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چكیده
تحقیقات پیشین نشان می دهد یک سیستم جامع اندازه گیری عملکرد ،نظیرکارت ارزیابی متوازن می تواند به نهادهای آموزشی
در خصوص ارزیابی عملکرد و انگیزه بخشی بیشتر  ،کمک کند .در این تحقیق با استفاده از نظرسنجی  111نفر از دانشجویان
کارشناسی ارشد حسابداری مشغول به تحصیل در دانشگاههای سطح شهر تهران در سال  1911به بررسی میزان اثربخش بودن
آموزش حسابداری پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوال درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری در
دانشگاههای مورد بررسی ،در سطح مطلوبی نیست .ثانیا ،نوع دانشگاه محل تحصیل(دولتی یا غیردولتی بودن) ،معدل مقطع
کارشناسی ،سن و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی تاثیر معنی داری بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده
شده ندارند .اما وضعیت اشتغال دانشجویان (شاغل یا غیر شاغل بودنشان) و نیز جنسیت آنها بر بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده اثر معنی دارد.
واژههاي کلیدي :آموزش حسابداری ،کارت ارزیابی متوازن ،اثربخشی آموزش حسابداری ،دانشگاه.
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 -1مقدمه
امروزه آموزش از شاخصه های پیشرو بودن در توسعه
جوامع به شمار می آیند  .یعنی هر چه شاخص های توسعه
آموزشی بهتر باشد می توان انتظار داشت با کمی تاخیر
شاخصهای دیگر توسعه از جمله رشد اقتصادی بهبود یابد.
توسعه و بهبود آموزش عالی نیز ممکن نیست مگر با بررسی و
ریزبینی در کلیه جوانب مربوط به آموزش .به تعبیری می
تو ان گفت سیستم آموزش عالی به مانند صورتهای مالی
شرکتها ،نیاز به حسابرسی مستمر دارد  .برای تصدیق این
مطلب می توان به تالش کشورهای برتر در حسابداری مانند
آمریکا اشاره کرد که برای بررسی و بهبود سیستم آموزش
حسابداری خود هر ساله مقاالت و کتب مختلف منتشر می
کن د و حتی دارای مجالت کامال تخصصی برای انتشار یافته
تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی آموزش حسابداری و
شیوه های نوین بهبود آن می باشد  .از آن جمله می توان به
مجله پیشرفتهای آموزش حسابداری  ،1مباحث آموزش
4
حسابداری  ،6مجله آموزش حسابداری  ،9وآموزش حسابداری
اشا ره کرد .عالرغم اهمیتی که آموزش و تحقیقات مربوط به آن
در جوامع دارد ،متاسفانه در کشور ما بویژه در رشته
حسابداری توجه به موضوع آموزش حسابداری بسیار کمرنگ
بوده است و بهترین گواه این مطلب نیز سرفصلهای درسی این
رشته ،شیوه های آموزش دروس دانشگاهی و عدم توجه به نیاز
بازار کار و حرفه حسابداری است که در تحقیقات پیشین به
آنها اشاره داشته اند (مجتهدزاده 1931 ،؛ صالحی و همکاران،
 1911و نائب زاده و همکاران. )1911،
همانطور که می دانید ماموریت اصلی نهادهای آموزشی،
خلق ارزش های اجتماعی برای جامعه است .موسسات آموزشی
برای کسب اطمینان از میزان دستیابی به ماموریت اصلی می
بایست میزان دستیابی به اهداف استراتژی خود را اندازه گیری
کنند  .در حالی که بیشتر اهداف اصلی واحد تجاری ( همانند
حداکثرسازی سود ) مالی هستند ،اهداف عملکرد نهادهای
آموزشی  ،بیشتر اهداف "غیر مالی" است .یک سیستم جامع
اندازه گیری عملکرد ،نظیرکارت ارزیابی متوازن  1می تواند
نهادهای آموزشی را در خصوص ارزیابی عملکرد سازمان و
انگیزه بخشی بیشتر یاری دهد .هدف اصلی اندازه گیری
عملکرد و مدیریت در نهادهای آموزشی افزایش مسئولیت
پذیری ،انعطاف پذیری با تغییرات محیطی و رقابت داشتن با
سایر موسسات است.کارت ارزیابی متوازن نه تنها به بهبود
نظارت و ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی کمک می کند ،بلکه
برای ارتقای عملکرد به بهترین سطح آن کمک می
کند(.قاسمی و احمدی .)1916 ،در دنیای امروز نقش سرمایه
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گذا ری برای آموزش به عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند
توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کامال مشخص گردیده
است  .تعمیق و گسترش علم و دانش بشری ،توجه و تاکید
روزافزون برکارکردهای سه گانه آموزش عالی یعنی تولید،
انتقال و نشر و اشاعه دانش برکارامدی نظام آموزش عالی و
میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی آن در انجام رسالت فوق و
استفاده بهینه از فرصت ها و منابع بستگی دارد (سلیمانی و
نوری . )1916 ،لذا در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از
کارت ارزیابی متوازن میزان اثربخشی آموزش حسابداری در
دانشگاههای سطح اس تان تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار
گیرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
منظور از آموزش حسابداری  ،2فعالیتی است که به تعلیم
راهها و روشها و فنون الزم در فرآیند جمع آوری ،طبقه بندی و
گزارش داده هایی می پردازد که این داد ها بسیار مهم بوده
ومی توانند روی تصمیم افراد و تصورات و قضاوتهای آنها اثر
بگذارد .ضروریست که دانشگاه ها شیوه آموزشی موثر و
کارآمدی در تعلیم و تربیت دانشجویان رشته حسابداری داشته
باشند تا این دانشجویان در آینده بتوانند نیازهای دنیای
صنعت را به خوبی برآورده ساخته و در شغل حرفه ای خود
موفق باشند .در کنار منافع شخصی که یادگیری مهارتهای
حسابداری در زندگی حرفه ای افراد خواهد داشت ،یکی دیگر
از اهداف آموزش حسابداری شکل دهی مفهوم یادگیری
مستمر در شخصیت افراد است .بواسطه شکل گیری این مفهوم
در شخصیت افراد است که آنها می توانند صالحیتی که از آنها
انتظار می رود را از طریق بالندگی و بروز رسانی دانش خود،
دارا شوند  .به موازات این اهداف نقشه راهی که آینده آموزش
حسابداری را در آمریکا تعیین می کند توسط کمیسیون
تغییرات آموزش حسابداری در کشور آمریکا  0ترسیم شده
است که نشان می داد آموزش "نحوه یادگیری مستمر" توسط
اساتید به دانشجویان چقدر برای بقای حرفه ای آنها الزم
است.
3
از سوی دیگر  ،کارایی یعنی میزان دستیابی به اهداف ،در
نتیجه فعالیت هایی که در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
انجام گرفت ه است .برای حفظ اثریخشی الزم است ضامن هایی
در داخل سیستم تعبیه شوند که این ضامن ها در واقع همان
ابزارهایی هستند که از طریق آنها وضعیت کنونی با آنچه به
عنوان هدف مدنظر مان بوده مقایسه می شود و با شناخت
نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها اقدام به بازبینی
قرآیندها مینماییم .آموزش حسابداری ،زمانی میتواند نیازهای
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بازارکار را برآورده ساخته و افراد حرفه ای موفقی را تربیت
نماید که از منابع بصورت بهینه استفاده نموده و بهبود
مستمر را سرلوحه کار خود قرار دهد .برای ارزیابی سیستم
آموزشی الزم است به بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر
فرآیندها و تجزیه و تحلیل آنها پرداخت .با کمک ابزارهای
ارزیابی عملیات و فرآیندها می توان داده های مربوط به
کیفیت ،اطالعات مربوط به اهداف را بدست آورد و نه تنها به
اهداف دستیافت بلکه قوانینی نیز برای دستیابی سریعتر و
دقیق تر به اهداف مدنظر را شکل دهی نمود(اوزپرنرسی و
همکاران .)1 6111 ،کارت ارزیابی متوازن ،یکی از روشهایی
است که به کمک آن می توان اثربخش بودن فرآیندها و
عملیات را از جنبه های مختلف (مالی و غیرمالی) بررسی و
میزان دستیابی به اهداف را محک زد.
تحقیقات خارجی متعددی می توان یافت که از کارت
ارزیابی متوازن برای ارزیابی سیستم آموزشی استفاده کرده اند
که در ادامه به بیان نتایج برخی از این تحقیقات می پردازیم.
کرانج و ورماک  ) 6114 ( 11در تحقیقی با عنوان " کارت
ارزیابی متوازن ابزاری بالقوه برای پشتیبانی از برنامه ریزی و
رشد در آموزش حسابداری " اجزای بالقوه ی کارت ارزیابی
متوازن را برای واحد حسابداری دانشگاه های جنوب آفریقا و
استرالیا مورد مقایسه قرار داده اند .آنها با استفاده از پرسشنامه
به تعیین شاخص ها و مقادیر آنها جهت ارزیابی عملکرد گروه
های حسابداری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
دانشگاههای جنوبی بعد "مشتری" را مهمترین بعد دانسته اند
و دانشگاههای استرالیایی بیشتر روی بعد "مشتری و یادگیری
و رشد " تاکید دارند .در هردو دسته این دانشگاهها ،کارت
ارزیابی متوازن را ابزار بالقوه برای پشتیبانی از برنامه ها و
توسعه آموزش حسابداری می دانند.
ویو و همکاران( )6111از کارت ارزیابی متوان را به ابزاری
سنجش عملکرد مراکز آموزش مستمر  9دانشگاه استفاده کرد.
ایشان متوجه شدند که از بین ابعاد کارت ارزیابی متوازن ،ابعاد
یادگیری و رشد و نوآوری اثرگذارترین بعد روی عملکرد این
مراکز هستند .درضمن بعد مالی و فرآیندهای داخلی نقش
مهمی در ارزیابی عمکلرد این مراکز ایفا می کنند.
فدحل الحسین و صوفیان (  ) 6111در تحقیقی با عنوان
مروری بر چارچوب کارت ارزیابی متوازن در موسسات آموزش
عالی ،نشان داد که سازمانهای بسیاری ،جنبه های مختلفی از
کارت ارزیابی متوازن را متناسب با چشم انداز ،بیانیه ماموریت
و استراتژی خود مورد استفاده قرار می دهند .برخی محققان
اشاره داشته اند که کارت ارزیابی متوازن می تواند در ارزیابی
موسسات آموزش عالی نیز مفید باشد (نظیریوزکن و کوزکن،

 )6119اما چون در تحقیقات گذشته مشخص نشده بود که
کدام جنبه از جنبه های کارت ارزیابی متوازن برای ارزیابی
موسسات آموزش عالی دولتی باید مورد استفاده قرار گیرد .لذا
ایشان در این تحقیق با مروری بر آن دسته از مطالعات اخیر
نشریات معتبری که چهارچوب کارت ارزیابی متوازن را در
مراکز علمی معتبر به کار گرفته اند ،به مشخص کردن جنبه
های مربوط کارت ارزیابی متوازن برای ارزیابی عملکرد
موسسات آموزش عالی دولتی پرداختند و به این نتیجه رسیده
اند که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان نهادهای غیر
انتفاعی برای بهبود عملکرد باید ابعادی همچون مشارکت
اجتماعی  ،11نوآوری ,ارتقای تحقیقات علمی را در نظر بگیرند .
ایشان معتقدند استفاده از کارت ارزیابی متوازن می تواند در
تعیین اولویت های برنامه ریزی آتی  ,تهیه ساختاری شفاف
جهت بهبود مداوم کیفیت  ,ارزیابی استفاده موثر از منابع برای
هر یک از برنامه ها  ,به مراکز آموزشی کمک نماید.
اوزپرنرسی و همکاران( ،)6111در مقاله ای با عنوان "
تجزیه و تحلیلی مقایسه ای اثربخشی آموزش حسابداری
بااستفاده از از کارت ارزیابی متوازن :مطالعه موردی دانشگاه
کارمان  16در ترکیه "  ،پرسشنامه ای شامل  66سوال (در
برگیرنده  4بعد کارت ارزیابی متوازن) را بین  663نفر از
دانشجویان سال سوم و چهارم دانشگاه مذکور توزیع نمودند و
به این نتیجه رسیدند که به طور کلی آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده است ،مناسب بوده به نحوی که
دانشجویان اظهار کرده اند که در دروس حسابداری موجودی
کاال ،تجزیه و تحلیل صورت های مالی ،حسابداری بهای تمام
شده صالحیت الزم را بدست آورده اند ،لیکن در خصوص
دروس حسابداری مدیریت ،حسابداری کامپیوتری،
استانداردهای حسابداری و حسابرسی ترکیه ،صالحیتهای الزم
را بدست نیاورده اند .در خصوص فرآیندهای داخلی نیز
مشخص شد دانشجویان تعداد ساعات و دروس را مناسب می
دانند و معتقدند این دروس مهارت کافی برای انجام کار حرفه
ای را برایشان فراهم می آورد .در ضمن تعداد کالسها،
کامپیوترها و ..مورد استفاده در دوره های حسابدای را مناسب
دانسته اند .اما ئرخصوص رشد و نوآوری ،دانشجویان اظهار
داشته اند که از مطالب روز حسابداری باخبر نیستند و مهارت
الزم برای آموزش مستمر را کسب ن کرده اند اما از توانایی تفکر
تحلیلی و مسئولیت پذیری اجتماعی و انتقال تئوری به عمل
برخوردارشده اند.
تحقیقات داخلی که به بررسی کارایی یا اثربخشی آموزش
حسابداری پرداخته اند و یا در آنها از کارت ارزیابی متوازن
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برای ارزیابی علکرد سیستم آموزشی استفاده شده است به
شرح ذیل می باشند:
فیض و شریفی ( )1933در تحقیقی با عنوان طراحی
الگوی مفهومی ارزیابی دانشگاه اسالمی با بهره گیری از مدل
کارت امتیازی متوازن ،با استفاده از روش بررسی اسناد و
مدارک و تحلیل محتوای مستندات مرتبط با اسالمی شدن
دانشگاهها و نیز نظرخواهی از برخی استادان دانشگاه ،مدل
مفهومی ارزیابی متوازن اسالمی شدن دانشگاههارا طراحی و
ارائه دادند .مدل طرحی شده ایشان دارای شش مرحلهء اصلی
تعیین تعداد و عناصر جنبهها ،چشمانداز دانشگاه اسالمی،
اهداف راهبردی ،نقشهء راهبرد ،شاخصهای کلیدی اسالمی
شدن ،دانشگاهها و اجرای مدل و یک حلقهء بازخور است.
هاشم خانی ( )1911با استفاده ترکیبی از تکنیک های
 ANP ،DEMATELو  VIKORبه ارزیابی دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی غیردولتی بر مبنای کارت امتیازی
متوازن پرداخت .داده های این تحقیق از طریق پرسش نامه از
میان  93نفر از متخصصین اموزش عالی کشور که عمدتا عضو
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و موسسه پژوهش و برنامه
ریزی آموزش عالی جمع آوری شده است .در این تحقیق از 1
پرسش نامه جهت تشکیل مدل تحقیق ،بررسی روابط علی و
معلولی میان مناظر ،شناسایی ارتباط میان معیارهای مناظر
کارت امتیازی متوازن ،مقایسات زوجی معیارها و در نهایت
ارزیابی و نمره دهی به دانشگاه های مورد مطالعه استفاده شده
است و  1دانشگاه شامل دانشگاه امام رضا(مشهد)،
شمال(آمل) ،شیخ بهایی(اصفهان) ،علوم و فنون(بابل) و علم و
فرهنگ(تهران) به عنوان مطاله موردی انتخاب شده اند .نتایج
به  9دسته زیر تقسیم بندی شده اند :DEMATEL .1 :منظر
فرایند داخلی تاثیر گذارترین منظر از مناظر کارت امتیازی
متوازن در این حوزه می باشد ANP: 6 .6 .معیار بسیار مهم از
نتیجه این تحقیق به دست آمده است که عبارت هستند از-1 :
برند  -6تعالی آکادمیک  -9کیفیت محصول  - 4رضایت
دانشجویان  -1کنترل بودجه  -2کیفیت دانشکده :VIKOR .9
با توجه به وزن های بدست آمده از متد  ANPو به کار گیری
متد  VIKORرتبه بندی نهایی دانشگاه های مورد مطالعه
صورت پذیرفت و نتیجه زیر حاصل گردید -1 .دانشگاه شمال
 - 6دانشگاه علم و فرهنگ  -9دانشگاه علوم و فنون  - 4دانشگاه
شیخ بهایی  -1دانشگاه امام رضا
مشایخی و شفیع پور ( )1911در تحقیقی با عنوان "
بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه
های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
"اثریخشی  61دانشگاه دولتی در ایران را با استفاده از روش
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تحلی ل پوششی داده ها مورد بررسی قرار داده اند و به این
نتیجه رسیدند که دانشگاه ها ی مورد مطالعه در پرورش
ستاند هی مدل موفق عمل کرد ه اند وآموزش حسابداری ارائه
شده در برنامه های دوره کارشناسی در سیستم آموزش عالی
ایران عموماً کارا بوده است .همچنین دانشگا هها در سطوح
دانشکده و گرو ههای آموزشی مشکالتی دارند که که مترین
این مشکالت فقدان کارایی در استفاده از منابع است (با توجه
به میزان بودجه و سطح کارایی مربوط به هر دانشگاه) .از نقطه
نظر منابع مورد استفاده ،کاراترین گرو ه های آموزشی
حسابداری ،دانشکد ههای حسابداری و مدیریت و غیر کاراترین
آنها دانشکد ههای علوم انسانی هستند .به طور خالصه می
توان این طور بیان کرد که در دانشگاه های مورد
مطالعه،کمترین توجه به گروه آموزشی حسابداری به لحاظ
کارایی در دانشکد ه های علوم ان سانی و بیشترین توجه به
گروه آموزشی حسابداری در دانشکده های حسابداری و
مدیریت شده است.
فکری و همکاران( )1916تحقیقی با عنوان بومی سازی
شاخص های نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور براساس
مدل کارت امتیازی متوازن انجام دادند .هدف اصلی تحقیق
ایشان ،شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد
دانشگاه مذکور است که با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی
و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن انجام شده است..
این ارزیابی روی پاسخ های حاصل از پرسشنامه توزیع شده
بین  46نفر از اعضای جامعه آماری مورد مطالعه ،یعنی مدیران
ستادی و صف این دانشگاه ،صورت گرفته است .نتایج حاصل از
این تحقیق موید آن است که شاخص های مربوط به میزان
اشتغال دانش آموختگان ،میزان اعتبارات جذب شده از بودجه
ساالنه دولت ،نسبت فرآیندهای آموزش الکترونیک به کل
فرآیندها و میزان استفاده از فناوری اطالعات در انجام
فرآیندها ،بیشترین اولویت را دارند.
قاسمی و احمدی ( )1916در تحقیقی با عنوان " ارزیابی
موسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش
های تصمیم گیری چند معیاره ی گروهی" که به منظور
شناسایی و تعیین مهم ترین معیارهای ارزیابی موسسات
آموزش عالی و ارایه ی مدلی جهت رتبه بندی این موسسات
انجام شد .نظرات تعداد 61نفر خبره که متشکل از  1نفر
اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی و  12نفر اعضای هیات
علمی  3موسسه را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه
رسیدند که در موسسات آموزش عالی مهم ترین معیارها
افزایش درآمد ،شهرت ،میزان قبولی در مقاطع تحصیلی باالتر
می باشد .همچنین با کمک مدل ارایه شده ،موسسه آموزش
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عالی سجاد به عنوان برترین موسسه غیرانتفاعی شهر مشهد
انتخاب شد که پس از ان نیز دانشگاه آزاد و موسسه خیام
بودند.
یارمحمدیان و همکاران ( )1914در تحقیقی با عنوان
"ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها؛ مورد مطالعه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان" انجام دادند .هدف از این
پژوهش ارائه یک سیستم پیشنهادی از شاخص های
استراتژیک بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن به منظور
ارزیابی عملکرد برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان است .این پژوهش شامل سه مرحله است ،مرحله
اول منابع اطالعاتی ،که دارای سه گام می باشد :شامل (گام
اول برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان،
گام دوم پیشینه تحقیقات و گام سوم نظرخواهی از کارشناسان
و صاحبان کلیدی فرایند) که هر کدام از مراحل ابزار و روش
مرتبط با خود را داشتند .مرحله دوم تعیین منظرها برای
ارزشیابی (شامل منظر مالی ،رشد و یادگیری ،فرایند داخلی و
مشتری) و مرحله سوم ،تدوین شاخصهای اصلی این مناظر
بود که مهم ترین شاخص ها استخراج شد ه است و محققان
اظهارداشته اند این شاخص ها توسط معاونت یا حوزه مربوط به
خود ،بایستی به صورت مداوم مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
 -3سواالت و فرضیات پژوهش
در این تحقیق دو سوال مورد بررسی قرار می گیرد .سوال
اول این است که آیا درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که
به دانشجویان داده شده از دید ایشان در حد مطلوبی است یا
خیر؟ و سوال دوم این است که از بین عواملی نظیر نوع
دانشگاه ،معدل دانشجو ،جنسیت ،اشتغال دانشجو و شهر محل
اخذ مدرک تحصیلی کدامیک بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری از دید دانشجویان اثرگذار است؟
بر این اساس فرضیه های مربوط به دو سوال فوق به شرح ذیل
مطرح شده اند:
فرضیه اول :درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده است از دید ایشان در حد مطلوب
است.
فرضیه دوم :نوع دانشگاه محل تحصیل برر درجره اثرربخش
بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد.
فرضیه  -1-2نوع دانشگاه محل تحصیل برر درجره اثرربخش
بودن آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از
بعد مالی اثر دارد.

فرضیه  -2-2نوع دانشگاه محل تحصیل برر درجره اثرربخش
بودن آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از
بعد مشتری اثر دارد
فرضیه  -3-2نوع دانشگاه محل تحصیل برر درجره اثرربخش
بودن آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از
بعد فرآیندهای داخلی اثر دارد
فرضیه  -4-2فرضیه  6-1نوع دانشگاه محل تحصیل بر درجه
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشرجویان داده
شده از بعد رشد و یادگیری اثر دارد.
فرضیه سوم :معدل دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
دارد.

آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر
فرضیه  -1-3معردل دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از دیرد
بعد مالی اثر دارد.
فرضیه  -2-3معردل دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از دیرد
بعد مشتری اثر دارد
فرضیه  -3-3معردل دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از دیرد
بعد فرآیندهای داخلی اثر دارد
فرضیه  -4 -3معدل دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
رشد و یادگیری اثر دارد
فرضیه چهارم  :اشتغال دانشجویان بر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد.
فرضیه  -1-4اشرتغال دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
مالی اثر دارد.
فرضیه  -2-4اشرتغال دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
مشتری اثر دارد
فرضیه  -3-4اشتغال دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از دیرد
بعد فرآیندهای داخلی اثر دارد
فرضیه  -4-4اشرتغال دانشرجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که بره دانشرجویان داده شرده از دیرد
بعد رشد و یادگیری اثر دارد
فرضیه پنجم :سن دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر
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فرضیه  -1-5سن دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آمروزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعرد مرالی
اثر دارد.
فرضیه  -2-5سن دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد مشتری
اثر دارد .
فرضیه  -3-5سن دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسررابداری کرره برره دانشررجویان داده شررده از دیررد بعررد
فرآیندهای داخلی اثر دارد.
فرضیه  -4-5سن دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد رشد و
یادگیری اثر دارد.
فرضیه ششم :جنسیت دانشجویان بر درجه اثربخش بودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد.
فرضیه  -1-6جنسیت دانشجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
مالی اثر دارد.
فرضیه  -2-6جنسیت دانشجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
مشتری اثر دارد
فرضیه  -3-6جنسیت دانشجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
فرآیندهای داخلی اثر دارد
فرضیه  -4-6جنسیت دانشجویان برر درجره اثرربخش برودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از دید بعد
رشد و یادگیری اثر دارد
فرضیه هفتم :شهر محل اخذ مدرک تحصیلی بر درجه
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده،
اثر دارد.
فرضییه  -1-7شرهر محرل اخرذ مردرک تحصریلی برر درجره
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشرجویان داده
شده از دید بعد مالی اثر دارد.
فرضیه  -2-7شرهر محرل اخرذ مردرک تحصریلی برر درجره
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشرجویان داده
شده از دید بعد مشتری اثر دارد .
فرضیه  -3-7شرهر محرل اخرذ مردرک تحصریلی برر درجره
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشرجویان داده
شده از دید بعد فرآیندهای داخلی اثر دارد.
فرضیه  -4-7شرهر محرل اخرذ مردرک تحصریلی برر درجره
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشرجویان داده
شده از دید بعد رشد و یادگیری اثر دارد.
121

 -4متغیرهاي تحقیق و نحوه اندازه گیري آنها
متغیرهای مستقل تحقیقمربوط به فرضیه های دوم تا
هفتم این تحقیق عبارتند از نوع دانشگاه محل اخذ مدرک
کارشناسی( شامل  - 1دانشگاههای دولتی و دانشگاه پیام نور،
 - 6دانشگاههای غیر دولتی شامل دانشگاه آزاد و دانشگاه های
غیرانتفاعی) شهر محل اخذ مدرک تحصیلی (شامل  - 1تهران و
 - 6سایر شهرستانها) ،معدل مقطع کارشناسی ،شاغل بودن()1
یا نبودن( ) 1دانشجویان ،سن و جنسیت آنها که داده های این
متغیرها با استفاده از سواالت اطالعات فردی پرسشنامه جمع
آوری شده است.
متغیر وابسته فرضیه های دوم تا هفتم این تحقیق عبارت
است از "درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده است" که داده های آن با استفاده از
پرسشنامه مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن که دارای چهار بعد
مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی ،و یادگیری ورشد است ،
جمع آوری شده است .پرسشنامه این تحقیق با مبنی قرار
دادن پرسشنامه تحقیق و اوزپرنرسی و همکاران(  )6111و
نظرخواهی از  2نفر از اساتید حسابدرای تهیه شده که این امر
موید روایی پرسشنامه مذکور است .با توجه به آنکه ابزار
گردآوری اطالعات پژوهش حاضر شامل خرده مقیاسهایی
می باشد ،لذا میزان ضریب پایایی آلفا کرونباخ هم برای
پرسشنامه و هم برای هر خرده مقیاسها ،محاسبه و نتایج
حاصل از آن در جدول ،1ارائه شده است.
جدول  -1میزان پایایی ابزار گردآوري اطالعات
ابعاد
بعد مالی

ضریب

تعداد

تعداد

نمونه

سئوالها

111

0

1/364

آلفا
کرونباخ

بعد مشتری

111

61

1/142

بعد فرآیندهای داخلی

111

3

1/391

بعد رشد و یادگیری
درجه اثربخش بودن

111
111

1
44

1/321
1/140

همانطورکه در جدول  ،1مشاهده میشود میزان ضریب آلفا
کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش و ابعاد آن ،در مورد بعد مالی
کارت ارزیابی متوازن برابر  1/364می باشد که با توجه به این
که این عدد بیش از  1/0محاسبه شده است ،لذا نتیجه میشود
که ابزار گردآوری اطالعات پژوهش ،از پایایی الزم برخوردار
میباشد  ,در مورد بعد مشتری کارت ارزیابی متوازن برابر
 1/142می باشد که با توجه به این که این عدد بیش از 1/0
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محاسبه شده است ،لذا نتیجه میشود که ابزار گردآوری
اطالعات پژوهش ،از پایایی الزم برخوردار میباشد  ,در مورد
بعد فرآیندهای داخلی کارت ارزیابی متوازن برابر  1/391می
باشد که با توجه به این که این عدد بیش از  1/0محاسبه شده
است ،لذا نتیجه میشود که ابزار گردآوری اطالعات پژوهش ،از
پایایی الزم برخوردار میباشد  ,در مورد بعد یادگیری و رشد
کارت ارزیابی متوازن برابر  1/321می باشد که با توجه به این
که این عدد بیش از  1/0محاسبه شده است ،لذا نتیجه میشود
که ابزار گردآوری اطالعات پژوهش ،از پایایی الزم برخوردار
میباشد (حبیبپور و صفری ،1933 ،ص .)934
الزم به ذکر است که پرسشنامه این تحقیق حاوی 44
سوال است که پاسخهای آنها از نوع طیف لیکرت  1تایی از
خیلی زیاد تاخیلی کم می باشد 0 .سوال از  44سوال این
پرسشنامه ،اثربخشی آموزش حسابداری داده شده به
دانشجویان را از لحاظ بعد مالی می سنجد و شامل سواالت
مندرج در جدول ،6است.
جدول  -2سواالت مربوط به بعد مالی

جدول  -3سواالت مربوط به بعد مشتریان


توانایی آن را دارم که وضعیت جاری شرکت را با اهداف
موردنظرش ،مقایسه و تفسیر کنم.



توانایی آن را دارم که عملکرد مالی گذشته یک شرکت را
ارزیابی کنم.
می توانم تصمیم گیری درخصوص ادغام ،تحصیل و تقسیمات
سود شرکت را برعهده بگیرم.



دانش کافی در مورد ساختار بهینه سرمایه واحد تجاری ،تعیین
سرمایه در گردش و حداقل سازی میانگین هزینه سرمایه دارم



دانش کافی در مورد مدیریت ریسک ( مالی ،تورم ،سود ،بهای
تمام شده و غیره )مدیریت که یک شرکت ممکن است با آن
مواجه شود را دارم



توانایی آن را دارم که منابع مالی شرکت را به میزان مطلوب نظر
یا با هزینه مناسب و در زمان مطلوب تامین کنم



دانش کافی در زمینه اندازه گیری کارای هزینه های مربوط به
کاالها و خدمات شرکت دارم



دانش کافی در خصوص کاهش و کنترل هزینه های شرکت دارم



دانش کافی در خصوص تعیین کاالها و خدماتی که دارای ارزش
افزوده یا فاقد آن هستند ،دارم



می توانم فرآیند حسابداری شرکت را با کامپیوتر انجام دهم .
توانایی دنبال کردن و تحلیل بازرهای ملی و بین المللی را دارم



دانش کافی در خصوص فرایند بودجه بندی شرکت را دارم
توانایی کشف و کنترل موقعیتهای ویژه در عملیات حسابداری
نظیر اشتباهات و تقلب را دارم





آموزش حسابداری دیده ام کنترل بهتری برهزینه های شخصی
ام دارم.



از زمانی که آموزش حسابداری دیده ام ،توانایی کسب درآمد
بیشتری دارم.





از زمانی که آموزش حسابداری دیده ام ،بودجه بندی بهتری
برای مخارج زندگی خود دارم.





از زمانی که آموزش حسابداری دیده ام ،سرمایه گذاری مفید و
قابل رشد در بورس و اوراق بهادار را تشخیص می دهم.

دانش کافی در موردفراهم کردن و پردازش اسناد و ثبت های
حسابداری یک شرکت را دارم





از زمانیکه آموزش حسابداری دیده ام ،اقدام به سرمایه گذاری
دربازارهای پولی /مالی وغیر مالی نموده ام.

دانش کافی در خصوص ایجاد و پردازش سیستم کنترل داخلی
در یک شرکت را دارم





از زمانیکه آموزش حسابداری دیده ام ،سرمایه گذاری های
سودآور و با بازده در بازارهای پولی /مالی و غیر مالی انجام می
دهم.

دانش کافی در مورد استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی
ایران دارم



دانش کافی در خصوص تهیه و تجزیه و تحلیل جداول مالی یک
شرکت دارم



دانش کافی در خصوص اداره اثر بخش و کارآی منابع یک
شرکت را دارم



توانایی انجام حسابرسی مستقل یک شرکت را براساس
استانداردهای حسابرسی ایران دارم.



دانش کافی در زمینه شبیه سازی رویداد های مالی را با کمک
نرم افزارهای کامپیوتری دارم.

 از زمانی که آموزش حسابداری دیده ام ،وضعیت مالی یک
واحد اقتصادی را به خوبی درک می کنم.

بعد مشتریان شامل  61سوال در خصوص توانمندیهای
است که واحدهای اقتصادی انتظار دارند یک فارع التحصیل
حسابداری از آنها برخوردار باشد .سواالت مربوط به بعد
مشتریان در جدول  6نشان داده شده است.



بعد فرآیندهای داخلی شامل  3سوال در خصوص اثربخشی و
کارآمدی مباحث درسی و نیز امکانات فیزیک و آموزشی در
مقطع کارشناسی است .سواالت مربوط به بعد فرآیندهای
داخلی در جدول 4نشان داده شده است.
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جدول  -4سواالت مربوط به بعد فرآیندهاي داخلی


در طول  4سال تحصیل در رشته حسابداری ،تعداد واحدهای
تخصصی حسابداری نسبت به کل واحدهای این رشته کافی است.



مطالب درسی که در دروس حسابداری پوشش داده می شود،
کافی است .



در دروس حسابداری یک توازن خوب ،بین تئوری و عمل وجود
دارد.



اساتید کافی در برای تدریس دروس حسابداری وجود دارد.



دروس حسابداری برای اینکه فارغ التحصیالن این رشته توانایی
های الزم برای برعهده گرفتن مسئولیتهای حسابداری را داشته
باشند ،کافی هستند.



امکانات فیزیکی ای که در طول تحصیل در دانشگاه به کار رفته
است مثل تعداد کالس ها ،کامپیوتر و پروژکتورو ...کافی است



آخرین تحوالت رشته حسابداری به صورت به روز در در دروسی
که خوانده ام گنجانده شده و من از آنها آگاهی دارم.



بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه آنقدر توانمند هستم که بتوانم
در آزمونهای حرفه ای نظیر جامعه حسابداران رسمی موفق شوم.

بعد یادگیری و رشد شامل  1سوال در خصوص قابلیتهای
تعالی بخشی و کارافرینی آموزش حسابداری استفاده است.
سواالت مربوط به بعد یادگیری و رشد در جدول  1نشان داده
شده است.
جدول  -5سواالت مربوط به بعدیادگیري ورشد


آموزش حسابداری که دیده ام توانایی های رهبری را در من
شکوفا کرده است



به کمک آموزش حسابداری که دیده ام ،توانایی تجزیه و تحلیل
نظری و عملی را کسب کرده ام.



آموزش حسابداری که دیده ام ،در من حس مسئولیت پذیری
اجتماعی را تقویت کرده است



آموزش حسابداری که دیده ام ،مهارت های تفکر تحلیلی من را
تقویت کرده است.



آموزش حسابداری که دیده ام ،حس یادگیری مستمر را در من
تقویت کرده است.



آموزش حسابداری که دیده ام ،برایم حداقل سواد اقتصادی و
مالی را بدنبال داشته است.
با آموزش حسابداری که دیده ام ،توانایی اداره کردن شغل خود
را پیدا کرده ام.



در دوران تحصیل در دانشگاه ،برنامه ها و توضیحات کافی در
زمینه آشنایی با فرصت های تجاری فعلی و آتی ارائه شد.



در دوران تحصیل در دانشگاه ،جلسات کافی برای مالقات با افراد
موفق نظیر بانک داران،اقتصاددانان و مدیران مالی و غیره برایمان
گذاشته شد.
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 -5روششناسی پژوهش
روش تحقیق ،در اصطالح به مجموعهای از تدابیر ،فنون و
ابزارها اطالق میگردد که برای نیل به هدف هر تحقیق ،مورد
استفاده قرار میگیرد .در واقع روش تحقیق ،یعنی مجموعه
ابزار و فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات و کشف
حقیقت راهبری میکند .اساساً روش تحقیق مقولهای چند
بُعدی است؛ و آن را از زوایای مختلفی میتوان بررسی نمود (
دیانتیدیلمی .)1914 ،بر این اساس روش تحقیق حاضر از
لحاظ رویکرد ،طبیعتگرایانه (تجربی) است؛ در رویکرد طبیعت
گرایانه ،فرض میشود واقعیت چیزی است که فرد میتواند به
وسیله حواس خود آن را تجربه کند؛ بنابراین میتوان
متغیرهای یک پدیده پیچیده را به طور جداگانه مورد بررسی
قرار داد .از لحاظ هدفِ پژوهش ،این تحقیق کاربردی است.
همچنین از لحاظ ماهیت تحقیق ،تحقیقات به دو دسته اصیل
و مروری تقسیم میشوند؛ تحقیق پیشرو به لحاظ ماهیت از نوع
اصیل میباشد .زیرا این نوع تحقیق برای اولین بار و توسط
خود محقق انجام شده است .تحقیق حاضر از لحاظ نوع
پژوهش کمّی و از نظر روش شناخت ،توصیفی از نوع
همبستگی دو متغیری ،از نظر نوع استدالل ،قیاسی -استقرایی
و از منظر طول زمان ،مقطعی ومربوط به سال  1911می باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار spss
استفاده شده است .روشهای آمار استنباطی مورد استفاده در
پژوهش حاضر ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف یک نمونهای ،19
آزمون مقایسه میانگین یک نمونهای  ،14آزمون مقایسه میانگین
دو گروه مستقل  11و آنالیز واریانس یکطرفه  12میباشد .شایان
ذکر است که سطح معناداری کلیه آزمونها در روشهای آمار
استنباطی  α=1/11میباشد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
حسابداری مشغول به تحصیل در دانشگاههای سطح شهر
تهران در سال  1911است که رشته کارشناسی آنها نیز
حسابداری بوده باشد .دانشگاههایی که پرسشنامه تحقیق در
بین دانشجویان آنها توزیع شد عبارتند از دانشگاه تهران،
خوارزمی ،عالمه طباطبایی ،الزهرا(س) ،تربیت مدرس ،دانشگاه
آزاد واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد شهر قدس و دانشگاه
آزاد تهران جنوب و تهران مرکز بوده است .در کل 111
پرسشنامه کامل جمع آوری شد و داده های آنها درتجزیه و
تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
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 -6تجزیه و تحلیل آماري فرضیه هاي پژوهش
 -1-6آمارتوصیفی
روش های آمار توصیفی مورد استفاده در پژوهش حاضر،
کمیت های فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و
بیشترین و نمودارهای دایرهای و میلهای میباشد .همانطور که
در جدول ،2مشاهده از  111نفر نمونه مورد بررسی 1 ،نفر
معادل  4/6%از پاسخگویان کمتر از  61سال 11 ،نفر معادل
 41/2%از پاسخگویان بین  61تا  61سال 90 ،نفر معادل
 91/1%از پاسخگویان بین  62تا  91سال و  13نفر معادل
 11/1%از پاسخگویان بیشتر از  91سال سن دارند.
درضمنبیشرت پاسخگویان ( 12/9درصد) پاسخگویان دارای
معدل باالی  10در مقطع کارشناسی خود بوده اند.
مطابق جدول  ،0از  111نفر نمونه مورد بررسی 43 ،نفر
معادل  41/9%از پاسخگویان مرد و  01نفر معادل  11/0%از
پاسخگویان زن هستند .از سوی دیگر 49 ،نفر معادل  92/1%از

پاسخگویان ،دانشجو دانشگاه غیر دولتی و  02نفر معادل
 29/1%از پاسخگویان ،دانشجو دانشگاه دولتی هستند درضمن ،
 92نفر معادل  91/9%از پاسخگویان در مقطع کارشناسی خود،
دانشجو سایر شهرها و  39نفر معادل  21/0%از پاسخگویان
د انشجوی دانشگاههای مستقر در شهر تهران بوده اند .بعالوه،
 19نفر معادل  44/1%از پاسخگویان غیر شاغل و  22نفر معادل
 11/1%از پاسخگویان شاغل هستند.
همانطورکه در جدول  ،3مشاهده میشود برای همه
متغیرهای پژوهش ،کمیتهای میانه و میانگین بسیار به هم
نزدیک میباشند و نیز کمیتهای چولگی و برجستگی در
فاصله [ ]-6 ، 6قرار دارند ،لذا استنباط میشود که متغیرهای
پژوهش دارای توزیع نرمال باشند .همچنین برد مشاهدات در
مقایسه با برد مشاهدات برای همه متغیرهای پژوهش ،مقداری
کوچک میباشد که نشان از همگن و متجانس بودن نمونه
انتخابی است.

جدول  -6توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سن و معدل مقطع کارشناسی پاسخگویان
درصد

سن

فراوانی

کمتر از  61سال

1

4/6%

 61تا  61سال

11

41/2%

 62تا  91سال

90

91/1%

بیشتر از  91سال

13

11/1%

کل

111

111%

فراوانی

درصد

معدل کارشناسی
کمتر از 11

66

13/1%

بین  11تا 10

91

61/6%

بیشتر از 10

20

12/9%

کل

111

111%

جدول  -7توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب نوع دانشگاه ،شهر محل تحصیل مقطع کارشناسی و
وضعیت اشتغال
نوع

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

43

41/9%

دولتی

زن

01

11/0%

غیر دولتی

49

کل

111

111%

کل

111

دانشگاه

شهر محل

فراوانی

درصد

02

29/1%

تهران

92/1%

سایر شهرها

92

111%

کل

111

تحصیل

وضعیت

فراوانی

درصد

39

21/0%

شاغل

91/9%

غیر شاغل

19

111%

کل

111

اشتغال

فراوانی

درصد

22

11/1%
44/1%
111%

جدول  -8کمیتهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
معیارهاي تمرکز

معیارهاي پراکندگی

معیارهاي شكل توزیع

میانگین

میانه

انحراف معیار

برد

چولگی

برجستگی

بعد مالی
بعد مشتری

6/34
6/16

6/310
9/111

1/363
1/013

9/32
9/11

1/664
-1/469

-1/941
1/616

بعد فرآیندهای داخلی

6/21

6/011

1/313

9/93

1/144

-1/462

بعد رشد و یادگیری

6/11

9/111

1/002

9/20

-1/134

-1/121

درجه اثربخش بودن

6/34

6/321

1/214

9/10

-1/112

1/690
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 -2-6آزمون فرضیه هاي پژوهش
برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد بررسی در این
تحقیق الزم است از آزمون مقایسه میانگین استفاده شود که
پیشنیاز اجرای آزمونهای مقایسه میانگین ،اطالع از وضیعت
توزیع مشاهدات میباشد؛ در صورت نرمال بودن توزیع دادهها
از روش های آمار پارامتری و در صورت نرمال نبودن توزیع

دادهها از روشهای آمار ناپارمتری استفاده میشود .نتایج
حاصل اجرای آزمون نرمالیتی در جدول  ،1ارائه شده است.
همانطورکه در جدول  ،1مشاهده میشود سطح معناداری
آزمون نرمالیتی برای متغیر پژوهش و ابعاد آن بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا با اطمینان  %11فرض صفر آزمون
پذیرفته شده و متغیر پژوهش و ابعاد آن دارای توزیع نرمال
هستند و میتوان از روشهای آمار پارامتری برای آزمون
فرضیههای پژوهش استفاده نمود.

جدول  -9نتایج آزمون نرمالیتی متغیرهاي پژوهش
نام متغیر

تعداد

بعد مالی
بعد مشتری
بعد فرآیندهای داخلی
بعد رشد و یادگیری
درجه اثربخش بودن

111
111
111
111
111

پارامترهاي توزیع
انحراف معیار
میانگین
1/363
6/34
1/013
6/16
1/313
6/21
1/002
6/11
1/214
6/34

 تحلیل آماري فرضیه اول
همانطورکه در جدول ،1مشاهده میشود میانگین اثربخش
بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از نظر
دانشجویان در بعد مالی 6/34 ،محاسبه شده و مشاهدات از
این مقدار به اندازه  1/363واحد انحراف دارند .سطح معناداری
آزمون مقایسه میانگین بعد مالی و میانگین مورد انتظار بیشتر
از  α=1/11محاسبه شده لذا با اطمینان  %11فرض مساوی
بودن میانگین بعد مالی و میانگین مورد انتظار پذیرفته میشود.
لذا اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده
شده از نظر دانشجویان در بعد مالی در حد مطلوب است.
میانگین اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده از نظر دانشجویان در بعد مشتری 6/16
محاسبه شده و مشاهدات از این مقدار به اندازه  1/013واحد
انحراف دارند .سطح معناداری آزمون مقایسه میانگین بعد
مشتری و میانگین مورد انتظار بیشتر از  α=1/11محاسبه شده
لذا با اطمینان  %11فرض مساوی بودن میانگین بعد مشتری و
میانگین مورد انتظار پذیرفته میشود .لذا اثربخش بودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده از نظر
دانشجویان در بعد مشتری در حد مطلوب است.
میانگین اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده از نظر دانشجویان در بعد فرآیندهای
داخلی  6/21محاسبه شده و مشاهدات از این مقدار به اندازه
 1/313واحد انحراف دارند .سطح معناداری آزمون مقایسه

111

آماره
آزمون
1/016
1/301
1/141
1/116
1/213

سطح
معناداري
1/110
1/494
1/999
1/134
1/001

نتیجه
نرمال بودن
نرمال بودن
نرمال بودن
نرمال بودن
نرمال بودن

میانگین بعد فرآیندهای داخلی و میانگین مورد انتظار کمتر از
 α=1/11محاسبه شده لذا با اطمینان  %11فرض مساوی بودن
میانگین بعد فرآیندهای داخلی و میانگین مورد انتظار رد می
شود و چون مقدار محاسبه شده برای کمیت اختالف میانگین
ها عددی منفی است .لذا اثربخش بودن آموزش حسابداری که
به دانشجویان داده شده از نظر دانشجویان در بعد فرآیندهای
داخلی در حد کم (نامطلوب) است.
میانگین اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده از نظر دانشجویان در بعد رشد و
یادگیری  6/11محاسبه شده و مشاهدات از این مقدار به اندازه
 1/002واحد انحراف دارند .سطح معناداری آزمون مقایسه
میانگین بعد رشد و یادگیری و میانگین مورد انتظار بیشتر از
 α=1/11محاسبه شده لذا با اطمینان  %11فرض مساوی بودن
میانگین بعد رشد و یادگیری و میانگین مورد انتظار پذیرفته
میشود ،لذا اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان
داده شده از نظر دانشجویان در بعد رشد و یادگیری در حد
مطلوب است.
میانگین متغیر کلی درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری  6/34محاسبه شده و مشاهدات از این مقدار به
اندازه  1/214واحد انحراف دارند .سطح معناداری آزمون
مقایسه میانگین بعد درجه اثربخش بودن و میانگین مورد
انتظار کمتر از  α=1/11محاسبه شده لذا با اطمینان %11
فرض مساوی بودن میانگین بعد درجه اثربخش بودن و
میانگین مورد انتظار رد میشود و چون مقدار محاسبه شده
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برای کمیت اختالف میانگینها عددی منفی است ،لذا درجه
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده

از نظر دانشجویان در حد کم (نامطلوب) است و بدین ترتیب
فرضیه اول تحقیق رد می شود.

جدول  -9آزمون مقایسه میانگین یک نمونه اي متغیرهاي پژوهش
متغیرها

تعداد

میانگین

مالی
مشتری
فرآیندهای داخلی
رشد و یادگیری
اثربخش بودن

111
111
111
111
111

6/34
6/16
6/21
6/11
6/34

انحراف
معیار
1/363
1/013
1/313
1/002
1/214

نقطه برش = 3
سطح
آماره
معناداري
آزمون
1/111
-1/102
1/666
-1/661
1/111
-4/112
1/694
-1/112
1/112
-6/011

 تحلیل آماري فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه دوم تحقیق که بیان می دارد نوع
دانشگاه محل تحصیل بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد ابتدا آزمون
لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو گروه
(دانشجویان دانشگاه دولتی و غیر دولتی) انجام شده است.
جدول  ،11برآورد نقطه ای آماره های توصیفی متغیرهای
پژوهش به تفکیک نوع دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی
دانشجویان را نشان می دهد.
مطابق جدول  11که نتایج آزمون لون را نشان می دهد،
مشاهده میشود سطح معناداری آماره آزمون لون در بعد مالی
 1/694می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا
فرض برابری واریانسهای این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته
میشود ,.سطح معناداری آماره آزمون لون در بعد مشتری
 1/111می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا

اختالف
میانگین
-1/111
-1/101
-1/919
-1/131
-1/114

فاصله اطمینان %95
کران پائین
کران باال
1/111
-1/911
1/143
-1/613
-1/112
-1/411
1/111
- 1/662
-1/144
- 1/624

فرض برابری واریانسهای این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته
میشود  ,سطح معناداری آماره آزمون لون بعد فرآیندهای
داخلی  1/190می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد
لذا فرض برابری واریانسهای این نمرات با اطمینان 1/11
پذیرفته میشود ,بعد رشد و یادگیری  1/241می باشد که این
عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا فرض برابری واریانسهای
این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود.
مطابق جدول  ،16سطح معناداری آزمون مقایسه
میانگینهای دو گروه در بعد مالی  1/191می باشد که این
عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا فرض وجود تفاوت معنادار
بین میانگینهای دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد
میشود .به عبارت دیگر ،با احتمال  11%اولین فرضیه فرعی
فرضیه دوم پژوهش رد شده و میتوان گفت نوع دانشگاه محل
تحصیل بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه مالی اثر ندارد.

جدول  -11برآورد نقطهاي آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفكیک نوع دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی
متغیرهاي پژوهش
بعد مالی
بعد مشتری
بعد فرایندهای داخلی
بعد رشد و یادگیری
درجه اثربخش بودن

غیر دولتی
دولتی
غیر دولتی
دولتی
غیر دولتی
دولتی
غیر دولتی
دولتی
غیر دولتی
دولتی

تعداد
49
02
49
02
49
02
49
02
49
02
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میانگین
6/11
6/31
6/33
6/14
6/21
6/21
6/12
6/33
6/32
6/39

انحراف معیار
1/090
1/303
1/003
1/201
1/016
1/326
1/011
1/014
1/191
1/241
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جدول  -11نتایج آزمون لون متغیرهاي پژوهش به تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
متغیرهاي پژوهش

آماره آزمون

سطح معناداري

نتیجه

بعد مالی

1/496

1/694

برابری واریانسها

بعد مشتری

6/363

1/111

برابری واریانسها

بعد فرآیندهای داخلی

6/693

1/190

برابری واریانسها

بعد رشد و یادگیری

1/613

1/241

برابری واریانسها

میزان اثربخش بودن

1/131

1/442

برابری واریانسها

از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای
دو گروه در بعد مشتری  1/242می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا فرض وجود تفاوت معنادار بین میانگین
های دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد میشود .به
عبارت دیگر ،با احتمال  11%دومین فرضیه فرعی فرضیه دوم
پژوهش رد شده و میتوان گفت نوع دانشگاه محل تحصیل بر
درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده
شده ،از جنبه مشتری اثر ندارد.
بعالوه ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو
گروه در بعد فرآیندهای داخلی  1/111می باشد که این عدد
بیشتر از  α=1/11میباشد لذا فرض وجود تفاوت معنادار بین
میانگین های دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد
میشود .به عبارت دیگر ،با احتمال  11%سومین فرضیه فرعی

فرضیه دوم پژوهش رد شده و میتوان گفت نوع دانشگاه محل
تحصیل بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه فرآیندهای داخلی اثر ندارد .از
سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو
گروه در بعد رشد و یادگیری  1/262می باشد که این عدد
بیشتر از  α=1/11میباشد لذا فرض وجود تفاوت معنادار بین
میانگینهای دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد
میشود .به عبارت دیگر ،با احتمال  11%چهارمین فرضیه فرعی
فرضیه اول پژوهش رد شده و میتوان گفت نوع دانشگاه محل
تحصیل بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه رشد و یادگیری اثر ندارد.

جدول  -12نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیرهاي پژوهش به تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
آماره

درجه

سطح

اختالف

انحراف اختالف

متغیرهاي پژوهش

آزمون

آزادي

معناداري

میانگینها

میانگینها

کران پائین

کران باال

مالی

1/261

110

1/191

1/111

1/113

-1/614

1/419

مشتری

-1/421

110

1/242

-1/126

1/191

-1/991

1/612

فرآیندهای داخلی

1/119

110

1/111

1/111

1/114

-1/914

1/913

رشد و یادگیری

1/431

110

1/262

1/106

1/143

-1/661

1/920

اثربخش بودن

1/641

110

1/311

1/160

1/111

-1/611

1/610

 تحلیل آماري فرضیه سوم
جهت آزمون فرضیه سوم تحقیق که بیان می دارد معدل
دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،اثر دارد از آزمون واریانس یک طرفه
استفاده شده است.در آنالیز واریانس یکطرفه منبع تغییرات
13
متغیر پژوهش به دو بخش بینگروهی  10و درونگروهی
تفکیک شده است؛ بخش بینگروهی شامل تغییراتی است که
از اختالف در تیمارهای  11مختلف بوجود آمده و محقق قصد
بررسی آن را دارد و بخش درونگروهی مربوط به تغییراتی
است که در اثر سایر عوامل که مورد بررسی نیستند و نیز عامل
112

فاصله اطمینان 95%

خطا ایجاد شده است .بنابراین هر چه مقدار مجذور مربعات
درونگروهی کوچکتر از مجموع مربعات بینگروهی باشد،
نشان دهنده تأثیر بیشتر تیمارها ،در بروز تغییرات متغیر
پژوهش است .همانطورکه در جدول ،19مشاهده میشود،
تغییرات بینگروهی در اثر اختالف در معدل دانشجویان و
تغییرات درونگروهی در اثر اختالف بین واحدهای نمونه،
تصادف و خطا بوجود آمده است؛ چنانکه در این جدول نیز
مشاهده میشود برای همه متغیرها ،میزان تغییرات درون
گروهی بسیار بیشتر از تغییرات بینگروهی میباشد (تغییراتی
که در اثر اختالف معدل بوجود آمده کمتر از تغییرات ناشی از
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اختالف بین واحدهای نمونه ،تصادف و خطا است) لذا آزمون
معنادار نمیباشد .به عبارت دیگر ،سطح معناداری آزمون آنالیز
واریانس برای بعد مالی  1/149می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا با اطمینان  %11نتیجه میشود که بین
میانگین تمام متغیرها در دانشجویان با معدلهای مختلف،
تفاوت معناداری وجود ندارد .لذا با استناد به نتایج اخیر با
احتمال  11%اولین فرضیه فرعی فرضیه سوم پژوهش رد شده
و میتوان گفت معدل دانشجویان بر درجه اثربخش بودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،از جنبه مالی
اثر ندارد ، .سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس برای بعد
مشتری  1/124که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا با
اطمینان  %11نتیجه میشود که بین میانگین تمام متغیرها در
دانشجویان با معدلهای مختلف ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
لذا با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%دومین فرضیه
فرعی فرضیه سوم پژوهش رد شده و میتوان گفت معدل
دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه مشتری اثر ندارد  ،سطح

معناداری آزمون آنالیز واریانس برای بعد فرایندهای داخلی
 1/391که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا با اطمینان
 %11نتیجه میشود که بین میانگین تمام متغیرها در
دانشجویان با معدل های مختلف ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
لذا با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%سومین فرضیه فرعی
فرضیه سوم پژوهش رد شده و میتوان گفت؛ معدل دانشجویان
بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان
داده شده ،از جنبه فرایندهای داخلی اثر ندارد .سطح معناداری
آزمون آنالیز واریانس برای بعد یادگیری و رشد  1/021می
باشد که این سطح بیشتر از  α=1/11میباشد لذا با اطمینان
 %11نتیجه میشود که بین میانگین تمام متغیرها در
دانشجویان با معدل های مختلف ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
لذا با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%چهارمین فرض
فرعی فرضیه سوم پژوهش رد شده و میتوان گفت؛ معدل
دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه یادگیری و رشد اثر ندارد.

جدول  -13نتایج آزمون آنالیز واریانس متغیرهاي پژوهش به تفكیک معدل دانشجویان
متغیرهاي پژوهش

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

مربعات

آزادي

مربعات

آزمون

معناداري

بین گروهی

9/012

9

1/691

درون گروهی

00/613

111

1/206

کل

31/114

113

-

بین گروهی
درون گروهی

9/213
11/243

9
111

1/619
1/434

کل

11/610

113

-

بین گروهی

1/104

9

1/111

درون گروهی

02/121

111

1/222

کل

00/149

113

-

بین گروهی
درون گروهی

1/010
01/433

9
111

1/691
1/219

کل

01/611

113

-

بین گروهی

1/162

9

1/911

درون گروهی

46/116

111

1/920

کل

49/110

113

-

منبع تغییرات

بعد مالی

بعد مشتری

فرآیندهای داخلی

رشد و یادگیری

درجه اثربخش بودن

 تحلیل آماري فرضیه چهارم
برای آزمون فرضیه چهارم پژوهش که بیان می دارد
اشتغال دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد .ابتدا آزمون لون جهت

1/349

6/432

1/630

1/911

1/341

1/149

1/124

1/391

1/021

1/404

بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو گروه (دانشجویان
دانشگاه دولتی و غیر دولتی) انجام شده است .جدول ،14
برآورد نقطه ای آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش به
تفکیک وضعیت اشتغال دانشجویان را نشان می دهد.
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همانطورکه در جدول  11مشاهده میشود سطح معناداری
آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو
گروه در بعد مالی  1/269می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای
این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود  ,سطح معناداری
آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو
گروه در بعد مشتری  1/114می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای
این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود.

بعالوه ،سطح معناداری آزمون لون جهت بررسی فرض
برابری واریانسهای نمرات دو گروه در بعد فرآیندهای داخلی
 1/134می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا
طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای این نمرات با اطمینان
 1/11پذیرفته میشود.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون لون جهت بررسی
فرض برابری واریانسهای نمرات دو گروه در بعد رشد و
یادگیری  1/931می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11می
باشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای این نمرات با
اطمینان  1/11پذیرفته میشود.

جدول -14برآورد نقطهاي آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفكیک وضعیت اشتغال دانشجویان
متغیرهاي پژوهش
بعد مالی
بعد مشتری
بعد فرایندهای داخلی
بعد رشد و یادگیری
درجه اثربخش بودن

انحراف معیار

تعداد

میانگین

غیر شاغل

19

6/21

1/034

شاغل

22

9/11

1/392

غیر شاغل

19

6/09

1/024

شاغل

22

9/12

1/260

غیر شاغل

19

6/23

1/392

شاغل

22

6/01

1/011

غیر شاغل

19

6/06

1/034

شاغل

22

9/12

1/049

غیر شاغل

19

6/01

1/292

شاغل

22

6/12

1/112

جدول  -15نتایج آزمون لون متغیرهاي پژوهش به تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
متغیرهاي پژوهش

آماره آزمون

سطح معناداري

بعد مالی

1/644

1/269

برابری واریانسها

بعد مشتری

6/349

1/114

برابری واریانسها

بعد فرآیندهای داخلی

1/911

1/134

برابری واریانسها

بعد رشد و یادگیری

1/043

1/931

برابری واریانسها

میزان اثربخش بودن

1/111

1/912

برابری واریانسها

همچنین همانطورکه در جدول 12مشاهده میشود سطح
معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو گروه در متغیر بعد
مالی برابر  1/169می باشد که این مقدار کمتر از  α=1/11می
باشد لذا فرض وجود تفاوت معنادار بین میانگینهای درجه
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به به دو دسته دانشجویان
(شاغل و غیر شاغل) داده شده در بعد مالی ،با اطمینان 1/11
پذیرفته میشود و چون مقدار محاسبه شده برای کمیت
اختالف میانگینها عددی منفی است ،لذا میانگین اثربخش
آموزش حسابداری از بعد مالی ،در شاغلها بیشتر از غیرشاغل

111

نتیجه

ها است .با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%اولین فرضیه
فرعی فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته شده و میتوان گفت
اشتغال دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
که به دانشجویان داده شده ،از جنبه مالی اثر دارد.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای
دو گروه در متغیر بعد مشتری برابر  1/111می باشد که این
مقدار کمتر از  α=1/11میباشد لذا فرض وجود تفاوت معنادار
بین میانگینهای درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دو دسته دانشجویان (شاغل و غیر شاغل) داده شده در بعد
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مشتری  ،با اطمینان  1/11پذیرفته میشود و چون مقدار
محاسبه شده برای کمیت اختالف میانگینها عددی منفی
است ،لذا میانگین اثربخش آموزش حسابداری از بعد مشتری ،
در شاغلها بیشتر از غیرشاغلها است .با استناد به نتایج اخیر
با احتمال  11%دومین فرضیه فرعی فرضیه چهارم پژوهش
پذیرفته شده و میتوان گفت اشتغال دانشجویان بر درجه
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده،
از جنبه مشتری اثر دارد.
بعالوه ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو
گروه در متغیر بعد فرآیندهای داخلی  1/162می باشد که این
مقدار بیشتر از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض وجود
تفاوت معنادار بین میانگینهای دو گروه در متغیر بعد
فرآیندهای داخلی با اطمینان  1/11رد میشود .با استناد به
نتایج اخیر با احتمال  11%فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته شده
و میتوان گفت؛ اشتغال دانشجویان بر درجه اثربخش بودن

آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،از جنبه
فرایندهای داخلی اثر ندارد.
از سوی دگیر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای
دو گروه در متغیر بعد رشد و یادگیری برابر  1/113می باشد
که این مقدار کمتر از  α=1/11میباشد لذا فرض وجود تفاوت
معنادار بین میانگینهای درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دو دسته دانشجویان (شاغل و غیر شاغل)
داده شده در بعد رشد و یادگیری  ،با اطمینان  1/11پذیرفته
میشود و چون مقدار محاسبه شده برای کمیت اختالف
میانگین ها عددی منفی است ،لذا میانگین اثربخش آموزش
حسابداری از بعد رشد و یادگیری ،در شاغلها بیشتر از
غیرشاغلها است.
با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%چهارمین فرضیه
فرعی فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته شده و میتوان گفت
اشتغال دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
که به دانشجویان داده شده ،از جنبه رشد و یادگیری اثر دارد.

جدول  -16نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیرهاي پژوهش به تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
متغیرهاي پژوهش

آماره

درجه

سطح

اختالف

انحراف اختالف

فاصله اطمینان 95%

آزمون

آزادي

معناداري

میانگینها

میانگینها

کران پائین

کران باال

مالی

-6/911

110

1/169

-1/943

1/111

-1/249

-1/141

مشتری

-6/213

110

1/111

-1/994

1/160

-1/132

-1/131

فرآیندهای داخلی

-1/119

110

1/162

-1/119

1/141

-1/911

1/636

رشد و یادگیری

-6/411

110

1/113

-1/990

1/141

-1/211

-1/111

اثربخش بودن

-6/911

110

1/161

-1/613

1/111

-1/404

-1/141

 تحلیل آماري فرضیه پنجم
برای آزمون فرضیه پنجم پژوهش که بیان می دارد سن
دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،اثر دارد از آزمون آنالیز واریانس استفاده
شده است .همانطورکه در جدول  10مشاهده میشود .چون
سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس برای بعد مالی  1/329می
باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد ،لذا با اطمینان
 %11نتیجه میشود که بین میانگین تمام متغیرها در
دانشجویان با سنین مختلف ،تفاوت معناداری وجود ندارد .با
استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%اولین فرضیه فرعی فرضیه
پنجم پژوهش رد شده و میتوان گفت سن دانشجویان بر درجه
اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده،
از جنبه مالی اثر ندارد.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس بعد
مشتری  1/311می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11می

باشد لذا با اطمینان  %11نتیجه میشود که بین میانگین تمام
متغیرها در دانشجویان با سنین مختلف ،تفاوت معناداری وجود
ندارد .با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%دومین فرضیه
فرعی فرضیه پنجم پژوهش رد شده و میتوان گفت سن
دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه مشتری اثر ندارد .بعالوه ،سطح
معناداری آزمون آنالیز واریانس بعد فرآیندهای داخلی 1/136
می باشد که این عدد بیشتر از  α=1/11میباشد لذا با اطمینان
 %11نتیجه میشود که بین میانگین تمام متغیرها در
دانشجویان با سنین مختلف ،تفاوت معناداری وجود ندارد .با
استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%سومین فرضیه فرعی
فرضیه پنجم پژوهش رد شده و میتوان گفت سن دانشجویان
بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان
داده شده ،از جنبه فرایندهای داخلی اثر ندارد .
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از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون آنالیز واریانس بعد بعد
رشد و یادگیری  1/321می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا با اطمینان  %11نتیجه میشود که بین
میانگین تمام متغیرها در دانشجویان با سنین مختلف ،تفاوت
معناداری وجود ندارد .با استناد به نتایج اخیر با احتمال 11%

چهارمین فرضیه فرعی فرضیه پنجم پژوهش رد شده و میتوان
گفت سن دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،از جنبه یادگیری و
رشد اثر ندارد .

جدول  -17نتایج آزمون آنالیز واریانس متغیرهاي پژوهش به تفكیک معدل دانشجویان
متغیرهاي پژوهش

بعد مالی

بعد مشتری

فرآیندهای داخلی

رشد و یادگیری

درجه اثربخش بودن

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

مربعات

آزادي

مربعات

آزمون

معناداري

بین گروهی

1/911

6

1/111

درون گروهی
کل

13/111
13/414

99
91

1/141
-

منبع تغییرات

بین گروهی

1/613

6

1/114

درون گروهی

12/140

99

1/432

کل

12/611

91

-

بین گروهی

1/144

6

1/406

درون گروهی
کل

63/941
61/619

99
91

1/311
-

بین گروهی

1/139

6

1/116

درون گروهی

61/199

99

1/211

کل

61/910

91

-

بین گروهی

1/649

6

1/166

درون گروهی
کل

16/491
16/239

99
91

1/900
-

 تحلیل آماري فرضیه ششم
برای آزمون فرضیه ششم پژوهش که بیان می دارد
جنسیت دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد ابتدا آزمون لون جهت
بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو گروه (دانشجویان
زن و مرد) انجام شده است .جدول ،13برآورد نقطه ای آماره
های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک نوع دانشگاه محل
اخذ مدرک کارشناسی دانشجویان را نشان می دهد.
همانطورکه در جدول 11مشاهده میشود سطح معناداری
آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو
گروه در بعد مالی  1/134می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای
این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود  ,سطح معناداری
آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو
گروه در بعد مشتری  1/130می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای

111

1/609

1/329

1/614

1/311

1/111

1/136

1/111

1/321

1/969

1/062

این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود .سطح معناداری
آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو
گروه در بعد فرآیندهای داخلی  1/161می باشد که این عدد
بیشتر از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری
واریانسهای این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود .و در
بعد رشد و یادگیری  1/111می باشد که این عدد بیشتر از
 α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای
این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته میشود.
همچنین همانطورکه در جدول61مشاهده میشود سطح
معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو گروه در متغیر بعد
مالی ،برابر  1/116می باشد که این مقدار بیشتر از α=1/11
میباشد لذا طبق قرارداد فرض وجود تفاوت معنادار بین
میانگینهای دو گروه در متغیر بعد مالی ،با اطمینان  1/11رد
میشود و میتوان گفت جنسیت دانشجویان بر درجه اثربخش
بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده ،از جنبه
مالی اثر معناداری ندارد.
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جدول  -18برآورد نقطهاي آمارههاي توصیفی متغیرهاي
پژوهش به تفكیک جنسیت
متغیرهاي پژوهش
بعد مالی
بعد مشتری
بعد فرایندهای
داخلی
بعد رشد و
یادگیری
درجه اثربخش
بودن

انحراف

تعداد

میانگین

مرد

43

6/11

1/010

زن

01

6/01

1/391

مرد

43

9/11

1/110

زن
مرد

01
43

1/02
6/30

1/090
1/114

زن

01

6/10

1/011

مرد

43

9/10

1/201

زن

01

6/31

1/362

مرد

43

9/16

1/140

زن

01

6/06

1/211

معیار

جدول  -19نتایج آزمون لون متغیرهاي پژوهش به
تفكیک جنسیت
آماره

سطح

آزمون

معناداري

بعد مالی

1/111

1/134

برابری واریانسها

بعد مشتری

1/006

1/130

برابری واریانسها

بعد فرآیندهای داخلی
بعد رشد و یادگیری

6/446
6/061

1/161
1/111

برابری واریانسها
برابری واریانسها

میزان اثربخش بودن

1/116

1/093

برابری واریانسها

متغیرهاي پژوهش

نتیجه

بعالوه،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو گروه
در متغیر بعد مشتری  ،برابر  1/119می باشد که این مقدار
کمتر از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض وجود تفاوت

معنادار بین میانگینهای دو گروه در متغیر بعد مشتری  ،با
اطمینان  1/11تایید میشود و میتوان گفت جنسیت
دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ،از جنبه مشتری اثر معناداری دارد.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای
دو گروه در متغیر بعد فرآیندهای داخلی  ،برابر  1/111می
باشد که این مقدار بیشتر از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد
فرض وجود تفاوت معنادار بین میانگینهای دو گروه در متغیر
بعد فرآیندهای داخلی  ،با اطمینان  1/11رد میشود و میتوان
گفت جنسیت دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،از جنبه فرآیندهای
داخلی اثر معناداری ندارد.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای
دو گروه در متغیر بعد رشد و یادگیری  ،برابر  1/101می باشد
که این مقدار بیشتر از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض
وجود تفاوت معنادار بین میانگینهای دو گروه در متغیر بعد
رشد و یادگیری  ،با اطمینان  1/11رد میشود و میتوان گفت
جنسیت دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
که به دانشجویان داده شده ،از جنبه رشد و یادگیری اثر
معناداری ندارد .چون مقدار محاسبه شده برای کمیت اختالف
میانگینها عددی مثبت است ،لذا میانگین اثربخش آموزش
حسابداری از بعد مشتری و میزان اثربخش بودن کلی آموزش
حسابداری در مردها بیشتر از زنها است .با استناد به نتایج
اخیر با احتمال  11%فرضیه پنجم پژوهش پذیرفته شده و می
توان گفت جنسیت دانشجویان بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر معناداری دارد.

جدول  -21نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیرهاي پژوهش به تفكیک جنسیت
متغیرهاي پژوهش

آماره

درجه

سطح

اختالف

انحراف اختالف

آزمون

آزادي

معناداري

میانگینها

فاصله اطمینان 95%

میانگینها

کران پائین

کران باال

مالی

1/219

110

1/116

1/642

1/119

-1/113

1/111

مشتری

9/131

110

1/119

1/919

1/160

1/141

1/240

فرآیندهای داخلی

1/102

110

1/111

1/614

1/141

-1/111

1/111

رشد و یادگیری

1/369

110

1/101

1/626

1/149

-1/166

1/142

اثربخش بودن

6/061

110

1/110

1/611

1/111

1/131

1/110

سال پنجم  /شماره بیست ويکم /بهار 2931

111

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 تحلیل آماري فرضیه هفتم

جدول -21برآورد نقطهاي آمارههاي توصیفی متغیرهاي

برای آزمون فرضیه هفتم پژوهش که بیان می دارد شهر
محل اخذ مدرک تحصیلی بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،اثر دارد ابتدا آزمون
لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو گروه
(دانشجویان فارغ التحصیل شده از دانشگاه های سطح شهر
تهران و دانشجویان فارغ التحصیل شده از دانشگاه های واقع در
سایر شهرها) انجام شده است .جدول ،61برآورد نقطه ای آماره
های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک نوع دانشگاه محل
اخذ مدرک کارشناسی دانشجویان را نشان می دهد.
همانطورکه در جدول  66مشاهده میشود سطح معناداری
آزمون لون جهت بررسی فرض برابری واریانسهای نمرات دو
گروه در بعد مالی  1/943می باشد که بیشتر از  α=1/11می
باشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای این نمرات با
اطمینان  1/11پذیرفته میشود.
بعالوه ،سطح معناداری آزمون لون جهت بررسی فرض
برابری واریانسهای نمرات دو گروه در بعد مشتری  1/101می
باشد که بیشتر از  α=1/11میباشد ،لذا طبق قرارداد فرض
برابری واریانسهای این نمرات با اطمینان  1/11پذیرفته می
شود.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون لون جهت بررسی
فرض برابری واریانسهای نمرات دو گروه در بعد فرآیندهای
داخلی  1/221می باشد که بیشتر از  α=1/11میباشد لذا طبق
قرارداد فرض برابری واریانسهای این نمرات با اطمینان 1/11
پذیرفته میشود.
بعال وه ،سطح معناداری آزمون لون جهت بررسی فرض
برابری واریانسهای نمرات دو گروه در بعد یادگیری و رشد
 1/219می باشد که این سطح در تمام ابعاد بیشتر از α=1/11
میباشد لذا طبق قرارداد فرض برابری واریانسهای این نمرات
با اطمینان  1/11پذیرفته میشود.
همچنین همانطورکه در جدول ( )64مشاهده میشود
سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو گروه در بعد
مالی  1/941می باشد که بیشتر از  α=1/11میباشد لذا طبق
قرارداد فرض وجود تفاوت معنادار بین میانگینهای دو گروه در
تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد میشود .با استناد به نتایج
اخیر با احتمال  11%اولین فرضیه فرعی فرضیه هفتم پژوهش
رد شده و میتوان گفت شهر محل اخذ مدرک تحصیلی بر
درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده
شده ،از جنبه مالی اثر معناداری ندارد.
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پژوهش به تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
متغیرهاي پژوهش
بعد مالی
بعد مشتری
بعد فرایندهای
داخلی
بعد رشد و
یادگیری
درجه اثربخش
بودن

انحراف

تعداد

میانگین

سایر شهرها

92

6/12

1/009

تهران

39

6/31

1/311

سایر شهرها
تهران

92
39

9/14
6/32

1/01
1/223

سایر شهرها

92

6/23

1/011

تهران

39

6/01

1/361

سایر شهرها

92

9/14

1/314

تهران

39

6/31

1/010

سایر شهرها

92

6/19

1/264

تهران

39

6/31

1/111

معیار

جدول  -22نتایج آزمون لون متغیرهاي پژوهش به
تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
آماره

سطح

آزمون

معناداري

بعد مالی

1/331

1/943

برابری واریانسها

بعد مشتری
بعد فرآیندهای داخلی

1/324
1/111

1/101
1/221

برابری واریانسها
برابری واریانسها

بعد رشد و یادگیری

1/619

1/219

برابری واریانسها

میزان اثربخش بودن

1/111

1/111

برابری واریانسها

متغیرهاي پژوهش

نتیجه

بعالوه ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو
گروه در بعد مشتری  1/611می باشد که بیشتر از α=1/11
میباشد لذا طبق قرارداد فرض وجود تفاوت معنادار بین
میانگینهای دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد
میشود .با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%دومین فرضیه
فرعی فرضیه هفتم پژوهش رد شده و میتوان گفت شهر محل
اخذ مدرک تحصیلی بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
که به دانشجویان داده شده ،از جنبه مشتری اثر معناداری
ندارد.
از سوی دیگر ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای
دو گروه در بعد فرآیندهای داخلی  1/190می باشد که بیشتر
از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض وجود تفاوت معنادار
بین میانگینهای دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد
میشود .با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%سومین فرضیه
فرعی فرضیه هفتم پژوهش رد شده و میتوان گفت شهر محل
اخذ مدرک تحصیلی بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری
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که به دانشجویان داده شده ،از جنبه فرآیندهای داخلی اثر
معناداری ندارد.
بعالوه ،سطح معناداری آزمون مقایسه میانگینهای دو
گروه در بعد یادگیری و رشد  1/611است که این سطح بیشتر
از  α=1/11میباشد لذا طبق قرارداد فرض وجود تفاوت معنادار
بین میانگینهای دو گروه در تمام متغیرها با اطمینان  1/11رد

میشود .با استناد به نتایج اخیر با احتمال  11%چهارمین
فرضیه فرعی فرضیه هفتم پژوهش رد شده و میتوان گفت
شهر محل اخذ مدرک تحصیلی بر درجه اثربخش بودن آموزش
حسابداری که به دانشجویان داده شده ،از جنبه یادگیری و
رشد اثر معناداری ندارد.

جدول  -23نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیرهاي پژوهش به تفكیک محل اخذ مدرک تحصیلی
متغیرهاي پژوهش

آماره

درجه

سطح

اختالف

انحراف اختالف

فاصله اطمینان 95%

آزمون

آزادي

معناداري

میانگینها

میانگینها

کران پائین

کران باال

مالی

1/110

110

1/941

1/113

1/121

-1/121

1/431

مشتری

1/691

110

1/611

1/104

1/141

-1/111

1/419

فرآیندهای داخلی

-1/101

110

1/190

-1/116

1/126

-1/999

1/913

رشد و یادگیری
اثربخش بودن

1/643
1/129

110
110

1/611
1/611

1/116
1/163

1/114
1/161

-1/119
-1/111

1/411
1/922

 -7نتیجه گیري و بحث
ضعف و قوت آموزش حسابداری نه تنها در زندگی حرفه
ای فرد بلکه در زندگی شخصی فارغ التحصیالن این رشته
کاربردی اثرگذار است .در این تحقیق اثربخشی آموزش
حسابداری در دانشگاههای ایران با استفاده از مبنا قرار دادن
چهار بعد کارت ارزیابی متوازن ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهدکه از نظر دانشجویان اثربخش
بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده در بعد
مالی ،مشتری و رشد و یادگیری در حد مطلوب است ولی در
بعد فرآیندهای داخلی در حد نامطلوبی می باشد.
الزم به توضیح است که در بعد مالی ،خوشبختانه فارغ
التحصیالن کارشناسی حسابداری اظهار داشته اند از زمانیکه
آموزش حسابداری را دیده اند عالوه بر اینکه کنترل بهتری بر
هزینه های شخصی خود دارند ،بودجه بندی بهتری نیز برای
مخارج زندگی یشان داشته و توانایی کسب درآمد بیشتری را
بدست آورده اند .بعالوه ایشان اظهار داشته اند اززمانیکه
ایشان آموزش حسابداری دیده اند ،وضعیت مالی یک واحد
اقتصادی را به خوبی درک می کنند .نتایج تحقیق حاضر تا به
اینجا بسیار دلگرم کننده است که فارغ التحصیالن رشته
حسابداری توانشته اند حداقل از دانشی که کسب کرده اند در
زندگی روزمره خود منتفع شده اند.
اما نظر دانشجویان درخصوص اینکه آموزشهای حسابداری
به ایشان این توانایی را داده است که بتوانند سرمایه گذاری
مفید و قابل رشد در بورس و اوراق بهادار را تشخیص دهند ،از
حدمیانگین کمتر بوده است .شاید به همین خاطر هم هست

که تنها تعداد کمی از آنها مطابق پاسخی که داده اند اقدام به
سرمایه گذاری های سودآور و با بازده در بازارهای پولی /مالی و
غیر مالی و یا حتی سرمایه گذاری در بازارهای پولی /مالی و
غیر مالی نموده اند .این امر ضرورت توجه اساتید و تدوین
کنندگان برنامه های آموزشی رشته حسابداری را می طلبد تا
با گنجاندن دروس کافی در مبحث سرمایه گذاریها و آموزش
های کاربردی در اینخصوص به تقویت بنیه سرمایه گذاری
دانشجویان رشته حسابداری بپردازند.
درخصوص بعد مشتریان که در واقع به میزان توانمند
بودن فارغ التحصیالن حسابداری برای ارائه خدمت به صنعت
می پردازند ،هرچند درکل از نظر دانشجویان اثربخش بودن
آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده درخصوص بعد
مشتری در حد مطلوب است .اما با توجه به پاسخ های
دریافتی ،مشخص شده است که متاسفانه آموزشهای داده شده
به دانشجویان تا حد کمی توانسته است توانایی های الزم
درخصوص موارد ذیل را در ایشان ایجاد نماید:
توانایی مقایسه و تفسیر وضعیت جاری شرکت را با اهداف
موردنظرش و نیز تصمیم گیری درخصوص ادغام ،تحصیل و
تقسیمات سود شرکت ،توانایی شخیص ساختار بهینه سرمایه
واحد تجاری ،تعیین سرمایه در گردش و حداقل سازی میانگین
هزینه سرمایه ،مدیریت ریسک ،توانایی تامین منابع مالی
شرکت به میزان مطلوب نظر یا با هزینه مناسب و در زمان
مطلوب ،توانایی اندازه گیری کارای هزینه های مربوط به کاالها
و خدمات شرکت ،توانایی تعیین کاالها و خدماتی که دارای
ارزش افزوده یا فاقد آن هستند ،وانایی دنبال کردن و تحلیل
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بازرهای ملی و بین المللی ،بودجه بندی شرکت ،توانایی کشف
و کنترل موقعیتهای ویژه در عملیات حسابداری نظیر اشتباهات
و تقلب در شرکت ،توانایی کافی در خصوص اداره اثر بخش و
کارآی منابع یک شرکت ،توانایی انجام حسابرسی مستقل یک
شرکت ،دانش کافی در زمینه شبیه سازی رویداد های مالی را
با کمک نرم افزارهای کامپیوتری .
درخصوص بعد فرآیندهای داخلی که به امکانات فیزیکی
دانشگاه و نیز قابلیتهای برنامه درزشی رشته حسابداری می
پردازند ،نتایج نشان می دهد از نظر دانشجویان در دروس
حسابداری توازن خوبی بین تئوری و عمل وجود ندارد ،دروس
حسابداری برای اینکه فارغ التحصیالن این رشته توانایی های
الزم برای برعهده گرفتن مسئولیتهای حسابداری را به طور
مستقل و بدون تجربه کاری برعهده بگیرند ،کافی نیست،
اساتید کافی برای تدریس دورس حسابداری وجود ندارد،
امکانات فیزیکی ای که در طول تحصیل در دانشگاه به کار رفته
است مثل تعداد کالس ها ،کامپیوتر و پروژکتورو ...کافی نبوده
است ،نحوه تدریس در دانشگاهها به گونه ای نبوده که
دانشجویان تا حد مطلوبی از آخرین تحوالت رشته حسابداری
به صورت به روز در در دروسی که خوانده ام مطلع شوند ،فارغ
التحصیالن آنقدر توانمند نیستند که بتوانند در آزمون های
حرفه ای نظیر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران موفق
شوند.
از بعد رشد و یادگیری و نوآوری نیز هرچند درکل از نظر
دانشجویان اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان
داده شده درخصوص بعد رشد و یادگیری در حد مطلوب
است .اما با توجه به پاسخ های دریافتی ،مشخص شده است که
متاسفانه آموزشهای داده شده به دانشجویان تا حد کمی
توانسته است توانایی های الزم درخصوص رهبری امور و
تجزیه و تحلیل نظری و عملی را کسب کنند و برنامه ها و
توضیحات کافی در زمینه آشنایی با فرصت های تجاری فعلی و
آتی در دانشگاهها به دانشجویان داده نمی شود و جلسات کافی
برای مالقات با افراد موفق نظیر بانک داران،اقتصاددانان و
مدیران مالی و غیره برای دانشجویان جهت ایجاد بالندگی و
رشد در دانشجویان ،گذاشته نمی شود .این نتایج مشابه تحقیق
اوزپرنرسی و همکاران 6111 ،است.
از سوی دیگر بررسی فرضیه های تحقیق نیز نشان داد که
نوع دانشگاه محل تحصیل(دولتی یا غیردولتی بودن) ،معدل
مقطع کارشناسی ،سن و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی تاثیر
معنی داری بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری که به
دانشجویان داده شده ندارند .اما وضعیت اشتغال دانشجویان
(شاغل یا غیر شاغل بودنشان) و نیز جنسیت آنها بر بر درجه
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اثربخش بودن آموزش حسابداری که به دانشجویان داده شده
اثر معنی دارد .به نحوی که اشتغال دانشجویان باعث افزایش
اثربخش بودن آموزش حسابداری از منظر آنها شده است .شاید
این امر به خاطر آن است که در رشته حسابداری به همان
اندازه که یادگیری مباحث نظری مهم است اشتغال توام با
تحصیل نیز به دلیل اینکه باعث افزایش مهارتهای عملی
دانشجویان می شود ،مهم است و می تواند باعث افزایش
اثربخش آموزش حسابداری شود که ایشان در دانشگاه داشته
اند.
نتایج این تحقیق می تواند به نوعی همراستا با تحقیق نائب
زاده و همکاران( )1911باشد که درتحقیقی پیمایشی از 194
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری که حداقل یک ترم از
تحصیل آنها گذشته به بررسی بررسی ارتباط بین متغیرهای
پیش زمینهای و عملکرد آموزشی دانشجویان حسابداری
پرداختند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که عملکرد آموزشی
دانشجویان با بومی بودن ،وضعیت اسکان و شاغل بودن دانشجو
مرتبط است؛ همچنین متغیرهای انگیزه فرد در ورود به
دانشگاه ،تأثیر و نفوذ دوستان و اعضای خانواده در انتخاب
رشته و دانشگاه ،رشته تحصیلی در مقطع قبلی ،انگیزههای
فردی جهت ادامه تحصیل در مقطع باالتر و انتظارات فرد از
نتایج تحصیل با عملکرد آموزشی وی رابطه معنیداری دارند.
همینطور این نتایج به نوعی همراستا با تحقیق صالحی و
همکاران( )1911است که به این نتیجه رسیدند که سیستم
کنونی آموزش حسابدرای نتوانسته دانشجویان را با مفاد با
اهمیت قوانین و مقررات الزم برای اماده سازی فعالیت ایشان
در محیط کار عملی تجهیز کند و مهارت های کافی عملی برای
آماده سازی جهت ورود به بازار کار و نیز توانایی بکارگیری
ابزارهای فناوری اطالعاتی روز را به دانشجویان منتقل نماید.
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