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 چکیده

 نیز و حسابداری دانشجویان تخصصی های مهارت بهبود ضرورت حسابداری در نوین تحول ارتباطات انقالب عصر پیدایش با
 امر این است نموده مطرح توجه خور در موضوعی عنوان به موجود فنون کنار در نوین هاوریآنو از استفاده در حرفه شاغالن
 این اصلی هدف .است نموده ایجاد جدید عصر از حاصل نیازهای به پاسخگویی جهت تکمیلی تحصیالت به توجه ضرورت

 بین سوال 93  حاوی پرسشنامه 022 تعداد منظور بدین .باشدمی حسابداری حرفه در تکمیلی تحصیالت اهمیت و نقش مقاله
 پژوهش این در شده گردآوری هایداده گردید توزیع پرندك عالی آموزش ارشد کارشناسی مقطع حسابداری رشته دانشجویان

 همچنین و  ها پرسشنامه روایی و پایایی بررسی پژوهش این در. شدند تحلیل و تجزیه اس اس پی اس افزار نرم از استفاده با
 از حاصل نتایج اساس بر است شده استفاده اس اس پی اس افزار نرم از اینمونه تک تی ازمون و پیرسون همبستگی زمونآ

 .دارد وجود معناداری رابطه حسابداری حرفه و تکمیلی تحصیالت بین که تحقیق این

 اخالق. ،تحصیالت تکمیلی، حرفه حسابداریکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه 
ای اطالعات حسابداری از جایگاه ویژه ،وری و گسترش روز افزون کسب و کارتحوالت فنا ،امروزه با جهانی شدن اقتصاد

گذاران کند. سرمایهمی حرفه حسابداری نقش محوری در رونق اقتصاد و گردش ثروت و سرمایه ایفا .برخوردار گردیده است
و اخالق  های تخصصیاین موضوع ضرورت بهبود مهارت جهت تصمیمات مالی خود نیازمند اطالعات دقیق مالی هستند و

بداران به عنوان یکی از زیر است در این میان حساای دانشجویان حسابداری و نیز شاغالن حرفه در مقاطع تکمیلی را دارحرفه
پژوهش نیز از نقش و  ،وجه به آموزشدر حرفه حسابداری عالوه بر لزوم ت. گردندمهم حیات اقتصادی مطرح میهای ساخت

عه عنوان محور اصلی توسها به تردید تحصیالت تکمیلی در دانشگاهبدون  .باشدحرفه برخوردار می جایگاه ویژه در این
زندگی حسابداران به یک ضرورت امروزه دانش در  .گردندای قلمداد میسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه ،اقتصادی

تحصیالت تکمیلی و فرایند یادگیری برای  .لی و غنای یادگیری تبدیل شده استی بهبود حرفه خود و ارتقای محیط شغبرا
ای است که از اهمیت ای مسئلهو همچنین اخالق حرفه های شغلی آیندهطدر محیآمادگی دانشجویان برای حضور مناسب 

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

 مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی  پرندک(

 
 صدیقه سلیمانپور

 )نویسنده مسئول(.پرندك  عالی آموزش موسسه، حسابداری ارشد کارشناسی
soleymanpoor_s@yahoo.com 

 دکتر حسن همتی
 استادیار حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندك

hemmati_h433@yahoo.com
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ها در مقاطع تکمیلی )ارشد( آماده کردن دانشجویان ف دانشگاهترین وظایاست بر همین اساس یکی از مهم خاصی برخوردار
  .جهت ارتقای حرفه خود باشند

و اخالق  شود که موجب افزایش موقعیت استراتژیکتلقی میه عنوان دارایی ارزشمندی ها بدانش برای بسیاری از سازمان
شود از این رو تحصیالت تکمیلی تاثیر بسزایی می توان در توسعه در مقابل رقبا موجب مزیت نسبی میشود و میای آنها حرفه

ل و اشتراك دانش ترین عوامل در تولید خلق و دانش در تحصالت تکمیلی تبادیکی از مهم .و پیشرفت حرفه حسابداری شود
ماهیت دیگر است دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته حسابداری به دلیل انشگاهی به ویژه دانشجویان با یکاعضای جامعه د

تلفی دسترسی خواهند های هستند و به منابع مخدر قالب گروه های تحصیلی خود که مستلزم پژوهشهای گوناگونیبرنامه
ها قلب تپنده هر موزش عالی و دانشگاهآ .های گروهی خود را ارتقا دهندروحیه فعالیتو که سطح دانش  شودداشت باعث می

پیشرفت تحصیلی دانشجویان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام  .جامعه برای دستیابی به نیروی متخصص مورد نیاز هستند
در توسعه منابع انسانی مساله بیکاری یکی از  .باشدنیازهای هر فرد در همان حرفه می یابی و رفعدر زمینه هدف آموزش عالی

چالشهای مهم و بحث برانگیزی است که نبود تعادل بین عرضه و تقاضا نیروی انسانی در جامعه به وجود وی آید وجود 
در حرفه حسابداری و موقعیت  شودشوند موجب میصول نهایی تحصیالت تکمیلی فرض مینیروهای متخصص و کارا که مح

تحقیقات مختلفی در شجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری دان .گیری داشته باشندخود پیشرفت چشمای اخالق حرفهو ی شغل
تر تر و جامعآنها نسبت به حرفه حسابداری وسیعشود که دیدگاه دهند و همین موضوع باعث میانجام می دوران دانشجویی

 .اثیر بسزایی داشته باشدگردد و در موقعیت شغلی و دانش و اخالق آنها  ت

   

 بیان مسئله 

فرهنگی و تربیتیی نییروی انسیانی     های که نقش اساسی در رشد و توسعه علمی،حاضر دانشگاهها به عنوان سازمان در عصر

ملی و جهانی فرایند کیفییت آمیوزش   و متناسب با نیازها و مقیاسهای  آموزشی ،دارند باید همگام با تحوالت علمیمتخصص 

های کیه دانشیجویان   به علت مسئولیت (دانشگاهی تحصیالت تکمیلی )ارشدبهبود بخشند سطوح دوره  را به طور مستمرخود 

 رفت از حساسیت خاصی برخوردار است.ها در سطح جامعه به عهده خواهند گاین دور بعد

کند و عاملی ع بشری ایفای نقش میشرفت در جوامدر دنیای تجارت و اقتصاد دانش به عنوان یکی از منابع کلیدی توسعه و پی

های سازمان است اشتراك دانش که فعالیتی پیچیده و ارزش افرین است بنیان و پایه ین در پشت پرده بسیاری از فعالیتبنیاد

کنید  باشد که تحصیالت تکمیلی به این موضوع کمک میها میاستراتژیک مدیریت دانش در سازمانبسیاری از فعالیت های 

سالهای اخیر شاهد رشد کمی دانشیجویان تحصییالت تکمیلیی بیوده اسیت امیا       در ایران در  .(0931و همکاران  پور)سلیمان

وضعیت زندگی فردی دانشجویان و آینده کشور هنوز کامل مشخص نیست با توجیه بیه سیاسیتهای     تاثیرهای این افزایش در

آموزشی رسمی باالترین مرحله . (0934و همکاران نداف است )ز کلی فعلی تحصیالت تکمیلی جهت بهبود کیفیت تحصیل نیا

هیای تحصییالت تکمیلیی    دهند دانش آموختگیان در دوره ا تشکیل میههای تحصیالت تکمیلی دانشگاهدر جامعه ما در دوره

ه وری و ایفای نقش موفق و سازنده این افراد در مشیاغل تخصصیی خیود مرهیون بهیر      .گردانندگان فردای جامعه ما هستند

محیط اطالعیاتی مکیانی   . (0982، مرجاییو طباطبایی قاضی علمی اموزش عالی و نظام دانشگاهی است ) -ساختار اجتماعی

دانشجویان بیه  پردازند ی مختلف به تبادل اطالعات نیز میهادر آن عالوه بر اشتغال به فعالیتاست که افراد در هنگام حضور 

های یافتن دانش و اطالعات را بشناسند و بتوانند به سیهولت  بیه منیابع    تحصیالت تکمیلی الزم است که راه ویژه داشجویان
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نها را ارزیابی کنند و به آنها نظام بخشند و نیز بتوانند اطالعات مورد نیاز خود آمختلف اطالعاتی مورد نیاز خود دسترسی یابند 

در بهبیود   لی راهای اصلی نظام آموزشی نقیش بیی بیدی   ان به عنوان یکی از رکنه دانشجویامروز  .کسب کنند  به کار گیرند

ر تحقیق و موزش و پرورش در جامعه با تاکید بآیابی ه دانشجویان در راستای دستبدیهی است ک .کنندفرایند یادگیری ایفا می

مختلف تحصیالت های در بین دوره .(0931 ،شاه ملکیو  )دهقانیکنند توانند نقش پررنگی را ایفا پژوهش در بطن آموزش می

و خدمات را  شموزش و پژوهآتکمیلی دارای نقش منزلت واال است چون که وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه 

گذاران و آن مورد توجه سیاستدر سالهای اخیر تحصیالت تکمیلی در ایران روند روبه رشد داشته و اکنون بعد کیفی  .داراست

دانشیجویان تحصییالت تکمیلیی حسیابداری در     توجه به نقش پژوهشیهای   .(0930زنگنه و همکارانکرد)گیران است تصمیم

پیدایش عصر ارتباطات و مفاهیم نیوین در حسیابداری و نییز شیاغالن حرفیه در       .ارتقای سطح علمی تاثیر قابل توجهی دارد

اد این امر ضرورت ایج .نوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده استهای نوین در کنار فنون موجود را به عاستفاده از نوآوری

 عالوه حسابداری حرفه در .موزش جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید ر ایجاد نموده  استآیرات بنیادی در یغت

 حرفیه  در پیژوهش  واالی نقیش  این و باشدمی برخوردار درحرفه ویژه جایگاه نقش و از پژوهش نیز آموزش، به توجه لزوم بر

 بیه  توجیه  نمایید بنیابراین  میی  ایجاب را پژوهش وریبهره عوامل تقویت و جایگاه اهمیت، به بیشتر توجه ضرورت حسابداری

 شناخت .گردد علمی گوناگون هایزمینه در کشور علمی موجب پیشرفت تواندمی کشور علمی جامعه از قشر این هایپژوهش

 آن جز پژوهش و امکانات سایر و ابزارها تهیه مناسب، بستر ایجاد معنوی، و مادی حمایت دانشجویان،این  هایدغدغه و نیازها

و  )سلیمانی کند فراهم را حسابداری تحصیالت تکمیلی دانشجویان استعدادهای بروز زمینه تواندمی که است اقداماتی جمله از

 .(0939 ،همکاران

تکمیلی به عنوان یکیی از مهمتیرین برونیدادهای دانشیگاه پی  از      بخصوص در رده تحصیالت  ،فارغ التحصیالن دانشگاهی

اینید ایین امیر لیزوم     های خود با نیازهای بازار کار نمی را باید صرف متناسب سازی مهارتفراغت از تحصیل مدت زمان زیاد

از پییش بیارز    خاصی که دارد بییش ها و شرایط پژوهش محور را با توجه به ویژگی های تحصیالت تکمیلیمطرح شدن دوره

تحصیالت تکمیلی مهارت فناوری اطالعات  با توجه به نیاز تحصیلی تاکیید  دانشجویان . (0930،پرهیزکارو )حقیقی  نمایدمی

)شیجیع و   انید دانشجویان  از توان خوبی  برخوردار بودهای نشان داده است که تاثیر گذار تجارب محیطی و رایانهشده و نقش 

 .(0939 ،همکاران

نقش دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداری در فرایند پژوهش و تحقیقیات در ایین   وجه به اهمیت پژوهش در دانشگاه با ت

تواند تجارب زیادی برای دانشجویان داشته باشد و این موضوع بر حرفیه  اهمیت دارد که میمقاطع که در جامعه بیش از پیش 

هیای مهیم و   انسانی مساله بیکاری یکی از چیالش منابع درتوسعه . (0931 ،)حکاك و همکاران داشتآنها تاثیر زیادی خواهد 

ید وجود نیروهای متخصص و کارا که آبحث برانگیز که از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی در جامعه بوجود می

 بیر  تاکیید  ارشید،  کارشناسیی  سطح در .(0934 ،)منفرد و همکارانخورد میتحصیالت تکمیلی  بیشتر به چشم در دانشجویان 

نیازهای اسیتفاده   تأمین برای مناسب توسعه راهکارهای و جدید دانش کشف در چندانی که موفقیت است شبه علمی تحقیقات

و )شیفیع پیور    بییان شیده اسیت    نییز  دانشیگاهی  اسیاتید  از بسییاری  توسیط  موضیوع  ایین  البته که است، نداشته را کنندگان

 سیند  و توسیعه  هیای بلند برنامه هایهدف و اقتصادی و اجتماعی عظیم تحوالت و فناوری و علم پرشتاب رشد .(0930دادگر،

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

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

 

40 
 

 تحیول  بیرای  فنیاوری  و تحقیقات علوم، وزارت که است آورده پدید را شرایطی ایران اسالمی جمهوری سالة بیست انداز چشم

 شییو   در بخشیی  بیاتنوع  را میاهر  و متخصیص،  متعهید،  نیروهای تربیت پژوهش، به بیشتر توجه و فناوری راهبردی درعلم و

ای مشاغل حسابداری را برمریکا دانشجویان آ در. (0939 ،ایرانداك) است پرداختهتحصیالت تکمیلی  دور  در دانشجو پذیرش

غییر کسب و کار هستند بیه دسیت آوردن   کنند و به طور مداوم در حال تهای حسابداری معرفی میکنند و به شرکتآماده می

جویان است حرفیه حسیابداری   مندی دانشمهارت ها و عالق شغل در حسابداری تحت تاثیر عواملی از جمله عملکرد تحصیلی،

تکمیلی به دلیل اسیتفاده از اینترنیت کیه    در مقطع تحصیالت . (0200)الیزابت و همکاران،  داری با عملکرد داردارتباط معنی 

زی مییان  مورد نیاز خود هستند و با توسعه تکنولوژی و اینترنت تعامالت مجاروشی ساده و ارزان جهت دسترسی به اطالعات 

شود برنامه برای و همین باعث خالقیت دانشجویان میشود ازی مییابد و منجر به ظهور دانش مجافراد به سرعت افزایش می

توانیایی دانشیجویان در اعمیال مهیارت و ییا      دف از ارتقاء های دو ساله است که هیان کارشناسی ارشد یکی از برنامهدانشجو

 (.0204)خیوچن و چائوینگ، نهاست آهای قابلیت

 

 پیشینه خارجی

و فاکتورهیای دانشیجویان    نید به عملکرد فارغ التحصیالن دوره کارشناسی پرداختیه ا  یدر پژوهش( 0200) الیزابت و همکاران
و به این نتیجه رسیده اند که پ  از فارغ ا لتحصیلی، هیچ ارتباط معناداری بین عملکرد  دیدهمتفاوت  را حسابداری بین المللی

 .وجود ندارد
بیرای  جامعه مجازی حرفه ای و توسعه فناوری اینترنت چگونگی استفاده از  ی به بررسیتحقیق( در 0204خیوچن و چائوینگ )

نتایج  ،فارغ التحصیل ودانشجو  392ه و تحلیل تجربی از مجموع تجزی با که پرداختند،خالقیت دانشجویان و فارغ التحصیالن 
جامعیه مجیازی   توسعه فناوری اینترنت و دهد که پ  از کنترل انگیزه درونی دانش آموزان و خودکارآمدی خالقانه، نشان می

 .بردباال می، هر دو به طور قابل توجهی خالقیت دانش آموزان را حرفه ای
 

 پیشینه داخلی 
 تحصیالت تکمیلی در دانشجویان دیدگاه از دانش اشتراك وضعیت بررسی هدف بای پژوهشدر ( 0931)فرج پهلو و همکاران 

 اهواز چمران شهید دانشگاهنتایج نشان داد در  .است گرفته صورت 93 -94 تحصیلی سال در اهواز چمران شهید دانشگاه

 زیرساختها این دانش مدیریت سازیپیاده از قبل دارند، الزم وجود زیرساختهای نسبی طور به دانش مدیریت سازیپیاده برای

 .شوند تقویت و دقیق منسجم ریزیبرنامه با است الزم

تکمیلی  تحصیالت دانشجویان رضایتمندی و تحصیلی موفقیت در مالی رفتارهای نقش بررسی به( 0934)نداف و همکاران 
 مالی رضایت نتایج مطابق و است برخوردار مطلوبی پردازشاز تحقیق پیشنهادی مدل که داد نشان مطالعه هایپرداختند. یافته

 با مالی موقعیت و تحصیلی رضایت با تحصیلی عملکرد همچنین ارتباط .بودند مرتبط زندگی از رضایت با تحصیلی رضایت و
 بین و دانشجویان تحصیلی عملکرد و مالی رضایت با مثبت مالی رفتارهای بین معناداری ارتباط اما .شد تایید مالی رضایت
 نشد. یافت تحصیلی عملکرد و مالی موقعیت
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مل دانشجویان با دانشکده به بررسی تاثیر ساختار اجتماعی محیط علمی کمیت و کیفیت تعا (0982)مرجایی و طباطبایی قاضی
حصیالت تکمیلی پرداخته دانشگاهی دانشجویان تهای دانشجویان بر احساس خود اثر بخشی های شغلی سایر ویژگیمسئولیت

 شی دانشگاهی یک سازه دو بعدی است.بخگیری خود اثروسیله اندازه که در خصوص ها نشان داداست یافته
 تربیتی علوم و تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی دانشجویان بررسی به ایهعمطال ( در0931)ملکی شاهو دهقانی 
موانع  ترتیب به که داد نشان نتایج پرداختند. 31-31 تحصیلی سال در پژوهش و تحقیق موانع هدف بررسی با تهران دانشگاه
مطالعه  مورد آماری جامعه تمایل متعدد عوامل از فرهنگی موانع و اداری موانع ،پژوهش خدمات موانع انگیزش موانع، فردی

 است. پژوهش و تحقیق فعالیتهای در
 ترینعمده پرداختند. شیراز دانشگاه در تکمیلی تحصیالت هایدوره کیفی وضعیت بررسی به( 0930) همکاران و زنگنهکرد
 و ارشد کارشناسی دانشجویان دیدگاه از تکمیلی تحصیالت هایکیفیت دوره وضعیت :از عبارت اند پژوهش این ایهیافته
 .است بوده باالتر مؤلفه ها سایر از همدلی و ملموسات بعد میانگین و است نبوده مورد انتظاری و مطلوب سطح در دکترا

 کشور حسابداری تکمیلی تحصیالت دانشجویان گرایش عوامل عدم و علل بررسی و مطالعه ی بهپژوهش در( 0939)سلیمانی 
 عدم و دانشگاهها در تحقیقاتی امکانات وجود عدم تحقیق این از نتایج حاصل اساس بر پرداختند. پژوهش و تحقیق به

نیز  تحقیق به تمایل و تحصیل محل بین دارند، قرار شده شناسایی عوامل صدر در موجود از امکانات دانشجویان رضایت
 که شمارندمی اندك پژوهشیفعالیتهای  انجام خصوص در را خود توانایی دانشجویان همچنین .دارد وجود داریمعنی رابطه
 باشد.می خصوص این در موجود آموزشی نظام مفرط ضعف بیانگر

در صدد آن  ،پژوهش محور تکمیلی تحصیالت اهمیت و نقش بر تحلیلی ارائه هدف با در تحقیقی( 0930)پرهیزکار و حقیقی 
 واقع گیری شد که درنتیجه بپردازند. دانشگاهها در کارآفرینی امر ارتقای و ها بر توسعهدوره این تأثیر چگونگی به تابودند 

-می نقش ایفای دانشگاهی نوآوران یا و کارآفرینان بعنوان تحصیل دوران طول زیادی در حدود تا محور پژوهش دانشجویان

 دانشگاهی کارآفرینی گسترش و تحقق برای هادانشگاه نیاز مورد انسانی منابع از بعنوان بخشی دانشجویان این لذا .نمایند
 شوند.می تلقی

 تکمیلی دانشجویان تحصیالت مهارت سطح و گرایش نگرش، تعیین به توصیفی در پژوهشی( 0988)شجیع و همکاران 

 به تکمیلی دانشجویان تحصیالت نگرش بین داد که نشان نتایج. پرداختند اطالعات فنّاوری به نسبت مشهد فردوسی دانشگاه

 .ندارد وجود ارید معنی تفاوت تحصیلی رشته و جنسیت تفکیک
ی یالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکدانشجویان تحصدر بین پژوهشی  ،یابیعارضهبه منظور ( 0933)حکاك و همکاران 

وهش نتیجه گیری شد که شناسایی و توجه به عوامل و مشکالت چند بعدی فردی و سازمانی موثر بر پژ دادند.گیالن انجام 
 .تواند باعث تعالی پژوهش گردددانشجویان تحصیالت تکمیلی می

 علمی عالی آموزش موسسه شیالتی هایرشته آموختگان دانش اشتغال وضعیت یپژوهش در( 0934)منفرد و همکاران 

 اعضای شمار سن، متغیرهای با شغلی موفقیت که دادند نشان هایافته .را مورد بررسی قرار دادند کشاورزی جهاد کاربردی

 .دارد داریمعنی مثبت یرابطه آموختگی میانگین دانش دیپلم، هاینمره گیننمیا درآمد، میانگین خانواده،

 ویژگیهای با را حسابداری تحقیقات ماهیت ،اشنایدر اینانگا و تحقیق از استفاده با یپژوهش ( در0930)دادگر و پور شفیع
 نظر مورد ایراهکاره مارند؛شمی بر موفقیت عدم این برای آنان که دالیلی استفاده  از با و کرده بررسی متداول تحقیقات

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

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

 

44 
 

 یک عنوان به داده است که حسابداری نشان حسابداری ماهیت برون رفت از این وضعیت بررسی شده است که بررسی برای
 پذیرد.می تأثیر آنها از و است اثرگذار دیگر پدیده های بر دیگر، اجتماعی های پدیده چون هم واقعی، دنیای در پدیده

 

  فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی 

 حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. اخالق و حرفه وبین تحصیالت تکمیلی و  -0

 فرضیه فرعی 

  .داری وجود داردحرفه حسابداری رابطه معنا اخالق بین کیفیت  تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی و -0

 بداری رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حرفه حسا -0

 .ت تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معناداری وجود داردبین عالقمندی دانشجویان تحصیال -9

 

 روش تحقیق 
 تحلیلی توصیفی تحقیقات نوع از ها داده گردآوری نحوه نظر از و است کاربردی تحقیقات نوع از هدف نظر از پژوهش این

تحقیقات مشابه از نوع تحقیقات ز آنجائیکه به دنبال بررسی رابطه بین دو مولفه هستیم این تحقیق نیز مانند سایر ا و است
  .همبستگی است

 

 :جامعه آماری و حجم آن
           باشدمیموزش عالی پرندك آدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه  تحقیق این آماری یجامعه

 
  (:گیریدر صورت نمونهگیری )روش نمونه برآورد حجم نمونه و

مورد نمونه تمام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه پرندك در تحقیق حاضر با توجه به کوچک بودن حجم نمونه 
 .اندهای ارسالی پاسخ دادهتمامی افراد نمونه به پرسشنامه های حضوری و مداوماند و با توجه به پیگیریتحقیق انتخاب شده

 
 :روش گرد آوری اطالعات

  شده و ای استفادهآوری اطالعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش از روش مطالعه کتابخانهبرای جمعدر این تحقیق 
شنامه پرس از دادهوری آشود و برای جمعمی آوریعها اطالعات الزم برای این بخش جمنامهجعه به کتب، مقاالت و پایانا مراب

تحصیالت و سن و  ، جنسیت،ی شامل سمتعموم از دو بخش اطالعات. این پرسشنامه طراحی شده استفاده شده است

 .سوال تشکیل شده است 93 و (متغیرهای اصلی تحقیققسمت ) 1شامل  اطالعات بخش خصوصی

 
 :پایایی و روایی

قابل  1نتایج پایایی پرسشنامه در جدول  .ز آلفای کرونباخ استفاده شده استها اپژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه در این
 .ستمشاهده ا
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 ها پرسشنامه پایایی ضرایب (:0)جدول شماره 
هاتعداد گویه مؤلفه ها  آلفای کرونباخ 

حرفه حسابداری تحصیالت تکمیلی و اخالق و  02 26811 

 26313 3 کیفیت تحصیل

 26312 3 مهارت دانشجویان

 26389 3 عالقمندی دانشجویان

 مناسب بیانگر که است بیشتر 0,7 از کرونباخ برای همه متغیرها لفایآ ضرایب تمامیشود که مشاهده می 0با توجه به جدول 

 .است آن بودن اعتماد قابل و هاپرسشنامه بودن پایایی باال و بودن
 دهد.رهای مستقل و وابسته را نشان میمقادیر میانگین و  انحراف معیار متغی 0جدول 

متغیرهای اصلی تحقیق استاندارد انحراف و میانگین: (2) جدول  

 تعداد انحراف معیار میانگین مؤلفه ها

 043 2611301 060184 تحصیالت تکمیلی و اخالق حرفه حسابداری

 043 2634139 060840 کیفیت تحصیل

 043 2638910 069044 مهارت دانشجویان

 043 2638018 069231 عالقمندی دانشجویان

 .آنها نشان داده شده استضریب همبستگی درونی بین متغیرهای اصلی پژوهش و سطح معناداری   9در جدول 

ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش (:9)جدول   
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 کیفیت تحصیل

 **26113 **26103 **26121 0 ضریب همبستگی

 26222 26222 26222  سطح معنی داری

 043 043 043 043 تعداد

 مهارت دانشجویان

 **26118 **26191 0  ضریب همبستگی

 26222 26222   سطح معنی داری

 043 043 012  تعداد

عالقه مندی 

 دانشجویان

 **26133 0   ضریب همبستگی

 26222    سطح معنی داری

 048 043   تعداد

تحصیالت تکمیلی و 

اخالق حرفه 

 حسابداری

 0    ضریب همبستگی

     سطح معنی داری

 941    تعداد
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 توان بیان کرد که؛ وص ارتباط بین متغیرهای پژوهش می(، در خص9) در جدول
 سطح معنی داری (Sigبرای متغیرهای ) آن ، نشان دهنده وجود ارتبیاط معنیادار بیین    بدست آمده است 2621ی که کمتر از

 .دومتغیر است
 سطح معنی داری (Sig) تباط معنادار بیین  عدم وجود اربدست آمده است، نشان دهنده  2621که بیشتر از  برای متغیرهایی

 .آن دومتغیر است
 

ای بررسی فرضیات تحقیق با آزمون تی تک نمونه  

 جدول زیر نتایج آزمون تی تک نمونه ای آمده است.در 
ای برای بررسی فرضیات تحقیقزمون تی تک نمونه (: آ4)جدول   

9 زمون =آمقدار   

 متغیرها
t 

درجه 

 ازادی

سطح معنی 

 داری
 تفاوت میانگین

درصد 31سطح اطمینان   

 باال پایین

-096390 048 26222 -2634010 -268489 -261943 
حرفه  اخالق تحصیالت تکمیلی و

 حسابداری

 کیفیت تحصیل 261310- 268911- 2630188- 26222 048 006308-

 مهارت دانشجویان 261430- 268202- 2613111- 26222 043 026113-

 عالقمندی دانشجویان 261142- 268030- 2613219- 26222 048 026381-

 

گیری و پیشنهاداتنتیجه  

های مختلف موجود درباره نقش و اهمیت تحصیالت تکمیلی در حرفه حسابداری در پژوهش حاضر سعی گردید تا عامل

مهارت دانشجویان و  –کیفیت تحصیل (آموزش عالی پرندكدانشجویان تحصیالت تکمیلی )مقطع ارشد حسابداری 

میزان سطح  ،4در خصوص فرضیه اصلی: با توجه به جدول  نتایج این تحقیق .عالقمندی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد

شود که این ده است و لذا این نتیجه حاصل میمآبدست  -096390با مقدار تی  2621داری برای فرضیه اصلی کمتر از معنی

 داری وجود دارد.حرفه حسابداری رابطه معنی توان عنوان کرد که بین تحصیالت تکمیلی و اخالق وشود و میفرضیه تایید می

آمده بدست  -006308با مقدار تی  2621داری برای فرضیه اول کمتر از میزان سطح معنی ،4ول : با توجه به جدفرضیه اول 

عنوان کرد که بین کیفیت تحصیل و حرفه توان شود و میشود که این فرضیه تایید میاست و لذا این نتیجه حاصل می

 داری وجود دارد.حسابداری رابطه معنی

ه مدآبدست  -026113با مقدار تی  2621داری برای فرضیه دوم کمتر از زان سطح معنیمی ،4فرضیه دوم: با توجه به جدول 

ن کرد که بین مهارت دانشجویان و حرفه توان عنواشود و میشود که این فرضیه تایید میاست و لذا این نتیجه حاصل می

 داری وجود دارد.حسابداری رابطه معنی

مده آبدست  -026381با مقدار تی  2621داری برای فرضیه سوم کمتر از میزان سطح معنی ،4فرضیه سوم: با توجه به جدول 

ویان و  توان عنوان کرد که بین عالقمندی دانشجشود و میشود که این فرضیه تایید میاست و لذا این نتیجه حاصل می
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ت تکمیلی و حرفه تحصیال بین گردید کهبر اساس نتایج این آزمون مشخص  داری وجود دارد.حرفه حسابداری رابطه معنی

 . وجود داردداری معنیحسابداری رابطه 

بنابراین  .های ذاتی پرسشنامه آن بود که فقط در موسسه آموزش عالی پرندك اجرا شدمحدودیت محدودیت پژوهش عالوه بر

زمینه  تر دررای دستیابی به نتایج دقیقشود ببنابراین پیشنهاد می .نشجویان در دانشگاههای دیگر نیستقابل تعمیم به کل دا

های دیگر نیز مورد توجه ی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتهتحقیقات آتی بر رو ،وامل موثر بر عدم تمایل به پژوهشع

 قرار گیرد.

 

 منابع
 یابی پژوهشی در دانشجویان تحصیالت  عارضه (،0933، )طاهره ،حمید، اخالقی ،سیدعلی، مروتی ،محمد، حزنی ،حکاك

 .13-41 ، صص0، شماره 02 ، جلدپژوهش در آموزش علوم پزشکی ،تکمیلی دانشگاه
 بررسی موانع تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی  (،0931) پرستو، شاه ملکی، ،مرضیه ،دهقانی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی 
  KPIP11_158.html-KPIP11-https://www.civilica.com/Paperمی ایرانی پیشرفت، اسال

 یلی تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تکم، (0939فر، داوود، )جواد، سلیمانی، حجت، صالح ،سلیمانی
 .001-38 ص، ص09شماره ،پژوهش حسابداریحسابداری به تحقیق و پژوهش، 

 در  آناشتراك دانش و عوامل موثر بر ، (0931، عبدالحسین، حیدری، غالمرضا، )فرج پهلوپور قرابقلو، سمیرا، سلیمان
مجله مطالعات کتابداری و علم ، 34-39در سالتحصیلی  میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

 .03-44 صص، 08شماره اطالعات  

 تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان ، (0988) ،نصراله ،جوادیان صراف ،جواد ،غالمیان، رضا ،شجیع
 .003-020، صص 1، شماره 0، دوره مه آموزش عالینا ،تحصیالت تکمیلی نسبت به فناوری اطالعات

 فصلنامه ، ارتقای حرفه حسابداریعدم موفقیت تحقیقات حسابداری در (، 0930هرام، )ش ،دادگر، سیدمجتبی، پورشفیع
 .31-10ص ص، 4، شماره 0، دوره پژوهش حسابداری

 بررسی وضعیت کیفیت تحصیالت تکمیلی از دیدگاه دانشجویان (، 0930صابر، )، ، آزاده، ام النبین، صابر، مریمزنگنهکرد

-082ص، ص0، شماره 1فصلنامه انجمن اموزش عالی ایران، دوره ، های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شیرازدوره 
018. 

 تحلیلی بر نقش و اهمیت تحصیالت تکمیلی پژوهش محور در توسعه  (،0930) ،مرتضیپرهیزکار،  ،نگین ،فالح حقیقی
کارآفرینی دانشگاهی، اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیالت تکمیلی پژوهش محور در 

USC01-https://www.civilica.com/Paper-دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ،  ایران، تهران، جهاد

USC01_015.html  

 بررسی عوامل موثر بر خود اثربخشی دانشگاهی دانشجویان (، 0982) ، سیدهادی،مرجاییحمود، م ،طباطباییقاضی
 .90-41، صص 03وهش و برنامه ریزی در اموزش عالی، شماره فصلنامه پژ، کتری دانشگاه تهراندکارشناسی ارشد و 
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 های رشته آموختگان دانش شغلی موفقیت بر موثر عوامل ،(0934) مهران، یاسمی، مجتبی، بیگی، رجب نوذر، ،منفرد 
 ،3 دوره ،کشاورزی موزشآ مدیریت پژوهش فصلنامه ،کشاورزی جهاد کاربردی علمی عالی موزشآ موسسه شیالتی
 .000-000 صص ،99 شماره

 بررسی نقش رفتارهای  (،0934) ،صابری زاده، جهانگیر ،عبدالحسین ،نیسی ،عبدالهادی ،درزیان عزیزی ،مهدی ،نداف
مورد مطالعه: دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای کالن )مالی در موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان 

چهارمین کنفران  ملی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه اطالع رسانی نارکیش،  (،شهر اهواز
ACCFIN04_149.html-ACCFIN04-https://www.civilica.com/Paper  
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 Chaoying T, Xuechen D (2014), Graduate students’ creative professional virtual community 
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