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مقدمه
رشد و توسعه سازمانها و تفكيک مالكيت از مـدیریت از یـک سـو و كاهش منابع،
افزایش هزینههاي عملياتی و رشد اندازه و پيچيدگیهاي سازمانی از سویی دیگر از جمله
چالشهایی است كه سازمانها در دهههاي اخير با آن روبرو شده و مدیران را ناگزیر به
ارزیابی و بهبود كارایی و اثر بخشی سازمانها نموده است (ایزدينيا و همكاران .)1388 ،از
ایـن رو وجـود یک عامل نظارتی جهت اطمينـان از اجـراي صـحيﺢ اسـتراتژيهـا در
سـازمان و نيـز استفاده اثر بخش ،كارا و با صرفه از منابع در راسـتاي دسـتيابی بـه اهـداف
سـازمان و متعاقباً تحقق منافع مالكان ضـروري بـه نظـر مـیرسـد .یكی از راههاي بهبود
كارایی و اثربخشی ،پيادهسازي حسابرسی عملياتی 1است (جان و همكاران.)1995 ،
از طرف دیگر ،از اوایل قرن  21تقاضا براي استفاده از ابزارها و رویكردهاى نوین

مدیریتى از قبيل مدیریت فرآیندها ،مدیریت كيفيت جامع ،مدیریت عملكرد ،نظامهاى
هزینهیابى خروجى و بودجهریزى بر مبناى فعاليت كه غالباً مورد استفاده بخش خصوصى
بودهاند ،دردولتها قوت گرفته است .بررسى چنين سير تغييرى در رویكرد مدیریتى

حاكى از آن است كه این تغيير و تحوالت با ظهور پدیده بودجهریزى عملياتی 2شروع
شده و اغلب كشورها در مسير این تغيير و تحوالت پيوسته تالش كردهاند تا نظام بودجه-
ریزى خود را به یک نظام عملكرد محور یا عملياتى كه درآن ارتباط بين اعتبارات
بودجهاى و عملكرد دستگاههاى اجرایى شفاف و قابل درك است ،نزدیکتر سازند
(محمودي.)1386 ،
در این راستا ،در قانون برنامه پنجم توسعه ( )1390-94كليه شركتهاي دولتی مشمول
قانون مدیریت خدمات كشوري و شركتهاي پذیرفته شده در بورس مكلف شدهاند كه،
از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،حسب مورد در جهت افزایش صرفه
اقتصادي ،كارایی و اثربخشی فعاليت شركتها و افزایش قابليت اعتماد گزارشهاي مالی
نسبت به انجام حسابرسی عملياتی ،اقدام نمایند (ماده  .)218همچنين ،براي بهبود نظام
بودجهریزي كشور و شفافتر شدن اهداف بخش عمومی ،دولت موظف شد تا پایان سال

دوم برنامه ،به تدریج زمينههاي الزم را براي تهيه بودجه به روش عملياتی در كليه دستگاه-
1. Operational Audit
2. Operational Budgeting
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هاي اجرایی فراهم آورد (ماده  .)219از طرفی دیگر براساس ماده  8قانون برنامه ششم
توسعه ( )1395-1400دولت موظف است؛ به ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام
بودجهریزي بر مبناي عملكرد از طریق؛ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط كشور،
نظارت مالی بر بودجهریزي بر مبناي عملكرد و استقرار نظام نظارت مالی بازطراحیشده بر
مبناي بودجهریزي مبتنی بر عملكرد.

گسترش فعاليت واحدهاي تجاري ،مشكالت مربوط به كسب منابع و تمایل سرمایه-

گذاران و مالكان نسبت به آگاهی از چگونگی عملكرد مدیریت در حفاظت از داراییها
موجب شده است كه نياز به استقرار یک سيستم اثر بخش كنترل داخلی مورد توجه قرار
گيرد .استقرار سيستم كنترل داخلی 1اثر بخش نه تنها ،ابزاري مفيد در اختيار مدیریت است
بلكه به منظور اطمينان از صحت و سقم صورتهاي مالی و به لحاظ تاثير آن بر قضاوت

حسابرس در فرآیند حسابرسی ،داراي اهميت فراوانی است.
در این راستا ،سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  ،1391/12/16دستورالعمل
كنترل داخلی را تصویب نمود .طبق این دستورالعمل ،كليه شركتهاي بورسی و فرابورسی
كه سال مالی آنها  1391/12/29و بعد آن است ،ملزم به رعایت این دستوالعمل و استقرار
و بكارگيري كنترل داخلی مناسب و اثر بخش و همچنين ارزیابی آن بوده و باید نتایج

ارزیابی را تحت عنوان " گزارش كنترل داخلی" منتشر كنند .در راستاي دستيابی به اهداف
این دستورالعمل ابتدا باید زمينه آموزش الزم براي تربيت نيروهاي متخصص فراهم شود.
بر اساس بسياري از تحقيقات ،یكی از مشكالت اساسی موجود در حسابداري ،وجود

فاصلهاي عميق ميان آموزش مباحث نظري در دانشگاهها و نيازهاي حرفه حسابداري و
حسابرسی است .عدم وجود تعامل موثر و سازنده ميان تحقيقات ،آموزش و حرفه
حسابداري یكی از دالیل ایجاد پيامدهاي نامطلوب در حسابداري محسوب میگردد
(رهنماي رودپشتی و همكاران .)1389 ،با توجه به مباحث فوق ،بررسی ،نيازها ،انتظارات،
مفاهيم و محتواي آموزش در حسابداري به منظور كاهش فاصله ميان آموزشهاي
دانشگاهی با نيازهاي حرفه ،در راستاي آمادهسازي دانشجویان جهت ورود به محيط
كسب و كار با توجه به الزامات قانونی جدید ضروري به نظر میرسد .بررسیها در اكثر
رشتههاي آموزشی حاكی از آن است كه آموزشهاي دانشگاهی با فاصله گرفتن از
نيازهاي واقعی بازار كار نتوانسته به رسالت آموزشی خود جامه عمل بپوشاند و در اغلب
1. Internal Control System
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موارد فارغ التحصيالن دانشگاهی جهت آماده شدن براي پذیرش و قبول وظایف محوله
نياز به آموزشهاي اضافی داشته كه اغلب زمانبر میباشد .این موضوع در مورد برخی از
رشتههاي دانشگاهی همچون حسابداري بسيار مشهودتر است (صالحی و همكاران،
 .)1392عدم وجود تعامل موثر و سازنده ميان ،آموزش وكار حرفهاي حرفه حسابداري
یكی از دالیل ایجاد پيامدهاي نامطلوب در حسابداري محسوب میگردد (رهنماي
رودپشتی و همكاران .)1389 ،با توجه به تحوالت و الزامات جدید در راستاي بهبود سيستم
مدیریتی و هزینهاي به ویژه در بخشهاي دولتی ،نياز به بهبود سيستم آموزشی كشور در
جهت تربيت نيروي متخصص میباشد .هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه پاسخ به این سوال
است كه به چه ميزان دانشگاه توانسته نياز حرفه را در زمينه سيستم كنترل داخلی ،حسابرسی
عملياتی و بودجه ریزي عملياتی تامين نماید .براي پاسخ به سوال مذكور از نظرات اساتيد
دانشگاه و شاغلين در حرفه استفاده شده است .در این راستا پژوهش حاضر به منظور
بررسی فاصله انتظاري بين نيازهاي حرفه با توجه به الزامات قانونی جدید و آنچه در
دانشگاههاي تدریس میشود و همچنين شناسایی نيازها و انتظارات جدید حرفه صورت
گرفته تا بتواند زمينه الزم براي تامين هر چه بهتر آن را فراهم سازد .نتایج این پژوهش و
بررسیهایی از این دست میتواند به بهبود و اعتالي نظام آموزشی حسابداري در كشور
كمک شایانی نماید.

پیشینه تحقیق
تحقيقات متعددي در سنوات اخير در حوزه علل ناكارآمدي آموزشهاي دانشگاهی
حسابداري براي آمادهسازي دانشجویان جهت تصدي وظایف محوله انجام شده است كه
نتایج مربوطه اغلب بر این موارد تاكيد دارند كه اوال؛ رشته حسابداري نتوانسته خود را
همگام با پيشرفتهاي دیگر علوم بروز كرده ،ثانيا؛ در شيوه آموزش و انتقال مناسب
همين معلومات حسابداري به دانشجویان در دانشگاهها نيز خالءهاي ملموسی وجود دارد.

در آمریكا كميته بدفورد )1986(1طی مطالعاتی كه انجام داد به این نتيجه دست یافت
كه حسابداري در حال تبدیل شدن به یک حرفه وسيع اطالعاتی است كه بطور فزآینده-
اي از فنون اندازهگيري و پيچيده ،مفاهيم تحليلی غامض و فنون ارتباطی جدید براي
بهبود اطالعات ارایه شده جهت تصميمات اقتصادي و اجتماعی گسترده استفاده میكند.
1. Bedford Committee
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به گزارش بدفورد و شينكر ( ،)1987آموزش حسابداري اساسا تغييري نكرده و به همين
دليل انتقادات گستردهاي وجود دارد كه فارغ التحصيالن حسابداري نمیتوانند با نيازهاي
بوجود آمده در بازار ارتباط برقرار كنند .این كميته در ادامه بيان كرد كه ،فاصله موجود
بين آنچه حسابداران بكار میبرند و آنچه اساتيد دانشگاه تدریس میكنند ،در حال افزایش

است .هيئت تدوین استانداردهاي بينالمللی آموزش حسابداري 1براي آموزش حسابداري
 8استاندارد بينالمللی تعریف و ارائه كرده ،كه هدف آنها تربيت حسابداران و حسابرسان
حرفهاي شایسته و داراي صالحيت در سطﺢ جامعه است .این هيئت در استاندارد شماره 2
محتواي برنامههاي آموزش حسابداري بيان میدارد كه دانشجویان باید دانش حرفهاي،
مهارتهاي حرفهاي و اخالقيات و رویههاي حرفهاي را كسب كنند .بر اساس این
استاندارد دانش اوليه حسابداري شامل:

-1حسابداري و امور مالی (حسابداري مالی و گزارشگري ،2حسابداري مدیریت و كنترل،3
ماليات ،قوانين تجاري و بازرگانی ،حسابرسی و مدیریت مالی.)4
-2دانش سازمانی و كسب و كار(5اقتصاد ،محيط بازرگانی ،حاكميت شركتی ،اخالق
تجاري ،بازارهاي مالی ،روشهاي كمی ،رفتار سازمانی ،تصميمگيري استراتژیک و
مدیریت ،بازاریابی و فعاليت تجارت بين الملل).

 -3دانش و تواناییهاي فناوري اطالعات(6دانش كلی فناوري اطالعات ،دانش و توانایی
كنترل فناوري اطالعات ،صالحيت نقشهاي مدیریت ،ارزیابی و طراحی سيستمهاي
اطالعاتی).
درتحقيقات متعددي به بررسی فاصله ادراكی مهارتها و قابليتهاي مورد نياز فارغ
التحصيالن بين دانشگاهيان و شاغلين در حرفه در زمينه حسابداري مدیریت پرداخته شده
كه نتایج تحقيقات بيانگر این است كه ،فاصله انتظارات متفاوتی بين دیدگاه این دو گروه
وجود دارد (لين و همكاران 2008 ،؛ مجتهدزاده و همكاران 1389 ،و رهنماي رودپشتی و
همكاران .)1389 ،همچنين ،مطالعه جاكوبز( )2005حاكی از آن بود كه ،فاصله انتظاراتی
متفاوتی از آموزش حسابداري مدیریت بين دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه وجود
داشته و نيازهاي افراد شاغل در حرفه هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مهارتها و
)1. International Accounting Education Standards Board (IAESB
2. Financial Accounting & Reporting
3. Management Accounting & Control
4. Audit & Financial Management
5. Business & Organizational knowledge
6. IT Abilities & Knowledge
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قابليتهاي فردي ،بر آموزش حسابداري مدیریت تاثير گذار است.
از طرفی دیگر مشاركت دانشگاهها با كارفرمایان در زمينه مهارتهاي و نيازهاي جدید
میتواند بدون شک به موفقيت موسسات عالی در توسعه مهارتهاي مورد نياز به سطﺢ
مطلوب و افزایش سطﺢ علمی و مهارتی حسابداران براي ورود به حرفه حسابداري كمک
شایانی كند (تمپون و همكاران2011 ،؛ جونز 2012 ،و برگس و همكاران.)2014 ،
همچنين با بررسی تحقيقات اخير ،كه با هدف ارزیابی دانش حسابداري ،مهارتهاي
مورد نظ ر و سطﺢ رضایت كارفرمایان از فارغ التحصيالن حسابداري صورت گرفته ،نشان
میدهد كه نيازمند به فارغ التحصيالنی متخصص در زمينه تكنيکهاي محاسبه ،مهارت-
هاي اندازهگيري ،گزارشدهی ،كار تيمی و ارتباطات میباشد (تمپون و همكاران2011 ،
و بویی و پورتر.)2010 ،
نتایج برخی دیگر از تحقيقات نشان میدهد كه ،مهارتهاي حسابداري مورد نياز در
سطﺢ ورود به بخش عمومی و خصوصی متفاوت بوده و برداشتهاي مختلفی از اهميت
مهارتهاي مورد نياز حرفه در این بخشها میشود .در حال حاضر كارفرمایان معتقدند كه
فارغ التحصيالن حسابداري مهارتهاي عمومی كافی در زمينه نيازهاي حرفه دارند و
بيشترین انتظارات كارفرمایان در بخشهاي تفكر تحليلی -انتقادي ،مهارتهاي تيمی،
ارتباطی ،فردي ،آگاهی اخالقی ،هوش هيجانی و مهارتهاي تكنولوژیكی میباشد (داف
و همكاران2013 ،؛ یو و همكاران 2013 ،و كيبلی و اوسی .)2013 ،از طرفی دیگر
تخصص حسابرسان و آشنایی آنها با تكنولوژي اطالعات اطالعات عمومی روابط عمومی
و توانایی حل و فصل مسائل ناشناخته میتواند به قدرت آنان را تقویت كرد و نيازها و
انتظارات كارفرمایان را برطرف كنند (حساس یگانه و رجبی.)1383 ،
تغييرات محيط تجاري از جمله پيشرفتهاي سریع فناوري ایجاب میكند كه دانش
آموختگان رشته حسابداري از دانش و مهارتهاي مورد نياز براي پاسخگویی به انتظارات
در حال تغيير جامعه تجاري برخوردار باشند (مجتهدزاده و همكاران .)1389 ،در تحقيقی،
عرب مازار یزدي ( )1386در زمينه بازنگري جایگاه سيستمهاي اطالعاتی حسابداري در
آموزش و حرفه اظهار میدارد كه ،براي ورود به بازار كار عالوه بر دانش دانشگاهی باید
یكسري مهارتهاي الزم انجام انتظارات جامعه داشته باشد .برنامه آموزش حسابداري نياز
به اصالح جدي در این زمينه دارد.
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اجرای دستورالعمل کنترل داخلی
استقرار سيستم كنترل داخلی اثر بخش نه تنها ،ابزاري مفيد در اختيار مدیریت است بلكه به
منظور اطمينان از صحت و سقم صورتهاي مالی و به لحاظ تاثير آن بر قضاوت حسابرس
در فرآیند حسابرسی ،داراي اهميت فراوانی است .بنابراین ،استقرار كنترل داخلی اثربخش،
موجب افزایش كارایی عمليات و صرفه اقتصادي میشود .عناصر اصلی در فرآیند كنترل
داخلی عبارتند از :محيط كنترل داخلی ،شناخت و ارزیابی ریسک ،فعاليتهاي كنترلی،

اطالعات و ارتباطات و فعاليتهاي نظارتی است (كوزو .)1992 ،1نتایج تحقيقات اخير
نشان میدهد كه آموزش الزم در زمينه سيستم كنترل داخلی در دانشگاهها ارائه نمیشود.
در تحقيقی آبایادرا و ویتی ( )2014فاصله انتظاري و عملكرد فارغ التحصيالن
حسابداري در زمينه مهارتهاي عمومی مورد بررسی قرار داد .بر اساس نتایج این تحقيق،
به آموزش فعاليتهاي كنترلی در بخش سيستم كنترل داخلی توجه كمتري شده در نتيجه
نيازمند بازنگري در سرفصلهاي ارائه شده در دانشگاه میباشد.
در دو تحقيق جداگانه كه اخيرا توسط؛ سویل ( )2011و ميلر و همكاران ()2013
صورت گرفت نيازهاي آموزشی سيستم كنترل داخلی را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این
تحقيق ات حاكی از آن است كه دانشگاه در تامين نيازهاي حرفه به خوبی عمل نكرده

است .از طرفی دیگر ،زارعی و عبدي ( )1389در مطالعهاي به شناسایی و رفع محدودیت-

هاي حاكم بر سيستم كنترل داخلی در دستگاههاي اجرایی پرداختند .نتایج این تحقيق نشان
میدهد كه ،كاركنان مربوطه تخصص الزمه را به منظور اجراي سيستم كنترل داخلی،
ندارند و باید آموزشهاي الزم به آنها داده شود.
حسابرسی داخلی
گسترش روز افزون جوامع و پيچيدگی مسایل خاص آنها ،افزایش نياز به اطالعات
اقتصادي مربوط و در نتيجه افزایش تقاضا براي وجود سيستمها و فرایندهاي فراهمكننده
اطالعات ،موجب گسترش نياز به خدمات حسابرسی شده است (مجتهدزاده .)1382 ،از
جمله انواع حسابرسی میتوان به حسابرسی داخلی اشاره كرد.
هيئت تدوین استانداردهاي حسابرسی داخلی ،حسابرسی داخلی را به عنوان وظيفه
ارزیابی مستقلی كه با هدف كمک به كاركنان بنگاه در ایفاي هرچه بهتر و موثرتر
1. COSO
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وظایفشان ،در درون واحد اقتصادي به وجود میآید تا فعاليتهاي آن را رسيدگی و
ارزیابی كند .اخيرا حسابرسی داخلی به نحوي توسعه یافته كه حسابرسی عملياتی ،ارزیابی

ریسک ،خدمات اطمينان بخشی و فنآوري اطالعات را در بر میگيرد .این نقش توسعه-
یافته باعث افزایش اهميت حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از سيستم مدیریت ریسک

1

سازمان شده است (اسپبرا و پيج .)2003 ،لذا آموزشهاي مورد نياز یک حسابرس داخلی
عبارتند از كسب دانش و مهارت در زمينههاي زیر:
 )1آشنایی با استانداردهاي بينالمللی حسابرسی داخلی.
 )2آشنایی با انواع ریسکها و مدیریت آنها :در این حوزه ،حسابرس داخلی باید از انواع
ریسکهاي موجود در صنعت یا سازمان مورد نظر خویش اطالع الزم را كسب كند.
 )3آشنایی با سيستم كنترل داخلی :وجود كنترلهاي داخلی بنيان و اساس هر سازمان است
و وظيفه حسابرس داخلی است كه از وجود ،كفایت و كارایی آنها مطمئن شده و در
صورت وجود هرگونه اشكال ،توصيههاي الزم را براي بهبود آنها ارائه نماید
(حسنقلی .)1390،در استانداردهاي بين المللی حسابرسی به برخی از ویژگیهاي حسابرس
داخلی اشاره شده است كه در ادامه به آنها پرداخته میشود:
 )1كارآزمودگی و دقت حرفهاي :كارهاي حسابرسی باید با كارآزمودگی و دقت
حرفهاي انجام شود.
 )2كارآزمودگی :حسابرسان داخلی باید از دانش ،تواناییها و سایر ویژگیهاي حرفهاي
الزم براي ایفاي مسئوليتهاي فردي خویش برخوردار باشند.
 )3دقت حرفهاي :حسابرسان داخلی باید توانایی و دقت مورد انتظار از یک حسابرس
داخلی دقيق و ماهر ،را به كار گيرد.
 )4پيشرفت حرفهاي مستمر :حسابرسان داخلی باید دانش ،تواناییها و سایر ویژگیهاي
حرفهاي خویش را از طریق پيشرفت حرفهاي مستمر ،ارتقا دهند.
هارینگتون ( ،)2004فهرستی از ویژگیهاي موردنياز براي حسابرس داخلی را تهيه كرد.
از نظر وي فردي حسابرس داخلی خوب است كه توانایی مدیریت مبتنی بر ریسک را

2

داشته باشد .او در مقاله خود بر توانایی حسابرس داخلی در زمينه مدیریت مبتنی بر ریسک
تأكيد كرده و اظهار میدارد كه حسابرس داخلی ،مستلزم آموزش عملی حسابرسی مبتنی

1. Risk Management
2. Risk-Based Management
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بر ریسک میباشد.
کمیته حسابرسی

این كميته در امر نظارت كارآمد بر گزارشگري مالی ،حسابداري ،حسابرسی و كنترل-
هاي داخلی فعاليت میكند و ارتباط و هماهنگی بين حسابرسان مستقل ،حسابرسان داخلی
و مدیریت را ارتقا میبخشد .مهارتها و تجارب حرفهاي اعضاي كميته در زمينهي
گزارشگري مالی یک عامل مهم در اثر بخشی كميته حسابرسی است .از این رو ،اغلب
صاحبنظران عقيده دارند كه اعضاي كميته ،حسابرسی باید از تخصصهاي مالی برخوردار
باشند تا وظایف خود را بدرستی انجام دهند .عالوه بر این ،براي ارزیابی موضوعاتی كه به
آنها ارجاع داده میشود باید تخصص كافی در حسابداري و حسابرسی داشته باشند (بيسلی
و سالترو .)2001 ،همچنين ،كميته بورس اوراق بهادار نيویورك ،1اعضاي كميته حسابرسی
را ملزم به داشتن سطﺢ مشخصی از دانش مالی ،حسابداري و مدیریت مالی كرده است.
دانش و مهارت مورد نیاز در زمینه حسابرسی عملیاتی
براي انجام حسابرسی عملياتی ،حسابرسان باید مهارتهاي خاصی داشته باشند ،كه اهم
این مهارتها و ویژگیها عبارتند از؛ توانایی تجزیه و تحليل ،توانایی مشخص كردن
نارساییهاي عملياتی ،متقاعدسازي ،قضاوت خوب حرفهاي ،توانایی مشخص كردن نقاط
بحرانی و مشكل آفرین ،اعتماد به نفس ،بيطرفی و استقالل .دانش و بينش مدیریتی و
سازمانی ،درك كامل فلسفه مدیریت ،ساختار و فرهنگ سازمانی و قابليت ارزیابی نقش
یک فرد در سازمان از دیگر پيش نيازهاي حسابرسی عملياتی است (جان و همكاران،
 .)1995حسابرسانی كه مأمور انجام چنين مسئوليتی میشوند باید تواناییهاي الزم را در
زمينه حسابرسی مالی ،مدیریت و محيطهاي عملياتی داشته باشند .با توجه به اهميت
حسابرسی عملياتی باید ،یک واحد درسی مستقل در دانشگاه به این موضوع پرداخته شود.
از جمله مباحثی كه باید در دانشگاهها به آن پرداخت میتوان به تفاوت نيازها و انتظارات
از حسابرسی عملياتی در بخش دولتی و خصوصی ،شيوه تفكيک عمليات و تعيين محدوده
حسابرسی ،نحوه تعيين معيارهاي ارزیابی و اندازهگيري ،نحوه محاسبه منافع و هزینههاي
الزم براي اجراي آن ،آشنایی با سيستمهاي اطالعاتی ،یادگيري روشهاي نمونهگيري،
آشنایی با روشهاي تعيين بهاي تمام شده ،نحوه شناسایی ریسکهاي هر بخش و غيره،
1. New York Stock Exchange
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اشاره كرد (قدیم پور و طریقی .)1388 ،در تحقيقی دیگر ،دومبروفسكی و همكاران
( ،)2013به بررسی شكاف موجود ميان آموزش دانشگاهی و نحوه اجراي حسابرسی
عملياتی پرداختند .نتایج تحقيق آنها نشان میدهد كه ،دانشگاهها نتوانستند نياز حرفه را
تامين كنند.
در بخش دوم استانداردهاي حسابرسی عملياتی به برخی از ویژگیهاي حسابرسان
عملياتی اشاره میشود:
 -1آگاهی از استانداردهاي حسابرسی عملياتی الزم االجرا در انجام نوع كاري كه براي
آن انتخاب شدهاند و برخورداري از آموزش ،مهارتها و تجربه الزم براي كاربرد این
آگاهی در كار مورد اجرا؛
 -2آگاهی كلی از موضوع اصلی مورد بررسی و محيطی كه واحد مورد حسابرسی در آن
فعاليت میكند؛
 -3مهارتهاي ارتباطی گفتاري و نوشتاري به طور شفاف و مؤثر؛
 -4مهارتهاي مناسب براي كار مورد اجرا .براي نمونه ،مهارت در نمونهگيري آماري،
چنانچه كار مستلزم استفاده از نمونهگيري آماري است؛ فناوري اطالعات ،اگر كار شامل
بررسی سيستمهاي اطالعاتی است؛ مهندسی ،چنان چه كار شامل بررسی دادههاي پيچيده
مهندسی است؛
 -5روش شناسیها یا روشهاي تحليلی خاص حسابرسی ،مانند استفاده از ابزارهاي بررسی
پيچيده ،برآوردهاي مربوط به بيمههاي زندگی(اكچوئري) 1یا آزمونهاي تحليل آماري،
در صورت لزوم؛ و
 -6دانش تخصصی در موضوعات اصلی ،مانند موضوعات علمی ،پزشكی ،زیست محيطی،
آموزشی یا هر موضوع تخصصی دیگر ،چنانچه كار به چنين تخصصی نيازمند است
(استانداردهاي حسابرسی عملياتی.)1390،
 -2-5دانش و مهارت مورد نیاز در زمینه بودجهریزی عملیاتی
بودجهریزي عملياتی نوعی سيستم برنامهریزي ،هزینهیابی و ارزیابی است كه بر رابطه
بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاكيد میورزد .استقرار این سيستم مستلزم وجود
اطالعات دقيق در مورد اجراي برنامهها ،فعاليتها و عمليات هر واحد است لذا حركت به
1. Actuarial
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سوي بودجه عملياتی موجب گسترش و نگهداري حسابها و جزئيات در امور مالی
دستگاه میباشد (احمدي .)1382 ،بودجهریزي عملياتی نوعی سيستم برنامهریزي ،بودجه-
ریزي و ارزیابی است كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأكيد میكند.
بودجهریزي عملياتی عبارت است از برنامه ساالنه همراه با بودجه ساالنه كه رابطه ميان
ميزان وجوه تخصص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان میدهد.
این بدان معنا است كه با هر ميزان اعتبار تخصيص یافته به هر برنامه ،باید مجموعه معينی
از اهداف تأمين شود .مهمترین ویژگی بودجه عملياتی آن است كه رابطه بين ميزان وجوه
تخصيص یافته به هر برنامه با نتایج حاصل از اجراي آن برنامه را نشان میدهد (حسنآبادي
و نجار.)1386 ،
به عالوه ،بودجهریزي عملياتی عوامل صرفهجویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه-
ریزي اضافه میكند .این نوع بودجهریزي تمام فعاليتهاي مستقيم و غير مستقيم مورد نياز
در هر برنامه را شناسایی و فهرست میكند و تخمين دقيقی از هزینههاي هر فعاليت را ارائه
میدهد .همچنين ،این نوع بودجهریزي به دنبال ایجاد پيوند ميان شاخصهاي عملكردي و
تخصيص منابع بر مبناي نيل به نتایج مشخص و قابل سنجش میباشد (ساكتی و سعيدي،
 .)1389بر اساس نتایج بدست آمده در تحقيقات اخير ،كه با هدف بررسی موانع موجود در
استقرار بودجهریزي عملياتی صورت گرفته نشان میدهد كه ،عدم آموزش كافی كاركنان
در مورد اصول پيادهسازي بودجهریزي عملياتی بعنوان یكی از موانع استقرار این نظام
برشمردند (باباجانی و رسولی1390،؛ پورزمانی و نادري1391،و طالب نيا و غازانی .)1392،

فرضیههای تحقیق
تغييرات محيط تجاري ایجاب میكند كه دانش آموختگان رشته حسابداري از مهارتهاي
مورد نياز براي پاسخگویی به انتظارات در حال تغيير جامعه برخوردار باشند و از طرفی
نارساییهایی نظام آموزشی باعث شده است كه ،فارغ التحصيالن رشته حسابداري
تخصصهاي الزم را نداشته و برنامههاي كنونی آموزش حسابداري در ارائه دانش و
مهارتهاي مورد نياز به دانش آموختگان ،كفایت الزم را ندارد (سيگل و سورنسون،
1994؛ زارعی و عبدي  1389 ،و شاهسواري .)1390 ،همچنين ،تحقيق آلبرچت و ساك
( )2000نشان داد كه محتواي دروس حسابداري باید بر اساس تقاضاي بازار ،نه بر اساس
عالیق دانشگاه تعيين شود .هدف علم حسابداري آموزش حسابداري نيست ،بلكه آموزش
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دانشجویانی است كه حسابدار شوند بر این اساس فرضيههاي تحقيق شكل میگيرد:

فرضیه اول :از دیدگاه پاسخدهندگان سيستم كنونی آموزش حسابداري ،نتوانسته
نيازهاي حرفه را در سه بخش مذكور تأمين كند (وجود فاصله انتظاري).
از آنجایی كه در پژوهش صورت گرفته دیدگاه اساتيد دانشگاه و حسابرسان را بررسی
كردیم ،براي دستيابی به نتایج بهتر فرضيه فرعی زیر تدوین گردید:
فرضیه فرعی اول :تفاوت معناداري بين دیدگاه پاسخدهندگان در مورد ميزان تامين
نيازهاي حرفه توسط دانشگاه وجود ندارد.
در ادامه با هدف تكميل پژوهش صورت گرفته ،آزمونهاي اضافی در زمينه ميزان
اهميت و دوره یادگيري هر بخش ارائه میگردد:
فرضیه دوم :از دیدگاه پاسخگویان ميزان اهميت گزارههاي مورد بررسی در هر بخش،
در حد متوسط میباشد.
فرضیه فرعی دوم :تفاوت معناداري بين دیدگاه پاسخدهندگان در مورد ميزان اهميت
گزارههاي مورد بررسی وجود ندارد.
فرضیه سوم :دیدگاه پاسخدهندگان در خصوص دوره یادگيري گزارههاي مورد بررسی
در هر بخش ،یكسان میباشد.

روششناسی
تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي است چون به بررسی عوامل موثر در آموزش
حسابداري از دیدگاه شاغلين در حرفه می پردازد همچنين از نظر مكانيزم اجرا این تحقيق
را می توان در زمره تحقيقات اكتشافی -پيمایشی به حساب آورد .به منظور تبيين پيشينه
تحقيق و شناسایی متغيرهاي دانش و مهارت آموزش حسابداري از مقاالت علمی و براي

جمعآوري اطالعات از روش ميدانی و پرسشنامه میباشد .در این پرسشنامه دیدگاه پاسخ-
دهندگان در مورد ميزان اهميت ،ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط دانشگاه و دوره
یادگيري در بخشهاي بخش سيستم كنترل داخلی (مفاهيم سيستم كنترل داخلی -اجزا
سيستم كنترل داخلی -حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک -كميته حسابرسی) ،حسابرسی
عملياتی (مفاهيم حسابرسی عملياتی -فرآیند اجراي حسابرسی عملياتی) و بودجهریزي
عملياتی (مفاهيم بودجهریزيعملياتی -بكارگيري هزینهیابی بر مبناي فعاليت) در قالب 63
گزاره مورد بررسی قرارگرفت .به منظور بررسی اینكه دادههاي به دست آمده كمتر از
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متوسط یا بيشتر از آن می باشد و باتوجه به اینكه پرسشنامه در دو قسمت تامين نياز و درجه
اهميت در طيف ليكرت  5تایی بررسی شده و ميانگين هر بعد با عدد  3مقایسه میشود به
منظور بررسی در بخش دوره یادگيري ،با توجه به اینكه در این بخش دادههاي به دست
آمده به صورت كيفی بوده ،لذا از آزمونهاي ناپارامتري (كیدو) براي بررسی این بخش
استفاده شده و در بررسی رتبه بندي گزارهها از آزمون فریدمن استفاده میشود .جامعه
آماري این پژوهش با توجه به هدف آن شامل؛ كليه حسابرسان شاغل در موسسات عضو
جامعهي حسابداران رسمی (شریک موسسه ،مدیر ،سرپرست ،حسابرس ارشد و حسابرس)
و اساتيد دانشگاه میباشند .نمونهگيري از ميان اعضاي جامعه به روش تصادفی ساده و بر
اساس فرمول كوكران محاسبه كه نمونه تصادفی انتخابی معرف جمعيتی است كه از آن
برگزیده شده و بر این اساس تعداد اساتيد دانشگاه  50و حسابرسان شاغل در حرفه 88
تعيين گردید.

تحلیل دادهها

در این بخش ابتدا فرضيههاي آماري در مورد مولفههاي "ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط
دانشگاه"" ،درجه اهميت" و "دوره یادگيري" را براي هر گزاره پرسشنامه بطور جداگانه
مورد بررسی قرار میگيرد .به منظور بررسی اینكه دادههاي به دست آمده كمتر از متوسط
یا بيشتر از آن می باشد و باتوجه به اینكه پرسشنامه در دو قسمت تامين نياز و درجه اهميت
در طيف ليكرت  5تایی بررسی شده است ،ابتدا ميانگين هر بعد با عدد  3مقایسه می شود.

درهر بعد ،متغير مورد محاسبه در فرضيههاي آماري مولفههاي "ميزان تامين نيازهاي حرفه
توسط دانشگاه" و "درجه اهميت" داراي مقياس فاصلهاي بوده و تعداد دادهها بيشتر از 30
می باشد ،لذا ميانگين متغير نوع تأثير طبق قضيه حد مركزي داراي توزیع نرمال بوده و
میتوان از آزمون  -tاستيودنت تک نمونهاي جهت مقایسه ميانگين متغيرها در هر بعد
استفاده كرد .سپس به منظور بررسی گزارهها (ابعاد) با هم و همچنين رتبهبندي آنها ،با
توجه به مقياس (ترتيبی -فاصلهاي) و نيز (نرمال بودن توزیع دادهها) از آزمونهاي مناسب
پارامتري (اندازههاي تكراري) یا ناپارامتري (فریدمن) استفاده و گزارهها رتبهبندي می-
شوند .در این آزمون اگر  -pمقدار بدست آمده كمتر از  0/05باشد ،تفاوت معنیداري
ميان گزارهها وجود خواهد داشت .به منظور بررسی در بخش دوره یادگيري ،با توجه به
اینكه در این بخش دادههاي به دست آمده به صورت كيفی میباشد .لذا از آزمونهاي
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ناپارامتري (كیدو) براي بررسی این بخش استفاده میشود.
نتایج آزمون فرضیه اول:
فرضيه اول تحقيق و فرضيه فرعی آن ،به ترتيب در پی ارزیابی سيستم آموزشی دانشگاه از
نظر ميزان تامين نيازهاي حرفه در سه بخش مذكور ،از دیدگاه پاسخدهندگان (به طور
كلی) و در گروههاي مختلف در فرضيه فرعی میباشد .با توجه به مطلوبيت پاسخها در
طيف ليكرت پنج گزینهاي در صورتی كه ميزان تامين نيازهاي حرفه بيشتر از سه باشد
فرضيه پذیرفته خواهد شد .بيان آماري فرضيه اصلی اول به قرار زیر میباشد:
ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط دانشگاه ،بيشتر از حد ميانگين نمی باشد.

}H0: µ ≥ 3
ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط دانشگاه ،بيشتر از حد ميانگين می باشد.
}H1: µ > 3

نتایج آزمون فرضيه فوق به قرار زیر است:
جدول ( )1نتایج آماری آزمون فرضیه اول در بخش سیستم کنترل داخلی
تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره
آزمون t

اصلی

به طور کلی

138

2/62

0/73

-6/06

فرعی

اساتید
حسابرسان

50
88

2/72
2/56

0/71
0/75

-2/77
-5/49

فرضیه اول

درجه
آزادی
7
49
87

معنی داری
P-value

نتیجه
آزمون

0/000

رد

0/008
0/000

تایید

جدول ( )2نتایج آماری آزمون فرضیه اول در بخش حسابرسی عملیاتی
تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره
آزمون t

درجه
آزادی

معنی داری
P-value

نتیجه
آزمون

به طور کلی

138

2/44

0/94

-7/02

137

0/000

رد

اساتید

50

2/56

0/89

-3/54

49

0/001

حسابرسان

88

2/38

0/96

-6/09

87

0/000

فرضیه اول
اصلی
فرعی

تایید
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جدول ( )3نتایج آماری آزمون فرضیه اول در بخش بودجهریزی عملیاتی
انحراف

مقدار آماره

درجه

معيار

آزمون t

آزادي

معنی داري
P-value

آزمون

به طور كلی

138

2/59

0/87

-5/61

137

0/000

رد

اساتيد

50

2/75

0/84

-2/06

49

0/045

حسابرسان

88

2/49

0/87

-5/49

87

0/000

فرضيه اول
اصلی
فرعی

تعداد
نمونه

ميانگين

نتيجه

تایيد

با توجه به این كه نتيجه آزمون فرضيه اصلی در سطﺢ معنیداري كمتر از سطﺢ
خطاي  5درصد رد شده بعبارتی دیگر ،از دید پاسخدهندگان سيستم كنونی آموزش
حسابداري نتوانسته دانشجویان را براي تامين نيازهاي حرفه در بخشهاي مذكور آماده
كند  .همچنين ،در بررسی دیدگاه اساتيد دانشگاه بر اساس مدرك تحصيلی (دكتري و
كارشناسی ارشد) و حسابرسان بر اساس سمت سازمانی آنها (شریک موسسه ،مدیر،
سرپرست ،حسابرس ارشد و حسابرس) ،نتایج مشابهی صادق است .این نتایج با تحقيقات
قبلی مبنی بر اینكه یكی از موانع بودجهریزي عملياتی ،نبود آموزش كافی كاركنان نسبت
به اصول پيادهسازي میباشد ،همخوانی دارد (باباجانی و رسولی1390 ،؛ پورزمانی و
نادري1391،و طالب نيا و غازانی  .)1392،همچنين نتایج تحقيقات اخير كه در زمينه
نيازهاي آموزشی سيستم كنترل داخلی و حسابرسی عملياتی صورت گرفت نشان میدهد
كه ،دانشگاه در تامين نيازهاي حرفه به خوبی عمل نكرده (سویل2011 ،؛ ميلر و همكاران،
2013؛ دومبروفسكی و همكاران 2013 ،و آبایادرا و ویتی )2014 ،و وجود فاصله انتظاراتی
بين دو دیدگاه اساتيد دانشگاه و افراد شاغل در حرفه تایيد شده كه با نتایج تحقيق فوق
مطابقت میكند (مجتهدزاده و همكاران1389 ،؛ رهنماي رودپشتی و همكاران1389 ،؛
ليزا2004 ،؛ جاكوبز 2005،و لين و همكاران.)2005 ،
 -5-2نتایج آزمون فرضیه دوم :فرضيه دوم و فرعی آن ،در پی بررسی اهميت بخشهاي
مطروحه و همچنين ارزیابی دیدگاههاي مختلف در این باره است .با توجه به مطلوبيت
پاسخها در طيف ليكرت  5گزینهاي در صورتی كه ميزان اهميت بيشتر از  3باشد ،فرضيه
پذیرفته خواهد شد .بيان آماري فرضيه اصلی دوم به قرار زیر است:
ميزان اهميت بخشهاي مذكور ،بيشتر از ميانگين نمیباشد.
ميزان اهميت بخشهاي مذكور ،بيشتر از ميانگين میباشد.

}H0: µ ≥ 3
}H1: µ > 3
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نتایج آزمون فرضيه فوق به قرار زیر است:
جدول ( )4نتایج آماری آزمون فرضیه دوم در بخش سیستم کنترل داخلی
تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره
آزمون t

درجه
آزادی

معنی داری
P-value

نتیجه
آزمون

به طور کلی

138

3/88

0/48

21/50

137

0/000

رد

اساتید

50

3/97

0/53

12/90

49

0/000

حسابرسان

88

3/83

0/45

17/42

87

0/000

فرضیه دوم
اصلی
فرعی

رد

جدول ( )5نتایج آماری آزمون فرضیه دوم در بخش حسابرسی عملیاتی
تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره
آزمون t

درجه
آزادی

معنی داری
P-value

نتیجه
آزمون

به طور کلی

138

3/88

0/650

16/00

137

0/000

رد

اساتید

50

3/97

0/675

10/30

49

0/000

حسابرسان

88

3/83

0/632

12/20

87

0/000

فرضیه دوم
اصلی
فرعی

رد

جدول ( )6نتایج آماری آزمون فرضیه دوم در بخش بودجهریزی عملیاتی
تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره
آزمون t

درجه
آزادی

معنی داری
P-value

نتیجه
آزمون

اصلی

به طور کلی

138

3/86

0/60

17/03

137

0/000

رد

فرعی

اساتید
حسابرسان

50
88

3/99
3/79

0/68
0/53

10/2
14/0

49
87

0/000
0/000

تایید

فرضیه دوم

با توجه به این كه نتيجه آزمون فرضيه دوم در سطﺢ معنیداري كمتر از سطﺢ خطاي
 5درصد ردشده ،بعبارتی از دیدگاه پاسخدهندگان آموزش بخشهاي مذكور به
دانشجویان از اهميت خاصی برخوردار بوده و به سمت زیاد سوق دارد .همچنين ،در
بررسی دیدگاه اساتيد دانشگاه بر اساس مدرك تحصيلی (دكتري و كارشناسی ارشد) و
حسابرسان بر اساس سمت سازمانی آنها (شریک موسسه ،مدیر ،سرپرست ،حسابرس ارشد
و حسابرس) ،نتایج مشابهی صادق است .در بررسی ميزان اهميت گزارههاي این بخش؛
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اهميت قائل شده از سوي اساتيد براي "محيط كنترلی" و "فعاليتهاي كنترلی" بيشتر از
حسابرسان ارزیابی شده و در مقابل درجه اهميت در نظر گرفته شده از سوي حسابرسان

براي "نظارت" بيشتر از اساتيد دانشگاه بوده و از دیدگاه اساتيد دانشگاه" ،استانداردهاي

حسابرسی عملياتی" و از دیدگاه حسابرسان "استانداردهاي حسابرسی عملياتی" بيشترین
اهميت را دارا بوده و بنابراین فرضيه فرعی رد میشود .اما در بخش بودجهریزي عملياتی
تفاوت معناداري مشاهده نشد.
در راستاي نتایج تحقيقات سویل ( ،)2011ميلر همكاران ( )2013و دومبروفسكی و
همكاران ( ،)2013اهميت دو بخش سيستم كنترل داخلی و حسابرسی عملياتی به سمت
زیاد سوق دارد .همچنين ،دهقان دهنوي و همكاران ( )1391در تحقيقی به بررسی ميزان
اهميت آموزش خدمات حسابرسی در دانشگاهها پرداختند .با توجه به نتایج بدست آمده،
دیدگاه حسابرسان در جایگاههاي سازمانی مختلف یكسان بوده و تحقيقات فوق با نتایج
بدست آمده مطابقت دارد .با توجه به مقدار آماره آزمون فریدمن كه كمتر از سطﺢ معنی
داري  %5میباشد ،نتيجه بيانگر معنیدار بودن رتبهبندي است .با بررسیهاي انجام گرفته،

در بخش سيستم كنترل داخلی"،تعریف و مفهوم سيستم كنترل داخلی" بيشترین و
"ویژگیهاي اعضاي كميته حسابرسی" كمترین اهميت را در بين پاسخدهندگان دارد .از
طرف دیگر ،در بخش حسابرسی عملياتی از دیدگاه پاسخدهندگان "استانداردهاي

حسابرسی عملياتی" اهميت بيشتري در مقابل "نحوه استفاده از كار سایر كارشناسان" به
خود اختصاص داده و نهایت در بخش بودجهریزي عملياتی ،مفهوم هزینهیابی بر مبناي

فعاليت" بيشترین اهميت را داشته و در مقابل "مفهوم نظام پاسخگویی" كمترین را در بين
پاسخدهندگان داشته است.
 -5-3نتایج آزمون فرضیه سوم :در این فرضيه به بررسی دیدگاه پاسخدهندگان در
خصوص دوره یادگيري بخشهاي مذكور پرداخته شد .با توجه به اینكه در این بخش
دادههاي به دست آمده به صورت كيفی بوده لذا ،از آزمون ناپارامتري (كیدو) استفاده
شده است .فرضيههاي آماري تحقيق در این بخش به شرح زیر میباشد:
دیدگاه پاسخگویان در خصوص دوره یادگيري یكسان میباشد.
دیدگاه پاسخگویان در خصوص دوره یادگيري یكسان نمیباشد.

} H0:
} H1:
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نتایج آزمون فرضيه فوق به قرار زیر است:
در بررسی دوره یادگيري ،در بخش سيستم كنترل داخلی اكثر پاسخگویان معتقد

هستند كه مباحث آموزشی مربوط به "سيستم كنترل داخلی و اجزاء آن" و "حسابرسی

داخلی (مبتنی بر ریسک)" در مقطع كارشناسی و سایر قسمتها در دوره كارشناسی ارشد

ارائه گردد .در مقایسه صورت گرفته بين گروههاي مختلف پاسخدهنده ،از دیدگاه اساتيد
دانشگاه یادگيري "حسابرسی داخلی (مبتنی بر ریسک)" در دوره كارشناسی ارشد اما از

نظر حسابرسان در مقطع كارشناسی صورت گيرد كه بر این اساس فرضيه تحقيق رد می-
شود .در بررسی دیدگاه اساتيد دانشگاه بر اساس مدرك تحصيلی آنها ،تفاوت معناداري
دیده نشد .اما با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی نظرات حسابرسان بر اساس سمت
سازمانی آنها ،اكثر حسابرسان و سرپرستان ،پيشنهاد میكنندكه ،مباحث آموزشی مربوط به

"مراحل انجام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک" در دوره كارشناسی ،در حالی كه اكثر
حسابرسان ارشد و مدیران حسابرسی ،دوره كارشناسی ارشد را مناسب میدانند.
در بخش حسابرسی عملياتی تفاوت معناداري بين دیدگاه دو گروه پاسخدهنده وجود
دارد .به عبارت دیگر ،از دیدگاه اساتيد دانشگاه مباحث آموزشی مربوط به "الزامات انجام
حسابرسی عملياتی"" ،نحوه دسترسی به شاخصهاي الزم براي انجام حسابرسی عملياتی"
و "تفاوتهاي بين حسابرسی عملياتی با حسابرسی مالی" در مقطع كارشناسی ارشد در
حالی كه از دید حسابرسان دوره كارشناسی پيشنهاد میشود .این نتایج نشان دهنده رد
فرضيه فوق میباشد .در ارزیابی دیدگاه اساتيد بر حسب سطﺢ تحصيالت و حسابرسان در
رده سازمانی مختلف در خصوص دوره یادگيري ،تفاوت معناداري دیده نشده و فرضيه
تحقيق تایيد میشود .به عبارتی دیگر ،سطﺢ تحصيالت اساتيد دانشگاه و رده سازمانی
حسابرسان بر دیدگاه آنها تاثيري نداشته است.
در ارزیابی بخش بودجهریزي عملياتی از دیدگاه اساتيد دانشگاه مباحث آموزشی
مولفههاي"،مفهوم هزینهیابی بر مبناي فعاليت" و " نحوه تعيين فعاليتها" در دوره
كارشناسی ارشد در حالی كه از نظر حسابرسان ،ارائه این مباحث در دوره كارشناسی
پيشنهاد شده كه در مجموع فرضيه تحقيق رد میشود .در بررسی دیدگاه اساتيد دانشگاه بر
اساس مدرك تحصيلی آنها ،اساتيد فوقليسانس ارائه مباحث آموزشی مولفه "مراحل

بودجهریزي عملياتی"در مقطع كارشناسی ارشد ،در حالی كه اساتيد دكتري دوره
كارشناسی را براي یادگيري انتخاب كردند .بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه
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حسابرسان در ردههاي مختلف سازمانی ،اكثر سرپرستان و حسابرسان ارشد مباحث
آموزشی مولفه "اهداف بودجهریزي عملياتی" در مقطع كارشناسی ،در حالی كه بيشتر
حسابرسان و مدیران حسابرسی ،مقطع كارشناسی ارشد را پيشنهاد میكنند .به طور كلی،
دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص دوره یادگيري یكسان نبوده و در مجموع حدود
 47/56درصد در بخش سيستم كنترل داخلی 54/99 ،درصد در بخش حسابرسی عملياتی
و 47/17درصد در بخش بودجهریزي عملياتی پيشنهاد میكنند كه ،مباحث آموزشهاي
مربوطه ،در دوره كارشناسی ارشد ارائه گردد و فرضيه تحقيق رد میشود .این نتایج با نتایج
تحقيقات ميلر و همكاران ( )2013و سویل ( )2011كه پيشنهاد میكنند مباحث آموزشی
سيستم كنترل داخلی در مقطع كارشناسی ارائه شود مطابقت ندارد .همچنين تحقيقات
صورت گرفته توسط پژوهش انجام شده توسط فالح ( )1384نشان میدهد كه ،عدم وجود
مهارت كافی در حسابرسان و شناخت استانداردهاي حرفهاي براي اجراي عمليات ،بعنوان
یكی از موانع اجراي حسابرسی عملكرد مدیریت محسوب میشوند.

محدودیتهای تحقیق
معموالً در فرآیند انجام پژوهش علمی ،شرایط و مواردي وجود دارند كه چندان در
كنترل پژوهشگر نبوده و ممكن است نتایج پژوهش را تحت تأثير قرار دهد .از جمله
محدودیتهاي حاكم بر تحقيق ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود -1 :مشكل عمده
تحقيقاتی كه در آن ،پرسشنامه اصلیترین ابزار جمعآوري اطالعات است ،این است كه

عموماً پاسخگویان كامالً همكاري ننموده و برخی از آنان به نتایج اینگونه تحقيقات بی-
اعتماد هستند.
 -2بررسی تحقيق حاضر به چند كالن شهر محدود شده است؛ لذا تعميم آن به سایر مناطق
ممكن است خالی از ایراد نباشد.

بحث و نتیجهگیری
با درك اهميت آموزش مناسب نيروي انسانی به عنوان محور توسعه كشورها ،تالشها و
فعاليتهاي زیادي جهت ارتقاي كارآمدي آموزشهاي دانشگاهی صورت گرفته است.
متاسفانه در اغلب موارد آموزشهاي دانشگاهی با فاصله گرفتن از نيازهاي واقعی بازار
كار نتوانسته به رسالت آموزشی خود جامه عمل بپوشاند .پژوهش حاضر در پی شناسایی

 108فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  14ـ شماره  54ـ تابستان 1396

و مستندسازي دیدگاههاي اساتيد دانشگاه و شاغلين حرفه در رابطه با شكاف بوجود آمده
بين نيازهاي بازاركار با آنچه در دانشگاهها تدریس میشود (با توجه به الزامات قانونی
جدید) بوده است.
نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه دانشگاه نتوانسته نياز حرفه در این زمينه به
خوبی را برطرف كرده و فاصله انتظاري در این رابطه وجود دارد .با توجه به اهميت این سه
بخش از دیدگاه اكثر پاسخدهندگان بهتر است مباحث آموزشی مذكور در مقطع
كارشناسی ارشد تدریس شود .در این راستا ،برگزاري دروههاي آموزشی براي دانشجویان
حسابداري در جهت آشنایی با الزامات قانونی جدید ،قرار دادن سرفصل حسابرسی
عملياتی در درس حساب رسی پيشرفته در مقطع كارشناسی ارشد و گذراندن واحدهاي
كارآموزي براي آشنایی بيشتر فارغ التحصيالن و در نهایت با توجه به كمبود منابع
آموزشی در زمينه حسابرسی عملياتی و بودجهریزي عملياتی ،شایسته است با همكاري
سازمانهاي ذیربط نسبت به نگارش منابع كاربردي و مفيد اقدام الزم صورت گيرد .بر
اساس نتایج بدست آمده ،پيشنهادات زیر براي تحقيقات آتی ،میتواند در رسيدن به هر چه
بهتر اهداف این پژوهش كمک شایانی كند.
 -1بررسی دالیل عدم موفقيت سيستم آموزشی در تامين نيازهاي حرفه.
 -2بررسی در خصوص چگونگی ایجاد تعامل سازنده بين دانشگاه و حرفه.
 -3همچنين پيشنهاد میشود ،تحقيقاتی در زمينه موانع توسعه و رشد آموزش حسابداري بر
اساس الزامات قانونی جدید انجام شود.
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