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پیمایش اخالق:
دیدگاه حسابداران حرفه ای جوان

مقدمه
اخالق حرفه ای سنگ بنای حرفه حســابداری است. رفتار اخالقی در 
کسب وکار، بنیاد اعتماد و اطمینان عمومی است. اینها پایه های دیرین 
حرفه حسابداری هستند ولی بدنیست بدانیم متخصصان جوان در باره 
این نگاه چه می اندیشند. آیا این یکی از دالیل آنها برای انتخاب ورود 
به این حرفه اســت؟ آیا آنها در نقشهای خود با مسائل اخالقی برخورد 

دارند؟
در تالش برای پاسخگویی به این پرسشها، 730 حسابدار حرفه ای 
جوان در اروپا موضوع یــک پیمایش قرار گرفتند. نتایج این پیمایش، 
دالیل ورود آنها به حرفه، ارزشــهایی که بیشترین اهمیت را برایشان 
دارد، این که آیا با رفتار غیرحرفه ای در کار مواجه شده اند، و ایده هایی 
در این مورد که چگونه ممکن اســت در تعامل بــا چنین موقعیتهایی، 

حمایت بهتری دریافت کنند را روشن می کند.
هدف از تهیه این مقاله، به اشتراک گذاشــتن نتایج پیمایش اســت. 
همچنین این پیمایش مشوقی برای بحث درباره نقش اخالق در حرفه 
برای کمک به دستیابی به درک بهتر از معنای اخالق برای حسابداران 
حرفــه ای جوان خواهد بــود. تا به امروز تعداد بســیار کمی از پروژه ها 
بر ایــن بخش از متخصصان تمرکز داشــته اند. ایــن پیمایش ممکن 
اســت بینش مفیدی درباره نقش مهمی که ممکن اســت در کمک به 
متخصصان جوان در به کارگیری رفتار اخالقی ایفا کنند، برای شاغلین 

باتجربه فراهم آورد.
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مقاله بــا گفتگویی درباره انتخاب مسیرشــغلی متخصصان 
جوان شــروع می شود. سپس به ارزشــهای وابسته به حرفه و 
چگونگــی درک پاســخ دهندگان از رفتار اخالقــی می پردازد. 
قســمتهای ســوم و چهارم بر این موضوع تمرکــز می کند که 
آیا پاســخ دهندگان با رفتار غیراخالقی در  کســب وکار برخورد 
کرده اند و به چه نوع کمکی بــرای حل معضلهای اخالقی نیاز 

دارند.

روششناسی
این پروژه، اقدامی از طرف گروهتحقیقاتیاخالقوصالحیت
حرفهای1 زیرمجموعه فدراســیونحسابداراناروپاست2. 
فدراســیون، همــگام بــا ماموریــت »طرفــداری از اعتمــاد و 
درســتکاری«، در جهت ارتقا و نگهداری از یکپارچگی حرفه در 

تعامل با مسائل مربوط به اخالق حرفه ای تالش می کند3.
هنگام تهیه پرسشــهای ابتدایی پیمایش، گرداوری پاسخها 
و تحلیل نتایج، از یک روش علمی مشــخص پیروی نشــده 
اســت. هدف فدراســیون انجام یک مطالعه دانشگاهی نبود، 
بلکه درنظر داشــت باب گفتگو درباره نقــش اخالق در حرفه 
حســابداری را گشــوده و دیدگاهی درباره معنای اخالق برای 

متخصصان جوان به دست بیاورد.

با توجه به ماهیت بســیار ناهمگون پاســخ دهندگان، تفسیر 
بعضی از نتایج سخت است. برخی از پاسخ دهندگان در بخش 
عمومی شــاغل هستند و دیگران در  کسب وکار یا ارایه خدمات 
حرفه ای به عموم کار می کنند و تجربه آنها به عنوان حسابداران 
حرفه ای، بســیار متنوع بوده و گســتره ای از حسابداران بدون 
تجربه کاری تا پانزده سال تجربه کاری را در بر می گیرد. برخی 
از پاســخ دهندگان حسابدار رسمی هســتند و بعضی هنوز این 

مدرک را دریافت نکرده اند.

تعدادپاسخهاسومیندلیلاصلیدومیندلیلاصلیاولیندلیلاصلیگزینههایپاسخ

126158124408پیشرفت شغلی خوب

2328670388عالقه مندی به موضوع اصلی

83116113312بازکردن دربهای بسیار

987463235اولین تجربه کاری خوب

445372169عضوی بودن از یک حرفه ارزش مدار

335771161عضوی بودن از یک حرفه انتظام بخشی شده

425560157مسیر شغلی ساختارمند

333143107تعادل زندگی و کار

124249103محیط بین المللی

21443398اهمیت زیاد منافع عمومی

نمایه1-سهدلیلاصلیشمابرایدرنظرگرفتناینحرفهبرایمسیرشغلیکدامند؟
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انتخابمسیرشغلی
این قســمت به این موضــوع می پردازد که چــرا متخصصان 

جوان، شغلی در زمینه حسابداری برمی گزینند.
ارائهنتایج

سهدلیلاصلیشمابرایدرنظرگرفتناینحرفهبرایمسیر

شغلیکدامند؟)نمایه1(

بــرای بیشــتر پاســخ دهندگان، اولیــن دلیــل اصلــی برای 
درنظرگرفتن شــغل در این حرفه، داشــتن عالقه به موضوع 
اصلی اســت. دومیــن و ســومین دالیل مهــم، فرصتهای 

پیشرفت شغلی در دسترس است.
بسیاری از پاســخ دهندگان حرفه حســابداری را به دالیلی 
برگزیده اند که به جنبه اخالقی حرفه مربوط است. برای نمونه، 
169 پاســخ دهنده »عضوی بودن از یک حرفه ارزش مدار« را 
به عنوان یکی از ســه دلیل اصلی برای دنبال کردن شــغلی در 

حسابداری انتخاب کرده اند.
آیاتابهاینجاازانتخابشغلیخودراضیهستید؟)نمایه2(

خیر به هیچ وجه
خیر به واقع%1

 %6

بله به قطع
% 46

بله تا حدودی
%47

خبر خوب این اســت که 46 درصد از پاســخ دهندگان به قطع 
از شــغل انتخابی خود راضی هســتند، و 47 درصد تاحدودی 
راضی هســتند. تنها 7 درصد از پاسخ دهندگان از انتخاب خود 

خشنود نیستند.

آیادرکشورشمابرایحسابدارانحرفهایفرصتهایشغلی

دردسترساست؟)نمایه3(

خیر
به هیچ وجه

%1
خیر به واقع

 %6

بله، خیلی
بله تا حدودی28 %

%23

بله، به اندازه کافی
%42

28 درصد از پاســخ دهندگان بر ایــن باورند که فرصتهای 
شغلی زیادی وجود دارد. افزون بر این، 42 درصد به عالوه 
23 درصد از پاسخ دهندگان باور دارند که این موضوع به قدر 
کافی یا تاحدودی صحیح است. کمتر از 10 درصد معتقدند 

که به واقع یا به هیچ وجه فرصتهای شغلی وجود ندارد.
ارزشــمند اســت اگــر درنظــر داشــته باشــیم که نســبت 
پاسخ دهندگانی که گفته اند فرصتهای شغلی زیادی داشته اند، در 
شرایطی که عضو هیچ انجمنی نبودند، به میزان درخورتوجهی 

کمتر بوده است )20 درصد در مقابل 30 درصد(.
برداشتگروهتحقیق

این واقعیت که بیش از 90 درصد از پاسخ دهندگان به طور کامل یا 
تاحدودی از شغل انتخابی خود راضی هستند، دلگرم کننده است. 
نتیجه مثبت دیگر این است که در حدود دوسوم از پاسخ دهندگان 

باور دارند که فرصتهای شغلی کافی یا زیادی وجود دارد.
این نتایج نشــان می دهد که حرفه حسابداری ممکن است یک 
مسیر شــغلی جالب و رضایتبخش برای متخصصان جوان فراهم 
آورد. اگرچه، اظهارنظرهای مشــخص از طرف آنهایی که از شغل 
انتخابی خود رضایت کمتری دارند، نشان می دهد که هنوز جا برای 
پیشرفت وجود دارد؛ به طور مشخص در زمینه تعادل زندگی کاری.
اینبخشنشانمیدهدکهحرفهحسابداریفرصتهای
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شغلیبسیاریدرسرتاســراروپافراهممیکند.برای
بســیاریازپاســخدهندگان،اخالقدلیلمهمیبرای

پیوستنبهحرفهاست،امادلیلاصلینیست.

ارزشهایحرفهحسابداری
این قســمت به این موضوع می پردازد کــه متخصصان جوان 

درباره ارزشهای حرفه چگونه می اندیشند.
ارائهنتایج

شماتاچهاندازهحسابداریرایکحرفهارزشمدارمیدانید؟

)نمایه4(

خیلی زیاد
% 39

تا حدی 
%52

خیر
 به هیچ وجه

خیر به واقع%1
 %8

به ترتیــب 39 درصد و 52 درصد از پاســخ دهندگان باور دارند 
که حرفه حســابداری بسیار زیاد یا دست کم تا حدی ارزش مدار 
است. بنابراین، بیشتر افراد به طور فراگیر توافق دارند که ارزشها 

نقش مهمی در حرفه ایفا می کنند. اما این ارزشها کدامند؟
بهنظرشــمامهمترینارزشهایحرفهحســابداریکدامند؟

)نمایه5(

بیشتر پاســخ دهندگان صالحیت حرفه ای را به عنوان اولین یا 
دومین ارزش مهم انتخاب کرده اند. درستکاری دومین ارزش 
مهم است و رفتار اخالقی، در جایگاه سو مین ارزش مهم قرار 

گرفته است.
این نتایج غافلگیرکننده نیســتند، زیرا صالحیت حرفه ای و 

تعدادپاسخهاسومینمهمتریندومینمهمتریناولینمهمترینگزینههایپاسخ

23915581475صالحیت حرفه ای

2149659369درستکاری

357889202رفتار اخالقی

366480180رفتار حرفه ای

325288172استقالل

216873162واقع بینی

385047135تعهد باال برای انجام درست کارها

21292474تالش گروهی در راستای یک هدف مشترک

14162959تعهد نسبت به منافع عمومی

جای دادن منافع شرکت/ سازمان/ موسسه حسابرسی 
برتر از منافع اشخاص

8142042

6151738جای دادن منافع صاحبکاران برتر از منافع اشخاص

نمایه5-بهنظرشمامهمترینارزشهایحرفهحسابداریکدامند؟
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درســتکاری دو اصل از پنج اصل بنیادی است که حسابداران 
حرفه ای، همان طــور که در آیین اصول اخالق حرفه ای برای 
حسابداران عنوان شده، که به وســیله هیئتاستانداردهای
بینالمللیاخالقحرفهایبرایحسابداران4 تهیه شده، 

به آن پایبند هستند.5 
آیافکرمیکنیددرخدمتبهمنافععمومیمشــارکتدارید؟

)نمایه6(

خیر به هیچ وجه  
خیر به واقع%1

 %16

% 37 بله به قطع 

بیشتر اوقات
%46

 37 درصــد از پاســخ دهندگان بر این باورند کــه در خدمت به 
منافع عمومی مشــارکت دارند. تنها 1 درصد خالف این باور 
را دارند. بیشــترین نسبت از پاســخ دهندگان )46 درصد( باور 
دارند که در بیشتر اوقات در خدمت به منافع عمومی مشارکت 

می کنند.
برداشتگروهتحقیق

پاســخ مثبت به پرســش در این باره که آیــا حرفه ارزش مدار 
است، نشان می دهد که متخصصان جوان احساس می کنند که 
قسمتی از یک حرفه هستند که در آن ارزشها به طور راهبردی 

مهم هستند.
این که بیشــتر پاسخ دهندگان باور دارند که از طریق کار خود 
در خدمت به منافع عمومی کمک می کنند، پســندیده اســت. 
اگرچه، اظهارنظرهای برخی از پاســخ دهندگان نشان می دهد 
که یک چالش مداوم برای راضی نگه داشــتن منافع عمومی و 

منافع صاحبکار وجود دارد، که بعضی از پاســخ دهندگان از آن 
به عنوان فشار مالی یاد کرده اند.

اینقســمتنشــانمیدهدکهمتخصصــانجوان،
حرفهحســابداریرابهعنوانیکحرفــهارزشمدار
میشناسند.بهطورمشخص،صالحیتحرفهای،رفتار
اخالقیودرســتکاریدرمیانمهمترینارزشهاجای
دارند.نتایجنشــانمیدهدکهبیشترپاسخدهندگانبر
اینباورندکهبهقطعیابیشتراوقات،درخدمتبهمنافع

عمومیمشارکتدارند.

رفتاراخالقی
این قسمت به این موضوع می پردازد که اخالق حرفه ای برای 
متخصصان جوان چگونه شــکل می گیــرد و چگونه در عمل 

تجربه می شود.
ارائهنتایج

پاسخ دهندگان از طریق یک پرسش باز روشن کردند که رفتار 
اخالقی برای آنها چه مفهومی دارد.

بــرای چندین پاســخ دهنده، رفتار اخالقی برابــر با "اقدام 
مطابق با قوانین، آیینهای اصول اخالقی یا ارزشــها" اســت. 
همچنین رفتــار اخالقی به عنوان "انجام کار درســت در همه 
شرایط" نیز درنظر گرفته شده اســت. یک پاسخ دهنده اشاره 
کرده اســت که "رفتار اخالقی تالش برای انجام کار درســت 
اســت، حتی زمانی که هیچ کس نگاه یا نظارت نمی کند". "کار 
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درســت" ممکن است اقدام همراه با درســتکاری، واقع بینی، 
استقالل، یا صداقت باشد.

اقدام مطابق با قانون یا همراه با اخالق، همیشه یک معنای 
مشــابه ندارد. برای نمونه، بــرای یک پاســخ دهنده، "رفتار 
اخالقــی یعنی وقتی من به قوانین مکتــوب و قوانین اخالقی 
به طــور همزمان احتــرام می گذارم. به نظر من، اگر شــما تنها 
قوانین مکتوب را رعایت کنید، ... این موقعیت قانونی خواهد 

بود، اما به الزام اخالقی نیست." 6
آنچه به عنوان رفتار اخالقی درنظر گرفته می شــود، ممکن 
است در هر شــخص نسبت به شخص دیگر یا از یک سازمان 

به سازمان دیگر، متفاوت باشد. 
آیاشما»اخالقی«راهمانطورکهشــرکت/سازمان/موسسه

شمامیپندارد،تفسیرمیکنید؟)نمایه7(

خیر به هیچ وجه 
گاهی اوقات خیر%2

 %11

بله همیشه
% 35

بیشتر اوقات 
%52

35 درصــد از پاســخ دهندگان بر این باورند که همیشــه درک 
مشــابهی از رفتــار اخالقی در محل کار خــود دارند. برای 52 
درصد از پاســخ دهندگان، بیشــتر اوقات چنین است. با وجود 
این، برای تعداد کمتری از پاسخ دهندگان، رفتار اخالقی برخی 
اوقات معنای یکســانی ندارد )11 درصد( یا به هیچ وجه معنای 

یکسانی ندارد )2 درصد(.
شاغلین جوان درباره اخالق می آموزند و دیدگاه ها و ایده های 
خودشــان را در این مورد دارند. با وجود این، آیا رفتار اخالقی 

به اندازه کافی در عمل به کار گرفته می شود؟

آیانیازاســتکهدرشــغلروزمرهخوداخالقیتررفتارکنید؟

)نمایه8(
خیر به هیچ وجه

%4

بله به واقع 
 %26

خیر به قطع
% 27

بله در بعضی از موقعیتها
%43

69 درصد از پاسخ دهندگان نشان دادند که به قطع یا در برخی از 
موقعیتها، الزم اســت که در شغل روزمره خود بااخالق تر رفتار 
کنند. نسبت پاسخ دهندگانی که باور دارند به هیچ وجه یا به واقع 

این گونه نیست، به ترتیب 4 درصد و 27 درصد است.
برداشتگروهتحقیق

نتایج این قسمت نشان می دهد که همیشه جا برای بهبود رفتار 
اخالقی در محل کار وجود دارد. اظهارنظرها نشان می دهد که 
برخی از پاسخ دهندگان تمرکز موسسه و/یا شرکت خود بر سود 
یا رعایــت قوانین را جایگزین رفتار اخالقــی می دانند. افزون 
براین، چندین پاسخ دهنده فشار زمانی را به عنوان مانعی بر سر 

راه رفتار اخالقی می دانند.
برخی از پاســخ دهندگان به رعایت قوانین اشاره و اعتراض 
کرده انــد که رعایــت صرف قوانیــن، ممکن اســت انتظارات 

پیرامون رفتار اخالقی را براورده نکند.
فدراسیون حسابداران اروپا این دیدگاه را به اشتراک می گذارد. 
درســتکاری یکی از اصول بنیادی اخالق فدراســیون و شامل 
فراتررفتن از رعایت قوانین و مقررات است. فدراسیون درنظر 
دارد از طریق این پروژه ها، رفتار اخالقی را در حرفه ترویج کند. 
درستکاری در حرفه حسابداری، سنگ بنای گواهینامه فعالیت 
حســابداران است. برای نمونه، در سند گفتگوی فدراسیون در 
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زمینه درستکاری )2009(، فدراسیون درستکاری را در زندگی 
حرفه ای ارتقا داده و چند پیشنهاد عملی برای این منظور ارائه 

کرده است.7 
رفتاراخالقیبهاقــداممطابقباارزشــهاوانجامکار
درستدرهمهشرایطوابستهاست.پاسخدهندگاندر
بیشترمواردرفتاراخالقیرامشابهبامحیطکارخوددرک
میکنند.باابنوجود،آنهاهمچنینباوردارندکهنیازبه

بهبودبهکارگیریاخالقدرشغلوجوددارد.

رفتارغیراخالقی
این قســمت به انواع رفتار غیراخالقی و این که با چه کسی رخ 

می دهد، می پردازد.
ارائهنتایج

آیادرشغلخودشاهدرفتارغیراخالقیهستید؟)نمایه9(

بله هرروز 
%6

بله به طور مکر
 %12

هرگز
% 17

 به  ندرت 
%32

بعضی اوقات
%33

به تقریب نیمی از پاســخ دهندگان رفتارهای غیراخالقی که در 
شــغل خود مشــاهده می کنند را به ندرت )32 درصد( گزارش 
می کنند یا هرگز گزارش نمی کنند )17 درصد(. اگرچه، نزدیک 
به یک پنجم از پاسخ دهندگان با آن به طور مکرر یا حتی هرروزه 
برخورد دارند. این نشــان می دهد که متخصصان جوان تمایل 
به افشــای رفتار غیراخالقی دارند. این پرســش ممکن است 
به صورت خیلی ذهنی نیز دیده شــده و بنابراین به روشــهای 

مختلف تفسیر شود.
درصــد پاســخ دهندگانی کــه گفتنــد رفتــار اخالقــی را 
مشــاهده نمی کننــد، در جدولهای متفاوت در این قســمت 
نوســان دارد )از 17 درصــد تــا 24 و 25 درصــد(. ایــن 
تفاوتها به دلیل یکنواخت نبودن پاســخهای دریافتی است. 
هرچه پرســش ملموســتر بوده اســت )همراه با فهرستی از 
رفتارهای غیراخالقی برخوردشــده یا فهرســتی از بدیلها(، 
پاسخ دهندگان اظهارداشته اند که با رفتار غیراخالقی کمتری 

روبرو شده اند.
نسبت پاســخ دهندگانی که هرگز با رفتار غیراخالقی برخورد 
نداشــته اند، وقتی عضــو هیچ انجمنــی نبوده اند، بــه  میزان 
درخورتوجهی بیشتر بوده است )24 درصد در مقابل 14 درصد(، 
که ممکن است بدین معنی باشد که آنها نسبت به مسائل رفتار 
غیراخالقی آگاهی کمتری دارند. برای بهتر آماده کردن شاغلین 
برای تعامل با چنین موقعیتهایی، مهم است که بدانیم آنها کدام 

نوع از رفتار غیراخالقی را مشاهده می کنند.
چهنوعرفتارغیراخالقیمشاهدهمیشود؟)میتوانیدبهبیش

ازیکپرسشپاسخدهید()نمایه10(

%44 تضاد منافع  

%42 قوانین، مقررات، یا رویه ها که به درستی دنبال نمی شوند  

%27 دستکاری اطالعات  

%27 فشار ناروا  

 %24 من با مسایل غیراخالقی برخوردی ندارم  

%23 تخلف حرفه ای  

 %14 نفوذ ناروا  

%5 آذار و اذیت  

%4 رشوه  

رفتار غیراخالقی به شــکلهای مختلفی بــروز می کند. به نظر 
می رســد 44 درصد از متخصصان جوان بــا تضاد منافع روبرو 
شده اند و 42 درصد دیگر شاهد رعایت نشدن قوانین، مقررات 
یا رویه ها به شــکل مناســب بوده اند. افزون بر این، در حدود 
یک چهــارم از پاســخ دهندگان گــزارش کرده انــد که شــاهد 
دســتکاری در اطالعات )27 درصد(، فشار ناروا )27 درصد( 
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و/یا تخلف حرفه ای )23 درصد( بوده اند.
پاســخ دهندگانی که در موسسه حســابداری کار می کنند، 
گــزارش کرده انــد کــه به میــزان درخورتوجهی بیشــتر از 
درســتکاری در اطالعات، شاهد فشــار ناروا یا تضاد منافع 
بوده اند. از طرف دیگر، پاســخ دهندگانی که در شــرکتهای 
بخــش خصوصی کار می کنند، گــزارش کرده اند که به میزان 
درخورتوجهــی بیش از فشــار ناروا، شــاهد دســتکاری در 
اطالعات بوده اند. به طور کلی، پاســخ دهندگان شــاغل در 
شرکتهای بخش خصوصی به نسبت به میزان در خورتوجهی 
بیشــتر از همتایان شــاغل در موسسه حســابداری گزارش 
کرده اند که شاهد دستکاری در اطالعات بوده اند )32 درصد 

در مقابل 22 درصد(.
رفتارغیراخالقیراازچهکسانیمیبینید؟)میتوانیدبهبیش

ازیکپرسشپاسخدهید()نمایه11(

به تقریب نیمی از پاســخ دهندگان )45 درصد( گزارش کرده اند 
که شــاهد رفتار غیراخالقی از طرف صاحبکاران بوده اند. این 
یعنی گزینه صاحبکاران بیشــتر از دیگر گزینه ها انتخاب شــده 
اســت. همچنین پاســخ دهندگان گــزارش کرده اند که شــاهد 
رفتار غیراخالقی از طرف همتایــان و همکاران )31 درصد(، 
مســئولین رده باالتر )23 درصد( و دیگــر متخصصان خارج از 

شرکت/ سازمان )23 درصد( بوده اند.
برداشتگروهتحقیق

همان طور که در باال در زمینه روش شناســی بیان شد، تفسیر 
برخــی از نتایج ســخت اســت. این موضوع تاحــدودی برای 

این قســمت درزمینه رفتار غیراخالقی صــدق می کند. رفتار 
غیراخالقی ممکن است به شــکلهای بسیار متفاوتی به وسیله 
جمعیتی از پاســخ دهندگان درک شود که همگن نبوده و دارای 
نیمــرخ، پیش زمینه، فرهنــگ و تجربیات متنوعی هســتند. 
کمک به شاغلین جوان در تعامل با رفتار غیراخالقی، همچنان 
یک چالش مهم برای حرفه حسابداری باقی می ماند. قسمت 
بعدی بینشهایی درباره چگونگی رسیدگی به این موضوع ارائه 

می کند.
اینقســمتنشــانمیدهدکهمتخصصــانجوان
بهاحتمالبارفتارغیراخالقیروبرومیشــوند.چنین
رفتاریممکناستشــکلهایمختلفیبهخودگرفته
وازطرفاشــخاصمختلفیبروزکند.پاسخدهندگان
بیشترشــاهدرفتارغیراخالقیبهشــکلتضادمنافع
ورعایتنکــردنقوانین،مقرراتیارویههابهشــکل
مناســبدرســطحبینالمللیهســتند.صاحبکاران
بهمیــزانگســتردهتریدرجایــگاهبروزدهندهرفتار

غیراخالقیمشاهدهشدهاند.

چگونگیبهکاربستنرفتاراخالقی
قسمت پیشــین نشــان داد که متخصصان جوان به احتمال 
رفتار غیراخالقی را مشــاهده می کنند. این قســمت به این 
موضوع می پردازد که پاســخ دهندگان چگونــه باور دارند که 
می تواننــد برای بــروز رفتار اخالقی آمادگی بهتری داشــته 

باشند. 

از صاحبکاران
از همتایان و همکاران

با مباحث غیراخالقی روبرو نیستم
از مسئوالن رده باالتر

از سایر متخصصان بیرون از شرکت/سازمان
از مسئوالن اداری یا نظارتی

%45
%31

%25
%23
%23

%17

نمایه11-رفتارغیراخالقیراازچهکسانیمیبینید؟)میتوانیدبهبیشازیکپرسشپاسخدهید(
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ارائهنتایج
بهترینراهبراییادگیریاینکهچگونــهاخالقیرفتارکنیم،

کداماست؟)نمایه12(

با یادگیری 
 %9 ساختارمند  

سایر )لطفًا 
مشخص کنید(

%3

در عمل، با تجربه 
اتفاق می افتد

%10 

قابل یادگیری 
نیست
%3

آموزش شخصی 
%18

مجموعه ای از همه چیز
%57

بیش از نیمــی از پاســخ دهندگان )57 درصد( بــر این باورند 
که باید مجموعه ای از روشــها برای یادگیــری چگونگی بروز 
رفتــار اخالقی درنظــر گرفته شــود. به تقریــب یک پنجم از 
پاسخ دهندگان )18 درصد(، آموزش فردی را به عنوان ابزاری 
برای یادگیری رفتار اخالقــی، ترجیح می دهند. تجربه عملی 
و آموزش ســاختارمند هرکدام به وســیله در حــدود 10 درصد 
از پاســخ دهندگان به عنــوان بهترین راه بــرای یادگیری رفتار 
اخالقی پنداشته می شوند. تنها 3 درصد از پاسخ دهندگان باور 

دارند که رفتار اخالقی را نمی توان آموخت.

باتوجهبهاخالق،کاراموزیبهکارگرفتهشدهبرایشماتاچه

اندازهمربوطبودهاست؟)نمایه13(

بسیارگزینههایپاسخ
مربوطمربوطمربوط

نیست
کاربرد
ندارد

آموزش در 
1832658814تحصیالت عالی

آموزش ضمن 
2052567514خدمت

بیــش از 80 درصــد از پاســخ دهندگان بــر ایــن باورند که 
آموزشــی که در تحصیالت عالی و همچنین در شــغل خود 
دریافت کرده اند، مربوط یا بســیار مربوط بوده است. تفاوت 
چشــمگیری بین تعریــف مربوط بودن در دو نــوع آموزش 

پیشگفته وجود ندارد.
نسبت پاسخ دهندگانی که آموزش دریافتی خود را مربوط 
نمی داننــد، بیــن آنهایی که عضــو هیچ انجمنی نیســتند، 
به  میزان درخورتوجهی باالتر است )17 درصد در مقابل 10 

درصد(.
این نشــان می دهد که آموزش به خودی خود ممکن اســت 
برای کمک به متخصصان جوان در غلبه بر چالشــهای مربوط 
به رفتار غیراخالقی کافی نباشــد. پشــتیبانی در طول مســیر 

شغلی آنها نیز مهم است.
آیادرشغلخودبرایتعاملبارفتارغیراخالقیبهاندازهکافی

حمایتمیشوید؟)نمایه14(

بله 
 %58

نظری ندارم
 %20

خیر
%22

58 درصد از پاســخ دهندگان احســاس می کنند که در شــغل 
خــود برای تعامل با رفتار غیراخالقی بــه اندازه کافی حمایت 
می شــوند. اگرچه، 22 درصد از پاســخ دهندگان بر این باورند 
که از حمایت کافی در شغل خود برخوردار نیستند و 20 درصد 

نظری ندارند.
برای کمک به شاغلین در به کاربستن رفتار اخالقی در محل 

کار، ابزار مختلفی در دسترس است.



121
13

98
د  

سفن
و  ا

ن 
هم

1ب
05

ره 
ما

ش

برایکمکبهشــمادربهکارگیریرفتاراخالقیبهچهچیزینیاز

دارید؟)میتوانیدبهبیشازیکپرسشپاسخدهید()نمایه15( 

%44 رهنمود حرفه ای که بتوانید به آن رجوع کنید 
%43 نظارت به وسیله شخصی در محیط کاری شما  
%34 کارآموزی  

پیشخوان امداد که بتوانید از آنجا راهنمایی درباره
%30  موقعیتهای مشخص بگیرید  

%16 به چیز بیشتری نیازی نیست  

بیشتر پاسخ دهندگان، رهنمود حرفه ای )44 درصد( یا نظارت 
)43 درصد( را برای توانمندســازی آنان در حل یک پرســش 
اخالقی، ارج نهاده اند. افــزون بر این، کارآموزی )34 درصد( 
و پیشــخوان امداد )30 درصد( نیز به عنــوان ابزار مفید درنظر 

گرفته شده اند. 
رهنمود حرفه ای ممکن اســت به شــکل یــک آیین اصول 
اخالقی باشــد، یا بر مبنای آن تهیه شود. آیین اصول اخالقی 
برای حســابداران حرفه ای که به وســیله هیئت استانداردهای 
بین المللــی اخــالق حرفه ای برای حســابداران تهیه شــده، 
شناخته شــده ترین آییــن اصول اخالقی در ســطح بین المللی 

است.
آیامیدانیدکهحرفهحســابداریبهوسیلهآییناصولاخالق

حرفهایبرایحسابدارانحرفهایمنتشرشدهبهوسیلههیئت

اســتانداردهایبینالمللیاخالقحرفهایبرایحســابداران

راهبریمیشود؟)نمایه16(

بله 

 %67

خیر 

%33

آیامهماســتکهحرفهحسابداریآییناصولاخالقیداشته

باشد؟)نمایه17(

بله 
 %94

نظری ندارم 
خیر %4

 %2

به تقریــب همــه پاســخ دهندگان )94 درصد(، داشــتن یک 
آیین اصول اخالقــی را برای حرفه مهم دانســته اند. با وجود 
ایــن، 33 درصد نمی دانند که این حرفه به وســیله آیین اصول 
اخالقی هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای 
حسابداران راهبری می شــود. خالی از ارزش نیست اگر اشاره 
کنیم که مدیرانی که در یک موسســه حسابداری کار می کنند، 
نســبت به اعضای ارشد گروه )به عنوان نمونه، رده های شغلی 
که بالفاصله زیر سطح مدیریت هستند( نسبت به آیین اصول 

اخالقی آگاهی بیشتری دارند.
برداشتگروهتحقیق

اگرچه بیشــتر پاســخ دهندگان احســاس می کنند که از حمایت 
کافی در شــغل خود برخوردار هستند، جا برای پیشرفت وجود 
دارد تــا حمایت از متخصصان جــوان هنگام تعامــل با رفتار 
غیراخالقی افزایش یابد. این موضوع به ویژه با توجه به اقلیت 
درخورتوجه پاسخ دهندگانی که به طور روزانه )6 درصد( یا مکرر 
)12 درصد( با رفتار غبراخالقی در شــغل خود روبرو می شوند، 

اهمیت می یابد.
برای حمایت ســودمند، متخصصان جوان بــه ابزاری نیاز 
دارند تــا به طور مســتقل با رفتــار غیراخالقی برخــورد کنند 
)رهنمــود، کاراموزی( و بــه توانایی نیازمند هســتند تا از یک 
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شــخص باتجربه )مربی، پیشــخوان امداد( مشورت بگیرند. 
مــورد دوم زمانــی به طور ویــژه اهمیت می یابد کــه برخی از 
پاسخ دهندگان به مســائل رفتار غیراخالقی از طرف مسئولین 

ارشد اشاره می کنند.
کارآموزی در تحصیالت عالی و ضمن خدمت، هر دو مربوط 
درنظر گرفته می شود. مهم است که این موضوع را برای اقدام 

بعدی با هدف بهبود رفتار اخالقی درنظر داشته باشیم.
بیشــترپاســخدهندگانبراینباورندکهبراییادگیری
چگونگیبهکاربستنرفتاراخالقی،توسعهابزاریبرای
کمکبهتعاملمســتقلبارفتــارغیراخالقی)رهنمود،
آموزش(،وکانالهایمناســببرایمشــورتگرفتناز
شخصباتجربه)مربی،پیشخوانامداد(ضروریاست.
بیشترپاسخدهندگانآموزشــهایدریافتیرامربوطیا
خیلیمربوطمیدانند،خواهدرتحصیالتعالییاضمن
خدمت.افزونبراین،بیشــترپاسخدهندگاناحساس
میکننــدکهازحمایتکافیدرشــغلخــودبرخوردار
هســتند.باوجوداین،برایاقلیــتدرخورتوجهیاز
پاســخدهندگان،اینچنیننیســت،کــهاینموضوع
نشانمیدهدکهجابرایپیشرفتوجوددارد.بنابراین
افزایشحمایتعملیدرموقعیتهایمشخص،اهمیت

دارد.

نتیجهگیری
نتایــج پیمایش فدراســیون نشــان می دهد که اخــالق برای 
حسابداران حرفه ای جوان مهم اســت. پاسخ دهندگان بر این 
باورند که این حرفه ارزش مدار اســت و این موضوع در انتخاب 

مسیر شغلی آنها اثر دارد.
این بدان معنی نیست که هیچ چالشی وجود ندارد. بسیاری 
از پاسخ دهندگان می گویند که شاهد رفتار غیراخالقی هستند، 
که بیشتر به وسیله صاحبکار و همچنین در داخل سازمان خود 
با آن روبرو می شــوند. افزون بر این، آنها باور دارند که نیاز به 

افزایش به کارگیری اخالق در کارشان وجود دارد.
داشــتن فرهنگ صحیح در محیط کار ضروریست. در این 
زمینــه، موازین اخالقی در همه ســازمانها نقــش مهمی ایفا 
می کنــد. همچنین، الزم اســت که برروی کیفیــت ابزار برای 

کمک به افراد در تعامل با معضلهــای اخالقی در هنگام نیاز، 
کار شــود. همچنین به تالشهای بیشــتر برای توانمندسازی 
متخصصان جوان در دسترس داشــتن به توصیه های اشخاص 

باتجربه )مربی، پیشخوان امداد( نیاز است.
این پیمایش همچنین بر نقش مثبتی که انجمنها در حمایت 
از شــاغلین ایفا می کنند تاکیــد می کند. اعضــای انجمنها در 
زمینه فرصتهای شــغلی و یادگیری درباره اخالق، نســبت به 
همکارانشــان که عضو هیچ انجمنی نیســتند، دید مثبت تری 

دارند.
پژوهشــهای بعــدی می توانــد بــرای بررســی چگونگی 
توانمندسازی شــاغلین جوان در آینده برای اظهارنظر هنگام 
رویارویی با رفتــار غیراخالقی انجام شــود. همچنین ممکن 
است سودمند باشد اگر ابزاری توسعه داده شود که درک نسبت 
به آنچه به واقع به رفتار غیراخالقی شکل می دهد و چگونگی 
کشــف و برخورد با پرتکرارترین شکلهای رفتار غیراخالقی را 

افزایش دهد.
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