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چکیده
کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره يکي از دغدغههاي اساسي در فرآيند آموزش بوده است.
در اين مقاله تالش شده است تا ضمن تشريح و تعريف کیفیت آموزش يکي از فرآيندهاي مهم در
اطمینان بخشي کیفیت يعني اعتباربخشي تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکدههاي مديريت و
حسابداري و مشخصا رشتهي حسابداري فرآيند اعتباربخشي و نهادهاي فعال در زمینه اعتباربخشي در
سطح بینالمللي مورد بحث قرار گیرد .در سطح بینالمللي ،انجمن پیشرفت دانشگاهي مدارس کسب
و کار در اياالت متحده امريکا و بنیاد اروپايي براي توسعه مديريت دو نهادي هستند که اعتباربخشي
را براي دانشکدههاي کسب و کار و رشته حسابداري انجام ميدهند .استاندارها و معیارهاي ارزيابي
به عنوان عاملي کلیدي در اين فرآيند هم براي دانشکدههاي متقاضي گواهي و هم براي نهادهاي
اعتبارسنج مدنظر قرار ميگیرند .از اين رو در ادامه نکات کلیدي استانداردهاي اين دو نهاد مورد
بحث قرار گرفته است .اين بررسي نشان ميدهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوين آن ،توجه به
محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکتها و آموزش عملي ،مديريت مناسب منابع ،تلفیق مناسب
تئوريها ،پژوهش و رويههاي مناسب عملي در آموزش و رعايت اخالق از جمله موارد کلیدي مورد
اشاره دو استاندارد بوده است .همچنین بینالملليسازي دانشکده موضوعي است که در در
استانداردهاي بنیاد اروپايي براي توسعه مديريت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهي مدارس کسب و
کار مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :کیفیت آموزش ،اعتباربخشي ،استانداردها اعتباربخشي ،رشته حسابداري.
طبقهبندی موضوعیM41,P46 :
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 1استادیار حسابداری دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر) m.rezaeimehdi@gmail.com( ،
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مقدمه
کیفیت در آموزش عالي يکي از ارکان مهم و حیاتي محسوب ميشود که به صورت غیر
مستقیم تأثیر بسزايي بر سرنوشت کشور دارد ،زيرا کیفیت ميتواند به عنوان ترکیبي از کارآيي،
بهرهوري ،اثربخشي ،پاسخگويي ،توان نوآوري و وضعیت آموزشي بیان شود (گوهارجاد،
 .)1999به عقیدهي بسیاري از صاحبنظران ،آموزش عالي وارد دوران جديدي شده است که
«رقابت» و «کیفیت» مشخصههاي اصلي آن به حساب ميآيد .يکي از چالشهاي فراروي
دانشگاههاي هزاره جديد مفهوم کیفیت و انتظاراتي است که گروههاي ذي نفع از آموزش عالي
براي تضمین و اطمینان از اين مفهوم دارند (گرتز .)1999 ،در سالهاي پاياني قرن بیستم «انگاره»
جديدي در مورد کارکردهاي آموزش عالي در جامعه جهاني ظاهر شده است؛ مادامي که
دانشگاهها بخواهند نقش يک «جامعهي آگاه » را حفظ کنند ،بايد عملکرد خود را بهبود دهند
(نادري و فرخنژاد.)1384 ،
اعتباربخشي به عنوان نشانهي کیفیت 1تعريف شده است و نقش اصلي آن تأيید صالحیت
عمومي يک موسسه آموزشي يا يک برنامهي آموزشي است (زين آبادي و همکاران.)1384 ،
در خصوص فوايد و مزاياي اعتباربخشي عقايد متفاوتي مطرح شده است .برخيها معتقدند که
اعتباربخشي به شناسايي رسمي از وضعیت و کیفیت پديده مورد ارزيابي منتهي ميشود ،که اين
امر نه تنها منجر به بررسي و شناسايي مدارک و منابع مؤسسه شده ،بلکه منجر به کسب مشروعیت
در نظام آموزش عالي و در نتیجه توجه کارفرمايان و داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و ديگر افراد ذينفع ميگردد .همچنین به متقاضیان اين اطمینان را ميدهد که
وضعیت و کیفیت يک مؤسسه يا برنامه مورد تايید (انجمنهاي تخصصي و يا دولتها) است و
بنابراين ،نظر بر اين است که آرامش خاطر مصرف کنندگان (دروني و بیروني) يک پیامد مثبت
اعتباربخشي است (دام.)2000 ،
در رشتههايي که نیاز به اعتماد عمومي بیشتري دارد ،نقش و جايگاه کیفیت آموزش و تضمین
آن پررنگتر است .براي ارزيابي و تضمین کیفیت در رشتههايي مانند پزشکي ،مهندسي،
حقوق ،مديريت و حسابداري ،سازمانهايي مجزا در سطح بینالمللي نیز شکل گرفتهاند .اين
سازمانها وظیفه نظارت بر کیفیت ،تضمین کیفیت و تدوين استانداردهاي کیفیت در اين گونه
رشتهها را بر عهده دارند .در اين میان رشتههاي حسابداري ،مديريت مالي ،مديريت بارزگاني و
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صنعتي به دلیل آنکه از نظر محتوايي به يکديگر نزديک هستند ،در يک دانشکده تحت عنوان
دانشکده کسب و کار گرد هم آمده و تحت يک استاندارد مورد ارزيابي قرار ميگیرند .در
ايران دانشکدهاي به نام دانشکده کسب و کار وجود ندارد ،اما معموال رشتههاي مديريت،
گرايشهاي مربوط به آن ،رشته حسابداري در قالب يک دانشکده وجود دارد .در اين مقاله
سعي شده است در ابتدا کیفیت آموزش ،اعتباربخشي و استانداردهاي آن در نگاهي عام مورد
مالحظه قرار گیرد .در ادامه با تمرکز بر دانشکدههاي کسب و کار به عبارتي دانشکده مديريت
و حسابدراي به معرفي استانداردهاي کیفیت وتضمین کیفیت در دو نهاد بینالمللي شامل انجمن
پیشبرد دانشگاهي مدارس کسب و کار و بنیاد اروپايي توسعه مديريت ،پرداخته شده است .به
دلیل تفاوت ماهوي رشتههاي مختلف ايجاد استانداردهاي خاص براي ارزيابي ،الزم است و
توسعه ادبیات در اين زمینه بر عهده متخصصان آن رشته يا دانشکده خاص است .با اين وجود
در زمینه اعتباربخشي و تضمین کیفیت در حسابداري مقالهاي فارسي منتشر نشده است .بنابراين
اين مقاله ميتواند زمینهساز توسعه ادبیات پژوهشي و انجام کارهاي تخصصي در اين حوزه باشد.
کیفیت آموزش و ارزیابی آن
کیفیت در آموزش عالي يک مفهوم چند بعدي است که ميبايست تمام کارکردها و فعالیتها
از جمله آموزش ،پژوهش ،کارکنان ،دانشجويان ،امکانات و تجهیزات ،خدمات به اقشار جامعه
و دانشگاه را در برگیرد (يونسکو .)2000 ،به عبارت ديگر ،بر اساس الگوي عناصر سازماني براي
بهبود کیفیت نظام آموزش عالي ،بايد به تمام عناصر اعم از درونداد ،فرايند ،محصول ،برونداد
و پیامدها توجه داشت (بازرگان.)1380 ،
تدوين و اجراي برنامهها و طرحهاي مناسب که آرمانها و هدفهاي نظام آموزش عالي را
محقق سازد ،مستلزم استفاده از ارزيابي است .به عبارت ديگر ،با گردآوري دادههاي مناسب
درباره آرمانها و عناصر نظام و تبديل آنها به اطالعات ،ميتوان درباره کیفیت طرحها و
برنامههاي دانشگاهي قبل از اجراي آنها قضاوت کرد (بازرگان .)1374 ،ارزيابي کیفیت عبارت
است از هر فعالیت ساختارمندي که منجر به قضاوت دربارهي کیفیت نظام آموزشي شود و
سازمان آموزشي را بر آن دارد تا به تقويت نقاط مثبت و يا بهبود و اصالح نقاط ضعف يا منفي
بپردازد (ککیل.)2002 ،
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انجام ارزيابي دروني و ارزيابي بیروني توسط کارشناسان مستقل و در صورت امکان توسط
متخصصان خارجي (بیرون از سازمان) به طور شفاف ،از جمله کارکردهاي اساسي براي بهبود
کیفیت است (يونسکو .)2000 ،در ارزيابي بیروني هدف ،پاسخگويي به افراد ذيربط ،ذينفع
و ذيعالقه در امور دانشگاهي و تضمین و استمرار کیفیت واحد دانشگاهي است ،تا از اين طريق
ضمن مشخص نمودن کیفیت واحد دانشگاهي مورد ارزيابي ،راههاي اصالح و بهبود واحد
مذکور ارائه گردد .در نتیجه ،تضمین کیفیت بیروني بوسیلهي «هیئت همگن» تضمین الزم را
براي ارتقاي فرهنگ کیفیت فراهم ميآورد (بازرگان.)2001 ،
ضرورت انجام ارزيابي بیروني نیز از آن جهت است که جامعه علمي براي اطمینان از کیفیت
آموزشي يک نظام ،عالوه بر نتايج ارزيابي دروني تأيید هیئت همگن را نیز طلب ميکند .اگر
ارزيابي بیروني بوسیله مديران ارشد و مسئوالن سطوح باالي وزارتخانه و دانشگاهها مورد
حمايت قرار گیرد و نتايج و پیشنهادهاي آن به کار گرفته شود ،مبنايي را براي تغییر در نظام
آموزش عالي در جهت بهبود وضعیت آن نظام فراهم مينمايد (بازرگان.)1380 ،
اعتبار بخشی یا تضمین کیفیت
اعتباربخشي فرآيندي است که از طريق آن اهداف ،ساختار ،دروندادها ،فرايندها و
بروندادهاي عرضه شده نظامهاي آموزش عالي بررسي و طرحي براي حفظ ،بهبود و افزايش
کیفیت تهیه ميگردد (بازرگان .)2001 ،بنابراين ،هدفهاي اعتباربخشي يا تضمین کیفیت در
آموزش عالي عبارتند از:
 -1کمک به مؤسسات آموزش عالي در دستیابي به دروندادهاي الزم،
 -2بهبود فرآيندها،
 -3افزايش سطح استانداردهاي مربوط به بروندادها (لمیتر.)2002 ،
اعتباربخشي فرآيندي است که طي آن اعتبار و منزلت علمي ،پژوهشي و آموزشي يک نظام
دانشگاهي از طرف يک هیئت ارزيابي کننده (شوراي عالي اعتبار سنجي ،مؤسسات حرفهاي،
انجمنهاي علمي ،نهادهاي رسمي ،سازمانهاي غیر دولتي و )...با توجه به استانداردهاي تعیین
شده ،به آن نظام اعطا ميشود و با استفاده از ابزارهايي چون «سنجش» و «نظارت» و ارزيابي
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مستمر شاخصهاي کمي و کیفي ارزيابي و سرانجام مورد قضاوت و تصمیمگیري قرار ميگیرد
که آيا دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي از حداقل استانداردها در برههاي از زمان
برخوردار هستند يا خیر؟ (دانشگاه واشینگتن .)2002 ،بنابراين تعريف اعتباربخشي دو کارکرد
اصلي دارد .اولین کارکرد حداقل «کنترل کیفیت» 2و دومین آن « تضمین کیفیت »3است .در
حقیقت اعتباربخشي پاسخگو کردن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و فرآيند کنترل کیفیت
مؤسسات و برنامههاي آنها به منظور کسب اطمینان از احراز استانداردها و شاخصهاي قابل
پذيرش و تضمین شده ،است.
انواع استانداردها در ارزیابی کیفیت آموزش و اعتباربخشی
به تناسب هدفي که استانداردها دنبال ميکنند ،طبقهبنديهاي مختلفي از آنها ارائه ميشود
که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميکنیم.
استانداردهای کمی در مقابل استانداردهای کیفی :استانداردهاي کمي داراي عدد
مشخص هستند و اين رويکرد برخواسته از بخش صنعت است ،اما در ارزيابي ،کیفیت آموزش
نیز مدنظر قرار ميگیرد .مواردي مانند نسبت تعداد دانشجو به اعضاي هیأت علمي ،تعداد مقاالت
معتبر نوشته شده بوسیله اعضاي هیأت علمي يا فضاي آموزشي به ازاي هر دانشجو شاخصهايي
در اين حوزه است.
استانداردهای پایه در مقابل استانداردهای تعالی :4استانداردهاي پايه بر وجود
حداقلهاي الزم تأکید ميکند ،اما در استانداردهاي تعالي به بهبود کیفیت يا ارتقاي کیفیت
توجه ميشود .در صورتي يک موسس ه واجد شرايط علمي شناخته ميشود که به استانداردهاي
پايه دست يابد .زماني که موسسه اعتبارنامه علمي دارد و به دنبال ارتقاي جايگاه خود در
رتبهبندي است به دنبال دستيابي به استانداردهاي تعالي است.
استانداردهای مطلق در مقابل استانداردهای نسبی :5استانداردهاي مطلق براي انجام
يک داوري دوبخشي قابل قبول -غیرقابل قبول مورد استفاده قرار ميگیرد .مثال زماني که
ميخواهیم در مورد موفقیت يا عدم موفقیت يک برنامه قضاوت کنیم ،استفاده از استانداردهاي
مطلق در نهايت به اين تصمیم منجر ميشود .زماني که هدف مقايسه يک برنامه با برنامه ديگر
است نیازي به استاندارد مطلق نیست.
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استانداردهای محتوا در مقابل استانداردهای برنامه :6استانداردهاي محتوا ،آنچه که
يک دانشجو بعد از گذراندن دوره آموزشي بايد بداند يا بتواند انجام دهد ،را نشان ميدهند و
بر برنامه درسي تمرکز دارد .استانداردهاي برنامهي آموزشي نشاندهنده ِي سطحي از الزامات در
خصوص درونداد ،فرآيندها و برونداد است .يعني بر خالف استاندارد محتوا بر همه اجزا آموزش
تأکید ميکند .استانداردهاي اعتباربخشي را با اندکي اغماض ميتوان معادل استانداردهاي برنامه
تلقي نمود.
استاندارد عمومی در مقابل استاندارد اختصاصی :7زماني که استاندارد براي يک
سطح به خصوصي از رشتههاي مختلف آموزشي (مثال دوره کارشناسي يا کارشناسي ارشد) بیان
ميشود ،ميتوان آنها را استانداردهاي عمومي دانست .بنابراين ميتوان تعدادي استاندارد
عمومي تدوين نمود که بتوان صرفنظر از رشته تحصیلي مدنظر قرار گیرد و سپسس متخصصان
هر رشته تحصیلي استانداردهاي مربوط به رشته خودشان را تدوين نمايند (محمدي و همکاران،
.)1384
اعتباربخشی در دانشکدههای کسب و کار و رشتهی حسابداری
نظر به کاربردي بودن و تشابهات رشتههاي مربوط به تجارت و کسب و کار ،در اغلب
دانشگاهها دنیا و کشور ما معموال رشتههاي مختلف مديريت ،حسابداري و اقتصاد در يک
دانشکده سامان مييابند و از اين رو استانداردهاي ارزيابي کیفیت و اعتباربخشي مشابهاي نیز در
مورد آنها تدوين شده است که در ادامه به معرفي نهادهاي اعتباربخشي در دانشکدههاي کسب
و کار و استانداردهاي آنها ميپردازيم.
انجمن پیشبرد دانشگاهی مدارس کسب و کار
انجمن پیشبرد دانشگاهي مدارس کسب و کار 8در سال  1916به منظور اعتباربخشي
دانشکدههاي کسب و کار تاسیس شد .اولین گواهي آن در سال  1919صادر شد .مأموريت
فعلي آن ارتقاء کیفیت آموزش مديريت در سراسر جهان از طريق ارائه گواهي رسمي ،رهبري
فکري ،و خدمات ارزش افزوده است .آخرين استاندادهاي اعتباربخشي اين انجمن در سال 2015
مورد تصويب قرار گرفته است .اين استاندادها اطمینان ميدهند که آموزش در اين دانشکدهها
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به نحوي انجام ميشود که منافع ذينفعان اصلي يعني دانشجويان و کارفرمايان به نحو درستي
تامین ميشود .اين استانداردها سبب ميشوند تا نوآوري ،تعامل دانشجويان ،کارمندان و جوامعي
را که در آن خدمت ميکنند ،افزايش يابد .کمیته بلو روبین 9در اعتباربخشي کیفیت ،متصدي
ارزيابي و بهبود کیفیت استانداردها ،فرآيندها و زيرساخت است .اين کمیته پس از بیش از دو
سال مطالعه و همکاري با جامعه جهاني آموزش مديريت و سازمان کارفرمايان ،مجموعهاي
جديد از استانداردهاي را تدوين نمود.
تا سال  775 ،2016دانشکده گواهي اعتباربخشي ،انجمن پیشبرد دانشگاهي مدارس کسب و
کار را در  52کشور دريافت کردهاند .اين تعداد کمتر از  %5کل دانشکدههاي کسب و کار در
جهان است .نکته قابل توجه ديگر آن است که عضويت ،متفاوت از دريافت گواهي است؛ يک
دانشکده ممکن است عضو انجمن باشد ،اما هنوز موفق به دريافت گواهي نشده باشد1333 .
دانشکده از  84کشور و منطقه ،عضو اين انجمن اعتباربخشي هستند.
استانداردهای انجمن پیشبرد دانشگاهی مدارس کسب و کار
اعتباربخشي انجمن پیشبرد دانشگاهي مدارس کسب و کار براي همهي مقاطع تحصیلي قابل
انجام است و اين فرآيند به طور داوطلبانه و با تقاضاي دانشکده يا دانشگاه انجام ميشود .فرآيند
اعتباربخشي شامل ارزيابي دروني 10و بررسي همگنها 11است .مراحل اعتباربخشي در اين انجمن
به اين ترتیب است:
12

 .1ارائه درخواست شايستگي

 .2تصويب درخواست شايستگي و ورود به مرحله پیش اعتباربخشي،13
 .3برآورده نمودن همه استاندادهاي اعتباربخشي و الزامات مرحله پیش اعتباربخشي و دريافت
گواهي اولیه اعتبابخشي،
 .4بررسي بهبود مدوام 14که براي همه دانشکدههاي که گواهي اولیه را دريافت کردهاند ،
الزامي است و هر  5سال يکبار انجام ميشود.

138

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره ،26پاییز 1396

استاندارد اعتباربخشی انجمن پیشبرد دانشگاهی مدارس کسب و کار
اين استانداردها در دو قسمت استانداردهاي اعتباربخشي دانشکدههاي کسب و کار و
استانداردهاي اعتباربخشي حسابداري آمده است .در اعتباربخشي دانشکدههاي کسب و کار،
مقولههاي کلي استاندارد شامل معیارهاي شايستگي ،استانداردهاي اعتباربخشي و ضمیمه است.
استانداردهاي اعتباربخشي در دانش کده کسب و کار به طور کلي شامل نوآوري و مديريت
راهبردي ،مشارکت کنندگان (دانشجويان ،اعضاي هیأت علمي و کارکنان) ،يادگیري و تدريس
و تعامالت علمي وحرفهاي است .نظر به شباهت بسیار زياد اين استاندارد در ادامه به صورت
کلي آخرين استانداردهاي اعتباربخشي حسابداري را توضیح ميدهیم (انجمن پیشرفت
دانشگاهي مدارس کسب و کار.)2015 ،15
مقدمه استاندارد :در بخش مقدمه ابتدا به تغییرات محیط کسب و کار ،تغییرات نیازها و
تقاضاهاي اجتماعي از واحدهاي کسب و کار پرداخته شده است و بر لزوم پاسخگويي
دانشکدههاي کسب و کار و حسابداري تأکید ميکند .در ادامه بیان ميکند که اين استانداردها
و فرآيند اعتباربخشي نه تنها کیفیت آموزش حسابداري و مديريت و موثر بودن پژوهشهاي
آنها را اعتبار ميبخشد ،بلکه رهبري ،تعهد و پشتیباني از تغییرات مناسب در دانشکده يا بخش
را نیز به همراه دارد .فرآيند اعتبار بخشي نهايتا از طريق قضاوت حرفهاي گروه همگنها که
درگیر اين فرآيند هستند مدنظر قرار ميگیرد .اين فرآيند سه حوزه اساسي شامل نوآوري ،اثر و
تعامل 16را در بر دارد .دانشکده و بخش بايد با نگاه راهبردي به دنبال فعالیتهاي نوآورانه بوده
و همزمان ريسک اين گونه فعالیتها را نیز در نظر داشته باشند .در بحث «اثر» به پاسخگويي در
مورد کیفیت وروديها (منابع انساني ،مالي فیزيکي و )...و نتايج خروجيها و استفاده کارا و
موثر از منابع با توجه به مأموريت و راهبردهاي انتخاب شده تأکید شده است و نهايتا دانشکده و
رشته حسابداري بايد بتوانند بر تئوري ،آموزش و رويههاي اجرايي در حسابداري اثرات مثبت
گذارند .در بحث تعامل ،تعامالت بین حرفه و دانشگاه ،ارتقاء رويههاي اجرايي و تئوري
حسابداري مدنظر قرار گرفته است .در قسمت آخر مقدمه به اهمیت آموزش حسابداري و نقش
و جايگاه و اثرات آن در پیشتیباني از بازار کاراي سرمايه ،تصمیمگیري مديران و تامین منافع
عمومي تأکید شده است.
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معیارهای شایستگی :معیارهاي شايستگي به دنبال دستيابي به سه هدف اساسي هستند.
نخست ارزشهاي پايهاي و اصول راهنمايي که به اعتقاد انجمن پیشرفت دانشگاهي مدارس
کسب و کار ،مهم هستند اين موارد شامل رعايت اصول اخالقي ،تعامالت مناسب عوامل
دانشکده و محیط دانشگاه و تأکید و تمرکز بر مسئولیت اجتماعي شرکتها است .دوم ،
مجموعهاي از ويژگيها که زمینه را براي بررسي همگنها و توافقهايي جهت اعتباربخشي به
رشته حسابداري را فراهم آورد .مواردي مانند مشخص بودن دامنه بخش حسابداري و عضويت
در انجمن پیشرفت دانشگاهي مدارس کسب و کار ،سازماندهي مناسب و فراهم بودن امکانات
مرتبط با نیروي انساني ،مالي ،زير بنايي ،فیزيکي و ايجاد فرآيندها جهت بهبود مستمر مد نظر
است .سوم ،ويژگيهاي اصلي و اساسي ايجاد کیفیت در رشته حسابداري بايد توسط موسسه
مورد تأکید قرار گیرد و تهیه اطالعات دقیق جهت بررسي رعايت استانداردها مدنظر است.
استانداردهای انجمن :از آنجا که اعتباربخشي به حسابداري در ادامه فرآيند اعتباربخشي
به دانشکده کسب و کار صورت ميگیرد ،بنابراين برخي از استاندادها بین دانشکدههاي کسب
و کار و حسابداري مشترک بوده و تعدادي از استانداردها خاص بخش حسابداري است .اين
بخش از استاندارها عموما به حرفه حسابداري مربوط ميشود و مشابه مواردي است که در رشته
حقوق يا پزشکي مورد توجه قرار ميگیرد .در مورد استانداردهاي مشترک ،رشته يا بخش
حسابداري موظف نیست که مستندات مجزا نگهداري نمايد .در هرکدام از اين استانداردها مباني
براي انجام قضاوت و راهنماييهايي جهت مستندسازي ارائه شده است.
 پذيرش دانشجو ،پیشرفت و توسعه اشتغال :اين استاندارد بر سیاستها و رويههايي جهت
پذيرش دانشجو و همچنین اطمینان از پیشرفت تحصیلي جهت تکمیل تحصیالت و توسعه
اشتغال که اين موارد به صورت روشن و موثر با مأموريت و راهبردهاي دانشکده مربوط
است ،تأکید دارد.
 مديريت و پشتباني دانشکده :اين استاندارد بر ايجاد ارتباطات مناسب و مستندسازي فرآيندها
در خصوص پشتیباني از اعضاي هیأت علمي و ساير کارکنان با مديريت تأکید دارد و اين
موضوع که مديريت و پشتیباني دانشکده با مأموريت و راهبرد دانشکده منطبق است ،مورد
تأکید قرار دارد.
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 وجود و کفايت کارکنان حرفهاي :اين استاندارد بر استخدام و نگهداري نیروي کار حرفهاي
و ساير خدمات مورد نیاز به اندازه کافي جهت اطمینان از کیفیت خروجيها برنامههاي
تحصیلي و همچنین دستيابي به ديگر اهداف راهبردي ،تأکید دارد.
 محتواي برنامههاي درسي :17اين استاندارد بر مناسب بودن محتواي برنامه درسي جهت
برآوده نمودن اهداف کلي و اهداف يادگیري در رشته مورد نظر ،تأکید دارد .مثال در مورد
مقطع کارشناسي بر دو مقوله مهارتهاي عمومي (مهارتهاي گفتاري و نوشتاري ،درک
و استدالل اخالقي ،تفکر تحلیلي ،فنآوري اطالعات ،روابط بین فردي و کارگروهي ،کار
در محیط چند فرهنگي ،دانش کاربردي) و مهارتهاي کلي مديريتي و کسب و کار
(اقتصاد ،سیاست ،تکنولوژي و بستر اجتماعي کسب و کار ،مسئولیت اجتماعي و رويکردها
و رفتار اخالقي مديريت ،تئوريهاي مالي و تجزيه و تحلیل گزارشات و بازارهاي مالي،
سیستمها و فرآيندهاي سازماني ،رفتارهاي فردي و اجتماعي در سازمان و جامعه ،تکنولوژي
اطالعات ،آمار و تحلیل دادههاي سازمان و ساير موارد مورد نیاز) تأکید دارد.
 تعامالت دانشجو با دانشکده :اين استاندارد بر تعامالت مناسب دانشجو با اعضاي هیأت
علمي 18و دانشجو با دانشجو 19جهت دستيابي به اهداف يادگیري ،تأکید دارد.
 ساختار و طراحي برنامه مربوط به مدارک تحصیلي :ساختار و طراحي مناسب برنامه مربوط
به مدارک تحصیلي شامل مدت زمان براي اخذ مدرک جهت اطمینان از سطح مطلوب
دست يابي و يادگیري با کیفیت و همچنین ساختار و طراحي مناسب در خصوص مدارک
معادل ،نیز در اين استاندارد مدنظر قرار گرفته است .در تعاريف استاندارد ،به زمان آموزش
و شیوههاي آموزش (چهره به چهره يا آنالين) اشاره شده است.
 اثربخشي آموزش :اين استاندارد بر وجود سیاستها و رويههايي در دانشکده جهت ارتقاء
اثربخشي تدريس و آموزش اعضاي هیات علمي و حرفهاي براي رشتههاي تحصیلي ،تأکید
ميکند .اين استاندارد بر شیوههاي تدريس و ارزيابي آنها عالوه بر ارزيابي دانشجويي و
حرکت به سمت بهبود مستمر اشاره ميکند.
 درگیر شدن دانشجويان از لحاظ آموزشي و حرفهاي :20اين استاندارد بیان ميکند که برنامه
درسي بايد درگیر شدن دانشجويان در فعالیتهاي آموزشي و حرفهاي متناسب با اهداف
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يادگیري را فراهم نمايد .يعني هم بر جنبه نظري آموزش و هم بر جنبه عملي و حرفهاي آن
تاکید شده است.
 آموزشهاي اجرايي (بدون مدرک) :21اين استاندارد بر کیفیت آموزشهايي تاکید ميکند
که منتهي به ارائه مدرک تحصیلي رسمي نميشود .در صورتي که اين نوع آموزش در
دانشکده مصداق داسته باشد ،دانشکده بايد سیاست و رويههاي مناسب را جهت اطمینان از
کیفیت آموزش و جلب رضايت مشتريان و حرکت به سمت بهبود مستمر اتخاذ نمايد.
استانداردهای مربوط به نوآوری و مدیریت راهبردی :اين بخش از استانداردها بر
مديريت راهبردي 22تأکید دارد که بر اين اساس کیفیت بخش حسابداري به تعريف روشن
مأموريت ،23انجام اقدامات عملي روي مأموريت و ترجمه مأموريت به نتايج مورد انتظار و تدوين
راهبرد جهت دستيابي به اين نتايج ،بستگي دارد .در اين بخش بر سه عنصر کلیدي شامل
مأموريت و راهبرد ،پژوهش و مشارکتهاي فکري و راهبردهاي مالي تأکید شده است.
 ماموريت ،اثر و نوآوري بخش حسابداري :استاندارد تأکید ميکند که بخش حسابداري
بايد ماموريت خود را به طور روشن ،مشخص و مفصل تدوين نموده و نتايج مورد انتظار از
کاربرد ماموريت و راهبردها جهت دستيابي به اين نتايج را مدنظر قرار دهد .بخش
حسابداري داراي سوابقي است که موفقیتها و بهبود و همچنین اقدامات آتي براي نوآوري
و بهبود مستمر در مسیر ماموريت ،نتايج مورد انتظار و راهبردها را نشان ميدهد.
 اثرات مشارکت فکري بخش حسابداري :24در اين استاندارد بر مشارکت فکري بخش
حسابداري با کیفیت باال تأکید ميشود که اين مشارکتها با ماموريت ،نتايج مورد انتظار و
راهبردهاي بخش مطابقت داشته و بر نظريه ،رويههاي عملي و آموزش حسابداري ،مديريت
و کسب و کار تأثیر ميگذارد .اين بخش از استاندارد بر دو نوع پژوهش بنیادي و کاربردي
تأکید دارد و مشارکت بخش حسابداري در توسعه نظريه ،رويههاي عملي و آموزش را
مدنظر قرار داده است.
 راهبردهاي مالي و تخصیص منابع :اين استاندارد بیان ميکند که بخش حسابداري،
راهبردهاي مالي جهت تهیه منابع مناسب و کافي براي دستيابي به مأموريت و اقدمات
عملي را دارا است .در قسمت مباني ،قضاوت بر وجود منابع مالي جهت تامین و ارتقاء
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کیفیت آموزش و منابع مالي جهت ايجاد زيربناها و فعالیتها (جهت آموزش چهره به چهره،
آموزش از راه دور و آموزش اجرايي و پژوهش) ،کالسها ،دفاتر ،کتابخانه ،تجهیزات
کامپیوتري و ديگر امکانات اولیه جهت عملیات با کیفیت باال است .بخش منابع مالي کافي،
مشارکت فکري و اثرگذار مطابق با ماموريت تعريف شده را دارد و بخش منابع مالي براي
فعالیتهاي جاري و آتي به نحوي واقعبینانه شناسايي شده است.
مشارکت :مشارکت دانشجويان ،کارکنان و اعضاي هیأت علمي جهت دستيابي به
ماموريت بخش بسیار حیاتي است .از اين رو اين استاندارد بر مشارکت سه عنصر اساسي انساني
يعني دانشجويان ،کارکنان و اعضاي هیأت علمي در بخش تأکید ميکند .اين استاندارد بر
کفايت جذب و نگهداري اعضاي هیأت علمي به منظور ايجاد اطمینان نسبت به خروجيها تأکید
دارد .همچنین دانشجويان در همه برنامهها و رشتهها و مکانها فرصت دريافت تعلیمهاي الزم را
از اعضاي هیأت علمي واجد شرايط دارند.
استانداردهای تدریس و یادگیری :بخش حسابداري با کیفیت باال داراي فرآيندهايي
براي مشخص کردن میزان تحقق اهداف يادگیري است که اين فرآيندها مربوط و مناسب هستند
و طراحي برنامه درسي جهت حداکثرسازي اهداف يادگیري دانشجويان و موفقیت در تربیت
حسابداران بالقوه مدنظر قرار ميگیرد .اين استاندارد به دنبال عوامل کلیدي تدريس و يادگیري
موثر است.
 مديريت برنامه درسي حسابداري و اطمینان از يادگیري :اين استاندارد تأکید ميکند که
بخش حسابداري مستندات و فرآيندهاي سیستماتیک براي تعیین و بازنگري اهداف
يادگیري رشته شامل طراحي ،ارائه و بهبود برنامههاي درسي و اطمینان از میزان محقق شدن
اين اهداف را دارد .اهداف يادگیري نشاندهنده انتظارات آموزشي براي هر رشته است.
برنامه درسي که نشان دهنده جزيیات دستيابي به اين اهداف است .در برنامه درسي بر
محتواي آموزش (تئوري ،مفاهیم ،مهارت و ،)...تکنیکهاي آموزشي (روش تدريس و
مدل ارائه) و ساختارها (سازماندهي و ترتیب مناسب ارائه محتوا جهت ايجاد تدريس و
يادگیري سیستماتیک و يکپارچه) تأکید شده است .اطمینان از يادگیري به فرآيندها ،اطمینان
از دست يابي به اهداف و انتظارات حکايت دارد و مديريت برنامه درسي بر فرآيندها و
سازماندهي جهت تدوين ،طراحي و اجراي برنامه درسي حکايت دارد.
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 محتواي برنامه درسي حسابداري :اين استاندارد تأکید ميکند که محتواي برنامه درسي رشته
جهت برآورده نمودن انتظارات و الزامات حرفهاي و اهداف يادگیري مربوطه مناسب است.
اين استاندارد محتواي برنامه درسي حسابداري را برگرفته از نقش حسابداران در جامعه
ميداند .بهعبارتي ايجاد ،جمعآوري ،تفسیر ،گزارش ،ارتباط و اطمینان از صحت اطالعات
مالي ،مديريت و ديگر اطالعات مربوطه تحت اين استاندارد مورد بحث و بررسي است .اين
استاندارد در مورد برنامه درسي کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکترا حسابداري به کلیات
برنامهها اشاره کرده است.
 دانش و مهارتهاي فنآوري اطالعات :در راستاي مأموريت ،نتايج مورد انتظار و
راهبردهاي برنامه حسابداري بايد شامل تجارب يادگیري جهت توسعه مهارت و دانش
فنآوري اطالعات به نحو يکپارچه با حسابداري و کسب و کار باشد .اين تواناييها شامل
ايجاد ،اشتراکگذاري ،تحلیل ،گزارشگري ،ذخیرسازي دادهها و دادهکاوي براي سازمان
و با سازمانهاي ديگر ميشود .تمرکز مستقل يک استاندارد بر فنآوري اطالعات و نقش
آن در حرفه حسابداري نشان از اهمیت بسیار باالي ان دارد؛ موضوعي که در برنامه درسي
و آموزش دانشگاهي رشته حسابداري در ايران کمتر به آن توجه شده است.
حسابداری دانشگاهی ،اشتغال حرفهای و تعامالت حرفهای :براي بخش حسابداري
اخذ گواهي اعتباربخشي از انجمن پیشبرد دانشگاهي مدارس کسب و کار مهم است .بايد هم
مطالعه علمي و هم رويههاي عملي حسابداري ،کسب و کار و مديريت مهم تلقي شود و
دانشکده و بخش حسابداري توازني منطقي بین مطالعات دانشگاهي و درگیريهاي حرفهاي
ايجاد کند .اگر نسبت به يکي از اين جنبهها بيتفاوت باشد ،هم برنامههاي درسي مربوط به رشته
و هم پژوهشها آسیب ميبینند .بنابراين اعتباربخشي متوازن و يکپارچه دانشگاه و حرفه و تعامل
مداوم بین اين دو در راستاي ماموريت تعريف شده ،ميباشد .بسیار مهم است که مطالعات
دانشگاهي ،اشتغال حرفهاي و تعامالت بین اين دو به شکل فعالیتهاي مجزا در بخش حسابداري
نباشد .اين بخش از استانداردها بر ايجاد و افزايش تعامالت دانشگاه و حرفه متناسب با مأموريت
بخش حسابداري تأکید دارد .با تشويق تعامالت مناسب بین اعضاي هیأت علمي ،دانشجويان و
حرفهايها ،آموزش و يادگیري مورد حمايت قرار ميگیرد ،يادگیري عملي ارتقاء مييابد و
منجر به ايجاد نوآوري در آموزش و پژوهش حسابداري خواهد شد.
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 گواهيهاي حرفهاي دانشکده :اين استاندارد تأکید ميکند که بخش حسابداري بايد داراي
تعداد کافي افراد با اعتبار حرفهاي حسابداري ،مدارک تحصیلي ،گواهيها و تجارب
حرفهاي و واحدي براي بکارگیري اين افراد در راستاي مأموريت ،نتايج مورد انتظار و
راهبردهاي حمايتي باشد .اين موضوع در آموزش حسابداري در ايران بهطور کلي ناديده
گرفته شده است و آيیننامههاي استخدام و ارتقاء هیأت علمي و سیاستهاي گزينش بخش
يا دانشکده ،هیچ توجهي به اين موضوع ننمودهاند .در اختیار نداشتن افراد آشنا به حرفه،
دانشگاه و حرفه را از هم بیگانه ميکند.
 تعامالت با حرفه و اعضاي هیأت علمي واجد شرايط :اين استاندارد تأکید ميکند که بخش
حسابداري بر استخدام و نگهداشت افراد و اعضاي هیأت علمي تمرکز نمايد که به صورت
جمعي يا انفرادي ،به اشتغال حرفهاي يا تعامالت حرفهاي و دانشگاهي ميپردازند و در
راستاي ايجاد سرمايههاي فکري الزم جهت حمايت از نتايج با کیفیت و در میسر مأموريت
و راهبرد دانشکده ،تمايل نشان ميدهند .در بخش ضمیمهي استاندارد به مثالهايي در مورد
مقیاسهاي اثرگذاري و مستندات پشتوانه آنها پرداخته شده است.
بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت
بنیاد اروپايي براي توسعه مديريت ،25سیستم بهبود کیفیت ارويايي است که در سال 1998
تاسیس و تاکنون تعداد  138نهاد را در  138کشور مختلف اعتباربخشي نموده است .اين سیستم
اعتباربخشي مختصص دانشکدههاي مديريت و کسب کار است .اعتباربخشي توسط اين سیستم
مي تواند مشروط و براي سه سال و يا غیر مشروط و براي پنج سال صورت گیرد .بینالمللي
کردن 26يکي از جنبههايي است که اين استانداردها در مقايسه با استانداردهاي انجمن پیشبرد
دانشگاهي مدارس کسب و کار ،به آن توجه کردهاند.
استانداردهای اعتباربخشی سیستم بهبود کیفیت اروپایی

٢7

استانداردهاي اين نهاد با تأکید بر مأموريت و راهبرد تدوين شده است .در ادامه به طور خالصه
محتواي استانداردها بیان ميشود .در هر کدام از اين فصول و استانداردهاي مربوطه بايد
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اطالعات و مدارک مربوط به ارزيابي دروني و همچنین اطالعات و مدارکي جهت ارزيابي
همگنها ارائه شود (سیستم بهبود کیفیت اروپا.)2014 ،
بافت ،نحوی اداره و راهبرد :در اين فصل معیارهاي ارزيابي به طور کلي بیان ميشوند.
محیط فعالیت ،وضعیت دانشکده ،نحوي اداره ،رسالت ،مأموريت و ارزش ،استراتژي فعلي،
جهت و اهداف استراتژيک در اين بخش مدنظر قرار ميگیرد .همچنین برنامهريزي استراتژيک،
تضمین کیفیت ،رعايت اخالق و تلفیق آن با مسئولیتپذيري و بقا و نهايتا ارتباطات مناسب با
شرکتها ،در اين فصل مورد تأکید قرار گرفته است.
برنامهها :در اين فصل به برنامهها و دورههاي درسي و معیارهاي ارزيابي آنها پرداخته شده
است .پرتفوي برنامهها ،طراحي و محتواي برنامهها ،تحصیل تواناييهاي الزم جهت ارائه
برنامهها ،نحوي ارائه برنامه ،ارزشیابي دانشجويان ،ارزيابي برنامه ،بینالمللي سازي ،اخالق،
مسئولیت و بقا و مربوط بودن به شرکت 28در اين فصل مدنظر قرار گرفته است .جنبه بینالمللي
سازي تأکید ميکند که دانشکده بايد توضیح دهید که کدام برنامهها بر دانشجويان بینالمللي
تأکید دارد .در سه سال گذشته چند دانشجوي بینالمللي پذيرش نموده است .چه برنامههايي را
به طور مشترک با ساير دانشگاههاي خارجي ارائه نموده است .در استاندارد مربوط بودن به
شرکت بیان ميکند که دانشکده بايد نشان دهد که ديدگاه شرکت و نیاز آنها در اهداف
يادگیري و محتواي درسي به نحو مناسب گنجانده شده است و همچنین از حرفه به نحو مناسب
جهت ارائه دروس استفاده شده است.
دانشجویان :اين فصل از استاندارد بر دانشجويان تأکید دارد .ترکیب و معیارهاي گزينش
دانشجويان ،واحدها درسي و پیشرفت آنها ،خدمات مشاروه و حمايتي به دانشجويان ،حمايت
و کاريابي ،روابط با فارغالتحصیالن ،بینالملليسازي ،اخالق ،مسئولیت و بقا و نهايتا ارتباطات
با شرکت مدنظر قرار گرفته است .در رابطه با حمايت شغلي و حرفهاي ،دانشکده بايد آمارهايي
را در خصوص استخدام فارغالتحصیالن ،توزيع جغرافیايي استخدام ،حقوق آنها ،درصد
استخدام فارغالتحصیالن 6ماه پس از فارغالتحصیل شدن ،ارائه لیست از کارفرمايان اصلي در 5
سال گذشته را ارائه نمايد .همچنین خدماتي در خصوص ارائه فرصتهاي شغلي و نحو آماده
شدن براي آنها را به دانشجويان ارائه نمايد.

146

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره ،26پاییز 1396

دانشکده :اين فصل از استاندارد به دانشکده و موارد مربوط به آن ميپردازد .اندازه ،
ويژگيها و ترکیب دانشکده ،مديريت دانشکده ،توسعه و بینالملي سازي دانشکده ،اخالق،
مسئولیت و بقا و نهاينا ارتباطات با شرکت در اين استاندارد مدنظر قرار گرفته است .در بخش
ارتباطات با شرکت ،استاندارد بر ماهیت راوابط بین دانشکده و شرکتها (از طريق مشاوره،
آموزش ضمن خدمت ،عضويت در هیأتمديره و )...توجه ميکند.
تحقیق و توسعه :اين فصل از استانداردها بر فعالیتهاي پژوهشي تمرکز دارد .توسعه و
نوآوري ،جنبههاي بینالمللي تحقیق و توسعه ،اخالق ،مسئولیت و بقا و نهايتا ارتباطات بین تحقیق
و توسعه با دنیاي شرکتها ،در اين فصل مدنظر قرار گرفته است .در استاندارد سه دسته پژوهش
دانشگاهي ،حرفهاي و آموزشي مدنظر قرار داده شده است که هر کدام از اين پژوهشها به دنبال
هدف خاصي هستند و ترکیب مناسب اين سه دسته پژوهش ،ميتواند منجر به پیشرفت و توسعه
دانشکده شود.
آموزشهای اجرایی (بدون مدرك) :آموزشهاي اجرايي ممکن است در فرآيند
اعتباربخشي مدنظر قرار نگیرند ،اما به هر حال بخشي از فعالیت دانشکده را به خود اختصاص
داده و در کل ميتواند موثر باشد .بنابراين فصل  6استاندارد به آموزشهاي اجرايي و موارد
مربوط به آن پرداخته است .در مورد آموزشهاي اجرايي که عموما به ارائه مدرک دانشگاهي
رسمي نیز منتهي نميشود مواردي مانند وضعیت دانشکده ،پرتفوي آموزش ،بازاريابي و فروش،
مديران يا مشارکتکنندگان در آموزش ،اثرگذاري و کیفیت آموزش ،دانشکده ،تحقیق و
توسعه ،جنبه بینالمللي سازي و اخالق ،مسئولیت و بقا مدنظر قرار گرفته است.
منابع و مدیریت :در اين فصل استاندارد بر منابع و مديريت تأکید دارد .امکانات فیزيکي
و محیط يادگیري ،عملکرد مالي ،مديريت مالي ،مديريت ريسک ،امکانات مربوط به مستندات
و اطالعات ،امکانات رايانهاي ،بازاريابي و راوابط عمومي ،مديريت کاکنان و خدمات و اخالق،
مسئولیت و بقا از جمله مواردي است که در اين فصل مورد تأکید قرار ميگیرد.
بینالمللیسازی :اگر چه بینالمليسازي جنبهاي است که در اغلب فصلهاي استاندارد
مورد توجه قرار گرفته است ،اما در فصل هشتم نیز مجددا به صورت مجزا مطرح شده است .در
اين فصل تأکید شده است که بینالمليسازي بايد به روشني در راهبرد و سیاستهاي دانشکده
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تعريف شده باشد و بايد آمادهسازي دانشجويان در راستا و انطباق با محیط بینالمللي باشد .در
اين فصل همچنین تعامل با ساير دانشکدههاي خارجي ،جذب دانشجو از ساير کشورها و انجام
پژوهشها با دامنه و نگاه بینالمللي مورد توجه قرار گرفته است.
اخالق ،مسئولیتپذیری و بقا :عالوه بر فصول قبل استاندارد در اين فصل نیز اخالق ،
مسئولیت و بقا به صورت مجزا مورد تأکید قرار گرفته است .دانشکده بايد از نقش خود به عنوان
«شهروند با مسئولیت جهاني» 29و ارتباط آن با اخالق و بقا ،درک روشني داشته باشد .اخالق
به آن دسته از رفتارهاي دانشکده اطالق ميگردد که بايد مبتني بر ارزشهاي درستکاري،
عدالت و صداقت باشد .اين ارزشها نشان دهنده عالقه به مردم ،جامعه و محیط بوده و نیز نشانگر
تعهد دانشکده براي ترغیب و تشويق رفتارهاي اخالقي در هیأت علمي ،کارکنان و دانشجويان
خود ،از طريق شناسايي ،اعالم و اجراي معیارهاي اخالقي در تصمیمات و فعالیتهاي دانشکده
ميباشد .مشخصه اصلي مسئولیت پذیری ،تمايل براي آمیختن تصمیمگیريهاي خود با
مالحظات گستردهتر اجتماعي و محیطي و جوابگو بودن در مقابل تأثیرات اين تصمیمگیريها
و فعالیتها بر جامعه و محیط ميباشد .مسئولیت پذيري با بقا با محیط رابطهاي نزديک دارد.
سازگاري با محیط نسبت به چالشهاي اجتماعي ،محیطي و اقتصادي ،و نیز نسبت به اهداف
مشترک در جامعه و کل جهان ميباشد .سازگاري با محیط به مسائلي از قبیل استفاده از منابع به
صورت سازگار ،مصرف به صورت سازگار و ايجاد يک جامعه و اقتصاد سازگار با محیط اشاره
دارد.
ارتباطات با شرکتها :ارتباط با شرکتها و محیط کسب و کار در فصول قبل نیز مورد
تأکید بوده که نظر به اهمیت آن در اين فصل به طور مجزا مورد تأکید قرار گرفته است .ارتباطات
با شرکتها و دنیاي واقعي کسب و کار بايد به شکل مدون و روشن در راهبرد و سیاستهاي
دانشکده انعکاس يافته و دانشجويان بايد درک عملي از محیط واقعي کسب نمايند.
نتیجهگیری
اعتباربخشي در آموزش دانشگاهي ابزاري است که جهت ارتقاء و اطمینان از کیفیت آموزش
مدنظر قرار ميگیرد .اعتباربخشي خصوصا در رشتههاي کاربردي که نیازمند به اعتماد عمومي
بیشتري هستند مانند پزشکي و رشتههاي مرتبط ،حقوق ،مديريت و حسابداري نمود بیشتري
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دارد .از اين رو دانشکدههاي کسب وکار که به دنبال جذب اعتماد عمومي بیشتر و ارتقاء کیفیت
آموزشهاي خود هستند ،متقاضي دريافت گواهيهاي اعتباربخشي ميشوند .موسسات
اعتباربخشي نیز با تدوين استانداردهاي مناسب و متناسب با دنیاي واقعي مالکها و معیارهاي
ارزيابي را ارائه ميکنند تا ارزيابيها و قضاوت در مورد عملکرد دانشکدهها و رشتهها بر اساس
آنها انجام شود .نظر به تفاوت ماهوي رشتهها و دانشکدهها تدوين استانداردهاي مجزا ،الزم به
نظر ميرسد .در سطح بینالمللي در مورد دانشکدههاي کسب و کار ،انجمن پیشرفت دانشگاهي
مدارس کسب و کار و بنیاد اروپايي براي توسعه مديريت ،دو نهادي هستند که اعتباربخشي را
انجام ميدهند .بنیاد اروپايي با تمرکز بر دانشکدههاي کسب کار استاندادهاي خود را در قالب
10فصل ارائه نموده و دانشکدههاي متقاضي را بر اين اساس ارزيابي ميکنند و نگاه بینالمللي
دارند .انجمن پیشرفت دانشگاهي مدارس کسب و کار با تمرکز بر دانشکدههاي کسب و کار به
عنوان يک دانشکده و توجه به حسابداري به عنوان يک رشته مجزا استانداردهاي اعتباربخشي
خاصي براي رشته حسابداري ارائه نموده است .در اين مقاله تالش شده است تا با تمرکز بر
استاندارهاي اين دو نهاد ،نقاط تمرکز اساسي بر کیفیت آموزش دانشگاهي خصوصا در رشته
حسابداري را برجسته نمايیم .ويژگيها ي اساسي اين استانداردها تمرکز بر راهبرد و تهیه و
تدوين آن ،توجه به محیط کسب و کار و ارتباط با شرکتها و آموزش عملي ،مديريت مناسب
منابع ،تلفیق مناسب جنبههاي مختلف رشته حسابداري (تئوري ،پژوهش و رويههاي عملي) و
رعايت اخالق بوده است.
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