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مقدمه 
اصول راهبردی اخالقی از دیدگاه تجارت جهانی و حسابداری به صورت مسئله ای حل نشده باقی مانده است. در پی 
رفتارهای غیراخالقی، غیرقانونی و رس��واییهای اخیر مالی، این حقیقت بیش��تر آشکار می شود که به رغم کنترلها و 
وضع قوانین، عملکردهای اساسی و رفتارهای غیراخالقی درمیان حسابداران وضع بدتری پیدا کرده است. از این رو 
با توجه به آینده و پیچیده تر ش��دن روز افزون محیط ش��غلی حسابداران و افزایش میزان رفتارهای غیراخالقی، در 
این مقاله س��عی شده است مسیرهای متفاوتی در جهت گنجاندن اصول اخالق در آموزش حسابداری مطرح شود. 
با توجه به اهمیت مس��ئله، ابتدا هدف از تعلیم و تربیت اصول راهبردی اخالقی حس��ابداری از دیدگاه فدراس��یون 
بین الملی حس��ابداران بررسی شده و سپس به کاس��تیهای موجود در برنامه تحصیلی حال حاضر پرداخته شده و در 

نهایت الگوی پیشنهادی برای پایداری اصول اخالقی حسابداری و تعلیم اخالقیات، مطرح گشته است.

دکتر مهدی علی نژاد ساروکالئی 	
رحیم معززی حاجیالری   

آموزش اخالق در حسابداری:
بررسی علمی و جهانی تعلیم

اصول راهبردی اخالق در حسابداری
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نقش تعلیم و تربیت به عنوان ابزاری برای آموزش 
اصول اخالقی 

ب��ا توجه به رس��واییهای مالی که ط��ی دهه اخیر در س��طح دنیا 
اتف��اق افتاده، تعجب آور نیس��ت که قوانین و مقررات س��خت تر 
و رس��می تری برای اصول اخالق در نظر گرفته ش��ود. در حرفه 
حس��ابداری متعاقب قوانین تنظیم ش��ده در راستای جلوگیری از 
رفتارهای غیراخالقی و کاهش سو استفاده های مالی، فدراسیون 
بین الملی حس��ابداران چندین اقدام راهبردی را به اجرا گذاشته و 
اس��تانداردهایی را به وی��ژه در رابطه با اص��ول اخالقی، به عنوان 
چارچوبی در نظر گرفته اس��ت و همچنان تاکید پافش��ارانه ای بر 

تکمیل و وضع قوانین رسمی تر رفتاری دارد.
ب��رای اینکه قوانین وضع ش��ده و اس��تانداردهای موجود بتوانند 
به ط��ور موث��ری تاثیرگذار باش��ند، الزم اس��ت که ابتدا ارزش��های 
حرف��ه ای، اصول اخالق��ی و عقایدی که حس��ابداران حرفه ای در 
ط��ول برنامه آموزش��ی ب��ه آنها نیاز دارن��د، دوباره شناس��ایی و در 
راس��تای صالحیت بخش��ی به آنه��ا طبقه بندی ش��وند. ارائه یک 
الگوی آموزش��ی فق��ط زمانی می تواند به بهترین ش��کل تاثیرگذار 
باش��د ک��ه واقعیته��ا را ارائ��ه کند، به پیش��رفت برنام��ه کمک دهد 
و مس��ئوالن را مج��اب س��ازد که الگ��وی پیش��نهادی می تواند در 
صورت منعکس ش��دن در برنامه درس��ی، به طور مس��لم تاثیرگذار 
باش��د؛ در غیر این صورت، ایرادهای گرفته ش��ده باعث خواهد شد 
که تحقیقهای انجام ش��ده فقط به عنوان یک فعالیت علمی تهی از 
اجراپذیری باقی بماند. بنابراین دیدگاه ما از تعلیم و آموزش اخالق 
حس��ابداری، پیش��نهاد چارچوبی اس��ت که دی��دگاه کلی نگرانه ای 
داشته باشد و این موضوع ملکه ذهن انسان باشد که واقعیت انسان 
به عنوان یک موجود درک کننده با یک وجود معنوی، در یک شغل 
فیزیک��ی فقط برای هدفهای حرکتی جا گرفته اس��ت. این دیدگاه 

درباره انسان در راستای تعریف علمی تیلر قرار دارد.

هدف تعلیم وتربیت  
اعتق��اد بر این اس��ت که بای��د یک درک واقع��ی و هدفی واالتر 
از تعلیم وتربی��ت در نتیجه تحصیل اصول راهبردی اخالق )که 
ب��ه آن اصول اخالق می گویند( وجود داش��ته باش��د. با در نظر 
گرفتن این موضوع که به چه کس��ی باید تعلیم وتربیت داده شود 
و هدف از این تعلیم وتربیت چیست، ضرورت دارد که شفافیت 

تفک��ر و ذهن نیز وجود داش��ته باش��د. زمانی می ت��وان به این 
مهم دس��ت پیدا کرد که مفهوم اص��ول اخالقی به گونه ای درک 
ش��ود که بتوان چارچوبی در زمینه تعلیم وتربیت طراحی کرد که 
اجراپذیری داش��ته باش��د. نکته بس��یار مهمی که ممکن است 
مطرح شود، این است که چون اصول اخالقی به میزان باالیی 
انتزاعی بوده و ریش��ه در اعتقادهای بشری و علم فلسفه دارد، 
ضروری اس��ت که ی��ک برنامه تحصیلی در ای��ن مورد طراحی 
ش��ود. اصطالح آم��وزش، به معنای »هدایت کردن« اس��ت که 
در اصل به ش��کوفایی توانایی در یک فرد برای روبه رو ش��دن 
با زندگی اش��اره می کند و هدف از آموزش، فقط درک مفاهیم و 
توس��عه مهارتها نبوده، بلکه هدفی بزرگتر را نیز دنبال می کند و 

آن ایجاد شخصیت است.

نقش تعلیم وتربیت در آموزش حسابداری از دیدگاه  
فدراسیون بین المللی حسابداران

مس��ئله ای ک��ه در اینج��ا مطرح می ش��ود، این اس��ت که نحوه 
آموزش حس��ابداری امروزی ب��ر پایه منط��ق، الگوی مطلوب 
تعلیم وتربیت تلقی می شود؛ الگویی که شخصیت سازی را جدا 
از صالحیت بخش��ی و آموزش روشها مورد تاکید قرار می دهد. 
فدراسیون بین الملی حس��ابداران از یک آموزش بر پایه اصول 
اخالق��ی، صالحیت حرفه ای و درس��تکاری فردی پش��تیبانی 
می کن��د. قواعد اخالق��ی فدراس��یون بین المللی حس��ابداران، 
اص��ول بنیادی اخالق حرف��ه ای را برای حس��ابداران حرفه ای 
ایج��اد و چارچوب��ی مفهومی برای به کارگی��ری این اصول ارائه 
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می کند و چگونگی به کارگیری چارچوب مفهومی را در ش��رایط 
خ��اص، ب��رای حس��ابداران حرف��ه ای تش��ریح می کن��د. پس 
می ت��وان فهمی��د که فدراس��یون بین الملی حس��ابداران، نقش 
آموزش در حس��ابداری را س��کویی برای ش��کل گیری ارزشها، 

اصول راهبردی اخالق و عقاید حسابداران حرفه ای می داند.

هدف از آموزش و تعلیم وتربیت اصول اخالقی 
حسابداری- مرکزیت بخشیدن به انسان

نکته درخور بحث در این اس��ت که ن��گاه تعلیم وتربیت به جنبه 
روحی و معنوی انس��ان اس��ت که نیاز به پرورش و تغذیه بیشتر 
از طریق آموزش مس��تمر دارد، نه جس��م فیزیکی انسان. پس 
پذیرفتن این نظر که انس��ان یک محصول نهایی نیست و بلکه 
آموزش و تعلیم وتربیت است که به انسان شکل بالقوه بخشیده 
که در غیر این ص��ورت به صورت نهان و محروم باقی می ماند، 
ام��ری بس طبیعی اس��ت. بنابرای��ن، تعلیم وتربی��ت موثر باید 

به گونه ای طراحی و پیاده س��ازی شود که به استعدادهای خوب 
اجازه ش��کوفایی بدهد. در حوزه حس��ابداری، این اس��تعدادها 
شامل ارزش��های حرفه ای، اصول اخالقی و عقاید آنها است. 
اصول راهبردی اخالق حقیقتی اس��ت که به سازه های مربوط 
به جنبه غیرفیزیکی  انس��انها اش��اره داش��ته و ب��ه این موضوع 
تاکید می کند که ابزاری که با آن بتوان به این بعد درونی انسانها 
رس��ید، باید به صورت یک رابطه قانونی درآی��د تا که فراگیران 
حس��ابداری و هیئتهای حرفه ای درب��اره آموزش و تربیت افراد 

بااخالق، جدی باشند. 
با در نظر گرفتن کار هنر به وس��یله یک هنرمند، می خواهیم 
اصول راهب��ردی اخالق را با این موضوع مقایس��ه کنیم، یک 
هنرمند حتی پیش از آنکه نقاشی خود را ترسیم کند، تصویر آن 
قطعه را در ذهن خود نقاشی کرده است. او قادر است برای هر 
کسی که بخواهد، درباره نقاشی که هنوز ترسیم نشده به صورت 
واض��ح توضیح بدهد؛ اما کس��انی که گوش می کنند، آیا قادر به 
تصور کردن آن قطعه که هنوز نقاشی نشده، هستند؟ نقاشی که 
هنوز طراحی نش��ده در قیاس با اصول راهبردی اخالق است. 
اص��ول اخالقی راهکارهایی را ارائه می کن��د و فراگیران متعهد 
می ش��وند تا ارزش��های راهبردی اخالق را در وظایف حرفه ای 
خ��ود به اجرا درآورند. با وج��ود این، تا زمانی  که این اثر هنری 
توس��ط هنرمند نتواند ثابت بش��ود، به ص��ورت واقعی و عملی 
موجود نیس��ت؛ پ��س قطعه هنری در ذه��ن هنرمند به صورت 
پنهان باقی می ماند و آنهایی که به کار هنر عالقه مند هس��تند، 
یعن��ی حس��ابداران حرفه ای، ق��ادر به درک و تص��ور صحیح از 

قطعه هنری و ارزیابی آن نیستند. 

کاستیهای برنامه آموزشی موجود 
بونک و اسمیت (Bonk & Smith, 1998) در یک بررسی 
ادع��ا کردند ک��ه نظام آموزش حس��ابداری به منظ��ور باال بردن 
مهارته��ای تفک��ر انتقادی و خ��الق برای رویارویی با مس��ائل 
اقتصادی جهان در قرن بیس��ت ویکم، نیاز ب��ه بازنگری دارد. 
به نظ��ر آنها ارائ��ه دروس به ص��ورت دانش��جومحور و نیز ارائه 
مطالب��ی که فن��ون تفکر خ��الق و انتقادی را تقوی��ت می کند، 
 (Johnstone باید م��ورد توجه قرار گیرد. جانس�تون و بیگز
(Biggs, 1998 & نیز طراحی آموزش حس��ابداری مبتنی بر 

تعلیم وتربیت موثر

 باید به گونه ای طراحی و

 پیاده سازی شود که

به استعدادهای خوب

اجازه شکوفایی بدهد
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مشکل را که از آموزش پزشکی الهام گرفته شده است، پیشنهاد 
می کنند. به طور خالصه، آموزش مبتنی بر مش��کل رویکردی 
اس��ت که به افزایش تخصص تاکید دارد. با همه اینها، تاکید بر 
نیاز به رعایت اصول اخالقی، در حالی اس��ت که انگیزه درونی 
ارزش، مورد غفلت قرار گرفته و تمامی برنامه های انجام ش��ده 
در ام��ر آموزش، ب��ر اهمیت قوانی��ن اصول راهب��ردی اخالق 
به عن��وان قوانین خارجی که رفتار اخالقی انجام می دهد، تاکید 
دارند. تعلیم وتربیت اخالقیات، باید پیرامون ش��تاب بخشیدن 
به کش��ف خ��ود و ایجاد یک چارچوب قوی و اساس��ی باش��د، 
ن��ه دور زدن اخالقیات. درباره روش��ی صحب��ت می کنیم که با 
آن یک هدف و یک نتیجه به دس��ت آید که دارای معنا باش��د. 
فراهم کردن یک راهکار اجرایی استاندارد جهت اخالقی کردن 
حس��ابداران، غیرممکن می باش��د؛ در حالیکه راهکار آموزشی 
مبتن��ی بر نتیجه برای برخی از روش��های فن��ی و پایه مهارتی 
وج��ود دارد. ب��ا توجه به اینک��ه رفتار اخالقی ب��ه عملکردهای 

واقع��ی زندگی اش��اره می کند و نه به ی��ک الگوی مثبت علت و 
معلولی ساخته ش��ده بر پای��ه فرضیه های غیرواقع��ی، بنابراین 
می ت��وان به صراحت گفت که رفت��ار اخالقی و عقاید افراد فراتر 
از پیش بینی ب��وده و نمی توان به راحتی تمامی نظریه ها درباره 
اخالقیات را ش��ناخت؛ چون افراد ممکن اس��ت به طور اخالقی 
رفت��ار کنند، ولی نه ب��رای اینکه افراد بااخالقی هس��تند. بنابر 
م��وارد ذکرش��ده در اینج��ا، هدفهایی که یک برنامه آموزش��ی 

اخالق می تواند داشته باشد به شرح زیر بیان می شود:  
1- آم��وزش دادن ای��ن موضوع ک��ه رفتار اخالق��ی نتیجه یک 
عم��ل آگاهانه و نه تصادفی اس��ت و اینکه رفتار یک فرد دارای 

مفاهیمی برای دیگران است. 
2- سعی در شکل گیری و تقویت باورها: 

•  آموزش به حس��ابداران که انس��انهایی باشند که درست بودن 
اعم��ال را به واقعیت تبدیل کرده و ب��ه وظایف حرفه ای خود با 

رفتار آگاهانه عمل کنند،
•  اینک��ه رفت��ار اخالق��ی به ط��ور درون��ی برگرفت��ه از اص��ول 
بنیانگذاری شده بر قاعده های کلی ذات انسانهاست تا قوانین، و 
•  اینکه از حس��ابداران حرفه ای به عنوان امانتهای منافع ملی، 

رفتار اخالقی پایداری انتظار می رود. 
3- ارائ��ه دانش��ی از روش��ها، قوانی��ن و مق��ررات مربوط��ی که 
حس��ابداران نیاز دارن��د آنها را به عن��وان رهنمودهایی در انجام 
وظایف حرفه ای در محی��ط مالی کنونی بیاموزند و بدانها عمل 
کنند. باور داریم که تنظیم هدفها مطابق رهنمودهای گفته شده 
ب��اال، می تواند س��طح باالتری از آگاهی و بیداری را نس��بت به 
مس��ئولیت پذیری حس��ابدارانی که خود را به تعالی می رسانند، 
ارائ��ه کند. در اس��الم نی��ز یکتایی و مبح��ث توحید، یک اصل 
اساس��ی اس��ت که مذهب را پایه ریزی می کند و پیوند و قابلیت 
حس��ابداری مخلوقها را نزد پروردگار م��ورد تاکید قرار می دهد. 
ش��ناخت این یگانگی عمیق این ماهیت را معقول می سازد که 
عمل کردن بر ضد کس��ی، عمل کردن بر ضد خود اس��ت. پس 
ب��دون اینکه بخواهیم بحث را به مس��ئله دیگری تغییر دهیم، 
بیان این مطلب کافی اس��ت که قانونگذاران حسابداری، کانون 
توج��ه را در جهت »انس��انیت« به عنوان انگی��زه و محرک برای 
رفتار اخالقی تغییر دهند؛ چرا که حس��ابداران حرفه ای انس��ان 
هس��تند و این دلیل برای آنها کافی است تا رفتار اخالقی خوب 

حسابداران حرفه ای

انسان هستند و

این دلیل برای آنها

کافی است تا

رفتار اخالقی خوب خود را

به واقعیت تبدیل کنند
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خ��ود را به واقعیت تبدیل کنند. به عبارت دیگر، کیفیت انس��ان 
منبع اصل��ی قدرت برای رفتار اخالقی اس��ت و یک حس��ابدار 
حرفه ای بودن، فقط این منبع قدرت را بیشتر افزایش می دهد. 
ب��ا گزینش چنی��ن منطقی، نه تنها تعلیم اخالقیات حس��ابداری 
تق��دس انس��ان را برمی گرداند، بلکه هم��راه آن اصول صحیح 

علمی را نیز مورد حمایت قرار می دهد.
ب��ا توجه به مس��یرهای متفاوت در گنجان��دن اصول اخالقی 
در آموزش حس��ابداری، به نظر می رسد دو مسئله وجود دارد که 
عالقه به انجام تعلیم وتربیت اصول اخالقی را تحت تسلط قرار 
داده است: 1- آیا اخالقیات باید از طریق برنامه تحصیلی ارائه 
شود؟، و 2- آنچه را که مسئله باید تشکیل دهد. در نکته اول، 
تقریب��ًا این همراهی و توافق وجود دارد که اخالقیات از اهمیت 
پایمال شده ای برخوردار است؛ چون حتی اگر در سرتاسر برنامه 
تحصیلی هم گنجانده شود، دانشجویان در طول تحصیل فقط 

در این تفکر خواهند بود که آن را به عنوان واحد درسی بگذرانند 
و مدرک مربوط را دریافت کنند. پس ماهیت اصلی مس��ئله که 
هدف مهمی است، به دس��ت نخواهد آمد. پس پیشنهاد ایجاد 
یک نیمس��ال واحد برای موض��وع اخالقیات با توجه به اهمیت 
موض��وع، ش��اید دور از انتظار نباش��د. برای مثال در دانش��گاه 
مالزی طرحی در این زمینه ارائه شده و این موضوع در این طرح 
م��ورد تاکید قرار گرفته اس��ت. طرح ارائه ش��ده به این مضمون 
اس��ت که بدون افزودن یک نیمس��ال واحد در برنامه آموزشی، 
خطر عناصر اخالقیاتی که ممکن است روی دهد، دارای قالب 
درس��ت و قانونمداری خواهند شد. یک چنین نیمسالی ممکن 
است مانند یک نیمسال  مجزا کارایی واقعی داشته و مقدمه ای 
برای اخالقیات جهت ترکیب در سرتاسر برنامه تحصیلی باشد.

الگوی پیشنهادی پایدار )مرتبط ساختن هدفهای 
انسانی با حسابداران(

همان ط��ور ک��ه قبال ذکر ش��د، اعتقاد بر این اس��ت که تعریف 
برخ��ی از هدفه��ای خ��اص از دید یک انس��ان که قرار اس��ت 
ای��ن نقش را به عنوان حس��ابدار ایفا کند، ممکن اس��ت منجر 
به درک بهتری از این موضوع بش��ود که تعهد در جهت منافع 
ملی و حساس��یت نسبت به مسئولیتهای اجتماعی وجود دارد. 
معطوف ک��ردن توجه فراگیران این علم ب��ه اصولی که تمایل 
دارند دانش��جویان را به جدا کردن زندگ��ی حرفه ای آینده آنها 
از فضای خصوصی تش��ویق کنند، مورد تایید نیس��ت؛ چراکه 
مان��ع از آن می ش��ود که توانایی آنها برای مرتبط س��اختن نیاز 
به ش��رکت کردن و مس��ئولیت پذیری در جامعه ش��کوفا شود. 
بس��یاری از برنامه ه��ای دانش��کده های مدیری��ت در ط��ول 
س��الها دوباره نوش��ته ش��ده و حتی یک مفهوم جدید مدیریت 
نیز به وس��یله گروهی از محققان برجس��ته با همکاری مدیران 
کسب وکار پیشنهاد شده است (Hamel, 2009). وقتی تصور 
این باش��د که کار مدیریت چیزی جز به حداکثر رساندن ثروت 
سهامداران نیست، می توان گفت که افراد قانونی بودن شرکت 
را زیر س��ئوال می برند و به هر نحوی که باشد، می خواهند به 
هدف بیش��ینه کردن ثروت برس��ند و اینجاس��ت که اخالقیات 
زیر پا گذاش��ته می ش��ود. با وجود این، آرزوی س��اخت مجدد 
پایه های فلسفی مدیریت جهت اشباع کردن سازمانها و تغییر 

آینده حرفه حسابداری

 به رهبری اخالقی

 توسط حسابداران حرفه ای و

 رهبران این حرفه

بستگی دارد
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عقیده های ناصحیح، بیش��تر پدیدار ش��ده و تغییر هنجارهای 
»موثر بودن« و »منفعت« »ارزش آفرینی« در بین افراد که برای 
تحریک کردن قلبهای انس��انی و ایجاد سازمانهایی که انسان 
تقریب��ًا ظرفیت خود را با آن تطبیق داده، بدعت گذاری ش��ده 
است (Hamel, 2009). به نقل از جین جاکوب، محققی که 
حالت آش��فته موجود در یک جامعه ای��ده آل را یک تاثیر مضر 
دانس��ته و نبود اطمینان و اعتماد را م��ورد تاکید قرار می دهد، 
اعتماد را نمی توان نهادینه کرد و زمانی که فرس��وده می ش��ود، 

احیا کردن آن غیرممکن است.
براکن�ر (Brackner, 1992) عض��و انجم��ن حس��ابداران 
مدیری��ت امریکا معتقد اس��ت که “دانش��گاهها، مس��ئول تاکید 
بیش��تر بر آموزش اخ��الق در تصمیم گیری هس��تند، اما اغلب 
آم��وزش ای��ن ارزش��ها را نادی��ده می گیرن��د.” با توج��ه به این 
اظهارنظر و بعد از گذش��ت سالها، آموزشهای اخالقی حتی بعد 
از اینکه آس��یبهای بسیار س��ختی بر پیکره نظام اقتصادی ملی 
و بین الملی وارد ش��د، همچنان جایگاه خود را به دست نیاورده 
که این امر نیاز به یک تجدیدنظر اساسی در چارچوب آموزشی 
را پیش می کش��د. در غی��ر این صورت، بازهم بای��د منتظر این 
رفتارهای غیراخالقی از سوی افراد شاغل در این حرفه باشیم. 
آینده حرفه حس��ابداری به رهبری اخالقی توس��ط حسابداران 

حرفه ای و رهبران این حرفه بستگی دارد.

الگوی پیشنهادی- چارچوب رفتاری 
در ای��ن الگ��وی تعلی��م اصول اخالق��ی، دو موض��وع جدید که 

می تواند به برنامه تحصیلی اضافه شود، پیشنهاد می گردد. 
1- اخالق در روابط جهانی، و

2- اصول اخالقی براساس ارزش انسان.
با توجه ب��ا اینکه فدراس��یون بین المللی حس��ابداران درباره 
انعطاف پذیری اصول اخالقی نس��بت به ش��رایط محلی معتقد 
اس��ت، موضوع جدید دیگری که می تواند مورد توجه قرار گیرد 
این است که اجازه داده شود اصول اخالقی براساس یک اختیار 
قانونی خاص و با توجه به ش��رایط محلی موجود رفتار شود. در 
ش�کل 1 محتوا و مضامین الگوی تعلیم اخالق در حسابداری 

به طور خالصه نشان داده شده است.
ارزش��های بنیادی انس��ان که برای رفت��ار اخالقی ضروری 

اس��ت، در دایره اول مطرح ش��ده اس��ت. معرفی نقش انسان 
باید منجر به یک درک بهتر همگانی درباره ارزشهای بنیادی 
انس��ان بش��ود که ب��ه نوبه خ��ود در نواح��ی دیگ��ر کاراییهای 
حس��ابداری و مدیری��ت مفید اس��ت. دای��ره دوم، نظریه های 
مرب��وط ب��ه اخالقیات را پوش��ش می ده��د؛ در حالی که دایره 
بع��دی جزئیات قوانی��ن و مق��ررات مربوط را که حس��ابداران 
مجبور به انجام و رعایت آنها هس��تند، فراهم می کند. تمامی 
ای��ن نظریه ها و قوانین مطرح ش��ده براس��اس نظام سیس��تم 
ارزشهای انسانی شکل گرفته و ارزشهای انسانی هسته اصلی 
را تش��کیل می دهند؛ یعنی حسابداران انس��انهایی هستند که 
نباید این ارزش��ها را زی��ر پا بگذارند، بلکه این ارزش��ها را باید 
به عنوان محرکی برای رفتار خوب و کارا داش��ته باشند. دایره 
نهای��ی که ارزش��های بنی��ادی، نظریه های مرب��وط و قوانین 
موجود را احاطه کرده، هر گونه ش��رایط قانونی دیگری را ارائه 
می کند که مختص محیطهای حرفه ای و مالی محلی است که 

حسابداران باید بدانها عمل کنند.
برای آموزش دادن، نیاز به آموزش دیدن صحیح وجود دارد؛ 
چرا که تعلیم دهن��دگان نه تنها آموزش می دهند، بلکه جامعه را 
نیز ش��کل می دهند. ن�اش (Nash, 1991) معتقد اس��ت که 
فراگی��ران نیاز دارند تا جهت انجام کارهای آموزش��ی مناس��ب 

شکل 1- محتوا و مضمونهای الگوی پیشنهادی
 تعلیم اخالق در حسابداری 

دیگر قوانین موجود برای محیطهای 

حرفه ای و مالی محلی

قوانین خارجی/ جزئیات 

قوانین و مقررات 

نظریه های مربوط درباره 

اصول اخالقی 

باورها و ارزشهای انسانی 
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در زمینه اصول اخالق��ی، به طور حرفه ای آموزش ببینند. وی 
معتقد اس��ت که اص��ول اخالقی که فقط تاکید به قانون داش��ته 
باش��د، فقط به حل مس��ائل و بالتکلیفیه��ای اخالقی نزدیک 
می ش��ود و ناقص و غیرجامع است. براساس سازه های نظری 
پذیرفته ش��ده، وی تاکید به س��اختار شخصیت و باورها دارد که 
در برنامه ه��ای آموزش��ی موجود از آن غفلت ش��ده اس��ت. در 
مقایسه با الگوی چارچوب پیشنهادی، دایره اول شامل باورها 
و س��اختار ش��خصیت است که ناش به آن اش��اره می  کند. پس 
ابتدا باید ساختار شخصیتی وجود داشته باشد تا بتوان نظریه ها 

و قوانین مربوط به آن را نیز مطرح کرد.  

تعلیم اخالق در برنامه های آموزشی ایران 
رحمان��ی و هم��کاران )1387( در تحقیقی با بررس��ی تطبیقی 
عنوانه��ای درس��ی رش��ته حس��ابداری طب��ق برنام��ه مص��وب 
ش��ورای عالی برنامه ریزی با برنامه درس��ی دانشگاههای معتبر 
جهان، مواردی را به عنوان مغایرت با برنامه درس��ی موجود در 
ای��ران در دوره کارشناس��ی  مش��خص کرده که ب��ا توجه به آن، 
اهمیت آموزش اخالق در دانش��گاههای معتبر جهان مشخص 
می ش��ود. در واق��ع، عنوانه��ای درس��ی »اخالق حرف��ه ای« و 
»خدمات اعتباردهی و اطمینان بخش��ی« که ج��زو دروس دوره 
کارشناسی در این دانشگاههاست، گویای این موضوع است که 
آموزش اخالق حرفه ای، اساس این حرفه است و بدون آموزش 
اص��ول اخالقی، فراگیران این حرفه ق��ادر به انجام امور مربوط 
در آینده ش��غلی خود نیست و نمی توانند نسبت به عموم جامعه 
مس��ئولیت پذیر باشند. الزم اس��ت تجدیدنظری در برنامه های 
آموزش موجود در ایران نیز به عمل آید تا فراگیران حس��ابداری 
در ای��ران نیز آم��وزش ببینند که پذیرش مس��ئولیت نس��بت به 
عموم جامعه وجه متمایزکنن��ده این حرفه بوده و رعایت اصول 

حرفه ای در وظایف محول شده امر بسیار مهمی است. 

نتیجه گیری 
تعلیم حس��ابداری براس��اس هدف صحیح آموزشی بنیانگذاری 
می ش��ود؛ بنابراین ب��دون در نظر گرفتن این ه��دف، فراگیران 
حس��ابداری بدون آگاهی از از اص��ول و مفاهیم اخالق حرفه ای 
نمی توانن��د نق��ش موث��ری در جامعه ایفا کنن��د. اینک وقت آن 

رسیده که با جا دادن مفهوم مسئولیت عمومی و اخالق در متن 
دوره آموزش��ی حس��ابداری و اقتصاد، انواع مهارتهایی که برای 
رفتار این حرفه الزم اس��ت، به رهبران و حس��ابداران حرفه ای 
آم��وزش داده ش��ود. بدیهی اس��ت ب��ا انجام آموزش��های موثر 
و اصول��ی، این حقیقت پدیدار خواهد ش��د ک��ه در آینده، حرفه 
حس��ابداری می تواند به نقش خود در رش��د عادالنه اقتصادی و 

مسئولیت پذیری نسبت به عموم و رفاه ملتها ادامه دهد.

منابع: 
• رحمان��ی زرافش��ان، افس��انه رفیعی، حلیم��ه رحمانی، بررس�ی تطبیقی 

عناوین درسی رشته حسابداری در ایران و سایر کشورها، 1387
• Arfah Salleh and Aziuddin, A Scientific Worldview of 
Accounting Ethics and Governance Education: The 
Right Footing of International Education Standard 4, 
Asian Academy of Management Journal, Vol. 17, No. 1, 
Jannary 2012, pp. 131-150
• Bonk C.J., G.S. Smith, Alternative Instructional 
Strategies for Creative and Critical Thinking in the 
Accounting Curriculum, Journal of Accounting Educa-
tion, 16 (2), 1998, pp. 261-293
• Brackner J., Issues of Management Accounting, Jour-
nal of Management Accounting, 1992
• Hamel G., Moon Shots for Management, Harvard 
Business Review, February, 2009, pp. 91-98
• Jacobsen K.A., Bhagvadita: Ecosophy T, and Deep 
Ecology, Inquiry, 39 (2), 1996, pp. 219-238
• Johnstone K.M., S.F. Biggs, Problem- Based Learn-
ing, Introduction, Analysis, and Accounting Curri-
cula Implications, Journal of Accounting Education, 16, 
1998, pp. 407-427
• Nash R.J., Three Conceptions of Ethics for Teacher 
Educators, Journal of Teacher Education, 42 (3), May- 
June, 1991, pp. 126-172


