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 :چكيده
. از اهددا  ايدن گيرددر اين مقاله، نقش اخالق در حسابداري و حسابرسي مورد بررسي قرار مي

د، ر اخالقي و غير حرفه اي حسابداران و حسابرسان مي شومقاله ، بررسي عواملي كه باعث رفتار غي
به توانايي باشد. اخالق  به عنوان يكي از مهمترين موضوعات با اهميت براي جلب اعتماد جامعه مي

و  غير اخالقي شدركتهاي مي باشد.متاسفانه رفتارهاي غير حرفه اي  حرفه حسابداري و حسابرسي 
عث بروز مشكالت و عدم اعتماد افراد بده موسسدات حسدابداري و بزرگ حسابرسي از جمله انرون با

صورتهاي مدالي اراهده شدده توسد  به دليل نياز افراد به يك منبع كه بتوانند حسابرسي شده است. 
ضرورت توجده بده اخدالق حسدابداري شركتها را به دور از هر گونه تمايالت جانبدارانه تاييد نمايند 

 اهميت زيادي دارد.
 

 حسابرسي، حسابداري، اخالق حسابداري  ليدي:كلمات ك
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 مقدمه:
خالق يكي از مهمترين موضوعات با اهميت در حسابداري و حسابرسي است. با پيشرفت علد  و ا
اري در دوره اخير موجب گرديدد تدا اعتمداد جامعده نسدبت بده تجهاي مساهل اخالقي سازمانبروز 

 ت حفظ منافع سرمايه گذاران، كاهش يابد.توانايي حرفه حسابداري و حسابرسي در جه
اس ترين موضوعات مرتب  با اشخاص جامعه يعني مال حرفه حسابداري و حسابرسي با يكي از حس

نقدش  ،مقابدلو دارايي افراد در ارتباط است. حسابداران مانند پزشكان هستند كده اعتمداد شدخ  
باعث اخالل در سيست  هاي حسدابداري  ،حرفه آنان دارد. بي اعتمادي صاحبكاراصلي را در شغل و 

ي فعاليدت هداي اقتددادي و مدي داندي  كده دليدل وجدود حرفده حسدابداري و حسابرسد گردد.مي
فعدانن چرخده ، صداحبكار گذاري است و بدون آنها  حرفه حسابداري بي معنا خواهدد بدود. مايهسر

فه حسابرسي و حسابداري، وظيفه فاده از حرتآنان در اس اعتماد  كسب اقتدادي مي باشند. بنابراين 
و آينده اين حرفه همه حسابداران و حسابرسان مي باشد تا بتوانند آينده اين حرفه را تضمين نمايند.

 رستكاري و صداقت و تخد  است. هاي دمنوط به داشتن ارزش
پس بايدد بدا اخدالق و آهدين اعتماد نقش اساسي در توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي دارد 

 . كنندعتماد پيدا جامعه نسبت به حسابداران و حسابرسان ا، مناسب  ار حرفه اي رفت
 

 نياز به اخالق و آهين رفتار حرفه اي
ترش سدپژوهش هاي انجام شده نشان  مي دهد كه سه عامل بنيادي موجب تشكيل ، رشد و گ

شد. ايدن سده عامدل بوده  و راز ماندگاري آنها مي باهاي  مختلف در طول تاريخ تمدن بشري حرفه
 عبارتند از : فلسفه، مباني نظري، اصول و استنانداردهاي حرفه اي.

حرفه به قدرت نزم براي فعاليت حرفه اي خود دست با وجود سه عامل ياد شده در كنار ه  ، 
ريشه اي عميق در جامعه خواهد داشت و با تغييرات محيطي دستخوش تغييرات شدديد  يابد و مي

 حذ  نمي گردد. نخواهد شد و 
 ،براي تشريح و تبيين چيستي و چرايي يك حرفه و براي كسب شناخت پديدده هداي موجدود

در يك مجموعه مرتب  بده هد   ،عامل اول ضروري است. ايده ها و عقايد مستقل و جدا از ه وجود
تئدوري  آزمونهاي مورد نياز پديده هدا بدا ،در قالب يك تئوري اراهه مي شود. با مشاهده هاي تجربي

 مطرح شده تطبيق داده مي شود تا قدرت آن سنجيده شود. 
به قواعدي تبديل مي شود كه بندا بدر  ،و رويه هاي مورد استفادهروشها  ،بدون وجود عامل اول

مشدكل ميتدوان برمسداهل  ،عادت از آنها پيروي مي شود تا منطق. همچنين بدون اين عامل بنيادي
 آمد و راهكار مناسب اراهه داد. فاهق ،و آينده حرفه الحل نشده ح
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عامل  ،سوم يعني آهين رفتار حرفه اي و پايبندي به آن عامل  ،صر  از نظر از عامل اول ودوم 
 توجده  عامدل ن وابسته است و جامعه نيدز بده ايدنبسيار با اهميتي است كه دوام و بقاي حرفه به آ

 دارد.بيشتري 
 

 تعريف اخالق 
ه بودن و چگونه زيستن صحبت مي كند. اخالق در زبان نتين بده اخالق علمي است كه از چگون

( بيان مي شود كه از ريشه اي يوناني به معناي آداب و رسوم گرفته شده اسدت . و Ethicsعنوان )
 ،و جمع واژه خلق است . خلق مجموعه صفات افعال در زبان فارسي اخالق از كلمه اي عربي بر وزن

 ه سرچشمه گفتار و رفتار انسان هستند را گويند.ك  و حانت درونيويژگي ها 
 در فرهنگ دهخدا اخالق را چنين تعريف شده است: 

و آن تدبير انسان است نفس خدود را يدا  ،نيك خويها. يكي از سه بخش فلسف عمليه دانش بد و
يك تن خاص را. كه به معني خلق و خوي ها تعريف شده و عل  اخالق عبارت است از عل  معاشرت 

 با خلق و آن از اقسام حكمت عمليه است و آن را تهذيب اخالق و حكمت خلقيه نيز نامند.
 

 اخالق در حسابداري
در پي فرو پاشي شركت انرون مطرح گرديدد  1002موضوع اخالق در حسابداري بيشتر از سال 

 كه به علت اهميت موضوع تاريخچه آن كامال ً مورد بررسي قرار مي گيرد:
كي از بزرگترين فروپاشيهاي سده گذشته و سده اخير اسدت و منشدا اصدال حدات سقوط انرون ي

بزرگي در موضوع حاكميت شركت در سراسر جهان شده و تاثير عميقي بر حرفه حسابرسي داشدته 
فروپاشي اين شركت حاوي نكات حاهز اهميتي است كه از اساسي ترين آنها ميتوان به   است. بررسي
رشگري مالي اشداره كدرد كده حاصدل  سدقوط اخالقدي درون سدازمان و داخلي و گزا ضعف كنترل

حسابرسان شركت است. اين پژوهش با مطالعه و بررسي متون موجود توس  نويسنده مقاله صدورت 
 پذيرفته شده است.

ده كرد و نگراني به حدي بود و به صدورت زفروپاشي انرون سراسر دنيا را بهت   1002در سال 
سدهامداران  ،هان پخش گرديد و هر شركت و نهاد سهامداري را آلوده سداختجدر ويروسي مرگبار 

 جزء را نگران كرد و بازارهاي مالي را تكان داد.
انرون يك شركت فعال در بخش انرژي بود كه كنت لب در هوستون امريكا آن را تاسيس كدرد . 

سداله  21در يك دوره  با ادغام دو شركت لوله گذاري گاز بوجود آمد و 2891اين شركت در سال 
 انرژي در سطح بين المللي تبديل شد. نسبتاً كوچك به يك شركت بزرگ داز واح

از جمله خدمات انرژي  ،شاخه 9اين شركت در  2889موفقيت انرون شگفت انگيز بود. در سال 
د و ميليدارد دنر بدو 200مدهاي شركت بديش از آدر 1000و سرمايه گذاري  فعال بود . در سال 

انرون  ،ميليارد دنر رسيده بود. قبل از فروپاشي 10آن در بورس اوراق بهادار به بيش از  زش بازارار
از شركتي فعال در بخش انرژي به شركتي فعال در تجارت انرژي و ابزارهاي مدالي بسديار برجسدته 
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ن تبديل شد كه مشتقات مدالي و همچنيدت قراردادهداي اندرژي را معاملده مدي كدرد و  در كندار آ
گذاري گاز را اداره مي نمود . در انرون موفقيت به حدي بودكه عبارت توصديفي روي در ورودي لوله

شدركت  »بده«شدركت برجسدته اندرژي دنيدا  »از ،1002دفتر مركزي در هوستون در اوايل سدال 
 تغيير پيدا كرد. «برجسته دنيا

كه افراد مسئول شدركت بدا بدان معنا بود  ،مشكالت اخالقي حرفه اي درون سازماني اين شركت
جو فرهنگدي و اخالقدي خاصدي را در  ،شخديت ضعيف خود نداشتن استانداردهاي اخالقي مناسب

قانون شكني رايج شده و يا حداقل ناديدده گرفتده  ،كاري ان آن پنهكه در درون شركت رواج دادند 
كه براساس آن كاركنان  مي شد. در برخي از موارد مديران ارشد شركت انگيزه هايي را ايجاد كردند

رهاي اخالقي و سهامداران آن به دنبال منافع شخدي خود يابه بهاي لطمه زدن به استانداردها و مع
 بودند.

برقدراري  ،صدداقت ،احتدرام ،ارزشيابي عملكرد براساس ارزشدهاي مقدرر شدده ،در شركت انرون 
ندد كده تنهدا دو معيدار واقعدي بدراي خيلي زود دريافت ارتباط با ديگران و برتري بود. لكن كاركنان 

عملكرد آنها وجود دارد . مقدار سودي كه مي توانندد ايجداد كنندد و تملدق و چابلوسدي مدديران و 
 سرپرستان.

پر افتخار  ،بسيار پايبند به اخالقيات ،در دنياي خارج شركت انرون همانند شهروندي قابل اعتماد
ها  براي سرمايه گذاران بلكه براي كاركنان انرون هد  ولي متاسفانه نه تن ،ومسئول به نظر مي رسيد
بسيار دور از تدويري بود كه به جهان نشان داده مي شد و ارزشهاي اصلي  ،عملكرد اخالقي شركت
 پنهانكاري و  نفع شخدي  نبود. ،تكبر ،انرون چيزي جز فريب 

ه از بان تدا پدايين  مشكالت اخالقي و فرهنگي بود ك ،يكي از ضعف هاي اساسي در شركت انرون
و بلند پرواز بودند. حتي  خودخواه ،رده مسئونن شركت را فرا گرفته بود. تي  مديريت انرون  متكبر 

براي هر  برخي عقيده داشتند كنت لي موسس شركت بيشتر شبيه رهبر يك فرقه است و كاركنان 
ودند . هيئت مديره متشدكل حر  او چابلوسي و تملق مي كردند و همچون برده از او تبعيت مي نم

تمايل داشتند  ،از افرادي بود كه داراي شخديت اخالقي ضعيفي بودند و به انجام كارهاي تقلب آميز
 علت اصلي شكست شركت انرون بود. و اين موضوع 

مدير عامل و مدير مالي شركت هر دو حساب سازي و حساب آرايي مي كردند. اگر مسئونن رده 
رفتار كنند ممكدن اسدت در كوتداه مددت بده مندافعي دسدت يابندد ولدي در  باني شركت نادرست

مدت موفقيت ناممكن مي باشد. اين راه درستي براي اداره شركت نمي باشد و سقوط اخالقي و زدرا
موجدب  كده  فرهنگي و همچنين ضعف اخالقي اعضاي غير موظف هيئت مديره را نشان مدي دهدد

اي  قوط اخالقي و فرهنگي را به همراه داشت. اينگونه رفتارهتضعيف كنترل داخلي شده و تشديد س
به عنوان هشدار دهنده ضعف حاكميت شركتي تلقي شده و ممكدن اسدت  ،غير اخالقي و فرهنگي 

 منجر به شكست و فروپاشي هر شركتي  شود.
قدرت نامحدود مديرعامل مشكلي بزرگ و از عاله  ضعف شركت است. سدمت و وظدايف رهديس 

يره و مديرعامل برعهده يك فرد بود و مدديرعامل از اختيدارات نامحددودي برخدوردار بدود. مدهيئت
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افزون برآن مديران غير موظف فاقد ويژگي استقالل بودند و عملكرد آنها بسيار ضعيف بدود.در يدك 
با دانش  ،سيست  مناسب مديران غير موظف كه كار اجرايي در شركت ندارند از ميان افراد شايسته 

داراي سوابق حرفه اي بان  و خوش نام انتخاب مي شوند. هرچند ايدن افدراد فعاليدت اجرايدي در و 
لكن به طور تمام وقت در شركت حضور دارند و به نظدارت مدي پردارندد و از اجدزاي  ،شركت ندارند

 اصلي ساختار كنترل داخلي هستند.
ي اسدت. ايدن كميتده كده از اجزاي ضدروري كنتدرل داخلد ،وجود كميته حسابرسي در شركتها

لديكن عملكدرد  ،داشدت دمتشكل  از اعضاي غير موظف هيئت مديره است در شدركت اندرون وجدو
رويدادهاي مالي تقلب آميز را از طريق حسابرسدي داخلدي آشدكار نمدي  ،ضعيف مديران غير موظف

خود نداتوان كامالً در انجام وظايف ،به علت ضعف اخالقي اعضاي آن ،كرد. در واقع كميته حسابرسي
تضاد منافع جدي به وجود آمده بود. به عنوان مثال ونددي  بود. بي  اعضاي كميته حسابرسي انرون

گرام رهيس كميته حسابرسي بود.همسر وي سناتور بود ار انرون مبالغ اهدايي سياسي قابل تدوجهي 
ارداد مشاوره اي در همان موقع داراي قر ،دريافت مي كرد. لرد ويك هام از اعضاي كميته حسابرسي

با انرون بود. اين كميته نظارت درستي بركارهاي حسابرسان مستقل نداشت. موارد ذكر شده حاكي 
از آن است كه افرادي كه داراي مسئوليت بودند و بايد كارهداي عيدر اخالقدي را پيشدگيري و افشدا 

 ساختند خود افرادي مستقل نبودند.مي
كميت شركتي اسدت. ضدعف اخالقدي و فرهنگدي و شفافيت جزء ضروري يك سيست  صحيح حا

توجهي بي ،عملكرد مديران غير موظف و كنترلهاي داخلي و كميته حسابرسي  ،ساختار نامناسب آن
به ذينفعان و ساير ضعفهاي حاكميت شركتي در شفافيت و گزارشگري مالي انرون  تجلي ويدژه اي  

سابداران مبه  بدود. حسدابداري اندرون حلكرد حسابرسان و ه  عم ده  عملكر ،يافته بود. در انرون
پس از آن كه مشخ  شد گزارش گري مالي اندرون نده تنهدا    1002شفا  و واضح نبود. در سال 

اعتماد و اطمينان به شركت از بين رفت. مدوارد مختلدف  .اعتبار است بلكه ساختگي نيز مي باشدبي
مندافع يدك  ،د. به عندوان مثدال ايدن شدركتتحريف و دستكاري صورتهاي مالي در انرون فراوان بو
تحقق پيدا نكرد شناسدايي و در صدورتهاي  زفعاليت مشترک با شركت بالک بوستر ويدهو را كه هرگ

به حسداب آرايدي و حسداب  1000تا  2881اقدام ديگري در بين سالهاي  رمالي منعكس كرد. د
با حدذ  سده مدورد بددهي و  سازي براي تحريف سود و اصالح سود هر سه  دست زد. اين تحريف

 صورت گرفت. ،متقابالً هزينه هاي ذيرب 
توجه زياد به سود هر سه  عاملي براي اين انحطاط بود كه در يك سيسدت  حاكميدت شدركتي 
ضعيف فرصت بروز پيدا كرده بود. هر چند توجه بازار سرمايه  به سود هر سه  يكي از انگيزه هداي 

ت سود و دستكاري اقالم  صورتهاي مالي است. ليكن اين موضوع مديري ومديران براي هموار سازي 
انگيدزه و  ،در مورد انرون با شدن بيشتري مطرح بود. در شراي  ضعف حاكميت شدركتي در اندرون 

نه تنها براي مناسب نشان دادن فرصت دستكاري سود و تحريف صورتهاي مالي بسيار گسترده بود. 
بلكه بررسيهاي بعدي نشان داد كه مديران انرون بدا ايجداد  سود دستكاري مي شد  ،سود هر سه  

چند سازمان خارج از ترازنامه مبالغ زيادي بدهي را از صورتهاي مالي حدذ  كدرده اندد. ايدن عمدل 
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و غير اخالقي است كده در سيسدت   از پيش برنامه ريزي شده ،نمونه روشني از  مديريت فريب آميز
 ضعيف حاكميت شركتي فرصت رشد يافته است.

 
 مشكالت اخالق حرفه اي حسابرسان انرون

در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه چرا حسابرسان مسدتقل اندرون اجدازه دادندد كده چندين 
 الق حرفه اي بود.اقداماتي صورت گيرد ؟ آنها از اين اقدامات آگاه بودند . مشكل به علت سقوط اخ

سالها موسسه حسابرسي اندرسن به طور همزمان خدمات مشاوره مديريت و حسابرسي مسدتقل 
بيشدتر از حدق ررا به شركت انرون اراهه مي كرد. در اكثر موارد حق الزحمه قراردادهاي مشاوره بسيا

يليدون دنر م 11مبلغ  ،1000الزحمه حسابرسي مستقل بود. به عنوان مثال اين موسسه در سال 
ميليون دنر براي حسابرسدي صدورتهاي مدالي اندرون دريافدت  11لغ ببراي خدمات مشاوره اي و م
موسسده حسابرسدي  ،نظارتي بدر حسابرسدي مسدتقل شدركت نداشدت ،كرده بود. كميته حسابرسي

يك مشدكل  ،. تضاد منافعداندرسن به مدد مديريت ارشد شركت به عنوان حسابرس انتخاب شده بو
لدب بدا انتدداب غاست. انتخاب حسابرسان توس  سهامداران شدركت اي درحرفه حسابرسي هميشگ

تضاد منافع ناشي از اراهده  همزمدان خددمات  ،افزون برآن ،ذهني  مديريت ارشد شركت مديون بود
تواند قضداوت حسدابرس مسدتقل را بده مشاوره و حسابرسي مستقل وجود داشت. اينگونه رواب  مي

عملكرد حسابرسي را مبه  سازد.چنين تضاد منافعي به عملكرد حاكميت شركتي  مخاطره بيندازد و
 به منافع گروه كثيري از ذينفعان و جامعه لطمه مي زند. ،تجاوز مي كند و در نتيجه

اولين مشكل موسسه حسابرسي اندرسن نبود اين موسسه قبالً نيز مواردي از ضدعف  ،ورد انرونم
اين موسسه به دنبال مشدكالت  ،پيشينه خود داشت.  به عنوان مثالو سقوط اخالق حرفه اي را در 

از سدال  ،حسابرسي چند شركت ميليون ها دنر خسدارت پرداختده بدود. پديش از فروپاشدي اندرون
كه موسسده ،كاهش يا افزايش غير معقول سدود و بددهيها و مدوارد مشدابه ،1000تا سال  2881

بدراي آنهدا نداشدت. موجدب انجدام تحقيقدي توسد  حسابرسي اندرسن هيچ پاسخ قانع كنندده اي 
يعني حسابرسي انرون شدده بدود. در  ،كميسيون بورس اوراق بهادار در مورد كار حسابرسي اندرسن

ديويد دونگان را اخراج كرد. به ايدن  ،مسئول حسابرسي انرونموسسه اندرسون مدير  ،1001ژانويه 
ق بهادار موسسه حسابرسدي اندرسدن را بده عندوان بهانه كه او حتي بعد از اين كميسيون بورس اورا
دستور داده بود كه اسناد را معدوم سازند. اما ديويدد  ،بخشي از تحقيق خود در مورد انرون فراخواند

دونگان بعداً توضيح داد كه او به تنهايي عمل نكرده و با دفتر مركزي موسسه حسابرسي در تمداس 
ركت انرون دستور داده بودند كه تعداد زيادي از اسناد مربوط مديران ش ،داه  بوده است. افزون برآن

به بدهيهاي مالي شركت را معدم كنند . اسناد انرون نه تنها دردفتر مركدزي  شدركت در هوسدتون 
 بلكه در لندن نيز نابود شدند.،آمريكا

رد در مدو ،اذغان كرد كه حسابرسدان مدا ،جوز  بردانيو  مدير عامل اندرسن 1002در دسامبر 
تلفيق يكي از سازمانهاي خارج از ترازنامه كه توس  انرون ايجاد شده بود قضاوت نادرستي كرده اند. 

 ،ندابود كدردن شدواهد ،موسسه حسابرسدي اندرسدن در قددور در انجدام كدار 1001ژوهن  21در 
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فهرست موسسات حسابرسي حذ   از كارشكني در قضاوت و .... مجرم شناخته شده و محكوم شد و
 يد.گرد
بدا  ،به سختي مي توان قبول كرد كه يك موسسه مجرم شناخته شدود ،ر غير حرفه اي هاظاز ن 
دارد كه موسسات حسابرسدي  دها و به ويژه در حرفه حسابرسي وجو اي ن همه اين باور در حرفهاي

همانند اشخاص ممكن است رفتار غيدر اخالقدي انجدام دهندد. چندين روشدي مسدئوليت اجتمداعي 
چون موسسات حرفده اي بده مفهدوم  ،ابرسي را يك تعهد اخالقي و انساني  مي سازد موسسات حس

فروپاشي شركتها و سقوط اندرسن بارزترين  نسقوط انرون بزرگتري ،اخالقي با انسانها يكسان هستند
 نمونه حذ  يك موسسه حسابرسي از صحنه حرفه اي بود.

 
 اخالق حرفه اي 

اخالق كاربردي است و در فرهنگ و بستر به معنداي رفتدار اخالق كسب و كار، يكي از بخشهاي 
بيطرفانه، عادننه و صحيح  در جهان تجارت است. از اجزاي آن ميتوان به اخدالق حرفده اي اشداره 

، زير مجموعه  اخالق كسدب و كدار و شدامل احكدام و روشدهاي پسدنديده اي كرد. اخالق حرفه اي
 ر ميگيرد.ميباشد كه در يك حرفه مورد استفاده قرا

كيبي از قوانين، مقررات و اخالق حرفه اي مي باشدد كده بدر آن حداك  اسدت. ترنظام هر حرفه، 
ضواب  رفتاري و اخالقي هر حرفه، مهمترين خ  مشي آن را تشدكيل مدي دهدد و مدواردي چدون 

ق رواب  اعضدا بدا يكدديگر را در برميگيدرد. اخدالتعريف مفاهي  اصلي حرفه، رواب  اعضا با جامعه و 
حرفه اي دانشي است كه بده نحدوي روشدمند، رفتدار مناسدب و درسدت را در هدر حرفده تبيدين و 
رهنمودهاي عملي و كاربردي را به منظور تعيين حد و مرز مسئوليتها، اراهده مدي دهدد. بسدياري از 

كاربردي را براي اخالق حرفه اي خود تدوين نموده حرفه هاي شناخته شده، اصول و استاندارد هاي 
اند. هد  اساسي از تدوين استانداردهاي رفتاري، اين است كه مسئوليتهاي اخالقي در قبال جامعه، 

 ديگران و محي  مشخ  گردد.
 

 اهدا  آموزش اخالق به حسابداران 
 . ارتباط آموزش حسابداران به مساهل اخالقي 2
 ه شوند.مساهل در حسابداري كه داراي مفاهي   اخالقي  هستند به رسميت شناخت. 1
 . حس تعهد اخالقي يا مسئوليت پذيري توسعه داده شود.3
 داده شود.توسعه  مشكالت  يا اخالقي با درگيري هاي  مورد نياز براي مقابلههاي .توانايي 4
 . با عدم قطعيت حرفه حسابداري مقابله كنيد.1
 . صحنه را براي تغيير در رفتار اخالقي تنظي  نماييد.1
 

 مان فرهنگ اخالقي ساز
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كدري ففرهنگ به صورت مجموعه اي از الگوهاي رفتار اجتماعي، اعتقادات و رسوم  و ويژگيهاي 
. هر واژه به تنهايي معناي خاصي ندارد از تركيب اين دو واژه معناي جامعه تعريف مي شود  وانسان 

ي قسمتي از شخديتي به نام فرهنگ سازماني دارد. فرهنگ سازمانتازه اي پديد مي آيد. هر سازمان 
كده در حقيقيدت تركيبدي  از مجموعده از اعتقدادات و محي  داخلي سازمان را توصديف مدي كندد 

ارزشهاي مشترک بين اعضاي سازمان است و براي راهنمايي كاركنان در انجام وظايف مورد استفاده 
 قرار مي گيرد.

 است كه  ت حسابرسيعوامل متعددي كه بر رفتار حسابرس تاثير دارد، فرهنگ اخالقي مؤسسا از
. مطالعات پيشين در شاخه حسابرسي، مشخ  نمدوده اندد كده تددميمات مي باشداز همه مهمتر 

اخالقي اتخاذ شده توس  حسابرسان، ميتواند تحت تاثير شديد فرهنگ اخالقي موسسات حسابرسي 
 رند.رهبران از طريق عملكرد خود بر فرهنگ اخالقي سازمان تاثير مي گذاآنها قرار گيرد،

 فرهنگ اخالقي را ميتوان به عنوان زير مجموعه فرهنگ سازماني در نظر گرفت كه نشان دهنده 
ارتباطدداتي بددين سيسددتمهاي رسددمي و غيددر رسددمي كنتددرل رفتدداري اسددت. ايددن سيسددت  هدداي 

در برگيرنده رهبري، ساختارهاي قدرت، سيستمهاي پاداش و برنامده هداي آموزشدي  رسمي،رفتاري
كداران و هنجارهداي اخالقدي حاليكه سيستمهاي غير رسمي، مشدتمل بدر رفتدار هممي باشند، در 

 هستند. 
 

 اهدا  حرفه اي حسابرسان 
از ديدگاه آيين رفتار حرفه اي، اهدا  حرفه اي حسابداري عبارت از دستيابي به بهترين اصول و 

مذكور و به طور   ضواب  حرفه اي، اجراي عمليات در بانترين سطح ممكن، براساس اصول و ضواب 
 كلي تامين منافع عمومي است .تحقق اين اهدا  مستلزم تامين موارد زير است: 

 اعتبار 
 حرفه اي بودن 

 كيفيت خدمات 

 اطمينان 

نزمه دستيابي به اهدا  حرفه حسابداري توس  حسابداران حرفهاي پايبندي به يك سري  
اصول را ران و چه در ساير نقاط هاي حسابرسي چه در اياصول بنيادي است. تمامي سازمان

 تعريف نموده اند كه اه  آنان به شرح ذيل مي باشد.
  درستكاري 
 بي طرفي 

  صالحيت ومراقبت حرفه اي 

 رازداري 

  رفتار حرفه اي 
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 رفتار غير عادي حسابرس
رفتار غير عادي حسابرس اصطالحي است كه در متون دانشدگاهي بدراي توصديف رفتداري بكدار 

در نهايدت شكسدت حسابرسدي مدي شدود، رفتدار  ،ر به كداهش كيفيدت حسابرسديرود كه منجمي
عادي حسابرس بطور مستقي  كيفيت حسابرسي را تحت تاثير قرار مي دهد. رفتدار غيدر عدادي غير

از موعد رويده هداي حسابرسدي ر فشار زماني و امضاي زودتحسابرس شامل موارد متعددي از جمله 
 مي شود.
ماني، موضوع شناخته شده در موسسات حسابرسي است. منظدور از فشدار . فشار زماني: فشار ز2

هنگامي است كه زمدان مدورد نيداز بدراي انجدام عمليدات حسابرسدي بديش از زمدان  بودجه زماني،
 بيني شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم به انجام كار در زمان تعين شده مي باشد. پيش
از موعدد زمداني رم مدي دهدد كده  رسي: امضاي زودتدر.خاتمه زودتر از موعد رويه هاي حساب1

كاربرگهاي حسابرسي نيازمند آزمون حسابرسي بوده و به وسيله رويه حسابرسي ديگري نيز پوشش 
و شواهد مربوط به زمان انجام كار كامل شدده در حاليكده  کبه عبارت ديگر، مدار داده نشده باشد،

 كاري انجام نشده است.
 

 ر حسابرسيهاي اخالقي دتهديد 
بر رعايدت بديش از اين مخاطرات را بوجود آورد. يك مخاطره مي تواند عوامل گوناگوني ميتواند 

 يك اصل بنيادي تاثير بگذارد. خطرها مي تواند در يك يا چند دسته زير قرار گيرد:
 خطر اين كه منافع مدالي يدا غيدر مدالي بتواندد بده گونده اي : يخطر منافع شخد

 يا رفتار حسابدار حرفه اي تاثير بگذارد.نامناسب بر قضاوت 
  :و  خطر اين كه حسابدار حرفه اي، ارزيابي دوبداره خطر خود بيني در تجديد نظر
نظر در نتايج كار يا قضاوتي كه پيشتر،آن كار يا قضاوت را خودش، همكار حرفده اي تجديد

اراهه نظر حرفه اي  همان مؤسسه يا همكار سازماني وي انجام داده است و براساس آن، براي
 درباره خدمات جاري اش برآن اتكا مي كند را به گونه اي مناسب انجام ندهد.

  خطر حمايدت يدا  مخالفدت:  خطدر ايدن كده حسدابدار حرفده اي از صداحبكار يدا
 كند.كارفرمايش، به گونه اي طرفداري نمايد كه واقع بيني وي را خدشه دار 

 اي به دليل رابطه دراز مدت يا نزديك بدا  خطر قرابت: خطر اين كه حسابدار حرفه
 حبكار يا كارفرمايش، به حفظ منافع آنان يا پذيرش كارشان تمايل زيادي داشته باشد.صا

  خطر تهديد: خطر اين كه حسابدار حرفه اي به دليل فشار هاي واقعي ديگدران يدا
واقدع بينانده بداز  ترس از فشارهاي متدور، شامل نفوذ نابجا بر حسابدار حرفه اي، از اقددام

 داشته شود.

گروه از تهديدهاي اخالقي وجود دارند و مساهل پيچيده اخالقدي در  1در حرفه حسابرسي، 
 نتيجه اين تهديدها رم مي دهند.
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 روشهاي پيشگيري از تهديدها
فدراسيون حسابداري بين المللي،آيين رفتاري را براي پديش گيدري از بدروز ايدن تهديددها 

 ت. اين راههاي پيشگيري به دو بخش تقسي  مي شود.تدوين كرده اس
 روشهاي پيشگيري كه بوسيله حرفه، قانونگذاري و آيين نامه ايجاد شده اند. .2
 روشهاي پيشگيري ايجاد شده در محي  كار   .1

دستور العمل فدراسيون بين المللدي حسدابداران جهدت دوري گزيددن از تهديددهاي اخالقدي،  
 براي متقاضيان حسابرسي ممنوع مي كند: خدمات غير حسابرسي زير را

 خدمات دفتر داري 
 خدمات ارزيابي 

 وظيفه تدمي  گيري مديريت 

  خدمات كارگزاري در معامالت اوراق بهادار 

 پشتيباني در دعاوي حقوقي 
 

 نتيجه گيري:
با گسترده شدن تجارت نياز به حرفه حسابداري و حسابرسي ضروري به نظر مي رسدد ، اسداس 

ت بدداري مبتني بر اصدول اخالقدي از جملده درسدتكاري ، بيطرفدي و صدالحيت و مراقحرفه حساب
فتار حرفه اي و رازداري مي باشد. متاسفانه رفتار غير اخالقي برخي موسسات بده وجده اي و رحرفه

يات اقتدداد جامعده را تشدكيل روراين حرفه آسيب رسانده، ازآنجا كه وجود اين حرفده يكدي از ضد
بايد قوانين اخالقي مورد توجه خداص قدرار  ،ان داراي مسئوليت اجتماعي هستنددهد و حسابرسمي

. آموزش اخالق بايد به افدراد گيرد. تبعيت از قوانين اخالقي نبايد به صورت اطاعت كوركورانه باشد 
حسدابدار  ش باعث مي شدود بدا مشدكالت اخالقدي و آين آموز دپيش از ورود به حرفه صورت ديگر

خود را براي برخدورد مناسدب بدا شدراي  دنيداي واقعدي آمداده سدازند و مهارتهداي شوند و مواجه 
را تقويت كنند زيرا آموزش منجر به تقويت ارزش هاي اخالقدي  گيري و رفتار حرفه اي خودتدمي 

ي بنابراين مديران سازمانها و موسسدات حسدابداري و حسابرسدي بايدد توجده بيشدترافراد مي شود.
 ظ فرهنگ سازماني اخالقي داشته باشند.نسبت به ايجاد و حف

 
 منابع

 اعتماد ، ستون توسعه پايدار حرفه حسابداري ، دنياي اقتداد عيسايي خوش  احمد ، 
 www. Noormag.comفه اي فروپاشي انرون دكتر حساس يگانه ، سقوط اخالق حر

ابدار، شدماره ، اخالق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي ، مجله حسد 1387بيات ، غالمرضا ، 
 . 61د54، ص 214

اخالق سازماني، جوهره فرهنگ سدازماني كارآمدد، مجلده فرهندگ  1387مقيمي، سيد محمد ، 
 87د63مديريت، سال شش ، شماره هفدهمة 
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فرهندگ اخالقدي سدازمان بدر رفتدار ، بررسدي تداثير 1392مهدوي، غالمحسدين، هوشدمند،ع، 
 .127د117، ص 13، دانش حسابرسي ، شماره حسابرس

، آيين رفتار حرفه اي براي حسابداران حرفه اي ، مركز آموزش و 1393ارباب سليماني ، عباس، 
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفه اي، جامعه حسابداران رسمي ايران.
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