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چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی عوامل موثر در تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی است.
مطالعه پیشرو از نوع پیمایشی -کاربردی است .بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونهگیری از  621نفر از
مدرسان حسابداری سطح کشور صورت گرفت .برای تحلیل یافتهها در قالب  6فرضیه اصلی و  1فرضیه فرعی از
رگرسیون حداقل مربعات معمولی و شیوه مقطعی استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که عوامل نگرش نسبت
به استاندارد گزارشگری بین المللی ،تعداد اعضای هیئت علمی ،تجربه مدرسان و کیفیت منابع آموزشی مورد تایید
قرار گرفت ،اما تا ثیر ساعت تدریس مدرسان و نوع موسسه آموزشی در زمان تخصیص داده شده به آموزش
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد تایید قرار نگرفته است .این پژوهش نشان داد که برای افزایش
کیفیت و اثربخشی آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی باید به موارد موثر در تخصیص زمان بیش از پیش
توجه نموده تا با توجه به اهمیت موضوع ،کیفیت آموزش این مقوله افزایش یابد.
واژههای كلیدی :استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،مدرسان ،حسابداری ،آموزش.

 -6دانشیار گروه حسابداری ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران (نویسنده مسئول)
Hosrado@gmail.com

 -3کارشناسارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه حسابداری ،شیراز
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 -1مقدمه
حسابداری در دنیای امروز به دنبال ایجاد
یكپارچگی جهانی در سطحی وسیع در بازارها و
سیاستگذاریها است .منظور از سیاستگذاریها در
واقع کاهش هزینههای ارتباطات و فناوری اطالعات
است .برای ایجاد این یكپارچگی باید استانداردهای
گزارشگری و عملكرد ،مد نظر قرار گیرد (بال.)2001 ،
در این زمینه ،افزایش تقاضا برای قابلیت مقایسه در
گزارشگری مالی ،به دلیل افزایش فعالیتهای تجارت
بینالمللی و مشارکت بیشتر در بازارهای مالی جهانی
به وجود آمده است .اگر واحد تجاری سیاستهای
حسابداری سازگار با استانداردهای بینالمللی را
انتخاب کند ،قابلیت مقایسه گزارشگری با دیگر
شرکتهایی که از استانداردهای بینالمللی استفاده
میکنند ،افزایش مییابد (حجازی و همكاران.)6332 ،
در جهت انطباق با رشد و پیشرفت جامعه جهانی،
کمیته استانداردهای حسابداری بینالمللی در سال
 6393توسط انجمنهای حرفهای حسابداری کشور
آمریكا ،انگلیس ،کانادا ،استرالیا ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان
غربی ،مكزیک و هلند با هدف تدوین استانداردهای
بینالمللی حسابداری تشكیل شد (سجادی و عربی،
 )6330که این موضوع میتواند به شناخت بهتر و
افزایش قابلیت مقایسه کمک کند .آچلیتنر ()2002
معتقد است که شناخت متقابل تنها در کشورهایی
امكانپذیر است که زیر بنای اصول حسابداری مشابهی
دارند .در صورت استفاده از استانداردهای یكنواخت
گزارشگری مالی ،به سادگی میتوان وضعیت مالی
شرکت های سراسر دنیا را با هم مقایسه کرد .اگرچه
قابلیت مقایسه در استانداردهای ملی هر کشور نیز
وجود دارد ،اما مقایسهپذیری حقیقی نیاز حیاتی بازار،
پژوهشگران و سرمایهگذاران است که با استفاده از
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی این نیازها تا
حدی برطرف میشود (استفانو و همكاران.)2060 ،
هدف این پژوهش ،بررسی عوامل موثر در
تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی
بینالمللی از دیدگاه مدرسان حسابداری است .از آنجا
که برای افزایش کارایی و بازدهی در هر امر ،برنامه-
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ریزی ضرورتی غیرقابل انكار دارد ،الزم است در
راستای گسترش آموزش استانداردهای گزارشگری
مالی بینالمللی عوامل موثر در بسط و ترویج آن
شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد .الزم به ذکر
است که با توجه به اهمیت موضوع و عدم ورود
پژوهشگران ،تاکنون بررسی مشابهی صورت نگرفته که
الزم است در محیط کشور مورد آزمون قرار گیرد.
در ادامه نیز ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مطرح شده و سپس روش پژوهش ،جمعآوری دادهها
و یافته های پژوهش آوره شده است .در انتها نیز بحث
و نتیجهگیری بیان شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظری
بونک و اسمیت ( )6331در یک بررسی ادعا
نمودند که نظام آموزش حسابداری به منظور باال بردن
مهارت های تفكر انتقادی و خالق برای مواجهه با
مسایل اقتصاد جهانی در قرن بیست و یكم ،نیاز به
بازنگری دارد .در عصر پیشرفتهای سریع ،حسابداری
ناچار است به روز باشد و منطبق با نیازهای استفاده-
کنندگان رشد یابد تا به عنوان یک خدمت مستهلک
شده به حساب نیاید .با رشد روز افزون مبادلهها در
سطح بینالمللی ،پیچیدگی روابط تجاری و تراکم
کسب و کار در فضای رقابت جهانی ،هماهنگسازی
استانداردهای حسابداری مورد توجه قرارگرفته است.
این نیاز در جامعه جهانی به گونه کامل درک شده و
پژوهشهای بسیاری در این خصوص انجام شده است
(رحمانی وعلیپور .)6330 ،یكی از مواردی که نیاز به
توجه بیش از پیش دارد ،آموزش این موضوع به
دانشجویان است .از آنجا که برای پویایی حرفه،
وضعیت آموزش و منابع آن نیز باید به روز و کارآمد
باشد ،الزم است که این مقوله مورد توجه قرار گرفته و
با پژوهشهایی این مهم روشنتر شود .در این
پژوهش ،با پیروی از الزبان ( )2061عوامل موثر در
زمان تخصیص داده شده به آموزش استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی که شامل نگرش ،6اندازه،2
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تولیدکنندگان اصلی برنامه درسی هستند .در
حسابداری نیز پژوهش گرومر و مورثی ( )6331بیان

بار تدریس ،3نوع دانشگاه ،4تجربه 2و مواد آموزشی
است مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجا که انسان در برابر تغییر مقاوم است ،نگرش
مدرسان میتواند باعث ایجاد مقاومت در برابر تغییر در
آنها شود (الزبان .)2061 ،در این زمینه که شیوه
جدید استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی نیاز
به تغییراتی دارد ،این موضوع میتواند موثر واقع شود.
یافتههای پژوهش لیبی ( )6336نشان داد که کیفیت
آموزش با بهبود نگرش مدرسان ،بهبود مییابد.
همچنین ،کوهن و همكاران ( )6336دریافتند که
نگرش مدرسان در آموزش استانداردهای گزارشگری
بینالمللی موثر است .رضایی و همكاران ( )2060نیز
دریافتند که مدرسان در برابر تغییر برای آموزش
استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی مقاوم
هستند که ناشی از نگرش آنان است.
از دیگر موارد موثر میتوان به اندازه موسسه اشاره
کرد .موسسههای آموزشی کوچک با توجه به
محدودیت در امكانات ،منابع انسانی و ...تواناییهای
کمتری برای برگزاری دورههای حسابداری پیشرفته
دارند (الزبان .)2061 ،این مساله در پژوهش گرومر و
مورثی ( )6331در زمینه آموزش استانداردهای
حسابداری نیز وجود دارد .بار تدریس نیز اشاره به
ساعتهای تدریس دارد که هرچه ساعت تدریس
بیشتر باشد ،دارای بار بیشتر است (الزبان.)2061 ،
همچنین ،داو و فلدمن ( )6339بیان میکنند که
کیفیت یادگیری با بار تدریس رابطه دارد .آلوارز و
همكاران ( )2003نیز دریافتند که محدودیتهای
زمانی مدرسان را از ارایه محتوای اضافی سرفصلهای
درسی باز میدارد .نوع موسسه نیز در این زمینه موثر
است ،زیرا این احتمال وجود دارد که دانشگاههای
دولتی از امكانات و پشتوانههای بیشتری برخوردار
باشند (الزبان.)2061 ،
در رابطه با تجربه نیز قابل بیان است که بر اساس
پژوهش استارک و التوکا ( 6339؛ به نقل از الزبان،
 )2061ویژگیهای فردی مدرسان به عنوان یكی از
عوامل مهم برای نفوذ در سرفصل برنامه درسی
شناخته شده است ،زیرا آنها معتقدند که مدرسان

داشت که ارتباط مستقیمی بین تجربه مدرسان،
کیفیت آموزش و پژوهش و محتوای دوره آموزشی
وجود دارد.
همچنین ،جامعه حرفهای پذیرفته است که تغییر
برنامههای حسابداری برای آموزش استانداردهای
گزارشگری بینالمللی مالی به سادگی ممكن نیست
(مونتر و رکارز .)2003 ،به گونه خاص این مساله به
کمبود مدرسان واجد شرایط و به گونه عام به کمبود
منابع درسی و ناشران مرتبط بر میشود (مونتر و
رکارز2003 ،؛ ژو و همكاران .)2066 ،این مساله
توسط کرول ( )2003نیز بررسی شده است.
 -2-2پیشینه پژوهش
در زمینه استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی
و آموزش حسابداری پژوهشهای داخلی و خارجی
فراوانی نیز صورت گرفته است .برای نمونه ،در ایران
فروغی و اشرفی ( )6311در پژوهشی نقاط مثبت
استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی را در سه
طبقه کلی افزایش قابلیت مقایسه ،ارتقای کیفیت
گزارشگری مالی و صرفهجویی در زمان و هزینه ،مورد
بررسی قرار دادند .رحمانی و علیپور ( )6330نیز
دریافتند که جامعه حسابداری ایران در مورد پذیرش
استانداردهای بینالمللی حسابداری موافق است و
مهمترین مزیت این هماهنگسازی از دیدگاه پاسخ-
دهندگان ،امكان انتقال سرمایه در سطح بینالمللی
است .در پژوهشی دیگر ،باغومیان و رحیمیباغی
( )6336دریافتند که تسلط ناکافی استادان و
دانشجویان رشته حسابداری به زبان انگلیسی و
فناوری اطالعات ،مهمترین عاملی بوده که به عنوان
مانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران به شمار
آمده است .حجازی و همكاران ( )6332در پژوهشی
دریافتند که بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان،
حسابرسان و حسابداران ،پذیرش استانداردهای
حسابداری بینالمللی بر محیط ایران اثر اقتصادی
دارد .افزون بر آن ،میان اظهارنظر پاسخگویان تفاوت
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معناداری وجود ندارد .آقاسی ( ) 6334در پژوهشی با
هدف بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهای بین-

متفاوت تفسیر کنند .درز ( )2062در بررسی پذیرش
کامل یا منطبق شده استانداردهای گزارشگری مالی

المللی گزارشگری مالی ازسوی سازمان امور مالیاتی،
دریافت که فقدان زیرساختهای اقتصادی توسعه در
رتبه اول موانع پذیرش قرار دارد .ابراهیمپور و همكاران
( )6332پیامدهای مثبت پذیرش استانداردهای بین-
المللی شامل ،افزایش کیفیت و قابلیت مقایسه
گزارشگری مالی و صرفهجویی در زمان و هزینه و
پیامدهای منفی آن که به اعتقاد عدهای دالیلی بر رد
این هماهنگسازی است شامل استفاده از ارزش
منصفانه ،شرایط اقتصادی و سیاسی نامشابه و عدم
حفظ منافع همه گروههای ذینفع را مورد بررسی و
واکاوی قرار دادهاند .حاجیها و رجبدری ( )6331در
پژوهشی با عنوان "بررسی میزان آشنایی با مفاهیم
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در مدرسان
حسابداری" دریافتند که از دیدگاه مدرسان
حسابداری ،دو مقوله عوامل اصلی و عوامل فرعی در
سطح اهمیت باالتر از متوسط قرار داشته و بین
اولویت پاسخدهندگان از نظر آماری تفاوت معناداری
وجود دارد .همچنین ،بر اساس اولویت تعیین شده
مولفه "اطالع از اصول حسابداری" از عوامل اصلی و
مولفه "آشنایی با ساختار صورتهای مالی" از عوامل
فرعی دارای بیشترین میزان اهمیت است و در جهت
گسترش آموزش استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی باید به آنها توجه ویژه شود.
در این زمینه ،پژوهشهای خارجی مرتبط نیز به
وفور یافت میشود .برای نمونه دیپ و همكاران
( )6330در پژوهشی برنامه ارزیابی آموزشی را مورد
نقد قرار دادند و ادعا کردند که یک برنامه آموزشی
باید مجموعه وسیعتری از نتایج را مورد توجه قرار
دهد ،که از آن جمله میتوان به یافتههای مرتبط با
رشد حرفهای ،مهارتهای میان فردی ،و مهارتهای
ارتباطی اشاره نمود .تساکومیس ( ،2003به نقل از
حجازی و همكاران )6332 ،نیز در پژوهشی با عنوان
"استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی" دریافت
که تفاوتهای فرهنگی باعث میشود حسابداران
کشورهای مختلف استانداردهای حسابداری را به گونه

بینالمللی با استانداردهای حسابداری چین به این
نتیجه دست یافت که چین در اصالحات حسابداری ،از
جمله همگرایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین-
المللی به میزان قابل توجهی با عوامل داخلی و
خارجی در ارتباط است .همچنین ،این مطالعه
پیشنهاد میکند که چین باید استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی مبتنی بر حسابداری
داخلی خود را ادامه داده و در مواردی که نیاز است،
استانداردها همگرایی بیشتری با استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی داشته باشند .الزبان
( )2061در پژوهشی دریافت که عوامل نگرش استاد،
اندازه بخش حسابداری ،شیوه آموزش ،نوع موسسه،
تجربه آموزش و محتوای آموزشی در انتقال مفاهیم
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی به
دانشجویان موثر است .لی و همكاران ()2069
دریافتند که ابعاد مهم کیفیت حسابداری پس از
پذیرش استاندارهای گزارشگری مالی بینالملی بهبود
یافته است .همچنین ،این موضوع در پیشبینی درآمد
آینده و جریانهای نقدی نیز موثر بوده است.
اگرچه پژوهشهای موثری در این زمینه در داخل
و خارج از کشور صورت گرفته است ،اما در ایران
پژوهشی که به بررسی اولویت و اهمیت عوامل مرتبط
با گسترش آموزش استانداردهای گزارشگری مالی
بینالمللی باشد ،مشاهده نشد .لذا ضروری است که
این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با استفاده
از یافتههای آن مسیر توسعه و ترویج استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی را در مجموعههای
آموزشی و حرفهای هموار نمود.
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 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری ارایه شده میتوان فرضیههای
پژوهش را به صورت زیر متصور بود:
فرضیه اول :بین نگرش مدرسان و زمان صرف شده
برای آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی
در طول ترم ،رابطه معناداری وجود دارد.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهشتم

بررسی عوامل موثر در تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی

فرضیه دوم :بین اندازه موسسه و زمان صرف شده
برای آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی

( )2061استفاده شد .الگوی پژوهش در نگاره  6نشان
داده شده است.

در طول ترم ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین بار تدریس و زمان صرف شده برای
آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی در
طول ترم ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین نوع موسسه و زمان صرف شده
برای آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی
در طول ترم ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین تجربه مدرسان و زمان صرف شده
برای آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی
در طول ترم ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم :بین کیفیت منابع آموزشی و زمان
صرف شده برای آموزش استانداردهای گزارشگری
بینالمللی مالی در طول ترم ،رابطه معناداری وجود
دارد.

جامعه پژوهش مورد نظر کلیه فعاالن حرفهای و
دانشگاهی حسابداری و سایر رشتههای وابسته
(حسابرسی ،حسابداری مدیریت ،حسابدار مالی،
حسابدار مالیاتی و  )...است .با توجه به اینكه دسترسی
به کل افراد ذکر شده با پراکندگیهای مختلف ،سخت
و تا حدودی غیرممكن است و آمار رسمی از تعداد
آنها نیز وجود ندارد ،تعداد جامعه آماری نامشخص
فرض شد .بنابراین ،برای محاسبه حجم نمونه در
جامعه نامشخص از رابطه  3استفاده شد .همچنین،
انحراف معیار دادههای طیف لیكرت  2گزینهای بر
اساس رابطه  2برابر با  0/119است (مومنی و فعال-
قیومی .) 6313 ،با توجه به رابطه  3نیز حجم نمونه
حدود  690نفر به دست میآید.
جمعآوری اطالعات مربوط ،به دو شیوه حضوری و
مجازی صورت گرفت .در شیوه حضوری با مراجعه به
استادان دانشگاه ،دانشجویان و فعاالن حسابداری در
دسترس  24پرسشنامه تكمیل شد که همه آنها قابل
استفاده بود .در شیوه مجازی نیز پس از طراحی
پرسشنامه در محیط فرمنگار گوگل ،9دعوتنامه
تكمیل و برای افراد ذکر شده ارسال و همچنین ،از
آنها درخواست شد تا جهت پاسخگویی دقیقتر آن را
به سایر استادان ،دانشجویان و فعاالن حرفهای
حسابداری ارسال نمایند که در این شیوه نیز پس از
دو مرحله ارسال درخواست 602 ،پرسشنامه قابل
استفاده دریافت شد و لذا در مجموع تعداد 621
پرسشنامه جمعآوری گردید.
جمعآوری نظرها به دو شیوه حضوری و مجازی
صورت گرفت .در شیوه حضوری با مراجعه به استادان
و حسابرسان داخلی ،پرسشنامهها تكمیل شد .در
شیوه مجازی نیز پس از طراحی پرسشنامه در محیط
فرمنگار گوگل ،1دعوتنامه تكمیل و پرسشنامه برای
استادان ومدرسان دانشگاهی ارسال شد.

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث
گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است .همچنین،
روشهای گردآوری اطالعات اولیه در این پژوهش
ترکیبی از روشهای تحقیق کتابخانهای و میدانی
است .در روش کتابخانهای از طریق مطالعه ،ادبیات
موضوع و پیشینه پژوهش ،چارچوبی مناسب برای
موضوع فراهم و در روش میدانی ،از طریق ابزار
پرسشنامه و مصاحبه ،اطالعات مورد نیاز برای بررسی
موضوع در سال  6331گردآوری شد.
استفاده از پرسشنامه پژوهش پس از تایید
صاحبنظران مختلف و تطبیق آن با شرایط فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است .بدین معنا که
روایی آن مورد تایید قرار گرفت .برای بررسی موضوع
نیز از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و شیوه
مقطعی در نرمافزار  Eviewsنسخه  3استفاده شد.
همچنین ،برای سنجش موضوع از الگوی الزبان
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مواد
آموزشی
نگرش

اندازه

تجربه

زمان
تخصیص داده
شده به
آموزش IFRS

نوع
موسسه

بار تدریس

نگاره  -1الگوی موارد موثر در تخصیص زمان آموزش IFRS

(الزبان)2061 ،

الگوی بررسی پژوهش به صورت رابطه  6خواهد بود:
رابطه 6
TIME= b0+ b1 ATTITUDE+ b2 SIZE+ b3 LOAD+ b4
TYPE+ b5 EXPERIENCE+ b6 MATERIALS+ ei

رابطه 2

max( xi )  min( xi ) 5  1

 0/ 667
6
6

 

رابطه 3
که در آن:
 :TIMEمیزان زمان اختصاص داده شده به
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی.
 :ATTITUDEنگرش نسبت به استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی در برنامه درسی ،که با ()0
عدم موثر بودن آموزش )6( ،بدون نظر و ( )2موثر
بودن آموزش بررسی شده است.
 :SIZEتعداد اعضای هیئت علمی در بخش
حسابداری ،که با رقم تعداد اعضا بیان شده است.
 :LOADبار تدریس ،که با تعداد ساعتهای تدریس
مدرسان در هفته مشخص میشود،
 :TYPEنوع موسسه آموزشی ،که به دانشگاههای
دولتی ( )6و به دانشگاههای غیردولتی ( )2اختصاص
داده شده است،
 :EXPERIENCEمیزان سال تجربه مدرسان،
 :MATERIALSکیفیت و در دسترس بودن منابع
آموزشی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،که
با ( ) 0عدم دسترسی )6( ،دسترسی و ( )2دسترسی
کامل بررسی شده است.
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 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پاسخ دهندگان 32 ،نفر زن و  34نفر مرد بودهاند.
همچنین ،میانگین سن آنها  40/62با انحراف معیار
 1/39و میانگین سابقه کار آنها  60/03با انحراف
معیار  4/93بود.
همانگونه که در جدول شماره  6مشاهده می-
شود ،در میان متغیرهای مستقل ،بیشترین میانگین
مربوط به متغیر تجربه مدرسان است که برابر با
 60/03است و این نشان میدهد بیشتر دادههای
مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند.
همچنین ،پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین
میزان پراکندگی دادهها با یكدیگر یا میزان پراکندگی
آنها نسبت به میانگین است که از جمله مهمترین
پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار میباشد .بیشترین
مقدار این پارامتر در میان متغیرهای مستقل ،مربوط
به متغیر تجربه مدرسان است که برابر با  4/93می-
باشد.
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جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

انحراف معیار

زمان اختصاص داده شده

60/2

1/3

22

0

3/31

نگرش نسبت به استاندارد بینالمللی

6/39

2

3

6

0/94

اندازه

3/43

3

61

1

2/92

بار تدریس

9/3

1

62

3

3/01

نوع موسسه آموزشی
تجربه مدرسان

0/16
60/03

6
3

6
26

0
3

0/43
4/93

کیفیت منابع آموزشی

0/29

6

6

0

0/2

کاکس و تابع انتقال جانسون بهره گرفته شد .یافته-
های حاصل از آزمون جارکو -برا قبل و بعد از فرآیند
نرمالسازی دادهها در جدول  2ارایه شده است.

بررسی نرمالبودن دادهها
قبل از آزمون فرضیهها باید نرمال بودن متغیر
وابسته مورد آزمون قرار گیرد ،زیرا توزیع غیرنرمال این
متغیر منجر به تخطی از مفروضات این روش برای
تخمین پارامترها میشود .لذا الزم است نرمال بودن
توزیع متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد .در این
مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکو -برا مورد
بررسی شده است.
از آنجا که احتمال آماره کمتر از  % 2است ،فرضیه
صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مربوطه رد می-
شود و در ادامه برای نرمالسازی دادهها از تابع باکس-

ماتریس همبستگی
برای بررسی روابط بین هر یک از متغیرهای
پژوهش با یكدیگر ،از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .جدول  ،3همبستگی پیرسون را بین
متغیرهای مورد استفاده در آزمون فرضیهها نشان می-
دهد.

جدول  -2یافتههای حاصل از آزمون جاركو -برا
سطح معناداری

آماره

متغیر وابسته

0/003

2/001

)MFE (Befor

0/143

0/162

)MFE (After

جدول  -3یافتههای مروبط به همبستگی بین متغیرهای پژوهش
نگرش
متغیر

زمان

نسبت به

اختصاصی

استاندارد
بین المللی

زمان اختصاص داده شده

6

نگرش نسبت به استاندارد بینالمللی

0/012

6

تعداد
اعضای
هیئت علمی

تعداد
ساعات

نوع موسسه

تجربه

تدریس

آموزشی

مدرسان

مدرسان

تعداد اعضای هیئت علمی

0/016

-0/011

6

تعداد ساعات تدریس مدرسان
نوع موسسه آموزشی

0/623
0/001

-0/093
0/012

0/036
0/016

6
0/614

6

تجربه مدرسان

0/011

0/016

-0/622

0/093

-0/092

6

کیفیت منابع آموزشی

0/012

0/626

-0/022

0/203

0/022

0/023
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همانگونه که مالحظه میشود ،در رابطه با
همبستگی بین متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به

بین المللی مشاهده شد ،که میزان همبستگی
متغیرهای مزبور ،به ترتیب  0/623و 0/001است.

استاندارد گزارشگری بینالمللی ،تعداد اعضای هیئت
علمی ،تعداد ساعات تدریس مدرسان ،نوع موسسه
آموزشی ،تجربه مدرسان ،کیفیت منابع آموزشی) و
وابسته (زمان تخصیصی به استاندارد گزارشگری بین-
المللی) بیشترین میزان همبستگی بین تعداد ساعات
تدریس مدرسان و زمان تخصیصی به استاندارد
گزارشگری بینالمللی و کمترین آن بین نوع موسسه
آموزشی و زمان تخصیصی به استاندارد گزارشگری

آزمون فرضیهها
به منظور آزمون فرضیهها ،در هریک از فرضیههای
مربوط ،متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به استاندارد
گزارشگری بینالمللی ،تعداد اعضای هیئت علمی،
تعداد ساعات تدریس مدرسان ،نوع موسسه آموزشی،
تجربه مدرسان ،کیفیت منابع آموزشی) به همراه
متغیر وابسته (زمان تخصیصی به استانداردهای
گزارشگری بینالمللی) مورد بررسی قرار گرفت .جدول
 4یافتههای آزمون فرضیهها را نشان میدهد.

جدول  -4یافتههای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیهها
متغیرها
نگرش نسبت به استاندارد بینالمللی
مقدار ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
تعداد اعضای هیئت علمی
مقدار ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
تعداد ساعات تدریس مدرسان
مقدار ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
نوع موسسه آموزشی
مقدار ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
تجربه مدرسان
مقدار ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون
کیفیت منابع آموزشی
مقدار ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین -واتسون

07

آماره t
3/3213
3/6239
0/212
0/231
2/041
3/3296
3/3432
0/243
0/261
6/133
6/3192
2/1912
0/214
0/221
6/342
2/2112
4/329
0/242
0/263
6/211
3/2013
3/3142
0/123
0/232
6/123
3/3414
2/3119
0/102
0/296
6/321

معناداری
0/0000
0/0042
آماره F
معناداری آماره F

6/239
--64/234
0/0000

0/0000
0/0012
آماره F
معناداری آماره F

6/621
--64/341
0/0000

0/6914
0/0631
آماره F
معناداری آماره F

6/2391
--64/441
0/0000

0/2649
0/0649
آماره F
معناداری آماره F

6/321
--66/312
0/0000

0/0000
0/0029
آماره F
معناداری آماره F

6/229
--64/414
0/0000

0/0033
0/0634
آماره F
معناداری آماره F

6/016
--63/143
0/0000
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بررسی موارد مندرج در جدول  4نشان میدهد که
معناداری عاملهای نگرش نسبت به استاندارد

آنان اثرگذار بوده و در تبیین زمان اختصاص داده شده
به آموزش ،موثر خواهد بود .در مقابل ،در صورت وجود

گزارشگری بینالمللی ،تعداد اعضای هیئت علمی،
تجربه مدرسان و کیفیت منابع آموزشی کمتر از 2
درصد بوده و لذا تاثیر موارد ذکر شده در تخصیص
زمان به آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین-
المللی مورد تایید قرار گرفته است ،اما معناداری
ساعت تدریس مدرسان و نوع موسسه آموزشی بیشتر
از  2درصد بوده و لذا تاثیر این عوامل در آموزش
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی مورد تایید
قرار نمیگیرد .همچنین ،بررسی ضریب تعیین تعدیل
شده موارد تایید شده مورد بررسی نشان میدهد که
به ترتیب عوامل تجربه مدرسان ،کیفیت منابع
آموزشی ،تعداد ساعات تدریس مدرسان ،نگرش نسبت
به استاندارد بینالمللی و تعداد اعضای هیئت علمی،
دارای بیشترین میزان اهمیت در تخصیص زمان به
آموزش استانداردهای گزارشگری بینالمللی هستند.
می توان دریافت که تجربه مدرسان در این زمینه مهم-
ترین عامل است و با افزایش مهارت و تجربه مدرسان،
مدیریت زمان بهتری صورت گرفته و استفاده بهتری از
زمان کالس توسط مدرسان صورت میگیرد .پس از
آن نیز کیفیت منابع آموزشی نقش تعیین کننده دارد.
در این مورد نیز میتوان بیان داشت که با بهبود
کیفیت منابع آموزشی و وجود منابع آموزشی مفید،
کارا و موثر ،مدرسان از سردرگمی خارج شده و
استفاده بهتری از زمان آموزش خواهند داشت .البته
این موضوع می تواند سایر موارد را تحت تاثیر قرار دهد
و بدون وجود منابع آموزشی مناسب ،سایر مراحل
آموزش نیز کارایی الزم را نخواهند داشت .تعداد
ساعت تدریس مدرسان نیز عامل بعدی است که با
افزایش آن ،تسلط و مهارت بیشتری در مدرسان به
وجود خواهد آمد و توانایی تشریح و بسط موثرتری را
به مدرسان عطا میکند .در رابطه با نگرش نسبت به
استاندارد بینالمللی نیز میتوان بیان داشت در
صورتی که مدرسین نگرش و دیدگاه مثبتی نسبت به
اثربخشی و تاثیر آموزش استانداردهای گزارشگری
مالی بینالمللی داشته باشند ،در شیوه بیان و تدریس

نگرش منفی ،این نوع نگرش کارایی آموزش را می-
کاهد .عامل نهایی نیز تعداد اعضای هیئت علمی است.
این مورد را نیز میتوان بدین صورت بیان داشت که
با افزایش تعداد اعضای هیئت علمی ،به گونه طبیعی
دانشگاه از محیط ،اندازه و امكانات و تجهیزات بیشتری
برخوردار بوده و با همفكری و تشریک مساعی بین
مدرسان ،کیفیت آموزش افزایش یافته و استفاده
بهتری از زمان تدریس صورت خواهد پذیرفت.
افزون بر آن ،یافتههای حاصل از بررسی خود
همبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین-
واتسون نیز ،با توجه به این که عدد مربوط به دوربین-
واتسون در همه مدلهای مورد بررسی بین  6/2تا 2/2
است ،نشانگر عدم وجود خطاهای خودهمبستگی در
مدلهای مورد بررسی است.
 -6نتیجهگیری و بحث
هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل الگوی الزبان
( )2061در تخصیص زمان به آموزش استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی از نظر مدرسان دانشگاهی
بود .با توجه به یافتههای حاصل از بررسی آماره  Tدر
جدول شماره  ،4مالحظه میشود که سطح معناداری
آماره مربوط به متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به
استاندارد گزارشگری بینالمللی ،تعداد اعضای هیئت
علمی ،تجربه مدرسان و کیفیت منابع آموزشی) کمتر
از  0/02است .بنابراین ،فرضیههای  2 ،2 ،6و  1مبنی
بر وجود رابطه معنادار بین نگرش نسبت به استاندارد
گزارشگری بینالمللی ،تعداد اعضای هیئت علمی،
تجربه مدرسان و کیفیت منابع آموزشی با زمان
تخصیصی به آموزش استاندارد گزارشگری بینالمللی
پذیرفته میشود .یافتههای این بخش از پژوهش در
فرضیههای  2 ،6و  1مطابق با یافتههای الزبان
( )2061و در فرضیه  2بر خالف آن است .همچنین،
یافتههای فرضیههای فرعی  3و  4بیانگر وجود رابطه
معنادار بین تعداد ساعات تدریس مدرسان و نوع
موسسه آموزشی با زمان تخصیصی به آموزش
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استاندارد گزارشگری بینالمللی را نمیتوان پذیرفت.
یافتههای این بخش از پژوهش نیز در فرضیه  3همسو

کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و
دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز،

با الزبان ( )2061و در فرضیه  4بر خالف آن است.
نكته آخر نیز آن است که در کنار لزوم اهمیت و طی
مسیر گسترش استانداردهای گزارشگری مالی بین-
المللی الزم است که به معایب آن از جمله ارزش
منصفانه ،بازارهای کوچک و متوسط و چارچوبهای
حقوقی نیز توجه شود.
یافته اصلی این پژوهش که دال بر اهمیت و توجه
بیشتر به استاندادهای گزارشگری بینالمللی و ضرورت
توجه بیشتر به آن در محیطهای برنامهریزی و
آموزشی است نیز با یافتههای فروغی و اشرفی
( ،)6311رحمانی و علیپور ( ،)6330حجازی و
همكاران ( ،)6332ابراهیمپور و همكاران (،)6332
حاجیها و رجبدری ( )6331و درز ( )2062همسو
است.
این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها دارای
محدودیتهایی است که برای نمونه ،به محدودیتهای
استفاده از پرسشنامه میتوان اشاره کرد .به برنامه-
ریزان دانشگاهی و قانونگذاران نیز توصیه میشود که
برای حفظ پویایی حرفه به این موضوع توجه نموده و
آن را در برنامهریزیهای خود و به ویژه برنامه درسی
دانشجویان لحاظ نمایند .به برنامهریزان امور درسی در
سطح کالن مانند وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز
توصیه میشود تا ضمن توجه بیشتر به استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی در برنامههای درسی
طراحی شده به ترتیب عوامل موثر مشاهده شده در
این پژوهش نیز توجه نمایند .به سایر پژوهشگران نیز
پیشنهاد میشود به پژوهش در زمینه گزارشگری مالی
بینالمللی و به ویژه تهیه منابع درسی مناسب آن
بپردازند.
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