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چکیده
بخش عمدهای ( 75درصد) از این مقاله به
پژوهش و بررسی سیر تکاملی محیط پژوهش
حسابداری اختصاص دارد .این پژوهش و بررسی
عمدتا در ایاالت متحده آمریکا و همچنین با
نگاهی اجمالی به کانادا از دهه 1960
میالدی تاکنون صورت پذیرفته است .بخش
پایانی آن ( 25درصد) شامل بررسی نقادانه
شیوههای معاصر پژوهشهای حسابداری و نیز
پیشنهادهایی برای اصالح جریان پژوهشهای
حسابداری است.
اصطالحات کلیدی :پژوهش؛ روششناسی؛
حرفه حسابداری؛ تاریخ
مقدمه
تغییرات عمدهای در فرهنگ استادان حسابداری
در آمریکای شمالی از دهه  1960به وجود آمده
است .در این مقاله گرایشها و گسترشهایی
که باعث برجسته شدن این تغییرات شدهاند
را بررسی و رهگیری کردهام .بعد از طرح این
تغییرات پیشنهادهای نقادانهای در رابطه با
وضعیت جاری مسائل پژوهشهای حسابداری و
نیز چندین پیشنهاد نو برای اصالح ارائه خواهم
داد .شاید بیشترین تغییرات در شش دهه اخیر
خ داده باشد:
در حسابداری در دو حوزه زیر ر 
اول؛ سیر تکاملی از فرهنگ مسئولیتهای
آموزشی سنگین (تأکید بسیار بر آموزش)
و انتظارات کمتر از پژوهشهای چاپشده
به مسئولیتهای آموزشی سبکتر همگام با
انتظارات باال و شدیدتر از مقالههای چاپشده
بسیار معتبر در بهترین مجلهها تغییر یافته
است؛ و
دوم؛ هجوم بهسوی ادبیات حسابداری از
پژوهشهایی که بینش و روششناسی خود
را از رشتههای اصلی مثل اقتصاد ،علوم
رفتاری ،ریاضیات و آمار گرفتهاند.
افزون بر ابعاد پژوهشی ،با عنایت به آن که
به مجلهها فرآیندهای ویراستاری ساختارمند

اضافه شده است؛ بسیار رسمیتر شدهاند .با
افزایش و رشد قارچگونه در تعداد مجلههای
پژوهشی حسابداری ،مجلههای حرفهای از
رتبهبندی برای ابقا ،ارزیابی یا ارتقای استادان
حسابداری در دانشکدهها در بسیاری از
مؤسسات پژوهشمحور حذفشدهاند.
بخش اول :دورههای اولیه در آمریکا (تا قبل
از اواسط دهه )1960
در دهههای قبل از  1960تغییرات اندکی در
آموزش حسابداری دانشگاهی وجود داشت .در
دهه  1960همانند دهههای گذشته در بیشتر
دانشکدههای کسبوکار بهویژه آنهایی که
صرفا برای آموزش دوره کارشناسی (بیشترین
تقاضا برای آموزش حسابداری وجود داشت)
کار میکردند ،آموزش محور بودند و تأکید
کم بر پژوهش بود و بیشتر تأکید بر متون
کتابها بود .مسئولیت آموزش برای استادیاران
در بسیاری از دانشکدههای حسابداری نسبتا
سنگین بود .در هر سال (چهار تا شش سرفصل
درس)  12تا  18ساعت -ترم (نیمسال) با در
نظر گرفتن زمان آمادهسازی برای تغییر و
چند برابری شدن وجود داشت .حداقل مدرک
دانشگاهی الزم برای استادان حسابداری به
مدارک کارشناسی ارشد در اقتصاد ،کسبوکار
یا مدرک حسابدار رسمی محدود میشد .نسبتا
تعداد کمی از دانشآموختگان حسابداری از
دانشکدههای کسبوکار ،مدرک دکتری را در
کنار کار حسابداری تماموقت اخذ میکردند .در
عین حال ،در تعدادی از بهترین دانشکدهها،
مخصوصا آنهایی که در دانشگاههای
میدوسترن 1که متعلق به  10کنفرانس بزرگ
است ،تعداد قابلتوجهی از استادان موفق به
اخذ مدرک دکتری شدند .ارائه و شکوفایی
پژوهشها در بسیاری از دانشکدهها مورد انتظار
بود .اما به دست نیامد .آنها تألیف کتاب را
بهعنوان جایگزین پژوهشهای چاپشده
پذیرفته بودند .در دهه  ،1960همانند دهههای
قبل ،دانشکدهها پژوهشهای چاپشده در قالب
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کتابها را مورد تشویق و جایزه قرار میدادند.
از دهه  1920تا اواسط دهه  1970گسترش
نظریه ،برجستهترین سطر پژوهشهای مالی
بود .با مدلهای ارزیابی که در کتابهای مهم
تکنگاری (مونوگرافی) به آن بهصورت جدی
پرداخته بودند که کارهایشان در آمریکای
شمالی (نظریهپردازان برجسته مثل پاتن،
کانینگ ،سوینی ،مک نیل ،لیتلتن ،واتر،
الکساندر ،ادواردز و بل ،مت سیچ ،استابوس،
چمبرز ،ایجیری ،توماس ،استرلینگ) از 1922
تا  1974چاپ و منتشر شده بود .کارهای این
نظریهپردازان ،افزون بر آن که در قالب مقالههای
نظری در مجلههای آن زمان به چشم میخورد،
در تدوین استانداردهای جدید و بازنگری
استانداردهای قدیمی نیز مؤثر بودند .با این
حال ،امروزه نام این نظریهپردازان و کارهایشان
برای همه ناشناخته است .البته تعداد کمی از
دانشگاهیان حسابداری -برای مثال افراد کمتر
از  55سال -آنان را میشناسند .زیرا ،اول این
که در دهههای اخیر پژوهشهای دستوری
حسابداری از بسیاری از مجالت معتبر رخت
بربسته است؛ و دوم آن که ثمرات «عصر طالیی»
پیشین (مستقل از تجربه) و پژوهشهای مبتنی
بر بدیهیات در حسابداری در ساخت برنامه دوره
دکتری گمشده است .در دورههای اخیر برای
مثال تعداد مباحث پیشنهادی در دروس نظریه
حسابداری در دورههای حسابداری بهصورت
قابلمالحظهای کاهش یافته است .مسلما این
نظریهپردازان و کارهایشان نه در کتابها و نه در
مجالت دیده نمیشوند.
در اوایل و اواسط دهه  1960و نیز دهههای
پیشین مدارک کسبوکار آمریکا به توسعه در
حرفه عملی حسابداری ،امور مالی (فاینانس) ،و
بازاریابی هماهنگ شده بودند و دانشکدههای
حسابداری و مدیریت برای انتشار در مجالت
دانشگاهی و حرفهای مورد تقدیر قرار میگرفتند.
بسیاری از نویسندگان کارهایشان را در "مجله
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حسابداری( "2انجمن حسابداران رسمی آمریکا)
و دیگر مجلههای مربوط به حسابداران رسمی
منتشر میکردند .پژوهشهای منتشرشده
در مجالت دانشگاهی از قبیل "بررسیهای
حسابداری( "3انجمن حسابداری امریکا) تلفیقی
از پرسشنامههای عملیاتی نظریهپرداز و تجویز
راه و روش ،انتقاد از کارهای عملی ،گزارشهای
آموزشی ،پژوهشهای تاریخی و پیشنهادهایی بر
اصول حسابداری ،کارهای عملی و قوانین مربوط
بود .ظهور مطالعات پژوهشی و تجربی آن چنان
که ما امروزه میدانیم واقع نشد .تنها مجله
پژوهشی دهه " 1960بررسیهای حسابداری"
بود و ممکن است عجیب به نظر برسد که
این مجله تا سال  1967هیئت تحریریه خود
را اعالم نکرده بود .قبل از آن زمان ،سردبیر
تصمیمات عمومی را بر روی هر مقاله خودش
و بدون استفاده از نظر دیگران اعمال میکرد.
یعنی فرایند داوری و ویراستاری رسمی نبود و
از پیشنهادها و نقدها بهره نمیبرد.
پیدایش بنیاد فورد و گزارش شرکت
کارنگی )1959( 4و سایر ابتکارات فورد:
در دهه  ،1950بنیاد فورد و شرکت کارنگی
عالقهمند به تقویت آموزش و پژوهشهای
تجاری در دانشکدههای کسبوکار ایاالتمتحده
در نیویورک شدند .فورد کمکهزینههای باالیی
به پنج دانشکده کسبوکار بهعنوان مراکز نمونه
برای آموزش مدیریت و پژوهشهای اعطا کرد،
شامل فارغالتحصیالن دانشکدههای کسبوکار
کارنگی ،هاروارد ،شیکاگو ،فارغالتحصیالن
دانشگاه استنفورد ،و کلمبیا که به یک اصالح
سراسری منجر شد .در سال  1959فورد و
کارنگی گزارشهای مهمی درباره سرمایهگذاری
عظیمتر بهوسیله دانشکدههای کسبوکار برای
انجام پژوهشهای مهم پژوهشگرانه منتشر
کردند .گزارش فورد ،بهویژه پژوهش و آموزش
دکتری را برای تحلیلیتر بودن ،استفاده بیشتر از
روششناسی پیشرفته ،و ریشهدار شدن در علوم
رفتاری ،ریاضیات ،آمار و اقتصاد خواستار شد.

در اواخر دهه  1950و اوایل دهه  ،1960بنیاد
فورد معموال برنامههایی را حمایت میکرد که
در طول تابستان ،برای آموزش دانشکده در این
مسیرهای جدید پژوهش گام برمیداشتند .از
سال  1957تا  1962فورد  13سمینار جدید
در زمینه مدیریت کسبوکار را که بیشتر در
آنها برگزار شدند ،حمایت مالی کرد .بهطور
خاص ،فورد حامی سمینار توسعهای جدیدی
در شیکاگو ،با تأکید بر حسابداری ،پرداختن
به موضوعات مفهومی و همچنین کاربردهای
حسابداری در بودجهبندی سرمایهای،
پژوهشهای رفتاری و روشهای کمی شده
بود .انجمن حسابداری آمریکا در اواخر دهه
 1960پیشنهاد برگزاری دورههای کوتاهمدت،
روشهای کمی و علوم رفتاری برای استادان
حسابداری که در این زمینهها حرفهای نبودند را
داد .برنامههای فورد و انجمن حسابداری آمریکا،
پژوهشگران حسابداری را تشویق به استفاده
از روشهای جدید کرد .در اوایل دهه 1960
بنیاد فورد از انتشارات تمام  26رساله دکتری
در کسبوکار که منعکسکننده پژوهشهایی
بود که بهوسیله مطالب تحلیلیشان و ریشههای
قوی مبتنی بر رشتههای پایه متمایز میشدند،
حمایت کرد .در کل ابتکارات فورد و کارنگی
نیرویی برای خوب شدن در ادبیات حسابداری
بودند به خاطر اینکه آنها پژوهشهای تجربی و
تحلیلی را ترغیب کردند.
سایر پیشرفتها در دهه  -1960دهه
محوری:
با الهام از گزارشهای فورد و کارنگی و ابتکارات
بعدی فورد ،تأکید در دانشکدههای کسبوکار
شروع به تغییر دانش به سوی ایجاد دانش از
طریق تجربی ،مدلسازی ریاضی و آزمون فرضیه
پژوهشی کرد .بنابراین ،بهتدریج جریان رقیب
رو به محو شدن نهاد .بهطوریکه پژوهشهای
کیفی که از لحاظ تاریخی منبع فکر نو بودهاند،
کنار رفت .زمان زیادی نگذشت که پژوهشگران
دانشگاهی به رایانههای با سرعتباال و بانکهای
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داده از قبیل  COMPUSTATو ( CRSPدر
دانشگاه شیکاگو) دسترسی پیدا کردند .بهویژه
در دانشکدهها اهمیت پژوهشها در دوره
دکتری رو به فزونی نهاد .در سال  1955تنها
 17مدرک دکتری حسابداری اعطا شده بود،
که در سال  1965به  47نفر بالغ شد .در سال
 1968-1967تنها  31درصد از دانشگاههای
حسابداری آمریکا دارای مقطع دکتری بودند.
در سال  1969انجمن دانشکدههای کسبوکار
آمریکا  ،همانطور که در آن زمان شناختهشده
بود ،سرانجام «خطوط روشنی» را برای برگزاری
دوره دکتری حسابداری با اعالم رسمی به
دانشکدههای حسابداری (و سایر دانشکدهها)
در دانشکدههای کسبوکار تجویز کرد.
در سال  1963دانشگاه شیکاگو با همکاری
دانشگاه اقتصاد لندن دو فصلنامه "پژوهشهای
(مطالعات) حسابداری )JAR( "6را بنیان
نهاد .در آن زمان به نظر میرسید مجله
بررسیهای حسابداری برای پذیرش مقالههایی
با محتوی عددی یا تجربی بیمیل و رغبت
است .انتشار مقاله "ارزیابی تجربی ارقام سود
حسابداری" در ( JARبال و براون)1968 ،
سهم بسزایی در تحریک عالقه به پژوهشهای
بازار سرمایه داشتند .این مقاالت قبال توسط
مجله بررسیهای حسابداری با استدالل اینکه
پژوهش حسابداری نیستند ،رد میشدند.
پنج جلد اول  ،JARاز سال  1963تا ،1967
شامل ترکیبی از مقاالت منعکسکننده ایجاد
نظریه ،استداللهای دستوری ،پژوهشهای
تجربی و پرسشهای تاریخی بود .ولی در سال
 ،1968مجله بهطور فزایندهای به پژوهشهای
با استفاده از پایگاه دادههای رایانهای و نیز
بهکارگیری رویکردهای رفتاری و تجربی پس از
 1967پرداخت .انتشار مقاالت استدالل تاریخی
و دستوری تقریبا از  JARمحو شد .درصد
مقاالت اصلی تجربی در  JARاز  27درصد
در سال  1969تا  60درصد در سال 1972
افزایشیافت .دیری نپایید که مجله بررسیهای
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حسابداری نیز از این رویه پیروی کرد .زیرا این
شیوه پژوهش در بین دانشگاهیان حسابداری
ایاالتمتحده که به روشهای جدید روی آورده
بودند ،جذاب شده بود.
در دهه  ،1960کنفرانسهای پژوهشها در
زمینه حسابداری شروع به رشد کردند .این
کنفرانسها منجر به منافع بزرگی از جمله
گردهمآوری همکاران همفکر برای ارائه
مقالهها ،بحث در مورد روششناختی مقالهها و
نویسندگان مشترک را تشکیل میدهند .مارس
 ،1965دانشگاه استنفورد میزبان نخستین
همایش با عنوان «سمینار پژوهشهای اساسی
در اندازهگیری حسابداری» بود که بهطور کامل
به پژوهشهای حسابداری اختصاص داشت .از
آن زمان به بعد ،برگزاری چنین همایشهای
پژوهشی افزایش یافت .تا جایی که به نظر
میرسد اکنون تقریبا در سرتاسر جهان برگزار
میشوند .امروزه ،برخی از بخشهای حسابداری
«کمپهای پژوهشی تابستانی »7دارند و
بخشهای انجمن حسابداری آمریکا جلسات
بسیار خوبی برای ارائه مقاالت پژوهشی در
اواسط سال برگزار میکنند .می ،1966
دانشگاه شیکاگو نخستین همایش ساالنه خود
را در مورد پژوهشهای تجربی در حسابداری با
حمایت بنیاد فورد با رویههای منتشرشده در
 JARبرگزار کرد .کنفرانس  JARاز آن زمان به
بعد هر سال ادامه دارد و پنجاهمین سالگردش
را در می  2016جشن گرفت.
فارغالتحصیالن دوره دکتری و رسالههای آنها
که نشاندهنده پژوهشهای جدید تجربی بود
در برنامههای دکتری و از طریق پژوهشهای
منتشرشده در دیگر دانشگاهها برای گسترش
این کار به اشتراک گذاشته شد .جوئل اس.
دمسکی به دانشگاه کلمبیا رفت و پس از آن
یک سال بعد به دانشگاه استنفورد رفت .ویلیام
اچ .بیور نیز به استنفورد رفت .جورج جی.
بنستون و راس ال .واتز به دانشگاه روچستر

رفتند .آنتونی جی .هاپوود (که در علوم رفتاری
و جامعهشناسی سازمانی تحصیل کرده بود)
نیز به انگلستان بازگشت .فیلیپ براون و ری
بال به استرالیا برگشتند .در دهه  1980بال به
ایاالتمتحده در روچستر بازگشت .باروخ لوو به
اسرائیل رفت .سپس به ایاالتمتحده در دانشگاه
کالیفرنیا (برکلی) بازگشت .همچنین در دهه
 ،1980تی .راس آرچیبالد به دانشگاه وسترن
انتاریوو رفت .ویلیام آر .اسکات به دانشگاه کوئین
در شیکاگو رفتند .نیک دوپوچ که سردبیری
 JARرا در دهه  1970بر عهده داشت و از آن
را بهعنوان بلندگویی برای معرفی پژوهشهای
جدید تجربی استفاده میکرد .رابرت جی.
سوئیرینگا ،پس از اتمام دوره دکتری حسابداری
خود در سال  1969در دانشگاه ایلینوی و
همچنین کسب پشتوانهای قوی در روانشناسی،
به استنفورد رفت ،که دانشکده کسبوکار در
آنجا در تالش بود تأثیر حسابداری خود را در
علوم رفتاری افزایش دهد .در سال ،1967
برکلی ،به دلیل آموزش و تأثیر جاکوب مارشاک
و روی رادنر و تحت ریاست هکتور آر .آنتون و
راهنمایی بارت مک گایر ،مقداری از اطالعات
را ایجاد کردند .اقتصاددانان جان ای .باترورث،
به مدت دو سال به دانشگاه جان هاپکینز و
سپس به دانشگاه بریتیش کلمبیا رفت .جرالد
فلتام به مدت چهار سال به استنفورد و بعد از
آن به بریتیش کلمبیا برگشت .در سال ،1969
تئودور جی ماک ،به دنبال دکتری برکلی در
علم اقتصاد ،ابتدا به دانشگاه کالیفرنیا رفت تا
با مارشاک همکاری کند .در سال  ،1972جیمز
ای .اولسون ،دیگر اقتصاددان اطالعات ،دکتری
دانشگاه برکلی خود را به اتمام رساند و قبل از
برگشت مجدد به برکلی دو سال را در استنفورد
گذراند .آرنولد زلنر ،آماردان برجسته بیزی،
حین بازدید از برکلی ،بسیار تحت تأثیر اولسون
قرار گرفت .در سال  1976هاپوود از طرف
خودش مجله حسابداری ،سازمانها و جامعه را
در انگلیس را بنا نهاد .این امر به الهامبخشی به
پژوهشگران برای ترسیم کار گسترده در علوم
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رفتاری و اجتماعی کمک کرد .این به دنبال
گسترش دانش روانشناسی بود که تمرکز اصلی
پژوهشهای رفتاری در ایاالتمتحده بر آن بنا
شده بود .توماس جی .برنز ،مدیر برنامه دکتری
حسابداری دانشگاه ایالتی اوهایو ،انگیزه را از
طریق برگزاری سه سمپوزیوم (گردهمایی)
پژوهش رفتاری به حسابداری رفتاری داد .او
این گردهماییها را در سالهای 1968 ،1966
و  1971تشکیل داد.

دون ادواردز 8ائتالف (کنسرسیوم) ساالنه
دکتری را با حمایت مالی هشت موسسه بزرگ
حسابرسی (هشت بزرگ) آغاز کرد .برنامههای
دکتری دانشگاهی در سرتاسر ایاالتمتحده از
پژوهشگران برجستهای که در پژوهشهایشان
از روشهای جدید استفاده میکردند برای
حضور و ارائه سخنرانیهایشان دعوت کردند.
در سال  ،1985انجمن حسابداری آمریکا
نیز شروع به دعوت از دانشجویان دکتری
از دانشگاههای کانادا کرد .بهطور پیوسته
برنامههای ائتالف ،با افزایش حضور در مقطع
دکتری حسابداری رشد کردند .در حال حاضر،
دریافت و ادامه برنامههای ساالنه بینالمللی
همچنان بسیار موفق هستند .برنامه ساالنه
برخی از انجمنهای علمی دیگر ،الگوبرداری از
بخشهای انجمن حسابداری آمریکا ،بهعنوان
کمکی برای برخی کنفرانسهای پژوهشی بوده
است .این برنامههای دکتری منجر به پیوند
مطلوب دانشجویان دکتری از دانشگاهها و
کشورهای مختلف شده است.

حرکت به سوی «پژوهشهای علمی» در
حسابداری در دهه  1970بهشدت تحت تأثیر
نظریه نهادی قرار گرفت .گروههای حسابداری
بهصورت عام و دانشکدههای کسبوکار
بهصورت خاص به دنبال مشروعیت بخشیدن در
دانشگاههای خود بودند .آنها میخواستند تحت
همان معیارهایی که برای ارزیابی دانشکدهها و
دانشکدهها در دیگر دانشگاهها مورداستفاده قرار
میگیرد ،بهویژه در بخشهای علوم و اقتصاد،
ارزیابی شوند .این یکی دیگر از عواملی شد که
منجر به معیارهای دقیقتر برای کسب جایگاه
استادی شد.

پیشرفتهای صورت گرفته در دهه  1970و
بعد از آن:
در دهه  ،1970آموزش دکتری حسابداری در
رشتههای موردنیاز در اقتصاد و فاینانس ،آمار،
اقتصاد و غالبا علوم رفتاری و سمینارهای مربوط
به نحوه انجام پژوهشهای حسابداری بسیار
ساختاریافتهتر و گستردهتر شد .با این حال،
بهطور روزافزونی ،دانشجویان بدون پشتوانه
قبلی نظری و عملی در حسابداری  -ولی قوی
در مهارتهای کمی یا رفتاری – در پایان
وارد چنین برنامههایی شدند .ولی هیچکدام
از دروس دوره دکتری مسائل حسابداری را
به آنان نیاموخت .عدم وجود چنین آموزشی
برای دانشجویان بدون سابقه حسابداری
ممکن است به محدود شدن سهم پژوهشهای
آینده دانش حسابداری و ایجاد دانش انباشته
حسابداری منتج شده باشد .در سال 1971
انجمن حسابداری آمریکا تحت رهبری جیمز

تأكيد جديد بر پژوهشها منجر به تغيير
در نحوه اعطاي جایگاه استادی (تصدی در
دانشکده) در بسياري از دانشگاهها شد .در
دهه  ،1970بسیاری از دانشکدههای کسبوکار
ایاالتمتحده فرآیند اعطای این روند بسیار
سختتر و رسمیتر کردند .در این زمان
پژوهشها بر تدریس و آموزش صرف بهعنوان
مهمترین عامل که به این تصمیمات وزن میداد
پیشی گرفت .جایگاه استادان نهفقط تأثیر در
ارتقای رتبه استادان داشت بلکه معیاری برای
استادیاری شدن بود .یکی از دالیل افزایش در
سختگیری در اخذ تصمیم جایگاه میتواند
این باشد که دستاوردهای پژوهشی میتواند
بهصورت کمی اندازهگیری شود .بنابراین بیشتر
به ارزیابی عینی حساس است .درحالیکه
کیفیت آموزش و خدمت بیشتر نیاز به ارزیابی
ذهنی و قضاوتی دارد که نتایج کار ارزیابان
بهراحتی میتواند مخالف همدیگر (پراکندگی

در دهه  1970توجه بسیاری از پژوهشگران
تجربی و تحلیلی به نیازهای استانداردگذاران
استانداردهای حسابداری و جامعه مورد استفاده
متمرکز شد .یک مثال خوب در این رابطه
مقاله  1971ویلیام بیور در مجله حسابداری
(اکانتنسی) ،با موضوع «اهداف هیئت
استانداردهای حسابداری مالی چه باید باشد؟»
است .عالوه بر این ،کل کنفرانس  JARدر سال
 1974به اهداف حسابداری مالی اختصاص داد ه
شد ،که منبعث از گزارش گروه مطالعاتی در
مورد اهداف صورتهای مالی ( )1973تروبالد
بود .پژوهشهای تحلیلی اوایل و اواسط دهه
 1970رابرت اس .کاپالن (منتشرشده در )JAR
مورد استفاده و تائید برای روشهای پیشرو
در مورد نمونهگیری آماری در حسابرسی بود.
رئیس سابق هیئت استانداردهای حسابداری
مالی دونالد جی کرک نوشت« :پژوهشهای
بازار کارا برای استانداردگذاران سودمند

سرانجام ،دهه  1960پایان یافت .این در حالی
بود که دانشکدههای کسبوکار در ایاالتمتحده
طی آن دهه تأکید بسیار بیشتری بر آموزش
دکتری و گسترش افقهای پژوهش دربرگیرنده
روشها و بینشهای جدید از علوم اجتماعی
و رفتاری میکردند .در حسابداری ،این روند
بهصورت خاص برجسته شد و آنها اقدامات
زیادی را برای تقویت دقت در این زمینه،
انجام دادند .در دهههای بعدی این روندها در
پژوهشها شتاب گرفتند.
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یا انحراف معیار آن باال میرود) باشد .در اواخر
دهه  ،1970این امر بهصورت فزایندهای رایج
شد که دانشکدهها برای کسب جایگاه و ارتقا از
پژوهشگران دیگر دانشگاهها ،بهمنظور به دست
آوردن مجموعهای از دیدگاههای مستقل برای
تکمیل دیدگاههای دانشکدههای خود استفاده
کنند.
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بوده است ...استانداردگذاران در صورت نیاز
و منطقی بودن از پژوهشهای هم تحلیلی و
هم تجربی برای کمک به گزینههای دشوار
در حال ساخت استفاده میکنند» .هیئت
استانداردهای حسابداری مالی یک مطالعه
پژوهشی تجربی در مورد ظرفیتهای تأثیر بازار
بر پیشنهاد خود یعنی اتخاذ روش بهایابی بر
مبنای کوششهای موفق 9در همه شرکتهای
تولیدکننده نفت و گاز انجام داد که منجر به
بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره
« 19گزارشگری شرکتهای تولیدکننده نفت و
گاز» ،در دسامبر  1977شد .ولی به نظر میرسد
عالقه پژوهشگران تجربی در ارتباط با نیازهای
استاندارد گذاران و نهادهای نظارتی در سالهای
بعد از بین رفت .ادبیات مرتبط با ارتباط ارزشی
ایدههای مفیدی را برای استانداردگذاران فراهم
میآورد که آنها در پژوهشهای خود سالها در
پی آن بودند که این ایدهها را به نمایش بگذارند.
مشکل این بود که به نظر میرسد بسیاری از
پژوهشگران جوان فقط درک سطحی از واقعیت
حسابداری سازمانی و در بعضی موارد ،حتی
حسابداری دارند .این موضوع منعکسکننده
نظر قبلی اینجانب در انتقاد از تعداد رو به
افزایش دانشجویان دکتری حسابداری است که
قبال موضوعات حسابداری را بهصورت عمیق
مطالعه نکردهاند.
برخی از اعضای هیئت علمی حسابداری
خواستار خدمت به پیکره استانداردگذاری و
در نقش رهبری در مؤسسات حرفهای شدند.
آنان بهصورت پیوسته خواستار عضویت در
مجموعه استانداردگذاران پارهوقت حسابداری
ایاالتمتحده شدند  -از سال  1939تا 1959
در کمیته رویههای حسابداری و از  1959تا
 1973در هیئت اصول حسابداری .دانشگاهیان
کانادایی نیز شروع به خدمت بهعنوان اعضای
این گروه در انجمن حسابداران خبره کانادا در
سال  1958کردند .از سال  1954تا ،1958
الرنس جی .مک فرسون ،در دانشگاه کوئین،

54

بهطور پارهوقت بهعنوان مدیر تحقیقات انجمن
حسابداران خبره کانادا خدمت کرد .در -1971
 ،1973جورج اچ .سورتر ،در دانشگاه شیکاگو،
بهعنوان مدیر پژوهش این دانشگاه در گروه
مطالعات کمیته تروبالد انجمن حسابداران
رسمی آمریکا در مورد اهداف صورتهای مالی
فعالیت داشت .کمیسیون بورس و اوراق بهادار در
سال  ،1972جان سی( .سندی) بارتن از دانشگاه
کلمبیا را بهعنوان حسابدار ارشد معرفی کرد .وی
اولین فرد دانشگاهی حسابداری بود که به آن
مقام نائل شد .هیئت استانداردهای حسابداری
مالی از زمان تأسیس در  1972همواره از قبل
بهصورت تماموقت اعضای دانشگاهی را در
استخدام داشته است .رابرت تی .اسپروس از
دانشگاه استنفورد اولین آنان بود .دانشگاهیان
در سال  1959شروع به خدمت و همکاری در
کمیته پارهوقت بر فرآیندهای حسابرسی انجمن
حسابداران رسمی آمریکا کردند .در سال 1969
آن انجمن ،داگالس آر .کارمایکل ،از کالج باروخ
از دانشگاه نیویورک سیتی ،را بهعنوان مدیر
تماموقت و سپس مدیر استانداردهای حسابرسی
و سرانجام معاون مدیر اجرایی برای حسابرسی
منصوب کرد .سمتی که وی تا سال  1983به
عهده داشت .در سال  ،2003او مدیر حسابرسی
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای
سهامی عام تازه تاسیس شد .در سال ،1972
انجمن ملی حسابداران جیمز بلوخ از دانشگاه
میشیگان را بهعنوان مدیر تماموقت حسابداری
مدیریت ،برای صدور گواهینامه تازه ایجادشده
در آزمونهای حسابداری مدیریت منصوب
کرد .جایگاهی که وی حدود  20سال در آن
حضور داشت .در سال  ،1979اداره حسابداری
کمیسیون بورس و اوراق بهادار برنامه دعوت از
استادان حسابداری برای خدمت به مدت یک
سال بهعنوان همکار حسابداری دانشگاهی را
آغاز کرد .برخی از آنان دو دهه بعد در بخش
مالی شرکتهای سهامی عام آن که بعدا با
عنوان «بخش مالی شرکتی» ایجاد شد عضویت
یافتند .از دهه  1970هیئت استانداردهای

حسابداری مالی در دورههای زمانی مختلف از
همکاری دانشگاهیان بهره برده است .در سال
 2007این هیئت برنامه دعوت از دانشگاهیان
برای یک سال بهعنوان همکاران پژوهشی را
راهاندازی کرد .ولی برای ترغیب دانشگاهیان
به حضور در سال اول دشواریهای زیادی را
تجربه کرد .شاید تا حدودی به دلیل درصد
رو به کاهش پژوهشهای حسابداری به وجود
آمده پژوهشگران باشد که سوابق حسابداری
داشتند .بنابراین ممکن بود خیلی عالقهمند به
نحوه استانداردگذاری حسابداری نبودند .این
برنامه سال  2013کنار گذاشته شد .در سال
 ،2017هیئت یک برنامه کمکهزینه تحصیلی
پسادکتری برای اقامت یک یا دوساله ایجاد کرد
که عالقه بسیار بیشتری را به خود جلب کرد.
در دهه  ،1970پژوهشگران حسابداری شروع
به طبقهبندی موضوعی در بخشهای تازه
تشکیلشده انجمن حسابداری آمریکا ،متناسب
با حوزه موضوعی (مثال مالیات ،حسابرسی،
حسابداری مالی و گزارشگری ،حسابداری مدیریت،
حسابداری دولتی و غیرانتفاعی) یا روشهای
پژوهش (بهعنوانمثال ،حسابداری رفتاری) کردند.
اکنون انجمن حسابداری آمریکا هفده مورد مانند
حوزههای موضوعی گفتهشده را در برمیگیرد .از
این حوزهها ده مورد مجالت مربوط به خود را
دارند .دانشگاهیان حسابداری ،مانند سایر رشتهها
نیز شغلهای تخصصی خود را تشکیل دادند.
یکی از پیامدهای افزایش پژوهشهای با آزمون
فرضیات این بود که دانشگاهیان شروع به حل
موضوعات جزئیتر (قابل آزمون) کردند .سؤاالت
پژوهش و شیوه مرسوم در نیمه اول قرن یعنی
مقابله با موضوعات بزرگ و سؤاالت مربوط به
سیاستهای کالن  -مرتبط با رویکردهای کیفی
پژوهش  -که برای پویایی آینده ضروری هستند،
خیلی زود از ح ِّیز انتفاع ساقط شد .این برای
حسابداری تأسفآور است.
دهههای  1970و  1980دهههایی بود که
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مؤسسات بزرگ حسابرسی ایاالتمتحده و
کانادا طرفدار مشتاق به اقدامات دانشگاهی
شدند .آنها بهطور فعال پژوهشهای
دانشگاهی ،بخشهای حسابداری و برنامههای
انجمنهای دانشگاهی را پشتیبانی میکردند.
در ایاالتمتحده ،هشت موسسه حسابرسی
بزرگ حامی مالی طیف گستردهای از
برنامههای انجمن حسابداری آمریکا شدند.
برنامه فرصتهای پژوهشی در حسابرسی که
توسط موسسه حسابرسی پیت مارویک میچل
و شرکا (بعدا  KPMGپیت مارویک) حمایت
مالی شد ،نمونهای عالی از چگونگی موفقیت
بودجه و دادههای ارائهشده توسط یک موسسه
بزرگ حسابرسی در جهت دادن پژوهشهای
دانشگاهی به سمت یک حوزه عملی نیازمند
پژوهش بود.
پژوهشهای حسابداری در سال  1979به
سمت «نظریه حسابداری اثباتی» روی آوردند.
وقتی دانشگاه روچستر مجله حسابداری و
اقتصاد را چاپ کرد به یک انجمن اصلی
برای کار ،منبعث از اقتصاد که بر محورهای
پژوهشهایی متمرکزشده تبدیل شد .در
بخش دوم دهه  ،1970آزمون فرضیه ،مدل
رگرسیون ،کار تحلیلی و آزمایشی شروع
بهجایگزینی روشهای دیگر پیشرو در مجالت
حسابداری کرد .پرداختن به تاریخ ،زمینه،
نظرسنجي (پیمایش) و كارهای دستوری
بهتدریج در مجلههای پیشرو ،محو شد .این
امر منعکسکننده رشد محدودیتها در حوزه
قابلقبول شیوههای پژوهش در نظر سردبیران و
هیئت تحریریه بود .حرکت در حسابداری برای
مشروعیت دادن به آزمون فرضیه و پژوهشهای
همبستگی پیامدهایی در رابطه با محدود
شدن موضوعات موردبررسی دانشگاهیان
حسابداری این زمینه داشته است .با وجود
این کارهای تحلیلی تحسینبرانگیز توسط
بسیاری از پژوهشگران انجامشده است؛ موج
جدید پژوهشها بیشتر منجر به خروج تفکر
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مفهومی و چارچوبهای ساختاری شکلگرفته
پیش از دهه  1970از مجالت پیشرو بود که
این موضوع بهعنوان مانعی برای دانشگاهیان
حسابداری در یادگیری و گسترش نوآوریهای
عملی (حرفهای) حسابداری ،قلمداد میشود .به
نظر میرسید دانشگاهیان بعد از آن توانایی و
انگیزه برای پژوهشهای الهام گرفته از عمل
مانند کار نمونهگیری در حسابرسی که در دهه
 1970انجام شد از دست دادند .این مورد یک
زیان گزاف هم برای دانشگاه و هم برای حرفه
در پی داشت .بهطوریکه یک نفر شخص عاقل
و منطقی متعجب میشود که آیا منابع عظیم
مالی و انسانی که در پژوهشهای حسابداری
در دهههای اخیر سرمایهگذاری شدهاند توجهی
به سود خالص یا هزینه خالص را برای جامعه
در برداشته است یا نه؟ دمسکی ( )2007چنین
استدالل کرده است« :بخش عمدهای از آثار
چاپشده ما منزویشدهاند ،عمدتا عاریه گرفته
و فاقد تنوع الزم برای نوآوری است» .گرگوری
ب .ویمیر ( )2012مینویسد« :پژوهشهای
حسابداری تحرکی ندارد و بهندرت ایدههای
جدید و راههای نگرش به موضوعاتی که ما
مطالعه میکنیم معرفی میکند» .آنتونی هاپوود
( )2007میگوید« :پژوهشهای حسابداری به
مسائل جدید ،شکاف دانشی نمیپردازند ».به
نظر رابرت کاپالن ( ،)2011برای پژوهشگران
حسابداری این تالش نکردن در جهت ایجاد
راهحلهای نوآورانه برای حل مسائلی که
متخصصان با آن مواجه بودهاند بحرانی است.
بررسیهای حسابداری ،مجله تاثیرگذار انجمن
حسابداری آمریکا ،سابقا وسیلهای برای همه
گونه پژوهشی با تنوع موضوعی بود که نهتنها
توسط دانشگاهیان بلکه توسط شاغلین در
حرفه حسابداری نیز خوانده میشد .با افزایش
ضعف مطالب محتوای آن ،شاغلین در حرفه و
بسیاری از دانشگاهیان گالیهمند شدند که این
مجله دیگر نیازهای آنان را برآورده نمیکند،
و روشهای آماری بهکاررفته در مقاالت

آن تقریبا مجله را برای همه (به استثنای
دانشگاهیان) غیرخوانا کرده است .در واکنش به
این گالیه خوانندگان ،مجله بررسی حسابداری
و پیشگامان انجمن حسابداری آمریکا شروع
به جستوجوی راههایی برای ایجاد یا حفظ
فایدهمندی محتوای مجله از راه کاربست
روشهای پژوهشی موردعالقه بیشتر شاغلین
در حرفه ،استانداردگذاران و جامعه گستردهای
از دانشگاهیان کردند .این تالشها منجر به
ایجاد چندین مجله جدید و کمکی برای حل
مشکل در نظر گرفته شد .مثال ،در سال 1981
بخش حسابرسی انجمن حسابداری آمریکا مجله
«حسابرسی :مجله نظریه و عمل» را راهاندازی
کرد که یک مجله عملی و نظری ،با تمرکز
بیشتر بر نحوه عمل نسبت به موارد نظری
است .در سال  ،1983انجمن حسابداری آمریکا
دومین مجله گسترده انجمن خود را راهاندازی
کرد .مسائل مربوط به آموزش حسابداری که
ابتدا بهعنوان یک نشریه ساالنه موقتی و سپس
در سال  1986بهعنوان یک مجله ششماهه (دو
فصلنامه) بهطور دائم منتشر شد .آینده مقاالت
مربوط به آموزش حسابداری که به مدت
مدیدی در مجله بررسیهای حسابداری منتشر
شده بود به نظر میرسید در خطر است .از این
رو« ،مجله مسائل مربوط به آموزش حسابداری»
ایجاد شد تا آنها را برای استفاده اعضای انجمن
حسابداری آمریکا در این مجله جای دهد .در
سال  ،1986کمیته اجرایی و شورای انجمن
حسابداری آمریکا بهمنظور کم کردن شکاف
میان دانشگاه و حرفه به ایجاد سومین مجله
گسترده با عنوان «افقهای حسابداری »10رأی
دادند .هدف آن انتشار گسترهای از مطالب و
مقالهها برای ایجاد عالقه و دسترسی گسترده
برای دانشگاهیان و شاغلین در حرفه بود که
مجله بررسیهای حسابداری سابقا آنها را چاپ
میکرد .این مجله در سال  1987تحت انتشار
سردبیر رابرت کی .ماتز ،انتشار یافت .وی به
دنبال هم یک شغل دانشگاهی و هم یک شریک
در یکی از هشت موسسه حسابرسی بزرگ بود
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که بازنشسته شد .این اقدام جسورانه محتمل بود.
ولی همانطور که بعدا مشاهده میشود ،پایینتر
از انتظارات ظاهر شد .مجلههای کمکی در دیگر
کشورها با همین منظور همانند ایاالت متحده
با هدف سودمند بودن و خوانا بودن مجالت،
برای طیف وسیعی از خوانندگان ایجاد شدند .در
سال  ،1991انجمن حسابداران رسمی استرالیا
و دانشگاه سیدنی مجله «بررسی حسابداری
استرالیا »11را راهاندازی کردند .در سال ،2002
انجمن دانشگاهی حسابداری کانادا ،مجله
«چشمانداز حسابداری کانادا »12را راهاندازی کرد
که پنج سال بعد واژه کانادا از عنوان آن حذف
شد .در سال  ،2004انجمن حسابداری اروپا
مجله «حسابداری در اروپا »13را دایر کرد .ولی
این نوع مجلهها ،مجالتی نبودند که دانشگاهیان
در دانشکدهها کسبوکار برتر در ایاالتمتحده
برای انتشارات خودشان پاداش میگرفتند.
بااینحال ،راهاندازی مجلههای کمکی همانند
گذشته پیشرفت مثبتی در جهت پیوند میان
استانداردگذاران ،جامعه دانشگاهیان و شاغالن
در حرفه داشته است.
با وجود تالش برای حفظ حالتهای کالسیک
کیفی و سبک پژوهشی مجلههایی مانند
«حسابرسی :نظریه و عمل» ،ارائه مقاالت
منعکسکننده این روشهای پژوهشهایی
«فراموششده» تا حد زیادی کم شده است .اگر
سردبیران مجله مایل به انتشار بهترین کارهایی
هستند که دریافت میکنند ،بیشاز حد محتمل
است که کار تجربی یا تحلیلی باشد که تنها
روش آموختهشده در بسیاری از برنامههای
دورههای دکتری در دو و یا سه دهه اخیر بوده
است .در سالهای  2013تا  ،2016حدود 81
درصد از مقاالت اصلی مجله افقهای حسابداری
() درگیر پژوهشهای تجربی با استفاده از تحلیل
رگرسیون شد .در حالی که این مجله مشخصا
تأسیس شده بود تا بتواند راهی برای انتشار
کارهایی غیر از پژوهشهای تجربی فراهم آورد.
جالب است که در آن سالها حدود  76درصد
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از مقالههای منتشرشده در مجله بررسیهای
حسابداری با استفاده از روش رگرسیون تحلیل
شده بودند .بنابراین ،اگر متنوعسازی مطالب برای
طیف وسیعی از مخاطبان را هدف قرار دهیم،
مجله افقهای حسابداری را باید شکستخورده
بدانیم.
آزمون فرضیه ،پژوهش مبتنی بر مدل رگرسیون
و نیز پژوهشهای تحلیلی ،در اکثر مجلههای
معتبر آمریکای شمالی غالب بودهاند .پژوهشگران
با انگیزه و جوان حسابداری در صورت تمایل
برای به دست آوردن تصدی مسئولیت در یکی
از دانشکدههای برتر ،باید فقط این نوع کارها را
منتشر کنند و ترجیحا در یک مجموعه نسبتا
کوچک از مجلههای پژوهشهایی برتر که فرض
بر این است که همه کارهای با تالش را که ارسال
شده به نمایش گذارند .دانشگاهیان در خارج از
کشور (در اروپای غربی ،چین و استرالیا) بهطور
فزایندهای با همان سختیها و محدودیتهای
حاکم بر پژوهشها و انتشار آنها روبرو هستند.
پژوهشهای تجربی و آزمون فرضيات ،زمینه
پرسشگری برای پدیدههایی که نقش آنها
بهمنظور تدوین معادالت رگرسیون میتواند به
محاسبات عددی کاهش یابد را محدود میکند.
این بدان معنی است که بخش بسیار بزرگی از
آن چه در دنیای واقعی اتفاق میفتد و فقط با
پژوهشهای کیفی قابلبررسی است؛ نادیده
گرفته میشود .البته خوشبختانه ،روشهای کیفی
پژوهش هنوز در مجلههای تاریخ حسابداری مانند
مجله مورخان حسابداری ،14تاریخ حسابداری 15و
بررسی تاریخ حسابداری( 16سابقا حسابداری،
تجارت و تاریخچه مالی) زنده و خوب هستند.
مقالههای تاریخی همچنین گاهی در مجالت
عمومیتر مانند مجله بررسیهای حسابداری
و مجله حسابداری و سیاست عمومی 17نیز به
چشم میخورند.
در تقابل آشکار با دهه  ،1960زمانی که مجلههای
حسابداری کمتر از  6مجله بود ،بیش از 100

مجله پژوهشهایی به زبان انگلیسی در سرتاسر
جهان منتشر میکردند که بیش از  35درصد
آنها فقط در آمریکای شمالی منتشر میشد .با
اطمینان ،فضای مجله برای انتشار کافی است.
ولی با کمال ناراحتی ،مقاالتی که در اکثر این
مجلهها ،منتشر شدهاند در بسیاری از مشاغل
ایاالتمتحده منجر به پیشرفت و کسب جایگاه
در دانشکدهها کسبوکار نمیشوند .اصلیترین
چالش پیش روی تازه فارغالتحصیالن دوره
دکتری از دانشکدهها کسبوکار ایاالتمتحده،
ساختن یک سوابق پژوهشی عالی است .زیرا
آنان در پایان پنج یا شش سال ،یا باید بر مانع
کسب منصب بسیار عالی غلبه میکردند یا آن جا
را برای دانشگاه دیگر ترک میکردند .با اینحال
برای پژوهشگران جوان چاپ مقاله با كیفیت
درخور در مجلههای «سطح برتر» برای دستیابی
به منصب و جایگاه ،بهویژه در دانشکدهها پیشرو،
سختتر از همیشه بود .رسیدن به جایگاه
و منصب ،فرایندی نابخشودنی است .من به
بسیاری از استادیاران امروزی حسادت نمیورزم.
زمانی که آنان جایگاه و منصب را کسب میکنند.
آیا آنان بهعنوان پژوهشگران «سوخته» هستند؟
آنان ممکن است حتی قبل از گرفتن جایگاه
و منصب ،سوزانده شوند .این ممکن است
عاملی باشد که فاگارت و مارکاریان ()2007
این چنین توضیح دادهاند« :آنان دریافتند که
تعداد دانشکدههای حسابداری تماموقت در
ایاالتمتحده در طول ده سال اخیر و در مدت
 20ساله پژوهش آنان کاهشیافتهاند».
به دلیل نیاز به دستیابی به جایگاه استادیاری،
مسئولیت تدریس برای استادان تازه استخدامشده
حسابداری از دهه  1960بهشدت تغییر کرده
است .در بسیاری از دانشکدههای پیشرو
ایاالتمتحده امروز ،وظیفه تدریس برای یک یا
دو سال اول ،در دانشگاهها و در سیستم ترمی
(نیم سال) ،سه سرفصل با یک دوره آمادهسازی
و در سال بعد ،سه سرفصل با یک و نه بیشتر
از دو سرفصل آمادهسازی است .چند دانشکده
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معدود اجازه میدهند که برای مسئولیت سال
اول فقط دو سرفصل با یک دوره آمادهسازی
ن حال ،با در نظر گرفتن تورم،
داشته باشند .با ای 
حقوق استادیاران امروز چندین برابر دهه 1960
است .گرایشهای جاری به روشی که ما انجام
میدهیم و پژوهشهایی که ارزیابی میکنیم
برای من بسیار نگرانکننده است .در بخش دوم
به بحث در مورد این مطلب و سایر پژوهشها
میپردازم.
بخش دوم :وضعیت برخی از مسائل جاری و
ارزیابی پژوهشهای حسابداری
در این بخش ،به منظور بررسی دقیقتر و تجزیه
و تحلیل انتقادی به هفت موضوع برخاسته از
محیط پژوهشی امروز در حسابداری میپردازیم.
 .1رویارویی با محدود بودن روشهای
تجربی قابلقبول
سالیان طوالنی است که در روشهای پژوهشی
حسابداری در دوره دکتری دانشگاهها آزمون
فرضیه با تحلیل رگرسیون و مدلسازی ریاضی
برتری داشتهاند .این رویکرد بهعنوان جریان اصلی
پژوهش درآمده است ،و از تعداد پژوهشهای
تجربی/کتابخانهای چنین برداشت میشود که
این روش دیگر روشهای پژوهش را نفی میکند.
در مقابل این دیدگاه ،بلومفیلد و همکاران
( ،)2016در مقالهای در پنجاهمین سالگرد
کنفرانس ( JARمی  )2016با عنوان «جمعآوری
دادهها برای پژوهشهای کتابخانهای ،زمینهای،
پیمایش و پژوهشهای تجربی حسابداری»
نظری متفاوت ارائه دادند .مقاله آنها بهمنظور
معرفی چارچوبی برای کمک به پژوهشگران در
درک ارزشهای جاری ،دادهها را به هفت روش و
از راههای مختلف مثل مصاحبههای ساختاریافته
و ساختارنیافته (گردآوری دستی) ،پژوهش
زمینهای ،آزمایش میدانی ،نظرسنجی،مطالعات
و بررسیهای آزمایشگاهی گردآوری و ارائهشده
بود .به نظر آنان ،دانشجویان دکتری باید در
ن روشها و سایر رویکردهای تجربی
معرض ای 
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شامل پژوهشهای تاریخی نیز قرار بگیرند .رابرت
بلومفیلد ،یکی از نویسندگان این مقاله ،در حال
حاضر سردبیر ارشد مجله گزارشگری مالی است
و تصور میشود وی از مقالههایی حمایت میکند
که از این رویکردها استفاده میکنند .در واقع،
تحت سردبیری او در آن مجله ،مقاالتی با استفاده
از روشهای پژوهش تاریخی منتشر شدهاند.
بنابراین پژوهشگران حوزه موضوعات تاریخی
حسابداری نباید هنگام ارسال یک مقاله تاریخی
به یک مجله عمومی پژوهش حسابداری توسط
سردبیر آن مورد پرسش قرار گیرد که «پژوهش
تاریخی چیست؟» و مجبور به ارائه توضیح بیشتر
ی که من بارها با این پرسشها
باشند .در حال 
مواجه شدهام و به آن پاسخ دادهام.
 .2عدم توجه به اهمیت مفاهیم دنیای واقعی
پژوهشها
اين نگرانی بیانکننده این واقعيت تأسفآور
است كه تعداد بسیار کمی از پژوهشگران تجربي
مفاهیم یافتههای دنیای واقعی خود (بهعنوان
مرزی با دنیای آماری) را به طیف وسیعی از
مخاطبین توضیح میدهند .برعکس بسیاری
از رشتههای نزدیک به حسابداری ،این رشته
یک دانش صرفا برای مطالعه نیست .بلکه برای
یک حرفه و شیوه عمل عمومی است که توسط
نهادهای استانداردگذار اداره میشوند ،و خود آن
نهادها نیز توسط نهادهای ناظر مثل کمیسیون
بورس و اوراق بهادار نظارت میشوند .ما بهعنوان
پژوهشگران باید در انتشار نتایج پرسشهای
پژوهشی خود نهتنها نسبت به جامعه دانشگاهی
حسابداری بلکه نسبت به حرفه ،قانونگذاران ،و
استانداردگذاران که در خط مقدم هستند نیز
حساس باشیم .در مطالعه سی سال نخست
مجله افقهای حسابداری ،زف و دایکمن ()2018
دریافتند که اکثر  200مقاله منتشرشده در آن
که مبتنی بر مدل رگرسیون بودند در نتایج
کارهایشان مسائل اقتصادی را در خالصه
(چکیده) یا در نتیجهگیری مدنظر قرار ندادند.
این در حالی است که هدف این مجلهها ساختن

پلی برای از میان برداشتن شکاف بین دانشگاه
و حرفه و ایجاد ارتباط با مخاطبان گسترده
ن شده است .باسو ( )2012در این باره حتی
عنوا 
پا را فراتر گذاشته است و میگوید «ب ه جای
این که اجازه دهیم اقتصاد مالی و پژوهشگران
روانشناسی و استانداردگذاران حسابداری روشها
و پرسشهای پژوهشهای ما را انتخاب کنند ،ما
باید تمرکز خود را بر حل موضوعات اساسی در
حسابداری معطوف کنیم ».دیدگاهی که من هم
با آن موافقم.
 .3داوری درباره کیفیت مقاالت با ارجاع به
انتشارات مجلهها
در حسابداری ،همانطور که در قسمت اول
ذکر شد ،ما بهطور معمول کیفیت پژوهشهای
منتشرشده را از مجلههایی که در آن چاپ
میشوند (برتر بودن مجله) ارزیابی میکنیم .در
واقع ،به کیفیت ذاتی اثر تصریحشده در متن مقاله
توجهی نمیکنیم .ما دوست داریم با اصطالح
«ضریب تأثیر (ایمپکت فاکتور) »18فریفته
شویم .معیاری که مبتنی بر معیار شکبرانگیز
تعداد ارجاعات است .گندرون ( )2008ابراز
تأسف میکند که« :محتوای مقاالت در جامعه
دانشگاهی بسیار کم بهعنوان یک نشانگر مرتبط
در نظر گرفته میشود و مورداستفاده قرار
میگیرد» .اتکای صرف به داوری سردبیران و
داوران حتی در تحسینبرانگیزترین مجالت
پژوهشی نیز برای تصمیمگیری درباره کیفیت
یک مقاله میتواند یک راهبرد بسیار خطرناک
باشد .به جای این روش ،باید مقاله را خواند و
قضاوتی منصفانه داشت.
 .4استفاده از تعداد ارجاعات بهعنوان
سنجهای برای ارزیابی پژوهشها
هنگام ارزيابي پژوهشهای منتشرشده ،تعداد
ارجاعات ،به وزن آن بیش از حد اضافه میکند.
در گزارشهای مربوط به تعداد استنادها ،بین
استنادهای مثبت و منفی فرق گذاشته نمیشود.
تعداد استناد به پژوهشهای این زمینه شناخت
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کافی ندارد و به سؤاالت به روشی خالقانه پاسخ
نمیدهد .اینچنین شمارشها به پژوهشها
عادی و یکنواخت پاداش میدهد .زیرا جمعیت
زیادی از پژوهشگران در پی این امر هستند.
همچنین ،ممکن است پژوهشگرانی که قصد
ارسال مقاله خود را به مجلههای موردنظر
دارند ،اجبار به ارجاع به کارهای مشابه توسط
سردبیران مجالت و اعضای هیئت تحریریه
آنها داشته باشند .بدین ترتیب ،تعداد استنادها
را تصنعی باال میبرند .همچنین ،تعداد استنادها
بین استنادهای پژوهشگران که کارهای قبلی
بهصورت اجمالی ارجاع میدهند و کارهای
قبلی که پژوهشگران به آنها اعتماد زیادی
دارند – یا اظهارنظر عمیق داشتهاند -تمیز
قائل نمیشود .عالوه بر این ،این احتمال وجود
دارد که تعداد استناد به مقالههای خیلی جدید،
شاخصهای بسیار بد و سوگیرانهای از تأثیرگذار
ماندگار آنها باشد .دقیقا به همین دلیل است
که انجمن حسابداری آمریکا ،در سال 1986
جایزه ادبیات حسابداری 19را ایجاد کرد که در
فرایند داوری آنها فقط آثاری را به رسمیت
میشناخت که حداقل  15سال قبل از اعطای
جایزه منتشر شده بودند .هدف از این جایزه
به رسمیت شناختن سهمهای ماندگار در دانش
بود .همانطور که با معیار وابستگی این که آیا
مقالهای در مجله «سطح برتر» منتشرشده است،
شاید توسط تأثیرگذاری یا ایمپکت فاکتور آن
تعریف شده باشد ،اتکا به تعداد استناد ،بدون
این که تالش شود به محتوی واقعی آن و نیز
میزان اتکای پژوهشگران بعدی بر مقالههای
قبلی توجه شود ،روشی کامال غیر رضایتبخش
برای ارزیابی اهمیت و تأثیر و شهرت ،از یک
مقاله منتشرشده است.
 .5ناکافی بودن تکرارپذیری
مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است،
کامل نبودن تکرارپذیری 20در پژوهشهای
تجربی حسابداری است .با این حال تکرارپذیری
یکی از ویژگیهای بارز پژوهشهای علمی
است .آزمون بیشتر فرضیههای پژوهشی مبتنی
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بر مدل رگرسیون ،پدیدههای جالبی را در
دنیای واقعی نشان داده است .ولی ما بهندرت
به پژوهشهایی برخورد میکنیم که به دنبال
تکرارپذیری برای تعیین این باشند که آیا این
یافتههای اولیه واقعا قابلتعمیم هستند (انحراف
ندارند) .در پژوهشهای پزشکی این موضوع
بسیار ضروری است .افزون بر این ،پژوهشگرانی
که پژوهشهای تجربی حسابداری انجام
میدهند ،در عدم توجیه ،تصدیق و انتخاب
دورههای نمونههایشان ،ایجاد گمراهی میکنند.
آیا پژوهشگران دیگر با همان طرح پژوهشی ولی
با یک دوره نمونهای متفاوت به نتیجهگیری و
یافتههای مشابه میرسند؟ بدون تکرارپذیری،
ما هرگز نمیتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم.
به همین دلیل ،ضرورت دارد پژوهشگران تجربی
دوره زمانی انتخاب نمونه را توضیح دهند و از
آن دفاع کنند با این حال ،در یک پژوهش از
 55نمونه پژوهش شامل آزمون فرضیه ،مبتنی
بر مدل رگرسیون که از مقاالت منتشرشده سال
 2013-2012در مجله بررسیهای حسابداری
و  JARبود دایکمن و زف ( )2014دریافتند که
هیچیک از پژوهشگران از تعمیمپذیری انتخاب
نمونه خود دفاع نکردند .صرفا در  10مورد از
 55پژوهش مجموعه نویسندگان توجیهی از
هر نوع برای انتخاب نمونه ارائه کرده بودند که
در حوزه محدود کردن دامنه و میزان دسترسی
به دادهها بود .این آمار شکستی برای تعداد
زیادی از پژوهشگران تجربی تلقی میشود که
بهصورت بدیهی توسط سردبیران و داوران به
چالش کشیده نشدهاند.
خوشبختانه بخش حسابداری و گزارشگری مالی
انجمن حسابداری آمریکا ،مجله گزارشگری مالی
( ،21)JFRبهتازگی تأسیسشده است در بیانیه
اولیه رویه ویراستاری چنین درج کرده است:
« JFRمتعهد شده است که بخشی از محتوای
خود را بهصورت تکرارپذیری منتشر کند (شراند
 .»)2016همچنین ،پژوهشهای رفتاری در
حسابداری ،تحت حمایت بخش حسابداری،
رفتار و سازمانهای انجمن حسابداری

آمریکا ،در سیاست ویراستاری خود آورده
است« :تکرارپذیری پژوهشهای منتشرشده
موردبررسی قرار خواهد گرفت» ،دیدگاهی که
سردبیران آن از زمان تأسیس مجله در سال
 1989حمایت کردهاند .فیلیپ براون ()2013
اقدامات سردبیران و داورانی که تکرارپذیری را
نفی میکنند نشانهای از نابالغی 22رشته میداند.
رشته روانشناسی گامهای مهمی را در جهت این
که بتواند در متون خود تکرارپذیری را انجام
دهد برداشته است (دایكمن و زف ،699 :2014
پاورقی  .)11ما نیز باید در گستره پژوهشهای
حسابداری از پیشرو بودن آنها پیروی کنیم.
 .6استیالی بانکهای داده (غفلت از مسائل
حقیقی)
مسئله مهم دیگر این است که پژوهشگران
تجربی بیش از حد به دسترسی به بانکهای
داده غنی توجه میکنند و به سؤاالت جالب
پژوهش توجه کافی نمیکنند .ویلیام جی .واتر،
اندیشمند برجسته حسابداری ،بیش از پنجاه
سال پیش همین نکته را بیان کرد .وی در
خالصه مقاله خود در پایان کنفرانس اولیه JAR
در مورد پژوهشهای تجربی در حسابداری (می
 )1966انجام پژوهش در مورد پدیدههایی که
صرفا دادههای آن در دسترس هستند را مورد
انتقاد قرار داد و معتقد است این موضوع باعث
میشود پژوهشگران از پرداختن به مسائل واقعی
حسابداری دور شوند و دنیای واقعی را نادیده
بگیرند .تنظیم استفاده از بانک داده در دسترس،
قبل از طرح پرسشهای پژوهش ،همانند بستن
گاری جلوی اسب است!
 .7تحلیل داده ساختار پژوهش را شکل
میدهد
یک باور نگرانکننده که وجود دارد این است
که در بسیاری از قسمتها و در بعضی اوقات
پژوهشگران حسابداری طرح پژوهش خود،
از جمله فرضیههای خود را و حداقل برخی از
تجزیهوتحلیل دادهها را بعد از انجام پژوهش
اصالح میکنند .اخیرا پیشنهادی برای فرآیند
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ح شده است که یک نظم و
ویراستاری مطر 
انضباط سخت در مورد پژوهشهای تجربی اعمال
میشود .طبق آن ،پژوهشگران مجاز نخواهد بود
تجزی ه و تحلیل دادهها را شروع کنند ،مگر پس
از طراحی برنامه پژوهش نهایی ،شامل تعریف
فرضیهها .یعنی پژوهشگر در همان ابتدای کار
باید برای طرح پیشنهادی خود پذیرش بگیرند .به
اینترتیب ،پژوهشگران نمیتوانند طرح پژوهش
خود را بر مبنای نتایج بهدستآمده از اولین
تجزیهوتحلیل دادهها جایگزین کنند و تغییر
دهند (یادداشت مترجمان :یعنی اول دادهها را
تحلیل کنند؛ سپس به دنبال ارتباطات نظری بین
آنها بگردند) .این روش پیشنهادی ،معروف به
23
«فرآیند ویراستاری مبتنی بر ثبتنام (»)REP
است ،که بیشتر در علوم طبیعی مورد استفاده
قرار دارد .با اینحال ،پرسشی که سردبیران مجله
با آن روبرو هستند این است که چگونه میتوانند
بفهمند که آیا نویسندگان (پژوهشگران) مقاله،
قبل از ارسال مقاله ،واقعا نگاه اجمالی به دادهها
قبل از توسعه فرضیهها یا پذیرش چارچوب
نظری برای تفسیر نتایج خود ،داشتهاند یا خیر؟
بخش سوم :پیشنهاد برای بهبود پژوهشها
در حسابداری و ارزیابی آنها
به نظر من ،بورس تحصیلی حسابداری باید شامل
پژوهشهایی باشد که سودمندانه و نتایج آنها
قابلاثبات باشند ،و به مخاطبان گسترده اطالع
داده شود که به گستره دانش حسابداری کمک
میکند .انتخاب روش پژوهش باید برای حل
سؤاالت جذاب حسابداری مناسب باشد .ارزیابی
دانشگاهی برای این پژوهشها باید بر اساس
این باشد که آیا مقاله با موفقیت به این اهداف
دست پیدا میکند یا نه؟ با توجه به دغدغههای
بیانشده در قسمتهای اول و دوم ،در بخش
سوم ،هفت پیشنهاد به شرح زیر ارائه میشود:
نخست ،ما بهعنوان دانشگاهیان به این نیاز
داریم که حالتهای «قابلقبول» پژوهش را در
بهترین مجالت خود گسترش دهیم .زیرا رشته
ما نیاز به روشهای متعدد پژوهشهایی دارد.
روشهایی که برای حل همه سؤاالت جالب
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حسابداری مناسب باشد.
دوم ،ما باید بیشتر منابع خود را به پژوهشهایی
اختصاص بدهیم که ظرفیت ارتقای حسابداری
عملی و کمک به استانداردگذاران در جهت
تصمیمگیریهای آگاهانه و خردمندانه را
داشته باشند.
سوم ،پژوهشگران تجربی باید نسبت به
مخاطبان گسترده و بسیار خود پاسخگو باشند.
آنان باید اهداف و اهمیت یافتههای پژوهشها
را با اصطالحاتی قابلدرک برای خوانندگان
عالقهمند که مانند خودشان پژوهشگر نیستند،
از جمله ،افراد شاغل در حرفه و استانداردگذاران
توضیح دهند.
چهارم ،هنگام قضاوت در رابطه با کیفیت
ی خود را مبتنی بر شایستگی
مقالهها باید ارزیاب 
روششناسی ذاتی مقاالت و نقش آنها بر
افزایش گستره دانش حسابداری در دنیای
واقعی متمرکز کنیم ،و بر شاخصهای متداول
ارزیابی مانند تعداد «بازدید» مجله و استنادات
مقاله اکتفا نکنیم.
پنجم ،ما بهعنوان استادان دورههای دکتری
و سردبیران مجله و داوران مجبوریم اهمیت
انجام و نشر آزمونهای مجدد پژوهشها
را برای نشان دادن تعمیمپذیری یافتههای
حاصل از پژوهشهای تجربی افزایش دهیم.
ششم ،ما باید پروتکلها را در حسابداری مجددا
مورد بررسی قرار دهیم تا تأكید بر موارد زیر
باشد:
 -1بر شناسایی مسائل (پرسش) جذاب
پژوهش؛
 -2کدامیک از روشهای پژوهشی در جهت
پاسخ به سؤاالت مناسب هستند؛ و
 -3این دادهها برای انجام پژوهشها کجا
یافت میشود.
هفتم ،در دوره دکتری اگر دانشجویانی داریم
که کمترین یا حتی هیچ پیشزمینهای در
حسابداری ندارند ،باید آنان را ملزم به گذراندن
یک یا چند دوره حسابداری و حسابرسی
کنیم.

پینوشتها:
1- Midwestern
)2- Journal of Accountancy (AICPA
)3- The Accounting Review (AAA
4- Carnegie Corporation
5- American Association of Collegiate Schools
of Business
)6- Journal of Accounting Research (JAR
7- Summer Research Camps
8- James Don Edwards
9- Successful efforts costing
10- Accounting Horizons
11- Australian Accounting Review
12- Canadian Accounting Perspectives
13- Accounting in Europe
14- Accounting Historians Journal
15- Accounting History
16- Accounting History Review
17- Journal of Accounting and Public Policy
18- Journal Impact Factors
19- Literature Award
20- Replications
21- Journal of Financial Reporting
22- disciplinary immaturity
23- Registration-based Editorial Process
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