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بعضی از پژوهش��گران جهان مدعی ش��ده اند که آموزشهای حسابداری تاریخ گذشته است؛ بازسازی برنامه آموزشی حسابداری برای مجهزساختن 
دانش��جویان به ابزار الزم برای محیط کس��ب وکار متغیر امروزی با ایستادگی روبه روس��ت؛ بهت�رین و مستعدترین دانشجویان رشته دلخواه خود را 
در دیگر رش��ته ها می یابند؛ انجمنها و مؤسسه های حرفه ای حس��ابداری در فعالیتهای آموزشی ناموفقند؛ و ادغام برنامه های آموزشی با دوره های 

کارورزی و کارآموزی پیشرفتی نداشته است.
در ایران،طی س��ه دهه اخیر، حرفه و رش��ته حسابداری رشد چشمگیری داشته است: انجمنها، مؤسسه ها و مراجع حسابداری متعددی تشکیل 
شده، ساختار حرفه حسابداری و حسابرسی انتظام پیدا کرده، و تعداد دانش آموختگان رشته حسابداری در مقاطع مختلف افزایشی ستودنی داشته 
است. افزون بر آن، حضور پرتعداد دانشگاهیان در محیطهای حرفه ای حسابداری و نقش پررنگ ایشان در انجمنهای حرفه ای حسابداری، پیوند 

حرفه و دانشگاه را استحکام بخشیده است.
با این حال، بدون تردید زمینه های مس��تعد فراوانی برای بهبود و توس��عه آموزش حسابداری دانش��گاهی و حرفه ای در ایران وجود دارد که این 

پرسش مطرح می شود؛ چه راهبردی برای آموزش حسابداری در سالهای پیش ِرو مناسب تر است؟
• آیا آموزش دانشگاهی باید به آموزشهای عمومی پیش از حرفه بپردازد و آموزش حرفه ای حسابداری به انجمنهای حرفه ای واگذار شود؟

• آیا استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید محور برنامه های آموزشی حسابداری دانشگاهی باشد؟
• انجمنهای حرفه ای حسابداری ایران چگونه ممکن است نقش تأثیرگذاری در آموزش حسابداری داشته باشند؟

• انجمنهای حرفه ای حسابداری ایران چگونه می توانند نقش خود را در سطح انجمنهای جهانی ارتقا دهند؟
• آیا استفاده از تجربه و همکاری آموزشی مراجع حرفه ای خارجی باید در اولویت قرار گیرد؟

مجله حس��ابرس در این ش��ماره عنوان»راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانش��گاه و حرفه« را موضوع بحث میزگردی با حضور 
صاحبنظران حرفه قرار داده و به طرح مسائل مرتبط با موضوع پرداخته است.

 پرسشهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت از این قرار بودند:
1- وضعیت تعریف دانش و پژوهش حسابداری را در ایران چگونه می بینید؟ ویژگیهای آن چیست؟

2- پژوهشهای حسابداری چگونه می تواند بر تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و بهبود آن مؤثر باشد؟
3- پژوهشهای حسابداری چگونه می تواند بر وضع قوانین مالیات، تجارت و سایر قوانین مالی و بهبود آن تأثیر بگذارد؟

4- به نظر شما، افزایش چشمگیر اخیر پذیرش دانشجو در رشته حسابداری)کارشناسی ارشد و دکتری( و رشته های مرتبط می تواند موجب گسترش 
دانش حسابداری گردد؟

5-حرفه حس��ابداری بر س��ه رکن تحقیق، رویه ها(Policy) و اجرا (Practice) استوار است. بنابراین، در حرفه حسابداری ضروری است اعضای 
حرفه با تدوین کنندگان رویه های حسابداری و فعاالن حوزه پژوهشهای حسابداری در ارتباط و هماهنگ باشند. این ارتباط و هماهنگی چگونه باید 

صورت گیرد؟
6- نقش انجمنهای حرفه ای در انتقال یافته های پژوهشهای حسابداری به اعضای حرفه را چگونه ارزیابی می کنید؟

7- توس��عه اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی هر کشوری به طور معمول تعیین کننده نیازهای حسابداری آن کشور است. نقش پژوهشها در دانشگاه را 
بر برنامه های آموزش حسابداری چگونه ارزیابی می کنید؟

8- به نظر ش��ما برگزاری س��مینارهای مشترک انجمنهای حرفه ای حسابداری و دانش��گاهها تا چه حد می تواند موجب شناخت نیازهای حرفه برای 
انجام پژوهش از سوی دانشگاهها شود؟

میزگرد
راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در

دانشگاه و حرفه

22



13
93

ی 
  د

74
ره 

ما
ش

علی حرفت پویان

استاد دانشگاه

دکتر فرزام زمانی 
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره، 
مدیراجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره 

و عضو هیئت علمی دانشگاه

محمدجواد صفار

 عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

دکتر حسین کثیری

رئیس هیئت نظار

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 صفار
از سوی دست اندرکاران مجله حسابرس حضورتان را در 
این میزگرد خوش�امد می گویم و از تش�ریف فرمایی شما 

برای شرکت در میزگرد سپاسگزارم. 
اگ�ر موافقید س�خن را از اینج�ا آغاز کنی�م که وضعیت 
دانش و پژوهش حس�ابداری در ایران چگونه است و چه 

ویژگی هایی دارد؟ 

 دکتر نیکبخت
در بع��د دانش م��ا مش��کلی نداریم ولی متأس��فانه ای��ن دانش 
انطباق��ی با نیازهای جامعه ما ن��دارد؛ یعنی نیاز ما چیز دیگری 
اس��ت. مطالبی ک��ه آموزش می دهی��م، به طور عم��ده ترجمه 
اس��ت. مش��کل اینس��ت که آن مطلبی که ما تهی��ه می کنیم و 
به عن��وان دانش ارائه می دهیم با واقعیت بیرونی فاصله بس��یار 
زی��ادی دارد. ما بیش��تر درحوزه نظ��ری کار کرده ایم و به اینکه 

این دانش براورده کننده نیاز ما هست یا نیست، نپرداخته ایم. 
واقعیت مطلب اینست که اطالعاتی که حسابداران به اتکای 
آموزشهای حسابداری ارائه می کنند برای استفاده کنندگان مفید 

نیس��ت؛ درجه مفید بودنش بس��یار کم اس��ت. اگر الزام قانونی 
نبود، شاید اگر تهیه هم نمی کردیم به جایی برنمی خورد. 

برای اینکه بدانیم چقدر این اطالعاتی که حس��ابداران تهیه 
می کنند با واقعیت بیرونی فاصله دارد، کافیس��ت که مقایسه ای 
س��اده بین ارزش دفتری س��هامی ک��ه ما محاس��به می کنیم با 
ارزش ب��ازاری که در همین بازار ناکارا تعیین می ش��ود، داش��ته 
باش��یم؛ قریب 400 ت��ا 500 درصد انح��راف می بینید. ارزش 
دفتری س��هام در بیشتر اوقات زیر 200 تومان است؛ اما ارزش 

بازار 800 تومان، 900 تومان و مواردی حتی باالتر است. 

 صفار
چگون�ه می ت�وان بی�ن دان�ش حس�ابداری ب�ا نیازه�ای 

اقتصادی جامعه انطباق ایجاد کرد؟

 دکتر نیکبخت
دانش��گاه نتوانس��ته نیاز محی��ط اقتص��ادی را درک کند و یا 
محی��ط اقتصادی  در اصل احس��اس نیاز نکرده اس��ت که با 
محیط دانش��گاهی در ارتباط باشد. بنگاههای اقتصادی کار 

دکتر محمدرضا نیکبخت

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:

دکتر سید محمد هاشمی نژاد

مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

سازمان بورس اوراق بهادار تهران
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خودش��ان را می کنند و احس��اس نیاز هم نمی کنند. دانش��گاه هم 
مش��غول کار خودش اس��ت یا قرار نیس��ت که دانشگاه مشکلی از 
مشکل جامعه را حل کند. حس��ابداری اگر جایگاه خودش را پیدا 
بکند، می تواند نقش بس��یار کلی��دی در اقتصاد جامعه بازی کند و 

آموزش های خودش را با نیازهای جامعه انطباق بدهد. 

 دکتر کثیری
دانش  مقوله ای کالن و کلی اس��ت؛ در رش��ته های مختلف می تواند 
مطرح بش��ود و طبیعی است که محل تولید آن هم می تواند دانشگاه 
باش��د یا جاه��ای علمی دیگ��ر.  اگر به طور مش��خص بح��ث دانش 
حسابداری را مطرح کنیم، باید اول تکلیف خودمان را بدانیم. امروزه 
به طور خ��اص نمی توانیم بگویی��م که دانش حس��ابداری در خالء و 
بدون ارتباط با دیگر دانشهاس��ت؛ برای مثال دانش جامعه شناسی، 
مدیریت یا دیگر دانش ها. در واقع حس��ابداری دانش چندرش��ته ای 
است. وقتی مقوله ای به نام دانش حسابداری را مطرح می کنیم باید 

ببینیم که انتظارمان از این دانش حسابداری چیست؟ 
حس��ابداری در اص��ل می تواند زبان تجارت  باش��د، می تواند ابزار 
کنترلی  باش��د، می تواند زبان اطالعات و ی��ا فراهم کننده اطالعات 
مفید برای تصمیم گیری باش��د. حس��ابداری همچنین ابزاری برای 
تس��هیل امور اس��ت. ب��رای مثال در ب��دو ورود به بیمارس��تان، اول 
می گوین��د که ی��ک قبض از حس��ابداری بگیرید تا کار ش��ما را انجام 
بدهیم. این آغاز فرایند حس��ابداری است؛ بعد شناخت، اندازه گیری 

و ارائ��ه و افش��ا ص��ورت می گی��رد و در پای��ان  این فرایند، قس��مت 
حس��ابداری و گزارش حسابداری بیمارس��تان است که اجازه می دهد 

که شما از بیمارستان مرخص شده و بیرون بروید. 
حس��ابداری ابزاری اس��ت برای انع��کاس رویداده��ای اقتصادی 
همان گون��ه ک��ه اتف��اق افت��اده اس��ت. حس��ابداری منعکس کنن��ده 
رویدادهای گذش��ته اس��ت. این کارکردهاس��ت که دانش حسابداری 
را مفید و سودمند می س��ازد. لذا دانش حسابداری، دانشی کاربردی 
است و این دانش در عرصه عمل شکوفا می شود، لذا این دانش باید 
بتواند نیازهای اقتصادی جامعه را در عمل براورده س��ازد. اما دانش 
حس��ابداری در بستر پژوهشهای حسابداری انجام شده، تولید شده، 
رشد یافته و به بلوغ می رسد و دانش و پژوهش حسابداری جدای از 
یکدیگر نمی باش��ند. محل انجام پژوهش، هم دانشگاه و هم حرفه 

است و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. 

 دکتر زمانی
به ط��ور قطع حس��ابداری هم از دیگر علوم و از س��ایر رش��ته ها جدا 
نیس��ت. کاری که باید انجام بدهیم اینست که دنبال روی کشورهایی 
باش��یم ک��ه در زمینه حس��ابداری صاحب اندیش��ه، فک��ر و به نوعی 
ایجادکننده این رشته از علم هستند. باید دنبال رو کشورهای صاحب 

قدمت باالی حسابداری باشیم. 
دسترس��ی به منابع روز و دسترس��ی به متون حسابداری درحال 
حاضر در ای��ران دارای محدودیت های جدی اس��ت. اگر بخواهم 
ای��ن محدودیت ه��ا را طبقه بن��دی بکنم، ش��اید مهمترین آن این 
اس��ت که در حال حاضر ناشران معتبر و بزرگ بین المللی در ایران 
فعال نیستند و ما در عمل می توانیم بگوییم که به منابع تخصصی 
روز دنی��ا با وقفه و به س��ختی دسترس��ی داریم. اگر به دانش��گاه ها 
نگاه کنید، بیش��تر دانشگاه های ما خریدهای علمی شان را متوقف 
کرده اند که خود این می تواند به علوم و به دانش حسابداری آسیب 

برساند و ضربه بزند. 
از ط��رف دیگ��ر، محدودی��ت دیگ��ری ه��م در ای��ران داری��م که 
بحث دسترس��ی به دان��ش را محدود می کند؛ آن هم اینس��ت که در 
س��الهای اخیر توجه کمتری به اس��تفاده از متون اصلی داش��تیم. در 
اص��ل ن��وع فرهنگ و نوع س��اختار آموزش��ی ما در دانش��گاه ها این 
امکان را نمی دهد که دانش��جویان بتوانند از زب��ان دوم در کنار زبان 
رسمی کشور به صورت دقیق و کامل استفاده بکنند. این محدودیتی 

دکتر نیکبخت:

واقعیت مطلب اینست که

اطالعاتی که حسابداران

به اتکای آموزشهای حسابداری

ارائه می کنند

برای استفاده کنندگان

مفید نیست

درجه مفید بودنش

بسیار کم است

24



13
93

ی 
  د

74
ره 

ما
ش

را ک��ه م��ا داریم، دیگ��ر کش��ورها کمتر دارن��د. در بس��یاری از 
کش��ورها، زبان های دوم و س��وم رایج در آنها باعث می شود که 

دانشجویانشان بتوانند به منابع روز دسترسی پیدا کنند. 
در بح��ث اس�تانداردهای بین الملل�ی گزارش�گری مالی 
(IFRS)، االن سازمان حسابرسی با مشکل روبه روست؛ چرا؟ 

برای اینکه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موضوع 
پویایی اس��ت و تا شروع می کنیم به ترجمه می بینید که مطالب 
جدید و تغییرهایی در اس��تانداردها اتفاق افتاده اس��ت. توانایی 
تس��لط به زبان دوم، منابع جدی��دی را در اختیار دانش پژوهان 

قرار می دهد. 
در بح��ث »پژوه��ش« عقب ت��ر از دانش هس��تیم. در حوزه 
»دان��ش« با فاصله زمانی کم یا زیاد، متون جدید ممکن اس��ت 
ترجمه بشوند و در اختیار افراد قرار بگیرند. اما در زمینه پژوهش 
بسیار عقب هستیم. در جهان نیاز پژوهشی از جانب چند ذینفع 
ش��کل می گیرد. این ذینفع ها صنع��ت، انجمن های حرفه ای و 
مؤسسه های حرفه ای هستند. بسیاری از پروژه های پژوهشی 
مرب��وط به حس��ابداری از دل ارتب��اط تنگاتنگ مؤسس��ه های 
بین المللی و مؤسسه های حرفه ای و همکاری آنها با دانشگاه ها 
بیرون می آید. ما چنین چیزی را در کشورمان نداریم. در ایران 
صنعت یک حس بی اعتمادی نس��بت به خیلی از علوم ازجمله 
حس��ابداری دارد. وقتی که نیاز مطرح نشود، در عمل خروجی 
از فعالیتهای پژوهش��ی خیلی جدی صورت نمی گیرد و یا نتایج 

آن مورد استفاده قرار نمی گیرد. 

 حرفت پویان
بی��ن دانش و پژوهش رابطه ای متقابل برقرار اس��ت. پژوهش 
دان��ش حس��ابداری را غن��ی می کن��د و ب��ه پرسش��هایی که در 
زمینه حس��ابداری مطرح می ش��ود، پاس��خ می ده��د. پژوهش 
در حس��ابداری جزو جدانش��دنی و ذات حس��ابداری محس��وب 
می ش��ود. حس��ابداری دانشی بدون تغییر نیس��ت و برای تغییر 

نیاز به پژوهش دارد. 
حس��ابداری اب��زاری محس��وب می ش��ود ب��رای اینک��ه بین 
بنگاهها، سازمان ها و افراد جامعه اعتمادسازی کند. پس هرچه 
برای مشکل ها و پرسشهایی که در بطن اقتصاد به وجود می آید 
بتواند پاس��خهای بهتر و راه حل پی��دا کند، به عنوان دانش زنده 

باقی می ماند. از اینرو، پژوهش جزء جدایی ناپذیر حس��ابداری 
محسوب می شود. 

پژوهش چگونه شکل می گیرد؟ حسابرسان دانش حسابداری 
را در محیط سازمانها به کار می گیرند. آنها دشواریها را می بینند 
و پرسش��هایی مط��رح می ش��ود. ح��اال بحث این اس��ت که آیا 
ارتباطی بین مؤسس��ه های حسابرسی با نهادهای علمی وجود 
دارد که بتوان پرسشها را در آنجا پردازش کرد و برایش الگویی 
یا پاسخی یافت؟  این رابطه را من بسیار ضعیف می بینم؛ یعنی 
ارتباطی که بین دانش��گاه با مؤسس��ه های حسابرسی حرفه ای 

وجود دارد، به نظر بسیار ضعیف است. 
برای پژوهش، این توانمندس��ازی باید وجود داش��ته باشد تا 
بتوانیم به متون و منابع روز و پایگاههای اطالعاتی دسترس��ی 
پیدا کنیم. در رش��ته حس��ابداری این ضع��ف را داریم. ما برای 

پژوهش به مبانی پژوهش و روش تحقیق نیاز داریم.

 دکترهاشمی نژاد
بیشتر سرفصل های درسی دانشگاه ها مربوط به بیش از 15، 20 
سال پیش است. با توجه به هدفهای اقتصادی و ضرورت نظم 
مالی، رش��ته های ریاضیات مالی، مهندس��ی مالی و حسابرسی 
در دانش��گاه ها بیش��تر ضرورت می یابند. اس��تاد باید با توجه به 
نیاز حرفه، به خصوص در مقطع دکترا مسائل روز را مطرح کند. 
در دانشگاه، استادان باید محیط آموزشی را به سمت پژوهش 
و به س��مت عارضه یابی و چگونگی حل مس��ئله هدایت کنند. 
به طور معمول، این گرایش بس��یار کم دیده ش��ده که اس��تادان 
بتوانند و بخواهند که سرفصل های پژوهشی را در قالب مسائل 
و مشکل های حرفه در کالس به عنوان یک مسئله طرح بکنند 
و دانش��جویان وظیفه داشته باش��ند که آن را به عنوان تکلیف و 

در قالب یک تحقیق مدنظر قرار بدهند.

 صفار
آق�ای دکت�ر نیکبخ�ت تأکید داش�تند که م�ا روی آموزش 
حس�ابداری خیلی مش�کل نداریم و بحث مهم ما انطباق 
دانش با نیازهای جامعه است و می گفتند که مشکل بیشتر 
روی پژوهش اس�ت. آق�ای دکتر کثیری اش�اره کردند به 
اینک�ه حس�ابداری عالوه ب�ر تصمیمگی�ری، کارکردهای 
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دیگ�ری هم دارد که در جامعه به کار گرفته می ش�ود. آنها 
کم�اکان قابل اس�تفاده اس�ت. آق�ای دکتر زمانی اش�اره 
کردند به دسترسی نداشتن به موقع به منابع روز و اینکه 
از نظام آموزش�ی از امکانات زب�ان خارجی برای ادبیات 
حرفه ای اس�تفاده محدودی می کن�د و بحث زبان دوم را 
مطرح کردن�د. آقای پویان به رابطه دانش و پژوهش که 
دوتا نیستند و شاید یکی باشند، اشاره کردند و سرانجام 
آقای هاش�می نژاد به بحث قدیمی بودن متنهای درسی 
از ی�ک ط�رف و کم کاری اس�تادان در کارهای پژوهش�ی 

اشاره کردند. 
بح�ث بعدی اینس�ت ک�ه پژوهش ه�ای حس�ابداری 
چگونه می تواند بر س�نتهای حس�ابداری و حسابرس�ی 
تأثی�ر بگذارد و چه کار می ش�ود کرد ک�ه تأثیر آن خوب و 

مثبت باشد؟ 

 دکتر کثیری
یکی از محصول های پژوهش��های حسابداری، استانداردهای 
حسابداری است. استانداردهای حسابداری بر پایه پژوهشهای 

انجام شده که برگرفته از نیازهاست، تدوین می شود. 
م��ن می خواهم این پرس��ش را مطرح کنم ک��ه در محتوای 
مطالب آموزش��ی در دانشگاه ها، اس��تانداردهای حسابداری و 

حسابرسی جایگاهش کجاست؟ 
واقعی��ت اینس��ت که مبن��ای کار حس��ابداری و حسابرس��ی 
ب��ر پایه این استانداردهاس��ت.  این استانداردهاس��ت که معیار 
کیفیت برای اطالعات حسابداری است. سپس استانداردهای 
حسابرس��ی است که چارچوب کار حسابرس ها را تعیین می کند 
و معیار کیفیت کار حسابرس��ی اس��ت. حال اینکه حس��ابدار یا 
حس��ابرس آینده این اس��تانداردها را که محص��ول پژوهش و 
دانش حسابداری اس��ت چگونه و در کجا یاد بگیرد، این جای 

بحث دارد. 
به اعتقاد من، آموزش استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
در دانش��گاه و درج آن در کتب درسی از موارد ضروری است. 
ای��ن را خارجی ها هم تجربه کرده اند. ب��رای مثال درکتابهایی 
که به تازگی در زمینه حسابرس��ی نوشته می شود به طور معمول 
ورود هر فصل کتاب با اس��تانداردها ش��روع می شود. یعنی به 

اصطالح دانش حس��ابداری در  حسابرس��ی، اس��تانداردبنیان 
اس��ت؛  اس��تانداردهایی که راهنمای انجام عمل حسابداری و 

حسابرسی و معیار کیفیت آن است.
فراموش نکنیم که استانداردهای حسابداری به طور طبیعی 
و لزوم��ًا بر مبنای محیط اقتصادی و ش��رایط خاص کش��ورها 
ش��کل نگرفته و به عبارتی وارداتی اس��ت. اگرچه ما می توانیم 
از طری��ق ارائ��ه رهنمودها با توجه به ش��رایط ایران قدری آن 
را بومی س��ازی و متناسب س��ازی کنیم.بنابرای��ن، در آموزش 
حسابداری و حسابرسی فراگیری و آموزش استانداردها بخش 

جدانشدنی از آن خواهد بود. 

 صفار
درواق�ع می فرمایید ک�ه مقدمه تدوین اس�تانداردها این 

پژوهش هاست؟ 

 دکتر کثیری
بله، اس��اس تولید هر دانش��ی، پژوهش اس��ت. ام��ا  ما چون 
خودمان درواقع تدوین کننده  استانداردها نیستیم، برای ایجاد 
تغییرهایی که می خواهی��م در آنها بدهیم باید پژوهش هایی با 
توجه به ش��رایط اقتصادی جامعه خودمان انجام بدهیم بدون 

آنکه تغییرهایی در چارچوب اصلی استانداردها ایجاد کنیم.

 دکتر نیکبخت
فرض کنید  این عبارت درس��ت باش��د که باید اس��تانداردها را 
بومی سازی کنیم. فقط باید شرایط محیطی برای بومی کردن 
اینها وجود داشته باشد. چنین شرایطی بسیار بسیار کم است؛ 
یعنی اینکه در زمینه پژوهش  همه مشکل دارند. محیط کاری 
که کس��ی بخواهد این موارد را در آن محیط آزمون کند، وجود 
ندارد. دانش��جو باید به همان اطالعات بازار سرمایه اکتفا کند 
که آن هم متأس��فانه تکراری شده و شکل دیگری به خودش 
گرفته اس��ت. بنابراین، مش��کل ما در حوزه کار و عمل است. 
تا زمانی که حس��ابداری را در محیط واقعی اجرایی و عملیاتی 
نکنیم، ایرادها و اشکال های آن را نبینیم و تجربه اش نکنیم، 
ناگزیری��م در محیط های آموزش��ی آن ه��م  در فضای فرضی 

تدریس کنیم. 
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 دکتر زمانی
به ط��ور معین اگر ان��واع پژوهش ه��ا را در نظر بگیری��م، مانند 
پژوهش ه��ای کارب��ردی، پژوهش ه��ای اکتش��افی، توصیفی 
و تحلیل��ی، ای��ن پژوهش ه��ا می توانن��د از چن��د جنب��ه ذه��ن 
استانداردگذار یا ذهن قانونگذار را متوجه موضوعهای کلیدی در 
وضع استاندارد یا وضع قانون کنند. بنابراین یکی از نقش های 
مهم پژوهش، ش��کل دهی پرسش��هایی در ذه��ن قانونگذار یا 

استانداردگذار است. 
به عبارت دیگر، می توانیم اینگونه تعبیر کنیم که محورهای 
اصلی مورد توجه چه محورهایی باید باشد؟ شرکت ها در ایران 
در عرصه کسب وکار با چه مشکالت قانونی روبه رو هستند؟ اگر 
قرار اس��ت که قانون تجارت تغییر پیدا کند، روی کدام محورها 

باید متمرکز شویم؟ 
بنابرای��ن، در ی��ک کالم می توانی��م بگویی��م ک��ه در اص��ل 
اثربخش��ی و کارایی تدوین استاندارد و تدوین قانون با پژوهش 
بیشتر خواهد ش��د؛ یعنی ما دقیق تر روی محورهایی که بیشتر 

مشکل داریم، متمرکز خواهیم شد. 

 حرفت پویان
اس��تانداردها نتیجه پژوهش ها محسوب می شوند؛ به نحوی 
که اگر بگوییم اس��تانداردها وظیفه نظم دهی و شفاف سازی را 
در جامعه به عهده دارند، در آن صورت پاسخ دشواریهایی که 
در عمل به وجود آمده، از پژوهش های پژوهش��گران حاصل 
می شود و سپس در قالب استاندارد تجلی پیدا می کند و زمانی 
اثر بخش��ی اس��تانداردها بیشتر حس می ش��ود که به کارگیری 
اس��تانداردهای حس��ابداری، تس��هیل کنن��ده رواب��ط مالی - 

اقتصادی و تجاری باشد.

 صفار
اش�اره ش�د که بخش عمده ای از پژوهش�های دانشگاهی 
در حوزه بورس انجام می ش�ود. آیا در واقع این پژوهشها 
کاربردی برای اقتصاد ایران داش�ته یا خیر؟ از طرفی مرکز 
پژوهش ه�ای مجلس هم در ارتب�اط با موضوعهایی که در 
مجلس مطرح می ش�ود، به کمک پژوهشگران  از پیش به 

تحقیق و مطالعه می پردازد و نتایج آن را نیز منتشر می کند.

 دکترهاشمی نژاد
بورس از موضوعهای پژوهش��ی مرتبط با بازار سرمایه حمایت 
می کند و سعی می کند اولویت های پژوهشی را مشخص کند تا 
دانشجویان و استادان ترغیب شوند که در آن زمینه ها کار کنند. 
مجموع��ه ای از اولویت ها را بورس تعیین می کند، مجموعه ای 
را هم از حرفه و دانش��گاه توقع اس��ت که مطرح و به این حوزه 

کمک کنند. 
فضای بنگاه های کسب وکار روزانه تغییر می کند؛ دغدغه ها 
و موضوعها و مشکل ها عوض می شود و به رویه های جدیدی 
نیاز اس��ت که هر رویه باید از دل یک کار پژوهش��ی و کاربردی 
بی��رون بیاید. اینجاس��ت که نقش پژوهش را نش��ان می دهد. 
در همه آیین نامه ها و دس��تورعمل های ما مجموعه ای اس��ناد 

باالدستی هست؛ مانند قانون تجارت. 
نیاز اس��ت که پژوهش های کاربردی انجام ش��ود و ضعفهای 

قانون دیده و رویه ها و آیین نامه ها اصالح شود. 

 صفار
امروز مراسمی به عنوان شصتمین سال تأسیس دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. ارزیابی شما از 
افزایش چش�مگیر دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و 

دکتری حسابداری چیست؟

دکتر هاشمی نژاد: 

در دانشگاه

استادان باید

محیط آموزشی را به سمت

پژوهش و به سمت

عارضه یابی و چگونگی

حل مسئله

هدایت کنند 
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 دکتر نیکبخت
شاید برداش��ت مثبت قضیه این باشد که سرانجام توانستیم 
تع��داد همراهان و همفک��ران و هم رش��ته ای های خودمان 
را بیش��تر کنیم. اگر فرایند طبیعی دس��تیابی ب��ه آن مراحل 
طی می ش��د، جای افتخار داشت؛ متأس��فانه در بسیاری از 
موارد این فرایند طی نش��ده است و می توانیم بگوییم که در 
بسیاری از موارد حت��ی هیئت های علمی هم نقش آنچنانی 

نداشته اند. 
در دانش��گاه و در 7 ی��ا 8 س��ال اخی��ر گروه های آموزش��ی 
تقریبًا نقش درخور مالحظه ای در برنامه ریزی های  آموزشی 
نداش��ته اند. در دوره های گذشته، دانشجویاِن ضمن خدمت 
می گرفتند؛  امروز دانشجویان مجازی جای آنها را گرفته اند. 
االن دانش��جویانی در س��طح ارش��د حس��ابداری داری��م ک��ه 
رش��ته قبلی آنها فنی اس��ت؛ ولی عنوانی که می گیرند عنوان 
کارشناسی ارشد حسابداری است که چه بخواهیم یا نخواهیم 
به حرف��ه حس��ابداری اضافه می ش��وند. اگر در واق��ع فرایند 
طبیع��ی خوب طی می ش��د، مثبت بود، ولی به نظر می رس��د 
آن طور که باید و ش��اید طی نش��ده اس��ت. من امی��دوارم که 

اصالحی صورت بگیرد. 

 دکتر کثیری
کس��ی که در خارج از کشور در رش��ته دکتری رشته حسابداری 
ب��رای  م��درک  گرفت��ن  تنه��ا  انگی��زه اش  می خوان��د،  درس 
اس��تفاده های خاص نیس��ت. انگی��زه اصل��ی او پژوهش و به 
احتمال زیاد تدریس در دانش��گاه است؛ اما در کشور ما انگیزه 
دانش��جوی دکتری متفاوت و عمده استفاده از عنوان دکتری، 
پیش��رفت و ارتقای شغلی است. اشکال از اینجا شروع و آنچه 
فراموش می ش��ود، انجام کار پژوهش��ی اس��ت.  بعد هم نظام 
آموزش��ی این اج��ازه را می دهد که ای��ن افراد با توج��ه به این 
انگیزه ه��ا و بدون آنک��ه حتی یک کار پژوهش��ی انجام دهند، 
دکت��ری حس��ابداری بگیرن��د. در نظ��ام آموزش��ی تحصیالت 
تکمیلی بیشتر به شکل پرداختیم تا به ارتقای کیفیت و محتوا. 
دانشجوی دکتری که از ابتدا وارد کالس می شود، تنها در فکر 
و به دنبال کس��ب مدرک )مدرک گرایی( اس��ت و متأس��فانه در 

برخی موارد خود وی نیز رساله دکتری نمی نویسد. 

 دکتر زمانی
افزایش چش��مگیر دانشجو در مقاطع مختلف به معنای توسعه 
دانش حس��ابداری نیست. در اصل اگر به جنبه های کیفی نگاه 
نکنی��م، حتی این افزایش می تواند اث��ر عکس و منفی بگذارد 
و موج��ب تغییر دیدگاه ها نس��بت به حرفه حس��ابداری ش��ود. 
آمارهای��ی که مطرح می کنند، همه کّمی اس��ت. این مقایس��ه 
حتمًا باید به صورت کیف��ی صورت بگیرد و نه به صورت کّمی. 
در شرکت ها و در محیط کسب وکار یک جّو بی اعتمادی نسبت 
ب��ه دانش آموخت��گان حس��ابداری وج��ود دارد و این بس��یار بد 
است. این نشان می دهد که به نوعی این افزایش نه تنها باعث 
گس��ترش دانش حس��ابداری نش��ده، بلکه حتی ممکن اس��ت 

ذهنیت های منفی را تقویت کرده باشد. 
سیاس��تگذاران کالن در حوزه آموزش حتمًا باید نس��بت 
ب��ه ای��ن روی��داد حس��اس باش��ند و آن را بازنگ��ری کنند. 
برنامه ری��زی در س��طح کالن مملک��ت در هم��ه رش��ته ها 
از جمل��ه حس��ابداری نگرش سیس��تمی می خواهد. ش��ما 
نمی توانی��د ی��ک بخش را نگاه کنی��د و بخش های دیگر را 
نادیده بگیرید. اگر درواقع رش��د ناهمگون��ی اتفاق بیافتد، 
مانند یک بیمار س��رطانی است که یک عضوش ناهمگون 

رشد کرده و به او آسیب رسانده است. 
در زمین��ه آموزش به طور کلی 5 عامل بر کیفیت مؤثر اس��ت 
که می تواند متغیرهای کیفی آم��وزش را تعیین کند. ببینیم که 
آیا در این 5 محور کار اساسی کردیم یا نه. متغیر اول و اصلی، 
استاد اس��ت. در دیگر کش��ورها برای مثال انگلس��تان، مراکز 
پرورش مربی برای رش��ته مالی وجود دارد؛ یعنی مراکز علمی 
که اس��تاد حرفه ای را پرورش می دهند. ما اس��تادانی داریم که 
در طی هفته40-50 س��اعت تدریس دارند. خوب این نش��ان 
می دهد که ما از اس��تانداردها فاصله داریم. اس��تادی که باید 8 
س��اعت تدریس و بقیه زمانش را تحقیق کند، مجبور است که 

40 ساعت تدریس کند. 
متغیر دوم، دانشجو است. در زمینه پذیرش دانشجو می بینیم 
که آنها حداقلهای الزم را هم برای ورود به رش��ته حس��ابداری 
ندارند. یعنی با یک نگاه بازاری بس��یاری از دانشگاه ها فقط و 
فقط به دنبال افزایش تعداد دانش��جو هستند. بین دانشگاهها 
رقابتی کاذب برای افزایش کّمی دانشجو به وجود آمده است. 
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در بحث منابع هم مشکل داریم. متغیر سوم، منابع آموزشی 
اس��ت. در بس��یاری از دانش��گاه های ما از کتاب هایی که 30 یا 
40 س��ال قبل منتشر ش��ده، به عنوان کتاب درسی حسابداری 

استفاده می کنند. 
متغی��ر چهارم، امکانات و زیرس��اختها اس��ت. م��ا از لحاظ 
زیرس��اختهای آموزش��ی نس��بت ب��ه اس��تانداردهای روز دنیا 
فاصله داریم. یک محیط آموزش��ی نیازمن��د کتابخانه، محل 
مطالعه، کالسهای مدرن با امکانات کمک آموزشی، اینترنت 
پرس��رعت و فضای کافی برای استراحت و تفریح دانشجویان 

است.
متغیر پنجم، بحث نیروها و رویه هایی اس��ت که در آموزش 
کار می کنند. در بس��یاری از مؤسس��ه های آموزشی مان کسانی 
دس��ت اندرکار هستند که آموزش مناس��ب و کافی را برای اداره 

کردن سازمان آموزشی ندیده و مهارت الزم را ندارند. 
پس می بینید که اگر خروجی خوب نداریم، علت آن اینس��ت 
که به ورودی ه��ا خوب توجه نکرده ایم. اگر ورودی ها درس��ت 
باشند، از استاد و دست اندرکاران گرفته تا منابع و غیره و غیره، 
آن وقت اس��ت ک��ه خروجی قابل قب��ول و درس��تی را خواهیم 

داشت. 

 حرفت پویان
در حسابرس��ی مس��ئله ای است که می گوییم ش��واهد از لحاظ 
کّم��ی نمی تواند جایگزین ش��واهد به لحاظ کیفی باش��د؛ ولی 
عکس��ش صادق است. یعنی ویژگیهای کیفی شواهد می تواند 
حتی ناچیز و کم جایگزین ویژگیهای کّمی ش��واهد ش��ود. اگر 
رش��د و افزایش چش��مگیر دانش��جو همراه با جنبه های کیفی 
باش��د، می توانیم خیلی هم خرس��ند باش��یم. اگر بتوانیم افراد 
مس��تعدی را شناس��ایی کنیم که قادر باش��ند دوره آموزشی را 
ب��ا کیفیت��ی خوب بگذرانن��د، در نتیج��ه با ی��ک کیفیت خوب 

تحصیلی هم روبه رو خواهیم ش��د. 
مسئله از شناسایی افراد از طریق نظامی به نام کنکور شروع 
می شود. کسی که یک تس��ت را بزند یا نزند می تواند وارد یک 
رش��ته بش��ود یا نش��ود. آیا این در واقع می تواند معیاری برای 
شناس��ایی باش��د؟ در گذش��ته افرادی که در دوره های دکتری و 
کارشناسی ارشد موفق بودند، پایه ریاضی بسیار قوی داشتند. 

اما ما بخش اعظم و درصد زیادی از دانش��جویان حس��ابداری 
را متأسفانه از رش��ته ای می گیریم که ریاضی کم خوانده اند. آیا 
بهتر نیست برای ارتقای این سطح از افرادی استفاده بکنیم که 

توان تحلیلی و محاسباتی باالیی دارند؟ 
کالج های بسیار بزرگ و معتبر دنیا نظیر لندن بیزینس اسکول 
لن�دن  کال�ج  امپری�ال  و   (London Business School)

(Imperial College London)، در سال تعداد بسیار محدودی 

دانش آموخته دارند که بسیار توانمندند؛ چون هم در شناسایی آنها 
و هم در مس��یری که طی می کنند، سختگیری های الزم صورت 
می گیرد. توجه داشته باشید که این مراکز دنبال دانشجو نیستند؛ 
آنها دنبال محقق هستند. افزون  بر این، در انتخاب استاد نیز باید 
دقت شود؛ هم از لحاظ علمی و هم حرفه ای، باید شرایط خاصی 

برای استادان حسابداری و حسابرسی مقرر شود.

 دکترهاشمی نژاد
فضای عمومی کشور به گونه ایست که افراد برای پیشرفت های 
ش��غلی نیازمند آن هس��تند که مدارج عالیه بگیرند؛ چه نماینده 
مجلس و چه حسابدار یا مهندس باشند، مدرک وسیله ای است 
برای ارتقا. دانش��جو هم  بیش��تر اوقات از ابت��دا به فکر مدرک 
اس��ت؛ چون در اصل به همان نیت آمده است و نه برای کسب 

دانش و کارهای پژوهشی. 
ما بای��د آموزش های حرفه ای را بها بدهیم. در س��ازمانها 
ارتقا را به س��مت آموزش های حرفه ای ببریم تا آموزش های 

حرفت پویان:

اگررشد و افزایش چشمگیر

دانشجو

همراه با

جنبه های کیفی باشد

می توانیم خیلی هم

خرسند باشیم
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علم��ی. در آموزش ه��ای حرفه ای مدرس ممکن اس��ت که 
مدرک دکتری هم نداش��ته باش��د، ولی س��الیان سال تجربه 
دارد. او می آی��د درس می دهد و تجربه را منتقل می کند. در 
آموزش��های حرفه ای، کالس ها کارگاهی اس��ت و به صورت 
کار گروه��ی انجام می ش��ود. بای��د یک حلقه بی��ن صنعت و 
دانش��گ�اه و حرف��ه ایج��اد و آموزش ه��ای کارب��ردی اضافه 

شود. 

 دکتر نیکبخت 
برای توس��عه هر دانش��ی باید مشتری وجود داش��ته باشد. اگر 
مش��تری واقعی وجود داشته باشد، آن دانش رشد می کند؛ اگر 
مشتری واقعی وجود نداشته باشد، رشد آن کاذب است. رشته 
پزش��کی در کشور ما رشد بسیار خوبی داشته است. بسیاری از 
بیماری ها در کش��ور قابل درمان نبود و جراحی های س��اده در 
بیمارستانها انجام می شد.  االن در بسیاری از بیمارستان ها در 
سطح کش��ور عمل های جراحی پیشرفته انجام می شود؛ چرا؟ 
دلیلش اینست که برای آن نیاز وجود دارد و عده ای هم تالش 
کردند و این نیاز را براورده کردند. سئوال اینست که آیا این نیاز 

در حرفه ما هم به این معنا وجود دارد؟ 
اگر نیاز واقعی وجود داش��ته باشد، در آن صورت چه برای 
حرف��ه و چه برای دانش��گاه به طور قطع افرادی متناس��ب با 
آن هم تربیت می ش��ود و اگر کسی نتواند شایستگی و کیفیت 
الزم را پیدا کند، در محیط کار جذب نمی ش��ود. کسی که آن 
کیفیت را نداش��ته باش��د، در محیط آموزش��ی نمی تواند دوام 
بیاورد؛ چون محیط های رقابتی افراد را براس��اس شایستگی 

طبقه بندی می کنند. 
باید ببینیم که آیا زیرس��اخت ها برای این موارد آماده ش��ده 
یا نه؟ ما ارائه کننده خدمت هس��تیم؛ نیاز را باید دیگران ایجاد 
کنن��د. دیگران از ما باید بخواهند. ما خدمت رس��ان هس��تیم. 
برداش��ت اینس��ت که محی��ط کار و عمل این نیاز را احس��اس 
نمی کنند. بنابراین به نظر می رس��د که ما هم آن طوری که باید 
و شایس��ته اس��ت در براوردن نیازها تالش نکرده ایم. بیش��تر 

کمیت را اضافه کرده ایم. 
در ارتب��اط با بحث دوره های پژوهش محور، واقعیت مطلب 
این اس��ت که از یک منظر تعداد پژوهش ها زیاد ش��ده اس��ت؛ 

ولی یک مش��کل وجود دارد. مش��کلی ک��ه در جامعه ما وجود 
دارد اینس��ت که کسانی هس��تند که ظرف یک هفته یا 10 روز 
برای ش��ما پایان نام��ه می نویس��ند، کتاب می نویس��ند، مقاله 
می نویس��ند. اگر نظام آموزشی پژوهش محور به معنای واقعی 
باشد، بسیار عالیس��ت. اگر برای دانشجو، آموزشهای بنیادی 
اولیه برای انجام پژوهشهای بنیادی در مقطع کارشناسی ارشد 
فراهم ش��ده باش��د که روی بحث پژوهش کار کند و پژوهشها 
واقعی باش��د، تناس��ب دارد؛ اما اگر آن زیرس��اخت ها در دوره 
کارشناس��ی ارشد فراهم نشده باشد و از طرف دیگر بنگاه های 
تولید پایان نامه، مقاله و کتاب بسته نشده باشد، به نظر می رسد 

که این نظام نمی تواند به هدف برسد. 

 حرفت پویان
س��ازمان بورس با دانشگاه شریف دوره ای را طراحی کردند در 
زمینه تحلیلگری مال��ی.  دانش آموختگان و فارغ التحصیالن 

این دوره بیشتر رشته های مهندسی خوانده اند. 

 دکتر نیکبخت
کس��ی که وارد بازار کار می ش��ود، 30 سال یا 40 سال می تواند 
در بازار باشد. سئوال اینست که آیا در واقع به همان سرعت که 
نیرو تربیت می کنیم و آموزش می دهیم و به بازار می فرستیم، 
به همان س��رعت هم مؤسس��ه ها توس��عه پی��دا می کنن��د؟ آیا 
مؤسس��ه ها هم به همان میزان رشد می کنند؟ این در شرایطی 
است که پیشرفت فناوری در حسابداری تقاضا برای نیروی کار 

را نیز کاهش داده است.
توس��عه دان��ش حس��ابداری در واق��ع توس��عه اقتص��ادی، 
اجتماعی و سیاس��ی اس��ت؛ چون آنها مطالبه گر هس��تند و اگر 
آنها بخواهند، ما برای آنها اطالعات تهیه می کنیم. کما اینکه 
م��ا بحثی داریم تحت عنوان حس��ابداری اجتماعی؛ یعنی باید 
اجتماعی مطرح باش��د، جامعه ای مطرح باش��د، تش��کل های 
خاص��ی باش��د، انجمن های خاصی باش��د، مطالب��ه خاصی را 
داشته باشند؛ چون ما به عنوان حسابدار می خواهیم اطالعاتی 
را ب��رای آنها تهی��ه کنیم. بنابراین تا زمانی که آنها نباش��ند، تا 
زمانی که از طرف آنها درخواس��ت نباش��د و آن نیازها نباش��د، 

به نظر می رسد که در حال حاضر ما مخاطبی نداریم. 
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 حرفت پویان
باتوج��ه ب��ه تغییرهایی ک��ه در اس��تانداردها اتف��اق می افتد و یا 
اس��تانداردهای جدیدی که تدوین می ش��ود، ی��ا رویه ای برای 
برخ��ورد با یک معضل تدوین می ش��ود، برای مث��ال آیین نامه 
مالیاتی تصویب می ش��ود، ض��رورت پیدا می کند که حس��ابدار 

برای آشنایی با تغییرها به طور مستمر آموزش ببیند. 
این امر انجام نخواهد ش��د؛ مگر اینکه انجمن های حرفه ای 
آموزش ه��ای حرفه ای را ارائه کنند وگرن��ه در درازمدت ممکن 
اس��ت حسابرس��ان شایس��تگی خود را برای انجام این خدمات 
حرف��ه ای از دس��ت بدهند. انجمن ه��ای حرفه ای بای��د بعد از 
فارغ التحصیلی حس��ابداران از دانش��گاه آنه��ا را در زمینه های 
تخصص��ی مانن��د حسابرس��ی داخل��ی، حسابرس��ی مس��تقل، 
مدیریت مال��ی، با توجه به روش��ها و رویه های جدیدی که هر 

روز ضرورت پیدا می کند، آموزش دهند و آشنا کنند. 
بدون شک همکاری مشترک دانشگاه با انجمن های حرفه ای 
در برگزاری س��مینارها، در توانمندس��ازی خیل��ی می تواند مفید 
باش��د. باید رش��ته های بین رش��ته ای ایجاد کنیم. وقتی مطرح 
می ش��ود که پروژه ها را می توان از جنبه ه��ای مالی هم مراقبت 
کرد، می بینیم که مهندسین صنایع خیلی از آن استقبال می کنند. 
حس��ابداری به عنوان یک ابزار توانمند می تواند در ارتقای جامعه 
مدن��ی نقش ایفا کند؛ اعتمادس��ازی کن��د؛ بدین جهت منزلتش 

افزایش پیدا می کند و اهمیتش بیشتر می شود.

 دکتر زمانی
در زمینه انتقال یافته های تحقیقات حسابداری به اعضای حرفه، 
بین انجمن های حرفه ای در دنی��ا رقابت وجود دارد. این رقابت 
باعث می ش��ود که آنها در ایفای این نقش یعنی انتقال تحقیقات 
و پژوهش��ها به اعضای خود رقابت کنند؛ چرا که توانمندس��ازی 
اعض��ای خ��ود را باع��ث بالندگ��ی و ارتقای موقعیت خ��ود تلقی 

می کنند و همین امر موجب بالندگی حرفه خواهد شد. 

 دکترهاشمی نژاد
انجمن ها به عنوان یک نهاد حرفه ای جایگاه خاص خودش��ان را 
دارند. بعضی موقع ها جای دانشگاه و انجمنهای حرفه ای عوض 
می شود؛ یعنی دانشگاه می آید کار انجمن را می کند و دوره های 

کاربردی و آموزش های حرفه ای برگزار می کند. دانش��گاه اگر در  
دوره های نظری موفق باش��د به نظر م��ن کفایت می کند. نقش 
انجمن ه��ا در اینجا بس��یار پررنگ اس��ت. نیازها بای��د از مراجع 
باالدس��تی و نیازهای کالن دیده شود. همچنین اگر افراد حرفه 
در سمینارها حضور داشته باشند، بحث آموزش، بهبود مستمر، 

ارتقای صالحیت و دانش را در پی خواهد داشت.
در ش��رایط حاض��ر اگ��ر فض��ای بین الملل��ی عوض ش��ود، 
گش��ایش تحریم ها اتف��اق بیافتد، بحث س��رمایه گذاری های 
خارج��ی مط��رح می ش��ود. اینه��ا بحث هایی اس��ت که جای 
پژوهش دارد، یعنی بحث جذب س��رمایه های خارجی، بحث 
ورود شرکت های خارجی یا ورود شرکت های ایرانی در فضای 
بین الملل��ی. خیلی از موارد هس��ت ک��ه باید همی��ن االن کار 
پژوه��ش را در م��ورد آنها ش��روع کرد؛  در بحث گزارش��گری 
مال��ی، بح��ث ایکس ب�ی آر ال (XBRL) و اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی، باید مسئله و نیاز شناسایی شود 

و پژوهش های الزم صورت بگیرد. 

 دکتر کثیری
در فعالیته��ای توس��عه ای بح��ث اینس��ت ک��ه اف��راد حرفه ای 
چ��ه میزان به ط��ور فعاالنه در فعالیتهای توس��عه ای مش��ارکت 
می کنند. در دیگر رشته ها این کار انجام می شود، ولی در حرفه 
ما مش��ارکت در امور توس��عه ای کمرنگ اس��ت؛ نه اینکه انجام 

دکتر زمانی: 

تحقیقات ثابت نموده است که

بین

حسابداری و توسعه

 اقتصادی

اجتماعی و

سیاسی کشورها

رابطه وجود دارد
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نمی شود. به ویژه در بحث تدوین قوانین و مقررات به خصوص 
مقرراتی که مرتبط می ش��ود با کار حس��ابداری و حسابرس��ی، 
مش��ارکت حرف��ه بس��یار اندک اس��ت. در حرفه حس��ابداری و 
حسابرس��ی ایران، متأس��فانه کارهای پژوهش��ی بس��یار اندک 

صورت می گیرد. 
من یک مثال از پژوش��های عمل��ی را مطرح می نمایم. 
قب��ل از ده��ه 80 به دنب��ال تقلبهایی ک��ه در امریکا اتفاق 
می افت��د، کمیس��یونی ش��کل می گی��رد به نام کمیس��یون 
 .(Treadway) مب��ارزه با تقل��ب یا کمیس��یون ت�ردوی
ای��ن کمیس��یون تحقیقات و مطالعات��ی را انجام می دهد و 
می گوید که ریشه تقلبها و سوءاستفاده های صورت گرفته، 
ضعف در سیستم کنترل های داخلی است. این کمیسیون 
برای یافتن راه حل از حرفه حس��ابداری اس��تفاده می کند. 
5 انجم��ن حرفه ای ش��امل انجمن حس�ابداری امریکا 
(AIC� انجمن حس�ابداران رسمی امریکا ،(AAA)

(PA، انجم�ن حسابرس�ان داخل�ی (IIA)، انجم�ن 

مدیران مالی (FEI) و انجمن حس�ابداران مدیریت 
(IMA) کمیت��ه ای را تش��کیل می دهن��د ب��ه ن��ام کمیته 

 (COSO)س��ازمانهای حامی کمیس��یون ترودی یا کوزو
مع��روف اس��ت. ای��ن کمیس��یون براس��اس پژوهش��ها و 
مطالع��ات انج��ام گرفته، چارچوب��ی را به ن��ام کنترل های 
داخلی- چارچوب یکپارچه تدوین می کند. این چارچوب، 
به عن��وان محص��ول یک کار پژوهش��ی، در س��ال 1992 
منتش��ر می شود  و بیست سال دوام می آورد؛ بعد از بیست 
س��ال با رش��د تح��والت، دوب��اره در س��ال 2010 پروژه 
به روزرس��انی چارچ��وب مط��رح و کار پژوهش��ی عظیمی 
صورت می گیرد و در نهایت چارچوب به روزآوری ش��ده در 

س��ال 2013 منتش��ر می ش��ود.
جال��ب اینجاس��ت کس��انی ک��ه ای��ن چارچ��وب را تدوین 
ک��رده بودن��د،  افراد حرفه ای و دانش��گاهی و مؤسس��ه های 
حسابرس��ی ب��زرگ بودند. این کار عظیم پژوهش��ی که مورد 
پذیرش جهانی قرار می گیرد، محصول مش��ارکت دانشگاه و 
حرفه اس��ت. فرایند مشارکت براس��اس روش شناسی علمی 
تحقی��ق از یک نیاز، از یک مش��کل ب��ه تولید این چارچوب 
ختم می ش��ود. بحث مش��ارکت حرفه و حرفه ای ها در انجام 

پروژه های پژوهش��ی به این شکل که در نهایت خروجی آن 
می تواند بخشی از مشکالت را که در اینجا مشکل سازمانها 
در رابطه با کنترل داخلی اس��ت، برطرف کند، یک ضرورت 

است.

 دکتر زمانی
پژوهش��ها ثابت نموده اس��ت که بین حس��ابداری و توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و سیاس��ی کش��ورها رابط��ه وج��ود 
اقتصاده��ای  همچنی��ن  و  توس��عه یافته  کش��ورهای  دارد. 
نوظهور مانند چین، برزیل و هندوس��تان، دارای بیش��ترین 
حس��ابداران حرفه ای در دنیا هس��تند. ای��ن موضوع پیامی 
مهم برای همه کش��ورها دارد. حس��ابداری، پژوهش��های 
مرتب��ط و توس��عه آنه��ا می توانن��د تأثی��ر مهمی ب��ر اقتصاد 
و اجتم��اع داش��ته باش��ند. ای��ن تأثی��ر را در محورهای زیر 

می توان تببین کرد:
1- افزایش کیفیت گزارش��گری س��ازمان و شفافیت اطالعات 

مالی،
2- فراهم نمودن امکان ورود فعاالن عرصه بین المللی،

3- تخصیص بهینه منابع، و
4- کمک به تصمیم گیری منطقی و اثربخش.

دکتر کثیری: 

من می خواهم

این پرسش را

مطرح کنم که

در محتوای مطالب آموزشی

در دانشگاهها

استانداردهای

حسابداری و حسابرسی

جایگاهش کجاست؟
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 صفار
نکت�ه ای را هم باید اش�اره کن�م که آموزش مس�تمر برای 
اعضای حرفه از موارد الزامی اس�ت؛ یعنی همه اعضا باید 
حداقل امتیازهایی را به دست بیاورند. نمی دانم چقدر االن 

پیگیری می شود ولی آنچه مسلم است از الزامهاست. 
بح�ث نهای�ی درب�اره آم�وزش حرف�ه ای در محیط کار 

است؛ آموزش ضمن خدمت. 

 دکتر کثیری
بحث آموزش ضمن خدمت باز برمی گردد به ماهیت حسابداری 
و حسابرس��ی که در حوزه عمل شکوفا شده و معنا پیدا می کند. 
ش��کی نیس��ت که آموزش��های ضمن خدمت برای حسابداران 
و حسابرس��ان از ضرورتهایی اس��ت که آنها با مسائل حرفه ای 
آشنا شوند. آموزش حس��ابداری و حسابرسی نباید فقط نظری 
باش��د؛ به خصوص در مسائل و مش��کل های روزمره حرفه ای 
باید به صورت آموزش موضوع محور یا به اصطالح  مورد کاوی 

باشد. 
یادگی��ری در آم��وزش مبتنی بر موضوع ی��ا موردهای خاص 
خیلی باالس��ت. یکی از کمبودهای نظام آموزشی، نبود سابقه 
موردها و افته هایی است که در محیط واقعی کاری حسابداری و 
حسابرسی رخ می دهد. آموزش کاربردی و ضمن خدمت الزم 

است که بر پایه موردکاوی انجام شود. 
من فکر می کنم آموزش حسابداری و حسابرسی دانشگاهی 
از روز اول باید همراه با کارآموزی در حرفه باش��د. پیش از این 
اگر دانشجو از ابتدا و از سال اول نمی رفت در مؤسسه حسابرسی 
کار کند، موفق نبود. دانش��جویی که درس اصول حسابداری را 
می خواند باید ش��کل س��ند حس��ابداری و دفتر روزنامه و کل را 
همزم��ان با خواندن ببیند. حاال چگونه بی��ن اینها تعادل ایجاد 
کنیم، یک هنر اس��ت که یک��ی به خاطر دیگ��ری از بین نرود؛ 
ضمن اینکه دو موضوع مهم پژوهش محوری و دانش محوری 
که فلس��فه دانش��گاه اس��ت، در حین کارآموزی نیز باید در نظر 

گرفته شود.
در بحث آموزش��های حرف��ه ای، انجمن ه��ای حرفه ای باید 
نقش تعیین کننده ای داش��ته باشند. انجمن حرفه ای بهتر است 
به طور مستقل وارد آموزش نش��ود؛ بلکه برای آن معیارگذاری 

کند و از خدمات مؤسسه های آموزشی که آموزش های حرفه ای 
ارائه می دهند، اس��تفاده کند؛ آنه��ا را نظام مند و بر آنها نظارت 

کنند. 
ف��رض کنی��د می خواهی��د موض��وع »حسابرس��ی مبتن��ی بر 
ریس��ک« را آموزش ی��ا ارتقا دهی��د. نقش جامعه حس��ابداران 
رسمی این است که دستورعملی را در این مورد و در این ارتباط 
تدوین کند و مؤسسه های آموزش دهنده را به نوعی الزام کند که 
اعضا را براس��اس آن آموزش دهند. استفاده از این رویکرد بین 
مؤسس��ه های آموزش��ی رقابت هم ایجاد خواه��د کرد و موجب 

ارتقای کیفیت آنها خواهد شد.  

 صفار
دانش�جویان  از  خیل�ی  ش�اید  را  روزنام�ه  و  کل  دفت�ر 
حس�ابداری ندیده باشند، ولی گاهی دانشجو نمی داند که 

زونکن چیست. 

 دکتر نیکبخت
می گویند تئوری راهنمای عمل اس��ت. اگر بع��د از تئوری عمل 
باش��د، یادگی��ری اتف��اق می افتد. بع��د از مدتی کم ک��م یادگیری 
فراموش می شود. محیط های دانشگاهی باید طوری برنامه ریزی 
کنند که دانشجو در کنار آموزشی که یاد می گیرد، بتواند در بیرون 
کارآموزی داشته باشد. الزمه اش اینست که انجمن های حرفه ای 
کمک بکنند، مؤسسه ها کمک کنند و تعادلی بین آموزش نظری 
و کارآموزی وجود داش��ته باشد تا آموزش ضربه نخورد. خود من 
وقت��ی در زمان دانش��جویی در مقطع کارشناس��ی یک ترم رفتم 
کارآموزی، احس��اس می کردم که این یک ترم با دو س��ال درس 

خواندن من برابر است؛ آنقدر که برای من تأثیرگذار بود.
در رش��ته حس��ابداری تا زمانی که نروی��م و در محیط،  کار 
نکنی��م، آن یادگیری واقعًا اتفاق نمی افت��د. منتهی باید همه 

دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود. 
دانشجو می خواهد کار کند، ولی زمینه کار فراهم نیست؛ 
جذبش می کنند، ولی وقتی که او را در محیط کار پذیرفتند، 
اجازه نمی دهند که بیاید درس��ش را بخواند. برای رفع این 
مش��کل، محی��ط کار و دانش��گاه باید با هم آش��تی کنند و 
بچه ها را مثل بچه های خودش��ان بدانند. به این فکر کنند 
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که دانش��جو باید برود در دانش��گاه آن تئوری ها را بخواند و 
بعد در بیرون آن تئوری ها را در محیط عمل راهنمای خود 
ق��رار دهد. اگر این کار را انج��ام دهیم به نظر من می توانیم 

این فضای خالی را که متأسفانه وجود دارد، جبران کنیم.

 حرفت پویان
آموزش ضمن خدمت، حکایت »اوس��تا ش��اگردی« است. این 
رویه را باید به گونه ای حفظ کنیم که همواره افرادی که می آیند 
در حرف��ه، به طور مس��تمر و کاربرگ به کاربرگ زیر نظر ارش��د 
خودش��ان بتوانند کارها و انتظارهایی را ک��ه از آنها می رود، یاد 
بگیرند.هیچ شناگری با خواندن کتاب، شنا را یاد نگرفته است. 
خواندن کتاب مبنای ایجاد ذهنیت برای پیاده کردن آن در عمل 
اس��ت؛ ولی ش��خص در عمل باید یاد بگیرد که چه کار کند. در 
بعضی از مراکز آموزش��ی تا اس��تاد درس پایین��ی تأیید نکند که 
فرد مستعد آموزش باالیی است، فرد نمی تواند به کالس درس 
باالیی راه یابد. این را در س��ازمان حسابرس��ی هم می دیدیم. 
ت��ا دو نفر از مدیران توصیه ف��رد مورد نظر را نمی کردند، طرف 
نمی توانس��ت مدیر شود و این را باید رواج دهیم. الزامی نیست 

که امتحان یا دوتا تست زدن، آن توانمندی را به وجود  آورد. 

 دکترهاشمی نژاد
بح��ث علم��ی و نظری ج��ای خ��ودش را دارد و روش» اوس��تا 

ش��اگردی« هم فوت و فن کار را یاد می دهد. خوشبختانه حرفه 
حس��ابداری س��ابقه طوالنی در این زمین��ه دارد و فکر نمی کنم 
خیلی مش��کل داشته باش��یم. طراحی و ایجاد درس کارآموزی 
برای آش��نایی با حرف��ه قبل از فارغ التحصیل ش��دن، می تواند 
بس��یار مفید باش��د. دانش��جو وقتی ای��ن درس را می گرفت به 
انجمن ه��ای حرف��ه ای و حرف��ه معرفی می ش��د و آنجا ش��اید 
می توانس��ت مجموعه ای از آموزش های عملی را ببیند. نقش 
انجمن ه��ا هم به عن��وان آموزش ه��ای عملی و ه��م به عنوان 
بنگاه ه��ای کاریاب��ی و بان��ک اطالع��ات کارجوی��ان پر رنگ تر 

می شود. 
ای��ن آموزش ها بهتر اس��ت به ص��ورت فصلی ی��ا حداقل 2 
بار در س��ال برای افراد ش��اغل در حرفه برگزار ش��ود. آموزش 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی، به ویژه استانداردهایی 
که تغیی��ر کرده اند یا ت��ازه تدوین ش��ده اند و همچنین آموزش 
قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه به ویژه برای مسئوالن 
امور سهام شرکت ها و حسابرسان، می تواند بسیار مفید باشد.

 صفار
بار دیگر از ش�رکت ش�ما در این جلسه تش�کر می کنم و 
امی�دوارم امکان عملی تجدیدنظر در برنامه های آموزش 
حس�ابداری دانش�گاهها به منظور بهب�ود کیفیت آموزش 

حسابداری، فراهم شود. 


