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ارزیابی و بهبود توانایی اخالقی حسابداران 

حرفه ای

حسابداران حرفه ای به طور معمول در مسیر فعالیتهای حرفه ای خود با گزینه ها و معضلهای اخالقی روبرو می شوند. یک مطالعه که به تازگی 
در استرالیا انجام شده، به تضادها، تنشها و فشارهای اخالقی پایا پرداخته است، که حسابداران در انجام کار خود با آنها روبرو می شوند.

این گزارش یک مرور اجمالی بر چالشــهای اخالقی دارد که حســابداران با آنها روبرو هستند، و مجموعه ای از پیشنهادها برای طراحی 
برنامه آموزش اخالقی ارائه می دهد که ممکن اســت تواناییهای حســابداران در تعامل با مســائل اخالقی را افزایش دهد، و فهرســتی 
از تواناییهــای اخالقــی موردنیاز در زمینه های مختلف را شناســایی می کند. توانایی اخالقی عبارت اســت از توانایی پرکردن فاصله بین 

رفتار حرفه ای واقعی و رفتار حرفه ای مطلوب، و مربوط ترین شــاخص و 
پیش بین برای رفتار اخالقی در محیط کار است.

گروهی از پژوهشــگران دانشگاهی، با پشــتیبانی جایزه رقابت ملی از 
برنامه چشــم اندازهای پژوهش جهانی انجمن حسابداران رسمی 
استرالیا1، حسابداران حرفه ای استرالیا را مورد پژوهش قرار داده و درباره 

موارد زیر با آنها مصاحبه کرده اند:
1- مســائل اخالقی مهم که آنها )یا همکارانشــان( در نقشهای حرفه ای 

خود با آنها روبرو می شوند؛
2- چگونه آنها )یا همکارانشان( به این مسائل اخالقی پاسخ می دهند؛

3- توانایی اخالقی آنها برای پاسخ چگونه ممکن است بهبود یابد؛ و
4- آنها به چه منابعی برای بهبود توانایی نیاز دارند.

این مطالعه 238 حســابدار حرفه ای شــاغل در حرفه یا کســب وکار را 
بررســی کرده یا با آنها مصاحبه داشته اســت، که بیشتر آنها عضو انجمن 
حســابداران رسمی استرالیا یا انجمن حســابداران رسمی استرالیا و 

نیوزلند (CAANZ) هستند.
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یافته های مهم
مســائل اخالقی مهمی که حســابداران حرفه ای با آنها روبرو 

هستند، شامل موارد زیر است:
گزارشگری گمراه کننده )40/88 درصد(،

تقلب/ فرار مالیاتی )13/87 درصد(،
کمبود شفافیت در تصمیمهای حسابداری )11/68 درصد(،

نقض رازداری )8/03 درصد(،
تحریف تخصص/ فریبکاری )7/30 درصد(،

تحمیــل حق الزحمه اضافی به صاحبکار/ ارائه خدمات بیش از 
حد نیاز )6/57 درصد(،

رشوه خواری )4/38 درصد(،
مراعات یا جانبداری )2/19 درصد(،

پنهان کردن اشتباه های حسابداری )2/19 درصد(،
استفاده نادرست از وجوه )1/46 درصد(،

معامالت نهانی )1/46(.
علل یا منابع واقعی یا درونی مسائل اخالقی در ادامه فهرست 
شده اند، به گونه ای که فشار از طرف صاحبکاران، برجسته تر از 
فشــار از طرف مدیریت یا رهبری سازمان کارفرماست. افزون 
بــر این، هنگام صحبــت درباره تضاد منافع، پاســخ دهندگان 
درباره مشکالت نظام مند نهادینه شــده در ساختار سیاستهای 

داخلی سازمان یا مشوقهای عملکرد، ابراز نگرانی کرده اند.
فشار از طرف صاحبکار )21/43 درصد(،

تضاد منافع )18/91 درصد(،
فشار از طرف مدیریت/ هیئت مدیره )17/65 درصد(،

سایر/ اعالم نشده )42/02 درصد(.
رایجترین واکنشها به چالشهای اخالقی، موارد زیر هستند:

مقاومت در برابر فشار/گفتن »نه« )29/66 درصد(،
جستجو برای مشورت )16/35 درصد(،
آموزش به همکاران حرفه ای )14/07(،

آموزش صاحبکار )11/79 درصد(،
گزارش مسئله به مدیریت )11/79 درصد(،

مستندسازی رویداد به شکل مکتوب )10/27 درصد(،
استعفادادن )3/80 درصد(،

پذیرفتن اشتباه )1/52 درصد(،
سازش در محدوده قانونی )0/76 درصد(.

دراین بــاره کــه چگونــه باید مســائل اخالقــی پیش روی 
حسابداران حرفه ای را حل وفصل کنیم، این پژوهش چند عامل 
مهم را برای اشخاص، ســازمانها و سازمانهای حسابداری 

حرفه ای2 بازگو می کند.
برای فرد حسابدار حرفه ای، واکنشهای مهم عبارت است از:

• تمرین شهامت اخالقی؛
• درخواست مشورت از همتایان؛

• گزارش مسئله به مدیریت؛
• تمرین قضاوت حرفه ای؛

• داشتن آگاهی از مسئله؛
• مستندسازی مسئله به شکل مکتوب؛ و

• رعایت اصل منافع عمومی.
افزون برایــن، این مطالعه انواع پشــتیبانی که حســابداران 
حرفه ای انتظــار دارند از ســازمانهای حرفــه ای متبوع خود، 
ســازمانهای کارفرما، مراجع انتظام بخشــی، و دولت دریافت 
کنند، تا بهتر از عهده فشــارهای وارد بر تصمیمهای اخالقی و 

حرفه ای برآیند را خالصه کرده است.
اگرچه برخــی از انتظارهای مهم بــر دوش کارفرمایان قرار 
می گیرد )به عنوان نمونه، رعایت اســتانداردهای حسابداری، 
ساختن فرهنگ اخالقی، معرفی یا بهبود سیاستها و رویه های 
حفاظــت از افشــاگر، به کاربســتن شــفافیت، و به کارگیــری 
تحریمهــا(، اما تعداد بیشــتری از انتظارهــا متوجه نهادهای 

حرفه ای بوده است.
به طورکلــی، حســابداران گرایش بــه این دارند کــه اطمینان 
سطح باالیی بر دوش سازمانهای حسابداری حرفه ای قرار دهند، 
زیرا نقش آنها در فراهم کــردن رهنمود اخالقی، مهمتر از نقش 
دولت، مراجع انتظام بخشــی، و با احراز برخی شرایط، مهمتر از 
نقش صاحبکار آنهاست. حوزه های مهمی که در آن به پشتیبانی 
نهادهای حرفــه ای برای ایجاد یا افزایــش توانایی اخالقی نیاز 
است، شامل آموزش و کاراموزی، برقرارکردن گفتمان اجتماعی، 
ایجاد فرهنــگ اخالقی درون حرفه، تقویت خدمات مشــاوره، 

اطالع رسانی و انتشارات، و تامین منابع و تامین مالی است.
یکــی از مهمتریــن نگرانیهای حســابداران حرفــه ای در این 
پژوهش، ترِس ازدست دادن واقعگرایی در قضاوت، به دنبال فشار 
از طرف صاحبکاران، کارفرمایان، یا دیگر ذینفعان اســت. برای 
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بسیاری از افراد، چنین چیزی معادل غیرحرفه ای گری یا نداشتن 
هویت حرفه ای اســت. برخی از گروه های سازمانها و اشخاص، 
در برابر ازدست دادن واقعگرایی آسیب پذیرتر از دیگران هستند. 
به عنوان نمونه، موسســه های کوچکتر نســبت به  ازدست دادن 
صاحبکاران ترس شــدیدتری داشــتند. دالیل استنادشده شامل 
نبود اطالعات و منابع، تجربه کمتــر در زمینه چگونگی طراحی 
کنترلهای داخلی، انزوای فزاینده از فرصتهای کســب مشورت و 
رهنمود بوده است. در میان شرکت کنندگان انفرادی، حسابداران 
جوانی که در ابتدای مســیر شــغلی خود هســتند نیــز یک گروه 
آســیب پذیر بودند؛ زیرا تصور آنها از کمبود حق انتخاب یا قدرت، 

راحت تر آنان را زیر تاثیر رفتار غیراخالقی قرار می دهد.
تواناییهای اخالقــی موردنیاز که در این مطالعه شناســایی 

شده اند را می توان در سه حوزه گروه بندی کرد:
• نیازهای انتظام بخشــی و اجرایی: بهبــود در مقررات و 
رویه های موجود در ســطوح دولتی و حرفــه ای، مانند تقویت 
حفاظت از افشاگر و ساده سازی اســتانداردهای حسابداری، و 

برقراری خدمات رسیدگی به نقض اصول اخالقی.
• نیازهای آموزشی و کاراموزی: تعلیم اجباری اصول اخالقی؛ 
توســعه بانکهای مطالعــه موردی بــرای موقعیتهــای پیچیده 
اخالقی مبتنی بر تجربه؛ طراحــی و تحویل برنامه های تعلیمی 
چندرسانه ای مبتنی بر اخالق؛ تقویت تعلیم مهارتهای نرم مرتبط 

با اخالق )مانند تفکر انتقادی، استدالل اخالقی، اطالع رسانی، 
و مدیریت تضاد(؛ و انتشــار نمونه های واقعی ناشناس از نقض 
اصول اخالقــی، و همچنین رویه های اخالقــی برتر، همراه با 

ارزیابی مسائل اخالقی مطرح شده و راه حلهای جایگزین.
• نیازهای مشــورتی و مربیگری: دردسترس بودن فزاینده 
خدمات مشــورتی حرفه ای، برقــراری خطوط ویژه تخصصی 
اخالقی؛ و هماهنگی شــبکه های مربیگری ملــی، ایالتی یا 

محلی و گروه های حل مسایل بین همپیشگان. 
ســایر پیشــنهادهای سیاســتی شــامل این موارد اســت: 
راه حلهای نظام مند، آزادی و شــفافیت در اطالع رســانی بین 

ذینفعان، پشتیبانی همپیشگان، و مشارکت و توانمندسازی.
به طور کلی، شــرکت کنندگان در پژوهش به روشــنی نشان 
دادند که جنبه های مثبت زیادی در حسابداران حرفه ای وجود 
دارد و آنها به طور کلی نســبت به مسائل اخالقی و راه حلها آگاه 
هســتند؛ اما درجستجوی پشتیبانی بیشــتر، به طور مشخص 
از طرف ســازمانهای حرفه ای متبوع خود هســتند، تا توانایی 

اخالقی و رویه اخالقی خویش را بهبود ببخشند.
برای بهبــود کلیت نظام اخالقی حســابداری، حرفه- شــامل 
شاغالن، سازمانهای کارفرمایی و حرفه ای، مراجع انتظام بخشی، 
و آموزگاران، باید همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشــته باشند تا 
اصول و رویه هایی را تهیه کنند که به روشــنی از موقعیتهای تضاد 
منافــع پرهیز شــود، در آموزش و پیشــرفت حرفه ای حســابدار 
حرفــه ای، بر رفتــار اخالقی به شــدت نهادینه شــده )و بنابراین 
مرســوم( تمرکــز کنند، و مشــوقهای مدیریتی طراحــی کنند که 
برانگیزاننده چنین رفتارهایی باشد. به سطح باالتری از هماهنگی 
نیاز داریم تا به این هدف برســیم، و نهادهای حرفه ای نقش مهم 

راهبری در دستیابی به این هدف را به عهده دارند.
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