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از اینک�ه موافق�ت کردی�د ت�ا بتوانی�م در م�ورد موضوع مح�وری این ش�ماره مجله حس�ابرس که ب�ه مبحث 
توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری و حسابرس�ی با تأکید بر مبحث آموزش و توس�عه منابع انس�انی اختصاص 
دارد با ش�ما گفتگو داش�ته باش�یم، بسیار سپاس�گزاریم. اولین پرسش ما این اس�ت که آیا به نظر شما حرفه 
حسابداری و حسابرسی می توانست در جایگاه بهتری قرار داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت است علتهای نبودن 

در جایگاه واقعی چیست؟

جان نثاری
با توجه به قدمت حرفه حس��ابداری و حسابرس��ی در ایران می بایستی به طور قطع جایگاه حرفه فراتر از جایگاه فعلی باشد. کما اینکه 
کش��ورهایی که س��ابقه چندانی در این حرفه ندارند، در حال حاضر جایگاه مناس��ب تری در عرصه جهانی دارند. اما علتهای این نبوِد 

در گفتگو با
   سید مصطفی جان نثاری 

آقای س�یدمصطفیجاننثاری حس��ابدار رسمی، مدرس دانش��گاه و دارای مدرک  کارشناسی ]]

ارش��د مدیریت با گرایش منابع انسانی است. ایش��ان در حال حاضر در سمت مدیرعامل مؤسسه 

حسابرسی آروین ارقام پارس فعالیت دارند.

راهکار مؤثر!
نظام مدیریت منابع انسانی
آموزش و ارتقا در حرفه



13
92

ور 
ری

شه
 6

6 
ره

ما
ش

63

ارتقا و رشد چیست؟ چنین  به نظر می رسد که این موضوع می تواند 
موضوع یک تحقیق و آسیب شناس��ی میدانی باشد و به وسیله یک 
روش تحقی��ق علمی، علتها ریش��ه یابی ش��ود. ولی ب��ه اجمال و 

 به نظر اینجانب علتها را می توان در این موارد خالصه کرد:
1-  اقتص��اد دولتی؛ همانگونه که می دانید حرفه حس��ابداری و 
حسابرسی برگرفته از اقتصاد آزاد است و در چنین فضایی است 
که حرف��ه می تواند مورد توجه، نیاز و عالقه صاحبان س��رمایه 
باش��د. متأس��فانه دولتی و یا ش��به دولتی بودن اقتصاد در س��ه 
دهه اخیر یکی از علتهای نبود رش��د و ارتقا در مقایس��ه با سایر 
کشورها بوده است. کما اینکه تجربه کشورهای بلوک شرق هم 
با نظام اقتصاد برنامه ریزی ش��ده )اقتصاد دولتی( حاکی از نبود 

رشد و ارتقای حرفه در چنین کشورهایی است.
2-  اعضای حرفه و نهاده��ای حرفه ای؛ بدون تعارف می توان 
گفت نهادهای حرفه ای و اعضای جامعه نیز خود یکی از عوامل 
عدم ارتقای حرفه هس��تند. هر حرفه ای بایستی به وسیله افراد 
همان حرفه به جوامع معرفی و شناسانده شود. در سالهای اخیر 
چند برنامه از طریق رس��انه های عمومی برای آشنایی مردم با 
حرفه، پخش و یا نش��ر یافته است؟ چند نشست با دولتمردان، 
سیاستگذاران و سیاستمداران و نهادهای اقتصادی داشته ایم تا 
حرف��ه را برای آنان معرفی کنیم؟ و آی��ا حرمت حرفه را خود ما 
حرفه ایها نگه داشته ایم؟ اصواًل جامعه حرفه ای ما چه میزان در 
کل جامعه اثرگذار است و چه نقشی در کل اقتصاد کشور دارد. 

براس��اس گزارشهای سالیانه موسسه حسابرسی دیلویت این 
موسس��ه در سال 2012، 12650 شغل مس��تقیم ایجاد کرده و 
بیش از 75,000 نفر ساعت مشاوره تخصصی و حرفه ای برای 
برنامه ری��زی بازیهای المپیک و پارالمپی��ک 2012 لندن وقت 
ص��رف کرده و ح��دود 12 میلیون پوند به مؤسس��ه های خیریه 
نیز کمک کرده اس��ت. در چنین حالتی است که می توان تجسم 
کرد نهادی حرفه ای و یا بنگاه اقتصادی چگونه می تواند در کل 

جامعه نقش ایفا کرده و اثرگذار باشد.

مؤسس�ه های حرفه ای حسابرسی و حس�ابداری چگونه 
می توانند سرمایه انسانی خود را تقویت کنند؟

جان نثاری
در مؤسس��ه های حرفه ای، س��رمایه اصلی، منابع انسانی آنان 

است. همانگونه که در بنگاهی تولیدی، ماشین آالت باید طی 
برنامه ای منظم و مدّون تعمیر و نگهداری شوند، منابع انسانی 
نیز در مؤسس��ه های حرفه ای نیاز به توجه و نگهداری در قالب 
نظام مدیریت منابع انسانی دارند. آموزش مستمر نیاز هر نهاد 
حرفه ای اس��ت. دانش افراد حرف��ه ای باید در قالب یک برنامه 

آموزشی مدون، روزامد شود. 
در ای��ن رابطه توج��ه به نیازه��ا و انگیزه ه��ای حرفه ای ها و 
به خصوص نیروهای جوان بس��یار دارای اهمیت اس��ت. بیشتر 
نیروه��ای ج��وان ابتدا ب��ا انگیزه یادگی��ری و رش��د وارد حرفه 
می ش��وند و نیازه��ای مالی نیاز اولیه آنان نیس��ت. این مدیران 
مؤسسه ها هس��تند که به طور مداوم این نیازها را باید شناسایی 

کرده و در جهت رفع آن کوشا باشند. 
البته الزمه هدایت نیروهای جوان نیز آگاهی مدیر از روش��ها 
و شیوه های مختلف و به روز مدیریت است که در این زمینه نیز 

 به نظر اینجانب ضعفهایی وجود دارد. 
ما به عنوان مدیران مؤسس��ه های حسابرسی به چه میزان با 
]روش��های مختلف مدیریت آشنا هستیم؟ آیا روشهای مدیریت 

[
دولتیویاشبهدولتیبودن

اقتصاد

درسهدههاخیر

یکیازعلتهاینبود

رشدوارتقا

درمقایسهبا

سایرکشورهااست
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با نگرش خشک و نظامی ممکن است در نهادی حرفه ای مؤثر 
واقع ش��ود؟ آیا مدیر حرفه ای می تواند دارای نگرش طرفداران 

تئوری x باشد که معتقدند:
•  افراد اصواًل عالقه ای به کار ندارند،

•   افراد از پذیرش مسئولیت سر باز می زنند،
•  افراد باید به طور دائم کنترل شوند،

•  افراد به طور کلی خالقیت ندارند و بایستی آنان را به زور وادار 
به کار کرد.

آیا سیاستهای تش��ویقی و تنبیهی در مؤسسه های حرفه ای 
همانند دیگر بنگاه های اقتصادی است؟

آیا ما به عنوان مدیران مؤسسه های حسابرسی به مسائلی که 
برایتان برشمردم، توجه و آگاهی داشته ایم؟

 به نظ��ر اینجان��ب در کن��ار دوره ه��ای آموزش��ی حرف��ه ای، 

دوره ه��ای مدیریت و سرپرس��تی نی��ز از جمل��ه نیازهای مهم 
مدیران و سرپرس��تان در مؤسس��ه های حسابرس��ی اس��ت که 
این موضوع در س��الهای اخیر مورد غفلت واقع ش��ده است. به 
ه��ر حال فردی ک��ه جمعی را هدایت و راهب��ری می کند باید با 

تئوریهای مدیریت و مباحث آن آشنا باشد. 
در خصوص اهمیت آموزش شاید اشاره به این نکته ضروری 
باش��د که بدانیم مؤسسه دیلویت در انگلس��تان در سال 2012 
بودجه آموزش��ی معادل 20 میلیون پوند برای آموزش سه هزار 
نفر داشته است. یعنی به ازای هر نفر، 6,666 پوند یعنی بیش 

از 300 میلیون ریال.

ب�ه ای�ن ترتی�ب ش�ما نق�ش مؤسس�ه های خدم�ات 
در  را  کوچک ومتوس�ط  حسابرس�ی  و  حس�ابداری 
توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری و حسابرسی چگونه 
م�ورد  در  را  خط مش�ی هایی  چ�ه  و  می کنی�د  ارزیاب�ی 

مؤسسه های مزبور باید دنبال کرد؟

جان نثاری
اگر مؤسس��ه های کوچک را یکی از معض��الت جامعه حرفه ای 
بدانی��م، بنابراین تعیین نقش و خط مش��ی برای مؤسس��ه های 
کوچک می تواند موجب گس��ترش و ابقای این مؤسسه ها شود. 
تالش جامعه می بایستی در جهت تبدیل مؤسسه های کوچک 

به متوسط باشد. 
ضمن اینک��ه ما تعریفی از مؤسس��ه های کوچک، متوس��ط 
و ب��زرگ نداریم، آیا ِصرف داش��تن قرارداده��ای کالن، بدون 
تعریفی از س��اختار س��ازمانی و بدون داش��تن برنامه آموزش��ی 
م��دون می توان��د مالکی ب��رای بزرگ ب��ودن باش��د؟ و آیا یک 
مؤسسه تازه تأسیس با درامد ناچیز ولی دارای ساختار سازمانی 
مناس��ب ازپیش طراحی ش��ده و برنام��ه راهب��ردی م��دون ک��ه 
مش��خص می کند مؤسس��ه به کج��ا می خواهد ب��رود، می تواند 

به عنوان یک مؤسسه کوچک تلقی شود؟ 
طبق اس��تانداردهای اتحادیه اروپا، شرکتهایی با کمتر از 10 
نفر کارمند و 2 میلیون یورو گردش مالی، ریزش��رکت محسوب 
می ش��وند و ش��رکتهایی با نفرات تا 50 نفر و گ��ردش مالی 10 

میلیون یورو، شرکتی متوسط شناخته شده اند. 
از مقایس��ه مؤسس��ه های بزرگ ایران با آمارهایی که اش��اره 

[
[

دورههای

مدیریتوسرپرستی

نیزازجمله

نیازهایمهِم

مدیرانوسرپرستان

درمؤسسههایحسابرسی

است
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کردم، می ت��وان نتیجه گرفت که تمامی مؤسس��ه های ایرانی، 
کوچ��ک تلقی می ش��وند. البته این آمار و اطالع��ات مربوط به 
اتحادی��ه اروپا اس��ت پ��س ما باید ابت��دا تعریف اس��تانداردی از 
کوچک، متوسط و بزرگ مؤسسه ها، با توجه به شرایط اقتصادی 

خود داش��ته باش��یم تا بتوان بعد از طبقه بندی مؤسسه ها، برای 
آنان خط مشی تعیین کرد.

حس�ابداران و حسابرس�ان ایران�ی در ک�دام حوزه ه�ای 
دانش�ی و مهارتی مورد نیاز حرف�ه و جامعه کمبود دارند؟ 

چگونه می توان چنین نیازهایی را پوشش داد؟

جان نثاری
همانگونه که در پاس��خ پرس��ش قبلی ش��ما به آن اش��اره کردم 
آموزش مستمر جزء الینفک نهادهای حرفه ای است و این کار 
تنها به مؤسسه های حسابرسی برنمی گردد. پزشکان و وکال نیز 
دوره های آموزشی و بازآموزی دارند. حسابرسان و به خصوص 
حسابداران، نیازمند گذراندن دوره های آموزشی و مباحث جدید 
هس��تند. حسابرسان از طریق جامعه و دیگر نهادهای آموزشی 
و یا از طریق خود مؤسسه ها، دوره های آموزشی تقریبًا مناسبی 
را ط��ی می کنند ولی متأس��فانه گ��روه حس��ابداران کمتر در این 
زمینه آموزش می بینند. ش��اید ضروری باش��د به وسیله جامعه 
حس��ابداران رسمی دوره های آموزشی خاصی برای حسابداران 
و مدیران مالی بنگاه های اقتصادی تدارک دیده شود. البته این 

را بای��د اضافه کنم که دوره های آموزش��ی حتی االمکان باید به 
ش��کل کارگاه های آموزشی برگزار شود، نه به صورت کالسهای 
آکادمیک؛ دوره های آموزش��ی نباید تنها به برگزاری دوره های 

آموزشی به صورت کالسیک محدود باشد. 

آموزش حی��ن کار را نیز بای��د تروی��ج داد.  به نظر من عالوه 
بر دوره های خاص آموزش حس��ابداری و حسابرسی، برگزاری 
دوره های آموزش��ی مباحث مدیریت مانند دوره های مهارتهای 
سرپرس��تی، ش��یوه های مدیریت خاص مؤسسه های حرفه ای 
و س��اختارهای س��ازمانی مناس��ب مؤسس��ه های حرفه ای نیز 
از ضروری��ات اس��ت. افزون بر این مباحث مرب��وط به فناوری 
اطالعات (IT) نیز بس��یار مهم هس��تند و باید مورد توجه قرار 

گیرد.

چگون�ه می ت�وان از دان�ش و تجربه کش�ورهای دیگر در 
زمینه آموزش و توس�عه حرفه حس�ابداری و حسابرسی 

استفاده کرد؟

جان نثاری
آغ��از از نقطه صف��ر در هر زمینه ای آثار زیان ب��ار زمانی و مالی 
دارد. اس��تفاده از تجربه های دیگر کش��ورها که ش��رایط مشابه 
کش��ور ما را دارند می تواند از تلف کردن زمان و هدر دادن منابع 
مال��ی جلوگیری کند. تجربه های مؤسس��ه های حرفه ای بزرگ 
دنیا و سازمانهای حاکم بر مؤسسه های حرفه ای خارج از کشور 

[[ شایدضروریباشدبهوسیلهجامعهحسابدارانرسمی

دورههایآموزشیخاصیبرای

حسابدارانومدیرانمالیبنگاههایاقتصادی

تدارکدیدهشود
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می تواند کمک به سزایی به این امر کند. از جمله اعزام دو یا سه 
نفر برای آش��نایی با ضوابط آموزش��ی دیگر کشورها و بازگشت 
آنان و آموزش دیگران توسط ایشان ممکن است در این زمینه 

مؤثر باشد.

آیا چرخش مؤسسه های حسابرسی و مدیران حسابرسی 
می تواند به توانمندسازی حرفه کمک کند؟

جان نثاری
به طور قطع هر نگاه تازه ممکن اس��ت منجر به کشف مسائل 
جدی��دی در مورد ه��ر پدیده ای باش��د؛ به ش��رط اینکه نمره 
چش��م نگاه کنندگان دستکم مس��اوی باشد. به این مفهوم اگر 
حسابرس قبلی در رتبه بندی جامعه گروه »الف« و یا در بورس 
گروه 1 اس��ت آیا اگر حس��ابرس جانش��ین از گروه »ب« جامعه 
و یا گروه 2 بورس باش��د، می توان انتظ��ار نتایج مطلوب تری 
داش��ت و حتی برعک��س. این مهم زمانی حادتر می ش��ود که 
مؤسس��ه های گروه 1 در بورس اوراق به��ادار تعداد محدودی 
هس��تند و شاید نش��ود به راحتی این جابه جاییها صورت گیرد. 
البته این را هم اش��اره کنم که ش��اید چ��ون جامعه حرفه ای ما 
در ابتدای راه اس��ت این مشکالت طبیعی باشد. در این زمینه 
هم اس��تفاده از تجربه های دیگر کش��ورها ممکن است بتواند 

کمک حال باشد.

رابطه توانمندس�ازی حرفه حس�ابداری و حسابرس�ی و 

کیفیت حسابرسی را چگونه ارزیابی کنید؟

جان نثاری
بی��ن این دو موضوع رابطه مس��تقیمی وج��ود دارد. هرچه 
توانمندی مؤسس��ه ها ارتقا پیدا کند انتظار ارائه گزارش��های 
ب��ا کیفی��ت مطلوب ت��ر بیش��تر اس��ت. البت��ه در رابط��ه با 
توانمندس��ازی حرف��ه، مراکز آم��وزش عالی نی��ز افزون بر 
جوامع حرفه ای مربوط به مؤسس��ه های حسابرس��ی نقش 

بسزایی دارند. 
بازنگری در س��رفصلهای درس��های  رش��ته حسابداری 
در  حس��ابداری  فارغ التحصی��الن  اس��ت.  ضروری��ات  از 
حال حاض��ر تنها 6 واحد حسابرس��ی را در دوره لیس��انس 
می گذرانن��د که با توج��ه به حجم مطالب و اس��تانداردهای 
موجود، کم است. شاید تش��کیل دانشکده های تخصصی 
حسابداری با گرایشهای مختلف مانند گرایش حسابرسی، 
مالیاتی، صنعت��ی و دولتی که به ص��ورت تخصصی تری با 
مباح��ث برخورد می کنند بتواند بخش��ی از مش��کل را حل 
کند. خوش��بختانه در سالهای اخیر دانشگاه علوم اقتصادی 

به این موضوع توجه داشته است.

از صرف وقت شما و همکاری  تان بسیار سپاسگزاریم.

[[ بهطورقطعهرنگاهتازهممکناستمنجربه

کشفمسائلجدیدیدرموردهرپدیدهایباشد

بهشرطاینکهنمرهچشمنگاهکنندگاندستکممساویباشد


