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 چکيده

های اصلی در دنیای تجارت است.  اخالق در حسابداری یکی از مهمترین و در عین حال از نگرانی 

حوزه به بایدها و نبایدها و اقدامات الزم، در برخورد با برخی از مسائل پیش رو برای هر حسابدار  این  

کند. با این حال برخی از اتفاقاتی که طی چندین سال گذشته در این حرفه  ای را بیان می حرفه 

سترده  پیش آمده، باعث لطمه به شهرت و اعتبار حرفه حسابداری شده است. تعریف اخالق بسیار گ

نظر جهانی وجود ندارد، اما به معنای کلی اخالق به عنوان مطالعه سیستماتیک رفتار  است و اتفاق 

شود. از  میغلط معنی    و  برانگیز و معیارهای رفتار درست های تاملاخالقی، انتخاب اساس اصول  بر 

ای  های پیچیده ی با چالش ا های شغلی و حرفهطور گسترده در محیطای به  حرفه آنجا که حسابداران  

ها و انجام بهترین کار ممکن تنها با رعایت و درنظر گرفتن اصول  روبرو بوده، پاسخ به درست به آن

اخالقی ممکن است. فعال برای حل این مشکل دانشجویان حسابداری در دوره تحصیل خود، عالوه  

به دلیل درهم فشردگی درس   ای نیز آموزش ببینند، ولیبر آموزش حسابداری باید اخالق حرفه

حسابداری، دانشجویان کمتر به کنه موضوع و مسائل اخالقی در این    های درسی اخالق در برنامه 

درس پی می برند و آن طور که شایسته و در شان این درس است به آن توجه نمی شود.یکی از  

در رشته حسابداری    اهداف این مقاله معرفی بهترین روش آموزش مسائل اخالق حرفه ای بخصوص

 می باشد. 

   ایای، حسابداری، رفتار حرفهاخالق حرفه : يديکل  واژگان
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 مقدمه 

ادامه دادن یک رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار، دارای یک ریشه باطنی در عمق جان یک فرد است که آن را 

گذارد. اهمیت اخالق  نامند. اخالق بخش مهمی از زندگی هر انسان است، که به روابط بین او سایر افراد تاثیر میاخالق می

آن توجه شده و پیامبر اسالم دلیل رسالت خود کامل کردن اخالق نامید و  به حدی است که در همه آموزه های دینی به  

گوید که »تو بر اخالقی  ترین و بارزترین خصوصیت پیامبر اسالم)ص( بعد اخالقی ایشان بوده است. قرآن در این باره میعالی

 بزرگ و گرانمایه تکیه دارد«.  

ای دارد. زیرا عدم رعایت  خود نیاز به رعایت اخالق و رفتار حرفهها جهت اعتالی  حرفه حسابداری نیز مانند سایر حرفه

شد. فلذا اخالق یکی از آن، موجب تضعیف حرفه حسابداری و حتی موجب از بین رفتن شان و منزلت آن در جامعه خواهد  

هیربد،   و  عابدینی  زارع،  است)صدیقیان،  در حسابداری  بااهمیت  حرفه1399موضوعات  ف(. حسابداران  یک  ای  اعضای  قط 

کار بلکه در جامعه هم تاثیرگزار وتنها در محیط کسبها نهها نیز عضو یک جامعه هستند، یعنی رفتار آنسازمان نیستند، آن

های  های اخالقی که موجب فساد(. در شرایط کنونی که عدم رعایت برخی از معیار1399است)صدیقیان، ناظمی و صابری،  

 های دولتی و حتی بخش خصوصی به وجود آورده است.های زیادی در بخشلمللی شده و نگرانیامالی در سطح ملی و بین

چگونه باید رفتار کرد که جامعه نسبت به حسابداران اعتماد پیدا کند؟ جواب توجه به اخالق، راه نجات از این خطر است.  

مسئولیت و تعهد کامل،  باشد، تا با  شاغل در حرفه میهای مناسب برای نیروی انسانی  های ضروری ایجاد بستر لذا یکی از کار

المللی های اخالقی توسط جوامع بینهای گسترش اخالق در حسابداری، ایجاد کداصول اخالقی را رعایت کنند. یکی از راه

ذهب و اخالقیات  کنند، مسوی و شکوفایی پیشرفت هدایت میهایی که جامعه را به سمتحسابداران، بوده است. از بین گرایش

کاری صداقت و تخصص است)صدیقیان،  های درستناپذیرند. بنابراین آینده حرفه بستگی به داشتن ارزش   های اجتنابگاهتکیه 

 (.1399نیا و مولوی، ستوده 

  جهت درک بهتر موضوع در ادامه به تعریف حسابداری و اخالق به صورت مجزا پرداخته و در سپس ارتباط این دو با هم

 شود. بیان می

 

 حسابداري
مالی را دارد. بیشتر حسابداران   ای است که فرد شاغل در این حرفه مسئولیت نگهداری و تفسیر سوابق حسابداری، حرفه 

مسئول طیف وسیعی از وظایف مربوط به امورمالی را به عهده دارند. حسابداری چه برای امورشخصی و چه برای مشاغل و  

 )نمایش وبسایت(. وری است های بزرگتر ضرسازمان

تعاریف متعددی برای حسابداری وجود دارد؛ در میان این تعاریف، آنچه که ملموس است ضرورت وجود حرفه حسابداری  

امروز در تمامی دادر هر کسب به  تا  از زمان قدیم  اجتماعی، حسابداری نقش  وکاری است، چراکه  اقتصادی و  دوستدهای 

وکاری است و طبق تعریف ویکی پدیا، به  پررنگی داشته است، در حقیقت حسابداری یکی از عوامل موثر در بقای هر کسب

می خوانده  نیز  تجارت  زبان  هر  نوعی  در  اقتصادی  شرایط  بررسی  و  تحلیل  و  مالی  گزارشات  ارائه  با  حسابدار  یک  شود. 

دهد. در واقع این حسابدار است که با یک  اری، اطالعات الزم را در اختیار تمامی مدیران و ذینفعان اقتصادی قرار میوککسب

 )نمایش وبسایت(. ها و افراد استها، مشاغل، فعالیتزبان مشترک که همان حسابداری است، رابط تمامی بخش

بخواهیم حسابداری اگر  در   تعریف  باشیم،  داشته  توجه  جدید  و  قدیم  در  حسابدرای  تعریف  به  باید  کنیم  بیان  را 

مالی  بندی و تلخیص اطالعات و معامالتگیری، طبقه وتحلیل، اندازهآوری، تجزیه را فن، ثبت، ضبط، جمع حسابداری گذشته

 :نمایندرا به شکل زیر تعریف می حسابداری اند ولیکن امروزهیا رویدادهایی که دارای اثرات مالی هستند تعریف نموده

ها  کند، سپس آنگیری میتجاری را دریافت و اندازههای واحدهای مربوط به فعالیتحسابدرای سیستمی است که داده

 )نمایش وبسایت( کندگیرندگان گزارش میتجاری را به تصمیم را پردازش و در قالب نتایج فعالیت و عملکرد واحد
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ترین  ترین و کلیرایجاگرچه وظایف روزمره یک حسابدار با توجه به موقعیت و سازمان متفاوت خواهدبود، اما برخی از  

 :های حسابداران عبارتند ازوظایف و مسئولیت 

 ودستمزد ماهیانهتهیه و پردازش حقوق  .1

 تعامل با حسابرسان داخلی و خارجی شرکت .2

 ها، درآمد، هزینه، فاکتور و سایر اسناد حسابداریها، بودجهتهیه و بررسی هزینه .3

 نه حسابداریهای سود و زیان و گزارشات ماهاسازی صورتآماده .4

 وتحلیل روند درآمد و هزینهتجزیه  .5

 . )نمایش وبسایت( وتحلیل اطالعات مالی برای تهیه گزارش اظهارنامه مالیاتی آوری و تجزیهجمع  .6

 

 اخالق 
عنوان باشد. اخالق را بهو رفتار افراد میباشد، که مفهوم آن خاصیت  می  "خلقیات"ریشه کلمه اخالق نیز کلمه یونانی  

کردهفلسفی  مطالعه   تعریف  انسان  بررسی  رفتار  به  اخالق  بنابراین  اصول  است،  شناخت  پردازد)رویایی،  میاخالقی  و 

نظر از است، صرف  ورزی انساناخالقی و هدف عمده اخالق (. حرمت آدمی مهمترین اصل  1388رودپشتی و جباری،  رهنمای

فرهنگی، موجود محترمی است. هرگونه تصمیم و اقدامی که با ارزش ذاتی انسان منافـات  و  های قومیشغل، زبان و ویژگی

اسـت)خوا غیراخالقی  وقدیریانواعتمادی،  جوی دارد،  حرفه  1398آرانی،  عیدگاهی  در  اخالق  سال گذشته  چند  از  بیش   .)

ملیتی که باعث این امر  های چند های متعدد در شرکتکالهبرداریخصوص در پیحسابداری ضروری شناخته شده است. به

اعتبارشده لکه حرفه    اند،  دحسابداری  موجود  مطالعات  بررسی  از  شود.  مشخص  دار  اخالق،  موضوع  مورد  اکثر ر  که  شد 

حسابداری در   هایاخالق در برنامه  باشند در آموزش نویسندگان احساس کردند که ضروری است تا تأکید بیشتری داشته  

تحصیالن حسابداری اخالق اهمیت بدهند، تا فارغدرسی باید به مطالعه    سراسرجهان، این احساس شد که حسابداری در برنامه

کنند،  سوی شکوفایی هدایت می  را بههایی که جامعه  بین تمامی گرایشاز   1(. 2020اخالق را تمرین کنند)راودن،  آموزش  

حرفه، وجود اخالق برای ترین جنبه برای استمرار فعالیت  ناپذیرند. بنابراین ضروری   های اجتنابگاه  اخالق تکیهو  مذهب  

است و نابودی    چنانچه دریک حرفه،هرگروه  منتظر  باید  باشد،  نداشته  بشیریاخالق وجود  و  ثقفی  فغانی،  بود)  منش،  آن 

1399.) 

 

 حسابداري  اسالمی دراخالق اهميت 
گوید. قرآن بر  شود، که ازفضایل و رذایل اعمال انسان سخن میاسالم گفته میهای دین  اسالمی به بخشی ازآموزه اخالق  

انسان اخالقی  اهداف  رشد  از  را  بسیار داشته و آن  تأکید  برها  را بهشمرده است. خداوند مسیر  پیامبر)ص(  کمک    اخالقی 

  دینی الزامات (. اخالق 1398کند)حسینی، بابائی،  ما تبیین می  هایشان برایی کتابپیامبران و بزرگترین معجزات آنها یعن

 
1 Ahmed Awad Rawdhan 
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دیگران، مهربانی به یکدیگر و مواردی مانند  به دارایی    زندگی دیگران، احترام کار بودن، احترام بهاخالقی مانند: صادق و درست

اسالمی در اعتقاد به توحید و یکتاپرستی ریشه (. اخالق  1391و حسینی،  کند)ودیعی، متحدینمردم پیشنهاد میها را به  این

کننده سعادت  های خاص و بعد متعالی خود تضمیناسالمی با ویژگیمبنای اخالق است. اخالق  دارد و دین در حقیقت، پایه و

اخالقی  های رفتار جاد رهنمود اسالمی تأثیر مهمی در ایکمال است. اخالق پویان راهتوشه همه رههمه عصرها و رهها درانسان

اخالقی جهت اتخاذ تصمیمات   تواند به حسابداران و حسابرسان مسلمان در حل مسائلحسابداری دارد، و می  مناسب، در حرفه

ها وجود دارد؛ اوالرفتار اخالقی  حسابداری دردانشگاهاسالمی به دانشجویان  اخالق  دلیل برای آموزش مناسب کمک کند. سه

اصول اند. آموزش  عمومی در جامعه شناخته شدهمنافع  عنوان حافظان های مهم و مطلوب حسابداران است، که به ویژگیاز  

کند. دوما  حسابداری، آنها را در اتخاذ تصمیمات درست و اخالقی در آینده کمک میاسالمی به دانشجویان مسلمان  اخالق  

درستی    شوند، مطالعه اخالق اسالمی بینشبا تصمیمات متناقض اخالقی مواجه میحسابداران یا حسابرسان مسلمان    کهزمانی

ترند  ها مطلوبها از سایر روش دهد که چرا برخی از روشکند و نشان میرا برای نحوه قضاوت بین اصول متناقض فراهم می

اران مسلمان آگاهی کافی در زمینه حسابداز  کنند. سوما ممکن است برخی  و درنتیجه به بهبود تصمیمات آنها کمک می

اسالمی  تواند آنها را برای یادگیری بیشتر اخالق جامع  اسالمی میباشند، بنابراین مطالعه اخالق  اسالمی نداشته  های  ارزش 

 (.1398های حسابداری کمک کند)حسینی، بابائی، در ارتباط با روش

خود  خاص    اند. که هرکدام ویژگیاخالقی ارائه شدهیف رفتاراخیر شش مدل تئوریک، در جهت توصهای  سالطی  در  

 دارند، که پنج مدل مهم آن عبارت از:

 گرایانهرویکرد منفعت (1

 رویکرد خودخواهی (2

 گرایانهرویکرد مذهب (3

 گرایی رویکرد وظیفه  (4

 (. 1391رویکرد هرمنوتیک )ودیعی، متحدین و حسینی،  (5

 

 اخالق درحسابداريآموزش

مدیریت    مالی انجامیده است. جدایی هایهای اقتصادی و رسواییبروز بحرانای بارها بهحرفهحسابداران از اخالق  تخطی  

نشانده را در جایگاهی  تزلزل  از مالکیت، حسابداران  آنان نهاست، که  رفتار  به  یا حتی شبهه نسبت  بازارهای    اخالقی  تنها 

های مدیریت  مدیران، امکان انجام فعالیتدرستکاری  اعتمادی نسبت بهکه با ایجاد بیسازد، بلسرمایه را آشفته وگاه فلج می

  رفتار تر مانند: آیین  حسابداری به سمت وضع مقررات محدود کننده  حرفههای اخیر  سالرو، طی  کند. از اینرا نیز محدود می

 ها و مؤسسات آموزش ست و در کنار آن نیز بسیاری از دانشگاهرفته اپیش 2آکسلیبنزسارقانون ای حسابداران رسمی و حرفه 

(. رعایت مسائل  1389اند)ثقفی، رحمانی و رفیعی، درسی خود افزوده  عناوین  ای را به مجموعه حرفه اخالق  حسابداری، درس  

ی می گردد)فغانی، ثقفی  ای ارزشمند بوده و سبب اعتبار بخشی بیش از پیش به حرفه حسابداراخالقی در انجام امور حرفه

 (. 1399منش، و بشیری

را در جهت دهد که حسابداری نقش تاریخی خود  کند و اطمینان میحسابداری را تضمین میحرفه    اخالق، آیندهآموزش  

اسالمی در حسابداری باعث  های  دهد. همچنین آموزش ارزش شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه به طور اثربخش ادامه می

میادینه  نه دردانشجویان  اخالقی  رفتار  مواجه  شدن  برای  را  آنها  و  چالششود  با  درهای  موثر  آماده  اخالقی  کار  محیط 

بابائی،  می آیین(. طبق اصل 1398کند)حسینی،  انجمن رفتار حرفه   دوم  به رفتاری  رسمی  حسابداران    ای  باید  اعضا  آمریکا 

تأمین را  عمومی  منافع  که،  باشند  حرفهمتعهد  به  تعهد  و  شمارد  محترم  را  عمومی  اعتماد  نشانکند،  را  دهد،    گرایی 

 شمارد: چنین برمیای را حرفههای فرد مسؤولیت 
 

  قانون اصالح حسابداری شرکت عام و رسید، در مجلس سنای آمریکا به نام جمهور آمریکارئیس ،جورج دبلیو بوش به امضای 2002 ژوئیه 30 2

 .طرح و بررسی شده بود شرکتی و حسابرسیپذیری دهی و مسئولیتقانون حساب و در مجلس نمایندگان آمریکا به نام گذارمحافظت از سرمایه

http://www.joas.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 جامعه درقبالمسئولیت   -1

 صاحبکاردرقبالمسئولیت   -2

 حرفهاعضایسایرمسئولیت درقبال  -3

 (. 1389رحمانی و رفیعی،  خود) ثقفی،مسئولیت درقبال  -4

(. یک حسابدار خوب در وهله  1398اخالقی برای جامعه بسیار مهم است)حسینی، بابائی،  حسابداران به اصول  پایبندی  

وتعالی جوامع بشری فقط به ای داشته باشد. بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که رشدحرفه  اول شخصی است که اخالق 

پور، و روحی است)حاجیاخالقی موازین ها، رعایت های مادی وابسته نیست، بلکه از عوامل مهم ترقی ملتفن و پیشرفتعلم

کشورهای  1398برزگر،   در  عالوه(.  حسابداران  رعایت  اسالمی  تدویناصول  بر  فدراسیوناخالقی  توسط    المللی بین  شده 

پایبند  ،  4اسالمی مالی    حسابرسی موسسات  و  اخالقی سازمان حسابداریبایستی به اصول   3ن حسابدارا باشند)حسینی،  نیز 

فعالیت1398بابائی،   درباره  اطالعاتی  ارائه  حسابداری  اصلی  و  آغازین  هدف  سازمان  (.  یا  شخص  یک  اقتصادی  های 

قطعاً باید کارآمد،  شود،  دیگر، اطالعاتی که توسط حسابداران ارائه میبه عبارت(.  1389رحمانی و رفیعی،  است)ثقفی،  بوده

ای و افراد متکی به خدمات  حرفه   اتکا باشند. درنتیجه اخالق و فرهنگ حسابداری برای حسابداران طرفانه و قابل  واقعی، بی

اخالق   رعایت  دارد.  به  و  حسابداری جایگاه خاصی  بهفرهنگ در جامعه حسابداری،  رفاه ذینفعان،  سعادت    نوعی منجر  و 

باشد)محمدی نافچی،  ها میها و شرکتها، حرفهگذاران است و موضوع مورد نیاز تمام جوامع سازمانسرمایه اعتباردهندگان، 

از پیوستن(. فرد حرفه1399علیخانی،   حرفه را بر منافع  حرفه، منافع جامعه صاحبکار واعضای  به  ای باید بپذیرد که پس 

شود)ثقفی، اش باجامعه برای حمایت از منافع عمومی شناخته میتماعیشخصی خود مقدم بدارد، زیرا حرفه با قراردادهای اج

 (. 1389رحمانی و رفیعی، 

اخالق    یک5بالک    وگوثورپ   از  تعریف گسترده  یک  و  تعریف محدود  تعریف محدود  نمودند،  بیان  اخالق  حسابداری 

به   آیینحسابداری،  از  است که  برگرفته  حرفههای مجامع  رفتارحرفه  عنوان دیدگاهی  اخالق    شده وهای  تعریف گسترده 

کند، بلکه دامنه گستردهای از  های بوده و صرفا به بایدها و نبایدهای خاصی اشاره نمیرفتارحرفه  حسابداری، فراتر از آیین

گیری تصمیمهای  تصمیم  و  روشگیری اخالقی  انتخاب  به  مربوط  وهای  شگذاریسیاستها  حسابداری  در  را  امل  ها 

 (. 1388رودپشتی و جباری، شود)رویایی، رهنمایمی

اخالق  پردازد. آموزش  نادرستی اعمال مییا  درستی  شود و بهافراد اعمال میرفتاری است که در زندگی همه  اخالق ضابطه  

های دانشجویان در رابطه با مهارتابتکار و    اخالق در حسابداری تقویت قدرتدرحسابداری بسیار مهم است. هدف از آموزش  

کار باشند)حسینی،  کسباخالقی محیط  های  اخالقی است، تا قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی و برخورد صحیح با چالشمسائل  

 بلوم است.بندیکند، طبقه حسابداری کمک اخالق در حرفه آموزش  تواند برای هایی که می(. یکی از روش1398بابائی، 

 یادگیریبلوم دربندی قه طب

دانشجویان، در   گیری، تفکر، انتقادیکافی برای شکل  اخالق است. اساتید باید زمانعنصر کلیدی در آموزش    یادگیری

ارائه موضوعات اخالقی جهت پوشش ساعت  اخالق فقط  های آموزش  موضوعات اخالقی را صرف نمایند. اگر کالس شامل 

 (. 1398بیفایده است)حسینی، بابائی، آموزشی باشد، این چالش 

 :اخالق دهند کنند تا آموزشعواملی که مربیان حسابداری را تشویق می

زمانی، زمان محدودی برای تدریس درس اخالق در یک کالس با لیستی طوالنی از دانشجو وجود دارد، که  ( محدودیت1

 .ره اخالقیات کنندکند تا وقت خود را صرف بحث دربااین کار مدرسان را سخت می

شود که مدرسان حسابداری  کند، این باعث می( کلمات حسابداری زیاد وجود دارد، که در مورد اصول اخالقی بحث نمی2

 6(. 2019فاقد ایده برای بحث در مورد اخالق در حسابداری باشند)آدریانا، آمالیا و یوتامی، 

 
3 (IFAC) 
4 (AAOIFI) 
5 John Blake ،Catherine Gowthorpe 
6 Kuni Utami ،Riezky Amalia ،Padma Adriana 
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 بلومتحقق اهداف یادگیری اخالقی در حسابداری مفید باشد. بنیامینتواند دربلوم یادگیری است و میبندیاخالق طبقه

به  1950شناسی، غالب در دهه  بلوم   15شناسی یادگیری، با الهام از فلسفه روان  پژوهشگر و محقق حوزه روان (1993-1948)

بندی، مبنای بسیاری قهبندی اهداف آموزشی قابل دسترس در فرایند آموزشی پرداخت و از آن زمان، تاکنون این طب طبقه  

مراحل و سطوح یادگیری، که حتی در تعیین اهداف    بلوم نه تنها در درکبندیهای آموزشی قرار گرفته است، طبقه از طرح 

های آموزشی، از جمله حسابداری، اقتصادی، مدیریت  تواند در بسیاری از زمینه بلوم میبندیآموزشی دروس موثر است، طبقه

مورد    2001بندی که توسط آندرسون و همکاران در سالو... مفید واقع شود، این طبقهکارآفرینی و بازاریابی  انسانی،  منابع

دارای   بر    ششبازنگری قرار گرفت،  را در  ارزیابی و خلق  یادآوری، فهمیدن، کاربرد، تحلیل،  یادگیری شامل:  اصلی  سطح 

 (. 1398)حسینی، بابائی،  گیردمی

 

 (2013طبقه بندي بازنگري شده بلوم )کيدول و همکاران،  (: 1شکل ) 

 

 نامه اخالقی حسابداران و ضعفهاي آن سوگند 

راستای حفظ حیثیت حرفه  استفادهدر  به  توجه  از  ای،  یکی  است، که  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ذینفعان  و  کنندگان 

 .اخالقی استتواند در این زمینه مهم باشد، سوگندنامه مواردی که می

 مورد باشد: محتوای سوگند نیز باید در برگیرنده سه 

 حدود ذینفعان سوگند را تعیین کند. .1

 گیرد را مشخص سازد.مواردی که محتوای اخالقی اصلی سوگند دربر می  .2

کنند شوند و باید به آن عملای خود با آن مواجه میهایی که سوگند یادکنندگان در زندگی حرفههنجارها و ارزش   .3

 .را شناسایی کند

اخالقی    مشاورههای موجود ابراز شده است، که اهمیت آنها به عنوان ابزارنامهدر عمل سه ضعف عمده نسبت به سوگند

 کاهد. می
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هایی است که به وسیله هنجارهای  های موجود در سوگندنامه: تعهدهای موجود در سوگندها وعدهبودن وعده(کلی  1

اخالقی،  تجارتاتحاد، انجامد و حتی در نبود سوگند هم باید رعایت شود، سوگند خوردن برای انجام امور با شواخالقی اجابت می

 ها، کمکی نکرده است.حرفههای اخالقی بودن مواردی است که در حل معضلدر برابر قانون و یا صادق تسلیم 

میسوگندنامه(تعداد  2 بیان  انتقادی  بحث  دومین  موجود:  سوگندنامهداهای  از  مختلفی  اوضاع  که  وجودرد  دارد،  ها 

سازمانی که فرد به آن تجاری که فرد در آنجا درس خوانده با سوگندنامه  پزشکی یا دانشکدهها بسته به دانشکده سوگندنامه

اند،  ف سوگند یادکردههای مختل ی سوگندنامهوسیلهصورت هنگامی که اعضای گروه، بهتعلق دارد باهم متفاوت هستند، در این  

 کننده. فایده است تا تسهیلگروه بیشتر بیمشاور اخالقی درون

غیر3 اعمال  به  موارد خاص سوگند (الزام  است که سوگندها در  این  بعدی  اخالقی درشرایط خاص: بحث مطرح شده 

 (.1397دری، نند)نمازی، رجبدایادکنندگان را ملزم میکنند، اعمالی را انجام دهند که خود یا دیگران غیراخالقی می

 

 نتيجه گيري 

حسابداری از اهمیت باالیی برخوردار است و حتما باید قبل از  اخالقی برای حرفه  داد که رعایت اصول    این مقاله نشان

جدی نگیرند،  این حرفه، حسابداران در مراکز آموزشی، اخالق را آموزش ببینند و اگر مراکز آموزشی، آموزش اخالق را    ورود به

اقتصادی است، رعایت  مالی، بنگاهسالبندی کارکرد یکمالی که جمعهایای مثل تهیه صورت ممکن است در کارهای حرفه

تصمیمات اشتباهی نشات گرفته از اطالعات تهیه شده توسط حسابداران، اخالق، درآن صورت نگیرد و مالک بنگاه با اخذ  

تنها  اخالقی نهمالی زیادی را به بار آورد. بنابراین اصول های گردد و بعدا این عمل رسواییهای اقتصادی و  باعث دچار بحران 

است و یکی از رسالتهای  ای بلکه در دین اسالم اینقدر مهم و موثرآمده است، که در قرآن هم به آن اشاره شده  درکار حرفه

 پیامبر نیز همین امر بوده است.

ی پیشنهاد می گردد با ارایه راهکارهای مهم اهمیت درس اخالق را برای دانشجویان نمایان  در پایان به مسئولین آموزش

سازند و به اساتید دانشگاه که درس اخالق را تدریس می نمایند توصیه می شود با تالش کنند تا نیازهای اخالقی دانشجویان 

شتر توجه کنند و از بیان اصولی کلی و مبهم و تاریخی  در حرفه ای آینده خود و زندگی شخصی بیشتر توجه کرده و به آنها بی

اصول  با رعایت  به تدریس سایر دروس مشغول هستند درخوات می گردد  اساتید دانشگاه که  از  نهایت  پرهیز کنند و در 

ویان نیز الگویی خود می دانند. به دانشج  اخالقی چراغ راه آینده دانشجویان باشند که دانشجویان همیشه اساتید را بهترین

   توصیه می شود درس اخالق و رعایت مباحث اخالقی را جدی تر گرفته و همچون یکی از دروس اصلی به آن توجه کنند.
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 :منابع

،اخالق در حسابداری،چهارمین کنفرانس  1399صدیقیان، محمدجواد و ستوده نیا، سجاد و مولوی، محمد، [1]

 https://civilica.com/doc/1134438حسابداری صنعت محور،تهران،،،مطالعات مدیریت اقتصاد و 

علیرضا و صابری، فرزین، [2] ناظمی،  ،اخالق در حسابداری،ششمین کنفرانس  1399صدیقیان، محمدجواد و 

 https://civilica.com/doc/1113348ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری،شیروان،،،

و   [3] مهدی  زارع،  و  محمدجواد  سهراب،صدیقیان،  هیربد،  و  محسن  در  1399عابدینی،  اخالق  بر  ،نگاهی 

و  مدیریت  و  صنایع  مهندسی  در  نوین  راهکارهای  و  ها  چالش  المللی  بین  کنفرانس  حسابداری،اولین 

 https://civilica.com/doc/1045402حسابداری،ساری،،،

گیری اخالقی حسابداران (. تاثیر عوامل موثر بر تصمیم  June,  2013ودیعی نوقابی, متحدین, حسینی. ) [4]

 در ایران. در همایش الزهرا. 

 ثقفی علی, رحمانی حلیمه, رفیعی افسانه. آموزش اخالق حسابداری در دوره کارشناسی. [5]

[6] ( دری.  رجب  و  2019نمازی,  ارزشی  فصلنامه حسابداری  ایران.  اخالقی حسابداران  سوگندنامه  تدوین   .)

 . 64-37(, 6)3رفتاری, 

هنمای رودپشتی فریدون, جباری حسین. تاثیر فرهنگ بر استنباط اخالقی دانشجویان رویایی رمضانعلی, ر7 [7]

 حسابداری.

(. ضرورت آموزش اخالق و ارزش های اسالمی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه  2019حسینی, بابائی. ) [8]

 . 40-21(, 1)9ها. پژوهش حسابداری و حسابرسی, 

ارتباط سبک زندگی با اخالق کاری حسابداران. اخالق در  (2021فغانی, ثقفی, بشیری منش, نازنین. ) [9]  .

 . 77-70(, 4)15علوم و فنّاوری, 

[10] ( حسین.  محمد  آرانی,  قدیریان  عیدگاهی,  اعتمادی  شکراله,  اسالمی:  2020خواجوی,  اخالق  اصول   .)

- 1,  (3)10 ,حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه ای حسابداری.چارچوبی برای تدوین آیین رفتار حرفه 

29. 

فصلنامه علمی تخصصی   .(. اخالق و فرهنگ در حسابداری2021شهناز علیخانی. ) نافچی،آرش محمدی   [11]
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