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 چکيده
 اقتصادی فعالیت هیچ حسابداری به اتکا بدون. شود کشورها محسوب می از در بسیاری اقتصاد اصلی شاخص حسابداری

 توسط شده ارائه خدمات استاندارد به باید افراد سایر و دارند حسابداران از متعددی انتظارات جامعه. نخواهد بود پذیر امکان
های اخیر  در سال. باشد طرفانه بی و صادقانه اعتماد، قابل واقعی، باید آنها اطالعات ارائه شده بنابراین،. کنند اعتماد آنها

 های شرکت و حسابداران از تعدادی مالی های کالهبرداری و ها تحریف با مرتبط مالی های رسوایی افزایش شاهد جامعه
 عمده اخالقی مشکالت از برخی عنوان به مدیریت نظارت و دهی گزارش روش در نارسایی. است بوده حسابداری بزرگ
دقیق،  مالی های گزارش ارائه و شفافیت تداوم برای تجارت دنیای و مدرن عصر این بنابراین،. است گرفته قرار توجه مورد

 هستند، موقع به و مختصر صحیح، مالی های گزارش تهیه مسئول که حسابدارانی رو از این. به حرفه حسابداری نیاز دارد
 .کنند رعایت را اخالقی پاسخگویی )مسئولیت( استانداردهای بهترین باید

 .حسابداری، اخالق در حسابداری، اصول اخالق در حسابداری کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 پذیر امکان حسابداری به اتکا بدون اقتصادی فعالیت هیچ. کشورهاست اقتصاد برای شاخصی و ارزشمند دانشی حسابداری

 دانش، این. پردازد می اقتصادی واحدهای سودآوری و عملکرد مالی، وضعیت به مربوط اطالعات به حسابداری. نیست
)یاراحمدی و  دارد اقتصاد در سازی شفاف و پاسخگویی ایجاد در اساسی نقش و است پولی و مالی های سیستم اساس

 و ابهامات به منجر اند بوده دخیل آن در حسابرسان و حسابداران که هایی تقلب باالی (. حجم5102هویاریاهوکام، 
 با رابطه در ای فزاینده نگرانی همچنین. شود می حسابرسان و ای حرفه حسابداران درستی و صداقت مورد در سواالتی

 .است داشته وجود حسابداری حرفه با مرتبط اخالق
 و کسب کلی کارایی و دهد ارتقا را خود ای حرفه استعدادهای دارد قصد که ای حرفه هر برای اخالقی اصول و استانداردها

 آنها اصول و ای حرفه قضاوت به جامع طور به که است ای حرفه حسابداری واقع، در. است مهم بسیار دهد توسعه را کار
گامیج و -گیرد )نامبوکارا می بر در را ای حرفه رفتار و صداقت شایستگی، رازداری، استقالل، عینیت، که دارد بستگی

 بندی طبقه مالی، ویژگی با واحد تجاری رویدادهای کلیه ثبت جمله از مختلف کارکردهای انجام با (. سپس5151رحمان، 
 .کند می کمک جریان نقدی صورت و ترازنامه زیان، و سود صورت قالب در آنها گزارش و شناسایی آنها، کردن خالصه و

 طول در اخالقی استانداردهای رعایت به نیاز و است حیاتی بسیار ها فعالیت این همه انجام کارها و برای عملکرد کسب
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 کیفیت با مالی گزارش که حالی در شوند می گرفته نظر در وکار کسب در پیشتاز عنوان به حسابداران بنابراین دارد، فرآیند
 .دهند می ارائه ذینفع های گروه به را اعتمادی قابل مالی اطالعات و تهیه را

 استانداردهای وجود رغم به که است بوده های حسابداری رسوایی ناامیدکننده و انگیز شگفت تعداد شاهد یکم و بیست قرن
 و نظارت فرآیند در توجه قابل شکست از حاکی( IMA) مدیریت حسابداران موسسه توسط یافته توسعه  ای حرفه اخالق

 بین رابطه از انتقادی بررسی یک که شد آشکار سازمآنها برای ها، شکست این به پاسخ در. است مدیریت دهی گزارش
 با حسابداری حرفه در اخالق مجدد بررسی حال در اکنون سازمآنها. است الزم حسابداری ای حرفه و حسابداری نقش

 مورد در که حساسیتی به توجه با .هستند قوی رفتار و اخالقی اصول تقویت برای افراد توسعه و آموزش به مجدد عالقه
 حسابرسان نقش از ضروری جنبه یک این زیرا است. ضروری حسابداری اخالق مطالعه دارد، وجود شرکت یک مالی امور

 قویاً که دارد اشاره کدی سیستم یا اخالق به اخالق، اصطالح کلی، طور به. است مالی های صورت تهیه در حسابداران و
 رایج اتفاق یک اخالقی (. معضالت5103دهد ) بانرجی و ارکیتین،  می ارائه درست و اشتباه بین تمایز برای را معیارهایی

 که جایی بگیرد، تصمیم گزینه دو بین باید فرد یک یا گروه یک که گیرد می سرچشمه موقعیتی از و است کار محل در
 اخالقی اصول یادگیری کوچک، مشاغل صاحبان حتی و گذاران سرمایه مدیران، برای. نیست سفید یا سیاه همیشه پاسخ

 .است ضروری مالی های صورت نادرست ارائه دلیل به حقوقی و مالی معضالت از جلوگیری برای آنها وظایف و حسابداری
 حداقل به را اشتباهات اند، شده ایجاد نیاز مورد اخالقی های ویژگی رعایت و استقالل عنصر با که مالی های صورت

(. 5105کنند )استیک و استیک،  می ایجاد مالی های صورت از کنندگان استفاده برای را مناسبی اطالعات و رسانند می
 مورد در حسابرسان نظرات و مالی های صورت ارائه بودن واقعی و منصفانه صحت، بر مالی های صورت کنندگان استفاده

 حتی(. 5112 رونن،) کنند می تکیه خیر، یا دهند می نشان را واحد تجاری منصفانه ارزش های مالی صورت آیا که این
 بر غلبه برای خود اخالقی دانش از توانند می هستند، شرکت یک مالی یکپارچگی مسئول که حسابدارانی و حسابرسان
 آنها رابطه و حسابداران نقش نهایت، در. کنند استفاده هستند، مواجه آن با خود وظایف انجام هنگام که اخالقی معضالت

 سایر و اعتباردهندگان گذاران، سرمایه با رابطه در را شرکت شهرت دقیق، و شفاف مالی های صورت ارائه با
  (.5102 کول، و موکاروشم) دهد می افزایش کنندگان استفاده

حسابداری، اخالق، اخالق در حسابداری، اصول اخالقی در حرفه  ادامه پژوهش حاضر بدین صورت سازماندهی شده است:
 گیری پژوهش است. بحث و نتیجه حسابداری،
 

 حرفه حسابداری
 برای و گزارش و خالصه بندی، طبقه آوری، جمع را تجاری واحد یک اقتصادی و مالی اطالعات که است علمی حسابداری

 : است زیر شرح به هایی ویژگی دارای ای حرفه هر. دهد می قرار گنندگان استفاده اختیار در گیری تصمیم
 و تحصیل طریق از که الزم فنی های مهارت مانند شغل یک به ورود برای شده تعیین پیش از شرایط حداقل وجود 

  آید؛ می دست به تجربه
 ها. ارزش و قوانین اصول، از ای مجموعه به اعضا تعهد  
 به باید بودن ای حرفه برای حسابدار و شود می محسوب حرفه یک است فوق های ویژگی دارای حسابداری که جایی آن از

 (.5102باشد )یاراحمدی و هویاریاهوکام،  وفادار مشتریان منافع و نیازها
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 اخالق
 بدی، یا خوبی با ارتباط در انسان رفتار به توجه با را ها ارزش که کرد تعریف فلسفه از ای شاخه عنوان به توان می را اخالق

 هر. است اخالقی های ارزش یا اصول از ای مجموعه اخالق گسترده، تعریف یک در. داند می اعمال، پیامدهای یا ها اراده
 اخالق،. گیرد می نادیده دیگر مواردی در و داند می صحیح را آنها مواردی در که دارد ها ارزش از ای مجموعه انسانی
 اخالقی، اصول بررسی برای اخالق. گذارد می نمایش به را حق و باطل خوبی، و بدی به مربوط امور که است ای رشته
 جهانی اجماع و است گسترده بسیار اخالق تعریف .شود می استفاده بد و خوب تشخیص برای آنها تالش و انسان رفتار
 های انتخاب اخالقی، اصول بر اساس رفتار سیستماتیک مطالعه عنوان به اخالق کلی، مفهوم یک در اما ندارد، وجود
 همچنین ای حرفه منظر از اخالقی رفتار(. 0121 رایت، ویل) شود می تعریف نادرست و درست رفتار معیارهای و تأملی
 شده ارائه وبستر لغت فرهنگ در که اخالق اصطالح از تعریفی. است جایگزین اقدامات پیامدهای اساس بر انتخاب شامل
 از اساسی معنی چهار وبستر دانشگاهی لغت فرهنگ .«انسان رفتار و اخالق فلسفی تحلیل» :است صورت این به است
 یا اصول از ای پردازد؛ مجموعه می اخالقی تکلیف و وظیفه و بدی و خوبی به که ای رشته :دهد ارائه می اخالق کلمه
 همه در گروه. اخالق یا فرد یک بر حاکم رفتار اخالقی؛ اصول های ارزش سیستم یا نظریه اخالقی؛ یک های ارزش

 هر مطمئنا کند؟ شرکت اخالق مطالعه در باید حسابدار یک چرا. است مربوط بد یا خوب نادرست و یا درست به اشکالش
 مطالعه برای متعددی دالیل حال، این با. کند می پیروی آنها از که دارد اخالقی باورهای از ای مجموعه قبال حسابداری

 در ای ساده باورهای آنها زیرا نباشد کافی است ممکن دارد فرد یک که اخالقی باورهای از برخی اول، :دارد وجود اخالق
 عمل موارد آن در اصولی چه که این دیدن با تا کند کمک فرد به تواند می اخالق مطالعه. هستند پیچیده مسائل مورد
 تعیین است ممکن اخالقی، اصول وجود تضاد بین دلیل به شرایط، برخی در ثانیا، .کند حل را پیچیده مسائل این کند، می
 بین قضاوت چگونگی مورد در تواند می اخالقی استدالل موارد، این در. باشد دشوار شود، انجام باید کاری چه که این

. هستند سایرین از تر مطلوب عمل های دوره از برخی چرا که دهد نشان تواند می و دهد هایی را ارائه متضاد، بینش اصول
 باورهای از برخی است ممکن افراد سوم، .کند کمک اخالقی استدالل های مهارت توسعه به تواند می اخالق مطالعه
 اخالقی های تحلیل معرض در ها ارزش یا باورها آن دادن قرار. ناکافی باشند های ارزش پیگیر یا باشند داشته ناکافی
 که آیا بفهمیم که است این اخالق مطالعه برای مهم بسیار و چهارم دلیل. دهد نشان را آنها نارسایی است ممکن انتقادی
 زندگی که سقراط اتقاد دارد خیر و اگر ارزش حفظ کردن دارند دلیلش چیست. یا دارند کردن حفظ ارزش ما نظرات
 چیست؟ شما اساسی اهداف ر،حسابدا یک عنوان به اید؟ کرده بررسی را خود زندگی آیا. ندارد زیستن ارزش نشده بررسی

 های مسئولیت گذاشتن پا زیر و شغل حفظ بین بخواهید اگر هستند؟ سازگار دارید شما که هایی ارزش سایر با آنها آیا
 شغلتان قبال در شما مسئولیت با خانواده قبال در شما مسئولیت وقتی کنید؟ می کار چه کنید، انتخاب را یکی خود ای حرفه

 که است اساسی اخالقی اصول شناسایی اخالق، مطالعه برای دلیل کنید؟ آخرین می حل را تعارض چگونه است، تضاد در
. کنید درک را آن دلیل و شود انجام باید کاری چه کنید تعیین تا سازد قادر را شما باید اصول این. کاربرد دارد عمل در

 از لیستی چک داشتن شوید، می مواجه دهید، انجام کاری چه دشوار موقعیت یک در اینکه مورد در تصمیمی با که هنگامی
 باید مهندسی در. است مفید باشد، چه باید نتیجه اینکه تعیین به کمک برای توانید می که اساسی مالحظات یا سواالت

 را حسابداری اصول باید حسابداری در .ببریم کار به ها فعالیت برخی در را آنها بتوانیم تا بگیریم یاد را ساز و ساخت اصول
 انسان رفتار بر که را اخالقی اصول باید نیز اخالق در بنابراین. ببریم کار به خاص شرایط در را آنها بتوانیم تا بگیریم یاد

 توانیم می ترتیب، بدین. ببریم کار به هستیم روبرو آن با که اخالقی سخت شرایط در را آنها بتوانیم تا بیاموزیم است حاکم
 .ایم کرده بررسی کافی اندازه به را موضوع موجود، اخالقی اصول تمام از استفاده با که کنیم حاصل اطمینان
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 آگاه دهیم، انجام است، اخالقی مسائل شامل که موقعیتی در که این تعیین در که اصولی از را ما تواند می اخالق مطالعه
 استدالل زیربنایی ساختار که است الزم شوند، می تر پیچیده دنیای همراه با ابهام در اخالقی مسائل که جایی آن از. کند

 .کنیم حرکت اخالقی دریای در تا کند کمک ما به تا کنیم درک را اخالقی
 

 اخالق در حسابداری

 به حسابداران که شد فاش که زمانی کرد، تجربه را خود بحران ترین عمیق حاضر قرن آغاز در احتماالً حسابداری حرفه
تا  شد باعث امر این. اند داده رضایت پارماالت و زیراکس تایکو، انرون، مانند بزرگی های شرکت تقلبی مالی گزارشگری

  (.5115بنویسد )بارنز،  "بحران در حسابداری" نام به ای ویژه گزارش Business Week نامه هفته
 پاسخگویی به موظف( IFAC) حسابداران المللی بین فدراسیون با مرتبط نهادهای مانند حسابداری ای حرفه نهادهای

 کرده نقض را عمومی اعتماد درگیر، حسابداران این، بر عالوه. بود شده دار خدشه حرفه این اعتبار و جایگاه زیرا بودند،
 عدم موفقیت این مورد در خواستار تحقیق ای حرفه نهادهای حرفه، این اجتماعی جایگاه بازگرداندن برای. بودند

( 5112) برناردی و بین و( 5110) فیل مک مانند ای حرفه محققان و نهادها(. 5112 همکاران، و لئونگ) شدند حسابرسی
 برنامه در را اخالق درس یک تا خواستند ای حرفه حسابداران جزئی صالحیت ارگآنهای عنوان به عالی آموزش مؤسسات از

 .کنند معرفی حسابداری درسی

 تلقین خود ای حرفه زندگی در را رفتار این روزی اخالقی، حسابداری دانشجویان که شد انجام فرض این با فراخوان این
 سایر و اخالق آموزش که کرد پیشنهاد او که زمانی شد، پشتیبانی شاپ توسط 0121 سال در فرض پیش این. کرد خواهند

 .گذارد می تأثیر ای حرفه اخالقی های موقعیت با حسابرسان رفتار بر رویکردها
 اخالق آموزش نسبت به دانشگاهی مؤسسات رشدی در به رو شواهد بیان کردند که( 5112) همکاران و کوپر اگرچه
 اصالحات علیرغم متحده، ایاالت در مثال، عنوان به. است نبوده یکسان جهان سراسر در اما نتایج وجود دارد، بیشتر

 و فیشر) است داشته وجود نزولی روند تجاری اخالق آموزش دهنده ارائه دانشگاهی مؤسسات در قانونی، سختگیرانه
 (.5111 همکاران،

 نتیجه در ای حرفه و تجاری های محیط در ای پیچیده های چالش با ای فزاینده طور به ای حرفه حسابداران که جایی آن از
. است افزایش حال در کار و کسب محیط در بیشتر اخالقی رفتارهای برای فشارها هستند، مواجه گذشته دهه رویدادهای

 چه آنها از که بدانند باید ای حرفه حسابداران. است عمومی منافع خدمت در حسابداری حرفه زیرا است موضوع درست این
 ،5111 دهه اوایل مالی های رسوایی طی نمونه، عنوان به. دهند پاسخ موثر طور به آینده در تا رود می انتظاری
 در. دادند دست از بود، متغیر دالر میلیاردها تا ها میلیون از که را خود گذاری سرمایه بیشتر طلبکاران و گذاران سرمایه
 که قانون، این. کرد تصویب را 5115 سال در Sarbanes-Oxley آکسلی -قانون ساربینز متحده ایاالت کنگره نتیجه،
 های شرکت بر که است قوانینی مهمترین از یکی شود، می شناخته Sarbanes-Oxley آکسلی -عنوان ساربینز به عموماً

 توسط مالی گزارشگری به عمومی اعتماد و اعتماد بازگرداندن قانون این از هدف .گذارد می تأثیر قرن این در آمریکایی
 و ها کنترل به بیشتری توجه ها شرکت کنگره، اقدام این دلیل به. است دولتی های شرکت ویژه به اقتصادی های بنگاه

 مهمی پیامدهای همچنین. است کرده جلب خود به را مختلف های شرکت توجه نیز مورد این. دارند خود مالی های گزارش
 دارد.  عمومی حسابداری حرفه تنظیم و شرکتی حاکمیت برای

 ها، قضاوت تجاری، و انسانی اخالق بر عمدتاً که شود می شناخته کاربردی اخالق عنوان به ویژه به حسابداری در اخالق
 عملکرد حسابداری، اخالق های اصلی محرک کلی، طور به. دارد تأکید حسابداری در آنها کاربرد و اخالقی های ارزش

 دنیای در اخالقی پاسخگویی )مسئولیت( عقیده مکیسکی و توری، به. است بودن ای برای حرفه خوب استاندارد و مناسب
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مسائل اخالق را  دنیا های بزرگ در شرکت اکثر. است نهفته اخالقی رفتار خاص چارچوبدر  بلکه نیست، نگر کل تجارت،
 عملکرد در اخالقی قوانین نقض. شود می منافع بالقوه تضاد افزایش به منجر که اند نکرده حسابداری رعایت فرآیندهای در

 اعتماد و مشتری رضایت سطح سازمان، شهرت به آسیب به منجر معموالً مالی، تحریفات طریق از شرکت، مالی
 گیری تصمیم در مالی های گزارش دقیق و موقع به تهیه به توجه با حسابداران نقش. شود می شرکت به گذاران سرمایه
 به همچنین حسابداری در اخالقی اصول رعایت. دارد بسزایی اهمیت مدیریت ارشد مقامات سایر و مدیران گذاران، سرمایه

 را منابع اتالف توانند می حسابداران بنابراین،. کند می کمک استانداردها با داخلی کنترل های سیستم انطباق از اطمینان
 در تقلب شناسایی و مشی خط گیری شکل بهبود به توانند کنند، و با نقش خود در واحد تجاری می گیری اندازه و شناسایی

 بلکه کند، می تخریب را فرد یک اعتبار و شهرت تنها نه غیراخالقی رفتارهای. (5101کنند )جایجیرام،  کمک سازمان یک
 کاهش به منجر تواند می که متقلبانه های فعالیت احتمال از طریق افزایش دچار این عارضه خواهد کرد، نیز را شرکت
 کنند. رعایت شدت به را حسابداری در اخالق اصل حسابداران است الزم (. بنابراین5114)سیمز،  شود سود سطح

 فضیلت و رذیلت و درست، و باطل خیر و شر، به مربوط امور که است ای رشته اخالق ،(5115) برینکمن نظر یوهانس از
 بد و خوب تشخیص برای آنها تالش و انسان رفتار اخالقی، اصول بررسی برای اخالق از بنابراین. گذارد می نمایش به را

 کند تضمین را مالی فرآیندهای و تجاری معامالت وفاداری تواند می سازمآنها در اخالقی کدهای توسعه. شود می استفاده
 .گذارد می تأثیر شرکت اعتبار و روابط کارکنان، عملکرد بر خود نوبه به که

 

 اصول اخالقی در حسابداری

 تواندمی خود کار در با صداقت حسابدار .ت خود درستکار باشد ای و معامال ای باید در روابط حرفه حسابدار حرفه: صداقت

 داشت زیرا الزمه نخواهد وجود دیگر اصول نباشد، برقرار اصل این اگر ساده، بیان به. کند کمک حسابداری حرفه به
 عمل خوب شرایطی هر در باید و بیند می همیشه را او خدا است معتقد هر انسانی یعنی. است صداقت دیگر اصول رعایت

 .کند

 که دهد اجازه نباید و ای و کسب و کار خود واقعیات را در نظر بگیرد، ای باید در قضاوت حرفه حسابدار حرفه: عينيت

 .بزند لطمه ای حرفه خدمات ارائه در او عینیت به دیگران نفوذ یا منافع تعارض تعصب، داوری، پیش

ای باید خدماتی را تقبل کند که توان ایفای آن را داشته باشد و در موارد  حسابدار حرفه: ای حرفه مراقبت و صالحيت

 زمینه در را خود ای حرفه مهارت و دانش باید ای حرفه حسابدارزم بتواند از همکاری یا مشورت دیگران استفاده کند.  ال
دهد که صاحبکار یا کارفرمای وی اطمینان  ارتقا سطحی به مقررات و قوانین و جدید های تکنیک و ها روش ت، تحوال

 .شود ای کارآمدی برخوردار می یابد که از خدمات حرفه

آورد محرمانه تلقی کند و  ای بدست می عاتی را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای باید اطال حسابدار حرفه: رازداری

ای، افشای  د، مگر آنکه حق یا وظیفه قانونی یا حرفهعاتی را افشا نکن بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما چنین اطال
 .عات مزبور را مجاز کرده باشد اطال

ای باید در برخورد با دیگران در حین انجام وظایفش، با ادب و احترام رفتار کند. همچنین  حسابدار حرفه: ای حرفه رفتار

 .کند راعتبا بی را حرفه تواند میباید قوانین و مقررات را رعایت و از انجام اعمالی بپرهیزد که 

خدمات . دهد ارائه ای حرفه استانداردهای اساس بر را ای حرفه خدمات باید ای حرفه حسابدار :ای حرفه استانداردهای

 ای حرفه استقالل و عینیت صداقت، الزامات با همزمان طور به کارفرما و با الزامات باید به طور ماهرانه و دقیق ارائه شده
 داشته باشد. مطابقت
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 گيری نتيجه و بحث
 اطالعات ارائه و بودن محرمانه دقت، صداقت، کارایی، به منظور حصول اطمینان از حسابداری در نقش اساسی اخالق

. است مهم بسیار واحد تجاری های فعالیت کل برای تجاری اخالق رعایت و درک. است شرکتی هر برای دقیق مالی
 اخالقی های رویه بر اساس شده اتخاذ اخالقی مالی های تصمیم کیفیت و ثبات به بستگی سازمان بقای و ثبات

 حفظ به که دهد می افزایش را نیز مشتریان وفاداری بلکه دهد، می افزایش را سودآوری سطح تنها نه که دارد حسابداران
 های روش دیگر، سوی از. کند می کمک سازمان منابع از بهینه استفاده و سازمان برای شهرت حسن ایجاد مشتریان،

 زمانی دوره در ها هزینه نکردن ثبت بیشتر، سود نمایش منظور به حسابداری تاریخ دستکاری مانند حسابداری غیراخالقی
 وضعیت نادرست ارائه به منجر تواند می تنها نه ای اجاره های دارایی تحریف و باالتر ارزش با ها موجودی ثبت مناسب،

 .شود تبدیل آن موجودیت برای تهدیدی به منجر تواند می بلکه شود، سازمان مالی
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