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مهارتهای مورد نیاز دانشجویان حسابداری
برای
ورود به حرفه



مقدمه

امروزه در بازار جهانی ،فضای رقابتی شدیدی حاکم است
و افــرادی که بهعنوان حســابدار به حرفــه راه مییابند،
نقشی بســیار فراتر از آنچه که در گذشــته به حسابداران
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محول میشــد بر عهده دارند؛ همانند مدیریت راهبردی
و مدیریت ریسک یا تغییر ).(Hancock et al., 2009
در واقــع رونــد جهانی شــدن و پیشــرفت در فناوری،
دفترداری ســنتی را از بین برده و نقش حســابداران را به
مشاور کسبوکار تغییر دادهاست.

دکتر مهدی ناظمیاردکانی
زهرا جمالی

گرچه دانش فنی و مهارتهای عملی همچنان در این رشــته
حیاتی هســتند ،اما بهجــای اینکه حســابداران تنها بهعنوان
گزارشدهندگان اطالعات حسابداری باشند ،بهعنوان مفسران
اطالعات و مشاورانی بر مبنای آن اطالعات شناخته میشوند.
تغییر نقش مدیران مالی ارشــد ،نمونه بــارزی از این تغییرها
بهشــمار میآید و مدیران بــا عبور از نقشهای تعریفشــده
سابق ،رهبری راهبردها و عملیات را در دست دارند.
مســلم اســت کــه نتیجه ایــن موضــوع ،تغییــر در
مجموعهای از مهارتهای حسابداری میباشد و نیازمند
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گســترش مهارتهای فردی و بین فردی است که باعث کاهش

با حرفه برخوردار باشند.

دغدغههای سنتی از قبیل دفترداری و قوانین مالیاتی (بهاصطالح

• اســتاندارد بینالمللی آموزشی شماره  ،(IES 5) 5نیاز

2

بــه تجربه عملی را مطرح میکند -گرچــه تعدادی از نهادهای

از جمله بهبود توانایی ارتباط ،مهارتهای رهبری ،تفکر انتقادی،

حســابداری حرفهای قبل از عضویت این شرط را نیاز ندارند-

مهارت حل مسئله (بهاصطالح مهارتهای عمومی و یا غیرفنی)

برای مثال ،در جنوب امریکا که در آن قانون ،حرفه را ملزم به

میشــود ) .(BIHECC, 2007بهرغم تالشهای بسیار برای

پذیرفتن افراد تنها با مدرک تحصیلی کرده است.

بهبود مهارتهای استخدامی دانشآموختگان حسابدار ،توسعه

• استاندارد بینالمللی آموزشی شماره  ،(IES 6) 6ارزیابی

این مهارتها همچنان بهعنوان یک مشکل باقی مانده است.

صالحیت و شایستگی حرفهای را برجسته میکند.

مهارتهای فنی )1و افزایش تمایل به کســب مهارتهای نرم

هیئت اســتانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری

3

• اســتاندارد بینالمللی آموزشــی شــماره ،(IES 7) 7

چارچوبــی را منتشــر کــرده که بــا عنوان اســتانداردهای

استمرار توسعه حرفهای را پوشش میدهد؛ و

بینالمللی آموزشی ) (IESsشناخته میشود .این هیئت که

• استاندارد بینالمللی آموزشی شماره  ،(IES 8) 8شرایط

زیر نظر فدراسیون بینالمللی حسابداران 4میباشد ،هشت

مورد نیاز برای متخصصان حسابرسی را دربر میگیرد.

استاندارد آموزشی منتشر کرده است .این استانداردها بهصورت

بدینترتیب ،حســابداری از دیدگاه استانداردهای بینالمللی

مختصر به این صورت هستند:

آموزشــی ،تعــدادی پایگاه دانــش ،مهارت و نگرش بســیار

• اســتاندارد بینالمللی آموزشی شــماره ،(IES 1) 1

متفاوت را دربر میگیرد که نیاز به یادگیری بهوسیله برنامههای

الزامهای ورود به برنامه حرفهای آموزش حســابداری و توسعه

آموزشی دارد ) .(Helliar, 2013در جدول  1فهرستی از این

حرفهای را بیان میکند.

موارد ارائه شده است.

• اســتاندارد بینالمللی آموزشــی شــماره ،(IES 2) 2
جزئیــات محتوای برنامــه حرفــهای آموزش حســابداری را
مشــخص میکند .این استاندارد تعدادی حوزه و موضوعهایی

جدول  -1فهرست نیازهای یادگیری حسابداری
عنوان

را که برنامههای آموزش حسابداری باید آموزش دهند فهرست
میکند؛ از جمله حســابداری مالی و گزارشــگری ،حسابداری
مدیریــت و کنتــرل ،حاکمیت شــرکتی ،حسابرســی و بیمه،

 -1حسابداری ،مالی و دیگر علوم مرتبط
 -2فعالیتهای بازرگانی و سازمانی

دانش

5

 -3فناوری اطالعات

 -4مهارتهای ذهنی

مالیات ،قانون ،و بازارهای مالی.
• اســتاندارد بینالمللی آموزشی شماره  ،(IES 3) 3بر
مهارتهای حرفهای متمرکز اســت .اینها مهارتهایی هستند

 -5مهارتهای فنی و کارکردی

مهارت

6

مهارتهای فنی و مالی و مهارتهای سازمانی و تجاری میشود.

 -7مهارتهای بین فردی و ارتباطی

 -1منافع عمومی و حساسیت به مسئولیتهای اجتماعی

نگرش

7

 -2پیشرفت شخصی و تداوم یادگیری

 -3اتکاپذیر ،مسئولیتپذیر ،دقیق و احترام به قوانین و مقررات

کارآموزان حسابداری به یادگیری ارزشهای حرفهای ،اخالقی

دانشجویان مشــتاق به ورود در حرفهباید در تمام الزامهای

و رفتاری اســت .این مجموعه شامل اخالق ،منافع عمومی،

توسعه حرفهای که در اســتانداردهای بینالمللی آموزشی بیان

مسئولیتپذیری و استقالل است .چنین مهارتهایی ساختار

شد ،تبحر داشته باشــند .این امر نهتنها شامل آموختن دانش

اجتماعی دارند و الزم اســت افرادی که میخواهند وارد حرفه

فنــی بلکه دربرگیرنــده مهارتهای قابل انتقــال نیز خواهد بود

شوند ،این ارزشها را در خود درونی ساخته و از برازش سازمانی

که در واقــع میتواند از محیط یادگیری بــه محیط کار ،و یا از
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• اســتاندارد بینالمللی آموزشی شماره  ،(IES 4) 4نیاز

 -6مهارتهای فردی

بوکار
 -8مهارتهای سازمانی و مدیریت کس 

که باید در یادگیرنده متمرکز شــوند و نه در مدرس ،و شــامل
مهارتهای ذهنی ،فردی ،مهارتهای بین فردی و ارتباطات،

زیرشاخه
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یک موقعیت یا زمینه کاری به موقعیت دیگری منتقل شــود.

نحوه بیان و صحبت کردن در جمــع بازمیگردد .پژوهشها

دانشــجویان نیاز دارند در مهارتهای قابل انتقال مانند گزارش

نشــان دادهاند که صحبت در جمع به ترسی بین زنان و مردان

نوشتن و مهارتهای بین فردی از قبیل گوش دادن و ارتباطات

تبدیل شــدهاســت؛ در حالی که قدرت پاسخگویی صحیح و

شفاهی و همچنین ارائه ،بحث و دفاع از استدالل نیز مهارت

بهموقع به پرسشــهای پیچیده ،از جمله مهارتهای ضروری

یابند ).(Sin et al., 2012

برای مدیریت محسوب میشــود؛ ضمن آنکه باعث تقویت

تعــدادی از راهبردهــای توســعه مهارتهــای غیرفنــی

روابط عمومی نیز در سازمان میشود ) ،(Smart, 2004به

تجویزشــده در استاندارد بینالمللی آموزشی شماره  3عبارتند

نقل از میشل ( .)2008آموزش این مهارت میتواند با مکلف

از:

کردن دانشجویان به ارائه مباحث درسی بهصورت کنفرانس در

• مهارت ارتباطات کتبی :8ارتباطات کتبی دربرگیرنده ارائه

کالس صــورت گیرد .این روش باعث افزایش اعتماد بهنفس

شرحی روشــن از خود ،اســتفاده صحیح از قواعد دستوری،

دانشجویان و باعث ارتقای فن بیان آنها نیز خواهد شد.

ایجــاد اســتدالل منطقــی ،یادداشــتبرداری ،ویرایــش و

کار گروهــی (یادگیری مشــارکتی) :11تمــام کارفرمایان
• ِ

خالصهنویســی و گزارش نوشتن است .به گزارش کمیسیون

خواســتار اســتخدام دانشآموختگانــی هســتند که قــادر به

استخدام و اشتغال 9متأسفانه حدود نیمی از تمام رزومههای
دریافتشده از سوی مشاوران استخدام ،اشتباههای امالیی و

همکاری ،حل مشــکالت و کا ِر گروهی باشند .در شرکتهایی
که سلســلهمراتب سازمانی کمرنگ اســت ،گروههای پروژه،

یا خطاهای دســتوری دارد و در کمال تعجب ،گزارشها نشان

گروههــای کاری خودمدیریتی و گروههــای مدیریتی ،نقش

میدهد این اشــتباهها در افراد دانشــگاهی تا دو برابر بیش از

اساسی دارند؛ بنابراین ارتباط برقرار کردن و همکاری با دیگر

افرادی است که به دانشگاه نرفتهاند.

افــراد در یک گــروه کاری از اهمیت زیادی برخوردار اســت.

مهارتهــای ارتباطــی کتبــی بهعنــوان ابــزاری مهم
بــرای موفقیــت در محیــط کاری محســوب میشــود.

کا ِر گروهی ،شــامل همکاری در یک گروه ،بهکارگیری مؤثر
ایدههای خود ،مسئولیتپذیری ،جسور بودن -به جای منفعل

براســاس تحقیقهای مــاس ) (Moss, 1995بــه نقل از

و تهاجمی رفتار کردن -پذیرش انتقاد ســازنده و ارائه انتقادها

میشــل ) ،(Mitchell, 2008مدیــران منابع انســانی و

و پیشــنهادهای ســازنده و مثبت به دیگران اســت .رویکرد

مدیــران آموزش بهطــور معمول از ضعف دســتور زبان در

مبتنی بر وابســتگی متقابــل بین اعضای گروه؛ مســئولیت

دانشآموختگان دانشــگاهی شــکایت دارند .ضعف در این

شــخصی اعضا ،مهارتهــای اجتماعی و پــردازش گروهی

مهارت باعث اشتباه ،هدررفت و کاهش بهرهوری در محیط

اســت (کاظمی .)1394 ،یادگیری مشــارکتی بــرای ارتقای

کار میشود.

ن فردی به دانشــجویان کمک شایانی میکند؛
مهارتهای بی 
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نتیجــه دیگــر ضعف در این مهارت آن اســت که گزارشــها

ضمن آنکه اگر بهشــکل درست اجرا شود ،نسبت به آموزش

درهمریخته و سرشــار از کلمههای غیرضــروری خواهد بود که

دانشگاهی مؤثرتر هم خواهد بود .یک روش آموزش مهارت

درک آن را با مشکل روبهرو میسازد ).(Christopher, 2006
بــه این ترتیب دانشــجویان باید مهارتهای نوشــتاری را

کا ِر گروهی ،گنجاندن فعالیتهای گروهی در دوره تحصیالت

اســت ) .(James & James, 2004در ســالهای اخیــر

فراگیرند تا بتوانند نوشــتهها و گزارشهایی دقیق،فهمپذیر ،و

از ایــن روش در آموزش درســها و مبحثهــای مختلف

هدفمند را تهیه کنند.

حســابداری از جملــه تجزیهوتحلیــل صورتهــای مالی

• مهارت ارتباطات شــفاهی :10این مهارت نقشــی بسیار

اســتفاده شــده و نتیجههــای مثبتــی به همراه داشــته

اساسی در ورود دانشآموختگان به حرفه بازی میکند .مهارت

است.

برقراری ارتبــاط کالمی و گفتگو بــرای موفقیت افراد حیاتی

• مهارت تفکر انتقادی  :تفکر انتقادی را میتوان توانایی

اســت .پیشرفت افراد در حرفه تا حد زیادی به توانایی آنها در

برای رســیدن به نتیجــهای موجه بهمنظور پاســخگویی به

12

109

پرسشــهایی دانســت که نمیتــوان برای آن پاســخ قطعی

در محیطهای کار امروزی ،درخواســت برای مهارت تفکر

یافت؛ در شــرایطی که تمام اطالعات مربوط در دســترس

انتقادی بیشــتر از همیشه است؛ بنابراین استادان باید آموزش

نباشــد ) .(Reinstein & Lander, 2008ایــن تفکر در

این مهارت را در برنامههای درسی خود بگنجانند.

واقــع توانایی به یــادآوری منطقی ،پردازش و اســتفاده از

• یادگیــری مســئلهمحور  :ایــن روش مبتنــی بــر

مهارتهای اکتســابی برای کمک به شناسایی و حل مسائل

تئوریهای یادگیری ســاختگرا 14اســت؛ روشی که در

است ).(Mohamed & Lashine, 2003

آن یادگیرنــده در مرکزیــت قرار دارد و در واقــع خود او به

13

ســاخت دانش میپــردازد ،نه مــدرس .در ایــن روش از
مشــکالت واقعی و ســاختارنیافته دنیای بیــرون بهمنظور

دانشجویان باید
مهارتهای نوشتاری را
فراگیرند تا
بتوانند نوشتهها و
گزارشهایی دقیق
فهمپذیر و
هدفمند را
ارائه دهند

آغاز فرایند یادگیری اســتفاده میشــود .تفاوت این روش
با دیگر روشهای یادگیری در آن اســت که دانشــجو را از
موضــع انفعال خارج کــرده و در محوریت قــرار میدهد و
انگیزه جستجوی اطالعات ،حل مشکالت و مسائل است
و هیچگاه نمیتوان اطمینان یافت که آیا راهحل پیشنهادی
بهترین اســت یا نه .تنهــا باید براســاس اطالعات موجود،
بهتریــن تصمیم ممکــن را گرفت .این روش در رشــتههایی
مانند پزشــکی و وکالت بهصورت گســترده مورد استفاده قرار
میگیرد ) (Stanley & Marsden, 2012و بهنظر میرسد
استفاده از آن در آموزش حسابداری نیز مفید واقع شود؛ چراکه
باعث تربیت دانشآموختگانی مجرب و آشــنا به مســائل روز
خواهد شد.
• اخالق :15مفهوم اخالق همراستا با مفهوم صداقت و درستکاری
اســت .اخالق موضوعی شــخصی و منحصربهفرد محســوب
میشود و دارای پیشــینه تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی است.
اخالق ،انتخابی شخصی اســت که به عمل یا سکوت بهمنظور
جلب رضایت دیگران ختم میشود). (Taft & White, 2007
اخــاق را بهعنوان رفتار در روش «درســت و منصفانه» تعریف
کردهاند ).(Carnes & Awang, 2004
گرچه بسیاری از قوانین براساس استانداردهای اخالقی

تفکر انتقادی آنها تعیین میشود؛ یعنی تخصصشان در درک

مــورد انتظار مردم و تجــارت در جامعــه تعیین میکند؛

مســائل و ارائه راهکار بهمنظور حلوفصل موضوع .توانایی

درحالی که اخالق ،خـواستههای بیشتری را دربر میگیرد

تفکر انتقــادی را میتوان اســتفاده از مهارتهای شــناختی

) ،(Cheeseman, 2007به نقل از میشل (.)2008

برای حل مسئله ،رســیدن به نتیجه ،شکل دادن استدالل

رســواییها و تقلبهای گســترده در شــرکتها بیانگر ضعف

و تصمیمگیری بهوسیله استدالل منطقی و هدفمند توصیف

اخالقی حاکم بر تجارت اســت و نیاز بــه آموزش اخالق را دو

کرد ).(Reinstein & Lander, 2008

چندان کرده اســت .به عقیده تریوت ) ،(Theriot, 2004به
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ارزش افراد متخصص برای جامعه در درجه اول با توانایی

تدوین شــده ،اما قانون تنها حداقلهایــی را برای رفتار
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نقل از میشل ( ،)2008برای تشــویق دانشجویان ،بهمنظور

اهمیت برقــراری ارتباط مؤثر با افراد دیگــر فرهنگها را دو

رد رفتارهــای غیراخالقی ،آموزش ارزشــها بایــد بهصورت

چندان کرده اســت .بــا توجه به عبور معاملههــای تجاری از

مدون و جامع در برنامه تحصیلی گنجانده شود .افزونبر آن،

مرزها ،سرمایهگذاریهای خارجی مستقیم ،صدور مجوزها،

دانشجویان باید دستورعملها و آموزشهایی برای روبهرویی

امتیازهای انحصاری ،و قراردادهای مدیریتی برخی از مسائل

بــا دو راهیهای اخالقــی دریافت کنند تا بــه آنها در انتخاب

کسبوکار بینالمللی اســت که کارمندان در قرن بیستویکم

راهحل مناسب و اخالقی مسائل کمک کند.

با آن روبهرو خواهند شــد ) (Statz, 2005و شرکتهایی که

• خودمدیریتــی ،برنامهریزی و ســازماندهی :16کمبود

به توسعه در ســطح بینالمللی میاندیشــند ،با این چالشها

مهارتهای شناختی در میان دانشآموختگان که یکی از آنها

روبهرو میشوند؛ بنابراین ،تربیت دانشآموختگانی که آمادگی

خودمدیریتی است ،از رایجترین ضعفهای مهارتی محسوب

روبهرویی با نیازهای جامعه بینالمللی را دارند ،ضروری بهنظر

میشــوند .اشــخاصی با اعتماد بهنفس باال ،ســختکوش،

میرســد .مفاهیم تجارت بینالمللی ،محیط تجارت جهانی،

متعهــد و انعطافپذیر که قادر به روبهرویــی با پیچیدگیها و

روشهای هدایت بنگاههای بینالمللی ،فعالیتهای بازاریابی

شــرایط نبود اطمینان و فشار هستند ،از مهارت خودمدیریتی

جهانــی ،تأمین مالــی بینالمللی و ریســک جهانــی ،تمام

برخوردارنــد ) .(Hancock et al, 2009کارفرمایــان نیز بر

موضوعهایی هستند که آموزش آن به دانشجویان حسابداری،

این مهارت در محــل کار تأکید دارند .بدینترتیب تقویت این

آنها را برای فعالیت در جامعه جهانی آماده میسازد.

مهارت افزونبر آنکه در زندگی شــخصی افراد نقش کلیدی
بازی میکند ،به پیشرفت شغلی آنها نیز کمک میکند.

نتیجهگیری
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• یادگیری همیشــگی ،ابتکار و مشارکت :17یادگیری بر

امــروزه برای موفقیــت در هر حرفــهای افزونبر مهارتهای

مبنای عمل 18بهوســیله دانشــجویان در محیط کاری باعث

تخصصــی و دانشــگاهی ،مجموعــهای از مهارتهای دیگر

تشویق به استقالل ،مسئولیتپذیری و توانایی در اختیار عمل

مورد نیاز است که با عنوان مهارتهای نرم یا غیرفنی شناخته

و قضاوت مناسب میشود ) .(Bates, 2008یادگیری مبتنی

میشود .این مهارتها در واقع توانایی افراد را در روبهرو شدن

بر وظیفه ،19یادگیری تجربــی 20و یادگیری موقعیتی 21از

ی که در محیط کار با آن برخورد میکنند،
با شــرایط و مســائل 

دیگر انواع این نوع یادگیری محســوب میشود .یادگیری بر

افزایــشمیدهــد .این مســائل از مصاحبه اســتخدامی آغاز

مبنای عمل در محیط کار دربرگیرنده راهبردهای ساختاریافته

شــده و با آغاز به کار افراد ادامه مییابد .حرفه حســابداری نیز

است که مطالعههای دانشگاهی را با تجربههای کاری مرتبط

با تمام پیچیدگیها از این مســائل جدا نیســت .افزونبر آن،

بــا هدفهای تحصیلــی و حرفهای مورد نظر دانشــجو در هم

تغییر نقش حســابداران به مفسران اطالعات و مشارکت مؤثر

میآمیــزد ) ،(Abeysekera, 2006بــه نقــل از هانکوک

آنها در امر مدیریت ،ســبب شده نیاز روزافزونی برای فراگیری

) .(Hancock et al., 2009بــرای آمــوزش به این شــیوه

مهارتهای غیرفنی در میان دانشآموختگان این رشته ایجاد

میتوان از دورههای کارآموزی استفاده کرد.

شود .هیئت اســتانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری نیز

• توانایی برای مقابله با تنوع ،از جمله صالحیت بین فرهنگی:22

در اســتانداردهای آموزشی به این مسئله اشاره کرده و افزونبر

تفاوت در فرهنگ ،سن ،جنس ،و آموزش از عوامل تنوع محسوب

مهارتهای فنی ،مهارتهای دیگری را که یک حسابدار باید

میشــوند .دوفرن و لمن ) (DuFrene & Lehman, 2008به

در آن تســلط داشته باشد ،برشمرده اســت .بنابراین شایسته

نقل از میشل ( ،)2008این مهارت را بهعنوان “توانایی در برقراری

اســت که نظام دانشگاهی آموزش حســابداری نیز به آموزش

ارتباط مؤثر با زنان و مردان در تمام ســنین و با تمام فرهنگها و یا
گروههای اقلیت” تعریف میکنند.

رشــد روزافــزون شــرکتهای بینالمللی یــا چندملیتی،

اینگونــه مهارتها بپردازد و دانشــجویانی آماده بهکار تحویل
حرفه دهد.
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