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 موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران
 

 

 چکیده
موقع و قابل  اطالعات مالی دقیق، به ساختنحسابداری وظیفه فراهم   کشور، نظام در توسعه اقتصادی هر 

ای را به عهده  های توسعه تهیه، اجرا و کنترل پروژهگوناگون فرایندهایی چون اطمینان مورد نیاز برای مراحل 
نند ایران، گسترش و ای ما که در کشورهای درحال توسعه توان کتمان نمود این واقعیت را نمی ،. در نتیجهدارد

 دهد تشکیل می راالزم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی  های توسعه حسابداری بخشی از زیرساخت
رسد که نظام آموزشی  چنین به نظر میشده و شواهد موجود،   از سوی دیگر و با توجه به مطالعات انجام 

افراد  نتیجه امکان پرورش استعدادها و تربیت و در استهای بنیادی برخوردار  یدر ایران  از نارسای حسابداری
جهت رفع چنین ندارد. رود،  ای که انتظار می به گونه های گوناگون را مورد نیاز برای بخشخصص مت

 برداشته شود. موجود شناسایی موانع پیشرفت اولین اقدامی است که باید در جهت حذف موانع هایی،  کاستی
موانع عواملی پرداخته شده است که به عنوان شناسایی و تعیین درجه اهمیت  به ، ابتداتحقیق حاضردر  

جهت  س نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادهاییاسا برنیز و در پایان  باشند پیشرفت آموزش حسابداری مطرح می
انشجویان د و داناتکافی اسناتسلط  دهد که های تحقیق نشان می یافتهده است. ششده ارائه  رفع موانع شناسایی

ی بوده که به عنوان مانع پیشرفت آموزش ترین عامل مهم ،فناوری اطالعات رشته حسابداری به زبان انگلیسی و
 .استحسابداری به شمار آمده 

 حسابداری. حسابداری، آموزش :های کلیدی واژه
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 عرفی تحقیقم

نظام  یکداشتن مستلزم  ،کالن کنندگان خرد و استفادهاطالعاتی  های رفع نیاز 
 نیازمند داشتن برخورداری از چنین نظامی است. از سوی دیگر،  حسابداری کارآمد

 باشد. متخصص حسابداری و همچنین وجود یک ساختار آموزشی مناسب می های نیرو
اطالعات مالی  ساختنآنها در فراهم  رکت موثراشمنده و یآ آموزش حسابداران لذا

پایدار  برای توسعه ی،اطالعات چنین تجزیه و تحلیل همچنین قابل اعتماد و دقیق و
در (. 8731رد )رودکی، اهمیت فراوانی دا ،ایران  ای مانند   عهحال توس در های کشور

کشور، چنین به نظر در محتوایى اقتصادی الت تحووقوع با توجه به  و رضحال حا
حسابدارى از  یشن رشته و همچنین نظام آموزای  رسد که نحوه پذیرش دانشجو در مى

 های تربیت نیرو کافی برای ای که توان است؛ به گونههاى بنیادى برخوردار  نارسایی
گام شناسایى موانع  ها، اولین ن نارساییای  ن رشته را ندارد. براى رفعای  متخصص در

اولین شرط و یا  ی،عوامل چنین. شناسایى باشد میحسابدارى آموزش ا پیشرفت یرشد 
بستر  ،ت با حذف آنهاهایاست تا در ن گفته موانع پیشالزم براى رفع  در واقع شرط

  ن رشته و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور فراهم گردد.ای  مناسبی برای پیشرفت
به ویژه  و با درک نقش اساسی حسابداری در توسعه اقتصادی کشورها بدین ترتیب 

حسابداری امری ضروری آموزش  شناخت موانع پیشرفت ،رانای  ی مانندهای در کشور
برای  الزم ، زمینهیموانعچنین تواند با شناسایی  میحاضر تحقیق  پسرسد.  به نظر می

 . دآورفراهم را آنها  حذف

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 یقالب در حسابدارى آموزش های  تدوین چارچوب از پس و ستمیب قرناز اواسط  
گستره آموزش  و محتوا ،آتى ساختار خصوص در یگوناگون های پژوهش مشخص،

 8811در سال 2انجمن حسابداری آمریکا 8کمیته بدفورد .گرفت صورتحسابداری 
 منتشر کرد. بود، حسابداری یآموزشنظام چندین انتقاد نسبت به حاوی گزارشی را که 

                                                                                                                       
1- Bedford Committee 
2- American Accounting Association (AAA) 
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تا  8821 های  رابطه میان آموزش حسابداری و حرفه حسابداری را بین سال ،ن کمیتهای 
مورد بررسی قرار داده بود. گزارش مزبور نشان داد که آموزش حسابداری به 8811

ساله مورد مطالعه  16گرفته در حرفه، در طول دوره  صورتبنیادی  هایرغم تغییر
ن کمیته تاکید داشت که نظام آموزشی حسابداری ای  تغییری نکرده است. همچنین،

دهد. بر اساس  دگیری آن هستند، آموزش نمین کنونی نیازمند یااآنچه را که حسابدار
 پژوهشی کمیته بدفورد: های  یافته
 بر مفاهیم تاکید باید عملی جزئی،  های  در آموزش حسابداری به جای تاکید بر رویه

 شود، و

 آموزشی بلندمدت حسابداری باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد. های نیاز 

بخش عمده  که یحسابدار دروس یآموزش یحتوام کمیته بدفورد، نظر بر اساس 
 های بدون شک برای پاسخگویی به نیاز ،باشد  یم شیپ سال 16محتوای  از برگرفته آن

چون چنین اظهار داشته که مزبور کمیته  .نخواهد کرد تیکفا ندهآی رشته دراین 
نظام  پس، گسترش است حال در یحسابدار حرفه و یحسابدار آموزش انیم شکاف

مازار یزدی و همکاران،  )عرب دارد نیاز یاساس اصالحات به یحسابدارآموزشی رشته 
، آموزش 8کمیسیون تحول آموزش حسابداری امریکا پیشنهاد(. بر اساس 8711

ن ای  مستلزم تغییر نوع نگاه مربیان، "چگونه آموختن" رویکرددانشجویان حسابداری با 
شامل چگونگی  این امر از سوی دیگر،  .است آموزشی های  رشته نسبت به برنامه

ن تغییرات ای البته باشد.  مینیز درسی  های  آموزش دانشجویان و نحوه تدوین سرفصل
 های  ن رشته در خصوص یادگیری و تدریس روشای  مربیان همت عالینیازمند  آرمانی

ن واقعیت ای  دهه اخیر نیز گویای های  پژوهش(. 2686، 2)بیلاست جدید و ناشناخته 
که اغلب  آموختگان حسابداری فاقد تفکر انتقادی هستند؛ در حالی که دانش باشد می

تفکر  های مهارت استفاده ازضرورت  ای، حرفه نااستادان حسابداری و نیز حسابدار
اینجا باید خاطرنشان ساخت   در اند. آموزش حسابداری را پذیرفته های انتقادی در برنامه

گرفته  رمورد بررسی قرا  میحسابداری از دو دیدگاه کیفی و کآموزش دانش که 
سال  11ن باورند که آموزش حسابداری در ای  است. از دیدگاه کیفی، پژوهشگران بر

                                                                                                                       
1- American Accounting Change Commission (AECC) 
2- Bill 
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حسابداری سپری شده و  های آموزش روش با تاکید بر میالدی نخست سده بیستم
     (.8711آیین،  به) ای بوده است های حرفه در اصل گذراندن امتحان ،آموزش از هدف

توصیه را در زمینه ساختار آینده،  21، انجمن حسابدارای آمریکا نیز 8811در سال 
این انجمن تاکید داشت که توسعه  محتوا و محدوده آموزش حسابداری ارائه کرد. 

ها صورت گیرد. همچنین،  حسابداری باید با استفاده از آموزش حسابداران در دانشگاه
های دیگری نیز در ارتباط با فرایند تدریس حسابداری،  توصیهانجمن مذکور 

در این میان،   ای ارائه کرده است. های حرفه ها، دولت و آزمون های دانشگاه مسئولیت
 (:2668، 8باشد )اوربانسیک دو توصیه اساسی به شرح زیر می

 جهت یاطالعات ارائهجاد و ای  باید بر ،روش آموزش حسابداری توسط مربیان .8
 و ،اقتصادی متمرکز باشد های گیری تصمیم

هدف اولیه دانشجویان، باید به عنوان )یادگیری فعال(  2یادگیری برای یادگیری .2
 رشته حسابداری تعریف شود. درسی های کالس

 مشکالت با یحسابدار یآموزشنظام  که بر این باورندنیز  (2666) 4و سک 7تشلبرا 
 این رشته زوال به منجرمذکور ممکن است  مسائلحل نشدن  و باشد می مواجه یجد

 این مشکالت عبارتند از: اهم ان،آن اعتقادبه  .گردد
 استاغلب منسوخ، محدود و یا حتی نامرتبط  حسابداری درسی های محتوای برنامه 

 ،باشند میبازار ن های و در راستای نیاز

  و دانشجویان را برای  است حفظ کردن مطالبنظام آموزشی حسابداری مبتنی بر
کار که پس از فارغ التحصیلی با آن روبرو  روبرو شدن با دنیای پیچیده کسب و

 است،آموزشی حسابداری ناکارآمد  الگویلذا  ؛کند میآماده ن ،شوند می
 بر محیط کسب وکار به اندازه کافی  های نوین فناوریثیر شجویان با میزان تادان

 شوند، و آشنا نمی

 کاهش حال در سرعت به یحسابدار رشته انیدانشجو نشیگزند فرای تیفیک 
 رشته از یکامل درک ای آنها اکثر ان،یدانشجوبر اساس اظهارات  که چرا باشد؛ می

                                                                                                                       
1- Urbancic 
2- Learning to Learn 
3- Albrecht 
4- Sack 
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 رشته نای ، مناسب یشغل تیعموق داشتن خاطر به فقط نکهای  ایو  رندندا یحسابدار
 . اند دهکر انتخاب را

 انجام شد،از دانشجویان حسابداری  2661تا  8888های  بین سالای که  نتایج مطالعه 
این رشته را   های شغلی مناسب نشان داد که اغلب دانشجویان به دلیل داشتن فرصت

 کارشناسی اینکه اکثر دانشجویان در مقطع  رغم همچنین معلوم شد به. اند دهکرانتخاب 
ریزی  دکتری برنامهدوره تحصیل در آنها برای  اغلب ،دهند ارشد ادامه تحصیل می

موضوع آموزش این در حالی است که  (.2661و همکاران،  8)نلسون کنند نمی
 مشارکتکه قادر به  یتربیت نیروی انسانی متخصص به دلیل اهمیتینده آ حسابداران

مورد از دیرباز توسعه اقتصادی باشد،  های موثر در اجرا و تجزیه و تحلیل نتایج برنامه
 پیشگامانی چون آثاردر بر این اساس، است.  بودهحسابداری  توجه متفکران رشته

 حوزهبر ضرورت طراحی و اجرای برنامه آموزشی در  (8816) 7و هیلمن 2بروکنر
های درحال  و کیفی حرفه حسابداری در کشور  حسابداری به منظور ارتقای کمی

 . (8816)بروکنر و هیلمن،  تاکید شده است ،توسعه
های در حال توسعه  ست که حسابداری در کشوری متمادی اها سالاز سوی دیگر،  

این در حالی باشد.  گردد و نیازمند اقدامات اصالحی می در سطح ضعیفی ارزیابی می
مبذول  توجه زیادی ،ین اقدامات اصالحیاسازماندهی است که نسبت به چگونگی 

ایش تعداد افزخصوص هایی در  ادبیات حسابداری راهکارالبته، در ده است. شن
اصالح زیرساخت  ؛ هر چند کهاست شدهاین کشورها تشریح   حسابداران در

باشد.  یدر این حوزه منیروی کار تعداد حسابداری در یک کشور فراتر از افزایش 
فناوری اصالح زیرساخت حسابداری به اصالح کیفیت اطالعات حسابداری، سطح 

آموزش نیز به حسابداری، تقاضا برای اطالعات حسابداری و  مورد استفاده در
رسد که برنامه توسعه زیرساخت  نظر می چنین به بدین ترتیب،ن بستگی دارد. احسابدار

حسابداری ملی مناسب برای یک کشور، به احتمال زیاد به شرایط آن کشور بستگی 
 (.8731)نوروش،  دارد

                                                                                                                       
1- Nelson 
2- Brookner 
3- Heilman 
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های در حال توسعه،  حسابداری در کشوردر راستای بررسی مشکالت آموزش      
انجام  مسائلن ای  بر غلبهبه منظور  زیربنایی های زیادی با هدف تهیه راهبرد های تحقیق

کیفی و تطبیق نظام  یارتقا هایکار  بررسی راه ،ها پژوهشن ای  هدف همه پذیرفته است.
سعه به منظور در حال تو های ط فرهنگی و اقتصادی کشوریحسابداری با شرا یآموزش

اهداف و  جنبهاز  ها گروه از پژوهشن ای  رفع نیاز نیروی انسانی کارآمد بوده است.
که به بررسی هستند گروه اول تحقیقاتی  شوند. به دو گروه تقسیم میدامنه اجرا 

در حال توسعه  های اصالحی در کلیه کشور هایهای رفع تنگناها و ارائه پیشنهادکار راه
که به یک کشور یا یک باشد  میی های وف است و گروه دوم پژوهشبه طور عام معط

آموزش حسابداری باید با توجه به آنچه که گفته شد،  .شود منطقه خاص مربوط می
ترجمه پس  هر کشور باشد.اجتماعی  سیاسی و فرهنگی و مطابق با شرایط اقتصادی،

محلی و  های تطبیق با نیاز  بدون هاحسابداری خارجی و آموزش آن  های صرف کتاب
هر  در حقیقت،. رود کشور، روش مناسب و صحیحی به شمار نمییک محیطی 

 بسیار  فرهنگی خاص خود را دارد و به احتمالو  اقتصادی سیاسی، های کشوری ویژگی
اقتصادی هر کشور نیز نسبت به دیگر   اطالعاتی مدیران های ها و نیاز هدف ،زیاد

  ساختاری در نتیجه هر کشور باید تشویق شود که به جای تقلید،؛ ت استمتفاو هاکشور
 نیز حسابدارى نوین (.8738)گرگز،  خود طراحی و اجرا نماید های مناسب با نیاز

هاى صنعتى و  وردهاهاى کاربردى دیگر، به همراه ورود فر همانند بسیارى از دانش
اما مشکالت اقتصادى، فقر  یافت. ران راهای  هاى خارجى به و شرکت ها هرسوخ مؤسس

اى و عدم ارتباط  ناهماهنگى مقررات با نیازهاى جامعه، ضعف نهادهاى حرفه علمى،
 که اشاعه و اى بوده از جمله موانع عمده ،رانای  حسابدارى نوین با حسابدارى سنتى

و کاربرد آن را در رفع تنگناها و  کشور محدود پیشرفت آموزش حسابدارى را در
پس از (. 8733خواه آزاد،  )اعتمادی و نیک الت اداره مؤسسات کاهش داده استمشک

 در متحول شده است و اگرچهگیری چشمبه طور ران ای  آموزش حسابداری در ،انقالب
، ولی کمیت و موزش و فناوری آموزشی بدون تغییر باقی ماندهشکل آها ن سالای 

البته باید خاطرنشان ساخت   است.کیفیت آموزش حسابداری تغییرات چشمگیری داشته 
درسی و  های آموزشی، کتاب های دوره ن تغییرات در برگیرنده برنامه درسی،ایکه 

 (.8711)محمدزاده سالطه و پناهی،  حسابداری است های مجله
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ی نیازمند یک بازنگری جدی است. او آموزش حسابدار (،8734) ثقفی اعتقادبه      
چند که چنین کاری  معتقد است که باید آموزش را پیشاپیش طراحی و تفهیم کرد؛ هر

تدریس باید تنها  ،رسد. به عقیده وی میبا آموزش عملی حرفه در تضاد به نظر در ظاهر 
به مصرف  به درستی امور پژوهشیمشغله استاد باشد اما بودجه در نظر گرفته شده برای 

پژوهشی  های رسد؛ زیرا استادان معموالً به جای آنکه ساکن دانشگاه باشند و به کار مین
استادان حسابداری را باید تامین  ،ن وصفای  . بااند به چندشغله بودن تن داده ،بپردازند

 .دیگر نباشند های مالی کرد تا در عمل نیازمند انجام کار
با  که به ابتکار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کهنیز  8718 سال میزگرددر      

نوین و سنتی  های رویکرد"رشته حسابداری تحت عنوان  صاحبنظرانحضور چند تن از 
مواردی چون عدم انطباق  ،1دشبرگزار  "آن در رشته حسابداری های آموزش و چالش

بازار، تدریس مباحث به صورت کاربردی و عدم توجه کافی  های مباحث درسی با نیاز
، عدم تسلط مدرسین بر مباحث درسی، عدم استفاده از فناوری اطالعات نظری به مبانی

کاربردی و گزینش نادرست  های افزار در امر آموزش، بیگانگی دانشجویان با نرم
ن رشته ای  ستقبال کمتری ازاهای ورودی،  آزمونبرتر  های ن معنا که رتبهای  دانشجو )به

 .(8718مطرح شد )مجله حسابرس،  نمایند( به عنوان مشکالت رشته حسابداری می
و  گرفته صورت های پژوهشاساس  مختلف بر های مشکالت مربوط در حوزه 

 8711؛ مجله حسابرس، 8711مازار و همکاران،  اظهارنظر کارشناسان )برای نمونه، عرب
(، در 8734؛ مجله حسابدار، 8733خواه آزاد،  اعتمادی و نیک؛ 8738؛ گرگز، 8718و 

 ( به طور خالصه ارائه گردیده است.8جدول )

 های تحقیق فرضیه

هایی  ، پرسشگرفته صورت های بررسی پژوهششده و  توجه به مبانی نظری ارائه با 
 . بر اساس آنها تدوین شدتحقیق  های فرضیهدر نهایت  مطرح و

در انسانی، داشتن تجربه کاری کافی جهت جذب  های علوم سایر رشتهبر خالف        

                                                                                                                       
مقبلی و مجتبی ایرج نوروش، دکتر رضا تهرانی، دکتر یداهلل مکرمی، محمد جواد صفار، عطاء اهلل  این میزگرد با حضور دکتر  1 - 

  گودرزی در محل موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی تشکیل شد.
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موجب شده است ن امر ای باشد. نگرانی از  میبازار کار یکی از الزامات رشته حسابداری 
و یا سایر  ای الزحمه به ناچار به صورت پاره وقت، حق آن اکثر دانشجویان جهت رفع تا

این در حالی است که مشاهده چنین   .وندشهمزمان با تحصیل مشغول به کار  ها روش
بدین ترتیب، تر است.  ارشد و دکتری شایع کارشناسی در میان دانشجویان وضعیتی

طع تحصیالت اخصوص در مقه ، بحسابداری دانشجویان رشته رسد که چنین به نظر می
 .شته باشندفرصت کافی جهت مطالعه و تحقیق را ندا ،لییتکم

 

 ایران های پیشین در رابطه با مشکالت آموزش حسابداری در  پژوهشخالصه نتایج  .1جدول 

 مشکالت مربوط مختلف نظام آموزشی های حوزه

 مواد آموزشی
کمبود کتب حسابداری به زبان فارسی، منسوخ بودن محتوای آموزشی 
دروس حسابداری، گرانی کتب خارجی، عدم انطباق دروس با 

 های حسابداری ملی استاندارد

 های آموزشی برنامه
های آموزشی، غلط  روز نبودن آموزش حسابداری، تقلیدی بودن نظام به

های آموزشی، عدم توجه کافی به  های آموزشی، نقص برنامه بودن شیوه
 درس روش تحقیق

 ها دانشگاه اعضای هیئت علمی
استادان، پایین   کمبود استادان واجد صالحیت، پایین بودن سطح علمی

 استادان بودن حقوق

 دانشجویان
عدم تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی، عدم آشنایی عمیق دانشجویان با 

 فناوری اطالعات

 مدیریت سطوح مختلف آموزش عالی

عدم پذیرش دانشجو با استاندارد باال، نبود بودجه کافی برای تحقیقات و 
 های گیری ها، سخت های آموزشی در دانشگاه پژوهش، عدم انعطاف برنامه

خصوص در سطوح   های مختلف به ، عدم گرایشها مربوط به چاپ مقاله
تکمیلی، کمبود وسایل کمک آموزشی مانند پروژکتور و آزمایشگاه، نبودن 

داخلی، شکاف میان  انادتزمینه مساعد جهت آموزش و ادامه تحصیل اس
های خاصی  حرفه و آموزش حسابداری، عدم تدریس حسابداری رشته

 دنباش اری عملیات بانکی که به شدت مورد نیاز میچون حسابد
 

، مانع پیشرفت آنها همزمان با تحصیل حسابداری شاغل بودن دانشجویان (8فرضیه )
 است.حسابداری آموزش 

 اکثرعمل شده است که  ای به گونه نظام سنجش و گزینش دانشجو )کنکور( در  
ن رشته علوم انسانی تشکیل ختگاآمو دانشدانشجویان ورودی به رشته حسابداری را 

ن رشته ای  ریاضی و تجربی کمتر جذب های ن رشتهختگاآمو دانشدر نتیجه، دهند و  می
آموختن حسابداری نیاز به ذهنی تحلیلگر دارد و که  باشد این در حالی میشوند.  می
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به حسابداری از سوی دیگر، رشته کند.  میندر این رابطه  یچندانکمک محفوظات 
آید.  رشته توسط داوطلبان به شمار می  انتخابهای  الویتآخرین  معمول ازطور 

شود که قوی نبودن زمینه ریاضیات در نزد دانشجویان رشته  همچنین، مشاهده می
حسابداری، موجب بروز مشکالتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای این دانشجویان 

 شود.   می
به دلیل عدم گزینش علمی  های ورودی آزمونهای برتر  عدم استقبال رتبه (2فرضیه )

حسابداری آموزش ، مانع پیشرفت حسابداری مناسب دانشجویان در بدو ورود به رشته
 .است
می نکه عضو هیئت علای  ن رشته عالوه برای های جامعه، اکثر استادان با توجه به نیاز      

به دیگری در بیرون از دانشگاه نیز اشتغال دارند؛ مشاغل باشند، به  میصی  مشخدانشگاه  
، با تدریس بیش از حد در هستندکه فاقد شغل دیگری  ای که حتی استادانی گونه

ن وصف ای  . بااند هکردرا از خود سلب  پژوهشمختلف فرصت مطالعه و  های دانشگاه
ن رشته و ای داناتوقت کافی جهت مطالعه و تحقیق توسط اسنیافتن به علت اختصاص 
پس از  انآنشود گروهی از  مشاهده می آنها، روز نبودن به دلیلبه  در برخی از موارد

ن خود ای  که اند کردهبسنده  می و یا متون قدی ها های متمادی به تدریس جزوه سال
   تواند یکی از موانع پیشرفت رشته تلقی گردد. می

 

 حسابداریآموزش ، مانع پیشرفت حسابداری رشته انادتچند شغله بودن اس (7فرضیه )
 .است
تحت تاثیر فناوری  ای به میزان قابل مالحظهو  به تازگیی که های یکی از رشته      

اقل در حدکه  ادعا کردتوان  میت ا. به جراسترشته حسابداری  ،اطالعات  قرار گرفته
ثیر فناوری تا تحت ها سایر رشتهاز  علوم انسانی، رشته حسابداری بیش های میان رشته

مزبور دانش نوظهور   یادگیری براینیاز ایجاد ن خود موجب ای  که اطالعات قرار گرفته
بان انگلیسی که منابع اصلی رشته حسابداری به زنای  طرف دیگر با توجه به . ازشده است

به نظر ناپذیر  اجتنابع ن منابای  جهت استفاده ازتسلط کافی بر زبان انگلیسی ، است
مقاطع کافی استادان و دانشجویان  این همه در حالی است که فقدان مهارت. رسد می

تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری در این دو زمینه، آشکارا موجب کاهش پویایی و 
 . توانمندی آنان در زمینه جستجو و استفاده از منابع به روز و کارآمد شده است
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به زبان انگلیسی و فناوری حسابداری دانشجویان  دان واتکافی استسلط نا (4فرضیه )
 .استحسابداری آموزش اطالعات، مانع پیشرفت 

نبوی حسابداری را به سه گرایش تقسیم کرد. پس از چند سال به ، 8747در سال       
، د. ده سال بعدشها در هم ادغام  گرایشن رویکرد، دوباره همه ای  جای گسترش

اما  ؛دشارشد حسابرسی و حقوق مالی ارائه سی های کارشنا دورهاندازی  راهپیشنهاد 
هایی در  . به رغم اینکه به تازگی زمزمه ایجاد چنین گرایشمتاسفانه مسکوت باقی ماند

اندازی شده  مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری مطرح و در مواردی خاص راه
 که معنا این به) رشته این در تخصص به گرایش رسدکه نبود چنین به نظر می است،

 رشته این تحصیل در و امکان است عمومی مطرح رشته یک عنوان به حسابداری رشته

گرایی  کلی نوعی دچار کهاست  شده باعث( ندارد وجود مختلف های تخصص در
  .شویم

 آموزش مانع پیشرفتحسابداری، رشته  در تخصص به گرایشنبود  (1فرضیه )
 .استحسابداری 

 تحقیق شناسی روش

  یق و ابزار آنروش تحق

آزمایی که همان روش علمی  از روش تحقیق میدانی از نوع فرضیه در این تحقیق     
استفاده گفته  در خصوص عوامل پیش صاحبنظر افراد یها برای شناخت دیدگاه است،

موافق و مخالف استفاده  برای تعیین نظرهای از پرسشنامه ،شده است. در این روش
به خصوص  و شده در داخل و خارج از کشور تحقیقات انجامشود. پس از مطالعه  می

مشورت با پس از کشورهای در حال توسعه، با توجه به شرایط محیطی ایران و 
های تحقیق مطرح  پیش از این در قالب فرضیه )که ، پنج عاملصاحبنظران این حوزه

مورد  حسابداری در ایران شناسایی وآموزش به عنوان موانع اصلی پیشرفت شد( 
ای در دو بخش و با  تحقیق، پرسشنامه های هبررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضی

شد که هر  طراحیسوال 81در بخش نخست پرسشنامه، تعداد  د.شسوال طراحی  26
 بودند. در بخش دوم پرسشنامه نیز تحقیق های مرتبط با فرضیهکدام به طور غیرمستقیم 

را  ها پرسشدهندگان مرتبط بودن هر یک از  پاسخ در ابتدا تا وال ارائه شدتعداد پنج س
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)موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران( با پاسخ بلی یا خیر تعیین  با موضوع تحقیق
میزان اهمیت  ،در مرحله بعد نیز در صورت مرتبط بودن سوال با موضوع تحقیق کنند و

ی با اهمیت، با اهمیت، با اهمیت، تاحد سطح بی 1لیکرت در طیف آن را بر مبنای 
پرسشنامه مقدماتی برای تایید سپس  .ن نمایندیاهمیت زیاد و فوق العاده با اهمیت تعی

)بررسی قرار گرفت  ساختاری مورد نظرخواهی تعداد معدودی از صاحبنظران اعتبار
 های شده پس از اعمال تعدیل ( قرار گرفت. در نهایت نیز پرسشنامه تدوین8مقدماتی

 در میان اعضای جامعه آماری توزیع شد. الزم 
 هرمربوط به ها متناسب با مبانی نظری و موارد مشابه  حاضر پرسش پژوهشدر چون      

 داناتسپس با توزیع تعداد محدودی پرسشنامه بین اس ه وکدام از متغیرها طراحی شد
یید نهایی اعمال و پس از تا ها پرسشالزم روی  های ، اصالحصاحبنظرمرتبط و افراد 

سشنامه از روایی پر توان ادعا کرد که می ه،توزیع شد دهندگان پاسخها بین  پرسشنامه
 .است کافی برخوردار بوده

به استفاده شده است.  2ضریب آلفای کرونباخاز  در این تحقیق برای تعیین پایایی     
 پرسشنامهباشد،  3/6از  بیش ی کرونباخضریب آلفا اعتقاد صاحبنظران حوزه آمار، اگر

. با توجه به (8711)مومنی و فعال قیومی،  خواهد بوداز پایایی قابل قبولی برخوردار 
توان ادعا  می محاسبه شده است، 383/6کرونباخ لفای اینکه در پژوهش حاضر ضریب آ

 ،یا به عبارت دیگر و از پایایی کافی برخوردار بوده شده پرسشنامه طراحید که کر
 وانسته است نیازهای اطالعاتی خود را از طریق پرسشنامه تامین نماید.محقق ت

 گیری و حجم نمونه ، روش نمونهجامعه آماری

تحقیق حاضر جامعه دانشگاهی و جامعه آماری  پژوهش حاضر،با توجه به موضوع      
ای اگر  چنین جامعهشناسایی و تعیین دامنه  باشد. چون ای حوزه حسابداری می حرفه

غیرممکن نباشد، حداقل کاری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود، در عمل امکان پذیر 
 ماند. نمیجز محدود کردن جامعه باقی  ای چاره ؛باشد نمی
، جامعه آماری ر امر پشتیبانی اداری و تدارکاتیهای موجود د با توجه به محدودیت 

                                                                                                                       
1- Pilot Study 
2- Cronbach’s Alpha 
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نشجویان مقاطع تحصیالت اعضای هیئت علمی و داپژوهش به جامعه در دسترس، یعنی 
های تربیت مدرس،  های برتر تهران )شامل دانشگاه تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه

 . شدمحدود تهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبایی( 
جویی در منابع مالی، نیروی انسانی و زمان،  از سوی دیگر، بهتر است به منظور صرفه 

شود و اندازه نمونه را طوری انتخاب را قائل  پژوهشگر در تعیین حجم نمونه خود حدّی
های  کند که برآورد او درست و منطبق بر واقعیت باشد. بنابراین، بهتر است از روش

کنند )دالور،  گیری برآورد می ریاضی استفاده شود که حداقل اندازه الزم را در نمونه
محاسبه شد. در  83(. بدین ترتیب، حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق حاضر 8717

عضو هیئت علمی  1نفر از هر دانشگاه، شامل حداقل  76پرسشنامه ) 826مجموع تعداد 
پرسشنامه  861دهندگان توزیع و تعداد  در صورت وجود( به صورت تصادفی بین پاسخ

ها به دو صورت حضوری و اینترنتی در  شده دریافت شد. همچنین، پرسشنامه تکمیل
الزم جهت آزمون اعتبار از دریافت اطالعات  تا پس ار گرفتدهندگان قر اختیار پاسخ

  د.نتحلیل قرار گیر و  مورد تجزیه ،های آماری مربوط با استفاده از روش ها فرضیه

 های آماری روش

های  روش تحقیق ازهای  آزمون فرضیه به منظوربا توجه به روش تحقیق،      
ده ای و فریدمن استفاده ش دوجملههای  و آزمون 8ویتنی چون آزمون یو منناپارامتریکی 

 است. 

 ها  تحلیل داده  و  تجزیه

  دهندگان های پاسخ ویژگی

پرسشنامه میان  826 تعداد گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، همان     
 دهندگان پاسخاز شده  تکمیلپرسشنامه  861 اعضای جامعه آماری توزیع و تعداد

دهندگان به شرح زیر  های پاسخ ویژگی ،های دریافتی اساس پاسخ. بر شد گردآوری
 بود:

                                                                                                                       
1- Mann Whitney U-Test 
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دهندگان، دانشجویان کارشناسی ارشد دارای بیشترین  از بین پاسخ وضعیت تحصیلی:
 ده است.شارائه  (2جدول ) در وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان فراوانی بودند.

 دهندگان وضعیت تحصیلی پاسخ. 2جدول 

 درصد عدادت وضعیت تحصیلی

 11 11 مدرک دکتری

 9 9 دانشجوی دکتری

 12 19 مدرک کارشناسی ارشد

 41 45 دانشجوی کارشناسی ارشد

 100 105 مجموع
 

)به غیر از شغل  ، دارای شغل جانبیدهندگان پاسخبیش از نیمی از  های جانبی: فعالیت
 نمایش داده شده است. (7جدول )مذکور در اطالعات  بودند. اصلی(

 دهندگان وضعیت تحصیلی پاسخ .3جدول 

 درصد تعداد های جانبی فعالیت

 1 1 های پژوهشی فعالیت

 3 3 تدریس

 3 3 ای )غیرحسابداری( های حرفه فعالیت

 19 33 حسابداری و حسابرسی

 5 5 کارمند دولت )غیرحسابداری( 

 3 3 شغل آزاد

 3 3 وقت )غیرحسابداری(  کار پاره

 3 3 )غیرحسابداری(امور مالی 

 11 11 مشاوره

 4 4 های جانبی سایر فعالیت

 34 33 های جانبی فاقد فعالیت

 100 105 مجموع

رسمی نفر دارای مدرک  27فقط دهنده،  پاسخنفر  861از بین  وضعیت زبان) انگلیسی(:
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، در دهندگان بر حسب درصد و تعداد رک زبان انگلیسی پاسخنوع مد ند.زبان بود
 نشان داده شده است. (4)جدول 

 دهندگان نوع مدرک رسمی زبان انگلیسی پاسخ .4جدول 

 درصد تعداد وضعیت زبان )انگلیسی(

 5 5 المللی بین (TOEFL)تافل 

 11 11 دکتری (TOEFL)تافل 

 6 6 (IELTS) آیلتس

 1 1 (MCHE) ام سی اچ ایی

 32 21 فاقد مدرک رسمی زبان

 100 105 مجموع
 

آزمون کارشناسی ارشد و  در دهندگان پاسخمیانگین نمره زبان نیز  (1)در جدول 
به تفکیک رشته  ،آنها در بدو ورود به دانشگاه آزمون ورودیهمچنین میانگین رتبه 
 نمایش داده شده است.

 دهندگان آزمون ورودی پاسخمیانگین نمره زبان و رتبه  .5جدول 

 میانگین رتبه آزمون ورودی میانگین نمره زبان رشته تحصیلی دبیرستان

 5354 11 ریاضی فیزیک
 4553 13 علوم تجربی

 11 32 علوم انسانی )غیرحسابداری(
 42 12 حسابداری

 4142 15 میانگین کل

 

دهندگان در آزمون  مره زبان پاسخمیانگین نشود که  بدین ترتیب، مالحظه می     
آنها در بدو ورود به  آزمون ورودیو میانگین رتبه  %81در حدود کارشناسی ارشد 

از سوی  .آیند به شمار نمیخوبی  های میانگین به طور قطع،که  باشد می 4842 دانشگاه
کاری دانشجویان در آموختن  ای گذشته از داللت بر کم دیگر، مشاهده چنین نتیجه

تواند بیانگر ضعف نظام آموزش و پرورش در  زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی، می
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 آموزش زبان انگلیسی تا پایان دوره دبیرستان باشد. 
های  شده از پرسشنامه های استخراج بررسی داده دلیل انتخاب رشته حسابداری:  

 دلیل% به 14، % آنها برحسب عالقه28، دهندگان پاسخ نایم از شده نشان داد که تکمیل
یل گوناگون دیگری % باقیمانده نیز به دال21 و داشتن شرایط شغلی مناسبدورنمای 

 اند.  ته حسابداری را انتخاب کردهرش

 ها فرضیه نتایج آزمون

 ای آزمون دوجمله

با توجه به اینکه . استفاده شده استها  از این آزمون برای تایید یا عدم تایید فرضیه     
داری ااگر سطح معن است، در نظر گرفته شده% 1سطح خطای قابل قبول توسط محقق 

تایید  H1 رد و فرضیه مقابل یعنی H0فرضیه  ،باشد 61/6 آزمون کمتر از حاصل از این
 61/6 اگر سطح معناداری بیشتر از ،(. همچنینشود یافت نمیشود )دلیلی بر رد آن  می

 شود. رد میH1  ( و فرضیهشود یافت نمیتایید )دلیلی بر رد آن  H0 فرضیه ،باشد
 (8رابطه )









%60:

%60:

1

0

pH

pH
 

 .یکجا ارائه شده است صورت ( به1جدول )در ها  فرضیهای  نتایج آزمون دوجمله     
اول و دوم به ترتیب های  الزم به ذکر است که در جدول مذکور، منظور از گروه

 باشد. اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی می
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 تحقیق های ای فرضیه آزمون دوجمله نتایج .6جدول 

 تعداد طبقه ها گروه ها فرضیه
احتمال 

 شده مشاهده

احتمال 
 شده آزمون

سطح 
 معناداری

 )یک دامنه(

 نتیجه آزمون

 (1فرضیه )

 گروه اول

 

 3 ≥ 34 3/3 6/3 333/3 

   3/3 19 > 3 گروه دوم ردّ فرضیه

   3/1 135  مجموع

 (1فرضیه )

 گروه اول

 

 3 ≥ 49 

54 

6/3 6/3 339/3 

   5/3 54 > 3 گروه دوم تایید فرضیه

   3/1 135  مجموع

 (3فرضیه )

 گروه اول

 

 3 ≥ 32 5/3 6/3 333/3 

   6/3 63 > 3 گروه دوم تایید فرضیه

   3/1 134  مجموع

 (5فرضیه )

 گروه اول

 

 3 ≥ 33 3/3 6/3 333/3 

   3/3 34 > 3 گروه دوم تایید فرضیه

   3/1 134  مجموع

 (4فرضیه )

 گروه اول

 

 3 ≥ 61 6/3 6/3 533/3 

   5/3 39 > 3 گروه دوم ردّ فرضیه

   3/1 131  مجموع

 

 ویتنی من یو زمونآ

 های جامعه آماری در خصوص فرضیه های از این آزمون جهت مقایسه نظر گروه     
های  پرسشتا بتوان مشخص نمود که آیا عقیده آنان نسبت به  تحقیق استفاده شده است

یا فرضیه  پرسشهر است یا خیر. بدین منظور، تحقیق یکسان  های هفرضیشده و  مطرح
های جامعه آماری مورد ارزیابی قرار  بر اساس پاسخ گروهو تحقیق به طور جداگانه 

 .گرفته است
الزم به ذکر است که  .شده است ( نشان داده3جدول )در  ویتنی یو مننتایج آزمون  



        85                                                                           موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

 

 

اول و دوم به ترتیب اعضای هیئت علمی و های  مذکور، منظور از گروهدر جدول 
 باشد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی می

 تحقیق های ویتنی فرضیه یو منآزمون  نتایج .1جدول 

 تعداد ها گروه ها فرضیه
میانگین 

 ها رتبه

مجموع 
 ها رتبه

یو 
 ویتنی من

  آماره 

   Z    

سطح 
 معناداری
 )دو دامنه(

نتیجه 
 آزمون

 (1فرضیه )

 گروه اول

 

13 91/34 33/563 

33/326 

نظرهای   

متفاوت دو 

 گروه

 316/3 -119/1 33/5993 23/45 91 گروه دوم

     135 مجموع

 (1فرضیه )

 گروه اول

 

13 

54 

33/53 33/611 

33/433 

نظرهای   

دو  یکسان

 گروه

 431/3 -616/3 33/5239 12/43 91 گروه دوم

     135 مجموع

 (3فرضیه )

 گروه اول

 

13 43/49 43/333  

246/3- 

نظرهای  

دو  یکسان

 گروه

 391/3 43/413 43/5391 32/41 91 گروه دوم

     134 مجموع

 (5فرضیه )

 گروه اول

 

13 33/46 43/333  

431/3- 

نظرهای  

دو  یکسان

 گروه

 613/3 43/459 43/5213 53/41 91 گروه دوم

     134 مجموع

 (4فرضیه )

 گروه اول

 

22 22/42 43/364  

119/1- 

نظرهای  

دو  یکسان

 گروه

 149/3 43/569 43/5324 25/59 13 گروه دوم

     131 مجموع

 

توان نتیجه گرفت که هر دو گروه نسبت به تمامی  با توجه به نتایج آزمون می     
 اند. یکسانی داشته هاینظر ،ها به استثنای فرضیه اول فرضیه

 

 



 1531، پاییز 53شماره تجربی حسابداری مالی، سال دهم،  فصلنامه مطالعات                                  77

 

 آزمون فریدمن

ها، این  شده در فرضیه عوامل موثر مطرح بندی جهت بررسی یکسان بودن رتبه     
 نمایش داده شده است.( 1ر جدول )د آننتایج آزمون مورد استفاده قرار گرفته و 

 

 تحقیق های فریدمن فرضیهآزمون  نتایج .8جدول 

 ها میانگین رتبه ها فرضیه

 33/1 (1فرضیه )

 45/1 (1فرضیه )

 63/3 (3فرضیه )

 33/3 (5فرضیه )

 36/1 (4فرضیه )

 99 تعداد

 413/23 آماره خی دو

 5 درجه آزادی

 333/3 سطح معناداری

 

های  گروه از نظر ،باشد می 61/6کمتر از  شده محاسبه داریمقدار سطح معناچون      
شده بر پیشرفت آموزش حسابداری  گانه مطرح پنجمختلف جامعه آماری تاثیر عوامل 

  نیست.یکسان  ،ایراندر 
د که تاثیر این عوامل از نظر کرتوان ادعا  با مقداری تسامح می اینکه نتیجه 

 می باشد. (8جدول )دهندگان به ترتیب به شرح  پاسخ

 های جامعه آماری گانه از دیدگاه گروه ترتیب اهمیت عوامل پنج .3جدول 

 ها میانگین رتبه ها یهفرض الویت

 33/3 (5فرضیه ) اول

 63/3 (3فرضیه ) دوم
 36/1 (4فرضیه ) سوم

 45/1 (1فرضیه ) چهارم
 33/1 (1فرضیه ) پنجم
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

گیری کرد که هر  توان چنین نتیجه می، ها ای فرضیه با توجه به نتایج آزمون دوجمله     
به عنوان مانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران  ای اندازهتا گانه  یک از عوامل پنج

ای لیکرت برای پاسخگویی به  گزینه اما با توجه به اینکه از طیف پنج ؛اند کردهعمل 
توان ادعا کرد که تنها  % اطمینان می81با  شده است،تحقیق استفاده  های پرسش

به دلیل عدم گزینش علمی  های ورودی آزمونهای برتر  عدم استقبال رتبههای  عامل
 رشته انادتچند شغله بودن اسحسابداری،  مناسب دانشجویان در بدو ورود به رشته

به زبان انگلیسی و حسابداری دانشجویان  دان واتکافی استسلط ناو نیز  حسابداری
مورد تایید قرار به عنوان موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران  ،فناوری اطالعات

ویتنی به  منیو با توجه به آزمون گفته  های پیش همچنین، از آنجا که عاملند. ا هگرفت
نبودند، با استفاده از آزمون فریدمن  یک میزان در پیشرفت حسابداری تاثیرگذار

بدین ترتیب، عامل الزم صورت گیرد.  هایتا بر اساس آن پیشنهاد ندبندی شد رتبه
به  به زبان انگلیسی و فناوری اطالعاتاری حسابددانشجویان  دان واتکافی استسلط نا

ترین عامل در پیشرفت آموزش حسابداری در ایران شناخته شد که البته با  عنوان مهم
نظام آموزشی ایران و اهمیت در گفته  های پیش توجه به جایگاه و میزان آموزش مهارت

انگیز به نظر بر ای تعجب آنها در پیشرفت آموزش حسابداری، دستیابی به چنین نتیجه
اعضای هیئت علمی و جهت حصول اطمینان از یکسان بودن نظر نیز پایان رسد. در  نمی

نتایج آن د که شویتنی استفاده  منیو از آزمون  دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی،
به غیر از عامل شاغل بودن دانشجویان رشته حسابداری همزمان با تحصیل نشان داد 

نتیجه اخیر نیز با توجه به . ها توافق وجود دارد در خصوص سایر عاملآنان در دانشگاه، 
های عملی در کنار یادگیری  کاربردی بودن رشته حسابداری و اهمیت کسب مهارت

مبانی علمی رشته مزبور که لزوم آن مورد پذیرش اکثر اهالی این حوزه است، منطقی به 
 رسد.  نظر می

ج حاصل که در بُعدهای زمانی و مکانی متفاوتی همچنین باید خاطرنشان ساخت نتای 
(، 8738های پیشین مانند گرگز ) های پژوهش حاصل شده است، تایید دیگری بر یافته

باشد که در هر یک از آنها به  ( می8733خواه آزاد ) ( و اعتمادی و نیک8731رودکی )
 شده در تحقیق حاضر اشاره شده بود. های مطرح ای به عامل گونه
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با توجه به اینکه ارکان اصلی های پژوهشی و  بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه     
ان، دانشجویان ادتاس عناصری چون شامل رشته حسابداریدهنده نظام آموزشی  تشکیل

برای هر یک از ارکان به شرح زیر  پیشنهادهایی است، های آموزشی مربوط و برنامه
 د:شو ارائه میمذکور 

 برای استادان:

 به شغل دوم نداشته باشند یکه نیاز ای گونه، به تامین مالی استادان، 

 های علمی به صورت مستمر، به ارائه مقاله ملزم نمودن اعضای هیئت علمی 

 شده انجام های پژوهشبا در نظر گرفتن میزان  انادتبهبود نظام ارزشیابی اس ،
 آنان، های علمی و موفقیتشده  آثار چاپ

  و فراهم نمودن شرایط  انادتتدریس اس فیظهای مو ساعتتعداد کاهش
 ،مناسب جهت انجام امور پژوهشی

  های برتر وقت در دانشگاه پاره انادتاز اسنکردن استفاده، 

 روزآوری دانش آنان   ان به منظور بهادتهای آموزشی برای اس کارگاه برگزاری
 ، وفناوری اطالعات در حوزه

 المللی به عنوان یکی از شرایط  بینداشتن مدرک تافل شرط دن کر اضافه
 های برتر. یا حداقل دانشگاه ها استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه

  برای دانشجویان:

  اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری جهت ادامه
 به رغم امکان ادامه تحصیل در داخل کشور، های برتر دنیا تحصیل در دانشگاه

 در آزمون های ورودی یشتری به درس زبان انگلیلسی اختصاص ضریب ب
 ، وکمیلیتحصیالت تجهت پذیرش دانشجو در مقاطع 

 های معتبر؛  سازمان ها و قالب انعقاد قرارداد با شرکت های عملی در ایجاد دوره
و ایجاد آمادگی در آنها جهت در نزد دانشجویان به منظور کسب تجربه کافی 

 .جذب به بازار کار

 :ظام آموزشی کشوربرای ن

 ،تغییر در شیوه آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف آموزشی 
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 های  گنجاندن درسی تحت عنوان فناوری اطالعات و ارتباطات در کلیه رشته
 دوره دبیرستان،

 های برتر، در دانشگاه حسابداری به زبان اصلی های تدریس درس 

  طول دوره  مناسب در ای حسابداری رایانهافزار  حداقل یک نرمآموزش
 کارشناسی، و

 دوره کارشناسی به مبانی نظری و عملیدر بیشتری درسی  هایاختصاص واحد 
 .فناوری اطالعات

توان پیشنهادهای زیر  مینیز یی در این حوزه در آینده هاشخصوص انجام پژوهدر      
 را ارائه کرد:

 به مانند مدیریت مالیمشاهای  ای میان رشته حسابداری و رشته سی مقایسهربا بر ،
مورد مطالعه قرار  یتر به صورت عمیقهایی  موانع پیشرفت آموزش چنین رشته

 .گیرد

 های بررسی موانع توسعه یک پدیده در جامعه با توجه به اینکه یکی از راه ، 
 مطالعهشود با  ، توصیه میاستهای پیشرفت آن در جوامع دیگر  جستجوی علت

، اند یی که در این زمینه موفق بودهداری در کشورهادالیل پیشرفت آموزش حساب
 مورد بررسی قرار گیرد.موانع پیشرفت آموزش حسابداری در کشور 
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