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دانش و مهارت مورد نیاز برای فعالیت و مشارکت اثربخش حسابداران حرفه ای در خدمات اطمینان بخشی، صنعت، تجارت، آموزش و بخش عمومی با سرعت 
ــتعد، شایسته و توانا نیازمند  ــئولیت ها و ایفای نقش خود در جامعه به نیروی مس ــابداری نیز برای انجام مس ــعت می یابد. حرفه حس ــتابنده ای تغییر می کند و وس ش

است؛ اما توانمندسازی حرفه حسابداری تا چه اندازه به آموزش و توسعه نیروی انسانی بستگی دارد؟
گزارش مؤسسه حسابرسی پی دبلیوسی (PwC) در سال 2012 حاکی از آن بود که در این سال، به رغم شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد جهانی، درامدش با 8 
ــخ به این پرسش که چه چیزی مؤسسه شما را از دیگر مؤسسه های حرفه ای  ــته است. رئیس هیئت مدیره مؤسسه در پاس ــد از مرز 30 میلیارد دالر گذش درصد رش
ــتعداد را استخدام کنیم و بیشترین  ــه. ما تالش داریم افراد واقعًا خوش فکر و با اس ــازد، می گوید: “چند چیز؛ ابتدا، باید بگویم ظرفیت کارکنان مؤسس متمایز می س

کوششمان را برای پیشرفت آنان در هر مرحله شغلی به کار می بریم. به این ترتیب، موفقیت ما بااستعداد کارکنان آغاز می شود.”
مجله حسابرس نیز »توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی« را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران قرار داد تا 

به طرح مسائل مرتبط با موضوع بپردازد. مطالب باال و پرسشهای زیر عنوانهایی بودند که در میزگرد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
به نظر شما در سالهای پس از انقالب چه پیشرفتهایی در حرفه حسابداری و حسابرسی اتفاق افتاده که این حرفه را از وضعیت قبل از انقالب متمایز می کند؟  •

ــانی به چه معنی است؟ آیا آموزش و توسعه نیروی انسانی  ــی را چگونه تعریف می کنید؟ آموزش و توسعه نیروی انس ــابداری و حسابرس ــازی حرفه حس توانمندس  •
شرط مهم توسعه حرفه حسابداری در کشور است؟

مؤسسه های حرفه ای حسابرسی و حسابداری چگونه می توانند سرمایه انسانی خود را تقویت کنند؟  •
حسابداران ایرانی در کدام حوزه های دانشی و مهارتی مورد نیاز حرفه و جامعه کمبود دارند؟ چگونه می توان چنین نیازهایی را پوشش داد؟  •

چگونه می توان از دانش و تجربه کشورهای دیگر در زمینه آموزش و توسعه حسابداران حرفه ای استفاده کرد؟   •
رابطه توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی و کیفیت حسابرسی را چگونه ارزیابی می کنید؟  •

نقش آموزش حرفه ای مستمر و سرمایه گذاری و استفاده از تجهیزات و نرم افزار )فناوری( را در توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی چگونه ارزیابی می کنید؟  •

میزگرد
توانمندسازی حرفه حسابداری وحسابرسی؛

آموزش و توسعه نیروی انسانی

عباس ارباب سلیمانی

حسابدار رسمی

 دکتر علی محمودزاده

مدیر حسابرسی مؤسسه

حسابرسی کاربرد ارقام

دکتر محمدعلی داریانی 

قائم مقام معاونت برنامه ریزی و 

توسعه شهری شهرداری تهران

محمدجواد صفار

عضو شورای مدیریت 

مجله حسابرس

محسن غالمرضایی

مدیر آموزش و تحقیقات 

سازمان حسابرسی

دکتر رضا نظری 

مدیریت  ــورای  ش ــو  عض

مجله حسابرس

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
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 صفار
حضـور شـما را در میزگـرد مجلـه حسـابرس خیرمقدم 
عـرض می کنم. اجـازه دهید به عنـوان مقدمـه، بحث را 
از »ظرفیـت« مؤسسـه های حسابرسـی شـروع کنیم. و 
اینکـه ایـن موضوع چه تأثیـری بر توانمندسـازی حرفه 

حسابداری و حسابرسی دارد؟

 محمودزاده
گفتگو را با این جمله از آدام اسمیت شروع  کنم که “ثروت ملتها 
ــروت یک ملت،  ــت، بلکه ث ــالک و منابع طبیعی آنها نیس ام
ــت که افراد انجام می دهند” و به نوعی ثروت، همان  کاری اس
ــت. یعنی هر چقدر نیروی انسانی با  ظرفیت منابع انسانی اس
ــد، به طور طبیعی کیفیت خدمات قابل ارائه  کیفیت بیشتر باش
ــتفاده کننده  ــود برای اس ــه و خدمتی که ارائه می ش ــر رفت باالت

دلپذیرتر می شود. 
وقتی کاال و خدمات خوب ارائه شود، طبیعتًا بازار هم به مصرف 
ــت. در گزارش سالیانه  ایفک در خصوص  آن تمایل خواهد داش
جهانی سازی حسابداری، یکی از محورهای مورد تأکید، همین 
ــازی نیروی انسانی در هر  ــانی است. توانمندس بحث منابع انس
ــت و می توان گفت تأمین  ــی جا انداختن حرفه اس حرفه، به نوع
ــانی و آموزش یکی از محوری ترین بخشهای توسعه  نیروی انس
ــی که بخش  ــی رود، خصوصًا حرفه های ــمار م ــر حرفه ای به ش ه

عمده وظیفه آن ارائه خدمات تخصصی است. 

 نظری
توانمندی نیروی انسـانی حرفه را در بعد از انقالب و قبل 

از انقالب چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 محمودزاده
ــل از آن  ــبت به قب ــیار زیادی نس ــالب تحوالت بس ــد از انق بع
ــده در دهه های اخیر را  ــته ایم. البته همه تغییرات ایجادش داش
تنها نمی شود به حساب انقالب یا این حوزه زمانی گذاشت. اما 
من فکر می کنم که اصلی ترین اتفاقی که در دهه های اخیر روی 
ــغل یا رشته به یک حرفه  ــابداری از یک ش داد این بود که حس
ــد این رشته را به عنوان یک  ــد. قبل از انقالب نمی ش تبدیل ش
ــکیل  ــه تلقی کرد. تدوین آیین رفتار حرفه ای، تأمین و تش حرف
ــار مجالت و کتابهای حرفه ای تمامًا  انجمنهای حرفه ای، انتش

از نشانه های تغییرات حسابداری نسبت به گذشته می باشد.

 ارباب سلیمانی 
ــاره کنم  ــما بپردازم به این نکته اش ــش ش قبل از اینکه به پرس
ــه نظری می دهم نظر شخصی و فردی من  که اگر در این جلس

است و به جامعه حسابداران رسمی ایران ارتباط ندارد. 
ــت، ابعاد گوناگونی دارد؛ ُبعد علمی، ُبعد فرهنگی، ُبعد  ظرفی
ــانی، ُبعد عقلی و ابعاد دیگر. سرمایه  ــد انس اجتماعی، ُبعد رش
اصلی حرفه حسابداری نیروی انسانی آن است. نیروی انسانی 
ــد  با آموزش های گوناگون، با تربیت های گوناگون می تواند رش

کند و تغییراتی در حرفه به وجود بیاورد. 
ــرای درس خواندن روبه رو  ــود کتاب ب ــل از انقالب با کمب قب
ــم. هیچ یادم نمی رود خدا رحمت کند آقای دکتر وثوق را،  بودی
ایشان سرکالس که می آمدند برای تدریس، یک کتاب انگلیسی 
ــان می آوردند، همانجا سرکالس یک پاراگراف را  هم با خودش
ــتیم. اما  می خواندند و ترجمه می کردند و ما هم دیکته می نوش
ــه حسابرسی سازمان صنایع ملی  امروز به همت بانیان مؤسس
ــازمان برنامه که امروز سازمان حسابرسی نامیده می شود،  و س
ــارات در زمینه حرفه را  ــریه و انتش ــر آن کمبود کتاب و نش دیگ
ــه، از هر لحاظ  ــروز در حرف ــانی ام ــًا نداریم. نیروی انس تقریب
توانمندتر از قبل از انقالب است؛ چون امکانات آموزشی بیشتر 

و قوی تر در اختیار دارد.

 نظری
پیشـرفت های حرفـه را قبـل از انقـالب چگونـه ارزیابی 
می کنید؟ ظرفیت نیروی انسـانی را زمانی می توان بها داد 
که از شایستگی هایی برخوردار باشد و فقط موضوع کمیت 
تعیین کننده نیسـت. بـا توجه به این موضـوع و اگر عامل 
شایسـتگی را در نظر بگیریم، وضعیـت حرفه را در زمان 

حال نسبت به قبل از انقالب چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 ارباب سلیمانی
ــت. تعداد  ــوده اس ــراوان ب ــرفتها ف ــه پیش ــت ک ــدی نیس تردی
ــته ای که در ایران داریم بسیار بیشتر از قبل  ــابداران شایس حس
ــر حرفه دیگری  ــابداری هم مثل ه ــت. اما حس ــالب اس از انق
متأثر از فرهنگیست که در جامعه  و در کشور وجود دارد. خوِب 
ــق هم وجود ندارد.  ــاًل وجود خارجی ندارد. بِد مطل مطلق اص
ــتگیهای امروز خیلی بیشتر  ــبی اند. به نسبت، شایس هر دو نس

از گذشته است. 
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ــابداری حرفه ای  ــم در ایران حس ــم ادعا کنی ــروز می توانی ام
ــا قبل از  ــه ب ــای خارج مان در مقایس ــل کرده ه ــم. تحصی داری
ــی بزرگ دنیا به  ــده اند، مؤسسه های حسابرس انقالب کمتر ش
ــا با دنیا دیگر  ــران رفتند، ارتباط امروز م ــل گوناگون از ای دالی
ــت الک پشتی یا اینکه یکی از سفر  تابع مقررات و الزامات پس
فرنگ برگردد و با خود ره آوردی بیاورد، نیست. اینترنت خیلی 
کمک کرده است. شما االن به آسانی می توانید با همه مسائل 
ــت بیاورید.  دنیا ارتباط برقرار کنید؛ می توانید اطالعات به دس
ــادی از تحصیلکرده های  ــداد زی ــده که تع ــبب ش همه اینها س

حسابداری ما یک ُبعدی نباشند. 
آموزش ضمن خدمت که شاید پیش از انقالب تنها در حین 
اجرای عملیات حسابرسی صورت می گرفت، امروز با برگزاری 
دوره های آموزشی- که آن را دوره های بازآموزی یا »غبارزدایی 
ــت. بدین ترتیب، کارکنان  ــی« می نامیم- همراه شده اس دانش
حرفه ای مؤسسه های حسابرسی و شاغلین انفرادی و سازمان 
ــی این فرصت را پیدا کرده اند که افزون بر بهره گیری  حسابرس
ــان دوره ها  ــای مافوق، از دانش و تجربه عملی مدرس از رده ه

نیز بهره مند شوند.

 نظری
در مباحـث منابـع انسـانی، ظرفیـت را چگونـه تعریف 
می کنند؟ در این زمینه، پیشـرفتهای سـازمانهای کنونی 
نسـبت بـه سـازمانهای قبـل از انقـالب چگونه بـوده و 

ارزیابی شما چگونه است؟

 داریانی
رشته تخصصی من حسابداری و حسابرسی نیست ولی رشته 
ــته های مورد عالقه من  ــی از رش ــابداری و حسابرس و کار حس
است. من در بعد مبحث نیروی انسانی می توانم چنین بگویم 
ــازمان، فرد  که میزان قابلیت هایی که هر مجموعه، از قبیل س
ــین دارد به عنوان ظرفیت شناخته می شود. ظرفیت در  یا ماش
عوامل فیزیکی یا غیرانسانی معمواًل تعریف شده و نسبتًا ثابت 
ــر یا ظرفیت  ــین 5 نف ــت. یعنی می گویند ظرفیت این ماش اس
ــین، تولید 1000 عدد از این محصول است. البته اگر  این ماش
ــین و تجهیزات این  ــی در دانش و تکنولوژی این ماش تغییرات

ماشین داده بشود ممکن است ظرفیت آن افزایش پیدا کند. 
ــول می گویند که  ــانی، به طور معم ــروی انس ــا در مورد نی ام
ــت و هم  ــانی به طور تقریبی هم بالقوه اس ظرفیت نیروی انس
ــتر است. یعنی  ــه از بالفعل بیش بالفعل و ظرفیت بالقوه همیش
ــد و هرچه  ــانی کار کنی ــد روی نیروی انس ــه بتوانی ــما هر چ ش
ــتری دهید،  مهارتهایش را افزایش دهید، هر چه آموزش بیش

می توانید ظرفیت های بالقوه او را به بالفعل تبدیل کنید. 
ــازمانهای کشور قبل  ــانی س ــه ظرفیت انس اما درباره مقایس
ــه آن نگاه کنم.  ــه منظر ب ــالب، می توانم از دو س ــد از انق و بع
ــه حال با گذشته.  ــت؛ یعنی مقایس ــه زمانیس منظر اول مقایس
شکی نیست که پیشرفت علم و پیشرفت مدیریت که بیشتر به 
سازمان و نیروی انسانی می پردازد، هم در دنیا و هم در کشور 
ــهود است. با افزایش دانش مدیریت، دانش سازمانی و  ما مش
بحث های نیروی انسانی در ایران، در همه زمینه ها، پیشرفت 
ــته است و احتمااًل در حرفه حسابداری و حسابرسی  خوبی داش

هم همینطور بوده است. 
ــتاندارد یا برنامه ای است.  اما یک ارزیابی دیگر، ارزیابی اس
باید ببینیم چه برنامه ای برای توسعه سازمانها یا حرفه تدوین 
ــه کنیم. در  ــرده بودیم و االن خودمان را با آن برنامه مقایس ک
ــازمانی در  ــاختاری و س ــم که در ُبعد س ــن زمینه فکر می کن ای
ــور  ــعه کش ــاله توس نیل به آن هدفهایی که در برنامه های 5 س
ــته نتوانستیم صددرصد  در بخش اداری و مدیریتی وجود داش

موفق باشیم. 
ــت.  ــتراتژیک یا ارزیابی رقبا اس ــی دیگر، ارزیابی اس ارزیاب
ممکن است نسبت به قبل از انقالب، نسبت به دو سال پیش، 

دیگران از ما 

تندتر 

حرکت کرده اند و 

ما نتوانستیم 

مثل آنها 

حرکت کنیم
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ــتیم و نسبت به  ــال پیش، پیشرفت خوبی داش ــبت به 5 س نس
برنامه هایی هم که تهیه کردیم باز موفق بوده ایم اما باید ببینیم 
ــرفتهایی داشته اند. این ارزیابی نشان می دهد  دیگران چه پیش
ــتیم مثل آنها  که دیگران از ما تندتر حرکت کرده اند و ما نتوانس
ــرعت مثبتی  ــم؛ گرچه رو به جلو بودیم، گرچه با س ــت کنی حرک
حرکت کرده ایم، اما سرعت آنها بیشتر از سرعت ما بوده است. 

 غلامرضایی
ــتر  ــه قبل از انقالب با بعد از انقالب بیش من درخصوص مقایس
به عملکرد بعد از انقالب می پردازم. تا سال 1371 ما در رشته 
ــته ایم. اکنون بیش از  ــابداری هیچ مجله دانشگاهی نداش حس
ــی منتشر  20 مجله داریم که 12 مجله با درجه علمی و پژوهش
ــازمان حسابرسی در دهه 60 و تصویب  ــود. با تشکیل س می ش
ــول در آموزش و اجرا  ــگاه، مقدمات تح ــری در دانش دوره دکت
ــد که نتیجه اش این شد  ــکل گرفت. کارهای زیادی انجام ش ش
ــی،  ــش از 3000  گزارش اطمینان بخش ــال 1391 بی که در س
ــابداران  ــای جامعه حس ــهای اعض ــاب آمار گزارش بدون احتس
ــده است که  ــازمان حسابرسی ارائه ش ــط س ــمی، تنها توس رس
شامل حسابرسی صورتهای مالی، رسیدگی طرحهای تملک، 
نامه مدیریت، گزارش بررسی افزایش سرمایه، بررسی اجمالی 
ــی عملیاتی، و گزارش  ــای مالی میاندوره ای، حسابرس صورته
ــت که ابعاد حرفه ای و دانش محور بعد  رویدادهای مالی آتی اس

از انقالب را ارائه می دهند.
ــتانداردهای حسابداری و حسابرسی تدوین  بعد از انقالب اس
ــد و در حال حاضر تدوین استانداردهای حسابرسی عملیاتی  ش
ــش از 200 کتاب  ــت. بی ــابداری دولتی هم در جریان اس و حس
ــد و فکر می کنم به طور  ــیله سازمان حسابرسی منتشر ش به وس
ــیله دانشگاهها و دیگر ناشران  قطع بیش از این تعداد هم به وس
ــهای جامعه حسابداران  ــت. به نظر من کوشش ــر شده اس منتش
رسمی ایران و دیگر مراجع حسابداری ایران به طور قطع، قابل 

مالحظه و چشمگیر است.
ــب وکار  ــل در محیط پویا و کس ــه عام ــدل زیمرمن به س م
حرفه ای، توجه دارد؛ تعامالت بین المللی، محیط کسب وکار 
ــل، فناوری  ــومین عام ــت و س ــتری مداری اس که همان مش
ــه  ــالب در این س ــد از انق ــر می کنم بع ــن فک ــات. م اطالع
ــا وجود این در هر  ــت. البته ب ــوزه جهش صورت گرفته اس ح

ــود دارد. در بحث تعامالت  ــوز ضعفهایی وج ــه حوزه، هن س
ــالب فعالیت کمتری داریم و  ــبت به قبل از انق بین المللی نس
ــه ابزار الزم  ــتم، افزون بر اینک ــی قبل از انقالب نیس به خوب
ــب با زبان  ــنایی مناس برای برقراری تعامالت بین المللی آش
ــگاه و هم حرفه در آن ضعیف  ــت که هم دانش ــی اس انگلیس
ــاوری اطالعات در  ــر فن ــگاهها از نظ ــد. دانش ــل کرده ان عم
حسابداری، نیازمند بازنگری سرفصل دروس خود می باشند 
ــد،  چرا که بحث فناوری مطابق با نیاز فعلی جامعه  نمی باش
ــن اینکه در خود حرفه هم به موضوع فناوری اطالعات  ضم
کم توجهی شده است. تقریبًا از 5 سال پیش که برای آموزش 
ــت،  ــده اس ــی برنامه بلندمدت تهیه ش ــازمان حسابرس در س
ــات نیز در برنامه  ــب وکار و فناوری اطالع دروس محیط کس

گنجانده شده است. 

 نظری
یـک معیـار مهم برای سـنجش توانمندی حرفه نسـبت 
به گذشـته، کیفیت گزارشـهای ارائه شـده اسـت. ِصرف 
تعداد گزارشها نمی تواند نشانه ای از توانمندی باشد. آیا 
معیاری وجود دارد که نشـان دهد کیفیت گزارشها نسبت 

به گذشته بهبود پیدا کرده است؟

 غلامرضایی
درخصوص کیفیت، می توانیم از دو ُبعد به موضوع بپردازیم. بعد 
ــط دهه 70 تقریبًا تنها نوع خدمات حرفه ای،  از انقالب تا اواس
خدمات اطمینان بخشی صورتهای مالی سالیانه بوده است. در 
حال حاضر، حرفه در مباحث اقتصادی و اجتماعی نقش بزرگی 
ــه ای در زمینه گزارش رویدادهای  ــا می کند. فعالیتهای حرف ایف
مالی آتی، گزارش حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی، و 
گزارش افزایش سرمایه شرکتهای بورسی نشان می دهد حرفه 

در ابعاد مختلف نقش پررنگتری ایفا می کند. 
ــای حرفه ای نقش  ــع و انجمنه ــه اخیر، مراج ــن ده در همی
ــر کیفیت  ــا کرده اند. از نظ ــاب ایف ــم و کت ــد عل ــری در تولی مؤث
ــدم اظهارنظر و  ــهای ع گزارش، در اوایل انقالب حجم گزارش
ــهای مردود یا عدم  مردود باال بود. در حال حاضر تعداد گزارش
ــت. این نشان می دهد که حرفه و  اظهارنظر حدود 5 درصد اس
افراد حرفه ای تا چه حد توانسته اند در بهبود کیفیت گزارشگری 

مالی نقش داشته باشند. 

33



13
92

ور 
ری

شه
 6

6 
ره

ما
ش

 نظری
چندین سـال اسـت که کتابهـای حسـابداری جایگاهی 
هنـگام معرفی کتاب سـال نـدارد. با توجه بـه امکانات 
پیشـرفت  آیـا  بین المللـی،  سـطح  در  پیشـرفت ها  و 
مـا رضایت بخـش بـوده اسـت؟ آیـا افزایـش تعـداد 
فارغ التحصیالن رشـته حسـابداری، با توجـه به ویژگی 

کیفیت، به ظرفیت حرفه افزوده است؟ 

 غلامرضایی
ــاره  ــول دارم که به هرحال از نظر کیفی جای کار داریم و اش قب
ــی  ــردم که در حوزه فناوری اطالعات و نقش آن در حسابرس ک
ــاخص های  ــور قطع ما در این حوزه به ش ــتیم. به ط عقب هس
ــتیم که بهتر باشیم و اذعان  ــیده ایم. می توانس مورد انتظار نرس
ــتری کنیم. ممکن است این نارساییها خاص  دارم باید کار بیش

حرفه حسابداری و حسابرسی نباشد.

 داریانی
ــتند. ما تا  ــت الزم و ملزوم هم هس ــت و کیفی ــث کمی دو مبح
ــه ندهیم تقریبًا به  ــی را به طور کّمی ارائ ــی و یا خدمت محصول
ــته  ــکل داش ــش نیز نخواهیم پرداخت. اگر در کمیت مش کیفیت
ــع به فکر  ــد، به طور قط ــت خیلی پایین باش ــیم یعنی کمی باش
کیفیت نمی افتیم. وقتی کمیت به تدریج نیازها را برطرف کرد، 
ــاس  ــاید اکنون احس آنگاه به فکر کیفیت موضوع می افتیم. ش
ــی نیازهای ما مرتفع  ــابداری از نظر کّم ــم که در زمینه حس کنی

شده است و باید به فکر ارتقای کیفیت آن باشیم. 

 ارباب سلیمانی
ــه  یاد آوردم.  ــتان خاطره ای را ب ــن ضمن صحبت های دوس م
ــال 1354 بود. یک گزارش حسابرسی دیدم  فکر می کنم که س
ــا دانش امروز که  ــر یک از این بندها ب ــت که ه که 36 بند داش
ــد اما در پایان  ــت نظر مردود را بطلب ــاوت  کنیم، می توانس قض
گزارش، نظر مشروط ارائه شده بود )این گزارش به وسیله یکی 
ــده بود(. فکر نمی کنم  ــه های به نام آن زمان ارائه ش از مؤسس
ــط حسابدار  ــابرس توس امروز در ایران از آن تیپ گزارش حس
ــی، یا مؤسسه های  ــاغل انفرادی، سازمان حسابرس رسمی ش
ــی عضو جامعه حسابداران رسمی صادر شود. کیفیت  حسابرس

گزارشها خیلی بهتر شده است. 
ــت که  ــی در ایران داریم و آن این اس ــکل اساس ما یک مش

ــت. اگر محصول ما را طلب  هیچکس طالب محصول ما نیس
ــت. آن چیزی  ــل الزام قانون اس ــط و فقط به دلی ــی کنند فق م
ــابدهی و  ــابخواهی و حس ــابداری به آن حس ــه در حرفه حس ک

پاسخگویی می گوییم، در ایران معنا ندارد. 
ــور یک  ــی از مقامات کش ــه یکبار یک ــت ک من خاطرم هس
مصاحبه خبری داشت. یک میز بیضی شکل، بیش از 15 نفر 
قلم به دست و کاغذ جلو آنها، دور این میز بودند و این شخص 
مسئول هم در صدر نشسته بود. یک چیزی حدود نیم ساعت 
ــتند.  ــان صحبت کردند و آن 15، 16 نفر فقط دیکته نوش ایش

هیچیک از این 15 نفر یک سئوال هم مطرح نکرد. 
ــد، گزارش حسابرس به  ــابدهی و پاسخگویی نباش اگر حس
ــابداری هم تحت تأثیر جّو  درد چه کسی می خورد؟ حرفه حس
ــل اصلی کمبود  ــت. عام ــرایط موجود حاکم بر اجتماع اس و ش
ــورها همین  ــایر کش ــه با س ــور ما در مقایس ــرعت قطار کش س
ــگاه ندارد وگرنه  ــابدهی در مملکت ما هنوز جای ــت که حس اس
ــانی می توانند گزارشهای  ــابداران حرفه ای داریم که به آس حس
ــر توانمندی  ــد. به بیان دیگ ــاال ارائه دهن ــوب و با کیفیت ب خ
ــکل مهمی  علمی و اجرایی را داریم اما خریدار ندارد؛ این مش

در سطح کشور است. 

 محمودزاده
ــرفت در حرفه حسابداری باید  ــعه و پیش در حوزه کیفیت توس
ــوع اول خود مفهوم  ــورد بحث قرار داد. موض ــد نکته را م چن
توسعه است.  به طور معمول مفهوم توسعه با گسترش اشتباه 
ــابداری هم همینطور  ــی در مفاهیم حس ــود. حت گرفته می ش
ــت را از  ــداد یا کمی ــترش و افزایش دادن تع ــن گس ــت. م اس
ــت که  ــعه نمی بینیم. تصورم این اس ــه بعد توس ــک جایی ب ی
ــاید یک مقدار اغراق آمیز باشد(،  ــگاهی، )ش در محیط دانش
ــانی جدید را متوقف  ــی تربیت نیروی انس ــرایط فعل اگر در ش
ــی که وجود  ــرای ارتقای نیروی ــرژی خود را ب ــم و تمام ان کنی
ــی تنها افزایش تعداد  ــم برنده خواهیم بود.  یعن دارد، بگذاری
ــد نمی تواند  ــطوح کارشناسی و کارشناسی ارش ــجو در س دانش
ــعه باشد، در حالیکه کاهش کیفیت تحصیل به طور  معیار توس
سرانه نسبت به گذشته کاماًل محسوس است. از طرف دیگر 
یکی از موضوعاتی که همواره در دانشگاهها مطرح بوده این 
است که چرا رشته حسابداری نسبت به بسیاری از رشته های 
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ــتعداد باال جذب کند و یا  ــجوی با اس دیگر کمتر می تواند دانش
ــته تمایل ندارند. به نظر  رتبه های باالی کنکور چرا به این رش
ــیاری از  ــران جذابیت معمول بس ــابداری در ای ــته حس من رش
رشته های دیگر را ندارد. از طرفی جامعه هم هوشمند است و 
به کیفیت کاال و خدماتی که می خواهد دریافت کند توجه دارد. 
ــر حرفه ای خدمات خوب دریافت کند برای آن حرفه احترام  اگ
ــی می توان  ــود. به طور طبیع ــتری قائل می ش ــگاه بیش و جای
ــابداری  ــط حرفه حس نتیجه گرفت که خدمات قابل ارائه توس
ــور توجه برای  ــات ارزش آفرین و یا درخ ــوز به عنوان خدم هن

بخش عمده جامعه جا نیفتاده است.
از اصلی ترین و ابتدایی ترین عوامل توسعه حسابداری در دنیا 
ــه، فرهنگ قانونمداری  ــت. وقتی در جامع حاکمیت قانون اس
ــتقرار پیدا نکرده باشد به طور طبیعی بر حرفه حسابداری که  اس
ــذارد. به این  ــده هم تأثیر می گ ــکیل ش از قواعد و مقررات تش
ــدازه ای که باید  ــعه، حرفه ما به ان ــت که در بحث توس دلیل اس
ــترش داشته  است؛  ــرفت نداشته اما گس ــعه می یافته، پیش توس
ــورهای جهان اول هم دربحث گسترش جلوتر بوده  حتی از کش
است. سرعت  ما از نظر تعدادی از خیلی از کشورهای پیشرفته 
هم بیشتر است ولی از نظر کیفی بدون شک از خیلی کشورها، 

از جمله مالزی و هنگ کنگ عقب هستیم. 

 صفار
در سـال 1361  کـه در یکی از مؤسسـه های ادغام شـده 
سـازمان حسابرسـی کار می کـردم گزارشـهای مقبـول 
1/5درصد بود. این رقم اکنون در سـازمان حسابرسی به 
حدود 50 درصد رسـیده که در مورد شـرکت های بورسی 
بالطبع باالتر است، چون حساب و کتاب منظم تری دارند 
و امید است که در آینده هم این وضعیت بهتر شود. به نظر 
می رسد این یک تغییر کیفی است؛ در عین آنکه نمی شود 

آن را به کیفیت کار حسابرسی مستقیمًا مرتبط کرد. 
در زمینـه آمـوزش هم تغییرات جدی داشـته ایم. دکتر 
ثقفـی آمـار بسـیار مفصلی در ایـن زمینه دارنـد که برای 
مثال در سال 1360  دو نفر دکتری حسابداری داشته ایم 
امـا اکنون باالی 200 نفر می باشـند. در گـرگان، یکی از 
چند مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی حدود 3000 دانشجو 
داشـت که 1200 دانشـجوی آن در رشـته حسـابداری 

تحصیل می کردند. 
البتـه ایـن هم واقعیتی اسـت که ارتباط ما بـا خارج به 
شدت در این سالها به دالیل مختلف بسیار تضعیف شده 
اسـت. در بانک مرکزی حدود 50 فارغ التحصیل بورسیه 
خـارج از کشـور وجـود داشـت کـه در حـال حاضـر همه 
بازنشسته شده اند و بعد از آن حتی یک نفر هم جایگزین 
نشده اسـت. امیدوارم با تالشی که انجمن های حرفه ای 
بـرای برگـزاری دوره هـای آموزشـی خارجـی می کنند به 

وضعیت بهتری برسیم. 

 نظری
بحث آموزش دانشـگاهی بحث جداگانه ای اسـت. ما در 
این میزگـرد در مورد آموزش حرفه ای و توسـعه ظرفیت 
حرفـه بحث می کنیم. با فرض آنکه نیروی انسـانی عامل 
مهم و اساسـی در حرفه حسابداری و حسابرسی است و 
کار به دسـت آنها انجام می شود، چگونه می توان نیروی 
انسـانی را تقویـت کرد؟ آمـوزش تا چه حـد می تواند در 

توانمندسازی حرفه کمک کننده باشد؟

 غلامرضایی
ــی یا  ــا اختیار به کس ــی اعطای قدرت ی ــه معن ــازی ب توانمندس
ــدگاه مکانیکی، یعنی  ــت که کاری را انجام دهد. دی نهادی اس
ــه او اختیار دهیم که  ــود و ب ــیس ش اینکه انجمن یا نهادی تأس
خدمات حرفه ای ارائه دهد. دیدگاه دیگر، به ایجاد انگیزش در 
ــی  افراد توجه دارد و به آن رویکرد ارگانیکی یا رویکرد انگیزش
ــه ویژگیهای هر حرفه  ــازی باید با توجه ب می گویند. توانمندس

آیا افزایش

 تعداد فارغ التحصیالن

 رشته حسابداری 

با توجه به ویژگی

 کیفیت 

به ظرفیت حرفه

 افزوده است
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ــه و حرفه و تمامی  ــد مدیریت عالی مؤسس ــود و بای تعریف ش
افراد رده های مختلف را دربرگیرد. 

ــد  ــابداری به رش ــت حس ــد اگر قرار اس ــر می گوی ــر دراک پیت
اقتصادی و رفاه اجتماعی کمک کند، نیروی انسانی فرهیخته 
و آموزش او اثربخش ترین ساز کار برای دستیابی به این هدف 
است. او عقیده دارد که اگر بخواهیم به رشد برسیم به طور حتم 
ــی را در خودمان ایجاد کنیم. از نظر تأثیر نقش  باید این آمادگ
ــه، وی عقیده دارد که ابتدا باید  ــازی حرف آموزش در توانمندس

توان اعضای حرفه را بررسی کرد. 
ــت که  ــازی اس ــر، تکنیکهای توانمندس ــوع مهم دیگ موض
ــه ها و مجامع حرفه ای برای ارائه خدمات به کار  ــط مؤسس توس
ــک بزنیم اول باید  ــر بخواهیم حرفه  را مح ــود. اگ گرفته می ش
ــا مدیریت ما  ــم. آی ــت  را محک بزنی ــی مدیری ــام اطالعات نظ
ــت یابد تا  ــت نوین دس ــاخصهای مدیری ــت به ش ــته اس توانس
حسابدار رسمی بتواند به آن خدمات حسابداری مدیریت نوین 
ــی  ــابداری و حسابرس ارائه دهد؟ من اعتقاد دارم در بحث حس
ــوان آن را نداریم که در  ــتیم ولی ت ــتیم و عقب نیس به روز هس
ــب وکار و نظام اقتصادی ما  حرفه به کار بگیریم زیرا محیط کس

آن تحول الزم را نداشته است. 
ــی باید  ــابداری و حسابرس ــازی حرفه حس ــرای توانمندس ب
رویکرد انگیزشی داشت. افراد خودشان ساختار باال را اصالح 
کنند. بیست سال پیش برخی از مدیران مالی ما حتی لیسانس 
ــختی می توان مدیر  ــتند. اما اکنون به س ــابداری هم نداش حس
ــان می دهد که  ــد. این نش ــانس نباش ــی را پیدا کرد که لیس مال
ــر برخی از مدیران  ــت. در حال حاض ــول کیفی رخ داده اس تح
ــی دکتری دارند و یا دانشجوی دکتری  ــه های حسابرس مؤسس
ــند که این می تواند در تحقیقات حرفه ای کمکی شایان  می باش
ــال روی دادن  ــابداری ایران در ح ــد. انقالبی در حرفه حس کن

است و گامهایش برداشته شده است. 

 داریانی
ــت معنی می کنم.  ــازی را در واقع ارتقای ظرفی ــن توانمندس م
ــازمانی.  ــای ظرفیت های س ــی ارتق ــازمانی یعن ــدی س توانمن
ــای ظرفیت های  ــانی هم یعنی ارتق ــازی نیروی انس توانمندس

عامل انسانی و نیروی انسانی. 
ــوند هدفی را برای خود تعیین  مؤسسه ها وقتی ایجاد می ش

می کنند. این هدف ممکن است ارائه یک خدمت باشد یا تولید 
یک محصول. هرچه سازمانها به سمت ارائه خدمت میل پیدا 
ــود. هرچه  ــانی در آنها بارزتر می ش ــد نقش نیروی انس می کنن
ــمت تولید می روند، آنجا نقش ماشین آالت و  ــازمانها به س س
ــانی کمتر می شود.  ــتگاهها بیشتر و نقش انس تجهیزات و دس
ــه در مقابل  ــت ک ــانی تنها عاملیس ــر دو حالت عامل انس در ه
ــان می دهد،  ــازمان عکس العمل نش تصمیمهای مدیریت و س
ــد. می تواند  حاال این عکس العمل می تواند مثبت یا منفی باش
در تقابل با تصمیمهای مدیریت و سازمان یا در جهت مثبت و 

تقویت تصمیمهای مدیریت و سازمان باشد. 
ــر، متخصص تر،  ــانی ماهرت ــروی انس ــن، هرچه نی بنابرای
ــت باالتر خواهد  ــت محصول یا خدم ــد، کیفی و مجرب تر باش
ــه چگونه  ــص، این تجرب ــارت، این تخص ــاال این مه بود. ح
ــود، درواقع راههای مختلفی داریم. یک راه آن  ــب می ش کس

آموزشهای کالسیک است. 
ــتفاده از آموزشهای کارگاهی یا آموزشهای  راه حل دیگر اس
ــزاری دوره های  ــهای دوره های خاص و برگ ــی، آموزش مقطع
ــتند. این هم  ــت که در حال کار هس خاص، برای کارکنانی اس
ــته ها  ــادی دارد، از جمله اینکه علم روز در همه رش ــل زی دالی
ــت. متدها و تکنیک های علمی برای هر  دائم درحال تغییر اس
ــته ها از جمله رشته حسابداری و حسابرسی درحال  یک از رش
ــانی  ــه بتوانیم قابلیت های نیروی انس ــت. برای اینک تغییر اس
سازمان را افزایش دهیم باید از این دوره های آموزشی مقطعی 

ضمن کار یا کارگاهی استفاده کنیم. 
ــان می توان انجام  ــش آموزش کارکن ــری که در بخ کار دیگ
ــت. استقرار نظام مدیریت دانش  داد، بحث مدیریت دانش اس
ــته  ــک را خواهد کرد که دانش های نانوش ــازمان این کم در س
ــود و بعد انتقال این دانش به  ــازمان مستند ش اما موجود در س
ــا نیروهایی که با آن کار  ــازمان یا مجموعه ی نیروهای درون س

می کنند امکان پذیر خواهد شد. 

 نظری
اگرچه آموزش نقش مهمی در توسـعه نیروی انسـانی 
دارد امـا آمـوزش هزینه بـر اسـت. باتوجه به شـرایط 
کشور ما و نرخ باالی جابه جایی نیروی انسانی اطمینان 
وجـود ندارد کـه انجـام هزینه های آمـوزش اثربخش 
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باشـد. از طرف دیگر، اندازه بیشتر مؤسسه ها در حرفه 
حسـابداری و حسابرسـی کوچک ومتوسـط اسـت کـه 
توانایـی پرداخت هزینه های آمـوزش را ندارند. از نظر 
مدیریت منابع انسـانی چـه راه حلی برای این مشـکل 

پیشنهاد می شود؟ 

 داریانی
ــازمان تلقی  ــرمایه س ــانی را س رویکردهای جدید، نیروی انس
ــانی، می گویند  ــع انس ــد مناب ــون نمی گوین ــر اکن ــد. دیگ می کن
ــدا باید در  ــی ابت ــن چنین نگرش ــانی. بنابرای ــرمایه های انس س
ــه مخارجی که برای  ــازمانی به وجود آید ک ــد هر س مدیران ارش
ــانی به ویژه در بخش آموزش می شود هزینه نیست  نیروی انس
ــت. اگر این نگاه نباشد، وقتی یک مشکل  بلکه سرمایه گذاریس
ــه قطع می کنیم هزینه  ــه ای پیش بیاید اولین هزینه ای ک بودج

آموزش و پژوهش است. 
ــت. اگر  ــه نیروی انسانیس ــگاه بلندمدت ب ــوع دیگر، ن موض
ــد و فعال،  ــده بمان ــد، زن ــا پابرجا باش ــازمان م ــم س می خواهی
ــکیل  ــازمان باید بتواند در تحقق هدف هایی که برای آن تش س
ــد. اگر کیفیت خدمت سازمان پایین باشد  شده است موفق باش
ــت می دهد. اگر نتوانیم نیروی  سازمان مشتریان خود را از دس
ــازمان را توانمند کنیم و ظرفیت هایش را با انتظارات  انسانی س
ــرفت های علمی دنیا باال  ــارات جامعه، و پیش ــتریان، انتظ مش

ببریم در عمل سازمان از صحنه خارج می شود. 
ــت، به خصوص در مؤسسه های  این نگرش خیلی مهم اس
حرفه ای حسابرسی و حسابداری که نیروی انسانی نقش اول 
ــًاً قدرت انتخاب نداریم که به اصطالح  را بازی می کند. اساس
عامیانه برای آموزش هزینه کنیم یا نکنیم. چاره ای نداریم و 
حتمًا باید این سرمایه گذاری را انجام دهیم تا بتوانیم مؤسسه 

را سرحال و زنده در جامعه حفظ کنیم.
ــت دارد. در  ــز اهمی ــازمان در جامعه نی ــگاه س ــگاه به جای ن
ــف و  ــد تعری ــه بای ــه در جامع ــگاه مؤسس ــا جای برنامه ریزی ه
ــه را در آن پایین پایین ها  ــگاه موسس ــود. اگر جای ــخص ش مش
ــاید آموزش، اولویت دوم یا سوم باشد. اگر بخواهیم  ببینیم، ش
ــه های همطراز و همکار  ــه های رقیب یا مؤسس در بین مؤسس
ــه ظرفیت  ــت جز اینک ــاره ای نیس ــور قطع چ ــیم، به ط بدرخش
ــابداری  ــی و حس ــه های حسابرس عوامل تولید را که در مؤسس

نیروی انسانیست، باال ببریم. 

 ارباب سلیمانی
ــت وقتی زمین می خورد به جای  اگر بچه را در دورانی که نوپاس
ــم به او یاد بدهیم  ــتش را بگیری ــه بدویم بغلش کنیم و دس اینک
ــود، به طور حتم در جوانی و در پایان  که خودش از زمین بلند ش
ــی که همواره  ــد بود با آن کس ــش هم متفاوت خواه تحصیالت
ــت  ــازی اس ــعی کردیم کمکش کنیم. اینها مراحل توانمندس س

ولی به نظر من ابتدای راه است. 
ــگاهی، تازه  ــک فرد حرفه ای بعد از اتمام تحصیالت دانش ی
باید شروع کند به آموختن. راههای گوناگونی هم برای آموزش 
ــتا - شاگردی. نگفتم  ــت، آموزشهای ضمن خدمت یا اوس هس
ــد. به نظر  ــاگردی که بار محتوایی مطلب بهتر برس ــتاد و ش اس
ــازی  ــرای توانمندس ــت آموزش ب ــیوه بهترین حال ــن این ش م

حرفه ای هاست. 
ــی که من فقط  ــوزش باید بگویم تا زمان ــورد مخارج آم در م
ــا اگر از خودم عبور کنم،  ــت ام به خودم فکر می کنم، هزینه اس
ــوم، وارد اجتماع شوم و کشورم را  ــه ام خارج ش از درون مؤسس

درنظر بگیرم، سرمایه گذاری است. 
یکی از محاسنی که در مؤسسه های حسابرسی بزرگ دنیا، 
بیرون از ایران می بینیم این است که هر مؤسسه بدون استثنا 
ــی. در ورودی  ــک دِر خروج ــک دِر ورودی و ی دو در دارد؛ ی
ــت که داخل می شوند و در خروجی  ــخاص جدید اس برای اش

یک مشکل اساسی

در ایران داریم 

هیچکس 

طالب محصول ما 

نیست
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ــه کار کرده اند و  ــخاصی است که مدتی را در مؤسس برای اش
ــدن از آن هستند. مؤسسه حسابرسی  اینک در حال خارج ش
ــت و عده ای آمدند  ــز نمی تواند بگوید که هزینه کرده اس هرگ
دورانی را با من سپری کرده اند، مؤسسه خرج آنها کرده است 

و حاال می روند جای دیگر.
به خاطر دارم در دورانی که خود من در مؤسسه حسابرسی 
ــا که از در  ــش از 30 درصد ورودیه ــردم، بی ــوزی می ک کارآم
ــدرک حرفه ای را  ــل از اینکه م ــدند قب ــل می  ش ورودی داخ
بگیرند اصاًل از حرفه حسابرسی بیرون می رفتند. با چند نفر 
ــه  ــا که صحبت کردم می گفتند آمده اند با کار در مؤسس از آنه
ــابداری، با متدهای  ــی با سیستمهای گوناگون حس حسابرس
ــابداری، با سیاستهای گوناگون حسابداری آشنا  گوناگون حس
ــوند. اگر ما هم در  ــپس مدیرمالی یک شرکت ش ــوند و س ش
ــته باشیم و فقط  ــازمانهایمان داش ایران، این دوتا در را در س
به فکر سازمان خود من نباشیم شاید وضعیت بهتر  شود. اگر 
ــته باشد، آقا یا خانم حسابداری که در  این دوتا در وجود داش
ــه می رود، کجا می رود؟  ــا آموزش دیده از در خروجی ک اینج

بدیهی است یک گوشه دیگری از این مملکت! 
اشاره فرمودید به کوچکی مؤسسه های حسابرسی که کاماًل 
ــمی ایران کوشش  ــت. جامعه حسابداران رس ــت و بجاس درس
ــکل آموزش حرفه ای مستمر کارکنان حرفه ای  کرده است مش
اعضایش را به گونه ای پسندیده برطرف کند. با توجه به همین 
ــیده  ــابداران تدبیری اندیش ــد جامعه حس ــی که فرمودی کوچک
ــه ای دنیا،  به ویژه  ــود گفت در بین مجامع حرف ــت که می ش اس
ــت. جامعه حسابداران  ــورهای پیشرفته، منحصربه فرد اس کش
ــه به هر  ــه هایی ک ــتای کمک به مؤسس ــران در راس ــمی ای رس
ــی کارکنانشان را خود برگزار  دلیل نمی توانند دوره های آموزش
ــی را  ــال دوم، برنامه های آموزش ــال و در نیمس ــر س ــد، ه کنن
ــابرس تا مدیر-  برای رده های گوناگون حرفه ای- از کمک حس
برنامه ریزی و اجرا می کند. خوشبختانه، افزون بر مؤسسه های 
حسابرسی کوچک، بیشتر مؤسسه های حسابرسی بزرگ نیز از 
این کار استقبال شایانی کرد ه اند. چنانکه بیش از یک هزار نفر 
ــه های حسابرسی در هر سال بدین  از کارکنان حرفه ای مؤسس
ترتیب آموزش می بینند. گفتنی است که حسابداران رسمی نیز 

از برنامه های مشابهی برخوردارند.

ــال  ــمی ایران از س ــابداران رس افزون بر این،  جامعه حس
ــزاری آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای  1390 اقدام به برگ
ــابداران کرده است. برگزاری این آزمون  اعضای جامعه حس
در راستای همگون سازی رده های حرفه ای کارکنان اعضای 
ــت. در آزمونهای برگزارشده سالهای  ــابداران اس جامعه حس
ــب 1423 نفر و 1101 نفر از کارکنان  1390 و 1391 به ترتی
رده های حسابرس ارشد، سرپرست و سرپرست ارشد شرکت 

کرده اند.

 نظری
مؤسسـه های حسابرسـی چقـدر می تواننـد در زمینـه 
آمـوزش کارکنـان سـرمایه گذاری کننـد؟ اصـواًل آیـا در 
حرفه ایـن  اعتقاد وجـود دارد که مخـارج آموزش نوعی 
سرمایه گذاریسـت؟ مؤسسه ها تا چه اندازه خود را برای 

انجام این آموزشها پایبند می بینند؟

 محمودزاده
ــن موضوع صحبت  ــود راجع به ای ــور می ش ــون دو مح پیرام
ــود دارد، و دوم نظریه ای  ــه اکنون وج ــرد. اول، واقعیتی ک ک
ــت که به چه  ــد. بحث اول این اس که می تواند قابل اجرا باش
ــه به تصور من مهمتر  ــی آموزش بدهیم. موضوع دوم ک کس
ــه و چه مطالبی را  ــت که در چه زمانی، چگون ــت، این اس اس

آموزش بدهیم. 
ــاعات  ــد نه اینکه تنها س آموزش باید عمیق و پرمحتوا باش
ــب توانمندی  ــم. در اینکه آموزش موج ــوزش را زیاد بکنی آم
ــود شکی نیست. اما اینکه ما با این شعار  نیروی انسانی می ش
ــه دهه گذشته در حد انتظار توانمند نشده ایم یا حداقل  در دو س
ــرفت نکردیم، به این دلیل  ــتیم پیش به اندازه ای که انتظار داش

است که بسیاری اوقات نحوه آموزش عمیق نبوده است. 
ــوای صحیح و  ــب، محت ــان مناس ــتر اوقات، زم ــی بیش حت
ــبی برای آموزش انتخاب نمی کنیم. کالسهای  مخاطب مناس
ــتند. بنابراین  ــع تکلیف هس ــتر اوقات برای رف ــی بیش آموزش
ــت که آموزش باید باشد بلکه موضوع  موضوع اصلی، این نیس
ــه و در چه زمینه ای، به چه  ــت که آموزش چگون اصلی این اس

کسانی و با چه کیفیتی باید باشد.   
ــما، اگر مؤسسه ای  به  ــش ش به طور خاص درخصوص پرس
کارکنان خود آموزش با کیفیت ارائه می  کند اما از طرف دیگر با 
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ــد، مطمئنًا مدیریت و اداره مؤسسه  خروج زیاد نیرو مواجه باش
ــه را ترک  ــوزش، مؤسس ــروی آن بعد از آم ــه نی ــف دارد ک ضع
ــت. در تمام سازمانهای  می کند. زیرا وفاداری اصل مهمی اس
ــق در کنار آموزش، مکانیزمهایی وجود دارد که افراد وفادار  موف

به سازمان را حفظ می کنند. 
ــبی در  ــرمایه گذاری بدانیم و مکانیزم مناس ــر آموزش را س اگ
ــرمایه را حفظ کند، نتیجه  ــته باشد که این س کنار آن وجود داش
ــد داد. بنابراین، هم مکانیزم آموزش را باید اصالح کرد،  خواه
ــد، و هم  ــد، در اوقات تعطیل نباش ــب باش اینکه در زمان مناس
ــار آن مکانیزمی  ــد و مهمتر از همه، در کن ــه باکیفیت باش اینک

برای حفظ کارکنان در نظر گرفت. 

 صفار
در مباحث به دو سـه نکته اشاره شد. یکی اینکه آموزش 
هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و مؤسسه ها حتی 
مؤسسـه های کوچک به موضوع آموزش به عنوان مسئله 
فرامؤسسـه ای نگاه کنند. به نظر من باید این احساس را 
به حسابرسان انتقال داد که وقتی مؤسسه سرمایه گذاری 
می کنـد خود فرد هم باید در این سـرمایه گذاری شـریک 
شـود. مؤسسـه ها باید به طور موازی با آمـوزش در مورد 
ایجـاد و تقویـت حسـن وفـاداری کارکنان طرح داشـته 

باشند. 
موضوعی که مورد تأیید قرار گرفت، گسـترش آموزش 
در طـول و ارتفاع اسـت، یعنی هم سـطح آمـوزش ارتقا 
پیـدا کند و هـم رده های مختلف آموزشـی. به عنوان مثال 
در زمینه آموزش و یادگیری کامپیوتر، مسـئله ای که با آن 
مواجه هسـتیم آن اسـت که قدیمی ترهـا به گونه ای از آن 

فاصله می گیرند. 
به نظر می رسـد در این بحث که آموزش ضروری است 
و نقـش مهمـی در توانمندسـازی دارد همـه اتفـاق نظر 
دارند ولی شـکل آمـوزش و محتوای آمـوزش موضوعی 

بحث برانگیز است. 

 نظری
یکی از مشـکالت حرفه این اسـت که دانشجویان، این 
رشـته را از روی عالقـه انتخاب نمی کننـد و به طور عمده 
دانش آموزان رشته علوم انسانی هستند. تحقیقی نشان 

می دهد که بسـیاری از افرادی که از رشـته های مهندسی 
فارغ التحصیل شده اند برای ادامه تحصیل رشته اقتصاد، 
فلسفه، جامعه شناسی و مدیریت را انتخاب کرده اند. چرا 

این دانشجویان از ابتدا به این انتخاب دست نزده اند؟ 
حرفه حسـابداری با داشـتن تشـکیالتی به نام جامعه 
حسابداران رسمی می تواند با فرهنگ سازی و شناساندن 
جایگاه حرفه حسابداری در اقتصاد کشور جوانان باهوش 
و مسـتعد را به حرفه حسـابداری و حسابرسی عالقه مند 
کند. آیا مؤسسـه های حرفه ای نیز در این زمینه می توانند 

فعالیت و نقش داشته باشند؟

 داریانی
ــازمانی نمی تواند خودش  ــن معتقدم که هیچ فردی یا هیچ س م
ــایر عوامل و متغیرهای ملی  ــورت مجرد و بی تأثیر از س را به ص
ــه بگوییم که  ــرای اینک ــه بببیند. ب ــک جامع ــی در ی و اجتماع
ــابداران رسمی چه کار  ــی یا جامعه حس ــه های حسابرس مؤسس
ــری مفاهیم اصولی باید توجه کرد که  می توانند کنند، به یک س
در جامعه، در خانواده ها و در قوانین و مقررات دولت، و در بازار 
کار وجود دارد. همچنین نگاه افراد به آینده این رشته در جامعه 
ــته برای یک فرد  اهمیت دارد. تمامی این موارد در انتخاب رش

یا یک سازمان تأثیر دارند. 
ــتیبانی کنند.  ــازمان و فرد باید همدیگر را پش به طور حتم س
ــمی باید در معرفی این رشته یا این  ــابداران رس هم جامعه حس
ــی آن در جامعه تالش کند و  حرفه و میزان اثرگذاری و اثربخش

مؤسسه ها باید 

به موضوع 

آموزش 

به عنوان مسئله

 فرامؤسسه ای 

نگاه کنند
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از سوی دیگر، خانواده ها نیز باید نگاه سنتی به رشته تحصیلی 
را تغییر دهند. 

ــاغل، تأثیر  ــادی و معنوی جامعه به مش ــگذاریهای م ارزش
ــه جامعه  ــته ها دارد؛ اینک ــن رش ــادی در انتخاب ای ــیار زی بس
ــک مهندس یا یک  ــه خطاب می کند، ی ــک را چگون یک پزش
ــانی را چگونه خطاب می کند. برخورد  فارغ التحصیل علوم انس
ــته اول  ــته ها نیز اهمیت دارد؛ رش ــی رش ــگاهها در معرف دانش
رشته مکانیک و فنی و در آخر رشته های علوم انسانی. جوانی 
ــته است احساس می کند که رشته علوم  که درحال انتخاب رش

انسانی در پایین ترین رده قرار دارد. 
ــواده، هم  ــند؛ هم خان ــل همدیگر باش ــا باید مکم نهاده
ــران در معرفی  ــمی ای ــابداران رس ــت، و هم جامعه حس دول
ــال یکی از  ــش دارند. به هرح ــت فرد نق ــده  و سرنوش و آین
ــت  ــته این اس ــای مهم برای انتخاب رش ــا و معیاره گزینه ه
ــت؛ چه در ُبعد  ــتی را خواهد داش که در آینده فرد چه سرنوش

مادی، چه معنوی. 
ــه ورود و  ــم. میزان یا درج ــث قبلی می کن ــاره ای به بح اش
ــانی برای هر سازمان معیاری برای سنجش  خروج نیروی انس
ــته باشد نشاندهنده این  ــت. اگر درها بس موفقیت مدیریت اس
ــای جدید،  ــت، از ورود تجربه ه ــته اس ــت که مدیریت بس اس
ــازمان جلوگیری  تخصص های جدید، و تفکرهای جدید به س
ــد بود. پس  ــازمان خمودی خواه ــازمان، س ــود. این س می  ش

بنابراین باید در ورودی باز باشد. 

ــت، خروج  ــروج خیلی مهم اس ــزان خ ــی، می ــا دِر خروج ام
ــادی. خروج های غیرعادی  ــم و خروج های غیرع عادی داری
ــا به ویژه نیروهای متخصص  ــی اینکه در میانه راه، نیروه یعن
سازمان را ترک می کنند. در این حالت باید عالمت سئوالی در 
ــازمان گذاشته شود. روش های مختلفی  برابر نوع مدیریت س
برای نگهداری نیروی انسانی وجود دارد که همه آنها هم الزامًا 

مادی نیستند. 
ــاس  ــازمان احس ــوی یعنی اینکه فرد در س ــای معن روش ه
ــاس کند  ــد، احس ــته باش ــاس اثرگذاری داش آرامش کند، احس
ــد، هرگز نیرو سازمان  ــت. اگراین مراحل طی ش ــمند اس ارزش
ــد  ــه ش ــرک نخواهد کرد. ولی اگر این روش ها دچار خدش را ت
ــرای کارمند انجام  ــازمان ب ــرمایه گذاری هایی که س ــا همه س ب
ــواهد زیادی در  ــازمان را ترک می کند. کمااینکه ش داده وی س
ــت حتی  ــازمان های مختلف وجود دارد که کارمند حاضر اس س
آن مبلغی که بابت هزینه یا سرمایه گذاری برای او شده را پس 
ــازمان نماند؛ به ویژه وقتی نیروها متخصص و از  بدهد و در س
مهارت های باال برخوردار می شوند احتمال خروج باال می رود. 

 صفار
در ادامـه بحث درباره سـه موضوع دیگر که با هم ارتباط 
دارند صحبت شـود. حسـابداران به معنـای عام در چه 
زمینه هـا و در چه حوزه هایی باید کسـب دانش و مهارت 
کننـد، و چگونـه می تـوان از تجربه کشـورهای دیگر در 
زمینـه آموزش اسـتفاده کـرد و باالخره ارتبـاط فناوری 

اطالعات با رشته حسابداری چیست؟ 

 محمودزاده
اصلی ترین مهارتی که تصور می کنم همکاران ما به آن احتیاج 
ــی از ضعف هایی که از  ــت؛ یک دارند ورود به حوزه قضاوت اس
ــری هم در این  ــته و اقدام خیلی مؤث ــال ها پیش وجود داش س

حوزه انجام نداده ایم. 
ــت که  ــابداری این اس ــی از بحث های مهم در حوزه حس یک
ــت درحالی که  ــطوح ابتدایی متوقف شده  اس ــته در س این رش
باید مراکزی مانند نیروی ویـژه مباحث عاجل (UITF) که 
ــتان وجود دارد داشته باشیم و موضوع های خاص در  در انگلس
ــود. به عبارت دیگر، موضوع و سئواالت کمیته  آنجا مطرح ش
ــازمان حسابرسی وجود دارد قوی تر شود،  فنی که اکنون در س

موضوع اصلی 

این است که 

آموزش 

چگونه و 

در چه زمینه ای 

به چه کسانی و 

با چه کیفیتی 

باید باشد
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ــانی اینترنتی  ــود و مرکز اطالع رس روی خـط (On-Line) ش
داشته باشد که بتوان راحت با آن ارتباط برقرار کرد. 

ــی و مهارتی، یکی از کمبودهایی که وجود دارد و  از ُبعد دانش
ــود، این موضوع است که  به همان بحث آموزش مربوط می ش
بخش زیادی از استانداردهای ما بسیار قضاوتی است، اما بستر 

قضاوت ایجاد نشده است. 
ــابدارها یا مدیران  ــور عمومی گله دارند که حس مدیران به ط
ــد. در نهایت  ــک نمی کنن ــه آنها کم ــازی ب ــی در تصمیم س مال
ــه مالیاتی تهیه می کنند و نه  ــک گزارش مالی و یک اظهارنام ی
بیشتر. اگر  بتوانیم مهارت ها را تخصصی تر کنیم، با تخصصی 
ــانی  ــود هم منابع انس ــم نیرو قوی تر می ش ــردن آموزش، ه ک
توسعه یافته تر می شود و هم پاسخی که بازار از حرفه ما می گیرد 

بسیار سودمندتر می شود. 
ــت. برای مثال در  ــبت به تغییرات خیلی کند اس واکنش ما نس
ــماره 16، یکی از بحث های مهم این  ــابداری ش ــتاندارد حس اس
ــوزه تورم حاد  ــرکتی عملیات خارجی دارد و در ح ــت که اگر ش اس
ــی را برمبنای  ــعیر، صورتهای مال ــد قبل از تس ــرار می گیرد بای ق
ــراغ تسعیر  ــاخصهای تورم حاد تجدید ارائه نماید و بعد برود س ش
ــت. ما  ــاد دارند که تورم ما تورم حاد نیس ــوز گروهی اعتق ارز. هن
ــبت به تورم نداریم و یکی از خدشه های اصلی  واکنش خوبی نس
ــود این است که آنچه خروجی حسابداری  که به حرفه وارد می ش
ــرایط روز خیلی ارتباط ندارد و در عمل ویژگی مربوط  ــت با ش اس
ــت. به نظر من  ــادی از بین رفته اس ــات تا اندازه زی ــودن اطالع ب
واکنش به موقع نشان دادن نسبت به رویدادهای بیرونی می تواند 

به توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی کمک بسیار کند. 

 ارباب سلیمانی
ــزون بر علم  ــه ای اف ــابدار حرف ــفانه حس ــبختانه یا متأس خوش
حسابداری نیاز مبرمی به علوم دیگر هم دارد. اگر مِن حسابدار 
حرفه ای بخواهم در تصمیم گیریها وتصمیم سازیها به مدیریت 
ــار و حقوق  ــه اطالعاتی در زمینه آم ــت ک کمک بکنم الزم اس
ــته های گوناگون علوم مختلف یک پیوستگی  داشته باشم. رش
ــابداری پیدا کرده اند ولی متأسفانه  و عجین شدگی با حرفه حس
در آموزش دانشگاهی ما به این موضوع توجه کافی نمی شود و 
ــط کار و اجرا هم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد؛ مگر  در محی

در موارد خاص. 

ــابداران حرفه ای با قانون مالیات ها و قانون  ــیاری از حس بس
تجارت آشنا هستند و برخی در حد یک قاضی تبحر دارند ولی 
ــابدارها  در مورد دیگر قوانین مانند قانون مدنی، اطالعات حس
ــیون بین المللی حسابداران  زیاد نیست. چند سال پیش فدراس
ــت با برگزاری یک  به دلیل اینکه جامعه عضو آن بود می خواس
ــتاد  ــس تلفنی جامعه را ارزیابی بکند. خدا رحمت کند اس کنفران
ــتند و با یکی از مدیران  ــه حضور داش علی مدد هم در آن جلس
ــنیدن توضیحات ما با یک  ــک صحبت می کردیم. بعد از ش ایف
ــود و بر زبان هم آورد  ــخص ب تعجب که کاماًل در صدایش مش
ــما در این سطح  ــور ش گفت من فکر نمی کردم که حرفه در کش
ــیار باالتر از خیلی از کشورهای  ــما بس ــطح حرفه ش ــد. س باش
ــابداری و حسابرسی را،  ــتانداردهای حس ــت. ما اس منطقه  اس
ــم، عمیق یاد  ــروکار داری ــتر با آنها س ــژه آنهایی را که بیش به وی

می گیریم. 
ــابداری و  ــش عمده ای در انجام کار حس ــروزه کامپیوتر نق ام
ــن از کار با کامپیوتر  ــابداران مس ــی دارد. برخی از حس حسابرس
ترس دارند. اما نسل جوان با این دنیای الکترونیکی خیلی زود 
آشنا می شود و خیلی خوب از آن استفاده می کند و من امیدوارم 
حسابداران مسن و قدیمی در محیط کار جلوی رشد به کارگیری 

چنین تکنولوژی را نگیرند.
نظام حرفه حسابداری اکنون بیش از آنکه به یک مؤسسه، 
ــد  ــک منطقه یا قاره مربوط باش ــور، به ی ــهر یا کش به یک ش
ــیون بین المللی  ــت. فدراس ــکلی جهانی به خود گرفته اس ش
حسابداران بیش از 130 کشور عضو و نزدیک به 170 انجمن 

حرفه ای حسابداری عضو دارد.
یکی از مسائلی که اگر در ایران به آن توجه شود خوب خواهد 
ــه در جوامع بین المللی  ــتانداردهایی را ک ــت که اس بود این اس
ــا روحیات، ُخلقیات و  ــود و گاه بعضی مفاد آن ب تدوین می ش
ــی کمتر  ــت، )البته در زمینه حسابرس قوانین ما، منطبق نیس
ــتر(، با وارد کردن ویژگی های  ــابداری بیش ولی در زمینه حس
خاص کشورمان، انجام تعدیل و کار حرفه ای را آسانتر کنیم. 

 نظری
در حرفه حسـابداری و حسابرسی در ایران، تا چه اندازه 
از یادگیـری سـایر علوم، فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
یـا مدیریـت ریسـک اسـتقبال می شـود؟ آیا کسـانی که 
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بـه سـمت این آموزشـها می آینـد از روی الزام اسـت یا 
عالقه شـخصی خودشـان؟ آیا این افراد بـا آمادگی قبلی 
به دوره های آموزشـی وارد می شـوند یا تصادفی و بدون 

مقدمه؟ 

 ارباب سلیمانی
ــول باانگیزه ترند و از  ــتند به طور معم ــه جوانتر هس آنهایی ک
ــرکت می کنند. آنهایی  ــی ش روی رغبت در دوره های آموزش
ــل باطنی  ــتند کمتر از روی می ــال من هس ــن و س که هم س
ــمی ایران مقررات  ــابداران رس ــت. اکنون در جامعه حس اس
ــود دارد که از  ــتمر وج خاصی در زمینه آموزش حرفه ای مس
ــی نیز )در نشریه آیین رفتار  ــازمان حسابرس مدتها قبل در س
ــده بود که هر حسابدار رسمی باید در  حرفه ای( پیش بینی ش
ــاعت آموزش ببیند و در هر دوره سه  ــال معادل 40 س هر س
ــاعت آموزش داشته باشد و از سال 1392  ــاله  باید 120 س س
جامعه این مقررات را به اجرا گذاشته است. به این معنا که در 
ــال 92 پرونده تمام حسابداران رسمی عضو بررسی  پایان س
ــاعت آموزش دیده اند  ــود و به آنهایی که کمتر از 40 س می ش
ــه ساله باید 120 ساعت  توجه می دهد که در ظرف دوران س

آموزش را تکمیل کنند. 
ــی در جامعه  ــای آموزش ــرکت در دوره ه ــی از دلیل ش بخش
ــت که امتیاز الزم را تحصیل کنند.  ــابداران رسمی این اس حس
ــی  ــه اتکای تجربه در دوره آموزش ــن به طور قطع، ب ــراد مس اف
ــه تجربیات و  ــوان متکی ب ــابدار ج ــد. اما حس ــرکت می کنن ش

اندوخته اش نیست و با مطالعه در دوره ها شرکت می کند. 

 نظری
آیا سـرفصل های آموزشـی برای 120 سـاعت مشخص 

شده است؟ یا اینکه به انتخاب حسابدار رسمی است؟

 ارباب سلیمانی
ــدن است و قرار نیست  هدف از این برنامه بازآموزی و به روزش
که به روز شدن فقط در یک زمینه  باشد، چون رشته حسابداری 
تقریبًا یک میان رشته است از اقتصاد تا مدیریت و علوم سیاسی 
و اجتماعی، پس باید دانشی از رشته های مختلف وجود داشته 
ــابداران رسمی ایران، ضابطه ای را مشخص  باشد. جامعه حس
ــرفصلها حداکثر امتیازی  ــر کدام از این س ــت و برای ه کرده اس
ــات در مرکز  ــت. این اطالع ــده اس ــر گرفته و ابالغ ش را درنظ

ــمی قرار دارد که  ــانی اینترنتی جامعه حسابداران رس اطالع رس
همه به آن دسترسی دارند. 

ــها و  ــرکت در کالس ــتمر، فقط به ش ــه ای مس ــوزش حرف آم
ــا یکی از  ــود و این تنه ــر نمی ش ــی منحص ــای آموزش کارگاهه
ــرکت در  ــت. ش ــتمر اس معیارهای امتیاز آموزش حرفه ای مس
دوره های آموزشی حسابرسی صنایع خاص و آموزش حرفه ای 
ــار مقاله های علمی  ــای تخصصی، انتش ــار کتابه مرتبط، انتش
ــی و  ــهای تخصصی در مراکز آموزش و حرفه ای، تدریس درس
ــی مجامع حرفه ای،  ــارکت در برنامه ها تخصص حرفه ای، مش
ــرکت در  ــل در انجمنهای حرفه ای بین المللی؛ ش ادامه تحصی
ــه ای و مانند این از جمله دیگر موارد  ــهای علمی و حرف همایش

کسب امتیاز آموزش حرفه ای مستمر محسوب می شوند.
ــوزش حرفه ای  ــاعت آم ــب معادل 40 س ــن ترتیب، کس بدی
مستمر در هر سال و معادل 120 ساعت در هر دوره سه ساله، 

چندان دشوار نیست.

 نظری
آیا فکر نمی کنید اعضـای جامعه که در حرفه کار می کنند، 
بعد از آنکه به سـن معینی رسـیدند، بایستی بار دیگر از 

طریق آزمون، صالحیت و دانش آنها بررسی شود؟ 

 ارباب سلیمانی
ــدم،  ــه خودم عضو یک انجمن حرفه ای بین المللی ش روزی ک
ــش دوتا  ــه در دو طرف ــه مقوایی ک ــتچی یک لول ــک روز پس ی
ــب دار  ــت چس درپوش آبی رنگ بود و بر روی آن یک کاغذ پش
ــته شده بود درب منزل به من داد. آن  که نام و آدرس من نوش
ــال بعد هم  ــت. 5 س را باز کردم دیدم مدرک عضویت خودم اس
عین همان لوله مقوایی با همان دوتا درپوش آبی دوباره آمد در 
خانه ما، آن را که باز کردم، دیدم این دفعه نوشته عضو پیوسته؛ 

اولی نوشته بود عضو وابسته. 
ــت می کنم همان موقع که  ــن انجمنی که درباره اش صحب ای
ــتاد از دو سال قبلش  ــته را برای من فرس گواهی عضویت پیوس
ــکل خودکار  ــال بعد، دیگر به این ش ــه س اعالم کرده بود که س
اعضا را از وابسته به پیوسته ارتقا نمی دهد. کسی که می خواهد 
از گواهی وابسته به پیوسته ارتقا پیدا کند؛ 1- باید چندین و چند 
سال سابقه کارکردن در حرفه را داشته باشد و 2- باید شواهد و 
مدارک مثبته مربوط به آموزش حرفه ای در طول مدت بند 1 را 
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ارائه دهد. اکنون هم به  همین شیوه انجام می شود. 
ــت  ــده و آن این اس یک کار دیگر هم در آن انجمن انجام ش
ــب تخصص های گوناگون طبقه بندی  که اعضای خود را برحس
کرده و به هرکدام آنها هم به اصطالح اجازه کار در آن تخصص 
ــه در زمینه مالیات  ــوان مثال، من ک ــه می دهد. به عن را جداگان
ــی می دهد و من  ــن گواهی عضویت مالیات ــص دارم به م تخص
ــم به کارهای مالیاتی بپردازم ولی مِن مالیاتی نمی توانم  می توان
به کار سیستم بپردازم، مگر اینکه گواهی آن را هم داشته باشم 
ــردازم مگر اینکه  ــی بپ و به طور قطع نمی توانم به کار حسابرس

گواهی حسابرسی را هم داشته باشم. 
ــی را دریافت  در آن انجمن افرادی که گواهی انجام حسابرس
ــتم را  ــد، به خودی خود گواهی انجام کار مالیات و سیس کرده ان
ــی حالت فراگیر دارد اما همین  هم دارند؛ یعنی گواهی حسابرس
ــال فرض کنید  ــد در زمینه هایی برای مث ــابرس اگر بخواه حس
ــتگی فعالیت کند  ــائل انحالل و ورشکس مدیریت تصفیه و مس

باید در آزمون شرکت کند، و پروانه کار جداگانه بگیرد. 
فراموش نکنیم که جامعه حسابداران رسمی ایران نوپاست. 
ــکیل آن می گذرد ولی  ــت است که تقریبًا 12 سال از تش درس
ــش دارد. پیش بینی  ــه راه درازی را درپی ــت ک واقعیت این اس
ــدر زود یا دیر، این  ــه در آینده، نمی دانم چق ــت ک من این اس
ــور منطقی می تواند  ــاره کردید به ط ــما به آن اش آزمونی که ش

شکل بگیرد. 

 غلامرضایی
ــرایط  ــرای حفظ ش ــی ب ــی آموزش ــتانداردهای بین الملل در اس
ــت. لیکن هیچ گونه بحثی  حرفه ای، ضوابطی لحاظ گردیده اس
در خصوص انجام آزمون مجدد کتبی در نظر گرفته نشده است 

و نیازی هم نیست. 

 نظری
نیازهـای آموزشـی و مهارت های مورد نیـاز در چارچوب 

استانداردهای بین المللی آموزشی چگونه است؟ 

 غلامرضایی
ــتانداردهای بین المللی آموزش  ــه اس ــال قبل ترجم تقریبًا 4 س
ــتور کار قرار گرفت  ــی در دس ــازمان حسابرس ــابداری در س حس
ــال 90 انتشار یافت. در این استانداردها  ــال در س که بعد از 2 س
ــده و تأکید بر  ــرر ش ــراد در حرفه مق ــرای حضور اف ــرایطی ب ش

ــت کم تحصیالت  ــدای ورود باید دس ــت که افراد در ابت این اس
دانشگاهی و سوابق تجربی الزم را داشته باشند. 

ــتانداردها تأکید دارند که برای  ــد از ورود به حرفه، این اس بع
ــاعت  ــاالنه 40 س ــابدار باید س ــت حرفه ای حس ــظ صالحی حف
ــه حوزه مختلف  ــاله، 120 ساعت در س ــه س یا در دوره های س
ــی و مباحث مربوط  ــابداری مال ــوزش ببیند. حوزه اول حس آم
ــرفصلهایی تعریف شده است، برای  ــت که برای هر یک س اس
ــابداری مدیریت،  ــی، حس ــگری مال ــابداری، گزارش مثال حس
ــی و ... که در ایران  ــات، قانون تجارت، آیین رفتار اخالق مالی
ــابداران بر این موارد  ــازمان حسابرسی و هم جامعه حس هم س

متمرکز هستند. 
ــت که  ــازمانی و بازرگانی اس ــث دانش س ــوزه دیگر بح ح
ــرکتی،  ــک تجاری، راهبری ش مباحث محیط تجاری، ریس
بازارهای مالی، رفتار سازمانی را شامل می شود، در سازمان 
ــال 1388، این  ــه بلندمدت از س ــی با تدوین برنام حسابرس
ــده که به عنوان مثال  ــی افزوده ش ــرفصل به برنامه آموزش س
ــالی 12 ساعت در این  ــت ارشد، س ــت و سرپرس رده سرپرس

حوزه آموزش دارند. 
ــوم مربوط به دانش و قابلیت های فناوری اطالعات  حوزه س
است که با توجه به گسترش وسیع فناوری اطالعات و ارتباطات 
در محیط کسب وکار و عملیات بازرگانی اهمیت زیادی دارد. در 
ــازمان حسابرسی سالی 16 ساعت آموزش  این حوزه هم در س
ــده است. البته در تهیه جزوه و طرح درس مشکل  پیش بینی ش

داریم. 

مشکل اصلی

 از نظر 

آموزش حرفه ای 

نبود 

بانکهای اطالعاتی 

است
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مشکل اصلی از نظر آموزش حرفه ای نبود بانکهای اطالعاتی 
ــای مالی،  ــوص صورته ــی در خص ــای اطالعات ــت. بانکه اس
ــی، موارد کنترل کیفیت و غیره در سازمان  گزارشهای حسابرس
ــمی، بورس اوراق بهادار،  ــابداران رس ــی، جامعه حس حسابرس
ــازمان امور مالیاتی و  ــان رسمی دادگستری، س کانون کارشناس
ــدارد. در عمل نبوِد این  ــای حرفه ای وجود ن ــازمانها و نهاده س
ــوزش کارگاهی در  ــود که آم ــای اطالعاتی باعث می ش بانک ه
ــد و همچنین مشکالت فناوری اطالعات در  ایران ضعیف باش
ــه های حرفه ای از یکدیگر  حال حاضر امکان بهره گیری مؤسس

در خصوص دوره های آموزشی را ضعیف می سازد. 
ــازی نباید  ــاره کنم که برای توانمندس به این نکته هم اش
ــرل کیفیت حرفه ای، و جذب  ــا به آموزش نگاه کرد، کنت تنه
ــابرس که  ــه ای هم اهمیت دارد. همکاران حس نیروی حرف
ــاوری اطالعات  ــناخت فن ــوند از نظر ش به حرفه وارد می ش
ــیار  ــه حرفه ای بس ــتند و واقعًا برای یک مؤسس ضعیف هس
ــود را به  ــرده و کارکنان خ ــه ک ــا هزین ــد بود ت ــخت خواه س
ــاند. بنابراین، الزم است برای ورود  ــرایط مورد نیاز برس ش
حسابدار به حرفه، شرایطی را در نظر گرفت که فرد متقاضی 
ــی را  ــر و زبان انگلیس ــر کامپیوت ــای الزم از نظ صالحیت ه

کسب کند. 

 صفار
در بحثهای اخیر اشـاره شد که داشتن قدرت و مهارت 
قضـاوت بسـیار مهـم اسـت. در زمینـه حسـابداری 
بـه معنـای عـام، حسـابداران بایـد ایـن توانایـی و 
شایسـتگی را داشـته باشـند که به مدیران سازمان در 
تصمیمگیریها و تصمیم سـازیها کمک کنند. حسابداری 
از علوم چندرشته ای اسـت و با اقتصاد، مدیریت، آمار 
و حقوق و مباحث کسـب وکار عجین است. حسابداران 
و حسابرسـان باید در مورد تغییرات محیط کسـب وکار 
و اجتماعـی حسـاس باشـند و بـا سـرعت، واکنـش 
نشـان دهند. اسـتفاده از کامپیوتر چه در حسابرسی یا 
حسـابداری و چه در محیط های آموزش اهمیت زیادی 
دارد و برای اینکه اثربخشی و کارایی فناوری اطالعات 
و ارتباطات در حرفه حسـابداری باال برود باید کارهای 

زیادی انجام شود. 
به عنوان حسـن ختام از مرحوم زنده یـاد اصغر خرمی 
یاد کنم که همیشـه می گفت باید این بچه های جوان تر را 

آموزش داد، آنان همکاران رده باال را ُهل خواهند داد.  
از شرکت شما در میزگرد سپاسگزاریم.
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