بر بازارهای مالی سایر کشورهای صنعتی گذاشت )دستگیر،

1381.) 

تا اعالم کنند، در سود آن داشته  را بر 2عمومیت حسابداری ساختگی، نویسندگانی چون گریفن

باشد. هپ ها تقلب وجود دارد و ثروت و پاداش هر حسابداری نیز منوط به این جریان میهمه شرکت

نخستین کسی بود که حسابداری ساختگی را به عنوان یك رفتار مطرح کرد، از نظر او،  3ورث

استانداردهای پذیرفته و رندانه است که در محدوده اصول و  زیآم سفسطهحسابداری ساختگی عملی 

 (.1387 )گودرزی، گیردگذاران صورت میبه منظور فریب حسابرسان و قانون  4شده حسابداری

                                                                                                                     
 

1- Enron 

2- Griffths 

3-HappVerth 

4- GAAP 
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های ذینفع از طریق پشتیبانی سیاسی و سایر استانداردهای حسابداری به دلیل اعمال نفوذ گروه

، باز هم جای مانور را باز های پیشبرد مقاصد خود، هر قدر هم به ظاهر محکم و اساسی تنظیم شودشیوه

گونه استانداردها و مقررات توانند ضمن رعایت صوری اینگذارد؛ به طوری که حسابداران میمی

مالی، روح آنها را در عمل به کار نگیرند. درحقیقت، همیشه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری 

استانداردهای حسابداری و  قیقت فقدانح (. درMcbarnet, 1988) ترندکنندگان آن عقباز استفاده

باشد که این عامل مناسبی را های تجاری میقوانین، به معنی ایجاد نوعی حسابداری مطابق با روش

 تالش که دارند قرار فشاری تحت همواره تجاری هایشرکتکند، امروزه جهت ایجاد تقلب فراهم می

، ولی با پیچیده شدن عملیات ندینما جذب را منابع و گذارانهیماسر تا برسند نظر به سودده کنندیم

وجود استانداردها و  ، حسابداران بارانیمد هایازمندیین به ییپاسخگو منظور بهها و تجاری شرکت

کنند که نوعی حسابداری ساختگی قوانین، اقدام به ارائه تصویر نادرستی از رویدادهای مالی خود می

(. بنابراین حسابداری ساختگی پدیده نوینی نیست، بلکه یك عمل Griffiths, 1986) آیدبشمار می

غیر اخالقی است که در حقیقت مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری نیست و با گذر زمان رسوایی 

آورد. رعایت اصول اخالقی در گزارشگری مالی نیز اتخاذ تصمیمات مدیریتی است که به بار می

های جامعه و دی، اجتماعی و زیست محیطی آشتی ایجاد کند و حساسیتبتواند میان عملکرد اقتصا

ها و هنجارهای آن را نیز مدنظر قرار دهد. در ادامه، ضمن تبیین حسابداری ساختگی و شناخت ارزش

 عوامل ایجاد این پدیده در یك محیط غیر اخالقی، به نقش مثبت اخالق درکنترل آن پرداخته شود. 

 

 یساختگ یحسابدار با رابطه درهای مختلف دیدگاه

)بنا کردن، اختراع کردن( مثبت معنی شده  در فرهنگ معین 1نگرش ساختگی از جهت مفهوم ساختن

 کندینم نقض را آن مثبت جنبه ،یساختگ حسابداری به راجعی منف دگاهیداست ولی با این وجود 

در فرهنگ ری ساختگی ، اصطالح حسابداردیگیم نظر در تیخالق كی عنوان به را آن بلکه

حسابداری ساختگی عبارت است از هر شیوه طراحی "  است  تعریف شدهگونه  بدین  حسابداری کهلر 

تواند  که می  غیر معمول در منحنی  هایهمانند پستی و بلندی ها، نظمی داده بی  شده به منظور حذف

 «عنوان با بریتانیا آکادمیك یاتادب در ساختگی حسابداری .شرایط غیر مستمر عملیاتی باشد  نتیجه

که در   جایی جابه  به واسطه است سود یرواقعیغ شینماشود، و هدف آن می وارد» حساب آرایی

                                                                                                                     
 

1- Build 
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در واقع  شود. گیرد سود یك یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می می  ها انجام مد و هزینهآدر

 طور بهو پذیرد ت که توسط مدیریت انجام میاس  ای عمل عالمانه حسابداری ساختگی، گفت،  توان می

 حسابداری یمهندس روش عنوان به همو  حسابداری سود کسب جهت ابزاری عنوان به هم همزمان

 باشد.می

 سندگان،ینو یبرخهای گوناگون تعریف شده است، به شیوه« حسابداری ساختگی»اصطالح 

 بر که رندیگیم نظر در آزادی فضای و هاابانتخ ها،روش از یبیترک عنوان به را یساختگ حسابداری

 به تا است شده جادیا حسابداری اتیضرور و نیقوان از گرفتن فاصله بدون و حسابداری نیقوان اساس

 حسابداری گر،ید یبرخ. دهند رییتغ را خود یمال گزارشات ظاهر ای و یمال جینتا دهد اجازه رانیمد

 جلوه غلط ای و کاهش ای شیافزا قیطر از سود رییتغ جهت اقدامات از یبیترک عنوان به را یساختگ

 .رندیگیم نظر در مورد دو هر ای و یمال گزارشات دادن

1تآما
فرآیندی که به وسیله آن، حسابداران » عنوان به ساختگی (، حسابداری1999همکاران ) و 

های یك ش شده در حسابکنند تا ارقام گزاراز دانش خود در رابطه با قوانین حسابداری استفاده می

، در حقیقت با زیرپا گذاشتن اخالق و اصول ، توصیف شده است«شرکت را مورد دستکاری قرار دهند

 کنندگان به نمایشدر اختیار استفاده را شرکت های مالینادرستی از صورت یریتصوحرفه حسابداری 

ت است از تبدیل ارقام حسابداری ساختگی، عبار ،(1993) 2کمال ناصربه عقیده  .گذارند یم

خواهند، با استفاده از کنندگان اطالعات میاند به آنچه تهیهحسابداری مالی از آنچه که در واقع بوده

،که در حقیقت برخی از قوانین یا همه آنها، به آن دست یابند مزایای موجود در قوانین و یا عدم رعایت

 باشد.نه ضعف اخالقی میبا اصل اعتماد حرفه حسابداری مغایرت دارد و نشا

 دارد: نگار باتجربه در امور تجاری، اذعان میاز دیدگاه یك روزنامه، (1986)  3یان گریفیتس

های است. هر مجموعه از حساب 4هر شرکتی در کشور، در حال اعمال تقلب بر روی سود خویش

. ارقامی که دو بار در 5اندشدهمنتشر شده، مبتنی بر دفاتری است که به تدریج پخته شده یا کامالً سرخ 

گذاری، مورد تحریك قرارداد است، اکنون به منظور محافظت از فرد مقصر، همگی سال جامعه سرمایه

                                                                                                                     
 

1- Amat 

2- Kamal Naser 

3-  Ian Griffiths 

4- fiddling its profits 

5- cooked or completely roasted 
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آید. در حقیقت، ، بزرگترین نیرنگ به شمارمی 1اند. این موضوع، بعد از اسب تروجانتغییر شده دچار

افتد؛ چرا که این موضوع کامالً قانونی و مشروع یاین نیرنگ و اغفال در فضایی کامالً زیبا اتفاق م

 است. این پدیده، حسابداری ساختگی است.

 کند: گونه بیان می(، از دیدگاه یك حسابدار، این1988) 2مایکل جیمسون

بین  هاییتناقض حل و قضاوت با رابطه در متعددی موضوعات شامل حسابداری، فرآیند»

پذیری، انعطاف این باشد. می مالی رویدادهای و معامالت نتایج هارائ منظور به رقیب ایـرویکرده

عناصر  با ها کهفعالیت این. آوردمی فراهم نادرست ارائه و تقلب دستکاری، برای را هاییفرصت

 «شوند.شناخته می ساختگی حسابداری عنوان به اندشده تقویت حسابداری، حرفه ترضعیف اخالقی

 نظرشود،  اگرچه استفاده از آن از یك عمل غیراخالقی محسوب می یختگسا یحسابداربنابراین، 

 رانیمد که است واضح، ولی رسدیم نظر به یحسابدار یاستانداردها با منطبق و یقانون کامالً یظاهر

 صورت،نیا ریغ در. باشد یراخالقیغ اگر یحت هستند، حلراه وجویجست در یمال مشکالت دارای

 .شودیم گرفته نظر در تقلب دروغ، و مهین و صفهن صورت به تیواقع
 

 ظهور حسابداری ساختگی در یک محیط غیراخالقی 

دارند. هر چه محیط گزارشگری مالی  دهای بالقوه زیادی در ایجاد حسابداری ساختگی وجوزمینه

این یابد. در دارای حساسیت و تنش بیشتری باشد، امکان بروز حسابداری ساختگی نیز افزایش می

 داند: احتمال وقوع حسابداری ساختگی را به عوامل زیر مرتبط می (1387) راستا، گودرزی

 های حسابداریابهام در روش -

های حسابداری، دارای ساختاری مبهم و قابل انعطاف هستند و متأسفانه طیف وسیعی از قوانین و رویه

بهام و قابلیت انعطاف قوانین و های مختلف حسابداری برای هر مورد ارائه شده است. اروش

)زیرا  آورنداوت و ترفند در عمل بوجود میـادی را برای قضـاستانداردهای حسابداری، امکان زی

های کنندگان از این رویهشود که استفادهتر میکند(. وضع زمانی وخیمسلیقه را وارد عمل می

اشند و یا اینکه در شرایط حادی قرار گرفته ای بحسابداری دارای سطح پایینی از تعهدات اخالقی حرفه

باشند که ناچار به اتخاذ تصمیمات غیراخالقی شوند چرا که در محیط اقتصادی امروز، تالش در جهت 

                                                                                                                     
 

1 Trojan horse 

2- Michael Jameson 
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های دستیابی به این های حسابداری به عنوان یکی از راهحداکثرسازی سود و استفاده از ابزار روش

 تایکو، انرون، نظیر هاییشرکت رود.بداری بشمار میمهم، از جمله مخاطرات اخالقی حرفه حسا

 سود خاطر به اخالق ها،این شرکت دراند. بوده غیراخالقی رفتار بلند نمای از هایینمونه ولدکام

 برای سود یك شرکت حداکثرکردن هدف که بوده این هاآن توجیهاست.  شده گرفته نادیده

 انگیزة اخالقی وانینـق القای با اـهنظرآن به .اشدبمی القاخ شدن قربانی قیمت به حتی آن سهامداران

 زیرا است، بینانه کوته باور، اما این .گردندضعیف می هاشرکت و شده کم پیشرفت برای رادـاف

 دست هرکاری به تواننمی سود خاطر به و باشد افراد محرک توانندمی نیز سود از فراتر هایانگیزه

 مالکان افزایش ثروت باید هاکارکنان آن و هاشرکت هدفشد.  خالقیغیرا رفتار مرتکب و زد

 ها.آن سود فقط نه باشد شرکت

 های تجاریپیشرفت فناوری و روش -

های حسابداری وانین و روشـرآیند تدوین قـتر از فای تجاری سریعـهاوری و روشـفرآیند پیشرفت فن

های تجاری است و تر از روشساختار اجتماعی، عقب ای که دارایباشد. حسابداری به عنوان رشتهمی

های مورد عمل حسابداری مواجه است. پیشرفت باشد و بنابراین با فقدان روشروی تجارت میدنباله

 جهت در مشتریان برای که مزایایی و فواید رغمعلی امروز اقتصادی دنیای رقابتی فناوری و بازار

برای  هم زیادی غیراخالقی پیامدهای داشته، ترپایین قیمت و ربهت کیفیت با محصوالت استفاده از

 رقابتی برای بازار در نیز حسابداری حرفه .است داشته پی در خدمات و کاال عرضه کنندگانرقابت

اصل استقالل و  دو .است بوده روروبه اخالقی معضالت بیش با و کم حسابداری خدمات عرضه

 را خدمات این کیفیت بدین وسیله، و شوند رعایت حسابداری ماتخد ارائه در باید که کاریدرست

 .اندشده خدشه دچار بازار، این در افزایش دهند

 استقالل اصل که است شده منجر بازار، رقابتی ساختار در مشتری نگهداری زمینه در فشارها این

که  چرا یابد؛ کاهش حسابرس استقالل بعضاً و رفته سؤال زیر حسابرسی مانند حسابداری خدمات در

مدنظر  که کندمی ارائه طوری را خدماتش و بوده شغلش دادن دست از نگران همیشه حسابرس

 نشد مخدوش رقابتی بازار غیراخالقی پیامد دومین. گردد حفظ مشتری نتیجه در و بوده مشتری

 گذارییمتق اعمال از ناشی صدمه باشد. اینمی خدمات حسابداری انجام در درستکاری و صداقت

 حسابداری است. خدمات تعرفۀ به نسبت تخفیفات و واقع از کمتر میزان به حسابداری خدمات
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 در مقابل تخصیص ناصحیح منابع 1مسئولیت پاسخگویی -

ها و بکارگیری منظور از پاسخگویی، مسئولیت مدیریت در گزارش مربوط به حفظ و نگهداری دارایی

گیری مبتنی بر هدف پاسخگویی شامل سود هر نتفاعی است. اندازهکارآمد و اثربخش منابع واحد ا

 (.wolk, 2003گذاری و اجزای تشکیل دهنده آن است )سهم و بازده سرمایه

آمیز در در رقابت برای منابع محدود اقتصادی، فشاری بر شرکت جهت ارائه نتایج و گزارش مبالغه

های مالی باید موجب . در بازار رقابتی، صورتهای مالی مربوط به عملکرد شرکت وجود داردصورت

گذاران در یکنواخت نشان دادن جریان سود و ثروت به شرکت باشد، تضاد، زمانی رضایت سرمایه

(. در 1387آید که عملکرد واقعی شرکت ناپایدار یا ناخوشایند یا هر دو باشد. )گودرزی، بوجود می

گذاران بالقوه و بالفعل دست به اقدامات غیراخالقی ایهاین حالت مدیر برای اجتناب از بدبینی سرم

حسابداری ساختگی خواهد زد تا بتواند نظر آنان را برای تأمین منابع مالی جلب نماید چرا که در غیر 

کند  این موضوع را نیز اضافه می پالوتهمچنین صورت، موقعیت فعلی او به مخاطره خواهد افتاد. این

ها بایستی پاسخگویی اجتماعی هم داشته و در آن نیز باید مالکانه، شرکت که عالوه بر پاسخگویی

 .اخالق در پاسخگویی را رعایت کنند

(، اختیارات مدیریتی هم یکی از مهمترین علل بالقوه حسابداری 2008) به نظر اوکوی و آالئو

 یمال اتـثب و تیعموق کسب جهت خود اراتیاخت و درتـق از واندـتیم ریمدرود. ساختگی بشمار می

 توانندیم هایبده و هاوام زانیم کاهش ای شیافزا برای رانیمد مثال، برای. دینما استفاده شده ینیبشیپ

نتایج بسیاری از تحقیقات هم مؤید اقدامات غیر اخالقی مدیران در این گونه  .دهند انجام را یاقدامات

به حسابدار در محیط کاری و عدم امنیت شغلی  باشد. مسائلی مانند تهدیدهای واردهقراردادها می

مناسب برای حسابداران و پرولتاریایی شدن حسابداران از نظر فنی و ایدئولوژیك، قرابت حسابرس و 

های مشروط حسابرسی نیز به عنوان علل بالقوه دیگری در ظهور حسابداری صاحبکار و حق الزحمه

 کنند.ساختگی نقش ایفا می

 

 بداریاصول اخالق حسا
دهد و در برگیرنده مواردی از مشی هر حرفه را تشکیل میترین خطضوابط رفتاری و اخالقی، مهم

های اصلی هر حرفه و روابط اعضای حرفه با جامعه و یکدیگر است. این ضوابط در حرفه جمله ویژگی

                                                                                                                     
 

1- accountability 
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ای در قبال ن حرفهشود. وظیفه و مسئولیت حسابدارانامیده می« ایآیین رفتار حرفه» حسابداری عمومی

کند که آنان اصول عمومی نفع ایجاب میحق و ذیجامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی

ای مدون و منسجمی پایبند باشند تا ها رعایت و به آیین رفتار حرفهاخالق حسنه را در همه جنبه

 صصی است، به دست آورندپذیرش، اعتماد، اعتبار و احترام اجتماعی را که الزمه فعالیت هر حرفه تخ

 (. 1393 )ابراهیمی رومنجان،

اعتماد نقش اساسی در توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی دارد و جامعه به وسیله اخالق و آئین 

 اهداف به دستیابی الزمۀکنند، ای و تعهد نسبت به حسابداران و حسابرسان اعتماد پیدا میرفتار حرفه

اخالق  .است حسابداری اخالقی بنیادی اصول به پایبندی ای،حرفه حسابداران توسط حسابداری حرفۀ

ای باید جایگاهی باالتر از قانون داشته باشد، همانطور که  قوانین جاری هر و اصول اخالق حرفه

 شود.گیرد و خود اخالق، هیچگاه به متن قانون تبدیل نمیکشوری نیز از اخالق نشأت می

 یبستگ حرفه نیا رهبران و ایحرفه حسابداران توسط یاخالق یرهبر به حسابداری حرفه ندةیآ

 ملزم را آن اعضای که نموده نیتدو را ینیقوان و یاخالق اصول دیبا حسابداری حرفه از این جهتدارد 

 .است مقررات و یقانون الزامات ماورای که شوند برخوردار داریشتنیخو از یسطح از تا دینما

 از ییباال درجه از دیبا بلکه باشند، ایرفهـح تیصالح و طیراـش واجد دیبا نهات نه حسابدارانبنابراین 

 آنها هایییدارا نیترمهم از ایحرفه تیثیح و آبرو و برخوردار زین ایحرفه درستکاری و داقتـص

  .باشد

. اشدبمی اخالقی هایمسئولیت از سرشار و ارزش با ذاتاً که دارند موقعیتی حسابداران،در حقیقت 

می اثر شرکت به نگاه نوع بر نیز و طبیعی محیط ها،اتحادیه ها،سازمان مردم، سایر بر شانتصمیمات

1) گذارد
ISIB, 2003خدمات به که کسانی و ایحرفه حسابداران برای حسابداری (. بنابراین اخالق 

 کلی جنبه ای حرفه تاررف و ق اخال بنیادی اصولدارد، در حقیقت  زیادی اهمیت دارند تکیه حسابداری

توان به هدف اصلی حسابداری رسید، و . تجربه نشان داده در سایه اخالق میدندار کننده هدایت و

و در  داشت خواهد حرفه پایدار توسعه در مخربی نقش علت و دلیل هر به حسابداران نتیجه بی اخالقی

رل حسابداری ساختگی موثر خواهد آورد. بنابراین نقش اخالق در کنتگذر زمان رسوایی به بار می

 بود. 

 

                                                                                                                     
 

1- Initiative on Social Innovation through Business 
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 رعایت اخالق در زنجیره گزارشگری مالی
به هر صورت بروز حسابداری ساختگی در حالت کلی به ضعف قوانین و مقررات پایه در زنجیره 

یند تدوین این مقررات تا ارائه گزارشات مالی به اشود. این زنجیره را از فرگزارشگری مالی مربوط می

این توان در نظرگرفت. اگر مسائل اخالقی در هر یك از و دریافت بازخورد این گزارشات می ذینفعان

مراحل به درستی به اجرا درآید، دیگر مجالی برای دور زدن این قوانین وجود نخواهد داشت. به عنوان 

ه نحو خواهان آن هستند که ب نفعانبه این معنی است که ذی رعایت اخالق در تهیه اطالعات مثال

بتواند به  مسائل اخالقیمشارکت داشته باشند. برای اینکه  گذاریفرایند قانوندر  ثیرگذاریأمناسب و ت

گیری به های تصمیمچرایی و چگونگی رویه خوبی درک شود باید اطالعات صحیحی در خصوص

و  معتقد است  داندرا در تهیه اطالعات می اخالقدیدگاه عمومی، رعایت نفعان داده شود. تمامی ذی

نفعان از طرف دیگر منافع تمامی ذی شود.مین میأگویی در تهیه اطالعات ت طرفی یا راست که آن با بی

 نیز در تدوین قوانین و استانداردها لحاظ شده باشد.

قضاوت افراد یك جامعه در مورد میزانی که هم به موضوع رعایت اخالق در توزیع اطالعات 

در  اطالعات توزیعی اخالقدر واقع میزان رعایت ، اشاره دارد. اخالقی هستند ت وپیامدها و نتایج درس

که تصمیمات مربوط به توزیع به شودبر این اساس مشخص می دهند.آن جامعه را مورد داوری قرار می

پذیرد  زمانی صورت می اخالق در گزارشگری مالیرعایت تمام وکمال . چه میزان عادالنه بوده است

در  انصاف و عدالت به عنوان دو رکن اخالقی گویی در تهیه اطالعات( طرفی یا راست کنار بی )در که

حسابداری یك حرفه است یعنی نتایج کار آن بر رفتار به عقیده ویلیامز  توزیع اطالعات نیز لحاظ شود.

اخالقی در  )مثل پزشکی و حقوق( بایستی اصول یك اجتماع تاثیر بسزایی دارد. لذا همانند سایر حرف

های مالی دارد، یکی از گیری آن رعایت شود. عدالت در توزیع اطالعاتی که نقش حیاتی در تصمیم

 اصول اخالقی است.

 

 تأثیراخالق حسابداری در کنترل حسابداری ساختگی 

شان ای در طول زندگی کارییك جنبه از کار حسابداری است از حسابداران حرفه اخالق حسابداری

 ابدارانـحس مهمی را که جنبه اخالقی یا غیر اخالقی داشته اتخاذ کنند. اتـتصمیم ود تاـشمیواسته ـخ

 یك هایدر حساب شده ارقام گزارش برای دستکاری حسابداری قوانین از خود، با دانش توانندمی

 هایتکنیك برای توصیف وسیع ایگونه ساختگی به عبارت حسابداری. گیرند کار تجاری به واحد

 طوری را مالی تا نتایج دهندمی اجازه هاشرکت به که شودمی استفاده ایشده پذیرفته حسابداری
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 آنها را نشان ندهند تجاری هایفعالیت محتوای دقیق، طور به است ممکن که کنند گزارش

(Usureluet al, 2010). 

رون و ورلدکام و های بزرگی همچون انهای مالی و فروپاشی شرکتهای ناشی از تقلبرسوایی

 ای کافی نیست.های حرفهپارماالت نشان داد که رعایت استانداردها و ضوابط فنی در انجام مسئولیت

ای نیز به رعایت اخالق حرفه ای باید عالوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی،حسابداران حرفه

نشان بر فشار منفی محیط مقاومت تا حسابداران در برا شود، اخالق حسابداری باعث میمتعهد باشند

. تجربه نشان داده است بین رفتار هر فرد با عمل او های اخالقی شوندگیریو مجاز به تصمیم دهند

دارد که رفتار اخالقی یك فرد در ( اذعان می2005) رابطه مستقیم وجود دارد، مطابق منطق ارسطو، مله

 موارد زیر بستگی دارد:های انسانی به حسابداری، همانند سایر فعالیت

 یك موقعیت توسط یك اخالقی بعد درک چگونگی عنوان به را آن توانمی که اخالقی حساسیت

 ما از یك هر. دارد ظرفیت مشخصی و توان افراد، سایر نیازهای درک برای انسان،. کرد توصیف فرد،

 برای همدردی انسجام، و اتحاد شامل ترحم، گوناگونی احساسات خاص، هایموقعیت با مواجهه در

 فرد یك نیز، حسابداری در. کنیممی تجربه دیگر را اخالقی احساسات سایر و انگیز،غم حادثه یك

 این کنار در اما. باشد افراد برخی ضرر به یا نفع به ممکن است عمل یك که دهد تشخیص تواندمی

 به نسبت توانندمی که دارند وجود ترس حتی یا و غرور چون طمع، دیگری احساسات احساسات،

 به منجر توانندمی احساسات همچنین،. کنند عمل ترقوی رفتارهای خوب، با مرتبط احساسات

 .باشد سؤال زیر نیز رفتارها آن درستی است ممکن که احساساتی شوند کامالً رفتارهای

 قی، قابلاخال اصول نظر از مورد کدام که این با رابطه در قضاوت صالحیت یا اخالقی، قضاوت

 انجام نیت با درستی رابطه در قضاوت توان همچنین و نیست پذیرش قابل مورد، کدام و است پذیرش

 انجام. است عمل انجام یك برای گیریتصمیم و سنجش مستلزم خوب، رفتار. است کار یك

 و سنجش مرحله در. دارد خوب، اولویت تصمیم یك اتخاذ به نسبت درست، اخالقی هایقضاوت

 اصول گرفتن نظر در طریق از دانش این. کندمی ایفا بسزایی نقش مفید، و کاربردی دانش زیابی،ار

 عالوه، به. پروراندمی خود در را اخالقی کامالً موقعیت، استدالل هر در مرتبط شرایط و فراگیر و جامع

 و بینش و رتبصی تعصبی،بی گرایی،عینی مانند حسابداری، دیگری در مرتبط اخالقی هایفضیلت

 .شوند گرفته نظر در کاربردی دانش درون در ترکیبی به صورت توانندمی زیرکی

 های اخالقیارزش تنـدانس ارجح اخالقی، عمل انجام به تمایل عنوان به که اخالقی انگیزش

 ،اخالقی نتایج برای ایجاد فردی مسئولیت گرفتن نظر در و ها،ارزش سایر به نسبت انسانی( های)خوبی
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 است، خوب اخالقی هایانجام قضاوت محرک نیروی اخالقی، انگیزش اوقات، اغلب. شودمی تلقی

-فضیلت و کاربردی دانش که آنجا از. کندایفا می آن انجام و درست عمل انتخاب در بسزایی نقش اما

 که رفتگ نتیجه توانمی کنند،می ایجاد کردن عمل برای درست دائمی انگیزشی موقتی، اخالقی های

 دهند.پرورش می نیز را اخالقی انگیزش

-فضیلت این میان رفتار اخالقی در برای درونی قدرت و دائمی رفتارهای یا اخالقی هایفضیلت

-واقعیت تمامیت، طرفی،بی از شوند عبارتندمی مربوط حسابداری به خاص طور به که آنهایی ها،

 قدردانی و عموم، رفاه برای خدمت رسانی ودن،ب قابل اعتماد انصاف، وفاداری، صداقت، گرایی،

فضایل  سایر و تواضع، شدن، ایحرفه و تخصصی اراده تالش، جدیت، شجاعت، پشتکار، خیرخواهی

 دهد، باید انجام فرد یك آنچه به تا کنندمی کمك درونی مقاومت بر نمودن غلبه به که فردی است

 فضایل از یك هر درست معانی برای درک را یتیظرف کاربردی، بنابراین دانش. بپوشند عمل جامه

 .کندمی فراهم اخالقی

ت و آینده چالش نیرومندی را به حرفه حسابداری افزوده اس ساختگیحسابداری رسد به نظر می

شود، بدین منظور برای کند و موجب بی اعتمادی افراد نسبت به حرفه میحسابداری را متزلزل می

در سایه اخالق به فعالیت خود بپردازند، چون در کنار اخالق بایست ای میحسابداران حرفه کنترل آن

عملی نمودن این امر، ضروری است تا  توانند اقدامات مطلوب و نامطلوب را تشخیص دهند. برایمی

ای خاص عمل و فضائل ها یك محرک به شیوهیابند. از آنجایی که ارزش ها توسعهها و فضیلتارزش

دهد تا این اجازه میو  بخشدگرایش به ترویج رفتار اخالقی با هم، شخصیت را شکل میهستند  دائمی

بنابراین  د.های اخالقی شونگیریحسابداران در برابر فشار منفی محیط مقاومت نمایند و مجاز به تصمیم

ر د است، حسابداری اخالق و اخالقی اصول به توجهکنترل حسابداری ساختگی  برای عامل مهمترین

 پایدار توسعه در مخربی نقش علت و دلیل هر به حسابداران به اعتمادیبی افزایش صورتغیر این

 . داشت خواهد حرفه

 تیاهم به نسبت که است دهیرس آن وقت، ندهیآ در یمال هایییرسوا تکرار از ممانعت برای

 قضاوت در را الزم ارتمه دیبا حسابداری ۀحرف. میینما تعهد دیتجد یاخالق اصول و هاارزش واالی

 نظر در رندیگیم ریتأث او عملکرد از که را یکسان ۀهم رفاه بتواند که طوری به د،ینما کسب یاخالق

 موضوع نیا. گرددیم متزلزل یمیقد حرفه و فن نیا گاهیجا قوی، و استواری اخالق رفتار بدون. ردیبگ

 فن و رشته نیا به دارند قصد که باشد افرادی ظرن مورد دیبا باشد، هاشرکت توجه مورد کهنیا از شتریب
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 دانش ای و شهرت ثروت، جستجوی به آنکه از شیپ و کرده رفتار ستهیشا نحو به دیبا آنها. شوند وارد

  .دهند قرار خود همت ۀوجه را کاریدرست و صداقت باشند،

 

 گیرینتیجه

شده، ولی نباید همه حسابداران و  های بسیاری از رفتارهای غیراخالقی حسابداران گزارشداستان

ها حاکی از آن است که حساسیت گونه داستانمؤسسات حسابداری را متهم به چنین رفتاری کرد. این

باشند. خوشبختانه در ربع قرن اخیر اخالقی و رفتار اخالقی در حرفۀ حسابداری از ضروریات می

ی و کاربرد اصول اخالقی در تجارت و به طور کل آگاهی نسبت به اهمیت اخالق و رفتار اخالقی به

 .طور خاص، افزایش یافته است همراه آن، در حسابداری به

های سهامی بزرگ های مالی که برای شرکتحسابداری ساختگی پدیده جدیدی نیست، رسوایی

بر ها تأثیر بسیار ژرفی رخ داد، ناشی از حسابداری ساختگی بود. که این رسوایی هکشور ایاالت متحد

 حسابدارینهادهای مالی آن کشور و در پی آن بر بازارهای مالی سایر کشورهای صنعتی گذاشت. 

 یاقتصاد یهابحران از بهتر یزیچ ی آنامدهایپ است و نامطلوب و گرانهحیله عمل یك ساختگی،

 دربرای دستیابی به اهداف خاص خود،   کنند یتالش موسیله بدینها ران شرکتیمد، وبود نخواهد

ت یریتحت مد یهاشرکت یسودآور رشد مربوطه نیقوان ریسا و یحسابدار یاستانداردها چارچوب

 کنندگانهیته نظردمشود تصویر خوبی از شرکت ، که این باعث میکنواخت نشان دهندیخود را 

 صیتشخ به نسبت گذارانهیسرما یسردرگم جادیا باعثقرار گیرد که در نهایت  یمال یهاصورت

 گذارانهیسرما اعتمادییب آن، مدت یطوالن اثر و شود،یم رمنصفانهیغ و منصفانه یمال هایصورت

غیراخالقی  و منفی جنبه ، بنابراین حسابداری ساختگی بیشترداشت خواهد دنبال به شرکت به نسبت

فته  دارد ومطابق با اصول پذیرفته شده حرفه حسابداری نیست و باید اصالح گردد. مطالعات صورت گر

نشان داد، اخالق حسابداری تأثیر بسیار جدی در کنترل حسابداری ساختگی دارد ، حرفه حسابداری 

 واکنش در رابطه با حسابداری ساختگی رانیمدبه درخواست  نسبت تواندمی یاخالق اصول در سایه

رشد موازین  ، و مطابق با اصول پذیرفته شده حرفه حسابداری عمل کنند. تجربه نشان دادهدهند نشان

-و مجاز به تصمیم نشان دهندتا حسابداران در برابر فشار منفی محیط مقاومت  شوداخالقی باعث می

شود که افراد بیشتر به و همچنین ضعف در زمینه اخالق حسابداری باعث می های اخالقی شوندگیری

اری به رهبری نتیجه این که آینده حرفۀ حسابد سمت حساب سازی )حساب آرایی(کشیده شوند.

ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. الزم است تا آنها با تبیین اهمیت اخالقی توسط حسابداران حرفه
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کاری فردی، حسابداران فعلی و آتی را به سوی معیارهای اخالقی واال و آموزش ضرورت درست

شد که در آتیه حرفۀ  شرافتمندی سوق دهند. بدیهی است با انجام این کار این اطمینان محقق خواهد

  .ها ادامه دهدحسابداری بتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالنۀ اقتصادی و موفقیت و رفاه ملت
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