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چکیده
به  مقاله  این  از  درصد(   75( عمده ای  بخش 
پژوهش  تکاملی محیط  بررسی سیر  و  پژوهش 
حسابداری اختصاص دارد. این پژوهش و بررسی 
با  هم چنین  و  آمریکا  ایاالت  متحده  در  عمدتا 
 1960 دهه  از  کانادا  به  اجمالی  نگاهی 
بخش  است.  پذیرفته  صورت  تاکنون  میالدی 
نقادانه  بررسی  شامل  درصد(   25( آن  پایانی 
شیوه های معاصر پژوهش های حسابداری و نیز 
پژوهش های  جریان  اصالح  برای  پیشنهادهایی 

حسابداری است.
روش شناسی؛  پژوهش؛  کلیدی:  اصطالحات 

حرفه حسابداری؛ تاریخ

مقدمه
تغییرات عمده ای در فرهنگ استادان حسابداری 
در آمریکای شمالی از دهه 1960 به وجود آمده 
گسترش هایی  و  گرایش ها  مقاله  این  در  است. 
شده اند  تغییرات  این  شدن  برجسته  باعث  که 
این  از طرح  بعد  کرده ام.  رهگیری  و  بررسی  را 
با  رابطه  در  نقادانه ای  پیشنهادهای  تغییرات 
وضعیت جاری مسائل پژوهش های حسابداری و 
نیز چندین پیشنهاد نو برای اصالح ارائه خواهم 
داد. شاید بیشترین تغییرات در شش دهه اخیر 

در حسابداری در دو حوزه زیر رخ  داده باشد:
مسئولیت های  فرهنگ  از  تکاملی  سیر  اول؛   
آموزش(  بر  بسیار  )تأکید  سنگین  آموزشی 
چاپ شده  پژوهش های  از  کم تر  انتظارات  و 
با  به مسئولیت های آموزشی سبک تر همگام 
انتظارات باال و شدیدتر از مقاله های چاپ شده 
یافته  تغییر  بهترین مجله ها  بسیار معتبر در 

است؛ و
از  حسابداری  ادبیات  به سوی  هجوم  دوم؛   
بینش و روش شناسی خود  پژوهش هایی که 
علوم  اقتصاد،  مثل  اصلی  رشته های  از  را 

رفتاری، ریاضیات و آمار گرفته اند.

که  آن  به  عنایت  با  پژوهشی،  ابعاد  بر  افزون 
ساختارمند  ویراستاری  فرآیندهای  مجله ها  به 

با  شده اند.  رسمی تر  بسیار  است؛  شده  اضافه  
مجله های  تعداد  در  قارچ گونه  رشد  و  افزایش 
از  حرفه ای  مجله های  حسابداری،  پژوهشی 
ارتقای استادان  ابقا، ارزیابی یا  رتبه بندی برای 
از  بسیاری  در  دانشکده ها  در  حسابداری 

مؤسسات پژوهش محور حذف شده اند.

بخش اول: دوره های اولیه در آمریکا )تا قبل 
از اواسط دهه 1960(

اندکی در  تغییرات  از 1960  قبل  در دهه های 
آموزش حسابداری دانشگاهی وجود داشت. در 
دهه 1960 همانند دهه های گذشته در بیشتر 
که  آن هایی  به ویژه  کسب وکار  دانشکده های 
برای آموزش دوره کارشناسی )بیشترین  صرفا 
داشت(  وجود  حسابداری  آموزش  برای  تقاضا 
تأکید  و  بودند  محور  آموزش  می کردند،  کار 
متون  بر  تأکید  بیشتر  و  بود  پژوهش  بر  کم 
کتاب ها بود. مسئولیت آموزش برای استادیاران 
نسبتا  حسابداری  دانشکده های  از  بسیاری  در 
سنگین بود. در هر سال )چهار تا شش سرفصل 
با در  درس( 12 تا 18 ساعت- ترم )نیمسال( 
و  تغییر  برای  آماده سازی  زمان  گرفتن  نظر 
چند برابری شدن وجود داشت. حداقل مدرک 
به  حسابداری  استادان  برای  الزم  دانشگاهی 
مدارک کارشناسی ارشد در اقتصاد، کسب وکار 
یا مدرک حسابدار رسمی محدود می شد. نسبتا 
از  حسابداری  دانش آموختگان  از  کمی  تعداد 
در  را  دکتری  مدرک  دانشکده های کسب وکار، 
کنار کار حسابداری تمام وقت اخذ می کردند. در 
دانشکده ها،  بهترین  از  تعدادی  در  حال،  عین  
دانشگاه های  در  که  آن هایی  مخصوصا 
میدوسترن1  که متعلق به 10 کنفرانس بزرگ 
به  موفق  استادان  از  قابل توجهی  تعداد  است، 
شکوفایی  و  ارائه  شدند.  دکتری  مدرک  اخذ 
پژوهش ها در بسیاری از دانشکده ها مورد انتظار 
را  کتاب  تألیف  آن ها  نیامد.  دست  به  اما  بود. 
چاپ شده  پژوهش های  جایگزین  به عنوان 
پذیرفته بودند. در دهه 1960، همانند دهه های 
قبل، دانشکده ها پژوهش های چاپ شده در قالب 
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کتاب ها را مورد تشویق و جایزه قرار می دادند.

گسترش   1970 دهه  اواسط  تا   1920 دهه  از 
مالی  پژوهش های  سطر  برجسته ترین  نظریه، 
بود. با مدل های ارزیابی که در کتاب های مهم 
جدی  به صورت  آن  به  )مونوگرافی(  تک نگاری 
آمریکای  در  کارهایشان  که  بودند  پرداخته 
پاتن،  مثل  برجسته  )نظریه پردازان  شمالی 
واتر،  لیتلتن،  نیل،  مک  سوینی،  کانینگ، 
استابوس،  سیچ،  مت  بل،  و  ادواردز  الکساندر، 
چمبرز، ایجیری، توماس، استرلینگ( از 1922 
تا 1974 چاپ و منتشر شده بود. کارهای این 
نظریه پردازان، افزون بر آن که در قالب مقاله های 
نظری در مجله های آن زمان به چشم می خورد، 
بازنگری  و  جدید  استانداردهای  تدوین  در 
این  با  بودند.  مؤثر  نیز  قدیمی  استانداردهای 
 حال، امروزه نام این نظریه پردازان و کارهایشان 
از  البته تعداد کمی  برای همه ناشناخته است. 
دانشگاهیان حسابداری -برای مثال افراد کمتر 
از 55 سال- آنان را می شناسند. زیرا، اول این 
دستوری  پژوهش های  اخیر  دهه های  در  که 
رخت  معتبر  مجالت  از  بسیاری  از  حسابداری 
بربسته است؛ و دوم آن که ثمرات »عصر طالیی« 
پیشین )مستقل از تجربه( و پژوهش های مبتنی 
بر بدیهیات در حسابداری در ساخت برنامه دوره 
برای  اخیر  دوره های  در  است.  گم شده  دکتری 
مثال تعداد مباحث پیشنهاد ی در دروس نظریه 
به صورت  حسابداری  دوره های  در  حسابداری 
این  مسلما  است.  کاهش  یافته  قابل مالحظه ای 
نظریه پردازان و کارهایشان نه در کتابها و نه در 

مجالت دیده نمی شوند.

دهه های  نیز  و   1960 دهه  اواسط  و  اوایل  در 
پیشین مدارک کسب وکار آمریکا به توسعه در 
حرفه عملی حسابداری، امور مالی )فاینانس(، و 
دانشکده های  و  بودند  شده  هماهنگ  بازاریابی 
مجالت  در  انتشار  برای  مدیریت  و  حسابداری 
دانشگاهی و حرفه ای مورد تقدیر قرار می گرفتند. 
بسیاری از نویسندگان کارهایشان را در "مجله 

حسابداری2" )انجمن حسابداران رسمی آمریکا( 
به حسابداران رسمی  مربوط  دیگر مجله های  و 
منتشرشده  پژوهش های  می کردند.  منتشر 
"بررسی های  قبیل  از  دانشگاهی  مجالت  در 
حسابداری3" )انجمن حسابداری امریکا( تلفیقی 
تجویز  و  نظریه پرداز  عملیاتی  پرسشنامه های  از 
راه و روش، انتقاد از کارهای عملی، گزارش های 
آموزشی، پژوهش های تاریخی و پیشنهادهایی بر 
اصول حسابداری، کارهای عملی و قوانین مربوط 
بود. ظهور مطالعات پژوهشی و تجربی آن چنان 
مجله  تنها  نشد.  واقع  می دانیم  امروزه  ما  که 
"بررسی های حسابداری"  پژوهشی دهه 1960 
که  برسد  نظر  به  عجیب  است  ممکن  و  بود 
خود  تحریریه  هیئت   1967 سال  تا  مجله  این 
سردبیر  زمان،  آن  از  قبل  بود.  نکرده  اعالم  را 
مقاله خودش  بر روی هر  را  تصمیمات عمومی 
اعمال می کرد.  دیگران  نظر  از  استفاده  بدون  و 
یعنی فرایند داوری و ویراستاری رسمی نبود و 

از پیشنهادها و نقدها بهره نمی برد.

شرکت  گزارش  و  فورد  بنیاد  پیدایش 
کارنگی4  )1959( و سایر ابتکارات فورد:

کارنگی  شرکت  و  فورد  بنیاد   ،1950 دهه  در 
پژوهش های  و  آموزش  تقویت  به  عالقه مند 
تجاری در دانشکده های کسب وکار ایاالت متحده 
در نیویورک شدند. فورد کمک هزینه های باالیی 
به پنج دانشکده کسب وکار به عنوان مراکز نمونه 
برای آموزش مدیریت و پژوهش های اعطا کرد، 
کسب وکار  دانشکده های  فارغ التحصیالن  شامل 
فارغ التحصیالن  شیکاگو،  هاروارد،  کارنگی،  
اصالح  یک  به  که  کلمبیا  و  استنفورد،  دانشگاه 
و  فورد   1959 سال  در  شد.  منجر  سراسری 
کارنگی گزارش های مهمی درباره سرمایه گذاری 
برای  کسب وکار  دانشکده های  به وسیله  عظیم تر 
منتشر  پژوهشگرانه  مهم  پژوهش های  انجام 
آموزش  و  پژوهش  به ویژه  فورد،  گزارش  کردند. 
دکتری را برای تحلیلی تر بودن، استفاده بیشتر از 
روش شناسی پیشرفته، و ریشه دار شدن در علوم 

رفتاری، ریاضیات، آمار و اقتصاد خواستار شد. 

در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960، بنیاد 
که  می کرد  را حمایت  برنامه هایی  معموال  فورد 
در طول تابستان، برای آموزش دانشکده در این 
از  برمی داشتند.  گام  پژوهش  جدید  مسیرهای 
جدید  سمینار   13 فورد   1962 تا   1957 سال 
در  بیشتر  که  را  کسب وکار  مدیریت  زمینه  در 
به طور  کرد.  مالی  حمایت  شدند،  برگزار  آن ها 
جدیدی  توسعه ای  سمینار  حامی  فورد  خاص، 
پرداختن  حسابداری،  بر  تأکید  با  شیکاگو،  در 
کاربردهای  همچنین  و  مفهومی  موضوعات  به 
سرمایه ای،  بودجه بندی  در  حسابداری 
شده  کمی   روش های  و  رفتاری  پژوهش های 
دهه  اواخر  در  آمریکا  حسابداری  انجمن  بود. 
کوتاه مدت،  دوره های  برگزاری  پیشنهاد   1960
استادان  برای  رفتاری  علوم  و  کمی  روش های 
حسابداری که در این زمینه ها حرفه ای نبودند را 
داد. برنامه های فورد و انجمن حسابداری آمریکا، 
استفاده  به  تشویق  را  حسابداری  پژوهشگران 
 1960 دهه  اوایل  در  کرد.  جدید  روش های  از 
تمام 26 رساله دکتری  انتشارات  از  فورد  بنیاد 
پژوهش هایی  منعکس کننده  که  کسب وکار  در 
بود که به وسیله مطالب تحلیلی شان و ریشه های 
قوی مبتنی بر رشته های پایه متمایز می شدند، 
کارنگی  و  فورد  ابتکارات  کل  در  کرد.  حمایت 
نیرویی برای خوب شدن در ادبیات حسابداری 
بودند به خاطر اینکه آن ها پژوهش های تجربی و 

تحلیلی را ترغیب کردند.

دهه   -1960 دهه  در  پیشرفت ها  سایر 
محوری:

با الهام از گزارش های فورد و کارنگی و ابتکارات 
کسب وکار  دانشکده های  در  تأکید  فورد،  بعدی 
از  دانش  ایجاد  سوی  به  دانش  تغییر  به  شروع 
طریق تجربی، مدل سازی ریاضی و آزمون فرضیه 
رقیب  جریان  به تدریج  بنابراین،  کرد.  پژوهشی 
به طوری که پژوهش های  نهاد.  به محو شدن  رو 
کیفی که از لحاظ تاریخی منبع فکر نو بوده اند، 
کنار رفت. زمان زیادی نگذشت که پژوهشگران 
دانشگاهی به رایانه های با سرعت باال و بانک های 
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)در   CRSP و   COMPUSTAT قبیل  از  داده 
دانشگاه شیکاگو( دسترسی پیدا کردند. به ویژه 
دوره  در  پژوهش ها  اهمیت  دانشکده ها  در 
دکتری رو به فزونی نهاد. در سال 1955 تنها 
بود،  شده  اعطا  حسابداری  دکتری  مدرک   17
که در سال 1965 به 47 نفر بالغ شد. در سال 
دانشگاه های  از  درصد   31 تنها   1968-1967
بودند.  دکتری  مقطع  دارای  آمریکا  حسابداری 
در سال 1969 انجمن دانشکده های کسب وکار 
آمریکا ، همان طور که در آن زمان شناخته شده 
بود، سرانجام »خطوط روشنی« را برای برگزاری 
به  رسمی  اعالم  با  حسابداری  دکتری  دوره 
دانشکده ها(  سایر  )و  حسابداری  دانشکده های 

در دانشکده های کسب وکار تجویز کرد.

همکاری  با  شیکاگو  دانشگاه   1963 سال  در 
دانشگاه اقتصاد لندن دو فصلنامه "پژوهش های 
بنیان  را   )JAR( حسابداری6"  )مطالعات( 
مجله  می رسید  نظر  به  زمان  آن  در  نهاد. 
بررسی های حسابداری برای پذیرش مقاله هایی 
رغبت  و  بی میل  تجربی  یا  عددی  محتوی  با 
ارقام سود  تجربی  "ارزیابی  مقاله  انتشار  است. 
 )1968 براون،  و  )بال   JAR در  حسابداری" 
سهم بسزایی در تحریک عالقه به پژوهش های 
توسط  قبال  مقاالت  این  داشتند.  سرمایه  بازار 
اینکه  با استدالل  مجله بررسی های حسابداری 
می شدند.  رد  نیستند،  حسابداری  پژوهش 
تا 1967،  سال 1963  از   ،JAR اول  جلد  پنج 
ایجاد  منعکس کننده  مقاالت  از  ترکیبی  شامل 
پژوهش های  دستوری،  استدالل های  نظریه، 
تجربی و پرسش های تاریخی بود. ولی در سال 
1968، مجله به طور فزاینده ای به پژوهش های 
نیز  و  رایانه ای  داده های  پایگاه  از  استفاده  با 
به کارگیری رویکردهای رفتاری و تجربی پس از 
1967 پرداخت. انتشار مقاالت استدالل تاریخی 
درصد  شد.  محو   JAR از  تقریبا  دستوری  و 
درصد   27 از   JAR در  تجربی  اصلی  مقاالت 
 1972 سال  در  درصد   60 تا   1969 سال  در 
افزایش  یافت. دیری نپایید که مجله بررسی های 

حسابداری نیز از این رویه پیروی کرد. زیرا این 
حسابداری  دانشگاهیان  بین  در  پژوهش  شیوه 
ایاالت متحده که به روش های جدید روی آورده 

بودند، جذاب شده بود.

در  پژوهش ها  کنفرانس های   ،1960 دهه  در 
این  کردند.  رشد  به  شروع  حسابداری  زمینه 
جمله  از  بزرگی  منافع  به  منجر  کنفرانس ها 
ارائه  برای  همفکر  همکاران  گردهم آوری 
مقاله ها، بحث در مورد روش شناختی مقاله ها و 
نویسندگان مشترک را تشکیل می دهند. مارس 
نخستین  میزبان  استنفورد  دانشگاه   ،1965
همایش با عنوان »سمینار پژوهش های اساسی 
در اندازه گیری حسابداری« بود که به طور کامل 
به پژوهش های حسابداری اختصاص داشت. از 
همایش های  چنین  برگزاری  بعد،  به  زمان  آن 
نظر  به  که  جایی  تا  افزایش  یافت.  پژوهشی 
می رسد اکنون تقریبا در سرتاسر جهان برگزار 
می شوند. امروزه، برخی از بخش های حسابداری 
و  دارند  تابستانی7«  پژوهشی  »کمپ های 
جلسات  آمریکا  حسابداری  انجمن  بخش های 
در  پژوهشی  مقاالت  ارائه  برای  خوبی  بسیار 
 ،1966 می  می کنند.  برگزار  سال  اواسط 
دانشگاه شیکاگو نخستین همایش ساالنه خود 
را در مورد پژوهش های تجربی در حسابداری با 
در  منتشرشده  رویه های  با  فورد  بنیاد  حمایت 
JAR برگزار کرد. کنفرانس JAR از آن زمان به 
بعد هر سال ادامه دارد و پنجاهمین سالگردش 

را در می 2016 جشن گرفت.

فارغ التحصیالن دوره دکتری و رساله های آن ها 
که نشان دهنده پژوهش های جدید تجربی بود 
پژوهش های  از طریق  و  دکتری  برنامه های  در 
گسترش  برای  دانشگاه ها  دیگر  در  منتشرشده 
اس.  جوئل  شد.  گذاشته  اشتراک  به  کار  این 
آن  و پس  از  رفت  کلمبیا  دانشگاه  به  دمسکی 
یک سال بعد به دانشگاه استنفورد رفت. ویلیام 
جی.  جورج  رفت.  استنفورد  به  نیز  بیور  اچ. 
روچستر  دانشگاه  به  واتز  ال.  راس  و  بنستون 

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

و 1971 تشکیل داد.

سرانجام، دهه 1960 پایان یافت. این در حالی 
بود که دانشکده های کسب وکار در ایاالت متحده 
آموزش  بر  بیشتری  بسیار  تأکید  دهه  آن  طی 
دکتری و گسترش افق های پژوهش دربرگیرنده 
اجتماعی  علوم  از  جدید  بینش های  و  روش ها 
روند  این  حسابداری،  در  می کردند.  رفتاری  و 
اقدامات  آن ها  و  شد  برجسته  خاص  به صورت 
زمینه،  این  در  دقت  تقویت  برای  را  زیادی 
این روندها در  بعدی  انجام دادند. در دهه های 

پژوهش ها شتاب گرفتند.

پیشرفت های صورت گرفته در دهه 1970 و 
بعد از آن:

در دهه 1970، آموزش دکتری حسابداری در 
رشته های موردنیاز در اقتصاد و فاینانس، آمار، 
اقتصاد و غالبا علوم رفتاری و سمینارهای مربوط 
بسیار  حسابداری  پژوهش های  انجام  نحوه  به 
این  حال،  با  شد.  گسترده تر  و  ساختاریافته تر 
پشتوانه  بدون  دانشجویان  روزافزونی،  به طور 
قبلی نظری و عملی در حسابداری - ولی قوی 
پایان  در   – رفتاری  یا  کمی  مهارت های  در 
هیچ کدام  ولی  شدند.  برنامه هایی  چنین  وارد 
را  حسابداری  مسائل  دکتری  دوره  دروس  از 
آموزشی  چنین  وجود  عدم  نیاموخت.  آنان  به 
حسابداری  سابقه  بدون  دانشجویان  برای 
ممکن است به محدود شدن سهم پژوهش های 
انباشته  دانش  ایجاد  و  دانش حسابداری  آینده 
 1971 سال  در  باشد.  شده  منتج  حسابداری 
جیمز  رهبری  تحت  آمریکا  حسابداری  انجمن 

ساالنه  )کنسرسیوم(  ائتالف  ادواردز8  دون 
دکتری را با حمایت مالی هشت موسسه بزرگ 
حسابرسی )هشت بزرگ( آغاز کرد. برنامه های 
از  ایاالت متحده  دانشگاهی در سرتاسر  دکتری 
برجسته ای که در پژوهش هایشان  پژوهشگران 
برای  می کردند  استفاده  جدید  روش های  از 
کردند.  دعوت  سخنرانی هایشان  ارائه  و  حضور 
آمریکا  حسابداری  انجمن   ،1985 سال  در 
دکتری  دانشجویان  از  دعوت  به  شروع  نیز 
پیوسته  به طور  کرد.  کانادا  دانشگاه های  از 
مقطع  در  افزایش حضور  با  ائتالف،  برنامه های 
دکتری حسابداری رشد کردند. در حال حاضر، 
بین المللی  ساالنه  برنامه های  ادامه  و  دریافت 
ساالنه  برنامه  هستند.  موفق  بسیار  همچنان 
برخی از انجمن های علمی دیگر، الگوبرداری از 
به عنوان  آمریکا،  حسابداری  انجمن  بخش های 
کمکی برای برخی کنفرانس های پژوهشی بوده 
پیوند  به  منجر  دکتری  برنامه های  این  است. 
و  دانشگاه ها  از  دکتری  دانشجویان  مطلوب 

کشورهای مختلف شده است. 

تغییر  به  منجر  پژوهش ها  بر  جدید  تأکید 
در  )تصدی  استادی  جایگاه  اعطاي  نحوه  در 
در  شد.  دانشگاه ها  از  بسیاري  در  دانشکده( 
دهه 1970، بسیاری از دانشکده های کسب وکار 
بسیار  روند  این  اعطای  فرآیند  ایاالت متحده 
زمان  این  در  کردند.  رسمی تر  و  سخت تر 
پژوهش ها بر تدریس و آموزش صرف به عنوان 
مهم ترین عامل که به این تصمیمات وزن می داد 
در  تأثیر  نه فقط  استادان  پیشی گرفت. جایگاه 
ارتقای رتبه استادان داشت بلکه معیاری برای 
استادیاری شدن بود. یکی از دالیل افزایش در 
می تواند  جایگاه  تصمیم  اخذ  در  سخت گیری 
می تواند  پژوهشی  دستاوردهای  که  باشد  این 
به صورت کمی اندازه گیری شود. بنابراین بیشتر 
درحالی که  است.  حساس  عینی  ارزیابی  به 
کیفیت آموزش و خدمت بیشتر نیاز به ارزیابی 
ارزیابان  کار  نتایج  که  دارد  قضاوتی  و  ذهنی 
)پراکندگی  همدیگر  مخالف  می تواند  به راحتی 

یا انحراف معیار آن باال می رود( باشد. در اواخر 
رایج  فزاینده ای  به صورت  امر  این   ،1970 دهه 
شد که دانشکده ها برای کسب جایگاه و ارتقا از 
پژوهشگران دیگر دانشگاه ها، به منظور به دست 
برای  مستقل  دیدگاه های  از  مجموعه ای  آوردن 
استفاده  خود  دانشکده های  دیدگاه های  تکمیل 

کنند.

در  علمی«  »پژوهش های  سوی  به  حرکت 
تأثیر  تحت  به شدت  دهه 1970  در  حسابداری 
گروه های حسابداری  گرفت.  قرار  نهادی  نظریه 
کسب وکار  دانشکده های  و  عام  به صورت 
به صورت خاص به دنبال مشروعیت بخشیدن در 
دانشگاه های خود بودند. آن ها می خواستند تحت 
همان معیارهایی که برای ارزیابی دانشکده ها و 
دانشکده ها در دیگر دانشگاه ها مورداستفاده قرار 
اقتصاد،  و  علوم  بخش های  در  به ویژه  می گیرد، 
ارزیابی شوند. این  یکی دیگر از عواملی شد که 
برای کسب جایگاه  به معیارهای دقیق تر  منجر 

استادی شد.

پژوهشگران  از  بسیاری  توجه   1970 دهه  در 
استانداردگذاران  نیازهای  به  تحلیلی  و  تجربی 
استانداردهای حسابداری و جامعه مورد استفاده 
رابطه  این  در  خوب  مثال  یک  شد.  متمرکز 
حسابداری  مجله  در  بیور  ویلیام   1971 مقاله 
هیئت  »اهداف  موضوع  با  )اکانتنسی(، 
استانداردهای حسابداری مالی چه باید باشد؟« 
است. عالوه بر این، کل کنفرانس JAR در سال 
1974 به اهداف حسابداری مالی اختصاص داده  
در  مطالعاتی  گروه  گزارش  از  منبعث  که  شد، 
تروبالد   )1973( مالی  اهداف صورت های  مورد 
دهه  اواسط  و  اوایل  تحلیلی  پژوهش های  بود. 
 )JAR 1970 رابرت اس. کاپالن )منتشرشده در
پیشرو  روش های  برای  تائید  و  استفاده  مورد 
بود.  در حسابرسی  آماری  نمونه گیری  مورد  در 
حسابداری  استانداردهای  هیئت  سابق  رئیس 
»پژوهش های  نوشت:  کرک  جی  دونالد  مالی 
سودمند  استانداردگذاران  برای  کارا  بازار 
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نیاز  صورت  در  استانداردگذاران  است...  بوده 
و  تحلیلی  هم  پژوهش های  از  بودن  منطقی  و 
دشوار  گزینه های  به  کمک  برای  تجربی  هم 
هیئت  می کنند«.  استفاده  ساخت  حال  در 
مطالعه  یک  مالی  حسابداری  استانداردهای 
پژوهشی تجربی در مورد ظرفیت های تأثیر بازار 
بر  بهایابی  روش  اتخاذ  یعنی  خود  پیشنهاد  بر 
مبنای کوشش های موفق9  در همه شرکت های 
به  منجر  که  داد  انجام  گاز  و  نفت  تولیدکننده 
شماره  مالی  حسابداری  استانداردهای  بیانیه 
19 »گزارشگری شرکت های تولیدکننده نفت و 
گاز«، در دسامبر 1977 شد. ولی به نظر می رسد 
عالقه پژوهشگران تجربی در ارتباط با نیازهای 
استاندارد گذاران و نهادهای نظارتی در سال های 
بعد از بین رفت. ادبیات مرتبط با ارتباط ارزشی 
ایده های مفیدی را برای استانداردگذاران فراهم 
می آورد که آن ها در پژوهش های خود سال ها در 
پی آن بودند که این ایده ها را به نمایش بگذارند. 
از  بسیاری  نظر می رسد  به  که  بود  این  مشکل 
پژوهشگران جوان فقط درک سطحی از واقعیت 
حتی  موارد،  بعضی  در  و  سازمانی  حسابداری 
منعکس کننده  موضوع  این  دارند.  حسابداری 
به  رو  تعداد  از  انتقاد  در  اینجانب  قبلی  نظر 
افزایش دانشجویان دکتری حسابداری است که 
عمیق  به صورت  را  حسابداری  موضوعات  قبال 

مطالعه نکرده اند.

حسابداری  علمی  هیئت   اعضای  از  برخی 
و  استانداردگذاری  پیکره  به  خدمت  خواستار 
شدند.  حرفه ای  مؤسسات  در  رهبری  نقش  در 
در  عضویت  خواستار  پیوسته  به صورت  آنان 
حسابداری  پاره وقت  استانداردگذاران  مجموعه 
تا 1959  از سال 1939  ایاالت متحده شدند - 
تا   1959 از  و  حسابداری  رویه های  کمیته  در 
1973 در هیئت اصول حسابداری. دانشگاهیان 
اعضای  به عنوان  خدمت  به  شروع  نیز  کانادایی 
این گروه در انجمن حسابداران خبره کانادا در 
 ،1958 تا   1954 سال  از  کردند.   1958 سال 
کوئین،  دانشگاه  در  فرسون،  مک  جی.  الرنس 

انجمن  تحقیقات  مدیر  به عنوان  پاره وقت  به طور 
حسابداران خبره کانادا خدمت کرد. در 1971-

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

حسابداری مالی در دوره های زمانی مختلف از 
همکاری دانشگاهیان بهره برده است. در سال 
2007 این هیئت برنامه دعوت از دانشگاهیان 
را  پژوهشی  همکاران  به عنوان  سال  یک  برای 
دانشگاهیان  ترغیب  برای  ولی  کرد.  راه اندازی 
را  زیادی  دشواری های  اول  سال  در  حضور  به 
درصد  دلیل  به  حدودی  تا  شاید  کرد.  تجربه 
رو به کاهش پژوهش های حسابداری به وجود 
حسابداری  سوابق  که  باشد  پژوهشگران  آمده 
داشتند. بنابراین ممکن بود خیلی عالقه مند به 
این  نبودند.  حسابداری  استانداردگذاری  نحوه 
در سال  گذاشته شد.  کنار  برنامه سال 2013 
2017، هیئت یک برنامه کمک  هزینه تحصیلی 
پسادکتری برای اقامت یک یا دوساله ایجاد کرد 

که عالقه بسیار بیشتری را به خود جلب کرد.

شروع  حسابداری  پژوهشگران   ،1970 دهه  در 
تازه  بخش های  در  موضوعی  طبقه بندی  به 
تشکیل شده انجمن حسابداری آمریکا، متناسب 
حسابرسی،  مالیات،  )مثال  موضوعی  حوزه  با 
حسابداری مالی و گزارشگری، حسابداری مدیریت، 
روش های  یا  غیرانتفاعی(  و  دولتی  حسابداری 
پژوهش )به عنوان مثال، حسابداری رفتاری( کردند. 
اکنون انجمن حسابداری آمریکا هفده مورد مانند 
حوزه های موضوعی گفته شده را در برمی گیرد. از 
را  به خود  مربوط  مورد مجالت  ده  این حوزه ها 
دارند. دانشگاهیان حسابداری، مانند سایر رشته ها 
دادند.  تشکیل  را  خود  تخصصی  شغل های  نیز 
یکی از پیامدهای افزایش پژوهش های با آزمون 
به حل  بود که دانشگاهیان شروع  این  فرضیات 
موضوعات جزئی تر )قابل آزمون( کردند. سؤاالت 
پژوهش و شیوه مرسوم در نیمه اول قرن یعنی 
به  مربوط  سؤاالت  و  بزرگ  موضوعات  با  مقابله 
سیاست های کالن - مرتبط با رویکردهای کیفی 
پژوهش - که برای پویایی آینده ضروری هستند، 
برای  این  شد.  ساقط  انتفاع  حیِّز  از  زود  خیلی 

حسابداری تأسف آور است.

که  بود  دهه هایی   1980 و   1970 دهه های 



55
زمستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳5 شمارۀ

حسابدار

و  ایاالت متحده  حسابرسی  بزرگ  مؤسسات 
دانشگاهی  اقدامات  به  مشتاق  طرفدار  کانادا 
پژوهش های  فعال  به طور  آن ها  شدند. 
برنامه های  و  حسابداری  بخش های  دانشگاهی، 
می کردند.  پشتیبانی  را  دانشگاهی  انجمن های 
حسابرسی  موسسه  هشت  ایاالت متحده،  در 
از  گسترده ای  طیف  مالی  حامی  بزرگ 
شدند.  آمریکا  حسابداری  انجمن  برنامه های 
که  حسابرسی  در  پژوهشی  فرصت های  برنامه 
توسط موسسه حسابرسی پیت مارویک میچل 
حمایت  مارویک(  پیت   KPMG )بعدا  شرکا  و 
موفقیت  چگونگی  از  عالی  نمونه ای  شد،  مالی 
بودجه و داده های ارائه شده توسط یک موسسه 
پژوهش های  دادن  جهت  در  حسابرسی  بزرگ 
نیازمند  عملی  حوزه  یک  سمت  به  دانشگاهی 

پژوهش بود.

به   1979 سال  در  حسابداری  پژوهش های 
سمت »نظریه حسابداری اثباتی« روی آوردند. 
و  حسابداری  مجله  روچستر  دانشگاه  وقتی 
اصلی  انجمن  یک  به  کرد  چاپ  را  اقتصاد 
محورهای  بر  که  اقتصاد  از  منبعث  کار،  برای 
در  شد.  تبدیل  متمرکزشده  پژوهش هایی 
مدل  فرضیه،  آزمون   ،1970 دهه  دوم  بخش 
شروع  آزمایشی  و  تحلیلی  کار  رگرسیون، 
به جایگزینی روش های دیگر پیشرو در مجالت 
زمینه،  تاریخ،  به  پرداختن  کرد.  حسابداری 
دستوری  کارهای  و  )پیمایش(  نظرسنجي 
این  شد.  محو  پیشرو،  مجله های  در  به تدریج 
حوزه  در  محدودیت ها  رشد  منعکس کننده  امر 
قابل قبول شیوه های پژوهش در نظر سردبیران و 
هیئت تحریریه بود. حرکت در حسابداری برای 
مشروعیت دادن به آزمون فرضیه و پژوهش های 
محدود  با  رابطه  در  پیامدهایی  همبستگی 
دانشگاهیان  موردبررسی  موضوعات  شدن 
وجود  با  است.  داشته  زمینه  این  حسابداری 
توسط  تحسین برانگیز  تحلیلی  کارهای  این 
موج  است؛  انجام شده  پژوهشگران  از  بسیاری 
تفکر  خروج  به  منجر  بیشتر  پژوهش ها  جدید 

ساختاری شکل گرفته  چارچوب های  و  مفهومی 
که  بود  پیشرو  مجالت  از   1970 دهه  از  پیش 
دانشگاهیان  برای  مانعی  به عنوان  موضوع  این 
حسابداری در یادگیری و گسترش نوآوری های 
عملی )حرفه ای( حسابداری، قلمداد می شود. به 
و  توانایی  آن  از  بعد  دانشگاهیان  می رسید  نظر 
عمل  از  گرفته  الهام  پژوهش های  برای  انگیزه 
مانند کار نمونه گیری در حسابرسی که در دهه 
1970 انجام شد از دست دادند. این مورد یک 
زیان گزاف هم برای دانشگاه و هم برای حرفه 
در پی داشت. به طوری که یک نفر شخص عاقل 
منابع عظیم  آیا  متعجب می شود که  و منطقی 
حسابداری  پژوهش های  در  که  انسانی  و  مالی 
در دهه های اخیر سرمایه گذاری شده اند توجهی 
برای جامعه  را  یا هزینه خالص  به سود خالص 
در برداشته است یا نه؟ دمسکی )2007( چنین 
آثار  از  عمده ای  »بخش  است:  کرده  استدالل 
چاپ شده ما منزوی شده اند، عمدتا عاریه گرفته 
و فاقد تنوع الزم برای نوآوری است«. گرگوری 
»پژوهش های  می نویسد:   )2012( ویمیر  ب. 
ایده های  به ندرت  و  ندارد  تحرکی  حسابداری 
ما  که  موضوعاتی  به  نگرش  راه های  و  جدید 
مطالعه می کنیم معرفی می کند«. آنتونی هاپوود 
به  »پژوهش های حسابداری  می گوید:   )2007(
به  نمی پردازند.«  دانشی  شکاف  جدید،  مسائل 
پژوهشگران  برای   ،)2011( کاپالن  رابرت  نظر 
ایجاد  جهت  در  نکردن  تالش  این  حسابداری 
که  مسائلی  حل  برای  نوآورانه  راه حل های 

متخصصان با آن مواجه بوده اند بحرانی است.

انجمن  تاثیرگذار  مجله  بررسی های حسابداری، 
همه  برای  وسیله ای  سابقا  آمریکا،  حسابداری 
نه تنها  که  بود  موضوعی  تنوع  با  پژوهشی  گونه 
در  شاغلین  توسط  بلکه  دانشگاهیان  توسط 
افزایش  با  نیز خوانده می شد.  حرفه حسابداری 
ضعف مطالب محتوای آن، شاغلین در حرفه و 
بسیاری از دانشگاهیان گالیه مند شدند که این 
نمی کند،  برآورده  را  آنان  نیازهای  دیگر  مجله 
مقاالت  در  به کاررفته  آماری  روش های  و 

استثنای  )به  همه  برای  را  مجله  تقریبا  آن 
دانشگاهیان( غیرخوانا کرده است. در واکنش به 
این گالیه خوانندگان، مجله بررسی حسابداری 
شروع  آمریکا  حسابداری  انجمن  پیشگامان  و 
حفظ  یا  ایجاد  برای  راه هایی  جست وجوی  به 
کاربست  راه  از  مجله  محتوای  فایده مندی 
شاغلین  بیشتر  موردعالقه  پژوهشی  روش های 
در حرفه، استانداردگذاران و جامعه گسترده ای 
به  منجر  تالش ها  این  کردند.  دانشگاهیان  از 
حل  برای  کمکی  و  جدید  مجله  چندین  ایجاد 
مشکل در نظر گرفته شد. مثال، در سال 1981 
بخش حسابرسی انجمن حسابداری آمریکا مجله 
راه اندازی  را  »حسابرسی: مجله نظریه و عمل« 
تمرکز  با  نظری،  و  عملی  مجله  یک  که  کرد 
نظری  موارد  به  نسبت  عمل  نحوه  بر  بیشتر 
است. در سال 1983، انجمن حسابداری آمریکا 
دومین مجله گسترده انجمن خود را راه اندازی 
که  حسابداری  آموزش  به  مربوط  مسائل  کرد. 
ابتدا به عنوان یک نشریه ساالنه موقتی و سپس 
در سال 1986 به عنوان یک مجله شش ماهه )دو 
فصلنامه( به طور دائم منتشر شد. آینده مقاالت 
مدت  به  که  حسابداری  آموزش  به  مربوط 
مدیدی در مجله بررسی های حسابداری منتشر 
شده بود به نظر می رسید در خطر است. از این 
 رو، »مجله مسائل مربوط به آموزش حسابداری« 
ایجاد شد تا آن ها را برای استفاده اعضای انجمن 
در  دهد.  مجله جای  این  در  آمریکا  حسابداری 
انجمن  شورای  و  اجرایی  کمیته   ،1986 سال 
شکاف  کردن  کم  به منظور  آمریکا  حسابداری 
مجله  سومین  ایجاد  به  حرفه  و  دانشگاه  میان 
با عنوان »افق های حسابداری10« رأی  گسترده 
و  مطالب  از  گستره ای  انتشار  آن  هدف  دادند. 
گسترده  دسترسی  و  عالقه  ایجاد  برای  مقاله ها 
که  بود  حرفه  در  شاغلین  و  دانشگاهیان  برای 
مجله بررسی های حسابداری سابقا آن ها را چاپ 
می کرد. این مجله در سال 1987 تحت انتشار 
به  وی  یافت.  انتشار  ماتز،  کی.  رابرت  سردبیر 
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 همان طور که بعدا مشاهده می شود، پایین تر 
از انتظارات ظاهر شد. مجله های کمکی در دیگر 
ایاالت متحده  با همین منظور همانند  کشورها 
مجالت،  بودن  خوانا  و  بودن  سودمند  هدف  با 
برای طیف وسیعی از خوانندگان ایجاد شدند. در 
سال 1991، انجمن حسابداران رسمی استرالیا 
حسابداری  »بررسی  مجله  سیدنی  دانشگاه  و 
استرالیا11« را راه اندازی کردند. در سال 2002، 
مجله  کانادا،  حسابداری  دانشگاهی  انجمن 
»چشم انداز حسابداری کانادا12« را راه اندازی کرد 
که پنج سال بعد واژه کانادا از عنوان آن حذف 
اروپا  حسابداری  انجمن   ،2004 سال  در  شد. 
مجله »حسابداری در اروپا13« را دایر کرد. ولی 
این نوع مجله ها، مجالتی نبودند که دانشگاهیان 
ایاالت متحده  در  برتر  دانشکده ها کسب وکار  در 
می گرفتند.  پاداش  خودشان  انتشارات  برای 
همانند  کمکی  مجله های  راه اندازی  بااین حال، 
میان  پیوند  جهت  در  مثبتی  پیشرفت  گذشته 
و شاغالن  دانشگاهیان  استانداردگذاران، جامعه 

در حرفه داشته است.

با وجود تالش برای حفظ حالت های کالسیک 
مانند  مجله هایی  پژوهشی  سبک  و  کیفی 
مقاالت  ارائه  عمل«،  و  نظریه  »حسابرسی: 
پژوهش هایی  روش های  این  منعکس کننده 
»فراموش شده« تا حد زیادی کم شده است. اگر 
سردبیران مجله مایل به انتشار بهترین کارهایی 
هستند که دریافت می کنند، بیش  از حد محتمل 
تنها  که  باشد  تحلیلی  یا  تجربی  کار  که  است 
برنامه های  از  بسیاری  در  آموخته شده  روش 
دوره های دکتری در دو و یا سه دهه اخیر بوده 
تا 2016، حدود 81  است. در سال های 2013 
درصد از مقاالت اصلی مجله افق های حسابداری 
)( درگیر پژوهش های تجربی با استفاده از تحلیل 
رگرسیون شد. در حالی که این مجله مشخصا 
انتشار  برای  راهی  بتواند  تا  بود  تأسیس  شده 
کارهایی غیر از پژوهش های تجربی فراهم آورد. 
درصد  حدود 76  سالها  آن  در  که  است  جالب 

بررسی های  مجله  در  منتشرشده  مقاله های  از 
حسابداری با استفاده از روش رگرسیون تحلیل  
شده بودند. بنابراین، اگر متنوع سازی مطالب برای 
قرار دهیم،  را هدف  از مخاطبان  طیف وسیعی 
مجله افق های حسابداری را باید شکست خورده 

بدانیم.

آزمون فرضیه، پژوهش مبتنی بر مدل رگرسیون 
مجله های  اکثر  در  تحلیلی،  پژوهش های  نیز  و 
معتبر آمریکای شمالی غالب بوده اند. پژوهشگران 
تمایل  صورت  در  حسابداری  جوان  و  انگیزه  با 
برای به دست آوردن تصدی مسئولیت در یکی 
از دانشکده های برتر، باید فقط این نوع کارها را 
نسبتا  ترجیحا در یک مجموعه  و  منتشر کنند 
کوچک از مجله های پژوهش هایی 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( به طور 
محدودیت های  و  سختی ها  همان  با  فزاینده ای 
حاکم بر پژوهش ها و انتشار آن ها روبرو هستند. 
زمینه  فرضیات،  آزمون  و  تجربی  پژوهش های 
آن ها  نقش  که  پدیده هایی  برای  پرسشگری 
به  به منظور تدوین معادالت رگرسیون می تواند 
محاسبات عددی کاهش یابد را محدود می کند. 
این بدان معنی است که بخش بسیار بزرگی از 
با  اتفاق میفتد و فقط  واقعی  آن چه در دنیای 
نادیده  است؛  قابل بررسی  کیفی  پژوهش های 
گرفته می شود. البته خوشبختانه، روش های کیفی 
پژوهش هنوز در مجله های تاریخ حسابداری مانند 
مجله مورخان حسابداری14، تاریخ حسابداری15 و 
حسابداری،  )سابقا  حسابداری16   تاریخ  بررسی 
تاریخچه مالی( زنده و خوب هستند.  تجارت و 
مجالت  در  گاهی  همچنین  تاریخی  مقاله های 
حسابداری  بررسی های  مجله  مانند  عمومی تر 
و مجله حسابداری و سیاست عمومی17  نیز به 

چشم می خورند.

در تقابل آشکار با دهه 1960، زمانی که مجله های 
از 100  بیش  بود،  از 6 مجله  حسابداری کمتر 

مجله پژوهش هایی به زبان انگلیسی در سرتاسر 
از 35 درصد  بیش  منتشر می کردند که  جهان 
آنها فقط در آمریکای شمالی منتشر می شد. با 
انتشار کافی است.  اطمینان، فضای مجله برای 
ولی با کمال ناراحتی، مقاالتی که در اکثر این 
مشاغل  از  بسیاری  در  شده اند  منتشر  مجله ها، 
ایاالت متحده منجر به پیشرفت و کسب جایگاه 
اصلی ترین  نمی شوند.  دانشکده ها کسب وکار  در 
دوره  فارغ التحصیالن  تازه  روی  پیش  چالش 
ایاالت متحده،  کسب وکار  دانشکده ها  از  دکتری 
زیرا  است.  عالی  پژوهشی  سوابق  یک  ساختن 
آنان در پایان پنج یا شش سال، یا باید بر مانع 
کسب منصب بسیار عالی غلبه می کردند یا آن جا 
را برای دانشگاه دیگر ترک می کردند. با این  حال 
کیفیت  با  مقاله  چاپ  جوان  پژوهشگران  برای 
درخور در مجله های »سطح برتر« برای دستیابی 
به منصب و جایگاه، به ویژه در دانشکده ها پیشرو، 
به  جایگاه  رسیدن  بود.  همیشه  از  سخت تر 
به  من  است.  نابخشودنی  فرایندی  منصب،  و 
بسیاری از استادیاران امروزی حسادت نمی ورزم. 
زمانی که آنان جایگاه و منصب را کسب می کنند. 
آیا آنان به عنوان پژوهشگران »سوخته« هستند؟ 
جایگاه  گرفتن  از  قبل  حتی  است  ممکن  آنان 
است  ممکن  این  شوند.  سوزانده  منصب،  و 
 )2007( مارکاریان  و  فاگارت  که  باشد  عاملی 
که  دریافتند  »آنان  داده اند:  توضیح  چنین  این 
در  تمام وقت  حسابداری  دانشکده های  تعداد 
ایاالت متحده در طول ده سال اخیر و در مدت 

20 ساله پژوهش آنان کاهش یافته اند.«

به دلیل نیاز به دستیابی به  جایگاه استادیاری، 
مسئولیت تدریس برای استادان تازه استخدام شده 
کرده  تغییر  به شدت   1960 دهه  از  حسابداری 
پیشرو  دانشکده های  از  بسیاری  در  است. 
ایاالت متحده امروز، وظیفه تدریس برای یک یا 
دو سال اول، در دانشگاه ها و در سیستم ترمی 
)نیم سال(، سه سرفصل با یک دوره آماده سازی 
و در سال بعد، سه سرفصل با یک و نه بیشتر 
آماده سازی است. چند دانشکده  از دو سرفصل 
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معدود اجازه می دهند که برای مسئولیت سال 
آماده سازی  دوره  یک  با  سرفصل  دو  فقط  اول 
داشته باشند. با این  حال، با در نظر گرفتن تورم، 
حقوق استادیاران امروز چندین برابر دهه 1960 
است. گرایش های جاری به روشی که ما انجام 
می کنیم  ارزیابی  که  پژوهش هایی  و  می دهیم 
برای من بسیار نگران کننده است. در بخش دوم 
به بحث در مورد این مطلب و سایر پژوهش ها 

می پردازم.

و  جاری  مسائل  از  برخی  وضعیت  دوم:  بخش 
ارزیابی پژوهش های حسابداری

در این بخش، به منظور بررسی دقیق تر و تجزیه  
از  برخاسته  موضوع  به هفت  انتقادی  تحلیل  و 
محیط پژوهشی امروز در حسابداری می پردازیم.

روش های  بودن  محدود  با  رویارویی   .1
تجربی قابل قبول

سالیان طوالنی است که در روش های پژوهشی 
آزمون  دانشگاه ها  دکتری  دوره  در  حسابداری 
فرضیه با تحلیل رگرسیون و مدل سازی ریاضی 
برتری داشته اند. این رویکرد به عنوان جریان اصلی 
پژوهش های  تعداد  از  و  است،  درآمده  پژوهش 
که  می شود  برداشت  چنین  تجربی/کتابخانه ای 
این روش دیگر روش های پژوهش را نفی می کند. 
همکاران  و  بلومفیلد  دیدگاه،  این  مقابل  در 
سالگرد  پنجاهمین  در  مقاله ای  در   ،)2016(
کنفرانس JAR )می 2016( با عنوان »جمع آوری 
داده ها برای پژوهش های کتابخانه ای، زمینه ای، 
حسابداری«  تجربی  پژوهش های  و  پیمایش 
نظری متفاوت ارائه دادند. مقاله آن ها به منظور 
معرفی چارچوبی برای کمک به پژوهشگران در 
درک ارزش های جاری، داده ها را به هفت روش و 
از راه های مختلف مثل مصاحبه های ساختاریافته 
پژوهش  دستی(،  )گردآوری  ساختارنیافته  و 
نظرسنجی،مطالعات  میدانی،  آزمایش  زمینه ای، 
و بررسی های آزمایشگاهی گردآوری و ارائه شده 
در  باید  دکتری  دانشجویان  آنان،  نظر  به  بود. 
تجربی  رویکردهای  سایر  و  روشها  این   معرض 

شامل پژوهش های تاریخی نیز قرار بگیرند. رابرت 
بلومفیلد، یکی از نویسندگان این مقاله، در حال 
حاضر سردبیر ارشد مجله گزارشگری مالی است 
و تصور می شود وی از مقاله هایی حمایت می کند 
واقع،  در  استفاده می کنند.  این  رویکردها  از  که 
تحت سردبیری او در آن مجله، مقاالتی با استفاده 
شده اند.  منتشر  تاریخی  پژوهش  روش های  از 
تاریخی  موضوعات  حوزه  پژوهشگران  بنابراین 
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 
پرسش ها  این  با  بارها  من  که  حالی   در  باشند. 

مواجه شده ام و به آن پاسخ داده ام.

2. عدم توجه به اهمیت مفاهیم دنیای واقعی 
پژوهش ها

تأسف آور  واقعیت  این  بیان کننده  نگرانی  این 
است که تعداد بسیار کمی از پژوهشگران تجربي 
)به عنوان  خود  واقعی  دنیای  یافته های  مفاهیم 
از  وسیعی  طیف  به  را  آماری(  دنیای  با  مرزی 
بسیاری  برعکس  می دهند.  توضیح  مخاطبین 
رشته  این  حسابداری،  به  نزدیک  رشته های  از 
یک دانش صرفا برای مطالعه نیست. بلکه برای 
یک حرفه و شیوه عمل عمومی است که توسط 
نهادهای استانداردگذار اداره می شوند، و خود آن 
نهادها نیز توسط نهادهای ناظر مثل کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار نظارت می شوند. ما به عنوان 
پرسش های  نتایج  انتشار  در  باید  پژوهشگران 
پژوهشی خود نه تنها نسبت به جامعه دانشگاهی 
و  قانونگذاران،  به حرفه،  نسبت  بلکه  حسابداری 
نیز  هستند  مقدم  خط  در  که  استانداردگذاران 
نخست  سال  سی  مطالعه  در  باشیم.  حساس 
مجله افق های حسابداری، زف و دایکمن )2018( 
دریافتند که اکثر 200 مقاله منتشرشده در آن 
نتایج  در  بودند  رگرسیون  مدل  بر  مبتنی  که 
خالصه  در  را  اقتصادی  مسائل  کارهایشان 
ندادند.  قرار  مدنظر  نتیجه گیری  در  یا  )چکیده( 
این در حالی است که هدف این مجله ها ساختن 

بین دانشگاه  برداشتن شکاف  از میان  برای  پلی 
گسترده  مخاطبان  با  ارتباط  ایجاد  و  حرفه  و 
عنوان  شده است. باسو )2012( در این باره حتی 
جای  »به   می گوید  و  است  گذاشته  فراتر  را  پا 
پژوهشگران  و  مالی  اقتصاد  دهیم  اجازه  که  این 
روانشناسی و استانداردگذاران حسابداری روش ها 
و پرسش های پژوهش های ما را انتخاب کنند، ما 
باید تمرکز خود را بر حل موضوعات اساسی در 
حسابداری معطوف کنیم.« دیدگاهی که من هم 

با آن موافقم.

3. داوری درباره کیفیت مقاالت با ارجاع به 
انتشارات مجله ها

اول  قسمت  در  که  همان طور  حسابداری،  در 
ذکر شد، ما به طور معمول کیفیت پژوهش های 
چاپ  آن  در  که  مجله هایی  از  را  منتشرشده 
می شوند )برتر بودن مجله( ارزیابی می کنیم. در 
واقع، به کیفیت ذاتی اثر تصریح شده در متن مقاله 
اصطالح  با  داریم  دوست  ما  نمی کنیم.  توجهی 
فریفته  فاکتور(18«  )ایمپکت  تأثیر  »ضریب 
شک برانگیز  معیار  بر  مبتنی  که  معیاری  شویم. 
ابراز   )2008( گندرون  است.  ارجاعات  تعداد 
جامعه  در  مقاالت  »محتوای  که:  می کند  تأسف 
دانشگاهی بسیار کم به عنوان یک نشانگر مرتبط 
قرار  مورداستفاده  و  می شود  گرفته  نظر  در 
و  سردبیران  داوری  به  صرف  اتکای  می گیرد«. 
مجالت  تحسین برانگیزترین  در  حتی  داوران 
کیفیت  درباره  تصمیم گیری  برای  نیز  پژوهشی 
خطرناک  بسیار  راهبرد  یک  می تواند  مقاله  یک 
و  را خواند  مقاله  باید  روش،  این  به جای  باشد. 

قضاوتی منصفانه داشت.

به عنوان  ارجاعات  تعداد  از  استفاده   .4
سنجه ای برای ارزیابی پژوهش ها

تعداد  منتشرشده،  پژوهش های  ارزیابي  هنگام 
ارجاعات، به وزن آن بیش  از حد اضافه می کند. 
بین  استنادها،  تعداد  به  مربوط  گزارش های  در 
استنادهای مثبت و منفی فرق گذاشته نمی شود. 
تعداد استناد به پژوهش های این زمینه شناخت 
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کافی ندارد و به سؤاالت به روشی خالقانه پاسخ 
پژوهش ها  به  شمارش ها  این چنین  نمی دهد. 
عادی و یکنواخت پاداش می دهد. زیرا جمعیت 
هستند.  امر  این  پی  در  پژوهشگران  از  زیادی 
قصد  که  پژوهشگرانی  است  ممکن  همچنین، 
موردنظر  مجله های  به  را  خود  مقاله  ارسال 
دارند، اجبار به ارجاع به کارهای مشابه توسط 
تحریریه  هیئت  اعضای  و  مجالت  سردبیران 
آن ها داشته باشند. بدین ترتیب، تعداد استنادها 
را تصنعی باال می برند. همچنین، تعداد استنادها 
قبلی  کارهای  که  پژوهشگران  استنادهای  بین 
کارهای  و  می دهند  ارجاع  اجمالی  به صورت 
زیادی  اعتماد  آن ها  به  پژوهشگران  که  قبلی 
تمیز  داشته اند-  عمیق  اظهارنظر  یا   – دارند 
قائل نمی شود. عالوه بر این، این احتمال وجود 
دارد که تعداد استناد به مقاله های خیلی جدید، 
شاخص های بسیار بد و سوگیرانه ای از تأثیرگذار 
ماندگار آن ها باشد. دقیقا به همین دلیل است 
 1986 سال  در  آمریکا،  حسابداری  انجمن  که 
جایزه ادبیات حسابداری19 را ایجاد کرد که در 
رسمیت  به  را  آثاری  فقط  آنها  داوری  فرایند 
می شناخت که حداقل 15 سال قبل از اعطای 
جایزه  این  از  هدف  بودند.  شده  منتشر  جایزه 
به رسمیت شناختن سهم های ماندگار در دانش 
بود. همان طور که با معیار وابستگی این که آیا 
مقاله ای در مجله »سطح برتر« منتشرشده است، 
فاکتور آن  ایمپکت  یا  تأثیرگذاری  شاید توسط 
بدون  استناد،  تعداد  به  اتکا  باشد،  تعریف  شده 
این که تالش شود به محتوی واقعی آن و نیز 
مقاله های  بر  بعدی  پژوهشگران  اتکای  میزان 
قبلی توجه شود، روشی کامال غیر رضایت بخش 
یک  از  شهرت،  و  تأثیر  و  اهمیت  ارزیابی  برای 

مقاله منتشرشده است.

5. ناکافی بودن تکرارپذیری
مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است، 
پژوهش های  در  تکرارپذیری20  نبودن  کامل 
تجربی حسابداری است. با این  حال تکرارپذیری 
علمی  پژوهش های  بارز  ویژگی های  از  یکی 
است. آزمون بیشتر فرضیه های پژوهشی مبتنی 

در  را  جالبی  پدیده های  رگرسیون،  مدل  بر 
به ندرت  ما  ولی  است.  داده  نشان  واقعی  دنیای 
دنبال  به  که  می کنیم  برخورد  پژوهش هایی  به 
تکرارپذیری برای تعیین این باشند که آیا این 
یافته های اولیه واقعا قابل تعمیم هستند )انحراف 
موضوع  این  پزشکی  پژوهش های  در  ندارند(. 
بسیار ضروری است. افزون بر این، پژوهشگرانی 
انجام  حسابداری  تجربی  پژوهش های  که 
انتخاب  و  تصدیق  توجیه،  عدم  در  می دهند، 
دوره های نمونه هایشان، ایجاد گمراهی می کنند. 
آیا پژوهشگران دیگر با همان طرح پژوهشی ولی 
با یک دوره نمونه ای متفاوت به نتیجه گیری و 
تکرارپذیری،  بدون  می رسند؟  مشابه  یافته های 
ما هرگز نمی توانیم به این پرسش پاسخ دهیم. 
به همین دلیل، ضرورت دارد پژوهشگران تجربی 
دوره زمانی انتخاب نمونه را توضیح دهند و از 
از  پژوهش  این  حال، در یک  با  دفاع کنند  آن 
55 نمونه پژوهش شامل آزمون فرضیه، مبتنی 
بر مدل رگرسیون که از مقاالت منتشرشده سال 
2012-2013 در مجله بررسی های حسابداری 
و JAR بود دایکمن و زف )2014( دریافتند که 
هیچ یک از پژوهشگران از تعمیم پذیری انتخاب 
از  مورد  در 10  نکردند. صرفا  دفاع  نمونه خود 
از  توجیهی  نویسندگان  مجموعه  پژوهش   55
هر نوع برای انتخاب نمونه ارائه کرده بودند که 
در حوزه محدود کردن دامنه و میزان دسترسی 
تعداد  برای  شکستی  آمار  این  بود.  داده ها  به 
تلقی می شود که  از پژوهشگران تجربی  زیادی 
به  داوران  و  سردبیران  توسط  بدیهی  به صورت 

چالش کشیده نشده اند.

خوشبختانه بخش حسابداری و گزارشگری مالی 
انجمن حسابداری آمریکا، مجله گزارشگری مالی 
بیانیه  در  است  تأسیس شده  به تازگی   ،21)JFR(
است:  کرده  درج  چنین  ویراستاری  رویه  اولیه 
از محتوای  است که بخشی  متعهد شده   JFR«
خود را به صورت تکرارپذیری منتشر کند )شراند 
در  رفتاری  پژوهش های  همچنین،   .»)2016
حسابداری،  بخش  حمایت  تحت  حسابداری، 
حسابداری  انجمن  سازمان های  و  رفتار 

آورده  خود  ویراستاری  سیاست  در  آمریکا، 
منتشرشده  پژوهش های  »تکرارپذیری  است: 
که  دیدگاهی  گرفت«،  خواهد  قرار  موردبررسی 
سال  در  مجله  تأسیس  زمان  از  آن  سردبیران 
 )2013( براون  فیلیپ  کرده اند.  حمایت   1989
اقدامات سردبیران و داورانی که تکرارپذیری را 
نفی می کنند نشانه ای از نابالغی22 رشته می داند. 
رشته روانشناسی گام های مهمی را در جهت این 
انجام  را  تکرارپذیری  خود  متون  در  بتواند  که 
دهد برداشته است )دایکمن و زف 2014: 699، 
پاورقی 11(. ما نیز باید در گستره پژوهش های 

حسابداری از پیشرو بودن آن ها پیروی کنیم.

6. استیالی بانک های داده )غفلت از مسائل 
حقیقی(

پژوهشگران  که  است  این  دیگر  مهم  مسئله 
بانک های  به  دسترسی  به  حد  بیش  از  تجربی 
جالب  سؤاالت  به  و  می کنند  توجه  غنی  داده 
پژوهش توجه کافی نمی کنند. ویلیام جی. واتر، 
پنجاه  از  بیش  حسابداری،  برجسته  اندیشمند 
در  وی  کرد.  بیان  را  نکته  همین  پیش  سال 
 JAR خالصه مقاله خود در پایان کنفرانس اولیه
در مورد پژوهش های تجربی در حسابداری )می 
که  پدیده هایی  مورد  در  پژوهش  انجام   )1966
صرفا داده های آن در دسترس هستند را مورد 
انتقاد قرار داد و معتقد است این موضوع باعث 
می شود پژوهشگران از پرداختن به مسائل واقعی 
نادیده  را  واقعی  دنیای  و  دور شوند  حسابداری 
بگیرند. تنظیم استفاده از بانک داده در دسترس، 
قبل از طرح پرسش های پژوهش، همانند بستن 

گاری جلوی اسب است!

شکل  را  پژوهش  ساختار  داده  تحلیل   .7
می دهد

است  این  دارد  وجود  که  نگران کننده  باور  یک 
بعضی  اوقات  در  و  قسمت ها  از  بسیاری  در  که 
خود،  پژوهش  طرح  حسابداری  پژوهشگران 
از  از جمله فرضیه های خود را و حداقل برخی 
پژوهش  انجام  از  بعد  را  داده ها  تجزیه وتحلیل 
فرآیند  برای  پیشنهادی  اخیرا  می کنند.  اصالح 
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و  نظم  یک  که  است  شده  مطرح   ویراستاری 
انضباط سخت در مورد پژوهش های تجربی اعمال 
می شود. طبق آن، پژوهشگران مجاز نخواهد بود 
تجزیه  و تحلیل داده ها را شروع کنند، مگر پس 
تعریف  شامل  نهایی،  پژوهش  برنامه  طراحی  از 
کار  ابتدای  همان  در  پژوهشگر  یعنی  فرضیه ها. 
باید برای طرح پیشنهادی خود پذیرش بگیرند. به 
 این  ترتیب، پژوهشگران نمی توانند طرح پژوهش 
اولین  از  به دست آمده  نتایج  مبنای  بر  را  خود 
تغییر  و  کنند  جایگزین  داده ها  تجزیه وتحلیل 
را  اول داده ها  یعنی  )یادداشت مترجمان:  دهند 
تحلیل کنند؛ سپس به دنبال ارتباطات نظری بین 
آن ها بگردند(. این روش پیشنهادی، معروف به 
  23»)REP( فرآیند ویراستاری مبتنی بر ثبت نام«
است، که بیش تر در علوم طبیعی مورد استفاده 
قرار دارد. با این  حال، پرسشی که سردبیران مجله 
با آن روبرو هستند این است که چگونه می توانند 
بفهمند که آیا نویسندگان )پژوهشگران( مقاله، 
قبل از ارسال مقاله، واقعا نگاه اجمالی به داده ها 
چارچوب  پذیرش  یا  فرضیه ها  توسعه  از  قبل 

نظری برای تفسیر نتایج خود، داشته اند یا خیر؟

بخش سوم: پیشنهاد برای بهبود پژوهش ها 
در حسابداری و ارزیابی آن ها

به نظر من، بورس تحصیلی حسابداری باید شامل 
آنها  نتایج  و  سودمندانه  که  باشد  پژوهش هایی 
قابل اثبات باشند، و به مخاطبان گسترده اطالع 
داده شود که به گستره دانش حسابداری کمک 
حل  برای  باید  پژوهش  روش  انتخاب  می کند. 
سؤاالت جذاب حسابداری مناسب باشد. ارزیابی 
اساس  بر  باید  پژوهش ها  این  برای  دانشگاهی 
این باشد که آیا مقاله با موفقیت به این اهداف 
دست پیدا می کند یا نه؟ با توجه به دغدغه های 
بخش  در  دوم،  و  اول  قسمت های  در  بیان شده 

سوم، هفت پیشنهاد به شرح زیر ارائه می شود:
نیاز  این  به  دانشگاهیان  به عنوان  ما  نخست،   
داریم که حالت های »قابل قبول« پژوهش را در 
بهترین مجالت خود گسترش دهیم. زیرا رشته 
ما نیاز به روش های متعدد پژوهش هایی دارد. 
برای حل همه سؤاالت جالب  که  روش هایی 

حسابداری مناسب باشد.
دوم، ما باید بیشتر منابع خود را به پژوهش هایی   
اختصاص بدهیم که ظرفیت ارتقای حسابداری 
جهت  در  استانداردگذاران  به  کمک  و  عملی 
را  خردمندانه  و  آگاهانه  تصمیم گیری های 

داشته باشند.
به  نسبت  باید  تجربی  پژوهشگران  سوم،   
مخاطبان گسترده و بسیار خود پاسخگو باشند. 
آنان باید اهداف و اهمیت یافته های پژوهش ها 
خوانندگان  برای  قابل درک  اصطالحاتی  با  را 
عالقه مند که مانند خودشان پژوهشگر نیستند، 
از جمله، افراد شاغل در حرفه و استانداردگذاران 

توضیح دهند.
کیفیت  با  رابطه  در  قضاوت  هنگام  چهارم،   
مقاله ها باید ارزیابی  خود را مبتنی بر شایستگی 
بر  آن ها  نقش  و  مقاالت  ذاتی  روش شناسی 
دنیای  در  حسابداری  دانش  گستره  افزایش 
واقعی متمرکز کنیم، و بر شاخص های متداول 
ارزیابی مانند تعداد »بازدید« مجله و استنادات 

مقاله اکتفا نکنیم.
دکتری  دوره های  استادان  به عنوان  ما  پنجم،   
اهمیت  داوران مجبوریم  و  و سردبیران مجله 
پژوهش ها  مجدد  آزمون های  نشر  و  انجام 
یافته های  تعمیم پذیری  دادن  نشان  برای  را 

حاصل از پژوهش های تجربی افزایش دهیم.
ششم، ما باید پروتکل ها را در حسابداری مجددا   
مورد بررسی قرار دهیم تا تأکید بر موارد زیر 

باشد:
جذاب  )پرسش(  مسائل  شناسایی  بر     -1

پژوهش؛
2-   کدام یک از روش های پژوهشی در جهت 

پاسخ به سؤاالت مناسب هستند؛ و
پژوهش ها کجا  انجام  برای  داده ها  این     -3

یافت می شود.
هفتم، در دوره دکتری اگر دانشجویانی داریم   
در  پیش زمینه ای  هیچ  حتی  یا  کمترین  که 
حسابداری ندارند، باید آنان را ملزم به گذراندن 
حسابرسی      و  حسابداری  دوره  چند  یا  یک 

کنیم.                                              

پی نوشت ها:
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11-  Australian Accounting Review

12-  Canadian Accounting Perspectives
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