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Royadarabi110@yahoo.com 

 *بافاحمد مخمل

 ایران)نویسنده مسئول(باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، 
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مطالعة حاضر با استفاده از روش اسنادکاوی و مطالعة متون موجود در حوزۀ فساد در حسابداری  -چکیده

صورت توصیفی که  بهاطالعات  زیست محیطی و حسابداری اجتماعی باهدفی علمی و برحسب گردآوری

بررسی است، در راستای بررسی نظری و جامع مطالعات  های مورد کردن شرایط یا پدیده آن توصیف هدف

شده در این حوزه، ابتدا به تبیین مفهوم فساد مالی و جایگاه اخالق در حسابداری زیست محیطی و  انجام

مالی و جایگاه  الق در کاهش و پیشگیری از فسادپردازد و در ادامه مفاهیم اثربخشی اخحسابداری اجتماعی می

 دهد.های آموزشی حسابداری زیست محیطی و حسابداری اجتماعی، را مورد بررسی قرار میاخالق در برنامه

های حسابداری فنی رود که نه تنها مهارتاز دانشجویان امروز انتظار مینتایج این مطالعه حاکی از آن است که 

-سخن میکه از ماهیت اجتماعی حسابداری  ، چرااز اصول اخالقی خوبی نیز برخوردار باشند را بیاموزند بلکه

 گوید.

 .حسابداری اجتماعی، اخالق در حسابداری ،، حسابداری زیست محیطیمالیفساد  کلید واژگان:

 

 مقدمه

توسط اقدامات بانکی، از جمله موارد مرتبط  ( در جهان که2119-2111) مالی هایبیش از یک دهه از بحران

 گذرد، میفناوری است ۀهای حسابداری در حوزقید و شرط از پیشرفتبی ۀاستفاد ةپای رکه ببا تقلب و فساد، 

 ۀ وام مسکن در ایاالتعنوان یک بحران ابتدایی در حوزچه بهآن .که به بدترین رکود جهانی منجر شده است

 هاینظام فروپاشی به منجر نهایت در و شد تبدیل المللیبین بانکی بحران به سرعت به دآغاز ش ۀ آمریکامتحد
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، 1)براسی و دیگران های ریاضت اقتصادی در بسیاری از کشورهای غربی شدسیاست و کشور چندین در مالی

 و در واقع کشورهای (2)برادر، نورثن راک و جنرال موتور ی همچونهایشرکت (. تحت تأثیر قرارگرفتن2116

، موجب افزایش آگاهی نسبت به ورشکستگی و تحقیر مواجه شده بودند ( که بااسپانیاو یونان  ،ایتالیا ،پرتغال)

 ةهای تجاری فریبنده شده است. کمیتهای اجتماعی و حزبی حسابداری در برابر تقلب، فساد و یا شیوهویژگی

البته  (.2116، 3)آدامس برای حسابداری است بیش از پیش خواستار پایداری ،شورای گزارشگری یکپارچه

های اخالقی، اجتماعی ، موجب نگرانی1111و  1111های ویژه از سالهایی برای فرار از اقتصاد بهچنین خواسته

؛ گری و 2112، 5؛ فیدلر و لهمن1116، 6؛ بوریت و لهمن1113، 4)هاپود محیطی جدیدی شده استت و زیس

های حسابداری بر مشکالتی است که در گزارش ، تأکیداین مسائل به ویژه در موارد فساد(. 2112، 9الهلین

ای بودن فرآیند حسابرسی دایره ،برخی از مشکالت مربوط به مفهوم استقالل حسابرس .پوشش داده شده است

 "ارقام"ین فرض که اگر ا، بر مبنای حسابداران .حسابداری است ةو شکاف انتظارات بین منافع عمومی و حرف

ها درست و اند لذا حسابمورد انتقاد قرار گرفته ،شوندقانونی فعلی ساخته می اجباری و مطابق با الزامات

ظاهراً نسبت به دیدگاه منطقی با سالمت مالی واقعی شرکت ارتباط  ات اغلبگزارش ،با این حال .عادالنه هستند

آمریکا  ۀمتحد و ایاالت استرالیا، انگلیس مانند و به کشورهای غربی ها جهانی هستنداین نگرانی .داردکمی 

هندوستان و نیجریه به  ،چین ،محققان از سراسر جهان از کشورهای مختلف مانند برزیل . در واقعمنحصر نیستند

ساد جز تنها تعداد کمی از آنها در حال بررسی ابعاد اجتماعی و زیست محیطی رفتارهای شرکتی و پیامدهای ف

ها با بررسی حسابداری برای تعهدات اجتماعی و زیست اساتید حسابداری در دانشگاه 1111 ةاز ده. هستند

سازد تا در جهت منافع عمومی عمل کنند و ها را قادر میها و دولتنین اقتصادی که شرکتهمچ و  محیطی

برای مثال، نقش حسابداری برای محاسبه و گزارش  .اندها پاسخ دادهبه این نقص ،به اقدامات فاسد عمل نکنند

مورد بررسی قرار گرفته  ،ثیرات فساد در جامعهأهای سازمانی و تمحیطی فعالیت زیست های اجتماعی وهزینه

حسابداری سنتی پاسخ مسائل اخالقی و  .کشداست این تحوالت نقش حسابداری سنتی را به چالش می

طبق آن هدف که  ؛منطق پاسخگو استبه فساد را با استفاده از دستورالعمل بیاجتماعی از جمله مسائل مربوط 

                                                             
1
 Bracci, Humphrey, Moll, & Steccolini 

2
 Lehman Brothers, AIG, Northern Rock and General Motors 

3
 Adams 

4
 Hopwood 

5
 Burritt and Lehman 

6
 Fiedler and Lehman 

7
 Gray and Laughlin 



 

 9317ماه داد رمچهل و پنج، شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

39 

 .شودسهامداران است و اخالق به قلمرو خصوصی هر فرد منتقل می ثروت ، به حداکثر رساندناصلی اخالق

تنها هدف شرکت به حداکثر رساندن ثروت که تشویق شد بر این فرض بپردازد   1111 ةده ن درسازما

محیطی های اجتماعی و زیستها در معرض آسیببعضی از آن . که بعضی اوقات ممکن است،ان استسهامدار

 ل تئوریهای ذینفع یا حداقتغییر اساسی برای پذیرفتن نظریه . یکقرار گیرند که همراه با انباشت ثروت است

عنوان شده است و بهن رخ داده است که به موجب آن تعهدات اخالقی و اجتماعی در نظر گرفته سهامدارا

(. این موضوع در مقیاس وسیع منجر 1111، 1)موور بخشی از یک مزیت مشترک مورد توجه قرار گرفته است

های عمومی و اجتماعی در خدمات عمومی همچون مسائل مربوط به به تخصیص منابع بودجه شامل حساب

، 2؛ اهرنز و فری2116)آدامس،  شودهای یکپارچه دیده میحقوق بشر و فساد شده است که در گزارش

 (.2119، 4؛ اورت و دیگران2115، 3؛ مک فیل و آدامس2116،2115

 

 تبیین مفهوم فساد مالی

واژۀ  با یسیانگل زبان در و است سالم و درست اعمال انجام از یریجلوگ یمعنا به و فسد شهیر از فساد

Corruption  و ریشة التینRumpere که یزیچ و است کردن نقض و شکستن یمعنا به که شود یم مطرح 

 که است یا دهیپد هر فساد معنا، نیا به. باشد یادار قواعد ای مقررات و نیقوان تواند یم شود، یم نقض ای شکسته

 ،6وبستر فرهنگ در شده بیان تعریف طبق(. 1391)آقایی،  بازدارد خود یکارکردها و اهداف از را یا مجموعه

(. فساد 1311)نظری،  باشد زیاد چه و اندک شدن خارج این چه اعتدال، از چیز هر خروج از است عبارت فساد

(. 2113، 5لوتایا) خوردهای ارسطو و افالطون پیرامون عدالت و اخالق نیز به چشم میدر معنای تباهی در نوشته

رابر فساد و دهد و مانع اصلی در باز طرفی اخالق موضوعی است فراگیر که همة جوانب بشر را پوشش می

که فساد در درازمدت به کمینه سازی  حالی ها است، درسازی ارزشکه اخالق در پی بیشینه تقلب است؛ چرا

طورکلی به هر نوع جرم مالی به (. اصطالح فساد1312سعیدی و جعفرپور، ) شودها منجر میارزش

اشخاصی و کسب منفعت برای شخص یا آمیزی اشاره دارد که منجر به زیان مالی برای شخص یا غیرخشونت

 ها،سازمان اکثر وجود اعماق در مالی مفاسد امروزه(. 2111)اصالنی و دیگران،  شوداشخاصی دیگر می
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 جوامع پیشرفت راه سر بر عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه و است دوانده ریشه ... ها، نهادها وادارات، شرکت

 فساد مختلف اشکال شناخت مستلزم ،یسازمان یهابرنامه ةتوسع و یادار سالمت به دستیابی. است شده مطرح

 باید مالی فساد علیه بر مبارزه. باشدیم ...( ای ومالیاتی، تقلب بانکی و بیمه )از جمله: رشوه، اختالس، فرار یمال

 شامل یکپارچه و استوار چارچوبی وجودنیازمند  و گیرد صورت جامعه سطوح ةهم در و عمومی صورتبه

 جرایم و کند منع را فساد که است اخالقی معیارهای و کنترلی هایسیستم مقررات، قوانین، از ایمجموعه

 حکم به یا وظیفه موجب به که اشخاصی از باید قوانین آن،  بر عالوه. بگیرد نظر در آن مرتکبان برای سخت

 به تواندنمی یحسابدار ةحرف .سایت دنیای اقتصاد( )برگرفته از کند حمایت کنند،می مبارزه فساد با اخالق

 سهم است آماده مهم یواحد و جامعه کل یاعضا از یعضو عنوانبه اما بپردازد با فساد مالی مبارزه به ییتنها

 ةحرف باشد، داشته وجود کافی عمومی تیحما و الزم یهارساختیز اگر. کند ادا عرصه نیا در را خود

 در عمومی و خصوصی از اعم ،یتجار ینهادها و هاحرفه ریسا کنار در درسایة اخالقتواند ی میحسابدار

 .کند مشارکت فساد هیعل بر مبارزه

 

 اخالق در حسابداری زیست محیطی و حسابداری اجتماعی

های مالی را فراهم آورده است که رفتارهای مسائل مختلفی در دو دهه اخیر موجبات رشد اعتماد جامعه به نظام

های دهنده این بود که اصول اخالقی در نظامباشد. رفتارهای غیراخالقی مستمر نشانها میغیراخالقی از اهم آن

های مالی گونه شد که اهمیت رعایت اخالق در نظام مالی فراتر از رعایت و پایبندی به قواعد فنی است؛ این

ای مالی نیز مانند سایر مشاغل و ی حرفههابیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و موجب گردید فدراسیون

باشد، تدوین ای میهای اخالقی خاصی را عالوه بر تبحر کاری که همانا آیین رفتار حرفهها، مسئولیتحرفه

ای، گیرد. مراد از اخالق یا آیین رفتار حرفه استفاده قرار عنوان توشه و رهنمود اخالقی موردنمایند تا به

ای حاوی یک نظام (. اخالق و آیین رفتارحرفه1319لشکربلوکی، ) از حیث شغل استمسئولیت اخالقی فرد 

شود.  ارزشی است که براساس آن بد و خوب، و درست و نادرست رفتار صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می

ای المللی حسابداران در آیین رفتار حرفهای فدراسیون بینمنظور از حرفه طبق تعریف کمیتة اخالق حرفه

خبرگی در  -1باید خصایصی را به شرح موارد مطورحه دارا باشد: حسابداران این است که حرفه می

 بندیپای -2دست آمده باشد؛ طریق آموزش، کارآموزی و تجربه به خاص و مبتنی بر اندیشه که از مهارتی

مرجع اداره کنندۀ حرفه وضع مشترکی که توسط  ای و باور آنان به نظام ارزشیاعضا به آیین رفتار حرفه
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محیط  ،اخالق(. در گذشته 1313مدد،  )علی پذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه در کلیّت آن -3شود؛  می

زیست و مسئولیت اجتماعی از نظر حسابرسان بسیار دشوار بوده و مسئولیت اصلی آن در شرایط فنی محدود 

 حالت بهترین در فساد و تقلب مسائل ها، حتی باشرکت سودمندی گزارش برای مثال چگونگی .بوده است

های چارچوب مفهومی در یک تکنیک به مثابه یک شیوه اجتماعی و فلسفی پروژه در اخالق ثانویه مالحظات

و به دلیل عدم   حسابداری زیست محیطی بر مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا شدهدر نظر گرفته شده است. 

)بحری ثالث و رضائی،  ای مبتنی بر بازار کاربرد آن مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ استهاستفاده از ارزش

کند و با  تر از آن در جامعه ارائه می(. حسابداری زیست محیطی بخشی از این تغییر را در سازمان و وسیع1316

عنوان رویکردی ر بههای کاری به تعیین هدف توسعة مستمارائة شناخت اساسی بیشتر و مشارکت در فعالیت

در   توان چنین عنوان نمود که مسئولیت حسابداران(. لذا می2111، 1)ساموئل و مانیژن کندخاص کمک می

شود و منافع عمومی که در حقیقت فراتر حوزۀ حسابداری محیط زیست به تأمین نیازهای کارفرما منحصر نمی

های شاخص حرفة بندی به ویژگیای عالوه بر پایحرفه شود. آیین رفتارباشد را نیز شامل میاز سازمان می

پذیرد و الزمة آن رعایت منافع عمومی در انجام حسابداری، وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه را نیز می

های مالی و کمک به ها در صورتباشد که عالوه بر کنترل و گزارش هزینهحسابداری محیط زیست می

-عنوان حرفهمدیریتی، موجب جلب اعتماد عمومی به حسابداری محیط زیست به هایگیریمدیران در تصمیم

پردازد، در سطح سازمان و جامعه های جامعه میارزش ها و هم به سودآوری ای که هم به سودآوری سازمان

ه با ای، مسئولیت پاسخگویی به منافع عمومی را همراگردد. لذا حسابداران با تکیه بر آیین رفتار حرفهمی

طرفی برعهده دارند. حسابداران باتوجه به کنند، به درستی و بیها خدمت میهایی که به آنسودآوری سازمان

باید در حسابداری محیط زیست با معتبر است، می های اطالعاتیکه جامعه نیازمند اطالعات مالی و سیستماین

طالعات اعتبار بخشند و در گزارشگری حسابداری ای در جلب اعتماد عمومی به این اکارگیری اخالق حرفهبه

 محیط زیست باید باالترین کیفیت خدمات را ارائه دهند.

 

 اثربخشی اخالق در کاهش و پیشگیری از فساد مالی
 اخالقی بنیادی اصول به پایبندی ای،حرفه حسابداران توسط حسابداری حرفة اهداف به دستیابی الزمة

تواند در سایة اخالق در های الزم وجود داشته باشد، حرفة حسابداری میزیرساختچنانچه . است حسابداری
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 وحدت ابد،ی طرهیس جامعه در یمال فساد اگرها و نهادها مشارکت کند. مبارزه بر علیه فساد در کنار سایر حرفه
 هم در اعتماد یها شهیر و یفرد و یاجتماع اخالق و رودیم نیب از است، ینید حکومت ةپشتوان که جامعه

 و قدرت با و کند ینم دییتأ را فاسد ةجامع هرگز اسالم،. شود یم وحدت نیگزیجا یاجتماع تضاد و زدیر یم
 نیا انجام در زین یاسالم حکومت و جامعه مردم، بر و کند یم مبارزه آن با یمعنو و یمادّ یها اهرم از استفاده با

 ها، سازمان در مالی فساد روزافزون شیافزا با(. بنابراین 125البالغه، خطبه )نهج است کرده فیتکل مهم
یکی از  .رسد یم نظر به یضرور یامر آن با مبارزه یها روش و ها حل راهی بررس مختلف مؤسسات و ها شرکت

که در مالی حرفة حسابداری و حسابرسی است  اداری در جهت مبارزه با فساد ابزارهای تأثیرگذار بر سالمت
 هایرسوایی .کند عمل مالی فساد از پیشگیری در مهم عامل یک عنوانبه تواند میهای اخالقی  سایة ارزش

 اصول آموزش به توجه ضرورت و حسابداری اخالق بر تمرکز به منجر مالیفساد  و حسابداری در اخیر

 عامل یک عنوانبه تواندمی حسابداری اخالق اصول به توجه(. 2112)مهدویخو و خوتنلو،  است شده اخالقی
 است نتوانسته هنوز حسابداری ةحرف که شرایطی در. کند عمل مالی فساد و تقلب از پیشگیری در مهم

 هر به حسابداران به اعتمادیبی افزایش ،آورد دستبه دولتمردان نزد در ویژه به و ایران ةجامع در جایگاهی
 خدمات رواین از(. 1314)اسکندری و عرفی،  داشت خواهد حرفه پایدار ةتوسع در مخربی نقش ،علت و دلیل
هایی است که به نظام اداری سالم مجهز باشد تا بتواند با تکیه بر ضوابط مستلزم وجود سازمان حسابداری ةحرف

 ترینمهم(. بنابراین 2112)شاهین و دیگران،  خدمات خود را تضمین کند ممکن سطح باالترین دراخالقی 
 که کسانی ابتدا دراست.  حسابداری اخالق و اخالقی اصول به توجه هاسازمان در مالی فساد کاهش برای عامل
 تا شود تالش باید هادانشگاه در و آشنا شوند اخالقی اصول و اخالق باباید  شوندمی حسابداری ةرشت وارد
-ارزش رعایت و حسابداری اخالق به توجه شد بیان که طور همان زیرا. شود داده جامعه تحویل اخالق با افراد

 و اخالق آموزش سازمانی، فرهنگ و جو ای،حرفه رفتار کارکنان، آگاهی در حسابداری در اخالقی های
 ثیرأتسازمان   و ارتقاء سالمت مالی فساد از پیشگیری بر عوامل این که دارد ایتوجه قابل ثیرأت محیط کنترل
 .دارند زیادی

 

 های آموزشی حسابداری زیست محیطی و حسابداری اجتماعیبرنامهاخالق در 
 نشان تحقیقاتنیست.  کافیآموزش فنی دیگر به تنهایی برای یک حرفه  در جامعة امروزی،برای دانشجویان 

های حسابداری فنی را بیاموزند بلکه از اصول رود که نه تنها مهارتدهد که از دانشجویان امروز انتظار میمی
  گوید.سخن میکه از ماهیت اجتماعی حسابداری  ، چرااخالقی خوبی نیز برخوردار باشند
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-حسابداری برای استدالل اخالقی به ةدهد ظرفیت حرفن حال تحقیقات حسابداری و اخالق نشان میبا ای

نیاز به حفظ  ظرفیت استدالل اخالقی نه تنها شامل ت.ای نیسهای حرفهطور قابل توجهی متفاوت از سایر گروه

تر حسابداری با توجه به ماهیت در حال تغییر اقتصاد جهانی دارد بلکه شامل استقالل نیاز به آموزش گسترده

های طور مستقیم مقابله با شیوهبه ( و2112، 1)لهمن منافع مشترک ،وکارابعاد اجتماعی و زیست محیطی کسب

 (.2112، 2)مک فیل شودفاسد و غیرانسانی نیز می

ها برخورداراند. تحقیقات با این وجود محققان حسابداری تنها متخصصانی هستند که از این نگرانی

های مشابهی را از نظر افزایش آگاهی و افزایش درک ها نگرانیها و حرفهدهد که دانشگاهحسابداری نشان می

ش ارزش آموزش اخالق (. هر دو بخ2116)آدامس،  مسائل اخالقی در بین شاغالن و دانشجویان دارند

هایی دارد که دانشگاه و حرفه، این مشارکت را گیرند، بنابراین اشاره به یکی از حوزهحسابداری را در نظر می

کنند، طور تجربی به بینش آگاهانه کمک میدهند. دانشگاهیان نه تنها مسائل را مطرح کرده و بهتشکیل می

ای دهند. این موضوع روندهای حرفهالقی در حسابداری نشان میبلکه پیشرفت را در زمینه ادراک مسائل اخ

-که تحقیقات نشان می کشد؛ چراشود را به چالش میهای پشتیبانی آموزشی معتبر سنتی ناشی میکه از سیستم

سازد. در واقع دهد که حسابداری سنتی دیگر دانشجویان را به اندازۀ کافی برای نیروی کار امروز مناسب نمی

در انجمن حسابداری، محققان چارچوبی برای  منظور بررسی معایب ذاتی در رویکردهای سنتی، اخیراًبه

(، و پیوند بین 2119، 3)لهمن و کوروپو تحقیقات حسابداری اجتماعی و زیست محیطی ارائه شده است

حال، باید یادآور شد که (. با این 2119، 4)لهمن و مورتون اندپذیری، اخالق و فساد را تبیین کردهمسئولیت

(، و بنابراین 2119)لهمن،  تواند بیانگر شفافیت و حقیقت باشدحسابداری اجتماعی و زیست محیطی همیشه نمی

 لزوماً از اقدامات فاسد مبرّا نیست.

 

 گیرینتیجه

طی در باتوجه به مطالب مطروحه، مسائل مربوط به فساد، اخالق، حسابداری اجتماعی و حسابداری زیست محی

های روزمره در حسابداری است که در حال پیشرفت است و بالقوه حسابداری را حال حاضر بخشی از بحث

ترین عامل در کاهش فساد جا که توجه به اصول اخالقی مهمکند. از آنفراتر از مرزهای فنی فعلی تحمیل می
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بداری را دارند باید در ابتدا با اصول مالی است، لذا دانشجویان و تمامی افرادی که قصد ورود به رشته حسا

 داده جامعه تحویل اخالق با افراد تا شود تالش باید هادانشگاه در واخالقی حاکم بر این رشته آشنا گردند؛ 

 در حسابداری در اخالقی هایارزش رعایت و حسابداری اخالق به توجه شد بیان که طور همان زیرا. شود

 ایتوجه قابل ثیرأت محیط کنترل و اخالق آموزش سازمانی، فرهنگ و جو ای،حرفه رفتار کارکنان، آگاهی

 .دارند زیادی ثیرأتسازمان   و ارتقاء سالمت مالی فساد از پیشگیری بر عوامل این که دارد
 

 های اخالقی مالحظه

مؤلفین آثار، داری علمی رعایت و حق معنوی در این پژوهش با معرفی منابع مورداستفاده، اصل اخالقی امانت

 محترم شمرده شده و سایر اصول اخالق علمی همچون رازداری و رضایت آگاهانه، رعایت شده است.
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