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  حسابدارياخالق 
  

دکتر نرگس سرلک

دانشگاه قم ،گروه حسابداري

  

  
  

چکیده 
  

برجستگی متمایز کنندة حرفۀ حسـابداري  . تواند، وجود داشته باشداي است حیاتی، زیرا سامانه اقتصادي جاري بدون آن نمیحسابداري در دنیاي پیشرفتۀ اقتصادي امروز حرفه :زمینه

از . جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیدة ارائه شده توسط حرفه حسابداري اعتماد داشـته باشـند  . وم استپذیرش مسؤولیت نسبت به عم

اي باشـند،  نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفـه  غرضانه باشد، پس حسابدارانطور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی این رو اطالعات ارائه شده توسط حسابداران باید به

اي در نتیجه اخالق حسابداري براي حسابداران حرفه. هاي آنها باشدترین دارایی اي از مهماي نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفهدرجه باالیی از صداقت و درستکاري حرفهبلکه باید از

  .رسد در ایران، از لحاظ نظري، به این مهم پرداخته نشده استبا وجود این به نظر می. رند اهمیت زیادي داردو افرادي که به خدمات حسابداري تکیه دا

مسـائل  تـرین   اي حسابداران و اصول بنیادي اخالق حسابداري تبیین شده و مهم هاي الکترونیکی، آیین رفتار حرفهاي و با بررسی پایگاهدر این پژوهش، به روش کتابخانه :کار روش

  .گردد اي حسابداري ارائه می راه کارهاي حل آنها و تجدید حیات حیثیت حرفهواخالقی حسابداري در حال حاضر

رهاي اخالقی الزم است تا آنها با تبیین اهمیت معیا. اي و رهبران این حرفه بستگی داردآینده حرفۀ حسابداري به رهبري اخالقی توسط حسابداران حرفهنتیجه این که : گیرينتیجه

بدیهی است با انجام این کار این اطمینان محقق خواهـد شـد کـه در آتیـه حرفـۀ      . واال و آموزش ضرورت درستکاري فردي، حسابداران فعلی و آتی را به سوي شرافتمندي سوق دهند

  .ها ادامه دهدحسابداري بتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالنۀ اقتصادي و موفقیت و رفاه ملت
  

  اياي، رفتار حرفهاخالق حسابداري، اخالق حرفه : هاي کلیديواژه
  

  سرآغاز

طـور  هنگامی که شخصیت افـراد در جامعـه متزلـزل شـود، جامعـه بـه      

یـک ملـت و یـا یـک     و بقـاي  دوام . گـردد پذیر میآمیزي آسیبفاجعه

هـاي سـاده و   فرهنگ منوط به این است که آن ملت مجهـز بـه ارزش  

دوستی، احترام به دیگـران و قـانون   قی نظیر دالوري، نوعابتدایی اخال

  .دشبا

افرادي باشـد کـه مبنـاي    داراي یک ملت بقا نخواهد داشت مگر اینکه 

رعایت قانون، احتـرام  . فراتر از سود شخصی باشد یهایعملشان انگیزه

ورزي بـه خـانواده، دفـاع از اهـداف     بشر، عشقهاي داراییبه زندگی و 

ن و پرداخت مالیات، همـه و همـه بـه فضـایل     امستمندملی، کمک به 

شخصی افراد نظیر دلیـري، وفـاداري، صـداقت، گذشـت، نیکوکـاري،      

  .)1(و احساس وظیفه بستگی دارندنزاکت، احساس همدردي، ادب

شـکوفایی  سوي رونـق و هایی که جامعه را به سمت واز بین گرایش

ــی  ــدایت م ــی ه ــات  سیاس ــذهب و اخالقی ــد، م ــکنن ــاههتکی ــاي گ ه

کند که یـک  هاي اخالقی، زیربنایی را فراهم میارزش. ندناپذیراجتناب

بـدون   زیراشود جامعه متمدن و متعالی فرهنگی و رفتاري بر آن بنا می

  .)2(ریزدجامعه متمدن از هم پاشیده و فرو می ،این زیربنا
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که همه جوانب زنـدگی بشـر را پوشـش    فراگیر ی استاخالق موضوع

تـر شـدن روابـط و    رشد روزافـزون جوامـع بشـري و پیچیـده    . دهدمی

هـاي  پیـدایش حرفـه  . آفرینـد مناسبات اجتماعی، نیازهاي نوینی را مـی 

تالش در پاسخ به این نیازهاست که با گذشت زمان و  ةگوناگون، زایید

تـدریج سـیر تحـول و تکامـل را     گیرنـد و بـه  تغییر شـرایط شـکل مـی   

تخصصـی شـدن   دلیل ضرورت تقسیم کار وها بهاین حرفه. پیمایندمی

شـوند و نقـش خـود را در بهبـود رفـاه      تر مـی امور، روز به روز منسجم

تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضاي آن . کنندعمومی جوامع ایفا می

کنـد و اعتبـار و   منوط به نوع و کیفیـت خـدماتی اسـت کـه ارائـه مـی      

ـ این خـدمات   ۀاعتمادي است که در نتیجه ارائ ایـن  . آورددسـت مـی  هب

یـی اصلی هر حرفه است و حفظ آن اهمیت واال ۀاعتبار و اعتماد سرمای

کند کـه وظیفـه و هـدف اصـلی هـر حرفـه و       این امر ایجاب می. دارد

خدمت به جامعه باشد و منافع شخصـی تنهـا در چـارچوب     ،اعضاي آن

  . )3(شوداین خدمات تفسیر و دنبال  ۀارائ

هـاي  تـرین حرفـه  ترین و منضـبط کی از متشکلحسابداري نیز ی ۀحرف

کند بایـد اعتبـار و   دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه میدنیاست و به

تداوم این اعتبار و اعتمـاد و تقویـت آن، بـه    . باشد داشتهاعتماد خاصی 

پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخالقـی آن  

.)3(بستگی دارد 

هاي الکترونیکـی، ابتـدا   اي و بررسی پایگاهبا روش کتابخانهاین مقاله، 

به تبیین حرفه حسابداري، جایگاه ویژه و اهمیت آن در دنیاي اقتصادي 

اي حسابداران و اصول بنیادي اخالق حسابداري امروز، آیین رفتار حرفه

ترین مسائل اخالقی حسـابداري در حـال حاضـر و    پرداخته، سپس مهم

در نهایت راه کارهایی بـراي  . نمایدعی از آنها را مطرح میهاي واقنمونه

اي حسـابداري ارائـه   حل این مشکالت و تجدید حیـات حیثیـت حرفـه   

  .   کندمی
  

  حسابداري ۀحرف

 ،حسـابداري . توافقـات بشـري اسـت    ۀاختراع بشـر و نتیجـ   ،حسابداري

هایی که بـا بـه کـارگیري آنهـا،     قواعد و روش ۀعبارت است از مجموع

بنـدي و بـه   العات مالی و اقتصادي یک مؤسسـه گـردآوري، طبقـه   اط

گیري در شود و براي تصمیمهاي حسابداري تلخیص میشکل گزارش

توانند  این اشخاص می. گیردو ذینفع قرار می منداختیار اشخاص عالقه

از وضعیت مالی، نتایج عملیـات و همچنـین دورنمـاي آینـده مؤسسـه      

  ).4(مطلع شوند 

خـدمت بـه    ۀپذیرش وظیفـ  :الف: ي هر حرفه عبارت است ازهاویژگی

وجود حداقل شـرایط از پـیش تعیـین شـده بـراي ورود بـه        :ب ه؛جامع

هـاي تخصصـی الزم کـه از طریـق آمـوزش و      حرفه، از جمله مهـارت 

اي از پایبنـدي اعضـاي حرفـه بـه مجموعـه      :ج؛ آیددست میهتجربه ب

).3(فههاي مربوط در آن حراصول، ضوابط و ارزش

باشـد و مهـارتی   هاي فـوق مـی  که حسابداري داراي  ویژگیییاز آنجا

است که نیازمند خبرگـی بـوده و مشـتریانی دارد کـه وابسـته بـه ایـن        

بـراي  . شـود خبرگی هستند، در نتیجه به عنوان یک حرفـه تلقـی مـی   

شـود تـا مراقـب منـافع مشـتریان      حسابدار متعهـد مـی   ،اي بودنحرفه

  ).  5(مختلف خود باشد

زیرا  ،حیاتیاي است اقتصادي امروز حرفه ۀحسابداري در دنیاي پیشرفت

اگر هـیچ  . وجود داشته باشد ،توانداقتصادي جاري بدون آن نمی سامانه

 ةروش و فنی براي محاسبه ثروت و کاالهـاي موجـود در دنیـا و نحـو    

ی کـارای . توزیع آنها موجود نباشد، تجارت و بازرگانی متوقف خواهد شد

را بـر مبنـاي    ، منوط به این امر است که معـامالت خـود  بازارهاي مالی

هاي مورد معاوضه انجام دهنـد  هاي مالی داراییتصویر درستی از ارزش

  .)5(گردندفقط توسط حسابداران ترسیم میو این تصاویر

هـا و  ها، دریـافتی ها، ارزیابیها، ادعاي مالکیتروابط قوي، حق مالکیت

هستند کـه مشـخص    ايمه و همه، مفاهیم اجتماعی ذهنیها، هبدهی

بـه چـه   بـه چـه میـزان و    چه کسیمالک چیست و  چه کسی،کنند می

داران تمام این مفاهیم توسـط حسـابداران و دفتـر   . بدهکار است فردي

  .اندتعریف و ردیابی شده

هاي مالی براي بقـاي دنیـاي فعلـی مـا ضـروري      که فعالیتآنجاییاز

کنـد؛ از ایـن رو   هـا را تسـهیل مـی   ابداري ایـن فعالیـت  هستند و حسـ 

به عنوان یک حرفه سودمند تلقی شـده و بـه خـاطر نقـش     حسابداري 

اش در ردیابی شبکه بزرگ و مبهم روابط مالی پیچیده در دنیاي اساسی

اقتصادي امروز، به یک حرفه خدماتی حساس تبدیل شده که همچـون  

  . باشدقی میاخال هاي مانها داراي فردیگر حرفه
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  حسابداري و اخالق

عمـل اسـت کـه بـراي     و همان گونه که اشاره شد حسابداري یک فن 

. تدوین شده اسـت  آنها کمک به افراد در ردیابی اثر معامالت اقتصادي

امـور اقتصـادي یـک    دربـارة  اطالعـات   ۀهدف اصلی و اساسی آن ارائ

ایـن  . باشدمالی می هاي ها و گزارششخص یا سازمان در قالب صورت

هـا،  گیـري مـدیران، مالکـان، دولـت، اتحادیـه     اطالعات جهت تصمیم

کنندگان کاال و کارکنان شـرکت مـورد اسـتفاده    اعتباردهندگان، عرضه

تر و قانونمندتر شدن اقتصاد، قابل ذکر است که با پیچیده. گیردقرار می

  . کنندگان از اطالعات مذکور افزایش یافته استاستفاده دامنۀ

لیت نسـبت  سـؤو پذیرش م ،حسابداري ۀبرجستگی متمایز حرفبنابراین، 

و مـردم  ، بسیار اسـت  انتظارات جامعه از اهل این حرفه. به عموم است

حسابداري اعتماد  ۀارائه شده توسط حرف ةباید به کیفیت خدمات پیچید

ـ  . داشته باشند حسـابداري تـا زمـانی     ۀاما حفظ اعتماد عمومی بـه حرف

خـدمات خـود را در سـطحی ارائـه      ،ايحسابداران حرفهمیسر است که 

 خــدمات حرفــه ،کننــد کــه شایســته اعتمــاد جامعــه باشــد؛ از ایــن رو

حسابداري باید در باالترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود 

  .)6(کیفیت مناسب را تضمین کند را باکه تداوم این خدمات 

ــ  ــدمات حس ــدگان از خ ــتفاده کنن ــی اس ــمیماز طرف ــویژه تص ابداري ب

کننـد، انتظـار دارنـد کـه     هاي مالی استفاده میگیرندگانی که از صورت

طور قابل تـوجهی کارآمـد، قابـل اتکـا، واقعـی و      اطالعات ارائه شده به

فعالیـت  کـه در رشـته حسـابداري    بنـابراین، کسـانی   . غرضانه باشندبی

شند بلکـه بایـد   اي باکنند نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفهمی

ـ   از درجه باالیی از صداقت و درستکاري حرفه و  ودهاي نیـز برخـوردار ب

  .)6(هاي آنها باشد ترین داراییاي از مهمآبرو و حیثیت حرفه

کـه بـه   کسانی اي و در نتیجه اخالق حسابداري براي حسابداران حرفه

و حرفـه حسـابداري    داردخدمات حسابداري تکیه دارند اهمیت زیـادي  

کـه اعضـاي آن را ملـزم     را تدوین نموده و قوانینی اصول اخالقیباید 

برخوردار شوند که مـاوراي الزامـات    خویشتندارينماید تا از سطحی از 

  . قانونی و مقررات است

  

  

  

  اي رفتار حرفه مبانی

خـدمات   ۀآن از یک طرف، ارائ ۀکه الزم ارتباط دو سویه جامعه و حرفه

کننـدگان ایـن   ز طرف دیگر، تأمین اشـتغال ارائـه  اي به جامعه و احرفه

خدمات است، ناگزیر باید تابع ضوابط دقیقی باشد کـه دو طـرف را بـه    

نظام حاکم بر هر حرفـه، ترکیبـی از قـوانین و    . حقوق یکدیگر آگاه کند

اي در کمتر جامعه. مقررات تدوین شده در داخل و خارج آن حرفه است

رات تنها در داخل حرفه تـدوین شـود یـا    شود که قوانین و مقردیده می

بلکه به تناسب نیاز جامعه به حرفـه و   .کالً از خارج بر آن تحمیل گردد

  .شودقوانین و مقررات برقرار می دسته اعتبار آن، تعادلی بین این دو

هـاي آن را  تـرین خـط مشـی   حرفه، مهمضوابط رفتاري و اخالقی هر

هـاي اصـلی   دي چـون ویژگـی  مـوار  ،هااین خط مشی.دهدتشکیل می

ا یکـدیگر و    حرفه، روابط اعضاي حرفه با جامعه، روابط اعضاي حرفه ـب

این ضـوابط  . گیرداي را در بر میباالخره روابط هر عضو با جامعه حرفه

  .دنشواي نامیده میرفتار حرفه مبانیحسابداري  ۀدر حرف

ـ  رفتـار حرفـه   مبانیاز دیدگاه  ـ   ۀاي، اهـداف حرف ارت از حسـابداري عب

اي، اجـراي عملیـات در   دستیابی بـه بهتـرین اصـول و ضـوابط حرفـه     

طـور کلـی   باالترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط مذکور و به

تحقق این اهداف مستلزم تأمین مـوارد زیـر   . تأمین منافع عمومی است

  :)3(است

هـاي اطالعـاتی قابـل اتکـا و     امانهجامعه به اطالعات و س :اعتبار )الف

  .عتبر نیاز داردم

اي بایـد بـه   حسابداري حرفه ۀاي در زمینافراد حرفه :اي بودنحرفه )ب

کاران، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفـع، قابـل   سادگی توسط صاحب

  .تشخیص و شناسایی باشند

اطمینان از اینکه کلیـه خـدمات ارائـه شـده توسـط       :کیفیت خدمات )ج

  .شودت ممکن انجام میاي با باالترین کیفیحسابداران حرفه

اي باید مطمئن کنندگان از خدمات حسابداران حرفههاستفاد :اطمینان )د

ـ     شوند چارچوبی براي رفتار حرفه آن  ۀاي وجـود دارد کـه نـاظر بـر ارائ

  .استخدمات 
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  اصول اخالق حسابداري

 ،ايحسابداري توسط حسـابداران حرفـه   ۀدستیابی به اهداف حرف ۀالزم

  . استصول بنیادي اخالقی حسابداري پایبندي به ا

اصول اخالقی خـاص خـود    ،اي حسابداريهاي حرفههر یک از انجمن

 گـی همشـته و  هـاي زیـادي بـه هـم دا    شباهتنمایند کهرا تدوین می

اي بودن و اعتبار خـدمات حسـابداري را   کارآمدي، قابلیت اعتماد، حرفه

  .نمایندتأمین می

بـیش مـورد اتفـاق نظـر همـه       اصول اخالقـی حسـابداري کـه کـم و    

موجـب تـأمین    ،اي حسـابداري بـوده و رعایـت آنهـا    هاي حرفهانجمن

  ):7و 3(است گردد به شرح زیر اهداف این حرفه می

اي خود بایـد  اي در انجام خدمات حرفهحسابدار حرفه :درستکاري )الف

  .درستکار باشد

ـ اي باید بیحسابدار حرفه: طرفیبی )ب د اجـازه دهـد   طرف باشد و نبای

گونـه پـیش داوري، جانبـداري، تضـاد منـافع یـا نفـوذ دیگـران،         یچ ه

  .اي مخدوش کنداو را در ارائه خدمات حرفهطرفیبی

اي بایــد خــدمات حســابدار حرفــه :ايصــالحیت و مراقبــت حرفــه )ج

وي همواره موظـف  . اي را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهدحرفه

اي خود را در سـطحی نگـاه دارد کـه    حرفه مهارتاست میزان دانش و

اي قابل قبول و مبتنـی  رد، خدمات وي به گونهکبتوان اطمینان حاصل 

  .شودبر آخرین تحوالت در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می

اي باید به محرمانه بودن اطالعـاتی کـه در   حسابدار حرفه :داريراز )د

آورد توجـه کنـد و نبایـد    مـی  دستهاي خود بخدمات حرفه ۀجریان ارائ

کار یا کارفرمـا، اسـتفاده و   چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحب

لیت ؤواي حـق و یـا مسـ   یا افشاء کند؛ مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه

  .افشاي آن را داشته باشد

اي عمل کنـد کـه بـا    اي باید به گونهحسابدار حرفه :ايرفتار حرفه)هـ

اي او سازگار باشـد و از انجـام اعمـالی کـه اعتبـار      حسن شهرت حرفه

  .بپرهیزد ،کندمی شوخدمرا او حرفه 

اي را اي باید خـدمات حرفـه  حسابدار حرفه :اياصول و ضوابط حرفه )و

اي مربــوط انجــام دهــد و همچنــین مطــابق اصــول و ضــوابط حرفــه

و اي بـا مهـارت   کار یا کارفرماي خود را به گونـه هاي صاحبدرخواست

نیـز اسـتقالل   طرفـی و  دقت انجام دهد که با الزامات درسـتکاري، بـی  

  . سازگار باشد ،اي مستقلحسابداران حرفه
  

  مشکالت اخالقی حسابداري در اقتصاد امروز

بـه حـداکثر رسـانیدن سـود، مقابلـه بـا        ايتمرکز واحدهاي تجاري بـر 

تنـوع  هاي رقابتی، تأکید بر نتایج کوتاه مـدت و ارائـه خـدمات م   چالش

حسابداري، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرار داده کـه  

در اینجـا بـه    .منجر به پیامدهاي غیراخالقی براي آنهـا گردیـده اسـت   

  .پردازیم میبررسی آنها 

  

  بازار رقابتی خدمات حسابداري

بازار رقابتی دنیاي اقتصادي امروز علیرغم فوایـد و مزایـایی کـه بـراي     

ر جهـت اسـتفاده از محصـوالت بـا کیفیـت بهتـر و قیمـت        مشتریان د

کننـدگان  تر داشته، پیامدهاي غیراخالقی زیادي هم براي رقابـت پایین

حرفه حسـابداري نیـز در بـازار    . داشته استعرضه کاال و خدمات در پی

رقابتی براي عرضه خدمات حسابداري کم و بیش با معضالت اخالقـی  

  .روبه رو بوده است

ـ    "درسـتکاري "و ) طرفـی بـی ("ستقاللا"دو اصل   ۀکـه بایـد در ارائ

کیفیت ایـن خـدمات را    ،د و بدین وسیلهنخدمات حسابداري رعایت شو

  .انددچار خدشه شده ،این بازارافزایش دهند در

ینـد یـافتن مشـتري جدیـد و حفـظ      ااکنون در شرایط رقابتی بـازار، فر 

شود کـه بـا   باط میگیر شده و چنین استنبر و وقتمشتري فعلی هزینه

مایـل اسـت کـه او را     ،یافتن مشتري جدید، شرکت خدمات حسابداري

هـاي  خـدمات بـه وي، هزینـه    ۀها حفظ نماید تا از منافع ارائبراي سال

حتـی اگـر عملکـرد یکـی از     . سنگین بازاریابی شرکت را جبران نمایـد 

دادن مشـتري جدیـد گـردد، شـرکت     اعضاي شرکت منجر به از دسـت 

  .)8(مناسبی با وي نخواهد داشتبرخورد 

نگهداري مشتري در ساختار رقـابتی بـازار، منجـر     ۀاین فشارها در زمین

شده است که اصل استقالل در خدمات حسابداري نظیر حسابرسی زیـر  

چـرا کـه حسـابرس     د؛کاهش یاب حسابرساستقالل  ال رفته و بعضاًؤس

وري ارائـه  همیشه نگران از دست دادن شغلش بـوده و خـدماتش را طـ   

  .کند که مطلوب نظر مشتري بوده و در نتیجه مشتري حفظ گرددمی
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صـداقت و  "دومین پیامد غیراخالقـی بـازار رقـابتی، مخـدوش شـدن      

این صـدمه ناشـی از   . باشددر انجام خدمات حسابداري می "درستکاري

  :دو نوع انحراف در بـازار امـروز رایـج شـده اسـت     . هاستاعمال قیمت

ــت .1 ــذارقیم ــع   گ ــر از واق ــزان کمت ــه می ــابداري ب ــدمات حس   ؛ي خ

خدمات حسابداري؛ که در ذیل به توضـیح   ۀتخفیفات نسبت به تعرف .2

  ).8(پردازیمآنها می

ین خـدمات  یگذاري پاسیاست قیمتمؤسسات خدمات مالی، بسیاري از 

اند کـه انگیـزه و صـداقت    عنوان یک ابزار نفوذي در بازار قرار دادهرا به

اینکه شرکتی با اعمـال ایـن   . ها باید مورد بررسی قرار گیردتاین شرک

ها تمایل به تحمل زیان ناشی از انجـام خـدمات داشـته باشـد،     سیاست

هـاي  هزینه ،هاتر این است که شرکتبلکه فرض عملی ؛منطقی نیست

آورنـد تـا   انجام خدمات را به بهاي از دست دادن کیفیت آنها، پایین می

خـدمات  هـاي بـازار  نوع دوم انحراف قیمت.)8(دندزیان نگر متحمل

تخفیفات قابـل تـوجهی اسـت کـه نسـبت بـه سـطح اسـتاندارد          ،مالی

ینده ایـن کـار نیـز بـر مبنـاي منطـق       ارشد فز. شوددستمزدها داده می

. بـرد اي را زیـر سـؤال مـی   اي قابل توجیه نبوده و صداقت حرفـه حرفه

ملـی بـراي حرفـه، توسـط     هاي عاینجاست که ضرورت ایجاد چارچوب

اي، هاي حرفهمعیارفنی حسابداران خبره و لزوم به کارگیري  هاي گروه

اي براي جلوگیري از انجام کارهایی نظیر اینها کـه بـه صـداقت حرفـه    

  ).8(گرددرسانند، بیش از پیش احساس میآسیب می

  

  به حداکثر رساندن سود    ايتمرکز واحدهاي تجاري بر

، حرفه حسابداري که یـک حرفـه مفیـد و شـرافتمند     هاي اخیردر سال

هـاي  شـرکت . فشارهاي محیطی، تحقیـر شـده اسـت   ر بوده تحت تأثی

گـذاران، متوسـل بـه    بزرگ براي گزارش سود بیشتر و فریـب سـرمایه  

آوازه و مدیران هاي مشهور و بلندشرکت.اند شدههاي حسابداري تقلب

انـد کـه    هایی بودهن چنین تقلبکنندگاعالی اجرایی، کارگردانان و اداره

  .اندرا در پی داشتهتضعیف تجارت و بازرگانی 

هـایی از نمـاي بلنـد    نمونه 3، وردکام2، تایکو1هایی نظیر إن رونشرکت

اخالق به خاطر سود نادیـده   ،هادر این شرکت. اندغیراخالقی بودهرفتار

داکثر توجیه آنها این بوده که هدف یـک شـرکت حـ   . گرفته شده است

کردن سود براي سهامداران آن حتی به قیمـت قربـانی شـدن اخـالق     

امـر مطلـوبی   ،خـواهی و حـرص در تجـارت   آنها فزوناز نظر .باشدمی

و در نتیجـه   موجـب فعالیـت و حرکـت افـراد    شـود و آن را  شمرده می

به نظرآنها با القاء قوانین اخالقـی  . کننددستیابی به سود بیشتر تلقی می

  ).9(گردندها ضعیف میشده و شرکت کمراد براي پیشرفت اف ةانگیز

هـاي فراتـر از سـود نیـز     انگیـزه زیـرا  فوق، کوته بینانه اسـت،  اما باور

توان به هرکاري دست توانند محرك افراد باشد و به خاطر سود نمیمی

ها و کارکنان آنها بایـد  هدف شرکت. غیراخالقی شدزد و مرتکب رفتار

 ،ثـروت افـراد  . لکان شرکت باشد نـه فقـط سـود آنهـا    افزایش ثروت ما

نام نیک، محترم بودن، جلب  .است) افزایش درآمد(چیزي فراتر از سود

دنبال صداقت اعتماد عموم، آرامش درونی و روحی و ارضاء روانی که به

. باشـند هاي بشـري مـی  از برترین ثروت شوندمیحاصل و شرافتمندي 

تـر از شـهرت و   فتمندانه رضایت بخشحقیقت این است که زندگی شرا

ثروت است و اعتماد عمومی در بلند مدت با رفتار اخالقـی در تجـارت،   

مدت شودتواند موجب ایجاد منافع درازجلب گردیده که این خود می

)9(.  

  

  تنوع خدمات حسابداري

عملکرد که نقش اصلی حسابداران تهیه تصویري از وضعیت ودر حالی

مثـل حسابرسـی،   هاي دیگري را نیزاست، آنها نقش مالی یک سازمان

ریـزي مـالی و مشـاوره    حسابداري مدیریت، حسابداري مالیاتی، برنامـه 

  .نمایندمالی ایفا می

موجـب   ،ریزي مالیها، بویژه مشاوره مالی و برنامهایفاي همه این نقش

ـ     سـنتی، کـه بیشـتر نقـش      ۀگردیده تا حرفـه حسـابداري از یـک حرف

حسابرسی را به عهده داشت، بـه سـمت و سـوي حرفـه      گزارشگري و

  . ریزي مالی حرکت نمایدکارآفرینی مشاوره، طراحی و برنامه

اند که این دگرگونی منجر به ایجاد بحـران بـراي   بسیاري براین عقیده

إن رون و آندرسـن   يهـا مـوارد تخلـف شـرکت   . حسابداران شده است

حسـابداري در دنیـا   ه نتیجـ در. برخی از این مشکالت را آشکارتر نمود

رسـد،  نمـی گذشته، یک حرفه قابل اتکا و معقول به نظرهمچون  دیگر

برد و قابلیت اعتمـاد و  هاي اخالقی به سر میبلکه هم اکنون در بحران

).5(اعتبار آن زیر سؤال رفته است
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ناگفته نماند که در دنیاي پیشرفته امروز، هنوز از حسابداران براي تهیـه  

شـود، امـا کـار    مـالی و اظهارنامـه مالیـاتی اسـتفاده مـی      هـاي گزارش

حسابرسی که قلب حرفه حسابداري است به خاطر اسـتفاده ناصـحیح و   

ایـن در . اسـتفاده گردیـده اسـت   غلط از آن، از حرفه حذف یا تقریباً بی

حسابرسـی درسـت و صـحیح     هـاي  حالی است که جامعه بـه گـزارش  

سودمند نباشـد، یکـی از وظـایف     ها رشاگر ارائه این گزا. نیازمند است

ه هـر حـال    . گرددمی رهابزرگ حسابداري که همان حسابرسی است  ـب

این خالء باید با انجام خدمات حسابرسی با رعایت الزامات اخالقی یک 

  .اي پر گرددحسابرسی حرفه
  

    مشکالت اخالقی حسابداريبارز هاي نمونه

العـات مـالی گـزارش    ، نتوانست بر اطKPMGکه شرکت از آنجایی

اعتمـاد کنـد   ، اي داروفروشگاه زنجیرهو  4شده توسط شرکت رایت آید

مدیر مالی ارشـد شـرکت   .  هاي مالی آن را رها نمودحسابرسی صورت

رایت آید هم، بعد از اینکه شرکت تصمیم گرفت که درآمـد سـه سـال    

ش میلیـون دالر کـاه   500اش را تجدید ارائه نموده و بـه مبلـغ   متوالی

  ). 10(نمود ءدهد، از سمت خود استعفا

میالدي دادخواستی علیه شرکت رایت آید و گروهی از 1999در مارس 

مدیران و کارمندان ارشد آن تهیه شد، کـه آنهـا را بـه ارتکـاب تقلـب،      

گزارش غیرواقعی و متورم سود خالص، تخطی از اصول پذیرفتـه شـده   

ربـاره عملیـات و عملکـرد    حسابداري و عدم افشاء اطالعات نامساعد د

ازسـت کـه حسابرسـان نیـز    ا این در حـالی . شرکت متهم نمود تجاري

  .)5(افشاء این تقلب قصور ورزیده بودند

دادخواســتی علیــه ،5مــیالدي کمیســیون اوراق بهــادار 1999در مــی 

منظور گمراه کـردن  گزارش ارقامی به سبببه  6مدیریت شرکت گریس

مدیران شرکت گریس  ،این کمیسیون. نمود شرکاي بازار سرمایه، تهیه

بینـی نشـده بـراي    را به پنهان و ذخیره نمودن قسـمتی از سـود پـیش   

وي ادعا کرد که ایـن شـرکت در سـال    . هاي بعدي متهم نموداستفاده

سود مورد نظرشان از بخشـی از سـود پنهـان     دهیبراي گزارش 1995

  ).11(ست اشده استفاده نموده

ادار ادعا نمـود کـه حسابرسـان شـرکت حسابرسـی      کمیسیون اوراق به

سازي مطلع بوده، امـا بـا توجیـه    این حسابهم از7پرایس واتر هاوس

  ).11(اند، از آن چشم پوشی نموده"اهمیت بودنبی"

گـزارش نمـود کـه کمیسـیون اوراق     8، نیویورك تایمز2000در ژانویه 

ن شـرکت  بهادار به ایـن مسـئله پـی بـرده اسـت کـه شـرکا و کارکنـا        

طور معمـول از قـوانینی کـه    به،9زحسابرسی پرایس واتر هاوس و کوپر

هاي در دست حسابرسـی منـع  نمـوده،   آنها را از مالکیت سهام شرکت

تخطی دراین شرکت و اخراج  8046ها حاکی از بررسی. اندتخطی کرده

  ).12(شریک بوده است 5

ادار، نشـان داده  هاي دقیق انجام شده توسط کمیسیون اوراق بهبررسی

هاي حسابداري، توسط حسابرسـان  از تقلببسیار باالیی است که حجم 

 12، لیونـت 11سـان بـیم  ،10هایی نظیر سـن دانـت  در حسابرسی شرکت

در نتیجـه سـهامداران صـدها میلیـون دالر در     . نادیده گرفته شده است

 دار گردیـده ها متضرر شده و اعتماد به حسابداران نیز خدشهاین شرکت

  ).13(است

بـرداري از  پـرده  ۀنیز شـرکت إن رون در بحبوحـ   2001در دوم دسامبر

هـاي  و بـاري بنـد مدیران اجرایی و دیگر بـی  ةهاي پشت پردهمکاري

حسابداري، بزرگترین اعالم ورشکستگی را در تاریخ  آمریکـا بـه ثبـت    

رون ارقام سود و زیـان  تاریخ شرکت إناز این پیش شش هفته . رساند

میلیـون دالر از   600تجدید ارائـه نمـود و حـدود     1997را تا سال  خود

  .)5(سودهاي گزارش شده را کاهش داد

ــت افتضــاح  ــد در شکس ــاپی و ب ــدادهاي پی ــز شــرکت إنروی رون، آمی

هـاي پشـت پـرده    همکـاري هاي جدید هـراس انگیـزي نظیـر   داستان

بودنـد  نظیربیکه به نوبه خود را پاره شده، مدیران، اسناد و مدارك پاره

همه چیز درباره این فضاحت و آبروریزي عظیم بـوده و  . نمودافشاء می

میلیـارد زیـان در ارزش بـازار     32دالر ورشکستگی،  میلیارد 50شامل 

کل سرمایه، بیش از یک میلیارد دالر خسـارت اخـراج کارکنـان از کـار     

  ).5(باشدمی

إن رون، هـم   ، حسـابرس شـرکت  13خطاها و اختالفـات آرتورآندرسـن  

شرکت ) مستقل(حسابرس خارجی  1980آندرسن از دهه . چشمگیر بود

حسابرسی داخلی شـرکت را نیـز بـه     1990اواسط دهه رون بود و ازإن

هم نقـش  (آندرسن براي این بازي در دو طرف زمین . بودعهده گرفته 
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. ، پاداشی خوبی دریافت نمـود )حسابرس مستقل و هم حسابرس داخلی

 ۀالزحمـ میلیـون دالر حـق   25این شـرکت، شـامل    2000مد سالآدر

و ســایر  میلیــون دالر حــق مشــاوره 27رون و حسابرســی شــرکت إن

شاید حسابرسان شرکت آندرسن همه ایـن ارتباطـات   . خدمات مالی بود

طرفانه خـود را داده باشـند، امـا ایـن     بیکرده و نظر پاكرا از ذهنشان 

    ؟)5(مورد سؤال و تعجب است که چگونه

ــورد از نابســامانی  ــدترین م ــا جدی ــوالی شــرکت إن رون، تنه ــاي مت ه

، حسابدار 14لین ترنر. دانت استآور حسابداري بعد از شرکت سنسرسام

در گزارش خود آورده اسـت کـه در   ارشد سابق کمیسیون اوراق بهادار، 

 ۀمیلیارد دالر در تجدید ارائ 200گذاران حدود ، سرمایهچند سال گذشته

کـل سـرمایه خـود را در بـازار     د متضرر شده و همچنین ارزش بازارسو

  ).5(اندگذاري، به خاطر قصور حسابرسان از دست دادهسرمایه

تـا   1997از سـال  . شتاب زیادي داشته اسـت  ،رسد این روندبه نظر می

 ،مـورد  233بـه   116هاي مالی از صورت ۀتعداد تجدید ارائ 2000سال 

  ).14(افزایش یافته است

، گـزارش شـده   غیراخالقی حسابدارانهاي رفتاربسیاري از  هايداستان

را مـتهم بـه چنـین    سسـات حسـابداري   ؤهمه حسابداران و مولی نباید 

آن اسـت کـه حساسـیت    هـا حـاکی از  این گونـه داسـتان   .رفتاري کرد

. باشـند ضـروریات مـی  حسـابداري از  ۀاخالقی و رفتار اخالقی در حرفـ 

قرن اخیر آگاهی نسبت به اهمیـت اخـالق و رفتـار    خوشبختانه در ربع 

و کاربرد اصول اخالقی در تجارت و به همـراه آن،  طور کلیاخالقی به

  .طور خاص، افزایش یافته استدر حسابداري به

  

  ايتجدید حیات حیثیت حرفه

هـا و اصـول   وقت آن رسیده است که نسـبت بـه اهمیـت واالي ارزش   

حسـابداري بایـد مهـارت الزم را در     ۀرفح. اخالقی تجدید تعهد نماییم

را کسـانی   ۀطوري که بتواند رفـاه همـ  قضاوت اخالقی کسب نماید، به

بـدون رفتـار اخالقـی    . نظـر بگیـرد  گیرند دراو تأثیر می کردکه از عمل

ایـن   .گـردد متزلـزل مـی  این فن و حرفه قدیمی ، جایگاه استوار و قوي

هـا باشـد، بایـد مـورد نظـر      موضوع بیشتر از این که مورد توجه شرکت

آنها بایـد بـه   . افرادي باشد که قصد دارند به این رشته و فن وارد شوند

جستجوي ثـروت، شـهرت و    پیش از آنکه به نحو شایسته رفتار کرده و

  .همت خود قرار دهندرا وجهۀ صداقت و درستکاري باشند،دانش یا 

، (AICPA)16مریکـا آ، رئیس انجمن حسابداران رسـمی  15مالنچون

در نیویـورك  17، در سخنرانی خود بـراي کلـوب یـال   2002در دسامبر 

حسابداري باید دارایی پرارزش و گرانبهاي خود را کـه   ۀحرف": گویدمی

به عقیـده وي رهبـران   . "دست آوردهمان شهرت و آبروست مجدداً به

حرفه باید طوري عمل کنند که میراث درستکاري و صـداقت را بـراي   

حسابداري باید دوبـاره   ۀحرف. حسابداران رسمی حفظ نمایندةنسل آیند

هاي تاریخی خود را کـه همـان پایبنـدي شـدید بـه درسـتکاري       ارزش

  ).2(ترویج دهد ،باشدمی

، بـراي  AICPAاي آیین رفتار حرفـه طبق بند سوم اصول اخالقی در

هـاي  لیتؤوحفظ و گسترش اعتماد عمومی، اعضا حرفه باید همـه مسـ  

. خود را با باالترین درجه صـداقت و درسـتکاري انجـام دهنـد    اي حرفه

ــراي بازشناســی حرفــه مــی  ،صــداقت . باشــدیــک ویژگــی اساســی ب

و معیـاري اسـت    بودهاعتماد عمومی  منشاء است که یاصل ،درستکاري

  .که هر عضو در نهایت باید تصمیماتش را با آن بسنجد

ـ      این اسـت  سؤال مهم  ه چگونـه  کـه حسـابداري بـه عنـوان یـک حرف

پـا گذاشـتن اصـول    ناشـی از زیـر  وضعیت نابسامان که تواند از این می

و اعتماد همگـان را بـا بازگشـت بـه اصـل و       آمدهبیرون  است اخالقی

رسالت خود که انجام کـار حسابرسـی و دفتـرداري بـا رعایـت قـوانین       

  .دست آورداخالقی  و رفتار صحیح و درست تجاري است، دوباره به

مکمـل و  "طـور هایی که الزم اسـت بـه  حلراه ،این سؤالدر پاسخ به 

  :نداجرا شوند به شرح ذیل "همزمان

نقش دولت 

استفاده از ابزار کیفري قوي براي کسانی که خـالف   باها دولت ۀمداخل

سـال  بـراي مثـال در  . حلی مؤثر است ، راهکنندقواعد اخالقی عمل می

إن رون،  يهـا ی شـرکت هاي مالکه حرفه حسابداري با رسوایی 2002

در اقـداماتی  مریکـا  آگرفـت، دولـت   آندرسن و وردکام مورد حمله قرار

همچنین ایـن  . حسابداري انجام دادغیراخالقی درجهت مجازات رفتار

گــذاران حقــوق ســرمایهرا تصــویب نمــود کــه از )15(دولــت قــانونی

مـالی را بهبـود    هـاي  محافظت کرده و صحت و قابلیت اعتماد گزارش
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هرگونــه خــدمات رائــۀ ا ،بنــدهاي ایــن قــانونطبــق یکــی از. خشــدب

  .غیرحسابرسی به مشتریان حسابرسی ممنوع گردید

نظــارت بــر حســابداري  ۀکمیتــ 2002طبــق قــانون مــذکور در ســال 

تشکیل شـد و مجـوز تـدوین    (PCAOB)18هاي سهامی عامشرکت

هـاي اخالقـی و رعایـت    معیارهاي حسابرسـی، کنتـرل کیفیـت،    معیار

شمول اصول اخالقی در دستور کار . تقالل به این کمیته ایفاد گردیداس

هـاي اخالقـی کـه در حـال یـا      کمیته نظارتی و عواقب ناشی از تخطی

هـاي  به ایـن معنـی اسـت کـه مقولـه      ،وجود بیایدآینده ممکن است به

ینـده و موثـق   اهـاي فز اي داراي چـالش هاي اخالقی و حرفهلیتؤومس

الزم به ذکر اسـت  . باشدحسابداري می ۀی و حرفبراي حسابداران رسم

ـ با تشکیل کمیته مذکور بـه نقـش هسـته    هـاي  معیارت تـدوین  أاي هی

  ).16(خاتمه داده شد  AICPAحسابرسی در

مجوز شروع به کـار حسـابداران رسـمی در برخـی از کشـورها توسـط       

 AICPAشود که رعایـت اصـول اخالقـی   هاي ایالتی صادر میدولت

. اسـت ی اصول اخالقی یمن اجراااین خود ضکه ذکر گردیده هم در آن 

تواند منجر به ابطال مجوز کار حسـابداران  تخلف اخالقی می ،در نتیجه

  ).6(طور موقت یا حتی دائمی گرددبه

  

ايهاي حرفهانجمن

ـ         ۀوظیف )الف  ۀدولـت فقـط بـه تـدوین قـوانین کلـی و در صـورت ارائ

هـاي  امـا ایـن انجمـن   . شـود دادخواست، مجازات متخلف خالصه مـی 

اي و اي هســتند کـه بــا تـدوین اصــول و احکـام اخــالق حرفــه   حرفـه 

هـاي  بینی ضمانت اجرایی این اصول و احکام در اساسنامه تشـکل پیش

ـ  شان، نقش مهـم ايحرفه دسـت آوردن و حفـظ حیثیـت    هتـري را در ب

  .نماینداي ایفا میحرفه

اي م توانایی حسابداران حرفهعداي ودر رعایت آیین رفتار حرفهقصور

اي تلقی در توجیه منطقی انحراف از ضوابط، ممکن است تخلف حرفه

اي به همراه داشته هاي حرفهشود و اقدامات انضباطی را توسط انجمن

میسرآمیزاي مسالمتاگر حل و فصل موضوع به گونه). 7و 3(باشد 

کام ذیل صادر اح ،نباشد، رسیدگی انضباطی آغاز شده و حسب مورد

  .گردندمی

شفاهی یا کتبی(اخطار(

شفاهی یا کتبی(توبیخ(

آموزش بیشتر

 دریافتی یا تکمیل کار  دستمزدجریمه، جبران هزینه، استرداد

توسط عضو دیگر به هزینه عضو خاطی

ايجلوگیري از فعالیت مستقل حرفه

تعلیق عضویت

اياخراج از تشکل حرفه

ایجاد ضوابط خاصی براي  ،ايهاي حرفهناز اقدامات دیگر انجم )ب

براي مثال کمیته حسابداري در . باشدجذب اعضاي جدید به حرفه می

ایالت امریکا به جز نیویورك حسابداران رسمی را ملزم به  26حداقل 

گذراندن آزمون اخالقی یا دوره آموزشی اخالق قبل از آزمون علمی و 

عنوان شرطی براي احراز هبآن را و نموده رسمی حسابداران رسمی 

براي صدور گواهینامه فعالیت  ،عالوه بر این. گواهینامه قرار داده است

عدم سوء پیشینه درخواست  ،عنوان حسابدار رسمی، از کلیه متقاضیانبه

  ).16(گرددمی

نماید که براي حفظ اي، حسابداران را ملزم میهاي حرفهانجمن )ج

اي داشته باشند تا مباحث مربوط به فههایشان تحصیالت حرگواهینامه

آموزشی مداوم  ۀجزء برنام ،ايپذیري حرفهولیتؤاصول اخالقی و مس

  ).16(گیردآنها قرار

اي انجام شود هاي حرفهاقدام دیگري که الزم است توسط انجمن )د

ایجاد یک پایگاه اطالعاتی درباره اطالعات شخصی و شغلی 

مشکالت  دربارهبع موثق اطالعاتی من تاحسابداران رسمی است، 

اي و یا وضعیت گواهینامه ، اتهامات ناشی از رفتار غیرحرفههاگواهینامه

  ).16(آید و اقدامات کیفري علیه آنها فراهم 

. حرفه باید صحت و دامنه اطالعات درج شده در پایگاه را کنترل نماید

شده درباره ترین اطالعات مربوط به اقدامات انجام در آن صورت مهم

ابطال آن و سایر  یا تعلیق موقت گواهینامه و انندغیراخالقی، مرفتار

به آسانی براي عموم و سایر حسابداران قابل  ،مراحل انضباطی

شود که حسابداران از عواقب می وجبو این خود م باشددسترسی 

اي آگاه شده و انگیزه بیشتري براي رفتار اخالقی رفتار غیرحرفه ةبالقو

  .ر حرفه داشته باشندد
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سسات حسابداري و سایر استخدام کنندگان حسابدارانؤم

هـایی کـه حسـابداران را اسـتخدام     سسات حسابداري و سایر شرکتؤم

حسابداري باید از صالحیت اخالقی و  کارکناننمایند براي استخدام می

همچنـین بـراي حفـظ    . اي آنها مطمـئن گردنـد  پذیري حرفهلیتؤومس

اي توسط حسابداران، مؤسسات حسابداري بزرگ پذیري حرفهولیتؤمس

باید یک حسـابدار ارشـد را بـه عنـوان متخصـص مسـائل مربـوط بـه         

منصوب نمایند تا پاسخگوي مشکالت بـوده   ،ايپذیري حرفهولیتؤمس

هاي اخالقی در حـین کـار راهنمـایی نمایـد    و حسابداران را در قضاوت

)16(.  

 ،هـاي قضـاوت اخالقـی   ت تحصـیل مهـارت  حسابداران نیز باید در جه

سسـات حسـابداري بایـد قبـل از قبـول      ؤم. تعهد شخصی داشته باشند

او، محـیط اخالقـی وي را    براي مشتري براي انجام خدمات حسابداري

هـاي فعلـی و   تعهـد مشـتري  مؤسسـات  الزم است این . ارزیابی نمایند

  .خود را نسبت به انجام عملیات اخالقی بسنجند ةبالقو

توانند نسبت به اینکه آیا شکایتی علیه مشتریان آنها راي این کار میب

در ضمن صالحیت . صورت گرفته است یا خیر، اطالع کسب نمایند

عنوان مدیران مالی یا مدیران اجرایی این مشتریان حسابدارانی که به

  .)16(کنند نیز باید بررسی گرددکار می

اخالقی و انجام  در نهایت براي برخورد صحیح با مسائل

را در ارتباط با  اي برگهسسات حسابداري ؤاي، محرفه يپذیر ولیتؤمس

اند تهیه نموده که در آن هرگونه مقوله مشتري پذیرفتهکاري که از

که ممکن است در حین کار با آن روبه رو شوند  را اخالقی برجسته

ن پذیرش مشتري که در آ برگۀ،هابرخی از شرکت. نماینددرج می

  .)16(کنند ، تهیه میدهددرستکاري مدیریت را نیز مورد توجه قرار می

  

  ها و مراکز آموزشی دانشگاه

متولیان آموزش در حوزه مدیریت درباره نقش دانشگاه  2002در سال 

آنها . هاي اخیر بحث نمودندهاي اخالقی سالدر پاسخگویی به رسوایی

مریکایی را براي به هاي آاي تأکید بیش از حد شرکتعلل ریشه

حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران بدون توجه به تأثیر عملشان 

  ).17(بر سهامداران دیگر بررسی نمودند

کمتر از  ،هاي اخیر بیانگر این است که حسابدارانهاي سالرسوایی

بینیم که کارمندان مالی و ما می. اندمدیران تحت فشار نبوده

براي  غیره ، تایکو و19رون، وردکام، هالیبرتننهاي إحسابداران شرکت

اند و بودهفشارتحت ،کننده به عمومهاي مالی گمراه صورت ۀارائ

در مقابل  یعموممنافع هاي حسابرسی هم در محافظت شرکت

).18(انداطالعات غلط، قصور ورزیده

هاست که بیان سال یاي و عمومحرفه يپذیرولیتؤحامیان مس

کند که امروزه رهبرانی را تربیت می ،ه تحصیالت مدیریتیکنند کمی

و ظرفیت محدودي براي فکر کردن همه جانبه درباره ، رغبت توانایی

نتایج و آثار تصمیماتشان بر سهامداران، جامعه و محیط زیست دارند

)18.(  

 زیرا بسیاري از. باشدهمین انتقاد بر تحصیالت حسابداري نیز وارد می

. تأکید دارندنمودن ثروت سهامداربر حداکثر مدیریت عمدتاًهاي نظریه

ارتباطها فقط تعدادي سهامدار را مورد توجه قرار داده و درنظریهاین 

اي درباره عواقب با تعلیم و آموزش مدیران و حسابداران حرفه

طور دامنه موضوعاتی که باید به ةحقیقت دربارتصمیمات و یا در

  .ورزنداهمال می ،حسابداري جاي بگیرد هاي صحیح در گزارش

بندي بر فشارهاي رقابتی بر مدیران، فشارهاي رتبه ،در حقیقت

هاي تشویقی و تنبیهی هاي حسابداري و مدیریت و سیاستدانشکده

در مؤسسات حسابداري مهم، همه و همه، دانشجویان حسابداري و 

ند تا نسبت به نمایها را تشویق میمدیریت و رهبران و رؤساي شرکت

. گذشته، توجه بیشتري به حداکثر نمودن سود کوتاه مدت داشته باشند

حسابداران از توجه به مسائل مهم  و ها، دانشجویاندر نتیجه شرکت

موجود اجتماعی نظیر نیاز به حسابداري بهایابی کامل یا چرخه زندگی، 

 پذیريولیتؤهاي مسزیست و حسابداري مقولهحسابداري محیط

  ).18(نمایندعمومی پرهیز می

مهم است که ببینیم ، هاي مالی در آیندهبراي ممانعت از تکرار رسوایی

هاي حسابداري و مدیریت چگونه رهبران فردا را تعلیم دانشکده

ها مدیران و حسابداران آینده را درباره ارتباط اگر دانشگاه. دهندمی

توانیم انتظار هند، نمیها تعلیم ندبنیادي و اساسی جامعه و شرکت

. داشته باشیم که مدیران اجرایی رده باال این روابط را درك نمایند

صداقت در سطوح  بهدانشجویان حسابداري و مدیریت و بازرگانی باید 
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ها باید به دانشگاه. شخصی، شرکتی و اجتماعی توجه داشته باشند

بتوانند تاسمت و سوي یک دگرگونی در برنامه آموزشی پیش روند 

  ).18(بازرگانی در اقتصاد نمایند گزینبازرگانی در جامعه را جای

هاي شریف و محترمی هستند انسان ،عامالن و حسابداراناکثر مدیر

که به صداقت و اصول اخالقی خاصی در زندگی پایبندند، اما برخی از 

گمراه شده و در سازمان آنها هیچ گزینه  ،آنها به خاطر عدم خودسازي

ة معرفی نگردیده است و شیو ،گري به جز سود به عنوان هدفدی

  .اندرفتاري متفاوتی را نیز در حین تحصیل در دانشگاه نیاموخته

حسابداري باید به این امر واقف باشد که حسابداري اساساً عالوه  ۀحرف

براي . باشداست، یک بحث اخالقی نیز می فنیبر اینکه یک مبحث 

اي با صداقت عمل نموده و گستردگی مجموعه ندبتوان حسابدارانآنکه 

کنند درك نمایند، باید تحت تعلیم قرار گرفته و که در آن کار میرا 

هاي فکري، هشیاري نسبت به امانهنظیر آگاهی از س امورينسبت به 

ها و تصمیماتشان اثر فعالیت ةنتایج و دارا بودن تفکر وسیع و پویا دربار

  .)18(آموزش داده شوند

هـاي  ولیتؤمسـ ازموقعیتی دارند که ذاتاً با ارزش و سرشار ،حسابداران

هـا،  هـا، اتحادیـه  تصمیماتشان بر سایر مردم، سـازمان . باشداخالقی می

ایـن  گـذارد، پـس   محیط طبیعی و نیز بر نوع نگاه به شـرکت اثـر مـی   

 دیـدگاه از ایـن  . شـوند  اتخاذباید براساس بنیاد و پایه اعتماد تصمیمات 

 ۀخالق، درستی و شفافیت از حسابداري تفکیک ناپذیرند و همین رابطا

هـاي  دانشـکده از نظـر  ناپـذیر اخـالق و حسـابداري اسـت کـه      ییجدا

امـروزه نقـش    ،متأسـفانه . مغفـول مانـده اسـت   ،حسابداري و مدیریت

واحدهاي آموزشی کـه بـه دانشـجویان حسـابداري توجـه بـه عواقـب        

داران و اشخاص ذینفع را تعلیم دهـد،  تصمیمات و منافع آتی همه سهام

  ).18(است رنگ و کم رونق کم بسیار

، تعداد انـدکی از  در رشته حسابداري ي گستردههاتالش رخیرغم بعلی

ــواحــدهاي درســی  زنــدگی، حســابداري  ۀحســابداري چرخــ ۀدر زمین

ــل   ــابی کام ــاعی و محیطــی و حســابداري بهای ــهاجتم هــاي و راه ارائ

شـود نگیزه براي فراگیري این واحـدها یافـت مـی   محدودي در ایجاد ا

)18.(  

ولیت ؤبرخی دانشجویان به اهمیت واحدهاي اضافه شده و موضوع مسـ 

در واقـع بعـد از ورود بـه دانشـگاه، دانشـجویان      . انـد عمومی پی نبـرده 

تحقیقی که . دهنداز دست میرا گرایی خود حسابداري و مدیریت آرمان

ابتکـار در نـوآوري   ”بـا عنـوان     20پنتوسط مؤسسه آسـ  2003سال در

دهـد کـه وقتـی    انجـام شـد، نشـان مـی     “21اجتماعی از طریق تجارت

، وارد یــک تجـاري کارشناســی ارشـد مــدیریت  ،MBA22دانشـجویان  

شوند فکرشان از تمرکز روي مشتري و کیفیت محصـول بـه   برنامه می

هـاي  فـارغ التحصـیالن رشـته   . کندپیدا میتغییرسمت منافع سهامدار

تواننـد بـر   کنند که مـی کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداري فکر نمی

  دانند که با تضادهاي آنها می. ها تأثیر بگذارندها و فضایل شرکتارزش

اخالقی در کار روبه رو خواهند شد ولی بر این باورند که بهتراسـت بـه   

خـود  انجام تغییرات در سازمان، این تضادها را به حـال  جاي تالش در

  ).19(رها کنند

تقصیر نبوده هاي حسابداري نیز در این امر بیگروه و کارکنان دانشکده

و در همه سطوح فاقد ارتباط با دنیاي واقعی بوده و درك خوبی نسـبت  

از تـالش بـراي تغییـرات     ،این گروه. ندارند فناوريبه محیط جهانی و 

ز بـر اصـول و   تمرکـ عدم به دلیل بخشی .ورزندساختاري خودداري می

  .و تحولتغییرعدم درك نیاز به سببهم به  بخشیقواعد و 

هاي حسابداري و مدیریت به سؤاالت اساسی درباره معنـی  اگر دانشکده

و نتایج سود اقتصادي و تعادل بین اموال و رفاه توجه بیشتري ننماینـد،  

ه که درباره آنچ نیستند که قادر داریمقرارخطر تربیت رهبرانی برابر  در

بـدون تـالش بـراي     ،و به راحتـی  در صدد انجام آنند به تفکر بپردازند

  ).20(شونددلسرد می ،در تجارت و بازرگانی امور نادرست و خطاتغییر 

در هـا  ت اساسی در این زمینه این است که برخی آمـوزه مشکال ی ازیک

خـاص  سـامانۀ  نماید که فقط یک ، دانشجویان را متقاعد میهادانشگاه

داري سـرمایه  بینی جهانالقاي کري درباره تجارت صحیح است و آنف

هـایی کـه قـادر بـه     همه شـرکت گیرند که یاد میآنها . استرحمانه بی

ها و نتایج زیست، افراد، اتحادیهرقابت نیستند باید از بین بروند و محیط

  ).18(اجتماعی هیچ کدام ارزشی ندارند
  

  گیري پایانینتیجه

بـه   را داريکه این نظام لجام گسـیخته سـرمایه  رسیده ن وقت آاینک 

وده و تقبـیح نمـ  از جمله اخالقیات بسیاري از امور پا گذاشتن زیر سبب

ولیت عمــومی و اخــالق در مــتن تحصــیالت ؤباجــادادن مفهــوم مســ
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هاي مورد نیاز جامعه را بـه رهبـران   حسابداري و بازرگانی، انواع مهارت

  .آتی تجارت بیاموزیم

اي و حرفه حسابداري به رهبري اخالقی توسط حسابداران حرفـه  ةآیند

این رهبران باید کاروران و دانشـجویان  . رهبران این حرفه بستگی دارد

الزم است تا آنها با تبیـین اهمیـت   . را به کماالت انسانی دعوت نمایند

آموزش ضرورت درستکاري فردي، حسابداران هاي اخالقی واال ومعیار

بدیهی است بـا انجـام   . شرافتمندي سوق دهند يرا به سو فعلی و آتی

حرفـه حسـابداري    ینده،این کار این اطمینان محقق خواهد شد که در آ

ـ می اقتصـادي و موفقیـت و    ۀتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالن

  .ها ادامه دهدرفاه ملت
  

  سپاسگزاري

الق طـرح اخـ  "مقاله حاضر بخشـی از کـار پژوهشـی انجـام شـده در      

باشـد کـه بـدین وسـیله نهایـت سـپاس و        دانشگاه قم مـی  "کاربردي

قدردانی خویش را از خانم دکتر خزائی، سرپرست طرح و جنـاب آقـاي   

  .دارمدکتر جوادي، ناظر طرح ابراز می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نامه واژه

Enron .1  ان رون

Tyco .2  تایکو

World Com .3  وردکام

Rite Aid .4  یدارایت 

5. SEC- Securities & Exchange Commission

  کمیسیون اوراق بهادار

W. R. Grace .6  گریس

-Price .7  پرایس واتر هاوس Waterhouse

New York Times .8  نیویورك تایمز

-Price Water House .9  کوپرز-پرایس واتر هاوس Coopers

Cendant .10  سندانت

Sunbeam .11  سان بیم

.12  لیونت Livent

Arthur Andersen .13  آرتور آندرسن

Lynn E. Turner .14  لین ترنر

Melanchon .15  مالنچون

16. American Institute of Certified Public Accountants

  انجمن حسابداران رسمی امریکا

:Yale Club .17  کلوب یال

18. Public Company Accounting Oversight Board:

  عامهاي سهامیته نظارت بر حسابداري شرکتکمی

:Haliburton .19  هالیبرتن

:Aspen Institute .20  مؤسسه آسپن

21. Initiative on Social Innovation through business:

ابتکار در نوآوري اجتماعی از طریق تجارت

22. Master  of Business Administration:

جاريکارشناسی ارشد مدیریت ت
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