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 چکیده
 کلیدی کارکنان عنوان اطالع از همه اطالعات مالی شرکت که گاها محرمانه نیز می باشد باعث گردیده تا حسابداران به

و موسسات شناخته شوند و از قدرتی برخوردار گردند که هر عمل آنها بر ارتقا و درک استفاده کنندگان از  ها شرکت
اطالعات مالی شرکت تاثیرگذار باشد. به طبع هر اشتباه آنها نیز می تواند باعث تنزل شرکت و اشتباه استفاده کنندگان از 

رعایت اصول ین حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است. البته اطالعات مالی شرکت شود. پس رعایت اصول اخالقی در ا
بهتر حسابرسی، اخالقی توسط در رعایت الزامات در صورت عدم  ت.ریان حسابرسی نیز الزامی اسدر ج یا حرفه اخالق

اشاره غیره  اخالق و رفتار اخالقی بیشتر به اصول کلی مانند صداقت، درستکاری و .حسابرسی متوقف شوداست فعالیت 
های اخالقی در دین مبین اسالم، هدف مطالعه  اند. با توجه به اهمیت ارزش تعریف کرده علم معاشرت با خلقو آنرا  دارد

حاضر تبیین جایگاه و نقش دین اسالم و لزوم رعایت اصول اخالقی در رفع مشکالت حرفه حسابداری و رعایت آیین 
اله پس از بیان تعریفی از حسابداری و اخالق به لزوم رعایت موازین در این مق باشد. ای حسابداری می اخالق حرفه

است که و مقرراتی خاص از قوانین  ای که مجموعهای  نامه رفتار حرفه آییناخالقی و پرداخته و اهم موارد عنوان شده در 
  .شود، پرداخته خواهد شد میتعیین  حسابداران رسمی توسط نهادهای حاکمیتی

 .اخالقی، فرهنگ حسابداری ای، اصول حرفه اخالق، حسابداری، آیین رفتار کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

اعتبار خاصی ، از کند به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه میهای دنیا است و  حرفه ترین بانظمحرفه حسابداری یکی از 
. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و برخوردار بوده و باعث جلب اعتماد عمومی به خود شده است

 بین اعضای حرفه قی درالرفتارهای غیراخ که درصورتی قی آن بستگی داردالعملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخ
ق و رفتار المتغیر در موفقیت هر سازمان اخ ترین مهمپس  شود میهایی هنگفت در جامعه  سبب شکست ،رونق یابد

ق هم الباید به دیدگاه اخ وه بر جلب اعتماد مالکان در نحوه انجام کار،الحرفه حسابداری ع درنتیجهاست  ای حرفه
 نیا لیو دل ستین گانهیب یاخالق یها با بحران یحسابدار حرفه متاسفانه .(3131باشد )ابدالی،  داشتهواکنشی مناسب 

و وجود تعداد پرشمار از  یمدن جامعه کی یدر حفظ و بقا یرفتار اخالق یاز نقش مهم و پرمعنا عبارت استعمل 
 .(3133و علیخانی،  نافچی )محمدی باشد یم یرفتار ضد اخالق یها نمونه

بار توسط  نیاول یاخالق حسابدارهر چند رعایت موضوعات اخالقی همیشه مهم بوده است ولی عنوان می شود، 
از  یا مجموعه عنوان بهو  ه استافتیتوسعه  یا حرفه یها و سازمان یدولت یها توسط گروه بعدهاو  یمعرف یولیلوکاپاچ
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 حسابداری حرفه در آن تاثیر و اخالق اهمیت
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که به آن  یاصول اخالق یمنبع اصل یدر حسابدار. کند یخود استفاده م یفرد در کنترل رفتار کیکه  هقواعد مطرح شد
 یا رفتار حرفه نییآ چیه نیافزون بر ا .ستیتعهد نسبت به آن ن یبه معن ضرورتاً ،ای حرفهرفتار  نییآ شود، یارجاع م

 .(3131برگیرد )عصری، را در  شود یبا آن روبرو م ای حرفهکه فرد ای  بالقوه یتواند هر نوع مسئله اخالق ینم
 

 تعریف حسابداری و اهمیت رعایت موضوعات اخالقی در آن

حرفه حسابداری، بهتر است در ابتدا بامعنی و مفهوم خود حسابداری آشنا شده  جهت درک بهتر لزوم رعایت اخالق در
 شود. سپس به موضوع اخالق در حسابداری ورود می

 که هایی روش و قواعد مجموعۀ ها، حسابداری، از این تعریفبرای حسابداری تعاریف متعددی عنوان شده است، در یکی 

 حسابداری های گزارش شکل به و بندی طبقه گردآوری، مؤسسه یک اقتصادی و مالی اطالعات ها، آن کارگیری به با

 از توانند می اشخاص این گیرد. می قرار ذینفع و مند عالقه اشخاص اختیار در گیری تصمیم برای و شود می تلخیص

 از زیرا شود؛ می خوانده تجارت نیز زبان حسابداری .شوند مطلع مؤسسهی  آینده دورنمای و عملیات نتایج مالی، وضعیت

 و عالقه ذی و اشخاص ذینفع اختیار در اقتصادی واحدهای درباره را الزم اطالعات مالی، های گزارش تهیه طریق
 و دولت اقتصادی و مالی های اعتباردهندگان سازمان سرمایه، صاحبان مدیران، شامل اشخاص این .دهد می قرار حق ذی

 .(3131نیری،  نیا، ارژنگ و شهامتی )صائب هستند قبیل این از
تعالی و یا  روی تواند بر یک حسابدار می اقدام با توجه به اهمیت رعایت برخی از مسائل از سوی حسابداران و اینکه هر

تخصصی  علمی، های مهارت بر عالوه حسابدار، یـک انتخـاب الزم است در باشد، و کار، تاثیرگذار  تنزل آینده یک کسب
 موردنظر شغلی جایگاه بتواند برای تا را دارا باشد شخصیتی های ویژگی فرد برخی از این که داشت و عملی باید دقت

 بنابراین گیرد و می قـرار حسابدار اختیار در ای محرمانه گاهی و مهم اطالعات سازمان، هر در. باشد مناسبی گزینه

 پیشـرفته دنیـای در حسابداری .است حسابدار یک مناسب شخصیتی های ویژگی ترین مهم از یکی بودن اعتماد قابل
 برجستگی. باشد داشته وجود تواند، نمی آن بدون جاری اقتصادی سامانه زیرا حیاتی، است ای حرفه امروز اقتصـادی

 و دارد حرفه این اهل از فراوانی انتظارات جامعه. است عموم به نسبت مسؤولیت پذیرش حسـابداری حرفه متمایزکننده
صدیقیان، حیدری و ساقی، ) باشند داشته اعتماد حسابداری حرفه توسط شده ارائه دهپیچی خدمات کیفیت به باید مردم

3133). 

 

 اخالق و تعاریفی از آن
 است: شده تعریف نیدر فرهنگ دهخدا اخالق چن

خالق و حکمت الا بیاست و آن را تهذ عملیحکمت  اقسام از علم معاشرت با خلق و آن از است عبارتعلم اخالق 
 .نامند زین خلقی

، بیان مطلب است کینادرست بودن  ایقضاوت در رابطه با درست  یبرا یاخالق یاز استانداردها یسر کیعلم اخالق 
 یعرب ای کلمهق از الاخ یاما در زبان فارس است؛ یادشدهورسوم در زبان التین  شود که از ریشه یونانی به معنای آداب می

که سرچشمه  یدرون یت و خوالح ها، یژگیوو  خلق مجموعه صفاتاست.  شده گرفتهبر وزن افعال و جمع واژه خلق 
 و با (نفس عزتو  ی)خودباور خودبا  (،ی)خدامحور باخدابهبود روابط انسان  یمعنو به  ندیهستند را گو گفتار و رفتار انسان

 .(3131ابدالی، )باشد  می( داری مردم) دیگران
 حرفه و دارد زیادی اهمیت دارند  تکیه حسابداری خدمات به که کسانی و ای حرفه حسابداران برای حسابداری اخالق

 داری خویشتن از سطحی از تا نماید ملزم را آن اعضا که نموده تدوین را قوانینی و اخالقی اصول باید حسابداری
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 باشد می جنبی مفهوم یک از فراتر اخالق و حسابداری ارتباط است. مقررات و قانونی الزامات ماورای که شوند برخوردار

 و محدود تعریف یک: اند داده ارائه حسابداری اخالق از تعریف دو محققان .نیست حسابداری خاص یادشده موارد چرا که
 آیین وسیله به که است روشی متضمن حسابداری اخالق که دارد داللت این بر ها آن محدود تعریف گسترده تعریف یک

 انتخاب به مربوط های گیری تصمیم و اخالقی های گیری تصمیم شامل تر، گسترده تعریف و شده تشریح ای حرفه رفتار

 .(3131نیری،  شهامتی ارژنگ، نیا، )صائبشود  می حسابداری در ها گذاری سیاست و ها روش

 

 تاریخچه اخالق حسابداری و جایگاه آن
 3434کتاب خود که در سال  نیبود که در اول دانیاضیر کی درواقعو  ییایتالیا شیکش کی یپدر حسابدار یولیلوکا پاچ

و  یدولت های گروه قیاز آن زمان تاکنون از طر یاخالق ینوشته است. استانداردها یمنتشر شد از اخالق حسابدار
 جادیمنجر به ا یمختلف حسابدار های گروه نیکار ا جهینت .است یافته توسعه ،مستقل های شرکتو  یا حرفه یها سازمان

مستقل  های شرکتو  یا حرفه یها و سازمان یدولت های گروهتوسط  بعد از آناخالق شده است و  در زمینه ییکدها
مورد  بشر زندگی های زمینه همه در که است همگانی موضوعی اخالق .(3133)محمدی و علیخانی،  است یافته گسترش
حرفه  توانایی به جهانی، جامعه اعتماد جلب برای موضوعات ترین مهم از یکی عنوان به همچنین و گیرد می قرار استفاده

 تعیین جهت ابزاری و مناسب رفتار تعیین برای معیاری اخالق حسابرسی و حسابداری در. باشد می حسابداری مورد توجه
 حسابرسی و حسابداری بزرگ های شرکت ای حرفه و غیر غیراخالقی رفتارهای متأسفانه. است نادرست یا و درست روابط
 سامانه برای محرکی عامل زیرا است، ضروری امری امروز دنیای در حسابداری حضور. است شده افراد اعتمادی بی باعث

 باید شود می ارائه حسابداران توسط که اطالعاتی رو ازاین دارد، کلیدی مسئولیتی عموم برابر در و بوده جاری اقتصادی
 .(3133)صدیقیان و همکاران،  باشد اتکا قابل و طرفانه بی واقعی، کارآمد،

 

 ای از منظر اسالم اصول اخالق حرفه

است نقش قابل توجهی را در نهادینه کردن ارزش های اخالقی، شناختی در افراد های الهی خود توانسته   اسالم با ارزش
ایفا نماید. درواقع شریعت اسالم با تاکید بر سه مولفه اساسی اخالق اسالمی یعنی توحید، مسئولیت پاسخگویی در مقابل 

تم آموزش حسابداری، و تواند سبب نهادینه شدن اخالق اسالمی در سیس خدا و مفعوم مصلحت )منفعت عمومی( می
 .(3130)محقق نیا و ناصری،  جامعه شود تربیت و معرفی حسابداران اخالقی به

 وابسته بودن فرهنگ .دارد وجود مختلفی اخالقی های نظام جهان، در .است اخالقی نظام یک نیازمند ای حرفه اخالق

 که است دینی اسالم، باشد. داشته اسالمی صبغه اسالمی، فرهنگ در اخالقی نظام که کند می اقتضا ای حرفه اخالق

 در عمومی( منفعت) مصلحت مفهوم و اسالم الهی های  ارزش کردن نهادینه است. اخالق آن، مهم های رسالت از یکی
 ایفا ها آن اخالقی گیری تصمیم و ای حرفه حسابداران تربیت در را توجهی قابل نقش تواند می حسابداری آموزش سیستم

 بنابراین، .نمایند می ثبت زندگی در را انسان های فعالیت تمام حسابداران و است ما رفتار و اعمال بر ناظر خداوند، .نمایند

 فراهم اقتصادی واحد یک ذینفعان برای را مناسبی اطالعات تواند می اخالقی و ارزشی مفاهیم کاربرد حسابداری در

 شریعت چارچوب حدود در مداوم طور به اقتصادی واحد های فعالیت تمام دهد اطمینان ها آن به که ای گونه به آورد،

 .(3133قدیریان،  اعتمادی، خواجوی،) گردد می اجرا اجتماعی و اقتصادی اهداف و اسالمی
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 اصول اخالق و فرهنگ حسابداری
 ،است یبه اصول اخالق و فرهنگ حسابدار یبندیپا ای، حرفهتوسط حسابداران  یبه اهداف حسابدار یابیالزمه دست

 تهیکم دگاهیمصداق دارد بر اساس د ای حرفهحسابداران  هیکه در مورد کل یحسابدار فرهنگ و اخالق یادیناصول ب
 :است ریز قرار به کایامر یو انجمن حسابداران رسم یحسابرس
 .یا آداب حرفه ی،رازدار ی،ا و مراقبت حرفه تیصالح ی،نیب واقع ی،درستکار
صراحت و انصاف الزمه  ،صداقت .و معامالت خود درستکار باشد ای حرفهدر روابط  دیبا ای حرفهحسابدار  ی:درستکار

  .(3135)حجازی، فرج زاده و کنعانی،  باشد یار حق و عدل، قابل سنجش می. درستکاری با دو معاست یرکادرست
و اجازه ندهد که  ردیرا در نظر بگ اتیخود واقع وکار کسبو  ای حرفهدر قضاوت  دیبا ای حرفهحسابدار  ی:نیب واقع
محمدی و علیخانی، بگذارد ) تأثیرو کار او  ای حرفهبر قضاوت  گرانینفوذ د ایتضاد منافع و  داری، جانب داوری، پیش

3133). 
 :دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است یا مفهوم صالحیت حرفهای:  صالحیت حرفه

نیازمند برخورداری از تحصیالت عالی است که بر اساس ضوابط  یا کسب صالحیت حرفه :ای کسب صالحیت حرفه (الف
تکمیل  یا ویژه، کارآموزی، گذراندن امتحانات و کسب تجربیات حرفه یها ای مربوط از طریق آموزش حرفه یها تشکل

 شود.  می
تلزم آگاهی مستمر از تغییر و تحوالت حرفه شامل نظرات جدید مس یا حفظ صالحیت حرفه :یا حفظ صالحیت حرفه (ب

 .(3413یار،  )حساب به آن است درباره اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مربوط
مجاز به افشای  ای حرفهیا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار  کار صاحباطالعات مربوط به رازداری: 

، ارائه یا افشای آن اطالعات را ای حرفهیا کارفرما دریافت شود یا الزامات قانونی یا  کار صاحبن نیست، مگر آنکه مجوز آ
 .(3413سازمان حسابرسی، ) ایجاب کند

 اتیاخالق رتیس میمفاه .و مذهب دارد رتیس ،اتیبا اخالق یکینزد وندیپ حسابداری ،یرشته حسابدار عتیبا توجه به طب
 .هم هستند کننده کامل ها آنبه هم مرتبط هستند و  یکینزد طور بهو مذهب 

 برشمرد:را  ییها یژگیو یاخالق حسابدار یبرا میتوان یم نیبنابرا
 .سازد یاعتماد را فراهم م تیقابل الف(

 .ستیحساس ن ریمذهب سن اصل و نسب و غ تیدر مورد جنس ب( 
 کند. میشرکت تالش  یاخالق معیارهایتطابق دادن با مقررات و  یبرا ای حرفه فیوظا تیدر هداپ(  
 .کند یم تیهدا نیوانرا در انطباق با ق یا حرفه وظایف( ت 
 .احترام قائل شده یمنافع عموم یبرا ث( 
 .از اطالعات محرمانه حفاظت کند ج( 
 .نموده ییدر رابطه با قضاوت شناسا ای حرفه های محدودیت( چ 
 .کند یم یحرفه مذکور اعتباربخش یبرا ح( 
 .کند یم جادیا یتعهد و وفادار ها سازمان یبرا خ( 
 .برند یم نیتضاد منافع را از ب د( 

استفاده کنند  غیراخالقیها از رفتار  فرصت نیکه اگر در ا شوند یروبرو م زین یادیز یکار های فرصتحسابدار گاها با 
 شود یم یاقتصاد یها در نظام انیسبب ز یدر حسابدار غیراخالقیکسب خواهند نمود. هر رفتار  یادیز یمنافع شخص
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 )ابدالی، ردیصورت گ یدر هنگام قضاوت اخالق ای حرفهحسابداران  ییراهنما یبرا یمناسب ریزی برنامهکه الزم است 
3131). 

 دالیل نقض اصول اخالقی در حسابداری
باعث مشکالت  پا بگذارد ریخود را ز یاخالق شغل یادیو اصول بن یا حسابدار رفتار حرفه کی شود یکه باعث م یمواقع

 :است شده اشاره موارد  نیاز ا یخالصه به برخ طور به نجایدر ا که شود اخالقی می
 :منافع

موارد تضاد  گونه نیا .شوند یخود با موضوع تضاد منافع روبرو م یا اغلب در فرایند ارائه خدمات حرفه یا حسابداران حرفه
چون تقلب و اعمال غیرقانونی  یا دهیچیبسیار متفاوت، از موارد نسبتاً ساده تا مسائل پ یها منافع ممکن است به شکل

ها تضاد منافع پیش آید مقدور نیست، اما  بروز کند. هرچند ارائه فهرستی جامع از کلیه مواردی که ممکن است در آن
سازمان ، هوشیار باشند )شود یباید همواره نسبت به شرایطی که منجر به بروز تضاد منافع م یا حسابداران حرفه

 .(3413حسابرسی، 

 حمایت یا مخالفت:
و طرفداری امور  یدار از جانب دور  طور که قبالً گفته شد یک حسابدار باید با بررسی و تجزیه تحلیل مسائل و به همان

 و بینی واقع اصل است بهتر پس. باشد وی نزدیک همکاران یا مدیران از یکی شخص آن اینکهخود را انجام دهد کما 
 .باشیم داشتهمدنظر  همیشه را صداقت

 روابط:
در کار از  یا شود استقالل حرفه حسابداران و کارفرمایان در برخی موارد باعث می نیب  کیروابط خانوادگی و روابط نزد

 .(3133محمدی و علیخانی، ) اهمیت استبسیار حائز  یا بین برود و مشخص کردن حدود روابط در حسابداری حرفه

 :الزحمه حق
و بر اساس  یطرف یپذیرد باید این خدمات را با درستکاری و ب ای را می ای مستقل که انجام خدمات حرفه حسابدار حرفه

اصول و ضوابط فنی مربوط انجام دهد. این امر مستلزم دستیابی به مهارت و معلوماتی است که از طریق کارآموزی و 
حق به دریافت ستای مستقل م ای است که حسابدار حرفه گونه خدمات حرفه آید. به خاطر ارائه این تجربه به دست می

 .(3413سازمان حسابرسی، الزحمه خود است ) حق

 :دنظریتجد
که ارائه کرده است را بازبینی کند شاید حسابدار در امر  ییها گاهی ممکن است کارفرما از حسابدار خود بخواهد گزارش

 راها  گزارش صداقت و بینی واقع رعایت با و یدار جانب بدون است بهتر که باشد شده اشتباهاتی دچار ...گزارشگری و 
محمدی و ) ارائه دهد یدار امانت اصل رعایت و طرفداری هرگونهدوراز  به را نهایی نتیجه و دهد قرار ارزیابی مورد

 .(3133علیخانی، 
 محقق ساخته (:1) جدول

 دالیل نقض اصول اخالق اصول اخالق و فرهنگ در حسابداری

 منافع درستکاری

 حمایت یا مخالفت واقع بینی

 روابط صالحیت و مراقبت حرفه ای

 الزحمهحق  رازداری

 تجدید نظر آداب حرفه ای
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 ی حسابدارانریگ میتصماهمیت اخالق در 

فاه و زندگی مردم کند و تصمیمات حسابداران بر ر همانطور که قبال گفته شد حسابداری نقش مهمی در جامعه ایفا می
باشد و به علت  اخالق و اصول اخالقی نیز از شروط و الزامات یک جامعه می .(0131کیدول و همکاران، ) تاثیر گذار است

های مالی و حسابداری بسیار مهم است، به طوری که  خصوص در فعالیت ها، و به پیامدهای اصول اخالقی در کلیه حرفه
الیت های مالی اهمیت پیدا صورت  مستقیم در کیفیت کار و فع این مهم برای مدیران نیز حائز اهمیت است و اثرات آن به

ها متعهد بوده و با حفظ  بایست به سهامداران ، کارمندان و دیگر حرفه کنند، زیرا حسابداران و فعاالن اقتصادی می می
 .(3413)موسسه مشاوران،  هدات مالی را برآورده نمایندی تع اصول اخالقی کلیه

اثربخش  تیریرا در مد ینقش مهم تواند یم شود و تعریف می دهاینبا و دهایا، بها از ارزش یا عنوان مجموعه به اتیاخالق
شود.  ، همچنین بر اساس آن نیک و بد سازمان نیز مشخص و عمل بد از خوب متمایز می کند فایها ا امور و سازمان

 یها وهیو مدارا ازجمله ش یخدمتگزار ،به عهد یوفا ،مشاورت ،معاشرت سازندهی، دادورز ی،مهرورز ی،انضباط کار
 اتیمنشور اخالق نیها تدو که جهت تحقق آن شود یها محسوب م سازمان تیریاسالم در مد دیمورد تأک یمطلوب اخالق

 .(3131ی، چاشم ینبوی و ابیکام ،پور لیخل)است  یها ورود ساختن آن در سازمان یو عمل

 

 مشکالت اخالقی حسابداری
 در مشتریان برای که مزایایی و فواید بر عالوه امروز اقتصادی دنیای رقابتی حسابداری: بازار خدمات رقابتی ( بازار3

 رقابت برای نیز زیادی غیراخالقی امدهاییپ داشته، تر نییپا قیمت و بهتر باکیفیت محصوالت از استفاده جهت

 .است داشته پی در خدمات و کاال کنندگان عرضه

 در که است شرافتمند و مفید حرفه یک حسابداری حرفه :سود رساندن حداکثر به در تجاری واحدهای ( تمرکز0

 فریب و بیشتر سود گزارش برای بزرگ یها شرکت .است قرارگرفته خاص محیطی فشارهای تأثیر تحت اخیر یها سال

 .است داشته پی در را وکار کسب تضعیف ییها تقلب چنین. اند شده حسابداری یها تقلب به متوسل گذاران هیسرما

 تجاری واحد یک مالی و عملکرد وضعیت از تصویری تهیه حسابداران اصلی نقش که یدرحال حسابداری: خدمات تنوع( 1

 را مالی مشاوره و مالی یزیر برنامه مالیاتی، حسابداری مدیریت، حسابداری حسابرسی، مانند دیگری یا نقشه ها آن است،

 را گزارشگری نقش بیشتر که سنتی حرفه یک از حسابداری حرفه تا گردید موجب ها نقش این همه ایفای .کنند یم ایفا
 .(3133ی و قدیریان، اعتماد )خواجوی، شود تبدیل گسترده یا حرفه به داشت، عهده بر

 

 راهکارهای مقابله با مشکالت اخالقی
 کاری های محیط در غیرمسئوالنه و غیرقانونی غیراخالقی، کارهای میزان افزایش و ها سازمان روزافزون شدن تر پیچیده

 و شناسایی اخالق، مدیریت است ساخته معطوف اخالق مدیریت و کار اخالق بحث به را نظران صاحب و مدیران توجه
 توانند می اخالق مدیریت برنامه یک ایجاد با ها سازمان. است سازمان در رفتارها هدایت برای ها ارزش بندی اولویت

 آشفته شرایط در بتوانند تا کنند می کمک ها سازمان به اخالق های برنامه .کنند مدیریت کار محیط در را اخالقیات

 دارای که رود می به شمار مدیریت علمی های زمینه از یکی اخالق مدیریت امروزه، .کنند حفظ را خود اخالقی عملکرد

 و ها مشی خط رفتاری، کدهای اخالقی، کدهای: از اند عبارت ابزارها این است. عملی ابزار چندین و ای برنامه رویکردی
 و رهبران برای زیادی بسیار منافع کار محیط در اخالق مدیریت آموزش و اخالقی معضالت حل های روش ها، رویه

 .(3133اعتمادی و قدیریان،  )خواجوی، اخالقی منافع و عملکردی منافع از اعم دارد؛ مدیران
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 آموزش اخالق در حسابداری
های  روش دانشگاهی جامعه است تا شده باعث تجارت، دنیای در اخیر توجه به فواید اخالق و همچنین تحوالتبا 

 در اخالق .(3331)مک نیر، ادوارد،  بگنجاند آموزشی اخالق را شناسایی کند و در برنامه درسی دوره کارشناسی حسابداری
اخالق حسابداری این  شود. اولین قدم در آموزش می گرفته نظر در مهم مؤلفه یک عنوان به بسیاری توسط حاضر حال

 .(0131)فنویک و پاترسون،  ان مؤثر است معرفی و شناسایی شوداست که مقادیری که در رشد اخالقی دانشجوی

 شود. حسابداری حرفه تضعیف جهیدرنت و کار اخالق و فرهنگ تضعیف موجب تواند می اخالق رعایت عدم آموزش و

 و اعمال رفتار، چگونگی بر که است حرفه یک صاحبان جمعی باورهای و ارزشی نظام حاوی یا حرفه اخالق
 حرفه آن شاغلین خدمات از که اشخاصی مقابل در و یکدیگر مقابل در جامعه، مقابل در حرفه آن اعضای یها تیمسئول

 .(3133، محمدی و علیخانی) دارد نظارت ،کنند یم استفاده
 

 گیری: نتیجه

ای در حسابداری دارای یک نظام ارزشی است  توان نتیجه گرفته که اخالق حرفه شده در مقاله می باتوجه به مطالب عنوان
شود. همچنین یکی از مفاهیم مهمی است  که بر اساس آن درست یا نادرست بودن رفتار صاحبان این حرفه مشخص می

 شده توسط حاکم که قدرت های تعیین ز قوانین و دستورالعملکه طبق آن هر فردی که با حسابداری مرتبط است باید ا

تنظیم آن را دارند پیروی کند زیرا جایگاه و بقای این حرفه در گرو اعتماد جامعه به این حرفه بوده و این امر گرچه ذاتا 
این حرفه ارزشمند است ولی به همراه خود مسئولیت هایی می آرود که رعایت آن برای هر شخصی که در بخشی از 

مشغول به فعالیت می باشد الزم می باشد. به همین دلیل نهادها و سازمانهای متولی این حرفه با تدوین یک سری 
های این شغل بیشتر آشنا کرده و لزوم رعایت آنرا تاکید  دستورالعمل و قوانین برای اعضای خود، آنها را با این حساسیت

نکنند. به همین سبب اگر اخالق حسابداری رعایت شود  استفاده سوءراتی که دارند نموده است تا اعضا از اطالعات و اختیا
 یابد و جامعه را جای بهتری برای زندگی می کند. حقوقی کاهش می تیمسئول

 

 منابع 
 و اقتصاد و  تیریدر مد نینو یها دهیا یالملل نیکنفرانس ب ،یاخالق در حسابدار گاهیجا ،(3131) ،ثیحد ،یابدال

 . یحسابدار
 قرآن،  دگاهیحسابرسان از د یا رفتار حرفه نییبررس آ ،(3135) ،اکبر ،یاصغر، کنعان یرضوان، فرج زاده، عل ،یحجاز

 .31-4، صص 00، شماره 5، دوره یو حسابرس یمطالعات حسابدار
 تیفیحسابداران بر ک یاخالق یکردهایرو ریتأث ،(3131) ،یعل دیس ،یچاشم ینبو ،ییحی ،یابیکام ،یپور، مهد لیخل 

 .331-33، صص 41، شماره 33، دوره حسابرسی  و مالی  حسابداری های  پژوهش ،یاطالعات حسابدار
 نییآ نیتدو یبرا یچارچوب یاصول اخالق اسالم ،(3133) ،نیمحمدحس ان،یریسارا، قد ،یشکراهلل، اعتماد ،یخواجو 

  .03-3، صص 1، شماره 31، دوره یو حسابرس یفصلنامه پژوهش حسابدار ،یحسابدار یا رفتار حرفه
 ان،یدر جلب اعتماد مشتر ینقش اخالق حسابدار ،(3131) ،بهاره ،یرین یارژنگ، سولماز، شهامت ه،یسم ا،یصائب ن 

 .11-01، صص 31، شماره 0، دوره یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو
 در  یو رفتار یاخالق یها یژگیو گاهیجا ،(3133) ،محمدجواد ،یساق ،یمصطف دیس ،یدریمحمدجواد، ح ان،یقیصد

 .یو حسابدار عیصنا یمهندس ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب ،یحرفه حسابدار
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 یبر اخالق حسابدار ینگاه ،(3133) ،سهراب ربد،یمحسن، ه ،ینیعابد ،یمحمدجواد، زارع، مهد ان،یقیصد، 
 .یو حسابدار عیو صنا تیریدر مد نینو یها و راهکارها چالش یالملل نیکنفرانس ب

 صص 01، شماره 1دوره  ،یو حسابرس یمطالعات حسابدار ،یحسابدار یدرخت بداخالق ،(3131) ،جعفر ،یعصر ،
11-31. 

 یحسابدار شیهما ،یاسالم دگاهیبر د دیبا تاک یاخالق حسابدار ،(3130) ،کامران ،یمحمدجواد، ناصر ا،یمحقق ن 
 .رانیا
 یکردهایرو یفصلنامه علم ،یاخالق و فرهنگ در حسابدار ،(3133) ،شهناز ،یخانیآرش، عل ،ینافچ یمحمد 

 .54-43، صص 43، شماره 4دوره  ،یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش
 یاخالق در حسابدار ،(3413) ،اری حساب یآموزش حسابدار ،http://hesabyar.org. 

 یدر حسابدار یفساد اخالق ،(3413) ،موسسه مشاوران ،http://moshaveranco.com. 
 مصوب،  یا رفتار حرفه نییآ ،(3413) ،یسازمان حسابرس ییو دارا یوزارت امور اقتصاد
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