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مقدمه

اخ��اق موضوعی فراگیر اس��ت که همه جوانب زندگی بش��ر را 
پوش��ش می دهد. رش��د روزافزون جوامع بش��ری و پیچیده تر 
شدن روابط و مناسبات اجتماعی، نیازهای نوینی را ایجاد کرده 
اس��ت. پیدایش حرفه های گوناگون زاییده  تاش در پاس��خ به 
این نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر شرایط شکل گرفته و 
به تدریج سیر تحول و تکامل را می پیمایند. این حرفه ها به دلیل 
ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن امور، روزبه روز منسجم تر 
می ش��وند و نقش فراگی��ر را در بهبود رفاه عموم��ی جوامع ایفا 
می کنند. تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضای آن وابسته به 
نوع و کیفیت خدماتی است که ارائه می شود و اعتبار و اعتمادی 
که در نتیجه ارائه این خدمات به دس��ت م��ی آورد. این اعتبار و 
اعتماد س��رمایه  اصلی هر حرفه بوده و حفظ آن اهمیت واالیی 
دارد. این امر ایجاب می کند که وظیفه  و هدف اصلی هر حرفه 
و اعضای آن خدمت به جامعه باش��د و منافع ش��خصی تنها در 
چارچوب ارائه این خدمات تفس��یر و دنبال ش��ود. حسابرس��ی 
نی��ز به عن��وان یک حرفه از این امر جدا نیس��ت و به دلیل نوع و 
ماهی��ت خدماتی که ارائه می کند، باید از اعتبار و اعتماد باالیی 
برخوردار باش��د. همچنین، تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت 
آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری 

و اخاقی آن بستگی دارد )ثقفی و همکاران، 1389(.

رس��واییهای اخیر حسابرس��ی، نقطه شروع مس��ئله اخاق 
حسابرس��ان و تأثیر آن بر ش��هرت حرفه بوده است. در نتیجه، 
اعتم��اد عمومی مبتن��ی بر صحت و دقت خدمات ارائه ش��ده از 
س��وی حسابرس��ان، به وسیله شکس��تهای اخیر به شدت تحت  
تأثی��ر منفی ق��رار گرفت��ه اس��ت (Ardelean, 2013). افزون 
بر این، از آنجا که حسابرس��ی به ش��دت بر اعتماد و  مس��ئولیت 
امانتداری متکی است، قضاوت اخاقی برای این حرفه دارای 
اهمیت اساسی است؛ به طوری که تزلزل اخاقی یا حتی شبهه 
نسبت به رفتار آنان نه تنها بازارهای سرمایه را آشفته و گاه فلج 
می س��ازد، بلکه منجر به ایجاد بی اعتمادی عمومی نس��بت به 
حرفه می ش��ود. در پژوه��ش حاضر، با توجه ب��ه اهمیت حفظ 
اعتماد عمومی به عنوان مش��روعیت حرفه حسابرسی در بازار، 
به بررسی نقش اخاق حسابرسان و تأثیر آن بر اعتماد عمومی 

پرداخته شده است.

نقش حسابرسان در بازار و مشروعیت آنان

تئوری نمایندگی بیان می کند که چرا تعهد حسابرس��ان نس��بت 
به منافع عمومی به عنوان امری ضروری برای توجیه موقعیت 
آنان درک ش��ده است. مشروعیت حسابرس��ان به نمایندگی از 
عموم ب��ر مبنای زمینه های اخاقی و منط��ق وجودی آنان در 
تأییدپذیری پاس��خگویی و مسئولیت پذیریشان در برابر تمامی 

اخالق حسابرسان
جواد نیک کارو تأثیر آن بر اعتماد عمومی 	

           فرزانه نوروزی
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ذینفع��ان، از طری��ق ارائه گزارش حسابرس��ی 
اس��ت. به همین دلیل، آنان به عنوان حافظان 
منافع عمومی شناخته شدند. در این موقعیت، 
از  گس��ترده ای  طی��ف  مناف��ع  از  حسابرس��ان 
ذینفع��ان محافظ��ت می کنن��د که بای��د منافع 
ذینفع��ان را مقدم بر منافع خ��ود بدانند. افزون 
بر این،  مسئولیت اطمینان بخشی حسابرسان 
مش��روعیت آنان را در ب��ازار در جهت افزایش 
کیفی��ت گزارش��گری مال��ی )ش��فافیت محیط 
اطاعات��ی( نش��ان داده و بی��ان می کن��د ک��ه 
حس��ابهای ش��رکت کامل و صادقانه به تصویر 
کشیده شده است. به همین دلیل، حسابرسان 
در اجرای حسابرس��ی باید از دستیابی به منافع 

ش��خصی اجتناب کنند. در نتیجه، باید ه��ر گونه تضاد منافعی 
که قض��اوت حرف��ه ای را تحت تأثیر ق��رار داده و مس��تلزم فدا 
کردن اخاق حسابرس��ان است، برطرف ش��ود؛ به صورتی که 
حسابرس��ان شایستگی اعتماد را به دست آورده و به عنوان یک 

.(Ardelean, 2013) عامل اعتماد عمل کنند
بنابراین، حسابرسان  مسئولیت حساس و دشواری در بررسی 
و اعتباردهی به اطاعات مالی ش��رکت ها و ارائه آنها به ش��کل 
گزارش ه��ای مالی قابل اتکا و قابل اس��تفاده ب��رای گروه های 
ذینفع جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها، دارند. از این رو، انجام 
رفتاره��ای غیرحرف��ه ای و کاهنده کیفیت حسابرس��ی می تواند 
موج��ب کاهش اعتماد عمومی به حرفه حسابرس��ی و نقص در 
 مسئولیت اعتباربخش��ی حسابرسان شود )رویایی و همکاران، 
1391(. افزون بر این، هدف حرفه حسابرس��ی ایجاد اعتماد و 
اعتباربخشی در گزارشگری مالی و در نتیجه کمک به پایداری 
اقتصادی اس��ت. بر همین اس��اس، زمانی حرفه حسابرسی در 
بازار دارای مش��روعیت اس��ت که وظیفه اعتماد و اعتباربخشی 
خ��ود را به نحو شایس��ته انجام دهد. انجام درس��ت این وظیفه 
توس��ط حرفه، مس��تلزم به کارگیری اصول اخاقی اس��ت. در 
نتیج��ه، اخاق نقش بس��یار مهمی را در ایج��اد اطمینانی ایفا 
می کند که حسابرس��ان باید برای منافع س��رمایه گذاران و دیگر 
ذینفع��ان ایج��اد کنن��د تا قضاوت حرف��ه ای آنان با هر فش��ار و 

انگیزه ای از سوی مدیریت شرکت صاحبکار، تضعیف نشود.

مفهوم اخالق 

ریشه کلمه اخالق «Ethics» از کلمه ای یونانی 
«Ethikos» ب��ه معنی عرف و ع��ادت اقتباس 

ش��ده است که خاستگاه آن در کشور یونان بوده 
و در موارد بس��یاری نیز توسط ارسطو به معنای 
اعتقاده��ای اساس��ی ب��اارزش، مورد اس��تفاده 
قرار گرفته اس��ت. در صورتی ک��ه کلمه اخاق 
«Moralis» ریش��ه التین «Moral» داش��ته 

که توسط سیسرو «Cicero» به معنای ارزش 
روبه رش��د از جان��ب مجموع��ه ای از اعتقادها، 
تفس��یر شده است. مرکز منابع اخالق1 مفهوم 
اخاق را به عنوان رفتار خوب و درس��ت معرفی 
ک��رده که م��ردم راجع ب��ه آن قض��اوت می کنند 

 .(Ardelean, 2013)

علی اکبر دهخدا در تعری��ف واژه اخا ق ، آن را جمع »خلق 
و خوی ه��ا« و علم اخا ق را »دانش بد و نیک خویی ها«  تعریف 
ک��رده و آن را یکی از »س��ه بخش فلس��فه یا حکم��ت عملیه« 
می داند که عبارت اس��ت از »تدبیر انس��ان نف��س خود را یا یک 
تن خاص را«. حس�ن انوری در فرهنگ بزرگ سخن، اخا ق 
را »مجموعه عادت ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته میان مردم 
ی��ک جامعه« تعری��ف می کن��د و در ادامه به »رفتار شایس��ته و 
پس��ندیده« عطف می دهد. دایرة المعارف مصاحب علم اخا ق 
را »بررس��ی و تعیی��ن ارزش اعم��ال انس��انی برحس��ب اصول 
اخا ق��ی« تعریف و اضافه می کن��د که درباره وجدان انس��ان و 
مس��ئولیت او از لحاظ اعمالش، نظریه های مختلفی طی تاریخ 
ابراز شده اند و اصحاب فلس��فه های مختلف، عوامل گوناگونی 
چ��ون دی��ن، فطرت و تجربه را اس��اس اخا ق دانس��ته اند. در 
دایرة المعارف بریتانیکا نیز آمده اس��ت ک��ه اصطا ح اخا ق به 

نظریه ها و سامانه های ارزش های اخا قی داللت دارد. 
در این دایرة المعارف، اخا ق به س��ه ش��اخه یا رشته تقسیم 
می ش��ود: اخا ق نظری، اخا ق هنجاری و اخا ق کاربردی. 
اخ��ا ق نظری یا فرااخ��ا ق به موضوعهای مرتب��ط با ماهیت 
مفاهی��م و قضاوت ه��ای اخا قی می پ��ردازد. اخا ق هنجاری 
ی��ا دس��توری، ضواب��ط و معیارهای��ی را برای چگونه زیس��تن 
به دس��ت می دهد و طبق آن، خوب و بد، درس��ت و نادرس��ت 

از آنجا که

حسابرسی

 به  شدت بر

اعتماد و

  مسئولیت امانتداری

متکی است

قضاوت اخالقی

 برای این حرفه

دارای اهمیت اساسی 

است
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و مانند آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و عمل درس��ت 
براس��اس قواعد معینی بیان می شود. اخا ق  کاربردی در واقع 
ادامه اخا ق هنجاری است که در آن کاربرد نظریه های اخا ق 
هنجاری در اخا ق نامه هایی مثل حقوق بش��ر، برابری نژادی 
و جنس��یتی، عدالت و مسائل مش��ابه بحث می شود. اخا ق و 
رفتار حرفه ای در اصل در ش��اخه  اخا ق کاربردی قرار می گیرد 
و متضمن یک نظام ارزش��ی اس��ت که براساس آن، بد و خوب 
و درس��ت و نادرس��ت رفتار صاحبان یک حرف��ه تعریف و بیان 

می شود )علی مدد، 1383(.

اهمیت اخالق برای حرفه حسابرسی 

برجستگی آش��کار حرفه  حسابرسی، پذیرش مسئولیت نسبت 
به عموم است. انتظارهای جامعه از اهل این حرفه، بسیار است 
و عم��وم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه ش��ده توس��ط حرفه  
حسابرس��ی اعتماد داش��ته باش��ند. اما، حفظ اعتماد عمومی به 
حرفه  حسابرس��ی تا زمانی میسر اس��ت که حسابرسان حرفه ای 
خدمات خود را در س��طحی ارائه کنند که شایس��ته اعتماد جامعه 
باشد؛ از این رو، خدمات حرفه حسابرسی باید در باالترین سطح 
ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه ش��ود که ت��داوم این خدمات را 
 .(Allison & Gale, 2001) با کیفیت مناس��ب تضمی��ن کن��د
از س��وی دیگر، اس��تفاده کنندگان از خدمات حسابرس��ی به ویژه 
تصمیم گیرندگانی که از صورتهای مالی استفاده می کنند، انتظار 
دارند که اطاعات ارائه ش��ده به طور درخور توجهی کارامد، قابل 
اتکا، واقعی و بی غرضانه باش��ند. بنابراین، کس��انی که در حرفه 
حسابرسی فعالیت می کنند نه تنها باید دارای شرایط و صاحیت 
حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه باالیی از صداقت و درستکاری 
حرفه ای نیز برخوردار بوده و اعتبار حرفه  از مهمترین دارایی های 
آن��ان باش��د (Allison & Gale, 2001). در نتیج��ه، اخ��اق 
حرفه ای برای حسابرس��ان و کس��انی که به خدمات حسابداری 
می پردازن��د، اهمیت زیادی دارد و حرفه حسابرس��ی باید اصول 
اخاق��ی و قوانینی را تدوین کن��د که اعضای آن را ملزم کند تا از 
س��طحی از خویشتن داری برخوردار ش��وند که باالتر از الزامهای 

قانونی و مقررات است.
اعتم��اد بین المللی به وس��یله تنظیم مق��ررات اخاقی برای 
حرفه حسابرس��ی، به فدراس�یون بین المللی حس�ابداران2 

محول شده است که دامنه فعالیت آن حمایت از منافع عمومی 
اس��ت. به منظور دس��تیابی به این هدف، فدراسیون بین المللی 
حس��ابداران ب��ر قوانین اخاق��ی تأکی��د می کند که  مس��ئولیت 
حسابرس��ان را در جهت حفظ منافع عمومی به بهترین ش��یوه 
ممکن تأمین کند. البته، قوانین اخاقی یک مرجع رس��می در 
تعیین صداقت و مش��هود بودن آن از دیدگاه حسابرس��ی است 
و عناصری مانند س��طح فرهنگ و ارزش��ها عوامل غیررسمی 
هس��تند که ب��ر تصمیم حس��ابرس تأثیر می گ��ذارد. در نتیجه، 
اج��رای قوانین اخاق��ی )به عنوان یک مرجع رس��می( در کنار 
س��طح فرهنگ و ارزش��ها )به عنوان یک مرجع غیررس��می( از 
عناصر مهم در راهنمایی حسابرسان به سمت رفتار منصفانه و 

.(Ardelean, 2013) اخاقی است
عاوه بر این، وجود اخاق حرفه ای در قوانین کاری ارزشمند 
اس��ت که هدف آن کس��ب اعتماد و اعتبار بخشی معتبر به حرفه 
حس��ابداری و حسابرس��ی اس��ت و در درازم��دت ب��ه خوش��نامی 
حرف��ه می انجامد )بش��کوه و هم��کاران، 1391(. رس��واییهای 
اخیر ش��رکت ها و ایجاد بحران ها، اهمیت فرهنگ و ارزش های 
اخاق��ی را بی��ش از پیش مورد توجه قرار داده که این امر س��بب 
افزای��ش نگرش منف��ی اس��تفاده کنندگان از خدمات حسابرس��ی 
نس��بت به صداق��ت و اخاق حسابرس��ان و کاهش مش��روعیت 

تداوم حیات هر حرفه و

اشتغال اعضای آن

وابسته به نوع و

کیفیت خدماتی است که

ارائه می شود و

اعتبار و اعتمادی که

در نتیجه ارائه این خدمات 

به دست می آورد
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حرفه حسابرس��ی در بازار ش��ده اس��ت؛ به طوری ک��ه تقلب های 
عمده در گزارش��گری مالی شرکتهایی همچون تیکو، کواست، 
آدلپیا، وردکام (Tyco,Quest, Adelphia, Worldcom) و 
در سالهای اخیر ش��رکت ان�رون(Enron)، و سوء استفاده بزرگ 
بانک��ی در ای��ران، مجام��ع حرفه ای کش��ور ها را ناچار ب��ه اتخاذ 
راهکارهای��ی ب��رای جلوگی��ری از این گونه تحریف ه��ا و توجه به 
ارزش��های اخاقی ک��رده اس��ت. بنابراین، این گونه رس��وایی ها 
حاکی از آن اس��ت که رعایت موازین اخاقی در حرفه حسابرسی 
از م��وارد ضروری اس��ت؛ چرا که عاوه بر اینکه ممکن اس��ت با 
رعایت نکردن موازین اخاقی توسط حسابرسان منافع عموم زیر 
پا گذاشته ش��ود، از بابت اینکه اطاعات حسابرسی شده ورودی 
بس��یاری از س��امانه های تصمیم گیری های اقتصادی محس��وب 

می شود نیز نقش حسابرسان بسیار دارای اهمیت است. 

مدل های تصمیم گیری اخالقی

ل�ووت و ج�وردن (Lovett & Jordan, 2010) ب��ه نق��ل از 
رست (Rest, 1983) یک مدل تصمیم گیری اخاق شناختی 
را توسعه دادند. در این مدل روشی ارائه می  شود که حسابرسان 
تصمیم گیری های اخاقی را اجرا می کنند و فرض می شود که 
حس��ابرس دارای حس��ی قوی برای رویارویی ب��ا ارزیابی یک 
وضعیت یا مشکل اخاقی است. افزون بر این، مدل ارائه شده 
به صورت روشنی به ترویج رفتار اخاقی حسابرسان می پردازد 
و اس��تفاده از قضاوت و اصول اخاق��ی را مبنای تصمیم گیری 
حسابرس قرار می دهد. مدل توسعه یافته چهار مرحله ای رست 
برای تصمیم گیری اخاقی در شکل 1 نشان داده شده است.

 (Sadowski & Thomas, 2012) سادوسکی و توماس
مدل شش مرحله ای رشد اخاقی کلبرگ (Kohlberg) را ارائه 
کردند )شکل 2(. آنان معتقدند که اصول اخاقی باال در سطح 
ایده آل )س��طح س��وم( اس��ت که پس از مرحله متعارف )سطح 

دوم( رش��د اخاقی می توان به آن س��طح رس��ید. این س��طح 
شامل تشخیص و درک درستی از  مسئولیت حرفه ای در جامعه 

براساس بهتر بودن است. 

پاسخگویی حسابرس و اعتماد عمومی

ویژگی شاخص یک حرفه، پذیرش وظیفه و  مسئولیت در قبال 
جامعه است و شرط الزم آن رعایت منافع عمومی در انجام کار 
اس��ت که موجب جلب اعتماد عمومی می شود. از دیدگاه حرفه 
حسابداری، منافع عمومی عبارت است از سعادت و رفاه جمعی 
اشخاص و مؤسسه هایی که حسابداران حرفه ای به آنها خدمت 
ارائه می کنند و به طور مشخص، صاحبکاران، سرمایه گذاران، 
و  کارفرمای��ان، جوام��ع  کارکن��ان،  دول��ت،  اعتباردهن��دگان، 
نهادهای تجاری و مالی و دیگر اشخاصی را دربرمی گیرد که به 
درس��تکاری و بی طرفی حسابداران حرفه ای در انجام خدمت و 
فراهم کردن زمینه کارکرد منظم عملیات تجاری اتکا می کنند. 
بنابراین،  مسئولیت حسابداران حرفه ای به تأمین نیازهای یک 
صاحب��کار یا کارفرم��ا منحصر نمی ش��ود. در نتیجه، در تدوین 
اس��تانداردهای حس��ابداری، مناف��ع عموم��ی به ش��دت لحاظ 
می ش��ود تا اعتماد عمومی نس��بت به این حرف��ه جلب و حفظ 

شود )علی مدد، 1383(.
اعتماد عمومی نشان دهنده پایه و اساس وجود حسابرسان 
در بازار و اندازه گیری اعتمادی اس��ت که گروههای مختلف در 
خدمات ارائه ش��ده توس��ط حرفه دارند. افزون بر این، با توجه 
ب��ه اینک��ه ذینفعان )اس��تفاده کنندگان( از گزارش حسابرس��ی 
طیف وس��یعی از عموم را ش��امل می ش��ود، طبیعی اس��ت که 
عموم مردم س��طح معین��ی از عملکرد را از حرفه حسابرس��ی 
انتظار دارند. این انتظارها ش��امل افزایش قابلیت اطمینان در 
گزارش حسابرس��ی است که به طور مستقیم بر اعتماد عمومی 
تأثیر می گذارد. در نتیجه، حسابرس��ان با به رسمیت شناختن 

شکل 1- مدل چهارمرحله ای جهت تصمیم گیری اخالقی

تشخیص مسئله اخاقی
)حساسیت اخاقی(

ایجاد قضاوت اخاقی 
)قضاوت اخاقی(

ایجاد قصد اخاقی 
)انگیزه های اخاقی(

انجام رفتار اخاقی
)عمل اخاقی(
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 مسئولیت خود نس��بت به جامعه، باید  مس��ئولیت پذیری خود 
را نیز به جامعه نش��ان دهند (Ardelean, 2013). از س��وی 
دیگ��ر، پایه و اس��اس انتصاب حسابرس��ان مبتنی ب��ر اعتماد 
بوده و اعتماد عمومی به عنوان مشروعیت جایگاه حسابرسان 
در ب��ازار اس��ت. اعتماد به معنای اعتقاد ب��ه صداقت و قابلیت 
اطمینان یک شخص است. حسابرس به عنوان دریافت کننده 
اعتماد از عموم مردم وظیفه دارد رفتار اخاقی و معنوی را در 
کار خ��ود به منظور براورده ک��ردن انتظارها اجرا کند. بنابراین، 
اعتم��اد یک کیفیت متصل به خدمات حسابرس��ی اس��ت و در 
زمانی که هیچ اعتمادی در میان عموم وجود نداش��ته باش��د، 
ممکن اس��ت ه��دف حسابرس��ی صورت های مالی از دس��ت 
ب��رود (Duska & Duska, 2003). در نتیج��ه، نبود اعتماد 
ب��ه توانایی های حسابرس��ان در نش��ان دادن منافع عمومی، 
باعث زیر س��ئوال رفتن مشروعیت آنان می شود. بنابراین، از 
حسابرسان به دلیل موقعیت ممتازشان انتظار می رود به عنوان 
یک عام��ل اعتماد در جامعه عمل کرده و به مش��کات مالی 

مشتریان خود توجه کنند.

اف��زون بر ای��ن، این ادعا وج��ود دارد که در س��ال های اخیر 
اعتماد عمومی به علت ثبت حوادثی از رفتار های غیراخاقی در 
حرفه، کاهش یافته است. در نتیجه، این حقیقت که حسابرسان 
ب��ا توج��ه به مش��کات مالی م��داوم یا روش��های حسابرس��ِی 
سئوال برانگیز شکس��ت خورده اند، منجر به بی اعتمادی عموم 
به حرفه حسابرسی شده است. بنابراین، اخاق حرفه ای برای 
حس��ابداران حرفه ای و کس��انی که به خدمات حسابرس��ی اتکا 
می کنن��د، اهمیت زی��ادی دارد و حرفه حسابرس��ی باید اصول 
اخاقی و قوانینی را تدوین کند که اعضای آن را ملزم کند تا از 
سطحی از خویشتنداری برخوردار ش��وند که باالتر از الزامهای 
قانونی اس��ت )س��رلک، 1387(. در نتیجه، وقت آن رس��یده 
که حرفه حسابرس��ی نس��بت به اهمیت واالی ارزشها و اصول 
اخاق��ی توجه کند و ضواب��ط مدونی در زمینه اخ��اق و رفتار 
حرفه ای حسابرس��ان تدوین و به اجرا گ��ذارد تا اعتماد عمومی 
نسبت به حرفه جلب و حفظ شود. با وجود این، مقررات بیشتر 
و رعایت بهتر اصول اخاقی از س��وی حسابرسان ممکن است 

سبب بازسازی اعتماد عمومی شود.

شکل2- مدل شش مرحله ای رشد اخالقی

سطح 3: فراتر از حد متعارف3 )اصول اخاقی باال(
3-1- حقوق فردی، واحدها4 و قراردادهای اجتماعی

3-2- اصول جهانی اخاق

سطح 2: در حد متعارف5 )اصول اخاقی متوسط(
2-1- روابط شخصی متقابل

2-2- نظام و وجدان اجتماعی

سطح 1: پایین تر از حد متعارف6 )اصول اخاقی پایین(
1-1- پیروی از قوانین اخاقی

1-2- فرد گرایی
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نتیجه گیری

شکس��ت های حسابرس��ی در طول زمان به نسبت نادر بوده؛ 
ام��ا س��بب واکنش های ش��دیدی از س��وی عموم نس��بت به 
رس��وایی های مالی شده اس��ت؛ زیرا در حقیقت عموم انتظار 
ی��ک رفتار اخاقی از حسابرس��ان را دارند و هر شکس��تی به 
س��بب رفتار غیراخاق��ی حسابرس��ان، در براب��ر انتظارهای 
عموم محکوم اس��ت. بنابراین، ورشکستگی مالی شرکتها و 
وارد شدن خس��ارت به سهامداران و سرمایه گذاران، تا حدی 
موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به حسابرسان شده است. 
افزون بر این، یکی از دالیل افزایش توجه به رفتار اخاقی، 
این واقعیت اس��ت که درک حرفه حسابرسی از  مسئولیت خود 
دس��تخوش برخی تغییرات شده اس��ت. از این رو، با توجه به 
ویژگیهای حرفه حسابرس��ی، الزامهای مورد نیاز برای تنظیم 
قوانین اخاقی بیش��تر، قابل توجیه به نظر می رس��د. با وجود 

این، مقررات به تنهایی س��بب ایجاد اعتماد عمومی نمی شود 
و حسابرسان نیز باید رفتار اخاقی را رعایت کرده و به اندازه 
کافی اس��تانداردها را تفس��یر کنند. بنابراین، حسابرسان باید 
وظیف��ه عمومی خ��ود را مبتنی بر ارزش ه��ای اخاقی قبول 
کنن��د ک��ه در نتیجه، جای��گاه اخاق��ی باالتر و اخ��اق بهتر 
ممکن اس��ت س��بب برقراری مجدد اعتماد عمومی به حرفه 

حسابرسی شود. 
اف��زون بر ای��ن، برای حفظ و گس��ترش اعتماد عمومی در 
فضای داخلی کش��ور، اعضای حرفه باید همه   مس��ئولیتهای 
حرف��ه ای خود را ب��ا باالتری��ن درجه صداقت و درس��تکاری 
انج��ام دهن��د. صداق��ت، ویژگی اساس��ی برای بازشناس��ی 
حرفه اس��ت و درستکاری، اصلی اس��ت که سرچشمه اعتماد 
عموم��ی بوده و معیاری اس��ت که ه��ر عض��و در نهایت باید 
تصمیمهای��ش را در آن بس��نجد. ح��ال پرس��ش مه��م ای��ن 
اس��ت که حسابرس��ی به عنوان یک حرفه چگونه می تواند از 
این وضعیت نابه س��امان که ناش��ی از زیر پا گذاش��تن اصول 
اخاق��ی اس��ت، خارج ش��ده و اعتماد همگان را با بازگش��ت 
ب��ه اصل و رس��الت خود که انج��ام کار حسابرس��ی با رعایت 
قوانی��ن اخاق��ی و رفت��ار صحیح و درس��ت تجاری اس��ت، 

دوباره به دس��ت آورد.  
با توجه به پرسش مطرح شده و نیاز کشور، پیشنهاد های زیر 
ب��رای رفع مخاطره ه��ا و رعایت بیش از پی��ش اصول اخاقی 

برای افزایش سطح اعتماد عمومی به حرفه ارائه می شود.
1- مداخله دولت با اس��تفاده از ابزار کیفری قوی برای کس��انی 
که برخاف قواعد اخاقی عمل می کنند، راه حلی مؤثر اس��ت. 
اف��زون بر این، با توج��ه به اینکه مطابق قوانین کش��ور وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مجوز ش��روع به کار حسابداران رسمی 
را صادر می کند، بهتر اس��ت این  مسئولیت به حرفه واگذار شود 

و دولت تنها به نظارت دقیق اکتفا کند. 
2- انجمن های حرفه ای کشور باید با ایجاد یک پایگاه اطاعاتی 
درباره اطاعات ش��خصی و ش��غلی حس��ابداران رسمی، منبع 
موثق اطاعات��ی را درباره مش��کات گواهینامه ها، اتهامهای 
ناش��ی از رفتار غیرحرفه ای و یا وضعیت گواهینامه و اقدامهای 
کیف��ری علی��ه آنان فراهم آورد. از س��وی دیگ��ر، انجمن های 
حرفه ای براساس نوع کار و ش��رایط  مختلف، معیارهایی برای 

صداقت

ویژگی اساسی برای

بازشناسی حرفه است و

درستکاری

اصلی است که

سرچشمه اعتماد عمومی بوده و

معیاری است که

هر عضو در نهایت باید تصمیمهایش را 

در آن بسنجد
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می��زان حق الزحمه خدمات حسابرس��ی و راه حل��ی جامع برای 
پدیده جدی��د رقابت میان مؤسس��ه های حسابرس��ی در جهت 

حفظ صاحبکار، تعیین کنند.

3-  با توجه به اینکه، ش��رکای یک مؤسس��ه حسابرس��ی نقش 

بس��یار مهم تری در ایج��اد اعتماد عمومی به حرفه نس��بت به 

دیگر کارکنان مؤسسه دارند، پیشنهاد می شود که سازمان های 

ناظر دقت بیش��تری بر عملکرد ش��رکای مؤسس��ه ها داش��ته و 

به صورت ساالنه عملکرد آنان را بررسی کنند.

4- دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به تخلفهای حسابرسان 

تش��کیل و مجازات های مربوط به جرم ه��ای حرفه ای در نظر 

گرفته ش��ود. همچنین، بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر 

بر بازار اوراق بهادار و براساس نتایج رسیدگی دادگاه تخصصی، 

نام حسابرس��ان متخلف را از فهرست حسابرسان معتمد بورس 

حذف کند. 

5-  در راس��تای ارزش ه��ای اخاق��ی ب��رای دانش آموختگان 

دوره  در  درس��ی  واح��د  حسابرس��ی،  و  حس��ابداری  رش��ته 

کارشناس��ی گنجانده ش��ود تا این دانش��جویان ب��ه صداقت در 

س��طوح ش��خصی، ش��رکتی و اجتماعی توجه داش��ته باشند. 

دانش��گاه ها نیز باید به  سوی یک دگرگونی در برنامه آموزشی 

پیش روند؛ زیرا از زمانی که رشته حسابداری در دانشگاه های 

کشور راه اندازی شده، هیچ تغییری در واحد های درسی ایجاد 

نش��ده؛ در حالی که نیاز جامعه به حرفه با گذش��ت زمان دچار 

تغییر شده اس��ت. در نتیجه، محیط های علمی نیز با توجه به 

نیازمندی های جدید باید به روزرس��انی ش��ود تا ش��کاف میان 

محیط های علمی کشور و صنعت که در سالهای اخیر افزایش 

یافته، کاسته شود.  

6- دوره های آموزش��ی جهت شناسایی و معرفی شاخص های 

اخاق��ی در انجمن ه��ای حرفه ای حس��ابداری و حسابرس��ی 

ب��رای اعض��ای حرف��ه به خص��وص افراد ت��ازه وارد ب��ه حرفه 

تش��کیل ش��ود. همچنین، قدرت انجمن های حرفه ای از نظر 

قانون��ی افزایش یاب��د و بخش هایی از امور نظارت به حرفه به 

آنان واگذار ش��ود.

پانوشتها:
1- The Ethics Resource Center
2- IFAC
3- Post Conventional
4- Utility
5- Conventional
6- Preconventional
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