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نشست مجازی اخالق در نشست مجازی اخالق در 

شرایط پیچیده امروزشرایط پیچیده امروز

اخالق  موضوع  درباره  می توان  گسترده ای  بسیار  بحثهای 
مطرح کرد، اما در این جلسه متمرکز می شوم بر بحث اخالق 
اخالقیات  دارند  استحضار  همه  که  همانطور  چون  حرفه ای. 
هم  اهمیتش  و  دارد  متنوعی  و  متفاوت  بسیار  جنبه های 
تو  اگر  که  به رسول گرامی می فرمایند  آنقدر هست که خداوند 
اخالق مدار نبودی همه از اطراف تو پراکنده می شدند؛ و یکی از 
زمینه های موفقیت بحث ترویج دین را بحث اخالق می دانند. 
در بحــث حرفه، اخالق به معنی مســئولیت پذیری در قبال 
حقــوق افراد جامعه اســت کــه طبیعتًا موجــب ارزش آفرینی 
می شــود. حسابرســی که ما انجام می دهیم با افزایش قابلیت 
اتــکای اطالعاتی که در معرض تصمیم گیری ذینفعان اســت 
ســروکار دارد. طبیعتًا کســی که می خواهد اعتمادســاز باشد و 
کسی که می خواهد قابلیت اتکای اطالعات را باال ببرد، خودش 
نمی تواند فرد غیرمعتبر باشد. چون در این صورت نقض غرض 
می شــود، یعنی فردی که خودش اخالقیــات را رعایت نکند، 
نمی شــود به او اطمینان کرد، و نمی شود به او اعتماد داشت، و 
لذا نمی تواند اعتمادسازی کند؛ بنابراین حسابرسان در راستای 
منافع عمومی که برایش قسم خورده اند پایبند به اخالق هستند 

و طبیعتًا خودشان باید معتمد باشند. 

حسابرسان نمی توانند معتمد نباشند، چون اگر معتمد نباشند 
مصداق این تعریف می شوند که: "ذات نایافته از هستی بخش، 
کی تواند که بود هســتی بخش". کســی خــودش قابل قبول 
نباشد، نمی تواند قابلیت قبول، برای امری را ایجاد کند. به طور 
کلی اعتماد به حسابرســان موقعی میسر هست که حسابرسان 
خدمات خود را در ســطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه 

باشد. بنابراین بحث اصلی همین اعتمادسازی است. 
روشــهای اخالقی فقط بحث داغ و درفش نیســت، بحث 
جریمــه و مجــازات نیســت؛ روشــهای اخالقــی منجــر به 
ارزش آفرینی پایدار می شود. یعنی اگر جامعه ای اخالقی عمل 
کند، حرفه ای اخالقی عمل کنــد، ارزش آفرینی پایدار برایش 

ایجاد می شود. 
بحــث در اینجا عمل به اخالق اســت و گرنه اخالق نظری 
کــه در حرفه خیلی کاربــرد ندارد. اخالق ابزاری اســت برای 
تبدیــل ارزش به عمل. بحث آیین رفتار حرفه ای به عمل و به 
عملکرد بر می گردد. قوام و دوام حرفه به رعایت اخالق استوار 
است. کمتر حرفه ای این میزان با اخالق عجین است. جامعه 
حســابداران رسمی آیین رفتار حرفه ای را منتشر کرده است که 
چیزی باالی 200 صفحه بحث اخالقیات هســت. این نشریه 
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اهمیت نقش اخالق در حرفه حسابداری
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که برگردان نشــریه فدراسیون بین المللی حســابداران است، 
دستورعملی برای رفتار حسابداران حرفه ای است. 

حسابرســی حرفه ای اســت که ذینفعان عدیده ای دارد. این 
ذینفعان کســانی هســتند که از حســابرس خدمت می-گیرند، 
مثل ســهامداران، دولت، سیســتم قضایی، و ...، و بانکها که 
تسهیالت مالی ارائه می کنند یا کسانی که تامین کاال می کنند، یا 
تامین خدمات انجام می دهند. تصمیم گیری همه این ذینفعان، 
در گــرو اطالعات دقیق مبنــای تصمیم گیری اســت. اخالق 
حرفه ای کمک می کند که ذینفعان بدانند حسابرســان در ایفای 
نقش مسئولیت خودشان جدی هستند، می شود به آنها اعتماد 
کرد. بنابراین در کنار همه مسائل دیگری که می شود توجه کرد، 
بحث اخالق مطرح اســت که کمک می کند آنها بیشــتر بتوانند 

روی کار حسابرس اتکا بکنند، و به حسابرس اعتماد کنند. 
اصــول اخالقی بــه همه می گویــد که حسابرســان به طور 
حرفــه ای و با مراقبت حرفه ای، درســتکاری و واقع بینی رفتار 
می کننــد و دارای صالحیتهــای الزم جهــت رفــع نیازهای 
ذینفعان هســتند. دقت کنید اشــاره به رفتار اخالقی اســت و 
نــه تئوری اخالق. درســتکاری و واقع بینــی دارند و حرفه ای 
عمــل می کنند و صالحیتهای الزم را دارنــد، برای چه؟ برای 
رفــع نیازهای آن ذینفعان، که هر کدام از این ذینفعان نیازهای 
عدیده ای دارند، نیازهای متنوعی دارند، که اخالق به ما کمک 

می کنــد که اطمینان خاطر را بــرای ذینفعان ایجاد کنیم. برای 
مثال به بــورس اوراق بهادار نگاه کنیــد. بورس جهت اعمال 
وظیفه نظارتی، عمدتًا به گزارشهای حسابرسی تکیه دارد. اگر 
حسابرس حرفه ای اصول اخالقی را رعایت نکند، درستکاری 
و واقع بینی و صالحیتها را نداشــته باشــد، اتــکا به گزارش او 
خدشه دار می شــود. پس التزام و پایبندی حسابرس به اصول 
اخالقــی در مرکز ثقل انتظار ذینفعان ار حسابرســان اســت. 
علمای اخالق می گویند بحث مسئولیت پذیری اخالقی، حرفه 
را برای ذینفعان »پیش بینی پذیر« می کند. اگر مسئولیت پذیری 
اخالقی داشــته باشــیم حرفه برای ذینفعــان پیش بینی پذیر 
می شــود. ایــن »پیش بینی پذیــری« چــه مزیتــی دارد برای 
ذینفعــان؟ آنها احســاس می کنند کــه امانتــداری، رازداری، 
قانون پذیری، حفظ حریم خصوصی شان و پایبندی به تعهدات 
را می توانند از حســابرس انتظار داشته باشند. می توانند انتظار 
داشته باشــند که حســابرس قانون را رعایت می کند، امانتدار 
است و اطالعات آنها را به مراجع غیر ذیصالح افشاء نمی کند، 
حریم خصوصیشان را حفظ می کند و به تعهدات پایبند است. 

اما از آن طرف اگر حســابرس به اخــالق حرفه ای بی توجه 
باشــد، آنچه که مســلم هســت مشــروعیت حرفه زیر سوال 
خواهد رفت و اعتماد از حرفه ســلب می شود. یکی از پایه های 
اصلی مشــروعیت حرفه، بحث اخالق حرفه ای است. رعایت 
نکردن اخالق بر عملکرد حسابرســان اثــر می گذارد. طبیعی 
است حسابرســی که نخواهد به اصول پایبند باشد عملکردش 
هم عملکرد مناســبی نخواهد بود، و روابطش را هم با محیط 
تخریــب می کند و روابطش با محیط اطراف مناســب نخواهد 
بود. بی توجهی به مســایل اخالقی طبیعتًا زمینه رشــد فساد، 
بی مسئولیتی و افت وجدان کار و نهایتًا کاهش رضایت ذینفعان 

حرفه را به دنبال خواهد داشت. 
وقتی حســابرس کار خودش را به درســتی انجام نمی دهد، 
حســابدار هم به درستی احســاس مسئولیت نســبت به تهیه 
صورتهای مالی نمی کند و مدیر هم تأســی می کند و مشکالت 
همینطور ادامــه پیدا می کند. نهایت همــه این حرفها کاهش 
رضایت ذینفعان حرفه خواهد بود و آخر امر مشــروعیت حرفه 

را از دست می دهیم. 
اگر پایه های موفقیت حرفه را بخواهیم دنبال کنیم دو عامل 

اخالق 

به معنی مسئولیت پذیری 

در قبال حقوق افراد جامعه است 

که طبیعتًا 

موجب ارزش آفرینی 

می شود
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کاماًل روشن را می توانیم پیدا کنیم؛ اول »مجموعه استانداردها، 
دستورعملها، و تکنولوژی«، و دوم »اخالق حرفه ای«. 

استانداردها و دســتورعملها و تکنولوژی ابزار کار حسابرس 
است و اگر به خوبی استفاده شود، بخشی از کار خوب انجام شده، 
اما مکمل آن و الزمه آن، اخالق حرفه ای اســت. اگر بهترین 
تکنولوژی را داشته باشیم، و بهترین نرم افزار را استفاده کنیم، 
بهترین مدل را به کار گیریم، و اگر استانداردها را مسلط باشیم و 
همه را هم رعایت کنیم، و هر آنچه که به عنوان انحراف داده ها 
مطرح است را کشف کنیم، موارد اختالف، و اشکاالت را همه 
کشــف کنیم، اما اگر شــهامت آن نباشد که استقالل حسابرس 
تجلی پیدا کند و شــهامت ابراز یافته ها را نداشــته باشیم، کار 
اثربخش نخواهد بود از این طرف هم هست یعنی اگر بهترین 
اخــالق حرفــه ای را داشــته باشــیم و خوش اخالق ترین فرد 
حرفه ای هم باشیم، اما استانداردها و تکنولوژی را خوب به کار 
نگیریم و نتوانیم موارد اشــکاالت را کشف بکنیم، باز بسیاری 
از انحرافها آشــکار نخواهد شــد. بنابراین، این دو کاماًل به هم 

کمک می کنند. 
البته یک مزیتی می شــود برای دومی پیــدا کرد؛ اگر اخالق 
حرفه ای داشته باشــیم به ما می گوید اگر در جایی توانایی انجام 
کار را ندارید، تکنولوژی الزم را ندارید، وارد آن دستگاه نشوید. 
استانداردها چنین حکمی را نمی کند اما اخالق حرفه ای این را به 
ما تکلیف می کند و می گوید اگر مستقل نیستید نباید وارد بشوید، 
اگر تکنولوژی و دستورعمل این کار را ندارید، نباید وارد شوید. 

بنابراین پایه های موفقیت دوتایی با هم کار می کنند. یادمان 
باشــد این دو تا را نبایــد از هم جدا کنیم. هر کدام نباشــد کار 

حسابرسی ابتر و ناقص خواهد ماند. 
سوالی که مطرح می شود این است که آیا رعایت اخالق خوب 
هزینه دارد؟ پاسخ این است که بله، اگر درکوتاه مدت بخواهیم 
منافع  یکسری  به  است  ممکن  بگذاریم  پا  زیر  را  اخالق 
حسابرسی  حرفه  است  قرار  مگر  اما  برسیم،  هم  کوتاه مدت 
خودش را کوتاه مدت در جامعه معرفی کند. اگر هر حسابرسی 
یک شبه ره صدساله را برود و بارش را ببندد. آن وقت چیزی 
برای حرفه باقی نخواهد ماند. بحث اصلی این است که نگاه 
حسابرس باید نگاهی استراتژیک باشد، نگاه بلندمدت باشد. 
اگر نگاه ما نگاه بلندمدت برای حرفه باشد، طبیعتًا مشروعیت 
می شود.  ایجاد  حرفه  برای  مناسبی  جایگاه  می شود،  ایجاد 
باید از منافع کوتاه مدت خود بگذریم. پرداختن به منافع  پس 
خواهد  به دنبال  بلندمدت  در  را  تباهی  و  تخریب  کوتاه مدت 
داشت. این نکته ای کلیدی است. بنابراین نگاه باید بلندمدت 

باشد تا بتوانیم به نتیجه برسیم. 
دالیــل بــروز رفتــار غیراخالقــی را هــم علمــای اخالق 
"ناشناخته بودن رفتارهای اخالقی"، "وجود فشارهای داخلی 
و خارجی"، "وجود قوانین و مقررات غیرشفاف و تفسیرپذیر" 
و "پایین بودن هزینه ارتکاب رفتار غیراخالقی" می دانند. هر 
کدام از این عوامل جای بحث بیشــتر دارند که شــاید از دامنه 
بحث کنونی فراتر باشــد. اما الزم است به این نکته اشاره کنم 
کــه هزینه ارتکاب رفتــار غیر اخالقی اگر پایین باشــد موجب 

تجّری و موجب رشد بداخالقیها می شود.
یــک بحــث در جامعــه داریم که بعضــی از حسابرســها و 
حســابداران حرفه ای  بداخالقیهای حرفه را نسبت می دهند به 
اقتصاد جامعه، مشکالت موجود، تورم و .... پاسخی که برای 
این نوع طرز فکر داریم، به تعبیر یکی از دوستان، این است که 
حســابرس حکم نمک را دارد و اگر همه بگندند حسابرس باید 
گندزدایی کند. حســابرس حق ندارد که از مشی غلط دیگران 
پیروی کند و با بدرفتاریهایی که در سطح جامعه انجام می شود 
بخواهــد خودش را با آنهــا توجیه کند. اصــوال توجیه یکی از 

پایه هایی هست که موجب تخلف می شود. 
خالصه این که اخالق حرفه ای به حسابرسان جرأت پرهیز 

توجیه 

یکی از پایه هایی است که 

موجب تخلف 

می شود 



14
00

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
15

ره 
ما

ش
4

از رفتار غیر اخالقی در "بزنگاه های حساس قضاوت حرفه ای" 
را می دهد. همه عزیزانی که حسابرســی کرده اند می دانند یک 
بزنگاه هایی وجود دارد که شــما بایــد تصمیم بگیرید بین حق 
و باطل. تصمیــم بگیرید که چیزی را بگویید یــا نگویید. اگر 
فشارهای داخلی و خارجی ناشناخته  بودن و قوانین غیرشفاف 
و پایین بودن هزینه ارتکاب را بشود تا آنجا که ممکن است کم 
کرد، حسابرس با اخالق حرفه ای می تواند در بزنگاه ها قضاوت 
حرفه ای درســت تری را انجام بدهد وگرنه ممکن است بلغزد و 

دچار مشکل بشود. 
اصول اخالقی که در بــاره آن صحبت می کنیم تنها محدود 
به این چهار یا پنج ســرفصلی که معمواًل در کتابها می نویسند، 
نیســت. بحث اخــالق دامنــه گســترده ای دارد و رازداری و 
امانتداری، اســتقالل و بی طرفی، حســن ســلوک و مواجهه 
صحیح و اســتوار بر احتــرام، حفظ کرامت انســانی، پایبندی 
بــه انصاف و مواجهه عادالنه، خیرخواهــی، پرهیز از هر گونه 
دادوســتد نــاروا و غیراخالقــی، قانون پذیــری و پایبندی به 
مقررات، انتقادپذیری و توجه به خردجمعی، نظم و آراســتگی 
فــردی و محیطی، تعهــد حرفه ای، درســتکاری و وفاداری، 
پیش بینی پذیری نسبت به صاحبان حق و ذینفعان، قدردانی و 
پرهیز از ناچیزانگاری خدمات و تالش دیگران، و رعایت تقوا 
در جنبه های اجتماعی و فردی، از سرفصلهایی هستند که باید 

برای حسابرسان مورد توجه قرار داد. 

در انتهای بحث اشــاره کوتاهی داشــته باشــم بــه راه های 
پایبندی و ارتقای حسابرسان به آیین رفتار حرفه ای. بر اساس 
بررســیها و مطالعاتی که انجام شــده به چند عامل مهم اشاره 
می کنم که فکر می کنم می تواند در ارتقای آیین رفتار حرفه ای 

بسیار موثر باشد:
از  دولت  نظارتی  و  حمایتی  محتوایی  و  واقعی  نقش  ایفای   •
فرهنگ  تقویت  راستای  در  حسابداری  و  حسابرسی  حرفه 

حسابخواهی، حسابدهی و نظارت؛
ایجاد نهاد نظارتی مستقل جهت تقویت نظارت بر حرفه و   •

فراهم نمودن زمینه انجام مطلوب خدمات حرفه ای؛
• توجه به اخالقیات در گزینش حسابداران رسمی و همچنین 

جذب همکاران؛
• استقرار نظام راهبری مطلوب در واحدهای مورد رسیدگی و 

موسسات حسابرسی؛
ارزشهای  رعایت درست  و  تبیین  برای  مناسب  برنامه ریزی   •
موازین  عدم رعایت  موارد  از  پرهیز  جهت  حرفه  اخالقی 

حرفه ای و تنظیم روابط حرفه ای با ذینفعان؛
اخالقیات  حفظ  جهت  الزم  زمینه های  فراهم نمودن   •
توسعه  و  رشد  و  کافی  کار  تامین  به ویژه  رسمی  حسابداران 

موسسات؛
و  حسابرسی  موسسات  در  اخالقی«  »سند  و  منشور  تدوین   •
نظارت بر رعایت آن ها و توجه به آموزشهای عملی اخالق و 

ایجاد اعتقاد قلبی به رعایت اخالقیات.
در سند اخالقی باید خط مشــی اخالقی حسابرسان درقبال 
»مشتریان«، »منابع انسانی«، »رقبا«، »موسسات حسابرسی« 
و »انجمنهــای حرفه ای«، »مســئولیت اجتماعــی« و درقبال 
»شرکای موسســه حسابرســی« کاماًل برای حسابرس روشن 

باشد.
از اینکه صبــور بودید و به مطالب مطرح شــده توجه کردید 

تشکر می کنم.
خدایا چنان کن سرانجام کار  

    تو خشنود باشی و ما رستگار

پایه های موفقیت حرفه: 

1- مجموعه استانداردها،

 دستورعملها و تکنولوژی 

2- اخالق حرفه ای


