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 مقدمه
گير در   موضـوع جهانـي شـدن و افـزايش پيچيدگـي  هـاي تجـاري، بـه همراه پيشرفت چشم                    

با ظهور مفاهيم    .ده است شفناوري، منجر به توسعه مفاهيم و روش هاي حسابداري مديريت           
 كه چگونه اين     شود عطوف مي   و روش هـاي جديد، توجه جامعه دانشگاهي به اين موضوع م           
در واقع، آموزش دانشجويان    . مـوارد را بايستي در آموزش حسابداري مديريت لحاظ دارند         

حسـابداري بايسـتي بـه شـكلي انجـام گـيرد كه آنان را براي خدمت به سازمان ها در حال و             
عمل، وجود فاصله احتمالي در حسابداري مديريت ميان نظريه و          ]. ۳۱[ آيـنده آمـاده سـازد     

ممكـن اسـت بـيان گـر آن باشـد كـه اسـاتيد دانشـگاه آخرين روش ها و مفاهيم حسابداري                       
مديريـت را آمـوزش نمـي دهـند و يـا مفاهـيم و روش هـاي سنتي را از برنامه آموزشي خود            

، افراد شاغل در حرفه حسابداري ياد شدهپـي بـردن بـه فاصله    ]. ۲۶ و  ۲۸[ حـذف كـرده انـد     
. در تعيين ماهيت اين فاصله و سپس پوشش آن، ياري خواهد داد مديريـت و دانشگاهيان را      

اول اين كه مشخص شود آيا      . ايـن تحقيق با در نظر گرفتن دو هدف كلي انجام گرفته است            
فاصـله اي بيـن آموزش حسابداري مديريت و كاربرد آن در حرفه وجود دارد يا نه، كه اين                   

مه درسي حسابداري مديريت از ديدگاه موضـوع از طـريق تعيين اهميت مواردي كه در برنا     
دوم اين كه مهارت ها و      . دانشـگاهيان و شاغلين در حرفه گنجانده مي شود، انجام خواهد شد           

ويژگـي  هـاي شخصيتي مهم براي فارغ التحصيالن حسابداري، باز هم از ديدگاه دانشگاهيان                
 .ندشوو شاغلين در حرفه، شناسايي و غربال 

 پيشينه تحقيق
نوان يـك واحـد درسـي بحـث برانگيز طي چند دهه اخير     ه عـ  بداري مديريـت بـ    درس حسـا  

مطـرح بـوده اسـت و ايـن كـه ايـن درس چـه سرفصل  هايي را بايستي پوشش دهد و نيز آيا                           
در مطالعه اي به اين موضوع ] ۱۱[دكين و سامرز. فاصله اي بين نظريه و عمل وجود دارد يا نه   

 شاغلين در حرفه حسابداري مديريت براي آموزش        پرداختـند كه چه موضوعاتي از ديدگاه      
نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه مباحث ارزيابي عملكرد، حسابداري            . آن مفـيد اسـت    

نايت .  سـنجش مسئوليت و كنترل  هاي داخلي باالترين اولويت ها را به خود اختصاص دادند      
ه حســابداران خــبرهپــس از انجــام تحقيقــي، گــزارش دادنــد كــه دو گــرو) ۱۹۸۲(و زوك 
(CPAs)         و مديران مالي آمريكا سرفصل  هاي حسابداري مالي و مديريت را از لحاظ اهميت 
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ترين سرفصل  هاي      آن هـا در اين مطالعه، مربوط      . طـور متفاوتـي اولويـت بـندي مـي كنـند           ه  بـ 
 ]. ۲۱[دندكرحسابداري مالي و مديريت را شناسايي 

ريه و عمل در حسابداري مديريت، روش هاي        بـا تاكـيد بـر فاصـله نظـ         ) ۱۹۸۳(اسـكاپنز   
پيچـيده رياضـي در ايـن زميـنه را مـورد انـتقاد قرار داده و به كاربرد محدود آن ها در عمل                        

وي با اشاره به اين موضوع كه شاغلين در حرفه بايستي مناسبت و ارتباط اين               . اشاره مي كند  
او بر  . قات دانشگاهي تاكيد دارد   ، بر توجه آنان به نتايج تحقي      كنندمطالب را در عمل درك      

ايـن باور است كه اغلب تحقيقات دانشگاهي در زمينه حسابداري مديريت بايستي به شكلي           
 ]. ۲۸[ندشوطراحي و اجرا شوند كه در نهايت براي حرفه مفيد واقع 

در مقالـه اي انـتقادي، بـه پيشـرفت كـند روش هـا و مفاهـيم حسابداري                   ) ۱۹۸۴(كـاپالن   
بحث اصلي او بيشتر از اين       . اشاره مي كند   ۱۹۸۰ تا اواسط دهه     ۱۹۲۵ل هاي   مديريت طي سا  

موضـوع نشات مي گيرد كه اغلب دانشگاهيان در تحقيقات خود به جاي آن كه از مثال  هاي                   
واقعـي سازمان ها بهره بگيرند، بر مدل  هاي اقتصادي تاكيد دارند، كه اين مسئله باعث ايجاد                  

انتقاد اين محقق با ايجاد چندين مفهوم و روش جديد . ده است فاصـله بيـن نظـريه و عمل ش        
از .  داراي اعتبار بيشتري شد    ۱۹۹۰ تا اوايل دهه     ۱۹۸۰در حسـابداري مديريت از اواخر دهه        

 ارزيابي  ،(ABC) 1جملـه ايـن مفاهيم و روش هاي جديد مي توان به بهايابي بر مبناي فعاليت               
 كه در كتب درسي حسابداري مديريت       (EVA) 3 و ارزش افزوده اقتصادي    (BSC) 2متوازن

 ]. ۱۰[در سال هاي اخير مطرح شده اند، اشاره كرد
در تحقيقــي از افــراد شــاغل در حــرفه حســابداري مديريــت  ) ۱۹۸۷(النــدر و رنيســتين 

خواسـتند كه اهداف مورد نظر خود در حرفه و سرفصل  هاي درسي مرتبط به هريك از اين                   
بندي عملياتي و بهايابي      در اين تحقيق، كنترل  هاي داخلي، بودجه        .ندكنبندي   اهداف را رتبه  

 ]. ۲۲[استاندارد  باالترين اولويت ها را به خود اختصاص دادند
در يك بحث انتقادي، بر منسوخ      ) ۱۹۸۷(، جانسون و كاپالن     يادشدهرغـم يافـته هاي      بـه   

.  تاكيد كردند۱۹۸۰شدن روش هاي تخصيص سربار براي شركت  هاي توليدي فعال در دهه 
بـه نظـر آنـان اسـتفاده از معـيارهاي ساده مبتني بر حجم براي تخصيص سربار ديگر منسوخ                    

                                                      
1. Activity Based Costing 

2. Balanced Score Card 
3. Economic Value Added 
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 ].۱۹[ شده است و اين مسئله بايستي در آموزش حسابداري مديريت در نظر گرفته شود
طي تحقيقي به مطالعه تفاوت بين ديدگاه هاي دانشگاهيان و افراد      ) ۱۹۸۸(تـام مـك لين      

وي پس از شناسايي اين فاصله، راه كارهايي . حـرفه حسابداري مديريت پرداخت    شـاغل در    
از . بـراي پوشـش آن و متعاقـبا تغييراتي براي برنامه درسي حسابداري مديريت پيشنهاد كرد              

جملـه مـواردي كـه مـك ليـن بـراي پوشـش ايـن فاصـله بر آن تاكيد دارد مسئله تحقيقات                   
بايستي با توجه به مسائل عملي موجود در حرفه         حسـابداري مديريـت اسـت كـه بـه نظـر او              

 ].۲۵[صورت گيرد
در تحقيقـي بـه مطالعـه مهـارت هـا و ويژگـي  هاي الزم براي                 ) ۱۹۹۰(نويـن و همكـاران      

التحصيالن حسابداري كه وارد مشاغل حسابداري مديريت مي شوند، پرداختند و تاكيد          فارغ
تواند در ارايه ساختاري    و ويژگي ها مي    آن هـا بـر ايـن مسـئله بـود كـه بررسي اين مهارت ها                

 ].۲۶[مناسب براي برنامه درسي حسابداري مفيد باشد
بـه مـنظور بررسـي فاصـله مـيان نظـريه و عمل در حسابداري                ) ۱۹۹۰(ادوارد و امـانويل     

مديريـت، انتشـارات دانشـگاهي را در دو مجلـه حسابداري مورد بررسي قرار دادند و براي                  
هاي حسابداري مديريت، افراد شاغل در حرفه را مورد نظر سنجي           اولويـت بـندي سرفصـل         

نـتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه فاصله مورد نظر وجود داشته و دليل آن                 . نـد دقـرار دا  
نظرات افراد  . تاكـيد دانشـگاهيان بر چارچوب نظريه به جاي ابعاد سازماني و اجتماعي است             

هتر است تحقيقات دانشگاهي ارتباط بيشتري با  شـاغل در حـرفه نـيز حاكـي از آن بـود كه ب              
 ]. ۱۴[مسائل عملي داشته باشد

فـارغ التحصـيالن حسـابداري بايسـتي به منظور كار در            ) ۱۹۹۰(بـه نظـر زنـدي و المـور          
ايشان در مطالعه خود، افراد شاغل در حرفه اي را          . محـيط  هـاي تولـيدي آمـوزش داده شوند          
به اين منظور   . ن مطالـب علمي نيز خبر داشته باشند       مـورد آزمـون قـرار دادنـد كـه از آخريـ            

انيستيتوي حسابداران  "جامعـه آمـاري آنـان شـامل افـرادي بـود كـه در كـنفرانس  هاي اخير                     
نتايج تحقيق آنان حاكي از آن بود كه افراد شاغل          .  در آن زمان حضور داشته اند      1"مديريـت 

ستفاده مي كنند و سرعت آن ها       در حـرفه هـنوز هم از روش هاي سنتي حسابداري مديريت ا            
رغم تمامي انتقاداتي كه به برخي      به  در واقع   . استتر كند    كارگيري روش هاي پيشرفته   ه  در بـ  

روش هـاي سـنتي توسـط دانشـگاهيان وارد اسـت، روش هايـي از قبـيل بهايابـي استاندارد و                      
                                                      
1. Institute of Management Accountants (IMA) 
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  ي شود  درصـد از پاسخ دهندگان استفاده م       ۸۳ و   ۸۰تحلـيل حاشـيه سـود بـه ترتيـب توسـط             
]۳۱.[ 

طــور پيمايشــي بــر روي اعضــاي انجمــن ه در انگلســتان تحقيقــي را بــ) ۱۹۹۰(دوگــدال 
ــا اهميــت برخــي روش هــاي   (CIMA)1حســابداران خــبره مديريــت بريســتول انجــام داد  ت

 خواست تا ميزان اهميت هريك از       CIMAاو از اعضاي    . كندحسـابداري مديريت را تعيين      
بار از ديدگاه فردي و بار ديگر از         مـه تحقيق را يك    روش هـاي مشـخص شـده در پرسـش نا          

اين پرسش نامه بين دانشجوياني كه خود را براي شركت در           . كنندديدگـاه سـازماني تعييـن       
جالـب ايـن بـود كه پاسخ هاي فردي و           . دشـ آمـاده مـي كـردند نـيز توزيـع            CIMAآزمـون   

ن ها مشابه پاسخ هاي افراد       متفاوت بوده و پاسخ هاي سازماني آ       يادشدهسـازماني دانشـجويان     
كـه پاسخ هاي فردي و سازماني شاغلين در حرفه همبستگي            در حالـي  . شـاغل در حـرفه بـود      
نتايج ديگر تحقيق حاكي از آن بود كه استفاده از صفحه گسترده ها و . بااليـي نشـان مـي داد     

و ABC مهـم تريـن روش هـا بودنـد و در ضـمن روش هـاي جديدتر از جمله          ،بودجـه بـندي   
ABM              گونه نتيجه   دوگدال اين . از ديدگـاه شـاغلين در حـرفه رتـبه بااليـي را كسب نكردند

گرفـت كـه فاصـله اي بيـن نظـريه و عمـل وجـود دارد و پيشـنهاد كـرد كـه دانشگاهيان در                          
 ].۱۲[كنندتحقيقات خود بر داليل عدم استفاده برخي روش ها در عمل تمركز 

ي تفـاوت ديدگاه افراد شاغل در حرفه و         طـي مطالعـه اي بـه بررسـ        ) ۱۹۹۳(جـان مانسـو     
دانشـگاهيان حسـابداري مديريـت پرداخـت و بـه ايـن نتيجه رسيد كه حسابداران شاغل در                   

دانشگاهيان . حـرفه، رويكـرد خـود را نسبت به حسابداري مديريت تا حدودي تغيير داده اند            
جود دارد، تعديل   نـيز ديدگـاه خـود را نسـبت به اين رشته با توجه به مسائلي كه در حرفه و                   

اندازه سريع وكافي نيست كه با تغييرات ايجاد شده در           كـرده انـد، ولـي ايـن تغييرات به آن            
 ].۲۴[محيط تجاري همگام باشد

در تحقيقـي كه توسط انجمن حسابداران مديريت آمريكا         ) ۱۹۹۴(سـيگل و سورنسـون      
اي آمريكايي از   توقـع شـركت  ه     : " حمايـت مـي شـد، بـه دنـبال پاسـخ بـه ايـن سـؤال رفتـند                   

نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه        ". حسـابداراني كـه تـازه وارد حرفه مي شوند چيست؟          
يـك شـغل حسابداري مديريت از لحاظ نياز  هاي موجود            بـراي   هـا    نحـوه آمـوزش دانشـگاه     

التحصيالن حسابداري و نيز     در ايـن رابطـه، فقـدان تجـارب عملـي فارغ           . كفايـت نمـي كـند     
                                                      
1. Bristol Chartered Institute of Management Accountant 
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در مقابل  . ي ارتباطـي و اجتماعـي آنان از نكات برجسته به نظر مي رسيد             ضـعف مهـارت هـا     
گران و   نتايج اين تحقيق حاكي از تغيير نقش حسابداران مديريت به مشاوران داخلي، تحليل            

ايشان مشابه آنچه در تحقيقات الندرو و       . يـا شـركاي تجـاري بـا ارزش بـراي سازمان ها بود             
آمـده بـود، پيشنهاد كردند كه ارتباط بيشتري      ) ۱۹۹۰(نويل  و ادوارد و امـا    ) ۱۹۸۷(رنيسـتين   

بيـن دانشـگاهيان و افـراد شـاغل در حـرفه ايجـاد شود تا به اين طريق پلي بين عقايد اين دو                   
 ].۲۹[شودگروه بنا 

 را مورد يك بررسي     ۱۹۹۴ انجمن حسابداران مديريت آمريكا، مطالعات       ۱۹۹۹در سال   
سيد كه فعاليت هاي اصلي شغلي افراد شاغل در حرفه بيش عملـي قـرار داد و بـه اين نتيجه ر       

ريزي  هاي استراتژيك بلند مدت       از آن كـه در ارتـباط با جوانب سنتي بهايابي باشد، به برنامه             
 ].۲۷[و بهبود مستمر فرايند ها مربوط مي شود

را نـتايج مطالعـه اي در مـورد اهميت مهارت ها و قابليت  هاي حسابداران انگليسي كه اخي                  
مـدرك دانشـگاهي يـا حـرفه اي خـود را اخـذ كـرده انـد، حاكي از آن بود كه مهارت هاي                         

 ]. ۱۶[هستندارتباطي از جمله مهم ترين مهارت ها 
پاســخ هــاي ) ۲۰۰۰(در مــورد آيــنده آمــوزش حســابداري مديريــت، آلــبرت و ســاك  

كه در مورد دانشـگاهيان و شـاغلين در حـرفه حسابداري مديريت را از طريق پرسش نامه اي      
مهـارت هـا و قابليت  هاي مورد نياز در اين حرفه طراحي شده بود، مورد مقايسه قرار دادند و                

 ].۳[ با يكديگر موافق هستندبه اين نتيجه رسيدند كه اين دو گروه ذاتاً
طـي مطالعـه اي در نيوزلـند، به بررسي فاصله ادراكي بين             ) ۲۰۰۳(هـاكس، فولـر و تـان        

ن در حـرفه حسـابداري مديريت در مورد سرفصل  هاي آموزشي و نيز               دانشـگاهيان و شـاغلي    
نتايج مطالعه . التحصيالن اين رشته پرداختند  مهـارت هـا و قابليـت  هـاي مـورد نـياز براي فارغ               

كه تاكيد شاغلين در حرفه بر       ايشـان حاكـي از فاصله بين نظرات اين دوگروه بود، به طوري            
كـه دانشگاهيان بر روش ها و مفاهيم     ، در حالـي   روش هـاي سـنتي حسـابداري مديريـت بـود          

از سـوي ديگـر هـر دو گروه تقريبا در مورد مهارت ها و قابليت  هاي                  . جديـد تاكـيد داشـتند     
 ].۱۷[مورد نياز براي فارغ التحصيالن اين رشته توافق نسبي داشتند

اري در تحقيقـي بـه بررسـي تاثير نيازهاي افراد شاغل در حرفه حسابد             ) ۲۰۰۴(جاكوبـز   
نتايج اين مطالعه حاكي     .مديريـت بـر آموزش آن در دانشگاه هاي آفريقاي جنوبي پرداخت           

از آن بـود كـه فاصـله انتظاراتـي متفاوتي از آموزش حسابداري مديريت بين دانشگاهيان و                  
هم چنين او به اين نتيجه رسيد كه نيازهاي افراد شاغل در  . افـراد شـاغل در حرفه وجود دارد       
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لحاظ علمي و هم از لحاظ مهارت ها و قابليت  هاي فردي بر آموزش حسابداري                حرفه هم از    
سري مهارت ها و قابليت  هاي        عالوه بر اين، او يك    . مديريـت در آفـريقاي جنوبي تاثير دارد       

حـرفه اي مـورد نـياز بـراي فـارغ التحصيالن حسابداري مديريت و نيز يكسري سر فصل  هاي            
 ].۱۸[ مه هاي قبلي ارايه مي كندآموزشي قابل افزودن به برنا

 كارگيري روش هاي پيشرفته حسابداري مديريته ب
انجام دادند، به   ) ۱۹۹۲(در تحقيقـي كـه در انگلسـتان، برايت، ديويس، دونس و سوييتينگ              

بررسـي گسـترش روش هـاي بهايابـي پرداختـند و بـه اين نتيجه رسيدند كه بسياري از توليد            
 و يـا حتـي معرفـي روش هـاي سـنتي حسـابداري مديريت       كنـندگان هـنوز در حـال توسـعه        

سپس برايت و همكاران به اين موضوع پرداختند كه با توجه به عدم تطابقي كه غالبا                .هستند
بيــن نظــريه و عمــل وجــود دارد، چگونــه تولــيد كنــندگان مــي توانــند روش هــاي پيشــرفته  

 ].۷[ده و در عمل به كار گيرندكرحسابداري مديريت را پياده 
 ۴۲ شركت بزرگ و     ۲۰۰اقـدام بـه انجـام تحقيقـي پيمايشي در مورد            ) ۱۹۹۳(آينـيكال   

د، بــه ايــن مــنظور كــه درك آنــان از روش هــاي پيشــرفته كــرشــركت كوچــك نيوزلــندي 
نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه توليد         . حسـابداري مديريـت را مورد آزمون قرار دهد        

در نمونه  . نتي حسابداري مديريت تاكيد دارند    جدي بر روش هاي س     به طور    كنـندگان هـنوز   
رغم تبليغات زيادي كه براي استفاده از روش        به   درصد از شركت ها      ۶۵آماري وي، بيش از     

ABC     هنوز از روش هاي     ،)۱۹۸۸توسط دانشگاهياني چون كاپالن و كوپر،       ( انجام شده بود
سخ ها نيز حاكي از آن بود        درصد پا  ۸۰. مبتني بر حجم براي جذب سربار استفاده مي كردند        
 ].۲[هستندكه هنوز روش هاي سنتي حسابداري مديريت مفيد 

كاربرد روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت را       ) ۱۹۹۸(شـانهال و النـگ فـيلد اسميت       
آن ها گزارش دادند كه به رغم اين كه         . در شـركت  هـاي اسـتراليايي مورد بررسي قرار دادند           

را به كار گرفته اند، ولي هنوز روش هاي سنتي كاربرد زيادي            اغلـب شـركت هـا اين روش ها          
البـته اغلـب ايـن شـركت هـا بر استفاده از روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت در                   . دارنـد 

بـه نظـر محققيـن يادشده شايد هنوز زود باشد كه اظهار نظر شود كه     . آيـنده تاكـيد داشـتند     
 ].۸[نندگان نامناسب و نامربوط هستندروش هاي سنتي حسابداري مديريت براي توليد ك

طــي مطالعــه اي بــه نشــانه   هايــي از كاربــرد روش هــاي ) ۲۰۰۰(آدلــر، اورت و والــدرون 
به رغم فاصله . پيشـرفته حسـابداري مديريـت در شـركت  هاي توليدي نيوزلندي دست يافتند          
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دارد، باز هم   وجود  ) ۲۰۰۰(و تحقيق آدلر و همكاران      ) ۱۹۹۳(زماني كه بين تحقيق آينيكال    
مطـابق نـتايج تحقـيق قبلـي، اقليت كمي از شركت  هاي توليد كننده نيوزلندي از روش هاي                    

 مشـابه يافـته هاي قبلي در تحقيق آينيكال         . پيشـرفته حسـابداري مديريـت اسـتفاده مـي كنـند           
، روش هـاي سـنتي حسـابداري مديريـت از قبيل بهايابي استاندارد، هنوز هم در بين                  )۱۹۹۳(

البته كاربرد روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت در        .  كنندگان كاربرد وسيعي دارد    تولـيد 
مطـابق نـتايج تحقـيقات ايشان، موانع با اهميت          . شـركت  هـاي بـزرگ تـر بيشـتر بـوده اسـت              

سازي و اجراي روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت را مي توان در منابع انساني بدون              پياده
آنچه . ، عوامل زماني، و بي عالقگي مديران به تغيير جستجو كرد          مهـارت هـاي الزم و كافي      

از اين يافته ها بر مي آيد آن است كه حرفه حسابداري مديريت نياز به فارغ التحصيالني دارد                  
كه با دانش كافي نسبت به هم روش هاي سنتي و هم روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت             

 ].۱[ وارد اين حرفه شوند

 ش حسابداري مديريتآينده آموز
اعـتقاد داشـت كـه فناوري تاثير فزاينده اي بر حسابداري مديريت دارد طوري               ) ۱۹۹۹(ديـر   

او بحث مي كند . آوري اطالعات به تفسير اطالعات تغيير كرده است  كـه نقـش آن از جمـع       
كـه آمـوزش حسـابداري از حالـت فنـي و تكنيكـي بـه سـوي فضـايي غـير سـنتي از جملـه             

. ر خالق و يا مهارت هاي ارتباطي گفتاري و شنيداري حركت خواهد كرد            مهـارت هاي تفك   
آوري اطالعـات بـه تحلـيل آن هـا، مـنجر به آن شده است كه از فعاليت       ايـن تغيـير از جمـع      

الزمه اين مسئله   . ]٣٠[ حسـابداري مديريـت در سازمان ها به عنوان شركاي تجاري ياد شود            
ــابداران    ــوزش حس ــيد آم ــير در تاك ــيز تغي ــه رويكــرد   ن ــباتي ب ــت از رويكــرد محاس مديري

 ]. ۱۳[است تفسيركننده اي 
بيني مي كنند يك بحران در حسابداري مديريت در شرف وقوع است و اين               برخي پيش 

  برينبرگ  ]. ۲۳[  و  ]۹[ امكـان وجـود دارد كـه نـتوان آن را در موقعيـت فعلـي حفـظ كـرد            
بندي، هميشه بخش عمده اي از        بودجه بحـث مي كند كه سرفصل  هاي سنتي از قبيل          ) ۲۰۰۰(

او اعتقاد دارد كه با وجود مباحث     . محـتواي درسـي حسـابداري مديريت را تشكيل مي دهد          
يكي از  ]. ۵[چـنان برجسـته خواهـند بود         ، سـر فصـل  هـاي سـنتي هـم           ABCجديـدي چـون     

 از جانب آمريكايي ها مطرح بـزرگ تريـن مباحـث انـتقادي كـه در سـال هاي اخير خصوصاً            
شـده اسـت، ايـن اسـت كه آموزش فعلي  حسابداري مديريت قادر نيست كه همواره براي                   

در واقع پيشرفت فناوري باعث افزايش پيچيدگي در        . شـاغلين در حـرفه مناسـب باقي بماند        
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تجـارت نويـن شـده و ايـن مـنجر بـه ناكامـي دانشگاهيان در تربيت مناسب فارغ التحصيالن                     
]. ۳و۱۵[ر برنامه درسي حسابداري مديريت خواهد شد        حسـابداري در صورت عدم تغيير د      

، دانشـگاهيان گرايش به پوشش مطالبي دارند كه براي آن ها            )۲۰۰۰( البـته بـه اعـتقاد  بويـر        
 ]. ۶[ جذاب است و نه مطالبي كه مديران در صنايع آن ها را مهم مي دانند

گاهيان و شاغلين   در ايـن تحقيق، ما در جستجوي آن هستيم كه از طريق پرسش از دانش              
هم چنين در پي آن     . در حـرفه، بـه سرفصـل  هـاي با اهميت در حسابداري مديريت پي ببريم                

هسـتيم كـه مهـارت هـا و ويژگـي  هـاي الزم بـراي فارغ التحصيالن حسابداري را براي ورود             
ــوت       ــاط ضــعف و ق ــان نق ــرده و در پاي ــن ك ــت تعيي ــابداري مديري ــاغل حس ــه مش ــر ب مؤث

 .مكنيير حسابداري را شناسايي التحصيالن اخ فارغ

 روش تحقيق
 كاربردي است، از طريق ارسال پرسش نامه به دو گروه           –ايـن تحقـيق كـه از نـوع پيمايشي           

دانشـگاهيان و افـراد شـاغل در حـرفه و سـپس تجـزيه و تحلـيل نـتايج به دست آمده از اين                         
ه بوده و جامعه مورد     ابزار اندازه گيري در اين تحقيق پرسش نام       . اطالعـات انجـام شـده است      

. مطالعـه نمايـندگان دو طيف دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري مديريت هستند              
شامل حسابداري بهاي تمام    (نمايـندگان جامعه دانشگاهي شامل اساتيد حسابداري مديريت         

دانشـگاه هـاي دولتي ايران، و نمايندگان افراد شاغل در حرفه         ) شـده يـا حسـابداري صـنعتي       
حسـابداري مديريت، مديران مالي شركت  هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار               

در اين تحقيق از مقياس     . گيري نيز، تصادفي طبقه بندي شده است       روش نمونه . هستندتهران  
. است مجاز   t-studentلـيكرت اسـتفاده شـده و بنابرايـن اسـتفاده از روش آمـاري پارامتري               

 .است و نيز صفحه گسترده اكسل SPSS-11رد استفاده در اين تحقيق افزار آماري مو نرم

 آوري اطالعات جمع
همـان طـور كه در بخش قبلي نيز اشاره شد، ابزار اصلي جمع آوري اطالعات و اندازه گيري                   

 مـنظور پرســش نامـه هــاي الزم، يكـي بــراي     بـراي ايــن .اســتدر ايـن تحقـيق، پرســش نامـه    
براي كسب اطمينان از مربوط     . دشراد شاغل در حرفه طراحي      دانشگاهيان و ديگري براي اف    

بـودن سـؤاالت مطـرح شـده در پرسـش نامـه بـه موضوع تحقيق، موضوع هر سؤال بر مبناي         
به عنوان مثال، سرفصل  هاي موجود در حسابداري مديريت         .آوري شد  ادبـيات مـربوط جمع    

از منابع  ) مديريت(ل حسابداري   التحصي و مهـارت ها و ويژگي  هاي مورد نياز براي يك فارغ            
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، )۱۹۹۰(، نوين و همكاران   )۱۹۷۵(گونـاگون حسـابداري از جملـه مقـاالت دكين و سامرز             
در زمينه حسابداري   ) ۲۰۰۳(، و هاكس و همكاران      )۲۰۰۰(، آلبرت و ساك     )۱۹۹۳(داگدل  

، د و با توجه به شرايط آموزشي و حرفه اي خاص حسابداري در ايران             شمديريت، استخراج   
براي آزمون اعتبار اين موارد و مربوط بودن آن ها از لحاظ          . مـورد اندكي تعديل قرار گرفت     

تحقـيق، بـا برخـي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان خبره در حرفه مشورت به عمل آمد، كه                   
سپس، پرسش نامه مقدماتي براي تعداد محدود ديگري         .دشنهايـتا پرسش نامه مقدماتي تهيه       

اندكي تعديالت ديگر صورت  ن ارسـال و بـر مبـناي پاسخ و نظرات ايشان،     نظـرا  از صـاحب  
 . دشگرفته و پرسش نامه نهايي تهيه و بين نمونه آماري توزيع 

پرسـش نامـه نهايـي مـربوط بـه دانشگاهيان متشكل از سه بخش بودكه بخش اول آن به                    
هندگان در رابطه در بخش دوم، نظر پاسخ د. ويژگي  هاي فردي پاسخ دهندگان مي پرداخت     

با ميزان اهميت سرفصل  هاي موجود در حسابداري مديريت از لحاظ نيازهاي آموزشي، اعم 
در بخش سوم نيز ميزان اهميت هريك از        . از جديـد يـا سـنتي مـورد سـؤال قـرار گرفته بود              

مهـارت هـا و ويژگـي  هايي كه به نظر پاسخ دهنده مي بايستي يك فارغ التحصيل حسابداري               
 . دشت داشته باشد، تعيين مديري

پرسـش نامـه نهايـي مـربوط به شاغلين در حرفه متشكل از چهار بخش بودكه بخش اول              
در بخش دوم، نظر پاسخ دهندگان      . آن بـه ويژگـي  هـاي فردي پاسخ دهندگان مي پرداخت            

در رابطـه بـا مـيزان اهميـت سرفصـل  هـاي موجود در حسابداري مديريت از لحاظ نيازهاي                     
 نـيز بـه لحـاظ كاربـرد آن هـا در سازمان متبوعشان، اعم از جديد يا سنتي مورد                     آموزشـي و  

در بخش سوم نيز ميزان اهميت هريك از مهارت ها و ويژگي  هايي     . سـؤال قـرار گرفـته بـود       
كه به نظر پاسخ دهنده مي بايستي يك فارغ التحصيل حسابداري مديريت داشته باشد، تعيين     

پاسخ دهنده درخواست شده بود كه پنج مورد از نقاط قوت يا            در بخـش پايانـي نيز از        . دشـ 
گير فارغ التحصيالن اخير حسابداري كه در        توانايـي هـا و پـنج مـورد از نقـاط ضـعف چشـم               

مشاغل حسابداري مديريت آغاز به كار كرده اند و ميزان اهميت هريك را به ترتيب از يك                 
 . كندتا سه مشخص 

 نفر از اساتيد حسابداري     ۶۸اهيان به طور تصادفي براي      پرسـش نامـه هاي مربوط به دانشگ       
د كه از اين تعداد     شمديريـت دانشگاه هاي دولتي ايران، در دو مرحله و طي يك ماه ارسال               

پرسش نامه هاي .  پرسـش نامـه دريافـت شـد كه همگي آن ها قابل قبول تشخيص داده شد         ۴۰
 نفر از مديران مالي شركت  هاي    ۱۵۰مـربوط بـه شـاغلين در حـرفه نـيز به طور تصادفي براي                
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د شتولـيدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دو مرحله و طي يك ماه ارسال                  
 عدد از آن ها قابل قبول تشخيص ۶۰ پرسـش نامـه دريافت شد كه تنها      ۹۵كـه از ايـن تعـداد        

ول حجم نمونه، با     است كه كفايت حجم نمونه با استفاده از فرم         به يادآوري الزم  . داده شـد  
 .عنايت به درصد اطمينان مورد نظر و خطاي قابل قبول نيز مورد تاييد  قرار گرفت

همـان طور كه مالحظه مي شود، درصد بازگشت پاسخ ها از جانب دانشگاهيان در حدود       
، كه براي انجام آزمون  هاي       است درصـد    ۴۰ درصـد و از جانـب افـراد شـاغل در حـرفه               ۵۹

 . نظر مي رسده جه، كافي بآماري و اخذ نتي

  تحقيقه هايفرضي
 تحقق اهداف اصلي تحقيق كه همانا ارتقاي سطح كيفي آموزش حسابداري مديريت            بـراي 

در ايران است، محقق در صدد آن است كه مشخص سازد آيا جامعه دانشگاهي حسابداري               
ــ    ــن حــرفه، درك و تصــور متفاوتــي از مفاهــيم و روش هــاي مه ــراد شــاغل در اي م در و اف

د، آيا از شوهم چنين  هدف ديگر آن است كه مشخص  . حسـابداري مديريـت دارنـد يـا نـه         
التحصيالن اين رشته براي ورود به مشاغل        لحاظ قابليت ها و مهارت هاي مورد نياز براي فارغ         

. داري وجود دارد يا نه     حسـابداري مديريت، بين ديدگاه هاي دو گروه يادشده تفاوت معني          
براي روشن شدن موضوعات به شرح زير،  دو فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي  در ايـن راستا   

 .  طراحي شده و مورد آزمون قرار گرفتياد شده
 بين ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري در مورد :فرضـيه اصـلی اول    

ران، بـندي مفاهـيم و روش هاي مورد استفاده در آموزش حسابداري مديريت در اي               اولويـت 
 .داري وجود دارد تفاوت معني

 بيـن ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري در مورد             :فرضـيه فرعی اول   
بندي مفاهيم و روش هاي پيشرفته مورد استفاده در آموزش حسابداري مديريت در              اولويـت 

 .داري وجود دارد ايران، تفاوت معني
ن و افراد شاغل در حرفه حسابداري در مورد       بيـن ديدگاه دانشگاهيا    :فرضـيه فرعی دوم   

بـندي مفاهـيم و روش هـاي سنتی مورد استفاده در آموزش حسابداري مديريت در                 اولويـت 
 .داري وجود دارد ايران، تفاوت معني

بيـن ديدگاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه حسابداري در مورد             :فرضـيه اصلی دوم   
هاي الزم براي فارغ التحصيالن رشته حسابداري در ايران،         بـندي مهارت ها و قابليت          اولويـت 
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 .داري وجود دارد تفاوت معني

 يافته هاي تحقيق
) ۱(ويژگـي  هـاي پاسـخ دهـندگان شـاغل در حـرفه حسـابداري مديريـت، در نگاره شماره          

ايـن نگـاره بيان گر اطالعات مربوط به سن، مدرك تحصيلي و ميزان              . خالصـه شـده اسـت     
) ۲(مشخصات مربوط به دانشگاهيان نيز در نگاره شماره         . استدر اين حرفه    تجـربه شاغلين    

كارشناسي، كارشناسي ارشد   (اين مشخصات شامل سن، مقطع آموزشي       . خالصه شده است  
، تعـداد سال هاي اشتغال به عنوان مدرس و نيز تعداد سال هاي اشتغال           )و دكـتراي تخصصـي    

 .استدر حرفه حسابداري مديريت 
 

  مشخصات فردي پاسخ دهندگان شاغل در حرفه حسابداري مديريت.١نگاره 
 سن   درصد

  سال ۳۰زير   ۵/۱۵
  سال۳۹-۳۰  ۴/۲۵
  سال۴۹-۴۰  ۴/۳۳
  سال۵۹-۵۰  ۷/۲۵

  سال۶۰باالتر از   ۰
 مدرك تحصيلي   درصد

 كارشناسي  ۳/۶۷
 كارشناسي ارشد  ۴/۲۸
 دكتراي تخصصي  ۳/۴

  حرفهسال هاي اشتغال در  درصد
  سال۵زير   ۹
  سال۹-۵  ۲/۱۷
  سال۱۴-۱۰  ۴/۳۱
  سال۱۹-۱۵  ۳/۲۹
 سال۲۰باالتر از   ۱/۱۳

 
همـان طـور كـه قـبال نيز توضيح داده شد از افراد شاغل در حرفه و دانشگاهيان، خواسته                    

از (شـد كـه اهميـت مفاهيم و روش هاي حسابداري مديريت را با استفاده از مقياس ليكرت                   
نتايج ) ۳(نگاره شماره . ندكن مشخص ۵تريـن با امتياز    تـا بـا اهميـت   ۱يـت بـا امتـياز       بـي اهم  

) بندي رتبه(بندي  يادشـده را كـه بـا توجـه بـه ميانگيـن امتـيازات و آزمون اسپيرمن، اولويت                 
 .شده اند، نشان مي دهد
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  مشخصات فردي پاسخ دهندگان دانشگاهي حسابداري مديريت.٢نگاره 
 سن   درصد

  سال ۳۰زير   ۵/۲
  سال۳۹-۳۰  ۲۵
  سال۴۹-۴۰  ۵/۳۷
  سال۵۹-۵۰  ۵/۲۲
  سال۶۰باالتر از   ۵/۱۲

 مقطع آموزشي   درصد
 كارشناسي  ٥/٦٥
 كارشناسي ارشد  ٩/٢٥
 دكتراي تخصصي  ٦/٨

سال هاي تدريس حسابداري مديريت   درصد
  سال۵زير   ۵/۲

  سال۹-۵  ۳۰
  سال۱۴-۱۰  ۵/۲۷
  سال۱۹-۱۵  ۵/۱۷
 سال۲۰باالتر از   ۵/۲۲

 سال هاي اشتغال در حرفه  درصد
  سال۵زير   ۱۰
  سال۹-۵  ۵/۲

  سال۱۴-۱۰  ۱۵
  سال۱۹-۱۵  ۵/۳۷

 سال۲۰باالتر از   ۲۵

 
يابي محصول،  بندي عملياتي، هزينه نـتايج نشـان مي دهد كه افراد شاغل در حرفه، بودجه   

اي و مديريت وجوه نقد را به ترتيب به عنوان مهم ترين            بندي سرمايه    تحليل انحرافات، بودجه  
دانشگاهيان نيز پنج اولويت اول خود را به ترتيب به بهايابي           . سرفصل  هاي آموزشي مي دانند     

بندي عملياتي و مديريت     يابـي محصول، بودجه    برمبـناي فعاليـت، ارزيابـي عملكـرد، هزيـنه         
 .برمبناي فعاليت اختصاص داده اند

كـه دانشـگاهيان مديريت وجوه نقد را در          ه مالحظـه مـي شـود، در حالـي         همـان طـور كـ     
اولويـت دهـم، بودجـه بـندي سـرمايه اي را در اولويـت چهاردهم و  تحليل انحرافات را در                      

دو روشي كه هم شاغلين در حرفه و هم دانشگاهيان          . اولويـت پانـزدهم خـود قـرار داده انـد          
هم چنين  .  هستنديابي محصول    ندي عملياتي و هزينه   اهميت زيادي به آن ها داده اند، بودجه ب        

ريزي كوتاه مدت دارند چرا      مشاهده مي شود كه افراد شاغل در حرفه تاكيد زيادي بر برنامه           
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و نيز مديريت وجوه نقد را با اهميت ) اعم از عملياتي و سرمايه اي   (بـندي    كـه مسـئله بودجـه     
ي فعاليت و مديريت برمبناي فعاليت كه به        از سـوي ديگـر،  بهايابـي برمبنا        . كـرده انـد   تلقـي   

ترتيـب در اولويـت اول و پـنجم دانشـگاهيان قـرار دارند، در اولويت دوازدهم و چهاردهم                   
(ايـن نـتايج مطابق با نتايج حاصل از تحقيق آدلر و همكاران              .اسـت افـراد شـاغل در حـرفه        

، كه عنوان   است) ۲۰۰۳(و هاكس و همكاران     ) ۱۹۹۸(، شانهال و النگ فيلد اسميت       )۲۰۰۰
 كه  هستندداشـتند بهايابي و مديريت بر مبناي فعاليت مفاهيم تازه اي در حسابداري مديريت               

هـم چنين مطابق تحقيقات     ]. ۱۷[و  ] ۸[،  ]۱[هـنوز كاربـرد وسـيعي در حـرفه پـيدا نكـرده انـد              
و ، افـراد دانشـگاهي هـنوز بـر اسـتفاده از بهايابي              )۲۰۰۰(و كـندي و بـول       ) ۱۹۹۲(كـاپالن   

 ].۲۰[ مديريت بر مبناي فعاليت تاكيد دارند و از عدم استفاده از آن ها در عمل متعجبند
 
  افراد شاغل در حرفه در مقابل دانشگاهيانـ اولويت بندي اهميت روش هاي حسابداري مديريت .٣نگاره 

ميانگين اولويت دانشگاهيان ميانگين اولويت شاغلين در حرفه
 ۱ بودجه بندي عملياتي ۱۳/۴ ۱ فعاليتبهايابي بر مبناي  ۳۷/۴
 ۲ بها يابي محصول ۰۵/۴ ۲ ارزيابي عملكرد ۳۵/۴
 ۳ تحليل انحرافات ۰۴/۴ ۳ بها يابي محصول ۳۵/۴
 ۴ اي بودجه بندي سرمايه ۸۵/۳ ۴ بودجه بندي عملياتي ۵۹/۳
 ۵ مديريت وجوه نقد ۸۳/۳ ۵ مديريت بر مبناي فعاليت ۵۸/۳
 ۶ ارزيابي عملكرد ۶۸/۳ ۶ ئوليتحسابداري سنجش مس ۴۵/۳
 ۷  سودآوري- حجم –تحليل هزينه  ۶۰/۳ ۷ حسابداري مديريت استراتژيك ۴۴/۳
 ۸ بهايابي استاندارد ۵۸/۳ ۸ تحليل سوددهي مشتريان ۴۱/۳
 ۹ اي بهايابي مرحله ۳۵/۳ ۹ بهايابي كيفيت ۴۰/۳
 ۱۰ تحليل سوددهي مشتريان ۳۱/۳ ۱۰ مديريت وجوه نقد ۴۰/۳
 ۱۱ حسابداري مديريت استراتژيك ۲۸/۳ ۱۱  سودآوري- حجم –تحليل هزينه  ۳۷/۳
 ۱۲ بهايابي بر مبناي فعاليت ۲۸/۳ ۱۲ بهايابي استاندارد ۳۷/۳
 ۱۳ قيمت گذاري انتقالي ۲۷/۳ ۱۳ گذاري انتقالي قيمت ۳۵/۳
 ۱۴ مديريت بر مبناي فعاليت ۲۵/۳ ۱۴ اي بودجه بندي سرمايه ۳۵/۳
 ۱۵ بهايابي سفارش كار ۲۱/۳ ۱۵ نحرافاتتحليل ا ۲۳/۳
 ۱۶ بهايابي كيفيت ۲۱/۳ ۱۶ بهايابي سفارش كار ۹۸/۲
 ۱۷ )متغير(بهايابي مستقيم  ۸۵/۲ ۱۷ اي بهايابي مرحله ۶۴/۲
 ۱۸ حسابداري سنجش مسئوليت ۶۴/۲ ۱۸ )متغير(بهايابي مستقيم  ۶۳/۲

 
عملياتي و سرمايه اي، تحليل بندي  طور كلي شش سر فصل مديريت وجوه نقد، بودجهه ب

 سـودآوري كه در ده اولويت اول        ـحجـم   ـ  انحـرافات، بهايابـي محصـول و تحلـيل هزيـنه            
شـاغلين در حـرفه وجـود دارد، همـان روش هـاي سنتي حسابداري مديريت هستند، و شش                
سرفصـل بهايابـي و مديريـت بـر مبـناي فعاليـت، حسـابداري مديريـت اسـتراتژيك، تحليل                
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ريان، بهـاي تمـام شـده كيفيت و ارزيابي عملكرد كه در ده اولويت نخست                سـوددهي مشـت   
شايد . ندشودانشـگاهيان قـرار دارنـد، جـزء روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت تلقي مي                

بـندي خـود بـر روش هاي پيشرفته     جـاي تعجـب نداشـته باشـد كـه دانشـگاهيان در اولويـت              
نيز پيشنهاد كرده بودند    ) ۱۹۹۰( و امانويل    ادوارد. حسـابداري مديريـت تاكـيد داشـته باشند        

كـه در تحقيقات دانشگاهي، شاغلين در حرفه نيز همكاري داشته و در نتيجه هر دو گروه از       
 . گونه تحقيقات منتفع شوند نتايج اين

در بخـش بعـدي پرسـش نامـه مـربوط بـه شـاغلين در حرفه از آنان خواسته شده بود كه                   
 مشخص شده حسابداري مديريت را از لحاظ استفاده در           روش ۱۸مـيزان اهميت هريك از      
بيان گر مقايسه تصور افراد شاغل در حرفه از ) ۴(نگاره شماره   . كنندسـازمان خـود مشخص      

 .است روش حسابداري مديريت مشخص شده در پرسش نامه ۱۸ميزان اهميت 
 
آموزش در : اد شاغل در حرفه اولويت بندي اهميت روش هاي حسابداري مديريت از ديدگاه  افر.٤نگاره 

 مقابل عمل
 اهميت از نظر كاربرد در عمل

 )ميانگين(
 اهميت از نظر آموزشي

 )ميانگين(
اولويت روش هاي حسابداري مديريت

 ۱ بودجه بندي عملياتي ۱۳/۴ ۰۹/۴
 ۲ بها يابي محصول ۰۵/۴ ۹۷/۳
 ۳ تحليل انحرافات ۰۴/۴ ۰۷/۴
 ۴ بودجه بندي سرمايه اي ۸۵/۳ ۹۳/۳
 ۵ مديريت وجوه نقد ۸۳/۳ ۵۲/۳
 ۶ ارزيابي عملكرد ۶۸/۳ ۷/۲
 ۷  سودآوري- حجم –تحليل هزينه  ۶۰/۳ ۵۵/۲
 ۸ بهايابي استاندارد ۵۸/۳ ۵۲/۳
 ۹ اي بهايابي مرحله ۳۵/۳ ۰۲/۳
 ۱۰ تحليل سوددهي مشتريان ۳۱/۳ ۷۶/۲
 ۱۱ حسابداري مديريت استراتژيك ۲۸/۳ ۵۳/۲
 ۱۲ بناي فعاليتبهايابي بر م ۲۸/۳ ۰۴/۲
 ۱۳ قيمت گذاري انتقالي ۲۷/۳ ۵/۳
 ۱۴ مديريت بر مبناي فعاليت ۲۵/۳ ۹۳/۲
 ۱۵ بهايابي سفارش كار ۲۱/۳ ۴۵/۳
 ۱۶ بهايابي كيفيت ۲۱/۳ ۰۷/۲
 ۱۷ )متغير(بهايابي مستقيم  ۸۵/۲ ۲۷/۳
 ۱۸ حسابداري سنجش مسئوليت ۶۴/۲ ۹۲/۲
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گر ميزان اهميت مهارت ها و ويژگي  هاي الزم          بيان  ) ۵(نـتايج موجـود در نگـاره شـماره          
 .استبراي فارغ التحصيالن  حسابداري  از ديدگاه افراد شاغل در حرفه و دانشگاهيان 

 
بندي مهارت ها و ويژگي  هاي با اهميت براي فارغ التحصيالن  حسابداري  از ديدگاه افراد   اولويت.٥نگاره

 شاغل در حرفه و دانشگاهيان
 شاغلين در حرفه دانشگاهيان

 مهارت ها  ميانگين مهارت ها ميانگين
 حل مسئله. ۱ ۷۳/۴  حل مسئله.۱ ۸۶/۴
 رايانه ايعلوم . ۲ ۶۱/۴ مديريت. ۲ ۶۳/۴
 تفكر منطقي. ۳ ۲۵/۴ تفكر منطقي. ۳ ۵۲/۴
 مديريت. ۴ ۱۷/۴ مؤثر شنيدن. ۴ ۳۶/۴
 روابط اجتماعي. ۵ ۱۲/۴ رايانه ايعلوم . ۵ ۳۵/۴
 خوب صحبت كردن. ۶ ۹۷/۳ ارت هاي مقداريمه. ۶ ۰۶/۴
 مهارت هاي مقداري. ۷ ۹۳/۳ روابط اجتماعي. ۷ ۰۲/۴
 مؤثر نوشتن. ۸ ۸۷/۳ مؤثر خواندن. ۸ ۹۹/۳
 بازاريابي. ۹ ۸۷/۳ خوب نوشتن. ۹ ۸۵/۳
 مؤثر خواندن. ۱۰ ۸۵/۳ خوب صحبت كردن. ۱۰ ۵۳/۳
 مؤثر شنيدن. ۱۱ ۸۵/۲ بازاريابي. ۱۱ ۵۳/۳

 ويژگي ها ميانگين ويژگي ها ميانگين
 نگرش حرفه اي. ۱ ۷۳/۴ با هوش بودن. ۱ ۵۳/۴
 فن رهبري. ۲ ۶۶/۴ عقل سليم داشتن. ۲ ۵۱/۴
 عقل سليم داشتن. ۳ ۴۵/۴ اي نگرش حرفه. ۳ ۴۵/۴
 با هوش بودن. ۴ ۱۵/۴  مدعي بودن. ۴ ۳۲/۴
 اي رفتار حرفه. ۵ ۹۷/۳ با انگيزه بودن. ۵ ۸۵/۳
 با انگيزه بودن. ۶ ۷۷/۳ ق بودن با اخال. ۶ ۶۵/۳
  با اخالق بودن. ۷ ۵۲/۳  رازدار بودن. ۷ ۶۲/۳
  مدعي بودن. ۸ ۵۲/۳ اي رفتار حرفه. ۸ ۵۴/۳
 شخصيتي خوشايند . ۹ ۴۵/۳ فن رهبري. ۹ ۲۸/۳
  رازدار بودن.۱۰ ۲۲/۳ شخصيتي خوشايند . ۱۰ ۲۵/۳

 
ز ديدگاه هر دو گروه داراي      همـان طـور كـه مالحظـه مـي شـود، مهـارت هـاي حـل مسئله ا                   

اين نتيجه تقريبا مطابق با نتيجه تحقيقي بوده است كه هاكس و            . بيشـترين اهميـت بوده است     
طـي انجام   ) ۱۹۹۹(هاسـال و همكـاران       كـه  در حالـي  ]. ۱۷[ انجـام دادنـد   ) ۲۰۰۳(همكـاران   

 حل مسئله   مطالعـه اي در انگلسـتان بـه اين نتيجه رسيدند كه شاغلين در حرفه بر مهارت هاي                 
گزارش كردند كه مهارت هاي     ) ۱۹۹۰(از سوي ديگر، نوين و همكاران       ]. ۱۶[ تاكيد ندارند 

تفكـر منطقـي، حـل مسئله و مؤثر گوش دادن، مهارت هاي برتر از ديدگاه شاغلين در حرفه                 
 ـبه اين نتيجه رسيدند كه تفكر انتقادي        ) ۲۰۰۰(در تحقيقـي مشـابه، آلبرت و ساك         . اسـت 
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ترين مهارت از ديدگاه دانشگاهيان و داراي اولويت دوم از ديدگاه شاغلين در              متحليلي، مه 
 ].۲۶[است حرفه 

بررسـي ويژگـي  هـاي مـورد نـياز نشـان مـي دهـد كـه ويژگي باهوش بودن و عقل سليم             
كه از ديدگاه افراد     داشـتن، از ديدگـاه دانشـگاهيان بيشـترين اهميـت را داراسـت، در حالي               

هاكس و   در تحقيق   . موارد هستند  حرفه اي و فن رهبري مهم ترين         شـاغل در حـرفه، نگـرش      
عقـل سليم و نگرش حرفه اي هم از ديدگاه دانشگاهيان و هم شاغلين در               ) ۲۰۰۳(همكـاران   

گزارش كردند كه  ) ۱۹۹۰(نويـن و همكاران     ].  ۱۷[هسـتند   حـرفه، داراي بيشـترين اهميـت        
فراد شاغل در حرفه مهم ترين ويژگي ها        عقـل سـليم داشـتن و بـا اخـالق بـودن، از ديدگاه ا               

 ]. ۲۶[هستند 
طرفانه بودن   و آزمون بي يـاد شده  در مـرحله بعـد، بـه مـنظور بررسـي اعتـبار يافـته هـاي                  

پاسـخ هـا از سـوي شـاغلين در حـرفه، تاثـير سن، مدرك تحصيلي و تعداد سال هاي اشتغال                      
نتايج اين  . جش قرار گرفت  ايشـان در حـرفه بـر ميانگيـن پاسخ هاي به دست آمده، مورد سن               

طرفانه   و بنابراين بي   ياد شده بين پاسخ ها و عوامل       دار   تحلـيل حاكـي از عـدم ارتـباط معنـي          
 .بودن پاسخ هاست

در بخـش چهارم پرسش نامه مربوط به افراد شاغل در حرفه، از آنان خواسته شد كه پنج              
تحصيالن  حسابداري كه به   گير فارغ ال   مـورد از نقـاط قوت و پنج مورد از نقاط ضعف چشم            

تازگـي در مشـاغل حسـابداري مديريـت مشـغول بـه كـار شده اند و ميزان اهميت هريك را                    
،  ۲امتياز " اهميت زياد " ، به مورد    ۱امتياز  " با اهميت   "به مورد    در اين تحقيق     .كنندمشـخص   

ر نگاره شماره نتايج حاصل از اين بخش د. داده شد ۳امتياز " اهميت خيلي زياد " و بـه مورد     
 . خالصه شده است) ۶(

التحصـيالن حسـابداري، عـامل انگـيزه به عنوان           گـير فـارغ    در مـورد نقـاط قـوت چشـم        
ــايي    ــورد شناس ــن م ــم تري ــدهمه ــتش ــابداري   .  اس ــاي حس ــتفاده از روش ه ــارت در اس  مه

 ، توانايي در استفاده از صفحه گسترده ها، و  توانايي تجزيه و تحليل             )مهـارت هـاي مقداري    (
نداشتن مهارت هاي كافي    . انـتقادي بـه ترتيـب بـه عنوان اولويت  هاي بعدي شناسايي شده اند               

برقـراري ارتـباط، عدم توانايي مديريت و رهبري، فقدان تجارب عملي، عدم آشنايي كافي               
با سيستم هاي اطالعاتي حسابداري، و ضعف شركت در كارهاي گروهي به ترتيب به عنوان               

 .التحصيالن حسابداري تعيين شدند گير فارغ چشممهم ترين نقاط ضعف 
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 اولويت بندي نقاط ضعف و قوت با اهميت  فارغ التحصيالن  جديد حسابداري  از ديدگاه افراد .٦نگاره 
 شاغل در حرفه

 نقاط قوت  تعداد پاسخ ها ميانگين اولويت

 با انگيزه بودن. ۱ ۹ ۵/۲

 )مهارت هاي مقداري(ابداري مهارت در استفاده از روش هاي حس. ۲ ۸ ۷۵/۲

 )همانند اكسل(توانايي در استفاده از صفحه گسترده ها . ۳ ۸ ۹۲/۱

 توانايي تجزيه و تحليل انتقادي. ۴ ۴ ۵/۱

  نقاط ضعف تعداد پاسخ ها ميانگين اولويت

 )نوشتن، سخنراني(نداشتن مهارت هاي كافي برقراري ارتباط . ۱  ۱۰ ۲/۲

 مديريت و رهبريعدم توانايي . ۲ ۸ ۶/۱

 فقدان تجارب عملي. ۳ ۷ ۵/۱

 عدم آشنايي كافي با سيستم هاي اطالعاتي حسابداري. ۴ ۷ ۵/۲

 ضعف شركت در كارهاي گروهي. ۵ ۵ ۹/۱

 
 مهم ترين نقاط قوت و متكبر بودن        رايانه، آشنايي به    ]۱۷[در مطالعـه هـاكس و همكاران        

برخي .  آنان تشخيص داده شده است     التحصـيالن حسـابداري مهـم تريـن نقـاط ضعف           فـارغ 
، و آلبرت و    )۱۹۹۳(، داگدل   )۱۹۹۰(تحقـيقات قبلي ديگر از جمله تحقيق نوين و همكاران         

 و صـفحه گسـترده هـا را بـه عـنوان مهـم تريـن نقاط قوت                   رايانـه ، اسـتفاده از     )۲۰۰۰(سـاك   
، نوين و از سـوي ديگر   ]. ۳[و  ] ۱۲[،  ]۲۶[التحصـيالن حسـابداري اعـالم كـرده بودنـد           فـارغ   

  مهارت هاي ارتباطي را از مهم ترين نقاط ضعف اين افراد دانسته اند             فقدان،  )۱۹۹۰(همكاران
]۲۶.[ 

فاصـله بيـن برداشـت افـراد شـاغل در حـرفه و دانشگاهيان حسابداري مديريت از ميزان                
اهميـت هـر يـك از روش ها، مهارت ها و ويژگي  هاي مورد نياز در حسابداري مديريت، از                     

. بررسـي تفاوت در ميانگين  هاي محاسبه شده در بخش هاي قبلي تخمين زده مي شود                طـريق   
نتايج .  نيز انجام شد   t 1 و آزمون دو طرفه      شدانحـراف معيارها نيز براي هر دو گروه محاسبه          

و نتايج  ) ۷( در نگاره شماره     يادشدهحاصل از اين بررسي به تفکيک روش ها و مهارت های            

                                                      
1. Two tailed – t  tests 
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 .خالصه شده است) ۸( در حالت کلی در نگاره شماره ه هايحاصل از آزمون فرض
همــان طــور كــه در نگــاره يادشــده مالحظــه مــي شــود در مــورد روش هــاي حســابداري 

بيـن ميانگيـن امتـيازات مـربوط به بهايابي بر مبناي فعاليت،             ماداري   مديريـت، تفـاوت معنـي     
ليت، حســابداري مديريـت برمبـناي فعاليــت، ارزيابـي عملكـرد، حســابداري سـنجش مسـئو      

مديريـت اسـتراتژيك، تحلـيل سـود دهـي مشتريان و بهايابي كيفيت، از ديدگاه شاغلين در             
دار در حقيقت به معناي تاييد فرضيه اصلی      اين تفاوت معني   .حرفه و دانشگاهيان وجود دارد    

تر،  عبارت ساده ه  ب. استاول در مـورد روش هـاي يادشده و رد آن در رابطه با ساير روش ها                  
بيـن ديدگـاه دانشـگاهيان و افـراد شـاغل در حـرفه حسـابداري، در مـورد اهميت مفاهيم و                      
روش هـاي بهايابـي بر مبناي فعاليت، مديريت برمبناي فعاليت، ارزيابي عملكرد، حسابداري              
سـنجش مسـئوليت، حسـابداري مديريـت اسـتراتژيك، تحليل سود دهي مشتريان و بهايابي                

ان طور كه مشاهده مي شود اين فاصله در مورد شش روش            هم. كيفيـت، فاصـله وجـود دارد      
بهايابـي بـر مبـناي فعاليت، مديريت برمبناي فعاليت، ارزيابي عملكرد، حسابداري             ( پيشـرفته 

 و يك روش سنتي ) مديريـت اسـتراتژيك، تحلـيل سـود دهـي مشـتريان و بهايابـي كيفيـت                
همان طور که در    . ردحسـابداري مديريت  وجود دا     ) يعنـي حسـابداري سـنجش مسـئوليت       (

شـود، فرضـيه اصـلی اول به طور کلی و بدون توجه به انواع        مالحظـه مـی    )۸( نگـاره شـماره   
روش های حسابداری مديريت، رد شده است که بدليل عدم تفکيک روش های حسابداری              

از اين رو توجه    . مديريـت بـه پيشـرفته و سنتی، تحليل آن بايستی با دقت بيشتری انجام گيرد               
.  فرعـی اول و دوم، اهميـت بيشتری خواهند يافت          ه هـاي  تايج حاصـل از آزمـون فرضـي       بـه نـ   

، كنيمبنابرايـن اگر ساير روش های حسابداری مديريت را نيز به عنوان روش های سنتی تلقی              
دار بين   طور کلی نتيجه بگيريم که فرضيه فرعی اول مبنی بر وجود تفاوت معنی             توانيم به  مـی 

مطالعـه در رابطـه بـا روش هـای پيشرفته حسابداری مديريت، تاييد          نظـرات دو گـروه مـورد        
بين نظرات دو گروه مورد مطالعه در       مادار   شود و فرضيه دوم مبنی بر وجود تفاوت معنی         می

قسمتي از اين نتايج مطابق با   .  شود رابطـه بـا روش هـای سـنتی حسـابداری مديريـت، رد مـی               
، فاصله ادراكي )۲۰۰۳(ق هاكس و همكاران    از جمله در تحقي   . برخـي تحقـيقات قبلـي است      

مابيـن دانشـگاهيان و شاغلين در حرفه در مورد روش هاي بهايابي بر مبناي فعاليت، مديريت           
بندي سرمايه اي، حسابداري سنجش مسئوليت،       برمبـناي فعاليـت، مديريت وجوه نقد، بودجه       
 ]. ۱۷[ بهايابي مستقيم و بهايابي مرحله اي وجود دارد
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 اولويت بندي روش ها، مهارت ها و ويژگي  هاي با اهميت از ديدگاه افراد شاغل در حرفه و .٧نگاره 

 دانشگاهيان
 شاغلين در حرفه دانشگاهيان )فاصله(تفاوت 

p-value t-test انحراف معيار انحراف معيار ميانگين  ميانگين
 ويژگي/  مهارت / روش 

 بي عملكردارزيا ۶۸/۳ ۰۷/۱ ۳۵/۴ ۱۹/۱ ۴۹۷/۲ ∗∗۰۱۴/۰
 تحليل سوددهي مشتريان ۳۱/۳ ۰۴/۱ ۴۱/۳ ۰۹/۱ -۷۶۷/۲ ∗۰۰۷/۰
 حسابداري مديريت استراتژيك ۲۸/۳ ۸۴/۰ ۴۴/۳ ۳۲/۰ -۷۳۹/۵ ∗۰۰۰/۰
 بهايابي بر مبناي فعاليت ۲۸/۳ ۷۹/۰ ۳۷/۴ ۴۳/۱ -۸۶۶/۶ ∗۰۰۰/۰
 مديريت بر مبناي فعاليت ۲۵/۳ ۹۷/۰ ۵۸/۳ ۶۶۵/۰ ۸۹۹/۵ ∗۰۰۰/۰
 بهايابي كيفيت ۲۱/۳ ۸۶/۰ ۴۰/۳ ۳۳/۱ -۱۸۹/۴ ∗۰۰۰/۰
 حسابداري سنجش مسئوليت ۶۴/۲ ۸۸/۰ ۴۵/۳ ۳۴/۱ ۱۳۱/۲ ∗∗۰۳۶/۰

 بندي عملياتي بودجه ۱۳/۴ ۱ ۵۹/۳ ۴۶/۱ -۸۶۷/۰ ۳۸۸/۰
 بهايابي محصول ۰۵/۴ ۰۸/۱ ۳۵/۴ ۵۷/۱ -۸۳۱/۰ ۴۰۸/۰
 تحليل انحرافات ۰۴/۴ ۸۵۲/۰ ۲۳/۳ ۱۱/۱ ۲۶۷/۱ ۲۰۹/۰
 بندي سرمايه اي بودجه ۸۵/۳ ۷/۰ ۳۵/۳ ۳۰۲/۱ -۹۱۹/۱ ۰۵۸/۰
 مديريت وجوه نقد ۸۳/۳ ۰۳۸/۱ ۴۰/۳ ۴۱۴/۱ -۹۹۶/۰ ۳۲۲/۰
 سودآوريـ حجم ـتحليل هزينه  ۶۰/۳ ۱ ۳۷/۳ ۴۷/۱ -۸۶۷/۰ ۳۸۸/۰
 بهايابي استاندارد ۵۸/۳ ۸۵/۰ ۳۷/۳ ۱۱/۱ ۲۶۷/۱ ۲۰۹/۰
 اي بهايابي مرحله ۳۵/۳ ۶۹۴/۰ ۶۴/۲ ۳/۱ -۹۱۹/۱ ۰۵۸/۰
 گذاري انتقالي قيمت ۲۷/۳ ۸۹۶/۰ ۳۵/۳ ۱۴/۱ ۶۳۵/۱ ۱۰۶/۰
 بهايابي سفارش كار ۲۱/۳ ۰۶/۱ ۹۸/۲ ۳۷/۱ ۵۸۷/۰ ۵۵۹/۰
 )متغير(بهايابي مستقيم  ۸۵/۲ ۹۹/۰ ۶۳/۲ ۰۱۱/۱ ۵۵۵/۰ ۵۸۱/۰
 خوب صحبت كردن ۹۷/۳ ۶۸/۰ ۵۳/۳ ۷۱/۰ ۳۲۸/۳ ∗۰۰۱/۰
 مؤثر شنيدن ۸۵/۲ ۹۲/۰ ۶۳/۴ ۹۱۵/۰ ۵۶/۳ ∗۰۰۱/۰
 حل مسئله ۷۳/۴ ۸۶۱/۰ ۸۶/۴ ۴/۱ -۰۷۸/۱ ۲۸۴/۰
 رايانه اي علوم  ۶۱/۴ ۰۴/۱ ۳۵/۴ ۴۱/۱ -۹۹۶/۰ ۳۲۲/۰
 تفكر منطقي ۲۵/۴ ۸۶/۰ ۵۲/۴ ۴۳/۱ -۱۴۷/۱ ۲۵۴/۰
 مديريت ۱۷/۴ ۸۱/۰ ۶۳/۴ ۴۷/۱ ۷۹۳/۰ ۴۳۰/۰
 روابط اجتماعي ۱۲/۴ ۵۰۲/۰ ۰۲/۴ ۷۳/۰ ۱۵۵/۰ ۸۷۸/۰
 هارت هاي مقداريم ۹۳/۳ ۰۶/۱ ۰۶/۴ ۵۶/۱ -۴۴۶/۰ ۶۵۷/۰

 مؤثر نوشتن ۸۷/۳ ۹۶/۰ ۸۵/۳ ۹۳/۰ ۵۳۴/۱ ۱۲۹/۰
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 . ٧ادامه نگاره 
 شاغلين در حرفه دانشگاهيان )فاصله(تفاوت 

p-value t-test انحراف معيار انحراف معيار ميانگين  ميانگين
 ويژگي/  مهارت / روش 

 بازاريابي ۸۷/۳ ۸۶/۰ ۵۳/۳ ۰۶/۱ ۶۱۱/۰ ۵۴۳/۰

 مؤثر خواندن ۸۵/۳ ۸۲/۰ ۹۹/۳ ۶۲/۰ ۶۱۲/۰ ۵۴۲/۰

 فن رهبري ۶۶/۴ ۷۶/۰ ۲۸/۳ ۹۲/۰ ۱۳۴/۲ ∗∗۰۳۶/۰

 مدعي بودن ۵۲/۳ ۶۹/۰ ۳۲/۴ ۳۰/۱ -۹۱۹/۱ ∗∗۰۵/۰

 اي نگرش حرفه ۷۳/۴ ۵۸/۰ ۴۵/۴ ۸۹/۰ -۵۷۷/۰ ۵۶۵/۰

 عقل سليم داشتن ۴۵/۴ ۵۵/۰ ۵۱/۴ ۳۹/۰ ۹۰۸/۱ ۰۶۰/۰

 دنبا هوش بو ۱۵/۴ ۷۲/۰ ۵۳/۴ ۰۶/۱ ۱۸۹/۱ ۲۳۷/۰

 اي رفتار حرفه ۹۷/۳ ۵۰/۰ ۵۴/۳ ۵۴/۰ ۳۹۱/۰ ۶۹۶/۰

 با انگيزه بودن ۷۷/۳ ۷۲/۰ ۸۵/۳ ۰۲۲/۱ ۷۶۲/۰ ۴۴۸/۰

 با اخالق بودن ۵۲/۳ ۵۰/۰ ۶۵/۳ ۵۴/۰ ۳۹۱/۰ ۶۹۶/۰

 شخصيتي خوشايند ۴۵/۳ ۹۶/۰ ۲۵/۳ ۹۳/۰ ۵۳۴/۱ ۱۲۹/۰

 رازدار بودن ۲۲/۳ ۶۱/۰ ۶۲/۳ ۶۴/۰ ۹۵۵/۰ ۳۴۲/۰

 %۹۵معني دار در سطح  : ∗∗، %۹۹سطح معني دار در  : ∗

 
داري بين   در مـورد مهـارت هـاي مـورد نـياز فارغ التحصيالن حسابداري نيز تفاوت معني                

ــرگوش دادن و خــوب صــحبت كــردن از ديدگــاه شــاغلين در حــرفه و     مهــارت هــاي مؤث
 دانشـگاهيان وجـود دارد و ايـن بـه معـناي تايـيد فرضـيه اصـلی دوم در رابطه با مهارت هاي           

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين امتيازهاي . استيادشـده و رد آن در رابطه با ساير مهارت ها         
مـربوط بـه ويژگـي  هاي مورد نياز فارغ التحصيالن حسابداري از ديدگاه شاغلين در حرفه و                   

ين ويژگي مدعي بودن و فن رهبري است و اين به           بدانشـگاهيان نيز بيان گر تفاوت معني دار         
اييد فرضيه دوم در رابطه با ويژگي  هاي يادشده و رد آن در رابطه با ساير ويژگي ها                   معـناي ت  

در واقـع دانشـگاهيان اهميـت بيشـتري براي ويژگي مدعي بودن و شاغالن در حرفه                 . اسـت 
شايد دليل اين تفاوت آن باشد كه دانشگاهيان از          .بـراي ويژگـي فـن رهـبري، قايل شده اند          

نظر و   ي انتظار دارند كه در مورد مسائل علمي حسابداري صاحب         فـارغ التحصيالن حسابدار   
كه شاغلين در حرفه     مدعـي بـوده و همـواره بـه دنـبال نـوآوري در روش هـا باشند، درحالي                  
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از ســوي ديگــر شــاغلين در حــرفه بيشــتر . معمــوال بــه روش هــاي موجــود بســنده مــي كنــند
در نظر مي گيرند، كه فن رهبري از   حسـابداران مديريـت را در قالب مديران مالي سازمان ها            

كه دانشگاهيان به حسابداران مديريت از ديد     هاسـت، در حالـي     ويژگـي  هـاي الزم بـراي آن        
) ۸( ، همان طور که در نگاره شماره      يادشدهولـی عـالوه بـر مطالـب         . نگـرند  تـري مـي    وسـيع 

دو گروه  شـود، فرضـيه اصـلی دوم مبنـی بر وجود تفاوت معني دار بين نظرات                  مالحظـه مـی   
التحصيالن حسابداري، رد شده است،      مـورد مطالعـه در رابطـه با مهارت هاي مورد نياز فارغ            

 در اين زمينه مشاهده     يادشدهيعنـی در حالـت کلـی،تفاوت معني داری بين نظرات دو گروه              
 .نشده است

 
  نتايج کلی آزمون فرضيات تحقيق.٨نگاره 

 حرفهشاغلين در  دانشگاهيان )فاصله(تفاوت
نتيجه

p-value t-test 
انحراف 
 معيار

ميانگين انحراف 
 معيار

ميانگين
 فرضيه

 رد
 

۹۴۶/۰ ۰۶۷۵/۰- ۲۴۳/۰ ۴۵۸/۳  روش های حسابداری مديريتـ اصلی اول  ۴۶/۳ ۱۶۸/۰

تاييد ۰۴۳/۰∗ ۶۹۱/۲ ۲۲۱/۰ ۷۵۸/۳ ۰۲۹/۰ ۳۳۵/۳ 
روش های پيشرفته حسابداری ـ فرعی اول 

 مديريت

-۷۲۳/۱ ۱۱۲/۰ رد ۲۰۲/۰ ۳۰۹/۳ ۲۳۱/۰ ۵۳۳/۳ 
روش های سنتی حسابداری ـ فرعی دوم 

 مديريت

۲۳۹/۰ ۴۸۴/۰ ۶۳۴/۰ رد ۰۴۶/۴ ۲۵۰/۰ ۹۸۳/۳ 
مهارت هاي مورد نياز ـ اصلی دوم 
 التحصيالن حسابداري فارغ

 %۹۵معني دار در سطح  : ∗

 
ن تا  آنچـه از نـتايج ايـن تحقيق و ساير تحقيقات مشابه بر مي آيد آن است كه دانشگاهيا                  

كـه روش هـاي سـنتي حسـابداري مديريـت توسـط شـاغلين در حرفه كاربرد دارند،                    زمانـي 
در اين رابطه فرصت  هاي      . كنندنمـي توانـند از آن هـا در امر تدريس و آموزش چشم پوشي                

چرا شاغلين در حرفه از : الزم است بررسي شود، براي مثال   تحقيقـي زيـادي وجود دارد كه        
) ۱۹۹۰(ادوارد و امانويل    . اري مديريت در عمل استفاده نمي كنند      روش هاي پيشرفته حسابد   

التحصيالن جديد حسابداري كه وارد حرفه  پـيش بينـي كـردند كـه بـا گذشـت زمـان، فارغ         
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كه  در حالي ]. ۱۴[مي شوند، روش هاي پيشرفته حسابداري مديريت را به كار خواهند گرفت             
كه  طوريه محقـق نشـده اسـت، بـ       در حـدود يـك دهـه گذشـته، چنيـن پـيش بينـي چـندان                  

روش هايـي چـون بهايابـي بـر مبـناي فعاليـت و مديريـت برمبـناي فعاليت كه فوايد آن ها به                        
و اين  ] ۸[و  ] ۱[كـرات در متون آمده است، به طور وسيعي در عمل به كار گرفته نشده است                 

ه در اين   نـتايج بـه ايـن تفكر قوت مي بخشد كه بين تصورات دانشگاهيان و شاغلين در حرف                 
در اين رابطه وظيفه دانشگاهيان آن است كه مشكالت مربوط به           . زميـنه فاصـله وجـود دارد      

پـياده سازي بهايابي و مديريت بر مبناي فعاليت را در عمل بيشتر مورد بررسي و مطالعه قرار              
در نتــيجه، . گونــه مطالعــات را در كــالس  هــاي درس خــود عــنوان كنــند  داده و نــتايج ايــن

تحصـيالن حسـابداري نه تنها به جوانب فني اين مفاهيم آشنايي الزم را پيدا مي كنند،        فـارغ ال  
بلكـه بـه مشـكالتي كـه در زميـنه پـياده سـازي و اجـراي آن ها در عمل وجود دارد، واقف                         

گـيري منطقـي در رابطـه بـا سـاير مفاهـيم و روش هـاي پيشرفته                   چنيـن نتـيجه   . خواهـند شـد   
 . استور حسابداري مديريت نيز قابل تص

 گيري  نتيجهجمع بندي و 
 كـه آيا بين آموزش حسابداري مديريت و         پرداخـت ايـن تحقـيق بـه بررسـي ايـن موضـوع             

حضـور آن در حـرفه فاصـله اي وجـود دارد يـا نـه، و بـه مـنظور بررسي اين موضوع تصور                         
دانشـگاهيان و افـراد شـاغل در حـرفه در مـورد ايـن كـه، چـه مباحثـي در درس حسابداري                        

در اين تحقيق عالوه بر موضوع      . مـورد ارزيابـي قـرار مـي گيرد         ،اسـت ت بـا اهميـت      مديريـ 
التحصيالن جديد حسابداري كه وارد      ، مهـارت هـا و ويژگـي  هـاي الزم بـراي فـارغ               يادشـده 

مشـاغل حسـابداري مديريـت مـي شـوند، از ديدگـاه دانشگاهيان و افراد شاغل در حرفه، به                    
 قوت و ضعف آنان از ديدگاه شاغلين در حرفه مورد           مقايسـه گذاشـته شـده و نقاط برجسته        

 . گرفتبحث قرار 
تحقـيقات قبلـي در اين زمينه، بر استفاده از روش هاي سنتي در مقابل روش هاي پيشرفته                  

گونه تحقيقات حاكي از آن است كه        نتايج اين . حسـابداري مديريـت در عمـل تاكيد دارند        
در مسائل آموزشي و هم در مسائل عملي، به          شـاغلين در حـرفه اولويـت اصلي خود را، هم            

كه دانشگاهيان اولويت يادشده را      روش هـاي سـنتي حسـابداري مديريت مي دهند، در حالي           
 . به شيوه هاي نوين اختصاص مي دهند
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نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه شش سر فصل مديريت وجوه نقد، بودجه بندي                
ــيل انحــراف  ــنه  عملياتــي و ســرمايه اي، تحل ــيل هزي ــي محصــول و تحل  – حجــم –ات، بهاياب

سـودآوري كـه در ده اولويـت اول شـاغلين در حـرفه وجـود دارد، همـان روش هاي سنتي                      
كه  شش سرفصل بهايابي و مديريت بر مبناي فعاليت،           حسـابداري مديريت هستند، در حالي     

رزيابي حسـابداري مديريـت اسـتراتژيك، تحلـيل سـوددهي مشـتريان، بهايابـي كيفيـت و ا                 
عملكـرد كـه در ده اولويت اول دانشگاهيان قرار دارند، جزء روش هاي پيشرفته حسابداري                

از سوي ديگر شاغلين در حرفه در مورد روش هاي مورد استفاده            . شوندمديريـت تلقـي مـي       
در سـازمان هـاي خـود، بيشـتر بـه روش هـاي سـنتي حسـابداري مديريـت اشـاره كرده اند تا                     

 كه پنج روش برتر     استهم چنين نتايج به دست آمده، حاكي از آن          . روش هـاي پيشـرفته آن     
از ديدگـاه شـاغلين در حرفه از لحاظ آموزشي، همان پنج روشي است كه از لحاظ استفاده                  

: ايــن پــنج روش عبارتــند از. در ســازمان مــربوطه اشــان نــيز بيشــترين اولويــت را داشــته انــد
بندي سرمايه اي و     حلـيل انحـرافات، بودجـه     يابـي محصـول، ت     بـندي عملياتـي، هزيـنه      بودجـه 

 . مديريت وجوه نقد
در مـورد مهـارت هاي مورد نياز براي فارغ التحصيالن جديد حسابداري كه وارد مشاغل      
حسـابداري مديريـت مـي شوند نيز از ديدگاه هر دو گروه مورد مطالعه، يعني دانشگاهيان و                  

. اولويت را به خود اختصاص داده است      شـاغلين در حـرفه، مهارت هاي حل مسئله باالترين           
كـه بـراي ويژگـي  هـاي مـورد نـياز، باهوش بودن از ديدگاه دانشگاهيان و نگرش                     در حالـي  

 . تلقي شده اندويژگي حرفه اي از ديدگاه شاغلين در حرفه، مهم ترين 
التحصيالن  در بخـش ديگـري از ايـن تحقـيق كـه بـه نقـاط برجسته قوت و ضعف فارغ                    

ي از ديدگـاه شـاغلين در حرفه مي پردازد، اين نتيجه حاصل شده است كه                جديـد حسـابدار   
عـامل انگـيزه بـه عـنوان مهـم تريـن مـورد، و مهـارت در اسـتفاده از روش هـاي حسابداري                         

، توانايي در استفاده از صفحه گسترده ها، و  توانايي تجزيه و تحليل              )مهـارت هـاي مقداري    (
شايد يكي از داليل اصلي . هاي بعدي شناسايي شده اند   انـتقادي بـه ترتيـب بـه عنوان اولويت             

ها در چند سال     ايجـاد اين توانايي ها، تغيير در نحوه جذب دانشجويان حسابداري به دانشگاه            
توان به گنجاندن رشته حسابداري در مجموعه        اخـير باشـد، كـه از جملـه ايـن تغيـيرات مـي              

يزيك، عالوه بر ديپلم علوم انساني اشاره        ف ـانتخابـي ديپلم  هاي علوم تجربي و علوم رياضي           
هـم چنيـن بـراي قبولـي در اين رشته، كسب رتبه هاي بسيار خوب در آزمون ورودي                   . كـرد 
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اين مسائل و ساير مسائل مشابه منجر به افزايش سطح كيفي دانشجويان            . ضروري شده است  
 . به آن ها اشاره شدو در نهايت تبعاتي شده است كه 

اط ضعف برجسته اي شامل نداشتن مهارت هاي كافي برقراري ارتباط،           از سوي ديگر، نق   
عـدم توانايـي مديريـت و رهـبري، فقـدان تجـارب عملي، عدم آشنايي كافي با سيستم هاي                    
اطالعاتـي حسـابداري، و ضعف شركت در كارهاي گروهي به فارغ التحصيالن حسابداري              

ل زيـاد، ايـن نقـاط ضعف در    بـه احـتما  . از ديدگـاه شـاغلين در حـرفه منسـوب شـده اسـت         
فــارغ التحصــيالن حســابداري نشــانگر ضــعف در بخــش هايــي از سيســتم آموزشــي موجــود 

 ـ نوشتن ـخواندن (گـنجاندن دروسـي در ارتـباط بـا مهارت هاي برقراري ارتباط     . مـي باشـد   
و آشنايي با فناوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي حسابداري، هم چنين   ) صـحبت كـردن   

براي اجراي كارهاي گروهي و نيز منظور كردن ) كارگاه هاي آموزشي(  دوره   هايي برقراري
دوره كـارآموزي در سـازمان هـاي تجـاري و سـاير اقدامـات مشـابه، خواهـد توانست نقاط                     

 .  ضعف و كاستي  هاي يادشده را تا حدود زيادي مرتفع سازد
اهيان و افراد شاغل در     در بخـش پايانـي ايـن تحقـيق فاصـله ادراكـي بين ديدگاه دانشگ               

حرفه حسابداري در مورد اهميت مفاهيم و روش هاي پيشرفته حسابداری مديريت، مشاهده             
در مــورد . در حالــي كــه ايــن فاصــله در مــورد روش هــای ســنتی، قــابل مالحظــه نــبود ،شــد

مهـارت هاي مورد نياز فارغ التحصيالن حسابداري نيز تفاوت معني داري بين ديدگاه شاغلين               
به جز مهارت هاي مؤثرگوش دادن و خوب صحبت         (  حـرفه و دانشـگاهيان مشـاهده نشد        در

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در مـورد ويژگـي  هـاي مـورد نـياز بـراي فارغ التحصيالن                          ).كـردن 
حسـابداري، دانشـگاهيان اهميت بيشتري براي ويژگي مدعي بودن و شاغالن در حرفه براي      

 .ويژگي فن رهبري، قايل شده اند
طـور كلـي نـتايج ايـن تحقـيق حاكـي از آن اسـت كه افراد شاغل در حرفه، هنوز بر                       ه  بـ 

اسـتفاده از روش هاي سنتي حسابداري مديريت تاكيد دارند و تا زماني كه اين مسئله صادق         
با اين حال، آموزش . اسـت، چشـم پوشـي از اين روش ها براي دانشگاهيان نيز ممكن نيست           

در حقيقت،  . ريـت اهميت خود را از دست نخواهد داد        روش هـاي پيشـرفته حسـابداري مدي       
كارگـيري فـنون و شـيوه هـاي جديـد حسابداري مديريت در عمل، الزاما به معناي                  ه  عـدم بـ   

كه تحقيقات  راه حل عملي آن است كه زماني. نيستمربوط و مناسب نبودن آن ها در حرفه     
د، اين نتايج   شوديريت مي   دانشگاهيان منجر به مفاهيم و روش هاي جديدي در حسابداري م          
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د تا شاغلين در حرفه نيز از اين نتايج و كاربرد آن ها در              شودر مجـالت حـرفه اي هـم منتشر          
ازسوي ديگر، همكاري مشترك بين شاغلين در حرفه و دانشگاهيان، هر         . عمـل آگـاه باشند    

د دارد،  دو گـروه را بـه هماهنگـي و درك بهتر از اين كه چرا فاصله ادراكي مورد نظر وجو                   
 . رهنمون خواهد شد
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