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پیشرفت و تعالی 
س��الها حس��ابدار حرفه ای به کسی اطالق می شد که در کسوت حس��ابرس آنهم حسابرس مستقل ظاهر می شد و وقتی از اخالق 
حرفه ای صحبت می ش��د همه نگاه ها متوجه حسابرس��ان مستقل می ش��د. اما امروز طیف وسیع حسابداران شاغل در کسب و کار 

به عنوان حسابدار حرفه ای شناخته می شوند که آیین رفتار حرفه ای شامل حال آنها نیز می گردد. 
با این مقدمه پرس��ش اساس��ی این اس��ت که آیا حرفه  حس��ابداری در کشور به س��مت تعالی گام برمی دارد؟ برای پاسخ به این 

پرسش ابتدا باید در مورد معنای تعالی کمی بحث شود. 
قدر مسلم آنکه تعالی با پیشرفت، معنای یکسانی ندارند هرچند که در بسیاری از شئون دارای نقاط مشترک هستند. روشن است 
که طی سه دهه اخیر پیشرفت های چشمگیری در حرفه حسابداری داشته ایم. برای نمونه تعداد حسابداران تحصیل کرده ایران طی 
این مدت صدها برابر شده است، حتی در مقاطع باالی تحصیلی )دکترای حسابداری( وضعیت امروز ما با گذشته نه چندان دور قابل 
مقایسه نیست. کاربرد استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور تقریبًا فراگیر شده است و تمامی بنگاههای بزرگ و متوسط 
کش��ور و حتی بس��یاری از بنگاههای کوچک از استانداردهای حسابداری روزامد استفاده می کنند. تقریبًا تمامی بنگاههای کشور از 
سیستم های حسابداری خودکار سود می برند و حسابداران ما وظیفه دفترداری را به کامپیوتر واگذار کرده اند. تعداد رسانه های علمی 
و حرفه ای و مقاله های منتشرشده در این رسانه ها افزایش یافته و بسیاری از نمونه های دیگر که همگی نشان دهنده سطح پیشرفت 

حرفه حسابداری در کشور طی سالهای گذشته است. 

مسیر پرمخاطره

حسابداران حرفه ای 

در ایران
 غالمرضا سالمی 
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با این اوصاف آیا می توان به این پرسش که 
»آیا حرفه حس��ابداری در کشور به سمت تعالی 
گام برمی دارد؟« پاسخ مثبت داد؟ جواب به طور 

قطع منفی است!

عمق کِم پیشرفت
حرف��ه  پیش��رفت  ش��د  گفت��ه  ک��ه  همانط��ور 
حس��ابداری در ایران طی س��الهای گذش��ته از 
نظ��ر کّم��ی بس��یار چش��مگیر بوده اس��ت ولی 
متأس��فانه این پیشرفت از عمق الزم برخوردار 
نیس��ت. ب��رای مث��ال، اگر ی��ک بن��گاه بزرگ 
اقتص��ادی یا یک مؤسس��ه بزرگ حسابرس��ی 
نی��از به نی��روی کار ماهر در زمینه حس��ابداری 
یا حسابرس��ی داش��ته باش��د و ب��رای رفع این 
نیاز آگهی منتش��ر کند، ای��ن امکان که بتواند از 
بین گروه عظیم داوطلب��ان تحصیل کرده، فرد 
منطب��ق با خواس��ته های خود را اس��تخدام کند 
بس��یار اندک اس��ت. باید دید که در میان دهها 
هزار فارغ التحصیل رش��ته حسابداری در کشور 
در س��الهای اخی��ر، چند نفر از آنها با روش��ها و 
ابزار حس��ابداری مدیریت آش��نایی دارند؟ چند 
نفر از آنها مبانی اس��تقرار یک سیس��تم کنترل 
داخل��ی اثربخ��ش را می دانند؟ چ��ه تعدادی از 
آنها مفاهی��م نوین حسابرس��ی داخلی را درک 
کرده ان��د؟ و کدامیک از آنها قادرن��د چند مقاله 
حرفه ای براس��اس دانس��ته ها و خالقیت های 

خود منتشر کنند؟ 
روش��ن است که بس��یاری از نارس��ایی های 
یادشده ناشی از ضعف نظام آموزش حسابداری 
کش��ور، به ویژه در زمینه آموزش های حرفه ای 
حس��ابداری اس��ت؛ ول��ی بی��ش از آن، نظ��ام 
اقتص��ادی غیررقابت��ی ای��ران موج��د پیدایش 
چنین وضعیتی ش��ده است. اقتصاد غیررقابتی 
و متک��ی ب��ه نف��ت و انحص��ارات هی��چ گاه نه 
ب��ه کارایی و اثربخش��ی اهمی��ت می دهد و نه 
کاری به صرفه اقتص��ادی دارد. در یک چنین 

نظامی وقتی که می توان با تکیه به درامدهای 
انحص��اری ب��رای یک کار مش��خص ک��ه تنها 
نی��از به یک کارگر یا کارمن��د دارد چندین نفر را 
اس��تخدام کرد، صحبت از به��ره وری و ارتقای 
آن بیشتر به شعار نزدیک است تا عزم واقعی. 
در اقتص��ادی که صرف نظ��ر از میزان تولید، 
هزین��ه  و  اس��ت  ثاب��ت  کار  نی��روی  هم��واره 
دستمزد برخالف تمام آموخته ها، هزینه ثابت 
محسوب می شود، کاربرد حسابداری مدیریت، 
کنترل ه��ای داخل��ی اثربخ��ش و حسابرس��ی 
داخل��ی نوین، جنب��ه فانتزی پی��دا می کند. در 
اقتصادی که ورشکس��تگی واقعی بس��یار زیاد 
و ورشکس��تگی حقوقی بس��یار اندک اس��ت و 
همواره کس��ری داراییها نس��بت به بدهی ها از 
محل وامهای بانکی تکلیفی تأمین می ش��ود، 
مدیری��ت مالی و مدیری��ت وجوه چه جایگاهی 

می تواند داشته باشد. 

حرفه  نامتعالی
دو مؤلفه اصلی تعالی حرفه حسابداری عبارتند 
از صالحیت حرفه ای و اخالق حرفه ای. نکاتی 
چن��د در مورد وضعیت صالحی��ت حرفه ای در 
کش��ور، بیان شد. با امعان نظر در علل پیدایش 
نارس��ایی های مرب��وط به صالحی��ت حرفه ای 
مالحظه می شود که با حرکت به سمت اقتصاد 
رقابتی می توان این مؤلفه اساسی تعالی حرفه 
حسابداری را سروسامان داد. زیرا خوشبختانه 
اعضای حرفه حس��ابداری در کشور چه از نظر 
کمی��ت و چه از نظر قابلی��ت افزایش کیفیت در 
وضعیت خوبی به س��ر می برند و ویژگی اقتصاد 
رقابت��ی به گونه ای اس��ت ک��ه خودبه خود زمینه 
را ب��رای ب��روز صالحیت ه��ای حرف��ه ای مهیا 
می س��ازد ولی متأس��فانه باید گفت که در زمینه 

اخالق حرفه ای کار به این سادگی نیست. 
را  حرف��ه ای  اخ��الق  بنی��ان  مهم تری��ن 
درستکاری اهالی هر حرفه تشکیل می دهد که 

آيا

 حرفه  حسابداری

 در کشور 

به سمت تعالی 

گام برمی دارد

جواب به طور قطع

 منفی است
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با تأس��ف باید گفت این بنیان اساس��ی روز به 
روز دس��تخوش تزلزل شده اس��ت. البته این 
تزلزل بنیانی تنها مختص حرفه حس��ابداری 
نبوده و با کمال تأس��ف ش��الوده درس��تکاری 
در همه حرفه ها دچار سس��تی ش��ده اس��ت. 
عل��ت بروز چنین وضعیت اس��فباری روش��ن 
اس��ت؛ در یک اقتصاد نفتی، رانتی، دولتی و 
انحصاری، فروپاشی اخالق فردی و گروهی 
امری دور از انتظار نیست. در چنین اقتصادی 
بس��یاری از فعاالن اقتص��ادی به جای تمرکز 
ب��ر ن��وآوری، ت��الش و ش��یوه های متعارف 
کسب و کار، به دنبال یافتن راهکارهایی برای 
استفاده از رانت، بازار زیرزمینی، فرار مالیاتی 

و یک شبه ره صدساله پیمودن هستند. 
روش��ن اس��ت ک��ه در چنی��ن فعالیت هایی 
سیس��تم های اطالعات حس��ابداری و کنترل 
داخلی و گزارش دهی مالی با مداخله اعضای 
حرف��ه حس��ابدای طراح��ی و اجرا می ش��ود 
و صورت ه��ای مال��ی ای��ن فعالیت ه��ا نی��ز 
به طور عمده  از س��وی حسابرسان حرفه ای، 
حسابرس��ی می ش��ود، بنابراین انتظ��ار اینکه 
در چنین محیطی اعضای حرفه حس��ابداری 
از گزن��د بی اخالق��ی حرف��ه ای دور بمانن��د، 

غیرواقع بینانه است.

انرون های ايرانی
 )Enron(فساد مالی که در شرکت های انرون
و ورل�دکام)Worldcom( در ایاالت متح��د 
امری��کا رخ داد، جامع��ه رس��انه ای، حقوقی، 
حرف��ه ای و حکوم��ت و ملت امری��کا را دچار 
شوک و واکنش شدید کرد و در اثر آن مقررات 
بیشتری برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی 
و حرفه حس��ابداری وضع شد. شاید تصور بر 
این بود که فس��ادهای مال��ی در چنین ابعادی 
ربط��ی به اقتصاد ایران ندارد و به همین دلیل 
انتظار واکنشی چنین ش��دید در مقابل آنها در 

کش��ور دور از منطق است. در مقابل باید گفت 
که متأسفانه فسادهای مالی که طی چند سال 
اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است در مقایسه 
با اندازه اقتصاد کش��ور ه��م از نظر تعداد و هم 
از نظر اندازه، دست کمی از کالهبرداری های 

انرون و ورلدکام نداشته است. 
همین چند روز پیش بود که از س��وی رئیس 
قوه قضائیه، س��وء استفاده دو میلیارد دالری به 
طرفیت یکی از بانک های خصوصی، افشا شد 
و چن��د ماه پی��ش نیز از یک سوء اس��تفاده مالی 
چهار میلیارد دالری پرده برداش��ته ش��د. وقتی 
ارقام افشاش��ده سوء اس��تفاده های مالی در چند 
س��ال گذش��ته با تولی��د ناخالص داخلی کش��ور 
مقایس��ه شود مشاهده خواهد شد که در مقایسه 
با اقتصاد ا مریکا، این سوء استفاده ها از اهمیت 
کمت��ری برخ��وردار نبوده ان��د. ام��ا می بینیم که 
حداقل حرفه حس��ابداری کشور واکنش مناسب 
در مقاب��ل ای��ن رخداده��ای فس��ادآمیز نش��ان 
نمی دهد و چنین رویدادهایی که متأسفانه تعداد 
آنها نیز کم نیست، بسیار طبیعی تلقی می شود. 
دلیل چنین واکنش ضعیفی از طرف اهالی 
حرفه این اس��ت که آنها،  بداخالقی حرفه ای 
را معلول بداخالقی فراگیر ملی می دانند و نه 

علت آن. 
از نظر نگارنده این اس��تدالل به هیچ  وجه 
نمی توان��د حرف��ه حس��ابداری را از پیدای��ش 
وضعیت فس��ادآمیز کنون��ی تبرئه کن��د. زیرا 
حرفه حسابداری در هر کشور نقش سلولهای 
و  دارد  را  بیم��اری  مقاب��ل  در  ب��دن  مداف��ع 
همانطور که این س��لول ها نمی توانند به دلیل 
ب��روز بیم��اری، وظیف��ه خطیر خ��ود را برای 
حف��ظ حی��ات انس��ان فراموش کنن��د، اهالی 
حرفه حس��ابداری در کشور نباید این چنین در 
مقابل بروز بیماری مهلک فساد فراگیر مالی، 
بی تفاوت باشند و وظیفه تقابل با فساد خود را 

به فراموشی بسپارند. 

اقتصاد غیررقابتی و 

متکی به نفت و

 انحصارات 

هیچ گاه 

نه به کارايی 

و اثربخشی 

اهمیت می دهد و 

نه کاری به 

صرفه اقتصادی 

دارد


