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س�ازمان مالیاتی از ذینفعان اصلی خدمات حسابداران اس�ت و سهم مهمی در منافع عمومی دارد. از طرفی، حسابداران 
خود را متعهد به حفظ منافع عمومی می دانند و ادعای آن را دارند. انتقال دیدگاه جنابعالی به جامعه حسابداری، با توجه به 
سوابق علمی و اجرایی پرباری که دارید، و به ویژه در موضوع بااهمیت »منافع عمومی«، می تواند سودمند و راهگشا باشد.

از جنابعالی برای پذیرش دعوت نش�ریه حس�ابرس و مشارکت در این گفتگو سپاس�گزاریم و از این جا شروع کنیم که 
دیدگاه شما پیرامون »منافع عمومی« در حوزه حسابداری چیست؟

دکتر عسکری
به رغ��م تک��رار »منافع عمومی« در ادبیات حس��ابداری، تعری��ف دقیقی از آن در مت��ون علمی مربوط یافت نمی ش��ود. منافع عمومی 
به عنوان اصطالحی در حسابداری به آسایش و رفاه جمعی جامعه اشاره دارد، در حالی که این مفهوم در سطح سیاستگذاری به خوبی 
می تواند تعریف و درک ش��ود، اما در س��طح عملیاتی و اجرایی، اصطالح مبهمی بوده و تفاس��یر متعددی از آن به عمل می آید. در این 
راس��تا پرسشهای متعددی مطرح می ش��ود. از جمله اینکه: “»عموم« دقیقًا چه کسانی هستند؟”؛ “منافع عموم چه چیزهایی است؟”؛ 
و “در خدمت منافع عمومی بودن دقیقًا به چه معنی اس��ت؟” آنچه که مس��لم است هر گونه تعریفی از منافع عمومی تحت تأثیر دیدگاه 
نظری مورد قبول فرد اس��ت. نظریه های متعددی درباره منافع عمومی و تعریف آن وجود دارد که در یک تقس��یم بندی کلی می توان 

آنها را در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد:
1- نظریه های هنجاری: نظریه هنجاری درباره منافع عمومی، مش��تمل بر یک معیار اخالقی برای ارزش��یابی سیاستهای عمومی و 
هدفی است که نظام سیاسی باید آن را تعقیب کند. منافع عمومی از دیدگاه هنجاری با مفهوم کاالی عمومی در اقتصاد انطباق دارد. 

نظریه های فرایندی
 گفتگو  با

دکتر علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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کاالی عمومی مفهومی اس��ت ک��ه در مقابل منافع خصوصی قرار 
می گیرد. این دیدگاه درباره »منافع عمومی« در س��ازگاری کامل با 
نظریه اخالقی هنجاری مطلوبیت گرایی قرار دارد. در این نظریه، 
به دنبال ب��ه حداکثر رس��اندن منفعت برای بیش��ترین تعداد افراد 
جامعه هس��تیم. همچنین طب��ق دیدگاه هنج��اری، هنگام تضاد 
منافع اکثریت با منافع اقلیت، پرسشهای مختلفی مطرح می شود. 
به نظر می رس��د که تض��اد بین منافع عموم��ی و منافع خصوصی، 
بزرگتری��ن مانع بر س��ر راه ارائ��ه تعریفی جامع و کام��ل از »منافع 
عموم��ی« اس��ت. بنابراین به عن��وان راه چاره، »مناف��ع عمومی« 

به صورت منافع اکثریت تعریف می شود.
2- نظریه ه�ای نفی گرایان�ه: این نظریه ها معتقدن��د که »منافع 
عموم��ی« یک مفهوم غیرعلمی، ضعیف و کم مایه اس��ت که هیچ 
داده قاب��ل اندازه گی��ری تولید نمی کن��د. نظریه ه��ای نفی گرایانه 
مفاهیم��ی نظیر عم��وم، اجتم��اع و زندگی اجتماع��ی را بی معنی 
دانس��ته و معتقدند که جامعه تنها متش��کل از گروههای بالقوه ای 
اس��ت که برای پیش��برد منافع خود با یکدیگ��ر رقابت می کنند. به 
این ترتیب، از دیدگاه نفی گرایان، »منافع عمومی« چیزی نیس��ت 
جز مجم��وع منافع گروهه��ا و افراد مختلف که روی هم انباش��ته 
می شود. بنابراین، مطابق این دیدگاه، برای حداکثر کردن »منافع 
عموم��ی« باید منافع خصوصی افراد و گروههای مختلف جامعه را 

حداکثر کنیم.
3- نظریه ه�ای فراین�دی: ای��ن نظریه نی��ز مانن��د نظریه های 
نفی گرایان��ه، »مناف��ع عمومی« را نف��ی می کند و معتقد اس��ت که 
»عمومی« وجود ندارد که بخواهد صاحب منافعی باشد. اما تفاوت 
نظریه های فرایندی با دیدگاه نفی گرایانه در این اس��ت که دیدگاه 
فراین��دی به ج��ای منافع، بیش��تر ب��ر فرایندهایی تأکی��د دارد که 
به واسطه آنها تضادهای بین گروهها و افراد تبدیل به سیاستهایی 
جهت ارتقا منافع عمومی می ش��وند. بنابراین »منافع عمومی« در 
ای��ن دیدگاه، ماحصل موازنه منافع ناش��ی از فرایند حصول توافق 
اس��ت. به عبارت دیگر، براس��اس این دیدگاه، دستیابی به منافع 
عمومی مستلزم وجود مکانیزم هایی برای فراهم نمودن فرایندی 

جهت حصول توافق بین گروههای ذینفع رقیب است.
4- نظریه ه�ای توافقی: طبق این دیدگاه، »منافع عمومی« یک 
اصط��الح مبهم و فاقد یک معنی واحد و فراگیر اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، »منافع عمومی« چنان مفهوم عمیقی اس��ت که نمی تواند 

در قالب چند کلمه یا جمله تعریف ش��ود. ب��ا اینکه نظریه پردازان 
هن��وز درب��اره معن��ی »منافع عمومی« ب��ه توافقی جام��ع و فراگیر 
دس��ت نیافته ان��د، اما ب��ر منافعی گس��ترده تر از مناف��ع گروههای 
ذینف��ع تأکید دارند. این دیدگاه به دیدگاه هنجاری نزدیکتر اس��ت 
تا ب��ه نظریه های نفی گرایانه و یا فراین��دی؛ چرا که در بحث های 
سیاس��تی، نظریه پردازان توافقی، استانداردهای اخالقی و منافع 
افراد را در مفهوم گس��ترده تری در قیاس با منافع شخصی زودگذر 

تلقی می کنند.

حرفه حسابداری چگونه می تواند در تأمین »منافع عمومی« 
نقش و مشارکت داشته باشد؟

دکتر عسکری
محوری ترین پرسشی که درباره رابطه حرفه حسابداری با بحث 
»منافع عمومی« مطرح می شود، این سئوال است: “معنی اینکه 
حرفه حسابداری باید در خدمت »منافع عمومی« باشد چیست؟” 
در پاسخ به این پرسش، موضوع های مختلفی قابل طرح است؛ 
آشکارترین و ملموس ترین شکل فرهنگی که حرفه حسابداری 
)ی��ا هر تش��کِل حرفه اِی دیگ��ر( تعهدات اجتماعی خ��ود را در 
قال��ب آن پیگیری می کند، آیین نامه »اخالق حرفه ای« اس��ت. 
»انجمن حس��ابداران امریکا« اولین نهاد حرفه ای حسابداری در 
دنیا بود که برای نخس��تین بار در س��ال 1924 میالدی این نوع 
تعه��دات خود را در قال��ب آیین نامه »اخ��الق حرفه ای« تدوین 
و منتش��ر کرده و طی آن وظیفه حس��ابدار در قب��ال عموم را در 
کانون توجه قرار داد. انجمن مذکور چنین مقرر کرد که پایبندی 
به قاع��ده مذکور )تعهدات حرفه حس��ابداری در قبال اجتماع و 
منافع عمومی( ش��رط الزم و اساسی برای عضویت در انجمن 
و تعلق عنوان »حسابدار رسمی« به افراد است و رعایت نکردن 
ای��ن قاعده به صورت خ��ودکار باعث لغو عضوی��ت افراد خواهد 
ش��د. از آن زمان تا ب��ه امروز، تمامی انجمن های حس��ابداری 
در سراس��ر جهان، آیین نامه های اخ��الق حرفه ای خاص خود 
را تدوی��ن می کنن��د تا از این طریق انتظاره��ای خود از اعضا در 
زمینه اخالق حرفه اِی معطوف به تأمین منافع اش��خاص ثالث 

را مطرح سازند.

اصطالح »عموم« شامل چه افراد یا گروه هایی است؟
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دکتر عسکری
اکثری��ت  حرف��ه ای  اخ��الق  آیین نامه ه��ای 
انجمن های حسابداری دنیا، »منافع عمومی« 
را به این شکل تعریف کرده اند: “»رفاه جمعی« 
افراد و نهادهای جامعه ای)کش��وری( که اعضا 
)حس��ابداران( ب��ه آن خدم��ت می کنن��د.” در 
این تعری��ف، »عموم« نیز به ص��ورت تلویحی 
این گونه تعریف می شود: “ اجتماعی از افراد و 
نهادها که حسابداران به آنها خدمت می کنند.” 
ای��ن تعریف از »عم��وم«، یک تعری��ف فراگیر 
و همه ش��مول اس��ت ک��ه به ط��ور بالق��وه همه 
ذینفع��ان را دربر می گی��رد. همچنی��ن تعریف 
یادش��ده »منافع عموم��ی« را فرات��ر از منفع��ت 
تک ت��ک ذینفع��ان مورد توجه ق��رار می دهد و 
این موضوع مس��ئولیت های حس��ابداران را به 
فراتر از نیازهای مش��تری یا کارفرما گس��ترش 
می دهد. به این ترتیب تعهد حس��ابدار نس��بت 
ب��ه »منافع عمومی« نه در قبال گروه خاصی از 

افراد، بلکه کل ذینفعان است.

نقش حسابداری و خدمات اطمینان بخشی 
در حفظ و تأمین »منافع عمومی« چیست؟ 
جامعه حس�ابداران رس�می ایران چگونه 
می توان�د بر انج�ام تعهد حرف�ه به منافع 

عمومی نظارت کند؟

دکتر عسکری
اینکه حس��ابداران، »منافع عموم��ی« را درک 
کنن��د موضوع مهمی اس��ت، ام��ا مهمتر از آن 
این است که حس��ابداران بدانند که چگونه باید 
در حفظ و تأمین »منافع عمومی« نقش داشته 
باش��ند. نکته اساس��ی اینکه ارشاد و راهنمایی 
حس��ابداران در ای��ن زمینه، وظیف��ه و تکلیف 
انجمن هاس��ت و اگ��ر انجمن ه��ا در انجام این 
وظیف��ه کوتاهی کنند، اعضا براس��اس عرف و 
برداش��ت عامیانه این موضوع را درک خواهند 

کرد. به کارگی��ری نظریه ه��ای فرایندی، یک 
راه مناس��ب ب��رای اجتن��اب از این مش��کل و 
حصول اطمینان از به کارگیری مناسب »منافع 
عمومی« اس��ت. چراکه نظریه های فرایندی با 
فرایندهایی س��روکار دارند که به واس��طه آنها، 
تضاد منافع تبدیل به سیاست هایی در راستای 
منافع عمومی می شود. در حسابداری، زمانی 
این فرایندها شکل صحیح خود را پیدا می کنند 
که حسابدار براساس مجموعه ای از معیارهای 
از پیش  تعیین شده به »منافع عمومی« خدمت 
کند حتی اگر تمامی طرف های ذینفع از نتیجه 
کار راض��ی نباش��ند. »خدمت رس��انی به منافع 

عمومی« در دو سطح قابل بررسی است:
1- قضاوت حرفه ای شخصی، و

2- فرایندهای سازمانی.
در س��طح فردی، خدمت رس��انی ب��ه منافع 
شخصی به فرایندی مربوط است که طی آن، 
حس��ابداران تض��اد منافع عمومی را براس��اس 
قض��اوت حرف��ه ای خود حل وفص��ل می کنند. 
در ای��ن حال��ت، فراین��د مذک��ور در آیین نام��ه 
از  ام��ا  اخ��الق حرف��ه ای تش��ریح می ش��ود. 
دیدگاه س��ازمانی )نهادی(، مراجع و نهادهای 
حرفه ای حس��ابداری، با تدوین اس��تانداردها و 
تنظی��م مقررات، سیس��تمهای اجرایی خاصی 
را ایج��اد می کنند که فعالیت حس��ابداران را در 
راس��تای منافع عموم��ی تضمی��ن می نمایند. 
اس��تانداردهای ملی حس��ابداری و حسابرسی 
اس��ت.  یادش��ده  سیس��تم های  از  نمون��ه ای 
نهادهای��ی مانن��د جامعه حس��ابداران رس��می 
ای��ران نی��ز می توانند ب��ا تدوی��ن آیین نامه ها و 
اصول حرفه ای خاص برای اعضا همین نقش 

را در کشور ایفا نمایند.

 ب�روز بحرانه�ای مال�ی در جه�ان و بروز 
رسوایی های مالی در برخی شرکتها تا چه 

بر اساس

نظریه فرایندی

دستیابی به

منافع عمومی

مستلزم وجود

مکانیزم هایی برای

فراهم نمودن فرایندی

جهت  حصول توافق

بین گروههای

ذینفع رقیب

است
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ح�د به عدم ایف�ای تعهد حرف�ه به منافع 
عمومی مربوط است؟

دکتر عسکری
به نظ��ر می رس��د در صورتی که ه��دف نهایی 
ش��رکتها، حداکث��ر نم��ودن ب��ازده آنه��ا برای 
س��رمایه گذاران و به بیان دیگر افزایش ارزش 
س��هام ب��ه باالترین ح��د ممکن باش��د، زمینه 
برای نق��ض تعهد حرفه به منافع عمومی مهیا 
می ش��ود که این امر به نوبه خود می تواند بروز 
بحران مالی را در پی داش��ته باشد. زیرا در این 
صورت فش��ار بر متولیان حوزه مالی در جهت 
ارائ��ه گزارش های غیرواقع��ی و گمراه کننده از 
وضعی��ت ش��رکت افزایش پی��دا می کند و حتی 
این رویه به مسئوالن حسابرسی نیز گسترش 
می یابد که در میان م��دت و درازمدت منجر به 

بروز بحران ها و رسوایی های مالی می شود.
در چنی��ن حالتی، تنه��ا منافع س��هامداران 
همان ش��رکت مدنظ��ر قرار گرفت��ه و تأثیر این 
روی��ه بر س��ایر س��هامداران مورد غفل��ت قرار 
می گیرد. مطالعاتی نیز که در زمینه عوامل بروز 
بحران ها و رس��وایی های مالی در کش��ورهای 
مختلف به خصوص امریکا انجام ش��ده است، 
ب��ر نق��ش صاحب��ان حرفه های حس��ابداری و 
حسابرس��ی در ب��روز این مش��کالت از طریق 
عدم تعهد به منافع عمومی و ارائه گزارش��های 
مالی گمراه کننده به منظور حداکثرسازی ارزش 

سهام شرکتها تأکید دارد.

آیا س�ازوکارهای مراجع مس�تقل حرفه ای 
در ایجاد اطمینان از باال بودن کیفیت رفتار 
اخالق�ی و قض�اوت حرف�ه ای اعض�ا مؤثر 

بوده است؟

دکتر عسکری
در پاسخ به چنین پرسشی، با توجه به تجارب 
حرفه ای و قضاوت کارشناسانه، می توان گفت 

ب��ا عنای��ت ب��ه ش��رایط و ویژگی ه��ای نهادی 
ای��ران )فرهنگ��ی، اجتماع��ی و …( ، به نظ��ر 
می رسد مراجع مذکور با برگزاری آموزش های 
تخصص��ی و نظ��ارت ب��ر چگونگ��ی اج��رای 
استانداردهای حس��ابداری، اقدامهای مؤثری 
را در این حوزه داشته اند. اگرچه انتظار می رود 
با توجه به پیش��رفت های نهادهای بین المللی 
در این راس��تا، مراجع مستقل حرفه ای کشور، 

گام های اساسی تری را در این حوزه بردارند.

میزان مش�ارکت مراجع مس�تقل حرفه ای 
در توس�عه اس�تانداردهای حس�ابداری و 
حسابرس�ی و اخالقی در چه سطحی بوده 

است؟

دکتر عسکری
اس��تانداردهای  تدوی��ن  اجمال��ی  بررس��ی 
حس��ابداری و حسابرس��ی و اخالق��ی در ایران 
نش��ان می ده��د که ای��ن وظیفه به ط��ور عمده 
س��ازمان  )نظی��ر  دولت��ی  مراج��ع  به وس��یله 
حسابرس��ی و کمیته های مربوط در آن( انجام 
ش��ده اس��ت و مراجع مس��تقل نق��ش چندانی 
نداشته اند. به نظر می رسد بخشی از ضعف های 
موج��ود در ای��ن زمینه به همی��ن بحث مربوط 
می ش��ود. بدین معنی که در ص��ورت واگذاری 
این امور و نیز بحث نظارت به مراجع مس��تقل 
حرفه ای که در این حوزه وجود دارند، می توان 

به نتایج بهتری رسید.

امیدواری�م دی�دگاه ش�ما درب�اره »مناف�ع 
عموم�ی« و تکلی�ف انجمن ه�ای حرفه ای 
در پایبن�دی اعض�ا ب�ه مناف�ع عموم�ی و 
همچنی�ن به کارگی�ری دی�دگاه فراین�دی، 
توجه حس�ابداران را جلب کند و ما بتوانیم 
نظرهای متقابل آنان را به شما منتقل کنیم.

در صورتی که 

هدف نهایی شرکتها

حداکثر نمودن

بازده برای

سرمایه گذاران باشد

زمینه برای

نقض تعهد حرفه به

منافع عمومی

مهیا می شود


