ميزان تطابق مهارتهاي فارغالتحصيالن كارشناسي حسابداري
با معيارهاي حرفه حسابرسي
دكتر فرهاد دهدار
جواد زارعي

چکيده
هدف اصلی این پژوهه ازییژی ی زاژ ان ااق ژین ژان زهژیز هژی فژیز التحصژانن وهز
کیزشنیسی حسی داز هزعایزهی زوزو اایی را حرفه حسی رسی است .هدف ییو شد وسژاله
سه فرضاه اصلی وز سه ط قه زهیز عموزی هشخصی ،اواز ه زدیریتی هتخصصی هحرفهیژی
هسی پرس فرعی زوزو آیزون هاقع شد است.جیزعه آزیز تحقاق شیزل سه گره  ،اسژتیوان
وااشگی  ،حسی رسژین هوااشژیویین کیزشنیسژی ازشژد حسژی داز اسژت .ایژن تحقاژق ای اژو
توصافی-پامییشی ای شیخه زاداای است ه زهش گروآهز ز یحث اظر آن کتی خیاهیژی ژوو
ه واو هی آن ه صوز امواه گار ای جیزعه زگتر ه هساله پرسشنیزه( ی استفیو ای طاف5
زت هیی لاکر ) دست آزد است .همچنان وزاین تحقاق ای آیزژونهژی کرهسژکیو هالژا ه
تحلاژژل هازیژژیا جهژژت آیزژژون فرضژژاههژژی اسژژتفیو شژژد اسژژت .اتژژییب دسژژت آزژژد ژژرا
فرضاههی تحقيق ایاگر آن است که ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سژه
وسته زهیز هی ذکر شد فیز التحصانن وهز کیزشنیسی حسی داز
را هزهو ه حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجوو ادازو.

یزعایزهی زژوزو ااژیی

 -1دکترای حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد همدان

واژههاي كليدي :زهیز هی فیز التحصانن حسی داز  ،زعایزهی حرفه حسی رسژی ،زاژ ان
ااق ین ،ازییی ی ااق ین ،حرفه حسی رسی

مقدمه
وز جوازع پاشژرفته ،زشژته هژی تحصژالی زختلژف زیحصژل تعیزژل عرصژههژی تیر ژی ه
زحاط هی آزویشی هستند .پاوستگی این ازت یط تی دااییست که آخرین وستیهزوهی علمژی
ه تحقاقیتی زیشه وز ااییهی عملایتی علوم وازو ه استفیو کننژدگین ای علژوم ه تخصژ هژی وز
زا قۀ تنگیتنگی ی زحاط آزویشی ،هظافژۀ ییآزوی علوم ه واا زا ر عهد وازاد .این ازت یط
تنگیتنگ یعث زیشوو که هم کافات فنآهز ه عملای وز یک فرایند زستمره زه ژه ه ژوو
یشد ه هم زحاطهی آزویشی زدوهی علمی ه کوچژک شژد ا ای عملاژی فژرش شژواد ه
واا آزوخته وز چنان زحاط هژییی آزژیوگی میم ه کژیفی زا وز جهژت رقژراز ازت ژیط ژان
وااستههی تئوزیک ه عرصههی عملی وز یزین کوتی زا واشته یشد .وز کشوز زی حث جژدایی
زحاطهی آزویشی ه عرصههی تیر ی ه ازت یط کیفی ان این وه ه یژک ژیهز غیلژ ت ژدیل
شد است .تی جییی که ای وید فعیمن تیر ی ،شئوای ه وزجژی علمژی وااژ آزوختگژین ژه
زاحتی پذیرفته امیشوو ه واا آزوختگین خوو اا ر این ضرهز یهز وازاد که ییژد وهزااژی
زا صرف اا یشت تیر ی زقیل ی امییند که جییگی اشتر آنهی علی القیعژد وز زتژون آزویشژی
است .وزاین تحقاق سعی شد است تی یهایییی ای این زسئله ای ویدگی سژه گژره وااشژیویین
کیزشنیسی ازشد ،حسی رسین ه استیوان حسی داز زوزو رزسی ه آیزون قراز گارو.
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طرح تحقيق
این زسئله :ای جمله زسیئل اسیسی ه ییر نییی اظیم آزویش حسژی داز کشژوز زژی زسژئله
ا وو ااق ین ان آزوختههی فیز التحصانن زققع کیزشنیسی زشته حسژی داز ژی زعایزهژی
زوزو ااتظیز را هزهو ه حرفه حسی رسی اسژت .ایژن زسژئله غیل ژی ژه صژوز هاکژن هژی
خ رگین حسی داز ه تعیزن وز حوی هی زفتیز ه تخصصی ،توجه ژه اخژنن حرفژهیژی ه
توااییی واا فنی رهی زیکند.زهمترین زسئلها کژه ازژرهی سژییزینهژی ه فژیز التحصژانن
وااشگیهی ی آن زه ره هستند ،این است که فیز التحصانن وااشگیهی قیوز ژه اایژیم عملاژی
حسی داز وز زحاط کیز ااستند .اکثر واا آزوختگین حسی داز ژر ایژن یهزاژد کژه زتژون
وزسی آزوخته شد وز خ اجرایی حرفه حسی داز صوز کیزل پیسخگو اسژت ،همچنژان
ای ویدگی فعیمن حرفه حسی رسی اا واا آزوختگین پتیاسال کیفی را هزهو ه ایژن حرفژه
زا ادازاد ه وهز کیزآزوی آن هی ه جی صرف شدن وز اا یشت تیر ه ،صرف آزژویش زقیلژ
ایاوشته وز زتون وزسی زیشوو .هجوو این فیصله احتمیلی زاین زحاط وااشگی ه زحژاط کژیز،
زمکن اسژت اژیاگر آن یشژد کژه اسژتیوان وااشژگی آخژرین زهشهژی ه زفژیهام حسژی داز
هحسی رسی زا آزویش امیوهند ه فیز التحصانن هنگیم زواجژه شژدن ژی زفژیهام جدیژد وز
زحاط کیز ه زشکل رخوزو زیکنند ه گیهی هم وااشیویین زفیهام ه زهشهژی جدیژد زا وز
وااشگی آزویش زی انند هلی وز زحاط کیز ای زهشهی سنتی حسی داز استفیو زیشوو .وز
ق یو چنان زشکنتی وااشژیویین ییژد ژه احژو آزژویش واو شژواد کژه ژرا خژدزت وز
سییزینهی آزیو شواد.وزاین تحقاق وز صدو کشف یهایییی ای هجوو یی عدم هجوو ااق ژین ژان
زهژژیز هژژی فژژیز التحصژژانن ه زعایزهژژی میم ژژرا حرفژژه ایویژژدگی فعژژیمن حرفژژه
حسی رسی،استیوان ه وااشیویین کیزشنیسی ازشد زشته حسی داز وو ایم .ه همان زنظژوز ای
طریق زقیلعه ،زصیح ه ه پرسهجو ،رخی صفی ه هیوگیهی زوزو ااتظیز را هزهو ه حرفژه
حسی رسی استخراج گروید ه وز اوازه رزسی شد است که آیی تفیه زعنی واز ان اظژرا
حسی رسین ،استیوان وااشگی ه وااشیویین کیزشنیسی ازشد زشته حسی داز ،وز یز هیوگیهژی
فیز التحصانن وهزۀ کیزشنیسی زشتۀ حسی داز را حضوز وز حرفه حسی رسی هجژوو وازو
یی خار؟سپ زهیز هییی که ای اظر این سه گره اشترین ه کمترین ااق ین ی ااییهی حرفژه
زا وازاد ،زشخ شد اادال ته ییفتن پیسخ ه این که وز زکیاا م کلی آزویش ه کن ه هاکن

وزهای آن چه زشکنتی هجوو وازو؟ ه چه زاهکیزهییی را تغاار اج ا آن زی توان پاشژنهیو

اموو؟ ،زوضو تحقاق ویگر است.
اهداف و ضرورت تحقيق :ه طوز کلی اهداف اصلی این تحقاق ع یزتند ای:
 -1شنیسژییی هجژوو یژی عژژدم هجژوو تفژیه زعنژیواز ژژان اظژرا حسی رسژین ،1اسژژتیوان
حسی داز هوااشژیویین کیزشنیسژی ازشژد زشژته حسژی داز وز زژوزو زاژ ان ااق ژین ژان
زهیز هی واا آزوختگین کیزشنیسی حسی داز هااییهی حرفه حسی رسی.
 شنیسییی اقیط ضعف ه قو فیز التحصانن اخاروز زققع کیزشنیسی زشته حسی داز .اتییب حیصل ای این تحقاق زیتوااد زوزو توجه وااشیویین ،حسی رسین ،استیوان حسی داز ه
همچنان رایزهزی ان آزویشی قراز گارو ه آنهی زا وز یزانههی زختلف ییز زسیاد.
پيشينه تحقيق :پارازون تحقاق حیضر ،پژوهه هژی زشژی ه وز یزانژه آزژویش ه عمژل
حسی داز ه شرح ییر ااییم شد است:
عوش پوز( ،)1831وزتحقاقی ی عنژوان رزسژی فیصژله ااتظژیزاتی ژان ساسژتم آزویشژی
حسی داز ه ااییهی حرفه حسی رسژی ژه رزسژی ایژن زوضژو وز ژان جیزعژه حسی رسژین
پرواخت ه ه این اتایه زساد که ان ساستم آزویشژی حسژی داز ه ااییهژی حرفژه فیصژله
هجوو وازو.
اایمن حسی دازان زسمی آزریکی (،)1131وزتحقاقژی ژی عنژوان رزسژی اگژرش اعضژی
اایمن اس ت ه زحتوا آزویشی وزهس وااشگیهی ه اتییب ییر وست ییفتهاست؛
 .1زهمترین زسئله حسی دازان زسمی وز آزویش یی وااشگی این هاقعات است که وااشژگی ای
حرفه جدا افتیو است.
 .اشتر تحقاقهی حسی داز وز یزین حیضر ی واای هاقعژی حسژی داز زا قژه زعقژولی
ادازاد.
 .8اغل زدزسین وااشگی هی ی افراو حرفهیی زا قه زتقی ل ادازاد.
زه ر استرلانگ،)119 (8وز تحقاقی تحت عنوان تحقاقی ،آزویش ه عمل حسی داز ژه
اتییب ییر وست ییفته است؛

 -1فعاالن حرفه حسابرسی با تجربه حداقل  5سال و رده حسابرس ارشد
 -2مدر سان حسابداري در دانشگاههای کشور با تجربه حداقل  5سال و
با حداقل مدرک کارشناسی ارشد
1- Robert Sterling

ميزان تطابق مهارتهاي فارغالتحصيالن كارشناسي حسابداري5 ...


 .1تحقاقی ای آزویش ه عمل فیصله گرفته است.
 .آزویش ه عمل ی هم زقی قت وازاد.
 .8هگنییاادن اتییب تحقاقی وز کت وزسی جهت تحقاق زداز کرون کتیبهژی آزویشژی
میم ه اظر زی زسد.
فرضاههی تحقاق :وز زاستی اهداف این تحقاق سه فرضاه اصلی ژه صژوز ییژر طراحژی
شد است؛
فرضيه اصلي اول :ان اظرا سه گره تحقاق وززژوزو زاژ ان ااق ژین ژان زهژیز هژی
ی زعایزهی زژوزو ااژیی را هزهو ژه

عموزی ه شخصی فیز التحصانن کیزشنیسی حسی داز
حرفه حسی رسی تفیه زعنی واز هجوو وازو.
هیوگیهی زوزو اظر جهت آیزون این فرضاه ه قراز ییر است که وز هاقژع هریژک ای آنهژی
عنوان یک فرضاه فرعی ه شمیز زیآیند؛
 .1ان اظرا سه گژره تحقاژق وززژوزو زاژ ان ااق ژین زهژیز هژی ازت ژیطی گفتژیز ه
شناداز  1فیز التحصانن ی ااییهی حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .ژژان اظژژرا سژژه گژژره تحقاژژق وززژژوزو زا ژ ان ااق ژژین زهژژیز ازت ژژیطی اوشژژتیز
فیز التحصانن ی ااییهی حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .8ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سژقح تفکژر زنققژی ه همژه جیا ژه،
ز تنی ر هاقعای تیر ی ی وز اظر گرفتن همه عوازل ه احتمیم وز یک زوضو ژی ااییهژی
حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .4ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح آشنییی ژی زهشهژی زکیت ژی
ییزگیای ه زکیلمی زهی زر اواز ه ی ینهی انالمللی ی ااییهی حرفژه تفژیه زعنژیواز
هجوو وازو.

 -2م هارت گف تاری یع نی توا نایی ار سال و دریا فت موثر اطال عات
گف تاری وم هارت شنیداری یع نی شنیدن مطا لب به ه مان صورتی که
منظور گوینده بوده است
 -3یع نی توا نایی فرد در صریح و وا ضح نو شتن ب طوری که ا گر فرد
دیگری آن مطلب را بخواند همان برداشت را بکند که منظور نویسنده
بودهاست

 .5ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ژین سژقح آشژنییی ژی زهشهژی اییژیو
ازت یط ه زذاکرا اثر خ وز جلسی زسمی ه هدایت زذاکرا وز جهت اهژداف ژی ااییهژی
حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .6ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح آشنییی ی زهشهی اژین زژوثر
زقیل ه طرح زسیئل فنی ه حرفهیی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .9ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح آشنییی ی ازیشهی اجتمیعی ه
اخنقی حیکم ر حرفه حسی رسی ه تعیزل آن ی صیح کیز ی ااییهی حرفژه تفژیه زعنژیواز
هجوو وازو.
 .3ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح شژنیخت هیوگژیهژی فژرو ه
زهشهی ازت یط ه تعیزل ی همکیزان ه پرسنل صیح کیز وز چیزچوب هیوگیهی زهان شنیختی
ه ط قه ند شخصاتی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .1ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح توااییی ایییو زها ط اجتمژیعی ه
ااسیای ه سییزیای اثر خ وز چیزچوب زا قه حسی رس ه صیح کیز ی ااییهژی حرفژه تفژیه
زعنیواز هجوو وازو.
فرضيه اصلي دوم :ان اظرا سه گره تحقاق وززوزو زا ان ااق ژین ژان زهژیز هژی
ی زعایزهی زوزو ااژیی ژرا هزهو ژه

اواز ه زدیریتی فیز التحصانن کیزشنیسی حسی داز
حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجوو وازو.
زهیز هی ه هیوگیهی زوزو اظر وز این فرضاه شیزل زوازو ییر است که وز هاقع هر یژک ای
آنهی عنوان یک فرضاه فرعی ه شمیز زیآیند؛
 .1ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح شنیخت سلسله زرات ه زها ژط
سییزیای وز چیزچوب زها ط ی همکیزان ه صیح کیز ی ااییهی حرفه تفژیه زعنژیواز هجژوو
وازو.
 .ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ژین سژقح شژنیخت شژاو هژی زختلژف
زکیت ی ه گ ازش اویسی اواز اثر خ ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .8ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح زهشهی زدیریت زنی ع ااسیای
ه زفتیز سییزیای اثر خ وز زوسسی حسی رسی ه زحژاط سژییزیای صژیح کیزان ژی ااییهژی
حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
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 .4ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سژقح شژنیخت ز ژیای سژییزیادهی ه
تفویض اختایز وز سییزینهی ه ازت یط ه اثر آن ی عملای حسی رسی ژی ااییهژی حرفژه تفژیه
زعنیواز هجوو وازو.
 .5ان اظرا سه گره تحقاژق وز زژوزو زاژ ان ااق ژین سژقح شژنیخت میم وز خصژو
سیختیز سییزیای وهلت ،هیازتخیاههی،سییزینهی ه هظییف ه ازت یط آنهی ی ااییهی حرفژه تفژیه
زعنیواز هجوو وازو.
 .6ان اظرا سه گره تحقاژق وز زژوزو زاژ ان ااق ژین سژقح شژنیخت میم وز خصژو
سیختیز زیل  ،قوااان عموزی زیوز ،ه قوااان کیز رو زژیلی ه زحیسژ یتی کشژوز ژی ااییهژی
حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .9ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح شنیخت سیختیز ه هیوگژیهژی
اقتصیو ه صنعتی کشوز ه زسیئل زر ت ط ی آن ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
فرضيه اصلي سوم :ان اظرا سه گره تحقاق وززوزو زا ان ااق ژین ژان زهژیز هژی
تخصصی ه حرفهیی فیز التحصانن کیزشنیسی حسی داز هزعایزهی زوزو اایی را هزهو ژه
حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجوو وازو.
زهیز هی ه هیوگیهی زوزو اظر وز این فرضاه شیزل زوازو ییر است که وز هاقع هژر یژک ای
آنهی عنوان یک فرضاه فرعی ه شمیز زیآیند؛
 .1ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح احیطه میم ژر قژیاون تیژیز ه
زوازو زر وط ه شرکتهی سهیزی هسییر شرکتهی هظییف ژییزس قژیاوای ژی ااییهژی حرفژه
تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح احیطه میم ر قیاون زیلای هی
زستقام ه زوازو کژیز رو آن وز حسژی داز شژرکتهژی ه زیلاژی هژی تکلافژی ه زهشهژی
رایزهزی ه استفیو ای تشویقهی زیلایتی( ه جی فژراز زیلاژیتی) ژی ااییهژی حرفژه تفژیه
زعنیواز هجوو وازو.
 .8ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح آشنییی ی ز یای اصژلی زاییاژه ه
فنیهز اطنعی هساستمهی عیزل ،ارم اف ازهی قی ل استفیو وزحسی داز اظارآفا ه اژرم
اف ازهی کیز رو ویگر ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.

 .4ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین قدز ه توااییی قضژیه حرفژهیژی وز
زواجهه ی زسیئل زیلی ه حرفهیی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .5ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سژقح آشژنییی ژی زهشهژی سژنتی
حسی داز ه وفتر واز ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .6ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح شنیخت آیژان زفتژیز حرفژهیژی
حیکم ر حرفه حسی رسی ه تعیزل آن ی صیح کیز ی ااییهژی حرفژه تفژیه زعنژیواز هجژوو
وازو.
 .9ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح شژنیخت زهشهژی کژیزآ ه اثژر
خ رایزهزی عملای حسی رسی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .3ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح شژنیخت زحژاطهژی کنترلژی
عنوان ج یی ای سیختیز کنتروهی واخلی ه ازت یط آن ی عملای حسی رسی ی ااییهژی حرفژه
تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .1ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح آشنییی ی شژاو هژی تی یژه ه
تحلال ه طراحی ساستمهی حسی داز عنوان ج یی ای سیختیز کنتروهی واخلژی ه ازت ژیط
آن ی عملای حسی رسی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .11ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح آشنییی ی چرخژه عملاژی وز
شرکتهی ه زهیه کنترلی عنوان ج یی ای سیختیز کنتروهژی واخلژی ه ازت ژیط آن ژی عملاژی
حسی رسی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
 .11ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح وزک عانژی ای اجژ ا ساسژتم
حسی داز (فرزهی ه گروش آنهی ،وستوزالعملهی ،فهرست حسیبهی،آیانایزژههژی ه زهاو اایژیم
عملای ،سقوح زیویوهی ه تفکاک هظییف ه غار ) ی ااییهی حرفه تفیه زعنژیواز هجژوو
وازو.
 .1ژان اظژژرا سژژه گژژره تحقاژژق وز زژژوزو زاژ ان ااق ژژین سژژقح شژژنیخت شژژاو هژژی
زختلفگ ازش اویسیحرفهیی ه استیادازوهی زر وطژه ژی ااییهژی حرفژه تفژیه زعنژیواز
هجوو وازو.
 .18ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ین سقح وزک کلات صوز هی زیلی ه
اج ا تشکال وهند آن ه همچنان ازت یط ایژن اجژ ا ژی یکژدیگر ژی ااییهژی حرفژه تفژیه
زعنیواز هجوو وازو.
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 .14ان اظرا سه گره تحقاق وز زوزو زا ان ااق ژین سژقح آشژنییی ژی اسژتیادازوهژی ه
تکناکهی حسی داز هحسی رسی ی ااییهی حرفه تفیه زعنیواز هجوو وازو.
ییر تفکاک اموو :

قلمرو تحقيق :وز این تحقاق ،قلمره زا زی توان ه سه خ

الف .قلمره زکیای :چیزچوب زکیای تعاان شد وز ایژن تحقاژق تعژداو ای زوسسژی زژوزو
تییاد جیزعه حسی دازان زسمی ایران ه سییزین حسی رسی ه وااشگی هژی کشژوز (وهلتژی هآیاو
هسییر) است که وز آنهی زققع کیزشنیسی ه کیزشنیسیازشد حسی داز هجوو وازو.
ب .قلمره یزیای :ی توجه ه زهش جمعآهز واو که ای طریژق پرسشژنیزه اایژیم زژیشژوو،
قلمره یزیای تحقاق سیو  1831است.
ج .ی توجه ه زهش جمعآهز واو هی ه شکل پرسشنیزهیی ه او تحقاق ،ای اظر کلی قلمره
یزیای وقاقی را این تحقاق امیتوان وزاظر گرفت.
روش تحقيق :این تحقاق ،ای اظر هدف ،کیز رو ه ای اظر احو جمعآهز واو هی ،توصافی
پامییشی است .جیزعه زوزو زقیلعه تحقاق سه گره ااد .گرروه اول اسژتیوان ه اعضژی هاژی
علمی زشته حسی داز وااشگی هی زختلف کشوز که سی قه تدزی

آنهژی اشژتر ای  5سژیو ه

حداقل زدزک آنهی کیزشنیسیازشد وز زشته حسی داز اسژت.گرروه دوم کژه وز ژیز سژقح
زهیز هی فیز التحصانن وز عمل اظر زیوهند،حسی رسین شیغل وز زوسسی حسی رسژی ه
سییزین حسی رسی ی سی قه کیز ا

ای  5سیو هستند .گروه سوم وااشیویین کیزشنیسیازشد

زشته حسی داز زا شیزل زیشوو.
وز این تحقاق اا ای زهش امواهگار تصیوفی ط قه ند شژد اسژتفیو شژد اسژت ،دین
صوز که جیزعۀ آزیز زا ه سه گره زسیه تقسژام کژرویم ه واو هژی زا ای ایژن سژه گژره
گروآهز اموویم.
وز این تحقاق ،ای فرزوو امواهگار کوکران استفیو شژد اسژت.کژه راسژیس ایژن فرزژوو
حیم امواه  16افر زی یشد.اگیز شمیز  1هضعات امییندگین جیزعه آزیز زا اشین زی وهد.
نگاره :حجم نمونه و تعداد اعضاي گروههاي تحقيق
نمایندگان جامعه
استادان دانشگاه

حجم
حیم امواه

8

حسابرسان
8

دانشجویان ارشد
8

جمع
16

روش گردآوري دادهها :وز این تحقاق ،را جمعآهز واو هی ،ا تدا پرسشژنیزها تنظژام
ه زهایی آن تعاان شد ه جهت تعاان پییییی اهلاه ،تعداو  19پرسشنیزه وز اختاژیز امواژههژی
ااتخیب شد ای سه جیزعه آزیز تحقاق قرازگرفت .ی جمع آهز ه تعاان پییییی اهلاژه آن ژه
زهش آلفی کرها یخ ه زا ان  ،1/155کل پرسشنیزههی ط ق اگیز طی وه زرحله ویگر ژان
امییندگین طافهی تحقاق توییع گروید.احو پیسخگویی ه پرسشنیزه دین صوز ژوو کژه
پیسخ وهندگین زی ییست ا تدا خ زشخصی فرو زا تکمال ه سپ وز خ عد اظژر
خوو زا وز زوزو زا ان ااق ین هریک ایزهیز هی ی ااییهی حرفه ،ر زه یژک طاژف5زت ژها
لاکر (ای " 1خالی کم" تی " 5خالی یییو") ی عنزت ضر دز زشخ کننژد .ژر ایژن اسژیس
زهیز هی فیز التحصانن کنوای حسی داز ای لحیظ زا ان ااق ین آنهی ی زعایزهژی حرفژه
ازییی ی شد .میم ه ذکر است که اعت یز پرسشنیزه ه زهش آلفژی کرها ژیخ زحیسژ ه شژد کژه
اتایه دست آزد را پرسشنیزه را ر  1/1 1وو ه اعت یز یم پرسشنیزه زا زیزسیاد.
نگاره  :مراحل سه گانه توزیع پرسشنامههاي ارسالي و دریافتي ،بر حسب نمایندگان جامعه

جیزعه ه

وااشیویین ازشد

امییند
وزییفتی

ازسیلی

حسی رسین

ازسیل

وزییفت

تعداو کل

استیوان
ازسیل

وزییف
تی

وفعی آیزون

پرسشنیزه

تعداو کل

تعداو

پرسشنیزه

پرسشنیزه

وزییفتی

صحاح

ازسیلی

زرحله اهو

9

9

5

5

5

5

19

19

15

زرحله وهم

3

5

3

1

3

8

34

61

6

زرحله سوم

3

9

3

6

3

9

4

1

11

3

01

31

جمع

93

9

93

روش تجزیه و تحليل دادهها :وز ایژن تحقاژق ای زقاژیس لاکژر

ژرا سژنی

واو هژی

استفیو شد است ه زهشهی آزیز قی ل استفیو  ،شیزل آزیز توصژافی ه اسژتن یطی اسژت .ای
آزیز توصافی ژرا تنظژام جژدهو فراهااژی ه زسژم امووازهژی اسژتفیو شژد ه ژرا آیزژون
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فرضاههی فرعی ،آیزون ایپیزازتر کرهسکیو هالا
تحلال هازییا ه کیز گرفته شد است.

ه را آیزون فرضاههژی اصژلی آیزژون

نگاره  : 9نتایج تحليل نظرات سه گروه
فرضيات فرعي مرتبط

سطح معنيداري

χ

سطح خطا

نتيجه آزمون (با احتمال )%33

فرضاه فرعی اهو

0/0190

1/11

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی وهم

0/ 09

8/511

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی سوم

1/1 4

9/411

1/15

زو H0

فرضاه فرعی چهیزم

0/ 82

/513

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی پنیم

0/083

4/346

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی ششم

0/012

5/511

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی هفتم

1/11

16/114

1/15

زو H0

فرضاه فرعی هشتم

0/033

5/914

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی اهم

0/013

5/49

1/15

تییاد H0

با فرضيه اصلي اول

یافتههاي تحقيق
اتییب فرضای فرعی زر وط ه فرضاه اصلی اهو وز اگیز  8ازائه شد است.
ی توجه ه ییفتههی حیصل ای آیزون کرهسکیوهالا ط ق اگیز  8را فرضاههژی فرعژی
زرت ط ی فرضاه اصلی اهو ،تفیه ییفت شد ژان گژره هژی تحقاژق ژرا وه زهژیز  8ه9
زشهوو است که این زهیز هی ع یزتند ای؛
زهیز  .8واشتن تفکر زنققی ه همه جیا ه ،ز تنی ر هاقعای تیر ی ی وز اظر گرفتن همه
عوازل ه احتمیم وز یک زوضو .
ه زهیز  .9ازیشهی اجتمیعی ه اخنقی حیکم ر حرفه حسی رسی ه تعیزل آن ی صیح کیز.
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نتيجه فرضيه اصلي اول
 .1آزیز توصافی:
نگاره  : 2فرضيه اصلي اول
فرضاه اصلی1

فراهاای

وزصد

وزصد خیل

پییان

51

5 21

5 21

5 21

زتوسط

44

4523

4523

1921

21

21

111

111

111

یم
جمع

16

وزصد تیمعی

60
50
40
30
20
10
0

پایین

متوس ط

باال

نمودار  .فرضيه اصلي اول

اگیز  4اشین زیوهد که سقح ااق ین زهیز هی عموزی ه شخصی فژیز التحصژانن وهز
کیزشنیسی حسی داز ای اظر  5 21وزصد ای امواه ،پییان ه ای اظر  4523وزصد ای آنهی زتوسط
ه ای اظر  21وزصد ای آنهی یم است .ه راین اسیس زیتوان گفت که این زهیز فقژط ای اظژر
 21وزصد پیسخ وهندگین ی زعایزهی حرفه حسی رسی ااق ین وازو.
 .آزیز استن یطی :را آیزون زقییسژه زاژیاگانهژی اظژرا سژه گژره ای زاژ ان ااق ژین
زهیز هی عموزی ه شخصی فیز التحصژانن ژی زعایزهژی زژوزو ااژیی ژرا هزهو ژه حرفژه

حسی رسی ،ای آیزون تحلال هازییا
است.

استفیو شد که خنصه آن وز اگژیز شژمیز  5ازائژه شژد

نگاره  :3نتيجه آزمون آناليز واریانس براي فرضيه اصلي اول
مجموع مربعات

ان
گرههی
وزهن
گرههی
کل

1

درجه

ميانگين

آزادي

مربعات

/ 61

44/5 1
1115/161

18

1141/411

15

سطح معني

F

داري

1/331

1/159

نتيجه آزمون

تأیاد H0

11/935

ر اسیس اتییب حیصل ،ی توجه ه زقداز آزیز  Fه اا زقداز سقح زعنژیواز ( )1/159کژه
زگتژژر ای  1215اسژژت .فژژرش تحقاژژق ژژی  15وزصژژد اطمانژژین زو شژژد ه فژژرش  H0تییاژژد
زیشوو،یعنی ان اظرا سه گره تحقاق وززوزو زا ان ااق ین زهیز هی عموزی ه شخصژی
فیز التحصانن ی زعایزهی زوزو اایی حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجوو ادازو.جدهو 6
اا ایاگر آیزون وااکن 8است که ی توجه ه اتییب این آیزون ان اظژرا سژه گژره تحقاژق
تفیهتی زعنیواز هجوو ادازو ه اشترین ازتایی زر وط ه وااشیویین کیزشنیسی ازشد است.
نگاره  :1نتيجه آزمون دانکن()Duncanبراي فرضيه اصلي اول
گرهههی

تعداو

α = 1215

حسی رسین

8

/1395

استیوان

8

8/1395

وااشیویین ازشد

8

8/3483

سقح زعنی واز

1/191

1- Between Groups
2- Within Groups
3- Duncan
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وز اوازه ی توجه ه زت ه زایاگان آن وسته ای زهیز هی شخصی ه عموزی فیز التحصانن
که ای ویدگی سه گره تحقاق اشترین ه کمترین ااق ژین زا ژی زعایزهژی حرفژه حسی رسژی
وازاد ه ترتا وز اگیز  9خنصه شد اسژت .ضژمنی اشژترین زت ژه وز هژر گژره ژه عنژوان
قو ترین ه کمترین زت ه ه عنوان ضعافترین زهیز ط قه ند شد است.
نگاره  :0نظرات سه گروه تحقيق درباره بيشترین و كمترین ميزان انطباق مهارتهاي عمومي و
شخصي فارغ التحصيالن
دانشجویان ارشد
اشترین ااق ین
زهیز 9

حسابرسان

کمترین ااق ین
زهیز

1

استادان

اشترین ااق ین

کمترین ااق ین

اشترین ااق ین

کمترین ااق ین

زهیز 1

زهیز 9

زهیز 1

زهیز 3

نتایج فرضيات فرعي مربوط به فرضيه اصلي دوم
نگاره  : 8نتایج تحليل نظرات سه گروه از ميزان انطباق مهارتها با معيارهاي حرفه حسابرسي
سطح معني

χ

سطح خطا

فرضاه فرعی اهو

0/ 33

8/9 6

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی وهم

0/ 1

/631

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی سوم

0/ 20

8/1 5

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی چهیزم

0/ 0

3/385

1/15

زو H0

فرضاه فرعی پنیم

0/ 12

8/611

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی ششم

0/ 89

8/816

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی هفتم

0/082

1/436

1/15

تییاد H0

فرضيات فرعي مرتبط با فرضيه اصلي دوم

داري

نتيجه آزمون
(با احتمال )%33

ی توجه ه ییفتههی آیزون کرهسکیوهالا ط ق اگیز شمیز  3را
ی فرضاه اصلی وهم ،این تفیه زعنیواز وززهیز  ،4یعنی "شنیخت ز یای سژییزیادهی ه تفژویض
اختایز وز سییزینهی ه ازت یط ه اثر آن ی عملای حسی رسی" تفیه زعنیواز زشیهد زیشوو.

فرضاههی فرعژی زژرت ط

نتيجه فرضيه اصلي دوم
 .1آزیز توصافی:
نگاره  :3فرصيه اصلي دوم
وزصد

وزصد

خیل

تیمعی
6825

فرضاه اصلی

فراهاای

وزصد

پییان

61

6825

6825

زتوسط

88

8424

8424

1921

21

21

111

111

111

یم
جمع

16

70
60
50
40
30
20
10
0

پایین

متوس ط

باال

نمودار  .فرضيه اصلي دوم

اگیز  1اشین زیوهد که سقح ااق ین زهیز هی اواز ه زدیریتی فژیز التحصژانن وهز
کیزشنیسی حسی داز ای اظر 6825وزصد ای امواه،پییان ه ای اظر 8424وزصد ای آنهژی زتوسژط
ه ای اظر 21وزصد ای آنهی یم است ه راین اسیس زژیتژوان گفژت کژه ایژن زهژیز فقژط ای

اظر 21وزصد پیسخ وهندگین ی زعایزهی حرفه حسی رسی ااق ین وازو.
 .آزیز استن یطی :را آیزون زقییسژه زاژیاگانهژی اظژرا سژه گژره ای زاژ ان ااق ژین
زهیز هی اواز ه زدیریتی فیز التحصانن ژی زعایزهژی زژوزو ااژیی ژرا هزهو ژه حرفژه
حسی رسی ،ای آیزون تحلال هازییا استفیو شد که خنصه آن وز اگیز شمیز  11ازائژه شژد
است.
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نگاره  : 0نتيجه آزمون تحليل واریانس براي فرضيه اصلي دوم

ان گرههی

1

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادي

مربعات
16/443

8 /316

وزهن
گرههی

1 6/514

18

کل

151/411

15

F

سطح معني

نتيجه

داري

آزمون

1/119

تییاد H0

1/651

1/168

ر اسیس اتییب حیصل ه ی توجه ه زقداز آزیز  Fه اا زقداز سقح زعنیواز ( )1/119کژه
زگتر ای  1215است .لذا ژی  15وزصژد اطمانژین فژرش تحقاژق زو شژد ه فژرش  H0تییاژد
زیشوو،یعنی ان اظرا سه گره تحقاق وززوزو زا ان ااق ین زهیز هی اواز ه زژدیریتی
فیز التحصانن ی زعایزهی زوزو اایی حرفه حسی رسی تفیه زعنیواز هجژوو اژدازو .اگژیز
 11اا ایاگر اتییب آیزون وااکن است که ی توجه ه این آیزژون ااژ ژان اظژرا سژه گژره
تحقاق تفیهتی زعنی واز هجوو ادازو ه اشترین ازتایی زر وط ه استیوان است.
نگاره  :نتيجه آزمون دانکن()Duncanبراي فرضيه اصلي اول
گرهههی

تعداو

α =1215

حسی رسین

8

16/9511

وااشیویین ازشد

8

19/1168

استیوان

8

13/16 5

سقح زعنی واز

1/1 1

ی توجه ه زت ه زایاگان آن وسته ای زهیز هی اواز ه زژدیریتی فژیز التحصژانن ،کژه ای
ویدگی سه گره تحقاق اشترین ه کمترین ااق ین زا ی زعایزهی زوزو اایی حرفژه حسی رسژی

1- Between Groups
2 -Within Groups

وازاد ه ترتا وز اگیز  1خنصه شد است .ضمنی اشژترین زت ژه وز هژر گژره ژه عنژوان
قو ترین ه کمترین زت ه ه عنوان ضعافترین زهیز ط قه ند شد است.
نگاره  :نظرات سه گروه تحقيق درباره بيشترین و كمترین ميزان انطباق مهارتهاي اداري و
مدیریتي
فارغ التحصيالن
دانشجویان ارشد

استادان

حسابرسان

اشترین ااق ین

کمترین ااق ین

اشترین ااق ین

کمترین ااق ین

اشترین ااق ین

کمترین ااق ین

زهیز 4

زهیز 5

زهیز 9

زهیز 4

زهیز 1

زهیز 4

نتایج فرضيات فرعي مربوط به فرضيه اصلي سوم
نگاره  : 9نتایج تحليل نظرات سه گروه از ميزان انطباق مهارتها با معيارهاي حرفه حسابرسي
فرضيات فرعي
مرتبط با

سطح معني داري

χ

سطح خطا

فرضيه اصلي سوم

نتيجه آزمون (با
احتمال )%33

فرضاه فرعی اهو

1/11

15/439

1/15

زو H0

فرضاه فرعی وهم

0/080

1/419

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی سوم

0/030

4/3 6

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی چهیزم

0/000

5/81

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی پنیم

0/93

/111

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی ششم

0/102

1/111

1/15

تییادH0

فرضاه فرعی هفتم

1/11

11/11

1/15

زو H0

فرضاه فرعی هشتم

1/1 1

9/985

1/15

زو H0

فرضاه فرعی اهم

0/ 01

8/161

1/15

تییادH0

فرضاه فرعی وهم

0/ 22

/3 4

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی یییوهم

1/11

19/611

1/15

زو H0

فرضاه فرعی
وهایوهم

0/ 82

8/831

1/15

تییاد H0

فرضاه فرعی
سا وهم

1/188

6/31

1/15

زو H0

فرضاه فرعی
چهیزوهم

0/111

1/314

1/15

تییاد H0
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ی توجه ه اتییب حیصل ای آیزون کرهسکیو هالا ط ژق اگژیز شژمیز  18ژرا تژک تژک
فرضاههی فرعی زرت ط ی فرضژاه اصژلی سژوم تفژیه زعنژیواز ژان اظژرا سژه گژره وز
زهیز هی ییر زشیهد زیشوو؛
زهیز  -1احیطه میم ر قیاون تییز ه زوازو زر وط ه شرکتهی سهیزی هسییر شرکتهژی
ه هظییف ییزس قیاوای.
زهیز  -9شنیخت زهشهی کیزآ ه اثر خ رایزه زی عملای حسی رسی.
زهیز  -3شنیخت زحاطهی کنترلی عنوان ج یی ای سیختیز کنتروهژی واخلژی ه ازت ژیط
آن ی عملای حسی رسی.
زهیز  -11وزک عانی ای اج ا ساستم حسی داز .
زهیز  -18وزک کلات صوز هی زیلی ه اج ا تشکال وهند آن ه همچنان ازت ژیط ایژن
اج ا ی یکدیگر.

نتيجه فرضيه اصلي سوم
 .1آزیز توصافی:
نگاره  . 2فرضيه اصلي سوم
وزصد

وزصد
خیل

وزصد
تیمعی

پییان

51

5 21

5 21

5 21

زتوسط

44

4523

4523

1921

21

21

111

111

111

فرضاه اصلی 8فراهاای

یم
جمع

16

60
50
40
30
20
10
0

پایین

نمودار  .9فرضيه اصلي سوم

متوس ط

باال

اگیز  14اشین زیوهد که سقح ااق ین زهیز هی تخصصی ه حرفهیژی فژیز التحصژانن
وهز کیزشنیسی حسی داز ای اظر 5 21وزصد ای امواژه،پییان ه ای اظژر  4523وزصژد ای آنهژی
زتوسط ه ای اظر 21وزصد ای آنهی یم است ه راین اسیس زیتوان گفت که این زهژیز فقژط
ای اظر  21وزصد پیسخ وهندگین ی زعایزهی حرفه حسی رسی ااق ین وازو.
 .آزیز استن یطی :وز اوازه تحقاق ،را آیزون زقییسه زایاگانهی زهیز هی تخصصژی ه
حرفهیی حسی رسی فیز التحصانن ایویدگی سه گره تحقاق وز این تحقاق ای آیزون تحلاژل
هازییا استفیو شد که خنصه آن وز اگیز شمیز  15ازائه شد است.
نگاره  : 3نتيجه آزمون تحليل واریانس براي فرضيه اصلي سوم

ان
گرههی

1

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادي

مربعات
13/443

116/316

وزهن
گرههی

114/189

18

کل

8118/388

15

F
8/159

سطح معني
داري
1/15

نتيجه آزمون
تییاد H0

8 / 14

ر اسیس اتییب حیصل ،ی توجه ه زقداز آزیز  Fه اا زقداز سقح زعنی واز (  )1/15کژه
زگتر ای  1215است .ی  15وزصد اطمانین فرش تحقاق زو شد ه فرش  H0تییاژد زژیشژوو،
یعنی ان اظرا سه گره تحقاق وززوزو زا ان ااق ین زهیز هی تخصصی ه حرفهیژی فژیز
التحصانن ی زعایزهی زوزو اایی حرفه حسی رسی تفیه زعنی واز هجژوو اژدازو .اگژیز 16
اا ایاگر اتییب آیزون وااکن 8است که ی توجه ه این آیزون ژان اظژرا سژه گژره تحقاژق
تفیهتی زعنیواز هجوو ادازو ه اشترین ازتایی زر وط ه وااشیویین کیزشنیسی ازشد است.

1- Between Groups
2- Within Groups
3- Duncan
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نگاره  : 1نتيجه آزمون دانکن براي فرضيه اصلي سوم
α = 0003

گروهها

تعداد

حسی رسین

8

88/1633

استیوان

8

84/6 51

وااشیویین ازشد

8

84/6 51
89/ 318

1/645

سقح زعنی واز

1/164

ی توجه ه زت ه زایاگان آن وسته ای زهیز هی تخصصی ه حرفهیی فژیز التحصژانن کژه ای
ویدگی سه گره تحقاق اشترین ه کمترین ااق ین زا ی زعایزهی زوزو اایی حرفژه حسی رسژی
وازاد ه ترتا وز اگیز  19خنصه شد است .ضمنی اشترین زت ه وز هر گره ه عنوان قژو
ترین ه کمترین زت ه ه عنوان ضعاف ترین زهیز ط قه ند شد است.
نگاره  : 0نظرات سه گروه تحقيق درباره بيشترین و كمترین ميزان انطباق مهارتهاي تخصصي و
حرفهیي فارغ التحصيالن
دانشجویان ارشد

استادان

حسابرسان

اشترین
ااق ین

کمترین
ااق ین

اشترین
ااق ین

کمترین
ااق ین

اشترین
ااق ین

کمترین
ااق ین

زهیز 9

زهیز 8

8

1

زهیز 14

زهیز 11

زهیز

زهیز

نتيجهگيري و پيشنهادها
وز ایژژن تحقاژژق رزسژژی شژژد کژژه آیژژی ژژان اظژژرا سژژه گژژره  ،وااشژژیویین کیزشنیسژژی
ازشدحسی داز ،حسی رسین 1ه استیوان وززوزو زا ان ااق ین زهیز هی فیز التحصژانن وهز
کیزشنیسی حسی داز ه زعایزهی زوزو اایی را هزهو ه حرفه حسی رسی تفژیه زعنژیواز
هجوو وازو یی خار؟ لذا ،زهیز هی فیز التحصانن وز سژه وسژته عمژوزی ه شخصژی ،اواز ه
زدیریتی ه تخصصی هحرفهیژی زعژان ه پژ ای ازسژیو پرسشژنیزه ژه گژره هژی تحقاژق ه
جمعآهز اظرا وز زوزو زا ان ااق ین ان زهیز هی خی فژیز التحصژانن ژی زعایزهژی
حرفه حسی رسی ،فرضاههی فرعی ی استفیو ای آیزون کرهسکیو هالا ه فرضاههی اصلی ژی
استفیو ای آیزون تحلال هازییا زوزو تی یه هتحلال قراز گرفت.
ه طوز کلی تفیه زعنیواز ان اظرا سه گژره تحقاژق وز زژوزو زاژ ان ااق ژین هجژوو
اداشت ه گره هی تحقاق عقاد واشتند که زهیز هی فیز التحصانن وازا کمترین ااق ین
ی ااییهی حرفه وو ه حسی رسین وز کل کمترین ازتایی زا را زا ان ااق ژین زهژیز هژی ژی
ااییهی حرفه قیئل وواد .ه این زعنی که سقح زهیز هی فیز التحصانن اظر فعیمن حرفژه
زا تأزان امیکند ،لذا میم است که وز رخی یزانژههژی تیدیژد اظرهژییی وز زا قژه ژی شژاوۀ
آزویش وااشیویین وهز کیزشنیسی صوز گارو ه جن ههژی عملژی آزژویش ااژ ژه صژوز
جد تر زوزو توجه قراز گارو .همچنان ی توجه ه زسئولات خقار حرفه حسی رسی که تأیاژد
اطنعی هگ ازشهی زیلی را عموم زا رعهد وازو میم است رخی زقیل  ،ایجمله آزویش
شاو هی زختلف گ ازش اویسی حرفهیی ه  ...ه زحتوا وزهس وهز کیزشنیسی اضیفه شژوو
تی وااشیویین ای هرجهت توااییی فعیلات زقلوب وزحرفه زا پادا کنند.
ولال اصلی عدم ااق ین زهیز هی فیز التحصانن حسی داز ی زعایزهی زوزو ااژیی حرفژه
حسی رسی وز فرضاههی اصلی اهو ه وهم ،وزییفت تئوزیژک ز یحژث حسژی داز ه قژوااان وز
وااشگی ه عدم ازت یط ی فضی کیز رو اسژت ه وز زژوزو فرضژاه سژوم وز قژوااان زیلاژیتی ه
تییز ه ز یحث تئوزیک که زقی ق ی عمل یشد زشکل سرفصژل هجژوو اژدازو ،لکژه زشژکل
اصلی وز این است که وااشیویین عد ای طی حژداقل چهژیز تژرم تحصژالی خشژی ای سژیعی
تحصال زا یید وز فضی تیر ی ه حرفهیی صرف امییند تی عد ای اتمژیم وهز کیزشنیسژی قژیوز
یشند ای اادهخته هی تحصالی وز فضی کیز رو ی حداقل فیصله استفیو امییند .ضژمنی زقلژ
قی ل توجهی که زاجع ه ازر آزویش زیتژوان عنژوان امژوو اینسژت کژه اسژتیوان زشژغوو ژه
 -1فعاالن در حرفه حسابرسی با تجربه بیش از  5سال
 -2مدرسین رشته حسابداری با تجربه بیش از  5سال

ميزان تطابق مهارتهاي فارغالتحصيالن كارشناسي حسابداري13 ...


تدزی وزهس حسژی داز ییژد خژوو وازا سژی قۀ زفاژد اجرایژی ه کژیز رو حسژی داز ه
حسی رسی (ترجاحی حسی رسی) یشند ه ی ساستمهی زختلف وز عمل آشنی شد یشند.

پيشنهادها
ر اسیس اتییب تحقاق عنه ر پاشنهیوهی ضمنی حژث اتایژهگاژر  ،پاشژنهیوهی ییژر
را ازتقی زا ان تقی ق زهیز هی فیز التحصانن حسژی داز زعایزهژی حرفژه حسی رسژی
ازائه زیشوو:
 .1تقی قی ان زحتوا وزهس وهز کیزشنیسی حسی داز ی ااییهی عملی حرفه حسی رسی
ه حسی داز صوز گارو.
 .ومیل ضعف زهیز هی فیز التحصژانن ژی ازائژه زاهکیزهژی پاشژنهیو جهژت ه ژوو
هضعات آزویش حسی داز وز ایران رزسی شوو.
 .8وز صوز ازکین ،زقییسه ا ژان هضژعات آزویشژی زشژته حسژی داز وز کشژوز زژی ژی
کشوزهی پاشرفته وز یک تحقاق ازائه شوو.
 .4ل هم اضیفه اموون هاحد هی وزسی ی عنیهین زهیز هی ازت ژیطی گفتژیز  ،شژناداز ه
اوشتیز وز ساستم آزویشی حسی داز ایران رزسی شوو.
 .4وز صوز ازکین زقییسها ان تکناکهی زوزو استفیو وز اظیم حرفهیژی حسژی داز ه
حسی رسی ایران هکشوزهی پاشژرفته صژوز گاژرو ه همچنژان تغااژرا زژوزو ااژیی وزایژن
تکناکهی ی توجه ه شرایط فرهنگی ،سایسی ،زحاقی ه ...وز ایران رزسی شوو.
 .5زقییسه ا ان زحتوا عملی وزهس وهز کیزشنیسی حسی داز وز ایران ژی کشژوزهژی
پاشرفته صوز گارو.

منابع
 -1از یب سلامیای ،ع یس ،افر  ،زحموو« .)1893( ،اصوو حسی رسژی» ،ااتشژیزا سژییزین
حسی رسی ،اشریه شمیز  ،39جلد اهو ،چیپ ششم.
 اعتمیو ،حسژژان ،فخیز ،حسژژان« .)1838( ،ت اژژان ااییهژژی ه اهلویژژتهژژی تحقاقژژیتیحسی داز  ،ازائه الگویی جهت همسویی تحقاقژی ،آزویش ه عمژل» ،رزسژیهژی حسژی داز ،
82- 9
شمیز ،85
 -8یقریاو ،سعاد « .)1891(،رزسی پییژین ایزژههژی زققژع کیزشنیسژیازشژد وز وااشژکد
زدیریت وااشگی تهران» ،پییین ایزه کیزشنیسیازشد ،وااشکد زدیریت وااشگی تهژران- 1 ،
162
 -4عوشپوز ،شهراو« .)1831( ،فیصله ااتظیزاتی ان ساستم آزویشی حسی داز ه ااییهژی
حرفه حسی رسی» ،پییین ایزه کیزشنیسیازشد،وااشگی علوم ه تحقاقی تهران،فصل اهو ه وهم.
 -5اوزهش ،ایرج«.)189 ( ،تحقاقی پارازون تدهین رایزژه وزسژی وهز کیزشنیسژی زشژته
حسی داز زنیس ژرا ااییهژی حرفژه حسژی داز ه حسی رسژی وزایژران» ،زسژیله وکتژر
تخصصی ،وااشگی تهران.
 -6ی واای ،زار زحموو « .)1899( ،رزسی اهمات رخی هیوگاهی (وااشهی ه زهیز هی) جهژت
زوفقات وز حرفه حسی داز ه حسی رسی عموزی ه اق وااشگیههی وز اییژیو ایژن هیوگاهژی»،
پییژژینایزژژه کیزشنیسژژی ازشژژد ،وااشژژکد علژژوم اواز ه زژژدیریت ییزگژژیای وااشژژگی تهژژران.
.85- 6
7-American Accounting Association(AAA), (1986). Committee on the Future Structure
,Content, and Scope of Education, Future Accounting Education, Preparing for the
Expanding Profession Issues in Accounting Education, Spring, pp.168-190.
8-Eugene F .Fama and Arthur B.Laffer, (1971). Information and Capital Markets, journal
of business ,July, pp.289-298.
9-Whittington and pany, (1988). U.S.A, Principles of Auditing, 12th Edition.

