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حرفه های  و  مشاغل  از  گسترده  طیفی  اصلی  تغدیه  کار،  بازار  در  که  است  روبه رشد  و  متحول  دانشی  حسابداری، 
حرفه ای  هویت  اشتغال،  بازار  در  حسابداری  دانش  به  که  عواملی  دارد.  برعهده  مالی  امور  حوزه  در  را  مختلف 
می بخشد، کم وبیش مشابه سایر مشاغل است. وجود چند عامل در کنار هم، مایه تشکیل و رشد هر حرفه می شود: 
تشکل فراگیرحرفه ای، آیین رفتار حرفه ای و مبانی نظری، اصول و استانداردهای حرفه ای، سازه های اصلی و الزم 

برای تبدیل شغل به حرفه است )حساس یگانه، 1390(.
موضوع این نوشتار، بررســی وضعیت کنونی هر سه عامل ذکرشده، در حسابداری بخش عمومی است. به عبارتی 
می خواهیم روشــن کنیم شاغالن حســابداری بخش عمومی و مراجع عالی این شــغل، تا چه حد توانسته اندآن را به 

عنوان حرفه به جامعه معرفی کنند.

تشکل حرفه ای 
به خود هستند. شاغالن  تشکل حرفه ای مختص  فاقد  بر خالف حسابداران بخش تجاری،  حسابداران بخش عمومی 

دو  دارند.  حرفه ای  جایگاهی  ایران،  در  بخش تجاری  در  حسابداری 
سازمان  و  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  یعنی  مهم  تشکل قانونی 
کنار  در  می آیند.  به شمار  آن  پشتوانه  و  حرفه  اعتبار  ضامن  حسابرسی، 
این دو تشکل که به لحاظ جایگاه، از پشتوانه قانون برخوردارند، انجمن 
حسابداران خبره ایران به عنوان تشکلی فراگیر توانسته است بیش از ده هزار 
نفر حسابدار به عنوان عضو داشته باشد. با این که حسابداران بخش عمومی 
هم شرایط عضویت در این انجمن را دارند ولی صرف نظر از این که انجمن 
از پشتوانه قانونی دو تشکل قبلی برخوردار نیست، ماموریت انجمن متمرکز 
بر بخش عمومی نیست و در عمل عضویت حسابداران بخش عمومی در 

این تشکل، مزیت شغلی تعریف شده ای برای آنان ندارد. 
بــه لحــاظ قانونــی، حســابدار بخش عمومــی، بــرای عضویت در 
تشــکلهای حرفه ای، الزامی ندارد و تا کنون هیچ تشکل حرفه ای با تجمع 
حسابداران بخش عمومی تاسیس نشده است. حسابداران بخش عمومی، 

امیر بختیاریان  

موانع حرفه ای شدن مشاغل حسابداری در

بخش عمومی
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حتی در عالی ترین سطح خود به اعتبار عضویت 
در تشــکل حرفه ای و یا داشتن پروانه فعالیت، 
خدمات مالی خود را ارائه نمی دهند. آنها مانند 
سایر کارکنان بخش عمومی از طریق شرکت در 
آزمونهای استخدامی و یا روشهای غیررسمی، 
وارد خدمت در نهادهای عمومی می شــوند و 

می توانند به مرور ارتقا پیدا کنند. 
در حقوق اداری، از حســابدار بخش عمومی 
به عنوان شــاغل در »حرفه« یاد نشــده است و 
صاحبــان این شــغل، بدون داشــتن امتیازی 
خاص، مشابه سایر مشــاغل عمومی در تمام 
دســتگاه های دولتی فعالیت می کنند )سازمان 
اداری واســتخدامی کشور، 1399( و همچنان 
که در فرایندی مشــابه با سایر کارکنان دولت، 

استخدام شده اند، می توانند ارتقا پیدا کنند.
یکی از موانع مهم حرفه ای شدن حسابداران 
در بخش عمومــی، فقدان نهادی صنفی برای 
صیانــت از حقــوق و جایگاه بالقــوه حرفه ای 
آنها اســت. عموما در راس واحدهای مالی در 
بخش عمومی، ذیحساب قرار دارد. ذیحساب 
به پشــتوانه ماده 31 قانون محاسبات عمومی 
کشــور در راس واحدهای مالی بخش عمومی 
در سطوح کشوری و استانی به وظایف نظارتی 
خود عمل می کند. شرایط انتصاب ذیحساب، 
داشــتن مــدرک تحصیلی متناســب و همین 
طور ســوابق تجربی اســت و مطابــق قانون، 
ذیحساب با حکم وزارت امور اقتصادی ودارائی 
در این ســمت مشغول به کار می شود. انتخاب 
ذیحســاب طی فراینــدی اداری رخ می دهد و 
هیچ تشــکل حرفه ای در انتخاب ذیحســاب و 

حفاظت از شان و جایگاه وی، نقشی ندارد.

آیین رفتار حرفه ای
حسابداران بخش عمومی، آیین رفتار حرفه ای 
اختصاصی ندارند. در آیین نامه اجرایی تبصره1 

که  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   52 ماده 
به تصویب هیئت وزیران رسیده، منشوراخالقی 
و اداری کارمندان دولت ارائه شده است. تمام 
کارکنان دولت ازجمله حسابداران می بایست در 
بدو استخدام، متن سوگندنامه  را همراه منشور 
اخالقی مندرج در آیین نامه امضا کنند. در این 
اخالقی جداگانه ای  مورد، حسابداران، منشور 

ندارند.
البتــه بــرای ذیحســابان، بر خالف ســایر 
حسابداران بخش عمومی، آیین رفتار حرفه ای، 
تصویب شده و در متن این منشور، برای اولین 
بــار در ادبیات حقــوق اداری ایران، از شــغل 
ذیحسابی به عنوان حرفه یاد شده است. اما در 
عمل، شــغل ذیحسابی در شرایط کنونی، فاقد 
پشتوانه کافی برای تحول به سمت تبدیل شدن 
به حرفه است. در واقع فقدان تشکلی حرفه ای، 
مستقل از دولت و متشکل از ذیحسابان، امکان 
تحول از تصاحب شغل به سمت تصاحب حرفه 

را به ذیحسابان نمی دهد. 
به لحــاظ نظری، هــر آیین رفتــار حرفه ای 
می بایســت توســط نهادی حرفه ای تدوین و 
تصویب شــده و همان تشــکل، ضامن اجرای 
آن باشــد. آیین رفتار حرفه ای ذیحســابان، در 
تشکیالت اداری خزانه داری کل کشور تدوین 
و تصویب شــده است و بر خالف روال رایج در 
آیین های رفتار حرفه ای، هیچ نهاد و سازوکاری 
برای تضمین اجرای آن پیش بینی نشده است. 
در این منشور از عباراتی استفاده شده است که 
تناســبی با جایگاه و موقعیت اداری ذیحساب 
نــدارد. بنــد 27 تــا 35 منشــور به اســتقالل 
درحالی که مطابق  دارد.  اختصاص  ذیحســاب 
تبصره 1 مــاده 31 قانون محاســبات عمومی 
کشور ذیحساب زیرنظر رئیس دستگاه اجرائی، 
وظایف خــود را انجام می دهد. اســتقالل، از 
احکام الزم االجرا برای حســابداران مســتقل 

تا کنون

هیچ تشکل حرفه ای

 با تجمع

حسابداران بخش عمومی

تاسیس نشده است
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اســت )علی مــدد، 1389( و مغایــر بــا 
وضعیت حســابداران شاغل در موسسات 

عمومی و غیرعمومی است.
یکی از مهم ترین خطرهای پیش روی 
ذیحســاب، تهدید است. در منشور مورد 
بررســی، تنهــا در بند 11 در دو ســطر، 
این موضوع مطرح شــده است، اما تدبیر 
ایمن ســاز بــرای کنتــرل اثــرات تهدید 
بااهمیت، پیش بینی نشــده است. زمانی 
که در ارزیابی تهدیــد، تاثیر آن بااهمیت 
تلقــی شــود، می بایســت امــکان طرح 
مســاله در مرجع رســمی رفع اختالفات 
)علی مــدد، 1389( در دســتگاه محــل 
ماموریت ذیحســاب و همین طور وزارت 
امور اقتصادی ودارایی وجود داشته باشد. 
تدوین کنندگان منشــور مورد بررسی در 

این مورد سکوت کرده اند. 
در این منشــور، یکی از تدابیر ایمن ساز 
ذیحســاب در محیط کار، استقرار سیستم 
قوی کنترلهای داخلی است. بستر الزامی 
داخلی،  کنترلهای  استقرار سیســتم  برای 
وجود اســتاندارد و یا رهنمود مصوب برای 
در بخش عمومی  داخلی  کنترلهای  اجرای 
اســت )صابــری، 1388(. تااین زمان، با 
توجــه به اختیارات محول شــده به وزارت 
امــور اقتصادی ودارایی )مــواد 94 و 128 
قانون محاســبات عمومی کشور( رهنمود 
کاملــی در مــورد کنترلهــای داخلــی در 
بخش عمومی تصویب و ابالغ نشده است. 
حرفــه ای  آیین رفتــار  تصویــب 
ذیحسابان می توانست شروع ارزشمندی 
حســابداری  حرفه  شــکل گیری  بــرای 
بخش عمومی باشد. این منشور، محدود 
به شــغل ذیحسابی است و از لحاظ کردن 
سایر حسابداران شاغل در بخش عمومی 

غفلــت کــرده اســت و نســخه اولیه آن 
)خزانه داری کل کشــور، 1392( با وجود 
اشــکاالت نظری و ســاختاری، تا کنون 

ویرایش نشده است. 

اصول و استانداردهای حسابداری
نظام  تحول  شروع  می شود  را   90 دهه 
کرد.  تلقی  بخش عمومی  حسابداری 
مبنای   1394 سال  از  نظام،  این  در 
ضمن  و  کرد  تغییر  تعهدی  به  نقدی 
مالی  گزارشگری  مفاهیم نظری  تصویب 
حسابداری  استانداردهای  بخش عمومی، 
بخش عمومی از شماره 1 تا 14 از اواسط 
این دهه به تدریج، تدوین و تصویب شد. 
روشن است که تصویب این متون به معنای 
استاندارد   14 بند  در  نیست.  آنها  اجرای 
"هر واحد  شماره 1 تصریح شده است که 
طبق   آن   صورتهای  مالی   گزارشگر  که 
بخش عمومی  استانداردهای  حسابداری 
واقعیت  را  این   باید  ارائه می شود،  و   تهیه 
ذکر  صورتهای  مالی  نباید  در  کند.  افشا 
طبق  استانداردهای  صورتها  این   که  کرد 
 حسابداری بخش عمومی  تهیه شده است ، 
مگر این که در تهیه صورتهای  مزبور مفاد 
استانداردهای  تمام  الزامات  مندرج  در 
تدوین  )کمیته  باشد"   مربوط  رعایت  شده 

استانداردهای دولتی، 1395(. 
نــه  و  مبانی نظــری  نــه  کنــون  تــا 
اســتانداردها وارد گفتمــان حســابداران 
بخش عمومی نشده است. به دلیل فقدان 
نظــام حســابداری  در  تشــکل حرفه ای 
بخش عمومــی، مباحثــی کــه در متون 
مصــوب، مطرح شــده، فرصــت ورود 
به ادبیــات مالی دســتگاه های دولتی را 
نداشته است و استانداردهای حسابداری 

درحقوق اداری

از حسابدار بخش عمومی

به عنوان شاغل در »حرفه«

یاد نشده است
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بخش عمومــی در پلــه اول اجــرا، متوقــف مانــده اســت. 
ازســوی دیگر، یکی از ابزار الزم برای اجرای استانداردهای 
حســابداری، توجــه حسابرســان بخش عمومی به بررســی 
میزان رعایت استانداردهای حســابداری در صورتهای مالی 
و مدارک پشــتوانه آنها است. در شرایط کنونی الزامی در این 
مورد مشاهده نمی شود و همچنان دیوان محاسبات به عنوان 
حسابرس اصلی بخش عمومی، حسابرسی خود را بر رعایت 
قوانین و مقررات متمرکز کرده اســت و اولویتی برای رعایت 

استانداردهای حسابداری درنظر نگرفته است. 

نظام دوپاره نیروی انسانی
یکی از مشکالت حسابداران بخش عمومی، دوپاره بودن نهاد 
جذب و ارتقای حسابداران است. بدنه اجرایی واحدهای مالی 
را حسابداران شاغل در دستگاه های اداری تشکیل می دهند 
کارمند  آنها  بیشتر  که  دارند  قرار  ذیحسابان  آنها  راس  در  اما 
مجزابودن  واقع  در  هستند.  اقتصادی ودارائی  امور  وزارت 
اغلب ذیحسابان از دستگاه  محل خدمت، موجب شده است 
در  شاغل  حسابداران  برای  ذیحساب شدن  و  مالی  مدیر  که 
محل  دستگاه  از  )انتقال  استثنائی  موارد  جز  بخش عمومی، 
خدمت به وزارت امور اقتصادی ودارائی( ناممکن باشد. این 
مالی  نظارت  شاخه  کارکنان  برای  آشکار  امتیازی  دوپارگی، 
مقابل  در  و  است  کرده  ایجاد  اقتصادی ودارائی  امور  وزارت 
برای کارکنان مالی سایر دستگاه ها سدی آهنین در زمینه ارتقا 
در سطوح عالی حسابداری شکل داده است. برای حل این 
مشکل که عامل کاهش انگیزه در حسابداران بخش عمومی 
است و به تبع آن افت کیفیت خدمات حسابداری را ایجاد کرده 

است، دو پیشنهاد، مطرح می شود. 
دستگاه های  مالی  کارکنان  تمامی  انتزاع  اول:  پیشنهاد 
واحد  به  آنها  انتقال  و  خود  خدمت  محل  دستگاه  از  اجرائی 
خزانه داری کل وزارت اقتصاد. دراین صورت، امکان مدیریت 
انسانی در بخشهای مالی دستگاه های اجرائی، بهبود  منابع 
امور  وزارت  تحلیلی  )هفته نامه  کرد  خواهد  پیدا  اساسی 

اقتصادی ودارائی، 1390(.
انتصاب  و  انتخاب  فرایند  گسترده شدن  دوم:  پیشنهاد 
از  و  بخش عمومی  حسابداران  تمامی  میان  از  ذیحسابان 

ویژه  امتیاز  بدون  ساالنه  مصاحبه  و  آزمون  برگزاری  طریق 
برای کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارائی. 

با اجرای یکی از این دو پیشــنهاد، رشــد و تقویت جایگاه 
ذیحســاب، بیش از گذشته تامین می شــود و با فراهم شدن 
امــکان به کارگیــری بهتر اســتعدادها، ســد آهنیــن ارتقای 

حسابداران بخش عمومی شکسته خواهد شد. 

مراقبت حرفه ای
یکی از ضرورتهای حرفه ای شدن، توسعه دانش حرفه ای از 
طریق آگاهی از آخرین الزامات فنی، اخالقی و رفتاری است. 
آموزش مستمر حرفه ای از الزامات حفظ صالحیت حرفه ای 
کنونی،  شرایط  1398(در  )علی مدد،  است  حسابداران 
تخصصی  متولی  و  آموزشی  نظام  بخش عمومی  حسابداران 
در این حوزه ندارند؛ نقیصه ای که یکی از موانع مهم نیل به 

مسیر حرفه ای شدن شغل آنها است. 

نتیجه گیری
بخش عمومی،  در  شاغل  حسابداران  حرفه ای شدن  مسیر 
حل  برای  است.  ساختاری  و  حقوقی  موانع  از  پر  و  سخت 
مشکل می بایست نهادهای اجرائی-نظارتی متولی و به طور 
خاص وزارت امور اقتصادی ودارائی و دیوان محاسبات کشور، 

احساس نیاز کرده و پیش قدم شوند. 
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