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 چکيده
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 مقدمه

كه اعضاي سازمان را به یكددیرر   استهاي مشترك  اي از معاني و ارزش فرهنگ سازماني مجموعه

د و باعث تمایز یك سدازمان از سدازماني   ده ، نظام ارزشي حاكم بر سازمان را تشكيل ميدادهپيوند 

تواندد پدل   مهم براي مطالعه سازمان است و مي نسبتاً يفرهنگ سازماني روشمطالعة . شود دیرر مي

عنوان مدان  یدا ابدزار    تواند بهفرهنگ سازماني مي. ارتباطي بين اجتماع و سازمان در نظر گرفته شود

هدا ابتددا بایدد داند      سدازمان . داري مدیریت باشدد قوي براي هرگونه فعاليت مدیریتي مانند حساب

هایي كه براي  داده ،بنابراین. حسابداري مالي با توجه به فعاليت حسابداري مدیریت را داشته باشند

باید دقيق، قابدل اعتمداد و مطدابق بدا اسدتاندارد       ،شوندكار گرفته ميفعاليت حسابداري مدیریت به

 (. Erserim, 2012, p.373)باشند 

اطالعات مربوط بده هدر یدك از     كردن گيري، فراهم یند تصميمانق  حسابداران مدیریت در فر

این مدیران به اطالعات وابسدته  . دكنن گيري خواهند تصميم مدیراني است كه در صنای  مختلف مي

ن كه مددیرا  هایي را تصميمباید حسابداران مدیریت  ،هایشان نياز دارند، بنابراین و مربوط به تصميم

هداي حسدابداري مددیریت    فرهندگ سدازماني بدا روش   . خوب درك كنند ،شوند ها مواجه مي با آن

هاي ریزي، كنترل، و تثبيت و تقویت دادهسهولت در برنامه، تمركز اي دوسویه دارد، كه باعثرابطه

هددف ایدن    ،بندابراین . دگيدر دهدي انجدام مدي   مالي و عملياتي است كه با هدف ارزیابي و گدزارش 

 هددايهدداي حسدابداري مدددیریت در شدركت  فرهندگ سددازماني بدا روش   ةوه  بررسدي رابطدد پد  

 . استشده در بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته

. شدوند  شدناخته  اجرایدي  و كلدي  اصدل  عنددوان  بدده  توانند مي مدیریت حسابداريهاي  نوآوري

 یدك  محدرك  و ندوآوري  كیدد  عندوان بده را خالقيت یندافر تا دنده مي شركت فرصت به ین،بنابرا

 در آن كدارگيري  بده  (.(Chenhall, 2005, p.397كندد   ریدزي طدرح استنباط و اشاعه و انتخاب، ایده،

 (.13ص ،3131زاده،  خراط و حاجيها)آید  مي حساب بده سدازماني فرهنگ از بخشي واق 

توسعه،  درحال كشورهاي در شده كارگرفته به مدیریت ریزي برنامه و كنترل هاي سيستم اثربخشي

و هدا   تكنيدك هدا   این كشورهاي  وري در شركتازیرا با پيشرفت علم و فن. است بااهميت موضوعي



  8601  ...  شده در هاي پذيرفتههاي حسابداري مديريت در شرکتبررسي رابطة فرهنگ سازماني و ميزان اعمال روش 

   

 

شوند و یكي از مجموعه  وارد ميها  گيري و مدیریت به این شركت مدرن هم براي تصميمهاي  ابزار

 احتمدالي  اثدر  بده  توجده  يامدا نبایدد بد   . حسدابداري مددیریت اسدت   هاي  ابزارهاي مدیریت تكنيك

 عامدل  بده  توجده  ایدن رو  از .اميد داشت ها، سيستم این آميز فقيتوم اجراي به فرهنري هاي تفاوت

 دیدانتي  و اعتمدادي )اسدت   ضروري ها شركت سيستم سازماني بر تأثيرگذار عاملي عنوان به فرهنگ

ه عنوان یك نوآوري مدرن و چد  حسابداري مدیریت چه بههاي  سيستم. (13-13ص ،3111دیلمي، 

پشتيبان تصميم در شركت از عوامل فرهنري هم در سطح ملدي و هدم در سدطح    هاي  عنوان ابزار به

فرهنردي مختلدف متفداوت خواهدد بدود، از      هاي  ها در محيط پذیرند و كارایي آن ثير ميأسازماني ت

پشتيبان تصميم حسابداري مدیریت نيز بدر فرهندگ   هاي  باید در نظر داشت كه سيستم ،سوي دیرر

ایدن  . گدذارد  ثير مدي أگيدري تد   تصميمهاي  لفهؤماني، پویایي و ایستایي آن و ارتباط آن با دیرر مساز

اطالعددات  ةگيدري در شددرایط عددم اطميندان و ارا د     بدا كمدك بدده مددیران در تصدميم    هدا   سيسدتم 

مددیران هسدتند،    طدور عمدده   بده سدازماني كده    گيران درون سازماني كارا و اثربخ  به تصميم درون

ثير أفرهنددگ تددهدداي  فددهؤلدهنددد و از ایددن طریددق بددر م ني محدديط تجددارت را كدداه  مددينااطمينددا

 . (Cristiano & Scapens, 2011, p.327)گذارند مي

 سدازماني  فرهنگ و مدیریت حسابداريهاي  نوآوري ةحوز دو ميان پيوندددادن با حاضر تحقيق

 .افزاید مي سدازماني رفتار مدیریت و مدیریت حسابداري ةحوز در موجدود داند  بده آن ابعداد و

 مباني نظري پژوهش

 دارندد  مشتركي هنجارهاي وها  ارزش باورها، ،هااعتقاد ند،كن مي كار باهم سازمان یك در كه افرادي

. (311 ص ،3131حسديني و همكداران،   )دهندد   مدي  شدكل  را سدازمان  آن فرهندگ  ،در مجموع كه

 گدروه یدا   اعضداي  از را طبقه یا گروه یك اعضاي كه فكري گروهي ریزي برنامه را فرهنگ هافستد

( 3311) هافسدتد  ةمطالعد  (.Hofstede, 2001, p.11)، تعریف كدرده اسدت   كند مي متمایز دیرر ةطبق

 تعدداد  بين ،آن مبناي بر .كرد مشخص ملي سطح در را هداي كاري فرهندگ اصدلي ةخصيدص چهار

 یعندي  خصيصده،  چهدار  ایدن . شدد  قا دل  تمایز سازمان یك موجدود در ملدي هاي فرهنگ از زیادي

 طریدق  از اطمينان، عدم از اجتناب و ريساال زن/ گرایدي، مردساالري جم /فردگرایي قدرت، فاصلة

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Busco%2C+C
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Scapens%2C+R+W
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 دنبدال  بده . اند آمده دست  هب گرفته انجام پيمای  از حاصل هداي كمي داده چنددمتغيدره هداي تحليدل

دادندد   تسري نيز سازماني فرهنگ به را خود مطالعات( 3331) همكداران  و هافدستد مطالعده، آن

 دیردر  عدد بُ چنددین  آميدزد،  درمدي  هم با را كيفي و كمي هاي روش كده رویكدردي كارگيري و با به

 (.31، ص3113قرآني،  و وليسرعنایي كرد) اند افزوده قبلي ابعداد بده را كارمحوربدودن مانند

بده مفهدوم    سدازمان حسابرسدي آمریكدا    براسداس تعریدف   3مدیریت حسابداري دیرر سوي از

 در مددیران  بده  بتواندد  كه عاتي استآوري، تحليل، تفسير و تبادل اطال گيري، جم  تشخيص، اندازه

مددیران سدازمان    1سدازي تصدميم  از عبدارتي به و رساند سازماني یاري كنترل و ارزیابي ،ریزيبرنامه

سازماني هاي  تر در مقدمه تبيين شد، این سيستم مانند سایر سيستم پي  طور كه همان .پشتيباني كند

هاي حسابداري مدیریت شدامل بهایدابي بدر    روشدر این پ وه   .شود متأثر مياز فرهنگ سازمان 

 .استارزش  ةبندي بر مبناي فعاليت و زنجيرمبناي فعاليت، بهایابي كيفيت، بودجه

، بدراي ترسديم چدارچوب نظدري در ایدن      شدود  كار گرفته مي بهدر تحقيق حاضر مدل هافستد 

هداي  محددودیت  نظریة مورگان در. شده است كار گرفته به (1131) 1نظري مورگان پ وه  دیدگاه

 شدود،  خود در حسابداري مدیریت اعتقاد دارد فرهنگ سازماني كه توسط مددیریت آن اعمدال مدي   

شدت تحت تأثير فرهندگ   ها بهسازمان. ثير برذاردأتواند بر افزای  ارزش افزوده یا كاه  آن تمي

هداي  اجراي سيسدتم  طراحي و ةطور ناخودآگاه بر نحو از سوي دیرر، فرهنگ هر جامعه به .هستند

فدات   عبدارت دیردر، اخدتال    بده . گدذارد  ثير ميأهاي مختلف آن جامعه تعاتي موجود در سازمان اطال

هداي سدازماني   هداي موجدود در فرهندگ   توان موجد  تفداوت   ها را ميفرهنري موجود در شركت

سابداري بدیهي است ح. ثيرگذار بر عملكرد تجاري آن سازمان استأدانست كه خود عامل اصلي ت

ثير فرهنگ ملدي و  أتحت ت بسياررود،  كه بخشي از عملكرد تجاري واحدهاي اقتصادي به شمار مي

 . سازماني قرار دارد

                                                           
1. Management Accounting 
2. Decision making 

3. Morgan 
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 پژوهش ةپيشين مرور

اسدت   گرفتده  انجام اندكي تحقيقات سازماني فرهندگ و مددیریت حسابداري ةحوز طور كلي در به

 .شود بررسي ميزیر ها در سه بخ   ترین آن كه برخي از مرتبط

 فرهنگ سازماني و حسابداري ةتحقيقات پيرامون رابط

آشدفته  هداي   افزایي فرهنگ سازماني و كنترل مالي در محديط  در تحقيقي به هم (1132)كوزنتسوف 

كده   ها بررسي كرده اسدت  حوزه در شركت 2در  را سازماني خاصهاي  وي مشخصه. كند  اشاره مي

 ةج، فشار محيط خدارجي، مشخصدات تجدارت و مشخصدات وید      ند از پویایي محيط خارا عبارت

ري سيسدتم مدالي   چایدن ابعداد ارتبداط و یك دار     ةوي به این نتيجه رسيده است كه در هم. كاركنان

كنترل مالي و فرهندگ سدازماني بده    هاي  افزایي شده و سيستم سازمان با فرهنگ سازماني باعث هم

 (.(Kuznetsov, 2014, p.22اند  كمك كردهها   حل مشكل در این حوزه

بدر   را هاي سازماني و محديط خدارجي سدازمان   ثير فرهنگ سازماني، وی گيأت( 1131)ارسریم 

نشان این تحقيق نتایج . بررسي كردهاي صنعتي در تركيه هاي حسابداري مدیریت در شركتروش

سدابداري  هداي ح بدين روش و  دارندد  ةهاي حسابداري مدیریت رابطد فرهنگ سازماني با روش داد

اي بدين سدطوح رقدابتي و    ها رابطده وجدود دارد و هديا رابطده    مدیریت با تعداد كاركنان و سن آن

 .(Erserim, 2012, p.374) هاي حسابداري مدیریت وجود نداردمطمئن و روشهاي نامحيط

هاي حسابداري مدیریت فرهنگ سازماني و كاربرد نوآوري ةرابط( 3131)زاده حاجيها و خراط

هداي  براسداس یافتده  . را بررسدي كردندد  شده در بورس اوراق بهادار تهدران   هاي پذیرفتهشركتدر 

هداي حسدابداري مددیریت را    هایي كه ندوآوري تحقيق ميان فرهنگ سازماني با مدل موژن، شركت

. دداري وجدود دار اتفداوت معند   اند، كار گرفته بهكمتر را ها هایي كه این نوآورياند و آنگرفته كار به

هداي  كارگيرندده ندوآوري  هداي بده  گرایي فرهندگ در گدروه  ابعاد گرای  حمایتي و هدف ،همچنين

 .حسابداري مدیریت باالتر است

بنددي و  در پ وهشي آثار فرهنگ سدازماني، مشداركت در بودجده   ( 3111)اعتمادي و همكاران 

بدين   هؤید وجود رابطد نتایج م. را بررسي كردندهاي حسابداري مدیریت بر عملكرد مدیران سيستم



  8601                                                 1315زمستان ، 4، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

هاي حسدابداري مددیریت و عملكدرد مددیران و نيدز اثرگدذاري       بندي، سيستممشاركت در بودجه

مثبتي بين سيستم حسابداري مددیریت و عملكدرد    ةفرهنگ سازماني بر نوع این رابطه است و رابط

 .قدرت كم وجود دارد ةهاي فردگرا با فاصلمدیر در سازمان

 فرهنگ ملي و حسابداري ةتحقيقات پيرامون رابط

پاسخ دهد كه آیا فرهنگ آنقدر بدر   پرس گري سعي كرد به این  با كمك مدل ( 1113)زارزیسكي 

نتيجده   هاي حسابداري را بي المللي رویه سازي بين ش براي یكسان د كه تالگذار ميثير أحسابداري ت

گدذارد، ولدي    ثير مدي أتد مدرزي   هداي درون هاي افشاي شدركت  ؟ او متوجه شد فرهنگ بر رویهكند

عات بيشتري را نسدبت بده    مرات  اطال كنند بههایي كه در سطح بازارهاي جهاني فعاليت ميشركت

كار، جذب منداب  در   شاید دليل این . كنند آنچه در كشورشان اجباري شناخته شده است، منتشر مي

 (.Zarzeski, 2006, p.18)باشد  مخارج افشا در این حوزه دادن بودن انجام صرفهالمللي و به سطح بين

شفافيت / كاريبُعد پنهان)عات حسابداري  بر افشاي اطال را ثير فرهنگأت( 1113)گري و وینت 

هاي افشا در ميدان  ميانرين شاخص ةگري و وینت با محاسب. دبررسي كردنكشور  12در ( عات اطال

بدا   ،سد   . دكردنبندي  عات طبقه افشاي اطال ةبراساس درجرا ها هاي مورد مطالعه، شركتشركت

هداي  هداي افشدا و شداخص   تحليل رگرسيون خطي بر روي ارقام مربدوط بده شداخص    كارگيري به

را عدات حسدابداري    ثير فرهنگ بدر افشداي اطدال   أشده توسط هافستد، ت اجتماعي محاسبه/ فرهنري

جوام  و ميدزان   هاي فرهنريید وجود روابط قوي بين ارزشؤنتایج پ وه  آنان م. دبررسي كردن

 (.Gray & Vint, 2005, p.35) عات حسابداري در كشورهاي مورد بررسي بود افشاي اطال

را آزمدون  گدري    تایي از كشورهاي آسيا و اقيانوسديه، مددل  31اي  با انتخاب نمونه( 1113)ادي 

 گرایدي، یكندواختي،   حرفده )هداي حسدابداري   گيدري ارزش هایي را بدراي انددازه  ادي شاخص. كرد

مورد مطالعه و محاسبه  را هاطراحي كرد و ارقام مربوط به این شاخص( كاريكاري و پنهان محافظه

هاي مربدوط  هاي حسابداري، با ارقام شاخصشده براي ارزش هاي محاسبهو ارقام شاخص دادقرار 

نتدایج ایدن   . كدرد مقایسده   ،بود  گيري شده هافستد اندازه ةوسيل ً به كه قبالرا،  هاي فرهنريبه ارزش

هداي  ارتبداط ارزش  ةنحدو  زميندة در )شده از سدوي گدري    مطرح نظريبررسي مؤید صحت روابط 

 (.Eddie, 2001, p.25) هاي حسابداري بودفرهنري با ارزش
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را آزمدون  گدري    كشور جهان، مددل  13شده از  آوري هاي جم  با داده( 3333)سالتر و نيسوندر 

این مدل به بهترین نحو قادر به تشریح عملكردهداي گزارشدرري   و به این نتيجه رسيدند كه  كردند

بده  . اي و قانوني بسيار ضدعيف اسدت   اما در توضيح ساختارهاي حرفه. مالي در محيط واقعي است

یافتري بازارهاي مالي و سدطوح ماليداتي را بده ایدن مددل       وه، آنان دریافتند كه اگر ميزان توسعه عال

 (.Salter & Niswander, 1995, p.380) یابد فزای  ميبيفزایند، قدرت توضيحي مدل ا

حسدابداري كده توسدط     ةتوسدع  ةهاي مربوط بده نحدو  با تركي  مدل( 3333)دوپينك و سالتر 

براساس ایدن مددل،   . بيان شده بود، به یك مدل كلي دست یافتند 3شوي كارت مانندمحققان قبلي، 

بيروندي،   ط داخلدي پيچيدده بدين محديط     اي از روابد  حسابداري هر كشور محصول مجموعه ةتوسع

سه عامل محيط بيروني،  همةنتایج پ وه  آنان نشان داد . ساختار نهادي و فرهنگ آن كشور است

 & Doupink) ساختار نهادي و فرهنگ نق  قابل توجهي در تغيير حسابداري در یك جامعه دارند

Salter, 1995, p.201.) 

فرضيه را كه مبتني بدر مددل پيشدنهادي گدري اسدت،      در پ وه  خود، چهار ( 3333)بلكویي 

اي بيشتر  اطميناني و فردگرایي در جامعه قدرت، اجتناب از بي ةهر چه فاصل و نشان داد كردآزمون 

اي بيشدتر   گرایي در آن جامعه كمتر خواهد شد و هدر چده مردمنشدي در جامعده     باشد، ميزان حرفه

بلكدویي ایدن چهدار فرضديه را در سدطح      . خواهد شد گرایي در آن جامعه بيشتر باشد، ميزان حرفه

ها را  كشور از كشورهایي آزمون كرد كه گري و همكاران  سيستم حسابداري آن 11المللي در  بين

ثير ابعداد  أگرایي تا حد زیادي تحت تد  این پ وه  نشان داد ميزان حرفه ةنتيج. بررسي كرده بودند

 ,Belkaui)قدرار دارد  ( اطمينداني و مردمنشدي   اب از بدي فردگرایي، اجتن وی هبه)فرهنري هر جامعه 

1999, p.78 .) 

 حسابداري مديريت در سازمانهاي  تحقيقات پيرامون کاربرد نوآوري

هداي  كاربرد ابزارهداي حسدابداري مددیریت توسدط مددیران شدركت      ( 3113)پور و طالبي خدامي

                                                           
1. Schweikart 
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 هدا نشدان داد   پ وه  آننتایج . كردندرا بررسي ن شده در بورس اوراق بهادار تهراتوليدي پذیرفته

 ،یدابي بدر مبنداي فعاليدت    وليت و هزینده ئابزارهاي فرایند مهندسي مجدد، حسابداري سدنج  مسد  

 نسر بيشتریوتحليل سربهتحليل انحرافات و تجزیهوبندي، تجزیهابزارهاي بودجهاما  ،اثربخ  است

 . اثربخشي را دارد

 در ندوآوري  از حمایدت  درك بدر را  سدازماني  فرهنگ يرثأت يتحقيق در( 3111) ارشدي و آزاد

 از حمایدت  متغيدر  دو بدين  نشدان دادندد   بررسي كردندد و  ایدران دولتي بازرگاني تخصصي شركت

. دارد وجدود  مسدتقيم  ةرابطد  انصداف  و سدازماني  پاداش تمسيس انسجام، حمایت، درك با نوآوري

 وجددود  غيرمسدتقيم  ةرابطد  كداري  فشدار و ندوآوري از حمایت براي كاركنان درك ميان ،همچنين

 .شود مي نوآوري ةقو رفتن ميان از باعث زیاد كاري حجم و دارد

 هاي پژوهش فرضيه

 :هاي اين تحقيق به شرح زير است فرضيه

شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران و      هاي پذیرفتهبين فرهنگ سازماني در شركت: اصلي ةفرضي

 .داري وجود داردمعنا ةها رابطدیریت در آن شركتهاي حسابداري مميزان اعمال روش

دستيابي به هدف این تحقيق بر مبناي هر یك از ابعاد فرهنري مددل هافسدتد، پدنج     در راستاي

 :شود ابعاد مدل در ادامه تبيين مي. فرعي طراحي شده است ةفرضي

یدا ارتبداط    جامعهیك  همبستري ميان اعضاي ةاین بعد با درج :گرایی فردگرایی در برابر جمع

قالد  اجتمداعي در یدك     ةبستري آزاداند مفردگرایي ه. بين یك فرد و افراد همكارش مرتبط است

ة كه فرض بر این است كه افراد از خدود و خویشداوندان درجد    حالي دهد، درجامعه را ترجيح مي

در آن  گرایي بر همبستري محكم قال  اجتمداعي داللدت دارد كده   جم  .كنندیك خود مراقبت مي

هدا  تردید به آن يها مراقبت كنند یا بتوانند از خویشاوندان خود انتظار داشته باشند كه از آنافراد مي

این بعد  .(Hofstede, 1983a, p.339; 1983b, p.77; Harrison & Chow, 1999, p.152) وفادار باشند

حسديني و  ) كندد  را بررسدي مدي   شدان  خانواده و خود مناف  از به مراقبت افراد تمایل فرهنري ميزان
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فرعدي اول   ةدر این راستا فرضدي (. 23-21ص ،3113كردشولي،  ؛ رعنایي12، ص33131 همكاران،

 :تحقيق به شرح زیر است

شده در بورس اوراق بهادار تهدران بدا    هاي پذیرفتهبين فردگرایي در شركت :فرضیة فرعی اول

 .معناداري وجود دارد ةها، رابطتهاي حسابداري مدیریت در آن شركميزان اعمال روش

هدا و  پذیرند قددرت در سدازمان  این بعد با حدودي كه در آن اعضاي جامعه مي :قدرت ةفاصل

قددرت مشدورت    زیاد ةدر جامعه با فاصل. ارتباط دارد ،مساوي توزی  شده استطور نامؤسسات به

اهميدت  كم از نظدر قددرت    ةفاصلبا  ةكه این موضوع در جامع اي اندازه با زیردستان ممكن است به

معياري است كه اختالفدات موجدود    قدرت ةفاصل(. Harrison & Chow, 1999, p.147)دارد، نباشد 

 ةكنندد  دهدد و مدنعك   را نشان مدي ( افراد فرادست و فرودست) در توزی  قدرت ميان افراد جامعه

 ,Hofstede) هاسدت  سدازمان  ها در توزی  قدرت از دیدگاه افراد ضدعيف موجدود در   نابرابري ةدامن

2001, p.17). و مؤسسدات  افراد، توسط قدرت نابرابر پذیرش توزی  قدرت ميزان ةفاصل ،عبارتي به 

حسديني و  ؛ Hofstede, 1998, p.568; Hofstede, 2001, p.17) تدر اسدت   قددرت  كدم  هداي  سدازمان 

فرعدي دوم   ةرضدي در این راسدتا ف (. 23-21ص ،3113كردشولي،  رعنایي ؛12، ص3131همكاران، 

 .شود بيان ميتحقيق به شرح زیر 

شده در بورس اوراق بهادار تهدران   هاي پذیرفتهقدرت در شركت ةبين فاصل :فرضیة فرعی دوم

 .معناداري وجود دارد ةها رابطهاي حسابداري مدیریت در آن شركتبا ميزان اعمال روش

ان گرای  افراد جامعده بده داشدتن    مردمنشي معياري است كه ميز :منشیمردمنشی در برابر زن

معنداي   عبدارت دیردر، مردمنشدي بده    بده  .رفتاري جسورانه در برابر برخورد متواضعانه را نشان دهد

معنداي   منشدي بده  در مقابدل، زن . پروري و دالوري استطلبي، قهرمانگرای  افراد جامعه به برتري

ترهدا و بهبدود كيفيدت    راقبت از ضدعيف گرای  افراد جامعه به برقراري ارتباط، تواض  و فروتني م

(. Hofstede, 1983b, p.81; 1983c, p.290; Hofstede, 2001, p.118; 1986, p.272) زنددگي اسدت  

هدر جامعده مانندد یدك سدازمان،      ) جامعده  در غال  هاي ارزش براي شده تعریف مردمنشي جایراه

هداي   در سازماني كه موفقيت. دهد مادي را نشان مي مسا ل موفقيت و پول، مانند( خانواده یا كشور
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در ایدن  (. 23-21ص، 3113كردشدولي،   رعندایي )مادي اهميت بيشتر دارد، مردمنشي بيشتر اسدت  

 .فرعي سوم تحقيق به شرح زیر است ةراستا فرضي

شده در بورس اوراق بهادار تهدران بدا    هاي پذیرفتهبين مردمنشي در شركت :فرضیة فرعی سوم

 .معناداري وجود دارد ةها رابطحسابداري مدیریت در آن شركتهاي ميزان اعمال روش

هاي تجزیده  ميزان اتكاي جوام  به ظرفيت دهندة نشان :مدت افق دید درازمدت در برابر کوتاه

هاي مختلف به طریدق  شود بخ دید درازمدت، سعي مي در جوام  داراي افق. شان استو تركيبي

اي با صبر و بردباري زیاد حاضر  چنين جامعه شوند، افرادركي  پذیر با یكدیرر تمستحكم و تعدیل

 ,Hofstede, 2001, p.123; Hofstede, 1986) هاي مختلف با یكدیرر هستندتركي  بخ به پذیرش 

p.277; Moran et al., 2007, p.116 .)  ،فرعي چهارم تحقيق به شرح زیر است ةفرضيبنابراین. 

شدده در بدورس اوراق    هداي پذیرفتده  مدت در شدركت  دید كوتاه بين افق :فرضیة فرعی چهارم

معنداداري وجدود    ةها رابطهاي حسابداري مدیریت در آن شركتبهادار تهران با ميزان اعمال روش

 .دارد

این بعد با درجده و مقدداري كده در آن اعضداي      :اطمینانی به آینده و بالتکلیفیاجتناب از بی

دادن  امر اساسي در اینجا، نشدان . كنند، مرتبط استحساس ناراحتي ميیك جامعه با ابهام و تردید ا

العمدل تدالش   العمل جامعه در مقابل این حقيقت است كه آینده مشخص نيست، این عكد  عك 

؛ Moran et al., 2007, p.135)كند هم آینده را كنترل كند و هم اجازه دهد این آینده اتفاق بيفتدد  مي

 ةفرضدي  زمينده در ایدن  (. 21-22ص ،3113كردشدولي،   ؛ رعنایي12، ص3131حسيني و همكاران، 

 :فرعي پنجم تحقيق به شرح زیر است

شدده در بدورس اوراق    هاي پذیرفتده اطميناني در شركت بين اجتناب از بي :فرضیة فرعی پنجم

معنداداري وجدود    ةها رابطهاي حسابداري مدیریت در آن شركتبهادار تهران با ميزان اعمال روش

 .دارد



  8600  ...  شده در هاي پذيرفتههاي حسابداري مديريت در شرکتبررسي رابطة فرهنگ سازماني و ميزان اعمال روش 

   

 

 ي و متغيرهاي پژوهشمفهوم مدل

 در مددل هافسدتد  . كدار گرفتده شدد    بده ( 3331) براي ترسيم مدل در ایدن پد وه  مددل هافسدتد    

در مقابدل قددرت كدم،     زیداد قددرت   ةگرایي، فاصلفردگرایي در مقابل جم  عامل پنج ثيرگذاريأت

منشدي و افدق دیدد     ي در مقابل زناطميناني به آینده در مقابل تردید و ضعف، مردمنشاجتناب از بي

دليل . استهاي فرهنگ سازماني ترین عوامل و خصيصهعنوان مهممدت، بهبلندمدت در برابر كوتاه

هاي حسابداري بي  از هر مددل  مدل هافستد در این پ وه  این است كه در پ وه  كارگيري به

گدري   ةوسديل  ها مدلي است كه بهمدل هافستد تن ،همچنين. شده استكار گرفته  بهدیرري این مدل 

 . هاي حسابداري مدیریت توضيح داده شده استبا ظرافت و دقت پيرامون ارزش( 3311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 شناسي تحقيق  روش

. استهمبستري  -توصيفي و از نظر روش از نوع تحقيقاتاین پ وه  از نوع تحقيقات كاربردي 

هداي اینترنتدي   نشدریات و سدایت   كدارگيري  بده اي و با ه ، به روش كتابخانهاطالعات نظري پ و

فردگرایي در مقابل 
 گرایي جم 

هاي  ميزان اعمال روش
 حسابداي مدیریت

 قدرت ةفاصل

اجتناب از 
 اطميناني بي

منشي در مقابل مرد
 منشي زن

افق دید بلندمدت 
 مدت در مقابل كوتاه

 ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد
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مددیران مدالي و كارشناسدان حسدابداري      همدة آماري پ وه  شدامل   ةجامع. گردآوري شده است

بدراي انتخداب مددیران و    . شده در بدورس اوراق بهدادار تهدران اسدت     هاي توليدي پذیرفتهشركت

 همدة ایي در قلمدرو مكداني پد وه  قدرار گرفتندد كده       هد كارشناسان مخاط  این تحقيق شدركت 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتده شدده    11شركت تا پایان سال ( الف: داشتندهاي زیر  وی گي

اي پایدار و باثبات براي استقرار ابزارهاي حسابداري مدیریت و فرهندگ   بدین دليل كه دوره)باشد 

گذاري، هاي سرمایهشركت ءهاي نمونه جزشركت( ، ب(گذشته باشدها  شركت ةسازماني براي هم

ابزارهداي حسدابداري مددیریت در ایدن      زیدرا ) هداي مدالي نباشدند   گدري ها و واسطهليزینگ، بانك

ها بدا توجده   تعداد این شركت. است 3131قلمرو زماني پ وه  نيز سال (. محدود استها  شركت

شدركت بدرآورد    133اوراق بهادار تهران برابر با  شده در روابط عمومي سازمان بورس به آمار ارا ه

دو . پ وه  انتخاب شددند  ةعنوان نمونشركت به 313 ،فرمول كوكران كارگيري بهشده است كه با 

پرسشنامه در اختيار هر شركت قرار داده شد كه یك پرسشنامه را مدیر مدالي و یدك پرسشدنامه را    

 ةپرسشنام 312مدیران و  ةپرسشنام 12ارسالي  ةمپرسشنا 121از . كندكارشناس حسابداري تكميل 

 . آوري شدجم ( پرسشنامه 333 در مجموع،)كارشناسان حسابداري 

ثير فرهندگ  أمنظدور تعيدين تد    بده  خود اواستاندارد هافستد كه توسط  ةدر این پ وه  پرسشنام

ار گرفتده  كد  اسدت، بده  تدوین و هنجاریابي شده   IBMهاي حسابداري در شركتسازماني بر ارزش

یيدد مددیران و متخصصدان مددیریت منداب       أت بدا  روایي این پرسشنامه به روش روایي محتدوا  .شد

. ده اسدت كدر كيد أعامل تپنج هافستد در این پرسشنامه بر . بررسي شدسازماني و فرهنگ سازماني 

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

 آلفداي  ضدری   محاسدبة  هافسدتد بدا   سدازماني  پرسشدنامة فرهندگ   در این تحقيق نيز پایایي. است

در  فردگرایدي  ،13/1برابدر بدا    منشدي  زندر مقابل  مردمنشي يبرا ی ضر ینا. شد بررسي كرونباخ

 ابد  برابدر  ،اطميناني به آینده در مقابل تردید و ضعفبي از ، اجتناب 21/1برابر با  گرایيمقابل جم 

پرسشدنامه   ، ایدن (2/1باالي )باالبودن ضرای   بهبا توجه  دست آمد به 21/1، قدرت ةفاصل و ،21/1

 .پایا است
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كارگرفتده   پرس  است، بده  31حاوي  كهحسابداري مدیریت  ةساخت محقق ةپرسشنام ،همچنين

 ناسد  مت پرسشنامه این در. است شده تنظيم ليكرت ايدرجه پنجبه روش طيف  این پرسشنامه. شد

 مددیریت  شدامل  مددیریت  حسدابداري  عملدي  تكنيدك  پدنج  ایدران  هداي  شركت عملياتي محيط با

 و هددف  یدابي  هزینده  ارزش، زنجيدرة  يدت، فعال يبدر مبندا   بندي بودجه فعاليت، مبناي بر یابي هزینه

( براي هر تكنيدك یدك پرسد    )پرس   3 در قال كيفيت اعالم و معرفي شده است و  یابي هزینه

پرس  براي ميزان اقبدال عمدومي    3 همچنين، و شركت توسط ها روش این استفادةد و ميزان كاربر

محتدوا و بدا نظدر     یدي پرسشنامه از روش روا ینا یيروا. طرح شده است نفعان مشتریان و سایر ذي

 محاسدبة  بدا  يزپرسشنامه ن ینا یایيپا. سنج  شده است حسابداري حرفةو  دانشراه استادانبرخي 

دسدت   بده  11/1پرسشنامه برابر با  ینا يبرا ی ضر یناست كه ا شده بررسيونباخ كر يآلفا آزمون

 .آمد

 تحقيقهاي  يافته

بررسدي در بدين    مدورد  ةدر نموند  دادتحقيق نشان  ةشناختي اعضاي نمون بررسي اطالعات جمعيت

 نفدر مدرد   31و در بدين كارشناسدان   ( درصد 3/32)نفر زن  31و ( درصد 3/13)نفر مرد  22مدیران 

 33نفدر مدرد و    311تحقيق  ةطور كلي در نمونبه. بودند( درصد 1/22)زن  نفر 23و ( درصد 1/33)

دهنددگان نشدان داد در بدين مددیران      هاي سني پاسخ بررسي گروه ،همچنين. نفر زن حضور داشتند

تند سال كمترین فراواني را داشد  11و مدیران كمتر از ( نفر 12)سال باالترین فراواني  23-31گروه 

سدال سدن دارندد بيشدترین      11-21سال كه بدين   11در بين كارشناسان كمتر از  ،همچنين(. نفر 1)

(. نفدر  1)سال كمتدرین فراواندي را داشدتند     31و باالتر از  11-11و كاركنان بين ( نفر 32)فراواني 

دهنددگان نشدان داد در ميدان مددیران، مددیران بدا سدطح         بررسي وضعيت سدطح تحصديلي پاسدخ   

 3/12)نفدر   12ارشدد و بداالتر    و تحصيالت كارشناسي( درصد 2/21)نفر  31الت كارشناسي تحصي

، (درصدد  1/3)نفدر   3در بين كارشناسدان، كارشدناس بدا مددرك كدارداني       ،همچنين. بودند( درصد

در . بودندد ( درصدد  13)نفدر   12و با تحصيالت كارشناسي ارشد ( درصد 1/31)نفر  23كارشناسي 

 11بيشدتر از   ةمورد بررسي نشان داد مددیران بدا سدابق    ةكار در نمون ةضعيت سابقبررسي و ،نهایت
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كمتدرین فراواندي را بده    ( نفر 1)سال  31كمتر از  ةو مدیران با سابق( نفر 23)سال باالترین فراواني 

سدال   11بيشدتر از   ةدر بين كارشناسان نيدز كارشناسدان بدا سدابق     ،همچنين. دان هخود اختصاص داد

 . كمترین فراواني را داشتند( نفر 11)سال  31كمتر از سابقة كاري و ( نفر 31)ن فراواني باالتری

 پژوهشهاي  يهآزمون فرض

. بررسي شدود ها  بودن داده باید نرمال ها همنظور آزمون فرضيهاي تحقيق به وتحليل داده قبل از تجزیه

 هداي  همدة داده بدراي   Z ةآمدار  رياسطح معنداد . اجرا شدف واسميرن -فكلموگروبنابراین، آزمون 

هاي متغيرهاي مورد بررسي از توزی   ، یعني داده(Sig <13/1) دست آمد بهدرصد  3كمتر از  تحقيق

 همبسدتري اسد يرمن  ناپارامتریدك    آزمدون  ها هبراي آزمون فرضي ،رو از این ،كنند نرمال پيروي نمي

 .شدوتحليل  تجزیه SPSS افزار آمارينرم ها پ  از ورود به رایانه از طریقداده .كار گرفته شد به

 هدا  فرضديه آزمون  ،گرفته است انجامتوجه به اینكه تحقيق بين دو گروه مدیران و كارشناسان با

 .انجام گرفتجداگانه  طوربه كارشناسان ومدیران و مجموع  كارشناسان ،براي مدیران

 نشدان ( ران، كارشناسان و كلدي مدی)در سه گروه  تحقيق را اصلي ةنتایج آزمون فرضي 3جدول 

 :دهدمي
 

  برای آزمون فرضیة اصلی تحقیقهمبستگی اسپیرمن . 1جدول 

 ها گروه

 گروه مدیران و کارشناسان گروه کارشناسان گروه مدیران

 روش حسابداری

 مدیریت

 فرهنگ

 سازمانی

 روش حسابداری

 مدیریت

 فرهنگ

 سازمانی

 روش حسابداری

 مدیریت

 فرهنگ

 سازمانی

 3 311/1 3 -322/1 3 313/1 نگ سازمانيفره

  111/1  132/1  111/1 دارياسطح معن

هداي  بدا ميدزان اعمدال روش   ( 313/1)در گروه مدیران بررسدي ضدری  همبسدتري اسد يرمن     

داري بدين فرهندگ و    مثبدت و معندا   ةدرصد رابطد  3حسابداري مدیریت نشان داد در سطح خطاي 

امدا در گدروه كارشناسدان بررسدي ضدری  همبسدتري        .دهاي حسابداري مدیریت وجود دارروش
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 ةدرصددد رابطدد 3بددا روش حسددابداري مدددیریت نشددان داد در سددطح خطدداي ( -322/1)اسدد يرمن 

بررسدي ضدری  همبسدتري    در گدروه مجمدوع مددیران و كارشناسدان نيدز       .داري وجود ندارد معنا

 فرهنگ سدازماني داري بين  امثبت و معن ةدرصد رابط 3در سطح خطاي نشان داد  (311/1)اس يرمن 

شده در بدورس اوراق بهدادار    هاي پذیرفتههاي حسابداري مدیریت در شركت و ميزان اعمال روش

 . تهران وجود دارد

ه بيدان شدده   كنندد فرعي در سه گروه شركت هاي هنتایج آزمون فرضي ،2و  1، 1 هاي جدول در 

 :است
 ی تحقیق بین مدیرانضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرها. 2جدول ادامة 

 متغیر
حسابداری 

 مدیریت
 فردگرایی

 ةفاصل

 قدرت
 منشیمرد

افق 

 مدت کوتاه

اجتناب از 

 اطمینانی بی

      3 مدیریت  حسابداري

     3 133/1 فردگرایي

    3 312/1 332/1 فاصله قدرت

   3 313/1 321/1 333/1 منشيمرد

  3 332/1 311/1 313/1 323/1 مدتافق كوتاه

 3 323/1 321/1 332/1 331/1 331/1 اطميناني از بي  اجتناب

 
 کارشناسان ضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرهای تحقیق بین .3جدول 

 متغیر
حسابداری 

 مدیریت
 فردگرایی

 ةفاصل

 قدرت
 منشیمرد

افق 

 مدت کوتاه

اجتناب از 

 اطمینانی بی

      3 مدیریت  حسابداري

     3 122/1 فردگرایي

    3 1.111 311/1 قدرت ةفاصل

   3 311/1 132/1 322/1 منشيمرد

  3 112/1 113/1 313/1 121/1 مدت افق كوتاه

 3 111/1 233/1 311/1 111/1 111/1 اطميناني از بي  اجتناب
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 (و کارشناسان مدیران) کل ضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرهای تحقیق در .4جدول 

 متغیر
حسابداری 

 مدیریت
 فردگرایی

 ةاصلف

 قدرت
 دمنشیمر

افق 

 مدت کوتاه

اجتناب از 

 اطمینانی بی

      3 مدیریت حسابداري

     3 331/1 فردگرایي

    3 232/1 221/1 قدرت ةفاصل

   3 223/1 122/1 311/1 مردگرایي

  3 131/1 221/1 111/1 333/1 تمد افق كوتاه

 3 121/1 313/1 231/1 121/1 312/1 اطميناني از بي  اجتناب

( 133/1)اسد يرمن  بررسدي ضدری  همبسدتري     مدیران گروه در شود، يم مشاهده كه طور همان

درصدد   3هاي حسابداري مدیریت نشدان داد در سدطح خطداي     بين فردگرایي و ميزان اعمال روش

 هايهاي حسابداري مدیریت در شركت داري بين فردگرایي و ميزان اعمال روش مثبت و معنا ةرابط

بررسدي ضدری    در گدروه كارشناسدان    ؛ه در بدورس اوراق بهدادار تهدران وجدود دارد    شدد  پذیرفته

داري بدا   معندا  فردگرایي ارتباطدرصد  3داري  نشان داد در سطح معنا( -122/1)همبستري اس يرمن 

در گروه مدیران به همراه كارشناسان بررسدي ضدری     .وجود ندارد حسابداري مدیریت هايروش

داري بدا   مثبدت و معندا   فردگرایي ارتبداط درصد  3داري  ن داد در سطح معنانشا (331/1)همبستري 

 . داردحسابداري مدیریت  هايروش

بدين  ( 331/1)بررسي ضری  همبستري اس يرمن در گروه مدیران  دوم، يفرع ةيفرض آزمون در

عمدال  هاي حسابداري مدیریت نشان داد بين فردگرایي و ميزان ا قدرت و ميزان اعمال روش ةفاصل

شده در بورس اوراق بهادار تهدران در سدطح    هاي پذیرفتههاي حسابداري مدیریت در شركت روش

بررسدي ضدری    در گدروه كارشناسدان   . داري وجدود دارد  مثبدت و معندا   ةدرصد رابطد  3داري  معنا

داري  معندا  قدرت ارتباط ةفاصلدرصد  3داري  نشان داد در سطح معنا( -311/1)همبستري اس يرمن 

در گروه مدیران به همراه كارشناسان بررسي ضری   .وجود ندارد حسابداري مدیریت هايروشبا 

مثبدت   قدرت ارتباط ةفاصل درصد 3داري  نشان داد در سطح معنا( 221/1)قدرت  ةهمبستري فاصل

 . داردحسابداري مدیریت  هايروشداري با  و معنا



  8611  ...  شده در هاي پذيرفتههاي حسابداري مديريت در شرکتبررسي رابطة فرهنگ سازماني و ميزان اعمال روش 

   

 

شدده در بدورس اوراق بهدادار     ي پذیرفتده هدا در شركت مردمنشيبين  داد نشان جینتا ،يطرف از

 . معناداري وجود دارد ةها رابطهاي حسابداري مدیریت در آن شركت تهران با ميزان اعمال روش

و ميدزان اعمدال    منشدي بدين مرد ( 333/1)ضری  همبستري اسد يرمن  در گروه مدیران بررسي 

هداي حسدابداري    روش و ميدزان اعمدال   منشدي بدين مرد  ،هاي حسابداري مدیریت نشان داد روش

داري در سطح  مثبت و معنا ةشده در بورس اوراق بهادار تهران رابط هاي پذیرفتهمدیریت در شركت

بيدان  ( -322/1)ضدری  همبسدتري اسد يرمن    در گروه كارشناسدان   .درصد وجود دارد 3داري  معنا

وجدود   داري مدیریتحساب هايبا روش بين بعد مرد منشي فرهنگ سازماني دار معنا ارتباط كند مي

نشدان داد  ( 311/1)در گروه مدیران به همراه كارشناسان بررسي ضری  همبستري مردمنشي .  ندارد

حسدابداري مددیریت    هداي روشداري با  مثبت و معنا مردمنشي ارتباط درصد 3داري  در سطح معنا

 . دارد

شدده   هاي پذیرفتهشركتدر  مدت افق دید كوتاه بين داد نشان چهارم يفرع ةيفرض آزمون جینتا

 ةها، رابطد هاي حسابداري مدیریت در آن شركت در بورس اوراق بهادار تهران با ميزان اعمال روش

 . معناداري وجود دارد

مددت و ميدزان    كوتاهدید  بين افق( 323/1)بررسي ضری  همبستري اس يرمن در گروه مدیران 

هداي   مدت و ميدزان اعمدال روش   كوتاهدید هاي حسابداري مدیریت نشان داد بين افق  اعمال روش

مثبدت و   ةشدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران رابطد      هاي پذیرفتده حسابداري مدیریت در شركت

ضدری  همبسدتري اسد يرمن    در گروه كارشناسدان   .درصد وجود دارد 3داري در سطح خطاي  معنا

وجدود   حسدابداري مددیریت   يهدا داري با روش معنا مدت ارتباطافق دید كوتاهنشان داد ( -21/1)

نشدان  ( 333/1)مددت   در گروه مدیران به همراه كارشناسان ضری  همبستري افق دید كوتاه. ندارد

 هداي روشداري بدا   مثبدت و معندا   مددت ارتبداط   افدق دیدد كوتداه    درصد 3داري  داد در سطح معنا

هداي  در شدركت  ينداني اطماجتنداب از بدي  بين  در نهایت، نتایج نشان داد. داردحسابداري مدیریت 

هداي حسدابداري مددیریت در آن     شده در بورس اوراق بهادار تهران با ميدزان اعمدال روش   پذیرفته

 . معناداري وجود دارد ةها رابطشركت

اطمينداني و  بدين اجتنداب از بدي   ( 331/1)بررسي ضری  همبستري اسد يرمن  در گروه مدیران 



  8611                                                 1315زمستان ، 4، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 3داري در سدطح خطداي    مثبت و معندا  ةداد رابطهاي حسابداري مدیریت نشان  ميزان اعمال روش

هداي  هاي حسدابداري مددیریت در شدركت    اطميناني و ميزان اعمال روشدرصد بين اجتناب از بي

بررسدي ضدری    در گدروه كارشناسدان    .شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران وجدود دارد      پذیرفته

 اطمينداني ارتبداط  اجتناب از بدي  ددرص 3داري  نشان داد در سطح معنا( 111/1)همبستري اس يرمن 

 ،در گدروه مددیران بده همدراه كارشناسدان     . وجود ندارد حسابداري مدیریت هايداري با روش معنا

 درصدد  3داري  نشان داد در سدطح معندا  ( 312/1)اطميناني بررسي ضری  همبستري اجتناب از بي

با توجده بده   . داردابداري مدیریت حس هايداري با روش مثبت و معنا اطميناني ارتباطاجتناب از بي

هداي حسدابداري   بدا روش  را اطمينداني بيشدترین ارتبداط   اجتناب از بي ةلفؤآمده م دستضرای  به

 .داردمدیریت 

 نتيجه و پيشنهادها

و جتماعي ي اهاارزش اي ازیرمجموعهاري زحسابدي هاارزش»ادعددا كددرد چددون ( 3311)ي ردددگ

و، ایدن ر از  .كرد اجستخرا يفرهنري هاري را از ارزشادحسابي هاان ارزشودميت، «ستافرهنري 

بعد ر چها تعيينتدد و  فساهد توسط ه شد حفرهنري مطري هاارزشق دد ا تلفيدب، 3311ل ادسوي در 

. طراحي كرداري حسابدي ادستمهتأثير فرهنگ بر سيي گير زهانداي ابررا دلي ماري، سابدشي حارز

در این تحقيدق نيدز بدراي     ،رو از این. گذارد ثير ميأتاین تحقيقات نشان داد فرهنگ بر حسابداري 

بدين فرهندگ سدازماني، بدا ميدزان اعمدال        ةتحقيق فرهنگ در حسابداري رابطد  ةپيشين كردنتر غني

شده در بورس اوراق بهدادار تهدران بررسدي    هاي پذیرفتههاي حسابداري مدیریت در شركت روش

اطميناني در مدت، مردمنشي و اجتناب از بيكوتاهقدرت، افق دید  ةهاي فردگرایي، فاصللفهؤم. شد

طوري كه در گروه مدیران به همراه كارشناسان  به. سنج  شدهاي حسابداري مدیریت برابر روش

درصد فردگرایي ارتباط مثبدت و   3داري  نشان داد در سطح معنا( 331/1)بررسي ضری  همبستري 

قددرت   ةبررسي ضری  همبستري فاصل ،همچنين. هاي حسابداري مدیریت داردداري با روش معنا

هداي  داري با روش درصد فاصله قدرت ارتباط مثبت و معنا 3داري  نشان داد در سطح معنا( 221/1)

، ضددری  (311/1)بررسددي ضددری  همبسددتري مردمنشددي  ،همچنددين. حسددابداري مدددیریت دارد
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نشدان  ( 312/1)اطميناني بي، و ضری  همبستري اجتناب از (333/1)مدت  همبستري افق دید كوتاه

هداي  داري بدا روش  اطمينداني ارتبداط مثبدت و معندا    درصد اجتناب از بدي  3داري  داد در سطح معنا

 . حسابداري مدیریت دارد

با نتدایج   اول فرعي ةآزمون فرضي ةابعاد مختلف مدل فرهنگ سازماني هافستد نيز نتيج زمينة در

فرعي دوم با نتدایج پد وه     ةنتيجه آزمون فرضي. ردهمخواني دا( 1113)پ وه  دیوني و تریكي 

 ةنتيج ،فرعي سوم نيز با نتایج پ وه  گري ةآزمون فرضي ةنتيج ،(3111)اعتمادي و دیانتي دیلمي 

فرعدي پدنجم    ةآزمون فرضدي  ةنتيج ، و(1131)فرعي چهارم با نتایج پ وه  ارسریم  ةآزمون فرضي

توان نتيجه  طور كلي مي به ،بنابراین. ي و همسویي داردهمخوان( 3333)نيز با نتایج پ وه  بلكویي 

با توجده  . پذیرد ثير ميأابزارهاي حسابداري مدیریت از فرهنگ سازماني ت گيري كار به ميزان  گرفت

هداي حسدابداري   بدا روش  را اطميناني بيشترین ارتباطاجتناب از بي ةلفؤم ،آمده دستبه ضرای  به

حسدابداري مددیریت كده ابدزاري بدراي كداه  عددم         متون نظري باكه این یافته . داشتمدیریت 

یيدد شدد و   أاصلي ت ةطور كلي با آزمون فرضينتایج به. نيز همخواني دارد ،اطمينان در سازمان است

( 3131)زاده این یافته كلي با نتایج تحقيق حاجيهدا و خدراط  . دار استمثبت و معنا ةرابط كنندة بيان

 . دست آوردند، همخواني داردها را بهو روش تحقيق متفاوتي این یافته كه از مدل فرهنري موژن

هاي  روش. حسابداري در داخل سازمان است كارگيري بهحسابداري مدیریت، شامل طراحي و 

گيدري توسدط    هاي سازمان از طریدق بهبدود تصدميم    منظور دستيابي به هدف حسابداري مدیریت به

وردي را آاري مدیریت، هم اطالعات واقعي و هم اطالعدات بدر  حسابد. مدیران و كاركنان آن است

گيدرد و بدا مسدا ل     كدار مدي   ریزي عمليات آتي به براي كمك به مدیران در عمليات روزانه و برنامه

 .، سروكار داردمواجهندخاصي كه مدیران واحد تجاري در سطوح مختلف با آن 

گيري و گردآوري اطالعدات   تم اندازهتوان گفت حسابداري مدیریت، نوعي سيس طور كلي مي به

هداي   مالي و عملياتي است كه فعاليت مددیریتي و رفتارهداي انريزشدي را هددایت كدرده و ارزش     

ایدن  . كندد  نياز براي رسيدن به اهداف استرات یك سدازمان را ایجداد و حمایدت مدي     فرهنري مورد

و اقدام  ت یك سازمان سازگارندهایي استرا كه با هدف شود ميهایي  تشویق به فعاليت سيستم باعث

مشدترك در سدازمان    دهايهاي فرهنري و اعتقا اي از ارزش خلق رشته سازمان از طریقحمایت به 
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پيچيدده را  هاي  گيري اطالعات مالي دقيق نااطميناني در فضاي تجارت و تصميم عرضةو با  كند مي

 .رساند دهد و از این طریق مدیران را یاري مي كاه  مي

 :مطرح كردبه شرح زیر  هایيتوان پيشنهادنتایج تحقيق مي سبراسا

هاي فرهنري مناسد  بدراي ارتقداي    ایجاد ارزش براي شود ها پيشنهاد ميبه مدیران شركت -

 .دكننهاي حسابداري مدیریت تالش سطح اعمال روش

ین كده  آفرعنوان عامل ارزشهاي فرهنگ سازماني بهلفهؤبه م شود به سهامداران پيشنهاد مي -

هاي حسابداري مدیریت یاري رساند و بده اتخداذ   تكنيك كارگيري بهتواند مدیران را در مي

ها و در نتيجه خلق ارزش بيشتر بدراي شدركت و سدهامداران    بهينه از سوي آن هاي متصمي

 .توجه كنند ،شود

شدود  يمتفاوت در بين دو گروه مدیران و كارشناسان حسابداري پيشنهاد م ةبا توجه به نتيج -

هاي حسابداري مددیریت را  قدرت مدیران با حسابداران توجه شود تا بتوان روش ةبه فاصل

 .با اطمينان و اثربخشي بيشتر پي  برد

 .بيان كردتوان هاي زیر را ميهاي آینده توصيهبا توجه به نتایج این پ وه  براي پ وه  -

مانندد   مددیریت  حسدابداري  هداي روش اعمال بر تأثيرگذار ماليغير هايمؤلفه سایر بررسي -

 .سازماني و ايجو سازماني و اخالق حرفه

 در شدده پذیرفتده  هايشركت در حسابداري اهداف پيشبرد بر سازماني فرهنگ ريتأث بررسي -

 .تهران بهادار اوراق بورس

 در مددیریت  حسدابداري  هداي روش اعمدال  و مددیران  رهبدري  سدبك  بدين  ةرابطد  بررسي -

 .تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هاي شركت
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