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 حسابداری ) با تاکید بر دوره کارشناسی(

 2، شهرام دادگر1حسین فخاری

 

  01/07/1396تاریخ دریافت: 

 20/12/1396تاریخ پذیرش: 

 چکیده

ر الحیت و شایسته استت  متاستنا ه  ای شرط ضروری برای تربیت حسابداران با صهای حرفهآموزش مهارت   

ای عملی الزم می باشند  به  لیل وجتو  های حرفههای اخیر  ا ش آموختگان رشته حسابداری فاقد مهارتسال

وضوع ضر به م ر پژوهش حا ای  ا ش آموختگان و  یازهای عملی،های حرفهشکاف ا تظاری بین توا ایی مهارت

 آمتوزش المللتیبتین ار هایاستتا د ای براستا هتای حرفتهمهارت عهوستت  ر« عمل -شکاف ا تظار»بررسی 

 ر پتژوهش   ستتا گرفتته قترار بررسی مور  شکاف این زوایای و پر اخته ایران مقطع کارشناسی  ر حسابداری

ستابداری  ر  ا شتوویان رشتته حو  پرسشنامه ای جهت ارزیابی این شکاف بین جامعته آمتاری استتا ان حاضر

 فرمتول ستا براتوزیع شتد  حسابداران مستقل و حسابداران رسمی لتی موری مقطع  کتری و  ا شگاههای  و

 عنتوان بته ا شتوویان  از  نر 180 تعدا  و استا ان از  نر 78 تعدا  حسابداری، حرفه اعضای از  نر 300کوکران

  یت  بتا پتژوهش ایتن ر  یپایای و شد تایید متخصصان  ظرات از استنا ه با پژوهش روایی  گر ید ا تخاب  مو ه

 Tهتای مقایسته  و گتروه وابستته  ا ه ها از طریق آزمون  شد تایید و گ ارش 0.97کرا باخ آلنای ضریب روش

ای مطتر   ر استتا دار  های حرفهزوجی و تحلیل واریا س تحلیل شد  یافته های این پژوهش  شان  ا ، مهارت

ا اهمیت متی باشتد بش آموختگان رشته حسابداری  ر ایران  ی  برای  ا  3بین المللی آموزش حسابداری شماره 

و « شتکاف عمتل»و « هاشکاف محدو یت» داشته ولی  ر آموزش حسابداری وجو  « شکاف ا تظار» همچنین 

ر زمینه  زش حسابداری  ر  وره کارشناسی وجو   ار   این  تایج بر ضرورت توجه  ر آمو« عمل -شکاف ا تظار»

 ای تاکید می کند با  یازهای حرفه همسویی  ا شگاه

ین ب دار های اری،استاعمل حسابداری، آموزش حسابداری  ر ایران،  وره کارشناسی حسابد –شکاف  ا تظار  کلیدواژه:

 ایهای حرفه، مهارت3شماره  المللی آموزش حسابداری

 

 

                                                           
 09111271577 کترای حسابداری،  ا شیار  ا شگاه ماز دران 1
 ) ویسنده مسئول(gmail.com12sh.dadgar 09393586837@  ا شووی  کترای حسابداری،  ا شگاه ماز دران، 2
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 مقدّمه

 مناستب ماز طریتق سیستت ا،کشتوره حقیقتی سترمایه به عنوان بالنده و متخصّص ا سا ی  یروی   

  براستا آموزشتی آمتا ه متی شتو    ر ایتران  یت  مراکت  مختلت  مشاغل تصدّی جهت آموزشی

ان رشتسرفصل ته های مصوب شورای عالی بر امه ری ی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، متخصصتّ

 ستابداریح حرفته شتالو ه را آمتا ه متی ستاز  و  ر واقتع آمتوزش بازارکتار  یتاز متور  حستابداری

 و  قیتق هتایمتهبر ا ارائته حسابداری  یازمند حرفه  ر موفقیّت از این رو( 52:1385علمشاهی،)است

 بشتیری و رحمتا ی) های اخیرپژوهش های یافته  است حسابداری آموزش بر امه حیطه  ر اثربخش

 ،1391بتاغی رحیمتی و باغومیتان ،1391همکاران و  هنوی ،1394همکاران و مشایخی ،1394منش

شتان  ( 1383فختاری و اعتمتا ی ،1389طاهرآبتا ی و رو پشتی رهنمای ،1390همکاران و  وروش

ر کتار و بتازا  ا  د که متاسنا ه آموزش های  ا شگاهی حستابداری  ر ایتران  ر تتنمین  یتاز حرفته

 ای الزم را  دار د   ر حالی که از یت  ستو متا بتاهای حرفه اکارآمد بو ه و  ا ش آموختگان مهارت

ر بازار  یان ما مازا   یروهای  ارای مدرک  ا شگاهی حسابداری مواجه هستیم و سمت  یگر کارفرما

 ( 73:1393کار از کمبو  حسابداران متخصص شکایت می کنند)صالحی و همکاران،

 عتاملی عنتوان بته عتالی آموزش مراک  و مؤسسات  ر حسابداری تحصیالت توسعه از طرف  یگر   

از سوی برخی سازمان های مرتبط مور  تنکید استت   آموختگان  ا ش اشتغال ایی اییتوا  ترویج برای

های بترای ستازمان 2003 ر ستال  1حسابداری آموزش المللی- بین استا دار های  ر این راستا هیئت

( و اشخاص ذیننع  ر آموزش حسابداری، استا دار  بتین 2عضو فدراسیون بین المللی حسابداران )آین 

ای کته یکتی از مولنته هتای آموزشتی  ر هتای حرفتهرا  ر زمینته مهارت 3آموزشی شتماره  المللی

اجترای آن  2015تودید  ظر و از سال  2014می باشد، منتشرکر  و این استا دار   ر سال  3حسابداری

  ر عمتومی ا تظتارات حرفه، پاستخگوی باعث می شو  تا هاآموزش این یکپارچگی ال امی شده است 

                                                           
IAESB1 

IFAC 2 
هیئت استا دار های بین المللی آموزش حسابداری  ر استا دار  بین المللی آموزشی شماره ی   رباره شرایط ورو  به بر امه های  3

و ای الزم را به  ا شوویان ا تقال بدهد مولنه های آموزش حسابداری باید شایستگی های حرفه، آموزش حسابداری بیان می کند
ای و  ارزشها،اصول اخالقی و  گرشهای هاحرفه، مهارت،تاکید  ار  که مولنه های آموزش حسابداری شامل شایستگی و  ا ش فنی

شو  تا حرفه ،پاسخگوی  ا تظارات عمومی  ر زمینه شایستگی ای می باشد  آ ها معتقد د یکپارچگی این آموزشها سبب می حرفه
، 2ای حسابداری شو    ر ا امه استا دار های بین المللی آموزشی حسابداری،  شایستگی فنی  ر استا دار  شماره های حرفه

 ه   تشریح کر ه است ای  ر استا دار شمار، ارزشها،اصول اخالقی و  گرشهای حرفه3ای   ر استا دار شماره هاحرفهمهارت
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ای الزم بترای هتای حرفتهای حسابداری باشد با رعایت این استا دار ، مهارتحرفه هایمهارتزمینه 

عبارتنتد از : الت  (  1ایهتای حرفتهای و متخصص به ارمغان می آور  ایتن مهارتی  حسابدار حرفه

 ( و  4هتای شخصتیج( مهارت 3هتای بتین فتر ی و ارتبتاطی ب( مهارت 2های فکری و ذهنتیمهارت

ای توتوی  متی کنتد های حرفهاین استا دار  پیامدهای یا گیری را برای مهارت   5های سازما یتمهار

ایتن  توستعه بته توجته ( 60:1393مقتدم، امیری)که حسابداران متخصّص بایتد از ختو   شتان  هنتد

ایتن  ر  قلمدا  می گتر     ا ش آموختگان رشته حسابداری شغلی موفقیّت برای الزم ها، شرطمهارت

 و ایتران خبره حسابداران ا ومن عضویت وجو  با برخالف ضرورت این استا دار ، تاکنون حالیست که

 ویتژه ای آموزشتی استتا دار های حستابداران المللی بین فدراسیون  ر ایران رسمی حسابداران جامعه

  ر اقتعاستت و  ر و  شتده اعالم و منتشر رسمی طور به ایران  ر ای مذکورحرفه هایسازمان توسط

  دار   وجو  خاصّی حسابداری آموزش استا دار  ایران،  ر حاضر حال

 کر : اشاره ذیل موار  به توان می حاضر بیشتر پژوهش اهمیّت خصوص  ر

 بته توجته ای بتاهتای حرفتهازمهارت مناسبی سطح  ارای که شایسته حسابداران آموزش به  یاز 

 باشند؛ ایران رظهو  و اقتصا  تواری محیط روزاف ون تغییرات

 زیتتا ی هتتایپژوهش طبتتق ایکتتهحرفه  یازهتتای و حستتابداری آمتتوزش همگرایتتی بتته  یتتاز 

 منصتتوری و ستتتایش ؛1384 تتوروش، و مشتتایخی ؛1383فختتاری، و اعتمتتا ی ؛1382 تتوروش،)

 شتکاف و وجت  لیل به( 1389طاهرآبا ی، و رو پشتی رهنمای ؛1393همکاران، و ؛صالحی1391،

 است؛ شده تایید

 طبتق هکت حرفته شتاغلین و  ا شتگاهیان  یتدگاه بتین ا اراکتی فاصتله وجو  شناسایی به  یاز 

 و خیمشتتای ؛1389همکتتاران، و موتهتتدزا ه ؛1393همکتتاران، و صتتالحی)مختل  هتتایپژوهش

 .است شده تائید( 1394همکاران،

 آمتوزش یهتا مؤلنته بتر تاکیتد با حسابداری عمل و آموزش بین همگرایی برای تالش به  یاز 

 است؛ آن بررسی  رصد  حاضر پژوهش که کارشناسی  وره  ر ابداریحس

                                                           
1 professional skills 

2 Intellectual 

3 Interpersonal & Comunication 

4 Personal 

5Organizational 
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 شتکاف ا تظتار»  شتامل آن اجت ای و« عمتل -ا تظتار شکاف» جامع مدل به توجه به  یاز» ،« 

 آن  رصتد  حاضتر پتژوهش کته حسابداری آموزش  ر «عمل شکاف» و «هاشکاف محدو یت

 .است

 حسابداری عمل و آموزش بین که ا تظاراتی کافش اسا  بر حاضر پژوهش فوق موار  به توجه با   

 که می کند بیان باشند موثر شکاف این ایوا   ر مختلنی عوامل اینکه گرفتن  ظر  ر با و  ار  وجو 

 آمتوزش هتای مؤلنته شایستتگی هتای  ا تش هتا وحتوزه تبیین به باید حسابداری آموزش  ر ابتدا

 آمتوزش المللتی بین استا دار های به توجه با ایران  ر آن از  اشی یا گیری های پیامد و حسابداری

ضتمنا بتا توجته بته  .شتو  توجته «عمل -ا تظار شکاف» جامع مدل به سپس و پر اخته حسابداری

اهمیت  قش  وره کارشناسی و اینکه هدف اصلی  وره کارشناسی آمتا ه کتر ن  ا شتوویان جهتت 

 شتکاف» جتامع چهتار شتکاف مطتر   ر متدلورو  به بازار کار می باشد  بنابراین  ر این پژوهش 

ای الزم  ر  وره کارشناسی حسابداری براسا  استتا دار  های حرفه ر توسعه مهارت «عمل -ا تظار

 مور  بررسی قرار گرفته است  3بین المللی آموزشی حسابداری شماره

 ایتران  ر انعنتو این با پژوهشی تاکنون که گنت توان می حاضر پژوهش اف ایی  ا ش زمینه  ر   

 همچنتین و حستابداری آموزش استراتژی تدوین برای توا د می حاضر پژوهش لذا  است  شده ا وام

 حستابداری آمتوزش زمینته  ر را الزم همستوئی و باشتد منید حسابداری آموزش های ری ی بر امه

 بتوان پژوهش این های یافته به توجه با رو  می آور  و ا تظار فراهم  ا شگاه و کار بازار بین مطلوب

  توا منتتتدی و کارفرمایتتتان ا تظتتتار بتتتین  ر موجتتتو  شتتتکافهای بتتته توجتتته ضتتترورت بتتته

 منوتر ضروری های مولنه کر ن برجسته با و  مو  تاکید عمل  ر  ا ش آموختگان رشته حسابداری

 ا تقتال  ا شتوو بته توا ند می منطقی بطور  ا شگاه استا ان ای کههای حرفهمهارت بین شکاف به

 توا مندی ارتقای برای بعدی های گام بتوان  ا ش آموختگان رشته حسابداری، توا ایی عملی و هند 

 بر اشت جامعه ا تظارات برآور ه کر ن و کارشناسی مقطع  ر  ا ش آموختگان رشته حسابداری های

  شگاهیای و  احرفه  ها های و ا درکاران  ست برای مغتنم فرصتی به منور توا د می  هایت  ر که

 ا ش آموختگان  های توا مندی و حرفه  ر شاغلین ا تظارات بهتر شناخت با تا شده حسابداری رشته

 ا تش  بهتتر آمتوزش و پترورش جهتت  ر آینتده هتای ریت ی بر امته به عمل  ر رشته حسابداری

 کتاهش موجتب تتا کتر  اقتدام حرفه و جامعه  یازهای تنمین راستای  ر آموختگان رشته حسابداری

 .شو د حسابداری آموزش بر امه  ر هامهارت عمل– ا تظار کافش
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 شتکاف »کته متدل جتامع بر همین اسا  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است    

ای  ا ش آموختگان رشته حسابداری به چته میت ان استت های حرفهآموزش مهارت «عمل – ا تظار

 ای بته  ا تش آموختگتان رشتته حستابداری وفههای حر؟به عبارتی  یگر بین آموزش کدام مهارت

ای  ر عمل شکاف وجو   اشته و  یدگاههای ذیننعان  رگیتر های حرفهتوا ایی آ ها  ر زمینه مهارت

  ر این بحث به چه می ان است؟  

  ر این پژوهش چهار فرضیه به شر  زیر ، مور  بررسی قرار می گیر :   

ای متور  ا تظتار و  ستتیابی  ا تش هتای حرفتهبتین مهارت از  یدگاه شاغلین  ر حرفه -1فرضیه 

 ها  ر عمل تناوت معنی  ار وجو   ار  آموختگان مقطع کارشناسی رشته حسابداری به این مهارت

هتای  الزم ها  ربتاره مهارتبین ا تظار شاغلین  ر حرفه و استا ان و  ا شوویان  ا شگاه -2فرضیه 

رشته حسابداری مقطع کارشناسی رشته حسابداری تنتاوت معنتی   ر موفقیّت شغلی  ا ش آموختگان

  ار وجو   ار  

ای مور  ا تظار  ر موفقیّت شغلی  ا ش آموختگان های حرفهت از  یدگاه استا ان بین مهارت3فرضیه 

ای تحصیل شده توسط آ ها تنتاوت معنتی  ار های حرفهمقطع کارشناسی رشته حسابداری و مهارت

 وجو   ار  

بین  یدگاه شاغلین حرفه و  ا شوویان  ر  ستیابی  ا ش آموختگتان مقطتع کارشناستی  -4ضیه فر

ها به آ هتا ای و   یدگاه استا ان  ر ا تقال و آموزش این مهارتهای حرفهرشته حسابداری به مهارت

 تناوت معنی  ار وجو   ار  

یافته ها پر اخته و ر  هایت بحتث و  را امه پس از بیان مبا ی  ظری و پیشینه پژوهش به تحلیل    

  تیوه گیری ارایه می شو   

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 را صنعتی و اقتصا ی منابع ا سا ی کارآمد چرخ های مؤثّر بر اسا  تئوری سرمایه ا سا ی، کارکر    

ی  ر  ظریته شو د و از طرفی آموزش عالی جایگاه ممتتازمی ملّی  رآمد ا باشت باعث و ا داخته بکار

سرمایه ا سا ی  ار  و خدمات آموزشی یت   توع سترمایه گتذاری مولتد  ر ذخیتره  یتروی ا ستا ی 

  ا شتگاهی هتایآموزش کارآمتدی ارتقتای جهت زیا ی تالش لذا ( 56:1383است)صالحی عمران،

می شو ،  ر ایران  ی  هتدف از ایتن  وره آمتوزش و  ا وام ا سا ی های سرمایه مناسب تربیت جهت

 ها  ر ا شتگاه اصتلی باشد  بنتابراین رستالتای حسابداری میتربیت متخصصان و کارشناسان حرفه

 بته هتامهارت ایتن آمتوزش بته اقتدام بعتد مرحلته  ر و بازارکتار ا تظارات شناسایی  خست، مرحله
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  یازهتای از  ا شتگاهی هتایآموزش حستابداری، مثتل ها رشته از بعضی  ر البته است   ا شوویان

 را حرفته ا تظتارات عمتل  ر  ا ش آموختگان رشتته حستابداری اغلب و گرفته فاصله بازارکار قعیوا

 این  ار که وجو  شکاف  ا ش آموختگان رشته حسابداری عمل و ا تظارات بین و ساز د  می برآور ه

 هایپیشترفت بتا همگتام را خو   توا سته حسابداری علمی رشته که باشد  لیل به این توا د شاید می

  ر  ا شتوویان بته حستابداری معلومتات همین مناسب ا تقال و آموزش شیوه  ر به روز کند و  یگر

  شتده بازارکتار آمتا ه حرفته ا تظتارات براستا   ار  و  ا شتوویان وجو  فاصله و ها خالء ا شگاه

 صتیلتح افترا  ( بیان می کنند کته اشتتغال2003)1 ایت و یورک ( 1393:75همکاران، و صالحی)ا د

 آمتوزش مراک  و های مد ظر  ولت می باشد  مؤسّسات ارای آموزش که( ا سا ی های سرمایه) کر ه

 افترا  و بته شتو  متی گرفته  ظر  ر کار و کسب و  ولت مرزهای بین واسطه عامل عنوان به عالی

 طریتق از اشتتغال بته بیان می کند عالقته (2006) 2 هند و یورک می آموزش ها مور   یاز رامهارت

 تئتوری از بخشتی ا عکا   هند، می توسعه را افرا  های مهارت که عالی آموزش مراک   ر تحصیل

  (1420:200،  3پروی )باشد می ا سا ی سرمایه

  : ار  قرار  یا سا سرمایه ا بیات  ر توان به شر  زیر می را پژوهش این هدف ترتیب، این به   

 و  ستتیابی رفتهشتاغلین  ر حمتور  ا تظتار  (ایهای حرفهمهارتسرمایه ا سا ی )بین چه شکافی    

وجتو   ای الزم  ر عملهای حرفه ا ش آموختگان مقطع کارشناسی رشته حسابداری به این صالحیت

  ار ؟

 ژوهشپتایتن  ذالت از آ وایی که تاکنون بررسی ای بابت این شکاف ها  ر ایران ا وام  شده است   

 منید بو ه حسابداری آموزش های ری ی بر امه همچنین و سابداریح آموزش استراتژی تدوین برای

 می ساز   مفراه  ا شگاه و بازارکار بین مطلوب حسابداری آموزش زمینه  ر را الزم همسوئی و

 ظریته بر امته »بررستی متی شتو   « عمتل -شکاف ا تظار»از طرف  یگر  ر این پژوهش پدیده    

ت شناختی و پدیدار شناسی این پتژوهش مناستب استت و  ظریته برای ارائه پشتیبا ی معرف« آموزشی

، 4بر امه آموزشی به عنتوان یت  مطالعته  رون رشتته ای توربته آموزشتی تعریت  متی شتو  )پینتار

2004:60)   

                                                           
1Knight and Yorke  
2Yorke  
3 Parvaiz 
4 Pinar 
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عبارتست از تو یه و تحلیل ی  رشته  ا شگاهی به منظتور توستعه بر امته 1 ظریه بر امه آموزشی   

 ظریته  2تامین خواسته های آتی می باشد  یکی از ایتدئولویی هتای های آموزشی طراحی شده برای

می باشد، براسا  این ایدئولویی مراک  آموزشی بایتد  3بر امه آموزشی ایدئولویی اثربخشی اجتماعی

آموزش  هند تا این افرا   ر جامعته اثتربخش و های الزم را به  ا ش آموختگان ها و  ا شصالحیت

های آموزشی مطابق با این  ظریه به  ظر می رسد، براسا  سرفصل ( 156:2014پروی ،(موفق باشند

ای الزم به های حرفهها و مهارتهدف این  وره آموزش  ا ش»  وره کارشناسی حسابداری  ر ایران

با توجه به این  ظریه هدف ایتن پتژوهش «  افرا   ر موفقیت شغلی و تامین ا تظارات حرفه می باشد

 ای  ر حوزه آموزش حسابداری  ر ایران است  های حرفهعمل مهارت–تظار بررسی شکاف ا 

آموزش حسابداری و بررسی  ظرات   رباره مختلنی هایپژوهش که  هد می پژوهش  شان ا بیات   

 گرفتته ا وتام حستابداری آمتوزش های مولنه گروههای اصلی  خیل  ر آموزش حسابداری و تبیین

  یتروی تربیتت و آموزش همسوئی عدم از  ا شگاهیان حسابداری، رفهح1980  هه اواسط است و از

 قتا ر حستابداری آمتوزش اینکه از شکایت   ار د شکایت کافی هایمهارت با توا مند و آما ه ا سا ی

کنتد و بتین  تربیتت( ایحرفته مهتارت  ظتر از)شایستته و صالحیت با آموختگا ی  ا ش است  بو ه

رشته حسابداری و توا مندی های آ ها  ر عمل شکاف وجو   ار   بیوئی ا تظارات از  ا ش آموختگان 

ا تظتار  –( با مطر  کر ن چتارچوب شتکاف 2014) ( و پروی 2014) 4( ، آبایدیرا و واتی2010) 3وپورتر

های الزم و های بین ا تظارات شاغلین حرفه  ا شگاهیان  ر مور  تحصیل صالحیتبه بررسی تناوت

ها پر اختته ا تد و ایتدئولویی اثربخشتی اجتمتاعی موزشی  ر توسعه این صالحیت اکارآمدی  ظام آ

 ظریه بر امه آموزشی را توسعه  ا  د  این چارچوب همراه با بررستی شتکاف ا تظتار حرفته و عمتل 

                                                           
1curriculum theory  
ایدئولویی محقق  ا شگاهی) یا گیری  - 1: شو بر امه آموزشی چهار ایدئولویی به شر  زیر بیان می  ظریه( برای 2012شیرو ) 2

ایدئولویی یا گیر ده محور )  ا شوویان، استا  و بر امه -2برای فکر کر ن و رفتار کر ن ما ند ی  عضو هیئت علمی  ا شگاه(
ایدئولویی -3آموزشی هر سه  ر یا گیری  قش  ار د ولی  ا شوویان باید آ چه را اساتید تدریس و آموزش می  هند، یا  بگیر د 

بازسازی اجتماعی )فرض می شو  که آموزش می توا د جامعه را از تباهی  وات  ا ، به  لیل آن که جامعه  اسالم است و  وره های 
ایدئولویی اثربخشی اجتماعی )ز دگی ا سان عبارتست از کاربر  توا ایی های  - 4آموزشی وسیله ای برای حل مشکالت جامعه است(

  امه های آموزشی باید افرا  را برای ز دگی آما ه کنند بنابراین مراک  آموزشی با بر امه های آموزشی باید اینخاص می باشد و بر

، با توجه به غلبه قدرت های اقتصا ی و سیاسی، می توان متوجه 21توا ایی های خاص را به افرا  آموزش  هند و( و  ر قرن ا امه 
 اثربخشی اجتماعی تاثیر پذیرفته ا د 'دئولویی شد که بر امه های آموزشی بیشتر از ای

3 Bui, B Porter&   
4 Abayadeera& Watty 
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واقعی  ا ش آموختگان، علل هرگو ه  اتوا ی  ا ش آموختگان را از منظر سه شکاف مور  بررسی قرار 

  ا  د :

 ا تش  بایتد که هاییصالحیت مور  ای  رحرفه افرا  و  ا شگاهیان شکاف ا تظار به شکاف لیناو   

 مختلنتی هتایپژوهش رابطته همتین  ر  شو  می مربوط ، باشند  اشته آموختگان رشته حسابداری

؛ لتتین، خیو تت  و 3،1999؛ فرا ستتیس و مینچینگتتتون 2،1997؛  تتوین و همکتتاران1991، 1آرمیتتتای)

 و مشتتتایخی ؛6،2007؛ راگوتتتتامن، الویتتتن و  یتتتویس5،2008؛ بلیتتت ی و همکتتتاران4،0520لیتتتویی

  یتتدگاه بررستتی بتته (1394 همکتتاران، و مشتتایخی ؛1389همکتتاران، و موتهتتدزا ه ؛1384 توروش،

 رشته  ا شوویان برای  یاز مور  هایمهارت و  ا ش تعیین برای  ا شگاه استا ان حرفه،  ر شاغالن

 شتکاف و فاصله  ا شگاهیان و حرفه  ر شاغلین  یدگاه بین که کر  د بیان وا د  پر اخته حسابداری

 . ار  وجو 

 ستابداریح آمتوزش هتای مولنته ا تقتال و تدریس  ر استا ان توا ایی عدم به مربوط شکاف  ومین

 (  2014، واتی و آبایدیرا ؛ ؛2014؛پروی ،2010 پورتر، و بیوئی)باشدمی شان مور ا تظار

 

 منتقتل  ا شتوویان به  ا شگاه استا ان  ظر از که هاییمهارت بین شکاف به مربوط شکاف سومین

  بتو ن اثتربخش بتر  لیلتی و باشد می  هند می  شان عمل  ر  ا شوویان هاییمهارت و شو  می

 (1997 ،7همکاران و ول ) باشد  می  ا شگاه  ر تدریس

یازهتای  و  عدم همسویی آمتوزش و بر همین اسا  پژوهش حاضر  ر صد  است با توجه به وج   

ای بطور جامع به بررسی یکپارچه شکاف ا تظار و عمتل  ر آمتوزش های حرفهعملی  ر مور  مهارت

 ای  ر رشته حسابداری  ر ایران بپر از  های حرفهمهارت

   ر مور حسابداری آموختگان  ا ش کر ن توا مند و کارفرمایان ا تظارات تامین بدیهی است برای   

 شتکاف ایتن باید ایران  ر حسابداری آموزش  ظام روی پیش مشکالت حل ای و های حرفهمهارت

                                                           
1 Armitage 
2 .Novin et al 
3 Francis and Minchington 
4 Lin, Xiong, and Liu 
5 .Blazey et al 
6 Ragothaman, Lavin and Davis 
7 .Wolk et al 
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ای  ر هتای حرفتهمهارت آموزش جامع بر امه تدوین با تا گر  د شناسایی جامع و جا ی  بصورت ها

 .بر اشته شو  ا تظارات تامین و رشته حسابداری آموزش ارتقا جهت بعدی های گام رشته حسابداری

 ها  ر تربیت  ا ش آموختگانبطور جامع علل عدم موفقیت  ا شگاه «عمل – ا تظار شکاف» مدل   

 ا تظتار کافش» امل رشته حسابداری  ر تامین ا تظارات حرفه و بازارکار را بیان می کند  این مدل ش

 باشتتد ) ا گتتر و متتی «عمتتل شتتکاف» و «هاشتتکاف محتتدو یت» ،«شتتکاف ا تظتتار»،  «عمتتل –

 (  14:1395ان،همکار

 بتو ن  بررسی پیشینه پژوهش ها از جهت تدوین طر  مناسب پتژوهش و جلتوگیری از تکتراری   

های خارجی و  اخلتی پر اختته متی بر همین اسا   ر ا امه به پیشینه پژوهش پژوهش موثر است 

 شو   

کته  ر  شده استت های زیا ی ا وام ر زمینه آموزش حسابداری  ر ایران و خارج از ایران پژوهش   

 .های خارجی و  اخلی مرتبط با موضوع پژوهش پر اخته می شو ا امه به پژوهش

( به بررسی اهمیت  قش استا دار های بین المللی آموزشی حسابداری به عنوان پلتی 2015) 1پرتاما   

ر های استتا دابین حرفه و  ا شگاه  ر زمینه شایستگی های حسابداران می پر از  و بیان متی کنتد 

بین المللی آموزشی حسابداری مهم می باشند و به شکاف ا تظارات بتین استتا ان و اعضتای حرفته 

 یتدگاه  ای شتکاف ا تظتاراتی وجتو   ار  های حرفهپر اخته است و  تیوه می گیر   ر مور  مهارت

  استا ان مبتنی بر تئوری و  یدگاه اعضای حرفه مبتنی بر  یازهای بازار و عمل می باشد

عمتل را بیتان  -( ر رساله  کتری خو   ر پژوهشی ابتدا اهمیت مدل شکاف ا تظتار2014) 2پروی     

زایی  ر پاکستتان هتا بتا هتدف توا تایی اشتتغالعمل  ر زمینته مهارت -می کند و به شکاف ا تظار

رفه  ر پر اخته است  یافته های پژوهش  شان می  هد که ا تظارات استا ان  ا شگاه و شاغلین  ر ح

هتای متور  بررستی شتکاف  ر بیشتتر مهارتهای  ا ش اموختگان متناوت می باشتد  مور  مهارت

 ها وجو   ار  عمل، شکاف عمل ، شکاف محدو یت -ا تظار

هتای مهتم  ر موفقیّتت مهارت« عمل –ا تظار» ( به پژوهش  ر باره شکاف2014آبایدیرا و واتی )   

 یدگاه اساتید  ا شگاه و شاغلین حرفه  ر سریال کا می پتر از  و آموختگان حسابداری از شغلی  ا ش

آموختگان حسابداری برای موفقیّتت های ضروری  ر  ا شها و  ا شبیان می کند که توسعه مهارت

آموختگتان حستابداری شغلی بسیار مهم هستند و اگرچه اساتید  ا شگاه از ا تظار کارفرمایان از  ا ش

                                                           
1 Pretama 
2 Parvaiz 
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های متور  ا تظتار استتا ان را کستب  تظار وجو   دار  ولی  ا شوویان مهارتآگاه هستند و شکاف ا

هایی که کسب کر ه ا د را  یت   متی ها وجو   ار    ا شوویان مهارت کر ه ا د و شکاف محدو یت

توا ند  ر عمل  شان  هند و شکاف عمل  ی  وجو   ار  و  هایتا اعضای حرفه بیتان متی کننتد کته 

ته حسابداری بسیار از توا مندی های متور  ا تظتار را کستب  کر  تد و شتکاف  ا ش آموختگان رش

 عمل  ر رشته حسابداری وجو   ار    -ا تظار

عمتل  ر آمتوزش حستابداری  -( برای بار اولین مدل جتامع شتکاف ا تطتار2010) 1بیویی و پورتر   

ا تش آموختگتان رشتته ای حستابداری، کارفرمایتان  مطر  کر  د و بیان می کنند  ها های حرفته

های آموختگتان بتا صتالحیتها  ر توهی   ا تشحسابداری و  ا شگاهیان  ر مور  شکست  ا شگاه

مور   یاز  ر محیط های تواری جدید هم عقیده ا د  تغییر  ر آموزش حسابداری ایوا  شده است اما 

آموختگان  ر های  ا شها و توا مندی های مور  ا تظار کارفرمایان و صالحیتشکاف بین صالحیت

عمل  ر مطالعات قبلی مور  ارزیابی قرار  گرفته است و باید به آن توجه  مو  و بر اسا  مروری بتر 

ها و شتکاف عمل ) شامل شکاف ا تظار، شتکاف محتدو یت -مطالعات قبلی چارچوب شکاف ا تظار

 شو   عمل( پیشنها می

اولویتهتای آموزشتی  ر محتتوای  رو  مقطتع (  ر پژوهش ختو   ربتاره تنتاوت 2006) 2اسمیت   

کارشناسی حسابداری بیان می  ار  که متدیران متالی و شتاغلین  ر حرفته از کتارایی پتایین فتار  

التحصیالن حسابداری بسیار  اراضی بو ه  و این  ارضتایتی  اشتی از وجتو  شتکاف ا تظتاراتی بتین 

 شاغلین  ر حرفه با  استا ان  ا شگاهی می باشد 

(  یت   ر پژوهشتی بته بررستی  یتدگاه شتاغلین  ر حرفته، استتا ان 2005) 3ن، خیو   و لیوییلی   

های مور   یاز برای  ا شوویان رشته حسابداری  ر چین پر اخته  ا شگاه برای تعیین  ا ش و مهارت

هد  تایج پژوهش  شان می   .ا د و شکاف ا تظاراتی بین شاغلین حرفه و استا ان را بررسی کر ه ا د

 شکاف ا تظار وجو   ار  

 بته هست کته اولیه از جمله مطالعات 1986 سال  ر آمریکا حسابداری ا ومن 4کمیته بدفور  مطالعه   

و شتکاف  استت پر اخته حرفه  یازهای  ر برآور  آموختگان  ا ش توهی   ر حسابداری آموزش ضع 

د کته شتکاف آمتوزش و عمتل  ر بدفور  بیتان متی کنت کمیته  را بررسی می  ماید« عمل -ا تظار»

                                                           
1 Bui & Porter 
2 ithSm 
3Lin, Xiong, and Liu 
4 Bedford Committee 
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 شتدن  اشتی از رقتابتی حستابداری گستتر ه و تخصصتی هایآموزش به حسابداری وجو   ار  و  یاز

 بتدفور ، آمتوزش عقیتده بته   ا تد متی عمتل و آموزش شکاف مهم عوامل از را حسابداران بازارکار

 اتنتاق محیطی تغییرات و ها یاز به  سبت مناسب واکنشی  اشته،  توا سته کمی تغییرات حسابداری با

 .باشد  اشته افتا ه

 ر  «عمتل – ا تظتار شتکاف »جتامع  رباره اهمیتت متدل(  ر مقاله خو  1395)  ا گر و همکاران   

  ا شتگاهی هتای آمتوزش اخیتر هایستال  ر بیان متی کننتد حسابداری آموزش های مؤلّنه توسعه

 هتا چتالش ایتن جملته از  استت بتو ه هتایی شچتال  چار کار بازار و حرفه  یاز تنمین  ر حسابداری

 عمتل مرحلته  ر ای حرفته ا تظتارات کتر ن برآور ه  ر حسابداران توا مندی از کارفرمایان  ارضایتی

 ایتن رفتع برای الگویی به  ستیابی  ر توا د می «عمل-ا تظار شکاف»  جامع مدل راستا این  ر است 

 صتورت ای کتابخا ته روش بته و توصینی – حلیلیت صورت به که پژوهش این باشد   ر مؤثّر چالش

 آمتوزش هتای مؤلّنته توستعه و شناستایی  ر «عمتل – ا تظتار شتکاف »جتامع مدل به است گرفته

 از آمده بدست  تایج  است گرفته قرار بررسی و  قد مور  آن زوایای و شده پر اخته ایران  ر حسابداری

  ر توا د می ایران حسابداری آموزش  ر «عمل- را تظا شکاف»  مدل که است آن بیا گر پژوهش این

 توا تایی و کتار بتازار  یازهتای تتامین  تیوته  ر و حستابداری آمتوزش های مؤلّنه توسعه و شناسایی

 باشد  بدیل بی راهنمایی حسابداری رشته آموختگان  ا ش زایاشتغال

 آموزشی کینیت مور   ر یاناستا ان و  ا شوو میان شکاف ا تظار به( 1394) همکاران و مشایخی   

 شناسایی «شکاف ا تظار» باید که کند می بیان است و پر اخته ارشد کارشناسی مقطع  ر حسابداری

 برجستته هست اصال  به  یاز که موار ی و شو  آشکار آموزشی هایبر امه  ر موجو  مسائل تا شو 

ای شکاف های حرفهآموزش مهارت  ماید  تایج تحقیق  شان می  هد از  ظر پاسخ  هندگان  ر مور 

 ا تظاراتی  ر رشته حسابداری وجو   ار  

- ا تش  یتاز مور  هایمهارت و  ا ش اهمیّت مور   ر پژوهش به( 1389) همکاران و موتهدزا ه   

  ر  ا شوویان و حرفه  ر شاغلین ،  ا شگاه استا ان  یدگاه از حسابداری کارشناسی مقطع آموختگان

 تایج  شان می  هد بین ا تظتارات استتا ان ، شتاغلین  ر حرفته و   پر اختند غربی وانآذربای استان

هتای متور   یتاز بترای  ا تش آموختگتان مقطتع  ا شوویان  ر خصوص اهمیتت  ا تش و مهارت

کارشناسی حسابداری تناوت معنا  ار وجو   ار  و  ی  از  ظر پاسخ  هندگان بین توا ایی عملی  ا ش 

 داری تناوت معنی  ار وجو   ار  آموختگان حساب
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 حستابداری عمتل و آموزش ها،پژوهش بین ارتباط به خو  پژوهش  ر( 1383) فخاری و اعتما ی   

 کشور  ر آموزشی فعالیتهای که کر  د عنوان ایران  ر حسابداری علمی وضعیت بخش  ر و پر اختند

باشتد و بتین  متی  یازهتا رفتع جهتت اییکتار فاقد و گرفته ایناصلهحرفه  یازهای از زیا ی حدو  تا

 ا تظارات  ا شگاهیان و اعضای حرفه شکاف زیا ی وجو   ار  

 واجتد  ا شتوویان  یتاز، متور  ا سا ی  یروی کمبو  را حسابداری آموزش مشکل( 1382)  وروش   

 امهبر  مطالب از بسیاری که  مو ه یا آوری و  اشته عنوان تحصیلی بر امه ضعی  محتوای و شرایط

 ا تش آموختگتان  وره  کته  مایتد متی گیتری  تیوته  هایت  ر محقق اثربخش  می باشد   رسی

 کارشناسی رشته حسابداری  توا ستند ا تظارات کارفرمایان را تامین  مایند 

باز گری پژوهش های ا وام شده  شان می  هد که پژوهشی که بصورت جامع به بررستی شتکاف    

ای عملی فار  التحصیالن حسابداری بپر از  وجو   دار  بر همتین استا  ههای حرفا تظاراتی مهارت

 پژوهش حاضر  ر صد  بررسی این موضوع  ر سطح  ا شگاهیان وافرا ی حرفه ای  ر ایران می باشد 

 

 روش پژوهش

پیمایشی و از لحاظ هتدف کتاربر ی متی  -پژوهش حاضر از  ظر شیوه گر آوری  ا ه ها، توصینی   
است  قلمرو پژوهش شامل اعضتای هیئتت علمتی و  1395رو زما ی پژوهش سال تحصیلی باشد  قلم

 ا شوویان سال آخر کارشناسی رشته حستابداری  ر  ا شتگاههای موتری مقطتع  کتتری ) شتامل 
 ا شگاههای تهران، عالمه طباطبایی، تربیت مدر ، شهید بهشتی، ال هرا) (،شیراز ،شتهید چمتران 

م خمینی)ره(،  ا شگاه شتهید بتاهنر کرمتان و  ا شتگاه ماز تدران( و حستابداران اهواز، بین المللی اما
ای عضو آین   ر ایتران )یعنتی جامعته حستابداران های حرفهمستقل و حسابداران رسمی  ر سازمان

حسابداران مستقل و جامعه آماری فرضیه اول رسمی ایران و ا ومن حسابداران خبره ایران( می باشد  
سمی می باشد ، جامعه آماری فرضیه  وم و چهتارم  ا شتوویان، اعضتای هیتات علمتی حسابداران ر

 ا شگاههای  ولتی موری مقطع  کتری و حسابداران مستقل و حسابداران رسمی می باشد و جامعته 
موری مقطع  کتری متی باشتد  حوتم  مو ته  آماری فرضیه سوم اعضای هیات علمی  ا شگاههای

ران و جدول مورگان محاسبه گر ید  با توجه به فرمول کوکران با ستطح پژوهش براسا  فرمول کوک
 نر  78 نر از اعضای حرفه حسابداری، تعدا   300 رصد و جدول  مو ه گیری مورگان تعدا   5خطای 

 نر از  ا شوویان  وره کارشناسی حسابداری به عنوان  مو ه ا تختاب  180از استا ان  ا شگاه و تعدا  
 را  شان می  هد  ، حوم جامعه و حوم  مو ه ها 1گر ید  جدول 
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   حوم جامعه و  مو ه ها1جدول

 شاغلین  ر حرفه  
استا ان 
  ا شگاه

 جمع کل  ا شوویان

 1810 338 96 1376 حوم جامعه

 556 180 76 300 حوم  مو ه

اسخ توزیع پرسشنامه پژوهش به  و روش صورت گرفت؛  ر روش  خست پرسشنامه برای تمامی پ   

 هندگان از طریق پست الکترو یکی ارسال شد که تعدا  پرسشنامه های برگشت  ا ه شتده ا گشتت 

شمار بو  د)فقط  و پرسشنامه(   ر روش  وم پژوهشگران بته صتورت حضتوری بته  فتاتر ا ومتن 

ها و ستازمان حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، موسستات حسابرستی،  ا شتگاه

رسی مراجعه کر  د   ر این روش بتا توجته بته ابت ار پرسشتنامه و احتمتال عتدم برگشتت آن، حساب

، مراحل سه گا ه توزیع پرسشنامه 2ها  ر سه مرحله بین پاسخگویان توزیع گر یدکه جدولپرسشنامه

 و می ان جوابهای  ریافتی را  شان می  هد 

 ل سه گا ه  توزیع پرسشنامه های ارسالی و  ریافتی طی مراح2جدول

  

  ا شوویان استا ان  ا شگاه شاغلین  ر حرفه

  ریافتی توزیع شده  ریافتی توزیع شده  ریافتی توزیع شده

 75 180 15 76 62 300 مرحله اول

 34 105 11 61 35 238 مرحله  وم

 11 71 7 50 43 203 مرحله سوم

 120 33 140 جمع

 ستخه ار  120 ستخه از استتا ان و  33شتاغلین حرفته، سخه از  140ها پس از توزیع پرسشنامه   

 پرسشتنامه 107 شتده،  ر  هایتت از  های تکمیتل ا شوویان جمع آوری شد که با حذف پرسشنامه

 پرسشتتتتتتتتتتتتتتتنامه استتتتتتتتتتتتتتتتا ان و 29شتتتتتتتتتتتتتتتاغلین حرفتتتتتتتتتتتتتتته، 

پرسشنامه  ا شوویان به عنوان  مو ه  هایی برای تو یه و تحلیل استنا ه شد  به منظور کنترل  98 

های  ریافت  شده می توا ست بر یافته های پژوهش اثر بگتذار ، موضوع که آیا  تایج پرسشنامهاین 

میا گین سه مرحله توزیع پرسشنامه از طریق آزمون تحلیل واریا س مقایسه شد د  با توجه به مقتدار 

یر  رصد است، می توان گنت  ر صورت پاسخگویی سا 5( که کمتر از 034/0معنی  اری این آزمون)

 افرا   مو ه ا تخابی  ی ،  تایج به  ست آمده تغییری  می کر  
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آموزش حسابداری هیات استتا دار های  3پرسشنامه پژوهش براسا  مولنه های استا دار  شماره    

متی باشتد  ایتن استتا دار   2014سال  ای  رهای حرفهمهارتبین المللی آموزش حسابداری  رباره 

ای هست که شامل توا ایی ذهنی، توا ایی ارزیابی اطالعات از منتابع و رفهمولنه مهارت ح 28 ارای 

ای، شامل  یدگاههای مختل  از طریق تحقیق،تحلیل و یکپارچه سازی، توا ایی اعمال قضاوت حرفه

شناسایی و ارزیابی گ ینه های جایگ ین برای رسیدن به  تتایج مستتدل بتر استا  تمتام حقتایق و 

یی شناسایی زمان مناسب برای مشورت با متخصصتان بترای حتل مشتکالت و شرایط مربوطه، توا ا

 تیوه گیری، توا ایی اعمال استدالل، تو یه و تحلیل ا تقتا ی و تنکتر ختالق بترای حتل مستائل، 

هتای بتین فتر ی و توا ایی پیشنها  راه حل برای مسائل بدون ساختار و مسائل چند بعتدی، مهارت

اری و کار گروهی  ر هنگتام تتالش جهتت  اهتداف ستازما ی، توا تایی ارتباطی، توا ایی ا وام همک

برقراری ارتباط به صورت واضح و مختصر هنگام ارائه، بحتث و گت ارش  ر شترایط رستمی و غیتر 

رسمی، بصورت کتبی و شناهی، توا تایی ابتراز آگتاهی از تنتاوت هتای فرهنگتی و زبتا ی  ر تمتام 

های مصاحبه موثر، توا ایی اعمال مهتارت هتای ال و مهارتارتباطات، توا ایی اعمال گوش  ا ن فع

مذاکره برای رسیدن به راه حل و توافق، توا ایی اعمال مهارت هتای مشتاوره ای بترای بته حتداقل 

رسا دن و یا حل تضا ، حل مشکالت، و به حداکثر رسا دن فرصت ها، توا ایی ابراز عقاید و  نوذ بته 

های شخصی، توا ایی تعهد به یا گیری ما ام عمل به تعهدات، مهارت یگران برای ایوا  پشتیبا ی و 

ای از طریق پرسش و ارزیابی ا تقا ی همه اطالعات، توا ایی ایوتا  العمر، توا ایی اعمال تر ید حرفه

استا دار های شخصی باال برای ارائه و  ظارت بر عملکر  شخصی، از طریق بازخور  از  یگتران و از 

ای، توا ایی پیش بینتی چتالش ا ایی مدیریت زمان و منابع برای تحقق تعهدات حرفهطریق تنکر، تو

هتای ها و بر امه ری ی راه حل های بالقوه، توا ایی اعمال ذهن باز برای فرصت های جدیتد، مهارت

سازما ی، توا ایی ا وام وظای   ر زمان مشخص مطابق با آیین  امه سازمان، توا ایی بررسی کار خو  

یگران برای تعیین اینکه آیا آن مطابق با استتا دار های کینیتت ستازمان استت، توا تایی اعمتال و  

مهارت های مدیریت افرا  برای ایوا  ا گی ه و تربیتت  یگتران، توا تایی استتنا ه از مهتارت هتای 

آوری های رهبری، توا ایی کتاربر  ابت ار و فنت مایندگی برای تنویض اختیارات، توا ایی اعمال مهارت

 ر پرسشتنامه متذکور از  مناسب برای اف ایش کارایی و اثربخشی و بهبو  تصمیم گیری متی باشتد 

  رجه ای لیکرت برای سنوش  ا ه ها استنا ه شده است  5مقیا  

استتنا ه  (CVR) شاخص  سبت روایی محتوایی ر این پژوهش برای سنوش روایی پرسشنامه از    

از  ظرات کارشناسان متخصص  ر زمینه محتوای آزمون مور   جهت محاسبه این شاخص شده است 
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   تتایج متخصص سؤاالت را مور  ارزیابی قرار  ا ه ا د نر  10 ر این پژوهش    ظر استنا ه می شو 

 80/0 ر هری  از سواالت پرسشنامه پتژوهش بتیش از  CVRبررسی  ظرات آ ها  شان  ا  ضریب 

رخور ار متی باشتد   ر ایتن پتژوهش بترای ا تدازه گیتری پایتایی می باشد  بنابراین از روایی الزم ب

باشتد می 0.97می ان ضریب آلنای کرا باخ پرسشنامه پرسشنامه از روش آلنای کرو باخ استنا ه شد  

  بنابراین از پایایی باالیی  ی  برخور ار می باشد 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی 

اطالعات جمعیت شناسی پتژوهش، آمتار توصتینی و آمتار  این بخش شامل یافته های مربوط به   

 استنباطی و آزمون فرضیه ها می باشد 

 3به منظور آشنایی با خصوصیات جامعه آماری، اطالعات جمعیت شناستی پتژوهش  ر جتدول 

  رج شده است 

   جمعیت شناسی پژوهش3جدول

  ا شوویان استا ان اعضای حرفه حسابداری  

 زن مر   
 امشخ

 ص
 زن مر  کل

 امشخ
 ص

 کل زن مر  کل

50-41 متوسط سن  41-50    41-50  
51-

60 

41-
50 

  
41-

50 
22-24  

22-
24 

22-
24 

%86  سبت جنسیت  8%  6%  100%  66%  21%  14%  
100

% 
56%  44%  100%  

متوسط سابقه 
 کاری

16-25  6-15      
6-

15 

6-
15 

  
6-

15 
1-5  _ _ 

متوسط سابقه 
 تدریس

کمتر از 
5 

کمتر از 
5 

  
از کمتر 

5 

16-
25 

6-
15 

  
16-

25 
_ _ _ 

متوسط می ان 
 تحصیالت

فوق 
لیسا 
  

فوق 
لیسا 
  

  

فوق 
لیسا 
  

 کتر
 ا

  کترا    کترا
 ا شوو 
 لیسا س

 ا شوو 
لیسا 
  

 ا شوو 
لیسا 
  

ارائته شتده  4به منظور بررسی و تو یه و تحلیل اولیه  ا ه ها، آمار توصینی پرسشنامه  ر جتدول   

، شاغلین 4و  4.04ای مور  ا تظار که به ترتیب برای استا انهای حرفه ه مهارتاست  میا گین و میا

ملی که به ترتیب ای عهای حرفه، میا گین و میا ه مهارت 3.9و  3.83و  ا شوویان 3.9و 3.84 حرفه

به  ست آمده استت،  2.5و  2.46و  ا شوویان 2.4و  2.41، شاغلین حرفه 2.1و  2.12برای استا ان 

 شان می  هد استتا ان ا تظتار  ار تد  ا تش آموختگتان  ر  وره کارشناستی حستابداری بیشتترین 
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هتای مهارت ای را  تحصیل  ماینتد و  یت  شتاغلین حرفته و  ا شتوویان  ر متور های حرفهمهارت

ای ا تظارات یکسا ی  ار د و از  ظر  ا شوویان  ا ش آموختگتان رشتته حستابداری بیشتترین حرفه

ها حرفته  ا تش آموختگتان ای را  به  ست آمور ه ا د ولی از  ظر استا ان  ا شگاههای حرفهمهارت

گر باتوجه به اینکته ای را  به  ست آمور ه ا د  از طرف  یهای حرفهرشته حسابداری کمترین مهارت

می  3ای مور  ا تظار از  ظر شاغلین حرفه، استا ان و  ا شوویان بیشتر از های حرفهمیا گین مهارت

ای با اهمیت می باشتد های حرفهباشد، می توان  تیوه گرفت که از  ظر همه پاسخ  هندگان مهارت

عملی از  ظر شاغلین حرفه ، استا ان ای های حرفهو ازطرف  یگر با باتوجه به اینکه میا گین مهارت

می باشد، می توان  تیوه گرفت که از  ظتر همته پاستخ  هنتدگان،  ا تش  3و  ا شوویان کمتر از 

 ای عملی الزم می باشد های حرفهآموختگان حسابداری  فاقد مهارت

   آمار توصینی4جدول

  

 کل  ا شوویان اعضای حرفه حسابداری استا ان

میا گ
 ین

میا 
 ه

حداک
 ثر

حداق
 ل

میا گ
 ین

میا 
 ه

حداک
 ثر

حداق
 ل

میا گ
 ین

میا 
 ه

حداک
 ثر

حداق
 ل

میا گی
 ن

میا 
 ه

حداک
 ثر

حداق
 ل

مهارت
های 

ای حرفه
مور  
 4 ا تظار

4.0
4 5 3 3.84 

3.
9 5 3 3.75 

3.
8 5 2 3.83 

3.
9 5 2 

مهارت
های 

ای حرفه
 2.41 1 4 2.1 2.12 عملی

2.
4 5 1 2.6 

2.
6 5 1 2.46 

2.
5 5 1 

 استنباطیآمار 

 ر این بخش ما به   بال آزمون فرضیه های پژوهش می باشیم که برای رسیدن به ایتن مهتم از    

های مقایسه میتا گین ی آماری مقایسه ای جهت تعیین شکافهای ا تظار و عملکر  از آزمونهاآزمون

t ("هاشتکاف محتدو یت"و "عمل -شکاف ا تظار")برای زوجی ( و تحلیتل واریتا سANOVA) (

 استنا ه گر ید ( "شکاف عمل"و  "شکاف ا تظار"برای 

ای متور  ا تظتار و  ستتیابی  ا تش هتای حرفتهت از  یدگاه شاغلین  ر حرفته بتین مهارت1فرضیه 

 ها  ر عمل تناوت معنی  ار وجو   ار  آموختگان مقطع کارشناسی رشته حسابداری به این مهارت

H0: µ1=µ2 

H1 : µ1≠ µ2 
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 مون زوجی  رباره فرضیه اول   تایج آز6جدول

 آزمون  زوجی

 .Sig ضریب همبستگی تعدا  

 0.006 -0.262 107 ا تظار و عمل اعضای حرفه

 
 آزمون زوجی

 

های زوجیتناوت  

t 

 رجه 

 آزا ی

Sig. ( و 

 میا گین ( امنه
ا حراف 

 معیار

خطای 
استا دار  
 میا گین

اختالف  و وزن با  95%
 فاصله اطمینان

 حد
 حد باال پایین

اعضای 

 حرفه

ا تظار و 

 عمل

1.424 1.147 0.111 1.204 1.644 12.8

39 

106 0.000 

   ر  تیوته متی  رصد متی باشتد 5آزمون کوچکتر از   sigبا توجه به  تیوه آزمون  ر جدول باال،   

متور  ای هتای حرفتهفرضیه اول پژوهش تایید می شتو  و بتین مهارت 0Hضیه توان گنت با ر  فر

 وتای تنتاهتای حرفتها تظار از  یدگاه شاغلین  ر حرفته و  ستتیابی  ا تش آموختگتان بته مهارت

 وجو   ار   « عمل-شکاف ا تظار»  اری وجو   ار   بنابراینمعنی

های  الزم  ر ها  رباره مهارتتبین ا تظار شاغلین  ر حرفه و استا ان و  ا شوویان  ا شگاه2فرضیه 

 ش آموختگان رشته حسابداری مقطع کارشناسی رشته حسابداری تناوت معنتی  ار موفقیّت شغلی  ا

 وجو   ار  

H0: µ1=µ2=µ3 

H1 :  حداقل میا گین  ظرات ی  گروه با بقیه تناوت  ار 
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 (  رباره فرضیه  ومANOVA   تایج آزمون تحلیل واریا س  )7جدول

ANOVA 

 
 ا حراف معیار میا گین تعدا 

خطای 
  دار استا

 میا گین با فاصله اطمینان 95%

 حد باال حد پایین بیشترین کمترین

 5 3 3.96 3.71 0.063 0.655 3.84 107 اعضای حرفه

 5 3 4.26 3.75 0.125 0.671 4 29 استا ان

 5 2 3.91 3.65 0.063 0.628 3.78 98  ا شوویان

 5 2 3.92 3.75 0.042 0.647 3.83 234 کل

   ر  تیوه متی تتوان  رصد می باشد 5آزمون بیشتر از   sigبا توجه به  تیوه آزمون  ر جدول باال،   

فرضیه  وم پژوهش تایید  می شتو  و بتین ا تظتارات استتا ان  ا شتگاه،  0Hضیه ش فرگنت با پذیر

ای  ر رشتته حستابداری هتای حرفتهشاغلین  ر حرفه و  ا شوویان حسابداری از  ظر آموزش مهارت

 وجو   دار   « شکاف ا تظار» بنابراین  تناوت معنا ار وجو   دار 

ای مور  ا تظار  ر موفقیّت شغلی  ا ش آموختگان های حرفهت از  یدگاه استا ان بین مهارت3فرضیه 

ای تحصیل شده توسط آ ها تنتاوت معنتی  ار های حرفهمقطع کارشناسی رشته حسابداری و مهارت

 وجو   ار  

H0: µ1=µ2 

H1 : µ1≠ µ2 

    تایج آزمون زوجی  رباره فرضیه سوم8جدول

 آزمون  زوجی

 .Sig ضریب همبستگی تعدا  

ستا انگروه ا  0.192 0.249 29 ا تظارات و عمل 

 

 آزمون زوجی

 

 

t 

 رجه 
 آزا ی

Sig.  و 

 میا گین ( امنه(
ا حراف 

 معیار

خطای 
استا دار  
 میا گین

ختالف  و وزن با فاصله ا

%95اطمینان  

 حد باال حد پایین

)ANOVA لیل واریا س )تح  

 .F Sig میا گین مربعات  رجه آزا ی موموع مربعات 

 0.266 1.332 0.556 2 1.111 بین گروهی

   0.417 231 96.354  رون گروهی

    233 97.465 جمع کل
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گروه 
 استا ان

ا تظارات و 
 عمل

1.887 0.799 0.148 1.583 2.191 12.7
14 

28 0.000 

 استا ان = گروه

   ر  تیوته متی  رصد متی باشتد 5آزمون کوچکتر از   sigبا توجه به  تیوه آزمون  ر جدول باال،   

ای متور  هتای حرفتهفرضیه سوم پژوهش تایید می شو  و بین مهارت ،0Hضیه توان گنت با ر  فر

 اری وجو  معنی تناوتها این مهارت ا تظار از  یدگاه استا ان  ا شگاه و  ستیابی  ا ش آموختگان به

ای مور  ا تظارشان را به  ا ش آموختگتان رشتته های حرفه ار  و استا ان  ا شگاه  توا ستند مهارت

 حستتتتتتابداری  ر مقطتتتتتتع کارشناستتتتتتی ا تقتتتتتتال و آمتتتتتتوزش  هنتتتتتتد  بنتتتتتتابراین

 وجو   ار   « هاشکاف محدو یت» 

 ر  ستیابی  ا تش آموختگتان مقطتع کارشناستی  ت بین  یدگاه شاغلین حرفه و  ا شوویان4فرضیه 

ها به آ هتا ای و   یدگاه استا ان  ر ا تقال و آموزش این مهارتهای حرفهرشته حسابداری به مهارت

 تناوت معنی  ار وجو   ار  

H0: µ1=µ2=µ3 

H1 :  حداقل میا گین  ظرات ی  گروه با بقیه تناوت  ار 

 (  رباره فرضیه چهارمANOVA)    تایج آزمون تحلیل واریا س 9جدول

ANOVA 

 عملکر 

 
 ا حراف معیار میا گین تعدا 

خطای 
 استا دار 

 میا گین با فاصله اطمینان 95%

 حد باال حد پایین بیشترین کمترین

 5 1 2.56 2.26 0.076 0.786 2.41 107 اعضای حرفه

 4 1 2.36 1.88 0.117 0.632 2.12 29 استا ان

 5 1 2.74 2.47 0.068 0.678 2.6 98  ا شوویان

 5 1 2.55 2.36 0.048 0.738 2.46 234 کل

 
)ANOVA( تحلیل واریانس 

 ا تظارات

 
  رجه آزا ی موموع مربعات

میا گین 
 .F Sig مربعات

 0.005 5.416 2.842 2 5.685 بین گروهی

   0.525 231 121.243  رون گروهی

    233 126.928 جمع کل
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   ر  تیوته متی تتوان  رصد می باشد 5آزمون کمتر از   sigه به  تیوه آزمون  ر جدول باال،با توج   

فرضیه چهارم پژوهش تایید می شو  و بین  ظرات استا ان  ا شگاه، شتاغلین  ،0Hضیه گنت با ر  فر

ای عملتی  ا تش آموختگتان  ر رشتته هتای حرفته ر حرفه و  ا شوویان حستابداری از  ظتر مهارت

البته بررسی بیشتر مولنه های مربوط به این فرضتیه  شتان متی ری تناوت معنا ار وجو   ار   حسابدا

ارتباطی، توا تایی ا وتام  های بین فر ی ومهارتای مربوط به های حرفهمهارت« شکاف عمل» هد 

اهداف سازما ی، توا تایی برقتراری ارتبتاط بته صتورت  تالش جهت همکاری و کار گروهی  ر هنگام

 هنگام ارائه، بحث و گ ارش  ر شرایط رسمی و غیر رسمی، بصورت کتبی و شتناهی، و مختصر واضح

توا ایی اعمال گوش  ا ن فعتال ، زبا ی  ر تمام ارتباطات توا ایی ابراز آگاهی از تناوت های فرهنگی و

، فتقراه حتل و توا های مذاکره بترای رستیدن بتهمصاحبه موثر، توا ایی اعمال مهارت هایو مهارت

، هتای شخصتیمهارت، ایوا  پشتیبا ی و عمل به تعهتدات توا ایی ابراز عقاید و  نوذ به  یگران برای

 توا تایی ایوتا ، ای از طریق پرستش و ارزیتابی ا تقتا ی همته اطالعتاتتوا ایی اعمال تر ید حرفه

 یگتران و از  استا دار های شخصی باال برای ارائه و  ظارت بر عملکر  شخصی، از طریق بتازخور  از

برای  توا ایی اعمال ذهن باز، ایمنابع برای تحقق تعهدات حرفه توا ایی مدیریت زمان و، طریق تنکر

زمان مشخص مطابق با آیین  امته  توا ایی ا وام وظای   ر، های سازما یمهارت، فرصت های جدید

ابق بتا استتا دار های کینیتت  یگران برای تعیین اینکه آیا آن مط سازمان، توا ایی بررسی کار خو  و

سازمان است، توا ایی کاربر  اب ار و فنّاوری مناسب برای اف ایش کارایی و اثربخشی و بهبتو  تصتمیم 

 باشد  گیری می

 sig شان می  هد که  10رباره فرضیه چهارم  ر جدول مقایسه های چندگا ه   های تیوه آزمون   

ای عملتی  ا تش آموختگتان رشتته هتای حرفتهر  مهارت ظرات گروه استا ان و  ا شوویان  ر متو

 رصد می باشد، بنابراین می تتوان  تیوته گرفتت  ر متور   5حسابداری  ر  وره کارشناسی کمتر از 

ای  ا ش اموختگان حسابداری  ر  وره کارشناستی  بتین  ظترات استتا ان های حرفهآموزش مهارت

 ا ش آموختگان رشته حسابداری تناوت معنتی  های عملی ا شگاه و  ا شوویان  ر خصوص مهارت

 وجو   ار   ار 
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 رباره فرضیه چهارممقایسه های چندگا ه   های  تایج آزمون10جدول
 مقایسه چندگا ه

 

(I) گروه (J) گروه 
 تناوت میا گین

(I-J)  خطای استا دار Sig. 

 فاصله اطمینان 95%

 حد باال حد پایین 

 0.66 -0.06 0.124 0.152 0.297 استا ان رفهاعضای ح 1آزمون توکی

 0.05 -0.43 0.147 0.101 -0.19  ا شوویان

 0.06 -0.66 0.124 0.152 -0.297 اعضای حرفه استا ان

 -0.13 -0.85 0.005 0.153 -0.488  ا شوویان

 0.43 -0.05 0.147 0.101 0.19 اعضای حرفه  ا شوویان

 0.85 0.13 0.005 0.153 0.488 استا ان

 0.67 -0.08 0.148 0.152 0.297 استا ان اعضای حرفه 2آزمون شنه

 0.06 -0.44 0.174 0.101 -0.19  ا شوویان

 0.08 -0.67 0.148 0.152 -0.297 اعضای حرفه استا ان

 -0.11 -0.87 0.007 0.153 -0.488  ا شوویان

 0.44 -0.06 0.174 0.101 0.19 اعضای حرفه  ا شوویان

 0.87 11  0.007 0.153 0.488 استا ان

آزمون حداقل 
 اختالف معنا ار

 0.6 0 0.051 0.152 0.297 استا ان اعضای حرفه

 0.01 -0.39 0.062 0.101 -0.19  ا شوویان

 0 -6  0.051 0.152 -0.297 اعضای حرفه استا ان

 -0.19 -0.79 0.002 0.153 -0.488  ا شوویان

 0.39 -0.01 0.062 0.101 0.19 اعضای حرفه  ا شوویان

 0.79 0.19 0.002 0.153 0.488 استا ان

  رصد معنا ار هست 5تناوت میا گین  ر سطح * .*

 

 

 بحث و نتیجه گیری :

 تئتوری  کتترین تحتت مولد گذاری سرمایه عنوان ا عکا  به توا دمی آموزش  ر گذاری سرمایه   

 ها سازمان افرا ،  ر(  آموزش به وسیله) ا سا ی سرمایه  ر گذاری سرمایهو  شو   یده ا سا ی سرمایه

توجهی  ار   تئوری سرمایه ا سا ی شایستگی هایی که افترا  بتا آمتوزش  قابل تاثیر اقتصا ی رشد و

تحصیل می کنند را عامل اصلی موفقیت افرا  و توسعه کشور هتا بیتان متی  مایتد   ظریته بر امته 

ز تو یه و تحلیل ی  رشته  ا شگاهی به منظور توستعه بر امته هتای آموزشتی آموزشی عبارتست ا

                                                           
1 Tukey 
2 schaffe 

http://www.ibep.ir/amar/variance/schaffe.htm
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طراحی شده برای تامین خواسته های آتی می باشد  یکی از ایدئولویی های  ظریه بر امته آموزشتی 

ها و ایدئولویی اثربخشی اجتماعی می باشد ، براسا  این ایدئولویی مراک  آموزشی بایتد صتالحیت

به  ا ش آموختگتان آمتوزش  هنتد تتا ایتن افترا   ر جامعته اثتربخش و موفتق های الزم را  ا ش

 حاضتر، حتال کارشناستی  ر  وره  ر حستابداری آمتوزش رسد می  ظر به ( 156:2014پروی ،(باشند

  ر بهتر شغل به  ستیابی منظور به  ا شوویان به های الزمصالحیت ای و های حرفهمهارت آموزش

 و هتدف ایتدئولویی (حستابداری رشتته کارشناستی  وره آموزشتی  امتهبر سرفصتل)باشد می آینده

 رستا دن، حتداکثر بته بترای آموزشتی بر امه ی  طراحی  ظریه بر امه آموزشی، اجتماعی اثربخشی

(  متدل جتامع 173:2014باشد)پروی ، می ها و تامین ا تظارات شاغلین  ر حرفه حسابداری توا مندی

دف پژوهش  ر آموزش رشته حسابداری مناسب می باشتد  ایتن عمل برای بررسی ه -شکاف ا تظار

بررسی  شان  ا  که بهینه سازی آموزش حسابداری برای ارتقاء اثربخشی و کارایی  ا ش آموختگان 

رشته حسابداری  ر کشورهای مختل    یا مور  توجه بو ه است  ر این پژوهش کته  ر بتیش از  ه 

رتبه علمتی کته موتری مقطتع  کتتری حستابداری  ر ایتران و  ا شگاه تراز اول از  ظر امکا ات و 

شاغلین حرفه به ا وام رسید؛ آشتکار گر یتد کته شتکاف معنتا اری بتین ا تظتارات و عمتل  ا تش 

 آموختگان رشته حسابداری وجو   ار  

؛ آبتتا یرا و 2014؛ پرویتت ،2015هتتای حکتتیم و بیتت ری،از طتترف  یگتتر براستتا   تتتایج پژوهش   

 و صتتتالحی ؛1383وفختتتاری، اعتمتتتا ی ؛1382؛  تتتوروش،2010یی و پتتتورتر؛ بیتتتو2014واتتتتی،

، آمتوزش حستابداری  ر 1390همکتاران، و  وروش و1389 همکاران، و موتهدزا ه ؛1393همکاران،

 این رفع های راه از ها از  ظر تامین ا تظارات حرفه و بازار کار مطلوب و مناسب  یست  یکی ا شگاه

 توستعه و شناستایی اهمیّتت بتر امر این و  ا شگاههاست  ر ابداریحسآموزش  سازی بهینه مشکل،

  اف اید می روشمند صورت به ایران ها  ر ا شگاه  ر حسابداریآموزش  ای الزم  رهای حرفهمهارت

 رفع به کم  برای الگویی به  ستیابی  ر توا د می «عمل – ا تظار شکاف» جامع مدل راستا این  ر

بازارکار  و  ا شگاه بهتر ها و ارتباط ا شگاه آموزشی جایگاه ارتقا برای رو این از باشد  مؤثّر چالش این

 ایتن پیتدایش هتای زمینته و آموختگتان  ا تش عملکر  بازارکار و ا تظار فاصله جامع مدل به توجّه

 و کارفرمایتان ا تظارهتای بتین شتکاف  رستت شناستی آستیب بتا و بتو ه راهگشا فاصله و شکاف

  ر  ستاز  متیآمتا ه  آ ها بازکاوی و بروزرسا ی برای بستری عمل  ر آموختگان  ا ش توا مندیهای

 و صتنعت و حرفته ا تظارهای میان بهینه هماهنگی  ر گامی توان می موضوع این به توجّه با  هایت

 .بر اشت آموختگان  ا ش عملکر 
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ای هتای حرفتهمهارتبررسی یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش به وجو  شکاف بین همته    

مور  ا تظار  شاغلین  ر حرفه و  ستیابی  ا ش آموختگان  وره کارشناسی رشته حسابداری اشاره می 

هتای و حاکی از این است که  ا ش آموختگان  وره کارشناستی رشتته حستابداری فاقتد مهارتکند 

ضتیه همستو بتا  یتدگاه  تتایج ایتن فر ای مور  ا تظار حرفه حسابداری و بازار کار متی باشتد حرفه

(  ر 2014(  ر پاکستان، آبتا یرا و واتتی)2014(  ر لبنان، پروی )2015محققا ی  ظیر حکیم و بی ری)

باشد  و بیان می کند کته مشتابه کشتورهای لبنتان، (  ر استرالیا می2010سریال کا و بیویی و پورتر)

ای الزم بترای هتای حرفتهقتد مهارتپاکستان و استرالیا  ا ش آموختگان حسابداری  ر ایران  یت  فا

تامین ا تظارات حرفه حسابداری  ر  وره کارشناسی می باشند  این امر  شان  هنتده ایتن استت کته 

مراک   ا شگاهی  ر رشته حسابداری ایران  ی  مشابه کشورهای فوق الذکر  ر تامین ا تظتارات بتازار 

گان حسابداری توا منتد تربیتت  ماینتد  لتذا بتا کار  اموفق عمل کر ه ا د و  توا سته ا د  ا ش آموخت

توجه به اینکه  ا شگاه ها مسئول اصلی تربیت متخصص جهت تامین ا تظارات بازار کار متی باشتد، 

ای که بتوا ند ا تظارات حرفته حستابداری را بترآور ه ها جهت تربیت حسابداران حرفهباید  ر  ا شگاه

  ماید، تالش بیشتری صورت گیر  

سی یافته های مربوط به فرضیه  وم پژوهش بیا گر تشابه ا تظارات شاغلین  ر حرفه، استا ان و برر   

ی باشد و  ا شگاهیان ا تظارات اعضای حرفه و بتازار کتار را متی ای محرفههای  ا شوویان  ر مهارت

ازما ی، اهتداف ست  تتالش جهتت  ا ند  البته  ر مور  توا ایی ا وام همکاری و کار گروهی  ر هنگتام

زمان مشخص مطابق با آیین  امه ستازمان، توا تایی کتاربر  ابت ار و فنّتاوری  توا ایی ا وام وظای   ر

وجو   ار    تایج ایتن « شکاف ا تظار»مناسب برای اف ایش کارایی و اثربخشی و بهبو  تصمیم گیری 

(  ر ستریال کا 2014واتتی) (  ر ا دو  ی، آبتا یرا و2014فرضیه همسو با  یدگاه محققا ی  ظیر پرتاما)

(  ر 2010 ر پاکستتان و بیتویی و پتورتر) (2014) باشد اما با  تایج تحقیق ا وام شده توسط پروی می

(  ر ایران مغایر است و بیان می کند ا تظارات  ر حتال حاضتر 1389استرالیا و موتهدزا ه و همکاران)

ی  شده است  بتا توجته بته اینکته  ر حتال ا تظارات بین  ا شگاهیان و شاغلین حرفه حسابداری    

( کته  شتان  ا  کته  یتدگاه 1389حاضر  ر ایران بترخالف  تتایج پتژوهش موتهتدا ه و همکتاران)

هتای متور  های مور  ا تظار متناوت می باشد، مهارت ا شگاهیان و حرفه حسابداری  ر مور  مهارت

شان  هنده    ی  شدن  یدگاه  ا شگاهیان ا تظار  ا شگاهیان و حرفه همسو می باشد ، که این امر  

ای مور  ا تظار می باشد همچنین  شتان متی  هتد کته های حرفهو حرفه حسابداری  ر مور  مهارت
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ا تظارات  ا شگاه و بازار کار  ر ایتران، ا تدو  ی و ستریال کا بترخالف پاکستتان و استترالیا  ر متور  

 ای مشابه می باشد های حرفهمهارت

ای هتای حرفتهیافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش به وجو  شکاف بین همته مهارتبررسی    

هتا بته  ا تش آموختگتان  وره کارشناستی رشتته مور  ا تظار استا ان و آموزش و ا تقال ایتن مهارت

ای متور  هتای حرفتهحسابداری اشاره می کند و می توان  تیوه گرفت استتا ان  متی توا نتد مهارت

ا به  ا ش آموختگان رشته حسابداری آموزش  هند   تایج این فرضتیه همستو بتا  یتدگاه ا تظارشان ر

باشتد   تتایج (  ر استترالیا می2010(  ر سریال کا و بیویی و پورتر)2014محققا ی  ظیر آبا یرا و واتی)

جته بته ای مور  ا تظارشان را با توهای حرفهاین فرضیه  شان می  هد که استا ان  می توا ند مهارت

موا عی که  ر سیستم آموزشی رشته حسابداری  ر  ا شگاههای ایران وجو   ار ، به  ا شوویان ا تقال 

ای های حرفتهبدهند  بنابراین باید با رفع موا ع سیستم آموزشی رشته حسابداری، امکان ا تقال مهارت

 مور  ا تظار استا ان به  ا شوویان فراهم شو   

ای عملی های حرفهبوط به فرضیه چهارم پژوهش به وجو  شکاف بین مهارتبررسی یافته های مر   

 ا ش آموختگان  حسابداری از  ظر شاغلین  ر حرفه، استا ان و  ا شوویان اشتاره متی کنتد و  شتان 

ای هتای حرفته هنده این است که  ا ش آموختگان رشته حسابداری  ر عمل توا ایی کتار بر  مهارت

( ر پاکستتان، 2014 د   تایج این فرضیه همسو با  یتدگاه محققتا ی  ظیتر پرویت )اموزش  یده را  دار

باشد  با توجه به اینکه میت ان (  ر استرالیا می2010(  ر سریال کا و بیویی و پورتر)2014آبا یرا و واتی)

توا ایی عملی  ا ش آموختگان حسابداری از  ظر  ا شگاهیان و حرفه حسابداری متنتاوت متی باشتد، 

باید  یدگاه های  ا شگاهیان و حرفه حسابداری را  ر مور  میت ان توا تایی  ا تش آموختگتان رشتته 

حسابداری به هم    ی  کر   چرا که با    ی  کر ن  یدگاه این گروه ها می تتوان شترایط تربیتت 

اری فراهم کر  و موجب عملکر  بهتر  ا ش آموختگان رشته حسابدای و متخصص را حسابداران حرفه

  ر بازار کارشد 

ای  ر  وره کارشناستی های حرفه ر آموزش مهارت که است آن بیا گر پژوهش این بنابراین  تایج   

رشته حسابداری، ا تظارات حرفه حسابداری برآور ه  شده است و  ا ش اموختگان رشتته حستابداری 

آموختگتان  وره کارشناستی  ای الزم  ر عمل می باشند   این  تاتوا ی  ا تشهای حرفهفاقد مهارت

ای متور  ا تظارشتان بته های حرفهرشته حسابداری  اشی از عدم توا ایی استا ان  ر آموزش مهارت

های کسب شده  ر  ا شوویان و عدم توا ایی  ا ش آموختگان رشته حسابداری  ر بکارگیری مهارت

 می باشد   عمل
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شتنامه، عتدم همکتاری برختی از پاستخ محدو یت های این پژوهش شامل محدو یت ذاتتی پرس   

ها  ر تکمیتل پرسشتنامه توستط  هندگان  ر تکمیل پرسشنامه، عتدم همکتاری بعضتی از  ا شتگاه

هتای الزم بتر استا   ا شوویان رشته حسابداری، عدم آشنایی برخی از پاسخ  هنتدگان بتا مهارت

 استا دار  بین المللی آموزشی حسابداری می باشد 

فته های حاصتل از پتژوهش پیشتنها  متی شتو ،  ر تتدوین بر امته آموزشتی رشتته با توجه به یا   

ای استتنا ه بیشتتری صتورت گیتر  و ارتبتاط حسابداری  ر  وره کارشناسی از  ظرات اعضای حرفته

هتای مستمر بین  ا شگاه و حرفه حسابداری برقرار شو  و  ی  جهت حل عدم توا ایی آمتوزش مهارت

ه  ا ش آموختگان حسابداری،  ر سیستم آموزشی  ا شتگاههای کشتور سترمایه مور  ا تظار استا ان ب

اینی  گنوا تده شتو   های حرفتهگذاری الزم صورت گیر  و  ر  رو   وره کارشناسی آموزش مهارت

های عملی  ا ش آموختگان حسابداری را ارتقا همچنین با ایوا   وره های کارآموزی می توان مهارت

گاهیان و حرفه حسابداری را  ر خصتوص توا تایی عملتی  ا تش آموختگتان رشتته  ا  و  یدگاه  ا ش

 حسابداری    ی   مو   
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