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 دهیچک 

 یساا مدر دانشااهاه آزاد ا یحسااابدار ۀرشت ازیموردن یمهارت و یآموزش یهامؤلفه ۀرابط یبررس با هدفن پژوهش یا

 پااژوهش یهاشااااص و هااامؤلفااه ،و مصاااح ه بااا ا رگااان یتئااور ناادداگر روش از استفاده ابتدا با است.اجرا شده

ن ین و در باا یتاادو ،یکماا  ۀامنپرسشاا  ،شاادهییشناسا یهاو شااص هامؤلفهبا استفاده از  یدر گام بعد .دیگردییشناسا

 یبرا 0/ 7از  تربزرگ ،کرون اخ یژوهش با توجه به مقدار آلفاار پابز ییای. پااست هشد یآورجمعع و یتوز یآمار ۀنمون

 نیشااا ل ،ا ااره دیاسات یماماز تاست ع ارت پژوهش  یآمار ۀجامع گرفت. قرار دییمورد تأپژوهش  یهامؤلفه یتمام

کااه  ا ااره بورس اوراق بهادار و حسااابداران و حسابرسااان یگران ماللیتحل ،بزرگ یهاشرکت  یمال رانیمد ،یاهحرف

از  هاااداده لیوتحلهیاا تجز ی. بااراانتخاااش شااد یآمااار ۀنمون عنوانبهنفر  160 نظرات ود ینفر برآورد گرد 300حدود 

 نیکااه باا  دهاادنشااان ماای پااژوهش یهاافتهی است.استفاده شده یکالیکانونو آزمون  رسونیپ یب هم ستهیآزمون ضر

 ملی استاندارد ،یآمار لیتحل ،یمیت یره ر ،منابع و یمال ت یریدم ،کیاستراتژ ت یریمد) یحسابدار یآموزش یهامؤلفه

 P-Value بااا یاساا م آزاد دانشااهاه در یحسااابدار مهااارت ۀمؤلفاا  بااا( مقااررات و نیقااواناسااتاندارد  و یالمللنیب و

(05 /0>P )یحسااابدار مهااارت یهامؤلفااه بااین ،پااژوهش یهاافتااهیبا توجه به  نیهمچن .دارد وجود یمعنادار ۀرابط 

 یحسابرساا  دانااش ،یمال دانش و یگذارهیسرما یهامهارت ،یحسابدار یهامهارت ،یارت اط و یتیشخص یهامهارت)

 .دارد وجااود یمعنادار ۀرابطP-Value (05 /0>P ) با یاس م آزاد دانشهاه در یحسابدار آموزش ۀمؤلف و( ت یا ق و

در دانشااهاه آزاد  یحسابدار یمهارت یهامؤلفهو  یبدارساح آموزش یهامؤلفهن یبکه  دهدیم ن پژوهش نشانیج اینتا

 هااایمؤلفااهن اود دارند که ید در بییر و تأیقابل تفس یکانون یک نقطهی تنهار ین دو متغیا .رابطه وجود دارد ،یاس م

 .ن نقطه دارندیا اارت اط را ب بیشترین یحسابدار یهامهارتو  و مقررات نیقواناستاندارد  ،یالمللنیب و ملی استاندارد

یدانشهاه آزاد اس م ،یحسابدار یمهارت  یهامؤلفه ،یحسابدار یآموزش یهامؤلفه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ی برا که روندیم شماربه یانسان یرویت نین مرکز تربیترین و اساسیتریاصل عنوانبه یو مراکز آموزش هادانشهاه

ن امر مستلزم یا و شندبراوردار با ییباال یو اثربخش کارایید از یبان یمتخصص و کارآفر ،ت افراد توانمندیترب

  نیالتحصفارغدر آماده کردن  هادانشهاه ییتوانا موضوع عدم است. دیاساتهمه  یاا قو  یعلم ت یص ح ،یستهیشا

از  (.2000 ،1وزیمات)است شده یادیز یهاجاد بحث یباعث ا ،ترجامع یهامهارتو داشتن  یابه کار حرفه شروع یبرا

ا یمهرا  هاآن یاو گسترش دانش حرفهباشد آمواتهان دانش العمرِمادام آموزش یبرا یاهید پایدانشهاه با ،ست ینظر و

 یکارآمد یناانس یرویند نند که بتوانباش یاگونهبهد ین مراکز بایا یآموزش یهابرنامه درواقع (.1998، 2ستید )وینما

 صورتبهباید ندها یفرا ،باالتر یلیل دهند و در مقاطع تحصیبه جامعه تحو  یحسابدار ۀرشت ۀتوسعو رشد  یبرارا 

را  یبتوانند متخصصان و حسابداران ارشدن است که یامراکز ن یانتظار از اد. نتر دن ال شو یتر و جدار حساسیبس

 یبه تقاضاها پاسخهویی یا براد راو  یهایو توانمند یستهیشا اودشان ،لیبعد از فرا ت از تحص تا ت کنندیترب

 کهزیرا ؛ (1393 ،)نونهال نهر و همکاران ارتقاء دهند یو آموزش یاهد و متنوع ادمات حرفیجد یهانده و فرصت یفزا

ط یآوردن شرادست ت در امتحانات و بهیموفق یان برایدانشجو  کردنآماده  ،یحسابدار آموزش یهابرنامه یهدف اصل

افتادن  کارباعث بهکارآمد  یانسانمنابع  ،ینسانا ۀیسرما یتئور سر اساب .است  یحسابدار ۀحرف ورود به یالزم برا

 ۀیظرنر د یهاه ممتازیجا یعال آموزش رونیازا ؛شودیم یرآمد ملّد اشت نا و یصنعتهای چرخ ،یداقتصا یهاچرخ

 ،عمران یصالح) بوده ینسانا یروینره یذا مولد یارذگ هیوع سرمان کی یادمات آموزش درواقع. دارد یانسان ۀیسرما

 انجام یانسان یهاهیرماس ت مناسب یجهت ترب یشهاهدان یهاآموزش یکارآمد یجهت ارتقا یدایز ت ش و (1383

 د.شو یم

 یدرس ۀر برنامییاز به تغین ،یکار( حسابدار)عمل  ۀویبا ش یآموزش یهان برنامهیل تفاوت بیدلسندگان بهیاز نو  یاریبس

 آموزش ،کارفرما یانتظارات مربوط به تقاضا یو کاهش فاصله آموزشت یفیبه ود ک  منظوربهاند. ان کردهیبرا 

ر در سااتار ییاز به تغیاول ن ۀمرحلدر لذا ؛ (2005، 3باشد )حاسل و همکارانیازمند اص ح مین یحسابدار یدانشهاه

)آل رچت و است  وجود آمدهبه ،ر مذکورییتغ یچهونه ۀنیاز به پژوهش در زمیدوم ن ۀمرحلو در  یحسابدار آموزش

 از ین در باش هیانیب 28 ۀرندیدربرگ  ،یحسابدار آموزش اصوص در 5کایآمر یحسابدار انجمن (. گزارش2000، 4سک

 نیا از. باشدیم یضرور یحسابدار ۀحرف به افراد موفق ورود جهت که است یحسابدار آموزش دوباره ت یهدا به

  3 ،یحسابدار آموزش سااتار به مرت ط مورد 4 ،یحسابدار آموزش یمحتوا و حوزه به مرت ط آن مورد 7 ،هیانیب 28

 تیحما به مرت ط مورد 5 ،یحسابدار یهادانشکده یهات یمسئول به مرت ط مورد 2 ،یریادگ ی ندیفرآ به مرت ط مورد

 یاقتصاد به مرت ط مورد 3 و یحسابدار یهاهبرنام یهااعت ارنامه به مرت ط مورد 5 ،یحسابدار آموزش از ی تیتشک

 یاز به طراحین یحسابدار یهادر بحث آموزش (.1976 ،کایآمر یحسابدار انجمن) باشدیم یحسابدار آموزش بودن

در  هاآناستفاده از  منظوربهها ع ارت است از تدارک منابع و روش یآموزش یشود. طراحیاحساس م کام ً یآموزش
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4 Albrecht and Sack 
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 یند طراحیفرا یدارید یهاییبازنما ،یآموزش یطراح ی(. الهوها2005 ،1همکاران جن وی)گ  یریگ دایجهت به ود 

ن یا .روندیم کاربهمختلف و مقاصد گوناگون  یهات یدر موقع یش رد طراحیت و پیهدا یهستند و برا یآموزش

 یت ااصیاز اهم ،شوندیگرفته م ادمت  به یاهتوسع یهات یو فعال یآموزش یطراح سازماندهی منظوربهندها که یفرا

 ،ها و موادروش یابیاجرا و ارزش ،دیتول ،یمند طراحند نظام یاز فرا یآموزش یبراوردار هستند. متخصصان طراح

 و یسازمانده ،کمک به تمرکز یرا برا یریپذمیتعم یهاروش ،کردین رویکنند که اید میرا تول یانفراد یهایآموزش

 (.2012 ،2ک و همکارانیکند )دیفراهم م یریادگ ی مسائلازها و ینرفع جهت ت منابع در یریمد

ل ین دلینکرده و به هم یرییاساساً تغ یحسابدار آموزشکه  مطرح شد 3نکریشو  بدفورد 1987 گزارش سالدر 

 هاآن ستدالل اند و اارت اط مناسب را فرانهرفته یچهونه ،یآمواتهان حسابدارنکه دانشیبر ا یم ن یاانتقادات گسترده

 یدر مهارت ارت اط سازمان حسابداران ،ن گزارشیا ۀیبر پا نیهمچن .آمد وجودبه، باشدینم حیصح منطقِ ۀیبر پا

 یبازساز یحسابدار آموزشکه  ه نمودیبدفورد توص ۀتیکم توانند ا قانه و مسئوالنه فکر کنند.یف بوده و نمیضع

 یحسابدار آموزشز به یک سال نیو  یاحرفه یحسابدار آموزشبه دو سال  ،یعموم آموزشدو سال آن به  ؛شود

ااص در  ۀنیک زمیورود به حداقل  یرا برا ن یالتحصفارغ ،یعموم آموزشابد. یااتصاص  یتخصص یاحرفه

از  باشد. هدفیاقتصاد م یاانهیرا یهاستمیس و آمار ،هیپا یاضیر یهاشامل دوره ین آمادگیا .کندیآماده م یحسابدار

ک نظارت یها تحت یژگ ین ویت کاربرد ایورود به حرفه و قابل یبرا ییکسب دانش و توانا ،یاحرفه یِعموم آموزش

دانش در حرفه و  ۀباعث توسع کهبوده ان براوردار ین میدر ا یت ااصیاز اهم ی تخصص آموزش است. معقوالنه

 یع زمانین وقایشود. اینده مید و آیکار شده جدآشع یو وقا هاحوزههر یو د یکاربرد حسابدار یهاحوزه ییشناسا

 یهاستمیس ،یاتیمال یو حسابرس یحسابدار .دناضافه شو یتخصص آموزشبالقوه به  یهاد که حوزهندهیرخ م

سطح   ،یتخصص آموزشباشند. یها من حوزهیاز ا ییهانمونه ،یبه گزارش مال یاعت اردهو  یحسابرس، یاط عات

 صورتبهشرفته است که ی ن در سطح پیالتحصآماده کردن فارغ آنکند و هدف از یص ما مشخ ن ریالتحصفارغ

 کنند.یاستفاده م ،آشکار از دانش و مهارت اود

ه ک  انجام شده یمتعدد یهاپژوهش ،جامعه باشند یاهازین یه پاسخهو ک  یت حسابدارانیترب منظوربهر یاا یهادر سال

)آل رشت و  باشدمی هاپژوهشن ین ایاز عناو یکی ،یحسابدار آموزش یبرنامهت اص ح یضرورت و اهم یبررس

 یبه بررس یپژوهش ، در 8وال و همکارانیاند .(1999 ،7یسیبو ؛2001 ،6ییهو  ؛ چابرو2002 ،5ستالیفور ؛2000 ،4کسا

  ران واحدِ ینش مدیو ببر اساس تجربه  یحسابدار یدرس ۀدر برنام هاداده لیوتحلهیتجزو مهارت  یق تکنولوژیتلف

 یبرا ،هاداده لیوتحلهیتجزو  یآورفن یهامهارتبر لزوم داشتن  یمتخصصان حسابدار راً یااپردااتند.  یحسابدار

در مورد AACSB یبخش حسابدارران یمد ینظرسنج جیاند. نتاکرده دیتأک  یحسابدار ۀحرف دانشجویان ت یموفق

   
1 Gagne et al 
2 Dick et al 
3 Bedford and shenkir 
4 Albrecht and Sack 
5 Forristal 
6 Chabrow and Hayes 
7 Boyce 
8 Andiola et al 
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و  هااجرا و چالش ت یدر مورد وضع نآنا یهادگاهید ازجمله ،یدرس ۀامدر برن یآوراد ام فن برای شاناتیتجرب 

اما روش اد ام و  ؛است مؤثر بوده راتییتغ جادیدر ا A7استاندارد شد. گزارش  ،یفعل یشنهادیپ یهابرنامه نیهمچن

 یجارو ت یحسابدار یاهبرنامه رانِیمد موردتوجه یهاها و بحث افتهی. باشدمی ها متفاوتموجود در برنامه یهادوره

 (2020 ،1و همکاران والیاند. )قرار گرفت 

  مقصد  و منشأ در وپرورشآموزش بودن واسطه یِچهونه اود، شناسی پژوهشتحقیقات جامعهدر  ،(2019) 2کارسلن

 یندهایفرآ در یاکتورسازف از چارچوش نیا هک  شودی م ن پژوهش استداللیدر ا .داد قرار یموردبررس چراشغلی 

 لیت د یاجتماع دمثلیتول انالک به هاآن قیطر از آموزش هک  ییارهاک سازو بهتر فهم یبرا ،هیاول مهارت لیکتش

 م دأ  یهاانجمن از یاواسطه تواندیم آموزش که شودیم دیتأک ن پژوهش یج ایبا توجه به نتا .برداواهد سود ،شودیم

 . ندارد مدارس ریتأث با یچندان ارت اط که باشد یعوامل از جهینت کی عنوانبه  ،قصدمو 

 یهادر رشته یتجرب ۀمطالع کی سیتدر و قیتحق"تحت عنوان  یدر پژوهش ،(2017) 3ل هانکوک و همکارانیف

 ۀرشت انیدانشهاه قیتحق و سیتدر نیب روابط یبه بررس ،"لندیوزین و ایاسترال یهادانشهاه یو مال یحسابدار

 ۀفعال در حوز یهادانشکده ،انتظارات برا فدهد که یم ج نشانینتاپردااتند.  وزلندین و ایاسترال یمال و یحسابدار

 ،هستند محورسیتدر که ییهادانشکده اما ؛دارند سیتدر با پژوهش اد ام در یکم یهایستهیشا یپژوهش

 ،4گست ت زشآمو _قیتحق بر یم تن یتجرب مدل  نی ا بر ع وه .دارند سیتدر با پژوهش اد ام در یاوب یهایستهیشا

 است. انهلستان و لندیوزین، ایاسترال به هیش  یتوجهقابل طوربه

ن یاز هم ؛باشدیم یحسابدار یات متخصصان و کارشناسان حرفهیترب ،یحسابدار یهاآموزشاز  ز هدفین رانیر اد

 یهامهارتن یا آموزش ،بعد ۀر مرحلدکار و  تظارات بازارنا ییشناسا ،خست ن ۀمرحل در هادانشهاه یرسالت اصل رو

 بازار کار یواقع یازهایناز  یشهاهدان یهاآموزش ،یحسابدار مانندها از رشته یر بعضد .است  انیدانشجو  به ازیموردن

 تظارات و عملنن ایب . درواقعسازندیم درا برآور یاحرفهانتظارات  ،لر عمد آمواتهاندانش فاصله گرفته و ا لِب

 یحسابدار یعلم ۀل باشد که رشتیلدتواند به این . شکاف موجود مید داردشکاف وجو  ،رشتهن یا آمواتهانِدانش

تقال مناسب معلومات نو ا آموزش ۀو یش در و دارد نهه روزآمد ،هرید یهاشرفت یرا همهام با پ دسته او نتوان

 ،انتظارات حرفه اسان بر اسیدانشجو ن فاصله باعث شده است که یا و د داردوجو  األ ،انیبه دانشجو  یحسابدار

 زمراک ر دل یتحصق یع قه به اشتغال از طر ،(2006) 5ورکینظر از (.1393 ،و همکاران ی)صالح نشوند آماده بازار کار

 ،6زیاپرو) باشدیم یانسان ۀیسرما یاز تئور یبخش سعکانا ،هنددیرا توسعه م دافرا یهامهارتکه  یعال آموزش

آن از طرف حضرت   یکل یهااست یو اب غ س یموضوع اقتصاد مقاومت ،رانیا د دریجد یهاازجمله حوزه (.2014

برآمده  یو بوم یاز الهو علم یرویپ ،هین اب  یشان در ایا دیتأک  واست  یره ر معظم انق ش اس م، یاهاهلل اامنت یآ

م ارزه با  ،یاقتصاد مقاومت عموضو  ی(. در راستا1392، یا)اامنه باشدمینه ین زمیدر ا ،یو اس م یاز فرهنگ انق ب

در قالب  ،یره ر یهاو منط ق با فرموده شدهاواستهط و الزامات یشرا ازجمله یاقتصادفساد 

   
1 Andiola et al 
2 Karlson and Karlson 
3 Phil Hancock et al 
4 Gestalt 
5 Yorke 
6 Parvaiz 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562419300964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562419300964#!
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 طوربه (.1391 ،فیتواند کارساز باشد )سیم یحسابدار آموزش یاص ح الهو  که در این زمینه، است شده ارائه یالهو 

 یبهتر برا یستم و سااتار سازمانیس کارآمدتر ۀارائ ،یدرس ۀد سااتار برنامی مستلزم تجد ،یآموزش ۀر برنامییتغ ا صه

 و دانش یفن ری  ،یفن یهامهارتد شامل یبا یدرس ۀد برنامیسااتار جد .است  یآموزش ۀبرنام هدهندارائه یواحدها

 ،تفکر ا ق ،یواقع یایدن حل مسائل ییتوانا ،یر فنی  یهامهارتباشد. منظور از  ...هنر و ،یمربوط به علوم اجتماع

از  یرا در مقطع هامهارتن یک از ایهر  ،ی ن حسابداریالتحصفارغ بوده که یاا ق یاستانداردهات یارت اطات و رعا

باشد. ی م یو تخصص یاحرفه ،یعموم یشامل سه مقطع آموزش ،آلدهیا یآموزش ۀبرنام .رندیگ یفرام ت اود یتحص

 ارآزموده احساسک و  افتهیمیتعلبه وجود حسابداران  یدیاز شدین ،رانیا یط تجاریمح زونروزافرات ییبا توجه به تغ

 ۀرابط یبررس پژوهشن یلذا هدف از انجام ا ت؛سین ریپذامکان ،آموزش یسنت یهان امر با روشیه اک شود یم

زیر  سؤالپاسخ به  یدر پ پژوهشاین  د.باشیم یحسابدار ۀرشت ازیموردن یمهارت یهامؤلفه و یآموزش یهامؤلفه

 وجود دارد؟ یحسابدار ۀرشت ازیموردن یمهارت یهامؤلفه و یآموزش یهامؤلفهن یب یاهچه رابط باشد:می

 

 شناسیروش

 یاستنتاج_یفیو روش توص یاسیکرد قیبا رو یفیک یل محتوایو تحل یاز روش پژوهش اسناد حاضر در پژوهش

 ییشناساپژوهش  یهاو شااص مؤلفه ،یگرندد تئوربا استفاده از روش  یفیک  ۀابتدا در مرحلاست. استفاده شده

از اساتید ا ره  ،یدن به حد اش اع نظریافته تا رسیمه سااتارین یفرد ۀمصاح از  ،هاداده یآورجمع یبرا که دیگرد

 یبرا یهمسوساز ۀو یش متون و اسناد به ،منابع ۀنه و مطالعیشیپ یبررس مصاح ه بر اساس سؤاالت. شدراهنمایی گرفته

 یحسابدار ۀمهارت رشت_آموزش یالهو  یابیاعت ارو  یطراحمرت ط با  یدیکل یهاع ارات و واژه ،میبه مفاه یابیدست

مکس  افزارنرمو  یشد و با استفاده از روش گراندد تئور یآوره جمعیاول یفیک  یهاداده ن راستایدر ا .دیاقدام گرد

 ۀو مرحل ی. در گام بعدگردید ییشناسا یحسابدار ۀرشت ازیموردن یمهارت و یآموزش یهاو شااص هامؤلفه ،ودایک 

ع و یتوز یآمارۀن نمونین و در بیتدو یکم ۀپرسشنام ،شدهییشناسا یهاو شااص هامؤلفه از با استفاده ،پژوهش یکم

  مقدار  ؛ در نتیجهقرار گرفت یابیارز کرون اخ مورد یابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفا ییای. پاشد یآورجمع

 یرهایمتغسنجش  ۀنیدر زم نامهشپرس یباال ییایاست که پا 0/ 7از  تربزرگ یرهایمتغ تمام یبرا کرون اخ یآلفا

 دهد.یم کرون اخ را نشان یج آزمون آلفاینتا (1)دهد. جدول شماره یم پژوهش را نشان
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 پرسشنامه: نتایج آلفای کرون اخ 1جدول  

 کرون اخ یآماره آلفا تعداد سؤاالت  متغیر

 763/0 5 مدیریت استراتژیک 

 708/0 4 ا قیت

 750/0 2 و منابع  یمال تی ری مد

 753/0 2 ی میت یره ر

 802/0 3 یارت اطو  یتیشخص یهامهارت 

 784/0 2 ی حسابدار یهامهارت 

 811/0 3 ی و دانش مال یگذارهی مهارت سرما

 725/0 2 یدانش حسابرس

 759/0 2 ی ل آماریتحل

 809/0 2 ومقررات نیقوان  و یالمللن یبو  یمل یاستانداردها
 

ل یدلبه  است و یفیتوص ،پردازدیر میف جامعه بر اساس چند متغینکه به توصیل ایبه دل یدر بخش کم قین تحقیا

 یدر دانشهاه آزاد اس م یحسابدار ۀرشت ازیموردن یمهارت یهامؤلفهو  یآموزش یهامؤلفه رِ یمتغدو ان یم ۀنکه رابطیا

 مستقلر یمتغ یکاردست منظم به  صورتبهمحقق  ،یهم سته ۀدر مطالع .باشدمی یاز نوع هم سته ،کندیرا آزمون م

 یتصادف ۀک گروه نمونیرا در  ریمتغ بودن دو باهم یچهونهبلکه  ؛پردازدیوابسته نمر یر آن بر متغیجهت مشاهده تأث

به ؛ بوده هاآنن یروابط ب ر ویچند متغ یابیو ارز یبه دن ال بررس محقق ،پژوهشن یادر  دهد.یم رقرا یبررس مورد

ا ره،  دیاسات یع ارت است از تمام حاضر پژوهش یآمار ۀجامع .است استفاده شده یاز روش هم ستههمین دلیل 

و حسابداران و حسابرسان  اق بهاداربورس اور یمال گرانلیبزرگ، تحل یهاشرکت  یمال رانیمد ،یاحرفه نیشا ل

  ن ییتع یآمار ۀنمون عنوانبه نفر  170 ،کوکران یریگ نمونهبا استفاده از روش  که دینفر برآورد گرد 300ا ره که حدود 

از آزمون  هاداده لیوتحلهیتجز یبرا .قرارگرفت  لیوتحلهیتجزمورد  ،ق ولقابل ۀنامپرسش 160تعداد  تیدرنها شدند و

 است.استفاده شده یکالیرسون و آزمون کانونیپ ی ستههمب یضر

 

 هاافتهی

 ی در دانشهاه آزاد اس م یحسابدار مهارت  با یحسابدار آموزش ۀمؤلف یهم سته آزمون جی نتا: 2جدول  

 P-Value ی زان همبستگیم نیانگیم هامؤلفه 

 000/0 484/0 02/3 ک ی استراتژ تی ری مد

 000/0 657/0 10/3 و منابع  یمال تی ری مد

 000/0 441/0 15/3 ی میت یره ر

 000/0 439/0 98/2 ی آمار لیتحل

 000/0 566/0 93/2 مقررات ونیقوانو   یالمللن یبو ملی  یاستانداردها
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در دانشهاه آزاد  یمهارت حسابدار ۀمؤلفدهد که یم نشان (2)در جدول شماره پژوهش  یهاافتهی لیوتحلهیتجز

 یهامؤلفه یِب هم ستهیضر ۀسیبا مقا همچنین .دارد یمعنادار ۀرابط یحسابدار یآموزش یهامؤلفه ۀیبا کل یاس م

ر ین سایرا در ب ین هم ستهیشتریب 0/ 657 یب هم ستهیبا ضر و منابع یمال ت یریمدجه گرفت که یتوان نتیم یآموزش

زان ین میکمتر 0/ 439 یب هم ستهیضربا  یآمار لیتحلد و ندار یمهارت حسابدار ۀمؤلفبا  یآموزش یهامؤلفهابعاد 

  P-Valueت یدهد با توجه وضعیم رسون نشانیج آزمون پیدارد. نتا یآمار ۀجامع یمهارت حسابدار ۀمؤلفرابطه را با 

و منابع،  یمال ت یریمد ک،یاستراتژ ت یری)مد یحسابدار یآموزش یهامؤلفه نیب ،( است >0P/ 05) 0/ 05که کمتر از 

در  یمهارت حسابدار ۀمؤلف وو مقررات(  نیقوان و استاندارد یالمللنیو ب ملیاستاندارد  ،یآمار لیتحل ،یمیت یره ر

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ،یدانشهاه آزاد اس م

 

 ی در دانشهاه آزاد اس م یحسابدار آموزشبا   یمهارت حسابدار ۀمؤلف یهم سته آزمون جی نتا: 3جدول  

 P-Value ی تگزان همبسیم نیانگیم هامؤلفه 

 000/0 521/0 95/2 یو ارت اط یتیشخص یهامهارت 

 000/0 605/0 10/3 ی حسابدار یهامهارت 

 000/0 445/0 04/3 یو دانش مال  یگذاره ی سرما یهامهارت 

 000/0 495/0 09/3 یحسابرس دانش

 000/0 402/0 04/3 تیا ق

 

ه یبا کل یدر دانشهاه آزاد اس م یحسابدار آموزش ۀمؤلف (3)در جدول شماره  پژوهش یهاافتهی لیوتحلهیتجزط ق 

 جهیتوان نتیم یمهارت یهامؤلفه یِب هم ستهیسه ضریدارد و با مقا یمعنادار ۀرابط یحسابدار یمهارت یهامؤلفه

 یهاابعاد مؤلفه ریسا نیرا در ب یهم سته نیشتریب 0/ 605 یهم سته ب یبا ضر یحسابدار یهاگرفت که مهارت

 ۀمؤلفزان رابطه را با ین میکمتر 0/ 402 یب هم ستهیبا ضر ت یا قدارد و  یحسابدار آموزش ۀمؤلفبا  یتمهار

مهارت  یهامؤلفهن یدهد که بیم رسون نشانیج آزمون پین نتایدارد. همچن یآمار ۀجامع یحسابدار آموزش

 دانش ،یو دانش مال یگذارهیسرما یاهمهارت ،یحسابدار یهامهارت ،یو ارت اط یتیشخص یهامهارت) یحسابدار

در  یحسابدار آموزش ۀمؤلف( است با >0P/ 05) 0/ 05که کمتر از  P-Valueت ی( با توجه وضعت یا قو  یحسابرس

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط یدانشهاه آزاد اس م

پاسخ یافتن  یبرابعد  ۀلمرحدر  ،هر پژوهشیر دیر با متغیدو متغ یهامؤلفهاز ک یهر  یِزان هم ستهیآزمون م پس از

 یمهارت ۀمؤلفبا  یآموزش یهامؤلفهن ینقاط مشترک و شدت اشتراک ب استفاده شد تا یکالیکانون یهم ستهاز آزمون 

 یرهاین متغیر سااتار ارت اط بیدر تفس ییت باالین آزمون قابلیگردد. ا ییشناسا یدر دانشهاه آزاد اس م یحسابدار

 د.پژوهش دار
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 یحسابدار  یآموزش یهامؤلفه  مجموعه درون  یهم سته سی ماتر  :4جدول  
 

 هامؤلفه 
 تیریمد

 کیاستراتژ

  تیریمد

 و منابع ی مال
 یآمار لیتحل ی میت یرهبر

  یاستانداردها

 ...ی المللنیبو  ی مل

 ___ ___ ___ ___ 000/1 ک ی استراتژ تی ری مد

 ___ ___ ___ 000/1 -0354/0 و منابع  یمال تی ری مد

 ___ ___ 000/1 0464/0 0943/0 ی میت یره ر

 ___ 000/1 -2108/0 0370/0 1467/0 ی آمار لیتحل

 000/1 0266/0 1640/0 0634/0 -0129/0 ...  یالمللن یبو  یمل یاستانداردها
 

درون  یهم سته ب یضراداده و را نشان  یحسابدار یآموزش یادرون مجموعه یهم سته سیماتر (4)جدول شماره 

. با استفاده از باشندمی یحسابدار یآموزش یرهایمتغ کیهر  یدوطرفه ۀرابطنشانهر  یحسابدار یشآموز یامجموعه

و  نیتریقو  یدارا یحسابدار یدرون مجموعه آموزش یرهایاز متغ کیکدام که  بردیپ توانیم ب یضرا نیا

 یرهایمتغ نیو ارت اط ب یهم سته ،مجموع دراز آن است که  یحاک فوق ن رابطه هستند. اط عات جدول یترفیضع

 نیچندگانه ب یاطضعف هم انهریاود ب ۀنوببهامر  نیا. ست ین باال یحسابدار یآموزش یهامؤلفهدرون مجموعه 

 یرهایمتغ نی. در بباشدمی یدر استدالل آمار قوتاست که از نقاط  یحسابدار یدرون مجموعه آموزش یرهایمتغ

و  ملی هایاستاندارد ۀن رابطه مربوط به رابطیترکیو نزد نیتریقو  ،یحسابدار آموزش یهامؤلفه درون مجموعه

 ۀرابطن رابطه متعلق به یترفیو ضع 0/ 164 یهم سته ب یبا ضر یمیت یره ر وو مقررات  نیقوان، یالمللنیب

 .باشدیم 0/ 012 یهم سته ب یضر با کیاستراتژ ت یریو مقررات و مد نیقوان، یالمللنیبو  ملی یاستانداردها

 

 ی حسابدار یهامهارت  مجموعه درون  یهم سته سی ماتر:  5جدول  
 

 هامؤلفه 
 یهامهارت

 یو ارتباط ی تیشخص
 یهامهارت

 یحسابدار
  یگذاره یسرما یهامهارت

 یمال و دانش
 دانش
 یحسابرس

 تیخالق

 ___ ___ ___ ___ 000/1 یو ارت اط یتیشخص یهامهارت 

 ___ ___ ___ 000/1 0537/0 ی حسابدار یهامهارت 

 ___ ___ 000/1 -0531/0 1692/0 یو دانش مال یگذارهیسرما یهامهارت

 ___ 000/1 0482/0 -0825/0 -0869/0 یحسابرس دانش

 000/1 0188/0 1545/0 -0264/0 0462/0 تیا ق
 

 یه ستهم ب یضرا درواقعاست.  یدر حسابدار یمهارت یهامؤلفه یادرون مجموعه یهم سته انهریباال ب سیماتر

 نیبا استفاده از ا باشد.می یمهارت یهامؤلفهزیر یرهایمتغ یدودوبه ۀنشانهر رابط یمهارت یهامؤلفه یادرون مجموعه

با  را ن رابطهیترفین و ضعیتریقو  یمهارت یهامؤلفهدرون مجموعه  یرهایاز متغ کیکدامکه  بردتوان پیمی بیضرا

درون  یرهایمتغ نیاز آن است که در ب یحاک  (5)شماره اط عات جدول . دارند مجموعهدرون  یرهایمتغ هرید

و دانش  یگذارهیسرما یهامهارت ۀن رابطه مربوط به رابطیترکین و نزدیتریقو  ،یحسابدار یهامهارتمجموعه 

 یرهایتغم ۀن رابطه متعلق به رابطیترفیو ضع 0/ 169 یهم سته ب یبا ضر یو ارت اط یتیشخص یهامهارتبا  یمال

 .باشدیم 0/ 0188 یهم سته ب یبا ضر یبا دانش حسابرس ت یا ق
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 یامجموعه  نیب یهم سته سی ماتر:  6دول  ج
 

 
 هامؤلفه 

  یهامهارت
 یو ارتباط ی تیشخص

 یهامهارت
 یحسابدار

 تیخالق یحسابرس دانش ...و  یگذاره یسرما یهامهارت

 1816/0 0330/0 0523/0 -0413/0 0160/0 ک ی استراتژ تی ری مد

 0199/0 1140/0 -0642/0 -0294/0 -0365/0 و منابع  یمال تی ری مد

 -0489/0 0308/0 -0009/0 1636/0 -0380/0 ی میت یره ر

 1019/0 -0473/0 -1111/0 0213/0 0731/0 ی آمار لیتحل

 -0657/0 0236/0 0477/0 1361/0 0889/0 ...و یالمللنیب و  ملی یاستانداردها

 

باشد که می یحسابدار یمهارت یهامؤلفهو  یحسابدار یآموزش ۀمؤلف یهامجموعه نیب یستههم  انهریباال ب سیماتر

 یهامؤلفه با یحسابدار یآموزش یهامؤلفهزیر یرهایمتغ یدودوبه ۀرابط انهریب ،یامجموعه نیب یهم سته بیضرا

 یهامؤلفه درون مجموعه یرهایاز متغ کیهر  نیب یبه رابطه ب یضرا نی. با استفاده از اهستند یحسابدار یمهارت

 . اط عات جدولاست پردااته شده یحسابدار یمهارت یهامؤلفهدرون مجموعه  یرهایبا متغ یحسابدار یآموزش

با  کیاستراتژ ت یریمد ۀمربوط به رابط ب ین رابطه به ترتیترکین و نزدیتریاز آن است که قو  یحاک  (6)6شماره 

 و 0/ 163 یهم سته ب یبا ضر یحسابدار یهامهارتبا  یمیت یره ر ۀو رابط 0/ 181 یهم سته ب یبا ضر ت یا ق

 0/ 136 یهم سته ب یبا ضر یحسابدار یهامهارتبا  قوانین ومقرراتو استاندارد  یالمللنیبو  یمل استاندارد ۀرابط

 باشد.یم

 صفر  ماندهیباقبا  ی: آزمون هم سته7جدول  

 یداراسطح معن یدرجه آزاد ریاسکو یکا کلزیو یمبداال یکالیکانون ی همبستگ نقاط کانونی

 0141/0 25 800/24 351/0 281/0 1 یمجموعه کانون

 115/0 16 197/12 924/0 188/0 2 یمجموعه کانون

 121/0 9 653/6 958/0 158/0 3 یمجموعه کانون

 428/0 4 764/2 982/0 131/0 4 یمجموعه کانون

 673/0 1 098/0 999/0 025/0 5 یمجموعه کانون

 

 یکالیکانون یرهایبر اساس زوج متغ یهم سته نیکه اول دهدینشان م (7)در جدول شماره پژوهش  یهاافتهی

 و 0/ 28آن معادل  نییتع ب یو ضر 0/ 281برابر با  یحسابدار یمهارت یهامؤلفهو  یحسابدار یآموزش یهامؤلفه

 انسین من ع واریترو بزرگ نیاول ،یکالیکانون یهم سته لیاست. بر اساس منطق تحل 0/ 188معادل  یهم سته نیدوم

 یکالیکانون یهم سته ب یضر و... نیسوم ،نیدوم و بوده یکالیکانون ریدو متغ نیباال ب یِهم سته انهریب، شدهاستخراج

 .باشدمی نییپا یلیا انمقدارش

. با شودیم استفاده ریاسکو  یو کا کلزیو یالم دا یهااز آماره یکالیکانون یهم سته یِو آزمون تجرب یداور یبرا

 ،باشدیم 0/ 05تر از کوچک آمدهدست به  =Sig 0141/0و بوده  0/ 351وبکلز معادل  یمقدار الم دار نکهیتوجه به ا

دارند. آماره   وندیپ یکالیکانون یهم سته ۀلیوسبه یمعنادار طوربه رهایکه دو مجموعه از متغ نتیجه گرفت  توانیم
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 آمدهدست بهمقدار  که باشدیم ریاسکو  یآزمون کا ،ردیگ یم قرار مورداستفاده یسطح معنادار یبررس یراکه ب یهرید

است که کام ً  نیشانهر ان و یکالیکانون یهم سته ب یضر نیاول یبرا =Sig 0/ 0141و  24 ریاسکو  یآزمون کا یبرا

 است. بخشت یرضا نمعنادار بوده و مقدار آ

 ی حسابدار  یمهارت یهامؤلفه و  یحسابدار  یآموزش  مؤلفه استانداردشده یکانون یهم سته بی ضرا: 8جدول  

 یحسابدار ی آموزش ۀ مؤلف

 5 ی مجموعه کانون 4 ی مجموعه کانون 3 ی مجموعه کانون 2 ی مجموعه کانون 1 ی مجموعه کانون هامؤلفه 

 -. 088 . 374 -. 728 . 382 -. 468 ک ی استراتژ تی ری مد

 . 096 -. 898 -. 388 . 041 -. 203 و منابع  یمال تی ری مد

 -. 656 . 002 -. 320 -. 618 . 432 ی میت یره ر

 . 307 . 126 -. 021 -. 943 -. 295 ی آمار لیتحل

 . 710 . 163 -. 360 . 150 . 595 ... یالمللن یبو  ملی یاستانداردها

 یحسابدار ی مهارت یهامؤلفه 

 -. 809 . 076 . 316 -. 363 -. 389 یو ارت اط یتیشخص یهامهارت 

 -. 139 . 250 -. 466 -. 560 . 633 ی حسابدار یهامهارت 

 -. 290 . 525 -. 129 . 737 . 376 یو دانش مال یگذارهیسرما یهامهارت

 -. 464 -. 706 -. 534 . 136 . 022 یحسابرس دانش

 . 191 . 333 -. 647 -. 143 -. 663 تیا ق

 

را در  یاصل یرهایاز متغ کیهر  ینس  ت یاهم ،استانداردشده یکانون یهم سته ب یضرا( 8)بخش اول جدول شماره 

 ،ندیگو یم زین یکه به آن وزن کانون یکانون ب ی. ضردهدینشان م یکانون یرهایاز متغ کیهر  یمقدار کانون ۀمحاس 

 بیبا ضر یالمللنیبو  لیم یاستانداردها یهامؤلفهکه  شودیم حظه م. باشدیم ونیرگرس لیبتا در تحل ریمانند مقاد

سهم  یشترینب 0/ 432 یکانون ب یبا ضر یمیت یو ره ر -0/ 468 یکانون ب یک با ضریاستراتژت یریمد ،0/ 595 یکانون

 نیکمتر یدارا -0/ 295 یکانون بیبا ضر یآمار لیتحلو  -0/ 203 یب کانونیبا ضر مدیریت مالی و منابع یهامؤلفهو 

 .هستند یحسابدار یآموزش ۀمؤلف یسهم در برساات کانون

در  یاصل یرهایک از متغیهر  ینس  ت یاهم ،استانداردشده یکانون یهم سته ب یراض 8در بخش دوم جدول شماره 

از آن است که  یحاک  . اط عات جدولمشخص است  یحسابدار یمهارت یهامؤلفه ک از یهر  یمقدار کانون یمحاس ه

 یدارا 0/ 022 یکانون ب یبا ضر یدانش حسابرس ریسهم و متغ بیشترین یدارا -0/ 663 یکانون ب یت با ضریا ق ریمتغ

 .هستند یحسابدار یمهارت یهامؤلفه یکانونسهم در برساات  نیکمتر
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 یحسابدار یآموزش یهامؤلفه  یکانون یسااتار یهم سته بی ضرا: 9  جدول

 5 ی مجموعه کانون 4 ی مجموعه کانون 3 ی مجموعه کانون 2 ی مجموعه کانون 1 ی مجموعه کانون هامؤلفه 

 -. 118 . 423 -. 743 . 182 -. 471 ک ی استراتژ تی ری مد

 . 125 -. 897 -. 400 -. 026 -. 140 و منابع  یمال تی ری مد

 -. 608 -. 004 -. 461 -. 357 . 538 ی میت یره ر

 . 455 . 151 -. 084 -. 751 -. 447 ی آمار لیتحل

 . 618 . 105 -. 428 . 021 . 651 ... یالمللن یبو  یمل یاستانداردها

 

 یکانون یرهایمتغ یبرا اول ۀمجموع ۀشدنییت  انسی وار: 10  جدول

 ینقاط کانون
 یرها کانونیتوسط خود متغ

 یر کانونیتوسط مخالفان متغ
 انسیمجذور وار ی انس تجمعیوار یانس واقعیوار

 . 018 053361.0 . 231 . 231 1 ینقطه کانون

 . 005 021025.0 . 385 . 145 2 ینقطه کانون

 . 006 049729.0 . 608 . 223 3 ینقطه کانون

 . 004 041209.0 . 811 . 203 4 ینقطه کانون

 .000 039204.0 0.1 . 198 5 ینقطه کانون
  

 کی یکانون یع ارت است از هم سته ،شودیگفته م زین یکانون یعامل یبارها هاآن که به  یسااتار یهم سته ب یضرا

 نیوجود دارد. ا زین یعامل لیدر تحل بوده و یعامل یبارها هی( که ش شدهینیبشیپ) یکانون ای یاصل ریبا متغ ریغتم

 یاز کاربردها یکی. اندبارشده گانهپنج یکانون یرهایک از متغیبر هر  یاصل ریکه چهونه هر متغ دهدینشان م سیماتر

که  ییرهایمتغ یسااتار یاست. هم سته یکانون یرهایمتغ ریتفس یاستفاده از آن برا ،یسااتار یهم سته یاساس

 هاآن یسااتار یکه هم سته ییرهایو متغ شودیمحسوش م یکانون ریاز متغ یبخش عنوانبه ،دنباش 0/ 3تر از بزرگ

 م حظه شوند.، محاس ه میباشدداشته یمعنادارعاملی  رباکه  یکانون ریاز متغ یبخش عنوانبهد نکمتر از مقدار فوق باش

در  یاساس ینقش ذال ؛ندهست 0/ 3 یباال یسااتار ب یضر یدارا یاصل یرهایمتغ یکه تمام دهدینشان م سیماتر

قوانین و مقررات و  یالمللنیبو  ملی یاستانداردها و نقش دارند یحسابدار یآموزش یهامؤلفه یکانون ریسااتن متغ

 هریکاربرد د. ست ا هامؤلفه  ه یاز بق شیب 0/ 538 یسااتار ب یضربا  یمیت یره رو  0/ 651 یسااتار ب یضربا 

 یهم سته ب یضر ریچنانچه مقاد بوده و یاصل یرهایمتغ ۀلیوسبهشده نییت  انسیوار یمحاس ه ،یسااتار یهم سته

 نییت  یکانون یرهایاز متغ یاصل یرهایک از متغیهر ۀ لیوسبهاست که  یانسیوار ،درصد ،مجذور شوند یسااتار

 . شودیم

 ۀوسیلبه یسابدارح یآموزش یهامؤلفهانس مربوط به یدرصد از وار 5/ 33دهد که ینشان م (10)اط عات جدول 

 ،درصد 4/ 12 سوم یر کانونیمتغ ۀلیوسبه  ،درصد 4/ 97 دوم یر کانونیمتغ ۀوسیلبه ،درصد 2/ 1 اول یر کانونیمتغ

حدود  درمجموعشود. یم نییت  پنجم یر کانونیمتغ ۀلیوسبهدرصد  3/ 92 و درصد 92/3چهارم   یر کانونیمتغ ۀلیوسبه

45
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مربوط به  یو مابق شده نییت  گانهپنج ینقاط کانون ۀلیوسبه یحسابدار یموزشآ یهامؤلفهرات ییدرصد از تغ 20/ 

 .باشندمی هامؤلفه نیرازای  یعوامل

 ی حسابدار  یمهارت یهامؤلفه  یکانون ریمتغ یسااتار یهم سته  بی ضرا: 11  جدول

 5 ی ه کانونمجموع 4 ی مجموعه کانون 3 ی مجموعه کانون 2 ی مجموعه کانون 1 ی مجموعه کانون هامؤلفه 

 -. 816 . 255 . 285 -. 287 -. 324 یو ارت اط یتیشخص یهامهارت 

 -. 134 . 275 -. 381 -. 626 . 607 ی حسابدار یهامهارت 

 -. 412 . 542 -. 176 . 689 . 176 یو دانش مال یگذارهیسرما یهامهارت

 -. 392 -. 702 -. 541 . 246 . 010 یحسابرس دانش

 . 104 . 397 -. 650 -. 029 -. 639 تیا ق

 

 یکانون یرهایمتغ یبرا دوم ۀمجموع ۀشدنییت  انسی وار: 12جدول  

 ینقاط کانون
 یکانون یرهایتوسط خود متغ

 یر کانونیتوسط مخالفان متغ
 انسیمجذور وار ی انس تجمعیوار یانس واقعیوار

 . 014 033.0 183.0 . 183 1 ینقطه کانون

 . 007 041.0 385.0 . 202 2 ینقطه کانون

 . 005 038.0 580.0 . 195 3 ینقطه کانون

 . 004 047.0 797.0 . 217 4 ینقطه کانون

 . 000 042.0 001.1 . 204 5 ینقطه کانون

 

 یسااتار ب یضربا  یو ارت اط یتیشخص یهامهارت ۀمؤلف دوکه  دهدینشان م (11)شماره جدول  سیماتر ۀ حظم

 بیضر یدارا -639/0 یسااتار ب یضرا ب ت یا قو  0/ 607 یسااتار ب یضربا  یحسابدار یهامهارت ،-0/ 324

 دارند و نقش یحسابدار یمهارت یهامؤلفه یکانون ریدر سااتن متغ یاساس ینقش ذال ؛هستند 0/ 3 یباال یسااتار

 ۀلیوسبهشده نییت  انسیوار ۀمحاس  ،یسااتار یهم سته هری. کاربرد دست ا هامؤلفه هیاز بق شیب تیا ق ۀمؤلف

 ۀلیوسبه است که یانسیوار ،درصد ،مجذور شوند یسااتار یهم سته ب یضر ریچنانچه مقاد هبوده ک  یاصل یرهایمتغ

درصد   3/ 3دهد ینشان م (12شماره ). اط عات جدول شودیم نییت  یکانون یرهایاز متغ یاصل یرهایک از متغیهر 

 3/ 8 ،دوم یر کانونیمتغ ۀلیوسبه ،درصد 4/ 08اول  یر کانونیمتغ ۀلیوسبه یحسابدار یهامهارت یهامؤلفهانس یاز وار

ر یمتغ یلهیوسبه 4/ 16چهارم و  یر کانونیمتغ یلهیوسبهدرصد  4/ 7، سوم یر کانونیمتغ ۀلیوسبهرات ییدرصد از تغ

نقاط  ۀلیوسبه یحسابدار یهامهارت یهامؤلفهرات ییدرصد از تغ 20حدود  درمجموعن است. ییپنجم قابل ت  یکانون

 .باشندمی هامؤلفه نیرازای ی مربوط به عوامل یو مابق شده نییت  هگانپنج یکانون
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 یریگجهینتبحث و 

است از ین ،یحسابدار یهامهارتبا  یحسابدار یآموزش یهان برنامهیل تفاوت بیند که به دلاحاسل و همکاران معتقد

 ،کارفرما یتظارات مربوط به تقاضاان ۀو کاهش فاصل آموزشت یفیبه ود ک  منظوربهو  درسی تغییرکند ۀکه برنام

مانند  یپژوهشهران رونیازا(؛ 2005، 1باشد )حاسل و همکارانیازمند اص ح مین یحسابدار یدانشهاه آموزش

از به یدوم ن ۀمرحلو در  یحسابدار آموزشر در سااتار ییاز به تغیاول ن ۀمرحلدر معتقداند که  ،آل رچت و سک

 (.2000، 2وجود آمد)آل رچت و سکمذکور به رییتغ یچهونه ۀنیپژوهش در زم

 ،و منابع یمال ت یریمد ،کیاستراتژ ت یریمد) یحسابدار آموزش یهامؤلفه( 1 :دهد کهین پژوهش نشان میا یهاافتهی

 و یحسابدار یمهارت ۀمؤلفبا  (و مقررات نیقوان و استاندارد یالمللنیبو  ملی استاندارد ،یآمار لیتحل ،یمیت یره ر

 ،یحسابدار یهامهارت  ،یو ارت اط یتیشخص یهامهارت) یحسابدارمهارت  یهامؤلفه( رسونیآزمون پ)ط ق  (2

  آزاد  دانشهاه در یحسابدار آموزش ۀمؤلف( با ت یا قو  یحسابرس دانش  ،یو دانش مال یگذارهیسرما یهامهارت

 یهامؤلفه رات در ییبه تغ یآموزش حسابدار یهامؤلفه ر در ییتغ در واقع .دارند یدارامعنمث ت و  ۀرابط ،یاس م

 ؛2000 ،ک سا و آل رشت ) یهاپژوهش یهاافتهی ،پژوهش یهاافتهی از ن بخشیا که انجامدیم یحسابدار یهامهارت

 (2017 ،همکاران و هانکوک  لیف ؛2020 ،همکارانو  والی؛ اند1999 ،یسیبو  ؛2001 ،ییه و چابرو ؛2002 ،ستالیفور

 د.کنید مییرا تأ

 مهارت با هامؤلفهر یش از سایب ،منابع و یمال ت یریمد یهاآموزش ۀمؤلف (1)به استناد اط عات جدول شماره 

و حسابداران به  شده ه محسوشیپا ک دانشِی ،یحسابدار ۀو منابع در رشت یت مالیر یدانش مد .رابطه دارد یحسابدار

 یهامهارتو  یت شغلیدر فعالتوانند می دارند،نه یزمن یکه در ا یو دانشهاه یعلم یو دانش تزان معلومایم

، ومقرراتنیقوانو استاندارد  یالمللنیب و ملی استاندارد یآموزش هایمؤلفهرا کسب کنند.  یشتریت بیموفق یحسابدار

ه ب یکار حسابداراز  یاهبخش عمدکه ن است یل آن ا یدل .دندار یحسابدار یهامهارتبا بحث  ییباال یهم سته

 مرت طِ  یهاهرچه حسابداران آموزش لذا؛ دارد ین رشته بستهیا یاستانداردهاو  یالمللنیبو  ین و مقررات ملیقوان

-اواهند یشتریت بیموفق یحسابدار یهامهارتو  یاهت حرفیدر فعال ،باشند گذراندهنه ین زمیدر ا یشتر و بهتریب

 داشت.

 ۀمؤلفرا با  ین هم ستهیشتریب یحسابدار یهامهارت ۀمؤلف( 2)پژوهش در جدول شماره  یهاافتهیبا توجه به 

وضعیت بهتر حسابدار سطح باالی آموزش حسابداری باعث  که ن دلیل است یاین مسئله بد .دارد یحسابدار آموزش

 آموزش ۀمؤلفرا با  ین هم ستهیت کمتریا ق های پژوهش،. همچنین ط ق یافتهشودهای حسابداری میدر مهارت

باشد و می یتکیو ژن یتیشخص ،یشخص یژگ یک مهارت م عث از ویشتر یت بیواضح است که ا ق .دارد یسابدارح

 یهابا آموزش را ین هم ستهین رو کمتریاز هم ؛ت حسابداران کمک کندیتواند به ا قیم ینیتا مقدار مع آموزش

 دارد. یحسابدار

   
1 Hassall 
2 Albrecht and Sack 
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 یهامؤلفهدرون مجموعه  یس هم ستهیماتر است.را ارائه نموده یتوجهقابل ۀافتی یکالیکانون یج آزمون هم ستهینتا

 ۀمربوط به رابط ن رابطهیترکین و نزدیتریقو  ،درون مجموعه یرهایمتغ نیدر بدهد که ینشان م یموزش حسابدارآ

 متعلق طهراب نیترفیضع و 0/ 164 یهم سته ب یضر با یمیت یره ر و مقررات و نیقوان، یالمللنیب و ملی استاندارد

 .باشدیم 0/ 012 یهم سته ب یضر با کیاستراتژ ت یریمد و مقررات و نیقوان، یالمللنیب و ملی هایاستاندارد ۀرابط به

با  ییو آشنا آموزشحسابداران در  ،باال باشد یمیت یره ر یهاکه هرچه آموزش است  نیا بران ینهرش پاسخهو 

-اواهند یشتریت بیموفق المللی()در سطح بین یالمللنیبو  (یمل در سطح) ملی ین و مقررات و استانداردهایقوان

 آموزشو  یریادگ یافراد را در  گردد ویم ت یمرت ط با آن تقو  یهادر اثر آموزش یسازمیو ت یمیت ۀیروح ؛ زیراداشت 

 .کندیم ن م احث کمکیا

 مجموعهدرون  یرهایمتغ نیبدهد که یمرا نشان  یحسابدار یهامهارت یهامؤلفه یارت اط درون، هر پژوهشید ۀافتی

 با یمال دانش و یگذارهیسرما یهامهارت ۀرابط به مربوط رابطه نیترکینزد و نیتریقو  ،یحسابدار یهامهارت

 با ت یا ق یرهای متغ ۀ رابط به متعلق رابطه نیترفیضع و 169/0 یهم سته ب یضر با یارت اط و یتیشخص یهامهارت

 یهامهارت که گرفت جهیتوان نتی م ن بخشیا یهاافتهیاز  .باشدیم 0/ 0188 یهم سته ب یضر با یحسابرس دانش

که بحث  است  دلیل یندباین مسئله  .دارد یشتریارت اط ب هاآن  یو دانش مال یگذارهیسرما مهارت باافراد  یتیشخص

از  چراکه ؛آموزش باشد، نهمی هاآن یریپذسکیرزان یافراد و م ۀیمربوط به روح ،شتریع وه بر دانش ب یگذارهیسرما

کنند و یم دایورود پ یگذارهیسرمااز افراد در بحث  ینند تعداد معدودیبیم یکسانی یهاکه آموزش ین همه کسانیب

شتر به یت بین است که ا قیا نیز یت با دانش حسابداریکمتر ا ق یل هم ستهیشوند. دلیم موفق یتعداد کمتر

 تواندینم یکمک آموزشا ق ن اشد  ذاتاً یاگر فرد .انددهیدکه  یهاافراد ارت اط دارد تا آموزش یشخص یهایژگ یو

 ورد.آیم به دست  یشتریت بیموفق آموزشت داشته باشد با یه ا قیاگر فرد روح کهیدرحال ؛ن موضوع بکندیبه ا

اول با توجه  یکانون ۀمجموع فقط ،شدهییشناسان پژوهش یکه در ا یکانون ۀاز پنج مجموع( 7)اط عات جدول ط ق 

در سطح  یمعنادار یهم سته یپژوهش دارا یرهایمتغ( با 24ر )یاسکو ی( و مقدار کا0/ 35) وبکلز یالم دار مقدار

 از درصد 20/ 45 پژوهش ندارند. حدود یرهایمتغبا  یمعنادار یهم سته یبعد یهاهست و مجموعه 0/ 0141

 نقاط ۀلیوسبه یحسابدار یهامهارت یهامؤلفه راتییتغ از درصد 20 حدودو  یبدارحسا یآموزش یهامؤلفه راتییتغ

 و  ملی یاستانداردها ۀمؤلف .هستندها مؤلفه  نیا از ری  یعوامل به مربوط یمابق و دنشو یم نییت  گانهپنج یکانون

 یهامهارتو  یحسابدار یهاآموزش یهامؤلفهدر برساات  0/ 595 یکانون ب یبا ضر ومقرراتنیقوانو  یالمللنیب

 هستند. سهم نیرشتیب یدارا 633/0 یکانون ب یبا ضر یحسابدار

در دانشهاه  یحسابدار مهارت و یحسابدار آموزش یهامؤلفهن یبکه  دهدیم ن پژوهش نشانیج اینتا یکل طوربه

-مؤلفهکه  شتهن اود داید در بییتأ ر ویقابل تفس یکانون ۀ ک نقطیفقط  ریمتغن دو یا .رابطه وجود دارد ،یآزاد اس م

ن نقطه دارند.  ین ارت اط را با ایرتشیب یحسابدار یهامهارتو  ومقرراتنیقوان، یالمللنیب و ملی یاستانداردها های

و  نیقوان، یالمللنیب و ملی یاستانداردها آموزششتر در بحث یکه هر چه ب بوده رین صورت قابل تفسین موضع به ایا

 دکرد.نافزایش پیدا اواه نیز حسابداران یحسابدار یهامهارت ،ت ش شود یحسابدار یهاهارتمو  مقررات
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