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حســابداران مسئولیت حســاس و دشواری در تفســیر مبادالت و ارائه ی آن ها به شکل 
گزارش های مالی که قابل اســتفاده برای گروه های ذی نفع برای ارزیابی عملکرد شــرکت ها 
دارنــد، بنابراین انجام اعمال حرفه ای غیراخالقی شــامل ارائه ی اطالعــات مالی با کیفیت 
نامطلوب و مقلوب می تواند اعتماد عموم را به حســابداران از بین برده به حیثیت کل حرفه 

لطمه وارد سازد.
هرچند دیرزمانی اســت که مجامع حرفه ای حســابداری در کشورهای مختلف به هدف 
ملزم کردن حســابداران به مسئولیت پذیری در قبال منافع عموم و رعایت اخالق حرفه ای، به 
تدوین آیین رفتار حرفه ای اقدام کرده اند، اما گویا آیین نامه ی رفتار حرفه ای به تنهایی نمی تواند 
مشــکالت موجود را حل کند و همچنان رســوایی های حرفه ی حسابداری در گوشه و کنار 

جهان به وقوع می پیوندد.
حســابداران همانند شاغالن سایر حرفه ها، مســئولیت های اخالقی خاصی دارند و باید 
عالوه  بر تبحرِ کاری، اصول اخالقی الزم در شــغل خود را نیز رعایت کنند، ســوگندنامه ی 
جامعه ی حســابداران رسمی و غیره، همگی مؤید حساســیت های موجود بر رعایت موازین 

اخالق حرفه ای است.

راستگویی و بی طرفی
دو قطب اخالقی

در گزارشگری مالی

سعید شعبانی

کارشناس ارشد حسابداری

محمد علی رادمان

حسابدار رسمی 
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حســابداری با ســه چالش مواجه 
است:

اجتماعی  هنجارهای  توســعه ی   )1
حســابداری به منظور ایجــاد تعادل در 

اعتماد ما نسبت به معیارهای مکتوب
2( بازنگــری در نقــش حســابدار 
به عنوان فــردی حرفه ای، بــا انضباط 
شخصی و حس مسئولیت پذیری و رأی 

نفع شخصی و شغلی در وی
3( بســط معیاری صحیح و منصفانه 
به عنوان محــدوده ی اخالقی در ارائه ی 

گزارش های مالی 
تا چند دهه ی گذشــته و طی سالیان 
پایه ی  بــر  مالی  متمــادی گزارش های 
داشــت.  قرار  اجتماعــی  هنجارهــای 
با این حــال، پس از تصویــب قوانین 
امنیتی فدرال ایــاالت متحده در دهه ی 
1930 حســابداری مالــی به تدریج و به 
صورت مســتمر از هنجارهای اجتماعی 
به معیارهای ملی و ســپس به معیارهای 
بین المللی مبدل شــد. در ایاالت متحد 
آیین نامه ی امنیتی فدرال موجبات تبدیل 
یک الگــوی هنجاری را بــه معیارهای 
مکتــوب و مصوب در وضــع قوانین، 
دســتورالعمل ها و تحقیقات حسابداری 

فراهم آورده اســت. اروپا نیز راهکاری 
یکسان را در پیش گرفته است، هم اکنون 
معنای واقعی اصول حسابداری در قالب 
عبارت ســاده ی اصول پذیرفته شــده ی 
از  امــروزه  نمی گنجــد.  حســابداری 
اســم خاص GAAP به عنــوان اصول 
پذیرفته شده ی حســابداری یاد می شود. 
می توان اســتفاده ی گســترده و مستمر 
از این هنجارها را در وجوه شــخصی، 
حرفه ای، محلــی، ملی و قانونی زندگی 
مــردم یافت. بهتر نیســت کــه در پی 
ایجاد تعــادل میان هنجارها و معیارهای 
حسابداری باشــیم و در صورت ایجاد، 

این تعادل چه گونه خواهد بود؟
نمونــه ای از هنجارهــای اجتماعی 
را در باب حســابداری در نظر بگیرید، 
نخســتین تالش ها دربــاره ی نگارش و 
تصویــب معیارهــای گزارش های مالی 
یکسان بالفاصله پس از ایجاد کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار و همــکاری 
کمیته ی ویژه AICPA با بورس نیویورک 
آغاز شــد. جرج اومی )1943(  و اسفان 
زف )1972(  یادداشــتی درباره ی طرح 
پیشنهاد کمیته  شامل شش قانون در شش 
بند بر جای گذاشتند: قانون نخست این 

است "سود غیرعملیاتی نباید به صورت 
مســتقیم یا غیرمسقیم در حساب درآمد 
ثبت شــود" در این فرض سود هنگامی 
واقعی و مشخص به شــمار می رود که 
میــزان فروش و تقاضا بــه روند عادی 
تجاری تحت تأثیر قرار گیرد. ایراد توافق 
در این مرحله و عدم پیشــروی بیش تر 
چیست؟ منظور از مشــخص و معقول 
بودن چیســت؟ برای مثال علت اعتبار 
جهانی واژه نامه ی انگلیســی آکســفورد 
چیست؟ واژه نامه به واسطه ی محتویاتش 
اعتبار کســب می کند نه برخورداری از 
قدرت مجازات در اســتفاده ی نادرست 
از لغــات. افراد ملزم به اســتفاده از یک 
لغت نامه ی خاص نیستند، واژه نامه ها در 
صورتی معتبر به شــمار می روند که به 
اعتقاد میلیون ها تــن از مصرف کنندگان 
حاوی اطالعات کافی و مفیدی درباره ی 

لغات باشند.
دالیل تبدیــل نظام قوانیــن امنیتی 
به  هنجارهای حسابداری  نظارت  تحت 
نظام معیارهای مصوب و مکتوب در 75 
سال گذشته آشکار نیست و حتی نکته ی 
تعجب برانگیــز عدم مباحثــات در باب 
نقاط قوت و ضعف این تبدیل اســت. 
علت عدم مذاکرات و انتقادات ســازنده 

و معقول این تغییر چیست؟
علم و قانون کاماًل از محدودیت های 
تأثیر قوانین مکتوب آگاه است. هنگامی 
که وضع و تصویب قانونی که موقعیت 
امــور را در مقایســه با نظــام مبتنی بر 
برآورد گســترش می دهد امــکان پذیر 
نباشــد قانون، برآورد را نادیده می گیرد. 
کســانی که قانــون را وضــع و آن را 
اجــرا می کنند به خوبــی از این موضوع 
آگاه انــد چه هنــگام فراینــد فروش به 
پایان می رســد. دقیقًا عرضه به بازار چه 
موقع تکمیل می شود. تعیین سود فروش 
همچون ســایر قوانیــن دارای وضعیتی 
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ارائه ی جزئیات کامل  تغییرناپذیر است. 
درباره ی موقعیت تعیین سود غیر الزم و 
غیر عملی اســت. در این باره هیچ گونه 
مرجع موثق و معتبــری وجود ندارد و 
تمام مراجــع آزادنــد هنجارهایی ارائه 
دهند که پذیرش یا عدم پذیرش آن ها به 
شرایط وابسته است. ممکن است فردی 
بتواند با غــرور از حذف بخش هایی از 
یک قانون سخن به میان آورد اما از یک 
هنجــار هرگز. امروزه اکثر شــاغالن در 
حیطه ی شــغلی و تحصیلی حسابداری 
در صددند تا گستره ی معیارسازی را به 
عنوان میزان پیشــبرد حسابداری در نظر 
بگیرند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
SEC و هیئت اســتانداردهای بین المللی 
نهادهــا  ســایر  و   IASB حســابداری 
درباره ی معیارهای با کیفیت باال ســخن 
به میان می آورند. اما اشاره ای به ارائه ی 

توضیح بیش تر دربــاره ی معنای واقعی 
کیفیــت معیار حســابداری و چگونگی 

اندازه گیری این کیفیت نمی کنند.
 کمیســیون بورس و اوراق بهادار و 
ارائه ی توضیح بیش تر در  امریکا  کنگره 
تعریف تجارت داخلی و رأی تجارت بر 
پایه ی اطالعــات غیرعمومی را رد کرد. 
در طی 75 سال گذشته بسیاری در تالش 
بودند تا کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
را به واضح ســاختن مفهــوم اطالعات 
غیر عمومی وادار کنند. کمیســیون تغییر 
موضع نداد اما به نظر می رسد حسابداری 
راهنمایی  آماده ی  کاماًل  این کمیســیون 
اســت. عواقب چنین آشکارسازی هایی 
نیز به مطلوبیت عواقب سپردن مسئولیت 

قضاوت و برآورد ها نیست.
چه کسانی و به چه دالیلی تقاضای 

راهنمایی دارند؟

بســیاری از قوانیــن امنیتــی فرعی 
به ویژه به منظور نادیــده گرفتن قوانین 
گزارش هــای  دربــاره ی  حســابداری 
بدهی ها در ترازنامه و با قصد مشارکت 
در ارزیابی و بــرآورد خطرات طراحی 
در  معامــالت  از  بســیاری  شــده اند. 
واحدهای اقتصادی موجود به منظور نیل 
به این اهداف طراحی شده اند و طراحان 
ملزم به شناخت آشکار قوانین هستند تا 
از این نکته اطمینان کسب کنند که طرح 
ایشان به هدف خود دست یافته که همانا 
ابطال مفاد قوانین حســابداری است. آیا 
کند  کاماًل مشخص  بایســتی  قانونگذار 
که یک افســر پلیس چه رفتاری را رفتار 

مشکوک به شمار آورد؟
کتــاب قوانین حســابداران درصدد 
توضیح چنین مواردی است. بسیاری از 
حسابداران در جست وجوی توضیحاتی 
دربــاره ی این پدیده و تمایز میان اصول 
در برابــر معیارهــای مبتنی بــر قانون 
حسابداری بوده اند. IASB تقریبًا 20 سال 
پس از FASB آغاز به کار کرد، بایســتی 
 20 FASB امــروز را با IASB وضعیت
سال قبل مقایســه کرد. FASB بیش از 
IASB در راستای منحنی روبه رشد خود 
رو به حرکت اســت و پس از 20 سال 
IASB ممکن اســت در جایگاه امروزی 

FASB باشد.
 کدام یک از مشاغل به 280 صفحه 
برای ثبت اصول خود نیازمند اســت که 
هر ســاله چند صفحه نیــز به آن افزوده 

می شود؟
 وجود نهــادی قانونگذار تقاضا برای 
ارائه توضیحات بیشتر را افزایش می دهد. 
ایجاد نهادهایی برای تدوین معیارهای ثابت 
همچون IASB و FASB در حســابداری 
به  همچون نصــب صندوق رســیدگی 
شکایات اســت که موجبات اعتراض و 

شکایات بیشتر را فراهم می آورد.
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باعــث   IASB و   FASB وجــود 
می شــود که حســابرس از هیئت مدیره 
درخواست روشن تر ســاختن قوانین و 
ارائه ی راهنمایی بیش تر داشــته باشــد. 
تا بتواند به مشــتری بگوید من مایل به 
حمایت از شما هســتم اما مجبورم این 
درآمد را انکار کنم، من در خدمت شما 
هســتم اما کاری از دستم ساخته نیست. 
تقاضا  پویا سرچشــمه ی  فعالیــت  این 
برای راهنمایی و آشکارســازی جزئیات 
فزاینده است. وجود نهادهای قانون گذار 
مقاومت حســابدار حرفه ای را در برابر 

فشار مشتری کاهش می دهد. 
اصول کلی همیشه زیر سؤال هستند 
ســهام دار می گوید نباید سرقت کنی! اما 
ســرقت به چه معناســت؟ من فقط به 
هنگام غیبت شــما رایانه تــان را قرض 
گرفتــم و پس از پایان کار نیز آن را پس 
آیا این ســرقت است؟ معنای  می دهم. 
ســرقت در کجا به این صــورت آمده 
است؟ می دانیم که اصل تعریف سرقت 
در این جا به چالش کشیده می شود. این 
همان کاریست که در حسابداری انجام 

می دهیم. 
 عالیق شــغلی و شــخصی به نظم 

و مشــتری بســتگی دارد بدون نادیده 
گرفتن عالیق شخصی شاغالن حرفه ای 
باید میــان این دو تعادل برقرار کنند. در 
مسئولیت های  فشــار  حسابداری تحت 
قانونی و نارضایتی از قبول مســئولیت 
بازرســی موارد تقلب و مشکل مغایرت 
عالیــق بــا محرک هــا و انگیزش های 
حرفــه ای و شــغلی ســرکار داریــم. 
حسابرســان در تالش اند کــه با وضع 
قوانین حســابداری و حسابرسی خاص 
به دفاع از خویش بپردازند. حســابداران 
به چــه میزان از بهترین دفاع از قضاوت 
حرفه ای بهره می برند؟ عدم اســتفاده از 
بر حسابداری حرفه ای  برآورد حرفه ای 
تأثیر منفی گذاشــته و موجب می شــود 
که حســابداران خود را در پشت قوانین 
مخفی و اشتباهات خود را توجیه کنند. 
سیاســت های حکومتی در چند دهه ی 
گذشــته هم کمکی به آن هــا نمی کند. 
باز هم به ســؤال ابتدایــی بر می گردیم 
چه گونــه می توان نقش حســابدار را به 
عنــوان یــک حرفه با نظم شــخصی و 
تا  کرد  بازنویسی  مسئولیت پذیری  حس 
این عوامل نســبت به عالیق شغلی وی 
در اولویــت قرار گیرنــد؟ چه گونه یک 

به صورت متخصص  حسابدار می تواند 
به شــغل خــود ادامه دهد و به شــکل 
پیشــه ور همچون لوله کش یــا برق کار 
تنزل نباید؟ پی آمدهای وضع قانون برای 
تدریس در کالس چه خواهد بود؟ وقتی 
که قوانین حسابرســی و حسابداری به 
صورت قوانین مدون و مکتوب درآمد، 
باید در کالس درس حسایداری تدریس 
شــود یا تنها باید به تدریس معیارهای 
حسابداری بســنده کرد؟ اگر دوباره در 
کالس درس دانشجویان مجبور به حفظ 
معیارها و قضاوت و مقایسه باشند تا چه 
مدت حســابداری جزو برنامه  ی درسی 
دانشگاه ها دوام خواهد داشت؟ به جای 
به تعادل رســاندن معیارهای مکتوب با 
اعتماد  و  وابستگی  اجتماعی  هنجارهای 
کامل به معیارهای مکتوب پس از 75 سال 
ما را در مســیر پیشرفت قرار داده است. 
حرفه به حدود اخالقی نیازمند است. در 
قانون کســی که متهم به بدهی نامعقول 
باشد مستحق بر خورد است. این فرایند 
باعث متعادل ساختن بخش های معمول 
و متعارف قانون و مقررات شــده و به 
حفاظــت آن در جامعه کمک می کند. از 
آن جایی که همه با تصمیمات اتخاذ شده 
موافق نیستند پذیرش قضاوت عموم در 
جامعه ضروری اســت و در این جاست 
که گــزارش مالــی با مشــکل مواجه 
می شود. چه گونه حسابدار می تواند نظر 
موافق مردم را جلب کند؟ ما حسابداری 
را از روش هــای متعــدد و مشــترک و 
دارای ابهام رهایی می بخشــیم، بنابراین 
نتایجی منصفانــه و صحیح و تصویری 
کاماًل دقیق از بدهی ها و دارایی ها و نیز 
درآمد شــرکت ها را در اختیار عموم و 

سرمایه داران قرار خواهیم داد.
ریچــارد متســیچ  در کتــاب "نقد 
حســابداری" با اشــاره به نوشــته های 
بلکویــی و دیگران، بحــران موجود در 
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حسابداری را در سه گروه طبقه بندی و 
بررسی می کند:

الف( بحــران قانونــی و اجتماعی 
ب( بحران اخالقی و روحی ج( بحران 

دانشگاهی و مراجع علمی
 جزء اول به بحرانی اشــاره دارد که 
از منظر حسابداری در اداره ی شرکت ها 
و مســایل مربوط به آن، از قبیل نظریه ی 
فرایند  حســابرس،  استقالل  نمایندگی، 
قراردادهــا و از همــه مهم تــر ایفــای 
مســئولیت پاســخ گویی نهفته اســت. 
بحران اخالقی مشــکالت ظاهرشده در 
روابط تجاری دهه های اخیر کنار نهادن 
ارزش های حرفه ای در روابط اقتصادی و 
جای خالی »اخالق« در تفکر حسابداری 
را مورد اشاره قرار می دهد و جزء سوم 
اساسی موجود در پژوهش های  نواقص 
حرفــه ای و دانشــگاهی را در نظر دارد 
که مهم ترین آن هــا، بی توجهی به روح 
مسئولیت پاســخ گویی و تقدم بخشیدن 

به مفاهیمی مانند ســودمندی اطالعات 
در تصمیم گیری، نسبت به مفهوم حیاتی 

پاسخگویی است.

نتیجه گیری
 آینده ی حرفه ی حسابداری به وارد 
بودن، به روز بودن و بازارمداری وابسته 
است. اما پیش از هر چیز به طور اساسی 
به نمایــش حرفه ای گری، عمل به منافع 
عمومی و از دست ندادن هدف اصلی مان 
به عنوان نگهبانان شفافیت و درستی در 
گزارشــگری مالی بستگی دارد. این کار 
نیازمند تمرکز بر روی اخالق حرفه ای به 
عنوان زیربنای هدف یاد شده و اندیشه 
جهانی و عمل کردن در ســطوح محلی 

برای دستیابی به آن هدف است.
 اگر ما متعهد به مقدم داشــتن منافع 
عمومی و زنده نگه داشــتن ارزش های 
درستکاری، شفافیت و تخصص باشیم، 
آینــده ی حرفه ی حســابداری روشــن 

خواهد بــود. حســابداران حرفه ای در 
محیط کســب وکار به خاطر نقشــی که 
در ایجاد ثروت و مشــارکت در راهبری 
درســت و گزارشــگری مالی مطلوب 

دارند، کاماًل شاخص خواهند بود. 
 اگــر در حفظ ارزش هــای اخالقی 
و حرفه ای موفق نشــویم، اعتماد عمومی 
را از دســت خواهیم داد و دیگر حرفه ی 
حسابداری با این مشخصات را نخواهیم 
داشت. انتخاب دشواری است، من بر این 
باورم که ما به اتفاق همان راه درســت را 
انتخاب خواهیم کرد. ما در کار با یکدیگر 
به عنــوان یک حرفه ی جهانی ارزش های 
درســتکاری، شــفافیت و تخصــص را 
زنده نگاه خواهیم داشــت و در همکاری 
با مراجــع ذی صالح، ســرمایه گذاران و 
ذی نفعــان اعتماد عمومی قابــل قبول را 
به دســت خواهیــم آورد. در همکاری با 
یکدیگــر ما موفق خواهیم شــد و جهان 
جای بهتری برای این همکاری خواهد بود.
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