
Journal of Research in Teaching  فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی 

Vol 6, No 3, Autumn 2018 :7931پاییز   –شماره سوم  –ال ششمس  212-332صفحات  
 

آموزش حسابداری  هایشیوه بررسی تناسب محتوا و

های موردنیاز بازار کار: از )کارشناسی ارشد( با مهارت

دیدگاه دانشجویان، اساتید دانشگاه و اعضای جامعه 

 حسابداران رسمی ایران
 

 *1رضا جامعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسابدار رسمی علمی دانشگاه کردستان وعضو هیئت. 1

 

Investigating the Appropriateness of the 

Content and Methods of Accounting 

Education (MA) with the Labor Market 

Required Skills: From the Perspective of 

Accounting PhD Students, University 

Professors and Members of the Iranian 

Society of CPAs 
 

 

 

 

R. Jamei1* 

1. The faculty member of the University of 

Kurdistan and the official accountant. 
  

ه: 
مقال

ت 
یاف

در
12/11/

19
31

    
    

    
    

    
    

    
    

  
ه: 

مقال
ش 

یر
پذ

28/
07/

19
37

 

 کیدهچ

: هدف کلی این پژوهش بررسی تناسب محتوا و هدف

های آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد با شیوه
 های موردنیاز در بازار کار است.مهارت

دانشگاه،  : جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتیدروش

 جامعه دانشجویان مقطع دکترای حسابداری و اعضای
پژوهش  است. 5961-69ایران در سال  رسمی حسابداران

حاضر از لحاظ نوع و ماهیت تحقیق، از نوع توصیفی و پیمایشی 
گیری های این پژوهش با استفاده از روش نمونهاست. داده

عنوان بهنفر  916ای متناسب با حجم هر طبقه تصادفی طبقه
آوری شده پرسشنامه جمع 816نمونه انتخاب گردید و در نهایت 

است. در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه 
آوری با های پژوهش پس از جمعاست. داده استفاده شده
 تحلیل شدند. درنتیجه برای spssافزار آماری استفاده از نرم

 آماری جامعه طیف هایهدیدگا از ناشی اختالف وتحلیلتجزیه
روایی این  .است شده استفاده طرفهواریانس یک آنالیز آزمون از

نظران، پس از ابزار با توجه به نظرات گروهی از اساتید و صاحب
نظرات اصالحی آنان، به اثبات رسید و در ارزیابی اعمال نقطه

( استفاده شده 67.9کرونباخ )پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای 
 است.

دهد که محتوای آموزشی : نتایج پژوهش نشان میهایافته

التحصیالن برای انجام سازی فارغبرنامه حسابداری جهت آماده
ها مناسب است. لیکن این وظایف ابتدایی حسابداری شرکت

سازی دانشجویان برای انجام وظایفی با محتوا در آماده
طراحی سیستم و هایی در سطوح باالتر مانند حسابرسی، مهارت
 گیری کافی و مناسب ناست. تصمیم

 

 های آموزشی، بازار کارمحتوای آموزشی، شیوه :هاکلید واژه

Abstract  

Purpose:The research focuses on 

investigating the appropriateness of the 

content and methods of education 
accounting at the MA with the required 

skills in the job market. 

Method:The statistic society is university 
professors, Accounting PhD Students and 

members of the Iranian Society of CPAs 

year 2016-2017. The current study in terms 
of research type went by applied and 

descriptive study. the data of this study was 

selected using stratified random sampling 

method according to the volume of each 

level of 658 people as a sample, and in the 

end, 458 questionnaires were collected. In 
this study, the questionnaire was used to 

collect data from the questionnaire. the 

research data were analyzed using spss 
statistical software. Analyzing the different 

perspectives from the range of statistical 

analysis, one-sided analyses test has been 
used. Content validity with respect to the 

opinions of a group of professors and 
experts, after the opinions of corrective 

actions they proved. In assessing their 

liability of the questionnaire, the Cranach's 
alpha test(0.76) was used. 

Findings:Research results show that the 

educational content of the program is to 
prepare graduates for accounting, corporate 

accounting is appropriate for elementary 

tasks. But the content with the skills to 
prepare students for higher-level tasks such 

as auditing, planning and decision-making 

system is not adequate the participants. 
 

Keyword: Education curricula, methods of 

education, job market 
 

R
ec

ei
v

ed
 D

a
te

: 2
0

1
8

/0
2

/0
1

  
  
  

  
  

 A
cc

ep
te

d
 D

a
te

:2
0

1
8

/1
0

/2
0
 

 

 
  :ac.irr.jamei@uokEmail.                                                                                        :   مسئولنویسنده * 

 



2   موزش حسابداریهای آبررسی تناسب محتوا و شیوه... 

 

 مقدمه و بیان مسئله

آموزش یک امر بسیار مهم برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنیین پیشیرفت آمیوزش عیالی     
بر بهبود کیفیت و کارایی و نوآوری در زمینه عرضه آموزش باعی  برطیرف کیردن و     تأکید ؛ وآیدمی حساببه

 Wang, Liu, andشیود ) توسعه و رفع نیازهای آینده میی  توسعه نیازهای فردی و انطباق با نیازهای جامعه و

Qin, 2018شیود.  (. نظام آموزشی حسابداری در هر کشوری با توجه به نیازهای بومی همان کشور تدوین می
و اقتصادی خیودش   یاجتماعهای سیاسی و چنان چه بریستون در این زمینه اظهار دارد که هر کشوری ویژگی

اطالعاتی مدیران اقتصادی هر کشور نسبت به کشور دیگر متفیاوت   نیازهایهای هدف زیاداحتمالبهرا دارد و 
 ,Nonahalnahr)هیای خیود طراحیی و اجیرا کنید      است در نتیجه هر کشوری باید سیستمی متناسب با نییاز 

Salteh, and Hamdollahi, 2014.) ی هاتحقیقات متعددی در سنوات اخیر در حوزه علل ناکارآمدی آموزش
 تأکیید دانشجویان انجام شده است که نتایج مربوط اغلب بر این موارد  سازیآمادهدانشگاهی حسابداری جهت 

در شییوه   ثانییاً های دیگر علوم بیروز کیرده و   رشته حسابداری نتوانسته خود را همگام با پیشرفت اوالًدارند که 
های ملموسی وجیود دارد. بیه   ها نیز خالءشگاهآموزش و انتقال همین معلومات حسابداری به دانشجویان در دان

ما با مازاد نیروهای دارای مدرک دانشگاهی مواجه هستیم در سمت دیگیر   سویکاز  کهدرحالیتر عبارت ساده
هیای  التحصیالن رشیته فارغ کهازآنجاییکنند. کارفرمایان ما در بازار از کمبود حسابداران متخصص شکایت می

های دانشگاهی خود را به کار بگیرنید و اغلیب نییاز بیه     بایست در بازار کار، آموختهقط میفنی و پایه مذکور ف
بیه   هیا آنهای دانشیگاهی  آموزش عمدتاًرشته حسابداری که  التحصیالنفارغمهارت اضافی دیگری ندارند، از 

ی میرتبط بیا پایگیاه    هارود که عالوه بر موارد مذکور چالششود، انتظار میشیوه صحیح دفترداری منحصر می
 ,Salehi, Nasirzadeh)و غیره را نیز میدیریت نماینید    ، قوانین مالیاتی، بیمهیوتریکامپهای افزارنرمها، داده

and Rostami, 2014 .)هیای اقتصیادی و میالی،    گییری حسیابداری در تصیمیم   مؤثرعلیرغم نقش  حالبااین
 ماننید گیری بنیا بیه دالیلیی    علم دانشگاهی و ابزار تصمیم یک عنوانبهجایگاه و موقعیت حسابداری در ایران 

 غیردولتیی  ایحرفههای مستقل ابهام نقش علمی رشته حسابداری در حل مشکالت مالی و عدم وجود سازمان
دهید کیه بسییاری از    و حتی آمارها نشان میی  نیستمناسب  ایحرفهو عدم ارتباط صنفی مستمر بین اعضای 

 (Rezaie, 2016) .انداشتغال در حرفه حسابداری از دست داده را برای ادامه تحصیل ودانشجویان تمایل خود 
و  های کاربردی را پرورش دهییم درنتیجه تحت نقش دوگانه دانش و عمل، ما باید استعدادهای جامع و برنامه

نیوآوری و  فعیال   طیور بهسازی ساختاری و تخصیص منطقی در محیط آموزشی توجه بیشتری کنیم و به بهینه
قرار دهیم و استعدادهای حسابداری بیشتری را برای جامعه و بازار کیار در   موردبررسیاصالح شیوه تدریس را 
ایجاد یک سیسیتم نظیارت بیرای کیفییت آمیوزش )سیسیتم نظیارت         (.Zhang, 2018)عمل، آموزش دهیم 

 اسیت و  تدریس کیفیت تنظیم و هادانشگاه در آموزش سطح استانداردسازی و هدایت از مهمی تدریس( بخش
-محسیوب میی   هادانشگاه و هاکالج دردر کار آموزش  صحیح پیشرفت تضمین برای مهم پیوند یک همچنین

 تیا  شید  خواهنید  هماهنگ نظارت اعضای با زمان باالی سطح و قوی مسئولیت بااحساس جوان شود. معلمان
این نظیارت شیامل نظیارت بیر      ؛ کهبگیرند بر عهده اانته و میانه ابتدا، در را ایحرفه هایدوره تدریس نظارت

 ,Wang) اسیت ها نامهها و نظارت بر پایانآموز، نظارت بر مدیریت، نظارت بر مقاالت و آزمونیادگیری دانش

Liu, and Qin, 2018) .آموزش دانشجویان حسابداری بایستی به شکلی انجام گیرد که آنان را بیرای   درواقع
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نده آماده سازد. وجود فاصله احتمالی در حسابداری مدیریت میان نظر و عمل، یدر حال و آ هامت به سازماندخ

دهند و مفاهیم حسابداری مدیریت را آموزش نمی ممکن است بیانگر آن باشد که اساتید دانشگاه آخرین روش
 ,Novin, Person, and Sedge).انید سنتی را از برنامه آموزشی خیود حیذف کیرده    هایروش و یا مفاهیم و

ها اصیالح  محلی و دانشگاه هایدانشکدههای حسابداری در ها و سیستمدرنتیجه نیاز است که آموزش (1990
دالیلی را برای اصالح آموزش و سیستم حسیابداری   (Wang, Liu, and Qin, 2018) گردد که بر این اساس

التحصیالن رشته حسابداری، به تقاضای فارغ انطباق عرضه و ( عدم5: استکنند که به شرح زیر بیان بیان می
عرضیه حسیابداران    چنینهماست و  هاآنمیزان عرضه حسابداران عمومی بیشتر میزان تقاضا برای  هاآننظر 

رود تا پنج سال آینده جامعه نیاز بیشتری به میدیران ارشید   انتظار می کهطوریبهارشد کمتر از نیاز جامعه است 
یکی از دالیل اصلی اصالح سیستم حسابداری  هاآنهای حسابداری، ناکافی پرسنل نی( تأم2مالی داشته باشد. 

-حسابداران ممکن است در آینده با کشیور  هاآندانند. به نظر می کارآمدرا عرضه حسابدران کم کیفیت و غیر 

و همچنیین   د بگیرنید ییا  خیوبی بههای خارجی معامله کنند در نتیجه باید روش معامله با کشورهای خارجی را 
آوری های بزرگ و فین پردازش کنند تا با توسعه داداه خوبیبههای جدید را آوریبتوانند اطالعات حاصل از فن

جدید. اطالعات حسابداری میالی بتواننید بیا دیگیران در ایین عرصیه بیه رقابیت بپردازنید در نتیجیه جامعیه            
 برخوردارآوری اطالعات ارز مهارت کافی ی و هم در زمینه فندارانی نیاز دارد که هم در زمینه حسابدارحساببه

 اطالعیات  سیسیتم  از گسیترده  اسیتفاده  بیا  هیا آن .هسیتند  میدیریت  و گیریتصمیمقادر به  باشند. حسابداران
 را بیشیتری  حسیابداری  اطالعات همچنین و کند کامل را حسابداری کارهای اکثر تواندمی ایرایانه حسابداری

 هیا آنآموزش و کیارایی و کیفییت پیایین آمیوزش حسیابداری، بیه نظیر         شدهمنسوخ های( روش9 .دهد ارائه
آموزشی هستند و از لحاظ کارایی و کیفییت آمیوزش    شدهمنسوخهای محلی منبع عناصر ها و دانشکدهدانشگاه

ید آموزش محسوب از عناصر اصلی تولدارند. معلمان، سیستم آموزشی و امکانات آموزشی  قراردر سطح پایینی 
حاضر بسیایری   در حالآید. می حساببه هادانشگاههای تدریس حسابداری در کاستی دقیقاً هااینشوند که می

 تیرویج  ازآنجاکیه  ایین،  بیر  عیالوه های دانشگاهی نیاز دارند. از معلمان دانشگاهی به مدرک دکتری و دستاورد
انیریی   و زمیان  معلمان بیشتر از بسیاری نظری، تحقیقات رمبتنی ب اصوالًدانشگاهی  معلمان ایحرفه عناوین
 .شیوند میی  آموزشی هایمدل و کالسی هایروش مطالعه از غافل و کنندنظری صرف می تحقیقات در خود را

 حسابدارانه اکثر کاست  حسابداران پایین کارایی برای مهم دلیل یک نیز قدیم درسی برنامه همچنین سیستم
 توانیایی  دارای محلیی  هایها و دانشکدهدانشگاه ،طورکلیبهکنند. همچنین تم استفاده میکشور از همان سیس

 در محیدود  گیذاری سرمایه به مایل بیشتر هاآن بنابراین هستند، آموزش بودجه آوردن دست به برای محدودی
واضح  طوربهدرنتیجه  کنند. تأمین مدتکوتاه در را خود منافع توانندمی که هستند مهندسی و علمی هایرشته

منابع  غیرمنطقیگذاری برای تدارک منابع برای حسابداری کافی نیست و تخصیص مشخص است که سرمایه
ها باع  کم کارآمدی و کیفیت پایین آموزش در این حرفیه خواهید   نسبت به سایر رشته به حسابداریآموزشی 

 شد.
نه بر اساس عالیق دانشگاه تعیین شیود. هیدف علیم     محتوای دروس حسابداری باید بر اساس تقاضای بازار، 

های فنی شوند. پیشرفتحسابداری آموزش حسابداری نیست بلکه آموزش به دانشجویانی است که حسابدار می
و رشد شتابان اقتصادی از طرف دیگر این نیاز را به وجود آورده اسیت   طرفازیکو علمی در زمینه حسابداری 
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یک دانش تخصصی مطرح گیردد، ایین    عنوانبهخود را با شرایط تطبیق دهد و  رعتسبهکه حرفه حسابداری 
به تغییراتیی کیه در    موقعبهتحوالت ناشی از تغییراتی است که در نیازهای جامعه به وجود آمده و پاسخ ندادن 

انقیالب   گییری شیکل بیا   مثالعنوانبهآید نتایج مخربی را به دنبال خواهد داشت. نیازهای جامعه به وجود می
هیای  و نیاز شدید مدیران بیه اطالعیات مربیوط بیه هزینیه      تولیدکنندگانصنعتی در دنیا و افزایش رقابت بین 

ی خیود اضیافه   تولیدی، دانش حسابداری موضوع جدیدی تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده را به دامنیه 
بیا توجیه بیه تغیییرات      (.Bahrami nasab and Akhlaghi, 2012) افتینمود و متناسب با نیازها گسترش 

بازارها، نقش حسابداران کنونی از تهیه اطالعات به تهیه  شدنجهانیمحیط تجاری و پیشرفت سریع فناوری و 
و برون سازمانی تغیییر   سازمانیدرون کنندگاناستفادهبرای  غیرمالیو تفسیر اطالعات گوناگون اعم از مالی و 

هیای دانشیگاهی بایید    آمیوزش  روازاین. (Dehghan dehnavi, Mahmood, and Saba, 2012است )یافته 
بیرای ورود بیه حرفیه     -5آماده نماید کیه بتواننید وظیایف زییر را انجیام دهنید:        ایگونهبهرا  التحصیالنفارغ

اولیه الزم جهت تداوم در حرفه حسابداری و حسابرسی را  هایمهارت -2حسابداری و حسابرسی موفق باشند. 
هیایی  و مهیارت  ایزمینیه هیای  بایید از دانیش   التحصییالن فارغ -9باشند.  ایحرفهداشته باشند که  ایگونهبه

های فردی و گروهی در طول عمر کیاری خیود در   برخوردار باشند تا بتوانند برای ایفای نقش سازمانی و تعامل
 (.Rezai and Ghorbani, 2012باشند )مشاغل مختلف آماده 

شروع  یابیهزینهو  دفترداریای همچون رود از اعمال سادهکه از حسابدار در بازار کار انتظار میدانشی      
 یابد.و پژوهشی مانند حسابرسی و طراحی سیستم حسابداری ادامه می ایحرفه هایمهارتشود تا به می

(Rezaie, 2016) نظرنقطهدر عمل را از  به ماهیت عملی بودن حسابداری، ما باید نقش مهم آموزش با توجه 
حسابداری به شکل عملی افزایش یابد و بین  هایآموزشایدئولوییک به رسمیت بشماریم. درنتیجه باید زمان 

، در حالدرعینجنبه تئوری و عمل با هم ترکیب شود.  درواقعهای عملی و تئوری توازن برقرار شود و آموزش
 هایجنبهدانشجویان را بر  تأکیدو همچنین  هدایت کنند درستیبهتدریس عملی، اساتید باید دانشجویان را 

تا دانشجویان بتوانند از طریق تمرین  در تدریس را بهبود بخشند گیرانهسختو الزامات  شتریرا بعملی 
 (.,Liang, 2018 Zhang, and Yang) ندیاب باالدستخوبی کسب کنند و به مهارت  هایدرس

 هیای روشسینتی و   هیای روشی برای آموزش حسابداری وجود دارد که شیامل  متفاوت هایروشدرنتیجه     
ها از آن ها مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهشود که سالهایی گفته میسنتی به روش هایروش. استمدرن 

ها عبارتنید  شروازاینگردند برخی ها محسوب میترین روشاستفاده کرده و در حال حاضر هم یکی از متداول
نوین آمیوزش حسیابداری شیامل روش ییادگیری      هایروش: حفظ و تکرار، سخنرانی، کتاب محوری و ... و از

) ,2016Rezaie, . Salehi(اسیت ) هیای روز دنییا   مشیارکتی، روش واحید پیرویه و آمیوزش بیا تکنولیویی      

 Nasirzadeh, and Rostami 2014)از دیید  های آموزش حسابداری در اییران  در پژوهشی به بررسی چالش
معتقدنید سیسیتم    دهندگانپاسخنشان داد که  هاآنشاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی پرداختند. نتایج پژوهش 

هیای  منیدی از عمیده ابیزار   و بهیره  کارگیریبهکنونی آموزش حسابداری نتوانسته معلومات کافی درباره نحوه 
 ((Nonahalnahr, Salteh, and Hamdollahi, 2014 تکنولویی اطالعاتی روز را به دانشجویان انتقال دهد.

های ضمن خدمت( و تجربه آموزش حسابداری )آموزش دانشگاهی و دوره تأثیردر پژوهشی به بررسی ارزیابی 
دهد که آموزش حسابداری )آموزش دانشگاهی و نشان می هاآنحسابرسان پرداختند. نتایج  ایحرفهبر قضاوت 
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 aghumian, and (Bمثبیت و معنیاداری دارد.   تیأثیر ای حسیابداران  فبر قضاوت حر های ضمن خدمت(دوره

Rahimi Baghi, 2011)      در پژوهشی به بررسی موانع پیشرفت آموزشی در اییران پرداختنید. نتیایج پیژوهش
هیای ورودی بیه دلییل عیدم گیزینش علمیی مناسیب        های برتر آزمیون نشان داد که عدم استقبال رتبه هاآن

رود به رشته تحصیلی حسابداری، چند شغله بودن استادان رشیته حسیابداری و نییز عیدم     دانشجویان در بدو و
موانع پیشرفت آموزش  عنوانبهتسلط استادان و دانشجویان حسسابداری به زبان انگلیسی و فناوری اطالعات، 

ر پیژوهش  د (Bashiri manesh, and Shahrokhi, 2012) قرار گرفته اسیت.  تأییدحسابداری در ایران مورد 
خود با عنوان ارزیابی درک دانشجویان حسابداری از تجربه یادگیری دروس دانشگاهی به این نتیجیه رسییدند   
که دانشجویان رشته حسابداری دارای سطح مناسبی در رابطه بیا مبیانی حسیابداری برخوردارنید ولیی سیطح       

 ,Mojtahedzadeh) ستینحرفه مناسب  در رابطه با سایر مباح  مربوط به حرفه یا مسائل روز هاآنیادگیری 

and Alawi Tabari, 2010) مقطع کارشناسیی   آموختگاندانشهای موردنیاز برای به بررسی دانش و مهارت
حسابداری دیدگاه اسیتادان دانشیگاه، شیاغالن در حرفیه و دانشیجویان حسیابداری )بررسیی میوردی اسیتان          

تفاوت در مییانگین کفاییت ارائیه دانیش و      رغمبهتیجه رسیدند که به این ن هاآن. اندپرداختهآذربایجان غربی( 
هیای کنیونی آمیوزش    برنامیه  دهنیدگان پاسیخ های کنونی آمیوزش حسیابداری، از دییدگاه    ها با برنامهمهارت

، کفایت الزم را ندارد. همچنین شکاف بین آموختگاندانشبه  موردنیازهای حسابداری در ارائه دانش و مهارت
اسیت.   دارمعنیی های کنونی آموزش حسابداری، ها سطح کفایت ارائه آن با برنامهت دانش و مهارتسطح اهمی

((Vakilifard and Rahnamay Roodposhti, 2012 هییای در پژوهشییی بییه بررسییی و تعیییین دیییدگاه
هیای تخصصیی حسیابداری،    هیای گیرایش  دانشجویان، اساتید دانشگاه و شاغلین در حرفه نسبت بیه اولوییت  

روش تدریس حسیابداری   مؤثرترینهای دروس تخصصی و محتوای دروس تخصصی حسابداری، میزان واحد
ریزی رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با تدوین چارچوبی برای برنامه منظوربه

دهد که بین نشان می هاآن ها فازی پرداختند. نتایج پژوهشاستفاده از روش آماری تحلیل عاملی با کمک داده
الیذکر تفیاوت معنیاداری وجیود داشیته و      فیوق  موردبررسی مؤلفههای طیف جامعه آماری نسبت به پنج دیدگاه
میدیریت بیشیتر    به حسیابداری مالی و دانشجویان مقاطع تکمیلی  به حسابداریمدرسین حسابداری  کهدرحالی
نیازهای  تأمینحسابرسی را اولویت مباح  آموزشی در راستای ، شاغلین حرفه، پرداختن به مباح  دادندمیبها 

در زمینیه ضیرورت    ((Arab Mazar yazdy, and Hojat sani, 2007انید.  جامعه مالی اییران عنیوان کیرده   
دارد کیه برنامیه آمیوزش    های اطالعاتی حسیابداری در آمیوزش و حرفیه اظهیار میی     بازنگری جایگاه سیستم
ت جدی در این زمینه دارد و به هیر شیکل ممکین بایید دروس مختلفیی در برنامیه       حسابداری نیاز به اصالحا

 های اطالعاتی حسابداری گنجانده شود.سطوح کارشناسی ارشد حسابداری بر پایه مباح  مربوط به سیستم

(Mashayekhi and Noravesh, 2005) های آموزشی حسیابداری  در پژوهش خود به تعیین نیازها و اولویت
نمیوده   گییری نتیجهو بررسی فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری پرداخته و  مدیریت

سینتی حسیابداری میدیریت     هیای روشدر سازمان بیشتر به  مورداستفاده هایروشکه شاغلین حرفه در مورد 
ری کیه وارد مشیاغل   جدیید حسیابدا   التحصییالن فیارغ بیرای   موردنییاز  هیای مهارتاند و در مورد توجه داشته

را باالترین اولویت بیان  مسئلهحل  هایمهارت، موردمطالعهشوند از دیدگاه هر دو گروه حسابداری مدیریت می
 نوسیازی شیده   درسیی  برنامه یک پیشنهاد و درسی برنامه تغییر فرآیند بررسی (Noravesh, 2003) اند.داشته
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 نیاز تشخیص درسی یعنی برنامه تغییر فرآیند اصلی عناصر وی. پرداخت حسابداری رشته کارشناسی دوره برای
 سینجش  و برنامیه  اجرای پذیرش عمومی، کسب برنامه، طراحی ،موردنیاز تغییرات کردن مشخص تغییر، برای
 درسی برنامه در تغییر حال در محیط به نیازهای پاسخگویی برای که کرد بیان و داد قرار تحلیل مورد را نتایج

 نوسازی شود. برنامه و لحاظ تغییراتی دبای دانشگاهی

)Zhang, and Liang, 2018 Yang,) های دستی در پژوهشی به بررسی اصالحات و نوآوری و آموزش
های آموزان در ابتدا باید منطبق با نیازدهد که آموزش دانشنشان می هاآنحسابداری پرداختند. نتایج پژوهش 
-اجازه دهید که بتوانند روند واقعی مالی شیرکت  هاآنهای مستمر با تمرینجامعه باشد و با انجام کارآموزی و 

التحصییلی توانیایی انجیام کارهیای میالی را داشیته باشیند.        کننید تیا پیس از فیارغ     سازیشبیههای بزرگ را 
(Sugahara and Lau, 2018)  ییک ابیزار    عنیوان بیه یادگیری مبتنی بر بازی میدیریت   تأثیردر پژوهشی به

دهید کیه بیازی    نشیان میی   هاآنکار پرداختند. نتایج پژوهش وری تجربی بر آموزشی حسابداری و کسبیادگی
 ,Wang, Liu). اسیت کیار  ویک ابزار یادگیری تجربی برای آموزش حسابداری و کسب عنوانبهمدیریت خود 

and Qin, 2018) بداری در پژوهشی بیه بررسیی نیوآوری و شییوه آمیوزش کیاربردی اسیتعدادهای حسیا         در
دهد نشان می هاآنها بر اساس اصالحات جانبی عرضه پرداختند. نتایج پژوهش های محلی و دانشگاهدانشکده

جامعه  موردنیاز هایمهارتهای محلی باید به سمت نیازهای اجتماعی هدایت شوند و ها و دانشگاهکه دانشکده
 هایمهارتو برخی  ایحرفهشدید پیشرفت کرد. دانش شود در رقابت را پرورش دهند، زیرا فقط از این راه می

و پیرورش   ایحرفیه تسلط دانیش   کهدرحالی، آیدمیاز طریق یادگیری در کالس درس به دست  عمدتاًعملی 
سطح باال بایید حاصیل شیود. ایین رقابیت       ایرشتهنوآوری عمیق از طریق مشارکت در مسابقات  هایتوانایی
را در عمیل   هاآندانش آموزان را افزایش دهد، بلکه رقابت اصلی  ایحرفه هایتمهارتا  کندمیکمک  تنهانه

 دانیش آمیوزان فیراهم شیود     ایحرفهبیشتری برای توسعه  هایگزینهتا  کندمی، بلکه کمک بخشدمیبهبود 

(Tan, 2012)  ایحرفیه آموزش حسیابداری و اسیتدالل اخالقیی بیر قضیاوت       تأثیردر پژوهشی تحت عنوان 
 ایحرفیه دهید کیه تحصییالت دانشیگاهی بیر قضیاوت       نشیان میی   هاآنرسان پرداختند. نتایج پژوهش حساب

دانشجویان  سازیآمادههمچنین تحصیالت دانشگاهی در  است و مؤثردر افشاء اطالعات  حسابرسان بخصوص
 بیا  (Ragothaman, Lavin and Davies, 2007) .کنید حسابداری برای ورود به حرفه حسابداری کمک می

 آموختگیان دانیش  بیرای  موردنییاز  هایمهارت و دانش درباره دانشگاه استادان و حرفه در شاغالن نظر مطالعه
 دانیش  بیه  الکترونیکی تجارت در موفقیت منظوربه حسابداری آموختگاندانش که کردند بیان حسابداری رشته

 از و ذهنیی  هیای مهیارت  حرفه، در شاغالن نظر از. دارند نیاز تجاری دانش و سازمانی دانش فناوری، عمومی،
 از رهبیری  توانیایی  و حسیابداری  دانیش  فیردی،  بیین  هایمهارت ارتباطی، هایمهارت دانشگاه، استادان نظر

 حسیابداری  دانشجویان هایمهارت توسعه در را کارآموزی دوره نقش (paisey, 2010) بودند برخوردار اولویت
 کیه  دانشیجویانی  و کارآموزی دوره در کنندهشرکت دانشجویان هایدیدگاه همقایس با وی. داد قرار موردبررسی

 هیای مهیارت  ایجیاد  در سودمندی آموزشی ابزار کارآموزی دوره که کرد بیان بودند، نکرده شرکت دوره این در
 حسیابداری  دانشیگاهی  درسیی  برنامیه  در کیارآموزی  دوره گنجانیدن  بنابراین؛ است دانشجویان در پذیرانتقال
 نیز حرفه در شاغالن و دانشجویان دیدگاه از کارآموزی دوره محاسن و معایب همچنین. باشد سودمند تواندمی

 دانشیگاه  استادان حرفه، در شاغالن نظر بررسی با (Line, Xiong and Liu, 2005) .گرفت قرار موردبررسی
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 کردنید  بیان حسابداری رشته آموختگاندانش برای موردنیاز هایمهارت و دانش تعیین منظوربه دانشجویان، و
. نیسیت  کننیده راضیی  موردنییاز  هایمهارت و دانش ایجاد برای چین در حسابداری آموزش کنونی موقعیت که
 رضیایت  حسیابداری،  آمیوزش  کنیونی  هیای برنامیه  توسط موردنیاز هایمهارت و دانش ارائه از دهندگانپاسخ
 بلکیه  ضروری تنهانه حسابداری، آموزش برنامه اصالح که کردند بیان همکاران و نلی نتیجه عنوانبه. نداشتند
های شیاغالن در حرفیه، اسیتادان دانشیگاه و     دیدگاه )(Blazey, Ashiabor and Janu, 2008 است. آورالزام
رشیته حسیابداری    آموختگاندانشهای اساسی برای تعیین مهارت منظوربهرشته حسابداری را  آموختگاندانش
قرار دادنید. نتیایج نشیان داد     موردبررسیاین رشته  آموختگاندانشهای اساسی برای تعیین مهارت منظورهبرا 
هیایی وجیود دارد.   های انان تفاوتتوسط سه گروه، بین دیدگاه ذکرشدههای بر اهمیت مهارت تأکید رغمبهکه 

رشیته حسیابداری بیر داشیتن      نآموختگیا دانیش های فکری و بین فیردی،  شاغالن در حرفه بر داشتن مهارت
های ارتباطی و بین رشته حسابداری بر داشتن مهارت آموختگاندانشهای ارتباطی فکری و بین فردی، مهارت

فیراوان   تأکیید های فکری، خود مدیریتی، ارتبیاطی و بیین فیردی    فردی و استادان دانشگاه بر داشتن. مهارت
پاییه،   هیای مهیارت رود بیرآن تسیلط داشیته باشید. شیامل      ر میهایی که از یک حسابدار انتظامهارت داشتند.

و حسابداری مدیریت است  بندیبودجهفنی که شامل  هایمهارتها و همچنین و شرکت مؤسساتحسابداری 
 هیای مهیارت شیود و  و گزارشیگری را شیامل میی    گیریتصمیمکه وظایف حسابرسی،  ایحرفه هایمهارتو 

ها گیرد. این مهارتمستقل را در بر می ایحرفهی و طراحی سیستم و مشاورهتحلیلی  هایمهارتپژوهشی که 
 در نظر گرفت. هاآنتوان با توجه به پیچیدگی و توانایی تحلیل را می

های آموزش حسابداری تا چه انیدازه  درنتیجه هدف اصلی پژوهش این است که مشخص شود، محتوا و شیوه 
رشناسی ارشد برای ورود به بازار کار مطابق با شرایط اقتصادی و تکنولویی دانشجویان مقطع کا سازیآمادهدر 

 کیارگیری بیه تدریسیی کیه در ییادگیری و     هیای روشهمچنین مشخص نمیودن   ؛ وامروزی موفق بوده است
 حسابداری تاثیرگذاراند و ارائه پیشنهادهایی که در نیل به این اهداف مؤثر است.

 

 های پژوهشفرضیه
 شود:های پژوهش به شرح زیر تعیین میمطالب گفته شده فرضیهبه  با توجه

آموزش های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشتفاوت معناداری بین دیدگاهفرضیه اوّل: 
ها و مؤسسات، وجود پایه شامل حسابداری شرکت هایمهارتحسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 

 ندارد.
آموزش های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشتفاوت معناداری بین دیدگاه :فرضیه دوّم

بندی، تکنیکی مانند حسابداری مدیریت و بودجه هایمهارتحسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 
 وجود ندارد.

آموزش های ان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوهشوندگهای پرسشتفاوت معناداری بین دیدگاهفرضیه سوّم: 
 و گزارشگری، وجود ندارد. گیریتصمیمحسابرسی،  هایمهارتحسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 
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های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشتفاوت معناداری بین دیدگاه :فرضیه چهارم

و طراحی  وتحلیلتجزیهپژوهشی شامل  هایمهارتارشناسی ارشد( با یادگیری آموزش حسابداری )مقطع ک
 سیستم حسابداری، وجود ندارد.

 

 روش شناسایی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی کردن محتوای آموزش حسابداری )کارشناسی ارشد( متناسب با نیاز بازار کار 
 منظوربهگیرد. قرار می موردبررسیهای دولتی ایران نشگاهدر دا شدهارائهاطالعات دروس  ارتباطدراینکه  است

سایر  آوریجمعای و برای تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع این پژوهش، محقق از روش کتابخانه
پژوهش از روش میدانی )پرسشنامه( استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس طیف  موردنیازاطالعات 
با استفاده از آنالیز  ؛ وبرای آزمون پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شد ؛ واست شدهطراحیلیکرت 

شامل اعضای جامعه حسابداران  موردمطالعههای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه واریانس فرضیه
 9ری این پژوهش به . جامعه آمااسترسمی ایران، دانشجویان مقطع دکترای حسابداری و اساتید دانشگاه 

نمونه انتخاب و سه گروه مورگان  –و با استفاده از جدول کرجسی  هر طبقهطبقه تقسیم شده و با توجه حجم 
بوده است. اعتبار محتوایی  5961-69آوری شدند. دوره پژوهش در طی سال تحصیلی پرسشنامه جمع 816

ه اولیه، بین گروهی از شاغلین در حرفه پرسشنامه در مرحله ممیزی از طریق توزیع مقدماتی پرسشنام
ها مورد آزمون قرار گرفت. دانشگاه علمیهیئتحسابداری در مؤسسات مختلف و نیز گروهی از اعضای 

و آموزنده بود. درنتیجه تغییرات کوچکی در بعضی از اقالم پرسشنامه داده  کنندهدلگرمهای دریافت شده پاسخ
کند و به درجه باالیی از اعتبار محتوایی و قابلیت اطمینان دست یابد. شد تا قابلیت درک بیشتری پیدا 

پرسشنامه نهایی پژوهش متشکل از سه قسمت اصلی است. در قسمت اوّل که در ارتباط با اطالعات 
شوندگان خواسته شد که به سؤاالتی در ارتباط با اطالعات شخصی خود پاسخ است، از پرسش شناسیجمعیت

 ازآنجاکه. استحسابداری  هایمهارتم در ارتباط با تناسب محتوای آموزش حسابداری با دهند. قسمت دوّ
شوندگان جزئیات هر درس را به خاطر نداشته باشند، برای مقابله با این مشکل ممکن بود هر یک از پرسش

لیست دروس  5بالقوه، عالوه بر نام درس، شرح مختصری از محتوای هر درس نیز ارائه شد. در جدول شماره 
در  دهندگانپاسخدر مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آمده است. در قسمت سوّم پرسشنامه از  شدهارائه

 هاآنمشخص شود به نظر  ؛ کهشودمی سؤالتدریس جدید  هایروشها و خصوص نظر آنان در مورد برنامه
 منظوربههمچنین  ؛ واست تأثیرگذاری آموزشی جهت آموزش و ارتقاء سطح علم چه تغییراتی در برنامه

 استفاده شده است. spss21 افزارنرمهای گردآوری شده از داده وتحلیلتجزیه
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 ارشد رشته حسابداریدر مقطع کارشناسی شدهارائهلیست دروس (: 1) جدول

 تعداد واحد
 نام درس 

 های اطالعاتی حسابداریسیستم  9

 حسابداری هایسیستم  9

 حسابداری دولتی پیشرفته  9

 حسابرسی پیشرفته  2

 5تئوری حسابداری   9

 حسابداری مدیریت  9

 گیری در مسائل مالیتصمیم  9

 2تئوری حسابداری   9

 مسائل جاری حسابداری  2

 بررسی موارد خاص در حسابداری  9

 نامهپایان  8

 
 روایی و پایایی پرسشنامه

 در مطروحه سؤاالت و پرسشنامه روایی میزان برآورد برای. است شده استفاده واییمحت روایی از بررسی این در
 بررسی برای. شودمی استفاده پرسشنامه و پژوهش موضوع به مسلط اساتید و شناسان کار خبرگان، نظر از آن،

 بررسی برای نبنابرای؛ شد استفاده کرونباخ آلفا روش از بیشتر یکسان فواصل با تی لیکر و نظرسنجی سؤاالت
 که داد نشان ابعاد پایایی و متغیرها پایایی مقادیر بررسی. شد استفاده شروازاین هم پرسشنامه این پایایی
 است، مطلوب 6./  6 از فراتر پایایی اینکه به توجه با. است 9/6. پرسشنامه متغیرهای کرونباخ آلفای مقدار
 .است برخوردار باالیی پایایی از پرسشنامه که گفت توانمی( 2) شماره جدول نتایج به توجه با بنابراین

 

 کرونباخ( یآلفابررسی میزان پایایی به روش همسازی درونی )(: 2) جدول

 ضریب آلفای کرونباخ  تعداد سؤال  متغیر

های آموزش تناسب محتوی و شیوه

 حسابداری

 45  76/0 

 

 :استح زیر های ارسالی و دریافتنی به شرهمچنین تعداد پرسشنامه

 
 هاهای ارسالی و دریافتی از آزمودنیتعداد پرسشنامه (:3) جدول

  نمونه

تعداد 

های پرسشنامه

 ارسالی

 
های تعداد پرسشنامه

 دریافتی
 تاریخ دریافت 

اعضای جامعه حسابداران رسمی 

 ایران
 250  152  5/12/1395 
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دانشجویان مقطع دکترای 

 حسابداری
 250  170  15/12/1395 

 10/02/1396  130  152  اساتید دانشگاه

 

های پژوهش از آزمون بررسی فرضیه یبرا است دو گروههای آزمودنی بیش از تعداد گروه کهازآنجایی

مربوط به این آزمون را  هایفرضپیشلذا قبل از آن  کنیممیاستفاده  طرفهیکتحلیل واریانس 

 هابودن واریانس ( همگون2ها نرمال بودن داده ( فرض1. کنیممییررسی 

 

 هانرمال بودن داده فرضپیش

 
 های پژوهشتوزیع داده

 

 هاهمگونی واریانس فرضپیش

 
 هانتیجه همگونی واریانس (:4) جدول

 لوین  Df2  Df1  سطح معناداری

6.6/6  581  9  951/2 

 
لذا  است هاواریانساین امر حاکی از همگونی شود آزمون لوین معنادار نشده که که مشاهده می طورهمان    

های پژوهش برای فرضیه طرفهیک این مرحله از آزمون واریانسآزمون در  هایفرضپیشاطمینان از بعد از 
 .کنیممیاستفاده 
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 آمار توصیفی (:5) جدول

 انحراف معیار  میانگین  تعداد  نمونه

اعضای جامعه حسابداران 
 رسمی ایران

 
851 

 
5582/1 

 
9/2 

دانشجویان مقطع دکترای 
 حسابداری

 
871 

 
.921/9 

 
66/2 

 62/9  ./9168  831  اساتید دانشگاه

 

 های پژوهشیافته

گیرد که برای رسیدن به این مهم از آزمون تحلیل واریانس های پژوهش انجام میدر این بخش آزمون فرضیه
 استفاده شده است. طرفهیک

آمیوزش  های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشاری بین دیدگاهتفاوت معناد فرضیه اوّل:
ها و مؤسسات، وجیود  پایه شامل حسابداری شرکت هایمهارتحسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 

 ندارد.

 
 ANOVAآنالیز واریانس (: 6) جدول 

 داریمعنی  ره فیشرآما  میانگین مربعات  درجات آزادی  مجموع مربعات  

 هابین گروه
 هادرون گروه
 جمع

 
98227.89 
.8867115 
..629726. 

 
2 
998 
999 

 
99876.8 
1978968 

 875.1  6792. 

 
آزمون در سطح  است p-value > 0.05شود با توجه به اینکه مشاهده می 9که در جدول شماره  طورهمان    

شود. در نتیجه بین دیدگاه دانشجویان دکتری حسابداری، رفته میمعنادار نبوده و فرض آماری پذی 6761خطای 
مقطع )آموزش حسابداری های شیوه اساتید دانشگاه و اعضای جامعه حسابداران رسمی در مورد تناسب محتوا و

ها و مؤسسات تفاوت معناداری وجود پایه شامل حسابداری شرکت هایمهارتبا یادگیری  (کارشناسی ارشد
 ندارد.

آموزش های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشتفاوت معناداری بین دیدگاه: رضیه دوّمف
بندی، تکنیکی مانند حسابداری مدیریت و بودجه هایمهارتحسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 

 وجود ندارد.
 ANOVAآنالیز واریانس  (:7)جدول 

 
 

 مجموع مربعات
 

 آزادیدرجات 
میانگین  

 مربعات
 

 آماره فیشر
 

 داریمعنی

 676689  97699  99876.8  2  29197269  هابین گروه
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 هادرون گروه
 جمع

952..7992 
99699791. 

911 
91. 

5.97566 

 
 دهندگانپاسخدهد که تفاوت معناداری بین دیدگاه نشان می .نتایج تحلیل واریانس فرضیه دوّم، در جدول     

مانند  هایمهارت)مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری  آموزش حسابداریهای و شیوه ورد تناسب محتوامبنی م
( این تفاوت از لحاظ آماری معنادار 676689) Fآماره  احتمالبهحسابداری مدیریت وجود دارد.یعنی با توجه 

 این موضوع داللت بر رد فرضیه دوّم را دارد. ؛ واست
آموزش های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشمعناداری بین دیدگاهتفاوت  فرضیه سوّم:

 و گزارشگری، وجود ندارد. گیریتصمیمحسابرسی،  هایمهارتحسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 
 

 ANOVAآنالیز واریانس (: 8)جدول 

 
 

 مجموع مربعات
درجات  

 آزادی
 

 میانگین مربعات
 

 ه فیشرآمار
 

 داریمعنی

 هابین گروه
 هادرون گروه
 جمع

 5.9.67696 
66629728. 
561.6979.1 

 2 
919 
911 

 
88567616 
2..76665 

 
517666 

 
67665 

 
معنادار بوده و  6761آزمون در سطح خطای  است p-value < 0.05مقدار  6با توجه به مقادیر جدول شماره.    

و  تیجه بین دیدگاه دانشجویان دکتری حسابداری، اساتید دانشگاهشود. در نفرض آماری پذیرفته نمی
آموزش حسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری های حسابداران رسمی در مورد تناسب محتوا و شیوه

 تأییدو گزارشگری تفاوت معناداری وجود دارد. درنتیجه فرضیه سوم  گیریتصمیمحسابرسی و  هایمهارت
 شود.نمی
های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشتفاوت معناداری بین دیدگاه ضیه چهارم:فر

و طراحی  وتحلیلتجزیهپژوهشی شامل  هایمهارتآموزش حسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری 
 سیستم حسابداری، وجود ندارد.

 ANOVAآنالیز واریانس (: 9)جدول 

 
 

 مجموع مربعات
درجات  

 آزادی
 

 میانگین مربعات
 

 آماره فیشر
 

 داریمعنی

 هابین گروه
 هادرون گروه
 جمع

 66557685 
5981697821 
58922667999 

 2 
919 
911 

 
25..7669 
9657291 

 
17.59 

 
67665 

 
معنادار بوده و فرض آماری پذیرفته  6761آزمون در سطح خطای  است p-value < 0.05با توجه به اینکه     
شود. در نتیجه بین دیدگاه دانشجویان دکتری حسابداری، اساتید دانشگاه و اعضای جامعه حسابداران مین

 هایمهارتبا یادگیری ( مقطع کارشناسی ارشد)آموزش حسابداری های و شیوه رسمی در مورد تناسب محتوا
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ارد. درنتیجه فرضیه چهارم و طراحی سیستم حسابداری تفاوت معناداری وجود د وتحلیلتجزیهپژوهشی شامل 

 شود.نمی تأیید

 

 گیریبحث و نتیجه

 منظوربه درنتیجه .دارد عالی آموزش ویژهبه اجتماعی، و اقتصادی توسعه برای زیادی اهمیت آموزش نقش و 
 وپرورشآموزش تأمین بخش در را یاصالحات هادانشگاه که است ضروری جامعه، توسعه نیازها و با انطباق
 را فردی نیازهای بتواند تا تواندمی آموزش در نوآوری و کارایی کیفیت، بهبود بر تأکید .دهند نجاما جامعه
 آموزشی اهداف باید محلی هایدانشکده و هاکند. دانشگاه سازگار جامعه آینده نیازهای با آن را و سازد برآورده
 با تئوری ترکیب در را خود توانایی و کنند تقویت را آن درسی برنامه نظام به توجهو با  کنند تنظیم را خود
 یدهندهپرورش و شوند هدایت اجتماعی نیازهای براساس بایدها دانشکده و هادانشگاه .کنند تقویت عمل
 تدریس .ابندیدست و رقابت شدید  بهتر توسعه به بتوانند طریق اینتا از  باشند جامعه موردنیاز هایاستعداد

 آموزش متخصصانی را و دهدمی را اقتصادی هایداده ثبت توانایی آموزان دانش به عمدتاً سنتی حسابداری
 از کار حسابداری بزرگ، اطالعات عصر رسیدن با اما هستند، اقتصادی اطالعات پردازش به قادر که دهدمی
 ماهیت هو درنتیج است کرده تغییر هاداده عمیق کاربرد و استخراج بر نظارت و حسابداری بر سنتی تأکید
که  هادر دانشگاه حسابداری تدریس برای ابراین،بن؛ است شده دچار تغییر های اخیرحسابداری در سال کارکرد

 آموزش به نیاز ،باالتر ایحرفه هایدانشکده در حسابداری تدریس و کنندمی صادر را حسابداری استعدادهای
 جامعه از جنبه هر به بزرگ هایداده حاضر، حال در. تاس ی باالترکار توانایی و باالتر تیفیباک ییاستعدادها

 از استفاده به شروع و اندکرده روزبه را خود حسابداری بیشتری هایشرکت اقتصادی، زمینه در و اندکرده نفوذ
 حالبااین .نیستند موجود سنتی حسابداری هایشآموز در هااین روش که اندکرده هوشمند حسابداری افزارنرم
ی حسابداری مبنی بر اینکه در حال حاضر رشته نظرانصاحبهای فراوانی بین های اخیر بح سالدر 

ها نیاز دارند از مهارت تریوسیعبه یک مجموعه  ایحرفهو اتخاذ شغل  بازار کارحسابداران برای ورود به 
 هادانشگاهدر  متأسفانهد. مطرح گردیده است و این امر به برنامه آموزشی و محتوای آموزش آنان بستگی دار

 تأثیرحسابداری تحت  کهدرصورتیهای سنتی دانش حسابداری در حال تدریس است هنوز بر اساس شیوه
های آموزش حسابداری متناسب اقتصادی، تکنولویی، سیاسی، فرهنگی و ... است باید محتوا و شیوه هایزمینه

که در ادامه به نتایج حاصل از آزمون  استر فرضیه با تحوالت روز اصالح گردد. پژوهش حاضر شامل چها
تفاوت معناداری بین دهد که پردازیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان میها میفرضیه

آموزش حسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشدیدگاه

 تأییددرنتیجه فرضیه اوّل پژوهش  ها و مؤسسات، وجود ندارد.پایه شامل حسابداری شرکت هایمهارتیادگیری 
های تفاوت معناداری بین دیدگاهدهد که شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان میمی

ا یادگیری آموزش حسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( بهای شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوهپرسش

با شود. نمی تأییدبندی، وجود ندارد. درنتیجه فرضیه دوم پژوهش تکنیکی مانند حسابداری مدیریت و بودجه هایمهارت
 سازیآمادههای آموزش برای دهد که محتوا و شیوهتوجه به رد فرضیه دوّم، نتایج پژوهش حاضر نشان می

 Vakilifard and Rahnamay) با نتایج پژوهش که؛ نیستدانشجویان برای ورود به بازار کار مناسب 
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Roodposhti, 2012) دهد که تفاوت معناداری نتایج حاصل از آزمون سوم فرضیه پژوهش نشان می دارد. یسازگار

آموزش حسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با های شوندگان در ارتباط با تناسب محتوا و شیوههای پرسشبین دیدگاه
شود. نمی تأییدو گزارشگری، وجود ندارد. در نتیجه فرضیه سوم پژوهش  گیریتصمیمحسابرسی،  هایرتمهایادگیری 

 یسازگار (Setaysh and Mansori, 2012) ی پژوهشدهد که این نتیجه با نتیجهنشان می سومفرضیه  تأییدعدم
های ه تفاوت معناداری بین دیدگاهدهد کسرانجام نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان می ؛ ودارد

آموزش حسابداری )مقطع کارشناسی ارشد( با یادگیری های محتوا و شیوه شوندگان در ارتباط با تناسبپرسش
 تأییدو طراحی سیستم حسابداری، وجود ندارد. درنتیجه فرضیه چهارم پژوهش  وتحلیلتجزیهپژوهشی شامل  هایمهارت

این پژوهش با نتیجه  ، نتیجهتوان بیان کرد کهبه آزمون چهارم فرضیه این پژوهش می شود. درنتیجه با توجهنمی
دریافتند برنامه آموزش حسابداری )کارشناسی  که (Noravesh, Rostamyan and Dadgr, 2012) پژوهش

ده و با توجه مطالب گفته ش طورکلیبه مطابقت دارد. استارشد( از دیدگاه دانشجوهای این رشته اثربخش ن
 شدهارائهتوان به این نتیجه رسید که محتوای آموزشی دروس های این پژوهش مینتایج آزمون فرضیه

سطح باالیی همانند  هایمهارتهایی که به رشته حسابداری را برای اتخاذ شغل التحصیالنفارغتواند نمی
 سازد. و طراحی سیستم و همچنین مشاوره مالی نیاز دارند، آماده وتحلیلتجزیه

اشاره کرده بودن که  هاآن. اکثر استقسمت سوّم پرسشنامه درباره نظرات افراد برای ارتقاء برنامه آموزشی      
و باید اصالحات بسیاری در ساختار محتوای دوره، نوع درس و  استآموزش حسابداری اثربخش ن هایروش

ر جایگاه مناسب نظری و عملی قرار گیرد. صورت گیرد تا آموزش عالی د شدهبینیپیشحجم مطالب و زمان 
نوین تدریس و همچنین از ابزارهای تکنولویی استفاده کنند تا مفاهیم دروس را  هایروشاساتید باید از 

همچنین همه  (Arab Mazar yazdy and Hojat sani, 2007).بتوانند بهتر به فراگیران خود منتقل کنند
تواند های کارآموزی میدر دوران تحصیلی خود اشاره کرده بودند چون دوره های کارآموزیافراد به نبودن دوره

یکی دیگر از دالیل بیان شده کافی  ؛ ودر درک بهتر مسائل حسابداری و حسابرسی بسیار کمک کند هاآنبه 
 Mojtahedzadeh, and Alawi) های مناسب در این رشته است.نبودن استادان زبده و نبود پژوهش

Tabari, 2010)  در پژوهش خود به این نتیجه رسید که برنامه آموزش حسابداری نیاز به تغییراتی دارد که
آن اضافه کردن دوره کارآموزی به برنامه آموزشی است. برای برطرف کردن مشکالت فوق پیشنهاد  ترینمهم
 گردد:می
عملی با شرایط محیط  صورتبهن ( دوره کارآموزی حسابرسی به برنامه آموزشی اضافه گردد تا دانشجویا5 

 کار آشنا شوند.

 ( دروس عملی در زمینه طراحی سیستم حسابداری و مشاوره مالی ارائه شود.2

های جدید افزایش نوین آموزش استفاده کنند؛ و سطح دانش خود را در زمینه فناوری هایروش( اساتید از 9
 دهند.

های آید تا به این طریق نیز بر اثربخشی دوره به وجوددر حرفه ( ارتباط بیشتری بین دانشگاه و افراد شاغل 8
 حسابداری افزوده شود. آموزشی

 2رشته حسابداری در جهت رفع نیازهای کنونی و آتی کشور  التحصیالنفارغافزایش کارایی  منظوربه( 1
 د.گرایش حسابداری مالی و حسابداری مدیریت در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ایجاد گرد
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و  ایحرفههای افزایش درک متقابل حسابداران شود که در مورد راههمچنین به پژوهشگران پیشنهاد می 

 هایروشمحتوا و  تأثیرجامعه دانشگاهی از آموزش تئوری و عملی متون حسابداری و همچنین در مورد 
 ا انجام دهند.هایی رآموزش حسابداری بر ایجاد توانمندی کارآفرینانه در دانشجویان بررسی
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