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  يدهچك

 تغييرات اساسي در عملكرد حسابداري مديريت و نقش حسابداران          ،هاي اخير  در دهه       
 حسابداري مديريت ممكـن     دهد مينشان   كه     مديريت در واحدهاي تجاري رخ داده است      

كنندگان از اطالعات تهيه شـده       است مناسب بودن خودش را براي مديريت و ساير استفاده         
 ،ها  تحقيقات زيادي در رابطه با سيستم      ،به همين دليل  . دهدبز دست   وسيله آن در آينده ا    ه  ب

  . هاي حسابداري مديريت انجام شده است وش و رفنون
اي   نسبت بـه آينـده    در حرفه   ن  هاي دانشگاهيان و شاغال     ديدگاه ارائه ،هدف اين تحقيق       
 ،قيـق در ايـن تح   . كه پيش روي حسابداري مديريت و حـسابداران مـديريت اسـت            است

 ، در آينـده    آنـان  هاي هاي مورد نياز حسابداران مديريت در آينده و نقش و مسؤليت           مهارت
 ،در ايـن تحقيـق    چنـين     هـم . شـود  ن در حرفه مشخص مي    از ديدگاه دانشگاهيان و شاغال    

  .شود دو جامعه نشان داده مياعضاي شمايي كلي از آينده حسابداري مديريت از ديدگاه 
 دو  بـراي  پرسشنامه   فرستادنكاربردي است و از طريق       - نوع پيمايشي        اين تحقيق از    

 انجـام   ،ن در حرفه و سپس تجزيه و تحليل نتايج اين اطالعـات           گروه دانشگاهيان و شاغال   
 و جامعه مورد مطالعه نماينـدگان دو        ،گيري در اين تحقيق پرسشنامه     ازهاند ابزار. شده است 

دار  نتايج تحقيق حاكي از وجود تفاوت معنـي       . تاسن در حرفه    طيف دانشگاهيان و شاغال   

                                                 
 استاديار حسابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗
  دانشگاه شهيد باهنر كارشناس ارشد حسابداري ∗∗
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هاي مورد   اي شاغل در حرفه نسبت به مهارت       بين ديدگاه جامعه دانشگاهي و مديران حرفه      
دار بين اين دو ديـدگاه نـسبت بـه            تفاوت معني  نبودننياز حسابداران مديريت در آينده و       

  .استري مديريت هاي آينده حسابداران مديريت و آينده حسابدا نقش و مسؤليت
 آينـده حـسابداري     ، حـسابداري مـديريت    ، حسابداران مديريت  هاي  مهارت  و نقش :ها  كليد واژه 

  .مديريت
 JEL :M41بندي طبقه

  
  مقدمه

م غـ ربـه    گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه            ،تمروري بر سير تكاملي حسابداري مديري     
انش حـسابداري اگرچـه    اين شاخه از د ، اخير هاي  و تحوالت اقتصادي دهه    فناوريتغييرات  

هاي  ي مورد استفاده در آن از پيشرفتها روش ،هايي را پشت سر گذاشته است فراز و نشيب
 بـدون   چنـان هـم  نيز حـسابداري مـديريت       21آيا در قرن    . گيري برخوردار نبوده است    چشم

دگرگوني و تحول قابل ذكري باقي خواهد ماند يا اينكـه حـسابداري مـديريت خـود را بـا                     
د؟ حسابداري مديريت به كجا     كر منطبق و سازگار خواهد      ،ي و محيطي  فناورجديد   اوضاع

  ؟استرود و چه عواملي با تحول آن مرتبط  مي
چنـين   هـم هـاي محققـان بنـام ايـن رشـته و        نتـايج پـژوهش    ،بررسي مستندات تـاريخي   

  در گونـاگون اي حاكي است كه با توجـه بـه نيازهـاي متعـدد و                هاي حرفه  تحقيقات انجمن 
 حسابداري مديريت ناگزير بـه رشـد و توسـعه الزم            ،مديريت منابع در سطوح خرد و كالن      

  . تا بتواند جوابگوي اين نيازها باشداست
  

  بيان مسئله و اهداف تحقيق
 تحقيقات ارزشمندي در مورد تغيير و ظايف حسابداري مـديريت و            ، اخير يها در دهه 

ايـن موضـوع صـورت گرفتـه        ان دادن    در مؤسسات تجاري و نـش      نقش حسابداران مديريت  
كه حسابداري مديريت ممكن است مناسب بودن خـودش را بـراي مـديريت و سـاير                 است  
  .از دست داده باشدكنندگان در برخي موارد  استفاده

 ، مـورد توجـه بـوده       مـديريت  مواردي كه در تحقيقات در حوزه تغييـرات حـسابداري         
  :به اين شرح است عمدتاً
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  غييرات در حرفه حسابداري مديريت شروع و هدايت ت-1
  غييرات در وظايف حسابداري مديريت ت-2
وسـيله حـسابداران    ه  هـاي مـورد نيـاز بـ         تغييرات در كارهاي انجام شـده و مهـارت         -3
  مديريت

بازارهـاي  :  است عبارت در بيشتر  تحقيقات  ذكر شده  عوامل تغييرات    به صورت كلي،  
 طبق.   استي و اطالعات و افزايش فضاي رقابتي توليدفنونهايي در   وجود پيشرفت،جهاني
 هدف حسابداري مـديريت فـراهم كـردن اطالعـات كليـدي             ،)1989 ( بريكت هاي   بررسي
  .ان به موقع و قابل اطمينان شد كه تا حد امكبراي مديريت است الزم

  :نقش حسابداران مديريت به موارد زير گسترش يافته است، در حال حاضر
  هاي كارشناسي  و توصيههانهاد فراهم كردن پيش-1
   راهنمايي و هدايت كردن-2
  هاي اطالعاتي   طراحي و مديريت سيستم-3
  ارزيابي عملكردهاي  طراحي و كنترل سيستم-4
   فراهم كردن اطالعات-5
   آموزش دادن-6
   تجزيه و تحليل-7
   مشاوره-8
  هاآن مديريت صحيح بر ،طور جامعه  تفسير رويدادها و ب-9

هاي تجاري به همراه پيشرفت چشمگير       موضوع جهاني شدن و افزايش پيچيدگي            
 بـا .  شده است   منجر   ي حسابداري مديريت  ها  روش توسعه مفاهيم و      ضرورت در فناوري به  

جديد بايد ديـد كـه آيـا حـسابداران مـديريت ايـن تغييـرات را خـوب درك                    اوضاع  ظهور  
يـن تغييـرات وفـق دهنـد و مطـابق بـا ايـن                كوشـند كـه خـود را بـا ا          كنند و آيا آنهـا مـي       مي

ها و مفاهيم سنتي و      آوري خواستار استفاده از فن   چنان    همكه   ها حركت كنند يا اين     پيشرفت
  .دهستنگذشته 
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پردازد كه آيا حـسابداران مـديريت در ايـران            مي  موضوع اين تحقيق به جستجوي اين    
 و اي جديده   و روشفنوني و متناسب با ند و همگام با قشر دانشگاه ا اين تغييرات را پذيرفته

 ، مـورد تحقيـق  ضوع ديگـر چنين مو هم.ارند يا خير د  برمي گام،پيشرفته حسابداري مديريت 
تـا بتواننـد در بازارهـاي       اسـت   ايي است كه مورد نياز حسابداران مديريت در ايران           هتمهار

بـراي   ميعنوان ابزار مه  ه  د ب اي سخت تجاري دوام بياورند و بتوانن      ه   پيچيده تجاري و رقابت   
  .   نقشي را ايفا كنند،مديريت شركت
  :ان شده استيبسؤاالت اساسي تحقيق به شرح زير  ،مطالباين با توجه به 

ــه      -1 ــسبت ب ــديريت ن ــسابداري م ــه ح ــاغل در حرف ــراد ش ــشگاهيان و اف ــدگاه دان دي
  اي مورد نياز براي حسابداران مديريت درآينده چگونه است؟ ه مهارت
ليت ئواه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري مديريت نسبت به مـس            ديدگ -2

 و نقش حسابداران مديريت در آينده چگونه است؟
ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حـسابداري مـديريت نـسبت بـه آينـده                  -3

  حسابداري مديريت چگونه است؟
  :ردگي زمون قرار ميتحقيق مورد آفرضيات  ،به منظور دستيابي به اهداف زير

كمك به حسابداران مديريت براي تطبيق دادن خود با تغييرات رخ داده در اين حرفـه                 •
 ي مورد نياز براي آيندهها تدست  آوردن مهاره و ب
هايي كه آنها در     درك و تشخيص وظايف و نقش     براي  كمك به حسابداران مديريت      •

 .آينده بر عهده خواهند گرفت
ي كلـي از آينـده      يبيني شما  يريت و دانشگاهيان در جهت پيش     كمك به حسابداران مد    •

 حسابداري مديريت
هاي مورد نياز حسابداران مديريت در       كمك به دانشگاهيان در جهت شناسايي مهارت       •

  عملي و نظريبه صورتآينده و آموزش آنها 
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هـايي كـه حـسابداران       هـا و مـسؤليت     كمك به دانـشگاهيان در جهـت شناسـايي نقـش           •
هـا و    گيرند و آشـنا كـردن دانـشجويان بـا ايـن نقـش               بر عهده مي   ر آينده احتماالً  مديريت د 
 .ها مسؤليت

هاي اصـلي رشـته      در رابطه با تعيين رئوس و سرفصل       كمك به مقامات تصميم گيرنده     •
 . حسابداري مديريت و صنعتيبه ويژهحسابداري 

 سابداري مـديريت  نتايج اين تحقيق به ارائه موضوعات و مفاهيم مهـم در حـوزه حـ                  
 اين نتايج باعث آشنا شدن و همراه شدن حسابداران مديريت بـا      ،عالوهه  ب. دشخواهد  منجر  

. شـود  موضوعات و مفاهيم حسابداري مديريت و تحوالت صورت گرفته در اين حوزه مـي        
هـاي دروس دانـشگاهي حـسابداري        توانـد بـه تعيـين سرفـصل        نتايج اين تحقيق مي   چنين    هم

از جملـه   . هـاي مـورد نيـاز حـسابداران مـديريت در ايـران كمـك كنـد                 رتمديريت و مهـا   
ــر مهــم ــايج ايــن تحقيــق ت ــدگان از نت ــالي، جامعــه حــسابداران،ين اســتفاده كنن  ، مــديران م

هـاي دروس    كنندگان سرفصل   دانشجويان و تدوين   ، دانشگاه انادت اس ، محققان ،پژوهشگران
  .ندهستآوري   و فن تحقيقات،ها و وزارت علوم هحسابداري در دانشگا

  
  مروري بر تحقيقات داخلي و خارجي

  :شود مي اشاره زمينهدر اين راستا به نتايج چند تحقيق خارجي و داخلي در اين 
 از ديـدگاه     موضـوع پرداختنـد كـه       ايـن  مـورد بـه تحقيقـي در       )1975(دكين و سامرز    

نتايج .  است اي آموزش آن مناسب    چه موضوعاتي بر   ،ن در حرفه حسابداري مديريت    شاغال
 ارزيـابي عملكـرد و      ، گوياي اين است كه مباحث حسابداري سنجش مـسؤليت         ناتحقيق آن 
  .هاي داخلي بايد در آموزش حسابداري مديريت گنجانده شود كنترل

ن فاصـله بـين نظريـه و عمـل در حـسابداري      بـود كيـد بـر   أعالوه بـر ت  )1983(اسكاپنز  
 رياضـي   بـه صـورت    كه بيشتر     را، ي مديريت  و ابزارهاي پيچيده حسابدار    ها  روش ،مديريت

وي معتقد .  اشاره كرده استآنها  مورد انتقاد قرار داد و به كاربرد محدود ست،ا  مطرح شده
هـا و ابزارهـا را        روشن در حرفه بايد مربـوط بـودن و مناسـبت داشـتن ايـن                است كه شاغال  
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 بايد طوري طراحي    معتقد است كه ابزارهاي حسابداري مديريت     چنين    هموي  . درك كنند 
  .شود كه براي حرفه حسابداري مديريت نيز مفيد و حائز اهميت باشد

 و مفـاهيم حـسابداري    هـا   روشاي انتقـادي بـه پيـشرفت كنـد           در مقاله ) 1994(كاپالن  
بيشترين انتقـاد وي بـه ايـن        . كند  اشاره مي  1980 تا اواسط دهه     1925هاي   مديريت طي سال  

از هـا   ناهـاي واقعـي سـازم    شگاهيان به جـاي اسـتفاده از مثـال   است كه چرا اغلب دانمربوط  
 باعث فاصله بين نظريه ،وي معتقد است كه همين مسئله. نندك ميهاي اقتصادي استفاده    مدل

  .و عمل شده است
هـاي دانـشگاهيان و      در تحقيقي به بررسـي تطبيقـي بـين ديـدگاه          ) 1988(تام مك لين    

وي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه           در اين تحقيق    . داختن در حرفه حسابداري مديريت پر     شاغال
وي پـس از شناسـايي ايـن    . وجـود دارد فاصـله  ن در حرفـه  بين ديدگاه دانشگاهيان و شاغال   

و سپس تغييراتي در برنامه درسـي حـسابداري مـديريت           آنها   راه كارهايي براي رفع      ،فاصله
  .پيشنهاد كرد

هـاي الزم بـراي      هـا و ويژگـي     ارتدر تحقيقي به بررسي مهـ     ) 1990(نوين و همكاران    
آنهـا  . شـوند   كه وارد مشاغل حسابداري مـديريت مـي         پرداختند التحصيالن حسابداري  فارغ

هـا در ارائـه سـاختاري مناسـب بـراي برنامـه              ها و ويژگي   معتقد بودندكه بررسي اين مهارت    
  .تواند مفيد واقع شود ميدرسي حسابداري 

 بـه منظـور كـار در        دالتحـصيالن حـسابداري بايـ      فـارغ    ،)1993(به نظر زندي و المـور       
 را   افـراد شـاغل در حرفـه         ،طالعـه خـود   ايـشان در م   . هاي توليدي آموزش داده شوند     محيط

 جامعـه   ،به اين منظـور   . خبر داشته باشند   ميمورد آزمون قرار دادند كه از آخرين مطالب عل        
سابداران مـديريت در آن      ح جمناخير ان هاي   ي بود كه در كنفرانس    آماري آنان شامل افراد   

ي ها روش حاكي بود كه افراد شاغل در حرفه هنوز هم از نتايج تحقيق. ان حضور داشتندزم
ي هـا   روشكـارگيري   ه  در بـ  آنهـا   كننـد و سـرعت       سنتي حسابداري مـديريت اسـتفاده مـي       

سـنتي توسـط    ي  هـا   روش انتقاداتي كه بـه برخـي        در واقع به رغم تمام    . تر كند است   پيشرفته
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يـابي اسـتاندارد و تحليـل حاشـيه سـود بـه             يي از قبيل هزينـه    ها  روش ،گاهيان وارد است  دانش
  .شود  درصد از پاسخ دهندگان استفاده مي83 و 80ترتيب توسط 
 اعـضاي انجمـن     درمـورد طـور پيمايـشي     ه  در انگلستان تحقيقي را بـ     ) 1993(دوگدال  

حسابداري مديريت را تعيين    ي  ها  روشحسابداران خبره مديريت انجام داد تا اهميت برخي         
مـشخص شـده در پرسـشنامه       ي  ها  روشخواست تا ميزان اهميت هر يك از        آنها  او از   . كند

اين پرسشنامه . بار از ديدگاه فردي و بار ديگر از ديدگاه سازماني تعيين كنند       تحقيق را يك  
ره بـ  كه خود را بـراي شـركت در آزمـون انجمـن حـسابداران خ                توزيع شد  بين دانشجوياني 

فردي و سازماني دانشجويان ياد شده متفاوت       هاي   جالب اين بود كه پاسخ    . كردند آماده مي 
افـراد شـاغل در حرفـه بـود در حـالي كـه              هـاي    مـشابه پاسـخ   آنها  سازماني  هاي   بود و پاسخ  

دوگـدال  . داد مـي  را نـشان     زيـادي  همبـستگي ن در حرفه    اغالفردي و سازماني ش   هاي   پاسخ
اي بـين نظريـه و عمـل وجـود دارد و پيـشنهاد كـرد كـه                    كـه فاصـله    گونه نتيجه گرفـت    اين

  . در عمل تمركز كنندها روشدانشگاهيان در تحقيقات خود بر داليل عدم استفاده برخي 
ن در حرفـه و  ديـدگاه شـاغال  در تحقيقي به بررسي تفـاوت بـين     ) 1993 (يجان مانسو 

 رويكـرد   ،ران شـاغل در حرفـه     جامعه دانشگاهي پرداخت و به اين نتيجه رسيد كـه حـسابدا           
نسبت بـه   دانشگاهيان نيز ديدگاه خود را      . اند خود را نسبت به حسابداري مديريت تغيير داده       

 ولـي ايـن تغييـرات بـه آن        . اند  تعديل كرده  ، كه در حرفه    موجود لئاين رشته با توجه به مسا     
  .ام باشدازه سريع و كافي نيست كه با تغييرات ايجاد شده در محيط تجاري همگاند

ي هـا   ت شـرك  كـه توقـع    موضـوع پرداختند   به بررسـي ايـن    ) 1994(سيگل و سورنسون    
آمـوزش   روش ،  تايج اين تحقيق   ن  طبق . چيست ،حرفهبه  تازه وارد    آمريكايي از حسابداران  

در . كنـد  مـي  شغل حسابداري مديريت از لحاظ نيازهاي موجـود كفايـت ن            براي   ها  هدانشگا
ي هـا   ت عملي فارغ التحصيالن حـسابداري و نيـز ضـعف مهـار            يها  نبودن تجربه  ،اين رابطه 

 نتـايج ايـن تحقيـق       ،در مقابـل  . رسـيد  مـي ارتباطي و اجتماعي آنان از نكات برجسته به نظـر           
 تحليـل گـران و يـا شـركاي          ،حاكي از تغيير نقش حسابداران مديريت به مـشاوران داخلـي          

  .استتجاري 
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ي مـورد نيـاز حـسابداران       هـا   ت بررسـي مهـار    در تحقيقي در استراليا به     )1996(باربارا  
 سـاختاري و  ، اجتمـاعي ،ي شخـصي هـا   تدر اين تحقيـق مهـار     . مديريت در آينده پرداخت   

ــايي در ادراك،تحليلــي ــه مهــار ، توان ــراي هــا ت تخيــل و خالقيــت از جمل ــاز ب ي مــورد ني
  .حسابداران مديريت در آينده شناخته شده است

 به جاي مقاومت و ايستادگي كردن در         ل تغييرات با شناسايي و تسهي   ) 1997(بينرسلي  
وي معتقد است كـه حـسابداران       چنين    هم. توسط حسابداران مديريت موافق است    آنها  برابر  

 مهارت و تخصص الزم را بـه كـار          ،سخت و مشكل  هاي   گيري ازهاند مديريت بايد در فنون   
  . ها را داشته باشند برند و توانايي توسعه و گسترش سيستم

  بـه   دارد اي ثير فزاينـده  أتـ  اعتقاد داشت كه فناوري بر حسابداري مديريت      ) 2000 (دير
او معتقـد   . آوري اطالعات به تفسير اطالعات تغيير كـرده اسـت          طوري كه نقش آن از جمع     

تي از جملـه     بـه سـوي فـضايي غيرسـن        داري مديريت از حالـت فنـي      است كه آموزش حساب   
. تباطي گفتاري و شنيداري حركـت خواهـد كـرد         ي ار ها  ت يا مهار  ي تفكر خالق  ها  تمهار

 آن شـده اسـت كـه از فعاليـت           باعـث  ، اطالعـات بـه تحليـل آنهـا        آوري اين تغييـر از جمـع     
الزمـه ايـن مـسئله نيـز        . به عنوان شركاي تجاري ياد شـود      ها   ناحسابداري مديريت در سازم   

د تفــسير كيــد آمــوزش حــسابداري مــديريت از رويكــرد محاســباتي بــه رويكــرأتغييــر در ت
  .اي است كننده

طي تحقيقي ادعا كرد كه حسابداران مديريت فقط وظيفه اداره كـردن             .)1999(راسل  
  تحقيـق راسـل در . آورنـد  وجـود  ه ات را بـ بايد تغييـر آنها  بلكه   ،تغييرات را بر عهده ندارند    

 بيـشترين زمـان كـاري خـود را بـه            ،مـديريت  به اين نكته پي برده است كه حسابداران          خود
  : در آينده اين روند نيز ادامه يابدرود ميدهند و انتظار  ميتصاص  اخ، زيري ها تعاليف

  مشاور داخلي -1
 راهبردكننده  تدوين -2
 اطالعاتيهاي  طراح سيستم -3

 گر واحد تجاري  تحليل -4
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كنـد كـه نـه تنهـا گـسترش دانـش             مـي  پيـشنهاد    تانسدر تحقيقي در انگلـ    ) 1999(برنز  
ي شخـصي حـسابداران مـديريت نيـز بايـد           ها  تلكه مهار حسابداري مديريت اهميت دارد ب    

  . گسترش يابد
در تحقيقي بـه بررسـي آينـده آمـوزش حـسابداري مـديريت              ) 2000(لبرت و ساك    آ

ن حرفـه حـسابداري مـديريت را از طريـق           دانـشگاهيان و شـاغال    هـاي    آنها پاسـخ  . پرداختند
ي مورد نياز در اين     ها   تواناييو   ها  ت كه در مورد مهار     مورد مقايسه قرار دادند    اي پرسشنامه

  .و به اين نتيجه رسيدند كه اين دو گروه ذاتا با يكديگر موافق هستند حرفه طراحي شده بود
در ايـن   . در تحقيقي بـه بررسـي آينـده حـسابداري مـديريت پرداخـت              )2002(ليتينن  

ديريت مؤسسات تجاري از بعد حسابداري م     هاي    روند تغييرات در محيط و ويژگي      ،تحقيق
 اهداف  ،بيني تغيير در محيط عملياتي     در اين تحقيق به پيش    چنين    هماو  . بيني شده است   پيش
 وظـايف  راهبـردي، گيـري     فرآينـدهاي تـصميم    راهبـردي، گيري مـؤثر و       تصميم ،ها تشرك

 زنجيـره ارزش و     ،ي تحقيـق و توسـعه     هـا   ت فعاليـ  ، مـديريت تغييـرات    ،حسابداران مـديريت  
داخته و بدين طريق شمايي كلي از آينده حسابداري مـديريت  ارائـه               براي آينده پر   ها  هشبك
  . ده استكر

در تحقيقي به بررسـي فاصـله ادراكـي بـين دانـشگاهيان و        )2003( فولر و تان     ،هاكس
 و  هـا   تي آموزشـي و نيـز مهـار       هـا   لن در حرفه حسابداري مديريت در مورد سرفـص        شاغال
نتـايج مطالعـه    . الن اين رشـته در نيوزلنـد پرداختنـد        ي مورد نياز براي فارغ التحصي     ها   توانايي

ن كيـد شـاغال   أكه بيشترين ت   طوريه  ب اين دو گروه بود    فاصله بين نظر  بودن  ايشان حاكي از    
 و  هـا   روشسنتي حسابداري مديريت بود در حالي كه دانشگاهيان بر          ي  ها  روشدر حرفه بر    

 و هـا  ت در مـورد مهـار  تقريبـاً  ،از سـوي ديگـر هـر دو گـروه         . كيـد داشـتند   أمفاهيم جديد ت  
  .ي مورد نياز براي فارغ التحصيالن اين رشته توافق نسبي داشتندها  توانايي

 پرداختـه  ابداري مديريت در اسـتراليا   به بررسي آينده حس   اي    در مطالعه  )2003(زيدايز  
و هـا    نادر سـازم  آنهـا   انـد كـه نقـش        حسابداران مـديريت دريافتـه    ،  نتايج تحقيق طبق  . است
 يهـا  تها و مهار  اين تحقيق ويژگيدرچنين  هم. سسات تجاري دستخوش تغييرات است   مؤ
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 مـورد بررسـي قـرار گرفـت و نتيجـه ايـن شـد كـه              مـديريت در آينـده     حسابدار    الزم براي 
 خالقيـت در  ، تجزيه و تحليل،يي از قبيل مهارت در ارتباطها تحسابداران مديريت به مهار   

 الزم بـه نظـر   ،يد بيشتر بر مديريت به جاي حسابداري در آينـده         كأ دارند و ت   نيازآينده بيشتر   
  .رسد مي

ثير نيازهاي افراد شاغل در حرفه حسابداري       أاي به بررسي ت    در مطالعه ) 2004(جاكوبز  
 تحقيق گوياي ايـن     نتايج.  آفريقاي جنوبي پرداخت   يها  همديريت بر آموزش آن در دانشگا     

موزش حـسابداري مـديريت بـين دانـشگاهيان و افـراد            بود كه فاصله انتظاراتي متفاوتي از آ      
 به اين نتيجه رسيد كه نيازهاي افراد شاغل در حرفه چنين  هماو  . شاغل در حرفه وجود دارد    

ي فـردي بـر آمـوزش حـسابداري مـديريت در آفريقـاي           ها توانايي و   ها  تهم از لحاظ مهار   
  .ثير داردتأجنوبي 

 در  ، بحرانـي  كننـد در حـسابداري مـديريت       مـي بينـي    برخي  پـيش   تحقيقات،  نتيجة  در  
. شرف وقوع است و اين امكان وجود دارد كه نتـوان آن را در موقعيـت فعلـي حفـظ كـرد                     

 هميـشه بخـش   ،بنـدي  ي سنتي از قبيل بودجـه     ها  لكند كه سرفص   ميبحث  ) 2000(برينبرگ  
ه بـا   او اعتقـاد دارد كـ     . دهـد  مـي از محتواي درسي حسابداري مديريت را تـشكيل         اي    عمده

چنـان    هـم ي سـنتي    هـا   ل سرفـص  هزينه يابي بـر مبنـاي فعاليـت،       وجود مباحث جديدي چون     
از جانـب    به ويـژه  ي اخير   ها  سالدر  نتقادي  يكي از بزرگترين مباحث ا    . برجسته خواهد ماند  

همـواره بـراي    توانـد     نمـي  اين است كـه آمـوزش فعلـي حـسابداري مـديريت              ،ها آمريكايي
در واقع پيشرفت فناوري باعـث افـزايش پيچيـدگي در           .  بماند ن در حرفه مناسب باقي    شاغال

دانـشگاهيان در تربيـت مناسـب فـارغ التحـصيالن         مي و اين بـه ناكـا       است تجارت نوين شده  
. خواهـد شـد   منجـر   حسابداري در صورت عدم تغيير در برنامه درسي حسابداري مـديريت            

جـذاب  آنهـا   دارند كه براي    يش  گراه پوشش مطالبي    بدانشگاهيان  ) 2000(البته به نظر بيور     
  . دانند ميرا مهم آنها  ،است و نه مطالبي كه مديران در صنايع
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 بـراي   ،)2000تا سال   (بيني آينده     يك پروژه تحقيقاتي در راستاي پيش      ،1997در سال   
هدف پروژه اين بـود كـه نتيجـه آن بـه            .  انجام گرفت  ،IMA1)(انجمن حسابداري مديريت    

ي الزم بـراي  هـا  تواند تغييـرات مهـم حـسابداري مـديريت و مهـار           كمك كند تا بت   انجمن  
كه در آينده نيـاز      بيني كند  پيشرا   تجهيزاتيچنين    همحسابداري مديريت و مديران مالي و       

  .دارند
و انجمـن   گروهـي متعـددي ميـان اعـضاي         هـاي    بحث ،1997 و فوريه    1996بين دسامبر   

كـرده بودنـد در شـهرهاي       انجمـن    اعـضاي    كـارگيري بمديران اجرايي رده باال كه اقدام به        
.  تمپـا و آتالنتـا انجـام شـد         ، فيالدلفيا ، كليوند ، داالس ، سان فرانسيسكو  ، شيكاگو ،نيويورك
 ، اطالعـات  فنـاوري  كارشناسـان    ، مشاوران مـالي   ،ن صنايع اي شخصي با متخصص   ها  همصاحب

نيـز  اي  رفـه حهـاي   ي معتبـر و سـاير سـازمان    ها  ت و شرك  انجمن حسابداري مديريت  مديران  
  :ي اين پژوهش در زير ارائه شده استها هاز يافتاي  پاره. صورت گرفت

ــده -1 ــي  ،در آين ــديران اجراي ــشتر م ــد بي ــاتي  CEOs(2( ارش ــديران عملي ــد و م  ارش
)COOs(3          زيـرا نيـاز بـه    ؛ از ميان حسابداران مديريت و مديران مـالي انتخـاب خواهنـد شـد 

ي هـا   هي مـالي و نتيجـ     هـا   هد داد بتواننـ  كـه    تـر خواهـد شـد      مديريت مالي و اشخاصي افـزون     
  .ندكنصحيح گزارش را  شركت راهبردياطالعات 

 دور شـدن از تجزيـه و        ،)حسابداري مديريت (ين تغيير قابل توجه در حرفه       تر  مهم -2
 . درباره آينده استراهبرديتحليل اطالعات گذشته و روي آوردن به تفكر

دن كر و مديران مالي را از دنبال  حسابداران مديريت، اطالعاتات حاصل ازتغيير -3
حـسابداران  . كنـد  مـي سـازد و آنـان را بـه مـشاوران داخلـي تبـديل                ميعمليات گذشته رها    

 هــدايت بــه منظــوركارهــاي الزم   و راهراهبــرد تــدوين كننــده ،مــديريت در ايــن صــورت
 .مديريت خواهند بودهاي  تصميم

                                                 
Institute of  Management Accounting(IMA) -1   
Chief Executive Officers(CEOs) -2   
Chief Operating Officers(COOs) -3  
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رد كـه داراي معلومـات      گذاري خواهنـد كـ      بر روي حسابداراني سرمايه    ها  تشرك -4
 حـل مـشكالت بـه كـار         به منظور كلي در زمينه تجارت باشند و بتوانند مطالعات موردي را           

ه اشـت  جديد د  هاي  انديشه از حسابداراني استقبال خواهند كرد كه        ها  تچنين شرك  هم. گيرند
 پذير باشند و توانايي كار گروهي را نيز داشته باشند و ريسك

 كـار گروهـي     بـه صـورت    عمليات را    ها  تاز شرك اي    اره پ ،اگرچه در حال حاضر    -5
كيـد خواهنـد كـرد و       أتعمليـات گروهـي       بر    ها  تدهند در آينده تقريبا همه شرك      ميانجام  
 .ها به صورت گروهي انجام خواهد شد گيري تصميم

هـا   گيـري  حسابداران مديريت به عنوان يكي از اعـضاي تـيم مـديريت در تـصميم             -6
 . دكرشركت خواهند 

اطالعــاتي نــويني اســتفاده هــاي  بداران مــديريت و مــديران مــالي از فنــاوريحــسا -7
ه  و سـود را بـ  هـا  ه هزينـ ، فـروش ، توليـد ،ني تقاضاي مربوط به پيش بيها هخواهند كرد تا داد  

 .دست آورند

حسابداري مديريت و كار آنان بـا سـرعت       ي  ها  روش  نرخ تغيير در   ،در قرن آينده   -8
 .يافتبيشتري از گذشته ادامه خواهد 

 دايــره حــسابداري و امــور مــالي از تنــوع كاربيــشتري برخــوردار خواهــد بــود و   -9
 . بكار گرفته خواهند شدها هي مختلفي در آن دايرها هاشخاص مربوط به رشت

  . از وسايل ارتباطي و مخابراتي بيشتري استفاده خواهند كردها تشرك  -10
يكـي از   . ريت پرداخـت  ديدر تحقيقي به بررسـي آينـده حـسابداري مـ           )1378(نمازي
 ايــن بــود كــه حــسابداران مــديريت بايــد خــود را بــراي آينــده از نظــر ، تحقيــقنتــايج مهــم

 آمـاده  ، اطالعـات مـالي و غيرمـالي   ارائهو اخالقي در    اي    فني و شايستگي حرفه   هاي   توانايي
ه د ك كر از روي اجبار به ساير اشخاصي مراجعه خواهند          ،صورت مديران  در غير اين  . سازند

 آينـده حـسابداري     ،در ايـن حالـت    . نگـام دارنـد    ه صه اطالعات مربـوط و بـه      توانايي در عر  
و آنان جايگـاه رفيـع    شدت به خطر خواهد افتاد    سازماني به  يمديريت از نظر قدرت و ارتقا     

  .امروز خود را از دست خواهند داد
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ــشايخي ــوروش و م ــين  ) 1384(ن ــه بررســي فاصــله ادراكــي ب ــران ب  در تحقيقــي در اي
حاكي بـود   آنها  نتايج تحقيق   . ن در حرفه حسابداري مديريت پرداختند     دانشگاهيان و شاغال  

كيد دارند أسنتي حسابداري مديريت ت  ي  ها  روشكه افراد شاغل در حرفه هنوز براستفاده از         
 بـراي دانـشگاهيان نيـز       هـا   روشپوشـي از ايـن        چـشم  ،و تا زماني كه اين مسئله صادق است       

پيشرفته حسابداري مديريت اهميت خود را از       ي  ها  روش آموزش   ، حال با اين . ممكن نيست 
ي جديـد حـسابداري مـديريت       ها  هكارگيري فنون و شيو    ه عدم ب  واقع،در  . دست خواهد داد  

 اسـت   ايـن راه عملـي    . در حرفه نيـست   آنها   به معناي مربوط و مناسب نبودن         الزاماً ،در عمل 
جديـدي در حـسابداري مـديريت    ي هـا  روش زماني كه تحقيقات دانشگاهيان بـه مفـاهيم و        

ن در حرفه نيـز از ايـن        هم منتشر شود تا شاغال    اي     اين نتايج در مجالت حرفه     ،دشو  ميمنجر  
ن در   همكاري مشترك بين شـاغال     ،از سوي ديگر  . در عمل آگاه باشند   آنها  نتايج و كاربرد    

موضـوع هـدايت      هـر دو گـروه را بـه همـاهنگي و درك بهتـر از ايـن                 ،حرفه و دانشگاهيان  
  .رد نظر وجود داردكه چرا فاصله ادراكي موكند مي

  
  فرضيات تحقيق

  :دشو مي زير تعيين به صورت فرضيات تحقيق ، شدهارائه  با توجه به مباحث   
بين ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري مديريت نـسبت            : فرضيه اول 

  . داري وجود دارد  تفاوت معني، مديريت درآيندهي مورد نياز براي حسابدارانها تبه مهار
 بين ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري مديريت نـسبت             :فرضيه دوم 

  .  تفاوت معني داري وجود دارد،به مسؤليت و نقش حسابداران مديريت در آينده
يريت نـسبت   بين ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري مد          :فرضيه سوم 

  .داري وجود دارد  تفاوت معني،به آينده حسابداري مديريت
  

 جامعه و نمونه آماري
  : جامعه آماري تشكيل شده است دو زاين تحقيق ا
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 جامعه آماري دانشگاهيان •
  ن در حرفه حسابداري جامعه آماري شاغال •

ست منتشره   بر مبناي لي   ن در حرفه حسابداري     ي شاغال نمونه آماري از بين جامعه آمار     
كـه  انتخـاب شـده      1386از سوي سازمان بورس اوراق بهـادار تهـران در ابتـداي سـال               شده  

 مـي  هيئـت عل    عـضو   و    حـسابداري  ادانو جامعـه آمـاري اسـت      بـوده    شركت   435متشكل از   
 در دفترچه كنكور    مندرجي داراي رشته حسابداري     ها  همبناي دانشگا  ي دولتي بر  ها  هدانشگا 

  . نفربوده است141ز متشكل ا 86سراسري 
  

  روش گردآوري اطالعات 
بـراي  .  پرسـشنامه اسـت    ،گيري در اين تحقيق    ازهاندآوري اطالعات و   ابزار اصلي جمع  

 يكي براي دانشگاهيان و ديگري براي افراد شاغل در حرفـه            ،ي الزم ها  هاين منظور پرسشنام  
رسـشنامه بـا    براي كـسب اطمينـان از مربـوط بـودن سـؤاالت مطـرح شـده در پ                 . طراحي شد 

 پرسشنامه مربوط به هر سؤال اساسي تحقيق بر مبناي ادبيات مربوط  بـه آن                ،موضوع تحقيق 
به موضوع تحقيـق    آنها  براي آزمون اعتبار اين موارد و مربوط بودن         .  آوري شده است   جمع

 سـرانجام،   كهن خبره در حرفه مشورت به عمل آمد  دانشگاه و كارشناسا   ادانبا برخي از است   
 پرسشنامه مقـدماتي بـراي تعـداد محـدودي ديگـري از             ،سپس. نامه مقدماتي تهيه شد   پرسش

كي صورت گرفت   اند  تعديالت آنانات  يو بر مبناي پاسخ و نظر     فرستاده شد   نظران   صاحب
  .دش و بين نمونه آماري توزيع ،و بدين وسيله پرسشنامه نهايي تهيه

  
  پرسشنامه) اعتبار(روايي و پايايي

پايـايي و سـازگاري    دو جنبـه  ،مختلـف ي هـا  روش و ها هستفاده از شيو  اين پژوهش با ا   
  . را مورد آزمون قرار داده است ابزار سنجش

  استفاده شد  )همبستگي(در اين پژوهش به منظور سنجش  پايايي از آزمون باز آزمايي           
ي  پرسشنامه نهايي پس از مرحله  مميزي به عنوان پيش آزمون بين چند نفر از مديران مـال                  و

 ميـان   دوبـاره  هـا  آوري پاسـخ    دو هفته پس از جمـع      . دانشگاه توزيع شد   استادان و   ها  تشرك
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 ضـريب بـاز     ،پـس از آزمـون اسـپيرمن      . آوري شد  يي توزيع و جمع   ها  ه پرسشنام ،همان افراد 
 و بـراي    75/0االت مربـوط بـه جامعـه آمـاري مـديران مـالي              ؤبراي سـ  ) همبستگي(آزمايي  

ضـريب بـاز آزمـايي     ،نتايج  طبق.است 738/0اري دانشگاهيان مربوط به جامعه آمسؤاالت 
  .دشو ميييد أ بود و لذا پايايي پرسشنامه تزيادمختلف پرسشنامه در حد هاي  بخش

بايد به عنوان يك مجموعه با هم پيوند داشته باشد و بتواند به طـور               ) هاپرسش(عناصر  
اسخ دهندگان معناي يكساني را براي      كه پ اي    ازه بگيرد به گونه   اند مستقل مفهوم يكساني را   

 ضـريب آلفـاي كرانبـاخ محاسـبه شـده بـراي        ،تحقيقاين  در  .  هر يك از عناصر قائل شوند     
ي هـا   ه و بـراي پرسـشنام     904/0ي برگشتي مربوط به جامعه آماري مديران مالي         ها  هپرسشنام

اي پرسشنامه   در نتيجه سازگاري اجز    . بوده است  886/0مربوط به جامعه آماري دانشگاهيان      
  .دشو ميييد أت

تحقيـق از متـون تخصـصي اسـتخراج         ايـن    عوامل    به عنوان  پرسشنامهسؤاالت  موضوع  
 عوامل استخراج شده به منظور بررسي روايي ابزار سـنجش متعاقبـاً طـي مرحلـه                 .شده است 

 ،گيري ازهانددر مرحله مميزي ابزار   .  و متخصصان گذاشته شد    انادتمميزي به نظر خواهي اس    
د شاتي اجرا    و به صورت مقدم    ،نظران توزيع   شنامه بين تعدادي از متخصصان و صاحب      پرس

 ، دريافتها هاين توصي. ندكن پيشنهاد مطرح شده سؤاالت اط با  در ارتب  خود را  يها  هتا توصي 
تحقيق از روايـي  اين رسد ابزار سنجش  مي در نتيجه به نظر    .شدو در پرسشنامه نهايي منظور      

  .وردار باشدابزار سنجش برخ
  

  ي تحقيقها هيافت
 سـابقه   ،مدرك تحصيلي ( ابتدا به توصيف مشخصات جمعيت شناختي        ،در اين تحقيق  

 سـپس فرضـيات تحقيـق بـا         .دشـو   ميپرداخته  )  عملي در حرفه از لحاظ آموزشي يا       اشتغال  
 الزم بـه ذكـر      .گيـرد  مـي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قـرار         استيودنت   t آزموناستفاده از 

  . در نظر گرفته شده استα=05.0داري ت كه در اين تحقيق سطح معنياس
 )با توجه به قسمت اول پرسشنامه(پاسخ دادگان  ميعموهاي  به منظورآشنايي با ويژگي

و در راستاي اعتبار بخشي به نتايج تحقيق و با استفاده از آمار توصيفي به بررسي مشخصات 
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پاسخ دهندگان شاغل در هاي  ويژگي. دشو ميپاسخگويان در دو جامعه آماري پرداخته 
اين نگاره بيانگر اطالعات مربوط به . خالصه شده است) 1( در نگاره حرفه حسابداري

  .استن در اين حرفه مدرك تحصيلي و ميزان تجربه شاغال
  

  مشخصات فردي پاسخ دهندگان شاغل در حرفه حسابداري ):1(نگاره
  درصد فراواني تجمعي  نسبيدرصد فراواني   فراواني  مدرك تحصيلي

  91/67  91/67  55  كارشناسي
  53/97  62/29  24  كارشناسي ارشد
  100  47/2  2  دكتري تخصصي

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ي اشتغال در حرفهها سال
  4/7  4/7  6   سال5كمتر از 

  1/32  7/24  20   سال10 تا 5بين 
  95/83  85/51  43   سال20 تا 10بين 

  100  05/16  12   سال20بيش از 
               

اين نگاره بيانگر . خالصه شده است) 2( مشخصات مربوط به دانشگاهيان نيز در نگاره        
عنوان مدرس دروس ه بآنها ي اشتغال ها سالاطالعات مربوط به مدرك تحصيلي و تعداد 

  .استرشته حسابداري 
  

  دانشگاهيمشخصات فردي پاسخ دهندگان ):2(نگاره
  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني نسبي  فراواني  مدرك تحصيلي
  42/68  42/68  39  كارشناسي ارشد
  100  58/31  18  دكتري تخصصي

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ي اشتغال در حرفهها سال
  77/8  77/8  5   سال5كمتر از 

  12/49  35/40  23   سال10 تا 5بين 
  96/85  84/36  21   سال20 تا 10بين 

  100  04/14  8   سال20بيش از 
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  نتايج آزمون فرضيات تحقيق
تـايج  و ن شـده   آزمـون    فرضـيات تحقيـق      ، استيودنت tآزمون        در اين بخش با استفاده از       

 ارائـه فرضيات آماري مورد استفاده براي هر فرضيه  در زيـر             .گرفته است مورد بررسي قرار    
  :شده است

  
M2 =  M1:H0   

M2≠M1   :١H  
       

 هـا  هگذاري  بـراي گزينـ     نمرهوليكرت استفاده شده اي  گزينه پنجدر اين تحقيق از طيف         
 براي گزينـه    ، 2 براي گزينه مخالفم عدد      ،1گزينه كامال مخالفم عدد   و براي   صورت گرفته   
 در نظـر    5 مـوافقم عـدد      ينـه كـامالً    و بـراي گز    4براي گزينه موافقم عدد     ،  3بدون نظر عدد    
  . گرفته شده است

  
  نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق

ن در حرفـه حـسابداري    بـا تفـاوت  ديـدگاه دانـشگاهيان و شـاغال          مورد       فرضيه اول در    
بـراي آزمـون    . اسـت ي مورد نياز حسابداران مديريت در آينده        ها  تمديريت نسبت به مهار   

  :شود مي زير تعيين به صورتفر و فرضيه مقابل آن  فرضيه ص،فرضيه اول تحقيق
H0:         ن در حرفـه حـسابداري مـديريت        تفاوت معني داري بين ديدگاه دانـشگاهيان وشـاغال

  . ندارد ي مورد نياز حسابداران مديريت در آينده وجودها تنسبت به مهار
H1:       ديريت ن در حرفـه حـسابداري مـ       شـاغال  تفاوت معني داري بين ديدگاه دانشگاهيان و

    .دارد ي مورد نياز حسابداران مديريت در آينده وجودها تنسبت به مهار
 )ي فرعـي  هـا   هفرضـي (ي  يـ  و اجزا  هـا   هييد يا رد گـزار    أييد يا رد فرضيه اول تحقيق به ت       أ       ت
  گرفتـه ي مورد نيـاز بـراي حـسابداران مـديريت قـرار      ها ت است كه تحت عنوان مهار منوط

 در  هـا   ه پرداخته و سپس با فرض اينكه وزن تمام گزار         ها  ه اين گزار   رد ييد يا أتابتدا به   . ستا
با توجه به .  پردازيم ميآنها يد يا رد فرضيه مربوط به أييد يا رد فرضيه با هم برابر است به تأيت
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ن در حرفه حسابداري مديريت و با توجه به دو جامعه آماري دانشگاهيان و شاغالهاي  پاسخ
ي منـدرج   ها  ه نتيج ، استيودنت t آزمونعيار هر دو جامعه و با استفاده از         ميانگين و انحراف م   

  :دست آمده استه ب) 3(در نگاره 
  

 -t نتايج حاصل از محاسبه ميانگين و انحراف معيار دو جامعه آماري و آزمون ):3(نگاره 
  زارهگ  مربوط به هراستيودنت

گزاره  )فاصله(تفاوت  دانشگاهيان  ن در حرفهشاغال
ها 

ي مورد نياز ها تمهار 
  حسابداران

  يريت در آيندهمد
انحراف   ميانگين

  معيار
انحراف   ميانگين

  معيار
 t p-value آماره

  نتيجه
  آزمون

1  
توانايي در حل مسائل 

 ومشكالت
439/4  6708/0  246/4  6887/0  68/1  0941/0   تاييد 

561/4 داشتن خالقيت  2  5463/0  491/4  5708/0  8/0  4724/0   اييدت 
659/4   حسابداريفنونمهارت در   3  4743/0  509/4  6013/0  66/1  0921/0   تاييد 
488/4 مهارت در تصميم گيري  4  6731/0  421/4  4981/0  728/0  4277/0   تاييد 

5  
مهارت در تجزيه و تحليل 

 ها هداد
634/4  5798/0  246/4  7142/0  37/3  0009/0   رد 

6  
مهارت در مدل سازي 

 ها هداد
195/4  8127/0  667/3  8522/0  66/3  0003/0   رد 

7  
مهارت درطراحي و تعيين 

 ي ماليها هراهبردها و برنام
268/4  7748/0  982/3  7674/0  

  
155/2  

0267/0   رد 

8  
مهارت در رهبري كاركنان 
 حوزه تحت مسؤليت خود

537/4  6724/0  07/4  7526/0  
  
  

64/3  
0003/0  

  
  رد

9  
مسلط به كامپيوتر و نرم 

اري افزارهاي حسابد
 مديريت

659/4  5282/0  158/4  8192/0  
  
  

05/4  
0001/0  

  
  رد

585/4 توانايي در مديريت  10  6667/0  123/4  7808/0  
  
714/3  

0004/0   رد 

11  
مهارت در ايجاد روابط 

 اجتماعي
244/4  8772/0  877/3  166/1  

  
1/2  

0343/0   رد 
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ي مـورد نيـاز    هـا   تمورد مهـار  در  )  3( شده در نگاره     ارائه       بنابراين با توجه به اطالعات      
) 4(نگـاره   . توان به تجزيه و تحليـل فرضـيه اول پرداخـت           ميحسابداران مديريت در آينده     

  .دهد مينتايج اين تجزيه و تحليل را نشان 
  آزمون فرضيه اول تحقيق):4(نگاره

  )فاصله(تفاوت  دانشگاهيان  ن در حرفهشاغال
  
انحراف   ميانگين  شرح

انحراف   انگينمي  معيار
  معيار

 t p-valueآماره

نتيجه 
 آزمون

ي مورد نياز ها تمهار
  حسابداران مديريت در آينده

479/4  
 

418/0  
  

  
162/4  

  
  

  رد  00006/0  524/4  374/0

         
ميانگين و انحراف معيار محاسبه شده بـراي فرضـيه اول تحقيـق         ) 4(توجه به نگاره      با         

 و ميـانگين و انحـراف معيـار    418/0 و 479/4ترتيـب  ن در حرفه بـه      در جامعه آماري شاغال   
 374/0 و   162/4محاسبه شده براي همين فرضيه در جامعـه آمـاري دانـشگاهيان بـه ترتيـب                 

-pچـون   . اسـت  00006/0مربـوط بـه آن       p-value و   524/4  در فرضـيه اول    tآمـاره   . است

value        05.0(محاسبه شده از خطاي تعيين شده=α (  فرضـيه     است، تر كوچك H0 
تـوان گفـت كـه تفـاوت         در نتيجـه مـي    . دشـو   مـي تحقيـق پذيرفتـه      H1 و فرضـيه     ،تحقيق رد 

ن در حرفــه حـسابداري مــديريت و دانـشگاهيان نــسبت بــه   داري بــين ديـدگاه شــاغال  معنـي 
.  درصد وجود دارد   95ي مورد نياز حسابداران مديريت در آينده در سطح خطاي           ها  تمهار

ن در   ديـدگاه دانـشگاهيان و شـاغال       ،ه در مجمـوع   نتيجه آزمون اين فرضيه حاكي اسـت كـ        
ي مـورد نيـاز حـسابداران مـديريت در آينـده      هـا  تحرفه حسابداري مديريت نسبت به مهار 

  .نيستمشابه 
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  نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق
ن دار بين ديدگاه دانشگاهيان و شاغال  وجود تفاوت معنيموردفرضيه دوم تحقيق در 

كه حسابداران  استيي ها توظايف و مسؤلي، ها يت نسبت به نقشرفه حسابداري مدير حدر
 فرضيه صفر و فرضيه ، براي آزمون فرضيه دوم.مديريت درآينده بر عهده خواهند گرفت

  :شود مي زير مشخص به صورتمقابل آن 
H0 :داري بين ديدگاه دانشگاهيان و شاغلين در حرفه حسابداري مديريت  تفاوت معني

كه حسابداران مديريت در آينـده بـر        وجود ندارد يي  ها  توظايف و مسؤلي   ،ها نسبت به نقش  
   .عهده خواهند گرفت

H1:  ــشگاهيان و ــدگاه دان ــين دي شــاغلين در حرفــه حــسابداري  تفــاوت معنــي داري ب
يت در  دارد كه حسابداران مـدير     يي وجود ها  ت وظايف و مسؤلي   ،مديريت نسبت به نقش ها    

  .آينده بر عهده خواهند گرفت
 اسـت كـه      منـوط  يي و اجزا  ها  هييد يا رد گزار   أييد يا رد فرضيه دوم تحقيق به ت       أ ت چون

بـه  ر آينـده    كـه حـسابداران مـديريت د   است ييها ت وظايف و مسؤلي،ها تحت عنوان نقش  
كـه   سـپس بـا فـرض ايـن       . پردازيم  مي ها  هاين گزار ييد يا رد    أت ابتدا به    ،عهده خواهند گرفت  

آنها يد يا رد فرضيه مربوط به       أييد يا رد فرضيه با هم برابر است به ت         أي در ت  ها  هوزن تمام گزار  
ن در حرفــه امعــه آمــاري دانــشگاهيان و شــاغالدو جهــاي  بــا توجــه بــه پاســخ. پــردازيم مــي

حسابداري مديريت و با توجه به ميـانگين و انحـراف معيـار هـر دو جامعـه و بـا اسـتفاده از                        
  :دست آمده استه ب) 5(ر نگاره ي مندرج دها ه نتيج، استيودنتtآزمون 
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  استيودنت-t نتايج محاسبه ميانگين و انحراف معيار دو جامعه آماري و آزمون ): 5(نگاره 
  مربوط به هر گزاره  

  )فاصله(تفاوت  دانشگاهيان  ن در حرفهشاغال

گزار
ها ه

 وظايف و ،نقش  
 آينده يها تمسؤلي

 حسابداران مديريت
نحراف ا  ميانگين

  معيار
انحراف   ميانگين

  معيار
 t p-valueآماره

      نتيجه
  آزمون

تحليل گر واحد   1
 تجاري

21/4  890/0  648/3  0435/0  3/3  0013/0   رد 

037/4  مشاور مالي شركت  2  030/1  018/4  8962/0  119/0  9061/0   تاييد 
فراهم كننده   3

اطالعات مورد نياز 
 مديريت

432/4  865/0  439/4  9452/0  038/0-  9672/0   دتايي 

طراح و اداره كننده   4
 اطالعاتيهاي سيستم

58/3  117/1  702/3  801/0  742/0-  4579/0   تاييد 

طراح وكنترل كننده   5
ارزيابي هاي سيستم

 عملكردمالي شركت
4 061/1  895/3  8595/0  641/0  5217/0   تاييد 

  
ف و  وظــاي،در مــورد نقــش) 5( شــده در نگــاره ارائــه بــا توجــه بــه اطالعــات ،      بنــابراين

.  توان  به تجزيـه و تحليـل فرضـيه دوم پرداخـت     مي آينده حسابداران مديريت   يها  تمسؤلي
  :دهد مينتايج اين تجزيه و تحليل را نشان ) 6(نگاره 

  آزمون فرضيه دوم تحقيق):6(نگاره
    )فاصله(تفاوت  دانشگاهيان  ن در حرفهشاغال

  شرح
انحراف   ميانگين  

راف انح  ميانگين  معيار
-t-test  p  معيار

value 

 
نتيجه 
 آزمون

 وظايف و ،نقش
 آينده يها تمسؤلي

  حسابداران مديريت

 
052/4  
 
 

  تاييد  311/0  017/1  5848/0  94/3  6977/0

ميانگين و انحراف معيار محاسبه شده براي فرضـيه اول تحقيـق در             ) 6(توجه به نگاره     با      
 و ميـانگين و انحـراف معيـار         6977/0 و 052/4ن در حرفـه بـه ترتيـب         الجامعه آماري شـاغ   
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 5848/0  و 94/3محاسبه شده براي همين فرضيه در جامعـه آمـاري دانـشگاهيان بـه ترتيـب                 
  چـــون. اســـت 311/0مربـــوط بـــه آن   p-valueو 017/1 در فرضـــيه اول tآمـــاره . اســـت

p-value   05.0(محاسبه شده از خطاي تعيين شده=α ( فرضيهپس .  استتر بزرگ  
H0  ن داري بين ديدگاه شاغال    توان گفت كه تفاوت معني     در نتيجه مي  . دشو ييد مي أ تحقيق ت

 يهــا ت وظــايف و مــسؤلي،در حرفــه حــسابداري مــديريت و دانــشگاهيان نــسبت بــه نقــش 
نتيجـه آزمـون ايـن      .  درصد وجود نـدارد    95 در سطح خطاي     در آينده   حسابداران مديريت   

ن در حرفـه حـسابداري      فرضيه حاكي است كـه در مجمـوع ديـدگاه دانـشگاهيان و شـاغال              
در  كـه حـسابداران مـديريت    اسـت مـشابه   يهـا  ت وظايف و مسؤلي،مديريت نسبت به نقش 

  .آينده بر عهده خواهند گرفت
  

  نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق
ن دار بين ديدگاه دانشگاهيان و شاغال  وجود تفاوت معني زمينة      فرضيه سوم تحقيق در

اين فرضيه به نشان . استبت به آينده حسابداري مديريت در حرفه حسابداري مديريت نس
ن در دادن شمايي كلي از حسابداري مديريت در آينده از دو ديدگاه دانشگاهيان و شاغال

 زير به صورت فرضيه صفر و فرضيه مقابل آن ،براي آزمون فرضيه سوم. پردازد ميحرفه 
  :شود ميتعيين 
      H0: ــدگا تفــاوت معنــي ــين دي ــشگاهيان وداري ب ــه حــسابداري شــاغال ه دان ن در حرف

   .ندارد مديريت نسبت به آينده حسابداري مديريت وجود
      H1:  ــين ديــدگاه دانــشگاهيان و ن در حرفــه حــسابداري شــاغال تفــاوت معنــي داري ب

  .دارد مديريت نسبت به آينده حسابداري مديريت وجود
د شـو   مـي يي آزمون   ها  هييد يا رد اجزا و گزار     أ ت  ابتدا ،ييد يا رد فرضيه اصلي    أت        به منظور 

دو جامعه هاي  با توجه به پاسخ. ريت آورده شده استكه تحت عنوان آينده حسابداري مدي
ن در حرفه حسابداري مديريت و با توجه به ميانگين و انحـراف             آماري دانشگاهيان و شاغال   

ه بـ ) 7(ي منـدرج در نگـاره   هـا  هتيج ن،استيودنت  tآزمونمعيار هر دو جامعه و با استفاده از 
  :دست آمده است
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  استيودنت-t نتايج محاسبه ميانگين و انحراف معيار دو جامعه آماري و آزمون ): 7(نگاره 
  مربوط به هر گزاره

  ن در حرفهشاغال
  

  دانشگاهيان
  نتيجه  )فاصله(تفاوت  

    آزمون
  ها هگزار

آينده حسابداري 
  انحراف  ميانگين  مديريت

  انحراف  يانگينم  معيار
-t pآماره  معيار

value   

1  

در آينده در محيط 
ي ها تتجاري شرك

خواستار تغييرات سريع 
 عدم اطمينان ،و فوري

 .خواهد آمدبه وجود 

593/3  997/0  649/3  7674/0   تاييد  7075/0  -376/0 

2 

تاريخ مصرف زودهنگام 
براي توليدات و 

 در آينده ها فناوري
 .وجود خواهد داشت

654/3  977/0  175/4  8477/0   رد  0011/0  -36/3 

3 
 ،فضاي رقابتي در آينده
395/4 .افزايش خواهد يافت  665/0  509/4  9842/0  

  
  تاييد  4499/0  -77/0

4  
در آينده يكي از 

 حداقل ،شركتهاي هدف
كردن بهاي تمام شده 

  .خواهد بود
358/4  695/0  579/4  5653/0   رد  0419/0  -02/2 

5 
زينه  بيشتر از ه،در آينده

يابي بر مبناي هدف 
 .استفاده خواهد شد

877/3  886/0  965/3  8653/0   تاييد  5597/0  -58/0 

6 

تضاد منافع ، در آينده
بين صاحبان سرمايه و 

 خواهد برطرفمديران 
 .شد

086/3  977/0  386/2  9956/0   رد  00008/0  11/4 

7  
  
  

انعطاف پذيري و سريع 
هاي  بودن در ارزيابي

حسابداري در آينده 
  .مورد نظر خواهد بود

148/4  654/0  702/3  9442/0  08/3    
  رد 0027/0

8  
تاكتيكي هاي برنامه ريزي

و راهبردي در آينده  
  .ادغام خواهد شد

494/3  808/0  965/2  5658/0   رد  00001/0  47/4 

9  
  برنامه ريزي،در آينده
 مداوم پيوسته راهبردي

 .انجام خواهد شد
741/3  891/0  456/3  9833/0  

  
  

73/1  
  تاييد  0847/0
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10 

در فضاي رقابتي آينده 
برنامه ريزي راهبردي 

از برنامه ريزي تر مهم
 .عملياتي خواهد شد

753/3  942/0  246/3  7856/0  
  
  

42/3  
  رد  0008/0

11 

 برنامه ريزي ،در آينده
 بر اساس راهبردي 

شناخت تهديدهاي 
 انجام ،محيط تجاري
 .خواهد شد

667/3  922/0  544/3  6288/0   تاييد  3539/0  942/0 

12 

 در آينده راهبردانتخاب 
بر اساس تصميم گيري 

 عدم اطمينان در وضعيت
زيرا احتمال  ؛خواهد بود

وقوع اين تهديدها قابل 
 .نيستبرآورد 

358/3  811/0  579/3  7306/0   تاييد  0972/0  -695/1 

13 

 نياز به ،در آينده
 ،ابزارهاي پيشرفته تر

براي تجزيه و تحليل 
عات  افزايش كيفي اطال

 زيرا  ؛خواهد يافت
 تهديدها تنها تأثيرات
 .نيست ميك

222/4  806/0  228/4  7324/0   تاييد  9647/0  -046/0 

14 

در آينده رضايت نسبي 
 با ،سهامداران

اطالعاتي هاي  سيستم
  .فراهم خواهد شد

 

679/3  023/1  789/3  818/0   تاييد  4829/0  -696/0 

15 

اطالعاتي در هاي سيستم
اطالعاتي را در  ،آينده

ها و  مورد تصميم گيري
 تأثيراتشان بر

رضايتمندي سهامداران 
 .با هم نشان خواهد داد

741/3  803/0  754/3  7387/0   تاييد  9181/0  -104/0 

16 

هاي  سيستم،در آينده
 و ها ت فعالي،حسابداري
با را آنها ارتباط 

كاركنان شرح خواهد 
  .داد
 

21/3  009/1  719/3  7501/0   رد  0009/0  -43/3 
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17  

هاي  سيستم،در آينده
 ه،حسابداري پيشرفت

ارزش بازخوردي را 
براي مديريت فراهم 

  .خواهد كرد

926/3  997/0  105/4  7242/0   تاييد  2232/0  -235/1 

18  
هاي  سفارش،در آينده

به وجود تكراري در 
آوردن سودهاي رقابتي 

  .ناكافي خواهد بود
457/3  742/0  667/3  8931/0   تاييد  1485/0  -45/1 

19 

هاي در آينده به سيستم
حسابداري براي پشتيباني 
و سرعت دادن به تجديد 
 .حيات نياز خواهد بود

21/4  737/0  228/4  6273/0   تاييد  8763/0  -152/0 

20 

 راهبرديسرمايه گذاري 
ي تحقيق و ها تدر فعالي

توسعه در آينده در همه 
 افزايش خواهد ،صنايع

 .يافت

099/4  875/0  877/3  0013/1   تاييد  1806/0  35/1 

21 

در آينده نياز به 
ديگر ي ها روش

حسابداري مربوط به 
ي تحقيق و ها تفعالي

توسعه ضرورت خواهد 
 .يافت

951/3  82/0  105/4  6731/0   تاييد  2272/0  -225/1 

22 
كاركنان ،در آينده

ين عامل توليدي تر مهم
 .خواهند بود

679/3  138/1  228/3  3231/1   رد  0393/0  08/2 

23  
  

 نياز به آموزش ،در آينده
 افزايش ،كاركنان

  .خواهد يافت
383/4  663/0  246/4  6887/0   تاييد  2446/0  16/1 

24 

 نياز به ،در آينده
كاركناني افزايش 

خواهد يافت كه داراي 
چندين تخصص و 
 .مهارت هستند

062/4  041/1  246/4  9118/0   تاييد  2735/0  -1/1 

25  
  

نياز به ابزار حسابداري 
جديد در تجزيه و تحليل 
مهارت كاركنان مالي در 

آينده افزايش خواهد 
  .يافت

333/4  742/0  877/3  8466/0   رد  0014/0  31/3 
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26  

هاي   پيچيدگي،در آينده
 بيشتر بر اساس راهبردي 

زنجيره ارزش خواهد 
  .بود

815/3  808/0  754/3  6347/0   تاييد  624/0  493/0 

27 

ارزيابي رضايتمندي 
 عملكرد مشتريان و

ين تر مهمفروشندگان 
عملكرد در هاي ارزيابي

 .آينده خواهند بود

321/4  755/0  4 7071/0   رد  0119/0  54/2 

28 

در آينده در هر وضعيت 
و موقعيت در زنجيره 

ارزش به ابزار 
حسابداري  براي 
پشتيباني در اتخاذ 

ي نياز راهبردتصميمات 
 .خواهد بود

037/4  679/0  018/4  8962/0   تاييد  8901/0  138/0 

29 

در آينده به ابزار جديد 
به منظور حسابداري 

پشتيباني و حمايت از 
تجزيه و تحليل كل 

 .استزنجيره ارزش نياز 

136/4  703/0  877/3  9272/0   تاييد  0786/0  785/1 

30 

 شبكه اطالع ،در آينده
رساني همگاني 

 گسترش ها تشرك
 .خواهد يافت

42/4  589/0  018/4  8127/0    
  رد  0019/0  18/3

31 

ي ها ه شبك،در آينده
 ارائهكامپيوتري براي 

خدمات بهتر از طرف 
 اطالعات الزم ،شركت

 .دكررا فراهم خواهد 

444/4  671/0  263/4  6416/0   تاييد  1113/0  6/1 

32 

 نياز به ،در آينده
ابزارحسابداري براي 

فرآيندها ، موقعيت يابي
و تعريف اطالعات 

كيفي شبكه براي تصميم 
 افزايش خواهد گيري

 .يافت

235/4  597/0  035/4  6258/0   تاييد  0628/0  9/1  
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 آينده حسابداري مديريت  در مورد   ) 7( شده در نگاره     ارائه      بنابراين با توجه به اطالعات      
نتايج اين تجزيه و تحليل را نشان ) 8(نگاره . توان به تجزيه و تحليل فرضيه سوم پرداخت مي
  .دهد مي

  آزمون فرضيه سوم تحقيق):8(نگاره
    )فاصله(تفاوت  دانشگاهيان  ن در حرفهشاغال

  شرح
  ميانگين  

 انحراف
  معيار

  گيننميا
انحراف 
 t-test  p-value  معيار

 نتيجه آزمون

آينده 
حسابداري 
  مديريت

921/3  317/0  837/3  352/0  54/1  
1526/0 

  تاييد  

           
 ميانگين و انحراف معيار محاسبه شده بـراي فرضـيه اول تحقيـق         )8(توجه به نگاره       با        

 و ميـانگين و انحـراف معيـار    317/0 و 921/3ن در حرفه بـه ترتيـب       در جامعه آماري شاغال   
 352/0 و   837/3محاسبه شده براي همين فرضيه در جامعـه آمـاري دانـشگاهيان بـه ترتيـب                 

  چـــون . اســـت 1526/0 بـــه آن مربـــوط p-value و 54/1 در فرضـــيه اول tآمـــاره . اســـت
p-value            05.0(محاسبه شـده از خطـاي تعيـين شـده=α (   پـس    اسـت،  تـر  بـزرگ 
داري بـين ديـدگاه      تـوان گفـت كـه تفـاوت معنـي          در نتيجـه مـي    . ييد مي شود  أت H0 فرضيه
در   مديريت    ن در حرفه حسابداري مديريت و دانشگاهيان نسبت به آينده حسابداري          شاغال

نتيجه آزمون اين فرضيه حاكي اسـت كـه در مجمـوع    .  ندارد درصد وجود95سطح خطاي   
 در حرفـه حـسابداري مـديريت نـسبت بـه آينـده حـسابداري        نديدگاه دانشگاهيان و شاغال 

  .نيست مشابه ،مديريت
  

  دهاو پيشنهاگيري  نتيجه
شگاهيان  دانـ   مد نظر  موضوعاتاين تحقيق به بررسي اين موضوع پرداخته است كه آيا                 

ن در حرفـه    در آينده مورد نياز حسابداران مديريت و شاغال        ميعلو مؤسسات    ها  هگادر دانش 
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را نشان دهـد    يي  ها  تليئوها و مس   اين تحقيق كوشيده است تا برخي از نقش       چنين    هم .هست
ي مـورد   هـا   ت مهار نيز برخي گيرند و    مي در آينده حسابداران مديريت بر عهده        كه احتماالً 

ده اسـت تـا بـين دو ديـدگاه دانـشگاهيان و             كـر تالش  اين پژوهش   نياز حسابداران مديريت    
  .بررسي تطبيقي انجام دهدنسبت به اين موارد اي  مديران حرفه

ي هـا   ت است كه حسابداران مديريت شاغل در حرفـه مهـار          اين      نتيجه نخست تحقيق        
يان تعيـين   داننـد كـه دانـشگاه      مـي مورد نيـاز بـراي حـسابدار مـديريت در آينـده را همـان ن               

 بـسياري از   ،ل هـستند   چـون در عمـل بـه فعاليـت مـشغو           ،ن در حرفـه   به نظر شاغال  . اند نموده
مهارت در  حسابدار مديريت در آينده از ديدگاه دانشگاهيان از جمله        ي مورد نياز  ها  تمهار

 مهارت در طراحي و تعيين راهبردهـا        ،ها  ه مهارت در مدل سازي داد     ،ها  هتجزيه و تحليل داد   
ي هـا   ت مهـار  ،ليت خـود  ئو مهارت در رهبري كاركنان حوزه تحـت مـس         ،ي مالي ها  هنامو بر 

 توانايي در مديريت كردن و مهارت در ايجـاد روابـط            ،كامپيوتري و نرم افزارهاي مديريت    
  . اهميت زيادي ندارد، در عملاجتماعي

يريت در       دومين نتيجه اين تحقيق در رابطه با نقش و وظايفي اسـت كـه حـسابداران مـد              
هـا و وظـايف      ن در حرفـه نقـش     دانشگاهيان و شاغال  .  گرفت  به عهده خواهند   االًآينده احتم 

 دانشگاهيان انتظار دارنـد     .كنند مي مشابهي را براي حسابداران مديريت آينده پيشنهاد         تقريباً
 فـراهم كننـده     ، مشاور امور مالي شـركت     چونهايي   اران مديريت در آينده نقش    كه حسابد 

اطالعاتي و طـراح و كنتـرل       هاي    طراح و كنترل كننده سيستم     ،ت مورد نياز مديريت   اطالعا
ن در حرفـه نيـز موافـق     شاغال. بر عهده بگيرند    را ارزيابي عملكرد شركت  هاي   كننده سيستم 

گـر واحـد تجـاري بـودن حـسابداران           لچون تحلي  اما در چند مورد      اند  بوده انيدانشگاهنظر  
  .ن در حرفه متفاوت استدانشگاهيان و شاغال ديدگاه ،مديريت در آينده

 با نشان دادن شمايي كلي از حسابداري مديريت در آينده      مورد      سومين نتيجه تحقيق در     
سومين فرضـيه تحقيـق بـه بررسـي آينـده حـسابداري             . استن و دانشگاهيان    از سوي شاغال  

نتيجـه  . پرداخته استها آنن در حرفه و سپس تطبيق مديريت از ديدگاه دانشگاهيان و شاغال  
ن در حرفه حسابداري مديريت      كه ديدگاه دانشگاهيان و شاغال     است فرضيه اين ن  يآزمون ا 
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 مشابهي را بـراي حـسابداري مـديريت     يعني هر دو آينده تقريباً  نيست،نسبت به آينده مشابه     
  .اند كردهبيني  پيش
  :شود مي ارائهر ي به شرح زيهايشنهاديل آنها پيه و تحليق و تجزيج تحقي نتايبر مبنا      
 تـا آنـان   آمـوزش دهنـد   آموختگان دانشيي را به ها ت تا مهاربكوشنددانشگاهيان بايد    •

ايـن كـار   .  مطلوب به فعاليت خود ادامه دهنـد   اي  گونهبتوانند در محيط كاري آينده به       
ر يي است كه مورد نياز حسابداران مديريت شاغل در حرفه دها تمستلزم شناخت مهار

ن در حرفه حسابداري مـديريت در      فكري شاغال   با ياري و هم     جز اين مهم . استآينده  
يي را بـه    هـا   تپس دانشگاهيان بايـد بكوشـند مهـار       .  صورت نخواهد گرفت   زمان حال 

آشـنا سـازند كـه در آينـده     يي هـا  ترا بـا مهـار  آنهـا   آموزش دهند يا     آموختگان  دانش
  .هستآنها  مورد نياز احتماالً

ها و وظـايف آينـده        دانشگاهي را با نقش    آموختگان  كنند دانش ان بايد تالش    دانشگاهي •
آشنا سازند تا دانشجويان امـروز و حـسابداران مـديريت فـردا بتواننـد متناسـب بـا                   آنها  
. انتظـار آن را دارد    آنهـا    كـه جامعـه از       برآينداي    آينده از عهده نقش و وظيفه     هاي  نياز

ند تا بتواننـد  كنن در حرفه استفاده  نظر و ديدگاه شاغالدانشگاهيان براي اين امر بايد از   
 .اين وظيفه را به خوبي انجام دهند

 كه در    را در عمل درك كنند     ت و ارتباط  موضوعاتي    امناسب يدافراد شاغل در حرفه با     •
 .رندي المقدور به كار گيرا حتآنها و  دشو ميه  آموزش دادها هدانشگا

 در حـوزه   بـه ويـژه   ثر آن   ؤو ايفاي نقش م   ران  يدر ا ت  يريس انجمن حسابداران مد   يسأت •
ن ينـو ي  هـا   روش ي و معرف  يي شناسا اعضا براي اي    ي حرفه ها  تآموزش و اعتالي مهار   

 يهـا  تيت نسبت به نقش و مسئوليريت و آشنا ساختن حسابداران مد يري مد يحسابدار
 را  نظـر ل و   توانـد فاصـله بـين عمـ        مـي در آينده   آنها  ي مورد نياز    ها  ترشان و مها  ندهيآ

 . كاهش دهد

 يي آشـنا  بـه منظـور   ت  يري مد ينه حسابدار ي در زم  ياتيانتشار نشر  ها و  شي هما يبرگزار •
 .ن حرفهيشتر با ايب
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 حسابداري مديريت نيـز      و  وجود دارد   تفاوت  و عمل   نظر  بين نظران بنا به اعتقاد صاحب         
ن در  با شاغال ) شتر دانشگاهيان بي (ه پردازان ينظر در برخي موارد     .نيستاز اين قاعده مستثني     

 تـدريس   هـا   هدانشگاهيان بايد بكوشند تا موضوعاتي را در دانشگا       . حرفه اختالف نظر دارند   
دانشگاهي هاي    پژوهش با اين اوصاف     . پوشش داده شود   يازدر عمل يمسائل مورد ن  كنند كه   

. يد واقـع شـوند    مفز  ينطراحي و اجرا شود كه در نهايت در عمل براي حرفه            اي    بايد به گونه  
  .بهره بگيرندها  ناي واقعي سازمها لبراي اين كار دانشگاهيان بايد در تحقيقات خود از مثا
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