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 مقدمه

 و نبودن روز به تدریس، و آموزش کیفیت آمدن پایین ،هاهدانشگا آموزشی یهاهدور رویه بی گسترش

 جامعه، روز نیازهای با درسی یهاهبرنام و محتوا تناسب عدم علمی، هیئت اعضای کیفی سطح کاهش

 دانش، سطح بودن پایین جامعه، با هاهدانشگا بین هماهنگی عدم دانشگاهی، انسان و دانشگاه شأن کاهش

 گذاری هدف فقدان کار، جویای و بیکار آموختگان دانش نرخ افزایش آموختگان، دانش توان و بینش

 ریزان برنامه و مدیران ،هاهدانشگا که هستند راهبردی مسائل جمله از برابر فرصتهای نبود و نیاز بر مبتنی

 مند نظام و متعادل توسعه و دانشگاه پویای سیستم در تحول و تغییر هستند. رو به رو آن با عالی آموزش

 دانشگاه بیرونی محیط و سازمانی درون محیط با سازگاری و مدیریت ریزی، برنامه عمل و تفکر نیازمند آن،

 سیستم است. فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در جامعه نیازهای به گوییپاسخ منظور به

 اجتماعی سیستم و عالی آموزش سیستم جزء و مجموعه زیر های سیستم از یکی عنوان به دانشگاهی

 سیستم و کشور آموزشی یستمس عالی، آموزش های سیستم سایر از متأثر سیستم این جهت، بدین است.

 آموزش تحلیل و تجزیه .[6] است فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، های سیستم نظیر پیرامونی های

 و نبوده برخوردار منسجمی برنامه یک از گاه هیچ عالی آموزش نظام که دهد می نشان کشور در عالی

 بدون دوره، این در که طوری به است، بوده یبعد یک نیز انقالب از پس سالهای در عالی آموزش به توجه

 ایهگون به است، شده پرداخته آموزش کمی رشد به فقط خدماتی و تولیدی های بخش واقعی نیاز به توجه

 الزم های توانمندی از کار عرصه در که هستیم رو روبه التحصیالنی فارغ عظیم خیل با اکنون هم که

 عوامل براساس وجود، این با نیست. ها بخش های نیازمندی راستای در هاآن آموزش یا نیستند برخوردار

 راهبردی قابلیت هاآن به است نتوانسته ،هاهدانشگا این برای شده تدوین راهبردی یهاهبرنام مختلفی،

 و ذینفعان نگرش است، گردیده مواجه شکست با بعضا اینکه بر عالوه هاهبرنام این نتیجه، در و بدهد

 عالی آموزش در سیاستگذاری مدل [.14] است نداده تغییر راهبردی ریزی برنامه اهمیت به ار مخاطبان

 مشارکت است. اجتماعی و عقالنی کمتر و سیاسی حد از بیش و رسمی ایدئولوژی تأثیر تحت بیشتر ایران

 در دانشگاهیان متنی نهادهای و مستقل پژوهشی و ای حرفه های سازمان قانونمند و مندنظام

 رشته یک عنوان به حسابداری ،1970 دهه آغاز با [.13] است آمیز مناقشه عالی آموزش سیاستگذاری

 از حسابداری تجربه شناسی، جامعه قبیل از دانشگاهی یهاهرشت برخی برخالف و یافت توسعه دانشگاهی

 توجه وندب عالی زشموآ منظا کمی شگستر [.16] است داشته توجهی قابل رشد حال به تا 1970 دهه

 زشموآ منظا کیفیت کاهش ،جامعه فرهنگی و جتماعیا دی،قتصاا بافت انتو و دموجو یها ظرفیت به

 زشموآ منظا در را پاسخگویی و یپذیر مسئولیت وملز ها چالش ینا شت.دا هداخو لنباد به نیز عالی

 هادکررکا اف،هدا ،سالتر ،رساختا در ندیشیا زبا به وادار را نشگاهیدا منظا و ستا هشد منجر انیرا عالی

 و توسعه در هستند هاییدنها مهمترین جمله از ها هنشگادا که نجاآ از ست.ا دهنمو دخو یها یندافر و

 برنامه رهبری، نددار زنیا نهاآ به توسعه و شدر جهت معاجو و هستند تاثیرگذار دانش و علوم پیشرفت

 راستا این در [.15] ستا میالزا نهاآ در وزشیآم کیفیت دبهبو و گویی پاسخ ،شفافیت نظارت، ریزی،

 و ریزی برنامه رهبری، نقش خصوص در حسابداری تجربه با اساتید تجربیات و نظرات حاضر پژوهش
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 دهد. می قرار بررسی مورد را ایران یهاهدانشگا در حسابداری توسعه در را عالی آموزش سیستم بر نظارت

 ایران در دانشگاهی حسابداری آموزش خبرگان از که افرادی جربیاتت به مراجعه با دارد قصد پژوهش این

 دانشگاهی حسابداری توسعه در عالی آموزش سیستم در رهبری )نقش تحقیق اصلی سوال سه به ،اندهبود

 ایران دانشگاهی حسابداری توسعه در عالی آموزش سیستم در ریزی برنامه نقش است؟ چگونه ایران

 است؟( چگونه ایران دانشگاهی حسابداری توسعه در عالی آموزش سیستم بر رتنظا نقش و است؟ چگونه

 از بیشتری شناخت طریق این از تا است پیشگفته سواالت به پاسخ صدد در حاضر مقاله دهد. پاسخ

 برای مبنایی و آید دست به ایران یهاهدانشگا و عالی آموزش سیستم بر نظارت و ریزی برنامه رهبری،

 توان می حاضر پژوهش با رابطه در شود. فراهم ایران یهاهدانشگا در حسابداری آموزش سعهتو و تقویت

 بنابراین است. شده پرداخته پژوهش، این بررسی مورد موضوع به کمتر ایران داخلی ادبیات در که، گفت

 موزشآ توسعه استراتژیک برنامه نمودن عملیاتی و تدوین جهت کالن سطح در تواند می حاضر پژوهش

 آموزش بر مناسب نظارت و ریزی برنامه رهبری، با همچنین و موجود موانع رفع و شناسایی حسابداری،

  شود. هاهدانشگا در حسابداری آموزش پیشرفت و بالندگی توسعه، به منجر نهایتاً و حسابداری

 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی

  نظری مبانی

 باتجربه حسابداران نظر زیر کارآموزی عنوان به 1800 دهه اوایل از متحده ایاالت در حسابداران تحصیالت 

 سایر و انگلستان متحده، ایاالت در حرفه یک به ورود و یادگیری روش نایهگذشت در [.26] شد آغاز

 در توان می را آن ریشه و است بوده معمول نیز مشاغل سایر برای بلکه حسابداران برای تنها نه کشورها

 آموزش دانشگاه، در حسابداری یهاهدور اولین تاسیس اندرکاران دست کرد. جستجو اصناف کردعمل

 تحت آکادمیک دنیای بیستم، قرن اوایل در کردند. می ترسیم را حسابداری گسترده مفاهیم و تئوری

 به نیاز که کرد، معرفی را شغل طریق از آموزش عبارت وی گرفت، قرار (1916) دیویی رویکرد تأثیر

 ارائه را فلسفی مبانی دیویی است. اجتماعی منافع آن هدف و است فکری چالش دارای پیشرفته، آموزش

 توجیه عملی و علمی های مهارت ترکیب با را دانشگاه درسی یهاهبرنام در حسابداری گنجاندن که داد

 آموزش صالحاتا جهت متعددی های فراخوان بیستم، قرن پایان تا نوزدهم قرن از [.23،29] کرد

 (،1959) هاول و گوردون و پیرسون گزارشهای مترقیان، فراخوان جمله از است، داشته وجود حسابداری

 کمیسیون کننده حمایت یاهناازمس کمیته (،1986) آمریکا حسابداری انجمن و (1986) کارنگی گزارش

 در آمریکا حسابداری نجمنا است. بوده (1990) حسابداری آموزش تغییر کمیته های گزارش و (1987)

 رویکرد (1) جمله: از اصلی هدف دو به دستیابی جهت هاآن همه که داد ارائه ویژه توصیه 28 ،1986 سال

 یادگیری (2) اقتصادی گیری تصمیم جهت اطالعات انتقال و توسعه عملکرد عنوان به حسابداری آموزش

 هیچ در بیستم قرن از پیش تا [.20] باشد یم دانشگاهی هایدرکالس اصلی هدف عنوان به دانشجویان

 که بود قرن این اوایل در است. نبوده رایج رسمی صورت به حسابداری آموزش غرب، یهاهدانشگا از یک

 پنسیلوانیاست، دانشگاه یهاهدانشکد از یکی که وارتن بازرگانی مدرسه در آمریکا در آموزشی برنامه اولین

 شیوه به هاآن تدریس روش و بوده تجربی حسابداران عمدتاً، حسابداری شتهر استادان آغاز در شد. ارائه
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 اقدام دانشگاه و عالی مدرسه 52 بیستم قرن دوم دهه در است. بوده استوار مساله حل بر مبتنی تدریس

  [.1] کردند حسابداری دروس ارائه به

 تحوالت شاهد امروز به تا تهران دانشگاه سپس و دارالفنون تاسیس زمان از ایران، نوین عالی آموزش

 تاسیس تمرکز، سمت به تمرکز عدم جایگاه از و بوده ساختاری تحوالت جمله از گوناگون ابعاد در ایعمده

 در ریزی برنامه عالی شورای و فرهنگی انقالب عالی شورای تشکیل ،1359 سال در فرهنگی انقالب ستاد

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه تصویب با 1379 سال از مجددا و است کرده حرکت 1363 سال

 واگذاری جمله از مختلف های صورت به ایران عالی آموزش در تمرکز عدم به گرایش کشور فرهنگی

 چهار از شده انجام های ارزیابی طبق است. کرده پیدا نمود هاهدانشگا به درسی ریزی برنامه اختیارات

 چالش با ایران عالی آموزش (،1368-1388) کشور فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعه ساله پنج برنامه

 آماده و سنتی یهاهشیو و برنامه تداوم کمی، رشد از ناشی کیفیت منفی تاثیرپذیری همانند متعددی های

 غیره و یافته سازمان دانش تولید بودن پایین جامعه، نیازهای و مسائل با مواجهه برای دانشجویان نشدن

 و شد آغاز خورشیدی 1320 دهه اوایل از ایران به دانشگاهی حسابداری ورود [.11] است بوده روبرو

 عزیز سمیعی، مهدی محمد خـردجو، ابوالـقاسم نژاد، سجادی حسن عرفانی، اسماعـیل مانند استادانی

 برخی و نسلیسا فوق مدرک با برخی بودند، رفته کشور از خارج به تحصیل ادامه برای که دیگران و نبوی

 شروع ایران در را حسابداری تدریس و بازگشتند کشور به و شدند انگلستان خبره حسابدار دکترا، مدرک با

 [.8] کردند

 به باشد. می ها سازمان و افراد آینده باکیفیت آموزشی تحقق برای مصوب روشی آموزشی ریزی برنامه 

 توسعه عالقه برنامه، پذیر انعطاف ساختار به یدرس برنامه اجرای در موفقیت (،2012) لی و موال گفته

 دانشجویان عالقه میزان به همچنین و سازی پیاده راستای در مدرسان خدمت ضمن آموزشهای دهندگان،

 حسابداری درسی یهاهبرنام در بازنگری طراحی، در (2001 ورد، نظر)آنیس طبق [.27] است وابسته

 تفکر همچنین و مسئله حل های مهارت فردی، های نگرش و تهامهار ارتباطی، مهارتهای بر دارد ضرورت

  [.22] شود تأکید انتقادی

 ایبر ،بخش ینا قعیوا انکنشگر جانبه همه و کامل کترمشا ونبد نشدا بخش ایبر اریسیاستگذ یندافر

 شگاههاندا سو یک از شت.دا هدانخو نیز را زمال ثربخشیا و ییراکا ،نتیجه در و دبو هداخو بیمعنا ،نهاآ

 باشند شتهدا یمؤثر نقش عالیزشموآ ییزربرنامه و اریسیاستگذ ایبر زیتصمیمسا یچرخهها در باید

 در دخو تخصصی و ایحرفه و هیوگر هایییپویا طریق از رودمی رنتظاا ننشگاهیادا از ،یگرد یسو از و

 تعامل ییندهاافر ستا زمال کنند. کترمشا هشیوپژ و عالیزشموآ کزامر و نشگاههادا یبرنامهها همه

 رتصو به و باشد همافر ینهدنها و مندمنظا ،قانونمند رتصو به ننشگاهیادا مؤثر کترمشا و قخال

 ونبد و نامؤثر شکل به لتدو هیالبخود های خواهی دپیشنها و هیئتی و سنتی عنو از گیریهاییرتمشو

 ،یتر)تقریرمأمو ییزربرنامه ندیافر حلامر همه در ننشگاهیادا که رودمی رنتظاا نباشد. زمال های تضمین

 ،مؤثر نقشی ت(صالحاا و تجدیدنظر ،شیابیارز ت،عملیا حشر اری،لویتگذاو ،سنجیزنیا اف،هدا تعیین

 هاینقش رهبری، قبول با دانشگاهی مدیران [.13] باشند شتهدا هکنند تعیین تعاملی و قخال ریحضو



 35 .  ...یآموزش عال ستمیو نظارت بر س یزیبرنامه ر ،ینقش رهبر

 

 

 [.28] دارد وجود قوی ارتباط رهبری عملکرد و دانشجویان یادگیری بین همچنین ند.کنمی ایفا را خود

 باشد. می دانشجویان به مناسب آموزشی عملکرد و خدمات ارائه ،مربیان و دانشگاه رهبران اصلی هدف

 سیستم و هاهدانشگا رهبران در نوآوری و انگیزه عمل، ابتکار است الزم مطلوب، اهداف به دستیابی برای

 بحث موضوعات از یکی آموزشی ارزیابی امروزه باشد. داشته وجود دانشجویان همچنین و عالی آموزش

 دانشجویان یادگیری بهبود روشهای روی بر بیشتر بازخورد، عنوان به ارزیابی است. عالی درآموزش برانگیز

 [.25] دشومی دانشجویان باکیفیت های یادگیری به منجر آموزشی، ارزیابی نتیجه در است. متمرکز

 تاکید مورد عالی آموزش کارکردهای تمامی است، الزم عالی آموزش موسسات و هاهگادانش در همچنین

 و پیچیدگی دلیل به نباید د،شومی محسوب عالی آموزش اساسی کارکرد از یکی که آموزش گیرند. قرار

 همگان قبول مورد استانداردهای و ها مالک فقدان و آن دهنده تشکیل های فعالیت بودن چندوجهی

 .[17] گیرد قرار غفلت مورد

 عالی آموزش در نظارت و ارزشیابی ضرورت

 یندآفر دجوو معد ،یگرد رتعبا به ست.ا ها منظا ینا پویایی تیاورضر از یکی شیزموآ ینظامها از یابیارز

 پژوهشی و آموزشی کیفیت دد.گر می ها آن دکور موجب ،شیزموآ ینظامها در مستمر نظارت و یابیارز

 ارتقای ند.کنمی تالش آن به دستیابی برای دانشگاهی های نظام همیشه که است ییهاهدغدغ جمله از

 .[15] است آموزشی نظارت و ارزیابی از استفاده مستلزم عالی آموزش کیفیت مستمر

 پژوهش پیشینه 

 یرویکردها موانع بر غلبه و شناسایی در حسابداری مدرسان نظرسنجی به (2000) استرینگر و میلن، آدلر 

 آمادگی عدم چون موانعی که، داد نشان آنان یهاهیافت پرداختند. حسابداری آموزش در محور یادگیر

 و ماهیت همچنین و مدرسان آموزشی یهاهشیو و مدرسان از حمایت ناکافی سازوکارهای دانشجویان،

 حسابداری مدرسان به ازیر د.شومی محور یادگیرنده رویکردهای فقدان و تردید ایجاد باعث موانع نایهدامن

  [.21] دشومین داده ایهحرف و تئوری آموزشهای نمودن همسو جهت کافی فرصت و زمان

 که، داد نشان هاهیافت پرداخت. مالزی در دولتی حسابداری ایجاد بر موثر عوامل بررسی به (2008) صالح

 ایفا مالزی در دولتی بداریحسا توسعه در مهمی نقش حسابداران، گروه جمله از داری، خزانه وزارت

 دولتی حسابداری روی بر تواند می نیز تکنولوژیکی تغییرات و سیاستمداران حدی تا همچنین .اندهکرد

  [.30] باشد تأثیرگذار مالزی

 پرداختند. غنا عالی دبیرستان در حسابداری آموزش کیفیت بررسی به (2013) کوفیپوکاگان تافورکارتنگ،

 مدرسان همچنین است. انتظار مورد کیفیت با استانداردهای فاقد حسابداری آموزش که داد نشان هاهیافت

 و ابزار از حسابداری، آموزش مصوب های دستورالعمل براساس درسی یهاهبرنام اجرای در حسابداری

 محتوای و ماهیت فاقد حسابداری دروس زمینه در آموزشی مشارکت و ندکنمین استفاده آموزشی امکانات

  [.31] باشد می الزم

 داد نشان پژوهش نتایج پرداخت. ها مهارت توسعه و حسابداری آموزش تکامل بررسی به (2015) آسونیتا

 همگام حسابداری آموزش تغییر به منجر و بوده مستمر اصالح در گذشته یهاهده طی عالی آموزش که،
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 باسونی و اوادااهلل ایلبایومی، [.20] است شده باشد می تغییر حال در سرعت به که اقتصادی شرایط با

 موثر عوامل و عمل رشد، مبدا، بر تاکید با مصر در حسابرسی و حسابداری توسعه بررسی به (2019)

 توسعه در فرهنگی و قانونی دولتی، اقتصادی، سیاسی، عوامل که داد، نشان آنان پژوهش نتایج پرداختند.

  [.24] دارد یسزای به نقش مصر در حسابرسی و حسابداری

 مستقل، حسابرسان مدرسان، میان نظرات اختالف مطالعه به (1391) عصاریان مهرآذین، نوروش،

 دوره در مطلوب درسی برنامه با رابطه در حسابداری رشته اخیر التحصیالن فارغ و شاغل حسابداران

 حسابرسان انشگاه،د حسابداری مدرسان که، داد نشان آنان مطالعه پرداختند. حسابداری کارشناسی

 به کامپیوتر مبانی درس مورد در حسابداری رشته اخیر التحصیالن فارغ و شاغل حسابداران مستقل،

 ترین اهمیت کم عنوان به شناسی جامعه مبانی و عمومی روانشناسی درس دو و ترین اهمیت با عنوان

 درس و دروس ترین اهمیت با انعنو به 2 و 1 میانه حسابداری دروس .اندهداشت نظر اتفاق پایه دروس

 افزارهای نرم دروس شدند. انتخاب تخصصی و اصلی درس ترین اهمیت کم عنوان به بودجه تنظیم اصول

 درس و ترین اهمیت با عنوان به (AIS) حسابداری اطالعاتی های سیستم و )عملی( حسابداری کاربردی

  [.18] شدند انتخاب پیشنهادی جدید ورسد ترین اهمیت کم عنوان به اسالمی بانکداری و حسابداری

 در حسابداری آموزش بر حاکم نگرش شناسایی و بررسی به (1393) همتی و رومنجان ابراهیمی پرتوی،

 بر حاکم رویکرد که، است این بیانگر تحقیق نتایج پرداختند. اخالقی( دیدگاه یا سنتی )دیدگاه هاهدانشگا

 هاهدانشگا این در حسابداری آموزش و بوده سنتی رویکرد بررسی، دمور یهاهدانشگا در حسابداری آموزش

 در حسابداری آموزش بر حاکم رویکرد بین همچنین گیرد. نمی صورت پژوهشی و اخالقی دیدگاه با

 در نوین و اخالقی آموزش معیارهای که شد مشخص نشد. مشاهده معناداری تفاوت مختلف، یهاهدانشگا

 [.19] باشد می ارائه حال در سطح ترین پائین در بررسی مورد یاههدانشگا در حسابداری

 زیست حسابداری کارگیری به و آموزش بر موثر مشکالت و موانع بررسی به (1398) حسینی جامی، 

 مربوطه، درسی واحدهای کفایت عدم داد نشان نتایج پرداختند. حسابداری دانشجویان منظر از محیطی

 آموزشی موانع جمله از هاهدانشگا در کافی آموزشهای کفایت عدم و روز به و بمناس آموزشی منابع کمبود

  [.7] باشد می زیست محیط حسابداری اجرای در

 حاکی نتایج پرداخت. ایران در حسابداری بالندگی بر مؤثر عوامل الگوی مطالعه به (1399) دیلمی دیانتی

 تاثیر گانه هفت عوامل درضمن است. نرسیده بالندگی مرحله به هنوز ایران در حسابداری که، است این از

 زیست اقتصاد، بوم زیست عالی، آموزش نظام بوم زیست شامل، کشور این در حسابداری بالندگی بر گذار

 گذاری قانون بوم زیست ،حکمرانی خوب بوم زیست اجتماعی، بوم زیست فرهنگی، بوم زیست سیاسی، بوم

 بالندگی یکدیگر، بر الذکر فوق عوامل تاثیرپذیری و تاثیرگذاری به وجهت با باشد. می ایهحرف نظارت و

 [.9] شود حاصل بهبود عوامل این تمامی در که زمانی تا شد نخواهد محقق حسابداری

 گزارشگری المللی بین استانداردهای از استفاده بررسی به (1399) الریجانی زاده ولی بختیاری، رحمانی، 

 هاهدانشگا که، داد نشان نتایج پرداختند. ایران در حسابداری رشته دانشجویان شیآموز برنامه در مالی

 را الزم آمادگی دانشجویان درسی برنامه در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای گنجاندن برای
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کمبود  باید به کمبود کتب، منابع مناسب و امکانات مورد نیازو همچنین هاآنندارند و برای به کارگیری 

 [.10]نیروی حرفه ای باتجربه و دانش توجه شود 

پرداختند. در  های ایران توسعه حسابداری در دانشگاه( به مطالعه 1400پیری سقرلو، تحریری، حجازی )

های ایران شناسایی و  توسعه آمـــوزش حسابداری در دانشگاه امقوله اصلی در ارتباط ب 30پژوهش آنان، 

آفرینی در ایران، از  حسابداری نوین محصول دانشگاه است و این نقش ان داد که،. یافته ها نشتبیین شد

صیالت تکمیلی پررنگ د دورهازمان ایج ست.  های تح شده ا گویای این آنان نتایج پژوهش همچنین تر 

ست که به شته 30طورکلی  ا شگاهی در ایران نقش دا سابداری دان سیم چهره فعلی ح اند.  عامل در تر

شورهای غربی، بهخبرگان معت شگاهی در ایران، وامدارک سابداری دان صوص  قدند آموزش و پژوهش ح خ

آمریکا و انگلستان است و در مقایسه با کشورهای همسایه منطقه، از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار 

 [.3] است

ــمدی لرگانی ) ــقرلو، تحریری، حجازی، ص ــی 1400پیری س ــعه( به بررس ــر آموزش بر توس  تاثیر عناص

شفاهی  شگاه های ایران: تاریخ  سابداری در دان صر آنان یافته های پژوهش پرداختند. ح شان داد که عنا ن

آموزش دهنده، آموزش گیرنده، سرفصل های آموزشی، ابزار، محیط و امکانات آموزشی، منابع و )آموزش 

شی، م شگاه های ایرالمحتوای آموز ستم نظارت و کنترل کیفیت در دان سی سعه ( انحظات خاص و  بر تو

 [.4حسابداری دانشگاهی موثر می باشد]

 پژوهش شناسیروش

 گردآوری ابزار باشد. می محتوا تحلیل رویکرد با کیفی های پژوهش نوع از حاضر پژوهش تحقیق روش 

 تجربه با اساتید با رسمی غیر و عمیق مصاحبه یا مند ساختار غیر مصاحبه پژوهش این در هاهداد

 اجرای مراحل باشد. می تئوریک گیری نمونه پژوهش، این گیری نمونه روش باشد. می یایران حسابداری

 یادداشت نوشتن ،هاهداد کدگذاری ،هاهداد گردآوری پژوهش، های پرسش تدوین شامل پژوهش این

 یمپارادا حاضر پژوهش در باشد. می نظریه تدوین و نگارش ،هاهداد از خود تفسیر و هاهاندیش ثبت تحلیلی،

 وجود فرضیه به نیاز حاضر پژوهش در است، اکتشافی تحقیق نوع و کیفی تحقیق روش تفسیری، تحقیق

  از: است عبارت پژوهش این باز های سوال لذا ندارد.

 است؟ چگونه ایران دانشگاهی حسابداری توسعه در عالی آموزش سیستم در رهبری نقش

 است؟ چگونه ایران دانشگاهی حسابداری عهتوس در عالی آموزش سیستم در ریزی برنامه نقش

 است؟ چگونه ایران دانشگاهی حسابداری توسعه در عالی آموزش سیستم بر نظارت نقش

 شوندگان مصاحبه شناختی جمعیت اطالعات

 مختلف کتب تالیف تدریس، آموزش، موضوع در درخشان سابقه و تجربه دارای عمدتاً شوندگان مصاحبه 

 بین الزهرا، شیراز، طباطبائی، عالمه تهران، یهاهدانشگا در و باشند می سابداریح در اجرائی سابقه و

 حسابداری گروه علمی هیات در عضویت دارای اکثراً و تدریس سابقه خاتم و آزاد خمینی، امام المللی

 ضویتع و مدیریت سوابق دارای شوندگان مصاحبه پیشگفته، سوابق بر عالوه باشند. می مذکور یهاهدانشگا

 و مدیره هیات در عضویت حسابرسی، سازمان تخصصی یهاهکمیت سایر و تحقیقات و آموزش کمیته در
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 ایهحرف و علمی های انجمن مدیره هیات و ایران رسمی حسابداران جامعه تخصصی یهاهکمیت

 نظر از شوندگان مصاحبه کلی طور به باشند، می بهادار اوراق و بورس سازمان مدیره هیات حسابداری،

 طبق ادامه در هستند. برخوردار باالیی سطح از حسابداری حوزه در ایهحرف و دانشگاهی آموزش سابقه

 د:شومی ارائه شوندگان مصاحبه شناختی جمعیت اطالعات 1 جدول
 . خالصه اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان1جدول 

 درصد جمع فراوانی شرح متغیر
جمع 

 درصد
 توضیحات

 علمیمرتبه 

 7 استاد

 

21 

33,35 

100 

اکثریت مصاحبه شوندگان 

درصد( دارای مرتبه  33,35)

 علمی استاد می باشند

 23,8 5 دانشیار

 19,05 4 استادیار

 23,8 5 مدرس

 جنسیت
 20 مرد

21 
95,2 

100 
مقوله نمایایی جنسیت این 

 4,8 1 زن پژوهش به نفع مردان است

میزان تحصیالت 

 حسابداری()

دکترای 

 تخصصی
16 

21 

76,2 

100 

 

 76اکثریت مصاحبه شوندگان )

درصد( دارای تحصیالت دکترای 

 تخصصی می باشند

کارشناسی 

 ارشد
4 19 

 4,8 1 کارشناسی

 سابقه تدریس

 15-20بین 

 سال
3 

 

21 

14 

 

100 

 

سال  15کمترین سابقه تدریس 

 42و بیشترین سابقه تدریس 

 سال

 21-25بین 

 سال
3 14 

 26-30بین

 سال
6 29 

 30باالی 

 سال
9 43 

 سن

 45-55بین 

 سال
3 

 

21 

14 
 

100 

سال و  49کمترین سن 

-65بین  سال 76بیشترین سن 

 سال56
11 52 
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 درصد جمع فراوانی شرح متغیر
جمع 

 درصد
 توضیحات

 65باالی 

 سال
7 34 

دانشگاه / محل 

 تدریس

 10 دولتی

 

 

21 

48 

 

100 

 44اکثریت مصاحبه شوندگان )

هیات علمی  درصد( عضو

 ی دولتی هستندهاهدانشگا

 19 4 آزاد

 9 2 غیرانتفاعی

 24 5 سایر

هیئت علمی / 

 غیر هیئت علمی

 16 هیئت علمی

21 

76 

غیر هیئت   100

 علمی
5 2 

 هاهداد تحلیل و تجزیه

 تحلیل (1968) هولستی باشد، می کیفی محتوای تحلیل رویکرد با کیفی حاضر پژوهش در تحقیق روش 

 اطالق رود، می کار به پیام خاص های ویژگی عینی و مند نظام استنباط برای که تکنیکی هر به را محتوا

 د:شومی داده نمایش هاهداد بندی مقوله و کدگذاری مراحل 1 شکل برابر ادامه در [.12] دکنمی

 کلیدی جمالت  کدها / ها برچسب  هاهزیرطبق ها/- زیرمقوله  هاهطبق ها/ - مقوله

 هاهداد بندی مقوله و کدگذاری مراحل .1 شکل

 است. شده ارائه پژوهش سوال پاسخ به رسیدن برای کیفی محتوای تحلیل مراحل 2 جدول در
 . مراحل تحلیل محتوای کیفی2جدول 

 مراحل گام

 مشخص کردن مسئله پژوهش 1

 مطالعه منابع مرتبط و موجود با موضوع 2

 ی با قالب های ارائه مطالبآشنای 3

 مفهوم پردازی 4

 یی از متن مصاحبههاهو توجه به جنب هاهتنظیم شیوه نامه جمع آوری داد 5

 و بازبینی هاهجمع آوری داد 6

 و گزارش نویسی هاهتفسیر داد 7

 [5منبع: ]
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 روایی و اعتبارسنجی

 معیار» و «اعضا کنترل» بندی زاویه از پژوهش، نتایج و مدل به اعتباربخشی برای پژوهش، این در

 یهاهداد تکمیل در متفاوت منابع از استفاده بندی زاویه است. شده استفاده استراوس و کوربین «مقبولیت

 این در منظور، بدین هستند. حوزه این گوناگون منابع تحقیق موضوع درباره افراد از مصاحبه کیفی،

 نقش ایران در دانشگاهی حسابداری توسعه و آموزش پیدایش، رد که افرادی میان از هاهنمون پژوهش

 برای را نتایج پژوهشگر که دهد می رخ زمانی پاسخگو اعتبار یا عضو اعتبار شدند. برگزیده اندهداشت مهمی

 و پژوهش مدل به اعتباربخشی منظور به پژوهش این در [.5] برگرداند هاآن به اعضا، قضاوت به دستیابی

 نفر 5 و شوندگان مصاحبه از نفر 5) نفر ده اختیار در پژوهش رمزگذاری و تحلیل نتایج ،هاهفتیا اعتبار

 اخذ هاهداد متون از استخراجی رمزهای خصوص در هاآن نظر و گرفت قرار شوندگان( مصاحبه از خارج

 رویکرد در نمودند. تلقی معتبر و مناسب هاهداد محتوای با را شده الصاق مفهومی برچسبهای عموماً گردید.

 یهاهیافت اعتبار بر گواهی نظری اشباع به دستیابی و دکنمی مشخص را هاهنمون میزان نظری اشباع کیفی،

 هاهمصاحب و است گرفته صورت مصاحبه 21 تعداد ،2 شکل برابر شده توصیف چارچوب در است. پژوهش

 یهاهمصاحب آخرین طبق که چرا است، دهش حاصل محقق برای نظری اشباع که است شده انجام زمانی تا

 .است ننموده اضافه بیشتری مفاهیم شده گردآوری یهاهداد گرفته، صورت
 [2مقوله( ] اشباع برای شکسته )زیگزاگ خط طریق به هاداده تحلیل و . گردآوری2شکل 

  هاهتحلیل داد هاهگردآوری داد

   هاهنزدیک شدن به اشباع مقول

 هاهبه طرف اشباع مقول ی بهبود یافته ترهاهمقول بهسومین مصاح

  ی بهبودیافتههاهمقول دومین مصاحبه

  ی مقدماتیهاهمقول اولین مصاحبه

 مصاحبه 21 اجرای زمان کل است. گرفته صورت 1399 و 1398 هایسال در حاضر پژوهش یهاهمصاحب 

 انجامیده طول به دقیقه 72 حدود مصاحبه هر گینمیان طور به که است بوده دقیقه 21 و ساعت 25 حدود

 هماهنگی به توجه با است. کشیده طول دقیقه 29 آن کمترین و دقیقه 128 مصاحبه زمان بیشترین است.

 شوندگان مصاحبه از اجازه کسب با و انجام مشخص مکان و زمان در هاهمصاحب شوندگان، مصاحبه با الزم

 شد. ضبط صدا، ضبط دستگاه از استفاده با مربوطه مکالمات اخالقی، مالحظات و رازداری اصل رعایت و

 از نفر یک و دادند محقق به را صدا ضبط اجازه (%95) شوندگان مصاحبه از نفر 20 تعداد میان این در

 کامل صورت به شده انجام مصاحبه از لذا نداد، پژوهشگر به را صدا ضبط اجازه (%5) شوندگان مصاحبه

 مصاحبه شده ضبط صداهای ،هاهمصاحب انجام از پس حاضر، پژوهش در شد. انجام اریبرد یادداشت

 شده تایپ متون سپس شد. تایپ 2013 نسخه Word محیط در سپس و مرور مرتبه چندین شوندگان

 سازی پیاده متون باالی حجم به توجه با گردید. سازی پیاده 2018 نسخه ای دی کیو مکس افزار نرم در
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 و شد استخراج ها متن از جدیدتری مفاهیم مرور هر در و مرور بار چندین مذکور متن ،هاهمصاحب شده

 محقق نظر از که است شده تکرار میزانی به مرورها این است، یافته تغییر شده استخراج مفاهیم از برخی

 استخراجی، اهیممف متون، مرور مرحله اتمام از پس است. نبوده استخراج قابل متون از دیگری جدید مفهوم

  است. گرفته قرار بررسی مورد سپس و شده لیست

 هاهمقول استخراج و رمزگذاری

 و محوری باز، رمزگذاری مرحله سه طی شده انجام یهاهمصاحب از حاصل اطالعات حاضر، پژوهش در

 70 دادتع ،هاهداد رمزگذاری و تحلیل از پس اول مرحله در گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد گزینشی

 الزم، بازنگری و بررسی مرحله چند از پس ،هاهمقول استخراج دوم مرحله در گردید. استخراج مفهوم

 و پایش دوم سطح مقوله 33 تعداد و اول سطح اصلی مقوله10 تعداد و شد تحلیل هاهمقول ارتباطات

 سطح و اول سطح یاههمقول بندی طبقه خصوص در ایهنمون 3 جدول برابر ادامه در گردید. استخراج

 د:شومی ارائه دوم
 . نمونه مقوله سطح اول و سطح دوم استخراج شده3جدول 

 نهایت در کدگذاری، گانه سه مراحل انجام و حاضر پژوهش فرآیند اجرای و پیشگفته مطالب به توجه با

 استخراج ایران یهاهدانشگا در حسابداری توسعه به مربوط اول سطح اصلی مقوله10تعداد 4 جدول برابر

 گردید.

 های اصلی سطح اول استخراج شده. مقوله4جدول
 مقوله اصلی )سطح اول( کد مقوله

C01 لزوم توجه به توسعه آموزش کلیه گرایش های رشته حسابداری درایران 
C02 ل نفوذ افراددرآموزش ایرانلزوم سیستم محور بودن و جلوگیری از اعما 

C03 لزوم بازنگری و نظارت دقیق و مستمر بر سیستم آموزشی ایران 

C04 لزوم تدوین و اجرای برنامه استراتژیک و نقشه راه توسعه آموزش حسابداری ایران 
C05 ی ایرانهاهنحوه پذیرش دانشجویان در دانشگا 
C06 ی ایرانهاهبودجه آموزشی دانشگا 

 مقوله سطح دوم مقوله اصلی

لزوم توجه به توسعه 

آموزش کلیه 

گرایش های رشته 

 حسابداری در ایران

 لزوم تقویت و توجه به گرایش حسابداری مدیریت

 لزوم ارتقاء حسابداری بخش عمومی ایران

 پیشنهاد طراحی و ایجاد رشته جدید آموزش حسابداری در ایران

 گسترش گرایشهای حسابداری مدیریت، مالی، دولتی، حسابرسی توسط انجمن

 حسابداری ایران

 برنامه ریزی گرایش و دوره حسابداری با در نظرگرفتن نیازهای مکانی و زمانی

 ریی مختلف حسابداهاهلزوم اهمیت آموزش در حوز

 نپیشرو بودن کشورهای منطقه در ریسک، حسابرسی داخلی و نیاز به تالش ایرا

 ی نوهاهاز دفتر گسترش جهت طراحی رشت ایهلزوم دریافت مجوزات رشت
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 مقوله اصلی )سطح اول( کد مقوله
C07 هاهدر دانشگا ایهتباطات متقابل علوم و اهمیت آموزش ریشار 
C08 ی ایران از رشته حسابداریهاهحمایت مسئولین واساتید دانشگا 
C09 لزوم رعایت استانداردهای آموزشی توسط وزارت علوم 
C10 ی ایرانهاهاستفاده از پتانسیل فارغ التحصیالن حسابداری دانشگا 

 شبکه و پژوهش کیفی الگوی گانه، سه رمزگذاری مراحل اجرای و شده انجام های لتحلی و تجزیه پایه بر

 است. گردیده ارائه 3 شکل شرح به هاهمقول ارتباطات
. شبکه ارتباطات رهبری، برنامه ریزی و نظارت سیستم آموزش عالی با توسعه حسابداری 3شکل 

 دانشگاهی در ایران

 
 هاآن ینب ارتباطات شبکه و هاهمقول تشریح

 ریزی، برنامه رهبری، ارتباطات شبکه و متون تحلیل و تجزیه و شوندگان مصاحبه اظهارات به توجه با

 شناسایی کلیدی شاخص ده تعداد ایران، در دانشگاهی حسابداری توسعه و آموزشی سیستم بر نظارت

 د:شومی تشریح ایران در دانشگاهی حسابداری توسعه با مرتبط شده

 حسابداری رشته های گرایش کلیه در آموزش توسعه به توجه لزوم

 آنان دارند. ایران در حسابداری رشته های گرایش کلیه در آموزش و توسعه بر تاکید شوندگان مصاحبه

 نیازهای گرفتن نظر در با آموزشی یهاهدور طراحی و ریزی برنامه پیشرفته، کشورهای در که، معتقدند

 یک با آمریکا، جمله از کشورها از برخی یهاهدانشگا در د.شومی انجام یزمان وای همنطق جغرافیایی،

 استانداردهای و رویکردها گرفت نتیجه توان می بنابراین د.شومین ارائه حسابداری آموزش درسی سیالبس
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 پژوهشی و آموزشی فلسفهها هدانشگا و باشد می یکدیگر از متفاوت کامالً غرب یهاهدانشگا در آموزشی

کنند. مصاحبه شوندگان بر این باورند که، امروزه تدوین و پیاده سازی می را خودشان فرد به نحصرم

 حوزه در مثال عنوان به باشد. فناوری می و تحقیقات ،های ایران وابسته به وزارت علومرویکرد دانشگاه

 که است این وضوعم این دلیل لذا دارد، وجود کمی خیلی متخصصین ایران، در گاز و نفت حسابداری

 نمی صورت این در پس دهند، می آموزش یکسان و مصوب درسی سیالبس مبنای بر ایران یهاهدانشگا

 خصوص در آموزشی زیرا باشد، داشته وجود گاز و نفت حسابداری متخصصین ایران در داشت، انتظار توان

 عالی آموزش ریزی برنامه گرفت یجهنت توان می بنابراین است. نشده ارائه ایران در گاز و نفت حسابداری

 در که، معتقدند آنان د.کنمی عمل حسابداری رشته توسعه عدم جهت در سدی یک عنوان به ایران در

 از دولت استقبال عدم آن دالیل از یکی و است شده توجه کمتر عمومی بخش حسابداری به ایران

 سوی از است. مانده مغفول ایران در مدیریت حسابداری حوزه همچنین است. عمومی بخش حسابداری

 اجرای و آموزش حوزه به ولی است، داشته قبولی قابل توسعه ایران در مستقل حسابرسی حوزه دیگر

 عامل دو به حسابرسی آینده که، دارند باور شوندگان مصاحبه است. شده پرداخته کمتر داخلی حسابرسی

 است. نموده عمل ضعیف زمینه دو هر آموزش در ایران کشور و است وابسته داخلی حسابرسی و ریسک

 آموزش ایران یهاهدانشگا در و طراحی حسابداری، آموزش مستقل رشته که، دارند تاکید آنان همچنین

  شود. داده

 ایران درآموزش افراد نفوذ اعمال از جلوگیری و بودن محور سیستم لزوم

 تحوالت که است شده باعث آموزشی نظارت و یزیر برنامه در افراد نفوذ که، معتقدند شوندگان مصاحبه

 عالی آموزش بودن محور سیستم بر بایست می لذا باشیم، شاهد کمتر را ایران آموزش حوزه در مند نظام

 کانون پروری شایسته و ساالری شایسته عالی آموزش همچنین نیاز است در سیستم شود. تمرکز ایران در

 وزارت سطح در کشور عالی آموزش مسئولین و مدیران از برخی که، ددارن تاکید آنان گیرد. قرار توجه

 حوزه در باالیی عالقه و انگیزه دارای حسابداری یهاهگرو مدیران وها هدانشگا فناوری، و تحقیقات علوم،

 شاهد نتیجه در دارند، دانشگاهی باکیفیت های آموزش ارائه و ارتقاء بر سعی و هستند حسابداری آموزش

 توجهی مسئولین و مدیران که زمانی است صادق نیز موضوع این عکس بود، خواهیم حسابداری پیشرفت

 هزینه کم علت به امروزه داشت. خواهیم وری بهره بدون و کیفیت بی آموزشی باشند، نداشته آموزش به

 رویکرد صرفاً و ردگی می قرار استقبال موردها هدانشگا توسط حسابداری آموزش حسابداری، یهاهدور بودن

 توجه نیازمند که دارد عالی آموزش پیکره بر را ناپذیری جبران اثرات موضوع این است، غالب درآمدزایی

 و ندارند را الزم کارائی ایران عالی آموزش های سیستم همچنین باشد. می ایران عالی آموزش مسئولین

 یهاهدانشگا در حسابداری آموزش درنتیجه باشند، می اجرا حال در تکلیف رفع و فرآیند یک صورت به

 د.شومی متضرر موضوع این از ایران

 ایران آموزشی سیستم بر مستمر و دقیق نظارت و بازنگری لزوم

 بهبود روش و پیشرفته منطقی، آموزشی سیستم یک فاقد ایران کشور که، معتقدند شوندگان مصاحبه

 ایران یهاهدانشگا در و آمدند می رانایهب پیشرو هایکشور از حسابداری اساتید گذشته در است. مستمر
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 ارتباطات و نیست صورت نایهب امروز ولی گرفت، می صورت حسابداری دانش تبادل و کردند می تدریس

 دانشگاهی مدرک اخذ و تحصیل همچنین است. شده تضعیف المللی بین سطح در پژوهشی و آموزشی

 ،نمایند می مدرک تولید به اقدام صرفاًها هدانشگا و دشومی انجام ورکش نیاز گرفتن نظر در بدون ایران در

 .باشند می حسابداری رشته به مربوط شده پذیرش دانشجویان درصد 10 حدود ساله هر که طوری به

 بر و دشومین داده آموزش کامل صورت به آموزشی های سرفصل ایران یهاهدانشگا از برخی در همچنین

 میانه حسابداری مانند حسابداری دروس از برخی در بعضا و دشومی انجام تدریس سانمدر نظرات مبنای

 ایران آموزشی سیستم دیگر منظر از د.شومین داده تخصیص کافی زمان و درسی واحد تعداد پیشرفته، و

ای و غیرکاربردی است. مصاحبه شوندگان اجماع نظر  نهاحفظ مطالب و به صورت مکتب خ بر مبتنی

د که، امـروزه جهت تحول و توسعه حسابداری در سطح عـالی، تقویـت انجمـن علمـی حسابداری، دارن

اینکه در گذشته رشته حسابداری زیر مجموعه سایر امـری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با توجه به

صورت یک ها بوده است، با همت و پیگیری های انجمن حسابداری ایران اکنون، رشته حسابداری به رشته

ریزی رشته مستقل می باشد و دارای اعضاءکمیته برنامه ریزی است و عالوه بر اینکه اعضاء کمیته برنامه

حسابداری از اساتید این رشته می باشند، یک نفر عضو هم از انجمن حسابداری ایران در کمیته مذکور 

ان معتقدند که، نیاز است شود. مصاحبه شوندگحضور دارد و برای رشته حسابداری تصمیم گیری می

 به نسبت ،هاهدانشگا همکاری با و ناوریفحقیقات و تلوم، انجمن حسابداری ایران با حمایت وزارت ع

 دانش و تجربیات از گیری بهره و حسابداری اول تراز خبرگان و اساتید از دعوت و آموزش کیفی ارزیابی

 نیاز دیگر سوی از نماید. اقدام آموزشی نظارت و ریزی برنامه به نسبت مختلف های کمیسیون در آنان

 وضعیت در ارتباط عدم یهاهمولف و دالیل و موانع و شود تقویت صنعت و حرفه با دانشگاه، ارتباط است

 طلبد. می را مققنه و مجریه قوای جدی کمک و همکاری موضوع این لذا شود، رفع و شناسایی موجود

  ایران حسابداری آموزش توسعه راه نقشه و یکاستراتژ برنامه اجرای و تدوین لزوم

 توسعه راستای در حسابداری آموزش استراتژیک برنامه اجرای و تدوین که، باورند این بر شوندگان مصاحبه

 نمی بلندمدت مدون و استراتژیک ریزی برنامه بدون معتقدند آنان است. ضرورت یک ایران حسابداری

 تدوین و تهیه در که، دارند باورها همصاحب در کنندگان مشارکت .یافت دست حسابداری توسعه به توان

 با مرتبط های آموزش کیفی توسعه چون مواردی بایست می ایران حسابداری توسعه استراتژیک برنامه

 آموزش نوین یهاهشیو و تکنولوژی کارگیری به و فعلی تدریس روش در تحول و اطالعات فناوری

ت های آموزشی، تاکید بر آموزش تئوری و عملی و ارائه مصادیق واقعی از حسابداری، گسترش زیر ساخ

محیط کسب وکار در دانشگاه، آموزش ضمن خدمت اعضای هیات علمی حسابداری، پژوهش در آموزش 

های حسابداری، توجه به آموزش تمامی گرایش های حسابداری، حمایت مالی و رفاهی از اساتید، نظارت 

ول حسابداری، افزایش دانش و مهارت دانش آموختگان، طراحی و استقرار مراکز ون تغییر و تحیکمیس

 از استفاده کیفیت، بی یهاهدانشگا ادغام مجری، هایمطالعه و توسعه آموزش حسابداری در دانشگاه

 در مستمر ارزیابی و بازنگری پایش، نظام بر تاکید حسابداری، پژوهش و آموزش در مستمر بهبود سیستم

 انجمن نقش تقویت استراتژیک، برنامه اجرای در دولت جانبه همه حمایت اخذ آموزشی، مختلف عاتموضو
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 تهیه فعال و متمرکز مراکز ایجاد ایران، حسابداری علمی انجمن ویژه به حسابداریای هحرف و علمی های

 پژوهش و وزشآم با مرتبط افراد مشارکت افزایش کتاب، مطالعه حسابداری، آموزشی منابع انتشار و

 صنعت، و دانشگاه نزدیک ارتباط حسابداری، غیرحضوری و حضوری آموزش خدمات ارائه حسابداری،

 حسابداری، در اخالق وای هرشت میان مباحث ترویج حسابداری، آموزش تحصیلی رشته ایجاد و طراحی

 و علم تولید اری،حسابد آموزش المللی بین استانداردهای به توجه حسابداری، استانداردهای آموزش

 مسیر ترسیم محتوا، پر حسابداری های همایش و سمینار برگزاری حسابداری، دانش مرزهای گسترش

 به پژوهشی و آموزشی دستیار تخصیص و پژوهشی های طرح از حمایت حسابداری، توسعه پژوهشی

 تخصیص حسابداری، های پژوهش و نامه پایان تجارت از جلوگیری مطالعاتی، های فرصت ایجاد اساتید،

 در مستمر نظر تجدید زدگی،سیاست از پژوهش و آموزش تفکیک عملکرد، کنترل و نظارت کافی، بودجه

 گیرد. قرار مدنظر حسابداری توسعه استراتژیک برنامه

 ایران یهاهدانشگا در دانشجویان پذیرش نحوه

 یهاهرشت توسعه برها هدانشگا در تحصیل جهت دانشجویان پذیرش نحوه که، دارند باور شوندگان مصاحبه

 است. ایران در دانشجو پذیرش در مثبت نقطه کنکور وجود و است تاثیرگذار حسابداری جمله از تحصیلی

 به حسابداری رشته در عظیم تحولی شصت دهه در دکترا دوره ویژه به تکمیلی تحصیالت دوره ایجاد با

 استاندارد از حدودی تا ایران در سراسری و کتبی کورکن طریق از دانشجویان پذیرش همچنین آمد. وجود

 و دشومی تکرار مختلف سنوات در کنکور سواالت دیگر سوی از است. برخوردار مناسبی کیفیت و

 ندارند. آزمون مورد منابع و مطالب از مناسبی درک و نمایند می اقدام سواالت حفظ به نسبت دانشجویان

مقطع دکترا در ایران در مرحله مصاحبه طبق تمایالت درونی  داوطلبان بیارزیا فرآیند که، معتقدند آنان

شود و نظرات اساتید در گزینش دانشجویان دارای سوگیری است. از سوی مصاحبه کنندگان انجام می

کنند. مصاحبه های ایران بدون آزمون و با رویکرد درآمد زائی دانشجو پذیرش میدیگر برخی از دانشگاه

عتقاد دارند که، امروزه تعداد پذیرش دانشجویان دکترا افزایش یافته است، به طوری که در شوندگان ا

نفر( می باشیم. در مقابل،  20تا  10کالس های دکترا شاهد حضور دانشجویان بیشتر از استاندارد )متغیر

 توجه با د.شومی انجام استاندارد صورت به و در کشورهای پیشرو غرب پذیرش دانشجو براساس نیازسنجی

 مبنی قانونی است نیاز است، کرده پیدا افزایش ایران در دانشجو پذیرش تعداد و ظرفیت امروزه نکهایهب

 مقننه قوه توسطها هدانشگا شرایط و ها زیرساخت با مطابق و کشور نیاز براساس دانشجو پذیرش بر

 ویژه نگاه و نظارت و ریزی رنامهب رهبری، مستلزم امر این تحقق شود، عملیاتی دولت توسط و تصویب

 پیشرفته کشورهای یهاهدانشگا در شوندگان، مصاحبه نظرات طبق است. اسالمی شورای مجلس و دولت

 کالج در سال یک بایست می ابتدا در شود، دانشگاه وارد خواهد می که دانشجویی هر انگلستان مثل

 سطح یا و متوسط برتر، علمی رتبه اراید دانشگاه یک در شده، کسب معدل براساس و نماید تحصیل

 از مختلف های آزمون وجود که، دارند نظر اجماع شوندگان مصاحبه کلی طور به د.شومی پذیرفته پایین

 رسمی کارشناسان و استخدامی کنکورها، رسمی، حسابداران جامعه به مربوط های آزمون جمله
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 درون عوامل سایر و دشومین حسابداری توسعه و تحول به منجر لزوماً حسابداری، حوزه در دادگستری

 است. تاثیرگذار خصوص این در دانشگاهی برون و دانشگاهی

  ایران یهاهدانشگا در آموزشی بودجه

 موثر دانشگاهی حسابداری توسعه برها هدانشگا آموزشی بودجه که، دارند نظر اجماع شوندگان مصاحبه

 به نسبت چندانی تمایل حسابداری، دروس کارگاه برگزاری باالی هزینه علت به ایران یهاهدانشگا است.

 نکهایهب توجه با د.شومی برگزار محتوا بدون و شکلی صورت به بعضاً و ندارند مذکور یهاهکارگا برگزاری

 در که ییهاهدانشگا یا و خصوصی یهاهدانشگا برخی ویژه به ایران یهاهدانشگا اکثر آموزشی بودجه

 امکانات از لذا نیست، یشانهاههزین پاسخگوی و باشد می محدود دارند، فعالیت مختلف ایه شهرستان

 صرف مستلزم که باکیفیت آموزشی خدمات ارائه به نسبت توانند نمی و بوده برخوردار پایینی آموزشی

 این و بود خواهند پایین کیفیت با آموزشی خدمات ارائه به منجر نتیجه در نمایند، اقدام است هزینه

 مصاحبه سخنان از مصداقی درادامه باشد. می ایران حسابداری توسعه تضعیف راستای در عاملی هم موضوع

من یادم است خیلی وقت پیش "شود: درباره اهمیت بودجه و امکانات آموزشی ارائه می A08شونده 

گفتند بیا اصول حسابداری  اندازی دانشگاه آزاد، یکی از واحدهای دانشگاه آزاد تهران به منابتدای راه

متر در آن موقع بودجه  1*1اندازه درس بده من رفتم آنجا و دیدم یک تابلویی در آنجا وجود دارد به

و کالسهای دانشگاه آزاد را برگزار می کردند، امکانات و گچ نامناسب کرده ها را اجاره نانداشتند و دبیرست

 و دهم درس کاربرگ و حسابداری اصول خواهم می ه منبود. در حقیقت گفتم من نمی آیم برای اینک

 نایهک جایی تنها نیست. کالس این در امکانات این بدهید، من به امکاناتی یک که است این اش الزمه

 ."بود صنعتی مدیریت سازمان کردم می تدریس رفتم می میل کمال با من و داشت را امکانات

 مجری یهاهدانشگا اختیار در را الزم آموزشی بودجه ولت،د است الزم گفتهپیش مطالب به توجه با

 وجود کیفیت با آموزشی خدمات ارائه در خللی تا دهد قرار حسابداری رشته ویژه به تحصیلی یهاهرشت

 بودجه خصوصی، یهاهدانشگا به الزم مجوزات اعطای و صالحیت احراز خصوص در همچنین باشد. نداشته

 بگیرد. قرار نظر مد خصوصی یهاهدانشگا مالی توانایی و

  هاهدانشگا در ایهریش آموزش اهمیت و علوم متقابل ارتباطات

 است الزم و دارند یکدیگر با متقابل ارتباطات اجتماعی علوم مجموعه که، داشتند اظهار شوندگان مصاحبه

 به انشگاهید های آموزش دارد ضرورت دیگر سوی از شود. تقویت آموزش حوزه در مذکور ارتباطات

 و ریاضیات کار، و کسب حقوق، مالی، قبیل از ییهاهحوز بر است الزم همچنین شود. انجام ایهپای صورت

 آموزش و شود توجه جامعه نیاز اساس بر باشند می ارتباط در حسابداری با که موضوعاتی سایر و اقتصاد

 در که، معتقدند شوندگان مصاحبه شود. ارائه کاربردی و تئوری صورت به کشور یهاهدانشگا در الزم های

 زیرا داشت، خواهد توسعه و متاثر موضوع این از هم حسابداری رشته اجتماعی، علوم پیشرفت صورت

 غیره، و اقتصاد یا و حقوق رشته در اگر مثال عنوان به دارد. متقابل ارتباطات اجتماعی علوم با حسابداری

 تحوالت به توجه با و شد خواهد متاثر موضوع این از هم داریحساب شود، ارائه جدیدی نظریه و تئوری

 ارائه و ریزی برنامه خصوص این در را الزم های آموزش آموزشی، مراکز و هاهدانشگا است الزم مزبور
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 می یابد، می راه باالتر مقاطع به تحصیل جهت دانشجو که زمانی داشتند، بیان شوندگان مصاحبه نمایند.

 چالش با و باشد کرده کسب قبلی تحصیلی رشته و مقطع در را الزم توانمندی و اهیآگ دانش، بایست

 قاعده این از هم حسابداری آموزش شوندگان، مصاحبه نظر طبق نباشد. روبرو جدید مقطع در آگاهی عدم

 یابند، می باالترحضور مقاطع در که زمانی التحصیل فارغ دانشجویان دشومی مشاهده و نیست مستثنی

 اطالعات حتی و مالی تحلیل صنعتی، حسابداری مالی، ریاضیات، قبیل از ایهپای اطالعات ضعف اراید

 باشند. می دیپلم حد در اولیه
 حسابداری رشته از ایران یهاهدانشگا اساتید و مسئولین حمایت

 رشته توسعه بر ایران یهاهدانشگا اساتید و مسئولین پاسخگویی و حمایت شوندگان، مصاحبه نظرات طبق
 مدیران، قبیل ازها هدانشگا در آموزش با مرتبط های قسمت و افراد کلیه باشد. می تاثیرگذار حسابداری

 یادگیری درها هدانشگا پژوهش و آموزش بخش کارمندان، مربیان، مدرسان، و اساتید روسا، ریزان، برنامه
حقیقات و تلوم، دگان، مدیران وزارت عو آموزش دانشجویان تاثیرگذار هستند. طبق نظرات مصاحبه شون

ها، های مدیریت، برنامه ریزی و نظارت آموزشی، روسای دانشگاهها از جمله کمیتهو دانشگاه ناوریف
های نوین آموزشی ها و مدیران گروه می توانند با انگیزه، خالقیت، پشتیبانی، تدوین و اجرای برنامهدانشکده

اینکه دانشکده نفت یکی از مراکز شگاهی مفید واقع شوند. با توجه بههای تحصیلی داندر توسعه رشته
آموزشی پیشرو در زمینه آموزش حسابداری در ایران است، حمایت و پیگیری تیم مدیریت این دانشکده 

اند در ارتقاء حسابداری ایران تاثیرگذار باشند، موجب شد افرادی که از این دانشکده فارغ التحصیل شده
که در گذشته یکی از شرایط ثبت نام در دانشکده نفت، تحصیل و اشتغال همزمان در حوزه  به طوری

 در این باره ارائه شده است: A08حسابداری بوده است. در ادامه مصداقی از سخنان مصاحبه شونده 
 حاال داشت. عشق کار در ایشان ننوشت، کتاب پول هدف با حسابداری( بزرگان از )یکی س آقای ح. "

 را کتابها جلد پشت قیمت که گفت س ح. آقای بود، آمده ایشان نزد ها انتشاراتی از یکی برم نمی اسم
 جدی و شوخی به هم آن زنید می باال را قیمت اینقدر چرا بخرد را کتاب بتواند دانشجو تا بیاور پایین
 مرد گفت برگشت است رباالت هم شما تالیف حق باشد باالتر کتاب قیمت چقدر هر است شما نفع به گفت

 نیستم التالیف حق دنبال من بیرون برو گفت کرد بیرونش اتاق از هستم تالیف حق دنبال مگر من حسابی
 و کرد می کار عشق با اینکه یعنی بخواند، را کتاب این حسابداری دانشجوی که هستم این دنبال من

 .(A08)"بود آموزش هدفشان
 قبول قابل ایرشته عنوان به حسابداری گذشته در که، دارند یدتاکها همصاحب در کنندگان مشارکت

 و رشته این اساتید های پیگیری و همت با و بود ناشناخته ایران یهاهدانشگا در تدریس جهت همگان
 آغاز تهران دانشگاه در رسمی صورت به حسابداری رشته آموزش مختلف، موانع و مخالفتها مشکالت، رفع
 گذرانند می را دانشگاهی امور دانشجویان از شهریه دریافت با که ایران یهاهدانشگا زا برخی امروزه شد.

 نیستند هم مناسبی آموزشی عملکرد دارای و دارند هم ضعیفی مدیریت و امور پیگیری و مالی وضعیت و
 مصاحبه دارد. مذکور یهاهدانشگا مالی وضعیت و مدیریت تیم تالش و همت به بستگی موضوع این و

 و نیست مناسب ایران حسابداری علمی هیئت اساتید ازها هدانشگا حمایت که، باورند این بر شوندگان
 ایران در اساتید جایگاه و منزلت و است افزایش حال در روز به روز علمی هیئت اساتید مالی یهاهدغدغ
 د.شومین حفظ
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 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط آموزشی استانداردهای رعایت لزوم
 ارتقاء جهت باکیفیت آموزش اجرای و آموزش نمودن استاندارد امروزه دارندکه، باور شوندگان مصاحبه

 نام به کمیسیونی یک آمریکا در که، دارند تاکید آنان است. شده ضرورت یک به تبدیل آن، اثربخشی
ها هدانشگا به را جدید البمط نو به نو و مستمر صورت به و دارد وجود حسابداری آموزش تغییر کمیسیون

 کمیسیون یهاهابالغی و مصوبات رعایت به ملزمها هدانشگا و گیرد قرار مدنظر تدریس در تا ندکنمی ابالغ
 جدید مطالب براساسها هدانشگا آن براساس که کمیسیونی چنین ایران کشور در ولی باشند، می مذکور

 آموزشی نظارت و کیفیت کنترل سیستم که، داشتند هاراظ شوندگان مصاحبه ندارد. وجود بدهند، آموزش
 علوم، وزارت طریق از علمی و دقیق نظارت با تواند می نقیصه این و ندارد وجود ایران یهاهدانشگا در

 سعی ناوریفحقیقات و تلوم، وزارت ع ریزی برنامه کمیته حدودی تا البته شود. رفع فناوری و تحقیقات
 ریزی برنامه و رهبری اگر کلی طور به نیست. کافی ولی کند، حفظ را آموزشی استانداردهای است، کرده

 آموزشی نظام اصلی کارکرد سه تعالی و استاندارد آموزش شاهد شود، اجرا کشور در الزم آموزشی نظارت و
 بود. خواهیم حسابداری دانش نشر و دانش انتقال دانش، تولید در

 ایران یهاهدانشگا حسابداری التحصیالن فارغ پتانسیل از استفاده
 در روزافزون صورت به ایران در حسابداری رشته آموختگان دانش تعداد که، معتقدند شوندگان مصاحبه

 عمل در نمودن کاربردی و پژوهش آموزش، با و نمود استفاده ظرفیت این از باید و باشد می افزایش حال
 درست مسیر در حسابداری التحصیالن فارغ است الزم همچنین کرد. رفع را اجرا، به مربوط مشکالت

 هیئت عضو ایران، در حسابداری توانمند محققان و التحصیالن فارغ از بسیاری شوند. رهبری و هدایت
 حوزه در فکری یهاهسرمای مذکور اساتید و نیستند کشور پژوهشی و آموزشی مراکز و هاهدانشگا علمی

 پیشرفت و توسعه راستای در توانند می علمی نظارت و ریزی نامهبر رهبری، با که باشند می حسابداری
 و آموزشی مراکز سازمانی چارت و سطوح در ولی کنند، آفرینی نقش ایران حسابداری پژوهش و دانش

 مقررات، و قوانین دارد ضرورت ندارد. وجود مذکور افراد فعالیت و حضور بـرای امکانی گونه هیچ پژوهشی،
 آموختگان دانش تا شود عملیاتی و ریزی برنامه تدوین، کشور کالن سطح در پژوهشی و یآموزش کار و ساز

 نشود محقق مهم این اگر شود. استفاده آنان دانش و تجربیات از و شده شناسایی حسابداری محققان و
 نمایان حسابداری رشته برای تهدید یک صورت به ،هاهدانشگا توسط حسابداری شده ارائه های آموزش

 بود. خواهیم روبرو بالقوه آموختگان دانش با و دشومی
 نتایج تفسیر و بندی جمع

 حسابداری توسعه و عالی آموزش بر نظارت و ریزی برنامه رهبری، ارتباطات شبکه حاضر پژوهش در
 شدند کدگذاری مرحله سه طیها هداد تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج گردید. بررسی ایران در دانشگاهی

 مصاحبه 21 براساس گردید. ارائهها همقول بین روابط شبکه و استخراج اصلی مقوله ده تعداد نهایت رد و
 یهاهدانشگا در حسابداری توسعه بر گانه ده یهاهمقول که شد مشخص شده، انجام های تحلیل تجزیه و

 کلیه در ایران یهاهادانشگ در حسابداری های آموزش به کافی توجه امروزه .باشند می تاثیرگذار ایران
 کشور زمانی وای همنطق نیازهای با حسابداری های آموزش همچنین د.شومین انجام مربوطه های گرایش

 آموزش بر ایران جنوب و خیز نفت مناطق یهاهدانشگا در است الزم مثال عنوان به ندارد، مطابقت
 همچنین شوند. منتفع شده ارائه های موزشآ از صنایع و اجرایی امور تا شود تاکید گاز و نفت حسابداری

 آموزش رسمی صورت به و طراحی ایران یهاهدانشگا در حسابداری آموزش تحصیلی رشته دارد ضرورت
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آموزش حسابرسی داخلی، ریسک پرداخته شود. سیستم آموزش عالی ایران فاقد  موضوعات بر و شود داده
تم محور بودن جایگاهی ندارد و مبتنی بر حفظ نیازسنجی آموزشی، فاقد روش بهبود مستمر و سیس

شود. همچنین قدرت تحلیل مالی و اطالعات و دانش ای اداره می نهامطالب درسی و به صورت مکتب خ
 استفاده سنتی صورت به حسابداری گذشته در است. پایینی حد ای دانشجویان حسابداری ایران درپایه
 تهران دانشگاه در رسمی صورت به حسابداری رشته سابداری،ح بزرگان همت با زمان گذشت با و شد می
 در عظیمی تحولی 60 دهه در دکترا دوره ویژه به تکمیلی تحصیالت یهاهدور ایجاد با و شد ازیاندهرا

 مصاحبه مرحله در ایران در دکترا مقطع داوطلبان ارزیابی فرآیند امروزه آمد. وجود به حسابداری رشته
 که طوری به دارند، قرارای هبودج تنگناهای در ایران یهاهدانشگا اکثر همچنین باشد. می سوگیری دارای

 به نسبت چندانی تمایل حسابداری، دروس کارگاه برگزاری باالی هزینه علت به کشور یهاهدانشگا
 است الزم لذا د.شومی برگزار محتوا بدون و شکلی صورت به بعضاً و ندارند مذکور یهاهکارگا برگزاری

 حسابداری رشته ویژه به تحصیلی یهاهرشت مجری یهاهدانشگا اختیار در را الزم آموزشی بودجه دولت،
 احراز خصوص در همچنین باشد. نداشته وجود کیفیت با آموزشی خدمات ارائه در خللی تا دهد قرار

 مذکور، یهاهدانشگا یمال توانایی و بودجه عامل خصوصی یهاهدانشگا به الزم مجوزات اعطای و صالحیت
 اجتماعی علوم اگر دارد، متقابل ارتباطات اجتماعی علوم با حسابداری گیرد. قرار مدنظر دولت توسط

 یهاهدانشگا در حسابداری توسعه و تحول شد. خواهد متاثر موضوع این از هم حسابداری شود، متحول
 حمایت ایران، حسابداری آموزش توسعه راه هنقش و جامع استراتژیک برنامه اجرای و تدوین مستلزم ایران،

 است این بیانگر پژوهش نتایج طورکلی، به باشد. میها هدانشگا همکاری و مققنه مجریه، قوای و مسئولین
 اجرای عدم و ایران عالی آموزش سیستم ناقص کارکرد و وضعیت از شوندگان مصاحبه اکثر که

 همچنین و ایران در دانشگاهی حسابداری الزم توسعه تحقق عدم و آموزش المللی بین استانداردهای
  باشند. می ناخشنود و نگران کشور عالی آموزش نامناسب نظارت و ریزی برنامه رهبری،

ای و فقدان آمادگی دانشجویان درباره شاخص های دانش ضعیف پایه حاضر پژوهش از برآمده نتایج 
[ همسو می 21با نتایج پژوهش آدلر، میلن و استرینگر ] حسابداری و عدم حمایت رفاهی و مالی از اساتید

های پژوهش حاضر در خصوص تاثیر مثبت شاخص روش تدریس اساتید حسابداری باشد. همچنین یافته
[ 31[ و تافورکارتنگ، کوفیپوکاگان ]21بر توسعه حسابداری با نتایج پژوهش آدلر، میلن و استرینگر ]

های پژوهش درباره شاخص عدم تخصیص زمان آموزشی کافی در همطابقت دارد. از سوی دیگر یافت
[ همسو می باشد. همچنین نتایج 31های ایران با نتایج پژوهش تافورکارتنگ، کوفیپوکاگان ]دانشگاه

های پژوهش در خصوص تاثیر با اهمیت شاخص آموزش فناوری اطالعات و استفاده از فناوری و یافته
[ و نوروش، مهرآذین، 30بر توسعه حسابداری همسو با نتایج پژوهش صالح ]تکنولوژی های نوین آموزشی 

[ می باشد. از طرفی هم نتایج پژوهش حاضر درباره شاخص عدم توسعه کافی حسابداری در 18عصاریان ]
شود در [ مطابقت دارد. به محققان و پژوهشگران توصیه می9ایران با نتایج پژوهش دیانتی دیلمی ]

 ایران یهاهدانشگا در حسابداری توسعه بر های کالن تاثیرگذاربه بررسی تاثیر سایر مولفهپژوهشی نسبت 
 شود. پرداخته حقوقی سیستم و محیط اجتماعی، اقتصاد، سیاست، جمله از
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Objective: The purpose of this study is to explore some issues related to the role of 
leadership, planning and monitoring the higher education system in the development 
of academic accounting in Iran. 
Methods: The research method of the present study is qualitative with the content 
analysis approach, interpretive research paradigm and research method from the 
perspective of exploratory purpose. The data collection method is a non-structured 
interview with 21 accounting professors who have played an important role in the 
emergence and development of academic accounting. Research interviews were 
analyzed in three stages of open, axial and selective encryption. 
Results: The results led to the formation of a category communication network in 
which 10 main categories related to the development of accounting education in 
Iranian universities were identified and explained.  
Conclusion: Findings showed that leadership, planning and supervision of the higher 
education system is very important in the development of Iranian academic 
accounting. Also, the realization of accounting development in Iranian universities 
requires the development and implementation of a strategic plan and roadmap for 
accounting development. According to the research findings of the development of 
academic accounting in Iran, the special support of the government and the collective 
participation of the country's higher education system, universities and higher 
education centers require accounting training. 
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