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 چکیده
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 مقدمه

كاهش منابع،  و وـس کـی از دیریتـم از مالكيت تفكيک و هانمازسا توسعه و شدر
هاي سازمانی از سویی دیگر از جمله هاي عملياتی و رشد اندازه و پيچيدگیافزایش هزینه

هاي اخير با آن روبرو شده و مدیران را ناگزیر به ها در دهههایی است كه سازمانچالش
 از .(1388 نيا و همكاران،است )ایزدي ها نمودهارزیابی و بهبود كارایی و اثر بخشی سازمان

 در اـهيتژاترـسا حيحـص ايرـجا از ناـطمينا جهت تیرنظا عامل یک دوـجو رو نـیا
 افدـها هـب تيابیـسد يتاـسرا در منابع از صرفه با و راكا ،بخش ثرا دهستفاا زـني و نمازاـس
 هاي بهبودیكی از راهد. ـسریـم رـنظ هـبوري رـض نمالكا منافع تحقق متعاقباً و نمازاـس

 (. 1995)جان و همكاران،   تاس 1سازي حسابرسی عملياتیبخشی، پيادهكارایی و اثر
 نوین هاىرویكرد و ابزارها از استفاده براي تقاضا 21از اوایل قرن  از طرف دیگر،      

 هاىنظام عملكرد، مدیریت جامع، كيفيت مدیریت مدیریت فرآیندها، قبيل از مدیریتى

 خصوصى بخش استفاده مورد غالباً كه فعاليت مبناى ریزى بربودجه و خروجى یابىهزینه

 مدیریتى رویكرد در تغييرى سير چنين است. بررسى قوت گرفته هادردولت اند،بوده

 شروع 2عملياتی ریزىبودجه پدیده ظهور با تحوالت و تغيير این كه است آن از حاكى

-نظام بودجه تا اندكرده تالش پيوسته تحوالت و تغيير این مسير در اغلب كشورها و شده

 اعتبارات بين ارتباط درآن كه عملياتى یا محور عملكرد نظام یک به را ریزى خود

سازند  ترنزدیک است، درك قابل و شفاف اجرایى هاىدستگاه و عملكرد اىبودجه
  .(1386)محمودي، 

هاي دولتی مشمول ليه شركتك (1390-94قانون برنامه پنجم توسعه ) ر این راستا، درد      
اند كه، هاي پذیرفته شده در بورس مكلف شدهو شركت قانون مدیریت خدمات كشوري

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 

هاي مالی ها و افزایش قابليت اعتماد گزارشي، كارایی و اثربخشی فعاليت شركتاقتصاد
(. همچنين، براي بهبود نظام 218نسبت به انجام حسابرسی عملياتی، اقدام نمایند )ماده 

تر شدن اهداف بخش عمومی، دولت موظف شد تا پایان سال ریزي كشور و شفافبودجه
-الزم را براي تهيه بودجه به روش عملياتی در كليه دستگاه هايدوم برنامه، به تدریج زمينه

                                                                                                                   
1. Operational Audit 
2. Operational Budgeting 
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قانون برنامه ششم  8(. از طرفی دیگر براساس ماده 219هاي اجرایی فراهم آورد )ماده 
ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام ( دولت موظف است؛ به 1395-1400توسعه )

 ،نظارت مالی متناسب با شرایط كشورطراحی نظام  ؛ریزي بر مبناي عملكرد از طریق بودجه
شده بر  استقرار نظام نظارت مالی بازطراحید و ریزي بر مبناي عملكر لی بر بودجهنظارت ما

 .ریزي مبتنی بر عملكرد مبناي بودجه
-مشكالت مربوط به كسب منابع و تمایل سرمایه ،گسترش فعاليت واحدهاي تجاري      

ها ز چگونگی عملكرد مدیریت در حفاظت از داراییگذاران و مالكان نسبت به آگاهی ا
موجب شده است كه نياز به استقرار یک سيستم اثر بخش كنترل داخلی مورد توجه قرار 

ابزاري مفيد در اختيار مدیریت است  ا،اثر بخش نه تنه 1گيرد. استقرار سيستم كنترل داخلی
ه لحاظ تاثير آن بر قضاوت هاي مالی و ببلكه به منظور اطمينان از صحت و سقم صورت

 داراي اهميت فراوانی است. ،حسابرس در فرآیند حسابرسی
 ، دستورالعمل16/12/1391در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ       

هاي بورسی و فرابورسی داخلی را تصویب نمود. طبق این دستورالعمل، كليه شركت كنترل
و بعد آن است، ملزم به رعایت این دستوالعمل و استقرار  29/12/1391ها كه سال مالی آن

مناسب و اثر بخش و همچنين ارزیابی آن بوده و باید نتایج  و بكارگيري كنترل داخلی
در راستاي دستيابی به اهداف  منتشر كنند. "گزارش كنترل داخلی "یابی را تحت عنوان زار

 این دستورالعمل ابتدا باید زمينه آموزش الزم براي تربيت نيروهاي متخصص فراهم شود.
 وجود حسابداري،  در اساسی موجود مشكالت از یكی تحقيقات، از بسياري اساس بر      

ري و ها و نيازهاي حرفه حسابدادر دانشگاه نظري مباحث آموزش ميان عميق ايفاصله
حرفه  و آموزش تحقيقات، ميان سازنده و موثر تعامل وجود عدم است. حسابرسی

 دگردمی محسوب حسابداري در نامطلوب پيامدهاي ایجاد دالیل از یكی حسابداري
 بررسی، نيازها، انتظارات، فوق، مباحث به توجه (. با1389همكاران،  و رودپشتی هنماي)ر

 هايآموزش ميان فاصله كاهش منظور حسابداري به در آموزش مفاهيم و محتواي

 محيط به ورود جهت دانشجویان سازيآماده راستاي حرفه، در نيازهاي با دانشگاهی

 اكثر در هابررسیرسد. می نظر به كار با توجه به الزامات قانونی جدید ضروري و كسب

 از گرفتن فاصله با دانشگاهی هايآموزش كه است آن از حاكی آموزشی هايرشته

 اغلب در و بپوشاند عمل جامه خود آموزشی رسالت به نتوانسته كار بازار واقعی نيازهاي

                                                                                                                   
1. Internal Control System 
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 محوله وظایف قبول و پذیرش براي شدن آماده جهت فارغ التحصيالن دانشگاهی موارد

از  برخی مورد در موضوع این باشد.می برزمان اغلب كه داشته اضافی هايآموزش به نياز
)صالحی و همكاران،  است مشهودتر بسيار حسابداري همچون دانشگاهی هايرشته

 اي حرفه حسابداريوكار حرفه آموزش ميان، سازنده و موثر تعامل وجود (. عدم1392

 هنماي)ر دگردمی محسوب حسابداري در نامطلوب پيامدهاي ایجاد دالیل از یكی

الزامات جدید در راستاي بهبود سيستم (. با توجه به تحوالت و 1389همكاران،  و رودپشتی
هاي دولتی، نياز به بهبود سيستم آموزشی كشور در اي به ویژه در بخشمدیریتی و هزینه

باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه پاسخ به این سوال جهت تربيت نيروي متخصص می
ل داخلی، حسابرسی است كه به چه ميزان دانشگاه توانسته نياز حرفه را در زمينه سيستم كنتر

ریزي عملياتی تامين نماید. براي پاسخ به سوال مذكور از نظرات اساتيد عملياتی و بودجه
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 

صورت ه شود و همچنين شناسایی نيازها و انتظارات جدید حرفهاي تدریس میگاهدانش
را فراهم سازد. نتایج این پژوهش و  گرفته تا بتواند زمينه الزم براي تامين هر چه بهتر آن

تواند به بهبود و اعتالي نظام آموزشی حسابداري در كشور هایی از این دست میبررسی
 كمک شایانی نماید.

     

 تحقیق پیشینه
 دانشگاهی هايآموزش ناكارآمدي علل حوزه در اخير سنوات در متعددي تحقيقات

 كه است شده انجام محوله وظایف تصدي جهت دانشجویان سازيآمادهبراي  حسابداري

 را خود نتوانسته حسابداري رشته ؛اوال كه دارند تاكيد موارد این بر اغلب مربوطه نتایج

 مناسب انتقال و آموزش شيوه در ؛ثانيا كرده، بروز علوم دیگر هايپيشرفت با همگام

 .دارد وجود ملموسی خالءهاي نيز هادانشگاه در دانشجویان به حسابداري معلومات همين

 یافت دست نتيجه این به( طی مطالعاتی كه انجام داد 1986)1بدفورد كميته آمریكا در     

-یندهآفز بطور كه است اطالعاتی وسيع حرفه یک به شدن تبدیل حال در حسابداري كه

 براي جدید ارتباطی فنون و غامض تحليلی مفاهيم پيچيده، و گيرياندازه فنون از اي

د. كنمی استفاده گسترده اجتماعی و اقتصادي تصميمات جهت شده ارایه اطالعات بهبود

                                                                                                                   
1. Bedford  Committee 
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 همين به و نكرده تغييري اساسا حسابداري آموزش(، 1987) شينكر و بدفورد گزارش به

با نيازهاي  توانندنمی حسابداري التحصيالن فارغ كه دارد وجود ياهگسترد انتقادات دليل
كنند. این كميته در ادامه بيان كرد كه، فاصله موجود  برقرار ارتباط بوجود آمده در بازار

حال افزایش كنند، در برند و آنچه اساتيد دانشگاه تدریس میبين آنچه حسابداران بكار می
1آموزش حسابداري المللیبين استانداردهاي تدوین است. هيئت

حسابداري  آموزش براي 
 و حسابرسان حسابداران تربيت آنها هدف كه كرده، ارائه و تعریف المللیبين استاندارد 8

 2است. این هيئت در استاندارد شماره  سطح جامعه در صالحيت داراي و شایسته ايحرفه
اي، دارد كه دانشجویان باید دانش حرفههاي آموزش حسابداري بيان میبرنامهمحتواي 

بر اساس این  .اي را كسب كنندهاي حرفهاي و اخالقيات و رویههاي حرفهمهارت
 حسابداري  شامل: استاندارد دانش اوليه

، 3، حسابداري مدیریت و كنترل2حسابداري و امور مالی )حسابداري مالی و گزارشگري-1
 (.4ماليات، قوانين تجاري و بازرگانی، حسابرسی و مدیریت مالی

)اقتصاد، محيط بازرگانی، حاكميت شركتی، اخالق 5دانش سازمانی و كسب و كار-2
گيري استراتژیک و هاي كمی، رفتار سازمانی، تصميمتجاري، بازارهاي مالی، روش

 مدیریت، بازاریابی و فعاليت تجارت بين الملل(.
)دانش كلی فناوري اطالعات، دانش و توانایی 6هاي فناوري اطالعاتش و تواناییدان -3

هاي هاي مدیریت، ارزیابی و طراحی سيستمكنترل فناوري اطالعات، صالحيت نقش
 اطالعاتی(.

 فارغ مورد نياز هايقابليت و هامهارت ادراكی فاصله تحقيقات متعددي به بررسیدر     

پرداخته شده   مدیریت حرفه در زمينه حسابداري در شاغلين و دانشگاهيانبين  التحصيالن
 بين دیدگاه این دو گروه متفاوتی انتظارات فاصله این است كه، بيانگر تحقيقات كه نتایج

 و رودپشتی و رهنماي 1389 ،نهمكارا و ؛ مجتهدزاده 2008دارد )لين و همكاران،  وجود
 انتظاراتی فاصله كه، بود آن حاكی از (2005جاكوبز) (. همچنين، مطالعه1389، نهمكارا

وجود  حرفه در شاغل و افراد دانشگاهيان بين مدیریت حسابداري آموزش از متفاوتی
 و هامهارت لحاظ از هم و علمی لحاظ از هم در حرفه شاغل افراد نيازهاي داشته 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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 گذار است. تاثير حسابداري مدیریت آموزش بر فردي، هايقابليت
هاي و نيازهاي جدید ها با كارفرمایان در زمينه مهارتاز طرفی دیگر مشاركت دانشگاه      
هاي مورد نياز به سطح تواند بدون شک  به موفقيت موسسات عالی در توسعه مهارتمی

مطلوب و افزایش سطح علمی و مهارتی حسابداران براي ورود به حرفه حسابداري كمک 
 (.  2014و برگس و همكاران،   2012؛ جونز،  2011شایانی كند )تمپون و همكاران،  

هاي همچنين با بررسی تحقيقات اخير، كه با هدف ارزیابی دانش حسابداري، مهارت     
ر و سطح رضایت كارفرمایان از فارغ التحصيالن حسابداري صورت گرفته، نشان مورد نظ

-هاي محاسبه، مهارتدهد كه نيازمند به فارغ التحصيالنی متخصص در زمينه تكنيکمی

 2011باشد )تمپون و همكاران،  دهی، كار تيمی و ارتباطات میگيري، گزارشهاي اندازه
 (.2010و  بویی و پورتر، 

هاي حسابداري مورد نياز در دهد كه، مهارتتایج برخی دیگر از تحقيقات نشان مین      
هاي مختلفی از اهميت سطح ورود به بخش عمومی و خصوصی متفاوت بوده و برداشت

كارفرمایان معتقدند كه در حال حاضر شود. ها میهاي مورد نياز حرفه در این بخشمهارت
هاي عمومی كافی در زمينه نيازهاي حرفه دارند و فارغ التحصيالن حسابداري مهارت

هاي تيمی، انتقادي، مهارت -هاي تفكر تحليلیبيشترین انتظارات كارفرمایان در بخش
باشد )داف هاي تكنولوژیكی میارتباطی، فردي، آگاهی اخالقی، هوش هيجانی و مهارت

(. از طرفی دیگر 2013و كيبلی و اوسی،   2013؛ یو و همكاران،  2013و همكاران،  
ها با تكنولوژي اطالعات اطالعات عمومی روابط عمومی تخصص حسابرسان و آشنایی آن

تواند به قدرت آنان را تقویت كرد و نيازها و و توانایی حل و فصل مسائل ناشناخته می
 (.1383 ،انتظارات كارفرمایان را برطرف كنند )حساس یگانه و رجبی

 كه دانش كندمی ایجاب فناوري سریع هايپيشرفت جمله از تجاري تغييرات محيط     

 به انتظارات پاسخگویی براي نياز مورد هايمهارت و دانش از حسابداري رشته آموختگان

در تحقيقی،  (.1389همكاران،  و )مجتهدزادهد باشن برخوردار تجاري جامعه تغيير حال در
 در حسابداري اطالعاتی هايسيستم جایگاه بازنگري زمينه در (1386) یزدي مازار عرب

، براي ورود به بازار كار عالوه بر دانش دانشگاهی باید كه داردمی اظهار حرفه و آموزش
 نياز حسابداري آموزش برنامههاي الزم انجام انتظارات جامعه داشته باشد. یكسري مهارت

 . دارد زمينه این در جدي اصالح به
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 کنترل داخلیاجرای دستورالعمل 
ابزاري مفيد در اختيار مدیریت است بلكه به  ا،استقرار سيستم كنترل داخلی اثر بخش نه تنه 

هاي مالی و به لحاظ تاثير آن بر قضاوت حسابرس منظور اطمينان از صحت و سقم صورت
 ش،بنابراین، استقرار كنترل داخلی اثربخ داراي اهميت فراوانی است. ،در فرآیند حسابرسی

یند كنترل آعناصر اصلی در فرشود. موجب افزایش كارایی عمليات و صرفه اقتصادي می
هاي كنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعاليت محيط كنترل داخلی، :داخلی عبارتند از
نتایج تحقيقات اخير  (.1992، 1)كوزو تاس هاي نظارتیو فعاليتات اطالعات و ارتباط

 شود. ها ارائه نمیدر زمينه سيستم كنترل داخلی در دانشگاه دهد كه آموزش الزمنشان می
( فاصله انتظاري و عملكرد فارغ التحصيالن 2014در تحقيقی آبایادرا و ویتی )      

هاي عمومی مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج این تحقيق، حسابداري در زمينه مهارت
نترل داخلی توجه كمتري شده در نتيجه هاي كنترلی در بخش سيستم كبه آموزش فعاليت

 باشد. هاي ارائه شده در دانشگاه مینيازمند بازنگري در سرفصل
( 2013( و ميلر و همكاران )2011در دو تحقيق جداگانه كه اخيرا توسط؛ سویل )     

صورت گرفت نيازهاي آموزشی سيستم كنترل داخلی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این 
ات حاكی از آن است كه دانشگاه در تامين نيازهاي حرفه به خوبی عمل نكرده تحقيق

-اي به شناسایی و رفع محدودیت( در مطالعه1389است. از طرفی دیگر، زارعی و عبدي )

هاي اجرایی پرداختند. نتایج این تحقيق نشان هاي حاكم بر سيستم كنترل داخلی در دستگاه
صص الزمه را به منظور اجراي سيستم كنترل داخلی، دهد كه، كاركنان مربوطه تخمی

 هاي الزم به آنها داده شود.ندارند و باید آموزش
 

 حسابرسی داخلی
افزایش نياز به اطالعات  ،هاگسترش روز افزون جوامع و پيچيدگی مسایل خاص آن

كننده ها و فرایندهاي فراهماقتصادي مربوط و در نتيجه افزایش تقاضا براي وجود سيستم
(. از 1382 ،موجب گسترش نياز به خدمات حسابرسی شده است )مجتهدزاده ،اطالعات

 توان به حسابرسی داخلی اشاره كرد.جمله انواع حسابرسی می

هيئت تدوین استانداردهاي حسابرسی داخلی، حسابرسی داخلی را به عنوان وظيفه    
ایفاي هرچه بهتر و موثرتر ارزیابی مستقلی كه با هدف كمک به كاركنان بنگاه در 
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هاي آن را رسيدگی و آید تا فعاليتوظایفشان، در درون واحد اقتصادي به وجود می
ارزیابی  ،ارزیابی كند. اخيرا حسابرسی داخلی به نحوي توسعه یافته كه حسابرسی عملياتی

-گيرد. این نقش توسعهآوري اطالعات را در بر میخدمات اطمينان بخشی و فن ک،ریس

 1یافته باعث افزایش اهميت حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از سيستم مدیریت ریسک
هاي مورد نياز یک حسابرس داخلی  (. لذا آموزش2003سپبرا و پيج، )ا تسازمان شده اس

 هاي زیر: از كسب دانش و مهارت در زمينه عبارتند 

 المللی حسابرسی داخلی. ( آشنایی با استانداردهاي بين1
ها و مدیریت آنها: در این حوزه، حسابرس داخلی باید از انواع  آشنایی با انواع ریسک( 2

 هاي موجود در صنعت یا سازمان مورد نظر خویش اطالع الزم را كسب كند. ریسک
هاي داخلی بنيان و اساس هر سازمان است  ( آشنایی با سيستم كنترل داخلی: وجود كنترل3

كارایی آنها مطمئن شده و در از وجود، كفایت و  و وظيفه حسابرس داخلی است كه
 هاي الزم را براي بهبود آنها ارائه نماید وجود هرگونه اشكال، توصيه صورت

هاي حسابرس (. در استانداردهاي بين المللی حسابرسی به برخی از ویژگی1390)حسنقلی،
 شود:داخلی اشاره شده است كه در ادامه به آنها پرداخته می

كارهاي حسابرسی باید با كارآزمودگی و دقت : اي زمودگی و دقت حرفهارآ( ك1
 انجام شود. اي حرفه

اي  هاي حرفه و سایر ویژگیا ه حسابرسان داخلی باید از دانش، توانایی :كارآزمودگی( 2
  هاي فردي خویش برخوردار باشند. الزم براي ایفاي مسئوليت

ایی و دقت مورد انتظار از یک حسابرس حسابرسان داخلی باید توان: اي دقت حرفه( 3
 داخلی دقيق و ماهر، را به كار گيرد. 

هاي  ها و سایر ویژگی حسابرسان داخلی باید دانش، توانایی: اي مستمرپيشرفت حرفه( 4
 .اي مستمر، ارتقا دهند اي خویش را از طریق پيشرفت حرفه حرفه

موردنياز براي حسابرس داخلی را تهيه كرد. هاي (، فهرستی از ویژگی2004هارینگتون )     
از نظر وي فردي حسابرس داخلی خوب است كه توانایی مدیریت مبتنی بر ریسک را 

 2داشته باشد. او در مقاله خود بر توانایی حسابرس داخلی در زمينه مدیریت مبتنی بر ریسک
حسابرسی مبتنی دارد كه حسابرس داخلی، مستلزم آموزش عملی تأكيد كرده و اظهار می

                                                                                                                   
1. Risk Management 

2. Risk-Based Management 
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  باشد.بر ریسک می

 کمیته حسابرسی
-كنترل و حسابرسی حسابداري، مالی، گزارشگري بر مدآكار نظارت امر در كميته این

 داخلی حسابرسان مستقل، حسابرسان بين هماهنگی و ارتباط و كندمی فعاليت داخلی هاي

ي كميته در زمينه اي اعضايها و تجارب حرفه. مهارتبخشدمی ارتقا را مدیریت و
 اغلب رو، این زگزارشگري مالی یک عامل مهم در اثر بخشی كميته حسابرسی است. ا

 برخوردار مالی هايتخصص از باید حسابرسی كميته، اعضاي كه دارند عقيده صاحبنظران

. عالوه بر این، براي ارزیابی موضوعاتی كه به دهند انجام بدرستی را خود وظایف تا باشند
شود باید تخصص كافی در حسابداري و حسابرسی داشته باشند )بيسلی ارجاع داده میآنها 

، اعضاي كميته حسابرسی 1(. همچنين، كميته بورس اوراق بهادار نيویورك2001و سالترو، 
 را ملزم به داشتن سطح مشخصی از دانش مالی، حسابداري و مدیریت مالی كرده است. 

 
 در زمینه حسابرسی عملیاتیمورد نیاز  و مهارت دانش  

 اهم كه د،باشن داشته خاصی هايمهارت باید حسابرسان عملياتی، حسابرسی انجام براي 

 كردن مشخص توانایی تحليل، و تجزیه توانایی از؛ عبارتند هاویژگی و هااین مهارت

 نقاط كردن مشخص توانایی اي،حرفه خوب قضاوت متقاعدسازي، عملياتی، هاينارسایی

دانش و بينش مدیریتی و  .استقالل و بيطرفی نفس،به اعتماد  آفرین، مشكل و بحرانی
سازمانی، درك كامل فلسفه مدیریت، ساختار و فرهنگ سازمانی و قابليت ارزیابی نقش 

و همكاران،  )جان تعملياتی اس یک فرد در سازمان از دیگر پيش نيازهاي حسابرسی
 در را الزم هايتوانایی باید شوندمسئوليتی می چنين انجام مأمور كه (. حسابرسانی1995

با توجه به اهميت  .داشته باشند عملياتی هايمحيط و مدیریت مالی، حسابرسی زمينه
حسابرسی عملياتی باید، یک واحد درسی مستقل در دانشگاه به این موضوع پرداخته شود. 

توان به تفاوت نيازها و انتظارات اخت میها به آن پرداز جمله مباحثی كه باید در دانشگاه
از حسابرسی عملياتی در بخش دولتی و خصوصی، شيوه تفكيک عمليات و تعيين محدوده 

هاي گيري، نحوه محاسبه منافع و هزینهحسابرسی، نحوه تعيين معيارهاي ارزیابی و اندازه
گيري، هاي نمونهیادگيري روش ،هاي اطالعاتیآشنایی با سيستم ن،الزم براي اجراي آ

 و غيره، شهاي هر بخهاي تعيين بهاي تمام شده، نحوه شناسایی ریسکآشنایی با روش

                                                                                                                   
1. New York Stock Exchange 
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در تحقيقی دیگر، دومبروفسكی و همكاران  .(1388اشاره كرد )قدیم پور و طریقی، 
(، به بررسی شكاف موجود ميان آموزش دانشگاهی و نحوه اجراي حسابرسی 2013)

ها نتوانستند نياز حرفه را دهد كه، دانشگاهعملياتی پرداختند. نتایج تحقيق آنها نشان می
 تامين كنند.

هاي حسابرسان از ویژگی در بخش دوم استانداردهاي حسابرسی عملياتی به برخی     
 شود:عملياتی اشاره می

االجرا در انجام نوع كاري كه براي   آگاهی از استانداردهاي حسابرسی عملياتی الزم -1
ها و تجربه الزم براي كاربرد این  اند و برخورداري از آموزش، مهارت آن انتخاب شده

 آگاهی در كار مورد اجرا؛
حسابرسی در آن  مورد رد بررسی و محيطی كه واحدآگاهی كلی از موضوع اصلی مو -2

 كند؛ فعاليت می
 طور شفاف و مؤثر؛  هاي ارتباطی گفتاري و نوشتاري به مهارت -3
گيري آماري،  در نمونه  هاي مناسب براي كار مورد اجرا. براي نمونه، مهارت مهارت -4

اطالعات، اگر كار شامل گيري آماري است؛ فناوري  چه كار مستلزم استفاده از نمونهچنان
هاي پيچيده  چه كار شامل بررسی داده هاي اطالعاتی است؛ مهندسی، چنان بررسی سيستم

 مهندسی است؛

هاي تحليلی خاص حسابرسی، مانند استفاده از ابزارهاي بررسی  ها یا روش شناسی  روش -5
تحليل آماري،  هاي یا آزمون 1(هاي زندگی)اكچوئري بيمه پيچيده، برآوردهاي مربوط به

 و در صورت لزوم؛

اصلی، مانند موضوعات علمی، پزشكی، زیست محيطی،  عاتدانش تخصصی در موضو -6
 چنين تخصصی نيازمند است آموزشی یا هر موضوع تخصصی دیگر، چنانچه كار به

 .(1390)استانداردهاي حسابرسی عملياتی،
 
 عملیاتیریزی مورد نیاز در زمینه بودجه و مهارت دانش -5-2

یابی و ارزیابی است كه بر رابطه ریزي، هزینهریزي عملياتی نوعی سيستم برنامهبودجه
 وجود مستلزم سيستم استقرار این ورزد.بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاكيد می

 به حركت لذا است واحد هر عمليات و هافعاليت ها،برنامه اجراي مورد در دقيق اطالعات

                                                                                                                   
1. Actuarial  



  99 … یدر آموزش حسابدار یفاصله انتظار یبررس

 مالی امور در جزئيات و هاحساب نگهداري و گسترش موجب بودجه عملياتی سوي
-بودجه ریزي،برنامه سيستم نوعی عملياتی ریزي(. بودجه1382باشد )احمدي، می دستگاه

كند. می تأكيد انتظار مورد نتایج و شده هزینه بودجه رابطه بر كه است ارزیابی و ریزي
 ميان رابطه كه ساالنه بودجه با همراه ساالنه برنامه از است عبارت عملياتی ریزيبودجه

 دهد.می نشان را برنامه آن از آمده دست به نتایج و برنامه هر به یافته تخصص ميزان وجوه

 معينی مجموعه باید برنامه، هر به یافته تخصيص اعتبار ميزان هر با كه است معنا بدان این

وجوه  ميزان بين رابطه كه است آن عملياتی بودجه ویژگی مهمترین شود. تأمين اهداف از
آبادي دهد )حسنمی نشان را برنامه آن اجراي از حاصل نتایج با برنامه هر به یافته تخصيص
 . (1386و نجار، 

-بودجه سنتی ابعاد به را اثربخشی جویی وصرفه عوامل عملياتی ریزيبودجه عالوه، به     

 نياز مورد مستقيم غير و مستقيم هايفعاليت تمام ریزيبودجه نوع كند. اینمی اضافه ریزي
 ارائه را فعاليت هر هايهزینه از دقيقی تخمين و كندمی فهرست و شناسایی را برنامه در هر

 و عملكردي هايشاخص ميان پيوند ایجاد دنبال ریزي بهبودجه نوع این همچنين، دهد.می
باشد )ساكتی و سعيدي، می سنجش قابل و مشخص نتایج به نيل مبناي بر منابع تخصيص

(. بر اساس نتایج بدست آمده در تحقيقات اخير، كه با هدف بررسی موانع موجود در 1389
دهد كه، عدم آموزش كافی كاركنان ریزي عملياتی صورت گرفته نشان میاستقرار بودجه

وانع استقرار این نظام ریزي عملياتی بعنوان یكی از مسازي بودجهدر مورد اصول پياده
 (. 1392و طالب نيا و غازانی ،1391؛ پورزمانی و نادري،1390برشمردند )باباجانی و رسولی،

 

 های تحقیق فرضیه 
هاي كند كه دانش آموختگان رشته حسابداري از مهارتتغييرات محيط تجاري ایجاب می

رخوردار باشند و از طرفی مورد نياز براي پاسخگویی به انتظارات در حال تغيير جامعه ب
هایی نظام آموزشی باعث شده است كه، فارغ التحصيالن رشته حسابداري نارسایی
 و ارائه دانش در حسابداري آموزش كنونی هايهاي الزم را نداشته و برنامهتخصص

سورنسون،  و ندارد )سيگل را كفایت الزم آموختگان، دانش به نياز مورد هايمهارت
 ساك و چتآلبر تحقيق ،همچنين(. 1390و شاهسواري،  1389؛ زارعی و عبدي ، 1994

 اساس بر نه بازار، تقاضاي اساس بر باید حسابداري دروس محتواي( نشان داد كه 2000)

 آموزش بلكه نيست، حسابداري آموزش حسابداري علم هدف. شود تعيين دانشگاه عالیق
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 :گيردمی شكلتحقيق  هايفرضيه اساس این بر شوند حسابدار كه است دانشجویانی
دهندگان سيستم كنونی آموزش حسابداري، نتوانسته از دیدگاه پاسخ فرضیه اول:      

 نيازهاي حرفه را در سه بخش مذكور تأمين كند )وجود فاصله انتظاري(.    
گاه و حسابرسان را بررسی از آنجایی كه در پژوهش صورت گرفته دیدگاه اساتيد دانش      

 كردیم، براي دستيابی به نتایج بهتر فرضيه فرعی زیر تدوین گردید:
دهندگان در مورد ميزان تامين تفاوت معناداري بين دیدگاه پاسخ فرضیه فرعی اول:    

 نيازهاي حرفه توسط دانشگاه وجود ندارد. 
هاي اضافی در زمينه ميزان در ادامه با هدف تكميل پژوهش صورت گرفته، آزمون     

  گردد:اهميت و دوره یادگيري هر بخش ارائه می
 هاي مورد بررسی در هر بخش،گزارهاز دیدگاه پاسخگویان ميزان اهميت  فرضیه دوم:    

 باشد. در حد متوسط می
 دهندگان در مورد ميزان اهميتتفاوت معناداري بين دیدگاه پاسخ فرضیه فرعی دوم:  

 وجود ندارد. هاي مورد بررسیگزاره
هاي مورد بررسی گزاره یادگيري  دهندگان در خصوص دورهدیدگاه پاسخ فرضیه سوم:   

 باشد.یكسان می در هر بخش،
 

 شناسیروش
 آموزش در موثر عوامل بررسی به چون است كاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق

 تحقيق این اجرا مكانيزم نظر از همچنين پردازد می حرفه در شاغلين دیدگاه از حسابداري

 پيشينه تبيين منظور به .آورد حساب به پيمایشی -اكتشافی تحقيقات زمره در توان می را

 براي و علمی مقاالت از حسابداري آموزش مهارت و دانش متغيرهاي شناسایی و تحقيق

-در این پرسشنامه دیدگاه پاسخ .باشدمی پرسشنامه و ميدانی روش از اطالعات آوريجمع

دهندگان در مورد ميزان اهميت، ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط دانشگاه و دوره 
اجزا  -هاي بخش سيستم كنترل داخلی )مفاهيم سيستم كنترل داخلییادگيري در بخش

كميته حسابرسی(، حسابرسی  -حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک -سيستم كنترل داخلی
ریزي و بودجه فرآیند اجراي حسابرسی عملياتی( -)مفاهيم حسابرسی عملياتیعملياتی 

 63یابی بر مبناي فعاليت( در قالب ارگيري هزینهبك  -عملياتیریزيعملياتی )مفاهيم بودجه
هاي به دست آمده كمتر از گرفت. به منظور بررسی اینكه دادهگزاره مورد بررسی قرار
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باشد و باتوجه به اینكه پرسشنامه در دو قسمت تامين نياز و درجه متوسط یا بيشتر از آن می
شود به مقایسه می 3تایی بررسی شده و ميانگين هر بعد با عدد  5اهميت در طيف ليكرت 

هاي به دست منظور بررسی در بخش دوره یادگيري، با توجه به اینكه در این بخش داده
دو( براي بررسی این بخش ي ناپارامتري )كیها آزمونآمده به صورت كيفی بوده، لذا از 

 جامعهشود. ها از آزمون فریدمن استفاده میاستفاده شده و در بررسی رتبه بندي گزاره

 عضو موسسات در شاغل حسابرسان كليه شامل؛ آن هدف به توجه با پژوهش این آماري

حسابرس(  رسمی )شریک موسسه، مدیر، سرپرست، حسابرس ارشد و حسابداران يجامعه
ساده و بر  تصادفی روش به جامعه اعضاي ميان از گيرينمونه باشند.می و اساتيد دانشگاه

 آن از كه است جمعيتی تصادفی انتخابی معرف اساس فرمول كوكران محاسبه كه نمونه

 88و حسابرسان شاغل در حرفه  50شده و بر این اساس تعداد اساتيد دانشگاه  برگزیده
 تعيين گردید.

 

 هاتحلیل داده 
ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط "هاي هاي آماري در مورد مولفهدر این بخش ابتدا فرضيه

را براي هر گزاره پرسشنامه بطور جداگانه  "دوره یادگيري"و  "درجه اهميت"، "دانشگاه
ط هاي به دست آمده كمتر از متوسگيرد. به منظور بررسی اینكه دادهمورد بررسی قرار می

باشد و باتوجه به اینكه پرسشنامه در دو قسمت تامين نياز و درجه اهميت یا بيشتر از آن می
مقایسه می شود.  3تایی بررسی شده است، ابتدا ميانگين هر بعد با عدد  5در طيف ليكرت 

ميزان تامين نيازهاي حرفه "هاي هاي آماري مولفهدرهر بعد، متغير مورد محاسبه در فرضيه
 30ها بيشتر از  اي بوده و تعداد دادهداراي مقياس فاصله "درجه اهميت"و  "انشگاهتوسط د

باشد، لذا ميانگين متغير نوع تأثير طبق قضيه حد مركزي داراي توزیع نرمال بوده و  می
ها در هر بعد اي جهت مقایسه ميانگين متغيراستيودنت تک نمونه -tتوان از آزمون  می

بندي آنها، با ها )ابعاد( با هم و همچنين رتبهمنظور بررسی گزارهاستفاده كرد. سپس به 
هاي مناسب ها( از آزموناي( و نيز )نرمال بودن توزیع دادهفاصله -توجه به مقياس )ترتيبی

-بندي میها رتبههاي تكراري( یا ناپارامتري )فریدمن( استفاده و گزارهپارامتري )اندازه

داري باشد، تفاوت معنی 05/0مقدار بدست آمده كمتر از  -pشوند. در این آزمون اگر 
ها وجود خواهد داشت. به منظور بررسی در بخش دوره یادگيري، با توجه به ميان گزاره

ي ها آزمونباشد. لذا از هاي به دست آمده به صورت كيفی میاینكه در این بخش داده
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 شود. یمدو( براي بررسی این بخش استفاده ناپارامتري )كی
  نتایج آزمون فرضیه اول:

فرضيه اول تحقيق و فرضيه فرعی آن، به ترتيب در پی ارزیابی سيستم آموزشی دانشگاه از 
دهندگان )به طور نظر ميزان تامين نيازهاي حرفه در سه بخش مذكور، از دیدگاه پاسخ

 در هاپاسخ مطلوبيت به توجه باباشد. هاي مختلف در فرضيه فرعی میكلی( و در گروه

 باشد سه از بيشترميزان تامين نيازهاي حرفه  كه صورتی در ايگزینهپنج  ليكرت طيف

 :باشدمی زیر قرار به فرضيه اصلی اول آماري بيان. شد خواهد پذیرفته فرضيه
.                                   باشد نمی ميانگينحد  از بيشتر ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط دانشگاه،           

3 ≥ µ :H0} 

.                                     باشد می ميانگينحد  از بيشتر ميزان تامين نيازهاي حرفه توسط دانشگاه،             
3 > µ :H1}  

  نتایج آزمون فرضيه فوق به قرار زیر است:

 نتایج آماری آزمون فرضیه اول در بخش سیستم کنترل داخلی (1جدول )

 

 ( نتایج آماری آزمون فرضیه اول در بخش حسابرسی عملیاتی2جدول )

 

 

 
 فرضیه اول

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
مقدار آماره 

 tآزمون 

درجه 
 آزادی

 معنی داری
P-value 

نتیجه 
 آزمون

  -06/6 73/0 62/2 138 به طور کلی اصلی
 رد 000/0 7

 فرعی
 008/0 49 -77/2 71/0 72/2 50 اساتید

 تایید
 000/0 87 -49/5 75/0 56/2 88 حسابرسان

 فرضیه اول
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
مقدار آماره 

 tآزمون 

درجه 
 آزادی

 معنی داری
P-value 

نتیجه 
 آزمون

 رد 000/0 137 -02/7 94/0 44/2 138 به طور کلی اصلی

 فرعی
 001/0 49 -54/3 89/0 56/2 50 اساتید

 تایید
 000/0 87 -09/6 96/0 38/2 88 حسابرسان
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 ریزی عملیاتی( نتایج آماری آزمون فرضیه اول در بخش بودجه3جدول )

 
 سطح از كمتر داريمعنی سطح اصلی در فرضيه آزمون نتيجهاین كه  به توجهبا        

 آموزش كنونی سيستم دهندگانپاسخ دید ازرد شده بعبارتی دیگر،  درصد 5 خطاي

 آماده هاي مذكوردانشجویان را براي تامين نيازهاي حرفه در بخش نتوانسته حسابداري

. همچنين، در بررسی دیدگاه اساتيد دانشگاه بر اساس مدرك تحصيلی )دكتري و كند
آنها )شریک موسسه، مدیر، كارشناسی ارشد( و حسابرسان بر اساس سمت سازمانی 

سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس(، نتایج مشابهی صادق است. این نتایج با تحقيقات 
ریزي عملياتی، نبود آموزش كافی كاركنان نسبت قبلی مبنی بر اینكه یكی از موانع بودجه

 ؛ پورزمانی و1390باشد، همخوانی دارد )باباجانی و رسولی، سازي میبه اصول پياده
(. همچنين نتایج تحقيقات اخير كه در زمينه 1392و طالب نيا و غازانی ،1391نادري،

دهد نيازهاي آموزشی سيستم كنترل داخلی و حسابرسی عملياتی صورت گرفت نشان می
؛ ميلر و همكاران، 2011كه، دانشگاه در تامين نيازهاي حرفه به خوبی عمل نكرده )سویل، 

فاصله انتظاراتی  ( و وجود2014و آبایادرا و ویتی،  2013ن، ؛ دومبروفسكی و همكارا2013
بين دو دیدگاه اساتيد دانشگاه و افراد شاغل در حرفه تایيد شده كه با نتایج تحقيق فوق 

؛ 1389، نهمكارا و رودپشتی ؛ رهنماي1389 ،نهمكارا و كند )مجتهدزادهمطابقت می
 (.2005و لين و همكاران،   2005؛ جاكوبز،2004ليزا، 

هاي بررسی اهميت بخش فرضيه دوم و فرعی آن، در پی :نتایج آزمون فرضیه دوم -2-5
 مطلوبيت به توجه با هاي مختلف در این باره است.مطروحه و همچنين ارزیابی دیدگاه

 فرضيه د،باش 3 از بيشترميزان اهميت  كه صورتی در ايگزینه 5 ليكرت طيف در هاپاسخ

 بيان آماري فرضيه اصلی دوم به قرار زیر است:. شد خواهد پذیرفته
 {µ :H0 ≤ 3.          باشدنمی ميانگين از بيشتر هاي مذكور،ميزان اهميت بخش

 {µ :H1 < 3   .         باشدمی ميانگين از بيشتر هاي مذكور،ميزان اهميت بخش

 فرضيه اول
تعداد 
 نمونه

 ميانگين
انحراف 

 معيار
مقدار آماره 

 tآزمون 

درجه 
 آزادي

 معنی داري
P-value 

نتيجه 
 آزمون

 رد 000/0 137 -61/5 87/0 59/2 138 به طور كلی اصلی

 فرعی
 045/0 49 -06/2 84/0 75/2 50 اساتيد

 تایيد
 000/0 87 -49/5 87/0 49/2 88 حسابرسان
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  نتایج آزمون فرضيه فوق به قرار زیر است:

 دوم در بخش سیستم کنترل داخلینتایج آماری آزمون فرضیه  (4جدول )      

 

 ( نتایج آماری آزمون فرضیه دوم در بخش حسابرسی عملیاتی5جدول )

 

 ریزی عملیاتینتایج آماری آزمون فرضیه دوم در بخش بودجه (6جدول )

 
 خطاي سطح از كمتر داريمعنی سطح دوم در فرضيه آزمون نتيجه این كه به توجهبا       

 هاي مذكور بهبخش آموزش دهندگانپاسخ گاهدید ازشده، بعبارتی رد درصد 5

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 

هاي این بخش؛ ایج مشابهی صادق است. در بررسی ميزان اهميت گزارهو حسابرس(، نت

 فرضیه دوم
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
 مقدار آماره

 tآزمون 

درجه 
 آزادی

 معنی داری
P-value 

نتیجه 
 آزمون

 رد 000/0 137 50/21 48/0 88/3 138 به طور کلی اصلی

 فرعی
 000/0 49 90/12 53/0 97/3 50 اساتید

 رد
 000/0 87 42/17 45/0 83/3 88 حسابرسان

 فرضیه دوم
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
مقدار آماره 

 tآزمون 

درجه 
 آزادی

 معنی داری
P-value 

نتیجه 
 آزمون

 رد 000/0 137 00/16 650/0 88/3 138 به طور کلی اصلی

 فرعی
 000/0 49 30/10 675/0 97/3 50 اساتید

 رد
 000/0 87 20/12 632/0 83/3 88 حسابرسان

 فرضیه دوم
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
مقدار آماره 

 tآزمون 

درجه 
 آزادی

 معنی داری
P-value 

نتیجه 
 آزمون

 رد 000/0 137 03/17 60/0 86/3 138 طور کلیبه  اصلی

 فرعی
 000/0 49 2/10 68/0 99/3 50 اساتید

 تایید
 000/0 87 0/14 53/0 79/3 88 حسابرسان
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بيشتر از  "هاي كنترلی يتفعال"و  "محيط كنترلی"اهميت قائل شده از سوي اساتيد براي 
حسابرسان ارزیابی شده و در مقابل درجه اهميت در نظر گرفته شده از سوي حسابرسان 

 ياستانداردها"دانشگاه،  دياسات دگاهیاز ده و بيشتر از اساتيد دانشگاه بود "نظارت"براي 
 نیشتريب "یاتيعمل یحسابرس ياستانداردها"حسابرسان  دگاهیاز د و "یاتيعمل یحسابرس

ریزي عملياتی شود. اما در بخش بودجهبوده و بنابراین فرضيه فرعی رد می رارا دا تياهم
  .تفاوت معناداري مشاهده نشد

( و دومبروفسكی و 2013(، ميلر همكاران )2011تحقيقات سویل )در راستاي نتایج      
(، اهميت دو بخش سيستم كنترل داخلی و حسابرسی عملياتی به سمت 2013همكاران )

( در تحقيقی به بررسی ميزان 1391زیاد سوق دارد. همچنين، دهقان دهنوي و همكاران )
ا توجه به نتایج بدست آمده، ها پرداختند. باهميت آموزش خدمات حسابرسی در دانشگاه

هاي سازمانی مختلف یكسان بوده و تحقيقات فوق با نتایج دیدگاه حسابرسان در جایگاه
 معنی سطح از كمتر كه فریدمن آزمون آماره مقدار به توجه بابدست آمده مطابقت دارد.  

انجام گرفته،  هاي. با بررسیاست بنديرتبه بودن دارمعنی بيانگر نتيجه باشد،می% 5 داري
بيشترین و  "تعریف و مفهوم سيستم كنترل داخلی"در بخش سيستم كنترل داخلی،

دهندگان دارد. از كمترین اهميت را در بين پاسخ "هاي اعضاي كميته حسابرسیویژگی"
استانداردهاي "دهندگان طرف دیگر، در بخش حسابرسی عملياتی از دیدگاه پاسخ

به  "نحوه استفاده از كار سایر كارشناسان"تري در مقابل اهميت بيش "حسابرسی عملياتی
یابی بر مبناي ریزي عملياتی، مفهوم هزینهخود اختصاص داده و نهایت در بخش بودجه

كمترین  را در بين  "مفهوم نظام پاسخگویی"بيشترین اهميت را داشته و در مقابل  "فعاليت
 .دهندگان داشته استپاسخ

 
دهندگان در پاسخ در این فرضيه به بررسی دیدگاه فرضیه سوم:نتایج آزمون  -3-5  

هاي مذكور پرداخته شد. با توجه به اینكه در این بخش خصوص دوره یادگيري بخش
دو( استفاده ناپارامتري )كی  آزمونهاي به دست آمده به صورت كيفی بوده لذا، از داده

 باشد:رح زیر میهاي آماري تحقيق در این بخش به ششده است. فرضيه
 

 {H0 باشد.           :یادگيري یكسان می  دیدگاه پاسخگویان در خصوص دوره
 {H1 باشد.          :یادگيري یكسان نمی  دیدگاه پاسخگویان در خصوص دوره
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 نتایج آزمون فرضيه فوق به قرار زیر است:  

در بررسی دوره یادگيري، در بخش سيستم كنترل داخلی اكثر پاسخگویان معتقد       
حسابرسی "و  "سيستم كنترل داخلی و اجزاء آن"هستند كه مباحث آموزشی مربوط به 

ها در دوره كارشناسی ارشد در مقطع كارشناسی و سایر قسمت "داخلی )مبتنی بر ریسک(
دهنده، از دیدگاه اساتيد هاي مختلف پاسخه بين گروهدر مقایسه صورت گرفت ارائه گردد.

در دوره كارشناسی ارشد اما از  "حسابرسی داخلی )مبتنی بر ریسک("دانشگاه یادگيري 
-نظر حسابرسان در مقطع كارشناسی صورت گيرد كه بر این اساس فرضيه تحقيق رد می

آنها، تفاوت معناداري شود. در بررسی دیدگاه اساتيد دانشگاه بر اساس مدرك تحصيلی 
دیده نشد. اما با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی نظرات حسابرسان بر اساس سمت 

كنندكه، مباحث آموزشی مربوط به سازمانی آنها، اكثر حسابرسان و سرپرستان، پيشنهاد می
در دوره كارشناسی، در حالی كه اكثر  "مراحل انجام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک"
 دانند.سابرسان ارشد و مدیران حسابرسی، دوره كارشناسی ارشد را مناسب میح

دهنده وجود در بخش حسابرسی عملياتی تفاوت معناداري بين دیدگاه دو گروه پاسخ     
الزامات انجام "دارد. به عبارت دیگر، از دیدگاه اساتيد دانشگاه مباحث آموزشی مربوط به 

 "ياتیعمل یانجام حسابرس يالزم برا يها به شاخص یترسنحوه دس"، "ياتیعمل یحسابرس
در مقطع كارشناسی ارشد در  "مالی حسابرسی با عملياتی حسابرسی بين هايتفاوت"و 

شود. این نتایج نشان دهنده رد حالی كه از دید حسابرسان دوره كارشناسی پيشنهاد می
ح تحصيالت و حسابرسان در باشد. در ارزیابی دیدگاه اساتيد بر حسب سطفرضيه فوق می

رده سازمانی مختلف در خصوص دوره یادگيري، تفاوت معناداري دیده نشده و فرضيه 
عبارتی دیگر، سطح تحصيالت اساتيد دانشگاه و رده سازمانی ه شود. بتحقيق تایيد می

 حسابرسان بر دیدگاه آنها تاثيري نداشته است.
از دیدگاه اساتيد دانشگاه مباحث آموزشی  ریزي عملياتیدر ارزیابی بخش بودجه     

در دوره  "هايتفعال ييننحوه تع "و  "یابی بر مبناي فعاليتمفهوم هزینه"هاي،مولفه
كارشناسی ارشد در حالی كه از نظر حسابرسان، ارائه این مباحث در دوره كارشناسی 

ساتيد دانشگاه بر شود. در بررسی دیدگاه اپيشنهاد شده كه در مجموع فرضيه تحقيق رد می
مراحل "ليسانس ارائه مباحث آموزشی مولفه اساس مدرك تحصيلی آنها، اساتيد فوق

در مقطع كارشناسی ارشد، در حالی كه اساتيد دكتري دوره "ریزي عملياتیبودجه
  یدگاهدكارشناسی را براي یادگيري انتخاب كردند. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی 
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هاي مختلف سازمانی، اكثر سرپرستان و حسابرسان ارشد مباحث حسابرسان در رده
در مقطع كارشناسی، در حالی كه بيشتر  "ریزي عملياتیاهداف بودجه"آموزشی مولفه 

كنند. به طور كلی، حسابرسان و مدیران حسابرسی، مقطع كارشناسی ارشد را پيشنهاد می
نبوده و در مجموع حدود دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص دوره یادگيري یكسان 

درصد در بخش حسابرسی عملياتی  99/54درصد در بخش سيستم كنترل داخلی،  56/47
هاي كنند كه، مباحث آموزشریزي عملياتی پيشنهاد میدرصد در بخش بودجه 17/47و

شود. این نتایج با نتایج مربوطه، در دوره كارشناسی ارشد ارائه گردد و فرضيه تحقيق رد می
كنند مباحث آموزشی ( كه پيشنهاد می2011( و سویل )2013قات ميلر و همكاران )تحقي

سيستم كنترل داخلی  در مقطع كارشناسی ارائه شود مطابقت ندارد. همچنين تحقيقات 
وجود  دهد كه، عدمنشان می (1384صورت گرفته توسط پژوهش انجام شده توسط فالح )

اجراي عمليات، بعنوان  براي ايحرفه نداردهاياستا حسابرسان و شناخت در كافی مهارت
 شوند.محسوب می مدیریت حسابرسی عملكرد اجراي موانع یكی از

 

 های تحقیقمحدودیت
 در چندان كه دارند وجود مواردي و شرایط علمی، پژوهش انجام فرآیند در معموالً

 جمله از دهد. قرار تأثير تحت را پژوهش نتایج ممكن است و نبوده گرپژوهش كنترل

 عمده مشكل -1 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی تحقيق، بر حاكم هايمحدودیت

 كه است این است، اطالعات آوريجمع ابزار تریناصلی پرسشنامه آن، در كه تحقيقاتی

-بی تحقيقات اینگونه نتایج به آنان از برخی و ننموده همكاري كامالً پاسخگویان عموماً

 .هستند اعتماد
بررسی تحقيق حاضر به چند كالن شهر محدود شده است؛ لذا تعميم آن به سایر مناطق   -2

 ممكن است خالی از ایراد نباشد.
 

 گیریبحث و نتیجه
 و هاتالش، كشورها توسعه محور عنوان به انسانی نيروي مناسب آموزش اهميت درك با

 صورت گرفته است. دانشگاهی هايآموزش كارآمدي ارتقاي جهت زیادي هايفعاليت

 بازار واقعی نيازهاي از گرفتن فاصله با دانشگاهی هايآموزش موارد اغلب در متاسفانه

 شناسایی پی در حاضر پژوهش. بپوشاند عمل جامه خود آموزشی رسالت به نتوانسته كار
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 بوجود آمده شكاف با رابطه در حرفه شاغلين و اساتيد دانشگاه هايدیدگاه مستندسازي و

شود )با توجه به الزامات قانونی ها تدریس میآنچه در دانشگاه با بازاركار نيازهاي بين
 جدید( بوده است.

نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه دانشگاه نتوانسته نياز حرفه در این زمينه به     
جه به اهميت این سه خوبی را برطرف كرده و فاصله انتظاري در این رابطه وجود دارد. با تو

دهندگان بهتر است مباحث آموزشی مذكور در مقطع بخش از دیدگاه اكثر پاسخ
هاي آموزشی براي دانشجویان كارشناسی ارشد تدریس شود. در این راستا، برگزاري دروه

حسابرسی  حسابداري در جهت آشنایی با الزامات قانونی جدید، قرار دادن سرفصل
رسی پيشرفته در مقطع كارشناسی ارشد و گذراندن واحدهاي عملياتی در درس حساب

 منابع كمبود به توجه كارآموزي براي آشنایی بيشتر فارغ التحصيالن و در نهایت با

ریزي عملياتی، شایسته است با همكاري عملياتی و بودجه آموزشی در زمينه حسابرسی
اقدام الزم صورت گيرد. بر  مفيد و منابع كاربردي نگارش به هاي ذیربط نسبتسازمان

تواند در رسيدن به هر چه پيشنهادات زیر براي تحقيقات آتی، می اساس نتایج بدست آمده،
 بهتر اهداف این پژوهش كمک شایانی كند.

 بررسی دالیل عدم موفقيت سيستم آموزشی در تامين نيازهاي حرفه.  -1
 شگاه و حرفه.بررسی در خصوص چگونگی ایجاد تعامل سازنده بين دان -2
شود، تحقيقاتی در زمينه موانع توسعه و رشد آموزش حسابداري بر همچنين پيشنهاد می -3

 اساس الزامات قانونی جدید انجام شود.
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 منابع 
 ریزيبودجه بر تاكيد )با ریزيبودجه اصول و مبانی (.1382علی محمد. ) احمدي،

 نورعلم. همدان، اول، چاپ ،عملياتی(

هاي آموزش حسابداري ارزیابی كارایی گروه (.1391) خانقاه. و معصومی، ؛ناصر نيا،یزديا
 دهمين همایش ملی حسابداري ایران، .دانشگاه هاي سراسري و آزاد استان اصفهان

 .1-20صص  دانشگاه الزهراء،

شناسایی موانع و مشكالت موجود در استقرار  (.1390.)مهدي رسولی،؛ و جعفر باباجانی،
هاي تجربی پژوهش. هاي اجرایی كشورریزي عملياتی در دستگاهنظام بودجه

 . 50-32 : صص1شماره  .سال اول ،حسابداري مالی

ررسی موانع استقرار بودجه عملياتی در (. ب1391بابک. )پورزمانی، زهرا؛ و نادري، 
، سال اول، فصلنامه حسابداري سالمت. صنعتی ایران -هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان
 .1شماره 

 ریزيمدل جامع نظام بودجه(. 1386نجارصراف، عليرضا. ) و آبادي، محمدحسن؛حسن 
: صص 36. تهران، انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ایران. شمارهعملياتی

151-172.  
 .مجله حسابرس(. آموزش مورد نياز یک حسابرس داخلی چيست؟ 1390)حسنقلی

تعيين اجزاي دانش و ، (1391. )حسن؛ محمود معين الدین و ندا صبا ،دهقان دهنوي 
هاي تجاري جدید با رویكرد مدلسازي معادالت  مهارت آموزش حسابداري درمحيط

 . ، دهمين همایش ملی حسابداري ایران، تهران، دانشگاه الزهراساختاري
 بين تعامل (. مشكالت1389طاهرآبادي، علی اصغر. )؛ و فریدون رودپشتی، رهنماي

 و دانش فصلنامهجدید.  الگوي یک ارائه و حسابداري حرفه و آموزش تحقيقات
  .65-12: صص 21،حسابداري پژوهش

(. كنترل داخلی و مشكالت آن در بخش دولتی. 1389زارعی، مهدي؛ و عبدي، سعيد. )
 . 39شماره  .سال دهم، دانش حسابرسی

اي حسابرسی (. عوامل موثر برقدرت حرفه1383روح اهلل. ) ،یحيی؛ و رجبی ،حساس یگانه
 .8. شماره  مطالعات تجربی حسابداري مالیمستقل. 

هاي ها و راهكارهاي بكارگيري شاخصچالش(. 1388) ساكتی، پرویز؛ و سعيدي، احمد.
. سومين كنفرانس بين هاي دولتی ایرانریزي عملياتی در دانشگاهعملكردي در بودجه
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 .ریزي عملياتی. تهرانبودجه المللی
بررسى عـوامل اثـرگذار بـر استخدام  "(، 1390)و غفاري، خليل شاهسواري، علی؛

  التحصيالن رشته حسابدارى؛ مطالعه موردى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فارغ
 .مجله رهبري و مدیریت آموزشی  ،"اليگودرز

 آموزش هاي(. چالش1392صالحی، مهدي؛ نصيرزاده، فرزانه؛ وهاب، رستمی. )

شماره  دانش حسابداريدانشگاهی.  مراجع و حرفه شاغلين دید از ایران در حسابداري
 .86-67: صص 54
ریـزي عمليـاتی در هسـازي بودجـ(. بررسـی مـشكالت پيـاده1385نيـا، محمـودي. )طالـب

، دو فـصلنامه كنترولـرهاي دولتی و ارایه راهكارهاي الزم جهت كاهش موانع. سازمان
 . 46-26صص : 21شماره 

 نقطه و ملى ضرورت یک عملياتى ریزى(. بودجه1389)شيرپور، محسن پور، جواد؛ وقدیم

 .69-59: صص 1شماره  دهم. . سالدانش حسابرسیآغازین. 
 آموزش در بازنگري (.1387). نصرآبادي، حسين طایفی و محمد؛ مازاریزدي،عرب 

 ماهنامهحسابداري.  آموزشی هايدوره در هاسيستم و اطالعات فناوري مفاهيم

 . 78-72: صص197 شماره ،حسابدار
كنندگان خدمات (. جایگاه حسابرسی از دیدگاه استفاده1382ویدا. ) ،مجتهدزاده
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