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گفتگو با
دکتر رمضانعلی 

رویائی
استادیار دانشکده حسابداری 

دانشگاه علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی،

سردبیر مجله پژوهشهای 
پیشرفته در حسابداری و 

حسابرسی،
مولف کتابهای »اخالق و 

حرفه ای گرایی در حسابداری« 
و »فلسفه اخالق« و اخالق 

حرفه ای: کسب وکار و حسابداری،
اولین پژوهشگر اخالق حرفه ای 

در ایران. 

سه گانگی در اخالق 
و رفتار حرفه ای 

حسابداران

سپاسگزاریم که به ما و خوانندگان توفیق دادید که، رودررو و در پاسخ به پرسشهای ما، از 
نظر و دیدگاه محققانه شما پیرامون اخالق حرفه ای بهره مند شویم. برای این که از اوقات 

گرانبهای شما بیشترین بهره را ببریم، بی مقدمه به طرح اولین پرسش می پردازیم.
اخالق در مفهوم عام، و اخالق حرفه ای برای حسابداران را چگونه تعریف می کنید؟ هدف و 
ضرورت وجود اخالق حرفه ای برای حسابداران چیست؟ آموزش آن چگونه باید انجام شود؟

دکتر رویائی
یا  اجتناب  و  فضایل  حفظ  تعریفش  مقبول ترین  که  دارد  چندگانه ای  تعاریف  عمومی  اخالق 
دوری جستن از رذایل است. اخالق حرفه ای کاربرد نظام مندشده و تغییر و توسعه یافته اخالق 
عمومی در یک حرفه محسوب می شود. اخالق عمومی در زبان التین یا زبان انگلیسی به مورال 
یا مورالیتی (Moral/Morality) شناخته شده است. اخالق عمومی در واقع مجموعه ای از خصایل 
پسندیده است که به صورتهای میراث ژنتیک، اخالِق حاکم بر خانواده، اخالقی که در کودکی با فرد 
رشد می کند، آموزش در مدرسه، آموزش در محیط، و حشرونشرها و معاشرتها و آموزش حاصل از 
مدرسه، دبستان و دبیرستان و دانشگاه و آخرین آن آموزش حاصل از تجربه هایی است که در زندگی 

روزمره توسط فرد کسب می شود )شکل 1 مقاطع رخ دادن و تکامل این خصایل را نشان می دهد(. 
اخالق حرفه ای یا اتیکس (Ethics)، همان نحوه یا کاربرد تغییر و توسعه یافته یا نظام مندشده 
اخالق عمومی در یک حرفه به حســاب می آید. اما اگر به تعریف منجز و مشخص تری بخواهیم 
بپردازیــم، اخالق حرفه ای در حرفه هایی معنــی پیدا می کند که از یک نظــام برخوردارند و نظام مند 
هســتند؛ مثل پزشکی، پرستاری و به خصوص1 حســابداری. اخالق حرفه ای در هرمی که من طرح 
کردم و خدمت شــما می فرســتم )شکل 2( ابتدا از دین و رهنماییهایی که راهبران دینی برای بشر در 
طول تاریخ فراهم کردند شــروع می شــود، به دنبال آن فرهنگ، که در این جا مهمترین جزء از اجزای 
فرهنگ یعنی ارزشــها مورد نظر اســت، در آمیزه ای با اخالق عمومی ایجاد شده، و در اثر این آمیزه، 
اگر مشخص تر صحبت کنم، در حرفه حسابداری، صاحب اصول و فریضه هایی شدیم که به ما کمک 
می کنند، و بهتر بگویم حکم می کنند، که چگونه حرفه را از رذایل منزه کنیم و به فضایل آن بپردازیم. 
اخالق عمومی که بشــر منبعث از دین و فرهنگ و آموزه های خود به آن متعهد اســت، ریشه در تقوا 
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دارد و فالســفه از آن بــه فضیلت تعبیر می کننــد. تقوا در واقع 
تعریفش این اســت که "چه چیز درستی را، به چه نحوه درستی، 
در چه زمان درســتی، بایســتی انجــام بدهیم" و بــه یک نوع 
فضیلت رفتاری و معاشــرتی در بین جمع این منجر می شــود. 
شــاید بتوانیم درســت ترین تعریفی را که برای ما کاربرد دارد از 
جان الک فیلســوف قرن 17 وام بگیریم که معتقد است اخالق 
شامل رعایت سه جنبه از حوزه های زندگی حرفه ای است. حفظ 
حقوق (Rights)، حفظ عدالــت (Justice)، و حفظ منافع 
عمومی (Public Interest). منظور از حفظ، شــناخت کامل 

این سه جنبه، رعایت درست آنها، و سعی در توسعه آنهاست. 
اخــالق حرفه ای دارای ویژگیهایی اســت کــه آن را از اخالق 
عمومی جدا می کند؛ یا درواقع به آن یک لباس منظم و مسئوالنه 
می پوشــاند. اخالق عمومی، اخالقی اســت کــه به طور معمول 
دارای پاسخگوییهای مسئوالنه و قانونی نیست، مگر منجر شود 
بــه ناهنجاری اجتماعی یا یک جــرم، و گرنه در اخالق عمومی 
کسی برای دروغگویی مجازات نمی شود، مگر این که دروغگویی 
منجر به یک اتفاق ناهنجار شده باشد. بنابراین آن چه که به عنوان 
آموزه های اخالق عمومی وجود دارد برحســب تعهد شخصی و 
انفرادی بشــر قابل اعتناســت؛ در حالی که در اخالق حرفه ای 
پاســخگویی مســئوالنه را داریم، و قضاوت را داریم، که 
تخطی از آنها قابل اندازه گیری است. تعهد شخص حرفه ای، 
و درست پیمودن راه اصول اخالقی، در حرفه، و به طور مشخص 

در حرفه حسابداری، قابل اندازه گیری و قابل قضاوت است. 
اگر بین واژه دانســتن یعنی بشناسیم، و شــناخت، تفاوت قائل 
باشیم، شناخت در اخالق حرفه ای یا اتیکس، ریشه آگاهی بخشانه، 
طبقه بندی شــده، دارای تعاریــف منجــز، و به طور کلــی به دلیل 
نظامندبودن حرفه، از یک نظام مندی قابل اتکایی برخوردار است. 
اتیکس یا رفتار حرفه ای، دارای ســازمان ذهنی است که به 

رفتار منجر می شود. در حالی که اخالق عمومی دارای سازمان 
ذهنی نیســت. خالصه تر تکرار می کنــم، اخالق حرفه ای یک 
کاربرد نظام یافته از اخالق عمومی، اما به شکل قابل ارزیابی، 
قابل تصمیم گیری اســت؛  و  قابل قضاوت،  قابل اندازه گیری، 
فرایندی که در حرفه با توسل به اخالق حرفه ای و در یک چارچوب 

به طورکامل مسئوالنه بایستی از آن تبعیت کنیم. 
در اخالق حرفه ای حسابداری، بدیهیات یا فرضیاتی داریم که 
برحسب سه عنصر فرد حسابدار، موقعیت جغرافیایی که حسابدار 
در آن اعمال حســابداری می کند، و شــرکت یا سازمان یا به طور 
کلی واحدی که کار حسابداری در آن انجام می شود، هیچ تفاوتی 
وجود ندارد. یعنی یک فرد ایرانی یا بنگالدشــی یا غربی، بدون 
توجه به حوزه جغرافیایی، و بدون توجه به شــرکت یا سازمان و 

(Morality) شکل 1- سیر اکتساب و نهادینه شدن اخالق عمومی

تولد
وراثت،

ژنها

خانواده 
)پدر، مادر، 

خواهر و برادر(

خانواده
مکتب، 
مدرسه، 

کوچه و محله،
 دوستان

کتاب
تعالیم مذهبی

خانواده
دانشگاه، 
دوستان،

حشر ونشرها
تجربه ها

کتاب
تعالبم مذهبی

محیط طفولیتمحیط جوانیجامعه

نوجوانی 
و آغاز 
جوانی

تجمیع 
عناصر 

و عوامل 
پیشین

منبع: رمضانعلی رویائی،)1389( فرایند فشرده سیر اخالق عمومی در فرد، 

رهبران و پیامبران دینی 
 (NORMATIVE) آموزه های هنجاری

مطلق

فالسفه و مصلحین اجتماعی 
آموزه های مبتنی بر اصالت فرد/ 

اقتضایی و نسبی

تاریخ تطور مکاتب اقتصادی ایجاد و گسترش 
بنگاه های اقتصادی

آغاز ارزیابی، اندازه گیری، 
قضاوت و تصمیم گیری

حاصل تشکیل تخصصها 
و حرف

دین

اخالق
تقوا

ارزش ها

اخالق
فضیلت

قومیت ها فرهنگ ها

ایجاد و رشد مشاغل- سازماندهی حرفه ها
(ETHICS) اخالق حرفه ای

(MORAL) اخالق عمومی

دستورالعمل های رفتاری

منشورهای اخالقی    

آیین های اخالق حرفه ای

نظام های اخالق حرفه ای

کالن خرد

(ETHICS) شکل 2- تکوین اخالق حرفه ای

منبع: رمضانعلی رویائی )1389(،تاریخچه فشرده تکوین اخالق حرفه ای
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شکل واحدی که در آن کار می کند، هیچ فرقی با یک فرد ایرانی 
و موقعیت جغرافیایی و نوع ســازمان او نــدارد. این ها بدیهیاتی 
است که در حرفه حسابداری مجبور به تبعیت از اخالق حرفه ای 
هستیم؛ در داخل کشور خودمان مثال بزنم، بدون این که یک فرد 
گیالنی یا یک فرد بلوچ، یک شرکت در گیالن یا در بلوچستان، 
در اجرای اصول حسابداری و به تبع آن اصول اخالق حرفه ای با 
هم تفاوتی داشته باشند. این فرضیات بنیادی باعث می شود که 
یک نوع یکپارچگی در اخالق حرفه ای وجود داشته باشد و حفظ 
آن برای همه حسابداران محترم و مورد توجه مسئوالنه باشد.2 
از ایــن تعاریف مختصر، یک یا چند مشــخصه بیرون می آید. 
یکــی این که در اخالق حرفــه ای، دارای یــک رفتار حرفه ای 
خواهیم بود؛ آن هم از نوع آیین مند، و با این آیین مندی اســت 
که می توانیم فرق بین مســئول بودن و پاسخگوبودن با غیرآن 
را دریابیم. مســئول کسی است که مورد سئوال واقع می شود و 
پاسخ را می تواند به گونه هایی که مورد نظر اوست بدهد و طرف 
مقابــل را قانع کند. اما در اخالق حرفه ای، که رفتار حرفه ای از 
آن منتبج می شود، تفاوتی اندک و ظریف هست، یعنی شخص 
تنها مســئول نیست بلکه پاســخگو است، و پاســخگویی در 
این جا یعنی این که مخاطب مشخصًا به یک سری جواب کاماًل 
معلوم و قابل قضاوت و قابل ارزیابی مجهز می شــود. خالصه، 

مسئولیت و پاسخگویی در اخالق حرفه ای مطلق است.
به این ترتیب، برای اخالق حرفه ای بایستی یک زبان ویژه تعبیه 
کنیم. آن زبان ویژه با اصول و قواعدی که به شــکل رفتار حرفه ای 
آیین منــد، یا آیین رفتار حرفه ای تعریف می شــود، تقریبًا غیرقابل 
تفاسیر مخالف یا متفاوت نخواهد بود و ماهواً طبیعتی اطالقی دارد.
در این جا بد نیســت که اشــاره ای کنم به سیر تطور تاریخی 
و فلســفی اخالق از دو دیدگاه گوناگون. این دو دیدگاه درواقع 
منتخبی است از شــش دیدگاه یا نظام اخالقی که به دلیل 
اجتناب از اطاله کالم، تنها به دو قطب نسبتًا متضاد یا در عین 

حال قابل تامل و قابل ارجاع می پردازم. 
یکــی از ایــن دو، یکی نظام مطلق یــا اطالق گرایانه به 
اخالق و اصول اخالقی است که به چندصدسال پیش از میالد 
برمی گردد و سقراط به قطعی بودن و فرجام شناختی بودن 
آن خیلــی تعلــق خاطر داشــت، یکی هم نســبی گرایی یا 
برخورد نســبی گرایانه به اصول اخالقی است. در تاریخ، 
فالســفه نتایج اخالقی و رعایت اصــول اخالقی را به فضیلت 
تعبیــر می کردند؛ مثل پروتارک، ســقراط و پیــش ازآن تالس 
به این شکل به اخالق نگاه می کردند. ولی به تدریج و در طول 
تاریخ نســبی گرایی در حوزه اخالق جا باز کرد و برحسب 
ارزشــها،  و  فرهنگها  بومی شناسی شــده،  مقتضیات، 

مقاطع تاریخی، و به طورکلی نیازهای اقتضایی آن عصر، 
اصول اخالقی با پیرایشهای اقتضایی توصیه شدند. 

چالشها و منازعات فکری بین اندیشمندان و فالسفه در حوزه 
اخالق، پس از چندین ده قرن به صورت تفکرات فلســفی ولی 
درعین حال کاربردی به ابنای بشر توصیه شده است، اما نتیجه 
تمام این منازعات فلسفی و دیالوگهای فکری، به مکتبی تبدیل 
شــده که قرن حاضر ما و بخشی از قرن بیستم را در آستانه یک 
آزادی فکر و یک مسئولیت اجتماعی که دربرگیرنده نفع عمومی 
است، و از میان ذینفعان بیشتر به آن تاکید شده، قرار داده است؛ 
و آن باعث شــد که متفکرانی مثل میشــل فوکو، هابر ماس 
و امانوئل لوینــاس آزادی تفکر و آزادی عمل را برای بشــر 
برحسب شــرایط جهان امروز به شــکلی تعبیر کردند که درواقع 
همانطور که در کتاب فلســفه اخالقم توضیح داده ام، حسابدار 
بایستی منافع اجتماع را، منافع جمع را، و مصلحت جامعه 
را درنظر بگیرد، ولو در مقابل بــرای کارفرما با نارضایتی 
همراه باشد و کارفرما از کار او و عقیده او راضی نباشد. این 
طرز تفکر، طرز تفکر نســبی بودن را بیشتر دامن زد و حسابدار 
را در مدخل یک نوع برخورد آزادانه و رویکرد شرافتمندانه 

و تفکر عدالت مندانه قرار داد. 
جان رالز بدون این که به ســرمایه داری و اصل سرمایه داری 
بتازد، معتقد بود که سرمایه داری بایستی، با شیوه هایی که خود 
رالز ارائه کرده، عدالت را در جامعه برقرار کند و حســابدار 
وظیفه دارد که برای این کار مسیر یا فرایند عدالت مندی، 
آن چه را که از او ســاخته است و در اخالق حرفه ای جای 

گرفته، رعایت کند.
دربــاره این بخش از ســئوال یعنی ضــرورت وجود اخالق 
حرفه ای برای حســابداران، باید اشــاره کنم کــه توانمندی و 
قــوای ذهنی و عملی حســابدار بــرای این که ذینفعــان را در 
زیر چتری از حمایت قانون و کســب منافع درســت، شرعی و 
قانونی قرار بدهد، بایســتی از اصولی پیــروی کند که عملکرد 
این اصول قابل ارزیابی و اندازه گیری باشــد، و حسابدار بتواند 
به درســتی پاسخ گو باشــد و به درســتی تایید یا رد گزارشهای 
مالی را بشود به او منتسب کرد یا تشخیص داد. بحث هدف و 
ضرورت را درواقع به این تعبیر کنیم که هدف تامین پاســخها، 
نتایــج، و بروندادهای حاصل از آیین رفتار حرفه ای به شــکل 

غیرتبعیض آمیز، شرافتمندانه، و قابل استناد است. 
تصادفًا در مورد ضرورت، برتراند راسل فیلسوف و متفکر 
غربی بر نکته شما تاکید گذاشته و معتقد است که اخالق، 
و البته اخالق حرفه ای، تنها فضیلت نیســت بلکه باالتر 
از فضیلت، یک ضرورت اســت. او توضیحــات خواندنی 
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و قابل اعتنایــی در ایــن حوزه می دهد که اگر بــه اخالق جنبه 
حرفه ای و قابل اندازه گیری بدهیم در این صورت تنها فضیلت 
نیست که به کاربرده ایم، زیرا ممکن است که این فضیلت بعضی 
جاها قابل اندازه گیری نباشد و به اخالق عمومی منتسب شود. 
امــا برای این که به اخالق حرفه ای منتســب شود باید آن 
را به عنوان ضرورت تعبیر کنیم. این حرف برتراند راسل 
را بایستی در حرفه حســابداری آیینه تمام نمای اخالق 
حرفه ای قرار دهیم که چقدر ضروری است، چقدر مطلق 
هســت، چقدر بایستی بومی شود، و چقدر برحسب فرد 
و ارزشــها و فرهنگها و موقعیت جغرافیایی و غیره، باید 
تغییــر کند. اما هر تغییری که می کند بایســتی منبعث از یک 

ضرورت و مبتنی بر یک ضرورت باشد. 
اگر حســابدار، منظور حســابدار حرفه ای، در یک پیوســتار 
خیلی گسترده ای از تخلف، نتواند درست رسیدگی کند، و نتیجه 
رسیدگی درســت را نتواند گزارش کند، بعد آن گزارش را نتواند 
بــا اعتماد کامل و با وثوق کامل بــه ذینفعان ارائه بدهد، در این 
صورت تنها مثل جنبه های اخالق عمومی به یک نوع قضاوت 
غیرقابل اتکا بایستی بسنده کنیم. این ضرورتها در این پیوستار، 
که ممکن اســت از اختالســهای بزرگ و یا کوچک و تخلفهای 
مالی و گناهان نابخشودنی دیگری شروع شود تا مثاًل ساده ترین 
آن، که در خیلی از موارد ممکن اســت اخالقــی هم جلوه پیدا 
کند، یا به صورت اخالقی توجیه شــود، مثل هموارسازی سود 
یا مدیریت ســود، که متاســفانه چهره وجیهی ســعی می شود 
در حســابداری به آن داده شــود، مورد توجه حسابدار و اخالق 
حرفه ای اســت. به این ترتیب، برای حفظ منافع ذینفعان، برای 
حفظ عدالت و اســتعالی عدالت، برای حفــظ حقوق جامعه و 
منافع عمومی جامعه، از جهات کالن )شکل 2(، مثل مالیات، 
توســعه اقتصادی، محیط زیســت، حتی تحریــم و نظایر آن 
مسئول و پاســخگو هســتیم. در حالی که در اخالق عمومی، 
چنین مسئولیتی از ما ســاطع نیست، از ما قابل واکنش نیست. 
یا در اقتصاد خرد، وقتی که بنگاه را به هرشــکلی و درهربخشی 
از حســابداری ، ارزیابی می کنیم، این پیوستار یا این بازه برای 
حســابدار مورد توجه و برای ذینفعان مورد اســتناد خواهد بود. 
حال اگر بخواهیم ســاده تر این جملــه را تعریف کنیم، هدف از 
اخالق حرفه ای، اعتماد و وثوق ذینفعان به گزارشــهای 
مالی و حس دلپذیر و شــرافت مندانه حســابدار از ارائه 
گزارشهای منصفانه و غیرتبعیض آمیز، و همین طور تا جایی 
که توان آن هست، سبک حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی 
است و ضرورت آن تحقق این هدف است. درواقع این هدف 
را ضرورت وجود اخالق حرفه ای تامین و متحقق می کند. 

متاسفانه در نظام آموزشی دانشگاهی ما در حرفه حسابداری 
در مقطــع کارشناســی و حتی در کارشناســی ارشــد، اخالق 
حرفه ای و هدف و ضرورت آن و جنبه های گوناگون آن تدریس 
نمی شود، آموزش داده نمی شود. در مقطع دکترا هم چندسالی 
است که وزارت علوم واحد درســی برای دکترای حسابداری با 
عنوان اخالق و مســئولیت اجتماعی قرار داده اســت که جای 
قدردانی دارد و درواقع آغاز خوبیست برای ورود به این مبحث.
اما آموزش بایســتی از جایی شروع شود که شان نزول دارد. 
شــان نزول اخالق از جایی شروع می شــود که دست می بریم 
بــه یادگیری و آموختن اصول اولیه حســابداری و تهیه و ثبت 
دفتر روزنامه و کل و تهیه کاربرگ و گزارشــهای ســودوزیان و 
ترازنامه. در مقطع کارشناســی ارشــد این آمــوزش جنبه های 
فراتری پیدا می کند و از انتساب حرفه به حسابداری در کل، به 
رشته های تخصصی تر حسابداری، از حسابرسی تا حسابداری 
مدیریت و تهیه گزارشــهای مالی و تجزیه وتحلیل گزارشهای 
مالی بایستی آموزش داده شود و در این آموزش هم بایستی 
نه تنهــا اصول اخــالق حرفه ای به صــورت مجرد گفته 
شود بلکه بایســتی به نحوه متفکرانه و تئوری پردازانه و 

نیازهای بومی آن هم حتمًا تاکید شود. 
بحرانها و دوراهیهای حســابداری و مالی و اقتصادی 
موجود در ایران شاید بخش عمده آن ناشی از نداشتن این 

آموزش و ضرورت آن و تبیین هدف آن باشد. 
در حاشیه بگویم که یکی از مسائلی که حرفه حسابداری 
را در ایران و در حوزه اخالق اســتعال نبخشیده، فقدان 
تفکر و اندیشــیدن به مکاتب فکری و تطبیق نظریه ها 
و دکترین های متفکرانه و منطبق با شــرایط بومی حســابدار 
است. و در همین حاشــیه اضافه کنم که، در سئواالت بعد هم 
بیشــتر توضیح خواهم داد، رعایت آیین رفتار حرفه ای درواقع 
اگر در کشــور ما و در بعضی مواقع و در بعضی مقاطع کســری 
پیدا می کند و نمی تواند پوشش کامل به عملکردها بدهد، دلیل 
آن این است که ریشه های فلسفی و متفکرانه تاریخ تطور 

اخالق به حسابداران آموخته نشده است. 

آئین رفتار حرفه ای چه ارتباطی با ارزشها دارد؟
دکتر رویائی

ارزشهای  به  اتصال  یک  گوناگون،  جنبه های  از  حسابداری 
ارزشها  به  اتصال  یک  و  جامعه  عمومی  فرهنگ  و  عمومی 
از  حرفه ای  رفتار  آیین  که  دارد؛  حرفه  در  خاص  فرهنگ  و 
حرفه ای  رفتار  آیین  است.  برخواسته  ارزشها  این  مجموعه 
بایستی به صورت ریشه ای، و دالیل نیاز، و کانالهایی که این 
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نیاز را برطرف می کند، هم آموزش داده شود و هم مورد اعتنا در 
اجرا قرار بگیرد. طبیعی است که از آن سو این گزاره رسایی دارد 
حرفه ای،  رفتار  آیین  درست  رعایت  اثر  در  ارزشها،  که 
را  حرفه  و  می کنند،  پیدا  توسعه  می کنند،  پیدا  تعالی 
پوشش می دهند. وقتی می گوییم آیین رفتار حرفه ای، تمام 
و  حسابدار  منزلت  و  شان  و  آن،  نتایج  و  آن،  اجرایی  اجزای 
دیگر  به عبارت  است.  شده  گنجانده  آن  در  حسابداری  حرفه 
این  خلف  برهان  که  برسیم  نتیجه گیری  این  به  می توانیم 
سئوال این است که بدون داشتن و رعایت و ارزشیابی 
و نتیجه گیری از آیین رفتار حرفه ای، یا ارزشها در حرفه 
حسابداری کمرنگ می شود و یا ارزشهای جدیدی که به 

حرفه و منزلت حرفه استعال می بخشد، مغفول می ماند.

دامنه پوشـش آیین رفتـار حرفه ای تا کجاسـت؟ آیا تنها 
محـدود بـه حسـابداران رسـمی و خدمـات حسابرسـی 
مالی اسـت یـا همـه حسـابداران و همـه انـواع خدمات 
اطمینان بخشـی و غیراطمینان بخشـی را دربـر می گیرد؟ 
حسـابداران  کـه  می آیـد  به دسـت  اطمینـان  چگونـه 

حرفـه ای آییـن رفتـار حرفـه ای را رعایـت می کننـد؟
دکتر رویائی

اطالعات  استحصال  و  تولید  فرایند  که  کرد  اذعان  بایستی 
و  تلخیص  و  طبقه بندی  و  ثبت  گرداوری،  همان  حسابداری 
قدیمی  و  عمومی  تعریف  رعایت  و  اطالعات  گرداوری  نهایتًا 
حسابداری است و حسابرسان چه داخلی، چه مستقل، درواقع 
بعد از این که این فرایند توسط حسابداران طی شد، می توانند با 
نظام اخالقی حرفه ای، نظام رفتار حرفه ای، اصول، استانداردها 
و ابزاری که برای اندازه گیری، تایید و یا رد اقالم مالی دارند، 
به کار حسابرسی بپردازند. این است که حسابداران حرفه ای 
حرفه ای  رفتار  آیین  اصول  مشمول  دنیا  جای  همه  در 
هستند و ملزم هستند که آن را رعایت کنند، برای این که 
زیربنای تولید اطالعات حسابداری و پردازش اطالعات 
حسابداری، آنها هستند و این که می گوییم حرفه، منظور از 
انتهاست. طبیعی است  تا  ابتدا  از  آن همه خدمات حسابداری 
که رعایت درست اصول آیین رفتار حرفه ای در پردازش نظام 

اطالعات حسابداری به حسابرسان کمک موثری خواهد بود. 
در ایــران انجمنهــا یــا نهادهای غیردولتــی (NGO) یا 
ســندیکاها یا اتحادیه هایی برای حســابداران حرفه ای، که در 
خارج از ایران در کشــورهای دیگر رســم است، کمتر فعالند. 
درواقــع، انجمنها و نهادهای غیردولتی و ســازمانهای 
حســابداری حرفه ای که جلودار و ســپر تعهد اخالقی 

حسابداران باشند، وجود ندارند. بهتر این است که این توع 
تشکلها در ایران فعالتر شوند. درعین حال، در دانشگاه و مراکز 
آموزش عالی بایســتی برای حســابداران به طور کلی موضوع 
آیین رفتار حرفه ای تدریس و آموزش داده شــود، که با او رشد 
کند. متاســفانه هنوز تصوری که حسابدار به ماهیت اقالم و به 
نحوه اتفاق یا رویداد مالی کاری ندارد، و یا نباید داشــته باشد، 
در ایران حاکم است؛ درحالی که، همانطور که اشاره کردم، غیر 
از اخالق و آیین رفتار حرفه ای، نحوه اجرای اخالق حرفه ای و 
آیین رفتاری در مسئولیت حسابداران است. فلسفه فرامدرن 
یا پست مدرن، که میشل فوکو و هاورماس از بنیانگذار آن 
هستند، برای پاسخگویی به ذینفعان به خصوص به نفع 

عموم جامعه، آزادی مطلق حسابدار را طلب می کنند.

شما در حوزه آموزش دانشگاهی در مقطع دکتری فعالیت 
درازمدتی دارید و از سبک ویژه ای برای آموزش حسابداری 
ارزیابی  هستید.  صاحب سبک  درواقع  و  می کنید  استفاده 
رفتار  )آئین  اخالق حرفه ای  آموزش  درباره وضعیت  شما 
دانشگاههای  حسابداری  آموزش  برنامه  در  حرفه ای( 

ایران، در تمامی مقاطع، چیست؟
دکتر رویائی

کمی  این  از  پیش  حرفه ای  اخالق  آموزش  وضعیت  مورد  در 
توضیح دادم، ولی بهتر است در این جا به دو نکته تاکید کنم؛ 
و  پوشاننده تر  و  برتر  حرفه ای،  اخالق  آموزش  این که  یکی 
آیین  درواقع  حرفه-ای.  رفتار  آیین  بر  است  زیربنا  و  مقدمه 
مناسب  حرفه ای  اخالق  یک  حصول  از  منتج  حرفه ای  رفتار 
ارزشها و کیفیات فرهنگی و مقتضیات بومی است و اگر اخالق 
آیین  یک  بیافتد،  جا  است،  اصولی  خود صاحب  که  حرفه ای 

رفتار حرفه ای قابل اتکا و قابل اجرا از آن منتج خواهد شد. 
بایســتی اخالق حرفه ای  آموزشی  در مقاطع مختلف 
به تمام وکمال، از پلکانها و سطوح تفکر آن، که متاسفانه 
در ایــران فاقدش هســتیم، تا تاریخ تطــور آن، نحوه 
نگرش فلســفی بــه آن، نحوه نگرش تئوریــک، ارائه 
دکترین هــا، تعاریف و مکتبها و دیدگاه ها ارائه شــود، و 
آییــن رفتار حرفــه ای منطبق بر این ادبیات و ســپس با توجه 
به مقتضیات بومی، در مقطع کارشناســی، آن هم از ترمهای 
ششــم و پنچم به بعد، با تاکید و به عنوان یک درس مستقل، 
یک سرفصل جداگانه، باز هم با توجه به همه مسایل فرهنگی 

در ایران، آموزش داده شود. 
متاسفانه در حرفه حسابداری ما، مســایل فرهنگی، ارزشها، 
نحوه اجرای آن و مقتضیات عملی و بهینه آن بحث نشده است، 
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چیزی که ممکن اســت تنها به حفظ کردن آیین رفتار حرفه ای در 
حافظه منجر شود، و دالیل ورودی، دالیل عّلی، و دترمینسیتیک 
آن مشخص نشده اســت، از هدف دور می افتد و تبعًا دانشجو، و 
پس از دانشــجو حسابدار، و پس از حسابدار حسابرس یا حسابدار 
رســمی یا مدیرمالی، متوجه نخواهد شــد که چگونه بایستی این 

اصالحات این ویرایشها برحسب زمان و شرایط تغییر کند. 
اما اخالق حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای هر دو می توانند 
در یک درس دو واحدی در مقطع کارشناسی و با تغییرات 
و توســعه ها و مبانی و فصــول پیشــرفته تری در دوره 
فوق لیسانس تدریس شوند. در دوره دکترا بایستی تمام تاکید 
بر حفظ و گسترش تفکر اخالق حرفه ای و حفظ و گسترش 
آیین رفتار حرفه ای از دیدگاه جامعه و برای منافع عمومی 
و به عنوان تصویری از مکاتب، فلسفه ها، نظریه پردازیها، 
دیدگاه ها، خواســتگاه های فرهنگی و اقلیمی و مناسبات 
زنجیره ای بین حســابداران و خدمات آنها از یک ســو و 
مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات از سوی دیگر، قرار 
گیرد. در مقطع دکترا بیشــتر بایســتی به ادبیات، مبانی نظری، 
راههای توســعه، بحث و پلمیکس و دیالوگهای چندگانه از چند 
زاویــه، از زوایه صاحب کارها از یک ســو، از زاویه حسابرســان 
داخلی و حسابرســان مستقل از یک ســو، و حسابداران رسمی 
از ســوی دیگر، مقتضیات اقتصــادی آنها، مقتضیــات مالی، 
دســتمزدها، اندازه ها و قدمت و فاصلــه و مدت زمان همکاری 
بین حسابرس و صاحب کار و همه شقوق دیگر به شکل عالمانه 
بررسی شود. این که می گویم عالمانه، منظور انجام پژوهشهای 
تجربی در حوزه ها و گوشه ها و زوایای گوناگون اخالق حرفه ای 
و آیین رفتار حرفه ای اســت تا الگو و مدل برای جاافتادن آن در 
مرحله اول، و تفکر بیشتر درباره آن در مرحله دوم، فراهم شود 
و مورد اعتنــا و وثوق همه اهالی حرفه بــه پژوهش قرار گیرد؛ 
چیزی که در ایران متاســفانه خیلی جانیافتاده، حضور، ســهم، 
اعم از سهم معنوی یا مالی، و انجام خود تحقیقات و برخورداری 
از نتایج تحقیقات توسط موسسات حرفه ای حسابرسی است )که 
البته خود این بایســتی پژوهش شــود که با این دارایی بزرگ 
و عظیمی که در ایران داریم به عنوان موسســات حرفه ای 
حسابداری بسیار معتبر و بســیار متعدد و بسیار آموخته، 
چرا این قدر غافل شــدیم از انجام پژوهشها در راه یک 

چشم انداز مطمئن و قابل اتکا از سوی ذینفعان(. 

اگر این طور است، حسابداران حرفه ای به منظور رعایت 
آئین رفتار حرفه ای و به کارگیری سودمندانه آن باید تنها 
کارهایی را بپذیرند که در آنها کنترل داخلی قوی باشد و 

شائبه بداخالقی قوی در آن وجود نداشته باشد؟
دکتر رویائی

اما حسابداران  این، نکته خیلی درست و حائز اهمیتی است. 
حرفه ای در واقع خودشان باید بیشتر مدعی کنترلهای داخلی 
فرار  آن  از  موارد  از  پاره ای  در  است  ممکن  این که  گو  باشند، 
آنها  ولی  باشد.  سخت  کمی  برایشان  آن  پذیرش  یا  کنند، 
رعایت  درست  می توانند  وقتی  را  حرفه ای  رفتار  آیین 
کنترل داخلی  که  و نخ تسبیحی  پیکره و زنجیره  که  کنند 
را مثل یک زیربنا یا فونداسیون قابل اتکا برای پردازش 
اطالعات حسابداری ایجاد می کند، وجود داشته باشد. در 
غیر این صورت، حسابداران هم نمی توانند خدماتی را که ارائه 
می کنند، دفاع درست کنند و سهمشان را در افزایش داراییها، 
اعتبار، و اسم شرکت و احتمااًل در بورس اوراق بهادار، ارزیابیها 
و افزایش قیمتها، به منصه بروز و ظهور برسانند و به ذینفعان 

اهمیت و تاثیر خودشان را تاکید کنند. 
قبول کنیم که کنترل داخلی درواقع خواستگاه حسابداران 
حرفه ای است به طور کل؛ نه این که ابزاری تعبیه شود توسط 
دیگران که حالت نرماتیو یا دســتوری برای اجرا داشــته 
باشد. حســابدار حرفه ای بایستی به اندازه یک حسابرس 
داخلی یا حسابرس مستقل به کنترل داخلی واالیی و تجلی 
ببخشد؛ درغیــر این صورت طبیعی است که این سئوال، صحت 
خود را بیشتر به رخ می کشد که کارهایی که کنترل داخلی ضعیف 
دارند رعایت آیین رفتار حرفه ای را سخت تر خواهند کرد. 

ایران،  حسابداری  حرفه  کلی  وضعیت  از  شما  ارزیابی 
میزان تعهد حسابداران حرفه ای به آئین رفتار حرفه ای 

و تعهد نسبت به مسئولیت حفظ منافع عمومی چیست؟
دکتر رویائی

از  بهره مندی  برای  تقاضا  میزان  انقالب  از  پس  خوشبختانه 
پردازش  فرایند  از  اعم  آن،  کلی  چرخه  در  حسابداری  حرفه 
از داخلی و مستقل و  اعم  اطالعات حسابداری و حسابرسیها 
نیز شعب برخواسته از این حرفه و اطالعات حاصل از آن، مثل 
حسابداری مدیریت و محاسبه سرمایه گذاریها و توجیه سرمایه 
به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل این توجه 
و تقاضا، برون داد دانشگاه ها از این حرفه نیز رو به تزاید بوده و 

همچنان در حال افزایش هست. 
فاصله بین برون داد دانشگاه ها و نیازهای بیرون، ازنظر تعداد 
و ازنظــر کیفی غیرعادی اســت، به تعبیر دیگــر فاصله زیاد بین 
انتظارات درخواســت کنندگان و اســتفاده کنندگان از سیستمهای 
حسابداری از یک سو، و کیفیت برون داد دانشگاه ها و موسسات 
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آموزشــی رسمی از ســوی دیگر، درخورتوجه است و اختالفات 
زیاد اســت. در پاره ای از موارد لبریز اســت، یعنی ارائه و عرضه 
بیشتر از تقاضاست که به نظر می رسد که در چشم انداز آینده حرفه 
حسابداری تاثیر مثبت خواهد داشت. با تغییراتی در سیستم نظام 
آموزشی حرفه حسابداری، فاصله انتظارات حتمًا می تواند کاهش 

پیدا کند و میزان عرضه و تقاضا هم می تواند متعادل شود. 
از لحــاظ محیــط حرفه خوشــبختانه ظرف 5 ســال اخیر، 
موضوع اخــالق حرفه ای و به تبع آن آیین رفتار حرفه ای مورد 
توجه محافل قرار گرفته، هم محافل ناظر و دولتی و همین طور 

محافل ناظر داخل در حرفه؛ ولی هنوز خیلی جای کار دارد. 
از لحــاظ آکادمیک اولین بار که حدود 17 ســال پیش موضوع 
اخــالق حرفه ای را در دوره دکترای دانشــگاه علــوم و تحقیقات 
مطرح کردم و در کنار آموزش تئوریک، افته ها یا بررســی موردی 
اخالقی هم در کالسها مطرح و به بحث گذاشته می شد. این ابتکار 
با اســتقبال زیاد دانشــجویان و دپارتمانهای حسابداری و اساتید 
شاخص حرفه روبرو شد. به تدریج توجه ایستگاه های حرفه ای که 
به این مورد حساســیت داشتند بیشتر شد و در دانشگاه های دیگر 
هم بحث اخالق حرفه ای و تدریس آن به تدریج افزایش یافت. 

ولــی آن چه را کــه من ظرف این ســالها، اعم از کالســهای 
آکادمیک و یا سخنرانیهایم در انجمنهای حرفه ای و سازمانهای 
حسابرسی، دریافتم این بود که اخالق حرفه ای آن چنان مغفول 
مانــده بود که حســابداران و مخاطبان ما چیــزی غیر از اخالق 
عمومی یا مــورال مراد نمی کردند، که خود برحســب نوع فرد و 
فرایند دریافت و درجه اعمال اخالق عمومی داشــتند، که اشاره 
کردم که مورال، از وراثت تا تجربه های پس از رشد سنی در فرد 
غالب می شود. این تصور از اخالق را در ذهن نداشتند و همه فکر 
می کردند که اخالق همان اســت که در این فرایند یادگرفته اند و 
طبعًا چیزی به اسم اخالق حرفه ای مغفول مانده بود. اما در حال 
حاضر دانشــگاه ها به این موضوع مهم توجه کرده اند و به حمداله 
اخالق حرفه ای و آیین رفتــار حرفه ای، به خصوص در مجالت 
و فصل نامه هــا و ماهنامه های حرفــه ای، خیلی مورد توجه قرار 
گرفته، اما بخش بومی شــدن آن یا ایرانیزه شدن آن خیلی طرف 
توجه نبوده، معذالک این خوشبختی وجود دارد که موضوع مورد 
توافق همه است؛ قولی است که جملگی برآنند که این حوزه باید 
آموزش داده شود، اصول، قواعد، نظام مندی و تاثیرات فرهنگی 
آن از جنبه-هــای گوناگون بحث و تکرار شــود، و از هر فرصتی 

برای بسط و گسترش آن بهره وری کامل انجام شود. 
هرچه کــه بحث و نقدونظر در مورد اخالق حرفه ای و آیین رفتار 
حرفه ای بیشــتر شود طبیعی است که تعهد حســابداران نسبت به 
ذینفعــان ملموس تر، اجرایی تــر و پذیرفتنی تر می شــود. یکی از 

راه ها این است که حرفه حسابداری در ایران سایه اخالق حرفه ای 
را روی ســر خود بیشــتر حس کند و درواقع به جای این که خدایی 
نکــرده آن را بازدارنــده فعالیت قلمداد کنــد آن را مثل یک آویزه 
در گــوش خود، در دل خود حفظ کند، که چقــدر به او کمک کننده 
خواهــد بــود. اما راه آن هم این اســت که اخــالق حرفه ای در 
یک اتاق شیشــه ای قــرار بگیرد و رویدادهــای اخالقی و 
غیراخالقــی و میزان تعهد به آیین رفتــار حرفه ای و تعهد 
نسبت به مسئولیت و پاســخگویی آن به صورت کارگاه های 
نقدونظر موضوع گفتمانهای آموزشی قرار گیرد، همچنین در 
موسسات و سازمانهای حرفه ای مثل انجمن حسابداران خبره 
یا جامعه حســابداران رســمی یا انجمن حسابرسان داخلی و نظایر 
آنها به صورت بررســی موردی یا افته و برحسب واقعیتهای 
اتفاق افتاده از ساده ترین نوع آن که هموارسازی سود، مدیریت 
ســود، و نظایر این ها باشد تا اتفاقات ناخوشایندی که در موسسات 
اتفاق افتاده، و حسابداران حرفه ای ما به عمد یا به سهو از آن 
گذر کرده اند، مطالعه شود. این رویکرد باعث می شود که اخالق 
حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای بیشــتر مدنظــر و مطمح توجه قرار 
گیرد و حســابداران دقت کنند که موضوع اخــالق حرفه ای و آئین 
رفتاری آن به مثابه شمشیر داموکلس باالی سر همه ما حرفه ای ها 
است، تا خود را هرچه بیشــتر از ناهمواریها، تخلفهای احتمالی و 

اشتباهات و گوناگونِی کاهنده رفتار حرفه ای، منزه نگه داریم. 
کارگاه های نقدونظــر به خصوص برای اهالی اجرایی حرفه، 
مثل حســابداران رسمی و کسانی که در حسابداری یا امورمالی 
بــه کار مدیریتی مشــغولند، به دلیــل ملموس بــودن حادثه ها 
و قابلیــت ارزیابی چگونگــی و نتایج ایــن چگونگیها، خیلی 
می تواند به این حال وهوای اخالق حرفه ای و تعهد نســبت به 

مسئولیت حفظ منافع عمومی کمک کند. 

بزرگواری کردید که وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت 
داروی  شما،  دلپذیر  البته  و  عالمانه  گفتگوی  کردید. 
در  حرفه ای  رفتار  ناکارامدی  و  ضعف  برای  شفابخشی 
ارکان  توجه  مورد  امیدوارم  که  است  حسابداری  جامعه 
نظارتی حرفه حسابداری قرار بگیرد. جا دارد که جامعه 
و  مهم  موضوع  این  آن  اعضای  و  رسمی  حسابداران 
دیدگاه ارزشمند شما پیرامون رفتار حرفه ای را به بررسی 

بگذارند و درباره آن بیشتر کنکاش کنند.
جامعه  توجه  و  طرح  برای  بیشتری  مطلب  و  پیام  اگر 

حسابداری دارید، در فرصت باقیمانده به آن بپردازید.
دکتر رویائی

و  تعارض  و  تضاد  تیغ  لبه  یک  روی  حرفه ای  حسابدار 
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دوگانگی و حتی چندگانگی قرار دارد و از این بابت حسابدار 
مظلومیت  این  که  دارد  به تن  مظلومیت  از  لباسی  حرفه ای 
مسئولیت  نوعی  معرض  در  موارد  از  خیلی  در  او  می شود  باعث 
قرار  مسئولیت،  حس  با  توام  دوگانگی  نوعی  و  هراس  با  توام 
بگیرد که واقعًا برای حسابدار از نظر روحی و از نظر روانی و از نظر 

شخصیتی و از نظر شان و منزلت اجتماعی آسیب رسان است. 
به این ســبب باید توجه داشته باشــیم که حسابدار حرفه ای 
اگر بخواهد اخالق حرفه ای را رعایت کند همیشــه متوجه 
یک ســه گانگی، یک سه جنبه گی است، و این باعث می شود 
کــه قبول کنیــم که مســئولیت بزرگی به عهده آنهاســت که این 
مســئولیت را در هر مورد و در هر گزارشگری بایستی هم انجام 
بدهند و هم تحمل کنند. از یک سو بایستی رضایت صاحب کار را 
به نحو قانونی حفظ کنند، چون درهرحال خدمتی برای آنها انجام 
می دهند و این خدمت بایســتی به آنها فوایدی برساند. از سوی 
دیگر خودشان هم بایستی از یک رضایت روحی و معنوی 
متلذذ شوند، لذت ببرند، و تامین این رضایت روحی و معنوی که 
معمواًل با کار طاقت فرسا همراه است برای حسابدار سخت است 
و صاحب کار و بنیادهای حرفه ای و انجمنهای نظاره گر، بایستی 
کمک کنند که حسابدار از این فرایند بدون آزردگی و بدون تحمل 
دوگانگیها و تعارضها بیرون بیاید. نکته یا جنبه سوم این است که 
حسابدار بایستی از یک سطح متعالی از رفاه و ارتزاق کافی 

برخوردار باشد و رضایت مالی او فراهم شود. 
انجمنها و موسســات نظاره گر بایستی کمک کنند و حسابدار 
حرفــه ای و به خصوص آنهایــی را که از نظــر اخالقی و رفتار 
حرفه ای خیلی حساس هســتند، از این جنبه ها مورد مالحظه 
قرار دهنــد تا آنهــا بتوانند آســودگی خاطر پیــدا کنند. توجه 
داشته باشــیم که این سه گانگی یا سه جنبه گی را یک عامل 
تامین می کند، یا یک عامل اســت که پــر می کند، و آن هم 
انگیزه هاســت. انگیزه هایی که حســابدار حرفــه ای محتاج 
آن اســت و آن چنان محتاج اســت که برای استغنای روحی و 
روانی خود الزم دارد که پرده های ابهام برداشته شود و او بتواند 

به راحتی گزارشگری مالی کند. 
انگیزه هایــی که برای او الزم اســت، چه از لحاظ مادی چه 
از لحاظ معنوی، بایســتی تامین شــود تا این که نیازی نباشــد 
که خدایی نکرده بخشــی یا حتی تکه کوچکــی از آیین اخالق 
حرفه ای را اغماض کند. حسابدار حرفه ای، در کل می گویم چه 
حسابرس و چه حسابدار و مدیر مالی، ابزاری در دست دارد 
که این ابزار دارای دو لبه اســت و این برندگی هر دو لبه 
باعث فشار به جسمیت و روح و روان حسابدار می شود. 
باید اضافه کنم که منظورم بیشتر این است که در بحث اخالق و 

رفتار حرفه ای تنها آموزش کافی نیست؛ بایستی حسابدار حرفه ای 
عادت کند که برای کســب رضایت بیشتر، گذران زندگی حرفه ای 
را با اخالق انجام دهد، نه تنها گزارشــگری حرفه ای را. یعنی که 
برای حســابداران، اخالق حرفه ای و آموزش آن ممزوج با 
زندگی عادی می شــود که نه تنها مشــکل ایجــاد نمی کند بلکه 

دارای فواید معنوی ویژه و فزاینده ای هم خواهد بود. 
یعنی این که بپذیریم که شــغل حسابدار در حرفه ای به اسم حرفه 
حسابداری ایجاب می کند که به یک چشم انداز نگاه کنیم و احاطه به 
یک چشم انداز را برای خود مسئولیت قلمداد کنیم و این که در فضایی 
که صاحب کار از یک ســو، ذینفعان و از میان ذینفعان جامعه یا منافع 
عمومی مهمتر از همه از سوی دیگر، و خود حسابدار از سوی سوم، 
در آن قرار دارند، تنفس گاهمان در حرفه تنفس گاهی باشد که با 
یک جور اخالق حرفه ای، با یک نوع مدارای اخالق حرفه ای، 
و یک مدل یا الگوی اخالق حرفه ای هم زیستی داشته باشد، 
که باعث می شــود مــا را از تعارضها، دوگانگیهــا، تضادها و 
دوراهیهایــی کــه در حرفــه، در گوناگونیهای متعدد بــا آن روبرو 
هســتیم، امن و امــان نگهدارد و نجات ما در این باشــد که هر سه 
ُبعد استفاده کنندگان، ذینفعان، صاحبکار و خود ما از آمیزه ای 
از اخــالق عمومی یا مورال و اخالق حرفــه ای یا اتیکس آن طور 
برخوردار باشــیم که با وجود انــواع انگیزه ها که به هرصورت در همه 
جوامع و همه حرفه ها وجــود دارد بتوانیم پاک و منزه آرامش خود و 
خانواده را تامین کنیم و آن وقت اســت که اگر از تعارضاِت نظارتهای 
دولتــی، نظارتهای حرفه ای و نظارتهــای گاهی اوقات غیرمنصفانه 
به ســهولت و با آرامش بیرون بیاییم، خدمات ما به حرفه و ذینفعان 

هم به طورحتم بیشتر، با کیفیت تر و بهتر خواهد بود. 
در ابتــدای کتاب اولم جمله ای نوشــتم کــه: "اخالق همان 
قانون نانوشته اســت." در واقع هر وقت اتفاقی روی داده، که 
پیش ازآن ندیده بودند، آن را قانون کردند و قانون را برحســب 
اخالق نوشــتند. یعنی آن چه را کــه اخالق حکم مکتوم و 
پنهانی داشــته و در ضمیر همه ما انسانها وجود داشته، 
آن را قانون کردند؛ برای این که روان ترین و وجیه ترین شکِل 
اجرای اخالق است، و اخالق حرفه ای هم از همین خاصیت و 

از همین روش برخورداری دارد. 

پانوشتها:
1-  این تاکید در حرفه حســابداری معطوف اســت بــه ویژگیهای ماهیتی و 

مشخصات فراگیر و درج اهمیت آن ها
2-  در حرفــه حســابداری موضــوع فرهنــگ، خرده فرهنگهــا، قومیتها، 
الیه بندیهای ارزشــی به ویژه در اتصال آن به اخــالق حرفه ای به دلیل کمی 
فضا در این مصاحبه مورد بحث قرار نگرفته است، خود بحثی مهم، چالشانه 

و جالب می باشد.


