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در اقتصادهای نوپدید، دانش پژوهان کار خود را به عنوان مدرس و پژوهش��گر حس��ابداری با ش��ور و 
اش��تیاق فراوان شروع می کنند و با اش��تیاق چالش تعلیم و تربیت نسل آینده متخصصان حسابداری 
در کش��ورهای در حال توس��عه را می پذیرند. آنها می دانند که نیاز به متخصصان حسابدارِی  به خوبی 
آموزش دیده، زیاد و گاهی فراتر از نیروی موجود اس��ت و مصمم هس��تند تأثیر مثبتی از خود برجای 

گذاشته و تفاوت ایجاد کنند.
واقعیتی که این دانش پژوهان با آن روبه رو می ش��وند، ممکن اس��ت ناامیدکننده باش��د. در برخی 
موارد، دوره های آموزشی و کتابهای دانشگاهی قدیمی و مبتنی بر رویه های حسابداری و حسابرسی 
محلی اس��ت و در اقتصادهای نوپدید که اس��تانداردهای حس��ابداری و حسابرسی بین المللی پذیرفته 
ش��ده اس��ت، آموزش در مؤسس��ه های محلی آن چیزی نیس��ت ک��ه برای آماده س��ازی متخصصان 
حس��ابداری امروز و فردا ضرورت دارد. دوره های آموزش��ی به بازنگری کل��ی نیاز دارند و این وظیفه 

به طور فزاینده ای بر عهده دانش پژوهان تازه کار است.

آماده سازی مدرسان و پژوهشگران 

امروز و آینده در 

اقتصادهای نوپدید

 ترجمه: ساجده مالطایفه
K. Schipper, T.F. Keller, D. Street                         
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اف��زون ب��ر آن از این پژوهش��گران انتظار 
می رود، برای اینکه با رش��ته خود در ارتباط 
باش��ند، پژوهش��های خ��ود را در مجله های 
بین المللی به چاپ برس��انند و با پژوهشگران 
سراس��ر دنیا از جمله کش��ورهای توسعه یافته 
در اروپ��ا و امری��کای ش��مالی رقاب��ت کنند. 
متأس��فانه در بس��یاری از موارد، تحصیالت 
تکمیل��ی در مقط��ع دکت��را، دانش پژوه��اِن 
بهس��ازی  ب��رای  را  نوپدی��د  اقتصاده��ای 
برنامه ه��ای آموزش��ی یا پژوهش��ی به خوبی 
آماده نمی کند و این دانش پژوهان در بیش��تر 
مواقع به استاد راهنما دسترس نداشته و یا با 

کمبود آن روبه رو هستند. 
ای��ن دانش پژوه��ان اگرچه با درخواس��ت 
بهس��ازی برنامه های پژوهش��ی، آموزشی و 
تدریس روبه رو هس��تند اما خود در وضعیتی 
ق��رار دارن��د ک��ه امکانی ب��رای پاس��خگویی 
ب��ه ای��ن درخواس��تها ندارند. به ط��ور مثال، 
برخ��ی از آنه��ا ک��ه در کارگاه های ارائه ش��ده 
به وس��یله انجم�ن بین الملل�ی آم�وزش و 
ک��ه   (IAAER) حس�ابداری  تحقیق�ات 
ب��ا حمای��ت انجم�ن حس�ابداران خبره و 
رس�می (ACCA) در رومان��ی، آفریق��ای 
جنوبی و مالزی برگزار  ش��د، حضور داشتند، 
دانش��گاه های  از  را  خ��ود  دکت��ری  درج��ه 
اقتصادهای نوپدید دریافت کرده اند )اغلب از 
دانش��گاه هایی که در آن عض��و هیئت علمی 
هس��تند( و تا حد زیادی به ناچار »خودآموز« 
هس��تند. در نب��ود پش��تیبانی و راهنمای��ی از 
س��وی پژوهش��گران موفق، بیشتر این افراد 
به تکرار تحقیقهای��ی می پردازند که پیش از 
این منتشر شده و از داده های محلی استفاده 
می کنند. این پژوهش��گران گرچ��ه کارگاه ها 
را ب��رای بهب��ود طرحه��ای پژوهش��ی خ��ود 
بس��یار ارزش��مند ارزیابی کرده اند که بازخورد 

محققان با تجربه نیز آن را تأیید می کند، ولی 
کارگاه ها با ای��ن ارزیابی فاصله زیادی دارند. 
این دانش پژوهان نیاز به دسترس��ی منظم و 
م��داوم به پژوهش��گران باتجربه و حمایت از 
ط��رف آنها دارن��د و همچنین الزم اس��ت تا 
ش��بکه ای ایجاد کنند که نه تنها همکارانشان 
از آن،  بلک��ه مهمت��ر  از کش��ور خودش��ان، 
پژوهشگران موفق دیگر کشورها نیز در این 

شبکه حضور داشته باشند.
ی��ک راه ح��ل بدیه��ی- یعن��ی دسترس��ی 
بین الملل��ی ب��رای دریاف��ت پش��تیبانی برای 
بهسازی برنامه آموزشی و راهنمایی پژوهشی- 
به دلیل کمبود یا نبود بودجه برای کنفرانسهای 
بین الملل��ی یا پیوندهای ش��بکه ای، نداش��تن 
بینش درباره نقطه شروع برای توسعه دانش، 
مهارت و جلب حمایت دانش پژوهان باتجربه، 

در بیشتر اوقات غیرممکن است.
زمانی که برنامه پژوهشی انجمن بین المللی 
آم��وزش و تحقیق��ات حس��ابداری مؤسس�ه 
دلوی�ت (Deloitte) در فوری��ه 2013 آغاز به 
کار کرد، 5 دانش پژوه حسابداری از اقتصادهای 
نوپدید پاس��خ این مش��کل مهم را پیدا کردند. 
ای��ن برنام��ه در ح��ال حاض��ر مخ��ارج حضور 
5 دانش پ��ژوه  انجم��ن بین الملل��ی آم��وزش 
و پژوه��ش حس��ابداری مؤسس��ه دلوی��ت از 
کشورهای برزیل، اندونزی، لهستان، رومانی 
و آفریقای جنوبی در کنفرانسهای این انجمن 
را تأمین می کند. مهمتر از آن، برنامه پژوهشی 
انجمن برای هر دانش پژوه،  اس��تاد راهنمایی 
تعیین کرده که دانش آموخته و پژوهشگر ارشد 
و موف��ق حس��ابداری اس��ت و تعه��د دارد تا از 
پیشرفت حرفه ای دانش پژوهان پشتیبانی کند.
تاکن��ون،دانش پژوه��ان در کنفرانس��های 
تحقیق��ات  و  آم��وزش  بین الملل��ی  انجم��ن 
)آلم��ان(،  ف��رانکف��ورت  در  حس��اب��داری 

استادان راهنما

اعتقاد دارند که

برنامه پژوهش

انجمن بین المللی

آموزش و تحقیقات 

حسابداری

مؤسسه دلویت

گامی مهم در

پاسخگویی به

نیاز مبرم

ایجاد مهارتهای

آموزش و پژوهش 

حسابداری

در 

اقتصادهای نوپدید 

است
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بخارست )رومانی(، سرجی )فرانسه(، و سن آنتونیو )آمریکا( 
حضور داش��ته و با دس��ت ب��از در فعالیتهای یادگیری ش��رکت 
کرده ، روابط ش��بکه ای خود را توس��عه داده اند و بینش بهتری 
نسبت به اینکه چگونه حرفه حسابداری، آموزش حسابداری 
و پژوهش��های حس��ابداری در سراس��ر جهان در حال توسعه 
اس��ت، به دس��ت آورده اند. در ای��ن کنفرانس��ها و در نامه های 
الکترونیک��ی و ارتباط��ات تلفن��ی در فاصل��ه کنفرانس��ها، هر 
دانش پژوه با استاد راهنمای خود و دیگر دانش پژوهان ارتباط 
دارد و بازخوردهای مداوم و پشتیبانی و دلگرمی متقابل ایجاد 
و دریافت می کند. جلس��ه اخیر دانش پژوهان در نوامبر 2014 
در همایش جهانی دانش آموختگان و پژوهشگران حسابداری 
انجمن بین المللی آموزش و پژوهش حس��ابداری در فلورانس 
ایتالیا برگزار ش��د. دانش پژوهان مقاله های خود را ارائه داده و 
در جلس��ه های پژوهش و آموزش شرکت کردند و به گسترش 

و یکپارچگی شبکه خود پرداختند.
برنام��ه پژوهش انجم��ن بین الملل��ی آم��وزش و تحقیقات 
حسابداری مؤسسه دلویت همچنین این هدف را دنبال می کند 
که فاصله میان آموزشهای دانشگاهی و حرفه حسابداری را کم 
کند. این برنامه با برقراری پیوندی میان دانش پژوهان و دفاتر 
منطقه ای مؤسسه دلویت، مسیر تأثیر گذاری بر دوره آموزشی را 
طی می کند. ارتباط بیشتر و تماس منظم با فعالیتهای  فعاالن 
دنی��ای واقعی، آم��وزش و پژوه��ش دانش پژوهان را توس��عه 
می ده��د و ب��ه آنها کمک می کن��د تا پی ببرند چگون��ه به منابع 
دسترسی داشته باشند و تجربه و دانش خود را در کالس به کار 
گیرند. این برنام��ه بر اهمیت همکاری دانش��گاهی- حرفه ای 
می افزاید تا دانش��جویانی را پرورش دهد که به طور کامل برای 

مواجهه با نیازهای حرفه ای آماده هستند.
اس��تادان راهنم��ا اعتقاد دارن��د که برنام��ه پژوهش انجمن 
بین الملل��ی آموزش و تحقیقات حس��ابداری مؤسس��ه دلویت 
گام��ی مهم در پاس��خگویی ب��ه نیاز مب��رم ایج��اد مهارتهای 
آموزش و پژوهش حس��ابداری در اقتصادهای نوپدید اس��ت. 
آنان به عنوان استاد راهنما در این برنامه شرکت کرده و به این 
اعتقاد رس��یده اند که دسترسی داشتن به اس��تاد راهنما و قرار 
داش��تن در ش��بکه بین المللی، تفاوتی درخ��ور توجه هم برای 
دانش پژوهان و هم همکاران آنها در مؤسس��ه های آموزش��ی 
کشورشان ایجاد می کند. به اعتقاد استادان راهنما، این برنامه 

استانداردهای آموزش و پژوهش را که در دسترس حسابداران 
آینده اس��ت، افزایش می ده��د و در درازمدت کمک می کند تا 
در حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی پیشرفت حاصل 
شود. این 5 دانش پژوه اول الگویی برای همکارانشان هستند 
که می توانند با توس��عه برنامه آموزش��ی، آموزش و مهارتهای 

پژوهشی خود را ارتقا دهند.
به اعتقاد استادان راهنما که جزئی از برنامه پژوهشی انجمن 
بین المللی آموزش و تحقیقات مؤسسه دلویت بودند، تعامل با 
دانش پژوهان و مشاهده تعهد آنها به پیشرفت حرفه ای و رشد 
آنها به عنوان مدرس و پژوهش��گر، امیدبخش اس��ت. مؤسسه 
دلوی��ت ب��ا س��رمایه گذاری در اولی��ن دانش پژوه��ان و تقویت 
پیوندهای میان دانش پژوهان و دفاتر محلی مؤسسه، مسئله را 
جا انداخته است. پشتیبانی از 5 دانش پژوه شروع خوبی است، 
ام��ا از راه حلی برای مش��کالِت پیش روی حرفه  حس��ابداری 
در کش��ورهای درحال توس��عه، فاصله دارد. زمانی که دیگران 
پیشرفت پنج دانش پژوه انجمن بین المللی آموزش و تحقیقات 
مؤسسه دلویت را ببینند، امیدواریم آنها نیز بخواهند که در آینده 
در این برنامه وارد شوند. استادان راهنمای انجمن با تعهد بیشتر 
آم��اده کارکردن با دانش پژوهان ت��ازه کار در اقتصادهای نوپدید 
هس��تند، اما پش��تیبانان بیشتری مورد نیاز اس��ت. راهنمایی و 
شبکه سازی انجمن نه تنها برای دانش پژوهان مفید است، بلکه 
برای دانشجویان، دانشگاه  ها و حرفه حسابداری منطقه آنها و 
جامعه جهانی حسابداری نیز س��ودمند است. برنامه پژوهشی 
برای همه کس��انی که در این کار هس��تند از جمله پش��تیبانان و 
استادان راهنما مفید است. امید است پشتیبانان بیشتری دعوت 
انجمن را بپذیرند و بر پژوهشهای زیادتری سرمایه گذاری کنند 
و ب��ه انجمن این ام��کان را بدهند که برنامه پژوهش��ی خود را 

گسترش دهد.
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