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چكیده
روایی و پایایی از مسائل مهم در حوزه آزمونسازی مفاهیم و متغیرهای پژوهشی محسوب میشوند" .حسابداری
فرهنگی" از جمله مفاهیمی است با کارکردهای بسیار که تعامل اجتماعی و فرهنگی میان افراد و حوزههای مختلف
در محیط حسابداری را مورد توجه قرار میدهد ،بایستی به گونهای تدوین گردد که قابلیت پیادهسازی و عملیاتی
شدن را در مطالعههای میدانی فراهم آورد .پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس حسابداری فرهنگی و
به روش توصیفی-پیمایشی به انجام رسیده است .در این راستا با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل محتوا ،گزارشهای
عملکرد هیئت مدیره شرکتها مورد بررسی قرار گرفت ،که در نهایت پرسشنامه محقق ساخته حسابداری فرهنگی به
منظور کسب روایی و پایایی الزم توسط خبرگان تکمیل شده است  .ضریب پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ 0/688 ،محاسبه شد .تحلیل عاملی سوال های حسابداری فرهنگی بیانگر آن بود که بیش از  86/618درصد
واریانس موردنظر توسط مولفههای این پرسشنامه تبیین می شود .پس از یک بار چرخش عوامل از نوع واریماکس،
همبستگی میان هر سوال با هر مولفه در بهترین حالت مشخص شد و براساس آن یازده مولفه :فاصله قدرت و
اختیار ،فردگرایی-جمعگرایی ،کسب اطمینان-بالتکلیفی ،مردگرایی-زنگرایی (نابرابری جنسیتی) ،عامگرایی-
خاصگرایی ،تجزیه-ترکیب ،درونمحوری-برونمحوری ،توالیزمانی-تقارنزمانی ،اکتسابی-انتسابی ،برابری-سلسله
مراتبی ،افق دید بلندمدت-کوتاهمدت (آیندهنگری) به عنوان مولفههای حسابداری فرهنگی ،استخراج و انتخاب
گردید .با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان از این پرسشنامه برای سنجش میزان حسابداری فرهنگی در سازمانها
و شرکتها استفاده کرد .با این ابزار میتوان زمینه شناخت دقیقتر و منطقیتر ،محیط حسابداری را فراهم نمود و
به طور کلی بهرهوری از این محیط را به صورت علمی فراهم آورد.
واژههای کلیدی :حسابداری فرهنگی ،محیط حسابداری ،روایی ،پایایی.

 -1دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایرانelham_man_23@yahoo.com .
 -2دانشیار گروه حسابداری ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران(نویسنده مسئول)Kh.makrani@chmail.ir .
 -6استادیار گروه حسابداری ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایرانAhmadyali33@yahoo.com .
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بررسی سیر تحول دانش(کاستلز 1666،؛ دراکر ،
 )1111در طی سالهای گذشته نشان میدهد که
مسائل و مشکالت سازمانی ،اداری و رفتاری ابعادی
چندگانه و چندوجهی پیدا نموده است .این نوع
پیچیدگی مسائل نیازمند راه حلهای بین رشتهای
(حسابداری فرهنگی ،3مدیریت فرهنگی ،4حسابداری
اجتماعی ،5حسابداری محیط زیست 6و )...است .در
سالهای اخیر اندیشمندان مباحث بین رشتهای
درصددند تا در بین پژوهشهای تجربی ،علمی و
نظری رشتههای مختلف ،به ویژه حوزه علوم انسانی و
علوم اجتماعی فضای گفتمانی جدیدی ایجاد کنند تا
بتوانند در تفسیر و رفع مسائل جامعه و سازمانهای
معاصر گام موثری بردارند.
بدیهی است محیط حسابداری متاثر از تغییرات
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است و هر روز مسائل
جدید مطرح و محققین و متفکران دانشگاهی و انجمن
های حرفهای به دنبال یافتن پاسخ برای آنها
هستند(ثقفی .)1612،رشته حسابداری که به منظور
پاسخگویی به بخشی از نیازهای انسان به وجود آمده
است ،به مرور زمان و با گسترش فعالیتهای اقتصادی
و افزایش پیچیدگی آن ،درصدد است که هدفها و
روشهای حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای
اطالعاتی جدید افراد و سازمانها ،توسعه دهد .براین
اساس همگام با توسعه بازارهای مالی و به دلیل نیاز
مبرمی که احساس میشد ،محققان حسابداری به
انجام تحقیقهای بین فرهنگی روی آوردند(حاجیها،
.)1616
با این نگرش به دنبال تحقیقهای فرهنگی در
حوزه حسابداری ،واژه «حسابداری فرهنگی» برای
اولین بار توسط کول )1111(7مطرح شد .وی
حسابداری فرهنگی را رویکردی مشتق شده از
حسابداری اجتماعی میداند .در واقع حسابداری
فرهنگی شاخهای از حسابداری است که وجوه اشتراک
بسیاری با حسابداری اجتماعی دارد .حسابداری
فرهنگی مفهومی با رویکرد فنی-اجتماعی است که با
جمع آوری اطالعات کمی و کیفی واحد مالی
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گزارشگر(بنگاههای اقتصادی) ،تعامل افراد در محیط
حسابداری را مورد توجه قرار میدهد.
در محیط حسابداری سه گروه اصلی شامل:
)1تصمیم گیرندگان اقتصادی یا استفاده کنندگان
اطالعات؛ )2واحدهای گزارشگر یا بنگاههای اقتصادی؛
)6حرفهی حسابداری(حسابداران و حسابرسان) است
(ثقفی ،) 1612 ،که به صورت آگاه و ناخودآگاه با
یکدیگر در یک فضای فرهنگی در تعاملاند .حضور سه
طیف بزرگ در محیط حسابداری ،موجب شد که افراد
از ارزشها و روابط بین فرهنگی این محیط به طور
دینامیکی تاثیر بپذیرند و بر هم نیز تاثیر بگذارند.
ضرورت انجام تحقیق حاضر ،با توجه به اهمیت
مباحث بین رشتهای در جوامع امروزی و شکاف آشکار
مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه ،نمایانتر
میشود به طوری که با نگاهی اجمالی به تحقیقهای
انجام شده قبلی در زمینه فرهنگ و حسابداری ،شکاف
آشکاری بین مبانی نظری حسابداری فرهنگی به
معنای عام و تحقیقها و روشهای مطالعات انجام شده
پیرامون فرهنگ و حسابداری در ایران به چشم میآید.
مطالعات در این زمینه در ایران صرفاً براساس
پرسشنامههای محققین خارجی که با شرایط و محیط
آن کشورها طراحی شده بود ،صورت میگیرد(حتی
محققینی مثل هافستد که ابعاد فرهنگی آن
جهانشمول شده است نیز انتقادهای زیادی نسبت به
آن شده است) .مطالعات قبلی تنها به برخی از
مولفههای فرهنگی اشاره نمودهاند نه همه آنها و
اکثریت تحقیقات در ایران از طریق مدل هافستد-گری
انجام شده است .با اینکه سالها پیش محققین به این
نتیجه رسیدهاند که این مدلها و پرسشنامهها با
شرایط ایران سازگار نیست(مانند :ثقفی و رضازاده،
 1662؛ نوروش و دیانتی دیلمی1662 ،؛ که هیچ
کدام از فرضیه ها از نظر آماری معنیدار نبودند و
نتایج مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل هافستد-
گری در ایران می باشد) .زیرا این نوع مطالعات دقت
نظر کافی در حوزه اجتماعی و فرهنگی محیط
حسابداری ،نداشته و از سوی دیگر سایر تحقیقات
صرفاً بر روی رفتار حسابداران و حسابرسان ،تمرکز
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کردهاند .در حالی که نقطه قوت حسابداری فرهنگی
دید چندبعدی آن به محیط حسابداری است که با

جداسازی سازمانهای بین المللی و تجارت جهانی با
محیط سازمانی و پیرامونی نیست بلکه سعی دارد با

توجه به تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و
تاثیرات آن بر محیط حسابداری ،نیازمند توسعه
پاسخگویی و توجه بیشتر در این زمینه میباشد.
بنابراین تا هنگامی که واحدهای گزارشگر نتوانند
جهت دستیابی به اهداف مدون ،شیوه فرهنگی
مناسبی را طراحی کنند به موفقیت نخواهند رسید.
زیرا توسعه حسابداری هر کشور محصول مجموعهای
از روابط داخلی پیچیده بین محیط بیرونی ،ساختار
نهادی و فرهنگ است(دوپینگ و سالتر.)1116 ،8
بنابراین فرهنگ ،افراد را قادر می سازد تا محیط و
پدیدههایی را که با آنها رو به رو می شوند ،تفسیر
نمایند .در واقع فرهنگ یک رفتار اکتسابی است که
پس از اکتساب ،شرایط پاسخگویی فرد به محیط
اجتماعی را مهیا میسازد .حسابداری نیز یکی از
نهادهای اجتماعی است و باید انعکاسی از ارزشهای
موجود در فرهنگ جامعه باشد(مرادی .)1668،لذا به
کارگیری حسابداری فرهنگی در تحلیل اجزا و
برنامههای فرهنگی این نهاد اجتماعی ثمربخش خواهد
بود .ابداع حسابداری فرهنگی ،به مثابه تولید مفهوم،
ایدهها ،روشها و دستورالعملهای جدید فرهنگی در
محیط حسابداری شناخته میشود و با تفکری فنی-
اجتماعی بر وابستگی تعاملی و متقابل عناصر و
شاخصهای فرهنگی در داخل و خارج یک واحد
اقتصادی تاکید میکند .اساساً حسابداری فرهنگی،
یک نحوه تفکر و یک نگرش درباره مشکالت محیط
حسابداری به زبان فرهنگی است.
شواهد فرا تحلیلی 9نشان میدهد که همه ابعاد
ارزش فرهنگی پایدار نیست و ارزشهای فرهنگی در
طول زمان تغییر میکند(گونکل و همکاران.)2018،10
رویدادها و حوادث در طول نسلها باعث ایجاد
ارزشهای جدیدی میشود که تطابق فرهنگی را به
وجود میآورد .حسابداری فرهنگی کمک میکند تا با
انطباق محیط حسابداری با فرهنگ حاکم بر جامعه ،به
توسعه و پیشرفت محیط تعاملی حسابداری با سازمان
کمک کند .به عبارتی حسابداری فرهنگی در پی

شناخت فرهنگها از مزایا و معایب آنها برای رسیدن
به اشتراکهای مفی د در زمینه تجارت و حسابداری
استفاده کند.
به طوری که نقش فرهنگ بر روی شناخت(شامل
شناخت شخصی ،شناخت از گروهها ،شناخت عاطفی،
شناخت از محیطها )...و ادراک(شامل چشمانداز آنها،
نحوه قضاوت ،نحوه تصمیمگیری )...نشان میدهد که
پردازش اطالعات دریافتی توسط فرهنگهای مختلف
متفاوت است(احدیان پور .)1616 ،این در حالی است
که استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 11به
دلیل تفاوتهای فرهنگی از طرف برخی از منتقدین
رد میشود(الرسون1116،12؛ الرسون و کنی1116،13؛
دینگ و همکاران2006،14؛ بورکر .)2016،15در مقابل
مفاهیم و تاریخچه) (IFRSو رویههای هیئت
استانداردهای حسابداری بینالمللی ،16ارتباط قوی با
فرهنگ حسابداری انگلیسی-آمریکایی را نشان
میدهند(بورکر .)2016،از آنجایی که حسابداری ،زبان
تجارت شناخته میشود .سؤالی که اخیراً مرکز توجه
همگان قرار گرفته این است که :آیا تمام جهان
میتوانند به زبانی مشابه صحبت کنند؟ یا به بیانی
دیگر :آیا استانداردهای پذیرفته شده هماهنگی که در
عمل قابل کاربرد بوده و اثری کارا داشته باشد در
جهان وجود دارد؟(سرداری زاده .)1611،از نظر
حسابداری فرهنگی ،تفاوتهای فرهنگی موجود باعث
میشود که ) (IFRSاصالح شده مطابق فرهنگ هر
کشور طراحی شود نه اینکه کامال رد شود.
براین اساس میتوان با وارد کردن برخی مباحث
فرهنگی موثر و مفید ،به کارایی و سودآوری بیشتری
رسید(مانند اینکه فرهنگ ایاالت متحده با وجود اینکه
در فردگرایی رتبه باالیی دارد .شرکتهای ایاالت
متحده را به استفاده از ارتباط و همکاری بیشتر
تشویق میکند)(احدیان پور.)1616،
در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری دربارهی به
کارگیری نگرش فرهنگی و تاثیر فرهنگ بر حسابداری
انجام شده است که در پیشینه پژوهش سعی شده
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است به صورت مختصر به آنها پرداخته شود .ولی در
زمینه حسابداری فرهنگی پژوهشی به صورت مستقیم

شرکت بر رفاه اجتماعی میباشد .در رویکردهای
توسعه یافته ،این شاخه تبدیل به رویکرد نوینی در

صورت نگرفته است .پژوهشهای صورت گرفته در
حسابداری که مرتبط با ارزشهای فرهنگی انجام شده
است ،صرفاً به فرهنگ به صورت تکبعدی توجه
می کنند ،حال آن که حسابداری فرهنگی سعی دارد به
صورت چندبعدی حضور فرهنگ در محیط حسابداری
و نقش و تاثیر متقابل آنها را مورد بررسی قرار دهد.
بدین ترتیب مساله اصلی این است که فضای مفهومی
و معنایی "حسابداری فرهنگی" را بررسی نموده و
ابعاد و مولفههای آن را مشخص نماییم .از آنجایی که
مقیاس معتبر و قابل قبولی برای سنجش این اصطالح
وجود ندارد ،بنابراین این پژوهش به دنبال ساخت و
اعتباریابی ابعاد و مولفههای حسابداری فرهنگی در
فضای فرهنگی ،اجتماعی و اداری به منظور ارائه مدل
بومی در جامعه ایران میباشد.

حسابداری گردید و به عنوان حسابداری
انتقادی17شهرت یافت .این رویکرد ،حسابداری را
دارای نقش اساسی در حل تضادهای بین شرکت و
مشارکت کنندگان اجتماعی آن ،نظیر نیروی کار،
مشتریان و عموم مردم میداند .بنابراین حسابداری در
جهت منافع عمومی و حسابداری اجتماعی از
شاخههای حسابداری انتقادی تلقی میشوند(مهرانی و
همکاران .)1612،حسابداری اجتماعی ،محققین را به
سمت بررسی اثرات فرهنگ کاری و تاثیر آن بر
ارزش های حسابداری سوق داد .به طوری که
ژاکی )1196(18نخستین کسی بود که بحث نظری
درباره تاثیر فرهنگ بر حسابداری را مطرح کرد .وی
معتقد است که محیطهای فرهنگی یک کشور تأثیر
مهمی بر افشای مالی توسط شرکتهای آن کشور
خواهند داشت(ژاگی و یی لو .)2000،19مطالعات و
تحقیقات بسیاری طی سالهای اخیر در این زمینه
انجام گرفته است .تأثیر محیط فرهنگی بر استانداردها
و شیوههای حسابداری ،توسط چندین مطالعه مورد
بررسی قرار گرفته است(به عنوان مثال ،گری1166،20؛
پررا1161 ،21؛ دوپینگ و سالتر 1116،؛ زرزسکی،22
 .)1118هافستد1111(23و )1160با بررسیهایی که
در  66کشور انجام داد 6 ،بُعد برای ارزشهای فرهنگی
مطرح کرد که بر آن اساس میتوان ملتهای جهان را
به گروههای مختلف دستهبندی کرد .این تعداد تا سال
 2001به  97کشور گسترش پیدا کرد .این ابعاد
شامل:فاصله قدرت ،اجتناب از عدماطمینان یا
بالتکلیفی ،فردگرایی در برابر جمعگرایی ،مردگرایی در
برابر زنگرایی ،افق دید بلندمدت در برابر کوتاهمدت.
هافستد مدلی ساده و بسیار قابل فهم از
تفاوتهای فرهنگی را ارائه میدهد و نیز مسیری را
برای هدایت آسان قیاسهای فرهنگی بین کشورها
ایجاد می کند(بنائی خلیلآباد و پورزمانی.)1618،
مقاالت انتقادی متعددی در اینباره نوشته شده
است(به عنوان مثال ،گرنون و واالس1116،24؛
باسکرویل .)2006،25از جمله گرنون و واالس()1116

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
از آنجایی که فعالیتهای شرکت عالوه بر تاثیر
اقتصادی ،از جهتهای مختلف بر جامعه نیز اثرگذار
است .تاثیر اقتصادی شرکت به وسیلهی روشهای
حسابداری و گزارشگری مالی گزارش شده،
اندازهگیری میشود .با این وجود ،هیچ روش و
استانداردی درباره سنجش و اندازهگیری عملکرد
اجتماعی شرکت منتشر نشده است .رویکرد اجتماعی
به تاثیر رویههای حسابداری بر اجتماع و جنبههای
مختلف آن تأکید دارد و بر مبنای مفهوم رفاه
اجتماعی مطالعه میشود .طبق این رویکرد ،اصول و
رویههای حسابداری باید براساس تاثیری که بر تمام
گروههای جامعه میگذارند ،سنجیده شده و پذیرفته
شوند .در واقع ،ارزشهای اجتماعی به عنوان معیاری
مهم در تعیین تئوری حسابداری مورد استفاده قرار
میگیرند .رویکرد اجتماعی در قاعده مندسازی تئوری
حسابداری منجر به شکلگیری رشته جدیدی به
عنوان «حسابداری اقتصادی-اجتماعی» شده است.
هدف اصلی حسابداری اقتصادی-اجتماعی تشویق
واحد های تجاری برای در نظر گرفتن تاثیر فعالیتهای
022
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مسائل و مشکالت در کاربرد ابعاد فرهنگی هافستد را
بررسی کردند .بخشی از انتقادها به این دلیل است که

نمایش گذاشت .وی اعتقاد دارد که ارزشهای
اجتماعی و فرهنگی موثر بر حرفه حسابداری شامل

نظرسنجی او از یک سازمان بوده و ممکن است در
زمینههای دیگر قابل اجرا نباشد .گرچه ،منتقدان
هافستد به طور دورهای در حسابداری ظاهر شدهاند،
اما این امر جذابیت شاخصهای او را کاهش نمیدهد
(باسکرویل .)2006،با این حال ،هافستد()1167
معتقد است "هر چند این ابعاد فرهنگی با توجه به
مقیاسهای ارزشی موجود در بین کارکنان شرکت
چند ملیتی آیبیام استخراج شده است ،با این حال
تحقیقهایی که توسط محققان دیگر به روشهای
مختلف و با استفاده از نمونههای متفاوت(دانشآموزان،
نمونههای تصادفی از مردم کشورهای مختلف و)...
صورت گرفته نیز به ابعادی مشابه و نزدیک به همین
ابعاد رسیده است .بنابراین شواهد محکمی مبنی بر
جهانشمول بودن این ابعاد وجود دارد ".نظرسنجی
هافستد ،همانند بررسیهای بین المللی حسابداری،
مبتنی بر افراد و قومیت آن افراد است که بر روی
درک ،نگرش و رفتار آنها تأثیر میگذارد .هیچ
تردیدی وجود ندارد که قومیت ،شخصیت و همچنین
عملکرد هر فرد را تحت تاثیر قرار دهد و تحقیقهای
زیادی در قومنگاری نشان دهنده عمق تنوع رفتار
انسان توسط گروههای مختلف قومی است .اما هیچ
شاخصی مربوط به آن در ابعاد هافستد وجود ندارد
(باسکرویل .)2006،شرادا و گری )1119(26معتقدند
به رغم انتقادهای موجود ،تعریفی که هافستد از
فرهنگ ارائه کرده و شاخصهای مربوط به آن ،با نتایج
مطالعه محققان بعد از او نیز هماهنگی دارد .این
هماهنگی از یافتههای هافستد حمایت میکند و در
کل چارچوب نظری او را تبدیل به ابزار مناسبی برای
فهم فرهنگ و روش ارزشمندی برای تجزیه و تحلیل
تاثیر فرهنگ بر رویههای مدیریت میسازد(ثقفی و
رضازاده.)1662،
گری( )1166با تلفیق ارزشهای فرهنگی مطرح
شده توسط هافستد ،مدلی را برای بررسی تأثیر
فرهنگ بر سیستمهای حسابداری ارائه داد که روابط
بین ارزشهای فرهنگی و عملکردهای حسابداری را به

چهار مشخصه فرهنگی حرفهگرایی ،محافظهکاری،
یکنواختی و پنهانکاری است .به عقیده او این چهار
مشخصه متأثر از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه
بر حرفه حسابداری هر کشور است .حال آن که،
امروزه مدل هافستد-گری با استناد به انتقادهای
مطرح شده(بیدون و ویلت1116،27؛ هافستد1166،؛
شیپر ،)2006،28از اثربخشی و کارایی الزم برای تبیین
تاثی ر فرهنگ بر رویه حسابداری برخوردار نمی باشد.
به نظر بیدون و ویلت( )1116در ارتباط با چارچوب
قابل آزمونی که توسط گری به فرض بنیادی تبدیل
شد ،کمبود دقت نظری در بهبود ارتباط بین
ارزشهای فرهنگی و رویههای حسابداری ،حس
میشود .آنها توانایی چارچوب هافستد-گری برای
توضیح رویه حسابداری موجود را سوال برانگیز
دانستند(دارابی و رام روز.)1661،
دینگ و همکاران )2006( 29نیز معتقدند هافستد
( )1160پایه و اساس خوبی برای ترکیب فرهنگ به
عنوان یکی از متغیرهای تبیینی در تعیین تفاوتهای
سیستم حسابداری و شناسایی اهمیت آن فراهم آورد.
با این وجود ،مشکل اصلی این است که تحقیق در این
زمینه نتوانسته است عوامل فرهنگی را بیابد .همچنین
30
مطالعه مدل دیگری که توسط ترنر و ترامپنرز
( )1116در رابطه با ابعاد ارزشهای فرهنگی ارائه شده
است تا حد زیادی این ادعا را اثبات میکند .ترنر و
ترامپنرز( )1116تحقیقی مشابه با تحقیق هافستد در
 12کشور انجام دادند .البته تمرکز اصلی تحقیق آنان
بر ارزشهای زیربنایی فرهنگ در  9کشور دارای نظام
سرمایهداری(امریکا ،انگلستان ،سوئد ،هلند ،آلمان،
فرانسه و ژاپن) بوده است .آنها با تحقیق خود هفت
ارزش فرهنگی برای جوامع سرمایهداری معرفی کردند
که شامل :عامگرایی در برابر خاصگرایی ،تجزیه در
برابر ترکیب ،فردگرایی در برابر جمعگرایی،
درونمحوری در برابر برونمحوری ،توالیزمانی در برابر
تقارنزمانی وضعیت اکتسابی در برابر وضعیت انتسابی
افراد ،برابری در برابر سلسله مراتب طبقاتی.

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

027

الهام منصوری نیا ،خسرو فغانی ماکرانی و قربانعلی آقااحمدی

مطالعههای تجربی گسترده درباره نوع اندازهگیری
ارزشها ،پویایی اولویتها و روابط بین ارزشها و

دارد(کول .)2008 ،کول از واژه «ماتریس فرهنگی»33
که در توصیف الگوی روابط اقتصادی ،سیاسی و

دیدگاهها ،اهداف ،هنجارها و رفتار وجود دارد که
بیشتر آنها یک تئوری یا ساختار ثابت را در اختیار
محققان قرار ندادهاند .در نتیجه این محدودیتها،
شوارتز 31تئوری مرتبط با ساختار و محتوای ارزشها را
مطرح کرد که تئوری او پیشرفت قابل توجهی داشت.
زیرا چندین ارزش جداگانه را در مجموعه محدودی از
انواع ارزشهای شناخته شده جهانی در فرهنگهای
مختلف سازماندهی میکرد .شوارتز معتقد است
ارزشها به زبان اهداف نیازمندیهای اصلی بشر تغییر
میکنند و افراد در تعامل با یکدیگر میآموزند چگونه
این الزامات را در قالب ارزش بیان کنند(حاجیها و
سلطانی .)12 :1616 ،طبق نظر شوارتز()1112
ساختار جهانی ارزشهای افراد با توجه به نوع ارزش
انگیزهای ارائه میگردد .انواع ارزشهای انگیزه عبارتند
از :خودفرمانی ،انگیزش ،رفاهطلبی ،پیشرفت ،قدرت،
امنیت ،سازگاری ،سنت ،خیرخواهی ،عامگرایی(دارابی
و رام روز.)1661،
پژوهش دیگری در مورد فرهنگ توسط هاوس و
همکارانش انجام شده است .این مطالعه به پژوهش
گلوب 32معروف است که در آن محققان ،روابط میان
فرهنگ اجتماعی ،فرهنگ سازمانی و رهبری سازمانی
را بررسی کردهاند .ابعاد فرهنگی گلوب ،یافتههای
فرهنگی  82کشور را در  1بعد فرهنگی ترکیب کرده
است .ابعاد گلوب عبارتند از :فاصله قدرت ،اجتناب از
عدماطمینان ،جمعگرایی درونگروهی ،جمعگرایی
بینگروهی ،قاطعیت ،تساوی جنسیتی ،آیندهگرایی،
عملکردگرایی ،نودوستی .در واقع هدف برنامه تحقیقی
گلوب ،کمک به مدیرانی بوده است که در عرصه بین
المللی فعالیت کرده و همواره با دشواریهایی در
زمینه شناخت فرهنگهای مختلف و نحوه انطباق با
آنها مواجه هستند(حاجیها و سلطانی.)1616 ،
نهایتاً کول «حسابداری فرهنگی» را مطرح
می کند .وی براین باور است که حسابداری فرهنگی
رویکردی مشتق شده از حسابداری اجتماعی است و
در جوامع چندفرهنگی و خرده فرهنگها کاربرد

اجتماعی در تعیین و عملکرد هویت قومی کاربرد دارد،
استفاده میکند .وی معتقد است که چنین واژهای
انبوهی از سواالت را در تعاریف گوناگون برمیانگیزد،
اما براساس نظر لی و همکاران )1167(34موجب
همپوشانی شکافهای نژادی ،فرهنگی ،طبقهای و
قدرتی میشود .هر چند فرهنگها ثابت نیستند و مرز
بین آنها در طول نسلها و قرون مختلف همواره
تغییر میکند ،اما ثبات ملموس کوتاهمدت و متوسطی
را برای سیاستها و راهکارهای اجتماعی و اقتصادی از
خود نشان میدهند(کول .)2008 ،همچنین او معتقد
است که علیرغم همگون سازی فرهنگی در اکثر
جوامع ،ارتباطی مهم و پایدار میان مقیاسهای
فرهنگی ،رفاه اقتصادی ،وضعیت اجتماعی و قدرت
سیاسی برقرار است .هر زمانی که این نکته مدنظر
باشد ،ماتریس فرهنگی تبدیل به توصیفی قابل استناد
از ساختار جوامع چند فرهنگی و ابزاری ارزشمند و
بالقوه جهت فهم این توصیف میشود(کول.)2008،
بلکویی( )1116معتقد است که هیچ بافت سازمانی
بدون فرهنگ وجود ندارد ،زیرا فرهنگ با استفاده از
روشهای متداول و غافلگیرانه و تقریبا غیرمعمول ،با
تجارب در سیاستهای تجاری ،مالی ،کار ،روابط
صنعتی ،آموزش و پرورش و بسیاری از عوامل دیگر،
وارد سازمان میشود(بلکویی .)1116،بنابراین مطالعات
بیشتر در راستای شناسایی ابعاد و مولفههای فرهنگی
بر روی متغیرهای حسابداری میتواند بر پیشرفت
حسابداری به عنوان بخشی از عملکرد تجاری موثر
واقع گردد(حاجیها و سلطانی.)1616 ،
به این ترتیب باید گفت که گزارههای نظری
برآمده از نظریههای اندیشمندان نشان میدهد که
محیط حسابداری از نوعی بافت سازمانی شکل گرفته
است که شاکله اصلی و سازنده آن فرهنگ است و
وجود خرده فرهنگها و جوامع چندفرهنگی ،محیط
حسابداری را به یک محیط فنی-اجتماعی تبدیل
کرده است.
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 -1-2پیشینه پژوهش
بازنگری ادبیات تحقیقات مالی و حسابداری نشان
میدهد که اساساً موضوع ،اهداف موردنظر و روشهای
تحلیلی انتخاب شده این پژوهش جهت ساخت و
رواسازی مقیاس حسابداری فرهنگی ،کامال نو بوده و
برای اولین بار انجام میشود .اما خالصهای از
تحقیقاتی که در خارج و داخل کشور ،مرتبط با
موضوع فرهنگ و حسابداری انجام شده است ،جهت
بررسی و مقایسه بهتر در نتیجه پژوهش و همچنین
مشخص شدن سطح اهمیت و لزوم انجام چنین
پژوهشی ،به شرح زیر میباشد:
دارابی و رامروز( ) 1661در تحقیقی با عنوان
"تاثیر فرهنگ بر درک حسابداران از مفاهیم
حسابداری بکار گرفته شده در استانداردهای
گزارشگری مالی بین المللی" پرداختند .هدف این
پژوهش آزمودن تاثیر فرهنگ بر رویه حسابداری از
طریق به کارگیری ساختار جهانی ارزشهای انگیزهای
انسانی شوارتز( ،)1112در حوزه حسابداری میباشد.
یافتهها نشان میدهد که روابط چشمگیری بین
ارزشهای انگیزهای حسابداران و تفسیر و برداشت
آنها از گزارشگری مالی وجود دارد.
اعتمادی و دیانتی دیلمی( )1669در تحقیقی
تحت عنوان "بررسی آثار فرهنگ سازمانی ،مشارکت
در بودجه بندی و سیستمهای حسابداری مدیریت بر
عملکرد مدیران" نشان دادند که بین مشارکت در
بودجه بندی ،سیستمهای حسابداری مدیریت و
عملکرد مدیران رابطه وجود دارد و نیز یافتهها مؤید
اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر نوع این رابطه است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که در جوامع یا
سازمانهای با فاصله قدرت زیاد و جمعگرا ،مشارکت
دادن افراد در بودجه بندی حتی با وجود اطالعات
حسابداری مدیریت مناسب ،موجب موفقیت باالی
عملکردی مدیر نمیشود .اما رابطه مثبتی بین سیستم
حسابداری مدیریت و عملکرد مدیر در سازمانهای
فردگرا با فاصله قدرت کم وجود دارد.
خیری و پورعلی( )1617به بررسی"تأثیر
ارزشهای فرهنگی بر گردش سرمایهگذاری

سرمایهگذاران نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند .برای محاسبه
رفتار سرمایهگذاران نهادی از مدل فرهنگی هافستد
استفاده شده است .در بررسی وضعیت فرهنگی
سرمایهگذاران نهادی مشخص گردید که جامعه فوق
مردگرا ،فردگرا ،دارای اجتناب از عدم اطمینان و فاصله
قدرت نیز وجود دارد .فردگرایی ،اجتناب از عدم
اطمینان و فاصله قدرت بر میزان سرمایهگذاری و وجود
تناوب در سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی تأثیر
دارند.
کول( )2008در مقالهای با عنوان "حسابداری
فرهنگی در اقتصادهای کوچک" روشی برای توصیف
بخش فرهنگی کار در جوامع چندفرهنگی و تجزیه و
تحلیل مفاهیم آن ارائه میکند .مقاله با توضیح ایدهای
از رویکرد حسابداری فرهنگی به عنوان رویکردی
مشتق شده از حسابداری اجتماعی آغاز میشود .این
رویکرد سپس برای جزیره کارائیب کوچک اعمال
میشود .در توصیف ماتریس حساب فرهنگی آن ،این
مقاله تالش کرده تا ویژگیهای کافی برای ارائه یک
تحلیل قابل قبول برای آن جزیره و همچنین به عنوان
نشان دادن ارزش رویکردی برای جزایر دیگر
چندفرهنگی و جوامع کوچک ارائه کند.
اوریج )2010(35در مقالهای خود ،رابطه ارزشهای
فرهنگی و افشای داوطلبانه اطالعات اجتماعی را در
 22کشور مورد مطالعه قرار داد .یافتهها نشان میدهد
که رابطهای معنی دار و مستقیم بین افشای داوطلبانه
اطالعات اجتماعی و زیست محیطی و ارزشهای
فرهنگی وجود دارد.
36
نائور و همکاران ( )2010در مقالهای تحت عنوان
"جهانی سازی عملیات در کشورهای شرقی و غربی:
گشودن رابطه بین فرهنگ ملی و سازمانی و تاثیر آن
بر عملکرد تولید" به بررسی تاثیر هشت بعد فرهنگ
ملی و سازمانی(براساس چارچوب گلوب) بر روی
عملکرد تولید پرداختند .آنها دریافتند فرهنگ در
کشورهای غربی و شرقی در سه بعد گلوب(فاصله
قدرت ،آیندهگرایی و عملکردگرایی ) متفاوت هستند.
تجزیه و تحلیل مدل خطی سلسله مراتبی نشان
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میدهد که فرهنگ سازمانی بیش از فرهنگ ملی بر
عملکرد تولید تاثیر میگذارد.

اجتناب از عدم اطمینان و افق دید بلندمدت،
ترجیحات شیوههای کنترل تعارض ،سازش و وحدت

اگارول و گودل )2017(38در مقالهای تحت عنوان
«ابعاد فرهنگی ملی در تحقیقات مالی و حسابداری:
یک شکاف مهم در ادبیات؟» بیان میکنند که به رغم
ابعاد فرهنگی که در صدها مطالعه تحقیقاتی در زمینه
کسب و کار و مدیریت وجود دارد ،مطالعات نسبتا
کمی در امور مالی و حسابداری که شامل استفاده از
ابعاد فرهنگی باشد ،وجود دارد .محققان اشاره میکنند
که امور مالی اخیرا تاثیر فرهنگ ملی را به ویژه از
طریق تاثیر فردگرایی بر روی حرکت بازار و تاثیر
اجتناب از نااطمینانی بر هزینههای معامله کشف کرده
است .آنها نتیجه میگیرند که فرصت زیادی برای
بررسی بیشتر در مورد تأثیر فرهنگ ملی در امور مالی
وجود دارد.
39
نورونابی ( )2016در مقالهای تحت عنوان «تأثیر
عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای حسابداری
جهانی( )IFRSدر یک کشور در حال توسعه» به
بررسی عوامل فرهنگی در بنگالدش پرداخت .دو دور
مصاحبه در سالهای ( 2010و  )2011انجام شد؛
 1879اسناد اجرایی( )2010-1116و  662پرونده
دادرسی( )2010-1111مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شواهد موجود در این تحقیق نشان میدهد که کمبود
فرصتهای آموزشی در حرفه حسابداری و فساد تأثیر
منفی بر اجرای  IFRSدر بنگالدش دارد .یافتههای این
تحقیق تا حدی مشابه شاخص بنگالدش هافستد و
همکاران( )2010است ،که در آن بنگالدش دارای
باالترین نمره فاصله قدرت است که نشان دهنده سطح
باالیی از نابرابری قدرت و ثروت در آن جامعه است .به
این معنی است که جامعه به آسانی تغییرات در
بنگالدش را قبول نمیکند.
گونکل و همکاران )2018(40در مقالهای با عنوان
«ارزشهای فرهنگی ،هوش هیجانی و شیوههای
کنترل تعارض :یک مطالعه جهانی» براساس مجموعه
دادههای چندملیتی از جمله  1629نفر از  10خوشه
فرهنگی مختلف را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که

از طریق هوش هیجانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
همچنین جمعگرایی تاثیر منفی و مستقیم بر ترجیح
سبک تسلط دارد و فاصله قدرت تاثیر مثبت و
مستقیم بر ترجیح سبک اجتناب و سبک تسلط دارد.
بروکر )2019(41در مقالهای با عنوان «روسیه و
اوکراین :مقایسه گرایشهای حسابداری فرهنگی» با
استفاده از دادههای در دسترس هافستد ،به مقایسهی
روسیه و اوکراین از لحاظ ابعاد ارزش فرهنگی
پرداختند .یافتهها نشاندهنده میزان باالی تشابه بین
دو کشور و نیاز به تمایز بین گرایشهای فرهنگی
حسابداری و سایر عوامل تاثیرگذار بر توسعه
حسابداری است .همچنین وی بر ارایه آموزش
حرفهای سطح باال به دانشجویان و حسابداران موجود
با تکیه قوی بر حرفهایگرایی و استانداردهای اخالقی
باال تاکید دارد.
42
الپسلی و ریکرز ( )2019به مقالهای با عنوان
"ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ
عامه" پرداختند .این مطالعه به بررسی توسعه از
دیدگاه استراتژی میپردازد .این مطالعه تفکر SMA
متداول را از یک چشمانداز استراتژی به شیوه عملی،
با استفاده از روند در حال توسعه نمونهای از فعالیت
های تئاتر به چالش میکشد .یافتهها نشان میدهد که
استراتژی یک عمل پیچیده است که یک فرایند ذاتا
اجتماعی است :تولید تئاتر ،مذاکره یک مسیر به بازار
توسط اعتبار سازمان واسطه است که مشارکت و
ارتباط از طریق شهرت محصوالت فرهنگی جدید
برقرار میکند.
43
پاچکو پاردس و ویتلی ( )2019مقالهای با عنوان
"تاثیر فرهنگ بر مدیریت سود واقعی" را مورد مطالعه
قرار دادند .در این مقاله با استفاده از شاخص فرهنگی
هافستد( ،)1160از مدل سلسله مراتبی خطی برای
بررسی تاثیر رشد اقتصادی(بازارهای نوظهور) ،کشور و
فرهنگ بر مدیریت سود واقعی برای یک نمونه از
شرکتها از مجموع  61کشور استفاده شده است.
یافتهها نشان میدهد مدیریت سود واقعی با فاصله
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ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

قدرت ارتباط مثبت دارد .نتایج نشان میدهد که
بیشتر معیارهای حفاظت از سرمایهگذار به وسیله

توجه به هدف آن ،توسعهای بوده است .از طرف دیگر
این پژوهش به صورت میدانی به اجرا درآمده است؛

فرهنگ ردهبندی میشود.
با توجه به ادبیات پژوهشی فوق و فقدان غنای
ادبیات پژوهشی در زمینه حسابداری فرهنگی ،آنچه
در پژوهش حاضر مورد توجه و دارای اهمیت
فوقالعادهای است ،محتوای آزمون حسابداری فرهنگی
است که پس از شناسایی مؤلفهها و شاخصهای
حسابداری فرهنگی به وسیلهی پرسشنامهای محقق
ساخته مورد آزمون قرار گرفته است .بدین منظور،
آزمون سنجش حسابداری فرهنگی میتواند به عنوان
یک ابزار مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بررسی میزان
پایایی 44و روایی 45این آزمون مسألهای است که در
پژوهش حاضر مطرح شده و سؤال اساسی این پژوهش
میتواند این نکته باشد که آیا میتوان ابزار مناسبی
جهت سنجش حسابداری فرهنگی فراهم نمود؟
بنابراین مهمترین سؤاالت پژوهش در زمینه ساخت و
رواسازی حسابداری فرهنگی را میتوان به شرح زیر
مطرح ساخت:
 )1مفهوم "حسابداری فرهنگی" از چه مؤلفههایی
تشکیل شده است؟
 )2آیا مقیاس ابعاد حسابداری فرهنگی از اعتبار
(روایی) مناسب برخوردار است؟
 )6آیا مقیاس ابعاد حسابداری فرهنگی از اعتماد
(پایایی) مناسب برخوردار است؟
 )7آیا شاخصهای تشکیل دهندهی مولفههای
حسابداری فرهنگی از اعتبار(روایی) مناسب
برخوردارند؟
 )6آیا شاخصهای تشکیل دهندهی مولفههای
حسابداری فرهنگی از اعتماد(پایایی) مناسب
برخوردارند؟

بدین معنا که بخش عمدهای از اطالعات از طریق
مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و
خبرگان دانشگاهی و حسابرسان رسمی گردآوری شده
است .به دلیل فقدان مباحث نظری مناسب در حوزه
حسابداری فرهنگی محققین به ناچار ابعاد و مولفههای
مورد نیاز را در حوزههای نزدیک همچون حسابداری
اجتماعی ،فرهنگ و حسابداری و فرهنگ در
حسابداری جستجو نمودند .براین اساس با مرور
ادبیات پژوهش  66مولفه شناسایی و انتخاب گردید.
سپس با مراجعه به آرای خبرگان و آزمون آماری 27
مولفه به دالیل همپوشانی و نزدیک بودن فضای
مفهومی آنها و کم ارتباط بودن به جامعه آماری حذف
و یا در هم ادغام شدند که در نهایت  11مولفه به
شرح زیر تعیین گردید :فاصله قدرت ،فردگرایی در
برابر جمعگرایی ،کسب اطمینان یا بالتکلیفی،
مردگرایی در برابر زنگرایی ،عامگرایی در برابر
خاصگرایی ،تجزیه در برابر ترکیب ،درونمحوری در
برابر برونمحوری ،توالیزمانی در برابر تقارنزمانی،
وضعیت اکتسابی در برابر وضعیت انتسابی ،برابری در
برابر سلسله مراتبی ،افق دید بلندمدت در برابر
کوتاهمدت.
سپس ،توجه و تمرکز درتحقیقات انجام شده و
مبانی نظری موجود ،شناسایی و استخراج شاخصهای
حسابداری فرهنگی فراهم گردید .بدین ترتیب به
منظور دستیابی به هدف پژوهش در مرحلهی تکمیلی،
پرسشنامهای مشتمل بر  292سوال تهیه گردید که
پس از تحلیل های آماری ،گویهها و شاخصهای
نظری آن با بررسی نظریههای ارائه شده در حوزه
فرهنگ و حسابداری 100 ،شاخص قابل قبول به
دست آمده است .در این مرحله به منظور اعتبارسنجی
و پایایی مولفهها و شاخصهای حسابداری فرهنگی به
خبرگان مراجعه گردید.
جامعه هدف در دسترس این پژوهش ،اساتید
دانشگاهی و حسابرسان رسمی میباشند .افرادی که
اغلب ضمن داشتن مدرک دکتری در یکی از

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدف ساخت ،هنجاریابی و
اعتباریابی مقیاس حسابداری فرهنگی اجرا شد؛
بنابراین ،روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و با
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رشتههای حسابداری یا مالی ،دارای تجارب ارزشمند
در حرفه نیز بودهاند(یعنی داشتن تحصیالت آکادمیک

فرهنگی در بین خبرگان و متخصصین ،طراحی و
هنجاریابی گردید که مقیاس درجهبندی سؤالهای

و تجربه حرفهای بطور توام) .تعداد مناسب برای اعضا،
نکته مهمی است که در تشکیل پانل باید به آن توجه
کرد .هنگامی که بین اعضای پانل تجانس وجود داشته
باشد ،حدود  10تا  20عضو توصیه شده
است(مشایخی و همکاران .)1667،بنابراین تعداد نمونه
مورد نظر در این پژوهش در ابتدای مطالعه  61نفر
بوده که اغلب آنها دارای مرتبه علمی و حرفهای در
رشتههای حسابداری و مدیریت مالی و علوم اجتماعی
بودهاند .سپس با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه ای
که توسط اساتید و دانشجویان رشته حسابداری با
تعداد  212نفر انجام پذیرفت ،روایی و پایایی مناسب
اخذ گردید.
جهت تهیه پرسشنامه در مرحله اول ،پس از تهیه
پرسشنامه و استخراج شاخصها  ،نظریهها ،ابعاد و
مولفهها ،ابتدا با  61نفر از متخصصان و صاحبنظران
در حوزه فرهنگ و حسابداری که در محیط حسابداری
فعال بودهاند ،در سه مرحله مصاحبه انجام گردید،
همزمان از طریق مطالعه منابع نظری مربوط به
حسابداری فرهنگی و همچنین تحقیقات انجام شده
در زمینه فرهنگ و حسابداری ،شاخصها شناسایی و
تحلیل محتوا براساس آن شاخصها انجام گرفت.
سپس از تلفیق و ترکیب مجموع شاخصها و سنجهها،
 616مورد انتخاب و پس از بررسیهای اولیه،
سنجههای همپوشان ادغام شده و در نهایت به 292
مورد تقلیل پیدا کرده است .سپس از طریق بررسی و
تحلیل محتوای اسناد وگزارش عملکرد هیئت مدیره
شرکتها پرداخته شده و شاخصها استخراج گردیده
است .سپس جهت تایید شاخصها بر نظریهها،
تحقیق ها و ادبیات پژوهشی و همچنین نظر اساتید و
متخصصین از درون آن گزارشها تکیه نموده و عالوه
بر منابع کتابخانهای موجود دربارهی موضوع پژوهش،
پژوهش میدانی نیز انجام شده است .با توجه به این که
پژوهش حاضر جهت تدوین ،هنجاریابی و اعتباریابی
ابزاری برای کمیسازی «حسابداری فرهنگی» صورت
پذیرفته است ،ابزاری جهت سنجش حسابداری

پرسشنامه با طیف  10درجهای از شمارهی  1تا 10
بوده و سپس روی نمونهی پژوهش اجرا گردید .در
ارزش گذاری از پاسخگو خواسته شد تا میزان موافقت
خود را با نقش تعیینکنندگی هر یک از شاخصها
برای مولفهها در قالب یک طیف  1تا  10مشخص
نمایند که یک میزان حداقلی و نمره  10میزان
حداکثری همسویی سنجه با مولفه را نشان میدهد.
محقق برای محاسبهی روایی پرسشنامه از روایی
صوری ،46روایی محتوایی 47و روایی سازه 48استفاده
کرده است .برای برآورد روایی صوری و محتوایی این
پرسشنامه ،آن را به رؤیت اساتید و متخصصان
رشتههای حسابداری و مدیریت مالی و حسابرسان
رسمی رسانده و از نظرات آنها برای تصحیح و تنظیم
استفاده شده است .از آنجایی که این مقیاس برای
اولین بار ساخته شده است ،برای اندازه گیری روایی
سازه ،هیچ گونه همبستگی بین این مقیاس و
مقیاسهای دیگر صورت نگرفته است و روایی سازهی
آن با استفاده از روش تحلیل عاملی به شیوهی
مولفههای اصلی و چرخش عوامل از نوع واریماکس
49محاسبه شده است(رادمهر .)1661 ،با استفاده از
تحلیل عاملی و محاسبه بار عاملی مشخص گردیده
است که سواالت هر مولفه ،دارای تعداد بار عاملی
بزرگتر از  0/6بوده است ،بنابراین از اعتبار الزم
برخوردار بوده است .در این پژوهش برای برآورد پایایی
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای
کرونباخ یک روش پایایی است که همسانی درونی
آزمونی را ارزشیابی میکند و نشان میدهد که
سوال های آزمون تا چه اندازه توانایی دارد که
خصیصهی واحدی را اندازه گیری نمایند .ضریب آلفای
کرونباخ در این آزمون  0/688به دست آمد و
سوالهایی که ضریب آلفای آنها پایینتر از  0/9بود،
حذف گردیدند.
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در جدول 1نتایج حاصل از آزمون کایزر ،50ماایر،51
اولکین 52و آزمون بارتلت 53درباره کفایت تعداد نموناه

قرار میدهد .بنابراین با توجه به سطح معنیداری
آماره کای دو مربوط به کرویت بارتلت ،کشف مولفهها

برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی ارائه شده است.
اندازه کفایت تعدد نمونه  KMOکه از ضریب
همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی جزیی استفاده
می کند و به طور معمول اندازه بزرگتر از  0/8قابل
قبول است و هرچه مقدار به یک نزدیک باشد این
کفایت بهتر عمل میکند .با توجه به مقدار 0/988
مربوط به  ،KMOکفایت اندازه نمونه با تعداد نمونه
 212نفر ،کفایت اندازه نمونه با مقدار KMOبرای
کشف مولفه های حسابداری فرهنگی مورد تایید قرار
گرفته است .آزمون کرویت بارتلت ،موجه بودن
تقسیمبندی روشهای معمول و دوران یافته برای
کشف مولفههای حسابداری فرهنگی را مورد ارزیابی

از طریق سوالها را موجه می داند .تحلیل عاملی
اکتشافی بر پایه روشهای مولفههای اصلی انجام
گردیده و پس از آن از طریق نمودار سنگریزه تعداد
عاملها کشف گردیدهاند.
چنانچه در نمودار سنگ ریازه فاوق مشاهود اسات
مقادیر ویژه 54روی نمودار به صاورت کاهشای و روناد
نزولی نشان داده شده اند .در واقع مولفه های اول ،دوم،
سوم ،چهارم و پنجم با شیب تندتری نسابت باه بقیاه
نشان داده ولی تا مولفه یازدهم این شایب هاا کااهش
می یابد و در نهایت تقریباً با شایب بسایار کوچاک باه
پایان میرسد.

جدول  -1نتایج آزمون کایزر ،مایر ،اولكین و آزمون کرویت بارتلت در تحلیل عاملی سواالت حسابداری فرهنگی
(KMOآزمون کایزر ،مایر ،اولکین)
مربع کای
آزمون کرویت بارتلت

0/988
1817/ 811
616

درجه آزادی

0/0001

سطح معنیداری
منبع :یافتههای پژوهشگر

نمودار -1طرح سنگریزه

جدول  -2مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای  11مولفه اصلی اولیه مقیاس حسابداری فرهنگی
مولفه

مقدار ویژه اولیه

مجموع توان دوم بارهای عاملی

مجموع توان دوم بارهای عاملی

استخراج شده

چرخش یافته
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درصد

درصد
کل

تبیین شده
8/820
2/601
2/011
1/120
1/68
1/61
1/726
1/610
1/202
1/120
1/026

1
2
6
7
6
8
9
6
1
10
11

16/117
9/176
6/986
6/786
7/799
7/672
7/098
6/972
6/766
6/201
2/126

درصد

تجمعی

واریانس

کل

واریانس

تجمعی

واریانس
تبیین شده

تبیین شده
16/117
28/061
61/629
69/616
71/961
78/161
60/210
66/162
69/669
80/666
86/618

درصد

8/82
2/601
2/011
1/120
1/68
1/61
1/726
1/610
1/202
1/120
1/026

با توجه به مقادیر ویژه مولفهها ،یازده مولفه با
 86/618درصد از واریانس کل نمرهها ،باالتر از مقدار
ویژه عدد  1قرار گرفتهاند و واریانس حسابداری
فرهنگی را تبیین میکنند که این نشاندهنده مناسب
بودن آزمون است .براین اساس بیشترین واریانس
تبیین شده مربوط به مولفه اول میباشد که
16/117درصد از کل را پوشانده است .مولفه دوم
 9/176درصد و مولفه سوم  6/986و مولفه چهارم
 6/786و مولفههای پنجم ،ششم ،هفتم دارای مقدار
بین  6تا  7و مولفه یازدهم برابر با  2/126درصد از
کل واریانس میباشد .با توجه به این که قدرت تبیین
به یا زده مولفه موجود در آزمون نسبت داده شده

16/117
9/176
6/986
6/786
7/799
7/672
7/098
6/972
6/766
6/201
2/126

واریانس

درصد
کل

6/676
2/019
1/166
1/166
1/661
1/889
1/810
1/718
1/761
1/790
1/706

تجمعی

واریانس
تبیین شده

تبیین شده
16/117
28/061
61/629
69/616
71/961
78/161
60/210
66/162
69/669
80/666
86/618

درصد
واریانس
تبیین شده

16/290
6/987
6/617
6/626
6/626
7/982
7/611
7/297
7/261
7/201
7/006

16/290
21/067
28/826
62/161
69/770
72/202
78/601
61/096
66/608
61/609
86/61

است ،بهترین همبستگی میان سوالها و مولفهها مورد
بررسی قرار گرفته است .در این جدول همبستگی با
بارهای عاملی حداقل  0/711نمایش داده شده است.
در نمودار 2بهترین ساختار عاملی سوالهای
آزمون نشان داده شده که پس از چرخش مولفهها به
ساده ترین شکل درآمده است .قبل از چرخش بین
برخی از سوالها و مولفهها همبستگی منفی وجود
داشت ،ولی بعد از چرخش ،عالوه بر از میان رفتن
ضرایب همبستگی منفی ،هماهنگی قابل مالحظهای از
همبستگیها ایجاد شده است .در جدول  6مولفههای
شناسایی شده و سوالهای متناظر مربوط به هر مولفه
آمده است.

نمودار -2جمع بندی مولفههای حسابداری فرهنگی در فضای چرخش داده شده سه بعدی
جدول  -3عاملهای استخراج شده نهایی محتوی سواالت مربوط به هر مولفه و نامگذاری آنها
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مولفهها

نام مولفه

شماره شاخصهای مربوط به هر مولفه

1

فاصله قدرت واختیار

16-11-21-20-1،1،17،16،6،2،7
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ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی
2

فردگرایی در مقابل جمع گرایی

66،60،28 2-6-6-1-16،16،20

6

کسب اطمینان در مقابل بالتکلیفی

9-1-6- 2 16،11، 16

7

مردگرایی در مقابل زن گرایی

1-2-7-1-6-6

6

عام گرایی در مقابل خاص گرایی

6-1-6-1--68-67-61-78-76-70-18-12-62-61-29-22-19

8

تجزیه در مقابل ترکیب

6-7-11-12- 6-9-16 -19-18- 16

9
6

توالی زمانی درمقابل تقارن زمانی
درون محوری در مقابل برون محوری

2- 6-6-1-6
1-6-8-2-6-16-19-16

1

اکتسابی در مقابل انتسابی

2-6-6-10-1- 12- 16

10

برابری در مقابل سلسله مراتبی

2-6-6-8-9 -6

11

افق دید کوتاه مدت در مقابل بلندمدت

17-9-8-6-2-1-16-68-61-79-76-70-1
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ضرایب آلفای کرونباخ به صورت جداگانه برای هر
یک از یازده مولفه و کل پرسشنامه مورد محاسبه قرار
گرفته است .ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه فاصله
قدرت و اختیار برابر  0/612و مولفه فردگرایی در
مقابل جمعگرایی  0/612و مولفه کسب اطمینان
 ،0/106مولفه مردگرایی در مقابل زنگرایی ،0/986
مولفه عامگرایی در مقابل خاصگرایی برابر با ،0/911
مولفه تجزیه در مقابل ترکیب برابر با  ،0/668مولفه
توالیزمانی  ،0/966مولفه درونمحوری در مقابل
برونمحوری  ،0/926مولفه اکتسابی در مقابل انتسابی

مراتبی  0/662و برای مولفه افق دید کوتاهمدت در
مقابل بلندمدت برابر با  0/616بدست آمده است.
جدول  7معرف ضرایب آلفای کرونباخ ،ضرایب گاتمن،
اسپیرمن-براون (به عنوان ضرایب نصف کردن)
میباشد.
شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی(میانگین،
انحراف معیار ،واریانس ،خطای معیار میانگین) برای
حسابداری فرهنگی و مولفههای آن در جدول  6آمده
است .الزم به ذکر است که اختالف بین میانگین و
انحراف استاندارد شاخصها وجود تفاوت بین تعداد

برابر با  0/691و برای مولفه برابری در مقابل سلسله

گویههای مربوط به هر شاخص است.

جدول -4ضرایب پایایی برای مولفههای موجود در پرسشنامه و کل پرسشنامه
مولفهها

ضریب آلفای کرونباخ

گاتمن

اسپیرمن  -براون

فاصله قدرت و اختیار

0/612

0/626

0/921

فردگرایی درمقابل جمع گرایی

0/612

0/918

0/601

کسب اطمینان در مقابل بالتکلیفی

0/106

0/661

0/688

مردگرایی در مقابل زن گرایی

0/986

0/912

0/972

عام گرایی در مقابل خاص گرایی

0/911

0/962

0/962

تجزیه درمقابل ترکیب

0/916

0/976

0/991

توالی زمانی در مقابل تقارن زمانی

0/906

0/917

0/901

درون محوری در مقابل برون محوری

0/926

0/911

0/916

اکتسابی در مقابل انتسابی

0/691

0/686

0/626

برابری در مقابل سلسله مراتبی

0/662

0/672

0/669

حسابداری فرهنگی

0/688

0/661

0/619
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جدول  -5شاخصهای گرایش مرکزی مقیاس حسابداری فرهنگی و مولفههای آن
مولفهها

تعداد
شاخصها

میانگین

انحراف
معیار

واریانس
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خطای
معیار

حداقل

حداکثر
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فاصله قدرت و اختیار

21

6/21

1/797

2/196

0/011606

9

10

فردگرایی  -جمع گرایی

71

6/10

2/102

7/728

0/18168

7

10

کسب اطمینان  -بالتکلیفی

20

9/16

1/716

2/012

0/10691

6

10

مردگرایی  -زن گرایی

10

6/62

1/712

2/22

0/11766

8

10

عام گرایی  -خاص گرایی

68

9/92

1/11

6/88

0/17898

7

10

تجزیه  -ترکیب
توالی زمانی  -تقارن زمانی

19
1

8/81
9/260

2/28
1/96

6/120
6/08

0/19666
0/167

2
6

10
10

درون محوری -برون محوری

60

8/61

1/76

2/062

0/1016

6

10

اکتسابی  -انتسابی

16

6/66

1/22

1/71

0/0161

8

10

برابری  -سلسله مراتبی

6

6/77

1/80

7/68

0/1266

9

10

افق دید کوتاه مدت  -بلندمدت

79

9/86

1/81

2/91

0/1161

6

10
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برای امکان مقایسه توصیفی پاسخ هاا در دو گاروه
زنان و مردان ،جدول  8معرفی شده است.
نتایج آزمون  tجهت مقایسه میانگینهای مربوط
به مولفههای حسابداری فرهنگی و شاخصهای آن در
جدول  9نشان داده شده است.

با توجه به نتایج آزمون  tمحاسبه شده در خصوص
مولفه های حسابداری فرهنگی عدم تفاوت معنی داری
برای میانگین مولفهها در دو گروه پاسخ دهندگان مرد
و زن مشاهده شده است.

جدول  -6شاخصهای توصیفی مربوط به مولفههای حسابداری فرهنگی و شاخصهای آن براساس جنسیت
متغیرها
فاصله قدرت و اختیار
فردگرایی در مقابل جمعگرایی
کسب اطمینان در مقابل بالتکلیفی
مردگرایی در مقابل زنگرایی
عامگرایی در مقابل خاصگرایی
تجزیه در مقابل ترکیب
توالیزمانی در مقابل تقارنزمانی
درونمحوری در مقابل برونمحوری
اکتسابی در مقابل انتسابی
برابری در مقابل سلسله مراتبی

072

خطای معیار

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

زن

6/111

1/662

0/1621

مرد

6/2866

1/716

0/1762

زن

6/066

1/08

0/1272

مرد

6/162

1/071

0/106

زن

8/6792

2/211

0/2808

مرد

9/1122

2/026

0/207

زن

9/12

1/792

0/1966

مرد

6/02

1/667

0/1616

زن

9/86

1/66

0/16696

مرد

9/977

1/77

0/178

زن

8/168

2/62

0/296

مرد

9/1669

2/22

0/227

زن

8/76

1/906

0/2016

مرد

8/61

1/917

0/1616

زن

9/82

1/768

0/179

مرد

9/66

1/706

0/188

زن

6/12

1/22

0/127

مرد
زن

6/02
6/11

1/26
1/81

0/176
0/111

مرد

6/28

1/67

0/166

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

میانگین
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متغیرها

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

افق دید کوتاهمدت در مقابل بلندمدت

زن
مرد

9/91
9/80

1/61
1/71

خطای معیار
میانگین
0/161
0/186
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جدول  -7نتایج آزمون  tمولفههای حسابداری فرهنگی براساس جنسیت پاسخ دهندگان
آماره  Fبرابری

مولفه ها

سطح معنی داری

آماره t

سطح معنی داری

0/611

0/792

0/896

0/602

واریانس

فاصله قدرت و اختیار
فردگرایی در مقابل جمعگرایی

0/076

0/629

0/796

0/869

کسب اطمینان در مقابل بالتکلیفی

1/661

0/218

0/611

0/711

مردگرایی در مقابل زنگرایی

0/706

0/628

0/216

0/626

عامگرایی در مقابل خاصگرایی

0/618

0/676

0/769

0/876

تجزیه در مقابل ترکیب

0/661

0/787

0/629

0/710

توالیزمانی در مقابل تقارنزمانی

0/111

0/960

0/681

0/696

درونمحوری در مقابل برونمحوری

0/120

0/960

0/066

0/160

اکتسابی در مقابل انتسابی

0/096

0/961

-0/117

0/678

برابری در مقابل سلسله مراتبی

0/001

0/198

-0/226

0/62

افق دیدکوتاهمدت درمقابل بلندمدت

1/267

0/286

0/816

0/669

حسابداری فرهنگی

1/011

0/611

0/111

0/761

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5نتیجه گیری و بحث
حسابداری فرهنگی که تعامل اجتماعی و فرهنگی
میان افراد و حوزههای مختلف در محیط حسابداری را
مورد توجه قرار میدهد ،ابزاری در جهت شناخت
دقیقتر و منطقیتر محیط حسابداری ،فراهم میآورد.
در این پژوهش که هدف آن ساخت ابزاری جهت
سنجش حسابداری فرهنگی بود ،یازده مولفه کلی به
دست آمد .هر یک از این مولفهها خود از شاخصهای
دیگری تشکیل شدهاند که توجه به همه آنها در
رسیدن به محیط حسابداری مناسب ،حائز اهمیت
است.
اولین مولفه با عنوان فاصله قدرت و اختیار به دو
قسم( فاصله قدرت و اختیار زیاد و کم) تفکیک شد.
مولفه فاصله قدرت و اختیار زیاد شاخصهایی همچون
تمرکز تصمیمگیری براساس جلسات مدیرعامل و
معاونین ،تکیه اصلی براساس پیشنهادهای هیات
مدیره به مجمع عمومی ،تعیین حقوق مدیرعامل

توسط هیات مدیره ،نقش مصوبات هیات مدیره در
محیط حقوقی شرکت ،معامالت شرکت با اشخاص
وابسته با تائید هیات مدیره ،نقش سرمایهگذاران عمده
در کنترل شرکت و انتصاب پست معاونت امور حقوقی
و ...از طریق مدیرعامل را در بر میگیرد و مولفه فاصله
قدرت و اختیار کم نیز شامل شاخصهای
تصمیم گیری براساس توسعه نظام پیشنهادها ،تعیین
حسابرس مستقل و حق الزحمه آنها طبق نظر مجمع
عمومی ،تفویض اختیار از سطح هیات مدیره به سطوح
پایین تر و نظرسنجی در خصوص کیفیت محصوالت
میباشد.
فردگرایی در مقابل جمعگرایی به عنوان دومین
مولفه مقیاس حسابداری فرهنگی شاخصهایی مانند
افزایش بهرهوری پرسنل ،اهدای جوایز به احراز مقام
در مسابقات ،قبول شدگان در کنکور و نیز دانش
آموزان ممتاز کارکنان ،استفاده از انگیزه و عالقه
مندی کارکنان برای انتقال به بخشهای تازه تاسیس،
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درصد باالی سهام متعلق به اشخاص حقیقی(مالکیت
فردی) ،پیگیری و ارائه نتایج آزمایشهای کارکنان به

بازگشت آن ها به چرخه تولید ،توجه به کاهش هزینه
خواب سرمایه ،افزایش جذب تعهدات ،برنامه مصوب

طب کار ،پرداخت مزایای نقدی و غیرنقدی به
مناسبتهای مختلف و اهدا جوایز و تشویق بازیکنان
ورزشی جهت ایجاد انگیزه در امر ورزش و سالمت را
برای مولفه فردگرایی در بر میگیرد و شاخصهای
مولفه جمعگرایی شامل تامین نیاز نقدینگی
شرکت های تابعه ،تعامل و مدیریت ارتباط با سازمان
حمایت مصرف کننده و تولید کننده و همکاری و
تعامل جهت استقرار مدیریت کیفیت(مثل سیستم
 )5Sمیباشند.
سومین مولفه حسابداری فرهنگی با عنوان کسب
اطمینان در مقابل بالتکلیفی ،شامل شاخصهایی
همچون بهبود رویه تمدید قرارداد کارکنان ،تبدیل
وضعیت استخدامی کارکنان از قراردادی به رسمی،
تهیه دستورالعملهای اجرایی و چک لیستهای
ایمنی ،جذب نیروهای جوان برای جانشینی موارد
انتقال ،بازنشستگی و  ....و تعیین مسئول پاسخگویی
به سوال های سهامداران برای مولفه کسب اطمینان
میباشد و شاخصهای بالتکلیفی شامل تاخیر در
جذب و ضعف در نگهداری نیروی انسانی و کاهش
میزان تولید به دلیل نداشتن بازارهای هدف میباشد.
چهارمین مولفه حسابداری فرهنگی ،مردگرایی در
مقابل زنگرایی ،شاخصهایی همچون انتخاب صرف
مردان به عنوان اعضای هیئت مدیره ،انتخاب صرف
مردان به عنوان مدیران اصلی شرکت ،حضور اکثریت
مردان در بین کارکنان حوزه اداری و حقوق و مزایای
باالتر کارکنان مرد را برای مولفه مردگرایی در بر
می گیرد و انتصاب و انتخاب زنان برای پست
مدیرعاملی و حضور اکثریت زنان در بین کارکنان
حوزه اداری به عنوان مولفه زنگرایی شناخته شد.
عامگرایی در مقابل خاصگرایی به عنوان پنجمین
مولفه حسابداری فرهنگی میباشد که عامگرایی شامل
شاخصهای تالش مستمر برای کاهش هزینه توقفات
تولید ،تالش جهت کاهش هزینه سربار ،مدیریت
زنجیره تامین به صورت ماهانه ،اقدامات اصالحی در
حوزه اجرایی ،تعمیر قطعات معیوب برگشتی و

ساالنه ،دقت در خریدهای جدید با توجه به ضرورت و
نقطه سفارش بحرانی ،توجه به محیط حقوقی شرکت
و اعالم معامله با اشخاص وابسته میباشد و
خاصگرایی ،شاخصهای استانداردسازی رویههای
اجرایی (بازنگری آییننامه) ،تغییر روش و سیستم
انبارگردانی مورد تایید حسابرسان شرکت ،جایگاه
باالی شرکت در صنعت از نظر حجم فروش و
تکنولوژی ،ترویج فرهنگ مصرف مواد مصرفی ،تصحیح
رویکردها از عامل محوری به فروش مستقیم و رفع
ایرادات محصول قبل تحویل به مشتری را در بر
میگیرد.
ششمین مولفه با عنوان تجزیه در مقابل ترکیب
شاخصهایی همچون تجزیه فعالیتهای مهندسی
شرکت در قالب بخشهای مختلف ،استقالل بخشها،
تقسیم فعالیتهای مالی و اقتصادی شرکت به
بخشهای مختلف ،ارائه اطالعات عملکرد واحدهای
تحت پوشش شرکت به تفکیک(از طریق استقرار
سیستم جامع بهای تمام شده) ،ثبت آمار حوادث در
دفاتر مخصوص و تالش برای معنا بخشی به هویت
جمعی سازمان را برای مولفه تجزیه در بر میگیرد و
شاخصهای ترکیب نیز شامل تجمیع بخشهای
مختلف با یکدیگر ،اهمیت به بخش تحقیق و توسعه،
ارتقا و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه و تشکیل
جلسات بابت پیامدهای حوادث به وقوع پیوسته
میباشند.
توالیزمانی در مقابل تقارنزمانی به عنوان
هفتمین مولفه مقیاس حسابداری فرهنگی میباشد و
توالیزمانی شاخصهایی مانند اولویت در فروش
محصوالت فاسدشدنی ،اولویت در تولید محصوالت
پرفروش و برنامهریزی مرحلهای و ترتیبی در
ساماندهی ،تامین مواد و تولید و پشتیبانی را در بر
میگیرد .تقارنزمانی نیز شامل شاخصهای تنوع
تولید محصوالت به طور همزمان و راه اندازی خط
محصول جدید میباشد.
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هشتمین مولفه حسابداری فرهنگی با عنوان
درونمحوری در مقابل برونمحوری ،شامل

استانداردهای زیست محیطی و خدمات اجتماعی،
فعالیتهای استقرار نظام مدیریت یکپارچه با رویکرد

شاخصهای درون محوری همچون افزایش خرید
داخلی ،زنجیره تامین اقالم توسط شرکتهای وابسته،
بروز کردن سیستمها و قطع وابستگی به شرکتهای
خارجی ،استفاده از توان داخلی و حذف پیمانکاران،
راه اندازی سرور و ارتباط با شرکتهای تابعه ،استفاده
از امکانات بالقوه و بالفعل در داخل شرکت در خصوص
همایش ها و مراسم ،سهم شرکت از فروش فقط از بازار
داخلی ،معامله با اشخاص وابسته میباشد.
نهمین مولفه حسابداری فرهنگی ،وضعیت
اکتسابی در مقابل انتسابی می باشد .وضعیت اکتسابی
شاخصهایی همچون شرکت کارکنان در کارگاههای
آموزشی ،تالش همه جانبه جهت معرفی کردن واحد
به عنوان واحد نمونه(به عنوان مثال واحد ایمنی و
بهداشت) و تشویق و قدردانی از کارکنان نمونه معرفی
شده توسط سازمان کار و امور اجتماعی را در بر
می گیرد .وضعیت انتسابی نیز شامل تعیین حقوق و
مزایا و پاداش معاونین و مدیران اجرایی شرکت از
طریق آئین نامههای داخلی شرکت ،بهبود کیفیت
منابع انسانی با جایگزینی نیروهای با سطح علمی
باالتر ،لیست وضعیت پرسنل به لحاظ سابقه کاری و
تشویق و قدردانی از کارکنان نمونه به لحاظ تحصیالت
عالیه میباشد.
برابری در مقابل سلسله مراتبی به عنوان دهمین
مولفه حسابداری فرهنگی مطرح شد و مولفه برابری،
شاخص های راه اندازی نظام آموزش از راه دور ،اجرای
پروژه کسب جایزه تعالی منابع انسانی در شرکتهای
تابعه و آموزش ایمنی یکسان به کارکنان پیمانکار و
مشاوره قبل از شروع عملیات را در بر میگیرد .مولفه
سلسله مراتبی نیز شامل تشکیل کمیته تخصصی در
راستای استقرار استراتژی ،اجرای برنامه گردشی
مشاغل برای نیروهای کارشناسی و اجرای کالسهای
آموزش ایمنی در سطح کارشناسان شرکت میباشد.
و در نهایت افق دید بلندمدت در مقابل افق دید
کوتاهمدت به عنوان یازدهمین مولفه حسابداری
فرهنگی میباشد .افق دید بلندمدت شامل رعایت

مهندسی مجدد ،تدوین منشور اخالق حرفهای حوزه
توسعه منابع انسانی ،تدوین اهداف چند ساله شرکت و
برنامهریزی جهت تحقق آن ،برنامههای آینده شرکت
شامل طرح توسعه محصوالت  ،....افزایش
سرمایهگذاری ها از محل اندوخته طرح توسعه ،حضور
در نمایشگاهها و همایشهای مربوط به تحقیق و
توسعه ،اجرا و فرموله کردن محصوالت جدید و
شناسایی رقبای شرکت و بررسی برنامههای آنها برای
سالهای آتی میباشد .افق دید کوتاهمدت نیز
شاخص های بهینه سازی و تسریع در فرآیندها به
منظور کوتاه کردن بین تخصیص(صدور فاکتور) تا
تحویل ،تحویل گروهی کاالها به نمایندگیها یا
شرکت های طرف قرارداد ،مدیریت فروش اقالم راکد،
مازاد و ضایعات در جهت تسریع در نقد شدن
موجودیهای بال استفاده و ایجاد امکان فروش
اینترنتی را در بر میگیرد.
براساس نخستین مولفه یعنی فاصله قدرت و
اختیار ،شاخصهای نقش سرمایهگذاران عمده در
کنترل شرکت ،نقش مصوبات هیات مدیره در محیط
حقوقی شرکت به عنوان فاصله قدرت و اختیار زیاد ،با
یافتههای خیری و پورعلی( ،)1617نورونابی(،)2016
گونکل و همکاران( )2018و پاچکو پاردس و
ویتلی( )2019مطابقت دارد و آنها نیز به صورت
غیرمستقیم به این موارد اشاره کردهاند .همچنین
کول( )2008به توزیع نابرابر درآمد بین کارکنان در
گروه های مختلف فرهنگی اشاره می کند و معتقد
است ماتریس حسابداری فرهنگی قادر است چنین
تاثیرات فرق گذار و همچنین تاثیر پاداش معین برای
یک گروه از افراد در مقابل گروه دیگر را محاسبه کند.
برطبق مولفهی دوم ،فردگرایی در مقابل جمعگرایی،
انگیزههای فردی میتواند به عملکرد بهتر کارکنان و
در نهایت شرکت کمک نماید که اعتمادی و دیانتی
دیلمی( ،)1669اگارول و گودل( )2017در مقالههای
خود به آن اشاره نمودهاند .همچنین درصد باالی سهام
اشخاص حقیقی(مالکیت فردی) به عنوان شاخص

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

079

الهام منصوری نیا ،خسرو فغانی ماکرانی و قربانعلی آقااحمدی

فردگرایی با یافته خیری و پورعلی( )1617هم سو
نمیباشد .برطبق مولفهی چهارم یعنی مردگرایی در

درونمحوری در مقابل برونمحوری ،شاخصهای
افزایش خرید داخلی ،زنجیره تامین اقالم توسط

مقابل زنگرایی ،شاخصهایی همچون انتخاب صرف
مردان به عنوان اعضای هیئت مدیره ،انتخاب صرف
مردان به عنوان مدیران اصلی شرکت به عنوان
شاخصهای مردگرایی مطرح شد که خیری و
پورعلی( )1617نیز در یافتههای خود به آن اشاره
کردهاند .تبعیض در دستمزد مردان نسبت به زنان از
شاخصهای مردگرایی میباشد که کول( )2008به آن
اشاره میکند .یافتههای کول نشان میدهد،
تقسیمبندی عمودی در زمانی سر میگشاید که
تبعیض در دستمزد میان مردمی با تحصیالت و هنر
مشابه(چه براساس قومیت ،جنسیت یا مذهب) به
وجود میآید که یافتههای تحقیق حاضر نیز آن را
تایید میکند .برطبق مولفهی پنجم یعنی عامگرایی در
مقابل خاصگرایی ،عامگرایی شامل شاخصهای تالش
مستمر برای کاهش هزینه توقفهای تولید ،تالش
جهت کاهش هزینه سربار ،تعمیر قطعات معیوب
برگشتی و بازگشت آنها به چرخه تولید ،توجه به
کاهش هزینه خواب سرمایه ،موجب عملکرد بهتر
تولید و در نهایت باعث سامان یافتن عملیات
سازمانها در جهت کسب ثروت می شود ،که نائور و
همکاران( )2010در مقالهی خود به آن اشاره
نمودهاند .خاصگرایی با شاخص های جایگاه باالی
شرکت در صنعت از نظر حجم فروش و تکنولوژی،
تصحیح رویکردها از عامل محوری به فروش مستقیم و
رفع ایرادات محصول قبل تحویل به مشتری توسط
کول( )2008مطرح شده است .وی نیز به اندازههای
استاندارد تکنولوژی و حجم فروش موسسات مختلف
اشاره نموده است .یافتههای کول نشان میدهد،
موسسات مختلف دارای رفتارهای خرید متضادی برای
تقاضاها و خدمات به مشتریان مختلف میباشند.
همچنین شاخص ترویج فرهنگ مصرف مواد مصرفی
نیز در یافتههای کول( )2008دیده میشود وی به
نحوه متفاوت مصرف افراد در گروههای مختلف
فرهنگی اشاره میکند که یافتههای تحقیق حاضر نیز
آن را تایید میکند .براساس هشتمین مولفه یعنی

شرکتهای وابسته ،با یافتههای کول( )2008سازگار
است .همچنین یافتههای کول( )2008نشان دهنده
شاخصهای برونمحوری نیز میباشد که با یافتههای
تحقیق حاضر متفاوت و ناسازگار است .براساس نهمین
مولفه یعنی وضعیت اکتسابی در مقابل انتسابی،
شاخص شرکت کارکنان در کارگاههای آموزشی به
عنوان وضعیت اکتسابی مطرح شد که بروکر()2019
در مقالهی خود به آن اشاره نموده است .برطبق
مولفهی آخر یعنی افق دید بلندمدت در مقابل افق
دید کوتاهمدت ،رعایت استانداردهای زیست محیطی و
خدمات اجتماعی ،فعالیتهای استقرار نظام مدیریت
یکپارچه با رویکرد مهندسی مجدد و شناسایی رقبای
شرکت و بررسی برنامههای آنها برای سالهای آتی به
عنوان شاخصهای افق دید بلندمدت شناخته شدهاند،
که اوریج( ،)2010الپسلی و ریکرز( )2019و گونکل و
همکاران( )2018در مقالههای خود به آنها اشاره
نمودهاند .همچنین شاخص اجرا و فرموله کردن
محصوالت جدید به عنوان شاخص افق بلندمدت
توسط کول( ) 2008تحت عنوان ابتکارهای گروههای
مختلف فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است .که با
یافتههای تحقیق حاضر هماهنگ است .میزان
حسابداری فرهنگی در بین زنان و مردان در هیچ کدام
از ادبیات موجود ،مورد بحث قرار نگرفته است؛ اما در
پژوهش حاضر ،در خصوص حسابداری فرهنگی و
مولفههای آن تفاوت معنیداری براساس جنسیت
وجود ندارد .همچنین ،از آن جایی که این مقیاس
برای اولین بار ساخته شده است ،هیچگونه همبستگی
بین این مقیاس و مقیاسهای دیگر صورت نگرفته
است.
بدین ترتیب با توجه به یافتههای پژوهش،
حسابداری فرهنگی در ایران به ترتیب از مولفههای
فاصله قدرت و اختیار ،با بیشترین واریانس تبیین
شده ،فردگرایی-جمعگرایی ،کسب اطمینان-
بالتکلیفی ،مردگرایی-زنگرایی(نابرابری جنسیتی)،
عامگرایی-خاصگرایی ،تجزیه-ترکیب ،درونمحوری-
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برونمحوری ،توالیزمانی-تقارنزمانی ،اکتسابی-
انتسابی ،برابری-سلسله مراتبی ،افق دید بلندمدت-
کوتاهمدت(آیندهنگری) با کمترین واریانس تبیین شده
تشکیل میشود .بنابراین یافتههای تحقیق نشان
می دهد که در محیط حسابداری ،ساختار سازمانی از
فاصله قدرت و اختیار باالیی برخوردار است .یافتهها
نشان دهنده این است که سهم تصمیمگیری و
مدیریت در محیط حسابداری بسیار قوی و اختیار
افراد سطح پایین محدود میباشد .همچنین
تصمیمگیریها در ایران دچار روزمرگی و تصمیمات
کوتاهمدت است و منافع فردی افراد در
تصمیمگیریهای سازمانی نقش مهمی دارد و
بالتکلیفی و سردرگمی تصمیمگیری ها در محیط
حسابداری برای هر سه بعد(برای واحد گزارشگر در
میزان تولید ،جذب یا کاهش کارکنان ،برای
سهامداران جهت ادامه یا قطع سرمایه گذاری و انگیزه
و امید کارکنان به ادامه حضور در شرکت) مشهود و
بارز است.
پیشنهاد کاربردی در پژوهش حاضر ،باا سااخت و
بکااارگیری ایاان پرسشاانامه در محاایط حسااابداری،
می توان گامی مهام در جهات بهباود و توساعهی ایان
محیط و بهره وری بیشتر آن اتخاذ کرد .براین اساس به
منظااور تعمیااق هاارچااه بیشااتر فرهنااگ در حااوزه
حسااابداری از مولفااههااا و شاااخصهااای حسااابداری
فرهنگی که از مطالعه نظری و میدانی در این پاژوهش
به دست آمده اسات ،اساتفاده گاردد .فقادان و انادک
بااودن ادبیااات و پیشااینه پااژوهش پیرامااون موضااوع
حسابداری فرهنگای از جملاه محادودیتهاای انجاام
پژوهش حاضر بوده است که انتظار می رود این مطالعه
به نوبه خود بتواناد بار غناای ادبیاات موجاود در ایان
زمینه بپردازد.

حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال  ،6شماره
 ،1صص .66-61
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