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ذینفعان و سایر گروه های استفاده کننده از اطالعات مالی برای 
حسابرسی شده  مالی  صورتهای  به  مربوط،  تصمیم گیریهای 
قابلیت  و  کامل بودن  و  از صحت  برای حصول اطمینان  و  اتکا 
اتکای اطالعات مندرج در آن گزارشها، همواره به حسابرسان 
و حرفه حسابداری وابسته بوده و هستند؛ آثار نامساعد ناشی از 
تقلبهای مالی در برخی از شرکتهای بزرگ، موجب شده است 
حسابرسی  حرفه  توانایی  به  نسبت  کاربران  جامعه  اعتماد  تا 
و  گرفته  قرار  تردید  مورد  آنان  منافع  به حفظ  آن  تمایل  یا  و 
جایگاه واالی حسابرسان نزد افکار عمومی آسیب پذیر شود. 
حسابرسان مانند »نگهبانانی مسئول«، وظیفه حفاظت از منافع 
انتقال  با  آنان  از  برخی  که  هرچند  دارند؛  برعهده  را  کاربران 
خود  مسئولیت  ایفای  در  سرمایه گذاران،  به  اضافی  ریسک 
ناموفق عمل می کنند. زمانی که حسابرسان خواهان مصالحه 
مجموعه  گرفتن  نادیده  یا  و  خود  حرفه ای  استقالل  سر  بر 
اطالعاتی حیاتی برای حفظ صاحبکار هستند، بی طرفی آنان 

واقع  تردید  مورد  مذکور،  مالی صاحبکار  و صحت صورتهای 
می شود.

اگر چه روزگاری حسابداری به عنوان درستکارترین حرفه در 
نزد عموم شــناخته می شد، اما نادرستیهای اخیر مالحظه شده 
در گزارشــهای مالی؛ شــهرت آن را خدشــه دار کرده است. از 
ســوی دیگر، به رغم باور جامعه علمی و حرفه ای حســابداری 
مبنی بر اینکه گرایش این رشــته به ســمت برخورداری از یک 
چارچوب نظری مبتنی بر اصول، بیشتر از تمایل آن به داشتن 
چارچوبــی مبتنــی بر قواعد اســت، اما هنوز هــم در آموزش 
حســابداری در دانشگاه ها، بر چارچوب نظری مبتنی بر قواعد 
تاکید می شود. عالوه بر این، به نظر می رسد که الگوهای ذهنی 
اساتید حسابداری، هنوز بر مبنای قواعد قرار دارد و حسابداران 
رسمی نیز در حل وفصل مسایل خود، از یک رویکرد مبتنی بر 

قواعد پیروی می کنند.
حتی اگر اقدام انجام شــده براســاس دیدگاه مذکور، از منظر 

روز جهانی روز جهانی 

اخالقاخالق

اخالق حرفه ای؛ اخالق حرفه ای؛ 
سرمشقسرمشق

اکبرسهیلیپور 
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اخــالق حرفــه ای، کار صحیحی به نظر نرســد، همانگونه که 
حرفه حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری است 
و به آنها استناد می کند، حسابداران و حسابرسان نیز باید نوعی 
اصول پذیرفته شــده اخالق حرفه ای را سرمشق خود قرار داده 
و از آن ها پیروی نمایند تا بدین وســیله، موفق به کسب مجدد 

اعتماد عمومی ازدست رفته حرفه خود شوند.
هدف اصلی گزارشــگری مالــی، فراهــم آوردن اطالعات 
مالی برای ســرمایه گذاران فعلــی و بالقــوه، اعتباردهندگان و 
سایر ذینفعان به گونه ای اســت که اوال، برای تصمیم گیریهای 
مربوط به انجام سرمایه گذاریهای منطقی، اعطای تسهیالت به 
وام گیرندگان، و حل وفصل امور مالی سودمند باشد؛ ثانیا بتوان از 
آن در براورد مبالغ زمان بندی و سطح اطمینان جریانهای نقدی 
آتی اســتفاده کرد؛ و ثالثا از جنبه گزارشگری منابع اقتصادی و 
تعهدات واحد تجاری، از صحت و دقت کافی برخوردار باشــد. 
برای حصول اطمینان از دســتیابی به اهداف یادشــده، انجمن 
حسابداران رسمی امریکا در شرایطی که صورتهای مالی حاوی 
انحراف بااهمیتی از اصول حســابداری تدوین شــده از ســوی

 (FASB) هیئتتدویناستانداردهایحســابداریمالی
باشند و یا گمراه کننده به نظر رسند، اعضای خود را از اظهارنظر 
درباره این کــه صورتهای مذکور مطابق با اصول پذیرفته شــده 

حسابداری تهیه شده اند، برحذر داشته است.
مشــکل اصلی در رسواییهای حســابداران شرکتهایی مانند
انرون (Enron) وورلدکام (World.Com)  و حسابرســان 
 ،(Arthur Andersen) موسســاتی از قبیــل آرتوراندرسن
طرز تلقــی آنــان از انحراف بااهمیــت بوده اســت. انجمن
حسابدارانرسمیامریکا (AICPA, 2002) تاکید کرده که 
پرداختن به حرفه حســابداری، مستلزم چیزی بیش از رعایت 
قواعدی مشــخص و شامل برداشتهایی است که تضمین کننده 
صالحیت، بی طرفی و درســتکاری حســابداران در انجام کلیه 
فعالیتهای حرفه ای می باشد. از سوی دیگر شواهد اخیر نشان 
می دهد که متاســفانه بســیاری از حســابداران، حسابرسان و 
مدیران شرکتها، اقدام به تحریف صورتهای مالی، مشارکت در 
تقلبهای مالی و پنهان شــدن در پشت خالهای قانونی موجود 

در مقرراتی کرده اند که مبتنی بر قواعد بوده است.
اگر چه لحن مورد اســتفاده در آیین رفتار حرفه ای به گونه ای 
اســت که دعوت به اســتفاده از رویکردی مبتنــی بر اصول را 
به ذهن متبادر می ســازد ولی به نظر می رسد که چارچوب مورد 
اســتفاده همچنان برمبنای سلســله مراتب هرمی، قرار دارد 
کــه قاعده آن اســتانداردهای الزم االجرا اســت )برای مثال، 
اســتانداردهایی که در آن ها معیارهــای الزم برای اندازه گیری 
درامدها و هزینه ها و زمان شناســایی آنها تعیین شده است(. با 
صعود به طبقات فوقانی هرم یادشــده و حرکت به سمت راس 
آن، می توان مشــاهده کرد که ویژگیهایــی مانند مربوط بودن 
و قابل اعتمادبــودن اطالعات مالی، در حالــی مورد تاکید قرار 
گرفته که راجع به اصول یا ارزشــهای پشــتوانه آنها، اشاره ای 

نشده است.
مطلب قابل توجه در ارزیابی هرم حســابداری پیش گفته آن 
اســت که به رغم موضع گیریهای رســمی انجمن حســابداران 
رســمی امریکا در خصــوص اهمیت اصول اخــالق حرفه ای 
پشــتوانه صورتهای مالی، نشــانهای دال بر پرداختن به آنها 
مالحظه نمی شــود. این در حالی اســت که بر پایه مفروضات 
پشتوانه مصوبات هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 

حسابرسانباید

اصولپذیرفتهشده

اخالقحرفهایرا

سرمشققراردادهو

ازآنهاپیروینمایند

تاموفقبهکسب

اعتمادعمومیشوند



14
00

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
15

ره 
ما

ش

3

حسابداران رسمی باید با پیروی از روح اخالق حرفه ای، آن ها 
را برای خوشــایند صاحبکاران خود مورد مصالحه قرار ندهند. 
متاسفانه، شواهد ارایه شده در رسواییهای اخیر، نشان می دهد 
که منافع حسابداران و حسابرسان می تواند موجب اغوای آنان 

و خدشه دارشدن وجهه شان در نزد کاربران شود.

اصــول اخالق حرفــه ای ازجمله معیارهای ذهنی به شــمار 
نمی اید که با دگرگونی شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 
تغییــر می کنند؛ بلکه مجموعه احکام عینی و کاربردی اســت 
که کشــورها، و دوره های زمانی مختلفی را سپری کرده است. 
آن ها اصول بنیادی یا مبانی اولیه ای اســت کــه از دیرباز و در 

کارکردهایاخالقیارزشبرترخالصهعقایدرویکرداخالقی
کاربردهایحسابداریو

حسابرسی

نفعشخصی 
اگر هر فرد، بدون تضییع حقوق 

دیگران به فکر منافع خود باشد، جامعه 
وضعیت مطلوبتری خواهد یافت.

نفع شخصی متصور 
برای هر فرد.

این امکان وجود داردکه 
خودخواهی، سایر ارزشها را 

تحت الشعاع قرار دهد.

منشا عدم رعایت آیین رفتار 
حرفه ای خودخواهی افراد بوده 

است.

منفعتگرایی 
قانون یا قاعده ای »پسندیده« است که 
منافع عمومی متصور بر آن، بیش از 
زیانهای اجتماعی احتمالی آن باشد.

تالش در جهت 
سعادتمندکردن تعداد 

بیشتری از افراد 
جامعه.

ارزیابی منافع شخصی 
افراد، تضاد منافع موجود 
و زیانهای احتمالی دشوار 

است.

منافع بلندمدت و کوتاه مدت، 
دو مقوله جداگانه اند که ممکن 
است نتوان پیامدهای هر یک 
را به روشنی مشخص ساخت.

ارزشهایفردی 

هر فرد برای تنظیم روابط و رفتارهای 
اخالقی خود، باید مجموع های از 

معیارهای مورد پذیرش خود را تعیین 
کند.

دیگران، شایسته 
برخوردی مناسب 

هستند.

تعریف پرهیزگاری و 
دستیابی به آن، ممکن است 

دشوار باشد.

شجاعت و درستکاری از 
عوامل اصلی آیین رفتار 

حرفه ای است.

تعالیممذهبی 
شفقت و مهربانی صفاتی است که باید 
به همراه صداقت و درستکاری وجود 

داشته باشند.

اساس جامعه را 
مهربانی و مقابله به مثل 

تشکیل می دهد.

پیروی از تعالیم مذهبی، 
منجر به برتری یافتن افراد 
نسبت به یکدیگر نمی شود.

قاعده طالیی به عنوان یکی از 
تعالیم دینی، در مورد اهداف 
حسابرسی نیز قابل اعمال 

است. 

الزاماتقانونی
قوانین اصلی توسط مراجعی وضع 

می شوند که از قدرت اعمال آنها نیز 
برخوردارند.

قوانین و مقررات 
نشان دهنده حداقل 
معیارهای اخالقی 
مورد نیاز جامعه 

می باشند. 

قواعد و قوانین، اغلب 
در ایجاد پیوند الزم میان 
رفتارها یا اهداف اخالقی 
مختلف، موفق نیستند.

استانداردهای تدوین شده 
در حوزه حسابداری دولتی و 

حسابداری مالی، به طور سنتی 
و در عمل مبتنی بر قواعد بوده 

است. 

قواعدجهانشمول

قواعد اصلی و مهم، منجر به 
بروز رفتارهایی می شود که زمینه 
سعادتمندی هرچه بیشتر جامعه را 

فراهم می سازند.

قواعدی که موجب 
حذف منافع شخصی 

تصمیم گیرندگان 
می شود.

قواعد باید در مورد کلیه 
افراد جامعه قابل اعمال 

باشند.

به منظور دستیابی به اهداف 
موردنظر، قواعد و اصول باید 

با یکدیگر سازگار باشند. 

حقوقفردی 
فهرست توافق شده ای از حقوق 

تضمین شده ای وجود دارد که موجب 
کسب اطمینان از وجود آزادی می شود.

رفتارهایی که 
موجب حفظ حقوق 
تضمین شده افراد 

می گردد. 

حذف سوگیری 
تصمیم گیرندگان، 
غیرممکن است. 

با وجود این که ممکن است 
حقوق ذینفعان در اندازه گیری 

نتایج عملکرد نادیده گرفته 
شود، ولی اهمیت آن افزایش 

خواهد یافت. 

نمایانهشماره1-الگوییمتشکلازدهرویکرددرزمینهاخالقحرفهای
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راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف جامعه حرفه ای، 
همواره پیشــنهاد شــده اند. جامعه حرفه ای موفق، جامعه ای 
اســت که اعضــای آن به منظور تامین منافــع اعضای جامعه، 

داوطلبانه با یکدیگر همکاری می نمایند.
به نظر می رســد حســابداران و حسابرســان به دلیل اهمیت 
وظایفــی که بر عهده دارند، باید کار خــود را ضرورتا بر مبنای 
1( مجموعه ای از اصــول اخالق حرفه ای تغییرناپذیر )فارغ از 
صاحبکار، تفســیرهای استانداردهای حسابرسی و منافع مالی 
احتمالی( و 2( ایفای تعهدات اجتماعی مربوط به کسب اعتماد 
و احترام کاربران نســبت به فعالیتی که با منافع عمومی و رفاه 

کلیه کاربران سروکار دارند، به انجام رسانند. 
 برای آشــنایی بیشــتر خالصــه ای از ده رویکــرد اخالقی 
معروف، در نمایانهشــماره1 ارایه شــده اســت. بررســی 
ایــن رویکردهای ده گانــه، اطالعات ارزشــمندی را در زمینه 

مفروضات اخالقی و ارزشهای برتر در اختیار قرار می دهد.
به نظر می رســد که برای ایجاد دگرگونیهای الزم در فرهنگ 
فعلــی و درنتیجه ایجــاد تغییر اساســی در رفتارهای حرفه ای، 
اســتفاده از لحنــی عملگرایانه تر در نــزد اهل حرفه، اســاتید 
دانشــگاهی، مراجع مقرارت گــذار و تصمیم ســازان، ضروری 

می باشــد. به رغم اعتقــاد برخی مبنی بر اینکــه اخالق و رفتار 
حرفه ای از مفاهیم مبهمی به شمار می ایند که تفسیر آن ها دشوار 

است، گروهی معتقدند که مباحث مذکور کامال کاربردی است. 
در پایان ذکر این موضوع الزم اســت کــه کاربرد عملی تنها 
محدود به مباحث فلســفه اخالق و مباحث نظری نیست بلکه 
میزان زیادی از عدم رعایتها ناشی از تعارض یا دوراهی اخالقی 
اســت و از آن جا که آموزشهای الزم برای حل مناسب موضوع 
وجود ندارد و مهارتهای مربوط ترویج نشــده، حســابداران و 
حسابرســان در وضعیتهای عدم رعایت اخــالق حرفه ای قرار 
می گیرنــد. برای خروج از این وضعیت شــش مرحله زیر قابل 

طرح می باشد:
• تعریف روشن موضوع و تمایز آن با سایر موضوعات،

• اجتناب از راه حلهای معقول که کارساز نیست،
• تهیه فهرست راه حلهای ممکن جدید،

تناقض  در  حرفه ای  اخالق  مبانی  با  که  راهکارهایی  حذف   •
است،

• اولویت بندی راه حلها،
• مشخص کردن راهکار نهایی.

رعایــت الزامــات حرفــه ای، موجــب دســتیابی به دقت، 
شفافیت، کامل بودن و استقالل الزم برای انجام کار حسابرسی 
و بی طرفی مورد نیاز در ارایه گزارش حسابرســی خواهد شــد. 
جایگاه حرفه حسابرســی به طــور قراردادی بــه این موضوع 
بســتگی دارد که تا چه اندازه توانســته اســت خود را به عنوان 
حافظ منافع کاربران، در نزد عموم معرفی کند. از سوی دیگر، 
حسابرسان نیز در قبال اطمینان جامعه به آنان، متعهد می شوند 
تا مانند شهروندانی وظیفه شناس، اصول و قواعد تعیین شده را 

صادقانه رعایت نمایند.
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