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 ران یدر ا در آموزش حسابداری« عمل –شکاف انتظار  »نييبر ضرورت  تب یدرآمد

 ) با تأكيد بر مقطع كارشناسي رشته حسابداری (  
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در دنيای امروز یکي از چيزهایي كه كشورهای پيشرفته در آن وجه اشتراک دارند، توجه به آموزش و عوامل موثر بر تامين نياز بازار    

را نيروی انساني امروزه تعریف جدیدی از سرمایه ارائه شده است كه بيان مي كند سرمایه حقيقي كشورها .كار از طریق دانشگاههاست

متخصّص و بالنده تشکيل مي دهد. بر این اساس یکي از اولویت های اساسي هر كشوری طراحي سيستم مناسب آموزشي جهت تربيت 

نيروی انساني متخصّص جهت تصدّی مشاغل مختلف مي باشد كه این مهم به مراكز آموزشي سپرده شده است؛ در سالهای اخير 

گاهي حسابداری در تأمين نياز حرفه و بازار كار ناكارآمد بوده است. در حالي كه از یک سو ما با مازاد آموزش های دانش متأسفانه

نيروهای دارای مدرک دانشگاهي حسابداری مواجه هستيم در سمت دیگر كارفرمایان ما در بازار كار از كمبود حسابداران متخصص 

  و تبين آن در آموزش« عمل –شکاف انتظار » گاهي از عوامل مؤثّر بر بررسي ضرورت آ .این موارد بر اهميّتشکایت مي كنند

 هبرای ارتقا جایگاه آموزشي دانشگاهها وارتباط بهتر دانشگاه و بازار كار شایست توجه به این مهم مي باشد.د و بيانگر حسابداری تأكيد دار

شود و با آسيب  فاصله انتظار بازار كار و عملکرددانش آموختگان  و زمينه هایپيدایش این شکاف و فاصله توجه»است ضمن آگاهي از 

در نهایت با توجه به این موضوع مي توان بين انتظارات حرفه و  بروزرساني و بازكاوی آنها آماده گردد. بستری برای شناسي درست

 وختگان هماهنگي بهتری بوجود آید. صنعت و عملکرد دانش آم

شکاف انتظار » آگاهي از تبيينضرورت توصيفي و به روش كتابخانه ای صورت گرفته است به  –كه به صورت تحليلي  در این پژوهش   

د نقد وبررسي ن مورآزوایای  پرداخته شده است وبا تاكيد بر مقطع كارشناسي در ایران و عوامل موثر بر آن  حسابداریآموزش « عمل –

در آموزش حسابداری ایران « عمل –شکاف انتظار » از این پژوهش نشان ميدهد اشنایي واطالع از  بدست آمده نتایج .قرار گرفته است 

در مقطع كارشناسي به عنوان یکي از مهمّترین مقاطع آموزش و یادگيری در تامين نيازهای بازار كار و توانایي اشتغالزای دانش 

نزدیکي دانشگاه و بنيه نيرومند وپایداری در رابطه با  نوردآتواند ضمن پدید  مي راهنمایي بي بدیل است ورشته حسابداری  آموختگان

 گردد.موجب افزایش رفاه اجتماعي وایجاد توسعه پایدار  ،  بازار كار

 انش آموختگان حسابداری، بازار كارعمل، حسابداری، توانایي ضروری، آموزش حسابداری در ایران، د-شکاف انتظار كليدواژه: 
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