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 آن موانـع و  يـران در ا يدانش حسابدار ةترجم يتوضع يبررس هدف از پژوهش حاضر :چكيده
 نشـاغال  و دولتـي  هـاي  دانشگاه حسابداري علمي هيئت اعضاي راپژوهش  آماري ةجامع. است
شـده در بـورس اوراق    هـاي پذيرفتـه  شركت حسابرسان يا مالي مديران شامل ،حسابداري ةحرف

 و نفـر  61 اول گـروه  براي كوكران، فرمول از استفاده با نمونه حجم. دهد شكل ميبهادار تهران 
ها دو پرسشنامه است كـه بـا توجـه بـه     آوري دادهجمعابزار . دست آمد به نفر 73 دوم گروه براي
اي، نمونـه  تـك  tها با استفاده از آزمـون  تجزيه و تحليل داده. دانش طراحي شدند ةترجم ةچرخ

نشـان داد   هايافته. گرفت انجام ،دو گروه مستقل يانگينم ةيسآزمون مقاو  داوران توافق ضريب
 از و انـد  داده تحقيقـات  نتايج بودن كاربردي يت را بهبيشترين اولو نظري لحاظ دهندگان از پاسخ
 قـات يتحق يكنـون  رونـد  بـا  امـا  معتقدند؛ يحسابدار قاتيتحق انجام ضرورت به زين عملي لحاظ

 صنعت هايبخش يازهايدر حل ن يحسابدار ةشد انجام يقاتتحقنقش و معتقدند  ستندينموافق 
دانـش در هـر يـك از     ةترجمـ  ةچرخـ  پـژوهش، بر اساس نتـايج  . رنگ است بسيار كم ،حرفه و

كننـدگان، توليـد دانـش، انتقـال دانـش و اسـتفاده از نتـايج        ال يا تسـهيل ؤانتقال سهاي  بخش
 بـين  بـه گسسـت   مسـئله  ايـن . و موانعي براي آن وجود داردكند  نميدرستي عمل  ، بهپژوهشي
  .شودمي منجر از نتايج تحقيقات نبردن بهرهعمل حسابداري و در نهايت  ةجامع و هاپژوهش
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  مقدمه
كـه   انـد  به هم گره خـورده آنچنان  ،يپژوهش هاي يتعلم و فعال يدو پرداختن به تول يافتگي توسعه

 ي،اقتصـاد  ياتپژوهش در ادب يتوسعه بر مبنا يننو يفتعر. را جدا از هم تصور كرد آنها توان ينم
از ايـن  ). 1383 ي،و فخار اعتمادي(كشورهاست  ياقتصاد ةدر توسع يقاتتحق يتاهم كنندة يانب

ـ  دست يابد، يجهان هاي يشرفتبه پ بخواهد يكه كشور كردتصور توان  نمي ،رو  ةبـه توسـع   يول
سراسـر   يِمجـامع علمـ   در كانون توجـه  تازگي بهكه ي موضوع ،يگرد يسو از .خود نپردازد يعلم

بـه خـود    يقـات علـم و انجـام تحق   يـد تول ةرا نسبت به مسئل يشتريب يتجهان قرار گرفته و اهم
 نهادها و .)2011 چالمرز و رايت،(است  يقاتتحق يجكردن نتا يكاربرد ةمسئل، است اختصاص داده

هوشـمند و   يـا، پو يعنـوان نظـام   بـه  ،يهـا و مراكـز علمـ   دانشگاه ي،و پژوهش يآموزش يهانظام
ها در پژوهش يبه اهداف اصل يابيدست. دارند يكشور نقش مهم يعلم ةو توسع يددر تول ،هدفمند
 عملـي 	يقات،تحق يهايافتهو كاربست  يو علم يقدق يهاپژوهش اجراي قيجز از طر ،ها دانشگاه

 كمابيشد، ندار ياندك بازدهي ها پژوهشكه در كشور ما يناعتقاد به ا. )1387 زاده، حسن( شود نمي
از  خواهند يكه م است يمراكز يمحققان، پژوهشگران و حت ي،علم يواحدها شدة مسئلة پذيرفته

 مطالعات اغلب براي تحقيقات، نتايج عظيم منابع صرف با وجود .كنند برداري ها بهره پژوهش ينا
 فراينـد  و اسـت  كند بسيار ،عمل وادي به تحقيقات هاييافته انتقال كه است واقعيت اين گوياي
از  ،يريگ يمكه در سطوح مختلف تصماست مشاهده شده  ياربس .)1392شيركوند، (دارد  ينامنظم

موجـود   يها بدون توجه به شواهد علميريگيماز تصم يبرخ ،...و يرانتا مدگذاران گرفته ياستس
آنهـا توجـه نشـده     يساز يشواهد به بوم ينان استفاده از ايدر جر ياگرفته  در سطح جهان صورت

عمــل و  ةدرســت آن در صــحن يريكــارگ دانــش و بــه يــداســت كــه تول يدر حــال يــنا ؛اســت
 يتمحدودهمچنين . شوديها محسوب مها و ملتدولت ةيسرما ينهاست كه بزرگتر يريگ يمتصم

داده  يشرا افزا يقاتتحق ،يجاز نتا يبردار بهره ياز دانش و تالش برا ينهبه ةاستفاد يتمنابع، اهم
گـذاري  در واقع سرمايه نشود،بهينه  ةاگر از نتايج و دستاوردهاي تحقيقاتي استفادبياني، به . است

در نيـز   يحسابدار يقاتكنند كه تحقيم تأييدادعا را  ينشواهد ا. در اين بخش به هدر رفته است
 ،يدانشـگاه  ةعنـوان رشـت   بـه  يحسـابدار  ةو به توسعاند  ارزش يب ياارزش  كم يارعمل بس ةعرص

بـه  بلكـه   ،نشـده  انجام يتالش يقاتانجام تحق يكه برا يستن ينمسئله ا. كنندينم يانيكمك شا
 ؛)2003 ايننگا و اشـنايدر، ( وجود دارد يحسابدار يهادر روند پژوهش ياساس ينقص ياداحتمال ز

 يجـاب ا يطـي مح ييراتو تعامل آن با تغ يحسابدار ةرشت يعمل يمنداين در حالي است كه سود
. يرندعهده گ ررا ب يازهاو ن يقاتتحق يندائم ب يهماهنگ ةيفوظ ،رشته ينكند كه پژوهشگران ايم
 تحقيقات اغلب كه است اين به آن مبتالشده، حسابداري ويژه به كشور، تحقيقات ي كهموضوع اما
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 از مقالـه  ةتهيـ  توانايي موضوع، جديدبودن شخصي، هاينظر مبناي بر ،كنوني زمان در شده انجام
 يازهـاي بـا ن  يارتبـاط كمـ   يقاتتحق گونه اينكه  يردگمي انجام اوليه اطالعات به دسترسي يا آن
، يو فخـار  ياعتمـاد (دانش به هم مـرتبط نخواهنـد بـود     ةيرزنج يلو از جهت تكم رنددا يواقع

 حسـابداري  دانش ةترجم وضعيت يچگونگ يهدف از پژوهش حاضر بررس ،اساس ينبر ا .)1383
  .است عملي و نظري هاي گروه يندگاننما يدگاهآن از د موانعو  ئلمسا يستيچ و ايران در

  پژوهشمباني نظري 
در سـال   2سـالمت كانـادايي تحقيقـات    ةسسؤبار توسط م اولين ،»1شدان يا ترجمان ترجمه« ةواژ

ايـن واژه را   ،كانـادا  ملي تحقيقات بازتواني و بهزيسـتي  ةسسؤم پس از مدتي،. دشتعريف  2000
ينـد  ااين اصطالح بـه فر  .كردتعريف  بار ديگر 2005-2009هاي  كاربردي در برنامه ةبراي استفاد

در بهبود سطح زندگي افراد معلول و ناتوان و افزايش  ،نتايج تحقيقات ازدانش  ةاطمينان از استفاد
دانـش را   ة، ترجمـ است ترين مرجعشناخته كهسسه ؤاين م. شتاشاره دا ،مشاركت آنان در جامعه

و كاربران،  تعامالت بين پژوهشگران ةاخالقي دانش، در نظام پيچيد تبادل، تلفيق و كاربرد كامالً
سسه معتقـد  ؤماين ). 1391رفيعي و همكاران، (پژوهش تعريف نمود  براي تسريع در كسب منافعِ

سيسـتم   ةواسـط  بـه  ،هـاي پـژوهش  و كاربرد يافته تركيبمعناي تبادل،  دانش به ةاست كه ترجم
 ةترجمـ به بيـان ديگـر    .كنندگان از دانش است اي از ارتباطات بين پژوهشگران و استفادهپيچيده
 ةفراينـد كليـ   ايـن . دهـد  سـرعت مـي  تبديل دانش بـه عمـل    منظور بهرا » دانش ةچرخ« ،دانش
از  پـس نه اينكه  ،گيرددربرمي »ايجاد تغيير«تا » ال پژوهشؤس«گيري از زمان شكل را ها فعاليت

 تلويحـاً  ،دانـش  ةترجمـ  در دانـش  آيـد، برمـي  تعريف از كه گونه همان .اتمام پژوهش شروع شود
و  هـا  ؤالسـ تـوان   مـي  دانـش  ةترجمـ  راهبردهـاي بـا اسـتفاده از   . تحقيقات است ةمعناي نتيج به

بـراي كـاربرد    ،پرداختنتايج آن و تفسير تحقيقات به هدايت تحقيقاتي را شكل داد،  هاي هفرضي
 .كار برد بهبراي حل مسائل و مشكالت عملي  را كاربردي ترجمه كرد و آنها ةبه زبان حوز ترساده
هاي بين خلق دانش  است كه تمام گام اين دانش ةترجمهاي ترين ويژگي يكي از اصلي ،راينبناب

همچنـين  . گيـرد را دربرمـي ) عنـوان يـك كـل    ايجاد ارزش بـراي جامعـه بـه   (جديد و كاربرد آن 
شـود، تعـامالت بـين پژوهشـگران     كيـد مـي  أآن ت بـر  دانـش  ةترجمـ اي كـه در  ترين نكته اصلي

 كننـدگان مشـاركت اسـتفاده   ،تحقيقات سالمت ةسسؤم. و كاربران آن است) كنندگان دانش خلق(
بـه   .نامـد  مـي  دانـش  ةترجمـ كليـدي موفقيـت    عوامـل يكـي از   را يند خلق دانـش ادر فر دانش
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1. Knowledge translation  
2. Canadian Institutes of Health Research –CIHR  
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دانش و كاربران  ةكنند هاي مختلف خلقهاي مداوم و مستمر بين گروهوگو گفتو  ها تعامل	بياني،

كانـادايي   ةسسـ ؤم( دهـد را شكل مـي  دانش ةترجمبخش مهمي از  ،مراحل پژوهش ةدر هم آن
  ).2008سالمت، تحقيقات 
، آن ةباشد و نه ترجم 1انتقال دانش يدر راستا يعلم يداتتولاغلب رسد يبه نظر م كه از آنجا

اسـت كـه در آن    يخط يتبا ماه ينديانتقال دانش فرا. شود ييندو تب ينا ينتفاوت ب استالزم 
 يـار آن در اخت يجشـود و در آخـر نتـا   يمـ  اجـرا سپس پـژوهش   يد،آيوجود م هابتدا فكر پژوهش ب

مواجـه  انتقـاد   با انتقال دانش مترتب است ةكه بر مقول ياطرفه يك ماهيت. يردگيكاربران قرار م
و  يرشپذ يتتقو در يتوجه شايانتواند اثر ينم يراهبرد يننشان داد كه چن يرو مطالعات اخ شد
دانش  ةتفاوت انتقال دانش با ترجم ،يطور كل به. داشته باشد يدجد يهاپژوهش يجنتا يريكارگ هب

آن در  يريكارگ هبر ب ينيتضم 2لفعايرصورت غ است كه انتقال دانش به ريشه گرفتهاعتقاد  يناز ا
 يجـاد پژوهش ا ناعملكرد مخاطب ةو نحو يدر سطح آگاه يمثبت ييرتغ و لزوماً يستعمل ن ةصحن

و  يمدانياست كه م يزيچ ،كردن آن يكاربرد يمعنا دانش به ةترجم ،ديگر سوياز  .نخواهد كرد
 يمعنـا  به ،از دانش يبردارواقع بهره در. دهد سوق ميعمل  ةاست كه دانش را به عرص ينديفرا
 پـور،  فرزنـدي  و زاده آصـف (اسـت   يرندهبر كنش گ يرثأدرك آن و ت يرنده،دانش توسط گ يافتدر

1383(.   
 يـق هـا از طر از در دسـترس قـراردادن پـژوهش    آن را به مراتب فراتـر  ،دانش ةترجم يفتعر
كـه شـامل    دانـد  مـي هـا  يشلب در هماامط بازگوييو  يعلم هاي هچون مجلهم يمعمول يمجار

 يهـا پـژوهش و رسـاندن آنهـا بـه گـروه      يجاز دل نتا ياساس يممفاه يا ياصل يهاياماستخراج پ
و  ياست كه در سطح آگاه ييريترجمه دانش، تغ ةيدتظاهر مشهود پد. شود ميمخاطب مشخص 

 يـزان را مـالك سـنجش م   ييـر ن تغيـ تـوان ا يو مـ  شود ايجاد ميكنندگان يافتعملكرد در ةنحو
 وضـعيت  يچگـونگ  يبررسـ بـراي   .)1388مجـدزاده و همكـاران،   (از دانش قرار داد  يبردار بهره
از  بسـياري . شـود دانـش توجـه    ةترجم ةبه چرخ بايد ،آن موانعو  ئلمسا يستيچ و دانش ةترجم

نتـايج   از استفاده و دانش انتقال دانش، ةبراي ترجم را هاييمدل يا مفهومي ساختارهاي ،مطالعات
توليـد دانـش تـا    از  واسـط  هـاي حلقه همچنين و الزم اصول ها،اين مدل .اندكرده ارائه تحقيقات
 ةسسـ ؤي ميابـدا دانـش   ةترجمـ  ةچرخـ  ،هـا يكي از اين مـدل . كنند مي تبيين را دانش از استفاده

  ). 2004، سالمتكانادايي تحقيقات  ةسسؤم( ستتحقيقات سالمت كانادا
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1. Knowledge transfer 
2. Passive 
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، انتقـال  1عنوان توليد دانـش با بخش اصلي پنج شود، اين چرخه از طور كه مشاهده مي همان
  گيـرد   شـكل مـي   4و بسـتر دانشـگاه   3)كننـدگان  تسهيل(ال ؤ، انتقال س2پژوهشدانش، استفاده از 
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  )2004(تحقيقات سالمت كانادا  ةسسؤي ميترجمان دانش برگرفته از مدل ابدا ةچرخ .1شكل 

 ةتمام چهار بخش اول و ارتباطات آنها در ساي. ديگر ارتباط متقابل دارندچهار بخش اول با يك
) بـه غيـر از بسـتر دانشـگاه    (هـا   از اين بخش يكهر . داردقرار بستر دانشگاه يعني  ،بخش پنجم

ال يـا  ؤمعنـاي تمـام فراينـدهاي انتقـال سـ      بـه  »دانش ةترجم«در اين مدل . استشامل دو جزء 
. گيران اسـت كنندگان، توليد دانش، انتقال دانش و استفاده از نتايج پژوهشي توسط تصميم تسهيل
ارتبـاط   »كننـدگان  تسهيل«ي بيانيا به  »الؤانتقال س« چنانچهدهد دانش نشان مي ةترجم ةچرخ
توان انتظار داشت كه مي ،را برقرار كند »توليد دانش«و  »كنندگان از نتايج پژوهش استفاده«بين 
 ،در ايـن چرخـه   »انتقال دانـش «. انجام داده است درستي به دانش مسئوليت خود را ةترجم ةچرخ
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. كنـد منتقـل مـي   »كننـدگان پـژوهش   ادهاسـتف «معناي فرايندي است كه نتايج پژوهشي را به  به

صـديقي و  (يسـت  ن »اسـتفاده از نتـايج پژوهشـي   «معنـاي   بـه  لزومـاً  »انتقال پـژوهش «بنابراين 
  ). 1386همكاران، 
كارآمـد از نتـايج پـژوهش توسـط      ةدانـش، مسـتلزم اسـتفاد    ةترجم ةكه تكميل چرخ از آنجا

دانـش حسـابداري، پـژوهش حاضـر      ةن صنعت و حرفه است، براي بررسي وضعيت ترجمشاغال
 انجـام  ضـرورت  بـه  حسـابداري،  اي حرفـه  ةجامع اهالي است كه آياه سؤالدنبال پاسخ به اين  به

تداوم روند كنوني تحقيقـات دانشـگاهي و    دربارةاي حرفه ةدارند؟ نمايندگان جامع اعتقاد پژوهش
اثربخشـي تحقيقـات    دربـارة اي حرفـه  ة؟ نمايندگان جامعچه ديدگاهي دارند ،مشكالت اين روند

منظور شناسـايي موانـع و    ؟ همچنين بهچه ديدگاهي دارند ،فعلي و موانع و مشكالت مرتبط با آن
 نيز مـد نظـر قـرار گرفتـه     ها سؤالاين  ،چرخه دانش در مراحل مختلف ةمشكالت احتمالي ترجم

 توليد روند«، »دانشگاه محيط« حسب بر دانش حسابداري ةترجم ي درمشكالت و موانعچه  :است
 نتـايج  از كننـدگان  اسـتفاده «و  »پـژوهش  از حاصـل  دانـش  انتقـال «، »پژوهش از حاصل دانش

 اجرايـي  مشـكالت  و چـه موانـع   صـنعت  و دانشگاه بين روابط توسعة راه در؟ قرار دارد »پژوهش
 ؟وجود دارد

  تجربي پژوهش ةپيشين
 يـن ا يجامـا از نتـا   ؛شود يانجام م يمراكز پژوهش يرها و سا در دانشگاه يمتعدد يقاتهرساله تحق

 وضـعيت  ارتقـاي  بـه  يـا را سراسر دن توجه ويژة ،موضوع اين. شود اي نمي استفادة بهينه يقاتتحق
 ةينـ هـا در زم  هـا و پـژوهش   نوشـته  ينتر از مهم يبرخ. جلب كرد پژوهش از حاصل دانش ةترجم
   .شود مي يعرفمآن از  يبردار و بهرهدر علوم مختلف دانش  ةترجم

 »يو مقررات حسابدار يحسابدار يقاتتحق يهابازتاب«با عنوان  يدر پژوهش) 1976(جنسن 
هـا  پـژوهش  يـن تمركـز ا  يـرا ز نيسـتند؛  يعلم يحسابدار يقاتتحق عمدةكه  يدرس يجهنت ينبه ا
   .است يشده و هنجار يفشدت تعر به

منظـور   به يحسابدار يقاتتحق يتموفقعدم «عنوان  باپژوهشي  طي) 2003( يدرو اشنا يننگاا
مرجـع   يتئـور  نبود يلدل به يحسابدار يقاتتحق ةنشان دادند كه عمد »يبهبود عملكرد حسابدار

 ةانـداز بـه   يحسـابدار  يقاتو تحق اند يتاهم يب ي،حسابدار يپردازيهنظر يابيو ارز يشآزما براي
ـ استفاده يازهايبا ن يكاف دار و اارتبـاط معنـ   هماهنـگ نيسـت؛ زيـرا    يكنندگان و حسابداران عمل

   .وجود ندارد كنندگانمحققان، حسابداران و استفاده ينب اي سازنده
ـ  «عنـوان   بـا  يدر پژوهش) 2011( ، گاتري و ليناركپاركر  يحسـابدار  يقـات تحق ينارتبـاط ب
نظـام   يبـرا  يحسـابدار  يدانشـگاه  يقـات اذعان داشتند كه تحق »يا و عملكرد حرفه يدانشگاه
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 ،و جامعه يا حال اثر آن بر آموزش، عمل حرفه ينبا ا ؛دارد يتاهم ،، حرفه و ناشرانيآموزش عال
   .داردبحث  نياز بهشدت  به اي است كه مسئله

بـا   »تحقيقات حسابداري مالي، عملكـرد و پاسـخگويي  «در پژوهشي با عنوان ) 2015(بارث 
پيشـنهاد   ،پاسخگويي و بهبـود عملكـرد  تحقيقات حسابداري در حمايت از اهميت مل در أهدف ت

اي حسـابداري   تقويت بخش حرفـه  ةهاي دانشگاهيان بايد پژوهش با انگيز كرد كه يكي از هدف
آن، كيفيــت  ةباشــد تــا تحقيقــات بتوانــد در جهــت بهبــود پاســخگويي گــام بــردارد و در نتيجــ 

  .يابد گيري مالي ارتقا  تصميم
 تحقيقـاتي  هـاي اولويـت  و نيازهـا  تبيـين « عنوان با يدر پژوهش) 1383( يو فخار ياعتماد
از  ينظرخـواه  كمـك  بـه  »عمـل  و آمـوزش  تحقيقـات،  همسويي جهت الگويي ةارائ: حسابداري

 دربـارة دو گـروه   ينا يندگاننما يهايدگاهد ينكه ب يافتنددر يو عمل يتئور هاي گروه يندگاننما
ـ  داري امعنـ  ةنشان داد رابط ها يافته ينهمچن. وجود دارد يادي، تفاوت زيقاتيتحق يهايتاولو  ينب
ـ  گوياي ينوجود ندارد و ا يا افراد حرفه ةشد مطرح هاي يتشده و اولو انجام يقاتتحق  ينشكاف ب
   .است يعمل يازهايو ن يدانشگاه يقاتتحق

 يموانـع و راهكارهـا   يبررسـ «با عنـوان  پژوهشي در نيز ) 1384( خالقيو  ، مهدويجعفرنژاد
 و دانشـگاهي  تاداناسـ  از نظرخـواهي  كمـك  به »يرانروابط متقابل صنعت و دانشگاه در ا ةتوسع

را  ايـران  در دانشـگاه  و صـنعت  متقابـل  روابـط  ةتوسـع  چندين مانع مهـم  ،صنعت بخش مديران
   .شناسايي كردند

روند پژوهش در زمينة ترجمة دانش در دو حوزة  به شناسايي) 1993(عمتي اناركي و نپورنقي 
آنها با تحليل محتواي مقاالت موجود در چهار پايگـاه اطالعـاتي    .رپزشكي پرداختندپزشكي و غي

دريافتند كـه   2013تا  1985منتخب، شامل ساينس دايركت، اريك، تيلور و فرانسيس و امرالد از 
، بـا بيشـترين مطالـب مـرتبط در     )152(ز كـل  مقالـه ا  115پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت بـا  

با گذشت نزديـك  . در حوزة پزشكي پيشرو است) 92(خصوص ترجمة دانش و نيز بيشترين مقاله 
در حوزة پزشكي، موضوعات . ندهاي اين حوزه روند صعودي داشت به سه دهه از آغاز انتشار، مقاله

ستانداردها و پزشكي مبتني بر شـواهد  ها، سالمت، آموزش ا مرتبط با ترجمة دانش، شامل بيماري
شناسـي و مـديريت    اي، آموزش، هسـتي  هاي رايانه بود و حوزة غيرپزشكي موضوعاتي چون نظام

هاي آنان نشان داد توجه به بحث ترجمة دانش رو به رشـد اسـت و بـا     يافته. دانش را دربرداشت
سـاير علـوم نيـز بـه آن      وجود قدمت بيشتري كه در حوزة پزشكي دارد، محققان و پژوهشـگران 

از ايـن  . تخصصي در اين زمينه افزايش يافته اسـت  هاي اخير مقاالت اند و در سال مند شده عالقه
هاي ترجمـة دانـش    توان از قابليت رشد و پيگيري است و ميترجمة دانش در همة علوم قابل رو، 
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ـ  . ن مديريت دانش در علوم مختلف بهره بـرد دكر براي كاربردي ومي كـه تـاكنون در   از جملـه عل

مقاالت خارجي و ايراني به موضوع ترجمة دانش توجه نشده، حسابداري است كه در اين پژوهش 
 . شود به بررسي آن پرداخته مي

  پژوهش شناسي روش
 فراينـد  و نظـري  مبـاني  به توجه با كه است پرسشنامه دو ،پژوهش اين در هاداده گردآوري ابزار 

 توليدكنندگان(ري نظ گروه نمايندگان به مربوط اول ةپرسشنام .اندشده تهيه دانش، ةترجم ةچرخ

هاي  سؤال بخش دو در يادشده ةپرسشنام. هاستدانشگاه علمي هيئت اعضاي بياني، به يا )دانش
 محورهـاي  بـا  تخصصـي  هـاي  سـؤال . شده اسـت  تدوين تخصصي هاي شناختي و سؤال جمعيت
 توليـد  رونـد « ،»دانشـگاه  محـيط « حسب بر دانش حسابداري ةترجم مشكالت و موانع شناسايي

 نتـايج  از كننـدگان  اسـتفاده « ،»پـژوهش  از حاصـل  دانـش  انتقـال « ،»پـژوهش  از حاصل دانش
هـاي   اولويت شناسايي همچنين و صنعت و دانشگاه بين روابط ةتوسع موانع شناسايي و »پژوهش
   .است حسابداري تحقيقاتي

 بيـاني،  بـه  يـا  )كننـدگان از دانـش  اسـتفاده (عملي  گروه نمايندگان به مربوط دوم ةپرسشنام
 و شـناختي  جمعيـت  بخـش  دودر  نيـز  پرسشـنامه  ايـن هـاي   سؤال. است اي حرفه ةجامع اعضاي

تداوم روند كنـوني تحقيقـات    دربارة نظرخواهي تخصصي، هاي ؤالس. مطرح شده است تخصصي
 بـين  روابـط  ةتوسـع  ي حرفه و صنعت و موانعدانشگاهي و اثربخشي اين تحقيقات در رفع نيازها

مقيـاس  هـا بـا اسـتفاده از    مقياس پاسخگويي بـه ايـن پرسشـنامه   . را دربردارد صنعت و دانشگاه
  . در نوسان است 5 = موافقم تا كامالً 1 = مخالفم از كامالً ليكرت اي درجه پنج

 166 تعـداد  به دولتي هاي دانشگاه حسابداري علمي هيئت اعضاي پژوهش اين آماري ةجامع
 علـوم،  وزارت بـه  وابسـته  عـالي  آمـوزش  ريزي برنامه و پژوهش ةسسؤم ةشد ارائه آمار طبق( نفر

 هـاي  شـركت  حسابرسـان  يـا  مـالي  مديران شامل اي حرفه ةجامع اعضاي و) فناوري و تحقيقات
 سازمان از شده ارائه آمار آخرين طبق( نفر 313 تعداد به تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته
بر ايـن  . شد محاسبه كوكران فرمول از استفاده با نمونه حجم .است) تهران بهادار اوراق و بورس
  .دست آمد به نفر 73 دوم گروه براي و نفر 61 با برابر اول گروه براي نمونه حجم ،اساس

در  هـا پرسشـنامه  و در سـه مرحلـه،   ماهچهار  طي كه است 1393سال  پژوهش زماني قلمرو
 70 و نظـري  گـروه  از پرسشـنامه  79 نهايـت  در و قـرار گرفـت   هـر دو گـروه   نماينـدگان  اختيار

منظـور   و بـه  هـا بـراي اطمينـان از روايـي پرسشـنامه     .شـد  آوريجمـع  عملي گروه از پرسشنامه
ر اختيـار  پـس از تـدوين، د   هـاي اوليـه  پرسشـنامه نظران،  مندي از نظر متخصصان و صاحب بهره
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، متخصصــاناسـاس پيشـنهادهاي    بـر  و نظـران قـرار گرفـت    تعـدادي از متخصصـان و صـاحب   
 آزمون آلفـاي  از هاپرسشنامه پايايي بررسي منظور به. شدندو نهايي  بررسيبار ديگر ها  پرسشنامه
  .درج شده است 2و  1هاي  نتايج آن در جدول كه شد استفاده كرونباخ

 برابـر  پرسشـنامه  كـل  براي كرونباخ آلفاي مقدار ،شود مي مشاهده 1 جدول در كه گونه همان
 گروه نمايندگان ةپرسشنام به مربوط بخش سه از يك هر براي آلفا مقدار همچنين. است 923/0
 رونـد  بـا  نـاموافق « بخـش  لفـاي آ مقدار بودن ترپايين. دست آمد به 856/0 تا 607/0 بين يعمل

 مجمـوع  در. باشـد  بخـش  اين هاي سؤال كم تعداد دليل به تواند مي ،»دانشگاهي تحقيقات كنوني
 .دارد مطلـوبي  پايـايي  عملـي  گـروه  نماينـدگان  نظـر  بررسـي  براي پرسشنامه اين گفت توانمي

 و 944/0 برابر پرسشنامه كل براي كرونباخ آلفاي مقدار كه شودمي مشاهده 2 جدول در همچنين
 پرسشـنامه  مطلـوب  پايايي دهندة نشان كه است 8/0 از بيشتر پرسشنامه هايزيربخش ةهم براي
  .است نظري گروه نمايندگان نظر بررسي منظور به

  

  عملي گروه نمايندگانة پرسشنام پايايي .1 جدول
  آلفا ضريب  ها سؤال تعداد  

  923/0  28  پرسشنامه كل
  607/0  4 دانشگاهي تحقيقات كنوني روند با موافقنا

  847/0  10  كنوني دانشگاهي تحقيقات نبودن اثربخش
  856/0  14  صنعت و دانشگاه روابط ةتوسع موانع

  

  

  نظري گروه نمايندگان ةپرسشنام پايايي .2 جدول
  آلفا ضريب  ها سؤال تعداد 

  944/0  48 پرسشنامه كل
  876/0  8 دانشگاه محيط
  837/0  11 پژوهش از حاصل دانش توليد روند

  885/0  10 پژوهشازحاصلدانش انتقال
  831/0  8 پژوهش نتايج از كنندگان استفاده
  866/0  11 صنعتودانشگاهةرابطةتوسع موانع
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ـ   فوكولمـوگر آزمـون   ،هـا بـودن داده  ابتـدا بـراي بررسـي نرمـال     ،در بخش آمار اسـتنباطي 

 بـر اسـاس   كـه  از آنجـا  ؛ اماها بودبودن همه داده كه نتايج حاكي از غيرنرمالاجرا شد  اسميرنوف
شـد، بـراي آزمـون     فـرض خواهـد   نرمـال  30 از بيشتر هاي نمونه تعدادتوزيع  مركزي، حد قضية
ميانگين  ةفرض مقايسآزمون بياني يا به  ها، ؤالهاي موافق و مخالف به سداريِ برابري پاسخامعن

 موافقـت  ميـزان  بررسـي  منظـور  سـپس بـه   ؛به اجرا درآمـد اي نمونه تك tآزمون  ،3عدد نمونه با 
 ةشـيو  .شـد  اسـتفاده ) 2001 ،و ارمـرود  يـدي ل( داوران توافـق  ضريب از ،گويه هر با پاسخگويان

 دهنـدة  نشـان  33/0 تا صفر بين ؛است صورت اين  به توافق ضريب اين از استفاده با گيري تصميم
 .زيـاد  توافـق كنندة  بيانبيشتر  و 68/0 ةدامن و نسبي توافق بر دال 67/0 تا 34/0 بين كم، توافق
. اجرا شددو گروه مستقل  يانگينم ةيسآزمون مقا ،گروهدو  هر هاينظر ةيسمقا منظور به ينهمچن
  .گرفت انجام SPSS افزارنرم 22 ةنسخ در آماري هاي يلتحل

 هاي پژوهشيافته
گـروه   نيا يدرصد از اعضا 94از  شيب ،آوري شد آنچه از نظرخواهي گروه عملي جمعتوجه به  با

درصد از آنهـا   91از  شيكه بيست در حالاين  ؛اعتقاد دارند يحسابدار قاتيبه ضرورت انجام تحق
 يتوافـق بـاال   و ضـرايب  t ةداري آمـار اسطوح معنـ . ستنديموافق ن قاتيانجام تحق يبا روند كنون

. دهـد نشـان مـي   يدانشـگاه  قـات يتحق يكنـون  روند باآنها را مخالفت  ليدال، 3در جدول  70/0
اكنـون در   كـه تحقيقـاتي كـه هـم     معتقدنـد عملـي  گـروه  گان دهنـد درصد از پاسخ 83همچنين 
اثربخشـي الزم را   ،براي حل مشكالت و پاسخگويي به نيازهاي حرفـه  ،شود ميها انجام  دانشگاه
گـروه  ايـن  ديـد  ي را از دانشـگاه  قاتيتحق نبودن اثربخشداليل  4نتايج مندرج در جدول . ندارد

 . دهدنشان مي

 يدانشگاه قاتيتحق يكنون روند با يعمل گروه ندگانينما نبودن موافق ليدال .3جدول
 مانع ميانگين  معناداريسطح  t ةآمار  توافق ميزان

 صنعتودانشگاهنيبمستمرارتباط برقرارنبودن 63/4 000/0  86/19 83/0

ــايي 24/4 000/0  13/14 81/0 ــدن شناس ــايننش ــاتيتحقيازه ــطيق توس
 پژوهشگران

 قاتيتحقيمتول نبودن مشخص 25/4 000/0  23/13 78/0

دريقاتيتحقيهاپروژهاجرايزمان بودن يطوالن 59/3 000/0  86/3 77/0
 ها دانشگاه
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  يعمل گروه ندگانينما ديد از يدانشگاه قاتيتحق نبودن اثربخش ليدال .4 جدول

 مانع  ميانگين  دارياسطح معن  t ةآمار  توافق ميزان

وتيهدادرياحرفهينهادهاو مراجع ضعف 36/4 000/0  55/13 84/0
 يقاتيتحق يها تياولو يراهبر

 صنعت ازين نداشتن باانطباق و نبودن يكاربرد 31/4 000/0  57/11 83/0
 قاتيتحق

 قاتيتحقمستمرنبودنويختگيگس هم از 31/4 000/0  48/12 83/0

 قاتيتحقجينتااتكانبودن قابل 26/4 000/0  93/9 81/0

تبـادليبـرامنظمهايبرگزارنكردن نشست 22/4 000/0  12/11 81/0
 يقـات يتحق يها تياولو ييشناسا منظور به نظر

 پژوهش از كننده استفاده يها سازمان

يپژوهشـ يهاتيظرفوهانهيزم نكردن اعالم 19/4 000/0  78/9 80/0
 يهـا  سازمان به يقاتيتحق مراكز و ها دانشگاه
 ها پژوهش نيا از كننده استفاده

كنـدمشـخصكـهينديافراي نامه وهيش نبود 17/4 000/0  87/10 79/0
 يها گروه به ديبا ها، پژوهش از كي كدام جينتا

 .ابدي انتقال مخاطب

 قاتيتحقنبودن عيبد و نوآور 97/3 000/0  84/6 74/0

ــود 97/3 000/0  7/7  74/0 ــك نب ــا بان ــاتيه ــاتازياطالع مشخص
  آنها يها يتوانمند و پژوهشگران

ــه 83/3 000/0  93/5  71/0 ويپژوهشــيهــاطــرحدنينرســ جــهينت ب
  ديمف زمان در يكاربرد

  
بيـان   يدانشـگاه  قـات يتحقنبودن  اثربخش ي كه نمايندگان گروه عملي برايداليل با توجه به

عملي گروه كه موانع آن از شناسايي شد علت زيربنايي  ،ارتباط بين دانشگاه و صنعتنبود  كردند،
 و ، موانـع 5عملي در جدول گروه  دهندگان پاسخ توافق زانيمو  t ةداري آماراسطح معن. شد سؤال

  .دهديم نشان را صنعت و دانشگاه ارتباط بين ةتوسع در ثرؤم مشكالت
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  عمليگروه ثر بر ارتباط بين دانشگاه و صنعت از ديد نمايندگان ؤموانع م. 5جدول 

ميزان 
سطح   t ةآمار  توافق

 مانع  ميانگين  معناداري

هـايمؤسسـههـا،دانشـگاهبـينمنطقـيومنسـجم ارتباط نبود 51/4 000/0 72/21 88/0
 توليدي واحدهاي كلي طور به و صنايع و تحقيقاتي

وفنـيخـدماتةارائبرايدانشگاهدرمناسبسازماندهيكمبود  41/4 000/0 74/15 85/0
 موجود صنايع به اي مشاوره

وكاربرديتحقيقاترشدوگيريشكلبرايمناسب بستركمبود  36/4 000/0 8/17 84/0
 ايتوسعه

تحقيقـاتيهـايطـرحازاطالعـاتيهايبانكايجاد در نارسايي 3/4 000/0 8/15 83/0
 دانشگاه و صنعت بين مشترك

 دانشگاهيتحقيقاتبودنكاربرديبهصنعتبخش ياعتماد بي 31/4 000/0 9/15 83/0

بـهتوجهيكماداري،وماليپاگيرودستمقررات ،هبودجكمبود  29/4 000/0  13/13 82/0
 تحقيقاتي هاياولويت و ها سياست نبودن مشخص و محققان

عـادات،بـهآنهـاپايبنـديوتغييـراتبرابـردر مديران مقاومت 29/4 000/0  91/11 82/0
 گذشته رفتار و تصميمات

 هادانشگاهپتانسيلاز صنايع ناآشنايي 29/4 000/0  26/15 82/0

نداشـتنوپژوهشامردرمتمركزومشخصگذاري سياست نبود 23/4 000/0  03/16  81/0
  آنها اجراي در تمركز

 پژوهشيهاييافتهتأثير نكردن ارزشيابي 23/4 000/0  44/13  81/0
درصـنايعمـديرانترغيببرايانگيزشيابزارهاي از نبردن بهره 24/4 000/0  22/14  81/0

  دانشگاهي تحقيقات نتايج كارگيري به
 صنايعداخليعملياتازدانشگاهيان نادرست درك 26/4 000/0  53/11  81/0
 سازمانيصنايعهاينقشازدانشگاهيانآگاهي بودن ناكافي 19/4 000/0  59/11  80/0
 كشورصنايعدرتوسعهوتحقيقهايهسته بودن ناكافي 17/4 000/0  76/11  79/0

  
 در تفكيك به حسابداري دانش ةترجم موانع ةنظري دربارگروه و ميزان توافق  tنتايج آزمون 

ــد« ، »دانشــگاه محــيط« ســطوح ــش تولي ــژوهش از حاصــل دان ــد« ،»پ ــال رون ــش انتق  ،»دان
 ارائـه  10 تـا  6 هـاي  دولجدر  ،»دانشگاه و صنعت ارتباط« و »پژوهش نتايج از كنندگان استفاده«

  . است شده
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  »دانشگاه يطمح«بر حسب  حسابداري دانش ةموانع ترجم .6 جدول
ميزان 
سطح   t ةآمار  توافق

 مانع  ميانگين  معناداري

 صنعت و ها دانشگاه بين مناسب ارتباطي سيستم نبودن مشخص 34/4 000/0  34/15 84/0

 دانشگاه در يپژوهش يآموزش يها تيفعال تيفيك بر تيكم تقدم 29/4 000/0  76/10 82/0

 پژوهش از حاصل دانش انتقال مناسب يزشيانگ و يابيارز ستميس نداشتن 19/4 000/0  19/13 80/0

 يدانشگاه قاتيتحق دانش انباشت ةداد يها گاهيپا ضعف 15/4 000/0  66/11 79/0

 پژوهشگران تيترب يبرا يدانشگاه آموزش يركاربرديغ و كيتئور كرديرو 4 000/0  85/7 75/0

 افراد يمعنو حقوق حفظ يبرا مناسب نيقوان برخوردار نبودن از 94/3 000/0  14/9 73/0

 يآموزشـ  سـتم يس در يا حرفـه  يهـا  كارگـاه  و ناريسـم  يبرگزار به يتوجه بي 83/3 000/0  04/7 71/0
 پژوهش سمت به دانشجو و استاد تيهدا منظور به

 يعلم ئتيه انتخاب در الزم يا حرفه يها مهارت به يكافنا توجه 51/3 000/0  73/3 63/0

  
  

 »دانش حاصل از پژوهش يدتول«بر حسب » حسابداري دانش ةموانع ترجم . 7 جدول

ميزان 
 t ةآمار  توافق

سطح 
 مانع  ميانگين  معناداري

 )مدرك اخذ يا شغلي ارتقاي صرفاً( پژوهشگران در علمي ةانگيز نبود 25/4 000/0  4/12 81/0

ــا آنهــا يتناســب بــي و هــا پــژوهش محوربــودن محقــق 21/4 000/0  86/13 80/0  نيازهــاي و هــا اولويــت ب
 كنندگان مصرف

 مطالعات اغلب بودن تكراري و توصيفي 99/3 000/0  07/9 75/0

 پژوهش امر در پژوهشگران مهارت يا هانگيزنداشتن  97/3 000/0  78/8 74/0

 دانش انتقال هاي روش با پژوهشگران آشنايينا 96/3 000/0  68/9 74/0

 ها پژوهش اغلب نبودن منسجم و پراكندگي 91/3 000/0  78/8 73/0

 بــراي الزم اطالعــات در محــدوديت و پــژوهش نامخاطبــ از شــناخت نداشــتن 85/3 000/0  04/9 71/0
 پژوهش

 داشـتن ( پـژوهش  از حاصـل  دانـش  انتقـال  و انتشـار  بـراي  كـافي  وقت نداشتن 68/3 000/0  62/5 67/0
 )اجرايي يا آموزشي هاي مسئوليت

 )ها سازمان ـ پژوهشگران ـدانشجو و استاد( افراد بينمتقابل  ياعتماد بي 68/3 000/0  19/6 67/0

 پژوهش از حاصل دانش انتقال ندانستن ضروري 66/3 000/0  86/5 66/0

 پژوهش از حاصل دانش انتقال لزوم از پژوهشگران آگاهينا 44/3 001/0  72/3 61/0
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  »پژوهش از حاصل دانش انتقال روند« حسب بر دانش حسابداري ةترجم موانع .8 جدول

ميزان 
  توافق

سطح   t ةآمار
 مانع  ميانگين  داريامعن

 اطالعـاتي  بانـك  نداشـتن  ماننـد  دانش، انتقال زيرساخت در مشكالت وجود 21/4 000/0  61/15 80/0
 ها پژوهش نتايج به دسترسي براي مناسب

 دانش ةكنند مصرف و توليدكننده بين منسجم ارتباط نبود 02/4 000/0  62/11 76/0

 كنندگان مصرف نياز اساس بر پژوهشي هاي اولويت بودن نامشخص 05/4 000/0  85/10 76/0

ـ  كيفيـت  ارزيـابي  در مطلـوب  بنـدي  رتبـه  سازوكاري بـراي  نبود 02/4 000/0  29/10 76/0 هـاي   همقال
 تخصصي هاي همجل منتشرشده در

  ها د مقالهر يا پذيرش در منطقي معيارهاي نبود 86/3 000/0  06/7 72/0

 ها پژوهش نتايج انتشار نبودن روز به 73/3 000/0  29/6 68/0

 نامناسب طرق از نتايج انتشار 68/3 000/0  45/6 67/0

 مربوطه موضوع آشنا با داوران كم تعداد 65/3 000/0  46/5 66/0

 تخصصي هاي همجل اندك تعداد دليل به همقال انتشار و پذيرش محدوديت 51/3 000/0  86/3 63/0
 پژوهش از ها همقال بررسي و پذيرش سيستم بودنن روان و غيرالكترونيكي 38/3  001/0  36/3 60/0

  
  

  »پژوهش از نتايج كنندگان استفاده« حسب بر دانش حسابداري ةترجم موانع .9 جدول
 ميزان
سطح   t ةآمار  توافق

 مانع  ميانگين  داريامعن

 اي حرفه مهارت و علم بين ةفاصل دليل به پژوهش نتايج به ياعتماد بي 3/4 000/0  89/16 83/0

81/0 26/15  000/0 23/4 
 در پــژوهش بــه ينيــاز بــي احســاس و مــديريتي ســاختارهاي ضــعف
  گيري تصميم

78/0 54/11  000/0 13/4 
 نتـايج  از اسـتفاده  و تحليل و تجزيه براي گذاران سياست كافينا مهارت
 پژوهش

 تحقيق انجام منظور به سازمان هاي چالش شناخت و نيازسنجي نبود 09/4 000/0  45/13 77/0

77/0 95/10  000/0 08/4 
 بـراي  مناسـب  اطالعـاتي  بانـك  ماننـد  دانـش،  انباشت زيرساخت نبود

 ها پژوهش نتايج به دسترسي و ارزيابي

 سازمان باالدستي اسناد ضعف 89/3 000/0  83/8 72/0

 تحقيق يندافر در كنندگان مصرف نكردن مشاركت 85/3 000/0  44/8 71/0

 پژوهشگران و دهندگان سفارش بين منافع تعارض 53/3 000/0  78/4 63/0
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  نظريگروه موانع مؤثر بر ارتباط بين دانشگاه و صنعت از ديد نمايندگان  .10جدول 
ميزان 
 t ةآمار  توافق

سطح 
 مانع  ميانگين  معناداري

 و تحقيقـاتي  هـاي  همؤسسـ  هـا، دانشـگاه  بين منطقي و منسجم ارتباط نداشتن 24/4 000/0 35/8 81/0
 توليدي واحدهاي كلي طور به و صنايع

 رفتـار  و عـادات، تصـميمات   به آنها پايبندي و تغييرات برابر در مديران مقاومت 24/4 000/0 96/12 81/0
 گذشته

 ومحققـان  بـه  هيتـوج  كـم  اداري، و مالي پاگير و دست مقررات بودجه، كمبود 21/4 000/0 6/12 80/0
 تحقيقاتي هاياولويت و هاسياست نبودن مشخص

 دانشگاهي تحقيقات بودن كاربردي به صنعت بخشي اعتماد بي 2/4 000/0 13 80/0

 كـارگيري  بـه  در صـنايع  مـديران  ترغيب براي انگيزشي ابزارهاي از نبردن بهره 15/4 000/0 63/14 79/0
 دانشگاهي تحقيقات نتايج

 بـه  اي مشـاوره  و فنـي  خـدمات  ةارائ براي دانشگاه در مناسب سازماندهينبود  13/4 000/0 94/12 78/0
 موجود صنايع

 اجراي در نكردنتمركز و پژوهش امر در متمركز و مشخص گذاري سياستنبود  08/4 000/0 10/13 77/0
 آنها

 پژوهشي هاي يافته تأثير نكردن ارزشيابي 08/4 000/0 43/13 77/0

 بـين  مشـترك  تحقيقـاتي  هـاي  طـرح  از اطالعاتي هاي بانك ايجاد در نارسايي 06/4 000/0 09/13 77/0
 دانشگاه و صنعت

 كشور صنايع در توسعه و تحقيق هاي هسته بودن ناكافي 05/5 000/0 93/11 76/0

 ها دانشگاه پتانسيل از صنايع ناآشنايي 99/3 000/0 95/8  75/0

  
كمتـر از  يادشـده  موانـع  تمـام  براي  t ةداري آماراسطح معن 10تا 6هاي  جدولكه در  از آنجا

و با توجه به ميـانگين  شود  ميهاي موافق و مخالف رد ي برابري پاسخمعناداراست، فرض  05/0
خصـوص  پاسـخگويان در  اغلـب  توان نتيجه گرفت كـه  مي ،شده ها و ضرايب توافق محاسبهداده

  . عقيده بودند هم ،دانش حسابداري ةوجود موانع فوق براي ترجم
 خصـوص  در كلـي  بنـدي  جمـع  بـه  دسـتيابي منظـور   بـه  ،تحقيقـات  اولويـت  شناسـايي  براي
 كه شد استفاده موزون ميانگين از كردند، مشخص ها شاخص براي دهندگانپاسخ كه هايي اولويت
 هرچه باشد، 5 تا 1 بين عددي تواند مي ميانگيناين . است شده داده نشان 11 جدول در آن نتايج
 از ،شـود  مشـاهده مـي  طور كه  همان .است آن بيشتر اولويت ةدهند نشان ،باشد تر كوچك عدد اين

 اولويـت  بيشـترين  »هـا  همؤسسـ  و هـا  شـركت  بـراي  تحقيقات نتايج بودن كاربردي« ديد استادان
  .است تحقيقاتي را به خود اختصاص داده
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  نظري ديد نمايندگان گروههاي تحقيقاتي از  اولويت موزون ميانگين .11 جدول
 ها اولويت موزون ميانگين  ها شاخص

 13/2 ها همؤسس و ها شركت يبرا قاتيتحق جينتا بودن يكاربرد

 81/2 يحسابدار ياستانداردها و اصول نيتدو به يحسابدار ةجامع يفعل ازين

 97/2 يمل درآمد ةمحاسب در يحسابدار اهميت و ياقتصاد ةتوسع با ارتباط

 28/3 يعلم توان شيافزا و استقالل

 47/3 حسابداران يشغل موضوعات و رفاه اشتغال،

  گيريبحث و نتيجه
براي حـل مشـكالت و    شود، اجرا ميها اكنون در دانشگاه كه همهايي  پژوهشها، يافته بر اساس

ايننگـا و اشـنايدر    هـاي  يافتـه اين نتايج بـا  . اثربخشي الزم را ندارد ،پاسخگويي به نيازهاي حرفه
محققـان   ،يگـر د ياز سـو . همخـواني دارد ) 1383( يو فخـار  ياعتمادو ) 2011(، پاركر )2005(

دانـش   ةترجمـ  ةچرخ، هايافته بر اساس .سخن گفتنددانش حسابداري  ةموانع ترجماز  يدانشگاه
كنندگان، توليد دانش، انتقال دانـش و اسـتفاده از   ال يا تسهيلؤانتقال سهاي در هر يك از بخش

 هاپژوهش بين به گسستمسئله  و اين درستي عمل نكرده ، بهگيراننتايج پژوهشي توسط تصميم
همخـواني   )1384(و همكـارانش   جعفرنـژاد هاي يافته اين نتيجه با. شده است عملكردها منجر و

 ةچرخـ  كمبودهـاي و گسسـت   ينا ياصل يلدالبرخي از پژوهش به  نتايج مطابق ،در ادامه. دارد
، دارد نقـش اساسـي   كنندگان كه در اين چرخـه ويژه در بخش تسهيل به ،دانش حسابداري ةترجم
  : شودمي اشاره

 نيهمچنـ  و آنها كردن برآورده و يحسابدار اطالعات كنندگاناستفاده يازهاين ييشناسا )الف
 يسـو  از. است يحسابدار دانش شرفتيپ عامل نيتر مهم افته،يسازمان و ياديبن قاتيتحق انجام

 ها،سازمان يمال نظام بر حاكم وضعيت و طيمح ياقتضا به ياتيعمل مشكالت يبرخ وجود ،گريد
 در رانيمد يهمراه و تعامل زانيم ،انيم نيا در. شوديم يكاربرد قاتيتحق ضرورت طرح موجب

 يبسترسـاز  ديـ كلشـاه  آن، جينتـا  از منـدي  بهـره  و پـژوهش اجـراي   در مشاركت اطالعات، ةارائ
 راتييتغ برابر در يرانيا يهاسازمان رانيمد ةعمد مقاومت از يحاك پژوهش نتايج. است قاتيتحق
 در يحسـابدار  قـات يتحق يتقاضـا  و هسـته  نبـود . گذشته است رفتار تداوم به آنها يمند هعالق و

 هـايي كـه در ايـران در زمينـة     پـژوهش  ةعمـد  ،رو نيـ ا از. كنـد  مي، اين گفته را تأييد هاسازمان
 تيمحـدود  بـا  اي ندارند ينوآور اطالعات، به كامل يدسترسنداشتن  ليدل به ،اجراشده يحسابدار
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تمـايلي   يكاربرد قاتيتحق انجام به ينظرگروه  سبب شده استمشكل  نيا. اند همراه يقاتيتحق
  .نداشته باشند

 نيا از يكي. است آن بر رگذاريثأت يهاهيال از تمام تيحما دانش، ةتوسع و بسط شرط )ب
 پنجم ةبرنام در خوشبختانه. است يسازمان برون و يسازمان درون يقانون الزامات و مقررات ها،هيال

 اقتصاد ةحوز در جمله از( يرهبر معظم مقام يسو از يابالغ يهااستيس از يبرخ و توسعه
 ،اساس نيا بر. است شده اشاره هاسازمان يمال نظام در ياساس راتييتغ ضرورت به) يمقاومت
 اما ،است شده ريچشمگ يحسابدار قاتيتحق و دانش يارتقا در يمل و يباالدست نيقوان اهميت

 در يحسابدار اطالعات زياد تيحساس زين و راستاهم يداخل يهادستورالعمل اي مقررات نشدن نيتدو
 ،مطلب نيا ضمن تأييد پژوهش نتايج. شود مي حوزه نيا در يجد حركت مانع ها،سازمان درون
  .است يحسابدار قاتيتحق از هاسازمان يادار و يمال مقررات يكافنا تيحما از يحاك

 تحقيقات بهكافي  ةانگيز نداشتن و ياعتماد بي كه است اين از حاكي پژوهش نتايج )ج
 ليدل هب. است صنعت و دانشگاه ارتباط ةتوسع موانع از گريد يكي صنعت، مديران در دانشگاهي

 نشاغال. ندارد وجود متقابل اعتماد ،يدانشگاه و ياحرفه جوامع نيب ،ياحرفه مهارت و علم ةفاصل
 ينظر در واقع گروه. اند آورده يدانشگاه قاتيتحق جيگرفتن نتا دهيناد يبرا يليدال ،در حرفه

 به خصوص نيا در. دارند يمتضاد منافع و قيعال ،)كنندگان استفاده( حرفه نشاغال و) محققان(
بتوانند  تا اند مدتكوتاه قاتيتحق خواستار ،حرفه نشاغال معموالً .1: كرد اشاره توانيم مورد چهار
 از ياريبسفرايند  ،يعمل گروه .دبرن كار هب حرفه يازهاين و مشكالت حل در  را آن جينتا سرعت به

 مدتكوتاه مشكالت حل يبرا قاتيتحق گونه نيا معتقدند و دانند مي يطوالن را علمي قاتيتحق
 به يدسترس افراد، يمعنو حقوق حفظ يبرا بمناس نيقوان نبود ليدل به ،گريد يسو از. است نامربوط

 جينتا موقع به انتقال دانش، ةترجم در آلدهيا طيشرا از يكي. رديپذيم انجام ريخأت با پژوهش جينتا
 شمار به يراخالقيغ يامر ،يمعنو حقوق تيرعا و يفرد تيرضا بدون جينتا انتقال. است پژوهش

 كه يليدال از يكي. باشد يضرور زين جينتا زودهنگام انتشار است ممكن حال نيع در اما ،رود مي
 مخاطب گروه ارياخت در مناسب زمان در را خود مطالعات جينتا پژوهشگران شوديم موجب گاهي
 و پژوهش نتايج چاپ نگراني سوءاستفاده از ومقاله  رشيپذ روند بودن يطوالن ،ندهند قرار
در  نشاغال .2 .است پژوهش جينتا انتقال روند در پژوهشگر يمعنو تيمالك حق نكردن تيرعا

 و توجه »يحسابدار اتيادب« در موجود يهارابطه اثبات به حد از شيب محققان كه معتقدندحرفه 
بتوان آن را  و شود نوشته وضوح و اختصار تيدرنها ديبا پژوهش ن،شاغال دگاهيد از. كنند مي تمركز

 يهادوره يبر ارتقا انيو توجه دانشگاه ديكأت كهيدر حال .منطبق كرد يرونيب هاي تيواقع با
از آنجا  معتقدند ينظر گروه. است شده منتشر هاي همقال يمبنا بر ياحرفه اعتبار جاديا و دانشگاهي
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 از را شركت اطالعات ستند،ين خود موجود تيوضع ديتهد اي بحث به مند هعالق هاياحرفه كه

 و حيصح يهاداده داشتن ارياخت در بدون كه است يهيبد صورت نيا در و كننديم غيدر محققان
 سازوكاراز آنجا كه  .3 .پذير نيست امكان ازها،ين رفع منظور به يكاربرد پژوهش اجراي ،يواقع
 يارتقا يازبنديامت زين و چاپ و رشيپذ ةمرحل در ها همقال تيفيك يابيارز براي يمطلوب يبند رتبه
 ازيامت و ارزش نظر از دانش، انتقال براي يكاربرد يهاپژوهش و ندارد وجود ينظر گروه يعلم

 و يكاربرد يهاپژوهش اجراي يبرااغلب  انيدانشگاه ندارند، هاپژوهش ريسا با يچندان تفاوت
 تيفيك و نوع از شتريب خود ةشد منتشر هاي همقال تعداد تيكم يبرا و ندارند يچندان ةزيانگ ،تيفيباك
 يركاربرديغ و علمي كرديرو وجود ليدل هب . 4 .اند قائل تياهم ج،ينتا كاربرد اي پژوهش يهاافتهي و

در اجراي  الزم ياحرفه يهامهارت نبود و پژوهشگران تيترب براي يدانشگاه آموزش
 و انتشار يبرا كمبود وقت نيهمچن و ينظر گروه ياعضا از ياريبس در يكاربرد هاي پژوهش
 پژوهشگران س،يتدر بر عالوه يياجرا يهاتيمسئول ليدل به ،پژوهش از حاصل دانش انتقال

   .ندارند را يكاربرد هاي اجراي پژوهش يبرا الزم اقياشت و زهيانگ معموالً يدانشگاه
 يناست كه ب ينا كرد، اشاره آن به توانمي پژوهش نتايج به توجه با كه ديگري مشكل )د

هاي  نشست آن، نبود يلدل و وجود دارد يجد يمشكل ارتباط ،در حرفه نپژوهشگران و شاغال
 مناسب ياطالعات هايپايگاه ضعف همچنين و) دانشگاه و صنعت ارتباط قالبدر (مشترك  يگروه

 ينا. است) دانشگاهي تحقيقات انباشت هايپايگاه و هاسازمان تحقيقاتي نيازهايخصوص  در(
  .منجر شده است آن اجراي و پژوهش نيازسنجيدر  گروه دو بين مناسب تعامل نبودبه  صنق

  پيشنهادها
 صنعت تعامل ةنيزمآنها  رفع ،حاضر پژوهش يهاافتهيدر  دانش ةترجم موانع شناسايي به توجه با
منظـور رفـع    به. آورد مي فراهم رادر حرفه  يحسابدار قاتيتحق جياز نتا استفادهو بستر  دانشگاه و

   :شود اشاره ميهاي پژوهش، برگرفته از يافتهنكتة مهم  چنداين موانع به 
 منظـور  بـه ) هانامه انيپا و هاپروژهحمايت از ( هاسازمان در يتيحما بستر كردن ياتيعمل .1

 پـژوهش  جينتا از استفاده به الزامو  يبه پژوهشگران حسابدار يقاتيتحق يهاداده ةارائ
  ؛سازمان در

ـ  بستر جاديا .2  اجـراي  در هـا نسـازما  رانيمـد  و كارشناسـان  مشـاركت  در الزم يمقررات
ـ  ليتشـك  قيـ طر از سـازمان،  آن در يحسـابدار  هاي پژوهش و ها پروژه  مشـترك  ميت
 ؛سازمان به دانش انباشت و انتقال منظور به ،يدانشگاه پژوهشگران با يقاتيتحق

 وانباشت  قات،يمناسب در صنعت و دانشگاه در شناخت تحق ياطالعات يهاگاهيپا جاديا .3
 ؛دانشانتقال 
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ــازار ياطالعــات يهــاســتميس يارتقــا .4 ــ خصــوص در هيســرما ب  الزم يهــاداده نيمأت
 ؛يكاربردهاي  پژوهش ةتوسع منظور به ،يفرابورس و يبورس يها شركت

 ،)يحسـابدار ( يانسـان  علـوم  يهـا دانشـكده  در صنعت با ارتباط دفتر يجد يساز فعال .5
  ؛صنعت با مناسب تعامل يبرقرارمنظور  به

 در يزشـ يانگ سـازوكارهاي  جاديا قات،يتحق نوع نيا يها چالش و مشكالت به توجه با .6
  ؛يكاربرد هاي اجراي پژوهش و انتخاب منظور به ،انيدانشجو و استادان

 مقـاطع  در يحسـابدار  يتخصصـ در سرفصـل دروس   1يموردكاو ةارائ نمودن يضرور .7
  .ايتقويت مهارت حرفهمنظور  بهي خارج هاس هتجرب از استفادهبا  يآموزش مختلف
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