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زهره حاجیها ،1زهرا تقیزاده

2

 .1دانشیار حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سیرجان ،سیرجان ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/10 :

چکيده
هدف این پژوهش بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با روشهاي حسابداري مدیریت در شرکتهاي پذیرفته شهد در بهسرا اوراب بدهادار
تدران است .این پژوهش از نسع کاربردي و از نظر روش تسصیفی -همبسهتیی اسهت .ابهاار رهردروري اعاتهار پرسمهنامة اسهتاندارد
فرهنگ سازمانی هافستد و پرسمنامة محققساختة حسابداري مهدیریت اسهت .جامعهة رمهاري مهدیران مها ی و کارشناسهان حسهابداري
شرکتهاي تس یدي پذیرفت شد در بسرا اوراب بدادار تدران هستند ک کارکنان  000شرکت بها روش نمسنه ریهري تصهادفی سهاد به
تنسان نمسنة پژوهش انتخاب شدند .در هر شرکت دو پرسمنام یکی در اختیار مدیر ما ی و دییري در اختیار کارشناا حسهابداري رهرار
ررفت .از  010پرسمنام  08 ،پرسمنام از مدیران و  011پرسمنام از کارشناسان جمعروري شهد .مقایسهة ضهرای همبسهتیی بهین دو
ررو نمان داد مؤ ف هاي فردررایی ،فاصلة ردرر ،مردمنمی ،افق کستا مدر و اجتناب از بیاعمینهانی در رهرو مهدیران رابطهة مثبهت و
معنادار با اتمال روشهاي حسابداري مدیریت داشتند .متغیر اجتناب از بیاعمینانی بیمترین ارتباط را با روشههاي حسهابداري مهدیریت
داشت .اما در ررو کارشناسان رابطة منفی مماهد شد .بنابراین ،میتسان نتیج ررفت اتمال و پیاد سازي روشهاي حسابداري مدیریت
ک از اباارهاي مدرن تصمیمریري مدیریتاند ،ب فرهنگ سازمانی شرکت خصسصاً اجتناب از بی اعمینانی وابست اسهت که از منظهر دو
ررو اتمالکنندة این روشها متفاور است.

کليدواژگان
اجتناب از بیاعمینانی ،روشهاي حسابداري مدیریت ،فاصلة ردرر ،فردررایی ،فرهنگ سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهdrzhajiha@gmail.com :

 8601

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،4زمستان 1315

مقدمه
فرهنگ سازماني مجموعهاي از معاني و ارزشهاي مشترك است كه اعضاي سازمان را به یكددیرر
پيوند داده ،نظام ارزشي حاكم بر سازمان را تشكيل ميدهد و باعث تمایز یك سدازمان از سدازماني
دیرر ميشود .مطالعة فرهنگ سازماني روشي نسبتاً مهم براي مطالعه سازمان است و ميتواندد پدل
ارتباطي بين اجتماع و سازمان در نظر گرفته شود .فرهنگ سازماني ميتواند بهعنوان مدان یدا ابدزار
قوي براي هرگونه فعاليت مدیریتي مانند حسابداري مدیریت باشدد .سدازمانهدا ابتددا بایدد داند
حسابداري مالي با توجه به فعاليت حسابداري مدیریت را داشته باشند .بنابراین ،دادههایي كه براي
فعاليت حسابداري مدیریت بهكار گرفته ميشوند ،باید دقيق ،قابدل اعتمداد و مطدابق بدا اسدتاندارد
باشند (.)Erserim, 2012, p.373
نق

حسابداران مدیریت در فرایند تصميمگيري ،فراهمكردن اطالعات مربوط بده هدر یدك از

مدیراني است كه در صنای مختلف ميخواهند تصميمگيري كنند .این مدیران به اطالعات وابسدته
و مربوط به تصميمهایشان نياز دارند ،بنابراین ،حسابداران مدیریت باید تصميمهایي را كه مددیران
با آنها مواجه ميشوند ،خوب درك كنند .فرهندگ سدازماني بدا روشهداي حسدابداري مددیریت
رابطهاي دوسویه دارد ،كه باعث تمركز ،سهولت در برنامهریزي ،كنترل ،و تثبيت و تقویت دادههاي
مالي و عملياتي است كه با هدف ارزیابي و گدزارشدهدي انجدام مديگيدرد .بندابراین ،هددف ایدن
پد وه

بررسدي رابطدة فرهندگ سددازماني بدا روشهدداي حسدابداري مدددیریت در شدركتهدداي

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
نوآوري هاي حسابداري مدیریت ميتوانند بددهعنددوان اصدل كلدي و اجرایدي شدناخته شدوند.
بنابراین ،به شركت فرصت ميدهند تا فرایند خالقيت را بدهعندوان یددك ندوآوري و محدرك یدك
ایده ،انتخاب ،اشاعه و استنباط و طدرحریدزي كندد ) .)Chenhall, 2005, p.397بدهكدارگيري آن در
واق بخشي از فرهنگ سدازماني بده حساب ميآید (حاجيها و خراطزاده ،3131 ،ص.)13
اثربخشي سيستمهاي كنترل و برنامهریزي مدیریت به كارگرفته شده در كشورهاي درحالتوسعه،
موضوعي بااهميت است .زیرا با پيشرفت علم و فناوري در شركتهاي این كشورهدا تكنيدكهدا و
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ابزارهاي مدرن هم براي تصميمگيري و مدیریت به این شركتها وارد ميشوند و یكي از مجموعه
ابزارهاي مدیریت تكنيكهاي حسدابداري مددیریت اسدت .امدا نبایدد بديتوجده بده اثدر احتمدالي
تفاوتهاي فرهنري به اجراي موفقيتآميز این سيستمها ،اميد داشت .از ایدن رو توجده بده عامدل
فرهنگ بهعنوان عاملي تأثيرگذار بر سيستم سازماني شركتها ضروري اسدت (اعتمدادي و دیدانتي
دیلمي ،3111 ،ص .)13-13سيستمهاي حسابداري مدیریت چه بهعنوان یك نوآوري مدرن و چده
بهعنوان ابزارهاي پشتيبان تصميم در شركت از عوامل فرهنري هم در سطح ملدي و هدم در سدطح
سازماني تأثير ميپذیرند و كارایي آنها در محيطهاي فرهنردي مختلدف متفداوت خواهدد بدود ،از
سوي دیرر ،باید در نظر داشت كه سيستمهاي پشتيبان تصميم حسابداري مدیریت نيز بدر فرهندگ
سازماني ،پویایي و ایستایي آن و ارتباط آن با دیرر مؤلفههاي تصميمگيدري تدأثير مديگدذارد .ایدن
سيسدتمهدا بدا كمدك بدده مددیران در تصدميمگيدري در شددرایط عددم اطميندان و ارا دة اطالعددات
درونسازماني كارا و اثربخ

به تصميمگيران درونسدازماني كده بدهطدور عمدده مددیران هسدتند،

نااطميندداني محدديط تجددارت را كدداه

مدديدهنددد و از ایددن طریددق بددر مؤلفددههدداي فرهنددگ تدأثير

ميگذارند ).(Cristiano & Scapens, 2011, p.327
تحقيق حاضر با پيوندددادن ميان دو حوزة نوآوريهاي حسابداري مدیریت و فرهنگ سدازماني
و ابعداد آن بده داند

موجدود در حوزة حسابداري مدیریت و مدیریت رفتار سدازماني ميافزاید.

مباني نظري پژوهش
افرادي كه در یك سازمان باهم كار ميكنند ،اعتقادها ،باورها ،ارزشها و هنجارهاي مشتركي دارندد
كه در مجموع ،فرهندگ آن سدازمان را شدكل مديدهندد (حسديني و همكداران ،3131 ،ص .)311
هافستد فرهنگ را برنامهریزي گروهي فكري كه اعضاي یك گروه یا طبقه را از اعضداي گدروه یدا
طبقة دیرر متمایز ميكند ،تعریف كدرده اسدت ( .)Hofstede, 2001, p.11مطالعدة هافسدتد ()3311
چهار خصيدصة اصدلي فرهندگهداي كاري را در سطح ملي مشخص كرد .بر مبناي آن ،بين تعدداد
زیادي از فرهنگهاي ملدي موجدود در یك سازمان تمایز قا دل شدد .ایدن چهدار خصيصده ،یعندي
فاصلة قدرت ،فردگرایي/جم گرایدي ،مردساالري /زنساالري و اجتناب از عدم اطمينان ،از طریدق
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تحليدلهداي چنددمتغيدره دادههداي كمي حاصل از پيمای
آن مطالعده ،هافدستد و همكداران

انجام گرفته بهدست آمدهاند .بده دنبدال

( )3331مطالعات خود را به فرهنگ سازماني نيز تسري دادندد

و با بهكارگيري رویكدردي كده روشهاي كمي و كيفي را با هم درمديآميدزد ،چنددین بُعدد دیردر
مانند كارمحوربدودن را بده ابعداد قبلي افزودهاند (رعنایي كردسولي و قرآني ،3113 ،ص.)31
از سوي دیرر حسابداري مدیریت 3براسداس تعریدف سدازمان حسابرسدي آمریكدا بده مفهدوم
تشخيص ،اندازهگيري ،جم آوري ،تحليل ،تفسير و تبادل اطالعاتي است كه بتواندد بده مددیران در
برنامهریزي ،ارزیابي و كنترل سازماني یاري رساند و بهعبدارتي از تصدميمسدازي 1مددیران سدازمان
پشتيباني كند .همانطور كه پي تر در مقدمه تبيين شد ،این سيستم مانند سایر سيستمهاي سازماني
از فرهنگ سازمان متأثر ميشود .در این پ وه

روشهاي حسابداري مدیریت شدامل بهایدابي بدر

مبناي فعاليت ،بهایابي كيفيت ،بودجهبندي بر مبناي فعاليت و زنجيرة ارزش است.
در تحقيق حاضر مدل هافستد بهكار گرفته ميشدود ،بدراي ترسديم چدارچوب نظدري در ایدن
پ وه

دیدگاه نظري مورگان )1131( 1بهكار گرفته شده است .مورگان در نظریة محددودیتهداي

خود در حسابداري مدیریت اعتقاد دارد فرهنگ سازماني كه توسط مددیریت آن اعمدال مديشدود،
ميتواند بر افزای

ارزش افزوده یا كاه

آن تأثير برذارد .سازمانها بهشدت تحت تأثير فرهندگ

هستند .از سوي دیرر ،فرهنگ هر جامعه بهطور ناخودآگاه بر نحوة طراحي و اجراي سيسدتمهداي
اطالعاتي موجود در سازمانهاي مختلف آن جامعه تأثير ميگدذارد .بدهعبدارت دیردر ،اخدتالفدات
فرهنري موجود در شركتها را ميتوان موجد

تفداوتهداي موجدود در فرهندگهداي سدازماني

دانست كه خود عامل اصلي تأثيرگذار بر عملكرد تجاري آن سازمان است .بدیهي است حسابداري
كه بخشي از عملكرد تجاري واحدهاي اقتصادي به شمار ميرود ،بسيار تحت تأثير فرهنگ ملدي و
سازماني قرار دارد.
1. Management Accounting
2. Decision making
3. Morgan
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مرور پيشينة پژوهش
بهطور كلي در حوزة حسابداري مددیریت و فرهندگ سازماني تحقيقات اندكي انجام گرفتده اسدت
كه برخي از مرتبطترین آنها در سه بخ

زیر بررسي ميشود.

تحقيقات پيرامون رابطة فرهنگ سازماني و حسابداري

كوزنتسوف ( )1132در تحقيقي به همافزایي فرهنگ سازماني و كنترل مالي در محديطهداي آشدفته
اشاره ميكند .وي مشخصههاي سازماني خاص را در  2حوزه در شركتها بررسي كرده اسدت كده
عبارتاند از پویایي محيط خارج ،فشار محيط خدارجي ،مشخصدات تجدارت و مشخصدات وید ة
كاركنان .وي به این نتيجه رسيده است كه در همة ایدن ابعداد ارتبداط و یك دارچري سيسدتم مدالي
سازمان با فرهنگ سازماني باعث همافزایي شده و سيستمهاي كنترل مالي و فرهندگ سدازماني بده
حل مشكل در این حوزهها كمك كردهاند ).)Kuznetsov, 2014, p.22
ارسریم ( )1131تأثير فرهنگ سازماني ،وی گيهاي سازماني و محديط خدارجي سدازمان را بدر
روشهاي حسابداري مدیریت در شركتهاي صنعتي در تركيه بررسي كرد .نتایج این تحقيق نشان
داد فرهنگ سازماني با روشهاي حسابداري مدیریت رابطدة دارندد و بدين روشهداي حسدابداري
مدیریت با تعداد كاركنان و سن آنها رابطده وجدود دارد و هديا رابطدهاي بدين سدطوح رقدابتي و
محيطهاي نامطمئن و روشهاي حسابداري مدیریت وجود

ندارد (.)Erserim, 2012, p.374

حاجيها و خراطزاده ( )3131رابطة فرهنگ سازماني و كاربرد نوآوريهاي حسابداري مدیریت
در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهدران را بررسدي كردندد .براسداس یافتدههداي
تحقيق ميان فرهنگ سازماني با مدل موژن ،شركتهایي كه ندوآوريهداي حسدابداري مددیریت را
بهكار گرفتهاند و آنهایي كه این نوآوريها را كمتر بهكار گرفتهاند ،تفداوت معنداداري وجدود دارد.
همچنين ،ابعاد گرای

حمایتي و هدفگرایي فرهندگ در گدروههداي بدهكارگيرندده ندوآوريهداي

حسابداري مدیریت باالتر است.
اعتمادي و همكاران ( )3111در پ وهشي آثار فرهنگ سدازماني ،مشداركت در بودجدهبنددي و
سيستمهاي حسابداري مدیریت بر عملكرد مدیران را بررسي كردند .نتایج مؤید وجود رابطده بدين
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مشاركت در بودجهبندي ،سيستمهاي حسدابداري مددیریت و عملكدرد مددیران و نيدز اثرگدذاري
فرهنگ سازماني بر نوع این رابطه است و رابطة مثبتي بين سيستم حسابداري مددیریت و عملكدرد
مدیر در سازمانهاي فردگرا با فاصلة قدرت كم وجود

دارد.

تحقيقات پيرامون رابطة فرهنگ ملي و حسابداري

زارزیسكي ( )1113با كمك مدل گري سعي كرد به این پرس

پاسخ دهد كه آیا فرهنگ آنقدر بدر

حسابداري تأثير ميگذارد كه تالش براي یكسانسازي بينالمللي رویههاي حسابداري را بينتيجده
كند؟ او متوجه شد فرهنگ بر رویههاي افشاي شدركتهداي درونمدرزي تدأثير مديگدذارد ،ولدي
شركتهایي كه در سطح بازارهاي جهاني فعاليت ميكنند بهمرات

اطالعات بيشتري را نسدبت بده

آنچه در كشورشان اجباري شناخته شده است ،منتشر ميكنند .شاید دليل این كار ،جذب منداب در
سطح بينالمللي و بهصرفهبودن انجامدادن مخارج افشا در این حوزه باشد (.)Zarzeski, 2006, p.18
گري و وینت ( )1113تأثير فرهنگ را بر افشاي اطالعات حسابداري (بُعد پنهانكاري /شفافيت
اطالعات) در  12كشور بررسي كردند .گري و وینت با محاسبة ميانرين شاخصهاي افشا در ميدان
شركتهاي مورد مطالعه ،شركتها را براساس درجة افشاي اطالعات طبقهبندي كردند .سد

 ،بدا

بهكارگيري تحليل رگرسيون خطي بر روي ارقام مربدوط بده شداخصهداي افشدا و شداخصهداي
فرهنري /اجتماعي محاسبهشده توسط هافستد ،تأثير فرهنگ بدر افشداي اطدالعدات حسدابداري را
بررسي كردند .نتایج پ وه

آنان مؤید وجود روابط قوي بين ارزشهاي فرهنري جوام و ميدزان

افشاي اطالعات حسابداري در كشورهاي مورد بررسي بود (.)Gray & Vint, 2005, p.35
ادي ( )1113با انتخاب نمونهاي 31تایي از كشورهاي آسيا و اقيانوسديه ،مددل گدري را آزمدون
كرد .ادي شاخصهایي را بدراي انددازهگيدري ارزشهداي حسدابداري (حرفدهگرایدي ،یكندواختي،
محافظهكاري و پنهانكاري) طراحي كرد و ارقام مربوط به این شاخصها را مورد مطالعه و محاسبه
قرار داد و ارقام شاخصهاي محاسبهشده براي ارزشهاي حسابداري ،با ارقام شاخصهاي مربدوط
به ارزشهاي فرهنري را ،كه قبالً بهوسيلة هافستد اندازهگيري شده بود ،مقایسده كدرد .نتدایج ایدن
بررسي مؤید صحت روابط نظري مطرحشده از سدوي گدري (در زميندة نحدوة ارتبداط ارزشهداي
فرهنري با ارزشهاي حسابداري بود (.)Eddie, 2001, p.25
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سالتر و نيسوندر ( )3333با دادههاي جم آوريشده از  13كشور جهان ،مددل گدري را آزمدون
كردند و به این نتيجه رسيدند كه این مدل به بهترین نحو قادر به تشریح عملكردهداي گزارشدرري
مالي در محيط واقعي است .اما در توضيح ساختارهاي حرفهاي و قانوني بسيار ضدعيف اسدت .بده
عالوه ،آنان دریافتند كه اگر ميزان توسعهیافتري بازارهاي مالي و سدطوح ماليداتي را بده ایدن مددل
بيفزایند ،قدرت توضيحي مدل افزای
دوپينك و سالتر ( )3333با تركي

ميیابد (.)Salter & Niswander, 1995, p.380
مدلهاي مربوط بده نحدوة توسدعة حسدابداري كده توسدط

محققان قبلي ،مانند شوي كارت 3بيان شده بود ،به یك مدل كلي دست یافتند .براساس ایدن مددل،
توسعة حسابداري هر كشور محصول مجموعهاي از روابدط داخلدي پيچيدده بدين محديط بيروندي،
ساختار نهادي و فرهنگ آن كشور است .نتایج پ وه
ساختار نهادي و فرهنگ نق

آنان نشان داد همة سه عامل محيط بيروني،

قابل توجهي در تغيير حسابداري در یك جامعه دارند (

& Doupink

.)Salter, 1995, p.201
بلكویي ( )3333در پ وه

خود ،چهار فرضيه را كه مبتني بدر مددل پيشدنهادي گدري اسدت،

آزمون كرد و نشان داد هر چه فاصلة قدرت ،اجتناب از بياطميناني و فردگرایي در جامعهاي بيشتر
باشد ،ميزان حرفه گرایي در آن جامعه كمتر خواهد شد و هدر چده مردمنشدي در جامعدهاي بيشدتر
باشد ،ميزان حرفهگرایي در آن جامعه بيشتر خواهد شد .بلكدویي ایدن چهدار فرضديه را در سدطح
بينالمللي در  11كشور از كشورهایي آزمون كرد كه گري و همكاران
بررسي كرده بودند .نتيجة این پ وه

سيستم حسابداري آنها را

نشان داد ميزان حرفه گرایي تا حد زیادي تحت تدأثير ابعداد

فرهنري هر جامعه (بهوی ه فردگرایي ،اجتناب از بدياطمينداني و مردمنشدي) قدرار دارد (

Belkaui,

.)1999, p.78
تحقيقات پيرامون کاربرد نوآوريهاي حسابداري مديريت در سازمان

خداميپور و طالبي ( )3113كاربرد ابزارهداي حسدابداري مددیریت توسدط مددیران شدركتهداي
1. Schweikart
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توليدي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي كردند .نتایج پ وه
ابزارهاي فرایند مهندسي مجدد ،حسابداري سدنج
اثربخ

آنهدا نشدان داد

مسدئوليت و هزیندهیدابي بدر مبنداي فعاليدت،

است ،اما ابزارهاي بودجهبندي ،تجزیهوتحليل انحرافات و تجزیهوتحليل سربهسر بيشترین

اثربخشي را دارد.
آزاد و ارشدي ( )3111در تحقيقي تأثير فرهنگ سدازماني را بدر درك حمایدت از ندوآوري در
شركت تخصصي بازرگاني دولتي ایدران بررسي كردندد و نشدان دادندد بدين دو متغيدر حمایدت از
نوآوري با درك حمایت ،انسجام ،سيستم پاداش سدازماني و انصداف رابطدة مسدتقيم وجدود دارد.
همچنين ،ميان درك كاركنان براي حمایت از ندوآوري و فشدار كداري رابطدة غيرمسدتقيم وجددود
دارد و حجم كاري زیاد باعث از ميان رفتن قوة نوآوري ميشود.
فرضيههاي پژوهش
فرضيههاي اين تحقيق به شرح زير است:

فرضية اصلي :بين فرهنگ سازماني در شركتهاي پذیرفتهشدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران و
ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها رابطة معناداري وجود دارد.
در راستاي دستيابي به هدف این تحقيق بر مبناي هر یك از ابعاد فرهنري مددل هافسدتد ،پدنج
فرضية فرعي طراحي شده است .ابعاد مدل در ادامه تبيين ميشود:
فردگرایی در برابر جمعگرایی :این بعد با درجة همبستري ميان اعضاي یك جامعه یدا ارتبداط
بين یك فرد و افراد همكارش مرتبط است .فردگرایي همبستري آزاداندة قالد

اجتمداعي در یدك

جامعه را ترجيح ميدهد ،در حالي كه فرض بر این است كه افراد از خدود و خویشداوندان درجدة
یك خود مراقبت ميكنند .جم گرایي بر همبستري محكم قال

اجتمداعي داللدت دارد كده در آن

افراد ميتوانند از خویشاوندان خود انتظار داشته باشند كه از آنها مراقبت كنند یا بيتردید به آنهدا
وفادار باشند ( .)Hofstede, 1983a, p.339; 1983b, p.77; Harrison & Chow, 1999, p.152این بعد
فرهنري ميزان تمایل افراد به مراقبت از مناف خود و خانوادهشدان را بررسدي مديكندد (حسديني و
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همكاران ،33131 ،ص12؛ رعنایي كردشولي ،3113 ،ص .)23-21در این راستا فرضدية فرعدي اول
تحقيق به شرح زیر است:
فرضیة فرعی اول :بين فردگرایي در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهدران بدا
ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها ،رابطة معناداري وجود دارد.
فاصلة قدرت :این بعد با حدودي كه در آن اعضاي جامعه ميپذیرند قددرت در سدازمانهدا و
مؤسسات بهطور نامساوي توزی شده است ،ارتباط دارد .در جامعه با فاصلة زیاد قددرت مشدورت
با زیردستان ممكن است بهاندازهاي كه این موضوع در جامعة با فاصلة كم از نظدر قددرت اهميدت
دارد ،نباشد ( .)Harrison & Chow, 1999, p.147فاصلة قدرت معياري است كه اختالفدات موجدود
در توزی قدرت ميان افراد جامعه (افراد فرادست و فرودست) را نشان مديدهدد و مدنعك كننددة
دامنة نابرابريها در توزی قدرت از دیدگاه افراد ضدعيف موجدود در سدازمانهاسدت (
p.17

Hofstede,

 .)2001,بهعبارتي ،فاصلة قدرت ميزان پذیرش توزی نابرابر قدرت توسط افراد ،مؤسسدات و

سدازمانهداي كدمقددرتتدر اسدت

(1998, p.568; Hofstede, 2001, p.17

Hofstede,؛ حسديني و

همكاران ،3131 ،ص12؛ رعنایي كردشولي ،3113 ،ص .)23-21در این راسدتا فرضدية فرعدي دوم
تحقيق به شرح زیر بيان ميشود.
فرضیة فرعی دوم :بين فاصلة قدرت در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهدران
با ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها رابطة معناداري وجود دارد.
مردمنشی در برابر زنمنشی :مردمنشي معياري است كه ميزان گرای

افراد جامعده بده داشدتن

رفتاري جسورانه در برابر برخورد متواضعانه را نشان دهد .بدهعبدارت دیردر ،مردمنشدي بدهمعنداي
گرای

افراد جامعه به برتريطلبي ،قهرمانپروري و دالوري است .در مقابدل ،زنمنشدي بدهمعنداي

گرای

افراد جامعه به برقراري ارتباط ،تواض و فروتني مراقبت از ضدعيفترهدا و بهبدود كيفيدت

زنددگي اسدت (.)Hofstede, 1983b, p.81; 1983c, p.290; Hofstede, 2001, p.118; 1986, p.272
مردمنشي جایراه تعریفشده براي ارزشهاي غال

در جامعده (هدر جامعده مانندد یدك سدازمان،

خانواده یا كشور) مانند پول ،موفقيت و مسا ل مادي را نشان ميدهد .در سازماني كه موفقيتهداي
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مادي اهميت بيشتر دارد ،مردمنشي بيشتر اسدت (رعندایي كردشدولي ،3113 ،ص .)23-21در ایدن
راستا فرضية فرعي سوم تحقيق به شرح زیر است.
فرضیة فرعی سوم :بين مردمنشي در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهدران بدا
ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها رابطة معناداري وجود دارد.
افق دید درازمدت در برابر کوتاهمدت :نشاندهندة ميزان اتكاي جوام به ظرفيتهاي تجزیده
و تركيبيشان است .در جوام داراي افق دید درازمدت ،سعي ميشود بخ هاي مختلف به طریدق
مستحكم و تعدیلپذیر با یكدیرر تركي
به پذیرش تركي

بخ

شوند ،افراد چنين جامعهاي با صبر و بردباري زیاد حاضر

هاي مختلف با یكدیرر هستند ( Hofstede, 2001, p.123; Hofstede, 1986,

 .)p.277; Moran et al., 2007, p.116بنابراین ،فرضية فرعي چهارم تحقيق به شرح زیر است.
فرضیة فرعی چهارم :بين افق دید كوتاهمدت در شدركتهداي پذیرفتدهشدده در بدورس اوراق
بهادار تهران با ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها رابطة معنداداري وجدود
دارد.
اجتناب از بیاطمینانی به آینده و بالتکلیفی :این بعد با درجده و مقدداري كده در آن اعضداي
یك جامعه با ابهام و تردید احساس ناراحتي ميكنند ،مرتبط است .امر اساسي در اینجا ،نشداندادن
عك العمل جامعه در مقابل این حقيقت است كه آینده مشخص نيست ،این عكد العمدل تدالش
ميكند هم آینده را كنترل كند و هم اجازه دهد این آینده اتفاق بيفتدد (Moran et al., 2007, p.135؛
حسيني و همكاران ،3131 ،ص12؛ رعنایي كردشدولي ،3113 ،ص .)21-22در ایدن زمينده فرضدية
فرعي پنجم تحقيق به شرح زیر است:
فرضیة فرعی پنجم :بين اجتناب از بياطميناني در شركتهاي پذیرفتدهشدده در بدورس اوراق
بهادار تهران با ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها رابطة معنداداري وجدود
دارد.
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مدل مفهومي و متغيرهاي پژوهش
براي ترسيم مدل در ایدن پد وه

مددل هافسدتد ( )3331بدهكدار گرفتده شدد .در مددل هافسدتد

تأثيرگذاري پنج عامل فردگرایي در مقابل جم گرایي ،فاصلة قددرت زیداد در مقابدل قددرت كدم،
اجتناب از بياطميناني به آینده در مقابل تردید و ضعف ،مردمنشي در مقابل زنمنشدي و افدق دیدد
بلندمدت در برابر كوتاهمدت ،بهعنوان مهمترین عوامل و خصيصههاي فرهنگ سازماني است .دليل
بهكارگيري مدل هافستد در این پ وه

این است كه در پ وه هاي حسابداري بي

از هر مددل

دیرري این مدل بهكار گرفته شده است .همچنين ،مدل هافستد تنها مدلي است كه بهوسديلة گدري
( )3311با ظرافت و دقت پيرامون ارزشهاي حسابداري مدیریت توضيح داده شده است.
ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد
فردگرایي در مقابل
جم گرایي
فاصلة قدرت
ميزان اعمال روشهاي
حسابداي مدیریت

اجتناب از
بياطميناني
مردمنشي در مقابل
زنمنشي
افق دید بلندمدت
در مقابل كوتاهمدت
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسي تحقيق
این پ وه

از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر روش از نوع تحقيقات توصيفي -همبستري است.

اطالعات نظري پ وه  ،به روش كتابخانهاي و با بدهكدارگيري نشدریات و سدایتهداي اینترنتدي
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گردآوري شده است .جامعة آماري پ وه

شدامل همدة مددیران مدالي و كارشناسدان حسدابداري

شركتهاي توليدي پذیرفتهشده در بدورس اوراق بهدادار تهدران اسدت .بدراي انتخداب مددیران و
كارشناسان مخاط

این تحقيق شدركتهدایي در قلمدرو مكداني پد وه

قدرار گرفتندد كده همدة

وی گيهاي زیر داشتند :الف) شركت تا پایان سال  11در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتده شدده
باشد (بدین دليل كه دوره اي پایدار و باثبات براي استقرار ابزارهاي حسابداري مدیریت و فرهندگ
سازماني براي همة شركتها گذشته باشد) ،ب) شركتهاي نمونه جزء شركتهاي سرمایهگذاري،
ليزینگ ،بانكها و واسطهگدريهداي مدالي نباشدند (زیدرا ابزارهداي حسدابداري مددیریت در ایدن
شركتها محدود است) .قلمرو زماني پ وه

نيز سال  3131است .تعداد این شركتها بدا توجده

به آمار ارا هشده در روابط عمومي سازمان بورس اوراق بهادار تهران برابر با  133شدركت بدرآورد
شده است كه با بهكارگيري فرمول كوكران 313 ،شركت بهعنوان نمونة پ وه

انتخاب شددند .دو

پرسشنامه در اختيار هر شركت قرار داده شد كه یك پرسشنامه را مدیر مدالي و یدك پرسشدنامه را
كارشناس حسابداري تكميل كند .از  121پرسشنامة ارسالي  12پرسشنامة مدیران و  312پرسشنامة
كارشناسان حسابداري (در مجموع 333 ،پرسشنامه) جم آوري شد.
در این پ وه

پرسشنامة استاندارد هافستد كه توسط خود او بدهمنظدور تعيدين تدأثير فرهندگ

سازماني بر ارزشهاي حسابداري در شركت  IBMتدوین و هنجاریابي شده اسدت ،بدهكدار گرفتده
شد .روایي این پرسشنامه به روش روایي محتدوا بدا تأیيدد مددیران و متخصصدان مددیریت منداب
سازماني و فرهنگ سازماني بررسي شد .هافستد در این پرسشنامه بر پنج عامل تأكيد كدرده اسدت.
ضری

آلفاي كرونباخ كلي این پرسشنامه كه توسط هافسدتد محاسدبه شدده اسدت ،برابدر بدا 1/12

است .در این تحقيق نيز پایایي پرسشدنامة فرهندگ سدازماني هافسدتد بدا محاسدبة ضدری
كرونباخ بررسي شد .این ضری

آلفداي

براي مردمنشي در مقابل زنمنشدي برابدر بدا  ،1/13فردگرایدي در

مقابل جم گرایي برابر با  ،1/21اجتناب از بياطميناني به آینده در مقابل تردید و ضعف ،برابدر بدا
 ،1/21و فاصلة قدرت 1/21 ،بهدست آمد با توجه به باالبودن ضرای
پایا است.

(باالي  ،)1/2ایدن پرسشدنامه
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همچنين ،پرسشنامة محققساختة حسابداري مدیریت كه حاوي  31پرس
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است ،بدهكارگرفتده

شد .این پرسشنامه به روش طيف پنجدرجهاي ليكرت تنظيم شده است .در این پرسشنامه متناسد
با محيط عملياتي شركت هداي ایدران پدنج تكنيدك عملدي حسدابداري مددیریت شدامل مددیریت
هزینه یابي بر مبناي فعاليت ،بودجه بندي بدر مبنداي فعاليدت ،زنجيدرة ارزش ،هزیندهیدابي هددف و
هزینهیابي كيفيت اعالم و معرفي شده است و در قال

 3پرس

(براي هر تكنيدك یدك پرسد )

ميزان كاربرد و استفادة این روشها توسط شركت و همچنين 3 ،پرس

براي ميزان اقبدال عمدومي

مشتریان و سایر ذينفعان طرح شده است .روایي این پرسشنامه از روش روایدي محتدوا و بدا نظدر
برخي استادان دانشراه و حرفة حسابداري سنج

شده است .پایایي این پرسشنامه نيز بدا محاسدبة

آزمون آلفاي كرونباخ بررسي شده است كه این ضری

براي این پرسشنامه برابر با  1/11بدهدسدت

آمد.
يافتههاي تحقيق
بررسي اطالعات جمعيتشناختي اعضاي نمونة تحقيق نشان داد در نموندة مدورد بررسدي در بدين
مدیران  22نفر مرد ( 13/3درصد) و  31نفر زن ( 32/3درصد) و در بدين كارشناسدان  31نفدر مدرد
( 33/1درصد) و  23نفر زن ( 22/1درصد) بودند .بهطور كلي در نمونة تحقيق  311نفدر مدرد و 33
نفر زن حضور داشتند .همچنين ،بررسي گروههاي سني پاسخدهنددگان نشدان داد در بدين مددیران
گروه  23-31سال باالترین فراواني ( 12نفر) و مدیران كمتر از  11سال كمترین فراواني را داشدتند
( 1نفر) .همچنين ،در بين كارشناسان كمتر از  11سال كه بدين  11-21سدال سدن دارندد بيشدترین
فراواني ( 32نفر) و كاركنان بين  11-11و باالتر از  31سال كمتدرین فراواندي را داشدتند ( 1نفدر).
بررسي وضعيت سدطح تحصديلي پاسدخ دهنددگان نشدان داد در ميدان مددیران ،مددیران بدا سدطح
تحصيالت كارشناسي  31نفر ( 21/2درصد) و تحصيالت كارشناسيارشدد و بداالتر  12نفدر (12/3
درصد) بودند .همچنين ،در بين كارشناسدان ،كارشدناس بدا مددرك كدارداني  3نفدر ( 3/1درصدد)،
كارشناسي  23نفر ( 31/1درصد) و با تحصيالت كارشناسي ارشد  12نفدر ( 13درصدد) بودندد .در
نهایت ،بررسي وضعيت سابقة كار در نمونة مورد بررسي نشان داد مددیران بدا سدابقة بيشدتر از 11
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سال باالترین فراواني ( 23نفر) و مدیران با سابقة كمتر از  31سال ( 1نفر) كمتدرین فراواندي را بده
خود اختصاص دادهاند .همچنين ،در بين كارشناسان نيدز كارشناسدان بدا سدابقة بيشدتر از  11سدال
باالترین فراواني ( 31نفر) و سابقة كاري كمتر از  31سال ( 11نفر) كمترین فراواني را داشتند.
آزمون فرضيههاي پژوهش

قبل از تجزیهوتحليل دادههاي تحقيق بهمنظور آزمون فرضيهها باید نرمالبودن دادهها بررسي شدود.
بنابراین ،آزمون كلموگروف -اسميرنوف اجرا شد .سطح معنداداري آمدارة  Zبدراي همدة دادههداي
تحقيق كمتر از  3درصد بهدست آمد ( ،)Sig >1/13یعني دادههاي متغيرهاي مورد بررسي از توزی
نرمال پيروي نميكنند ،از این رو ،براي آزمون فرضيهها آزمدون ناپارامتریدك همبسدتري اسد يرمن
از ورود به رایانه از طریق نرمافزار آماري  SPSSتجزیهوتحليل شد.

بهكار گرفته شد .دادهها پ

باتوجه به اینكه تحقيق بين دو گروه مدیران و كارشناسان انجام گرفته است ،آزمون فرضديههدا
براي مدیران ،كارشناسان و مجموع مدیران و كارشناسان بهطور جداگانه انجام گرفت.
جدول  3نتایج آزمون فرضية اصلي تحقيق را در سه گروه (مدیران ،كارشناسان و كلدي) نشدان
ميدهد:
جدول  .1همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیة اصلی تحقیق

گروه مدیران
گروهها

روش حسابداری

گروه کارشناسان
فرهنگ

روش حسابداری

فرهنگ

مدیریت

سازمانی

مدیریت

سازمانی

مدیریت

سازمانی

فرهنگ سازماني

1/313

3

-1/322

3

1/311

3

سطح معناداري

1/111

در گروه مدیران بررسدي ضدری

فرهنگ روش حسابداری

گروه مدیران و کارشناسان

1/132

1/111

همبسدتري اسد يرمن ( )1/313بدا ميدزان اعمدال روشهداي

حسابداري مدیریت نشان داد در سطح خطاي  3درصد رابطدة مثبدت و معنداداري بدين فرهندگ و
روشهاي حسابداري مدیریت وجود دارد .امدا در گدروه كارشناسدان بررسدي ضدری

همبسدتري
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اسد يرمن ( )-1/322بددا روش حسددابداري مدددیریت نشددان داد در سددطح خطدداي  3درصددد رابطدة
معناداري وجود ندارد .در گدروه مجمدوع مددیران و كارشناسدان نيدز بررسدي ضدری

همبسدتري

اس يرمن ( )1/311نشان داد در سطح خطاي  3درصد رابطة مثبت و معناداري بين فرهنگ سدازماني
و ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در شركتهاي پذیرفتهشده در بدورس اوراق بهدادار
تهران وجود دارد.
در جدول هاي  1 ،1و  ،2نتایج آزمون فرضيههاي فرعي در سه گروه شركتكنندده بيدان شدده
است:
ادامة جدول  .2ضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرهای تحقیق بین مدیران

حسابداری

متغیر

مدیریت

فردگرایی

فاصلة
قدرت

مردمنشی

افق

اجتناب از

کوتاهمدت بیاطمینانی

حسابداري مدیریت

3

فردگرایي

1/133

3

فاصله قدرت

1/332

1/312

3

مردمنشي

1/333

1/321

1/313

3

افق كوتاهمدت

1/323

1/313

1/311

1/332

3

اجتناب از بياطميناني

1/331

1/331

1/332

1/321

1/323

3

جدول  .3ضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرهای تحقیق بین کارشناسان

متغیر

حسابداری
مدیریت

فردگرایی

فاصلة
قدرت

مردمنشی

افق

اجتناب از

کوتاهمدت

بیاطمینانی

حسابداري مدیریت

3

فردگرایي

1/122

3

فاصلة قدرت

1/311

1.111

3

مردمنشي

1/322

1/132

1/311

3

افق كوتاهمدت

1/121

1/313

1/113

1/112

3

اجتناب از بياطميناني

1/111

1/111

1/311

1/233

1/111

3
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جدول  .4ضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرهای تحقیق در کل (مدیران و کارشناسان)

متغیر

حسابداری
مدیریت

فردگرایی

فاصلة
قدرت

مردمنشی

افق

اجتناب از

کوتاهمدت

بیاطمینانی

حسابداري مدیریت

3

فردگرایي

1/331

3

فاصلة قدرت

1/221

1/232

3

مردگرایي

1/311

1/122

1/223

3

افق كوتاهمدت

1/333

1/111

1/221

1/131

3

اجتناب از بياطميناني

1/312

1/121

1/231

1/313

1/121

همانطور كه مشاهده ميشود ،در گروه مدیران بررسدي ضدری

3

همبسدتري اسد يرمن ()1/133

بين فردگرایي و ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت نشدان داد در سدطح خطداي  3درصدد
رابطة مثبت و معناداري بين فردگرایي و ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در شركتهاي
پذیرفتهشدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران وجدود دارد؛ در گدروه كارشناسدان بررسدي ضدری
همبستري اس يرمن ( )-1/122نشان داد در سطح معناداري  3درصد فردگرایي ارتباط معنداداري بدا
روشهاي حسابداري مدیریت وجود ندارد .در گروه مدیران به همراه كارشناسان بررسدي ضدری
همبستري ( )1/331نشان داد در سطح معناداري  3درصد فردگرایي ارتبداط مثبدت و معنداداري بدا
روشهاي حسابداري مدیریت دارد.
در آزمون فرضية فرعي دوم ،در گروه مدیران بررسي ضری

همبستري اس يرمن ( )1/331بدين

فاصلة قدرت و ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت نشان داد بين فردگرایي و ميزان اعمدال
روشهاي حسابداري مدیریت در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهدران در سدطح
معناداري  3درصد رابطدة مثبدت و معنداداري وجدود دارد .در گدروه كارشناسدان بررسدي ضدری
همبستري اس يرمن ( )-1/311نشان داد در سطح معناداري  3درصد فاصلة قدرت ارتباط معنداداري
با روشهاي حسابداري مدیریت وجود ندارد .در گروه مدیران به همراه كارشناسان بررسي ضری
همبستري فاصلة قدرت ( )1/221نشان داد در سطح معناداري  3درصد فاصلة قدرت ارتباط مثبدت
و معناداري با روشهاي حسابداري مدیریت دارد.

بررسي رابطة فرهنگ سازماني و ميزان اعمال روشهاي حسابداري مديريت در شرکتهاي پذيرفتهشده در ...
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از طرفي ،نتایج نشان داد بين مردمنشي در شركتهداي پذیرفتدهشدده در بدورس اوراق بهدادار
تهران با ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها رابطة معناداري وجود دارد.
در گروه مدیران بررسي ضری

همبستري اسد يرمن ( )1/333بدين مردمنشدي و ميدزان اعمدال

روشهاي حسابداري مدیریت نشان داد ،بدين مردمنشدي و ميدزان اعمدال روشهداي حسدابداري
مدیریت در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطة مثبت و معناداري در سطح
معناداري  3درصد وجود دارد .در گروه كارشناسدان ضدری

همبسدتري اسد يرمن ( )-1/322بيدان

ميكند ارتباط معنادار بين بعد مرد منشي فرهنگ سازماني با روشهاي حسابداري مدیریت وجدود
ندارد .در گروه مدیران به همراه كارشناسان بررسي ضری

همبستري مردمنشي ( )1/311نشدان داد

در سطح معناداري  3درصد مردمنشي ارتباط مثبت و معناداري با روشهداي حسدابداري مددیریت
دارد.
نتایج آزمون فرضية فرعي چهارم نشان داد بين افق دید كوتاهمدت در شركتهاي پذیرفتهشدده
در بورس اوراق بهادار تهران با ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت در آن شركتها ،رابطدة
معناداري وجود دارد.
در گروه مدیران بررسي ضری

همبستري اس يرمن ( )1/323بين افق دید كوتاهمددت و ميدزان

اعمال روشهاي حسابداري مدیریت نشان داد بين افق دید كوتاهمدت و ميدزان اعمدال روشهداي
حسابداري مدیریت در شركتهاي پذیرفتدهشدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران رابطدة مثبدت و
معناداري در سطح خطاي  3درصد وجود دارد .در گروه كارشناسدان ضدری

همبسدتري اسد يرمن

( )-1/21نشان داد افق دید كوتاهمدت ارتباط معناداري با روشهداي حسدابداري مددیریت وجدود
ندارد .در گروه مدیران به همراه كارشناسان ضری

همبستري افق دید كوتاهمددت ( )1/333نشدان

داد در سطح معناداري  3درصد افدق دیدد كوتداهمددت ارتبداط مثبدت و معنداداري بدا روشهداي
حسابداري مدیریت دارد .در نهایت ،نتایج نشان داد بين اجتنداب از بدياطمينداني در شدركتهداي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با ميدزان اعمدال روشهداي حسدابداري مددیریت در آن
شركتها رابطة معناداري وجود دارد.
در گروه مدیران بررسي ضری

همبستري اسد يرمن ( )1/331بدين اجتنداب از بدياطمينداني و
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ميزان اعمال روشهاي حسابداري مدیریت نشان داد رابطة مثبت و معنداداري در سدطح خطداي 3
درصد بين اجتناب از بياطميناني و ميزان اعمال روشهاي حسدابداري مددیریت در شدركتهداي
پذیرفتهشدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران وجدود دارد .در گدروه كارشناسدان بررسدي ضدری
همبستري اس يرمن ( )1/111نشان داد در سطح معناداري  3درصد اجتناب از بدياطمينداني ارتبداط
معناداري با روشهاي حسابداري مدیریت وجود ندارد .در گدروه مددیران بده همدراه كارشناسدان،
بررسي ضری

همبستري اجتناب از بياطميناني ( )1/312نشان داد در سدطح معنداداري  3درصدد

اجتناب از بياطميناني ارتباط مثبت و معناداري با روشهاي حسابداري مدیریت دارد .با توجده بده
ضرای

بهدستآمده مؤلفة اجتناب از بياطمينداني بيشدترین ارتبداط را بدا روشهداي حسدابداري

مدیریت دارد.
نتيجه و پيشنهادها
گد دري ( )3311ادعددا كددرد چددون «ارزشهاي حسابداري زیرمجموعهاي از ارزشهاي اجتماعي و
فرهنري است» ،ميتدوان ارزشهاي حسابداري را از ارزشهاي فرهنري استخراج كرد .از ایدن رو،
وي در سدال  ،3311بدا تلفيددق ارزشهاي فرهنري مطرحشده توسط هدافستدد و تعيين چهار بعد
ارزشي حسابداري ،مدلي را براي اندازهگيري تأثير فرهنگ بر سيستمهداي حسابداري طراحي كرد.
این تحقيقات نشان داد فرهنگ بر حسابداري تأثير ميگذارد .از این رو ،در این تحقيدق نيدز بدراي
غنيتركردن پيشينة تحقيق فرهنگ در حسابداري رابطدة بدين فرهندگ سدازماني ،بدا ميدزان اعمدال
روشهاي حسابداري مدیریت در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهدادار تهدران بررسدي
شد .مؤلفههاي فردگرایي ،فاصلة قدرت ،افق دید كوتاهمدت ،مردمنشي و اجتناب از بياطميناني در
برابر روشهاي حسابداري مدیریت سنج
بررسي ضری

شد .بهطوري كه در گروه مدیران به همراه كارشناسان

همبستري ( )1/331نشان داد در سطح معناداري  3درصد فردگرایي ارتباط مثبدت و

معناداري با روشهاي حسابداري مدیریت دارد .همچنين ،بررسي ضری

همبستري فاصلة قددرت

( )1/221نشان داد در سطح معناداري  3درصد فاصله قدرت ارتباط مثبت و معناداري با روشهداي
حسددابداري مدددیریت دارد .همچنددين ،بررسددي ضددری

همبسددتري مردمنشددي ( ،)1/311ضددری
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همبستري اجتناب از بياطميناني ( )1/312نشدان

داد در سطح معناداري  3درصد اجتناب از بدياطمينداني ارتبداط مثبدت و معنداداري بدا روشهداي
حسابداري مدیریت دارد.
در زمينة ابعاد مختلف مدل فرهنگ سازماني هافستد نيز نتيجة آزمون فرضية فرعي اول با نتدایج
پ وه

دیوني و تریكي ( )1113همخواني دارد .نتيجه آزمون فرضية فرعي دوم با نتدایج پد وه

اعتمادي و دیانتي دیلمي ( ،)3111نتيجة آزمون فرضية فرعي سوم نيز با نتایج پ وه
آزمون فرضية فرعي چهارم با نتایج پ وه
نيز با نتایج پ وه

گري ،نتيجة

ارسریم ( ،)1131و نتيجة آزمون فرضدية فرعدي پدنجم

بلكویي ( )3333همخواني و همسویي دارد .بنابراین ،بهطور كلي ميتوان نتيجه

گرفت ميزان بهكارگيري ابزارهاي حسابداري مدیریت از فرهنگ سازماني تأثير ميپذیرد .با توجده
به ضرای

بهدستآمده ،مؤلفة اجتناب از بياطميناني بيشترین ارتباط را بدا روشهداي حسدابداري

مدیریت داشت .كه این یافته با متون نظري حسدابداري مددیریت كده ابدزاري بدراي كداه

عددم

اطمينان در سازمان است ،نيز همخواني دارد .نتایج بهطور كلي با آزمون فرضية اصلي تأیيدد شدد و
بيانكنندة رابطة مثبت و معنادار است .این یافته كلي با نتایج تحقيق حاجيهدا و خدراطزاده ()3131
كه از مدل فرهنري موژن و روش تحقيق متفاوتي این یافتهها را بهدست آوردند ،همخواني دارد.
حسابداري مدیریت ،شامل طراحي و بهكارگيري حسابداري در داخل سازمان است .روشهاي
حسابداري مدیریت بهمنظور دستيابي به هدفهاي سازمان از طریدق بهبدود تصدميمگيدري توسدط
مدیران و كاركنان آن است .حسابداري مدیریت ،هم اطالعات واقعي و هم اطالعدات بدرآوردي را
براي كمك به مدیران در عمليات روزانه و برنامهریزي عمليات آتي بهكدار مديگيدرد و بدا مسدا ل
خاصي كه مدیران واحد تجاري در سطوح مختلف با آن مواجهند ،سروكار

دارد.

بهطور كلي ميتوان گفت حسابداري مدیریت ،نوعي سيستم اندازهگيري و گردآوري اطالعدات
مالي و عملياتي است كه فعاليت مددیریتي و رفتارهداي انريزشدي را هددایت كدرده و ارزشهداي
فرهنري مورد نياز براي رسيدن به اهداف استرات یك سدازمان را ایجداد و حمایدت مديكندد .ایدن
سيستم باعث تشویق به فعاليتهایي ميشود كه با هدفهایي استرات یك سازمان سازگارند و اقدام
به حمایت سازمان از طریق خلق رشتهاي از ارزشهاي فرهنري و اعتقادهاي مشدترك در سدازمان
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ميكند و با عرضة اطالعات مالي دقيق نااطميناني در فضاي تجارت و تصميمگيريهاي پيچيدده را
كاه

ميدهد و از این طریق مدیران را یاري ميرساند.
براساس نتایج تحقيق ميتوان پيشنهادهایي به شرح زیر مطرح كرد:
 -به مدیران شركتها پيشنهاد ميشود براي ایجاد ارزشهاي فرهنري مناسد

بدراي ارتقداي

سطح اعمال روشهاي حسابداري مدیریت تالش كنند.
 به سهامداران پيشنهاد ميشود به مؤلفههاي فرهنگ سازماني بهعنوان عامل ارزشآفرین كدهميتواند مدیران را در بهكارگيري تكنيكهاي حسابداري مدیریت یاري رساند و بده اتخداذ
تصميمهاي بهينه از سوي آنها و در نتيجه خلق ارزش بيشتر بدراي شدركت و سدهامداران
شود ،توجه كنند.
 با توجه به نتيجة متفاوت در بين دو گروه مدیران و كارشناسان حسابداري پيشنهاد ميشدودبه فاصلة قدرت مدیران با حسابداران توجه شود تا بتوان روشهاي حسابداري مددیریت را
با اطمينان و اثربخشي بيشتر پي
 -با توجه به نتایج این پ وه

برد.

براي پ وه هاي آینده توصيههاي زیر را ميتوان بيان كرد.

 بررسي سایر مؤلفههاي غيرمالي تأثيرگذار بر اعمال روشهداي حسدابداري مددیریت ماننددجو سازماني و اخالق حرفهاي و سازماني.
 بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر پيشبرد اهداف حسابداري در شركتهاي پذیرفتدهشدده دربورس اوراق بهادار تهران.
 بررسي رابطدة بدين سدبك رهبدري مددیران و اعمدال روشهداي حسدابداري مددیریت درشركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران.
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