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برخورد

اطمینان بخش با

معضلهای اخالقی

حســابدار حرفه ای بودن، به چیزی بســیار بیشــتر از صالحیت حرفه ای در مســائل فنی، نیاز دارد. کنشــها و 
بی کنشــیهای حســابداران، چه در کسب وکار شاغل باشــند و چه در مشاوره یا حسابرســی، بر تصمیمها و اقدام 

دیگران اثر گذاشــته و رفتار اخالقی سازمانها و جوامع را شکل می دهد. حسابداری مانند سایر حرفه ها، به واقع یک 
حرفه اجتماعی و اخالقی است. 

برای این که حســابدار، مشاوری مورداعتماد یا شریک تجاری باشــد، اخالق حرفه ای یک نیاز بنیادی است. درستکاری حرفه ای 
باید با توجه به اعتباربخشــیدن به تصمیم گیری و ایمن ســازی منافع ذینفعان، ارزشگذاری شــود. انجام کاِر درست، به اندازه داشتن 
تخصص فنی اهمیت دارد. در همین راســتا، حسابداران شــاغل در کسب وکار باید آگاه باشند که چگونه بر فرهنگ اخالقی کسب وکار 
اثر می گذارند. ســازمانهایحسابداریحرفهای1 باید به طور نواورانه ای بیاندیشــند که چگونه از حسابداران در انجام مسئولیتهای 

اخالقی خود پشتیبانی کنند.
واقعیت این است که گرفتن تصمیم درست، اغلب آسان نیست. تعداد کمی از معضلهای اخالقی سیاه یا سفید هستند، و بسیاری از 
این معضلها ممکن است دیدگاه ها و انتخابهای متفاوتی را دربر بگیرد. در کسب وکار، گرفتن یک تصمیم به نفع یک گروه از ذینفعان، 
ممکن اســت بعضی اوقات خالف منافع دیگران باشــد. به طور معمول، مالحظه های اخالقی مهمی وجود دارند که باید درنظر گرفته 

شوند؛ مانند ارتباط با محیط طبیعی، یا چگونگی توزیع ارزش.
حســابداران شاغل در کســب وکار و در بخش عمومی، به طور متناوب با گستره ای از معضلهای اخالقی روبرو می شوند. شناسایی و 
مبارزه بی درنگ با معضلها، قســمت درخورتوجهی از حرفه ای بودن اســت. درنتیجه، اهمیت دارد که حرفه پشتیبانی بی درنگ برای 

حسابداران فراهم کند تا در افزایش آگاهی اخالقی، صالحیت و شجاعت، به آنها کمک کند.
انجمنســلطنتیحســابدارانرســمیهلند2 (NBA) با آگاهی از این که اعضایش در رویه های کار روزانه خود با چالشها و 
پرسشهای اخالقی روبرو می شــوند، از مدلهدایتاخالقی3 استفاده می کند که به وسیله دانشگاهکسبوکارناینرود4 در بروکلین 
تهیه شده است. این مدل رویکردی است کنشمند که از شش پرسش مهم و مراحلی تشکیل شده که در یک مجموعه گروهی به آنها 

پرداخته می شود و به حسابداران در انعکاس مسائلی که در کار برخورد می کنند، کمک می کند.
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چارچوبیبرایدوراندیشیاخالقی
مدل هدایت اخالقی، یک چارچوب کاربردی و ساده است که به 
مردم کمــک می کند تا تصمیم بگیرند در موقعیتهایی که ملزم به 
انجام ارزیابی اخالقی هستند، چه کنند و چه نکنند. این رویکرد 
به این منظور طراحی شده تا در موقعیتهای روزمره، و همچنین 
در به کارگیری حرفه ای گری، یادگیری و خودبهبودی، کمک کند.
این مدل براســاس نظارتهمپیشــگان5 تهیه شــده، که 
بدین معنی است که گفتگو در گروه، عامل مهمی برای توسعه 
دوراندیشــی اخالقــی و تعامــل اثربخش با مســائل اخالقی 
اســت. مشــارکت با دیگران با کمک به دیدن یک مســئله از 
دیدگاه های مختلــف، به احتمال زیاد به بهبــود تفکر اخالقی 
فرد کمک می کند. سازمان حســابداری حرفه ای ممکن است 
با فراهم کــردن کارگاه ها یا جلســه های گروهی که با شــرکت 
اعضا برگزار می شــود، یا با اســتفاده از مدل یادشده به عنوان 
ابزاری برای کمک به شکل دادن به گفتگو از طریق خط تلفنی 

پشتیبان، این رویکرد را فعال کند.
به طور جایگزین، حسابدار شاغل در کسب وکار ممکن است 
یک گروه کوچک از همکاران مورداعتماد تشکیل دهد تا برای 
او عبور  از مراحل و پرداختن به پرسشــها تا زمان دســتیابی به 
نتیجه گیری یا تصمیم، آســانتر شود. گروهی متشکل از پنج تا 
هشت شرکت کننده همپیشــه، به طور کلی بهترین شکل برای 

انجام این کار است.
نقش شــرکت کنندگان این اســت که هنگام بررســی شش 
پرســش، نگرشها و دیدگاه های خود نســبت به مسئله را ارائه 
دهنــد. انجام این کار به توســعه راه های متفــاوت برای تفکر 
درباره مسئله و راه های جایگزین رفتار کمک کرده، و در نهایت 

به فرد کمک می کند تا به یک تصمیم یا کنش دست یابد.

ششمرحلهمهمدرمدلهدایتاخالقی
1-برایگرفتنیکتصمیم،بهچهچیزینیازدارم؟

این موضوع شامل بیان ماهیت و مفهوم معضل است، شامل این 
که چرا این مورد برای فرد درگیر، معضل اســت. مهم است که 
معضل را از دیدگاه شخصی توصیف کنیم؛ با بیان این که فرد چه 
اقدامی برای انجام دادن یا انجام ندادن درنظر دارد )انجام ندادن 
بعضی اقدام ممکن است در موارد مشخص، به عنوان یک اقدام 

درنظر گرفته شود(، و گزینه هایی که آنها زیر نظر دارند یا ندارند.
2-کدامذینفعانزیرتاثیرقرارمیگیرند؟

بررســی همه طرفها، افراد و ســازمانهای درگیــر که حقوق یا 
منافعشان از این تصمیم تاثیر می پذیرد.

3-مقرراتحرفه،کسبوکاریاآییناصولاخالقی
راهبرییادیگرقوانینومقرراتالزاماورچهمیگویند؟

چند چارچــوب مرجع وجود دارد که شــاید در شــکل دهی به 
قضاوت و تصمیم گیری سودمند باشند؛ شامل:

• آیینبینالمللیاصولاخالقحرفهایبرایحسابداران
حرفهای6 )شــامل اســتانداردهای بین المللی اســتقالل( که 
به وسیله هیئتاســتانداردهایبینالمللیاخالقحرفهای
برایحســابداران (IESBA) تهیه شــده، یــا همان آیین 
اصول اخالقی مربوط به سازمان عضوفدراسیونبینالمللی
حسابداران(IFAC)، بایــد یک نقطه مرجع اولیه باشد. پنج 
اصل آیین باید هم تراز با هر تدبیر ایمن ساز مشخصی که ممکن 
است به کار بســته شود، درنظر گرفته شــود. تدابیر ایمن ساز، 
اقدامی هستند که حسابدار ممکن است انجام دهد، چه فردی 
و چــه همراه با دیگران، تا مخاطره های رعایت نشــدن اصول 
بنیادی را تا ســطح پذیرفتنی کاهــش دهد. همه مخاطره ها را 

نمی توان با به کارگیری تدابیر ایمن ساز حل و فصل کرد.
• آیین اصول راهبری و ارزشهای سازمان؛ بسیاری از سازمانها 

دارای آیین اصول راهبری یا اخالقی کارکنان هستند.
• قوانین و مقررات مربوطی که باید درنظر گرفته شــوند، شامل 
قوانین مــوردی و رهنمود )حتی اگر یک اقــدام اعتبار قانونی 
داشته باشد، به ضرورت چنین معنی نمی دهد که از نظر اخالقی 
درست است؛ از همین رو، رویکردی که این مدل بر آن متمرکز 

است، بر پایه ارزیابی اخالقی بنا شده است(.
• آیین های به دست آمده از بهروشها مانند آیین راهبری شرکتی 

یا آیین هیئت مدیره.
4- چهاســتداللهاییمیتوانبرایتصمیمهایممکنو

روشهایاقداِمجایگزینارائهکرد؟
برای برقــراری یک وضعیت، انجام دادن یــا انجام ندادن یک 
کار، باید بتوانیم اســتداللهایی ارائه کنیم کــه برای قانع کردن 
دیگران به اندازه کافی قوی باشند. همچنین باید هر استداللی 
را کــه ممکن اســت برخالف وضعیــت مطرح شــود، درنظر 



94

13
98

د  
سفن

و  ا
ن 

هم
1ب

05
ره 

ما
ش

بگیریم. نکته اینجاســت که نباید چنین استداللهای متقابلی 
را خنثی کنیم، بلکه باید نشــان دهیم که آنها را در نظر داریم و 
بتوانیم در یک نتیجه گیــری بیان کنیم که درنظر داریم چگونه 
حق این اســتداللهای متقابل را ادا کنیم. ســودمند خواهد بود 
اگر استداللهای موافق و مخالِف انجام یک مجموعه مشخص 
از اقدام را گرداوری کنیم. انجمن ســلطنتی حسابداران رسمی 
هلنــد از مدل موئلکپتیــن (Muel Kapteijn) برای فنون
بیطرفی7 اســتفاده می کند تا بهانه های معمــول برای دفاع 
از شــرایط معینی را مشــخص کنــد که ممکن اســت به واقع 
مالحظه ها یا استداللهای بااهمیتی نباشند. بهانه های متداول 
یا »فنون بی طرفی« شــامل موارد زیر است: تحریف واقعیتها 
)این واقعیت ندارد(، بی اثرکردن هنجار )این قطعی نیســت(، 
مقصردانســتن شــرایط )این خــارج از کنترل من اســت(، و 
پنهان شدن پشت دیگران )این نبود خودکنترلی است( یا )من 
به واقع در آن زمان فکر نمی کردم کار اشتباهی انجام می دهم(.
5-بعدازگفتگودربارهمعضلبااعضایگروهوپاسخبه

همهپرسشهایباال،نتیجهگیریمنچیست؟
هنگامی که اســتداللهای موافق و مخالف تبادل و ســنجیده 
شود، دستیابی به یک نتیجه گیری روشن ممکن شده و الزامی 
خواهد بود. مشخص کنید که کدام اســتداللها به نتیجه گیری 
جهت داده اســت. درنظر داشته باشید که آیا امکان شکل دهی 
به یک راه حل خالقانه وجود دارد که به بیشترین تعداد ممکِن 

استداللها، بها داده باشد.
در این مســیر، کاوش کنید که آیا راهی برای کاهش هرگونه 
پیامد منفی برای ذینفعان وجود دارد. پیامدها باید در فهرست 
اســتداللهایی آورده شــوند که بنا بر قضــاوت، دارای اهمیت 

کمتری هستند.
6-تصمیمیااقدامفردیمنچیست؟آیابهواقع

میخواهمآنراانجامدهم؟
در پایان، مهم اســت که به این پرسشــهای مهــم بپردازیم، 
»آیــا می توانم پیامدهای تصمیم خود را تــاب بیاورم؟« و »آیا 
می خواهم تصمیم خود را به انجام برســانم؟« پرســش نهایی 
این اســت که شما چه اقدامی می کردید اگر این موقعیت دارای 
دامنه عمومی بــود، و این احتمال که اقدام شــما در موقعیتی 

همراه با دقت نظر عمومی، متفاوت باشد.

یــک جنبه مهــم از این مدل این اســت کــه از نظر فرهنگی 
بی طرف است؛ اگرچه، تصمیمها و کنشهای نهایی یک حسابدار 
ممکن است زیر تاثیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. 
این ممکن اســت منجر به این نتیجه گیری شود که یک موقعیت 
اخالقــی »پذیرفتنی« اســت؛ اگرچه از نظر اخالقــی محتاطانه 
نباشــد. در نتیجه، آموزش اخالقی برای حسابداران باید به طور 
روشــن درنظر بگیــرد که چگونه بــا مالحظه هــای فرهنگی و 
هنجارهای اجتماعی تعامل داشــته باشد، از آنجا که آنها ممکن 

است مانع توانایی حسابداران در انجام وظیفه اخالقی باشد.
بازخوردشمااهمیتدارد!
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