مجمىعه مقاالت همایش ملی ایده های نى در حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

بررسی تطبیق دیدگاه جامعو دانشگاىی و مدیران حرفو ای در مورد آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت
دکتر مجید زنجیردار ،عضُ ٌیئت علمی داوطگبي آساد اسالمی َاحذ اراک
محسن روچونی ،کبرضىبسی ارضذ حسببذاری داوطگبي آساد اسالمی َاحذ بزَجزد
چکیده
در دًٌ ٌبی اخیز تغییزات اسبسی در عملکزد حسببذاری میزیت َ وقص حسببذاران مذیزیت در َاحذٌبی تجبری
رخ دادي است .حسببذاری مذیزیت ممکه است در آیىذي مىبسب بُدن خُدش را بزای مذیزیت َ سبیز استفبدي کىىذگبن
اس اطالعبت اس دست بذٌذٌ .ذف ایه تحقیك بزرسی تطبیك دیذگبي داوطگبٌیبن َ ضبغلیه در حزفً حسببذاری وسبت بً
آیىذي ای کً پیص رَی حسببذاری مذیزیت َ حسببذاران مذیزیت است ،می ببضذ .در ایه تحقیك مٍبرت ٌبی مُرد ویبس
حسببذاران مذیزیت در آیىذي ،وقص ٌب َ ،مسئُلیت ٌبیی کً احتمبالً آوٍب در آیىذي بز عٍذي خُاٌىذ گزفت ،اس دَ دیذگبي
داوطگبٌیبن َ ضبغلی در حزفً مطخص می ضُدٌ ،مچىیه در ایه تحقیك ضمبئی کلی اس آیىذي حسببذاری مذیزیت اس
دیذگبي جبمعً داوطگبٌی َ ضبغلیه در حزفً حسببذاری وطبن دادي می ضُد .تحقیك حبضز تحقیقی پیمبیطی – کبربزدی
است .بزای جمع آَری اطالعبت مُرد ویبس تحقیك اس مىببع کتببخبوً ای،سبیت ٌبی ایىتزوتی َ پزسطىبمً استفبدي ضذي
است .در ایه پژٌَص اس رَش ومُوً گیزی عمُمی کُکزان استفبدي گزدیذ َ تعذاد ومُوً  361وفز اسبتیذ عضُ ٌیئت
علمی داوطگبي ٌبی آساد مىطقً ٌفت َ مذیزان مبلی ضزکت ٌبی بُرسی بزآَرد ضذ َ .بزای تجشیً َ تحلیل اطالعبت
آن اس وزم افشار  َ spssآسمُن  tاستفبدي گزدیذ .بب بزرسی ٌبی بً عمل آمذي مالحظً می ضُد کً تفبَت معىی دار
بیه دیذگبي جبمعً داوطگبٌی َ مذیزان حزفً ای ضبغل در حزفً وسبت بً مٍبرت ٌب ،وقص ٌب َ مسئُلیت ٌبی مُرد
ویبس حسببذاران مذیزیت در آیىذي َجُد داردٌ َ .مچىیه اس دَ دیذگبي فُق ،آیىذي تأثیز بسشایی در حسببذاری مذیزیت
خُاٌذ گذاضت.
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