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ب�ا احترام ف�راوان از اینک�ه باوجود کس�الت و مش�غله کاری 
زی�اد پذیرفتی�د و ب�ه ما اج�ازه دادید ت�ا بتوانیم پرسش�های 
ای�ن ش�ماره مجله حس�ابرس را ک�ه در زمینه وجه آموزش�ی 
حرفه اس�ت با ش�ما در میان بگذاریم، بس�یار سپاسگزاریم. 
پرسش�های م�ا بیش�تر براس�اس موضوعهایی تنظیم ش�ده 
که براس�اس نظرخواه�ی از دانش پژوه�ان و مخاطبان مجله 
حسابرس گردآوری ش�ده است. اولین پرسش این است که 
به نظر ش�ما در س�الهای پس از انقالب چه پیش�رفتهایی در 
حرفه حسابداری و حسابرسی اتفاق افتاده که این حرفه را از 

وضعیت قبل از انقالب متمایز می کند؟

دکتر ثقفی
من هم بسیار خوش��حالم که در این گفتگو شرکت می کنم و امیدوارم 
که نتیجه مجموعه نظرات همه صاحبنظران بتواند در این زمینه مفید 
باش��د. در پاسخ به پرس��ش ش��ما باید بگویم که مهمترین اتفاقی که 
افتاده این اس��ت که حرفه حسابرس��ی از حالت انحصاری خارج شده 
و یا بهتر اس��ت بگویم در حد درخورتوجهی، انحصار شکس��ته ش��ده 

آموزش حرفه ای مستمر

الزام درخورتوجه

برای رشد و توانمندسازی

حرفه حسابداری و حسابرسی

در گفتگو با
   دکتر علی ثقفی

آق��ای دکت��ر علی ثقفی از مش��اهیر حرفه حس��ابداری و 
حسابرسی در ایران به شمار می آیند.

ایش��ان اس��تاد صاحب نام دانش��گاههای معتبر کش��ور از 
جمله دانش��گاه تهران، دانش��گاه شهید بهش��تی، دانشگاه 
عّلامه طباطبایی )سرپرس��ت دانشکده حس��ابداری و علوم 
مالی(، دانشگاه صنعتی ش��ریف، دانشگاه امام صادق)ع(، 
دانش��گاه الزهرا و دانش��کده حس��ابداری ش��رکت نفت بوده 
از  حرف��ه  کنون��ی  نام��ی  دس��ت اندرکاران  از  بس��یاری  ک��ه 
دانش آموختگان کالسهای درسی ایشان هستند. همکاری 

ایشان همچنان در این حوزه های علمی ادامه دارد.
آق��ای دکتر ثقف��ی دارای تألیف��ات و مقاله های متعدد 
معتبر علمی بوده و همکاری ایش��ان در حیطه نش��ریات 
معتب��ر علمی – حرف��ه ای نی��ز در جایگاه مدیر مس��ئول، 
سردبیر، عضویت هیئت تحریریه درخور توجه می باشد.
آق��ای دکت��ر ثقف��ی با آغ��از ب��ه کار جامعه حس��ابداران 
رس��می ای��ران، به عن��وان اولی��ن دبی��رکل ای��ن جامع��ه 

منصوب شدند.
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اس��ت. اتکا به ش��رکتهای بزرگ حسابرسی 
خارج��ی ب��ه مراتب، کمت��ر و کمت��ر و تقریبًا 
نزدی��ک ب��ه صف��ر ش��ده اس��ت. در عوض 
خودم��ان- بچه ه��ای ایران��ی- به خص��وص 
سازمان حسابرسی طی سالیان دراز مدیرانی 
را تربی��ت کردند ک��ه جایگزین عم��ده چارتر 

اکانتنتهای سابق شده اند.
 

آی�ا به نظ�ر ش�ما حرف�ه حس�ابداری و 
جای�گاه  در  می توانس�ت  حسابرس�ی 
بهتری قرار داشته باشد؟ اگر پاسخ شما 
مثبت اس�ت علته�ای نب�ودن در جایگاه 

واقعی چیست؟

دکتر ثقفی
حرف��ه  ه��م  و  حس��ابداری  ه��م  بی ش��ک 
باالتری  جای��گاه  حسابرس��ی می توانس��تند 
داش��ته باش��ند. اما پیش��رفتمان تاکنون هم 
بسیار خوب بوده است. نشانه ها و عالمتهای 
این پیشرفتها این است که تعداد دانشجویان 
ورودی به رش��ته حسابداری طی پنج- شش 
س��ال گذش��ته باالتری��ن ورودی کنکور بوده 
و تع��داد فارغ التحصیالن کارشناس��ی ارش��د 
و دکت��را نی��ز پیش��رفت بس��یار کرده اس��ت. 
ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس تعدادشان 
زیاد شده، سازمان خصوصی سازی، تعدادی 
ش��رکت را خصوصی کرده ام��ا هنوز مدیران 
ش��رکتهای بزرگ ما نس��بت ب��ه خدماتی که 
حسابداری و حسابرسی می تواند ارائه بکند، 
آگاهی کمی دارن��د. بنابراین اس��تفاده کامل 
از حرفه نش��ده اس��ت. گرچه بزرگان قوم به 
این داس��تان توج��ه دارند و االن می کوش��ند 
به نحوه ه��ای مختلف ای��ن را تقویت کنند. 
حضور ش��رکتهای خصوصی و بزرگ ش��دن 
آنه��ا و ش��ناخت دولت از بخ��ش خصوصی 

به عن��وان یک مه��ره اصلی موج��ب تقویت 
حس��ابداری می ش��ود. حس��ابداری زمان��ی 
ب��ه جای��گاه رفی��ع خواهد رس��ید ک��ه بخش 
خصوصی از خدماتش به خوبی استفاده کند. 
البته این را هم ذکر کنم که بخش دولتی هم 

به اندازه کافی استفاده نمی کند.
 

نقش حسابداران و حسابرسان مؤسسه های 
حسابرسی،  س�ازمان حسابرس�ی و جامعه 
حسابداران رس�می ایران در توانمندسازی 
حرفه حس�ابداری و حسابرس�ی چیس�ت و 

آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر ثقفی
و  حس��ابداران  ک��ه  نقش��ی  مهمتری��ن 
حسابرسان می توانند ایفا کنند و حسابداری 
و حسابرس��ی را توانمند کنند این اس��ت که 
عالوه بر اینکه کار عملی خوب در بسیاری 
موارد به صورت روتین انجام ش��ود، افزون 
بر این تفکر کنند، با نظریه های جدید آشنا 
ش��وند. آشنایی با نظریه های جدید موجب 
می ش��ود که در عمل کارش��ان را به صورت 
کاراتر و توانمندتر انجام دهند. ما در برخی 
از شاخه های حس��ابداری ضعیف هستیم. 
ممک��ن اس��ت در حسابرس��ی ب��ه تنهایی 
در حسابرس��ی صورته��ای مال��ی در ح��د 
درخورتوجهی پیش��رفت کرده باش��یم؛ اما 
برای مثال در کنترلهای داخلی، حسابرسی 
کنترلهای داخلی، ارزیابی کنترلهای داخلی 

هنوز در مراحل اولیه هستیم.
یکی از کارهای مهمی که می تواند حرفه 
را توانمند کند، خودش را توانمند کند و برای 
ایران مهم باشد ، آشنایی همه حسابداران و 
به خصوص اعضایی که برشمردم، مدیران 
س��ازمان حسابرس��ی و جامعه حس��ابداران 

حسابداری زمانی به 

جایگاه رفیع

خواهد رسید که

بخش خصوصی از

خدماتش به خوبی

استفاده کند
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رس��می  ایران، با نرم افزارهای حس��ابداری 
و اس��تفاده از رایانه برای حسابرس��ی است. 
یعن��ی در حقیقت حسابرس��ی کامپیوتری یا 
اس��تفاده از نرم افزارهایی ک��ه هم کنترلهای 
به ص��ورت  را  حسابرس��ی  ه��م  و  داخل��ی 
کامپیوتری انجام دهد. این می تواند بس��یار 

تقویت کننده باشد. 
م��ا در ای��ن زمین��ه ضعیف هس��تیم. هم 
س��ازمان حسابرس��ی ضعی��ف اس��ت، ه��م 
اعضای جامعه حس��ابداران رس��می ضعیف 
هس��تند. خالص��ه راه درازی پیش رو داریم 
تا اینکه بتوانیم این امر را به ثمر برس��انیم. 
البته دولت هم بای��د روی این موضوع یک 
مقداری سرمایه گذاری کند تا توانمند شویم.

 
ب�رای توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری 
و حسابرس�ی و ق�رار گرفت�ن حرف�ه در 
جای�گاه واقع�ی آن در اقتصاد کش�ور چه 

خط مشی هایی را باید دنبال کرد؟

دکتر ثقفی
ش��اید اولین خط مش��ی این اس��ت که بخش 
خصوص��ی ب��ه معن��ای واقع��ی آن به وج��ود 
بیای��د. یعنی فقط انتق��ال مالکیت به تنهایی 
کفای��ت نمی کن��د. انتق��ال مالکیت هم��راه با 
انتق��ال مدیری��ت موج��ب می ش��ود وضعیت 
رقابتی به نسبت کاملی به وجود بیاید و حرفه 
حسابداری در نتیجه این رقابت خود به خود، 

مجبور خواهد شد تا توانمند بشود.
بنابرای��ن برای توانمندس��ازی و رس��یدن 
ب��ه جای��گاه بهتری نس��بت ب��ه وضعیتی که 

هم اکنون داریم، رقابت الزم است.
پذیرش دانش حس��ابداری و حسابرس��ی 
به عن��وان علم، نه فقط به عن��وان یک دانش 
کاربردی؛ چون دانش کاربردی تنها بخش��ی 

از دان��ش اس��ت و پذی��رش ای��ن نکت��ه هم 
ن��وآوری م��ی آورد و همین ن��وآوری موجب 
کارایی و اثربخش��ی می شود و حرفه توانمند 

خواهد شد.
 

س�نتها و عوام�ل فرهنگ�ی ناس�ازگار ب�ا 
رش�د و توسعه نیروی انس�انی در حرفه 

حسابداری ایران کدام است؟

دکتر ثقفی
این بسته به نوع نگاه ماست؛ بستگی به نگاه 
ما ب��ه جهان و جهان بینی ما دارد. به نظر من 
اصاًل س��نتها و عوام��ل فرهنگی مان با حرفه 
حسابداری ناسازگار نیس��ت، بلکه بسیار هم 
س��ازگار است. ما باالترین موازین اخالقی را 
برای اخ��الق حرفه ای ه��م در آیین، هم در 
رفتار و هم در زندگی ش��خصی مان داریم که 
با حرفه حس��ابداری هم سازگار است. به نظر 
من عوامل فرهنگی ما و س��نتهایمان نه تنها 
موج��ب کن��دی روند رو به رش��د و پیش��رفت 
حرفه نخواهد ش��د، بلکه می تواند بسیار هم 

کمک کننده باشد.

می توان�د  چگون�ه  حس�ابداری  حرف�ه 
همکاری و هماهنگی خود را با دانشگاهها 

و مؤسسه های آموزشی گسترش دهد؟

دکتر ثقفی
م��ن البته نظ��ر خ��ودم را می گوی��م. همان 
کاری را که در حقیقت س��ازمان حسابرس��ی 
انج��ام می دهد، مؤسس��ه های حسابرس��ی 
و جامعه حس��ابداران رس��می نی��ز آن را در 
س��طحی بزرگتر انج��ام دهند. ب��ه عبارتی 
آموزش حرفه ای مس��تمر برای حسابداران 
و حسابرس��ان در حی��ن کار انج��ام ش��ود و 
کالسهای آموزش��ی حین کار چه به صورت 

برای توانمندسازی و

 رسیدن به جایگاه بهتر 

نسبت به وضعیتی که 

هم اکنون داریم

 رقابت الزم است
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عمل��ی و چه به صورت نظ��ری در حین کار 
برقرار باشند.

سازمان حسابرسی در حد درخورتوجهی 
ای��ن کار را انج��ام می دهد. ام��ا در جامعه 
حسابداران رس��می به رغم اینکه آموزش 
اجباری است ولی کمتر به آن اهمیت داده  
ش��ده اس��ت، اعضای جامعه حس��ابداران 
رس��می بای��د خودش��ان داوطلب بش��وند 
و ای��ن آموزش��ها را ببینند. مؤسس��ه های 
و  می ش��وند  بزرگت��ر  ک��ه  حسابرس��ی 
توانمندیش��ان باال می رود، خودش��ان به 
تنهایی نمی توانند آموزشها را بگذارند. به 
این ترتیب موجباتی فراهم خواهد ش��د تا 
دانشگاه و حرفه نیز به هم نزدیکتر شوند. 
دانشگاه هم خوب است و موظف است که 
از اعضای حرفه ب��رای تدریس در محیط 
دانش��گاه و کالسهای دانش��گاهی دعوت 
به عمل بی��اورد و االن هم در حقیقت این 
کار را انج��ام می ده��د ک��ه البت��ه می تواند 
بیشتر هم بش��ود. یکی از شرطهای مهم 
این است که حرفه ای ها کمی هم به مبانی 

نظری توجه بیشتری بکنند.

به عنوان آخرین پرسش، نقش آموزش 
س�رمایه گذاری  و  مس�تمر  حرف�ه ای 
نرم اف�زار  و  تجهی�زات  از  اس�تفاده  و 
توانمندس�ازی حرف�ه  در  را  )فن�اوری( 
حسابداری و حسابرسی چگونه ارزیابی 

می کنید؟

دکتر ثقفی
آموزش نقش بسیار بسیار بسیار باالیی دارد. 
به دلیل اینکه دنیا عوض شده است. خالصه 
برایتان بگویم که داس��تان اوستا-   شاگردِی 
تک به تک گذشته است. االن باید آموزش 

طوری باش��د که در طول مدت عمر یک فرد 
به ص��ورت مرتب برایش تکرار ش��ود که این 
باع��ث توانمندی می ش��ود. به طور قطع این 

کار به سرمایه گذاری نیاز دارد.
ای��ن  ک��ه  اس��ت  ای��ن  اصل��ی  پرس��ش 
س��رمایه گذاری را چ��ه کس��ی بای��د انج��ام 
ده��د؛ برای مث��ال فرض کنید که س��ازمان 
حسابرس��ی که به عنوان بزرگترین مؤسس��ه 
حسابرس��ی به ش��مار می آید چق��در از منابع 
مالی خود را برای این کار سرمایه گذاری کند 
و اینک��ه آیا این آموزش تنها باید در س��طح 
کارکنان خودش باش��د یا مانن��د کتابهایی که 
منتشر می کند برای همه قابل استفاده باشد 

و امکان آن را برای همه فراهم کند.
جامعه حسابداران رس��می ایران بایستی 
تقوی��ت ش��ود. باوج��ود اینک��ه هم اکن��ون 
اعض��ای این جامعه بی��ش از 1700-1800 
نفر هس��تند، نیازمند یک آموزش حرفه ای 
مستمر می باشند؛ توانش را دارند و بایستی 
هم روی این موضوع س��رمایه گذاری کنند. 
به ط��ور قط��ع س��رمایه گذاری ب��ر روی این 
موضوع در کوتاه مدت برگش��ت می ش��ود و 
بازدهی صدها برابر دارد. اگرچه در اول خط 
ممکن است این سرمایه گذاری به نظر برسد 
بازدهی منفی دارد ولی باید تأمل کنند، زیرا 
این بازده به م��رور زمان و خود به خود ایجاد 

خواهد شد.

ارزش�مندتان  مش�ارکت  از  دیگ�ر  ب�ار 
بسیار سپاس�گزاریم و برایتان سالمتی 

و موفقیت آرزومندیم.

باشد  باید طوری  آموزش 

که  در طول مدت 

عمر یک فرد

به صورت مرتب

برایش تکرار شود 

که این باعث

توانمندی می شود


