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 مؤلفگفتار پیش

 
 

 که جا  را فکرت ذم ختبه نا  ذ 

 ... چراغ د  به ن ر جا  برافروخت
 چ  قاف قدراش د  بر ق م زد

 ... هزارا  نقش بر ل ح عد  زد
 کسی را کاندر ا ع معنی است حیرا 

 دانستع ذ ش د ضرورت می

 )شیخ محی د شاستر (
 

ده را به خ د ج ب نی  ز اد ا جه محققیع  ،اعد  گرمتایر ها  دارا  فرضااایه مطالعۀاخیر،  ۀده ها پژوهشدر 
 ز را: ،مرزها  دانش گردد ۀکی  کند و ساب ا سع هاپد ده ا اند به فهممی مزب رها  فرضیه مطالعۀاست. 

ن  ساااید، ا ع فرصااات را دار د که به دنیا  ع م بگ  ید می نقش اعد  گر وقتی در م رد  
شد ساده نیست و شرا طی وج د رساید  ا اصا ر می  قدرها هم که به نظر میچیز ذ که هیه

 در نظر گرفته ش د.با د جها   ادراکدارد که برا  
 (2114)ها ز، 

 قاد ِمقاالت مرور   ا انترا  بنا  از طر ق نگارش گپژوهشااالی  ی کیاکا  بیع ها پژوهشدر سااط  حا ، با ا ع
سااتند. در سااط  ه اعد  گرمتایر ها  دارا  فرضاایهمرااط با  ها ظرافتان اع برداشااتع از پرده  در اکاپ متعدد 

ها  دارا  فرضیهپژوهشگرا  معط ف  ساؤاالت که  کی از پراکرارار ع  شااهد م  مکرراًداخ ی نیز  ها پژوهش
پژوهشاااگرا  ذ  اسااات که چگ نه با ساااتی ماانی نظر  برا    ابها یع اوّلخاص،  ط رباه اسااات. متایر اعاد  گر  

ها  دارا  متایر ن شااات  ا ا نکه چه افاوای بیع نگارش ماانی نظر  فرضااایه اعد  گرها  دارا  متایر فرضااایاه 
ا ا  پژوهشاااگرا  ذ  اسااات که چط ر می ابها  وج د دارد. دومیع فاقد متایر اعد  گرها  با فرضااایه اعاد  گر 
اصاا    یعه اایب اواّل کتاب ع ارا ذزم   و نتا ج را افساایر نی د. بر ا ع اسااا ،  ها  دارا  متایر اعد  گر فرضاایه

متایر ارا  ها  درضااایهفاصااا   ذزم    به اشااار   ثانیاًو  اعد  گرمتایر ها  دارا  فرضااایه نگارش ماانی نظر 
  و نگارش ماانی نظر ۀشااا د، در هر دو ح زهیچنانکه در کتاب نیز به افصااایل اشااااره می. پردازدیم اعد  گر

در  ها  پر شاااا زنیمتعدد  وج د دارد که به ق م ، باورها  نادرساااتاعد  گرها  دارا  متایر ذزم   فرضااایه
مرااط با  ها تظراف کالادشااکافیرود که کتاب حاضاار بت اند با نابرا ع، ا ع امید میشاا د. بمنتهی می هاپژوهش

 ذای اثرب ش باشد.   ها پژوهشدر افزا ش کیفیت  ،ها  دارا  متایر اعد  گرفرضیه
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تایر ها  دارا  مفرضیه راجع بهدرشت و ر ز  ۀ اگرچه ا ع کتاب شاامل صدها نکت اواّلشاا ا  رکر اسات که   
ر به ط ر متایرها  اعد  گ ها ظرافتو ک ّی  ط ربهبا سااتی اشاااره نی د که رات ع م  حا ع ا بااساات، اعد  گر 

 ز ع ساب:ف ماند. قّناا د در دانش م ج د مت  زاست که هرگزا نده  چنا ذ خاص 

 کار ماا  دیرس ا  گیا  مار که به پا
 تاس ااک رگ در اخ ردهۀ نباد هزار

 )اقاا  اله ر (

مجی عه  ا ع نگارندۀاگرچه دقت، کاربرد  ب د ، جامعیت نسااای و شاافافیت مطالب، دغدغه اصاا ی   ثانیاً
و سااا ر پیشاانهادها  خ انندگا  محتر ، ساااب  ب ده اساات، لکع در افت نظرات انتقاد ، نکات اصااالحی

 که: گفتارخ شخ اهد ب د چرا که چه خ ش گفت سعد  امتنا  ا نجانب 

 .رد س نش صالح نسذ رد،ینگ بیع یمتک ّم را اا کس
 )سعد (

دکتر ع ی رحیانی، دکتر مهد  صالحی، دکتر خ د را از عییق مرااب سسا   دار یمدر پا ا  بر خ د الز  
نظرات  یا بن  س کتاب و بازخ انی پیشبه جهت  ذرش قرباانی، دکتر امید فرجی و دکتر ذمنه بذرافشاااا  

ع    ادار  و اقتصاد   ۀمحتر  ذم زشای و پژوهشای دانشکد  به ط ر و ژه، از معاو  اعال  دار .  ارزشایند 
یچنیع هگزار . ها  مجدّانه در فرذ ند چاپ کتاب، سااسا جناب ذقا  دکتر مهد  صااالحی بابت پیگیر 

شگاه و ذ  دان ال یالتحصفارغگروه محتر  حسابدار  دانشگاه فردوسی مشهد و دانشج  ا  و الز  است از 
به  ریحق ع او روش پژوهش در حسااابدار ، بابت ارغیب  اسااتادا  حسااابدار  ا را ها  مجاز  نیز گروه

  ، چرا که به  ادذور  ذنا :اشکر نیا مصیییانه  ،حاضرنگارش کتاب 

 اا جا  در بد  دار  که امرا عهد ست با جان

 ه ادارا  ک  ش را چ  جا  خ  شتع دار 
 )حافظ(

  سااازذمادهدر ا نجانب را که  دانشااگاه فردوساای مشااهدمد ر ت محتر  انتشااارات  ۀمجی عدر نها ت، از 
 .نیا م  میگزارسسا کتاب حاضر  ار  نی دند، 

 با احترا 

 رضا حصارزاده

 دانشیار گروه حسابدار  دانشگاه فردوسی مشهد
Hesarzadeh@um.ac.ir 
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