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ارزش های
فرهنگی 
هافستد 

درحسابداری
دکتر حسن همتی / عضو هیئت علمی مؤسسه ی آموزش عالی رجا

محمد گراوند / کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه 

فرهنــگ مجموعــه ای از باورهــا و اعتقاداتــی اســت کــه 
ميــان اعضــای یــک گــروه، جامعــه و ســازمان مشــترک اســت. 
ــر  ــزایی ب ــر به س ــه تاثي ــت ک ــی اس ــه عوامل ــگ از جمل فرهن
ــوان  ــرات می ت ــن تأثي ــه ی ای ــذارد. از جمل ــابداری می گ حس
ــازی  ــتانداردهای حســابداری، هموارس ــازی اس ــه هماهنگ س ب
ــی و ارزش هــای حســابداری اشــاره  ســود، سيســتم های ماليات
کــرد. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا کاربــرد ارزش هــای 
فرهنگــی هافســتد در حســابداری مــورد بررســی قــرار گيــرد 
ــگاه شــده  ــه حســابداری ن و از حــوزه ی فرهنگــی هافســتد ب
اســت. در ایــن راســتا چهــار بُعــد فرهنگــی هافســتد )فردگرایی 
ــی  ــزی، مردگرای ــدرت، ابهام گری ــه ی ق ــی، فاصل ــع گرای و جم
و زن گرایــی( و تأثيــر آن بــر حســابداری مــورد بررســی قــرار 
ــای  ــان ارزش ه ــه مي ــان داد ک ــی ها نش ــج بررس ــد. نتای داده ش
ــای  ــابداری و ارزش ه ــای حس ــتد و ارزش ه ــی هافس فرهنگ

ــاط وجــود دارد. ــی ارتب ماليات

مقدمه
ارزش هــا،  باورهــا،  از  مشــترکي  مجموعــه ی  فرهنــگ 
مفروضــات بنيادیــن، نمادها، آداب و رســوم، ســنن، اســطوره ها، 
ــوم، رفتارهــا و مصنوعــات یــک سيســتم اجتماعــي  ــان، عل زب
اســت کــه اعضــا آن را بــراي انطبــاق بــا دنيــاي پيرامــون و در 
ــل  ــه نس ــلي ب ــد و از نس ــه کار مي برن ــر ب ــا یکدیگ ــاط ب ارتب
دیگــر منتقــل مي کننــد. اگرچــه فرهنــگ متشــکل از رفتارهــاي 
ــناختي  ــک و زیست ش ــرایط فيزیولوژی ــا ش ــت ام ــابي اس اکتس
بــر رفتارهــا اثــر مي گذارنــد. برخــي بيــان داشــته اند »فرهنــگ 
ــاص  ــي خ ــه گروه ــن ک ــات بنيادی ــت از مفروض ــي اس الگوی
ــا محيــط خارجــي  ــا مشــکالت و ســازگاري ب ــراي مقابلــه ب ب
ــا  ــه یکپارچگــي و انســجام داخلــي، ابــداع، کشــف ی و نيــل ب
ــت، ســودمندي  ــن الگــو در صــورت کفای ــد، ای ایجــاد مي کنن
ــوان  ــه عن ــه ب ــد و در نتيج ــار مي یاب ــودن، اعتب ــاز ب و کارس
ــار در  ــدار، تفکــر، احســاس و رفت شــيوه ی درســت ادراک، پن
ــود.  ــه مي ش ــد آموخت ــه اعضــاي جدی ــا مشــکالت ب ــه ب مقابل
صفــت مشــخصه ی فرهنــگ، مشــترک بــودن عناصــر آن بيــن 

اعضــاي یــک سيســتم اجتماعــي اســت. 
فرهنــگ ســازمانی ترکيبــی از ارزش ها، اعتقــادات، مفروضات، 
ــان اعضــای یــک ســازمان  ــی اســت، کــه مي ــی و انتظارات معان
مشــخص، گــروه یــا زیرگــروه مشــترک مــی باشــد و آنهــا از آن 
بــه عنــوان الگویــی بــرای حــل مشــکل و شــيوه رفتــار اســتفاده 

می کننــد

شــ
کا

کن
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نوشتارهای نظری فرهنگ
محققانــی نظيــر هافســتد1 مشــاهده 
ــب«  ــد »چس ــگ مانن ــه فرهن ــد ک کردن
در  موجــود  افــراد  و  می کنــد  عمــل 
یــک ســازمان یــا جامعــه را بــه یکدیگــر 
ــوروش،  ــازد. )ن ــل می س ــط و متص مرتب

)1384 سپاســی، 
نشــان دهنده ی  ســازمانی  فرهنــگ 
فرهنــگ  اســت.  ســازمان  شــخصيت 
ــا و  ــت ها، ارزش ه ــده ی پنداش دربرگيرن
هنجارهــا و نماد هــای ملمــوس اعضــای 
اســت.  اعتقادات شــان  و  ســازمان 
اعضــای یــک ســازمان فرهنــگ خــاص 
می کننــد.  ایجــاد  را  ســازمان  یــک 
فرهنــگ واژه ای اســت کــه بــه طــور 
روشــن و واضــح بيــان کردنــش دشــوار 
ــا هرکــس کــه آن را احســاس  اســت، ام

می کنــد، درکــش مــی نمایــد. 

مطالعات هافستد در مورد فرهنگ
هافســتد   ،1960 دهــه ی  اواخــر  در 
مطالعــات و تحقيقاتــی بــا هــدف اثبــات 
نقــش و تأثيــر تفاوت هــای فرهنگــی 
ــرای  ــر مدیریــت انجــام داد. هافســتد ب ب
ــر از  ــق از 116000 نف ــن تحقي ــام ای انج
کارکنــان شــرکت IBM در 40 کشــور 
در  کــرد.  نظرســنجی  دنيــا  مختلــف 
ــوندگان  ــنجی از پرسش ش ــر س ــن نظ ای
درخواســت می شــد کــه نظــر خــود 
ــت  ــيوه ی مدیری ــن ش ــاره ی بهتری را درب
در  وی  کننــد.  بيــان  کاری  محيــط  و 
ــق  ــي تحقي ــات فرهنگ ــه ی اختالف زمين
ــق  ــن تحقي ــام داد. او در ای ــي انج جامع
متوجــه وجــود اختــالف بيــن دو کشــور 
ــاب  ــه حس ــت آن را ب ــد، مي توانس مي ش
ــور بگــذارد و  ــي کشــور مزب فرهنــگ مل
ــود.  ــر ب ــاًل معتب ــم کام ــوع قضــاوت ه ن
هافســتد بــر اســاس یافته هــای ایــن نظــر 

ســنجی جهــار بُعــد ارزشــی را مشــخص 
ــد از: ــد عبارتن ــار بُع ــن چه ــاخت. ای س

1- فاصلــه ی قــدرت: فاصلــه قــدرت را 
ــرد:  ــف ک ــن صــورت تعری ــوان بدی می ت
ــا  ــر نهاده ــه اعضــای ضعيف ت ــی ک ميزان
و یــا ســازمان ها دریــک کشــور انتظــار و 
پذیــرش قدرتــی را دارنــد کــه بــه طــور 
ــق  ــر طب ــع نشــده اســت. ب یکســان توزی
یافته هــای هافســتد فاصلــه ی قــدرت 
ــد عــرض  ــی مانن ــه عوامل در کشــورها ب

ــی  ــی کشــور )عــرض جغرافيای جغرافيای
باالتــر، فاصلــه ی قــدرت کم تــر(، حجــم 
ــه ی  ــر، فاصل ــت بيش ت ــت )جمعي جمعي
)ثــروت  ثــروت  بيش تــر(،  قــدرت 
کم تــر(  قــدرت  فاصلــه ی  بيش تــر، 

ــی، 1388، 70( ــتگی دارد. )اعراب بس
ــزي  ــز از ناشــناخته ها )ابهام گری 2- پرهي
ابهام گریــزی  فرهنــگ  احتيــاط(:  یــا 
عبــارت اســت از این کــه تــا چــه انــدازه 
اعضــای یــک فرهنــگ از شــرایط و 

ــاس  ــناخته احس ــم و ناش ــت مبه وضعي
تــرس و دلهــره دارنــد و تــا چــه انــدازه 
ــاب  ــرای اجتن ــکيالتی را ب ــد و تش عقای
ــد.  ــه وجــود می آورن ــان ب ــدم اطمين از ع
ــزان  ــه مي ــزی ب ــی، ابهام گری ــه طــور کل ب
تحمــل ابهــام اشــاره دارد. )هدایتــی، 

)185  ،1385
3- فردگرایــی در مقابــل جمع گرایــی 
)گــروه گرایــی(: فردگرایــی وابســتگی 
انــدک بيــن افــراد در یــک گــروه، ســازمان 
ــس آن  ــر عک ــا ب ــت. ام ــه اس ــا جامع ی
جمع گرایــی وابســتگی شــدید بيــن افــراد 
ــه اســت.  ــا جامع ــازمان ی ــروه، س ــک گ ی

)رضــازاده، 1381، 33(
4- مردســاالری )مردگرایــی( در مقابــل 
زن ســاالری )زن گرایــی(: ســازمان یــا 
می شــود  تلقــی  مردگــرا  جامعــه ای 
ــر  ــردم ب ــی م ــش اجتماع ــه در آن نق ک
حســب جنســيت به روشــنی تفکيــک 
ــی  ــرا تلق ــه ای زن گ ــت. جامع ــده اس ش
می گــردد کــه در آن هــا نقــش اجتماعــی 
هم پوشــانی  جنســيت  نظــر  از  مــردم 

 )183  ،1385 )هدایتــی،  دارد. 

تأثیر فرهنگ بر حسابداری
از جملــه تأثيراتــی کــه فرهنــگ بــر 
حســابداری دارد، می تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــرد: ــاره ک اش
مقابــــل  در  یکنواختــــی  بحـــــث 
ــری اســتانداردهای حســابداری  انعطاف پذی
ــی  ــه ســطح مل ــا ب ــر تنه ــا ســال های اخي ت
ــان  ــش جری ــا افزای ــا ب ــود. ام ــدود ب مح
دو  در  بين المللــی  تجــارت  و  ســرمایه 
ــطح  ــه س ــث ب ــن بح ــته، ای ــه ی گذش ده
هماننــد  و  شــد  کشــيده  بين المللــی 
ــن  ــه ای ــوط ب ــات مرب اغلــب مباحــث، ادبي
نظــرگاه  بــه دو  بــه ســرعت  موضــوع 
متفــاوت انجاميــد؛ گروهــی کــه ادعــا دارد 
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رویه هــای بين المللــی حســابداری بایــد 
اســتاندارد شــود، بــر ایــن اســتدالل اســت 
اســتفاده کنندگان  نيازهــای  چــون  کــه 
اطالعــات مالــی جهانــی اســت، رویه هــا و 
اصــول حســابداری نيــز بــرای پاســخ گویی 
بــه ایــن نيــاز بایــد جهانــی باشــد. از ســوی 
ــد  ــا می کنن ــی ادع ــان همگرای ــر مخالف دیگ
از آن جــا کــه حســابداری تحــت تأثيــر 
محيط هــای فرهنگــی، قانونــی، سياســی 
و اقتصــادی کشــورهای مختلــف قــرار 
رویه هــای  کــردن  اســتاندارد  می گيــرد، 
ــکل  ــيار مش ــابداری بس ــی حس ــن الملل بي

خواهــد بــود. )نــوروش، 1381(
ــرش  ــه پذی ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب موافق
المللــی حســابداری  بيــن  اســتاندارد های 
بــه  دســت یابی  هزینه هــای  کاهــش 

ــی  ــارن اطالعات ــدم تق ــش ع ــات، کاه اطالع
بيــن معامله گــران داخلــی و خارجــی، جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی و امــکان انتقــال 
ســرمایه در ســطح بين المللــی را فراهــم مــی 
ــان، تفاوت هــای فرهنگــی و  ــا مخالف آورد، ام
اقتصــادی و نيازهای متفاوت اســتفاده کنندگان 
)بــا توجــه بــه فضــای کســب وکار کشــور( را 
ــد.  ــی دانن ــازی م ــر رد هماهنگ س ــی ب دالیل

ــور، 1390( ــی، عليپ )رحمان
ــه  ــوان ب ــر می ت ــرات دیگ ــه تأثي از جمل
ــر  ــتد ب ــی هافس ــای فرهنگ ــر ارزش ه تأثي
کــرد.  اشــاره  حســابداری  ارزش هــای 
گــری2 در تحقيــق خــود چهــار ارزش 
حســابداری را کــه از بررســی نظریــه و 
ــه شــرح  ــتخراج و ب ــل حســابداری اس عم

ــرد: ــی ک ــر معرف زی

1- حرفه گرایی در مقابل کنترل قانونی
2- یکنواختی درمقابل انعطاف پذیری
3- محافظه کاری در مقابل خوش بينی

ــفافيت  ــل ش ــودن در مقاب ــه ب 4- محرمان
)نــوروش، 1381(

می تـــوان  کــه  کـــرد  عنـــوان  گــری 
ارزش هــای حســابداری را از ارزش هــای 
ــر  ــاس نظ ــرد. براس ــتخراج ک ــی اس فرهنگ
وی، ارزش هــای فرهنگــی یــک کشــور 
ــل  ــد تمای ــابداری مانن ــات حس ــر تصميم ب
مدیریــت بــه هموارســازی ســود تأثيــر دارد. 

سپاســی1384( )نــوروش، 
ــان  ــاط مي ــس ارتب ــک، ماتری در جــدول ی
ارزش هــای فرهنگــی هافســتد و ارزش هــای 

حســابداری بيــان شــده اســت.

حرفه  
گرایی

کنترل 
قانونی

انعطافیكنواختی
پذیری

محافظه 
کاری

خوش 
بینی

محرمانه 
بودن

شفافیت

+-+-+--+فرد گرایی

-+-+-++-جمع گرایی

-+ربطی نداردربطی ندارد-++-فاصله زیاد قدرت

+-ربطی نداردربطی ندارد+--+فاصله کم قدرت

-+-+-++-گریز شدید از نامعلومی

+-+-+--+گریز ضعيف از نامعلومی

+--+ربطی نداردربطی نداردربطی ندارد+خلق و خوی مردانه)برتری طلبی(

-++-ربطی نداردربطی نداردربطی ندارد-خلق و خوی زنانه)برابری(

ارزش های حسابداری
ارزش های

)اصلی( اجتماعی

جدول شماره 1- ماتریس ارتباط ارزش های حسابداری با ارزش های فرهنگی هافستد
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و بهاران را باور کن
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ارزش های مالياتی
ارزش های

فرهنگی

جدول شماره 2- ماتریس ارتباط ارزش های مالياتی با ارزش های فرهنگی هافستد

1عالمت )+( نشان دهنده ارتباط مستقيم، عالمت )-( نشان دهنده ارتباط معکوس بين ارزشهای فرهنگی 
وارزشهای مالياتی دارد. / منبع: شيپوریان 1389

ارتبــاط ارزش هــای فرهنگــی و ارزش هــای 
ــد  ــی(: همانن ــتم های ماليات ــی )سيس ماليات
ــگ در سيســتم حســابداری  ــرات فرهن تأثي
سيســتم  در  فرهنــگ  مــی رود  انتظــار 
مالياتــی هــر کشــوری تأثيرگــذارد. در ایــن 
بحــث بــا اســتفاده از چارچــوب فرهنگــی 
هافســتد و مــدل گــری، مدلــی نظــری برای 
تأثيرفرهنــگ بــر سيســتم های مالياتــی، 
ــات،  ــی فرضي ــش تجرب ــتفاده از آزمای بااس
ــدی  ــای کلي ــت. ارزش ه ــده اس ــه ش ارائ
هــر  در  مطــرح  مالياتــی  سيســتم های 

ــد از: ــه ای عبارتن جامع
بــرای   اولویــت   یــک   عدالــت:   )1
سيســتم های مالياتــی ایــن اســت کــه 
مبالــغ توزیع شــده بيــن افــراد مختلــف 
ــوان  ــاس ت ــات براس ــوان مالي ــه بهعن جامع
پرداخــت آنــان بــوده و عادالنــه و منصفانــه 

ــود.  ــع ش توزی
ــی  ــن ماليات ــادگی: قواني ــت و س 2( صراح
دریــک سيســتم مالياتــی بایــد ســاده باشــند 
ــد  ــز بای ــا ني ــرد آن ه ــه کارب ــان ک همچن

ــد. ــح باش ــح و صری واض
3( بــی طرفــی: سيســتم های مالياتــی بایــد 

ــرات  ــه اث ــوند ک ــی ش ــه ای طراح به گون
ــر تصميمــات گــروه خاصــی  خاصــی را ب
ــار  ــع، دچ ــهيم مناب ــا تس ــند ت ــته باش نداش

انحــراف نشــود.
4( شــفافيت: سيســتم های مالياتــی بایــد از 
ــه عمــوم برخــوردار  مفهــوم پاســخ گویی ب
صحيــح  و  کامــل  بهطــور  و  باشــند 
اندازه گيــری و فشــار مالياتــی وارده بــر 

ــد. ــا کنن ــردم را افش م
بــا تلفيــق ارزش هــا و ابعــاد فرهنگــی 
ــاط  ــی، ارتب ــای ماليات ــتد و ارزش ه هافس
ــه  ــون ک ــی آزم ــق فرضيههای ــا از طری آن ه

ــت. ــده اس ــه ش ــدول دو خالص در ج
پــس از آزمــون فرضيــات پایيــن در 42 
کشــورکه ترکيبــی از کشــورهای درحــال 
توســعه و توســعه یافته بودنــد نتایــج 

زیــر حاصــل شــد:
- فردگرایــی ارتبــاط بااهميتــی باتمامــی 

ارزش هــای مالياتــی دارد.
- فاصلــه ی قــدرت ارتبــاط بااهميتــی بــا 

عدالــت، بی طرفــی و شــفافيت دارد.
ارتبــاط  ازعدم اطمينــان  اجتنــاب   -
صــــراحت وسادگی،  بـــا  بااهميتـــی 

دارد. شــفافيت  و  بی طرفــی 
- مردمنشــی بــا هيچ کــدام از ارزش هــای 

فرهنگــی رابطــه ندارد.
حــال بــا اســتفاده از ایــن نتایــج و تحليل 
و ریشــه یابی رد یــا تأیيــد فرضيــات 
ــی وب  ــی وکارای ــه اثربخش ــوان ب می ت
هتــر شــدن سيســتم های مالياتــی در 
ــيپوریان،  ــود. )ش ــدوار ب ــد کالن امي بُع

ــعيد، 1389( س

ارزش هــای  بــر  فرهنــگ  تأثیــر 
ایــران در  حســابداری 

- پــور جاللــی و ميــک در یــک مقالــه ی 
تحليلــی ـ نظــری بــه بررســی تغييــرات 
ــران  فرهنگــی ایجــاد شــده در کشــور ای
ــرات آن  ــالب و تأثي ــد از انق ــل و بع قب
ــد.  ــابداری پرداختن ــای حس ــر ارزش ه ب

ــی، 1382(  ــوروش، دیانت )ن
 1381 ســال  در  زاده  رضــا  جــواد  ـ 
ــی،  ــش مقطع ــق پيمای ــک تحقي ــی ی ط
رابطــه ی بيــن ارزش هــای اجتماعــی 
ــه ی  ــامل )فاصل ــگ ش ــر فرهن ــی ب مبتن
و  فردگرایــی  اطمينان طلبــی،  قــدرت، 
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مردگرایــی( را بــا ارزش های حســابداری 
مــورد  پنهــان کاری(  و  )محافظــه کاری 
بررســی قــرار داده اســت. در نهایــت 
ایــن نتيجــه حاصــل شــد کــه برخــالف 
نظریــه ی گــری، بــا وجــود افزایــش 
مردگرایــی در شــرکت های ایرانــی ميــزان 
ــه اســت  ــا کاهــش یافت ــان کاری آن ه پنه
ــم  ــت تعمي ــع قابلي ــر در واق ــن ام ــه ای ک
ــی  ــهای فرهنگ ــد از ارزش ــی واح الگوی
ــد  ــا تردی ــور را ب ــابداری در کش و حس
مواجــه می ســازد. یکــی از اشــکاالت 
اساســی تحقيــق رضــازاده اســتفاده از دو 
شــاخص )P/B( . )P/E( بــرای ســنجش 
ميــزان محافظــه کاری اســت. در حالــی که 
در کشــوری ماننــد ایــران کــه دارای نــرخ 
ــرکارا  ــرمایه ی غي ــازار س ــاال و ب ــورم ب ت
یادشــده  شــاخص های  قطعــًا  اســت 
نمی تواننــد معيارهــای مناســبی بــرای 

ســنجش ميــزان محافظــه کاری تلقــی 
ــی، 1382( ــوروش، دیانت ــوند. )ن ش

ـ بررســي تأثيــر فرهنــگ بــر ارزش هــاي 
حســابداري در ایــران: براســاس ایــن 
تحقيــق در مي یابيــم مــدل گــري در 
حقيقــت بســط یافته ی مــدل هافســتد 
ــت  ــي اس ــاي فرهنگ ــه ی الگوه در زمين
عملکردهــاي  و  ارزش هــا  درآن  کــه 
حســابداري بــه عنــوان یــک زیرمجموعه 
ــاي  ــي و پيامده ــاي اجتماع ــه ارزش ه ب
نهــادي اضافــه شــدهاند. تحليل هــاي 
آمــاري صــورت گرفتــه در ایــن پژوهــش 
پایين بــودن قــدرت توضيحــي  مبيــن 
مــدل گــري در کشــور ایــران اســت کــه 
ــه  ــد ک ــر باش ــن خاط ــاید بدی ــز ش آن ني
ــور تدریجــي  ــران به ط حســابداري در ای
ــل  ــه تکام ــاي جامع ــه ی نيازه و درنتيج
نيافتــه اســت و در واقــع روش هــا و 

ــتفاده  ــورد اس ــابداري م ــاي حس رویه ه
در ایــن کشــور از روش هــا و رویه هایــي 
کشــورهاي  در  کــه  شــده  اقتبــاس 
توســعه یافته ی دنيــا ابــداع شــده و مــورد 

اســتفاده قــرار گرفته انــد. 

سخن آخر
ــورت  ــات ص ــات و تحقيق ــی ادبي بررس
و  حســابداری  حــوزه ی  در  گرفتــه 
اســت  امــر  ایــن  بيانگــر  فرهنــگ، 
گوناگــون  جهــات  از  فرهنــگ  کــه 
قــرار  تأثيــر  تحــت  را  حســابداری 
می دهــد. از جملــه ی آن هــا می تــوان 
بــه تأثيـــر آن بـــر همـــاهنگ سازی 
اســتانداردهای حســابداری، هموارسازی 
ســود، سيســتم های مالياتــی و همچنيــن 
بــر  هافســتد  فرهنگــی  ارزش هــای 
ارزش هــــای حســــابداری اشـــاره کرد. 
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ــی  ارزش هــای فرهنگــی هافســتد )فردگرای
قــدرت،  فاصلــه ی  جمع گرایــی،  و 
ابهام گریــزی و مردگرایــی و زن گرایــی( بــر 
ــی،  ــابداری ) حرفه ای گرای ــای حس ارزش ه
کنتــرل قانونی، یکنواختــی و انعطاف پذیری، 
محافظــه کاری و خوش بينــی، محرمانه بودن 
و شــفافيت( تأثيــر می گــذارد. حرفه گرایــی 

ــی  ــز از نامعلوم ــی و گری ــاد فردگرای ــا ابع ب
ــم  ــه ی ک ــن فاصل ــزی( و همچني )ابهام گری
قــدرت و مردگرایــی در ارتبــاط اســت. 
ميــان کنتــرل قانونــی و جمع گرایــی و 
ــود دارد.  ــاط وج ــی ارتب ــز از نامعلوم گری
ــر  ــی ب ــای فرهنگ ــر ارزش ه ــوی دیگ از س
ــت  ــت، صراح ــی )عدال ــای ماليات ارزش ه

ــر  ــفافيت( تأثي ــی و ش ــادگی، بی طرف و س
می گــذارد.

تأثيــر ارزش هــای فرهنگــی کــه بــر محيــط 
ــده  ــب ش ــده موج ــایه افکن ــابداری س حس
تــا یــک کنتــرل قانونــی بــر فراینــد تدویــن 
ــابداری  ــتانداردهای حس ــر اس ــارت ب و نظ

تحميــل شــود.
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