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مقدمه
یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل موفقی��ت 
حس��ابداران و فع��االن در ام��ور مالی، 
داش��تن فکر جدید و پی��اده کردن آن 
در موقعیتی مناس��ب است. شاید این 
تعریف کمی گیج کننده باشد؛ ساده تر 
اس��ت ک��ه ای��ن عام��ل را چنین ش��رح 
دهیم که حس��ابداران ش��رکتی که زیر 
نظر یک مدیر مالی مش��غول فعالیت هس��تند، با بررس��ی مس��ائل و مش��کالت آن ش��رکت، نظر هایی را ارائه کنند که بتواند س��رعت 

بیشتری به انجام کارها دهد و مدیر مالی نیز بتواند از نظرهای کارمندان بخش حسابداری، مشاوره و کمک بگیرد.
برای مثال، با تفکیک انبارها در شرکتهایی که شاید امکان جداسازی فیزیکی انبارها به علت محدودیت فضا وجود نداشته باشد، 

می توان با تعریف کردن کد کاال در سیستم انبار به راحتی مقدار موجودی و ورود و خروج کاالها را کنترل کرد. 
یک ایده دیگر حس��ابداری، می تواند کدگذاری حس��ابها باش��د. برای تعریف کد حس��ابها در نرم افزار، باید طبق اس��تانداردهای 
حسابداری عمل کرد؛ ولی برای عمل کردن راحت تر در اجرای گزارشها، شما می توانید بعضی از حسابها را به دلخواه خودتان و در 
چارچوب همان استانداردها طراحی کنید. یکی از این حسابها می تواند تغییر در حساب جاری شرکا و به طور کلی برداشت صاحب 
یا صاحبان شرکت از حسابها باشد. با بررسی گردش پول در شرکت و برداشت به وسیله صاحبان شرکت، به یک نتیجه گیری برای 
تعریف کد جدیدی در قس��مت جاری ش��رکا خواهیم رس��ید. از ایده های بزرگتر هم می توان به مش��اوره در مورد سرمایه گذاریهای 

بلندمدت و کوتاه مدت در زمینه فعالیت شرکت مورد نظر نام برد.
ع��ده دیگ��ری از حس��ابداران، به ایده های کس��ب وکار ب��رای خود می پردازن��د و راههای جذب و مش��تری و تبلیغ��ات زودبازده را 
دنبال می کنند. این راه حلها می تواند به وس��یله مش��اوره با افراد حرفه ای، راحتتر به دس��ت آید. حتی تعداد زیادی از متخصصین 
حس��ابداری نیز پایه گذار کاربردی ترین نرم افزارهای حس��ابداری هس��تند و هر روز با ایده های جدیدتر، نرم افزارهای به روزتری را 

روانه بازار این رشته می کنند.

طاهره خداکرمی  

توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی

آموزش و توسعه نیروی انسانی
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اهمیت توانمندسازی حرفه
در شرایط حاضر که استانداردهای حسابداری 
و حسابرس��ی در حال تغییر هستند، ضروری 
اس��ت ک��ه حس��ابداران و حسابرس��ان دانش 
خ��ود را با قوانین و مق��ررات جدید وفق داده 
و فعالیتهایش��ان را هم��گام س��ازند. به نظ��ر 
و  حس��ابداران  حرف��ه،  خب��ره  کارشناس��ان 
حسابرس��ان ب��ه آموزش مس��تمر نی��از دارند 
)فاضلی، 1392( و با توجه به اینکه الگوها، 
روش��ها، قوانی��ن و مق��ررات مرت��ب تغیی��ر 
می کنن��د، رفتار افراد ب��رای بعضی از اقدامها 
نیز باید تغییر کرده و به روز ش��ود. از اینرو اگر 
انتظار داش��ته باش��یم که در حی��ن انجام این 
تغییرها، فعالیتهای حس��ابداری و حسابرسی 
بتوان��د به ص��ورت بهن��گام، انعطاف پذی��ری 
الزم را ب��رای اج��رای صحی��ح ای��ن قوانین 
جدید داشته باش��د و با قدرت کافی در مقابل 
تغییره��ا، ب��ه مس��یر خ��ود ادامه ده��د، باید 
آموزش صحیح و مس��تمر س��رلوحه فعالیت 

تمامی شاغالن این حرفه قرار گیرد. 
از نظ��ر محتوایی هم در زم��ان آموزش به 
حس��ابداران و حسابرسان، اس��تانداردها باید 
به طور کامل برایشان تشریح شود تا در زمان 
به کارگی��ری و اج��را، نقاط مبه��م آن موجب 
برداش��ت نادرس��ت و ایجاد ابهام و در نتیجه 

ایجاد مشکل نشود. 

شکاف سیستم اطالعاتی حسابداری
محقق��ان و پژوهش��گران حرفه حس��ابداری 
پس از س��الها پژوهش به این نتیجه رسیدند 
که ش��رکتهای ایرانی قادر نیستند با داده های 
در دس��ترس خود تصمیمهای خوبی بگیرند. 
این ش��رکتها سیس��تم اطالعاتی حسابداری 
را پیاده س��ازی و اج��را می  کنند ک��ه در عمل، 
برای ش��رکتها مفید نیست؛ زیرا بین آنچه که 

هس��ت و آنچه باید باشد، شکافی وجود دارد 
که آن را شکاف سیستم اطالعات حسابداری 
 .(Salehi & Rostami, 2010) نامیده اند
لیکن، نتایج این پژوهش نش��ان می دهد که 
حتی با وجود چنین ش��رایطی، سیس��تمهای 
اطالعات��ی حس��ابداری، صورته��ای مالی و 
صحت گزارش��گری مالی در ای��ران را بهبود 

بخشیده اند.
در تحقیق��ی دیگ��ر، کارایی سیس��تمهای 
ش��رکتهایی  در  حس��ابداری  اطالعات��ی 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران 
از دی��دگاه مدی��ران مال��ی آنها ارزیابی ش��ده 
پیاده س��ازی  ک��ه  داد  نش��ان  نتای��ج  اس��ت. 
سیستم اطالعاتی حسابداری در این شرکتها 
باعث بهب��ود فرایند تصمیم گی��ری مدیران، 
کنترله��ای داخلی، کیفیت گزارش��های مالی 
و تس��هیل در فرایند معامالت ش��رکتها شده 

 .(Sajadi & Dastgir, 2008) است
تحقیق��ی دیگر، تأثیر ویژگیهای سیس��تم 
اطالعات حس��ابداری بر بهبود تصمیم گیری 
مدیران توسط پژوهش��گران را مورد بررسی 
قرار داد. هدف این پژوهش، تأثیر اطالعات 
مناس��ب و با کیفیت تهیه شده توسط سیستم 
اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری 
مدیران بود که موفقیت کامل داش��ت و بیش 
از پیش اطالعات با کیفیت را در حس��ابداری 
 (Sajadi & Dastgir, توانمن��د جل��وه داد

.2008)

اطمینان از آموزش بهنگام
س��ازمانهای مرتب��ط با حرف��ه هم��واره باید 
دان��ش حس��ابداران  ارتق��ای س��طح  ب��رای 
و حسابرس��ان، بکوش��ند. آن��ان می توانن��د 
ب��ا برگ��زاری بهن��گام کالس��های آموزش��ی 
مطاب��ق با آخرین بازنگریهای انجام ش��ده در 

 به نظر 

کارشناسان

 خبره حرفه

حسابداران و 

حسابرسان به

آموزش مستمر

نیاز دارند 
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اس��تانداردها، س��طح علم��ی کارکنان 
خ��ود و در نتیج��ه کارایی س��ازمان را 
باال ب��رده، عملکرد بهت��ری را از خود 
نش��ان دهن��د و نیز از نح��وه اثربخش 
ب��ودن کالس��های آموزش��ی اطمینان 
به دس��ت آورند. چه بسا اگر کالسها از 
کیفیت و س��طح علمی کافی برخوردار 
و پاسخگوی نیازهای شرکت کنندگان 
نباش��ند، انگی��زه ش��رکت کنندگان نیز 
کاه��ش یافته و آموزش��ها مؤث��ر واقع 
نخواهد شد. نظارت کافی بر برگزاری 
اینگون��ه کالس��ها در م��ورد هم��گام 
ب��ودن ب��ا اس��تانداردهای جدی��د هم 
می تواند نقش مؤثرتری را در آموزش 

حسابرسان ایفا کند.

روشهای ارتقای توانمندسازی
یکی از روشهای ارتقای توانمندسازی 
حرف��ه حسابرس��ی، ارتق��ای کیفی��ت 
به وس��یله  حسابرس��ی  مؤسس��ه های 
و  حسابرس��ان  اجب��اری  چرخ��ش 
مؤسسه های حسابرسی است. فرایند 
چرخش حسابرس��ان و مؤسس��ه های 
حسابرس��ی به منظور ارتقای استقالل 
حسابرس��ان و پیامده��ای آن، م��ورد 
توج��ه ق��رار گرفته و اهمیت بس��یاری 
 (Velt & Stiglbauer, یافته اس��ت
(2012؛ شناختی که روابط درازمدت 

حس��ابرس و کارفرما را کاهش خواهد 
داد.

روش دیگر، استفاده از نرم افزارهای 
جدید با قابلیت تعریف و به روزرس��انی 
اطالعات قبلی و فعلی همگام با تغییر 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی 

است. تناسب بین نیاز به سیستمهای 
اطالعات��ی حس��ابداری و توانمن��دی 
پردازش اطالعات توسط سیستمهای 
اطالعات��ی و تأثی��ر ای��ن تناس��ب ی��ا 
همت��رازی ب��ر عملکرد حس��ابداران و 
حسابرس��ان، امری مه��م و ضروری 

به شمار می رود. 
امروزه با اهمیت حرفه حسابرسی و 
تخصصی ش��دن آن، یکی از مباحث 
مهم در حوزه سیس��تمهای اطالعاتی 
اس��تاندارد  ویژگ��ی   19 حس��ابداری، 
ظرفیت پردازش اطالعات و نیازهای 
اطالعاتی و عملکرد ش��رکتها اس��ت. 
ای��ن 19 م��الک در واق��ع مرب��وط به 
رف��ع نیازه��ای حس��ابداری و مال��ی و 
حس��ابداری مدیری��ت هس��تند ک��ه از 
سیس��تمهای  پیاده س��ازی  هدفه��ای 
اطالعاتی حسابداری به شمار می روند 

 .(Ismail & King, 2007(
سیس��تم  ی��ک  در  همت��رازی 
اطالعاتی، عب��ارت از ایجاد تناس��ب 
میان نیاز و ظرفیت برای نزدیک سازی 
ش��رایط موج��ود ب��ه ش��رایط مطلوب 
اس��ت. در ی��ک سیس��تم اطالعاتی، 
منظ��ور از نی��از، می��زان اهمی��ت یک 
قلم خاص در ش��رایط آرمانی اس��ت و 
منظور از ظرفیت، میزان وس��عت یک 
مورد خاص در ش��رایط موجود اس��ت 

.(Ismail & King, 2007)

آن  ب��ه  ک��ه  روش��هایی  دیگ��ر  از 
اش��اره ش��د، آموزش صحی��ح و مؤثر 
اس��تانداردهای بین المللی و همچنین 
مس��تمر ش��اغالن این حرف��ه برای از 
بین بردن شکاف سیس��تم اطالعاتی 

تأثیر آموزش حسابرسی و

تجربه عملی

در زمینه حسابرسی نیز 

به منظور همگام سازی 

شاغالن این حرفه

با تغییر استانداردها

ضروری است
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حس��ابداری است که بر کیفیت و همگامی فعالیتهای شاغالن 
حرف��ه اثر می گ��ذارد. در واقع، تف��اوت دریافتها و برداش��تها 
از نق��ش حسابرس��ی مس��تقل، ش��کافی بین حسابرس��ان و 
انتظارهای اس��تفاده کنندگان از نقش حس��ابرس ایجاد می کند 

.(Salehi et al., 2009)

نتیجه گیری
گس��ترش حرفه حسابداری و حسابرس��ی در جامعه و افزایش 
روزاف��زون انتظارهای جامعه و اس��تفاده کنندگان و ذینفعان از 
خدم��ات حسابرس��ی، بی��ش از پیش موجب افزایش گس��تره 
فعالی��ت حسابرس��ان مس��تقل و تأکید بر نقش اعتباربخش��ی 
آنها ش��ده اس��ت. از آنجایی که ارزش اطالعات حسابداری، 
تابع اس��تفاده از این اطالعات بوده و ن��ه تهیه گزارش آن، از 
اینرو بقا و غنای خدمات حسابرس��ی مستلزم واکنش مناسب 
و بموقع حرفه در برابر انتظارهای جامعه است. بدین ترتیب، 
تأثیر آموزش حسابرس��ی و تجربه عملی در زمینه حسابرسی 
نی��ز به منظ��ور همگام س��ازی ش��اغالن ای��ن حرفه ب��ا تغییر 

استانداردها، ضروری است.
با توجه به اینکه مقدمه ترجمه استانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مال�ی1 فراهم ش��ده و در مدت��ی نه چندان دور 
در کش��ور قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد، ضروریس��ت قبل 
از اجرایی ش��دن و همگام ب��ا ترجمه اس��تانداردهای مذکور، 
مطابق اس��تانداردهای داخلی کش��ور که همانا استانداردهای 
موجود اس��ت، شرایط آموزش و انتقال مفاهیم استانداردهای 
مذک��ور در قال��ب دوره های آموزش��ی به حسابرس��ان فراهم 

ش��ود. بنابرای��ن با برگ��زاری دوره ه��ای آموزش حسابرس��ی 
تخصصی استانداردهای بین المللی، تا حدودی محدودیتهای 
بین المللی حاکم بر حرفه حسابرس��ی کاهش یافته و اس��تفاده 
از این اس��تانداردها در سازمانها و ش��رکتها امکان پذیر خواهد 
ش��د و در نهایت به  س��مت جهانی ش��دن و معطوف شدن به 
استانداردهای بین المللی پیش می رود. امید است در سالهای 
آینده بتوانیم ش��اهد پیشرفتهای بیش��تری در حرفه به منظور 
هماهنگی و تطبیق فعالیتهای حرفه با ایده های جدید و به روز 

باشیم.
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