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مطالعه حاضر با استفاده از روش اسناد کاوی و مطالعه متون موجود در حوزه آموزش در  - چکیده

مطالعه حاضر در ابتدا نظام . پردازدعلوم مالی به مروری اجمالی بر نقش آموزش در علوم مالی می

ها، و در ادامه عناصر نظام آموزش در علوم مالی، چالش کندآموزش در علوم مالی را معرفی می

دهد و در جایگاه پژوهش و ضرورت بازبینی و تغییر در نظام آموزش مالی را مورد بررسی قرار می

نتایج این پژوهش حاکی از آن  .پردازدانتها، در نگاهی اجمالی به بررسی نظام علوم مالی در ایران می

-موفق در آموزش علوم مالی الگوبرداری نمود، بدین صورت که آموزشاست که باید از کشورهای 

 .های علوم مالی را براساس نیازهای بازار، مورد بازنگری قرار داد

 .نظام آموزش، علوم مالی، آموزش علوم مالی، حسابداری، پژوهش در علوم مالی :کلمات کلیدی
 

 مقدمه

شود، عنصری مهم در موفقیت هر کشور محسوب می از آنجا که منابع انسانی در هر کشور، به عنوان

گذاری در منابع انسانی از طریق آموزش و فراهم آوردن دانش مورد نیاز جامعه به توان با سرمایهلذا می

های ذهنی متفکران ها و مشغولیتیکی از دغدغه. رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه کمک نمود

در . ها بوده استوند آموزش و همچنین استمرار این آموزشهمواره، آموزش علوم و پویایی مسیر و ر

المللی ای نظیر، فدراسیون بینطور که جوامع حرفهمورد آموزش علوم مالی نیز، هدف اصلی، همان

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، کمیسیون تغییر آموزش حسابداری و  11حسابداران، ماده 

اند، آماده نمودن دانشجویان مستعد در حوزه علم به آن اشاره نموده انجمن حسابداران رسمی آمریکا،

ها پس از ورود به حرفه از طریق تغییرات در نحوه و عمل برای ورود به حرفه و استمرار این آموزش

براساس مطالعات . های مربوط به علوم مالی استآموزش و آشنایی به فناوری اطالعات در آموزش
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ای، یکی از مشکالت اساسی در ن عنوان نمود که، فاصله بین آموزش و کار حرفهتوان چنیپیشین می

 توان به مطالعه رهنمای رودپشتی و دیگرانعلوم مالی است، که در این رابطه در سطح داخلی می

که در آن عدم وجود تعامل مؤثر و سازنده میان مطالعات، آموزش و حرف علوم مالی، یکی ( 1811)

المللی نیز در سطح بین. گردد، اشاره نمودد پیامدهای نامطلوب در علوم مالی محسوب میاز دالیل ایجا

که در آن محققان ( 2۱1۱) به نقل از داگالس و دیگران( 1891) توان به مطالعه ستایش و منصوریمی

توان آموزش و تجربه کاری را به این نتیجه رسیدند که، در یک آموزش کارا در علوم مالی، نمی

با این وجود فاصله بین آموزش حسابداری و کاربرد آن در محیط . جایگزین یکدیگر نمود، اشاره کرد

ستایش و منصوری، ) سازدکار و نیازهای عملی جامعه، تعامل بیشتر دانشگاه و حرفه را ضروری می

در علوم  با توجه به مطالب مطروحه، مطالعه حاضر در ادامه به مروری مختصر بر نقش آموزش(. 1891

-پردازد و در انتها بصورت اجمالی نظام آموزش علوم مالی در ایران را مورد بررسی قرار میمالی می

 .دهد

 

 معرفی نظام آموزش در علوم مالی

های از ای سازمان یافته است تا در اثر تعامل مداوم، هدفها به گونهدر نظام آموزش، اجزا و زیرنظام

علوم مالی نیز همانند علوم دیگر در پاسخ به نیازهای اقتصادی و . یابدپیش تعیین شده آموزش تحقق 

اجتماعی و باتوجه به تغییرات سریع و روزافزون در جوامع بوجود آمده است و دچار تحوالتی نیز 

در ( 181۷) شیپوریان و دیگران. ای روبرو گردیده استگردیده است، چرا که با تقاضای فزاینده

مودند که، علوم مالی به عنوان یک زیرنظام آموزشی در توسعه اقتصادی کشورها مطالعه خود بیان ن

های اثربخش به گزارشگری مالی مربوط، غیرقابل انکار و نقش مهمی دارد، چرا که با طراحی نظام

استفاده از منابع اقتصادی موجود برای بهبود سطح زندگی،  -1: پردازد و به کشورها در مواردبموقع می

 -8های اقتصادی، ها و کاهش ضایعات، سرقت و سایر زیانلوگیری از به هدر رفتن تالشج -2

-پاسخگویی در مقابل سرمایه -1ها و منابع دیگر، پاسخگویی نسبت به درآمد دولت از محل مالیات

 . کندگذاران، کمک میگذاری داخلی و خارجی و جذب سرمایه
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 عناصر نظام آموزش در علوم مالی

یابی کارایی آموزش برای تمام کشورها اعم از توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته حائز ارز

یت برای مؤسسات و وهای ممکن برای مسأله کارایی، باید به یک اولحللذا ارائه راه. اهمیت است

افراد صاحب نظر، تبدیل شود، چرا که حذف موانع پیش روی سیستم کارآمد آموزش جهت آموزش 

تعدادی از عناصر (. 1819ایزدنیا و معصومی خانقاه، ) تر، امری ضروری استافراد به طریقی مناسب

برنامه  -8تأثیرمتقابل حرفه و آموزش،  -2محیط،  -1: سیستم نظام آموزش در علوم مالی عبارت از

ابزارهای  -۷منابع درسی و سایر امکانات آموزشی و  -1دانشجویان،  -۱اساتید و مدرسین،  -1درسی، 

عناصر نظام آموزش در علوم مالی نشان داده شده  1در شکل شماره (. همان) باشدکمک آموزشی می

 .است

 
 عناصر نظام آموزش در علوم مالی: 1شکل شماره 

 

 های نظام آموزش در علوم مالیچالش

عتالء و رشد این باشد که در نتیجه آن نتوانسته است به انظام آموزش علوم مالی دارای مشکالتی می

برای تسریع و تسهیل فراوان در آموزش و یادگیری و همچنین ارتقای . حرف کمک شایانی نماید

سطح مدیریت اثربخش نظام آموزش علوم مالی و همچنین تغییر و تحول در مفاهیم و مبانی بسیار 

علوم مالی را  های نظام آموزش درمتداول در نظام آموزش علوم مالی سنتی، باید موانع و چالش

( 181۷) شیپوریان و دیگران. هایی اساسی برداشتها، گامشناخت و در مسیر رفع این موانع و چالش

های نظام آموزش در علوم مالی پرداختند در مطالعات خود به بررسی چالش( 1819) وجاوید و میهمی

-، چالش2در شکل شماره بندی کلی، و هرکدام موانعی را مطرح کردند، که این مطالعه در یک جمع

 .دهدهای نظام آموزش در علوم مالی را با توجه به این مطالعات، نشان می

 محیط

تأثیر متقابل  
حرفه و  
 آموزش

برنامه 
 درسی

اساتید و  
 مدرسین

 دانشجویان
منابع درسی  
و امکانات  

 آموزشی

ابزارهای  
کمک  
 آموزشی
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 های نظام آموزش در علوم مالیچالش: 2شکل شماره 

 

 ضرورت بازبینی و تغییر نظام آموزش در علوم مالی

رف علوم مالی با ای شاغلین در حبا ارتقای سطح دانش، آموزش و پژوهش در علوم مالی، توان حرفه

تر فراهم گردد تا عرضه اطالعات به صورت مطلوبهای علوم مالی، موجب میاستفاده از پیشرفت

دارد، داشتن آموزش کافی و مناسب و انجام در مطالعه خود بیان می( 1891) آل رشیدی. آید

ای، همه حرفه ای و برخورداری از آموزش پیوسته در مسیر کارکارآموزی پیش از ایفای نقش حرفه

تر از آن ای و با کیفیت و مهمآن چیزی است که برای ایجاد و حفظ شایستگی، اجازه انجام کار حرفه

به این ( 189۱) خواجوی و منصوری. دهدانجام درست کار و در خدمت منافع عمومی بودن را می

لی
 ما

وم
 عل

در
ش 

وز
آم

ام 
 نظ

ی
 ها

ش
چال

 
 سرفصل ها و منابع درسی

کمبود منابع در مورد کتب  
 تخصصی

اشکال در سرفصل ها و محتوای  
 مواد درسی

به روز نبودن مواد و سرفصل های  
 درسی

 روش تدریس

 عدم استفاده از ابزارهای نوین

 ضعف تدریس کاربرد کامپیوتر

کمبود پژوهش در زمینه علوم مالی  
 و وارداتی بودن آن

 دانشجویان و اساتید

بی انگیزه بودن دانشجویان و  
 ناآگاهی آن ها از علوم مالی

کمبود اساتید مجرب و دارای  
 دانش تئوری و عملی

سردرگمی در فاصله بین عمل و  
 آموزش
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یادگیری در زمینه نتیجه رسیدند که یک دانش آموخته در علوم مالی باید از طریق کسب دانش و 

ها، در دنیای امروز قادر باشد، در هنگام های حسابداری و نیز مدیریت این سیستماستفاده از سیستم

همچنین بیان داشتند که، باید با توجه به . تحوالت و تغییرات سازمان به نقش خود در سیستم ادامه دهد

-ها را برنامههای آموزش، پژوهشاولویتها و مسیر پژوهش و تعیین نیازهای آموزش در انتخاب رویه

توان بندی کلی با توجه به مطالعات انجام پذیرفته در این حوزه میدر یک جمع. ریزی و هدایت نمود

در حال اتفاق افتادن است به نسبت شدیدتر ( در عمل)چنین اذعان نمود که تغییراتی که در محیط بازار

دهد به بیان دیگر تغییراتی که در دنیای تجارت رخ داده میاز تغییراتی است که در محیط آموزش رخ 

است، نیازمند افزایش سطح کیفی و بهبود آموزش علوم مالی است و این امر مستلزم افزایش سطح 

های دانشجویان علوم مالی است، چرا که امروزه سطح دانش دانش و بهبود وضعیت آموزش و مهارت

از طرفی نیز با توجه به . باشدو نیازهای محیط بازار، هماهنگ نمی دانشجویان علوم مالی با انتظارات

همگرایی استانداردهای مالی، آموزش علوم مالی باید به سمت تأکید کردن بر درک اقتصادی و 

بدین ترتیب در نهایت، امکان پذیرش و اجرای استانداردهای . راهبردی معامالت حرکت کند

المللی و مواجه شدن با محیط مقرراتی در دهای گزارشگری مالی بینالمللی و استاندارحسابداری بین

 (.   189۱غالمزاده لداری و دیگران، : کارمونا و ترمبتا؛ ترجمه) آینده فراهم خواهد شد

 

 جایگاه پژوهش در آموزش علوم مالی

راد و در مطالعه خود بیان نمودند که، بهبود کیفیت اطالعات برای اف( 189۱) خواجوی و منصوری

گیری استاندارد جایگزین است، گیرندگان نیازمند پژوهش در مورد ساختارهای اندازهمجموعه تصمیم

اندرکان حرف علوم مالی، این کار را انجام دهند، و از توانند بدون کمک دستو دانشگاهیان نمی

در اجرای توانند بدون کمک دانشگاهیان اندرکاران حرف علوم مالی نیز نمیطرف دیگر، دست

لذا نقش واالی پژوهش در علوم مالی . پژوهش مناسب، دقیق و قابل اطمینان، کامالً موفق باشند

رهنمای . نمایدوری پژوهش را ایجاب میضرورت توجه بیشتر به اهمیت، جایگاه و تقویت عوامل بهره

تواند، وم مالی میدر مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که، مطالعات عل( 1819) رودپشتی و دیگران

های علوم مالی باید یکی از عوامل مهم در پیشرفت آموزش و حرف علوم مالی باشد، چرا که، تئوری

به اندازه کافی قوی و مستحکم باشد، تا مبنایی فراگیر برای تبادل اطالعات رویدادهای اقتصادی فراهم 

 .شود، مرتبط باشدتخاذ میهایی که امروزه یا در آینده اآورد و بصورت منطقی با تصمیم
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 علوم مالی در ایران نگاهی اجمالی به نظام آموزش در

ها در فراهم آوردن اطالعات مالی آموزش شاغلین حرف علوم مالی آینده و نقش و مشارکت مؤثر آن

ابل اتکا و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطالعات برای توسعه پایدار در کشور در حال ادقیق، ق

مطالعات پیشین در این زمینه، به این نکته اشاره دارد که . ای همچون ایران، اهمیت فراوانی داردوسعهت

ای علوم مالی اغلب کشورهای در حال توسعه به تقلید از کشورهای توسعه های آموزشی و حرفهنظام

متخصم واجد شرایط لذا باتوجه به این مهم که منابع درسی و منابع انسانی . یافته بوجود آمده است

برای تدریس در کشورهای در حال توسعه کم است، تربیت و آموزش دانشجویان علوم مالی به طور 

آموختگان علوم مالی در کشورهای در حال توسعه نسبت به ناقم به اجرا درآمده و دانش، دانش

بندی حه در یک جمعبا توجه به مطالب مطرو. باشدکشورهای توسعه یافته در شرایط مشابه، کمتر می

های های تخصصی، ایجاد دورهتوان پیشنهاد کرد که از طریق برگزاری سمینارها و کنفرانسمی

های معتبر خارجی و کارآموزی ضمن تحصیل برای ارتباط بین آموزش و عمل، ارتباط با دانشگاه

علوم مالی و  های متخصم ایرانی ساکن در کشورهای خارجی و همچنین معرفیاستفاده از شخصیت

 ایجاد انگیزه در دانشجویان و باالبردن سطح و امکانات آموزشی و تغییر و بازنگری در نظام آموزشی و

 .توان جایگاه نظام آموزش در علوم مالی در ایران را ارتقا بخشید، می...

 

 گیرینتیجه

الزم جهت تجزیه و  توان نتیجه گرفت که مشکل کمبود اطالعات مالیبا توجه به مطالب مطروحه می

که  باشد، چراهای توسعه اقتصادی، منوط به ارتقاء کمی و کیفی آموزش علوم مالی میتحلیل طرح

ای توانند به کمک متخصصان حرفهکشورها از طریق شناسایی مشکالت و موانع آموزش علوم مالی می

عه نظام آموزش در علوم مالی، لذا، برای توس. های مناسبی را طراحی کنند و به اجرا درآورندحلراه

ها ها و مراکز آموزشی این است، تا عالوه بر آموزش مباحث نظری به دانشجویان، آنرسالت دانشگاه

ای آشنا المللی، و مسائل مربوط به اخالق حرفهرا با مسائل اقتصادی جاری در سطح داخلی و بین

گونه که جوامع های آموزش، همانغییر روشها باید همواره بر بهبود و تنمایند، همچنین دانشگاه

و همچنین با توجه به بحث پذیرش و اجرای استانداردهای . اند، تمرکز داشته باشندای تأکید کردهحرفه
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پردازی به باید از آموزش قواعد و ضوابط موقتی و تئوریالمللی میحسابداری و گزارشگری مالی بین

 .مایندسمت درک اقتصادی و راهبردی حرکت ن
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