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  منشا تحول آفرینی آتی  گزینش دانش آموزان خالق در مقطع متوسطه
  در حرفه حسابداری

  
  *زهره حاجیها

  

  چکیده 
در سال های اخیـر بـا توجـه بـه بـازار کـار مطلـوب و موقعیـت حرفـه ای رشـته                         
حسابداری دانشجویان رشته حسابداری با پیشینه تحصیلی متفـاوتی در دوره دبیرسـتان             

برخـی از   . صیلی در دانـشگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی شـده انـد                وارد این رشته تح   
دانشجویان دارای دیپلم هنرستان و فارغ التحصیل رشته حسابداری بوده و دارای پیشینه             
ای از آموزش قبلی در حسابداری هستند و گروه دیگر از دبیرسـتان هـا بـا دیـپلم غیـر                     

پیشرفت تحـصیلی   . گاه می شوند  وارد این رشته در دانش    ،حسابداری فارغ التحصیل شده   
از اینرو این تحقیق در     .این دانشجویان در رشته حسابداری در دانشگاه ها متفاوت است         

حوزه آموزش رشته حسابداری، به بررسی تفاوت پیشینه تحصیلی حسابداری در مقطع            
بـر موفقیـت تحـصیلی      )بـه خـصوص دیـپلم حـسابداری و ریاضـی فیزیـک            (متوسطه  

 جامعه آماری دانشجویان رشـته      .ابداری در دانشگاه پرداخته است    دانشجویان رشته حس  
 واحـد دانـشگاهی و نمونـه تحقیـق بـه      7حسابداری در مقطع کاردانی و کارشناسی در     

نتایج نشان می دهد که     . نفر می باشد   290روش نمونه گیری غیر احتمالی و حجم نمونه         
                                                 

  )قیامدشت( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق * 
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در دو گـروه دانـشجویان بـا    پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه      
پیشینه تحصیلی حسابداری در هنرستان و دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر حسابداری            

به عبارت دیگر دانشجویانی که با دیپلم حسابداری        . در دبیرستان تفاوت معناداری ندارد    
در .وارد دانشگاه می گردند دارای عملکرد بهتری نـسبت بـه سـایر دانـشجویان نیـستند                

فیزیک وارد رشته حسابداری شده اند      _لیکه عملکرد دانشجویانی که با دیپلم ریاضی        حا
نسبت به سایر رشته ها تفاوت معناداری داشته به عبارت دیگر آنها نـسبت بـه سـایرین                  

این مساله لزوم تجدید نظر جدی در گزینش دانش آموزانی را در  .عملکرد بهتری داشتند  
ادهای کمی و ریاضی بوده و پیش زمینه تفکـر خـالق            رشته حسابداری که دارای استعد    

از سوی دیگر حرفه حسابداری نیز بایـد تـوجهی بـیش از             .داشته باشند را تاکید می کند     
  .پیش به مقطع متوسطه رشته حسابداری داشته باشد

  
ــدی ــای کلی مقطــع تحــصیلی متوســطه،آموزش رشــته حــسابداری،حرفه   :واژه ه

  .زیکحسابداری،رشته تحصیلی ریاضی فی
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  مقدمه
یکی از حیاتی ترین راه های اعتالی هر حرفه ورود دانش آموختگان خالق،پویـا و               
دارای استعدادهای مناسب آن حرفه به دانشگاه ها و تربیـت افـراد تحـصیلکرده ای کـه            

حرفه حـسابداری بـا توجـه بـه نقـش دارای            .متناسب با نیازهای روز حرفه باشند،است     
مربوط بـه   ،ب و کار که فراهم کردن اطالعات قابل اتکا        اهمیت خود در فضای نوین کس     

تصمیم گیری گروه های ذینفع و گزارشگری به موقع  این اطالعات بـه همـه ذینفعـان                  
است نیز نیـاز بـه افـرادی دارد کـه بـا تفکـر کمی،منطقـی و دارای خالقیـت نیازهـای                       

میم گیرنـدگان   گزارشگری را درک کرده و قادر به پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی تص           
اطالعاتی که این افراد تهیه می کنند از حساسیت باالیی برخوردار اسـت و بعـضا                .باشند

در بازار های پولی و مالی باعث انتقال ثروت بین گروه های مختلف گردیده و بنابراین                
  .در پیشبرد اهداف اقتصادی و توزیع عادالنه ثروت نقش موثری دارد

ـ           و موقعیـت حرفـه ای رشـته        ،ه بـازار کـار مطلـوب      در سال های اخیـر بـا توجـه ب
دانشجویان رشته حسابداری با پیشینه تحصیلی متفـاوتی در دوره دبیرسـتان            ،حسابداری

بـر ایـن اسـاس      . وارد این رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شده اند            
 هستند کـه    برخی از دانشجویان دارای دیپلم هنرستان و فارغ التحصیل رشته حسابداری          

 حرفه ای و کار  و دانش تقـسیم مـی           -این گروه خود به دو بخش فارغ التحصیالن فنی        
گردند و دارای  پیشینه ای از آموزش قبلی در حسابداری بـوده و تقریبـا بـا دانـشی تـا                      
سطوح حسابداری میانه وارد دانشگاه ها می گردند و گـروه دیگـر از دبیرسـتان هـا بـا                    

ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی و حتـی فنـی حرفـه              (دیپلم غیر حسابداری    
فارغ التحصیل شده و بدون هیچ پیـشینه ای        ) ای سایر رشته ها مثل برق مکانیک و غیره        

از آنجایی  کـه پیـشرفت تحـصیلی         . از حسابداری وارد این رشته در دانشگاه می شوند        
اسـت یـک سـوال منطقـی        این دانشجویان در رشته حسابداری در دانشگاه ها متفـاوت           

مطرح می گردد و آن اینکه آیا پیشینه تحصیلی حسابداری در مقطع متوسطه بر پیشرفت       
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و . تحصیلی این دانشجویان در رشته حسابداری در دانشگاه ها تاثیرگذار است یـا خیـر              
آیا پیشینه سه یا چهار ساله دوره متوسطه می تواند بر عملکرد دانشجویان در دانشگاه و                

ت تحصیلی آنها تاثیر گذارد ؟ این تحقیق بدنبال اثبات چنین فرضـیاتی اسـت کـه           موفقی
  .مبتنی بر این پرسش اصلی شکل گرفته است

  پیشینه تحقیق
در این بخش ابتـدا تحقیقـات سـایر رشـته هـا و سـپس تحقیقـات انجـام شـده در             

  .حسابداری مرتبط با تحقیق بطور اجمالی مرور  می گردد
چارچوبی برای توسـعه تحقیقـات      "  در کتاب  :هاه  ایر رشت تحقیقات آموزش در س   

 تالیف ویلیامز و همکاران تحقیقات زیادی در زمینـه آمـوزش بـه    1"آموزش حسابداری 
 90طور عمومی و آموزش خاص رشته حسابداری از محققین مختلف تـا قبـل از دهـه                  

اشـاره  ،ار داردارائه گردیده که در ادامه به برخی از آنهـا کـه در حـوزه ایـن تحقیـق قـر          
دو گروه بـا پیـشرفت تحـصیلی        بیان می کند که      ) 1977(  آستین  : از جمله  2خواهد شد 

 ، اضــطراب،معیارهــای غیــر هوشــی مــرتبط عبارتنــد از شخــصیت .همبــستگی دارنــد
ست های  ت معیارهای هوشی شامل نمره و       . عالقه و شاخص های فعالیت     ،عادت،نگرش

ستان از نمره آزمون ورودی با ارزشـتر اسـت هـم           نمرات دوره دبیر   .استاندارد می باشند  
چنین میتوان نتیجه گرفت که دانـشجویانی کـه در دبیرسـتان عملکـرد خـوبی در یـک                   

 در دانــشگاه عملکــرد خــوبی در همــان مهــارت خواهنــد      دمهــارت داشــته انــ  
دانشجویانی که پیشرفت باالیی داشته اند با سرعت بیشتری نسبت به دانشجویان            .داشت

داخل ( محل اقامت   جنسیت،  تعدادی عوامل محیطی مانند    .اد پیشرفت می کنند   کم استعد 
                                                 

1  A Framwork For the Development Of Accounting Education Research. 
 در این بخـش ، از فـصول مختلـف کتـاب زیـر           1990قبل از دهد    تحقیقات مورد اشاره از محققین مختلف تا        . 2

   :استخراج گردیده است
Williavns , Jan Ro , Hartwell Herring , Mikel Tiller and Yames Seheiner , (1988) , A 
Framework For the Development Of Accounting Education Research , Volume 
No.9. 
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 و قابلیت انتخاب دانشگاه نیز بر اثر سیـستماتیک پیـشرفت تحـصیلی         )یا خارج دانشگاه  
  .اثر گذارند
 نمـرات   –مشاهده کرد که بخش زیادی از مطالعات بیانگر سه متغیـر            )1983(مرانته  
سـی در   الو رتبـه ک   ) امتحانـات ورودی دانـشگاه    (  ACT1/SAT2 امتیـازات    ،دبیرستان

هستند که پیش بینی کننده های مناسبی از پیشرفت تحصیلی در دانشگاه می              -دبیرستان  
تحلیل رگرسیون را برای مقایسه قدرت پـیش بینـی          )1976(مز،هیگلی وگمپبل  آدا .باشند

ACT وSAT           هنگامیکه  .در پیش بینی معدل نمرات دانشجویان ترم اول به کار گرفتند 
هـیچ   به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته مـی شـد،           ) GPA(نمره معدل دبیرستان  
 در پیش بینی نمرات دانشجویان جدیدالورود SAT نسبت به   ACTتفاوتی در ظرفیت    

   .وجود نداشت
 تـرک تحـصیل     57 فـارغ التحـصیل و       1014اطالعات مربوط به     )1975(  گاووهال

 از دانشکده پزشکی دانـشگاه کالیفرنیـا جمـع آوری    1971ا  ت1955کرده را طی سالهای  
 متغیـره از امتیـازات      6 یک مـدل     ،مدلی که بیشترین قدرت پیش بینی را داشت       . نمودند
 نمرات پـیش دانـشگاهی   ،)آزمون ورودی دانشگاه پزشکی(MCATبر) مقداری (کمی  

ـ        . مقیـاس شخـصیتی  بـود       4پزشکی برای دو تـرم آخـر و          ر روی   در مطالعـه ای کـه ب
 تامـسون و    ،دانشجویان رشته مدیریت عمومی در دانشگاه میـشیگان غربـی انجـام شـد             

به منظور تالش برای پـیش بینـی نمـرات فـارغ التحـصیالن از یـک                 )  1983 (کوبراک  
با استفاده از متغیرهای مستقل شامل امتیاز آزمـون زبـان           .تحلیل رگرسیون استفاده کردند   

سانس،میزان تجربـه کـار مـرتبط و زمانیکـه از فـارغ         انگلیسی،معدل کل دانـشجویان لیـ     
 درصدواریانس در معـدل  16التحصیلی دانشجو می گذرد، محققین فقط قادر به توضیح     

                                                 
1 Accepted College Test . 
آزمون یک امتحان مکان یابی و پذیرش دانشگاه ها در سطح ملی در ایاالت متحده آمریکاست که ساالنه بیش از 

   .یک میلیون دانش آموز در آن شرکت می کنند
2 Scholastic Aptitode Test. 

  . یک آزمون استاندار جهت اخذ پذیرش دانشگاههای آمریکاستSATآزمون استتاجی و حقوقی 
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ند که دانشجویان سـیاه پوسـت در        نکوهن وترنت بیان می ک    . کل فارغ التحصیالن بودند   
ایـن نتـایج مـی      . پائین تر از میانگین بوده انـد       ، وآزمون نمره دهی دانشگاه    SATآزمون  

ــد    ــتاندارد باش ــر اس ــشگاهی زی ــیش دان ــای پ ــوزش ه ــل آم ــه دلی ــسون (تواندب و تامپ
  .)1985،وکیث وپیج1984،همکاران

 عملکـرد   1 پـیش بینـی کننـده هـای        ، (2004)  داف :تحقیقات آموزش حسابداری  
دو دوره حسابداری سـال اول و دو  (تحصیلی و پیشرفت آکادمیک را توسط چهار دوره  

 موفقیـت   ،پیش بینی کننده ها شامل سن، جنـسیت       . آزمون کرد )  سال اول  کالس اقتصاد 
آزمودنی ها  .  و نگرش و رویکردهای دانشجویان برای مطالعه بودند        ،های آکادمیک قبلی  

داف یک همبستگی مثبت بین دانـشجویانی کـه دروس را بـه طـور               .  دانشجو بودند  53
ا عملکـرد و پیـشرفت دانـشجویان        عمیق و کامل فرا گرفته بوده اند و سن دانشجویان ب          

  . یافت
 ،)پیشرفت تحصیلی در دانشگاه( روابط میان عملکرد آکادمیک،(2005)پور و گامی   
نمونه دانشجویان سال آخر در یک دانشگاه       .  و جنسیت را آزمون کردند     ،سبک یادگیری 

 71 پرسشنامه تکمیل شـده از دانـشجویان حـسابداری و مـالی و               50. اسکاتلندی بودند 
رابطـه معنـاداری بـین رتبـه آکادمیـک و           . ورد از دانشجویان کسب و کار دریافت شد       م

و آزمون سـطح   ACT، SATیک رابطه مستقیم بین ) 1972(لیزر . یادگیری یافت شد
2  AICPA)    1970با نمرات، در آزمون ماه می سال       ) آزمون حسابداران رسمی آمریکا 

CPA بیـان مـی کنـد کـه     )1975بوئل من (لیونز یک مطالعه در دانشگاه ایالت ای. یافت
 ران و   . پیش بینی کننده موفقیـت در حـسابداری میانـه اسـت            AICPA 1آزمون سطح   

 ارتبـاط دارد،    CPA به طور مستقیم با امتیاز آزمون        SATیافتند که امتیاز    ) 1984(هال  
 وساعت های حـسابداری بـه طـور     GPAتحلیل رگرسیون آنها همچنین نشان داد که 

 بعد از   (1999)اسچیف و ون هیس   ،کروز. ارتباط دارند  CPAداری با امتیاز آزمون     معنا  
کنترل تجربه کاری حسابداری و اینکه دانـشجویان یـک دوره حـسابداری مقـدماتی را                

                                                 
1 Predictors 
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دارای رابطه معناداری با رتبه     ) آزمون ورودی دانشگاه   (GMAT دریافتند که    ،گرفته اند 
  .دوره بود

 روش شناسی تحقیق

  نمونه تحقیق جامعه و 
در این تحقیق جامعـه آمـاری دانـشجویان رشـته حـسابداری در مقطـع کـاردانی و                   

  .   می باشند1 دانشگاه به شرح جدول شماره 7کارشناسی در 
  

   مشخصات جامعه و نمونه آماری-1جدول شماره 
درصد خالص فراوانی درصد  ACT  نام واحد دانشگاهی

ورجانفالدانشگاه آزاد واحد  72 17,6 24,8
قیامدشتدانشگاه آزاد واحد  74 18,1 25,5
 یزددانشگاه آزاد واحد  32 7,8 11,0
 ارومیهدانشگاه آزاد واحد  10 2,5 3,4
 کنگاوردانشگاه آزاد واحد  29 7,1 10,0
 دماونددانشگاه آزاد واحد  57 14,0 19,7
 کاربردی علمیدانشگاه  16 3,9 5,5

  کل 290 71,1 100,0

  معتبر

 عدم پاسخ سیستم 118 28,9 

 کل  408 100,0 

  
ارائه شـده   )  دانشگاه 7( در جدول باال تعداد آزمودنی های نمونه در مناطق مختلف           

دوره زمـانی   . بدلیل محدودیت های تحقیق نمونه گیری غیر احتمالی بوده اسـت          . است
  .باشد می 1387تحقیق، فارغ التحصیالن رشته حسابداری در نیمه اول سال 
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 فرضیه های تحقیق 

  :این تحقیق دارای سه فرضیه به شرح زیر می باشد
 پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه در دو گـروه          :فرضیه اول 

دانشجویان با پیشینه تحصیلی حسابداری در هنرستان و دانشجویان با پیـشینه تحـصیلی        
  .اردغیر حسابداری در دبیرستان تفاوت معناداری د

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه در دو گروه           :فرضیه دوم 
 فیزیک در دبیرسـتان و دانـشجویان بـا پیـشینه            _دانشجویان با پیشینه تحصیلی ریاضی      

 .فیزیک  در دبیرستان تفاوت معناداری دارد-تحصیلی غیر ریاضی
ی در دانـشگاه در سـه       پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشـته حـسابدار      : فرضیه  سوم  

گروه دانشجویان با پیشینه تحصیلی حـسابداری در هنرسـتان و دانـشجویان بـا پیـشینه                 
  .فیزیک در دبیرستان و سایر رشته ها تفاوت معناداری دارد -تحصیلی ریاضی

 تعریف عملیاتی متغیر ها

 با توجه به پیشینه تحقیقات در سایر علوم و همینطور در رشته حـسابداری متغیـری               
که به عنوان نماینده پیـشرفت تحـصیلی دانـشجو بـه ترتیـب در مقطـع متوسـطه و در                     
دانشگاه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اسـت، معـدل کـل دانـشجو در مقطـع                   

  .متوسطه و دانشگاه می باشد

  تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 
  آمار توصیفی

 درصـد در  69ئه شـده اسـت کـه     مقطع تحصیلی آزمودنی ها ارا  2در جدول شماره    
این . تحصیل می کنند  ) نفر90( درصد در مقطع کارشناسی      31و  )نفر200(مقطع کاردانی   

  . جدول فراوانی متغیرها را نشان می دهد
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   مشخصات مقطع-2جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

   متوسطه تحصیلی آزمودنیهادیپلم  تحصیلیرشته -3جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستون .  جدول یک بعدی مربوط به اطالعات نمونه را ارائه می دهد           3جدول شماره   
) دانـشجویان (آزمودنی های تحقیـق    % 53,1درصد خالص این جدول نشان می دهد که         

و مـابقی در    ) نفر154(در رشته حسابداری تحصیل کرده اند     ) متوسطه(ره دبیرستان در دو 
دومین فراوانـی مربـوط بـه رشـته علـوم انـسانی مـی               .سایر رشته ها تحصیل نموده اند     

درصد 
 خالص

   فراوانی درصد

 کاردانی 200 49,0 69,0
 کارشناسی 90 22,1 31,0
 کل 290 71,1 100,0

 معتبر
 
 

 دم پاسخع  سیستم 118 28,9 

  کل  408 100,0 

درصد
خالص رشته تحصیلی در فراوانی درصد

  دبیرستان

 حسابداری 154 37,7 53,1
 ریاضی  25 6,1  8,6
 تجربی 31 7,6 10,7
 انسانی 73 17,9 25,2
 اداری امور 5 1,2 1,7
 سایر 2 0,5 0,7

100,0 71,1 290    

  معتبر

عدم پاسخ  سیستم 118 28,9 
 کل  408 100,0 
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گروه سایر، دیپلم سایر رشته ها مانند دیپلم فنی برق، مکانیک           ).نفر73یعنی  % 25,2(باشد
 .و غیره می باشد

دانـش  (  بیانگر تعداد اعضای نمونه در هر یک از دو گـروه             �،  4در جدول شماره    
آموزان با دیپلم حـسابداری یعنـی دیـپلم هنرسـتانی و دانـش آمـوزان بـا دیـپلم  غیـر                       

 142همانطور که در جدول ارائـه شـده         .می باشد )حسابداری یعنی رشته های دبیرستانی    
ــوده و   ــشینه حــسابداری ب ــشجویان دارای پی ــر از دان ــر128نف ــشینه حــسابداری  نف  پی

  .انحراف معیار و پراکندگی هر یک از دو گروه نیز ارائه گردیده است.نداشتند
  

  آماره های گروه ها  -4جدول شماره 
میانگین خطای استاندارد انحراف معیار   دیپلمنوع  )تعداد(N میانگین

0,14521  1,073034 15,1467  حسابداری 142

0,16123 1,82413 15,1093 حسابداری غیر 128
 دانشگاه معدل

 آزمون فرضیه ها

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری      :فرضیه اول تحقیق عبارت است از     
در دانشگاه در دو گـروه دانـشجویان بـا پیـشینه تحـصیلی حـسابداری در هنرسـتان و                    

 .دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر حسابداری در دبیرستان تفاوت معناداری دارد
ین فرضیه متغیر یا مساله تحقیق پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حـسابداری  در ا 

متغیـر  (در دانشگاه می باشـد کـه نماینـده آن معـدل کـل دانـشجو در دانـشگاه اسـت                      
که در دو گروه مختلف دانشجویان با پیشینه تحصیلی حسابداری در هنرستان و             )وابسته

متغیرهـای مـستقل تحقیـق      ( دبیرستان   دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر حسابداری در      
 اما توزیع غیر نرمال     ،متغیر وابسته دارای سطح اندازه گیری فاصله ای       .مقایسه می گردد  )
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و سطح اندازه گیری گروه ها نیـز        ) معدل دانشگاه (و نمونه گیری غیر تصادفی می باشد        
  .اسمی است

از اینـرو بـرای     .یـست دو گروه با هم همبسته نبوده و تعداد اعضای گروه ها برابـر ن             
 مـان  Uآزمـون  )  ناپـارامتری ( مـستقل   Τ از  آزمون های معادل ،آزمون فرضیه نخست 

جدول زیر نتـایج آزمـون      .  استفاده می شود   2 اسمیرنف – و آزمون کولوگراف     1ویت نی 
 .ها را را ارائه می دهد

   نتایج آزمون مان ویتنی -5جدول شماره 
 مقدار آزمون دانشگاه معدل

  مان ویتنی Uمقدار  8814,000
   ویلکاکسونWمقدار 17070,0000

0,428- Z  
)آزمون دو دامنه(سطح معناداری 0,668

  )حسابداری و غیر حسابداری( نوع دیپلم :متغیر گروه بندی
  

   اسمیرنف– نتایج آزمون کولوگراف -6جدول شماره 
 مقدار آزمون دانشگاه معدل

 بیشترین دامنه تفاوت ها مطلق 0,077
 مثبت 0,053
    منفی - 0,077

0,634  
 -کولوگراف   Zمقدار

  اسمیرنف

0,817  
آزمون دو (سطح معناداری
 )دامنه

  )حسابداری و غیر حسابداری( نوع دیپلم  :متغیر گروه بندی

                                                 
1 Mann – Whitneyv. 
2 Kolmogorov – Smirnov 
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برابـر    مان ویـت نـی     U میزان ،%95همانطور که مالحظه می شود در سطح اطمینان         
بنـابراین تفـاوت دو گـروه    ،بوده% 5 و بـاالی  0,66 و سـطح معنـاداری  برابـر    - 0,428

 اسمیرنف نیـز   - بر مبنای آزمون کولوگراف      .معنادار نیست و فرضیه تحقیق رد می شود       
است که فرضـیه    % 5 بوده یعنی بیش از      0,817 و  سطح معناداری      0,634 برابر     Ζمقدار

ان رشـته   به عبـارت دیگـر پیـشرفت تحـصیلی دانـشجوی          . تحقیق بار دیگر رد می شود     
حسابداری در دانـشگاه در دو گـروه دانـشجویان بـا پیـشینه تحـصیلی حـسابداری در                   
هنرستان و دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر حسابداری در دبیرستان تفاوت معنـاداری             

  .ندارد
 پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری      : عبارت است از   :فرضیه دوم تحقیق  

 فیزیک در دبیرسـتان و      _شجویان با پیشینه تحصیلی ریاضی      در دانشگاه در دو گروه دان     
 .دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر ریاضی در دبیرستان تفاوت معناداری دارد

 U  آزمـون ،)ناپـارامتری ( مستقل Τبرای آزمون این فرضیه نیز از آزمون های معادل       
در ایـن  .ئه مـی دهـد    جدول زیر نتایج آزمون ها را را ارا       .مان ویت نی استفاده شده است     

است پس در سطح    % 5 یعنی زیر    0,02 و سطح معناداری     -0,2,27 برابر   Ζجدول مقدار   
 یعنـی پیـشرفت تحـصیلی       فرضیه تحقیق را تایید مـی کنـد       نتایج آزمون   % 95اطمینان  

دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه در دو گـروه دانـشجویان بـا پیـشینه تحـصیلی               
تان و دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر ریاضی در دبیرستان           فیزیک در دبیرس   _ریاضی  

  .تفاوت معنادار دارد
    نتایج آزمون مان ویتنی-7جدول شماره 

دانشگاه معدل  مقدار آزمون
  مان ویتنی Uمقدار  2124,000
   ویلکاکسونWمقدار 32505,000

2,271- Z  
)آزمون دو دامنه(سطح معناداری  0,023

  ) رشته هاسایر و ریاضی( نوع دیپلم :متغیر گروه بندی
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پیـشرفت تحـصیلی دانـشجویان رشـته         :فرضیه سـوم تحقیـق عبـارت اسـت از         
حسابداری در دانشگاه در سـه گـروه دانـشجویان بـا پیـشینه تحـصیلی حـسابداری در                   

فیزیک در دبیرستان و سایر رشته ها       –هنرستان و دانشجویان با پیشینه تحصیلی ریاضی        
  .اردتفاوت معناداری د

 Fدر این فرضیه چون سه گروه که همبسته نیـستند وجـود دارد از آزمـون هـم ارز                    
نتایج در جـدول زیـر ارائـه شـده          .استفاده می شود   1 کروسکال والیس  Ηمستقل آزمون   

  :است
    نتایج آزمون کروسکال والیس-8جدول شماره  

  

دانشگاه معدل  مقدار آزمون

 مقدار خی دو 6,706
 درجه آزادی 2

 سطح معناداری 0,035
 ) رشته هاسایر و ریاضیحسابداری، ( نوع دیپلم :متغیر گروه بندی

 اسـت کـه     0,03 و سطح معناداری     6,706با توجه به نتایج جدول باال مقدار آزمون           
می باشد پس فرضیه پژوهشگر تاییـد       % 5و خطای کمتر از     %  95چون در سطح اطمینان   

حصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه در       به عبارت دیگر پیشرفت ت    . می شود 
سه گروه دانشجویان با پیشینه تحصیلی حسابداری در هنرستان و دانشجویان با پیـشینه              

  .تحصیلی ریاضی در دبیرستان و سایر رشته ها تفاوت معنادار دارد

 تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

  :ه داده است خالصه نتایج آزمون فرضیه ها را ارائ9جدول شماره 
  
  

                                                 
1 Kruskal - Wallish 
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   خالصه نتایج آزمون فرضیه ها-9جدول شماره 
  نتیجه آزمون  فرضیه تحقیق

پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشـته حـسابداری در دانـشگاه در دو گـروه              
دانشجویان با پیشینه تحـصیلی حـسابداری در هنرسـتان و دانـشجویان بـا               

  .داردپیشینه تحصیلی غیر حسابداری در دبیرستان تفاوت معناداری 
  رد

پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشـته حـسابداری در دانـشگاه در دو گـروه              
 فیزیک در دبیرستان و دانـشجویان       _دانشجویان با پیشینه تحصیلی ریاضی      

  .با پیشینه تحصیلی غیر ریاضی در دبیرستان تفاوت معناداری دارد
  تایید

 گـروه  پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حـسابداری در دانـشگاه در سـه           
دانشجویان با پیشینه تحـصیلی حـسابداری در هنرسـتان و دانـشجویان بـا               
  .پیشینه تحصیلی ریاضی در دبیرستان و سایر رشته ها تفاوت معناداری دارد

  تایید

  
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است کـه دانـشجویانی                 

 دارای عملکرد بهتـری نـسبت بـه سـایر           که با دیپلم حسابداری وارد دانشگاه می گردند       
این نتیجه دور از انتظار بوده و توسط ادبیات تحقیق نیـز تاییـد نمـی                .دانشجویان نیستند 

یک دلیل می تواند این باشد که در هنگام ورود دانش آموزان بـه دبیرسـتان بـرای                  .گردد
انـش  رشته حسابداری جزو رشته های طراز اول محسوب نمـی شـود و د   انتخاب رشته، 

آموزانی که تراز نمرات باالیی ندارند و نمی توانند برای تحصیل وارد دبیرستان شوند به         
لـذا دانـش آمـوزان ایـن رشـته در مقطـع             .هنرستان و رشته حسابداری روی می آورنـد       

از اینـرو اسـتمرار چنـین       .متوسطه جزو شایسته ترین و بهتـرین دانـش آمـوزان نیـستند            
ایـن تفـاوت در شایـستگی هـا تـا           .ز ذهـن نخواهـد بـود      وضعیتی در دانشگاه نیز دور ا     

آنجاست که تاثیر پیشینه آموزشی آنها در رشـته حـسابداری را کمرنـگ کـرده و سـایر                   
در . دانشجویان بدون هیچ آشنایی قبلی با حسابداری گوی سبقت را از آنان مـی رباینـد               

 آزمون  از سوی دیگر  . حالی که در مورد رشته ریاضی وضعیت درست عکس این است          
فرضیه دوم اهمیت استعداد ریاضی و ذهنیت کمی و خالق را برای موفقیـت تحـصیلی                

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 193 /  منشا تحول آفرینی آتی در حرفه حسابداریگزینش دانش آموزان خالق در مقطع متوسطه

این نتایج لزوم و ضرورت توجه حرفه حـسابداری و          .در رشته حسابداری تایید می کند     
مسئولین برنامه ریزی درسی و تعیین معیارهای گزینش دانش آموز در رشته حسابداری             

دانـش  . پـیش از تحـصیالت آکادمیـک برمـی انگیـزد          کشور  را به مقطع متوسطه یعنی        
آموزان واجدالشرایط برای ورود به رشته حسابداری بایـد دارای سـطوح الزم از دانـش                
ریاضی و ذهنیت کمی و خالق باشـند و اسـتعداد و خالقیـت کمـی الزم بـرای رشـته                     

  .حسابداری را داشته باشند
چـون تحـصیالت دانـشگاهی      حرفه حسابداری نیز می باید نسبت به مقطع متوسطه          

خواسته یا ناخواسته این مقطع تحـصیلی دانـش آموختگـانی در سـطوح              . حساس باشد 
مقدماتی و میانی حسابداری تحویل جامعه و حرفه حسابداری می دهـد بنـابراین بایـد                
تدابیری اندیشیده شود که با توجه به جذابیت کاری بـاالی ایـن رشـته بهتـرین دانـش                    

داری را جزو اولویت اول خود قرار دهند تـا دانـشجویانی کـه بـا                آموزان انتخاب حساب  
پیشینه تحصیلی حسابداری وارد دانشگاه می شوند پیشرفت تحـصیلی مطلـوب داشـته              

از سوی دیگر دیـپلم رشـته حـسابداری         . باشند و باعث اعتالی حرفه حسابداری شوند      
 بالفاصـله بعـد از      جزو معدود رشته هایی است که دارای بازار کار مطلـوب  و مـرتبط              

فارغ التحصیلی از مقطع متوسطه می باشد و حـسابداران سـطوح مقـدماتی و میـانی  را            
از . بازار کار حسابداری و دانشگاه ها مـی دهـد         ،تربیت کرده و تحویل حرفه حسابداری     

  . اینرو توجه به این مقطع تحصیلی از اهمیت در خوری برخوردار است
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