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دوره دکتري حسابداري آخرین مقطع تحصیالت آکادمیک حسابداري است که فارغ التحصیالن آن افراد 

آکادمیک حسابداري به جریان ي ي حسابداري خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنهموثري در حرفه
هاي اخیر تعداد دانشجویان هاي آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوي دیگر در سالپژوهش

ي هاي برگزار کننده دورهورودي به مقطع دکتري افزایش چشمگیري داشته و همزمان تعداد دانشگاه
ي دکتري مستمر بر نحوي برگزاري دورهریزي و نظارتدکتري نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه

برنامه 1394بر پایه همین موارد در اواخر سال حسابداري امري الزم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
سال مورد بازنگري قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در 23درسی دوره ي دکتري حسابداري پس از 

هاي کشور از لحاظ وجود اساتید میزان آمادگی دانشگاهنحوه برگزاري این دوره لحاظ شد، فارغ از
متخصص جهت برگزاري دوره دکتري بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی 

هاي برتر دنیا پرداخته و میزان به بررسی میزان انطباق دوره دکتري حسابداري در ایران و دانشگاه
در دهد.چه در سطح دنیا در حال برگزاري است، مورد بررسی قرار میسویی برنامه جدید را با آنهم

رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادي محتواي دروس دکتري حسابداري را به آنچه مجموع به نظر می
شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتواي هاي برتر دنیا تدریس میدر حال حاضر در دانشگاه

یی برخوردار است.آن از هماهنگی باال

ي حسابداري، دوره دکتري حسابداري، بررسی تطبیقیحرفهکلیدي:هايهواژ

1abbas_sahebgharani@yahoo.com (نویسندة مسئول)                                                         ©



یصاحبقرانو یثقف

مقدمه 
هاي دانشگاهی منجمله حسابداري به ي دکتري باالترین مقطع تحصیالت عالی در اکثر رشتهدوره

ي دکتري در ورهبه عنوان متولی برگزاري دوزارت علوم آید و هدف از آن بر اساس اعالم حساب می
اعالم شده است "تربیت استاد براي آموزش حسابداري و پژوهشگر براي توسعه دانش حسابداري"کشور 

شود هدف اصلی از برگزاري دوره دکتري، تربیت نیروي انسانی ]؛ بنابراین همانگونه که مشاهده می5[
آن را به دانشجویان و سایر متخصص است که از یک سو بتواند دانش حسابداري را خوب فرا گرفته و 

متقاضیان در حرفه منتقل نماید و از سوي دیگر با آگاهی از آخرین تحوالت علمی در حوزه حسابداري، 
هاي حسابداري و گسترش مرزهاي دانش در این رشته علمی فراهم زمینه را به منظور توسعه پژوهش

اصلی از برگزاري این دوره به شرح زیر آورند. در برنامه درسی جدید دوره دکتري حسابداري، اهداف
]:5بیان شده است [

هاي پژوهشی و تحلیلی در دانشجویان دکتري حسابداريتقویت مهارت
هاي مرتبط این رشتهتربیت مدرس براي آموزش حسابداري، حسابرسی و سایر گرایش
افزایی در این دورهتربیت پژوهشگران در رشته حسابداري با هدف توسعه ي مبانی علمی و دانش
هاي حسابداري به منظور پویایی و پایایی اهداف، محتوا و انتقال دانش و توسعه مبانی و تکنیک

هاي موجود در این رشته از دانش بشريروش
ي دکتري حسابداري در ایران و میزان انطباق دروس هدف از نگارش این مقاله نیز بررسی کیفیت دوره

باشد، به عبارت دیگر تالش شده به این نکته پرداخته شود هداف عنوان شده میدکتري در دستیابی به ا
ي دکتري یا حتی سازد تا پس از اتمام دورهي آموزش دانشجویان به چه میزان آنها را آماده میکه نحوه

هاي فعلی حسابداري کشور کمک کرده و یا با گسترش هنگام نگارش رساله، به حل بخشی از چالش
دانش حسابداري، زمینه را براي غناي هر چه بیشتر آن فراهم آورند.مرزهاي

با نگاهی گذرا به آمار دانشجویان و فارغ التحصیالن در مقطع دکتري به خصوص در سالهاي اخیر به این 
نکته پی خواهیم برد که میزان فارغ التحصیالن و دانشجویان مقطع دکتري به سرعت رو به افزایش 

هاي اخیر) افزایش قابل ي مقطع دکتري نیز (به خصوص در سالهاي برگزار کنندهاست و دانشگاه
ي رشد کمی مقطع دکتري در ایران است، براي مثال دهندهي این عوامل نشانتوجهی داشته که همه

واحد تا سال 3هاي برگزار کننده دوره دکتري حسابداري از در دانشگاه آزاد اسالمی تعداد دانشگاه
افزایش یافته است. فارغ از دالیل متولیان برگزاري تحصیالت تکمیلی 1394واحد در سال 35به 1393

رسد آنچه تا حدي مورد غفلت حسابداري از این افزایش چشمگیر ظرفیت در مقطع دکتري، به نظر می
هاي مختلف حرفهباشد که مصادیق این رشد کیفی در بخشواقع شده رشد کیفی در این مقاطع می

نامه اشاره کرد که به جاي آنکه هدایت این توان به فرآیند انجام پایانکامالً مشهود است، براي مثال می
نامه و دانشجوي مستعد تحقیق به سمت حل مشکالت مالی و حسابداري کشور باشد، حجم انبوه پایان

نامه اي گذراندن پایانهاي این مقاالت بري خارجی و استفاده از مدلصرفاً به اقتباس از یک مقاله
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شود ي کالم از برشمردن آن صرف نظر میخالصه شده است. این مورد و موارد دیگري که به دلیل اطاله

نشانگر این است که نیازمند توسعه کیفی و هدفگذاري صحیح در مقاطع تحصیالت تکمیلی هستیم، در 
رفصل دروس تدریس شده در این این میان برنامه درسی جدید دوره دکتري حسابداري از یک سو س

مقطع را تا حد زیادي تغییر داده و از سوي دیگر با ارائه منابع پیشنهادي جهت تدریس هر درس، سعی 
در هماهنگی دانشگاه هاي کشور در آموزش دانشجویان دارد.

یسه هاي برتر دنیا مقادر این مقاله دروس پیشنهادي برنامه جدید با دروس تدریس شده در دانشگاه
شود، الزم به ذکر است به منظور انتخاب شده و در نهایت وجوه تشابه و افتراق میان آنها بررسی می

ها که توسط نهادهاي گوناگونی بندي دانشگاههاي برتر دنیا در زمینه حسابداري به نظام رتبهدانشگاه
ي و شرایط پذیرش دانشجوها، از یک سپذیرد، مراجعه شده و پس از لیست کردن این دانشگاهصورت می

ها بررسی شده و از سوي دیگر ساختار کلی دوره دکتري حسابداري مورد بررسی دکتري در این دانشگاه
قرار گرفته است.

تاریخچه دوره دکتري حسابداري
دهند، در این قرن لوکا میالدي نسبت می14ي پیدایش دانش حسابداري را به اواخر قرن سابقه

ي تحریر درآورد که اگرچه اي را به رشتهشود رسالهاو به عنوان پدر حسابداري یاد میپاچیولی که از 
موضوع آن مربوط به ریاضیات بود اما فصلی را به حسابداري اختصاص داده و براي اولین بار سیستم 

]، پس از آن حسابداري 13حسابداري دوطرفه را توصیف و دفاتر اصلی حسابداري را تشریح نمود [
ي بحث حاضر خارج است، آنچه براي ما مهم است آیندي پر فراز و نشیب را طی نمود که از حوصلهفر

گردد و حسابداري به عنوان یک بر می1920ي تحصیالت آکادمیک حسابداري است که به دهه سابقه
از رشته ي مجزاي علمی مطرح گردید به عبارت بهتر تا قبل از این زمان حسابداري به عنوان یکی 

را 1سی لیتلتوناي رفت. استاد هاي مدیریت و اقتصاد به شمار میهاي رشتهها و زیرمجموعهگرایش
1915توان به عنوان بنیانگذار تحصیالت آکادمیک حسابداري به شمار آورد. لیتلتون بین سالهاي می

دي را در زمینه یکی از پیشکسوتان حسابداري در ایاالت متحد بود. وي تالش هاي متعد1952الی 
توسعه علمی رشته حسابداري، آموزش دانشجویان حسابداري و جهت دادن به جریان تحقیقات 

حسابداري انجام داد.
2مربوط می شود، استاد اسکوریل1920آغاز شکل گیري تحصیالت تکمیلی رشته حسابداري به دهه 

عهده داشت از لیتلتون یان متمادي برریزي حسابداري دانشگاه ایلینویز را طی سالکه مسئولیت برنامه
گذاري کند که این برنامه درخواست کرد که براي اولین بار آموزش حسابداري را در این دانشگاه پایه

اولین گروه دانشجویان در مقطع 1921]. در پاییز 14آمیزي در این دانشگاه اجرا شد [طور موفقیتبه
التحصیل شدند. در راستاي همین از این دانشگاه فارغ1922کارشناسی ارشد ثبت نام شده و در سال 

1 Ananias Charles Littleton
2 H.T. Scorill
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سیاست، برنامه دکتري حسابداري در ایاالت متحده براي اولین بار در دانشگاه ایلینویز به اجرا شد و در 

اولین گروه دانشجویان دکتري موفق به اخذ درجه دکتري حسابداري شدند که این برنامه 1939سال 
رت استاد لیتلتون در این دانشگاه صورت می پذیرفت، بنابراین شاید بتوان سالیان متمادي تحت نظا

گفت که او مهمترین فرد در ارتقاي دانشگاهی برنامه دکتري حسابداري در جهان است و رشد مقطع 
دکتري حسابداري نیز نقش بسزایی در توسعه این دانش به خصوص در زمینه گسترش تحقیقات اثباتی 

]. همچنین آمریکا نیز به عنوان کشور پیشگام در برگزاري دوره ي دکتري 3ست [حسابداري داشته ا
کنند که ي دکتري حسابداري را برگزار میدانشگاه در این کشور دوره73است که هم اکنون در حدود 

].12دهند [هاي آمریکا را تشکیل میدرصد مجموع دانشگاه7ها حدود این دانشگاه
ي واحد دانشگاه آزاد اسالمی برگزار کننده35ي دانشگاه دولتی به عالوه12ن اکنودر ایران نیز هم

ترین ي دکتري هستند که در این میان دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران به عنوان قدیمیدوره
ان هاي برگزار کننده مقطع دکتري در ایران بوده و بیشترین میزان فارغ التحصیالن و دانشجویدانشگاه

اند.دکتري حسابداري را به خود اختصاص داده
هاي ایران و جهانبررسی برنامه دکتري حسابداري در دانشگاه

ریزي هاي دانشگاهی یعنی شوراي عالی برنامهمتولی تدوین سرفصل دروس مقاطع مختلف رشته
ر این برنامه به تصویب رساند، د1372آموزشی، اولین سرفصل دروس دکتري حسابداري را در تاریخ 

ها ]، دانشگاه4بندي شده است [سرفصل دروس دکتري به دو قسمت دروس عمومی و تخصصی تقسیم
کردند که این عدد به دالیل نامعلومی کاهش واحد از این دروس را به دانشجویان تدریس می36ابتدا 

6تا 3نامه) و تن پایانواحد از دروس تخصصی (بدون در نظر گرف18ها معموالً پیدا نموده و دانشگاه
گرفتند (البته بر اساس این نیاز براي دانشجویان در نظر میواحد از دروس عمومی را به عنوان پیش

بایست گذرانده شود) واحد از دروس تخصصی می27تا 18نیاز و واحد درس پیش9مصوبه، حداقل 
]4.[

نتخابی ارائه شده است. دانشجویان دوره طبقه دروس جبرانی، اصلی و ا3در برنامه جدید دروس در 
6واحد انتخابی را طی نماید عالوه بر این، 8واحد درس اصلی و 10واحد درسی شامل 18دکتري باید 

]، بنابراین 5واحد دروس جبرانی نیز در برنامه جدید جزء دروس پیش نیاز در نظر گرفته شده است [
برنامه 2که دانشجویان ملزم به گذراندن آن هستند در شود تعداد واحدهاییهمانطور که مشاهده می

اي بین دو برنامه یکسان است ولی از حیث نوع دروس و تعداد واحدهاي آن، تغییرات قابل مالحظه
شود.ارائه می4تا 1اي در قالب جداول وجود دارد که به طور مقایسه
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. دروس جبرانی در برنامه درسی قدیم و جدید1جدول 

روس جبرانید

ردیف
برنامه درسی جدیدبرنامه درسی قدیم

تعداد نام درس
تعداد نام درسواحد

واحد
2اقتصاد سنجی پیشرفته3روش شناسی تحقیق و نگارش1

تحلیل آماري پیشرفته براي 3تئوریهاي مدیریت و روابط انسانی2
2تحقیقات کمی و کیفی

2تحقیق کیفیروش3ریاضیات و آمار بازرگانی3

2فلسفه علم و روش تحقیق3تئوریها و سیستم هاي اقتصادي4

5
طرز استفاده از کامپیوتر در 

واحد 6دانشجویان مجاز به انتخاب حداکثر 3گیريحسابداري و تصمیم
از دروس باال هستند

3مدیریت مالی پیشرفته6
دروس واحد از 9دانشجویان ملزم به انتخاب حداقل 

باال بودند

. دروس تخصصی در برنامه درسی قدیم و جدید2جدول 
دروس تخصصی

ردیف
برنامه درسی جدیدبرنامه درسی قدیم

تعداد نام درس
تعداد نام درسواحد

واحد

تئوري هاي پیشرفته در 3تئوري هاي حسابداري1
2حسابداري مالی

سیستم هاي حسابداري 2
2پژوهش هاي تجربی حسابداري3کامپیوتري

حسابرسی سیستم هاي 3
تئوري ها و پژوهش هاي 3کامپیوتري

2حسابداري

2تئوري ها و پژوهش ها در 3مدیریت اوراق بهادار و سرمایه 4
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دروس تخصصی

ردیف
برنامه درسی جدیدبرنامه درسی قدیم

تعداد نام درس
تعداد نام درسواحد

واحد
حسابداري مدیریتگذاري

2تئوري هاي مالی و سرمایه گذاري3تحقیقات تجربی حسابداري5

بودجه حسابداري دولتی و 6
دانشجویان ملزم به انتخاب تمامی واحدهاي3پیشرفته

هستندارائه شده
3مقررات حسابداري7

3حسابداري بین المللی8

تجزیه و تحلیل سیستم هاي 9
3حسابداري

3توسعه عقاید و افکار حسابداري10

حسابداري مدیریت و کنترل 11
3هزینه

3ریزي و کنترلمدیریت و برنامه 12

بررسی پیشرفت ها و تحقیقات 13
3جاري در حسابداري

3قوانین مالیاتی بین الملل14

بررسی پدیده هاي جدید در 15
3تحقیقات حسابداري

واحد از دروس باال 18ملزم به انتخاب دانشجویان
بودند
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جدید. دروس اختیاري در برنامه درسی قدیم و 3جدول 

دروس اختیاري
برنامه درسی قدیم

ردیف
برنامه درسی جدید

چنین تفکیکی در برنامه درسی 
تعداد نام درسقدیم وجود ندارد

واحد
2اخالق و مسئولیت اجتماعی1

2اقتصاد سنجی مالی پیشرفته2

2آموزش و یادگیري در حسابداري3

2پژوهش در کنترل هاي داخلی و ریسک4

5
پژوهش هاي کیفی در حسابداري و 

2حسابرسی

2توسعه عقاید و افکار حسابداري6

2تئوري هاي اقتصاد خرد و کالن پیشرفته7

8
پژوهش در تصمیم گیري و قضاوت در 

2حسابداري و حسابرسی

9
حسابداري بخش عمومی: نظریه ها، 

2تحوالت و پژوهش ها

2ابزارهاي مشتقه مالیسمینار در 10

2پژوهش هاي جاري حسابداري11

واحد از دروس باال هستند8دانشجویان ملزم به انتخاب 

. رساله در برنامه درسی قدیم و جدید4جدول 
رساله

ردیف
برنامه درسی جدیدبرنامه درسی قدیم

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس
18رساله دکتري24پایان نامه1

هاي طراز اول دنیا در زمینه حسابداري انتخاب شده است، البته به منظور بررسی تطبیقی، ابتدا دانشگاه
توان به نمایند که از آن جمله میهاي برتر دنیا میبندي دانشگاهنهادهاي گوناگونی در دنیا اقدام به رتبه



12....يحسابداريدکتري	دورهينحوه برگزاریقیتطبیبررس
1بندي لیدنبندي تایمز و نظام رتبه]، نظام رتبه21شانگهاي [بندي ]، نظام رتبهQS]6بندي نظام رتبه

ي حسابداري و علوم انسانی را از دیدگاه هاي برتر دنیا در زمینه، دانشگاه5]. جدول 22اشاره نمود [
دهد:موسسات مذکور نشان می
هاي برتر دنیا از دید موسسات رتبه بندي. دانشگاه5جدول 

نظام رتبه بندي بارم
QS

نظام رتبه بندي 
شانگهاي

نظام رتبه بندي 
تایمز

نظام رتبه بندي 
لیدن

دانشگاه استنفورددانشگاه هاروارددانشگاه هاروارد1
موسسه تحقیق و 

فناوري ماساچوست
(MIT)

دانشگاه شیکاگودانشگاه هاروارددانشگاه شیکاگودانشگاه آکسفورد2

3
موسسه اقتصاد و 

علوم سیاسی 
لندن

تحقیق و موسسه
فناوري ماساچوست

(MIT)

دانشگاه استنفورددانشگاه آکسفورد

دانشگاه هاروارددانشگاه کمبریجدانشگاه استنفورددانشگاه کمبریج4

دانشگاه کالیفرنیادانشگاه استنفورد5
(UCB)

دانشگاه پرینستوندانشگاه شیکاگو

6

موسسه تحقیق و 
فناوري 

ماساچوست
(MIT)

- دانشگاه کالیفرنیاپرینستوندانشگاه 
برکلی

Yaleدانشگاه یایل 

university

دانشگاه تجارت 7
Yaleدانشگاه یایل دانشگاه پنسیلوانیالندن

university
کالج دارث موث

دانشگاه نیویوركدانشگاه شیکاگو8
(NYU)

- دانشگاه کالیفرنیادانشگاه پرینستون
برکلی

دانشگاه 9
- دانشگاه کالیفرنیادانشگاه نورث وستپنسیلوانیا

دانشگاه نورث وستلس آنجلس

دانشگاه کالیفرنیا10
(UCB)

Yaleدانشگاه یایل 

university
لس- دانشگاه کالیفرنیادانشگاه کلمبیا

آنجلس

دانشگاه نیویورك11
(NYU)

- دانشگاه کالیفرنیا
آنجلسلس

دانشگاه تجارت 
دانشگاه پنسیلوانیالندن

1 Leiden
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نظام رتبه بندي بارم
QS

نظام رتبه بندي 
شانگهاي

نظام رتبه بندي 
تایمز

نظام رتبه بندي 
لیدن

دانشگاه نیویوركدانشگاه تورنتودانشگاه سنگاپور12
(NYU)

بندي مختلف از پراکندگی کمی هاي برتر از نظر موسسات رتبهشود دانشگاههمانطور که مشاهده می
بندي مختلف تقریباً یکسان است و هاي برتر از دید موسسات رتبهبرخوردار است، به عبارت بهتر دانشگاه

بندي از حیث مواردي همچون هاي مختلف موسسات رتبهموجود به دلیل شاخصهايبعضاً تفاوت
میزان فراهم نمودن امکانات رفاهی و بهداشت عمومی براي دانشجویان، میزان مساحت و امکانات 

].7و... است [1فیزیکی دانشگاه
بررسی تطبیقی
ي درسی جدید با آن با برنامههاي ذکر شده و بررسی ي دکتري حسابداري دانشگاهبا بررسی برنامه

ي دکتري داخل تواند ما را در ارتقاي کیفی برنامهشویم که ذکر این نکات مینکات قابل تاملی مواجه می
شود.بخش مطرح می3یاري بخشد. این نکات در قالب 

توجه به ریاضیات
ي مذکور با واقع رسالهي پاچیولی آغاز شد، درهمانطور که بیان گردید تاریخچه حسابداري با رساله

ي تحریر درآمده بود که در آن فصلی به حسابداري اختصاص یافته بود، موضوع ریاضیات به رشته
گیري حسابداري، ارتباط تنگاتنگی بین حسابداري و ریاضیات وجود داشته بنابراین از همان ابتداي شکل

ا پیشرفت مباحث حسابداري نمود است که این ارتباط پس از گذشت سالها کماکان باقی بوده و ب
شود هاي برتر نیز مشاهده میي دکتري حسابداري دانشگاهنماید، با بررسی برنامهبیشتري پیدا می

ي نیاز در برنامهها مباحث ریاضیات عمومی را به عنوان یکی از دروس الزامی پیشتمامی این دانشگاه
را به 2رس تئوري احتماالت و محاسبات توابع چند متغیرهاند، براي مثال دانشگاه هاروارد دخود گنجانده

هاي شیکاگو، پنسیلوانیا، استنفورد، کمبریج و ]، دانشگاه10عنوان دروس پیش نیاز خود اعالم نموده [
هاي نیویورك نیز ریاضیات به ویژه مباحث مربوط به احتماالت، توابع چند متغییره، ماتریس و روش

] که با توجه به ماهیت دروسی که در ترم20اند [وس عمومی خود قرار دادهمحاسباتی کمی را جزء در
شویم که در اکثر دروس آنها ریاضیات نقش هاي آتی دانشجویان ملزم به فراگیري آن هستند متوجه می

هاي کمی و آماري پیشرفته توجه شده اما کند، در برنامه درسی جدید اگرچه به روشرنگی را ایفا میپر
سازي کمی نان به ریاضیات به خصوص مباحث مربوط به توابع و جبر که کاربرد وسیعی در مدلچهم

هاي برتر به برخی از دروس مرتبط با ریاضیات که در دانشگاه6دارند توجه چندانی نشده است، جدول 
].20دهد [شود را نشان میعنوان پیش نیاز تدریس می

1 campus
2 Multivariable calculus
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انشگاه هاي برتر. دروس مرتبط با ریاضیات در د6جدول 

دانشگاه دانشگاه استنفورددانشگاه هاروارد
شیکاگو

دانشگاه 
پنسیلوانیا

دانشگاه 
نیویورك

جبر خطی و تئوري تئوري احتماالت
احتماالتجبر خطیماتریس

تجزیه و 
تحلیل 

هامتغییر
رگرسیون1آمار ریاضیآمار و احتماالتتوابع چند متغییرهتوابع چند متغییره

تجزیه و تحلیل 
2استنتاج آماريتئوري احتماالتسري هاي زمانی

معرفی مدل 
هاي آماري 

3خطی

بهینه سازي خطی 
(سیمپلکس)

تجزیه و تحلیل 
سري هاي زمانی

هاي گیرد بلکه یکی از مالكي دکتري مورد توجه قرار نمیالبته توجه به ریاضیات تنها در طول دوره
میزان معلومات ریاضی و توانایی محاسباتی آنها است که این امر با گنجاندن گزینش دانشجویان نیز 

7]، جدول 9هاي گزینش دانشجویان مد نظر قرار گرفته است [به عنوان یکی از مالكGMATينمره
- ي حسابداري را نشان میهاي برتر در زمینهمورد نیاز براي پذیرش در برخی از دانشگاهGMATنمره 

دهد.
مورد نیاز جهت پذیرش در دانشگاه هاي برترGMAT. نمره 7جدول 

GMATمیانگین نمره نام دانشگاه
730دانشگاه هاروارد

<732استنفورد

<713(MIT)موسسه تحقیق و فناوري ماساچوست

<Yale714دانشگاه یایل 

<738(NYU)دانشگاه نیویورك

680دانشگاه کمبریج
686کالیفرنیادانشگاه 

690دانشگاه فلوریدا

1 Mathematical statistical
2 Statistical inference
3 Introduction to linear statistical models
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سازي اقتصاديمدل

دومین و مهمترین شاخصه بررسی تطبیقی میان دروس 1سنجیاقتصادسازي اقتصادي یا همانمدل
هاي برتر درس اقتصاد سنجی را در سطح هاي برتر دنیاست، تمام دانشگاهدکتري داخل و دانشگاه

کنند، اما اقتصادسنجی ي درسی خود لحاظ میترم در برنامهمقدماتی و متوسط و در طول یک یا دو
سازي اقتصادي دارند.هاي برتر دنیا چنین تاکیدي روي مدلچیست و چرا دانشگاه

بیان کرد یکی شدن Econometricaي معتبر ي مجلهدر اولین شماره"راینار فریش"همانطور که 
- سازد و هدف از اقتصاد سنجی را به طور کلی میرا میآمار، اقتصاد و ریاضیات است که اقتصاد سنجی 

گیري بینی، تصمیمهاي اقتصادي، پیشتوان دادن محتواي تجربی به روابط اقتصادي براي آزمودن نظریه
]. در واقع هدف از گذراندن درس 11ي یک سیاستگذاري یا تصمیم دانست [و ارزیابی پیشینه

کردن فرضیات موجود در ذهن سازي آماري و پیادهي مدلهاقتصادسنجی آشنایی دانشجویان با نحو
هایی قابل آزمون بوده که این امر هم به عنوان راهگشایی جهت انجام هر چه بهتر محقق در قالب گزاره

ي دکتري است و هم به عنوان راهنمایی جهت انجام تحقیق و پژوهش به صورت کاراتر و با رساله
هاي حسابداري به باشد. بدون شک یکی از دالیل پیشرفت تئوريتر میپشتوانه تئوریک و آماري قوي

هاي مختلف تحقیق تجربی بوده که در این میان خصوص در سطح اثباتی، آشنایی محققان با روش
سازي مدل ذهنی خود در اقتصاد سنجی نقشی بی بدیل را به منظور یاري رساندن پژوهشگر در پیاده

و داراي محتواي اطالعاتی دارد. این نکته در واقع پاشنه آشیل تحقیق و قالب فرضیاتی قابل آزمون
- ي مدلپژوهش حسابداري در ایران است که به دلیل عدم آشنایی محققان با اقتصاد سنجی و نحوه

هاي ارائه شده در مقاالت هاي انجام شده با تقلید از مدلها و پژوهشنامهسازي آماري، اکثر پایان
هاي دانشجویان را بر عهده دارند، نامهپذیرد. به عبارت دیگر اساتید ما که هدایت پایانمیخارجی صورت 

نامه سازي آماري آشنایی نداشته و به همین دلیل براي انجام پایانهاي مدلغالباً با اصول و روش
نشجویان نیز دهند و داي متدولوژي به کار رفته در مقاالت خارجی سوق میدانشجو را به سمت مطالعه

نامه و یا کار پژوهشی خود انتخاب نموده و با هاي به کار رفته در این مقاالت را به عنوان مدل پایانمدل
رسانند در صورتی که بدیهی نامه خود را به پایان میآوري نمونه مطابق با مدل انتخاب شده، پایانجمع

اس الزامات محیطی و شرایط اقتصادي آن است مدل مورد استفاده در مقاالت خارجی طبیعتاً بر اس
کشور طراحی شده و چه بسا آن مدل روایی و پایایی الزم را با توجه به شرایط اقتصادي کشور نداشته 

شود که چنانچه موضوع آنها ها میدانشگاهباشد که نتیجه آن انباشته شدن صدها پایان نامه در کتابخانه
صرفاً به ثر آنها مشکالت و مسائل اقتصادي کشور را بررسی نکرده وشویم اکرا بررسی نماییم متوجه می

التحصیلی صورت پذیرفته، به عبارت نامه و فارغمنظور سلب مسئولیت از دانشجو به منظور انجام پایان
ي حسابداري با آن روبروست نوعی مسئله تراشی دیگر به جاي پرداختن به مسائل گوناگونی که جامعه

ه است. در این میان به دلیل اینکه مسئله مطرح شده و مدل ارائه شده سنخیتی با محیط صورت پذیرفت
آوري داده یا تجزیه و اقتصادي و حسابداري کشور ندارد، دانشجو در اکثر موارد به دلیل مشکل در جمع

نماید اه میسازي و دستکاري در نتایج آماري به منظور رسیدن به نتایج دلخوتحلیل داده، اقدام به داده

1 Econometric
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ها بعضاً از دید اساتید راهنما و حتی داوران نامهکه متاسفانه به دلیل رشد کمی دانشجویان و تعدد پایان

ماند.نیز پنهان می
توان آموزش دانشجویان دکتري (که در آینده یکی از اقدامات با اهمیت به منظور حل این مشکل را می

نامه دانشجویان را بر عهده خواهند ، مسئولیت هدایت پایانهابه عنوان اعضاي هیئت علمی دانشگاه
سازي آماري و تبدیل یه مسئله کیفی به یک مدل کمی و قابل آزمون داشت) در زمینه نحوه مدل

هاي متعددي از جمله دانست. در برنامه درسی جدید به درستی به این موضوع پرداخته شده و درس
ي پیشرفته، روش تحقیق کیفی و... در برنامه درسی دانشجویان اقتصاد سنجی پیشرفته، تحلیل آمار

سنجی به عنوان یک درس عمومی در طول هاي برتر دنیا درس اقتصادگنجانده شده است. در دانشگاه
نیاز آن گذراندن دروسی همچون ریاضیات عمومی و که پیششودیک یا دو ترم به دانشجویان ارائه می

تئوري احتماالت است.
ي اقتصادزهحو

هاي برتر است، تمامی ي دکتراي داخل و دانشگاهاقتصاد سومین حوزه بررسی تطبیقی میان برنامه
- هاي مورد بررسی بخش قابل توجهی از برنامه دکتري خود را به مسائل اقتصادي اختصاص دادهدانشگاه

- براي مثال می توان به درسکنند اند و حتی دروس تخصصی خود را با نوعی رویکرد اقتصادي ارائه می
هایی همچون آشنایی با تئوري بازي، تئوري حاکمیت شرکتی و... اشاره کرد که پیش نیاز این دروس 
گذراندن واحدهاي اقتصاد به ویژه اقتصاد محاسباتی یا مدل سازي اقتصادي است که این امر حاکی از 

برخی از دروس 8باشد. جدول برتر میتلفیق حسابداري و اقتصاد در مقطع دکتري در دانشگاه هاي 
].20] [19دهد [شود را نشان میهاي برتر ارائه میي اقتصاد که در دانشگاهمرتبط مستقیم با حوزه

. دروس مرتبط با اقتصاد در دانشگاه هاي برتر8جدول 
نام درسنام دانشگاه

اقتصاد محاسباتی (کمی)-اقتصاد خرددانشگاه هاروارد
کاربرد اطالعات اقتصادي در حسابداري- تئوري اقتصاد خرداستنفورددانشگاه 

تئوري هاي اقتصاددانشگاه شیکاگو
اقتصاد اطالعات-اقتصاد خرددانشگاه نورث وست
تئوري اقتصاد خرددانشگاه پنسیلوانیا
ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد- تئوري هاي اقتصاد(UCB)دانشگاه کالیفرنیا
تئوري اقتصاد خرد(NYU)دانشگاه نیویورك

هاي برتر نیز هر کدام هاي ذکر شده که به عنوان نمونه ارائه گردید سایر دانشگاهعالوه بر دانشگاه
اند. در برنامه درسی جدید نیز هاي اقتصاد به ویژه اقتصاد خرد را در سرفصل دروس خود گنجاندهتئوري

جزء دروس اختیاري لحاظ شده، "هاي اقتصاد خرد و کالنتئوري"به این موضوع توجه شده و درس 
هاي برگزار کننده رسد اکثر دانشگاههاي کشور به نظر میالبته با بررسی برنامه درسی فعلی دانشگاه

هاي ي تئوريدهند و بیشتر بر حوزهي درسی خود قرار نمیي دکتري، این نوع دروس را جزء برنامهدوره
شوند.ي متمرکز میتجربی حسابدار
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ي دکتريدروس تخصصی و چارچوب دوره

هاي برتر از نظر شکلی تقریباً هاي داخل و دانشگاهي دکتري دانشگاهي دروس تخصصی، برنامهدر زمینه
هاي هاي حسابداري و تئوريتمرکز روي تحقیقات تجربی حسابداري، آشنایی باتئوريیکسان بوده و

]. البته چنانچه بخواهیم قضاوت 20دهد [هاي آنها را تشکیل میکلی برنامهگذاري، چارچوب سرمایه
- هاي برتر داشته باشیم میهاي داخل و دانشگاهبهتري راجع به دروس تخصصی ارائه شده در دانشگاه

بایست محتواي دروس تدریس شده به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد که این امر با توجه به 
ها هاي برتر و تفاوت در منابع تدریس شده در این دانشگاههاي داخل و دانشگاهدانشگاهتعدد دروس در

برخی از دروس اصلی تدریس 9ي حاضر خارج است. جدول ي مقالهامکان پذیر نمی باشد و از حوصله
دهد.هاي برتر را نشان میشده در تعدادي از دانشگاه

ه هاي برتر. دروس تخصصی حسابداري در دانشگا9جدول 
دانشگاه 
هاروارد

دانشگاه 
استنفورد

دانشگاه 
شیکاگو

دانشگاه 
پنسیلوانیا

دانشگاه
نیویورك

تحقیقات تجربی 
در حسابداري 

مالی

موضوعات تجربی 
در حسابداري 

مالی

تحقیقات بازار 
سرمایه پیشرفته

تحقیقات 
تئوري 

حسابداري

تحقیقات تجربی 
در حسابداري مالی

تئوري بازيمالی شرکتی
بررسی تئوري 
بازي و تئوري 

نمایندگی

تحقیقات 
تجربی 

حسابداري

مالی شرکتی 
1تجربی

رویکردهاي 
رفتاري تصمیم 

2گیري

تئوري حاکمیت 
شرکتی

تئوري هاي 
رفتاري 

حسابداري
تئوري بازي

مدل هاي تحلیلی 
در مالی و 
حسابداري 

مدیریت
تحقیقات تجربی 

در حوزه ي 
حاکمیت شرکتی

آشنایی با 
بازارهاي مالی

روش هاي 
تجربی در 
3مالی شرکتی

تئوري هاي مالی

مالی رفتاري
ها مطرح شود مباحث تخصصی با جزئیات بیشتري در این دانشگاهالبته همانطور که مشاهده می

هاي برتر به عنوان یک درس تخصصی لحاظ شود، براي مثال درس مالی شرکتی که در اغلب دانشگاهمی

1 Empirical corporate finance
2 Behavioral approaches to decision making
3 Empirical methods in corporate finance
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گذاري و تقسیم سود و مسائل مربوط هاي سرمایهشود به طور ویژه ساختار سرمایه شرکت و سیاستمی

نماید و یا درس حسابداري است را دنبال می-ي مالیبه نمایندگی و محرك هاي مدیریت که حوزه
شود به موضوعاتی همچون یلوانیا برگزار میهاي تجربی در مالی شرکتی که در دانشگاه پنسروش

پردازد گیري ریسک و تئوري پرتفوي، اوراق مشتقه و ... میسرمایه، اندازهاي، ساختاربندي سرمایهبودجه
هاي ]. دانشگاه20را به عنوان منبع اصلی معرفی نموده است [1تالیف راس"مالی شرکتی"و کتاب 

اند که به هاي حسابداري را در سرفصل دروس خود گنجاندهتئوريدیگر نیز هر کدام مباحث خاصی از
هاي آنها رسد این امر تحت تاثیر عوامل متعددي همچون ترکیب اعضاي هیئت علمی و تخصصنظر می

باشد.می
5/4هاي برتر ي دکتري در دانشگاهي دکتري، به طور میانگین طول دورهاز نظر ساختار برگزاري دوره

سال اول مربوط به گذراندن دروس بوده و مابقی مربوط به نگارش 2به طور میانگین سال است که
نامه است، البته در این میان استثنائاتی نیز وجود دارد براي مثال دوره دکتري دانشگاه هاروارد پایان

ترم به طول می انجامد و دانشجویان موظف هستند دروس تئوریک را با تفضیل بیشتري 13حداقل 
هاي مورد بررسی دانشجویان را به حضور تمام وقت (تا پیش از پشت سر نمایند. تقریباً تمام دانشگاه

نمایند که در این دوره دانشجویان عالوه بر گذراندن دروس، در دانشگاه مرحله پایان نامه) ملزم می
روش "سی با عنوان ها درشود، البته در اکثر این دانشگاهکنند و یا دستیار پژوهشی میتدریس می

باشد. پس از گذراندن دروس نوبت به امتحان جامع وجود دارد که بخش عمده ي آن عملی می"تدریس
ها امتحان جامع را پس از گذراندن دوره ي تئوري و قبل از آغاز پایان رسد، تقریباً تمامی دانشگاهمی

دو نوبت برگزار کرده و از دروس عمومی مثل ها آزمون جامع را در کنند اما برخی دانشگاهنامه برگزار می
توان به دانشگاه آورند که از آن جمله میاقتصاد و اقتصاد سنجی آزمون جامع مجزایی به عمل می

].15] [18شیکاگو ویا آریزونا اشاره کرد [
بنديگیري و جمعنتیجه

ي برتر دنیا و مقایسه آن با هاهدف این مقاله تشریح نحوه برگزاري دوره دکتري حسابداري در دانشگاه
به تصویب رسیده بود تا میزان انطباق برنامه 1394برنامه درسی جدید دوره دکتري که در اواخر سال 

هاي برتر در حال آموزش است، مشخص سازد. بر اساس جدید را با آنچه در حال حاضر در دانشگاه
بررسی صورت گرفته نکات زیر قابل طرح و بررسی است:

بندي کرد، نخست دروس تخصصی و قسمت کلی تقسیم2توان در نامه درسی دوره دکتري را میبر-1
اصلی که ارتباط مستقیم با حوزه حسابداري دارند و دوم دروس عمومی که به نوعی مکمل آموزش و 

رسد بیشترین تغییرات در برنامه درسی جدید مربوط ي حسابداري هستند، به نظر میپژوهش در حوزه

1 Corporate Finance by Ross, Westerfield, and Jaffe
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هاي دروس عمومی دوره دکتري است که بیشترین تفاوت بین برنامه درسی قدیم و برنامه دانشگاهبه

برتر دنیا بود.
سازي اقتصادي، توجه به ریاضیات و مباحث اقتصاد خرد و کالن چارچوب دروس عمومی حوزه مدل-2

توجه شده است، هرچند باشد که در برنامه درسی جدید به آنهاهاي برتر میدوره دکتري در دانشگاه
ذکر این نکته ضروري است که لحاظ کردن این مباحث در قالب دروس اختیاري و جبرانی ممکن است 

هاي کشور شود، براي مثال درس تئوري اقتصاد خرد و کالن پیشرفته در سبب انتخاب گزینشی دانشگاه
ایلی به انتخاب این درس در برنامه ها تمبرنامه درسی جدید جزء دروس اختیاري است و معموالً دانشگاه

درسی دانشجویان ندارند.
ي زمانی دوره دکتري، ساختار کلی برنامه درسی جدید و رویه در زمینه دروس تخصصی و بازه-3

هاي برتر تقریباً یکسان است.دانشگاه
د اساتید نهایتاً ذکر این نکته ضروري است آنچه پس از تدوین این برنامه درسی ضرورت دارد، وجو

- متخصص است تا با تسلط بر مطالب دروس تدوین شده، آموزش دانشجویان را با بهترین کیفیت و به

روز انجام دهند و به این نکته توجه شود که آنچه بیش از رشد کمی کارگیري منابع معتبر و به
التحصیالن فارغدانشجویان در دوره دکتري اهمیت دارد، رشد کیفی این دانشجویان است زیرا بخشی از

ها مشغول فعالیت شده و وظیفه هدایت و آموزش دوره دکتري به عنوان اعضاي هیئت علمی در دانشگاه
دانشجویان در مقاطع مختلف را بر عهده خواهند داشت.
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Accounting PhD is the last point of accounting academic education that its
graduates are the effective person in accountancy and influence the future
research in accounting. In other side the number of PhD student in
accountancy has growth in the recent years. So continues planning for
holding the accounting PhD course is necessary for this purpose the course
plan of accounting PhD has revised after 23 years and applied important
change in the prior course plan. This research with a comparative view
attempt to compare accounting PhD course plan in Iranian university with
the superior university in accounting at world. Overall it seems that this new
course plan is convergence with that teaching in the superior university in
the topic of lesson and its content.
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