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 1ملکی اسکویی  تاج ملک

 هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  1

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 ملکی اسکویی  تاج ملک

m_oskouei@iau-tnb.ac.ir 

 

 تفسیر و تحلیل :کاربردی در حسابداری پژوهش

 چکیده
. تاسن  2نوشته آلن  ریااردسنون  « 1پژوهش کاربردی در حسابداری»ی مقاله رو ترجمهمقاله پیش

در حسنابداری دییقنات تعرینش نشنده     ( تحقیق تجربی)کاربردیی پژوهش وی معتقد است که واژه

اسنتااده از داننش روز جهنت     .1:های کاربردی را شناسایی می نمایند  است و سه شکل از پژوهش

های های پژوهش اثباتی در اجرای آزموناستااده از  روش.2.یافت  راه حلی برای مشکالت جاری 

های گوناگون حسابداری و شناسایی یواعد عملی به منظور پیشبرد داننش فننی   انتقادی بی  روش

تنای  عملنی کنه    کنکاش منظم و ایدام پژوهی در جهت گسترش تئوری و ایجناد ن .3 .و رویه عمل

چنی  به نظر می رسند کنه   .حرفه ای شود  یمنجر به پیشرفت  و افزایش توانایی های یک جامعه

 .روش سوم یادر به ایجاد پلی بی  دانشگاه و حرفه باشد

 ، عمل گرایی ، اناصال( تحقیق تجربی ) ایدام پژوهی ، پژوهش کاربردی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

، ( 2222)  2ستی او ری  1چون ویریشبه نظر افرادی . استکمتر پرداخته شده «پژوهش کاربردی» بهدر ادبیات حسابداری           

شگری گزار که برای توجیه موارد خاصاستهای معتبر تطابق ویژگیهای معامالت با راهکارفرایند  ،پژوهش کاربردی  (2221) فلر و3زیبارت

ه شود چون استااد« کاوش کاربردی» پژوهش کاربردی از یبه جای واژهپیشنهاد می دهد که   دمسکی. شودمالی یا مالیاتی استااده می

هایی اگر چه یادگیری چنی  مهارت. ا در تحلیل  معامالت تأکید دارندهی مهارتها به توسعهای  کتاب. افتدیک بار اتااق میکاوش فقط 

 . تر استگسترده«پژوهش کاربردی»آموزان اهمیت دارد ولی ماهوم برای دانشجویان وکار

ای  مقاله یصد . دباید متمایز باش شود،هشی که از منظر کاربردی انجام میانتخاب عنوان پژوهش و ماهیت پژو از دیدگاه حسابداران کانادا

که اکثر شهای کاربردی به رویکردی از پژوه یصد ای  است که. زیر بنای آن بپردازد های فلسایدارد به ماهیت پژوهش کاربردی و ساختار

 . اند، پرداخته شودنکردهپژوهشگران حسابداری به آن توجه 

ی دانشگاهی است و هم هم یک رشتهحسابداری . آموزندمهارتهای پایه ای را مستقیمات میکاربردی مانند حسابداری های در رشتهافراد 

رایی عدم شناخت چاصال بی  دانشگاه و حرفه شده است که ها و انتوافقای  ماهیت دوگانه موجب عدم . حرفه ایای از مهارتهای فنیشاخه

 . رفه در کاهش ای  اناصال ماید استهای دانشگاهی بر حتأثیر سریع نتای  پژوهش

یک پژوهشگر . ها مربوط به هدف پژوهشگر استتااوت بی  دیدگاه .کاربردی تمایز وجود داردپژوهش و معمول بی  پژوهش بنیادی به طور

راه حلی ، انارادی تمرکز دارد در حالی که پژوهشگر بنیادی در جستجوی ماعی، سازمانیاجتبر یافت  راه حلی به مشکل موجود کاربردی 

به نظر . پژوهشگر است تا روش انجام پژوهش و یصدهای پژوهش بیشتر منوط به هدف تمایز بی  شاخه. تئوریک است ثبرای مباح

ای را وشنی بیان کند و سپس راه حل ویژهبه سازمان یا جامعه را به ر «مربوط»د دارد تا مشکل ، پژوهشگر تعهّپژوهش کاربردینویسنده، در 

زش و پژوهش حسابداری را کاربردی در آموکار بر دانشگاهیان، دیدگاه وو بازار کسبنیازها و فشارهای اجتماع  .برای آن مشخص نماید

 . کندتشویق می

 

 ارتباط مبحث 

ی دروس و علوم ی حسابداری در زمرهشد، درابتدا بر سرگنجاندن رشتهای نگاه میمهارت حرفه به عنوان یکی حسابداری چون به رشته

 ها در خصوصگزارش.مورد انتقاد بودند ،ه تئوریکیتوسع به سبب استانداردهای پایی  و عدم نیزدروس بازرگانی . شددانشگاهی مقاومت می

-های ایتصاد، آمار، روانشناسی و جامعهری باید بنیان و هسته مرکزی رشتهکه حسابدادر آمریکا بیانگر ای  موضوع بود آموزش حسابداری

ی جدایی بی  همی  امر اولی  جریه. های علوم اجتماعی منتقل شوداعث شد رشته حسابداری به دانشکدهشناسی باشد که ای  تاکر ب

 .بود شاغلی و  یاندانشگاه

میالدی شدت بیشتری به  1092ه از دهمطرح شده است ولی   1022از اوایل   حرفه حسابداری و دانشگاهیان پیدایش اناصال بی

میزان تأثیر آن بر حرفه متمرکز ارتباط پژوهش دانشگاهی با و  نشگاهی با میزان موفقیت در حرفهها بر ارتباط آموزش داانتقاد. خودگرفت

سبب افزایش میزان به. روابط دانشگاه و جامعه بوده است تا حدودی به سبب تغییرات در ارتباط تحصیل دانشگاهی با حرفه  به توجه .دبو

های ها برای طرححرکت کردند و افزایش محدودیتگرایی به سمت آموزش انبوه ها از نخبهها، به ناچار دانشگاهالتحصیالن در آموزشگاهفارغ

 . های سودآور، پژوهش دانشگاهی را بازاری محورکرده استموافقت با طرحی و پژوهش

                                                           
1
 Weirich 
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 Feller 
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ها و  تأمی  مالی از که منجر به افزایش شهریه دانشگاهکاهش میزان بودجه دولتی است های دانشگاهی رشد در محیطیکی از روندهای رو به

 . تحت تأثیر یرار داده استها را داف و معیار عملکرد دانشگاه، اه هاشگاهتغییر در منبع درآمدی دان. استهای پژوهشی شدهطریق طرح

دانشجویان به . های ذیناع مالی شده استها به گروهبه پاسخگویی بیشتر دانشگاهمنجر ها منابع مالی غیردولتی در دانشگاه اهمیت یافت 

ان بندی و مکان را به دنبال پذیری بیشتر در زمانعطافکه  شودن تنظیم میهای درسی طبق نیازهای آناثابه صاحبکارانی هستند که برنامهم

-از یک .گذاردها اثر میدانشگاهچنی  وضعیت دشواری بر. أمی  مالی دانشگاه تبدیل شده استپژوهش کاربردی نیز به منبعی برای ت. دارد

ند و بر تا حدودی استقالل عمل داشته باشگسترش و نگهداری دانش جامعه باید شان در بسط وها به سبب رسالت تاریخیطرف دانشگاه

چنی   هم. االی فراگیران دانش را پوشش دهندکه حجم برودها انتظار می؛ از طرفی هم از دانشگاهها تأکید شودفرایند نظارت بر دانشکده

اههایی جهت تحقق آن جستجوی ردولتمردان و مسئولی  دانشگاهی در راستا  ی رشد ایتصادی هستند که در ای ها تسهیل کنندهدانشگاه

، تأکید بر پژوهش و آموزش با رویکرد خوانی وجود نداردها همها و وضعیت موجود دانشگاهاگرچه بی  رسالت تاریخی دانشگاه . هستند

 . ربردی  امری غیر یابل اجتناب استکا

 

 دیدگاهی  بر  پژوهش کاربردی 

از . افزوده استالت دانشگاهی و حرفه ، بر مشکخصوصکاربردی و نبود تمرکز کافی درآنعدم یدردانی از دانشگاهیان برای انجام پژوهش 

برخی . در خصوص چگونگی واکنش به آن صحبت کردباید ، حرفه و دانشگاه مطرح  است« اناصال »آنجاییکه به طور مداوم بحث 

کنندگان بهتری از آموزش دانشگاهی دارند تا استاادهنیاز به  شاغالنکه اندپیشنهاد داده  (1090)1دانشگاهیان چون عبدالخلیق و آجینکا

تغییر در  ای  است که  پرسش،شود تر بودن پژوهش و آموزش تأکید میروز بر کاربردیروز به چه اگر. های دانشگاهی باشندنتای  پژوهش

 ؟ استتمهیداتی گاه  نیازمند چه دید

برای مشکالت گزارشگری مالی  حل معتبردی است و صرفات در جستجوی یک راهپژوهش  بنیاکاربرد پژوهش کاربردی ماهومی فراتر از 

 . پایه ای در روش طراحی پژوهش است کاربردی  نیازمند یک تغییردیدگاهی . نیست

 

 عمل گرایی و اثبات گرایی  : پژوهش کاربردی 

کنند بهتر تا دنیایی را که در آن زندگی می مثل کمک کردن به مردم. فراهم نمایدها را برخورد با وایعیت پژوهش کاربردی باید روشهای

در رویکرد شناسایی موضوعات پژوهش  باید نتیجه آزمون عملگرایی . دیریت کردن وایعیتهادرک نمایند  و یا فراهم کردن ابزاری برای م

در برخی موارد یک پژوهش . پاسخ  مثبت داد« ؟شودایجاد تااوت در وضع موجود میآیا نتای  پژوهش باعث »یعنی به پرسش ، مثبت باشد

  .موفق استلگرایی ناآزمون دیت آماری را پشت سر می گذارد ولی در آزمون عم

رضیه های با روش ف در اثبات گرایی .بودهمراه با تعهد به اثبات گرایی و  علوم عملی  گانی با نظام های فکری و عقالنی،پیوند علوم بازر

لیاتی به صورت عماز روابط بی  فرضیه هایی است که شود به طوری که درستی آن بر مبنای شواهد عملی  تعریش میییاسی علم خوب 

 برخی از پژوهشهای علوم بازرگانی بدیهی است زیرا در از دیدگاه اکثر منتقدان، .اندشان مستقالت اندازه گیری شدهو متغیرهایاند تعریش شده

عی کمی نیز  دارند و بر اساس کنند که از یبل اجماع شهودی در آن خصوص وجود دارد و اهمیت اجتماباره یواعد عملی مواردی صحبت می

ای  است که به جای رویکرد  در پژوهش کاربردی سعی بر .ملی ندارندای از وایعیت هستند  و یا  هیچ ماهوم و معنای عهای ساده شدهمدل

 .گرایی  تمرکز شودبر رویکرد عملگرایی اثبات

در باره صحت و درستی  گیریهنگام تصمیم. تبعات یک اختالف نظر تمرکز دارد برای مشکالت فلسای است که بر گرایی یک رویکردعمل

ای   .است یا نه یدن به هدف کمک کنندهشود که آیا بیانیه برای رسشود و سپس تعیی  میکار مشخص میابتدا هدف از  انجام  یک بیانیه،

                                                           
1
 Abdel Khalik  and Ajinka 

 



   541 -514، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

آناه که ما پژوهش  به عبارت دیگر. هنجاری  مطابقت دارد _مشروطی سابداری به عنوان یک رشته علمی  از ح 1ماتسیچرویه با توصیش 

که به صورت ضمنی ممک   ؛همگی بستگی به ای  دارد که به دنبال چه چیزی هستیم پذیریم م و آناه که ما در یالب شواهد میمی کنی

ا تأیید کنند کنندگان خارجی با  اندازه گیری مستقل آن رهمشاهد)  « وایعی »ضرورتات  است عواملی که جهت تشریح عمل استااده می شود

بخشی از آناه که به عنوان  _شناسی عملگرایی هستی.  روانشناختی و جامعه شناختی باشدهای ها و سایر متغیرنباشد و شامل درک( 

 .افش نایل شودکند تا به اهدمواردی است که به جامعه کمک می  صرفات محدود به _وایعیت پذیرفته شده است 

در حالی که ای  واژه ها در کند تغیر های توصیای معتبر یلمداد میم افراد را  «تعهدات اخالیی »شرکت و یا  «استراتژی »گرا فرد عمل

ای   به .کندتوصیش می« ضد ایده پردازی» گرایی را عمل(  1001)  2راتری . شوندمی ناپذیری  مستقل  رد گرایی  به دلیل  تأیید تجربی

برخورد و کنار آمدن با وایعیت ای جهت تعیی  روشهای بلکه دانش را وسیله ،داندمیوایعیت درست ن را کسبدانش گرایی که عملخاطر 

 . داندمی

  

 آماری   اهمیت   حقیقی  در برابر اهمیت

نه از آنجاییکه هزی. کندیافته های پژوهش تمرکز می  ارزشِبه عنوان معیارِ های آماری آزمون در پژوهش بر استااده ازیی گرارویکرد عمل

، در دستکاری داده ها را هم دارندایی های بیشتری دسترسی دارند و توانه، پژوهشگران به پایگاه دادمحاسبات آماری کاهش یافته است

با اهمیت آماری و تعداد اریام آن از   هایِهمبستگیامروزه توانایی شناسایی  . ت شناسایی هر اثر کوچک فراهم استنتیجه از نظر آماری یدر

  .در چاپ مقاالت به آن توجه دارند، پیشی گرفته است تعداد اریام با اهمیتی که مجالت

برای میزان اهمیت  « p < 2/ 2 »در پژوهش بر ماهیت یراردادی . ز سطوح اهمیت آماری در پژوهش استیابل توجه در استااده ا نکتهِ

های مون مقیاسمحدودیت آز و بهدر حالیکه به تناظر بی  نتای  اهمیت آماری و میزان تکرار شوندگی آن نتای   ؛شودآماری تأکید می

حساس از دیدگاه کاربردی سؤالی مهم و  اندازه مؤثر. شودنگاه میزه مؤثر  به جهت ارتباط به جای توجه بر  انداو  شودنمی یتوجه ترتیبی

ضروری است  وجود اهمیت آماری ؟ اهمیت حقیقی نیز دارد مشاهده شده عالوه بر اهمیت آماریموضوع ای  است که آیا یک رابطه  .است

اهمیت آماری در پژوهش با حجم نمونه  باال  مورد توجه است ولی اگر یصد بر تبیی  . نیستقی تعیی  کننده برای اهمیت حقی یاما شاخص

، چناناه رابطه با در فرایند آزمون تئوری. آماری معیار مناسبی برای یضاوت اعتبار نتای  نیست موارد خاص از یک پدیده  باشد آنگاه اهمیت

وان بر ت، آیا میدر برخی پدیده ها  باشد% 02اما چناناه یک اشتباه با انحراف . شودمیفرضیه صار رد   ،اهمیت آماری وجود داشته باشد

 ؟عمل کردمبنای آن مشاهده 

بخشی از محدودیت در بیان سطح انحراف ممک  است به خاطر ترجیحات اکثر پژوهشگران اثبات گرا در تبیی  پدیده ها بر مبنای علت و 

کارهای علت و  معلولی رویکرد ییاسی  احتمال وجود ساز ودر چنی   . تئوریکی ضعیای ناشی شده استرچوب باشد که از یک چامعلولی 

که متغیرهایی -است «منطق ایتصادی»ض غالب اکثر پژوهشگران حسابداریعنوان مثال فربه ) بعید استی اصول متنایض بر مبناگانه چند

 .(شوندسادگی  بخشی از خطای  انحراف می ، ولی بهشونددر مدل گنجانده نمی، ها ندارندببا هزینه ها و منافع انتخااز نظر تئوری ارتباطی 

ی عمل مورد درباره نحوهدرک کافی فردی به دنبال ، اما زمانی که باشدمودن یک تئوری ای  رویکرد زمانی مناسب است که هدف پژوهش آز

ای  رویکرد  در باره فرض بازارهای کارا در پژوهش حسابداری مالی  (2221)3لی .شود  رویکرد به یک محدودیت تبدیل می،  ایخاصی است

اگر ما در حرفه آموزش موج سواری باشیم »اما  -ه دلیل تأثیر جاذبه مسطح هستندها بفرض مثل ای  است که اییانوس. را شبیه سازی کرد

 .«نظر تئوری موج ها وجود ندارند؟ ،آیا منطقی است که فرض شود از
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 تمرکز بر پژوهش   به منظورودن تئوری  آزم مقابلها  در  هح پدیدتشری

به ای  معنا که پژوهش به جای آزمودن موارد . فراهم نماید  شاغالنپژوهش کاربردی باید یدرت تبیی  و فهم باالیی را جهت  نحوه عمل 

ای  سطح از یدرت تاسیر و بیان نیازمند . و همه جانبه پدیده ها تمرکز کند های پیایدهک تئوری خاص  باید به آزمودن مدلمحدودی از ی

 (.i10113ناگل،)است  2 به  اندیشه نگاری 1ییر از رویکرد پژوهشی یانون نگریتغ

های خاص از پدیده  پژوهش یانون گرا بر یافت  یوانی  کلی از طبیعت تکیه دارد در حالی که پژوهش اندیشه گرا در جستجوی بیان مویعیت

، به جای تئوری ایتصادی ن مثالبه عنوا .تر استها به ابعاد سادهی پدیده هش یانون گرا کاست  ابعاد پیایدههدف  پژو. های طبیعی است

توان تمام  متشابهات می. پردازدمشترک دارند، میهای گسترده ای از داراییها که ویژگی های بندیهالک برای هر دارایی خاص به طبقهاست

هر چند که ای  مدل ها نتوانند . آزمون رفتاری کاهش دادبه چند نوع مدلهای یابل های موجود انسانی برای محاسبات ایتصادی را رویه

 . ا به عوامل گسترده تری نیاز داردبیان بیشتر انحراف ه. انحراف در پدیده ها را شرح دهند بخش وسیعی از

ای در حسابداری های چندی برای پژوهش بی  رشتهفرا خوان. کندکمک میگرایی تا حدودی اتپارادایم اثبجهت تحقق ای  خواسته 

مالیه »ی توسعه. شود کمک کندها استااده میکه در حسابداری جهت تبیی  پدیده هاییتواند  به غنای تئوریاست که می صورت گرفته

ها در جستجوی ارائه درک بهتر  ای  رویکرد. ایند های بازار استگرایانه تر در تئوری های فرالی از شروع ماروضات رفتاری وایعمث «رفتاری

و یا چار هستند   «ترگرایانهوایع» کنیم ه تری که نسبت به یبل استااده میبدی  صورت که اطمینان دهند ماروضات ساد . برای ما هستند

استااده از  ، از طرفی ، هنگام آزمودن فرضیات. های توضیحی بیشتر را توجیه نمود متغیرچوب تئوریکی فراهم نمایند تا بتوان استااده از 

، زمانی که فرضیات به به عنوان مثال _رویکرد اثبات گرایی ممک  است ماید وایع شود و به رد یک رویکرد خاص در حسابداری بینجامد 

 . نجام پژوهش کاربردی بر مبنای متدولوژی اثباتی  دییقات امکان دارد ا ،صورت آزمون انتقادی بی  رویه های گوناگون بیان می شوند

 های مویعیت هایی است که از تئوری های حد وسط، تمرکز بیشتر بر ویژگیانحراف  رویکرد دیگر جهت افزایش درصد بیان
که در بازه  _

مثالهای چندی از . ری استضرورت پژوهش اندیشه نگا عمل، نحوهنوع ای   (.0 10،  مرتون)شوداستااده می _معتبر هستند های خاصی

یک  1عدسی برانزویکمدل تصمیم گیری . ا روش های کمّی و کیای موجود استهای پژوهشی اندیشه نگاری موفقی در حسابداری ببرنامه

مدل تئوری عمومی اطالعات جهت ای  . کندعات حسابداری چه طور استااده میگیرنده از اطالنگاری است تا بداند تصمیمرویکرد اندیشه

سنجد و به دنبال ای  ر یک مویعیت خاص توسط مردم را میتصمیم گیری نیست بلکه روشی است که وزن اطالعات خاص استااده شده د

 . عات بر تصمیمات افراد تأثیر دارداست که کشش کند چگونه تغییرات در مجموعه اطال

یکردی رو ( 109)9وودوهاپبارچل،کالببه عنوان مثال . پردازدتحلیل کیای موارد خاص می وئیات نگاری به جز، پژوهش اندیشهکلی به طور

. در پیکره فرایندهای اجتماعی معرفی نمودند «ادغام شدنی»است حسابداری به صورت یک فعالیت ی سییکردی را برای مطالعه توسعهرو

ی که در حسابداری ؛ هر سیاستپذیرداثر می گذارد واز آناجتماعی اثر می حسابداری بر بافتدارد که انتخاب سیاست رویکرد مذکور بیان می

ای از رویداد توصیش دییق و بازنگری شده ،ای  مطالعات .کنداز فرایندهای اجتماعی را فعال مییک جزء منحصر به فردی  انتخاب شود،

 ییگرای  رویکرد پژوهشی یانونتعامل کلیدی ب. کندکمک میزاران جهت فهم و درک بهتر فرایندهای ادغام شده هایی است که به سیاستگ

گزارشگری جهت هدایت ویراردادهای بهتری   یتعمیم پژوهش اندیشه نگاری از طریق توسعه. در سطح تعمیم نتای  است ییشه نگاراندو 

وهش کاربردی ای  در تدوی  پژ. ها  بشودنظر درباره اختالف نظر هایی است که منجر به اجماعی روشموارد پژوهش و یا از طریق توسعه

سؤال ؛ انگیز است، تعمیم نتای  بحث براز دید صاحبکار. خاصی است یخدمت به گروه یا جامعهزیرا هدف پژوهش  ،شودتعامل ناپدید می

 . و دانشگاهیان استشاغالن  عد کلیدی  اناصال  بی و  ای  پرسش  همان بُ «؟سازدا برآورده میآیا پژوهش نیازهای مر»ای  است که 

 

                                                           
1
 Nomothetic 

2
 Idiographic 

3
 Nagel 

4
 Mid-Range Theory 

5
 Merton 

6
 Brunswick Lens 

7
 Burchell , Clubb , Hopwood 



   541 -514، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 پژوهش هدف محور  ،  پژوهش  وابسته به متن 

ی در موضوعات عملی وجود ماروضات ضمنی است که پژوهشگران به سادگ ،اکثر پژوهشهای دانشگاهی به چشم می خورد درای که نکته

-شخصی بر رویکردها، معرفتهای ، میزان تأثیر ارزشپژوهشگرانبی ی اهمیت موضوعات انتخامعموالت هیچ شناختی در باره. کنندگزارش می

نتای   حاصل از چنی  تبعاتِهم . ، وجود نداردکننددهی که در آن فعالیت میه در آن هستند و سیستم های پاداشای کشناسی جامعه

گیری افراد توجه نحوه تصمیم یا کار بازار به ساز وما در تدوی  مدل . ها  اجزای هنجاری پنهان دارندهشاکثر پژو. پژوهش روش  نیست

تبعات اعمالشان را به پژوهشگران باید مسئولیت ، در پژوهش کاربردی. هایمان آموزش دهیمافراد را طبق مدل سعی داریم ولی ؛کنیمنمی

 .نیازمند موفقیت است های جاری دخالت کند و تأثیر گذار باشد،در رویه ها و فرایندیصد دارد که  ش کاربردیپژوه .عهده گیرند

کسی از ای  تغییر چه »که کنددر ذه  ایجاد می ، ای  سؤال راهای اجتماعی را تغییر خواهد داد ای  حقیقت که پژوهش کاربردی  رویه

(. 2،1009کاپالن و لِوی )ده ای متضرر و عده ای منتاع شوندنباشد  و ع 1روش بهینه مخصوصات اگر تمام تغییرات به« ؟پذیردتأثیر می

انتخاب عنوان پژوهش و مالک های شناسایی روش های یابل . شودکار یا یک جامعه خاص انجام میپژوهش کاربردی برای یک صاحب

ذکر ای  نکته مهم است که حتی اگر پژوهش به یصد شناسایی . رزش های ای  جامعه منت  شده باشدپذیرش برای مشکالت باید از ا

آسیب دیدن گروه خاصی در پژوهش  یاحتمال بالقوه. های پژوهشی باید مستقل باشند ، روشباشد معه خاصموضوعات مورد توجه یک جا

، چون رویکرد اخالیی موضوعات پژوهش؛ و شامل مواردی حاد به یضاوت اخالیی را می طلبد ، نیازکاربردی و احتمال تبعیض در پژوهش

. ش است، استااده اخالیی نتای  پژوهیا توییش نتای در تبعیض نتای   حتمال بالقوها، رکننده مالی و پژوهشگهای حمایت ارتباط بی  سازمان

 . ارسال نتای  هوشیار و آگاه باشد یک بازیگر اخالق است که باید در انتخاب پروژه ها و چگونگی مانندِپژوهشگر

ای  . تغییر رویه موجود استپژوهش  کند که یصدِمیبیان ه به طور تلویحی و ضمنی ک ی استهای پژوهشیکی از رویکرد« ایدام پژوهی» 

 . کار کندتا رسیدن به پایان مورد انتظار  کند که موضوعات پژوهشی را در فرایند به کار گیرد و با آنها، پژوهشگر را متعهد میرویکرد

شکلی عنوان  ، بهگرفتند، به کارر مبنای فعالیتتوازن و بهایابی بی سیستم ارزیابی مدی را که او و همکارانش در توسعهرویکر (1009)کاپالن

های جایگزی  ی رویکردو از کاوش های مکرر در بارهو مدیران ارشد  کاپالنهر دو تکنیک فوق الذکر از گاتگو بی  . دداناز  ایدام پژوهی می

 . برای حل و فصل مشکالت  خاص  نشأت گرفت 

پژوهشگر نقش فعالی در آزمودن . آن پیوند خورده استپیاده سازی  اجتنابی با اجرا و پژوهش کاربردی به صورت غیر یابلاز ای  دیدگاه 

در حسابداری ای  رویکرد پژوهشی در . کندس نتای  آن آزمودنی ها ارائه میها را بر اساگوناگون رشته تخصصی دارد و گزارشرویکردهای 

 . مشهود است و حسابداری اجتماعی حوزه های حسابداری محیطی 

در حالیکه مویعیت نسبی   .استمداری یوم  نوعی گرایی نیست امانسبی گرایی به معنایسازد که عملخاطر نشان می  (1001)راتری

نیازهای  اما مداری به بعد انتقادی می پردازد ری خوب است ؛ رویکرد  یوم کند که یک رویکرد پژوهشی به نسبت دیگبیان می( نسبیتی)

. گرا یرار دارداسی متااوتی نسبت به پژوهش اثباتگرا بر مبنای معرفت شنپژوهش عمل. سازدن پژوهش را مرتاع میکنندگان آاستااده

فعاالنه در فرایند پژوهش به طور  ، موضوعاتاز دید عمل گرایی. کندوع پژوهش را اساسات مستقل فرض میپژوهشگر و موض گرا پژوهش اثبات

 . از شرایط و اهدافشان  بستگی داردآزمون شده  یطعات به درک موضوعات  «هایتئوری» آوری شده و ماهیت داده گرد. مشارکت دارند

 

 بورسیه های پژوهشی و طرحهای پژوهشی 

تحصیلی در ( هایبورس)و گسترش دامنه پذیرش پژوهشهای هش کاربردی در حسابداری همسو با بازنگری اولویتها بر پژوتمرکز فزاینده 

ای  پژوهش نیازمند . از ای  نوع پژوهشهای تحصیلی است ی جلوه ایپژوهش کاربردی منعکس کننده. است« کاربردیهایبورس» نوع 

رد عالیه صاحبان صنایع است و یا به به پژوهشی می انجامد که موناعان دانشگاهی  است و دانشگاهیان و صاحبان صنایع و ذی مشارکت بی 
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های سطح باال و تخصصی و پژوهشهای کاربردی آنجاییکه بی  برخی انواع مشاوره از. انجامدمیبا وایعیت  شان در رویاروییافزایش توانایی

ود  به جای خلق ، تااوت کلیدی بی  آنها در تعهد مداوم پژوهشگر به مشارکت گذاشت  تجارب خهم پوشانی اتااق بیاتد است کهممک  

 . هدات اجتماعی گسترده پژوهشگر استدر یالب تعو در نظر گرفت  نیازهای صاحبکار دانش انحصاری  

ویعیت دهی سنتی دانشگاهی را دارد اما بورس کاربردی مؤثر عالوه بر خلق دانش تکنیکی  از یک منقش خدماتهای کاربردی بورس

  .زمینه ای برای تغییر اجتماعی استکند و در جستجوی هنجاری  استااده می

 »برای ارتقای امکان دارد که از پژوهش کاربردی بنابرای  . ی منافع عموم استکاربردی یک صاحبکار ضمنی نمایندهدر تمامی پژوهشهای 

 . جایگزی  برای مشکالت جامعه  رسیدبهره جست تا به راه حل های  «دالل عمومیوه است
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 نتیجه گیری  

گره زدن مجموعه  نقش سنتی دانشگاهیان در. ها و جامعه استر روابط بی  دانشگاهدتغییر ی پژوهش کاربردی منعکس کنندهضرورت 

 نیاز است که. نجام پژوهش کاربردی در حسابداری وجود دارندبسیاری برای ا روشهای. به کاربردهای حرفه ای آنها است پژوهش دانشگاهی

هم چنی  نیاز به فرایندی است که . شوندشناسایی  نیز ر حسابداریدهایی چون ایتصاد و روانشناسی کاربردهای پژوهش بنیادی در رشته

شناسی شدارد که پژوهش کاربردی را با روامکان  .نمایدشناساییرا وری برای آموزش و عمل حسابداری نظری و تئکارهای کاربردهای 

شاغالن که به را فرموله کنند رییب حسابداری  رویکردهای، مخصوصات اگر پژوهشگران بتوانند آزمونهای انتقادی سنتی اثبات گرایی انجام داد

به ما در کمک چندانی   اما ای  رویکردها،(. باشدکه بر اساس اهدافشان می)کنندرا شناسایی  «ارجح» هاینمود تا تکنیک اهدکمک خو

 . کنندنمی کردن اناصال بی  دانشگاه و حرفه برطرف

و نیازمند تااوت در شناسایی پرسشهای پژوهش ، پژوهش کاربردی حسابداری نیازمند رویکردی ماناصال بی  دانشگاه و حرفه کردنبرای کم

معه تحت تأثیر هایی را که در جاباشد یا حدایل باید صراحتات گروهپژوهش کاربردی باید یک صاحبکار داشته . استی شناسی متااوتمعرفت

ای  . ی حاصل از پژوهش را نادیده بگیردهابرای پیآمدهای صاحبکاران تواند ارزششخص نماید و بنابرای  نمیفت، مگرپژوهش یرار خواهند

  .سازمانی فعلی با مشکل مواجه شودهای امکان دارد حی   اجرا درون محیط  رویکرد به پژوهش

کند که ای  انتقاد، فرض می. بگشایدآگاهی از ارزشهای مشکوک  است که دری را به سمتای توسعه یافته نبود علوم پایه دلمشغولی دیگر

.  پیونددهای جدید را به یکدیگر میرویه( پیاده سازی)اجرا / پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی، و توسعهکه  خطی وجود دارد یک فرایند

، کندبیان میاست که « رویه انعکاسی»رویکرد ای  مقاله  مدنظر دیدگاه . نامدمی« علوم کاربردی»ای  را به نام مدل  (1001)1پیترسون

صرفات کاربرد نتای  پژوهش  بنیادی پژوهش کاربردی از ای  دیدگاه . دانش استویکردی متمایز در خلق پژوهش کاربردی از نظر فلسای ر

 . کرد  موجه فلسای در خلق دانش استبلکه روی ،نیست

علوم / های حسابداریاکثر دانشکده. دهی به پژوهشگران دانشگاهی  استدیدگاهی کاربردی، سیستم پاداش یاضافی در توسعه مانع

تأکید بر چاپ پژوهش دهی سیستم پاداش. اندهایشان  چسبیدهماعی برای ارتقا و تصدی  دانشکدهبه مالکهای سایر علوم اجت بازرگانی هنوز 

اهیان در علوم دانشگ. شوندهشی در روال سنتی  تأمی  مالی میشی  دارد و برنامه های پژوپژوه _در مجالت دانشگاهی با رتبه علمی

برای فارغ تقاضای مستمر تاریخاه آموزش علوم بازرگانی و  با دانست . بر انباشت منظم دانش تمرکز کنندشوند بازرگانی تشویق می

 .اکثر دانشگاهیان مشکل خواهد بود ی، انجام پژوهش کاربردی براآموزشگاه های حسابداریالتحصیالن 

-که در درس روشهای پژوهش میوزشیمیزان آمکاربردی ای  است که تاکر عمیق در پروژه پژوهش جهتاکثر دانشگاهیان  مشکل دیگر

رویکردی به علوم  روش ای . سازدکم رنگ میکاربردی را گرایی است که ذاتات  ارزیابی مشکالت از دیدشکل از اثبات محدود به یک ،گیرند

  اناصال بی  دانشگاه ها و حرفه تریبه مضرممک  است  که کند؛کمک میرهایی بی  پژوهشگر و موضوعات پژوهش به تقویت است که 

 . تباعث شود که بر طرف کردن آن مشکل اس

، پژوهش شکلتری  ایابتدا، در پایه. دارددی اشاره به تداوم فعالیتها ؟ پژوهش کاربردر حسابداری چیست« پژوهش کاربردی»به ای  ترتیب 

 شاغالناکثر  ای   شکل از پژوهش کاربردی را . ایی برای مشکالت فعلی و جاری استهاز دانش موجود برای یافت  راه حلکاربردی استااده 

قادی بی  های انتهت  انجام آزمونی پژوهش اثباتی جها، پژوهش کاربردی استااده از روشدوم. کنندرویه ها  دنبال میحل ابهام های در 

ش همتداولتری   رویکرد  در پژو ،ای  شکل. ی دانش فنی حرفه استهای عملی  جهت توسعهناسایی  نظمو شهای جاری حسابداری روش

که از و یک رویکرد موجه فلسای به خلق دانش است کاوش منظم ، پژوهش کاربردی شکلی از در آخر. در ادبیات جاری  استکاربردی 

 ایجاد نتای  عملی که به پیشبرد عالیق  یا افزایش تواناییهایتئوری حد وسط و در توسعه در ری بی  پژوهشگر و موضوعات پژوهش همکا

  .شودتا اناصال بی  دانشگاه و حرفه برطرف ای  شکل از پژوهش کاربردی نیاز است به . شودیک جامعه مشخص بینجامد، نتیجه می
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