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 مقدمه
 و ثابت عوامل و الگوها ،1منابع تحلیل و تجزیه از استفاده با که است هاییتالش مجموعه پژوهی آینده

 استفاده با پژوهی آینده واقع در [10] .پردازدمی آنها برای ریزی برنامه و بالقوه هایآینده تجسم به ، متغیر

 می  جهت ریزی برنامه و بینی پیش و موجود وضعیت تحلیل و تجزیه به فعلی امکانات و الگوها و منابع از

 تفاوت این با است آینده بینی پیش خصوص در گویی پیش پیشرفته و علمی شکل پژوهی آینده.پردازد

 تحلیل و تجزیه و موجود وضعیت به توجه بدون و ذهنی فعالیتهای و عوامل بر مبتنی صرفا گویی پیش که

 بر مبتنی  پژوهی آینده که صورتی در گیرد می انجام فراطبیعی و غیرعلمی شکل به و بوده فعلی امکانات

 .باشد می محقق ذهنی فعالیتهای و علمی روشهای بکارگیری حاصل و موجود منابع و امکانات شناخت

 «فردا» واقعیت ،«امروز» (نکردن تغییر یا) تغییرات دل از چگونه که کندمی منعکس پژوهی آینده واقع در

 .یابدمی تولد

 روش از وسیعی طیف از گیری بهره  با  که است «Futures Study» التین لغت معادل پژوهی آینده

 در خردورزانه، و مند نظام هایزنی گمانه به ،«آینده یک فقط»  بینی پیش تصورو  بجای و  ها شناسی

 نیست آینده رخدادهای گویی پیش پژوهی آینده درواقع.نمایدمی مبادرت «متصور آینده چندین» مورد

 ی ارایه بینی وپیش قطعی ای آینده ترسیم بر دال گویی پیش .ست آنها های پدیده بینی پیش بلکه

 تصمیم به وابسته بلکه است نشده تعیین ابعاد تمامی در یقین و قطع بطور آینده .است نسبی احتمال

 «2ممکن» هایگونه دربرگیرنده پژوهی آینده موضوعات.شود می اتخاذ حال زمان در که است هایی

 .باشندمی آینده به حال از دگرگونی برای «4مطلوب» و «3محتمل»،

 پژوهی آینده ضرورت

 هایجنبه دیگر در تغییر متعاقبا و فناوری ،تغییرات پیوندندمی بوقوع بیشتری سرعت با تغییرات امروزه

 که موجود نهادهای و جوامع زدایی تمرکز ملل، و کشورها متقابل وابستگی افزون روز افزایش زندگی،

 همراه به5 شدن جهانی به روزافزون تمایل [8] است،یافته بیشتری شتاب اطالعات فناوری گسترش بدلیل

 را “آینده ” و “تغییرات” از بهتر درک لزوم دیگر، عوامل بسیاری و فرهنگی و قومی ملی، ویژگیهای حفظ

 این با .است6 قطعیت عدم به قرین اساسا آینده.کندمی ایجاب مردم و سازمانها وکارها، کسب دولتها، برای

 آینده به ما رهنمون توانندمی دارند، حال و گذشته در ریشه که واقعیات و اطالعات از هاییرگه و آثار همه

 تغییرات رصد از غفلت ،«گذشته تجارب اساس بر محتمل آینده صرفاچندین گیری تصمیم» ادامه .باشند

 .خواهدشد روبرو کامی تلخ با و داشت خواهد پی در را آتی

                                                           
1 Resource analysis. 
2 Possible. 
3 Likely. 
4 Desirable. 
5 Globalization. 
6 Uncertainty. 
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 دیگر ایعده وبرای است آنان اندیشی دور عدم کننده توجیه بعضی، برای آینده در نهفته قطعیت عدم

 با ها رشته سایر محققین مانند نیز حسابداری پژوهشگران روی همین از .هافرصت از گرانبها منبعی

 کاربردی تحقیقات انجام درصدد جدید روشهای ابداع و تجاری محیط شدن پیچیده و تکنولوژی تغییرات

 تحقیقات این از استفاده اساس همین بر و کاربردی تحقیقات انجام با که نمودند تالش و برآمده جدید

 و شده انجام تحقیقات حوزه  بین شکاف نمودن کم نتیجه در و حسابداری کاربردی روشهای درتوسعه

 روشهای  گرفتن قرار دسترس ودر حسابداری اجرایی روشهای توسعه موجب  حسابداری عملی روشهای

 .گردند  حسابداری اطالعات کیفی ویژگیهای افزایش درنتیجه و مالی اطالعات تولید و تهیه بهینه

 :تحقیق ی پیشینه و مساله بیان
 تحلیل و تجزیه دنبال به همیشه و1 است تجارت زبان حسابداری که دهد می نشان حسابداری تطور سیر

 و2 غیرانتفاعی های سازمان تجاری، واحدهای توسط منابع و نقد وجوه از استفاده چگونگی و نحوه و

 استداشته وجود باستان عهد از آینده باره در دانستن برای بشر اشتیاق .باشد می ها دولت و اشخاص

 در اشتیاق این به نحوی به داشتند تالش گذشته در که هستند کسانی از هایینمونه هاکاهن و پیشگویان

 و نبوده نوآورانه کافی اندازه به گذشته در حسابداری شده انجام تحقیقات.دهند پاسخ عام و خاص نزد

 نحوه تکرار از ها یافته از بسیاری و است نشده کننده راضی میزان به حسابداری دانش پیشرفت به منجر

 و شفتل.)[38]نیستند حسابداری متخصصین اغلب تأیید مورد اساساً و است گرفته نشأت حسابداری عمل

 سطح در حسابداری و حسابداری تحقیقات بین چشمگیری فاصله و شکاف واقع در .3(2005 همکاران،

 مؤثر حسابداری عملی های شیوه بهبود بر باید حسابداری های پژوهش و تحقیقات و دارد وجود عمل

 در  حسابداری روشهای و حسابداری تحقیقات فیمابین عمیقی و مناسب پیوند بایست می درواقع .باشد

 .4(2006 رضایی،) [37] .گردد برقرار حسابداری اجتماعی  اثرات  و اجرا محیط و عمل سطح

 داشت باور بشر که عصری شود،می دیده روشنگری عصر در آینده به بشر توجه تر جدی هاینشانه اولین

 عصر متفکرین دوره، این در علوم شتابان رشد اثر در .یافت خواهند حلی راه چیزی هر برای علوم که

 محیط و جامعه قواعد و قوانین همه تا خواهدمی زمان تنها که بودند رسیده نتیجه این به واقعا روشنگری

 تکنولوژی تغییرات با کاربردی هایدانش دیگر مانند نیز حسابداری .شود آشکار و معلوم بشر پیرامون

 تغییر موجب و است آورده فراهم را تازه هایفن و هاروش کاربرد و ابداع زمینه و کرده تغییر (آوریفن)

 آن شرکاء و بازرگانی بزرگ فعالیت یک حساب نگهداری که شد5 طرفه دو حسابداری به ساده حسابداری

 ایجاد، ساززمینه که صنعتی انقالب و تولید در ماشین نیروی از استفاده .[7]کردمی ممکن سهولت به را

 و آورد فراهم را داریسرمایه تولید جنبه غلبه درنهایت و انبوه تولید بزرگ، هایکارخانه رشد و پیدایش

                                                           
1 Accounting is the language of Business. 
2 Nonprofit Organizations. 
3 Sheftel et al. 
4 Zabihola Rezaee et al. 
5 Double Accounting. 



 45 شماره ،1399بهار  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .136

 

 

 ارزیابی امکان ، تولیدی محصوالت کاالهاو شده تمام بهای تعیین با که شد صنعتی حسابداری ابداع موجب

 اجتماعی به تولیدی، واحدهای رشد .ساختمی ممکن رقابت بازار در را مؤسسات بقای و سودآوری آگاهانه

 سهامی هایشرکت حسابداری تکامل موجب و شد بازار بهعرضه منظور به 1 انبوه تولید یا تولید شدن

 کوچک هایسرمایه به دادن سازمان و تجهیز طریق از را بزرگ هایسرمایه اداره و آوریجمع که گردید

 [6] .کردمی هماهنگ سرمایه مالکیت با را تولید اجتماعی وضع و ساخت پذیرامکان

 که شد ابداع هاییروش و گذاریپایه حسابداری برای مدونی اصول آنکه با مزبور تحوالت جریان در

 ساخت ممکن کافی صحت و دقت باد را اقتصادی گوناگون واحدهای هایفعالیت نتایج و آثار گیریاندازه

 و هافرم دفاتر، تکامل و ابداع چشمگیر تغییر تنها و نداد رخ چندانی تحول حسابداری کار ابزارهای در اما

 حسابداری، سیستم قالب در را مالی اطالعات تلخیص و بندیطبقه ثبت، کار که بود گوناگونی هایصورت

 .[10]نمودمی تسهیل را مالی اطالعات گزارش و استخراج و ساده سازمان اندازه و فعالیت نوع با متناسب

 اوایل در و مکانیکی هایماشین سایر و حساب مکانیکی هایماشین عرضه با حسابداری کار ابزار در تحول

 تغییرات.شد گرفته خدمت به حسابداری عملیات انجام در سرعت به مزبور وسایل و داد رخ بیستم قرن

 تولیدی کارهای در کامپیوتر بعدی هاینسل و اول نسل از استفاده و تکنولوژی و تولید ابزارهای در وسیع

 .[12]آورد پدید حسابداری کار ابزار در بنیادی تحول 1950 دهه اوایل از اداری و
 جدیدی های عرصه به حسابداری شدن وارد باعث مالی بازارهای ایجاد و تجاری هایشرکت جدید نقش

 دوم موج اثر در و گرفت شکل حسابداری ایحرفه نهادهای نیاز این به پاسخ در   شد، مالی گزارشگری از

 اطالعات پردازش به رایانه ورود باالخص و حسابداری هایتکنیک و هاروش و ابزار تنوع از ناشی مدرنیته

 اطالعات ارائه مقررات و استاندارها تدوین به ملزم نهادها این و ایجاد حسابداری در عظیم تحولی مالی،

 نهادهای تقویت سبب به 2مدرنیته دوم موج از ناشی حسابداری ایحرفه نهادهای گرفتن قدرت .شدند

 .[13]است اجتماعی ایحرفه

 عنوان به آن از که تجدد سوم موج ایجاد و3 مدرنیسم پسا  بنام ای مرحله به ورود و وسیعتر پیشرفت با

 ایحرفه نهادهای که ایگونه به داد، روی حسابداری در تاریخی تحول یک شود،می یاد مدرنیسم پست

 تقویت ضمن و نموده بهینه استفاده قدرت هایحوزه در پراکندگی و سامانیبی کثرت، تنوع، از حسابداری

 .نمودند اقدام گزارشگری استانداردهای سازی همسان جهت در ایحرفه سازوکارهای

 بوجود هابنگاه این مدیریت در را علمی رویکرد بزرگ، اقتصادی هایبنگاه و هاسازمان ظهور و پیدایش

 دیگر هستند فعالیت به مشغول آن در هایبنگاه که پرچالشی محیط به باتوجه دیگر بیان به .است آورده

 تعیین رو پیش مسائل و هاچالش براساس سازماندهی بلکه نیست، پاسخگو سازماندهی نوع یک تنها

 مدیریت، جدید رویکرد در .[1]شودمی ایجاد احتماالت نظریه تأثیر تحت مدرن سازمانیتئوری .شودمی

 است چیزی آن مدیران، دید از ارزش .[4]است کرده تغییر اقتصادی هایبنگاه مدیریت نزد ارزش مفهوم

                                                           
1 Mass Production. 
2 Modernity. 
3 Post Modern. 
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 و مدیریت حوزه در جدیدی مباحث که است دوره این در لذا پندارندمی ارزش را آن مشتریان که

 مبنای بر یابی ،هزینه2 (CM)هزینه مدیریت ، 1(ABM)برفعالیت مبتنی مدیریت قبیل از حسابداری

 هزینه ، 5(TC)هدف مبنای بر یابی ،هزینه 4(ABB)فعالیت مبنای بر بندی ،بودجه3(ABC) فعالیت

 .گیرد می قرار اقتصادی بنگاههای توجه مورد ... و6 (TDABC)گرا زمان  فعالیت مبنای بر یابی

 واحدهای مدیران جهان، بازارهای در رقابت روزافزون افزایش با همراه فناوری شگرف و سریع پیشرفت

 با حال درعین و مشتریان به مطلوب خدمات ارائه باال، باکیفیت محصوالتی تولید از ناگزیر را اقتصادی

 نیاز مورد اطالعات تأمین لحاظ از را بیشتری الزامات انتظارات این .است کرده شده تمام بهای کمترین

 هایدیدگاه از تدریج به اقتصادی واحدهای از بسیاری اینرو از . کندمی ایجاب حسابداری سیستم برای

 به توجه .نمودند حرکت مدرن حسابداری سمت به و گرفته فاصله سنتی شده تمام بهای حسابداری

 و مدیریت حسابداری ظهور که دهدمی نشان مدیریت حسابداری و شده تمام بهای حسابداری هایتفاوت

 مدیریت شدن علمی رویکرد علم، پیشرفت شدن، جهانی رقابت، چون عواملی تأثیر تحت آن هایتکنیک

  . [14]است مدرنیته مفاهیم از جملگی که است ...و

 که رسیدند نتیجه این به هاسازمان میالدی 80 دهه اوایل از که است مدرنیتهپست و مدرنیته تأثیر تحت

 و بخشند بهبود را خود فرآیندهای و شیوه بایستی مشتریانشان به برتر خدمات ارائه و خود بقای برای

 .دهند کاهش ایمالحظه قابل نحو به را هاهزینه کیفیت، مستمر افزایش ضمن

 در (میالدی 70 دهه اوایل و 60دهه اواخر) مدرنیته دوره در هافعالیت و هاهزینه بین ارتباط ایجاد تفکر

 میالدی 90 و 80 دهه در آکادمیک بصورت مدرنیتهپست در اما شده، دیده "استاباس" و "سالومنز" آثار

 مطرح تولیدی محصوالت تردقیق گذاریقیمت منطقی و درست تخصیص برای "کاپالن" و کوپر" توسط

 و هاشرکت از بسیاری امروزه.  [15]گردید TDABC ابداع و ABC روش اصالح به منجر که شد؛

 را خود هایخواسته توانندنمی ایهزینه عناصر بر تأکید و حسابداری سنتی هایروش با که هایسازمان

 روی آن مراحل و هافعالیت طریق از بندیبودجه اهمیت بر تأکید و ABB از استفاده به سازند برآورده

 است منابعی بین ارتباط دادن نشان (فعالیت مبنای بر بندی بودجه( بندیبودجه نظام این هدف .اندآورده

 تولید بر باید ABB کمک به .کندمی ریزیبرنامه محصوالت تولید جهت هاآن مصرف برای سازمان که

 از اعم سازمان منابع مدیریت با سپس و یافت تمرکز شوند،می موجب را سازمانموفقیت که محصوالتی

 فراهم آنرا موجبات که داد اختصاص هاییفعالیت به را بیشتر منابع غیره و انسانی نیروی پول، زمان،

 تلقی مدیریتی فلسفی رویکرد یک بعنوان که مدرنپست و مدرن دوره دستاوردهای دیگر از.  [16]سازندمی

 هایفعالیت از ایمجموعه مثابه به اقتصادی بنگاه رویکرد این در .است فعالیت مبنای بر مدیریت شود،می

                                                           
1 Activity-Based Management 
2 Cost Management. 
3 Activity-Based Costing. 
4 Activity-Based Budgeting. 
5 Target Costing. 
6 Time-Driven Activity-Based Costing. 
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 قرار مشتریان برای آفرینی ارزش درخدمت باید درنهایت هافعالیت که شود،می گرفته نظر در پیوسته بهم

 در .است سازمان منابع از استفاده حداقل یا مشتریان نیاز به پاسخگویی از عبارت ABM هدف .گیرند

 در درحالیکه شوندمی تفکیک (دوایر) مسئولیت مختلف هایحوزه برحسب هاهزینه سنتی بندیبودجه

 اطالعات اساس این بر و شده تفکیک هافعالیت برحسب هاهزینه که است ضروری ، ABM رویکرد

 با یافته انجام هایهزینه مقایسه و تحلیل و هافعالیت از هریک نتایج و بازده درخصوص سودمندی

 .  [17]آید بدست هافعالیت از هریک (هایخروجی)نتایج

 .است حسابداری حوزه در مختلف هاینظریه توسعه مدرنیته پست و مدرنیته هایویژگی از دیگر یکی

 .است نظریه حوزه در گراییمطلق یا کالن نظریه بندهای و قید از گسستن مدرنیته پست و مدرنیته اساس

 از "1لیوتار فرانسوا" .است نموده ایجاد حسابداری در عظیمی تحول ... و کار بازار نمایندگی، هاینظریه

 و سیاست باب در کالن هایتئوری یا تئوری ساختن عصر" که است معتقد مدرنیسمپست نظرانصاحب

 ویژه "ارزشی و اخالقی گرایمطلق تئوری یک به دسترسی عدم" وی نظر به ."است یافته پایان جامعه

 مفاهیم نفوذ) اجتماعی بازار اقتصادی مکتب ،3فازی نظریه ،2هابازینظریه ابداع.  [2]است نوگرایی دوره

 شده حسابداری هاینظریه در اجتماعی رویکردهای زمینه حسابداری هاینظریه ساختار در مکتب این

 گراییعقل یادگیری نظریه ها،محدودیت نظریه ،5فکری سرمایه و 4انسانی منابع حسابداری نظریه ،(است

 فازی نظریه و هابازینظریه دوران این در .است مدرنیسمپست و مدرنیسم سایه در هانظریه تکثر بیانگر ...و

 و 7عقالنیت ،6فردگرایی ها،بازی نظریه اصلی مفروضات .یافت ایگسترده کاربرد اقتصادی مباحث در

 در .کنندمی رفتار عقالئی و هستند حسابگر و هوشیار افراد که ایگونه به است، افراد بین دوطرفه ارتباط

 مدرن، سازمان هایتئوری در توانمی امروزه .است یافته ایگسترده کاربرد فازی نظریه ها،بازی نظریه کنار

 .[21]نمود مشاهده گسترده بطور را فازی دنیای و احتماالت دنیای سلطه کاربرد

 تصمیمات اتخاذ در را مدیریت هوشمندانه، کارهایراه و گزارشات ارایه با و خالق و نوآور باید آینده حسابدار

 با تبادالت و ارتباطات میزان ارتقای موجب ها مهارت این نماید، یاری (سودمند و مربوط بموقع،) مناسب

 تهیه منظور به آنان های نیازمندی بیشتر هرچه تشخیص و سهامداران قانونی، نهادهای کنندگان، استفاده

 .8(1999 همکاران، و کولبرگ) [30] .باشد گر یاری متنوع تصمیمات اتخاذ در را آنها که است گزارشاتی

                                                           
1 Jean-François Lyotard. 
2 Game Theory. 
3 Fuzzy Theory. 
4 Human Resource Accounting Theory. 
5 Intellectual Capital. 
6 Individualism. 
7 Rationality. 
8 Kullberge et al. 
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 براین 2مالی سیستمهای  آن در که ستا 1انصاف سنجش های سیستم و قوانین از ای مجموعه حسابداری

 ایفا مهمی نقش حسابداران و حسابداری مدنی، جامعه آغاز زمان از گفت توان می و اند شده ایجاد اساس

 باید حسابداران و حسابداری باشد جامعه  ازتعامالت بخشی بعنوان ارزش مبادله که زمانی وتا اند نموده

 .4(2006ن، وهمکارا هاند( .[27] بپردازند نقش ایفای به

 استفاده و جامعه و بوده تغییر حال در شدت به حسابداری تحقیقات و آموزش نقش اینکه بر عالوه

 ی حوزه در تحقیقات این نتایج از استفاده و نوین تحقیقات از استفاده و مشارکت به عالقمند کنندگان

 حسابرس دانش دلیل همین به و3(2005 همکاران، و شفتل.)[38]هستند مالی تصمیمات اتخاذ و عمل

 تأثیرگذار و مهم بسیار سیاسی و سازمانی اقتصادی، اجتماعی، های عرصه ازجمله مختلف های درزمینه

 برقراری نیازمند جامعه در مناسب عملکرد یک ایفای جهت بنابراین 4(2007 همکاران، و واتسون.)باشد می

 .[44]دارد ضرورت حسابداری اطالعات با مختلف های عرصه و ها بخش این از هرکدام بین مناسب ارتباط

 های گیری تصمیم در اطالعات از کنندگان استفاده به کمک ،5حسابداری اهداف که است مهم بسیار این

 اشاره مورد 1988 سال در6 هینس  توسط همچنانکه باشد می کمیاب منابع تخصیص درخصوص انتقادی

 [33].گردید واقع

 برای مردم توسط اجتماعی بعد از که رسد می نظر به و است تاریخی تطور و تحول سیر دارای حسابداری

 مفهومی حسابداری وظیفه این و گذاری پایه مباشرت وظیفه ایفای بعد از و اجتماعی وظیفه جهت مردم

 مجموعه دارای که ها حرفه دیگر برخالف که هرچند است، حسابداری بودن هنر یا علم از تر وسیع بسیار

 توسط متفقاً تاکنون حسابداری گیرند می تصمیم آن براساس که هستند نظری های تئوری و دانش از ای

 اقدام عملکردهایی و ها روش براساس صرفاً و نشده پذیرفته علم بعنوان امر این متخصصین و دانشمندان

 و مدون نظریه یک بدون و زمان مرور روشهاوبه آن وتکرار بکارگیری براساس که کرده اطالعات تهیه به

 سیر بررسی  مطالعه، این از هدف واقع در2002    7) همکاران، و پففی.)است یافته تکامل و کامل،توسعه

 تأثیرگذار موضوع یک بعنوان حسابداری  تحقیقات و آموزش آینده و فعلی جایگاه و حسابداری تاریخی

  .[35]است بشری جامعه در

 دچار حسابداری عمل نحوه و استانداردها و ها رویه است، کرده تغییر حسابداری گذشته دهه طول در 

 زیادی تفاوت .هاست حرفه ترین قدیمی از یکی حسابداری حال عین در و است شده محسوسی تغییرات

 ساماندهی توان و تکنولوژی پیشرفت و دارد وجود حاضر درحال حسابداری و گذشته حسابداری بین

                                                           
1 Fairness gauge systems. 
2 Financial systems. 
3 Shaftel et al. 
4 Watson et al. 
5 Accounting Goals. 
6 Hines. 
7 Pfeffey et al. 
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 است بخشیده ارتقاء  چشمگیری نحو رابه حسابداری اطالعات کیفی های ،ویژگی بندی طبقه و اطالعات
 . 1(2007 همکاران، و واتسون.)[45]

 وجود عدم دهنده نشان آن نتیجه که اند داده انجام مطالعاتی و تحقیقات زمینه این در بسیاری محققان

 و بیراستیکر.)[16] است بوده حسابداری حرفه و حسابداری آموزش و تحقیقات بین قوی ارتباط و پیوند

 حسابداری های پژوهش و تحقیقات که دادند نشان خود تحقیقات در همچنین آنها .2(2014 همکاران،

 که دهد می نشان نیز زیادی مطالعات اثنی این در .نماید مرتفع را حسابداری حرفه نیاز است نتوانسته

 بین فاصله  دالیل و بررسی جهت زیادی تالش المللی بین سطح در حسابداری نهادهای و ها دانشگاه

 تحقیقات و ها آموزش آینده در  که گرفتند تصمیم و اند آورده بعمل حسابداری های پژوهش و تحقیقات

 حرفه نیاز سمت به حسابداری های برنامه و آموزش در فاصله این که کند حرکت سمتی به حسابداری

 و مور بلک.)[17]گیرد قرار اولویت در حرفه نیاز آتی آموزش و تحقیقات در و داده جهت تغییر حسابداری

  .3(2006 همکاران،

 و آموزش انجام که دادند نشان و دادند انجام تحقیقی2006  سال در  دانشمندان از دیگر ای عده  

 بوده مؤثر بسیار حسابداری عمل حوزه در بکارگیری و ها دانشگاه در حسابداری های پژوهش و تحقیقات

 و حسابداری مناسب های روش فقدان عدم دلیل به جهان سراسر در تجاری های شرکت  از بسیاری و

 و میدانی و عملیاتی های روش به حسابداری و بازار نیازهای به حسابداری تحقیقات مناسب پاسخ عدم

 . [46]اند شده سهامداران خروج و مالی بحران دچار مناسب های روش بکارگیری عدم

 های روش ارتقای موجب مرور به و حسابداری دانش کلی رشد موجب حسابداری های پژوهش طرفی از

 های پژوهش و تحقیقات تأثیرگذاری سرعت ولیکن گردید خواهد عمل سطح در حسابداری عملیاتی

 توسط شده انجام مطالعه مثال بعنوان ، [47]است نبوده یکسان عملی حسابداری های روش بر حسابداری

 سیستم یک بعنوان حسابداری که دهد می نشان شده انجام  سال در که 4(2010 همکاران، و آپوستولو)

 اتخاذ و عملکرد سنجش ریزی، برنامه جهت موردنیاز اطالعات آن نتیجه در که است تجارت در مهم ابزار و

 اطالعات که صورتی در و [13]گیرد می قرار استفاده مورد سازمان کلی رشد جهت مناسب تصمیمات

 بهبود درخصوص مناسب تحلیلی توان می شود ارائه و تهیه تجاری واحد کلی ابعاد درخصوص مناسب

 آینده اهمیت دهنده نشان این و نموده گیری تصمیم و ریزی برنامه تجاری واحد مالی توان و سودآوری

 از توجهی قابل تعداد همچنین 5 (2007 شتوک،.)[43]باشد می تجاری واحد قلب بعنوان حسابداری

 و کری.)است پرداخته حسابداری آموزش و تحقیقات محتوایی های جنبه بررسی به حسابداری مطالعات

  .6(2006 مینتز،

                                                           
1 Watson et al. 
2 Bierstaker et, al. 
3 Black More et al. 
4 Apostolou et al. 
5 Shettock. 
6 Cherry and Mints. 
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 حسابداری آموزش آینده بینی پیش جهت رفتاری های تئوری مفاهیم از 1 هانو و کوهن توسط ای مطالعه

 .است نموده استفاده

 :گیری نتیجه
 آینده به تفکر بدون واکنش است ضروری امری انسان کنونی اقدامات و کارها برای آینده درباره تفکر

 تصویرهای ،ترتیب بدین .دارد بینیپیش به نیاز عمل که چرا نیست، پذیرامکان کنش اما ،است پذیرامکان

 بنابراین .هستند ما فعلی اقدامات هایپیشران (آرزوها و هانگرانی امیدها، مقاصد، ،اهداف ها،آرمان) آینده

 برای مردم .دهند شکل و کرده طراحی خود هدفمند اقدامات با را آن توانندمی مردم که است امری آینده

 داشته کافی شناخت و آگاهی دیگران و خود اقدامات پیامدهای به نسبت بایستی کنند، عمل عاقالنه آنکه

 این .کنند بررسی هاستآن کنترل از خارج که را نیروهایی و دیگران هایواکنش همچنین [19] .باشند

 را وقوع حال در امور کوشندمی تنها نه افراد ،ترتیب بدین .دهدمی نشان را خود آینده در تنها پیامدها

 خاصی شرایط تحت یا و دارد وقوع امکان بالقوه یا بیفتد اتفاق شاید که را اموری کوشندمی بلکه بفهمند،

  . [22]بشناسند نیز افتاد، خواهد اتفاق آینده در

 تا حسابداری های پژوهش و تحقیقات که  رسیدند نتیجه این به خود تحقیقات در محققین از برخی

 می نشان نیز زیادی مطالعات  همچنین . [23]نماید مرتفع را حسابداری حرفه نیاز است نتوانسته کنون

 فاصله  دالیل و بررسی جهت زیادی تالش المللی بین سطح در حسابداری نهادهای و ها دانشگاه که دهد

 و ها آموزش آینده در  که گرفتند تصمیم و اند آورده بعمل حسابداری های پژوهش و تحقیقات بین

 سمت به حسابداری های برنامه و آموزش در فاصله این که کند حرکت سمتی به حسابداری تحقیقات

 قرار اولویت در حرفه نیاز آتی آموزش و تحقیقات در و داده جهت تغییر حسابداری حرفه نیاز

 بین عرصه در شرکتها جهانی رقابت و فعالیت جدید های عرصه به ورود و اقتصاد شدن جهانی.[25]گیرد

 رویه نمودن یکسان جهت به حسابداری حوزه در گذار استاندارد نهادهای و سازمانها تالش نیز و المللی

 یکپارچه بصورت مالی صورتهای تهیه جهت در مقررات و روشها سازی یکسان و حسابداری روشهای و ها

 رقابت وارد سازمانها که است گردیده موجب  IFRS المللی بین استانداردهای جمله از مشترک زبان به و

 پژوهشگران و محققین المللی بین سطح در یکسان های رویه و روشها بکارگیری و گردیده جهانی

 حسابداری پژوهشهای و تحقیقات عرصه وارد موجود جدید فضای در که کند می ملزم را حسابداری

 به توجه جهانی، کار و کسب فضای به توجه با باید حسابداری آتی تحقیقات اوال که مفهوم بدین.گردند

 سطح در حرفه نیاز و المللی بین اقتصاد یکپارچگی به توجه اقتصادی، فضای جدید کارهای و کسب آینده

 . [25]شوند انجام جدید فضای عملیاتی

 نهادهای تکامل و ایجاد با همگام جهانی سطح در سازمانها و تجاری واحدهای ایجاد و صنایع توسعه و رشد

 واحدهای ی بعهده را الزاماتی و تعهدات تدریج به اخالق، در جهانی،تحول اقتصاد فضای در ،تحول جهانی

 نبوده نیاز مورد قانونمند و رسمی شدت این به تعهداتی چنین این از پیش که گذاشته سازمانها و تجاری

                                                           
1 Cohen and Hano. 
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 و سیاست و اخالق با پیوند جهان،ظهور اقتصادی و صنعتی توسعه و رشد این پیامدهای از یکی و است

 سازمانهای که مفهوم بدین است یکدیگر با اجتماعی ارزشهای و اخالق و اقتصادی مسایل متقابل تاثیر

 موضوعات بلکه و نبوده محصوالت و کاالها تولید و سودآوری افزایش دنبال به صرفا دیگر دنیا در اقتصادی

 اخالقی مسایل سایر و محیطی زیست ،آلودگی محصوالت بهای کاهش و کیفیت رعایت جمله از دیگری

 .[34]پردازد می اجتماعی حسابداری و مالی گزارشات اجتماعی اثرات و نژادی و

 راستای در المللی بین سطح در حسابداری آینده پژوهشهای و تحقیات گردد می بینی پیش صورت بدین

 حسابداری ، اجتماعی  مباشرت وظیفه ایفای و حسابداری و مالی گزارشات اجتماعی اثرات گیری اندازه

 کردن نزدیک ، خود پیرامون جامعه بر معامالت اثرات گزارشگری و گیری اندازه بر تاکید و 1فرهنگی

 تدوین جهت در ،تالش عمل ی حوزه در حسابداری عملی روشهای به حسابداری پژوهشهای و تحقیقات

 نهادهای و سازمانها در و عمل سطح در حرفه نیاز به پاسخگویی منظور به المللی بین استانداردهای و اصول

 استفاده  جدید نیازهای رفع  و پاسخگویی منظور دبه جدید حسابداری روشهای تدوین و منظوره چند

 . [31]باشد می جدید کار و کسب و اقتصادی فضای در گیرندگان تصمیم و کنندگان
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For the past four decades we have witnessed accounting as the mastermind behind 

nearly all business decisions – national and international. In fact, accounting is a 

business where most of time is spent in face-to-face communications exploring 

business strategies. In recent years, accounting education has been under attack and 

pressure to change its current educational methods. The Accounting Education 

Change Commission (AECC) has been a leader in calling for a change. They, and 

others in the accounting profession, have issued statements addressing the structure 

and objectives of accounting principles courses. These statements have stressed the 

need for innovative educational approaches and the importance of incorporating 

active learning into accounting principles courses. In addition, AECC called to 

increase the acceptance of international accounting standards and use of computer in 

accounting education as well as shifting accounting education lecturers’ focus from 

what they teach to what the students learn. This may prepare students to become 

lifelong learners and keep them aware of the latest developments and enable them to 

adopt these developments. This paper aims to uncover suitable criteria for the design 

and improvement of accounting program and curriculum. More specifically, the goal 

is to investigate the perilous future of accounting education and discover issues that 

needed to be addressed to improve the learning style and accounting practice. 

Here, in this article, the historical trend of transformation with accounting discipline 

is being explored. Also potential obstacle in between accounting researches and 

professional requirments in practice will be explained. 
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