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حرفه حسابداري مطابق الزامات و نيازهاي كسب و

تجربه اوليه در تبليغات

كرده است .به ويژه ،استانداردهاي کاربردی و اصول

متحده آمريكا را انجمن حسابداران رسمی آمريكا در

كار ،دولت و ساير عوامل تاثيرگذار اقتصادي تغيير
راهنما و رهنمودها در انتخاب گزينهها طي  70تا
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 80سال گذشته در واكنش به نيازهاي يك اقتصاد
شده ،تجدید نظر و تنظيم شده است .پيكره دانش

خود و دادن آدرس در نشريات مجاز است"  .انجمن

در حال گسترش آمريكايي توسعه يافته ،اصالح

مشترك حسابداران نيز تغيير كرده است .ارزش و

اهميت خدمات اعتباردهي نيز افزايش يافت .زيرا
سهامداران و سايرين به حسابدهي نياز داشتند

و آن را ميخواستند .قانون درآمدهای داخلي

به كارشناسان امور ماليات نياز داشت .كسب و
كارهاي پيچيده و عمليات و سازمانهاي دولت

به تخصص در انواع خدمات ،از طراحي و نصب

سيستم تا مشاوره در ساير عملكردهاي داخلي ،كه

گاهي "خدمات مشاوره مديريت" ناميده ميشد،
نيازمند شدند .يك چارچوب اخالقی اتخاذ (و
اصالح) شد كه بر نگرشها و رفتار حسابداران در

اكيد به استانداردها و اصول ،بنيادهاي اين اخالق
تلقي ميشدند؛ اخالق و پيكره دانش مشترك،

مباني يك حرفه بودند .حسابداران ميخواستند

حرفه مخصوص خود را داشته باشند ،و تبليغ
كردن امري غيراخالقي تلقي ميشد .اين باور نيز

از تغيير مصون نمانده ،و موضع حسابداران درباره
تبليغ طی زمان  360درجه تغيير كرده است.

حسابداران رسمی آمريكا از اعتبار يا قدرت چنداني

برخوردار نبود ،و اين حكم تاثير اجرايي چنداني
نداشت و عمدتا ناديده گرفته شد .پيشتر ،در اواخر
قرن نوزدهم ،وبستر از اين نوشته بود كه حسابداران

تبليغ ميكردند .او يك آگهي را شرح داد كه در

آن به دفاتر برنامهريزي و بازآرايي براي موسسات

تجاري ،آمادهسازي و تنظيم حسابهاي شراكت ،و

حسابرسي دورهاي و راستيآزمايي صورتهاي مالي

اشاره شده بود .در همان دوره ،حسابداران انگلیسی
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با مسئله تبلیغات دست به گریبان بودند .در سال

 1881انجمن حسابداران خبره در انگلستان

حرکتی را برای منع حسابداران از "جلب مشتری"
آغاز کرد .هر چند آن گونه که مونتگمری گفت،

تقریبا بیست سال طول کشید تا این رویه کنار

گذاشته شود .تا سال  1907این انجمن هرگونه
3

استفاده از حروف اول به عنوان ضميمه نام حسابدار

در آگهيهاي تبليغاتي را منع كرد .يعني چيزي كه

"با تصويب قانوني اين كشور يا انجمنهاي شناخته

شدهاي كه براي هدف مشابهي در امپراتوري بريتانيا

كتاب اكسلياست " ...زير آفتاب هيچ چيز تازه

نشريه "حسابدار لندن" (The London

4

 )Accountantدر سال  1909در سرمقاله خود

نيست ".مقصود اين مقاله رديابي تاريخ تبليغات
توسط حسابداران به منظور پاسخ دادن به اين

از اقدام شوراي انجمن حسابداران خبره انگلستان

درباره تبليغات تغيير دادهاند تا خود را با محيطي

فرد مدير موسسهی بود كه خود را به عنوان يك

يك مسئله جانبي احتمالي نيز تاثير تبليغ (در

كرده بود .در اين سرمقاله نوشته شده بود" :وقت

تمركز اصلي بر کشور آمريكاست ،و گاهي نيز

كه ظاهرا ميخواهند يكي به ميخ بزنند و يكي به

پرسش است كه :آيا حسابداران نگرش خود را

اين مورد ،عدم تبليغ) بر تكوين يك حرفه است.
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شايد مورخان به خاطر آوردهاند كه هر چه باشد

كه حسابداري در آن عمل ميكند ،انطباق دهند؟

محسن ژاله آزاد زنجانی

خويش پرهيز كنند .ولی چاپ كارت ویزیت معرفی

تاسيس شده بودند ،مجاز نبود".

تاريخ خود را تكرار ميكند ،يا چه بسا به قول

ترجمه:

سال  1894و زماني بنا نهاد كه شوراي اين انجمن

اعالم كرد ..." :همه اعضا بايد از تبليغ كردن حرفه

روند تعامالت آنها حاكم بود .استقالل و پايبندي

نویسندگان:
توماس دي وود و آن جي سيلوستر

مانع نخست در تبليغات حسابداران در اياالت

به تحوالت همزمان در انگليس و كانادا اشاره

شده است.

به عزل يك عضو شاغل خود پشتيباني كرد .اين
موسسه حسابداري حرفهاي و آماده خدمت تبليغ
آن است كه ديگر هيچ گذشتي در مورد كساني

نعل ،اعمال نشود ".دو سال بعد ،این مجله نامه
5

یک حسابدار خبره خشمگین را منتشر کرد که

حسابدار

شمارۀ ۳۳4

پاییز ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

از این نشریه برای انتشار آگهی تبلیغ کالسهاي

نتيجهگيري خود را از بقيه متن داشته باشد):

انتقاد كرده بود .نويسنده نامه هيچ تفاوتي ميان

خود را تبليغ ميكردند .انگيزه مجله حسابداري

"ما نه بول (گاو نر) را ميپرستيم ،نه از او
دنبالهروي ميكنيم ،و نه او را دور ميندازيم .ما
فقط او را اخراج ميكنيم .ما مرتب با صراحت
تمام ،و بدون هيچ الفي ،ميگوييم كه شما
ميتوانستيد به شكل مقرون به صرفه از توانايي
درجه يك و شناختهشده ما به عنوان حسابدار
و ارزياب در موضوع يك سيستم عملیاتی
کاربردی ،کارآمد و حسابداری صنعتی استفاده
كنيد .ما خوشحال خواهيم شد كه با شما با قرار
قبلي درباره خدماتمان در اين باره به گفتوگو
بنشينيم.
حسابداران رسمی
بروكلين ،نيويورك.
خدمات ما فقط بر اصول مبتني است،
8
نه بر دستياران ارزانقيمت بیگانه".

انجمن حسابداران رسمی امریکا ( - )AICPAتبليغ

در امریکا ،آگهيها نسبتا به صورت مرتب منتشر

"مربيگري" كه مدرسان آن حسابداران خبره بودند،
تبليغ براي كسب و كار و تبليغ براي يك مدرس

حسابداري نبود .مجله در پاسخ به اين انتقاد اقدام

خود را چنين توجيه كرد كه تبليغ "مربيگري"

بيشباهت به تبليغ كتابي درباره حسابداري نيست.
حتي حرفه پزشكي نیز هيچ محدوديتي براي تبليغ
كتاب يك پزشك اعمال نميكند .افزون بر آن ،منع

تبليغ برای بازداشتن يك حسابدار از كسب سهمي
از كار موجود نبوده ،بلکه برای این بوده است كه
تبليغ شان و منزلت كل حرفه را تنزل ميدهد.
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واکنش "مجله حسابداری" انجمن حسابداران

رسمی امریکا

حسابداران در آمريكا بدون هيچ ممنوعيتي

( - )The Journal of Accountancyماهنامه

كردن چيزهايي بود كه آنها را آگهيهاي " ...به ويژه

تهاجمي  "...تلقي ميكرد .يك حسابدار جوياي

كار در يك موسسه بزرگ تجاري در نامهاي خود

را كارشناس حوزه حساب و بهایابی توليد شرح

داده بود .در واقع ،حسابدار چنين ادامه داده بود

كه" ،هنوز مرا در برابر كسي كه درگير اين كار
است از لحاظ توانايي نفر دوم به شمار نياوردهاند ،یا
7
این که هنوز خود را در چنين جایگاهي نيافتهام".

يك موسسه حسابرسي نیز به يك آگهي درخواست

كمك كه يك موسسه تجاري جوياي كارمند منتشر
كرده بود پاسخ داد .حسابرسان آمادگي خود را براي

"بررسي دفاتر" قبل از اين كه حسابدار جديد

وظايف خود را شروع كند ،اعالم كردند.

يك موسسه حسابداري نيويورك كه در كانادا دفتر

داشت در سال  1915كارت درخواست كار زير را به

يك شركت كانادايي فرستاد (در این متن ميتوان

تصور كرد "بول" همان جان بول باشد" .دستياران

ارزانقيمت بيگانه" احتماال اشاره به حسابداران

دونپايه در دفتر نيويورك است .خواننده ميتواند

پاییز ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳4

ميشد .آگهي زير در  19مارس  1915در روزنامه

نيويورك تايمز منتشر شد.

خدمات حسابرسي-حسابداري
آماده خدمت در امور ماليات بر ارث ،اصالح
حساب ،منافع سرمايهگذاران و تجاري رایج
موسسات و شركتهاي بزرگ بر دقت و كيفيت
خدمات ما گواهي ميدهند
با حقالزحمه مناسب
(نام موسسه)
(نشانی و شماره تلفن)
يك موسسه حسابداري ،با نام موسسه حسابداری

اکیوریت ،ظاهرا عالقهمند بود به عموم درباره
آخرين مهلت ارسال اظهارنامههاي مالياتي يادآوري

كند .در  18مارس  ،1918آگهي زير در اندازه دو و
يك دوم اينچ در دو و سه چهارم اينچ منتشر شد:

كارشناسان ماليات درآمد و سایر خدمات مالی
تحت نظارت حسابدار رسمي
معاون سابق تحصيلدار درآمد داخلي آمريكا

خدمات ما نتايج رضايتبخش را تضمين ميكند
و بسياري اوقات با هزينههاي مناسب غالبا به
صرفهجويي در صرف نقدينگي واقعي مينجامد.
فقط  9روز ديگر براي ارسال اظهارنامه مالياتي باقي

است .طي اين مدت دفاتر ما تا ساعت  9شب باز

خواهد بود .ما شما را به مشاوره در دفاتر شما يا

خودمان پس از تعيين وقت تلفني دعوت ميكنيم.
موسسه حسابداری اکیوریت
(نشانی و شماره تلفن)

در  20مارس  ،1918موسسه حسابداری اکیوریت

يك آگهي ديگر سفارش داد .اين آگهي در اندازه 7

در  3اينچ اساسا همان پيام قبلي را داشت .جز اين

كه حاال "فقط  6روز ديگر براي ارسال اظهارنامههاي
مالياتي" باقي بود.

سرانجام ،مجله حسابداري به آگهيهايي اشاره

ميكرد كه در روزنامهها منتشر و به زباني نوشته

شده بودند كه حاكي از توانايي برتر حسابدار

آگهيدهنده بود .در يك سرمقاله مجله نوشته شده

بود" :به هر حال ،حسابداران در مسير غلط بودند.
حتي اگر حسابداري يك تجارت تلقي ميشد .زیرا

هيچ تاجري نميخواست يك موسسه حسابداري را
به سبب ادعاها درباره ارزش خدماتش يا تخصص

دستيارانش نگه دارد ".نویسنده در ادامه نوشته

بود "به عقيده ما ،هيچ كسب و كار ارزشمندي در

آن راه نميفتد ".و چنين نتيجهگيري كرده بود كه
"تبليغات هم بايد موقرانه و هم روشنگرانه باشد .این

نوع تبليغات درآمد را افزايش خواهد داد ،بدون آن که

به موقعيت حرفه لطمهاي وارد كند ".مجله از نقش
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خود به عنوان منتقد اصلي تبليغات عقبنشيني
نكرد .آگهيدهندگان خدمات حسابداري "عناصري
نامطلوب" " ،منزجرکننده"  ،یا کسی که "...
10
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به عموم برای هراسي بجا از محاسن او کمک

میكند" توصيف ميشدند .با این حال ،مجله در
12

حركتي قابل ستايش ،استداللهاي هر دو طرف

بحث را منتشر ميكرد .در شماره اوت  1914دو
مقاله از دو حسابدار رسمي منتشر شد كه هر دو
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در حمايت از اين گزاره نوشته بودند كه تبليغ

روغن هرگز مخلوط نميشوند .شما نميتوانيد علم نيويورك (نشانی خيابان)
را به نكاح زبانبازي درآوريد ،بيآنكه تركيبي عقيم مكانهاي ديگر شهر"

"بدون تبلیغ نمیتوان تواناییها را آشکار و شکوفا

حرفه را داشته باشيد در حالي كه درگير رفتار و

جان ال كاري گزارش داده است كه در پي تصويب

زينتبخش تاالر مشاهير نخواهد شد ،و با سرسختي

ندارند .آنها را نميتوان با هم آشتي داد .هر قدر هم

نفر از شركايش از عضويت در انجمن حسابداران

روز چشم به راه مشترياني هستند كه مجذوب

باشد".

به سر ميبرند ...و معموال وقتي آرامش مييابند

بعدا در همان سال ،شورای انجمن دستورالعمل

منع جلب مشتري و تبليغ تشكيل شده بود 19.ای

او چنین نتیجهگيري

"براي يك دوره حداكثر دو ساله پس از اعالن

چند شرکایش ،سیزده سال بعد ،مجدد عضو انجمن

بايد اذعان كنيم كه در تبليغ كردن هيچ چيزي

ندارد بدون رضايت يا تاييد كميته آگهي يا ساير

درباره تبليغ يا اقدامات تبليغاتي حسابداران پايان

تمايل مشابهي از خود نشان ميداد و معتقد بود

را ممنوع كرد .ولی دستورالعمل شماره  9موثر

نقش يك هيئت محاكمه ،فعاالنه به پروندههاي

كه :اگر خود را به دستور و قاعدهاي مقيد كنيم كه

اگر پيشرفتي در شكل و محتواي تبليغات اعضا

كمتر كسي در اين محاكمات تبرئه شد".

اجازه نميدهد جوياي عموم باشيم ،هرگز آن چه

ممنوعيت تبليغات صادر خواهد كرد .كميته چنين

تبلیغات و دادگاهها – 1930

يا منفعت خودمان را فراهم ميكند ،به منصه ظهور

انجمن قانونی را به تصويب رساند كه انتشار و

شماره  10حكم ديوان عالي كاليفرنيا در  30ژوئن

ويزيت معمول را منع ميكرد .اين قطعنامه در

يك وكيل بود ،يافتههاي ديوان به منزله پشتيباني

مجله سرمقالهاي از رئيس كميته اخالق حرفهاي

كه تبليغات اعضا از طريق نامه ،نشر عمومي ،يا

رسمی آمريكا ،و به ويژه دستورالعمل شماره 10

سرمقاله يك سال پس از توصيه كميته اخالق

ويزيت كه در آن فقط نام ،عنوان و آدرس بدون

كاليفرنيا از تبليغ كردن خود منع شده بودند ،و

براي سانسور كردن تبليغات اعضاي انجمن منتشر

دستور مستثني بود .اندازه كارت نيز معين بود.

کردار حرفهاي كانون وكالي كاليفرنيا كه تبليغ

از ديدگاه اكثر اعضاي انجمن" :بحثهاي به ظاهر

 21مارس  1922در صفحه  10خود آگهي زير

" ...به رغم دادخواست شاكي ،ما معتقد نيستيم كه

ميشود گاهي اوقات چنان فريبنده و افسونگر ارائه

يك "كارت" شش در دو و نيم اينچ منتشر كرد:

است ،يا بايد باشد .از آن جا كه اين گونه نيست ،و

"ترازنامههای شفاف براي مديران عالقهمند
يك كسب و كار به همان شكل كه واقعا هست،
نه آن گونه كه آنها تصور ميكنند ممكن است باشد.
(لوگو)
نام موسسه حسابداران رسمي

كه اعضاي اين حرفه چنين برداشتي از آن دارند،

حسابداران كاري درست و شايسته است .استدالل

گور اين بود كه تبليغ براي اين الزم است كه

کرد ..." 13".قهرماناني كه مجسمههاي آنان هرگز

به آن چه اخالقي ميپندارند پايبند ميمانند و هر
نگرش موقرانه آنان شده باشند ...در پريشاني

كه عهدهدار كاري ميشوند و به جمع كارورزان
كاميابتر ميپيوندند".
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ميكند كه "وقتي از اين منظر به اوضاع مينگريم،

توليد كنيد ،و شما نميتوانيد ادعاي عضويت در يك
اقدامات غيرحرفهاي شدهايد .اينها با هم سازگاري

دستورالعمل  ،10موسسه اي سي ارنست و دو

كه بحث و استدالل شما زيركانه و شيوا ارائه شده

رسمی آمريكا كنارهگيري كردند .استعفاي آنها

17

پس از حضور در برابر يك هيئت محاكمه بود كه

شماره  9را به آییننامه کردار حرفهاي افزود:

براي تحقيق درباره ادعاها درباره نقض دستورات

سی ارنست هرگز به عضویت انجمن بازنگشت .هر

كميته اخالق تبليغات ،هيچ عضو يا شريكي اجازه

شدند .دستورالعمل  10نیز به بحث و جدلهاي داغ

كه از آن شرمگين باشيم ،نيست 15".شوراك نيز

ابزارهاي تبليغاتي توزيع كند".

انجمن تبليغ

نداد .شوراي انجمن حسابداران رسمی آمريكا ،در

كه " ...به عبارتي ،اين ،دست كم ،حقيقت است

نبود .در سال  1920كميته اخالق هشدار داد كه

نقض ممنوعيت تبليغات رسيدگي ميكرد و "تقریبا

به عموم اجازه ميدهد جوياي ما باشد ولی به ما

رخ ندهد ،كميته دستورالعمل دیگری را براي

را معتقديم امكان و مجال سودمندي ما براي عموم

دستورالعملی را توصيه نكرد .ولی سال بعد شوراي

يك نكته جالب در دوره پس از تصويب دستورالعمل

توزيع هرگونه آگهي و تبليغ غير از كارتهاي

 1930بود .هر چند اين پرونده درباره تبليغات

سال  1922به دستورالعمل شماره  10تبديل شد

اساسي از موضع ضد تبليغ انجمن حسابداران

با هر واژه مكتوب ديگري را منع ميكرد .كارت

تلقي شد .وكالي كاليفرنيا با دستورات كانون وكالي

نخواهيم رساند".
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ولی دیدگاه مجله فصلالخطاب بود .در سال ،1919

انجمن حسابداران رسمی آمريكا منتشر كرد .اين
براي تاسيس يك كميته دائمي با اختيارات الزم

ميشد .گفته ميشد ديدگاههاي بليغ رئيس بازتابي

مستدلي كه در دفاع از تبليغ و كارزارهاي تبليغاتي

ميشود كه هدفش ،اگر نگوييم متقاعد كردن،

بلكه ساكت كردن كساني است كه در ضمير خود
ميدانند كه هيچ پيشه يا حرفهاي نميتواند همواره

در اشتياق رسيدن به جايگاه و منزلتي حرفهاي
باشد در حالي كه از رفتار غيرحرفهاي و شرمآور

پشتيباني ميكند و بر آن صحه ميگذارد .آب و

60
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هيچ واژگان توصيفي ديگري ذكر ميشد ،از اين

ديوان عالي كاليفرنيا اعالم كرد كه يكي از احكام

جالب اين كه روزنامه نيويورك تايمز در شماره

كردن را منع ميكرد ،دستوري غيرمنطقي نيست:

را كه متعلق به يك موسسه مشهور بود در اندازه

حرفه وکالت صرفا يك كسب و كار به شدت رقابتي
از آن جا كه ضروري است عموم چنين تلقي نكنند
حکم منع جلب مشتري براي كسب و كار از طريق
تبليغ يك حكم منطقي است 21 ".البته دیوان عالی

امریکا حدود  50سال بعد این حکم و سایر احکام
مشابه وقت را نقض کرد.

حسابدار

شمارۀ ۳۳4

پاییز ۱۳۹9
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

دستورالعمل  10در سال  - 1941شاید برای شفاف

سازی بیشتر  -بدین ترتیب بازنویسی شد" :اعضا یا

تاثير گذاشته بودند .قانون درآمد داخلي  ،1939و

قانون شركت سرمايهگذاري 1940را نيز ميتوان به

شرکا نباید دستاوردها یا خدمات حرفهاي خود را

اين قوانین افزود.

است بر اساس اين دستور ممنوع نيست .تعريف

دوره دوم تبليغات

حسابداران رسمی آمريكا ،حسابداران رسمي ،يا

وي كانون وكالي ايالت آريزونا شروع شد.

يا اعالن تغيير نشانی يا كاركنان موسسات ،كه

محدوديتهاي اعمالشده از سوی كانون وكالي

نباشد 22 "...انجمن به ایجاد محدودیتهاي بيشتر

اساسي و ناقض متمم اول قانون اساسي آمريكا

تبليغ كنند .ولی انتشار چيزي كه به كارت مشهور
كارت عبارت است از اعالن نام ،عنوان (عضو انجمن

دوره دوم تبليغات حسابداران با پرونده بيتس

ساير عناوين) ،رده خدمت ،و نشانی آگهيدهنده،

در آن پرونده دو وكيل آريزونا موفق شدند

فراتر از دو ستون در عرض و سه اينچ در طول

براي تبليغ ادامه داد .در سال  1947انتشار "كارت"

آريزونا عليه تبليغات حسابداران را مغاير با قانون
اعالم و حكم سال  1930ديوان عالي كاليفرنيا

فقط به مواقعي محدود شد كه موسسه نام يا مكان

را نقض كنند .انجمن حسابداران رسمي آمريكا

فهرستهاي راهنماي ويژه از لحاظ محتوا و سبك

اصالح ماده  502آییننامه اخالق حرفهاي در سال

خود را تغيير داده باشد .همزمان ،تبليغ از طريق

پس از نظرسنجي از اعضا واكنش نشان داد و با

داراي محدوديت بود.

 1978مجوز تبليغاتي را صادر كرد كه " ...كذب،

پايان دوره نخست تبليغات

همان طور که انتظار میرفت ،تبليغات به تدريج در

گمراهكننده يا فريبدهنده" نباشد 23.پس از آن،

تا سال  ،1958دوره نخست تبليغ پايان يافت.

همه جا ظاهر شد .بسياري از موسسات حسابداري

يعني زماني كه انجمن حسابداران رسمی آمريكا

آگهيهاي تمام صفحه در مجالتي مانند تايم و

انجمن ترتيبي داده بود كه حسابداري به سالمت در

نيز آگهيهاي نيم صفحهاي سفارش ميدادند.

هر گونه تبليغ ،شامل انتشار "كارت" را ممنوع كرد.

فورچون را ميخريدند و در وال استريت ژورنال

مسير تبديل شدن به يك حرفه محترم قرار بگيرد.

يك روزنامه محلي آگهي تبليغاتي زير را در يك

وقتي ما به امور كسب و كار مردم ميپردازيم،
ميدانيم چگونه با اهالي كسب و كار سخن بگوييم.
(تصوير سه متشخص ،كه يكي عينك بر چهره
دارد)
ما همچنين ميدانيم چگونه به امور مالياتي
شركتها؛ امالك و مستغالت؛ كسب و كار و امور
مالي (و غيره و غيره) بپردازيم و درباره آن گفت و
گو كنيم .در واقع ،ما امكان آمادهسازي به موقع
صورتهاي مالي و اظهارنامههای مالياتي را فراهم
ميسازيم .اگر دوست داشتيد با ما گفتوگو كنيد،
به ما تلفن كنيد.
حسابداران رسمي
ما كارمان را بلديم.
(نام موسسه)
(نشانی و شماره تلفن)
محيط رقابتي دهه  1970و 1980

عامل بازگشت تبليغات به حسابداري هر چه
بوده باشد ،توجيه آن ظاهرا تفاوت اساسي

چنداني با توجيه گور و شوراك در حدود 70
سال قبل از آن ندارد .حسابداران (از طريق

تبليغات) ميتوانند از پس رقابت با بانكها،
وكال و سايرين برآيند..." .سوپرماركت مالي راه
24

احساسات شاغالن انفرادی در آن زمان هر چه بوده

كادر بزرگ  6اينچ در  6اينچ چاپ كرد:

حرف خود را به كرسي نشاند ،بلكه در موضع درست

"امسال اجازه دهيد يك حسابدار رسمي كار
اظهارنامه مالياتي شما را انجام دهد .شش دالر
برای هر صفحه .ما همچنين به اموري چون تحریر
دفاتر ،حسابرسي ،خدمات مديريتي و غيره نيز
ميپردازيم.
 ...حسابداران رسمي
( ...نشانی)
( ...شماره تلفن)"

از پيش نمايان شود؟).

حرفه تبديل كرده باشد .مثال ،قانون اوراق بهادار

در سال بعد در همین آگهي قیمت تا  8دالر در

حسابداران خبره در انگلستان و كانادا كه با

شركت هلدينگ خدمات عمومی  ،1935همراه با

تا  10دالر در هر صفحه باال رفت.

در آمريكا مواجه بودند ،به ارزيابي مجدد این

حسابداران رسمي ارائه شوند ،به شدت بر نقش و

يك موسسه ديگر نیز در يك آگهي به شكل زير

باشد ،اين نكته ظاهرا روشن است كه انجمن نه فقط
نيز قرار داشت .اگر ظاهر موقر و حرفهايگرايي در

نگاه عموم اهميت دارد ،همان طور كه ديوان عالي

كاليفرنيا در سال  1930چنين ميپنداشت ،براي

ايجاد حرفهاي كه از لحاظ اهميت و كيفيت با

حقوق و پزشكي رقابت كند ،بايد محدوديتهايي
براي تبليغ وجود داشته باشد .ولی اين عامل

چقدر اهميت دارد؟ ممكن است رويدادهاي ديگر

حسابداري را به رغم ممنوعيت تبليغ كردن به يك
 ،1933قانون بورس اوراق بهادار  ،1934و قانون
الزاماتي كه ايجاب ميكرد صورتهاي مالي با تایید

دامنه عمل حسابداري و مسئوليتهاي حسابداران

پاییز ۱۳۹9
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳4

هر صفحه افزايش يافته بود .بعد از آن هم قيمت

رويكرد متفاوتي را در پيش گرفته بود:

افتاده است... .بانكها اكنون در حال يادگيري

امور بازارپردازي هستند و طي سه تا پنج سال

آينده خدمات مالي بستهبنديشده خوبي عرضه

خواهند كرد .آن روز كه فرا برسد حسابدار
آمريكايي به همه مهارتهاي بازاريابي كه امكان

كسب آنها را داشته باشد نيازمند خواهد شد"...
در غير اين صورت ،بانكها ممكن است "...

حيز انتفاع ساقط
كل خدمات حسابداري را از ّ
كنند(25".و باعث شوند پتانسیلهای حرفه بيش

محدوديتهاي تبليغاتي مشابه محدوديتها

محدودیتها پرداختند .در این بین ،كاناداييها

زودتر اقدام كردند .از انجمنهای استاني در

كانادا در سال  1974خواسته شد "...به بازبيني
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سياستهاي خود در مورد تبليغات بپردازند تا

ببينند آيا امكان كاستن از برخي محدوديتهاي
تبليغ وجود دارد .در واقع ،با اين دعوت از عملکرد

اعضايي كه خود را تبليغ ميكردند استقبال كرد".

26

آنها موفق شدند محدودیتها را كاهش دهند .در

مارس  1982يك آگهي در مجله حسابدار خبره

( )CA Magazineدر قطع  5اينچ در  2اينچ به
شكل زير منتشر شد:

(نام موسسه)
حسابداران رسمي
(عكس يك حسابدار رسمي خندان)
( FCA ، ACIS ......................نام)
در نشست عمومي اخير شركاي (موسسه) ،آقاي
 FCA، ACIS ..........به عنوان رئيس كميته
اجرايي موسسه انتخاب شد( .موسسه) در زمينه
حسابداري ،حسابرسي ،ماليات بر درآمد و امور
مالي و تجاري مرتبط ،و خدمات رايانهاي در
سيستمها و طراحي و پردازش نرمافزار خدمات
حرفهاي عرضه ميكند.
موسسه دفاتري در ( ،... ،... ،...و غيره) دارد.
تقريبا همان زمان ،انجمن حسابداران خبره

انگلستان و ولز در حال بازنگری قانون اخالقي
خود بود .اين قانون به طور كلي تصريح ميكرد كه

اعضا مهارتهاي حرفهاي يا خدمات حرفهاي خود
را تبليغ نكنند .اعالن اين مهارتها يا خدمات (با

شكل و محتواي محدود) براي افتتاح دفاتر ،تغيير
اعضا ،جابهجايي دفاتر و انتصاب اعضاي جديد

مجاز بود .انجمنهاي منطقهاي (مشابه انجمنهاي

ايالتي آمريكا) اجازه داشتند براي اطالعرساني به

عموم درباره خدمات قابل عرضه حسابداران

خبره تبليغ كنند .اسامي موسسات در منطقه

میتوانست فهرستبندي شوند .ولی نبايست

هيچ نشانهاي از خدمات معين يك موسسه ارائه
ميشد 27 .ولی آن طور که عنوان مقاله اوت 1983

نشریه حسابدار ( )The Accountantمیگفت،

بحث آغاز شد ..." 28.واقعیتهاي تجاري سختي

وجود دارد "...و " ...حفاظتگاه سنتي حسابدار
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مورد تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته است"...

حسابداران نبايد " ...در حالي كه يك دستشان

از پشت بسته است ،وارد جنگ شوند(29".باز
هم پتانسیلها و توانمندیها نمايان میشود؟)

همه اينها براي اشاره به فشاري كه دفتر تجارت
منصفانه ،نهاد مشابه كميسيون تجارت فدرال

آمريكا ،30اعمال ميكرد نيست .انجمن "به

تدریج به سوی آزادسازی تبلیغات حرفهای در

حركت بود 31".در حالی که حسابداران انگلیسی
هم اکنون از همتایان کانادایی و آمریکایی
خود عقب هستند ،میتوان حدس زد كه آنان

به زودي خود را خواهند رساند .در بخش دوم
همان مقاله ،گيل كانسل درباره نخستين آگهي
تلويزيوني "در آن سوي بركه بزرگ" گزارش داد.

الكساندر گرانت اوايل سال  1983نوشت..." :
نخستين تبليغ تلويزيوني يك موسسه حسابداري

(هر چند محدود به منطقه شيكاگو) پخش شد.

دو عروسك ،بيجي و لري ،تجار ميانسال ،در
يك رستوران درباره نگرانيهاي مالي بيجي در

گفت و گو هستند - :چي داره اذيتت ميكنه،
بيجي؟  -بيجي (ناراحت) :امور حسابداريام،

لري .اين خيلي داره منو اذيت ميكنه .معلوم

ميشود كه بيجي شبها با شمردن اشتباهات

به خواب ميرود .يك سر به آدمهاي من در
الكساندر گرانت بزن .شركاي باهوشي هستند.

حالل مشكالت  32"...شاه بيت اين آگهی اين بود

كه " ...شما ميتوانيد از خدمات موسسه الكساندر

گرانت بهرهمند شويد".
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در سال  ،1926اندکی پس از استعفاي موسسه

ارنست از عضويت در انجمن حسابداران رسمی
آمريكا ،چهار سال پس از آن كه دستورالعمل
شماره  10هر گونه تبليغ غير از انتشار "كارت"

را ممنوع كرده بود ،و در حالي كه مجله
حسابداري ،از طريق سرمقالههای خود همچنان

ميكوشيد به اوضاع سامان ببخشد ،پيشبيني
نسبتا امیدوارکنندهای درباره تبليغات حسابداران
رسمي كرد" :نسل بعدي حسابداران احتماال به

اتفاق پذيراي احکامی خواهند بود كه امروزه

اغلب موضوع بحث و ناراحتي است 34".پس از

دو نسل ،به نظر ميرسد كه مجله در اشتباه بود.
ما اساسا همـان جايي هستيم كه شصت ســـال

قبل بوديم.

نتيجهگيري

پرسشي را كه در ابتداي اين مقاله مطرح شد

اكنون ميتوان پاسخ داد .آيا حسابداران نگرش
خود را درباره تبليغات تغيير دادهاند؟ پاسخ

مثبت است .بين دهه  1930و اواخر دهه ،1970
حسابداران عمال با هيچ چالشي در ايفاي نقش

خود به عنوان حسابرس ،مشاور مالياتي ،و دفتردار
مواجه نبودند .در امریکا ،قوانين فدرال مصوب در
سالهاي  1934 ،1933و  1940ايجاب ميكرد

صورتهاي مالي با تایید حسابداران رسمی منتشر

شود .قانون درآمد داخلي  1939قانون پيچيدهاي

بود كه حسابداران به حق با شدت به آن واكنش
نشان دادند .امتحان دريافت گواهينامه حسابداران
رسمی ،جدا از اين كه براي همه يكسان شد،

بعدها سختتر شد .عرضه حسابداران با يك
امتحان ورودي و شرط تجربه محدود شده بود.

در حالي كه تقاضا افزايش يافته بود .خالصه ،هيچ

رقیبی براي تاج و تخت حسابداران پيدا نميشد،
و چندان ضرورتي براي تبليغ احساس نمیشد.
مجددا ،اختيارات دولت فدرال براي "تنظيم
تجارت" بسيار زياد است .از دهه  ،1960نيروهاي

حامي محيطهاي رقابتي بسط يافته و آزاديها

قدرت چشمگيري كسب كردهاند .فقط كافي است

تعداد قوانين "حقوق" را كه كنگره از سال 1964

تصويب يا پيشنهاد كرده است در نظر بگيريد.

تبليغات قبل از سال ( 1922و مدتي پس از آن)

وجود داشت زيرا ضروري بود .تبليغات ممكن
است باز هم ضروري شود.

حسابداران همواره ميخواستند يك حرفه براي

خود باشند .وقتي اين خواسته محقق شد ،ديگر

هيچ دليل واقعي براي منع بازاريابي براي خدمات
حسابداري وجود نداشت .اما آيا منع تبليغات به
ايجاد يك حرفه كمك ميكند؟ در ابتداي اين

حسابدار

شمارۀ ۳۳4

پاییز ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

مقاله گفته شد حرفهها دو ويژگي دارند :يك

صفحات 379-381

كاربران خدمات حرفهاي از تبليغات عامل اصلي

 ،12شماره  ،3ژوئيه  ،1911ص .204

پيكره دانش مشترك و يك قانون اخالق .استنباط
تعيينكننده تاثير تبليغات بر "وجهه حرفه"

خواهد بود .پديده تبليغات ظاهرا مورد پذيرش

كاربران همه حرفههاي ديگر قرار گرفته است
بدون آن كه به اعتبار آن حرفهها خللي وارد
شده باشد .و چه كسي ميتواند در برابر سادگي

دلنشين يك آگهي تبليغاتي كه روز چهارشنبه

هشتم ژوئيه  1795در نشريه نيوجرسي ژورنال
منتشر شد ،مقاومت كند:

" -7اقبال عمومي و تبليغ" ،مجله حسابداري ،جلد

سي آگنيو ،مدير جنوب غربي مين هردمن و از

 -8همانجا ،ص .205

آمريكا نقل قول ميكند.

 -9مجله حسابداري ،جلد  ،21شماره  ،6ژوئن
" -10تبليغ شيوا" ،مجله حسابداري ،جلد ،21

" -27راهنمای اخالقی برای اعضای انجمن

 ،1916ص .444

شماره  ،4آوريل  ،1916ص .285

 -11همانجا.

 -12مجله حسابداري ،جلد  ،21شماره  ،6ژوئن
 ،1916ص .444

 -13ادوارد زد گور" ،آيا حسابداران بايد تبليغ

 ،1937-1969ص .233

پینوشتها:

 ،1931ص .402

بيست سال نخست ،انجمن حسابداران آمريكا،
نيويورك ،194 ،ص .79

 -3رابرت اچ مونتگمري ،پنجاه سال حسابداري،
شركت رونالد پرس ،1939 ،ص .45

 -4جان سي كاري ،ظهور حرفه حسابداري ،جلد ،1
 ،1896-1936ص .86

 -5چاپ مجدد در يك سرمقاله در مجله حسابداري،
جلد  ،1شماره  ،2دسامبر  ،1909ص .160

" -6تبلیغ حسابدار رسمی" ،چاپ مجدد در مجله

حسابداري ،جلد  ،21شماره  ،5سپتامبر ،1911
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كنند؟" مجله حسابداري ،جلد  ،18شماره ،2
اوت  ،1914ص .96 ،95

 -14همانجا.
 -15همانجا.

 -16ئي جي شوراك" ،آيا حسابداران بايد تبليغ
كنند؟" مجله حسابداري ،جلد  ،18شماره ،2
اوت  ،1914ص .101

 -17مجله حسابداري ،جلد  ،29شماره  ،2فوريه
 ،1920ص .128

 -18آييننامه کردار حرفهاي ،انجمن حسابداران
آمريكا ،اصل شماره .1920 ،9

 -19جان ال کاری ،ظهور حرفه حسابداری ،جلد ،2
 -20مجله حسابداري ،جلد  ،51شماره  ،6ژوئن
 -21همانجا ،ص .406

 -22آيين کردار حرفهاي ،انجمن حسابداران
آمريكا ،دستور شماره .10

 -23كل دستورالعمل  502بدين شرح است:

 -2وبستر ،همانجا.
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اعضاي كميته اخالق انجمن حسابداران رسمي
 -26دونالد ال اتول" ،حسابدار به مثابه دالل" مجله

اطالعيه
يك دفتر اسناد رسمی و دفتر اطالعات روز
دوشنبه آينده توسط مشترك روزنامه در خانه
آجري جناب ويليام شوت ،كه ساكن پيشين آن
كورتلند ون آرسدالن بود ،افتتاح ميشود؛ جايي
كه انواع ثبت اسناد با شرايط ساده انجام خواهد
گرفت؛ همچنين ،دفاتر حساب كشاورزان و تجار
با دقت و سرعت ارسال خواهد شد و كساني كه
شيوه نگهداري حساب دفاتر خود را نميدانند با
شكل انجام گرفتن اين كار آشنا خواهند شد.
بنيامين توماس،
اليزابت تاون
 21آوريل 1795

 -1نورمن ئي وبستر ،انجمن حسابداران آمريكا –

 -25مارلي ،همانجا ،ص  .210خانم مارلي از دونالد

"اعضا نميتوانند با تبليغ كردن يا اشكال ديگر

جلب توجه به شيوهاي كه كذب ،گمراهكننده

حسابدار خبره ،جلد  ،104ژوئن  ،1974ص .57

حسابداران خبره انگلستان و ولز" ،مجله
حسابداری ،اوت  ،1975صفحات .42-47

 -28مارگارت مارلی" ،تبلیغات – بحث شروع شد"،
نشریه حسابدار ،یازدهم اوت ،1983 ،صفحات

.176-179

 -29همانجا ،ص .176

 -30کیت اشلی" ،تبلیغات – بریتانیا انتخاب میكند،
آمريكا بازتاب ميدهد" ،مجله حسابداري،

سپتامبر  ،1983ص .15

 -31همانجا ،ص .14

 -32گيل كانسل" ،تبليغات – بريتانيا انتخاب
ميكند ،آمريكا بازتاب ميدهد" ،مجله
حسابداري ،سپتامبر  ،1983ص .15

 -33همانجا ،ص .15

 -34مجله حسابداري ،جلد  ،43شماره  ،3مارس
 ،1927ص .200
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يا فريبدهنده است ،براي خود مشتري پيدا

كنند .جلب توجه سرزده مستقيم يك مشتري

بالقوه معين ممنوع است".

 -24مارگارت مارلي" ،تجربه آمريكايي" ،نشريه
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