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مقدمه

حرف��ه حس��ابداری اطالع��ات مورد نیاز بیش��تر تصمیمهای اقتص��ادی را تهیه و یا گواه��ی میکند و تمام اس��تفادهکنندگان

اطالعات حسابداری ،اعم از درونسازمانی و برونسازمانی نیز خدمات حسابداری را برای تصمیمگیری ضروری میدانند.
حس��ابداران بهدلی��ل خدمات��ی که به جامعه ارائه میدهند ،نیاز به کس��ب اعتب��ار نزد مخاطبان خود دارن��د و برای جلب

اعتماد اس��تفادهکنندگان اطالعات ،ناگزیر از رعایت اصول اخالقی حس��ابداری هستند .لذا شناخت این اصول میتواند در
جهت اعتالی حرفه در بازارهای جهانی کارس��از باشد و به حس��ابداران امکان دهد در جایگاه حرفهای خود بهنحو مناسبی
ایفای نقش کنند (جفایی و کاردان.)1387 ،

پیامدهای آثار مخربی که فعالیتهای متقلبانه حس��ابداری و حسابرسی در پی داشته ،این سئوال را در ذهن عموم ایجاد

کرده است که“:چه تضمینی وجود دارد که حسابداران و حسابرسان حافظ منافع ما باشند؟” (خرمی و ودیعی .)1390



دکتر محمدرضا عباسزاده
محسن معینیزاده

اهمیت موضوع

بعد از چندین رس��وایی مهم حس��ابداری در سرتاس��ر دنیا نظیر انرون ،ورلد کام ،آرتور اندرس��ن و  ...تحقیقهایی با

تاکید بر مباحث اخالقی در حسابداری جذابیت پیدا کرد.

سئوال متداول در اینگونه تحقیقها این بود که “چرا این افراد خبره و آموزشدیده در تشخیص خوب و بد ناتوان

هستند و دچار اشتباههای اسفبار میشوند؟” ).(Ho, 2007

این رس��واییها بهوضوح نش��ان میداد که دانشجویان حس��ابداری و همچنین حس��ابداران باید از اصول اخالقی
حس��ابداری آگاه ش��وند و مراکز آموزش عالی حس��ابداری باید به این اصول اخالقی توجه بیشتری نشان دهند .در
نتیجه ،در مقالهةای علمیو محافل حرفهای بحثهایی پیرامون اصول اخالقی حس��ابداری و آموزشهای آن انجام
گرفت ).(Sharp, 2006
76
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اگر بخواهیم صورتهای مالی و گزارش��های حسابداری جهت

• صداقت و اعتمادپذیری ایجاد میکند.

تصمیمگیری منطقی سهامداران بالقوه و بالفعل ،موثق و درخور

• در مورد نژاد ،مذهب ،جنس��یت ،سن و ملیت ،اصلونسب و

استفاده تهیه شوند ،باید برای حسابداران که تهیهکنندگان این

عقبماندگی حساس نیست.

صورتها هس��تند ،مس��ئولیتهای اخالقی وجود داشته باشد؛ از

• وظایف حرفهای را در انطباق با مقررات شرکت و استانداردهای

ای��نرو حفظ اص��ول اخالقی برای حس��ابداران امری ضروری

اخالقی هدایت میکند.

تلق��ی میش��ود .از طرفی با توج��ه به رویکرد ج��اری پیرامون

• وظایف حرفهای را در انطباق با قوانین هدایت میکند.

جهانی ش��دن محیط تجاری ،اصول اخالقی حسابداری دیگر

• از اطالعات محرمانه محافظت میکند.

تنها بهعنوان مش��کل یک جامعه تلقی نمیشود ،بلکه تجارت

• برای منافع عموم احترام قائل میشود.

جهانی بهخاطر تفاوتهای فرهنگی با این مس��ئله روبهروست.

• محدودیتهای حرفهای و محدودیت در قضاوتهای انجامشده

تمای��ل روزاف��زون ش��رکتها ب��ه جهانیش��دن ،متخصص��ان

را شناسایی میکند.

حس��ابداری را مجاب میکند ارتباط خود را با باورهای اخالقی

• برای حرفه اعتبار ایجاد میکند.

و فرهنگی در سایر کشورها افزایش دهند & (Abbaszadeh

• تضاد منافع را از بین میبرد.

).Mo,inizadeh, 2012

• برای سازمان تعهد و وفاداری ایجاد میکند.

اخالق حرفهای

• در مورد اجرای قراردادهایی که مستند و به تصویب رسیدهاند،
اطمینان ایجاد میکند.

حس��ابداران در حوزهه��ای مختلف��ی ش��امل حسابرس��ی،

• از فعالیتهای��ی ک��ه مخال��ف مناف��ع عمومی اس��ت ،اجتناب

حس��ابداری مال��ی ،حس��ابداری مدیریت ،برنامهری��زی مالی،

میکند.

مشاوره و دفترداری فعالیت میکنند ).(Armstrong, 2002

• از گرفتن رشوه از مشتری یا صاحبکار خودداری میکند.

در هر کدام از این حوزهها ،گزارشهای مالی باید مفید بوده و در

• اس��تفاده از اموال و ملزومات ش��رکت را برای مقاصد شخصی

تصمیمگیری منطقی نظامهای اقتصادی قابلیت استفاده داشته
باشد .حسابداران حرفهای بهطور معمول با موقعیتهای مختلفی
روبهرو می ش��وند که نیاز به قضاوتهای اخالقی بااهمیتی دارد
و اگر در آن فرصتها رفتار غیراخالقی داش��ته باش��ند ،میتوانند
منافع شخصی بسیار زیادی کسب کنند ).(Mele, 2005
ه��ر رفت��ار غیراخالق��ی در حس��ابداری منج��ر ب��ه زیان در
نظامه��ای اقتص��ادی میش��ود .بنابرای��ن گروهه��ای مختلفی
س��عی میکنند برنامهای از اخالق حس��ابداری برای راهنمایی
حس��ابداران طراحی کنند تا هنگامی که آنها با قضاوت اخالقی

هر رفتار غیراخالقی
در حسابداری
منجر به زیان
در نظامهای اقتصادی
میشود

روب��هرو میش��وند ،بتوانند راهکار درس��ت را تش��خیص دهند
;(Ahadiat & Mackie, 1993; Armstrong, 2002
) .Mele, 2005همانطور که حس��ابداران حرفهای میتوانند
در چندین حوزه فعالیت کنند ،تحقیقها نش��ان میدهد که حوزه
مطالع��ات در دامنه اخالق حس��ابداری از حسابرس��ی مس��تقل
شروع و به اصول اخالقی در بازارهای سرمایه ختم میشود.
ویژگیه��ای اخ�لاق حس��ابداری بهش��رح زی��ر اس��ت
):(Ahadiat & Mackie, 1993
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از اهمیت و لزوم اینگونه مباحث در ذهن دانشجو میکاهد.

جایز نمیداند.
• از دادن هدایایی که میتواند منافع س��ازمانی داش��ته باش��د،
خودداری میکند.

جایگاه اخالق حرفهای در سایر کشورها

بررس��یها نش��ان میدهند در کش��ورهای پیش��رفته به اخالق

نیاز به برگزاری دورههای اخالقی

حرفهای حس��ابداران توجه ویژهای شده است .در برخی مراکز

تبلیغ��ات منف��ی ک��ه بع��د از برخ��ی رس��واییهای اخی��ر علیه

آموزش عالی ،دانشجویان حس��ابداری حداقل  8و حداکثر 20

حس��ابداران و حسابرس��ان به راه افتاد ،صاحبنظ��ران را بر آن

واح��د دروس مرتبط با آیینرفتار حرف��های و اخالق تجاری را

داش��ت که گذران��دن دورههای اخالقی بهعنوان پیشش��رطی

میگذرانند .برخی از این دروس عبارتند از:

برای ورود به حرفه را الزامی کنند .آنها به این نتیجه رسیدند

• اص�ول ابتدایی اخالق 2( 1واحد) :در این درس دانش��جو با

که صرف داش��تن تجربه و تخـص��ص نمیتواند در برابر چنین

اصول مقدماتی و پایهای اخالق حرفهای آشنا میشود.

معضالت��ی به حس��ابداران کمک کن��د ).(Elsinger , 2009

• اخالق در حس�ابداری 3( 2واحد) :در این درس دانشجویان

البت��ه باید توجه داش��ت که گذران��دن دورهه��ای اخالقی هیچ

با قوانین و آیینهای اخالقی تصویبش��ده بهوسیله انجمنهای

تضمین��ی برای رعایت اخالق حرفهای نیس��ت .ب��ا این حال،

حرفهای برای حس��ابداران ،حسابرس��ان و مدیران مالی آش��نا

گذران��دن این دورهها میتواند فرد را با ش��یوه عمل صحیح در

میشوند.

رویارویی با معضلهای اخالقی راهنمایی کند و در نتیجه منجر

• اخلاق حس�ابداری و مس�ئولیت حرف�های ( 4واح��د):

به کاهش اشتباههای اخالقی از سوی حسابداران و حسابرسان

ای��ن دوره ب��ه بررس��ی و تجزیهوتحلی��ل مس��ائل اخالق��ی که

شود ).(Bean & Bernardi, 2007

حرفه حس��ابداری با آن مواجه اس��ت میپردازد و مقدمهای بر

3

مس��ئولیتهای حرفهای مورد نیاز دورههای حس��ابداران رسمی

جایگاه کنونی اخالق حرفهای در آموزش عالی

است.

متاس��فانه بهرغ��م اهمی��ت موض��وع اخ�لاق حرف��های ،در

• تصمیمگیری اخالقی مقدماتی ( 3واحد).

سرفصلهای درسی پیشنهادی ش��ورایعالی انقالب فرهنگی

• اص�ول اخالق جهانی 3( 5واحد) :در این دوره دانش��جویان

اص��ول اخ�لاق حرف��های جایگاه��ی ن��دارد و تنه��ا آیینرفتار

روشهای تقویت اخالق حرفهای در گستره جهانی را میآموزند.

حرفهای ،آن هم بهعنوان بخش��ی از درس حسابرسی ( 1و نه

مبنای اصلی ای��ن درس تفاوتهای فرهنگی و پیامدهای آن بر

بهعنوان یک درس جداگانه) آموزش داده میشود که این خود

اخالق حرفهای است.

4

در سرفصلهای درسی
پیشنهادی
شورایعالی انقالب فرهنگی
اصول اخالق حرفهای
جایگاهی ندارد

78
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• س��ایر دروس اخالقی :برخی از دانش��گاهها و موسس��ههای
آم��وزش عال��ی ،عالوه بر درس��های ذکرش��ده یا مع��ادل آنها،
درس��هایی مانن��د مذه�ب ،اخلاق و جامع�ه ،10حق�وق
شهروندی 11و  ...را نیز ارائه میکنند.

بحثو نتیجهگیری

حسابداران بهدلیل

همانطور که میدانیم ،دانش��گاهها بهعنوان نهادی که وظیفه

خدماتی که به جامعه ارائه میدهند

آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد جهت فعالیت در
جامعه را دارند ،مطرح هستند .متاسفانه رویکرد کنونی آموزش

نیاز به کسب اعتبار نزد

عالی در کشور ما بر تخصص بیشتر از تعهد تکیه دارد .با توجه

مخاطبان خود دارند و

به جایگاهی که حسابداران در بازارهای مالی دارند ،الزم است
اخ�لاق حرف��های را ش��ناخته و ب��ه آن عمل کنند .ب��ا توجه به

برای جلب اعتماد

مطالب فوق ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:

استفادهکنندگان اطالعات

 -1باتوجه به اینکه دانش��جویان حس��ابداری در آینده بهعنوان
حس��ابداران و حسابرس��ان حرفهای در جامعه فعالیت میکنند،

ناگزیر از رعایت

درک مناس��ب اخالق��ی و متعهد ب��ودن به اص��ول و آیینرفتار

اصول اخالقی حسابداری

حرفهای میتواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از مفاسد اقتصادی

هستند

و افزای��ش کارای��ی اخالقی آنها داش��ته باش��د .در این راس��تا،
دانش��گاهها میتوانن��د با زمینهس��ازی و ارائه خدمات مناس��ب

• حس�ابداری قانون�ی برای کش�ف تقل�ب 3( 6واحد) :این

در راس��تای ارتق��ای س��طح درک اخالقی عمل کنن��د .مراجع

درس بر تشخیص و پیشگیری از تقلب مالی در سازمانها تاکید

برنامهری��زی درس��ی دانش��گاهی نی��ز میتوانن��د با ق��راردادن

دارد .همچنین ش��یوه برخورد با تقلب حس��ابداری ،و روشهای

واحدهای درسی مناسب به این امر کمک کنند.

مناسب برای جلوگیری و یا تشخیص سوءاستفادههای احتمالی

 -2همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه گس��ترش فعالیته��ا در بازاره��ای

در این درس مورد بحث قرار میگیرد.

جهانی و تاس��یس و تشکیل ش��رکتهای چندملیتی ،بهتر است

• عناص�ر حقوق�ی تقل�ب 4( 7واح��د) :این درس به بررس��ی

رویکرد آموزشعالی و تکمیلی به س��مت هماهنگس��ازی در

مس��ائل قانونی مرتبط ب��ا تقلب حرفهای با تاکید بر ش��ناخت و

س��طوح بینالمللی س��وق پیدا کند و مراجع برنامهریزی درسی

گزارش تقلب میپردازد.

دانش��گاهی و س��ایر نهادهای ذیربط ،در س��رفصل درس��های

• آزم�ون تقل�ب 4( 8واحد) :این دوره بر پژوهش��های رفتاری

حسابداری تجدیدنظر کنند و درسهایی مرتبط با اصول اخالقی

مرتبط با تقلب حرفهای (از قبیل بهدست آوردن شواهد مستند)

و آیینرفت��ار حرفهای بینالمللی در برنامه درس��ی رش��تههای

تاکید دارد.

حسابداری قرار دهند.

• روش�های مصاحب�ه برای بررس�ی تقل�ب ( 3واحد) :در

 -3دانشگاهها و موسسهةای آموزشعالی و همچنین استادان

این دوره روش��ها و اس��تراتژیهای مفید در مصاحبه و بازجویی

رش��ته حس��ابداری بر آموزش اصول اخالق حرفهای بهعنوان

از مظنون��ان تقل��ب حرف��های مورد بح��ث قرار میگی��رد .این

یکی از مبانی اولیه رش��ته حسابداری و نحوه اجرای این اصول

روشها تفس��یر نش��انههای کالمی و غیرکالمی مصاحبهشونده

در رویارویی با مسائل اخالقی تاکید داشته باشند.

و همچنی��ن برنامهریزی ،هدای��ت و مستندس��ازی یافتههای

 -4مراج��ع ذیص�لاح نظی��ر س��ازمان حسابرس��ی و جامع��ه

مصاحبه را دربرمیگیرد.

حسابداران رسمی ،مقرراتی وضع کنند که بر گذراندن دورههای

9
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7- Legal Elements of Fraud
8- Fraud Examination
9- Interviewing Techniques for Fraud Investigations
10- Religion, Ethics and Society
11- Citizenship

:منابع

 بررس�ی تاثیر جهتگی�ری اخالقی و تعهد، بهزاد کاردان،• جفای��ی منیر
 دانش��گاه، پایاننامه کارشناس��ی ارش��د،حرفهای بر رفتار مدیریت س�ود
1387 ،فردوسی مشهد

هر چه سطح

 حسابرس�ی مالیات�ی و کیفیت، محمدحس��ین ودیع��ی،• خرم��ی س��عید
1390 ، دانشگاه فردوسی مشهد، پایاننامه کارشناسیارشد،حسابرسی

درک اخالقی

• Abbaszadeh M., M.V.M. Mo,inizadeh, Cross-cultural

یک حسابدار

Study of Accounting Students’ Perception of Ac-

counting Ethics in Iran and United Kingdom, African
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3354-3360
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• Armstrong M.B., Ethical Issues in Accounting, in N. E.
Bowie (Ed.), The Blacksell Guide to Business Ethics,
Maiden, MA: Blackwell Publishers, 2002, pp. 145-164
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2007, pp. 37-64
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اخالقی و آیینرفتار حرفهای در دانشگاهها و سایر مراکز علمی
 این نهادها میتوانند با برگزاری آزمونهایی.تاکید داشته باشند
ب��ه امر بهروز بودن دانش��جویان و حس��ابداران حرفهای کمک

in Student Moral Development: A Mixed Methods

.کنند

Study at Three Iowa Christian Colleges, School of

 عالوه، ش��رکتها و موسسهها جهت استخدام حسابداران-5

Business and Technology, Capella University, 2009
• Gowthorpe C., & J. Blake, Ethical Issues in Account-

 ب��ه درک آنان از،ب��ر بررس��ی وضعی��ت و تواناییهای فنی

ing, New York, NY: Routledge, 1998

اصول اخالقی و آیینرفتار حرفهای نیز توجه ویژهای داشته

• Ho Yi-Hui, Undergraduate Accounting Students’

 هر چه س��طح درک اخالق��ی یک حس��ابدار باالتر.باش��ند

Comparative Study, For the Degree of Doctor of

 در رویارویی با مسائل و مشکالت بهتر عمل میکند،باش��د
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:پانوشتها

1- Primary Ethics
2- Ethics in Accounting

3- Accounting Ethics and Professional Responsibilities
4- Basic Ethical Decision-Making
5- Global Ethics
6- Forensic Accounting-Fraud Examination
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