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همانطور که مردم افریقای جنوبی با فساد دولتی و همه آثار 
اهمیت  می آیند،  کنار  آنها  عمومی  زندگی  و  اقتصاد  بر  آن 
می توانیم  ما  همه  می شود.  شناخته  بیشتر  اخالقی  اصول 
ببینیم که حتی بهترین قوانین نیز ممکن است دور زده شده 

یا نقض شوند، و مراحل قانونی آهسته و گران هستند. 
برخالف قانون، اصول اخالقی به احســاس فرد نســبت 
به اخالق، یا درســت و غلط مربوط می شود. به حتم، قانون 
راهنمــای فرد بااخالق اســت، اما انگیزه او به طور اساســی 
تالش برای انجام کار درســت است. می توان گفت که قانون 
مربوط به قواعد اســت، در حالی که اخالق مربوط به اصول 

است. 
در ابتدایی ترین مفهوم، می توان اطمینان داشــت که فرد 
بااخالق ســعی در کنارآمدن با آن چه می تواند داشــته باشد، 
ندارد اما تالش می کند کاری که از نظر اخالقی صحیح است 

را انجام دهد. 
به طور واضح، مهم اســت که همه در نحوه برخورد با همه 
امور خود، چه شــخصی و چه شــغلی، اخالق مدار باشــند؛ 
امــا در حرفه ها این امر حیاتی اســت. افــراد حرفه ای مانند 
حســابداران، پزشکان و وکال، با موارد بسیار حساس برخورد 

می کنند و توصیه ها و اقدام آنهــا، پیامد مرگ وزندگی دارد یا 
تفاوت بین موفقیت یا شکست مالی را بیان می کند. 

مدیریت اصول اخالقی
برداشتهای  می شود،  اخالق  از  صحبت  کلی  به طور  وقتی 
مختلفی از درست و غلط وجود دارد. این مشکل وقتی در محیط 

چندفرهنگی مانند افریقای جنوبی باشید، بحرانی تر است. 
چالش دیگر این است که تصمیم گیری در مورد پرسشهای 
اخالقی خاص در بعضی مواقع، به طرز حیرت انگیزی دشوار 
است؛ چنان که بیشــتر افراد می توانند بر اساس تجربه آن را 

تایید کنند. 
در پاسخ، ســازمانهای حرفه ای مانند انجمن حسابداران 
حرفه ای افریقــای جنوبی (SAIPA) بــرای هدایت رفتار 
اعضای خود در زندگی حرفه ای، آیینهای اخالق حرفه ای تهیه 
می کنند. این آیینها به مشــتریان اطمینان خاطر می بخشند که 
بدانند افراد حرفه ای  که با آنها قرارداد دارند، به این آیین متعهد 

شده اند و در قبال آن پاسخگو خواهند بود. 
انجمــن حســابداران حرفــه ای افریقای جنوبــی به آیین 
اصول اخــالق حرفه ای حســابداران حرفه ای که از ســوی 
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هیئت اســتانداردهای بین المللی اخــالق حرفه ای برای 
حســابداران (IESBA) تهیه شــده، متعهد شــده اســت. 
بنابرایــن، کســانی کــه دارای گواهینامه انجمن حســابداران 
حرفه ای افریقای جنوبی به عنوان حسابداران حرفه ای افریقای 
جنوبی هستند، چارچوبی با ساختار مناسب برای کمک به آنها 

در تصمیم گیریهای اخالقی دارند. 
تاکیــد این نکته مهم اســت کــه اخالق، پیــروی از قوانین 
نیســت؛ بلکه مجموعه ای از اصول اســت. آیینهای رفتاری 
می تواند به حســابداران حرفه ای افریقای جنوبی کمک کند تا 
نحــوه به کارگیری اصول را بررســی کنند، امــا اقدام خاصی را 

مشخص نمی کند. 
گــزارش کینــگ4 (King IV) 1، آخرین نســخه از آیین 
راهبــری افریقای جنوبی، بــا تمرکز بر نتایج و نــه قوانین، از 

همین روش پیروی می کند. 

سخن را بباید شنیدن نخست- الزام به منصف بودن 
حرفه ای  حسابداران  انجمن  مانند  حرفه ای  نهاد  یک  برای 
افریقای جنوبی، پاسخگوساختن اعضای خود در برابر یک آیین 
اخالق حرفه ای در ایجاد اعتماد عمومی به حرفه به طور کلی، و 
گزینش حسابداران حرفه ای افریقای جنوبی به طور خاص، بسیار 

مهم و به معنی پاسخگوساختن اعضا به آیین اخالقی است. 
حرفه ای  حسابداران  انجمن  کنیم  تاکید  که  دارد  اهمیت 
افریقای جنوبی و دیگر نهادهای حرفه ای، باید در مورد حفظ 
پاسخگویی اعضا به طور کامل منصفانه عمل کنند. اصل مهم 
به طرف مقابل است؛ گفته اخالقی  اینجا، گوش فرادادن  در 

پایه  این  نخست«2.  شنیدن  بباید  را  »سخن  به معنی  التین 
را  آن  نباید  و هرگز  است  عادالنه   قانونی  اساس هر سامانه  و 
انجمن  بنابراین،  گرفت.  نادیده  مصلحت اندیشی  جهت  در 
با  حسابداران حرفه ای افریقای جنوبی فرایندی از روی دقت 
قابلیت اندیشیدن دارد تا به اعضا اجازه دهد به شکایتها پاسخ 
دهند، مدارک را غربال کنند و در مورد این که آیا مجازات مورد 
که  همان طور  بگیرند.  تصمیم  آن،  نوع  و  خیر،  یا  است  نیاز 
تصمیم  کند  احساس  عضو  یک  وقتی  دارد،  وجود  قانون  در 

نادرستی گرفته شده است، فرجام خواهی نیز وجود دارد. 

استاندارد طالیی
استاندارد طالیی به رویه قراردادن پشتوانه طال برای ارزهای 
تا  امروز  مالی  سامانه های  در  که  روشی  دارد؛  اشاره  کاغذی 
عبارت  این  حال،  این  با  است.  شده  خارج  توجه  از  حدودی 
به عنوان استعاره ای روشن از این مفهوم باقی می ماند که ارزش 

واقعی آن است که پشتوانه ای محکم دارد. 
فناوریهای دیجیتال، آغازگر انقالب صنعتی چهارم هســتند 
کــه به نوبه خود بســیاری از فرایندهای حســابداری را خودکار 
می ســازند. اما در محیط دیجیتالی که اغلب گیج کننده و سریع 
اســت، اعتماد به طور تقریبی به یک ارز تبدیل شــده و نه تنها 
بر پایه ســابقه حرفه، بلکه بر پایه دانشــی بنا شده که حسابدار 
حرفه ای به وســیله آیین اخالق حرفه ای درخــور اجرا، به آن 
متصل اســت. بدین ترتیب، اصول اخالقی و اعتمادی که آنها 
ایجاد می کنند، همیشه پایه و اساس شغل حرفه ای موفق بوده 

و این چیزی است که قرار نیست تغییر کند. 
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