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فصل اول
 

کليات آموزشی
اهداف آموزشی  

برای معرفی کتاب درسی، معرفی برنامه درسی و معرفی موضوع درس و زمان بندی تدريس مهم 
به نظر می رسد، که در حد امکان و حوصلٔه اين کتاب بدان می پردازيم.

معنی   به  و  دارد  التين  ريشٔه  واژه  اين  که  است   curriculum انگليسی واژه  معادل  درسی  برنامه 
فاصله و راهی است که بايد طی شود. يعنی، مقوله هايی که دارای آغاز و انجام است و بايد هدف هايی از 
آن ها منتج شود. اما برنامه درسی به محتوای درسی و غيردرسی، فرايند و آموزش های پنهان و آشکاری 
اطالق می گردد که بوسيله آن ها، فراگير تحت هدايت مدرسه، دانش الزم را به دست می آورد، مهارت ها را 

کسب می کند و گرايش ها، قدرشناسی ها و ارزش ها را در خود تغيير می دهد (ملکی، حسن، ۱۳۸۸). 
برای  که  است  آن  درسی  برنامه ريزی  از  هدف  می شود  مستفاد  فوق  تعاريف  از  که  همانگونه 
دستيابی به خواسته ها نقشه ای کشيده شود. اين خواسته ها در کتاب اصول حسابداری (۲) به عنوان 
هدف کلی بيان شده است و از تمام فعاليت های ياددهی ــ يادگيری استفاده می شود تا تغييرات رفتاری 

و مهارتی الزم در هنرجو ايجاد گردد.
مشترک  پايه  انسانی،  مهارت های  طبقه  سه  به   ۲۱ قرن  در  هنرجويان  نياز  مورد  مهارت های 
زندگی و شخصی تقسيم شده است که به اصطالح مهارت های غيرفنی به آن ها  گفته می شود و الزمه 
مهارت های سه گانه مذکور، داشتن يک نظام آموزشی کيفی است. از طرفی کيفيت هر نظام آموزشی 
به کيفيت هنرآموزان آن وابسته است. حال اين سؤال مطرح می شود که چگونه می توان ابزار رشد و 
تکامل هنرآموزان را فراهم آورد؟ بديهی است که پاسخ در يک کالم نهفته است و آن آموزش است. 
زيرا، آموزش ابزاری است که انسان به وسيله آن به زندگی حرفه ای خود شکل می دهد و آينده را رقم 
می زند. در اين راه سعی ما بر آن است که ابتدا از اخالق حرفه ای در مهارت های غيرفنی شروع کنيم 

که مبحث ياد شده در جای خود توضيح داده خواهد شد.
هر يک از موضوعات مطرح شده در کتاب اصول حسابداری (۲)، مطالب جداگانه ای هستند 
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که مانند اصول حسابداری (۱)،  براساس مطالبی که بايد عنوان شود، از ساختار منسجمی برخوردار 
نمی باشند. اما برای آموزش هر کدام از مباحث درسی بايد پيش نيازهای آموزشی آن را در نظر گرفت. 
منظور از پيش نيازهای آموزشی مطالبی است که بايد هنرجو قبل از فراگيری مبحث جديد آن را بداند. 
در غير اين صورت، برای دستيابی هنرجو به اهداف آموزشی، هنرآموز مطلب را توضيح دهد و سپس 

وارد مبحث جديد شود.
هر کتاب آموزشی دارای رويکردی است که نشان دهنده موضع گيری کتاب درباره فرآيند ياددهی  ــ 

يادگيری و ابعاد گوناگون آن است. رويکرد کتاب درسی اصول حسابداری (۲) به شرح زير است:
درس  که  چرا  منفعل،  نه  می بيند  فعال  عنصری  را  يادگيرنده  يادگيرنده:  به  نسبت  رويکرد 

کارگاهی است و بايد به صورت کارگاهی اداره شود.
رويکرد نسبت به فرايند يادگيری: يادگيری با تغيير رفتار هنرجو مرتبط است.

رويکرد نسبت به فرايند آموزش: برنامه ای که هنرآموز در طرح درس خود به طور مشخص 
طراحی کرده و از آن استفاده می کند و به آن به طور فعاالنه می انديشد.

رويکرد نسبت به محيط يادگيری: محيط يادگيری به صورت باز و تعاملی است.
رويکرد نسبت به نقش هنرآموز: هنرآموز تسهيل کنندٔه امر يادگيری است. 

رويکرد نسبت به ارزشيابی آموخته ها: آزمون های متکی بر معيار و همچنين فنون تجربی 
است.

اهداف آموزشى هنرآموز
با  کرده،  مشخص  را  خود  اهداف  آموزش،  و  تدريس  عرصٔه  به  ورود  از  پيش  بايد  هنرآموز 
برنامه ريزى صحيح و دقيق مشغول تدريس شود. از اين رو، ابتدا بايد با اهداف آموزشى آشنايى کامل 

داشته، سپس آن ها  را تعيين کند. اهداف آموزشى را مى توان به سه دسته تقسيم نمود:
ــ هدف کلى   

ــ اهداف جزيى يا مرحله اى  
ــ اهداف رفتارى  

هدف کلى: اين هدف قابل اندازه گيرى نبوده و بسيار کلى است و عبارت است از اين که دانش آموز 
کلئه معلومات و توانايى هايى را که در آغاز دورهٔ آموزش فاقد آن ها بوده، در پايان آموزش به دست آورد. 

مانند ايجاد توانايی های الزم برای ثبت معامالت در دفاتر حسابداری.
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هدف های جزيى: عبارت است از مسيرها و مواردى که براى رسيدن به هدف کلى آموزش و 
به عنوان پيش نياز بايد پيموده شود و پله هايى است که هنرجو بايد پشت سر گذارد تا به يادگيرى موردنظر 
برسد. بنابراين، هدف کلى هنرآموز ايجاد يادگيرى يک موضوع و يا متن خاص است و اهداف جزيى 
به  نسبت  هنرجو  پيشين  يادگيری هاى  براى  ارزشيابى  يا  و  يادگيرى  ايجاد  دارد،  مراتب  سلسله  که  او 
پيش نيازهاى همان موضوع است، مانند اينکه موجودی نقد را درک نموده و توانايی الزم برای ثبت آن 

را در دفاتر حسابداری کسب نمايد. 
و  شنيدن  مشاهده،  قابل  که  آثارى  و  حرکات  رفتارها،  از  است  عبارت  رفتارى:  هدف های 
لمس کردن هستند و مى توان آن ها را سنجيد. در واقع تغييراتى که هنرآموز انتظار دارد در آغاز هر 
درس و قبل از شروع هر درس جديد و يا پس از پايان آموزش در رفتار هنرجو مشاهده کند. الزم 
به توضيح است که نه تنها بايد هنرآموز اهداف آموزش را مدنظر قرار دهد بلکه بايد هدف های رفتاری 
هر فصل را برای هنرجو مورد تأکيد قرار دهد. مانند هر کدام از اهداف رفتاری که در آغاز فصول 

کتاب آمده است.
ساختار کتاب درسی اصول حسابداری (٢) براساس هدف کلی، فصل بندی شده و مطالب هر 
مشکل  به  ساده  از  فصول  ترتيب  ساختار،  اين  در  البته  می دهد.  پوشش  را  فصل  جزيی  هدف  فصل، 

است.
در برنامه درسی، محتوای دروس اين گونه تنظيم شده است، که ابتدا برای هر شغل کار و پاره کار 
تعيين شده و برای هر پاره کار، تعدادی عناصر آموزشی تعريف می شود و با تعيين هدف های رفتاری 
بنابراين،  برای پاره کارها و طبقه بندی موضوعی آن ها، عناصر و محتوای دروس استخراج می شود. 
هدف های رفتاری هر فصل برای رسيدن به هدف های جزيی آن فصل و در نهايت برای رسيدن به هدف 

کلی کتاب، از اهميت بسيار زيادی برخوردار است.
هنرآموزان بايد در آغاز سال تحصيلی، برنامه درسی ساالنه، ماهانه و روزانه خود را در ابعاد 
محدودی طراحی و شمای کلی آن را در اختيار هنرجويان قرار دهند تا فعاليت های ياددهی ــ يادگيری 
براساس آن اجرا شود. برای مثال، هر هنرآموزی می داند ساعات درنظر گرفته شده برای کتاب اصول 
حسابداری (٢) جمعاً ٨ ساعت در هفته است و طبق آيين نامه آموزشی، هفته کاری بايد به آن اختصاص 

داده شود.
حال با توجه به بودجه زمانی فوق طرح درس را با جزئيات فعاليت های هنرآموز و هنرجو تهيه 

نمايد که به اين موضوع در کليات تدريس می پردازيم. 
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کليات روش تدريس
مهارت های  از  آگاهی  هنرآموز،  شايستگی های  از  مرتبط،  و  به روز  دانش  بودن  دارا  بر  عالوه 
مهارت هاى  بخشيد.  خواهد  سرعت  آن  به  که  است  يادگيرى  فرايند  در  آن ها  بستن  به کار  و  تدريس 
پس  مهارت های  و  تدريس  ضمن  مهارت های  تدريس،  از  پيش  مهارت های   به  مى توان  را  هنرآموز 
تعاريف، آثار و موانع  از تدريس دسته بندی کرد که هر يک، پيش نياز ديگرى خواهد بود. آشنايى با 
يادگيرى و روش های ايجاد انگيزه براى هنرآموز ضرورى است. تجربه ثابت کرده است که امور هدفمند 
و روشمند همواره نسبت به امورى که بدون برنامه ريزى و طراحى مقدماتى و پايانى، صورت مى گيرند، 
با  آشنايى  تدريس،  روش  در  مى رسند.  مطلوب  نتيجٔه  به  کوتاهترى  زمان  در  و  هستند  موفقيت آميزتر 
تدريس با اين واژه ها  واژه هاى علمى و تخصصى اين حيطه ضرورت دارد، چرا که در طول فعاليت 

به گونه اى کاربردى سر و کار داريم.
و  منظم  طرح  اساس  بر  هنرجو  و  هنرآموز  متقابل  رفتار  يا  تعامل  از  است  عبارت  تدريس: 
هدفدار هنرآموز برای ايجاد تغيير در رفتار هنرجو، که اين تعريف، دو ويژگی مشخص را دنبال می کند: 

ـ   وجود تعامل بين هنرآموز و هنرجو ۲ــ هدفدار بودن فعاليت هنرآموز. ۱ـ
يادگيرى. فرآيندى است که به موجب آن تغييرات نسبتاً پايداری در رفتار بالقؤه فرد بر اثر تجربه 

ايجاد شود.
کليد  انگيزش مى گويند،  برانگيختن هنرجو را  توانايى  هنرآموز در  مهارت و قدرت  انگيزش.   
يادگيرى، انگيزش است. انگيزش دارای دو ويژگی است: ١ــ رغبت به معنای محرکی که نيروی فعاليت 

را افزايش می دهد و ٢ــ هدف که به فعاليت انسان جهت و نيرو می دهد. (شعبانی، حسن ۱۳۸۲)

انواع روش های تدريس
 حفظ و تکرار/ سخنرانی / پرسش و پاسخ / نمايشی / ايفای نقش / بحث گروهی / آزمايشی / 

گردش علمی / آزمايش و خطا / …
ما در اينجا به برخی روش های تدريس اشاره می کنيم و مطالعه روش های ديگر را به هنرآموزان 

محترم واگذار می نماييم.

روش بحث گروهی
عالقه  مورد  که  خاص  موضوعی  درباره  منظم  و  سنجيده  است  گفتگويی  گروهی،  بحث  روش 
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و  عقايد  نظرها،  تا  می دهد  فرصت  هنرجويان  به  روش  اين  است.  بحث  در  شرکت کنندگان  مشترک 
تجربيات خود را با ديگران در ميان بگذارند و انديشه های خود را با داليل بيان کنند. در اين روش، 
هنرجويان بيش از استفاده از کتاب يا هنرآموز، خود عالقه مند به يافتن نتايج، اصول و راه حل ها هستند. 
درباره آن نظرات مختلف و  روش بحث گروهی در مورد موضوع هايی به کار گرفته می شود که بتوان 
متفاوت ارائه داد و فراگيران درباره موضوع، اطالعات الزم را داشته باشند يا بتوانند کسب کنند يا 
هنرجويان  که  موضوعاتی  درباره  البته  باشد.  بحث  در  شرکت کنندگان  مشترک  عالقه  مورد  موضوع 
کمتر به آن عالقه مند هستند، هنرآموز بايد به نوعی در هنرجويان ايجاد عالقه کند و در آن ها  حساسيت 
به وجود آورد. مثالً، با طرح سؤال، پخش يک فيلم از مراحل کار حسابداران و…  . در حقيقت اين 
روش در درک و فهم مفاهيم پيچيده به هنرجويان ياری می رساند. اجرای مطلوب روش بحث گروهی 
تا اندازه زيادی بستگی به شخصيت هنرآموز و درجه خونگرمی او دارد. هنرآموزی که از اين روش 
استفاده می کند بايد قدرت تصميم گيری داشته باشد و طوری بحث را هدايت کند که موضوع به بيراهه 

کشيده نشود. 
ايجاد عالقه و آگاهی مشترک در زمينه خاص و ايجاد و پرورش تفکر انتقادی، ايجاد توانايی 
گروه،  در  رهبری  و  مديريت  توانايی  تقويت  و  ايجاد  پذيری،  انتقاد  توانايی  تقويت  جمع،  در  اظهارنظر 
کسب  روش  با  آشنايی  تصميم گيری،  و  تحليل  و  تجزيه  قدرت  تقويت  استدالل،  و  بيان  قدرت  تقويت 
بحث  روش  در  که  هستند  شرايطی  همگی  اجتماعی،  مطلوب  رابطه  ايجاد  و  مسايل  حل  و  اطالعات 

گروهی ايجاد می شوند. 

مراحل آموزش با روش بحث گروهی 
انتخاب موضوع بحث: موضوعات و عناوين روش بحث گروهی و ارتباط آن ها با هدف بايد 
را  بحث  موضوع های   (١٩٩٢) الينر  گيج وبر  شود.  بيان  روشن  و  صريح  جمالت  و  کلمات  قالب  در 
اين  بحث انگيز.  موضوع های  ٢ــ  همگان  توافق  مورد  موضوع های  ١ــ  می کنند:  تقسيم  دسته  دو  به 
موضوعات به هنرجو کمک می کند که عقايد خود را به طور روشن برای ديگران بيان کنند و اظهارات 

ديگران را درباره همان مطلب بشنوند و نقد و ارزيابی اظهارات ناقص را بياموزند.
اطالعات  سطح  است  الزم  گروهی  بحث  شروع  از  قبل  مشترک:  زمينه های  کردن  فراهم 
هنرجويان درباره موضوع يکسان شود. برای اين منظور می توانيد از هنرجويان بخواهيد تا فصلی از 

کتاب را مطالعه کنند.
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بيان هدف های آموزشی و محدوده زمانی: پيش از آغاز بحث، هدف های آموزشی جلسٔه 
سوق  بحث  از  نتيجه گيری  به  را  بحث  جريان  هدف  بيان  دهد.  قرار  يادگيرندگان  اختيار  در  را  بحث 

می دهد و از بی نتيجه ماندن بحث جلوگيری می کند.
و  هدف  مقدمه  تحت عنوان  بحث،  شروع  در  است  موظف  هنرآموز  بحث:  جريان  هدايت 
ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و بايد نقش خود را در جريان بحث تا حد يک شنونده کاهش دهد، 
تا هنرجويان فرصت بيشتری برای شرکت در بحث پيدا کنند. بيشترين نقشی را که می توان در بحث 
گروهی به عهدٔه معلم گذاشت آن است که به عنوان رئيس جلسه نوبت افراد کالس را نگه دارد و نظم 
جلسه را حفظ کند و نقش هدايت کنندگی بحث را به عهده بگيرد. مثالً آنجا که بحث به بن بست می رسد 
يا از مسير اصلی اش خارج می شود، معلم می تواند وارد بحث شود و بحث را به مسير اصلی خودش 

هدايت کند. 
محاسن روش بحث گروهی:

ــ سهيم شدن در عقايد و تجربيات يکديگر (هنرجويان) 
ــ تقويت حس همکاری و احساس دوستی 

ــ ارزيابی افراد از خود 
ــ تقويت اعتماد به نفس و پرورش روحيه نقادی 

ــ تقويت قدرت مديريت و رهبری فراگيران 
ــ تقويت قوه استدالل و انديشه و نظم بخشی به افکار 

 
الگوی حل مسأله۱  

رويدادهای  درباره  خود،  پيشين  دانسته های  تجارب و  از  بهره گيری  با  هنرجويان  الگو  اين  در 
محيط می انديشند تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند، به نحو قابل قبولی حل کنند.

مرحله اجرای روش الگوی حل مسأله:
ــ طرح مسأله يا بازنمايی مشکل: می توان با توجه به خصوصيات فراگيران، نظير، سن،   
ميزان تحصيالت، رشد ذهنی و عاطفی، ويژگی های فرهنگی، شرايط اجتماعی و اقتصادی و غيره، از 

راه های مختلف مسأله را در ذهن شاگردان ايجاد کرد. 
ــ جمع آوری اطالعات: منابع گردآوری اطالعات بايد از نظر علمی معتبر باشند و اطالعات   

prob ــ١ em ــ so v ng mode
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جمع آوری شده بايد با توجه به معيارهای صحيح و علمی طبقه بندی شوند. 
ــ ساختن فرضيه، منظور از فرضيه سازی، پيش بينی راه حل های احتمالی و حدسی برای   
حل مسأله است. هنرجو برای ساختن فرضيه ناگزير است به تفکر بپردازد و برای حل مسأله چندين راه 

را برگزيند.
ــ آزمايش فرضيه: فرضيه، حدسی است که براساس اطالعات پيشين و شواهد موجود، در 

برخورد با دنيای خارج، در ذهن هنرجو شکل می گيرد. 
بدون  شود.  منتهی  نتيجه  به  بايد  مسأله،  حل  فرآيند  کاربرد:  و  تعميم  نتيجه گيری،  ــ 

نتيجه گيری، مسأله حل نخواهد شد.

روش اکتشافی
يادگيری اکتشافی از لحاظ روش تدريس، به آن دسته از موقعيت های آموزشی اشاره دارد که 
در آن ها هنرجو با راهنمايی محدود هنرآموز و يا بدون راهنمايی او به هدف موردنظر نايل شود. ويژگی 

عمدٔه روش اکتشافی عبارت است از ميزان راهنمايی هنرآموز نسبت به هنرجو.
راهنمايی هنرآموز به هنرجو می تواند در محدودٔه زير باشد:

١ــ هنرآموز می تواند اصول و راه حل مسأله را برای هنرجو توضيح دهد.
هنرجو  برای  می رود،  به کار  اکتشافی  يادگيری  در  که  را  اصولی  فقط  می تواند  هنرآموز  ٢ــ 
در  هنرآموز  و  برسد  نتيجه  به  خود  هنرجو  تا  نگذارد  او  اختيار  در  را  مسأله  راه حل  اما  دهد،  توضيح 

صورت لزوم تصحيح کند.
٣ــ هنرآموز می تواند اصول و راه حل را در اختيار هنرجو قرار دهد، در اين صورت، آن را 

يادگيری بدون راهنمايی معلم می ناميم.

روش تدريس
که  مى گيرد،  شکل  هنرآموز  نوآورى  و  خالقيت  براساس  و  دارد  کاربردى  جنبٔه  تدريس  روش 
حاضر  نوشتٔه  در  اما  شد.  آورده  کلی  به طور  تدريس   کليات  بخش  در  تدريس  روش های  از  برخی 
مواردى جهت بهينه سازى تدريس مطرح مى شود، از جمله موارد مهم در امر تدريس «تحليل آموزش» 
است به اين معنا که هنرآموز پيش از آغاز سال تحصيلى بايد تحليل محتواى متن آموزش و تنظيم و 
دسته بندى مطالب براساس محتوا و زمان را انجام دهد. به عنوان مثال هنرآموز بايد بنا بر تعريف تدريس، 
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طبق  که  سال  در  تدريس  ساعات  به  توجه  با  يعنی  باشد  هدفدار  که  کند  طراحی  تدريس  در  را  فعاليتی 
استاندارد ۳۰ هفته می باشد يک طرح کلی آموزش برای تدريس اصول حسابداری (۲) به هنرجويان در 
اولين جلسه تدريس ارائه نمايد تا هم خود هنرآموز بداند چه محتوايی را در چه زمانی به کالس ارائه 
دهد و هم هنرجو بداند که هنرآموز چه انتظاری از او دارد تا تعامل بين فردی هنرآموز و هنرجو در امر 

تدريس انجام پذيرد. 
حا ل برای نمونه طرح آموزشی پيشنهادی ارائه می گردد.  

تعداد ارزشيابی کتبیتعداد جلساتشماره صفحهعنوان فصل
يکيک جلسه ۸ ساعته + ۳ساعت۱   تا ۱۸اول
۵دوم سهسه جلسه ۸ ساعته + ۶ ساعت۱۸ تا 
دوسه جلسه ۸ ساعته + ۲ ساعت۵ تا ۶۹سوم
يکيک جلسه ۸ ساعته + ۲ ساعت۶۹ تا ۹۲چهارم
پنجم

امتحانات دی ماه
دوسه جلسه ۸ ساعته + ۳ساعت۹۲تا۱۱۹

دوسه جلسه ۸ ساعته۱۱۹ تا ۱۴۶ششم
دودو جلسه ۸ ساعته۱۴۶ تا ۱۶۲هفتم
يکيک جلسه ۸ ساعته + ۴ ساعت۱۶۲ تا ۱۷۴هشتم
سهچهار جلسه ۸ ساعته۱۷۴ تا ۱۹۹نهم
يکدو جلسه ۸ ساعته + ۴ ساعت ۱۹۹ تا ۲۱۱دهم
۲۲يازدهم يکدو جلسه ۸ ساعته۲۱۱ تا 

به هنرجويان يادآوری می شود که دو جلسه ۸ ساعته نيز تا پايان سال زمان دارند تا درس ها را دوره 
کرده و سؤاالت خود را از هنرآموز خود بپرسند و همچنين، همواره از آن ها در طول سال تحصيلی قبل 

از تدريس، حين تدريس و بعد از تدريس سؤاالتی پرسيده خواهد شد. (ملکی، حسن، ۱۳۸۸)  
مباحث  کليات  نوشتن  با  آموزشى  دورٔه  از  روز  نخستين  در  عمل  اين  با  هنرآموز  حقيقت  در 
اشاره هاى کالمى به برخى از جزئياتى که در ايجاد انگيزه جهت حضور در کالس ها مؤثر است، ارائه 
مى دهد. اين عمل، افق روشنی از انتهاى يک دورٔه آموزشى براى هنرجويان مشخص مى کند و آن ها  
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مى توانند براى خود مطابق با اين طراحى ساالنٔه هنرآموز برنامه ريزى کنند.
شايان توجه است که بهتر است براى طراحى ساالنه به فهرست کتاب ها اکتفا نشود، بلکه هنرآموز 
می تواند به متن آموزشى رجوع نمايد و برخى از مطالب را که در فهرست نيامده است، ولى با مطالب 
طرح ساالنٔه هنرآموز پيوستگى و يا در جاذبٔه مطالب تأثير شگرف دارد، انتخاب کند و در طرح جاى 
دهد. تعطيالت رسمى کشور در نظر گرفته شود. سال را به اجزاى کوچک تر مثل ماه و هفته و روز 

تقسيم کرد و محتواى آموزشى را در اين قالب هاى زمانى ريخت.
   

برنامۀ درسى روزانه
افزون بر طرح ساالنه که در بردارندٔه کليات متن آموزشى موردنظر است، هنرآموز بايد براى هر 
روز درسى نيز طرح و برنامٔه درسى بنويسد. به عبارت ديگر، بايد طرح مدّون و سنجيده براى يک جلسه 
مى گيرد،  قرار  تدريس  مورد  درسى  روز  يک  در  که  مطالبى  کليات  درسى،  طرح  اين  در  شود.  نوشته 
گوشه اى  در  خالصه  بسيار  و  رمزى  به صورت  ضرورى  نکات  و  مثال ها  و  جزئيات  و  مى شود  نوشته 
نخستين  در  که  است  بديهى  گيرد  قرار  استفاده  مورد  بعد  سال هاى  در  تا  مى شود  نگاشته  طرح  اين  از 
سال هاى تدريس به خاطر سپردن مطالب براى هنرآموز ميسر نيست و اين طرح درس، ياريگر او در به 
موجب  درس  طرح  بود.  خواهد  منطقى  نيز  مطالب  تأخر  و  تقدم  ضمن،  در  و  است  مطالب  يادآوردن 
جلب اعتماد هنرجو مى شود و او به اين وسيله مى فهمد که هنرآموز براى تدريس وقت مى گذارد و نظم 
و اعتدال رفتارى هنرآموز در کالم، مرهون همين طرح درس روزانه است که موجب صرفه جويى در 

وقت و استفادٔه بهينه مى شود.
اجزاى طرح درس روزانه:

اجزاى طرح درس روزانه عبارتند از:
از  قبل  بايد  هنرجو  و  گردد  مطرح  بايد  که  عنوانی  يا  موضوع  برای  آغازين  پرسش های  ۱ــ   

تدريس آن ها را آموخته باشد.
۲ــ اختصاص زمان   

۳ــ فعاليت هايی که هنرآموز بايد در امر ياددهی ــ يادگيری درس انجام دهد.  
۴ــ وسايل کمک آموزشی و تجهيزات  

۵  ــ فعاليت هايی که هنرجو بايد در امر ياددهی ــ يادگيری انجام دهد.  
۶  ــ فضا   
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اهداف،  تحقق  برای  هنرآموز  که  است  فعاليت هايی  مجموعه  روزانه  درس  طرح  حقيقت  در 
چگونگی عرضه محتوای درس، سازماندهی فعاليت های خود و هنرجويان در زمان معين و ارزشيابی 

از آموخته های آنان، از قبل پيش بينی و تنظيم می کند.
استفاده از طرح درس موجب می شود که هنرآموز:

۱ــ با توجه به هدف های درس موردنظر بين نحوه ارائٔه درس و دست يابی به اهداف، هماهنگی   
و انسجام برقرار سازد.

انتخاب  هنرجويان  نياز های  و  شرايط  اهداف،  تناسب  به  را  آموزشی  وسايل  و  روش ها  ۲ــ   
کند.

۳ــ در آموزش مفاهيم اصلی درس اعتماد به نفس، احاطه و تسلط کافی داشته باشد.  
۴ــ نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسد و در جهت رفع نارسايی های تدريس بکوشد.   

۵  ــ در فعاليت های کالسی منظم و ترتيب منطقی داشته باشد.   
۶  ــ نظام ارزشيابی ورودی، مرحله ای و پايانی را به درستی پيش بينی کند.  

برای نمونه جدول طرح درس روزانه برای استفاده شما هنرآموزان ارائه می شود:

پيش بينی رفتارهای هدف های رفتاریهدف های جزئیرئوس مطالب
ورودی

ارزشــــــيابی 
تشخيصی

نتيجه
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روش هـای مراحل تدريس
تدريس

نحوه ارزشيابیزمان الزم فعاليت های هنرآموزانمواد آموزشی
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يادداشت هنرآموز
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تعيين مراحل و روش هاى تدريس
اين مراحل مى تواند به صورت ذهنى مورد توجه قرار گيرد و يا روى کاغذى که با عنوان طرح 

درس معين شده، يادداشت شود. اين مراحل به طور فهرست وار عبارتند از:
سالمت  از  اطمينان  شاگردان،  غياب  و  حضور  همچون  تدريس  از  قبل  مقدماتى  فعاليت هاى 

روانى و جسمى شاگردان و تذکر براى يادداشت درس جديد.
آماده سازى و ايجاد انگيزه براى هنرجويان که بايد از قبل نحؤه انگيزش مشخص شده باشد.

کليات  تداخل  به عدم  توجه  و  است  شده  تعيين  قبالً  که  هدف هايى  براساس  جديد  درس  ارائٔه 
مطالب با جزئيات و يا مطالب اصلى با فرعى.

فعاليت هاى تکميلى يعنى هنرآموز پس از ارائٔه درس جديد با جمع بندى و يا ارائٔه خالصٔه درس 
و يا درخواست تکرار مطالب از سوى هنرجويان، تدريس را به کمال برساند و با در نظر گرفتن تمرين و يا 

تحقيق براى آن ها روند يادگيرى را سرعت بخشد. کلئه اين موارد بايد در طرح درس مشخص باشد.
انتخاب وسايل کمک آموزشى به تناسب موضوع مورد بحث و امکانات موسسٔه آموزشى و يا 
مسايل اقتصادى و جانبى. در اين بخش نبايد ايده آلى برخورد کرد و وعده هايى داد که قابليت اجرا 

ندارند و موجب خلف وعده مى شوند.

 مهارت هاى هنرآموز در کالس
از  پس  است.  تدريس  از  پيش  مهارت هاى  جمله  از  آموزشى  طراحى  گفته،  پيش  مطالب  بنابر 
کالس  در  و  دارد  عملياتى  و  اجرايى  جنبٔه  که  مى پردازيم  تدريس  ضمن  مهارت هاى  به  مذکور  موارد 
صورت مى گيرد، اما بايد با مطالعه و برنامه ريزى قبلى همراه باشد. در غير اين صورت، فاقد سير منطقى 

خواهد بود و موجب آسيب کيفيت آموزش مى شود. اين مهارت ها عبارتند از:
الف) اجراى آزمون رفتار ورودى: بيان شد که رفتار ورودى عبارت است از مهارت ها و 
توانايى هايى که هنرجويان بايد قبل از شروع درس جديد دارا باشند تا بتوانند با موفقيت به اهداف جزئى 
دست يابند. در اين مرحله، هنرآموز بايد مهارت هاى مذکور را مورد سنجش قرار دهد و با آزمون رفتار 

ورودى، يک وجه مشترکى بين هنرجويان که گاهى از نظر رفتار ورودى متفاوت هستند بيابد.
ب) مهارت برقرارى ارتباط: آشنايى با دانش «روانشناسى ارتباطات» در اين بخش ضرورى 
است، زيرا چنان که گفتيم تدريس يک تالش دو جانبه است و در سائه ارتباطى صحيح صورت مى گيرد. 
ارتباط در بخش آموزش عبارت است از فرآيندى که به موجب آن بين پيام دهنده (هنرآموز) و پيام گيرنده 
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(هنرجو) به منظور انتقال پيام (ارسال و دريافت) رابطه اى برقرار مى شود. ارتباط، زمانى ايجاد مى شود 
که محتواى پيام به گيرنده منتقل شود و دريافت آن از گيرنده به فرستنده اعالم شود. بنابراين در فرآيند 
است.)  آموزشى  متن  پيام (همان  گيرنده و  فرستنده،  داريم:  سر وکار  مثلث  يک  با  آموزش  در  ارتباط 
در مبحث روانشناسى ارتباط موضوعاتى همچون عوامل مؤثر در ايجاد ارتباط، موانع ايجاد ارتباط، 
راه کارهاى رفع موانع مطرح است که خوانندگان را به مطالعٔه اين موارد در کتب روانشناسى ارتباط 

ارجاع مى دهيم و از درازگويى مى پرهيزيم تا که از اصل باز نمانيم.
تمرکز  مانع  که  را  کالس  در  مخل  عوامل  بايد  هنرآموز  کالس:  در  جمعى  تمرکز  ايجاد  ج) 
هنرجويان مى شود از بين ببرد و الزمٔه اين کار شناخت آن عوامل است. براى مثال مى توانيم به موارد 

مخل زير اشاره کنيم:
ــ عدم تعادل در حرکت هاى هنرآموز و گاه استفاده نابجا و ناموزون از دست ها.  

ــ اشکال در صداى هنرآموز که در جاذبٔه کالس و ايجاد تمرکز نقش مهمى دارد. مثالً صداى   
تمرکز  بخشى  موانع  از  کسل کننده  و  يکنواخت  يا  و  نامفهوم  و  کوتاه  يا  و  بلند  اندازه  از  بيش  و  خشن 
آميز با  محبت  دوستانه و  ارتباطى  آهنگ صداى خود مى تواند  تکلم و يا  تغيير نوع  هنرآموز با  است. 

هنرجويان داشته باشد و از آشفتگى کالس ممانعت کند.
ــ عدم تنوع در برقرارى رابطه در کالس و استفاده از رفتارها و سخن هاى کليشه اى.  

موضوع  تناسب  به  گوش  و  چشم  از  غير  پژوهان،  دانش  ديگر  حواس  از  استفاده  عدم  ــ   
آموزشى.

در عصبى»  «تيک  مثل  حالت هايى  داشتن  يا  و  آزار دهنده  کالم هاى  تکيه  بردن  به کار  ــ   
فاصله اى کوتاه و يا تکرار يک رفتار.

د) مهارت آماده سازى: آماده سازى فعاليتى است که هنرآموز از طريق آن مى کوشد ارتباط 
معنادارى بين تجارب پيشين هنرجويان و نيازهاى آن ها  با اهداف آموزشى ايجاد کند. هنرآموز با ايجاد 
تمرکز عمومى و ايجاد عالقه و انگيزه براى هنرجويان نسبت به مطلب آموزشى و نيز ايجاد کنجکاوى با 
طرح سؤاالتى که احتمال مى رود دانش پژوه نسبت به آن ها آگاهى نداشته باشد، مى تواند کالس را آمادٔه 

درس جديد کند.
برقرارى انضباط در کالس نيز در اين بخش مطرح مى شود که با رفع علل بى انضباطى مى توان 
آن را ايجاد کرد، چه عواملى که ناشى از رفتار هنرآموز است و چه مواردى که مربوط به هنرجويان 

است.
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هـ ) مهارت ارائۀ درس جديد: با استفاده از روشی مناسب و بهره گيرى از طرح درسى که 
پيش از کالس نگاشته شده است و با خالقيت هاى خاص و گاه منحصر به فرد برخى از هنرآموزان اين 

مرحله به خوبى صورت مى گيرد.
و  مناسب  نتيجٔه  به  هنرجويان  رساندن  براى  کالس  پايان  در  هنرآموز  جمع بندى:  مهارت  و) 
ايجاد ارتباط بين مباحث جديد و مطالب قبلى و رابطٔه درس جديد با مباحث بعدى، به جمع بندى مطالب 
(به صورت خالصه) مى پردازد. البته ممکن است هنرآموز از هنرجويان بخواهد که اين جمع بندى را 

انجام دهند و خود به رفع نواقص آن ها بپردازد.

روش های ياد دهی ــ يادگيری
اصول حسابداری (۲) مانند ساير کتاب ها در انتخاب روش تدريس مناسب تحت تأثير عوامل 
مختلفی همچون هماهنگی با اهداف، روش ارزشيابی، خصوصيات هنرجويان و امکان مشارکت آن ها  

در روند ياددهی ــ يادگيری، فضای آموزشی، جمعيت دانش آموزی و امکانات است.
تقسيم  قسمت  دو  به  می توان  را  يادگيری  ــ  ياددهی  روش های  کلی  تقسيم بندی  يک  در   
کرد : پويا يا فعال و ايستا يا غيرفعال، در الگو های تدريس غيرفعال هنرجو عنصری انفعالی است و 
هنرآموز به عنوان انتقال دهنده اطالعات، مسئوليت اصلی آموزش را به عهده دارد اما در روش فعال 
هنرجو و عاليق اومورد توجه است و هنرآموز تالش می کند تا توانايی هنرجويان را در مهارت های 
گوش کردن، گفتن، خواندن، نوشتن؛ استدالل، مقايسه، تطبيق، تجزيه و تحليل و خالقيت تقويت کند 
و با توجه به اين موضوع محتوای درسی را در کالس ارائه دهد. هنرآموز هنگام تدريس از وسايل 
و امکانات آموزشی زيادی استفاده می کند و يادگيری مؤثر را از طريق تمرين ها و فعاليت های متنوع 
به عهده هنرجويان  می گذارد و آنان را در تحقق اهداف و يادگيری مفاهيم درس دخالت می دهد. در 
حقيقت هنرآموز  راهنما و هدايت کننده ای است که پا به پای هنرجويان مسير آموزشی را طی می کند 
و به او کمک می کند که درس را به طور عميق و از روی عالقه ياد بگيرد. همانطور که می بينيد نگرش 
به تدريس به کلی تغيير يافته است و هرگز منظور، انباشتن اجباری ذهن هنرجو نيست بلکه هدف اصلی 
اين است که هنرآموز آنان را به يادگيری تجاربی که در اختيارشان قرار می گيرد، تحريک و راهنمايی 

کند.
با توجه به مطالب باال يک هنرآموز می تواند با توجه به خالقيت خود برنامه درسی ای را تهيه 

نمايد که روش فعال يا غيرفعال يا ترکيبی از هر دو را در بر داشته باشد. 
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 به عنوان مثال  هنرآموزی می خواهد مبحث صندوق را درس بدهد:
هدف رفتاری:

حساب صندوق، چگونه حسابی است.   
در چه مواقعی از حساب صندوق استفاده می گردد.  

عمليات ثبت حساب صندوق را انجام دهد.  
سؤاالت آغازين: 

موجودی نقد يعنی چه؟  
انواع موجودی نقد را نام ببريد.  

صندوق جزء کدام سرفصل های دفتر کل می باشد؟  
مانده دارايی ها بدهکار است يا بستانکار؟  

زمان اختصاص داده شده: ۴۵ دقيقه   
فعاليت های ياددهی ــ يادگيری هنرآموز: 

هنرآموز  راهنما و هدايت کننده ای است که پا به پای هنرجويان مسير آموزشی را طی می کند و   
به او کمک می کند که درس را به طور عميق و از روی عالقه ياد بگيرد. در ضمن بهتر است که هنرآموز 
از هوش هفت گانه نيز اطالعاتی داشته باشد تا بهتر بتواند به اين مهم دست يابد. که پس از اتمام مبحث 

طرح درس صندوق به آن می پردازيم.   
وسايل کمک آموزشی: ترسيم بر روی تخته /نشان دادن يک فيلم از خريد واقعی در مراکز 

خريد 
فعاليت های ياددهی ــ يادگيری هنرجو:

بنابراين  است  داشته  دريافت  خود  هنرآموز  از  را  آموزشی  طرح  تدريس  اول  جلسه  در  هنرجو  
می داند که در اين جلسه مبحث صندوق درس داده می شود و همانطور که هنرآموز درس مربوطه را برای 
او توضيح داده قبل از تدريس مبحث فوق، بايد يک دور اين مبحث را بخواند و در مورد مفاهيم آن فکر 

کند و اينکه ممکن است هنرآموز چه سؤاالتی را برای ورود به درس از او و دوستانش بپرسد. 
فضا: 

هنرآموز بايد عوامل مخل در کالس را که مانع تمرکز هنرجويان مى شود از بين ببرد و برقرارى 
انضباط در کالس را مد نظر داشته باشد، فضای آموزشی را به گونه ای طرح ريزی کند که هنرجو جرأت 

بيان افکار منطقی خود را در رابطه با مبحث عنوان شده داشته باشد.  
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يادداشت هنرآموز
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هوش هفت گانه 
ـ يادگيری مناسب است که در مورد ادراک هوشی صحبت  در ادامه مبحث فعاليت های ياددهیـ 

شود:
پروفسور هوارد گاردنر استاد روان شناسی شناخت در دانشگاه  هاروارد در کتاب خود با عنوان 
چهار چوب های ذهن، به اين مطلب اشاره کرده است که هر انسان حداقل دارای هفت نوع ادراک 
ترتيب  به  هوش ها  انواع  است.  قوی تر  فراگيران  از  برخی  در  هوش ها  اين  از  برخی  که  است،  هوشی 

عبارتند از:
هوش لفظی (زبانی) 

هوش منطقی (رياضی) 
 هوش بصری (فضايی)

 هوش موسيقيايی (موزون) 
 هوش بدنی (جنبشی)

 هوش برون فردی (اندر کنشی)
 هوش درون فردی

داشته  عنايت  هفت گانه  هوش  به  هنرآموزان  که  است  الزم  درسی  مطالب  تدريس  در  بنابراين 
باشند، در بسياری از پرسش و پاسخ های معمولی حتی در خارج از محيط آموزشی، وقتی فردی جواب 
پاسخ دهنده را متوجه نمی شود متأسفانه به اين مطلب توجه نمی کند و مطلب را دوباره مانند دفعه اول با 
همان روش قبلی منتهی با صدای بلندتر توضيح می دهد در حالی که طرف مقابل مشکل شنوايی ندارد 
و مشکل به ادراک هوشی او بر می گردد.در برخی از کشورهای پيشرفته جهان، ابتدای سال تحصيلی 
نوع هوش فراگيران را تعيين و به آموزنده تفهيم می کنند که ياددهی خود را با هوش هنرجو مطابقت 
بهتر است  انجام نمی پذيرد  نظر هوش  فراگيران از  تفکيک  کشورهايی که هنوز  ترتيب در  بدين  دهند، 

برای يادگيری آموزنده در تدريس خود هوش هفت گانه را نيز مد نظر قرار دهد.

شيوه برگزاری امتحانات(شيوه ارزشيابی) 
ارزشيابى به معناى جمع آورى اطالعات به منظور اخذ تصميمات مناسب است. گاه ارزشيابى از 
سوى هنرآموز و در طول دورٔه آموزشى صورت مى گيرد تا به هنرجو در امر يادگيرى کمک کند، و گاه 
زمان آن از سوى مؤسسٔه آموزشى تعيين مى شود تا تصميم هاى مناسب جهت ارتقاى تحصيلى هنرجو 
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صورت گيرد و در جدول امتيازات، جايگاه او مشخص شود.
ارزشيابى علت هاى مختلف دارد که برخى را ذکر مى کنيم:

الف) ايجاد انگيزه براى هنرجو جهت تسريِع يادگيرى در ابتداى آموزش.
ب) تشويق هنرجويان به يادگيرى و ايجاد رقابت سالم علمى.

ج) آگاهى بخشى براى هنرجو که خود را ارزيابى کند.
د) آگاهى بخشى براى فرادهنده (هنرآموز) تا نقاط قوت و ضعف خود را در تدريس بيابد.

هـ ) اصالح فعاليت هاى غيرصحيح در يادگيرى.
بنابراين، با ارزشيابى هنرجو و هنرآموز سنجش مى شوند و مى توانند به اصالح خود بپردازند. 
تصميمات  دو،  اين  هماهنگى  سائه  در  تا  گيرد  صورت  آموزشى  اهداف  با  متناسب  بايد  ارزشيابى  البته 

الزم براى هنرجو گرفته شود.
انواع ارزشيابى: قبل از دورٔه آموزشى، ارزشيابى صورت مى گيرد تا آموزش هاى جديدى 
متناسب با دانسته هاى قبلى هنرجو طراحى و تنظيم شود. اين آزمون را «ارزيابى تشخيصى» مى نامند 
آموزشى  دورٔه  يک  گوناگون  مراحل  در  ارزشيابى  گاه  است.  هنرجو  ورودى»  «رفتار  تعيين کنندٔه  و 
صورت مى گيرد. امتحان هفتگى ميان ترم و حتى سؤاالت ابتداى هر جلسه که مربوط به درس جلسٔه 
قبل است از اين گروه هستند. اين نوع ارزشيابى به «ارزيابى مرحله اى» معروف است. آنچه در تمام 
مؤسسات آموزشى از اهميت بااليى برخوردار است، «ارزيابى مجموعه اى» است که در پايان هر دوره 
اخير،  نوع  دو  خورد.  مى  رقم  آن  امتياز  با  هنرجو  تحصيلى  سرنوشت  و  مى پذيرد  صورت  ترم  مانند 
ارزيابى تعيين کنندٔه «رفتار خروجى» هنرجو است و ميزان يادگيرى او را در دورٔه آموزشى مورد نظر 

نشان مى دهد.
روش هاى ارزشيابى: اگر چه هر هنرآموزى با توجه به صالحديد و قدرت خالقيت خويش، 
روش خاص خود را در ارزيابى به کار مى برد، ولى به طور کلى روش هاى ارزيابى را مى توان به سه 

دسته تقسيم کرد:
الف) کتبى (نوشتارى) که بيشتر ارزيابى ها با اين روش است. آزمون هاى کتبى نيز به دو شيؤه 
تشريحى و تستى (عينى) برگزار مى شوند که در شيؤه اول گاهى پاسخ ها به صورت محدود است و گاه 
وسيع و گسترده، يعنى هنرآموز به صورت تحليلى پاسخ می دهد. ارزيابى تستى نيز به چهار شکل صحيح 

غلط، چندگزينه اى، جورکردنى و کامل کردنى صورت مى گيرد.
ب) شفاهى (گفتارى) که محدود به مواقع خاص است. گاهى اصل متن آموزشى با صالحديد 
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براى  هنرجو  دريافت  عمق  و  بررسى  و  تحليل  قدرت  تا  مى شود  آزموده  شفاهى  صورت  به  هنرآموز 
هنرآموز ثابت گردد.

ج) عملى که مربوط به متن هاى خاصى مى شود. در مواردى که سنجش افراد به کاربرد برخى 
وسايل و يا به عمل آوردن يک پديدٔه تجربى منوط است، از امتحان عملى استفاده مى شود، توجه به 

امکانات موجود در يک مؤسسٔه آموزشى از نکات مهم در اين نوع آزمون است.
فعاليت های  تمام  است.  هنرجويان  يادگيری  بردن  پيش  مدرسه  در  عمده  هدف  صورت  هر  در 
مدرسه بايد متوجه همين هدف باشد. زيرا مقدار و نوع يادگيری هنرجويان است که ميزان فعاليت های 
مدرسه را روشن می کند. هرگاه هنرجو مطلبی را ياد بگيرد، اين امر موجب تغيير رفتار وی خواهد شد 
و به عبارت ديگر تجارب يادگيری موفقيت آميز موجب تغييراتی در رفتار هنرجو می شود. همانطور که 
گفته شد، به وسيله ارزيابی و امتحان است که هنرآموز می تواند اثر کوشش های خود را بفهمد و يا بداند 
که چه اندازه توانسته است هنرجو را در راه رسيدن به هدف های مورد نظر کمک کند و خود نيز تا چه 

حد موفق بوده است.
الزم به يادآوری است که اگر امتحان به جای اينکه يک وسيله باشد، يک هدف اصلی به شمار 
به مخاطره  را  پرورش  و  آموزش  حقيقی  هدف های  و  می گذارد  سو  اثرات  آموزشی  فرايند  کل  بر  آيد 
می اندازد. در چنين حالتی هنرجويان فقط برای کسب نمره و قبول شدن در امتحان فعاليت می کنند. 
و  استدالل  و  تفکر  قدرت  نتيجه  در  و  می پردازند  مطالب  کردن  حفظ  به  نمره  دريافت  برای  هنرجويان 
نو آوری فراگيران ضعيف می گردد و موجب خستگی آن ها از درس و هنرآموز می شود. همه اين موارد 
منجر به عدم پيشرفت و افزايش ميزان افت تحصيلی و در نهايت ترک تحصيل هنرجويان می گردد. 
استفاده از شيوه های صحيح امتحان يا ارزيابی پيشرفت تحصيلی، نه تنها هنرآموز را قادر می سازد که 
هنرجويان خود را در رسيدن به هدف های آموزش و پرورش راهنمايی کند بلکه بر اساس ارزيابی مداوم 
می تواند روش تدريس را نيز ارزيابی کند. به اين ترتيب می تواند از ترک تحصيل هنرجويان جلوگيری 
کند. بنابراين امتحان وسيله ای نيست که تنها در پايان مراحل تحصيل و برای انتخاب افراد مستعد و 
شايسته تر به کار رود، بلکه امتحان بايد به طور مداوم و در جريان تدريس باشد و در موقعيت های مختلف 

انجام گيرد.
در پايان مبحث کليات آموزشی الزم به اذعان اين مطلب است که هنرآموزان وظيفه خطيری 
فعاليت های  و  آن  روش های  و  تدريس  حيطٔه  در  بلکه  تخصصی  حيطه  در  تنها  نه  و  دارند  عهده  به  را 
درس  کالس  مقتضيات  بر  بنا  تا  نمايند  بايدکسب  را  کافی  و  الزم  وخالقيت  تبحر  يادگيری  ــ  ياددهی 
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خود، به صورت فعاالنه عمل کرده و هنرجويان را درست رهبری کنند تا هم به هدف های درسی و هم به 
هدف های پرورشی که در طرح درس خود به آن انديشيده اند نايل گردند وحتی االمکان افرادی با عزت 
نفس، خود رهبر و فکور را تربيت نموده و به جامعه تحويل دهند که از اين رهگذر خود نيز منفعت 
خواهند برد چرا که فرزندان و عزيزان ما ممکن است  روزی با هنرجويان امروز ما هر گونه برخورد 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشند۱. 

١ــ منابع آموزشی در آخر کتاب معرفی شده است.
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فصل دوم
 

اصول پذيرفته شده حسابداری
اصول و استانداردهای پذيرفته شده حسابداری، مجموعه نظرات و روش هايی است که توسط 
اشخاص و مراجع ذيصالح حرفه  ای برای انجام عمليات حسابداری، اعم از نگهداری دفاتر، گزارشگری 
و تعيين نتايج حاصل از فعاليت های مالی مؤسسات، پيشنهاد شده و در طول زمان، پس از بحث و بررسی 

و تجزيه و تحليل توسط اهل فن و تصويب در مجامع حرفه  ای مورد قبول عامه واقع گرديده  است.
آن،  طريق  از  بتوان  که  است  يکنواختی  سيستم  ايجاد  حسابداری،  اصول  تدوين  اصلی  هدف 
روش های حسابداری و گزارش های مالی در واحدهای اقتصادی مختلف را مفيد، قابل فهم و قابل 
مقايسه نمود. گاهی به جای اصول پذيرفته شده حسابداری از اصطالحات ديگر مانند استانداردهای 
شده  پذيرفته  اصول  از  منظور  که  داشت  توجه  بايد  حال،  اين  با  می شود.  استفاده  نيز  حسابداری 
حسابداری، ميثاق ها و قواعد و رويه هايی است که در طول زمان و در پاسخ به نيازهای جوامع بشری به 
اطالعات مالی، توسط افراد و نهادهای حرفه ای بنا نهاده شده است و مانند علوم طبيعی از ثبات دائمی  

برخوردار نمی باشند. تغيير در قوانين و مقررات کشور، نياز های جديد استفاده کنندگان از اطالعات 
حسابداری، تجربيات تازه حسابداران و ساير عوامل محيطی از جمله مواردی هستند که ممکن است 

در هر زمان موجب تجديد نظر در اين اصول شوند. 

سلسله مراتب اصول پذيرفته شده حسابداری
عمل  نحوه  که  است  قواعد  از  منسجمی  چارچوب  همانند  حسابداری  شده  پذيرفته  اصول 
استانداردهای  تدوين  در  پايه،  قانون  يک  همانند  مجموعه ای  چنين  می کند.  تعيين  را  حسابداری 
حسابداری و حل موضوعات پيش بينی نشده حسابداری، مالک عمل قرار خواهد گرفت. صورت های 
شکل  شده  پذيرفته  اصول  اين  پائه  بر  حسابداری  سيستم  محصول  اصلی ترين  عنوان  به  اساسی  مالی 

گرفته اند.
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مفروضات بنيادين
محيطی استوار است که تحت عنوان  حسابداری بر چهار فرض  پذيرفته شده  پايه  های اصول 
مفروضات  حسابداری،  اصول  مراتب  سلسله  در  می شوند.  شناخته  حسابداری  بنيادی  مفروضات 
بنيادی در پايه  ای  ترين سطح قرار داشته و تمامی اصول اجرايی، ميثاق ها و استانداردهای حسابداری 

بايد برگرفته و منطبق بر اين مفروضات باشند.
مفروضات  اساسی  ترين  از  يکی  شخصيت  تفکيک  فرض  شخصيت.  تفکيک  فرض 
تمايز قائل می شود. برای مقاصد  مالکيت آن  تجاری و  زيرا اين فرض بين واحد  حسابداری می باشد. 
حسابداری و گزارشگری مالی، هر مؤسسه، يک شخصيت حقوقی مستقل فرض شده که می تواند دارايی 
تحصيل نموده، بدهی و هزينه تعهد و درآمد نيز تحصيل نمايد. برمبنای اين فرض، مطالبات و ديون شخصی 

صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمی گردد. 
فرض تداوم فعاليت. در حسابداری فرض بر اين است که يک واحد تجاری برای مدت 
طوالنی به فعاليت خود ادامه می دهد. به عبارت ديگر، فرض براين است که واحد تجاری، در آينده قابل 
پيش بينی به عمليات خود ادامه می دهد. بر مبنای اين فرض است که مثالً ساختمان به عنوان دارايی در 
دفاتر ثبت می گردد. زيرا فرض می شود مؤسسه آنقدر به فعاليت خود ادامه می دهد که بهای اين دارايی، 
به عنوان هزينه، به آن دوره ها تخصيص يابد. بدون در نظر گرفتن اين فرض بايد ساختمان در ترازنامه 
به ارزش تسويه گزارش شود. يکی ديگر ازنتايج پذيرش فرض تداوم فعاليت، طبقه بندی دارايی ها و 
بدهی ها به جاری و غير جاری (بلند مدت) می باشد. زيرا اگر فرض تداوم فعاليت مصداق نداشته باشد 

تمايز بين جاری و بلند مدت مفهومی ندارد.
فرض دوره مالی. همان طور که در باال اشاره شد، نتايج واقعی عمليات يک واحد تجاری را 
تنها در زمان تسويه، يعنی خاتمه عمليات آن می توان تعيين کرد. از طرف ديگر، بستانکاران، اعتبار  دهندگان 
و اشخاص ذينفع نمی توانند تا تاريخ انحالل، از نتايج آن بی خبر باشند. از اين رو، عمر واحد تجاری به 
دوره های زمانی مساوی تقسيم می شود که هر دوره را اصطالحاً «دوره حسابداری» گويند. دوره مالی 
ممکن است سه ماهه، شش ماهه يا يکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد، اصطالحاً 
«سال مالی» گويند. بايد توجه داشت که سال مالی ممکن است مطابق با شمسی (از اول فروردين تا پايان 
اسفند)، يا غير از آن باشد. يکی از نتايج پذيرش فرض دوره مالی، به وجود آوردن وي ژگی قابليت مقايسه 
صورت های مالی است. زيرا بدين ترتيب می توان نتايج يک دوره مالی را با نتايج دوره های قبل و يا با نتايج 

شرکت های مشابه در آن صنعت مقايسه نمود و بدين طريق ارزيابی های الزم را انجام داد. 
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يک  به  اول  نگاه  در  کيفيت،  يا  ويژگی  هر  اندازه گيری  برای  اندازه گيری.  واحد  فرض 
مقياس اندازه گيری نياز است. مثالً واحد اندازه گيری طول: متر، وزن: کيلوگرم و غيره می باشد. در 
حسابداری نيز پول به عنوان واحد اندازه گيری مبادالت فرض شده است. پول يک واحد مشترک برای 
اندازه گيری مبادالت اقتصادی است که در ثبت مبادالت و تهيه صورت های مالی مورد استفاده قرار 
می گيرد. وقايعی که با پول اندازه گيری نمی شوند و فاقد جنبه مالی می باشند در دفاتر و صورتحساب ها 

منعکس نمی شوند. 

اصول حسابداری
و  رهنمود ها  به  مالی،  گزارشگری  و  ثبت  برای  حسابداری  در  محيطی،  مفروضات  بر  عالوه 
دستورالعمل های روشن تر و مشخص تری نياز است، اين دستورالعمل ها به اصول حسابداری مرسوم 
چوب  چار  دارند.  کاربردی  و  اجرايی  جنبه  بيشتر  حسابداری،  مفروضات  با  مقايسه  در  که  می باشند 
اوليه و زيربنايی حسابداری، ابتدا به وسيله مفروضات شکل می گيرد و سپس به وسيله اصول حسابداری 
مجموعه  مختلف،  مراجع  و  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  حسابداری  اصول  با  رابطه  در  می گردد.  عملی 

متفاوتی را اصول حسابداری می  دانند.
اصل بهای تمام شده. طبق اصل بهای تمام شده، مبادالت حسابداری در تاريخ وقوع به 
بهای تمام شده در دفاتر ثبت می شوند. منظور از بهای تمام شده هر دارايی، ارزش مبادله ای نقدی آن 
در تاريخ تحصيل دارايی است. پرداخت های اضافی به علت خريد های نسيه و مدت دار، جزء بهای تمام 
شده محسوب نمی شوند. همچنين، تغييرات بعدی در قيمت، منجر به تغيير ارزش ثبت شده در دفاتر 

نمی شوند. بهای تمام شده که گاهی «بهای تمام شده تاريخی» نيز ناميده می شود، دو نارسايی دارد:
الف) تغييرات ارزش دارايی ها در طول سال های متمادی را در نظر نمی گيرد. 

ب) چون دارايی ها در طول سال های متفاوت خريداری می گردند و مقياس اندازه گيری بهای اين 
دارايی ها پول است و ازطرف ديگر، ارزش پول در حال تغيير است، لذا صورت های مالی دربردارنده 

اقالمی  با مقياس های ارزش گذاری متفاوت است.
با وجود اين ايرادات، به داليل زير، کماکان بهای تمام شده، مبنای ثبت و گزارشگری قرار دارد:

قابل  و  اندازه  گيری  قابل  واقعی،  بلکه  نبوده،  مبتنی  قضاوت  و  تخمين  بر  تمام  شده  بهای   الف) 
 اتکا است.

ب) بهای تمام شده در زمان تحصيل، نشان دهنده ارزش متعارف دارايی در آن تاريخ است. 
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ج) بهای تمام شده تاريخی، قابل رسيدگی و رديابی است. 
اصل شناخت درآمد. اصل شناخت درآمد، زمان شناسايی درآمد و ثبت آن در حساب ها و 
صورت های مالی را تعيين می نمايد. مطابق اين اصل، درآمد زمانی شناسايی می گردد که دو شرط برقرار 
باشد.  شده  کامل  سود،  کسب  فرايند  و (ب)  باشد  گرفته  صورت  ستدی  و  داد  يا  مبادله  باشد: (الف) 
تکميل فرايند کسب سود شامل تکميل فروش يا انجام خدمات، انتقال مالکيت از فروشنده به خريدار، 
دريافت وجه نقد و يا اطمينان از دريافت وجه در آينده است.در اين هنگام گفته می شود که درآمد تحقق 
يافته است.درآمد عبارت است از افزايش ناخالص در دارايی ها يا کاهش ناخالص در بدهی ها، که طبق 

اصول پذيرفته شده حسابداری شناسايی و اندازه گيری می شود. 
ارزش  برابر  آن  ارزش  هرحال،  در  ولی  گردد  تحصيل  مختلفی  راه های  از  است  ممکن  درآمد 
بازار منابع مصرف شده يا خدمات انجام شده است. اصل تحقق درآمد شرکت را ملزم می کند که هر 
گونه تخفيف را به عنوان تعديل مبلغ درآمد تحصيل شده، منظور کند. به عنوان مثال، چنانچه به منظور 
تسهيل فروش، تخفيفاتی برای خريداران منظور شود، مبلغ تخفيفات بايد از فروش ناخالص کسر گردد 

تا درآمد فروش به نحو صحيح اندازه گيری شود. 
طبق اين اصل، درآمد ناشی از فروش کاال بايد در زمان فروش و مطابق «روش فروش» شناسايی 
سود،  کسب  فرايند  تکميل  شرايط  می گردد.  کامل  سود،  کسب  فرايند  فروش،  تاريخ  در  زيرا  گردد. 
شامل دريافت وجه نقد يا اطمينان از دريافت آن درآينده و تعيين امکان پذير هزينه های مرتبط با فروش 
مبادالت  آتی  منافع  شناسايی  برای  مبنايی  درآينده)،  دريافت  از  اطمينان  يا  (دريافت  اول  شرط  است. 
را فراهم می آورد و شرط دوم (تعيين دقيق هزينه های مرتبط با درآمد)، ميزان درآمد قابل شناسايی را 

مشخص می سازد. 
بر اين اساس، درآمد ناشی از خدمات، متناسب با ميزان انجام خدمات شناسايی می گردد. زيرا 
اوقات  از  پاره ای  در  است.  سود  کسب  فرايند  تکميل  تشخيص  جهت  مبنايی  خدمات،  انجام  ميزان 
ممکن است درآمد، بدون در نظر گرفتن اصل شناخت درآمد، شناسايی و به حساب گرفته شود. مثالً 
درقراردادهای پيمانی، درآمد ممکن است همزمان با پيشرفت کار شناسايی گردد. اين طريق شناسايی 
درآمد که استثناء از قاعده کلی تحقق درآمد است به «روش درصد پيشرفت کار» مرسوم است. عالوه  بر 
اين، درموارد ديگر، نظير توليد برخی فلزات گران بها يا محصوالت کشاورزی که بازار تضمين شده و 
برای آن ها وجود دارد، درآمد ممکن است پس از توليد و قبل از فروش شناسايی گردد. البته وجود 
قيمت تضمين شده و اطمينان از فروش قطعی از جمله داليلی است که در توجيه عدول از اصل تحقق 
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درآمد بيان می شود. همچنين، مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پيش دريافت مشتريان نبايد به عنوان درآمد 
دوره محسوب گردد. زيرا درمورد اين مبادله فرايند کسب سود هنوز تکميل نشده است. 

اصل تطابق. بر اساس اصل تطابق، هزينه های انجام شده جهت ايجاد درآمد، بايد به حساب 
دوره ای که درآمد درآن تحصيل گرديده منظور شود. به عبارت ديگر، سود هر دوره حاصل تفاوت بين 
مطابق  است.  دوره  همان  در  درآمد،  کسب  برای  شده  تحميل  هزينه های  و  شده  تحصيل  درآمد های 
و  دفاتر  در  آتی،  منافع  داشتن  به دليل  جاری،  دوره  در  شده  انجام  هزينه های  از  بسياری  اصل،  اين 
صورت های مالی به عنوان دارايی ثبت و گزارش می شوند. مثالً اگر فروش دوره جاری ۲ ميليون ريال 
و پيش پرداخت بابت خريد کاال در سال آينده معادل پانصد هزار ريال و بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال باشد، بايد هزينه هايی که منجر به درآمد شده اند (بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته) از درآمد دوره (مبلغ فروش) کسر شوند، اما مبالغی که بابت خريد کاال در سال های آتی پرداخت 
شده است بايد از درآمد همان دوره (سال آتی) کسر شود. زيرا اين هزينه هيچ ارتباطی با درآمد دوره 
جاری ندارد. به اين ترتيب می توان هزينه ها را بهای تمام شده دارايی های مصرف شده جهت تحصيل 
درآمد تعريف نمود. به عبارت ديگر، هزينه، بهای مرتبط با درآمد دوره مالی است و اين ارتباط بين هزينه 
و دوره مالی غالباً به طور مستقيم و گاهی نيز به شکل غير مستقيم وجود دارد. اگر چه هزينه ها به انحاء 

مختلف قابل شناسايی هستند، اما توجه به مبانی زير جهت تمايز ماهيت آن ها ضروری است:
الف) ارتباط علت و معلولی. تحصيل برخی درآمدها بدون تحمل يکسری هزينه ها، امکان پذير 
نيست. به عبارت ديگر، تحصيل درآمد و تحميل هزينه، به طور مستقيم ارتباط علت و معلولی دارند. 
هزينه حمل و  کميسيون فروش و  هزينه  رفته،  تمام شده کاالی فروش  بهای  هزينه ها،  نمونه ای از اين 

تحويل کاال است. 
ب) سر شکن کردن منطقی و سيستماتيک. چنانچه بين درآمد و هزينه رابطه علت و معلولی 
متقابل آن هزينه را می توان بين دوره هايی که بخشی از منافع به خاطر آن  باشد، دارايی  نداشته  وجود 
بخشی  انقضای  ديگر،  به عبارت  نمود.  سرشکن  سيستماتيک  و  منطقی  به طور  می  شود  ايجاد  دارايی 
شناسايی  دوره  هزينه  به عنوان  می شود،  استفاده  دارايی ها  ازاين  که  دوره  ای  طی  دارايی ها  بهای  از 
می گردد. به عنوان نمونه، تخصيص هزينه استهالک دارايی های ثابت، هزينه بهره وام ها، هزينه اجاره 
خاص  به دوره ای  و  شناسايی  سيستماتيک  و  منطقی  به طور  که  است  هزينه هايی  ازجمله  بيمه،  هزينه  و 

ارتباط داده می شوند. 
ج) شناخت بالدرنگ (تسريع در شناخت). برخی از هزينه ها را نه می توان مستقيماً به درآمد 
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دوره ارتباط داد و نه می توان آن ها را به طور سيستماتيک بين دوره های مختلف سرشکن نمود، زيرا 
حالت  دراين  است.  متصور  آن ها  برای  آتی  انتفاع  نه  و  دارند  دوره  درآمد  با  معلولی  و  علت  نه رابطه 
می توان در شناخت بالدرنگ آن به عنوان هزينه دوره تسريع نمود. برای مثال هزينه های ناشی از دعاوی 
حقوقی، حقوق مديران، اغلب هزينه های اداری و فروش، ازجمله هزينه هايی است که به دليل عدم رابطه 
علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن، بالدرنگ به عنوان هزينه دوره، شناسايی می گردند. 

اصل افشاء کامل. اصل افشاء کامل ايجاب می کند که کليه رويدادها و وقايع مالی با اهميت 
مربوط به واحد تجاری، به طور مناسب و کامل افشاء گردد. اين اصل که بر کليه جوانب گزارشگری 
اعتباردهندگان ملزم  بستانکاران و  مالی تأثير دارد، واحد تجاری را به تهيه اطالعات مورد نياز برای 
می نمايد. اين اطالعات می تواند در متن صورت های مالی يا يادداشت های همراه اين صورت ها، افشاء 
گردند. البته بايد توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به اين معنا نيست که هرچيزی بايد افشاء گردد، 
مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گيرد.  بايد هزينه تهيه و افشاء و ثانياً  بلکه درافشاء اطالعات، اوالً 
به طور کلی هرگونه اطالعاتی که برتصميم گيری استفاده کنندگان صورت های مالی مؤثر باشد (منجر به 
تغيير در تصميم گيری گردد)، بايد افشاء گردد مگر اينکه هزينه تهيه و گزارش اين اطالعات، بيشتر از 

منافع حاصل از بکارگيری آن ها باشد. 

محدوديت های اجرايی(ميثاق ها)
بايد توجه داشت که اصول و مفروضات حسابداری که در باال تشريح شد، هميشه و در همه شرايط 
قابل اجرا نمی باشند. محدوديت هايی بر سر راه وجود دارند که آن اصول و مفاهيم را تعديل می نمايند. 
ميثاق  های  با  رابطه  در  می شوند.  ناميده  حسابداری»  «ميثاق  های  اصطالحاً  محدودکننده،  اصول  اين 

حسابداری نيز توافق همگانی وجود ندارد، با اين حال متداول  ترين آن ها در ادامه تشريح شده  اند: 
روش های  صحيح ترين  اعمال  هزينه  با  مقايسه  در  رويدادها  و  اقالم  مبلغ  هنگامی که  اهميت. 
حسابداری با اهميت نيست و نتايج حاصل از بکارگيری دقيق قواعد و رويدادهای حسابداری نمی تواند 
بر قضاوت استفاده کنندگان تأثير بگذارد، اصول حسابداری به طور دقيق رعايت نمی شود. از آنجا که 
اهميت يک امر نسبی است، مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای است. مثالً برای شرکتی که سرمايه آن بالغ 
بر صد ميليون ريال باشد، رقم ۵۰۰۰۰ ريال ممکن است بی اهميت تلقی گردد در صورتی که همين رقم 
برای شرکتی که سرمايه آن يک ميليون ريال است، مبلغی با اهميت به شمارمی رود. بايد توجه داشت 
که اهميت هرگز به معنای ناديده گرفتن اقالم فاقد اهميت نيست. بلکه همه رويدادها صرفنظر از اهميت 
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آن ها ، بايد مدنظر قرارگيرند. با اين حال، در صورت های مالی اقالم با اهميت به صورت مجزا و اقالم 
کم اهميت به صورت مجموع افشا می  شوند.

و  روش ها  رويداد،  يک  اندازه گيری  برای  که  مواردی  در  کاری).  (محافظه  احتياط 
داشته  وجود  است،  سازگار  حسابداری  شده  پذيرفته  اصول  با  منطقی  همگی  که  متفاوتی  رويه های 
باشد، احتياط ايجاب می کند که روش يا رويه ای انتخاب شود که تأثير افزايشی کمتری بر سود دوره و 
جمع دارايی ها داشته باشد. اما برای شناخت هزينه يا بدهی ها، روش مورد استفاده بايد از ميان مبالغ 
متفاوت، بيشترين مبلغ را انتخاب نمايد. از طرف ديگر، بايد توجه داشت که در تهيه صورت های مالی، 
محافظه کاری بيش از حد نيز جايز نمی باشد. از جمله موارد رعايت محافظه کاری، بکارگيری قاعده 

اقل بهای تمام شده يا قيمت بازار، در ارزيابی موجودی ها و سرمايه گذاری ها است. 
فزونی منافع بر مخارج. بر اساس اين محدوديت، هزينه تهيه اطالعات حسابداری نبايد 
بر منافع حاصل از بکارگيری اين اطالعات، فزونی داشته باشد. به عبارت ديگر، اطالعات حسابداری 
بايد مقرون به صرفه باشند. به اين معنی که هزينه تهيه اطالعات حسابداری بيشتر از منافع حاصل از 

بکارگيری اين اطالعات نباشد. 
خصوصيات صنعت. ويژگی ها و خصوصيات برخی از صنايع، روش ها و رويه های خاصی 
را می طلبد. در برخی از موارد ممکن است ويژگی يک صنعت خاص، بکارگيری روشی را ايجاب نمايد که 
اين روش مطابق اصول پذيرفته شده حسابداری نيست. اين ويژگی می تواند استثناء در بکارگيری اصول 
و رويه های حسابداری را توجيه نمايد. مثالً، در پيمانکاری قبل از تکميل فرايند کسب سود و همزمان با 

پيشرفت کار، درآمد شناسايی می شود که اين خود استثنايی بر اصول حسابداری محسوب می  گردد. 

استانداردهای حسابداری
حسابداری،  مفروضات  با  مقايسه  در  ميثاق  ها)  و  اجرايی  (اصول  حسابداری  اصول  آنکه  با 
و  اجرايی  رويه  های  کردن  مشخص  برای  کماکان  حال،  اين  با  دارند،  کاربردی  و  اجرايی  جنبه  بيشتر 
استفاده حسابداران، بسيار کلی محسوب می  شوند و امکان اتخاذ روش  های حسابداری متفاوت از اين 
اصول وجود دارد. حسابداران نياز دارند تا رويه های اجرايی، به شکل صريح  تر و مشخص  تری به آنان 
ارائه شود. به اين ترتيب، استانداردهای حسابداری راهنمای بکارگيری اصول حسابداری محسوب 
می شوند. در تعريف استانداردهای حسابداری بيان می  شود که مجموعه خط مشی  ها يا راهنماهای کلی 

در رابطه با اصول و روش های اجرايی حسابداری است. 
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راهنمای بکارگيری استانداردهای حسابداری. به منظور تسهيل بکارگيری عملی استانداردهای 
حسابداری  استانداردهای  بکارگيری  راهنمای  انتشار  به  اقدام  ذيصالح  حرفه  ای  مراجع  حسابداری، 
می  نمايند. در راهنمای بکارگيری استاندارد، عالوه بر تشريح و توضيح رويه  های حسابداری مجاز طبق 
استاندارد، با ارائه مثال  های جامع و کامل، نحوه پياده سازی استاندارد در موقعيت  های اجرايی و پيچيده 
بيان می  شود. در ايران، سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوين استانداردهای حسابداری و حسابرسی، 

اقدام به تدوين و انتشار راهنماهای بکارگيری استانداردها می  نمايد.۱
يکی از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر رويه  های اجرايی حسابداری، استانداردهايی است که توسط 
مراجع ذيصالح حرفه  ای تدوين گرديده و پيروی از آن ها توسط حسابداران در ثبت رويدادهای مالی و همچنين 
واحدهای  حسابداری  نحوه  آموزش  درسی،  کتب  هدف  که  آنجا  از  الزامی است.  مالی  صورت های  تهيه 
تجاری و غير تجاری است، بنابراين، استانداردهای حسابداری تأثير چشم گيری بر محتوای کتب درسی 
خواهد داشت. با اين وجود، متأسفانه به دليل محدوديت  های زمانی در ترم  های تحصيلی، عموماً هنرجويان 
با استانداردهای حسابداری بيگانه بوده و شناخت چندانی از آن ها ندارند. حال آنکه استانداردهای مصوب 
يکی از مهمترين مراجع مورد استفاده حسابداران است. شايسته است هنر جويان اين رشته تحصيلی در حد 

مطالب حسابداری که فرا می  گيرند با استانداردهای حسابداری مرتبط نيز آشنا شوند.
 ،۲ حسابداری  اصول  سرفصل  های  با  مرتبط  حسابداری  استانداردهای  و  بيانيه  ها  جمله  از 
حسابداری،  استانداردهای  بر  مقدمه  ای  و  مالی  گزارشگری  نظری  مفاهيم  بيانيه  به  می  توان 
 ۴ شماره  حسابداری  استاندارد  مالی»،  صورت های  ارائه  «نحوه   ۱ شماره  حسابداری  استاندارد 
«ذخاير، بدهی های احتمالی و دارايی  های احتمالی»، استاندارد حسابداری شماره ۱۱ «حسابداری 
دارايی  های ثابت مشهود»، استاندارد حسابداری شماره ۱۴ «نحوه ارائه دارايی  ها و بدهی  های 
جاری» و استاندارد حسابداری شماره ۱۷ «دارايی  های ثابت نامشهود» اشاره کرد. در بخش دوم 
کتاب راهنمای معلم، که به صورت مستقيم به مطالب مطرح شده در کتاب اصول حسابداری ۲ می  پردازد، 

استانداردهای مرتبط با هر مبحث به شکل تلخيص شده ارائه می  شود.
استانداردهای حسابداری در چارچوب استانداردهای بين المللی حسابداری و با توجه به نيازهای 
داخلی و شرايط حاکم بر محيط اقتصادی کشور تدوين می شود. تا پايان سال ۱۳۸۸، ۳۰ استاندارد 
استانداردهای  با  بيشتر  هماهنگی  به منظور  نيز  استانداردها  از  برخی  و  است  شده  تدوين  حسابداری 
بين المللی تجديد نظر شده است. متن کامل استانداردهای حسابداری در بخش تدوين استانداردها در 

١ــ عالقه مندان می توانند به سايت سازمان حسابرسی مراجعه نمايند.
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مرکز اطالع رسانی سازمان حسابرسی موجود است۱. در جدول (۱) فهرست استانداردهای حسابداری 
مالی مصوب سازمان حسابرسی ارائه شده است. 

جدول (١): فهرست استانداردهای حسابداری مصوب به همراه شماره استاندارد
عنوان استانداردشمارهعنوان استانداردشماره

تسعير ارز١٦مفاهيم نظری گزارشگری مالی٠
دارايی های نامشهود ــ تجديد نظر شده ١٧١٣٨٦مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری٠

در ١٨نحوه ارائه صورت های مالی١ سرمايه گذاری  حسابداری  و  تلفيقی  مالی  صورت های 
واحدهای تجاری فرعی ( تجديد نظر شده ١٣٨٤)

ترکيب های تجاری ( تجديد نظر شده ١٣٨٤)١٩صورت جريان وجوه نقد٢

حسابداری سرمايه گذاری در واحدهای تجاری وابسته٢٠درآمد عملياتی٣

ذخاير، بدهی های احتمالی و دارايی های احتمالی ــ تجديد نظر ٤
شده ١٣٨٤

حسابداری اجاره ها٢١

گزارشگری مالی ميان دوره ای٢٢رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه (تجديد نظر شده ١٣٨٤)٥

حسابداری مشارکت های خاص٢٣گزارش عملکرد مالی٦

از ٢٤حسابداری موجودی مواد و کاال٨ قبل  مرحله  در  تجاری  واحدهای  مالی  گزارشگری 
بهره برداری

گزارشگری برحسب قسمت های مختلف٢٥حسابداری پيمان های بلندمدت٩

فعاليت های کشاورزی٢٦حسابداری کمک های بالعوض دولت١٠
طرح های مزايای بازنشستگی٢٧حسابداری دارايی های ثابت مشهود ــ تجديد نظر شده ١١١٣٨٦

فعاليت های بيمه عمومی٢٨افشای اطالعات اشخاص وابسته ــ تجديد نظر شده ١٢١٣٨٦
فعاليت های ساخت امالک٢٩حسابداری مخارج تأمين مالی١٣
سود هر سهم٣٠نحوه ارائه دارايی های جاری و بدهی های جاری١٤
دارايی های غير جاری نگهداری شده برای فروش و عمليات ٣١حسابداری سرمايه گذاری ها١٥

متوقف شده

و  مالی  حسابداری  استانداردهای  پيش نويس  حسابرسی،  استانداردهای  مالی،  حسابداری  مصوب  استانداردهای  کامل  ١ــ متن 
اينترنتی  نشانی  به  حسابرسی  سازمان  سايت  در  حرفه   ای)  رفتار  آيين  جمله  (از  سازمان  مصوبه های  و  بيانيه   ها  ساير  همچنين  و  حسابرسی 

http://www.aud موجود و قابل دريافت است. t.org. r
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فصل سوم

آيين نامه تحرير دفاتر
و  مالی  وقايع  ثبت  نحوه  و  مدارک  و  اسناد  و  دفاتر  نگهداری  به روش های  مربوط  آيين نامه 
قانون   ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب   ۹۵ ماده   ۲ تبصره  موضوع  نهايی،  مالی  صورت های  تنظيم  چگونگی 

ماليات های مستقيم
کليات 

ماده ۱) مقررات اين آيين نامه شامل مؤديانی است که در موعد مقرر در قانون ماليات های مستقيم 
مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصالحيه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب 

درآمد و هزينه حساب و سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تقسيم می نمايند. 
تبصره ــ مؤديان در انتخاب يکی از رويه های حسابداری براساس استانداردهای پذيرفته شده 
مجازند و در سال های بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتی که به جهات مشخصی تغيير رويه 
داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورت های مالی مشخص و طی يادداشتی جداگانه 

پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتی تسليم نمايند. 
فصل اول: مشخصات دفاتر قانونی

ماده ۲) دفاتر قانونی مشمول اين آيين نامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک 
يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداری در 
آن ها ، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف 
نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتی ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب  

و ثبت گرديده و به فارسی و با خودنويس يا خودکار تحرير شده باشد. 
تبصره ۱ــ اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنين اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع 

مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. 
تبصره ۲ــ از پلمب خارج شدن يکی از دفاتر روزنامه يا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد 
بود، مشروط بر آنکه ضمن اعالم مراتب به اداره امور مالياتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود يا 
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پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلی ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگری ثبت گردد. 
تبصره ۳ــ ادارات امور مالياتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت 
اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات مالياتی مربوط 

ارسال نمايند. 
ماده ۳)  مؤديان مشمول اين آيين نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و 
ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر، نياز به دفاتر 
جديد باشد که در اين صورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات 
ماده ۱۶ اين آيين نامه ادامه عمليات مالی را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر 

مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالياتی مربوط به آن سال الزامی است. 
ماده ۴) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی يا حقيقی کليه معامالت و ساير رويدادهای 
مالی و محاسباتی خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهای پذيرفته شده حسابداری و به ترتيب 

تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند. 
تبصره ــ نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد برای هر 

بخش از عمليات مجاز است. 
ماده ۵) دفتر کل دفتری است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل 
يا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتيبی که تنظيم حساب سود و زيان و 

ترازنامه از آن امکان پذير باشد. 
ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هايی برای سرفصل حساب های 
متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقيقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و 
ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و 

زيان و ترازنامه تهيه نمايند. 
ماده ۷)  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتری است که حداقل دارای ستون هايی برای درج 
تاريخ، شرح معامالت، درآمد، هزينه و دارايی های قابل استهالک باشد و معامالت مذکور به ترتيب تاريخ 
وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلی مؤدی و تنظيم حساب 

سود و زيان از آن امکان پذير باشد. 
فصل دوم ــ ساير دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب

دفتر  حساب های  از  هريک  ساختن  مجزا  و  تفکيک  برای  که  است  دفتری  معين  دفتر   (۸ ماده 
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کل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه 
به وسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حکم دفاتر معين است. 

ماده ۹) سند حسابداری فرمی است که در آن يک يا چند مورد از معامالت و ساير رويدادهای 
از  پس  و  می شود  تجزيه  گرديده  بستانکار  يا  بدهکار  مورد  حسب  که  به حساب هايی  محاسباتی  و  مالی 

امضاء مراجع ذيصالح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد. 
ماده ۱۰) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد 

مالی يا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آن ها  تنظيم و تحرير می گردد. 
فصل سوم ــ نحوه تحرير و نگهداری دفاتر قانونی

رويدادهای  ساير  معامالت و  بايد  نگهداری می نمايند  روزنامه و کل  دفتر  مؤديانی که  ماده ۱۱) 
مالی و محاسباتی و مؤديان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه ۹ بايد هرگونه درآمد 
و هزينه و خريد و فروش دارايی های قابل استهالک خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد 
در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشين های الکترونيکی و کارت های 

حساب استفاده شود). 
 ۹۵ ماده  الف  بند  موضوع  مشاغل  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص  خصوص  در  ــ  تبصره 
پايه  بر  چنانچه  مربوط  مستندات  ارائه  صورت  در  حسابداری  اشتباهات  مستقيم،  ماليات های  قانون 

استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصالح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 
ماده ۱۲) مؤديان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام يا قسمتی از درآمد و هزينه های 
دفتر،  نمايند. مشروط به اينکه در ستون شرح  رديف در دفتر ثبت  مشابه روزانه را تحت يک شماره 
نوع و تعداد آن ها را قيد و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج 
نمايند. اقالم درآمد و هزينه و خريد وفروش دارايی های قابل استهالک که در حدود متعارف متکی به 
اسناد و مدارک است، می بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتيب شماره 
رديف دفتر و به نحوی که برای رسيدگی مأموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده ۱۳) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کليه معامالت و ساير رويدادهای مالی 
و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه ها و خريد و فروش دارايی های 

قابل استهالک بايد در همان روز انجام و حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد. 
تبصره ۱ــ تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره مالک قطعی تأخير تحرير 
شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اينگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشريفات و 
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طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک 
و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ثبت تلقی نخواهد شد. 

تبصره ۲ــ تأخير در تحرير عمليات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخيص 
اداره امور مالياتی و بيش از آن به تشخيص هيأت ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات های مستقيم 

مصوب ۶۶/۱۲/۳ و اصالحيه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 
مراجع  ساير  يا  قضايی  مقامات  توسط  نامه  آيين  اين  موضوع  دفاتر  که  مواردی  در  ۳ــ  تبصره 
قانونی و يا به عللی خارج از اختيار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع 
اين امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند، 

تأخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 
شخص  ثبت  تاريخ  از  جديدالتأسيس  حقوقی  اشخاص  مورد  در  دفاتر  ثبت  تأخير  ۴ــ  تبصره 

حقوقی و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سی روز مجاز خواهد بود. 
ماده ۱۴) کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر 

کل نقل شود. 
ماده ۱۵) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه 
به روش های حسابداری خالصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده 
باشند، حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالياتی و در غير اين صورت کليه معامالت و ساير رويدادهای مالی 
ثبت  مرکز  روزنامه  دفتر  در  وقوع  تاريخ  از  روز  سی  مهلت  ظرف  را  خود  شعب  يا  شعبه  محاسباتی  و 

کنند. 
ماده ۱۶) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه 
عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنين تأخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ 
و۴ ماده ۱۳ اين آيين نامه در دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ اين آيين نامه در مورد 

دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 
عمليات  خالصه  مؤظفند  می نمايند،  استفاده  الکترونيکی  سيستم های  از  که  مؤديانی   (۱۷ ماده 
ماه  پايان  تا  حداکثر  کل  دفتر  سرفصل های  تحت  را  ماه  هر  طی  الکترونيکی  ماشين های  به  شده  داده 
بايد  رسيدگی  تسهيل  منظور  اين  بر  عالوه  نمايند.  ثبت  مورد  حسب  مشاغل  يا  روزنامه  دفاتر  در  بعد 
قرار  رسيدگی  مأموران  اختيار  در  را  استفاده  مورد  مالی  افزارهای  نرم  با  کار  نحوه  دستورالعمل های 
دهند. ضمناً مؤديان مذکور مکلفند هر سه ماه يکبار خالصه عمليات داده شده به ماشين های الکترونيکی 
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را حداکثر ۳۰ روز(۳ فصل اول) پس از پايان سه ماه و فصل آخر  همزمان با تحويل اظهارنامه به اداره 
امور مالياتی مربوطه تسليم نمايند. 

فصل چهارم ــ چگونگی تنظيم صورت های مالی نهايی
مکلفند  مستقيم  ماليات های  قانون   ٩٦ ماده  الف  بند  مشمولين  و  حقوقی  اشخاص   (١٨ ماده 
صورت های مالی خود را با رعايت آخرين استانداردهای حسابداری اعالمی از طرف مراجع ذيصالح 

تهيه و تنظيم نمايند. 
تبصره ــ اشخاص ياد شده مکلفند صورت های مالی نهايی خود را براساس آخرين استاندارد 

حسابداری که از طرف مراجع ذيربط اعالم می شود، تهيه و تنظيم نمايند. 
ماده ۱۹) مشمولين بند (ب) ماده ۹۶ قانون ماليات های مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مکلفند 
حساب درآمد و هزينه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کاال، درآمد حاصل از خدمات در 
ستون درآمد و خريد کاال، هزينه استهالک دارايی ها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج 

نتيجه عمليات (سود يا زيان) تهيه و تنظيم نمايند. 
تبصره ــ مؤديان ياد شده می توانند موجودی کاالی فروش نرفته در پايان سال مالی را جز اقالم 

هزينه سال خريد منظور نمايند. 
فصل پنجم ــ موارد رد دفاتر 

ماده ۲۰) تخلف از تکاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر می باشد:
۱ــ درصورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد. 

۲ــ عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالی در دفاتر به شرط احراز.
۳ــ تراشيدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 

۴ ــ تأخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره های ۲ الی ۴ ماده 
۱۳ و ماده ۱۷ و تأخير تحرير دفتر کل زايد برحد مجاز مندرج در ماده ۱۴ اين آيين نامه. 

۵  ــ عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ اين آيين نامه 
ادعای  به  مزبور  دفاتر  که  مواردی  در  آيين نامه  اين   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  مقررات  اجرای  در  ۶  ــ 
مالياتی  امور  اداره  تأييد  مورد  موضوع  بودن  غيراختياری  و  باشد  شده  خارج  وی  دسترس  از  مؤدی 

ذيربط قرار نگيرد. 
۷ــ عدم ارائه دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی 

که از سيستم های الکترونيکی استفاده می نمايند. 
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اين   ۱۷ ماده  شرح  به  که  مورد  حسب  مشاغل  دفتر  يا  قانونی  دفاتر  مندرجات  تطبيق  عدم  ۸   ــ 
آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطالعات موجود در سيستم های الکترونيکی، در مورد اشخاصی که از 

سيستم های مذکور استفاده می نمايند. 
۹ــ جای سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده. 

۱۰ــ عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس. 
۱۱ــ در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين های الکترونيکی ظرف مهلت های مقرر 
در مواد ۱۴،۱۳ و ۱۷ آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبصره های ماده ۱۳) قطعی نشده باشد (هرگونه 
اصالحات مربوط به عمليات و رويدادهای مالی مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از 

طريق ثبت های حسابداری اصالح گردد).
۱۲ــ تهيه و تنظيم صورت های مالی بدون رعايت مقررات ماده ۱۸ اين آيين نامه برای اشخاص 

حقوقی و مشمولين بند الف ماده۹۶ قانون ماليات های مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
طبق  آن  اصالح  به  نسبت  که  صورتی  در  مؤسسه  عمليات  ثبت  از  حاصل  حساب  اشتباه  ۱۳ــ 

مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آيين نامه اقدام نشده باشد.
۱۴ــ در صورتی که مؤديان مالياتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده ۱۶۹ قانون ماليات های 

مستقيم استفاده ننمايند.
در  مستقيم،  ماليات های  قانون   ۹۷ ماده   ۳ بند  موضوع  حسابرسان  نفری  سه  هيأت   (۲۱ ماده 
مواردی که با توجه به داليل توجيهی مؤدی و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهای حسابداری 
و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوی اداره امور مالياتی و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند که 
ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نمايد، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد 

و مدارک اعالم نمايند. 
اين آيين نامه در اجرای تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون ماليات های مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به 
پيشنهاد شماره ۲۹/۳۸۴ ــ ۲۱۱ تاريخ ۸۲/۱/۱۰ سازمان امور مالياتی کشور در پنج فصل و بيست و 
يک ماده و دوازده تبصره در تاريخ ۸۲/۱/۱۰ به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی رسيد و مقررات 
آن از اول فروردين سال ۸۲ الزم االجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها  با سال 
شمسی منطبق نباشد در مورد سال مالی که از ۸۲/۱/۱ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال 

مالی قبل از آن مفاد آيين نامه قبلی مجری می باشد.
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فصل چهارم

اخالق و آيين رفتار حرفه ای حسابداری
حرفه ای  رفتار  آيين   ،۱۳۷۷ سال  در  حسابرسی،  سازمان  به  شده  محول  وظايف  اجرای  در 
حسابداران براساس آيين رفتار حرفه ای مصوب فدراسيون بين المللی حسابداران و با توجه به شرايط 
و اوضاع و احوال کشور تدوين و با تصويب مجمع عمومی سازمان حسابرسی از ابتدای سال ۱۳۷۸ 
الزم االجرا شد. از آنجايی که حرفه حسابداری به عنوان يک خدمت مبتنی بر اعتماد عمومی محسوب 
می  شود(يعنی وجود و تداوم اين حرفه منوط به جلب اعتماد جامعه است) ضروری است، هنرجويان با 
مباحث اخالقی مطرح در زمينه تحصيلی خود آشنا شوند. به عبارت ديگر، آشنايی با آيين رفتار حرفه  ای 
و داشتن تفکر اخالقی، جزو مهارت های ضروری  ای است که هنرجويان ضمن مباحث درسی بايد آن 
را فرا گيرند. به اين سبب، اخالق و آيين رفتار حرفه  ای حسابداران در بخش مربوط بحث شده  است و 

کلياتی را به شرح ذيل جهت اطالع هنرآموزان عرضه می داريم. 
نقش، وظيفه و مسئوليت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص 
ذيحق و ذينفع ايجاب می کند که آنان اصول عمومی اخال ق حسنه را در همه جنبه ها رعايت و به آئين 
 رفتار حرفه ای مّدون و منسجمی پايبند باشند تا پذيرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که ال زمه فعاليت 
و  نيست  مستثنی  قاعده  اين  از  نيز  حسابداری  حرفه  آورند.  به دست  است،  تخصصی  حرفه  هر  در 
اين  در  منظور  اين  به  عمومی است.  اعتماد  جلب  حسابداری  حرفه  حيات  ادامه  فلسفه  تنها  به تعبيری 
پرداخت.  خواهيم  حرفه  ای  رفتار  آيين  و  اسالمی  اخالق  تبيين  و  توضيح  به  معلم  راهنمای  از  بخش 
با  مواجهه  در  هنرجويان  و  هنر آموزان  تصميم گيری  برای  راهنمايی  بخش  اين  در  شده  ارائه  مطالب 

چالش  های اخالقی است.
را «دانش  اخال ق  علم  و  خوی ها»  و  جمع «خلق  را  اخال ق  لغتنامه،  در  دهخدا  علی اکبر  عال مه 
بد و نيک خويی ها»  تعريف کرده است و آن را يکی از «سه بخش فلسفه يا حکمت عمليه» می داند که 
عبارت است از «تدبير انسان نفس خود را يا يک تن خاص را». دکتر حسن انوری در فرهنگ بزرگ 
سخن، اخال ق را «مجموعه عادت ها و رفتارهای فرهنگی پذيرفته ميان مردم يک جامعه» تعريف کرده و 
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در ادامه به «رفتار شايسته و پسنديده» عطف می دهد. دائرة المعارف مصاحب، علم اخال ق را «بررسی 
درباره  که  می کند  اضافه  و  است  کرده  تعريف  اخال قی»  اصول  برحسب  انسانی  اعمال  ارزش  تعيين  و 
وجدان انسان و مسئوليت او از لحاظ اعمالش، نظريه های مختلفی در طی تاريخ ابراز شده و اصحاب 

فلسفه های مختلف، عوامل گوناگونی چون دين، فطرت و تجربه را اساس اخال ق دانسته اند.
اخالق اسالمی

مفهوم لغوى واژه اخالق:
بصيرت و  ديده  با  تنها  که  است  انسان  باطنى  سرشت  نيرو و  معناى  به  جمع «ُخلق» و  «اخالق» 
غيرظاهر قابل درک است. در مقابل، «َخلق» به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر، 
آن  با  متناسب  افعال  انسان،  که  مى گويند  نيز  راسخ  نفسانى  صفت  را  همچنين «ُخلق»  مى شود۱.  گفته 
صفت را بى درنگ، انجام مى دهد. مثالً فردى که داراى «ُخلق شجاعت» است، در رويارويى با دشمن، 
ترديد به خود راه نمى دهد. اين حالت استوار درونى، ممکن است در فرد به طور طبيعى، ذاتى و فطرى 
مى گردد.  شاد  بهانه  اى  اندک  به  يا  و  مى شود  عصبانى  سرعت  به  که  کسى  مانند  باشد،  داشته  وجود 
اعمال  دودلى  و  ترديد  با  نخست  که  اين  مانند  است،  تکرار  و  تمرين  و  وراثت  ُخلق،  ديگر  منشأهاى 
شجاعانه انجام مى  دهد، تا به تدريج و بر اثر تمرين، در نفس او صفت راسخ شجاعت به وجود مى  آيد، به 
طورى که از اين پس بدون ترديد، شجاعت می ورزد. صفت راسخ درونى، ممکن است «فضيلت» و 

منشأ رفتار خوب باشد و يا «رذيلت» و منشأ کردار زشت. به هر روى بدان «ُخلق» گفته مى شود.
تعريف علم اخالق: 

با مراجعه به اصلى ترين منابع کالسيک و متعارف علم اخالق در حوزه علوم اسالمى و دقت در 
موارد کاربرد آن در قرآن و احاديث، علم اخالق را مى توان به شرح زير تعريف کرد: 

علم اخالق، علمى است که صفات نفسانى خوب و بد و اعمال و رفتار اختيارى 
متناسب با آن ها  را معرفى مى کند و شيوه تحصيل صفات نفسانى خوب و انجام اعمال 

پسنديده و دورى از صفات نفسانى بد و اعمال ناپسند را نشان مى دهد۲.
بر اساس اين تعريف، علم اخالق عالوه بر گفتگو از صفات نفسانى خوب و بد، از اعمال و رفتار 
ـ  اعم  متناسب با آن ها  نيز بحث مى کند. غير از اين، راهکارهاى رسيدن به فضيلت ها و دورى از رذيلت هاـ 
از نفسانى و رفتارى ــ را نيز مورد بررسى قرار مى  دهد. بنابراين موضوع علم اخالق، عبارت است از: 

١ــ اصفهانى، راغب: معجم مفردات الفاظ القرآن، ص .١٥٩
٢ــ ابن مسکويه: تهذيب االخالق و طهارة االعراق؛ طوسى، خواجه نصيرالدين: اخالق ناصرى، ص ٤٨
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صفات و اعمال خوب و بد، از آن جهت که براى انسان قابل تحصيل و اجتناب می  باشند. از آن جا که 
مبدأ و بازگشت رفتار و صفات خوب و بد انسان به روح و روان آدمى است، بعضى از عالمان اخالق، 

موضوع علم اخالق را «نفس انسانى» دانسته اند۱.
هدِف  همانا  که  خود  حقيقى  سعادت  و  کمال  به  را  انسان  که  است  اين  اخالق  علم  نهايى  هدف 
اصلى خلقت جهان و انسان است، برساند. تفسير واقعى و تحقق اين کمال و سعادت به آن است که 
انسان به قدر ظرفيت و استعداد خود، چه در صفات نفسانى و چه در حوزه رفتارى، جلوه گاه اسماء 
و صفات الهى گردد، تا در حالى که همه جهان طبيعى و بى اراده به تسبيح جمال و جالل خداوندى 

مشغول  اند، انسان با اختيار و آزادى خويش، مقّرب ترين و کامل ترين مظهر الهى باشد. 
مالک و معيار سنجش خوبی يا بدی يک صفت يا رفتار:

رفتار،  يا  صفت  يک  بدی  يا  خوبی  سنجش  مالک  يا  معيار  طباطبايی،  عالمه  نظر  اساس  بر 
سازگاری يا ناسازگاری آن صفت يا رفتار با طبع واال و روح و روان ملکوتی انسان است. طبع واال 
و روح و روان ملکوتی انسان که واقعيت او تا حدی به آن بستگی دارد، به بيان ديگر، آن بعد روحانی 
انسان که از صميم دل به يک رشته امور کشش و تمايل دارد و از يک رشته امور نيز گريزان است. در 

اين کشش  ها و گريز ها تمام انسان ها يکسان بوده و استثنايی در ميان آن ها وجود ندارد. 
همه  با  انسان ها  تمام  و  می  دهد  تشکيل  را  انسان  واقعيت  از  بااليی  قسمت  روحانی،  بعد  اين 
دارند، در قلمرو تمايالت روحانی  اختالفات و تضادی که در قلمرو تمايالت حيوانی (طبيعت سفلی) 
(طبيعت علوی) کامال مشترک بوده و در تمايالت و کشش  ها و يا انزجارها و گريز ها کوچکترين اختالفی 
ندارند. برای مثال تمام انسان ها عدل و داد و امانت داری و وفای به عهد را ستوده؛ و در مقابل ستم و 
جور، خيانت و پيمان  شکنی را نکوهش می  کنند. بنابراين، مالک حسن (خوبی) و قبح (بدی) سازگاری 
و ناسازگاری با طبع ملکوتی و روحانی انسان است، يعنی فعل سازگار با اين طبع زيبا و ناسازگار با آن، 

قبيح و نازيبا خواهد بود۲. 

آيين رفتار حرفه   ای حسابداری
چارچوبی  و  بيان  حسابداران  حرفه ای  رفتار  و  اخال ق  بنيادی  اصول  حرفه ای،  رفتار  آيين   در 
نظری برای رعايت اين اصول در عمل فراهم می شود. کليه حسابداران حرفه ای بايد اصول مزبور را 

١ــ نراقى، محمدمهدى: جامع الّسعادات، ج ١، ص ٢٦
٢ــ آيت الله جعفر سبحانی، حسن و قبح عقلی يا پايه  های اخالق جاودان، ص ۴۲.
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رعايت کنند. در ادامه، بخش   هايی از آيين رفتار حرفه   ای مصوب سازمان حسابرسی ارائه می   شود. 
اين آيين رفتار حرفه   ای از ۳ بخش اصلی منافع عمومی، اصول بنيادی و احکام تشکيل شده است. 
منافع عمومی ضرورت تدوين آيين رفتار حرفه   ای و پايبندی حسابداران به آن را متذکر می   شود. اصول 
بنيادی، مواردی را بيان می   کند که حسابداران برای دستيابی به اهداف حسابداری به عنوان يک حرفه 
ملزم به  رعايت و پايبندی به آن ها  می   باشند. احکام، رهنمودهايی درباره نحوه کاربرد اهداف و اصول 
مواجه  آن  با  کار  درحين  حرفه ای  حسابداران  که  می   کند  ارائه  موقعيت  هايی  برای  را  مزبور  بنيادی 

می شوند. 
پيشينه آيين رفتار حرفه   ای در ايران: 

در اسفندماه سال ۱۳۷۷ کميته فنی سازمان حسابرسی آئين رفتار حرفه ای را تدوين کرد که با 
تأييد هيأت عامل و تصويب مجمع عمومی سازمان از سال ۱۳۷۸ ال زم اال جرا گرديد. در سال ۱۳۸۲ 
جامعه حسابداران رسمی ايران آئين رفتار حرفه ای خود را تدوين کرد که پس از تصويب شورای عالی 
جامعه در ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ به تأييد وزير امور اقتصادی و دارايی رسيد و ال زم اال جرا گرديد. اين متون، 
کمابيش ترجمه و اقتباس از آيين رفتار حرفه ای فدراسيون بين المللی حسابداران مصوب سال ۱۹۹۶ 
ميال دی است؛ با اين تفاوت که در مواردی الزامات، اصطال حات و نکات مقرر، بنابر شرايط و اوضاع 

و احوال کشور، تعديل و بازنويسی شده است. 
احکام: 

اما  نيست،  خاص  موارد  به  ناظر  و  دارد  کلی  جنبه  شده  ارائه  بنيادی  اصول  و  اهداف  اگرچه 
«احکام»، رهنمودهايی درباره نحوه کاربرد اهداف و اصول بنيادی مزبور را برای موقعيت  هايی ارائه 

می کند که حسابداران حرفه ای درحين کار با آن مواجه می شوند.
احکام به سه بخش تقسيم می شود:

شده  مستثنی  مواردی خاص که  در  مگر  حرفه  ای،  حسابداران  کليه  مورد  در  اجرا  قابل  الف) 
است.

ب) قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.
پ) قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرايط ويژه ای ممکن است 

به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نيز تعميم يابد.
بنا بر ضرورت در اين قسمت فقط به  توضيح قابل اجرا در مورد کليه حسابداران حرفه ای اکتفا 

می گردد.
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احکام قابل اجرا در مورد کليه حسابداران حرفه ای:
٭ درستکاری و بی  طرفی:

 ــ درستکاری تنها به  معنای صادق بودن نيست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نيز شامل 
می شود. اصل بی طرفی، حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضاد 
منافع ملزم می کند. حسابداران حرفه ای درابعاد مختلف به انجام خدمات حرفه ای می   پردازند. صرفنظر 
از نوع يا اندازٔه خدمات حرفه  ای، حسابداران حرفه ای بايد در ارائه اين خدمات، درستکاری را حفظ 

کنند و در قضاوت خود به رعايت کامل بی  طرفی پايبند باشند.
به  رعايت  مربوط  الزامات  با  مشخصاً  که  اعمالی  يا  شرايط  انتخاب  در  حرفه ای  حسابداران  ــ 

بيطرفی سروکار دارد بايد عوامل زير را به نحو مناسب مورد توجه قراردهند:
وجود  برآنان  فشار  اعمال  امکان  که  می گيرند  قرار  شرايطی  در  گاه  حرفه ای  حسابداران  الف) 

دارد. اين وضعيت ممکن است بی  طرفی آنان را خدشه  دار کند … .
اعمال  امکان  بپرهيزند که  روابطی  ايجاد  بايد از  رعايت بی  طرفی،  در  حرفه ای  حسابداران  ب) 

نفوذ ديگران، پيشداوری يا تمايالت جانبدارانه را فراهم می کند … .
پ) حسابداران حرفه ای بايد از پذيرفتن يا اعطای هدايايی خودداری کنند که ممکن است منطقاً 
نامناسبی  موجب اين باور شود که برقضاوت حرفه ای آنان يا کسانی که با آنان سر و کار دارند، تأثير 
داشته باشد. آنچه به عنوان هديه غيرمتعارف شناخته می شود، در هر مورد متفاوت است. اما به  طور کلی 
حسابداران حرفه ای بايد از قرارگرفتن در موقعيت  هايی که به اعتبار حرفه ای آنان لطمه وارد می سازد، 

پرهيز کنند.
٭ تضاد منافع:

منافع  تضاد  موضوع  با  خود  حرفه ای  خدمات  ارائه  فرايند  در  اغلب  حرفه ای  حسابداران  ــ 
روبرو می شوند. حسابداران حرفه ای بايد همواره نسبت به  شرايطی که منجر به  بروز تضاد منافع می شود، 

هوشيار باشند.
ــ مسئوليت  های حسابداران حرفه ای گاه با انتظارات درون و برون سازمانی در تضاد است. 

از اين رو:
الف) خطر اعمال فشار می تواند از سوی مديريت صاحبکار، همکاران ارشد حسابدار حرفه ای 
روابط  ايجاد  از  بايد  حرفه ای  حسابدار  درواقع  کند.  بروز  شخصی  يا  خانوادگی  روابط  واسطٔه  به  يا 
کند،  وارد  لطمه  وی  حرفه ای  درستکاری  به  و  بگذارد  نامطلوب  تأثير  او  برکار  می تواند  که  منافعی  يا 
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بپرهيزد.
ب) ممکن است از حسابدار حرفه ای خواسته شود تا مغاير با اصول و ضوابط حرفه ای عمل 

کند.
پ) حسابدار حرفه ای ممکن است بين وفاداری نسبت به مافوق و رعايت اصول و استانداردهای 

حرفه ای با تضاد روبرو شود.
ت) ارائه يا انتشار اطالعات گمراه  کننده ای که ممکن است درجهت منافع صاحبکار يا کارفرما 
باشد از مصاديق مفهوم تضاد منافع است، صرفنظر از اينکه ارائه يا انتشار چنين اطالعاتی درجهت 

منافع حسابدار حرفه ای باشد يانباشد.
ــ حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخيص يا نحوه برخورد با موارد خالف شئون حرفه ای 
و  خط مشی ها  از  بايد  حرفه ای  حسابدار  باشد،  اهميت  با  مواردی  چنين  اگر  شوند.  روبرو  مشکل  با 
دستورالعمل  های داخلی سازمان مربوط پيروی کند. درصورت حل نشدن مشکل، توجه به موارد زير 

ضروری است:
الف) موضوع با مافوق مستقيم مطرح شود. چنانچه مشکل از اين طريق برطرف نشد و حسابدار 
گيرد.  قرار  امر  درجريان  بايد  مافوق  گرفت،  مديريت  از  باالتری  رده  با  آن  به  طرح  تصميم  حرفه ای 
درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور، خود درگير و ذينفع در اين موضوع است، مراتب بايد به رده 

باالتری از مديريت ارجاع شود.
از  پس  و  مطرح  مربوط  حرفه ای  تشکل  يا  مستقل  مشاور  يک  با  محرمانه  به  طور  موضوع  ب) 

کسب نظر مشورتی، درجهت حل موضوع اقدام شود.
پ) اگر عليرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آخرين 
راِه حل، در موارد با اهميت (برای مثال تقلب) احتماالً راهی جز استعفا يا کناره  گيری همراه با ارائه 

يادداشتی حاوی داليل موضوع به باالترين مقام مربوط وجود نخواهد داشت.
ــ عالوه بر اين، در مواردی ممکن است قوانين، مقررات يا اصول و ضوابط حرفه  ای، گزارش 
برخی از موارد حاد را به مراجع ذيصالح خارج از شرکت يا سازمان نظارت کننده مربوط پيش بينی کرده 

باشد. دراين شرايط، حسابدار حرفه ای بايد حسب مورد اقدام کند.
ــ حسابداران حرفه ای که دارای سمت کليدی در سازمان  ها هستند بايد از کفايت خط مشی ها و 

دستورالعمل  های تدوين شده در جهت حل و فصل تناقضات مربوط به رفتار حرفه ای اطمينان يابند.
ــ تشکل  های حرفه ای بايد اطمينان يابند اعضايی که با تناقضات مربوط به رفتار حرفه ای روبرو 
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می شوند، به نظرات مشورتی و رهنمودهای قابل اطمينان دسترسی دارند.
٭ صالحيت حرفه ای:

ــ مفهوم صالحيت حرفه ای دربرگيرنده دو جنبه اساسی زير است:
الف) کسب صالحيت حرفه ای: کسب صالحيت حرفه ای نيازمند برخورداری از تحصيالت 
کارآموزی،  ويژه،  آموزش  های  طريق  از  مربوط  حرفه ای  تشکل  های  ضوابط  براساس  که  است  عالی 

گذراندن امتحانات و کسب تجربيات حرفه ای تکميل می شود.
و  تغيير  از  مستمر  آگاهی  مستلزم  حرفه ای  صالحيت  حفظ  حرفه ای:  صالحيت  حفظ  ب) 
تحوالت حرفه (شامل نظرات جديد درباره اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و قوانين و مقررات 
مربوط) به  ويژه بکارگيری برنامه ای است که دراثر اجرای آن اطمينان حاصل شود خدمات حرفه ای (با 
استفاده از يک سيستم کنترل کيفی مناسب) با کيفيت مطلوب و درانطباق با اصول و ضوابط حرفه ای 

ارائه می شود.
٭ رازداری:

ــ حسابداران حرفه ای بايد اطالعاتی را که درباره امور صاحبکار يا کارفرما بدست می آورند 
محرمانه تلقی کنند. اين امر حتی پس از خاتمه ارتباط حسابدار حرفه ای با صاحبکار يا کارفرما نيز 

ادامه می يابد.
حسابدار  و  شود  محسوب  محرمانه  همواره  بايد  کارفرما  يا  صاحبکار  به  مربوط  اطالعات  ــ 
حرفه ای مجاز به افشای آن نيست، مگر آنکه مجوز صاحبکار يا کارفرما دريافت شود يا الزامات قانونی 

يا حرفه ای، ارائه يا افشای آن اطالعات را ايجاب کند.
ــ حسابداران حرفه ای بايد اطمينان يابند کارکنان تحت نظر آنان و اشخاصی که از آن ها  مشاوره 

و يا خدمت دريافت می شود نيز، اصل رازداری را رعايت می کنند.
ــ اصل رازداری تنها به  عدم افشای اطالعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفه ای را ملزم 
می کند که از اطالعات گردآوری شده به  نحوی مناسب حفاظت کند، اطالعات مزبور را درجهت منافع 
استفاده  اطالعات  گونه  اين  از  گوئی  که  ننمايد  رفتار  نيز  چنان  و  نکند  استفاده  ثالث  اشخاص  يا  خود 

می کند.
ــ به  طور کلی مواردی که حسابداران حرفه ای مجاز به افشای اطالعات می باشند به شرح زير 

است:
الف) زمانی که کارفرما يا صاحبکار مجوز افشای اطالعات را صادر کند. دراين حالت، حسابداران 
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حرفه ای بايد منافع کليه اشخاص ثالثی را نيز که ممکن است از اين امر متأثر شوند، درنظر گيرند.
ب) مواردی که قانون افشای اطالعات خاصی را الزامی  می کند.

پ) هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف يا محق به افشای اطالعات باشد ازجمله:
ــ در رعايت الزامات اصول و ضوابط حرفه  ای.

ــ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود در دعاوی حقوقی.
ــ در انجام بررسی  های کيفی توسط تشکل حرفه ای مربوط.

٭ خدمات مالياتی:
ــ حسابدار حرفه ای می تواند با ارائه خدمات مالياتی در چارچوب قوانين و مقررات و رعايت 
درستکاری و بی طرفی، صاحبکار يا کارفرمای خود را در بهترين موقعيت مالياتی قرار دهد. درچنين 
شرايطی تهيه و نگهداری پشتوانه هايی معقول، تصور هرگونه اقدام غيرمجاز به نفع صاحبکار يا کارفرما 

را منتفی می کند … .
ــ حسابدار حرفه ای درصورتی که داليلی مبنی بر وجود هريک از موارد زير درباره اظهارنامه 

مالياتی يا اطالعات ارائه شده داشته باشد بايد از پذيرش کار و يا ادامٔه ارائه خدمات خودداری کند:
الف) اطالعات ارائه شده نادرست يا گمراه  کننده باشد.

ب) اطالعات، بدون دقت کافی تهيه شده باشد يا درباره صحت و سقم آن، مدارک و مستنداتی 
در  دست نباشد.

مالياتی  مقامات  گمراهی  باعث  بتواند  که  باشد  شده  دستکاری  يا  حذف  نوعی  به  اطالعات  پ) 
شود… .

٭ آگهی:
 ــ حسابداران حرفه ای درجهت شناساندن خود و کار خود به جامعه بايد به موارد زير توجه 

کنند:
الف) از ابزارها و روش  هايی استفاده نکنند که باعث خدشه  دار شدن شئون حرفه ای شود.

ب) درمورد نوع خدماتی که می توانند ارائه کنند، عناوين حرفه ای و سوابق تحصيلی و تجربی 
خود ادعاهای دور از واقعيت ننمايند.

پ) نسبت به  خدمات ساير حسابداران حرفه ای مطالب منفی بيان نکنند.
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مطالعه آزاد .....................................................

نمونه ای از پيشينه آيين رفتار حرفه   ای در ايران۱
روی  دستمزد  پرداخت  از  مصداقی  هخامنشيان  دوره  در  باستان  ايران  در 
لطف  از  خالی  نوشتار  اين  در  آن  ارائه  که  است  موجود  جمشيد  تخت  گل نبشته های 

نيست.
هايد ماری کخ ايران  شناس شهير آلمانی وضعيت دستمزدها را در دوران هخامنشی 

بسيار غنی و از جهاتی مدرن حتی پيشرفته تر از امروز ارزيابی می کند.
ذيل طبقه  بندی  شرح  اسناد داخلی به  شمار می رفته است به  پاره ای از الواح که 

شده است:
ــ پرداخت کاال: مزد کارگران در ابتدا عموماً با استفاده از کاال پرداخت می شد 

و پايه اصلی آن جو بوده است. جو غذای اصلی مردمان آن زمان بوده است.
ــ برابری مزد کارگر خدمتکار و آزاد: مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بوده 

است البته پژوهش ها نشان می دهد افراد با سن پايين تر پول کمتری می گرفتند.
ــ اضافه درآمد: هر دو ماه يکبار به طور منظم به کارگران پاداش تعلق می گرفت.

ــ  کمک های شاهانه: کمک های شاهانه نيز مخصوص کارگران ساده بود که 
حداقل دستمزد را می گرفتند که مشمول کمک شاهانه می شدند.

سنگين  سخت و  مواقع  موارد و  در  پيش کشی  کار:  سختی  در  پيش کشی  ــ 
وضع  از  پس  ماه  پنج  تا  مادران  مثال  بطور  می شد  پرداخت  مستمر  يا  و  يکباره  بصورت 
حمل جيره پيش کشی ويژه ای می گرفتند که ميزان آن به جنسيت کودک بستگی داشت.

ــ اختالف دستمزد: اختالف دستمزد بر طبق متن الواح به خاطر تفاوت مهارت های 
افراد بوده است.

ــ برابری دستمزد زن و مرد: الواح گلی به وضوح بيانگر دستمزد برابر زن و 
مرد برای کار واحدند مثالً زنان و مردانی که به کارهای هنری ظريف مشغول بوده اند مزد 

برابر می گرفتند.

١ــ نقل به تلخيص از کتاب اخالق حرفه ای در تمدن ايران و اسالم، (مقاله آقای حميدرضا نمازی )
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ــ دستمزد حيوانات: جالب ترين اين گل نبشته ها ۱۵۲ لوحی است که به دستمزد 
حيوانات می پردازد، مثالً اين الواح جيره اسبانی را نشان می دهد که غذا حمل می کردند.

اردشير  ابتدای حکومت  خشايار شاه و  نقدی: به تدريج در دوران  دستمزد  ــ 
اول دستمزد نقدی به دليل عدم تبعيض احتمالی که در دستمزد کاالی ممکن است وجود 

می داشت فراگير شد.
دستمزد  پرداخت  بر  نظارت  دستمزد:  پرداخت  بر  نظارت  و  حسابرسی  ــ 
هميشه با روحانيون بوده است، عالوه بر اين سيستم بازرسی دقيق حسابرسی و بررسی 
تمام  بايگانی  از  پس  حسابرسان  که  می دهد  نشان  الواح  می گرفتند.  به عهده  را  دستمزد 

اسناد بصورت دو ماهه و نيز ساالنه گزارش دقيقی تهيه کرده اند.
از تمام موارد ذکر شده در اين مبحث نتيجه می گيريم که دستمزد و جيره طبقه بندی 
دريافت می کرده است از طرفی  مهارت و ميزان کار حقوق  می شد و هر کس به نسبت 
حتی حيوانات نيز از قلم نيفتاده اند، همچنين بررسی نظام حسابرسی و پاداش نيز نشان 
می دهد که جبران خدمات کارمندان عصر هخامنشی مبتنی بر نظام مديريت عملکرد بوده 
مادی  خدمات  جبران  مناسب  ترکيب  متغير،  و  ثابت  خدمات  جبران  ميان  توازن  است. 
و غيرمادی، ارائه دستمزد به کودکان و کارآموزان در قبال انجام کار نشان از دستمزد 

عادالنه و منصفانه کارمندان و کارگزاران تخت جمشيد دارد.
.....................................................


