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 چکیده 
ای است حیاتی، حساابداری در دنیای ییشارۀتا اصتدادی امروح حرۀه  

حیرا ساامانه اصتدااادی ياری بدون نن نمیتواند، ويود داشاته باشااد    

ه یذیرش مسؤولیت نسبت ب بريستگی متمایزکنندة حرۀا حسابداری

یر امکانپذ اتکا به حسابداریعموم اسات  یی  ۀاالیت اصتدادی بدون  

در راساتای توساه و خل  ارحش در ياماه، حرۀه حسابداری  نیسات   

عمل و اخالق است، به ویژه اینکه خدمات حسابداران نیاحمند صاتت 

باید شاااود  اح این رو حساااابداران میبیشاااتر به عامه مردم ارامه می

ساااابداری ای اح مواحین اخالصی را رعایت کنند  اخالق در حمجموعه

ای برای یای حرۀهساااحد که حسااابداران دانم و م ارتضااروری می

خوایند انجام دیند، داشته باشند تا بتوانند به ساح  کاری را که می 

ای موثر و کارنمدی ارامه کارۀرمایان و مشاااتریان خود خدمات حرۀه

ن رو اطالعات ارامه شده توسط حسابداران باید به طور صابل یاح ا  کنند

ي ی کارنمد، صابل اتکا، واصای و بیغرضانه باشد، یس حسابداران نه تو

تن ا باید وايد شرایط و صالحیت حرۀه ای باشند، بلکه باید اح دريه 

ای نیز برخوردار و نبرو و حیثیت باالیی اح صداصت و درستکاری حرۀه

ای اح م م ترین دارایی ای نن ا باشد  در نتیجه اخالق حسابداری حرۀه

ای و اۀرادی که به خدمات حسااابداری تکیه ی حسااابداران حرۀهبرا

ويود به نظر میرساااد در ایران، اح این دارناد ایمیات حیادی دارد  با   

    یرداخته نشده است به موضوع لتاظ نظری،

 :واژه های کلیدی

 ای، حسابداری، حسابرسی، خدمات حسابداریاخالصیات، اخالق حرۀه

 

 مقدمه
اۀراد در ياماه متزلزل شااود، ياماه به طور ینگامی که شاایداایت 

ۀااياه نمیزی نسااایی یذیر میگردد  دوام و بیای یت ملت و یا یت  

ۀرینگ منوط به این اساات که نن ملت مج ز به ارحش یای ساااده و 

ابتدایی اخالصی نظیر دالوری، نوع دوسااتی، احترام به دیگران و صانون 

دارای اۀرادی باشد که یت ملت بیا نیواید داشات مگر اینکه   .باشاد 

مبنای عملشان انگیزی ایی ۀراتر اح سود شیدی باشد  رعایت صانون، 

احترام به حندگی و دارایی ای بشااار، عشااایورحی به خانواده، دۀاع اح 

ایداف ملی، کمت به مساااتمندان و یرداخت مالیات، یمه و یمه به 

ۀضااایل شاایداای اۀراد نظیر دلیری، وۀاداری، صااداصت، گذشاات،    

اری، احساا  یمدردی، اد،، نزاکت و احسا  وییهه بستگی  نیکوک

اح بین گرایشاا ایی که ياماه را به ساامت و سااوی رون  و   [1]دارند

شکوۀایی سیاسی یدایت می کنند، مذیی و اخالصیات تکیه گای ای 

ايتنا، نایذیرند  ارحشاا ای اخالصی، حیربنایی را ۀرایم میکند که یت 

و رۀتاری بر نن بنا میشود حیرا بدون  ياماه متمدن و متاالی ۀرینگی

   [2]این حیربنا، ياماه متمدن اح یم یاشیده و ۀرو میریزد

اخالق موضاوعی اسات ۀراگیر که یمه يوانی حندگی بشر را یوشم   

میدید  رشااد روحاۀزون يوامب بشااری و یی یده تر شاادن روابط و   

ی ۀه یامناسبات ايتماعی، نیاحیای نوینی را می نۀریند   ییدایم حر

گوناگون، حاییدة تالش در یاسا  به این نیاحیاست که با گذشت حمان  

و تغییر شاارایط شااکل می گیرند و به تدریر ساایر تتول و تکامل را 

میپیمایند  این حرۀ  ا ب دلیل ضارورت تیسیم کار و تیددی شدن  

امور، روح به روح منسااجمتر می شااوند و نیم خود را در ب بود رۀاه  

یها میکنند  تداوم حیات یر حرۀه و اشااتغال اعضااای عمومی يوامب ا

نن منوط به نوع و کیهیت خدماتی اساات که ارامه می کند و اعتبار و 

اعتمادی اسات که در نتیجه اراما این خدمات به دست می نورد  این  

اعتبار و اعتماد سااارمایا اصااالی یر حرۀه اسااات و حهت نن ایمیت 

وییهه و یدف اصاالی یر حرۀه و  واالییدارد  این امر ایجا، میکند که

اعضای نن، خدمت به ياماه باشد و مناۀب شیدی تن ا در چارچو، 

   [3]اراما این خدمات تهسیر و دنبال شود

حرۀا حساابداری نیز یکی اح متشاکلترین و منضبط ترین حرۀه یای   

دلیل نوع و ماییت خدماتی که ارامه میکند باید اعتبار و  دنیاست و به

خاصی داشته باشد  تداوم این اعتبار و اعتماد و تیویت نن، به اعتماد 

یایبندی ۀکری و عملی اعضاای حرۀه به ضوابط رۀتاری و اخالصی نن  

 بزرگ را کار و یت کسی توان می سیتی به   امروحه[4]بستگی دارد

 حرۀه .کرد ییدا حسااابداری م م یت رسااوایی حتی داشااتن بدون

 صتت و اح باالیی سح  که نن اعضاای  و حساابرسای   و حساابداری 

 داشتن برای کنند، می رعایت خود ای حرۀه خدمات در را درساتی 

 .باشد می ضروری منابب تیدیدب ینه و مندهانه و کارا سرمایه باحار

 و حسااابداری بزرگ یای رسااوایی و یا طوۀان اح بساایاری دنبال به

 حرۀه در اخالق کارگیری به خواستار س امی یای شرکت حسابرسی،

کالسیت  تتدیالت دوره در اخالق نموحش حسابرسی، و حساابداری 

 یای نحمون در اخالصی متتوای با سواالت اح استهاده و حساابداری، 

 [5،6]اند شده رسمی حسابدار

 ینوح حسابداری اخالق اح ای حوحه عنوان به اخالصی گیری تدامیم 

 حسابداری اح م می تتیییات .برد می سر به خود کودکی دوران در

 اما اند، بوده میتلف يوامب در اخالصی استدالل توساه يستجوی در

 .اساات نامالوم ینوح اخالصی رۀتار و اخالصی اسااتدالل بین ارتباط

 یا (تیوا یمانند،) شاایداای صااهات که اند برده یی اخیر تتیییات

 ارتباط باعث توانند می (اخالصی انگیزش یمانند،) متیحی شاارایط

   [5]شوند اخالصی رۀتار و اخالصی استدالل بین
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 به خدمت ة وییف یذیرش :الف :اح است عبارت حرۀه یر ویژگی ای

 به ورود برای شااده تایین ییم اح شاارایط حداصل ويود :، ياماه؛

 و نموحش طری  اح که الحم تیدااداای  یای م ارت يمله اح حرۀه،

 اح ای مجموعه به حرۀه اعضااای یایبندی :ج میآید؛ ب دساات تجربه

 که ننجایی   اح[7] حرۀه نن در مربوط ارحشاا ای و ضااوابط اصااول،

 نیاحمند که است م ارتی و باشد می ۀوق ویژگی ای دارای حسابداری

 در یستند، خبرگی این به وابسته که دارد مشتریانی و بوده خبرگی

 بودن، ایحرۀه برای . شااود می تلیی حرۀه یت عنوان به نتیجه

 خود میتلف مشااتریان مناۀب مراصی تا شااود می متا د حسااابدار

   [8]باشد
 

 مفاهیم و تعاریف

 یحسابدار 
ر اث یابیۀن و عمل است که برای کمت به اۀراد در رد تیحسابداری 

نن  یو اساس یشاده است   یدف اصل  نیماامالت اصتداادی نن ا تدو 

ساحمان در صالی  ایشیص  تیامور اصتداادی   یدربارهاطالعات  ارامه

 رییگمیاطالعات ي ت تدم نی  اباشدیم یصورت ا و گزارش یای مال

کنندگان یا، اعتباردیندگان، عرضاااه هیاتتادمالکان، دولت،  ران،یمد

   صابل ذکر است کهردیگیکاال و کارکنان شارکت مورد استهاده صرار م 

اح  استهاده کنندگان یدامنهو صانونمندتر شادن اصتداد،   تردهی یبا ی

 یمال ت اییکه ۀاال یی  اح ننجا[9]تاس اۀتهی میاطالعات مذکور اۀزا

 تیۀاال نیو حس ابداری ا یستندما ضاروری   یۀال اییبرای بیای دن

حرۀه  تیرو حساااابداری به عنوان  نیکند؛ اح ا یم لییاا را تسااا  

رگ شبکه بز یابیدر رد ماساسیشده و به خاطر نیم  یسودمند تلی

حرۀه  تیاصتداااادی امروح، به  اییدر دن دهی یی یو مب م روابط مال

 انۀرم دارای یاحرۀه گریشده که یم ون د لیحساا  تبد  یخدمات

  [9]باشدیم ییای اخالص

 ،یاتیاصتدادی امروح حرۀ ای است ح اشرۀتیی اییدر دن حساابداری 

ويود داشته باشد  اگر  تواند،یسامانه اصتدادی ياری بدون نن نم رایح

و  ایبرای متااسااابه ثروت و کاالیای مويود در دن  یروش و ۀن  یی

متوصف خواید  ینن اا مويود نباشاااد، تجارت و باحرگان  بیتوحی هنتو

امر است که ماامالت خود را  نیمنوط به ا ،یمال ایباحاری ییشد  کارا

ااوضاه  مورد م  ایییدارا یاح ارحشا ای مال  یدرسات  ریبر مبنای تداو 

 [ 8] گردندیم میۀیط توسط حسابداران ترس ریتداو نیانجام دیند و ا

 

 اخالق 

و علم اخالق به  «یایوخوخل » یماندر لغتنااماه دییدا، اخالق به   

 توانیشاده است  اخالق را م  فیتار «یایخودانساتن  دانم » یمان

 تیبر رعا یمبتن یشاایدو برون یشایدا  درون یرۀتار ارتباط یالگو

کرد  در حالت  فیدر صبال اۀراد تار یرییذتیمساالول ایحیوق اۀراد و 

 کرد:  میبیم تیس 3به  توانیرا م یصاخال تیمسلول ،یکل

 یشید یدر حندگ گرانیۀرد در صبال خود و د تیمسلول •

 یشغل یدر حندگ گرانیۀرد در صبال خود و د تیمسلول •

  یو خاري یداخل طیساحمان در صبال مت •

نن را  ییایمشاااخط نییر حرۀه، م متر یو اخالص یرۀتار ضاااوابط

حرۀه،  یاصل ی ایژگیچون و یموارد یا،یمشخط نی  ادیدیم لیتشک

 و باالخره گریکدیحرۀه با  یحرۀه با ياماه، روابط اعضا یروابط اعضا

ضوابط در حرۀه  نی  اردیگیرا دربرم یاروابط یر عضاو با ياماه حرۀه 

  [9] شودیم دهینام یارۀتار حرۀه ینمبا یحسابدار

اح ۀلسااهه نام برد که ارحش را با  ایبه عنوان شاااخه توانیرا م اخالق

 زییا و ناصدام ینادرساات ای یتويه به رۀتار انسااان در ارتباط با درساات

  [11] دیدییا مورد تويه صرار ماصدام یامدیایو ی تین یبد ای یخوب

 یاخالص یارحش ا ایاح اصول  یگسترده تر، اخالق مجموعه ا یهیدر تار

که  میاح ارحش ا یست یمجموعه ا یاح ما دارا تی  یرشودیشامل م ار

 نسبت صبموا یو  در برخ میبه نن ا تويه دار  یاوصات بحور صت یگای

گروی ا  ریو سا یمذیب ین ادیا یا،لساوف ی  ۀمییسات  تويهیبه نن ا ب

 فیمیتلف تار ییا وهیرا به شااا نلدهیا یاخالص یاصاااول و ارحشااا ا

شده در سح   نییتا یاخالص یاح اصاول و ارحش ا  یییالاند  مثاکرده

 نیمجموعه صوان ،یمذیب میو میررات ،تاال نیعباارتناد اح، صوان   ییايرا

و  یصااانات ای یحرۀه ا یدر تجارت ي ت گروه یا یاخالص یاصاااول

اخالق  گری  به عبارت د[11]در سااااحمان ا  یاخالق حرۀه ا یاینیین

 ینادرساات ای یدرساات یبررساا ي ت یاخالص یاریایاح ما یمجموعه ا

  [12]است  موضوع تی

 

 یاخالق در حسابدار 

ه نساابت ب تیللومساا رشیحسااابداری، یذ یهحرۀ زیمتما یبريسااتگ

 دیاست و مردم با اریحرۀه، بس نیعموم است  انتظارات ياماه اح ایل ا

حسابداری اعتماد  اارامه شاده توساط حرۀ   دةی یخدمات ی تیهیبه ک

 یحسااابداری تا حمان ابه حرۀ یداشااته باشااند  اما حهت اعتماد عموم

ارامه  یات خود را در سحتخدم ای،اسات که حسابداران حرۀه  سار یم

رو، خدمات حرۀه  نیاعتماد ياماه باشاااد؛ اح ا ساااتهیکنند که شاااا

شود  ارامه یضوابح تیسح  ممکن و با رعا نیدر باالتر دیحسابداری با

کند   اح  نیمناساای را تضاام تیهیخدمات را با ک نی  که تداوم ا[13]

 یندگانریگ میتدم ژهیبواستهاده کنندگان اح خدمات حسابداری  یطرۀ

انتظار دارند که اطالعات ارامه  کنند،یاسااتهاده م یکه اح صااورت ای مال

ند  باش غرضااانهیو ب یبل اتکا، واصاکارنمد، صا یشاده ب حور صابل توي  

 دی ا بانه تن کنندیم تیکه در رشاته حسابداری ۀاال  یکساان  ن،یبنابرا

ح ا ییاح دريه باال دیحرۀ ای باشااند بلکه با تیو صاالح  طیوايد شارا 

 تیثیبرخوردار بوده و نبرو و ح زیصاااداصت و درساااتکاری حرۀ ای ن

  [13]نن ا باشد   ایییدارا نم متری اح ایحرۀه

 که به یاخالق حساابداری برای حسابداران حرۀ ای و کسان  جهینت در

دارد و حرۀه حسابداری  ادییح تیدارند ایم هیخدمات حساابداری تک 

نموده که اعضااای نن را ملزم  نیرا تدو ینیو صوان یاصااول اخالص دیبا

برخوردار شوند که ماورای الزامات  خویشتنداریاح  یتا اح سحت دینما

اح مدل چ ار  یبیمدل ترک تی( 5تورن)  [9]اسااات  راتو میر یصانون

رساااات  و تلوری اخالق تیوا تنتس را  مزیي یرۀتااار اخالص یيزم

 ندیاست که ۀرن نیرست ا یمدل چ اريزم ادییکرد  تهکر بن شن ادیی

رۀتااریای صابل   میمتنوع باه طور یمزماان برای اۀزا   یروانشااانااخت 
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 یم ریاختدااار به شاار  ح هب ند،یچ ار ۀرن نیمشااایده ارامه شااوند  ا

 :[16و14]باشند

 ۀاالیت چگونه اینکه بررسی شرایط، تهسیر اخالقی:  حساسیت 

 گااذارنااد،می اثر مالحظااه مورد میتلف روی بیشااا ااای یااای

 اح موصب به نگاه شادن  و وصایب، اثر حنجیره یا، علت اح تداویربرداری 

 .دارد ويود اخالصی یت مشکل اینکه

 بیشااترین ۀاالیت کدام اینکه درباره صضاااوت اخالقی: قضاااوت 

 .دارد اخالصی یت صضیه)مورد( در را صابلیت تويیه

 ريتان اخالصی، نموحشاای دوره به تا د دريه اخالقی: انگیزه 

 برای شاایداای یاساایگویی و ارحشاا ا، بر سااایر اخالصی ارحشاا ای

 .اخالصی بروندادیای

 داشااتن اخالصی، یکدرخواساات روی یاۀشاااری اخالقی: ویژگی 

 که اعمالی کارگیری به و نهس، وساوسه  و بر خساتگی  غلبه يرمت،

 .کند می ارامه اخالصی یت نرمان

 رۀتار برای دو یر تیوا و اخالصی توساااه که کند می بیان 1 نمودار

 حساسیت میایسه بیانگر بیشاتر  1 نمودار .یساتند  ضاروری  اخالصی

 دلیل و دشوار شرایط یا یت وضایت، اخالصی متتوای اخالصی توساه

و  نن ا مورد تهکر در میتلف، موارد ۀ م برای توانایی یا تجویزی، نوری

 انگیزه تیوا مشابه، طور به .میباشد اخالصی یت صضااوت  به دساتیابی 

 دادن صرار برای ۀردی یکمیل و داده صرار میایسااه مورد را اخالصی

 شاایداایت( اخالصی ) ویژگی را خود مناۀب بر میدم دیگران مناۀب

 .کند می عنوان

 
 گیری اخالصی تورنمدل يامب تدمیم: 1شکل 

 اخالق نموحش در تیوا اخالق تلوری اح [16]نرمسااترانگ  و دبسااان

حمایت  نن اح تلوری این اساسی ویژگی توصیف چ ار با و حسابداری

 ۀاال، ياماه عمومی، صااورت  به شااده  یذیرۀته تیوای :کنندمی

مینتز   اخالصی نیشی یای مدل یا الگویا و مناسی، اخالصی صضااوت 

 در او باور به که میدید صرار تتلیل مورد را حسابداری در تیوا  [15]

 نیکیوایی، بودن، اعتماد مورد ای، رۀتار حرۀه نمین الزامات با ارتباط

 تاداای، داشااتن عدم طرۀی، بی درسااتی، امانتداری، دوسااتی، نوع

 .باشدمی صداصت و وۀاداری و وابستگی اتکاء، صابلیت
 

 اصول اخالق در حسابداری

 یمه نظر اتهاق مورد بیم و کم که حساااابداری اخالصی اصاااول

 ایدافتأمین  مويی ، نن ا رعایت و بوده حسابداری حرۀ ای انجمن ای

 :[17و 3] است حیر شر  به میگردد حرۀه این

 باید  خود حرۀ ای خدمات انجام در حرۀ ای حسابدار :درستکاری

 .باشد درستکار

  دید  اياحه د نبای و باشد بیحرف باید حرۀ ای حسابدار :بیحرۀی

دیگران،  نهوذ یا مناۀب تضااااد يانبداری، داوری، ییم گونه یی 

 .کند میدوش حرۀ ای خدمات ارامه در را او بیحرۀی

 خدمات  باید حرۀ ای حسااابدار  :ایحرۀه مراصبت و صااالحیت

 یمواره وی .دید انجام یشااتکار و شااایسااتگی دصت، با را حرۀ ای

 نگاه سحتی در را خود حرۀ ای م ارت و دانم میزان مویف است

 صابل گون ای به وی کرد، خدمات حاصاال اطمینان که بتوان دارد

 ارامه میررات و صوانین و حرۀه در تتوالت نخرین مبتنی بر و صبول

 .میشود

 در  که اطالعاتی بودن مترمانه به باید حرۀ ای حسابدار :راحداری

 و کند تويه نورد می ب دساات خود حرۀ ای خدمات اراما يریان

 کارۀرما، یا صاااحبکار صااری  مجوح بدون را اطالعاتی نباید چنین

 یا و ح  حرۀ ای یا صانونی نظر اح ننکه مگر کند؛ اۀشاء و یا استهاده

 .باشد داشته را نن ؤولیت اۀشای مس

 با  که کند عمل گون ای به باید حرۀ ای حسااابدار :ایحرۀه رۀتار

اعتبار  که اعمالی انجام اح و باشد سااحگار  او حرۀ ای شا رت  حسان 

 .بپرییزد میکند، میدوش را او حرۀه

 ای حرۀه خدمات باید حرۀ ای حسابدار :ایحرۀه ضوابط و اصول 

یم نین  و دید انجام مربوط حرۀ ای ضااوابط و اصااول را محاب 

و  م ارت با ای گونه به را خود کارۀرمای یا صاااحبکار درخواساات ای

 اسااتیالل نیز و طرۀی بی درسااتکاری، الزامات با که دید انجام دصت

 .باشد ساحگار مستیل، حرۀ ای حسابداران

 

 سازی اخالق در حسابداریهای پیادهراه 

 یبرا دیکه حسااابداران و اعمال نن ا مورد تويه اساات، با  یدر موارد

 یصاخال نیبر صوان یمبتن یکردیمربوط به کار، رو یاخالص ییاناه یگز

 میتنظ یساحمان یرا برا نیکه صوان یکسان گر،ید یداشته باشند  اح سو

کم در موصب ممکن اساات انتظار داشااته باشااند که دساات   کنند،یم

 دیبا نیدست نورند  بنابرارا به انیگراجهیمساعد نت نظر ن،یصوان نیتدو

 یاخالص ییانهیگز تیساااحمان به نتوه رعا تیینگام اعتبار دادن به 

   [9]ساحمان تويه شود  یموارد برا نیا تیایم زانیو م

نکته را مورد تويه  نیساااحمان ا تیدر  ای یايتماع یدر حندگ اخالق

انحباق  یساحمان برا تی ایايتماع و  یکه اۀراد و اعضاا  دیدیصرار م

 اند،نداشته ینن ا نیشاا نیياماه و سااحمان که در تدو  نیخود با صوان

 یانتیاب ا تیويود دارد که درن ا یات یحی نیدارناد  ا  یتا اد اخالص 

  عالوه بر شودیساحمان انجام م رصالحیت دا یمیام ا سطتو یاخالص

 تیشاا روندان  ایياماه  تیمانند  یزیچ باًیتیر -ساااحمان تی ن،یا

 لیبص نیا نیاحکام و صوان تینسبت به رعا دارییا یتا د یدارا -کشور

   [18]یاست  موسسه

 گرا نن را دارا که یمه اۀراد اخالق یاخالص ی ایژگیو نییتا رو،نیا اح

 است و بر  ریرا یغرب یکم محاب  نن ه در سنت ادست -باشند
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  اۀراد و تحاب یمنجر به اصال  نظریا -کندیم دیتاک یاستیالل ۀرد

 یو ايتماع یحیوص ،یماتبر صانون یاریایعادم تحااب  نن اا باا ما     ایا 

 و نیبه صوان یبندییا یبرا یاخالص لیويود دال رغمبه  [19] شااودیم

و  ریرد نتا اییم در صبال علل صبول  یم م ۀرد یت ایمیررات، مسلول

 ینیو صوان یراخالصیغ نیصوان نیخاص ويود دارد  مواحنه ب یامدیایا ی

اۀراد  نیاست  بنابرا یرۀتنییستند، نایذ دیحاصال اح نن ا مه  ریکه نتا

 میتدااام یاعمال خود با عناصااار اخالص ابیتمحا  یدر مورد چگونگ

  رندیگیم

روع ۀرد ش خاص و منتدربه یه ایو تکل ت ایبا مسلول یاخالص مسامل

گروه  تی یکه در مورد اعضا ی  موضوع خاصابدییو خاتمه م شودیم

 نیاساات که ا نیشااغل ويود دارد، ا تیانجمن و اۀراد شاااغل در  ای

 که ییتا دیا نیو یم ن یاح مسامل اخالص یرویی یاۀراد نشاکارا برا 

خود  یبا مناۀب شید سهیکار برند، در میاانسان ا به مدر برابر تما دیبا

 یمانند تا د یزیچ ،یحیشرا نیصامل یستند  در چن یشاتر یارحش ب

ويود  یاحرۀه یارحش ا نیاح ا تیو حما دییتا یو مشترک برا یيما

اح  تیۀرینگ حما جادیمدارک مناسااای، ا یو تدارک کاۀ هیدارد  ت 

 که مناۀب حاصل ییاح روش ا تیاحساابدار و تب  یکپارچگیو  تیتمام

در  رساااند،یحد م نیرا به باالتر یحسااابدار یاسااتانداردیا تیاح رعا

 اعمال نیاست  بنابرا یحسابدار ییاخاص موسسه یت ایحمره مسلول

 ییو راینما تیو منااسااای در مورد یدا   یصااات تیا رینکردن ماد 

را  یصاخال  یصت یکه نتوان انتظار رۀتاریا شودیحسابداران باعث م

  [21]داشت
 

 شنهادیو پ یرگیجهینت
ای در صوانین کاری ارحشاامند اساات که یدف نن  ويود اخالق حرۀه

کسی اعتماد و اعتباربیشی مضاعف به حرۀه حسابداری و حسابرسی 

انجامد  رعایت اصااول به خوشاانامی حرۀه می اساات و در دراحمدت

ای، اخالصی اح يمله درسااتکاری، بیحرۀی، صااالحیت و مراصبت حرۀه

اساااتیالل »ای، راحداری متضااامن بیای حرۀه و اۀزایم رۀتاار حرۀه 

ای رۀتار حرۀهشاود  اصول اخالصی و نیین می« و حساابدار  حساابر  

وضااوع ای ممکن اساات ساااده محر  شااوند، اما صااتبت در مورد م 

بینی، ای، راحداری، واصباخالصی اح يملااه درساااتکاااری، ندا، حرۀااه

ای که اعضااا درک صااتیتی اح نن ندارند، صااالحیت و مراصبت حرۀه

  .رسدنظر میمشکل به

ويود این موارد الحم اسااات، اماا در مورد اینکاه چگوناه باید به این    

وضااوع نیاحمندی ا یرداخته شااود، چیزی در دساات نیساات  در واصب م

یمین اساات تا اخالق در حسااابرساای توساااه یابد؛ یس باید اۀراد    

گرا را يذ، کرد  حیرا نن ا این صوانین را در کاریای خود رعایت اخالق

توان این صوانین را در مارض نحمون صرار کننااد و اح این طری  میمی

داد  اح سااوی دیگر، اعضااا نیاحمند وضااب صوانین و دسااتورالامل ای   

 ای وکم استانداردیا و رۀتار حرۀهتند  صوانینی که دسات اخالصی یسا 

شااده و غیرصانونی مراحل انضااباطی را برای بررساای یر رۀتار منترف

دیاااانده دصت در ساااااختاریای مشیص کنااااد  این صوانین نشان

 .است داریای حسابحارۀه

در حمینه حسابرسی، شواید کاۀی، صتی ، ماتبر و یم نین صداصت 

کمترین  .دارد؛ اما برای صضاااوت کردن کاۀی نیساات و حیییت ويود

نید، نموحش حسابداران و حسابرسان دست میسودی که اح اخالق به

المللی ۀراوانی با موضوع ای خاص اخالصی امروحه نشریات بین .اسات 

اما در شرایحی که در حیحه کاری صوانین اخالصی  .شاوند منتشار می 

رده باالی ساااحمان الگو و مشاایداای ويود نداشااته باشااد، یمکاران 

 سرمش  خوبی برای رعایت مسامل اخالصی حرۀه یستند 

توان ییشن ادیای حیر را ارامه رو با تويه به محالی ذکرشده میاح این 

 :داد

 که برای رعایت  و حسابداری یا و اساتانداردیای حساابرسای   رویه

 ایی ده نکننرا برای استهاده داریروند، حسابکار میمسامل اخالصی به

برای ۀرایم کردن  دارییای حسابموساسه  سااحد  محلو، و مهید می

در حین و حساابداران  ای ي ت حمایت و یدایت حساابرساان   حمینه

واحد تجاری و ايرای کار بر مساالولیت ای عمومی خود  داریحساااب

 و یای حساابرسی شاود تا موساساه   اۀزایند  بنابراین ییشان اد می می

ت مسااامل اخالصی، تتت نظارت مسااتمر صرار اح نظر رعای حسااابداری

 .گیرند

  حسااابرساای ماتبر و  حسااابداری و در صااورت ويود یت نظام

 و حسابداری اتکایذیر، باید مناۀب کساانی که اح خدمات حساابرساای  

کنند، یانی مناۀب واحد تتت رساایدگی، با مناۀب عموم اسااتهاده می

ده نمدستالصی بهشود که نتایر اخرو ییشن اد مییمساو شود  اح این 

اح اسااتانداردیا و چگونگی ايرای نن ا ي ت يلوگیری اح مشااکالت  

  کار گرۀته شوداخالصی به
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