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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ مؤلفههای آموزشی و مهارتی موردنیاز رشتۀ حسااابداری در دانشااهاه آزاد اسا می
اجرا شدهاست .ابتدا با استفاده از روش گراناادد تئااوری و مصاااح ه بااا ا رگااان ،مؤلفااههااا و شااااصهای پااژوهش
شناساییگردید .در گام بعدی با استفاده از مؤلفهها و شااصهای شناساییشااده ،پرسشا نامۀ کما ی ،تاادوین و در با ین
نمونۀ آماری توزیع و جمعآوری شدهاست .پایایی ابزار پژوهش با توجه به مقدار آلفای کرون اخ ،بزرگتر از  0/7برای
تمامی مؤلفههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .جامعۀ آماری پژوهش ع ارت است از تمامی اساتید ا ااره ،شااا لین
حرفهای ،مدیران مالی شرکتهای بزرگ ،تحلیلگران مالی بورس اوراق بهادار و حسااابداران و حسابرسااان ا ااره کااه
حدود  300نفر برآورد گردید و نظرات  160نفر بهعنوان نمونۀ آماااری انتخاااش شااد .باارای تجزیا هوتحلیل دادههااا از
آزمون ضریب هم ستهی پیرسون و آزمون کانونیکالی استفاده شدهاست .یافتههای پااژوهش نشااان ماایدهااد کااه با ین
مؤلفههای آموزشی حسابداری (مدیریت استراتژیک ،مدیریت مالی و منابع ،ره ری تیمی ،تحلیل آماری ،استاندارد ملی
و بینالمللی و اسااتاندارد قااوانین و مقااررات) بااا مؤلفا ۀ مهااارت حسااابداری در دانشااهاه آزاد اسا می بااا P-Value

( )P>0/05رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به یافتااههای پااژوهش ،بااین مؤلفااههای مهااارت حسااابداری
(مهارتهای شخصیتی و ارت اطی ،مهارتهای حسابداری ،مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی ،دانااش حسابرسا ی
و ا قیت) و مؤلفۀ آموزش حسابداری در دانشهاه آزاد اس می با  )P>0/05( P-Valueرابطۀ معناداری وجااود دارد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفههای آموزش حسابداری و مؤلفههای مهارتی حسابداری در دانشااهاه آزاد
اس می ،رابطه وجود دارد .این دو متغیر تنها یک نقطهی کانونی قابل تفسیر و تأیید در بین اود دارند که مؤلفااههااای
استاندارد ملی و بینالمللی ،استاندارد قوانین و مقررات و مهارتهای حسابداری بیشترین ارت اط را با این نقطه دارند.

واژگان کلیدی :مؤلفههای آموزشی حسابداری ،مؤلفههای مهارتی حسابداری ،دانشهاه آزاد اس می

 1دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.
fatemeh_rasouli65@yahoo.com
 2استادیار گروه حسابداری ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران( .نویسنده مسئول)
hnakhaei@iaubir.ac.ir
 3دانشیار گروه حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
gh_talebnia@yahoo.com
4

استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.
ghanifar@iaubir.ac.ir

رابطه مؤلفههای آموزشی و مؤلفههای مهارتی رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسالمی

مقدمه
دانشهاهها و مراکز آموزشی بهعنوان اصلیترین و اساسیترین مرکز تربیت نیروی انسانی بهشمار میروند که برای
تربیت افراد توانمند ،متخصص و کارآفرین باید از کارایی و اثربخشی باالیی براوردار باشند و این امر مستلزم
شایستهی ،ص حیت علمی و اا قی همه اساتید است .موضوع عدم توانایی دانشهاهها در آماده کردن فارغالتحصی ن
برای شروع به کار حرفهای و داشتن مهارتهای جامعتر ،باعث ایجاد بحثهای زیادی شدهاست (ماتیوز .)2000 ،1از
نظر ویست ،دانشهاه باید پایهای برای آموزش مادامالعمرِ دانشآمواتهان باشد و گسترش دانش حرفهای آنها را مهیا
نماید (ویست .)1998 ،2درواقع برنامههای آموزشی این مراکز باید بهگونهای باشند که بتوانند نیروی انسانی کارآمدی
را برای رشد و توسعۀ رشتۀ حسابداری به جامعه تحویل دهند و در مقاطع تحصیلی باالتر ،فرایندها باید بهصورت
بسیار حساستر و جدیتر دن ال شوند .انتظار از این مراکز این است که بتوانند متخصصان و حسابداران ارشدی را
تربیت کنند تا بعد از فرا ت از تحصیل ،اودشان شایستهی و توانمندیهای اود را برای پاسخهویی به تقاضاهای
فزاینده و فرصتهای جدید و متنوع ادمات حرفهای و آموزشی ارتقاء دهند (نونهال نهر و همکاران)1393 ،؛ زیرا که
هدف اصلی برنامههای آموزش حسابداری ،آماده کردن دانشجویان برای موفقیت در امتحانات و بهدستآوردن شرایط
الزم برای ورود به حرفۀ حسابداری است .بر اساس تئوری سرمایۀ انسانی ،منابع انسانی کارآمد باعث بهکار افتادن
چرخهای اقتصادی ،چرخهای صنعتی و ان اشت درآمد ملّی میشود؛ ازاینرو آموزش عالی جایهاه ممتازی در نظریۀ
سرمایۀ انسانی دارد .درواقع ادمات آموزشی یک نوع سرمایهگذاری مولد ذایره نیروی انسانی بوده (صالحی عمران،
 )1383و ت ش زیادی جهت ارتقای کارآمدی آموزشهای دانشهاهی جهت تربیت مناسب سرمایههای انسانی انجام
میشود.
بسیاری از نویسندگان بهدلیل تفاوت بین برنامههای آموزشی با شیوۀ عمل (کار) حسابداری ،نیاز به تغییر برنامۀ درسی
را بیان کردهاند .بهمنظور به ود کیفیت آموزش و کاهش فاصلهی انتظارات مربوط به تقاضای کارفرما ،آموزش
دانشهاهی حسابداری نیازمند اص ح میباشد (حاسل و همکاران)2005 ،3؛ لذا در مرحلۀ اول نیاز به تغییر در سااتار
آموزش حسابداری و در مرحلۀ دوم نیاز به پژوهش در زمینۀ چهونهی تغییر مذکور ،بهوجود آمده است (آل رچت و
سک .)2000 ،4گزارش انجمن حسابداری آمریکا 5در اصوص آموزش حسابداری ،دربرگیرندۀ  28بیانیه در باش نیاز
به هدایت دوباره آموزش حسابداری است که جهت ورود موفق افراد به حرفۀ حسابداری ضروری میباشد .از این
 28بیانیه 7 ،مورد آن مرت ط به حوزه و محتوای آموزش حسابداری 4 ،مورد مرت ط به سااتار آموزش حسابداری3 ،
مورد مرت ط به فرآیند یادگیری 2 ،مورد مرت ط به مسئولیتهای دانشکدههای حسابداری 5 ،مورد مرت ط به حمایت
تشکی تی از آموزش حسابداری 5 ،مورد مرت ط به اعت ارنامههای برنامههای حسابداری و  3مورد مرت ط به اقتصادی
بودن آموزش حسابداری میباشد (انجمن حسابداری آمریکا .)1976 ،در بحث آموزشهای حسابداری نیاز به طراحی
آموزشی کام ً احساس میشود .طراحی آموزشی ع ارت است از تدارک منابع و روشها بهمنظور استفاده از آنها در
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جهت به ود یادگیری (گیجن و همکاران .)2005 ،1الهوهای طراحی آموزشی ،بازنماییهای دیداری فرایند طراحی
آموزشی هستند و برای هدایت و پیش رد طراحی در موقعیتهای مختلف و مقاصد گوناگون بهکار میروند .این
فرایندها که بهمنظور سازماندهی طراحی آموزشی و فعالیتهای توسعهای به ادمت گرفته میشوند ،از اهمیت ااصی
براوردار هستند .متخصصان طراحی آموزشی از فرایند نظاممند طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی روشها و مواد،
آموزشیهای انفرادی را تولید میکنند که این رویکرد ،روشهای تعمیمپذیری را برای کمک به تمرکز ،سازماندهی و
مدیریت منابع در جهت رفع نیازها و مسائل یادگیری فراهم میکند (دیک و همکاران.)2012 ،2
در گزارش سال  1987بدفورد و شینکر 3مطرح شد که آموزش حسابداری اساساً تغییری نکرده و به همین دلیل
انتقادات گستردهای م نی بر اینکه دانشآمواتهان حسابداری ،چهونهی ارت اط مناسب را فرانهرفتهاند و استدالل آنها
بر پایۀ منطقِ صحیح نمیباشد ،بهوجود آمد .همچنین بر پایۀ این گزارش ،حسابداران در مهارت ارت اط سازمانی
ضعیف بوده و نمیتوانند ا قانه و مسئوالنه فکر کنند .کمیتۀ بدفورد توصیه نمود که آموزش حسابداری بازسازی
شود؛ دو سال آن به آموزش عمومی ،دو سال به آموزش حسابداری حرفهای و یک سال نیز به آموزش حسابداری
حرفهای تخصصی ااتصاص یابد .آموزش عمومی ،فارغالتحصی ن را برای ورود به حداقل یک زمینۀ ااص در
حسابداری آماده میکند .این آمادگی شامل دورههای ریاضی پایه ،آمار و سیستمهای رایانهای اقتصاد میباشد .هدف از
آموزش عمومیِ حرفهای ،کسب دانش و توانایی برای ورود به حرفه و قابلیت کاربرد این ویژگیها تحت یک نظارت
معقوالنه است .آموزش تخصصی از اهمیت ااصی در این میان براوردار بوده که باعث توسعۀ دانش در حرفه و
شناسایی حوزههای کاربرد حسابداری و دیهر حوزهها و وقایع آشکار شده جدید و آینده میشود .این وقایع زمانی
رخ میدهند که حوزههای بالقوه به آموزش تخصصی اضافه شوند .حسابداری و حسابرسی مالیاتی ،سیستمهای
اط عاتی ،حسابرسی و اعت اردهی به گزارش مالی ،نمونههایی از این حوزهها میباشند .آموزش تخصصی ،سطح
فارغالتحصی ن را مشخص میکند و هدف از آن آماده کردن فارغالتحصی ن در سطح پیشرفته است که بهصورت
آشکار از دانش و مهارت اود ،استفاده میکنند.
در سالهای اایر بهمنظور تربیت حسابدارانی که پاسخهوی نیازهای جامعه باشند ،پژوهشهای متعددی انجام شده که
بررسی ضرورت و اهمیت اص ح برنامهی آموزش حسابداری ،یکی از عناوین این پژوهشها میباشد (آل رشت و
ساک2000 ،4؛ فوریستال2002 ،5؛ چابرو و هیی2001 ،6؛ بویسی .)1999 ،7اندیوال و همکاران ، 8در پژوهشی به بررسی
تلفیق تکنولوژی و مهارت تجزیهوتحلیل دادهها در برنامۀ درسی حسابداری بر اساس تجربه و بینش مدیران واحدِ
حسابداری پردااتند .اایر ًا متخصصان حسابداری بر لزوم داشتن مهارتهای فنآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،برای
موفقیت دانشجویان حرفۀ حسابداری تأکید کردهاند .نتایج نظرسنجی مدیران بخش حسابداری  AACSBدر مورد
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تجربیاتشان برای اد ام فنآوری در برنامۀ درسی ،ازجمله دیدگاههای آنان در مورد وضعیت اجرا و چالشها و
همچنین برنامههای پیشنهادی فعلی ،گزارش شد .استاندارد  A7در ایجاد تغییرات مؤثر بودهاست؛ اما روش اد ام و
دورههای موجود در برنامهها متفاوت میباشد .یافتهها و بحثهای موردتوجه مدیرانِ برنامههای حسابداری و تجاری
قرار گرفت( .اندیوال و همکاران)2020 ،1
کارسلن ،)2019( 2در تحقیقات جامعهشناسی پژوهش اود ،چهونهیِ واسطه بودن آموزشوپرورش در منشأ و مقصد
شغلی راچ موردبررسی قرار داد .در این پژوهش استدالل میشود که این چارچوش از فاکتورسازی در فرآیندهای
تشکیل مهارت اولیه ،برای فهم بهتر سازوکارهایی که آموزش از طریق آنها به کانال تولیدمثل اجتماعی ت دیل
میشود ،سود اواهدبرد .با توجه به نتایج این پژوهش تأکید میشود که آموزش میتواند واسطهای از انجمنهای م دأ
و مقصد ،بهعنوان یک نتیجه از عواملی باشد که ارت اط چندانی با تأثیر مدارس ندارد.
فیل هانکوک و همکاران ،)2017( 3در پژوهشی تحت عنوان "تحقیق و تدریس یک مطالعۀ تجربی در رشتههای
حسابداری و مالی دانشهاههای استرالیا و نیوزیلند" ،به بررسی روابط بین تدریس و تحقیق دانشهاهیان رشتۀ
حسابداری و مالی استرالیا و نیوزلند پردااتند .نتایج نشان میدهد که برا ف انتظارات ،دانشکدههای فعال در حوزۀ
پژوهشی شایستهیهای کمی در اد ام پژوهش با تدریس دارند؛ اما دانشکدههایی که تدریسمحور هستند،
شایستهیهای اوبی در اد ام پژوهش با تدریس دارند .ع وه بر این مدل تجربی م تنی بر تحقیق_آموزش گست ت،4
بهطور قابلتوجهی ش یه به استرالیا ،نیوزیلند و انهلستان است.
در ایران نیز هدف از آموزشهای حسابداری ،تربیت متخصصان و کارشناسان حرفهای حسابداری میباشد؛ از همین
رو رسالت اصلی دانشهاهها در مرحلۀ نخست ،شناسایی انتظارات بازار کار و در مرحلۀ بعد ،آموزش این مهارتهای
موردنیاز به دانشجویان است .در بعضی از رشتهها مانند حسابداری ،آموزشهای دانشهاهی از نیازهای واقعی بازار کار
ب دانشآمواتهان در عمل ،انتظارات حرفهای را برآورد میسازند .درواقع بین انتظارات و عمل
فاصله گرفته و ا ل ِ
دانشآمواتهانِ این رشته ،شکاف وجود دارد .شکاف موجود میتواند به این دلیل باشد که رشتۀ علمی حسابداری
نتوانسته اود را همهام با پیشرفتهای دیهر ،روزآمد نهه دارد و در شیوۀ آموزش و انتقال مناسب معلومات
حسابداری به دانشجویان ،األ وجود دارد و این فاصله باعث شده است که دانشجویان بر اساس انتظارات حرفه،
آماده بازار کار نشوند (صالحی و همکاران .)1393 ،ازنظر یورک ،)2006( 5ع قه به اشتغال از طریق تحصیل در مراکز
آموزش عالی که مهارتهای افراد را توسعه میدهند ،انعکاس بخشی از تئوری سرمایۀ انسانی میباشد (پروایز،6
 .)2014ازجمله حوزههای جدید در ایران ،موضوع اقتصاد مقاومتی و اب غ سیاستهای کلی آن از طرف حضرت
آیتاهلل اامنهای ،ره ر معظم انق ش اس می است و تأکید ایشان در این اب

یه ،پیروی از الهو علمی و بومی برآمده

از فرهنگ انق بی و اس می ،در این زمینه میباشد (اامنهای .)1392 ،در راستای موضوع اقتصاد مقاومتی ،م ارزه با
فساد اقتصادی ازجمله شرایط و الزامات اواستهشده و منط ق با فرمودههای ره ری ،در قالب
1

Andiola et al
Karlson and Karlson
3
Phil Hancock et al
4
Gestalt
5
Yorke
6
Parvaiz
2
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الهوی ارائه شدهاست که در این زمینه ،اص ح الهوی آموزش حسابداری میتواند کارساز باشد (سیف .)1391 ،بهطور
ا صه تغییر برنامۀ آموزشی ،مستلزم تجدید سااتار برنامۀ درسی ،ارائۀ کارآمدتر سیستم و سااتار سازمانی بهتر برای
واحدهای ارائهدهنده برنامۀ آموزشی است .سااتار جدید برنامۀ درسی باید شامل مهارتهای فنی ،یر فنی و دانش
مربوط به علوم اجتماعی ،هنر و ...باشد .منظور از مهارتهای یر فنی ،توانایی حل مسائل دنیای واقعی ،تفکر ا ق،
ارت اطات و رعایت استانداردهای اا قی بوده که فارغالتحصی ن حسابداری ،هر یک از این مهارتها را در مقطعی از
تحصی ت اود فرامیگیرند .برنامۀ آموزشی ایدهآل ،شامل سه مقطع آموزشی عمومی ،حرفهای و تخصصی میباشد.
با توجه به تغییرات روزافزون محیط تجاری ایران ،نیاز شدیدی به وجود حسابداران تعلیمیافته و کارآزموده احساس
میشود که این امر با روشهای سنتی آموزش ،امکانپذیر نیست؛ لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ
مؤلفههای آموزشی و مؤلفههای مهارتی موردنیاز رشتۀ حسابداری میباشد .این پژوهش در پی پاسخ به سؤال زیر
میباشد :چه رابطهای بین مؤلفههای آموزشی و مؤلفههای مهارتی موردنیاز رشتۀ حسابداری وجود دارد؟

روششناسی
در پژوهش حاضر از روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی_استنتاجی
استفاده شدهاست .ابتدا در مرحلۀ کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری ،مؤلفه و شااصهای پژوهش شناسایی
گردید که برای جمعآوری دادهها ،از مصاح ۀ فردی نیمه سااتاریافته تا رسیدن به حد اش اع نظری ،از اساتید ا ره
راهنمایی گرفتهشد .سؤاالت مصاح ه بر اساس بررسی پیشینه و مطالعۀ منابع ،متون و اسناد به شیوۀ همسوسازی برای
دستیابی به مفاهیم ،ع ارات و واژههای کلیدی مرت ط با طراحی و اعت اریابی الهوی آموزش_مهارت رشتۀ حسابداری
اقدام گردید .در این راستا دادههای کیفی اولیه جمعآوری شد و با استفاده از روش گراندد تئوری و نرمافزار مکس
کیودا ،مؤلفهها و شااصهای آموزشی و مهارتی موردنیاز رشتۀ حسابداری شناسایی گردید .در گام بعدی و مرحلۀ
کمی پژوهش ،با استفاده از مؤلفهها و شااصهای شناساییشده ،پرسشنامۀ کمی تدوین و در بین نمونۀآماری توزیع و
جمعآوری شد .پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرون اخ مورد ارزیابی قرار گرفت؛ در نتیجه مقدار
آلفای کرون اخ برای تمام متغیرهای بزرگتر از  0/7است که پایایی باالی پرسشنامه در زمینۀ سنجش متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد .جدول شماره ( )1نتایج آزمون آلفای کرون اخ را نشان میدهد.
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جدول  :1نتایج آلفای کرون اخ پرسشنامه
متغیر

تعداد سؤاالت

آماره آلفای کرون اخ

مدیریت استراتژیک

5

0/763

ا قیت

4

0/708

مدیریت مالی و منابع

2

0/750

ره ری تیمی

2

0/753

مهارتهای شخصیتی و ارت اطی

3

0/802

مهارتهای حسابداری

2

0/784

مهارت سرمایهگذاری و دانش مالی

3

0/811

دانش حسابرسی

2

0/725

تحلیل آماری

2

0/759

استانداردهای ملی و بینالمللی و قوانینومقررات

2

0/809

این تحقیق در بخش کمی به دلیل اینکه به توصیف جامعه بر اساس چند متغیر میپردازد ،توصیفی است و به دلیل
اینکه رابطۀ میان دو متغی ِر مؤلفههای آموزشی و مؤلفههای مهارتی موردنیاز رشتۀ حسابداری در دانشهاه آزاد اس می
را آزمون میکند ،از نوع هم ستهی میباشد .در مطالعۀ هم ستهی ،محقق بهصورت منظم به دستکاری متغیر مستقل
جهت مشاهده تأثیر آن بر متغیر وابسته نمیپردازد؛ بلکه چهونهی باهم بودن دو متغیر را در یک گروه نمونۀ تصادفی
مورد بررسی قرار میدهد .در این پژوهش ،محقق به دن ال بررسی و ارزیابی چند متغیر و روابط بین آنها بوده؛ به
همین دلیل از روش هم ستهی استفاده شدهاست .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ع ارت است از تمامی اساتید ا ره،
شا لین حرفهای ،مدیران مالی شرکتهای بزرگ ،تحلیلگران مالی بورس اوراق بهادار و حسابداران و حسابرسان
ا ره که حدود  300نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونهگیری کوکران 170 ،نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین
شدند و درنهایت تعداد  160پرسشنامۀ قابلق ول ،مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون
ضریب هم ستهی پیرسون و آزمون کانونیکالی استفاده شدهاست.

یافتهها
جدول  :2نتایج آزمون هم ستهی مؤلفۀ آموزش حسابداری با مهارت حسابداری در دانشهاه آزاد اس می
مؤلفهها

میانگین

میزان همبستگی

P-Value

مدیریت استراتژیک

3/02

0/484

0/000

مدیریت مالی و منابع

3/10

0/657

0/000

ره ری تیمی

3/15

0/441

0/000

تحلیل آماری

2/98

0/439

0/000

استانداردهای ملی و بینالمللی و قوانینومقررات

2/93

0/566

0/000
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تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش در جدول شماره ( )2نشان میدهد که مؤلفۀ مهارت حسابداری در دانشهاه آزاد
اس می با کلیۀ مؤلفههای آموزشی حسابداری رابطۀ معناداری دارد .همچنین با مقایسۀ ضریب هم ستهیِ مؤلفههای
آموزشی میتوان نتیجه گرفت که مدیریت مالی و منابع با ضریب هم ستهی  0/657بیشترین هم ستهی را در بین سایر
ابعاد مؤلفههای آموزشی با مؤلفۀ مهارت حسابداری دارند و تحلیل آماری با ضریب هم ستهی  0/439کمترین میزان
رابطه را با مؤلفۀ مهارت حسابداری جامعۀ آماری دارد .نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد با توجه وضعیت P-Value

که کمتر از  )P<0/05( 0/05است ،بین مؤلفههای آموزشی حسابداری (مدیریت استراتژیک ،مدیریت مالی و منابع،
ره ری تیمی ،تحلیل آماری ،استاندارد ملی و بینالمللی و استاندارد قوانین و مقررات) و مؤلفۀ مهارت حسابداری در
دانشهاه آزاد اس می ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

جدول  :3نتایج آزمون هم ستهی مؤلفۀ مهارت حسابداری با آموزش حسابداری در دانشهاه آزاد اس می
مؤلفهها

میانگین

میزان همبستگی

P-Value

مهارتهای شخصیتی و ارت اطی

2/95

0/521

0/000

مهارتهای حسابداری

3/10

0/605

0/000

مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی

3/04

0/445

0/000

دانش حسابرسی

3/09

0/495

0/000

ا قیت

3/04

0/402

0/000

ط ق تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش در جدول شماره ( )3مؤلفۀ آموزش حسابداری در دانشهاه آزاد اس می با کلیه
مؤلفههای مهارتی حسابداری رابطۀ معناداری دارد و با مقایسه ضریب هم ستهیِ مؤلفههای مهارتی میتوان نتیجه
گرفت که مهارتهای حسابداری با ضریب هم ستهی  0/605بیشترین هم ستهی را در بین سایر ابعاد مؤلفههای
مهارتی با مؤلفۀ آموزش حسابداری دارد و ا قیت با ضریب هم ستهی  0/402کمترین میزان رابطه را با مؤلفۀ
آموزش حسابداری جامعۀ آماری دارد .همچنین نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین مؤلفههای مهارت
حسابداری (مهارتهای شخصیتی و ارت اطی ،مهارتهای حسابداری ،مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی ،دانش
حسابرسی و ا قیت) با توجه وضعیت  P-Valueکه کمتر از  )P<0/05( 0/05است با مؤلفۀ آموزش حسابداری در
دانشهاه آزاد اس می رابطۀ معناداری وجود دارد.
پس از آزمون میزان هم ستهیِ هر یک از مؤلفههای دو متغیر با متغیر دیهر پژوهش ،در مرحلۀ بعد برای یافتن پاسخ
از آزمون هم ستهی کانونیکالی استفاده شد تا نقاط مشترک و شدت اشتراک بین مؤلفههای آموزشی با مؤلفۀ مهارتی
حسابداری در دانشهاه آزاد اس می شناسایی گردد .این آزمون قابلیت باالیی در تفسیر سااتار ارت اط بین متغیرهای
پژوهش دارد.
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جدول  :4ماتریس هم ستهی درون مجموعه مؤلفههای آموزشی حسابداری
مدیریت

مدیریت

استراتژیک

مالی و منابع

مدیریت استراتژیک

1/000

___

___

مدیریت مالی و منابع

-0/0354

1/000

___

___

ره ری تیمی

0/0943

0/0464

1/000

___

___

تحلیل آماری

0/1467

0/0370

-0/2108

1/000

___

استانداردهای ملی و بینالمللی ...

-0/0129

0/0634

0/1640

0/0266

1/000

مؤلفهها

استانداردهای

رهبری تیمی

تحلیل آماری

___

___
___

ملی و بینالمللی...

جدول شماره ( )4ماتریس هم ستهی درون مجموعهای آموزشی حسابداری را نشان داده و ضرایب هم ستهی درون
مجموعهای آموزشی حسابداری نشانهر رابطۀ دوطرفهی هر یک متغیرهای آموزشی حسابداری میباشند .با استفاده از
این ضرایب میتوان پیبرد که کدامیک از متغیرهای درون مجموعه آموزشی حسابداری دارای قویترین و
ضعیفترین رابطه هستند .اط عات جدول فوق حاکی از آن است که در مجموع ،هم ستهی و ارت اط بین متغیرهای
درون مجموعه مؤلفههای آموزشی حسابداری باال نیست .این امر بهنوبۀ اود بیانهر ضعف هماطی چندگانه بین
متغیرهای درون مجموعه آموزشی حسابداری است که از نقاط قوت در استدالل آماری میباشد .در بین متغیرهای
درون مجموعه مؤلفههای آموزش حسابداری ،قویترین و نزدیکترین رابطه مربوط به رابطۀ استانداردهای ملی و
بینالمللی ،قوانین و مقررات و ره ری تیمی با ضریب هم ستهی  0/164و ضعیفترین رابطه متعلق به رابطۀ
استانداردهای ملی و بینالمللی ،قوانین و مقررات و مدیریت استراتژیک با ضریب هم ستهی  0/012میباشد.
جدول  :5ماتریس هم ستهی درون مجموعه مهارتهای حسابداری
مؤلفهها

مهارتهای

مهارتهای

مهارتهای سرمایهگذاری

دانش

شخصیتی و ارتباطی

حسابداری

و دانش مالی

حسابرسی

مهارتهای شخصیتی و ارت اطی

1/000

___

___

___

خالقیت

___

مهارتهای حسابداری

0/0537

1/000

___

___

___

مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی

0/1692

-0/0531

1/000

___

___

دانش حسابرسی

-0/0869

-0/0825

0/0482

1/000

___

ا قیت

0/0462

-0/0264

0/1545

0/0188

1/000

ماتریس باال بیانهر هم ستهی درون مجموعهای مؤلفههای مهارتی در حسابداری است .درواقع ضرایب هم ستهی
درون مجموعهای مؤلفههای مهارتی نشانهر رابطۀ دوبهدوی متغیرهای زیرمؤلفههای مهارتی میباشد .با استفاده از این
ضرایب میتوان پیبرد که کدامیک از متغیرهای درون مجموعه مؤلفههای مهارتی قویترین و ضعیفترین رابطه را با
دیهر متغیرهای درون مجموعه دارند .اط عات جدول شماره ( )5حاکی از آن است که در بین متغیرهای درون
مجموعه مهارتهای حسابداری ،قویترین و نزدیکترین رابطه مربوط به رابطۀ مهارتهای سرمایهگذاری و دانش
مالی با مهارتهای شخصیتی و ارت اطی با ضریب هم ستهی  0/169و ضعیفترین رابطه متعلق به رابطۀ متغیرهای
ا قیت با دانش حسابرسی با ضریب هم ستهی  0/0188میباشد.
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جدول  :6ماتریس هم ستهی بین مجموعهای
مؤلفهها

مهارتهای

مهارتهای

شخصیتی و ارتباطی

حسابداری

خالقیت

مهارتهای سرمایهگذاری و  ...دانش حسابرسی

مدیریت استراتژیک

0/0160

-0/0413

0/0523

0/0330

0/1816

مدیریت مالی و منابع

-0/0365

-0/0294

-0/0642

0/1140

0/0199

ره ری تیمی

-0/0380

0/1636

-0/0009

0/0308

-0/0489

تحلیل آماری

0/0731

0/0213

-0/1111

-0/0473

0/1019

استانداردهای ملی و بینالمللی و...

0/0889

0/1361

0/0477

0/0236

-0/0657

ماتریس باال بیانهر هم ستهی بین مجموعههای مؤلفۀ آموزشی حسابداری و مؤلفههای مهارتی حسابداری میباشد که
ضرایب هم ستهی بین مجموعهای ،بیانهر رابطۀ دوبهدوی متغیرهای زیرمؤلفههای آموزشی حسابداری با مؤلفههای
مهارتی حسابداری هستند .با استفاده از این ضرایب به رابطهی بین هر یک از متغیرهای درون مجموعه مؤلفههای
آموزشی حسابداری با متغیرهای درون مجموعه مؤلفههای مهارتی حسابداری پردااته شدهاست .اط عات جدول
شماره  )6(6حاکی از آن است که قویترین و نزدیکترین رابطه به ترتیب مربوط به رابطۀ مدیریت استراتژیک با
ا قیت با ضریب هم ستهی  0/181و رابطۀ ره ری تیمی با مهارتهای حسابداری با ضریب هم ستهی  0/163و
رابطۀ استاندارد ملی و بینالمللی و استاندارد قوانین ومقررات با مهارتهای حسابداری با ضریب هم ستهی 0/136
میباشد.
جدول  :7آزمون هم ستهی با باقیمانده صفر
همبستگی کانونیکالی

المبدای ویکلز

کای اسکویر

درجه آزادی

سطح معناداری

نقاط کانونی

مجموعه کانونی 1

0/281

0/351

24/800

25

0/0141

مجموعه کانونی 2

0/188

0/924

12/197

16

0/115

مجموعه کانونی 3

0/158

0/958

6/653

9

0/121

مجموعه کانونی 4

0/131

0/982

2/764

4

0/428

مجموعه کانونی 5

0/025

0/999

0/098

1

0/673

یافتههای پژوهش در جدول شماره ( )7نشان میدهد که اولین هم ستهی بر اساس زوج متغیرهای کانونیکالی
مؤلفههای آموزشی حسابداری و مؤلفههای مهارتی حسابداری برابر با  0/281و ضریب تعیین آن معادل  0/28و
دومین هم ستهی معادل  0/188است .بر اساس منطق تحلیل هم ستهی کانونیکالی ،اولین و بزرگترین من ع واریانس
استخراجشده ،بیانهر هم ستهیِ باال بین دو متغیر کانونیکالی بوده و دومین ،سومین و ...ضریب هم ستهی کانونیکالی
مقدارشان ایلی پایین میباشد.
برای داوری و آزمون تجربیِ هم ستهی کانونیکالی از آمارههای الم دای ویکلز و کای اسکویر استفاده میشود .با
توجه به اینکه مقدار الم داری وبکلز معادل  0/351بوده و  Sig= 0/0141بهدستآمده کوچکتر از  0/05میباشد،
میتوان نتیجه گرفت که دو مجموعه از متغیرها بهطور معناداری بهوسیلۀ هم ستهی کانونیکالی پیوند دارند .آماره
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دیهری که برای بررسی سطح معناداری مورداستفاده قرار میگیرد ،آزمون کای اسکویر میباشد که مقدار بهدستآمده
برای آزمون کای اسکویر  24و  Sig= 0/0141برای اولین ضریب هم ستهی کانونیکالی و نشانهر این است که کام ً
معنادار بوده و مقدار آن رضایتبخش است.
جدول  :8ضرایب هم ستهی کانونی استانداردشده مؤلفه آموزشی حسابداری و مؤلفههای مهارتی حسابداری
مؤلفۀ آموزشی حسابداری
مؤلفهها

مجموعه کانونی 3

مجموعه کانونی 4

مجموعه کانونی 5

مجموعه کانونی  1مجموعه کانونی 2

مدیریت استراتژیک

-.468

.382

-.728

.374

-.088

مدیریت مالی و منابع

-.203

.041

-.388

-.898

.096

ره ری تیمی

.432

-.618

-.320

.002

-.656

تحلیل آماری

-.295

-.943

-.021

.126

.307

استانداردهای ملی و بینالمللی...

.595

.150

-.360

.163

.710

مؤلفههای مهارتی حسابداری

مهارتهای شخصیتی و ارت اطی

-.389

-.363

.316

.076

-.809

مهارتهای حسابداری

.633

-.560

-.466

.250

-.139

مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی

.376

.737

-.129

.525

-.290

دانش حسابرسی

.022

.136

-.534

-.706

-.464

ا قیت

-.663

-.143

-.647

.333

.191

بخش اول جدول شماره ( )8ضرایب هم ستهی کانونی استانداردشده ،اهمیت نس ی هر یک از متغیرهای اصلی را در
محاس ۀ مقدار کانونی هر یک از متغیرهای کانونی نشان میدهد .ضریب کانونی که به آن وزن کانونی نیز میگویند،
مانند مقادیر بتا در تحلیل رگرسیون میباشد .م حظه میشود که مؤلفههای استانداردهای ملی و بینالمللی با ضریب
کانونی  ،0/595مدیریت استراتژیک با ضریب کانونی  -0/468و ره ری تیمی با ضریب کانونی  0/432بیشترین سهم
و مؤلفههای مدیریت مالی و منابع با ضریب کانونی  -0/203و تحلیل آماری با ضریب کانونی  -0/295دارای کمترین
سهم در برساات کانونی مؤلفۀ آموزشی حسابداری هستند.
در بخش دوم جدول شماره  8ضرایب هم ستهی کانونی استانداردشده ،اهمیت نس ی هر یک از متغیرهای اصلی در
محاس هی مقدار کانونی هر یک از مؤلفههای مهارتی حسابداری مشخص است .اط عات جدول حاکی از آن است که
متغیر ا قیت با ضریب کانونی  -0/663دارای بیشترین سهم و متغیر دانش حسابرسی با ضریب کانونی  0/022دارای
کمترین سهم در برساات کانونی مؤلفههای مهارتی حسابداری هستند.
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جدول  :9ضرایب هم ستهی سااتاری کانونی مؤلفههای آموزشی حسابداری
مؤلفهها

مجموعه کانونی  1مجموعه کانونی  2مجموعه کانونی  3مجموعه کانونی 4

مجموعه کانونی 5

مدیریت استراتژیک

-.471

.182

-.743

.423

-.118

مدیریت مالی و منابع

-.140

-.026

-.400

-.897

.125

ره ری تیمی

.538

-.357

-.461

-.004

-.608

تحلیل آماری

-.447

-.751

-.084

.151

.455

استانداردهای ملی و بینالمللی...

.651

.021

-.428

.105

.618

جدول  :10واریانس ت یینشدۀ مجموعۀ اول برای متغیرهای کانونی
نقاط کانونی

توسط خود متغیرها کانونی

توسط مخالفان متغیر کانونی

واریانس واقعی

واریانس تجمعی

مجذور واریانس

نقطه کانونی 1

.231

.231

0.053361

.018

نقطه کانونی 2

.145

.385

0.021025

.005

نقطه کانونی 3

.223

.608

0.049729

.006

نقطه کانونی 4

.203

.811

0.041209

.004

نقطه کانونی 5

.198

1.0

0.039204

.000

ضرایب هم ستهی سااتاری که به آنها بارهای عاملی کانونی نیز گفته میشود ،ع ارت است از هم ستهی کانونی یک
متغیر با متغیر اصلی یا کانونی (پیشبینیشده) که ش یه بارهای عاملی بوده و در تحلیل عاملی نیز وجود دارد .این
ماتریس نشان میدهد که چهونه هر متغیر اصلی بر هر یک از متغیرهای کانونی پنجگانه بارشدهاند .یکی از کاربردهای
اساسی هم ستهی سااتاری ،استفاده از آن برای تفسیر متغیرهای کانونی است .هم ستهی سااتاری متغیرهایی که
بزرگتر از  0/3باشند ،بهعنوان بخشی از متغیر کانونی محسوش میشود و متغیرهایی که هم ستهی سااتاری آنها
کمتر از مقدار فوق باشند بهعنوان بخشی از متغیر کانونی که بار عاملی معناداری داشتهباشد ،محاس ه میشوند .م حظه
ماتریس نشان میدهد که تمامی متغیرهای اصلی دارای ضریب سااتاری باالی  0/3هستند؛ لذا نقشی اساسی در
سااتن متغیر کانونی مؤلفههای آموزشی حسابداری دارند و نقش استانداردهای ملی و بینالمللی و قوانین و مقررات
با ضریب سااتاری  0/651و ره ری تیمی با ضریب سااتاری  0/538بیش از بقیه مؤلفهها است .کاربرد دیهر
هم ستهی سااتاری ،محاس هی واریانس ت یینشده بهوسیلۀ متغیرهای اصلی بوده و چنانچه مقادیر ضریب هم ستهی
سااتاری مجذور شوند ،درصد ،واریانسی است که بهوسیلۀ هر یک از متغیرهای اصلی از متغیرهای کانونی ت یین
میشود.
اط عات جدول ( )10نشان میدهد که  5/33درصد از واریانس مربوط به مؤلفههای آموزشی حسابداری بهوسیلۀ
متغیر کانونی اول  2/1درصد ،بهوسیلۀ متغیر کانونی دوم  4/97درصد ،بهوسیلۀ متغیر کانونی سوم  4/12درصد،
بهوسیلۀ متغیر کانونی چهارم  3/92درصد و  3/92درصد بهوسیلۀ متغیر کانونی پنجم ت یین میشود .درمجموع حدود
45
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 20/درصد از تغییرات مؤلفههای آموزشی حسابداری بهوسیلۀ نقاط کانونی پنجگانه ت یین شده و مابقی مربوط به
عواملی یرازاین مؤلفهها میباشند.
جدول  :11ضرایب هم ستهی سااتاری متغیر کانونی مؤلفههای مهارتی حسابداری
مؤلفهها

مجموعه کانونی  1مجموعه کانونی 2

مجموعه کانونی 3

مجموعه کانونی 4

مجموعه کانونی 5

مهارتهای شخصیتی و ارت اطی

-.324

-.287

.285

.255

-.816

مهارتهای حسابداری

.607

-.626

-.381

.275

-.134

مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی

.176

.689

-.176

.542

-.412

دانش حسابرسی

.010

.246

-.541

-.702

-.392

ا قیت

-.639

-.029

-.650

.397

.104

جدول  :12واریانس ت یینشدۀ مجموعۀ دوم برای متغیرهای کانونی
نقاط کانونی

توسط خود متغیرهای کانونی
واریانس واقعی

واریانس تجمعی

مجذور واریانس

توسط مخالفان متغیر کانونی

نقطه کانونی 1

.183

0.183

0.033

.014

نقطه کانونی 2

.202

0.385

0.041

.007

نقطه کانونی 3

.195

0.580

0.038

.005

نقطه کانونی 4

.217

0.797

0.047

.004

نقطه کانونی 5

.204

1.001

0.042

.000

م حظۀ ماتریس جدول شماره ( )11نشان میدهد که دو مؤلفۀ مهارتهای شخصیتی و ارت اطی با ضریب سااتاری
 ،-0/324مهارتهای حسابداری با ضریب سااتاری  0/607و ا قیت با ضریب سااتاری  -0/639دارای ضریب
سااتاری باالی  0/3هستند؛ لذا نقشی اساسی در سااتن متغیر کانونی مؤلفههای مهارتی حسابداری دارند و نقش
مؤلفۀ ا قیت بیش از بقیه مؤلفهها است .کاربرد دیهر هم ستهی سااتاری ،محاس ۀ واریانس ت یینشده بهوسیلۀ
متغیرهای اصلی بوده که چنانچه مقادیر ضریب هم ستهی سااتاری مجذور شوند ،درصد ،واریانسی است که بهوسیلۀ
هر یک از متغیرهای اصلی از متغیرهای کانونی ت یین میشود .اط عات جدول شماره ( )12نشان میدهد  3/3درصد
از واریانس مؤلفههای مهارتهای حسابداری بهوسیلۀ متغیر کانونی اول  4/08درصد ،بهوسیلۀ متغیر کانونی دوم3/8 ،
درصد از تغییرات بهوسیلۀ متغیر کانونی سوم 4/7 ،درصد بهوسیلهی متغیر کانونی چهارم و  4/16بهوسیلهی متغیر
کانونی پنجم قابل ت یین است .درمجموع حدود  20درصد از تغییرات مؤلفههای مهارتهای حسابداری بهوسیلۀ نقاط
کانونی پنجگانه ت یین شده و مابقی مربوط به عواملی یرازاین مؤلفهها میباشند.
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بحث و نتیجهگیری
حاسل و همکاران معتقداند که به دلیل تفاوت بین برنامههای آموزشی حسابداری با مهارتهای حسابداری ،نیاز است
که برنامۀ درسی تغییرکند و بهمنظور به ود کیفیت آموزش و کاهش فاصلۀ انتظارات مربوط به تقاضای کارفرما،
آموزش دانشهاهی حسابداری نیازمند اص ح میباشد (حاسل و همکاران)2005 ،1؛ ازاینرو پژوهشهرانی مانند
آل رچت و سک ،معتقداند که در مرحلۀ اول نیاز به تغییر در سااتار آموزش حسابداری و در مرحلۀ دوم نیاز به
پژوهش در زمینۀ چهونهی تغییر مذکور بهوجود آمد(آل رچت و سک.)2000 ،2
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که )1 :مؤلفههای آموزش حسابداری (مدیریت استراتژیک ،مدیریت مالی و منابع،
ره ری تیمی ،تحلیل آماری ،استاندارد ملی و بینالمللی و استاندارد قوانین و مقررات) با مؤلفۀ مهارتی حسابداری و
( )2ط ق آزمون پیرسون) مؤلفههای مهارت حسابداری (مهارتهای شخصیتی و ارت اطی ،مهارتهای حسابداری،
مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی ،دانش حسابرسی و ا قیت) با مؤلفۀ آموزش حسابداری در دانشهاه آزاد
اس می ،رابطۀ مث ت و معناداری دارند .در واقع تغییر در مؤلفههای آموزش حسابداری به تغییرات در مؤلفههای
مهارتهای حسابداری میانجامد که این بخش از یافتههای پژوهش ،یافتههای پژوهشهای (آل رشت و ساک2000 ،؛
فوریستال2002 ،؛ چابرو و هیی2001 ،؛ بویسی1999 ،؛ اندیوال و همکاران2020 ،؛ فیل هانکوک و همکاران)2017 ،
را تأیید میکند.
به استناد اط عات جدول شماره ( )1مؤلفۀ آموزشهای مدیریت مالی و منابع ،بیش از سایر مؤلفهها با مهارت
حسابداری رابطه دارد .دانش مدیریت مالی و منابع در رشتۀ حسابداری ،یک دانشِ پایه محسوش شده و حسابداران به
میزان معلومات و دانشی علمی و دانشهاهی که در این زمینه دارند ،میتوانند در فعالیت شغلی و مهارتهای
حسابداری موفقیت بیشتری را کسب کنند .مؤلفههای آموزشی استاندارد ملی و بینالمللی و استاندارد قوانینومقررات،
هم ستهی باالیی با بحث مهارتهای حسابداری دارند .دلیل آن این است که بخش عمدهای از کار حسابداری به
ط
قوانین و مقررات ملی و بینالمللی و استانداردهای این رشته بستهی دارد؛ لذا هرچه حسابداران آموزشهای مرت ِ
بیشتر و بهتری در این زمینه گذرانده باشند ،در فعالیت حرفهای و مهارتهای حسابداری موفقیت بیشتری اواهند-
داشت.
با توجه به یافتههای پژوهش در جدول شماره ( )2مؤلفۀ مهارتهای حسابداری بیشترین هم ستهی را با مؤلفۀ
آموزش حسابداری دارد .این مسئله بدین دلیل است که سطح باالی آموزش حسابداری باعث وضعیت بهتر حسابدار
در مهارتهای حسابداری میشود .همچنین ط ق یافتههای پژوهش ،ا قیت کمترین هم ستهی را با مؤلفۀ آموزش
حسابداری دارد .واضح است که ا قیت بیشتر یک مهارت م عث از ویژگی شخصی ،شخصیتی و ژنیتکی میباشد و
آموزش تا مقدار معینی میتواند به ا قیت حسابداران کمک کند؛ از همین رو کمترین هم ستهی را با آموزشهای
حسابداری دارد.

Hassall
Albrecht and Sack
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نتایج آزمون هم ستهی کانونیکالی یافتۀ قابلتوجهی را ارائه نمودهاست .ماتریس هم ستهی درون مجموعه مؤلفههای
آموزش حسابداری نشان میدهد که در بین متغیرهای درون مجموعه ،قویترین و نزدیکترین رابطه مربوط به رابطۀ
استاندارد ملی و بینالمللی ،قوانین و مقررات و ره ری تیمی با ضریب هم ستهی  0/164و ضعیفترین رابطه متعلق
به رابطۀ استانداردهای ملی و بینالمللی ،قوانین و مقررات و مدیریت استراتژیک با ضریب هم ستهی  0/012میباشد.
نهرش پاسخهویان بر این است که هرچه آموزشهای ره ری تیمی باال باشد ،حسابداران در آموزش و آشنایی با
قوانین و مقررات و استانداردهای ملی (در سطح ملی) و بینالمللی (در سطح بینالمللی) موفقیت بیشتری اواهند-
داشت؛ زیرا روحیۀ تیمی و تیمسازی در اثر آموزشهای مرت ط با آن تقویت میگردد و افراد را در یادگیری و آموزش
این م احث کمک میکند.
یافتۀ دیهر پژوهش ،ارت اط درونی مؤلفههای مهارتهای حسابداری را نشان میدهد که بین متغیرهای درون مجموعه
مهارتهای حسابداری ،قویترین و نزدیکترین رابطه مربوط به رابطۀ مهارتهای سرمایهگذاری و دانش مالی با
مهارتهای شخصیتی و ارت اطی با ضریب هم ستهی  0/169و ضعیفترین رابطه متعلق به رابطۀ متغیرهای ا قیت با
دانش حسابرسی با ضریب هم ستهی  0/0188میباشد .از یافتههای این بخش میتوان نتیجهگرفت که مهارتهای
شخصیتی افراد با مهارت سرمایهگذاری و دانش مالی آنها ارت اط بیشتری دارد .این مسئله بدین دلیل است که بحث
سرمایهگذاری ع وه بر دانش بیشتر ،مربوط به روحیۀ افراد و میزان ریسکپذیری آنها میباشد ،نه آموزش؛ چراکه از
بین همه کسانی که آموزشهای یکسانی میبینند تعداد معدودی از افراد در بحث سرمایهگذاری ورود پیدا میکنند و
تعداد کمتری موفق میشوند .دلیل هم ستهی کمتر ا قیت با دانش حسابداری نیز این است که ا قیت بیشتر به
ویژگیهای شخصی افراد ارت اط دارد تا آموزشهای که دیدهاند .اگر فردی ذاتاً ا ق ن اشد آموزش کمکی نمیتواند
به این موضوع بکند؛ درحالیکه اگر فرد روحیه ا قیت داشته باشد با آموزش موفقیت بیشتری به دست میآورد.
ط ق اط عات جدول ( )7از پنج مجموعۀ کانونی که در این پژوهش شناساییشده ،فقط مجموعۀ کانونی اول با توجه
مقدار الم داری وبکلز ( )0/35و مقدار کای اسکویر ( )24با متغیرهای پژوهش دارای هم ستهی معناداری در سطح
 0/0141هست و مجموعههای بعدی هم ستهی معناداری با متغیرهای پژوهش ندارند .حدود  20/45درصد از
تغییرات مؤلفههای آموزشی حسابداری و حدود  20درصد از تغییرات مؤلفههای مهارتهای حسابداری بهوسیلۀ نقاط
کانونی پنجگانه ت یین میشوند و مابقی مربوط به عواملی یر از این مؤلفهها هستند .مؤلفۀ استانداردهای ملی و
بینالمللی و قوانینومقررات با ضریب کانونی  0/595در برساات مؤلفههای آموزشهای حسابداری و مهارتهای
حسابداری با ضریب کانونی  0/633دارای بیشترین سهم هستند.
بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفههای آموزش حسابداری و مهارت حسابداری در دانشهاه
آزاد اس می ،رابطه وجود دارد .این دو متغیر فقط یک نقطۀ کانونی قابل تفسیر و تأیید در بین اود داشته که مؤلفه-
های استانداردهای ملی و بینالمللی ،قوانینومقررات و مهارتهای حسابداری بیشترین ارت اط را با این نقطه دارند.
این موضع به این صورت قابل تفسیر بوده که هر چه بیشتر در بحث آموزش استانداردهای ملی و بینالمللی ،قوانین و
مقررات و مهارتهای حسابداری ت ش شود ،مهارتهای حسابداری حسابداران نیز افزایش پیدا اواهندکرد.
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