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 (1398 آذر 26 ؛ تاریخ پذیرش:1398 مرداد 19 دریافت:)تاریخ 
های حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی می باشد. این موضوع پژوهش حسابداری مدیریت رویه

محیط پژوهش دارای ساخت اجتماعی است که عناصر وابسته به متن مانند فرهنگ، تاریخ، ارزش ها، 

ی بر آن تاثیر می گذارد. پژوهش در این محیط نیاز به مفروضات هنجارها، سیاست، اقتصاد، روابط انسان

هستی شناسی و معرفت شناسی خاص خود را دارد که قابلیت درک و شناخت این نوع واقعیت را داشته 

های عینیت، باشد. این مفروضات در شکل پارادایم ها معرفی می شود. پارادایم اثبات گرایی کمی با ویژگی

ستقالل از افکار و عقاید کنشگران با این محیط سازگاری زیادی ندارد. در مقابل، پارادایم اندازه گیری و ا

پژوهش کیفی با ویژگی تعریف پدیده در متن تاریخی، اجتماعی آن، نظریه های چندگانه، ایجاد معنی و 

های حسابداری مدیریت بیشترین سازگاری را با درک عمیق از روابط انسانی، فرایندهای سازمانی و رویه

این حوزه پژوهشی دارد و دانش منحصر به فرد خود را برای توسعه دانش حسابداری مدیریت ارائه می 

دهد. استفاده از روش های ترکیبی نیز با چالش های جدی همراه است و با این محیط ساخت اجتماعی 

 منطبق نمی باشد.  
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 مقدمه

االت پژوهش است. براساس یک اصل بنیادی، ؤدر بررسی فلسفه پژوهش یک نقطه شروع مناسب س

ال ؤبه ساالت پژوهش استخراج شود. پژوهشگر در پاسخ دادن ؤهای انتخابی برای پژوهش باید از سروش

شناسی یک گیرد. منظور از روشای را در نظر میشناسی ویژهپژوهش و روش انتخابی برای آن روش

شناسی است. مفروضات شناسی و مفروضات معرفتفلسفه زیربنایی است که شامل دیدگاه هستی

دارد. استنتاج از ثیر کند تأشناسی روی نگاه پژوهشگر به دنیا و آنچه به عنوان واقعیت تلقی میهستی

های آن و نحوه شناسی روی نظریه دانش، ماهیت و محدودیتشناسی است. معرفتشناسی معرفتهستی

شناسی پژوهشگر باورهای انداز هستیکسب دانش توسط مردم درباره دنیا تمرکز دارد. بر این اساس، چشم

دهد و در ارتباطات بین میشناسانه آنها را در شکل چگونگی شناخت و درک واقعیت نشان معرفت

بندی سنتی درباره ماهیت شود. در یک طبقهگیرد ترسیم میپژوهشگر و آنچه مورد پژوهش قرار می

گرایان واقعیت را امری عینی و گرایان اشاره کرد. مادیآرمانگرایان و توان به دو دسته مادیواقعیت می

گیرد در را به عنوان روش پژوهش خود در نظر می یکمّگرایی بینند و بنابراین رویکرد اثباتمادی می

دانند و از روش کیفی استفاده گرایان واقعیت را امری ذهنی و وابسته به متن میآرمانکه  حالی

و سنت کیفی به  کمّیگرایی رود که از اثباتهای ترکیبی نیز به کار می. در این میان روش[5]کنندمی

 کنند. زمان استفاده میطور هم

فرمایی ییدپذیری در حسابداری حکمفرما بوده است و این حکمأهای متوالی ساخت نظریه و تبرای سال

به پژوهش حسابداری مدیریت نیز رسوخ پیده کرده است. از سوی دیگر محیط پژوهش در حسابداری 

سازگاری زیادی  کمّیگرایی های سنت اثباتباشد که با ویژگیاساس ساخت اجتماعی می مدیریت بر

های جدی همراه هستند اما روش پژوهش کیفی های ترکیبی نیز در این محیط با چالشندارد و روش

های منحصر به فردی است آوری و تحلیل دادههای جمعها، معیارهای اعتبار، روشها، نظریهدارای ویژگی

پارادایم غالب در این حوزه پژوهشی  تواند با این محیط سازگاری بیشتری داشته باشد و به عنوانکه می

 فرما شود. در حسابداری حکم

 

 های محیط پژوهش حسابداری مدیریت ویژگی

توان به دو دسته واقعیت طبیعی و اجتماعی تقسیم کرد. های جهان را میواقعیت 1براساس دیدگاه سرل

هاى اجتماعى، به ویژه که، واقعیت ها وجود دارند، در حالیهاى طبیعى نظیر کوه مستقل از انسانواقعیت

در  ها هستند.انسان 2هاى نهادى، وابسته به حیث التفاتى جمعىزیرمجموعه خاصى از آنها به نام واقعیت

                                                           
1 Searle 

شود. توضیح مطلب این دار مىمنظور از  حیث التفاتى، ویژگى خاصى از ذهن است که ذهن به واسطه آن جهت 2

باور،  توانند وجود داشته باشند. حاالت نفسانى  ماننداند و بدون آن نمىها داراى متعلَّقاست که برخى از واقعیت

اند؛ بدین معنا که میل، قصد، ترس، امید، عشق، نفرت، حتى انواع گوناگون ادراک حسى، همه داراى حیث التفاتى
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هاى ناظر به این ها وجود دارند. اما بسیارى از واقعیتها به واسطه توافق و پذیرش انسانواقع این واقعیت

آید، واقعیت اجتماعی پدید می”کند که ( بیان می615: 1986)1. چوا[35]هستند هاى عینىامور، واقعیت

بندی، اساس این دسته بر. “شودها عینی میشود و براساس تعامالت انسانبه صورت ذهنی ساخته می

( سازمان را دارای سه 2001)2ها نیز یک واقعیتی دارای ساخت اجتماعی هستند. الفت و شیلدزسازمان

 4. اروین و کافیگین3دانندبا آن می “افراد مرتبط”و  “درون سازمان”، “حیط بیرون سازمانم”جز با عنوان 

باشد. و پویا می 5ها همانند موجودی زنده دارای پیچیدگی وابسته به متنکنند که سازمان( بیان می2006)

و ارتباطات رفتاری  در یک سازمان فرهنگ، تاریخچه، باورهای مذهبی افراد مربوط به آن، ساختار سازمانی

، فرایندها، ساختارها و مردم برای ایجاد راهبرد. در واقع سازمان ترکیبی از [14]کندنقش اساسی ایفا می

 .[9]ارزش برای مشتری است 

سازی حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی در اغلب موضوعات پژوهش در حسابداری مدیریت، پیاده

باشد. در این محیط واقعیت معموالً براساس پاراگراف قبل از محیط سازمان میدرون تعریف ارائه شده در 

ها، ها، باورها، داستانها، فرهنگگیرد. ارزشا یکدیگر و با محیط اطراف شکل میتعامالت افراد و سازمان ب

این . در [29]گذاردلوژی، و سیاست بر پژوهش حسابداری مدیریت تاثیر میزبان، ادراک، شناخت، ایده

دهنده محیط پژوهشگر ارتباط نزدیکی با افراد تحت بررسی دارد. در واقع ساخت اجتماعی واقعیت نشان

: 2002)6. ریان و همکاران[14]ارتباط متقابل و انعکاسی بین پژوهشگر و افراد مربوط به سازمان است

عی تلقی شود و واقعیت کننده طبیتواند به عنوان یک مشاهدهپژوهشگر نمی... ”کنند که ( بیان می126

جستارهای در اینجا است که درک و فهم عمیق از . “... پژوهشگر تعریف شود به وسیلۀاجتماعی باید 

.  این مورد تا جایی [29] ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و نهادی اهمیت پیدا می کندفناوری

علوم اجتماعی و روانشناسی به عنوان های های اخیر در حسابداری مدیریت از نظریهاست که در پژوهش

بندی در ومعلولی بودجهعلت”های بنیادی پژوهش استفاده شده است. برای مثال، در پژوهش های نظریه

                                                           

آورند. براى داشتن یک میل یا باور باید میل یا باور به چیزى ناظر به امورى غیر از خود بوده و به سوى امور روى مى

گردد: حیث ود ندارند. حیث التفاتى از یک جهت به دو نوع تقسیم مىداشته باشیم. باور و میل بدون متعلَّق وج

التفاتى فردى و حیث التفاتى جمعى. حیث التفاتى فردى در جایى است که یک فردِ تنها یکى از انواع حیث التفاتى 

و شرط وجود را دارد؛ مثل وقتى که فردی فالن باور یا میل یا قصد را دارد. اما براى تحقق حیث التفاتى جمعى د

دارد: اوال، باید دو یا چند نفر وارد یک رفتار جمعى شوند؛ یعنى همه آنها در تحقق یک فعل و رفتار واحد دخالت 

اى که فعل مزبور قابل استناد به مجموع آنها باشد. ثانیاً، باید در حاالتى التفاتى نظیر باورها، داشته باشند، به گونه

 .امیال و مانند آن مشترک باشند
3 Chua 
2 Luft and  Shields 

 .این مقاله رجوع کنید H هضمیمبرای تجسم تصویری و درک این روابط به  5
6 Irvine and Gaffikin 
5 Contextual 
6 Ryan et al.  
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, 18]از نظریه ارتباطات انسانی  “سطح فردی استفاده  [21] و نظریه روانشناسی اجتماعی سازمان [23

 “حسابداری مدیریت در محیط اجتماعی و تاریخی”شده است. به عنوان نمونه دیگر در جریان پژوهشی 

های سیاسی سازمان، نظریه استقالل استفاده شناسی نهادی، مدلهای اقتصاد سیاسی، جامعهاز نظریه

حسابداری مدیریت دارای  دهد که محیط پژوهشاند. این موارد شواهدی را در این باره به دست میکرده

 ساختی اجتماعی است. 

 پارادایم های کوهن

های داند. وی دریافت که تبیینهای علم را به مثابه نوعی ساختارهای پیچیده میتامس کوهن نظریه

ای را درباره با شواهد تاریخی تطبیق ندارد و کوشید تا نظریه -گراییگرایی و ابطالاثبات– سنتی از علم

أکید بر ممیزه انقالبی ارائه دهد که با واقعیات تاریخی مطابقت داشته باشد. ویژگی عمده نظریه وی تعلم 

شناختی جوامع علمی  است. های علمی است. و دومین ویژگی مهم نقش پر اهمیت ممیزات جامعهپیشرفت

 کرد. پایان زیر خالصه توان به وسیله طرح بین از شیوه پیشرفت یک علم را میتصویر کو

 بحران جدید –علم عادی جدید  –انقالب  –بحران  -علم عادی –پیش علم 

گیرد، نهایتاً پس از اینکه به یک های پراکنده و گوناگونی که قبل از تشکیل یک علم صورت میفعالیت

شود. پارادایم شامل مفروضات کلی ای علمی تبدیل شد، منظم و هدفدار میپارادایم مورد پذیرش جامعه

پذیرند. پژوهشگران نظری و قوانین و فنون کاربرد آنها است که اعضای جامعه علمی خاصی آنها را می

نامد. کوشش دانشمندان عادی دورن یک پارادایم، به امری مشغول هستند که کوهن آن را علم عادی می

ایج آزمایش آشکار برای تبیین و تطبیق  رفتار برخی از چهره های مربوط به عالم طبیعت که به کمک نت

بخشد. آنها ضمن این کار، ناگزیر مشکالتی را تجربه خواهند کرد و با گردیده، پارادایم را توسعه می

های آشکاری مواجه خواهند شد. اگر مشکالتی از آن نوع را نتوان فهم و رفع کرد، وضعیتی بحرانی ابطال

رادایم کامالً جدیدی ظهور کند و مورد حمایت به وجود خواهد آمد. بحران هنگامی مرتفع خواهد شد که پا

سسته برانگیز اولیه نهایتاً طرد شود. این تحول گلهئروزافزون دانشمندان واقع شود تا اینکه پارادایم مس

ناپذیر دهد. پارادایم جدید حاوی نویدهایی است و مشکالت ظاهراً غلبهیک انقالب علمی را تشکیل می

رو کند تا اینکه آن نیز با مشکالتی جدی روبهعلمی عادی جدید را هدایت می ندارد و از این پس فعالیت

 .[1]شود و بحران جدیدی ایجاد شود که به دنبال آن انقالب جدیدی ظاهر شود

 پارادایم اثبات گرایی کمی به پژوهش حسابداری مدیریت

ه این معنی که واقعیت مادی بودن واقعیت است. ب 1گرایان به واقعیت حاکی از عینی و ذاتیدیدگاه مادی

  :کندگرایی به دنیا را بدین صورت توصیف میمادی ( دیدگاه1991) 2است. برایت

کند، روش علمی علوم شود که این دیدگاه تصریح میگرایی یا مکانیکی اشاره میاغلب به دیدگاه اثبات”

 .“(24)ص  مطالعه رفتار انسان را داردطور یکسان قابلیت کاربرد در علوم اجتماعی و طبیعی و فیزیکی به

                                                           
1 Objective and Concrete 
2 Bright 



 67 .   تیریمد یپژوهش در حسابدار یها میپارادا یبررس

 

 

دارند. آنها هر چیزی که قابلیت توصیف از طریق حواس را داشته  1گراها به واقعیت، دیدگاه عینیتاثبات

بنابراین، واقعیت یک وجود خارجی است که مستقل از افکار و ادراک . [31]کنندباشد واقعی تلقی می

تواند به دقت اساس این فرض قرار دارد که دنیای خارجی می برگرایی در اینجا انسان وجود دارد. واقع

ی گرایی براشناسی، الزامات اثباتانداز روشصورت علّی توضیح داده شود. از منظر چشمه توصیف شود و ب

دارد و دقت و سودمندی  کمّیشناسی دهی اشاره به استفاده از روشدستیابی به اصول جهانی و تعمیم

بینی آنها مورد قضاوت قرار دهندگی و یا پیشه شده در این روش براساس توانایی توضیحهای ساختنظریه

از طریق ابزارهای آماری،  پذیرپدیده مشاهدهسامانمند به بررسی تجربی  کمّی. در پژوهش [5]گیردمی

فرضیه یا  های ریاضی، نظریه وکاربست مدل هدف از آن تدوین و شود.ریاضی یا محاسباتی پرداخته می

هایی داده کمّیهای پژوهش کمّی است. دادهمرکز ثقل پژوهش  “گیریاندازه” ها است. فراینددرباره پدیده

برای تحلیل از آمار  کمّیشود. پژوهشگر است که به شکل عددی مانند آماری، درصدی و غیره بیان می

. [13]دهی در جامعه به دست آوردیمای را برای تعمانهطرفکند و امیدوار است که نتایج بیاستفاده می

ها؛ ایجاد ها و فرضیهها، نظریههای تدوین مدلبراساس روش علمی است که ویژگی کمّیروش پژوهش 

های تجربی آوری دادهگیری؛ کنترل آزمایشگاهی و دستکاری متغیرها؛ جمعهایی برای اندازهابزارها و روش

 ها را دارد. سازی و تحلیل دادهو مدل

های متوالی در تاریخ پژوهش در حسابداری در دهه کمّیو پژوهش  گراییاستفاده از پارادایم اثبات

. [5]پژوهش حسابداری مشهور است شناسیکتابدر   “2مسیر اصلی”حسابداری جریان داشته است و به 

یم گردد. این پارادامیسال پیش باز 40این روش در پژوهش حسابداری مدیریت به حدود بیش از 

استقالل را  “انعکاس”دهد و مفهوم حسابداری را به عنوان یک واقعیت عینی خارجی مورد توجه قرار می

داند. در این پارادایم پژوهشگر گرایی تحلیل در حسابداری میطرفی حسابداری و عینیپژوهشگر، بی

های آماری با جاد یافتهبین تمرکز دارد و به دنبال ایهای پیشحسابداری به ساخت نظریه و آزمون مدل

های بزرگ است. این پارادایم بیشتر قلمرو پژوهش در حسابداری را دربرگرفته دهی در جامعهقابلیت تعمیم

آزمون فرضیه آماری و  در “4اعتبار و قابلیت اتکا”پژوهش بر مبنای  “3استحکام”است. در این پارادایم 

وانایی تکرار نتایج مطالعه تجربی را دارد و به دنبال آزمایشگاهی قرار دارد. بر این اساس پژوهشگر ت

ای در حسابداری مدیریت است گذاری و جنبه حرفهپذیری آماری برای سیاستهایی برای تعمیمکاردستور
[29]. 

                                                           
خارجی تعیین  با واقعیت مستقلکه صدق و کذب آن براساس تطابق  کمّیدر اعتبار معرفت شناختی، ح 3

ها، صخره ها و الکترون عینی اند، چرا که وجود آنها  است. به لحاظ هستی شناسی نیز اشیایی مانند کوه "عینی"شود

 .مستقل از هر مُدرک یا هر وضع ذهنی است
4 Mainstream 
1 Rigour 
2 Validity and Reliability 
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باید بیان کرد که این سنت  کمّیگرایی در تطبیق محیط پژوهش در حسابداری مدیریت با پارادایم اثبات

دهد. همچنین، به دلیل سازی حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی نمیفهم و معنی عمیقی از پیاده

گیری گیری ممکن است برخی از مفاهیم مهم در پژوهش حسابداری مدیریت قابلیت اندازهاهمیت اندازه

شود که طرفی و عینیت باعث میمستقل بودن و بی کید برأپذیری مهم نباشد. تکمّینباشد و یا هر چیز 

ها و هنجارها و سایر متغیرهای وابسته ها و روابط انسانی، فرهنگ، تاریخ، ارزشساختار اجتماعی سازمان

به متن در این سنت نادیده گرفته شود در حالی که در محیط پژوهش حسابداری مدیریت از اهمیت 

گر، آنچه در عمل برای مدیران اجرایی و حسابداران مدیریت اهمیت دارد باالیی برخوردار است. از سوی دی

این پژوهش قابلیت انطباق با  رو،ازاین. [29]ستاطالعات خاص درباره سازمان و فرایندهای عملیاتی آنها

 محیط پژوهش حسابداری مدیریت به عنوان یک پارادایم مسلط را ندارد.

 های کیفیپژوهش

رفتارهای  1جبری بودنگرایی آرمانگرایی است. آرمانطور که اشاره شد، دیدگاه دوم به واقعیت، همان

کند و معنای پدیده را وابسته به متن و آن را به صورت تاریخی و یا اجتماعی تعریف انسان را رد می

به صورت  ست و بنابراین،و بدون ماده ا 2ارجاعکند. از دیدگاه اینها، واقعیت، امری ذهنی، نسبی یا خودمی

شود و ساخته ذهن است. به دنبال این دیدگاه روش مناسب برای مطالعه رفتار درونی تجربه و تفسیر می

شناسی، انتقادی و هرمنوتیک است. در این پارادایم نگاری، جامعهانسان استفاده از رویکردهای تاریخی، قوم

شناسی به پژوهش دارد و روش 3گاه رویکردی  تفسیریفرد و بااهمیت هستند. این دیدافراد منحصربه

 . [5]کندکیفی را انتخاب می

گردد که برخی از آنها بازمی 1900هشگران به اوایل دهه مطرح شدن روش پژوهش کیفی در بین پژو

های شناسی گسترده است که شامل روش. پژوهش کیفی یک رویکرد روش[43]گرایی را رد کردنداثبات

پژوهش بسیاری است. هدف روش کیفی با توجه به زمینه رشته مورد بررسی متفاوت است. برای مثال، 

. بشناسددالیل حاکم بر رفتار وی را خواهد میو است روانشناس به دنبال درک عمیق رفتار انسان 

شناسی در جامعهند. این روش ریشه عمیقی پردازها میگیریهای کیفی به چرایی و چگونگی تصمیمروش

های کیفی اطالعاتی را ایجاد تماعی و دولتی دارد. از نظر آماردانان، روشهای اجدر زمینه ادراک برنامه

کند که تنها براساس مطالعه موردی است. در روش کیفی ، پژوهشگر ادراک خود را براساس کشف می

 عه موردی است. . یک روش معروف پژوهش کیفی مطال[6]آوردموقعیت به دست می 4کلیت

اما روش معمول  است روها روبهها با دامنه وسیعی از انتخاب وری دادهآپژوهشگر کیفی در زمینه جمع

نگار و های گروهی، متنهای دیگری نیز مانند مشاهده، تحلیل اسناد، بحثمصاحبه است. البته از روش

شکل الگوهایی برای سازماندهی و گزارش  ها در. معموالً داده[29][32]شودتصاویر و فیلم نیز استفاده می

                                                           
3 Deterministic 
4 Self- Referential 
5 Interpretive 
1 Totality 
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. در چنین تکنیکی استهای تفسیری ها روش معمول تکنیکشود. در تحلیل دادهنتایج قرار داده می

گزارش  کمّییافته یا گاهی خود را از آنها در یک شکل ساختارکند و ادراک ها را آزمون میپژوهشگر داده

گذاری و تفکر نیز استفاده شناسهو  2گذاری، انتزاع بازگشتیشناسهروش از  ، در ایناینبر. عالوه1کندمی

 .  3شودمی

 ترکیبی در پژوهش حسابداری مدیریت و مشکالت آن روش

عالیت است. این حوزه در حال انجام ف کمّیشناسی در حسابداری در دنیای پژوهش روش پژوهش کیفی

کنند. جامعه حسابداری از آن حمایت می هموندانودن است که هایی از جمله واقعی و عینی بدارای ویژگی

بینی، گیری، پیشکند که عناصری مانند اندازهاین حوزه تفکرات دولتی، شرکتی و اجتماعی را بیان می

چنین، این حوزه خواهان شناسایی خود به عنوان سنت مسازی عملکرد مهم است. هکمّیها و خروجی

مانند علوم طبیعی است. در بین اغلب کشورها یک درک اجتماعی وجود دارد علمی و داشتن وضعیتی 

توانایی بالقوه و اجرایی خوبی دارند. انجام پژوهش کیفی در این  ،که تحلیل و ابزارهای ریاضی و آماری

ارتباط پیدا کند و نیاز به نزدیک شدن و همخوانی با  کمّیشود که پژوهش کیفی با سنت حوزه باعث می

حسابداری مدیریت دارد و  ای درهش کیفی جایگاه ویژهها را داشته باشد. از سوی دیگر، پژوویژگی این

یک ابزار اولیه برای کشف و ادراک فرایندهای  “ایزمینه” کنند که پژوهشپژوهشگران این سنت بیان می

دی است. این مورد های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی، سیاسی و اقتصاحسابداری مدیریت و زمینه

رسمی ها و فرایندهای رسمی در حرکت به سوی سیستم غیریک ابزار ضروری برای نفوذ در سیستم

 . [29]های موجود در پشت این سیستم استسازمانی و رفتارها و انگیزش

کمّی و کیفی دفاع کارگیری هر دو سنت هبر این اساس، پژوهشگران برجسته در حسابداری مدیریت از ب

شود که دانش موجود گویند. استفاده از روش ترکیبی باعث میهای ترکیبی میند. به این شیوه روشکنمی

های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی، سیاسی و اقتصادی پژوهش گسترش یابد که ریشه آن در زمینه

اده از سنت پذیری آنها به واسطه استفشود که تعمیمحسابداری مدیریت است. از سوی دیگر منجر می

آماری فراتر رفته و  شود که از نتایج صرفین مورد منجر به این میدر جامعه آماری تسهیل شود. ا کمّی

انداز رغم این چشمهای فرایندها و ارتباطات پیچیده فراسوی آنها دست پیدا کنند. بهتر زمینهبه فهم عمیق

ها سیر وجود دارد. برخی از این چالشدر این مهای مهمی بین این دو سنت وجود دارد. چالش توافقی که

تر محیط پژوهش در حسابداری شناسی و برخی دیگر مربوط به زمینه وسیعمربوط به فرایندهای روش

 .  [29]مدیریت است

                                                           
2 MIT Study on The Scope of Observer Impression in Qualitative Research (MIT 

Qualitative Research) 

3 Recursive Abstraction 

(، 2013بندن و ماجور) –برای مطالعه بیشتر در زمینه پارادایم  پژوهش کیفی و ویژگی های آن می توانید به ساوین  4

 ( مراجعه کنید.  2006( و کریسول)1984تیلور و بوگران)

http://web.mit.edu/zoz/Public/PRS1511.pdf
http://web.mit.edu/zoz/Public/PRS1511.pdf
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ه با استفاده شناسی، اولین چالش این است که یک پژوهشگر منفرد ممکن است کدر مورد فرایندهای روش

های گروهی پژوهش را بهتر هدایت و انجام دهد. دوم، در پژوهش -یا کیفی مّیک-از یک سنت پژوهشی 

کید از قبیل رهبری گروه یا پروژه، تأ و کیفی در آن حضور دارند، مشکالتی کمّیکه ترکیبی از پژوهشگران 

پروژه ون یک رکیفی بودن، تنظیم طراحی پروژه و سایر موارد ممکن ایجاد شود. در نهایت، در دکمّی یا بر 

طور عمدی یا غیرعمدی به عنوان به کمّیبا روش ترکیبی همیشه ریسک این مورد وجود دارد که رکن 

تر محیط برتر پژوهش بر تعیین تمرکز پژوهش و توسعه دانش برتری داده شود. در زمینه وسیع فناوری

که به دلیل افزایش  رو هستندورزانه روبه های با روش ترکیبی با این چالش غرضپژوهش، اول، پژوهش

بندی مجالت دانشگاهی به مطالعات های پژوهش و رتبههای یافتهیستمگرایش در دولت ملی و س

ای بها بدهند. دوم، در بسیاری از مجالت حسابداری، در بین رشتهای و انتشار آنها در مجالت تکرشتهتک

 کمّین گرایش وجود دارد که آنها به تفسیر کنندگان مقاالت ارسالی به این مجالت ایویراستارها و بررسی

دهند و سوم، بسیاری از ویراستارها و داوران اهمیت می کمّینتایج کیفی نسبت به تفسیر کیفی نتایج 

 . [29]کنندهای کیفی دوری میاز پذیرش مقاالت با نتایج پژوهش مجالت

شود تفسیر مجدد شود باعث می کمّیاز طرف دیگر هرگونه تالش برای اینکه نتایج پژوهش کیفی در شکل 

بیان شود. علت دفاع برخی از پژوهشگران کیفی  کمّیروش پژوهش کیفی در زبان قابل قبول پژوهش که 

 [20]های پژوهش آنها کم شود. کمّی بر این اساس است که ریسکهای برای انطباق بیشتر با پارادایم

ثیر أاین رشته را تحت ت 1گراکارکردحسابداری، اقتصاد های چندگانه در کند که برخالف پارادایمبیان می

کند. جامعه پژوهش های عقالنی را تعیین میخود قرار داده و عملیات پژوهش و محدوده دامنه فعالیت

کند. در نهایت، هرگونه تالش زیادی برای برقراری ارتباط و انطباق با سنت کیفی نمی کمّیحسابداری 

های به باعث ریسک در نظر نگرفتن شناسایی کمک کمّیت کیفی با سنت تالش برای انطباق بین سن

های ترکیبی و تالش برای برقراری ارتباط شود. طرفداری از روشتوسعه دانش از طریق سنت کیفی می

فرد بودن کمک به توسعه دانش بهشود که منحصرکیفی باعث می–کمّیهای شناسیبین مفاهیم و روش

دادن به  کمّیاهمیت تلقی شود. از سوی دیگر، شکل نظر گرفته نشود و بی توسط پژوهش کیفی در

شود که ریسک پایین شناسی آن میو روش کمّیپژوهش کیفی باعث اولویت دادن به روش پژوهش 

های ترکیبی ابزار مناسبی برای سازگاری . بنابراین، روش[29]آوردن ارزش پژوهش کیفی به دنبال دارد

 باشد. بداری مدیریت نمیبا محیط پژوهش حسا

 بسوی پارادایم کیفی به پژوهش حسابداری مدیریت

ر های ترکیبی دو کاربرد روش کمّیگرایی ها و عدم تطابق پارادایم اثباتبا توجه به مشکالت، چالش

های محیط پژوهش در حسابداری مدیریت، احساس نیاز حرکت به پژوهش حسابداری مدیریت و ویژگی

( بیان کردند 2006) شود. مرچانت و ون درسیدجدیدی در حسابداری مدیریت احساس می سوی پارادایم

ای بر مبنای پژوهش زمینه”، 2004تا  1981های ب در حسابداری مدیریت در بین سالکه پژوهش غال

                                                           
1 Functionalist Economics-Based Tradition 
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ها، پژوهشگر با شرایط سازمانی و کنشگرهای سازمان ارتباط بوده است. در این پژوهش“ 1مطالعه موردی

 های چندگانه مانند مصاحبه، مشاهده وکارگیری روشهها باعث بتقیم دارد. استفاده از این پژوهشمس

تواند به صورت توصیفی، ترسیمی، اکتشافی، شود. همچنین، مطالعه موردی میدرگیری با شرایط زنده می

اجتماعی کنشگرها، فرهنگ،  تواند به ساختارتوضیحی یا ترکیبی از این موارد باشد. بنابراین، پژوهشگر می

در درک  کمّیتفکر، زبان و رفتار آنها نفوذ کند. این موارد فرصت تفکیک یک جریان جدید را از سنت 

 . [29]دهدها و تجربه کردن دنیای کنشگرها میکلی موقعیت

شود و این مسیر دارای یک در حال حاضر مطالعه موردی به عنوان یک مسیر پژوهش مجزا تلقی می

های اجتماعی ناپذیر تفکر، زبان و رویهجدایی ءانداز ساختارگرایی اجتماعی است و واقعیت را جزچشم

گر دیده کننده در ساختار اجتماعی واقعیت کنشهمچون یک مشارکتداند. حسابداری از این دیدگاه می

ای ضر مطالعات زمینهدر حال حا ،دهد. بنابراینشود که تعامالت اجتماعی، سیاسی و نهادی را نشان میمی

برمبنای مطالعه موردی ادراک نقادانه و تفسیری از ماهیت نهادی و اجتماعی فرایندهای سازمانی و 

های دهد. این نوع پژوهش به پژوهشگران توانایی توسعه حسابهای حسابداری مدیریت را نشان میرویه

توانند ادراک دهد و از سوی دیگر آنها میهای حسابداری مدیریت را میوابسته به متن سازمانی و رویه

تری از کنشگرهای سازمانی و دنیای آنها فراهم آورند. این دو مورد مجوزی برای ایجاد مفاهیم و عمیق

دهد. همه این موارد نشان از حرکت به سوی پارادایم های بیشتری را میارتباطات جدید و تشکیل نظریه

 . [29]باشدیپژوهش کیفی در حسابداری مدیریت م

   2های چندگانهنظریه

های جدید، های زیاد به تمرکز بر فناوریپژوهش حسابداری مدیریت شاهد گرایش 1980از نیمه دوم دهه 

های رقابتی، بازارهای جهانی و ساختارهای راهبردشرکتی،  راهبریهای کاری، تغییر ساختار تغییر رویه

و  3های نهادی، فوکالتینهای فرایند کاری به سوی نظریهعملیاتی بود. این باعث یک حرکت از نظریه

های مختلف را ایجاد کرد که در پژوهش حسابداری اقتصاد سیاسی شد. این مورد طیف غنی از نظریه

ویژه در سنت پژوهش کیفی استفاده شد. بنابراین در پژوهش کیفی در حسابداری مدیریت مدیریت به

های چندگانه وقایع، فرایندها کارگیری نظریههتوان استفاده کرد. به میهای چندگانبرای پژوهش از نظریه

ها بینش و تفسیر دهد و هرکدام از این نظریههای متفاوتی مورد توجه قرار میو ارتباطات را از جنبه

ها شناسیشود که روشکنند. این مورد باعث میمجزایی را در مورد آن مجموعه شرایط پژوهش ایجاد می

. در ادامه [29]االت پژوهش در حسابداری مدیریت به وجود آیدؤانعطاف در مرکز سهای نو و قابلبینشو 

 شوند. بندی و معرفی میهای چندگانه دستهاین نظریه [3]براساس 
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 1اندیشگاه طرح نابخردانه

مفروضات عقالنیت های پژوهش حسابداری مدیریت است. این نظریه ترین نظریهاین نظریه یکی از ابتدایی

 هایهدفهای سازمانی، رد. در رویکرد عقالنیت در انتخاببال میؤهای سازمانی زیر سرا در انتخاب

های جامعی برای گزینههای شوند. برای مسائل بررسییلی، شفاف و سازگار بیان میصورت تفصسازمانی به

گیری های تصمیمراهبردهزینه بررسی و های در شکل منفعت و گیرد و این گزینهپذیر صورت میامکان

سازمانی غیرشفاف و ناپایدار هستند و فرایند تحلیل و انتخاب  هایهدفشوند. در این نظریه، بهینه می

های سیاسی قرار گیرد. از جمله موضوعات پژوهشی که از این نظریه استفاده أثیر انگیزهممکن است تحت ت

ختگی بین سیستم اطالعاتی حسابداری مدیریت و وظایف سازمانی های ساتوان به نوآوریاند میکرده

 . [3]اشاره کرد

 2طبیعت گرا رویکرد

کند که عمل و رویه حسابداری مدیریت را در زمینه سازمانی روزمره خود و وضعیتی این نظریه تالش می

ت ایجاد کرده مدیری انداز مطالعات بااهمیتی را برای رویه و عمل حسابداریبررسی کند. این چشم ه داردک

ای و پژوهش درباره اهمیت گفتگو بندی سرمایهتوان به کاربرد این نظریه در بودجهاست. برای نمونه می

 . [3]در کار حسابداری مدیریت اشاره کرد

 3نظریه حامی اصالحات بنیادی

جاد شده است. کاری ایفرایند شناسیکتابفرانکفورت و  اندیشگاههای مارکس، این نظریه براساس ایده

و سعی در بیان نهادینه شدن  کندهای آزادی مرتبط میهای حسابداری مدیریت را به سیاسترویه

سازی جامعه نابرابر دارد. منظور از جامعه نابرابر، وضعیتی های حسابداری مدیریت در ایجاد و دائمیرویه

)مانند انصاف، آموزش و بهداشت( به  است که همه اعضای آن شانس مساوی برای زندگی ندارند و منابع

باشد. این نظریه در حسابداری مدیریت در دو مکان صورت برابر توزیع نشده است و یا براساس نیازها نمی

های ابی بررسییهای حسابداری مدیریت و دوم جهتکاربرد دارد. اول، کمک به بیان انتقادی در بحث

های حسابداری مدیریت براساس این نظریه تاریخی هستند تجربی حسابداری مدیریت است. اغلب پژوهش

 .[3]دهندهای حسابداری مدیریت را نشان میو اغلب ماهیت خشن رویه

 4نظریه نهادی

دیگر، این نظریه قوانین ساخته عبارتاین نظریه در واکنش به ساختارهای ثانوی رفتار جمعی پدید آمد. به

داند. در رویکرد مقابل این نظریه رفتار توضیحی برای رفتار جمعی میشده به صورت اجتماعی را به عنوان 

های . از این نظریه معموالً در پژوهش[3]دانندجمعی را حاصل جمع اعمال و رفتار افراد می

 استفاده شده است. [37]، در مدیریت عمومی نوین در بخش عمومی[3]بندیبودجه
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 گیدنس 1نظریه ساختاری

کید دارد. مرکز ثقل این نظریه ساختار اجتماعی است. أزندگی اجتماعی ت این نظریه بر جریان فعال

گیرد و برای وسیله کنشگران مورد استفاده قرار میداند که بهگیدنس ساختار اجتماعی را مواردی می

رود. وی ساختار را متشکل از قواعد کار میهایجاد الگوهای روابط اجتماعی در پهنه مکان و در طول زمان ب

کند که قواعد و منابع جهت سازماندهای داند و ساختاری شدن را فرایندی دوگانه معرفی میو منابع می

افراد از قواعد  [40] شود.تعامل در فضا و زمان استفاده و در اثر این استفاده بازتولید یا دگرگون می

تعامل اجتماعی است. موجود در ساختار اجتماعی پیروی و معرفت جمعی در مورد قواعد اجتماعی شرط 

ای هستند که به صورت افراد هم تابع قواعد و هم خالق آن هستند و این منابع و قواعد اموری واسطه

 .[39]کنندو نهادهای بسیارمتفاوت تغییر می هاالگو

 2شبکه ای -نظریه کنش گر

فیلسوف معروف فرانسوی است. وی ماهیت علم را یک کنش ارتباطی  3این نظریه براساس آرای برنو التور

ها و تعامالت افراد است. التور بیان أثیر گفتگوشناسانه علم تحت تداند و معتقد است ماهیت معرفتمی

گرایی ای برساختکنند. این نظریهو طبیعت نیز کنشگری میفناوری ها، کند که عالوه بر انسانمی

گرایی در تبیین و تولید علم رویکردی ترکیبی مرکب از رئالیسم علمی، برساخت اجتماعی است که

داند که در آن کلیه علم را فرایند مهندسی نامتجانسی می [17]اجتماعی و تحلیل گفتمان دارد. 

های حسابداری شوند. از جمله پژوهشهای اجتماعی، تکنیکی، مفهومی درهم آمیخته و تفهیم میلفهؤم

که در آن با استفاده از این  DCF [24]توان به تحلیل اند میاز این نظریه استفاده کرده مدیریت که

های سازمانی مورد تحلیل چگونگی نهادینه شدن منافع سیاستگذاران دولتی را در فرایندها و فعالیت

ع پردازد که در آنها موضوهای آب میسازی شرکتبه بررسی خصوصی [27]بررسی قرار دارد. همچنین،

کار در معیارهای عملکرد حسابداری بوده سیاسی دولت محافظه هایهدفبررسی چگونگی قرار گرفتن 

 است.

 نظریه فوکالتین

های جدید در حسابداری مدیریت داشته است. روش میشایل فوکالت محوری اساسی در ایجاد تاریخچه

های خاص پرداخته است. زمان و مکانهای اجتماعی و سازمانی در طول شناسی وی به بررسی رویهباستان

های ویژه در طول زمان و مکان خاص بررسی شده فناوریاین اساس در حسابداری مدیریت پدید آمدن  بر

در انگلستان پرداختند.  1970به بررسی پدید آمدن حسابداری ارزش افزوده در دهه   [8]است. برای مثال 

 های اولیه قرن بیستم بررسی کردند. در سال استاندارد راگذاری پدید آمدن بها [24]همچنین 
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 انعکاس و استحکام در  پژوهش کیفی حسابداری مدیریت

دارد.  کمّیگرایی دو مفهوم انعکاس و استحکام در پژوهش کیفی معانی متفاوتی نسبت به پژوهش اثبات

کنشگران تحت در پژوهش کیفی ارتباط نزدیکی بین پژوهشگر و مکان و  “انعکاس”در زمینه مفهوم 

های شود که پژوهشگر نقش خود را در تفسیر و تولید معنی از دادهرسی وجود دارد. این مورد باعث میبر

های گوناگون ارتباط بین پژوهشگران و بنابراین، پژوهش کیفی باید درجه آوری شده در نظر بگیرد.جمع

کند. نوع از این ارتباطات اشاره میبه پنج  [34]گذاری کند. کنشگران تحت بررسی را شناسایی و ارزش

گران ندارد. کند و ارتباطی با کنشارتباط از نوع بیرونی، در این حالت پژوهشگر بر منابع مستند تکیه می

گر، پژوهشگر به صورت مکرر مکان و شود. در ارتباط مشاهدهاین رویکرد در پژوهش تاریخی استفاده می

کند. آوری شواهد مستند استفاده میهای مصاحبه، مشاهده و جمعشرایط تحت بررسی را بررسی و از روش

گر، وی با گویند. در نقش تسهیلمی “ای برمبنای مطالعه موردیزمینه”به این نوع ارتباط پژوهش 

کار دارد. وکند و با مسائل اکتشاف و شناسایی سرهای مکان تحت بررسی ارتباط بیشتری پیدا میفعالیت

کننده، پژوهشگر به عنوان یک عضو تمام بندی جای دارد. در نقش مشارکتاین طبقه در “پژوهش عملی”

کند. دوره کاری یادداشت میل کند و مشاهدات خود را در طووقت سازمان تحت بررسی در آنجا کار می

سازی های پیادههای کلیدی سازمان دارد و به دادهیک کنشگر، وی نقش رهبری در فعالیت همچون

های و کنشگر در درون سنتکننده های مشارکتاری مدیریت و تغییر سازمانی دسترسی دارد. نقشحسابد

 . [29]گیرندکننده قرار میگر مشارکتنگاری و مشاهدهقوم

های پژوهش کیفی و برای ارزیابی روش “اعتبار و قابلیت اتکا” کمّیدو مفهوم  “استحکام”در زمینه 

برای فرایندهای سازمانی و  1های موثقیپژوهش کیفی قصد دارد حساب باشد.های آن مناسب نمییافته

ال پژوهش مورد ؤهای موثقی را در قالب سحسابداری مدیریت و ادراک ایجاد کند. این پژوهش حساب

های اساسی که باید دهد. آزمونکار رفته قرار میهآوری شده و روش پژوهش ب های جمعبررسی، نوع داده

 2کنندههای ارائه شده در شکل صحیح بودن، باور کردنی و متقاعداست که آیا حساب احراز شود این

خود در حوزه مورد  است اگر شواهدی را ارائه دهد که پژوهشگر “صحیح”پذیرفتنی هستند. یک حساب 

است اگر  “باور کردنی”بررسی بوده و وقایع و فرایندهای مطالعه شده را تجربه کرده باشد. یک حساب 

هایی را برای عمل و دانش فزاینده ارائه دهد، مسائل حسابداری و سازمانی را بیان کند، یک مفهوم امکان

ای از صدق را منتقل ای حسابداری مدیریت ارائه دهد و یک جلوهسودمند به پژوهشگران و افراد حرفه

گرایی قلمرو متفاوت نسبت به اثبات. بنابراین در زمینه انعکاس و استحکام پژوهشگر کیفی در یک [3]کند

های موثق و تفسیرها تالش شود و برای ایجاد حسابگیرد. جزئی از دنیای پژوهش میقرار می کمّی

ای فرد بودن و زمینهموریت و برنامه پژوهش کیفی تمرکز روی گسترش نظریه، نقادی، منحصربهکند. مأمی

 .   [29]است
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 یان پژوهش های حسابداری مدیریتتطبیق پارادایم پژوهش کیفی با جر

مسائل ارائه شده به کمک پژوهش حسابداری مدیریت معاصر قابل توجه است. در گذشته، مسائل تسهیم 

کید ادامه دارد. از بندی و مدیریت بها مورد تأکید بوده و هنوز هم این تأبها، ابعاد رفتاری فرایند بودجه

پژوهش حسابداری مدیریت  شناسیکتابدیگری نیز در  دیراهبرهای عملکرد به بعد زمینه 1980دهه 

های پاداش و اجرای سیستم کنترل مدیریت، سیستمتوان به طراحی و مطرح شد. از جمله این موارد می

و تغییر حسابداری مدیریت اشاره کرد. در زمینه پژوهش  راهبردیارزیابی عملکرد، حسابداری مدیریت 

کنترل مدیریت، حسابداری مدیریت تولید ناب و چابک، رویکردهای تولید درباره طراحی و اجرای سیستم 

گیری مدیریتی بررسی شده های مطابقتی با رقابت و طراحی سازمانی و تصمیمو کنترل موجودی، کنترل

است. در پژوهش در رابطه با سیستم پاداش و ارزیابی عملکرد، انتخاب معیارهای عملکرد، ارتباط آنها با 

 هدفهادر مقابل های رسمی عملکرد ثیر ارزیابیأگیری عملکرد و تسازمانی، برنامه پاداش و اندازه راهبردی

 ویژه با توجه به ارتباطاتبه راهبردیاند. حسابداری مدیریت های سازمانی مورد بررسی قرار گرفتهو برنامه

زمان و سیستم کنترل توجه با حسابداری مدیریت سا راهبردهای های واحدهای سازمانی و انتخابهدف

کنند که سیستم کنترل مدیریتی دیگر، پژوهشگران تالش میعبارتزیادی را به خود جلب کرده است. به

 .[29]سازمانی را پیدا کنند راهبردمناسبی برای نوع خاص 

ازمانی تمامی مواردی که در باال به آنها اشاره شد، مسائل جدیدی را برای حسابداری مدیریت و تغییرات س 

به وجود آورده است. این مسائل شامل پژوهش درباره اینکه چرا و چگونه حسابداری مدیریت در واکنش 

کند. پژوهش حسابداری به تغییرات سازمانی و یا اقدامات به عنوان یک محرک تغییر سازمانی تغییر می

کننده مخارج پژوهش مینأهای پژوهش، افراد تمدیریت از طریق توسعه نواحی موضوعی، حمایت کنفرانس

سال گذشته نسبت به  20کند که در بیان می [28]. [29]و داوران مجالت پژوهشی شکوفا شده است

ای که در اینجا مهم حسابداری مدیریت بوده است. نکته های بیشتری درسال قبل از آن شاهد نوآوری 50

ت پژوهشی مناسب خود را دارد تا است این است که انجام پژوهش در ابعاد جدید ذکر شده نیاز به سن

بتواند به نتایج مطلوب و کمک به توسعه دانش منحصر به فرد را داشته باشد. سنت پژوهش کیفی با توجه 

های آن بیشتر با این نواحی موضوعی سازگار است. با توجه به اینکه سنت کیفی با حوزه تغییر به ویژگی

های دیگر ذکر شده مسائل جدیدی را بیشتر دارد و زمینه یریت هماهنگیسازمانی و تغییر حسابداری مد

ها به خصوص زمینه کیفی تناسب بیشتری با این زمینه کنند، شیوه پژوهشفراهم می “تغییر”برای حوزه 

 تغییر را دارد. 

 یافته های پژوهش کیفی در جریان پژوهش تغییرحسابداری مدیریت و تغییرات سازمانی

در پژوهش حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت و تغییرات سازمانی است که  های اصلییکی از جریان

. در این جریان پژوهشی مطالعات متعددی صورت گرفته است [29]گیردپژوهشگر کیفی در آن قرار می

در بررسی پژوهش حسابداری مدیریت جایگزین، یافتند که چنین  [3]شود. که به برخی از آنها اشاره می

دارد. آنها در بررسی مطالعات تجربی،  “بینیعدم احتمال تغییر هدفمند و قابل پیش”ه به مطالعاتی اشار

های حسابداری سازمانی در نمایش الگوهای پیشرفته مهندسی تغییر و بهبودها با شکست یافتند که رویه
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کننده به کمدیریت جایگزین را به عنوان کم رغم این نتایج، آنها پژوهش حسابداریاند. بهمواجه شده

ثیر فراتر تغییر حسابداری مدیریت از جهت تغییر شرایط اقتصادی، ه دانش در زمینه تغییر که شامل تأتوسع

بینی توسط تضادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد الگوهای تغییر حسابداری مدیریت غیرقابل پیش

های حسابداری مدیریت معرفی ها و رویهسازی تکنیکزنهادی و اهمیت تغییرات فرهنگی در بازطراحی و با

بینی، غیرقابل کنترل و شامل قابل پیشخطی، غیرجه گرفتند که تغییر حسابداری غیرکنند. آنها نتیمی

های عمل از مناسب بودن رویکرد کیفی برای نفوذ تفسیر افراد و رویه [2]بیش از تکنیکی ساده  است. 

حمایت کردند. آنها مطالعات پژوهش کیفی را به عنوان  های سازمانی و فرایندهای سیاسیدر تکنیک

حرکت از ظاهر جمالت ساده درباره ارتباط بین متغیرها قلمداد کردند و بیان کردند که این رویکرد واکنش 

 دهد. بندی آن میها با کمک نظم دادن، تحلیل و طبقههای هنجاری از دادهمنعطفی به بینش

فرد در درک و کمک به یک دامنه منحصربه 1990یت و تغییر از دهه مطالعات کیفی حسابداری مدیر

اشاره کرد. این  [41]و  [11]توان به توسعه دانش ایجاد کرده است. از جمله مطالعات در این زمینه می

اند که یک دامنه وسیعی از تغییر ها بیشتر روی فشارهای اجباری خارجی برای تغییر تمرکز داشتهپژوهش

 فناوریاقتصادی ملی، تغییرات در قوانین گزارشگری و مالی، رقبای جدید، تغییرات  هایدر سیستم

ها و وظایف گیرد. این مطالعات نشان دادند که برخی ابعاد رویهاطالعات، رکود بازار و سایر موارد را دربرمی

یگر نیز بدون اند و برخی از ابعاد دحسابداری مدیریت در واکنش به این فشارهای خارجی تغییر کرده

که برخی دیگر بدون هایی از حسابداری معرفی شود درحالیفناوریاند. بنابراین، ممکن است تغییر مانده

تغییر باقی بماند و یا اینکه به علت ارتباطات درونی پیچیده بین فشارهای خارجی و عوامل سازمانی داخلی 

تاریخچه تفسیر و الگوهای رفتاری وجود دارد که سنتی حسابداری مدیریت،  هایکار نرود. گرایشهاصالٌ ب

 مانند.برای تغییر، بدون تغییر باقی می حتی در مواجه به این فشارهای خارجی اصلی

انداز ز چشما  [34] “های درونی تغییر چه هستند؟محرک”آید این است که الی که پیش میؤس

های جدید ها و تکنیکمعرفی سیستمتالش برای ”دهد که شناسی نهادی جدید هشدار میجامعه

رو خواهند حسابداری مدیریت، بودن توجه دقیق به نهادهای برتر در درون سازمان، احتماالً با مقاومت روبه

  [22]شود. یافت که اثر عوامل خارجی توسط شرایط درون سازمانی تعدیل می  [42](. 20ص ) “شد

های را بیان کرد. وی نقش اساسی ارزش مدیریتبینی بودن موفقیت تغییر حسابداری غیرقابل پیش

هنجاری را در تصمیمات مدیریتی برجسته نمود. براساس این نتایج، پژوهش کیفی یک ارتباط پویا و 

کننده دهد که تولیدپیچیده بین عوامل داخلی و خارجی در فرایند تغییر حسابداری مدیریت را نشان می

 . [29]اجرا، توقف، ادراک و شکست استبینی و پویای الگوهای غیرقابل پیش

این موانع را  [15]دهد. چنین مطالعاتی نیاز به درک عمیق موانع تغییر حسابداری مدیریت را نشان می

مانند - هافاسدکننده  -های تجاری و کل شرکتهای مدیریتی بخشانند شکاف بین هدفم- گرهابه گیچ

مانند  –خیرگرهاو تأ-راهبردی ها برای معیارهای سازمانی به جای ارزیابی عملکرد ترجیحات مدیران بخش

در   [26]بندی کرد. موانع بیشتر تغییرات حسابداری مدیریت توسططبقه -راهبردیفقدان شفافیت 

)مانند نیاز به کارایی باالتر و خدمات بهتر(،  نفعان دیگرشکل تضادها در مدیریت ارشد یا تقاضای ذی
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 [36] داران نهادی شناسایی شد.ان صداقت بین مدیران و حسابداران و تغییرات رابطه قدرت بین سهامفقد

به دنباله روی نهادی در فرایندهای تدوین شده به عنوان منبع اصلی مقاومت در برابر تغییر اشاره کردند 

معیارهای حسابداری مدیریت، و عوامل ایستادگی در برابر تغییر را عدم شفافیت درباره چگونگی استفاده از 

های معیارهای حسابداری مدیریت در انعکاس های سازمانی، نقدهای شکستتضادهای منافع رقابتی گروه

گیری های ارزیابی و اندازهها و آموزش ندیدن مدیران درباره سیستمهای سازمانی و فعالیتپیچیدگی نقش

ثیر الگوهای قبلی نهادی حسابداری مدیریت تحت تأات، تغییر حسابداری دانستند. براساس این مطالع

های های سازمانی و منافع بخشراهبردهای کلیدی سازمانی، درجه همسویی بین طلبی گروهتفکر، منفعت

گیرد. براساس موارد باال تجاری و تعارض ادراک شده بین مقاصد تغییر و تقاضای واقعی مدیریت قرار می

فرد بهدیریت و تغییر سازمانی کمک منحصرش تجربی کیفی در حسابداری متوان نتیجه گرفت که پژوهمی

 .[29]دهدبه دانش درباره حسابداری مدیریت ارائه می

 چالش های گذار از اثبات گرایی کمی به پارادایم پژوهش کیفی در پژوهش حسابداری مدیریت

این مسیر حرکت را با توجه به گرایی به سوی پارادایم پژوهش کیفی، عبور از پارادایم پژوهش اثبات

ها کند. از جمله این چالشهایی همراه میپارادایم حاکم بر حوزه پژوهش در حسابداری مدیریت با چالش

 ترین آنها به شرح زیر اشاره کرد:توان به مهممی

ی حسابداری شناسای شناسیکتابشرطی در –که با عنوان رویکرد هنجاری کمّیهای شناسیروش .1

های خود یعنی ها ویژگیشناسیفرماست. این روشت بر پژوهش حسابداری حکمشده اس

ین مورد باعث شده اند. اهای حسابداری رواج دادهبینی را در پژوهشگیری، پیشگرایی، اندازهعینیت

ها، مجالت معتبر و ویراستاران و داوران آنها، لی دانشگاهکمّیهای تحصیالت تاست که در دوره

مورد اقبال قرار گیرد. سنت کیفی  کمّیشناسی های پژوهشی، کارهای پژوهشی با روشکنفرانس

فرد خود در های منحصربههای متمایز خود و کمکباید در یک چنین محیطی بتواند ابتدا ویژگی

کمّی نفوذ و در بین مجالتی که توسعه دانش را نشان دهد. دوم، باید در مجالت مبتنی بر اقتصاد 

های تفسیری، انتقادی و کنند نیز هماهنگی به وجود اورد که پژوهشهای کیفی را چاپ میپژوهش

 .[29]رفتاری منتشر کنند

اند و از و کیفی اقبال نشان داده کمّیبرخی از پژوهشگران به ایجاد برقراری ارتباط بین رویکرد  .2

 کمّیروش پژوهش  های مسلط شدناند، نکته مهم در این روشهای ترکیبی استفاده کردهروش

شود که سنت کیفی نتواند روش پژوهش خود و کمک مجزای خود به است و این مورد باعث می

 . [29]دانش را معرفی کند

هنوز نتوانسته هویت  “راهبردی حسابداری مدیریت” های پژوهشی از حسابداری مدیریت مانندحوزه .3

 “راهبردیحسابداری مدیریت ”بارت بیان کردند که ع [16]ها کشف کند. مجزای خود را در سازمان
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کند بیان می [28] اند.های وابسته به آن در عمل هنوز به صورت گسترده پذیرفته نشدهو تکنیک

های زیاد در حوزه حسابداری مدیریت در دو دهه اخیر هنوز عبارت وریآها و نوکه با وجود پیشرفت

های پژوهشی مناسب برای پژوهش کیفی مبنا حوزهمتداول نشده است. براین “حسابدار مدیریت”

 اند. هنوز رشد و گسترش کاملی نداشته

های ویژه پژوهشگران و دانشجویان دکتری حسابداری با ویژگیبسیاری از اعضای جامعه حسابداری به .4

رسی دانشگاهی حسابداری های دنا نیستند و از سوی دیگر در کتابمتمایز پژوهش کیفی آش

 .[29]ش کیفی وجود نداشته باشدوعات پژوهمدیریت موض

ای و سازمانی و و رفتار حرفهها فرمایی پژوهش کیفی در حسابداری مدیریت باید گرایشبرای حکم .5

همچنین، الگوهای سنتی تفکر مورد توافق جامعه حسابداری شکسته شود. انجام این کار اگر 

 غیرممکن نباشد بسیار مشکل است.

وندند را با محصوالت پیحاضر  آینده به جامعه حسابداری میپژوهش کیفی باید افرادی که درحال .6

گذاری و عمل فرد آن به توسعه دانش و نقش آنها در سیاستپژوهش کیفی و کمک منحصربه

 حسابداری مدیریت آشنا کند. 

ها است. پذیری نتایج آن به سایر سازمانپژوهش کیفی است بحث تعمیمرودرروی  یکی از موانعی که .7

یج خود به پذیری نتاهنی و تفسیری نتایج به سوی تعمیماساس این سنت باید از حالت ذبر این 

 چند سازمان تالش کند. 

 مسیر پژوهش کیفی و کمک به توسعه دانش

اهمیتی را تغییرات با وها های قرن بیستم، عمل حسابداری مدیریت و پژوهش در آن گرایشاز اوائل دهه

گذاری بندی و بهاهای بودجه، موضوع مورد توجه بسط سیستم1950تا  1930د دیده است. از دهه در خو

نقطه  1980أکید شد. دهه ریزی تروی کاربرد اطالعات حسابداری برای کنترل و برنامه 1960بود. در دهه 

 بهاراهبردی ها، افزایش کیفیت و مدیریت کید بر کاربرد حسابداری مدیریت برای کاهش اتالفشروع تأ

و ایجاد  راهبردهای حسابداری مدیریت برای اجرای کید بر کاربرد و توسعه سیستمتأ 1990هه بود. در د

های تحت تأثیر نظریه 1950تا  1930 هایدر دهه گذاریبندی و بهاهای بودجهارزش بود. توسعه سیستم

 د پژوهش عملیاتیهایی مانناین پارادایم پژوهش اقتصادی با استفاده از رشته 1970اقتصادی بود. تا سال 

شناسان و پژوهشگران حسابداری مدیریت شروع به ایجاد مفاهیم در و علوم رفتاری تکمّیل شد و تاریخ

های رفتاری، اجتماعی، نظریه سازمان، نظریه سیاسی و فلسفه شروع به نظریه 1980این زمینه کردند. از 

د. این حرکت با یک جنبش عالیق به پژوهش حسابداری مدیریت کردن شناسیکتابهایی به ارائه کمک

های و به عنوان شواهدی برای این ادعا، در دهه پژوهش حسابداری مدیریت همراه شد رویکردهای کیفی به
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های وسیعی در زمینه پژوهش موردی، تاریخی، اجتماعی در حسابداری مدیریت انجام شده اخیر پژوهش

 . [29]اندیریت عملکرد متمرکز بودهو مد راهبریت، کمّیاست و روی مسائلی مانند حا

، راهبردسازمانی،  هایهدفهای بیشتری برای پژوهش حسابداری مدیریت شامل ارتباط بین انتخاب زمینه

کار و شرکت، وهای کسبراهبردکنترل مدیریت و عملکرد سازمانی، ابزارهای حسابداری برای انواع مختلف 

های ترکیبی رویکردهای به ترکیب کردن، ارزیابی ارتباط بین طراحی سازمان و کنترل مدیریت،

سازی تناسب ابزارهای عمومی حسابداری مدیریت مانند مالی و متنوعهای عملکرد مالی و غیرشاخص

JIT ،TQM و BSC برانگیز برای به عنوان یک ناحیه پژوهشی چالش باشد. مدیریت عملکردمی

های کنترل سازمانی، حسابداری مدیریت و ی سیستمؤاالتی مانند چگونگماند. سپژوهشگران باقی می

االت بیشتری یا توجه به انواع اطالعات مورد ماند. سؤگیری عملکرد و تعامل مدیریت بدون جواب میاندازه

پژوهشی نیاز به  شوند. این برنامهطرح میسازمانی م راهبردنیاز، روش استفاده از آنها و شمول آنها در 

یی مانند بازاریابی، مدیریت تولید، سرمایه انسانی، مدیریت دانش، رفتار سازمانی و هااستفاده از رشته

نقش کار حسابداران مدیریت و  همچنین نیاز به توجه بیشتری در زمینه شناسایی و روانشناسی دارد.

شود. اینها شامل پذیرش عناوین دیگری به غیر از حسابداران کید میأهای داخل سازمان آنها تنقش

سازمانی و بینش سیستم ، مشاروان مدیریتی درونراهبردیگیری مدیریت، نقش بیشتر آنها در تصمیم

 . [29]باشداطالعاتی و مدیریت می

کیفی و های مختلف در حسابداری، حسابداری مدیریت بیشترین گرایش در زمینه سنت از میان رشته 

تر فرصت مناسبی برای کسب یک درک عمیقکننده پژوهش کیفی را دارد. این یک پژوهشگران منتشر

شناسی، انتقادی و زمینه را وابسته به متن و غنی تاریخی، قومدر مقیاس وسیع از یک مبنای اطالعاتی 

های عمومی وابسته به متن و غنی برای دهد. حسابداری مدیریت توانایی خود را در ارائه حسابارائه می

سنت  .[29]دهدای اقدامات در زمینه حسابداری مدیریت نشان میفرایندهای سازمانی و تفسیر جامع بر

ای سازمانی و حسابداری مدیریت تر فرایندهیریت باعث کمک به درک و فهم عمیقکیفی در حسابداری مد

تری برای پوشش ساختار اجتماعی محیط پژوهش در شود. همچنین، باعث ایجاد مفاهیم جزئیمی

به نوبه خود باعث ترسیم بهتر ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، تاریخی  شود که اینحسابداری مدیریت می

های منحصر به فردی شود. این مفاهیم و ترسیم ارتباطات منجر به نظریهو عوامل انسانی در سازمان می

فردی را ایجاد بهد استفاده شود و دانش منحصرتوانهای حسابداری مدیریت میشود که در پژوهشمی

 کند. 

 نتیجه گیریبحث و 

شناسی است و این دو مورد بر شناسی و معرفتفلسفه زیربنایی پژوهشگر دربرگیرنده دیدگاه هستی

گرایی با روش شناخت و درک واقعیت متمرکز هستند. براساس دو دیدگاه سنتی به واقعیت یعنی مادی

گرایی با آلمقابل دیدگاه ایدهداند. در گر میگرایی خود واقعیت را امری عینی و مستقل از مشاهدهاثبات

های متوالی روش برای سال داند.روش کیفی خود آن را امری وابسته به متن و دارای ساخت اجتماعی می

گرایی بر حوزه پژوهش حسابداری مسلط بوده است. محیط پژوهش در حسابداری مدیریت دارای اثبات
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 حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی است. هایو موضوع پژوهش در این حوزه رویه ساختی اجتماعی

های ترکیبی نیز دارای با این ساخت اجتماعی تطابقی ندارد. روش کمّیگرایی اساس، پارادایم اثباتهمینبر

شناسی و محیط پژوهش است که منجر به کاهش کمک به توسعه دانش در حسابداری های روشچالش

مبنای مطالعه موردی در ای برمشکالت و تسلط پژوهش زمینهها و شود. این عدم تطابقمدیریت می

حسابداری مدیریت که با محیط پژوهش حسابداری مدیریت تطابق بیشتری دارد، منجر به حرکت پژوهش 

 شود. حسابداری مدیریت به سوی پارادایم کیفی می

های ت سازمانی و رویهتر ارتباطاهای چندگانه باعث درک عمیقپارادایم کیفی با استفاده از نظریه

های پژوهشی در جریان ،حاضرشود. درحالهای وابسته به متن خود میحسابداری مدیریت در زمینه

ها یژگیحسابداری مدیریت به ویژه تغییر حسابداری مدیریت و تغییرات سازمانی در این پارادایم از لحاظ و

ای های عمدههای حسابداری مدیریت با چالشگیرند. البته مسلط شدن این پارادایم بر پژوهشقرار می

محیط پژوهش حسابداری  کند اما با توجه بهند میهمراه است که حرکت به سوی این پارادایم را کُ

آید، این پارادایم سعی در چیره شدن در این محیط االت و مسائلی که در این حوزه پدید میمدیریت و سؤ

ه دانش حسابداری مدیریت کمک منحصر به فرد و مجزا  خود را در را دارد. در نهایت پارادایم کیفی ب

های وابسته به های حسابداری مدیریت در زمینهتر فرایندهای سازمانی و رویهزمینه معنی و فهم عمیق

 کند.  متن خود می
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The subject of management accounting research is management accounting practices 

and organizational processes. This research environment has social construction that 

contextual factors such as culture, history, values, norms, politics, economy and 

human relation have impact on it. Research on this environment needs to specific 

ontological and epistemological assumptions that have capability of understanding 

and recognition of this fact. This assumptions was introducing in the forms of 

paradigms. Positivist quantitative paradigm with characteristics of objectivity, 

measurement and independent of actor's thoughts and opinions haven’t consistency 

with this environment.  In contrast, qualitative research paradigm with characteristics 

of definition of phenomena in its historical and social context, multi – theoretic 

approach, making meanings and deep understanding of human relation, organizational 

processes and  management accounting practices,  has most consistency with research 

area and presents its unique knowledge for the management accounting knowledge 

development. Mixed methods also have serious challenges and aren’t consistent with 

this social construction environment. 
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