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از اینک�ه موافق�ت فرمودی�د پرسش�هایمان را در زمین�ه موض�وع 
محوری این ش�ماره مجله حس�ابرس با ش�ما در می�ان بگذاریم، 
بس�یار سپاسگزاریم. اولین پرسش ما این است که آیا به نظر شما 
حرفه حس�ابداری و حسابرسی می توانست در جایگاه بهتری قرار 
داش�ته باشد؟ اگر پاسخ شما مثبت است علتهای نبودن در جایگاه 

واقعی چیست؟

بختیاری
به نظر من هر چیزی می تواند جایگاه و موقعیت بهتری نسبت به موقعیت 
فعلی خود داشته باشد، مشروط بر اینکه عوامل تأثیرگذار، شرایط بهتری 
را ایجاد کند و حرفه حسابرسی و حسابداری نیز از این امر مستثنی نیست. 
عوامل بسیار زیادی موجب شده اند تا ما در موقعیتی که امروز قرار داریم، 
بمانیم؛ از جمله می توان به کاربرد روش��های س��نتی در حرفه تا س��الهای 
متعدد، کمبود فضاهای آموزش��ی برای حس��ابداران و کمبود حسابرس��ان 
آموزش دی��ده، ناش��ناخته بودن ارزش��های حرفه در جامع��ه و حوزه های 
اقتص��ادی و در نتیجه ارج ننهادن کافی بر زمینه های اجرایی و رش��د این 
بخش مهم از پیکره اقتصادی، دور بودن از پیشرفتهای حرفه ای جهان، 
نب��ود ارتباط ب��ا واحدها و محاف��ل حرفه ای بین الملل��ی، انحصاری بودن 

حرفه در سالهای متمادی و موارد بسیار دیگر، اشاره کرد.

نقش حس�ابداران و حسابرسان مؤسسه های حسابرسی، سازمان 
حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران در توانمندسازی حرفه 

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

در گفتگو با
مسعود بختیاری

شرایط بهتر
موقعیت باالتر!

آق��ای مس�عود بختیاری ب��ا برخورداری 

بی��ش از چهل س��ال س��ابقه دان��ش و کار 

و  حس��ابداری  حیطه ه��ای  در  حرف��ه ای 

حسابرس��ی و تدری��س در دانش��کده های 

مختل��ف از دانش آموختگان پیشکس��وت 

این عرصه به شمار می آیند.

ایش��ان در س��مینارها و محافل علمی– 

دارای  نی��ز  ای��ران  از  خ��ارج  حرف��ه ای 

حض��وری فع��ال ب��وده و ب��ا ارائ��ه مقال��ه 

در برخ��ی از ای��ن س��مینارها ب��ه تبیی��ن 

ح��وزه کاری حرف��ه حسابرس��ی در ایران 

پرداخته اند.

جامع��ه  عض��و  بختی��اری  آق��ای 

حس��ابداران رس��می ای��ران و مدیرعامل 

مؤسسه حسابرسی آزموده کاران هستند. 
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بختیاری
واحدهای��ی را که نام بردید به واس��طه برخورداری از امکانات و 
ابزار متفاوت، نقش و تأثیرات متفاوتی می توانند ایجاد کنند. در 
بخش حس��ابداران چنانچه این گروه عظیم دارای عالقه مندی 
به حرفه خود و پیش��رفت ش��خصی و اجتماعی موضوع باشند، 
طبیعی اس��ت که با هدفمن��د نمودن س��اعات مصروفه روزانه، 
باال بردن س��طح دان��ش و اطالعات فنی و حرف��ه ای، نزدیک 
شدن با استانداردهای متداول کشور و نیز به دنبال آن در سطح 
بین  المللی، بس��تر مناسبی را برای ارتقا و ترویج علمی و عملی 
این حرفه در گستره بزرگ صنایع و هر مرکز اقتصادی- تجاری 

ایجاد خواهند کرد که این فرصتی بسیار گرانبهاست. 
در بخش مؤسس��ه های حسابرس��ی نیز با عنایت به مواردی 
که برش��مردم مس��ئولیتهای مهمتری متوجه مؤسس��ه هایی که 

احساس مسئولیت بیشتری دارند، خواهد بود. 
در این بخ��ش از آموزش و ارتقای فن��ی و حرفه ای کارکنان 
هر مؤسس��ه همگام با اهتم��ام ورزیدن در برق��راری ارتباطات 
حرف��ه ای ب��ه محاف��ل علم��ی و حرف��ه ای داخل��ی و خارجی و 
بهره گی��ری از نظریه ها، تجربه ه��ا، دانش و دس��تورالعملهای 
تدوین ش��ده و آموزش و ترویج آنها به نیروهای تحت تصدی و 
همچنین مشتریان و شرکتهای طرف قرارداد، خواهند توانست 
به ط��ور حتم بس��تری مناس��ب را ب��رای بهینه س��ازی و ارتقای 

جایگاه حرفه حسابداری و حسابرسی به وجود آورند. 
در خصوص س��ازمان حسابرس��ی با توجه به مس��ئولیتهایی 
که از س��وی ارکان این سازمان از گذش��ته دور و با بهره  گیری از 
شرایط و امکانات در اختیار و نیز نیروهای حرفه ای بسیار برقرار 
ش��ده بود، این س��ازمان گامهای بزرگ و ارزش��مندی در جهت 
پیشرفت حرفه ای و علمی حس��ابداری و حسابرسی و نزدیکتر 
ش��دن اهل فن به دستاوردهای بین المللی برداشته و امیدواریم 

این راه بیشتر و قوی تر ادامه پیدا کند.
در مورد جامعه حس��ابداران رسمی ایران، از آنجا که این 
جامعه تشکلی حرفه ای از مؤسسه های حسابرسی است و 
با توجه به نقش��ی که برای مؤسس��ه های حسابرسی قائل 
شدیم، مدیریت انجام امور آن و همچنین نظارت بر حسن 
اجرای آن بر عهده جامعه حسابداران رسمی ایران است. با 
توج��ه به جایگاه حرفه ای جامعه و برخورداری از ارتباطات 

در س��طوح باالتر، دسترسی به تسهیل انجام امور و ترویج 
عموم��ی آن در بخش��های اقتص��ادی و تجاری به وس��یله 
مدیری��ت واحده��ای ذیرب��ط، می تواند بس��یار اجرایی تر،  

سریعتر و فراگیرتر باشد.

مراج�ع و انجمنه�ای حرفه ای چه مس�ئولیتی در آموزش 
و توس�عه نی�روی انس�انی دارند؟ چه گامهای مش�خصی 

برداشته شده و چه گامهایی باید برداشته شود؟

بختیاری
توجه ب��ه مواردی ک��ه به آنها اش��اره کردم، به نظر می رس��د 
اس��اس ارتق��ا در جای��گاه حرفه حس��ابداری و حسابرس��ی، 
تربیت نیروی انسانی مناس��ب همراه با برخورداری از دانش 
حرفه ای روز خواهد بود. بدین ترتیب این مهم مسئولیتهای 
تمامی مراجع و محافل حرفه ای را به خوبی ترس��یم می کند. 
 ام��ا اینکه ای��ن مطلب تا چه حد و اندازه م��ورد توجه جدی و 
برنامه ریزیه��ای  صحیح برای رس��یدن به ه��دف و مقصود 

باشد، مطلب دیگری است. 
در خص��وص اینکه چه گامهای مش��خصی برداش��ته ش��ده 
می ت��وان ب��ه فعالیته��ای مربوط ب��ه ترجم��ه کتابه��ا و متون، 

به نظر می رسد

اساس ارتقا در جایگاه

حرفه حسابداری و حسابرسی

تربیت نیروی انسانی مناسب 

همراه با برخورداری از 

دانش حرفه ای روز خواهد بود



13
92

ور 
ری

شه
 6

6 
ره

ما
ش

76

اس��تانداردها و دس��تورالعملهای بین الملل��ی و نی��ز برگ��زاری 
س��مینارها و کالس��های آموزش��ی از س��وی برخی از محافل و 
مراجع حرف��ه ای و انجمنها اش��اره کرد. بی تردی��د همین امور 
به طرز درخور توجهی در رش��د دان��ش و اطالعات و مهارتهای 
فن��ی و حرفه ای اهل ف��ن تأثیرگذار بوده و س��یری صعودی را 
برای ارتقای جایگاه حرفه ای حسابداری و حسابرسی از طریق 
تربی��ت و آم��وزش نیروی انس��انی، هر چند مح��دود، به وجود 
آورده اس��ت. حال اینکه چه گامهایی باید برداش��ته ش��ود، در 
مبح��ث کالن موضوع تقوی��ت انجام هر چه بیش��تر و جدی تر 
آنچه در گذشته صورت گرفته است باید همچنان مدنظر باشد، 
ضمن آنکه بیشترین بخش آموزش پایه در دانشگاهها صورت 
می گی��رد که بدیهی اس��ت این آم��وزش می بایس��ت به دانش 
م��ورد نیاز برای انجام کار حرفه ای نزدیک ش��ود و این میس��ر 
نخواهد ش��د مگ��ر با برق��راری ارتباط تنگاتن��گ میان محافل 
حرفه ای و آموزش��ی که این خود مستلزم برنامه ریزی در سطح 
کالن و به ص��ورت بلندم��دت اس��ت. در این رهگ��ذر مطالب و 
پیچیدگیهای متعددی نیز وجود دارد که نیاز به پردازش و آنالیز 

عوامل تأثیرگذار بر آن است.

مؤسس�ه های حرفه ای حسابرسی و حس�ابداری چگونه 
می توانند سرمایه انسانی خود را تقویت کند؟

بختیاری
پاسخ این پرسش شما به نوعی سهل و ممتنع است، از این رو 
که در تئوری بسیار ساده اما در اجرا بسیار دشوار است. تقویت 
نیروی انس��انی در مؤسس��ه ها به دو بخش نیروهای موجود و 
نیروهای جدید تقس��یم می شود. تقویت این افراد بدون تردید 
از منظر دانش آکادمیک و نیز توان اجرایی امور، تحت شرایط 
م��ورد نظر مدیریت مؤسس��ه ها اس��ت. بدیهی اس��ت این کار 
مستلزم وجود استراتژی صحیح مدیریتی در مؤسسه، داشتن 
برنامه های صحیح، اجرای آنها و صرف وقت، انرژی و هزینه 
برای رس��یدن به هدفهای یادشده است. اس��تخدام نیروهای 
مناس��ب و س��پس آموزش، نظارت، برقراری روابط صمیمانه 
و احترام آمی��ز و همچنین ترویج اخالقیات و صداقت حرفه ای 
و ... همگی می توانند در زمره تقویت نیرو و س��رمایه انسانی 

مؤسسه ها به شمار آیند.

نق�ش مؤسس�ه های خدمات حس�ابداری و حسابرس�ی 
کوچک ومتوس�ط را در توانمندس�ازی حرفه حسابداری و 
حسابرسی چگونه ارزیابی می کنید؟ چه خط مشی هایی را 

در مورد مؤسسه های مزبور باید دنبال کرد؟

بختیاری
به نظر بنده مؤسسه های حسابرسی فارغ از اندازه سازمانی خود 
و در راس��تای هدفهای حرفه ای، مس��ئولیت دارند تا نسبت به 
اجرای اس��تانداردها، با در نظر گرفتن تمامی ش��ئون حرفه ای، 
اهتمام ورزند. در این گیرودار یکی از مس��ائلی که در بقای این 
مؤسسه ها نقش عمده ای دارد، بحث درامدزایی و میزان سهم 
بازار اس��ت. ب��ا توجه به اینک��ه در حال حاضر ب��ازار اقتصادی 
به شدت نیازمند اصالحات زیربنایی و اعمال کنترلهای مستمر 
برای بهبود ش��رایط اقتصادی اس��ت نقش این مؤسسه ها )چه 
بزرگ و چه کوچک( می تواند بس��یار پررنگتر از گذشته باشد به 
شرط آنکه برنامه ریزیهای ارکان مؤثر و استراتژیها به این سو، 

سوق پیدا کند. 
در واقع، داس��تان این مؤسس��ه ها، داس��تان س��یمرغ است، 

بیشترین بخش آموزش پایه در

 دانشگاهها صورت می گیرد که

 بدیهی است این 

آموزش می بایست

 به دانش مورد نیاز برای

انجام کار حرفه ای نزدیک شود
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ه��دف و مقص��د برای همه یکس��ان اس��ت، گو اینک��ه ممکن 
اس��ت رو نمای اجرای آنها متفاوت به نظر برسد. بنابراین همه 
مؤسسه های حرفه ای می توانند نقش مؤثری در توانمندسازی 

حرفه داشته باشند.

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؟
بختیاری  

اساس��ًا نیاز امروز کشور، حضور در عرصه های بین المللی است 
و حرف��ه ما نیز از این بابت مس��تثنی نیس��ت. این مهم میس��ر 
نخواهد ش��د مگر در س��ایه جاری سازی و اس��تفاده از الگوها و 
استانداردهای بین المللی به منظور همگن سازی شرایط و ایجاد 

زبان مشترک برای درک متقابل. 
در ح��ال حاضر در محاف��ل آکادمیک و دانش��گاهها از منابع 
خارج��ی و ترجم��ه متنه��ای تخصص��ی اس��تفاده می ش��ود و 
دانش آموخت��گان پ��س از فارغ التحصیل��ی و ورود به ب��ازار کار 
متوج��ه تفاوته��ای میان دانش کسب ش��ده و عملی��ات اجرایی 
می ش��وند، بنابرای��ن به نظ��ر می رس��د بهت��ر اس��ت ب��ه ج��ای 
بومی سازی استانداردهای اجرایی، چارچوب کلی همانگونه که 
تدوین ش��ده به اجرا گذارده شود که در این صورت ایجاد ارتباط 
با دیگر کش��ورها و اس��تفاده از تجربه های ایشان پیش روی ما 
خواهد بود و امکان اس��تفاده از تجربه های دیگر کشورها را نیز 

ممکن خواهد ساخت.

آیا چرخش مؤسسه های حسابرسی و مدیران حسابرسی 
می تواند به توانمندسازی حرفه کمک کند؟

بختیاری
به نظر من پاس��خ این پرس��ش ش��ما منفی اس��ت. چرخش در 
مؤسس��ه های حسابرس��ی به وس��یله برخی از مراک��ز اقتصادی 
اثرگ��ذاری مهمی ب��ر حرفه ندارد و به طور عمده بر سیاس��تها و 
ضواب��ط س��ازمانهای ذیربط مبتنی اس��ت، چنانچه در س��طح 
بین الملل��ی نیز به طور عم��ده محدودیته��ای درخور توجهی در 
قبال واگذاری مسئولیتهای حرفه ای به مؤسسه های حسابرسی 
برای س��الیان طوالنی وج��ود ندارد، گو اینکه مس��ئله چرخش 

مؤسس��ه های حسابرس��ی و ی��ا مدی��ران حسابرس��ی از زاوی��ه 
اس��تقالل حسابرس��ی بارها نیز مورد بررس��ی و اظهارنظرهای 

گوناگون قرار گرفته است.

رابطه توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری و حسابرس�ی و 
کیفیت حسابرسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بختیاری
بدیه��ی اس��ت کیفی��ت ج��زو جدانش��دنی و از اص��ول اولیه 
استانداردهای حسابرسی اس��ت،  ضمن آنکه به طور اصولی 
اعم��ال کنترلهای دقیقت��ر بر بنگاههای اقتص��ادی می تواند 
باعث بهبود ش��رایط اقتصادی ش��ود و این کار ممکن است 
موجب افزایش بهره وری و اس��تفاده بهین��ه از تمامی منابع 
موج��ود در جامع��ه باش��د. بخش عم��ده ای از ای��ن کنترلها 
به وسیله مؤسسه های حسابرسی در حال انجام است. آشکار 
اس��ت که کیفیت حسابرس��ی در س��ایه توانمندی مؤسسه ها 

استخدام

 نیروهای مناسب و

سپس آموزش

نظارت

برقراری روابط صمیمانه و 

احترام آمیز و همچنین ترویج

 اخالقیات و صداقت حرفه ای

همگی می توانند

 در زمره تقویت نیرو و

 سرمایه انسانی مؤسسه ها 

به شمار آیند
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محقق خواهد ش��د و این میس��ر نخواهد ش��د مگر با انجام 
برنامه ریزیه��ای کالن، به وس��یله مراج��ع دارای صالحیت 
حرف��ه ای و شناس��اندن نقش مؤسس��ه های حسابرس��ی به 
فعاالن اقتصادی و در پی آن لزوم انجام این کنترلها به وسیله 
ایش��ان که این خود باعث تقویت مؤسسه های حسابرسی و 
در نتیجه آماده سازی بستر مناسبی برای پیشرفت فنی و در 
نتیجه بهبود عملکرد ایش��ان خواهد ب��ود. این کار می تواند 
موج��ب ترس��یم دورنم��ای روش��ن و کاملی از ای��ن حرفه و 

نویددهنده افقهای روشن آینده باشد.

نق�ش آم�وزش حرف�ه ای مس�تمر و س�رمایه گذاری و 
در  را  )فن�اوری(  نرم اف�زار  و  تجهی�زات  از  اس�تفاده 
توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری و حسابرسی چگونه 

ارزیابی می کنید؟

بختیاری
به نظر بنده آموزش حرفه ای مس��تمر، سرمایه گذاری و استفاده 
از تجهیزات و نرم افزارها در توانمندس��ازی مؤسس��ه ها بس��یار 
مؤثر اس��ت اما این امر نیازمند آن است که ارکان مؤثر در حرفه 
با توجه به توس��عه صنع��ت و اقتص��اد، برنامه ریزیهای مؤثر بر 

زیرساختها را به منظور جایگزینی رویکرد نوین به جای رویکرد 
س��نتی، بی��ش از پی��ش مدنظر قرار دهن��د و این کار در س��ایه 
آموزش مستمر اهالی فن میسر خواهد شد. در اینجا باید اشاره 
کنم طبیعی اس��ت که به جای استفاده از نیروهای متخصص و 
آموزش دیده )که هم بس��یار گرانبهاس��ت و هم می تواند صرف 
ام��ور مهمت��ری از جمله تفک��ر در یافتن راهکاره��ای خالقانه 
برای انجام کار و تولید علم و یا حتی افزایش کیفیت کار ش��ود( 
می ت��وان در فراینده��ای تک��راری از فناوریه��ای نرم افزاری و 

تجهیزات مربوطه، بهره مند شد. 
بدیه��ی اس��ت تغییر و تح��ول در  نگرش، زایی��ده آموزش، 
برنامه ری��زی و هدفگ��ذاری و تعیی��ن اس��تراتژیهای حرفه ای 
اس��ت و این خود در س��ایه خ��رد جمعی و مصلحت ا ندیش��ی و 
آینده نگری به دس��ت خواهد آمد. در نتیج��ه بی تردید آموزش 
حرف��ه ای به ویژه به صورت مس��تمر همراه با اس��تفاده بهینه از 
تجهیزات و نرم افزارهای ضروری موجبات پیشرفت و توانمند 
ش��دن هرچه بیش��تر حرفه حس��ابداری و حسابرس��ی را فراهم 

خواهد آورد. 
امیدوارم که مراجع ذیصالح و محافل حرفه ای با همسویی، 
هم اندیشی و اس��تفاده از تجربه های ارزشمند اهالی این حرفه 
و با نگاهی باز به چش��م انداز آینده پیش رو، نس��بت به ترس��یم 
دورنمای روشنتری از حرفه و تدوین استراتژیهای متنوع برای 
ارتقای روزاف��زون حرفه ای و همچنین انج��ام برنامه ریزیهای 
مؤثرت��ر تا تحقق تمام هدفهای آرمانی همت مضاعفی را به کار 

گیرند. به امید افقهای روشنتر. 

صرف وقت ش�ما را ارج بس�یار می نهیم و بار دیگر برای 
سرگرفتن این گفتگو از ش�ما بسیار سپاسگزاریم، موفق 

باشید.

آموزش حرفه ای مستمر

 سرمایه گذاری و استفاده از 

تجهیزات و نرم افزارها در

 توانمندسازی مؤسسه ها

 بسیار مؤثر است


