مجمىعه مقاالت همایش ملی ایده های نى در حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)
بررسی مقایسو ای حسابداری آموزشی با حسابداری کاربردی درصنعت پتروشیمی
جعفرمیرزائی ،عضُْیات علوی داًطگاٍ
محمد گنجی زاده ،هدير ارضد هالی
چکیده :
هْضْع جِاًی ضدى ارتباعات جِاًی ّ افسايص پیچیدگی ُای هبادالت ّ داد ّ ستد ُای هالی  ،بَ ُوراٍ پیطرفت
ُای چطن گیر در فٌاّری اعالعات  ،هٌجر بَ تْسعَ هفاُین ّ رّش ُای حسابداری ّ ًحٍْ بَ کارگیری صحیح ّ
کاهل از ايي رّش ُا ُدف از اًجام ايي تحقیق  ،پاسخ بَ ايي سؤال است کَ آيا حسابداری کاربردی هْرد استفادٍ در
صٌعت پترّضیوی  ،با حسابداری آهْزضی ارتباط هعٌی دار ّجْد دارد يا خیر؟
ايي تحقیق کَ از ًْع پیوايطی – کاربردی است  .از عريق ارسال پرسص ًاهَ بَ دّ گرٍّ داًطگاُیاى ّ افراد ضاغل
در حرفَ حسابداری  ،هصاحبَ با خبرگاى داًطگاٍ ّ صٌعت پترّضیوی در زهیٌَ اهْر هالی ّ ُوچٌیي بررسی اسٌاد ّ
هدارک هْجْد ّ سپس تجسيَ ّ تحلیل ًتايج بَ دست آهدٍ از ايي اعالعات اًجام ضدٍ است.
ابسار اًدازٍ گیری در ايي تحقیق پرسص ًاهَ  /هصاحبَ با اساتید داًطگاٍ ّ کارضٌاساى خبرٍ ّ بررسی اسٌاد ّ هدارک
بْدٍ ّ جاهعَ هْرد هغالعَ ًوايٌدگاى دّ عیف داًطگاُیاى ّ افراد ضاغل در حرفَ حسابداری ُستٌد ً .تايج تحقیق
حکايت از ّجْد فاصلَ بیي ديدگاٍ ُای دّ گرٍّ هْرد هغالعَ در هْرد هفاُین  ،رّش ُا ّ تکٌیک ُای جديد
حسابداری ّ ًیس فقداى برخی از هِارت ُا ّ ّيژگی ُای هْرد ًیاز برای فارغ التحصیالى حسابداری کَ قصد ّرّد
بَ هطاغل حسابداری را دارًد  ،است.
راٍ حل عولی برای پْضص ايي تفاّت ديدگاٍ در ابتدا درک ّ ضٌاخت آى تْسظ داًطگاُیاى ّ ضاغلیي در حرفَ ّ سپس
تالش در تعاهل ُرچَ بیطتر بیي دّ گرٍّ ياد ضدٍ برای آگاُی از تازٍ ُای علوی از سْی ضاغلیي در حرفَ ّ ،
آضٌايی ُرچَ بیطتر با هطکالت هْجْد در عول از سْی داًطگاُیاى است .
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