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چکیده
فرايند انتخاب رشییته تحصیییلی دانشییجويان می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد که در اين
پژوهش برخی از آن ها بررسییی شییده اسییت .هدف اين پژوهش بررسییی عوامل موثر بر انتخاب رشییته
تحصیلی دانشجويان حسابداری در دانشگاه های ايران است .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمايشی و
جامعه آماری شامل دا نشجويان حسابداری کشور است که با استفاده از نمونهگیری تصادفی نمونهای به
حجم  180نفر از دانشییگاه های تهران ،عالمه طباطبايی ،شییهید بهشییتی ،شیییراز ،فردوسییی مشییهد و آزاد
ا سالمی واحد تبريز انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها پر س شنامه ای با  32گويه طراحی شد .روايی
محتوا يی پر س شنامه تو سط متخ ص صان و روايی سازه آن از طريق تحلیل عاملی اکت شافی برر سی شد.
پايايی ابزار نیز از طريق آلفای کرونباخ تايید شد .دادهها با استفاده از تجزيه و تحلیل مولفههای اساسی،
آزمونهای آماری  tتک نمونه ای ،فريدمن و مجموعه اعداد فازی مثلثی تحلیل شییدند .نتايج آزمون تی
تک نمونهای نشان داد که عامل راهنما ( )3/24و انتظارات از حرفه ( )3/86باالتر از حد متوسط و عامل
درک ( )2/75و ويژگیهای شیییخصیییی ( )2/86کمتر از حد متوسیییط در انتخاب رشیییته حسیییابداری
دانشجويان تاثیر دا شته ا ست .همچنین نتايج آزمون فريدمن و همچنین مجموعه اعداد فازی مثلثی نشان
می د هد که به ترت یب عا مل انت ظارات از حر فه و راهن ما به عنوان مع یار های مهم در انت خاب رشیییته
حسییابداری میباشیید و سییپس عامل ويژگیهای شییخصییی و در نهايت عامل درک در اولويت آخر
میباشد.

واژههای کلیدی :رشته حسابداری ،عامل راهنما ،عامل انتظارات از حرفه ،عامل درک ،عامل ويژگیهای
شخصی
طبقه بندی موضوعیM41 :
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مقدمه
فرايند انتخاب رشیته تحصییلی دانشیجويان میتواند با توجه به شیرايط زمانی و مکانی از
عواملی تأثیر پذيرد و کیفیت آن نیز بر حسییب نحوه و میزان جسییتجوی اطالعات درباره
رشییتههای دانشییگاهی میتواند متفاوت باشیید .بنابر نظريه سییوپر ( ،)1980اکتشییاف به معنای
سیینجش توانايیها ،عاليق ،مهارتها و بررسییی فرصییتهای اجتماعی ممکن اسییت ،به ويژه
هنگامی که با آينده حرفهای فرد مرتبط باشیید و حدود سیین هجده سییالگی به اوج خود
میر سد .اين همان سنی ا ست که داوطلبان ورود به دان شگاهها در ک شور ايران در کنکور
سییراسییری شییرکت میکنند .از آنجا که جسییتجوی اطالعات درباره رشییتههای دانشییگاهی
میتواند گامی مهم در ک سب موفقیت تح صیلی و شغلی فرد با شد ،برر سی اين م سئله در
جامعه ما در خصیییوص داوطلبان ورود به دانشیییگاهها ،به عنوان قشیییر عظیمی که در حال
تصییمیمگیری در باره آينده حرفه ای خود هسییتند ،بسیییار حايز اهمیت اسییت (عنايتی فر و
همکارن.)1391 ،
تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه عمری پنجاه ساله دارد
و محققان در طول اين دوره عوامل تعیین کنندهای مانند ويژگی های فردی ،خانوادگی،
شغلی و ويژگیهای دان شگاه را شنا سايی کردهاند .چاپمن ( )1974معتقد ا ست که انتخاب
رشییته تحصیییلی و دانشییگاه با توجه به مجموعهای از ويژگیهای درونی داوطلب با عوامل
بیرونی مرتبط اسییت .مطابق نظريه وی ،انتخاب رشییته تحصیییلی و دانشییگاه مورد نظر برای
تحصیییل بر اسییاس عوامل درونی شییامل عالقه و سییطح آرزوهای فردی ،نگرش ،توانايی و
عملکرد تحصیییلی و نیز عوامل بیرونی از قبیل وجود داشییتن افراد مهم در زندگی فرد مثل
خانواده ،دو ستان و غیره و ويژگیهای دان شگاه شامل مقدار شهريه ،مکان و سطح آموزش
آن صورت میگیرد (تانگ و سنگ.)2016 ،
مطالعات قبلی به تعیین عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی پرداختهاند .برای مثال ،ساگاهارا
و بلوند ( )2009در مطالعه ای عوامل موثر بر انتخاب رشیییته دانش آموزان تجارت را بررسیییی
کردند و نشییان دادندکه ارزش ذاتی حرفه مهمترين عامل موثر بر انتخاب رشییته دانش آموزان
اسییت .مطابق با مطالعه فلتون و همکاران ( )1994ارزش ذاتی به رضییايت افراد از شییغل مربوط
میشییود ،ارزشییی که به افراد اجازه میدهد تا در محیط کاری خالق و خودمختار باشییند .در
همین راسییتا تان و السییوارد ( )2009با مطالعه درک دانش آموزان از انتخاب رشییته دانشییگاهی
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ن شان دادند که ن سبت بااليی از دان شجويان ح سابداری قبل از رفتن به دان شگاه و در دبیر ستان
رشته تحصیلی خود را انتخاب کردهاند.
برخی از محققان مطالعات خود را بر ا ساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده که بو سیله آجزن
( )1988معرفی شده است ،مطرح میکنند .اين تئوری يک مدل مفهومی را در درک چگونگی
قصد و رفتار افراد که فرايند تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار میدهد مورد استفاده قرار دادند و
پیشبینی کردند که رفتار مطلوب افراد بسییتگی به قصیید (نیت) خاص افراد دارد .کوهن و هانو
( )1993در مطالعات خود با استفاده از تئوری رفتار برنامه ريزی شده آشکار کردند که پیامدها
و فشییارهای اجتماعی و کنترل رفتار ،عوامل تعیین کننده در انتخاب رشییته تحصیییلی هسییتند.
يافتههای آنها با تئوری رفتار برنامه ريزی شده سازگار است.
مطالعات قبلی تمام عوامل ممکن را مورد بررسیییی قرار ندادهاند .اين مقاله تاکید زيادی بر
يافتن معیارهای نسبی مهم برای انتخاب رشته حسابداری دارد .به همین دلیل چهار عامل اصلی
راهنمايی و ارشاد ،انتظار از حرفه ،درک از حرفه ،و ويژگیهای شخصی به عنوان عوامل موثر
مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فی شبین و آجزن ( )1975نظريهای را با عنوان «نظريه عمل منطقی »1ارائه نمودند که بر ق صد،
ادراک ،رفتار و نتايج يک فرد متمرکز شیییده اسیییت .آجزن ( )1988نظريه عمل منطقی را به
«نظريه رفتار برنامهريزی شده »2گ سترش داد که در آن بر مطالعه رفتار ان سانی و پیشبینی رفتار
ان سان همچون انتخاب حرفه و شغل تمرکز شده ا ست .نظريه آنها يک مدل نظری از رفتار را
ارائه میدهد که به نظر میرسییید برای تجزيه و تحلیل انتخابهای دانشآموزان و دانشیییجويان
مناسب باشد .نظريه رفتار برنامهريزی شده نشان میدهد که مردم بر اساس قصد (نیت) ،درک
و کنترل رفتارهایشیییان عمل میکنند (آجزن .)1988 ،اين مدل بر نگرش ،هنجارهای ذهنی،
کنترل رفتار ،قصیید و رفتار تمرکز میکند .اين به آن معناسییت که فرد ،نتايج رفتار خود را
محاسبه میکند و تصمیم به انجام يا عدم انجام عملیات يا رفتاری خاص میگیرد  .شکل ()1
مفاهیم نظريه رفتار برنامه ريزی شده را خالصه میکند.
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نگرشها

هنجارهای ذهنی

قصد

رفتار

کنترل رفتارهای درک شده

شکل ( :)1خالصه نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن ()1988

نظريه رفتار برنامهريزی شییده شییامل سییه بخش مسییتقل نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل
رفتار درک شده ا ست .نگرشها به درجهای که يک شخص ،ارزيابی مطلوب يا نامطلوبی در
مورد رفتار دارد ،اشییاره میکند .نگرشها ،سییطحی را که يک شییخص دارای درک مثبت يا
منفی از رفتار اسییت ،منعکس میکند .هنجارهای ذهنی به فشییار اجتماعی درک شییده در يک
فرد و اينکه آيا بايد آن رفتار را انجام دهد يا نبايد انجام دهد ،اشیییاره میکند .بنابراين ،اغلب
فرض میشییود که قصیید افراد برای انجام رفتار بسییتگی به تأثیر دوسییتان ،خانواده و سییاير افراد
دارد .رفت ار کنترلی درک شده به معنی سهولت يا د شواری انجام يک رفتار درک شده ا ست
که اغلب شیییامل تجربه گذشیییته و موانع پیشبینی شیییده اسیییت .همچنین اين رفتار با ظرفیت و
توانايیهای افراد و اعتماد به نفس برای غلبه بر چالشها مرتبط است.
مطابق با اين نظريه ،اگر نگرشها ،هنجارهای ذهنی با توجه به رفتار ،و کنترل رفتارهایدرک
شده مطلوب با شد ،ق صد فرد برای انجام رفتار قویتر ا ست .سطح اهمیت نگرش ،هنجارهای
ذهنی و کنترل رفتارهای درک شیییده ،پیش بینی نیت برای انجام يک اقدام خاص را در تمام
شرايط و رفتار متفاوت تحت تأثیر قرار میدهد.
توسعه فرضیهها
بسییییاری از مطالعات برای تعیین عوامل موثر که ممکن اسیییت تصیییمیمات دانشآموزان و
دانشجويان برای انتخاب يک رشته خاص را تحت تأثیر قرار دهد ،انجام گرفته است .میان تمام
رشییتهها ،تصییمیمات دانشآموزان برای رشییته حسییابداری يکی از اولويتهای اصییلی محققان
اسیییت .برخی از محققان بر درک دانشآموزان در مورد حرفه و رشیییته حسیییابداری تمرکز
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کردهاند .اين مطالعات اولیه بر روی عوامل موثر بر انتخاب رشیییته تحصییییلی دانش آموزان
میتواند به عوامل زير گروهبندی شود.
 .1عامل راهنما
در يک فرايند تصییمیمگیری ،دانشآموزان ممکن اسییت بوسیییله والدين ،بس یتگان و معلمان
دبیرسیییتان يا دوسیییتان تحت تأثیر قرار گیرند .بنابراين مطالعات زيادی برای ارزيابی اينکه آيا
عوامل راهنما تصییمیم دانشآموزان در انتخاب رشییته حسییابداری را تحت تأثیر قرار میدهد،
انجام گرفته اسییت .مطالعات قبلی گروه والدين ،همسییاالن ،معلم دبیرسییتان ،اسییاتید دانشییگاه و
اعضییای حرفه را تشییکیل میدهد .نتايج اين مطالعات يافتههای متفاوتی را ارائه میدهد .برخی
م طال عات نشییییان میده ند که وا لدين ،همسییییاالن ،معل مان و دو لت عوا مل مهمی در رو ند
تصمیم گیری هستند در حالیکه برخی مطالعات نتايج متضادی را نشان میدهند.
پائولیلو و استس ( )1982در مطالعات خود گزارش میکنند که نفوذ والدين و نفوذ همساالن
کم اهمیتتر اسییت .مائولدين و همکاران ( )2000نشییان میدهند که والدين ،نفوذ بیشییتری بر
انتخاب رشیییته دانشآموزان دارند .گال و همکاران ( )1989بیان میکنند که نفوذ والدين و
همساالن به عنوان يک عامل موثر در انتخاب رشته محسوب می شود .تان و الوسد ( )2006در
مطالعهای بر قصد ،نگرشها و باورهای دانشآموزان برای انتخاب ر شته حسابداری میپردازند
و نشیییان میدهند که والدين تأثیر بیشیییتری بر انتخاب رشیییته حسیییابداری دارند .با اين وجود،
دو ستان تأثیری در انتخاب ر شته ح سابداری مطابق با تحقیقات کانگول سی و همکاران ()1985
ندارند .هرمان سون و هرمان سون ( )1995و مالگوی و همکاران ( )2005در مطالعات خود به اين
نتیجه رسییییدند که دوسیییتان ،والدين و معلمان دوره دبیرسیییتان نفوذ کمتری در انتخاب رشیییته
تحصیلی دانشآموزان دارند.
تحقیقات انجام شییده بوسیییله آلبرت و سییاک ( )2000پیشیینهاد میکند که اسییتادان دانشییگاه
تصمیمگیری دانشآموزان را برای انتخاب رشته حسابداری تحت تأثیر قرار میدهند .همچنین،
مطالعات انجام گرفته بو سیله گريگر و اوگیبی ( )2000نشان میدهند که مهمترين اثر در ايجاد
عالقه میان دانشآموزان ،ا ساتید دان شکده ح سابداری و شیوه آموز شی آنها ا ست .اين به آن
معنا اسییت که دانشییکده حسییابداری از جمله رئیس و اسییتادان دانشییکده نقش مهمی دارند که
ممکن است افراد جوان و با استعداد را برای دنبال کردن حرفه حسابداری تحت تأثیر قرار دهد.
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راباياح ( )2016در يک بررسیییی از دانشییی گات امارات نشیییان داد که عواملی همچون منافع
شخ صی ،شخ صیت ،چ شمانداز شغلی ،شهرت دان شگاه و ر سانه تأثیر قابل توجهی بر انتخاب
ر شته دان شجويان ندارد .از سوی ديگر ،يافتهها ن شان داد که اع ضای خانواده و هم ساالن بطور
قابل مالحظهای انتخاب دانشیییجويان را تحت تأثیر قرار میدهد .آالنزی و هم کاران ()2016
نشییان دادند که فرصییتهای شییغلی ،اعتبار و عالقه تأثیر مهمی بر تصییمیمات دانش آموزان در
انتخاب رشته حسابداری دارد در حالیکه جنسیت و نوع تحصیالت مدرسه ای تأثیری بر انتخاب
رشته حسابداری ندارد.
بر اساس مطالعات انجام شده ،اين مطالعه فرضیه اول را به شرح زير مطرح میکند:
فرضیه اول :عامل راهنما بر تصمیمات انتخاب رشته حسابداری تأثیر دارد.
 .٢عامل انتظارات از حرفه
از آنجايی که دانش آموزان يکبار تصمیم به انتخاب رشته میگیرند بنابراين ،آنها نیاز دارند
تا درباره آينده خود از جمله مسییییر حرفه و حقوق و دسیییتمزدی که دريافت خواهد کرد ،فکر
کنند .بنابراين ،تجزيه و تحلیل مطالعات قبلی بدون بررسیییی دقیق انتظارات از حرفه نمیتواند
کامل با شد .يافتهها از مطالعات قبلی (نل سون و همکاران2002 ،؛ تان و ال سواد2009 ،؛ تانگ و
سنگ )2016 ،سازگار با انتظارات از حرفه و انتخاب رشته هستند .تحقیقات قبلی درآمد بالقوه
باال ،دردسیییترس بودن شیییغل ،حقوق و دسیییتمزد اولیه خوب ،امنیت شیییغلی ،فرصیییت ترفیع و
انعطاف پذيری در حرفه را به عنوان عوامل موثر بر انتخاب رشییته حسییابداری مورد مطالعه قرار
دادند.
آيوآنگ و ساندز ( )1997در برر سی عوامل موثر بر انتخاب ر شته دانشآموزان ح سابداری
گزارش میکند که دانشآموزان ر شته ح سابداری بطور شديدی از طريق درآمدهای بالقوه و
فرصت بازار کار ،تحت تأثیر قرار میگیرند .تصمیمات دانشآموزان عمدتاً بوسیله درآمدهای
بالقوه باال ،دسترسی به شغل يا فرصتهای ارتقاء سريع شغلی ،تحت تأثیر قرار میگیرد (اينمن
و همکاران1997 ،؛ آدامز و همکاران1994 ،؛ الو و سیمونز .)1997 ،عالوه براين ،تحقیق انجام
شده بوسیله الو و سیمونز ( )1997نشان میدهد که درآمدهای آتی ،مهمترين عامل اثرگذار بر
انتخاب رشیییته حسیییابداری ،مالی و مديريت اسیییت .هارنووينسیییاح ( )2017در يک بررسیییی
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دان شجويان را به دو د سته تق سیم کرد .د سته اول دان شجويانی بودند که میخوا ستند به عنوان
حسابدار حرفهای فعالیت کنند و دستهای ديگر دانشجويانی بودند که تمايلی برای تبديل شدن
به يک حسیییابدار حرفهای نداشیییتند .نتايج نشیییان داد که حرفهای که دانشیییجويان بعد از فارغ
التح صیل شدن انتخاب میکنند واب ستگی شديدی به درک و انتظارات از ر شته و فر صتهای
بوجود آمده دارد.
بسیییاری از مطالعات نشییان میدهند که رضییايت شییغلی به عنوان مهمترين دلیل ،زمانی که
تصیییمیم به انتخاب رشیییته گرفته میشیییود ،تلقی میگردد .مائولیدين و همکاران ( )2000بیان
میکنند که ت صمیمات دانش آموزان برای انتخاب هر ر شتهای ب ستگی زيادی به عوامل مالی و
اعتبار اجتماعی دارد .عالوه براين ،الو و سیمونز ( )1997ن شان میدهند که فر صت ک سب پول
زياد ،انتخاب دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد .بدين معنی که دانشآموزان به احتمال
ز ياد رشیییتهای را انتخاب میکنند که به آنها اجازه میدهد تا درآمد بااليی را کسیییب کنند.
پائولیلو و استس ( )1982در مطالعه خود اشاره میکنند که دسترسی به شغل ،مهمترين عامل در
انتخاب ر شته مح سوب می شود .همچنین آنها ن شان میدهند که انتظارات از حرفه ت صمیمات
دانشآموزان در انتخاب ر شته ح سابداری را تخت تأثیر قرار میدهد .ها سیو و نووا ( )2016در
تحقیقی نشان دادند که افرادی که حرفه حسابداری را انتخاب میکنند بو سیله عواملی همچون
خالقیت ،ا ستقالل ،محیط رقابتی پويا ،امنیت شغلی ،فر صت شغلی و دو ستان و معلمان تحت
تأثیر قرار میگیرند .در حالی که عواملی همچون کمک به جامعه و خانواده معیارهای مهمی
نبودند .آنها آرزو دا شتند که خالقیت و انعطافپذيری بیشتری در محل کار دا شته با شند و از
امنیت شغلی بیشتری برخوردار باشند .بنابراين فرضیه دوم به شرح ذيل مطرح میشود:
فرضیه دوم :عامل انتظارات ا ز حرفه بر تصمیمات انتخاب رشته حسابداری تأثیر دارد.
 .3عامل درک اولیه
دوره های اولیه حسیییابداری به عنوان مهمترين عامل موثر ،به دانشآموزان کمک میکند تا
تصمیمات خود را بعد از مطالعه در رشته حسابداری اتخاذ نمايند .اينکه آيا دانشآموزان تمايل
دارند تا حسییابدار ی را به عنوان يک رشییته انتخاب کنند يا اينکه از انتخاب رشییته حسییابداری
دلسییرد شییوند تا حد زيادی بسییتگی به اين دارد که درک آنها در مورد دورههای آشیینايی با
ح سابداری چگونه ا ست .بنابراين ،حائز اهمیت ا ست که چارچوب دورههای آ شنايی مقدماتی
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برای دانشیییگاههايی که میخواهند دانشآموزان حسیییابداری با اسیییتعداد و عالقهمند را جذب
کنند ،طراحی شود .سائمن و کروکر ( )1999در مطالعات خود بر روی عوامل موثر بر انتخاب
رشییته حسییابداری ،پیشیینهاد میکنند که دانشآموزانی که به احتمال زياد رشییته حسییابداری را
انتخاب میکنند بايد درک بیشتری در مورد محتوای دروس حسابداری داشته باشند .اين نتايج
نشیییان میدهد که درک اولیه از حجم کار از دورههای مقدماتی آشییینايی ،دانشآموزان را در
انتخاب رشیییته حسیییابداری دلسیییرد میکند .گريگر و اوگیبی ()2000؛ مائولیدين و همکاران
()2000؛ پائولیلو و استس ( )1982در مطالعات خود بر درک دانشآموزان از دورههای آشنايی
مقدماتی و رابطه آن با انتخاب رشته حسابداری تمرکز کردند .يافتههای آنها نشان میدهد که
دوره آشییینايی مقدماتی حسیییابداری تأثیر قویتری بر درک دانشآموزان دارد و عوامل بعدی
تعیین انتخاب رشیییته دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد .اسیییتیک و همکاران ( )1997و
آدامز و همکاران ( )1994آ شکار میکنند که عملکرد دورههای مقدماتی عامل موثری نی ست.
تصییمیمات دانشآموزان برای انتخاب رشییته ،بسییتگی به عملکرد آنها در دورههای مقدماتی
ندارد.
عالوه براين ،مطالعات متعددی برای تعیین ارتباط بین حرفه حسیییابداری و انتخاب رشیییته
ح سابداری انجام گرفته ا ست .مطالعات قبلی ،گزارش میکنند که عامل ا صلی ايجاد انگیزه در
دانشآموزان نسیبت به رشیته حسیابداری درک آنها از حرفه حسیابداری اسیت .تان و الو سد
( )2006نشان میدهند که درک از حرفه حسابداری نقش حیاتی در تصمیمگیری دانشآموزان
ايفا میکند .درک مثبت از حرفه حسیییابداری احتمال انتخاب رشیییته حسیییابداری را افزايش
میدهد .با اين حال ،درک منفی از حرفه حسیییابداری موجب عدم انتخاب رشیییته حسیییابداری
خواهد شد.
سییاگاهارا و همکاران ( )2008توضیییح دادند که چالش تبديل شییدن به يک عضییو حرفهای،
دانشآموزان را از رشته حسابداری دلسرد میکند .بنابراين ،دانش آموزان رشتههای ديگری را
به رشییته حسییابداری ترجیح میدهند به اين دلیل که آنها درک منفی از تبديل شییدن به عضییو
حرفه حسییابداری دارند .آنیس و هانافی ( )2015عوامل موثر بر انتخاب رشییته حسییابداری در
دانشییی گاه های مصیییر را مورد بررسیییی قرار داد ند .آن ها از شیییش عا مل درک از حر فه،
مهارتهایش یخصییی ،مرجع مهم ،درک آموزش حسییابداری ،دورههای مقدماتی آموزشییی و
جنسییییت پرداختند .نتايج نشیییان داد که تنها عوامل درک از حرفه حسیییابداری ،مهارتهای
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شخصی و مرجع مهم عوامل اساسی هستند در حالی که درک از دورههای مقدماتی و جنسیت
عوامل ضعیفی در پیشبینی انتخاب ر شته دان شجويان ح سابداری مح سوب می شود .بر ا ساس
مطالعات قبلی فرضیه سوم به شرح ذيل تدوين میشود:
فرضیه سوم :عامل درک بر تصمیمات انتخاب رشته حسابداری تأثیر دارد.
 .4عامل ویژگیهای شخصی
مطالعات قبلی تالش کردهاند تا ارتباط بین ويژگیهای شیییخصیییی فرد و انتخاب رشیییته در
دان شگاه را تعیین کنند .اکثر محققان ارتباط مثبتی را بین ويژگیهای شخ صی و انتخاب ر شته
حسابداری برقرار کردهاند .مائولیدين و همکاران ()2000؛ آيوآنگ و ساندز ( )1997و آدامز و
همکاران ( )1994نشان دادند که عالقه شخصی عامل اصلی برای انتخاب رشته تحصیلی است.
دانشآموزان هر رشییتهای را که درکشییان با سییبک شییخصیییتی خود سییازگار اسییت ،انتخاب
میکنند (سیییائمن و کروکر1999 ،؛ گال1986 ،؛ ولک و کاتز .)1994 ،مالگوی و همکاران
( )2005در مطالعه خود در زمینه انتخاب رشیییته دانشیییگاهی دانشآموزان نشیییان میدهند که
موثرترين عامل در انتخاب رشییته آنها عالقه اسییت و در مرحله بعد پیشییرفت شییغلی به عنوان
عامل دوم در نظر گرفته میشییود .برخی از محققان نگرش به ويژگیهای شییخصیییتی و انتخاب
رشییته حسییابداری را بررسییی کردهاند .اين نگرشها شییامل خالقیت ،برونگرايی ،احسییاس و
ق ضاوت شخصی میبا شد .برای مثال ،ولک و کاتز ( )1994گزارش میکنند که در صد پايینی
از دانش آموزان ح سابداری خالقیت کمتری در مقاي سه با ساير ر شتههای ک سب و کار دارند.
الرنس و تیلور ( )2000و ولک و نیکوالئی ( )1997به اين نتیجه رسیییدند که دانشآموزانی که
رشییته حسییابداری را انتخاب میکنند افراد برونگرا ،با احسییاس و يک شییخصیییت مبتنی بر
قضییاوت شییخصییی دارند .امر ( )2014با بررسییی عوامل موثر بر انتخاب رشییته حسییابداری در
دان شگاه نیجريه ن شان داد که آينده شغلی تأثیر قابل توجهی بر انتخاب دان شجويان دارد .علی و
تینگی ( )2013عوامل مرتبط با انتخاب رشیییته حسیییابداری را در دانشیییگاههای مالزی بررسییی
کردند .آنها شییاخصهايی همچون دسییتاوردهای گذشییته ،عالقه شییخصییی ،فرصییت شییغلی،
اع ضای خانواده و هم ساالن و ر سانهها را بر ت صمیم دان شجويان ا ستفاده کردند .نتايج ن شان داد
که تنها چشمانداز شغلی عامل موثر بر تصمیم به انتخاب رشته حسابداری است.
بنابراين مطابق مطالعات قبلی فرضیه چهارم به شرح ذيل مطرح میشود:
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فرضیه چهارم :عامل ويژگیهای شخصی بر تصمیمات انتخاب رشته حسابداری تأثیر دارد.
روش شناسی
اطالعات ارائه شیده در اين مقاله از طريق پرسیشینامه جمعآوری شیده اسیت .پرسیش نامه به
دا ن شجويان ح سابداری که در حال حا ضر در شش دان شگاه مختلف در ايران م شغول ه ستند ،
ار سال شده ا ست .اين دانشگاهها عبارتند از دانشگاه تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشگاه
شهید به شتی ،دان شگاه شیراز ،دان شگاه فردو سی م شهد و دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تبريز.
حجم کل نمونه شییامل  180دانشییجو در رشییته حسییابداری میباشیید .پاسییخ دهندگان بصییورت
تصادفی از کالسهای مختلف انتخاب شدند .میان تمام مشارکت کنندگان تعداد  30نفر از هر
دانشگاه انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها از دو روش کتابخانهای و پرسیییشییینامه اسیییتفاده شییید .در روش
کتابخانهای ،اطالعات سییودمندی از طريق مطالعه و بررسییی مقالهها ،کتابها ،پايان نامهها و
مانند آن ،که مرتبط با پژوهش باشد به دست آمد .با استفاده از يافتهها ،پرسشنامه پژوهش در
چهار بخش عامل راهنما (شامل  6سوال) ،عامل انتظارات از حرفه (شامل  9سوال) ،عامل درک
( شامل  8سوال) و عامل ويژگیهای شخ صی ( شامل  6سوال) تدوين شد (تانگ و سنگ،
 .)2016اين سواالت در جدول  2قابل مشاهده است.
برای تجزيه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  SPSS 20و  MATLABاسیییتفاده شیییده
اسییت .سییه نوع مختلف از روشهای آماری برای تجزيه و تحلیل دادهها اسییتفاده شییده اسییت.
روش اول آماری تجزيه و تحلیل مولفههای اسییاسییی ( )PCAبرای کاهش ويژگیها میباشیید
( 32ويژگی به چهار متغیر مسییتقل از طريق طیف پنج مقیاس لیکرت گروه بندی شییده اسییت).
روش دوم ،آزمون تی تک نمونهای اسییت که برای بررسییی میزان تفاوت نظرات دانشییجويان
میان دان شگاهها ا ستفاده می شود .روش سوم ،آزمون فريدمن میبا شد و برای مقاي سه میانگین
رتبهبندی گروه های مختلف کاربرد دارد .روش چهارم ،بر مبنای نظريه مجموعه فازی برای
تعیین میانگین نمره عوامل موثر در انتخاب رشته دانشجويان حسابداری میباشد.

103

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال هشتم ،شماره  ،31بهار 1398

یافتههای توصیفی
نگاره ( )1توزيع سیینی و جنسییی پاسییخ دهندگان را نشییان میدهد .نظرخواهی شییامل  78نفر
مرد ،حدود  43درصد از کل دانشجويان مورد بررسی و  102زن يعنی حدود  57درصد از کل
دانشجويان مورد بررسی را نشان میدهد.
نگاره ( :)1توزیع جامعه آماری بین دانشگاههای ایران
سن

کل
 26سال و باالتر

 23تا  25سال

 20تا  22سال

 19سال و پايین

جنسیت

78

19

36

21

2

مرد

102

22

46

25

9

زن

180

41

82

46

11

کل

آزمون تجزیه و تحلیل مولفههای اساسی
تجزيه و تحلیل مولفههای اصیییلی ( )PCAنوعی از تجزيه و تحلیل آماری اسیییت که تعداد
کمتری از عوامل را به نام مولفه های اصیییلی از میان عوامل اولیه گزينش میکند ،بطوری که
تعدادی از اطالعات کم اهمیت حذف می شود .در صورتی که فاکتور تست  KMOمربوط به
اين روش کمتر از  0/5باشیید ،دادهها برای تجزيه و تحلیل عوامل اصییلی مناسییب نخواهد بود و
اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69با شد بايد با احتیاط بی شتر به تجزيه و تحلیل عوامل پرداخت .اما
در صورتی که مقدار آن بزرگتر از  0/7با شد همب ستگیهای موجود در بین دادهها برای تجزيه
و تحلیل مناسب خواهند بود.
با اسیییتفاده از اين روش ترکیباتی از  pمتغیر اولیه  𝑥1و  𝑥2و … و 𝑝𝑥 برای ايجاد حداکثر p

مولفه مستقل بصورت  𝑃𝐶1و  𝑃𝐶2و … و 𝑝𝐶𝑃 ايجاد میشود .هر مولفه اصلی میتواند با دنباله
ارائه شده در رابطه  1مشخص شود:
PC1 = W11 x1 + W12 x2 + ⋯ + W1p xp
PC2 = W21 x1 + W22 x2 + ⋯ + W2p xp
..
.
PCp = Wp1 x1 + Wp2 x2 + ⋯ + Wpp xp
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که در آن  𝑃𝐶1معرف مولفه مورد نظر 𝑊11 ،ضريب مربوط به متغیرهای اولیه و  𝑥1نیز متغیر
اولیه ا ست .ضرايب 𝑗𝑖𝑊 طوری تخمین زده می شوند که اولین مولفه حداکثر واريانس دادهها
را در نظر گرفته و دومین مولفه حداکثر واريانس در نظر گرفته نشیییده توسیییط اولین مولفه را
پیشبینی کرده و اين روند ادامه می يابد تا آخرين مولفه تمامی واريانس مورد را در برگیرد.
2
2
2
Wi1
+ Wi2
+ ⋯ + Wip
و … و= 1 i = 1

Wi1 Wi1 + Wi2 Wi2 + ⋯ + Wip Wip = 0 for all i ≠ j

در اين پژوهش برای گردآوری دادههای مورد نیاز از پر س شنامه محقق ساخته ا ستفاده و هر
يک از مواد پرسییشیینامه بهصییورت يک مقیاس لیکرت  5درجهای ( =1بدون تأثیر ،بی اهمیت،
کامالً مخالف تا  =5کامالً با تأثیر ،کامالً با اهمیت ،کامالً موافق) طراحی شیید .روايی محتوايی
پرسشنامه توسط متخصصان و روايی سازه آن از طريق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد .نتايج
بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و با انجام دادن چرخش متعامد
واريماکس حاصل دادههای يک نمونه  180نفری از دانشجوبان ،قبل از اجرای نهايی پرسشنامه
(مطالعه مقدماتی) ن شان داد که با انتخاب  32گويه 4 ،سازه قابل ا ستخراج ا ست ،به طوری که
مقدار آزمون  0/83 KMOا ست که ن شان دهنده دقت ب سیار باالی نمونهگیری ا ست .همچنین
مقدار شاخص بارتلت نیز  385/12بد ست آمد که دارای سطح معنیداری کمتر از  0/05بود و
لذا ،مو يد ديگری برای ک فا يت و قابل یت داده ها برای ان جام دادن تحل یل عاملی و حاکی از
همب ستگی قابل قبول بین گويههای انتخاب شده ا ست .مجذور ضرايب همب ستگی چندگانه در
همه معرفها باالتر از  0/5بود .در نگاره ( )2نتايج تحلیل عاملی به تفصییییل نشیییان داده شیییده
ا ست .همانطور که در نگاره م شخص ا ست ،ساختار عاملی به د ست آمده شفاف و عاملها از
هم تفکیک شده و به ا ستقالل ر سیده اند .عاملها در اين ساختار دارای سواالت يا معرفهای
خاص خود هسییتند .در آخرين سییتون میزان اشییتراک آمده اسییت .میزان اشییتراک بیانگر میزان
واريانسی از متغیرهاست که توسط عوامل نهايی تبیین می شود و نشان دهنده آن است که يک
متغیر تا چه اندازه با متغیرهای ديگر اشییتراک دارد .بجز سییؤال  24همه سییؤاالت دارای میزان
ا شتراک باالی  0/6هستند .مقادير ويژه و در صد واريانس نیز در دو رديف آخر ارائه شده اند.
مقادير ويژه هر عامل بیانگر نسیییبتی از واريانس کل متغیرهاسیییت که توسیییط آن عامل تبیین
میشییود .درصیید واريانس نیز میزان واريانسییی اسییت که توسییط هر يک از عاملها تبیین شییده
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است .بديهی است عاملهای قبلی نسبت به عاملهای بعدی واريانس بیشتری را تبیین میکنند.
در مجموع  72/41درصیید از واريانس کل توسییط چهار عامل اسییتخراج شییده تبیین میشییوند.
بنابراين ،پر س شنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر انتخاب ر شته به ا ستخراج چهار عامل و حفظ
 32سؤال ختم می شود .پايايی پر س شنامه پس از حذف سؤاالت معیوب برای کل پر س شنامه و
هر يک از مؤلفههای عوامل راهنما ،عوامل انتظارات از حرفه ،عامل درک و عامل ويژگیهای
شخصی به ترتیب  0/881 ،0/863 ،0/769 ،0/863بدست آمد.
نگاره ( :)٢ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر انتخاب رشته حسابداری
عاملهای استخراج شده بعد از چرخش

گويهها

عامل

عامل راهنما

عامل درک عامل ويژگیهای اشتراک
شخصی

انتظارات از
حرفه
 .1همساالن (دوستان و آشنايان)

0/742

0/701

 .2اعضای خانواده

0/886

0/783

 .3افراد جامعه

0/682

0/605

 .4افراد مشغول به کار در اين رشته

0/826

0/762

 .5معلم دوره دبیرستان

0/675

0/610

 .6اساتید دانشگاه

0/875

0/714

 .7سیاستهای دولت در بازار

0/852

0/813

 .8اعضای تدوين کننده مقررات

0/758

0/628

 .9اعضای حرفه

0/774

0/716

عامل انتظارات از حرفه
0/993

0/985

 .10درآمد بالقوه باال
 .11در دسترس بودن شغل

0/879

0/821

 .12حقوق و دستمزد اولیه خوب

0/886

0/817

 .13امنیت شغلی

0/734

0/682

 .14انعطافپذيری در انتخاب گزينههای شغلی

0/859

0/765

 .15فرصت برای يادگیری بیشتر از حرفه

0/867

0/820

 .16اعتبار اجتماعی باالتر حرفه

0/836

0/746

 .17محیط کاری خوب

0/731

0/688

 .18فرصت ترفیع و ارتقاء

0/841

0/725

عامل درک
 .19من اين رشته را انتخاب کردم چون میخواستم
عضوی از اين حرفه باشم

0/886

0/658
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عاملهای استخراج شده بعد از چرخش

گويهها

عامل راهنما

عامل

عامل درک عامل ويژگیهای اشتراک
شخصی

انتظارات از
حرفه
 .20عضو اين حرفه بودن چالش برنگیز است

0/805

0/722

 .21هنگامی که من تبديل به يک عضو اين حرفه

0/834

0/776

 .22من بوسیله گرايشهای رشته تحصیلی به هنگام

0/826

0/769

میشوم احساس میکنم ،فرد معتبری هستم
تصمیمگیری درباره انتخاب رشته تحت تأثیر قرار
گرفتهام
 .23وظايف سنگین درک شده از دورههای

0/755

0/873

مقدماتی رشته تصمیم من را برای انتخاب رشته
تحت تأثیر قرار داده است
 .24اساتید دورههای مقدماتی تصمیم من برای

0/586

0/679

انتخاب رشته را تحت تأثیر قرار داده اند
 .25عملکرد من در دورههای مقدماتی تصمیم من را

0/682

0/605

 .26برنامههای آموزشی رشته فعلی تصمیم من را

0/745

0/685

برای انتخاب رشته تحت تأثیر قرار داده است
برای انتخاب رشته تحت تأثیر قرار داده است
عامل ویژگیهای شخصی
0/779

 .27من رشته حسابداری را انتخاب کردم به اين

0/720

خاطر که زمانی که در دبیرستان مشغول به تحصیل
بودم به رياضیات عالقه داشتم
0/891

 .28من اين رشته را انتخاب کردم به اين دلیل که

0/832

عالقه مند به اين رشته بودم
 .29رشته فعلی من دومین رشته جايگزين من بود

0/860

0/826

 .30من دوست دارم با تعداد ،صحت و دقت کار

0/786

0/716

کنم
0/906

 .31من اين رشته را انتخاب کردم به اين خاطر که

0/863

تحصیل در اين رشته آسان است
0/770

 .32من اين رشته را انتخاب کردم به اين خاطر که به
سیستمهای مالی سازمان عالقه مند هستم
مقادير ويژه

3/182

2/588

2/376

2/186

درصد واريانس

29/76

20/34

15/53

6/77

آلفای کرونباخ

0/863

0/769

0/863

0/881

0/711
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دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین رتبهها) و آمار استنباطی (آزمون آماری
 tتک نمونه ای ،فريدمن و مجموعه اعداد فازی مثلثی) توسیییط نرم افزار آماری SPSS 20و
 MATLABتحلیل شدند.
یافتههای استنباطی
سؤال اصلی :عوامل راهنما ،انتظارات از حرفه ،درک و ويژگیهای شخصی به چه اندازه در
انتخاب رشته تحصیلی دانشجويان حسابداری مؤثر بوده است
برای بررسییی اين سییؤال از آزمون تی تک نمونهای اسییتفاده شیید .همانطورکه در نگاره ()3
م شاهده می شود ،تعداد اع ضای نمونه ،میانگین دادهها و انحراف معیار دادهها و همچنین سطح
معناداری و مقدار تی ذکر شییده اسییت .از آنجا که سییطح معناداری آزمون تی بر ای عوامل
راهنما ،انتظارات از حرفه و ويژگیهای شخ صی کمتر از  5در صد ا ست پس نتیجه میگیريم
که تفاوت میانگین با مقدار ثابت عدد  3معنادار است .با بررسی مقدار میانگینهای به دست
آمده از تحلیل دادههای حاصییل از پاسییخ دانشییجويان میتوان نتیجه گرفت که از ديدگاه
دانشجويان حسابداری ،عامل راهنما ( )3/24و انتظارات از حرفه ( )3/86باالتر از حد متوسط و
عامل درک ( )2/75و ويژگیهای شیییخصیییی ( )2/86کمتر از حد متوسیییط در انتخاب رشیییته
حسابداری دانشجويان تأثیر داشته است.
همچنین ،برای بررسیییی میزان تأثیر هر يک از عوامل به ترتیب اولويت از آزمون آماری
فريدمن ا ستفاده شد .اين آزمون برای مقاي سه میانگین رتبههای چند گروه واب سته يا يک گروه
که چ ندين اندازهگیری ان جام شییییده باشیییید ،به کار میرود .در اين خصیییوص نیز چ ندين
اندازهگیری (عاملها) در يک گروه (دانشیجويان حسیابداری) وجود دارد ،پس اسیتفاده از اين
آزمون قابل قبول است.
نتايج تحلیل آزمون فريدمن در نگاره ( )4نشان داد بین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی
در بین دانشییجويان حس یابداری تفاوت معناداری در سییطح اطمینان  %95وجود دارد .با توجه به
میانگین رتبهها ،باالترين عامل تأثیرگذار مربوط به عامل انتظارات از حرفه ( )4/86ا ست و پس
از آن به ترتیب عامل راهنما ( ،)3/37ويژگی های حرفه ( )2/88و پايینترين عامل مربوط به
عامل درک ( )1/70است.
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نگاره ( :)3تی تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی
دانشجویان حسابداری
عاملها

N

M

SD

DF

T

Sig

راهنما

180

3/24

0/36

179

6/36

0/000

انتظارات از حرفه

180

3/86

0/48

179

9/34

0/000

درک

180

2/75

0/43

179

3/83

0/000

ويژگیهای شخصی

180

2/86

0/63

179

8/62

0/000

نگاره ( :)4آزمون فریدمن برای بررسی میزان تأثیر عوامل بر انتخاب رشته تحصیلی
دانشجویان
عاملها

میانگین رتبهها

انتظارات از حرفه

4/86

راهنما

3/37

ويژگیهای شخصی

2/88

درک

1/70

df

N

3

180

Chi-Square

652/24

P
P> 0/05

همچنین به منظور نتیجهگیری بهتر ،برای رتبهبندی میانگین عاملهای موثر بر انتخاب رشیییته
حسییابداری از مجموعه اعداد فازی نیز اسییتفاده شییده اسییت .برای فازیسییازی متغیرهای عامل
راهن ما ،انت ظارات از حر فه ،درک و ويژگی های شیییخصیییی که در مرح له طراحی به عنوان
ورودیهای اين مرحله انتخاب شدند ،از يک طیف پنج گزينهای با فاصله يکسان استفاده شده
است .اعداد فازی معادل معیارهای اخیر در نگارههای ( )5و ( )6نشان داده شده است.
نگاره ( :)5افرازبندی متغیرهای کالمی و عدد فازی معادل هر متغیرکالمی
عامل ويژگیهای شخصی

عامل درک

عامل انتظارات از

عامل راهنما

حرفه

عدد فازی

)𝛽 𝑚 𝛼(

کامالً مخالف

کامالً مخالف

بی اهمیت

بدون تأثیر

()0 0 0/25

مخالف

مخالف

کم اهمیت

تأثیر کم

()0 0/25 0/5

بدون نظر

بدون نظر

بدون نظر

بدون نظر

()0/25 0/5 0/75

موافق

موافق

با اهمیت

با تأثیر

()0/5 0/75 1

کامالً موافق

کامالً موافق

کامالً با اهمیت

کامالً با تأثیر

()0/75 1 1
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نگاره ( :)6اعداد فازی معادل متغیرهای کالمی
نمره عوامل موثر بر انتخاب رشته حسابداری

عدد فازی

(بدون تأثیر ،بی اهمیت ،کامالً مخالف)

()0 0 0/25

(تأثیر کم ،کم اهمیت ،مخالف)

()0 0/25 0/5

(بدون نظر)

()0/25 0/5 0/75

(با تأثیر ،با اهمیت ،موافق)

()0/5 0/75 1

(کامالً با تأثیر ،کامالً با اهمیت ،کامالً موافق)

()0/75 1 1

در اين مرحله پس از توزيع و جمعآوری پرسییشیینامه ،پاسییخهای هر کدام از اعضییای جامعه
آماری به هر کدام از پر سشهای پرسشنامه با استفاده از تابع مثلثی به عدد فازی تبديل شدهاند.
سپس میانگین فازی (مثلثی) برای هر پاسخنامه محاسبه شده است .اين میانگین ،نشان دهنده نظر
هر يک نفر از اعضیای جامعه آماری به يک پرسیش نامه اسیت .در نهايت میانگین نظرات 180
نفر از اع ضای جامعه آمار ی در خ صوص هر معیار محا سبه شده ا ست .بدين ترتیب ،برای هر
معیار ،عددی که ن شان دهنده نظرات  180نفر ا ست ،بد ست آمده ا ست .میانگین بد ست آمده
فازی است ،بنابراين بايد فازی زدائی شود .نگارههای ( )9( ،)8( ،)7و ( )10نتايج اين محاسبات
را نشیییان میدهد .يافتهها نشیییان داد که میانگین فازی زدايی برای عوامل راهنما  ،0/539عامل
انتظارات از حرفه  ،0/570عامل درک  0/502و عامل ويژگیهای شیییخصیییی  0/527اسیییت.
بنابراين می توان بیان کرد که عوامل انتظارات از حرفه مهمترين عامل انتخاب ر شته دان شجويان
ح سابداری و سپس به ترتیب عامل راهنما ،عامل ويژگیهای شخ صی معیارهای بعدی انتخاب
رشی یته دانشیییجويان حسیییابداری را شیییکل میدهند و کم اهمیتترين عامل در تأثیرگذاری بر
انتخاب رشته دانشجويان حسابداری ،عامل درک میباشد.
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0/539

()0/367 0/531 0/718

()0/42 0/72 0/86

()0/25 0/36 0/61

.

.

.

()0/67 0/44 0/67

()0/33 0/53 0/75

()0/25 0/47 0/72

میانگین فازی

()0 0/25 0/5

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

()0/25 0/5 0/75

اعضای حرفه

()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

.

.

.

()0 0 0/25

()0 0 0/25

()0/25 0/5 0/75

مقررات

1/000

()0/75 1 1

()0/25 0/5 0/75

.

.

.

()0/75 1 1

()0/5 0/75 1

()0 0/25 0/5

در بازار

اعضای تدوين کننده سیاستهای دولت

()0/5 0/75 1

.

()0/75 1 1

)0/25

()0 0/25 0/5
)0/25

(0/5 0/75

.

.

.

.

()0 0/25 0/5

()0 0 0/25

()0 0 0/25

افراد جامعه

(0/5 0/75

میانگین میانگین ها

()0/5 0/75 1

()0 0 0/25

.

.

.

()0 0 0/25

.

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1( )0/25 0/5 0/75

()0 0/25 0/5

معلمان دبیرستان افراد مشغول به
کار در اين رشته

میانگین میانگینها پس از فازی زدايی

()0/5 0/75 1

()0/25 0/5 0/75

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0 0/25 0/5

()0/25 0/5 0/75

اساتید دانشگاه

گويه
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()0/75 1 1

()0/75 1 1

.

180

.
()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

.

.

.

()0 0/25 0/5

179

.

.

.

()0 0/25 0/5

.

3

()0/75 1 1

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

2

1

()0/5 0/75 1

اعضای خانواده

آشنايان)

همساالن (دوستان و شماره فرد
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0/570

()0/327 0/543 0/841

()0/31 0/56 0/81

()0/31 0/50 0/79

.

.

.

()0/53 0/78 0/89

()0/53 0/78 0/89

()0/22 0/44 0/67

میانگین فازی

()0/25 0/5 0/75

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

()0 0 0/25

ارتقاء

فرصت ترفیع و

()0 0/25 0/5

()0/25 0/5 0/75

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

()0/25 0/5 0/75

خوب

محیط کاری

1/000

()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

.

.

.

()0/75 1 1

()0/75 1 1

()0 0/25 0/5

باالتر حرفه

اعتبار اجتماعی

فرصت برای

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/25 0/5 0/75

()0 0/25 0/5

حرفه
()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

امنیت شغلی

()0/5 0/75 1

()0/25 0/5 0/75

.

.

.

میانگین میانگینها پس از فازی زدایی

میانگین میانگین ها

()0/5 0/75 1

()0 0/25 0/5

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

()0/25 0/5 0/75( )0/25 0/5 0/75

شغلی
()0 0/25 0/5

یادگیری بیشتر از انتخاب گزینههای

انعطافپذیری در

گویه

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/25 0/5 0/75

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

خوب

()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

.

.

.

()0/75 1 1

()0/75 1 1

()0/5 0/75 1

شغل

حقوق و دستمزد اولیه در دسترس بودن
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()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

.

.

.

()0/75 1 1

()0/75 1 1

()0/5 0/75 1

180

179

.

.

.

3

2

1

درآمد بالقوه باال شماره فرد
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0/502

()0/285 0/453 0/769

()0/41 0/66 0/81

()0/56 0/78 0/91

.

.

.

()0/41 0/62 0/78

()0/19 0/31 0/56

()0/09 0/25 0/53

میانگین فازی

برنامههای آموزشی

عملکرد من در

اساتید دورههای

()0/75 1 1

()0/25 0/5 0/75

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

()0 0 0/25

است

1/000

()0/75 1 1

()0/75 1 1

.

.

.

()0/75 1 1

()0/25 0/5 0/75

()0 0/25 0/5

تأثیر قرار داده است

()0 0/25 0/5

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0 0 0/25

()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

داده اند

میانگین میانگین ها

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

.

.

.

()0/25 0/5 0/75

()0 0 0/25

()0 0/25 0/5

قرار گرفته ام

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

.

.

.

()0/75 1 1

()0/25 0/5 0/75

()0/75 1 1

()0 0/25 0/5

()0/75 1 1

.

.

.

()0/25 0/5 0/75

()0/25 0/5 0/75

()0 0/25 0/5

()0/75 1 1

()0/75 1 1

.

.

.

()0/75 1 1

()0 0 0/25

()0 0/25 0/5

180

179

.

.

.

3

2

شماره فرد

1

فرد معتبری هستم

میشوم احساس میکنم

این حرفه باشم

میخواستم عضوی از

میانگین میانگینها پس از فازی زدایی

()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

.

.

.

()0 0/25 0/5

()0 0 0/25

()0 0/25 0/5

است

تحت تأثیر قرار داده

تحت تأثیر قرار داده انتخاب رشته تحت را تحت تأثیر قرار را برای انتخاب رشته

برای انتخاب رشته تصمیم من را برای برای انتخاب رشته مقدماتی ،تصمیم من

رشته تصمیم من را دورههای مقدماتی مقدماتی تصمیم من

شده از دورههای

آموزشی تحت تأثیر

من این رشته را
یک عضو این حرفه

چالش برنگیز است

وظایف سنگین درک من بوسیله دورههای هنگامی که من تبدیل به عضو این حرفه بودن

انتخاب کردم چون

گویه
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()0 0 0/25

()0 0/25 0/5

()0 0/25 0/5

.

.

.

0/527

()0/5 0/75 1

()0 0 0/25

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

()0 0/25 0/5

میانگین میانگینها پس از فازی زدايی

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/25 0/5 0/75

()0/5 0/75 1

()0/5 0/75 1

()0 0/25 0/5

()0/25 0/5 0/75

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0/75 1 1

()0/75 1 1

()0/75 1 1

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/25 0/5 0/75

()0/25 0/5 0/75

()0 0/25 0/5

180

179

.

.

.

3

2

شماره فرد

1

خودم تحصیل کنم

رياضیات عالقه داشتم

()0/333 0/591 0/764

()0/75 1 1

()0/5 0/75 1

.

.

.

()0/5 0/75 1

()0 0/25 0/5

()0/25 0/5 0/75

عالقه مند هستم

داشت

سیستمهای مالی سازمان حرفه با شخصیتم تناسب

کار کنم

میخواستم در شهر

دبیرستان مشغول به تحصیل بودم به

میانگین میانگین ها

()0/50 0/75 0/92

()0/50 0/54 0/79

.

.

.

()0/46 0/62 0/71

()0/25 0/46 0/67

()0/29 0/54 0/75

میانگین فازی

من اين رشته را انتخاب

من اين رشته را انتخاب

من رشته حسابداری را انتخاب

کردم به اين خاطر که به کردم به اين خاطر که اين تعداد ،صحت و دقت کردم به اين دلیل که دلیل که عالقه مند به اين رشته بودم کردم به اين خاط ر که زمانی که در

من دوست دارم با من اين رشته را انتخاب من اين رشته را انتخاب کردم به اين

گويه
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نتیجهگیری و پیشنهادها
انتخاب رشته تحصیلی يکی از مهمترين تصمیمگیریهای افراد برای ورود به دانشگاه است.
برخی از نظريهپردازان معتقدند افراد در جهتگیری های خود در خصیییوص انتخاب رشیییته
تحصیلی در دانشگاه از عوامل متعددی تأثیر میپذيرند .پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع
با هدف برر سی عوامل مؤثر بر انتخاب ر شته تح صیلی دان شجويان ح سابداری شش دان شگاه
تهران ،عالمه طباطبايی ،شهید به شتی ،شیراز ،فردو سی م شهد و دان شگاه آزاد ا سالمی واحد
تبريز انجام شد .از هر دانشگاه  30نفر دانشجو از طريق الگوی تصادفی انتخاب گرديد .ابتدا از
روش آزمون تجزيه و تحلیل مولفههای اساسی ،صحت گويههای مطرح شده بررسی شد و در
نهايت  32سوال برای د ستیابی به اهداف پژوهش ا ستفاده گرديد .همچنین از سه روش آزمون
تی تک نمونه ای ،آزمون فريدمن و مجموعه اعداد فازی برای آزمون فرضییییه های پژوهش
ا ستفاده شد .با برر سی نتايج بد ست آمده از تحلیل دادههای حا صل از پا سخهای دانشجويان با
ا ستفاده از آزمون تی تک نمونه ای م شخص شد که از ديدگاه دان شجويان ح سابداری ،عامل
راهن ما ( )3/24و انت ظارات از حر فه ( )3/86باالتر از حد متوسیییط و عا مل درک ( )2/75و
ويژگیهای شخصی ( )2/86کمتر از حد متوسط در انتخاب رشته حسابداری دانشجويان تأثیر
داشته است.
همچنین نتايج آزمون فريدمن و مجموعه مثلثات فازی ن شان داد که به ترتیب عامل انتظارات
از حرفه و عامل راهنما بیشیییترين نقش را در انتخاب رشیییته حسیییابداری داشیییتهاند و بعد از
ويژگیهای شخصی ،عامل درک کمترين تأثیر را در انتخاب رشته دانشجويان داشته است .اين
نتايج نشییان میدهد دانشییجويانی که رشییته حسییابداری را انتخاب میکنند تاکید بیشییتری بر
عاملهای مرتبط با بازار مانند درآمدهای بالقوه باال ،حقوق و دستمزد اولیه خوب ،امنیت شغلی
و انعطافپذيری و ...در انتخاب گزينههای شیییغلی دارند .نتايج سیییازگار با يافتههای تانگ و
سیینگ ( )2016اسییت آنها نشییان دادند که بعد از عامل راهنما ،عامل انتظارات از حرفه نقش
تعیین کننده در انتخاب رشته حسابداری دارد .به نظر میرسد ويژگیهای مالی و غیرمالی عامل
پیشرو در انتخاب اين رشته در دانشگاههای ايران است.
نتايج پژوهش پیشنهاد میکند که موسسات و نهادهای دانشگاهی بايد توجه ويژهای به توسعه
خدمات حسابداری داشته باشند .زيرا به عقیده دانشجويان حسابداری عواملی مانند درآمد باال،

115

1398  بهار،31  شماره، سال هشتم،پژوهشهای تجربی حسابداری

 بنابراين بايد طرحهای بازاريابی. تأثیر زيادی در انتخاب رشته حسابداری دارند...امنیت شغلی و
 همچنین پیشنهاد میشود مسئوالن.ويژه ی در راستای جذب دانشجويان به اين رشته توسعه يابد
به مسئله انتخاب ر شته تحصیلی دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه توجه جدی دا شته با شند و
عوامل مؤثر بر انتخاب رشیییته تحصییییلی شیییناسیییايی و برخی از عواملی که بر انتخاب رشیییته
. کنترل شوند،دانشجويان تأثیر منفی دارند
پی نوشت
1

Theory of Reasoned Action

2

Theory of Planned Behaviour
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Abstract
Process of students' major choosing can be affected by several factors
some of which are investigated by this study. The aim of this study is to
investigate the factors influencing in choosing accounting major in Iranian
universities. The research method is descriptive-survey and the sample
consists of 180 accounting students selected from Tehran,
AllamehTabataba'i, ShahidBeheshti, Shiraz, Ferdowsi Mashhad and
Tabriz Islamic Azad Universities using the random sampling. To collect
data, a questionnaire is designed with 32 items. Validity of contents and
structure of the questionnaire is reviewed by experts and exploratory
factor analysis, respectively. Reliability of tools is confirmed through
Cronbach's alpha. Data are analyzed using principal components analysis,
one-sample T-test, Friedman test and triangular fuzzy numbers. One
sample t-test results show that the Guidance Factor (3. 24) and Career
Expectation Factor (3. 86) have more than average effect and Perception
(2. 75) and Personal Characteristics (2. 86) Factors have less than average
effect on choosing accounting major. Also, results from Friedman test as
well as triangular fuzzy numbers show that the Career Expectation Factor
and Guidance Factor are the most important criteria for choosing
accounting major, respectively. Thus, personal characteristics factor and
perception factor place in the later ranks, respectively.
Keywords: Accounting Major, Guidance Factor, Career Expectation Factor,
Perception Factor, Personal Characteristics Factor .
Jel clacification: M41

DOI: 10.22051/jera.2017.16129.1714
1 Department of accounting, Tabriz branch, Islamic azad university, Tabriz, Iran, corresponding
Author, (Yb_nahandi@yahoo.com)
2 Department of accounting, Tabriz branch, Islamic azad university, Tabriz, Iran,
(Vahid20t@yahoo.com)

