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تحلیلسل 

مقدمه

در یک دهۀ اخیر ،پژوهشهای متعددی در زمینۀ علت شکست شرکتها در حوزۀ
حرفۀ حسابداری انجام شده است .نتیجۀ این پژوهشها حاکی از وجود عوامل مربوط به
جهانی شدن اقتصاد ،تغییرات فناوری و تمرکز بازار بر صندوق های بزرگ بازنشستگی و
سرمایهگذاری بوده است .این عوامل کلیدی ،منتج به کاهش هزینههای اطالعات و افزایش
سطح رقابت در میان سازمانها شده که به نوبۀ خود ،باعث نیاز به تغییر در حوزههای زیر
شده است (آلبرچت و سک:)3111 ،3
 )4تغییر گزارشگری مالی و روابط با بازارهای مالی و فعاالن اصلی بازار
 )3افزایش فعالیتهای بازرسی
 )2افزایش سرعت تغییر در محیط تجارت
برای برآورده شدن این نیازها ،کارفرمایان به دنبال دانشآموختهگانی با طیف متنوعی
از مهارتها و ویژگیها هستند (محمد و الشاین .)3112 ،2بنابراین ،از دانشآموختگان
حسابداری انتظار میرود دانش مربوط به حرفۀ خود را در طول عمر حرفهای خود،گسترش
دهند و مهارتهای جامعتر و متنوعتری کسب نمایند (هوئیسن .)3112 ،1دانشگاه باید
پایه ای برای آموزش مادامالعمر دانشآموختگان و گسترش دانش حرفهای آنها مهیا نماید
(ویست .)4338 ،5موضوع عدم توانایی دانشگاهها در آماده کردن فارغالتحصیالن برای
شروع به کار حرفه ای و داشتن مهارتهای جامع تر باعث ایجاد بحثهای زیادی شده است
(ماتیوز .)3111 ،1بسیاری از نویسندگان به دلیل تفاوت بین برنامههای آموزشی با شیوۀ عمل
(کار) حسابداری ،نیاز به تغییر برنامۀ درسی را بیان کردهاند .به منظور بهبود کیفیت آموزش
و کاهش فاصلۀ انتظارات مربوط به تقاضای کارفرما ،آموزش دانشگاهی حسابداری،
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نیازمند اصالح میباشد ( حاسل و همکاران .)3115 ،7بنابراین ،اوالً نیاز به تغییر در ساختار
آموزش حسابداری و ثانیاً نیاز به پژوهش در زمینۀ چگونگی تغییر مذکور به وجود آمده
است (آلبرچت و سک.)3111 ،
مبانی نظری پژوهش

گزارش سال  4387بدفورد و شینکر مبنی بر این بود که آموزش حسابداری ،اساساً
تغییری نکرده و به همین دلیل ،انتقادات گستردهای وجود دارد مبنی بر این که دانش-
آموختهگان حسابداری ،چگونگی ارتباط مناسب را فرا نگرفتهاند و استدالل آنها بر پایۀ
منطق صحیحی نمیباشد .همچنین ،بر پایۀ این گزارش ،حسابداران ،در مهارتهای
ارتباطات سازمانی ،ضعیف بوده و نمیتوانند خالقانه و مسئوالنه فکر کنند (بدفورد و
شینکر.)4387 ،8کمیتۀ بدفورد توصیه نمود آموزش حسابداری بازسازی شود و دو سال آن
به آموزش عمومی ،دو سال به آموزش حسابداری حرفهای و یک سال نیز به آموزش
حسابداری حرفهای تخصصی اختصاص یابد .آموزش عمومی ،فارغالتحصیالن را برای
ورود به حداقل یک زمینۀ خاص در حسابداری آماده میکند؛ این آمادگی ،شامل دوره-
های ریاضی پایه ،آمار ،سیستمهای رایانهای و اقتصاد میباشد .هدف از آموزش عمومی
حرفهای کسب دانش و توانایی برای ورود به حرفه و قابلیت کاربرد این ویژگیها تحت
یک نظارت معقوالنه میباشد؛ اما آموزش تخصصی از اهمیت خاصی در این میان
برخوردار می باشد.
آموزش تخصصی حسابداری

آموزش تخصصی حسابداری باعث توسعۀ دانش در حرفه و شناسایی حوزههای کاربرد
حسابداری ،و دیگر حوزهها و وقایع آشکار شده جدید و در آینده میشود .این وقایع،
زمانی رخ میدهد که حوزههای بالقوه به آموزش تخصصی اضافه شود؛ حسابداری و
حسابرسی مالیاتی ،سیستمهای اطالعاتی و حسابرسی و اعتبار دهی به گزارشهای مالی،
نمونههایی از این حوزهها میباشند .آموزش تخصصی ،سطح فارغالتحصیالن را مشخص
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میکند و هدف از این آموزش ،آماده کردن فارغالتحصیالن در سطح پیشرفته است که به
صورت آشکار از دانش و مهارت خود استفاده میکنند .از جمله حوزههای جدید در
ایران ،موضوع اقتصاد مقاومتی و ابالغ سیاست های کلی آن از طرف حضرت آیت اهلل
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی میباشد .از جمله تأکید ایشان در این ابالغیه ،پیروی
ا ز الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی ،در این زمینه بوده است
(خامنهای .)4233 ،در راستای این موضوع ،یعنی اقتصاد مقاومتی؛ مبارزه با فساد اقتصادی،
از جمله شرایط و الزامات خواسته شده و منطبق با فرمودههای رهبری و در قالب الگوی
ارائه شده میباشد؛ اصالح الگوی آموزش حسابداری میتوان د در این زمینه کارساز باشد
(سیف.)4234 ،
به طور خالصه ،تغییر برنامۀ آموزشی مستلزم تجدید ساختار برنامۀ درسی ،ارائۀ
کارامدتر سیستم و ساختار سازمانی بهتر برای واحدهای ارائهدهندۀ برنامۀ آموزشی میباشد.
ساختار جدید برنامۀ درسی باید شامل مهارتهای فنی ،غیر فنی و دانش مربوط به علوم
اجتماعی ،هنر و ...باشد .منظور از مهارتهای غیر فنی ،توانایی حل مسائل دنیای واقعی،
تفکر خالق ،ارتباطات و رعایت استانداردهای اخالقی است .فارغالتحصیالن حسابداری هر
یک از این مهارتها را در مقطعی از تحصیالت خود فرا میگیرند .برنامۀ آموزشی ایدهآل،
شامل سه مقطع آموزش عمومی ،حرفه ای و تخصصی میباشد .در این پژوهش و براساس
ادبیات آن ،الگویی به صورت نمودار شمارۀ  4طراحی گردیده است.
آموزش عالی در کشورهای توسعهیافته

در سال  4383با شکل گرفتن کمیته تغییر آموزش حسابداری ( )AECCو نتیجهگیری
اینکه رویکرد سنتی آموزش حسابداری به شدت بر دانش فنی ،محاسبه یک پاسخ درست،
یادگیری کورکورانه تعلیم قواعد و امتحانات حرفهای  CPAاستوار گردیده و موضوعات
برنامۀ درسی رابطۀ متقابل کمی باهم دارند و بهای کمی به مهارتهای بین فردی و
فنآوری داده شد ه؛ تغییر در آموزش حسابداری و اصالح این روند نامطلوب توصیه گردید
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(نوروش .)4234 ،کمیته در تحقیق خود ،تغییر در آموزش حسابداری ،ارتقاء مهارتهای
گفتاری و شنودی ،از جمله توانایی حل مسایل دارای ابعاد اخالقی ،در هر قضیه را پیشنهاد
کرده است .همچنین ،توصیهشده تا درآموزش حسابداری بر توانایی های دانشجویان برای
تشخیص مشکالت و فرصتها تأکید ورزیده شود تا دانشجویان قادر باشند اطالعات مورد
نظر را جستجو ،تجزیه و تحلیل و تفسیر کنند و به نتایج کامالً توجیه شده دست یابند .نهایتاً
اینکه ،یادگیری فعال از طریق ارائه و بحثهای موارد خاص ،ایفای نقش ،بحث و
فعالیت های مشابه باید به شدت ترغیب شود و فنآوری باید در برنامۀ درسی حسابداری
3

لحاظ گردد (کون و کون .)4338 ،

با جمعبندی نقطه نظرات کمیته میتوان استنباط کرد تغییر در آموزش حسابداری
برای اطمینان از این موضوع خواهد بود که دانشجویان حسابداری در میان سایر علومی که
می آموزند باید دارای این دانش و مهارتهایی به شرح زیر باشند (کاونا و درنن:)3118 ،41
 .4مهارت تسلط بر سیستمهای مدیریت منابع سازمانی  -با تأکید بر حاکمیت سازمانی و
حاکمیت فناوری اطالعات :برخی از هیئتها و انجمنهای حرفه ای حسابداری ،به
ضرورت آموزش مستمر موازین اخالق حرفهای تأکید کرده و آموزش مربوط را به
عنوان بخشی از واحدهای اصلی به منظور اخذ گواهینامه های حسابداری ،ضروری
دانستهاند (رویایی .)4283 ،در حوزۀ اینگونه تقلبها تأکید بر حاکمیت سازمانی ،هم
حاکمیت سازمانی و هم حاکمیت فناوری اطالعات ،مدیریت ریسک سازمانی و حرفۀ
حسابداری شده است (دول.)3141 ،44
 .3مهارت ارتباطات کتبی و شفاهی :ارتباطات به دو دستۀ کتبی و شفاهی تقسیم میشود؛
منظور از مهارت ارتباطات کتبی ،توانایی دانشجو در نوشتن به سبکهای مختلف،
استفاده از امالی درست ،توانایی خواندن صحیح است .منظور از مهارتهای ارتباط
شفاهی ،توانایی تفسیر صحیح اطالعات کالمی از فرد دیگر است (هلمز.)3114 ،43
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نمودار شمارۀ  .1الگوی نظری طرح پژوهشی بررسی مهارتهای آموزشی در دانشگاهها

الزامات

ساختار سازمانی بهتر برای واحدهای

تجدید ساختار برنامۀ درسی

ارائه دهندۀ برنامۀ آموزشی

ارائۀ کارآمدتر سیستم

مهارتهای فنی

مهارتهای غیر فنی

دانش

رعایت استانداردهای

علوم انسانی

اخالقی

هنر
ارتباطات

علوم
تفکر خالق

علوم اجتماعی

ی

حل مسئله

آموزش عمومی

دانش حرفهای

طراحی و استفاده از سیستم های اطالعاتی

طبیع

آموزش حرفهای

ارتباطات

آموزش تخصصی

تصمیم گیری

گزارشگری عمومی و اطالعات عمومی

 .2مهارت تفکر انتقادی :منظور از تفکر انتقادی استفاده از دلیل و منطق برای ارائۀ نقاط
قوت و ضعف راهحلهای پیشنهادی ،نتایج ،مسایل ،مشکالت و رویکردهای مختلف
آنها است .انجمن حسابداری رسمی امریکا (  )AICPAدر قرن بیست و یکم ،دو هدف
اساسی را در آموزش حسابداری مد نظر داشته است .نخست تغییر برنامههای آموزشی
حسابداری با هدف استمرار یادگیری در طول زندگی با استفاده از مهارت  -های تفکر
انتقادی و حل مسئله و دوم الزام دانشجویان حسابداری برای آموزش در زمینۀ فناوری
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اطالعات و آشنایی با آن است .تفکر انتقادی یک فعالیت مولد و مثبت است و خالقیت
و ابتکار را در بر میگیرد (به آیین.)4285 ،

 .1مهارت تفکر خالق :دانشجویانی با تفکر خالق دارای ایدههای انعطاف پذیری و تعدد
ایده میباشند (به آیین.)4285 ،

 .5مهارت تصمیمگیری :دانشجویان باید توانایی شناسایی گزینه های مختلف برای تصمیم-
گیری و به دست آوردن اطالعات برای بررسی گزینه های مختلف را دارا باشند
(فیدمن.)3114 ،42
 .1مهارت رهبری  :دانشجویان برای رهبری گروه تحت نظر خود باید توانایی کار کردن و
همکاری اثربخش با گروههای مختلف افراد را داشته باشند (صفرزاده.)4231 ،
 .7مهارت کارگروهی  :دانشجویان باید دارای توانایی بررسی دیدگاه افراد گروه در هنگام
تجزیه و تحلیل موقعیت را داشته باشند ( لین.)3115 ،41
در نهایت ،گروههای تحقیق ،تغییر برنامۀ درسی و آموزشی حسابداری را توصیه
نمودهاند .چنین خواستههایی ،از جمله ،بهرهمندی از مفاهیم ،ابزارها و فنهای حسابداری
برای گرفتن تصمیمهای ارزش آفرین ،توانمندسازی حسابداران در تجزیه و تحلیل
رویدادها ،سنجش و ارزیابی رویدادهای اقتصادی ،طراحی سیستمهای اطالعات ،فرایند-
های تحلیلی و تفسیری را میتوان در مصوبۀ جدید برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی ارشد
حسابداری ،مالحظه نمود (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری )4232 ،که در این بخش ،به
آنها بیشتر پرداخته خواهد شد.
چالشهای برنامهریزی درسی در ایران

رشتههای آموزشی در جوامع پیشرفته ،حاصل تعامل عرصه های تجربی و محیطهای
آموزشی بوده واین امر موجب موفقیت فعاالن تجربی گردیده است .این ارتباط تا حدی
است که آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ،ریشه در نیازهای عملیاتی علوم داشته و از
سوی دیگر استفادهکنندگان علوم و تخصصها در ارتباط تنگاتنگ با محیط آموزشی،
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وظیفۀ بازآموزی علوم و دانش را بر عهدهدارند .این موضوع در کشورهای در حال توسعه-
ای مانند ایران ،وضعیت متفاوتی دارد؛ زیرا بین محیط های آموزشی و عرصههای تجربی
شکاف وجود دارد .تا حدی که درجات علمی دانشآموختگان توسط فعاالن تجربی به
راحتی پذیرفته نمیشود.
مطالعۀ پژوهش های مختلف نشان داده که برنامۀ درسی آموزش عالی ایران با چالش -
های متعددی روبرو است که شامل عدم تناسب بین ظرفیت پذیرش دانشجو و نیازهای
آیندۀ بازار کار ،عدم تناسب بین محتوای آموزشی با مهارتهای شغلی ،فقدان زمینه مناسب
برای آموزش علمی و کاربردی و مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت
اول در دانشگاهها میباشد (نظری.)4283 ،
پیشینۀ پژوهش

چی کو ) 3141 ( 45در تحقیقی به بررسی علت شکست حرفۀ حسابداری پرداخته است،
نتایج مطالعۀ او نشان می دهد که سیستم آموزشی فعلی تأکید بیش از اندازهای بر مهارت-
های فنی دارد این در حالی است که با توجه به متغیر بودن محیط بازار کار ،کارفرمایان
انتظار دارند که کارکنانی انعطافپذیر با محیط و آشنا با نرمافزارهای حسابداری داشته
باشند .در نتیجه ،بین محتوای آموزشی و نیاز صنعت تناقض وجود دارد .گراهام)3141( 41
در پژوهشی به بررسی اهمیت مهارتهای ارتباطی از دیدگاه شاغالن و استادان پرداخت.
نتایج پژوهش بر اساس پرسشنامه جمعآوری شده نشان داد که شاغالن و استادان در مورد
اهمیت این مهارت ها برای ورود به حرفه اتفاق نظر دارند.
کاوناو درنن ( )3118در پژوهشی به بررسی تفاوت دیدگاههای کارفرمایان و فارغ -
التحصیالن در مورد مهارتهای مورد نیاز برای ورود به حرفۀ حسابداری پرداختند .در این
پژوهش کارفرمایان و فارغالتحصیالن مهارتهای ارائه شده در پرسشنامه را رتبهبندی
کردند و بدین وسیله محققان توانستند دیدگاه آنها را مقایسه کنند .نتایج مطالعۀ آنها نشان
دا د که در برداشت کارفرمایان و فارغالتحصیالن در زمینۀ توانایی کار با اینترنت،
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مهارتهای حل مسائل دنیای واقعی ،ارتباطات کتبی و شفاهی ،کارِ گروهی و یادگیری
مادامالعمر ،توافق نظر وجود دارد؛ با این حال ،بین دو گروه در مورد رتبۀ هر یک از این
مهارت ها اختالف نظر وجود داشت.
نونهال و رحمتی ( )4231در پژوهشی به بررسی تعامل بین دانش حسابداری مدیریت
و عرصه های تجربی آن در ایران پرداختهاند .نتایج مطالعه آنان حاکی از آن بوده که در
مورد اهمیت  %11از مفاهیم حسابداری مدیریت بررسیشده بین گروههای آزمودنی،
تفاوت معناداری وجود دارد و به نوعی فرضیۀ تحقیق که بیانگر وجود فاصله بین نظریه و
عمل در حسابداری مدیریت میباشد مورد تأیید واقع میشود .مجتهدزاده و همکاران
( )4283به بررسی اهمیت و کفایت دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانشآموختگان
رشتۀ حسابداری و اهمیت آن از دیدگاه استادان دانشگاه ،شاغالن در حرفه و دانشجویان
حسابداری پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که بین دیدگاههای سه گروه در
خصوص اهمیت برخی از حوزههای دانش و مهارت مطرحشده و نیز کفایت ارائۀ آنها با
برنامۀ کنونی آموزش حسابداری ،تفاوتهای معناداری وجود دارد .از نظر شاغالن در
حرفه ،روشهای جدید آموزش حسابداری و از نظر استادان دانشگاه ،دانش اساسی
حسابداری برای دانشآموختگان رشتۀ حسابداری در مقایسه با دیگر دانش و مهارتها،
دارای اهمیت بیشتری است.
روش پژوهش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،یکی از جامعترین روشهای طراحیشده برای
تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه است که به منظور تصمیمگیری و انتخاب یک گزینه
از میان گزینههای متعدد تصمیم ،با توجه به شاخصهایی که توسط تصمیمگیرنده ،تعیین
گردیده ،بهکار برده میشود .این فرآیند ترکیب معیارهای کمی و کیفی را به طور هم زمان
امکانپذیر میسازد و از مقایسۀ دو به دوی گزینهها و معیارهای تصمیمگیری استفاده
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مینماید (مشیری .)4281 ،در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (  )AHPو در چهار
فاز  .4ساختن سلسله مراتب .3 ،انجام مقایسههای زوجی .2 ،محاسبۀ وزنها .1 ،سازگاری
سیستم ،مورد استفاده قرار گرفت.
فاز  :1تشکیل درخت سلسله مراتبی

اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ،ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله
می باشد که در آن هدف ،معیارها و گزینهها نشان داده میشود (قدسیپور .)4288 ،بر
اساس الگوی فورمن )4381( 47سلسله مراتب ،بدین صورت خواهد بود :هدف – معیارها-
زیر معیارها  -گزینهها .در این پژوهش با توجه به هدف مسئله ،الگوی نظری پژوهش در
نمودار شمارۀ  ،4معیارهای تصمیمگیری و همچنین،گزینه های مورد بررسی ،الگوی سلسله
مراتبی به شرح نمودار شمارۀ  3ترسیم گردیده است.
در این پژوهش ،هدف ،اولویتبندی مهارتهای حسابداری است .معیارهای مورد
استفاده ،شامل تجربه حرفه ای فرد و مطالب فراگرفته در دوران تحصیلی وی میباشد؛ بدین
معنی که در ابتدا با توجه به تجربۀ حرفه ای که دارا میباشد به مقایسۀ گزینههای پیش رو
میپردازد و در مرحلۀ بعد با توجه به آموزشی که فراگرفته است مقایسههای زوجی را
انجام میدهد و در آخر،گزینههای در نظر گرفته شده است.
فاز  : 2مقایسههای زوجی

در  AHPعالوه بر اینکه ،گزینه ها بر اساس معیارها باهم مقایسه میشوند؛ معیارها نیز با
هم مقایسه می گردند و وزن آنها محاسبه می گردد .در این مقایسهها تصمیمگیرندهها از
قضاوتهای شفاهی استفاده می کنند .ساعتی )4381( 48این قضاوت های شفاهی را به مقادیر
کمی بین  4تا  3تبدیل کرده است .البته باید توجه داشت که یکی از معایب اساسی الگوی
 AHPدر تالش مورد نیاز برای انجام مقایسههای زوجی ،نهفته است .هنگامی که اندازۀ
سلسله مراتب افزایش یابد ،تعداد مقایسههای مورد نیاز به صورت تابع نمایی افزایش
مییابد .حال این بحث مطرح میگردد که آیا همۀ افراد و در همۀ شرایط اوالً ،مایلاند که
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در مقایسههای خود از این مقیاس استفاده کنند؟ و ثانیاً ،در صورت تمایل به استفاده از این
مقیاس آیا عمالً می توانند از آن استفاده کنند؟ تجربیات روزانه نشان میدهد که اکثر افراد
در بیان ترجیحات خود از کمترین واژهها استفاده می نمایند .برای حل این مشکل ،روشی
پیشنهاد شده است که برخالف روش معمول ،پاسخدهنده را مجبور نمیکند که مقایسه را
الزاماً در چارچوب مقیاس  3درجهای ،ارائه نماید؛ بلکه این فرصت برای وی فراهم است
که مقایسه را در چارچوب بسیار کلی و با حداقل فرآیند فکری و روانی انجام دهد .همین
امر احتمال استقبال پاسخدهندگان از شرکت در تکمیل و اجرای الگوی  AHPرا به مقدار
زیادی افزایش میدهد (مشیری .)4281 ،در این پژوهش از یک طیف  5گزینهای استفاده
شده است.
نمودار شمارۀ  .2الگوی سلسله مراتبی پژوهش

اولویت بندی مهارت های
حسابداری

تجربه شغلی

مهارت تسلط
تکنولوژی
اطالعات

ارتباطات

محتوای تحصیلی

تفکر

تفکر

انتقادی

خالق

تصمیم گیری

رهبری

کار
گروهی
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فاز  :3استخراج وزنها از ماتریس تصمیم

هنگامی که ماتریس مقایسههای زوجی تشکیل شد ،میتوان وزن هر گزینه را محاسبه
کرد .محاسبۀ وزن در  AHPدر دو قسمت جداگانه وزنهای نسبی و وزنهای نهایی مورد
بررسی قرار میگیرد (ساعتی.)4381 ،
فاز  :1محاسبۀ نرخ ناسازگاری

یکی از مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کنترل سازگاری تصمیم است .تجربه نشان
داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  %41باشد سازگاری مقایسههای قابلقبول بوده و
در غیر این صورت در مقایسهها باید تجدیدنظر شود (قدسیپور .)4288 ،در این پژوهش
برای محاسبۀ نرخ ناسازگاری هر ماتریس در هر مرحله و همچنین برای محاسبۀ وزنهای
نسبی و نهایی از نرمافزار اکسپرت چویس ( )Expert Choiceاستفاده شده است.
شیوه جمعآوری اطالعات

اطالعات الزم برای تحقیق از طریق پرسشنامه متشکل از سه قسمت :نامۀ ضمیمه ،
اطالعات جمعیتشناسی و سؤاالت مربوط به پژوهش جمعآوری شد .در نامۀ ضمیمه،
ماهیت و هدف ،در بخش اطالعات جمعیتشناسی چندین سؤال در مورد آخرین مدرک
تحصیلی ،موقعیت ،و سنوات تجربۀ شغلی و در بخش آخر ،سؤاالتی مرتبط با مجموعهای
از مهارتهای مورد نیاز برای دانشآموختگان رشتۀ حسابداری مطرح شد که نتیجۀ بررسی
ادبیات مربوط از جمله آلبرچت و سک ( )3111و کاوانا و درنن( )3118است.
میزان پایایی پرسشنامۀ مذکور که به مقایسۀ زوجی ترجیح ها و تمایالت حسابرسان
مستقل میپردازد ،تا حد زیادی به اعتبار فن فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وابسته است .نرخ
ناسازگاری میتواند معیار مناسبی برای سنجش پایایی جواب ها باشد .بر این اساس اگر نرخ
ناسازگاری جداول مقایسههای زوجی کمتر از  % 41باشد آن پرسشنامه از پایایی الزم
برخوردار خواهد بود (ساعتی .)4381 ،در این پژوهش نرخ ناسازگاری برای تمامی
ماتریسها ،مقایسههای زوجی کمتر از  %41بوده است که قابلقبول است.
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در این پژوهش ،با قرار دادن پارامترها در فرمول کوکران ،اندازۀ نمونه ،برابر با 15
مؤسسۀ حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،تعیین گردید .همچنین ،برای
انتخاب مؤسسات از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .از تعداد  371پرسشنامه
کارکنان مؤسسه توزیعشده بین شرکا و کارمندان مؤسسات حسابرسی ،به تعداد  421مورد
آن پاسخ داده شد که تعداد  31مورد قابلاستفاده نبود .در نهایت 411 ،پرسشنامه ،شامل
11نفر از شرکای مؤسسات و  13نفر از کارکنان (به ترتیب  13درصد متعلق به شرکا و 58
درصد متعلق به کارمندان مؤسسات میباشد) مورد استفاده قرار گرفت 11 .نفر از پاسخ -
دهندگان دارای مدرک کارشناسی و  13نفر نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد بودهاند.
یافتههای پژوهش

سؤال اول این پژوهش به تعیین اولویتبندی مهارتهای مورد نیاز دانشآموختگان
رشتۀ حسابداری از دیدگاه کارفرما (شریک حسابرس) میپردازد .پرسشنامههای مقایسه
زوجی با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس تجزیه و تحلیل شدند و به منظور ادغام پاسخ
به بخشی از سؤاالت پرسشنامه ،به کمک نرمافزار ،ضریب اهمیت هر یک از پاسخدهندگان
یکسان در نظر گرفته شد .در نهایت ،وزن ادغامی هر یک از معیارها بر اساس دیدگاه
شرکای مؤسسات حسابرسی محاسبه شد که نتایج در جدول شمارۀ  4آورده شده است.
جدول شمارۀ  .1اولویتبندی معیارهای اصلی از نظر شرکا با استفاده از AHP

اولویت

معیارها

وزن

4

تجربۀ شغلی

1/841

3

محتوای تحصیلی

1/481

پس از جمعآوری دادهها و انتقال آنها به نرمافزار ،وزن هر گزینه نسبت به معیارها
به دست آمده است .پس از ترکیب وزن گزینه ها نسبت به معیارها ،وزن نسبی گزینهها
نسبت به دو معیار به دست آمده است که در جدول شمارۀ  3قابلمشاهده میباشد .برای
همۀ این مقایسههای نرخ ناسازگاری محاسبه شده است؛ نرخ به دست آمده برای تمام
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ماتریسها از  /41کمتر بوده است .بنابراین ،ناسازگاری قضاوتها قابلقبول است و
نشاندهندۀ این امر است که نظرات در مورد اهمیت نسبی گزینهها سازگار هستند.
جدول شمارۀ  .2اولویتبندی گزینهها از نظر شرکای مؤسسات حسابرسی

معیارها
تجربۀ شغلی

محتوای تحصیلی

اولویت

گزینه

وزن

4

ارتباطات

1/383

3

مهارت تسلط بر فناوری اطالعات

1/311

2

تفکر انتقادی

1/428

1

تفکر خالق

1/137

5

تصمیمگیری

1/131

1

کارگروهی

1/178

7

رهبری

1/111

4

تفکر انتقادی

1/473

3

تصمیمگیری

1/453

2

رهبری

1/455

1

کارگروهی

1/454

5

تفکر خالق

1/421

1

ارتباطات

1/431

7

مهارت تسلط بر فناوری اطالعات

1/131

در ادامه ،جدول شمارۀ  ،2وزن نهایی مهارتهای مورد بررسی را از دیدگاه شرکای
مؤسسات حسابرسی ،نشان می دهد که از طریق نرمافزار اکسپرت چویس محاسبه شده
است.
جدول شمارۀ  .3وزن نهایی گزینهها از نظر شرکای مؤسسات حسابرسی

اطالعات

بر فناوری

مهارت و تسلط

تفکر انتقادی

تصمیم گیری

تفکر خالق

وزن

1/315

1/345

کار گروهی

مهارت

ارتباطات

رهبری

1/413

1/444

1/417

1/138

1/171
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سؤال دوم این پژوهش به اولویتبندی مهارتهای مورد نیاز دانشآموختگان رشتۀ
حسابداری از دیدگاه کارکنان میپردازد .وزن ادغامی هر یک از معیارها بر اساس دیدگاه
کارکنان مؤسسات حسابرسی محاسبه شد که نتایج در جدول شمارۀ  1آورده شده است.
جدول شمارۀ  .1اولویتبندی معیارهای اصلی از نظر کارمندان با استفاده از AHP

اولویت

معیارها

وزن

4

تجربۀ شغلی

1/841

3

محتوای تحصیلی

1/431

پس از ترکیب وزن گزینه ها نسبت به معیارها ،وزن نسبی گزینه ها نسبت به دو معیار به
دست آمده است که در جدول شمارۀ  ،5قابلمشاهده میباشد.
جدول شمارۀ  .8اولویتبندی گزینهها از نظر کارمندان مؤسسات حسابرسی

معیارها

تجربۀ شغلی
محتوای تحصیلی

اولویت

گزینه

وزن

4

مهارت تسلط فناوری اطالعات

1/33

3

ارتباطات

1/311

2

تفکر خالق

1/424

1

تفکر انتقادی

1/432

5

تصمیمگیری

1/134

1

کارگروهی

1/177

7

رهبری

1/115

4

تصمیمگیری

1/471

3

تفکر خالق

1/451

2

رهبری

1/413

1

کار گروهی

1/415

5

تفکر انتقادی

1/423

1

ارتباطات

1/433

7

مهارت تسلط بر فناوری اطالعات

1/417
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در ادامه ،جدول شمارۀ  ،1وزن نهایی مهارتهای مورد بررسی را از نظر کارمندان
مؤسسات حسابرسی ،نشان میدهد که از طریق نرمافزار ،محاسبه شده است.
جدول شمارۀ  .1وزن نهایی گزینهها از نظر کارمندان مؤسسات حسابرسی

مهارت

اطالعات

بر فناوری

مهارت وتسلط

ارتباطات

تفکر خالق

تفکر انتقادی

تصمیمگیری

کار گروهی

رهبری

وزن

1/323

1/343

1/428

1/437

1/441

1/131

1/171

سؤال سوم پژوهش به تعیین تفاوت بین اولویتبندی مهارتهای موردنیاز دانش
آموختگان رشتۀ حسابداری از دیدگاه کارفرما (شریک حسابرس) و کارکنان (به جز
شریک حسابرس) پرداخته است .در این بخش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به
بررسی تفاوت دیدگاه شرکا و کارمندان پرداخته شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  ،7قابل
مشاهده است.
جدول شمارۀ  .7آنالیز واریانس یک طرفه

مجذورات

مجموع

مجذورات

میانگین

درجۀ آزادی

آمارۀ F

سطح معناداری

1/12

4

1/111

1/335

بین گروهی

1 /12

درون گروهی

1 /112

711

کل

1 /112

714

همانطور که در جدول شمارۀ  7مشهود است بین دیدگاه شرکا و کارمندان
مؤسسات حسابرسی در رابطه با اولویتبندی مهارتهای مورد نیاز حسابداری در سطح
اطمینان  %35تفاوت معناداری وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری

بر اساس الگوی نظری این پژوهش ،معیارهای ارزیابی مهارتها از طریق مطالعات
کتابخانهای و مبانی نظری پژوهش در قالب دو معیار جمعآوری شد .معیارها در قالب
«محتوای تحصیلی» و «تجربۀ شغلی» طبقهبندی شدند .با توجه به ویژگیهای مسئله از
نرمافزار اکسپرت چویس  ،که قابلیت در نظر گرفتن سلسله مراتب معیارها را دارد ،استفاده
شد .اهمیت معیارها از طریق نظر شرکا و کارمندان مؤسسات حسابرسی تعیین شد و به
ترتیب« ،تجربۀ شغلی» و «محتوای تحصیلی» در اولویت قرار گرفت .بنابراین ،مهارتهای
اولویتبندی شده بر اساس مهارت تجربۀ شغلی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند.
با توجه به جدول شمارۀ  3از نظر شرکای مؤسسات بر اساس تجربۀ شغلی که دارا
میباشند مهارت ارتباطات با وزن  1/383دارای باالترین اولویت میباشد و مهارتهای
تسلط بر فناوری اطالعات  ،تفکر انتقادی ،و رهبری در رتبه های بعدی قرار دارند؛ در
حالیکه با توجه به همین جدول ،در دوران تحصیل؛ مهارتهای تفکر انتقادی ،تصمیم-
گیری ،رهبری رتبه های نخست را دارا میباشند و ارتباطات و تسلط بر فناوری اطالعات در
رتبه های انتهایی قرار دارند .بنابراین ،با توجه به اینکه شرکا به معیار تجربۀ شغلی وزن
بیشتری اختصاص دادهاند (به جدول شمارۀ  2مراجعه شود) مهارتهای اولویت بندی شده
بر اساس این معیار از ارجحیت بیشتری برخوردار هستند ،در نتیجه از نظر شرکای
مؤسسات ،دانشآموختگان مهارتهای کلیدی مورد نیاز برای انجام وظایف خود را دارا
نمی باشند و آموزش حسابداری نیازمند تغییر میباشد.
در نهایت ،با توجه به جدول شمارۀ  2که وزن نهایی مهارتهای موردنیاز دانش -
آموختگان از دیدگاه شرکای مؤسسات را نشان میدهد؛ مهارتهای ارتباطات و تسلط بر
فناوری اطالعات ،به ترتیب با وزن  1/315و  1/345دارای بیشترین اولویت میباشند .پس
از این دو مهارت ،مهارتهای تفکر انتقادی و تصمیمگیری ،به ترتیب با وزن  1/413و
 1/444دارای اولویت سوم و چهارم میباشند .مهارتهای تفکر خالق ،کار گروهی و
رهبری به ترتیب در ردههای پنجم تا هفتم قرارگرفته و دارای کم ترین وزن در اولویت-
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بندی میباشند .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش گراهام ()3141
ارتباط نزدیکی دارد؛ در پژوهش آنها شاغلین در حرفه بر دارا بودن مهارتهای ارتباطی
تأکید دارند .طبق یافته های این پژوهش شرکای مؤسسات نیز بر مهارتهای ارتباطی تأکید
زیادی دارند به نحوی که از نظر آنها به عنوان اولویت اول انتخاب گردیده است.
با توجه به جدول شمارۀ  5از نظر کارمندان مؤسسات بر اساس تجربۀ شغلی که دارا
میباشند ،مهارت تسلط بر فناوری اطالعات با وزن  1/33دارای باالترین اولویت میباشد و
مهارتهای ارتباطات ،تفکر خالق ... ،و رهبری در رتبه های بعدی قرار دارند؛ در حالی که
با توجه به همین جدول در دوران تحصیل ،مهارتهای تصمیمگیری  ،تفکر خالق ،رهبری
رتبه های نخست را دارا میباشند و ارتباطات و تسلط بر فناوری اطالعات در رتبههای
انتهایی قرار دارند .بنابراین ،با توجه به اینکه کارمندان مؤسسات به معیار تجربۀ شغلی وزن
بیشتری اختصاص دادهاند (به جدول شمارۀ  1مراجعه شود) مهارتهای اولویت بندی شده
بر اساس این معیار از ارجحیت بیشتری برخوردار هستند در نتیجه از نظر کارمندان
مؤسسات ،فارغالتحصیالن مهارتهای کلیدی مورد نیاز برای انجام وظایف خود را دارا
نمی باشند و آموزش حسابداری نیازمند تغییر میباشد.
در نهایت ،با توجه به جدول شمارۀ  1که وزن نهایی مهارتهای مورد نیاز دانش -
آموختگان از دیدگاه کارکنان مؤسسات را نشان میدهد؛ مهارتهای تسلط بر فناوری
اطالعات و ارتباطات به ترتیب با وزن  1/323و  1/343دارای بیشترین اولویت میباشند.
پس از این دو مهارت تفکر خالق و انتقادی  ،به ترتیب با وزن  1/428و  1/437دارای
اولویت سوم و چهارم میباشند .مهارتهای تصمیمگیری  ،کار گروهی و رهبری به ترتیب
در ردههای پنجم تا هفتم قرارگرفته و دارای کمترین وزن در اولویتبندی میباشند .نتایج
حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش کاوانا و درنن ( )3118مطابقت دارد؛ در
پژوهش آنها ارتباطات از اهمیت زیادی برخوردار است و مهارت تسلط بر فناوری
اطالعات با اختالف اندک در رتبۀ دوم قرار دارد ،در این پژوهش نیز ارتباطات برای

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /32زمستان 38/4231

پاسخدهندگان اهمیت زیادی دارد .از سوی دیگر در پژوهش آنها مهارت تسلط بر فناوری
اطالعات در رتبههای آخر قرار دارد ،اما در این پژوهش دارای اولین اولویت میباشد.
پیشنهادها

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 .4مطابق با نتایج پژوهش ،دو مهارت اصلی که در ارزیابی مهارتهای مورد نیاز
دانشجویان از منظر شرکا و کارمندان اهمیت دارد ،ارتباطات و مهارت تسلط بر فناوری
اطالعات میباشد .این مهارتها حاکی از آن است که در حال حاضر ،تمرکز و
اولویتگذاری مهارتهای مورد نیاز دانشجویان به ترتیب مذکور است که امید است
با اولویتبندی راهبردهای آموزش عالی کشور همسو باشد و در غیر این صورت ،باید
مغایرت ها تعیین و تحلیل شوند.
 .3پرسشنامۀ این پژوهش توس ط کارکنان مؤسسات حسابرسی تکمیل شده است؛
پژوهشگران آینده میتوانند برای افزایش قدرت تعمیمپذیری ،پرسشنامهها را بین
دانشجویان تازه دانشآموخته و حسابداران شرکت های خصوصی و کارفرمایان آنها
توزیع نمایند.
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