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چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی نیازهای مهارتی حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیلگران مالی در
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .در این تحقیق ،بهمنظور ارزیابی مهارتهای موردنیاز از
«مدل مهارتهای کاتز» که شامل مهارتهای «فنی»« ،انسانی» و «ادراکی» است ،استفاده شده است .این
پژوهش از نوع «توصیفی –پیمایشی» است .جامعه آماری م تشکل از کلیه حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و
تحلیلگران مالی شاغل در شرکتهای موجود در بازار بورس تهران در سالهای  1382تا  1392میباشد .تعداد
نمونههای این تحقیق  456نفر بودند .ابزار تحقیق نیز پرسشنامه بود که پایایی آن توسط نرمافزار  SPSSو با
ضریب آلفای کرونباخ  ./92محاسبه گردید .نتایج تحقیق نشان داد در سؤال یک میزان نیاز افراد جامعه تحقیق
به مهارت فنی بیش از سایر نیازها میباشد .در سؤال دوم رابطهای بین تحصیالت و نیازهای مهارتی افراد وجود
ندارد .نتایج سؤال سوم عدم وجود رابطه بین سنوات خدمت و نیازهای مهارتی افراد را نشان داد .همچنین نتایج
سؤال چهارم نشان دهنده عدم وجود رابطه بین حوزه فعالیت تخصصی با نیازهای مهارتی افراد را نشان داد.
واژههای کلیدی :نیازسنجی آموزشی ،حسابرسان مستقل ،مدیران مالی ،تحلیلگران مالی ،مدل کاتز.
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 -1مقدمه
وقووووع تحووووعت سوووریع و شوووگر فووونآوری از یکسوووو و نیووواز حرفوووه حسوووابداری و
حسابرسووی بووه حفووب و بهبووود مسووتمر جایگوواه خووویش در جامعووه از سوووی دیگوور موجووب
گردیووده اسووت کووه حسووابداران و حسابرسووان شوواغل  ،نیازمنوود آموووختن دانووش و مهووارت
شوویلی جدیوود و نووو باشووند تووا بوور مبنووای آن  ،خوودمات مووؤورتری بووه حرفووه خووود و درنهایووت
جامعووه بووهعنوان مخاطووب اصوولی در مبحووش گزارشووگری مووالی ارائووه نماینوود (شووعری آنوواقیز و
همکاران.)1396 ،
در حرفووههووای دانشمحووور از جملووه حسووابداری و حسابرسووی ،نظووامهووای آموووزش بووه
دلیل ایفای نقوش کلیودی در سیاسوتگوذاریهوای دانشوی و تعمیوق حووزههوای فونآوری؛ در
زمووره نظووامهووای اصوولی محسووو موویشوووند و مو و انوود تووا عووالوه بوور ایجوواد زیرسوواختهای
جووامع عزم ،بووا شووناخت و تحلیوول اوووربخش نیازهووای آموزشووی  ،دانووش فنووی و مهووارتهووای
موردنیاز متخصصان ازجمله حسابداران و حسابرسان را تأمین نمایند.
میووزان اعتبووار آموووزشهووای حرفووهای حسابرسووی و حسووابداری از دو بعوود کمووی و کیفووی
قابوول ارزیووابی اسووت .بووهاینترتیب کووه از یکسووو بایوود قووادر باشوود نیازمنوودیهووای فنووی و
تخصصی حرفه را مرتفوع نمایود و از سووی دیگور بورای حفوب پویوایی حرفوه بور ورود نووآوری
و دانش روز در حرفوه تأویرگوذار باشود .اتخوای چنوین اسوتراتژی موجوب مویشوود توا آمووزش
های موالی و حسابرسوی خصوصواز از جنبوه افشواا اطالعوات گزارشوگری موالی متقلبانوه کوه در
سالهای اخیر در سوط بوینالملول و ملوی گسوترش فزاینودهای داشوته و هزینوههوای فراوانوی
بووه جوامووع وارد سوواخته و کوواهش سووط رفوواه عمووومی را بووه دنبووال داشووته اسووت .ازایوونرو
نیازسوونجی بووهعنوان سوورمایهگووذاری مفیوود در توسووعه کیفووی نیووروی انسووانی تخصصووی تلقووی
شووده ،بهگونووهای کووه در سووط فووردی بووه ارزشوومندی و تعووالی شوواغلین در حرفووه و در سووط
حرفه نیز منجر به بهبود و توسعه گردد.
این بهبود مسوتمر نوهتنها بوه رویوارویی بوا تهموی دات و فرصوتهوا ضوروری اسوت .بلکوه
بووه توانمنوودی موودیران مووالی ؛ حسابرسووان و تحلیوولگووران مووالی در رسوویدگی و ا هووارنظر
حرفووهای خصوص واز در کش و تقلبووات احتمووالی بووالقوه در مووتن صووورتهووای مووالی حسابرسووی
شووده بووه روشهووای فراتوور از روشهووای معمووول حسابرسووی خواهوود افووزود .بوورای ایوون منظووور
عزم است تا بهتناسوب حووزه فعالیوت و ف وای کواری معیارهوایی بورای ارزیوابی شایسوتگیهوا
و مهارتهوای موورد انتظوار از مودیران موالی و حسابرسوان تعریو گوردد .توا بور مبنوای آن در
مورد برناموههوای آمووزش اشوخاس دسوتانودکار خصوصوا حسابرسوان در حووزه کشو تقلوب
تصمیمگیری شود.
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اجرای آموزشهای حرفهای نوه تنهوا بوه کیفوی سوازی تحلیولهوای موالی و گوزارشهوای
حسابرسی موورد اسوتفاده مخواطبین و اسوتفادهکننودگان از اطالعوات موالی کموک موینمایود،
بلکووه هزینووههووای مربووو بووه انجووام فعالیتهووای مووالی و حسابرسووی را نیووز کوواهش موویدهوود.
انجووام ایوون مهووم مسووتلزم آن اسووت کووه آموووزش گزارشووگری مووالی متقلبانووه بووهطور خوواس و
آموزش حسابرس بهصوورت عوام بوهعنوان عامول اووربخش  ،کوه قابلیوت تلفیوق بوا راهبردهوای
نظوارت موالی را دارد ،در نظوور گرفتوه شوود  .بوورای ایون کوار بایوود بوا دیودگاهی نووو بوه تعریو
نیازهای آموزشی حسابرسوان و مودیران موالی پرداخوت و ایون امکوان را بورای نظوام آموزشوی
فراهم آورد تا با سونجش مهوارتهوای موردنیواز حسابرسوان ،چوارچوبی بورای ارزیوابی کیفیوت
کوواری آنهووا تعریوو نموووده و مسوویر رشوود حرفهایشووان را بوور اسوواس نتووایج بهدسووتآمده
طرحریزی نماید.
تحقیوق حاضور بوه عنووان تحقیوق تکمیلوی انجوام شوده تحوت عنووان "آووار بوهکارگیری
اسووتانداردهای حسابرسووی در افشووای اطالعووات گزارشووگری مووالی متقلبانووه "(شووعری آنوواقیز و
همکووواران ،)1369 ،بوووهمنظور بررسوووی میوووزان مهوووارتهوووای موردنیووواز مووودیران موووالی و
حسابرسووان شوواغل در شوورکتهووای موجووود در سووازمان بووورس و اوراق بهووادار تهووران انجووام
گردیده است .در ایون تحقیوق ،بوهمنظور ارزیوابی مهوارتهوای موردنیواز از «مودل مهوارتهوای
کوواتز »1کووه شووامل مهووارتهووای «فنووی» «،انسووانی» و «ادراکووی» ،اسووت اسووتفاده شووده اسووت.
براین اساس ،در ابتدا بور پایوه مبوانی نظوری و پوژوهشهوای انجامشوده وضوعیت آمووزشهوای
فنووی و حرفووهای حسووابداری و حسابرسووی بهصووورت کوولنگوور و در چووارچو موودل مهووارتی
کاتز مرور میگوردد .در اداموه نیوز مهوارتهوای موردنیواز بوا پیموایش و نظرخوواهی از جامعوه
آماری مورد مطالعه ،تحلیل و بررسی میشود.
تیییوور ،مهوومتوورین پدیوودهای اسووت کووه حرفووههای مختلو از جملووه حرفووه حسابرسووی و
گزارشووگری مووالی بووا آن روبوورو هسووتند .از دیوودگاه حرفووهای تیییوور بووه مفهوووم دگرگووونی و
تحووول در حرفووه اسووت کووه امکووان اسووتمرار یووا بقووای فعالیووت حرفووه را مشووخم موویسووازد.
پیچیوودگی فزاینووده تیییوورات محوویط پیرامووونی بوواگخم در حوووزه گزارشووگری مووالی متقلبانووه
و بوهتبع آن نیازمنوودیهووای دانشووی ایجواد موویکنوود کووه از اشوخاس موواهر و کارآموود در حرفووه
حسابداری و حسابرسی اسوتفاده شوود .انجوام ایون مهوم مسوتلزم داشوتن مهوارتهوای کواری
است و نقصان هور یوک از مهوارتهوا احتموال موفقیوت فورد و نهایتواز احتموال موفقیوت حرفوه
را بووهعنوان یووک کوول کوواهش داده و پاسووخگویی حرفووه بووه جامعووه خصوصواز در مواقووع وجووود
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سوا جریانوات موالی و وجوود گزارشوگری موالی متقلبانوه را بوا چوالش جودی مواجوه سواخته و
کووارکرد ایوون حرفووههووا در جامعووه بووهعنوان حووافب اموووال و دارایوویهووای آنووان را بشوودت زیوور
سؤال برده و موجب سلب اعتماد عمومی میگردد.
به اعتقاد «آلپنودر »1بورای هومگرایوی سوازنده بوا تیییورات محیطوی عزم اسوت توا چهوار
متییوور «نیووروی انسووانی»« ،تجهیووزات و فنوواوری»« ،قوووانین و مقووررات» و «فرهنگسووازمانی»
بووهطور مووداوم مووورد بهسووازی قوورار گیرنوود .در حرفووه حسووابداری و حسابرسووی کووه آموووزش
بووهعنوان عنصووری ضووروری در یووادگیری و افووزایش بهوورهوری و سوووددهی در نظوور گرفتووه
میشود عزم اسوت ،توا نیازهوای آموزشوی موورد شناسوایی و در صوورت لوزوم موورد بوازطراحی
قرار گیرند.
توواکنون پووژوهش متعووددی در ایوون زمینووه در حرفووههووای مختلوو ازجملووه حرفووههووای
مهندسی انجامشده است که به گزیدهای از آنها اشاره میشود (هداوند.)1390 ،
نیازسنجی آموزشی

آموزش در هر سازمانی برحسب دادههای نیازسنجی صورت میگیرد .در برنامهریزی آموزش
کارکنان ،تعیین نیاز آموزشی ،بعد از شناخت دقیق سازمان با توجه به واحدها و نمودار سازمانی و
همچنین شناخت سازمان ازنظر نیروی انسانی و از طریق تجزیهوتحلیل شیل صورت میگیرد.
درواقع اولین قدم برای آماده نمودن برنامههای آموزش و توسعه منابع انسانی عبارت است از
تعیین نیازهای آموزشی افراد .حتی فرآیند تعیین اهدا نیز که یکی از مراحل اساسی فرآیند
آموزش را شکل میدهد وابسته به مرحله نیازسنجی میباشد .هد ها عمدتاز از طریق نیازسنجی
آموزشی به دست میآیند .معموعز انتظار میرود که نتیجه و ماحصل فرآیند نیازسنجی ،مجموعه-
ای از مهارتها ،دانشها و نگرشهای جدید باشد که کارکنان برای مسئولیتهای حرفهای خود
بدانها نیاز دارند .بنابراین میتوان گفت که منظور اصلی از مطالعات نیازسنجی ،دستیابی به
هد های دقیق و واقعی در فرآیند برنامهریزی آموزشی کارکنان است .هد ها از اهمیت و نقش
محوری در برنامهریزی آموزشی کارکنان برخوردارند (امین زاده.)1392 ،
فرآیند نیازسنجی از طریق جمعآوری اطالعات از افراد ییربط و تحلیل آنها ،به شناسایی
نیازهای افراد ،گروهها ،افراد ،گروهها و سازمانها کمک قابل مالحظهای میکند ( .)cox, 2003که
نتیجه آن از سویی رضایتمندی سازمانها از وضعیت موجود و از سویی دیگر صرفهجویی و
تخصیم هرچه بهتر منابع و امکانات به مهمترین نیازها و اولویتها است .نیازسنجی آموزشی در
.Alpander
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عمل یک ابزار گردآوری اطالعات است و چنانچه بهدرستی اعمال شود ،سازمانها را از یک موضع
واکنشی و مبهم در فعالیتهای آموزشی خارج نموده و در یک موضع فراکنشی و شفا قرار می
دهد و اطالعات دقیقی را پیرامون دانش و مهارتهای مورد نیاز کارکنان ارائه مینماید
( .)Barbazette, 2006در تعری دیگر نیازسنجی عبارت است از اینکه نیازسنجی یک فرآیند
تشخیصی است که متکی بر گردآوری دادهها و همکاری و مذاکره افراد با یکدیگر به منظور
شناسایی و فهم شکا بین یادگیری و عملکرد است تا از این طریق اقدامات عملی آینده تعیین
شود .مثالهایی از اقداماتی که میتواند در نتیجه نیازسنجی اجرا شود شامل ،پیشنهادهایی به
منظور بهبود یا افزایش مشوقها و انگیزهها ،تهیه اطالعات بهتر ،مدیریت بهتر افراد و کارکنان،
افزایش طرحهای کاری ،تدارک ت کنولوژی و ابزارهای ضروری و عزم و در نهایت اجرای آموزش یا
برنامههای یادگیری میباشد (.) kavita gupta, 2007
ابعاد مدل کاتز
مهارت

تواناییهای قابل پرورش حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی که به عملکرد
مؤور آنها منجر میشود« .رابرت کاتز» مهارتهای موردنیاز کارکنان را در سه دستی فنی،
ادراکی و انسانی طبقهبندی نموده و اغلب مهارتهای کاری را اکتسابی فرض مینماید .وی
معتقد است کارکنان برای انجام بهتر و ای خود نیاز به فراگیری این مهارتها از طریق آموزش
میباشند.
مهارتهای فنی

1

به توانایی شخم در برخورداری از دانش تخصصی در مواجه مؤور با موضوعات حوزه کاری
خود.
اهم روشهای کسب مهارتهای فنی:



کارورزی



آموزش



تجربه کاری



از مهمترین مهارتهای فنی موردنیاز حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و
تحلیلگران مالی میتوان به دانش مرتبط با علوم و فنآوری روز خصوصاز در
حوزه کش و افشاا گزارشگری مالی متقلبانه میباشد.
1

-Technical skills
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1

به توانایی فرد در فهم و درک پیچیدگیهای محیط در تنظیم فعالیتهای اجرایی برای

تحقق اهدا و راهبردهای تعری شده اشاره مینماید.
پیشنیاز کسب مهارتهای ادراکی

کسب مهارتهای ادراکی مستلزم فراگیری نظریههای علوم رفتاری بهویژه موارد زیر است:



تئوریهای سازمان
تئوریهای مدیریت

 تئوری تصمیمگیری
و کاربرد عملی تکتک آنها است.
مهارتهای انسانی

2

شامل توانایی در همکاری و تشریک مساعی با دیگران در تحقق اهدا پیشبینیشده می
باشد .عزمه آن ابتدا کسب شناخت فردی از تمام جنبههای بااهمیت و در وانی ارتبا و تعامل
مؤور با دیگران خصوصاز در حوزههای مختل کاری میباشد .البته نیاز به مهارتهای فوقالذکر در
بخشها و ردههای مختل سازمانی حسابرسی؛ مدیریت مالی و تحلیلگری مالی با یکدیگر
متفاوت میباشد .برای مثال ،حسابرسانی که در واحدهای ص مشیول هستند به دلیل آنکه
مسئولیت اجرا و پایش مستمر برنامههای فنی و عملیاتی حسابرس بر عهده آنان است به مهارت
های فنی قابل مالحظهای نیاز دارند .در مقابل حسابرسانی که در سط مدیریتی فعالیت میکنند
باید به مهارتهای ادراکی مجهز باشند ،چرا که و ای اصلی آنها بیشتر در بخشهای مربو به
تصمیمگیری  ،برنامهریزی و ساماندهی امور حسابرسی میباشد.

1

-Conceptual Skills
-Human Skills

2
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جدول  :1خالصهای از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه موضوع
نام محقق

سال

موضوع

نتیجه پژوهش

ردیف

1

رابینز1

پی رابینز

2005

نیازهای آموزشی کارکنان فنی
شرکت جنرال موتورز

کارکنان شرکت عالوه بر نیازهای فنی،
متقاضی فراگیری مهارتهای مدیریتی نیز
بودهاند.

2

ماراسکی و
ویتمن2

2003

بررسی نیازهای آموزشی و
مهارتی کارکنان شرکت «آی
.بی.ام»

3

کان3

2003

نیازهای آموزشی مهندسان
 250شرکت بزرگ آمریکا

نیازهای کارکنان شامل ارائه نتایج عملکرد به
سازمان ،پرورش مهارتها و توجه به مسئله
روز آوری دانش بوده است

4

فریمن4

2003

صنعت الکترونیک

برای تدوین و اجرای مناسب یک برنامه در
صنعت الکترونیک به آموزشهای صنعتی و
حرفهای که مهارتهای مورد نیاز کارکنان را
تمام و کمال برآورده سازند ،احتیاج است.

5

پر5

2002

بررسی نیازهای آموزشی شرکت
بریتیش پترولیوم

کارکنان شرکت  B.Pدرزمینه آموزشهای
تخصصی مرتبط با صنعت نفت و نیز مهارت
های مربو به مدیریت پروژههای نفتی نیاز به
آموزش مستمر دارند.

6

روبرسون6

لیندا روبرسون

2002

بررسی مهارتهای ادراکی
کارکنان
پروژههای فناوری اطالعات
شرکت

عواملی مانند روابط مناسب شیلی ،طی
آموزشهای حین کار و مدیریت مناسب
کارکنانی که رهبری گروه را بر عهدهدارند،
میتواند در موفقیت پروژههای فناوری
اطالعات مؤور باشد.

7

وایلدا7

2002

نیازسنجی آموزشی کارکنان
زیراکس

کارکنانی که از آموزشهای مدیریتی و
مهارتهای ارتباطی برخوردار بودهاند ،در
مقایسه با سایرین دارای عملکرد بهتری است.

هرمن کان

فریمن

شی پر

ویچر و وایلدا

نیازهای کارکنان به ترتیب شامل آشنایی با
دانش فنی و مهارتهای ادراکی است.

1

-Pirabeans
-Muraski and Whiteman
3
-Herman kahn
4
-Freeman
5
-Shipper
6
-Lynda Ruberson
7
-Visscher & Wild
2
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ادامه جدول  :1خالصهای از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه موضوع
ردیف

نام محقق

سال

8

معظمی گودرزی،
فتحی واجارگاه و
حکیمزاده

1393

موضوع

نیازسنجی آموزشی کارشناسان
ستادی گروه شیلی مالی و
اقتصادی شرکت خودروسازی
سایپا با تأکید بر الزامات
استاندارد بینالمللی آموزشی
ایزو 51001

نتیجه پژوهش
نتایج بهدستآمده از بررسی تکتک سؤاعت
پرسشنامه نشان میدهد که در پستهای
کارشناسان ،مالی و حسابداری ،دانش ساختار
و محتوای زبان انگلیسی و در پست کارشناس
عملیات بازرگانی ،مهارت آگاه بودن از عکس-
العمل دیگران و درک عکسالعمل دیگران در
مقابل اعمال ما بهعنوان نخستین اولویت نیاز
آموزشی به شمار میروند شایسته است
آموزش شرکت خودروسازی سایپا برای
اوربخشی هر چهبهتر دورههای آموزشی خود
اهدا آموزشی دورهها را مطابق با نیازهای
آموزشی کارشناسان مربوطه برنامهریزی و
طراحی کند.

9

رحیمیان و
طباطبایی مزد آبادی

1393

تحلیل شکا و نیازسنجی مهارت-
های عمومی و تخصصی کارشناسان
مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت موجود
نیازهای آموزشی در حد متوسط و وضعیت مطلو
نیازهای آموزشی در حد باع ارزیابی شد ،بین
وضعیت موجود و مطلو نیازهای آموزشی (عمومی
و تخصصی) تفاوت معناداری وجود داشت .اولویت-
بندی مهارتهای عمومی کارشناسان مالی و
اقتصادی شهرداری تهران )شکا آموزشهای
عمومی) به ترتیب شامل :آمار ،آیین نگارش،
ارتباطات ،مدیریت و برنامهریزی و رایانه است.
اولویتبندی مهارتهای تخصصی کارشناسان مالی و
اقتصاد شهری شهرداری تهران( ،شکا مهارتهای
تخصصی) به ترتیب شامل :حسابداری ،مالی شرکتی
و سرمایهگذاری میباشد.

10

تیار کهریزی

1385

نیازسنجی آموزش مدیران و
کارکنان بیمههای اموال و مسئولیت
در صنعت بیمه حوزه استان تهران
در سال 1383

نتیجه بیانگر این موضوع است که کلیه کارکنان در
بخش و ای تخصصی ،توان تسلط خوبی دارند آنان
در بخش سؤاعت عمومی ،در دو مورد اعالم نیاز
کردهاند.

11

عباس زادگان و
اسدی

1384

نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل
فنی ،مالی واداری شرکت بیمه
ایران (استان تهران)

نتایج حاصل از آزمون بیانگر این موضوع بود که بین
دیدگاه نمونههای تحقیق برحسب متییرهای تعلیل
کننده تفاوت معناداری وجود دارد.

12

جلیلی

1384

نیازسنجی آموزش نمایندگان
شرکت بیمه ایران در استان تهران

نتیجه نشان میدهد بین آموزشهای مطلو موجود
تفاوت زیادی وجود دارد و باید هر چه سریعتر
نسبت به رفع این مشکل و انطباق این دورهها با
نیازهای آموزشی هماهنگی به عمل آید.

منبع( :مطالعات نگارندگان)
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 -2روش تحقیق
هد تحقیق حاضر بررسی نیازهای مهارتی حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیلگران
مالی میباشود .تحقیوق از نووع «توصویفی –پیمایشوی» اسوت .جامعوه آمواری متشوکل از کلیوه
حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی شاغل در شرکتهای موجود در بازار بوورس
تهران در سالهای  1382تا  1392میباشد .از آنجا که بررسی تمام افراد جامعه ممکن نبود؛ لذا
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،نمونهای بهانودازه حودوداز  600نفور انتخوا شود و
پرسشنامههای تهیهشده در اختیار آنان قرار گرفت که از این تعداد  456نفر بوه پرسوشناموههوا
پاسخ دادهاند.
همچنین بهمنظور فراهم آوردن اطالعات عزم برای بررسی سؤالهای تحقیق  ،پرسوشناموه
ای متشکل از  40سؤال بسته پاسخ تدوین و بر اساس مقیاس «لیکرت» درجهبنودی گردیود .در
طرح پرسشنامه برای کاهش ابهامات ،عالوه بر کارشناسان و خبرگان حرفه از نظورات تعودادی از
استادان دانشگاهی که در موضوع «آموزش حسابداری و حسابرسی» صواحبنظر مویباشوند نیوز
استفادهشده است .اعتبار پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب «آلفای کرونباخ»  0.92برآورد شده
است که نشان از پایایی مناسب پرسوشناموه دارد .پوس از جموعآوری پرسوشناموههوا و تنظویم
جدولهای فراوانی ،برای بررسی نتایج میانگین هر سؤال محاسبه شد.
بهاینترتیب که ابتدا میزان فراوانی هر یک از گویهها در هر محور (مهوارت فنوی ،انسوانی و
ادراکی) تعیین گردید با توجه به نمرههای به دستآمده ،محاسوبه میوانگین و سوایر شواخمهوا
انجام و نهایتاز مهارتهای مورد نیاز ازنظر حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی به
ترتیب و بر اساس هر گویه مشوخم گردیود .همچنوین اطالعوات بهدسوتآمده بوه وسویله آموار
توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحرا از استاندارد و رتبه) و آمار استنباطی (آزموون
 tتک متییره ،تحلیل واریانس یکطرفه ،کروسکال والیس و فریدمن) استفاده گردید.
سؤاعتی که در این پژوهش پاسخ داده میشود ،عبارتند از:


آیووا بووین نوووع تحصوویالت و مقوواطع تحصوویلی مختلوو حسابرسووان مسووتقل،
مدیران مالی و تحلیلگران مالی با نیازهای مهارتی آنان ارتبا برقرار است؟



حسابرسووان مسووتقل ،موودیران مووالی و تحلیوولگووران مووالی تووا چووه میووزان بووه
مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی نیاز دارند؟



آیا بین میزان سوابقه خودمتی حسابرسوان مسوتقل ،مودیران موالی و تحلیولگوران
مالی با نیازهای مهارتی آنان رابطه معنیداری وجود دارد؟
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میووزان ارتبووا حوووزه فعالیووت تخصصووی حسابرسووان مسووتقل ،موودیران مووالی و
تحلیلگران مالی با نیازهای مهارتی آنان چگونه است؟

 -3یافتههای پژوهش
در این بخش از تحقیق پس از جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه ؛ نتایج کلی
پژوهش به تفکیک سئواعت تحقیق بیان میشود.
آیا بین نوع تحصیالت و مقاطع تحصیلی مختل حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیل-
گران مالی با نیازهای مهارتی آنان ارتبا برقرار است؟
جدول  :2توزیع میانگین نمرات نیاز حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی به مهارتهای
فنی ،انسانی و ادراکی در نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه افشای گزارشگری مالی متقلبانه
سطح تحصیالت

میانگین رتبه

کارشناسی

58/533

کارشناسی ارشد

56/052

دانشجوی دکتری

77/436

دکتری

85/87

Sig

0.95

df

3

µ

9.099

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در سط  P > %5عدد  Hمشاهده شده معنادار نیست و این موضوع مؤید آن است که بین
نیازهای حسابرسان ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی و نوع تحصیالت آنها رابطه معناداری وجود
ندارد .علت این امر آن است که تمامی تخصم های مالی نیازمند به کسب مهارت های مختل
شیلی می باشند و در این رابطه تفاوتی بین نوع و سط تحصیالت وجود ندارد.
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جدول  :3مقایسه میانگین نیاز حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی به مهارتهای فنی و
ادراکی با توجه به نوع تحصیالت در نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه افشای گزارشگری مالی متقلبانه

موضوع

کارشناسی

کارشناسی

دانشجوی

ارشد

دکتری

دکتری

F

P

فنی

S
2/12

x
0/43

s
2/037

x
0/47

s
2/14

x
0/42

s
2/04

x
0/496

0/417

0/619

ادراکی

1/9

0/49

1/09

0/55

1/98

2/96

2/09

0/498

1/08

0/198

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در جدول مذکور  Fدر سط  P > %5معنادار نیست .لذا بوین نیواز حسابرسوان مسوتقل بوه
آموزش مهارتهای فنی و ادراکی و سط تحصیالت آنها تفاوت معناداری وجود ندارد .دلیل این
موضوع آن است که تجربه و مهارت کاری از اهمیت خاصی بورای حسابرسوان مسوتقل ،مودیران
مالی و تحلیلگران مالی برخوردار است .و م افا اینکه داشتن تجربه کواری در برخوورد بوا انوواع
تیییرات محیطی از اهمیت باعیی برخوردار است .
حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی تا چه میزان به مهارتهای فنی ،ادراکوی
و انسانی نیاز دارند؟
جدول  :4مقایسه میانگین نیاز حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی به مهارتهای فنی و
ادراکی
میانگین

انحراف معیار

میانه

نما

ضریب تغییرات

مهارت فنی

2/0995

./437

2/204

2/85

19/6

T
5/93

موضوع
مهارت ادراکی

2/0045

./479

1/995

2/28

22/4

2/175

مهارت انسانی

1/738

./42

1/72

1/62

21/6

./754

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در موضوع مهارت فنی ،مقدار میانگین نسبت به میانه و نما کوچکتر است و مقدار  tمشاهده
شده از مقدار بحرانی جدول در سط خطای  % 1بزرگ تر است .لذا میزان نیاز حسابرسان
مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی به مهارت فنی در سط باع ارزیابی میگردد.
آیا بین میزان سابقه خدمتی حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی با
نیازهای مهارتی آنان رابطه معنیداری وجود دارد؟
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جدول  :5مقایسه میانگین نمره حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی با در نظر گرفتن
سنوات خدمتی در نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه افشای گزارشگری مالی متقلبانه
موضوع

 1-40سال
x
s

 51و به باال
x
S

 41-50سال

F

P

1/96

0/301

0/214

0/739

0/415

0/206

0/742

0/398

0/752

0/450

مهارت فنی

1/96

0/301

s
2/02

مهارت فنی

مهارت ادراکی

2/01

0/415

2/01

مهارت ادراکی

2/01

مهارت انسانی

1/95

0/398

1/78

مهارت انسانی

1/95

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در جدول فوق F ،در سط  P > %5معنادار نمویباشود و رابطوه معنواداری بوین نیازهوای
مهارتهای حسابرسان مستقل با میزان سنوات خدمت آنها وجود ندارد .دعیل اصلی آن مربوو
است به تیییرات محیطی و تیییرات فنی و تکنولوژی مثل حسابرسی سیستمهوای کوامپیوتری و
وجود سامانههای پیچیده نرمافزارهای مالی  ...میباشد.
میزان ارتبوا حووزه فعالیوت تخصصوی حسابرسوان مسوتقل ،مودیران موالی و تحلیول-
گران مالی با نیازهای مهارتی آنان چگونه است؟
جدول  :6مقایسه میانگین نمره حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران با در نظر گرفتن حوزه
فعالیت تخصصی آنها در نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه افشای گزارشگری مالی متقلبانه
موضوع

حسابرس
x
s

مدیرمالی

تحلیلگر مالی
x
S

F

P

2/01

0/552

0/916

0/301

0/533

0/815

0/392

0/502

0/712

0/615

مهارت فنی

2/17

0/397

S
2/15

0/421

مهارت ادراکی

2/04

0/415

1/92

0/450

1/96

مهارت انسانی

1/97

0/404

1/66

0/435

1/82

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در سط  P > %5عدد  Fمشاهده شده معنادار نیست و این موضوع مؤید آن است که بوین
نیازهای حسابرسان ،مدیران مالی و تحلیولگوران موالی و حووزه فعالیوت تخصصوی آنهوا رابطوه
معناداری وجود ندارد .علت این امر آن است کوه تموامی تخصومهای موالی نیازمنود بوه کسوب
مهارتهای مختل شیلی میباشند و در این رابطه تفاوتی بین حوزههای تخصصی وجود ندارد.
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جدول  :7رتبهبندی آموزشهای حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی به مهارتهای
سهگانه
موضوع

میانگین
رتبه

مهارت فنی

2/12

مهارت ادراکی

1/65

مهارت انسانی

1/35

Sig

0.000

Df

1

x22
56.51

منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر اساس جدول مذکور ،رتبهبندی حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگوران موالی در
میزان نیاز به مهارتهای سهگانه برابر نمیباشد.
 -4بحث و نتیجهگیری
یافتههای این تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل ،مدیران موالی و تحلیولگوران موالی
ایران در زمینه کسب مهارتهای فنوی و تخصصوی بوه میوزان زیواد بوه آمووزشهوای عموومی و
تخصصی نیاز دارند در این زمینه بیشترین عناوین مورد نیاز شامل یادگیری و آمووزش در زمینوه
هوای فنوواوری اطالعووات آموووزشهوای حقوووقی و قووانونی ،آموووزشهوای مربووو بووه بووهکارگیری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده است .خصوصواز آمووزشهوای کوه بتوانود حسابرسوان
مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی را در کشو و افشواا هرگونوه تقلبوات موالی احتموالی
کمک نماید .آن تعداد از حسابرسان مستقل و مدیران مالی که در سطوح مودیریتی فعالیوت موی
کردند عالوه بر مهارتهای فنی و تخصصی نسبت به یوادگیری مهوارتهوای ادراکوی اعوالم نیواز
داشتهاند که مهمترین نیاز آموزشی آنها عبارتند از :از مدیریت گروهها و کمیتههای حسابرسی و
روشهای مدیریت مؤسسات حسابرسی بوده است .تحلیل اطالعوات حاصول از مقایسوه میوانگین
نمرات حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و تحلیلگران مالی درزمینه مهارتهوای فنوی ،ادراکوی و
انسانی نیز مؤید آن است که بین نیازهای نامبردگان با مقاطع و گرایشهای تحصیلی ،سابقه کوار
و حوزههای فعالیت تخصصی رابطه معناداری وجود ندارد .اشخاس تحت پژوهش در ایون تحقیوق
درزمینه یادگیری مهارتهای فنی بیشترین نیاز بوه آمووزش را احسواس کوردهانود کوه علوت آن
تحوعت گسترده و شگر در حوزههای فناوری اطالعات ،قانونگذاری و  ...میباشد.
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اهم آموزشهای پیشنهادی بر اساس نتایج تحقیق:

آموزشهای تخصصی و عمومی که برای حسابرسان مستقل ،مدیران موالی و تحلیولگوران موالی
ایران بر اساس تحقیق شناسایی شد به شرح زیر هستند.
الف) آموزشهای تخصصی:
جدول  :8آموزشهای تخصصی مورد نیاز بر اساس تحقیق
آموزش شغلی

ساعت

معیار ارزیابی

نوع دوره

آموزش حسابرسی و بازرسی تقلب

120

اهدا تعیینشده

تخصصی

آموزش قوانین مقررات مالی و محاسباتی

80

اهدا تعیینشده

نیمه تخصصی

آموزش و راهنمای بهکارگیری استانداردهای
حسابداری و حسابرسی

20

اهدا تعیینشده

تخصصی

40

اهدا تعیینشده

تخصصی

35

اهدا تعیینشده

تخصصی

آموزش ارزیابی سهام شرکتها

40

اهدا تعیینشده

تخصصی

آموزش حسابرسی داخلی

25

اهدا تعیینشده

نیمه تخصصی

آموزش بازار سرمایه

30

اهدا تعیینشده

تخصصی

آموزش تهیه صورتهای مالی برمبنای
IFRS
آموزش تحلیل بنیادی در خصوس تفسیر
شاخمها و نسبتهای مالی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ب) آموزشهای عمومی
جدول  :9آموزشهای عمومی مورد نیاز بر اساس تحقیق
آموزش شغلی

ساعت

معیار ارزیابی

نوع دوره

آیین نگارش و مکاتبات اداری

16

اهدا تعیینشده

عمومی

آییننامه مدیریت اموال سازمان

16

اهدا تعیینشده

عمومی

حفا ت اسناد و گفتار

16

اهدا تعیینشده

عمومی

گزارشنویسی تخصصی

16

اهدا تعیینشده

عمومی

مدیریت زمان

16

اهدا تعیینشده

عمومی

آشنایی با حقوق مردم و اربا رجوع در
نظام اداری

16

اهدا تعیینشده

عمومی

تهیه خبر و گزارشگیری

16

اهدا تعیینشده

عمومی

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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محدودیتهای تحقیق



دشواری در دسترسی به مدیران و صاحبنظران جهت انجام مصاحبه و در نتیجه
محدود بودن ابزار پژوهش به پرسشنامه؛



استفاده از ابزار پرسشنامه و استفاده از مقیاس لیکرت و احتمال پاسخ متوسط در
پاسخدهندگان از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میباشد؛



همچنین نبود پرسشنامه استاندارد در این زمینه.

پیشنهادهای کاربردی

 احصاا نیازهای شیلی کارکنان بهدرستی و توسط خبرگان و مجریان؛
 مشخم کردن شایستگیهای مورد نیاز حسابرسان مستقل ،مدیران مالی و
تحلیلگران مالی؛
 ارائه راهحلهای کاهش فاصله بین سط موجود و سط مطلو
کارکنان؛

شایستگیهای

 استفاده از فنون نیازسنجی نوین در حوزه مربوطه.
 -5منابع

امین زاده ،رامین .)1392( .فرایند برنامهریزی آموزش کارکنان .مدیر آموزشی مجتمع آموزشی،پژوهشی ،فرهنگی
فراز پیشرو البرز.
پاشا تیار کهریزی ،شهربانو .)1383( .نیازسنجی آموزش مدیران و کارکنان بیمههای اموال و مسئولیت در صنعت
بیمه حوزه استان تهران در سال  .1383پژوهشنامه بیمه ،بهار  ، 1385شماره .81
جلیلی ،رضا .)1383( .نیازسنجی آموزش نمایندگان شرکت بیمه ایران در استان تهران .پژوهشنامه بیمه ،زمستان

 ، 1383شماره .7
رحیمیان ،حمید و طباطبایی مزد آبادی ،سید محسن .)1383( .تحلیل شکا و نیازسنجی مهارتهای عمومی و
تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران .فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،دوره  ،2شماره
 ،8صم .78-67
سید محمد ،عباس زادگان و نجمه ،اسدی .)1384( .نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی ،مالی و اداری
شرکت بیمه ایران (استان تهران) .پژوهشنامه بیمه ،زمستان  ،1384شماره .80
شعری آنالیز ،صابر؛ رحیمیان ،نظامالدین؛ صالحی صدقیانی ،جمشید و خراسانی ،ابوطالب .)1396( .بررسی و
تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدلهای بنیش و تعدیلشده بنیش بر اساس محیط اقتصادی ایران در
کش و افشای گزارشگری مالی متقلبانه .فصلنامه چشمانداز مدیریت مالی ،شماره  ،18صم .123-105
فتحی و اجارگاه ،کوروش .)1381( .نیازسنجی آموزش (الگوها و فنون) .تهران ،انتشارات آییژ.
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، مشهد،  ترجمه غالمرضا محمد زاده شری. نیازسنجی آموزشی در سازمان ما.)1380( . ایروین ال،گلدشتاین
،رواقی همر
 نیازسنجی.)1393( . مصطفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رضوان حکیم زاده و حمید مستوفی.معظمی گودرزی
آموزشی کارشناسان ستادی گروه شیلی مالی و اقتصادی شرکت خودروسازی سایپا با تأکید بر الزامات
، مرودشت، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی،10015 استاندارد بینالمللی آموزشی ایزو
.شرکت اندیشهسازان مبتکر
 فصلنامه، بررسی فعالیتهای آموزش مهندسی شرکتهای چندملیتی واقع در ایران.)1389( . اسداهلل،نجفی
.1389 ،47  شماره،12  دوره،آموزش مهندسی ایران
. عامل بهبود عملکرد سازمان در محیطهای استراتژیک، توسعه شایستگیهای مدیریتی.)1389( . سعید،هداوند
.101-81  صم،2  شماره، سال پنجم،فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
 بررسی مهارتهای مورد نیاز مهندسان در برنامههای آموزش مهندسی با استفاده از مدل.)1390( . سعید،هداوند
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