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چکیده
دان���ش حس���ابداری در ای���ران، با گذر از دوران آموزش، چندی اس���ت كه به طور ج���دی وارد عرصه 
پژوهش و تحقیق ش���ده اس���ت. با افزایش تحصیالت تکمیلی و بودجه های تحقیقاتی، رساله ها 
و طرح های پژوهش���ی زیادی اجرا ش���ده است و تجارب بس���یاری در باب چگونگی انجام پژوهش 
در س���طح استانداردهای متعارف انباشته شده اس���ت. این مسئله انتظاراتی ایجاد كرده است؛ از 
جمله اینکه این پژوهش ها در حل مشکل های پولی و مالی كارساز افتد. علی رغم همه تالش های 
صورت گرفته در عرصه های پژوهشی كماكان مشکل های فراوانی در حوزه مالی و حسابداری كشور 
به قوت خود باقی مانده است. یکی از جلوه های ظهور فعالیت های علمی رشته های دانشگاهی 
و از جمله حس���ابداری، رس���اله های دكتری هس���تند كه كاری جمعی و مس���أله محور محس���وب 
می ش���وند كه پس از طی فرایند داوری علمی مش���روعیت می یابند. بدیهی اس���ت این رس���اله ها - 
علی الخصوص رساله های كاربردی - باید بتواند بخشی از مشکل های این حوزه را مرتفع نماید، 
اما در عمل چنین نیست. سوال اینجاست كه چرا محصول یک فرآیند علمی، قادر به روشنگری 
و تبیین لبه های تاریک واقعیت های موجود نیس���ت؟ چرا سیاس���ت گزاران و مسئولین، علی رغم 
اعالم نیاز مکرر به دریافت مشاوره های عالمانه، در دشوارترین شرایط نامطمئن تصمیم گیری، به 
جای رجوع به توصیه های سیاستی ارائه شده از سوی بدنه پژوهشی، ترجیح می دهند صرفاًً به سراغ 

سوابق منبعث از تجارب گذشته خود رفته و تصمیم های كلیدی كشور  را  اتخاذ كنند؟
كامی در كاربس���ت پذیری رساله ها از دیدگاه منع ماهیتی )دیدگاهی كه توصیه های سیاستی   نا
یژگی های الزم ب���رای اجرا می دان���د( در این پژوهش مورد  منتج از رس���اله های تحصیل���ی را فاقد و
بررس���ی قرار گرفته اس���ت. به این منظور، ابتدا شاخص های یک رس���اله كاربردی استخراج و در 
مع���رض قض���اوت 110 تن از صاحبنظ���ران قرار گرفت و پ���س از پاالیش و رتبه بندی ش���اخص ها، 
رساله های دكتری حسابداری در یک مطالعه جامع با شاخص های مورد نظر مقایسه گردید. در 
نهایت ضمن آسیب شناسی تحقیق های انجام شده، مدل مناسب كاربست پذیر پژوهش های 

كاربردی تبیین گردیده است.
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مقدمه

تحقیق ه���ای دانش���گاهی به عن���وان خاس���تگاه بس���یاری از سیاس���ت گذاری ها، تصمیم گیری ه���ا 
و جهت دهی ه���ا م���ورد توج���ه قرار گرفته اس���ت و ای���ن باوركه نتای���ج پژوهش ها و بکارگیری مناس���ب 
یابی ها،  یافته ه���ای پژوهش���ی می تواند در اص���الح، ایجاد تغییرهای مناس���ب، تعیین معیاره���ا، ارز
بازنگری سیاس���ت ها و ش���یوه های اجرا و بهبود فرایندها نقش قاطع داشته باشد، فراگیر شده است. 
یخ دانش���گاه ها و سیر تحول نظام های آموزش عالی نشان می دهد، دانشگاه ها و سیستم آموزش  تار
عال���ی همچون س���ایر بخش های جامعه - همراه ب���ا روند تغییر در جوامع بش���ری- دگرگونی هایی در 
نقش و كاركردهایشان داشته اند و خود را با الزام  نقش های جدید سازگار كرده اند. محدودیت منابع، 

گی و روب،2007: 1(1. نفوذهای سیاسی و فشارهای رقابتی در این تغییرها تأثیرگذار بوده اند )نا
از جمله این تحول ها، می توان به اضافه ش���دن نقش پژوهش بر وظایف س���نتی دانش���گاه ها در 
اواخر س���ده نوزدهم میالدی  ابتدا در دانش���گاه های آلمان و س���پس در س���ایر دانش���گاه های جهان 
یتز2 در همین رابطه بیان می كند: »دانش���گاه ها در ابتدا، تنها نقش آموزش نیروی  كرد. اتزكو اش���اره 
انسانی را بر عهده داشتند كه با تغییر اوضاع و نیازهای جوامع، در اواخر سده نوزدهم نقش پژوهش 
نیز به آن افزوده ش���د. از این  پدیده با عنوان »انقالب نخس���ت« دانش���گاه ها یاد می ش���ود كه طی آن 

یتز،2003: 110(. كاركردهای دانشگاه افزوده شد« )اتزكو پژوهش، افزون بر وظیفه سنتی آموزش، به 
كم ب���ر جوامع و حركت از اقتص���اد مبتنی بر  ای���ن تغییر سیاس���ت با تغییر پارادی���م اقتصادی حا
تولی���د انبوه ب���ه اقتصاد مبتنی بر دانش همزم���ان گردید كه در آن، دانش عام���ل اصلی ایجاد ارزش 
اف���زوده، تولید ثروت، رش���د و توس���عه بود؛ اصلی ترین اب���زار تولید دانش، نیز پژوهش اس���ت و دانش 
گانه ثروت )عوامل تولید(، یعنی  كالس���یك س���ه  به عنوان موتور رش���د اقتصادی، جایگزین منابع 
كار و سرمایه شد. بر همین اساس، دانش تولیدی از راه نتایج پژوهش در دانشگاه ها  زمین، نیروی 
برای ایجاد مزیت رقابتی و ایفای نقش توس���عه ای خود می بایس���تی توانایی تبدیل شدن به ثروت و 
زه دانش���گاه ها به دلیل تغییر در ماهیت تولید دانش و تولید اقتصادی،  درآمد را داش���ته باشد. امرو
افزون بر پژوهش و آموزش عالی، نقش سومی یعنی مشاركت در توسعه اقتصادی و منطقه ای پیدا 

رف،2000: 121(. یتز و لیدسدو كرده اند)اتزكو
در ای���ران نی���ز این تغییر و تحول ه���ا چه از ناحیه تخصی���ص منابع و چه از ناحی���ه تغییر پارادایم 
گزیر به توجه به این مهم نموده اس���ت؛ در  اقتصادی، مس���ئوالن و سیاس���ت گذاران دانش���گاه ها را نا

1. Nabi & Roob
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برنامه های كالن كش���ور از جمله برنامه چهارم و پنجم توس���عه كشور، سند چشم انداز بیست ساله 
بردی سازی پژوهش ها و ساز  و نقش���ه جامع علمی كشور، بستر قانونی كالن به منظور گسترش كار
كنون بیش���تر در  بردی كردن به پژوهش تا كار یک���رد  و كارهای اجرایی آن  پیش بینی ش���ده اس���ت. رو
علوم طبیعی مطرح بوده اس���ت. این علوم بنا به ماهیت خود، موضوعی عینی را مورد پژوهش قرار 
می ده���د و نتایج پژوه���ش خود را به صورت محص���ول ملموس یا فرآیندهایی ب���رای تولید بهتر این 
ری  بردی س���ازی و تبدی���ل دانش به فناو محصول ها بدس���ت می دهد. بر همین اس���اس، فرایند كار
یر  در ای���ن رش���ته ها بس���یار راحت ت���ر و ملموس تر اس���ت. ام���ا در علوم انس���انی )كه حس���ابداری از ز
مجموعه ه���ای آن می باش���د( بنا بر ماهیت این علوم و یکی بودن س���وژه و اب���ژه مورد پژوهش، حوزه 
ری، محصول ها و دانش  پژوه���ش و تولی���د دانش متفاوت از علوم طبیعی اس���ت و توان تولید فن���او
فنی به صورت كاال یا محصولی ملموس چندان وجود ندارد. به همین سبب بازار دانش1 این علوم 
ری های اجتماعی، انسانی و  همپای س���ایر علوم چندان گسترش نیافته است و اساس���اً بازار فناو
زی  آموزش���ی واژگان غریب���ی به نظر می آیند. با ای���ن وجود اهمیت و جایگاه آنها در زندگی بش���ر امرو
ری های  ری های سخت، اهمیت فناو كنار توجه به فناو حیاتی است. در سده بیست و یکم، در 
ری نرم به عنوان یك پارادایم جدید  یج آشکارتر شده است و اساساً به نظر می رسد فناو نرم نیز به تدر
یابی، كسب  ری به زودی نگرش ها را نسبت به صنعت، تولید، پژوهش، آموزش، بازار در حوزه فناو

یانک2، 2005(. وكار و حتی امنیت و دفاع تغییر خواهد داد )ژو
شواهد نشان می دهد بین اطالعات حاصل از پژوهش های دانشگاهی و تصمیم گیری فاصله 
ی���ادی وج���ود دارد. ای���ن امر برخالف تصور رایج مختص كش���ورهای جهان س���وم نیس���ت و حتی  ز
كش���ورهای توس���عه یافته نیز با این مش���کل مواجه هس���تند )لوئیس، 1992 ، راجرز، 1996 به نقل از 
فتحی واجارگاه ،1382(. از این رو، بررس���ی موانع احتمالی عدم كاربس���ت یافته های پژوهش���ی در 
یژه پژوهش���ی مبدل ش���ده اس���ت. به نظر می رس���د مسأله  فرایند تصمیم گیری و اجرا به یك قلمرو و
ع���دم ارتب���اط منطقی میان پژوه���ش و فرایند تصمیم گی���ری و اجرا برای كش���ورهای جهان در حال 
یرا در این جوامع محدودیت مرتبط با  توس���عه و كمتر توس���عه یافته _ از جمله ایران _ حیاتی تر باشد ز
منابع و اعتبارهای پژوهش از یك س���و و جوان بودن قلمرو پژوهش های دانش���گاهی از سوی دیگر، 
دو مان���ع جدی به ش���مار می روند. هنگامی كه پژوهش ها اس���تفاده عمل���ی در فرایند تصمیم گیری 

1. knowledge market 
2. Zhouying



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 1
زمستان 1393

176

نداشته باشند، این امر به معنای اتالف منابع و عدم استفاده صحیح از آن در فرایند تصمیم گیری 
یژه در ایران   پا بودن بخش پژوهش های دانشگاهی _  به و و اجرا می باش���د. از س���وی دیگر، جوان و نو
س���بب ش���ده اس���ت تا این قلمرو نتواند جایگاه و منزلت واقعی خود را در فرایند تصمیم س���ازی به 
یج اعتبار خود را در فرایند تصمیم گیری از دس���ت بدهد. نتیجه نهایی این امر  رد و به تدر دس���ت آو

بی اعتمادی نسبت به تحقیقات دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت نامناسب این قلمرو است.

 بیان مسئله

بردی  _ كه حسابداری از جمله آنهاست _  كمک به حل مشکل ها  مهم ترین رسالت دانش های كار
و معضل های جامعه اس���ت. از این رو انتظار می رود راهکارها و توصیه های سیاس���تی ارائه ش���ده 
گره گش���ای مش���کل ها و معضل های موجود در جامعه باشد. یکی از  از س���وی جامعه علمی كشور 
جلوه های ظهور فعالیت های علمی رش���ته های دانش���گاهی و از جمله حس���ابداری، رساله های 
ری  دكتری هس���تند كه كاری جمعی و مس���أله محور محسوب می ش���وند كه پس از طی فرایند داو
رزی مبتنی بر  علمی، مشروعیت می یابند. به همین دلیل، این اسناد پژوهشی كه بارقه هایی از نظرو
مسأله های واقعی جامعه را با خود دارند، یکی از منابع مهم رشته حسابداری می باشند و كاربست 
نتایج آنها امری عقالنی است. علی رغم بر طرف شدن برخی موانع بکارگیری نتایج حاصل از این 
ین  یان دكتری به هنگام تدو اقدام پژوهش���ی و با وجود تالش های پژوهش���ی گسترده ای كه دانشجو
ری را عرضه  رند و پژوهش���ی مبتنی بر اص���ول و منتهی به داو رس���اله های دكتری خود به عمل می آو
می دارند و بر اس���اس آن مدل ها و پیش���نهادهای اجرایی متناس���ب با شرایط مس���أله ای كشور ارائه 
كار  كاربست این مدل ها و پیشنهادها برای بر طرف شدن مسئله های جاری در دستور  می كنند، 
نهادهای اجرایی قرار نمی گیرد و مشکل های حوزه پولی و مالی كشور به قوت خود باقی است. در 
تبیین این رخداد، یعنی بکارگیری محدود )یا هیچ( نتایج حاصل از رساله های تحصیلی دكتری 

كشور دو دیدگاه وجود دارد: در رفع مشکل ها و مسائل جاری 
1. دیدگاه منع مدیریتی: دیدگاهی كه اثربخش���ی پایین توصیه های سیاستی رساله های تحصیلی 
)و البته پژوهش های دانشگاهی( را به امتناع، عدم پذیرش و فقدان آمادگی در بخش های اجرایی 

و سیاست گزاری نسبت می دهد.
2. دیدگاه منع ماهیتی: دیدگاهی كه توصیه های سیاستی منتج از رساله های تحصیلی ) و البته 

یژگی های الزم برای اجرا می داند. پژوهش های دانشگاهی( را فاقد و
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بیش���تر تحقیق های انجام ش���ده از دیدگاه اول به بررس���ی موضوع پرداخته اند، اما پژوهش های 
كمتری از دیدگاه منع ماهیتی به موضوع پرداخته اند.

ژه هایی دانش���گاهی و موانع عدم بکارگیری آنها در چارچوب  درخصوص مس���ائل مطرح در پرو
یر قابل طرح است: دیدگاه منع ماهیتی حدس های ز

1. یک���ی از اساس���ی ترین موضوع ها این اس���ت كه  آیا مس���ئله یا مس���ائلی كه پژوهش ب���ه آن  پرداخته 
اس���ت، اساسا مس���أله بوده است یا پژوهشگر از آن مسأله ساخته اس���ت. ممکن است در برخی از 
یکرد كاركردی _ مطرح می گردند نه مس���ائل واقعی،  مواقع مس���ائلی كه در رس���اله های دكتری _ با رو
بلکه مسائل ساختگی و مصنوعی باشد كه توسط پژوهشگر ساخته می شوند. در چنین شرایطی از 
آنجا كه این مس���ائل واقعی نیست، قطعا توصیه هایی كه در راستای رفع این مسائل ارائه می شوند 
نیز تأثیر چندانی نخواهند داشت. بنابراین، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر كیفیت پژوهش ها 

و به تبع آن نتایج حاصل از آن، واقعی بودن مسائل مورد پژوهش است.
2.  از دیگر مسائل مهم در خصوص میزان كارایی تحقیق های دانشگاهی، اعتبار علمی پژوهش های 
م���ورد نظ���ر اس���ت. اعتبار علمی به طور مس���تقیم وابس���ته ب���ه روش تحقیق اس���ت. منظ���ور از روش 
یه هایی اس���ت كه محقق برای جم���ع آوری حقایق و واقعیت ها  علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رو
دنبال می كند تا آنها را تفس���یر، تبیی���ن و اثبات نماید. در نتیجه، پژوهش ه���ای كاربردی كه درصدد 
یژگی های خاصی  كم���ک به سیاس���ت گزاران بر می آ یند یا ب���ه چنین نیتی انج���ام می ش���وند، دارای و

خواهند بود كه رعایت یا عدم رعایت آنها اعتبار علمی پژوهش ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
3. ب���ه لح���اظ دیدگاه من���ع ماهیتی، یک���ی از اساس���ی ترین موضوع ه���ا »تبیین ارتباط می���ان تلقی 
از خاس���تگاه و نیازه���ای دول���ت و جای���گاه دول���ت در جامع���ه و درج���ه تأثیرگ���ذاری پیش���نهادها و 
توصیه های سیاستی منتج از طرح های تحقیقاتی و تعیین میزان ارتباط پیشنهادها و توصیه های 

سیاستی...« است.
4. از دیگ���ر عوامل���ی ك���ه باع���ث تأثیرگذاری بیش���تر پیش���نهادها و توصیه های سیاس���تی مطرح در 
بردی می گردد نحوه ارائه و مجرای ارتباطی )نحوه اطالع رس���انی به سیاست گزار(  كار پژوهش های 
ك���ه موجب كاهش  توصیه ه���ا به ذی نفع و سیاس���ت گزار اس���ت. به نظر می رس���د یک���ی از عواملی 
می���زان تأثیرگ���ذاری نتایج حاص���ل از پژوهش های انجام ش���ده اس���ت نحوه ارتباط پژوهش���گران با 

سیاست گزاران و مدیران اجرایی و انتقال یافته های حاصل از پژوهش هاست.   
كه پیشنهادهای سیاستی منتج از رساله های  نظر به موارد ذكر شده، این پرسش مطرح است 
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دكتری حس���ابداری تا چه می���زان از قابلیت )علمی و اجرایی( برای حل مش���کل ها و معضل های 
كرد؟ كشور برخوردارند و چگونه می توان به افزایش قابلیت اثرگذاری آنها اقدام  مالی و پولی 

اهمیت و ضرورت موضوع

دانش حسابداری در ایران، با گذر از دوران آموزش صرف نظریه های وارداتی، چندی است كه به طور 
جدی وارد عرصه پژوهش و تحقیق ش���ده اس���ت، به گونه ای كه طی این مدت با افزایش تحصیالت 
یادی به مورد اجرا گذاشته شده و  تکمیلی و بودجه های تحقیقاتی، رس���اله ها و طرح های پژوهش���ی ز
تجارب بسیاری در باب چگونگی انجام پژوهش در سطح استانداردهای متعارف انباشته شده است. 
یابی عملکرد گذشته و سنجش درجه تأثیرگذاری فعالیت های علمی _ پژوهشی در  لذا زمینه برای ارز
این حوزه تا حد قابل قبولی مهیا شده است. علی رغم همه تالش های صورت گرفته در عرصه های 
آموزش���ی و پژوهشی، كماكان مش���کل های فراوانی در حوزه مالی و پولی كشور، باقی مانده و راهکارها 
و توصیه های سیاس���تی ارائه ش���ده از سوی جامعه علمی نیز از تأثیرگذاری باالیی در رفع معضل های 
مالی كشور برخوردار نیست. سوال اینجاست كه چرا محصول یک فرآیند علمی، قادر به روشنگری و 
تبیین لبه های تاریک واقعیت های موجود نیست؟ چرا سیاست گزاران و مسئولین علی رغم اعالم نیاز 
یافت مشاوره های عالمانه، در دشوارترین شرایط نامطمئن تصمیم گیری، به جای رجوع به  مکرر به در
توصیه های سیاستی ارائه شده از سوی بدنه پژوهشی، ترجیح می دهند صرفاًًً به سراغ سوابق منبعث 

از تجارب گذشته خود رفته و تصمیم های كلیدی اتخاذ كنند؟
كارگزاران و سیاست گزاران  یه قابل بررسی است؛ اولی كه شایع تر اس���ت اینکه  مس���ئله از دو زاو
تالش ها و توصیه های محققین را نادیده می گیرند )دیدگاه منع مدیریتی( و دوم اینکه؛ توصیه های 
كارایی و اثربخش���ی الزم را دارا نیس���تند، لذا بکار گرفته  كادمیک  سیاس���تی منتج از پژوهش های آ
نمی ش���وند و یا در صورت بکارگی���ری به نتیجه مطلوب نمی انجامند )دی���دگاه منع ماهیتی(. این 
یی به چرایی اثرگذاری پایین توصیه های سیاستی منتج از رساله های  پژوهش در راستای پاسخگو

یه های تحقیقاتی از دیدگاه منع ماهیتی پرداخته است.  تحقیقاتی به آسیب شناسی فرآیند و رو
ژه تحقیقاتی ش���امل عناصر و اجزایی اس���ت كه س���ازمان آن را بنا می كن���د. این اجزا و  ی���ک پرو
عناصر برای دس���تیابی به نتایج مطلوب باید معیارمند و دارای انس���جام و همسازی كامل باشند. 
این عناصر عبارتند از: عنوان تحقیق، طرح مس���أله، مبانی نظری و تجربی، روش شناسی تحقیق، 

نتایج تحقیق و راهکارهای تحقیق.  
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یژگی ه���ا و اقتضائات سیاس���ت گزاری در جوام���ع مختلف، به   ای���ن پژوه���ش، ضمن ترس���یم و

تبیین مدل نظری تحقیق؛ ش���امل ماهیت مسائل موضوع تحقیق های دكتری حسابداری، اعتبار 

علمی  تحقیق های مذكور )ساختار فرضیه های ارائه شده در تحقیق ، روش تحقیق، روش تحلیل 

و بررس���ی موضوع و س���اختار پیشنهادها و توصیه های سیاس���تی(، امکان پذیری اجرایی، مجاری 

ارتباطی با ذی نفعان با هدف خدمت رسانی فکری و ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گزاران 

و تصمیم گیران دولتی صورت می پذیرد، پرداخته است.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش

كید دارند كه توسعه و پیشرفت ملل مبتنی بر علم و تکنولوژی است و  جدیدترین نظریه های توسعه تأ

سایر عوامل )منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و...( نقش حاشیه ای دارند )شجاعی، 1378: 1(. 

در ش���رایط كنونی علم و پژوهش های علمی به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت توسعه همه جانبه 

كافی میسر نمی باشد  تلقی می شود و تصور توسعه خود اتکاء در درازمدت بدون انجام تحقیق های 

)شارع پور،1381: 1(. تولید علم، كلید اصلی دستیابی به توسعه پایدار است و پژوهش ، تولید علم، 

یخ است كه در این  رش���د اقتصادی و توسعه پایدار حاصل تجربه بی بدیل جامعه انسانی در طول تار

چرخه پیوسته، نتیجه پژوهش، تولید علم و نتیجه تولید علم، تولید فناوری است و در نهایت رشد 

اقتصادی متناسب و حركت در جهت رسیدن توسعه پایدار اتفاق می افتد)شمسی پور،1386(.

نهاد علم محصول  و یافته های خود را به جامعه عرضه می كند تا چراغ هدایت آن جامعه شود. 

نهاده���ای اجتماعی هم برای رس���یدن به هدف های خود نیاز به شناس���ایی پدیده های طبیعی و 

اجتماعی و روابط میان آنها و ابزارهای مناس���ب برای تغییر و كنترل آنها دارند. این ش���ناخت از راه 

كار نهاد علم است ممکن می شود )حسینی،1376(. كه  پژوهش های علمی دقیق 

 تحقیق های مرتبط با این موضوع نش���ان می دهد كه موانع مختلفی توس���عه علمی در ایران را با 

مش���کل مواجه س���اخته است. دستیابی به وضعیت مناس���ب تر علمی، چه به خاطر علم به خودی 

خود و چه به خاطر توسعه در ابعاد دیگر، نیازمند رفع موانع و محدودیت های پیش روی علم است. 

با س���رمایه گذاری علمی در درازمدت می توان به این مهم رس���ید. بدیهی اس���ت كه بدون شناس���ایی 

چالش ها و موانع توسعه علمی، سرمایه گذاری علمی به هدر رفته و نتیجه مطلوب نمی دهد.
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کاربست پژوهش

 ه���دف از تحقی���ق كش���ف حقایق تازه، ن���وآوری و اس���تفاده دس���تاوردهای این نوآوری ه���ا برای حل 
مسائل است. اعتقاد به تحقیق و پژوهش و  به كار بستن نتایج حاصل از آن در میان مردم، مسئوالن، 
یزان، طراحان و تصمیم گیران عمومیت یافته و نیاز به تحقیق در این جوامع از  سیاست گذاران، برنامه ر
حد احساس گذشته و  به صورت ضرورت درآمده است. كاربست یافته های پژوهشی و موانع موجود 

از جمله چالش های اساسی حوزه مدیریت پژوهش است )آقازاده، 1375 ، متین،1380(.
ه���دف اصل���ی از تحقیق در س���ازمان ها و دس���تگاه های اجرای���ی و صرف بودجه ه���ای مادی و 
ری و كارایی س���ازمانی،  انس���انی بهب���ود كیفیت، كمك ب���ه تصمیم گیری مناس���ب، افزایش به���ر ه و
یزی  اتخاذ راهبردهای مناس���ب، حل مش���کالت كارآفرینی و كس���ب اعتماد و اطمین���ان در برنامه ر
خرد و كالن اس���ت. دس���تیابی به این هدف ها جز از طریق كاربس���ت یافته های پژوهش���ی در اتخاذ 
یزی ها بر نتایج پژوهش ها عملی نمی شود. برای این  تصمیم های اجرایی و مبتنی س���اختن برنامه ر
منظ���ور می توان در مراحل پیش از پژوهش، ضمن و  پس از پژوهش زمینه  اس���تفاده از نتایج پژوهش 

رد )جانستون،1994(. را فراهم آو
كی از آن اس���ت كه عوامل متعددی در استفاده از یافته های پژوهشی  بررس���ی ها و پژوهش ها حا
یت های پژوهشی، ایجاد ارتباط نزدیك و  مستمر  بین محققان  نقش دارند. نیازسنجی و تعیین اولو
یت و  رشد شایستگی های  و مجریان، ارزشیابی میزان اثربخشی و سودمندی نتایج تحقیقات، تقو
علمی محققان، ایجاد نظام اطالع رس���انی مناس���ب، تأسیس بانك های اطالعاتی، رشد فرهنگ 
كاربس���ت پژوهش���ی، ترغیب و  ره ه���ای آموزش���ی، ایج���اد آمیخت���ه اش���اعه و  پژوهش���ی، ایج���اد دو
یق پژوهش���گران، افزایش كیفیت روش شناسی تحقیق، از  بین بردن ش���کاف بین محققان و  تش���و
یت بینش پژوهش���ی در مدیران، دسترسی به موقع  تصمیم گیران، مدیریت مناس���ب پژوهشی، تقو
یت روحیه واقع بینی، برگزاری  گذاش���تن كنترل های خش���ك اداری، تقو به نتایج تحقیقات، كنار 
كز پژوهشی از عوامل  جلس���ات هم اندیشی، اس���تفاده از رس���انه های ارتباط جمعی و فعال كردن مرا
اس���تفاده از یافته های تحقیقات اس���ت )راچفورد و نیکولز،1996  ؛ س���ومر و س���ومر،1997  ؛ بلیکی، 
یس���ون،2002 ؛ رجب���ی، 1380؛ آوه���ن و  همکاران���ش، 200؛ ایرانمنش،  یه���ر و مور 2000؛اوالد،2002 ؛ ر
ینی،  1379؛ آقازاده، 1380؛ فرزام فرد، 1380؛ مهرمحمدی،1380 ؛ حس���ن زاده، 1380؛ فقیهی قزو
كی، 1382 و  امام جمعه،1382 (. همچنی���ن موانع و  عوامل بازدارنده  1378؛ متی���ن، 1380؛ س���ا
یادی بر سر راه استفاده از یافته های پژوهشی وجود دارد. تحقیقات محققان و پژوهشگران )ر.ک:  ز
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مهرمحم���دی، 1380؛ متین، 1382؛ س���پیدنامه، 1380؛ رجبی، 1380؛ آقازاده، 1380؛ ش���فیعی، 
1381؛ ش���ریعت زاده،1380؛ فتح���ی،1382  ؛ ح���ج ف���روش،1382 ( نش���ان می دهد ك���ه نبود نظام 
اطالع رس���انی، تردید در كیفیت روش تحقیق و صالحیت محققان، استبداد مدیریتی و مدیریت 
ش���تابزده، محدودیت ه���ای مالی، نبود راهبرد مناس���ب برای اس���تفاده، دیوان س���االری و س���اختار 
خش���ك اداری، نبود نیازس���نجی ، نبود فرهنگ پژوهش���ی، مدیریت پژوهش نامناس���ب، نبود نظام 
ارزش���یابی در اس���تفاده از نتایج پژوهش ها، ناهمخوانی نتایج برخ���ی از پژوهش ها با زمینه فرهنگی 
و اجتماع���ی جامع���ه و  نهادینه نش���دن فرهنگ مراجعه به تحقیق در س���ازمان ها از موانع بکارگیری 

نتایج حاصل از تحقیق و پژوهش است. 
یادی بین اطالعات حاصل از پژوهش ها و تصمیم گیری وجود  شواهد نشان می دهد؛ فاصله ز
دارد. بررسی موانع احتمالی كاربست یافته های پژوهشی در فرایند تصمیم گیری و اجرا به یك قلمرو 
یژه پژوهش���ی مبدل ش���ده اس���ت. همانگونه كه اشاره شد، مس���أله عدم ارتباط منطقی پژوهش و  و
یرا در این  فرایند تصمیم گیری و اجرا برای كش���ورهای جهان س���وم، از جمله ایران حیاتی تر باش���د، ز
جوام���ع محدودی���ت مرتبط با منابع و اعتبار پژوهش از  یك س���و  و  جوان ب���ودن قلمرو  پژوهش های 
آموزش���ی از س���وی دیگر، دو عامل جدی به ش���مار می روند. هنگامی كه پژوهش ها دارای اس���تفاده 
عملی در فرایند تصمیم گیری نباش���د، این امر به معنای اتالف منابع و عدم استفاده صحیح از آن 

در فرایند تصمیم گیری و اجرا است.

کاربردی  مسئله شناسی در پژوهش های 

كید بر گس���ترش تحقیق های علمی  گس���ترش مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانش���گاه، توجه و تأ
كز و سازمان های  و تولید علم در س���طح كش���ور، گسترش كمی  پژوهش را در دانش���گاه ها و سایر مرا
علمی در پی داشته است اما در مورد افزایش كیفیت در این حوزه تردید جدی وجود دارد. نگاهی 
كی از وجود معایب اساس���ی روش ش���ناختی  گ���ذرا به تحقیق ه���ای انجام ش���ده و پایان نامه ها، حا
در بس���یاری از آنهاس���ت. معایب���ی كه از حی���ث پایبندی به اص���ول و قواع���د روش تحقیق و وجود 
ل و نتیجه در  رابطۀ س���اخت مند میان مس���أله، س���ؤال، نظریه، چارچوب نظری، فرضیه، اس���تدال
تحقیق های علوم انس���انی و اجتماعی به وضوح قابل مش���اهده است )منصوربخت، 1387: 2(. 
وج���ود چنین معایبی نه تنها به اعتبار علمی  تحقیق ها خدش���ۀ اساس���ی وارد می كند، لکه مانع از 
نهادینه ش���دن موقعیت لرزان تحقیق و تثبیت از نهاد تحقیق در س���اختار فرهنگی و علمی كش���ور 
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یرا وجود معایب روش ش���ناختی فرض وجود رابطه منطقی و س���ازگار بین دو بخش  خواهد ش���د. ز
اصل���ی تحقی���ق را بی اعتبار می س���ازد. به عبارت واضح تر، بخش نخس���ت ناظر ب���ه مبانی نظری و 
مقدمه ه���ای تحقیق و بخ���ش دوم، اقدامات عملی و متن تحقیق را در بر می گیرد. بر این اس���اس، 
از یک س���و، مبانی نظری و مقدمه های روش شناختی تحقیق نشانگر نحوه شناخت، تشخیص و 
طرح صورت مس���أله و راه حل آن و از سوی دیگر، اقدام عملی و متن تحقیق به معنای حل مسأله 
اس���ت. بنابراین، اعتبار هر تحقیقی در وهله نخس���ت بر مبانی نظری و مقدمه های روش شناختی 
یرا متن تحقیق چیزی جز به كارگیری مقدمه های روش شناختی در عمل نیست.  اس���توار است. ز
از ای���ن رو وج���ود معای���ب اساس���ی در مبانی روش تحقیق، ب���ه معنای نقض غ���رض و كان لم یکن 
یزی،  بودن تحقیق اس���ت )مس���عودی، 1391(. یک پژوهش اجتماعی س���ه مرحله اصلی؛ برنامه ر
یزی و اجرا شامل طراحی پژوهش، منطق تحقیق و روش شناسی  اجرا و گزارش دارد. در واقع برنامه ر
یابی انتقادی منطق تحقیقاتی و روش های بدیل است. مسئله  اس���ت كه روش شناسی ش���امل ارز
اجتماعی وضعیتی است كه توسط كارشناسانی مثل جامعه شناس، سیاست مدار یا اقتصاددان 
به عن���وان یک وضعیت ناپس���ند و نامطلوب م���ورد قضاوت قرار می گیرد ك���ه نیازمند نوعی مداخله 
برای اصالح یا بهبود است )بلیکی، همان(. مسأله نقطه كانونی و محوری تحقیق است. تحقیق 
بدون مس���أله مانند دایره مربع اس���ت. جان دیوئی معتقد اس���ت: »اولین مرحله تحقیق احس���اس 
برو گردیده  یش با مانع یا مشکلی رو وجود یک مشکل 1 است؛ به این معنی كه پژوهش گر در كار خو
كت بماند.« بنابراین، این نقطه  اس���ت كه در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن س���ا
ین در انجام هرگونه پژوهش یا تحقیق بس���یار مهم است و نقش  آم��وزش افراد برای مسئله یابی  آغاز
كید می ش���ود - نیز از همین امر نشأت  - كه در برخی نظام های آموزش���ی و پژوهش���ی برآن بس���یار تأ
گام تشکیل شده  كه روش علمی از س���ه  می گیرد. بس���یاری از دانش���مندان علم ش���ناس معتقدند 
پر )1965( در كتاب اس���طوره چارچوب، در دفاع از علم و عقالنیت بر این  یموند  پو اس���ت. كارل ر
یس���د: »من معتقدم كه كل ش���یوه عقالنی علم را می توان  كیده كرده و می نو س���ه مرحله اساس���ی ت�أ
یابی و اعتبارسنجی آن خالصه  در س���ه كلمه طراحی مسئله، ابداع نظریه یا تئوری و در نهایت ارز
بردارنده س���ه عنصر مس���ئله،  كرد« )پایا، 1379(. به عبارت دیگر وی معتقد اس���ت روش علمی در
ری  یلیام هرش���ل از دو مرحله اول به عنوان مقام گردآو فرضیه یا نظریه و درنهایت آزمون می باش���د. و
)حاصل ش���دن یک ایده ی���ا نظریه جدید در ذهن با توجه به مس���ئله( و از مرحله آخر به عنوان مقام 

1. Problem
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ری یاد می  كند. تحقیق و پژوهش علمی در واقع فرآیند حل مس���ئله محسوب می شود) آقایی و  داو
حصاری،1391: 40(.

ری از ش���هر  مس���ئله اولین ركن  پژوهش اس���ت و عدم شناس���ایی و درک مناس���ب آن س���بب دو
پژوه���ش و دس���ت نیافتن به اوج آن یعنی فرضیه یا نظریه می گردد. با نش���ناختن درس���ت مس���ئله، 
ژه های مطالعاتی یا سیر  چیزی به عنوان  پژوهش دنبال می شود كه اصوالً پژوهش نیست. گاهی پرو

آنها به عنوان  پژوهش قلمداد می شوند. پژوهش یک سفر یا سیر بی هدف نیست.

آسیب شناسی مسئله

از دالیل كاربس���ت ناپذیری رس���اله های دكتری، س���اختگی بودن یا درک و بیان ناقص مسائل مورد 
پژوهش اس���ت. آش���فتگی و نابس���امانی در حوزه مسئله، می تواند ناش���ی از آموزش ناصحیح در به 
كارگی���ری مفاهی���م و اصطالح���ات، وجود ابه���ام معنایی و ع������دم تعریف دقیق و واض���ح مفاهیم 
كت���ب و مقاله ه���ای مربوطه باش���د و دلی���ل دیگر عدم درک مس���ائل و  بنیادی���ن روش ش���ناختی در 
كارگی���ری عملی آنها  معضل ه���ای جامعه اس���ت. این مس������ائل، روند آموزش مفاهی���م مذكور و به 
یان و محققان را م���ختل ساخته و در نتیجه، این اشخاص از ابتدا با مفاهیم گنگ  توسط دانشجو

و نیمه روشن مواجه می شوند. 
كشور، متون روش تحقیق است و این متون مبنا  كه مهم ترین منبع مسأله شناسی در   از آنجا 
و مرجع تحقیق های انجام ش���ده – خاصه رس���اله های دكتری- هستند، نوع پردازش این متون به 
»مس���ئله« بس���یار حیاتی است. بدیهی است هر چه این متون در ش���ناخت مس��ئله )مسائل( مورد 
پژوهش دقیق تر باش���ند و محقق نیز درک صحیحی از ماهیت مس���أله داشته باشد، كمک شایانی 

كرد. به اثربخشی تحقیق  خواهد 
 نکت���ه قاب���ل تامل در مطالعه  صورت گرفته بابت رس���اله های دكتری، فق���ر مطالعه كتاب های 
روش تحقیق و روش شناس���ی نزد محقق- دانش���جو اس���ت. از این رو، در این پژوهش س���عی شده 
اس���ت به این معضل پرداخته ش���ود و شاید برای اولین بار در رشته حسابداری یک كنکاش جدی 
در ای���ن زمین���ه انجام ش���ود. بدین منظور نمونه ای قاب���ل توجه )بیش از نیمی از رس���اله های دكتری 
حس���ابداری( انتخاب و مطالعه ش���ده اس���ت. بررس���ی منابع و ماخذ مورد اس���تناد در رس���اله های 
مورد اش���اره، به روشنی مؤید مفروض باالست. شدت معضل آنجاست كه در برخی از رساله ها به 
هیج منبعی در این زمینه اس���تناد نش���ده است. در س���ایر موارد نیز عدد كتب روش شناسی درصد 
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قاب���ل توجه���ی از منابع مورد اس���تناد نیس���ت. هرچن���د در رس���اله های متاخر روند اس���تناد به منابع 
روش شناس���ی، رو به بهبود اس���ت. گذشته از معضل مورد اش���اره، عدم وجود منابعی است كه به 
درستی به مسأله شناسی پرداخته باشند )مراد منابعی است كه به زبان فارسی نگارش و یا ترجمه 
شده باشند(. در خصوص مسأله شناسی اتفاق نظر در متون روش تحقیق وجود ندارد. بنابراین در 
ین رساله های دكتری  این مطالعه، مهم ترین آثار مورد اس���تناد در تحقیق های انجام شده برای تدو
حس���ابداری به لحاظ نوع نگرش به »مس���أله« و »مسأله شناس���ی« دس���ته بندی و مورد مطالعه قرار 
یف ارائه ش���ده از »مس���أله«، نگاه مفصل یا مجمل، ارتباط و مرز »مسأله« با »موضوع«،   گرفت. تعار
ارتب���اط و مرز »مس���أله« با »س���ئوال« مواردی اس���ت كه در ای���ن مطالعه حائز اهمیت اس���ت. منابع 
ین رس���اله های دكتری  مورد مطالعه در این پژوهش، منابعی اس���ت كه بیش���ترین اس���تناد را در تدو
حس���ابداری داش���ته اند. به این منظور در چند دس���ته كلی به آنها پرداخته شده است.1 بطور كلی 

بررسی منابع مورد استناد در مواجهه با »مسئله« نشان می دهد؛
كه علی رغم تعریف نسبتاً  یسندگانی اس���ت  دس���ته اول از منابع روش تحقیق شامل معدود نو
كرده اند؛  مطلوب از مسئله، خواسته یا ناخواسته آنرا با سوال، موضوع یا اصطالحات مشابه خلط 
دسته ای دیگر از متون روش شناسی؛ و به تبع آنها، محققان، از همان ابتدا مسأله را با سایر مفاهیم، 
نظی���ر موضوع، س���ؤال و عن���وان خلط كرده اند و دس���ته آخر كه به مس���ئله نگاه و توجه نداش���ته و به 

صورت خاص به آن نپرداخته اند. به طور خالصه در این بخش با مش���کل های عمده مواجهیم. 
در خص���وص پ���ردازش به مس���ائل واقع���ی جامعه، توجه بی���ش از حد محققان ب���ه تحقیق های 
انجام شده در سایر كشورها به عنوان خاستگاه علوم جدید و داشتن مقاله پایه به عنوان یک شرط 
غیررس���می برای ش���روع تحقیق باعث پرداخت پژوهش ها به مس���ائلی ش���ده اس���ت كه س���نخیت 

چندانی با مسائل جامعه ایران نداشته باشد. 

 اعتبار علمی پژوهش

س���اختار فرضیه ها و سوال های ارائه ش���ده در پژوهش ، از مهم ترین مسائلی است كه اعتبار علمی 
پژوهش ه���ا را تحت تأثیر قرار می دهد. در بررس���ی س���اختار س���وال ها و فرضیه های مطرح ش���ده در 
رس���اله های تحقیقاتی، نتایجی حاصل می گردد كه مؤید نتایج به دست آمده در بررسی روش ها و 
تکنیک های مورد اس���تفاده در رساله هاس���ت. برخی فرضیه های ارائه شده صرفاًً بر وجود و یا عدم 

1. در این بخش از تحقیق در الگو برداری و تدوین مطالب از تحقیق جناب آقای قباد منصور بخت بسیار بهره گرفته ام.  
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وج���ود یک رابطه عل���ت و معلولی میان دو عامل صح���ه می گذارند. اعم از اینک���ه عاملی می تواند 
ز مش���کل مؤثر باش���د و یا اینکه در اقدامی بر رفع مشکل مؤثر باشد. به این معنی كه با فرض  در برو
ثبات س���ایر ش���رایط، ارتباط های علت و معلولی مورد آزمون قرار می گیرد و ل���ذا نتایجی كه در این 
مس���یر حاصل خواهند ش���د، اساس���اً  به طور مس���تقیم كمک چندانی به سیاست گزار یا مجری در 
عمل نخواهد كرد، بلکه  این نتایج صرفاًً برای پژوهشگران دیگری كه در ادامه  این موضوع، پژوهش 
می نمایند، مفید خواهد بود، چرا كه سیاس���ت گزار در دنیای واقعی نمی تواند س���ایر شرایط را ثابت 

فرض نماید و اقدام به سیاست گزاری نماید.
 بعضی از فرضیه های ارائه ش���ده متضمن یک نگرش نسبتاًً جامع به موضوع مورد بررسی بوده 
یش���ه ها و راهکارها  یت بندی میان ر و ب���ا انتخ���اب میان چندین گزینه پیش رو س���عی دارند به اولو
بپردازن���د. از منظ���ری دیگ���ر، می توان اذعان داش���ت ك���ه برخ���ی از فرضیه ها صرفاًً ت���الش در تبیین 
موض���وع مورد بررس���ی داش���ته و نیاز اس���ت پس از ط���ی این مرحل���ه، پژوهش دیگ���ری در خصوص 
یافتن راهکارهای اثربخ���ش پیرامون موضوع صورت پذیرد. فرضیه های برخی پژوهش ها مربوط به 
یشهابی مشکل به پایان رسیده و مسئله بر سر انتخاب میان گزینه ها  مرحله ای هستند كه مسئله ر
و راهکارها جهت مقابله با مش���کل و یا حصول به یک هدف اس���ت. ل���ذا نتایج حاصل از تحلیل 
بخش كوچکی از فرضیه ها قادر نخواهد بود كمک مؤثر و مش���خصی به سیاس���ت گزار ارائه نماید. 
چ���را كه یک تصمیم گیر و سیاس���ت گزار قبل از مبادرت به ه���ر اقدام در خصوص موضوع، الزم دارد 
یش���ه یابی صحیحی از مشکل حادث ش���ده در اختیارش قرار گرفته به نحوی كه بتواند مؤثرترین  ر
ز مشکل را شناسایی نموده و سپس از میان راهکارها، گزینه ها و راه حلهای موجود كه  عامل در برو
همگی می توانند به نوعی هدف را محقق نمایند، آن را كه دارای بیشترین و  بهترین تأثیر است، با 
توجه به محدودیت های امکانات در اختیار، انتخاب نموده و در آن راستا اتخاذ سیاست نماید.

یک���ی دیگ���ر از موارد مهم، انتخاب و بکارگیری روش تحقیق مناس���ب توس���ط پژوهش���گران در 
انجام پژوهش اس���ت. اینکه پژوهش���گر آزادان���ه و در فضای انتزاعی ذهنی خ���ود می تواند موضوع و 
مس���ئله ای را برای پژوهش انتخاب نماید و یا اینکه مطالبه ها و مش���کل های جامعه تعیین كننده 
موضوع و سوال اصلی پژوهش هستند، اینکه پژوهشگر مدل های ساده و حداقلی را برای پردازش 
اطالع���ات خود انتخاب كند یا به س���راغ مدل ه���ای پیچیده و دقیق رود و یا می���زان اعتماد وی به 
ری ش���ده شواهدی از عینیت های دنیای واقع و در نهایت، اینکه چه نوع  آمار و اطالعات جمع آو
توصیه سیاستی را با چه نوع لحنی به سیاست گزار و تصمیم گیر و مجری سیاست و تصمیم ارائه 
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می دهد و آیا  این توصیه ها برگرفته از حالت های ایده آلی و مطلوب است یا اینکه منبعث از ویژگی های 
وضع موجود و متناسب با شرایط زمانی كنونی جامعه است، به توان  پژوهشگر نسبت به بکارگیری روش 
تحقیق مناس���ب بر می گردد. لذا حصول به پژوهش���ی اصیل با یافته ها، نتایج و توصیه های سیاس���تی 
اثربخش در گرو گزینش صحیح در مراحل مختلف انجام پژوهش، از انتخاب موضوع گرفته تا تعیین 
سوال ها، مدل ها و روش ها، داده ها و اطالعات و شیوه و لحن ارائه توصیه سیاستی است كه متناسب 
با بافت اجتماعی و ساختار اقتصاد سیاسی كشور باشد. باال بودن سهم مدل هایی كه صرفاًً به توصیف 
علت و معلول میان متغییرهای مختلف می پردازند، به طور بالقوه زمینه استفاده از نتایج و دستاورد 
پژوهشی جهت مشاوره دهی به مسئولین و سیاست گزاران را كاهش می دهد. چرا كه نیاز پذیرش وجود 
گاهی یافتن از اولویت بندی میان گزینه ها مبتنی بر پیش بینی  روابط علت و معلولی میان متغییرها، آ
از تحول ها آتی است. یکی دیگر از موضوع های مهم و اثرگذار بر موضوع، روش تحلیل و بررسی موضوع 
و س���اختار پیشنهادها و توصیه های سیاستی ارائه ش���ده در طرح های تحقیقاتی است. در خصوص 

توصیه ها و پیشنهادهای منتج از رساله ها این سوال ها مطرح است.
الف( آیا اساسا ً توصیه سیاستی منتج از یافته های مستقیم طرح تحقیقاتی است؟

ب( تصمیم گیری و اجرای این توصیه سیاس���تی مربوط به كدام رده از سلسله مراتب رسمی كشور 
است؟ 

هدف از طرح محور نخست جداسازی توصیه های سیاستی اصیل و منتج از نتایج مستقیم 
طرح از س���ایر توصیه هایی است كه در عین حالی كه مرتبط با موضوع مورد بررسی در طرح است، 
ولیک���ن راج���ع به صحت و درس���تی آنها در طرح، تحلیلی ارائه نش���ده اس���ت و ه���دف بخش دوم 

تشخیص درست مخاطب توصیه هاست.

محقق و درک جایگاه دولت 

ر، جایگاه و شان »تصمیم گیر« و »تصمیم ساز« در شخص واحدی متبلور  در گذشته های نسبتاً دو
زه به دالیل مختلف از جمله پیچیده ش���دن روابط اجتماعی، در بس���یاری از امور  می ش���د، اما امرو
و حوزه ها، نقش و جایگاه تصمیم س���ازی از تصمیم گیری جدا و متمایز ش���ده اس���ت. لذا مدیران 
ی���ت خود از كارشناس���ان اهل فن برای  و تصمیم گی���ران ب���رای راهبری و هدای���ت حوزه تحت مدیر
ك���ه در اختیار  كارشناس���ان با فرصت بیش���تری  تصمیم س���ازی به���ره می برند. مدیران انتظار دارند 
دارند؛ به بررس���ی و تبیین موش���کافافه مس���ائل پرداخته و سیاست های راهگش���ا و حالل مشکل را 
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ارای���ه كنن���د. به ای���ن ترتیب می توان ب���ه اهمیت و نقش كارشناس���ان پی برده و تأثیر دی���دگاه آنها در 
كرد. سیاست های اعمال شده را پیگیری 

یک���ی از مس���ائلی كه در تصمیم س���ازی و تصمیم گیری ح���وزه مدیریت اقتصادی كش���ور قابل 
بررس���ی و تحلیل است. تلقی و نگاه كارشناس���ان )محققان( از نهاد دولت است. این نکته زمانی 
اهمیت دو چندان می یابد كه فعالیت محققان و كارشناسان به منظور ارایه پیشنهادها )توصیه ای 
یکرد محققان به مقوله دولت، تعیین  سیاس���تی( به مدیران اجرایی باش���د. به بیان دیگر تلقی و رو
یابی توفیق یا عدم توفیق سیاس���ت ها، در  كننده فرجام سیاس���ت ها می باش���د، به طوری كه در ارز

یژه ای قائل بود.  كنار سایر موارد تأثیرگذار، برای نگاه محقق و درک وی از جایگاه دولت امتیاز و
ش���اهد مدعای مسائل فوق بیان مس���ائل و تئوری هایی است كه تحت عنوان عوامل محیطی 
ر اینکه علی رغم اتف���اق نظر درخصوص  و تأثی���ر آنها بر حس���ابداری عنوان می ش���وند اما تعج���ب آو
كثر تحقیق های دانش���گاهی تقریبا مغفول مانده اس���ت. محققانی كه در صدد  موض���وع فوق، در ا
یژگی های دولت مورد  توصی���ه ب���ه بخش هایی از دولت بر آمده اند، اش���اره ای به نقش، جای���گاه و و

خطاب توصیه ها ندارند. 
در بین عوامل تأثیرگذار، نقش دولت – فرایند سیاس���ی- بدلیل گس���تردگی حوزه تأثیرگذاری و 
برخورداری از قوه قاهره، نقش���ی پر رنگ اس���ت. تقریبا هر پدیده ای در جامعه توس���ط دولت سامان 
می یاب���د. در واق���ع نظریه  پردازی پیرامون هر پدیده ای - اعم از رواب���ط اقتصادی، خانواده، مذهب، 
بوم شناس���ی، قان���ون، حقوق، فرهن���گ و ...- ب���دون توجه به دول���ت بعنوان قدرت س���امان یافته 
ش���کل بندی اجتماعی ، تقریباً غیر ممکن اس���ت. دولت بعنوان قدرت س���امان یافته شکل بندی 
یاف���ت و در قال���ب خاص���ی ق���رار  داده و به آنها س���امان می بخش���د  اجتماع���ی، ای���ن  پدیده ه���ا را در
)چان���دوک نیرا: 1377(. نظریه های دولت مهم ترین زمینه بررس���ی موضوع های همچون اقتصاد، 
اجتماع، سیاست و  سیاستگزاری می باشند. نیاز  به تبیین دولت و خاستگاه آن، هر گونه نگرش 
گر مطابق ب���ا نظر یک محقق  ب���ه فعالیت ه���ای عمومی و جمعی را متأثر می س���ازد. به عن���وان مثال ا
اقتص���ادی، دولت���ی حداقلی براس���اس وظایف كالس���یك آن مورد ات���کا قرار گی���رد، روش تحقیق و 

توصیه های سیاستی وی نیز متاثر از تلقی از دولت كالسیکی شکل خواهد گرفت. 
 در دنیای باس���تان دو نحله فکری ش���امل تفکر ایرانی و تفکر یونانی پایه گذار و آبش���خور حیات 
رند. تف���اوت در نگاه معرفتی و دیدگاه فلس���فی هر یک از  حکومت ه���ای ای���ران و روم را فراه���م می آو

كاركردهای هر نوع از حکومت ها برای حفظ و بقاء خود شده است. این مکاتب، موجب تفاوت 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 1
زمستان 1393

188

 نظریه ها و تئوری ها روایتگر ش���رایطی هس���تند كه از آن اخذ شده اند ) آزاد ارمکی، 1379: 14( 
لذا نظر به وجود تفاوت بارزی كه دس���تگاه معرفت شناس���ی و س���اختار اقتصاد سیاسی و »سیال« 
رت می یابد. چنانچ���ه فضا و پارادایم  ای���ران نس���بت به همتای »قاعده مند« غرب���ی خود دارد، ضرو
غال���ب و  رای���ج در ایران به هر دلیلی گرایش به س���مت آلترناتیو غربی نداش���ته باش���د، یك بازنگری 
اساس���ی در ن���وع پژوه���ش، ابزار، مفروض ه���ای پژوهش و نوع تحلی���ل و اطالعات مورد اس���تفاده در 
پژوهش و حتی لحن و ساختار توصیه های سیاستی منتج از پژوهش صورت پذیرد. چرا كه حصول 
ب���ه موفقی���ت در فرایندی عالمانه و  علمی، مس���تلزم متناس���ب بودن تئوری ه���ا و نظریات علمی و 
یه های اجرایی با خصلت های نهادینه ش���ده مردم، واقعیات جامعه و  ساختار واقعی  همچنین رو
كش���ور می باش���د، وگرنه به واس���طه ناهماهنگی می���ان »نظریه« و »ادارک اجتماع���ی«، حصول به هر 

یزی خواهد بود )غالمی نتاج امیری،1382: 53(. موفقیتی كامال ًتصادفی و غیرقابل برنامه ر
ك���ه مالحظ���ه می ش���ود در تحلی���ل چگونگ���ی حصول ب���ه توصیه های سیاس���تی  همانط���وری 
اثربخش تر در حل مش���کل های اقتص���ادی موجود، تبیین نقش و جایگاه دول���ت مبتنی بر معرفت 

ری است.  یزی فرایند پژوهش مبتنی بر آن ضرو شناسی مستقر در هر جامعه و پایه ر

نظام ارتباطی محقق با جامعه

ی���ف متأخر و تقریباً مورد توافق صاحبنظران، حس���ابداری یک سیس���تم اطالعاتی  در یک���ی از تعار
تعریف می شود. 1در مباحث سیستم های اطالعاتی، رفتار و عملکرد سیستم از یک سو و تعامل، 
ارتب���اط، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سیس���تم از محیط پیرامونی از س���وی دیگر بس���یار مهم و حیاتی 
كاركرد مطلوب یک سیستم مستلزم درک هر دو بخش ذكر شده است. در نظام آموزشی ما  است. 
و در كتب و مقاله های حس���ابداری، هنگام بحث در ارتباط با سیستم اطالعاتی، در بیشتر موارد 
كرده  گرفته  شده و این موضوع به بخش پژوهشی نیز سرایت  بخش تعامل پیرامونی سیستم نادیده 
است. نحوه تعامل دانش حسابداری با محیط پیرامون خاصه در حوزه پژوهش، مسئله ای است؛ 
ك���ه ذهن نگارنده را مش���غول كرده و به عن���وان یکی از دالیل عمده عدم بکارگی���ری نتایج حاصل از 
كار، دو مس���ئله »نحوه ارائه نتایج و  تحقیق های دانش���گاهی مطرح ش���ده اس���ت. در این بخش از 
مجرای ارتباطی و شیوه اطالع رسانی« تأثیرگذار فرض شده اند. خوشبختانه از آنجا كه حسابداری 
دانشی، استفاده كننده محور است؛ این موضوع ها در حوزه نظری حسابداری وجود دارند و دانش 

1. Accounting as an information system
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حس���ابداری نه تنها با آنها بیگانه نیس���ت، بلکه این موارد بعنوان بخش���ی از س���اختار دانش���ی این 
رش���ته مطرح هس���تند؛ مباحثی همچون نحوه ارائه صورت های مالی )بعنوان یک استاندارد الزم 
یژگی كیفی اصل���ی مرتبط با محتوای اطالعات، بیان صادقانه  االج���را(، مربوط بودن بعنوان یک و
یژگی كیفی دیگ���ر اصلی مرتبط با  و ع���اری از س���وگیری به عن���وان مولفه ای از قابلیت ات���کاء )یک و
محتوای اطالعات(، قابل فهم بودن و لحاظ كردن میزان توان استفاده كننده به هنگام تهیه و ارائه 
اطالع���ات، جملگی بخش هایی از یک نظام ارتباطی هس���تند. مباحثی كه عالوه بر نقش آنها در 
گیرند، بس���یار تأثیرگذار و حیاتی  مقول���ه آموزش، چنانچه در حوزه پژوهش مورد توجه یا اغفال قرار 

هستند.
كم بر حس���ابداری را كه هدف آن ارائه خدم���ت از طریق ارائه اطالعات به  گ���ر فضای كلی حا  ا
اس���تفاده كنندگان است به حوزه پژوهش های دانش���گاهی)خاصه رساله های تحقیقاتی( تعمیم 
دهی���م، ب���رای ارائه ای���ن اطالعات چ���اره ای جزء پذی���رش و درک یک نظ���ام ارتباط���ی نخواهد بود. 

نظامی كه به خوبی تعریف، درک و هدایت شود.

ارتباط صنعت و دانشگاه

ارتب���اط صنعت و دانش���گاه با توجه به می���زان تأثیرگذاری آن در فرایند توس���عه دانش محور و پایدار 
ی���خ -علی الخصوص بع���د از انقالب صنعتی - م���ورد توجه صاحب نظ���ران علمی،  در ط���ول تار
سیاس���ت گذاران، كارآفرینان و.. قرار گرفته است. ناشی از این توجه بحث های متعددی پیرامون 
ابعاد این ارتباط مطرح ش���ده است. ارتباط و همکاری دانش���گاه و صنعت مؤلفه مهمی در توسعه 
یشه بالندگی علمی  دانایی محور محس���وب می شود و در اكثریت كشورهای توسعه یافته می توان ر

كرد. در دانشگاه ها را در همکاری نزدیک این  دو جستجو 
بح���ث ارتب���اط بی���ن صنع���ت و دانش���گاه از ق���رن نوزدهم می���الدی به ط���ور جدی م���ورد توجه 
ری را تحت تأثیر قرار داد. لیکن برخالف  یج فضای علم و فناو صاحب نظ���ران قرار گرفت و ب���ه تدر
كشورهای توسعه یافته، ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران موضوع جدیدی محسوب می شود. در 
اردیبهش���ت 1361 شمسی مصوبه ای با هدف ایجاد زمینه های ارتباطی میان دانشگاه و صنعت 
زارت عل���وم دفتری به نام»دفت���ر ارتباط  یب رس���ید ك���ه بر اس���اس آن در و در هیئ���ت دول���ت به تصو
زارتخانه های نفت،  دانش���گاه با صنعت« ایجاد شد. عالوه بر تأس���یس این دفتر دفتر مشابهی در و
كار و امور اجتماعی، ارتباطات  صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مس���کن و شهرسازی، 
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ری اطالعات و س���ازمان برنامه و بودجه ایجاد ش���د تا وظیفه تحق���ق زمینه های مورد نظر در  و فن���او
ارتب���اط دانش���گاه و صنعت را عهده دار ش���دند. به ع���الوه، دفاتر ارتباط دانش���گاه و صنعت نیز در 
34 دانش���گاه ایجاد ش���دند. ایجاد این دفاتر مقدمه خوبی برای ارتباط دانشگاه و صنعت به شمار 
می رفت. در سال 1365 شوراهایی نیز به نام »شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت« در همین 
ران ، دفتر مركزی  دفاتر تشکیل، اما در سال1373 به علت عدم كارآیی تعطیل شدند. در همین دو
ارتباط دانش���گاه با صنعت به س���ازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. از جمله 
اقدامات دیگر دولت در این زمینه ایجاد شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت بود كه فعالیتهای 

گرفت. زارتخانه صنایع سنگین صورت  اولیه تشکیل آن در و
یژه به ارتباط صنعت و دانشگاه و ثانیاً غلبه  كه اوالً به دلیل عدم توجه و گفت  در مجموع باید 
یزیها در س���طح كالن به  دیدگاه مبتنی بر عملگرایی و انتفاع دو جانبه، سیاس���تگذاری ها و برنامه ر
كه دانش���گاه و صنعت نقش واقعی خود را در اجرای برنامه های توس���عه ملی  گونه ای نبوده اس���ت 
رزد و از صنعت  ایفا كنند. از دانشگاه فقط انتظار می رود كه به تربیت نیروی تحصیلکرده همت و
یها نیز  نی���ز انتظ���ار می رود تا به تولید بپردازد و در صورت وجود هرگون���ه همکاری، محور این همکار
الزام���اً انتف���اع مادی كوتاه مدت بوده اس���ت. به عن���وان جمع بندی می توان گف���ت كه ناهماهنگی 
كنون از پشتوانه اجرایی مناسبی  میان دانش���گاه و صنعت موجب ش���ده اس���ت تا ارتباط این دو تا

برخوردار نباشد. 

سوال های اصلی و فرعی

الف( پیش���نهادهای سیاس���تی منت���ج از رس���اله های دكتری حس���ابداری تا چه می���زان از قابلیت 
)علمی و اجرایی( برای حل مش���کل ها و  معضل های مالی كش���ور برخوردارند؟

ره دكتری حسابداری به آنها پرداخته  1. آیا مس���ائلی كه پژوهش های انجام ش���ده در رس���اله های دو
اند، مسائل واقعی در جامعه  ایران هستند؟

ره دكتری حسابداری، از اعتبار علمی برخوردارند؟ 2.  آیا پژوهش های انجام شده در رساله های دو
ین می ش���وند كه  گونه ای تدو 3.  آیا س���اختار فرضیه ها تحقیق رس���اله های دكتری حس���ابداری به 

كمک مؤثر و مشخصی به سیاست گزار نماید؟
ره دكتری حسابداری، تلقی درستی از خاستگاه  4.  آیا در پژوهش های انجام شده در رساله های دو

و جایگاه دولت در جامعه  ایران وجود دارد؟
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ره دكتری حس���ابداری به شیوه  5. آیا پیش���نهادها و توصیه های سیاس���تی منتج از رس���اله های دو
مناسبی به اطالع مجریان و سیاست گزاران می رسد و مجرای اطالع  رسانی چگونه است؟

ب( چگون���ه می ت���وان به افرای���ش قابلیت اثرگذاری پیش���نهادهای سیاس���تی منتج از رس���اله های 
كرد. كشور اقدام  ره دكتری در حل  معضل های مالی  تحصیلی دو

روش تحقیق

كاربس���ت پذیر، مجموعه ای  بردی مؤثر و  كار یژگی ها و مولفه ه���ای یک پژوهش   برای شناس���ایی و
ی���ن و تصنی���ف گردی���د، ش���اخص ها پاالیش ش���د ت���ا معیارهای مناس���بی برای  از ش���اخص ها تدو
س���نجه آزمودنی ها بدست آید. استخراج ش���اخص ها از مطالعه مبانی نظری، اسناد باالدستی و _ 

گرفت و پاالیش آنها از طریق اجماع خبرگان به روش دلفی انجام شد. برنامه های توسعه صورت 
در مرحله بعد مولفه های تأثیر گذار رساله های دكتری بر اساس شاخص ها، از طریق مطالعه دقیق 
رس���اله ها انجام و ماحصل در چک لیس���ت های طراحی ش���ده جمع آوری ش���د. در نهایت این چک 
لیست ها در یک بانک اطالعاتی جامع تجمیع گردید تا به كمک آزمون های آماری تحلیل شوند. انجام 

این  پژوهش طی چند مرحله و به طور خالصه و عملیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است.
كاربس���ت پذیری  مرحل���ه اول؛ ش���ناخت نظری؛ای���ن مرحله ش���امل؛ مطالعه پیرام���ون موضوع 

ره دكتری در بخش های مختلف.  بردی دو كار رساله های 
یژه به شاخص سازی اختصاص  مرحله دوم؛ ش���اخص س���ازی؛ این مرحله از تحقیق به طور و

یر انجام  پذیرفته است: گام های ز كه طی  داشته است 
گام اول؛ اس���تخراج ش���اخص ها: این مرحله با مطالعه و بررسی مبانی نظری موضوع با استفاده 
یژگی ها،  از مناب���ع كتابخان���ه ای صورت  گرفته و ماحصل این مطالعه به اس���تخراج ش���اخص ها، و
كه بتوان از آن توصیه های سیاستی  معیارها و فراوانی این عناصر جهت انجام یک پژوهش مؤثر - 

كرد - انجامیده است. تأثیرگذار استخراج 
ین تحقیق،  گام دوم؛ طراحی پرسش���نامه: به منظور انتخاب شاخص های قابل قبول برای تدو

گردید.  گام قبل در قالب یک پرسشنامه تنظیم  شاخص های حاصل از 
ی���ع پرسش���نامه و پاس���خ ب���ه پرس���ش ها: در ای���ن مرحله پرسش���نامه ب���ه قضاوت  گام س���وم؛ توز
صاحبنظران س���پرده ش���د. پرسش���نامه ح���اوی ش���اخص ها رتبه بندی گردی���د. نتایج ای���ن مرحله؛ 

گرفته است.  به عنوان معیارهای سنجش پژوهش مورد استفاده قرار 
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گیر درباره پژوهش های خاتمه  ری اطالعات: مرحله بعد یک مطالع���ه فرا مرحله س���وم؛ جمع آو
یافته تحت عنوان رس���اله های دكتری حس���ابداری است. با توجه به مس���تندهای موجود، به 125 
رساله تحصیلی در قلمرو زمانی تحقیق به انجام رسیده است. كه بسیاری از آنها در قلمرو موضوع 
تحقی���ق ق���رار  گرفته اند. برای آزمون و پاس���خ دهی به س���وال های پژوهش، كلیه رس���اله های خاتمه 
ر اطالعات مرتبط با طرح های تحقیق  گرفته و ضمن مرو یافته تا پایان سال 1391 مورد بررسی قرار 
گزارش نهایی طرح و بررسی نوع  ش���ده در قلمرو تحقیق، طی سال های 1372 لغایت 1391 اعم از 
ردهای  داده ها، روش های مورد استفاده جهت پردازش و تحلیل داده ها و نتایج، یافته ها و دستاو

حاصل، توصیه های سیاستی منتج از رساله های تحقیقاتی خاتمه یافته پرداخته  شده است.
مرحل���ه چه���ارم؛ تحلی���ل اطالعات:  ای���ن مرحل���ه در واقع مرحل���ه تحلیل داده هاس���ت. بدین 
صورت كه وضع موجود ) بدس���ت آمده از مرحله قبل( با وضع مطلوب )ش���اخص های مستخرج 
از مراحل اول و دوم( مقایس���ه ش���ده است. بدین ترتیب امکان بررس���ی سوال های بخش پیمایشی 

فراهم می شود و به پرسش های ذیل پرسش اصلی اول پاسخ داده می شود.
مرحله پنجم؛ نتیجه گیری: در این مرحله با تامل در آنچه حاصل ش���ده تالش  ش���ده است؛ به 
رزی درباره شرایط اثربخش اقدام شود و مدلی برای افزایش قابلیت تأثیرگذاری پیشنهادهای  نظرو

گردد. منتج از رساله های تحصیلی معرفی 

 جامعه و روش نمونه گیری

كنندگان  كه اس���تفاده  جامعه آماری این تحقیق ش���امل محققین و مدیران س���ازمان هایی اس���ت 
رساله های دكتری را تش���کیل می  دهد. در بخش شاخص سازی جهت اجماع بر شاخص ها برای 
بردی كه با اس���تفاده از نظر خبرگان و با استفاده از روش دلفی انجام شده  س���نجش رساله های كار
است جامعه دلفی شامل110 نفر از صاحبنظران دانشگاهی كه دارای دانش تخصصی حسابداری، 
علوم مالی و اقتصادی و تحقیق و پژوهش بودند و مدیران و كارشناسانی كه دارای تخصص كافی 
كارشناس���ان خبره سیاس���ت گذاری، اجرایی و نظارت���ی بوده اند. پس  در پژوهش ه���ای اجتماعی، 
ین ش���اخص ها، برای اس���تفاده از داده های میدانی جامعه آماری ش���امل تمامی رساله های  از تدو
ره زمانی از سال 1372 تا 1391 -كه مشتمل  دكتری حسابداری كه در دانشگاه های دولتی، طی دو
بردی كه  كار بر _ 125 رساله بود - به عنوان جامعه آماری بررسی و از این جامعه، تمامی رساله های 
بالغ بر 115 رس���اله گردید، به عنوان نمونه انتخاب و به شیوه تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. 
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 آزمون های مورد استفاده 

- آزمون های مورد اس���تفاده در بخش شاخص سازی؛ برای سنجش میزان اجماع و توافق عمومی 
خبرگان درباره پرس���ش های مطرح شده در پرسش���نامه از آزمون میانگین و آزمون فریدمن استفاده 

شده است.
آزمون های مرحله نهایی

بردی با ش���اخص های یک رس���اله  كار در مرحل���ه نهایی برای س���نجش می���زان تطابق رس���اله های 
بردی و كاربس���ت پذیر از »آزمون های خی- دو« و »آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن« استفاده  كار

شده است. 
اولویت بندی و رتبه بندی شاخص ها

یه های بررسی شده و همچنین متغیرهای اصلی تحقیق از دیدگاه پاسخ دهندگان  در این بخش گو
یه و آزمون فریدمن رتبه بندی  گو یه ها بر اساس میانگین  در درون هر متغیر اصلی و نسبت به كل گو
یکرد كلی و درون هر متغیر با توجه به میانگین  یه های مورد بررسی در دو رو  شدند. در این بخش گو
یه  یر آزم���ون فریدمن را برای براب���ری رتبه ها در گو یت بندی می ش���وند. جدول ز و آزم���ون فریدم���ن اولو

نشان می دهد.
جدول 1. رتبه بندی مسائل از دیدگاه خبرگان

مسئ��له ردیف
میانگین نمره 

از 10
رتبه 

مكتسبه 

9/751فساد مالی و اقتصادی 1

راق بهادار2 كارایی بورس و او 9/52عدم 

9/3253نابسامانی در بخش مالیات و عوارض 3

گرانی4 9/2754تورم و 

كارآمدی سیستم بانکی5 9/255نا

9/1256هدفمندی یارانه ها6

8/757نقص در سیستم های نظارتی 7

یابی عملکرد8 یزی و ارز 8/6258ضعف در برنامه ر

یسی و تنظیم بودجه به طور سنتی 9 8/1259شیوه بودجه نو

كردن نرخ سود بانکی10 810منطقی 

811سرمایه گذاری در حوزه انرژی مخصوصا میدان های مشترک11

یست و مسائل پیرامون 12 7/87512محیط ز
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مسئ��له ردیف
میانگین نمره 

از 10
رتبه 

مكتسبه 

یرساخت  سیستم ها و شبکه های متمركز اطالعاتی در بخش مالی و پولی13 7/813نبود ز

گذار 14 7/7514حفظ سرمایه ها و منابع انسانی مولد و تأثیر 

كنترل صحیح15 رده ها و .. جهت فراهم سازی امکان نظارت و  7/715قیمت گذاری محصول، فراو

7/516خصوصی سازی از جمله موارد ذیل اصل یکصد و چهل و چهار قانون اساسی 16

7/4317نظام دهی به بخش تحقیق و پژوهش های علمی مرتبط با مسائل پولی و مالی 17

18 7/735ارزشگذاری دارایی های موضوع واگذاری به بخش غیر دولتی 18

19 7/125بانکداری اسالمی و سیستم مالی متناسب با آن19

20 7تعادل بودجه ای و تفکیک اعتبارات سرمایه ای و جاری و رعایت مفاد بودجه ای20

جدول 2. اولویت بندی گویه های متغیر اعتبار علمی را نشان می دهد.

میانگین نمره گویهردیف
از 10

رتبه 
مكتسبه 

1 9صحت روش شناختی تحقیق 1

52 . 8انتخاب الگوی مناسب تحقیق توسط محقق 2

3753 . 8ساختار فرضیه های تحقیق بر اعتبار علمی 3

كاربست نتایج 4 انتخاب الگو های مناسب تحقیق توسط محقق در 
254 . 8تحقیق تأثیر دارد. 

كتابخانه ای و فضای مجازی)اینترنت( از قدرت 5  نتایج روش های صرفاً 
بردی برای حل مسائل جامعه می كاهد. كار 25 . 8توصیه ها و پیشنهادهای 

صحت روش شناختی تحقیق بر میزان بکارگیری نتایج حاصل از تحقیق 6
26 . 8مؤثر است. 

بردی بایستی متفاوت از 7 كار  ساختار فرضیه ها و سوال ها در تحقیق های 
گونه های تحقیق باشد. 6257 . 7تحقیق های بنیادی و سایر 

8
كشف روابط علی و  كه با فرضیه هایی صرفاً مبتنی بر  تحقیق هایی 

معلولی، به توصیه های سیاستی برای رفع مشکل های واقعی جامعه 
نمی انجامد.

7 . 258

كاربست پذیری نتایج تحقیق 9  آینده نگری و پرداختن به پیش بینی بر 
بردی مؤثر است. 1259 . 7كار

10
كه با فرضیه های  برای دستیابی به توصیه های سیاستی از تحقیق هایی 

كشف روابط علی و معلولی، ادامه تحقیق توسط خود محقق یا  مبتنی بر 
رت دارد.  محقق دیگری ضرو

7 10
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میانگین نمره گویهردیف
از 10

رتبه 
مكتسبه 

گذشته مانع انجام تحقیق های 11 توجه بیش از حد به روایتگری اتفاق های 
بردی تأثیرگذار در حل معضل ها و مشکل ها خواهد شد.  611 . 5كار

12
گزینشگر، نظیر نظریه بازی ها، مدل های  بکارگیری مدل های 

یاضی، تحلیل های هزینه فایده و ..   یزی خطی و ر تصمیم گیری، برنامه ر
بردی مناسب ترند. كار برای پژوهش های 

6 . 2512

كه به ارتباط علت و معلولی میان متغیرها می پردازند 13 كمی گرا   روش هایی 
بردی تأثیرگذار نمی انجامد. كار 62513 . 5به توصیه های 

جدول 3. اولویت بندی گویه های متغیر درک جایگاه دولت توسط محقق را نشان می دهد.

شرحردیف
میانگین 
نمره از 10

رتبه 
مكتسبه 

1
كارآمد بیانجامد؛ درک نقش و  كه به توصیه های سیاستی  برای انجام تحقیقی مؤثر 

ری است. جایگاه دولت توسط محقق ضرو
7 . 6251

2
كم بر جامعه ایرانی متفاوت از سیستم های معمول در دنیا )خاصه  سیستم اقتصادی حا

جوامع غربی( است.
9 . 1252

3
یه ها و روابط  به دلیل تفاوت ماهوی میان فضای ایرانی و غربی، باز تعریف نهادها، رو

ری است. كم بر آنها در حوزه تحقیق و پژوهش ضرو حا
7 . 53

4
كشور در اختیار دولت است یا دولت در اداره آن دخیل است، لذا سهم  بخش افتصاد 

بردی حسابداری، بایستی معطوف به این حوزه باشد.      كار بیشتری از تحقیق های 
8 . 8754

6255 . 8نوع و فلسفه حکومت)دولت( در ایران متفاوت از جوامع غربی است.5

جدول 4. اولویت بندی گویه های استنتاج نتایج تحقیق های كاربردی را نشان می دهد 

شرحردیف
میانگین 
نمره از 10

رتبه 
مكتسبه 

1
اعالم روشن و صریح جایگاه دستگاه مجری و مخاطب توصیه، موجب افزایش احتمال 

بکارگیری توصیه می شود.
9 . 251

2
کردن لزوم اعمال توصیه و سطح تغییر ناشی از اجرای آن، احتمال بکارگیری آن را  مشخص 

افزایش می دهد. 
8 . 6252

3
ارائه راهکار مطلوب در مقایسه با سایر راهکارهای موجود موجب تقویت احتمال بکارگیری 

توصیه می شود.
8 . 6253

4
تشریح مستندات توصیه ها در گزارش پژوهش در اقناع استفاده کنندگان در بکارگیری توصیه ها 

3754 . 8مؤثر است.

کمک می کند.   5 کاربست پذیری آنها  255 . 8اصالت توصیه ها و مبتنی بودن آن بر نتایج پژوهش به 

256 . 8تصریح خواسته مورد مطالبه، لحن و خطاب توصیه بر بکارگیری نتایج  آن تأثیرگذار است.6

3757 . 7تصریح رده رسمی مورد خطاب توصیه ها، در میزان بکارگیری آنها مؤثر است.7
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جدول 5. اولویت بندی گویه های متغیر دسترسی به نتایج تحقیق را نشان می  دهد

میانگین شرحردیف
نمره از 10

رتبه 
مكتسبه 

انتشار نتایج حاصل از تحقیق از طریق چاپ مقاله در مجله تخصصی 1
كافی نیست. كاربست  251 . 9جهت اشاعه نتایج برای 

ارتباط بین محقق و سیاست گذاران و مدیران در طول اجرای پژوهش به 2
كمک می كند.  1252 . 9كاربست پذیری پژوهش 

3
كتبی، ارائه خالصه ها  بکارگیری روش های متعدد _ از جمله به صورت 

كارگاه یافته های پژوهشی، سمینارها و .. در  كلی، از طریق  و راهنماهای 
بکارگیری نتایج حاصل تحقیق مؤثر است.

8 . 6253

گزارش نهایی از پژوهش ها به واحدها و نهادهای مربوطه نقش 4 ارجاع اصل 
54 . 8كلیدی در بکارگیری نتایج تحقیق دارد.

كاربست پذیری آن تأثیر دارد.5 1255 . 8سهولت در دسترسی به نتایج تحقیق در 

در حال حاضر عمده ترین راه ارتباط محقق برای اشاعه نتایج حاصل از 6
756 . 5تحقیق، انتشار از طریق مجله های تخصصی است.

گردآوری داده  از رساله های دکتری مرحله نهایی 

ین ش���اخص ها و كس���ب اجماع خبرگان در خصوص ش���اخص ها و انج���ام آزمون های  پس از تدو
بردی انتخاب و اطالعات آنها در رابطه با ش���اخص ها  الزم، در ای���ن مرحل���ه تمامی رس���اله های كار
ین و اطالعات���ی كه از طریق چک  اس���تخراج گردی���د. بدین منظور یک بان���ک اطالعاتی جامع تدو

ری شده بود به بانک اطالعاتی منتقل شد. لیست ها جمع آو

میزان تطبیق رساله ها با شاخص های مربوط به سوال اول 

بخش پژوهش���ی دوره دكتری حس���ابداری دانشگاه ها بعنوان بخش���ی از جامعه علمی كشور توجه و 
تمركز فعالیت  خود را بر پژوهش ها و مطالعه تحقیق های كاربردی معطوف داش���ته اس���ت به گونه ای 
كه از كل رساله های انجام شده )طی دوره مورد بررسی( بیش از 90 درصد از رساله ها به موضوع های 
كاربردی اختصاص یافته است و كمتر از 10 درصد جامعه آماری به تحقیق های بنیادی پرداخته اند. 
در بررسی رساله ها این حدس به ذهن متبادر گردید كه گرایش دانشگاه ها به كدام سمت و سو بوده 
است. به عبارت دیگر آیا تمایل به انجام تحقیق كاربردی یا بنیادی در دانشگاه ها وجود داشته است 
یا خیر. چون دو متغیر دارای مقیاس اسمی بودند، از »آزمون خی دو« و مباحث مربوط به »جدول های 
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توافقی« برای آزمون استفاده شد. نتایج هر دو  آزمون نشان داد؛ میان نوع رساله ها )به لحاظ كاربردی 
یا بنیادی( و دانشگاه ارتباط معنی داری وجود ندارد. به عبارتی دانشگاه هایی كه رساله های دكتری 

حسابداری در آنها انجام شده است گرایش به سمت خاصی از تحقیق نداشته اند.
كلگرایش موضوعینام دانشگاه تعدادحوزه تحقیقتعداد 

دانشگاه عالمه 
طباطبایی

32حسابداری مالی

30بازار سرمایه

1خصوصی سازی

1صنعت

15حسابرسی

2استقالل حسابرس

2بانکداری

كمیت شركتی و عمومی 11حا

5بخش عمومی

یی یابی پاسخگو 2ارز

1بانکداری

1مالیات

1بودجه بندی

یابی عملکرد2حسابداری مدیریت 2ارز

1بازار سرمایه1مالی- حسابرسی

55 55جمع

دانشگاه تهران

31بازار سرمایه31حسابداری مالی

7حسابرسی

1بازار سرمایه

1نظارت

كمیت شركتی و عمومی 5حا

9حسابداری مدیریت

1خصوصی سازی

2بانکداری

2صنعت
یابی عملکرد 4ارز

1كنترل و نظارت1بخش عمومی

2آموزش عالی2آموزش

1بازار سرمایه1مالی- مدیریت

51-51جمع

دانشگاه 
تربیت مدرس

8بازار سرمایه8حسابداری مالی

1صنعت1حسابداری مدیریت

1مالیات1بخش عمومی

10-10جمع
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گرایش موضوعی طبقه بندی رساله ها بر اساس 

گرایش هایی  كه پژوهش ها پیرامون آنها ش���کل می گیرد، منجر به شکل گیری  موضوع ها و مس���ائلی 
در درون ش���اخه های دانش می گردد؛ در حس���ابداری نیز  این مسئله مشهود است. در این پژوهش، 
گرایش های موضوعی رس���اله ها  گرایش های درون دانش حس���ابداری،  فارغ از طبقه بندی رس���می 
گرایش  های رس���می ب���ود. فقط در چند م���ورد تحقیق  گردی���د كه در عم���ل نیز منطبق بر  اس���تخراج 
گرایش ها  گرایش���ی انجام ش���ده بود. درجه اهمیت پردازش رس���اله ها به موضوع/  به صورت میان 
مورد توجه قرار گرفت. برابری نس���بت رس���اله ها در دانش���گاه عالمه طباطبایی و دانش���گاه تهران به 
موضوع ه���ای مورد نظر رد می ش���ود. برای دانش���گاه تربی���ت مدرس، آزمون برابری نس���بت ها نتیجه 
یرا رس���اله ها در این دانش���گاه، فقط به سه  می دهد. اما این آزمون از اعتبار كافی برخوردار نیس���ت ز

موضوع پرداخته اند و برای سایر موضوع ها، رساله ای اختصاص نیافته است.

 

نمودار 1. درصد پایان نامه ها را در گرایش های مختلف نشان می دهد.

طبقه بندی رساله ها بر اساس حوزه مسائل

ب���ردی درصدد یافتن نتایجی برای بر طرف كردن مش���کل ها و معضل ها  كار از آنجا كه رس���اله های 
هس���تند، تعیین ح���وزه عملیاتی كه معض���ل در آن ناحیه وجود دارد، از اهمی���ت خاصی برخوردار 
است. لذا در این پژوهش سعی گردید؛ حوزه های عملیاتی كه موضوع رساله ها پیرامون آنها شکل 

گرفته است، استخراج و دسته بندی شود. 
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جدول 7. رتبه میزان رساله های تخصیص داده شده نسبت به حوزه های تحقیق را نشان می دهد.

رتبهتعدادحوزه تحقیق

711بازار سرمایه

28خصوصی سازی

45صنعت

28استقالل حسابرس

54بانکداری

کمیت شرکتی و عمومی 162حا

یابی پاسخگویی 28ارز

111نظارت

28مالیات

111بودجه بندی

یابی عملکرد 73ارز

28آموزش عالی

نمودار 2. درصد رساله های اختصاص یافته را بر اساس گرایش موضوعی نشان می دهد.

در نهای���ت بایس���تی رتبه بندی واقعی مس���ائل مورد پژوه���ش جامعه مورد مطالعه ب���ا رتبه بندی 
حاصل از نظر خبرگان مقایس���ه و تطبیق ش���ود و از جنبه آماری آزمون ش���ود آیا  مسائل مورد پژوهش 
ب���ا رتبه مکتسبه)مس���ائل( از نظر خبرگان رابطه دارد. برای این منظور از آزمون ضریب همبس���تگی 
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بردی  كار اس���پیرمن استفاده ش���ده اس���ت.آزمون ها و تحلیل ها در خصوص طرح ها و رس���اله های 
ره مورد بررسی، جهت گیری موضوع های مورد پژوهش را پیرامون مسائل واقعی  خاتمه یافته طی دو
جامع���ه نش���ان نمی دهد. بررس���ی جامعه مورد مطالعه، نش���ان می دهد؛ بخش اعظ���م تحقیق های 
راق بهادار ش���کل گرفته اس���ت كه تنها یکی از بیس���ت  انجام ش���ده در راس���تای موضوع بورس و او
بردی مورد اجماع خبرگان بوده اس���ت. از بین موضوع ها و مسائل مرتبط با بورس  محور مس���ائل كار
راق بهادار نیز، مس���ئله مح�وری این دس���ته از تحقیق ها صرفاً بر مباحث مرتبط با س���ود ش���کل  و او

گرفته است. 

کاربردی مشارکت در پژوهش های 

بران را در چارچوب مدل های  كار ادبی���ات نظری تحقیق، تعامل پایدار و قوی  میان پژوهش���گران و 
كاربس���ت، به عنوان راهکاری مؤثر تأیید می كند. این تعامل در پژوهش های سفارشی و  مناس���ب 
عمدتاً مش���اركتی با دس���تگاه های اجرایی و بخش خصوصی و عمومی با قابلیت اجرایی بیشتری 
همراه خواهد بود. بنابراین در این تحقیق میزان مش���اركت دس���تگاه های سیاس���ت گذار و اجرایی 
به عنوان یک ش���اخص یا حداقل یک نش���انه از كاربس���ت پذیری پژوهش های انجام شده مفروض 
ش���ده است. بررس���ی رس���اله های دكتری حس���ابداری نش���ان داد، كه سطح مش���اركت و حمایت 
دس���تگاه های مذك���ور بس���یار پایین ب���وده و  در واقع هی���ج یک از رس���اله ها به صورت مش���اركتی و 
اقل در رساله به آن اشاره نشده است. می توان نتیجه گرفت كه به  حمایتی انجام نش���ده است یا ال

كننده است.   لحاظ این شاخص و نشانگر، وضع موجود ناامید 

میزان تطبیق رساله ها با شاخص های مربوط به اعتبار علمی تحقیق ها )سوال دوم(

مجموعه پرس���ش های س���وال دوم به اعتبار علمی رس���اله های دكتری اختصاص یافته اس���ت در 
یر استخراج شده است. تطابق رساله ها با شاخص های مستخرج از این مجموعه پرسش، نتایج ز
- به لحاظ روش شناسی و پرداختن به مسائل روش شناسی42 رساله)36% نمونه( به این مطلب 
نپرداخته اند، 39 )34%( مورد روش ش���ناختی صحیح نداش���ته و در مابقی رساله ها روش شناسی 
به درس���تی تش���ریح و استفاده شده اس���ت.  تعداد88 )77%( مورد از رس���اله ها به الگوی مناسب 
بردی اش���اره ای نداش���ته اند و 27 )23%( مورد به تش���ریح الگوی مورد  تحقیق برای رس���اله های كار

استفاده پرداخته اند. 
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- در هیچ یک از رساله ها به موضوع به تأثیر ساختار فرضیه ها بر اعتبار علمی تحقیق اشاره نشده است.
- در نمون���ه م���ورد بررس���ی بحث یا مباحث���ی در خصوص الگو ه���ای تحقیق و رابطه ای���ن الگو ها و 

كاربست پذیری نتایج تحقیق هیچ اشاره ای نشده است.
- در نمونه مورد بررس���ی96 رساله)83%( صرفاً از روش كتابخانه ای و فضای مجازی برای گردآوری 
داده ها اس���تفاده شده اس���ت و در 19 رساله)17%( از سایر روش ها اس���تفاده شده است. در اكثریت 
تحقیق های انجام ش���ده محقق از طریق مطالعه كتابخان�ه ای و روش های غیر مس���تقیم و  از طریق 
س���ایر افراد اطالعات را جمع آوری كرده اند و به نوعی از طریق و كانال دیگران با دنیای واقعی ارتباط 
برقراركرده اند. با توجه به ضعف هایی كه در نظام تولید آمار كشور و وجود خصلت كتمان اطالعات 
در جامعه، اس���تفاده بیش از حد محققان از روش های غیر میدانی و تکیه بیش از حد به اطالعات 
و آمار از پیش تهیه شده، می تواند به طور بالقوه آسیب پذیری دستاوردهای پژوهشی را افزایش دهد.  
- در رس���اله های بررسی ش���ده هیچ یک از محققین به تفاوت در س���اختار فرضیه ها و سوال ها در 
بردی بایس���تی از تحقیق های بنیادی و س���ایر گونه های تحقیق اش���اره نکرده اند.  تحقیق ه���ای كار
ب���رای تکمیل نتایج مرتبط با این ش���اخص رس���اله های بنیادی نیز مورد مطالعه ق���رار گرفت كه در 

رساله های مذكور نیز اشاره ای به این مهم نشده بود.
- در بررسی نمونه مورد بررسی 90 مورد از نمونه یعنی 78% آنها درصدد تعیین رابطه علی و معلولی 
ك���ه كاربس���ت پذیری نتایج حاص���ل از تحقیق ه���ا را كاهش  و س���ایر رواب���ط بوده اس���ت. موضوعی 
می ده���د. 18 مورد یعنی نزدیک به16% فرضیه ها به صورت جمله های خبری و مابقی نیز به س���ایر 

روش ها بیان شده اند.
- از جمله ش���اخص های دیگری كه مورد نظر و اجماع خبرگان بود؛ ادامه تحقیق های انجام شده 
و مبتنی بر كشف روابط علی و معلولی توسط خود محقق یا محقق دیگری است تا به توصیه های 
بردی بیانجامد. رس���اله ها به لحاظ دارا بودن این شاخص نیز بررسی شد و مشاهده  كار سیاس���تی 

كه هیچ یک از رساله ها به صورت مشخص ادامه و دنباله رساله دیگری نبوده است. گردید 
برد نتایج تحقیق ها را پرهیز از توجه بیش  كار  ادبیات نظری و نظر خبرگان یکی از موارد تأثیرگذار بر 
از حد به روایتگری اتفاق های گذش���ته دانسته است كه بسیاری از رساله های حسابداری در واقع 

گذشته پرداخته اند. یچه اطالعات  گذشته و یا تشریح مسائل از در بیش از 80% آنها به روایت 
 در بررس���ی رس���اله ها و میزان پرداختن آنها به مسائل آینده، به طور مشخص 6 رساله)5 %( به مسائل 

پیش بینی پرداخته و تعداد 8 رساله)7 %( نیز به صورت غیر مستقیم به مسائل آینده توجه داشتند.
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- تعداد97 رساله معادل 88% از نمونه به شیوه كمی به انجام رسیده است و 15 رساله یعنی %13 
به صورت تركیبی كمی و كیفی انجام ش���ده اس���ت و 3 رساله به روش كیفی انجام شده است. به 
كردن نتایج نداشته اند.    بردی  كار این ترتیب به لحاظ این شاخص نیز رساله ها توفیق جندانی در 
ی���ه بازی ه���ا، مدل ه���ای تصمیم گیری،  گزینش���گر، نظی���ر نظر - ب���ه لح���اظ بکارگی���ری مدل ه���ای 
یاضی، تحلیل های هزینه فایده و .. رس���اله های بررس���ی شده توفیق چندانی  یزی خطی و ر برنامه ر
نداشته اند و عمالَ این روش ها را بکار نگرفته اند. در ادبیات نظری و نظر خبرگان این مدل ها برای 
بردی  كار بردی مناس���ب تر تش���خیص داده شد و رساله های  كار كردن نتایج پژوهش های  بردی  كار

حسابداری از نظر بکارگیری این شاخص وضعیت مطلوبی نداشته اند.

میزان تطبیق رساله ها با شاخص های مرتبط با سوال سوم

مجموع���ه پرس���ش های س���وال س���وم به تلق���ی از خاس���تگاه و جای���گاه دول���ت در جامعه  ای���ران نزد 
پژوهشگران رساله های دكتری  اختصاص یافته است در تطابق رساله ها با شاخص های مستخرج 

یر استخراج شده است. از این مجموعه پرسش، نتایج ز
- از 115 رس���اله دكتری 7 مورد معادل 6% به بخش عمومی و مابقی به س���ایر بخش ها پرداخته اند. 
با توجه به اینکه بخش اعظم اقتصاد كش���ور متعلق به بخش عمومی اس���ت یا به آن وابسته است، 

كه بخش بیشتری نیز به این حوزه بپردازد ولی در عمل چنین نبوده است. منطقی است 
- از مجموع رس���اله ها در 5 رساله معادل)5%( رس���اله ها به موضوع درک جایگاه دولت به صورت 

اجمالی اشاره شده است.
- از مجموع 115 رساله صرفاً در 2 رساله به فلسفه حکومتی ایران اشاره شده است و سایر رساله ها 

رود یا اشاره نکرده اند. علی رغم اهمیت موضوع به این مبحث و
- در خص���وص تف���اوت در نوع و فلس���فه حکومت ایرانی، 2 رس���اله به تفاوت جایگاه و خاس���تگاه 
دولت در ایران و دولت های غربی )به عنوان خاستگاه مسائل علمی مورد پژوهش( اشاره كرده اند. 

بردی حس���ابداری به این مهم نپرداخته اند. در واقع می توان ادعا كرد پژوهش های كار
- مبان���ی نظری و اجماع خب���رگان تفاوت در نهادها و نیاز به باز تعریف آنها را مد نظر قرار داد اما در 

رساله های مورد بررسی، فقط 3 رساله به این موضوع اشاره داشته اند. 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

203
مدلی برای 

کاربست پذیری  
رساله های ...

میزان تطبیق رساله ها با شاخص های مربوط به سوال چهارم

- در خصوص تأثیرگذاری اس���تنتاج توصیه ها بركاربس���ت پذیری نتایج رساله به عنوان یک عامل 
برد نتایج تحقیق ها، در هیچ رساله ای به آن اشاره نشده است. كار گذار  بر  تأثیر 

گرفته  كنندگان اش���اره به مس���تندهای مربوط به پژوهش ها مورد تأیید قرار  -  برای اقناع اس���تفاده 
است اما هیچ محققی مستند توصیه ها و پیشنهادهای خود را تشریح نکرده اند.  

میزان تطبیق رساله ها با شاخص های مربوط به سوال پنجم

برد این نتایج،  كار بردی به عنوان یک از مولفه های تأثیرگذار در  كار دسترسی به نتیجه تحقیق های 
كه رساله های حسابداری با آن محک زده شد. از دیگر شاخص هایی بود 

بردی حس���ابداری در خصوص چگونگ���ی و نحوه عرضه نتایج و  - در هیچ یک از رس���اله های كار
بردی تش���ریح نش���ده اس���ت. به دلیل عدم پرداخت به موضوع ه���ای مورد حمایت  توصیه های كار
دس���تگاه های اجرای���ی و عدم انجام پژوهش های مش���ترک تعاملی در نحوه عرضه نتایج رس���اله ها 

مشاهده نگردید.
- در رابطه با اخذ نظر و لحاظ كردن دیدگاه مدیران اجرایی و سیاس���ت گذاران در 15 رساله)عمده 
رس���اله هایی كه با اس���تفاده از پرسش نامه به انجام رس���یده اند( نظر آنان به عنوان بخشی از نمونه و 
جامعه آماری اخذ ش���ده اس���ت و در س���ایر موارد اثری از دیدگاه و نظر اش���خاص ذكر شده مشاهده 

نشده است.
- تنها مجرای قابل ردیابی در خصوص دس���تیابی دس���تگاه های اجرایی و سیاست گذار به نتایج 
كه مقاله های حاصل از تحقیق در آن منتشر  تحقیق ها از طریق مجله های تخصصی بوده اس���ت 
ش���ده است. به عبارتی تنها مجرای ارتباط محقق با مخاطب توصیه ها فقط انتشار مقاله حاصل 

از رساله ها بوده است.
نحوه اش���اعه نتایج حاصل از تحقیق ها و توصیه های حاص���ل از آنها به عنوان موضوعی كلیدی و 

كاربست نتایج در همه رساله ها مغفول مانده است.  تأثیرگذار در 
- نتایج و توصیه ها به روش���ی فراتر از چاپ مقاله، اش���اعه نش���ده اس���ت و در هیچ رساله ای ارجاع 
گ���زارش یافته ه���ای تحقیق ب���ه مخاطب های نتای���ج و یا بازخور حاصل از اش���اعه مورد اش���اره قرار 

نگرفته است. 
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یافته های تحقیق و مدل پیشنهادی

بردی، مسائل مورد   نتایج نش���ان می دهد، علی رغم ش���کل گیری پژوهش ها در راستای مس���ائل كار
بردی جامعه  كار كه بسیاری از مسائل  گونه ای  پژوهش به درس���تی تشخیص و هدایت نشده اند به 
- كه نیازمند كاوش و كنکاش علمی هس���تند و توس���ط گروه تحقیق تش���خیص و توسط خبرگان 

گرفته اند- مغفول مانده و به آنها پرداخته نشده است.  مورد تأیید قرار 
در بخش اعتبار علمی تحقیق، پژوهش های مورد مطالعه دارای نقیصه های اساسی بوده و به 
لحاظ میزان تطابق با ش���اخص های استخراج و رتبه  بندی ش���ده به شدت پایین است. محققان 
كام بوده و عمدتا به این مهم توجه نشده است. ارتباط مستقیم پژوهشگر  در درک جایگاه دولت نا
با سیاستگزاران و مجریان وجود نداشته و تعاملی در این زمینه مشاهده نگردید و نتایج تحقیق ها 

گرفته است.   صرفاً از مجرای انتشار در مجله ها صورت 
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Abstract
By passing the instruction period and increase of graduate students and also research budget, 
knowledge of accounting in Iran entered to the field of research in a way that number of 
accounting projects has been implemented in the real world. Because of that different 
experience in implementing the accounting standards were achieved. So, it was expected 
the mentioned experiences help to solve the financial problems in country, in spite of lots 
of efforts which were done for researching; we still have many financial and accounting 
problems in our country.

PHD projects could be considered as one of the important solutions to improve 
the University subjects including accounting. PHD projects are considered as team 
work job and it will be legitimate by supervisor teams in universities.It is obvious that 
applied projects should solve part of the problems in accounting field but unfortunately 
it is not working in the real world.

The question which came in to our mind is how come that the out put of the applied 
and knowledge base projects could not make the darkness of the mentioned problems 
clear and also why politicians in difficult situations prefer to use their own previous 
experiences in important decision makings instead of using the consultant’s knowledge 
base suggestions.In this research I’m going to study, the reasons behind that prevent the 
applied PHD projects from success in real world which relates to the point of view that 
consider the political suggestions which are out put of knowledge base projects are not 
qualified enough for implementation.

For this purpose, the indicators of an applied PHD project were considered and 110 
vise people were categorized the mentioned indicators and then in a comprehensive 
study other applied PHD accounting projects were compared to each other.As result, in 
this study problems of the studied researches were identified and a proper and applied 
model  for creating applied research was developed.

Keywords: Applied research, utilization, political suggestions, monetary & 
financial problems
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