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 چکيده

ی نیازهای مادی و ها، برای برآورده ساختن همهگاه استوار انساندانشگاه به عنوان مرکز تجلی علم و معرفت و تکیه

 نماید. فردی را ایفا میبدیل و منحصربهمعنوی آنان، نقش بی

المال جهت رش از بیتالعموم ملت، برای حفاظت و نظامحاسببب اش کشبببوری هم به عنوان  ادبببی و مدعیدیوان

ی حسابداری را های دانشگاهی در رشتهها، نیاز م رم و م رهن به آموزشبر راری درست و متعادل درآمدها و هزینه

ی حسابداری با نیازهای دارد. از این روی برای انجام این مهم و میزان انط اق سرفصل های دروس دانشگاهی رشته

هایی صورش پذیرفته است که مهمترین آنها پژوهش پیمایشی های مختلفی، پژوهشمحاس اش کشوری، از راهدیوان

صل سرف سازی  شنامه و منط ق  س صلاز طریق پر سرف شگاهی با  س اش، جهت های تقویم دیوانهای دروس دان محا

 گیری و تعیین این توازن به عمل آمده است.اندازه

آموختگان پرسشنامه متعلق به دانش 367ر بود که فقط تعداد استان کشو 31پاسخنامه از  602ی آن گردآوری نتیجه

ی حسابداری، مورد تجزیه و تحلیل از طریق محاس ه دریب هم ستگی خی دو و آزمون کارشناسی و باالتر در رشته

س ت  رار گرفت؛ که بیانگر رابطه شده دانشگاهی در رشتهن ی حسابداری ی معنادار و مستقیم، میان دروس تعریف 

شور میای دیوانا نیازهای حرفهب س اش ک شش خالءمحا شد؛ ولی در این میان برای پو های موجود نیاز به تعریف با

 های جدید در این رشته است.محاس اش و همچنین ایجاد گرایشدروسی منط ق با نیازهای دیوان
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 مقدمه

شرفت صر طالئی پی در، ع شتههای علوم و فنون در همه رن حا شد که همههای علمی و کاربردی میی ر ی افتخاراش با

های خویش که هر کشببوری سببعی در ارتقاء دانش دانشببگاهها نهاده شببده اسببت. به طوریآن بر دوش اسببتوار دانشببگاه

 گردد.ی علمی و عملی کشور خود، متحمل میافی را برای باال بردن رت هی گزنماید و هزینهمی

های گوناگون؛ از جمله های علمی در رشتهها نقش برجسته و شایان توجهی را در امر پیشرفتدر کشور ایران نیز دانشگاه

های مالی ها و بنگاهشببرکتها، ی بسببیاری از نیازهای سببازماننماید که این رشببته برطرک کنندهی حسببابداری میرشببته

محاسببب اش کشبببوری در امر نظارش و حفاظت از بودجه یا همان باشبببد که یکی از آنها دیواندولتی و خصبببوصبببی می

 المال است.بیت

شان و منزلتی خاص میاهمیت بودجه یا بیت المال در همه باشد. ی ملل عموماً و در کشورهای اسالمی خصوصاً دارای 

شورها برای تنظیم درآمدها و هزینهی تا جائی که همه صویب میها  وانین ویژهک شور ای برای آن، تهیه و ت نمایند. درک

باشبببد. از این روی برای نظارش و ما نیز بیت المال هم از نظر شبببرعی و عرفی و هم از نظر  انونی مورد توجه خاص می

العموم، ط ق  وانین، وظایف و اختیاراتی ن مدعیها، دیوان محاسببب اش به عنواکنترل آن جهت وصبببول درآمدها و هزینه

ای خود، بر اجرای کامل بودجه برابر با نامه منشور اخالق حرفهکه مجلس شورای اسالمی به آن داده است و مطابق آئین

 رساند.نماید. گزارش تفریغ آن را به مجلس و از طریق آن به اطالع ملت میمُر  انون عمل می

نماید، موفق به ر مهم، با همکاری حسابرسان مجرب، متخصص و متعهد که از طریق دانشگاه جذب میبرای انجام این ام

شد. به همین دلیل، در انجام وظایف خود می شگاه  ادر به انجام چنین کار خطیری با ست که دان صورتی ا گردد. این در 

اسبب اش معلوم شببود که چه میزان سببرفصببل ی علمی بین دانشببگاه و دیوان محاسببت. تا رابطهسببعی گردیده پژوهشاین 

هائی از های این مرکز آموزشببی باکارهای عملی حسببابرسببان دیوان محاسبب اش مطابقت دارد  چنانچه نارسببائیکتاب

 نظرکیفیت و کمیت در تدریس تئوری وعملی آن وجود دارد ؛ چگونه  ابل رفع است 

گوناکون از جمله : مصبباح ه ،پرسببشببنامه و مطالعه، به زوایای برای ت یین این مودببوع ، نگارنده کوشببیده اسببت به طریق 

 برده و  ضیه را در حد توان خویش بازگو نماید به امید اینکه حالل مشکالش گردد.پنهان مودوع پی
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 تعریف مسأله

دیوان  ایهای حسابداری دانشگاهی رشته حسابداری با نیازهای حرفهبررسی میزان انط اق آموزش پژوهشی این مسئله

صلی را مطرح می سوال ا ست. که این  شور ا س اش ک شتهمحا شگاهی در ر سابداری با آن سازد که آیا دروس دان ی ح

 در یحسببابرسبب تیکم و تیفیک یمسببئلهوسببعت علمی خود تا چه اندازه  ادر به برطرک نمودن این نیازها اسببت  زیرا 

 که باشببدیم یبازرگان و ا تصبباد یحوزه در ت،یاهم با مودببوعاش نیمهمتر از یکی کشببور، محاسبب اش وانید سببازمان

 یها یفناور از یبرخوردار با ،یحسابرس یهاآموزش یچگونگ با تمام و تام یبستگ آن، یابیقتیحق و تیشفاف یدرجه

 .دارد ایدن روز یشرفتهیپ

دوع نیا ستلزم مو صل دو یاجرا م س ا شور ؛یعنی مهم، اریب س اش وانید یا حرفه یاخال  من  آن به مربوط نی وان و محا

 از رایز. باشببد برخوردار یکاف یهاآموزش و مهارش ن وغ، اسببتعداد، از آن، انجام یبرا حسببابرس فرد دیبا که گرددیم

 یها مهارش داشتن به وابسته وان،ید نی وان گرید یسو از و است فرد یمعنو یهاجن ه به وابسته یاخال  منشور سو کی

شدیم   ول  ابل و باال سطح در ییهاآموزش دنید و الزم سابرس رایز. با د وا ع در وان،ید ح  یملت العمومیمدع و ی ا

 .است شانیا شیآسا و رفاه جادیا و یسرافراز ،یآبادان یبرا کشور، یبودجه قید  یاجرا انتظار چشم که است

 یاجتماع و یا تصببباد یماریب نوع هر از که اسبببت یحاذ  بیط  یمنزله به حسبببابرس نمود، انیب نیچن توان یم نیبنابرا

 تخلف، تقلب، گونه هر وجود صبببورش در و دینمایم مفتخر یپاکدسبببت صبببفت به را یملت و آورده عمل به یریجلوگ

شت اه ،یانگارسهل صور، و ا ست   سابرس ،یرو نیبد. کندیم  طع الناسحق و المالتیب از را یمتجاوز هر ناپاک د  ح

 در وانید اوداع بر ش،یخو یساالرستهیشا به اتکا با بتواند تا باشد یاکارآزموده و آگاه مومن، معتقد، سته،یشا فرد دیبا

 نکهیا بدون. دیآ فائق ا تدار با خود تیمامور یهاحوزه و اماکن یهیکل و اداراش ها،سازمان ها،وزارتخانه یهمه با رابطه

 .دهد نشان کنندگانسوءاستفاده و انیاطراف به یدعف نقطه و بهانه
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 پژوهشپيشينه ی 

ای به مثابه چراغ فروزانی اسبببت که محقق را در راه رسبببیدن به هدک هدایت و ی بررسبببی تحقیق در هر زمینهپیشبببینه

صورش نگرفته راهنمایی می ستقیم  صورش م دوع هیچگونه تحقیق و پژوهشی به  سفانه در خصوص این مو نماید اما متأ

باشد. با وصف بر این برای تحقیقاش این مودوع یعنی آموزش های های اصلی تحقیق میاین یکی از محدودیتاست و 

های بسیاری صورش گرفته است حسابداری دانشگاهی برای پیش رد نیازهای مشاغل، اعم از دولتی و خصوصی، پژوهش

سازمان های دولتی  س اش هم جزء یکی از این  ش ختانه دیوان محا صد آید که خو ست بنابراین به  ول مولوی چون که  ا

ی های دانشبببگاهی دربارهنود هم پیش ماسبببت؛ چون تحقیقاش مذکور در خصبببوص نقاط دبببعف و  وش آموزش

 نمائیم.ی آن به چند مقاله اشاره میمحاس اش نیز صادق است بدین جهت برای پیشینهدیوان

شمندی که از نظر  سیار معت ر و ارز ست مقالهیکی از مقاالش ب سیار نزدیک به این پژوهش ا ست کمیت و کیفیت ب ای ا

باید واحدهای درسببی » معتقد اسببت  (1390) که خسببروی« حسببابرس و مهارش بر راری ارت اط مو ر » تحت عنوان: 

های های حسببابداری و حسببابرسببی مورد توجه  رار گیرد و مهارشهای علمی و آموزش در رشببتهدانشببگاهی و انجمن

شود. به نظر میارت اطاش مو ر به واحدبر راری  دافه و آموزش داده  سی ا سازمانهای در سد که  های زیربط داخلی و ر

های آموزشببی مفیدی تواند برای ارتقا سببطح ارت اطاش انسببانی و ارت اطاش میان فردی، دسببتوالعمل و جزوهالمللی میبین

توانیم از برخی که با این مهارش بر راری ارت اط مو ر ما میتهیه کنند و در اختیار اعضبببا  رار دهند شببباید بتوان گفت 

شکالش پیش سازمانم شوئی، گزارشروی  ساد، تقلب، پول های غیر وا عی و ... جلوگیری کنیم و این به نفع های نظیر ف

 «ها و کشور هاستانی سازمهمه

 رشته آموزشی نظام کارایی بررسی» عنوان ی دیگری که مورد بررسی و استفاده  رار گرفته است مقاله ای تحت مقاله

سابداری شگاه سطح در ح ستفاده با های ایران دان شی تحلیل تکنیک از ا ش ست « ها داده پو سی کارایی بی که با برر

شگاه دولتی چنین بیان می شاغل در حرفه، هنوز بر » نویسد: دان به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آن است که افراد 

ستفاده از شمروش ا ست، چ صادق ا سئله  سابداری مدیریت تاکید دارند و تا زمانی که این م سنتی ح شی از این های  پو

ست . با این حال، آموزش روشروش شگاهیان نیز ممکن نی سابداری مدیریت اهمیت خود را ها برای دان شرفته ح های پی

ست نخواهد شیوهاز د سابداری مدیریت در عمل، الزاما به معنای های جدداد. در حقیقت، عدم به کارگیری فنون و  ید ح

 (1384)نوروش و مشایخی؛ « ها در حرفه نیست.مربوط و مناسب ن ودن آن
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صوص این1975) 1همچنین مک دونالد سان آگاه بر » گوید: گونه می( در این خ سابداری تنها تربیت ان هدک آموزش ح

ست بلک سابداری نی ستانداردهای ح سان وانین و مقرراش و ا ست. افرادی که ه هدک تربیت ان هایی با  درش و خال یت ا

 «باشند  درش تحلیل مسائل حسابداری و توانایی حل مشکالش آن را داشته

 نمایند:می بیانبدین گونه  نظراتیهای دانشگاهی ی چالشگران دیگر در زمینهپژوهش

در به دورهفعالیت شی که در حال حا شگهای آموز صیلی دان شی کواهی و برگزاری دورههای تح مدش و تاههای آموز

ز جهت رفع اایی ای فاصببله گرفته و فا د کاراسببت تا حدود زیادی از نیازهای حرفهسببمینارهای آموزشببی محدود شببده

 (1383)اعتمادی و فخاری  باشد.نیازها می

ند که مفاهیم و م احثی که غال اً بر این باوراگر در رابطه با متون حسابداری اظهارنظر دانشجویان این رشته را جویا شویم 

 (1391)حجازی و عامری و کرمی ای نداشته است.ند بر ایشان فایدهآموزاند و یا میآموخته

سیاری از دروسی که در دوره شود این در نگردد ممکن است یک ار هم به کار گرفته های حسابداری تدریس میچون ب

ا رتدریس دروس دببروری های آموزشببی به همراه دارد و در عوف فرصببت زینهحالی اسببت که تدریس این دروس ه

 (1390دهد. )علوی و مصطفیکاهش می

تواند بدون وجود یک نظام کارامد نظارتی در عصببر حادببر هیا نهادی نمی» بر این اسببت که ( 1391)احمدزاده  داعتقا

با توجه به این که با منافع عمومی سروکار دارد، در  حسابرسی های خود موفق باشد. حرفهها و ماموریتدر تحقق هدک

هایی اسبببت که برای نظارش بر ارائه خدماش خود، الزاماش و اسبببتانداردهای الزم را این زمینه پیشبببرو و از معدود حرفه

 «است.وین کردهتد

عریف مختصبببری از دبببمن ت« جایگاه آموزش و کاربرد حسبببابداری در ایران » ای با عنوان ( در مقاله1390صبببالحی )

» دارد داند و عنوان میحسبابداری در ایران تاری  پیدایش دانشبگاهی آن را از حدود نیم  رن   ل از انقالب اسبالمی می

سجادی سن  سید ح شش مرحوم  شرکت نفت با کو شکده حسابداری  شگاه تهران به همت مرحوم دکتر که دان نژاد و دان

عالی حسببابداری به همت مرحوم دکتر عزیز ن وی شببروع شببد و پس از آن نیز ا هلل اک ری و بعد از آن درموسببسببه فضببل

                                                 
 Mc Donald 
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شگاهها به راهرفته سایر دان شته پرداختند؛ بهرفته  شجو در این ر هزار  250طوری که تاکنون بیش از اندازی و پذیرش دان

 «اند.صیل شدهالتحدانشجوی حسابداری در این رشته فارغ

ت معتقد است داند بدین جهآموزش علمی و محیط کار را نیازمند آموزش عملی می دانشگاه را مسئول( 1390) صالحی

گذارد. این یشببرایط محیط اسببت که روی رفتار و عملکرد افراد، در حین آموزش در دانشببگاه و کار در سببازمان ا ر م

موزشببی، روش مطالب آ مانند اسببتادان توانمند، امکاناش آموزشببی، کیفیت و محتوای» عامل، در دانشببگاه به مواردی 

های همکار و وهتدریس و ویژگیهای محیط آموزشی و در محیط کار به اندازه سازمان، ساختارسازمان، نوع فعالیت، گر

 «ان، بویژه مدیر مالی بستگی داردنگرش و برخورد مدیر

حسبببابداری برای شببب ل التحصبببیالن بسبببیاری از فارغ» اند که ( در تحقیقاش خود بیان داشبببته1996) 2کریمر و دیگران

حسببابداری در بخش دولتی و خصببوصببی صببالحیت کافی ندارند و دلیل اصببلی آن، وجود خالء ناشببی از ارت اط بین 

 « استادان حسابداری و شاغالن حرفه در بخش دولتی و خصوصی است.

دانشببجویانی هدک علم حسببابداری آموزش حسببابداری نیسببت، بلکه آموزش به » ( ، 2001) 3به گفته آل رشببت و سبباک

 « خواهند حسابدار شوند.است که می

انجام این  هدک از» شببود: گونه بیان میاین (1384) نشببان دادن فاصببله ی علم و عمل در پژوهش نوروش و مشببایخی

ست که آیا در مورد نیازها و اولویت سوال ا س  به این  سابداری مدیریت در تحقیق، پا شی ح صلهاهای آموز ای یران، فا

 « لین این حرفه وجود دارد یا نه دیدگاه دانشگاهیان و شاغبین 

ی حسبببابداری مدیریت بر آموزش آن در ، در تحقیقی به بررسبببی تا یر نیازهای افراد شببباغل در حرفه(2004)  4جاکوبز

موزش ی انتظاراتی متفاوتی از آهای افریقای جنوبی پرداخت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که فاصبببلهدانشبببگاه

سید که نیازهای افراد  شاغل در حرفه وجود دارد. همچنین او به این نتیجه ر شگاهیان و افراد  سابداری مدیریت بین دان ح

                                                 
 Kramer Peterson B. K., C. W. Johnson, G. W. Crain & S. J. Miller 

  Albrecht S. V. and R. J. Sack 

  Jacobs Liza 
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های فردی بر آموزش حسبببابداری مدیریت در ها و  ابلیتشببباغل در حرفه هم از لحال علمی و هم از لحال مهارش

 افریقای جنوبی تا یر دارد.

بررسببی مسببائلی پیرامون رابطه بین تئوری و عمل در حسببابداری مدیریت به مثابه شبباخه ای از » ن ای تحت عنوادر مقاله

است. و با ی آموزشی تئوری با روش عملی حسابداری مدیریت مورد بررسی و کنکاش  رار گرفتهشیوه« علوم اجتماعی

داری مدیریت مانند آنچه که در دانشگاه آموزش ی عمیق بین تئوری حسابااند که فاصلهنشان داده» تحقیق در این نظریه 

ستفاده  رار میشود با رویهداده می سابداری مدیریتی که در عمل مورد ا سینی؛ « گیرد، وجود دارد.های ح شهرابی و ح (

1392) 

یشببتر ، حسببابداران مدیریت دانشببگاهی ب1980در ابتدای دهه» دارد گونه بیان میدر تحقیقی مشببابه این( 1385)نمازی 

ها و بررسی مسائل و موارد مربوط به حسابداری مدیریت، از عمل فاصله گرفته بودند. بسیاری از آنها به او اش در تحقیق

کردند که از دنیای وا عیت فاصله زیادی داشت. همچنین، به تدوین ای ا دام میشدهطراحی الگوهای ساده بسیار خالصه

ار بود، بلکه کاربرد علمی نیز تنها درک آنها دشبببوپرداختند که نهای میپیچیدهطور عمده ریادبببی و آماری الگوهای به

ای و اسببتادان حسببابداری دانشببگاهی هم در حد مطلوبی ن ود. در نداشببتند. ارت اط بین حسببابداران در عرصببه کار حرفه

سائل  سیاری از م شت و ب شکاک عمیقی بین تئوری و عملِ حسابداری مدیریت وجود دا سازمانها بدون نتیجه،  کاربردی 

 «حل با ی مانده بودراه

کارگیری ال ته برخی دیگر از محققان بر این باورند که فاصبببله بین آموزش و به» نیز معتقد اسبببت:  (1387) بهشبببتیان

شی از دیدگاه شتر نا سابداری مدیریت، بی سابداری مدیریت پیرامون درجهح صان ح ص شگاهیان و متخ  های متفاوش دان

 «کارگیری آنها استریت و سرعت بهحسابداری مدی اهمیت مودوعهای پیشرفته

س اش را تأمین نماید یکی هم مقالهاز دیگر مقاالتی که می درورش و نقش »ی تواند از نظر آموزشی نیازهای دیوان محا

سانی و توسعه در هزاره سوم استآموزشی در بهسازی نیروی ان شتر به درورش آموزش دمن خدمت تاکید « ی  که بی

به اهداک سببازمان بسببتگی به توانایی کارکنان در انجام  رسببیدن» ی آن چنین آمده اسببت: دارد در  سببمتی از چکیده

شبببود تا افراد بتوانند وظایف محوله و انط اق با محیط مت یر دارد. اجرای آموزش و بهسبببازی نیروی انسبببانی سببب ب می

ین آموزش و متناسببب با ت ییراش سببازمانی و محیط، بطور مف ر فعالیتهایشببان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابرا
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ریزی شده به وسیله مدیریت برای به ود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی بهسازی، کوشش مداوم و برنامه

 (1383)شریعتمداری، « .است

 های تحقيقفرضيه

محاس اش ای دیوان محاس اش از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوانبین دروس تخصصی با نیازهای حرفه فرضيه اول:

 رابطه معناداری وجود دارد.

محاس اش رابطه محاس اش از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوانای دیوانبین دروس پایه با نیازهای حرفه فرضيه دوم:

 معناداری وجود دارد. 

 حسببابرسببان ایحرفه نیازهای نمودن مرتفع با هادانشببگاه در عملی آموزش هایدوره برگزاری فرضییيه میی م:

 .دارد معناداری یمحاس اش رابطهاز دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان س اشمحادیوان

ضيه چهارم: صوص در روز فناوری آموزش فر سی خ سابر سان ایحرفه هایمهارش با ح سابر س اشدیوان ح از   محا

 .دارد معناداری یمحاس اش رابطهدیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان

ضيه پنجم: سی کتب تألیف فر سابر ستانداردهای با ح سان عملی کاربرد با بومی ا سابر س اشدیوان ح از دیدگاه  محا

 .دارد معناداری یمحاس اش رابطهمدیران و کارشناسان دیوان

شم: ش ضيه   و نظارش به ود باعث پرورینخ ه و محاسبب اش اسببتعدادیابیاز دیدگاه مدیران و کارشببناسببان دیوان فر

 .شودمی حسابرسی در انحرافاش از جلوگیری

ستانداردها سازیمحاس اش بومیاز دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان فرضيه هفتم: ستفاده با ا  و ایرانی فرهنگ از ا

 .گرددمی محاس اش دیوان حسابرسان دانش سطح ارتقا باعث اسالمی احکام

شتم: ضيه ه سان دیوان فر شنا سالماز دیدگاه مدیران و کار س اش  صادی سازیمحا  کیفیت گرو در بازرگانی و ا ت

 .است جوان حسابرسان هایآموزش بخشی

 باعث ایحرفه نیازهای با منط ق و صببحیح محاسبب اش آموزشاز دیدگاه مدیران و کارشببناسببان دیوان فرضییيه مهم:

 .شودمی محاس اش دیوان حسابرسان مهارش توانایی، افزایش

 دیوان حسابرسان گزارشگری صحت میزان محاس اش تشخیصاز دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان فرضيه دهم:

 .دارد معناداری یرابطه آنان پاکدستی و خال یت آموزش، میزان با محاس اش
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 طرک بر اب حسابداری در جدید هایگرایش محاس اش ایجاداز دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان فرضيه یازدهم:

 .دارد معناداری یرابطه ایحرفه نیازهای نمودن

ناسبببان دیوان فرضییيه دوازدهم: مدیران و کارشببب یازهای حرفهاز دیدگاه  با ن ی امحاسببب اش بین دروس عمومی 

 محاس اش رابطه معناداری وجود دارد.دیوان

 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات

های الزم در ارت اط ادههایی همانند مصاح ه و پرسشنامه استفاده و دبرای گردآوری اطالعاش الزم در این تحقیق از ابزار

های آماری مناسب تحلیل شدند که نتایج آنها در ادامه و آزمون SPSSبا آزمون فردیاش تحقیق با استفاده از اکسل و 

 شود.ارائه می

 آماری و مم مه م رد مظرجامعه

 پاسبب  367ی آماری شببامل شببناسببان دیوان محاسبب اش اسببت و نمونهآماری این تحقیق مجموعه ی مدیران و کارجامعه

 دهنده در رشته ی حسابداری است.

 5آزم ن پایایی

پردازد و میزان توافق و اتفاق نظر را در میان افراد نامه میهای پرسببشطور کلی به بررسببی همسببانی گویهاین آزمون به

درصد محاس ه  97.9ها محاس ه شد که مقدار آن ی سوالبرای کلیه نامه، آلفاسنجد. با توجه به تعداد سفاالش پرسشمی

 گردید. 

 های تحقيقآزم ن فرضيه

سواالش تحقیق از طیف لیکرش با عنایت به اینکه برای ارزیابی گویه ست؛ رت ه 5های زیرمجموعه  ستفاده گردیده ا ای ا

 نس ت استفاده شد. همان گونه که از عنوان آزمون دونس ت و آزمون کایهای از این رو، برای بررسی سواالش از آزمون

نماید؛ به ع ارش دیگر، افرادی را تقسیم می 3و کمتر از  3آشکار است این آزمون نمونه را به دو گروه بزرگتر و مساوی 

است  3کمتر از که میانگین امتیازاش آنها مساوی و بیشتر از سه است را در گروه اول و افرادی که میانگین امتیازاش آنها 

                                                 
 Reliability 
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س ت به نتیجه آزمون  ضاوش می رار می سطح معناداری ن ستفاده از  افزون بر این، از آزمون پارامتریک  گردد.دهد و با ا

دو کوچکتر توان گفت اگر نس ت معناداری کایدو تک مت یره نیز برای تحلیل استفاده شد؛ مطابق با این آزمون میکای

 باشد نشان از رد فردیه دارد. 0.005تأیید شده و اگر این نس ت بزرگتر از  %95ینان باشد فردیه با اطم 0.005از 

باشد. ای دیوان محاس اش میهدک این فردیه بررسی رابطه بین دروس تخصصی دانشگاهی با نیازهای حرفهفردیه اول: 

نتایج به دست آمده نشان داد که با برای آزمون فردیه از دریب هم ستگی کای دو و نس ت آزمون استفاده شده است و 

( ارت اط معناداری بین این دو مت یر وجود دارد. و همچنین با اسبببتفاده از  %5توجه به سبببطح معناداری آزمون )کمتر از 

 باشد.نس ت آزمون مشخص شد این رابطه معناداری از نوع مث ت و مستقیم می

ای اعضای دیوان محاس اش مورد بحث و ن رشته با نیازهای حرفهدر فردیه دوم دروس پایه ی دانشگاهی ایفردیه دوم: 

بررسببی  رار گرفت که پس از کنکاش الزم مشببخص گردید که هر یک از دروس مطرح شببده در سببوال دوم با مت یر 

شده در  س ه  ستگی محا س ت هم  س اش رابطه ی معنادار و مث تی دارد و علت امر ن ضای دیوان محا نیازهای حرفه یای اع

 .باشدمی %50و نس ت آزمون باالی  %5یب هم ستگی کای دو کمتر از در

 حسبببابرسبببان ایحرفه نیازهای نمودن مرتفع با هادانشبببگاه در عملی آموزش هایدوره فردبببیه سبببوم: برگزاری

آموزشی در یکی از مسائل مهم  .دارد معناداری یمحاس اش رابطهاز دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان محاس اشدیوان

سوم بر دیه  ست بنابراین م نای فر صل  رار گرفت که آموزش عملی چه  این هر امری آموزش عملی و کارگاهی آن ا ا

تواند نیازهای اعضبببای دیوان محاسببب اش را برآورده سبببازد و چه ارت اطی میان آموزش های عملی با نیازهای اندازه می

ای که از پاسخگویی کارکنان دیوان محاس اش بدست آمده نشانگر نتیجهای اعضای دیوان محاس اش وجود دارد  حرفه

در دریب هم ستگی کای  %5این ارت اط به صورش مستقیم است و علت این امر سطح معناداری محاس ه شده کمتر از 

 است. % 95دو و نس ت آزمون  ابل توجه 

 آزم ن کای دو و آزم ن مسبت دوره های آم زش عملی

 عدادت گروه م ال

مسبت 

مشاهده 

 شده

 ميامگين تعداد
مسبت 

 آزم ن

درجه 

 آزادی
 کای دو

مطح 

 معناداری

 دوره های آموزش عملی

 %3 12 بدون پاس 

355 4،36 50% 4 365،521 .0000 p≥3 348 95% 

P<3 7 2% 
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 %100 367 جمع

 

  محاس اشدیوان حسابرسان ایحرفه هایمهارش با حسابرسی خصوص در روز فناوری فردیه چهارم: آموزش

در بند دوم سوال سه از نقش آموزش فناوری  .دارد معناداری یمحاس اش رابطهاز دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان

اطالعاش در برطرک نمودن نیازهای دیوان محاس اش آوردیم؛ تا دیدگاه پاسخگویان را در این خصوص در برآوردن 

های داده شده حاکی از آن است که میان آموزش فناوری روز در برطرک ای آنها جویا شویم که پاس فهنیازهای حر

ای آنان نقش مث ت و معناداری دارد و دلیل این امر سطح معناداری محاس ه شده در دریب هم ستگی نمودن نیازهای حرفه

 است. % 93و همچنین نس ت آزمون محاس ه شده  %5کای دو کمتر از 

 

 آزم ن کای دو و آزم ن مسبت آم زش فناوری های اطالعات

 تعداد گروه م ال

مسبت 

مشاهده 

 شده

 ميامگين تعداد

مسبت 

آزم 

 ن

درج

ه 

آزاد

 ی

 کای دو
مطح 

 معناداری

 فناوری نوین اطالعاش

 %4 13 بدون پاس 

354 4،16 50% 4 293،825 .0000 
p≥3 339 92% 

P<3 15 4% 

 %100 367 جمع

 

از دیدگاه  محاسبب اشدیوان حسببابرسببان عملی کاربرد با بومی اسببتانداردهای با حسببابرسببی کتب فردببیه پنجم: تألیف

سان دیوان شنا س اش رابطهمدیران و کار سی .دارد معناداری یمحا شان دهنده مطابق با برر ست آمده که ن های آماری بد

 با حسبببابرسبببی کتب نسببب ت معناداری کای دو  ابت شبببد بین تألیفدرصبببد پاسببب  دهندگان و  50موافقت باالی 

 ی معناداری وجود دارد.محاس اش رابطهدیوان حسابرسان عملی کاربرد با بومی استانداردهای

 و نظارش به ود باعث پرورینخ ه و محاسبب اش اسببتعدادیابیفردببیه شببشببم: از دیدگاه مدیران و کارشببناسببان دیوان

سی در انحرافاش از جلوگیری سابر سی .شودمی ح شان دهنده موافقت باالی مطابق با برر ست آمده که ن های آماری بد
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ستعدادیابی 50 شد بین ا س ت معناداری کای دو  ابت  س  دهندگان و ن صد پا  و نظارش به ود باعث پرورینخ ه و در

 ی معناداری وجود دارد.حسابرسی رابطه در انحرافاش از جلوگیری

دیه هفتم: از د سان دیوانفر شنا س اش بومییدگاه مدیران و کار ستانداردها سازیمحا ستفاده با ا  و ایرانی فرهنگ از ا

های آماری بدست آمده گردد. مطابق با بررسیمی محاس اش دیوان حسابرسان دانش سطح ارتقا باعث اسالمی احکام

 با استانداردها سازیکای دو  ابت شد بومیدرصد پاس  دهندگان و نس ت معناداری  50که نشان دهنده موافقت باالی 

 گردد.می محاس اش دیوان حسابرسان دانش سطح ارتقا باعث اسالمی احکام و ایرانی فرهنگ از استفاده

 بخشی کیفیت گرو در بازرگانی و ا تصادی سازیمحاس اش سالمفردیه هشتم: از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان

 این فردیه مطابق با آمارهای ذیل تأیید شد. .است جوان حسابرسان هایآموزش

 آزم ن کای دو و آزم ن مسبت کيفيت بخشی آم زش های حسابرمی

 تعداد گروه م ال

مسبت 

مشاهده 

 شده

 ميامگين تعداد
مسبت 

 آزم ن

درجه 

 آزادی
 کای دو

مطح 

 معناداری

ارتقای کمی و کیفی 

 آموزش

 %4 14 بدون پاس 

353 4 50% 4 216،051 .0000 
p≥3 326 89% 

P<3 27 7% 

 %100 367 جمع

 

 افزایش باعث ایحرفه نیازهای با منط ق و صحیح محاس اش آموزشفردیه نهم: از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان

نشان دهنده موافقت های آماری بدست آمده که مطابق با بررسی .شودمی محاس اش دیوان حسابرسان مهارش توانایی،

 باعث ایحرفه نیازهای با منط ق و صحیح درصد پاس  دهندگان و نس ت معناداری کای دو  ابت شد آموزش 50باالی 

 .شودمی محاس اش دیوان حسابرسان مهارش توانایی، افزایش

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13 

 

سان دیوان شنا دیه دهم: از دیدگاه مدیران و کار شخیصفر س اش ت شگری صحت میزان محا سان گزار سابر  دیوان ح

س اش ستی و خال یت آموزش، میزان با محا دیه مطابق با آمارهای ذیل تأیید  .دارد معناداری یرابطه آنان پاکد این فر

 شد.

 پاکدمتی و آزم ن کای دو و آزم ن مسبت خالقيت

 تعداد گروه م ال

مسبت 

مشاهده 

 شده

 ميامگين تعداد
مسبت 

 آزم ن

درجه 

 آزادی
 کای دو

مطح 

 معناداری

 پرورش خال یت و ابتکار

 %3 12 بدون پاس 

355 3،94 50% 4 190،225 .0000 
p≥3 329 90% 

P<3 26 7% 

 %100 367 جمع

 

سان دیوان شنا دیه یازدهم: از دیدگاه مدیران و کار س اش ایجادفر سابداری در جدید هایگرایش محا  طرک بر با ح

 این فردیه مطابق با آمارهای ذیل تأیید شد. .دارد معناداری یرابطه ایحرفه نیازهای نمودن

 

 حسابداری در جدید های گرایش آزم ن کای دو و آزم ن مسبت ایجاد

 تعداد گروه م ال

مسبت 

مشاهده 

 شده

 ميامگين تعداد
مسبت 

 آزم ن

درجه 

 آزادی
 کای دو

مطح 

 معناداری

 ایجاد گرایش های جدید

 %4 14 بدون پاس 

353 3،68 50% 4 156،674 .0000 
p≥3 314 85% 

P<3 39 11% 

 %100 367 جمع
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محاس اش ای دیوانمحاس اش بین دروس عمومی با نیازهای حرفهفردیه دوازدهم: از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان

 تأیید شد.رابطه معناداری وجود دارد. این فردیه مطابق با آمارهای ذیل 

 آزمون کای دو و آزمون نس ت دروس عمومی

 تعداد گروه م ال

مسبت 

مشاهده 

 شده

 ميامگين تعداد
مسبت 

 آزم ن

درجه 

 آزادی
 کای دو

مطح 

 معناداری

 دروس عمومی

 %5 19 بدون پاس 

348 2،49 50% 4 215،103 .0000 
p≥3 188 51% 

P<3 160 44% 

 %100 367 جمع
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 پيشنهادها

های دانشگاهی  سمت اعظمی از نیازهای دیوان محاس اش گیری مشخص گردید که آموزشپس از انجام تحقیق و نتیجه

ی نیازها الزم و دروری دیدیم که برای ج ران این امر مهم چند راهکار باشد، و برای برطرک نمودن بقیهرا پاسخگو می

 :باشدبرای کاربرد کوتاه مدش و بعضی دیگر برای کاربرد بلند مدش می آموزشی را ارائه نمایم که بعضی از آنها

شته .1 صیالش تکمیلی؛ گرایش-تاکید بر ایجاد ر سابداری به ویژه در مقاطع تح ستقل در حوزه آموزش ح های م

حسبببابداری بخش »، «حسبببابداری مدیریت»، «حسبببابداری مالی»های مسبببتقل راه اندازی گرایش از جمله،

 «حسابرسی»، و «عمومی

 ای در برنامه آموزش حسابداریهای بین رشتهی گرایشتعریف و توسعه .2

 های مستقل حسابداری و امور مالیتاکید بر تاسیس دانشکده .3

صیالش تکمیلی در  .4 سابداری به ویژه در مقاطع تح تاکید بر توجه و نظارش مو ر بر کیفیت و کمیت آموزش ح

 های آزاد و غیر انتفاعیدانشگاه

ندازی و توسبببعهدر جهت راهتالش  .5 تاکید بر توسبببعه و ارتقای کیفی و کمی ا ی مجالش علمی ترویجی و 

 تر کردن مودوع مجالشمجالش علمی پژوهشی حسابداری و توجه به تخصصی

 ی حسابداریی درسی و محتوای آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی رشتهبازنگری و نوسازی برنامه .6

 ی آموزش حسابداری و حسابرسیهای فناوری اطالعاش در برنامهتمرکز و تاکید بر توسعه مهارش .7

 ای در آموزش و عمل حسابداریتاکید بر رعایت بیشتر الزاماش اصول اخالق حرفه .8

سویی که دمن تامین انتظاراش روحی، روانی، و هدایت جهت .9 گیری عمومی آموزش حسابداری به سمت و 

 مدن ایرانی اسالمی را به دن ال داشته باشدمادی شاغلین حرفه، موج اش رشد و بالندگی ت

وری و کارهای سبببودمند آنی و آتی جهت کنترل و مدیریت هزینه و ارتقای بهرهها و راهی مدلتاکید بر ارائه .10

 کارایی منابع مالی در سال جهاد ا تصادی

 موسساش، ها،کتی نهادهای حسابرسی داخلی و حسابرسی عملکرد مدیریت در شرتاکید بر استقرار و توسعه .11

 های بخش عمومی و خصوصیو سازمان
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ایجاد بسببتر مناسببب و سبباز و کارهای الزم در جهت کاربردی نمودن آموزش حسببابداری و ایجاد آمادگی و  .12

های کارآموزی و بازآموزی با هدک اتصال آموختگان حسابداری از طریق گذراندن دورهمهارش بیشتر دانش

 عتو ارت اط بیشتر حرفه با صن

های حسبببابداری و ی دانشبببجویان رشبببتهی امکاناش و تجهیزاش آموزشبببی و کمک آموزشبببی ویژهتوسبببعه .13

شگاه های ای دانشکدههای رایانهها و موسساش آموزش عالی کشور، از جمله، تجهیز سایتحسابرسی در دان

 یهای اطالعاتافزاری و پایگاهافزاری و نرمحسابداری و امور مالی به امکاناش سخت

و فراهم نمودن تسببهیالش  ها و سببمینارهای سببراسببری حسببابداری،ایجاد دبیرخانه دائمی و  ابت برای همایش .14

 المللی حسابداریهای بینها و همایشپژوهان حسابداری در کنگرهالزم جهت شرکت اساتید و دانش
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ABSTRACT 

 

 University as an emanation center of knowledge and wisdom has an unmatched and 

unique role in meeting all material and spiritual needs of people. 

Supreme Audit Court as the nation's judges is in dire need of  university education in 

accounting to establish the correct balance of revenues and expenses in order to protection and 

monitoring of public funds.  

So, for assessing compliance of the accounting academic headlines with the requirements of 

Supreme Audit Court, some of researches has been developed that the most important of them 

are surveys that are based on questionnaire for measuring and determining the synchronization 

of academic topics headlines with Supreme Audit Court calendar headlines. 

In this thesis, 602 questionnaires were collected from 31 provinces that Only 367 

questionnaires of Graduates of bachelor's or higher degree in Accounting are examined and 

analyzed by calculating the chi-square and ratio tests; this survey represents a direct and 

significant relationship between defined college courses and professional requirements of 

Supreme Audit Court. 

But to cover gaps, it needs to define some courses more adapted to the needs of Audit Court 

and also creating new trends in this field; in the end of this thesis some proposals have been 

outlined in detail. 

 

Keywords: Accounting Education. Supreme Audit Court. University. Questionnaire 
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