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در دهه هــای اخیر زمینه ی پژوهشــی محققان دانشــگاهی در بــاب جنبه های عملی 
حسابداری مدیریت کم رنگ شده است. به گونه ای که به تدریج جنبه های کاربردی تحقیق 
رو به فراموشی گذاشته است. در کشور ما نیز این پدیده همچون سایر کشورها رایج بوده 
است. در چند دهه ی اخیر شاهد بوده ایم که حسابداری مدیریت بیش از پیش در دانشگاه ها 
مطرح شده اســت. این امر اعتبار دانشگاهی حسابداری را افزایش داده است. بنابراین، به 
معنای آن است که پژوهشگران دانشگاهی جنبه های کاربردی این دانش و همچنین مسایل 
و موضوعاتــی را که ارتباط مســتقیمی با عمل دارد نادیده گرفته انــد. این مقاله به دنبال 

روشن ساختن دالیل این کمبودهای تحقیقی در این زمینه است.

جعفر فیضی 

مدرس دانشگاه 

هانی قاروی آهنگر

گروه حسابداری موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره

مجتبی اکبرپور

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بابلسر

فاصله ی نظریه و عمل در 
پژوهش های حسابداری مدیریت
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مقدمه
پدیــده ی جهاني ســازی و افزایش 
پیچیدگي هاي تجاري، به همراه پیشرفت 
چشــمگیر فناوري، به توسعه ی مفاهیم 
منجر  مدیریت  روش هاي حسابداري  و 
شــده که به کنترل هزینه هاي ســازماني 
در دنیاي رقابتي امروزي کمک فراواني 
مي کند؛ بــرای مثال مي توان به کشــور 
ژاپن اشــاره کرد، کشــوري که با درك 
صحیح جایــگاه هزینه و فلســفه ی  آن 
و یافتــن چگونگــي راه حــل مســایل 
مدیریتی و کاهش آن، که با اســتفاده از 
فناوری های حســابداري مدیریت میسر 
شــده اند، به گونه اي معجزه آســا عمل 
 کرده است. بدون تردید، این موفقیت در 
نتیجه ی تعامل صحیح نظریه و عمل بوده 

است.
حسابداري مدیریت شامل طراحي و 
استفاده از اطالعات مالي و غیر مالي در 
داخل سازمان تجاري است که در آن به 
نیازهاي اطالعاتي استفاده کنندگان داخلي 
توجه و ســعي می شــود به مدیریت در 
راستاي دستیابي به اهداف سازمان یاری 
شــود. با توجه به این که محیط تجاري 
حاکم بر سازمان ها هیچ گاه ایستا نیست 
و دایمًا در حال تغییر است، حسابداري 
مدیریــت نیز بــراي حفــظ کارایي و 
اثربخشي خود در جهت ایفاي مسئولیت 
خویش باید دایمًا پویا باشــد؛ زیرا اگر 
حســابداري  سیســتم  تدریجي  تکامل 
مدیریت از ســیر تحول و تکامل محیط 
تجــاري حاکم بر ســازمان هاي تجاري 
عقب بیفتد و با ایــن تغییرات هماهنگ 
نشود، عملکرد حســابداري مدیریت نه 
تنها در راســتاي دستیابي سریع تر و بهتر 
به اهداف ســازمان نخواهــد بود، بلکه 
باعث کندي و یا حتي انحراف ســازمان 
در جهت دستیابي به اهداف خود خواهد 

شد )شباهنگ، 1384(.

عمــل  در  مدیریــت  حســابداری 
انضباط گرا اســت، بــا روش هایی برای 
کمک به مدیران در برنامه ریزی و کنترل 
زمــان ســروکار دارد، و این که روش ها 
چه گونه مؤثر واقع می شوند، و آیا ارتباط 
بین نظریه و عمل، منافع استفاده کنندگان 
روش های حسابداری مدیریت را تأمین 
می کند. )Helden et al., 2010(. برخي 
حسابداران، حسابداری مدیریت را یک 
رشته ی کاماًل عملي مي دانند و هیچ گونه 
رابطه اي بین عمل حسابداري مدیریت و 
مباني نظری آن تصور نمی کنند. در حالی 
 که هیچ رشته ی عملي ای نمي تواند بدون 
پشــتوانه هاي نظري مســتحکم و هیچ 
نظریــه ای نمی تواند بــدون کاربردهاي 

عملي مفید و مؤثر باشد. 
اخیــر،  ســال هاي  در  ازایــن رو، 
مباني  به تدوین  اندیشمندان حسابداري 

اهتمام  مدیریت  براي حسابداري  نظري 
کرده انــد. آن هــا در پژوهش هاي خود 
عمدتًا از نظریه هاي روان شناسي، اقتصاد، 
احتماالت، تاریخ و جامعه شناســي بهره 

برده اند.
در  احتمالــي  فاصلــه ی  وجــود 
حســابداري مدیریــت میــان نظریه و 
عمــل، ممکن اســت بیان گر آن باشــد 
که استادان دانشــگاه آخرین روش ها و 
مفاهیم حســابداري مدیریت را آموزش 
نمي دهند و یا مفاهیم و روش هاي سنتي 
را از برنامه آموزشي خود حذف کرده اند 
 Novin & Sedge, 1990; Scapens,(
1983(. درس حســابداري مدیریت به 
عنوان یک واحد درســِي بحث برانگیز 
طي چند دهه ی اخیر مطرح بوده است. 
سرفصل هایي  درس چه  این  به راســتی 
را بایــد پوشــش دهد و نیــز آیا در آن 
فاصلــه اي بیــن نظریه و عمــل وجود 
با  ندارد؟ )نوروش و مشایخی، 1384(. 
این همه، با توجه به نیاز مبرم سازمان ها 
و جوامع به حسابداري مدیریت و رشد 
و تکامل این حرفه در طول تاریخ براي 
حل مشکالت، حســابداري مدیریت با 
سرعت بیشتري در آینده توسعه خواهد 

یافت )نمازی، 1387(. 
عدم توجه پژوهشــگران به موضوع 
عملی حاکی از چیرگی این باور است که 
ارتباط نظریه ی حسابداری مدیریت را با 
عمل امری نسبتًا مهم تلقی نمی کنند. به 
نظر می رسد جّو معاصر مالحظات عملی 
را برای دانشــگاهیان کاهش داده است. 
در این مقاله، دالیل خلق چنین شرایطی 
را بررسی و همچنین در این مورد بحث 
خواهیم کرد که حســابداری مدیریت به 
شــرطی می تواند به امــور عملی و فنی 
محوریت دهد که بتواند فاصله اش را با 
 Gudrun et al.,( علوم دیگر حفظ کند

 .)2010
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پیشینه ی نظری
در چنــد دهــه ی اخیــر، رشــدی 
چشــم گیری در تحقیقات حســابداری 
مدیریــت و نظریه هــای مرتبــط با آن 
وجود داشته است. این رشد صرفًا فقط 
رشــد کّمی نبوده، بلکه همچنین شامل 
گسترده شــدن در موضوعات تحقیقی و 
نظریه های مختلفی است که پژوهشگران 
مورد اســتفاده قرار داده اند. به رغم این 
رشد، تمایل بسیار ناچیزی در زمینه های 
تحقیقات عملی مشــاهده شــده است. 
این تحقیقات شکل شناسایی، توسعه و 
ارتقای راه حل هایی برای مسائل عملی را 
داشته که در مراحل اولیه در بررسی های 
موردی حل ناشده مانده بودند. در نتیجه 
ایــن امــر را می توان در امتــداد تکامل 
فرایند تحقیق و توســعه دانست. برخی 
بــا تأکید بــر فاصله ی نظریــه و عمل 
روش های  مدیریــت،  حســابداري  در 
پیچیــده ی ریاضي در این زمینه را مورد 
انتقاد قرار داده اند و به کاربرد محدود آن 
در عمل اشاره مي کنند. ازجمله با اشاره 
به ایــن موضوع که شــاغالن در حرفه 
باید مناســبت و ارتباط این مطلب را در 
عمــل درك کنند، بر توجه آنان به نتایج 
پژوهش هاي دانشــگاهي تأکید می شود. 
دانشگاهي در  اغلب تحقیقات  درنتیجه، 
زمینه ی حســابداري مدیریت بایستي به 
شکلي طراحي و اجرا شود که در نهایت 

براي حرفه مفید واقع شود. 
از ســوی دیگر، به پیشــرفت کند 
مدیریت طي سال   مفاهیم حســابداري 
1925 تا اواســط دهه ی 1980 اشــاره 
مي شود. در این دوره، اغلب دانشگاهیان 
مثال های  به جــاي  تحقیقــات خود  در 
تأکید  اقتصــادي  مدل های  بــر  واقعي، 
دارنــد، که آن هم منجر بــه فاصله بین 
نظریه و عمل شده اســت. این انتقاد با 
ایجــاد چندین مفهوم و روش جدید در 

حســابداري مدیریــت از اواخر دهه ی 
1980 تا اوایل دهه ی 1990 داراي اعتبار 
بیشتري شــد. از جمله ی آن ها مي توان 
به هزینه یابي بــر مبناي فعالیت، ارزیابي 
متوازن و ارزش افزوده اقتصادي اشــاره 

.)Cooper & Kaplan, 1988( کرد
ادوارد و امانوئل انتشارات دانشگاهي 
را در دو مجله ی حســابداري بررســي 
کردند و براي اولویت بندي سرفصل هاي 
حســابداري مدیریت، از شاغالن حرفه 
نظرسنجي کردند. نتایج نشان می داد که بین 
نظریه و عمل، فاصله وجود دارد و دلیل 
آن تأکید دانشگاهیان بر چارچوب نظري 
است، به جاي ابعاد سازماني و اجتماعي. 
نظرات شاغالن حرفه نیز حاکي از آن بود 
که بهتر است تحقیقات دانشگاهي ارتباط 
بیش تري با مســائل عملي داشــته باشد. 

)Edwards & Emmanuel, 1990(

یکــي از بزرگ ترین مباحث انتقادي 
که در سال هاي اخیر به ویژه آمریکایي ها 
مطــرح کرده اند این اســت که آموزش 
کنوني حســابداري مدیریت قادر نیست 
که همواره براي شاغالن در حرفه مناسب 
تلقی شــود. در واقع پیشــرفت فناوري 
باعث افزایــش پیچیدگي در واحدهای 
اقتصادی جدید شــده اســت و این امر 
منجر به ناکامي دانشــگاهیان در تربیت 
مناســب دانش آموختگان حسابداري در 
صورت عدم تغییر در برنامه ی درســي 
شــد.  خواهد  مدیریــت  حســابداري 
 Albrecht & Sack, 2000; French(

)& Coppage, 2000
طي مطالعه اي در زالند نو، فاصله ی 
ادراکــي بین دانشــگاهیان و شــاغالن 
در حرفــه ی حســابداري مدیریت در 
مــورد ســرفصل هاي آموزشــي و نیز 
مهارت هــا و قابلیت هاي مورد نیاز براي 
دانش آموختگان این رشــته بررسی شده 
است. نتایج مطالعه حاکي از فاصله بین 
نظرات ایــن دو گروه بود، به طوري که 
تأکید شــاغالن در حرفــه بر روش هاي 
ســنتي حســابداري مدیریت بــود، در 
حالــي که دانشــگاهیان بــر روش ها و 
مفاهیم جدید تأکید داشــتند. از ســوي 
دیگر هــر دو گــروه تقریبــًا در مورد 
مهارت هــا و قابلیت هاي مورد نیاز براي 
دانش آموختگان این رشــته توافق نسبي 

)Hawkes & Tan, 2003( .داشتند
در تحقیقی دیگر تأثیر نیازهاي افراد 
شــاغل در حرفه ی حسابداري مدیریت 
بر آموزش آن در دانشــگاه های آفریقاي 
جنوبي بررســی شــد. نتایج این مطالعه 
حاکي از آن بود کــه فاصله ی انتظاراتي 
متفاوتي از آموزش حسابداري مدیریت 
بین دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه 
وجــود دارد. همچنیــن نتیجه شــد که 
نیازهاي افراد شــاغل در مورد حرفه هم 
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از لحاظ علمي و هم از لحاظ مهارت ها و 
قابلیت هاي فردي، بر آموزش حسابداري 
مدیریــت در آفریقاي جنوبي تأثیر دارد. 
عالوه بر ایــن، مجموعه ای از مهارت ها 
و قابلیت هاي حرفــه اي مورد نیاز براي 
دانش آموختگان حســابداري مدیریت و 
نیز سرفصل هاي آموزشي قابل افزودن به 
 Jacobs,( .برنامه هاي قبلي ارائه مي شود

)2004
در پژوهشی دیگر، میزان استفاده از 
بررسی  مدیریت  ابزارهاي حســابداري 
شــده اســت. هفت ابزار مورد مطالعه 
شامل تجزیه و تحلیل نقطه ی سربه سر، 
هزینه یابي بر مبنــاي فعالیت برنامه هاي 
دانشــگاهی، هزینه یابي بر مبناي فعالیت 
برنامه هــاي غیردانشــگاهی، هزینه هاي 
تصمیم گیــري  الگوهــاي  و  مربــوط 
ســرمایه گذاري،  بازده  تحلیــل  درآمد، 
تحلیل انحرافات و حســابداري سنجش 
مسئولیت بود. بر اساس نتایج این تحقیق 
شیوه هاي هزینه هاي مربوط و مدل های 
انحرافات  تصمیم گیري درآمــد، تحلیل 
و تحلیــل نقطه ی سربه ســر، بیش ترین 
میانگین کاربرد و اثربخشي را نسبت به 
داشت. همچنین مشکالت  ابزارها  سایر 
مربــوط به پذیــرش ابزارهــاي جدید، 
مســئله ی هزینه و فایــده ی به کارگیری 
زبــده ی  نیــروي  کمبــود  و  ابزارهــا 
 انســاني جزو مهم ترین موانع اســتفاده 
از این شــیوه ها شناسایي شد و عواملي 
داشــتن  و  آمــوزش  تجربــه،  چــون 
گواهینامه هــاي تخصصي حســابداري 
مدیریــت در عــدم کاربــرد ابزارهاي 
است.  بوده  مؤثر  مدیریت  حســابداري 

)Margaret, 2005(
نظریه  نقش  مقالــه ای  در  همچنین، 
در حســابداری مدیریت بررســی شده 
است. براین اســاس، در علوم کاربردی 
مانند حســابداری مدیریت نظریه ها باید 

توضیحاتــی برای فعــاالن در این زمینه 
مانند مدیران، سازمان ها و جامعه فراهم 
آورند. در این مقاله توسعه ی نظریه های 
حســابداری مدیریت مورد بررسی قرار 
گرفته و در نهایت نتیجه شــده است که 
نظریه و عمل در حســابداری مدیریت 
از هــم فاصله گرفته انــد و آن چنان که 
باید بین آن ها هماهنگــی وجود ندارد. 

)Malmi & Granlund, 2009(
فاصله ی بین دانشــگاهیان و فعاالن 
حســابداری مدیریت بخش عمومی در 
کشــور هلند در پژوهش دیگری مورد 
بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست 
آمده که فاصله ی دانشــگاهیان از عمل 
و نیاز به مشــارکت آن هــا در تحقیقات 
ســنتی عملی یا مقاالت منتشره در قبل 
می تواند برای تعامل محدود مجموعه ای 
از مســائل حســابداری مدیریت تبیین 

شود. فعاالن با ســؤاالت بسیار اساسی 
در مورد مدیریت کارآمد مواجه هستند، 
بنابراین آن ها نیازی به اطالعات در مورد 
آخرین نــوآوری ندارنــد. تکنیک های 
شرکت های  جدید  مدیریت  حسابداری 
توســعه یافته ی محلــی به عنــوان مثال 
مقایسه ی دانشگاه و سیستم های مدیریت 
هزینه ها برای دولت های محلی اســت. 
این پژوهش بر این باور است که چنین 
تکنیک هایی نیازمند تطابق بســیار برای 
چارچوب شــرکت های هلندی اســت. 

)Helden et. al, 2010(

مطالعات داخلی
در تحقیقی سیر تکاملی حسابداری 
مدیریت بررســی و ایــن واقعیت بیان 
می شــود که به رغم تغییرات فناورانه و 
تحوالت اقتصادی دهه ی گذشــته، این 
شــاخه از دانــش حســابداری اگر چه 
فرازوفرود هایی را پشــت ســر گذاشته 
اســت، لیکن روش های مورد اســتفاده 
چشــمگیری  پیشــرفت های  از  آن  در 
برخــوردار نبوده اســت. در این تحقیق 
این نتیجه به دســت آمد که حسابداری 
به  پاســخگویی  منظــور  به  مدیریــت 
نیازهای موجــود، می باید به موضوعات 
عوامل انســانی و رفتــاری و نقش این 
عوامــل در مدیریت بیش از پیش توجه 
کند. یکی از پیش شرط های پاسخ گویی 
ارتقای صالحیت  نیازهای موجــود،  به 
حرفه ای و اخالقی حسابداران مدیریتی 

است. )نمازی، 1378(
و  نیازهــا  دیگــری  تحقیــق  در 
حســابداري  آموزشــي  اولویت هــاي 
مدیریت بررســی شده و هدف از انجام 
این پژوهش پاســخ به این ســؤال بود 
که آیــا در مورد نیازهــا و اولویت هاي 
آموزشي حســابداري مدیریت در ایران، 
دانشــگاهیان و  بیــن دیدگاه  فاصله اي 
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شاغالن در حرفه وجود دارد یا خیر؟ بر 
این اساس نتایج تحقیق حاکي از وجود 
فاصله بین دیدگاه هــاي دو گروه مورد 
مطالعــه در مورد مفاهیــم و روش هاي 
است.  مدیریت  پیشرفته ی حســابداري 

)نوروش و مشایخی، 1384(
همچنیــن، در تحقیقی حســابداری 
مدیریت یکــی از عوامل اثــر گذار بر 
افزایش کارایی واحدهای تجاری معرفی، 
و بیان می شــد که با گســترش جوامع 
نیز گسترش  بازارهاي تجاري  بشــري، 
یافتــه و واحدهاي تجــاري بزرگ تر و 
متعــددي پدید آمده اند و بــه رقابت با 
یکدیگــر مي پردازند، در این شــرایط، 
مدیــران در راســتاي افزایــش کارایي 
واحدهاي تجاري تالش هاي بیشتري را 
صرف می کنند و بدین منظور اطالعات 
مــورد نیاز خود را معموالً از ســه منبع 
عمــده ی اقتصاددان ها، تحلیل گران مالي 
و حســابداران مدیریت تأمین مي کنند. 

)مهراني و نونهال نهر، 1386(
در تحقیق دیگری موانع به کارگیری 
یکــي از مفاهیم حســابداري مدیریت 
)هزینه یابــي هــدف( در شــرکت هاي 
پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 
تهران مورد بررســي قــرار گرفت. در 
این تحقیق وجود زمینه هاي به کارگیری 
ایران بررســی شــد.   این سیســتم در 
موانع بررسي شــده در این تحقیق پنج 
عامــل قیمت گذاري هــدف، تمرکز بر 
مشتري، روحیه ی کار گروهي، هزینه یابي 
بــر مبنــاي فعالیت و مهندســي ارزش 
بودند و نتایج تحقیــق حاکي از آن بود 
 که فقدان هر کــدام از عوامل باال مانعي 
بــراي به کارگیری این مفهــوم در ایران 
اســت. )دســتگیر و عرب یار محمدي، 

)1389
در نهایــت، از آن جــا کــه بحــث 
حســابداري مدیریت در ایران پیشینه ی 

اندکــی دارد، در این زمینه در کشــور 
مطالعات زیادي صورت نپذیرفته است. 
در بیشتر تحقیقات حسابداری، توسعه ی 
حســابداری عملی به مثابــه یک هدف 
نیســت. چرا باید این چنین باشــد؟ آیا 
در این شــکاف ارتباط بین تحقیقات بر 
مبنــای نظریه و عمل مهم بوده اســت؟ 
برای پاسخ گفتن به این سؤال باید حالتی 
را در نظــر بگیریم که در آن تحقیقات و 
نظریه های حســابداری مدیریت توسعه 

یافته باشد.

علوم اجتماعی
از دهه ی 1960 به بعد حســابداری 
به عنــوان یک علم اجتماعی شــناخته 
 .)Ryan et al.. 2002( شــده اســت
اساسًا این امر به علت تأکید محققان بر 
روی تجربه گرایی بوده اســت. سلطه ی 

پوزیتویســم در آمریکا و رشد مطالعات 
موردی تفســیری بر مبنــای تحقیقات 
پیمایشــی در حســابداری مدیریت در 
سراسر اروپا، نشان دهنده ی پیشرفت های 

دانشگاهی در حسابداری است. 
در طول این فراینــد ارتباط اولیه ی 
حســابداری مدیریــت بــا اقتصــاد به 
طــور مداوم گســترش یافته اســت تا 
علــوم اجتماعی مانند جامعه شناســی، 
روان شناسی و مطالعات سازمانی را شامل 
شــود. این پیشــرفت های میان رشته ای 
دانشــگاهیان  معتبــر  دســتاورد های 
حســابداری را تأیید می کنــد. این نوع 
گرایش هــا در تحقیقــات حســابداری 
امــروزه جای تعجــب نــدارد و برای 
دانشگاهیان این رشته جایگاهی واال در 
محیط اقتصادی فراهم می آورد. این نوع 
بین محققان  گرایش ها همچنین شکافی 
حسابداری و فعاالن در این رشته فراهم 
مــی آورد. از منظر یک علــم اجتماعی 
حســابداری  تحقیقات  اولیــه ی  هدف 
تشــریح و درك رفتار حسابداران است. 
در طرح های تحقیقی بیش تر دانشگاهیان 
نهــادی  چارچــوب  در  حســابداری، 
موردنظــر، تغییرات یا اصــالح رفتار از 
 Gudrun et( .اولویت برخوردار نیست

)al., 2010
اجتماعــی  موقعیــت  پذیــرش   
با  مدیریت  پژوهشــگران حســابداری 
کاهــش در رویه های تحلیــل بنیادی و 
منطقی همراه بوده است. تناقضی که در 
این جا به وجود می آید بســی قابل تأمل 
است که تشدید تمرکز تحقیق از طریق 
تجربه گرایی، در آنچه که در عمل اتفاق 
می افتــد بــه تحقیــق در خروجی هایی 
منجر می شــود که فعاالن آن ها را مرتبط 
نمی یابند. به نظر نمی رسد نظریه و عملی 
که در این جا برای تجربه گرایی استفاده 
می شــود بتواند عمل را به شــیوه های 
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عملی که شامل ارزش هایی برای اهداف 
تحقیق  باشد تشریح کند. 

نظم اجتماعی- تكنیكی
کمکی  چه  حسابداری  پژوهشگران 
بــه تحقیقات حســابداری  می تواننــد 
بکند که جامعه شناســان، اقتصاددانان و 

فیلسوفان قادر به آن نیستند؟
ماهیــت  ایــن ســؤال در  پاســخ 
اجتماعــی ـ فنی حســابداری مدیریت 
اســت. رفتارهای حســابداری شــامل 
کنش های متقابل بین افراد و تکنیک های 
حســابداری اســت. در صورتی که این 
تکنیک های حســابداری به درستی درك 
نشود و پژوهشــگران به اندازه ی کافی 
آن را تشــریح نکنند، توصیفات رفتاری 
و  ناقص  احتماالً  تحقیقــِی  فعالیت های 
گمراه کننــده خواهند بــود. این جنبه ی 
تکنیکی علم اســت که به پژوهشگران 
پژوهشگران  مشــابه  مزیتی  حسابداری 
علوم اجتماعی می دهد و آن ها را قادر به 
تشــریح رفتارهایی می کنند که در انجام 
آن توانایــی دارند. بــدون توجه کافی 
ماهیت حســابداری  تکنیکی،  محور  به 
پژوهش از دست می رود. این پژوهش ها 
ممکن است به طور صحیح در تحقیقات 
علوم اجتماعی یا علوم دیگر طبقه بندی 
شــوند و ماهیــت آن ها امــکان تجویز 
مسئله ســاز خواهد  بســیار  را  تکنیکی 
کرد. در تــالش برای به دســت آوردن 
اعتبار برای علوم اجتماعی، پژوهشگران 
دانشگاهی حســابداری ممکن است در 
بســیاری از موارد تا حدودی محوریت 
تکنیکی موضوعات شان را نادیده گرفته 
باشــند. این امر تفسیر کامل معانی نتایج 
و روش هایی را که تحقیقات حسابداری 
و عمل بــا هم مرتبط می شــوند نادیده 

می گیرد.
در صورتی که پذیرفته شود تحقیقات 

حسابداری باید بر مبنای تکنیکی بنا نهاده 
شــود، پس باید از نشــریات تحقیقات 
حســابداری انتظار داشــت که مملو از 
توصیفات گســترده و غنی از تحقیقات 
عملی باشــند کــه جنبه هــای تکنیکی 
حســابداری را مورد توجــه قرار دهند. 
اما در بسیاری موارد چنین نیست. برای 
مثال زمانی که بودجه بندی یا هزینه یابی 
بر مبنای ســنجش عملکــرد در کانون 
مطالعه قرار دارد، فقط مطالب محدودی 
در مورد این رویه هــا در نتایج پژوهش 
مشــاهده خواهد شــد. ممکن اســت 
کاماًل درست باشــد که ماهیت رفتاری 
و اجتماعی حســابداری در تحلیل های 
گرفته  نادیده  عملی  تکنیک های  بنیادی، 
شده اســت که نوشــتارهای پژوهشی 
حســابداری را تحت سیطره دارد. با این 
حال، بحث در مــورد بیش تر تحقیقات 

علــوم اجتماعــی و بر مبنای فلســفی 
رویه های حسابداری کاماًل صحیح است. 
تحقیقات حسابداری مدیریت از تمرکز 
عمده بر روی تکنیک به تمرکز عمده بر 
روی اجتماع تغییر پیدا کرده اســت. به 
تحقیقاتی نیز بی اعتنایی شده که به دنبال 
متعادل کردن هر دو جنبه ای اســت که 
به همین دلیل ماهیت دنیای واقعی علم 

حسابداری را بازتاب می دهد.

پژوهش های تجربی
در  اصلــی  مراحل  یــک  نمــودار 
تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت را 
نشان می دهد. ابتدا یک حوزه یا موضوع 
از پژوهش با شــواهد تجربی مناسب و 
کافی انتخاب می شــود. سپس شرایط و 
رفتار عملگرها بایــد از طریق توصیف 
مشــخص شــود. نظریه ها می توانند از 
طریق شواهد توصیفی توسعه داده شوند 
یا می توان از نظریه هــای وارداتی برای 

داده های گرد آوری شده استفاده کرد.

نمودار یك: مراحل تحقیقات تجربی 
در حسابداری مدیریت

نقش نظریه کمک به توضیح و تشریح 
آن چیزی اســت که به صورت تجربی 
اثباتی(.  )نظریه ی  اســت  کشف شــده 
هرگاه توضیحات متقاعدکننده باشــد به 
درك آن چیزی می انجامد که یافت شده 

شناسایی

توصیف

شرح

فهم

تعیین
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اســت. در حســابداری مدیریت بسیار 
نادر اســت که توضیحات و توصیفات 
عناصری کافی برای انتشــار پژوهش را 
فراهــم آورد. تبییــن و درك آن چیزی 
است که برای انتشارات دانشگاهی مورد 
نیاز اســت و این موارد به عنوان اهداف 
دانشگاهی است. هیچ  تحقیقات  اولیه ی 
نیازی به این امر نیست و هیچ الزامی از 
طرف ناشــران و داوران وجود ندارد که 
دستورالعملی  باید  تحقیقات حسابداری 
ایجــاد کند. ایــن موضوع بــه این معنا 
نیســت که هیچ پژوهشــی وجود ندارد 
که شــامل این مرحله ی آخر شود. انجام 
پژوهش هایی که کاربردی تلقی می شود 
یعنــی پژوهش هایی که منظــور از آن 
فراهــم آوردن توصیفاتی بــرای فعاالن 
در عمل اســت، حتی ممکن است تأثیر 
منفی بر روی پژوهشــگران داشته باشد. 
نام یا عنوان پژوهش های از نوع مشورتی 
شــاید برای این نوع تحقیقات بســیار 
نزدیک باشــد. بنابراین بُعد توصیفی در 
تحقیقات حسابداری مدیریت بسیار نادر 
باقی می ماند و عمومًا نیز انتشــار چنین 

پژوهش هایی الزامی نیست.
یکی از صاحب نظران حســابداری، 
حــوزه ی  در  انجام شــده  تحقیقــات 
چالش  بــه  را  مدیریــت  حســابداری 
کشــیده، اعتقاد دارد و استدالل می کند 
حســابداری  تجربی  "نوشــتارهای  که 
مدیریت نتوانسته است به بدنه ی دانش 
این رشته از حســابداری چیزی بیفزاید 
و ادبیات موضوعی حسابداری مدیریت 
تنها به توضیح شــیوه های عمل پرداخته 
و در ایجــاد و آزمـــون نظریه همچون 
حسابداری  تحقیقات  حوزه های  ســایر 
 Zimmerman,(."موفــق نبوده اســت
2001( وی استدالل می کند که "بیش تر 
تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت از 
نوع اســتقرایی )توصیفی( است که این 

خود می توانــد به ناکامی این پژوهش ها 
در ارائــه و آزمون نظریه هــا بیانجامد". 
وی عــالوه بــر رویکرد اســتقرایی به 
مسئله ی پژوهش های تجربی حسابداری 
معلـــول  اســت  که ممکن  مدیریــت 
اطالعات باشد، عامل های دیگری نظیـر 
انگیزه ی پژوهشــگران، استفاده از مبانی 
غیراقتصــادی، نبــود نظریه های تجربی 
قابل آزمون و تأکید حسابداری مدیریت 
بــر تصمیم گیری به جای کنترل را دیگر 
علت هــای ناکامــی تحقیقــات تجربی 

حسابداری می داند.

نقش نظریه در پژوهش های تجربی
یکی از علت های ناتوانی نوشتارهای 
تجربــی مدیریتی در خلــق دانش این 
است که هدف نوشــتارهای این حوزه 
در حســابداری آزمون نظری نیســت. 

هیچ گونــه نظریه ی اقتصــادی ای برای 
راهبــرد تحقیقات تجربی حســابداری 
مدیریت ایجاد نشده است. نظریه آن چه 
را که پژوهش می شــود توضیح می دهد، 
فرضیه های برگرفتــه را به طور تجربی 
آزمون می کند و آن چه را که هنوز مورد 
پژوهش قرار نگرفتــه پیش بینی می کند 
)شمس زاده، 1382(. شش علت به  عنوان 
عوامــل ناکامی نوشــتارهای موضوعی 
تحقیق هــای تجربی حســابداری برای 
نظام مند گمانه زنی  یافته هــای  اندوختن 

می شود که این شش علت عبارتند از:
1( کمبود اطالعــات قابل اعتماد و 

منسجم
نوشــتارهای  غیرنظری  رویکرد   )2

حسابداری مدیریت
3( تغییر انگیزه های پژوهشگران
4( چارچوب غیراقتصادی مبانی

تجربــی  نظریه هــای  کمبــود   )5
آزمون پذیر

امــر  روی  بیش تــر  تأکیــد   )6
تصمیم گیری به  جای کنترل

به نظر می رســد بزرگ ترین عاملی 
که باعث ناکامی تحقیقات حســابداری 
منسجم  اطالعات  نبود  مدیریت شــده، 
درباره ی فعالیت های داخلی شــرکت ها 
اطالعــات جامعی  اســت. هیچ گونــه 
بودجــه ای  سیســتم های  دربــاره ی 
قیمت  گذاری  روش هــای  شــرکت ها. 
انتقالی. سیستم های حسابداری صنعتی و 
طرح های تخصیص هزینه و مانند آن ها 

وجود ندارد.
عوامــل این کمبود می تواند شــامل 

موارد زیر باشد:
دکتــرای  دانشــجویان  توجــه   .1
حســابداری به پژوهش های جلب شده 
اســت که سرشــار از اطالعات است، 
مثل بازارهای ســرمایه، مالیات و پاداش 

جبران خسارت. 
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از مشکالت  پژوهش ها  داده های   .2
کاماًل شناخته شــده مثل پاسخ گویی های 
جانبدارانــه ی مســئوالن و تعصب های 

پژوهشگران آسیب می بیند.
از  گرد آوری شــده  داده هــای   .3
شــرکت هایی  که پژوهشگران احتماالً به 
آن ها دسترســی دارنــد، اغلب نمونه ای 
غیر تصادفی است. مثـاًل شرکت هایی که 
مشــکل دارند بیشتر مایل اند که محققان 
بــه اطالعات آن ها دسترســی پیدا کنند 
تا شــرکت هایی که موفق تر هستند. زیرا 
شرکت های اخیر از این که شرکت های 
رقیب احتماالً بــه اطالعات اختصاصی 
آن ها دسترســی پیدا کنند نگران هستند. 
تا حدودی که پژوهشگران به اطالعات 
اختصاصی دســت پیــدا کنند، پژوهش 
آن هــا تکراری نخواهد بــود و می توان 
بینش هایــی از این اطالعات به دســت 

آورد )شمس زاده، 1382(.

اهداف پژوهش های تجربی
حسابداری  در  تجربی  پژوهش های 
مدیریت می توانــد به عنوان یک زنجیره 
تلقی شــود. از یک دیــدگاه، پژوهش 
به گونه ای طراحی شــود که  می توانــد 
رویه ها را همان گونه که در دنیای واقعی 
وجــود دارد درك  کنــد و توضیح دهد. 
در چنین پژوهش هایی هیچ هدفی برای 
تحــت تأثیر قــرار دادن رویه ها به مدد 
تحقیق وجود نخواهد داشت. فعاالن تنها 
به عنوان هدف تحقیق تلقی خواهند شد 
و پژوهشــگران تحت تأثیر فشار توجیه 
یافته در شــرایط مرتبط عملِی ضروری 
قــرار نخواهند گرفت. ایــن امر به این 
معنا نیســت که این نوع پژوهش ها هیچ 
 Gudrun( تأثیری بر جنبه ی عملی ندارد
et al., 2010(. بایــد امیــدوار بود که 
دستورالعمل ها برای عمل بر اساس درك 
مناســب و درست از رفتارها و شرایطی 

باشــد که با آن مرتبط هستند. سرانجام 
باید امیدوار بود که پژوهش هایی از این 
نــوع دارای ارتباط بــرای هدایت عمل 
باشــند. با این حال، نیاز بــه مهیا کردن 
یافته های پژوهشــی از این نوع است تا 
برای عمل  که دستورالعمل هایی  افرادی 
تجویز می کنند از آن استفاده کنند. برای 
مثــال، مطالعات نظریــه ی احتماالت به 
مدیریت  سیستم حسابداری  که  فعاالنی 
خودشان را با سازمان های دیگر مقایسه 
می کننــد چه راهنمایــی می تواند انجام 
دهد؟ آیــا می تواند در شناســایی توان 
بالقــوه ی قدرت عملــی و یا ضعف ها 

کمک کند؟
پژوهش ها در تغییرات حســابداری 
مدیریت چه گونه به فعاالن کمک می کند 
تا با چالــش تغییر سیستم شــان مواجه 
هســتند؟ آیا در مورد این کــه کارکنان 

چه گونه نســبت به سیستم واکنش نشان 
پیش بینی های  می توانــد  داد،  خواهنــد 

درستی انجام دهد؟ 
می توانــد  پژوهش هــا  ایــن  آیــا 
ارائــه کند کــه احتمال  فعالیت هایــی 
موفقیت را در تغییــرات افزایش دهد؟ 
به راهنمایی های عملی  تبدیل تحقیقات 
همچنان یک چالش اســت، زیرا فعاالن 
فاقد زمان و مهارت برای انجام این کار 
است، به ویژه زمانی که با چالش ریاضی، 
تحقیقات  نظــری  و جنبه های  آمــاری 
حسابداری مواجه می شوند. این جنبه ها 
ممکن اســت تحقیــق را از نظر ماهیت 
علمی تقویــت کند ولی عــالوه بر آن 
می تواند دسترســی بــه آن را در خارج 
از محیط دانشــگاهی نیز تسهیل بخشد. 
مشــاغل دانشــگاهی همچنین می تواند 
به ایــن معنی باشــد که پژوهشــگران 
دانشگاهی انگیزه ای برای تجویز ندارند 
)مگر این که برای مثال یافته های تحقیق 
مرتبط با نشــان دادن تأثیــرات تحقیق 
باشــد(. تا زمانی که ســازوکاری برای 
مخاطب قــرار دادن این موضوع موجود 
نباشــد، تحقیقات و عمل در حسابداری 
مدیریت احتماالً به صورت مستقل باقی 
بماند یعنی بدون هیچ ارتباطی یا کمکی 
به دســت فراهم آورنــدگان و کاربران. 
عالوه بر این، در صورتی که پژوهش را 
محققان دانشگاهی برای افراد دانشگاهی 
دیگر تهیه کنند، شــاهد یک دور بسته ی 
پژوهشی در جامعه ی دانشگاهی خواهیم 
بــود. در صورتی که توضیــح و درك 
به خودی خــود به عنوان هــدف انتخاب 
شــوند، توجیه پژوهش های حسابداری 
در خارج از جامعه ی دانشگاهی سخت 
خواهد بود و درپی آن ارزیابی مناســب 
معنــاداری یا اهمیت آن ها نیز ســخت 
نشان دهنده ی  نتایج احتماالً  بود.  خواهد 
یعنی  اســت،  شــکاف کاربردی دانش 
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گزیده ی منابع

بیــن نظریه هــای فهمیدن و  شــکافی 
فهم آنچه که نیاز هســت انجام شــود. 

 )Solomons, 1965(
از ســوی دیگر استمرار پژوهش ها، 
در تحقیقــات مداخله گرانه ای قرار دارد 
که هــدف از آن ها به صورت مســتقیم 
یاری به توسعه و تغییرات در عمل است. 
در حالی که این امر پتانســیل هایی برای 
تجویز ارائه می دهد ولی دارای موقعیت 
معتبــر در مجموعــه ی پژوهش هــای 
و گروه کم شماری  نیســت  حسابداری 
از پژوهشگران حســابداری آن را دنبال 

می کنند. 
بر  مدیریــت  حســابداری  تأکیــد 
تصمیم گیری به جای کنترل کاماًل واضح 
است که سیستم های حسابداری، قواعد 

تصمیم گیری و کنترل هستند، اما بیش تر 
تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت و 
ادبیات موضوعی این رشته، بر وظیفه ی 
 تصمیم گیــری یــا برنامه ریــزی تأکید 
می کننــد و تقریبــًا جنبــه ی کنترلــی 
می گیرنــد  نادیــده  را  حســابداری 

)شمس زاده، 1382(.

پیشنهادهای پژوهشی
برنامه های پژوهشــی که اخیراً برای 
پیشنهاد شده است  حسابداری مدیریت 
بــر روی تجربه گرایی علــوم اجتماعی 
و بین رشته ای تأکید داشــته  اند. این امر 
زمینه هــای اکتســاب اعتبــار علمی را 
پرورش داده اســت. در دنیــای عمل، 
تمرکز بر یافتن رفتار بوده اســت که در 

برابر دریافت راهنمایی برای عمل است. 
نتایجی که از چنین پژوهش هایی گرفته 
می شود برای مطالعات بیش تر است، نه 
برای عمل. در نتیجه آموزه های به دست 
آمــده از تحقیقات، از رابط های نظری و 
بین رشــته ای آن، از برنامه ی تحقیقات 
حســابداری مدیریت نادیده گرفته شده 
است. این غیبت یک موضوع مهم است 
در صورتــی که هدف غایــی تحقیقات 
علوم اجتماعی بهبود زندگی اســت )به 
جــای این که به تبیین و توضیح ســاده 
بپردازد(. در صورتی که اهداف پیشــین 
پذیرفته شــود، حداقل  زندگی(  )بهبود 
یافته هــای تحقیــق و درك نظرات باید 
برای بهره مند شدن رویه های حسابداری 

مدیریت به کار گرفته شود.




