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 چکیده

تاثیر گذارترین عواملی که درگیر منافع عده ی زیادی از افراد جامعه است و یکی از  الت کالن اقتصادیممعا

موضوعات با اهمیتی است که با یکی از اخالق در حسابداری  .از منافع افراد صیانت کند اخالق استبتواند 

نوشتار  .افزایش رسوایی های مالی  و اختاس های چند میلیاردی از جانب مدیران مورد توجه قرار گرفته است

از این رو هدف نوشتار . رسی اخالق در حسابداری می پردازدحاضر که به صورت توصیفی نگاشته شده است به بر

 .ین حسابداری با موضوع اخالق و آموزش اخالق در حسابداری استحاضر آشنایی بیشتر دانشجویان و شاغل

نتایج این بررسی بر توجه ی بیشتر بر آموزش اخالق در  حسابداری و ترویج آن بین شاغالن و دانشجویان 

 .حسابداری تاکید دارد

 اخالق، حسابداری، آموزش، دانشجویان:  واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

عات مرتبط با عدالت در محیطی و موضوی بازارهای جهانی و موضوعات اجتماعی مرتبط با آن که شامل نظارت شتاب فزاینده 

تاثیر ی تجارت جهانی و بازارهای آزاد  همزمان با توسعه. در دهه ی گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفته است ،اقتصاد می باشد

. و سرنوشت شرکت ها و کارکنان آن ها فراگیر تر شده است لی و اجتماعی افرادفعالیت اقتصادی بر ثروت و سلطه بر ملل، رفاه ما

که خودمان قادر به  در می یابیم اعمال کرده اند و نهایتاًاما همزمان آن بازار ها نظم عظیم تری را بر افراد و زندگی های اجتماعی 

بنابراین عواملی که بتوانند (. 2002،شیرر )کند نخواهیم بود از آن ها حمایت می مقابله یا چالش با سیستمی که کنترل، راهنمایی،

 .بر این سیستم ها نظارت وکنترل داشته باشند قابل اهمیت است که حسابداری و موضوعات مرتبط با آن یکی از این عوامل است

اجتماعی و یکی از عوامل تاثیر گذار بر جامعه وظیفه ی سنگینی را برعهده علوم  های مجموعه زیر از یکی عنوان به حسابداری

نیاز است این رشته از دانش در جامعه از جایگاه واال و قابل اعتمادی بر خوردار باشد تا جامعه با تکیه بر اطالعاتی که این علم . دارد

حسابداری به عنوان شالوده ی هر سازمان مستلزم اعتماد و بنابراین . در اختیارش می گذارد بتواند بطور صحیح تصمیم گیری کند

حسابداران کلیه ی نتایج رویدادها و اطالعات مالی را گزارش می کنند و این اطالعات می تواند . می باشدایمان از جانب جامعه 

 .باشد گذارترین عوامل بر قیمت هاکنترل کننده ی بازار و اقتصاد باشد بنابراین گزارش های حسابدار نیز می تواند یکی از تاثیر 

اما با پیشرفت  .با هر قیمتی بود سود سهامداران برای سالیان متمادی شرکت ها فقط بر یک نکته توجه داشتند و آن حداکثر کردن

تکنولوژی و تعدد شرکت ها و بازارهای رقابتی مسئله ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه اهمیت پیدا کرد و دیگر 

 ،را منتفع می کندند با هر قیمتی به سود دست پیدا کنند چرا که غیر از سود که فقط سهامداران شرکت ستشرکت ها نمی توان

یکی از عواملی که . که مستلزم مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه استحفظ منافع جامعه بود  آن ا کرد وعامل دیگری اهمیت پید

اگر حسابدار اخالقی رفتار نکرده باشد اطالعات  .است 1می تواند کنترل کننده ی خروجی اطالعات شرکت ها باشد مسئله ی اخالق

 .د دیگر قابل اعتماد نیست و فقط تامین کننده ی منافع گروه خاصی استمالی که بر جوانب مهم بازار و اقتصاد تاثیر می گذار

نسبت به حسابداری دارند بر این باورند که  چون حسابداری یک حرفه است و  حرفه رابسیاری از افراد که هنوز دیدگاه سنتی 

بررسی و تاثیر اخالق در حسابداری وظیفه ی ثبت اطالعات را برعهده دارد مقوله ی اخالق چشمگیر نیست و نیاز مبرمی به 

دیدگاه به رشته ی حسابداری تغییر کرد و باعث   و ورلدکام 2اما با رسوایی های دهه ی گذشته همچون انرون. احساس نمی شود

اینکه قانونی را اتخاذ کردند مبنی بر    و آکسلی شد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چنان که نمایندگان سنای آمریکا ساربینز

حمایت می ( بی اخالقی حسابداران)از سهامداران و عموم مردم در مقابل اشتباهات حسابداری و روش های تقلب در شرکت ها 

معطوف شدن توجه سیاسی به حرفه ی  .تدوین قانون برای یک موضوع نشان دهنده ی اهمیت زیاد آن موضوع است .شود

بر بازار  ان دهنده ی نقش بی نهایت مهم حسابداری در سیستم اقتصاد مبتنیبالفاصله پس از رسوایی انرون، نش حسابداری،

فرهنگی بود که تمامی سطوح  مشکالت اخالقی و یکی از ضعف های اساسی در شرکت انرون، .(2002سرایداریان و ستوده ،)است

مؤسس )حتی برخی عقیده داشتند کنت لی  .بلند پرواز بودند خود خواه، مدیران انرون متکبر، .مسئوالن شرکت را فرا گرفته بود
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هیات مدیره متشکل از افرادی . هر حرف او چاپلوسی و تملق می کردندبیشتر شبیه رهبر یک فرقه بوده و کارکنان برای ( شرکت

اصلی ورشکستگی  بود که دارای شخصیت اخالقی ضعیفی بودند و به انجام کارهای متقلبانه تمایل داشتند و این موضوع علت

توجه به مطالب مطرح شده در باال بررسی نقش اخالق در حسابداری حائز اهمیت  با (.20 1رویایی و محمدی،)رکت انرون بودش

که محاسبات و گزارش های حسابدار اگر اخالقی نباشد شاید نفع عده ای را در بر داشته باشد اما منافع آحاد  بسیار است چرا

و ترویج بی اخالقی بین حسابداران  رایندهای اقتصادی حیاتی استبنابر این نقش حسابدار در ف ،جامعه را تحت شعاع قرار می دهد

در بازار ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد، بازار و جامعه  ءبا هدف کسب سود بیشتر و افزایش مصنوعی قدرت شرکت برای ابقا

را در جامعه اشته و جایگاه حرفه و حسابرسی را در بر د ابداریکه سقوط شرکت ها و بی اعتمادی مردم به حس. وارد خواهد کرد

 .دچار تزلزل خواهد کرد

هدف نوشتار حاضر نشان دادن اهمیت . باتوجه به این موضوع ها مطالعه ی اخالق و تاثیرات آن در حسابداری مهم جلوه می کند

مطالعه ی اخالق در حسابداری الزم است و ضرورتی  آیا پرسش اصلی مقاله این است که الق در حسابداری است وبررسی نقش اخ

دانشجویان و شاغلین حسابداری احساس می شود؟ در راستای پرداختن به این پرسش اساسی در ابتدا برای آموزش حسابداری به 

تا نتیجه ی بررسی ونهای و سپس نقش و کاربرد اخالق در حسابداری از دیدگاه بزرگان فلسفه به تعریف مفاهیم اخالق از بعد فلسفی

 .اخالق در حسابداری بیان خواهد شد

 چارچوب نظری -2

 تعریف اخالق -1-2

 .کرد تعریف ناصحیح از پرهیز و صحیح انجام و ناصحیح از صحیح شناخت به توان می را اخالق
 (2002ستوده، و سرایداریان)

 اول تعریف
 و راحتی به ، افعال صدور مقتضی که نفسانی ای ملکهو  میدهند نشان را خود آسانی به که نفسانی پایدار ویژگیهای

 . است اندیشه و فکر به نیاز بدون

 .اوست اراده تابع و میگیرد قرار شخص آگاهی حوزه در که خصوصیاتی یا رفتار دوم تعریف

 .میگیرند قرار نظر مورد اخالق منفی هم و مثبت ویژگیهای هم اول تعریف دو در: نکته

 تعریف سوم
 غیر و( فضایل)خوبها یعنی اخالق دیگر بیان به و کارمیرود به مثبت خصوصیات و ها ارزش معنای به تنها اخالق

 و رویایی) ).میشود اطالق پسندیده ارادی خصوصیات و فضایل همان به اخالق واقع در(. رذایل)بدها یعنی اخالق

 (.20 1محمدی،

 

هنجاری در نظر گرفته می شود زیرا در رابطه با هنجارهای رفتاری انسان است بعنوان علمی  اخالق شاخه ای از علم فلسفه است و

فیزیک و علوم تجربی همچون اقتصاد و روانشناسی  منطق، علوم فیزیکی همچون شیمی، و از علوم تفصیلی همچون ریاضیات،

 .به عنوان یک علم به صورت سیستماتیک مفاهیم درست و نادرست را معرفی کرده و از آنان دفاع می کند  اخالق. متمایز است

 علم و سیاست مرتبط است؟ است چگونه با دین،یکی از  پرسش های اساسی این است که اخالق که شاخه ای از علم فلسفه  -
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شماره اگر به چارت . ان است و علم در پی صدق وکذب استدین به تفکیک حق از باطل می پردازد، بحث اصلی سیاست سود و زی

کنید می بینید که حق و سود و صدق را می توان مترادف هم قرار داد و باطل و زیان و کذب نیزدر همسوی هم قرار می  ((1))

 .گیرند

 

 

 

 

 ((1))چارت شماره 

در  بایدبنابراین مشکل به نظر می رسد اخالق را مرتبط به هرکدام از این شاخه ها ندانست و نمی توان به صراحت گفت که اخالق 

با توجه به آنان  بنابراین برای مطالعه ی صحیح اخالق بهتر است هرکدام از این شاخه ها را در نظر گرفت و .کدام حوزه قرار بگیرد

 .چارچوب اخالق راتعیین کرد

 جریانات فکری به مقوله ی اخالق پاسخ مکاتب و -2-2

 
ف
ردی

 
 *تقسیم بندی مکاتب و جریان های فکری*

  وظیفه گرایانهخالق ا 1
 نهیانتیجه گرااخالق  2
 (محافظه کارانه)اخالق فضیلت مدارانه   
 اخالق تکلیف مدارانه  

 جدول شماره ))1((

*مکتب ها و جریان های فکری*  
در اخالق مسیحی همچنان نیت کار مهمتر از . و اخالق کانتی است( مذهبی)اخالق وظیفه گرایانه شامل اخالق مسیحی 

کند و مرجعیت آن متن مقدس  می تعیین اخالق به نسبت را ما رویکرد دینی در این گونه اخالق تصور. عمل استنتیجه 

اگر خدا نباشد،هرکاری مجاز ))اینجاست که داستایوفسکی می گوید  .است( تفسیر)و دیگری ضرورت نص( کتاب خداست)

 ((.است

 اخالق وظیفه گرایانه

 باطل                         حق                           ((     دین))

 زیان                   سود                           ((سیاست))

 کذب                 صدق                                ((علم))
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 مشغول بگیرم پیش در باید که رفتاری ی باره در اخالق،نه های نظریه شأن باره در مسائلی به را خاطرخود اخالق ی فالسفه

 پرسش این معموال اخالق فرا نظریه. خوانند می اخالق فرا عموماٌ اخالق،را های نظریه ی باره در پردازی نظریه این. اند داشته

 دارد؟ معنایی چه درست اخالقی، سیاق در: کند می مطرح را

 انگاری اخالقی  عاطفه نگری نسبی  اخالقی گرایی طبیعت :اخالق فرا های نظریه از نمونه سه
                                    (emotivism /  moral relativism /   ethical naturalism) 

 .به توضیح نسبی نگری اخالق می پردازیمفقط اینجا در 

 فرا اخالق

 ی باره در مختلف عقاید و مختلف وسنن آداب مختلف جوامع مردمان که نیست چرا و چون گونه هیچ جای حقیقت این در

 هر ندارد، وجود عالمگیر اجماعی است نادرست اعمالی چه و درست اعمالی چه که خصوص این در. است نادرست و درست

 جایی از هم پایه چه تا اخالقی عقاید که آوریم نظر در اگر. هست چشمگیری اشتراکات باره این در( مردمان) عقاید میان چند

 حقایق که شویم وسوسه باور ابن به است ممکن اند، شده دگردیسی دستخوش دیگر روزگار به روزگاری از هم و دیگر جای به

 صورتی اند بالیده آن در که ای جامعه با مناسبات در همواره اخالقی حیث یا بودن اخالقی نیست،بلکه کار در مطلقی اخالقی

 .دارد نسبی

 .است نسبی جملگی ها داوری این ،ندارد وجود مطلقی اخالقی های داوری  :نکته

ی
ی اخالق

ی نگر
 نسب

((نقد نسبی نگر اخالقی))  

 در ولی هستند نسبی اخالقی های داوری جمیع که کنند می ادعا زیرا است درونی سازگاری یا انسجام فاقد اقوالشان گرایان نسبی

 .است درست االطالق علی خودش اخالقی نگری نسبی که بیاوریم باور نظریه این به خواهند ما از حال همان

 .آورد شمار به جامعه باید را چیزی چه که گویند نمی روشنی به نگران نسبی آید؟ می شمار به جامعه چیزی چه

مهم ( ضابطه)نیات نهفته شده در پس هر عمل و مقاصد و ( انگیزه)در اخالق کانتی اولین چیزی که مهم است نیت عمل 

کانت اخالق را امری کلی وجهانشمول می داند و به عقیده ی وی عمومیت پذیر و درهمه جا و همه ی جوامع ثابت است .است

ید کانت همچنین اخالق را امری دانسته و اذعان می کند که اخالق بدون اما و اگر و نامشروط است باور کانت این است که با

به انسان همچون غایت و نه وسیله نگریسته شود نباید از دیگران استفاده کنیم بلکه باید همیسه متوجه کرامت انسانی انسان 

 .ها باشیم

از دیدگاه کانت اعمال یک حسابدار چگونه توجیه می شود؟ زمانیکه یک حسابدار با مسئله ی اخالقی روبرو می شود، باید در 

خواهد قاعده ای جهانی را به عنوان شیوه ی عمل انتخاب کند؟ با وجود این ما باید بدانیم آیا می توان  نظر بگیرد که آیا می

عملکرد عادی حرفه ی حسابداری را با دیدگاه کانتی توجیه کرد؟آیا سیستم اقتصادی که حسابداری در خدمت آن است، چه 

 هدف می داند یا وسیله؟سرمایه داری، چه دولتی و چه تلفیقی از این دو، افراد را 

ی
اخالق کانت
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در توصیف آن دسته از نظریه های اخالق به کار می رود که در باره ی درستی یا نادرستی عمل نهبر (( نتیجه گرا))اصطالح 

در حالیکه به گفته ی کانت دروغگویی با .مبنای نیات شخصی که عمل می کند بلکه براساس نتایج عمل داوری می کنند

هرگونه منافعی که ممکن است از  آن حاصل شود،عملی است که به لحاظ اخالقی همواره نادرست است، اصحاب نتیجه وجود 

این گونه اخالق نشئت گرفته از (. 32 1علیا،)یی براساس نتایج داوری می کنندگرایی درباره ی درستی یا نادرستی دروغگو

اخالق نتیجه گرایانه اخالق (. 21 1قبادیان،)طرفدار اصالت فایده است آرائ جان استوارت میل معروف ترین و تاثیرگذارترین

غالب جوامع اروپایی است و همانطور که اشاره شد نتیجه ی عمل مهمتر از نیت عمل است چرا که هر انسان خواهان سعادت 

 .را در بر خواهد داشت و شادی است و حداکثر برای افراد کمترین درد و الم

مدیر شرکتی به عمد در حساب ها دست می برداما فقط به دلیل وجود مشکل نقدینگی که او عقیده دارد : مثال حسابداری

برای نجات شرکت و کارمندانش، این  آیا شما به عنوان یک حسابدار،.پس ازیک یا دو دوره حسابداری برطرف خواهد شد

 دستکاری را نادیده می گیرید؟

 اخالق نتیجه گرایانه

(( تیجه گرایانهنقد اخالق ن))  

بسیار دشوار است که سعادت را اندازه گیری کرده و . اساسی که بر اخالق نتیجه گرایانه وارد است دشواری در محاسبه استقد ن

دشواری محاسبه وقتی پیش می آید که قرار است مشخص کنیم چه چیزهایی نتایج .سعادت افراد متفاوت را با هم مقایسه کرد

سود  شوند اگر شخصی دیگری را به خاطر رفتار ناپسندش کتک بزند آیا این عمل اخالقی است یا نه؟عمل خاص محسوب می 

شناخت همه .نگری ممکن است بسیاری از بسیاری اعمال را که معموال خالف اخالق دانسته می شود توجیه کند و برحق جلوه دهد

 .ی عواقب احتمالی یک عمل غیر ممکن است

بر اساس کتاب ارسطوبا نام اخالق نیکوماخوس بناشده است و از این رو گاهی آن را نوار ارسطو گرایی  نظریه ی فضیلت عمدتا

نادرستی اعمال را محل تاکید قرار می دهند، نظریه  برخالف کانتی ها و اصحاب سودنگری، که نوعا درستی یا .می خوانند

پرسش اساسی نزد آن ها این . رد به طور یکپارچه عالقه دارندپردازان فضیلت بر منش انگشت تاکید می گذارند و به زندگی ف

تنها از راه  .باید در کار پرورش فضایل باشیم: جواب آن ها  به این سؤال بدین قرار است(( چگونه باید زندگی کنیم؟: ))است

 شکوفایی و سعادت برای که است موظف انسانی هر .پرورش فضائل است که شما در مقام آدمی به اوج شکوفایی می رسید

 نابرابر ماهیت()کند نمی تالش خود برای فضیلت و است فضیلت بی گدا چون نیست درست گدا به کمک) کند تالش خود

 (.32 1علیا،)ها انسان بودن

او می گوید من می خواهم مهم ترین  .نظریه ی فضیلت را مسقیما در حرفه ی حسابداری مطرح می کند  (1220)فرانسیس

آیا حرفه ی حسابداری به دنبال  :که به نظر من در حال حاضر حسابداران با آن روبه رو هستند را مطرح کنممسئله ای 

 فضیلت است؟ یعنی آیا حسابداران به دنبال فضیلت هستند و اگر چنین است،چگونه به آن می رسند؟

ت مدارانه 
اخالق فضیل

(
محافظه کارانه
)

 

اعمالی که باید یا نباید انجام )این است که یکایک ما انسان ها تکالیفی را برعهده داریم تاکید نظریه های اخالق تکلیف مدار بر

و عمل کردن بر وفاق اخالق معنایش این است که وظیفه ی خود را فارغ از هر نتیجه ای که از آن حاصل می شود به ( دهیم

 .(32 1علیا،)جا آوریم

ی 
اخالق تکلیف
 مدارانه

 (( ))جدول شماره 

 Ethicو   Moralتبیین دو واژه  -2- 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

در حالی  ،تبیین این دو واژه بسیار با اهمیت است چرا که در واژه نامه های فارسی این دو واژه هردو به معنی اخالق ترجمه شده اند

 .تبیین این دو واژه ما را در درک بهتر یاری خواهد داد. که صرفا بکارگیری واژه ی اخالق صحیح نیست

 ((Moral:)) 
 Moralهنجارهای . که هر فردی فارغ از قانون بدان معتقد است...صداقت و انصاف، مرتبط است با استانداردهای رفتار، خوب یا بد،

 ((.همیشه حقیقت را بگویید))همچون اینکه  ،معموال قوانین کلی یا احکامی هستند

 .با موضوعاتی که یک اندیشه بطور جدی می تواند بشریت را منتفع یا متضرر کند سروکار دارد Moralقواعد 

 .کندنمی قانون گذار بخصوص نیز تغییر ( اشخاص)توسط کسی بنا نهاده نشده است و با تصمیم های افراد Moralقواعد 

 .ترجیح داده شود( از جمله منفعت شخصی)باید نسبت به سایر ارزش ها  Moralقواعد 

بر پایه ی مالحظات بی طرفانه است یعنی استانداردهایش را طبق اینکه به نفع شخص یا گروه خاصی باشد   Moralقواعد 

 .برابر است ارزیابی نمی کند بلکه فراتر از منفعت شخصی است و از دیدگاه همگانی منافع همه بی طرفانه و

 .با احساسات و واژگان بخصوصی همنشین است  Moralقواعد 

 ((Ethic:)) اخالق در رابطه با نوع رفتار انسان  .مطالعه ی استانداردهای رفتار، که رفاه و سودمندی انسان ها را ارتقا می بخشد

با آنست که انسان ها چگونه با یکدیگر رفتار می کنند  اخالق در رابطه .ها در رابطه با استانداردهایی است که خود اتخاذ کرده اند

 .حتی اگریکدیگر را نشناسند

 .باورهای بنیادی ما انسان ها است: ارزش

Moral :ارزش هایی است که به سیستم باورها نسبت داده می شود. 

Ethic :در رابطه با اعمال و تصمیم هاست. 

یا سیستم باورهای پذیرفته شده که کنترل . اجتماعی خاصی پذیرفته شده استاصول درست و نادرست که توسط فرد یا گروه 

 .پایه گذاری شده باشد  Moralکننده رفتار است بخصوص کنترل سیستمی که بر پایه ی

 .مطالعه ی استانداردهای رفتار، که رفاه و سودمندی انسان ها را ارتقا می بخشد

 .در رابطه با استانداردهایی است که خود اتخاذ کرده انداخالق در رابطه با نوع رفتار انسان ها 

 .اخالق در رابطه با آنست که انسان ها چگونه با یکدیگر رفتار می کنند حتی اگریکدیگر را نشناسند

 (( ))جدول شماره 

 تصمیم گیری اخالقی مختلف مدل هایتوضیح  -2- 

 

 تمرکز مدل نام طرح سال نام مدل
 عوامل آستانه حساسیت اخالقی بارتلس 1291 مدل بارتلس

 فرایند تصمیم گیری اخالقی رست 1239/ 122 مدل رست

 تاثیر عوامل محیطی بر تصمیم گیری اخالقی فرل و گرشام  123 مدل اقتضایی تصمیم گیری

 تاثیر رشد اخالقی بر تصمیم گیری اخالقی تروینو  123 مدل تعاملی تصمصم گیری

 فلسفه های اخالقی فورسیت 1230 فلسفه اخالقی
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 تاثیر نوع مبحث اخالقی در فرایند تصمیم گیری اخالقی جونز 1221 فردی تصمیم گیری-مدل اقضایی

 (( ))جدول شماره 

 

 توضیح مدل سال نام مدل
 .مدلی چهار مرحله ای، ابتدائی و قابل آزمون دارد 1239 رست

م گیری اخالقی بر فرایند تصمیعوامل اجتماعی و فرهنگی را به عنوان عوامل تاثیر گذار   123 فرل و گرشام

 .شناسائی نمودند

 .عوامل سازمانی را به عنوان عامل اثر گذار بر فرایند تصمصم گیری اخالقی شناسائی نمودند 1239 تروینو

عوامل متعددی که بر فرایند تصمیم گیری اخالقی تاثیر می گذارد را شناسایی نموده و مورد  1231 بومر و همکاران

 . آزمون قرار دادند

. مدل های قبلی را بسط داده و عوامل حرفه ای را به عوامل سازمانی و فرهنگی اضافه نمودند 1239 هانت و ویتل

 .نمودندفلسفه های اخالقی را زیر بنای مدل تصمیم گیری خود فرض 

 .مدل ساده ای را بر اساس تئوری استدالل رفتاری ارائه کردند 1232 دوبینسکس و لوکن

 .مدلی پنج مرحله ای را طراحی و مورد آزمون قرار دادند  123 فرل، گرشام و ریدنباخ

 .مدل هاب قبلی را با متغیرهای جدیدی با نام شدت اخالقی تجهیز نمودند 1221 جونز

 .تعامل میان عوامل سازمانی و فردی را  شناسائی نمودند 2001 پترسون

 ((9))جدول شماره 

 9اخالق و مالیات -2- 

 یا ،اصول اثبات عملیات پی در که هایی روش از ای مجموعه برای مشترکی بصورت که است اصطالحی(( اخالق)) مالیات متون در

 که کند می روشن که. شود می برده کار به است هنجاری اخالق دیگر عبارت به یا عمومی، ی شده پذیرفته اهمیت با های ارزش

 گان کننده پرداخت عنوان به شهروندان رفتار بر هنجارها گفت توان می ندهیم راانجام چیزی چه و داده انجام را چیزی چه باید ما

 اصول یا هنجارهایی چنین ی پایه بر مالیات برای رسمی اخالقی چارچوب یک بهرحال. دارد نظارت دولت با ارتباط در مالیات

 ای شده تائید باورهای ی کننده منعکس که است قانون دارد وجود که رسمی چارچوب تنها. است نشده داده گسترش فلسفی

 اگرچه و است نشده تدوین فلسفی بااصولی مالیات قانون. نیست شده پذیرفته چیزی چه و شده پذیرفته چیزی چه اینکه همچون

 های گروه بر مالیات  برآید محتمل های موقعیت ی همه ی عهده از نتواند است ممکن اما است شده نوشته قانون ی پایه بر

 گروه نخستین دولت که و (مالیاتی مشاوران) ها آن گان نماینده مالیات، گان کننده پرداخت اول. است گذار تاثیر افراد از مختلفی

 ( 201دمیربگ و همکاران،)است ها بدهی جمع بندی طبقه و پرداخت محاسبه، در درگیر

انتخاب ) استدالل اخالقی بر مبنای نتیجه . 1: در بحث استدالل اخالقی مالیات  سه رویکرد را معرفی می کند که عبارتند از  1مارال

قوانین تغییر )ی قانون استدالل اخالقی بر مبنا. 2.( عملی که بیشترین منافع و حداقل خسارت را برای ذینفعان در بر داشته باشد
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انتخاب عملی که  تصمیم گیرنده مایل به )استدالل اخالقی بر مبنای اهمیت . ( ناپذیر باید برای همه نوع مسلکی بکار گرفته شود

 (2012کانوری و اوتسلی،()دریافت ان است

 اخالق و حسابرسی -9-2

است (  201)3است که از ان جمله مطالعه ی ساوانبرگ و اوهمان در رابطه با تاثیر اخالق در حسابرسی مطالعت زیادی انجام گرفته

که  هدف از تحقیق   آیا فرهنگ اخالقی از کیفیت حسابرسی حمایت می کند: که در مقاله ای تحت عنوان فشار زمانی حسابرسان

 بررسی تاثیر فرهنگ اخالقی بر کیفیت حسابرسی تحت شرایطی

نتایج این تحقیق نشان داد که بین فرهنگ اخالقی و کاهش کیفیت عملکرد . است که در آن حسابرس با فشار زمانی روبرو

محیط اخالقی و اعمال تنبیه برای پیش بردن هنجارهای اخالقی به طور منفی با کاهش کیفیت .حسابرسی رابطه وجود دارد

رعایت کند با کاهش کیفیت عملکرد عملکرد حسابرسی مرتبط است در حالیکه اگر خود حسابرس با اختیار خود این هنجارها را 

نهایتا .پایبندی به زمان با فرهنگ اخالقی مرتبط نیست اما به طور مثبتی با فشار زمانی مرتبط است. حسابرسی رابطه مثبت دارد

فشار  این مطالعه نشان داد که بین دو عامل فرهنگ اخالقی و فشار زمانی رابطه وجود دارد اما فرهنگ اخالقی تاثیر مستقیم بر

 (. 201ساوانبرگ و اوهمان،)زمانی در کاهش کیفیت عملکرد حسابرسی را متعادل نمی کند

 10(مستقل)تحت عنوان تصمیم گیری اخالقی حسابرسان داخلی و خارجی  2( 201)تحقیق دیگری توسط دورمینی و همکاران 

حسابرس داخلی،حسابرس خارجی از جانب شرکت  -هدف از این تحقیق مقایسه ی سه بخش از حرفه ی حسابرسی.صورت گرفت

های بین المللی بزرگ و حسابرس خارجی از جانب شرکت های کوچک به منظور مقایسه ی تاثیر موقعیت بر ارزیابی قضاوت و 

ان داد که در همه ی موارد عدم رضایت عمومی و بزرگی نتیجه بر روش نتایج این پژوهش نش. تصمیم گیری اخالقی مربوط است

بهرحال مقاله به این نتیجه رسیده است که روش تصمیم گیری اخالقی به طور کاملی برای .تصمیم گیری تاثیرمی گذارد

 .حسابرسان شرکت های بزرگ حل و فصل شده است اما به صورت جزئی برای سایر گروه ها متعادل شده است

موارد دیگری که در رابطه با حسابرسی واخالق مطرح است بحث استقالل حسابرس است که انجام عمل غیر اخالقی از جانب 

حسابرس ناقض استقالل حسابرس است بنابراین یکی از عواملی که ما را در اطمینان یافتن از واکنش اخالقی حسابرس یاری می 

مسئولیت حساس حسابرسان در قبال اظهار نظر نسبت به صورت . کار حسابرسی استکند بررسی استقالل حسابرس قبل از انجام 

 .های مالی مسئله ی اخالق را با اهمیت تر جلوه می کند

 آموزش اخالق در حسابداری -2- 

ق را آموزش محیط است؟ آیا می توان اخال آیا اخالق ذاتی است یا تحت تاثیر. بعضی ها معتقدند که نمی توان اخالق را آموزش داد

درحالی که بیشتر استادان حسابداری و شاغالن این حرفه با این موضوع موافقند که اخالق باید بخش با اهمیتی از قلمرو  داد؟

 .ارزیابی کنند را حسابداری باشد مطالعات اندکی در تالش بوده اند که اثر بخشی آموزش اخالق  در حسابداری

اخالق و اهمیت آن می پردازد که در اینجا مطالبی از این  آموزش حسابداری به نحوه ی آموزش  استاندارد بین المللی شماره 

 .استاندارد بیان می شود

 هدف و دامنه کاربرد -
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جهت کسب گواهی  این استاندارد، ارزشها، اخالق و نگرشهای حرفه ای که حسابداران حرفه ای باید در طی دوره آموزشی .1

 .عیین می کندبیاموزند را ت صالحیت

هدف این استاندارد آن است که اطمینان حاصل شود، داوطلبانی که قصد عضویت در یکی از نهادهای حرفه ای را دارند،به عنوان . 2

 یک حسابدار حرفه ای از سطح مناسبی از ارزشها،اخالق و نگرش حرفه ای برخوردار می باشند یا خیر؟

رفتاری حرفه ای بین المللی را با آگاهی نسبت به این موضوع که حرفه حسابداری در  فدراسیون بین المللی حسابداران آیین.  

ارزشها و اخالق حرفه . برای حسابداان حرفه ای تدوین نموده است. می کند محیط های فرهنگی و قانونی متفاوتی در جهان فعالیت

راستای ارائه خدمات مستمر و با کیفیت به عموم جامعه با رسالت فدراسیون مبنی بر پیشرفت و توسعه حرفه در  ای بطور مستقیم

 .در ارتباط می باشد

از این رو پذیرش و رعایت اصول اخالقی در تمامی .در این استاندارد آمده است که جامعه انتظارات زیادی از حرفه حسابداری دارد

ای باید در اجرای کلیه ی خدمات حرفه ای این حسابداران حرفه .روابط و فعالیت های حسابداران حرفه ای اهمیت بسزایی دارد

حرفه ای ی اعضا از دانش کافی در زمینه اصول اخالق رمسئولیت حصول اطمینان نسبت به برخوردا. اصول را مدنظر قرار دهند

 .ومنطق زیر بنایی حاکم برآن، برعهده نهادهای حرفه ای است

یری،الزم است آنان درک کاملی از پیامدهای بالقوه اخالقی ناشی از اتخاذ با توجه به نقش حسابداران حرفه ای درفرآیند تصمیم گ

همچنین،آنان باید نسبت به فشارهای ناشی از رعایت اصول اخالقی که ممکن است در .تصمیمات مدیریتی و حرفه ای داشته باشند

افراد در بخشهای عمومی، صنعتی، تجاری یا این موضوع صرف نظر از فعالیت . تصمیم گیری به افراد وارد شود،آگاه باشند فرآیند

 .آموزشی صادق است

حاکمیت عمومی و شرکتی مناسب تا حدود زیادی به پایبندی . محیط فعالیت حسابدارن حرفه ای همواره دستخوش تغییر است

 در چنین شرایطی،. حسابداران حرفه ای به ارزشها، اخالق و نگرشها حرفه ای بستگی دارد

 .سب اصول اخالقی امری حیاتی به شمار می روددرک وآموزش منا

به دلیل اهمیت ارزش ها، .ارزش ها، اخالق و نگرش های حرفه ای باید به صورت صحیح و در یک چارچوب آموزشی ارائه گردد

تلقی  اخالق و نگرش های حرفه ای درارائه خدمات حرفه ای، این امر نباید به عنوان یک موضوع حاشیه ای در دوره های آموزش

 .شود

نهادهای حرفه ای و مدرسان باید در نظر داشته باشند که بین تدریس ارزش ها، اخالق و نگرش های حرفه ای به دانشجویان و 

پرورش ارزش ها،اخالق و نگرش های حرفه ای باید در . موضوع پرورش و نهادینه کردن رفتار اخالقی در آنان، تفاوت وجود دارد

حسابداران حرفه ای باید این مسئله  .مورد تاکید قرار گیردداران حرفه ای گنجانده شود وبه طور مستمر سطوح اولیه آموزش حساب

 .را به عنوان بخشی از آموزش مداوم خود در نظر گیرد

تار بررسی ارتباط بین رف. نحوه ارائه قواعد اخالقی در دوره های آموزشی باید با رویکردی مشارکتی  و غیر دستوری همراه باشد

حسابداران حرفه ای باید از تجارب گذشته یکدیگر . تقلب و ناکامی واحد تجاری از جمله این رویکردها به شمار می رود ،اخالقی

موارد موفقیت آمیز، شکست و  استفاده نمایند لذا برنامه های آموزشی باید در برگیرنده بازخورد تجارب گذشته دانشجویان،

 .شندرویکردهای تکرارپذیر آتی با
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دوره های آموزش حسابداری باید چارچوبی از ارزش ها، اخالق و نگرش های حرفه ای را برای حسابداران فراهم آورد تا بتوانند با 

به عمل  با منافع جامعه و حرفه همسو است، حرفه ای مناسب و اقدامات اخالقی الزم را که به بهترین شکل استفاده از آن قضاوت

 .آورند

ق و نگرش های مورد نیاز حسابداران حرفه ای باید با آیین رفتار  حرفه ای ملی که با آیین رفتار حرفه ای فدراسیون ارزش ها،اخال

 .منطبق باشد بین المللی حسابداران سازگار است،

 :ارزش ها و نگرش های ارائه شده در دوره های آموزشی باید حسابداران حرفه ای را نسبت به موارد زیر متعهد نماید

 بهبود مستمر و آموزش مداوم( ب)منافع عمومی و توجه به مسئولیت های اجتماعی   ( الف)

 .قوانین و مقررات( ت)قابلیت اعتماد،مسئولیت پذیری،وقت شناسی،ادب و تواضع  ( پ)

کلیه  فرهنگی است،از آنجا که رویکرد هر دوره، فراگیری ارزش ها، اخالق و نگرش های حرفه ای متاثر از محیط و اهداف ملی و 

 :دوره ها حداقل باید شامل موارد زیر باشد

 و مزایا و موانع هر یک از آن هاار و چارچوب محور در زمینه اخالق، تفاوت بین رویکرد قانون مد( ب)ماهیت اخالق    (الف)

و   1،مراقبت حرفه ای  1ای، تعهد به برخورداری از صالحیت حرفه 12، بی طرفی11رعایت اصول بنیادی اخالق شامل درستکاری(پ)

  1رازداری

مفاهیم استقالل و تردید حرفه ای،پاسخ گویی و انتظارات جامعه           ( ث)رفتار حرفه ای و رعایت استانداردهای فنی      ( ت)

اثر ( ح)       طه بین قوانین، مقررات و منافع عمومیاخالق و قانون، شامل راب( چ)مسئولیت اجتماعی         : اخالق و حرفه( ج)

اخالق و حسابدار ( د)اخالق در ارتباط با تجارت و حاکمیت مناسب و              ( خ)رفتار غیر اخالقی بر فرد،حرفه و جامعه       

 .افشای تخلفات، تضاد منافع، مسائل پیچیده اخالقی و  راه حل ها: حرفه ای منفرد

رفتار اخالقی مناسب، درست به اندازه . ه جسابداران حرفه ای اثر گذار استارزش ها، اخالق و نگرش های حرفه ای بر کار کلی

رفه ای، باید پیش از پذیرش عضویت، دانشجویان را به کسب دانش و تجربه عملی نهادهای ح. توانایی های فنی مهم می باشد

فرصتی را جهت بکارگیری ارزش ها،  براین اساس، دوره های آموزشی و تجربه عملی بایدبرای دانشجویان. مناسب ملزم نمایند

 .اخالق ونگرش های حرفه ای در محیط کار فراهم آورد

افراد مسئول نظارت بر دوره های تجربه عملی، باید اهیت ابعاد اخالقی نقش حسابدار حرفه ای در محیط کار را برای دانشجویان 

ایی پیامدها وتضادهای اخالقی قابل مشاهده در محل کار این امر می تواند از طریق ترغیب دانشجویان به شناس. روشن نمایند

 .محقق گردد، تا بدین وسیله درک اولیه پیرامون این پیامدها و تضادها، ایجاد و با مسئوالن مربوط به بحث گذارده شود

 پیشینه تحقیق - 
 آموزش تاثیر میزان بخصوص و کننده نگران مشاهدات این در کار و کسب و حسابداری آموزش سهم ی مسئله به مطالعاتی

 اخالقی رشد دارد ،عقیده( 122) جفری(. 122 همکاران و گری.)است پرداخته حسابداران اخالقی رشد از جلوگیری در حسابداری

 دانشجویان اخالقی های توانایی اگر دهد می نشان دیگر های بررسی است دانشجویان سایر از بیشتر حسابداری دانشجویان

                                                           
11. Integrity 
12. Objectivity 
13. Professional Competence 
14. due care 
15. Confidentiality 
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 تونایی نه گیرد می سرچشمه آنها عمومی پختگی از بیشتر رشد این یابد، می افزایش دانشگاهی تحصیالت جریان در حسابداری

 مک ،(1233)یر مه ،(1233) لین دیگر طرف از( 1221) ولتون  و دیویس اند آورده دست به تحصیل جریان در که خاصی اخالقی

 رشد بر وکار کسب و حسابداری ی رشته در تحصیل که اند عقیده این بر همه(  122) همکاران و گری و (1222)وهمکاران کیپ

 مسئولیت تر گسترده مفاهیم وکار کسب ی رشته دانشجویان شد متوجه یر مه بخصوص گذارد می منفی اثر دانشجویان اخالقی

 را اخالقی های آگاهی زمینه در ناپختگی این که کنند می اشاره( 1222)اوگراس و بروکفسکی. کنند نمی درک را مشاغل اجتماعی

 .داد نسبت سودمدارانه های نظر نقطه به محور عدالت های دیدگاه از  هایاخالقی گرایش آشکار تغییر به توان می

 در کار و کیسب نقش اند پذیرفته سادگی به که اند داده مغزی شستشوی چنان را ئانشجویان که شود می مدعی( 1221) لوب

 و اصول و( 1221 لوب در شده قول همکاران،نقل و کیپ مک) است سود آورن دست به مقابل در خدمات و کاال جامعه،تولید

 یا تولید بر مستقیم تاثیر که این مگر نیستند اهمیتی با جایگاه دارای سازمانی های گیری درتصمیم اجتماعی مسئولیت و اخالقی

 (1230 وایگانت و جنسن ،در1210فریدمن)باشند داشته سود

 خود ی حرفه به نسبت ها آن زیرا شود می دانشجویان اخالق فساد باعث افکاری چنین القای که گوید می( 1221) مریت

 پایین کار، و کسب ی رشته در دانشگاهی مدارک اخذ شود می مشاهده آشکارا که است مدعی او. کنند می پیدا مادی دیدگاهی

 برخورد برای دانشجویان آموزش به تجارت عالی مدارس که گیرد می نتیجه سپس و کند می تداعی  را اخالقی معیارهای آمدن

 .دهند نمی نشان کافی توجه آید، می پیش کار محیط در که پیچیده مسائل با اخالقی

 فعالیت نوعی از حسابداری ی روزمره ای حرفه کار دو هر دانشجویان و خبره حسابداران که گیریم می نتیجه چنین مطالعات این از

 .کند می القا را دیدگاهی چنین که باشد عواملی از یکی حسابداری آموزش است ممکن دوم و اخالقی غیر

 عدم بر( 2003) همکاران و لو مثال برای(.  200)ویلیامز پابرجاست همچنان حسابداری آموزش اثر و اهمیت مورد در نگرانی

 اخالقی مسائل حل برای حسابداران به ضروری اخالقی اصول آموزش در وکار کسب و حسابداری آموزشی های دوره مستمر توانایی

 .دارند تأکید پیچیده،

 طریق از مسایلی، چنین با برخورد راه بهترین مورد در همچنان انرون،بحث رسوایی از پس که کنند می تشریح( 2009)دین و بگز

 .دارد آموزش،ادامه یا است گذاری قانون

 می عالقمند حسابداری ی حرفه به که باشد اشخاصی مشکالت،نوع از یکی شاید که است شده اشاره تحقیقات بعضی در

 یا دارند، شناختی روشی که کند می جذب را اشخاصی حسابداری ی حرفه که است آمده ها بررسی بعضی در(  200ویلیامز)شوند

 نظام بسا چه که کنند می عنوان مثال برای بارکر و محمدی عبدل.اند نکرده رشت ،چندان اخالقی پختگی نظر از دیگر عبارت به

 .باشند ارتباط در اخالقی منطق رشد عدم با محور قانون های

 مردان از اخالقتر با زنان کنند می اظهار همه( 1222)اوگراس و کوفسکی برپور و(  123)پربل و مایزینگ، ،(1221) آرلو

 واقع در دراند اخالقی معیارهای و اصول به نسبت متفاوت های دیدگا زنان خصوص به دارند عقیده نیز همکاران و دیوید.هستند

 بیشتری زنان استخدام حسابداری بزرگ های شرکت در اخالقی مشکالت حل راههای از یکی که اند کرده پیشنهاد افراد بعضی

 .است

 جنسیت از نیز دیگر مطالعات در. باشد داشته تفاوت مذکرشان همکاران با واقعا زن حسابداران ای حرفه تجارت است ممکن اگرچه

 هآمد میان به صحبت بیولوژیکی جنسیت مقابل در زنان، و مردان تر فردیکلی خصوصیات به اشاره برای تری گسترده معنای به

 عموم در مردانه های ویژگی تقویت باعث است ممکن گاه حسابداری آموزش که دهد می نشان مطالعات این در شواهدی است
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 اخالقی تنگناهی به گروه یک عنوان به حسابداری دادن نشان واکنش و تجسم ی نحوه بر خود ی نوبه به امر این و شود دانشجویان

 (.1221 همکاران و ببینگتون) گذارد می اثر

بررسی دوره های که این مطالعه رابا ( آیا می توان اخالق را درحسابداری آموزش داد؟)در مقاله ای تحت عنوان (  122)پونمن

اخالقی که برای ئانشجویان و شاغلین حسابداری گذاشته می شد آزمون کرد و در مطالعه اش ازالگوهای رشد اخالقی کولبرگ بهره 

با مظالعه ای که ( 2001)تورن (. 122پونمن،)گرفت، نتیجه تحقیقش نشان داد که نمی توان اخالق را در حسابداری آموزش داد

ابلیت شناختی اخالقی خود در حل مسائل حسابداری انجام داد به این نتیجه رسید که دانشجویان از تمام قبرروی دانشجویان 

اخالقی در حسابداری استفاده نمی کنند و عقیده ی او چنین بود که الزم است بررسی هایی نسبت به عواملی ممکن است برتمایل 

 (.2001تورن،)ناختی اخالقی موثر است انجام گیرددانشجویان حسابداری از استفاده ی کامل از قابلیت ش

 نتیجه گیری و پیشنهادات - 
 اصول بنگریم دارند می بر گام جمع منافع راستای در که جامعه های حرفه سایر همچون حرفه یک ی مثابه به حسابداری به اگر

 اگر اما. بود خواهد اخالق رعایت متضمن اصول این کارگیری به و باشد گذار تاثیر تواند می شد بیان مقاله این در که اخالقی

 ی حرفه شاغلین و گیرد می فاصله اخالق از بیشتر روز هر حرفه این بدانیم داری سرمایه نظام به خدمت سیستم را حسابداری

 راجع مارکس که چیزی آن حسابدار شدن پرولتاریای فرایند و شوند می تبدیل سیستم این به خدمت برای ابزارهایی به حسابداری

 کند می رعایت را است کرده تعیین برایش سیستم که اخالقی اصول ناخواسته حسابدار و گیرد می صورت دهد می هشدار آن به

 اینکه تا شوند تکرار تری برجسته صورت به حسابداری اهداف اخالق با همگام حسابداری دروس های آموزش در است بهتر بنابراین

با مفاهیم اخالقی که می تواند ریشه فرهنگی و  حسابداری عدم آشنایی دانشجویان.بشناسند بهتر را خود جایگاه آینده حسابداران

آموزش اخالق در حسابداری نیازمند شناخت  .خالق در حسابداری گشته استجامعه شناختی داشته باشد باعث کاهش کارایی ا

جامعه، فرهنگ و محیط اقتصادی است که حسابداری در آن مشغول به فعالیت است زیرا فشارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

ق در با آموزش اخال رابطه در ایران تحقیقات اندکی در. از جمله عوامل تاثیر گذار بر رفتارهای غیر اخالقی حسابداران است

ر دانشگاه نیز هیچ آموزشی در رابطه با اخالق بخصوص اخالق دحسابداری ئر ایران انجام گرفته است و تقریبا می توان گفت که 

بهتر است سر فصل های برای آموزش اخالق در حسابداری در نظر گرفته شود چرا که امروز بالغ بر . کاربردی داده نمی شود

ل می کنند و آینده ی اقتصاد و حسابداری کشور در دست این افراد است و آموزش و یدر ایران تحصچهارصد هزار نفر در این رشته 

 .در بر داشته باشد... ای را بر سیستم های حسابداری و  ترویج اخالق می تواند تاثیرات مثبت و سازنده
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