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 مقدمه

 عمل، و یتئور هاینهیزم در مدرن یحسابدار یاصل هایشاخه از یکی عنوان به تیریمد یحسابدار

 هاییتوانایی و هامهارت شناسایی منظور به را مدیریت حسابداران پژوهشگران،. است داشته یاندک شرفتیپ

 در شرفتیپ رغمیعل وجود، این با. [1] اندداده قرار بررسی مورد دارند، نیاز هایشاننقش ایفای در آنان که

. [18] باشدمی راهنما کی عنوان به جامع ینظر چارچوب کی فاقد تیریمد یحسابدار ،یمال یحسابدار

 یحسابدار محققان از یاریبس توجه .است تامل قابل رشته کی عنوان به تیریمد یحسابدار حال، این با

 و یاتیعمل ماتیتصم جادیا یبرا رانیمد که چرا .است شده معطوف تیریمد یحسابدار قاتیتحق به

 کی ،نیا بر عالوه .[13] دارند ازین اطالعات به ،تیریمد یحسابدار یهاروش از استفاده در کیاستراتژ

. [29] کند فراهم رقبا به نسبت را شرکت کی یرقابت یایمزا تواندیم مناسب تیریمد یحسابدار ستمیس

 و مبانی به بایستمی تجاری واحد عملکرد بهبود در مدیریت حسابداری نقش و اهمیت به توجه با

 . گردد ایویژه توجه آن پشتوانه هایتئوری

 نیست اغماض قابل ظهور حال در کشورهای سهیمقا در غرب در تیریمد یحسابدار یتئور نیب فاصله

 راستا، همین در. داد قرار کنکاش مورد را اثرگذار عوامل باید موضوع، این درک منظور به بنابراین،. [19]

 مانند یخارج عوامل از متاثر تیریمد یحسابدار تحول ریس که کرد بیان (2020) سمنووا و (2019) لبدو

 و یآورفن مشاوران، ،یاحرفه یهاانجمن ،یدولت مقررات کارمندان، و انیدانشجو آموزش ،نایدانشگاه

، یرهبر عدم دلیل به عوامل نیا اوقات، گاهی اما. باشدمی تیریمد یحسابدار یهاوهیش و هادهیا انتقال

 یحسابدار نقش به پژوهشگران ،را  یاخ. شودنمی واقع موثر یاصل گرانیباز یشخص منافع و یطلبفرصت

 کاربرد عبارتی، به .هستند آن یاجتماع ارتباط نییتع دنبال به و پرداخته یتیریمد منافع از فراتر تیریمد

 هاگروه افراد، شامل و است آنها یاقتصاد یاصل منافع و هاسازمان از فراتر تیریمد یحسابدار از استفاده و

 .(2013 آلتیبت، و آلتیبت) هستند یمال و یاقتصاد تیموقع از فراتر منافع یدارا که است ییهاسازمان و

 مورد ندیفرآ نیا در یمختلف یها تئوری که است یطوالن یسنت یدارا تیریمد یحسابدار در قاتیتحق

 هاپر (،1979) مورگان و رلاب توسط افتهی توسعه یهاچارچوب ،انیم نیا در. [29] ردیگیم قرار استفاده

 تیریمد یحسابدار حوزه .هستند توجه قابل (2002) اسکپنس و انیرا و (1986) چوا (،1985) پاول و

 یهادگاهید. [28] گیردمی قرار بررسی مورد یانتقاد و یریتفس ،یاصل انیجر پژوهشی، کردیرو سه در

 یحسابدار قاتیتحق در مختلف یشناختروش یکردهایرو از استفاده به منجر یحسابدار مورد در مختلف

 مجزا قیتحق روش از تیریمد یحسابدار به مربوط موضوعات مطالعه با الگوها نیا دیگر، بیان به .شد

 جامعه تیماه و یاجتماع علوم تیماه مورد در یاتیفرض اساس بر قیتحق روش در زیتما .کنندمی استفاده

 تیماه که هستند مشترک یهایژگیو یدارا یفیک مطالعات شتریب راستا، همین در. است شده جادیا

 مورگان و بارل توسط شده معرفی هایپارادایم میان از مطالعه این .[24] کندیم زیمتما را آنها یریتفس

 .پردازدمی تفسیری رویکرد به مشخصا

 متمرکز واقعیات از انسان ادراک روی بر تفسیری پارادایم که کنندمی استدالل (2018) سورم و گانبی

 و شده ساخته یاجتماع طور به یحسابدار یهارویه که است باور نیا بر یمبتن یریتفس مطالعات. است
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 از مورد دو که است متنوعی هایشاخه دارای تفسیری پارادایم .تاس رییتغ قابل یاجتماع گرانیباز توسط

 گراییملتعا دیدگاه اساس بر. [11] ساختارگرایی تئوری و نمادین گراییملتعا از عبارتند آنها ترینرایج

 دیدگاه اساس بر مضافا،. کندمی تغییر نمادها توسط و است افراد مالتعات ساخته واقعیت ،نمادین

 ساختارها،. هستند افراد عمل هایرویه نتیجه اجتماعی هایسیستم ساختاری هایویژگی ساختارگرایی،

 .هستند افراد اعمال راهنمایی برای الگوهایی

 درک ی،اجتماع فاهیمم یچگونگ یبررس با یریتفس قیتحق روش که کردند دیتأک (1985) پاول و هاپر

 محققان توسط یریتفس پژوهش به که ییانتقادها از یکی دیگر، منظر از. کندمی ایجاد یحسابدار از یبهتر

 نگاه از .ردیگیبرنم در یاجتماع راتییتغ یبرا یابرنامه یریتفس مطالعات که است نیا شده وارد منتقد

 ممکن راتییتغ نیا و شودیم ساختارها در رییتغ و یماندگار باعث انسان اریاخت پژوهشگران، از برخی

 بر تمرکز با حاضر پژوهش .[26] باشد رفتار ناخواسته پیامد ای متفاوت عمل آگاهانه انتخاب از یناش است

. بپردازد آن انواع و تفسیری تئوری نظری رویکرد و مبانی بسط به که است درصدد پیشین هایپژوهش

 تئوری تفسیری، تئوری ی،تئور در تیریمد یحسابدار به مربوط، پیشین اتیادب مرور با یبعد بخش

 .پردازدیم نمادین گراییتعامل تئوری و ساختاری

 تیریمد یحسابدار

 اهمیت حائز یتیریمد یریگمیتصم برای ازین مورد اطالعات کردن برآورده دلیل هب تیریمد یحسابدار

. [6] باشد دیمف کنترل ندیفرآ و یزیربرنامه یبرا تواندیم تیریمد یحسابدار اطالعات که چرا. است

 اظهار (2005) التور. است یحسابدار از ایشاخه نیا که است نیا تیریمد یحسابدار رسومم دگاهید

 کند یم کمک رانیمد به و کرده یریگاندازه را یمال ریغ و یمال اطالعات تیریمد یحسابدار که داشت

 تحقق مورد در یبهتر ماتیتصم دهدیم اجازه آنها به و دکنن یریگمیتصم سازمان اهداف تحقق یبرا تا

 کنندگاناستفاده به را اطالعات که یمال یحسابدار برخالف .رندیبگ خود یشغل ندهیآ و سازمان اهداف

 .آوردیم فراهم سازمان کی رانیمد یبرا را یامحرمانه اطالعات تیریمد یحسابدار دهد،یم ارائه یخارج

 هیتجز انباشت، ،یریگاندازه ،ییشناسا با مدیریت حسابداری که کرد بیان خبره تیریمد حسابداران انجمن

 و یتجار واحد کنترل و یابیارز ،یزیربرنامه در تیریمد به اطالعات ریتفس و یسازآماده ،لیتحل و

 هیته شامل نیهمچن تیریمد یحسابدار ،راستا همین در .کندمی کمک منابع برابر در ییپاسخگو

 مقامات و ینظارت سساتوم بستانکاران، سهامداران، مانند یتیریرمدیغ یهاگروه یبرا یمال یهاگزارش

  .است یاتیمال

 از تعدادی شود،می گرفته نظر در کاربردی رشته یک عنوان به مدیریت حسابداری رشته که آنجا از

 در تواندمی که دهد توسعه را هاییتئوری باید مدیریت حسابداری تحقیقات که کنندمی ادعا پژوهشگران

 تیشخص کی یدارا تیریمد یحسابدار ،عمل _ یتئور میتقس با مطابق .گیرد قرار استفاده مورد عمل

 مطلوبیت مورد در بحث با مدیریت حسابداری دانش عملی ارتباط افزایش که چرا. است ینظر یعلم

  .دارد ارتباط مدیریت حسابداری تحقیقات در پارادایمی تنوع و نظری گراییکثرت
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 شده منتشر تیریمد یحسابدار قاتیتحق در گذشته سال 20 در آنچه از یکل ینما کی (2010) وویچبرام

 یابینهیهز و یبندبودجه ،هیسرما یبندبودجه ،تیفعال بر یمبتن یابینهیهز شامل همچون ینیعناو تحت

 و تیریمد یحسابدار یهاوهیش ،تیریمد کنترل یهاستمیس ،نهیهز یحسابدار یهاستمیس استاندارد،

. [8] دهدیم ارائه سکیر تیریمد و کیتراتژاس تیریمد عملکرد، یریگاندازه ،تیریمد یحسابدار تحول

 و تیریمد و عملکرد یریگ اندازه ،تیریمد یحسابدار تحول همانند آنها از یبرخ یقاتیتحق یهانهیزم

 تربرجسته کیاستراتژ تیریمد و تیفعال بر مبتنی یابینهیهز ،یبندبودجه به نسبت ،یسازمان کنترل

 و است شده انجام تیریمد یحسابدار نهیزم در که است یمطالعات گسترده تنوع دهندهنشان نیا. هستند

 . است خارج مقاله نیا حوصله از موارد نیا از کی هر درباره بحث

 در قدرت ،[10] ستیز طیمح تیریمد یحسابدار مانند یتیریمد منافع از فراتر یمختلف تحوالت

 در. [32] دارد وجود سکیر تیریمد و یحسابدار در یاخالق یهاینگران ،[33] کیاستراتژ یریگمیتصم

 (،یاستراتژ لی)تشک یریگمیتصم شامل تیریمد یحسابدار یعمل یعملکردها نیتریاصل حقیقت،

 قاتیتحق توسعه. بود خواهد ینظر چارچوب قلب در عملکرد( تیری)مد کنترل و (یبند)بودجه یزیربرنامه

 مفهوم ،1990 دهه از. است عمل در تیریمد یحسابدار یالگو رییتغ با مطابق تیریمد یحسابدار

. است شده جدا یسنت تیریمد یحسابدار مفهوم از ،یفن موضوعات بر تمرکز با معاصر تیریمد یحسابدار

 یروین که کندیم باال به نییپا رویکرد از اطالعات از استفاده به ملزم را هاشرکت یجهان رقابت مثال، بطور

  .کند کنترل را یمشتر تیرضا یندهایفرا تا سازدیم قادر را کار

 مدیریت حسابداری چارچوب و هاتئوری

 یهایتئور ارزش، کردن حداکثر به شده داده اختصاص تیریمد یحسابدار یهایتئور دیبا محققان

 توسعه را ستیز طیمح یداریپا به شده داده اختصاص یها یتئور، اجتماع یبرابر به شده داده اختصاص

 مورد در قاتیتحق. ندارد وجود تیریمد یحسابدار در هیپا یتئور کی تنها ،گرید عبارت به. دهند

 از تیحما یبرا و دهند حیتوض را هدف تابع وضوح به محققان اگر بود خواهد بهتر تیریمد یحسابدار

 و یهیبد یهاهیفرض از متشکل یمرجع زین تیریمد یحسابدار یتئور. [19] بسازند یتئور هدف، نیا

 یهاروش و موجود یاتیعمل یهاروش آن، هیپا بر که است مختلف یهانظام از گرفته بر ییربنایز اصول

 حسابداری تئوری که است نیا بر ادعا. [18] ردیگیم قرار یابیارز مورد تیریمد یحسابدار در ندهیآ

 در سازمان حسابداری و کنترل هایتیفعال نحوه خصوص در ایقضا از ایمجموعه شامل دیبا تیریمد

 در آنها رییتغ و رییکارگ به روشها، ریتفس به قادر که ها یتئور از ایمجموعه ابجاد. باشد مختلف طیشرا

 مدیریت، حسابداری در فرضیه ایجاد و پژوهش هدف. رسدمی نظر به مناسب باشد، مشخص دامنه کی

 تئوری به کلی طور به. باشد هاآن شدن اجرایی شرایط و مدیریت حسابداری هایفعالیت نوع تعیین باید

 هاآن از استفاده شرایط و چگونگی ها،رویه یا سیستمها نوع به که چرا هست، نیاز مدیریت حسابداری

 .[11] کندمی اشاره

 پایدار، مشیخط تعیین در مدیران به رساندن یاری و مساعدت توانمی مدیریت حسابداری اصلی اهداف از

 اصلی هدف ،دیگر بیان به .برشمرد را مدیریت فعاالنه مشارکت و تجاری واحد روزمره عملیات ارزیابی
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 تیریمد یحسابدار میمفاه. است استراتژیک اهداف به رسیدن جهت سازمان به کمک مدیریت حسابداری

 نیچن انیم انسجام وجود صورت در .است سیستم نیا اطالعات یفیک یهایژگیو و هاهدف از برخاسته

 آن از توانیم هرینه( رفتار و سازمانی هدایت و نظارت ارزیابی، در سودمندی ریزی،برنامه )نظیر یمیمفاه

  .[15] کرد استفاده تیریمد یحسابدار یبرا ینظر یمبان نیتدو یاصل یمبنا عنوان به

 ارتباطات و تیریمد یحسابدار یتئور یمحتوا لیتشک یبرا تیریمد یحسابدار ینظر چارچوب متعاقبا،

 ت،یریمد یحسابدار اتیفرض دیبا تیریمد یحسابدار ینظر چارچوب. رسدیم نظر به یضرور آنها نیب

 مهم یهاتیفعال و هاتیمسئول ت،یریمد یحسابدار یفیک یهایژگیو ت،یریمد یحسابدار اهداف

 و تیریمد یحسابدار یتئور از ت،یریمد یحسابدار ینظر چارچوب. ردیبگ نظر در را تیریمد یحسابدار

  .[20] شودیم لیتشک ،یمنطق ستمیس متفاوت یهامولفه نیب ارتباط

 نیگزیجا یکردهایروو یاصل انیجر :تیریمد یحسابدار قاتیتحق

 قاتیتحق محققان از یبرخ ،تیریمد یحسابدار در قاتیتحق یابیارز و جادیا روند لیتسه منظور به

 شناسیروش و یشناسمعرفت ،یشناسیهست مانند یفلسف مباحث اساس بر را تیریمد یحسابدار

 از (،1979) مورگان و بارل چارچوب بر تکیه با (1985) پاول و هاپر مثال، عنوان به .کردند یبندطبقه

 دو از چارچوب نیا .کرد استفاده تیریمد یحسابدار قاتیتحق یبندطبقه یبرا ینیع _یذهن دگاهید کی

 و یانسان عتیطب ،یشناسمعرفت ،یشناسیهست درباره ی)مفروضات یاجتماع علوم تیماه مستقل بعد

 مورگان و بارل ،بعد دو نیا بیترک با. است شده ساخته (افراطی ریی)تغ جامعه تیماه و (یشناسروش

 و افراطی شناسیانسان ،یریتفس ،ییگراکارکرد. کرد تعریف را متقابل مرجع چارچوب چهار (1979)

 استفاده یسازمان قاتیتحق یبنددسته یبرا مورگان و بارل توسط اصطالحات نیا. افراطی ییساختارگرا

 انتقادی حسابداری تحقیقات و یریتفس قیتحق ی،اصل انیجر قاتیتحق دسته سه به تواندیم که شودیم

 .شود یبندطبقه

 دهه از قبل .است شده تبدیل حسابداری اصلی جریان تحقیقات برای مبنایی به امروزه گراییاثبات ایده

 مورد در محدودی بحث و بود شده تبدیل حسابداری تحقیقات چالش بدون الگوی به گراییاثبات ،1970

 دیتأک اثباتی یحسابدار یتئور بر تاکید با اصلی جریان رویکرد .[22] بود شده برجسته آن محدودیت

 یشناسمعرفت و انهیگراواقع یشناسیهست در شهیر ی،حسابدار یهادهیپد ینیبشیپ و حیتوض بر یادیز

 قرار توجه مورد خارجی عینی واقعیت یک عنوان به را حسابداری پارادایم این [.28]دارد انهیگرااثبات

 حسابداری در تحلیل گراییعینی و حسابداری طرفیبی پژوهشگر، استقالل را انعکاس مفهوم و دهدمی

 اندنداده نشان آن یفلسف یمبان مورد در بحث به یچندان عالقه اثباتی تئوری یاصل طرفداران. [2] داندمی

 . دارند لیتما آن ندادن انجام لیدل عنوان به میپارادا اسیق عدم دهیا به و

 هاینمونه از گسترده استفاده اوال ، .داشت وجود گراییاثبات تحقیق روش از استفاده مزایای از تعدادی

 پیمایشی، هایروش از استفاده ثانیا ، .شود داده تعمیم مردم کل به تواند می که داشت وجود بزرگ

 را اطمینان قابل تجربی شواهد تواندمی تحلیل دقیق آماری هایروش و آزمایشگاهی تحقیق هایطرح

 همان توانست دیگری محقق که جایی بود، تکرارپذیری گرایانه،اثبات تحقیقات مشخصه ثالثا ، .کند تضمین
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 هدف و محقق بین استقالل سرانجام، .برسد ایمقایسه قابل نتایج به و دهد انجام روش همان به را تحقیق

 کند حاصل اطمینان هاداده تحلیل و تجزیه و آوریجمع هنگام در کامل عینیت از تواندمی مطالعه مورد

[27]. 

 دارد وجود جامعه در یقیعم یساختار تعارضات و تناقضات که است استوار فرض نیا بر مهم یهایالگو

 هایمحدودیت همچنین گراییاثبات رویکرد .[32]ابندی ییرها آنها از و باشند آگاه آنها از دیبا مردم که

 هاآن اول، وهله در .کردند مطرح را گراییاثبات تحقیقات به انتقاد سه (1997) بتنر و بیکر. دارد زیادی

 کند تبدیل ارقام و اعداد به را بشر تالش هایجنبه تمام تا کندمی تالش گرایانهاثبات رویکرد که دریافتند

 به قادر اند،شده ایجاد مردم بین اجتماعی تعامالت از که هاییسیستم ثانیا ، .باشدمی سطحی بنابراین و

 دارای افراد همه که کنندمی تصور گراییاثبات تحقیقات زیرا نبودند مردم احساسات و تفکر با برخورد

 طرفداران مضافا،. است افسانه یک بررسی مورد هدف و محقق بین استقالل ثالثا ، .هستند یکسانی معانی

 و هاسازمان ترگسترده زمینه بر آنها اصلی، جریان تحقیقات خالف بر که کردند ادعا جایگزین تحقیقات

 تبعات به پرداختن در اصلی حسابداری. اندکرده تمرکز کند،می فعالیت آنها در حسابداری که ایجامعه

 حفظ و سیاسی مراتب سلسله تشکیل ها،ایدئولوژی به دادن شکل جمله از حسابداری در اجتماعی پیچیده

 طریق از تواندمی اصل در حسابداری جایگزین، تحقیقات اتخاذ با. [9] است ناتوان سازمانی ساختارهای

 .آید دست به ممکن شکل بهترین به جامعه و هاسازمان افراد، بر آن تأثیر درک

 جایگزین تحقیق الگوهای تا داشت آن بر را (1986) چوآ اصلی، جریان تحقیقات هایمحدودیت این

 به مربوط مفروضات اساس بر را الگوها نیا یو .کند جستجو را انتقادی( و تفسیری حسابداری )تحقیق

 رویکرد .کرد زیمتما یانسان امور یعمل یایدن و تئوری نیب رابطه و یاجتماع و فیزیکی تیواقع دانش،

 گرفت قرار توجه مورد حسابداری اصلی تحقیقات برای جایگزینی عنوان به حسابداری تحقیقات تفسیری

[26 .] 

 مطالعات ،جهینت در. ستندین یعیطب یهادهیپد ،یاجتماع اقدامات که است اعتقاد نیا یریتفس قیتحق آغاز

 گرانیباز توسط و شده ساخته یاجتماع طور به یحسابدار یهارویه که است باور نیا بر یمبتن یریتفس

 یاجتماع عمل کی عنوان به تیریمد یحسابدار درک به یمطالعات نیچن[ 19.]است رییتغ قابل یاجتماع

 بر زیرا شود؛می بندیدسته "پدیدارشناختی" عنوان به تفسیری تحقیقات حقیقت، در. [29] پردازندمی

 دست به برای مصاحبه مانند کیفی روش این .داشت تمرکز فرد ادراکات و افکار بودن فرد به منحصر

 (2022) وینارسی و ناگو ادیل، .گرفت پیش در پدیده یک از فرد یک درک چگونگی مورد در بینش آوردن

 .کندمی اجتناب قبلی فرضیات از که بود باال به پایین از استقرایی رویه یک تفسیرگرایی که بودند معتقد

 گرفتن نظر در با یفعل یهاروش است الزم تیریمد یحسابدار در یریتفس مطالعه کی انجام یبرا

 و انیرا و (2003) چوا و باکستر [.28] شود یبررس یسازمان و یاجتماع ،یاقتصاد ،یخیتار یهانهیزم

 دهد یم ارائه را تیریمد یحسابدار در شده اعمال یریتفس یکردهایرو از نمونه چند (2002) اسکپنس

 .است نمادین گراییتعامل تئوری و زدنیگ توسط یساختارده تئوری شامل که
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 داریپد یاجتماع تعامل قیطر از تیعقالن چگونه دهد نشان که دارد را لیپتانس نیا یریتفس قاتیتحق

 قاتیتحق که نجاستیا .باشند تاثیرگذار ندیفرآ نیا در توانندیم کنترل و یحسابدار چگونه نکهیا و شودیم

 قیطر از که یعقالن رفتار ندارد قصد یانتقاد قاتیتحق. است متفاوت یانتقاد قاتیتحق با یریتفس

 ایجاد برای مردم توانمندسازی هدف انتقادی، تحقیق اساس بر .کند آشکار را شودیم داریپد یاجتماع

 داشتند تمرکز موجود هایتئوری نقد یا جدید هایتئوری  توسعه بر آنها .بود خودشان برای بهتر جهانی

 معمول طور به موردی مطالعه و نگاری مردم تاریخی، تحقیقات .ندادند ارائه تحقیق برای خاصی روش و

 تحقیقات اگر حتی .شدمی تحول به منجر محقق برای تحقیق هاییافته و گرفتمی قرار استفاده مورد

 حال، این با .است بوده غالب حسابداری ادبیات در حسابداری اصلی تحقیقات بود، رشد حال در جایگزین

 را تفسیری تحقیقات ویژه به جایگزین تحقیقات نتایج بودن تعمیم فاقد به انتقاد (1995) کاسانن و لوکا

  .کردند انکار

 تفسیری پارادایم

 به دیگران با تعامل در را خود اجتماعی واقعیات مداوم طور به افراد اینکه به اعتقاد با تفسیری پارادایم

 و یاجتماع تیماه ی،ریتفس کردیرو. [11] است متمرکز واقعیات از انسان درک روی بر ؛آورندمی وجود

 و یمعان درک ی،ریتفس یهاتئوری هدف. ردیگیم بر در را تیریمد یحسابدار یانهیزم یهایژگیو

 ،اول .هستند دیمف لیدل چند به یریتفس یهاتئوری .است ،سازندیم را آنها چگونه مردم نکهیا و هاکنش

 به آنها دوم، .کنند درک یانتزاع نظر از را آن تا کنندیم کمک مطالعه مورد دهیپد یپردازمفهوم به آنها

 به آنها سوم،. کنندیم کمک داده لیتحل و هیتجز و قدرت عمق، دامنه، به مربوط ینظر یادعاها انیب

 این در تعامالت و نظرات نقطه تجربه، نقش رو نیا از و کنندیم کمک یپردازتئوری در تیذهن قیتصد

 معنا را مطالعه مورد دهیپد که دهندیم ارائه یلیتخ ینظر ریتفس کی آنها سرانجام،. است موثر پارادایم

 . [12] بخشدیم

 مورد در یحاتیتوض ارائه یبرا یتئور از :دانش به اعتقادات. 1 شامل یریتفس قاتیتحق یاصل مفروضات

 یرهایتفس و یذهن ریتفس ،یمنطق ثبات قیطر از تئوری کی تیکفا .شود یم استفاده یانسان اهداف

 مشاهدات و یمورد مطالعات ،ینگارمردم مطالعه ،پژوهش نوع نیا در. شودیم یابیارز مشترک

 درباره باورها. 2 ؛است گرانیباز روزمره یایدن یبررس یبرا قیتحق روش نیترمناسب کنندگانشرکت

 همه .ابدییم تینیع و جادیا یاجتماع طور به یانسان تعامل قیطر از تیواقع ی:اجتماع و فیزیکی تیواقع

 یاجتماع نظم ،نیا بر عالوه .دارند شهیر یخیتار و یاجتماع نهیزم در و دارند مفهوم و معنا انسان اعمال

 نیب رابطه. 3 ؛شودیم گرفته نظر در هاارزش و باورها از مشترک یامجموعه قیطر از تعارض و شده فرض

 .[11] باشدمی یاجتماع نظم درک و عمل حیتوض یبرا یحسابدار یتئور اهداف :،حسابدار یتئور و عمل
 قرار یتوجه قابل یبررس و بحث مورد را یاخ تیریمد یحسابدار در یریتفس قاتیتحق تیوضع و تیماه

 نحوه و یقاتیتحق نیچن یاعتبارسنج یچگونگ یاتیح بالقوه مسئله به حال نیا با. [24] است گرفته

 گسترده، اریبس مفهوم کی در. است شده یکم توجه ،یریتفس تیریمد یحسابدار محققان قیتحق

 مربوطه مخاطبان مقابل در قیتحق کی اعتبار آن قیطر از که شودیم گفته ییهاروش به یاعتبارسنج
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 در یانتقاد یهابحث با تفسیری تحقیقات در یاعتبارسنج موضوع به پرداختن بحث. [31] یابدیم توسعه

 نوع همه در بالقوه طور به یاعتبارسنج اگرچه .شود یم داده نشان یاجتماع علوم در موضوع نیا مورد

 دیبا تیریمد یحسابدار محققان اما است، ساز مشکل "انهیگرا اثبات" یاصل انیجر جمله از قاتیتحق

 .[15] باشند اریهوش تفسیری تحقیقات یاعتبارسنج یچگونگ مورد در ریاخ یهابحث یامدهایپ به نسبت

 به را هاداده لیتحل و هیتجز و یآورجمع اعتبار مفهوم تفسیری، تحقیقات در اعتبار مساله رامونیپ بحث

 تحقیقات. [11] کندیم معطوف آنها مخاطبان و پژوهشگران نیب رابطه به را توجه و دهیکش چالش

 یناش یهادهیا اول، وهله در. باشد گرانیباز یمعان از یذهن صرفا  درک از فراتر یزهایچ تواندیم تفسیری

 روشن شتریب را سمیرئال از یخاص نوع با یاجتماع ییساختارگرا ادغام امکان تا دهندیم نشان ییگراعمل از

 یاجتماع تیحاکم یهاستمیس و واقعی یایدن در قیعم یبررس مستلزم تفسیری تحقیقات نیبنابرا. کرد

 .[19] ردیگیم قرار یبررس مورد آنها ارتباطات که است یافراد یرامونیپ

 ذهنی طور به واقعیت چگونه که است علمی توضیحات به معطوف دانش تولید تفسیری، دیدگاه با مطابق

 است این واقعیت درباره اساسی باور .(1986 )چوا، یابدمی عینیت انسانی تعامل طریق از و شودمی ایجاد

 لومان نظر از. [12]کندمی تغییر بنابراین و شودمی بازسازی و ساخته انسان توسط مداوم طور به آن که

 را سازمانی خاص شرایط در گیریتصمیم چگونگی از درستی درک تفسیری منظر از تحقیق (،2005)

 سایر و مدیران به است ممکن تفسیری رویکرد .است متناسب مفهومی ارتباط ماهیت با که کندمی فراهم

 نظم هیچ و ساده منطق،ی رفتار نظر از گیریتصمیم وضعیت از چارچوب یک که دهد هشدار افراد

 هایموقعیت تنوع و پیچیدگی مدیریت حسابداری تفسیری تحقیقات .ندارد وجود کنترل قابل اجتماعی

 را گیریتصمیم وضعیت درک سازیغنی توانایی نظری، گراییکثرت. کندمی تأیید را اجتماعی و سازمانی

 نظری مدل یک برای است ممکن تفسیری تحقیقات دهندمی نشان (1992) زاموتو و استلی. [20] دارد

 .کند استفاده بینیپیش انتخاب بدون نظری بینش تنوع از خاص

 که را تعاملی عینا  تفاسیر و معانی تفسیری، دیدگاه متن در که کردند استدالل (2010) مودل و لوکا

 چیزی تفسیری تحقیق لحاظ، این از .دهد می توضیح کنند،می تولید را ایزمینه اجتماعی هایپدیده

 تعاملی صورت به که است آن( فقدان )یا نظر اتفاق و بازیگران تفسیرهای و معانی از ذهنی درک از فراتر

 درک عناصر نیهمچن و یذهن ریتفس عناصر دیبا مدیریت حسابداری تفسیری تحقیقات .شودمی ایجاد

 کردیرو کی وجود نیا با اما ؛شودیم شروع یذهن یمعان از تحقیقات نوع این اگرچه. ردیبرگ در را ینیع

 قیطر از انسان، اعمال درباره یحاتیتوض ارائه یبرا تئوری از یریتفس قاتیتحق. ستین انهیگراذهن منحصرا 

 نیب تعادل دنبال به ،نینابراب .[29] کندیم استفاده گرانیباز صحیح قضاوت با توافق و یمنطق یسازگار

 .است ینظر ارتباط عینی درک و تیذهن

 و اقدامات از جامع درک به یابیدست منظور به یجمع و یفرد اتیتجرب در کاوش ریتفس یاصل هدف

 حسابداری در تفسیری رویکرد که افتیدر توان یم ،نیبنابرا. [24] است نهیزم نیا در مردم تعامالت

 قیطر از و جادیا یذهن نظر از که است یاجتماع تیواقع کی فیتوص و حیتوض درک، دنبال به مدیریت
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 نظر از که است یجهان به مربوط یریتفس قاتیتحق ،بیترت نیهم به. [11] شودیم ینیع یانسان تعامالت

 .[32] شودیم دیتول افراد انفعاالت و فعل و هاکنش قیطر از که معنا بدان .است شده ساخته یاجتماع

 مدیریت حسابداری در ساختاری یتئور

 به ،تیریمد یحسابدار پژوهشگران یبرا محبوب ینظر لنز کی عنوان به دنزیگ ساختار تئوری دیرباز، از

 یتوجه قابل سهم یساختار تئوری که چرا. است شده شناخته تیریمد یحسابدار رییتغ نهیزم در ژهیو

 چالش به را یحسابدار انهیگرااثبات _ یمنطق دگاهید و است داشته "نیگزیجا" یحسابدار قاتیتحق در

 و دهدیم ارائه شتریب اختیار ای ساختار بر متمرکز یحسابدار قاتیتحق یبرا ینیگزیجا نیهمچن. کشدیم

 دهدیم قرار ما اریاخت در را تیریمد یحسابدار رییتغ ژهیو به یحسابدار رییتغ از یتریغن حاتیتوض

 ساختار و افراد هایفعالیت بین روابط درک با تئوری این که کرد بیان (1979) گیدنز. (2014 )رابرتز،

 نتیجه اجتماعی هایسیستم ساختاری هایویژگی دیدگاه، این از. است مرتبط اجتماعی هایسیستم

 بافت یک در افراد اعمال راهنمایی برای هاییقالب و الگوها ساختارها،. هستند افراد عمل هایرویه

 .[31] انداجتماعی

 مسئله به پرداختن یبرا یمختلف یهانهیگز ظهور به منجر یاجتماع تئوری در ستیمدرن پست تغییر

 گریکدی به یاجتماع ساختار و افراد یانسان اراتیاخت که کرد بیان (1979) دنزیگ. شد اریاخت و ساختار

 به گرانیباز ذهن در ساختار اساسا  .ندارد وجود یانسان اریاخت از مستقل یاجتماع یساختارها و وابسته

 اجتماعی ساختارهای گانه دو زمینه در زیادی هایپژوهش اخیر هایدهه در .است منابع و نیقوان صورت

 نهفته آنها ذهن در منابع و نیقوان نیا که است اختیار و جامعه کی منابع و نیقوان ساختار، از یبیترک که

 و نیقوان ساختارها که کندیم دیتأک تئوری، نیا یاصل مفهوم عنوان به ساختار یدوگانگ. [30] است

 آگاه را آنها و دهندیم شکل تسلط و مشروعیت ،یمعن نظر از را هاانسان که کنندیم فراهم را یمنابع

 معنا شامل اجتماعی ساختار بعد سه کارگزاران ساختار، در تیریمد یبرا دیگر، بیان به. [19] کنندیم

 این (1990) اسکاپنز و مکینتاش. گیرندمی نظر در را )مشروعیت( هاشایستگی و )قدرت( تسلط )مفهوم(،

 هایتئوری و مفاهیم قوانین،. دادند توضیح مدیریت حسابداری در آن کاربرد طریق از را چارچوب

 هایفعالیت هاآن طریق از مدیران که هافعالیت مخابره و تفسیر در هستند ابزاری مدیریت حسابداری

 و قدرت اعمال برای منبعی مدیریت حسابداری در کنترل. کنندمی منتقل دیگران به و درک را سازمان

 سیستم. دارد هاارزش معایب و مزایا مجموعه به اشاره مشروعیت ساختار همچنین،. است پاسخگویی

 عملی چه و داد پاداش باید عملی چه به اینکه درباره است هاییارزش مجموعه شامل مدیریت حسابداری

 ثابت شرایط و تعادلی فرض اجتماعی، هایسیستم نقش بر تاکید با دیدگاه این. [26] نمود تنبیه باید را

 .[32] نیستند شده پذیرفته دیدگاه این در نیز کالسیک نئو اقتصاد هایفرض سایر. نمایدمی رد را

 مورد در را یتوجه قابل ینظر یهاینگران منتقد، انیگراواقع ژهیو به معاصر، شناسانجامعه از یاریبس

 رایب که است نیا مسئله نیمهمتر منتقد، یهاستیرئال نظر از .اندکرده مطرح "ساختار" و "یدوگانگ"

 عوامل، مورد در یماد طیشرا تحقق عدم. است انسان عمل بر مقدم که نشویم قائل اهمیت مادی شرایط

 منتقد یهاستیرئال یسو از دنزیگ اختیار یسازمفهوم با رابطه در عمده ینگران دو به منجر یلیتحل طور به
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 حد از شیب انسان اریاخت قدرت ،یماد طیشرا از جداگانه لیتحل و هیتجز عدم صورت در اول،. است شده

 نیا از ریغ توانستیم اختیار زمان، از مرحله هر در که کندیم دیتأک دنزیگ. ردیگیم قرار دیتأک مورد

 قرار یتیموقع در نمایندگان از یبعض که کندیم شنهادیپ (1989) تامپسون ،دنزیگ برخالف. کند عمل

 با است ممکن صورت نیا در یحت اما دهد،یم ارائه گرانید به نسبت یشتریب یهانهیگز که دارند

. بماند یباق آنها یبرا نهیگز کی تنها و شوند روبرو یاخالق و یمعان از برداشت از خارج یهاتیمحدود

 و ردیگیم بر در را منافع آنها نیب روابط و هاتیموقع از یانتقاد ،انهیگراواقع یهاگزارش ،دوم ینگران

 . دآوریم فراهم ،کنندیم اشغال را هاتیموقع آن که یندگانینما یبرا را خاص یروش به اقدام یبرا یازهیانگ

 زین یانتقاد انهیگراواقع یهادگاهید از را یشتریب یهاینگران منابع، و نیقوان یساختارها بر دنزیگ اصرار

 مجازی تیوضع یدارا است ممکن نیقوان یبرخ که است درک قابل یحد تا اگرچه [.33]است کرده جادیا

 را یاهیاصالح مسئله، نیا درک با (1992) ولیس. ندارند تعلق مجازی قلمرو به مشخصا  منابع اما باشند،

 یمجاز قلمرو به نیقوان و یکیزیف قلمرو به منابع که معنا بدان .است کرده شنهادیپ یساختاربند تئوری در

 با. تساختارهاس بودن مقدم دییتأ یمعنا به منابع به یکیزیف تیوضع اختصاص حال، نیا با. دارد تعلق

 به توجه .است سازمشکل خود یخود به یساختار تئوری در منابع یکیزیف ای یمجاز تیوضع وجود این

 از (2001) همکاران و استونز منتقد، یانهگراواقع محققان دیشد انتقادات برابر در که است مهم نکته نیا

 استدالل همچنین. کردند دفاع یاصل انتقادات برابر در ژهیو به اریاخت و ساختار قیتلف با یساختارده یتئور

 .کندیم دییتأ را عوامل بر یماد طیشرا وجود یدرست به دنزیگ که کردند

 ساختاری یتئور به انتقادی دیدگاه

 ندرت به انتقادها نیا اما است، گرفته قرار معاصر شناسانجامعه دیشد انتقادات مورد دنزیگ ساختار تئوری

 درباره یانتقاد (،1989) پورپورا یبندطبقه طرح از استفاده با .ابدییم بازتاب یحسابدار اتیادب در

 و هامجموعه تا شوندیم بیترک هم با افراد یوقت الگو، نیا طبق. شد ارائه ساختارگرایی و مطالعات

. دارند خود یهاقسمت مجموع به نسبت یشتریب اتیخصوص هامجموعه نیا دهند، لیتشک را هاسازمان

 نیا اتیخصوص یرو بر دیبا بلکه باشد، افراد یرو بر دینبا تمرکز ،یخصوص یهایژگیو یبررس یبرا

. باشد مجموعه کی اتیخصوص نیب منظم ارتباط کشف دیبا یاجتماع علوم هدف. باشد هامجموعه

 که ییهاشرکت که یحال در دارند، یتریرسم یبندبودجه یهاستمیس ادیز احتمال به بزرگ یهاشرکت

 با رفتار .دارند ریپذافانعط عملکرد یریگاندازه ستمیس کی احتماال  کنند،یم کار نامشخص طیمح کی در

 ظاهر دهیپد کی عنوان به اختیار با یاجتماع یها تیواقع نیب قانون مانند قاعده کی عنوان به اختارس

 .[26] شودیم

 منتقد یهاستیرئال توسط مفهوم نیا .است هاتیموقع نیب روابط از یستمیس عنوان به ساختار مفهوم

. است مرتبط لزوما  و یدرون هاتیموقع از یستمیس یاجتماع ساختار ،کردیرو نیا در. است افتهی گسترش

 که است نوظهور یژگیو کی هاتیموقع نیب یضرور و یدرون روابط از یناش ساختار ،یاجتماع علوم در

 مربوط یهاتی)موقع ختارسا قدرت نیب واضح زیتما کی. ابدی لیتقل ساختار دهندهلیتشک افراد به واندتمی

 دادن با ساختار .دارد وجود کنند(یم اشغال را ها تیموقع نیا که ی)افراد عوامل قدرت و درون( به
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 یهاتیموقع که یاننمایندگ نیبنابرا .گذاردیم ریتأث عوامل بر یشخص منافع و هاتیمحدود ،اراتیاخت

 تالش ای (ینسب تیمز داشتن صورت )در یساختار طیشرا حفظ به مندعالقه ،کنندیم اشغال را ختاریسا

 ای اراتیاخت یساختار تیموقع هر. باشند( داشته قرار ینسب ضعف تیموقع در )اگر هستند آن رییتغ یبرا

 یواقع بلکه ،ستین تصورات حاصل یساختار یهاقدرت و هاتیمحدود نیا .دارد یخاص یهاتیمحدود

 حال، نیا با .دارند اعتقاد نمایندگان باورهای از مستقل یتیواقع به منتقد انیگراواقع نیبنابرا. هستند

 .دهندیم شکل را اهداف و دیعقا نیا کنند،یم اشغال را یساختار یتهایموقع که یحال در کارگزاران

 یلیتحل کیتفک نیا .است اختیار و ساختار جداگانه مطالعه مستلزم یاجتماع یهادهیپد یبررس نیبنابرا

 .[33] است یانتقاد سمیرئال یهامشخصه از و شودیم دهینام یلیتحل یدوگانگ ،اریاخت و ساختار از

 نمادین گراییتعامل

 .شودمی تعدیل و کندمی تغییر نمادها توسط و است افراد مالتعات ساخته واقعیت دیدگاه این اساس بر

 :کرد بیان زیر شرح به را دیدگاه این اصلی گزاره سه. داد توسعه را گاهددی این (1986) چوا

 .دارند برایشان مسائل آن معنای با مطابق مسائل با هاانسان برخورد نحوه. 1

 معانی نتیجه، در. دارد هاآن اجتماعی تعامالت به بستگی دهندمی نسبت مسائل به هاانسان که معنایی. 2

 .دارد محیط با انسان تعامل به بستگی و نیستند مسائل ذاتی هایویژگی

 . کنندمی استفاده عالیم و نمادها از معانی تشکیل منظور به افراد. 3

 درک درگیر بیشتر تحقیق نوع این. چرایی نه و است چگونگی سواالت به پاسخ در بیشتر تعاملی پژوهش

 دیدگاه این. کندمی رد مختلف اجتماعی هایمحیط تفاوت خاطر به را پذیریتعمیم و کنترل نه است

 هایزمینه و است تغییر حال در همواره ما پیرامون محیط که است معتقد و کندمی رد را ثابت شرایط

 نئو اقتصاد فرضیات سایر و دهدمی قرار مدنظر را بررسی تحت مسائل فرهنگی و تاریخی اجتماعی،

 . کندمی رد را کالسیک

. [12] شودیم شناخته نینماد ییگراتعامل و یریتفس یشناسجامعه در یابرجسته چهره عنوان به بلومر

 یمعان اساس بر مردم آن در که ردیگیم نظر در را ایپو یاجتماع جهان کی نینماد انهیگراتعامل دگاهید

 ساخته یاجتماع تعامالت و یتیموقع ریتفس قیطر از یمعان نیا و کنندیم عمل خود جهان در اهداف

 یپژوهش قیتحق تیماه درباره یشناختمعرفت مباحث، دگاهید نیا یشناختیهست یمبان [.9]شوندیم

 .باشد داشته یهمخوان یشناختیهست مفروضات با دیبا قیتحق تیماه که است نیا آنها نیتریاساس .است

 با دیبا بردیم کار به هاداده لیتحل و هیتجز و پردازش ،یآورجمع یبرا محقق که ییهاروش یعنی

 .[14] باشد سازگار ،دهدیم ارائه تیواقع آن درک و تیواقع تیماه درباره محقق که ییهافرضشیپ

 ریپذمشاهده رفتار ای اعمال از را یلیدال که است ییرفتارگرا خالف بر نینماد گراییتعامل حوزه در قیتحق

 و پراکنده ،داریپا واحد، یتیواقع که است دگاهید نیا بر یمبتن ییرفتارگرا قاتیتحق .کندیم استنباط

 که است ریتفس یندهایفرآ گرفتن دنبال به نینماد گراییتعامل که است حالی در این. دارد وجود ینیع

 استناد با و تمرکز گریباز رفتار بر رفتارگرا پژوهشگر. [14] سازندیم را خود اقدامات گرانیباز آن قیطر از
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 .دهدیم ارائه گرانیباز رفتار به راجع یحیتوض ای لیدال محقق، توسط شده ارائه یهاتئوری و میمفاه به

  .کندیم تمرکز رفتار حیتوض و دهیپد از گریباز ریتفس بر رفتار درک یبرا یریتفس محقق

 و هنجارها ها،ارزش با ریتفس و تعامل ،مشاهده قیطر از را هاتیواقع ای یمعان یسازمان کنندگانمشارکت

 یقیحقا مشاهدات قیطر از را درک و حاتیتوض ای یمعان محققان نیبنابرا. دهندمی قرار توجه مورد نیقوان

 از یاجتماع یهاسازه میمفاه که کردند بیان (1980) انگی. گیرندمی نظر در قیتحق یایدن در موجود

 وجود. گیرندمی شکل موجود یاجتماع هایموقعیت به توجه با که شوندمی ایجاد یاجتماع تعامل قیطر

 عنوانب و شودیم شناخته یشناسمردم محققان از بسیاری تعداد توسط رهایتفس و باورها نیا یامدهایپ و

 .[26]گیردمی قرار استفاده مورد ینگارمردم قاتیتحق یبندطبقه گسترش یبرا یابعاد

 گیری نتیجه

 قاتیتحق. کنند درک را حسابداری الگوی در تفاوت تا کند کمک حسابداری محققان به تواندمی مقاله این

 قاتیتحق ،یریتفس قاتیتحق شامل که آن یشناختروش تنوع با توانیم را تیریمد یحسابدار نهیزم در

 یاصل انیجر راستا، همین در .کرد مشخص است، یسنت انهیگرا اثبات و انهیکارکردگرا قاتیتحق و یانتقاد

 در اتقیتحق غالب اصلی جریان. شد مشخص تیریمد یحسابدار قاتیتحق در نیگزیجا یکردهایرو و

 یهادگاهید بر یمبتن قاتیتحق از دسته نیا. [3] دهدمی تشکیل را تیریمد یحسابدار نهیزم

 مقابل، در .است استوار کینئوکالس اقتصاد یتئور مفروضات در و است انهیگرااثبات و انهیگراکارکرد

 .شوندیم میتقس یانتقاد یحسابدار قاتیتحق و یریتفس قاتیتحق دسته دو به نیگزیجا یکردهایرو

 بر یمرور مطالعه نیا. است غالب ریغ یالگو با قیتحق ناهمگن نهیزم کی تیریمد یحسابدار ،نیبنابرا

 نمادین( گرایی تعامل و )ساختارگرایی تفسیری پارادایم حوزه در تیریمد یحسابدار قاتیتحق حوزه

 نیا بر یمبتن قیتحق انیجر نیا ،جهینت در. است یاجتماع جهان درک یریتفس قیتحق هدف. داشت

 . است رییتغ قابل افراد توسط و شودیم ساخته یاجتماع طور به یحسابدار یهاوهیش که است دگاهید

 تیحما یمفهوم ارتباط بر تمرکز از ،یحسابدار تیریمد یعلم دانش یعمل ارتباط شتریب شیافزا منظور به

 و هایآورفن نیا بر عالوه. است ییرتغ تیریمد یحسابدار درک یبرا دانش دیتول مستلزم نیا. شودمی

 از شیب تیریمد یحسابدار رشته ،نیبنابرا. اندشده ختهیآم یاجتماع امور با کنترل و یحسابدار فنون

 ارتباط دارای تفسیری مدیریت حسابداری تحقیقات .دارد شباهت یاجتماع علوم به یپزشک ای یمهندس

 ییباال یمفهوم تیاهم از تیریمد یحسابدار یریتفس قاتیتحق ،حاضر زمان در. است قانونی و مفهومی

 یرهایتفس نیهمچن و تیریمد یندهایفرآ در راتییتغ از یغن حاتیتوض تفسیری تحقیقات .است برخوردار

 خواهند دیمف آنجا تا فقط هاتئوری .دهدیم ارائه تر،گسترده یهانهیزم در آنها تعامل با متناسب یجامع

 تحقیقات تیماه ظهور مورد در نظر تبادل و بحث به حاضر پژوهش. نندک قیتلف را هاافتهی بتوانند که بود

 قابل یفرصت به حاضر پژوهش. دهدیم گسترش را آن و کندیم کمک تیریمد یحسابدار در تفسیری

 نیا. است پرداخته تیریمد یحسابدار در یریتفس اتیادب افتهی بهبود استقرار توسعه به کمک یبرا درک

 یدئولوژیا و قدرت عالقه، از تواندیم نینماد انهیگراتعامل کردیرو چگونه که داد نشان نیهمچن مقاله
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 یحسابدار یبررس یبرا قبول قابل و یمنطق یچارچوب اساس است ممکن نینماد گراییتعامل. کند استفاده

 .کند فراهم را

 یاجتماع تعامل قیطر از تیعقالن چگونه که دهد نشان تا کوشدیم یریتفس تیریمد یحسابدار قاتیتحق

 قاتیتحق که نجاستیا .هستند تاثیرگذار ندیفرا نیا در کنترل و یحسابدار چگونه نکهیا و شودیم داریپد

 یدگیچیپ ،تیریمد یحسابدار یریتفس قاتیتحق که آنجا از .شودمی متفاوت یاصل قاتیتحق با یریتفس

 به ازین یریگمیتصم تیوضع درک یبرا کند،یم قیتصد را یاجتماع و یسازمان یهاتیموقع تنوع و

 ای تئوری بر یمبتن یحاتیتوض است ممکن یریتفس قاتیتحق ،بیترت نیا به. دارد ینظر ییگراکثرت

 .دهد ارائه را رهایتفس و یاجتماع میمفاه از افراد یمعان از یفهم
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Objective: With the development of growing economic and social competition, 

management accounting has become unprecedentedly considered by social circles and 

has become a concern. The ultimate mission of management accounting theory is to 

provide better services in the field of practice. Therefore, management accounting 

research can not be separated from real business activities. The purpose of this study 

is to discuss the interpretive paradigm based on its principles and application in 

management accounting research. 

Method: This research in terms of method, reviews and evaluates research done in the 

past. 

Results: Symbolic interactionism and structuralism are as a branch of interpretive 

approach. This study provides a general but systematic overview of the status and 

development of management accounting and contributes to the development of 

theory. 

Conclusion: An interpretive method and a theoretical approach based on this can 

effectively support researchers in evaluating management accounting theory. Also, 

the interpretive paradigm in the philosophy of science can help researchers to further 

explore the reality of social life.     
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