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 فاطمه رجبی نوزاد

 دانش آموخته حسابداری

 

های مالی انجامیده های اقتصادی و رسواییای بارها به بروز بحرانتخطی حسابداران از اخالق حرفه -چکیده

است. جدایی مدیریت از مالکیت، حسابداران را در جایگاهی نشانده است که تزلزل اخالقی یا حتی شبهه 

اعتمادی نسبت به سازد بلکه با ایجاد بینسبت به رفتار آنان نه تنها بازارهای سرمایه را آشفته و گاه فلج می

کند. از این رو در این مقاله پس از تبیین های مدیریت را نیز محدود میدرستکاری مدیران امکان انجام فعالیت

شود و در نهایت های اخالقی به نقش و ضرورت اخالق در حرفه حسابداری پرداخته میمفاهیم اخالق و ارزش

باشد که این کمبود در وزش حسابداری از کمبودی بالقوه در این مورد برخوردار میدهد، سیستم آمنشان می

دهد، ناپذیری به پیکره حرفه و اعتبار آن وارد نماید؛ این مقاله نشان میهای جبرانتواند ضربهبلندمدت می

تواند گام جامعه میها به دلیل جایگاه و مؤثر واقع شدن آموزش آنها در سیستم آموزش حسابداری در دانشگاه

سازی سیستم های اخالقی بردارد. جهت رسیدن به این هدف غایی، بایستی غنیسازی ارزشمؤثری در درونی

 ریزی قرار گیرد.         ها در باب اخالق مورد توجه و برنامهآموزشی دانشگاه

 ای، ارزش، حسابداری، آموزش. اخالق، اخالق حرفه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

گردد. دوام و بقای پذیر میآمیزی آسیبطور فاجعههنگامی که شخصیت افراد جامعه متزلزل شود جامعه به

های ساده و ابتدایی اخالقی نظیر یک ملت و یا یک فرهنگ منوط به این است که آن ملت مجهز به ارزش

شت مگر اینکه دارای افرادی دالوری، نوع دوستی، احترام به دیگران و قانون باشد. یک ملت بقا نخواهد دا
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های  هایی فراتر از سود شخصی باشد. رعایت قانون احترام به زندگی و داراییباشد که مبنای عملشان انگیزه

مستمندان و پرداخت مالیات، همه و همه به  هورزی به خانواده، وفاداری دفاع از اهداف ملی، کمک ب بشر، عشق

 اری، صداقت و گذشت، نیکوکاری، احساس همدردی، ادب، نزاکت وفضایل شخصی افراد نظیر دلیری، وفاد

 احساس وظیفه بستگی دارد. 

هدف اصلی حسابداری، فراهم کردن اطالعات سودمند جهت اخذ تصمیمات اقتصادی توسط مدیران 

مالی بین کننده و واسط باشد. از این رو حسابداران به عنوان گزارش کنندگان میگذاران و سایر استفادهسرمایه

ترین  حسابداری نیز یکی از مشکل  شرکت و بازار سرمایه، دارای مسئولیت خطیری در برابر جامعه هستند. حرفه

کند باید اعتبار و اعتماد خاصی  ست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه میا های دنیاترین حرفهو منضبط

آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت 

وکار بزرگ را بدون داشتن حتی یک رسوایی توان یک کسباخالقی آن بستگی دارد. امروزه به سختی می

مهم حسابداری پیدا کرد. حرفه حسابداری و حسابرسی و اعضای آن که سطح باالیی از صحت و درستی را در 

کنند، برای داشتن بازار سرمایه کارا و منصفانه و تخصیص بهینه منابع ضروری  رعایت میای خود خدمات حرفه

. اعمال غیراخالقی حسابداران و حسابرسان، ضمن مخدوش نمون اعتماد (1934 )مظفری و صفری، باشدمی

 ویژگی(. در نتیجه 2111 )ویلیام و السون، کنندنیز اخالل ایجاد می هعموم، در عملکرد کارای بازارهای سرمای

   .کندپیدا می )تخصصی( برای حسابداران اهمیت های علمی و توانایی فنیدر کنار صالحیتای حرفه اخالق

 

 اخالقی در اقتصاد هایتبیین ارزش
های اخالقی در واقع درصدد  توان دریافت که نظریه اخالقی را از توجه به این نکته می  اهمیت مفهوم ارزش

ند و مکاتب گوناگون اخالقی از این ها هستگذاری رفتارهای انسان هایی برای ارزشیارها و مالکارائه مع

 (. 1939 )فصیحی رامندی، اند رهگذر شکل یافته

رود که با یک شیء  کار میگاهی ارزش در جایی به ؛شود واژه ارزش در اقتصاد در دو معنا استعمال می

مند است. برای انسان گرسنه غذا ارزشمند است آن چیز ارزش شودگفته می که توان نیازی را برطرف کرد می

کند. این ارزش یک ارزش طبیعی است. ارزشمندی در این موارد به  زیرا یک نیاز طبیعی را از او برطرف می

بیت کنند مطلوبیت دارند. این مطلو معنای مطلوبیت است. برای یک نیازمند، چیزهایی که نیاز او را برطرف می

رود. به این معنا که دو چیز  کار میهاما گاهی ارزش در مقام مبادله ب ء است. در واقع تفسیر ارزشمندی آن اشیا
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ند. تأمل در این کاربردها هست این دو چیز از نظر مطلوبیت برابرند یا هم ارزش بیان شودو  سنجیدهمطلوب را 

( اما واژه ارزش 1939 )مصباح، ه مطلوبیتی در کار استیک نحو دهد هر جا سخن از ارزش باشد قطعاً  نشان می

  کاربرد متفاوت دارد: در فلسفه اخالق نیز دو

 رود. الزام اخالقی در  کار میگاهی ارزش در مقابل الزام و ارزش اخالقی در مقابل الزام اخالقی به

زام اخالقی به این معنا، شود که موضوع احکام اخالقی ما افعال و کارها هستند. در ال جایی استعمال می

اما اگر موضوع حکم اخالقی اشخاص،  ؛رود کار میبرای بیان حکم اخالقی به "باید"ً واژه  معموال

صورت سخن از ارزش اخالقی است. در این موارد عمدتاً از ها باشد؛ در اینها یا منشها، نیت انگیزه

د. در اصطالح به احکام ارزش اخالقی در این شو واژه خوب و بد برای بیان احکام اخالقی استفاده می

. چنانچه به احکام الزام اخالقی، احکام ناظر به فریضه  شود کاربرد احکام ناظر به فضیلت نیز گفته می

  گویند. می

 های شود که هم الزامات اخالقی و هم ارزش ه میئتری از واژه ارزش اراتر و عاماما گاهی معنای وسیع

های اخالقی در این کاربرد به معنای کلیه اموری شود. ارزش ناظر به فضیلت را شامل میاخالقی و امور 

 است که مطلوبیت اخالقی دارند چه افعال باشند و چه غیر افعال. 

گانه شود که عمل آدمی بر مبنای سه ها براساس این پایه نظری انجام میدرونی شدن ارزشاز طرفی 

های اخالقی به این معناست که مبانی گیرد. بنابراین، درونی شدن ارزشمیشناختی، گرایشی و ارادی شکل 

شناختی، گرایشی و ارادی مناسب در مورد رفتارهای ارزشی، در درون فرد فراهم گردد. با نظر به مبنای 

ر، های رفتار مورد نظها به معنای آن است که فرد، نسبت به ویژگیشناختی رفتار اخالقی، درونی کردن ارزش

های آگاهی یافته باشد و رفتار وی مبتنی بر آگاهی مزبور ظهور کند. هنگامی که ارتباط این بعد با محور شیوه

های مستقیم، نیمه مستقیم و غیرمستقیم برای فراهم آوردن توان از سه دسته روش ، میگرفته شودتربیتی در نظر 

بحث و »به منزله روش مستقیم، از روش « هازشتبیین ار»مبنای شناختی رفتار اخالقی سخن گفت. از روش 

-به میان میبه منزله روش غیرمستقیم سخن « الگوپردازی عملی»به منزله روش نیمه مستقیم و از روش « گفتگو

گانه استفاده های سهتوان از این شیوه . با نظر به مبنای گرایشی نسبت به رفتارها و هنجارهای اخالقی نیز میآید

 (. 1917و باقری، )خسروی  کرد
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شود متفاوت است. این نوشتار  براساس هر کدام از کاربردهای ارزش اخالقی نوع مباحثی که مطرح می

و در این معنا به دو محور عناصر ارزش اخالقی و  ساختهسخن را بر ارزش اخالقی به معنای عامش متمرکز 

 .دپرداز معیار ارزش اخالقی می

و ارزش اقتصادی در معنای مطلوبیت با هم اشتراک دارند اما بدون شک که ارزش اخالقی رغم اینعلی

بهتر آن های اخالقی  بنابراین قبل از پرداختن به منشا ارزش ؛های اقتصادی نیست های اخالقی عین ارزش ارزش

های اخالقی بیان های ارزش. در ادامه ویژگیهایی دارند های اخالقی چه ویژگی ارزش است که مشخص گردد

 گردد. می

 

 حسابداری در لزوم اخالق

گونه که اشاره شد حسابداری یک فن و عمل است که برای کمک به افراد در ردیابی اثر معامالت همان

امور اقتصادی یک شخص یا  ةها تدوین شده است. هدف اصلی و اساسی آن ارائه اطالعات درباراقتصادی آن

گیری مدیران، مالکان، باشد. این اطالعات جهت تصمیممی های مالیها و گزارشسازمان در قالب صورت

قابل  .گیرد و کارکنان شرکت مورد استفاده قرار می کنندگان کاالها، اعتباردهندگان، عرضهدولت، اتحادیه

یابد؛ میکنندگان از اطالعات مذکور افزایش استفاده ۀتر و قانونمندتر شدن اقتصاد، دامنذکر است که با پیچیده

ذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. انتظارات جامعه از اهل این پنابراین برجستگی متمایز حرفه حسابداری، ب

 شته باشند حسابداری اعتماد دا ۀارائه شده توسط حرف ةحرفه، بسیار است و مردم باید به کیفیت خدمات پیچید

ای، خدمات که حسابداران حرفه شودمیحفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری زمانی میسر  (.1917 سرلک،)

رو، خدمات حرفه حسابداری باید در خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشد؛ از این

 باالترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم این خدمات با کیفیت مناسب را تضمین کند. 

های مالی استفاده گیرندگانی که از صورتسابداران به ویژه تصمیمکنندگان از خدمات حاز طرفی استفاده

؛ غرضانه باشندطور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بیار دارند که اطالعات ارائه شده بهظکنند انت می

باشند ای کنند نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفه بنابراین کسانی که در رشته حسابداری فعالیت می

ای از ای نیز برخوردار بوده و آبرو و حیثیت حرفهباالیی از صداقت و درستکاری حرفه تبلکه باید از درجا

-محسوب گردد؛ به عبارتی صداقت و درستکاری و ارائه اطالعات صحیح از ارزشها های آنمهمترین دارایی

 حساب آید. های اخالقی آنها به
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 حسابداری در اخالقی هایلزوم ارزش

وکارها دسترسی دارد؛ چون حسابدار با این اطالعات کار حرفه حسابداری به اطالعات اشخاص و کسب

فنی، صداقت و درستی و بسیاری صفات   ولیت اخالقی دارد که با استقالل عمل، رازداری، تسلطئکند، مس می

ت که اطالعات موقعیت مالی ای به فعالیت بپردازد. حسابداری سازوکاری اس دیگر در حد اعالی حرفه

 کند.  گذاران ارائه می به عامه مردم و سرمایه وکارها را عمدتاً ها و کسب سازمان

دهد تصمیمات کند و به مدیران اجازه میوکارها ارائه می ای تصویر مالی روشنی از کسب حسابداری حرفه

دارند. در راستای توسعه و خلق  مطلع نگاه ها  گذاران را از وضع شرکتسرمایههمچنین ، نمایندمطمئن اخذ 

عمل و اخالق است، به ویژه اینکه خدمات حسابداران بیشتر   ارزش در جامعه، حرفه حسابداری نیازمند صحت

ای از موازین اخالقی را رعایت کنند.  مجموعه ستبای رو حسابداران میشود. از این به عامه مردم ارائه می

ای برای سطح کاری را که  های حرفه سازد که حسابداران دانش و مهارت می اخالق در حسابداری ضروری

ای موثر و کارآمدی  خواهند انجام دهند، داشته باشند تا بتوانند به کارفرمایان و مشتریان خود خدمات حرفه می

 ارائه کنند. 

رعایت موازین  کند. اخالق تمدن سقوط می های اخالقی استوار است؛ بدون هر جامعه متمدن بر ارزش

شود. اخالق باید آموزش  وکارها باعث ارتقای اعتماد عمومی به کاالها و خدمات آنها می اخالقی توسط کسب

آیند. چنین است که  بودن و رعایت حقوق دیگران و رفاه جامعه به دنیا نمی  داده شود. مردم با میل به اخالقی

سفانه أطلبند. مت دهند و رعایت آن را نیز از اعضای خود می میجوامع حسابداری نیز ضوابط اخالقی را آموزش 

درک نشده است. هنوز دریافت نشده  ،هاست هنوز ذات اخالق که به مفهوم گسترش همبستگی با سایر انسان

در پشت آن  قدرتیست و سلطه هیچ ابرا ها نگرانی عامه انسانموضوع مورد عالقه و دل است که اخالق صرفاً

های اخالقی و عدول از آیین اخالقی در حرفه و هایی از عدم رعایت ارزشدر اینجا بیان نمونه. نهفته نیست

 دار کردن اعتبار عمومی حرفه خالی از لطف نیست. خدشه

عمل  حسابداری معروف قرن بیستم، حسابرسی مشکوکی از شرکت ورلدکام به هآرتور اندرسن، موسس

اصطالح خالقانه آن   پذیرد و از فنون تامین مالی به م و متورم آن را میآورد و کورکورانه درآمدهای موهو می

اصطالح حسابرسانی را که دیگر شهرتی برابر   کند و آن به آن شرکت سقوط می دارد. نهایتاً شرکت پرده برنمی

رز، با مدیرعامل شیاد و طماعی همچون برنارد ابر کشد. با ارزش سهام ورلدکام داشتند، با خود به زیر می

میلیارد دالر درآمد موهوم، سهامداران شرکت آمریکایی ورلدکام را در  11ها و شناسایی  دستکاری حساب
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به خاک سیاه نشاند و در این مسیر حسابرسان موسسه حسابرسی آرتور اندرسن را در کنار خود  2112سال 

کاری در  ورلدکام را به مخفی داشت. البته آرتور اندرسن، حسابرس شرکت، در جریان دادرسی مدیر مالی

این دو حسابدار شریف واحد  انداخت اما نهایتاً کرد و تقصیر را به گردن شرکت می ارائه اطالعات متهم می

سال به  25های فاسد حسابداری شرکت را افشا کردند و ابررز را برای  حسابرسی داخلی شرکت بودند که رویه

منحل شود. این سناریو  رسی بزرگ دنیا یعنی آرتور اندرسن عمالًزندان فرستادند و باعث شدند غول حساب

در ایران و جهان تکرار شده است. رسوایی هواپیمایی آمریکا، رسوایی سال  های اخیر بارها و بارها طی سال

گذاری مداف، نورتل، گلوبال  ، بانک انگلو آیریش، صندوق سرمایه زیمنس، بانک برینگز، لمن برادرز 2111

های  های افشاشده این موارد است. رسوایی مک و رسوایی شرکت انرون نمونه ، فردی نگ، بیمه آ.آی.گکراسی

اندرکاران حسابرسی قرار داد، چرا  را محور کار دست« اخالق»هایی چون انرون و ورلدکام  عمده در شرکت

کردند،  صطالح مدیریت میا  کردند، عایدات را به سازی می ها حساب که مدیران با همکاری حسابداران سال

کردند و سوءاستفاده از وجوه  گویی می دادند، در مورد درآمدها گزافه ها اطالعات نادرست می در مورد هزینه

کردند و با دریافت رشوه و  کننده ارائه می های مالی گمراه دادند، صورت وکارها را مورد غفلت قرار می کسب

 (. 1931 )عبده تبریزی، کردند ه به اتکای معامالت نهانی را ممکن میهای کالن، انجام معامل اختصاص پاداش

 ،ای و کسانی که به خدمات حسابداری تکیه دارنددر نتیجه اخالق حسابداری برای حسابداران حرفه

اهمیت زیادی دارد و حرفه حسابداری باید اصول اخالقی و قوانینی را تدوین نموده که اعضای آن را ملزم 

تدوین آئین داری برخوردار شوند که ماورای الزامات قانونی و مقررات است. از سطحی از خویشتننماید تا 

ای حسابداران، گام مؤثری در ورود اخالق به حرفه حسابداری و حسابرسی برداشت؛ در ادامه به رفتار حرفه

 شود.  توضیحات این آئین پرداخته می

 

 حسابداری عنصر مفقودۀ سیستم آموزش اخالق

 ابتدا باید مشخص شود که چرا اخالق باید مورد مطالعه قرار گیرد. 

ای از باورهای چرا یک حسابدار باید مطالعاتی در زمینه اخالق داشته باشد؟ آیا هر حسابدار خود مجموعه

د دارد. دوسکا اخالقی ندارد که از آن پیروی کند؟ مسلماً دارد، اما با این حال دالیلی برای مطالعه اخالق وجو

 کنند:( این دالیل را چنین بیان می2119) 1و دوسکا

                                                             
1 Duska RF, Duska 
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o ای باشد نخست اینکه باورهای اخالقی فرد ممکن است ناکافی باشد، زیرا ممکن است باورهای ساده

تواند از طریق ایجاد آگاهی نسبت به اصول مورد که در مسائل پیچیده راهگشا نیست. مطالعه اخالق می

 استفاده در موارد مشابه در حل مسائل پیچیده به فرد کمک کند؛ 

o  ،دوم اینکه در برخی شرایط به دلیل وجود اصول اخالقی متناقض تعیین کاری که باید انجام شود

 دشوار است؛ 

o های نامناسبی وفادار باشند. ا به ارزشسوم اینکه افراد ممکن است باورهای نامناسبی داشته باشند ی

های اخالقی ممکن است نارسایی آن باورها را نمایان هایی در تحلیلپیروی از چنین باورها یا ارزش

پنداشته قابل پذیرش بوده است یا برعکس؛ یعنی پس از بررسی کند و فرد دریابد آنچه نادرست می

 دهد.  ییر میبیشتر، عقیده خود را درباره برخی باورها تغ

)مدرس و  وجود آمدهای حسابداری بهگرایش به طرف علم اقتصاد اثباتی در دانشگاه 1311در دهۀ 

تواند به دانشجویان هایی با زیربنای منافع شخصی در آموزش دانشجویان می(. اثر تأکید بر نظریه1917 رفیعی،

بینی منافع شخصی آنها پذیرفته شده و قابل پیشگیری در جهت القا کند که سرانجام در محیط کارشان تصمیم

است. همچنین سودمندی این فلسفه برای جامعه بزرگتر مورد تردید است. هر چند فرض نشأت گرفتن تمام 

رفتارها از حداکثر کردن ثروت شخصی، فرض جامعی درباره طبیعت انسان نیست؛ چنین فرضی سنگ زیرین 

(؛ بنابراین ضرورت 2114 ،1)دیگان پذیر نیستز اقتصاد است و این توجیههای گذشته و امروبسیاری از نظریه

های متفاوت با دیدگاه منافع دارد که اخالق و مکاتب اخالقی مختلف برای آشناسازی دانشجویان با دیدگاه

 شخصی به آنان آموزش داده شود.  

دانشگاه ضرورت دارد یا به عبارتی شود که چرا آموزش و مطالعه از کانال حال به این موضوع پرداخته می

 باشد. مؤثرتر می

تواند در مرحله پیش از ورود به حرفه یا پس از آن ای به دانشجویان حسابداری میآموزش رفتار حرفه

های انجام گیرد. موکول نمودن این امر به دوران پس از فراغت از تحصیل با توجه به اجباری نبودن آموزش

تواند به معنی آموزش ندیدن تلقی شود. از این رو در شرایط های کاری این رشته میمستمر در اکثر زمینه

توان به آموزش مؤثر پس از ورود به حرفه امید چندانی داشت. از سوی دیگر، آموزش اخالق به کنونی نمی

جه شوند و که آنها پیش از ورود به حرفه با مشکالت اخالقی حسابداری موا دانشجویان حسابداری موجب می

                                                             
1 Deegan  
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ای گیری و رفتار حرفههای تصمیمخود را برای برخورد مناسب با شرایط دنیای واقعی آماده سازند و مهارت

های بزرگ حسابداری و حسابرسی، به دنبال بسیاری از رسوایی(. 1913 )ثقفی و همکاران، خود را تقویت کنند

آموزش اخالق در دوره  ی،حسابداری و حسابرسکارگیری اخالق در حرفه هب های سهامی خواستارشرکت

 اندهای حسابدار رسمی شدهتحصیالت کالسیک حسابداری و استفاده از سواالت با محتوای اخالقی در آزمون

 (. 1934 )مظفری و صفری،

 های ایران یعنی اخالق پرداخته شود.  در نهایت بایستی به عنصر مفقوده در آموزش حسابداری دانشگاه

(. با این وصف، 1317 ،1)وایر شودسنتی حسابداری به طرح مسائل فنی حسابداری محدود می آموزش

ای در حد معرفی آموزش حسابداری در ایران در سطح آموزش سنتی باقی مانده و به آموزش اخالق حرفه

ندارد؛ مندی در این ارتباط وجود ای در درس حسابرسی کفایت شده است و آموزش نظامآیین رفتار حرفه

ای و دنیای واقعی و نیز گنجاندن این درس به عنوان یک واحد رسد با توجه به نیازهای حرفهبنابراین به نظر می

های معتبر جهان، جای خالی این واحد درسی در میان دروس درسی رشته حسابداری در بیشتر دانشگاه

د با جا دادن مفهوم مسئولیت عمومی و اخالق خورد. بایدانشگاهی رشته حسابداری در ایران کامالً به چشم می

های موردنیاز جامعه را به رهبران تجارت آموخت. آینده حرفۀ در متن تحصیالت حسابداری، انواع مهارت

ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. این رهبران باید حسابداری به رهبری اخالقی توسط حسابداران حرفه

ی دعوت نمایند و با تبیین اهمیت معیارهای اخالقی واال و آموزش ضرورت دانشجویان را به کماالت انسان

درستکاری فردی، حسابداران فعلی و آتی را به سوی شرافتمندی سوق دهند. بدیهی است با انجام این کار، این 

صادی اطمینان محقق خواهد شد که در آینده، حرفه حسابداری بتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالنه اقت

  (.1917 )سرلک، ها ادامه دهدو رفاه ملت

 

 گیرینتیجه

-ای جامعه حسابداران رسمی ایران آمده است که حرفه حسابداری از متشکلگفتار آیین رفتار حرفهدر پیش

کند از اعتبار و اعتماد باالیی نیز برخوردار ها است و به دلیل نوع خدماتی که ارائه میترین حرفهترین و منضبط

است. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و 

 اخالقی بستگی دارد. 

                                                             
1 Wyer  
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ها مسئول تأکید بر آموزش ( عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا معتقد است که دانشگاه1332) 1براکنر

گیرند. هر چند این اظهارنظر بیش ها را نادیده میگیری هستند اما اغلب، آموزش این ارزشدر تصمیم اخالق

های بسیار سختی که های اخالقی، حتی پس از تحمل ضربهسال پیش انتشار یافته است اما آموزش ارزش 15از 

همچنان جایگاه واقعی خود را نیافته های اقتصادی جهان وارد ساخته، های اخالقی بر پیکره نظامعدول از ارزش

 است. 

التحصیالن حسابداری بدون مجهز شدن به آگاهی کافی دربارة مسائل اخالقی محیط کار، نحوة محیط فارغ

ای داشتن، مکاتب اخالقی مختلف و شیوة ای بودن و رفتار حرفهکار، نحوة مواجهه با این مسائل، الزامات حرفه

فتاری در شأن حرفه حسابداری و متناسب با نیازهای امروز این حرفه ارائه دهند و توانند رتفکر منطقی نمی

ای و عدم نقش حیاتی خود در معادالت پیچیده تجاری را ایفا نمایند. به دلیل اهمیت موضوع اخالق حرفه

ط لزوم شود مسئولین مربوپوشش کافی مطالب مرتبط با این درس در دیگر دروس رشته حسابداری پیشنهاد می

ای را مدنظر قرار دهند و آن را جایگزین دروسی نمایند که محتوای درسی آنها در ارائه درس اخالق حرفه

ای شود و یا ممکن است اهمیت و ضرورت آنها کمتر از اخالق حرفهدیگر دروس حسابداری تکرار می

ای حسابداری باید به برگزاری فهها و مجامع حرحسابداری باشد. به عالوه به دلیل حساسیت موضوع، دانشگاه

وسیله سیستم آموزش ای توجه بیشتری کنند تا بدینهای آموزشی مرتبط با اخالق حرفهسمینارها و کارگاه

 های اخالقی در حرفه گام مؤثری بردارد. سازی ارزشحسابداری بتواند در درونی
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