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 عالی درآموزش عمومی بخش حسابداری مطالعات

 

 احمدی اکرم

 تهران طباطبایی عالمه حسابداری ارشد کارشناسی 

Ak.ahmadi@atu.ac.ir 

 نیا بهبهانی پریساسادات

 الزهرا دانشگاه علمی هیات عضو تهران دانشگاه دکتری

 

 چکیده: 

فعالیت های آکادمیک در دوره های آموزش عالی در تدوین تکنینک های مدیریتی نظیر بازارسازی و دانشگاه ها، و به طور خاص 

مهم در دوره های آموش عالی به سرعت رو به افزایش گذاشته است.  نکه البته ایارزیابی عملکرد مدیریت نقش بسزایی دارند 

تحقیق حاضر به منظور بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص حسابداری در بخش عمومی تهیه گردیده و هدف آن مروری 

تخصصی مربوطه اجمالی بر تحقیقات صورت گرفته توسط فعاالن عرصه تحقیقات حسابداری در دوره های آموزش عالی و مجالت 

  است. تحقیقات صورت گرفته در خصوص حسابداری بخش عمومی اثرگذاری کاربردیهدف اصلی در این جستار توجه به  می باشد.

امریکایی در تهیه و تنظیم تحقیقات -حاکی از سلطه کشورهای انگلیسی در سطح بین المللی نتایج بررسی و مطالعات صورت گرفته

این در  اری در بخش عمومی خصوصا موضوعات مرتبط با حسابداری و مدیریت در بخش عمومی دارددانشگاهی در خصوص حسابد

رشته حسابداری در ایران تعداد تحقیقات  حالیست که در طول سال های گذشته و از زمان برگزاری اولین کرسی آموزش عالی در

مجالت مرتبط با رشته حسابداری در گونه های مختلف خود، صورت گرفته و ثبت شده در بانک های اطالعاتی نظیر ایرانداک و یا 

 . به قدری اندک ومحدود به جند پژوهشگر بوده که عمال از توان اثرگذاری آن کاسته است

خصوص عناوینی نظیر راهبری و پاسخ دهی، ارزیابی عملکرد و  سطح جهان در از سوی دیگر بیشتر تحقیقات صورت گرفته در

گزارشگری برون سازمانی و بودجه بندی بوده که در آن ها بیشتر کاربرد سیستم های حسابداری به بحث گذاشته شده است. 

ط و تدوین یافته در هرچند مورد اخیر در خصوص تحقیقات داخل کشور نیز صادق است اما با توجه به اینکه تعداد نظریه های بس

زمینه حسابداری بخش عمومی در ایران بسیار اندک بوده، می توان اذعان داشت که همان تعداد اندک تحقیقات منتشره در زمینه 

حسابداری بخش عمومی با توجه به تحقیقات بین المللی در این زمینه صورت گرفته و صرفا به تئوریزه کردن ایده های آن ها ختم 

 .شده اند

 عالی ،آموزش عمومی بخش حسابداری مطالعات:کلیدی واژگان
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 طرح موضوع پژوهش

بخش عمومی را می توان به عنوان بخشی مهم از ساختار فعالیت های اقتصادی یک کشور دانست. بر این اساس سازمان های عمومی فراهم 

آورنده امکانات و خدمات برای جامعه بوده و بنابراین نقشی اساسی در ساختار جامعه دارند. سیاست های خصوصی سازی که توسط دولت های 

(. بنابراین بخش عمومی 1988میالدی آغاز گردید، حدود بخش عمومی را با چالش های جدی مواجه ساخت )لپسلی،  80هه مرکزی از اوایل د

نبوده و تنها به عنوان ارائه کننده خدمات دیگر واجد شاخصه هایی نظیر تامین مالی دولتی، مالکیت و کنترل  دولتییا به عبارت دیگر بخش 

 (.2008بنت و گوتری، عمومی شناخته می شوند )برود

( که در آن 2002؛ پولیت، 1995( در کشورهای توسعه یافته مشاهده شده است )هود، NPM) یگذار به شیوه نوینی از مدیریت عموماخیرا 

سخ تاکید اساسی بر مجموعه ای از نظریه های مدیریتی مشابه با تکیه بر همگرایی بخش های عمومی و خصوصی در کنار توجه به موضوع پا

 (.2013؛ سالیترر و کوراچ، 1995، 1991دهی در خصوص نتایج عملیات می باشد )هود، 

این نکته ایز اهمیت در این باب آغاز تغییر و تحوالتی اینچنین از طن دوره های آموز عالی دانشگاه ها در کشورهای غربی است. به بیان دیگر 

یریت عمومی نوین را مطرح نموده و به بخش اصلی دولت و سایر بخش های عمومی دانشگاه های غربی بودند که برای نخستین بار ایده مد

بدین ترتیب نقش دانشگاه ها در تبیین مکانیزم های مدیریتی بیش از پیش مورد توجه (. 2002؛ پارکر، 2007تسری دادند )براون و بریگنال، 

 خواهد بود.

نقد و بحث قرار گرفته است که از خالل آن اشکال جدیدی از حکومت که اغلب از آن ها به طور جدی مورد  NPMدر طول ده سال گذشته، 

یاد میشود بروز یافته اند. از جمله ای اشکال می توان به حکومت عمومی، حکومت شبکه ای، حکومت دیجیتالی یا اشکال  NPMبا عنوان پسا 

؛ پولیت و بوکرت، 2008؛ کوهن و تاچر، 2006؛ دانلیوی و همکاران، 2006، مختلفی از حکومت های ایالتی اشاره کرد )کاریزالس و همکاران

2011 .) 

( در خصوص تحقیقات حسابداری بخش عمومی، هنوز 2016البته طبق بررسی های صورت گرفته توسط پژوهشگرانی نظیر اشمیت و گونتر )

بررسی د از حکومت نپرداخته اند. هدف تحقیق حاضر منبع خاصی در حوزه تحقیقات دور های آموزش عالی به بررسی این اشکال جدی

 تحقیقات صورت گرفته در دوره های آموزش عالی در زمینه حسابداری بخش عمومی می باشد. 

انجام تحقیق در زمینه حسابداری بخش عمومی و نکته ای که در داخل کشور از نظر بیشترینه پژوهشگران دوره های آموزش عالی دور مانده 

هتمام به نظریه پردازی و یا بسط نظریه های بین المللی با توجه به شرایط داخل کشور به نحوی که کاربرد آن برای بخش عمومی همچنین ا

ملموس باشد، می باشد. در حال حاضر با توجه به تعداد کم تحقیقات صورت گرفته در خصوص حسابداری بخش عمومی و محدود بودن این 

خص لزوم آسیب شناسی و همچنین تاکید بر اهتمام بیشتر در دوره های آموزش عالی جهت انجام تحقیقات در تحقیقات به چند پژوهشگر شا

 این زمینه بیش از پیش مورد توجه می باشد.

جالب توجه است که در بین تحقیقات صورت گرفته در سطح بین الملل اگر تحقیقات منشر شده در مجالت امریکایی را مستثنی کنیم، سایر 

تحقیقاتی که در خصوص حسابداری بخش عمومی صورت گرفته بیشتر تحلیل هایی جزیی بوده یا نهایتا دوره های زمانی محدودی را در نظر 

. از سوی دیگر تحقیقاتی که به مرور ادبیات تحقیق در این زمینه پرداخته باشند خصوصا در دوره (2010؛ گدارد، 2005گرفته اند )ون هلدن، 

 الی، تا کنون صورت نگرفته است. های آموزش ع
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مجله پرداخته اند بوده و همچنین  83مقاله علمی پژوهشی در  236( که به بررسی 2016بررسی های ما شامل نتایج تحقیق اشمیت و گونتر )

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران به همراه بخشی از مجالت علمی پژوهشی معتبر کشور می باشد. پایان نامه های درج شده در 

اول، چه رویکرد های نظری، روش های تحقیق یا عناوینی در زمینه حسابداری بخش عمومی در دوره های اموزش عالی مورد بررسی قرار 

 و هم به لحاظ کیفی از کفایت الزم برخوردار بوده اند؟ گرفته اند؟ دوم، این تحقیقات آیا هم به لحاظ کمی

بر اساس نمونه های موجود در بخش خصوصی، نارضایتی برآمده از  NPMیکی از دالیل عمده معرفی تکنیک های نوین مدیریتی نظیر 

دوره ببا توجه به اینکه تزریق کمک (. دانشگاه ها در آن 2002میالدی است )الرنس و شارما،  80عملکرد مالی سازمانی های دولتی در دهه 

های دولتی به آن ها خصوصا در مورد دوره های آموزش عالی محدود تر شد، به ناچار تبدیل به مراکزی شدند که افزایش کارآمدی و بهره وری 

 (. 1997از منابع شان تبدیل به امری ضروری گردید )گروز و همکاران، در خصوص استفاده 

دانشگاه های غربی تبدیل به موضوع اساسی برای افزایش تحقیقات و ارائه مدل های نوین مدیریتی برای بهینه کردن عملیات همین مساله در 

 سازمان ها گردید. این تغییر و بروزرسانی از دانشگاه ها آغاز شد و در ادامه به سایر سازمان های دولتی تسری یافت.

تر حول محور هایی نظیر حسابداری و مالی بود. همین تمرکز در دوره های آموزش عالی منجر به تحقیقات منشر شده از آن دوره به بعد بیش

 انجام تحقیقات در سایر زمینه ها نظیر حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، مالیات، حسابرسی و ساختار های مالی گردید.

 پیشینه پژوهش:

( تقریبا چه در داخل و چه در خارج از کشور هیچ تحقیقی 2016تحقیق اشمیت و گونتر )تا آنجا که در حوزه تحقیق حاضر می باشد به غیر از 

گذشته در زمینه حسابداری بخش عمومی در دوره های آموزش عالی نپرداخته است. تنها تحقیقات مروری صورت به مرور کامل تحقیقات 

 رت کلی در مجالت مختلف منتشر شده اند.گرفته در این زمینه مربوط به حسابداری در بخش عمومی بوده که به صو

ن ها ( از اولین افرادی بودند که در این زمینه به تحقیق پرداختند. آ1999( و گوتریه و همکاران )1993(، هامفری و همکاران )1988الپسلی )

 سعی در بیان ابعادی جدید از زمینه های تحقیق در خصوص حسابداری در بخش عمومی داشتند. 

بیان می دارد که افزایش تحقیقات در دوره های آموزش عالی با توجه به  (،1992ساختاری پژوهشگرانی نظیر برودبنت و گوتریه ) بررسی های

محدود شدن بودجه تحقیقاتی آن ها صورت گرفته است. تغییراتی که در آن دوره در زمینه گزارشگری مالی در دانشگاه ها رخ اد زمینه ساز 

آن ها در نهایت بیان می دارند که تحقیقات اندکی در زمینه تامین مالی بخش های  رشگری مالی در بخش عمومی شد.تغییرات آتی در گزا

 عمومی صورت گرفته و مقاالت منتشره اندکی در این زمینه وجود دارد. 

 2006تا  1992بین سال های بر تغییرات صورت گرفته در ماهیت حسابداری بخش عمومی  2008محققان مزبور در تحقیق دیگری در سال 

مقاله پرداختند. نتایج بررسی های آن ها حاکی از آن  452به غیر از ژورنال های امریکایی به بررسی ژورنال  8تمرکز نمودند. آن ها با بررسی 

مقاالت تحت بررسی آن ها  است که پیش بینی خدمات عمومی دولت الزاما ارتباطی به مالکیت دولتی ندارد. آن ها دریافتند که بخش زیادی از

در خصوص گزارشگری برون سازمانی، راهبری دولتی و ارزیابی عملکرد در حوزه حسابدرای بخش عمومی بوده است. ان ها دریافتند که 

د در د تحقیقات مورد بررسی شان کمتر از بررسی های مستدل و تجربی بهره برده و بیشتر نظریه پردازی هایی عمومی بوده و در برخی موار

 یک یادداشت انتقادی باقی می مانند.  

پرداخت. تمرکز پژوهش وی بر روی تحقیقات حسابداری  2001تا  1999ژورنال بین سال های  5مقاله از  55( به بررسی 2005ون هلدن )

یریت به طور کلی بود. نتاج مدیریت در بخش عمومی بود. هدف وی بررسی نتایج حاصله خود با تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری مد

بررسی های وی حاکی از آن است که در دوره مور بررسی وی الزاما تحقیقات صورت گرفته به تبیین نظریه ای جدید یا بسط نظریات قبلی در 

 زمینه حسابداری مدیریت ختم نشده اند.
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تالش کرد تا تحقیقات حسابداری بخش عمومی را در سطح بین المللی مورد ارزیابی و بررسی قرار بدهد. او با بررسی تحقیقات ( 2010گدارد )

جهان از جمله امریکا سعی در اثبات وجود دو دسته متفاوت از تحقیقات حسابداری بخش عمومی داشت. یافته های صورت گرفته در سراسر 

تحقیقات صورت گرفته در امریکا با تحقیقات صورت گرفته در سایر نقاط جهان دوگانگی وجود دارد. گدارد وی حاکی از ان است که بین 

 مورد بررسی قرار داد.  2007تا  2005ژورنال بین سال های  9مقاله را از  188( در تحقیق خود 2010)

قات انجام شده در خصوص حسابداری بخش عمومی در دوره تمام تحقیقات یاد شده در باال سعی در ایجاد درک و فهمی بهتر نسبت به تحقی

های آموزش عالی و خالهای آن ها داشته اند. اما این تحقیقات نسبت به ارائه ارزیابی از پیشرفت های صور گرفته در طول سال های گذشته 

 منفعل بوده اند. 

 بحث و تحلیل:

( و همچنین بررسی مندرجات بانک های 2016نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته توسط محققانی نظیر اشمیت و گونتر )

مجله علمی پژوهشی داخل  10اطالعاتی نظیر پایان نامه های ثبت شده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( و 

تایج به ارائه تحلیلی جامع در مورد کفایت کمی و کیفی پژوهش های صورت گرفته در کشور در این قسمت ارائه میشود. این ن

 کمک می کند.نه حسابدرای بخش عمومی میز

و  Critical Perspectives on Accounting( حاکی از آن است که ژورنال هایی نظیر 2016گونتر ) ونتایج تحقیق اشمیت 

Financial Accountability and Management  بیشترین تعداد مقاله های مرتبط با حسابداری بخش عمومی که در دوره

(، برودبنت و گوتریه 2005های آموزش عالی تهیه و تنظیم شده اند را به چاپ رسانده اند. نتایج آن ها با نتایج تحقیق ون هلدن )

 ( مطابقت دارد.2010( و گدارد )2008)

از سوی دگر نتایج آن ها حاکی از آن است که در زمینه تحقیقات منتشر شده در خصوص حسابداری بخش عمومی کشورهایی 

نظیر انگلستان و استرالیا و نیوزلند نقشی مهم به عنوان پایگاه های اصلی تحقیق در این زمینه ایفا می کنند. این مورد با نتایج 

( با نتایج 2016( انطباق دارد. نتایج تحقیقات اشمیت و گونتر )2008برودبنت و گوتریه ) ( و2005پژوهشگرانی نظیر ون هلدن )

 ( در خصوص ژورنال های امریکایی انطباق دارد. 2010تحقیق گدارد )

آن ها دریافتند که امریکا بیش از سه کشور یاد شده در باال در زمینه بسط تحیقات صورت گرفته در خصوص حسابداری بخش 

در دوره های اموزش عالی موثر بوده اند. دلیل اصلی این موضوع را می توان در وجود تعداد زیاد کالج های خصوصی  عمومی

 دانست. 

وجود کالج های خصوص در کشور امریکا مکان مصرف بهینه منابع دریافت شده از دانشجو ها و اندک منابع دولتی را در زمینه 

 الی به شکل بهتری فراهم آورده است.تحقیقات آن هم در دوره های آموزش ع

از سوی دیگر نتایج تحقیق اشمیت و گونتر نشان می دهد که در بعد توسعه تحقیقات در زمینه حسابداری بخش عمومی قاره های  

ه در زمینه اروپا و آسیا با پیشرفت هایی مواجه بوده اند که در برخی موارد از آن ها می توان به عنوان نقاط موثر در سالیان گذشت

 تحقیقات حسابداری بخش عمومی یاد کرد.
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بررسی های صورت گرفته در خصوص پایان نامه های ثبت شده در زمینه حسابدار بخش عمومی در پایگاه ایرانداک حاکی از آن 

بخش عمومی بوده عنوان پایان نامه با موضوع حسابداری مرتبط با حسابداری  12183عنوان پایان نامه از میان  35است که تنها 

  این تعداد پایان نامه توسط یک استاد راهنمایی شده اند. %23که 

 

هرچند پایان نامه های انجام شده در دانشگاه های آزاد اسالمی یا برخی از دانشگاه های دولتی در این سامانه ثبت نمی شود و در 

ایان نامه های صورت گرفته در مورد حسابداری بخش عمومی صورت داشتن آمار و اطالعاتی از سایر داشنگاه ها احتماال تعداد پ

بیشتر می شد اما می توان اذعان داشت که همین تعداد پایان نامه از میان تعداد باالی پژوهش های انجام شده در دوره های 

 آموزش عالی حاکی از قلیل بودن و توجه بسیار اندک به این مقوله می باشد. 

ا توجه به اینکه متکی به چند پژوهشگر خاص بوده و عمال تنها آن ها در طول سالیان گذشته دست به خصوصا اینکه این آمار ب

 نگران کننده تر نیز می باشد. ،تالیف کتب و مقاالت در زمینه حسابداری بخش عمومی پرداخته اند

مجله علمی پژوهشی معتبر در زمینه حسابداری می  10جدولی که در ادامه ارائه می شود بررسی اجمالی صورت گرفته در بین 

 باشد. 

 تعداد مقاله با موضوع حسابداری بخش عمومی تعداد شماره های چاپ شده نام ژورنال

 6 66 بررسی های حسابداری و حسابرسی

 0 19 پژوهش های تجربی حسابداری

 1 25 پژوهش های حسابداری مالی

 23 3 حسابداری دولتی

 1 15 پیشرفت های حسابداری

 0 24 دانش حسابداری

 3 64 دانش حسابرسی

 2 29 حسابداری مدیریت

 0 28 حسابداری مالی

 5 49 مطالعات تجربی حسابداری مالی

 41 - جمع

 

عنوان مقاله در زمینه حسابداری  41مجالت معتبر در زمینه حسابداری منتهی به همانطور که از جدول باال مشخص است، نگاهی اجمالی به 

عنوان مقاله و نبود حتی یک عنوان مقاله در جهت بررسی کفایت پژوهش های صورت گرفته در  41بخش عمومی گردید. منتشر شدن تنها 

 در این بخش می باشد. خصوص حسابداری بخش عمومی در دوره های آموزش عالی خود حامی از ضعف موجود

( حاکی از آن است که بخش عمده ای از مقاله های پژوهشی منتشر شده فاقد 2016از سوی دیگر نتایج مندرج در پژوهش اشمیت و گونتر )

در سیر از مقاله های مورد بررسی را تحت عناوین، توصیفی طبقه بندی نمود.  %42.5( در تحقیق خود 2010بنیان های نظری هستند. گدارد )
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مواردی که از مبانی نظری در بسط ایده های پژوهش استفاده شده قویا ردپای نظریه هایی نظیر نظریه های اقتصادی و سازمانی و رویکردهای 

 اجتماعی قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

به بیان دیگر بخش زیادی از تحقیقا صورت گرفته در خصوص حسابداری بخش عمومی در دوره های آموزش عالی بررسی های موردی بوده اند 

این موضوع نشان دهنده آن است که در میان تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری بخش عمومی، که عموما قالبی توصیفی داشته اند. 

 نظری مختص بخش عمومی جهت استفاده در نظریه پردازی های آتی احساس می شود.فقدان بنیان هایی 

( دریافتند که بیشتر مقاال مکورد بررسی در 2016در بررسی موضوعی مقاالت منتشر شده در باب حسابداری بخش عمومی، اشمیت و گونتر )

( 2010اند. از طرفی نتایج بدست امده از طرف آن ها با نتایج گدارد )قالب سه موضوع اندازه گیری عملکرد، بودجه بندی و بهایابی تدوین شده 

در خصوص موضوعاتی نظیر پاسخ دهی و راهبری سازمانی و حسابرسی مطابق بوده است. به طوریکه می توان موضوعات اخیر را نیز به عنوان 

 موضوعات مهم در تحقیقات صورت گرفته مد نظر قرار داد.

 نتیجه گیری:

امریکایی که در زمینه تحقیقات حسابداری بخش –که در بخش قبل نتایج بررسی ها ارائه شد، سوای کشورهای انگلیسی همانطور 

عمومی پیشرو بوده و سهم قابل توجهی در میان تحقیقات صورت گرفه در سراسر جهان دارند، به نظر می رسد که تحقیق در این 

وپا بودن دلیلی برای خام بودن مباحث نظری و عدم وجود بنیان های اساسی برای زمینه در سایر نقاط دنیا نوپا بوده و همین ن

 تبیین بحث های این حوزه است.

امریکایی در زمینه تحقیقات مربوط به حسابداری بخش عمومی را می توان در وجود  –دلیل اصلی پیشرفت کشورهای انگلیسی 

رویکرد تالیف و پژوهش در زمینه حسابداری بخش عمومی دانست. از کالج های خصوصی و برگزاری دوره های آموزش عالی با 

سوی دیگر نوپا بودن و کمتر توسعه یافته بودن تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری بخش عمومی خود می تواند دلیلی 

 برای متعدد بودن تحقیقات توصیفی در این زمینه باشد. 

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اغلب بدون وجود فرضیات و ساختار پژوهشی مبتنی بر ارزیابی های منطقی و مستدل بر 

اساس ارقام آمار می باشد. از سوی دیگر نبود بنیان های نظری در این خصوص، امکان انجام پژوهش هایی با فرضیات علمی و روش 

 کند.  های آزمونی آماری را امکان پذیر نمی

نکته دیگرقابل ذکر آن است که بخش مهمی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری بخش عمومی بر بحث گزارشگری برون 

سازمانی ممرکز بوده است. این تمرکز خود برآمده از تغییراتی است که در نظام های حاکمیتی بوجود آمده است. این تغییرات الزام 

 را ایجاب می کنند.به انجام تحقیقات بیشتر 

در نهایت ذکر این نکته که با تغییرات شکل گرفته در نظام های حاکمیتی و همچنین بروز تغییرات در نظام پاسخ دهی و کنترلی 

در بخش عمومی، انجام تحقیقات بیشتر از طرف دانشگاهیان و افراد حرفه ای شاغل در بازار کار بیش از پیش جلوه گر می شود. 
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نکته که تعداد تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران حسابداری در ایران در زمینه حسابداری بخش عمومی اندک عطف به این 

 ادبیات تحقیق کافی در داخل کشور می باشد. بوده و محدود به چند پژوهشگر خاص می شود خود موید فقدان 

تحقیق داخلی را به طور دقیق تر مورد بررسی و تجزیه و بدین ترتیب و بر اساس نتایج حاصل از بحث های باال محققان ادبیات 

تحلیل قرار دهند. به طوریکه در پژوهششان موضوعات عمده مود توجه توسط پژوهشگران شناسایی و تمرکز مطالب مورد بررسی 

 قرار گیرد. 

عاتی و مجالت داخلی کشور مورد در صورت امکان تمام منابع موجود در زمینه انتشار پایان نامه و مقاالت در پایگاه های اطال

بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به پژوهشگران پیشنهاد می شود تا با انجام تحقیقی مبتنی بر پرسشنامه نقش پژوهش های 

 حسابداری در بخش عمومی از منظر فعاالن حرفه و دانشگاهیان در بخش عمومی مورد بررسی قرار گیرد. 

موسسات آموزش عالی که به نوعی متولی انتشار مقاالت علمی در زمینه سابداری هستند پیشهاد می از طرف دیگر ه دانشگاه ها و 

و به این مبحث بیشتر  ه حسابداری بخش عمومی در نظر گرفتهشود به صورت دوره ای اولویت هایی را برای چاپ مقاالت در زمین

امریکایی می تواند کمکی  –زمینه به ویژه کشورهای انگلیسی بها بدهند. از سوی دیگر بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این 

 شایان به پیشبرد نظریه های محققین داخل کشور در زمینه حسایداری بخش عمومی نماید.

از سوی دیگر ایجاد انطباق ین تحقیقات داخل با تحقیقات بین المللی در این زمینه می تواند به پیشبرد اهداف دوره های آموزش 

خصوص فراهم سازی پژوهش های کاربردی در زمینه حسابداری بخش عمومی راهگشا باشد. این استفاده می تواند در  عالی در

خصوص اختالفات فرهنگی و ساختاری بین کشورها نیز راهگشا باشد. هر چند تفاوت های موجود در نظام های اموزشی و حکومتی 

 نیز می باید در این باب مورد توجه قرار گیرد.

( پیشنهاد می شود تا شبکه ای متشکل از 2016خصوص انجام تحقیق هایی در ابعاد بین المللی بر اساس نظر اشمیت و گونتر ) در

محققان سراسر دنیا در قالب سازمان های بین المللی استاندارد گذاری ایجاد شوند. مزیت وجود چنین تشکلی، ایجاد امکان مقایسه 

 هش های حسابداری بخش عمومی در دوره های آموزش عالی است.پیشرفت های صورت گرفته در پژو

جهت ایجاد بنیان های اساسی برای این تحقیقات نیز پیشنهاد می شود محققین صرفا به جای گزارش یافته های دیگران در نقاط 

علی رغم آنکه  این موضوعمختلف دنیا رویکردی کنش گر داشته و دست به تحلیل فضای بخش عمومی در کشور خود بزنند. 

توسط پژوهشگران مورد انتقاد قرار گفته اما تا کنون پیشرفت محسوسی در ارائه بنیان های نظری در تحقیق های حسابداری بخش 

 عمومی نبوده ایم.

از دیگر موارد قابل طرح در این باب سهم زیاد تحقیق های توصیفی یا بررسی های موردی در این زمینه است. این موضوع نشان 

می دهد که هنوز رویکرد تحقیق در این زمینه در دوره های آموزش عالی مشابه می باشد. بدین ترتیب در خصوص تحقیق های 

آتی به محققین پیشنهاد می شود تا دیدگاه های خود را با رویکردهایی دیگر نظیر رویکرد های تحلیلی و استداللی یا با استفاده از 

 مجموعه رویکردها ارائه دهند.
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