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گفتگو
 با

آقای دکتر علی رحمانی

برای مجله حســابرس گفتگو با شما که فعالیتهای موفق و گســترده علمی و حرفه ای دارید، فرصت ارزشمندی است. 
دیدگاه شــما دامنه گسترده ای از ذینفعان گزارشــگری مالی را پوشش می دهد. از همین نقطه گفتگو را آغاز کنیم که چه 

ضرورت هایی برای بازنگری در نظام آموزش حسابداری و حسابرسی وجود دارد؟ 

دکتر رحمانی
حســابداری، اطالعات مالی و یــا در برخی موارد اطالعات غیرمالــی را برای تصمیم گیری طیف گســترده ای از فعاالن اقتصادی 
فراهم می آورد. حرفه حسابرســی نیز به وسیله اطمینان بخشی نسبت به درستی اطالعات ارائه شده، موجب افزایش اعتماد عمومی 
می شــود. توانایی بهتر حسابداران و حسابرسان در براوردن نیازهای اطالعاتی تصمیم گیرندگان اقتصادی، منجر به افزایش کارایی 

نظام اقتصادی می شود و برای جامعه، خلق ارزش می کند.
امروزه تحولهای زیادی در محیط داخلی و بین المللی پدید آمده و نوآوری ها و پیچیدگی های زیادی در محیط کســب وکار صورت 

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا)س(

آموزش حسابداری؛

مدل پیشنهادی
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به منظور توسعه

هرچه بهتر

آموزش حسابداری

می توان منابع آموزشی

این رشته را

استاندارد کرد

گرفته است. انعکاس بخشی از این تغییرها را در سرعت تغییر 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی می توان دید.

در حــوزه فنــاوری اطالعــات و آموزش هم پیشــرفتهای 
شــگرفی صــورت گرفتــه اســت. از اینروســت کــه آموزش 
حسابداری و حسابرســی هم به روش سنتی پاسخگو نیست. 
در امریکا می بینیم که از سال 1989 کمیته هایی برای بازنگری 
و تحول در آموزش حســابداری شــکل گرفته است. به منظور 
همگامی حرفه حسابداری با تغییرهای محیط تجاری و شرایط 
اقتصــادی، بازنگری و تعدیل در منابع آموزشــی دانشــگاهی 
و حرفه ای ضروری اســت. بی شــک بهبــود در کیفیت نظام 
آموزشــی حســابداری می تواند موجب تربیت نسل جدیدی از 
حســابداران و حسابرسان متعهد و بادانشی شــود که از منافع 

عمومی حفاظت کنند.

و  حسابداری  آموزشــی  منابع  استانداردســازی  فواید 
حسابرســی کدام اســت و چگونه می توان مجموعه ای 

یکپارچه از استانداردهای آموزشی تدوین کرد؟ 

دکتر رحمانی
برای توســعه هرچه بهتر آموزش حســابداری، می توان منابع 
آموزشــی این رشــته را اســتاندارد کــرد. با توجه بــه تعریف 
سازمان بین المللی استاندارد؛ استانداردها، دربرگیرنده قواعد، 
راهنمایی ها یا ویژگی هایی برای فعالیت هستند که با هم رأیی، 
تدوین شــده و به وســیله سازمان شناخته شــده ای به تصویب 
می رســند. هدف از تدوین اســتاندارد، دســتیابی بــه میزان 
مطلوبــی از نظــم و بهبود کیفیت در یک زمینه خاص اســت. 
استانداردهای آموزشــی را می توان به عنوان سامانه ای در نظر 
گرفت که کار کنترل کیفی فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سوی 

نظام آموزشی را به عهده دارند.
به منظــور تدوین اســتانداردهای آموزشــی حســابداری 
یکپارچــه، می توان از یک چارچوب نظری اســتفاده کرد که 
این چارچوب نظرِی زیربناِی استانداردهای آموزشی گردیده 
و منجر به توســعه اســتانداردهای یکپارچه خواهد شد، زیرا 
تمام اســتانداردها بر مبنای مفاهیم یکسانی بنا می شوند. از 
ســوی دیگر، این رویکرد، فرایند اســتانداردگذاری را کاراتر 
و اثربخش تــر می کند، زیرا موضوعهای مطرح شــده از یک 

مبنای مفهومی مورد بحث قــرار می گیرند. چارچوب نظری 
همچنین موجب افزایش شــفافیت و بهبود پاسخگویی نهاد 
تدوین کننــده اســتانداردهای آموزش حســابداری در مورد 
تصمیم هایش می شود، زیرا مفاهیم زیربنایی این تصمیم ها 

مشخص است.
با توجه به مســئولیتی که حرفه حسابداری در شفافیت مالی 
و پاســخگویی عمومی به عهده دارد، استانداردســازی منابع 
آموزشــی حسابداری و تربیت نیروی انسانی متخصص در این 
زمینه، می تواند نقش بااهمیتی در راســتای توسعه اقتصادی و 

بهبود انجام مسئولیت پاسخگویی ایفا کند. 

نهادهای بین المللی فعال در حوزه استانداردسازی منابع 
آموزشی حسابداری کدامند؟

دکتر رحمانی
الف- هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری 

 (IAESB)

این هیئت با هدف حفظ منافع عمومی به وسیله توسعه و تقویت 
آموزش حســابداری، نسبت به تدوین مجموعه استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری  اقدام کرده است. این مجموعه 
شــامل چارچــوب نظــری، تعریــف لغت هــا و اصطالحات 
)واژه نامه(، و هشــت اســتاندارد در زمینه  آموزش حسابداری 
حرفه ای در سطح بین المللی اســت. عنوانهای استانداردهای 
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به منظور همگامی حرفه حسابداری با

تغییرهای محیط تجاری و شرایط اقتصادی

بازنگری و تعدیل در منابع آموزشی دانشگاهی وحرفه ای ضرورت می یابد

این نهاد را می توان چنین برشمرد: 
1- الزام های ورود به برنامه آموزش حرفه ای حسابداری،

2- محتوای برنامه آموزش حرفه ای حسابداری،
3- مهارت های حرفه ای و آموزش های عمومی،
4- ارزش ها، اخالقیات و نگرش های حرفه ای،

5- الزام های تجربه عملی،
6- ارزیابی قابلیت ها و شایستگی های حرفه ای،

7- توسعه حرفه ای مستمر، و
8- شایستگی های الزامی برای حسابرسان حرفه ای. 

ب- انجمن توسعه دانشگاهی دانشکده های بازرگانی1
این انجمن یک نهاد آموزشی بین المللی و غیرانتفاعی است که 
تمرکز آن بر »مدیریت آموزش« است. فعالیت ها و خدمات این 
نهاد در ســطح بین المللی بسیار متنوع بوده و پیوسته در تالش 
اســت تا کیفیت خدمــات، برنامه ها و مراکز آموزشــی خود را 
افزایش دهد. خدماتی را که این نهاد ارائه می دهد نیز می توان 

از این قرار برشمرد:
•  اعطــای مــدارک معتبــر بین المللــی در مقاطع کارشناســی، 

کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های حسابداری و تجارت،
•  برگزاری همایش ها و سمینارها با هدف ایجاد فرصت های توسعه 

جهانی حرفه ای برای مدیران مرکزهای آموزشی و دانشکده ها،
•  انتشار آن دسته از مطالب آموزشی که موجب افزایش بینش 

حرفه ای و آموزشی می شوند، و
•  دسترســی به داده های گسترده جهانی و گزارش های مربوط 
که به وســیله ارتباط مرکزهای آموزش تجاری در سطح جهانی 

به دست آمده است.

البتــه به نظر مــن نهادهــای ارائه دهنــده گواهی نامه های 
 (ACCA) حرفه ای مثل انجمن حسابداران رسمی خبره
در حوزه حسابرســی مستقل، ســی آی ای (CIA) در حوزه 
حسابرســی داخلــی، انجمن حســابداران خبره مدیریت 
(CIMA) و  سی جی ام ای (CGMA)  در حوزه حسابداری 

مدیریــت یا انجمن تکنیسین حســابداری2 برای تکنسین 
حسابداری هم کمک زیادی به استانداردسازی منابع آموزشی 
کرده اند. درخور ذکر اســت بسیاری از این گواهینامه ها و منابع 
استاندارد آموزشی مبتنــی بر یک چــارچوب شایستگی یا 

صالحیت (Competency Framework) است.

همگامی با استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری 
چه مزایایی دارد؟

دکتر رحمانی 
بــا توجه به دیدگاه هیئــت اســتانداردهای بین المللی آموزش 
حســابداری، مزایــای اســتانداردهای بین المللــی آمــوزش 

حسابداری را می توانم به این شرح برشمارم: 
• کاهش تفاوت های الزام های آموزشــی در ســطح بین المللی 

برای احراز صالحیت حسابدار حرفه ای، 
• تسهیل تحرک های جهانی حرفه حسابداری، و

• ارائه نمونه های بین المللی برای حسابداران حرفه ای تا کیفیت 
عملکرد خود را ارزیابی کنند.

الگوی آموزشــی مناســب برای آموزش حسابداری 
در ایــران باید چه ویژگی هایی داشــته باشــد و چه 
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نهادهایی باید در تدوین اســتانداردهای آموزشــی 
حسابداری همکاری کنند؟

دکتر رحمانی
بــا توجه به نقشــه جامع علمی کشــور، الگوی مناســب نظام 
علم، فناوری و نوآوری که ویژه جامعه ایرانی اســت، باید این 

ویژگی های اصلی را داشته باشد: 
• ترکیب عرضه محوری و تقاضامحوری،

• اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری، و
• تلفیق آموزش با تربیت، پژوهش و مهارت.

از اینــرو در تدوین اســتانداردهای آموزشــی بــرای حرفه 
حســابداری، باید این موارد در نظر گرفته شــوند. از سویی با 
توجه به اهمیت استانداردســازی منابع آموزشــی برای حرفه 
حسابداری و حسابرسی، می توان با تعامل نهادهای دانشگاهی 
و حرفــه ای مربوط و در نظر گرفتن اســتانداردهای بین المللی 
آموزش حسابداری، استانداردهای آموزشی این حوزه را تدوین 

کرد. 
مدل پیشــنهادی برای مشارکت نهادهای مختلف در تدوین 
اســتانداردهای آموزشــی حســابداری و حسابرســی در ایران 
را می تــوان در قالب یک نمودار)شــکل باال( ارائــه کرد. البته 
کمیته برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم که اینجانب هم عضو 

آن کمیته هســتم، نقش ارزنده ای در استانداردســازی درسها 
و ســرفصل های آموزشــی دارد. کارگروه حســابداری سمت 
)ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انســانی دانشگاه ها( نیز 
به تازگی دوباره فعال شــده است و اعضای جدید، برنامه خوبی 
برای تدوین کتابهای باکیفیت در حوزه حسابداری، حسابرسی 
و مالی دارند و از نویســندگان هم تقاضا شــده است به محیط 
ایران و قوانیــن و مقررات و نیز اســتانداردهای بین المللی در 

تألیف و تدوین منابع آموزشی کمک کنند.  

دیــدگاه جنابعالی، به ویژه مدل پیشــنهادی، رویکردی 
عملگــرا برای ســاماندهی بــه ضرورتهای آموزشــی 
حســابداری و حسابرســی فراهم می کند. امید این که 
مدل شــما مورد توجه صاحبنظران و مسئوالن آموزش 

حسابداری قرار بگیرد. 

پانوشتها:
1- Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB)
2- Association of Accounting Technician 

سازمان حسابرسیجامعه حسابداران رسمی ایرانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تشکیل کمیته تدوین استانداردهای آموزشی حسابداری و حسابرسی ایران


