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 چکیده

این موضوع، لزوم به کارگيری  باشد.میآلودگی محيط زیست به عنوان یكی از مهمترین معضالت جامعه بشری امروز 
حسابداری محيط زیست  کند.حسابداری محيط زیست را به عنوان تالشی در جهت حفاظت از محيط زیست توجيه می

کنند. در صورت گيری و گزارشگری به مدیران کمك میتصميم کند که در امر ارزیابی، عملكرد، کنترل،اطالعاتی را فراهم می
توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در استقرار نظام مطلوب حسابداری و حسابرسی محيط زیست در کشور، حسابداران می

رسی موانع و ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند. با توجه به فواید این نوع حسابداری، هدف اصلی این پژوهش بر
نفر از دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی  59برای دستيابی به این هدف  کاستيهای آموزشی در اجرای آن بوده است.

گيری تصادفی انتخاب و سعی شده است ابتدا موانع اصلی حسابداری محيط ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد به روش نمونه
صاحبه و پرسشنامه تعيين و با استفاده از روش کای دو و تحليل عاملی اولویت و اهميت ای، مزیست از طریق منابع کتابخانه

ئه گردد. نتایج به اموانع مشخص گردید تا با داشتن دید مناسب و با توجه به شرایط فعلی پيشنهاداتی جهت رفع این موانع ار
، کمبود منابع آموزشی مناسب و به روز و عدم دهد: عدم کفایت واحدهای درسی مربوطهدست آمده از این بررسی نشان می

 باشد.کفایت آموزشهای کافی در دانشگاهها از جمله موانع آموزشی در اجرای حسابداری محيط زیست می
 .زیست، حسابداری محيط زیست، سيستم های اطالعاتی حسابداری محيط حسابرسیکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه 
تصدی  طراحی سيستم مناسب آموزشی جهت تربيت بهينه نيروی انسانی متخصص جهتیكی از اولویتهای اساسی هر کشور 

مناسب نيروی  باشد که این مسئوليت خطير به مراکز دانشگاهی محول شده است. با درك اهميت آموزشمشاغل مختلف می
دانشگاهی جهت  آموزشهایهای زیادی جهت ارتقای کارآمدی ها و فعاليتکشورها تالشانسانی به عنوان محور توسعه، 

ها در اصلی دانشگاه . رسالتسالهای اخير به خود جلب کرده استای را در ین سرمایه انجام شده و توجه ویژهتربيت مناسب ا
ها باید در مرحله منظور آنباشد و برای این می سازی نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بازار کارهر کشوری تربيت و آماده

موانع و مشکالت موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی  

 از منظر دانشجویان حسابداری
 

 مجید جامیدکتر 
 دکتری حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، سيستان و بلوچستان، زاهدان

dr.jami58@gmail.com

 سید مهدی حسینی 

 )نویسنده مسئول( .ایران، زاهدانکارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، 
Mehdi.hoseini1929@gmail.com
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زهای تخصص بازار کار حوزه فعاليت خود را شناسایی کرده و در مرحله بعد با برنامه ریزی صحيح و حساب شده نخست نيا
 . اقدام به هدایت دانشجویان جهت فراگيری تخصص مورد نياز بازارهای مذکور را نمایند

گاهی با فاصله گرفتن از نيازهای های دانشآموزشی حاکی از آن است که آموزش هایمورد اغلب رشتهها در متاسفانه بررسی
واقعی بازار کار نتوانسته به رسالت آموزشی خود جامه عمل بپوشاند و در اغلب موارد دانشجویان رشته های مذکور بعد فراغت 
از تحصيل جهت آماده شدن برای پذیرش و قبول وظایف محوله نياز به آموزش های اضافی دارند که اغلب زمانبر است و این 

 .ع در مورد برخی رشته دانشگاهی همچون حسابداری بسيار مشهودتر استموضو
تحقيقات متعددی در سنوات اخير در حوزه علل ناکارآمدی آموزشهای دانشگاهی حسابداری جهت آماده سازی دانشجویان 

رشته علمی حسابداری جهت تصدی وظایف محوله انجام شده است که نتایج مربوطه اغلب بر این موارد تاکيد دارند که اوالً 
در شيوه آموزش و انتقال مناسب همين معلومات حسابداری به  نتوانسته خود را همگام با پيشرفتهای دیگر علوم بروز کرده، ثانياً

. بر همين اساس و با توجه به اهميت این مقوله، تحقيقات متعددی رددانشجویان در دانشگاه ها نيز خالءهای ملموسی وجود دا
. پژوهش حاضر نيز در این رابطه در کردن خالهای مرتبط انجام شده استی اخير جهت شناسایی این نواقص و پر در سالها

 باشد که آیا آموزشهای دانشگاهی مناسبی جهت استقرار حسابداری محيط زیست وجود دارد ؟پی پاسخ به این سوال می

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
اهميت خاصی برخوردار شده و ابعاد جهانی یافته است اهميت و ضرورت حفاظت از  امروزه مسئله حفاظت از محيط زیست از

محيط زیست تا بدان حد رسيده است که همه کشورهای جهان را به خود درگير کرده است و در این راستا سازمانهای مختلفی 
گرفته اند. خوشبختانه در سراسر جهان از محيط زیست و پيشگيری از اثرات ناشی از تخریب کره زمين تالشهای فراوانی بكار 

ناپذیر پذیرفته شده حيطی بوه صورت اصلی مسلم و انكارضرورت حفاظت از محيط زیست و پيشگيری از بحرانهای زیست م
انی به محيط زیست وارد شود شود تا پيش از آنكه خسارت غير قابل جبراست از آنجا که در حسابداری محيط زیست تالش می

گردد و این در حمایتی کره زمين مورد حفاظت قرار گيرد لزوم استفاده از حسابداری محيط زیست بيشتر آشكار میهای سيستم
تحقيق حاضر در پی  .باشدفعلی حسابداری به متقاضيان آن میحوالی است که تحقيقات حاکی از ناکارآمدی سيستم آموزشی 

ابداری در رابطه با موانع و کاستيهای حسابداری و آموزشهای های دانشجویان رشته حسشناسایی و مستندسازی دیدگاه
 .باشددانشگاهی جهت اجرای حسابداری محيط زیست می

 

 پیشینه تحقیق
( به تعيين نيازها و اوليت های آموزشی در حوزه حسابداری مدیریت و بررسی فاصله ادراکی بين 3181) مشایخی و نوروش

داد که شاغلين حرفه در های تحقيق ایشان نشان میعاليت حسابداری پرداختند و یافتهدانشگاهيان و شاغلين در این حوزه ف
مورد روشهای مورد استفاده در سازمان، بيشتر از روشهای سنتی حسابداری مدیریت استفاده کرده و در مورد مهارتهای مورد 

شوند از دیدگاه هر دو گروه مورد مطالعه، می ه وارد مشاغل حسابداری مدیریتنياز برای فارغ التحصيالن جدید حسابداری ک
 .مهارتهای حل مسئله را باالترین اولویت بيان داشته اند
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تحليل وضعيت آموزشی دانشگاهها در ارتباط با نيازهای آموزش عالی کشور  طی تحقيقی در رابطه با تجزیه و ،(3189) سنایی
کند که کارایی به هزینه و وردن نتایج مطلوب بوده و اشاره میعنوان کرد که کيفيت هر نظام آموزشی مترادف با بدست آ

 .شودیا برون داد به درون داد بيان میاثربخشی بستگی داشته و مبين توان توليدی آن نظام است که بصورت نسبتهای کمی 
دارد که در زمينه بازنگری جایگاه سيستم های اطالعاتی حسابداری در آموزش و حرفه اظهار می ،(3181) یزدی عرب مازار

برنامه آموزش حسابداری نياز به اصالح جدی در این زمينه دارد و به هر شكل ممكن باید دروسی مختلفی در برنامه سطوح 
. ایشان بازنگری سریع در تی حسابداری گنجانده شوداطالعاکارشناسی ارشد حسابداری بر پایه مباحث مربوط به سيستم های 

های شيوه آموزش حسابداری را ضروری دانسته و عنوان داشته که در این رشته نيز مانند سایر علوم ضرورت ایجاد گرایش
  .اهد شدمتفاوت بيشتر احساس شده و تاثير فوق العاده فناوری اطالعات و ارتباطات در چنين شرایطی بيش از گذشته درك خو

های دانشجویان، اساتيد دانشگاه و شاغلين در ( نيز طی تحقيقی به بررسی و تعيين دیدگاه3188) و همكاران رودپشتیرهنمای
حرفه نسبت به اولویتهای گرایشهای تخصصی حسابداری، محتوای دروس تخصصی، ميزان واحدهای دروس تخصصی و 

ریزی رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی، تدوین چارچوبی برای برنامهموثرترین روش تدریس حسابداری به منظور 
ق ایشان نشان . نتایج تحقيهای فازی پرداختندش آماری تحليل عاملی با کمك دادهکارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از رو

داری وجود داشته و در تفاوت معنیر های طيف جامعه آماری نسبت به پنج مولفه مورد بررسی فوق الذکداد که بين دیدگاهمی
دادند، شاغلين حاليكه مدرسين حسابداری به حسابداری مالی و دانشجویان مقاطع تكميلی به حسابداری مدیریت بيشتر بها می

. جامعه مالی ایران عنوان کرده اند، پرداختن به مباحث حسابرسی را اولویت مباحث آموزشی در راستای تامين نيازهای حرفه
افه بر آن در رابطه با موضوعات جدید حسابداری، اساتيد دانشگاه و دانشجویان مقاطع تحصيالت تكميلی از درس اض
اند در حاليكه مدیران شاغل در حرفه تهيه و تنظيم صورتهای مالی و یادداشتهای مربوطه سابداری مدیریت پيشرفته نام بردهح

 .دانو گزارشات مدیریتی را در اولویت قرار داده
ه وارد های الزم برای فارغ التصيالن رشته حسابداری کها و ویژگیتحقيقی به مطالعه مهارت ( در3551) نوین و همكاران

تواند در ها میها و ویژگیین مسئله بود که بررسی این مهارتشوند، پرداختند و تاکيد آنها بر امشاغل حسابداری مدیریت می
 .برنامه درسی حسابداری مفيد باشدارایه ساختاری مناسب برای 

حسابدارانی ( نيز در تحقيق خود در پی پاسخ به این سوال بودند که شرکتهای آمریكایی چه توقعی از 3551) سيگل و سورنسن
 ها برای یك شغل حسابداری ازز این بود که نحوه آموزش دانشگاهشوند، دارند نتایج تحقيق آنها حاکی اکه تازه وارد حرفه می

کند. آنها پيشنهاد نمودند که نياز به برقراری یك ارتباطی بين دانشگاه و افراد لحاظ انطباق با نيازهای موجود کفایت نمی
 .قاید این دو گروه بتوان بنا نمودشاغل در حرفه وجود دارد تا از این طریق پلی بين ع

در شرکتهای آمریكایی برای حل مسائل بحرانی داد که فارغ التحصيالن حسابداری نشان می( 3559سيگل و کولسزا )
حسابداری مدیریت توانایی الزم را نداشته و مدیران شرکتها تمایل دارند که محتوای دروس حسابداری به طور صریح و روشن 

 دهند به آنها آموزش داده شود.بر اساس آنچه که حسابداران در موقعيت واقعی حسابداری مدیریت انجام می
دانشگاه ها جهت آماده نمودن  های کنونی آموزش حسابداری درکه امروزه مدل دادندنشان  (5111)شين محمد و ال

توسعه یك برنامه  باشد و اساتيد حسابداری نيازمندپيچيده امروزی مناسب و کافی نمی دانشجویان برای ورود به بازارهای
 .باشندجاری دانشجویان و مهارت های مورد نياز بازار کار میهای هش فاصله و خالء موجود بين مهارتراهبردی به منظور کا

های آموزشی در محتوای دروس مقطع کارشناسی حسابداری بيان تحقيق خود درباره تفاوت اولویت ( در5111) جين و اسميت
اضی بوده و این ر ناردارد که مدیران مالی و شاغلين حرفه از کارایی مهارتی پایين فارغ التحصيالن حسابداری بسيامی
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تواند ناشی از وجود فاصله ادراکی بين شاغلين حرفه و مربيان دانشگاهی و نارضایتی هر دو گروه از شغل خود نارضایتی می
باشد. محقق پيشنهاد کرد که اساتيد دانشگاه و شاغلين حرفه به منظور تجدید نظر در دروس حسابداری و اطمينان از اینكه 

. همدیگر همفكری مداوم داشته باشندبایست با جویان و استخدام کنندگان باشد مینيازهای دانش محتوای دروس پاسخگویی
ق برآورده کردن های درسی حسابداری در جهت انطباده که انجمن خواهان تغيير برنامهایشان در تحقيق خود عنوان کر

باشد و نبود ارتباط و بحث و مذاکره س حسابداری میتقاضای بازار و انجام حسابداران رسمی آمریكا اصالحاتی در محتوای درو
ترین موانع ارتقا و ایجاد تغيير ميان اساتيد این رشته را از عمدهدر خصوص نحوه اعتالی آموزش و محتوای دروس حسابداری 

 داند.اساسی در محتوای دروس این رشته می

 

 اهداف 
 هدف اصلی

 .باشدزیست محيطی از دیدگاه آموزشی میها و مشكالت اجرای حسابداری شناسایی چالش

 

 های پژوهشفرضیه
توان فرضيات با وجود جدید بودن حسابداری محيط زیست در ایران و چالش و موانع متعددی که در اجرای آن وجود دارد می

و جدید بودن آن متعددی را در این تحقيق گنجاند که با توجه به پيشينه تحقيقات انجام شده فرضيات ذیل به لحاظ اهميت 
 :انتخاب گردید

 باشدعدم وجود واحدهای درسی کافی از موانع اجرایی حسابداری محيط زیست می. 

 باشدعدم وجود منابع درسی کافی از موانع اجرایی حسابداری محيط زیست می. 
 باشدعدم کفایت آموزشهای الزم از موانع اجرایی حسابداری محيط زیست می. 

 

 روش تحقیق
ای، مقاالت، کتب و استفاده شده است و از ه تحقيق از راه مطالعات کتابخانهتحقيق جهت تهيه چارچوب نظری و پيشيندر این 

رشته آنجایی که تحقيق جاری در پی بررسی چالشهای آموزشی در اجرای حسابداری محيط زیست از دید دانشجویان ارشد 
ررسی را ندارد از این رو روش تحقيق مناسب آن روش توصيفی است. با باشد، و قصد تغيير در متغيرهای مورد بحسابداری می

توجه به روش مطالعه روش پيمایشی و ویژگی موضوع مورد مطالعه که امكان مشاهده مقادیر متغيرهای تحقيق وجود ندارد، از 
کمك گرفته شد. هر یك از ید، آآوری اطالعات در این نوع تحقيقات به شمار میجمع ابزار پرسشنامه که مهمترین ابزار

حی شده و از ها طرافرضيهگيری مفاهيم و متغيرهای های پژوهش و برای سنجش و اندازهپرسشنامه بر اساس فرضيهسواالت 
ن تفاوتها استفاده شود با استفاده از روش کای دو و تحليل عاملی شخص کردن ميزاای نيز برای مطيف ليكرت پنج گزینه

 .نع مشخص گردیداولویت و اهميت موا
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 روش نمونه گیری و جامعه آماری

 
از دانشجویان مقطع تحصيالت تكميلی رشته حسابداری در دانشگاههای  191جامعه آماری مورد مطالعه این تحقيق شامل 

 .بوده است 58-51دولتی و آزاد استان سيستان و بلوچستان در سال تحصيلی 
ی تهيه و به هر یك از آنها ابتدا فهرستی از جامعه آمار .گيری تصادفی ساده انجام شدگيری به روش نمونهدر این تحقيق نمونه

ها انتخاب شدند. برای تعيين حجم نمونه از جدول استاندارد شد. سپس از طریق قرعه کشی نمونه ای اختصاص دادهشماره
 .باشدمی نمونه 59مورگان استفاده شد که براساس آن حداقل حجم نمونه مناسب برابر با 

 

 های ابزار اندازه گیریویژگی
فرضيات های ارائه شده در شد تنظيم سواالت با توجه به شاخصباابزار اندازه گيری مورد استفاده در این تحقيق پرسشنامه می

ليكرت  گيری موانع آموزشی اجرای حسابداری محيط زیست با استفاده از مقياسنام بوده و اندازهتحقيق از نوع بسته و بی
 5تا  1صورت گرفته است پاسخ دهنده ميزان موافقت خود را با هر یك از سواالت در مقياس درجه بندی شده که معموال از 

شود حاصل جمع گذاری میها، از نظر عددی )رتبه( ارزشدهد سپس پاسخ آزمودنی به هر یك گویه، نشان میدرجه است
دهد در این تحقيق برای افزایش روایی محتوای پرسشنامه از ن مقياس به دست میمودنی را در ایها نمره آزعددی این ارزش

های مشابه، مقاالت، کتب و مجالت شناسان مربوطه و مطالعه پرسشنامهابزارهای همچون استفاده از نظرات اساتيد و کار
برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش همچنين توزیع ابتدایی پرسشنامه و اعمال نظرات اصالحی آنان استفاده شده است و 

-% می 81برابر با  spss ن تحقيق مقدار ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم افزاردر ای .ی کرونباخ استفاده شده استآلفا

 .توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار استباشد بنابراین می
 

 هاروشهای تجزیه و تحلیل داده

های اساسی هر تحقيق است به طور کلی، تجزیه و تحليل رایندی از روش علمی، یكی از پایهتحليل به عنوان فتجزیه و 
شود اطالعات آماری تحقيق با استفاده تحقيق به سوی یك نتيجه هدایت می عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند

 .حليل عاملی اولویت و اهميت موانع مشخص گردیداز پرسشنامه گردآوری، و با استفاده از روش کای دو و ت
 

 یافته ها
 آزمون فرضيه ها

 :باشد که به ترتيب عبارتند ازدر این تحقيق سه فرضيه مطرح می
 باشدعدم وجود واحدهای درسی کافی از موانع اجرایی حسابداری محيط زیست می. 

  باشدزیست میعدم وجود منابع درسی کافی از موانع اجرایی حسابداری محيط. 

 باشدعدم کفایت آموزشهای الزم از موانع اجرایی حسابداری محيط زیست می. 
عدم  55تا  5عدم وجود واحدهای درسی کافی، سواالت  8تا  3سوال وجود دارد که سواالت  15در پرسشنامه این تحقيق 

ها ابتدا امتيازات سنجند برای بررسی این فرضيها میعدم کفایت آموزشهای الزم ر 15تا  51وجود منابع درسی کافی و سواالت 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

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

 

38 
 

برای . کنيمهای انتخاب شده را با هم جمع مییعنی اعداد مربوط به گزینه کرده محاسبه مربوط به سواالت هر فرضيه را
به شرح  گروه 9ا به شود حال برای آزمون این فرضيه متغير جدید ررا شامل می 11تا  8فرضيه اول این متغير جدید مقادیر 

 ناميم. )عدم وجود واحدهای درسی کافی( می assume 1 بندی شده را کنيم و متغير گروهذیل تقسيم می
 بندی شده(: متغیر گروه0جدول )

 برچسب گروه کد گروه حدود

 خيلی کم 3 8-31

 کم 5 31-51

 متوسط 1 51-51

 زیاد 1 51-15

 خيلی زیاد 9 15-11

 
بندی این مل می شود. مانند فرضيه اول گروهرا شا 11تا  31سوال دوم است متغير جدید مقادیر  31 برای فرضيه دوم که شامل

 ناميم.)عدم وجود منابع درسی کافی( می assume 2بندی شده را تغير به شرح ذیل است. متغير گروهم
 بندی شده(: متغیر گروه2جدول )

 برچسب گروه کد گروه حدود

 خيلی کم 3 31-59

 کم 5 59-11

 متوسط 1 11-11

 زیاد 1 11-98

 خيلی زیاد 9 98-11

 
بندی شود. مانند فرضيه قبلی گروهرا شامل می 91تا  31جدید مقادیر سوال سوم است متغير  31برای فرضيه سوم که شامل 

 ناميم.میهای الزم( )عدم کفایت آموزش assume 3بندی شما را تغير به شرح ذیل است. متغير گروهاین م
 بندی شده(: متغیر گروه9جدول )

 برچسب گروه کد گروه حدود

 خيلی کم 3 31-38

 کم 5 38-51

 متوسط 1 51-11

 زیاد 1 11-15

 خيلی زیاد 9 15-91

 
 شود.ه این آزمون به صورت زیر بيان میکنيم فرضيابری احتماالت کای دو استفاده میبرای بررسی فرضيه ها از آزمون بر
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{
                 
           فرضيه صفر صحيح نيست   

گر فرض صفر پذیرفته شود نتيجه های مختلف توسط افراد یكسان است اکند که احتمال انتخاب گزینهصفر بيان میفرضيه 
راد با احتمال شود که افاما اگر فرض صفر رد شود معلوم میگيریم که مسئله بيان شده در فرضيه یك چالش نخواهد بود می

های متوسط و بهتر از آن های انتخابی به سمت گزینهفراوانی گزینه یكسانی گزینه های مختلف را انتخاب نكرده اند اگر
شود. درخروجی آزمون دو جدول ارائه می گيریم که مسئله بيان شده در فرضيه، یك چالش است.گرایش داشته باشد نتيجه می

دهد تعداد مشاهده شده همان و سطوح مختلوف متغير را نشان می هاشده، تعداد منتظره، ماندهمشاهده جدول اول تعداد 
ها ضرب در احتمال انتخاب هر گزینه بر اساس فرض منتظره برابر است با تعداد نمونهفراوانی مربوط به هر گروه است تعدا 

-ها را آزمون میبرابری احتمال انتخاب این گزینه رضسطح هستند و چون ف 9ها هر کدام دارای صفر. متغيرهای این فرضيه

ها بر اساس فرض صفر برابر یك پنجم است بنابراین تعداد منتظره برای هر ل انتخاب هر یك از این گزینهپس احتما .کند
داری معنی ه کای دو، درجه آزادی و سطحاین جدول شامل آمار دهد.است. جدول دوم نتيجه آزمون رانشان می 35گروه برابر 

کمتر باشد فرض صفر را   αکه اگر از (sig) شودده ارائه میداری مشاهده ششده است در خروجی آزمون سطح معنیمشاهده 
شود درجه آزادی برابر است با تعداد استفاده می α=1019داری کر است در این ازمون از سطح معنیکنيم الزم به ذرد می

 سطوح متغير منهای یك.

 

 فرضیه اولآزمون 
بينيم که دهد در این جدول میرائه میاهای متغير مورد نظر را انی مشاهده شده و منتظره و ماندهآمار فراو 1جدول شماره 

 .فراوانی گزینه خيلی کم برابر صفر است
 (: متغیر گروه بندی شده4جدول )

 هاگزینه تعداد مشاهده شده تعداد منتظره مانده سطوح متغير

 3 1 35 -35 خيلی کم

 5 5 35 -31 کم

 1 35 35 -1 متوسط

 1 13 35 55 زیاد

 9 11 35 53 خيلی زیاد

 کل 59   

 
 .کنيمر است بنابراین فرض صفر را رد میکمت 1019داری مشاهده شده از که سطح معنی شودمشاهده می 9در جدول شماره 

 (: سطح معنی داری5جدول )

 آماره کای دو 155/11

 آزادیدرجه  1

 سطح معنی داری 1
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یعنی احتمال انتخاب گزینه های مختلف از طرف افراد یكسان نيست. حال باید به کمك بررسی توزیع فراوانی متغير 
aesume1 (.1ها به چه سمتی گرایش دارند )جدول شماره ببينيم که پاسخ 

 )عدم وجود واحدهای درسی کافی( assume 1(: بررسی توزیع فراوانی 6جدول )

 گزینه ها فراوانی درصد درصد صحيح درصد تجمعی

 خيلی زیاد 11 3/15 3/15 3/15

 زیاد 11 3/15 3/15 5/81

 متوسط 31 1/31 1/31 5/51

 کم 5 3/5 3/5 1/311

 کل 59 1/311 1/311 

 
درصد دارای بيشترین  15پاسخ معادل حدود  11با تعداد های زیاد و خيلی زیاد بينيم که گزینه( می1بر اساس جدول شماره )

درصد افراد گزینه متوسط و بهتر از آن را انتخاب کرده اند  58دهد که حدود فراوانی هستند درصد تجمعی سطر سوم نشان می
يط زیست دهد که افراد عدم وجود واحدهای درسی کافی را یك چالش آموزشی جهت اجرای حسابداری محاین امر نشان می

 دانند.می

 

 آزمون فرضیه دوم
 دهد.ر مورد نظر را رائه میهای متغيانی مشاهده شده و منتظره و مانده( آمار فراو1جدول شماره )

 (: متغیر گروه بندی شده7جدول )

 گزینه ها تعداد مشاهده شده تعداد منتظره مانده سطوح متغير

 3 3 1/35 -1/38 خيلی کم

 5 1 1/35 -1/39 کم

 1 55 1/35 1 متوسط

 1 91 1/35 1/18 زیاد

 9 33 1/35 -1/8 خيلی زیاد

 کل 59   

 
 .کنيمر است بنابراین فرض صفر را رد میکمت 1019داری مشاهده شده از بينيم که سطح معنی( می 8در جدول شماره )

 (: سطح معنی داری1جدول )

 آماره کای دو 111/318

 درجه آزادی 1

 داری سطح معنی 11/1
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های مختلف از طرف افراد یكسان نيست. حال باید به کمك بررسی توزیع فراوانی متغير یعنی احتمال انتخاب گزینه
assume2 (.5ها به چه سمتی گرایش دارند )جدول شماره ببينيم که پاسخ 

 )عدم وجود منابع درسی کافی( assume 2(: بررسی توزیع فراوانی 3جدول )

 گزینه ها فراوانی درصد درصد صحيح درصد تجمعی

 خيلی زیاد 33 1/33 1/33 1/33

 زیاد 91 1/11 1/11 1/13

 متوسط 55 5/51 5/51 1/51

 کم 1 15 15 5/58

 خيلی کم 3 3/3 3/3 1/311

 کل 59 1/311 1/311 

 
درصد دارای بيشترین  11معادل حدود پاسخ  91های زیاد و خيلی زیاد با تعداد بينيم که گزینه( می5بر اساس جدول شماره )

درصد افراد گزینه متوسط و بهتر از آن را انتخاب کرده اند  59دهد که حدود فراوانی هستند درصد تجمعی سطر سوم نشان می
-دهد که افراد عدم وجود منابع درسی کافی را یك چالش آموزشی جهت اجرای حسابداری محيط زیست میاین امر نشان می

 دانند.

 

 سوم فرضیه آزمون
 .دهدمی رائها را نظر مورد متغير هایمانده و منتظره و شده مشاهده فراوانی ( آمار31) شماره جدول

 (: متغیر گروه بندی شده01جدول )

 گزینه ها تعداد مشاهده شده تعداد منتظره مانده سطوح متغير

 3 1 1/35 -1/35 خيلی کم

 5 1 1/35 -1/35 کم

 1 31 1/35 -1/1 متوسط

 1 15 1/35 1/51 زیاد

 9 11 1/35 1/38 خيلی زیاد

 کل 59   

 
 .کنيمر است بنابراین فرض صفر را رد میکمت 1019داری مشاهده شده از بينيم که سطح معنی( می33در جدول شماره )

 (: سطح معنی داری00جدول )

 آماره کای دو 118/81

 درجه آزادی 1

 سطح معنی داری 11/1
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های مختلف از طرف افراد یكسان نيست. حال باید به کمك بررسی توزیع فراوانی متغير احتمال انتخاب گزینه یعنی

asume3 (.35ها به چه سمتی گرایش دارند )جدول شماره نيم که پاسخببي 
 

 )عدم کفایت آموزش های الزم( assume 3(: بررسی توزیع فراوانی 02جدول )

 گزینه ها فراوانی درصد درصد صحيح درصد تجمعی

 خيلی زیاد 18 5/18 5/18 5/18

 زیاد 13 5/11 5/11 5/81

 متوسط 31 8/31 8/31 1/311

 کل 59 1/311 1/311 

 
درصد دارای بيشترین  11پاسخ معادل حدود  15های زیاد و خيلی زیاد با تعداد بينيم که گزینه( می35بر اساس جدول شماره )

اند این امر دهد که همه افراد گزینه متوسط و بهتر از آن را انتخاب کردهتجمعی سطر سوم نشان میفراوانی هستند درصد 
 دانند.های الزم را یك چالش آموزشی جهت اجرای حسابداری محيط زیست میعدم کفایت آموزش دهد که افرادنشان می

 

 مستقل رهایمتغی بندی رتبه

 بارهای عاملی برای حداقل مقدار یك باید کار این انجام برای کنيممی استفاده عاملی تحليل از عوامل این بندیاولویت برای
می نظر گرفته در 9/1 عواملی بار حداقل تحليل این در شوند بندی اولویت و تعيين عوامل آن اساس بر تا شود گرفته نظر در

 :است زیر صورت به ترتيب به عوامل بندیاولویت که شودمی نتيجه گرفته صورت محاسبات به توجه شود. با
 الزم، آموزشهای کفایت عدم  

 و کافی درسی واحدهای وجود عدم  

 کافی درسی منابع وجود عدم 

 

 گیریبحث و نتیجه
ها باید در باشد و برای این منظور آنماده سازی نيروی انسانی متخصص میها در هر کشوری تربيت و آرسالت اصلی دانشگاه

ریزی صحيح و حساب شده اقدام ی کرده و در مرحله بعد با برنامهنيازهای تخصص حوزه فعاليت خود را شناسایمرحله نخست 
صله گرفتن از های دانشگاهی با فاد. متاسفانه در اغلب موارد آموزشبه هدایت دانشجویان جهت فراگيری تخصص مورد نماین

داری محيط زیست نتوانسته به رسالت آموزشی خود جامه عمل های فعاليت خود همچون اجرای حسابنيازهای واقعی حوزه
سازی های دانشگاهی حسابداری جهت آمادهزشبپوشاند. تحقيقات متعددی در سنوات اخير در حوزه علل ناکارآمدی آمو

رشته علمی  دانشجویان جهت تصدی وظایف محوله انجام شده است که نتایج مربوطه اغلب بر این موارد تاکيد دارند که اوالً
در شيوه آموزش و انتقال مناسب همين  های دیگر علوم بروز کرده و ثانياًنتوانسته خود را همگام با پيشرفتحسابداری 

تر در حاليكه از یك سو ما با ملموسی وجود دارد. به عبارت سادهها نيز خالهای معلومات حسابداری به دانشجویان در دانشگاه
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کمبود حسابداران  ك دانشگاهی حسابداری مواجه هستيم در سمت دیگر کارفرمایان ما در بازار کار ازمازاد نيروهای دارای مدر
کنند. تحقيقات متعددی در سالهای اخير جهت شناسایی این نواقص و پر کردن خالهای مرتبط انجام متخصص شكایت می

های دانشجویان مقطع تحصيالت تكميلی دیدگاهشده است. پژوهش حاضر نيز در این رابطه در پی شناسایی و مستندسازی 
 باشد.یست میهای دانشگاهی در اجرای حسابداری محيط زری در رابطه با عمده موانع آموزشرشته حسابدا

 کرد که بيان اینگونه اختصار به توانمی زیست محيط حسابداری اجرای در آموزشی موانع از یك هر تأثير و اهميت مورد در

 این. را دارد اصلی موانع بين در را اولویت باالترین الزم آموزشهای کفایت عدم ،عامل تحقيق این در اصلی موانع ميان در

 از توقعی چه شرکتهای آمریكایی که بودند سوال این به پاسخ پی در که( 3551) سيگل و سورنسون، تحقيقات نتایج با یافته

 شغل یك برای هاآموزش دانشگاه نحوه که بود این از حاکی آنها تحقيق نتایج دارند شوند،می حرفه وارد تازه که حسابدارانی

 بين ارتباطی یك به برقراری نياز که نمودند پيشنهاد آنها. کندنمی کفایت موجود نيازهای با انطباق لحاظ از حسابداری

 هاییافته با همچنين بنا نمود بتوان گروه دو این عقاید بين پلی طریق این از تا دارد وجود حرفه در شاغل افراد و دانشگاه

 آماده جهت هادانشگاه در حسابداری کنونی آموزش مدلهای امروزه که دردامی اعالم که  (5111) محمد و الشن پژوهش

 یك توسعه نيازمند حسابداری اساتيد و باشدنمی کافی و مناسب امروزی پيچيده بازارهای به ورود برای دانشجویان نمودن

 کار بازار نياز مورد هایمهارت و جاری دانشجویان هایمهارت بين موجود خالء و فاصله کاهش منظور به راهبردی برنامه

 دارد. مطابقت باشند،می
 ،کافی درسی واحدهای وجود عدم ،عامل تحقيق این در زیست محيط حسابداری اجرای در آموزشی موانع دوم اولویت در

الزم  هایویژگی و مهارتها مطالعه به تحقيقی طی که را( 3551) نوین و همكاران نظر اولویت از مرتبه این .است قرارگرفته
بود  مسئله این بر آنها تاکيد و پرداختند شوند،می مدیریت حسابداری مشاغل وارد که حسابداری رشته التحصيالن فارغ برای

 حسابداری مفيد درسی هایبرنامه و واحدها ارائه برای مناسب ساختاری ارایه در تواندمی ویژگيها و هامهارت این بررسی که
 حرفه و در آموزش حسابداری اطالعاتی هایسيستم جایگاه بازنگری زمينه در (3181) یزدی مازار عرب نظر همچنين و باشد

 دروسی باید شكل ممكن هر به و دارد زمينه این در جدی اصالح به نياز حسابداری آموزش برنامه که داردمی اظهار که را
 شود گنجانده اطالعاتی حسابداری های سيستم به مربوط مباحث پایه بر حسابداری ارشد کارشناسی برنامه سطوح در مختلفی

 کند.می تأیيد را
 قرار ،کافی درسی منابع وجود عدم ،عامل تحقيق این در زیست محيط حسابداری اجرای در آموزشی موانع سوم اولویت در

 مقطع محتوای دروس در آموزشی هایاولویت تفاوت درباره که را (5111)جين و اسميت  تحقيق نتایج یافته این .دارد

 بسيار التحصيالن حسابداری فارغ پایين مهارتی کارایی از حرفه شاغلين و مالی مدیران که داردمی بيان حسابداری کارشناسی

 دو هر و نارضایتی دانشگاهی مربيان و حرفه شاغلين بين ادراکی فاصله وجود از ناشی تواندمی نارضایتی این و بوده ناراضی

 و حسابداری در دروس نظر تجدید منظور به حرفه شاغلين و دانشگاه اساتيد که کرد پيشنهاد محقق باشد خود شغل از گروه
 همفكری همدیگر بایست بامی باشد کنندگان استخدام و دانشجویان نيازهای پاسخگویی دروس محتوای اینكه از اطمينان

 جهت در حسابداری های درسیبرنامه و منابع تغيير خواهان انجمن که کرده عنوان خود تحقيق در ایشان باشند داشته مداوم

 نبود و باشدمی حسابداری محتوای دروس در اصالحاتی آمریكا رسمی حسابداران انجام و بازار تقاضای کردن برآورده انطباق

 عمده از را رشته این اساتيد حسابداری ميان دروس محتوای و آموزش اعتالی نحوه خصوص در مذاکره و بحث و ارتباط

 کند.می تأیيد را داندمی رشته این دروس محتوای در اساسی تغيير ایجاد و ارتقا موانع ترین
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 پیشنهادات کاربردی تحقیق

خصوص  در درسی واحدهای کم تعداد حسابداری رشته تكميلی تحصيالت دانشجویان دید از اینكه به توجه با -3
 و علوم وزارت جمله از مراجع ذیصالح و مسئولين به لذا بوده آن اجرایی موانع جمله از محيطی زیست حسابداری

 جدید گرایش ایجاد و درسی واحدهای افزایش برای را الزم بسترهای گرددمی پيشنهاد حسابرسی و سازمان فناوری
 .نمایند فراهم

لذا  شده محسوب آن اجرایی موانع جمله از محيطی زیست حسابداری خصوص در درسی منابع ضعف اینكه به با توجه -5
همچنين  و اقدام دنيا روز منابع تاليف و ترجمه به نسبت حسابرسی و حسابداری رشته نظرانصاحب گرددمی پيشنهاد
 جامعه نياز با مطوابق و کاربردی و الزم منابع نگارش به نسبت تاليف و تحقيق واحدهای ایجاد با ذیصالح مراجع

 .نمایند اقدام محيطی زیست حسابرسی و حسابداری سازی پياده و حسابرسان و دانش حسابداران جهت افزایش

 با گرددمی پيشنهاد کشور هایدانشگاه به محيطی زیست حسابداری شدن اجرایی در آموزش موثر نقش به عنایت با -1
 دنيا روز مسائل تدریس و آموزش کيفيت بردن باال برای را مينهز دنيا روز علم به مسلط و مجرب اساتيد کارگيری

 .فراهم نمایند

بخش  فعاالن و دانشجویان علمی کنفرانسهای و همایش برگزاری با کشور ایحرفه و علمی جامعه گرددمی پيشنهاد -1
 .نمایند آشنا دنيا روز موضوعات با بيشتر هرچه را حسابداری

کارایی  افزایش بر همچنين و داشته جامعه بر توجهی قابل مفيد اثرات زیست محيط حسابداری اینكه به توجه با -9
به  نسبت دولت گرددمی پيشنهاد باشدمی مالی حسابداری مكمل حسابداری از نوع این انجام و بوده موثر نيز شرکتها
 .نماید اقدام زیست محيط حسابداری سيستم استقرار جهت تشویقی موارد تدوین
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