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جنابعالی ضمن فعالیت در محیط آموزش دانشــگاهی حسابداری، حضور چشمگیری نیز در آموزشهای حرفه ای 
حســابداری دارید و به طور خالصه با نیازهای آموزشی حرفه حسابداری و برنامه های آموزشی دانشگاه ها و دیگر 
مراجع عرضه کننده خدمات آموزشــی آشنا هستید. در ابتدای گفتگو، خواهشــمندیم توضیح دهید که آیا آموزش 

حسابداری دانشگاهی با آموزش حسابداری حرفه ای تفاوت دارد و تفاوتهای کلی آنها چیست؟

دکتر مرادزاده فرد
برای پاسخ به این پرسش پیش فرضی را مطرح می کنم که اعتقاد دارم در صورِت عاِم مسئله، فرضی صحیح است هر چند که 
در صد در صد موارد صادق نیســت. فرض من عبارت از این است که حسابداران با ورود به دانشگاه و تحصیل این رشته اولین 
گامهای خود را در این مسیر نهاده و سپس با ورود به حرفه و با به کارگیری آموخته های خود، این راه را به سرانجام می رسانند. 
بر این اســاس، آموزش دانشــگاهی به عنوان گامهایی ابتدایی و بیشتر اوقات خالی از رویکرد اجرایی عمل کرده و تنها نقشی 
که دارد اینست که رهروان این مسیر را آماده می کند تا روزی توانایی الزم برای یک حسابدار حرفه ای بودن را داشته باشند. 
برای بیان بهتر حرفم از یک مثال اســتفاده می کنم؛ اگر کسی که رانندگی بلد نیست برای یادگیری رانندگی به آموزشگاهی 
مراجعه کند و پس از مدتی گواهینامه خود را دریافت نماید، آیا یک راننده حرفه ای تلقی می شود؟ مسلم این است که وی باید 

آموزش حسابداری؛

 یادگیری نکته ها و ظرافتها

 گفتگو با
آقای دکتر مهدی مرادزاده  فرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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سالها رانندگی کند تا تمام نکته ها و ظرافتهای کار را بیاموزد. حال 
اگر کار به نسبت ساده ای چون رانندگی برای کسب تبحر به چنین 
فراینــدی نیاز دارد، پر واضح اســت که برای حســابدار حرفه ای 
شــدن، مهارت ضرورت دارد. یک دانش آموخته دانشگاهی هم 
باید ســالها طی طریق کــرده و با هزاران نکتــه و مالحظه های 
اجرایی و حرفه ای روبه رو شــود و تجربه کسب کند تا روزی بتوان 

او را حسابدار حرفه ای تلقی کرد.
عمده ترین تفاوتهای آموزش دانشــگاهی با آموزش حرفه ای 
در این اســت که در آموزش دانشــگاهی، و البته بیشتر در سطح 
لیسانس، مباحث به صورت کلی و بدون وارد شدن در جزئیات امر 
ارائه می شود، ولی در آموزش حرفه ای مباحث مطرح شده، بسیار 

فنی و با توجه به نکته ها و جزئیات کاربردی است.

ویژگیهای آموزش دانشگاهی حســابداری و محتوای کلی 
آنها در حال حاضر چیســت؟ چــه کمبودهای مهمی دارد و 
آموزش دانشــگاهی چگونه باید بــرای رفع کمبودها کمک 

کند؟

دکتر مرادزاده فرد
به آموزش دانشــگاهی باید از دو رویکرد نگریســت؛ نخست بر 
مبنای سرفصلهای دانشگاهی که سالیانی دور به تحریر درآمده و 
به رغم کوششــهایی که تاکنون صورت گرفته، تغییرهای عمده ای 

در آن دیده نمی شود. 
ســرفصلهای دروس گاهی تکــراری و در بســیاری موارد نیز 
مسکوت و منســوخ هستند. برای مثال با مراجعه به سرفصلهای 
یادشــده در درســهای متعددی، بحث تحلیل نقطه سربه ســری 
را خواهیــد یافــت؛ در حالی که به رغــم به کارگیری پانزده ســاله 
استانداردهای حسابداری ایران و وجود استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، هنــوز جایــگاه مباحث آن در ســرفصلهای 
دانشگاهی مشخص نیست و سرانجام معلوم نیست که آیا باید در 
درسی مانند حسابداری میانه 2، صورت منابع و مصارف تدریس 
شود، یا صورت تغییرات در وضعیت مالی، یا صورت جریان وجوه 

نقد سه طبقه و یا پنج طبقه. 
مسلم آن اســت که ســرفصلهای دانشــگاهی نیاز به بازبینی 
اساســی دارد و البته دانشــگاه های ما نیز برای به سامان رساندن 
این مشــکلها در تالش هستند و به تازگی کوششهای متعددی در 

این راستا در حال انجام است. 
رویکرد دوم به آموزش دانشــگاهی براســاس آن چیزی است 
که تدریس می شــود. متأسفانه توســعه کّمی افسار گسیخته این 
رشــته موجب شده که به دلیل نیاز دانشــگاه های کشور، گاهی به 
مدرسانی اقبال شــود که دارای توانایی های بایسته برای تدریس 
نیســتند و خواه ناخواه خروجی های این گونه سیستمها هم کیفیت 

مناسب را ندارند.

گفته می شــود حرفه حســابداری در قبال منافع همگانی 
تعهد دارد. اگر این حرف درســت باشــد، برنامه آموزش 
دانشگاهی چه آموزشهایی در زمینه آموزش تعهد حرفه ای 

به دانشجویان حسابداری عرضه می کند؟

دکتر مرادزاده فرد
تعهــد و اخــالق حرفه ای دســتکم در دوره کارشناســی رشــته 
حسابداری در سیستم آموزش دانشگاهی تعریف نشده و در هیچ 
درس مشــخصی تدریس نمی شــود. البته امکان دارد شماری از 
اســتادان محترم و بر حسب ســلیقه و عالقه مندی خود در برخی 
از درســها اشاره هایی به این مطلب داشــته باشند، اما همان گونه 
که می دانیم برای این امر حتی منبع درسی مشخصی وجود ندارد 

و ارائه این مبحث به صورت منسجم و عمومی انجام نمی شود.

ارزیابی شــما از مراجع آموزشی حســابداری حرفه ای و 
غیردانشگاهی کشور چیست؟ آنها چه نقشی در آماده سازی 
حســابداران حرفــه ای دارنــد؟ آیا ممکن اســت توان و 

اثربخشی آنها را با مراجع مشابه خارجی مقایسه کنید؟

تعهد و اخالق حرفه ای

در سیستم آموزش دانشگاهی

تعریف نشده و

در هیچ درس مشخصی

تدریس نمی شود
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دکتر مرادزاده فرد
آمــوزش مراجع غیردانشــگاهی را می توان 
بــا دو رویکــرد بررســی کــرد. در رویکرد 
نخســت دانش پذیــران بــا هــدف ارتقای 
دانش خــود و به طــور همگانــی به صورت 
داوطلبانــه بــه مرکزهای آموزشــی مراجعه 
می کننــد؛ بــرای مثال، کســانی را می توان 
نام برد که با هدف شــرکت در آزمون ساالنه 
آمادگی  حســابدار رســمی، در کالســهای 
آزمون حسابدار رسمی شــرکت می کنند. با 
توجه بــه اقبال دانش پذیران بــه یادگیری، 
بیشتر این گونه کالســها و مطالب ارائه شده 
در آنها بســیار اثربخش بــوده و در افزودن 
به توانایی های ایشــان مؤثر اســت؛ اما در 
رویکرد دوم با دوره هایی هم روبه رو هستیم 
که شرکت کنندگان آنها بیشتر اوقات به اجبار 
در آنها حضور دارنــد و یا برای دریافت یک 
مــدرک غیردانشــگاهی حســابداری در آن 

کالسها شرکت می کنند.
کالســهایی را که برای آموزش پیوســته 
کارکنــان مؤسســه های حسابرســی برگزار 
می شــود، می توان از نوع اول و یا کســانی 
که برای دریافت عنوانهایی مانند مدیر مالی 
حرفه ای، دوره هایی را می گذرانند را می توان 
از نــوع دوم این مــوارد مثــال آورد. چنین 
بیشــتر دارای کیفیت  دوره هایی متأســفانه 
و اثربخشــی بایســته محســوب نمی شوند 
و رغبــت نداشــتن به یادگیــری در این نوع 
دوره ها به صورت بارزی به چشم می آید؛ هر 
چند که این امر را نباید قاعده عام تلقی کرد.
البته در این میانه، دوره های آموزشی نیز 
وجــود دارد که منجر بــه دریافت مدرکهای 
به عنوان  می شــود.  بین المللــی  حرفــه ای 
نمونه می توان دوره های آموزشــی انجمن 
 (CIMA) مدیریت  خبره  حســابداران 

و انجمن حســابداران خبره و رســمی 
(ACCA) را نــام بــرد. این گونــه دوره ها 

به دلیل ضرورت تســلط به زبان انگلیســی، 
گذرانــدن مســیری که به طور کامــل مبتنی 
بر آموزش حرفه ای و عمل گرایانه باشــد، و 
برگزاری آزمون به وســیله نهادهای خارجی 
دانش پذیرانی  حرفــه ای،  مدرک  ارائه کننده 
را به خود جلب می کند که با علم به ســختی 
راه در این مســیر گام می گذارنــد که به طور 
همگانــی خروجی های این نظام، نیروهایی 
با کیفیت باال و از نظر حرفه ای توانمند بوده و 
از نظر توانمندی های حرفه ای با نمونه های 
مشابه تحصیل کرده در خارج از کشور تفاوت 

معنی داری ندارند.

به ویــژه  اســتانداردها،  آمــوزش 
اســتانداردهای بین المللی، چگونه باید 
باشد؟ دانشگاه چه سهمی از آن دارد و 
مراجع حرفه ای چه سهمی؟ و این کار به 
چه روشی و به وســیله چه مراجعی باید 
انجام شود؟ آیا به همکاری خارجی نیز 

نیازمندیم؟

دکتر مرادزاده فرد
همان گونه که پیشــتر اشــاره کردم، آموزش 
اســتانداردهای حســابداری، در دانشگاه ها 
چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، 
به ویــژه در دوره کارشناســی حســابداری، 
جایگاه بایســته خود را ندارد و ضرورت دارد 
هم دانشگاه ها و هم مراجع آموزشی حرفه ای 
نســبت به آموزش دقیق و برنامه ریزی شده 
این مبحثها، اقدام کننــد. به طور طبیعی در 
این صورت، دانشــگاه ها مســئول آموزش 
به ورودی هــای دانشــگاهی خواهند بود و 
با بــرآوردن این نیاز از این پــس می توانیم 
دانش آموختگان دانشــگاهی را داشته باشیم 

در 

آموزش حرفه ای

مباحث مطرح شده

بسیار فنی

و

ورود یافته

در نکته ها و

جزئیات کاربردی

است
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که تســلط خوبی بر این استانداردها داشــته باشند. مرکزهای 
آمــوزش حرفه ای هم خواه ناخواه مســئول آموزش به افرادی 
از اعضــای حرفه خواهند بود که از دانشــگاه ها فارغ التحصیل 
شــده اند و بــرای آموزش اســتانداردهای حســابداری امکان 

بازگرداندن ایشان به دانشگاه وجود ندارد.
آمــوزش  بــرای  بگذریــم،  کــه  ملــی  اســتانداردهای  از 
اســتانداردهای بین المللی ما بی گمان به ارتباطات خارجی نیاز 
داریم. تأمین مدرســان مورد نیاز برای آموزش استانداردهای 
بین المللی محدودیت بزرگ ما اســت. پیشنهاد من این است 
کــه در کنار اســتفاده از افراد اندکی که در اختیــار داریم، به دو 
شیوه دیگر برای تأمین نیازها و کسری نیروهایمان اقدام کنیم؛ 
نخست، دعوت از مدرسان خارجی برای آموزش استانداردهای 
بین المللی در ایران؛ به نظر می رســد که این امر می تواند بیشتر 
جزو مقدورات مرکزهای آموزش حرفه ای باشــد و دوم، اعزام 
دانش پذیر برای آموزش در خارج از کشــور که این امر می تواند 
با اعطای بورس از ســوی ســازمانها، انجمنهــای حرفه ای، 
و مؤسســه های بزرگ حسابرســی و یا اعطــای امتیاز فرصت 

مطالعاتی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شود.       

آیا روش ثبت نام، روش آزمون، محتوا و نوع پرسشها، 
نصــاب قبولی، و دیگر ســازوکارهای مربوط به امتحان 
حسابدار رســمی ایران، ابزار مناســبی برای اطمینان 
از صالحیت و شایســتگی پذیرفته شــدگان حسابداری 

رسمی است؟ چه پیشنهاد مهمی برای بهبود آن دارید؟

دکتر مرادزاده فرد
در مــورد این پرســش شــما، پیشــنهاد من این اســت که از 
شیوه هایی که مرکزهای حرفه ای معتبر جهانی استفاده می کنند، 
الگوبرداری کنیم و در صورت نیاز ســاختار کنونی اصالح شود. 
به ویژه در مورد آزمون حسابدار رسمی باید دقت نظر و ظرافت 
بیشــتری اعمال گردد. حذف هر ســاله تعدادی از پرسشهای 
مطرح شده به دلیل اشتباه متنی و یا مطابقت نداشتن با مفادی 
کــه قرار بوده مورد آزمون قرار گیرد، صدمه بزرگی به حســاب 
می آیــد. بســیاری از آزمون دهندگان اعتمــاد و اعتقاد خود را 
نسبت به آزمونی که در آن شرکت کرده اند تا تواناییهای ایشان 
از نظر حرفه ای ســنجیده شــود- در حالی که خــود آن آزمون 

دارای مشــکلهای متعدد است- از دست می دهند و خواه ناخواه 
بیشــتر اوقات پس از برگزاری هر آزمون با گروهی از اعتراضها 
روبه رو هستیم که به پرسشها، مدت آزمون و کیفیت آن مربوط 
می شــود و به نظر اینجانب وجود این کاســتی ها به دور از شأن 

برگزارکنندگان محترم آزمون یادشده است. 

ارزیابی شما از توان جامعه حسابداران رسمی ایران برای 
آموزش مستمر حسابداران شــاغل و به روز نگهداشتن 
دانش و مهارت اعضا برای پاســخگویی به انتظارهای 
ذینفعان گزارشــگری مالی چیست؟ نقاط قوت و ضعف 
جامعه در این امر مهم کدامست؟ چه پیشنهادهایی برای 

رفع کاستی های احتمالی دارید؟  

دکتر مرادزاده فرد
برای آموزش پیوســته جامعه حرفه ای کشــور در رابطه با توان 
جامعه حســابداران رســمی ایران، از دو منظر می توان گفتگو 
کرد. چشم انداز نخســت معطوف به نیروهای آموزش دهنده و 
استادان محترمی اســت که می توان برای برگزاری دوره های 
آموزشــی از ایشان استفاده نمود که بی گمان از این چشم انداز، 
جامعه حســابداران رسمی ایران با هیچ کمبودی روبه رو نیست 
و بســیاری از استادان دانشگاهی و غیردانشگاهی عضو جامعه 
حســابداران رســمی ایران بوده و توان بالقوه این امر را برای 
آن به ســادگی فراهم می آورنــد. اما چشــم انداز دوم به وجود 
امکانــات آموزشــگاهی برمی گردد که متأســفانه از این جهت 
امکانات جامعه حســابداران رسمی ایران در حال حاضر بسیار 
اندک اســت. البته تا آنجا که من اطالع دارم جامعه حسابداران 
رسمی ایران در تدارک ســاخت یک مجتمع آموزشی مناسب 
برای رفع این کاستی اســت که امیدوارم با پایان پروژه ساخت 

آن، در راستای رفع این اشکال، گام مناسبی برداشته شود.

از گفتگوی با شــما به خوبی استنباط می شود که کارهای 
زیادی در حوزه آموزش دانشــگاهی و حرفه ای، هر دو، 
در پیــش رو داریم. با توجه بــه اهمیت و نقش آموزش 
در توسعه حســابداری، امیدواریم دیدگاه شما در رفع 

کاستی ها، سودمند واقع شود. 


