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سپاســگزاریم که دعوت مجله را پذیرفتید. حضور شما که از بنیان گذاران مرکز آموزش 
و تحقیقات حسابداری و حسابرسی ســازمان حسابرسی و پایه گذار مجله  حسابرس 

بودید، در این گفتگو بسیار مغتنم است. 
آموزش حســابداری و نقش آن در ارتقای دانش و مهارت حســابداران حرفه ای و 
آماده ســازی حسابداران شایســته و متعهد برای ارائه خدمات حرفه ای از دغدغه های 
مهم جامعه  حرفه ای و ذینفعان گزارشــگری مالی کشور اســت. دیدگاه جنابعالی، که 
تجربه  طوالنی و موفقی در حوزه آموزش حســابداری داشته اید، برای کسانی که در پی 

یافتن پاسخها و راهکارهای مناسب هستند، کمک ارزشمندی است. 
به شــما خوش آمد می گوییم و درخواست می کنیم ابتدا تحلیلی کلی از وضعیت موجود 
آموزش دانشــگاهی و حرفه ای کشور و فاصله  احتمالی آن از وضعیت مورد انتظار، ارائه 

فرمایید. 

 گفتگو با
آقای نظام الدین ملک آرایی

حسابدار رسمی

آموزش حسابداری؛
سنگ زیربنای توسعه پایدار
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ملک آرایی
در ابتــدای ســخن، از شــما و همه  کســانی که در گذشــته به 
شــکل گیری و گســترش آموزش دانشــگاهی و حرفه ای یاری 

رسانیده اند، صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
ســنگ زیربنای توســعه پایدار در هر جامعه، انســان ســالم 
و متخصــص و متعهد اســت. ازاینرو، آموزشــهای تخصصی 
همراه با دیگر آموزشــهایی که برای توسعه  نیروی انسانی ارائه 
می شود، به فرایند توســعه  پایدار در کشور کمک می کند. برای 
آن که فرایند آموزش مؤثر و اثربخش باشــد، باید در روشــهای 
سنتی دانش اندوزی بازنگری شود و در صورت امکان روشهای 
دانش پژوهــی و فناوریهای مدرن جایگزین آنها شــود. با این 
توضیــح، توســعه  نیروی انســانی افزون بر آمــوزش صحیح و 
مســتمر، نیازمند دانشــجوی خواهان، معلم توانــا، و امکانات 

آموزشی مناسب است، که ما در هر سه زمینه کمبود داریم.
اگرچه آموزش حســابداری در ایران توانســته اســت در بازه 
زمانی معین، بخشــی از مسیر پیشــرفت ممکن را بپیماید، اما 
به نظر می رســد با وضعیت مطلوب و نیازهای واقعی کسب و کار 
و خواســته های ذینفعان گزارشــگری مالی، فاصله  زیادی دارد 
و دانش آموختگان حســابداری قادر نیستند انتظارهایی را که از 
آنان در محیطهای واقعی کسب وکار وجود دارد به طور کامل رفع 
کنند؛ در این گفتگو، به یافتن پاســخها و راهکارهای مناســب 

برای رفع آنها خواهیم پرداخت.

به طور مشــخص، نقش و وظیفه  مراجع مختلف، از جمله 
دانشــگاه ها، مراجع حرفه ای، و سازمان بورس و اوراق 
بهادار در آموزش حســابداری و آماده سازی حسابداران 

برای ارائه  خدمات حسابداری چیست و چه باید کرد؟

ملک آرایی
حسابداری، مانند رشته های فنی و پزشکی، ترکیبی از جنبه های 
نظــری و عملی اســت. یعنی، تئــوری و عمــل در آن مکمل 
یکدیگرند، که در امر آموزش حســابداری بایــد به هر دو جنبه 
توجه شــود. در غیر این صورت، قادر به تربیت نیروی انســانی 
واجد شرایط برای توســعه  پایدار در کشور نخواهیم بود. به نظر 
می رسد مشــکل مهمی که در آموزش حســابداری دانشگاهی 
وجود دارد این اســت که با نیازهــای واقعی محیط های کاری و 

مشــکلهای احتمالی کشــور پیوند جدی ندارد. این مشکل، در 
دیگر رشــته های تحصیلی مانند پزشکی وجود ندارد، زیرا یک 
دانشــجوی پزشــکی در طول دوره  تحصیل، جنبه های عملی 
رشــته خود را با کار در بیمارستان، آزمایشــگاه و اتاق عمل فرا 

می گیرد.
برای آن که آموزش حسابداری از اثربخشی و کارایی مناسبی 
برخــوردار باشــد، انجمن های حرفه ای وظیفــه دارند به منظور 
تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای کشور و آشنا به محیط 
کســب وکار، با تبادل نظــر و همکاری با دانشــگاه ها، ارتباط با 
مؤسسه های آموزشی حرفه ای در کشــورهای پیشرفته، انجام 
تحقیقهای تخصصی و حرفه ای به منظور تهیه مطالب محتوای 
آموزشــی برای آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان، همچنین 
انتشــار نشــریه های تخصصی و حرفه  ای، برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و همایشــهای علمی و حرفه ای، امکانــات الزم را 
بــرای برطرف کردن این نقیصه فراهم کنند و توان کشــور را در 
سازماندهی نیروی انسانی برای تأمین هدفهای راهبردی فعلی 
و آینده افزایش دهند. بدیهی اســت که تدوین اســتانداردهای 
حسابداری و حسابرسی رسا و روان، متناسب با اوضاع و احوال 
و شــرایط و مناسبات حقوقی حاکم بر کشــور به وسیله  سازمان 
حسابرسی و ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز نقش کلیدی در 

اثربخشی و کارایی آموزش حرفه ای دارد.

به نظر شــما مهمترین عامل شکســت دانش آموختگان 
رشته حسابداری در کسب وکار چیست؟

ملک آرایی
شــاید مهمترین عامــل، توانایی نداشــتن در تحلیل اطالعات 
مالــی باشــد. دانش آموختگان رشــته  حســابداری، در فرایند 
کسب وکار، با پرسشــهایی از سوی صاحبکاران مواجه می شوند 
که گاهی قادر به پاســخ دادن به آنها نیستند. نیازهای کسب وکار 
به سرعت در تغییر است و دانش آموختگان رشته  حسابداری باید 
با شرکت مستمر در دوره های تخصصی و حرفه ای حسابداری و 
رشــته های مرتبط مانند مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، با علوم و 
اصول حاکم بر تجارت و کسب وکار آشنایی پیدا کنند تا بتوانند با 
تغییرهایی که در نقش و وظیفه  آنان پدید می آید، مقابله کنند و 

آینده به آنان آسیب نرساند.

آموزش حسابداری؛
سنگ زیربنای توسعه پایدار
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حســابداری  آموزش  منابــع  بی گمان 
حسابداران  شایستگی  در  مهمی  سهم 
حرفه ای تازه کار یــا قدیمی دارد. برای 
مدت زمان طوالنی، این وظیفه به دوش 
مرکز آموزش و تحقیقات حســابداری و 
حسابرسی ســازمان حسابرسی بود که 
مسئولیت آن را به عهده داشتید. اکنون 
به نظر می رســد مؤلفان و پژوهشگران 
ناشــران مختلف  بــه کمــک  کشــور 
دانشــگاهی یا تجــاری، در این زمینه 
بسیار فعالند و از این طریق منابع زیادی 
منتشــر و عرضه می شــود. اثربخشی 
منابع آموزش حســابداری در دسترس 
تأمین  برای  می  کنید؟  ارزیابی  چگونه  را 
و  تازه کار  حرفه ای  حسابداران  نیازهای 
یا باتجربه، به منابع سودمند و مؤثر، چه 

رویکردی باید دنبال شود؟

ملک آرایی
 بــرای آن که فرایند آمــوزش از لحاظ کیفی 
ارتقا پیدا کند، یکی از عوامل اصلی، محتوای 
منابع آموزشی است که باید متناسب با سواد 
و درجــه  علمــی مخاطبان باشــد. طبیعی 
اســت که اگر ســازمان حسابرســی و جامعه 
حســابداران رســمی که وظیفه  ذاتــی آنها 
اعتالی حرفه  حســابداری و حسابرســی در 
کشور است در این زمینه فعال نباشند، حیطه  
فعالیت ناشــران تجاری گســترش می یابد. 
مرکز آمــوزش و تحقیقهای حســابداری و 
سازمان  مؤسســه حسابرسی  در  حسابرسی 
صنایع ملی و ســازمان حسابرسی هم با این 
نیت تشکیل شد و قرار بود مازاد سود ناشی از 
فعالیت حسابرسی سازمان حسابرسی به این 
امر تخصیص یابد که نتیجه  آن انتشار بیش 
از 150 کتــاب مرجع در زمینه  حســابداری 

و حسابرســی و رشــته های پیرامونــی بود. 
به نظرم ســازمان حسابرســی مرجع بســیار 
مهمی اســت کــه می تواند انتشــار کتابهای 
حسابداری و حسابرسی ســودمند و مؤثر را 
در کشــور ســازماندهی و مدیریت کند. اما 
در مورد این کــه چه رویکردی در این ارتباط 
باید دنبال شود، پاسخ من از باب وصیت نه 
نصحیت، به آقای سهیلی پور که زحمتهای 
زیای در ســازمان حسابرسی کشیده اند، این 
اســت که با احیــا و تقویت مرکــز آموزش و 
تحقیقهای حسابداری و حسابرسی سازمان 
و هدایت تمام انتشارات سازمان حسابرسی 
به ایــن مرکــز، مانع آشــفتگی در انتشــار 
کتابهای حسابداری و حسابرسی در سازمان 

حسابرسی و کشور شوند.

 برای ارتقای امر آموزش افزون بر تأمین 
عوامل  به چه  آموزشی ســودمند  منابع 

دیگری باید توجه شود؟ 

ملک آرایی
برای آن که فرایند آموزشــی درست به اجرا 
درآید به پنج عامل دیگر نیز باید توجه جدی 

شود: 
• آمــوزش دهنده: بســیار مهم اســت که 
آموزش دهنده از دانش و تجربه عملی کافی 
برای ارائه  آموزش برخوردار باشــد تا کیفیت 
آموزش ارتقا پیدا کند. چطور می توان انتظار 
داشت  کســی که حتی یک بار دفاتر روزنامه 
و کل را ننوشته یا بهای تمام شده محصولها 
و خدمتها را محاســبه نکرده اســت، بتواند 
اســلوب تحریر دفاتــر حســابداری و نحوه 
محاســبه بهــای تمام شــده را به دانشــجو 
بیامــوزد. بــه بیان دیگر، کســی کــه خود 
رانندگی نمی داند چگونه می تواند به دیگری 

رانندگی یاد دهد.

بیایید

دانش و 

صالحیت حرفه ای 

خویش را

روزامد کنیم و

سفرمان را 

اخالق گرایانه و

ایثارگرانه

ادامه دهیم
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• گیرنده آموزش: این مهم است که بدانیم 
مخاطب ما در آموزش چه اشخاصی هستند 
تا بر مبنای مخاطب شناسی صحیح، بتوانیم 

به درستی آموزش دهیم. 
پیام  یا امکانات آموزشی: که  وســایل   •
آموزشی را به آموزش گیرنده منتقل می کند. 
استفاده از وسایل و امکانات آموزشی مناسب 
و مرغوب می تواند کیفیت کار آموزشی را باال 

ببرد.
• محتوای آموزشــی: متن پیام آموزشــی 
باید متناســب بــا ســواد و درجه های علمی 
مخاطبان باشــد. اطالعاتی کــه در آموزش 
حرفه ای گنجانده می شــود بی گمــان باید با 
محتــوای آموزش دانشــگاه تفاوت داشــته 

باشد.
• ارزیابی مداوم برنامه های آموزشــی: 
موضوع مهمی است که در امر آموزش باید 
به آن توجه شــود. بازخورد بررســی میزان 
تأثیر گذاری کیفیت برنامه های آموزشــی در 
رفع  به منظور  کــه  اســت  آموزش گیرند گان 
نقاط ضعــف و بهبود امر آمــوزش صورت 

می گیرد.
با ایــن توضیح، آمــوزش افزون بر منابع 
آموزشــی ســودمند، نیازمنــد دانشــجوی 
خواهــان، معلــم توانا، و امکانــات آموزش 
کافی است. ارزیابی برنامه های آموزشی در 
ایران نشــان می دهد که ابتدا، ما در هر سه 
زمینه کمبود داریم؛ دوم، آموزش حسابداری 
با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد؛ و سوم، 
بیشــتر دانش آموختــگان حســابداری فاقد 

کارآموزی و تجربه هستند. 

حال که امکان کارآموزی برای بســیاری 
از حسابداران در ایران وجود ندارد، این 

نقیصه را چگونه می توان برطرف کرد؟

ملک آرایی
 کارآمــوزی، یــک اصــل انکارناپذیر برای 
حســابدار شــدن اســت. ایــن نقیصــه در 
کشــورهای پیشــرفته تا حدودی با انتشــار 
مجموعه ای کامل از یک کتاب، که افزون بر 
موضوعهای نظری، دارای بخش پروژه های 
عملی اســت، تاحدودی مرتفع شده است. 
یعنی، دانشــجویان حسابداری ضمن آن که 
مباحث نظری حســابداری را می آموزند، با 
فرمها و دفاتر حســابداری آشنا می شوند. در 
واقــع، این روش، عمــل را به داخل کالس 

می آورد.

و  دانش  کســب وکار،  محیط  تحولهای 
مهارتهای جدیــدی برای ارائه  خدمات 
حسابداران  می کند.  طلب  حســابداری 
شاغل نیز به بازآموزی و اصالح توسعه 
حرفه ای نیازمندند. در جامعه  حسابداری 
کشور به این نیاز چگونه پاسخ داده شده 
اســت؟ آیا اطمینان کافی وجود دارد که 
مهارت حســابداران حرفه ای  و  دانش 

به روز است؟

ملک آرایی
یکــی از ویژگیهای حرفه  حســابداری، پذیرش 
مســئولیت در قبال جامعه اســت و الزمه  آن، 
فراهــم آوردن اطالعاتــی اســت کــه معتبر و 
از باالتریــن کیفیــت برخوردار باشــد. با وجود 
مشــارکت عمده ای که حســابداران در راستای 
مســئولیتهای حرفه ای خود داشــته اند، باز هم 
کارهــای زیادی هســت که باید انجــام دهند. 
عمیقًا مطمئنم که تغییرهای آینده، چالشــهای 
جدیدی را برای حرفه  حسابداری در پی خواهد 
داشت که دانش و صالحیت حرفه ای ما را برای 
رویارویــی با آنها بــه آزمون خواهد گذاشــت. 
 (Marcus Aurelius) اوریلیوس  مارکوس 

سنگ زیربنای

توسعه پایدار 

در هر جامعه

انسان سالم

 و

متخصص 

و

متعهد است



42

13
94

د  
سفن

   ا
81

ره 
ما

ش

در گذشــته دور نوشته اســت هیچگاه به آینده اجازه ندهید شما را 
مضطرب کند و به شما آسیب برساند. 

حســابداران نیز همانند بسیاری از اشخاص دیگر، نیاز دارند 
بدانند که چگونه باید آموزش خود را اســتمرار بخشند تا بتوانند 
بــا تغییرهایی که در نقش و وظیفــه  آنان پدید می آید، بهترین 
شــیوه عمل را انتخاب کننــد و ارائه دهنده کامــل راهکارها و 

راه حلهای تجاری باشند. 
پس بیایید دانش و صالحیت حرفه ای خویش را روزامد کنیم 
و ســفرمان را اخالق گرایانه و ایثارگرانــه ادامه دهیم تا بتوانیم 
خویش را با تغییر و پیشــرفت همساز کنیم و بر اعتماد عمومی 
نسبت به حرفه  حســابداری بیافزاییم. بیایید دیگر به خاطرات 
بِد جوانان نیافزاییم، وگرنه ما را به دلیل تغییرندادنهای به موقع 

روش هایمان، هرگز نخواهند بخشید.

 شــما برای مــدت 6 ســال در نقش دبیــر کل جامعه  
حسابداران رســمی ایران فعالیت داشتید. ارزیابی شما 
از نظام پذیرش و گزینش حسابداران رسمی و محتوای 
امتحان چیســت؟ نظام و روش کنونی در رســالت خود 
برای معرفی حسابدارانی با دانش، ماهر، و متعهد مورد 
انتظار عموم موفق بوده اســت؟ به نظر شما چه نظام یا 
رویکردی ممکن است نتیجه های بهتر و مؤثرتری داشته 

باشد؟

ملک آرایی
تمام امور مربوط به پذیرش و گزینش حســابداران رســمی، 
طبق قانون به وســیله  هیئت تشــخیص مســتقر در وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی انجام می گیــرد که من با آن موافق 
نیستم. اگرچه تعدادی از حسابداران رسمی در هیئت یادشده 
عضویت دارند، اما به نظر می رســد اگر امر پذیرش و گزینش 
حسابداران رســمی، دستکم به طور مشــترک با همکاری و 
مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و جامعه حسابداران 
رســمی انجام می گرفت، نتیجه  بهتر و مطلوب تری به دست 

می داد.
اما پاســخ به نکته هایی که در ارتباط با جامعه حسابداران 
رســمی مطرح فرمودید به فرصت بیشتری نیاز دارد که به 

گفتگوی بعــدی موکول می کنیم. اما بایــد به طور خالصه 
عرض کنم کــه مخاطره هــای زیادی جامعه  حســابداران 
رســمی را از درون و بیــرون تهدیــد می کند کــه حل آنها 
نیازمند ایســتادگی و تدبیر، تعقل در عمل، و شــجاعت و 
جرأت اســت. اما در هر حال، نقطه  آغازین کوشــش برای 
صیانت از جایگاه قانونی جامعه  حسابداران رسمی، از درون 

به بیرون است.

خواهشــمندیم دیــدگاه خودتان را دربــاره ضرورت 
بازنگری در نظام آموزش حســابداری و حسابرسی در 
پاســخ به نیازهای حرفه در ســطح بین المللی توضیح 
دهید و راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب را پیشنهاد 

کنید.

ملک آرایی
 به نظــرم تجدیدنظر در ســاختار نظام آموزشــی کشــور 
و منطبق ســاختن آن با شــیوه های رایج در کشــورهای 
پیشرفته، یعنی از دانش اندوزی به دانش پژوهی، ضروری 

است. 
شــاید تشکیل کارگروهی با عنوان »کمیسیون تغییر شیوه  
آموزش حســابداری در ایران«،  شــامل نمایندگان وزارت 
علوم و وزارت آموزش  و پرورش، استادان رشته  حسابداری، 
نمایندگان ســازمان حسابرســی، جوامع حرفه ای، سازمان 
امور مالیاتی، ســازمان بورس و اوراق بهــادار، و همچنین 
اشــخاص صاحب نظــر، بتواند بــه بهبود شــیوه یادگیری 

حسابداری در ایران کمک کند.
 یادگرفتن شــیوه یادگیری، حســابداران را برای آن که به 

استقبال آینده بروند، مجهز و مسلح می کند.

همان گونه که از جنابعالی انتظار می رفت، به پرسشهای 
مجله با روشــنی و صراحت پاســخ دادیــد. امیدواریم 
دیدگاه شــما در امر بسیار مهم آموزش حسابداری مورد 
توجه مراجع مرتبط قرار گیرد. از شــما برای همراهی در 

این گفتگو بسیار سپاسگزاریم.


