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در حسابداري جهت کاهش فاصله بین تئوري و » اقدام پژوهی«هاي اقدامی یا اخیراً پژوهش
ها و مکانیزم عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی

هاي گوناگون حسابداري کاربردهاي آن در زمینه حوزهرویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین 
و دوره مطالعه در برگیرنده » آزمون یک مورديپس«است. روش تحقیق بر اساس طرح 

) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با 1998- 2010سال اخیر (13
هاي اطالعاتی در یگاهو بررسی پا» تحلیل محتوا«و تکنیک » روش آرشیوي«استفاده از 

هاي اطالعاتی و آموزش در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداري مدیریت، سیستم
عمل آمده است. جستجو ها از پژوهش اقدامی استفاده بهحسابداري شناسایی شد که در آن

اي در هاي حسابداري مانند حسابرسی و حسابداري مالی نتیجهدر این منابع براي سایر حوزه
% 59برنداشت. در این میان حسابداري مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 

هاي اقدامی را به خود اختصاص داده است.پژوهش
سال 7سال اخیر نسبت به 6طور میانگین در دهد که بههاي تحقیق همچنین نشان مییافته

% بوده است. در 44معادل هاي اقدامی حسابداريقبل از آن در منابع خارجی، رشد پژوهش
هاي اقدامی، بیشترین مقدار را به خود % رشد پژوهش53حوزه حسابداري مدیریت، 

اختصاص داده است. با جستجو در منابع در دسترس داخلی حسابداري، مشخص شد که 
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هاي خود متأسفانه پژوهشگران حسابداري ایران از این روش کارا و مهم در پژوهش
در مواردي هم که استفاده شده، تصریح نشده است.استفاده نکرده و 

هاي اطالعاتی حسابداري، پژوهش اقدامی، حسابداري مدیریت، سیستمکلمات کلیدي:
آموزش حسابداري

مقدمه-1

ــه در ســال ــر دغدغ ــاي اخی ــیه ــا و نگران ــابداري و  ه ــعه حس ــیاري از درك و توس ــاي بس ه
رح گردیده است. سوال اساسی کـه بایـد   بکارگیري آن در محتواي محیط تجاري امروز مط

هـا در  با آن پاسخ داده شود، این است که چـرا در عصـر جدیـد برخـی انتقـادات و دغدغـه      
، برخــی از 1980]. در دهــه 3خصــوص ابعــاد نوظهــور حســابداري مطــرح گردیــده اســت [ 

] اعتـراف بـه وجـود شـکاف بـین      36ها جانسـون و کـپلن [  نویسندگان مشهور و در راس آن
ري و عمل، به ویژه در حسابداري مدیریت، نمودند و پژوهشگران حسابداري را تشـویق  تئو

] نیــز در مقالـه   37هـاي کـاربردي جهـت کـاهش فاصـله کردنـد. کپــلن [       به انجام پژوهش
نــوآوري را جهــت "پژوهــیاقــدام"یــا "هـــاي اقدامـــیپــژوهش"دیگــري مفــاهیم اولیـــه 

هـاي  خت. از آن زمان تـاکنون متناوبـاً پـژوهش   هاي کاربردي حسابداري مطرح ساپژوهش
اقدامی در حسابداري بکار گرفته شده است.

هاي علمی داراي نگرش تکنیکال به جـاي آمـوزش   ها و محیطهمچنین، بسیاري از دانشگاه
تفکــر و عقایــد در حســابداري بــا رویکــرد درك و شــناخت محــیط پیرامــونی و پاســخ بــه  

هاي موجـود در  ها و پیچیدگیی در جهت نظارت بر چالشانتظارات تغییرات ساختار محیط
هـاي اسـتاندارد شـده بـا     آن  هستند و مسیر تحقیقات حسابداري نیـز عمـدتاً بـه دنبـال روش    

هاي نوینی چون پژوهش اقدامی ضروري به هاي کمی است و کاربرد روشبکارگیري داده
هـا و مبـانی پـژوهش    ژگـی ]. بنابراین هدف اصـلی ایـن پـژوهش، تشـریح وی    3رسد [نظر می

المللـی  هاي مختلـف حسـابداري در سـطح ملـی و بـین     اقدامی و بررسی کاربرد آن در زمینه
هـاي مهـم روش   ) نسبت به معرفی یکی از تکنیـک 1است. اهمیت این تحقیق آن است که: 
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) پژوهشگران را مجهز به یک روش پژوهش 2نماید، پژوهش کاربردي نسبتاً نوین اقدام می
هـــاي گــوناگون   ) کـاربــرد ایـن تکـنیــک را در حــوزه    3نمایـد،  دي سـودمند مـی  کاربر

نماید. در ها را ارایه میهاي این پژوهش) مهمترین یافته4سازد، و حسـابـداري مشخـص می
کند.هاي تجربی آینده را تسهیل مینتیجه اقدام عملی و همچنین پژوهش

) مبانی نظري و پیشینه پژوهش اقدامی2
پژوهی) براي نخستین بار در مطالعـه لـوین و همکـاران در سـال     (اقدام1واژه پژوهش اقدامی

]. اتاسـون اسـتفاده از عبـارت پـژوهش اقـدامی را بـه       24در علوم اجتماعی ذکـر شـد[  1946
دهـد  و در آمریکـا جهـت حـل معضـالت علـوم اجتمـاعی نسـبت مـی        1945کولیر در سال 

هاي علـوم اجتمـاعی، مدیریــت،    هاي اقدامی در رشتهوهش]. از آن زمان تاکنون پژ48:90[
].11:141هاي اطالعاتی، علوم تربیتی و حسابداري بکار گرفته شده است [پرستاري، سیستم

پژوهش اقدامی رویکردي از پژوهش است که هم منجر به اقـدام شـده و هـم بـه دانـش یـا       
اقـدامی، پژوهشـی اجتمـاعی    ]. پـژوهش  24و20و32کنـد [ تئوري در مورد اقدام کمک مـی 

اي از پژوهشگران با مشارکت اعضاي یک سـازمان انجـام شـده و    است که توسط تیم حرفه
بخشـی بیشـتر ذینفعـان شـود. ایـن نـوع       هدف آن انجام اقداماتی است که منجر بـه رضـایت  

پژوهش، دربرگیرنده ترکیب پژوهش (منبع قوي از دانـش)، مشـارکت دموکراتیـک (کـار     
در سازمان و پژوهشگران با شرایط برابر) و اقدام (کاربرد دانش بدست آمده کردن شاغلین

] پـژوهش اقـدامی را رابطـه بـین     67:11]. زوبرکریـت [ 63:192بـراي مزایـاي تغییـر) اسـت [    
دارد که پـژوهش و اقـدام دو روي یـک    داند و بیان میپژوهش و اقدام یا تئوري و عمل می

داننـد  اقدامی را حل برخی از مشکالت شناخته شده می] پژوهش34اند. هامفري و لی [سکه
که ستانده آن، هم مسئله حل شده و هم سهمی در پیشرفت تئوري است. از نظر آنها در ایـن  

1 - Action Research
بکار نیز ]6و1[و پژوهش عملی ]5و4[پژوهی ، اقدام]8[هاي پژوهش اقدامی براي معادل فارسی این کلمه عبارت

رفته است.
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نوع پژوهش، پژوهشگر بازیگر کلیدي در موضوع مـورد پـژوهش بـوده کـه ممکـن اسـت       
هاي جدیدي معرفی کند.ها و تکنیکرویه

نماییم: پژوهش اقـدامی  یف پژوهش اقدامی را به صورت زیر ارائه میما در این مطالعه، تعر
تشریک مساعی محقـق و  است که بـا  تحقیق کیفیهاي (اقدام پژوهی) یکی از روش

پیونـد  مناسـب سـعی در   فرآیند سیکلیدر پژوهش و اتخاذ یـک  کنندگانمشارکت
ر مطالعـه مـورد   دمشکالت موجود عملـی دارد با این هدف که نه تنها تئوري با عمل
موجود در عمل جهت اثربخشی بیشتر و حتی بلکه باعث تغییر در رویهنظر را حل کند، 

هاي مربوط به مطالعه گردد. این پژوهش با عنایت به پارادایمتغییر در تفکر افراد ذینفع
:1گیردزیر انجام می

دهـد کـه   نجـام مـی  : پژوهشگر با این پارادایم پژوهش اقدامی را ا2شناسی پژوهشهستی-1
ها در زندگی روزمره سعی دارند به آینـده بهتـري دسترسـی یابنـد. در نتیجـه، بایـد بـه        انسان

هاي گوناگون و متضاد سازگاري یابند و با وجود تعارضات موجـود  ها و روشنوعی با ایده
به نحوي به تفاهم برسند. بنابراین، دسترسی به یک روش مناسب عملی، علیـرغم تعارضـات   

آمیـز  هاي اصیل از قبیل درستی، عدالت اجتماعی و زندگی محبـت وجود، با تکیه بر ارزشم
باشد.پذیر میامکان

: پژوهشگر اقدامی اعتقاد دارد که دانش الزم جهت دسترسی بـه  3شناسی پژوهشمعرفت-2
آیـد. امـا   هـــا بدسـت مـی   مساله با کسب علم و همچنین عمل در زندگـی انسـان "واقعیت"

بینـی اسـت. بنـابراین    یت پژوهش یک فرآیند ثابت نیست، بلکه تکاملی و غیرقابل پـیش واقع
تواند فوراً دستخوش تغییر و کهنگی شود.در علم یک سوال وجود ندارد، زیرا جواب می

بـه عنـوان   "تجربـه "و همچنـین  "یـادگیري ": پژوهش اقدامی به 4شناسی پژوهشروش-3
تواننـد قـدرت و تحمـل مـذاکره خـود را      ها مـی ها انسانآننگرد که بوسیله فرآیندهایی می

توانند در این زمینه به کتاب (ایمان، مندان می. عالقهگنجدهاي پژوهش اقدامی در حیطه این مقاله نمیکامل پارادایمشرح -١
، که خالصه حاضر از آن اقتباس شده است، مراجعه نمایند.]2[)366-363: 1388

2 - Ontology
3 - Epistemology
4 - Methodology
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افزون نمایند (نه اینکه به اجماع برسند)، شرایط موجـود را تغییـر دهنـد و در نهایـت دانـش      
بر کـنش انسـان جـزء ذات و ماهیـت کـنش      "بازتاب"خود را نیز اضافه کنند. در این روش 

است.
دهـد کـه بـه گونـه خالصـه      ا نشـان مـی  هاي مهم یک پژوهش اقـدامی ر تعریف باال ویژگی

عبارتند از:
) پژوهشگر خود نیز در جریان پژوهش 2هاي کیفی است، ) پژوهش اقدامی، جزء پژوهش1

با اشخاص ذینفع در محل تحقیق مشارکت فعال داشته و رهبري پـژوهش را بـه عهـده دارد،    
ی در این زمینه دارد،کند:و بازخورد اطالعات نقش مهم) فرآیند سیکلی زیر را دنبال می3

کنـد بـین تئـوري و عمـل پیونـد الزم را      ) هدف آن، حل معضالت عملی است و سعی می4
تنها تغییـر در رویـه عملـی موجـود اسـت، بلکـه تغییـر در        ) هدف نهایی آن نه5ایجاد نماید، 

هـاي اقـدامی را در   ها، پـژوهش باشد. این ویژگیافراد ذینفع و ارایه دانش الزم نیز میتفکر
جایگـاه پـژوهش اقـدامی را در    2سازد. شکل شماره هاي پژوهش متمایز میبین سایر روش
دهد.هاي پژوهش نشان میبین سایر روش

])8:74از[هاي پژوهش (اقتباس جایگاه پژوهش اقدامی در میان سایر روش-2شکل 
هاي گردآوري اطالعاتفن

هاي کیفیپژوهش

هاي کمیپژوهش

هاي گردآوري اطالعاتفن
هاي طبیعیمشاهدههاي ساختاریافتهمشاهده
ریزي نشدهگفتگوهاي ازقبل برنامهریزي شدههاي برنامهمصاحبه

هاپرسشنامه
هاي بدون ساختارمصاحبههاي پیمایشابزار و دستگاه

تشخیص مساله 
(با مشارکت پژوهشگر و مشتري)

نقاط قوت و ضعففراگیري
(پژوهشگر)

انجام اقدام و عمل
(با مشارکت پژوهشگر و مشتري)

ریزي اقدام و عملبرنامه
پژوهشگر و با مشارکت (

مشتري)

عملیاتارزیابی
ي)مشتر(با مشارکت پژوهشگر و

ریزي آیندهبرنامه
(بازخورد عملیات)

]41:266مراحل پژوهش اقدامی اقتباس از  [-1شماره شکل
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بـوده و بـا ایجـاد فرضـیه و     طرفی پژوهشگر همراهبه گونه کلی، پژوهش کمی و سنتی با بی
کنـد. درایـن پـژوهش    ها تاکیـد مـی  هاي ساختار یافته گردآوري اطالعات بر روایی یافتهفن

شود آزمایش یک طرح پژوهش قوي است. این امر دستکاري متغیرها، قبل و بعـد  فرض می
در سـازد.  از ارزیابی و تصادفی نمودن، شناخت کوواریانس بین علت و معلول را ممکن می

پژوهش سنتی وجود دانش معتبر نیز مورد تاکید بوده و براي تعیـین روابـط علـت و معلـولی     
تواند متغیرها را کنتـرل کنـد؟، بـین علّـت و معلـول      باید مشخص شود که: آیا پژوهشگر می

کوواریانس وجود دارد؟، علت قبل از معلول رخ داده اسـت؟، پژوهشـگر بـه گـروه کنتـرل      
پذیر است؟تصادفی کردن امکاندسترسی دارد؟ و پدیده

اما در دنیاي واقعی که محیط پژوهش اقدامی اسـت، اغلـب انجـام آزمـایش کامـل حقیقـی       
مشکل است. مثالً معموالً تصـادفی کـردن غیـر ممکـن اسـت، دسـتکاري متغیرهـا دشـوار و         

هاي کنترل به ندرت در دسترس هستند. افزون بر این دستکاري در ایـن نـوع پـژوهش    گروه
هــاي اقدامــی و   ] نقطــه تمایــز پـژوهش   22]. کنیــنگهام [ 30:11لی غیر اخالقـی است [عم

هــاي آزمــایی را در انگیــزه، اهــداف پژوهشــگر، محتــوا، حقیقــت، قواعــد و ارزش فرضـــیه
داند. پژوهشگر، طرح پژوهش، آزمون تحلیل شواهد، روایی، پایایی و تفسیر نتایج می

هاسـت چـون مبتنـی بـر مکـــان انجـام       تر از سایر روشبینبه طور کلی پژوهش اقدامی واقع
شود یعنی جایی که افراد بـه طـور کامـل درجریـان امـور بـوده و قـادر هسـتند در مـورد          می

کنـد کـه   موضوع مطرح، به طور واقعی نظر دهنـد. همچنـین ایـن نـوع پـژوهش سـعی نمـی       
انی مناسب بـراي کمـک   هاي مکهاي مهمی ایجاد نماید بلکه هدف آن ایجاد تئوريتئوري

].39:3به درك بهتر افراد، کنترل و منافع ناشی از محیط عملی است [
دهد.آزمایی و پژوهش اقدامی را نشان میهاي عمده پژوهش فرضیهتفاوت1جدول شماره 

) ]22:7[آزمایی (نقل از کنینگهامتفاوتهاي پژوهش اقدامی با پژوهش فرضیه- 1جدول شماره 
پژوهش اقدامیآزمایی (کمی)فرضیهپژوهشجنبه 
ها و نحوه عمل تناقض یا کشمکش بین ارزشمسئله نظري است.-سوال پژوهشانگیزه

مسئله عملی است.-در محیط خاص

هاي پژوهش
تجربی

هاي پژوهش
پیمایشی

هاي پژوهش
ايزمینه

هاي پژوهش
موردي

هاي پژوهش
اقدامی

هاي بحث
گروهی

هاي پژوهش
آرشیوي
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هدف 
پژوهش

بینی ثابت کردن، وصف کردن، شرح دادن، پیش
کردن و مشارکت در دانش عمومی است.

 پـژوهش  بهبود، اثر تغییرات مطلوب در محیط
و افزودن به دانـش فـردي و دانـش عمـومی     

است.
تمرکز 
پژوهش

ها است.ها و پدیدهسایر افراد، سازمانگردددر یک محیط خاص انجام می

مقید به زمینه است.مستقل از زمینه است.متن یا زمینه
فـرد و جـداي از پژوهشــگر    عینی، منحصر بهحقیقت

باشد.می
 مشــارکت پژوهشــگر ذهنــی، چندگانــه و بــا

یابد.تحقیق می
نقش 

پژوهشگر
.مستقل از موضوع مورد پژوهش است.اثر متقابل با موضوع مورد پژوهش دارد

ها است.مملو از ارزش و ذهنیتعاري از ارزش و ذهنیت پژوهشگر است.هاارزش
ازقبل تعیین شده، طراحـی ایسـتاي مجـازي از    طراحی

آغاز است.
 ــ تفاده شــده در توســعه سـاختارهاي نظــري اس

فرضیاتی که قرار است آزمون شوند.

ها و روش خاص وجود دارد.آوري دادهجمع

 .معیار موفقیت از آغاز مشخص شده است

      طراحی پدیـدار شـده، نـامعین و رهـا شـده
مجازي از آغاز است.

   ساختارهاي نظري و مشاهدات اسـتفاده شـده
در طراحی یک مداخلـه آزمـایش در محـیط    

است.
ها در طی پژوهش آوري دادهممکن است جمع

ثابت و یا بنابه تغییر برنامه متغیر باشد.
     معیار موفقیت ممکـن اسـت بنابـه گسـترش

پژوهش، تغییر کند.
آوري، تحلیـل و بـا دقـت آمـاري      ها جمعدادهشواهد

ــی ــان،  (معنـ ــله اطمینـ ــاري، فاصـ داري آمـ
شود.   قدرت)تفسیر می

بـدیل مسـتمر را در   ها منطقـی بـودن و ت  داده
کند. ها تایید میجهت ارزش

تاکید بر فرآیند تحلیل قیاسی دارد.تحلیل
.در جستجوي علت و معلولی است

بینی، توضـیح و  تکیه بر تعمیم که منجر به پیش
شود، دارد. درك می

.تاکید بر فرآیند تحلیل استقرایی دارد
 دهـی متقــارن   شامل عوامل متقابل و شکــل

گردد.می
ها بـراي درك  تکیه بر الگوها و توسعه تئوري

مفاهیم دارد.
تواند در محیط بیرون تایید شود.نمیقابلیت تکرارپذیري دارد.روایی
از طریق ابزارهاي عینی روایی و پایـایی قابـل   پایایی

آزمون است.
پذیر است.تعمیم

  تکیه بر رسیدگی و پیمایش به وسیله اسـتفاده
چندگانه دارد.هاي از روش

گیرد.درك یک وضعیت خاص را دربر می
.غیر قابل تعمیم است و جنبه فردي دارد
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نوشتن به طور شخصی با کلمات کیفی است.نوشتن به طور غیرشخصی است.نوشتن 
ارزش 
استفاده

.مشارکت در بدنه دانش دارد
.اهمیت نظري دارد

گیرد.توسعه دانش خاص را دربر می
  شـروعی  بـراي   -فرآینـد مسـتمر  قسـمتی از

توسعه است.
توانند از فرآیند پـژوهش  سایرین می-اشتراك

هایی را از محـیط خـود   آموزش دیده و درس
بگیرند.

الزم به ذکر است که پژوهش اقدامی با پژوهش موردي در موارد زیر متفاوت است:
بـه طـور مـوثر دخالـت     هاي اقدامی، پژوهشگر در مطالعـه  در پژوهشمداخله پژوهشگر:-1

اي وجـــود هـــاي مـــوردي مداخلـــهکنـــد و ایـــن در حـــالی اســـت کـــه در پـــژوهشمـــی
].61و51و13ندارد[

هاي موردي بیشتر هدف توصیف وضعیت موجـود اسـت در   در پژوهشهدف پژوهش:-2
هاي اقدامی تغییر اسـت. بنـابراین، پژوهشـگر از آغـاز بـا هـدف       حالی که هدف در پژوهش

].61کند[آغاز میتغییر، پژوهش را
هاي اقدامی، سوال پژوهش ممکن است تغییر کند و ایـن در  در پژوهشسوال پژوهش: -3

].61هاي موردي تغییري در سوال پژوهش وجود ندارد [حالی است که در پژوهش
حل پذیر بوده و مبتنی بر راههاي اقدامی، این فرآیند انعطافدر پژوهشفرآیند پژوهش: -4

ریـزي شـده و   هـاي مـوردي فرآینـد پـژوهش از قبـل برنامـه      حالی که در پـژوهش است در 
].61پذیري کمی دارد [انعطاف

هاي اقدامی، ایـن وابسـتگی زیـاد    در پژوهشوابستگی به مدیریت شرکت مورد بررسی:-5
].61هاي موردي این وابستگی کم است [است در حالی که در پژوهش

می، دسترسی به پایایی پژوهش مشکل اسـت در حـالی کـه    هاي اقدادر پژوهشپایایی:-6
].61باشد [هاي موردي نیل به پایایی ممکن میدر پژوهش

آوري اطالعات) روش پژوهش و جمع3
المللـی  هاي اقدامی حسابداري در سـطح ملـی و بـین   این مطالعه به بررسی کاربردي پژوهش

کند به سواالت زیر پاسخ دهد:پردازد و سعی میمی
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هاي مهم کاربردي چیست؟هاي اقدامی در حسابداري چه بوده و زمینهکاربرد پژوهش-1
هاي کاربردي در حسابداري چیست؟  هاي پژوهشمهمترین یافته-2
هاي کاربردي در ایران چه وضـعیتی دارد و کاربردهـاي مهـم آن در چـه     انجام پژوهش-3

هایی بوده است؟زمینه
دادي اسـت و از روش آرشـیوي و تکنیـک تحلیـل محتـوا      رویـ پژوهش حاضر از نـوع پـس  

] ، دیـک  38] ، کاتو و همکـاران [ 39نماید. لذا به دنبال مطالعه کلی و همکاران [استفاده می
هاي مختلف از کلمات حسابداري و پژوهش ]، ابتدا ترکیب20] و چیاسون و همکاران [23[

) 4و پروکوئسـت 3، امرالد2، الزویر1سکوهاي اطالعاتی معتبر در دسترس (اباقدامی در پایگاه
مورد واکاوي قرار گرفـت. علـت انتخـاب دوره زمـانی مزبـور رشـد       2010تا 1998از سال 
هاي اقدامی در این دوره زمانی و معرفی نوعی از پژوهش اقدامی با عنوان پـژوهش  پژوهش

حسـابداري  هاي اقـدامی  ] است که نقطه عطفی در پژوهش37اقدامی نوآوري توسط کپلن [
هـاي اقـدامی   هاي قبلـی، مشـخص شـد کـه پـژوهش     است. افزون بر این با جستجو در دوره

اندکی در حوزه حسابداري انجام شده است. سپس به دلیل تسهیل در مقایسـه، دوره مطالعـه   
هـاي اطالعـاتی اسـتفاده شـده و فراوانـی      پایگــاه2به دو دوره تقسیم گردید. جدول شماره 

هـا، نمایـه شـدن مجـالت     دهد. علت مراجعه به این پایگاهکیک دوره نشان میها را به تفآن
هــا اســت. مقــاالتی در پــژوهش منظــور شــدند کــه عبــارت  معتبــر رشــته حســابداري در آن

42هـا وجـود داشـت کـه جمعـاً      کلیـدي آن در عنوان، چکیده و یـا واژه "پژوهش اقدامی"
مقاله خارجی شناسایی گردید.

1 - Ebsco
2 - Elsevier
3 - Emerald
4 - Proquest

هاي اطالعاتیهاي اقدامی خارجی در پایگاهفراوانی پژوهش–2جدول شماره 

نام پایگاه اطالعاتی
مجموع2010سال منتهی به 20046سال منتهی به 7

درصد تعداددرصدتعداددرصدتعداد
%1740%1376%424الزویر

%1536%640%960پروکوئست
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شایان ذکر است که برخی از مقاالت منتشر شده در دو و یا چند پایگاه به صورت مشـترك  
هاي اطالعاتی مذکور به صورت تمام متن نمایه شـده و  نمایه شده بود، اما در یکی از پایگاه

نظر گرفته شد.یا پایگاه مذکور صفحه اینترنتی اصلی براي مجله مربوط در 
هاي اقدامی چاپ عنوان مجالت منتخب رشته حسابداري و تعداد پژوهش3جدول شماره 

دهد. ها را، نشان میشده آن

%717%571%229امرالد
%37%267%133سایر
%42100%2662%1638جمع

هاي اقدامی در حسابداريمجالت منتخب پژوهش- 3جدول شماره 
ردیفمجلهتعداد

3Critical Perspectives on Accounting1
3Journal of Accounting & Organizational Change2
3Management Accounting Research3
2Accounting Education4
2Accounting, Organizations and Society5
2Journal of Management Accounting Research6
2Journal of Strategic Information Systems7
1Accounting, Auditing & Accountability Journal8
1Accounting Educators’ Journal9
1Accounting, Management & Information Technology10
1Benchmarking: An International Journal11
1British Journal of Management12
1Communications of AIS13
1Contemporary Accounting Research14
1European Journal of Information Systems15
1European Management Journal16
1Financial Accountability & Management17
1Global Perspectives on Accounting Education18
1Information Systems19
1International Business Research20
1International Journal of Physical Distribution & LogisticsManagement21

1International Studies of Management & Organization22
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هاي اطالعاتی موجود و در دسترس، به شرح جـدول  براي جستجو در منابع داخلی از پایگاه
هـا، نمایـه شـدن بسـیاري از مجـالت رشـته       استفاده شد. علت مراجعه به این پایگاه4شماره 

] اســت. 46هـاي پیشــین [ پــژوهشهـا در  هــا و رایـج بــودن اســتفاده از آن حسـابداري در آن 
] و بـر اسـاس   20و24و38و39هـا بـر اسـاس تحلیـل محتـوا صـورت گرفـت [       واکاوي مقالـه 

هاي دروس حسابداري ایران و خارج از کشور، و به دنبال پژوهش نمازي و ناظمی سرفصل
هـاي حسـابداري مـالی، حسـابداري مـدیریت، حسابرسـی،       ]، تحلیل محتوا به موضوع46:4[

اطالعاتی حسابداري و آموزش حسابداري محدود گشـت. بـا توجـه بـه ماهیـت      هايسیستم
در واکـاوي محتـوا نیـز    "قیاسـی "و همچنین "استقرایی"هاي هاي اقدامی، از روشپژوهش

استفاده بعمل آمد.
هاي اطالعاتی داخلی استفاده شده در پژوهشپایگاه- 4جدول شماره 

اینترنتیآدرس نام پایگاه اطالعاتیردیف
www.Magiran.comبانک اطالعاتی نشریات کشور1
www.Irandoc.ac.irپژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران2
www.Sid.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی3
www.Civilica.comهاي کشورپایگاه مقاالت علمی کنفرانس4
www.Noormags.comانسانیپایگاه مجالت تخصصی علوم اسالمی و 5
www.Srlst.comرسانی علوم و فناورياي اطالعپایگاه مرکز منطقه6
www.Mirzalib.shirazu.ac.irکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شیراز7

1Issues in Accounting Education23
1Journal of Accounting & Organization Change24
1Journal of Accounting Education25
1Journal of Information Technology26
1Journal of Family Business Strategy27
1Journal of Purchasing & Supply Management28
1MIS Quarterly29
1Public Money & Management30
1The British Accounting Review31
1SSRN (CAAA Annual conference)32

جمع42
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هاي تحقیق) یافته4
یافـت  هـا  هاي اطالعاتی داخل، متاسفانه هـیچ پـژوهش اقـدامی حسـابداري در آن    در پایگاه

طور که جـدول  هاي اقدامی حسابداري در خارج از کشور، هماننشد. در خصوص پژوهش
% 59هاي اقدامی در حوزه حسـابداري مـدیریت بـا    دهد، بیشترین پژوهشنشان می5شماره 

% 16% و در آخـر آمـوزش حسـابداري بـا     25هاي اطالعاتی بـا  ها، سپس سیستمکل پژوهش
اقدامی در خصوص حسابداري مالی و حسابرسی یافـت  شانجام شده است. هیچگونه پژوه

گنجـد، لـذا بـه ارایـه     تک مقاالت یافت شـده در حیطـه ایـن مقالـه نمـی     نگردید. شرح تک
شود.بسنده می9تا 6اطالعات جداول 

شده در حسابداري مـدیریت  بر اساس عناوین و محتواي منابع بدست آمده، موارد استخراج 
است: 6هاي اطالعاتی و آموزش حسابداري به شرح جدول شماره ] و سیستم58:17[

هاهاي اقدامی در حسابداري و فراوانی آنموضوعات پژوهش- 6جدول شماره 
درصدتعدادموضوعدرصدتعدادموضوع

%655ایجاد، توسعه و بهبود سیستم%831ارزیابی عملکرد
%545سازيبررسی عوامل موفقیت پیاده%727یابی محصولهزینه
%11100هاي اطالعاتیهاي سیستمجمع پژوهش%519ریزي و کنترلبرنامه

%457کیفیت آموزش%35/11گیريتصمیم
%343استفاده از وسایل کمک آموزشی%35/11حسابداري مدیریت استراتژیک

 مقاله بوده که به زبان چینی سه، نقل قول غیرمستقیم 1علت تفاوت در تعداد مقاالت این جدول و جدول شماره
.]25[منتشر شده است

هاي اقدامی انجام شده در حوزه حسابداريپژوهش–5جدول شماره 

حوزه حسابداري
مجموع2010ل منتهی به سا20046سال منتهی به 7

درصد تعداددرصدتعداددرصدتعداد
%2659%1869%845حسابداري مدیریت

%1125%519%633هاي اطالعاتیسیستم
%716%312%422آموزش حسابداري

44100%%2659%1841جمع
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%7100هاي آموزش حسابداريجمع پژوهش%26100حسابداري مدیریتهاي جمع پژوهش

هاي اقدامی انجام شده در حوزه حسابداري مدیریتخالصه پژوهش- 7جدول شماره 
نتایجمحیطهدفنویسنده

ارزیابی عملکرد
ــون و  جانســـــــــــ

]35همکاران[
بررسی جریان عادي ارزیـابی  

عملکرد
دو شـــرکت ســـوئدي  
فعال در بخش مشـاوره  

و تولیدي 

  ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاري براي اطمینـان
از بهبود در عملکرد سازمان معرفی نشد.

  ارزیابی کارآیی به اعتماد بین اشخاص بسـتگی
دارد.

) 2003یانگ و ژو (
]25نقل از [

ــتم ارزیـــابی    ــی سیسـ طراحـ
عملکرد

از بودجه به عنـوان مبنـاي اصـلی بـراي     استفاده شرکت ارتباطاتی چینی
ارزیابی عملکرد مفید است.

وتــــرز و ویلــــدرام 
]65[

بررســـی سیســــتم ارزیــــابی  
عملکرد 

اند.سازي به یکدیگر وابستهطراحی و پیادهشرکت تولید نوشابه 
   شفافیت کلید  توانمند ساختن سیسـتم ارزیـابی

عملکرد است.
امتیــازي ســازي کــارت پیــاده]26فارنتی [

متوازن
یــک ســازمان دولتــی   

محلی در ایتالیا
قابلیت کاربرد سیستم براي کنترل استراتژیک
استفاده از سیستم براي ارزیابی عملکرد

ــدي   ]66وترز [ ــرد رشـ ــی رویکـ بررسـ
معیارهاي عملکرد

بخــش لجســتیک یــک 
سازمان فعال در صنعت 

حمل و نقل

   پذیرش رویکرد رشدي عملکرد بهبـود فرآینـد
سهیل نمود.را ت

ــتم ارزیـــابی   ]42لی و تانگ [ ــی سیسـ طراحـ
عملکرد

ها باعث مشارکت فعال کاربران و ترکیب رویهیک شرکت چینی
شود.کاهش مقاومت و ارتقاء بهبود مستمر می

ــه   یک شرکت فرانسويارزیابی عملکرد اجتماعی]17بصیره و انی [ ــتراتژي محافظ ــوع اس ــایی دو ن ــار و شناس ک
طرفدار عمل

کاري در کوتـاه موفق بودن استراتژي محافظه-
مدت

وتـــرز و رویجمنـــز 
]64[

ــتم ارزیـــابی    ــی سیسـ طراحـ
عملکرد

ــل  بخـــش حمـــل و نقـ
شرکت تولید نوشابه

هاي کاهش هزینهیافتن راه
      آزمایش بـا نمونـه اولیـه اطالعـات حسـابداري

مفهومی مربوط در متون حسابداري است.
یابی محصولهزینه

یابی برمبناي سازي هزینهپیاده]37کپلن [
فعالیـــت و کـــارت امتیـــازي 

متوازن

ــال در شــرکت ــاي فع ه
صنایع مختلف

معرفی پژوهش اقدامی نوآوري
سازي موفق و شناسایی عوامل شکستپیاده

ــاران  ــگ و همک وان
]25) نقل از [1999(

یابی برمبناي سازي هزینهپیاده
فعالیت

-شرکت تولیدي ماشین
چینیآالت کشاورزي 

سازي موفق و قابل اسـتفاده بـودن سیسـتم    پیاده
هاي مشابهیابی برمبناي فعالیت در شرکتهزینه

ــولینی و  ــی بررسی ترکیب زنجیره ارزش نیکــــــــــ ــرکت انگلیسـ دربردارد.یابی هدف مزایایی را کاربرد هزینهدو شـ
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ــودآوري و ]47همکاران[ بـــراي بهبـــود سـ
یابی هدف)کیفیت (هزینه

فعــــــال در صــــــنعت 
ساختمان

    در این صنعت مالحظـات اسـتراتژیک در نظـر
شود.گرفته نمی

ــاران  ــگ و همک وان
]25) نقل از [2000(

ســازي مــدیریت بهــاي هپیــاده
تمام شده استراتژیک

ها بـه بهبـود اسـتراتژي رقـابتی     این گونه سیستمشرکت چینی
کند.کمک می

ــدي و آزون   آرنابول
]12[

بررسی محیط بـراي پـذیرش   
یابی برمبناي فعالیتهزینه

سازي سیسـتم در  ارائه اطالعات فنی براي پیادهیک دانشگاه ایتالیایی
هادانشگاه

هااستفاده از سیستم براي تسهیل تصمیم
یابی برمبناي سازي هزینهپیاده]43لیو و پن [

فعالیت
ــی  ــرکت الکترونیکـ شـ

چینی
هاي غربی سازي مشابه با شرکتمشکالت پیاده

است.
ــاران  ــال و همک واری

]62[
ــاربرد  بررســــی قابلیــــت کــ

هــاي مختلــف بــراي محــرك
هاتخصیص هزینه

ــرکت    ــک شـ ــار یـ انبـ
فنالندي

.زمان باید به عنوان محرك درنظر گرفته شود
  ــان واقعــی، صــحت حســابداري را ــابی زم اززی

دهدافزایش می
ریزي و کنترلبرنامه

کـــــــی و مـــــــک
]44فورسیک [

سیسـتم  سازي طراحی و پیاده
کنترل مدیریت

ــوطی  ــک شــرکت ق -ی
سازي آمریکایی

    مهمترین علت شکست بهبـود مسـتمر مقاومـت
فرهنگی است.

شناسایی موانع ایجاد تغییرات ]33هاوکرافت [
-پیشنهادي براي بهبود برنامـه 

ریزي مالی

شرکت فعـال در زمینـه   
طراحی و تولید گوشی 

همراه

بنگاه تـاثیر  ریزي منابع سازي سیستم برنامهپیاده
ــتم  ــر سیس ــی ب ــابداري  کم ــرل و حس ــاي کنت ه

مدیریت دارد.
گلیـک و همکــاران  

]29[
ارائه بـک ابـزار جدیـد بـراي     
ــده و    ــام ش ــاي تم ــاهش به ک

بهبود عملکرد

صـــــنعت مهندســـــی  
مکانیــک (تولیــد جعبــه 

دنده) در آلمان

 معیاریابی فرآیند ابزاري براي کاهش بهاي تمام
ت.شده و بهبود عملکرد توسعه اس

ــابداري  ]18جورکلو [بی ــش حسـ ــی نقـ بررسـ
ــود    ــت بهب ــدیریت در کفای م

دانش کارمندان

شــرکت ســوئدي فعــال 
در صنعت فوالد

      ارائـه مـواردي بـراي سـنجش معیـار صــالحیت
توسط حسابداري توصیفی

   ــراي ــیفی بـ ــابداري توصـ ــودن حسـ ــل بـ مکمـ
حسابداري مالی و غیر مالی

سازي سیستم حسابداري پیاده]56شیلر [
مدیریت 

ــوبی ولــوو    ــرکت فل ش
سوئد

   سیستم حسابداري مدیریت هـم از پاسـخگویی
ها) و هم از حـل مسـائل   گذاري مهارت(ارزش

گیري) حمایت کرد.هاي تصمیم(مهارت
گیريتصمیم

ــاران   ــیل و همکـ سـ
]55[

دو شرکت مونتاژکننده بررسی زنجیره ارزش شرکت
کننده انگلیسیو تامین

ــتراك داده ــه نقــش اساســی در    اش هــاي هزین
کند.سازمانی بازي میمذاکرات دورن

     حسابداري مدیریت کمـک شـایانی بـه توسـعه
کند.روابط تجاري می

ــکونهر و  اســــــــــ
]57همکاران [

هــاي جدیــد تــامین هیــافتن را
مواد

ــع  ــرکت توزی ــده ش کنن
آمریکایی 

   شناسایی عوامل ریسک مربوط بـه راهکارهـا و
راهکار ترکیبیانتخاب 
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هـاي  گـذاري ارزیابی سـرمایه ]27فاکس [
هاي جدیدباقوه در فناوري

ها معموال از معایب، اعتبار و کاربرد در ارزیابیسازمان مختلف20
شود.پوشی میفناوري چشم

حسابداري مدیریت استراتژیک
بررســـی بهـــاي تمـــام شـــده ]11انصاري و بل [

استراتژیک
ــرکت اســـتخراج و   شـ

تولید نفت شل
توانـد بـه   هاي موجود تغییر سازمانی مـی تئوري

ها کمک کند.کاهش هزینه
کریـــگ و مـــورس 

]21[
تطبیق استراتژیک خانواده و 

هاي تجـاري از طریـق   سیستم
کارت امتیازي متوازن

شــرکت خــانوادگی در 
استرالیا

      ماهیت انتظـارات خـانواده بـر اهـداف تجـارت
اثرگذار است. 

     کارت امتیازي متـوازن باعـث اظمینـان خـاطر
-ها مـی خانواده از اهمیت دادن به  انتظارات ان

شود.
ــکربک و  اســـــــــ

]59تریگستاد [
بررسـی نقـش حسـابداري در    

دهی استراتژي شرکتشکل
حسابداري نقـش فعـالی در اسـتراتژي شـرکت     چند شرکت دانمارکی

کند.بازي می

هاي اطالعاتیاقدامی انجام شده در حوزه سیستمهاي خالصه پژوهش- 8جدول شماره 
نتایجمحیطهدفنویسنده

ایجاد، توسعه و بهبود سیستم
آدام و همکاران 

]9[
-ارائه یک چارچوب براي پیـاده 

سازي سیستم پشتیبان سیستم 
مناسب بودن چارچوب مذکوریک بانک ایرلندي

هـاي  هاي مختلف از قابلیتاستفاده بخش
سیستم

باسکرویل و 
]16هج [

بهبود مشکالت توسـعه محصـول   
افزارنرم

کارهاشناسایی مشکالت و راهشرکت آمریکایی و کانادایی12
معرفی پژوهش اقدامی بنیادي

کار نمونه اولیه به عنـوان حـل مشـکل    راهیک سازمان نظامیحل مشکل تحلیل سیستم]15باسکرویل [
مطرح شد.

مودي و 
]45شنکس[

کیفیت محصول و کیفیـت  بهبود 
فرآیند

یک شرکت فعال در صنعت 
ارتباطات و یک بانک استرالیایی

ها با حذف الزامـات  جویی در هزینهصرفه
غیرضروري سیستم

استریت و میستر 
]60[

چرایی و چگونگی تغییـر سیسـتم   
اطالعاتی

یک شرکت تولید وسایل 
الکترونیک در کانادا

   ت افــزایش اثربخشــی ســازمان و شــفافی
داخلی با توسعه سیستم اطالعاتی

هاي اطالعاتی ریزي سیستمبرنامه]52تابنر [
استراتژیک

نادیــده گــرفتن متــون دانشــگاهی توســط  صنعت خدمات مالی آلمان
کارانصنعت

سازيبررسی عوامل موفقیت پیاده
آکرمنس و 

]10هلدن [
بررسی روابط بین عوامل موفقیت 

بنگاهریزي منابع سیستم برنامه
وابسته بودن عوامل موفقیت به یکدیگر و صنعت هوانوردي

ــت    ــرین عل ــالی مهمت ــدیران ع ــت م حمای
موفقیت

باتلر و همکاران 
]19[

افـــزاري بـــراي بـــه توســـعه نـــرم
گذاري اطالعاتاشتراك

-آمیز توسعه نـرم شناسایی عوامل موفقیتصندوق جمعیت سازمان ملل
افزار
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-شناسایی زیانهاي بررسی روش]54سالمال [
هاي بالقوه سازمان

یک بانک و یک شرکت تولید 
کاغذ در فنالند

    تحلیل فرآیند تجـاري تصـویري کلـی از
هاي بالقوه ارائه دادزیان

کیروان و 
]40کنبوي [

کننـده و  شناسایی عوامـل تسـهیل  
موانع پذیرش تجارت الکترونیک

فروشی یک شرکت خرده
ایرلندي

مزایاي درك شـده،  کننده: عوامل تسهیل
هاي سازمانی پشتیبانی وب و مهارت

     موانع: نبـود منـابع و زمـان، نبـود درك و
فشارهاي بیرونی

بررسی سیستم ارزیابی عملکرد و ]28فرید [
رابطه آن با یادگیري استراتژیک

یکی از واحدهاي شرکت 
زیمنس

هاي ارزیابی عملکرد بر اثرگذاري سیستم
هاي یادگیريروش

هاي اقدامی انجام شده در حوزه آموزش حسابداريخالصه پژوهش-9شماره جدول
نتایجمحیطهدفنویسنده

کیفیت آموزش
بررسی طرز تفکر دانشجویان از ]31هند [

واگذاري کار کالسی
در صورت واگذاري جـدول زمـانی تکـالیف بـه     در یک دانشگاه انگلیسی

یابد.ها بهبود میدانشجویان، عملکرد آن
کلی و 

]39همکاران [
بررسـی نیــاز بــه تغییــر در رویــه  

آموزش حسابداري
ها و درس حسابداري، سازمان

جامعه
تغییــرات مثبــت بــر اثــر تغییــر رویــه و حمایــت از 

هاي اقدامی در امر آموزش حسابداريپژوهش
پایسی و پایسی

]50[
چگونگی تشویق دانشجویان به 
افــــزایش آگــــاهی و مطالعــــه 

مقاالت کیفی 

درس حسابداري مدیریت در 
یکی از دانشگاههاي اسکاتلند

اثر مثبت مشارکت دانشجو بر یادگیري

تینکر و 
]53فکنوس[

بیـــان اثـــرات ایجـــاد فنـــاوري  
آموزش از راه دور 

هاي اطالعاتی درس سیستم
حسابداري در یک دانشگاه 

آمریکایی

رضــایت دانشــجویان و مربیــان از ایــن فنــاوري و  
موافقت با آن

استفاده از وسایل کمک آموزشی
پایسی و پایسی 

]49[
تشویق دانشـجویان بـه خوانـدن    

متون اصلی استاندارد 
الملل در درس حسابداري بین

یک دانشگاه اسکاتلندي
اثر مثبت استفاده از فناوري اطالعات در آمـوزش  

حسابداري
بیکر و لوگان 

]14[
افزایش میزان موفقیت تحصیلی 
ــوزش دانشـــجویان    ــراي آمـ بـ

محروم 

دوره حسابداري و تجارت در 
یک دانشگاه آمریکایی

تر کردن تعداد دانشجویان و توجـه بـه تمایـل    کم
شود.افراد موجب افزایش موفقیت تحصیلی می

بهبود آمـوزش و ایجـاد انگیـزه    ]22کنینگهام [
براي فعالیت بیشتر دانشجویان

درس حسابداري مقدماتی در 
یک دانشگاه آمریکایی

موثر بودن پژوهش اقـدامی در ارزیـابی کـالس و    
کمک به تعدیل و اصالح روش تدریس

گیريبحث و نتیجه-5
طی دو دهه گذشته، محققان بسیاري خواستار ورود حسـابداري بـه حـوزه وسـیع تحقیقـات      

ها اذعان دارند که حسابداري یک فعالیت انسانی است کـه بایـد   اند. آنعلوم اجتماعی شده
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همه رویکردهاي تحقیقاتی موجود در علوم اجتماعی مانند رویکردهاي تفسیري، انتقـادي و  
امروزه فشارها از طرف بازارهـاي سـرمایه، رقابـت    ]. از سوي دیگر7رفتاري را شامل شود [

اعی و فرهنگـی در کنـار مالحظـات پـولی و اقتصـادي،      المللی و تغییرات سیاسـی، اجتمـ  بین
هـا ضـرورت یابـد. در واقـع،     تـري در سـازمان  هاي دانش بسیار وسـیع سبب گردید که بنیان

ترکیب اطالعات اقتصادي و غیر اقتصادي بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتـه و بـه همـین    
-احدهاي تجاري نگران شـده ها و وشان در سازماندلیل حسابداران مدیریت درباره جایگاه

هاي اقدامی انجام شده در حسابداري مدیریت در خـارج  هاي اخیر، پژوهشدر سال].3اند [
هاي اطالعاتی رو بـه افـزایش بـوده اسـت.     از کشور برخالف حوزه آموزش و حوزه سیستم

یش سال پـ 7سال اخیر این افزایش نسبت به 6دهد در نشان می1طور که نگاره شماره همان
برابر بوده که نشان از عالقه روزافزون پژوهشگران حسابداري مـدیریت  25/2از آن بیش از 

هاي اقدامی است. با توجه به ماهیت میدانی و عملی موضوعات حسابداري به انجام پژوهش
% و 31هـا از ارزیـابی عملکـرد بـا     مدیریت این نتیجه دور از انتظار نبود. سـهم ایـن پـژوهش   

% 5/11% بیشترین مقدار را داشته و حسابداري مدیریت استراتژیک بـا  27بی با یاسپس هزینه
هاي اقدامی حسـابداري مـدیریت را داشـته اسـت کـه بـا توجـه بـه         کمترین سهم از پژوهش

هاي بیشتر در این زمینـه ضـروري بـه    ماهیت حسابداري مدیریت استراتژیک، انجام پژوهش
یـابی  بداري مدیریت نیز مشخص نمودند که هزینهرسد. مطالعات مهم در حوزه حسانظر می

هــا بـه ارمغــان    بر مبناي فعالیت و همچنین ارزیـابی متوازن مزایـاي مهمـی را بـراي سـازمان   
تـوان از  آورد. افزون بر این، با وجود برخی معضالت در محاسبات بودجه، کماکـان مـی  می

نمود. آن به عنوان مبناي اصلی براي ارزیابی عملکرد استفاده
هـاي اقـدامی در حـوزه    درصـدي پـژوهش  17همچنین این مطالعه نشان داد که  بـا کـاهش   

ــایج  25هــاي اطالعــاتی و کــاهش سیســتم درصــدي در حــوزه آمــوزش مواجــه هســتیم. نت
هاي انجام شده در حوزه آموزش مشخص نمود که مشـارکت دانشـجو، اسـتفاده از    پژوهش

دن تعـداد دانشـجو در کـالس، توجـه بـه تمـایالت       تر نموفناوري اطالعات در آموزش، کم
آموزشی دانشجویان بر یادگیري اثر مثبتی داشته و بـه طـور کلـی پـژوهش اقـدامی یکـی از       

هـاي  هاي پژوهش براي بهبود محـیط یـادگیري اسـت. در حـوزه سیسـتم     ترین روشمناسب
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هاي اصالح سیستمسازي و یا هاي اقدامی مربوط به پیادهاطالعاتی حسابداري بیشتر پژوهش
اطالعاتی بوده و نتایج هر پژوهش مختص به محیط مطالعه است.

هـاي مختلـف   هـاي اقـدامی در حـوزه   هـاي اخیـر شـاهد رشـد پـژوهش     به طور کلی در سال
دهـد، پـس از کـاهش ایـن نـوع      نشـان مـی  2حسابداري هستیم. همانطور که نگـاره شـماره   

هاي پـس از آن مواجـه هسـتیم و از    نوسانی در سالبا 2002و 2001هاي ها در سالپژوهش
هاي اقدامی حسابداري در سال ها بیشتر شده است. تعداد پژوهشبه بعد رشد آن2007سال 

رسد. الزم به ذکر است که بـه علـت تعـداد محـدود مطالعـات،      می5جاري تا کنون به عدد 
تفسیر نتایج باال بایستی با احتیاط صورت گیرد.

ر منابع داخلی مشخص شد که پژوهشگران حسابداري کشور از روش پژوهش با جستجو د
کنند و در صورت استفاده نیز، انجام چرخه پژوهش اقدامی در مطالعات خود استفاده نمی

کنند.اقدامی را به طور روشن بیان نمی
هاي اقدامی انجام شده در حوزه حسابداريپژوهش–1نگاره شماره 

ها چاپ شده است نیز به طور اجمالی مـورد بررسـی   هاي اقدامی در آنمجالتی که پژوهش
هــاي انتقــادي در دهــد دیــدگاهنشــان مــی2قــرار گرفتنــد. همــان گونــه کــه نگــاره شــماره 

کـدام  هاي حسابداري مدیریت هـر  حسابداري، مجله حسابداري و تغییر سازمانی و پژوهش
انـد. پـس از آن نیـز    هاي اقدامی را به خود اختصـاص داده مقاله، بیشترین پژوهش3با چاپ 

هـاي حسـابداري   سازمان و جامعه،  مجله پژوهش-مجالت آموزش حسابداري، حسابداري
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-مقالـه در جایگـاه  2هاي اطالعاتی استراتژیک نیز هر کدام با چاپ مدیریت و مجله سیستم

ند. هاي بعدي قرار دار
انـد کـه ایـن    مجله چاپ شده31مقاله مرور شده در 42نکته قابل توجه تعدد مجالت است. 

موضوع شاید بیانگر این موضوع باشد که پژوهشگران اقدامی در حوزه حسابداري گـرایش  
تر از نوع مجله بوده اسـت. ممکـن   ها انتشار مقاله مهمخاصی به یک مجله نداشته و براي آن

هـاي میـدانی   یل این تمایل، نبود یک مجله اختصاصی براي انتشار پژوهشاست یکی از دال
هــاي هــاي اقــدامی در حســابداري باشــد. البتــه اخیــراً مجلــه پــژوهش و خصوصــاً پــژوهش

ــدامی در حــوزه   1حســابداري کــاربردي ــاالت اق ــه چــاپ مق یکــی از شــمارگان خــود را ب
.2حسابداري اختصاص داده است

هاي اقدامی حسابداري به تفکیک سالوهشتعداد پژ- 2نگاره شماره 

هـاي آن، نشـان داد کـه پـژوهش     در پایان، این مطالعه با معرفی پـژوهش اقـدامی و ویژگـی   
تواننـد  هاي حسابداري قابل انجام است و پژوهشگران حسـابداري مـی  اقدامی در اکثر حوزه

کنند.هاي خود استفاده به طور قابل توجهی از این روش در پژوهش
پیشنهادها-6

هاي اقدامی یکی از موثرترین روش پژوهش کاربردي است که تئـوري را بـا عمـل    پژوهش
گـردد. بنـابراین،   هـاي عمـل حسـابداري مـی    تلفیق نموده و باعث تغییـرات مثبتـی در حـوزه   

1 - Journal of Applied Accounting Research
2 - http://info.emeraldinsight.com/authors/writing/calls.htm?PHPSESSID=hdm02241b4djibg1akhnb9i781&id=472
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شود که پژوهشگران آتی از روش پـژوهش اقـدامی در راسـتاي حـل معضـالت      پیشنهاد می
هاي مختلف مالی از جمله حسابرسی، در ایران اسـتفاده  ها و حوزهسازمانمختلف مربوط به 

هاي حسابداري کاربردي را فراهم آورند. به منظـور  کرده و زمینه رشد و شکوفایی پژوهش
توانـد بـا عمـل تلفیـق     هاي حسابداري مربوط مـی هاي اقدامی، تئوريارتقاء کیفیت پژوهش

دنبـال نمایـد . بـه پژوهشـگرانی کـه بـه دنبـال تغییـر         گردد تا تغییرات شگرف حسابداري را 
گـردد.  هاي اقدامی قویـاً توصـیه مـی   هاي موجود حسابداري هستند، استفاده از پژوهشرویه

توان فاصله بین تئوري و عمل حسابداري را تا هاي اقدامی است که میبا استفاده از پژوهش
ان حسابداري در ایران، هنگـامی  گردد پژوهشگرحد زیادي کاهش داد. همچنین توصیه می

کنند، به صراحت در روش پژوهش خود به ایـن تکنیـک اشـاره    که از این روش استفاده می
هاي مربوط به این روش را بـه دقـت دنبـال نماینـد. بـه ایـن وسـیله        ها و پارادایمنموده و گام

راسـتاي  توانند حل شـوند و باعـث تغییـر و دگرگـونی در     است که معضالت حسابداري می
بهبود موارد مهم حسابداري نیز گردند.
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The Investigation of the Action Research Applications in
Accounting

Dr. Mohammad Namzi
Dr. Sayed Rohullah Moosavi Nezhad

AbstractRecently Action Research (AR) in acconting has beenimplemented in order to decrease the gap between the theoryand practice. The major purpose of this study is to investigate ARcharacteristics and mechanisms and to identify its variousapplications in accounting. The research method is based upon"One-shot Ex-post Design", and the period of the study consists ofthe	recent	13	years (1998-2010)	in	which	most	studies	have	been	conducted during this time. By exerting "Archieval Method" and"Content Analysis" technique, and searching through variousimportant domestic and international websites, three main areasof AR applications in accounting were found- managerialaccounting, accounting information systems, and accountingeducations. No AR research was found in such other accountingareas as auditing or financial accounting. Among the ARaccounting	reseraches,	more	 than	59%	of	 the	studies is devotedto management accounting.The findings of the study also reveals that, on the average,during	 recent	 6	 years	 in	 comparison	 with	 the	 previous	 7	 years,	the growth of AR studies in foreign AR researches, has been equalto	44%.	Furthermore,	managerial	accounting	generally,	with	53%	growth in AR studies, exhibits the greatest amount of the growthin AR studies. In searching for domestic AR studies, no study wasfound, and unfortunately, no accounting researcher was exertingthis significant and efficient method distinctly; and whenever theelements of AR mechanism has been actually implemented in thestudies, it is not unambiguously specified.
Key Words: Action Research, Managerial Accounting, AccountingInformation Systems, Accounting Education


