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اخالق، مجموعه اصول و هنجارهای اعتقادی اســت که اعمال و رفتار انســانها براساس آنها قضاوت می شود. اخالق تجاری به معنای مدیریت 
اخالق در محیط سازمانی است و به کارگیری اصول و استانداردهایی را شامل می شود که هدایت کننده رفتار، به هنگام انجام فعالیت تجاری است. 
اخالق تجاری1 در تمام جنبه های مربوط به فعالیتهای کســب وکار- از نحوه توسعه سازمان، تولید و ارائه محصوالت و خدمات گرفته، 
تا تعامل با مشــتریان، تأمین کنندگان، کارکنان و جامعه- کاربرد دارد. این مفهوم، حقوق انســان، روشــهای اســتخدام و جذب نیرو مانند 
آموزش، تنوع نژادی، برابری جنســیتی و ســالمت و رفاه کارکنان، و رشوه و فســاد را دربر می گیرد. برخی سازمانها نیز برای رسیدگی به 

مسائل پایداری زیست محیطی مانند تغییر اقلیم و کارایی منابع، از این اصطالح استفاده می کنند. 
اخالق در محیط خدمات حرفه ای2 به اخالق حرفه ای اطالق می شــود که در مؤسســه های حســابداری ارائه دهنده خدمات حرفه ای 

به وجود می آید، و از اطمینان بخشی گرفته تا مشاوره و صاحبکاران را دربر می گیرد. 

چرا اخالق مهم است؟
اســتفاده از روشــهای غیراخالقی در فعالیت تجاری، به ســازمانها و اقتصاد لطمه می زند. رســواییهایی مانند انرون (Enron)، ورلدکام 
(WorldCom)، تایکــو (Tyco)، پارماالت (Parmalat) و آرتور اندرســن (Arthur Andersen) و نیز رســواییهای اخیر مرتبط با 

بحران مالی جهانی، عواقب روشهای غیراخالقی در فعالیت تجاری و مدیریت بدون احساس مسئولیت در زمینه اخالق را برجسته می سازند. 

  ترجمه: احسان محبی

منظور از اخالق چیست؟
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اخــالق تجــاری به طــور روزافــزون بــه بخشــی از روند 
گســترده تری تبدیل می شود که مسئولیت اجتماعی شرکت3 
را عامل موفقیت سازمانی پایدار می داند. تعداد سازمانهایی که 
روشهای اخالقی را چیزی فراتر از ابزاری برای دوری جستن از 
جریمه و مجازات می بینند، روبه رشد است. چنین سازمانهایی 
بــر این باورند که مســئولیت شــرکت و روشــهای اخالقی به 
ارزش آفرینــی پایدار منجر می شــود. بســیاری از ســازمانها 
مســئولیت شرکتی را عنصر اصلی فرهنگ شرکتی می دانند که 
هم برای سازمان و هم برای جامعه، مزایایی را به همراه دارد. 
این ســازمانها به طور معمول رهبرانی دارند که به نقش مثبت 
ســازمانها در تســهیل رفاه اجتماعی دل بسته اند و معتقدند که 

مسئولیت شرکت به فعالیت تجاری معنا و مفهوم می دهد. 
اخالق تجاری، تأثیر به سزایی بر شهرت شرکت، نام تجاری 
و در نهایــت مجوز فعالیت آن دارد. افزون بر این، ســازمانها با 
انجــام اقدامهایی که قانونی هســتند، ولی از دید مشــتریان و 
جامعــه غیراخالقی به حســاب می آیند یا مخالــف روح قانون 

هستند، دچار صدمه های جبران ناپذیری می شوند. 
در نظر گرفتن اخالق در محیط خدمات حرفه ای مهم است؛ 
چرا که امری حیاتی برای جلب کردن اعتماد استفاده کننده نهایی 
به خدمات حرفه ای ارائه شده از سوی مؤسسه های حسابداری 
به حساب می آید. در نبود اعتماد، چنین خدماتی ارزش چندانی 
ندارند یا بی  ارزش تلقی می شوند. استقالل حسابداران حرفه ای 
در محیــط خدمات حرفه ای، هم در ظاهر و هم در باطن، کلید 
تحکیم اعتماد اســت. از اینرو، حسابداران حرفه ای در محیط 
خدمات حرفه ای، الزامهای استقالل مرتبط با هر موضوعی را 
از سرمایه گذاری و روابط تجاری گرفته تا روابط کارفرما-کارمند 

و خدمات ارائه شده به صاحبکاران، رعایت می کنند. 

دیدگاه های جهانی درباره اخالق
چارچوبها، اســتانداردها و اصول مختلــف بین المللی به بحث 
مسئولیت شرکتی پرداخته اند که اخالق یکی از زیرمجموعه های 
آن است. از جمله این چارچوبها و استانداردها، می توان به این 
موارد اشــاره کرد: اصول دهگانه پیمان جهانی ســازمان 
ملل4، اصول راهنمای ســازمان ملل در زمینه حقوق بشر 

و تجارت5، و رهنمودهای ســازمان توسعه و همکاریهای 
اقتصادی (OECD) برای شرکتهای چندملیتی. 

کاربرد اخالق تجاری بســته به کشور، فرهنگ، سنتها و نیز 
میزان پختگی مقررات و اجرای مســئولیت حقوقی ســازمانها 
و انتظارهــا از مدیران و وظایف آنها، متفاوت اســت. با وجود 
این، ماهیت مســائل اخالقی در یک کشــور و به طور کلی در 
انواع ســازمانهای با اندازه، نوع و جغرافیای مختلف، یکســان 
اســت. برای فعالیتهای حســابداری و مدیریت مالی، مسائل 
اخالقی به طور معمول شــامل این موارد هستند: تضاد منافع، 
ارائه اطالعات و گزارشــهای موثق، تسهیل پرداختها و رشوه. 
ایمن ســازهای6 اصلی نیــز همگانی بوده و شــامل راهبری 
اخالقی، راهبری اثربخش، آیین رفتار حرفه ای مبتنی بر ارزش 
که به وســیله فرهنگ تجاری پاســخگو تقویت شده، مشارکت 

اثربخش سودبران7، شفافیت و پاسخگویی می شوند. 
در برخــی حوزه هــای گزارشــگری، به خصــوص در اروپا و 
ایاالت متحد امریکا، ابعاد اخالق تجاری به طور معمول به وسیله 
مقررات، قوانین و احکام بورس و اوراق بهادار تقویت می شود. 
از جمله رویکردهای قانونی و مقرراتی به اخالق و رفتار تجاری، 
می توان بــه دستورعملهای مجازات فدرال در ایاالت متحد 
امریــکا8 )1991(، بخش 406 قانون ساربنز-آکســلی مصوب 
ســال 2002، قانون رشــوه بریتانیا9 )2010( و مــاده 49 از 

توافقنامه بازار بورس هند، اشاره کرد. 
از گذشــته تا به حال، اخالق و رفتار تجاری، به طور ســنتی از 
مســئولیتهای هیئت مدیره محسوب نمی شده است؛ چرا که این 
مســائل در اســتانداردها و رهنمودهای راهبری شرکتی یا قانون 
شــرکتها درج می شــوند. با این حال، این موضوع در حال تغییر 
اســت. برخــی حوزه های گزارشــگری در حــال تعریف اصولی 
هســتند که پایداری و رفتار اخالقی را شــامل می شود و تضمین 
می کند که اخالق به شکلی اثربخش و در راستای منافع مجموعه 
گسترده تری از سودبران مدیریت می شود که از آن جمله می توان 
به چارچوب راهبری شــرکتی کینگ 3 (King III) در آفریقای 

جنوبی اشاره کرد.
همگرایــی جهانــی در زمینــه اســتانداردهای اخالقی برای 
حسابداران حرفه ای، پیشرفتهای چشمگیری کرده است. هیئت 
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استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران 
(IESBA)، متصدی تدوین و انتشار آیین اصول اخالقی برای 

حسابداران حرفه ای است. هدف این هیئت، خدمت در راستای 
منافع عمومی به وسیله تدوین اســتانداردهای اخالقی باکیفیت 
برای حسابداران حرفه ای است. هدف درازمدت هیئت این است 
که استانداردهای آیین اخالقی از جمله استانداردهای استقالل 
حسابرس، با استانداردهای منتشرشده از سوی مقرراتگذاران و 

استانداردگذاران ملی، همگرا شود.

نقش حسابداران و حرفه حسابداری
یکی از ویژگیهای متمایز حرفه حسابداری، مسئولیت آن برای 

عمل در راستای منافع عمومی است. 
افزون برایــن، اخالق تجاری برای حســابداران، مســتلزم 
کاربرد اخالق حرفه ای اســت. ســازمانهای عضو فدراسیون 
بین المللــی حســابداران (IFAC) باید از اســتانداردهای 
اخالقی اســتفاده کنند که حداقل به اندازه استانداردهای آیین 
اخالقــی ســختگیرانه باشــد. همگرایی به ســوی تنها یک 
مجموعه از اســتانداردها10، به ارتقای کیفیت و انســجام 
خدمات ارائه شــده از ســوی حســابداران حرفه ای در سراسر 
جهــان می انجامد و کارایی بازارهای جهانی ســرمایه را بهبود 
می دهد. براساس آیین اخالقی، حسابداران حرفه ای باید پنج 
اصل اساسی را رعایت کنند: درستکاری، واقع بینی، صالحیت 

و مراقبت حرفه ای، رازداری، و رفتار حرفه ای. 
حرفه حسابداری، با هدف کمک به حسابداران و صاحبکاران 
جهــت به کارگیــری آیین اخالقــی )و انطباق محلــی( و حل 

معضلهای اخالقی، طیفی از منابع گوناگون )شــامل گزارشها، 
رهنمودها و پشتیبانی مستقیم( را فراهم کرده است. 

تصمیمها و رفتارهای حســابداران باید به تقویت راهبری و 
روشــهای اخالقی مناسب، توسعه و ارتقای فرهنگ اخالقی، 
افزایش اعتماد و شــفافیت منجر شود، اعتبار و ارزش را برای 
تصمیم گیری به همراه داشته باشد و تصویری معتبر از سالمت 

سازمانی را به سودبران نشان دهد. 
حسابدارانی که در ِسمتهای مدیریت ارشد منصوب می شوند، 
در محیط کســب وکار و در عمل، مسئولیت ویژه ای برای ارائه 
رهبری اخالقــی و معتبر دارند. از آنها انتظــار می رود در کنار 
داشــتن صالحیت فنی، از قــدرت و نفوذ جایگاه شغلیشــان 
برای ترغیب افراد کل ســازمان به داشتن رفتار و تصمیم گیری 

اخالقی، استفاده کنند. 

پانوشتها:
1- Business Ethics
2- Practice Ethics
3- Social Corporate Responsibility
4- UN Global Compact’s Ten Principles 
5- UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights
6- Safeguards
7- Stakeholders
8- US Federal Sentencing Guidelines
9- UK Bribery Act 
10- A Single Set of Standards
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استفاده از روشهای غیراخالقی در  

فعالیت تجاری به سازمانها و اقتصاد

لطمه می زند


