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Abstract 

 
Objective: The purpose of this study is to try to understand the emergence and 

development of Academic accounting in Iran and the role played by Iranian universities 

in this regard, as well as how to develop Academic accounting education in Iran and 

finally compare the development of Academic accounting teaching with countries in the 

region and the impact of academics and universities. The West, especially the United 

States of America and England, is in the field of Academic accounting in Iran. 

Methods: The research method of the present study is qualitative (oral history with 

content analysis approach), interpretive research paradigm and research method from the 

perspective of exploratory purpose. The method of data collection is unstructured 

interviews with experts who have played an important role in the emergence and 

development of accounting in Iranian universities. The stages of this research include 

compiling research questions, data collection, data encryption, writing analytical notes, 

recording ideas and interpreting data, writing and compiling a documentary history of the 

development of academic accounting in Iran. 

Results: The results led to the formation of a category communication network in which 

30 main categories related to the development of accounting education in Iranian 

universities were identified and explained. Also, based on the interviews, specific 

answers were given to the main research questions and the development of Academic 

accounting education in Iran was clarified. 
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Conclusion: Academic accounting education has undergone extensive changes in Iran 

since its inception until today and it can be said that modern accounting is a product of 

the university and this role in Iran has become more colorful since the creation of 

postgraduate courses. The results indicate that in general, thirty factors have played a role 

in shaping the current face of Academic accounting in Iran. Experts believe that 

Academic accounting education and research in Iran owes much to Western countries, 

especially the United States and the United Kingdom, and has a higher quantity and 

quality compared to neighboring countries in the region. Most of the interviewees are 

worried and dissatisfied with the state of Iran's higher education system. They believe that 

education in Iran does not have its real place and usually other factors and goals other 

than education are superior to Iran's higher education system. Therefore, according to the 

current situation, the quality of education in universities has gradually declined and other 

factors such as commercial, political, economic, etc. approach play a role and require 

proper management of the education system at the macro level of the country.  
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  تحريري آرش
   arashtahriri@ut.ac.ir :رايانامه .ايران تهران، تهران، دانشگاه مديريت دانشكده حسابداري، گروه استاديار، مسئول، نويسنده *

   حجازي رضوان
   hejazi33@alzahra.ac.ir :رايانامه .ايران تهران، الزهرا، دانشگاه اجتماعي، و اقتصادي علوم دانشكده حسابداري، گروه استاد،

  چكيده
 ايـن  در ايـران  يهـا  دانشـگاه  كـه  نقشـي  و ايران در دانشگاهي حسابداري توسعه و پيدايش بيشتر درك هدف با پژوهش اين :هدف

ـ  ايران دانشگاهي حسابداري تدريس گسترش مقايسه ضمن همچنين، .است شده اجرا ،اند كرده ايفا خصوص  در ،منطقـه  كشـورهاي  اب
   .است شده بحث ايران دانشگاهي حسابداري رشته در انگلستان و آمريكا متحده اياالت يها دانشگاه و دانشگاهيان ثيرأت خصوص
 .اسـت  اكتشـافي  هـدف  لحـاظ  از و تفسـيري  آن پارادايم ،)محتوا تحليل رويكرد با شفاهي تاريخ( كيفي حاضر پژوهش روش :روش
براي  .اند كرده ايفا مهمي نقش ،حسابداري رشته توسعه و پيدايش در كه بود خبرگاني با غيرساختارمند مصاحبه ،ها هداد گردآوري روش

 ،هــا داده رمزگــذاري ،هــا داده گــردآوري پــژوهش، يهــا پرســش تــدوين :اســت شــده يطــ مراحــل ايــن ،حاضــر پــژوهشاجــراي 
  .ايران در دانشگاهي حسابداري توسعه مستند تاريخچه تدوين و ارشنگ ها، داده تفسير و ها انديشه ثبت تحليلي، هاي برداري يادداشت
 آمـوزش  توسـعه  بـا  ارتبـاط  در اصـلي  مقوله 30 شبكه، اين در كه انجاميد ها مقوله ميان يارتباط شبكه گيري شكل به نتايج :ها يافته

  .شد تبيين و شناسايي ايران يها دانشگاه در حسابداري
 تكميلـي  تحصـيالت  يهـا  دوره ايجـاد  زمـان  از ،ايـران  در آفرينـي  نقش اين و است دانشگاه صولمح نوين حسابداري :گيري نتيجه

ايـران  در دانشـگاهي  حسـابداري  فعلـي  چهـره  ترسيم در عامل 30 طوركلي به كه است اين گوياي پژوهش نتايج .است شده تر ررنگپ 
 و آمريكـا  خصـوص  بـه  ،غربـي  كشـورهاي  دار وام ،ايـران  رد دانشـگاهي  حسابداري پژوهش و آموزش معتقدند خبرگان .اند داشته نقش

  .است برخوردار شترييب كيفيت و كميت از ،منطقه همسايه كشورهاي با مقايسه در و است انگلستان
  
  منطقه كشورهاي و آمريكا متحده اياالت شفاهي، تاريخ ايران، هاي دانشگاه حسابداري، آموزش :ها كليدواژه

  
 هـاي  بررسـي  .ايـران  يهـا  دانشـگاه  در حسـابداري  توسـعه  ).1400( رضوان حجازي، و آرش تحريري، هدي؛م سقرلو، پيري :استناد

  .434 -398 ،)3(28 حسابرسي، و حسابداري
-------------------------------------------------------------------------------------  
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  مقدمه
 خود به را حسابداري تحقيقات از بخشي كه است ييها وعضمو از آن، به مربوط ائلسم و ابداريسح آموزش سيستم

 تأثير هاكشور حسابداري پيشرفت و توسعه بر متعددي و مختلف عوامل ).1398 نحاس، و خواجوي( است داده اختصاص
 تحوالت و تغيير مبدأ ها دانشگاه ،تاريخ طول در .ستها دانشگاه نقش خصوص، اين در مهم بسيار عوامل از يكي .گذارد مي

 اي هشاخ علمي، يها رشته .اند كرده ايفا مؤثري نقش ،جوامع و دانش علوم، فمختل يها حوزه پيشرفت در و اند بوده شگرفي
 را علم آن از حاصل يها يافته و علمي تحقيقات يها فعاليت كه هستند خاص دانش از اي همجموع يا يادگيري از خاص
 امروزه ).2006 ،1دلوين و داويز( كنند مي عمل دانشگاه چارچوب در يافته سازمان ساختارهاي عنوان به و شوند مي شامل
 ها انسان كه برد پي نكته اين به توان مي ،تاريخي مطالعات گسترش به توجه با و نيست پوشيده كس هيچ بر تاريخ اهميت

 در دخيل عوامل و تعل شناخت ضمن تا هستند خود گذشتگان حال شرح و گذشته اطالعات به دستيابي درصددهمواره 
نيز  حسابداري آموزش تاريخي ةسابق .بپردازند خويش جوامع اعتالي و تقويت به ،آنها از فتنگر درس و پيشين رويدادهاي
 پيدا نياز حسابداري آموزش به ،آن ةواسط به و دست يافته اقتصادي پيشرفتاندازه به  چه تا اي هجامع هر كه دهد نشان مي

 به نياز و تجاري شرايط شدن تر پيچيده از رخاستهب ،اي هجامع هر در آن آموزش و دوطرفه حسابداري پيدايش .است كرده
 درتوانند  مي كه آيد مي دست به توجهي شايان نكات ،حسابداري آموزش تاريخ ةمطالع با .است قبل از بيشتر ياطالعات
 شتهگذ در كه مشابهي مشكالت بروز از كم دست يا واقع شوند مفيد آينده براي ريزي برنامه يا فعلي آموزش وضعيت بهبود

 از ،حسابداري تاريخ ).1392 يونسي، و زاوله( دنباش مؤثر آموزش در موجود هاي نقص رفع در و ندنك جلوگيري آمده،وجود به
 موضوع اين .است شده توجهي كم آن به و دارد يمحدود بسيارجايگاه  حسابداري ادبيات در كه است موضوعاتي جمله
 ،نيز داده رخ حسابداري علم ابعاد ةكلي در شگرفي يها پيشرفت كه راخي يها دهه در خصوص به و حاضر عصر در حتي
ة مطالع و علمية رشت اينة نهادين ساختار حسابداري، ةآيند و كنوني ياهايؤر درك براي .شود مي مشاهده وضوح به

 هاي هتجرب و اهنظر حاضر پژوهش ،راستا اين در .است برخوردار زيادي اهميت از ،آن )تكاملي سير( پيدايش و تاريخچه
 مراجعه با دارد قصد پژوهش اين .كند مي بررسي ايران در دانشگاهي حسابدارية توسع و پيدايش خصوص دررا استادان 

 و تطور سير ،هستند ايران دانشگاهي حسابداري آموزش قدماي و خبرگان از كه كسانية زيست هاي هتجرب و ها دانسته به
 دانشگاهي حسابداري ةتوسع و پيدايش از آگاهي ضمن و بفهمد را ايران در نشگاهيدا حسابداري آموزش ةشد پيموده راه
 ةادام براي شده، آوري جمع دانش ةمجموع مندان بتوانند از اين عالقه كند تا مشخصرا  آن هاي ضعف و ها قوت ايران، در

   . مند شوند بهره مسير

 نظري مباني

 به را آن ةسابق محققان از بسياري ولي شده است؛ منتسب غربي كشورهاي به حسابداري زادگاه ،ها باكت از بسياري در 
 تا 431( گزنفون نامة كوروش و )م.ق 440( هرودت تاريخ ).1387 گركز،( دانند مي النهرين بين در قبل سال هزار شش
اطالعات زيادي  انباست ايران مالي و اداري ساختار بارةدر كهشوند  محسوب مي هايي كتاب ترين قديمي از )م.ق 355
 دورة به مربوط را حسابداري علم ظهور كه فعلي تصور برخالف ،)1385( فر محمدي و فر محمدي مطالعات طبق .دارند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Davies & Delvin 
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 حسابرسي، دولتي، حسابداري .است بوده متداول باستان دوران از ،مالي كنترل يها روش از استفاده دانند، مي شدن صنعتي
 تاك، و نمازي( اند علم اين تاريخي يها واقعيت از ييها نمونه مالي، هاي صورت شبه و مالي يها گزارش ارائة گيري، نمونه
 يها هزينه و درآمد تمام ،)هخامنشي دوران در( ميالد از قبل سال 550 در كه دهد مي نشان باستان ايران اسناد .)1392
 نگهداري ويژه به مالي، اطالعات به ها ومتحك نياز .)2008 ،1مشايخ و مشايخي( شد مي نگهداري صحيح طور به عمومي
 در خصوص كنكاش .است بوده حسابداري گسترش و پيدايش عوامل مؤثرترين از يكي دولت، يها هزينه و درآمد حساب
 اين شاهد تاريخي، اسناد به گرايانه واقع نگاهي با اما ؛سازد مي رهنمود اخير يها سده به را ما اغلب ،علم اينة تاريخچ
 و فر محمدي( است بوده مطرح تاريخي و اجتماعي و اقتصادي ضرورت عنوان به كهن اعصار از حسابداري كه ايم تواقعي

 فرايند در زمال فنون و ها روش و ها راه تعليم براي كه است فعاليتي حسابداري، آموزش از منظور ).1385 فر، محمدي
 يها قضاوت و هاتصور و افراد تصميم روي و اند مهم بسيار كه شود انجام مي ييها داده گزارش و بندي طبقه آوري، جمع
 داشته كارآمدي ومؤثر  آموزشي ةشيو ،حسابداري ةرشت دانشجويان وتربيت تعليم در بايد ها دانشگاه .گذارد تأثير مي آنها

 موفق خود اي هحرف شغل در و زندسا برآورده خوبي به را صنعت دنياي نيازهاي بتوانند آينده در دانشجويان اين تا باشند
 آينده، ساختار ةزمين در را توصيه 21 نيز آمريكا حسابداري انجمن ،1986 سال در .)1396 پاكزاد، و ديلمي ديانتي( باشند
 در حسابداران آموزش با بايد حسابداري كهاست  كردهتأكيد انجمن  .كرد ارائه حسابداري آموزش ةمحدود و محتوا

 ،ها دانشگاه يها مسئوليت حسابداري، تدريس فرايند با ارتباط در نيز ديگري يها توصيهاين انجمن  .توسعه يابد ها دانشگاه
  :هاي مهم آن اشاره شده است نمونه از توصيه دو كه در ادامه به است كرده ارائه اي هحرف يها آزمون و دولت
 اقتصادي يها گيري تصميمت در جه اطالعات ةارائ و ايجاد بر بايد ،حسابداري آموزش مربيان براي روش 

 شود تعريف حسابداري ةرشت درسي يها كالس ةاولي هدف عنوان به دانشجويان، يادگيري و باشد متمركز
   .)2009، 2اوربانسيك(

 كردن حفظ بر مبتني آموزشي نظام درسي، محتواي بودن منسوخ( جدي مشكالت با حسابداري آموزشي نظام 
 مسائل نشدن حل و است مواجه )حسابداري ةرشت انتخاب بودن در آگاهنا عات،اطال فناوري با نبودنآشنا مطالب،

   ).1390 باغي، رحيمي و باغوميان و 2000، 3البرشت و سك(بينجامد  رشته اين زوال به است ممكنيادشده، 
كار  انتشار پس .روند مي شمار به انساني نيروي تربيت مركز ترين اساسي و ترين مهم ،آموزشي مراكز و ها دانشگاه

 پيش تا .طي كرد ي بس طوالنيمسير حسابداري ،1923 سال در »حسابداري از تاريخي دفاع« عنوان با هتفيلدمعروف 
 نخستين ،قرن اين اوايل در .نبود رايج رسمي صورت به حسابداري آموزش غرب، يها دانشگاه از يك هيچ در ،20 قرن از

 استادان ،آغاز در .شد ارائه پنسيلوانيا، دانشگاه يها دانشكده از يكي ،وارتن انيبازرگة مدرس در آمريكا در آموزشية برنام
ة ده در .بود استوارمسئله  حل بر مبتني تدريسبر  آنها تدريس روش و ندبود تجربي حسابداراناغلب  حسابدارية رشت
 قرن، اين سومة ده اواخر در .ندكرداقدام  حسابداري دروستدريس  به دانشگاه و عالية مدرس 52 بيش از ،20 قرن دوم
در خصوص  نيز تحقيقاتي ،زمان اين در و رسيد 335 به ،حسابداري دروس كننده ارائه عالي آموزشهاي  مؤسسه تعداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mashayekhi, Mashayekh 
2. Urbancic  
2. Albrecht and Sack 
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 بودمبتني  شده ريزي برنامه فني حسابداري سوابق و مفاهيم بر آن آموزشي اهداف كه گرفت صورت آموزشي اهداف

است كه  تأثير گذاشته حسابداري ةتوسع بر عامل هشت شده، انجام تحقيقات اساس بر ).1377 آزاد، نيكخواهو  اعتمادي(
 و آموزش سطح اقتصادي، ةتوسع سطح تورم، اقتصادي، و سياسي ابعاد ماليات، مالي، منابع حقوقي، نظام :اند از عبارت
 استاداني و شد آغاز خورشيدي 1320 ةده اوايل از ،ايران به دانشگاهي حسابداري ورود ).1382 طينت، خوش( فرهنگ
 به تحصيل ةادام براي كه نبوي عزيز سميعي، مهدي محمد خردجو، ابوالقاسم نژاد، سجادي حسن عرفاني، اسماعيل مانند
 و بازگشتند كشور به و دندش انگلستان ةخبر حسابدار دكتري، و كارشناسي ارشد ركامد با بودند، رفته كشور از خارج

 استفاده سنتي حسابداري از ايران كشور ،گذشته در ).1394 يگانه، حساس( كردند شروع ايران در را يحسابدار تدريس
 عالي آموزش ةمؤسس هيچ در 1333 سال تا .شدتدريس  دارالفنونة مدرس در دفترداري حدي تا زمان گذشت با و كرد مي

 ةدانشكد در 1334 سال در ،تهران دانشگاه داريا علوم مؤسسة .بود شدهن تدريس يرسم شكل به حسابداري يا دانشگاهي،
 به 1343 سال در ،تهران دانشگاه اداري علوم مؤسسة .شدآغاز  حسابداري آموزش و ازياند هرا تهران دانشگاه حقوق
 سال از را خود فعاليت تهران دانشگاه حسابداري گروه همچنين داد، نام تغيير بازرگاني مديريت و اداري علوم ةدانشكد
 دانشگاه مديريت دانشكده به ،1379 ماه تير در بازرگاني مديريت و اداري علوم ةدانشكد و كرد آغاز شمسي هجري 1343
به  نفت شركت نياز به توجه با ديگر سويي از .)1398 ،1تهران دانشگاه مديريتة دانشكد سايت وب( يافت نام تغيير تهران

 به ،نفت شركت در آنها اشتغال و برگشت و انگلستان به حسابداري شآموزبراي  يدانشجويان اعزام و آموزش حسابداري
 سال هفتيعني  ،1336در سال  حسابداري آموزشگاه نام با تهران نفت ةدانشكد ،زمان آن حسابداري بنام استادان همت
 سال در و يمال علوم و حسابداري عالي ةمدرس به آن نام 1350 سال در بعدها .دش سيسأت نفت صنعت شدن ملي از پس

 طباطبائي عالمه دانشگاهبا  دانشكده اين انقالب، از پس .يافت تغيير نفت مالي علوم و حسابداري ةدانشكد به 1353
 به آغاز يرانا نفت ملي شركت نظر زير نفت، مالي علوم و حسابداري ةدانشكد نام به بار ديگر 1367 سال در؛ اما شد ادغام
 فعاليت به نفت صنعت دانشگاه هاي دانشكده از يكي عنوان به ،1368 سال در نفت صنعت هدانشگا تمركز از بعد و كرد كار
 و ذاريگ نبنيا 1343 سال در حسابداري عالي ةمؤسس ،همچنين ).1400 ،2تهران نفتة دانشكد سايت وب( داد ادامه خود
 اند چاپ شده مؤسسه اين اتانتشاردر بخش  ،ايران حسابداري آموزشي هاي بكتا نخستين .شد منحل 1355 سال در
   .)1393 حسابرس،(

  تجربي پيشينة
 در شده انجام يها پژوهش ،ادامه دركه  اند هپرداخت حسابداري ةتوسع و تحوالت ةمطالع و بررسي به محققان از اي هدست
  .شود معرفي مي خصوص اين

 فرهنگ تأثير بر تأكيد با چين در حسابداري تاريخي تحول بررسي به پژوهشي طي )2008( 3سوسالس و آيهان 
 چين، در و است چيني حسابداري ةتوسع در مهمي عامل چيني فرهنگ اتتأثير كه داد نشان آنان پژوهش نتايج .پرداختند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. management.ut.ac.ir 
2. tehran.put.ac.ir 
3. Soslas, Ayhan 
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 موضوع هنوز ،سياسي يها نظريه و شود مي انجام كنفوسيوسي يها شيوه و ها ارزش اساس بر سنتي طور به حسابداري

   .گذارد مي تأثير حسابداري يها شيوه و دولتي مقررات اقتصادي، رفتار بر و است چيني زندگي سبك اصلي
 تاريخ آنان .پرداختند آن بر مؤثر عوامل و ايران در حسابداري ةتوسع و رشد ةمطالع به )2008( مشايخ و مشايخي 
 معاصر و )قاجار عصر تا عباسي ةدور از( اسالم از پس اسالم، از پيش مختلف ةدور ةس در را ايران حسابدارية توسع

 به پيوستن مالياتي، قوانين سازي، خصوصي مالي، بازارهاي مهم موضوع ششكه  داد نشان آنان پژوهش .كردند بررسي
 كيفيت بر و است مالي گزارشگري كيفيت بهبود كليد حقوقي، سيستم و خارجي گذاري سرمايه جهاني، تجارت سازمان

 از حمايت ،ها اقليت حقوق از حمايت طور مثال، به( گذار سرمايه حمايت فقدان ينهمچن .دگذار مي تأثير مالي گزارشگري
 ايران در مالي گزارشگري وضعيت بهبود و توضيح براي قانون اجراي ضعيف سازوكارهاي و قانوني ضعف ،)داخلي تجارت
تالش  خود تجاري دهاينها مالي گزارشگري كيفيتبراي بهبود  كه كشورهايي براي رويكرد اين .است حياتي بسيار
 عملياتي، محيط يها ويژگي ملي، حسابداري استانداردهاي تدوين و تهيه هايفرايند در و دارد سياسي پيامدهاي كنند، مي

 ديگر كشورهاي مانند ،ايران در سياسي و اقتصادي هاي وضعيت و فرهنگ مذهبي، باورهاي موجود، مقررات و قوانين
   .است شده توجه

را  انگلستان يها دانشگاه حسابدارية توسع ،پژوهشي طي )2018( 1گوسن، لورنا استيونسون و پاور، فركاليسون 
 نياة توسع و پيدايش در كه يحسابدار متخصص و استاد ششبا  يشفاه يها مصاحبه پس بررسي آنها .بررسي كردند

 نفوذ انگلستان در حسابداري تدريس رب متحده اياالت يها دانشگاه كه نتيجه گرفتند ،اند هكرد فايا يمهم نقش رشته
  .مؤثر بوده است دانشگاهي حسابداري آموزش ةتوسع بر 2لندن اقتصادة مدرس ،همچنين .است داشته

 عمل رشد، ،أمبد بر تأكيد با مصر در حسابرسي و حسابداري ةتوسع بررسي به )2019( 3باسوني و اوادااهللا ايلبايومي، 
 ةتوسع در فرهنگي و قانوني دولتي، اقتصادي، سياسي، عواملكه  داد نشان آنان پژوهش نتايج .پرداختند مؤثر عوامل و

 تدوين و مصر مالي گزارشگري مقررات اصالح به سازي خصوصي و دندار بسزايي نقش مصر در حسابرسي و حسابداري
  .است شدهمنجر  شركتي حاكميت سياست چارچوب

 در اند كه كرده بررسي و وتحليل تجزيهرا  حسابداري آموزش تتحوال و توسعهنيز  خارجي پژوهشگرانبعضي از 
  .است شده ارائه خصوص اين در شده انجام يها پژوهش ،ادامه

 پژوهش نتايج .كردند وتحليل تجزيهرا  هند در حسابداري آموزشطي پژوهشي،  )2016( 4رام جاناك آچاالپدي، 
 داران سهام انتظارات و اطالعات فناوري تغيير لحاظ از ،هندي يها اهدانشگ در حسابداري درسي يها برنامه كهدهد  نشان مي
 براي ها تالش كه حالي در است، آموزگارمحور اغلب هند در حسابداري تدريس ،همچنين .ندارد زيادي اهميت ،جهاني
  .تاس بررسي دست در هم هنوز و مانده باقي بالتكليف ترمي، سيستم معرفي با يادگيري مدل سوي به حركت
 كشور تمركز بر بارا  خاورميانه اقتصادي و اجتماعي محيط در حسابداري كاربرد و آموزش ةتوسع )2017( 5الشراري 
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1. Collison, Ferguson, Lorna Stevenson and Power 
2. London School of Economics (LSE) 
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4. Achalapathi and Janakiram 
5. Alsharari 
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 سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ابعاد تأثير تحت اردن در حسابداري كه داد نشان وي پژوهش نتايج .بررسي كرد اردن

 كمبود مانند كالن اقتصاد هاي نگراني به اردن دولت واكنش از حسابداري ،همچنين .قرار دارد يياجرا محيط و فرهنگي
 ،اند هكرد محدود را اقتصادي رشد تاريخي لحاظ از كه ساختاري بيكاري و بدهي افزايش بودجه، كسري طبيعي، منابع

 و است داشته حسابداري و قوانين اقتصادي، تغييرات در مهمي نقش سازي، خصوصي ةبرنامافزون بر اين،  .پذيرد تأثير مي
 .كند مي ايفا مهمي نقش حسابداري تحقيقات در فرهنگ است، شده پذيرفته اجتماعي عمل عنوان به حسابداري كه آنجا از

 كشورهاي در غربي حسابداري يها پارادايم تاريخي تحول: اند از عبارت اردن در حسابداري آموزش برمؤثر  فرهنگي عوامل
 عمومي بخش و خصوصي بخش مديريت بين تفاوت آموزشي، سيستم كيفيت اردن، فرهنگي هاي ارزش توسعه، حال در
   .مديريت حسابداري كاربردي يها برنامه و فناوري از

 پاكستان در حسابداري آموزش از دانشگاه آموختگان دانش دركمطالعة  به پژوهشي طي )2018( 1خان و يوال 
 هاي مصاحبه پاكستان كار بازار مختلف يها بخش در داريحساب اي هحرف نامتخصص از نفر 50با آنان .پرداختند

 كمبود :اند از كردند كه عبارت شناسايي را پاكستان در حسابداري آموزش اصلي مشكل سه وانجام دادند  ساختاريافته نيمه
  .مربوطه هاي كالس در حسابداري يها دوره پايان نيافتن و عمل و تئوري بين شكاف مهارت،
 يها آزادي اجتماعي، تغييرات محيطي، عوامل( گذارتأثير يها لفهؤم ،ايراندر  حسابداري شگرانپژوه از اي هعد

 . شود ها اشاره مي كردند كه به چند نمونه از اين پژوهش بررسي و مطالعهرا  ايران در حسابدارية توسع بر )مدني

 1382 تا 1352 سال از يران راا حسابداري ةتوسع بر مؤثر محيطي عوامل )1384( محمدي توكلي و اعتمادي 
 اثر . ارتباط مثبتي دارد ايران در حسابدارية توسع با اقتصادي ةتوسع كه داد نشان آنان پژوهش يها يافته .بررسي كردند

 در سياسي و اقتصادي اصالحات مختلف مراحلو است  متفاوت مطالعهة دور طي حسابدارية توسع بر محيطي عوامل
   .دهد مي نشان را ايران

 پژوهش نتايج .را بررسي كردند حسابداري ةتوسع بر اجتماعي تغييرات آثار )1397( صالحي و سيدي قلعه كرمي 
 بر ،شدن صنعتي و  شهري پذيري، فرهنگ اشاعه، تكامل، مانند ،تمدن ةتوسع مختلف يها شاخص كه داد نشان آنان
  .است شدهمنجر  مالي يها رويداد گزارشگري و گيري اندازه ةنحو در تغييربه  در نهايت و گذارده تأثير حسابداري ةتوسع

 حسابداري ةتوسع و مدني يها آزادي ةمطالع به )1398(بني مهد  و رودپشتي رهنماينيكومرام،  مزرعه، اقدم 
 ودوج معنادار ةرابط ايران در حسابداري ةتوسع و مدني هاي آزادي بين كه است اين بيانگر آنان پژوهش نتايج .پرداختند

 ةتوسع بر عاملي بارهاي بيشترين شخصيآزادي  و احزاب آزادي قانون، حاكميت بيان، آزادي متغيرهاي ترتيب به و دارد
  .دارد را ايران در حسابداري

 در مدرنيسم پست و مدرنيسم به مربوط متغيرهاي بررسي به )1398( نيكومرام ومهد،  بني ،رودپشتي رهنماي آراد، 
 و دفترداري ظهور كه داد نشان آنان پژوهش .پرداختند اي هكتابخان تحقيق روش از استفاده با مالي اريحسابد مفاهيم ةتوسع
 ةتوسع بر تري شگرف تأثير مدرنيسم پست اما ؛است بوده مدرنيسم مفهوم بر اساس ابتدا در ،مالي حسابداري گيري شكل

  .است داشته مالي حسابداري مفاهيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بودن اثربخش كارايي، بررسي بهكه  حاضر پژوهش موضوع با نزديك و مرتبط ياه پژوهش از در نهايت، بعضي

  .شوند معرفي مي اند، پرداخته ايران در حسابداري آموزش يها شيوه و محتوا و حسابداري آموزش
 سطح در حسابداري ةرشت آموزشي نظام كارايي بررسي عنوان با پژوهشي طي )1391( پور شفيع و مشايخي 
بر  .پرداختند ايران در دولتي دانشگاه 20كارايي بررسي به ،ها داده شيشپو تحليل تكنيك از استفاده با ايران يها دانشگاه

 ارائه حسابداري آموزش و اند هكرد عمل موفق مدل ةستاند پرورش در مطالعه مورد يها دانشگاه ،هاي پژوهش اساس يافته
 كه است آن از حاكي نتايج همچنين .است بوده كارا عموماً ايران عالي آموزش سيستم در كارشناسي ةدور يها برنامه در شده

 منابع از استفاده در كارايينا مشكالت اين ترين مهم كه دارند مشكالتي آموزشي هاي گروه و دانشكده سطوح در ها دانشگاه
 يها گروه كاراترين شده، استفاده منابع نظر نقطه از ).دانشگاه هر به مربوط كارايي سطح و بودجه ميزان به توجه با( است
 خالصه طور به .هستند انساني علوم يها دانشكده آنها كاراتريننا و مديريت و حسابداري يها دانشكده حسابداري، يشآموز
 هاي دانشكده در كارايي لحاظ به حسابداري آموزشي گروه به توجه كمترين ،بررسي شده هاي دانشگاه در كه گفت توان مي
  .است معطوف بوده مديريت و حسابداري هاي دانشكده در حسابداري آموزشي گروه به توجه بيشترين و انيانس علوم

 ها دانشگاه در حسابداري آموزش ياثربخش ةدرج ،متوازن ارزيابي كارت از استفاده با )1396( و پاكزاد ديلمي ديانتي
 يها دانشگاه در حسابداري آموزش بودن اثربخش ةدرج كه داد نشان پژوهش نتايج. را بررسي كردند آن بر مؤثر عوامل و

 كارشناسي، مقطع معدل ،)بودن غيردولتي يا دولتي( تحصيل محل دانشگاه نوع و نيست مطلوبي سطح در ،شده بررسي
؛ ندارد داريامعن تأثير دانشجويان بهشده  داده حسابداري آموزش بودن اثربخش ةدرج بر تحصيلي مدرك اخذ شهر و سن
 به حسابداري آموزش ياثربخش ةدرج بر آنها جنسيت و )بودنشان غيرشاغل يا شاغل( دانشجويان اشتغال وضعيت اما

  .دارد دارامعن اثر دانشجويان
 با )ارشد كارشناسي( حسابداري آموزش يها شيوه و محتوا تناسب بررسي« پژوهشي با عنوان )1397( جامعي 
. انجام داد» ايران رسمي حسابداران جامعه اعضاي و دانشگاه اساتيد دانشجويان، اهديدگ از :كار بازار نياز مورد يها مهارت
 انجام براي ،التحصيالن فارغ سازي آماده منظور به حسابداري ةبرنام آموزشي محتواي كه داد نشان وي پژوهش نتايج

كه نيازمند  وظايفي انجام براي ياندانشجو سازي آماده در محتوا اين ؛ امااست مناسب ها شركت حسابداري ابتدايي وظايف
  .نيست مناسب و كافي نياز دارد، گيري تصميم و سيستم طراحي حسابرسي، مانند است باالتر سطوح ي دريها مهارت

  پژوهش شناسي روش
 حفظ و گردآوري روش شفاهي تاريخ .است محتوا تحليلوتحليل آن،  تجزيه ابزار و شفاهي تاريخ پژوهش اين رويكرد
دست  نشده ثبت وقايع و حوادث از بخشيبه  توان مي شفاهي تاريخ طريق از .ستها انسان ةگذشت تجربيات و سوابق
 )تصويري يا صوتي( ضبط راه از تاريخي اطالعات نگهداري و گردآوري براي است روشي شفاهي تاريخ همچنين .يافت

 ييها تالش مجموعه شفاهي تاريخ به بيان ديگر، .عهواق و رويداد يك به مربوط وقايع و حوادث دربارة ،افراد با مصاحبه
 يها گروه و افراد شخصي هاي هتجرب از حاصل تاريخي يها داده ،خود خاص ابزارهاي و فنون از گيري بهره با كه است

 از و فرهنگية شد پذيرفته و خاص بستر در تاريخي يها داده اين .دارد و آنها را نگه مي كند ميآوري  را جمع اجتماعي
 تهامي،و  1395 آبادي، حسن( آيد دست مي به هطرفدو يوگو گفت در گر مصاحبه و شونده مصاحبه ميان توافق و تعامل
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 هر به تاكنون كه داند مي جامعه هايي از هطبق و افراد ،ها گروه خدمت در ابزاري را شفاهي تاريخ ،1)2010( كالرك ).1397
 3تامسون ).1397 آبادي، حسن( اند بوده شفاهي ابتدا در ها تاريخ تمام ،2)2003( ريچ دونالدبه اعتقاد  .اند هنشد ديده دليلي

 از اي هشيو پندارند، ها مي بعضي كه گونه آن حتي و نيست تاريخ از مستقل اي هگون ،شفاهي تاريخ كه دارد باور نيز )1988(
 و شواهد گردآوري براي عملي و نظري صولا از برخوردار و قانونمند علمي، روشي شفاهي تاريخنيست؛  نگاري تاريخ

 ويژه به ديگر، منابع با استفاده از مدارك آن تصحيح يا تكميل و تأييد و آزمايي راستي از پس كهاست  شفاهي مدارك
 نوع ايند از نتوان ، ميانشناس روان حتي و انشناس جامعه تاريخ، انمحقق .كند كمك مي شفاهي سند توليد به مكتوب، اسناد
 كارآمد تكنيكي عنوان بهتوان  را مي شفاهي تاريخافزون بر اين،  .ندنك استفاده نگاري تاريخ منابع و اسناد ساير كنار در دسن
 ترقي، ابوالحسني نيري، دهقان نورائي،( برد كار به ...و حقوق كشاورزي، پزشكي، اقتصاد، علم مختلف يها شاخه در

 مدت طوالني ضبط قابليت كهآن  ديجيتالي ه وپيشرفت شكل و صوت ضبط اختراع از پس در رويكرد امروزي، ).1389
 بسيار نقش تاريخي يها داده كردن ردوبدل در شفاهي تاريخ دارند، را اي رايانه يها سيستم به و ارسال وري بهره و صدا

 در مكمل و اصلي بعيمن« ندا هداشت اصلي نقش رويدادها در كه افرادي هاي هخاطر و ها گفته به استناد .دارد مهمي
 يها گزارش و اسناد بر بودن مبتني ،نگاري تاريخ با مقايسه در شفاهي تاريخ برجستة ويژگي .»شود مي محسوب نگاري تاريخ

 غيرمستقيم و مستقيم تجربيات بر اساس زنده بيشاكم ويراتص ةارائ و شناختي روان يها ويژگي ترسيم و ضبط رسمي،
 ثبتهنگام  اشخاص احساسات و عواطف، كالمي ظرايف و صدا زيروبم و آهنگ درج واسطة هب ،شيوه اين در .است افراد

 افراد يها واكنش و رفتارها شفاهي تاريخ در .شود مي تلفيق تاريخي يها گزارش اب آنان هاي هتجرب و شدهنمايان  حوادث
 ميزان از نظر صرف .كند پيدا مي ميتاه شفاهي تاريخ كه جاست اين از و است زنده تاريخ زيرا ؛شود مي گوياتر نيز

 مورخ روي پيش را بسياري مدارك شفاهي رويكرد اين جنبه كه از گذشته، تفسير و شناخت در مدارك اين از گيري بهره
 در ).1394 توكلي،( كند مي پيدا يدوچندان ارزش دهد، مي ياري ها انسان كنش مختلف ابعاد شناخت در را او و دهد مي قرار
ة مصاحب از ،ها داده آوري جمعبراي  ،حاضر پژوهش در ، از اين رو،)1396 توكلي،( است كار ابزار مصاحبه فاهي،ش تاريخ

 رويكرد .شد برده بهره ايراني حسابدارية برجست اساتيد با )بازانديشانه يا غيررسمي و عميقة مصاحب( غيرساختارمند
انتخاب  هدف، بر مبتني يا تئوريك گيري نمونه در .است هدف بر مبتني يا تئوريك گيري نمونه پژوهش، اين گيري نمونه

 در .شوند مي گزينش ،ة مدنظرپديد با ة آنهاتجرب و ها خصوصيت برحسب واست  هدفمند صورت به كنندگان مشاركت
 هدفمند، گيري نمونه منطق ).1394 ايمان،( كرد وگو گفت بايد كسي چه با كه شود مي مشخص هدفمند گيري نمونه

 از غني موارد .دنساز مي فراهم را عميقة مطالع زمينة كه مواردي انتخاب يعنياست؛  اطالعات از غني موارد نتخابا
 به مربوط اساسي يها موضوع ةدربار فراواني اطالعات تواند مي هاآن طريق از پژوهشگر كه هستند مواردي اطالعات،

 پژوهش در گيري نمونه يها روش انواع كه است عامي اصطالح هدفمند گيري نمونه .آورد دست به پژوهش هدف و مسئله
 دارند درگيري بيشتري پژوهش ةمسئل با كه ييها نمونه ،ديگربيان  به ).1396 حريري،( گيرند مي قرار آن پوشش تحت كيفي

 اين راياج فرايند .شوند محسوب مي كيفي يها پژوهش براي يمناسب هاي نمونه ،ندبرخوردار زيادتري عاتالاط از و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark 
2. Donald Ritchie 
3. Thompson 
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 ثبت تحليلي، يادداشت نوشتن ،ها داده رمزگذاري ،ها داده آوري جمع پژوهش، هاي ؤالس تدوين: بدين ترتيب است پژوهش
   .مستندسازي و نگارش ،ها داده از خود تفسير و ها انديشه
 اين باز ايه ؤالس بنابراين .نداردنياز  فرضيه طرح به ،است كيفي حاضر پژوهش تحقيق روش اينكه به توجه با
  :از ندا عبارت پژوهش
  است؟ يافته توسعه چگونه ايران در دانشگاهي حسابداري آموزش .1
   ؟اند هكرد ايفاچه نقشي  حسابداري آموزش به دادن شكل در ايران يها دانشگاه .2
  ؟است يافته توسعه چگونه چه وضعيتي دارد و همسايه و منطقه كشورهاي با قياس در ايران دانشگاهي حسابداري .3
 اند؟ چه تأثيري داشته ايران يها دانشگاه حسابداري رشتة در انگلستان و آمريكا دانشگاهيانها و  دانشگاه .4

  شوندگان مصاحبه شناختي جمعيت اطالعات
  . شده است داده نمايشها  مصاحبه در كنندگان مشاركت اطالعات جمعيتي 1در جدول 

  گانشوند مصاحبه شناختي جمعيت اطالعات ةخالص .1 جدول
  توضيحات  درصد جمع درصد جمع فراواني شرح  متغير

  علمي مرتبه

  7  استاد

21  

35/33  

100  
ــب  ــاحبهاغلــ ــوندگان مصــ  شــ

 علمي مرتبه داراي )درصد35/33(
  .هستند استاد

  8/23  5  دانشيار
  05/19  4  استاديار
  8/23  5  مدرس

  جنسيت
  20  مرد

ــاحبه   100  2/95  21 ــب مص ــرد   اغل ــوندگان م ش
  8/4  1  زن  .دهستن

 تحصيالت ميزان
  )حسابداري(

  16  تخصصي دكتري
21  

2/76  
100  

 )درصد76( شوندگان مصاحبهاغلب 
ــيالت داراي ــري تحصـــ  دكتـــ

  .هستند تخصصي
  19  4  ارشد كارشناسي

  8/4  1  كارشناسي

  تدريس ةسابق

  3  سال 20تا  15 بين
  
21  

14  

100  
 و 15 تــدريس ةســابق كمتــرين
 سـال  42 تـدريس  ةسابق بيشترين

  .است

  14  3  سال 25تا  21 بين
  29  6  سال30تا  26بين

  43  9  سال 30بيش از 

  سن
  3  سال 55تا  45 بين

  
21  

14  
 سـن  بيشترين و 49 سن كمترين  100

  52  11  سال 65تا  56 بين  .است سال 76
  34  7  سال 65بيش از 

 محل/دانشگاه
  تدريس

  10  دولتي

21  

48  

100  
 44( شــوندگان مصــاحبهبيشــتر 
 علمـــي تئـــهي عضـــو )درصـــد
  .هستند دولتي يها دانشگاه

  19  4  آزاد
  9  2  غيرانتفاعي

  24  5  ساير
 / علمي هيئت

  علمي غيرهيئت
  16  علمي هيئت

21  
76  

100  
  

  2  5 علمي هيئت غير
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لندمدت و درخشان در حوزة آموزش، تدريس، تجربه و پيشينة ب ضمن برخورداري ازها  كنندگان در مصاحبه مشاركت
هاي سطح اول دولتي، آزاد و غيرانتفاعي  در دانشگاه ،اي در حسابداري مختلف و سابقة حرفههاي  همقال ها و تأليف كتاب

در  گفته، پيش سوابق بر عالوه. ها هستند علمي گروه حسابداري دانشگاه دارند و اغلب آنها از اعضاي هيئت تدريس سابقة
 يها كميته ساير و تحقيقات و آموزشة كميت در عضويت و مديريتهمچون ديگري  يسوابقشوندگان،  كارنامة مصاحبه

 مديره هاي تخصصي جامعة حسابداران رسمي ايران و هيئت مديره و كميته سازمان حسابرسي، عضويت در هيئت تخصصي
 در تدريس و تحصيلة سابق و بهادار اوراق و سبور سازمان مديره تئهي حسابداري،اي  هحرف و علمي يها انجمن

ها از جنبة  در مصاحبه كنندگان مشاركت عمومو  وجود دارد ...و انگلستان و آمريكا قبيل از حسابداري در پيشرو كشورهاي
سابداري طوري كه نيل به تاريخ شفاهي ح اند؛ به اي از رده و امتياز بااليي برخوردار بوده سابقة آموزش دانشگاهي و حرفه

  . دانشگاهي در ايران فقط با رجوع به آنان ميسر بود

  ها داده وتحليل تجزيه
 به را محتوا تحليل )1968( 1هولستي .است شدهبرده  بهره )كيفي محتواي تحليل( شفاهي تاريخ روش از پژوهش اين در
 در ).1373 ساالرزاده،( رود مي كار به پيام خاص يها ويژگي عيني و مند نظام استنباط براي كهكند  اطالق مي تكنيكي هر

 در محتوا، تحليل رويكرد .شود مي استفاده مكالمه تحليل و روايت تحليل محتوا، تحليل روش سه از ،شفاهي نگاري تاريخ
 .شود مي انجام كيفي و يكم صورت دو به محتوا تحليل .است مؤثر بسيار شفاهي تاريخ نگاري تاريخ به بخشيدن عمق
 براي رود، مي انتظار شفاهي تاريخ كيفي تحقيق از هكچنان .اند هخواند نيز محتوا ةنگاران قوم تحليل را محتوا يكيف تحليل
 با مأتو وآمد رفت از است عبارت كاربرد، اين از پيروي به نيز محتوا تحليل روش .رود مي كار به شده مبادله معناهاي فهم

 كيفي تحليل .ها داده تفسير سرانجام و تحليل آنها، رمزگذاري ،ها داده وريآ جمع گيري، نمونه مفاهيم تشكيل ميان ملأت
 يها تفاوت و معاني تصاوير، ،ها سبك ،ها محيط ،ها موقعيت ميان مداوم ةمقايس رهگذر از كه است مومدا كشف ،محتوا
 مفاهيم تشكيل و ها داده وريآ جمع تا گرفته گيري نمونه از مراحلي شفاهي، تاريخ در .شود مي حاصل هم با معاني ظريف

 تحليل مراحل، ادامه در ).1396 توكلي،( شود مي اجرا مصاحبه از حاصل يها داده تفسير و تحليل آنها، رمزگذاري و
  .)1شكل ( است شده ارائه زير شرح به پژوهشهاي  ؤالس پاسخ به رسيدن براي كيفي محتواي
 ؛پژوهش مسئله كردن مشخص 

 ؛موضوع با وجودم و مرتبط منابع ةمطالع  
 ؛مطالب ةارائ يها قالب با آشنايي  
 ؛پردازي مفهوم  
 ؛مصاحبه متن از ييها جنبه به توجه وها  داده آوري جمعة نام شيوه تنظيم  
 يها داده با مدام ،گيرند مي شكلها  داده از استقرا ةپاي بر كه ييها مقوله و مفاهيم( بازبيني وها  داده آوري جمع 

  ؛)شوند تكميل و اصالح زده، محك جديد
 1396 توكلي،( نويسي گزارش وها  داده تفسير(.  
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1. Holesti 
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 مفهوم 
 بودن، ل
 نتايج و
 .است 
 منابع و

 تري مل
 در كه 

 رخ ني
 ديدگاه

 2گوبا و
 اظمي،

 يها ده
 قرار )ها

 معنايي
 ــــــ

1. Cor
2. Lon
3. Cre

  

اين به خالصه 
كامل ميزان ن،

و مدل به خشي
شده برده بهره 

و تحقيق وضوع
كامل تصوير شود،

ندا هنتخاب شد
زما گو پاسخ تبار
د از پژوهشگر ،ش
و لينكلن .كند ي

كا و فرد دانايي
داد رمزگذاري و
ه مصاحبه در ان
م يها برچسب 
ــــــــــــــــــ

rbin and Strauss
ncoln & Guba 
swell 

  

طور به كه اند هد
كنندگان مشاركت 

اعتباربخ براي ،ضر
)2008( تراوس
موة زمين در فراد
ش استفاده ها ده
ي امختلف افراد 

اعت يا عضو عتبار
روش اين در .)1

مي استفاده سير
د رجمهت 2007

و تحليل نتايج ،
كنندگا مشاركت 
اغلب آنهاكه  د

ــــــــــــــــــ
s 

 ي

ها داده بندي وله

كرد ارائه كيفي ت
جانب از ها فته
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 عنوان به آن از گيري بهره با توانند مي محققان و است كيفي يها داده تحليل افزارهاي نرم از يكي ،كيودا مكس افزار نرم

زياد  حجم به توجه با .بپردازند ها داده وتحليل تجزيه به آساني به و كنند دهي سامان و مديريت را خود يها داده داده، پايگاه
 ها متن از جديدي مفاهيم ،بازبيني هر در وشدند  بازبيني مرتبه چندين مذكور ها متن ،ها مصاحبه ةشد سازي پياده هاي نمت

 جديدي مفهوم پژوهشگر نظر از كه شد تكرار ميزاني به مرورها اين ،كرد تغيير شده برداشت مفاهيم از برخي و شد پديدار
 تحليل و بررسي سپس و فهرست استخراجي، مفاهيم ،ها متن بازنگرية مرحل اماتم از پس .شد نمي استخراج ها متن از

   .شدند )انتخابي و محوري باز،( رمزگذاري همرحل سه طي ،پژوهش يها داده وتحليل تجزيه نتايج ،ادامه در .شدند

  ها مقوله استخراج و رمزگذاري
 در .شدند وتحليل تجزيه )انتخابي و محوري باز،( ريرمزگذا مرحله سه طي ،شده انجام يها مصاحبه از برآمده اطالعات

 پس ،ها مقوله استخراج دومة مرحل در .دش استخراج مفهوم 1380انتها  در ،ها داده رمزگذاري و تحليل از پس ،اولة مرحل
 157 ليه،او سطح اصلي مقوله 30 تعداد و شد تحليل طبقه سه در ها مقوله پيوندهاي الزم، بازنگري و بررسي بار چند از

 بندي طبقهاز  اي هنمون ،2 جدول شرح به و ادامه در .دش استخراج و پايش ريزمقوله مفهوم، 520 و ثانويه سطح مقوله
  :شود مي ارائه ها ريزمقوله و ثانويه سطحة مقول ،)مقررات و قوانين( اوليه سطحة مقول

 شده استخراج )مفاهيم( ريزمقوله و دوم سطح اول، سطح يها مقوله ةنمون .2 جدول

  مفهوم ،ريزمقوله  ثانويه يها مقوله  اوليه يها مقوله

  مقررات و قوانين

  كشور در قانوني الزامات

 حسابداري آموزش به نياز علت قانوني الزام  
 قانوني الزامات وجود علت به ايران در حسابرسي و مالي حسابداري ةتوسع  
 قانوني الزامات تعيين در دولت مهم نقش  
 مربوط قانوني الزامات فقدان دليل به مديريت حسابداري ةتوسع عدم  
 قانوني تكليف رفع براي ابزاري عنوان به ايران در حسابداري از استفاده  
 ايران حسابداري آموزش ةتوسع بر جاري مقررات و قوانين اجراي عدم تأثير  

 سطح در قانوني الزامات
  المللي بين

 منطقه در قانوني الزامات بر اساس اي هحرف نيازهاي  
 حسابداري ةتوسع جهت در عاملي جهاني و قانوني الزامات  

 تعارض آموزشي مشكل
 استانداردهاي با جاري قوانين

  ايران حسابداري

 ايران در المللي بين استانداردهاي بر الزامات و قوانين اولويت  
 ايران در ريحسابدا استانداردهاي بر قانوني الزام تقدم آموزش لزوم  
 ايران حسابداري ةتوسع مانع استاندارد با تجارت و ماليات قوانين تعارض  

  
 ترين پايين در معنايي برچسب يك )ها مصاحبه متن( پژوهش يها داده از پاراگراف يا جمله هر به ،راستا اين در
 زير شرح به )A08 و A05( شوندگان مصاحبه از نفر دو يها مصاحبه به مربوط يها داده مثال، براي .شد الصاق سطح

  :شود مي ارائه A05 شوندة مصاحبه با وگو گفت متن از اي هنمون زير در .است شده رمزگذاري
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 اينقـدر  گفتـه  مي مثالً آمده مي سال آخر دار مغازه ،بكند يادداشت و بنويسد دفتر ندارد نيازي كه ايراني دار مغازه ...«
 .تاسـ  نداشـته  كـاري  دولـت  ،نبـوده  الزامـي  اگـر  و گرفتند مي او از ماليات كرده امالز دولت اگر و ام آورده دست به

 و كنيـد  تهيـه  نمونـه  مـالي  هـاي  صورت استاندارد با مطابق شما ،است الزام كه وقتي ،گويد مي حسابرسي سازمان
 نشـده  تهيـه  اسـتانداردها  و نظـري  چارچوب با مطابق گويد مي و كند مي حسابرسي گزارش بند و آيد مي حسابرس

 انجام بايد شما را كار اين كه است گفته او به نهاد آن .كند مي رد يا و دهد مي مشروط نظر يا ،... موارد جز به است
 گـزارش  و كنـد  مي مطالعه و خواند مي اند هكرد تعيين برايش كه اي هوظيف به توجه با و آيد مي هم حسابرس ،بدهي

 قـانوني  الزامات طبق آموزش به نياز اينجا و است نياز اين گرفت مي شكل ،نبود اگر خوب .كند مي اعالم را خودش
  .»)A05( ...است آيد مي وجود به

 از استفاده« )ريزمقوله( معنايي برچسب ،A05 ةمصاحب متن وتحليل تجزيه و بررسي به توجه با اول ةمرحل در 
 پنج ،ها مصاحبه متن پايش و بررسي با سپس ،شد صاقال »قانوني تكليف رفع براي ابزاري عنوان به ،ايران در حسابداري
 در هم با موضوعي نظر از كه مربوطه يها برچسب تعدادمجموع  اينكه تا دش الصاق 2 جدول برابر ديگر معنايي برچسب
ة لمقو ،آنها ادغام از و گرفت قرار رسته يك در گفته پيش ييمعنا برچسب 6 ،بعد ةمرحل در .شد برچسب 6 ،بودند ارتباط
   .شد ارائه 2 جدول در و استخراج »كشور در قانوني الزامات« ثانويه سطح

  :است شده ارائه A08شوندة  مصاحبه با وگو گفت متن از نمونه دو ادامه در

 ايـن  كـه  اسـت  يـادم  مـن  بكنيـد،  بايد كار چه كه كند كمك شايد ،گويم مي شما به اي هپيشين يك من حاال ...« 
 بشود جهاني تجارت سازمان وارد خواست مي ايران و مركزي بانك يسئر كه افتاد اتفاق نيزما آن استانداردنويسي

 ايـن  و باشـيد  داشـته  مصـوب  اسـتانداردهاي  بايسـتي  شـما  كـه  بـود  كـرده  ملـزم  جهـاني  تجارت سازمان اين و
 ،دهـد  مي انجام يحسابرس سازمان را اينها باشد، قانوني ايران در حسابرسي و باشد مصوب بايستي استانداردهايتان

 كـه  آوردنـد  فشار آمدند آنان !!!دانم نمي ،است شده تهيه مالي يها صورت استانداردي چه با دهد مي انجام چطوري
 به را رسمي حسابداران جامعه تشكيل بر مبني اي هواحد ماده قانون آمد ايران ،نداريد ايران در حسابرسي حرفه اوالً

 را موجـود  نقـص  آن خواسـتند  حقيقـت  در ،نبـود  نياز به توجه با خوب بدهند، را آنها جواب دبتوان تا رساند تصويب
 هم آن بود استانداردها تدوين مسئول كه حسابرسي سازمان قانوني ماده .شد تشكيل سريع جامعه بعد .كنند جبران
 احـوال  و اوضـاع  بـا  هـم  اسـتانداردها  اين و كرد مي تبعيت نوعي به حقيقت در المللي بين استانداردهاي از بايستي
 نظـري  چـارچوب  يـك  زيربنايش بايد حتما استانداردها اين ،نداشتيم نظري چارچوب ما بعد .خواند نمي ما مملكت
 تهيـه  آنهـا  خـود  كه است چارچوبي همان نظري چارچوب ست،يچ IFRS نظري چارچوب بگوييد شما االن باشد،
 .بشـود  تهيه بايستي ايران قانوني و اقتصادي و اجتماعي وضعيت به توجه با نظري چارچوب ايران در پس ،اند هكرد
 اول را نظـري  چـارچوب  ايـن  كـه  ددا تشـكيل  گروهي فوري ،حسابرسي سازمان عامل مدير ،است يادم زمان آن

 نقش هم حسابداري آموزش گفتم كه مطالبي به توجه با .نوشت استاندارد شود نمي نظري چارچوب بدون د،نبنويس
  .»)A08( ...كند ارائه بايد المللي بين الزامات طبق را الزم يها آموزش هم انشگاهد و كند مي پيدا

 و قانوني الزامات« )ريزمقوله( معنايي برچسب ،A08 ةشوند مصاحبه به مربوط گفته پيش مصاحبه متن به توجه با
 برچسب يك ،ها مصاحبه متون پايش و بررسي با سپس ،شد الصاق و استخراج »حسابداري ةتوسع جهت در عاملي جهاني
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 ارتباط در هم با موضوعي نظر از كه مربوطه يها برچسب تعداد مجموع اينكه تا شد الصاق 2 جدول برابر ديگر معنايي
 سطح ةمقول آنها ادغام از و گرفت قرار رسته يك در نام برده معنايي برچسب 2 ،بعد مرحله در .دش برچسب 2 بودند،
   .شد ارائه 2 جدول در و استخراج »المللي بين سطح در قانوني الزامات« ةثانوي

  :شود مي ارائه زير شرح به A08 ةكنند مشاركت مصاحبه متن از ديگر قسمتي همچنين

 برقرار ها ماليات در كه قوانيني دنيا جاي همه در است، نكرده حركت متناسب ما مالي قوانين و حسابداري ...« 
 مراجع نظر قبل از يعني عيناً، اينكه نه شود مي كه آنجايي تا حسابداري اصول با بشود منطبق بايستي ،شود مي

 در همديگر با حسابداري اصول با قانون جاها از خيلي ولي كنند، مي وضع را قوانين بعداً و گيرند مي را يارحسابد
 قوانين هك است اين موانع اين از يكي است، حسابداري پيشرفت موانع از يكي هم اين و است جدي تعارض
 .هستند تناقض در يا نكرده حركت خط يك در يارحسابد و يارحسابد اصول با ما تجاري قوانين و مالياتي
 را چيز يك ها ماليات قانون مثالً بدهيد، درس خواهيد مي را چيزي چه ،بدهيد درس خواهيد مي شما باالخره

 بعد ،گيرد مي ياد يارحسابد شما كالس سر آيد مي دانشجو بعد گويد، مي ديگر چيز يك تجارت قانون و گويد مي
 رقم يك به رسيد مي آييد مي شما بعد ،هستند تعارض در هم با اينها بيند مي و ها ماليات قانون كالس سر رود مي

 يك است ممكن دنيا جاي همه ماليات، بر اساس سود و استانداردها و حسابداري اصول بر اساس سود حسابداري
 ثبت بايد هزينه گوييد مي شما اينكه يا متفاوت، كامالً رقم دو اينجا ولي ،باشند داشته يئجز اختالف و تفاوت
 و مالياتي قوانين تعارض است، قبول غيرقابل ندارم قبول را ها هزينه من نه گويد مي ها ماليات قانون ولي ،بشود
 ايران در حسابداري آموزش و داريحساب جدي موانع از يكي ،حسابداري استانداردهاي اصول و يارحسابد اصول
   .»)A08( ...كند رشد ايران در حسابداري گذارد نمي كه است

 تعارض« )ريزمقوله( معنايي برچسب فوق، شرح به A08 ةشوند مصاحبه با وگو گفت متن بررسي و كاوش به توجه با 
 مجدد پايش و بررسي با سپس ،دش الصاق و استخراج »ايران حسابداري ةتوسع مانع استاندارد با تجارت و ماليات قوانين
 ةجنب از كه ييها برچسب تعداد مجموع اينكه تا شد الصاق 2 جدول برابر ديگر معنايي برچسب 2 ،ها مصاحبه متن

 از و گرفت قرار رسته يك در معنايي برچسب 3 ، اينبعد ةمرحل در .رسيد برچسب 3به  بودند، مربوطبه هم  موضوعي
 استخراج »ايران حسابداري استانداردهاي با جاري قوانين تعارض آموزشي مشكل« ةثانوي سطح ةمقول آنها شدن يكپارچه

  . درج شد 2 جدول در و
 سطح در قانوني الزامات كشور، در قانوني الزامات( ثانويه سطح يها مقوله كردن يكپارچه و كنترل وارسي، با پايان در

 ةاولي سطح ةمقول ،شده بيان شرح به )ايران حسابداري استانداردهاي با اريج قوانين تعارض آموزشي مشكل و المللي بين
   .شد درج 2 جدول در و استخراج »مقررات و قوانين«

 ،)انتخـابي  و محوري باز،( رمزگذاري ةگان سه مراحل انجام و حاضر پژوهش فرايند اجراي و گفته پيش مطالب به توجه با
مشـاهده   3كـه در جـدول    شـد  اسـتخراج  ايران يها دانشگاه در حسابداري ةتوسع با تبطمر )اوليه( اصلي ةمقول 30 نهايت در
  . شود مي
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  شده استخراج ةاولي سطح اصلي يها مقوله .3 جدول

  )سطح اوليه(اصلي  ةمقول كد مقوله )سطح اوليه(اصليةمقول  كد مقوله

C01  وجودي آموزش حسابداري ةفلسف  C16 حسابداري استانداردهاي آموزش  
C02  اهداف آموزشي  C17 حسابداري در افزايي دانش  

C03  ةها و ساير مراكز و نهادهاي تأثيرگذار بر توسع دانشگاه 
  گرايي مدرك ةپديد و چالش C18  حسابداري در ايران

C04  حسابداري در ايران ةتوسع  C19 دهي حساب و خواهي حساب  

C05  آموزش حسابداري دانشگاهي ايران در بين  ةتوسع
  دولت نقش C20  ورهاي منطقه و پيشروكش

C06  ايران حسابداري تأثيرپذيري  C21 حسابداري با اي مرتبط رشته ميان مباحث  

C07  در و پژوهشي آموزشي ارتباطات و مساعي تشريك 
  پايدار ةتوسع ةالزم حسابداري آموزش C22  حسابداري

C08  ،سيستم در بهينه نظارت و ريزي برنامه رهبري 
  مذهب و اديان C23  اناير آموزشي

C09  ها دانشگاه شايستگي و صالحيت  C24 شناسي روان و فردي عوامل  
C10  آموزش عناصر   C25 فرهنگي عوامل  
C11  ايران در حسابداري يها پژوهش  C26 سياسي عوامل  

C12  يها دانشگاه تحصيلي مقاطع در حسابداري آموزش 
  ريحسابدا در عمل و تئوري آموزش پيوند C27  ايران

C13  حسابداري مفاهيم و معنا  C28 اقتصادي عوامل  
C14  كنشگران ةشبك ةنظري  C29 مقررات و قوانين  
C15  تاريخي و محيطي اجتماعي، يها پديده و عوامل  C30 خارجي يها زبان با آشنايي  

 
  

 رمزگذاري مراحل راياج و شده انجام يها وتحليل تجزيه و گانشوند مصاحبه هاياعتقاد و هانظر ةپاي بر ،ادامه در
 عوامل شده، ارائه مدل در .است شده ارائه 3 شكل شرح به ها مقوله ارتباطاتة شبك و پژوهش كيفي مدل گانه، سه
 پژوهش در شده ارائه مدل .اند شده شناسايي ايران در دانشگاهي حسابداري ةتوسع بر )واسطه با يا مستقيم از اعم( گذارتأثير
 شده تالش اين مدل ةارائ با .است ايران يها دانشگاه در حسابداري ةتوسع بر گذارتأثير يها لفهؤم ةدهند نشان حاضر
 اين از تا شود ارائه ايران يها دانشگاه در حسابداري ةتوسع بر مؤثر عوامل خصوص در تري كامل و جامع نگاه است،
 دانشگاهي حسابداري شده، شناسايي لعوام به دهي جهت و هدايت براي منطقي و مناسب ريزي برنامه با بتوان طريق
   .رساند آن مناسب و واقعي جايگاه و شكوفايي و توسعه به را ايران
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  ايران يها دانشگاه در حسابداري ةتوسع مدل .3 شكل

  

  آنها بين ارتباطات ةشبك و ها مقوله تشريح
 آموزش منظر از حسابداري ةتوسع و پيدايش وضعيت خصوص در ،ها مصاحبه در كنندگان مشاركت هاينظر به توجه با

 مدل و متون وتحليل تجزيه همچنين، و شده سپري سال 60 تا 50زماني ةباز گرفتن نظر در با و ايران در دانشگاهي
 با گوناگوني دارامعن عوامل كه شود مي روشن حاضر، پژوهش از برگرفته ايران يها دانشگاه در حسابداري آموزش ةتوسع
 يها مصاحبه از حاصل يها داده وتحليل تجزيه به توجه با .است ارتباط در ايران يها دانشگاه در يحسابدار آموزش ةتوسع
 اصلي مقوله 30تعداد( شده استخراج يها گزاره و مفاهيمبسيار  حجم و گانه سه رمزگذاري مراحل اجراي و شده انجام
در  ها هاي سطح ثانويه و ريزمقوله تك مقوله تكبرشمردن  امكان )ريزمقوله 520 و ثانويه سطح مقوله 157 اوليه، سطح

  . شده است ارائه سطح سه در شده استخراج يها گزارهاز  هايي نمونه 4 جدول در از اين رو، ندارد، وجودمتن پژوهش 
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  ها ريزمقوله و ثانويه اوليه، سطوح يها مقوله تفصيلي اطالعات .4 جدول

هاي كالن  مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
  رمزگذاري باز از

هاياي از مقولهنمونه
 ثانويه

 ها ريزمقولههايي از  نمونه

وجودي  ةفلسف
  42  آموزش حسابداري

نيــاز اقتصــاد، دولــت، جامعــه، 
حرفه به آمـوزش   و ها شركت

  حسابداري

 گــويي بــه مســايل  نيــاز بــه حســابداري جهــت پاســخ
 اقتصادي

 دولت ايران از حسـابداري بـا هـدف دريافـت      ةاستفاد
 لياتما
     يي گـو  پاسـخ داري و بحسـا  ةنياز جامعـه علـت توسـع

  دانشگاه به نياز جامعه

تضاد اهداف آموزشي افراد بـا    55  اهداف آموزشي
  ها اهداف آموزشي دانشگاه

 ــگاه ــالت دانش ــه   رس ــير و ارائ ــان دادن مس ــا در نش ه
 اطالعات تئوريك

  عدم تفكيك اهداف آموزشي از اهداف غير آموزشي در
  ايران

ها و ساير  دانشگاه
مراكز و نهادهاي 

توسعة تأثيرگذار بر 
  حسابداري در ايران

117  

 هــاي هسســؤهــا و م دانشــگاه
آموزش عالي ايـران، انجمـن   
ــازمان   ــابداري، س ــي حس علم
حسابرسي و سازمان مـديريت  

  صنعتي

      عدم نظارت مطلوب بر عملكـرد انجمـن حسـابداري
 ايران

  وب چـارچ  ةسازمان حسابرسـي در تهيـ   ةاقدام شايست
  113نظري نشريه 

    سازمان حسابرسي نهاد تأثيرگذار بر حسـابداري ايـران
 در كنار دانشگاه

 آموزش حسابداري در مدرسه دارالفنون ةپيشين 
  تحول حسابداري ايران ةملي شدن صنعت نفت نقط 
  عاملي در جهت پيدايش حسـابداري   ،نياز شركت نفت

  در ايران

حسابداري توسعة 
در  يندگانتگان و آنقش گذش  54  در ايران

  يرانا يحسابدارتوسعة 

 بـراي  يكـا به انگلسـتان و آمر  يرانيا ياناعزام دانشجو 
  يآموزش حسابدار

 يجـاد از چـاپ كتـب و ا   متـأثر  يحسابدار ةتحول رشت 
  يليتكم يالتتحص

 يحسـابدار توسـعة  و گذشـتگان در   وتانسيشكنقش پ 
  يرانا

آموزش توسعة 
حسابداري 

دانشگاهي ايران در 
ورهاي بين كش

  منطقه و پيشرو

147  
  

 در پيشرفته كشورهاي نفوذ 
ــابداري ــگاهي حسـ  دانشـ

  ايران ةهمساي كشورهاي
 سـطح  در آموزشـي  رقابت 

  كشور

 برخي حسابداريتوسعة  در جهت عاملي انگليسي زبان 
  منطقه كشورهاي از
 آمـوزش  بـر  پيشـرفته  كشـورهاي  و نفـوذ  سلطه تأثير 

  منطقه كشورها حسابداري
 اي منطقــه بــا دانــش و مــدارك آشــنا بــودن كشــوره

  المللي روز اي بين حرفه
 ــارچوب ــابداري چ ــتان حس ــأثر پاكس ــرات از مت  تفك

  انگلستان حسابداري
 تضــعيف در جهــت عــاملي مختلــف يهــا محــدوديت 

   دركشور حسابداريتوسعة 
 توسعة  جهت ايران هاي دانشگاه در وجود رقابت به نياز

  حسابداري آموزش
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  4ادامة جدول 

الن هاي ك مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
  رمزگذاري باز از

هاياي از مقولهنمونه
 ثانويه

 ها ريزمقولههايي از  نمونه

 تأثيرپذيري
  65  ايران حسابداري

دانشگاهيان  ها و تأثير دانشگاه
ــاير ــورها س ــر كش ــوزش ب  آم

  ايران حسابداري

 در آمـوزش  بـر  درخارج ايراني يها كرده تحصيل تأثير 
  ايران هاي دانشگاه

 و پيشرفته كشورهاي حسابداري منابع از ايران استفاده 
  غربي

 در) غرب(و اروپا  آمريكايي انگليسي، الگوي و تفكرات 
  ايران حسابداري

  در شــاغل ايرانــي موفــق اســاتيد پتانســيل از اسـتفاده 
  پيشرفته كشورهاي

 و مساعي تشريك
 و آموزشي ارتباطات

 در پژوهشي
  حسابداري

58  

 ــاط ــي ارتبــــ  آموزشــــ
 هـا  دانشـگاه  و دانشگاهيان

 المللي و بين داخل سطح در
 همكــــاري و ارتباطــــات 

 يهــا انجمــن هــا، دانشــگاه
  اي حرفه و علمي

  ــاط ــزوم ارتب ــي ل ــوي آموزش ــابداري ق ــين در حس  ب
  ايران داخلي هاي دانشگاه

 انجمن توسط ايران در المللي بين سمينارهاي برگزاري 
  ايران حسابداري

 سـاير  در حسـابداري  اتيمطالع يها فرصت بودن مفيد 
  كشورها

 هـاي  انجمـن  بـه  نسبت اي حرفه هاي انجمن موفقيت 
  ايران در علمي

 ــ ــين مفقــود ةحلق اي  حرفــه و علمــي هــاي انجمــن ب
  ايران با دانشگاه حسابداري

 و حرفـه  مشـكالت  حـل  در هـا  دانشگاه رنگ كم نقش 
  ايران در صنعت

 حرفـه  و صنعت مشكالت ارجاع و مناسب ارتباط عدم 
  ايران در نشگاهدا به

 ريزي برنامه رهبري،
 در بهينه نظارت و

 آموزشي سيستم
  ايران

70  

  ــعة ــوزشتوسـ ــه آمـ  كليـ
 ةرشـــت يهـــا گـــرايش
  در ايران حسابداري

 ةبرنام اجراي و تدوين لزوم 
ــتراتژيك ــوزش اســ  آمــ

 ةايـران و بودجـ   حسابداري
  آموزشي

 مـديريت و   حسـابداري  گرايش به توجه و تقويت لزوم
  عمومي بخش

 ــنهپ ــ اديش ــادو ا يطراح ــته جد يج ــدرش ــوزش  ي آم
  يراندر ا يحسابدار

 كمـك  بـه  حسـابداري توسـعة   بلندمـدت  ةبرنام اجراي 
  اساتيد و ها دانشگاه

 راستاي در عاملي دانشگاه نمسئوال و مديران حمايت 
  حسابداريتوسعة 

 هـا  دانشگاه آموزش كيفيت كنترل سيستم اجراي لزوم 
  علوم وزارت توسط

 علوم، تحقيقات  اي در وزارت ميتهيا ك كميسيون ايجاد
    تغيير نو و مستمر حسابداري جهت و فناوري

 و صالحيت
 شايستگي
  ها دانشگاه

ــه  17 ــدي رتب ــنجي و بن  اعتبارس
  ها دانشگاه

 غـرب  هـاي  دانشـگاه  در حسابداري ةرشت اعتبارسنجي 
  نهاد مستقل توسط

 برتر هاي دانشگاه آموختگان دانش عميق سواد  
 هـاي  دانشـگاه  از تعدادي ستگيشاي و صالحيت فقدان 

  ايران
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  4ادامة جدول 

هاي كالن  مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
  رمزگذاري باز از

هاياي از مقولهنمونه
 ثانويه

 ها ريزمقولههايي از  نمونه

  آموزش عناصر
  303  

 دهنده آموزش 
 گيرنده آموزش  
 آموزشي يها سرفصل  
 ،امكانــات و محــيط ابــزار 

  آموزشي
 آموزشي محتواي و منابع  

 بـودن  روز بـه  و علمي مستمر ارزشيابي خدمت، ضمن آموزش 
  اساتيد

 اي اساتيد حرفه اخالق  
 حسابداري اساتيد بودن فعاليتي چند  
 رشــته دانشــجويان ديــپلم تحصــيلي مــدرك تجــانس لــزوم 

  حسابداري
 كالس دانشجويان حسابداري در آگاهي سطح نبودن همگن  
 نيـاز  طبـق  ايـران  وزشـي آم هاي سرفصل تدوين و تهيه لزوم 

  دولت و جامعه
 يهـا  سرفصـل  ريـزي  برنامـه  و تدوين در دانشگاهي استقالل 

  آموزشي
 اطالعـات و   سيسـتم  :مـديريت  حسـابداري  سرفصل بازنگري

  ابري رايانش
 ايران در آموزشي ابزارهاي سالمت عدم  
 چـاپ  عدم و حسابداري كتب و چاپ ليفأت دولتي ايجاد مركز 

  تجاري كتب
 توســط كتــب مطالعــه عــدم معضــل و نويســي جــزوه ةپديــد 

  ايراني دانشجويان
 ها  دانشگاه در كيفيت كنترل و نظارت ايجاد سيستم  

 يها پژوهش
  73  ايران در حسابداري

 پژوهشي اهداف  
 پژوهشي يها محدوديت  
  رهبـــري و نظـــارت بـــر

 پــــژوهش تحصــــيالت
  تكميلي

 ةبهينــ كاربســت لــزوم 
 درهـا   پـژوهش  يها يافته
  كشور صنعت و حرفه

 ــل ــازي داده معضـ  در سـ
  كمي يها پژوهش

 و  مـدون  ةنام آيين تدوين
 مســير پژوهشــي تعريــف

  حسابداري
 ــاري ــدن انحص ــاپ ش  چ

  ايران در مقاالت

 اساتيد علمي ةرتب يارتقا هدف با فقط پژوهش اجراي معضل  
 المللــي بــين يهــا همــايش در خارجيــان شــركت محــدوديت 

  ايران در حسابداري
 مشــترك و درس ژوهشــيپ ارتباطــات بــراي فرصــت ايجــاد 

  المللي بين
 كيفي يها پژوهش با اساتيد واداشتن فكر به  
 در  نامــه و پايــان هــا فراينــد پــژوهش صــحيح اجــراي لــزوم

  ايران تكميلي تحصيالت
 اخـذ  بـر  مبنـي  راهنمـا  اسـاتيد  جهـت  صنعت با قرارداد شرط 

  نامه راهنمايي پايان
 ايران تكميلي تحصيالت در فروشي علم و نامه پايان  
 حسابداري كاربردي يها پژوهش يازسنجين  
 علمـي   انجمـن  توسـط  شده انجام يها پژوهش نتايج انعكاس

  حسابداري
 ها پژوهش نتايج از بهينه استفاده عدم  
 اسـاتيد   پـژوهش  بـودن  و اجبـاري  مسير پژوهشي لزوم وجود

  ركود علم از جلوگيري جهت
 مشـخص  مسـير  و خـط  وجـود  عدم اي و جزيره هاي پژوهش 

  ها دانشگاه در آموزش و پژوهش ايران ارتباط در پژوهشي
 تئــهي ياعضــا در دســت مقــاالت چــاپ شــدن انحصــاري 

  ايران مجالت تحريريه
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  4ادامة جدول 

هاي كالن  مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
  رمزگذاري باز از

هاياي از مقولهنمونه
 ثانويه

 ها ريزمقولههايي از  نمونه

 حسابداري آموزش
 صيليتح مقاطع در

  ايران يها دانشگاه
24  

 تكميلي تحصيالت ةدور 
  حسابداري

 ــي ةدور  كارشناســـــــ
  حسابداري

 حسابداري كارداني ةدور  

 تحصـيالت  ةسـاختار دور  فـوري  اصـالح  و بـازنگري  لزوم 
  ايران در تكميلي

 ةدور در حسـابداري  المللـي  بين استانداردهاي آموزش لزوم 
  كارشناسي

 در اشـتغال  جهت حسابداري كارشناسي مدرك بودن كافي 
  اي حرفه كار

 ايران در كارشناسي ةدور دروس كامل تدريس عدم  
 ةحـوز  در كـاردان  نيـروي  تربيـت  در كارداني ةدور اهميت 

  نظري و عملي
 مفاهيم و معنا

  زمان طول در حسابداري مفاهيمتوسعة    حسابداري مفاهيم درك  8  حسابداري
 حسابداري ةرشت در مفاهيم درك اهميت  

 ةشبك ةنظري
ــل  6  كنشگران ــاني عوام ــل و انس  عوام

  غيرانساني
  يهـا  لفهؤم و مدرنيسم و مدرنيته از متأثر حسابداريتوسعة 

  مربوطه
  كنشگران شبكه از متأثر حسابداريتوسعة  

 يها پديده و عوامل
 و محيطي اجتماعي،

  تاريخي
25  

 ــوالت ــاريخي تحـ  و تـ
  اجتماعي

 بر اسـاس  رشته انتخاب 
 ياعضــا ةحرفــ و شــغل

 عوامــــل خــــانواده و
  محيطي

  تاريخي تحوالت از متأثر حسابداري آموزشتوسعة 
   بــر و فرهنگــي اجتمــاعي اقتصــادي، ســرعت رشــد تـأثير 

  حسابداريتوسعة  و رشد سرعت
 كشـورها و   با سـاير  ايران اقتصادي و شرايط محيط تفاوت

  بر حسابداري آن تأثير
 ةو رشــت حرفــه بــر اســاس تحصــيلي ةرشــت انتخــاب رواج 

  والدين تحصيلي
 آموزش

 استانداردهاي
  حسابداري

22  
 اسـتانداردهاي  آموزش الزام

نيـاز   بـر اسـاس   حسابداري
  ها شركت و حرفه

 استانداردها به نياز و بهادار اوراق بورس گيري شكل  
 حسابداري استانداردهاي آموزش و تدوين لزوم  

 در افزايي دانش
  21  حسابداري

 در افزايـي  دانش ةمقايس 
 ســـاير بـــا حســـابداري

  ها رشته
 حسـابداري  افزايي دانش 

  پژوهش انجام ةپاي بر

 حسـابداري  افزايـي  دانـش  بسـيار آهسـتة   سـرعت  يا توقف 
  ها ساير رشته به نسبت

 ايران در حسابداري پايين افزايي دانش  
 ايران در افزايي دانش از دولت حمايت عدم و بازدهي عدم  
 در حسـابداري  سازي نظريه و كيفي تحقيقات پيگيري لزوم 

  ايران

 ةپديد و چالش
  24  گرايي مدرك

 مـدارك  عنـوان  به توجه 
  ايران در تحصيلي

 گرايي مدرك يها انگيزه  

 در  حسـابداري  التحصـيالن  فـارغ  و روزافزون كمي افزايش
  ايران  هاي دانشگاه

 در دانـش  و سـواد  بـه  يتـوجه  بـي  و گرايي مدرك فرهنگ 
  ايران

 و توجـه   آموزي به دانش و مهارت پيشرفته كشورهاي توجه
  گرايي مدرك به ايراني ةامعج
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  4ادامة جدول 

هاي كالن  مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
  رمزگذاري باز از

هاياي از مقولهنمونه
 ثانويه

 ها ريزمقولههايي از  نمونه

 و خواهي حساب
  27  دهي حساب

 در حسابرســـي اجـــراي 
  خواهي حساب راستاي

 جامعـه  افراد آگاهي عدم 
  خواهي حساب مفهوم با
 سيســـــتم مـــــديريت 

ــواهي حســـــاب  و خـــ
  دهي حساب

 مفهــوم بــا جامعــه افــراد پيگيــري عــدم و آشــنايينا 
  ايران در خواهي حساب

 و  شـفافيت  نشـدن  محقـق ، هـا  سيستم سازي يكپارچه عدم
   حسابداريتوسعة 

 دانشگاهي آموزش و جامعه شفافيت عدم متقابل تأثير  
 نيـاز  و شفافيت افزاري، هاي نرم سيستم سازي يكپارچه لزوم 

  حسابداري آموزش به
 آمـوزش  بـه  نيـاز  و نفعـان  ذي به ييگو پاسخ و گزارشگري 

  حسابداري
 آمـوزش توسـعة   در خـواهي  حسـاب  عامل به اعتقاد اهميت 

  ايران در حسابداري

  دولت نقش
  12  

  متـأثر  حسابداريتوسعة 
 حكـومتي  سيستم نوع از

  دولت
 دولتي يها سازمان نقش 

  حسابداري آموزش بر

 سيسـتم  مانـدگي  عقـب  علت عالي آموزش در دولت دخالت 
  ايران عالي آموزش

 توسـعة   بـر  حكـومتي  يهـا  محـدوديت  و سيستم نوع تأثير
  حسابداري

 آمـوزش توسـعة   بـر  دولتـي  تأثيرگـذار  يهـا  سـازمان  نقش 
  حسابداري

 ها شركت گزارشگري بر حسابرسي سازمان كنترل و نظارت 
  حسابداريتوسعة  و
 در حسابداري آموزشة توسع جهت در عاملي دولت حمايت 

  ايران

 ميان مباحث
 با اي مرتبط رشته

  حسابداري
10  

 ةرشـــت تحـــول و توســـعه
 و توسعه از متأثر حسابداري

  ها رشته ساير تحول

 هـاي آمـار، مـديريت،     بـا رشـته   حسـابداري  نزديك ارتباط
  شناسي، سياست، حقوق اقتصاد، روان

 رد حسـابداري توسعة  اي جهت رشته بين هاي آموزش لزوم 
  ايران

 توسـعة   بـا حسـابداري بـر    مـرتبط  ساير علـوم توسعة  تأثير
  حسابداري ةرشت آموزش

 حسابداري آموزش
 جهـــت عـــاملي آمـــوزش  3  پايدارتوسعة  الزمه

  پايدارتوسعة  به رسيدن
 پايدارتوسعة  عامل مستمر آموزش  
 هـدف  بـه  رسـيدن  جهـت  انسـاني  نيروي باكيفيت آموزش 

  پايدارتوسعة 

  4  مذهب و اديان
 پـــذيرش مـــذهبي ةنبـــج

ــتانداردهاي ــابداري اس  حس
  المللي بين

 اسـتانداردهاي  پـذيرش  بـا  غـرب  مـذهبي  ديـدگاه  پذيرش 
  المللي بين حسابداري

 و فردي عوامل
  21  شناسي روان

 فردي يها ويژگي  
 جنسيت  
 ةرشـت  بـه  منـدي  هعالق 

  تحصيلي

 در موفقيت در جهت عاملي فردي يها قابليت و مشخصات 
  حسابداري ةرشت

 حسابداري ةرشتتوسعة  درها  خانم ريزبين تمشارك  
 هاي در دانشگاه اساتيد و دانشجويان آموزشي ةانگيز فقدان 

  ايران
 افراد شخصي عاليق با تحصيلي ةرشت تطابق اهميت  
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  4ادامة جدول 

هاي كالن  مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
  رمزگذاري باز از

هاياي از مقولهنمونه
 ثانويه

 ها ريزمقولهز هايي ا نمونه

  10  فرهنگي عوامل

 و جامعـه  بر حاكم فرهنگ 
  وكار كسب

 گرايي جمع فرهنگ  
 گرايي فرهنگ ملي  

 ها شركت و وكار كسب بر حاكم فرهنگ  
 جامعه بر حاكم فرهنگ  
  توسـعة   جهـت  در عـاملي  انسـاني  نيروي فرهنگتوسعة

  حسابداري آموزش
 در صـنعت  و دانشـگاه  همكـاري  مانع فردگرايي فرهنگ 

  ايران

  27  سياسي عوامل

 سياسي يها محدوديت  
  سياسيتوسعة  
 ــار ــوذ آثـ  در سياســـت نفـ

  آموزش
 ــاري ــا همك ــي يه  آموزش

  سياسي روابط از متأثر
 دولت سياسي يها انگيزه  
 كشورها استعمار و نفوذ  

 پژوهشـي  در ارتباطـات  ايـران  تحريم سياسي محدوديت 
  حسابداري المللي بين

  حسابداري آموزشتوسعة  جهت در عاملي سياسيتوسعة  
 كشـورهاي  بـا  حسـابداري  آموزشـي  يهـا  همكاري عدم 

  سياست از متأثر پيشرو
 ايـران  حسابداري آموزشي همكاري براي مانعي سياست 

  همسايه با كشورهاي
 بـا  صـنعت  دولـت،  و پژوهشـي  آموزشـي  همكاري عدم 

  از سياست متأثر ها دانشگاه
 از عوامـل  متـأثر  پژوهشگران ها با سازمان همكاري عدم 

  شفافيت و عدم سيسيا
 كشـورهاي  حسـابداري  آمـوزش  توسـعة  بر استعمار تأثير 

  مستعمره در منطقه

 تئوري آموزش پيوند
 در عمل و

  حسابداري
47  

 هـاي  آموزش نبودن سو هم 
ــگاهي ــه و دانشـ اي  حرفـ

  حسابداري
 ــزوم ــخ لــ ــو پاســ  ييگــ

ــجويان ــه دانشـ ــاز بـ  نيـ
  صنعت و كاران صاحب

 عمل به حسابداري دانش و آموزش شدن نزديك لزوم  
 التحصـيالن  فـارغ  ييگو پاسخو  مالي تحليل عدم توانايي 

  وكار كسب در حسابداري
 توسـعة   ةبرنامـ  طبـق  آمـوزي  مهـارت  بـه  پايبنـدي  لزوم

  در ايران اقتصادي
 در كارگـاهي  و تمـرين  عملي و ايجاد محيط سازي شبيه 

  دانشگاه يها كالس
 در عملـي  و تئـوري  صـورت  بـه  حسابداري آموزش لزوم 

  ها دانشگاه

  48  اقتصادي عوامل

 جهاني و المللي بين اقتصاد  
 عنـوان  به حسابداري ةعرض 

  اقتصادي كاالي
 اقتصاد نوع  
  

 ــادالت ــادي مب ــين اقتص ــه  ب ــاز ب ــي، ني ــوزش،  الملل آم
  حسابداري گزارشگري، زبان

 جهـت  در عـاملي  جامعـه  بـه  حسابداري محصول ةعرض 
   حسابداريتوسعة 

 حسابداري آموزش بر ايران ناسالم اقتصاد تأثير منفي  
 در دولتـي  اقتصـاد  بـر  خصوصي و رقابتي اقتصاد برتري 

  حسابداريتوسعة 
 كشـورهاي  كـاري  در شـرايط  ايرانـي  دانشجويان ضعف 

  اقتصاد رقابتي داراي
  اقتصـاد  دليـل  بـه  منطقـه  كشـورهاي  حسـابداري توسعة 

  و رقابتي خصوصي
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  4ادامة جدول 

هاي كالن  مقوله
 )اوليه(

حاصلتعداد مفاهيم
 ها ريزمقولههايي از  نمونه ثانويههاي  اي از مقوله نمونه  رمزگذاري باز از

  22  مقررات و قوانين
 كشور در قانوني الزامات  
 ــات ــانوني الزام  ســطح در ق

  المللي بين

 حسابداري آموزش به نياز علت قانوني الزام  
  علـت  به ايران در و حسابرسي مالي حسابداريتوسعة 

  قانوني وجود الزامات
 الزامـات  فقدان دليل به مديريت حسابداري وسعةت عدم 

  مربوط قانوني
 توســعة  جهــت در عــاملي و جهــاني قــانوني الزامــات

  حسابداري

 يها زبان با آشنايي
  18  خارجي

 زبــان  بــا  آشــنايي  مزيــت 
  انگليسي

  ــعة ــابداريتوســـ  در حســـ
  زبان انگليسي كشورهاي

 زبـان  به يدكتر التحصيالن فارغ تسلط لزوم و اهميت 
  يانگليس

 ايران اساتيد حسابداري و تدريس كتب ليفأت تأكيد بر 
  انگليسي زبان به
 حسابداري التحصيالن فارغ نسبتاً ضعيف انگليسي زبان 

  ايران هاي دانشگاه
 حسـابداري توسـعة   در راسـتاي  عـاملي  انگليسي زبان 

  و پاكستان هندوستان
 توســعة  در زبــان انگليســي كشــورهاي بــودن پيشــرو

  حسابداري آموزش
      1380  عجم

  

  پژوهش هاي الؤس به پاسخ
 به پاسخ رمزگذاري، ةگان سه مراحل طي شده انجام يها وتحليل تجزيه و گانشوند مصاحبه هاينظر به توجه با ادامه در
  :شود مي ارائه پژوهش هاي ؤالس

  پژوهش اول الؤس به پاسخ
 ها شركت و حرفه جامعه، دولت، اقتصاد، نيازهاي از ،حسابداري آموزش وجودية فلسف كه معتقدند گانشوند مصاحبه

 .است متغير اقتصادي يها زيرساخت و اقتصاد نوع اقتصادي، يها فعاليت سطوح به توجه با نيازها اين و است نشئت گرفته
 .كند مي بازي را اصلي نقش حسابداري به جامعه نياز بلكه نيست، ها دانشگاه دست درفقط  حسابداري پيشرفت همچنين

 كشور در آفريني نقش اين و است دانشگاه محصول نوين حسابداري كه دارند توافق گانشوند مصاحبهاغلب  ،هعالو به
 نوين حسابداري پيدايش زمان در .ه استشد تر ررنگپ يدكترة دور ويژه به ،تكميلي تحصيالت ةدور ايجاد زمان از ،ايران
 نفت حسابداري آموزشگاه( نفت مالي علوم و حسابداري ةدانشكد ، يعنيحسابداري عالي آموزش مركز سه ايران، در

 ،40 ةده از بعد .كردند ارائه را اي هارزند خدمات ،حسابداري عالي ةمؤسس و تهران دانشگاه اداري علوم ةدانشكد ،)سابق
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 ها كتاب و اقدام كردند حسابداري آموزش به ايران كشور در مختلفي يها دانشگاه و كرد پيدا گسترش حسابداري تدريج به
 ايران دانشگاهي حسابداري آموزش قدماي و خبرگان از همگي كه گانشوند مصاحبه .دش ترجمه و ليفأت مختلفي منابع و

 بيان كشور در حسابداري آموزش و حسابداري ةتاريخچ با رابطه در شده انجام آزاد و عميق يها مصاحبه خالل در هستند،
 از كشورة اداربراي  سلجوقي امپراطوري حتي كرد، مي استفاده سياق حسابداري زا 1308 سال از قبل تا ايران كهكردند 

 مالي علوم و حسابداري ةدانشكد و يرحسابدا عالي مدرسه با تأسيس 1330 ةده از بعد .كرد استفاده سياق حسابداري
، 1332 مرداد 28 كودتاي ةواقع از پس .شد متحولتدريج  به حسابداري ،در ايران )سابق نفت حسابداري آموزشگاه( نفت

 تداوم ايران در حسابداري پيشرفت و گذشته ارتباط و شد فراموش كشور يثبات بي علت به سال 10 به نزديكحسابداري 
 انگليسي يها كرده تحصيل ،استعماري لئمسا دليل و به دكر مي اداره را ايران نفت شركت ، انگلستانگذشته در .نكرد پيدا
 پس و شدند اعزام انگلستان به حسابداري تحصيلبراي  اي هعد ،آنها نفوذواسطة  به و كردند مي كار ايران نفت شركت در
 ،ايران نفت شركت حسابداري زيرا ايجاد كردند؛ نفت شركت حسابداري و تحوالت مطلوبي در كردند مراجعت آموزش از

 حسابرسيهاي  ؤسسهم و ها شركت مراكز، ساير به نفت شركت از افراد ،آنتبع  به و كرد رشد انگلستان شرايط با متناسب
 تعطيل ها دانشگاه ورخ داد  فرهنگي نقالبا مقطعي در ،انقالب اوايل .كردند متحولرا  ايران حسابرسي ةحوز و رفتند
 نفت حسابداري آموزشگاه( نفت مالي علوم و حسابداري ةدانشكد حسابداري دانشجويان ،ها دانشگاه تعطيلي از پس. شدند

 برخي و شدند مشغول اي هحرف كاربه  وقت تمام و رفتند حرفه سمت به ،حسابداري عالي ةمؤسس و تهران دانشگاه ،)ابقس
 در حسابداري آموزش تحوالت .شد نديكُ روند دچار حسابداري آموزش و كردند مهاجرت كشور از خارج به اساتيد از

ة دور دروس تمامي كهبود  تخصصي هاي هنشري و ها باكت چاپ و حسابرسي سازمان سيسأت ،انقالب از بعد دانشگاه
   .آغاز شد 60 ةده در دكتر ةدور و داد مي پوشش راكارشناسي ارشد 

  پژوهش دوم الؤس به پاسخ
نيست  قادر پژوهش و آموزش نتيجه در و ي نداردهماهنگ نيازها با ايران عالي آموزش سيستم كه معتقدند خبرگان

 مدرك، اخذ فقط براي ايران، در گيرندگان آموزش از برخي ،ديگر سوي از .را حل كند حرفه و صنعت اقتصادي، مشكالت
 گيرنده آموزش اهداف ،نتيجه در ،نيست آموزش تحصيل از هدف و كنند مي تحصيل دانشگاهي القاب يا اجتماعي جايگاه

 پروري شايسته و ساالري شايسته آموزش، چون ييها مقوله به ايران در ،ديگر سوي از .متضاد است دهنده آموزش اهداف با
 كارگروهي، رويكرد ،همچنين .شود نمي نصيبش اي همنصفان عايدي باشد، دانش و علم پيگير كسي اگر و شود مي توجه كمتر
 راحتي به را مطلبي هر دانشجويان و است ضعيف خيلي ايراني دانشجويان بين در انديشيدن چگونه و خالقانه انتقادي، تفكر
و آنچه وجود دارد،  كنوني وضعيت به و دهند مي آموزش ،باشد بايد آنچه ايران يها دانشگاه ،ديگر سوي از .پذيرند مي

 دهنده آموزش هايتفكر نوع و غيرآموزشي و آموزشي اهداف از ،ايران حسابداري آموزشتوسعة  بنابراين .كنند توجهي نمي
 حفظ براي بوده و  هخان مكتب صورت به ايران آموزشي سيستم بيان شد،آنچه افزون بر  .پذيرد تأثير مي گيرنده آموزش و

 رعايت ايران يها دانشگاهبيشتر  در آموزشي يها سرفصل تدريس ،همچنين .استمبتني  دانشجويان توسط درسي مطالب
   .ندارد وجود كنترلبراي  هم ابزاري و شود نمي
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 تهران، دانشگاه حسابداري، عالي ةمؤسس مانند نهادهايي و عالي زشآمو مراكز ايران دركه  دارند تأكيد كنندگان مشاركت
 سازمان ايران، رسمي حسابداران ةجامع حسابداري، اي هحرف و علمي يها انجمن حسابرسي، سازمان ،ها بانك نفت، شركت
 بر پژوهشي و يآموزش ارتباطات همچنين .اند هبود گذارتأثير حسابداريتوسعة  بر دارالفنون ةمدرس و صنعتي مديريت
 داخلي سطح در ها دانشگاه و دانشگاهيان آموزشي ارتباطكه  ارتباطات اين .است گذارتأثير ايران حسابداري آموزشتوسعة 

 دانشجو و استاد مؤثر آموزشي ارتباط و ايران در حرفه و صنعت دانشگاه، ارتباط اي، حرفه و علمي يها انجمن ،المللي بين و
 در ،پژوهشي و آموزشي ريزي برنامه و مديريت معتقدند كه گانشوند مصاحبه .ضعيفي قرار دارد طحس در شود، را شامل مي

 تبادل و داخلي يها دانشگاه بين از علمي تئهي استخدام و ايران مختلف يها دانشگاه بين دانشجو پذيرش تعداد خصوص
 گانشوند مصاحبه .شود نمي انجام مطلوب شكل به المللي بين و داخلي سطح در پژوهشي و آموزشي يها همكاري و اساتيد
 و كيفيت فاقد كنند كه اقدام مي تحصيلي يها دوره برگزاري به شهريه دريافت با ايران يها دانشگاهاغلب  كه دارند باور

 به توجه بدون ي،دكتر مقطع ويژه به ،تكميلي تحصيالت مقطع در ها دانشگاه همچنين. است الزم آموزشي نظارت
 پژوهش و آموزش دانشگاه، اصلي رسالت اينكه به توجه با .كنند اقدام مي دانشجو پذيرش به ،علمي سطح و ها زيرساخت

 اين اند و كرده خود اصلي هدف جايگزين را تجاري رويكرد و ييدرآمدزا ايران، يها دانشگاه اغلب ،است علم توليد و
 و ريزي برنامه كه معتقدند خبرگان .است كرده تحميل وركش عالي آموزشبدنة  بر را ناپذيري جبران يها آسيب موضوع

 و پژوهش و آموزش امور از دور به ،ايران حسابداري دكتري التحصيالن فارغ و نيست منطقي ايران در آموزشي نيازسنجي
 اجماع ها مصاحبه در كنندگان مشاركت .هستند كار به مشغول دانشگاهي و علمي مراكز از غير جاهايي در ليف،أت و تدريس

 ياعطا و التحصيالن فارغ تعداد افزايش با و است آسان ايران يها دانشگاه از شدن التحصيل فارغ امروزه كه دارند نظر
بين اساتيد بعضي  در آنكه ضمن .است شده كميت فداي كيفيت و يافته كاهش آموزشي كيفيت تحصيلي، مداركروية  بي
براي  مطلوبي توانايي و تدريس ةتجربخورد كه  ي به چشم مياساتيد ان،اير حسابداري آموزش مجري يها دانشگاه از

 صادر يدكتردورة  ويژه به تكميلي، تحصيالتدورة  برگزاري مجوز ،ها دانشگاه قبيل اين در با اين حال، تدريس ندارند؛
 آموزش آموزشي، ايه سرفصل تدوين و دانشگاهي استقالل ،همچنين .ندارند را الزم كيفيت ها دوره اين و است شده
 منظر از .شود مي ديده كمتر كشور يها دانشگاه در حسابداري مدرسان خدمت ضمن آموزش و عمل و تئوريزمان  هم

محدودكنندة  عوامل از يكي موضوع اين و است محدود آموزشحوزة  در انگليسي زبان از استفاده معتقدند كه آنان ،ديگر
   .است ايران در دانشگاهي آموزشتوسعة 
 موفق كمابيش حسابداري آموزش نظر از ايران يها دانشگاه كه دارند نظر اجماع كنندگان مشاركت ،كلي ديد در

 سوي از .استنيازمند  بازنگريبه  موضوع اين و دارند متعددي تمشكال حسابداري يها پژوهش جنبه از ولي؛ اند هبود
 تمركز و است شده تأكيد مستقل حسابرسي و مالي حسابداري يها حوزه بر، بيشتر قانوني الزامات دليل به ايران در ،ديگر

 كه طور همان ،ديگر نگاه از .دارد وجود عمومي بخش حسابداري و داخلي حسابرسي مديريت، حسابداري بر كمتري
 عوامل بر آنان و شود مي انجام يمستقل هاينهاد از طريق ،غرب يها دانشگاه در حسابداري ةرشت اعتبارسنجي ،دانيم مي

 ارزيابي ةنحو و آموزشي يها سرفصل آموزشي، امكانات آموزشي، منابع اساتيد، تعداد مانند آموزشحوزة  در مختلفي
 رويه بي ايران يها دانشگاه تعداد و ندارد وجود كشور در اي هروي چنين كه معتقدند گانشوند مصاحبه ولي كنند، مي تمركز
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 كه دارند يقين گانشوند مصاحبه .ندارند الزم را صالحيت دانشجو تربيت براي ها دانشگاه اكثر و است افزايش حال در

 سيستم براي آشيليپاشنة  اين و است شده تبديل گويي ديكته و نويسي جزوه ي،يدرآمدزا و تجاري به ها دانشگاه رويكرد
 قبيل از حسابداري اي هرشت بين و جنبي و كارگاهي دروس آموزش به ايران در ،همچنين .است ايران عالي آموزش
 زبان مالياتي، ،فساد ،داخلي يها كنترل عملياتي، حسابرسي حساب، و رياضيات اي، حرفه اخالق اطالعات، فناوري اقتصاد،

 كمتر حسابداري المللي بين و ملي استانداردهاي و بورس ابري، رايانش و اطالعات سيستم شناسي، روان حقوق، انگليسي،
از اين رو،  پردازند، نمي را حسابداري اساتيد خدمات ةارائ بهاي ايران يها دانشگاه كه دارند باور خبرگان .است شده توجه
 هدف با ايران در حسابداري يها پژوهش اغلب. دنديگري نيز اقدام كن يها فعاليت به كه ندناگزير دانشگاهي اساتيد

 و راهة نقش كهنيست  واحدي مركز وندارد  يروشن پژوهشي مسير و شود مي انجام اساتيد دانشگاهي يها رتبهارتقاي 
 و نامه پايان تجارتة پديد ،همچنين .برعهده گيرد را حسابداري هاي پژوهش نظارت و هدايت و كند تدوين را اي هنام آيين
 كاربست ،ديگر طرف از .كند مي وارد ايران حسابدارية پيكر بر را سنگينية ضرب كه است يافته رواج ايران در فروشي علم
 را خودشان توانمندي صنعت و حرفه نيازهاي رفعبراي  ها دانشگاه و نيست قبول قابل ايران در ها پژوهش يها يافته

 مشكالت رفع جهت مركزي ها دانشگاه كه باشد داشته را نگاه اين صنعت و حرفه اينكه تا اند هنداد نشان كافي ازهاند هب
 آماري، تحليل نظر از ،ايران حسابداري تكميلي تحصيالت دانشجويان اشتند كهاتفاق نظر د گانشوند مصاحبه .است آنان
 و انساني عوامل از متأثر حسابداريتوسعة  كه معتقدند آنان .دارندنياز  بيشتري آموزش به ،اقتصادسنجي و پژوهش روش

 حسابداري آموزش بر سيتجن ،همچنين .است مدرنيسم و مدرنيته حاصل نوين حسابداري هم طرفي از و است غيرانساني
 بر دهي حساب و خواهي حساب ،ديگر سوي از .كنند مي عمل تر دقيق حسابدارية حوز در ها خانمدر ايران،  و است مؤثر

 در و ندارد را خود واقعي جايگاه دولتي، اقتصاد دليل به ايران در خواهي حساب .است بوده مؤثر حسابداري آموزشتوسعة 
 ويژه به ،عالي آموزش بر هم مذهب ،طرفي از .شود نمي احساس حسابداري باالي سطح آموزش هب نيازيوضعيتي،  چنين

 درو  است مطرح ربا و قرضه اوراق ،بهره مانند يمفاهيم ،اسالمي حسابداري در امروزه .است گذارتأثير حسابداري در
 ديدگاه ،المللي بين حسابداري تانداردهاياس پذيرش با د؛ اماگذار مي تأثير تاحدي حسابداري آموزش درسي مطالب طراحي
 اين و است كشور فرهنگ تأثير تحت حسابداري داشتند، اظهار گانشوند مصاحبه .است شده پذيرفته غرب مذهبي
 استانداردهاي كه داشتند تأكيد آنان همچنين .باشد ها شركت و وكار كسب جامعه، مردم، بر حاكم فرهنگ تواند مي فرهنگ

 استانداردهاي پذيرش با گرايي ملي فرهنگ ،نتيجه در .شود مي منجر گرايي ملي به اعتقاد عدم به ،يابدارحس المللي بين
 ساير با ايران كشور كه است شده سبب سياسي عواملآنها اضافه كردند  .گيرد مي قرار تأثير تحت المللي بين حسابداري
 اساتيد همكاري بر ،اخير يها تحريم همچنين .اشدب نداشتهاي  شايسته دانش تبادل حسابدارية حوز در كشورها

 منفي تأثير خارجي هاي همجل تحريريه تئهي اعضاي رويكرد و ها همقال چاپ ايران، يها دانشگاه با خارجي حسابداري
 گيري اندازه ،حسابداري كار و است حسابداري پيشران موتور ،اقتصاد كه دارند باور گانشوند مصاحبه .است داشته
 عنوان به حسابداري ةعرض الملل، بين اقتصاد( اقتصادي هاي شاخص و عوامل ،راستا اين در و است اقتصادي دهايرويدا
 حسابداريتوسعة  در ،سياسي اقتصادة پديد و )اقتصاد نوع و اقتصاديتوسعة  مالياتي، و مالي هاي سيستم اقتصادي، كاالي
 با و گردد ميبر دولتي و رقابتي اقتصاد به ايران در حسابداريتوسعة  دارند يقين خبرگان ختم كالم اينكه .داردمهمي  نقش
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 سطح ضعف علت و شود نمي احساس واقعي معناي به ،ايران در حسابداري آموزش به نياز ايران، دولتي اقتصاد به توجه

   .است دولتي اقتصاد ،ايران در حسابداري يكاربردها

  پژوهش سوم الؤس به پاسخ
 در ايران يها دانشگاه در حسابداري آموزش كيفيت كه دارند نظر اجماع پژوهش سوم الؤس به پاسخ رد گانشوند مصاحبه
در  حسابداري آموزش ،آنان هاينظر برابر .است برخوردار بااليي سطح از منطقه، كشورهاي يها دانشگاه با مقايسه
 در ايران حسابدارية رشت التحصيالن فارغ و كند نمي برطرف را جامعه نيازهاي فني، يايكار نظر از ايران، يها دانشگاه
 را حسابداري هاي سيستم بحرين، و عربستان مانند منطقه كشورهاي .ندارند را الزم فني يياكار ،المللي بين سطح

 .دارند بيشتري مزيت حسابداري آموزش نظر از در مقايسه با ايران، و اند هكرد سازي پياده اصلي زبان با و كامل صورت به
 در .برخوردارند خوبي نسبتاً حسابداري از هستند، انگلستان سيستم پيرو كه منطقه زبان انگليسي كشورهاي ،ديگر طرف از

 اي هترجم ايران در ليفيأت كتب محتواي بيشتر و شود مي استفاده براي آموزش غرب حسابداري آموزشي منابعاز ترجمة  ايران
 بودند معتقد مجموع در گانشوند مصاحبه همسايه، كشورهاي حسابداري آموزش در ييها مزيت چنين وجود عين در .است
 مشخص تاريخ به نگاهي با .است پيشرو منطقه كشورهاي به نسبت حسابداري پيدايش زمان نظر از ،ايران كشور كه
 دوران در كه دهد مينيز نشان  معاصر تاريخ و بوده ايران خاك از جزئي بغدادة نظامي ةمدرسچندين سال قبل،  كه شود مي

 دانشگاه در حسابداري تدريسة سابق ،موضوع اين مصداق .است داشته وجود حسابداري آموزش ايران در ،مشروطيت
  .است شاپور جندي در دانشگاه ايجادة پيشين و تهران

 فغانستان،ادر مقايسه با  ايران حسابداري التحصيالن فارغ كه دارند عقيده اجماع كنندگان مشاركت كلي طور به
. ي دارندباالتر علمي سطح، متحده امارات و تركيه سعودي، عربستان سابق، شوروي ةيافت استقالل كشورهاي پاكستان،
در  منطقه كشورهاي به نسبت كيفي، نظر از ايران يها دانشگاه در حسابداري آموزش كردند كه بيان گانشوند مصاحبه

 مؤثر منطقه حسابداري آموزش در منطقه كشورهاي به كيفيت با آموزشي خدمات ةارائ با ايران ورتبة باالتري قرار دارد 
استفاده  سمت سازمان و ايران يها دانشگاه حسابداري آموزشي منابع و اساتيد از عراق بغداد دانشگاه مثال، براي .است
 ةاستفاد ،ايراني مجرب اساتيد سطتو افغانستان دانشگاه در حسابداري آموزش ازياند هرا ،موضوع اين ديگر مصداق. كند مي

 كشورهاي حسابداري دانشجويان تحصيل و ايران حسابداري آموزشي منابع و اساتيدهاي  هتجرب و ظرفيت از افغانستان
ارتباط  منطقه يها دانشگاه به اندازة كافي با ايران كه معتقدند گانشوند مصاحبه .است ايران يها دانشگاه در منطقه

 داشته خوبي پيشرفت حسابداري ةزمين در تركيه كشور ،اخير هاي سال در كهكردند  بيان خبرگان از عضيب. آموزشي ندارد
 مقطع در كه مباحثي و تري قرار دارد ينيپا سطح در ايران در قياس با تركيه حسابداري آموزشي محتواي اما؛ است

 ارائه تكميلي تحصيالت مقطع در تركيه يها هدانشگا در شود، مي تدريس ايران يها دانشگاه در حسابداري كارشناسي
 كشورهاي با ايران يها دانشگاه در حسابداري آموزشة مقايس كنندگان، در خاتمة اين بحث، از ديد مشاركت .شود مي

 قبيل از زبان انگليسي و حسابداري در پيشگام كشورهاي با تطبيقية مطالع ندارد، از اين رو، مناسبي شاخص منطقه،
   .الزم است نيوزلند، يا كانادا استراليا، انگلستان، آمريكا،
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  پژوهش چهارم الؤس به پاسخ

 حسابداريدورة آموزش  انگلستان و آمريكا جمله از پيشرفته كشورهاي در كه اي ايراني اساتيد ،كنندگان مشاركتبه گفتة 
 ،ستمهيا آموزشي ارتباطات برقراريبراي  لپتانسي اين و ارتباطاتي دارند خود تحصيل محل يها دانشگاه با اند گذرانده را

 و دانشجويان به است، بسته نقش مذكور اساتيد ذهن در ييالگو عنوان به كه غرب يها دانشگاه تدريس روش همچنين
 تأثير تحت ،مالياتي حسابداري جز به ،ها حوزهة كلي در ايران حسابداري آنان، نظر طبق .شود مي منتقل ايراني دانشگاهيان

 متون و منابع از استفاده طريق از بيشتر پذيريتأثير اين و قرار گرفته انگلستان و متحده اياالت ويژه به ،غربي هايكشور
 ديده ايران در كمتر كشورها ساير حسابداري اساتيد از الگوبرداري، انقالب از بعد و است پيشرفته كشورهاي حسابداري

 مقيم ايراني اساتيد بيشتر( پيشرفته كشورهاي از حسابداري اساتيد ،ذشتهگ در كه دارند باور گانشوند مصاحبه .شود مي
؛ دادند مي آموزش را حسابداريي دكتر مقطع ،تهران دانشگاه قبيل از ،ايران يها دانشگاه در و آمدند مي ايران به )غرب
 از و است اي هترجم و وارداتي دانشي حسابداري آنان، اظهارات طبق .هستيم موضوع اين شاهد كمتر امروزه ولي

كه  شد باعث حسابداري به مركزي بانك و نفت شركت نياز ،انقالب از قبل .است شده ايران وارد پيشرو كشورهاي
 آموختند را حسابداري آمريكا در اي هعد ديگر، سوي از .ببينند آموزش را حسابداري تا شوند اعزام انگلستان به دانشجويان

 به ايران يها دانشگاه در را مذكور كشورهاي آموزشي يها سيستم و حسابداري مفاهيم تمام و برگشتند ايران به و
 پياده را آمريكايي سيستم حسابداري، عالي ةمؤسس در نبوي عزيز آقاي انقالب، از قبل .دادند آموزش ايراني دانشجويان

 ةدانشكد در نژاد سجادي حسن آقاي و راه انداخت را آمريكايي سيستم تهران دانشگاه در اكبري اهللا فضل آقاي كرد،
 و تئوري زمان هم آموزش( آموزش را انگليسي سيستم )سابق نفت حسابداري آموزشگاه( نفت مالي علوم و حسابداري

 تا و شود مي ديده ايران حسابداري در )آمريكا و انگلستان( غربي كشورهاي الگوي و هاتفكر تأثير كلي طور به .داد  )عمل
 و نژاد سجادي آقاي پذيرفت؛ زيرا تأثير مي انگلستان آموزشي نظام از ايران حسابداري حسابرسي، سازمان تشكيل از قبل
 ايراني حسابداري مدرسان اولين و بودند برگشته ايران به و خوانده درس انگلستان در اول، سري اساتيد از سري يك
 دانشگاه در آمريكايي تفكر حسابداري، دوم ديدگاه دند،كر گذاري پايه ايران حسابداري در را انگلستان نظام كه بودند
 اساتيد ،امروزه كه دارند يقين گانشوند مصاحبه .دادند مي آموزش دانشجويان به كه است حسابداري عالي ةمؤسس و تهران

 يها دانشگاه همچنين، .مؤثري ندارند آموزشي ارتباط آمريكا جمله از پيشرفته كشورهاي يها دانشگاه با ايران حسابداري
 در حتي ارتباطات اين و ندداشت نزديكي خيلي ارتباطات انگلستان و آمريكا قبيل از ييها دانشگاه با انقالب از قبل ايران
 حسابداري اساتيدبيشتر  امروزهكه  معتقدند خبرگان .بود رواردها  دانشگاه مانند ،دانشگاهي مشترك مدركاعطاي  حد

   .نيستند شده شناخته جهاني سطح در ،اند هنكرد منتشر خارجي معتبر هاي همجل در اي همقال وناكن تا اينكه دليل به ،ايران

   پژوهشة پيشين با آمده دست به نتايج ةمقايس
 فرهنگي، عوامل نظير ها مقوله از برخي .است شده داده مطابقت پيشين هاي پژوهش با آمده دست به نتايج ،5 جدول در

 اجتماعي، يها پديده دولت، عالي، آموزش سيستم بر مناسب نظارت و رهبري مقررات، و قوانين سياسي، اقتصادي،
 ضمن آموزش دهنده، آموزش و گيرنده آموزش آموزشي، سرفصل( آموزش عناصر مذهب، و اديان تاريخي، و محيطي
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 مدرنيسم، و مدرنيته ،حسابداري در پژوهشي و آموزشي ارتباطات ،)رمحتواپ يها كارگاه برگزاري و دهنده آموزش خدمت
 امكانات( آموزش عناصرة مقول تأثير و دارند مطابقت پيشين ادبيات با جنسيت و حسابداري در عمل و تئوري آموزش پيوند

  .است گذشته يها پژوهش نتايج برخالف )دانشگاه اعتبار و

  پژوهشة پيشين با آمده دست به نتايج مقايسه .5 جدول
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                      فرهنگي عوامل
                   اقتصادي واملع

                   سياسي عوامل
                    مقررات و قوانين
                     عالي آموزش سيستم بر مناسب نظارت و رهبري
                    دولت
                    تاريخي و محيطي اجتماعي، يها پديده
                     مذهب و اديان

                      )آموزشي سرفصل( عناصرآموزش
                      )دهنده آموزش خدمت ضمن آموزش( آموزش عناصر
                      )پرمحتوا كارگاههاي برگزاري( آموزش عناصر

                      پژوهشي و آموزشي ارتباطات
                      مدرنيسم و مدرنيته
                     جنسيت
                      عمل و تئوري آموزش پيوند

        X              )دانشگاه اعتبار و كاناتام( آموزش عناصر
 و پيشين يها پژوهش نتايج با حاضر پژوهش نتايج مطابقت X است پيشين يها پژوهش نتايج با حاضر پژوهش نتايج خواني ناهم.  

  نتايج تفسير و بندي  جمع
 مصاحبه با پژوهش اين در .است ايران يها دانشگاه در حسابداري آموزشتوسعة  بررسي و تبيين حاضر پژوهش از هدف 

 وتحليل تجزيه نتايج .شد پرداخته حسابداري آموزش توسعة در ايران يها دانشگاه نقش و چگونگي به ،خبرگان با عميق
 بين روابط ةشبك و استخراج اوليه سطح اصلي ةمقول 30 ،نهايت در و شدند رمزگذاري مرحله سه طي ،پژوهش يها داده
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 تحوالت ايران در )اخير سال 60 تا 50( امروز به تا پيدايش ابتداي از دانشگاه در داريحساب آموزش .دشمشخص  ها مقوله
ة دور ازياند هرا با انقالب از بعد .است دانشگاه محصول نوين حسابداريكه  گفت توان مي و است كرده تجربه را اي هگسترد

 اتفاق حسابداري ةرشت پژوهش و آموزش در يعظيم تحول 60ة ده در ي،دكتر ويژه به ،حسابدارية رشت تكميلي تحصيالت
 سيستم وضعيت از ها مصاحبه در كنندگان مشاركت بيشتر كه است اين بيانگر حاضر پژوهش يها يافته كلي طور به .افتاد

 زدگي سياست ،المللي بين پژوهشي و آموزشي يها محدوديت درسي، نامناسب ريزي برنامه قبيل از ،ايران عالي آموزش
 به يتوجه بي عالي، آموزش سيستمدر  اساتيد جايگاه حفظ عدم و اساتيد بودن چندفعاليتي پژوهش، و آموزش
 حسابداري آموزش در مدون پژوهشي و آموزشي مسير فقدان عالي، آموزش سيستم در پروري شايسته و ساالري شايسته

 سيستم نمسئوال پيگيري و حمايت تيد،اسا رفاه وضعيت آموزشي، كيفيت همچنين .هستند پريشان و آشفته ،دانشگاه در
 اهداف و عوامل معموالً و ندارد را خود واقعي جايگاه آموزش ايران در ديگر سوي از .است نامناسب كشور عالي آموزش
 آموزش كيفيت تدريج به موجود، شرايط به توجه با لذا .دارد برتري ايران عالي آموزش سيستم بر ،آموزش از غير ديگري

 آفريني نقش ...و اقتصادي سياسي، تجاري، رويكرد جمله از عوامل ساير و است كرده پيدا نزولي روند ها هدانشگا در
 از عواملي گانشوند مصاحبه .طلبد مي را كشور كالن سطح در آموزشي سيستم صحيح مديريت موضوع اين و كنند مي

 و مالي و آموزشي نهادهاي و مراكز موزشي،آ اهداف اقتصاد، و دولت حرفه، صنعت، جامعه، آموزشي نيازهاي قبيل
 صالحيت عالي، آموزش بر مناسب نظارت و مديريت پژوهشي، و آموزشي المللي بين و داخلي مساعي تشريك حسابداري،

 آموزش محيطي، و اجتماعي و تاريخي يها پديده غيرانساني، و انساني عوامل آموزش، عناصر ،ها دانشگاه بندي رتبه و
 اي، رشته ميان مباحث دولت، ،دهي حساب و خواهي حساب ،گرايي مدرك رويكرد ،افزايي دانش حسابداري، ياستانداردها

 عملي، و تئوري آموزش سياست، فرهنگ، جنسيت، و شناسي روان و فردي پايدار،توسعة  مذهبي، باورهاي و اديان
 .دانند مي گذارتأثير ايران يها دانشگاه در سابداريحتوسعة  بر را خارجه يها زبان با آشنايي و مقررات و قوانين اقتصادي،
 قابلتوسعة  قانوني الزامات بر اساس ،مستقل حسابرسي و مالياتي مالي، حسابداري يها حوزه ايران كشور در همچنين

 از .است شده توجه كمتر مديريت حسابداري و عمومي بخش حسابداري داخلي، حسابرسي يها حوزه به و اند هداشت قبولي
 نيازهاي بر اساس ها دانشگاه الزم است كه و است ضعيفي حد در ايران يها دانشگاه در دانشگاهي استقالل ،ديگر سوي
 طراحي به ،ايران حسابداري علمي انجمن و حرفه صنعت، همكاري با و زمان گرفتن نظر در با و غيرمتمركز اي، منطقه
ة ويژ حمايت به ايران در موضوع اين اقدام كنند، از اين رو، يآموزش يها سرفصل تدوين و تحصيلي يها رشته و دوره

 در حسابداري آموزشتوسعة  استراتژيكة برنام نبود ديگر، اهميت حائزة نكت .دارد نياز فناوري و تحقيقات علوم وزارت
 نظارت و عملياتي ،نتدوي ايران يها دانشگاه در حسابداريتوسعة  اي براي هبرنام كه است الزم و است ايران يها دانشگاه

 بهبود سيستم است، آنچه و موجود وضع بر اساس آموزش انتقادي، تفكر ترويج به ايران يها دانشگاهكه  است الزم .شود
 در حرفه سازي شبيه و عملي آموزش مناسب، آموزشي زمان دانشجويان، ديپلم مدرك همانندي و بودن يكسان مستمر،
 فردي يها ويژگي ارزيابي و توانايي و تدريس مهارت و دانش مستمر ارزشيابي دانشگاه، در صنعت از مركزي ايجاد دانشگاه،
 در حسابداري آموزشتوسعة  ةمقايس كه بودند عقيده اين بر گانشوند مصاحبه .كنند اقدام ها دانشگاه حسابداري استادان
 يها دانشگاه در حسابداري آموزش زيرا ؛نيست منطقي و مناسب اي همقايس منطقه، كشورهاي بين در ايران يها دانشگاه
 كيفي سطح از استفاده مورد و موجود آموزشي منابع و علمي سطح پيدايش، زمان نظر از منطقه كشورهاي بين در ايران
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 و ارتباط منطقه كشورهاي دانشگاهيان و ها دانشگاه با ايران حسابداري اساتيد همچنين .است برخوردار بااليي نسبتاً

 منطقه كشورهاي سطح در ايراني حسابداري اساتيد و ها دانشگاه بين مؤثر ارتباط دارد ضرورت لذا ندارند، را زمال آشنايي
 با .شود گذاشته اشتراك به منطقه سطح در حسابداري ةزمين در پژوهشي و آموزشي هاي هتجرب و اطالعات تا شود برقرار
 محدود حدي تا پژوهشي و آموزشي ارتباطات و اساتيد تبادل تحده،م اياالت با ايران سياسي ارتباطات و شرايط به توجه
 منابع و متون كتب، از استفاد و آمريكا در ايراني آموختگان دانش طريق از صرفاً متحده اياالت از پذيريتأثير لذا .است

 و دانشگاهيان با ستقيمم طور به ايران يها دانشگاه و دانشگاهيان و ستآمريكا كشور حسابداري استانداردهاي و آموزشي
 )1386( فر آذين و طينت خوش .ندارند يمؤثر پژوهشي و آموزشي ارتباط حسابداري رشته در متحده اياالت يها دانشگاه

اي انجام  ، مطالعهانگلستان و آمريكا حسابداري از كشورها ساير پذيريتأثير عدم و پژوهش چهارم الؤس با ارتباط در
 اروپاي حسابداريهاي اثر و است فرانسه حسابداري تأثير تحت بلغارستان حسابداري دهد ان ميكه نتايج آن نشاند  داده
ة نظري و ماركسة نظري بين هاي تناقض .خورد مي چشم به بلغارستان حسابداري در روشني به جهاني جنگ از قبل

 به حركت .كرد فراهم بلغارستان در روسي اقتصاد و متمركز حسابداري براي را مبنايي دوم، جهاني جنگ از پس اقتصادي
 همه روي مهم تحول اين كه است بديهي .بود بلغارستان در مهمي اقتصادي شوك 1990 سال در بازار اقتصاد سوي
 اروپايي كشورهاي حسابداريتوسعة  با همگام بلغارستان، حسابداريتوسعة  .گذاشت اثر حسابداري سيستم يها جنبه

 فرانسه معتبر يها دانشگاه در بلغاري حسابداري دانشوران و پژوهشگران ميالدي، 70 ةده از .است بوده )فرانسه ويژه به(
 سيستم ساختار ،)1990 سال( اقتصادي گذارة دور در .ندكرد پياده بلغارستان در را خود هاي ديدگاه وكرده  تحصيل

 مالي پردازان نظريه و حسابداران تفكر رزط به فرانسه ساختار زيرا ؛شد انگلوساكسون جايگزين فرانسه نوين حسابداري
 حسابداري مدل از بلغارستان حسابداري ماركسيسم، آيين آمدن كار روي با 1945 سال در .داشت بيشتري شباهت بلغاري
توسعة  ،ميالدي 70ة ده از .شد آن جايگزين سنتي مالي حسابداري و منسوخ صنعتي حسابداري و گرفت فاصله اروپا

 بود روسيه توليدي اقتصاد تفكر آن، اساس كه شد شروع توليدي واحدهاي براي بلغارستان اريحسابد غيررسمي
 ايران كشور حسابداري ،كلي طور به كه معتقدند گانشوند مصاحبه پژوهش اين در ولي ).1386 فر، آذين و طينت خوش(

 متأثر ايران حسابداري حسابرسي، زمانسا تشكيل از قبل تا .است )انگلستان و آمريكا( غرب پيشرو كشورهاي تأثير تحت
 يها دانشگاه در ،حسابداري دكتري التحصيالن فارغ و دانشجويان اينكه به توجه با .است بوده انگلستان آموزشي نظام از

 و آشنايي زيادي ندارد تا خارجي يها سيستم با و آشنا هستند ايراني يها سيستم بافقط  ،اند هكرد پژوهش و تحصيل ايران
 با را منسجمي ارتباط ايران يها دانشگاه امروزه ،همچنين .رود مي شمار به ايران حسابداريتوسعة  در محدوديتي ناي

 هاي همجل و اي هحرف مجامع ،ها انجمن در ايراني اساتيد عضويت و حضور ،هم طرفي از .ندارند كشورها ساير يها دانشگاه
 تواند مي پژوهش اين يها يافته .باشد مؤثر كشور حسابداريوسعة ت بر تواند مي ،حسابداري حوزه در خارجي تخصصي

 ،حسابدارية رشت آموزش مجري يها دانشگاه و اساتيد فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت ويژه به ،گذار تصميم مراجع براي
 در .باشد مفيد حسابرسي و حسابداري اي هحرف نهادهاي ،حسابداري اي هحرف و علمي يها انجمن مي،الاس شوراي مجلس

 نيازمند ايران در اي هحرف حسابداريتوسعة  و شد تبيين و بررسي ايران يها دانشگاه در حسابداريتوسعة  پژوهش اين
  .است ديگري پژوهش
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