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با سپاس فراوان از اختصاص وقت شما که به منظور سرگرفتن و انجام این گفتگو، 
برایمان فراهم آوردید، اجازه می خواهیم اولین پرسش�مان را بدین ترتیب با ش�ما 
در میان بگذاریم که نقش حس�ابداران و حسابرس�ان مؤسس�ه های حسابرس�ی،  
س�ازمان حسابرس�ی و جامعه حس�ابداران رس�می ایران در توانمندس�ازی حرفه 

حسابداری و حسابرسی را چگونه می بینید و آن  را چگونه ارزیابی می کنید؟

حجازی
از جمل��ه مواردی که باعث رش��د حس��ابداری در دنیا بوده انجام امور حسابرس��ی به وس��یله 
مؤسس��ه ها و جوامع و انجمنها و تش��کالت حسابرسی حرفه ای بوده اس��ت که مطمئنًا این 
مورد در ایران نیز واقعیت دارد. بدون ش��ک تالش س��ازمان حسابرسی و دستاوردهای آن 
را در توانمندس��ازی و ایجاد مؤسسه های حسابرس��ی دیگر که بیشتر شرکای آنها از مدیران 
و کارشناس��ان ارشد سازمان حسابرسی هس��تند و در طی مدت فعالیتهای حرفه ای خود در 
س��ازمان چه به صورت تئوری و چه به صورت عملی از آموزش و تقویت دانش حس��ابداری 
بهره مند ش��ده اند را نمی توان نادیده گرفت. س��ازمان حسابرس��ی عالوه بر تربیت نیروهای 
کارامد و مؤثر، با فعالیت در جهت تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری در س��طح ملی باعث 
س��اماندهی فعالیتهای مربوط به امور حس��ابداری، تدوین گزارش��ها و نیز ادای س��هم برای 

تشکیل جامعه حسابداران رسمی در توانمندی حرفه حسابداری کوشا بوده است.  
از ط��رف دیگ��ر، به طور قطع همه افراد فعال در حرفه و یا رش��ته حس��ابداری، تش��کیل 
جامع��ه حس��ابداران رس��می ایران را تحق��ق یکی از آرمانه��ای متعالی تمامی حس��ابداران 
می دانن��د و زحمات مؤسس��ین و س��ختیهایی را که برای راه اندازی این تش��کل حرفه ای بر 

در گفتگو با
 دکتر رضوان

حجازی 

تحقق توانمندی حرفه
حسابداری و حسابرسی

با 
ایفای نقش اعضای حرفه در

ابعاد کالن و خرد اقتصاد

خان��م دکتر رضوان حج�ازی را باید با 

صفت »اولین« معرفی کرد.

دکتر رضوان حجازی نخستین بانوی 

ایرانی اس��ت که در رش��ته حس��ابداری 

موفق به اخذ مدرک دکتری از دانشگاه 

تهران شده اند.

ایش��ان اولی��ن دانش��یار و اولین زن 

با مرتب��ه اس��تاد حس��ابداری در ایران 

بوده که دارای بیش از 30 س��ال سابقه 

تدری��س در دانش��گاههای معتب��ر این 

رشته می باشند.

و  مقاله ه��ا  حج��ازی  دکت��ر  خان��م 

تالیفات متعددی در رشته حسابداری 

منتش��ر س��اخته اند و نقش��ی ارزن��ده و 

مؤثر در آم��وزش دانش آموختگان این 

حرفه داشته و دارند.
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تعیین چشم انداز 

حسابرسی در ایران و 

تدوین استراتژیهای 

حداقل 5 ساله و 

نقشه راه و 

برنامه های عملیاتی 

می تواند راهگشای مسائل باشد

خ��ود هم��وار س��اختند، هرگ��ز فرام��وش نکرده اند. ام��ا برای 
حف��ظ و کنت��رل اعضا، برای رس��یدن به هدفهای این تش��کل 
حرف��ه ای باید ضوابط محکمی اعمال ش��ود ت��ا فرصت طلبان 
و میوه چین��ان قادر ب��ه لطمه زدن بر پیکر این تش��کل نگردند. 
چرا که کوچکترین خدش��ه به اعتبار اعضای محترم این جامعه 
از سوی سوءاس��تفاده کنندگان از حقوق مکتس��به از جامعه، در 
صورت��ی که از طرف جامعه حس��ابداران رس��می بدون پاس��خ 
بماند، باعث س��لب اعتماد همگان از این نهاد خواهد شد. البته 
ایجاد چنین تش��کلهایی باعث تبدیل ش��غل به حرفه و تدوین 
و الزام به کارگیری ضوابط اخالقی در حس��ابداری خواهد ش��د و 
انتظار ما هم این است که این واقعیت به طور کامل درک شده و 

در  جهت صیانت از آن تالش شود.

برای توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی و قرار 
گرفت�ن حرفه در جای�گاه واقعی آن در اقتصاد کش�ور چه 

خط مشی هایی را باید دنبال کرد؟

حجازی
البت��ه ب��ا تم��ام تالش��هایی که ت��ا کنون نی��ز از طرف س��ازمان 
حسابرس��ی برای اعتالی حرفه انجام گرفته اس��ت به طور حتم 
هنوز راهی طوالنی تا س��ر من��زل مقصود وجود دارد. لذا همت 
در بازنگری و نظارت بر امور مؤسس��ه های حسابرسی با اعمال 
مقررات و س��ختگیری و حفظ دیسیپلین ها و آموزش ضوابط و 
اخالق حرفه ای به افراد ش��اغل جامعه که در حرفه حسابرس��ی 
مش��غول به کار هستند می تواند موجب شود تا نقش خود را بهتر 
ایف��ا کنند. تدوین مقررات و الزامه��ای قانونی به منظور برخورد 
با متخلفین یا س��هل انگاریهایی ک��ه احتمااًل در بعضی موارد در 
حرفه حسابرسی اتفاق می افتد نیز موجب جلب اعتماد عمومی 

به حرفه حسابرسی خواهد بود. 
تعیین چش��م انداز حسابرسی در ایران و تدوین استراتژیهای 
حداقل 5 س��اله و نقشه راه و برنامه های عملیاتی در این ارتباط 
مبتن��ی ب��ر اس��ترتژیهای س��ازمان در جهت چش��م انداز کالن 
اقتصادی ازجمله موارد دیگری هس��تند که می تواند راهگشای 
مسائل باش��د. س��ازمان حسابرس��ی نیز به عنوان متولی حرفه 
حسابرس��ی باید برای رده های مختلف حسابرسان آموزشهایی 
را در نظ��ر گرفت��ه و اف��زون بر گذران��دن دوره های آموزش��ی، 

ارزیابیهای الزم را نیز در مورد آنان انجام دهد و بررسی الزم را 
از جنبه رعایت ضوابط اخالق حرفه ای نیز مدنظر داشته باشد.
تعامل و همکاری بیشتر با نهادهای قانونی در تدوین الزامات 
برای تهیه گزارش��های غیر بورس��ی و همکاری با مراکز علمی 
و آکادمی��ک و همچنی��ن هم��کاری در تهیه بانکه��ا و نیازهای 
اطالعاتی آنان به منظور تس��هیل برای بسترس��ازی فعالیتهای 
پژوهش��ی و فراهم ک��ردن امکان ح��ل مش��کالت بنگاههای 
اقتصادی از طریق پژوهش، از دیگر مواردی است که می توانم 

در پاسخ به پرسش شما از آنها نام ببرم. 
از دیگ��ر م��وارد ب��از می ت��وان به تدوی��ن ضواب��ط حرفه ای 
الزم االج��را و تعیی��ن ضمانت اجرای��ی در رابطه ب��ا آن، تعیین 
شاخصهای ضوابط اخالق حرفه ای به منظور قابل ارزیابی شدن 
آنها، نظارت بر حس��ن کار مؤسسه های حسابرسی ورتبه بندی 
مؤسسه های حسابرسی براساس انطباق عملکردشان با ضوابط 

اخالقی، اشاره کرد.

توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری و حسابرسی را چگونه 
تعریف می کنید؟ آموزش و توس�عه نیروی انس�انی به چه 
معنی اس�ت؟ آیا آموزش و توس�عه نیروی انس�انی شرط 

مهم توسعه حرفه حسابداری در کشور است؟
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حجازی
بدون ش��ک بیان این مس��ئله خالی از اش��کال نخواهد بود که 
تصور ش��ود با آموزش ِصرف قادر به حل مس��ائل و مش��کالت 
خواهی��م بود. البته این نکته را هم متذکر می ش��وم که نس��بت 
به آموزش دیدگاههای متفاوتی می تواند وجود داش��ته باشد. از 
جمله اینکه نگاه شما نس��بت به مخارج و هزینه های آموزشی 
نیروی انسانی چگونه باشد، موضع شما را در برابر پاسخ به این 

پرسش تعیین خواهد کرد.
از دی��د بنده ای��ن نوع مخارج در صورت انجام نیازس��نجی و 
برنامه ریزی صحیح متناس��ب با اس��تراتژیهای سازمان نه تنها 
در جهت توس��عه خواهند بود، بلکه در جهت مانایی و پایداری 

سازمان برای رسیدن به هدفهای بلندمدت است. 
اما در پاسخ به اینکه توانمندسازی حرفه حسابداری را چگونه 
تعریف می کنم برداشت من این است که موقعی حرفه می تواند 
ادع��ای توانمندی کند که اول، در جایگاه خود ش��ناخته ش��ود؛ 
دوم، قادر به ایفای نقش تعیین کننده اش در اقتصاد، هم در بعد 
کالن و هم در بعد خرد باش��د. به نظر من چنانچه حس��ابداران 
نق��ش جهت دهی در س��ازمانها و تدوین راهبردهای س��ازمان 
از ی��ک طرف و نقش تعیین کنن��ده در تدوین بودجه صحیح در 
برنامه ریزی های کالن کش��ور را پی��دا کنند توانمندی خود را به 
نمایش خواهند گ��ذارد. به طور کلی باید توانمندی را در نیل به 
هدفهای حس��ابداری و حسابرس��ی تعریف کرد. از منظری که 
من به این قضایا می نگرم، توانمندی حس��ابداری و حسابرسی 
در قبول این حرفه طبق الزامات قانونی نمی تواند باش��د، بلکه 
ایف��ای نقش تهی��ه اطالع��ات الزم در تصمیم س��ازی عوامل 
درون سازمانی و ذینفعان برون سازمانی براساس استانداردهای 

پذیرفته شده است.

سنتها و عوامل فرهنگی ناسازگار با رشد و توسعه نیروی 
انسانی در حرفه حسابداری ایران کدام است؟

حجازی
نبود درک صحیح از رش��ته حس��ابداری و قرار نگرفتن در جایگاه 
اصلی حسابداران باعث شده که نیروهای جوان مستعد و کارامد و 
باهوش ایرانی بیشتر به س��مت ادامه تحصیل در رشته هایی غیر 
از حس��ابداری روی آورند که این از نداشتن درک درست، سختی 
کار در ای��ن حرفه و برداش��ت غلط از حس��ابداران ایجاد گردیده و 
باعث ش��ده که این اتفاق ناخوشایند شکل گیرد. شاید الزم باشد 
برای معرفی حرفه در سطح مدیران و مسئوالن ارشد نظام، یک 
اقدام اساس��ی انجام ش��ود و با ارائه نمونه های واقعی و روش��ها و 
نحوه برخورد با معضالت و مش��کالت مال��ی به منظور جلوگیری 

از ورشکستگی یا توقف فعالیت، این اقدامها بهتر معرفی شوند.
از جمل��ه اقدام��ات دیگر ب��رای معرفی این حرف��ه می تواند 
این باش��د که در روز حس��ابدار، برای کارشناسان مؤسسه های 
مش��اوره تحصیلی نیز جلس��ه های آموزشی در ارتباط با معرفی 

رشته حسابداری برگزار کرد.
جدایی بین اکادمیسینها و حرفه ایها نیز یکی دیگر از این موارد 
اس��ت؛ چنانچه این دو گروه قادر به یکپارچه سازی هدفهای خود 
شوند و راهکارهای الزم برای فعالیتهای مشترک مشخص گردد 
شاید بسیاری ازمسائل موجود در حرفه حل شود. اینکه آموزشها 
با نیازهای جامعه وحرفه تطبیق ندارد ممکن اس��ت این برداشت 
را به وج��ود بی��اورد که دانش��گاهها باید فقط به این س��طح از نیاز 

فعلی پاسخ بگویند ولی به نظر من اینگونه نیست.

حرفه حسابداری چگونه می تواند همکاری و هماهنگی خود 

موقعی حرفه می تواند 

ادعای توانمندی کند که 

در جایگاه خود شناخته شود و

قادر به ایفای نقش تعیین کننده اش در اقتصاد 

هم در بعد کالن و هم در بعد خرد باشد
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را با دانشگاهها و مؤسسه های آموزشی گسترش دهد؟

حجازی
از مواردی که تصور می رود حرفه بتواند نقش الزم در این مورد 
را ایفا نماید اعالم نیازهای حرفه به مراکز علمی و دانش��گاهها 

به منظور پیدا کردن راه حل برای مشکالت موجود است. 
خوشبختانه امروزه بسیاری از نیروهای فعال در حرفه، خود 
تحصیالت عالیه دانش��گاهی دارند و بر ام��ور آگاهند. از این رو 
برای تدوی��ن برنامه های درس��ی و بازنگری دروس در رش��ته 
حس��ابداری نیز دانش��گاه نباید از تجربه های افراد حرفه ای در 

رشته حسابداری و حسابرسی بی بهره بماند.

حس�ابداران ایرانی درکدام حوزه های دانش�ی و مهارتی 
م�ورد نی�از حرفه و جامع�ه کمبود دارن�د؟ چگونه می توان 

چنین نیازهایی را پوشش داد؟

حجازی
• انج��ام تحقیق��ات بومی و م��ورد نی��از و روش تحقیق صحیح 

مبتنی بر شرایط بومی، 
• ایده پردازی،

• ایجاد ارتباط با تئوریهای نوین مدیریتی، 
• شناخت ابزار نوین در بخشهای مختلف حسابداری، 

• تحلی��ل ش��رایط اقتص��ادی و آش��نایی هر چه بیش��تر با علوم 

رفتاری و اقتصادی، 
• آشنایی با آمار و به کارگیری آن، 

• آشنایی با مدیریت تحول، 
• آشنایی با کاربرد اطالعات در تصمیم سازی، 

• تهیه قضیه های خاص بومی، و
• هم��کاری س��ازمانها و مؤسس��ه های حسابرس��ی در تهی��ه 
اطالعات موردنیاز محققان عالوه بر مؤسس��ه های بورسی، از 

مواردی هستند که می توانم به آنها اشاره کنم.

چگون�ه می ت�وان از دان�ش و تجربه کش�ورهای دیگر در 
زمینه آموزش و توس�عه حرفه حس�ابداری و حسابرسی 

استفاده کرد؟

حجازی
این پرسش ش��ما در حوزه تحقیقات دانشگاهی قرار می گیرد و 
همان طور که می دانید این مس��ئله فقط در ارتباط با حسابداری 
مطرح نیس��ت. ما در همه علوم به خصوص علوم انس��انی، نیاز 
ب��ه بازنگ��ری و تطبیق آنها با ش��رایط و نیازهای خ��ود داریم. 
به کارگیری تجارب در ش��رایط یکس��ان می تواند مفید باشد اما 
ترجمه و یا انتخاب سیس��تمهایی که زیرساختهای آن در کشور 
موجود نیس��ت و یا الگوبرداری از کش��ورهایی که در بسیاری از 

موارد با ما فاصله دارند به موفقیت نمی انجامد. 
امروزه روش��های آموزشی نس��بت به گذشته تغییرات زیادی 
کرده اس��ت ولی م��ا با بس��یاری از این تکنیکها ب��ه لحاظ طی 
مراحل علمی فاصله داریم که امید می رود نسل جوان و پویای 

ما این شکاف را از بین ببرد. 
در حرفه حسابداری باید مطالعه ای عمیق در بین کشورها انجام 
گیرد و آنچه را که در دیگر کش��ورها ب��ا توجه به ضرورتهای مبتنی 
بر تغییرات اقتصادی در س��طح بین المللی انجام شده و اتفاقاتی که 
باعث ایجاد بحران در حرفه شده و یا بی اعتمادی به حرفه را دامن 
می زند شناس��ایی کرده و از بروز آن با آموزش و تحلیل مناس��ب و 
معرفی راهکار برای رفع مش��کالت قبل از وقوع به وسیله عالئمی 

که از این تجربه ها به دست آمده است جلوگیری کرد. 

از حضور شما در این گفتگو بسیار سپاسگزاریم.

برای معرفی حرفه 

در سطح مدیران و 

مسئوالن ارشد نظام 

باید 

یک اقدام اساسی 

انجام شود


