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چكيده
اخیراً تحقیقات حسابداری به سمت روش شناسی کیفی گام برداشته است به نحویی کوه تیسومه نیوانی و بسو
اندیشه های کیفی و رفتاری در نتن پژوهش ها ،با تیجه به ناشناخته و نتغییر بیدن نیلفههای رفتواری ،پژوهشواران
این حیزه را با چالشهایی نیاجه نمیده است.
در نیشتار حاضر با تاکید بر رویکرد آرشییی و استفاده از ننابع نظری و عملی نتمدد به بررسوی کلوی سواختار و
ننطق پژوهشهای کیفی در زنینه حسابداری ندیریت و همچنین نقش پژوهشهای کیفی که ننجر به ارائه نظریوه-
های حسابداری ندیریت گردیده و اصیل و راهنمای کلی جهت انجام پژوهشهایی از این دست پرداخته شوده اسوت.
تأکید نیشتار حاضر بر شناسایی نشکالت و چالشهای رایج پژوهشهای کیفی و ارائه راه کارهایی بورای بهیوید و پور
کردن آن است .نقدهایی همچین  )1انتزاعی بیدن آنار از واقمیت )2 ،شییه سازی )3 ،ناتیانی در آشوکار سوازی ابمواد
واقمی یک پدیده و  )4عدم دقت در روشهای کمی و نسائلی دیار همچین سنجش نفاهیم ،تمیوین علیوت ،قابلیوت
تممیم نتایج ،تکرار پذیری و تمرکز بر افراد این سیک از پژوهشها را نیرد تیجه نحافل حرفهای قرار داده است.
قابلیتهای خاص این سیک از نطالمات از طریق کیفی ناری در تحقیق و در نیقمیتهای نختلف نیتیانند نا را
به سیی خلق دانش ننسجم تر ،نمتیر ،نرتی و رهایی بخش در زنینه حسابداری ندیریت رهنمین باشند ،نیضیعی
که در چند سال اخیر در کشیر نیرد تیجه بیشتری قرار گرفته و رشد کمی پژوهشهای کیفی در حسابداری
ندیریت چنان بیده است که به عنیان یک پارادایم نیین در تحقیقات نیتیان از آن یاد نمید.
واژههای كليدی :پژوهشهای کیفی ،حسابداری ندیریت ،چالشها و فرصتها.

 -1دکتری حسابداری ،دانشااه آزاد اسالنی ،واحد علیم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نییسنده نسئیل)Mona.abednazari@yahoo.com .

 -2دکتری حسابداری دانشااه آزاد اسالنی واحد علیم و تحقیقات تهران و عضی هئیت علمی دانشااه آزاد اسالنی واحد الهیجان
Hamedarad.edu@gmail.com
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 -1مقدمه
عمدتاً پژوهش کیفی یک کار ناننظم و وقوت گیور
است و هر پژوهشاری که در زنینه نطالمات نیردی و
یا نیدانی فمالیت داشته ،با نشکالتی فراوانی همچوین
شناسووایی تئوویری نربوویی ،توودوین اهوودا پووژوهش،
دسترسووی بووه افووراد کلیوودی ،یووافتن شوویاهد نربوویی،
نشاهده بدون وقفه ،فمالیت گسترده بور روی دادههوا،
سردرگمی به خاطر تحلیلهای نتضواد ،توالش جهوت
دستیابی به فهم نظری و نیشتن استداللهای جوذا
و جدید و نمتیر دست به گرییان بیده است .پژوهشار
کیفی در حسابداری پس از گذران ساعتهای طویالنی
جهت جمع آوری اطالعات نیدانی و پوس از گذرانودن
ساعتهای بی شمار در کنار انکانات سخت افزاری بوه
این سیال دشیار و تقرییاً وجیدی بر نیخیرد :آیا واقماً
پووژوهشهووای کیفووی در زنینووه حسووابداری نوودیریت
اهمیت دارد؟
در سالهای اخیر دغدغهها و نارانیهوای بسویاری
از درک و تیسووومه حسوووابداری و بکوووارگیری آن در
نحتیای نحی تجاری انروزی نطور گردیوده اسوت.
تنیع و پراکندگی رویکردهوای تحقیقواتی ،بوه درک و
تیسمه کانل ابماد تحقیقاتی کمک چندانی نمویکنود.
زیرا کماکان شکا نیان حیزه آکادنیک و عمل برقرار
است به نحیی که دانشوااهیان و تحقیقوات آکادنیوک
چندان که باید با حیزه عمل در ارتیوای نیسوت و ایون
دست تحقیقات در بازارهوای نیههویر و کشویرهای در
حال تیسمه و گذار نیرد تیجه بیشتری قورار دارد .بوی
شک ایدئیلیژی در شوکلگیوری چنوین جریوانهوایی
نقش عمدهای ایفاء نیکند .از ایون گذشوته حاکمیوت
تفکر ساختارگرا در نحی های آکادنیک ،سوی شوده
است ،اندیشه پیرانین حسابداری در نیان نحصولین و
دانشووااهیان گسووترش چنوودانی نیابوود و ایوون تیسوومه
نانتقووارن خووید بووه عنوویان چالشووی بوورای تحقیقووات
حسابداری ندیریت تیدیل گردد.
شیاهد نشوان نویدهود تحقیقوات حسوابداری بوا
شرای اجتماعی تمانل نناسیی ندارد .نحیر تحقیقوات
حسابداری سنتی ،بوه اصویل حسوابداری و نقوررات و
قیانین ،نحودود و نقیود شوده اسوت کوه ایون اصویل،
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قیانین و نقوررات ،نتغیرهوای درون حسوابداری و نیوز
روش تمریف و انودازهگیوری آنهوا را تمیوین نویکننود
(رهنمای رودپشتی و طاهر آبادی.)1331 ،
انجام پژوهشهای کیفی به سه دلیل اهمیوت دارد:
نخست اینکه ،پژوهشهای کیفوی نوا را فراتور از یوک
دیدگاه بسته و کارکردگرا در زنینه پدیده حسوابداری
که آن را دیدگاه آکادنیک نینانیم سوی نوی دهود،
دوم اینکه ،پژوهشهای کیفی از نا در برابر انپریالیسم
علمی که حسابداری ندیریت را بوه یوک نیضویع کوه
صرفا حویل انتخوا هوای اقتصوادی تقلیول نویدهود،
نحافظت نیکند که این دیودگاه را دیودگاه اقتصوادی
نینانیم و سیم اینکه ،پژوهشهای کیفوی بوه بررسوی
انتقادی الزانات و تجییزهوا یوا بررسوی اثیواتی جهوت
بهیید حسابداری ندیریت نیپردازد کوه آن را دیودگاه
نشاوره نانیده اند (وای ویی.)2003 ،3
نقصید از پژوهشهوای کیفوی ،سونت 4تحقیقواتی
تفسیری در زنینه حسابداری به خصیص پژوهشهوای
نیردی است که از دادههای تجربی جمعآوری شوده از
یک سازنانِ هد یا تمداد اناشت شماری از سازنان-
ها استفاده نویکنود .پوژوهشهوای کیفوی ننجور بوه
دستیابی به تحلیلهای نظری با ارزشی خیاهد شودکه
این نویع پوژوهش از ننوابع و شویاهد نختلوف ،ناننود
نصواحیه ،اسوناد و نتووین دیاور و همچنوین نشوواهده
نستقیم در نکان تحقیق استفاده نیکند.
هد اصلی پژوهش کیفی ،ایجاد یک روش
شناسی برای دستیابی ،درک ،تجزیه و تحلیل و
تیضیح پدیدههای ندیریتی در سطح شرکت یا جانمه
است (دالتر و همکاران .)2001 ،5هناانی که اطالعات
کمی درباره یک گروه انسانی ،یک سازنان یا برخی از
پدیدههای اجتماعی وجید داشته باشد ،پژوهش کیفی
با بهرهگیری از نصاحیههای عمقی و نشاهدات علمی
بهترین روش نطالمه آنها است (پیلیت و بک،6
.)2002
در دهههای اخیر ،تحقیقوات حسوابداری نودیریت
عمدتاً روی روشهای جدیود و نیضویعات نربویی تور
تمرکز یافته است .با وجید ایون ،یکوی از چوالشهوای
اصلی فراروی نحققان حسوابداری نودیریت ،اسوتمرار
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این رویکرد و انتخا نیضیعات نربیی و جدید اسوت.
لذا ،انتخا حیزه تحقیق باید با تیجه بوه اولییوتهوا و
دغدغههای ننشم از بوازار ،اندیشوههوای نودیریت و
خیاستههوای یی نفموان صویرت پوذیرد .از ایون رو در
حسووابداری نوودیریت ،یکپارچووه سووازی ناوورشهووای
نختلف تئیری و روش شناختی در جهت ایجاد دانوش
جدید و ترسیم جریان تحقیقات ضروری است.
شش علت به عنویان علول اصولی ناکوانی ادبیوات
تحقیقووات تجربووی حسووابداری نسوویت بووه انیاشووت
یافته های ساختار یافته تمریف شده است که این شش
علت عیارتنود از )1 :کمیوید اطالعوات قابول اعتمواد و
ننسجم )2 ،رویکورد غیرتئویریکی ادبیوات حسوابداری
ندیریت )3 ،تغییر انایزه هوای نحققوان )4 ،چوارچی
غیراقتصادی نیانی )5 ،کمیید تئیریهای تجربی قابول
آزنووین ،و  )6تاکیوود بیشووتر روی انوور تصوومیمگیووری
بهجای کنترل.
ساختار ایون نقالوه بوه شور زیور اسوت :ابتودا بوا
جزئیات بیشتری به دستاوردهای پژوهشهوای کیفوی
در زنینه رهوایی پدیودههوای حسوابداری نودیریت از
سلطه سه دیدگاه فی پرداخته شوده اسوت .در بخوش
دوم ،بووه نقووش پووژوهشهووای کیفووی در ارائووه تئوویری
خوویاهیم پرداخووت .در بخووش سوویم برخووی از اصوویل
راهنمای عملی تر جهوت انجوام پوژوهشهوای کیفوی
عملی در زنینه حسابداری ندیریت ارائه خیاهود شود.
سپس ،برخی از نشکالت رایج در زنینه پوژوهشهوای
کیفی نربیی به حسابداری ندیریت شناسایی نیشیند
و در بخش پنجم با بحث قابلیتهای آتی پژوهشهوای
کیفی در حسابداری ندیریت جهت ارائه دسوتاوردهای
جدید در زنینه پژوهشهای کیفی بیشتر خاتمه نوی-
یابد .تفکر انتقادی و ننطوق قیاسوی در ناوارش نقالوه
نیرد تیجه قرار داشته و از طیف گستردهای از دیودگاه
های نظری و پژوهشهای روش شوناختی و همچنوین
از برخی نطالمات نیدانی در حسابداری ندیریت بهوره
برده شده است.

 -2پژوهشهای كيفی و واكاوی چالشها
پژوهشهای کیفی به گردآوری ،تحلیل و تفسیر
داده ها بر اساس نشاهده آنچه در جانمه رخ نیدهد،
نیپردازد .در این نیع پژوهش ،پژوهشار به دنیال بیان
نمانی ،نفاهیم ،تشریح ویژگیها ،نمادها و تیصیف
پدیدههایی است که نشاهده نینماید .پژوهشهای
کیفی اغل به هیلیستیک نشهیر است ،یمنی نربیی
به انسان و نحی زیست انسانی با همه پیچیدگیهای
آن است .پژوهشاران کیفی به گردآوری و تحلیل
نطال بدون ساختار نشخص و گاهی داستانی نی-
پردازند و نتیجهای کانالً نیضیعی و انتزاعی از
تیاناییها و برداشتهای انسانها ارائه نیدهند (صالحی
و همکارن .)1316 ،تحقیقات تفسیری حسابداری به
درک دنیای اجتماعی نی پردازد و شانل نطالماتی نی
شید که به دنیال درک ناهیت اجتماعی و تغییرات در
شییه های حسابداری هستند (رایان و همکاران،2
 ،2002ص  .)42روش شاسی تفسیری برای تیصیف،
درک و تفسیر تمایالت و نیات انسانی تالش نی کند.
فمالیت های قیم نااری ،نطالمات نیردی و نشاهده
حضیری ترغی نی شیند و کنشاران در دنیای
روزنره خید نیرد نطالمه قرار نی گیرند .واقمیت
اجتماعی به عنیان پدیده ای در حال ههیر که به
صیرت یهنی پدید آنده و از طریق تمانل انسان شییه
سازی نی گردد ،در نظر گرفته نی شید (چیا،1136 ،3
ص .)615
نهم ترین عانلی که باعث شکست و ناکانی
تحقیقات حسابداری ندیریت شده است ،نیید اطالعات
ننسجم درباره فمالیتهای داخلی شرکتها است.
هیچاینه اطالعات جانمی درباره سیستمهای بیدجه
بندی شرکتها ،روشهای قیمت گذاری انتقالی،
سیستمهای بهای تمام شده و روشهای تخصیص
هزینه و نانند آنها وجید ندارد .عیانل کمیید این
اطالعات نمکن است نیارد زیر باشد (نیکینرام و
همکاران:)1333 ،
الف -تیجه دانشجییان تحصیالت تکمیلی و اعضای
هیات علمی دانشااهها حسابداری به حیزه
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شده است که

ندیریت ،از عمل فاصله گرفته بیدنود .بسویاری از آنهوا
اقدام به طراحی الایهای بسیار سادهی خالصه شدهای

هایی نثل بازار سرنایه جل
اطالعات غنی دارند.

 دادههای نیرد استفاده جهت انجام تحقیق ازنشکالتی نثل پاسخایییهای جانیدارانه
سازنانها و تمص های غیر ننطقی
پژوهشاران رنج نیبرند.
ج -دادههایی هم که نحققان به آنها دسترسی
دارند ،اغل نمینههای غیر تصادفی نیباشند
چرا که تحقیقات نشان نیدهد شرکتهایی
که نشکل دارند بیشتر نایلند که نحققان به
اطالعات آنها دسترسی پیدا کنند ،تا شرکت
هایی که نیفقتر هستند .زیرا این شرکتها از
اینکه رقیا به اطالعات نحرنانه آنها دسترسی
پیدا کنند نارانند.
یکی از تفاوتها ،این است که تحقیقات
حسابداری ندیریت در سالهای پیش بر نحی های
ایستا تمرکز داشت در حالیکه انروزه نحی اقتصادی
پییا و رقابت در فضای اقتصادی ،یک ساختار پییا را در
اختیار قرار نیدهد و تطییق تئیری با نحی عمل پییا
نستلزم شناخت چالشها ،فرصتها و زنینههای آتی
پیش روی حسابداران ندیریت است .سایر نمیارها و
چالش های تحقیقات کیفی حسابداری ندیریت از
ننظر پژوهشهای آکادنیک ،نسایل نربیی به
نمیارهای اقتصادی پیش فرض در حسابداری ندیریت
و همچنین نیضیع نربیی به نشاوره و داننه انتظارات
ناشی از آن است (وای ویی )2003 ،همچنین نقد
اخیری که در حیزه ارزیابی این سیک تحقیقات نطر
شده که در بخش چهارم چالشها تشریح نیگردد.

نی کردند که از دنیوای واقمیوت فاصوله بسویار زیوادی
داشت و یا نیادرت به تدوین ندلها و الایهای عمودتاً
ریاضی و آناری پیچیده نیکردند که نه تنها درک آنها
دشیار بید ،بلکه فاقد کاربرد عملی نیوز بیدنود .ارتیوای
نیووان حسووابداران در عموول و اسوواتید حسووابداری
دانشااهی نیز در حد نطلیبی نیوید .در نتیجوه شوکا
عمیقی بین تئیری و عمل حسابداری نودیریت وجوید
داشت و بسیاری از نسائل کاربردی سوازنانهوا بودون
1
راه حل باقی نانده بید (نمازی.)1336 ،
دیدگاه آکادنیک نفروضات بسیار زیوادی دارد .بور
اساس این دیدگاه ،سازنان قادر اسوت جایاواه خوید را
در نحی تمیین کند و نرزهای خید را به عنیان یوک
نهوواد نسووتقل شناسووایی نمایوود .سووازنان از عالئووق و
تمایالت خید آگاه است و از یک عانل نرکوزی یمنوی
ندیریت نسئیل استفاده نیکند .سازنان دارای اهدا
خاص است که اعضا در نیرد این اهدا تیافوق کانول
دارند و قیل از اینکه شتابزده وارده عمل شید ،به دقت
آینده خید را طر ریزی نیکند و در جسوتجیی داده
های سخت و اطالعوات پوردازش شوده رسومی اسوت.
زنانی که سوازنان عمول نویکنود ،ایون اقودام نویرد
نظارت ،نستند سازی و پیایری ننظم قرار نیگیرد .از
این رو ،این سازنان به طویر نودام بوا دو نسواله نهوم
نیاجه است .اولین نساله تصمیمگیوری عقالنوی اسوت
یمنی نحیه انتخوا بهتورین زنجیوره اقودام در نتیجوه
تیالی ننطقی وقایع که آن را به عنیان فراینود تصومیم
گیری نیشناسویم و دونوین نسواله کنتورل ننطقوی
یمنووی نحوویه اجوورای تصوومیمات و هوودایت سووازنان از
طریق نقایسه پیاندها و اهدا نشخص است.
حسووابداری نوودیریت ،بووه عنوویان یووک فنوواوری
کاربردی که به ندیریت در حال اقدام کمک نیکند با
این دو نسواله نفوروض در ارتیوای اسوت .حسوابداری
نوودیریت بووا فووراهم آوردن دادههووای کمووی ،تحلیوول
اقتصادی و ارزیابی نالی به تصمیمگیری عقالنی کمک
نیکند و از انتخا های آگاهانه و صحیح حمایت نوی
کند .همچنوین حسوابداری نودیریت از طریوق انودازه

 -1-2چالشهای حسابداری مدیریت از دیدگاه
آكادميک
در اوایل دهه  ،1130تکنیک هوا و عملیوات رایوج
حسابداری ندیریت پاسخایی نیازهای اساسی و نیورم
سازنانها ،به ویژه سازنانهای در سطح جهوانی نیوید.
یکی از انتقادات عمده وارده بور حسوابداری نودیریت،
عدم ارتیای بوین تئویری و عمول بوید .در ایون دوران،
اغلوو تحقیقووات آکادنیووک نربوویی بووه حسووابداری
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گیری و نظارت بر پیشرفت سازنان بوه سومت اهودا
خاص کمی نالی و غیر نالی ،به کنترل عقالنی کموک

است .برای نثال ،ارقام ارائوه شوده تیسو حسوابداران
ندیریت را به جای استفاده در زنینه تصمیم گیوری و

نیکند و انکان ندیریت بر نینوای اسوتثنا 10را فوراهم
نیآورد که این نیع ندیریت باعوث اقودانات اصوالحی
فیری نیشید .به طیر کلوی ،حسوابداری نودیریت بوه
عنیان یک رسانه عملی تلقی نیشوید کوه در خودنت
اهدا ندیریت عقالنی است .حسابداری ندیریت یوک
ابزار فنی انمطا پذیر و بی طر و یا سیستم رسومی
است که نی تیاند به تحقق اهدا عملکوردی کواربران
خید خدنت کند (وای ویی.)2003 ،
واقمیت سازنانی که نممیالً با آن نیاجه هستیم ،با
ساده اناواریهوای هسوتی شوناختی ضومنی دیودگاه
آکادنیک نطابقت ندارد .هناانی که وارد یک سوازنان
واقمی و به خصیص وارد یک کس و کوار واقموی نوی
شوییم ،خیلووی زود نتیجووه نویشووییم کووه از نفوواهیم
انتزاعی جذا ابوزاری کتوا هوای درسوی بسویار دور
هستیم و سازنان در چندین نحی رقوابتی و نهادینوه
فمالیت نیکند (دی ناگی و پاول.)1111 ،11
تحقیقات در سطح آکادنیک بدلیل فقدان تیسومه
دانش نماصر در حیزه کس و کار ،در حال دور شودن
از واقمیتهای نحی تجاری است .همچنین ههیر این
پدیده در رشتههای خاص از جملوه حسوابداری سوی
گردیوود کووه نحققووان حسووابداری و اکثوور تحقیقووات
حسابداری به گینهای جهت دهی گردد که جدا از روند
حیزه عمل باشد و ایون شواید بودلیل دوری تحقیقوات
حس وابداری از سووایر رشووتههووا از جملووه حوویزه علوویم
اجتماعی است .بنابراین ایجاد یک نحتویای تحقیقواتی
در حسابداری که بتیاند ارتیای با نحی و جریان ایوده
ها را بین جهان عمل و دنیای تحقیقات ایجواد نمایود،
ضرورت دارد (هاپیود.)2003 ،12
حسابداری ندیریت یک جمیه ابزار دقیوق تکنیوک
های کاربردی و سیستمهای بی طر جهت کمک بوه
انتخا عقالنی و کنترل نیست (هاپیود .)1133 ،بلکوه
حسابداری ندیریت نجمیعهای تقرییوی از شوییههوای
نحاسیاتی است که به صیرت انتخابی و بسیار نواننظم
از سیی عیانل بسیار گسترده در طیوف گسوتردهای از
فرایندها و نیقمیوتهوای سوازنانی جموع آوری شوده

یا کنترل نیازهای داخلی ،نی تیان برای اهودا صورف ًا
نمایشی نیرد استفاده قرار داد و یک تصوییر نودیریتی
به روز شده را ارائه نمید .همچنین نیتیان این شییهها
را به عنیان جایازینی برای عمل استفاده نمید و افوراد
برون سازنانی را فری داد توا بواور کننود یوک تحویل
بزرگ در حال وقیع است ،در حالی که در واقع چنوین
نیسووت (کاسوویرینن2002 ،13؛ نووالمی1112 ،14؛ وای
ویی.)2006 ،
بنابراین تحقیقات کیفی با چشم انداز وسیمتری در
نیضیع حسابداری ندیریت ،یک هد آنیزشی و
فرهنای نهم را تمقی نیکند و درصدد است در
ورای دیدگاه آنیزشی ،حسابداری ندیریت را به عنیان
یک اقدام فردی ناقص نمرفی کند که در قال
نجمیعه نتنیعی از روشهای گیناگین در دنیای واقع
نتناس با شرای سازنان نیرد استفاده قرار نیگیرد
(صالحی و همکاران.)1316 ،
 -2-2چالشهای حسابداری مدیریت از دیدگاه
اقتصادی
15

آثووار آکادنیووک آنیزشووی و عملاوورا  ،بسوویاری از
اصیل خوید را از سونتهوای نظوری بنیوادین دیودگاه
اقتصادی یمنی چشمانداز تأثیرگذار بر جریانهای نهم
تحقیقوات علمووی در زنینووه حسوابداری نوودیریت ،بووه
عاریت گرفته اسوت .دیودگاه اقتصوادی کوه از اقتصواد
نئیکالسیک و به طیر خاص نظریه اقتصاد خرد نشوأت
گرفته است ،یوک چشوم انوداز قدرتمنود را در زنینوه
پژوهشهای تحلیلی ارائوه نویکنود .نقطوه قویت ایون
دیدگاه در شفافیت نفهوینی ،نقتصود بویدن و شوکیه
عظمووت و همچنووین در شخصوویت جهووانی آن نهفتووه
است .این دیدگاه تالش نی کند حسابداری ندیریت را
به صیرت انتزاعی و اغل در قال ندلهای ریاضی که
فراتر از نحدودیت های زنانی و نکانی هستند ،تییوین
نماید .بنابراین این دیدگاه یک نظریه عموینی را ارائوه
نیکند (وای ویی.)2003 ،
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بر اساس این دیدگاه ،شورکت یوک واحود انتزاعوی
تیلیدی و یوک جمیوه سویاه اسوت کوه در آن عیانول

تجربی نیست .پژوهشهای کیفی حسابداری ندیریت
به جمیه سیاه نیرد نظر اقتصاددانان نفیی کرده است و

ورودی به صیرت نؤثر تیدیل به یک خروجی نیشیند
تا سید را به حداکثر برسواند .حسوابداری نودیریت بوه
عنیان یک ابزار ننطقوی نتملوق بوه عیانول اقتصوادی
ننفمت طل شرکت تلقی نیشید کوه تحوت شورای
کمیید ننابع و هزینههای فرصت عمل نویکنود .ایون
عیانل دارای نهوارتهوای نحاسویاتی قابول نالحظوه
هستند و از آنها جهت به حوداکثر رسواندن نطلیبیوت
خووید اسووتفاده نوویکننوود .ایوون عیانوول در بسوویاری از
بازارهای نختلف فمالیت نی کنند که حداقل در بلنود
ندت ،بوه سومت تموادل گورایش دارنود و نویتیاننود
اطالعات قابل اعتمادی را در نیرد قیمت بازار به دست
آورند .گورایشهوا و تموایالت ایون عیانول بوه صویرت
بیرونووی شووناخته شووده اسووت .از اینوورو ،حسووابداری
ندیریت با تصمیمگیری نهایی همراه نویشوید توا بوه
ارزیابی بی طرفانه نطلیبیت نهایی در نقایسه با هزینه
نهایی بپردازد .عالوه بر ایون ،روابو بوین ایون عیانول
ننطقی در درجه اول یک رابطوه نموانالتی اسوت ،انوا
این نمانالت دارای هزینه هستند .به توازگی ،دیودگاه
اقتصاد به سیی نفاهیمی نانند نماینده و ندیر ،روابو
قووراردادی ،نخوواطرات اخالقووی و اطالعووات نانتقووارن
گرایش یافته است تا بوه تجزیوه و تحلیول روش هوای
حسووابداری نوودیریت و نشووی هووای اقتصووادی جهووت
کنتوورل ننطقووی فمالیووتهووای اقتصووادی بپووردازد
(النیرت.)2001 ،16
دستاوردهای پژوهشهای کیفی شوانل دو بخوش
هستند :اینکوه ایون پوژوهشهوا تصویر اقتصواددان از
سازنان به عنیان یک جمیه سیاه را رد کرده اسوت .بوا
این همه ،هرگز هود نظریوه اقتصواد خورد شورکتی،
تیصیف دقیق رویودادهای درون بناواه نیسوت .نظریوه
بناوواه ،عیانوول ننطقووی و نارژینالیسووم آن بووه نمنووای
عنصر سازنده در نظریه اقتصاد کالن بسیار گستردهتور
و نظریه کلی تمادل بازار است کوه بوه ننظویر تییوین
گروه گستردهای از پدیدههای اقتصادی طراحی شوده-
اند .هد بناواهی کوه بوه عنویان یوک بناواه نظوری
طراحی شده است ،هرگز به تصییر کشیدن ایون بناواه

بوه دنیوال چاوینای و چرایوی انویر سوازنانی اسووت و
بازیاران کلیشه ای و نمانالت اقتصادی پیش فرض در
دیدگاه اقتصادی را کنار گذاشته است.
انا نهمترین پیام این تحقیقات کیفی این است که
حسووابداری نوودیریت نوونمکس کننووده یووک واقمیووت
اقتصادی نشخص و واحد و نیز نتیجه ننفمول شورای
اقتصادی نیست بلکه یک پدیده ساختاری فمال اسوت.
نا با استفاده از حسابداری ندیریت ،نیتیانیم واقمیوت
را خلووق کنوویم (هوواپیود .)1136 ،1133،نحاسوویات
حسابداری ندیریت در نیرد برخی از نیضیعات خاص
اضطرار ایجاد نیکند ،برخی از نیضویعات دیاور را بوه
حاشیه نیراند و یا بی اعتیار نیکنود .ایون نحاسویات
طر های سازنانی را بوه نسویرهای از پویش تمریوف
شده نیکشانند .این سنجشها نشخص نیکنند چوه
چیزی نیرد تیجه ندیریت قرار نیگیرد و بنابراین یک
دید خاص را در درون سازنان ایجواد نویکننود .بورای
نثال ،نراکز هزینه و سید باعث ایجواد نظوم و تقسویم
بندی فمالیت نیشید و در نتیجوه تصویر عیانول را در
نویرد چاووینای سوواختاربندی فمالیوتهووا و چاووینای
ارتیووای نتقابوول عناصوور نختلووف شووکل نوویدهوود.
حسووابداری نوودیریت همچنووین همخوویانی بووین ایوون
برداشتها را حفظ نیکنود و بورای نثوال قالو هوای
گزارش دهی را استاندارد نینماید.
پژوهشهای کیفی نشوان دادهانود کوه بور نینوای
تحلیل اقتصادی ،اگر بخیاهیم پدیودههوای حسوابداری
ندیریت را درک کنیم ،به نفهینی فراتر از یک نظریوه
کلی نیاز داریم .جهان شمیلی دیدگاه اقتصادی باید بوا
یک فلسفه اساساً نتفاوت از ناهیت نظریوه نشوروع در
تحقیقات حسابداری ندیریت تکمیل شوید .نظریوه بوه
عنیان یک ساختار جهانی نمتیر تلقی نمیشوید کوه از
نظر آناری از یک نمینه گرفته تا یک جممیت گسترده
در طیف نانحدودی از زنینههوا و نکوانهوای تجربوی
تممیم پذیر باشد .همچنین نظریه یک سواختار پایودار
نیسووت کووه دسووتخیش تغییوورات جدیوود نشووید .بلکووه
نظریهها پدید نیآیند ،دارای یک طیل عمور نشوخص
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هستند و در نهایت از بین نویرونود (ثقفوی و برزگور،
)1311
با ارائه حسابداری ندیریت بوه عنویان یوک پدیوده
زنینهای نیتیان به پژوهشهای کیفی اعتیار بخشوید.
حسابداری ندیریت از لحاظ تجربی نجمیعهای همان
از شییههای نحاسیاتی نیست ،انوا یوک پدیوده بسویار
نشروی و وابسته به نیقمیت و شرای است .عوالوه بور
این ،پژوهشهای کیفی شیاهدی را ارائه نیکننود کوه
نشان نیدهد که حسابداری ندیریت یک پدیده پییا و
اجتماعی است که در درون سازنان قورار دارد .عیانول
سووازنانی بووه طوویر نووداوم حسووابداری نوودیریت را در
نیقمیتهای خاص باز تمییر نیکنند و نمانی یهنی را
در نیرد اشکال خاص نحاسیه و کنترل رسومی خلوق
نیکنند .بنابراین ،خلق نشترک این واقمیت ،که بموداً
تیدیل به یک عینیت نیشید در نمرض تغییر و تحیل
دایمی قرار دارد .ابزارهای حسابداری ندیریت پایودار و
ثابت نیستند ،بلکه این ابزارها اغل پیچیده ،نویقتی و
شکننده هستند (وای ویی.)2003 ،
این بدان نمنی نیست که قیاعد ننظم ،شیاهتهوا
و گرایش کلی بین پدیدههوای حسوابداری نودیریت را
نتیان در زنینههای نختلف نشاهده کورد .حسوابداری
ندیریت نیارد واحد را به عنیان یک پدیده کانالً غیور
نتمار  ،جدا و ننحصر به فرد کنار نمیگذارد ،که این
نساله در پژوهشهای کیفی نویردی و نیودانی کوانالً
نشهید اسوت (کواکیری-نویتیال 12و همکواران2003 ،
الف .) ،انا بررسی پژوهشهای کیفی به نا در نویرد
تممیمها و نظریه پردازیهای بسیار کلی در زنینههای
نختلف هشدار نیدهد .این نیع نظریههای عموینی بوا
وجید اینکه از لحواظ تجربوی در طیوف گسوتردهای از
سازنانهای نختلف نیرد تأیید قرار نیگیرنود ،اغلو
غیر جذا و فاقد نحتیای اساسی هستند .این نظریوه-
ها عمینی هستند زیورا اطالعوات بسویار انودکی را در
اختیار قرار نیدهند.

 -2-3چالشهای حسابداری مدیریت از دیدگاه
مشاورهای
یووک چشووم انووداز عملووی در زنینووه حسووابداری
ندیریت ارائه شده است که به طیر کلی تحوت عنویان
حرفه نشاوره تیصیف نیشوید .یکور ایون نکتوه حوائز
اهمیت اسوت کوه ننوافع تجواری در اینجوا ،یمنوی در
بازاری که در آن سید نالی قابل تیجهی نمکون اسوت
تحقق یابد ،دخالت دارند .نیسسات نشواوره ،شورکت-
های حسابداری چنود نلیتوی ،نیسسوات آنیزشوی بوا
گرایش نشاوره و پژوهشاران دارای برند که به عنویان
نشاوران پاره وقت فمالیت نیکننود عرضوه کننودگان
نحصیالت ندیریت نترقی هستند .حسابداری ندیریت
به عنیان یکی از راه حلهای بسته بندی شوده رایوج و
انووروزی یکووی از نحصوویالت دیاووری اسووت کووه ایوون
سازنانها عرضه نیکنند (جکسین2001 ،13؛ کلو و
پالمر.)1116 ،11
دیدگاه نشاورهای حسابداری نودیریت از واژههوای
اصووال و بهیووید همووراه بووا نثووالهووای گییووا ،نظوورات
نتخصصان پیشاام و داستانهای نستند گزینش شده
در نوویرد نیفقیووت اسووتفاده نوویکنوود .شووییه نیجووید
حسابداری ندیریت اغل به عنیان شییهای ارتجاعی و
ناکافی به تصییر کشیده نویشوید کوه بایود بوه طویر
اساسی به چالش کشویده شوده و اصوال شوید .بورای
نثال ،هزینه یابی نیتنی بر فمالیت به عنویان راه حول
نشکالت تخصیص سوربار نتموار ارائوه شوده اسوت.
همچنین نجمیعهای ننسجم از ارقام کلیدی به عنیان
راه حل نشکالت شوناخته شوده فملوی و برنانوههوای
بیدجه بندی بیروکراتیک به بوازار عرضوه شوده اسوت.
عالوه براین ،تکنیک "جدیود" حسوابداری نودیریت را
نیتیان به عنیان پاسخی به نارانویهوای گسوتردهتور
ندیریتی ارائه کرد درسوت هموانطیر کوه بورای نثوال
کارت انتیاز نتیازن بوه عنویان ابوزاری جهوت تیودیل
برنانه های استراتژیک سازنان به اقدام عملیاتی ریشه-
ای ارائه شده است .از این رو ،حسوابداری نودیریت در
دیدگاه نشاورهای یک فن آوری عملی تلقی نویشوید
که باید به شدت اصوال شوید (جانسوین و کواپالن،20
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1132؛ کیپر 21و کاپالن1133 ،؛ کواپالن و نیرتوین،22
1116 ،2001؛ هیپ و فریزر.)2003 ،23

نی گیرند ،تنها اصالحات اندکی را در شییههوای خوید
ایجاد نیکنند و به تغییرات پراکنده و نیضومی دسوت

پووژوهشهووای کیفووی ننشوواء بیرونووی و نیووانی
استداللی شییههوای حسوابداری نودیریت سوازنانی را
ترسیم کرده است .هاهراً این پژوهشها خیاسوتههوای
فنی و بیطرفانه را در نیرد اصال حسابداری نودیریت
با استفاده از برنانههای اجتماعی بسیار گسوتردهتور در
زنینه کارایی و عقالنی با هوم پیینود داده اسوت .ایون
پژوهشها این تصییر بزرگ را به نا یادآوری نیکننود
که نا بایود از ایوده آلهوای اجتمواعی غالیواً پنهوان و
آرنانهوای سیاسوی کوه دیودگاه نشواورهای بوا آنهوا
ارتیای دارد ،آگواه باشویم .انوا شواید نهمتورین نقوش
پژوهشهای کیفی به چالش کشیدن دیدگاه نشواوره-
ای باشد .این پژوهشها این طر اثیاتی را در نحوی -
های نختلف تجربی تحت بررسی انتقوادی و گسوترده
قرار داده است .نتایج این پژوهشهوا در سوازنانهوای
واقمی و در بافتهای ساختارنند اجتمواعی پیچیوده و
نتغیر که در آنها فن آوریهای حسوابداری نودیریت
جدید نیرد استفاده قرار نیگیرند ،نشاهده شده است.
به نظر نیرسد که این بسوترهای واقموی  -کوه در آن
حسابداری ندیریت دوباره طراحی شده است و در آنها
تکنیکهای "جدید" نیرد اسوتفاده قورار نویگیورد و
نزایای نحاسیات جدید باید تحقق یابد ،با شرای ایده
آل فرض شده در دیدگاه نشواورهای فاصوله و تفواوت
بسوویار زیووادی دارنوود .در واقووع ،تغییوورات حسووابداری
ندیریت به آرانی اتفا نیافتد .همچنین به نظر نوی-
رسوود حسووابداری نوودیریت در نموورض نیسووانات غیوور
ننتظرهای قرار دارد و عیاق ناخیاستهای را ایجاد نی-
کند .همچنین تغییرات حسابداری ندیریت نحدود بوه
زنینه است .نیفقیت در یوک زنینوه را نمویتویان بوه
راحتی در زنینههوای دیاور تکورار کورد (کاسویرینن،
2002؛ جزایووری و ه واپر1111 ،24؛ برنووز 25و وای ویووی،
.)2001
تغییرات حسابداری ندیریت از آنچه که در دیدگاه
نشاورهای فرض شده اسوت ،کویچکتر و کمتور اسوت.
بررسیهوای دقیوقتور نشوان نویدهود کوه برخوی از
سازنانها که تکنیکهای نحاسیات جدیود را بوه کوار

نییابند (برای نثال ،تنها یوک واحود کیچوک در یوک
سازنان بزرگتر در اجرای هزینهیابی بر نینای فمالیوت
نیفق نیشید) .همچنوین ،نمکون اسوت تغییورات در
سطح اهدا ندیریت ارشد باقی بماند و یا افرادی کوه
در رأس و یا حاشیه شرکت قورار دارنود ،دیودگاههوای
نتفاوتی در نیرد سرعت و تأثیر تغییرات داشته باشند.
بسیاری از نیانوع تغییور ناننود عودم انمطوا پوذیری
شییههای حسابداری و عودم پشوتییانی سیسوتمهوای
داده از نقاونت کارکنوان در ردههوای پوایین سوازنان
شناسایی شدهاند (بریورز و چویوآ2001 ،26؛ نواجر 22و
هوواپر2005 ،؛ آرنووز و چوواپمن 2002 ،23؛ ازانووول،21
1114؛ نالمی.)1112 ،
پژوهشهای کیفی با بررسوی انتقوادی بکوارگیری
تکنیکهای حسابداری نودیریت جدیود نویرد تأییود،
یکووی از نشووکالت اساسوویتوور دیوودگاه نشوواورهای را
شناسایی کردهاند .به طیر کلی ،پژوهشهای کیفوی در
نیرد تأثیر هماون کننوده تجییزهوای اثیواتی هشودار
دادهاند .با وجید اینکه پژوهشهای کیفی نحویه اتخوای
راه حلهای حسوابداری نودیریت نویین را بوه تصوییر
کشیده و تییین نیکنند ،انا در شییههوای جواری بوه
سیی یکنیاختی گرایش دارند ،بنابراین سوازنانهوا بوا
پذیرش راه حلهای بسته بندی شوده خوید را آسوی
پذیر نیکنند .اول اینکه نیتیان ایون سویال را نطور
کرد که آیا طر و قال هوای پیشونهادی دارای نزیوت
رقابتی هستند یا نه زیرا این راه حلها بوه صویرت آزاد
در بازار در دسترس هستند .ثانیاً نهمتر از همه اینکوه،
راه حلهای تجییز شده آنچه را که بایود اصوال شوید
یمنی نشکل بسته بندی شده را نیز نشان نیدهنود .از
این رو ،نمکون اسوت سوازنانهوای پوذیرا نسویت بوه
سازشووکاری تمایوول داشووته باشووند ،زیوورا درک آنهووا از
نارانیهای ندیریتی اضطراری همانتر و یکنیاختتور
نیشید.
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روششناسی کیفی در تحقیقات حسابداری مديريت با تأکید بر چالشها و فرصتها

 -4-2چالشهای حسابداری مدیریت از منظر

هستند تیسمه یافته است ،با چند استثنا ،انا بحث
های قابل تیجهی نیرد استفاده از آنها و استفاده از

برخی از دانشمندان علیم اجتماعی بحث های
انتقادی را در نیرد بررسی و ارزیابی تحقیقات کیفی
ارائه کرده اند کرده اند (گرت و هادکینسین1113 ،30؛
شیانت1116 ،31؛ اسمیت 32و هادکینسین.)2005 ،
حتی استدالل شده است که تحقیق تفسیری نیعی
"بحران اعتیار" ،نی باشد زیرا هیچاینه شفافیت و یا
اجماع در نیرد چاینای ارزیابی و سازگاری/ثیات
پارادایم آن وجید ندارد (لیکا و نیدل ،2010 ،33ص
 .)463به عقیده لیکا و نیدل ( ،)2010بحران اعتیار
سنجی در تحقیقات تفسیری حسابداری ندیریت
شانل سه عنصر است:
( )1پذیرش اینکه تحقیق تفسیری را نمیتیان بر
اساس نمیارهای سنتی (اثیات گرا) نیرد
اعتیارسنجی قرار داد.
( )2تمداد نمیارهای اعتیارسنجی در حال افزایش
است.
( )3این نساله باعث نی شید که نمیارها در تضاد
با فرضیات فلسفی به شدت یهنی در
تحقیقات تفسیری استفاده شیند.

آنها در تحقیقات حسابداری ندیریت کیفی وجید
ندارد (آرنز و چاپمن2006 ،؛ باکستر 35و چی2003 ،؛
32
لیلیس2006 ،36؛ لیکا و نیدل2010 ،؛ نک کینین
1133؛ پارکر2012 ،33؛ رایان و همکاران.)2002 ،
حتی اطالعات اندکی در نیرد وضمیت فملی ارزیابی
نطالمات کیفی حسابداری ندیریت وجید دارد (لیکا و
نیدل .)2010 ،از آنجا که استفاده از روشهای تحقیق
کیفی در تحقیقات حسابداری ندیریت افزایش یافته
است (نرچنت و فاندر استده ،)2006 ،31اهمیت
تحلیل نسائل فی بسیار زیاد است.

اندازه گيری و اعتبار سنجی

برخی از نحققان در نیرد"سفسطه استفاده از
نمیارهای اعتیارسنجی ثابت" و "وسیاس نمیار
شناسی" ابراز نارانی کرده اند ،و در نقابل،
اعتیارسنجی را یک فرایند در حال تغییر و تحیل تلقی
کرده اند که "قابل تقلیل به ویژگی های فنی استفاده
از نمیارهای نشخص شده جهت به حداقل رساندن
سیگیری های نختلف نشاهده ای نیست"(لیکا و
نیدل .) 2010 ،استفاده از نمیارهای نشخص ارزیابی
در فرایند تحقیق نی تیاند باعث هدایت تحقیق در
نسیری شید کیفیت آن را تضمین نی کند ،شفافیت
تحقیق را افزایش دهد و ابزاری را برای برجسته کردن
نقای قیت و نحدودیت های تحقیق فراهم نی آورد
(اریکسین و کیالینن ،2003 ،34ص .)210
در حالی که بسیاری تمداد بسیار زیادی از
نمیارهای ارزیابی که در عین حال دارای همپیشانی

 -1-4-2رویكردها و معيارهای ارزیابی رایج در
تحقيقات كيفی
در جدول شماره  1نمینهای از نمیارهای ارزیابی رایج
در تحقیقات کیفی حسابداری ندیریت ارائه گردیده
41
است (کانین و هانتیال.)2015 ،40
جدول شماره 1
رویكرد ارزیابی

نمونههایی از معيارهای ارزیابی

 .1پذیرش نمیارهای
کالسیک روایی و پایایی و
استفاده از آنها به شییه ای
نناس در تحقیق کیفی

روایی (روایی سازه ای  -روایی
درونی روایی بیرونی)
تممیم پذیری
پایایی
تناسب نظری
روایی فلسفی و روش شناسی
ننطق درونی
کاربردپذیری تجربی (ناسی)1121 ،

 .2پذیرش نمیارهای
جایازین
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قابليت اعتماد
قابلیت اطمینان  /تطییق پذیری
اعتیار
انتقال پذیری ،تممیم پذیری نظری
(لینکلن و گیبا)1135 ،
روایی هم زمينه ای
انتقال پذیری
پایایی رویه ای (رایان و همکاران،
)2002
متقاعد كنندگی
اصالت
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نمونههایی از معيارهای ارزیابی
ننطقی بیدن
انتقادی بیدن
(گلدن بیدل و الک) 1113 ،
سودمندی (عملی)
(آربنیر و بریک1122 ،؛ گلدن و
همکاران1113 ،؛ لیلیس2006 ،؛
نکنین)1130 ،
تعميم پذیری هم زمينه ای
تممیم پذیری سازنده
(کازانن و لیکا)1115 ،
تممیم پذیری تحلیلی (یین)2001 ،

-3پژوهشهای كيفی و ارائه تئوری
هر علمی بر پشتیانه تئیری که براساس تحقیقوات
شکل گرفته ،نتکی است 42.تئویری و نیاحوث نظوری،
بیانار کنجکاوی انسان در شناخت پدیدههای پیرانینی
و در دیدگاهی برتر ،دسوتیابی و شوناخت همواهنای و
تیازن در پدیودههوای طییموی و اجتمواعی اسوت .هور
تئیری علمی ،سمی در شناسوایی روابو نیجوید بوین
نتغیرها و تییین رواب داشته و در این راستا به نویعی
سیستماتیک ،دانش و یافتههوای خوید را سوازناندهی
نیکند .با تأیید تجربی و گذراندن یافتوههوای خوید از
آزنینهای تجربی نختلف به دیودگاههوایی نسوتحکم
نیرسد که نهایتاً نیتیاند روند آتی نتغیرها را تمیوین
نماید.
شناسایی نیانی نمرفتی و تیجیهات روش شناسوی
در با پژوهشهای کیفی حوائز اهمیوت اسوت .درک
تمانوول و اثرگووذاری پووژوهشهووای کیفووی بوور تیسوومه
نجمیعه دانش حسابداری نودیریت بوا اهمیوت اسوت.
نیتیان پژوهشهوای کیفوی را بور اسواس شوییههوای
نختلفی دسته بندی نمید .برای نثوال ،نویتویان بوین
نطالمووات تیصوویفی ،تشووریحی ،تجربووی ،اکتشووافی و
تیضیحی (اسکاپنز )1110 ،43تمایز قائل شد .همچنین
کیتین  )1115( 44چارچیبی را پیشنهاد نیکنود کوه
به دسته بندی نطالمات نویردی و نیودانی بور اسواس
اهدا نتفاوت نظری این تحقیقوات نویپوردازد .ایون
دسته بندی بر اسواس نفهویم حویزه پوژوهش ،یمنوی
نفهیم یافتههای یوک نطالموه از لحواظ نظوری اسوت.
111

کیتین بین کشف نظریه ،پاالیش نظریوه و نطالموات
رد نظریه تمایز قائل نیشید.
تئوویری آنچووه را کووه پووژوهش نوویشووید تیضوویح
نیدهد ،فرضیههای نشتقشده را بهطیر تجربی آزنین
نی کند و آنچه را که هنیز نیرد پژوهش قورار نارفتوه
پیش بینی نی کند .تئیریها به دنیال تیضویح نظوام ننود
قیاعد تجربوی هسوتند و عمینواً درک عمیوق و دقیوق
پدیده های نیرد سویال را تقییوت نوی کننود .تئویری،
دانووش و فهووم نووا را از طریووق پوویشبینووی و تیضوویح
پدیده هایی که هناام فرنیله کوردن تئویری ناشوناخته
بیدند گسوترش نوی دهود .سواختار تئویری و تحقیوق
تجربی با یکدیار همکنشی دارنوود .همووانگینوه کووه
تئیریها ،تحقیق تجربی را بر نوی انایزنود ،سویکهوای
غنی تجربی نیز تئیریها را فمال نوی کننود .حقوایق و
قیاعد تجربی باعث نی شیند که نظریه پردازان آنچوه را
نیرد پژوهش قورار داده انود تیضویح دهنود .بوه عوالوه،
تئیریها حقایقی را که هنیز ناشناخته نانده پیش بینوی
نیکنند.
یک پژوهش کیفی با هد کشف نظریوه ،را نوی-
تیان به اکتشا یک سرزنین ناشناخته نقایسوه کورد.
این نیع پژوهشها در صدد تییین یوک پدیوده جدیود
نیرد عالقه است که نمکن است نرزهای آن نشخص
نیاشد و تنها نی تیان الایهای ابتدایی را تشخیص داد.
این نیع نطالمه نمکن است آشکار کننوده باشود و یوا
تیضیحات غنی و طر ابتدایی پدیده پژوهش را همراه
با تیضویح نختصوری از ارتیوای ایون پدیوده بوا دیاور
پدیدههای شناخته شده و یا از نکانیسم خاصتور کوه
در درون این پدیده عمل نیکند ،فراهم آورد .با وجید
اینکووه نظریووههووای نقوودناتی انوودکی وجووید دارد ،انووا
نطالموات اکتشووافی ،اسووتقرایی و اکتشووافی ننجوور بووه
نظریههای ابتدایی نیشویند کوه از نشواهدات تجربوی
پدید نیآیند (کیتین  ،1115 ،ص  ،23-2سویمینز،45
 1132و نرچنت.)1132 ،46
بسوویاری از دیاوور پووژوهشهووای کیفووی در زنینووه
حسابداری ندیریت به دنیال پاالیش نظریه هستند .در
حالی که نطالموات کشوف نظریوه از یوک نقطوه نظور
نحدود نظری شروع شده و بر دانش به دست آنوده از
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دادههای نیدانی تکیه نیکنند ،انوا نطالموات پواالیش
نظریه با یک تمرکز نظری روشن و عینی شوروع نوی-

یا نظریه را پاالیش نیکند ،چارچی نیرد اسوتفاده را
به چالش نیکشد که بوه آن نطالموه رد نظریوه نوی-

شیند .از یک نظر ،پژوهشار قیل از ورود بوه نیودان ،از
قیل تصمیم گرفته اسوت کوه از کودام دیودگاه نظوری
جهت نشاهده پدیده نیرد نظر استفاده کند .انوا ایون
بدان نمنی نیست کوه نشواهدات تجربوی بوه صویرت
اجیاری بر اساس یک چارچی از پویش تمیوین شوده
انجام نیشیند .نظریه از طریق تفاسویر جدیود تجربوی
ارائه نیشید .برخی از عناصور نظوری تأییود و تقییوت
نیشیند .عناصر دیار با وضی بیشتری نشخص نوی-
شیند .نمکن است در نتیجه این پاالیش تجربی اثیوات
شده ،نظریه به طیر نسیی بازسازی شوید و بوه عنویان
ساختاری نناس تر جایازین نظریههای دارای قودرت
تیضیحی کمتر شید.
پژوهشهای کیفی نربیی به حسوابداری نودیریت
که نظریههای نیجید را تیسمه نویدهنود یوک نقطوه
شروع نظری را در چرخه نطالموات تجربوی و ارزیوابی
انتقادی ارائه نیکننود (کیتینو  ،1115 ،ص ،21-31
سیمینز 1111 ،و ناشر .)1132 ،42نفاهیم و ارتیاطوات
علت و نملیلی در چارچی نظری به طیر نسیی اصال
نیشیند تا کاربرد نظریه در یک زنینه خاص سازنانی،
اجتماعی ،و یا نهادی بهیید یابد .حتی نیتویان نظریوه
را به طیر اساسوی در پرتوی تفسویرهای تکورار شوینده
پژوهشاردر نیرد شیاهد حیزه جدید دوبواره تودوین و
طراحی کرد .برای نثوال ،یوک نظریوه اولیوه در نویرد
نحیه استفاده نودیران ارشود از سیسوتمهوای کنتورل
جهت کنترل استراتژیک را نیتویان جهوت کواربرد در
زنینههای سازنانی خاص نیرد پاالیش بیشوتری قورار
داد .یووا اینکووه نظریووهای کووه نکانیسوومهووای تغییوور
حسابداری ندیریت را تیضویح نویدهود نویتویان بوا
کاربرد این نظریه در یک نطالموه نویردی کوه عیانول
بازدارنده تغییر را نشان نیدهد ،تأیید کرد.
در نهایت ،تفسیر شویاهد بوه دسوت آنوده از یوک
نطالمه نیردی و یا نیدانی نمکن است نشان دهد کوه
شییه نیرد استفاده با نظریوه اثیوات شوده حسوابداری
ندیریت نطابقت ندارد .پژوهش بوه جوای نشوان دادن
اینکه چاینه نظریه در شرای نطالمه عمل نویکنود و
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گییند (کیتینو  ،1115 ،ص  ،31-3یانو و سولتی
 1113و نکینتاش 41و اسکاپنز .)1110 50الزم به یکور
است که نمکون اسوت نظریوه رد شوده یوک سواختار
اثیاتی یمنی یک راه حل تجییز شده باشود کوه روابو
علت و نملیلی خاصی را ،برای نثال ،بین پذیرش یوک
روش حسابداری ندیریت و ننافع نالی یوا اسوتراتژیک
خاص ارائه نیکند .الیته ایون انور همچنوین در نویرد
نطالمات پاالیش نظریه ،که نمکون اسوت داری نقطوه
شروع اثیاتی باشند ،نیز صد نیکند .نمینهای از یوک
نطالمه رد نظریه نطالمهای است که عیاقو ناکارآنود
اقدانات غیر نالی استراتژیک را در یک سازنان هنوری
نشان نیدهد که این سازنان از فرنالیسم بروکراتیوک
اجتنا نی کند در نتیجه یوک نظریوه پرکواربرد را در
نیرد اثرات یک تکنیلیژی جدید حسوابداری نودیریت
به تناقض نیکشد.
 -4روش شناسی پژوهشهای كيفی

پژوهشهای کیفی تحت تأثیر حیادث پیش بینوی
نشده و عیانول تصوادفی قورار دارنود یمنوی ایون نویع
پژوهشها یک گام جسیرانه به ناشناختهها تلقی نوی-
شیند .نطالمهای کوه بوه یوک سویال پوژوهش کوانالً
نتمرکووز و صووحیح از لحوواظ نظووری در یووک سوواختار
تجربی جذا نیپردازد ،نمکن است به طویر ناگهوانی
با نشکالت نیاجه شید و نتایج ضمیفی را ارائوه نمایود.
نمکن است پدیدههای نیرد نظر به خیبی درک نشوده
باشد که با دیار عناصر سازنانی و فرایندهای اجتماعی
پییا کانالً در آنیختوه باشود .همچنوین نمکون اسوت
پژوهشار در جمع آوری دادهها نوانیفق باشود و بورای
نثال تنها دیدگاههای رسمی را در نویرد نقوش شوییه
جدید حسابداری جمع آوری کند و یا دادههوای جموع
آوری شوده بووی طرفانووه نیاشووند .حتووی نمکوون اسووت
دسترسوی بوه ننوواطق بحرانوی انکانپووذیر نیاشود و یووا
تفاسیر نربیی فاقد جوذابیت و نویآوری نظوری باشود.
برای به حداقل رساندن این گینه نسائل ،پژوهشواران
کیفووی بایوود از برخووی اصوویل کلووی راهنمووا در نوویرد
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مونا عابدنظری و حامد آراد

چاوینای انجوام نطالموات نوویردی یوا نیودانی نیفووق
پیروی کنند (وای ویی.)2003 ،
 -1-4طرح پژوهش
طر پوژوهش نقشوهای اسوت بورای گورد آوری و
تحلیل شیاهد به نحیی که انکان پاسخ به سیالهوایی
را که نحقق نطر کرده است ،نیسر نیسوازد .طور
یک پژوهش تقرییاً تمانی جیانو تحقیوق ،از جزیوی-
ترین جزئیات گردآوری دادهها تا انتخا فنین تحلیول
دادهها ،را در بور نویگیورد .تحقیوق کموی وکیفوی دو
سنت نتضاد و غیر قابل جمع نیستند که نتویان آنهوا
را با یکدیار تلفیق کرد .تحقیق کیفی درک خاصوی از
رابطه نیان نسئله و روش دارد.
در تدوین طر پژوهشی کیفی ،این سیال همیشوه
نطر است که آیا سیال پوژوهش از دیودگاه نظوری و
عملی ،به خیبی تدوین شده و به اندازه کوافی نتمرکوز
است یا خیر؟ یک رویکرد بویش از حود عملوی نمکون
است ننجر به یافتههوایی شوید کوه از دیودگاه علموی
بیش از حد فنی و کاربردی تلقی شیند .در نقابل ،یک
رویکرد بیش از حد نظری نمکن است ننجر به یافتوه-
هایی شید کوه جانموه علموی از آن اسوتقیال نکنود و
دارای ارزش کاربردی اندکی باشد .یک سیال پوژوهش
که به خیبی بیان نشده نمکن اسوت ننجور بوه جموع
آوری دادههای نواننظم و پراکنوده شوید و بوه نتیجوه
گیریهای کلی و نیهم ننجر شید .اگر هد پوژوهش
فاقد تمرکز باشد نمکن است باعث شید پژوهشوار بوه
نشاهده تمام دنیوای درون یوک سوازنان بپوردازد .در
نقابل یک سیال پژوهش که بیش از حد نتمرکز است
نمکن اسوت ،در بودترین حالوت ،پژوهشوار را دسوت
خالی رها کند و پژوهشار نداند که آیوا پدیوده نویرد
نظر وجید دارد یا نه (فریرا و نرچنت .)1112 ،51یکوی
از تصوومیمات اساسووی در طوور یووک پووژوهش کیفووی
نربیی به نیوزان تاثیرگوذاری نظریوه اولیوه بور سویال
تحقیق و جمع آوری دادهها اسوت (دایور و ویلکینوز،52
 .)1111الزم به یکر است که یهن هوی پژوهشواری
نانند یک لی سپید و نانیشته نیست .نا پدیدهها را بر
اسوواس برخووی از پوویش فوورضهوای ضوومنی در نوویرد
111

انتظارات خید نیرد بررسی قرار نویدهویم و واقمیوت-
هایی را که نیخیاهیم نشاهده کنیم در یوک قالو و
ساختار از پیش تمیین شوده قورار نویدهویم .بوا ایون
وجید ،جهت گیری قیی نظری و پاییندی بسویار زیواد
به ساختارهای از پیش تمیین شده نمکن است دیدگاه
های نظری از پیش تمیین شده را تیدیل به نشاهداتی
کند که فاقد هر نیع بینش تجربی بالقیه باشد (آرنوز و
دنت.)1113 ،53
یک نسله نهم دیار در طر پژوهشهوای کیفوی
نربیی به نمضل عمق در نقابل وسومت اسوت .آیوا در
پژوهش باید به بررسی عمیوق و کواوش یوک سوازنان
واحد پرداخت و یا اینکه واحودهای دیاور تحلیول نیوز
باید نیرد استفاده قرار گیرد؟ یوا اینکوه آیوا پژوهشوار
باید به دنیال نظریه پردازی در نیرد پدیده حسابداری
ندیریت در بوین سوازنانهوای نتمودد نویرد نطالموه
نیردی باشد؟ در یک نطالمه نیردی واحد ،پدیدههای
نیرد نظر در بافت و بستر دقیوق بوا اسوتفاده از پویش
زنینه غنوی فرآینودهای سوازنانی ،تونشهوا و رقابوت
نقطمی ننافع که در نحاسیات و شییههای حسابداری
ندیریت ننمکس شدهاند ،نیرد بررسی قرار نیگیرنود.
این درک زنینهای همراه با نشاهدات نتضاد در نویرد
انکان درک پییایی اجتماعی که پدیده نیرد نطالمه را
احاطه کرده است ،فراهم نیآورد .ایون انور ارائوه یوک
تییین زنینهای غنی و نیجه را از پدیده پژوهش دارای
ارزش نظری انکانپذیر نیسازد.
در یک نطالمه نیردی چندگانوه ،نقایسوه در بوین
بسترهای سازنانی انجام نیشید بنابراین هر سازنان را
باید با گستردگی و شدت کمتری نویرد نطالموه قورار
داد .این رویکرد نممیالً از ساختارهای نظری ،ابزارهوا و
شییه های تحقیقاتی کانال از پیش تمیین شده استفاده
نیکند .در جدول  2به تفاوت ساختاری پژوهشهوای
کمی و کیفوی پرداختوه شوده اسوت (ثقفوی و برزگور،
.)1311
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جدول  .2تفاوت پژوهش كمی در مقایسه با پژوهش
كيفی
دغدغههای پژوهشهای
كمی

دغدغههای پژوهشهای كيفی

سنجش نفاهیم
تمیین علیت

استفاده از دیدگاه کنشاران
اجتماعی
تیصیف جانع

تممیم دهی

تمرکز بر فرآیندهای اجتماعی

تکرار پذیری

پذیرش رهیافت انمطا پذیر

تمرکز بر افراد

پروراندن نفاهیم و نظریه

 -2-4جمع آوری دادهها
دوم اینکه عالوه بر تیجه کافی به طور پوژوهش،
پژوهش های کیفی نیفق در زنینه حسابداری ندیریت
بر نینای شیاهد تجربی قابل اعتماد و نمتیر به دسوت
آنده از طریوق جموع آوری دقیوق و حرفوهای دادههوا
انجام نیشیند (نک کینین .)1133
اگر نصاحیه ننیع اطالعواتی اولیوه باشود ،ایون
نصاحیهها باید به اندازه کافی در واحد نطالمه گسترده
باشند .این نصاحیهها باید به طیر جوانع آنواده شوده
باشند و پژوهشار به یک روش خاص در طی نصواحیه
عمل نیکند و برای نثال تالش کند سویگیری پاسوخ
دهنده را به حداقل برساند .فرضاً انجام نصاحیه فق با
ندیریت ارشد در نیرد اجرای هزینوهیوابی نیتنوی بور
فمالیت بوه تنهوایی کوافی نیسوت زیورا نمکون اسوت
کارگرانی که در کارخانه کوار نویکننود داسوتانهوای
کانالً نتفاوت برای گفتن داشته باشند.
نصاحیههای عمقی ننابع اولیه دادهها هسوتند
انا تنها ننابع دادهها نحسی نمیشیند .یک پوژوهش
کیفی کانل نصاحیه را با ننابع دیاور دادههوا تکمیول
نیکند .در اینجا نیز ،پژوهشار باید رفتار با نالحظهای
در حیزه نیرد نطالمه از خید نشوان دهود و نیایود بوه
نحیی تالش کند کوه باعوث تغییور در رفتوار اعضوای
سازنان شید .همچنین پژوهشار باید از تهدید و رفتار
ساکت یک کارآگاه پلیس که در گیشهای نینشویند و
اقدام به نشاهده نیکند ،خیدداری کند (نک کینوین،
.)1133

 -3-4تفسير
سیم اینکه یوک پوژوهش کیفوی نیفوق در زنینوه
حسابداری ندیریت را نویتویان از طریوق تفسویرهای
دارای گرایش نظری ارائه شده تشخیص داد .تحقیقوات
باید فرآیندهای جذا سازنانی را کوه بوا یوک پدیوده
حسابداری ندیریت خاص در هوم آنیختوهانود ،آشوکار
کننوود .پووژوهش اغل و زنجیوورهای از حوویادث بووه هووم
پییسته را نستند کرده و نموانی نتمودد و نتغیوری را
کووه عیانوول نختلووف در نوویرد اسووتفاده از حسووابداری
ندیریت در زنینههای خاص بیان نیکننود ،شناسوایی
نینماید.
پووژوهش کیفووی بوودون تفسوویر و نظریووه پووردازی
جسیرانه چیزی جوز نجمیعوهای از جزئیوات جوذا و
نربیطه نیست .تفسیر نظری با ارزش در عمل نیواز بوه
تکرار نتمدد بین نظریه و شیاهد دارد .الیههای شیاهد
جمع آوری شده و اغل نتنواقض بوه تودریج سوازنان
یافته تر شده و نفاهیم رفته رفته پدید نیآید .برخی از
نشاهدات نهمتر و نمتیرتر از نشاهدات دیار هستند،
و برخی از شیاهد به خاطر نانرتی بیدن کنار گذاشته
نیشیند و به این ترتی یک سیر داستان اولیوه شوکل
نیگیرد .اولین الایهای نظری پدیودار نویشویند .انوا
پژوهشار نیاید اقدام بوه نتیجوهگیوری عجیالنوه کنود.
شاید برخی از شیاهد اضافی در نیرد نمینههای تجربی
غیر نممیل جمع آوری شیند که نیاز به تییین بیشوتر
داشته باشند .شاید هم یک زاویه نظری جدید فراتور از
تحقیقات پیشین حسابداری ندیریت کشف شید .ایون
زاویه نیتیاند نمینهها و رویودادهای نشواهده شوده را
تیضیح دهد انا این دیدگاه ارتیوای بسویار نزدیکوی بوا
دادهها نداشته باشند .همچنوین تییینوات جوایازین و
دیدگاه های نتناقض در حیزه نیرد نطالمه باید در نظر
گرفته شیند و ننطق پژوهش را تشریح کند .انوا هوی
داستانی را نیاید به زور در داخل شیاهد گنجانود .یوک
تیصیف غنی و نیجه با صیر و شکییایی ایجاد نیشید.
همچنین نیاید یک تیصیف فکری فاسود از رویودادها
ارائه شید که شیاهد به دست آنوده را وارد قالو هوای
ساده اناواره تجییزهوای اثیواتی نمایود (آرنوز و دنوت،
 .)1113در نهایت ،پس از تکرار نتمودد بوین نظریوه و
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دادهها ،نیتیان یوک تفسویر دارای گورایش نظوری را
استخراج و پس از آن گزارش کرد.

نفهیم اثیاتی و یا ندرنیستی علم ناشی نویشوید (وای
ویی.)2003 ،

 -5مشكل پژوهشهای كيفی
هناانی که یک نظریه اجتماعی جدید برای اولین
بار در حیزه حسابداری نودیریت نویرد اسوتفاده قورار
نی گیرد ،ایناینه نطالمات گییا به خیبی تیجیوه نوی-
شیند .انا پس از آن که نظریوه اجتمواعی اثیوات شود،
تکرار از نطالمات کانالً گییا نتیجه نمکیس نویدهود.
در نقابل ،باید تالش کورد توا از یافتوههوای نطالموات
نیردی یا نیدانی جهت به چوالش کشویدن و پواالیش
نظریه اجتماعی استفاده کرد زیرا تمام نظریهها صور
نظر از نیقمیت و اعتیار خید نیقوت و نواقص هسوتند.
عالوه بر این ،پژوهشهای کیفی که از نظریه اجتماعی
اسوتفاده نویکننود نیووز بایود ناهیوت نشوروی شووییه
حسابداری ندیریت نماصر را نویرد تحلیول و بررسوی
قرار دهند (نوالمی و گرانلینود2006 ،54؛ هوانفری 55و
اسکاپنز .)1116 ،این نطالمات باید دیدگاهی جدید در
نیرد کاربرد خاص تکنیوکهوای حسوابداری نودیریت
فراهم کنند.
از آنجا کوه بوه نظور نویرسود شوییه حسوابداری
ندیریت به دنیال آخورین تیصویههوای اثیواتی اسوت،
پژوهشار بی تجربه نمکن است به دیودگاه نشواورهای
به عنیان یک چارچی نظوری جهوت هودایت نطالموه
خووید عالقمنوود شووید .نمکوون اسووت ایوون نسوواله در
تحقیقووات کیفووی حسووابداری نوودیریت ،نشووکل بوواد
سیاری 56نانیده نیشید.
در نهایت ،پژوهشاران کیفی حسابداری نودیریت
نیتیانند در نمرض تممیم دهی بیش از حد یافتههای
خووید قوورار گیرن ود .برخووی از نحققووان پووس از اینکووه

 -1-5مشكالت معمول در پژوهشهای كيفی

حسابداری ندیریت را به عنیان یک شییه بستر سوازی
شده در نحی ننحصر به فرد نطالموات نویردی ارائوه
کردهاند ،به طیر ناگهانی ادعا نیکنند که نیتیان ایون
یافتهها را از نظر آناری به یک جانمه سازنانی بزرگتور
تممیم داد .این ادعای نانناس نسواله جهوان شومیلی
اشتیاه 52نانیده نویشوید .ایون نشوکل یکوی دیاور از
نقایص تحقیقات کیفی حسابداری ندیریت است که از
111

حسابداری مدیریت
گرچووه سوونت پووژوهشهووای کیفووی در زنینووه
حسووابداری نوودیریت پیشوورفت نظووری قابوول توویجهی
داشته است ،انا برخی از نطالمات فوردی دارای نقطوه
ضمفهایی بیدهاند .الیتوه ،ایون انتقواد را نویتویان در
زنینوه هوور رویکوورد روش شوناختی و هوور گینووه روش
پژوهش نطر کرد .با ایون حوال ،شور نختصوری از
نقای ضمف نشترک پژوهشهوای کیفوی اهمیوت دارد
زیرا در هر حیزه علمی ،نیزان نناسیی از خید انتقادی
باعث بهیید نیشید.
اغل  ،پژوهشهای کیفی نا انیود کننوده بوا یوک
چارچی نظری نانیفق شروع نیشید کوه نمویتیانود
کار نیدانی را نتمرکز و هدایت کند .در نقابل ،نمکون
است چارچی نظری یک نجمیعه پراکنوده از ادبیوات
تحقیق باشد که بخشهای نختلف نظری را از گیشه و
کنار جمع آوری نیکند .نمکن است برخوی از عناصور
این چهارچی ناسازگار باشند زیرا آنهوا نشوان دهنوده
جریانهای نختلف از پژوهشهای پیشین هستند کوه
از پیش فرضهای هستی شناختی ،نمرفت شوناختی و
روش شناختی نتفاوت نشأت نویگیرنود .انوا بوا ایون
وجید ،نا انیدی واقمی زنانی اتفا نیافتد که نطالموه
نتیاند به طویر کانول از نظریوه ارائوه شوده در نرحلوه
تجربی و تفسیری استفاده کند .زیرا ایون بوار سوناین
نظری باعث نا انیدی خیاننده نیشید .سویر داسوتانی
پیچیووده و عوودم وجووید چهووارچی تییینووی نوونمکس
کننده نشکل اساسیتر است :یمنوی اسوتفاده بویش از
حد از دیودگاههوای نظوری بهتور از کیرکیرانوه رفوتن
نیست و نشان نیدهد کوه تحقیوق تجربوی بوه ابهوام
کشیده شده است.
یکی دیار از نشکالت شایع زنانی رخ نیدهد کوه
یک نطالمه کیفی نتیاند با نقطوه شوروع نظوری خوید
ارتیای نجدد برقرار کند ،حتی زنانی که این نقطه نظر
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بوه انوودازه کووافی روشوون و نتمرکووز اسووت (الفلووین،53
.)1115

شیکهای ،یمنی یک جانموه نظوارت دیجیتوالی بوا فون
آوریهووای پیشوورفته زنوودگی نوویکنوویم کووه در آن

همچنین ،به طیر نممیل نمکن است پژوهشهای
کیفی در زنینه حسابداری ندیریت از نظریه اجتمواعی
یا فرا چهارچی های اجتماعی و فلسفی استفاده کنند.
چنووین رویکووردی بووه صووراحت اعووالم نوویکنوود کووه
حسووابداری نوودیریت فق و یووک فوون آوری هماووانی،
بیطر و کاربردی نیست ،بلکوه یوک شوییه زنینوهای
است که دارای ابمواد اجتمواعی ،انضویاطی ،و سیاسوی
نیباشد .با این حال ،ایناینه نطالمات اغل تنهوا یوک
نظریه اجتماعی خاص را ننمکس نیکنند .یک نظریوه
اجتماعی عمینی ،که جهت تییین طیف گسترده ای از
پدیدههوای اجتمواعی و پییوایی اجتمواعی نربیطوه در
نقیاس کالن طراحی شوده اسوت بوه طویر تجربوی از
طریق شوییههوای حسوابداری نودیریت یوک سوازنان
خاص تشریح و تأیید نیشید .این ننجور بوه نشوکلی
نیشید که آن را انطیا تصادفی نینوانیم (وای ویوی،
.)2003

حسابداری ندیریت نیتیاند تقرییاً هر شکلی در حیزه
عمل را نمایان سازد .با استفاده از پژوهشهوای کیفوی
نی تویانیم ایون سویال را بپرسویم کوه آیوا حسوابداری
ندیریت در ایجاد یک شییه جدیود نظوارت در دنیوای
انروزی یمنی یک فضای باز که در آن کسی نویتیانود
تمووام حرکووات نووا را زیوور نظوور بایوورد دخالووت دارد؟
(باکستر و چیوآ.)2003 ،
این نسأله باعث نیشید بدانیم چاینه قابلیتهوای
پژوهش کیفی نیتیاند کمک کنود توا سونجش کموی
زنوودگی سووازنانی را نوویرد بررسووی قوورار دهوویم ،زیوورا
واقمیت در نتیجوه برنانوههوای سیاسوی و تجییزهوای
هنجاری ،نانند کوارت انتیواز نتویازن و انودازهگیوری
رضایت نشتری و کیفیت و همچنین به دلیل پیشرفت
نداوم سیستمهای اطالعاتی و شیکههوای دادههوا ،بوه
طیر فزایندهای تحت سلطه اقدانات نالی و غیور نوالی
قرار دارد (لیویالین و نیرثکوات .)2005 ،62ایون نسواله
اساساً نحیه درک سازنانهوا در نویرد خوید و نحوی
خووید ،چاووینای نووذاکره آنهووا و چاووینای عملکوورد
سازنان ها در نویرد نسوائل و رویودادها را تغییور داده
است .اخیراً حتی کیچکترین جنیههای فمالیوتهوای
سازنانی از طریق حسابداری ندیریت شفا شده است
و در نمرض ارزیابی قرار گرفته است .اعضوای سوازنان
دیار نمی تیانند از نظارت جواری اجتنوا کننود زیورا
نمیارها و اسوتانداردهای یکسوان بوه طویر فزاینودهای
اعمال نویشویند (وای ویوی .)2005 ،2006 ،پوژوهش
کیفی است که به نشکالت فی تیجوه نویکنود و در
زنینه ارائه استانداردهای باالی علمی تالش نیکننود،
از قابلیتهای زیادی جهت تیسومه نظریوه حسوابداری
ندیریت برخیردارنود .یوک نطالموه کیفوی در بهتورین
حالت خید یک تحلیل نظری آگاهانه ،نتمرکز ،فشرده،
نستند و قابل قییل است که درک نا را در نیرد نحیه
عمل حسوابداری نودیریت در نیقمیوتهوای نختلوف
اجتماعی ،فرهنای ،نهادی و سازنانی افزایش نیدهود.
از آنجووا کووه پووژوهشهووای کیفووی روش حسووابداری
ندیریت را به عنیان یک پدیده زنینهای نحدود و پییا

 -2-5قابليت های آیندهی پژوهشهای كيفی
حسابداری مدیریت
نیضیعات کنینی نهم پویش روی نحققوان کیفوی
حسابداری ندیریت شانل جهانی شدن ،51آنیختاوی
و جانمووه شوویکهای 61نوویباشوود( .باکسووتر و چوویوآ،
 .)2003جهانی شدن اغل بدان نمنی است که شییه-
های حسابداری ندیریت از بستر اصلی خید آزاد شوده
و در نکانهای دور دست پراکنده نیشید .با این حوال
دانش نوا در نویرد چاوینای انتقوال ایون فون آوری و
نشکالت احتمالی نحدود است .آنیختای ،یک نفهویم
نرتی  ،نشان نیدهد که نا بایود عملکورد حسوابداری
ندیریت را در شرایطی بررسی کنیم که در آن عناصور
سنتی و جدید نانند شرای نحلی و جهوانی ،رقابوت و
نشارکت با هم ترکی نویشویند .چاینوه حسوابداری
ندیریت تیس سازنانهایی کوه بورای نثوال ،عیانول
خصیصی و عمینی را ترکی نیکنند نانند نیسسوات
آنیزشی نویرد اسوتفاده قورار نوی گیورد؟ در نهایوت،
پیشنهاد شده است که نا در حال حاضر در یک جانمه
60
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تییین نیکند ،نیتیاند فراتر از ندلهوای اقتصوادی و
آرنانی و هنجاری بوه کواوش و تفحوص بپوردازد .ایون

نیتیاند نتایج پیمایشی غیر ننتظره ،بوی نتیجوه و یوا
دارای تیزیع غیر عادی را نیرد بررسی قرار دهود و یوا

قابلیت ،حسابداری ندیریت را به عنیان پدیدهای بسیار
واقمی که بر زندگی افراد بی شماری در نحل کار آنهوا
تأثیر نیگذارد ،نمرفی نیکند.
از ایوون رو ،پووژوهش کیفووی درک نووا را در نوویرد
چاینای شکل گیری بافتهای ننحصر به فرد تیسو
شییههوای حسوابداری نودیریت و شوکل گیوری ایون
شییهها تیس این بافتها افزایش نیدهد .دوم اینکوه
شییه های حسابداری ندیریت با وجید ناهیت بوافتی و
ویژگیهای تاریخی خید از نظم و قابلیت پویش بینوی
در زنینههای نختلف برخیردار است .نسلماً ،بر اسواس
این نفروضات هستی شناختی ،نیتویانیم شوییههوای
کیفی را بهتر اعمال کنیم و از قابلیت کانل آنها جهوت
ارائه تحقیق و نظریههایی که با چالشهای واقمی پیش
روی سازنانها و جیانع زنان نوا ارتیوای برقورار نوی-
کنند ،استفاده کنیم.
پژوهشهای کیفوی نویتیاننود نسوائل اساسوی و
عملی نربیی به نحیه استفاده از حسابداری نودیریت و
تحیل آن در نیقمیتهای نختلف را حل نمایند .با این
وجید این نطالمات به جای ارائه فرا نظریههوای بوزرگ
اجتماعی ،نیتیانند از نظریههای حسوابداری نودیریت
نیجید استفاده کنند .یافته های نطالموات پیشوین در
یک حویزه تحقیقواتی یکسوان نویتیانود یوک نینوای
نستحکم را جهت طر نطالمات جدید نیدانی فوراهم
آورد .آیا نا نی تیانیم این گینه نطالمات را زنینههوای
تجربی دیار تکرار کنیم و یا آن را تا حدی رد کنویم؟،
آیا نیتیانیم ایناینه نطالموات را بیشوتر بسو دهویم،
ابماد تییینی جدیدی را به آن اضوافه کنویم و آنهوا را
در زنینههای سازنانی دیار بکار گیوریم و یوا نطالو
خاصتری را در نیرد شرایطی کوه بایود قیول از ارائوه
شییه حسوابداری نودیریت بایود بورآورده شویند ،یواد
بایریم؟ (وای ویی.)2003 ،
یک نطالمه کیفی که به خیبی طراحی شده باشود،
نمکن است از یک نطالمه پیمایشی بوه عنویان نقطوه
عطف اسوتفاده کنود و بورای نثوال کاربردهوای فملوی
شییههای نختلف را به تصییر بکشد .این نویع نطالموه

یک همیستای جال را که نیواز بوه تیضویح بیشوتری
دارد ،نیرد سنجش قرار دهد .برای نثال ،به چه دلیول
کاربرد کنترلهوای رسومی در یوک زیور گوروه خواص
شرکتها بر خال انتظارات نا بسیار رایوج و گسوترده
اسووت؟ آیووا نوویتوویانیم اجوورای بووا ت وأخیر اصووالحات
حسابداری ندیریت را در شرای استراتژیک و سازنانی
خاص تیضیح دهیم؟ و پرسشهایی از این دست.
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 -6نتيجهگيری و بحث
یک نطالمه کیفی حوداقل بایود از طریوق نقایسوه
نطالمات نربیطه و یافتن الایهای بین نیردی نتقابول
به بهیید نظریوه ننسوجم حسوابداری نودیریت کموک
کند .این نیع نطالمه باید ابماد نظوری نتموایز کننوده
ایون نویع نطالمووه از سوایر نطالمواتی کووه شوییههووای
حسابداری ندیریت نشابه را بررسی کردهاند ،شناسایی
نمایند .این انر باعث ارتقای تممیم نظوری نویشوید و
نیتیاند اعتیار بیرونوی یافتوههوای نطالموه را افوزایش
دهد.
اعتیار بیرونوی و بیونشهوای نظوری یوک نطالموه
کیفی را نیتیان با تکمیول آن بوا یوک نطالموه دارای
نمینه آناری بزرگ بوا اسوتفاده از فرضویههوای پدیوده
آنده از نطالمه کیفی بهیید بخشید .اعتیار سوازهای در
این نطالمات پیمایشی باال است زیرا تماریف عملیواتی
نفاهیم نظری و ابزارهای اندازهگیری نیرد اسوتفاده در
63
این نطالمات پیمایشی بر نینای یافتههای اسوتقرایی
نطالمه کیفی ارائه شده است .برای نثال ،اگر بتیانیم از
یافتههای نطالمه نیردی که پییایی دقیق فرآیند پوس
از نمیزی در شرکت نفت را نیرد بررسی قرار نیدهود
استفاده نماییم ،به راحتی نویتویانیم یوک پرسشونانه
نمنی دار را در نیرد سرنایهگذاری پوس از حسابرسوی
در بخش انرژی طراحی کنیم .همچنین نیتویان یوک
نطالمه کیفی را با یک نطالموه آزنایشوااهی طراحوی
شده جهت شییه سازی نیعی نحی طییموی نشواهده
شووده در نطالمووه نوویردی یووا نیوودانی تکمیوول کوورد.
همچنین نمکن است این نیع نطالمه را با ندل سوازی
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ریاضی که رواب کلیدی کشوف شوده در یوک نحوی
نیدانی را نشان نیدهود ،ادانوه داد (نودل،2005 ،64

شهید ،تجربوه عملوی و قضواوت قورار دارد؟ آیوا ارقوام
انمطا ناپذیر بر گفتمان نرم غلیه نیکنند؟

برنیورگ 65و همکواران .)1110 ،اسوتفاده از روشهووای
نتمدد ،همراه بوا تحمول و احتورام نتقابول در جانموه
نیرد نطالمه ،نی تیاند به نا در تیسمه نجمیعه دانوش
ننسجم حسابداری ندیریت کمک کند.
قابلیت پژوهشهای کیفی حسابداری ندیریت باید
به طیر خاص ،در نیرد دغدغهها و نارانیهوای کنوینی
این رشته نیرد استفاده قورار گیورد .هور چنود نراقو
خیاستههای بیش از حد عملی و ابزاری باشیم ،انا بواز
نمکن است یافتههای پوژوهش کیفوی انجوام شوده در
انزوای علمی فراتر از بحثهای دقیوق علموی نیاشوند.
بنابراین ،پژوهش کیفی باید ایدههای در حال ههویری
را نیرد چالش قرار دهند که سوازنان بوه انیود بهیوید
شییههای ندیریت خید از آنها استفاده نیکند .نا باید
آخرین دیدگاههای نشاورهای و نیناها و پیاندهای آنها
را به صیرت انتقوادی نویرد بررسوی قورار دهویم زیورا
ارزیابی این دیدگاهها آنقدرنهم است که نمیتیان آن را
به نشاوران واگذار کرد.
پووژوهش کیفووی نوویتیانوود بووه نوودیران و دسووت
اندرکاران حسابداری در نیرد نشکالت و عیاق ناشوی
از نق وص عملکوورد طوور هووای اثیوواتی هشوودار دهوود و
شورایطی را کووه نمکون اسووت در آنهوا ایوون تجووییزات
بهتوورین عملکوورد را داشووته باشووند ،شناسووایی کنوود.
همچنین پژوهش کیفی چاینای تغییور و بهیوید ایون
شرای را نشان نیدهد .بنابراین ،تونش بوین نحققوان
کیفی و نشاوران باید زنینه را جهت گفتایی سوازنده
با شییه نتداول فراهم کند.
پیاندهای این سنجش کمی فزاینوده در سوازنان-
های پست ندرن چیست؟ نا اطالعات اندکی در نویرد
چاینای تأثیر این سنجش بر عملکرد افراد داریوم .آیوا
این افراد به جای اینکه عیانل خال باشند و به تورویج
یووادگیری و نوویآوری بپردازنوود ،در نهایووت تیوودیل بووه
افرادی نطیع ،ننفمل و ریسک گریوز نویشویند؟ ،آیوا
افزایش سونجش کموی چاوینای اتخوای تصومیمات را
تغییر نیدهد؟ آیوا ایناینوه سونجشهوا تحوت توأثیر

ایون پرسوشهووا را نیایود در پووژوهشهوای کیفووی
حسابداری ندیریت نادیده گرفت .ایناینوه پرسوشهوا
برای ندیریت نیفق سازنانهای کنوینی نهوم هسوتند
زیرا آنهوا بور طیوف وسویمی از نسوائل ناننود تودوین
استراتژی رقابتی ،یادگیری سازنانی و انمطوا پوذیری
عملیاتی تأثیر نیگذارند .این پرسوشهوا همچنوین از
نقطه نظر اجتماعی گستردهتر نهوم هسوتند .سونجش
کمی حیات سازنانی تنها یک نارانی نحدود ندیریتی
نیست بلکه توأثیرات آن بسویار عمیوقتور اسوت و بوه
چاینای شکل گیری واقمیت روزنره فرد پست نودرن
ارتیای دارد .تحقیقات کیفوی در حسوابداری نودیریت
نیاید وهیفه اجتماعی خید را نادیده بایورد .ایون نویع
تحقیقات باید دیدگاههای نظری و عملی را ارائه کننود
که از افراد در برابر نیروهای غیور شخصوی و نیروهوای
نهادینه نتناقض با ننافع آنها نحافظت کنند .پژوهش-
هووای کیفووی بایوود عیانوول اجتموواعی و سیاسووی در
حسابداری ندیریت را نیرد بررسی قرار دهد و تصوییر
کلیتر و آرنانها و انایزههای روشناری را که در زیور
سطح شییه های کنینی قرار دارد ،به نا یوادآوری کنود
(وای ویی.)2003 ،
پژوهش کیفی رویکردی در نطالمات علیم انسوانی
و اجتموواعی اسووت کووه در آن نفوواهیم فرهناووی و
اجتماعی در بافت طییمی خید نیرد بررسی اسوتقرایی
قرار نیگیرند .در ابتدای ایون نطالموات پژوهشوار نوه
نتغیر نشخصوی در نظور دارد و نوه فرضویهای خواص
تدوین نیکند .این پژوهشهوا بوا نسوئلهای نشوخص
شروع نیشیند ،بوا پرسوش یوا پرسوشهوای دقیوق و
روشنی ادانه نییابند .سپس پژوهشار بوا گوردآوری و
تحلیل همزنان دادهها در جستجیی پاسخهای نیتنوی
بر واقمیت است.
نقدهایی همچین انتزاعوی بویدن آنوار از واقمیوت،
شییه سازی ،ناتیانی در آشکار سازی ابماد واقموی یوک
پدیده و عدم دقت در روشهای کموی ،پوژوهشهوای
کیفی را بوا ویژگویهوایی همچوین سونجش نفواهیم،
تمیین علیت ،قابلیت تممیم نتایج و پدیدههای واقموی،

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

111

مونا عابدنظری و حامد آراد

تکرار پذیری و تمرکوز بور افوراد نویرد تیجوه نحافول
حرفهای اعم از عمل و آکادنیک قرار داد.

تحقیقات ،آنیزش و حرفه حسابداری و ارائه یک
الایی جدید ،فصلنانه دانش و پژوهش حسابداری،

اساساً روش پژوهش کیفی زنانی انجام نیشید که
دانستههای اندکی در نویرد نسواله نویرد نظور وجوید
داشته باشد و یا دانستهها بیش از آنی باشد کوه بتویان
به ادارکات جدید دست یافت .انوا آنچوه از پویش ایون
سیک از پژوهش بدست نیآید ،تییوین دنیوای واقموی
فراتر از ارقام و سیک رایج پژوهش در حیزههای نوالی
و حسابداری است .آنچوه کوه در فقودان یوک تئویری
ننسجم در عمده تحقیقات داخل کشیر به چشم نوی-
خیرد.
در این نیشتار بصویرت اجمواعی چشوم انودازی از
دیودگاههووای نختلووف پووژوهش کیفووی در حسووابدرای
ندیریت ارائه شد .نسیر تحقیقاتی حسوابداری عمودتاً
در جستجیی روشهای استاندارد و تمرکز بر اطالعات
کمی است ،حال آنکه بخوش عمودهای از اطالعوات بوه
دالیل عمدهای نویرد تیجوه رویکردهوای سونتی قورار
نمیگیرد .تحقیقات آکادنیک نسوتلزم درک نحتویای
سازنانی ،اجتماعی و فرهن حاکم بر فضای اقتصواد و
کس و کار از طریوق ایجواد دانوش پایوداری تفکورات
جدید است .در این نیشتار تمرکز اصلی نا بر پوژوهش
کیفی به عنیان یک وزنه تمادل بورای آرنوان و اهودا
جانمووه آکادنیووک ،نوودلهووای اقتصووادی رسوومی و
نحصیالت و خدنات نشاورهای نیرد تأکید قرار گرفته
است .قابلیتهای این نطالمات از طریق کیفوی ناوری
در تحقیق و در نیقمیتهای نختلف به تصییر کشویده
نیشیند و این قابلیتها نیتیانند نا را به سیی خلوق
دانش ننسجمتور ،نمتیور ،نورتی و رهوایی بخوش در
زنینه حسابداری ندیریت رهنمین باشند.

شماره  ،21صص از  12تا  12و  63تا .65
 صالحی ،اله کرم ،احمدی ،نحمد علی ،هاشمی
بلمیری ،سمیرا ( ،)1316تحقیقات کیفی در
حسابداری ندیریت با تاکید بر نیانی فلسفی،
فصلنانه پژوهش حسابداری ،شماره  ،25صص
.55-35
 نمازی نحمد (  ،)1336-1335چالشها و فرصت-
های حسابداری ندیریت ،ناهنانه حسابدار شماره-
های  130و .131
 نیکی نرام ،هاشم و فریدون رهنمای رودپشتی و
علی بیات ( ،)1333بررسی دالیل کمیید پژوهش-
های تجربی انجام شده در حیزه حسابداری
ندیریت در ایران ،نجله حسابداری ندیریت،
شماره .2

فهرست منابع
 ثقفی ،علی و برزگر ،قدرت اله ( ،)1310تحقیقات
حسابداری ندیریت ،با تاکید بر روش تحقیق
کیفی ،فصلنانه نطالمات حسابداری و حسابرسی،
شماره .1
 رهنمای رودپشتی ،فریدون و علی اصغر
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مونا عابدنظری و حامد آراد

 41اولین رویکرد اعتبارسنجی و ارزیابی ز مفاهیم کالسیک اعتبار ،قابلی ت
اطمینان و قابل تعمیم پذیری که در ابتدا از تحقیق کمی نشات گرفته اند،
استفاده می کند .روایی/اعتبار به طور کلی به میزان مطابقت نتیجه گیری
های انجام شده در تحقیقات با شرح دقیق یا توضیح آنچه اتفاق افتاده است"
اطالق می شود .با این حال ،روایی/اعتبار در تحقیقات کیفی با تعری فی
متفاوت استفاده می شود؛ هدف روایی تضمین این مساله است که گزارش و ی ا
توصیف ارائه شده صحیح است (اریکسون ،کوالینن ،2880 ،ص  .) 292این
بدین معنی است که گزارش ها و توصیف ها بازنمود درست و دقیق پدیده در
دست بررسی است (که از طریق شواهد تایید می شود) (شوانت 2881 ،به
نقل از اریکسون و کوالی نن ، 2880 ،ص .) 292 .پایایی به طور کلی به
میزان همسانی نتایج ارائه شده یک شاخص ،روش یا ابزار در کاربردهای
مکرر اطالق می شود" (اریکسون و کوالینن ،2880 ،ص  .)292به عبارت
دیگر ،هدف پایایی به حداقل رساندن خطا و سوگیری است (اریکسون و
کوالینن .) 292 ،2880 ،قابلیت تعمیم به ارائه ی ک بیانه کلی یا اعتقاد بر
اساس تعداد محدودی از حقایق ،نمونه ها یا آمار اطالق می شود .برای مثال،
نظریه ها تعمیم هایی هستند که نشان می دهند که یک ایده دارای کاربرد کلی
می باشد (اریکسون و کوالینن .)2880 ،به منظور بسط بیشتر این موضوع
تالش می شود در نوشته ای دیگر موضوع به طور عمیق تر واکاوی شود و
در نوشتار حاضر به همین اندازه اکتفا می گردد (نویسندگان).
 42رویکردهای نظری در پژوهشهای کیفی را میتوان در سه دسته خالصه
نمود - 1:سنت کنش متقابل نمادی (رویکرد ذهنی) - 2 ،روش شناسی مردم
نگارانه (رویکرد توصیفی) - 3 ،مواضع ساختگرا یا روان کاوانه (رویکرد
ذهنی و تفسیری).
43
Scapens
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Keating
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Simons
46
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47
Macher
48
Young and Selto,
49
Macintosh
50
Scapens
51
Ferreira and Merchant
52
Dyer and Wilkins
53
Dent
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Granlund
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Humphrey
56
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57
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Laughlin
59
Globalization
60
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61
Network Society
62
Llewellyn and Northcott
 63از آنجا که اغلب پژوهشهای کیفی همراه با اکتشاف (،)Exploration
توصیف ( ،)Descriptionتبیین ( )Explanationو تفسیر
( )Interpretationهمراه است ،معموالا ماهیت تحلیلهای پژوهشگران در
این رویکرد بیشتر استقرایی و کمتر قیاسی است .زیرا پژوهشگر سعی می -
کند دادههای گردآوری شده را به کوچکترین اجزاء ممکن تقسیم کند و سپس
این اجزاء را در کنار یکدیگر قرار دهد و در فرایندی طوالنی از تعامل
مستمر با جامعه مورد مطالعه و مقایسه اجزاء با هم به تحلیل و تفسیری برسد
که پاسخگوی پرسشهای او باشد (نویسندگان).
64
Modell
65
Birnberg
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