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كارايي آموزش عالي حسابداري نقش حياتي در موفقيـت دنيـاي در    بررسي و توجه به :چكيده
دانشگاه دولتي در  20ين منظور در اين تحقيق كاراييبه ا .ي كسب و كار امروز دارد حال توسعه

در ايـن روش تعـاريف   . ها مورد بررسي قرار گرفـت  ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده
جهـت تعريـف    AACSBها و ستانده مـدل الزامـي اسـت كـه از معيارهـاي       خاصي براي نهاده

گيري كارايي آموزش  هاي دولتي در اندازه ههاي كارشناسي ارشد دانشگا ها و از نتايج آزمون نهاده
ي مـورد  هـا  مطابق نتايج حاصـله، دانشـگاه  . حسابداري به عنوان ستانده مدل استفاده شده است

وآمـوزش حسـابداري ارائـه شـده در      انـد  هي مدل موفـق عمـل كـرد    مطالعه در پرورش ستانده
همچنين نتـايج   .كارا بوده است هاي دوره كارشناسي در سيستم آموزش عالي ايران عموماً برنامه

هاي آموزشي مشـكالتي دارنـد كـه     ها در سطوح دانشكده و گروه كه دانشگاه حاكي از آن است
با توجه به ميزان بودجه و سطح (اين مشكالت فقدان كارايي در استفاده از منابع است  ترين مهم

هـاي آموزشـي    گـروه اراترين كـ از نقطه نظر منابع مورد اسـتفاده  ). كارايي مربوط به هر دانشگاه
هاي علـوم انسـاني    هاي حسابداري و مديريت و غير كاراترين آنها دانشكده ، دانشكدهحسابداري

هـاي مـورد مطالعـه،كمترين     توان اين طور بيان كرد كه در دانشـگاه  مي به طور خالصه. هستند
سـاني و بيشـترين   هـاي علـوم ان   توجه به گروه آموزشي حسابداري به لحاظ كارايي در دانشـكده 
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   مقدمه

اين عبارت تقريبـاً بـراي همـه جوامـع     . توانايي حفظ مزيت رقابتي بسته به كيفيت آموزشي است
حـذف موانـع پـيش روي    . دارد اي هاما براي كشورهاي در حال توسعه اهميت ويـژ  صحيح است،

گـام نخسـت در   . مناسب شديداً مورد نياز است اي هسيستم آموزشي كارا جهت تعليم افراد به شيو
از سوي ديگر تعيين ايـن كـه آيـا    . ي آن استها حل مشكالت يك سيستم آموزشي تعيين مولفه

شوند يا خيـر،   مي صورت اثربخش بكار گرفته هسيستم آموزش عالي ب ي متفاوتها منابع در بخش
ي ممكن ها يافتن راه حل. گام نخست در حل مشكالت موجود در آن سيستم آموزشي خواهد بود

و  مؤسسـات بايست به عنوان يك اولويت بـراي   مي ي آموزشيها براي مشكل كارايي در سيستم
كارايي به معناي تلـف نكـردن منـابع اسـت، از      ].19[نند ك مي كه در آنها نقشي ايفاباشد افرادي 

بـا توجـه بـه اينكـه متغيرهـاي بسـياري در       . ]3[ آيد مي نسبت ستانده كل به نهاده كل به دست
 .اسـت  كارايي نيز از انواع مختلفـي برخـوردار   بنابراينعملكرد هر واحد تحت ارزيابي مؤثر است، 

  . ]5[ اند ي، قلمرو و مازاد از اين جملهكارايي فني، تخصيصي، اقتصادي، ساختار، مقياس
تواند كارايي عملكرد واحدهاي مختلف  مي اي است كه ين اساس، ساز وكار ارزيابي وسيلهبر ا

به طوري كه استقرار يك نظـام ارزيـابي در ارتقـاي     ،ي تعيين شده بسنجدها شاخصرا بر مبناي 
در نتيجه از آنجا كه امـروزه يكـي از   ]. 4[ها اثر چشمگيري داشته باشد كارايي و اثربخشي فعاليت

يافتگي كشورها، سهم يك جامعه در توليد دانش است، ارزيابي  هاي اصلي سنجش توسعه شاخص
   .]1[هاي آموزشي و به تبع آن ارتقاي كارايي آنها، اهميت دو چندان يافته است عملكرد نظام

ي دوره هـا  ائـه شـده در برنامـه   كارايي سيستم آموزشي ار گيري هدف ما در اين تحقيق اندازه
 هـا  به اين منظور از تكنيك تحليـل پوششـي داده  . ي ايران استها كارشناسي حسابداري دانشگاه

در بخـش دوم   :ها سازماندهي شده است در ادامه اين مقاله در قالب اين بخش. استفاده شده است
. شـود  مـي  حسابداري بحثي موجود دردنياي كسب و كار و نيز آموزش ها تغييرات و چالش تأثير

ي هـا  در بخش سوم، تحقيقات دانشگاهي متمركـز بـر كـارايي سيسـتم آمـوزش عـالي و مولفـه       
 ها در بخش چهارم، مدل تحقيق، مجموعه داده. شود مي گذار بر كارايي سيستم آموزشي مرورتأثير

در . هد شدتحليل آماري و نتايج تجربي گزارش خوا ،شود و در بخش پنجم مي تشريح ها و فرضيه
  .گردد ارائه مي گيري و نتيجه ها پايان و در بخش آخر، يافته
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  ي جديد در دنياي كسب و كار و آموزش حسابداريها چالش
رخ داده است كه ايـن تغييـرات اساسـأ از رقابـت      ها شركتتغييرات مهمي پيرامون حوزه عمليات 

تـوان در قالـب سـه گـروه      مـي  ات راعوامل اين تغيير. شود مي جهاني و شرايط بازار جهاني ناشي
آوري، به كـاهش بهـاي    فن سرعت تغيير در. آوري است اولين آنها تكنولوژي يا فن: بررسي نمود

در اين راستا، توزيع اطالعات بـا بهـاي تمـام    . تمام شده توليد و انتشار اطالعات منجر شده است
ايـن اطالعـات بـه    . كـرده اسـت   شده كمتر و سرعت بيشتر، انتقال آسان و سريع آنها را تضمين

راحتي در دسترس استفاده كنندگاني كه در گذشته به اطالعات ارزان يا آسان دسترسـي نداشـتند   
ي هـا  ي مكاني و زماني و ساير محدوديتها ، محدوديتآوري فني حاصله در ها نوآوري. قرار دارد
جهـاني سـازي   . ين برده استبه اطالعات را كاهش داده و در بسياري از موارد كالً از ب دسترسي

 سومين عامل مهم نيـز . دومين عامل اصلي است كه به تغيير محيط كسب و كار منجر شده است
ان نهـادي كـه   گـذار  سرمايهافزايش وجوه تحت كنترل . گردد ان نهادي بازميگذار سرمايه تأثيربه 

. عامل اين تغييرات استترين  ان در بازارهاي سرمايه است، مهمگذار سرمايه نوعي از تجميع فشار
ان نهـادي كـه بـر مـديريت و عمليـات      گـذار  سـرمايه مقاديرقابل توجه وجوه استفاده شده توسط 

بـه  در  هـا  شركتمستقيم دارد، به افزايش سطح رقابت ميان  تأثيرگذاران  ي اين سرمايهها شركت
عمليـاتي  اثرات اين عوامـل بـر محـيط    . آوردن سهم بيشتري از اين وجوه منجر شده است دست
اولين اثر، كـاهش بهـاي تمـام شـده اطالعـات در      : توان در دو گروه توضيح داد  مي را ها شركت

ي گذشته علم اقتصاد كه بر مبنـاي  ها شده اطالعات، مدل كاهش بهاي تمام. مقايسه با قبل است
 افزايش قابل توجه در سطوح رقابت دومين اثر،. فرض گران بودن اطالعات بودند را تضعيف كرد

استفاده تمامي منابع شامل نيروي انسـاني   افزايش رقابت به افزايش كيفيت. است ها شركتميان 
رسد  با توجه به تغييرات فضاي كسب و كار به نظر مي .شود مي و نيز عملياتشان منتهي ها شركت

همچنين، ايجاد تغييرات الزم براي بهبود كيفيت نيروي كار . ارزش نيروي كار افزايش يافته است
كيفيت نيروي كار به شكل با اهميتي وابسـته بـه عملكـرد    . نيز مورد توجه ويژه قرار گرفته است

. و مسـائلي از ايـن دسـت خواهـد بـود     ) دانشـگاهي (ي آكادميـك  هـا  برنامـه  ،آموزشي مؤسسات
. ي جديد همچنان عملكرد خوبي داشته باشـند ها مجبور هستند موازي با اين دگرگوني ها دانشگاه

 شان در مواجه با اين تغييرات سـنجيده  بر مبناي توانايي بالقوه ها يگر، عملكرد دانشگاهبه عبارت د
ي مـالي، پيونـد   هـا  اساساً شامل برخي عناصر ارزشي از قبيل توانـايي  ها عملكرد دانشگاه. شود مي

نيز معطوف به  ها رقابت ميان دانشگاه. و دانشجويان برجسته شان است روابط بين حرفه و صنعت
 هـا  دارد دانشـگاه  مي برخي رويكردهاي افراطي در ادبيات وجود دارد كه بيان. باشد مي مسائل اين
تغييرات مذكور در دنياي كسب و كـار لـزوم دگرگـوني و    . عمل كنند ها شركتبايست همانند  مي
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وابسته  ها شركتكاركرد حسابداري در . نموده است ي حرفه حسابداري را آشكارها بازنگري نقش

از سـطوح كـارآزمودگي و دانـش     متـأثر يت حسابداران آن است و ايـن كيفيـت مسـتقيماً    به كيف
در . انـد  شـده رو  هاي غيرمنتظره زيادي روبـه  امروزه، اعضاي حرفه حسابداري با وضعيت. آنهاست

يـا بـازنگري در   لـزوم تغييـر    ،نتيجه تغييرات ايجاد شده در اهميت و كيفيت اطالعات حسابداري
ي بااهميتي در زمينـه شناسـايي   ها تا به حال تالش. شود مي ي به خوبي احساسآموزش حسابدار

تحقيقي است  ها اين تالش ترين مهميكي از . مسائل و مشكالت حسابداري صورت پذيرفته است
ي اخـذ شـده از   هـا  در اين تحقيق ميداني، بر اساس پاسـخ . كه در اياالت متحده انجام شده است

انشگاهيان، وجود يك بحران جـدي در آمـوزش حسـابداري و لـزوم     اعضاي حرفه حسابداري و د
محيط كسب و كار ذاتـاً قـادر بـه واكنشـي     ]. 10[ در آن احساس شده است تغيير سريع و بنيادي

دنياي كسب و كار . تر ازمحيط آكادميك و دانشگاهي نسبت به رشد و توسعه اقتصادي است سريع
از آنجاكـه   .آورد مـي  بـه دسـت  بازار از مسيري سـريعتر  نياز براي تغيير را از فشارهاي موجود در 

توانند به آسـاني و بـه    نمي نيستند، ها شركتتر اطالعات نسبت به  قادر به جذب سريع ها دانشگاه
از زماني كه آموزش حسابداري بخشي . سرعت نسبت به اين تغييرات واكنش الزم را نشان دهند

مل تمامي موانع موجود اين ساختار سلسـله مراتبـي   شده و شا ها از ساختار سلسله مراتبي دانشگاه
با مراجعـه بـه آمـوزش    ]. 12[گرديد، سرعت واكنش آن به رشد و توسعه اقتصادي كاهش يافت 

امـروزه شـكاف موجـود    . تواند تعريف كننده حوزه يك مشكل مهم باشد مي اين مورد ،حسابداري
از اين جهـت،  . ]17][13[ شود مي تر ميان حرفه حسابداري و آموزش حسابداري به تدريج گسترده

توانيم فاصله موجود ميان حرفه و دانشگاه را كمتر كـرده و شـكاف    مي اين است كه چگونه سؤال
ي حرفـه  هـاي درگيرشـامل اعضـا    در راستاي اين تـالش، تمـامي بخـش   . مذكور را از بين ببريم

ـ  مؤسساتحسابداري و  ز گسترش اين شكاف دانشگاهي و آموزش دهندگان اين رشته ا آموزشي 
  ].31[كمتر خواهند كرد جلوگيري و فاصله مذكور را

كيد بر حذف شكاف ميان آموزش و حرفـه حسـابداري انجـام    أتاكنون، تحقيقات بسياري با ت
و در راستاي حذف عيوب برآمده از آموزش حسـابداري بـه خصـوص در ايـاالت متحـده       اند شده

. ]35][32][16[ هاي متعددي برداشته شده است گام 1986آمريكا به صورت سيستماتيك از سال 
وسيله انجمن حسـابداران آمريكـا    هاست كه ب 1"تحقيق بدفورد"يكي از مهم ترين اين تحقيقات،

مؤسسات بزرگ حسـابداري  ي  اين گزارش به واسطه]. 16[منتشر شده است  1986در AAA 2يا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bedford Report 
2. American Accounting Association 



  123 ـــــــــــــــــــــ ... هاي بررسي كارايي نظام آموزشي رشته حسابداري در سطح دانشگاه
  

حسـابداري   مؤسسـه ديگـر، كـار    تحقيق مهم. شهرت يافت 1در اياالت متحده به نام مقاله سفيد
: توان به اين موارد اشـاره كـرد   مي ي مهمها از ديگر تالش. است 1994درسال  (IMA)2مديريت
؛ 1990در  AECC3كميسيون تغييـرات در آمـوزش حسـابداري يعنـي      و شروع عمليات تأسيس
ي جديـد  هـا  ؛ ايجـاد اسـتاندارد   AAAي درسي و يـك بخـش آموزشـي در   ها برنامه گيري شكل

و  1991برتون و ساك (AACSB4  ي كسب و كار آمريكا ياها عتباردهي توسط انجمن دانشكدها
). 1995و نلسون  1999چمبرز ( 5ي حسابداريها ي فدراسيون دانشكدهها و فعاليت ؛)1995نلسون 

بـه عنـوان يكـي از     AICPA6همچنين انجمـن حسـابداران رسـمي آمريكـا يـا      . ]29][20][18[
بـا   حسابداري اين كشور در راستاي ظهور رشد و توسعه اقتصادي،ي  حرفهترين نهادهاي  شاخص

ي جديد، خدمات و شرايط رقـابتي جديـد اقـدام    ها ايجاد يك پروژه بنيادي نسبت به تعيين ارزش
توسعه آموزش  بخش مهم ديگر كه براي تضمين رشد و. ]25][10[ 7)1999فلمينگ (نموده است 

كميتـه آمـوزش    .باشـد  مي IFAC8بين المللي حسابداران يا فدراسيون  كند، مي حسابداري تالش
تدوين استانداردها و رهنمودها  اين فدراسيون با هدف افزايش كيفيت آموزش حسابداري از طريق

و استانداردهاي آموزش  ها كميته آموزش ايجاد هماهنگي در رويه گذشته از اين، كار. شد تأسيس
ه شكاف بين آموزش و حرفه حسابداري از بين برود، براي اينك. است جهاني صورت بهحسابداري 
قـانون گـذار بازارهـاي سـرمايه نيـز مجبـور بـه نمـايش برخـي ابتكـارات و پـذيرش             مؤسسات
ي ها باتوجه به تنوع رويه. ]39][38[ اند شدههاي جديد به دليل پويايي محيط كسب و كار  موقعيت

ي دوره هـا  ي آموزش حسابداري در برنامـه ها سر اهداف و روشحسابداري، حسابداران به توافقي 
هاي آموزش انفعالي سنتي بر مبناي بـه   روشي  برخي از حسابداران از ايده. رسند نمي كارشناسي

اجراي  در حاليكه سايرين از ،كنند مي و اصول حسابداري دفاع ها رويه) حفظ كردن(خاطر سپردن 
ر آمـوزش حسـابداري، تربيـت    ي معاصـ هـا  هدف اصـلي در روش  .زنند مي هاي آموزش دم روش

ي مناسـب در  ها در مقابل شرايط تازه و اتخاذ راه حل حسابداراني است كه توانايي انعطاف پذيري
همچنـين مهـارت حـل مسـئله در آمـوزش       .مواجه با تغييرات و مسائل جـاري را داشـته باشـند   
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1. White Paper 
2.The association for accountants and financial professionals working in business 
3. Accounting Education Change Commission 
4. American Assembly Of Collegiate Schools Of Business (Burton and Sack, 1991; 

Nelson,1995) 
5. Chambers,1999; Nelson, 1995 
6. American Institute of Certified Public Accountants 
7. Fleming,1999 
8. The International Federation of Accountants 
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اري از اهميت توجه كمتري به آن شده است، در فاز جديد آموزش حسابد حسابداري كالسيك كه

  ].19[برخوردار است  اي هويژ

  آموزش عالي مؤسساتارزيابي آن به لحاظ آموزشي در  ادبيات كارايي و
 مؤسسـات بهبود كارايي و كيفيت حرفه حسـابداري بـه وسـيله افـزايش كيفيـت آمـوزش آن در       

و  در ادبيـات موجـود، كـارايي مؤسسـات آمـوزش عـالي      .امكان پذير اسـت  ها دانشگاهآموزشي و 
ي متفـاوت  هـا  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در تحقيقـات متفـاوت تكنيـك    ها دانشگاه

اثربخشـي بهـاي    1)1999( براي مثال دي گرات و همكـاران . اند هارزيابي مورد استفاده قرار گرفت
دانشگاه اياالت متحده را هم از نظر ستانده و هم سطوح كيفيت مورد بررسي قرار  147تمام شده 

آمـوزش عـالي را    مؤسساتاثربخشي بهاي تمام شده  2)1995(گالس و همكاران  عالوه هب .ددادن
ي هـا  تحليـل  ،در برخي تحقيقات علمي. كردند گيري ي اقتصادي آنها اندازهها با توجه به شاخص

ـ  و  1994گس هـا   كـوهن و  ؛1986گسـك  (منفعت در آموزش عالي بررسي شـده اسـت    هزينه 
ي  نيز تابع توليد و بهاي تمام شده 4)1975(سنگوپتا . ]26][24][23][21[ 3)1997و  1998دوست 
 هـاي  پـژوهش ، هـا  پـژوهش عالوه بر اين ]. 33[ را با روش رگرسيوني پيش بيني كرد ها دانشگاه

تحقيقاتي كـه  . اند شدهي آموزش عالي نيز هدايت ها كارايي سيستم گيري علمي ديگري در اندازه
بنـدي   موزش عالي هسـتند، در قالـب سـه رويكـرد اصـلي طبقـه      آ مؤسساتتعيين كننده كارايي 

 بر مبناي مشاهداتي در خصوص هـر مؤسسـه آمـوزش عـالي     "رويكرد سطح دانشگاه": شوند مي
بر مبناي مشاهداتي در خصوص  "رويكرد سطح گروه آموزشي" ،5)1996و جونز  2001آوكيران (

 "رويكرد سطح فردي"، و 6)1993نز ، جونز و جو1995بيسلي (يك گروه آموزشي داخل دانشگاه 
اسـميت و   ؛2001راجـرز و جـاش   (به صورت فـردي   برمبناي مشاهداتي در خصوص دانشجويان

   .]34][30][28][27][15[ 7)2000همكاران 
كـارايي مؤسسـات آمـوزش عـالي،      گيـري  بـه بررسـي و انـدازه    پژوهشگرانگروه ديگري از 

مدل تحليل  هاي غيرپارامتري از قبيل استفاده از روش با) دانشجويان(ي آموزشي، و افراد ها گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. DeGroot et al. (1991)  
2. Glass et al. (1995) 
3. Geske,1986; Cohn and Hughes,1994; Doost, 1997, 1998 
4. Sengupta (1975) 
5. Avkiran, 2001; Johnes, 1996 
6. Beasley,1995; Johnes and Johnes.1993 
7. Bratti, 2002; Rodgers and Ghosh, 2001; Smith et al., 2000 
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موجب  ها تحليل پوششي دادههاي مدل  توانمندي 2].37][9[ اند پرداخته DEA1يا  ها پوششي داده
قـرار  اسـتفاده  مـورد  ارزيابي  جهتهاي اقتصادي به عنوان ابزاري مناسب  در اغلب بخش تاشده 
در حـوزه ارزيـابي    ها مدل تحليل پوششي دادهر خاص ازبه طوآنها  از جمله تحقيقاتي كه در. گيرد

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي استفاده شده است، ها دانشگاه كارايي
بـر امتيـاز كـارايي     هـا  بنـدي سـتانده   تغييـرات گـروه   تـأثير بررسي به )1993(3آن و سي فورد

 هـا  و سـتانده  هـا  نهاده كه كاهش در تعداد ندنشان داد و پرداختندي دولتي و خصوصي ها دانشگاه
 ].11[خواهد شد گيرنده تصميمموجب كاهش امتياز كارايي واحدهاي 

آمـوزش مـديريت اجرايـي     يهـا  تعيين كارايي نسبي برنامـه جهت ) 1999(4كلبرت و ديگران
هـاي ناشـي از    يـابي ناكـارايي   بـه ريشـه   هـا  مدل تحليـل پوششـي داده  با استفاده از  MBA 5يا

ستانده دو اين و تركيبي از  آموزش دهندگانرضايت دانشجويان،  بعده س را ازي مختلف ها ستانده
 ].22[ پرداختند

به ارزيابي  و رويكرد سطح دانشگاه ها تحليل پوششي دادهاستفاده از مدل با ) 2001( 6اوكيران
بـه ريشـه يـابي علـل آن     و دانشگاهي اسـتراليا  هايواحد در تعدادي ازكارايي تكنيكي و مقياس 

 ].14[پرداخت
 بررسي رشد و بهـره وري به  دانشگاه تعداديي ها با استفاده از داده )2003( 7ترسباي و كمپ

بـه بررسـي همبسـتگي ميـان     ها تحليل پوششـي داده پس از اجراي مدل  ايشان. در آنها پرداختند
  .]36[ها پرداختند يابي ناكارايي ريشه تنهايدر افزايش امتياز كارايي و و ها افزايش در نهاده

بررسـي  ي تركيـه بـه   ها دانشگاهتعدادي از ي ها با استفاده از داده )2009( 8و همكارانكليك 
بـه   هـا  تحليل پوششـي داده مدل  ايشان با استفاده از. كارايي آموزش حسابداري در آنها پرداختند

هـا را   در آموزش حسابداري پرداخته و داليل برخي ناكارايي ها و ستانده ها نهاده گروهي ازبررسي 
  .]19[ليل نمودندتح
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1. Data Envelopment Analysis 
2. Abbott and Doucouliagoes, 2002; Avkiran, 2001; Beasley,1995; Johnes and Johnes, 1993; 

Tomkins and Green,1988 
3. Ahn D., Seiford L.M 
4. Colbert A., levary R., Shaner C. 
5. Master of Business Administration 
6. Avkiran K 
7. Thursby G., Kemp S 
8. Celik, Orhan and Ecer, Alaattin.  
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ارزيـابي  به 1"تحليل سلسله مراتبي/ها تحليل پوششي داده مدل"با استفاده از ) 1379(رضايي 

 9 با استفاده ازدر اين پژوهش، محقق  .پرداخت ي دانشگاه علم و صنعت ايرانها كارايي دانشكده
اه علـم و صـنعت   ي دانشـگ ها ستانده در چهار گروه به مقايسه كارايي عملكرد دانشكده 20وداده 

تحليل سلسـله مراتبـي   و امتياز كارايي واحدهاي مختلف را به عنوان ورودي روش  پرداختهايران 
  ].6[در نظر گرفته است 

ي علوم انساني دانشگاه تهران با اسـتفاده از  ها ارزيابي عملكرد دانشكدهبه ) 1382(شهرياري 
بر اساس يك مـدل   ها تحقيق دانشكدهدر اين  .پرداخته است فازيي ها تحليل پوششي دادهمدل 

 و حذف خاصيت جانشيني آنها ها فازي و با استفاده از روش پروفايل دادهي ها تحليل پوششي داده
  ].7[اند  شدهبندي  به رتبه

كـارايي و  بنـدي   بـه رتبـه   هـا  با استفاده از مدل تحليل پوششـي داده ) 1385(آذر و تركاشوند 
و وضعيت اسـتفاده بهينـه از منـابع در     ها گروهريك از اين همچنين بررسي نقاط ضعف و قوت ه

 يمتغيرهـا  در ايـن تحقيـق  . دسترس در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مـدرس پرداختنـد  
 تقسـيم  آموزشـي  يهـا  گـروه  كـارايي و  امتياز ،ها ستانده و ها نهاده دسته چهار به شده استفاده

 مختلف هاي مدل انساني، دانشكده علوم آموزشي هاي گروه عملكرد ارزيابي منظور به. شوند مي
   ].1[شده است  بررسي شده است، ارائه صاحبنظران وسيله به كه آموزشي عملكرد ارزيابي

  مدل و طرح تحقيق
اهميت زيادي در افزايش كيفيـت   گذارند،تأثيرمستقيم بر آموزش  صورت بهتعريف متغيرهايي كه 
در  2"هـا  مدل تحليـل پوششـي داده  "در تحقيق ما. ردي ايران داها دانشگاه آموزش حسابداري در

. تعريف متغيرهاي آموزش حسابداري و در تعيين مسائل و مشكالت موجود اسـتفاده شـده اسـت   
 خـاص اسـتفاده   صورت بهآموزشي  مؤسساتكارايي مالي و  گيري در اندازهها  تحليل پوششي داده

وش برنامـه ريـزي خطـي در ارزيـابي     روشي است كه بر اساس ر ها تحليل پوششي داده. شود مي
 هـا  تحليل پوششـي داده  .پي ريزي شده است) 3گيرنده تصميمواحدهاي (كارايي واحدهاي مشابه 

اسـتفاده   گيرنـده  تصـميم عنوان يك روش غير پارامتري به منظور محاسبه كـارايي واحـدهاي    به
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1. DEA/AHP 
2. Data Envelopment Analysis (DEA)  
3. Decision Making Models (DMU) 
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. هستند را مشخص سازدكه داراي بهترين عملكرد  گيرنده تصميمو قادر است واحدهاي  1شود مي
 انجـام ) 1975(بـر مبنـاي مـدل فـارل      گيرنده تصميمكارايي واحدهاي  گيري توضيح اينكه اندازه

ايــن اســت كــه تمــام واحــدهاي  هــا فــرض اصــلي در روش تحليــل پوششــي داده. 2شــود مــي
 گيرنده با اهداف راهبـردي  در واقع واحدهاي تصميم .گيرنده، اهداف راهبردي مشابه دارند تصميم

هــر واحــد  "كــارايي"، گيرنــده تصــميممشــابه قــادر هســتند بــا در نظــر گــرفتن ســايرواحدهاي 
به اين شكل ارائـه   "كارايي"يك تعريف ساده و كلي از  3پيتر دراكر. را ارزيابي كند گيري تصميم

بـين   اي هطبق اين بيان، كارايي مقايس. داند مي درست انجام دادن كارهاكرده كه آن را عبارت از 
 ابع مصرفي مورد انتظار براي حصول به يك هدف خاص و منابع واقعي مصرف شده در اين راهمن
مختلـف چنـدين   ] گيرنده تصميم[در ادبيات موجود در زمينه بررسي كارايي در واحدهاي . باشد مي

. اشاره كـرد  5و كارايي مقياس 4توان به كارايي فني مي آنها ترين مهمنوع كارايي وجود دارد كه از 
ـ   دسـت آوردن حـداكثر سـتانده بـا يـك دسـته از       ه كارايي فني عبارت از توانايي يك واحـد در ب

 بنـابراين . اسـت  از عملكـرد مـديريتي و مقيـاس آن واحـد     متأثراين كارايي . ي ثابت استها داده
بـه   ها مشاهده شده با نسبت بين ستانده ها به داده ها كارايي فني همان اختالف بين نسبت ستانده

كارايي مقياس بيانگر نسبت كارايي فعلي يك واحد به كـارايي در  . در بهترين شرايط است اه داده
به عبارت ديگر، كارايي مقياس بيانگر ميزان ستانده در مقياس بهينه . مقياس بهينه آن واحد است

در اين تحقيق اين دو نوع كارايي به طور مجزا و به طور كـل مـورد ارزيـابي    ] 8.[يك واحد است
 . اند ر گرفتهقرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـا و صـنايع    ها با سرعت زيادي در حال گسترش بوده و در ارزيـابي سـازمان   امروزه استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده. 1

. شـود  اسـتفاده مـي  ... هـا و  پااليشـگاه  هـا،  ها، مراكـز آموزشـي، نيروگـاه    مختلف مانند صنعت بانكداري، پست، بيمارستان
ها اتفاق افتاده كه شناخت جوانـب مختلـف    هاي تحليل پوششي داده هاي زيادي از جنبه تئوري و كاربردي در مدل توسعه

ها عالوه بر تعيـين ميـزان    هاي تحليل پوششي داده استفاده از مدل. كند تر اجتباب ناپذير مي آن را براي به كارگيري دقيق
مشي سازمان را  هاي مختلف تعيين كرده و با ارائه ميزان مطلوب آنها، خط نسبي، نقاط ضعف سازمان را در شاخصكارايي 

را بـر اسـاس آنهـا    همچنين الگوهاي كارا كه ارزيابي واحدهاي ناكا. كند به سوي ارتقاي كارايي و بهره وري مشخص مي
هاي مشابه واحد ناكـارا   هاي كارا واحدهايي هستند كه با وروديالگو. شوند است به واحدهاي ناكارا معرفي مي انجام گرفته

اين تنوع وسيع در نتايج اسـت كـه   . اند هاي كمتر توليد كرده ها را با استفاده از ورودي هاي بيشتر يا همان خروجي خروجي
ت كه اين تكنيك از اس همين امر موجب شده. اي رو به گسترش باشد موجب شده استفاده از اين تكنيك با سرعت فزاينده

  .]2[ هاي فعال در علم تحقيق در عمليات تبديل شود اي داشته باشد و به يكي از شاخه بعد تئوري نيز رشد فزاينده
2. Farrell (1957) 
3. Peter F.Drucker 
4. Technical efficiency 
5. Scale efficiency 
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هماننـد   هـا  ي دوره كارشناسي دانشـگاه ها كارايي در آموزش حسابداري اعمال شده در برنامه

. شـود  مي در هر دو سطح دانشكده و گروه آموزشي تحليل ،در قالب مدل گيرنده تصميمواحدهاي 
ايـن  شود كه عنـاوين مختلفـي دارنـد كـه      مي يي اجراها در ايران آموزش حسابداري در دانشكده

ي علـوم  ها دانشكده"، "ي علوم اجتماعيها دانشكده" ،"حسابداري و مديريت"عناوين عبارتند از
در تحقيق مـا در   ها اين دانشكده. 1شود مي ارائه"و اداريي علوم اقتصادي ها دانشكده"و "انساني

سـطح  حسابداري، تحليـل كـارايي در    ي آموزشيها با استفاده از اطالعات گروه. نظر گرفته شدند
 هـا  به خاطر اينكه آموزش حسابداري در سطح كارشناسي در برخـي دانشـگاه  . دانشكده انجام شد

غير ممكن بـود، آمـوزش حسـابداري در     ها شود و دسترسي به اطالعات برخي دانشكده ارائه نمي
بـراي اينكـه قابليـت اتكـاي تحقيـق      . 2دانشگاه در اين مدل استفاده شد 20سطح كارشناسي در 

شامل دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه جامع علمي  3ي غير دولتيها ابد، اين تحقيق دانشگاهبهبود ي
  .شود نمي ي غير انتفاعي و دانشگاه پيام نور را شاملها دانشگاهكاربردي، 

 ها است، دانشگاه ها از اندازه دانشگاه متأثربراي آنكه ببينيم چگونه كارايي آموزش حسابداري 
بر اساس شاخصـي تركيبـي مبتنـي بـر      ها اندازه دانشگاه. بندي كرديم شان طبقه را براساس اندازه

. منـابع مـالي تعيـين شـد    ) ج(تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده و ) ب(تعداد دانشجويان، ) الف(
دانشگاه مشابه  5بر مبناي اين رتبه بندي، . بندي شدند براساس اندازه شان رتبه ها سپس دانشگاه

ي هـا  دانشـگاه "دانشگاه مشابه با عنوان  5در چارك اول بودند و  "ي بزرگها گاهدانش"با عنوان 
  .در چارك آخر بودند "كوچك

ي آموزشي نيز مـورد بررسـي قـرار    ها ،گروهها براي انجام تحليلي كه در آن عالوه بر دانشكده
ا، تحليـل  بخـاطر چيـدمان مجـدد متغيرهـ    . در مدل قرار داديـم  گيرند، برخي از متغيرها را مجدداً

ي علـوم  هـا  ي حسـابداري و مـديريت، دانشـكده   هـا  ي آموزشي دانشكدهها كارايي در سطح گروه
 .ي علوم اقتصادي نيز اعمال شدها يو دانشكده ي علوم اجتماعها انساني، دانشكده

براي تعيين ميزان كارايي در آموزش حسابداري ارائه شـده در سـطح دوره كارشناسـي، ابتـدا     
اگر بپذيريم كه بيشترين اهميت سـتانده آمـوزش،   . تعريف شوند ها و ستانده ها هبايستي همه نهاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشـته   "دانشـكده مـديريت و حسـابداري   "ر د بهشـتي  شهيد شگاهدان در و "مديريت دانشكده" در تهران دانشگاه در مثال .1

  .اند شدهبررسي  "دانشكده مديريت و حسابداري"شود كه هر دو تحت عنوان حسابداري ارائه مي
دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي، تربيت مدرس، شيراز، اصفهان، شهيد : هاي مورد مطالعه عبارتند از دانشگاه. 2

المللي امام خميني قزوين، اراك، اروميه، الزهرا، ايالم، تبريز، سمنان،  مان، فردوسي مشهد، شهيد چمران اهواز، بينكر باهنر
  .مازندران، يزد، هرمزگان، كاشان، قم

  .كنند يي هستند كه دانشجويان براي آموزش در آنها پرداخت ميها دانشگاهي غير دولتي ها دانشگاهتوضيح اينكه منظور از  .3
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تـوان ايـن متغيرهـا را     مي افزايش سطح دانش دانشجويان يا دانش و مهارت آنهاست، به سختي
ي انجام شده و نظر خواهي از برخي كارشناسـان، يكـي از   ها پس از بررسي.ي كرد ها گيري اندازه

تقريب را براي افزايش سطح دانش دانشجويان يا دانش و مهـارت آنهـا بـه    عواملي كه بيشترين 
در ايـران  . ي استخدامي اسـت ها التحصيالن هر دانشگاه در آزمون دهد، آمار قبولي فارغ مي دست

 خصوصي مشغول به كار شوند بايـد در  مؤسساتخواهند در بخش عمومي و برخي  مي افرادي كه
ده و بر اساس نمره كسب شده در اين آزمون، مورد ارزيابي آزمون استخدامي آن بخش شركت كر

ي استخدامي شـركت كـرده و تقريبـاً در    ها سال تعداد زيادي دانشجو در آزمون هر. گيرند مي قرار
توان سطح دانش انباشـته   مي بنابراين. دهند مي تمامي آنها به سؤاالتي در زمينه حسابداري پاسخ

يستم آموزش عالي ايـران دريافـت كـرده اسـت را بـه      هر دانشجو كه از آموزش حسابداري در س
 هـا  هر چنـد پـس از اقـدام بـه جمـع آوري داده     . كرد گيري وسيله نمرات آزمون استخدامي اندازه

در اين تحقيـق عامـل    بنابراين. غير ممكن است كمابيشمشخص شد دستيابي به اين اطالعات 
ي دولتـي بـود جهـت    هـا  اهدانشـگ ديگري كه همـان آمـار قبـولي در دوره كارشناسـي ارشـد در      

بـه  . سطح دانش انباشته هر دانشجو از آموزش حسابداري، مورد استفاده قـرار گرفـت   گيري اندازه
ي دولتي به ها دانشگاهعبارت ديگر در اين تحقيق نتايج كسب شده در آزمون كارشناسي ارشد در 
  .1رار گرفته استعنوان ستانده سيستم آموزش حسابداري در ايران مورد پذيرش و استفاده ق

الزم اسـت كـه متغيرهـاي     ،هـا  ي مورد نياز براي مدل تحليل پوششي دادهها در تعيين نهاده
آوردن ستانده ايـن مـدل يعنـي     به دسترا در  تأثيراثرگذار بر آموزش حسابداري را كه بيشترين 

هيئـت اعتبـار بخشـي انجمـن     . هـاي اسـتخدامي دارنـد، مشـخص شـوند      آمار قبولي در آزمـون 
ي هـا  در جهـان برنامـه   مستقلي اسـت كـه   مؤسساتاز جمله  2ي كسب و كار آمريكا ها دهدانشك

ي آموزشي ارائـه شـده در   ها به اعتباردهي به برنامه مؤسساتاين . كنند مي آموزشي را اعتباردهي
 را بـا اسـتانداردهاي موجـود مطابقـت     هـا  پردازند و به اين منظور ايـن برنامـه   مي مراكز آموزشي

ي اعتباردهي شده در فاصله زماني معيني بـر  ها وسيله نظارت بر برنامه هآنها ب ه عالوه،ب. دهند مي
اعتبـاردهي   مؤسسه ترين مهم AACSBهيئت اعتبار بخشي . كنند نظارت مي ها رعايت استاندارد

ي هـا  برنامه مستقل جهت اعتباردهي به مؤسسهاين . ي آموزشي استها پذيرفته شده براي برنامه
دانش و مهارت "، ستانده سيستم آموزشي كه همانها ي ارائه شده توسط دانشگاهآموزش حسابدار

 ،دانشـجويان  تـأثير است را تحت  "آموزش عالي مؤسساتكسب شده توسط افراد تربيت شده در 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروه  در واقع در ديد اين. استالزم به ذكر است كه از ديدگاه بسياري از دانشجويان و اساتيد رشته اين معياري قابل قبول . 1
  .از جامعه، دانشگاهي كاراتر است كه آمار قبولي كارشناسي ارشد در آن بيشتر بوده است

2. Accreditation Council of the American Assembly of Collegiate Schools of Business 
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در تحقيق ما همـين  . داند مي مؤسساتي آموزشي آن ها منابع مالي و برنامه ،اعضاي هيئت علمي

، بـه عنـوان نهـاده آمـوزش حسـابداري در      AACSBاعتبـار بخشـي   معيارهاي اصلي مورد قبول
 مشـاهده  هـا  ايـن نهـاده   1 نمـودار در . ي مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  ها دانشگاه

 .شوند مي
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 ي پيش بيني شده در مدلها نهاده. 1نمودار 
 

ـ   ها در مدل اين تحقيق، نهاده اعضـاي هيئـت    ،ي دانشـجويان هـا  امدر قالب چهار گروه بـه ن
ي استفاده شده در مدل به ها نهاده گام اولدر . اند شدهو منابع مالي در نظر گرفته  ها علمي، برنامه

  : اند شدهترتيب زير تعيين 

 دانشجويان
 نتعداد دانشجويا -

 حداقل تراز نمرات آزمون ورودي -

اعضاي هيئت 
 علمي دانشكده

 تعداد اساتيد -

 تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده -

 تعداد اعضاي هيئت علمي متخصص در حسابداري و مالي -

 تعداد دانشجويان به هر عضو هيئت علمي دانشكده -

تعداد دانشجويان به هر عضو هيئت علمي متخصص در  -
 حسابداري و مالي

 د نشريات به هر عضو هيئت علمي دانشكدهتعدا -

هاي برنامه
 آموزشي

 منابع مالي

 سهم دروس حسابداري -

 بودجه تخصيص يافته به دانشكده -
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هاي دوره كارشناسي، آمـوزش   مجموع تعداد دانشجوياني كه در برنامه :تعداد دانشجويان  •
كنـيم و   مـي  ن تعداد دانشـجويان از ميـزان ثبـت نـام اسـتفاده     براي تعيي. اند حسابداري ديده

 اطالعات الزم در اين زمينه را از معاونـت دانشـجويي و آموزشـي هـر دانشـكده بـه دسـت       
 .آوريم مي

نمرات حاصل شده در آزمون ورودي  :حداقل تراز نمرات كسب شده در آزمون ورودي  •
ست ا كز آموزش عالي، دومين عامليطريق سازمان سنجش براي ورود به مرا برگزار شده از

از آنجا كه . است مؤثرهاي آموزش عالي  كه مستقيماً بر سطوح موفقيت دانشجويان در برنامه
هـاي   آمـوزش عـالي در سـال    مؤسسـات هاي ورودي بـه   حداقل تراز نمرات الزم در آزمون

يان در مختلف متفاوت هستند، ميانگين موزون سه سال آخر با در نظر گرفتن سهم دانشـجو 
اين اطالعات از طريق سـازمان سـنجش بـه    . مدل محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته است

 .دست آمده است

اطالعات مربوط به اعضاي هيئت  :تعداد اساتيد و تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده •
علمي دانشگاه كه اثر مستقيم بر كيفيت آموزش ارائه شده در سيستم آموزش عـالي دارد بـا   

اده از متغيرهاي تعداد اساتيد، تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده، تعداد اعضاي هيئـت  استف
علمي حسابداري و مديريت مالي دانشكده و نسبت تعداد دانشجويان به اعضاي هيئت علمي 

اين واقعيت انكار ناپذيري است كه كـارايي در آمـوزش   . گيرد دانشكده مورد ارزيابي قرار مي
آموزش عالي تنها به تعداد اعضاي هيئت علمي حسابداري و مـديريت   حسابداري در سيستم

 مالي دانشكده وابسته نيست بلكه مجموع تعداد اساتيد درگير در برنامـه درسـي آن دانشـگاه   
هاي مربـوط بـه ايـن متغيرهـا نيـز از طريـق امـور         داده. زيادي داشته باشند تأثيرتوانند  مي

 .ها كسب شده است كارگزيني دانشگاه

متغير اساسي ديگـر،   :تعداد اعضاي هيئت علمي حسابداري و مديريت مالي دانشكده •
تعداد اعضاي هيئت علمي حسابداري و مديريت مالي دانشكده است كه مستقيماً بر عملكرد 

از آنجا كه در ايران دروس حسـابداري و مـديريت مـالي    . است گذارتأثيرآموزش حسابداري 
توان  نمي دارند، اعضاي هيئت علمي متخصص در اين دو زمينه را ارتباط نزديكي با يكديگر

مجمـوع   بنـابراين . كنند كـامالً از همـديگر جـدا كـرد     مي با در نظر گرفتن دروسي كه ارائه
برخـي اطالعـات در   . اعضاي هيئت علمي دانشكده در در اين دو رشته وارد اين مدل شـدند 

ها  مذكور از طريق وب سايت دانشگاه هاي مورد تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده در رشته
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هايي كه تمامي اطالعاتشان را در در وب سايت منتشر نكرده  در مورد دانشگاه. آمد به دست

 .ها جمع آوري شد اطالعات مورد نياز از طريق امور كارگزيني اين دانشگاه ،بودند

 اعضاي هيئت علمي و نيز اعضاي هيئت علمـي  نسبت تعداد دانشجويان به تمامي •
نسبت تعداد دانشجويان به اعضاي هيئـت علمـي    :حسابداري و مديريت مالي دانشكده

است كه به همان ميزان اهميت تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده،  دانشكده متغير ديگري
اين نسبت براي مجموع اعضاي هيئت علمي دانشكده و نيـز اعضـاي هيئـت    . باشد مي مهم

اطالعات الزم در . جداگانه محاسبه شد صورت بهكده علمي حسابداري و مديريت مالي دانش
اين زمينه از معاونت دانشجويي و آموزشي و همين طور از امور كارگزيني هـر دانشـكده بـه    

 .آيد مي دست

اعضـاي   نسبت تعداد مقاالت و كتب منتشره توسط اعضاي هيئت علمي به تعـداد  •
هاي آموزش عالي حسابداري به كيفيت اعضاي هيئـت   كيفيت آموزش برنامه :هيئت علمي

گيري كيفيت اعضـاي هيئـت علمـي دشـوار اسـت و       اندازه. علمي دانشكده نيز وابسته است
تـرين معيـار در    تـرين و عينـي   يكي ازشايع. شود مي هاي متفاوتي در اين زمينه استفاده متغير
ت و كتـب چـاپ شـده توسـط     گيري كيفيت عملكرد اعضاي هيئت علمي، تعداد مقاال اندازه

پژوهشـي  ـ   بنابراين، ميانگين سه سال آخر مقاالت منتشر شده در مجالت علمـي . آنهاست
 .المللي مشمول اين ارزيابي شده است معتبر ملي و بين

سهم دروس پيشـنهاد   ،در مدل آموزش حسابداري ورودي ديگر: يسهم دروس حسابدار •
وس ارائه شده به دانشـجويان در برنامـه   شده حسابداري در مجموع ساعات اختصاصي از در

ها و يـا   هاي مربوط به اين متغيراز طريق وب سايت دانشكده داده. آموزش هر دانشكده است
 .آمده است به دستها  استعالم از واحد آموزش آن

ي عمده بر كيفيـت آمـوزش ارائـه    تأثيرمنابع مالي  :يگذار سرمايهمجموع منابع مالي و  •
باشـد   مـي  منابع مالي استفاده شده شامل بودجه ساالنه. عالي دارد آموزش مؤسساتشده در 

 .شود مي كه اطالعات مربوط به آن از معاونت مالي هر دانشكده اخذ

ايـن  . است) زائد(ي مازاد ها حذف نهاده ،ي استفاده شده در مدلها در تعيين نهاده  دومين گام
توانند به جاي  مي اثربخش نيستند و ها ندهيي است كه در پرورش ستاها فرايند شامل تعريف نهاده

اسـتفاده   هـا  توانند به جاي يكـديگر در پـرورش سـتانده    مي يي كهها نهاده. يكديگر استفاده شوند
قابليت اتكا مدل با دو مدل مبنا آزمون . گردند مي شوند، مشخص و با تحليل عاملي از مدل حذف
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ايـن  . كنـد  مـي  گي بدنه اصلي مدل را تحليلاست كه يكپارچ 1"آزمون بارلت"اولين آزمون . شد
آزمون ديگـر،  . كند مي آزمون، در دسترس بودن ارتباط ميان متغيرها را در بدنه اصلي مدل تحليل

مربـوط بـودن تحليـل    . اين آزمون براي بررسي كفايت نمونه تحقيق است. است KMO 2آزمون
ي ايـن  هـا  املي بـراي نهـاده  كه تحليل عـ  عاملي براي اين تحقيق آزمون شده و مشخص گرديد

  .مطالعه مناسب است

  

  
  ي مدلها و ستانده ها نهاده. 2نمودار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barlett Test 
2. Kaiser-Meyer-Olkin 
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اصـلي، بودجـه   بنـدي   پس از تعيين عوامل طبق تحليل عاملي، مشخص شـده كـه در طبقـه   

 هـا  و ستانده ها ساالنه دانشكده و مجموع اساتيد آن داراي همبستگي بااليي هستند و نهايتا نهاده
 ها ، نهاده2نمودار در . ي مدل مشخص گرديدها ف مجموع اساتيد دانشكده از نهادهدر مدل با حذ

  .و ستانده مدل و برخي روابط ميان آنها بر مبناي تحليل عاملي انجام شده نمايش داده شده است
ي معتبـر بـه   هـا  و سـتانده  هـا  تعيـين نهـاده   هـا  گام بعدي در رويكـرد تحليـل پوششـي داده   

در اين مدل، ارتباطي معكوس ميان ستانده و برخـي  . است ها موعه دادهمج "نرمال سازي"منظور
با انتقال مجموعه . است "نرمال سازي"در ادبيات موجود راه حل اين مشكل . وجود دارد ها نهاده
كننـد، در جهتـي    مي يي كه در جهت مخالف تغييرها ، با تغيير نهاده1و  0بين ي  به فاصله ها داده

  .1يافتيكسان كاهش خواهند 

  ي تحقيقها يافته
اولين آن در سطح دانشكده و دومين . در اين تحقيق، تعيين كارايي نمرات در دو سطح تعيين شد

كـارايي آمـوزش حسـابداري از نـرم افـزار       گيـري  در انـدازه . آن در سطح گـروه آموزشـي اسـت   
MATLAB استفاده شده است.  

  نمرات كارايي در سطح دانشكده .1 جدول
درصد 
 كارايي

تعداد 
هاي غير  واحد

 كارا

تعداد 
واحدهاي 

 كارا

مجموع 
واحدهاي 

 گيرنده تصميم

كارايي 
 مقياس

كارايي 
 فني

مجموع 
 كارايي

  ميانگين كارايي
  

  دانشكده
  مجموع 37/0 85/0  50/0  20 5 15 25/0
  بزرگ 52/0 99/0 53/0 5 1 4 20/0
  متوسط  60/0 85/0 63/0 10 3 7 30/0
  كوچك 69/0 89/0 68/0 5 2 3 40/0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها كه در جهت عكس تبـديل  كنند و ورودي ها در جهتي موافق تغيير مي ها با ستانده ، وروديتوضيح اينكه در فرايند تبديل. 1

  :كند  با معادله زير تغيير مي اند شده

 
به تغيير ورودي هـا در جهـت    Yiاشاره دارد ،  Iجهتي موافق با ستانده دانشگاه  ها در ها و ستانده به تغيير ورودي Piاينجا 

، تعداد دانشجويان به هر عضو هيئت علمي و ، متغيرهايي تعداد دانشجويان، در مدلاشاره دارد iمخالف با ستانده دانشگاه 
ول هستند در جهت مخـالف بـا سـتانده    تعداد دانشجويان به هر عضو هيئت علمي حسابداري و مديريت مالي كه قابل قب

  .كنند هاي قابل قبول در جهت موافق تغيير مي ، ساير وروديكنند حركت مي
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كـه كـارايي    زمـاني . نشـان داده شـده اسـت    1 جـدول نمرات كارايي در سطح دانشـكده در  
دانشـگاه روي مـرز    20تـا از   5شدند، مشاهده شد كـه   گيري در سطح دانشكده اندازه ها دانشگاه

ايـن   ي مورد مطالعـه در ها دانشگاه% 25بنابراين . كارا نيستند ها دانشگاه كارايي قرار دارند و ساير
مجموع كارايي آموزش حسابداري ارائـه  . 1تحقيق از نظرآموزش حسابداري در مرز كارايي هستند

كارايي فنـي   ها دانشگاه ،ي مجموع كاراييها با توجه به مولفه. است% 37شده در سطح دانشكده 
 ،طبـق ايـن نتـايج   . اسـت  %)50(دارند امـا كـارايي مقيـاس آنهـا در سـطح كمـي       %) 85(بااليي 
ي نهاده در مسـير مـورد   ها ي ايران در پرورش ستانده بسيار مناسب با استفاده از مولفهها اهدانشگ
همچنـين ايـن   . شان موفق هستند، ولي قادر به اجراي يك آموزش حسابداري كارا نيستند عالقه

ي از منـابع خـود   مـؤثر ي  توانند درآموزش حسابداري اسـتفاده  نمي ها نتايج اشاره دارد كه دانشگاه
ايـن بـدان معناسـت كـه     . خـود در ايجـاد سـتانده بهـره گيرنـد      "مـازاد "شته باشند و از منابع دا

، از كـارايي كمتـري برخـوردار    انـد  هي بزرگ علي رغم بودجه مالي بيشتري كـه داشـت  ها دانشگاه
ي بـزرگ در ايـن تحقيـق بـه     هـا  در دانشـگاه آموزش حسابداري در واقع مجموع كارايي . اند بوده

ي هـا  دانشـگاه آموزش حسـابداري در  همچنين مشخص است كه . سبه شده استمحا% 52ميزان
بزرگ كامالً از نقطه نظر كارايي فني در سطح مناسبي قرار دارند و از نقطه نظر كـارايي مقيـاس   

ي كوچك مشخص شـد كـه   ها در ارزيابي انجام شده براي دانشگاه. باشند مي كارا% 53نيزبا نرخ 
ي مطـرح شـده بـراي    هـا  از اين رو شاخص. ياس افزيش داشته استمجموع كارايي و كارايي مق

به ويژه كـارايي  (دهد كه نمرات كارايي  مي نشان ها دانشگاهآموزش حسابداري در مقايسه كارايي 
  .يابد مي افزايش ها با كوچكتر شدن سايز دانشگاه مؤثري كارا و ها و درصد دانشگاه) مقياس

  ي آموزشي حسابداريها و گروه ها شكدهنمرات كارايي در سطح دان .2جدول 

درصد 
 كارايي

تعداد 
هاي  واحد

 غير كارا

تعداد 
واحدهاي 

 كارا

مجموع 
واحدهاي 

 گيرنده تصميم

كارايي 
 مقياس

كارايي 
 فني

مجموع 
 كارايي

  هاي كارايي ميانگين

دانشكده 430/0 85/0  50/0  20 5 15 25/0
 يتحسابداري و مدير 671/0 922/0 795/0 5 2 3 40/0

 علوم اقتصادي و اداري 650/0 913/0 632/0 6 2 4 33/0

 علوم انساني 411/0 892/0 432/0 5 1 4 20/0

 علوم اجتماعي 392/0 853/0 403/0 4 1 3 25/0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،گيري اسـت، ازايـن رو   هاي تصميمدگيري مجموع كارايي فني واح ها اندازه توضيح اينكه فرض اصلي تحليل پوششي داده. 1

  .نها محاسبه كارايي فني آنها انجام شدت ،گيري هاي تصميمهاي شاخص واحد براي تصفيه تفاوت
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مقاديركـارايي آمـوزش حسـابداري در سـطح      در رابطـه بـا  ) 2 جـدول (آمـده   به دستنتايج 

ري و مـديريت، علـوم اقتصـادي و اداري،    ي حسـابدا ها ي آموزشي حسابداري در دانشكدهها گروه
 بـه منظـور محاسـبه مقـادير    . علوم انساني و علوم اجتماعي، مشابه نتايج در سطح دانشـكده بـود  

  . و ستانده وارد مدل شدند ها نهاده ي آموزشي، مجددًاها كارايي در سطح گروه
ي اهـ  ي آموزشـي حسـابداري در دانشـكده   هـا  گـروه  آمـوزش حسـابداري در  كارايي مقيـاس  

بــه ترتيــب حســابداري و مــديريت، علــوم اقتصــادي و اداري، علــوم انســاني و علــوم اجتمــاعي 
آمـوزش حسـابداري در   زمـاني كـه بـه مجمـوع كـارايي      . اسـت  %40و % 43 ،%63، %80معادل
  .مشابهي برقرار شده استبندي  شود كه رتبه مي كنيم، مشاهده مي ي آموزشي نگاهها گروه
. ي ايـران باالسـت  هـا  دانشـگاه آموزش حسـابداري در  شي، كارايي فني بر مبناي گروه آموز 

ي هـا  دانشـكده ي آموزشـي حسـابداري در   هـا  عالوه بر اين روند كلي، مشخص است كـه گـروه  
ي علـوم انسـاني و علـوم    هـا  حسابداري و مديريت و علوم اقتصادي و اداري كـاراتر از دانشـكده  

ي هـا  ي آموزشي مذكور نسبت به گروهها گروه رآموزش حسابداري دكاراتر شدن . است اجتماعي
بررسي نمرات كارايي در . آموزشي ديگر احتماال در نتيجه استفاده مفيدتر از منابع پديد آمده است

دهد كه آنها اسـتفاده بـيش از    مي غير كارا بود، نشانآموزش حسابداري در آنها يي كه ها دانشكده
مقادير درون اين . نمايش داده شده است 3 جدول آن درحد از منابع دارند كه اطالعات مربوط به 

شـده   گيـري  اندازه گيري ي مازاد هر واحد تصميمها محاسبه ميانگين ارزش نهاده جدول از طريق
ميزان منابع مازاد استفاده شده  كند كه مي اين امكان را فراهم ها انجام تحليل پوششي داده. است

ي مصـرف  هـا  يزان ستانده مورد انتظار با توجه به نهـاده ي مدل و همچنين مها در پرورش ستانده
 گيـري  با ثابت فرض كردن سطح ستانده انـدازه  ها در اين تحقيق كارايي نهاده. شده تعيين گردند

بـا  ) ي آموزشـي ها و گروه ها دانشكده( گيري شده است كه نتايج اين تحليل براي هر واحد تصميم
  .ارائه شده است 3 دولجدر  ها استفاده از تحليل پوششي داده

ي مـازاد از منظـر تعـداد دانشـجويان در     هـا  درصد نهاده جدولمطابق نتايج ارائه شده در اين 
علوم انساني و علوم اجتمـاعي   ي حسابداري و مديريت، علوم اقتصادي و اداري،ها سطح دانشكده

ه از نقطه نظر منابع اين ارقام بيانگر آن هستند ك. باشد مي %5/6و % 1/8 ،%0/7 ،%7/5به ترتيب 
ي حسـابداري ومـديريت و غيـر كـاراترين آنهـا      هـا  ، دانشـكده ها مورد استفاده، كاراترين دانشكده

ي تعداد اعضاي هيئت علمي حسابداري ها به جز در مورد نهاده. ي علوم انساني هستندها دانشكده
داد از اعضـاي هيـات   اين تعـ  و مديريت مالي دانشكده و نيز نسبت تعداد دانشجويان دانشكده به

، هـا  ي مـذكور، كـاراترين دانشـكده   هـا  در رابطـه بـا نهـاده   . علمي، همين موضوع صـادق اسـت  
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ي علـوم انسـاني   هـا  دانشـكده  مجـدداً  ي علوم اقتصادي و دارايي و غير كاراترين آنهاها دانشكده
  .هستند

  ي غيركاراها ي مازاد استفاده شده در دانشكدهها نهاده .3جدول
علوم 
  ياجتماع

  علوم
  انساني

علوم 
اقتصادي و 
  دارايي

حسابداري 
    و مديريت

 كمترين نمره ترازآزمون ورودي -0560/0  -06981/0  -0813/0  - 0645/0 دانشجويان تعداد دانشجويان -0566/0  - 0701/0  -0805/0  - 0646/0

 تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده  - 0565/0  - 0701/0  - 0809/0  - 0649/0

اعضاي 
  هيات علمي

0646/0 -  0804/0 -  0502/0 -  0564/0 -  
تعـــداد اعضـــاي هيئـــت علمـــي

ــالي    ــديريت مـ ــابداري و مـ حسـ
 دانشكده

نسبت تعداد دانشجويان به اعضاي  - 0572/0  - 0704/0  - 0804/0  - 0648/0
 هيئت علمي

0647/0 -  0805/0 -  0501/0 -  0564/0 -  
نسبت تعداد دانشجويان بـه تعـداد

اعضاي هيئت علمي حسـابداري و  
 يت مالي دانشكدهمدير

نسبت تعداد نشـريات بـه اعضـاي  - 0563/0  - 0704/0  - 0794/0  - 0652/0
 هيئت علمي دانشكده

 سهم دروس حسابداري  - 0563/0  - 0702/0  - 0803/0  - 0646/0
برنامه 
  آموزشي

  منابع علمي مجموع بودجه مالي  - 0569/0  - 0701/0  - 0806/0  - 0647/0
  

كمترين توجه به  ي مورد مطالعه،ها دانشگاهن كرد كه در توان اين طور بيا مي به طور خالصه
ي علوم انساني و بيشترين توجه به گروه ها گروه آموزشي حسابداري به لحاظ كارايي در دانشكده

هـاي   اين مسئله براي گروه. ي حسابداري و مديريت شده استها آموزشي حسابداري در دانشكده
ي علـوم اجتمـاعي و علـوم    ها سابداري دانشكدههاي آموزشي ح آموزشي حسابداري خصوصا گروه

بايد از طريق توجـه بيشـتر    ها در واقع اين دانشكده. برخوردار است اي هالعاد انساني از اهميت فوق
به اين رشته و گروه آموزشي با توجه به اهميت زيـاد آن در جامعـه تجـاري امـروز، بـه افـزايش       

  .كنند كارايي آموزش حسابداري در مجموعه خودشان كمك
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  و پيشنهادات گيري نتيجه

به منظور بررسي كارايي آمـوزش حسـابداري ارائـه     ها از مدل تحليل پوششي داده در اين تحقيق
نشـان داد كـه    .ي دوره كارشناسي سيستم آموزش عالي ايـران اسـتفاده گرديـد   ها شده در برنامه

ايـن مشـكالت    ترين مهمه ي آموزشي مشكالتي دارند كها در سطوح دانشكده و گروه ها دانشگاه
با توجه به ميزان بودجه و سطح كـارايي مربـوط بـه هـر     (فقدان كارايي در استفاده از منابع است 

  ). دانشگاه
ي ايران از منابع شان در جهت كارايي بيشـتر اسـتفاده كننـد،    ها شكي نيست كه اگر دانشگاه

و بـا صـالحيت بيشـتر پـرورش     تر  گان حسابداري موفقسيستم آموزش عالي ايران دانش آموخت
با توجه به ستانده استفاده شـده در ايـن تحقيـق كـه همـان آمـار قبـولي در كنكـور         . خواهد كرد

كارشناسي ارشد است، وقتي دانشگاهي نقش قابل توجهي در رشد علمي يك رشته و نيز افزايش 
از (ته باشـد  افراد فارغ التحصيل از مقاطع تحصيالت تكميلي از آن رشـته در سـطح كشـور داشـ    

آن دانشگاه  توان ادعا كرد كه مي ،)طريق افزايش آمار پذيرفته شدگان در كنكور كارشناسي ارشد
. خود در رابطه با آن رشته تحصيلي به طـور كـارا اسـتفاده كـرده اسـت      اي همالي و بودج از منابع

نقطـه  بداري از ي آموزشي حساها گروهكاراترين عالوه بر اين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه 
ي علـوم  هـا  ي حسابداري و مديريت و در مقابل، دانشـكده ها نظر منابع مورد استفاده، در دانشكده

ي درســي حســابداري در هــا برنامــهاز ســوي ديگــر، . انســاني از كمتــرين كــارايي برخوردارنــد
  . ي علوم انساني از همه كمتر كارا هستندها دانشكده

كمترين توجه به  ي مورد مطالعه،ها دانشگاهيان كرد كه در توان اين طور ب مي به طور خالصه
ي علوم انساني و بيشترين توجه به گروه ها گروه آموزشي حسابداري به لحاظ كارايي در دانشكده

هـاي   اين مسئله براي گروه. ي حسابداري و مديريت شده استها آموزشي حسابداري در دانشكده
ي علوم اجتماعي ها ي حسابداري مستقر در دانشكدهي آموزشها گروه آموزشي حسابداري خصوصاً

  .برخوردار است اي هو علوم انساني از اهميت فوق العاد
شود دقت نظر  مي ي علوم انساني و علوم اجتماعي توصيهها براساس نتايج حاصله به دانشكده

 ي خود از طريق مواردي چون تخصـيص ها ي آموزشي حسابداري در دانشكدهها بيشتري به گروه
همچنـين از آنجـا   . يا اختصاص هيات علمي متخصص و مواردي مشابه بنمايند منابع مالي بيشتر

ي مورد مطالعه و ديگـر  ها دانشگاهكه ضرورت قابل مالحظه بررسي راهكارهاي بهبود كارايي در 
شـود در تحقيقـات بعـدي ايـن مسـئله يعنـي        مي پيشنهاد شود، مي به وضوح احساس ها دانشگاه
همچنـين بـراي   . هبود كارايي كيفيت آموزش حسابداري در ايران مد نظر قـرار گيـرد  ي بها روش

  .شود مي ي ارزيابي كارايي توصيهها تحقيقات آتي، استفاده از ديگر روش
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  ي تحقيقها محدوديت
يي روبروست كه بايد به هنگام تعميم نتايج آنها ها اين تحقيق همانند ديگر تحقيقات با محدوديت

  :ي اين تحقيق عبارتند ازها محدوديت. فترا در نظر گر
و  هـا  ، تعيـين داده گيرنده تصميمو در ارزيابي كارايي كه واحد  ها در مدل تحليل پوشش داده .1

در اين تحقيـق بـراي   . دارد اي هبسيار مهم بوده و در تحليل نتايج تحليل نقش ويژ ها ستانده
ي هـا  دانشـگاه مون كارشناسي ارشـد  ستانده نظام آموزش عالي، آمار قبولي دانشجويان در آز

نويسـندگان بـر ايـن باورنـد كـه نتـايج       . دولتي در رشته حسابداري در نظر گرفته شده است
التحصيالن اين نظام آموزشي در محـيط كـار و حرفـه در ايـن نـوع       مربوط به موفقيت فارغ

ره شـد  هـم اشـا   طور كه قـبالً  يي همانها تر است، ولي جمع آوري چنين داده تحليل مناسب
به ناچار در اين تحقيق از معيار اول استفاده شد كه به هنگام تعمـيم   بنابراين. ممكن بودغير

 .نتايج بايد بدان توجه كرد
گيـري   هاي واحد تصميم و ستانده ها در رابطه با داده) كميتي(كمي  يها در اين تحقيق متغير .2

و متغيرهاي كيفـي   اند هفتمورد مطالعه يعني سيستم آموزش حسابداري مورد استفاده قرار گر
ها به دليل مشكالت مربوط به تخمـين و   ي تدريس يا محيط فرهنگي دانشگاهها مثل روش

بـر   اي هات عمـد تـأثير اين متغيرهاي كيفي گـاه  . اند شدهدر مدل تحقيق لحاظ ن گيري اندازه
 كيفيت آموزش خواهند گذاشت كه به دليل چشـم پوشـي از آنهـا در ايـن مطالعـه، توصـيه      

 .شود به هنگام تعميم نتايج به دقت در نظر گرفته شوند يم

  ي مورد مطالعهها دانشگاه
    :ي مورد مطالعه عبارتند ازها دانشگاه
  دانشكده مديريت -دانشگاه تهران .1
  دانشكده مديريت وحسابداري -دانشگاه شهيد بهشتي  .2
  دانشكده مديريت وحسابداري -دانشگاه عالمه طباطبايي .3
  علوم انساني دانشكده -سدانشگاه تربيت مدر .4
  دانشكده ادبيات و علوم انساني -دانشگاه شيراز .5
  علوم اداري و اقتصاددانشكده  -دانشگاه اصفهان .6
  دانشكده مديريت و اقتصاد -دانشگاه شهيد باهنركرمان .7
  دانشكده علوم اقتصادي و دارايي -دانشگاه فردوسي مشهد .8
  لوم اجتماعياقتصاد و عدانشكده  -دانشگاه شهيد چمران اهواز .9
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  دانشكده علوم اجتماعي -دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين .10
  دانشكده اقتصاد و مديريت  -دانشگاه اروميه .11
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