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در گذشــته ای نه چندان دور ـ چيزی 
حــدود پانــزده ســال پيــش ـ ظرفيت 
پذیرش دانشــجو در مقطع کارشناســی 
دانشــگاه های  در  حســابداری  ارشــد 
دولتی )عالمــه طباطبایی، تهران، تربيت 
مدرس، شهيد بهشــتی، الزهراء، شيراز، 
و چمران اهواز( و واحدهای دانشــگاه 
آزاد اســالمی )تهــران مرکــز، علوم و 
تحقيقات، و مشــهد( مجموعاً کم تر از  
100 نفر در ســال بــود. ظرفيت پذیرش 
دانشــجو در مقطع دکترای حسابداری 
نيــز در دانشــگاه های دولتــی )عالمــه 
طباطبایــی، تهــران، و تربيت مدرس( و 
واحــد علوم و تحقيقات دانشــگاه آزاد 
اســالمی از بيســت و چند نفر در ســال 

فراتر نمی رفت.
آن سال ها، و ســال های پيش از آن، 
اکثریت قریب به اتفاق دانش آموختگان 
مقطــع کارشناســی حســابداری عمدتاً 

از دوران دانشــجویی جــذب بازار کار 
حرفه ای می شــدند، و پــس از دریافت 
مدرک کارشناسی خود نيز به ندرت به 
فکر ادامه تحصيل در مقاطع تحصيالت 
تکميلی می افتادند. مگر آنانی که واقعاً 
عالقه منــد به کار دانشــگاهی بودند که 
بســياری از آنــان نيــز حتی بــا مدرک 
کارشناســی ارشــد جذب هيأت علمی 
دانشــگاه ها می شــدند. البته از بين آنان 
تعداد محــدودی تحصيالت خود را در 
مقطع دکتری نيــز ادامه می دادند. به هر 
حال، وضعيت متناســبی بر دانشگاه ها و 
حرفه ی حسابداری و حسابرسی کشور 

حاکم بود.
ولی امروز که این نوشته را می خوانيد، 
طبق آمار رســمی وزارت علوم )»آمار 
آموزش عالی ایران: سال تحصيلی 95-

1394«، مؤسسه ی پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی، وابســته به وزارت علوم، 

تحقيقات و فنــاوری(، بيش از 35 هزار 
دانشــجو در مقطع کارشناسی ارشد، و 
بيش از 1400 دانشجو در مقطع دکتری 
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  حســابداری 
آموزش عالی دولتی و غير دولتی ایران 
در حال تحصيل هستند؛ که در مقایسه با 
آمار پيش گفته، حاکی از رشدی بسيار 
غيرعــادی و حيرت انگيز حــدود 300 

برابر است!
از سوی دیگر، طبق مدل بودجه ریزی 
دانشــگاه ها در ســال 1395، بودجــه ی 
ســرانه ی دانشــجویان مقطع کارشناسی 
حدود 6 تــا 12 ميليون تومان در ســال 
اعــالم شــده بــود. مطابق همــان مدل، 
بودجــه ی ســرانه ی دانشــجویان مقطع 
کارشناســی  ارشــد 1.65 برابر بودجه ی 
سرانه ی دانشــجویان مقطع کارشناسی، 
و بودجه ی ســرانه ی دانشــجویان مقطع 
دکتری نيــز 3 برابر بودجه ی ســرانه ی 
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دانشجویان مقطع کارشناسی اعالم شده 
بود. حتی اگر دانشــجویان حســابداری 
را جــزو کم خرج ترین دانشــجویان در 
نظام آموزش عالی ایران فرض کنيم )با 
بودجه ی ســرانه ی 6 ميليون تومان برای 
دانشــجویان مقطع کارشناسی(، با یک 
حســاب سرانگشــتی، هزینه ی ساالنه ی 
آموزش ایــن جمعيت 35 هــزار نفری 
دانشــجویان مقطع کارشناســی  ارشــد 
مبلغــی حــدود 350 ميليــارد تومان، و 
هزینه ی ســاالنه ی آموزش این جمعيت 
1400 نفری دانشــجویان مقطع دکتری 
نيــز مبلغی حدود 25 ميليــارد تومان در 
ســال می شــود. به عبارت دیگــر، اگر 
مختصــری هم بــرای افزایــش هزینه ها 
در سال جاری در نظر بگيریم، می توان 
مبلغی حــدود 400  گفــت، مجموعــاً 
ميليارد تومان در سال برای آموزش این 
لشکر حدود 40 هزار نفری دانشجویان 

مقاطع تحصيالت تکميلی حســابداری 
در ایران صرف می شود.

در این جا توجه خوانندگان محترم را 
به دو نکته مهم جلب می کنم. نخســت 
آن کــه، منابعی که در ســال های اخير 
در ایــران صــرف تحصيــالت تکميلی 
حسابداران می شود، محدود به این مبلغ 
بــرآوردی حــدود 400 ميليــارد تومان 
نيســت. چرا که ســاالنه مبالــغ هنگفتی 
نيز صــرف ثبت نام آنــان در دوره های 
آمادگی برای شــرکت در آزمون های 
کارشناسی ارشد و دکتری در مؤسسات 
متعدد راه اندازی شده در سال های اخير 
می شــود. عالوه بر ایــن، مبالغ معتنابهی 
نيــز در کمال تأســف و شرمســاری از 
ســوی آنــان بــرای خریــد پایان نامه و 
مقالــه و کتاب و ... هزینه می شــود که 
شخصاً برآوردی از این مبالغ در اختيار 
ندارم که بتوانم بــه مبلغ برآوردی فوق 

بيفزایم. نکته ی دوم این که، مهم نيست 
ایــن منابــع مالی از ســوی دولــت )در 
می شــوند  تأمين  دولتی(  دانشــگاه های 
یا خود دانشــجویان )در دانشــگاه های 
غيردولتــی( آن هــا را می پردازند. چرا 
که به هر حال، در کشــور ما، این مبالغ 
هنگفت بــرای انجام ایــن کار در حال 
خرج شدن اســت. به عبارت دیگر، در 
ایران، ساالنه بيش از 400 ميليارد تومان 
صرف فوق ليســانس شدن و دکتر شدن 
حسابدارانی می شود که اکثریت قریب 
بــه اتفاق آنــان زندگی حرفــه ای )و نه 
دانشــگاهی( را برگزیده اند؛ و سرانجام 
نيز پــس از دانش آموختگــی از مقاطع 
تحصيالت تکميلی جــذب حرفه )و نه 

دانشگاه( می شوند.
این در حالی است که اساساً طراحی 
تکميلــی  تحصيــالت  مقاطــع  دروس 
)کارشناسی ارشد و دکتری(، با توجه به 
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تمرکــز و تأکيد آن ها بر مباحث نظری، 
عمدتاً بــرای پرورش افراد دانشــگاهی 
اســت. آن مقداری هم کــه به دانش و 
مهارت هــای حرفه ای ایــن افراد افزوده 
می شــود، به هيچ وجه تناســبی بــا زمان 
و مبالغ صرف شــده بــرای دریافت این 
مــدارک دانشــگاهی ندارد. بــه عنوان 
مثال، یــک دانش آموخته ی بااســتعداد 
مقطع کارشناســی حســابداری از یک 
دانشــگاه معتبــر را در نظــر بگيرید که 
عالقــه ای به کار دانشــگاهی نــدارد، و 
می خواهد در حرفه مشــغول به خدمت 

شود. 
متأســفانه اکثریــت قریب بــه اتفاق 
افرادی که چنين شــرایطی دارند تحت 
تاثيــر جــّو گمراه کننــده ای که ظرف 
سال های گذشته در دانشگاه های کشور 
و حتــی در حرفه حاکم شــده اســت، 
بالفاصله خود را برای ادامه تحصيل در 
مقطع کارشناســی ارشد آماده می کنند. 
پس از آن نيز، همين مسير را برای ادامه 
تحصيل در مقطع دکتری طی می کنند. 
امّــا نتيجه این انتخاب چيســت؟ صرف 

حــدود 7-8 ســال از بهترین ســال های 
جوانی و به دست آوردن کم ترین دانش 
و مهارتی که در حرفه برایشــان راه گشا 

باشد!
در صورتی کــه اگر هميــن جوانان 
بااستعداد به درســتی راهنمایی شوند، به 
عنوان مثــال، می توانند زمان و هزینه ای 
بــه مراتب کم تر را بــرای دریافت یک 
گواهی نامــه حرفــه ای معتبــر از یــک 
انجمــن بين المللــی حســابداران )مانند 
 )... ،ACCA ،CIMA ،ICAEW ،IIA ،CFA
صرف کنند و هم برای خود و هم برای 
حرفه ی حسابداری ایران، دست آوردی 
بــه مراتب ارزشــمندتر حاصــل کنند. 
واقعاً کيســت که اذعان نداشــته باشــد 
اعتبار و ماحصل عضویــت چنين افراد 
بااســتعدادی در انجمن هــای بين المللی 
مذکور، چه در ســطح داخلی و چه در 
ســطح بين المللی حرفــه، به هيچ وجه با 
مدرک دکتری حسابداری از معتبرترین 
دانشــگاه های داخلی ایران قابل مقایسه 

نيست.
در  راهبــردی  ایــن خطــای  نتيجــه 

حســابداری ایران، که دانش آموختگان 
بااســتعداد مقطع کارشناسی حسابداری 
طی دو دهه ی اخير به بيراهه ی تحصيالت 
تکميلی دانشگاهی سوق داده شده اند و 
هم اینک لشــکری چند صد هزار نفری 
از دانش آموختگان مقاطع کارشناســی 
ارشد و دکتری حســابداری را تشکيل 
داده اند، این شــده است که در اوج نياز 
حرفه ی حســابداری و حسابرسی ایران 
در سال های اخير به وجود افراد حرفه ای 
در سطح بين المللی، مجموع حسابداران 
ایرانــی مقيم داخل کشــور کــه عضو 
انجمن هــای معتبر بين المللی هســتند، و 
حتی آنانــی که در حال ســپری کردن 
دوره هــای عضویت در ایــن انجمن ها 
هســتند، از پانصد نفر در سرتاسر کشور 
تجاوز نمی کند! به عبارت دیگر، با این 
که ســاالنه منابع مالی بســياری هنگفتی 
صرف آموزش دانشــگاهی حسابداری 
در ایران می شود، ولی اغلب حسابداران 
ایــران در کمــال تأســف از معيارهای 
بســياری  فاصله ی  بين المللی  حرفــه ای 

دارند. 
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