فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال دهم ـ شماره  35ـ پاییز 1331
صص  31ـ 63

موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران
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علی رحیمی باغی



چکیده
در توسعه اقتصادی هر کشور ،نظام حسابداری وظیفه فراهم ساختن اطالعات مالی دقیق ،بهموقع و قابل
اطمینان مورد نیاز برای مراحل گوناگون فرایندهایی چون تهیه ،اجرا و کنترل پروژههای توسعهای را به عهده
دارد .در نتیجه ،این واقعیت را نمیتوان کتمان نمود که در کشورهای درحال توسعهای مانند ایران ،گسترش و
توسعه حسابداری بخشی از زیرساختهای الزم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی را تشکیل میدهد
از سوی دیگر و با توجه به مطالعات انجامشده و شواهد موجود ،چنین به نظر میرسد که نظام آموزشی
حسابداری در ایران از نارساییهای بنیادی برخوردار است و در نتیجه امکان پرورش استعدادها و تربیت افراد
متخصص مورد نیاز برای بخشهای گوناگون را به گونهای که انتظار میرود ،ندارد .جهت رفع چنین
کاستیهایی ،شناسایی موانع پیشرفت اولین اقدامی است که باید در جهت حذف موانع موجود برداشته شود.
در تحقیق حاضر ،ابتدا به شناسایی و تعیین درجه اهمیت عواملی پرداخته شده است که به عنوان موانع
پیشرفت آموزش حسابداری مطرح میباشند و در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ،پیشنهادهایی جهت
رفع موانع شناساییشده ارائه شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که تسلط ناکافی استادان و دانشجویان
رشته حسابداری به زبان انگلیسی و فناوری اطالعات ،مهمترین عاملی بوده که به عنوان مانع پیشرفت آموزش
حسابداری به شمار آمده است.
واژههای کلیدی :حسابداری ،آموزش حسابداری.

 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی Email: rafik.baghoumian@tetrapak.com

 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
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معرفی تحقیق
رفع نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان خرد و کالن ،مستلزم داشتن یک نظام
حسابداری کارآمد است .از سوی دیگر ،برخورداری از چنین نظامی نیازمند داشتن
نیروهای متخصص حسابداری و همچنین وجود یک ساختار آموزشی مناسب میباشد.
لذا آموزش حسابداران آینده و مشارکت موثر آنها در فراهم ساختن اطالعات مالی
دقیق و قابل اعتماد و همچنین تجزیه و تحلیل چنین اطالعاتی ،برای توسعه پایدار
کشورهای در حال توسعهای مانند ایران ،اهمیت فراوانی دارد (رودکی .)8731 ،در
حال حاضر و با توجه به وقوع تحوالت اقتصادی محتوایى در کشور ،چنین به نظر
مىرسد که نحوه پذیرش دانشجو در این رشته و همچنین نظام آموزشی حسابدارى از
نارساییهاى بنیادى برخوردار است؛ به گونهای که توان کافی برای تربیت نیروهای
متخصص در این رشته را ندارد .براى رفع این نارساییها ،اولین گام شناسایى موانع
رشد یا پیشرفت آموزش حسابدارى میباشد .شناسایى چنین عواملی ،اولین شرط و یا
در واقع شرط الزم براى رفع موانع پیشگفته است تا در نهایت با حذف آنها ،بستر
مناسبی برای پیشرفت این رشته و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور فراهم گردد.
بدین ترتیب با درک نقش اساسی حسابداری در توسعه اقتصادی کشورها و به ویژه
در کشورهایی مانند ایران ،شناخت موانع پیشرفت آموزش حسابداری امری ضروری
به نظر میرسد .پس تحقیق حاضر میتواند با شناسایی چنین موانعی ،زمینه الزم برای
حذف آنها را فراهم آورد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
از اواسط قرن بیستم و پس از تدوین چارچوبهای آموزش حسابدارى در قالبی
مشخص ،پژوهشهای گوناگونی در خصوص ساختار آتى ،محتوا و گستره آموزش
حسابداری صورت گرفت .کمیته بدفورد 8انجمن حسابداری آمریکا 2در سال8811
گزارشی را که حاوی چندین انتقاد نسبت به نظام آموزشی حسابداری بود ،منتشر کرد.
1- Bedford Committee
)2- American Accounting Association (AAA
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این کمیته ،رابطه میان آموزش حسابداری و حرفه حسابداری را بین سالهای  8821تا
 8811مورد بررسی قرار داده بود .گزارش مزبور نشان داد که آموزش حسابداری به
رغم تغییرهای بنیادی صورتگرفته در حرفه ،در طول دوره  16ساله مورد مطالعه
تغییری نکرده است .همچنین ،این کمیته تاکید داشت که نظام آموزشی حسابداری
آنچه را که حسابداران کنونی نیازمند یادگیری آن هستند ،آموزش نمیدهد .بر اساس
یافتههای پژوهشی کمیته بدفورد:
 در آموزش حسابداری به جای تاکید بر رویههای عملی جزئی ،باید بر مفاهیم تاکید
شود ،و
 نیازهای آموزشی بلندمدت حسابداری باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس نظر کمیته بدفورد ،محتوای آموزشی دروس حسابداری که بخش عمده
آن برگرفته از محتوای  16سال پیش میباشد ،بدون شک برای پاسخگویی به نیازهای
این رشته در آینده کفایت نخواهد کرد .کمیته مزبور چنین اظهار داشته که چون
شکاف میان آموزش حسابداری و حرفه حسابداری در حال گسترش است ،پس نظام
آموزشی رشته حسابداری به اصالحات اساسی نیاز دارد (عربمازار یزدی و همکاران،
 .)8711بر اساس پیشنهاد کمیسیون تحول آموزش حسابداری امریکا ،8آموزش
دانشجویان حسابداری با رویکرد "چگونه آموختن" ،مستلزم تغییر نوع نگاه مربیان این
رشته نسبت به برنامههای آموزشی است .از سوی دیگر ،این امر شامل چگونگی
آموزش دانشجویان و نحوه تدوین سرفصلهای درسی نیز میباشد .البته این تغییرات
آرمانی نیازمند همت عالی مربیان این رشته در خصوص یادگیری و تدریس روشهای
جدید و ناشناخته است (بیل .)2686 ،2پژوهشهای دهه اخیر نیز گویای این واقعیت
میباشد که دانشآموختگان حسابداری فاقد تفکر انتقادی هستند؛ در حالی که اغلب
استادان حسابداری و نیز حسابداران حرفهای ،ضرورت استفاده از مهارتهای تفکر
انتقادی در برنامههای آموزش حسابداری را پذیرفتهاند .در اینجا باید خاطرنشان ساخت
که آموزش دانش حسابداری از دو دیدگاه کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته
است .از دیدگاه کیفی ،پژوهشگران بر این باورند که آموزش حسابداری در  11سال
)1- American Accounting Change Commission (AECC
2- Bill
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نخست سده بیستم میالدی با تاکید بر آموزش روشهای حسابداری سپری شده و
هدف از آموزش ،در اصل گذراندن امتحانهای حرفهای بوده است (بهآیین.)8711 ،
در سال  ،8811انجمن حسابدارای آمریکا نیز  21توصیه را در زمینه ساختار آینده،
محتوا و محدوده آموزش حسابداری ارائه کرد .این انجمن تاکید داشت که توسعه
حسابداری باید با استفاده از آموزش حسابداران در دانشگاهها صورت گیرد .همچنین،
انجمن مذکور توصیههای دیگری نیز در ارتباط با فرایند تدریس حسابداری،
مسئولیتهای دانشگاهها ،دولت و آزمونهای حرفهای ارائه کرده است .در این میان،
دو توصیه اساسی به شرح زیر میباشد (اوربانسیک:)2668 ،8
 .8روش آموزش حسابداری توسط مربیان ،باید بر ایجاد و ارائه اطالعاتی جهت
تصمیمگیریهای اقتصادی متمرکز باشد ،و
 .2یادگیری برای یادگیری( 2یادگیری فعال) دانشجویان ،باید به عنوان هدف اولیه
کالسهای درسی رشته حسابداری تعریف شود.
البرشت 7و سک )2666( 4نیز بر این باورند که نظام آموزشی حسابداری با مشکالت
جدی مواجه میباشد و حل نشدن مسائل مذکور ممکن است منجر به زوال این رشته
گردد .به اعتقاد آنان ،اهم این مشکالت عبارتند از:
 محتوای برنامههای درسی حسابداری اغلب منسوخ ،محدود و یا حتی نامرتبط است
و در راستای نیازهای بازار نمیباشند،
 نظام آموزشی حسابداری مبتنی بر حفظ کردن مطالب است و دانشجویان را برای
روبرو شدن با دنیای پیچیده کسب و کار که پس از فارغ التحصیلی با آن روبرو
میشوند ،آماده نمیکند؛ لذا الگوی آموزشی حسابداری ناکارآمد است،
 دانشجویان با میزان تاثیر فناوریهای نوین بر محیط کسب وکار به اندازه کافی
آشنا نمیشوند ،و
 کیفیت فرایند گزینش دانشجویان رشته حسابداری به سرعت در حال کاهش
میباشد؛ چرا که بر اساس اظهارات دانشجویان ،اکثر آنها یا درک کاملی از رشته
1- Urbancic
2- Learning to Learn
3- Albrecht
4- Sack
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حسابداری ندارند و یا اینکه فقط به خاطر داشتن موقعیت شغلی مناسب ،این رشته
را انتخاب کردهاند.
نتایج مطالعهای که بین سالهای  8888تا  2661از دانشجویان حسابداری انجام شد،
نشان داد که اغلب دانشجویان به دلیل داشتن فرصتهای شغلی مناسب این رشته را
انتخاب کردهاند .همچنین معلوم شد به رغم اینکه اکثر دانشجویان در مقطع کارشناسی
ارشد ادامه تحصیل میدهند ،اغلب آنها برای تحصیل در دوره دکتری برنامهریزی
نمیکنند (نلسون 8و همکاران .)2661 ،این در حالی است که موضوع آموزش
حسابداران آینده به دلیل اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصصی که قادر به مشارکت
موثر در اجرا و تجزیه و تحلیل نتایج برنامههای توسعه اقتصادی باشد ،از دیرباز مورد
توجه متفکران رشته حسابداری بوده است .بر این اساس ،در آثار پیشگامانی چون
بروکنر 2و هیلمن )8816( 7بر ضرورت طراحی و اجرای برنامه آموزشی در حوزه
حسابداری به منظور ارتقای کمی و کیفی حرفه حسابداری در کشورهای درحال
توسعه ،تاکید شده است (بروکنر و هیلمن.)8816 ،
از سوی دیگر ،سالهای متمادی است که حسابداری در کشورهای در حال توسعه
در سطح ضعیفی ارزیابی میگردد و نیازمند اقدامات اصالحی میباشد .این در حالی
است که نسبت به چگونگی سازماندهی این اقدامات اصالحی ،توجه زیادی مبذول
نشده است .البته ،در ادبیات حسابداری راهکارهایی در خصوص افزایش تعداد
حسابداران در این کشورها تشریح شده است؛ هر چند که اصالح زیرساخت
حسابداری در یک کشور فراتر از افزایش تعداد نیروی کار در این حوزه میباشد.
اصالح زیرساخت حسابداری به اصالح کیفیت اطالعات حسابداری ،سطح فناوری
مورد استفاده در حسابداری ،تقاضا برای اطالعات حسابداری و نیز به آموزش
حسابداران بستگی دارد .بدین ترتیب ،چنین به نظر میرسد که برنامه توسعه زیرساخت
حسابداری ملی مناسب برای یک کشور ،به احتمال زیاد به شرایط آن کشور بستگی
دارد (نوروش.)8731 ،
1- Nelson
2- Brookner
3- Heilman
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در راستای بررسی مشکالت آموزش حسابداری در کشورهای در حال توسعه،
تحقیقهای زیادی با هدف تهیه راهبردهای زیربنایی به منظور غلبه بر این مسائل انجام
پذیرفته است .هدف همه این پژوهشها ،بررسی راهکارهای ارتقای کیفی و تطبیق نظام
آموزشی حسابداری با شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه به منظور
رفع نیاز نیروی انسانی کارآمد بوده است .این گروه از پژوهشها از جنبه اهداف و
دامنه اجرا به دو گروه تقسیم میشوند .گروه اول تحقیقاتی هستند که به بررسی
راهکارهای رفع تنگناها و ارائه پیشنهادهای اصالحی در کلیه کشورهای در حال توسعه
به طور عام معطوف است و گروه دوم پژوهشهایی میباشد که به یک کشور یا یک
منطقه خاص مربوط میشود .با توجه به آنچه که گفته شد ،آموزش حسابداری باید
مطابق با شرایط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هر کشور باشد .پس ترجمه
صرف کتابهای حسابداری خارجی و آموزش آنها بدون تطبیق با نیازهای محلی و
محیطی یک کشور ،روش مناسب و صحیحی به شمار نمیرود .در حقیقت ،هر
کشوری ویژگیهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد و به احتمال بسیار
زیاد ،هدفها و نیازهای اطالعاتی مدیران اقتصادی هر کشور نیز نسبت به دیگر
کشورها متفاوت است؛ در نتیجه هر کشور باید تشویق شود که به جای تقلید ،ساختاری
مناسب با نیازهای خود طراحی و اجرا نماید (گرگز .)8738 ،حسابدارى نوین نیز
همانند بسیارى از دانشهاى کاربردى دیگر ،به همراه ورود فراوردههاى صنعتى و
رسوخ مؤسسهها و شرکتهاى خارجى به ایران راه یافت .اما مشکالت اقتصادى ،فقر
علمى ،ناهماهنگى مقررات با نیازهاى جامعه ،ضعف نهادهاى حرفهاى و عدم ارتباط
حسابدارى نوین با حسابدارى سنتى ایران ،از جمله موانع عمدهاى بوده که اشاعه و
پیشرفت آموزش حسابدارى را در کشور محدود و کاربرد آن را در رفع تنگناها و
مشکالت اداره مؤسسات کاهش داده است (اعتمادی و نیکخواه آزاد .)8733 ،پس از
انقالب ،آموزش حسابداری در ایران به طور چشمگیری متحول شده است و اگرچه در
این سالها شکل آموزش و فناوری آموزشی بدون تغییر باقی مانده ،ولی کمیت و
کیفیت آموزش حسابداری تغییرات چشمگیری داشته است .البته باید خاطرنشان ساخت
که این تغییرات در برگیرنده برنامه درسی ،دورههای آموزشی ،کتابهای درسی و
مجلههای حسابداری است (محمدزاده سالطه و پناهی.)8711 ،
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به اعتقاد ثقفی ( ،)8734آموزش حسابداری نیازمند یک بازنگری جدی است .او
معتقد است که باید آموزش را پیشاپیش طراحی و تفهیم کرد؛ هر چند که چنین کاری
در ظاهر با آموزش عملی حرفه در تضاد به نظر میرسد .به عقیده وی ،تدریس باید تنها
مشغله استاد باشد اما بودجه در نظر گرفته شده برای امور پژوهشی به درستی به مصرف
نمیرسد؛ زیرا استادان معموالً به جای آنکه ساکن دانشگاه باشند و به کارهای پژوهشی
بپردازند ،به چندشغله بودن تن دادهاند .با این وصف ،استادان حسابداری را باید تامین
مالی کرد تا در عمل نیازمند انجام کارهای دیگر نباشند.
در میزگرد سال  8718نیز که به ابتکار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی که با
حضور چند تن از صاحبنظران رشته حسابداری تحت عنوان "رویکردهای نوین و سنتی
آموزش و چالشهای آن در رشته حسابداری" برگزار شد ،1مواردی چون عدم انطباق
مباحث درسی با نیازهای بازار ،تدریس مباحث به صورت کاربردی و عدم توجه کافی
به مبانی نظری ،عدم تسلط مدرسین بر مباحث درسی ،عدم استفاده از فناوری اطالعات
در امر آموزش ،بیگانگی دانشجویان با نرمافزارهای کاربردی و گزینش نادرست
دانشجو (به این معنا که رتبههای برتر آزمونهای ورودی ،استقبال کمتری از این رشته
مینمایند) به عنوان مشکالت رشته حسابداری مطرح شد (مجله حسابرس.)8718 ،
مشکالت مربوط در حوزههای مختلف بر اساس پژوهشهای صورتگرفته و
اظهارنظر کارشناسان (برای نمونه ،عربمازار و همکاران8711 ،؛ مجله حسابرس8711 ،
و 8718؛ گرگز8738 ،؛ اعتمادی و نیکخواه آزاد8733 ،؛ مجله حسابدار ،)8734 ،در
جدول ( )8به طور خالصه ارائه گردیده است.

فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی نظری ارائهشده و بررسی پژوهشهای صورتگرفته ،پرسشهایی
مطرح و در نهایت فرضیههای تحقیق بر اساس آنها تدوین شد.
بر خالف سایر رشتههای علوم انسانی ،داشتن تجربه کاری کافی جهت جذب در
 - 1این میزگرد با حضور دکتر ایرج نوروش ،دکتر رضا تهرانی ،دکتر یداهلل مکرمی ،محمد جواد صفار ،عطاء اهلل مقبلی و مجتبی
گودرزی در محل موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی تشکیل شد.
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بازار کار یکی از الزامات رشته حسابداری میباشد .نگرانی از این امر موجب شده است
تا اکثر دانشجویان جهت رفع آن به ناچار به صورت پاره وقت ،حقالزحمهای و یا سایر
روشها همزمان با تحصیل مشغول به کار شوند .این در حالی است که مشاهده چنین
وضعیتی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شایعتر است .بدین ترتیب،
چنین به نظر میرسد که دانشجویان رشته حسابداری ،به خصوص در مقاطع تحصیالت
تکمیلی ،فرصت کافی جهت مطالعه و تحقیق را نداشته باشند.
جدول  .1خالصه نتایج پژوهشهای پیشین در رابطه با مشکالت آموزش حسابداری در ایران
حوزههای مختلف نظام آموزشی
مواد آموزشی

برنامههای آموزشی
اعضای هیئت علمیدانشگاهها
دانشجویان

مدیریت سطوح مختلف آموزش عالی

مشکالت مربوط
کمبود کتب حسابداری به زبان فارسی ،منسوخ بودن محتوای آموزشی
دروس حسابداری ،گرانی کتب خارجی ،عدم انطباق دروس با
استانداردهای حسابداری ملی
بهروز نبودن آموزش حسابداری ،تقلیدی بودن نظامهای آموزشی ،غلط
بودن شیوههای آموزشی ،نقص برنامههای آموزشی ،عدم توجه کافی به
درس روش تحقیق
کمبود استادان واجد صالحیت ،پایین بودن سطح علمی استادان ،پایین
بودن حقوق استادان
عدم تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی ،عدم آشنایی عمیق دانشجویان با
فناوری اطالعات
عدم پذیرش دانشجو با استاندارد باال ،نبود بودجه کافی برای تحقیقات و
پژوهش ،عدم انعطاف برنامههای آموزشی در دانشگاهها ،سختگیریهای
مربوط به چاپ مقالهها ،عدم گرایشهای مختلف به خصوص در سطوح
تکمیلی ،کمبود وسایل کمک آموزشی مانند پروژکتور و آزمایشگاه ،نبودن
زمینه مساعد جهت آموزش و ادامه تحصیل استادان داخلی ،شکاف میان
حرفه و آموزش حسابداری ،عدم تدریس حسابداری رشتههای خاصی
چون حسابداری عملیات بانکی که به شدت مورد نیاز میباشند

فرضیه ( )8شاغل بودن دانشجویان حسابداری همزمان با تحصیل آنها ،مانع پیشرفت
آموزش حسابداری است.
در نظام سنجش و گزینش دانشجو (کنکور) به گونهای عمل شده است که اکثر
دانشجویان ورودی به رشته حسابداری را دانشآموختگان رشته علوم انسانی تشکیل
میدهند و در نتیجه ،دانشآموختگان رشتههای ریاضی و تجربی کمتر جذب این رشته
میشوند .این در حالی میباشد که آموختن حسابداری نیاز به ذهنی تحلیلگر دارد و
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محفوظات کمک چندانی در این رابطه نمیکند .از سوی دیگر ،رشته حسابداری به
طور معمول از آخرین الویتهای انتخاب رشته توسط داوطلبان به شمار میآید.
همچنین ،مشاهده میشود که قوی نبودن زمینه ریاضیات در نزد دانشجویان رشته
حسابداری ،موجب بروز مشکالتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای این دانشجویان
میشود.
فرضیه ( )2عدم استقبال رتبههای برتر آزمونهای ورودی به دلیل عدم گزینش علمی
مناسب دانشجویان در بدو ورود به رشته حسابداری ،مانع پیشرفت آموزش حسابداری
است.
با توجه به نیازهای جامعه ،اکثر استادان این رشته عالوه بر اینکه عضو هیئت علمی
دانشگاه مشخصی میباشند ،به مشاغل دیگری در بیرون از دانشگاه نیز اشتغال دارند؛ به
گونهای که حتی استادانی که فاقد شغل دیگری هستند ،با تدریس بیش از حد در
دانشگاههای مختلف فرصت مطالعه و پژوهش را از خود سلب کردهاند .با این وصف
به علت اختصاص نیافتن وقت کافی جهت مطالعه و تحقیق توسط استادان این رشته و
در برخی از موارد به دلیل بهروز نبودن آنها ،مشاهده میشود گروهی از آنان پس از
سالهای متمادی به تدریس جزوهها و یا متون قدیمی بسنده کردهاند که این خود
میتواند یکی از موانع پیشرفت رشته تلقی گردد.
فرضیه ( )7چند شغله بودن استادان رشته حسابداری ،مانع پیشرفت آموزش حسابداری
است.
یکی از رشتههایی که به تازگی و به میزان قابل مالحظهای تحت تاثیر فناوری
اطالعات قرار گرفته ،رشته حسابداری است .به جرات میتوان ادعا کرد که حداقل در
میان رشتههای علوم انسانی ،رشته حسابداری بیش از سایر رشتهها تحت تاثیر فناوری
اطالعات قرار گرفته که این خود موجب ایجاد نیاز برای یادگیری دانش نوظهور مزبور
شده است .از طرف دیگر با توجه به اینکه منابع اصلی رشته حسابداری به زبان انگلیسی
است ،تسلط کافی بر زبان انگلیسی جهت استفاده از این منابع اجتنابناپذیر به نظر
میرسد .این همه در حالی است که فقدان مهارت کافی استادان و دانشجویان مقاطع
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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فرضیه ( )4تسلط ناکافی استادان و دانشجویان حسابداری به زبان انگلیسی و فناوری
اطالعات ،مانع پیشرفت آموزش حسابداری است.
در سال  ،8747نبوی حسابداری را به سه گرایش تقسیم کرد .پس از چند سال به
جای گسترش این رویکرد ،دوباره همه گرایشها در هم ادغام شد .ده سال بعد،
پیشنهاد راهاندازی دورههای کارشناسی ارشد حسابرسی و حقوق مالی ارائه شد؛ اما
متاسفانه مسکوت باقی ماند .به رغم اینکه به تازگی زمزمه ایجاد چنین گرایشهایی در
مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری مطرح و در مواردی خاص راهاندازی شده
است ،چنین به نظر میرسدکه نبود گرایش به تخصص در این رشته (به این معنا که
رشته حسابداری به عنوان یک رشته عمومی مطرح است و امکان تحصیل در این رشته
در تخصصهای مختلف وجود ندارد) باعث شده است که دچار نوعی کلیگرایی
شویم.
فرضیه ( )1نبود گرایش به تخصص در رشته حسابداری ،مانع پیشرفت آموزش
حسابداری است.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق و ابزار آن
در این تحقیق از روش تحقیق میدانی از نوع فرضیهآزمایی که همان روش علمی
است ،برای شناخت دیدگاههای افراد صاحبنظر در خصوص عوامل پیشگفته استفاده
شده است .در این روش ،از پرسشنامه برای تعیین نظرهای موافق و مخالف استفاده
میشود .پس از مطالعه تحقیقات انجامشده در داخل و خارج از کشور و به خصوص
کشورهای در حال توسعه ،با توجه به شرایط محیطی ایران و پس از مشورت با
صاحبنظران این حوزه ،پنج عامل (که پیش از این در قالب فرضیههای تحقیق مطرح
شد) به عنوان موانع اصلی پیشرفت آموزش حسابداری در ایران شناسایی و مورد
بررسی قرار گرفت .به منظور آزمون فرضیههای تحقیق ،پرسشنامهای در دو بخش و با
 26سوال طراحی شد .در بخش نخست پرسشنامه ،تعداد 81سوال طراحی شد که هر
کدام به طور غیرمستقیم مرتبط با فرضیههای تحقیق بودند .در بخش دوم پرسشنامه نیز
تعداد پنج سوال ارائه شد تا در ابتدا پاسخدهندگان مرتبط بودن هر یک از پرسشها را
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با موضوع تحقیق (موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران) با پاسخ بلی یا خیر تعیین
کنند و در مرحله بعد نیز در صورت مرتبط بودن سوال با موضوع تحقیق ،میزان اهمیت
آن را بر مبنای طیف لیکرت در  1سطح بیاهمیت ،تاحدی با اهمیت ،با اهمیت ،با
اهمیت زیاد و فوق العاده با اهمیت تعیین نمایند .سپس پرسشنامه مقدماتی برای تایید
اعتبار ساختاری مورد نظرخواهی تعداد معدودی از صاحبنظران قرار گرفت (بررسی
مقدماتی )8قرار گرفت .در نهایت نیز پرسشنامه تدوینشده پس از اعمال تعدیلهای
الزم در میان اعضای جامعه آماری توزیع شد.
چون در پژوهش حاضر پرسشها متناسب با مبانی نظری و موارد مشابه مربوط به هر
کدام از متغیرها طراحی شده و سپس با توزیع تعداد محدودی پرسشنامه بین استادان
مرتبط و افراد صاحبنظر ،اصالحهای الزم روی پرسشها اعمال و پس از تایید نهایی
پرسشنامهها بین پاسخدهندگان توزیع شده ،میتوان ادعا کرد که پرسشنامه از روایی
کافی برخوردار بوده است.
2
در این تحقیق برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .به
اعتقاد صاحبنظران حوزه آمار ،اگر ضریب آلفای کرونباخ بیش از  6/3باشد ،پرسشنامه
از پایایی قابل قبولی برخوردار خواهد بود (مومنی و فعال قیومی .)8711 ،با توجه به
اینکه در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ  6/383محاسبه شده است ،میتوان ادعا
کرد که پرسشنامه طراحیشده از پایایی کافی برخوردار بوده و یا به عبارت دیگر،
محقق توانسته است نیازهای اطالعاتی خود را از طریق پرسشنامه تامین نماید.

جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
با توجه به موضوع پژوهش حاضر ،جامعه آماری تحقیق حاضر جامعه دانشگاهی و
حرفهای حوزه حسابداری میباشد .چون شناسایی و تعیین دامنه چنین جامعهای اگر
غیرممکن نباشد ،حداقل کاری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود ،در عمل امکان پذیر
نمیباشد؛ چارهای جز محدود کردن جامعه باقی نمیماند.
با توجه به محدودیتهای موجود در امر پشتیبانی اداری و تدارکاتی ،جامعه آماری
1- Pilot Study
2- Cronbach’s Alpha
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پژوهش به جامعه در دسترس ،یعنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی رشته حسابداری دانشگاههای برتر تهران (شامل دانشگاههای تربیت مدرس،
تهران ،شهید بهشتی و عالمه طباطبایی) محدود شد.
از سوی دیگر ،بهتر است به منظور صرفهجویی در منابع مالی ،نیروی انسانی و زمان،
پژوهشگر در تعیین حجم نمونه خود حدّی را قائل شود و اندازه نمونه را طوری انتخاب
کند که برآورد او درست و منطبق بر واقعیت باشد .بنابراین ،بهتر است از روشهای
ریاضی استفاده شود که حداقل اندازه الزم را در نمونهگیری برآورد میکنند (دالور،
 .)8717بدین ترتیب ،حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق حاضر  83محاسبه شد .در
مجموع تعداد  826پرسشنامه ( 76نفر از هر دانشگاه ،شامل حداقل  1عضو هیئت علمی
در صورت وجود) به صورت تصادفی بین پاسخدهندگان توزیع و تعداد  861پرسشنامه
تکمیلشده دریافت شد .همچنین ،پرسشنامهها به دو صورت حضوری و اینترنتی در
اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت تا پس از دریافت اطالعات الزم جهت آزمون اعتبار
فرضیهها با استفاده از روشهای آماری مربوط ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

روشهای آماری
با توجه به روش تحقیق ،به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روشهای
ناپارامتریکی چون آزمون یو منویتنی 8و آزمونهای دوجملهای و فریدمن استفاده شده
است.

تجزیه و تحلیل دادهها
ویژگیهای پاسخدهندگان
همانگونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت ،تعداد  826پرسشنامه میان
اعضای جامعه آماری توزیع و تعداد  861پرسشنامه تکمیلشده از پاسخدهندگان
گردآوری شد .بر اساس پاسخهای دریافتی ،ویژگیهای پاسخدهندگان به شرح زیر
بود:
1- Mann Whitney U-Test
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وضعیت تحصیلی :از بین پاسخدهندگان ،دانشجویان کارشناسی ارشد دارای بیشترین
فراوانی بودند .وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  .2وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان
وضعیت تحصیلی

تعداد درصد

مدرک دکتری

11

11

دانشجوی دکتری

9

9

مدرک کارشناسی ارشد

19

12

دانشجوی کارشناسی ارشد

45

41

مجموع

105

100

فعالیتهای جانبی :بیش از نیمی از پاسخدهندگان ،دارای شغل جانبی (به غیر از شغل
اصلی) بودند .اطالعات مذکور در جدول ( )7نمایش داده شده است.
جدول  .3وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان
فعالیتهای جانبی

تعداد درصد

فعالیتهای پژوهشی

1

1

تدریس

3

3

فعالیتهای حرفهای (غیرحسابداری)

3

3

حسابداری و حسابرسی

33

19

کارمند دولت (غیرحسابداری)

5

5

شغل آزاد

3

3

کار پارهوقت (غیرحسابداری)

3

3

امور مالی (غیرحسابداری)

3

3

مشاوره

11

11

سایر فعالیتهای جانبی

4

4

فاقد فعالیتهای جانبی

33

34

مجموع

105

100

وضعیت زبان( انگلیسی) :از بین  861نفر پاسخدهنده ،فقط  27نفر دارای مدرک رسمی

77

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

زبان بودند .نوع مدرک زبان انگلیسی پاسخدهندگان بر حسب درصد و تعداد ،در
جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول  .4نوع مدرک رسمی زبان انگلیسی پاسخدهندگان
وضعیت زبان (انگلیسی)

تعداد

درصد

تافل ( )TOEFLبینالمللی

5

5

تافل ( )TOEFLدکتری

11

11

آیلتس ()IELTS

6

6

ام سی اچ ایی ()MCHE

1

1

فاقد مدرک رسمی زبان

21

32

مجموع

105

100

در جدول ( )1نیز میانگین نمره زبان پاسخدهندگان در آزمون کارشناسی ارشد و
همچنین میانگین رتبه آزمون ورودی آنها در بدو ورود به دانشگاه ،به تفکیک رشته
نمایش داده شده است.
جدول  .5میانگین نمره زبان و رتبه آزمون ورودی پاسخدهندگان
رشته تحصیلی دبیرستان

میانگین نمره زبان

میانگین رتبه آزمون ورودی

ریاضی فیزیک

11

5354

علوم تجربی

13

4553

علوم انسانی (غیرحسابداری)

32
12

11
42

میانگین کل

15

4142

حسابداری

بدین ترتیب ،مالحظه میشود که میانگین نمره زبان پاسخدهندگان در آزمون
کارشناسی ارشد در حدود  %81و میانگین رتبه آزمون ورودی آنها در بدو ورود به
دانشگاه  4842میباشد که به طور قطع ،میانگینهای خوبی به شمار نمیآیند .از سوی
دیگر ،مشاهده چنین نتیجهای گذشته از داللت بر کمکاری دانشجویان در آموختن
زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ،میتواند بیانگر ضعف نظام آموزش و پرورش در
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آموزش زبان انگلیسی تا پایان دوره دبیرستان باشد.
دلیل انتخاب رشته حسابداری :بررسی دادههای استخراجشده از پرسشنامههای
تکمیلشده نشان داد که از میان پاسخدهندگان %28 ،آنها برحسب عالقه %14 ،به دلیل
دورنمای داشتن شرایط شغلی مناسب و  %21باقیمانده نیز به دالیل گوناگون دیگری
رشته حسابداری را انتخاب کردهاند.

نتایج آزمون فرضیهها
آزمون دوجملهای
از این آزمون برای تایید یا عدم تایید فرضیهها استفاده شده است .با توجه به اینکه
سطح خطای قابل قبول توسط محقق  %1در نظر گرفته شده است ،اگر سطح معناداری
حاصل از این آزمون کمتر از  6/61باشد ،فرضیه  H0رد و فرضیه مقابل یعنی  H1تایید
میشود (دلیلی بر رد آن یافت نمیشود) .همچنین ،اگر سطح معناداری بیشتر از 6/61
باشد ،فرضیه H0تایید (دلیلی بر رد آن یافت نمیشود) و فرضیه  H1رد میشود.
رابطه ()8
 H 0 : p  60%

 H 1 : p  60%

نتایج آزمون دوجملهای فرضیهها در جدول ( )1به صورت یکجا ارائه شده است.
الزم به ذکر است که در جدول مذکور ،منظور از گروههای اول و دوم به ترتیب
اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی میباشد.
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جدول  .6نتایج آزمون دوجملهای فرضیههای تحقیق
فرضیهها

فرضیه ()1

گروه اول

≥3

34

3/3

گروه دوم

<3

19

3/3

135

1/3

گروه اول

≥3

49

3/6

گروه دوم

<3

54

3/5

54
135

1/3

گروه اول

≥3

32

3/5

گروه دوم

<3

63

3/6

134

1/3

گروه اول

≥3

33

3/3

گروه دوم

<3

34

3/3

134

1/3

گروه اول

≥3

61

3/6

گروه دوم

<3

39

3/5

131

1/3

مجموع

فرضیه ()5

مجموع

فرضیه ()4

3/6

گروهها

طبقه

مجموع

فرضیه ()3

مشاهدهشده

تعداد

مجموع

فرضیه ()1

احتمال

احتمال
آزمونشده

مجموع

سطح
معناداری

نتیجه آزمون

(یک دامنه)
3/333
ردّ فرضیه

3/6

3/339
تایید فرضیه

3/6

3/333
تایید فرضیه

3/6

3/333
تایید فرضیه

3/6

3/533
ردّ فرضیه

آزمون یو منویتنی
از این آزمون جهت مقایسه نظر گروههای جامعه آماری در خصوص فرضیههای
تحقیق استفاده شده است تا بتوان مشخص نمود که آیا عقیده آنان نسبت به پرسشهای
مطرحشده و فرضیههای تحقیق یکسان است یا خیر .بدین منظور ،هر پرسش یا فرضیه
تحقیق به طور جداگانه و بر اساس پاسخ گروههای جامعه آماری مورد ارزیابی قرار
گرفته است.
نتایج آزمون یو منویتنی در جدول ( )3نشان داده شده است .الزم به ذکر است که
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در جدول مذکور ،منظور از گروههای اول و دوم به ترتیب اعضای هیئت علمی و
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی میباشد
جدول  .1نتایج آزمون یو منویتنی فرضیههای تحقیق

فرضیهها

فرضیه ()1

فرضیه ()1

فرضیه ()3

فرضیه ()5

فرضیه ()4

میانگین

مجموع

یو

رتبهها

رتبهها

منویتنی

563/33
5993/33

گروهها

تعداد

گروه اول

13

34/91

گروه دوم

91

45/23

مجموع

135

آماره
Z

سطح
معناداری
(دو دامنه)

نتیجه
آزمون
نظرهای

326/33

-1/119

3/316

متفاوت دو
گروه

گروه اول

13

53/33

611/33

گروه دوم

91

43/12

5239/33

مجموع

54
135

نظرهای
433/33

-3/616

3/431

یکسان دو
گروه

گروه اول

13

49/43

333/43

گروه دوم

91

41/32

5391/43

مجموع

134

نظرهای
413/43

-3/246

3/391

یکسان دو
گروه

گروه اول

13

46/33

333/43

گروه دوم

91

41/53

5213/43

مجموع

134

نظرهای
459/43

-3/431

3/613

یکسان دو
گروه

گروه اول

22

42/22

364/43

گروه دوم

13

59/25

5324/43

مجموع

131

نظرهای
569/43

-1/119

3/149

یکسان دو
گروه

با توجه به نتایج آزمون میتوان نتیجه گرفت که هر دو گروه نسبت به تمامی
فرضیهها به استثنای فرضیه اول ،نظرهای یکسانی داشتهاند.
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آزمون فریدمن
جهت بررسی یکسان بودن رتبهبندی عوامل موثر مطرحشده در فرضیهها ،این
آزمون مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن در جدول ( )1نمایش داده شده است.
جدول  .8نتایج آزمون فریدمن فرضیههای تحقیق
فرضیهها

میانگین رتبهها

فرضیه ()1

1/33

فرضیه ()1

1/45

فرضیه ()3

3/63

فرضیه ()5

3/33

فرضیه ()4

1/36

تعداد

99

آماره خی دو

23/413

درجه آزادی

5

سطح معناداری

3/333

چون مقدار سطح معناداری محاسبهشده کمتر از  6/61میباشد ،از نظر گروههای
مختلف جامعه آماری تاثیر عوامل پنجگانه مطرحشده بر پیشرفت آموزش حسابداری
در ایران ،یکسان نیست.
نتیجه اینکه با مقداری تسامح میتوان ادعا کرد که تاثیر این عوامل از نظر
پاسخدهندگان به ترتیب به شرح جدول ( )8می باشد.
جدول  .3ترتیب اهمیت عوامل پنجگانه از دیدگاه گروههای جامعه آماری
الویت

فرضیهها

میانگین رتبهها

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

فرضیه ()5

3/33
3/63
1/36
1/45
1/33

فرضیه ()3
فرضیه ()4
فرضیه ()1
فرضیه ()1
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نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج آزمون دوجملهای فرضیهها ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که هر
یک از عوامل پنجگانه تا اندازهای به عنوان مانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران
عمل کردهاند؛ اما با توجه به اینکه از طیف پنجگزینهای لیکرت برای پاسخگویی به
پرسشهای تحقیق استفاده شده است ،با  %81اطمینان میتوان ادعا کرد که تنها
عاملهای عدم استقبال رتبههای برتر آزمونهای ورودی به دلیل عدم گزینش علمی
مناسب دانشجویان در بدو ورود به رشته حسابداری ،چند شغله بودن استادان رشته
حسابداری و نیز تسلط ناکافی استادان و دانشجویان حسابداری به زبان انگلیسی و
فناوری اطالعات ،به عنوان موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران مورد تایید قرار
گرفتهاند .همچنین ،از آنجا که عاملهای پیشگفته با توجه به آزمون یو منویتنی به
یک میزان در پیشرفت حسابداری تاثیرگذار نبودند ،با استفاده از آزمون فریدمن
رتبهبندی شدند تا بر اساس آن پیشنهادهای الزم صورت گیرد .بدین ترتیب ،عامل
تسلط ناکافی استادان و دانشجویان حسابداری به زبان انگلیسی و فناوری اطالعات به
عنوان مهمترین عامل در پیشرفت آموزش حسابداری در ایران شناخته شد که البته با
توجه به جایگاه و میزان آموزش مهارتهای پیشگفته در نظام آموزشی ایران و اهمیت
آنها در پیشرفت آموزش حسابداری ،دستیابی به چنین نتیجهای تعجببرانگیز به نظر
نمیرسد .در پایان نیز جهت حصول اطمینان از یکسان بودن نظر اعضای هیئت علمی و
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ،از آزمون یو منویتنی استفاده شد که نتایج آن
نشان داد به غیر از عامل شاغل بودن دانشجویان رشته حسابداری همزمان با تحصیل
آنان در دانشگاه ،در خصوص سایر عاملها توافق وجود دارد .نتیجه اخیر نیز با توجه به
کاربردی بودن رشته حسابداری و اهمیت کسب مهارتهای عملی در کنار یادگیری
مبانی علمی رشته مزبور که لزوم آن مورد پذیرش اکثر اهالی این حوزه است ،منطقی به
نظر میرسد.
همچنین باید خاطرنشان ساخت نتایج حاصل که در بُعدهای زمانی و مکانی متفاوتی
حاصل شده است ،تایید دیگری بر یافتههای پژوهشهای پیشین مانند گرگز (،)8738
رودکی ( )8731و اعتمادی و نیکخواه آزاد ( )8733میباشد که در هر یک از آنها به
گونهای به عاملهای مطرحشده در تحقیق حاضر اشاره شده بود.
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بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهشی و با توجه به اینکه ارکان اصلی
تشکیلدهنده نظام آموزشی رشته حسابداری شامل عناصری چون استادان ،دانشجویان
و برنامههای آموزشی مربوط است ،پیشنهادهایی به شرح زیر برای هر یک از ارکان
مذکور ارائه میشود:
برای استادان:











تامین مالی استادان ،به گونهای که نیازی به شغل دوم نداشته باشند،
ملزم نمودن اعضای هیئت علمی به ارائه مقالههای علمی به صورت مستمر،
بهبود نظام ارزشیابی استادان با در نظر گرفتن میزان پژوهشهای انجامشده،
آثار چاپشده و موفقیتهای علمی آنان،
کاهش تعداد ساعتهای موظفی تدریس استادان و فراهم نمودن شرایط
مناسب جهت انجام امور پژوهشی،
استفاده نکردن از استادان پارهوقت در دانشگاههای برتر،
برگزاری کارگاههای آموزشی برای استادان به منظور به روزآوری دانش آنان
در حوزه فناوری اطالعات ،و
اضافه کردن شرط داشتن مدرک تافل بینالمللی به عنوان یکی از شرایط
استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاهها یا حداقل دانشگاههای برتر.

برای دانشجویان:






اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری جهت ادامه
تحصیل در دانشگاههای برتر دنیا به رغم امکان ادامه تحصیل در داخل کشور،
اختصاص ضریب بیشتری به درس زبان انگلیلسی در آزمون های ورودی
جهت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،و
ایجاد دورههای عملی در قالب انعقاد قرارداد با شرکتها و سازمانهای معتبر؛
به منظور کسب تجربه کافی در نزد دانشجویان و ایجاد آمادگی در آنها جهت
جذب به بازار کار.

برای نظام آموزشی کشور:


تغییر در شیوه آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف آموزشی،
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 گنجاندن درسی تحت عنوان فناوری اطالعات و ارتباطات در کلیه رشتههای
دوره دبیرستان،
 تدریس درسهای حسابداری به زبان اصلی در دانشگاههای برتر،
 آموزش حداقل یک نرمافزار حسابداری رایانهای مناسب در طول دوره
کارشناسی ،و
 اختصاص واحدهای درسی بیشتری در دوره کارشناسی به مبانی نظری و عملی
فناوری اطالعات.
در خصوص انجام پژوهشهایی در این حوزه در آینده نیز میتوان پیشنهادهای زیر
را ارائه کرد:
 با بررسی مقایسهای میان رشته حسابداری و رشتههای مشابه مانند مدیریت مالی،
موانع پیشرفت آموزش چنین رشتههایی به صورت عمیقتری مورد مطالعه قرار
گیرد.
 با توجه به اینکه یکی از راههای بررسی موانع توسعه یک پدیده در جامعه،
جستجوی علتهای پیشرفت آن در جوامع دیگر است ،توصیه میشود با مطالعه
دالیل پیشرفت آموزش حسابداری در کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند،
موانع پیشرفت آموزش حسابداری در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
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