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مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک)

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

نقش و اهمیت تحصیالت تکمیلی در اخالق و حرفه حسابداری (مورد

چکیده

با پیدایش عصر انقالب ارتباطات تحول نوین در حسابداری ضرورت بهبود مهارت های تخصصی دانشجویان حسابداری و نیز
شاغالن حرفه در استفاده از نوآوریها نوین در کنار فنون موجود به عنوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده است این امر
ضرورت توجه به تحصیالت تکمیلی جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید ایجاد نموده است .هدف اصلی این
مقاله نقش و اهمیت تحصیالت تکمیلی در حرفه حسابداری میباشد .بدین منظور تعداد  022پرسشنامه حاوی  93سوال بین
دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد آموزش عالی پرندك توزیع گردید دادههای گردآوری شده در این پژوهش
با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند .در این پژوهش بررسی پایایی و روایی پرسشنامهها و همچنین
آزمون همبستگی پیرسون و ازمون تی تک نمونهای از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است بر اساس نتایج حاصل از
این تحقیق که بین تحصیالت تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :تحصیالت تکمیلی ،حرفه حسابداری ،اخالق.

مقدمه
امروزه با جهانی شدن اقتصاد ،تحوالت فناوری و گسترش روز افزون کسب و کار ،اطالعات حسابداری از جایگاه ویژهای
برخوردار گردیده است .حرفه حسابداری نقش محوری در رونق اقتصاد و گردش ثروت و سرمایه ایفا میکند .سرمایهگذاران
جهت تصمیمات مالی خود نیازمند اطالعات دقیق مالی هستند و این موضوع ضرورت بهبود مهارتهای تخصصی و اخالق
حرفهای دانشجویان حسابداری و نیز شاغالن حرفه در مقاطع تکمیلی را داراست در این میان حسابداران به عنوان یکی از زیر
ساختهای مهم حیات اقتصادی مطرح میگردند .در حرفه حسابداری عالوه بر لزوم توجه به آموزش ،پژوهش نیز از نقش و
جایگاه ویژه در این حرفه برخوردار میباشد .بدون تردید تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها به عنوان محور اصلی توسعه
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در هر جامعهای قلمداد میگردند .امروزه دانش در زندگی حسابداران به یک ضرورت
برای بهبود حرفه خود و ارتقای محیط شغلی و غنای یادگیری تبدیل شده است .تحصیالت تکمیلی و فرایند یادگیری برای
آمادگی دانشجویان برای حضور مناسب در محیطهای شغلی آینده و همچنین اخالق حرفهای مسئلهای است که از اهمیت
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خاصی برخوردار است بر همین اساس یکی از مهمترین وظایف دانشگاهها در مقاطع تکمیلی (ارشد) آماده کردن دانشجویان
جهت ارتقای حرفه خود باشند.
دانش برای بسیاری از سازمانها به عنوان دارایی ارزشمندی تلقی میشود که موجب افزایش موقعیت استراتژیک و اخالق
حرفهای آنها میشود و در مقابل رقبا موجب مزیت نسبی میشود از این رو تحصیالت تکمیلی تاثیر بسزایی می توان در توسعه
و پیشرفت حرفه حسابداری شود .یکی از مهمترین عوامل در تولید خلق و دانش در تحصالت تکمیلی تبادل و اشتراك دانش
اعضای جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان با یکدیگر است دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری به دلیل ماهیت
برنامههای تحصیلی خود که مستلزم پژوهشهای گوناگونی در قالب گروههای هستند و به منابع مختلفی دسترسی خواهند
داشت باعث میشود که سطح دانش و روحیه فعالیتهای گروهی خود را ارتقا دهند .آموزش عالی و دانشگاهها قلب تپنده هر
جامعه برای دستیابی به نیروی متخصص مورد نیاز هستند .پیشرفت تحصیلی دانشجویان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام
آموزش عالی در زمینه هدفیابی و رفع نیازهای هر فرد در همان حرفه میباشد .در توسعه منابع انسانی مساله بیکاری یکی از
چالشهای مهم و بحث برانگیزی است که نبود تعادل بین عرضه و تقاضا نیروی انسانی در جامعه به وجود وی آید وجود
نیروهای متخصص و کارا که محصول نهایی تحصیالت تکمیلی فرض میشوند موجب میشود در حرفه حسابداری و موقعیت
شغلی و اخالق حرفهای خود پیشرفت چشمگیری داشته باشند .دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری تحقیقات مختلفی در
دوران دانشجویی انجام میدهند و همین موضوع باعث میشود که دیدگاه آنها نسبت به حرفه حسابداری وسیعتر و جامعتر
گردد و در موقعیت شغلی و دانش و اخالق آنها تاثیر بسزایی داشته باشد.
بیان مسئله
در عصر حاضر دانشگاهها به عنوان سازمانهای که نقش اساسی در رشد و توسعه علمی ،فرهنگی و تربیتیی نییروی انسیانی
متخصص دارند باید همگام با تحوالت علمی ،آموزشی و متناسب با نیازها و مقیاسهای ملی و جهانی فرایند کیفییت آمیوزش
خود را به طور مستمر بهبود بخشند سطوح دوره دانشگاهی تحصیالت تکمیلی (ارشد) به علت مسئولیتهای کیه دانشیجویان
این دور بعدها در سطح جامعه به عهده خواهند گرفت از حساسیت خاصی برخوردار است.
در دنیای تجارت و اقتصاد دانش به عنوان یکی از منابع کلیدی توسعه و پیشرفت در جوامع بشری ایفای نقش میکند و عاملی
بنیادین در پشت پرده بسیاری از فعالیت های سازمان است اشتراك دانش که فعالیتی پیچیده و ارزش افرین است بنیان و پایه
بسیاری از فعالیت های استراتژیک مدیریت دانش در سازمانها میباشد که تحصیالت تکمیلی به این موضوع کمک میکنید
(سلیمانپور و همکاران  .)0931در ایران در سالهای اخیر شاهد رشد کمی دانشیجویان تحصییالت تکمیلیی بیوده اسیت امیا
تاثیرهای این افزایش در وضعیت زندگی فردی دانشجویان و آینده کشور هنوز کامل مشخص نیست با توجیه بیه سیاسیتهای
کلی فعلی تحصیالت تکمیلی جهت بهبود کیفیت تحصیل نیاز است (نداف و همکاران  .)0934باالترین مرحله آموزشی رسمی
در جامعه ما در دورههای تحصیالت تکمیلی دانشگاهها تشکیل میدهند دانش آموختگیان در دورههیای تحصییالت تکمیلیی
گردانندگان فردای جامعه ما هستند .ایفای نقش موفق و سازنده این افراد در مشیاغل تخصصیی خیود مرهیون بهیره وری و
ساختار اجتماعی -علمی اموزش عالی و نظام دانشگاهی است (قاضی طباطبایی و مرجایی .)0982 ،محیط اطالعیاتی مکیانی
است که افراد در هنگام حضور در آن عالوه بر اشتغال به فعالیتهای مختلف به تبادل اطالعات نیز میپردازند دانشجویان بیه
ویژه داشجویان تحصیالت تکمیلی الزم است که راههای یافتن دانش و اطالعات را بشناسند و بتوانند به سیهولت بیه منیابع
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مختلف اطالعاتی مورد نیاز خود دسترسی یابند آ نها را ارزیابی کنند و به آنها نظام بخشند و نیز بتوانند اطالعات مورد نیاز خود
کسب کنند به کار گیرند .امروزه دانشجویان به عنوان یکی از رکنهای اصلی نظام آموزشی نقیش بیی بیدیلی را در بهبیود
فرایند یادگیری ایفا میکنند .بدیهی است که دانشجویان در راستای دستیابی آموزش و پرورش در جامعه با تاکید بر تحقیق و
پژوهش در بطن آموزش میتوانند نقش پررنگی را ایفا کنند (دهقانی و شاه ملکی .)0931 ،در بین دورههای مختلف تحصیالت
تکمیلی دارای نقش منزلت واال است چون که وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه آموزش و پژوهش و خدمات را
داراست .در سالهای اخیر تحصیالت تکمیلی در ایران روند روبه رشد داشته و اکنون بعد کیفی آن مورد توجه سیاستگذاران و
تصمیمگیران است (کردزنگنه و همکاران .)0930توجه به نقش پژوهشیهای دانشیجویان تحصییالت تکمیلیی حسیابداری در
ارتقای سطح علمی تاثیر قابل توجهی دارد .پیدایش عصر ارتباطات و مفاهیم نیوین در حسیابداری و نییز شیاغالن حرفیه در
استفاده از نوآوریهای نوین در کنار فنون موجود را به عنوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده است .این امر ضرورت ایجاد
تغییرات بنیادی در آموزش جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید ر ایجاد نموده است .در حرفه حسابداری عالوه
بر لزوم توجه به آموزش ،پژوهش نیز از نقش و جایگاه ویژه درحرفه برخوردار میباشد و این نقیش واالی پیژوهش در حرفیه
حسابداری ضرورت توجه بیشتر به اهمیت ،جایگاه و تقویت عوامل بهرهوری پژوهش را ایجاب میینمایید بنیابراین توجیه بیه
پژوهشهای این قشر از جامعه علمی کشور میتواند موجب پیشرفت علمی کشور در زمینههای گوناگون علمی گردد .شناخت
نیازها و دغدغههای این دانشجویان ،حمایت مادی و معنوی ،ایجاد بستر مناسب ،تهیه ابزارها و سایر امکانات پژوهش و جز آن
از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه بروز استعدادهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری را فراهم کند (سلیمانی و
همکاران.)0939 ،
فارغ التحصیالن دانشگاهی ،بخصوص در رده تحصیالت تکمیلی به عنوان یکیی از مهمتیرین برونیدادهای دانشیگاه پی از
فراغت از تحصیل مدت زمان زیادی را باید صرف متناسب سازی مهارتهای خود با نیازهای بازار کار نماینید ایین امیر لیزوم
مطرح شدن دورههای تحصیالت تکمیلی پژوهش محور را با توجه به ویژگیها و شرایط خاصی که دارد بییش از پییش بیارز
مینماید (حقیقی و پرهیزکار .)0930،دانشجویان تحصیالت تکمیلی مهارت فناوری اطالعات با توجه به نیاز تحصیلی تاکیید
شده و نقش تاثیر گذار تجارب محیطی و رایانهای نشان داده است که دانشجویان از توان خوبی برخوردار بودهانید (شیجیع و
همکاران.)0939 ،
با توجه به اهمیت پژوهش در دانشگاه نقش دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری در فرایند پژوهش و تحقیقیات در ایین
مقاطع که در جامعه بیش از پیش اهمیت دارد که میتواند تجارب زیادی برای دانشجویان داشته باشد و این موضوع بر حرفیه
آنها تاثیر زیادی خواهد داشت (حکاك و همکاران .)0931 ،درتوسعه منابع انسانی مساله بیکاری یکی از چیالشهیای مهیم و
بحث برانگیز که از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی در جامعه بوجود میآید وجود نیروهای متخصص و کارا که
در دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر به چشم میخورد (منفرد و همکاران .)0934 ،در سطح کارشناسیی ارشید ،تاکیید بیر
تحقیقات شبه علمی است که موفقیت چندانی در کشف دانش جدید و توسعه راهکارهای مناسب برای تأمین نیازهای اسیتفاده
کنندگان را نداشته است ،که البته ایین موضیوع توسیط بسییاری از اسیاتید دانشیگاهی نییز بییان شیده اسیت (شیفیع پیور و
دادگر .)0930،رشد پرشتاب علم و فناوری و تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادی و هدفهای بلند برنامههیای توسیعه و سیند
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چشم انداز بیست سالة جمهوری اسالمی ایران شرایطی را پدید آورده است که وزارت علوم ،تحقیقات و فنیاوری بیرای تحیول
راهبردی درعلم و فناوری و توجه بیشتر به پژوهش ،تربیت نیروهای متعهید ،متخصیص ،و میاهر را بیاتنوع بخشیی در شییو
پذیرش دانشجو در دور تحصیالت تکمیلی پرداخته است (ایرانداك .)0939 ،در آمریکا دانشجویان حسابداری را برای مشاغل
آماده میکنند و به شرکتهای حسابداری معرفی میکنند و به طور مداوم در حال تغییر کسب و کار هستند بیه دسیت آوردن
شغل در حسابداری تحت تاثیر عواملی از جمله عملکرد تحصیلی ،مهارت ها و عالقمندی دانشجویان است حرفیه حسیابداری
ارتباط معنی داری با عملکرد دارد (الیزابت و همکاران .)0200 ،در مقطع تحصیالت تکمیلی به دلیل اسیتفاده از اینترنیت کیه
روشی ساده و ارزان جهت دسترسی به اطالعات مورد نیاز خود هستند و با توسعه تکنولوژی و اینترنت تعامالت مجازی مییان
افراد به سرعت افزایش مییابد و منجر به ظهور دانش مجازی میشود و همین باعث خالقیت دانشجویان میشود برنامه برای
دانشجویان کارشناسی ارشد یکی از برنامههای دو ساله است که هدف از ارتقاء توانیایی دانشیجویان در اعمیال مهیارت و ییا
قابلیتهای آنهاست (خیوچن و چائوینگ.)0204 ،
پیشینه خارجی
الیزابت و همکاران ( )0200در پژوهشی به عملکرد فارغ التحصیالن دوره کارشناسی پرداختیه انید و فاکتورهیای دانشیجویان
حسابداری بین المللی را متفاوت دیده و به این نتیجه رسیده اند که پ از فارغ ا لتحصیلی ،هیچ ارتباط معناداری بین عملکرد
وجود ندارد.
خیوچن و چائوینگ ( )0204در تحقیقی به بررسی چگونگی استفاده از توسعه فناوری اینترنت و جامعه مجازی حرفه ای بیرای
خالقیت دانشجویان و فارغ التحصیالن پرداختند ،که با تجزیه و تحلیل تجربی از مجموع  392دانشجو و فارغ التحصیل ،نتایج
نشان میدهد که پ از کنترل انگیزه درونی دانش آموزان و خودکارآمدی خالقانه ،توسعه فناوری اینترنت و جامعیه مجیازی
حرفه ای ،هر دو به طور قابل توجهی خالقیت دانش آموزان را باال میبرد.
پیشینه داخلی
فرج پهلو و همکاران ( )0931در پژوهشی با هدف بررسی وضعیت اشتراك دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی  94- 93صورت گرفته است .نتایج نشان داد در دانشگاه شهید چمران اهواز
برای پیادهسازی مدیریت دانش به طور نسبی زیرساختهای الزم وجود دارند ،قبل از پیادهسازی مدیریت دانش این زیرساختها
الزم است با برنامهریزی منسجم و دقیق تقویت شوند.
نداف و همکاران ( )0934به بررسی نقش رفتارهای مالی در موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
پرداختند .یافتههای مطالعه نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق ازپردازش مطلوبی برخوردار است و مطابق نتایج رضایت مالی
و رضایت تحصیلی با رضایت از زندگی مرتبط بودند .همچنین ارتباط عملکرد تحصیلی با رضایت تحصیلی و موقعیت مالی با
رضایت مالی تایید شد .اما ارتباط معناداری بین رفتارهای مثبت مالی با رضایت مالی و عملکرد تحصیلی دانشجویان و بین
موقعیت مالی و عملکرد تحصیلی یافت نشد.
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قاضیطباطبایی و مرجایی ( )0982به بررسی تاثیر ساختار اجتماعی محیط علمی کمیت و کیفیت تعامل دانشجویان با دانشکده
مسئولیتهای شغلی سایر ویژگیهای دانشجویان بر احساس خود اثر بخشی دانشگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پرداخته
است یافتهها نشان داد که در خصوص وسیله اندازهگیری خود اثربخشی دانشگاهی یک سازه دو بعدی است.
دهقانی و شاهملکی ( )0931در مطالعهای به بررسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران با هدف بررسی موانع تحقیق و پژوهش در سال تحصیلی  31-31پرداختند .نتایج نشان داد که به ترتیب موانع
فردی ،موانع انگیزش موانع خدمات پژوهش ،موانع اداری و موانع فرهنگی از عوامل متعدد تمایل جامعه آماری مورد مطالعه
در فعالیتهای تحقیق و پژوهش است.
کردزنگنه و همکاران ( )0930به بررسی وضعیت کیفی دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شیراز پرداختند .عمدهترین
یافتههای این پژوهش عبارت اند از :وضعیت کیفیت دورههای تحصیالت تکمیلی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکترا در سطح مطلوب و مورد انتظاری نبوده است و میانگین بعد ملموسات و همدلی از سایر مؤلفه ها باالتر بوده است.
سلیمانی ( )0939در پژوهشی به مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری کشور
به تحقیق و پژوهش پرداختند .بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاهها و عدم
رضایت دانشجویان از امکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند ،بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز
رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیتهای پژوهشی اندك میشمارند که
بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص میباشد.
حقیقی و پرهیزکار ( )0930در تحقیقی با هدف ارائه تحلیلی بر نقش و اهمیت تحصیالت تکمیلی پژوهش محور ،در صدد آن
بودند تا به چگونگی تأثیر این دورهها بر توسعه و ارتقای امر کارآفرینی در دانشگاهها بپردازند .نتیجهگیری شد که در واقع
دانشجویان پژوهش محور تا حدود زیادی در طول دوران تحصیل بعنوان کارآفرینان و یا نوآوران دانشگاهی ایفای نقش می-
نمایند .لذا این دانشجویان بعنوان بخشی از منابع انسانی مورد نیاز دانشگاهها برای تحقق و گسترش کارآفرینی دانشگاهی
تلقی میشوند.
شجیع و همکاران ( )0988در پژوهشی توصیفی به تعیین نگرش ،گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به فنّاوری اطالعات پرداختند .نتایج نشان داد که بین نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی به
تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
حکاك و همکاران ( )0933به منظور عارضهیابی ،پژوهشی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی
گیالن انجام دادند .نتیجه گیری شد که شناسایی و توجه به عوامل و مشکالت چند بعدی فردی و سازمانی موثر بر پژوهش
دانشجویان تحصیالت تکمیلی میتواند باعث تعالی پژوهش گردد.
منفرد و همکاران ( )0934در پژوهشی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشتههای شیالتی موسسه آموزش عالی علمی
کاربردی جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند .یافتهها نشان دادند که موفقیت شغلی با متغیرهای سن ،شمار اعضای
خانواده ،میانگین درآمد ،میانگین نمرههای دیپلم ،میانگین دانش آموختگی رابطهی مثبت معنیداری دارد.
شفیعپور و دادگر ( )0930در پژوهشی با استفاده از تحقیق اینانگا و اشنایدر ،ماهیت تحقیقات حسابداری را با ویژگیهای
تحقیقات متداول بررسی کرده و با استفاده از دالیلی که آنان برای این عدم موفقیت بر میشمارند؛ راهکارهای مورد نظر
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برای برون رفت از این وضعیت بررسی شده است که بررسی ماهیت حسابداری نشان داده است که حسابداری به عنوان یک
پدیده در دنیای واقعی ،هم چون پدیده های اجتماعی دیگر ،بر پدیده های دیگر اثرگذار است و از آنها تأثیر میپذیرد.
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
 -0بین تحصیالت تکمیلی و اخالق و حرفه و حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی
 -0بین کیفیت تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی و اخالق حرفه حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
 -0بین مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
 -9بین عالقمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی
است و از آنجائیکه به دنبال بررسی رابطه بین دو مولفه هستیم این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات مشابه از نوع تحقیقات
همبستگی است.
جامعه آماری و حجم آن:
جامعهی آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پرندك میباشد
برآورد حجم نمونه و روش نمونهگیری (در صورت نمونهگیری):
در تحقیق حاضر با توجه به کوچک بودن حجم نمونه تمام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه پرندك مورد نمونه
تحقیق انتخاب شدهاند و با توجه به پیگیریهای حضوری و مداوم تمامی افراد نمونه به پرسشنامههای ارسالی پاسخ دادهاند.
روش گرد آوری اطالعات:
در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش از روش مطالعه کتابخانهای استفاده شده و
با مراجعه به کتب ،مقاالت و پایاننامهها اطالعات الزم برای این بخش جمعآوری میشود و برای جمعآوری داده از پرسشنامه
طراحی شده استفاده شده است .این پرسشنامه از دو بخش اطالعات عمومی شامل سمت ،جنسیت ،تحصیالت و سن و
اطالعات بخش خصوصی شامل  1قسمت (متغیرهای اصلی تحقیق) و  93سوال تشکیل شده است.
پایایی و روایی:
در این پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج پایایی پرسشنامه در جدول  1قابل
مشاهده است.
44

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،01تابستان ( 0931جلد سوم)

جدول شماره ( :)0ضرایب پایایی پرسشنامهها
آلفای کرونباخ
تعداد گویهها
مؤلفه ها
تحصیالت تکمیلی و اخالق و حرفه حسابداری

02

26811

کیفیت تحصیل

3

26313

مهارت دانشجویان
عالقمندی دانشجویان

3

26312

3

26389

با توجه به جدول  0مشاهده میشود که تمامی ضرایب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها از  0,7بیشتر است که بیانگر مناسب
بودن و باال بودن پایایی پرسشنامهها و قابل اعتماد بودن آن است.
جدول  0مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد.
جدول ( :)2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق

در جدول 9

مؤلفه ها

میانگین

انحراف معیار

تعداد

تحصیالت تکمیلی و اخالق حرفه حسابداری

060184

2611301

043

کیفیت تحصیل

060840

2634139

043

مهارت دانشجویان

069044

2638910

043

عالقمندی دانشجویان

069231

2638018

043

ضریب همبستگی درونی بین متغیرهای اصلی پژوهش و سطح معناداری آنها نشان داده شده است.

جدول ( :)9ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

**26118

**26191

0

26222

26222

043

043

**26133

0

حرفه حسابداری

043

043

043

اخالق

26222

26222

26222

تحصیالت تکمیلی و

عالقه مندی دانشجویان

مهارت دانشجویان

کیفیت تحصیل

**26113

**26103

**26121

0

سطح معنی داری
043

کیفیت تحصیل

تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری

012

مهارت دانشجویان

تعداد
ضریب همبستگی

26222
048

ضریب همبستگی

سطح معنی داری
تعداد

043

0

ضریب همبستگی

تحصیالت تکمیلی و
اخالق حرفه

تعداد

حسابداری

سطح معنی داری
941

41
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در جدول ( ،)9در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش میتوان بیان کرد که؛
 سطح معنی داری ( )Sigبرای متغیرهایی که کمتر از  2621بدست آمده است ،نشان دهنده وجود ارتبیاط معنیادار بیین آن
دومتغیر است.
 سطح معنی داری ( )Sigبرای متغیرهایی که بیشتر از  2621بدست آمده است ،نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بیین
آن دومتغیر است.
بررسی فرضیات تحقیق با آزمون تی تک نمونهای
در جدول زیر نتایج آزمون تی تک نمونه ای آمده است.
جدول ( :)4آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیات تحقیق
مقدار آزمون = 9
متغیرها

سطح اطمینان  31درصد

تفاوت میانگین

سطح معنی
داری

درجه
ازادی

t

26222

048

-096390

048

-006308
-026113
-026381

باال

پایین

تحصیالت تکمیلی و اخالق حرفه
حسابداری

-261943

-268489

-2634010

کیفیت تحصیل

-261310

-268911

-2630188

26222

مهارت دانشجویان

-261430

-268202

-2613111

26222

043

عالقمندی دانشجویان

-261142

-268030

-2613219

26222

048

نتیجهگیری و پیشنهادات
در پژوهش حاضر سعی گردید تا عاملهای مختلف موجود درباره نقش و اهمیت تحصیالت تکمیلی در حرفه حسابداری
دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مقطع ارشد حسابداری آموزش عالی پرندك) کیفیت تحصیل– مهارت دانشجویان و
عالقمندی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد .نتایج این تحقیق در خصوص فرضیه اصلی :با توجه به جدول  ،4میزان سطح
معنیداری برای فرضیه اصلی کمتر از  2621با مقدار تی  -096390بدست آمده است و لذا این نتیجه حاصل میشود که این
فرضیه تایید میشود و میتوان عنوان کرد که بین تحصیالت تکمیلی و اخالق و حرفه حسابداری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه اول :با توجه به جدول  ،4میزان سطح معنیداری برای فرضیه اول کمتر از  2621با مقدار تی  -006308بدست آمده
است و لذا این نتیجه حاصل میشود که این فرضیه تایید میشود و میتوان عنوان کرد که بین کیفیت تحصیل و حرفه
حسابداری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم :با توجه به جدول  ،4میزان سطح معنیداری برای فرضیه دوم کمتر از  2621با مقدار تی  -026113بدست آمده
است و لذا این نتیجه حاصل میشود که این فرضیه تایید میشود و میتوان عنوان کرد که بین مهارت دانشجویان و حرفه
حسابداری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم :با توجه به جدول  ،4میزان سطح معنیداری برای فرضیه سوم کمتر از  2621با مقدار تی  -026381بدست آمده
است و لذا این نتیجه حاصل میشود که این فرضیه تایید میشود و میتوان عنوان کرد که بین عالقمندی دانشجویان و
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حرفه حسابداری رابطه معنیداری وجود دارد .بر اساس نتایج این آزمون مشخص گردید که بین تحصیالت تکمیلی و حرفه
حسابداری رابطه معنیداری وجود دارد.
محدودیت پژوهش عالوه بر محدودیتهای ذاتی پرسشنامه آن بود که فقط در موسسه آموزش عالی پرندك اجرا شد .بنابراین
قابل تعمیم به کل دانشجویان در دانشگاههای دیگر نیست .بنابراین پیشنهاد میشود برای دستیابی به نتایج دقیقتر در زمینه
عوامل موثر بر عدم تمایل به پژوهش ،تحقیقات آتی بر روی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای دیگر نیز مورد توجه
قرار گیرد.
منابع
 حکاك ،محمد ،حزنی ،سیدعلی ،مروتی ،حمید ،اخالقی ،طاهره ،)0933( ،عارضهیابی پژوهشی در دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ،پژوهش در آموزش علوم پزشکی ،جلد  ،02شماره  ،0صص .13-41
 دهقانی ،مرضیه ،شاه ملکی ،پرستو ،)0931( ،بررسی موانع تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ،تهران ،مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفتhttps://www.civilica.com/Paper-KPIP11-KPIP11_158.html ،
 سلیمانی ،جواد ،سلیمانی ،حجت ،صالحفر ،داوود ،)0939( ،تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تکمیلی
حسابداری به تحقیق و پژوهش ،پژوهش حسابداری ،شماره ،09صص .001-38
 سلیمانپور قرابقلو ،سمیرا ،فرج پهلو ،عبدالحسین ،حیدری ،غالمرضا ،)0931( ،اشتراك دانش و عوامل موثر بر آن در
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