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چکيده
در محیط حسابداری مدیریت نوین ،مدلها و تئوری ها می توانند به منظور طراحی یک برنامه عملیاتی اثربخش
بر مبنای درک صحیح از محیط سازمان و اهداف مورد نیاز سیستم حسابداری ،منطبق با نیاز جامعه به کارگرفته
شوند .یکی از این نظریه ها ،تئوری ناهماهنگی شناختی است که در آن به وجود تعارض بین عناصر شناختی در فرد
می پردازد و تببین و مطالعه آن با توجه به وجود جنبه های روان شناختی ناهماهنگی شناختی در حسابداران
مدیریت ،می تواند ضمن افزایش کاربرد روان شناسی در حیطه حسابداری مدیریت ،منجر به انتخاب صحیح جنبه
های نوآور اثر گذار بر روی عم لکرد سیستم اطالعات حسابداری توسط حسابداران مدیریت گردد و در نهایت ارتقای
ساختار عملکرد مالی ،اجتماعی و اقتصادی سازمان را شامل شود .از این رو ،در این تحقیق پرداخته می شود.این
مقاله براساس روش کتابخانه ای و تفسیری برآن است تا به تبیین تئوری ناهماهنگی شناختی و کاربرد آن در
دانش بپردازد .بنابراین هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مربوط به استراتژی

سیستم حسابداری مدیریت از منظر
های نوآورانه و تئوری ناهماهنگی شناختی در نحوه تصمیم گیری حسابداران مدیریت می باشد .از این رو در این
مقاله ضمن تشریح مفاهیم مذکور ،نقش تئوری ناهماهنگی شناختی به طور کلی و نحوه تصمیم گیری حسابداران
مدیریت درانتخاب و بکارگیری استراتژی های نوآورانه مورد نیاز فضای کسب و کار مورد واکاوی قرارگرفته است.
شواهد این مقاله نشان می دهد وجود تعارض شناختی ،عاملی اثرگذار است که بر روی انتخاب حسابداران مدیریت
در جهت بکارگیری یا عدم بکارگیری تکنیک های نوآورانه در هر سیستم اثر می گذارد.
واژههای كليدی :تئوری ناهماهنگی شناختی ،سیستم حسابداری مدیریت ،نوآوری.

 -1عضو هیات علمی ،گروه حسابداری ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران (نویسنده مسئول) banitalebi57@yahoo.com

 -2دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری ،واحد شهرکرد  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
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 -1مقدمه
امروزه توجه به عامل نـوآوری درسیسـتم
حسابداری مدیریت به عنوان یک ضـرورت پایه و
اثرگذار در مدیریت سازمان های مـدرن و به شدت
رقابتی مطرح است به گونه ای که از طریق بکارگیری
موثر و هوشمندانه آن ،موفقیت مدیریت شرکتها
تضمین می گردد (کوئن .)2111،نوآوری های
حسابداری مدیریت که معموال چند بعدی بوده و
دارای آثار چندوجهی می باشند ،به شرکت فرصت
می دهن د تا فرآیند خالقیت را بـه عنـوان یـک
نوآوری و محرک یک ایده ،انتخاب ،اشاعه ،استنباط و
طـرح ریـزی نمایــد(چن هال.)2112،
آنچه واضح است این نکته می باشد که موسسات
و شرکت های با تواناییهای چند گانه ،همواره در تالش
به دنبال یافتن برنامه های خالقانه و استراتژیک نوینی
هستند که تحقق آن ،مستلزم یادگیری مهارت های
جدید توسط پرسنل موسسه می باشد و در عین حال،
یادگیری پرسنل همزمان به ارتقاء مهارت های موجود
موسسه و بهره برداری از این مهارتها کمک می کند .
بر این اساس ،موسسات و شرکت ها به نحو
فزاینده ای به دنبال پیاده سازی و بکارگیری استراتژی
های نوآورانه چند وجهی هستند که نتایج پیاده سازی
و اجرای آنها به دلیل ماهیت پیچیده روابط و اهداف
متناقض و متعدد ،برای مدیریت تنش و بحران به
همراه خواهد آورد (گوپتا و بیرکینشا2112،1؛توشمن و
همکاران.)2111،چنانچه که نتایج پژوهش های
محققان ح وزه حسابداری مدیریت و سازمان هم
گویای این مسئله است که تحقق اهداف نوآورانه چند
بعدی  ،یکی از پیچیده ترین چالش های پیش روی
مدیران و حسابداران مدیریت برشمرده می شود
(اسنیت و توشمن.)2112 ،2
به گونه ای که  ،آنچه همواره به عنوان دغدغه و
نگرانی اصلی برای صاحبان صنایع ،مدیران و
حسابداران مدیریت مطرح بوده این پرسش است که
آیا شرکت هایی که به منظور دستیابی به اهداف
نوآورانه ،مهارت های جدید را به پرسنل خود را
آموزش می دهند و این مهارتها در موسسه پیاده
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سازی و اجرا می شود ،به گونه ایی موثر و قابل قبول و
بدون مواجه با هیچگونه مشکلی ،به نوآوری واقعی در
زمینه ارائه محصول و خدمات دست پیدا می کنند
(لین )2112،؟
باید یادآور شد که به دلیل پیچیده و چند وجهی
بودن این حوزه ،پاسخ به این سئوال چندان ساده
نیست و بخصوص به دلیل وجود نگرشهای گوناگون در
بین افراد ،ساختارهای رفتاری متعددی بروز خواهد
کرد که منجر به پاسخ واحدی برای پرسش مذکور
نخواهد شد .در این میان حسابداران مدیریت همواره
با این چالش درگیر هستند که آیا الگوهای نوین را یاد
بگیرند و بکار ببندند یا بر حفظ الگوهای قبلی
تاکیدکنند ودر همان وضعیت قبلی باقی بمانند؟
بررسی پژوهش های انجام شده تا کنون نشان می
دهد " همه شرکت هایی که در تالش برای پیاده
سازی و اجرای نوآوری های چند وجهی بودند ،موفق
نشدند " و الزم است پژوهش های بیشتری انجام شود
تا مشخص شود که چه تفاوت هایی میان شرکت هایی
که شکست خوردند با شرکتهایی که با پیاده سازی
نوآوری های چند وجهی ،موفق شدند ،وجود دارد
(گوپتا و بیرکینشا2112،2؛ توشمن و همکاران.)2111،
در این راستا ،تا کنون پژوهش های زیادی توجه
خود را معطوف به مطالعه اشاعه 4نوآوری های
حسابداری مدیریت و عوامل مؤثر بر آن نموده اند اما
تاکنون هیچ پژوهشی از منظر دانشی به مطالعه و
بررسی تاثیر نوع نگرش حسابداران مدیریت به نوآوری
و بکارگیری تکنیک های نوین حسابداری مدیریت به
کمک نظریه ناهماهنگی شناختی نپرداخته است .در
صورتی که بررسی ها نشان میدهد معموال خلق و
پیاده سازی نوآوری با یادگیری الگوهای نوین و
نوآورانه و جایگزینی آنها به جای الگوهای قبلی در
سازمانها همراه است .در این میان به دلیل آنکه
معموال ساختار الگوهای قبلی بر دوام و پایداری بنا
شده(مارچ1991،2؛مارچ و لوینتال )1992،6و افراد نیز
در سیستم ها به دالیل ی همچون تعصبات فردی و یا
قومی بر حفظ شرایط موجود پافشاری می کنند،
فشارهایی بر فضای سیستم و افراد شاغل در آن وارد
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می شود که در نهایت تصمیم گیری مدیران و
حسابداران مدیریت را با چالش هایی همراه خواهد

ناهماهنگی شناختی می تواند در شناخت ناهماهنگی
های شناختی که ممکن است به تغییر نگرش منجر

نمود (اسنیت و توشمن.)2112 ،7
گروهی از نظریهپردازان ،معتقدند که انسانها
بهشیوههای متعددی ،برای ایجاد هماهنگی بین
نگرشها و رفتارها ودر درک و تصور از دنیا کوشش
میکنند .در واقع انسانها میکوشند تا دنیای خود را
بهشیوهای سامان دهند که به نظرشان معنادار و قابل
فهم بیاید.
لئون فستینگر ،بنیانگذار نظریة ناهمسانی
شناختی ،اظهار می کند تعارض بین عناصر شناختی
در فرد ،اساس تغییر نگرش است .این حالت زمانی
ایجاد می شود که فرد باورهای متناقض داشته باشد یا
حتی نگرش و رفتارش مخالف یکدیگر باشند (بدار ،
دزی ل و المارش .) 1231،این نظریه که مشهورترین
الگوی همسانی شناختی و شاید تأثیرگذارترین نظریه
در روانشناسی اجتماعی است ،به مطالعه این موضوع
می پردازد که افراد در زندگی روزمره ،اغلب در
وضعیّتی قرار میگیرند که طبق نگرشهای خود عمل
نمیکنند ؛ بلکه هماهنگ با الزامات نقش خود و یا
زمینه اجتماعی عمل می نمایند.
درحقیقت ،افراد یک انگیزهی داخلی دارند که
همه نگرشها و رفتارهایشان را در هماهنگی و اجتناب
از ناسازگاری (یا ناهماهنگی) نگه میدارد و به عنوان
اصل هماهنگی شناختی شناخته شده است .وقتی یک
تناقض بین نگرشها یا رفتارها (ناهماهنگی) وجود
دارد ،برای از بین بردن ناهماهنگی چیزی باید تغییر
کند.
البته باید یادآور شد که هنوز تجارب اندکی در
خصوص مطالعه مکانیزم های روانی و ذهنی افراد و
تاثیر آنها بر روی بکارگیری تکنیک های نوآورانه
چندوجهی در سیستم حسابداری مدیریت ،وجود دارد.
اما با توجه به اینکه یافته های پژوهش های پیشین
نشان می دهد که وجود تضاد نگرشی ،سوگیری ها و
تعصبات فردی ،مدیران ارشد و حسابداران مدیریت
سازمان را با خود درگیر می نماید(اسمیت و
توشمن2112،؛ریلی و توشمن ، )2112،نظریه

شود ،مفید واقع شود(توشمن و اسمیت2112،؛ویگا و
همکاران .)2116،لذا پژوهش حاضر ،به دنبال تبیین
بکارگیری نوآوری های چند وجهی در سیستم های
حسابداری مدیریت از منظر تئوری ناهماهنگی
شناختی است.
این پژوهش به دنبال آن است که به کمک
تئوری ناهماهنگی شناختی  ،وجود تعارض شناختی را
به عنوان عاملی که بر روی انتخاب حسابداران مدیریت
در جهت بکارگیری یا عدم بکارگیری تکنیک های
نوآورانه در هر سیستم اثر می گذارد  ،تبیین
نماید(توشمنو بنیس2111،؛اسمیت.)2114،
پژوهش حاضر شامل بخش هایی به شرح زیر
است :بخش دوم درخصوص روش شناسی پژوهش
است .بخش سوم مقاله مروری بر مبانی نظری پژوهش
و تبیین تئوری ناهماهنگی شناختی ،نحوه شکلگیری
تئوری همچنین نحوه تغییر نگرش ،ارزیابی انتقادی از
نظریهی لئون فستینگر و سپس ،پیشینه پژوهش می
پردازد ،در بخش چهارم نظریه ناهماهنگی شناختی و
فرایند تصمیمگیری در حسابداری مدیریت شرح داده
شده و در بخش پنجم نوآوری و حسابدارای مدیریت
مطرح گردید .در بخش ششم یافته های علمی
پژوهش و در نهایت در بخش هفتم به نتیجه گیری
پرداخته شده است.
 -2روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس رویکرد فلسفی و علمی و
بر پایه شناخت تاریخی اسـت و بـه تبیـین بکـارگیری
استرتژی های نوآوردر سیستم حسـابداری مـدیریت از
منظر تئوری ناهماهنگی شناختی بـرای اولـین بـار در
ایران می پردازد .در حقیقـت بـر اسـاس ایـن رویکـرد
محقق قصد دارد به معرفی و تبیین تئوری ناهماهنگی
شناختی بپردازد و به سوال اصـلی پـژوهش یعنـی آیـا
می توان بر اساس تئوری ناهماهنگی شـناختی  ،نحـوه
تصــمیم گیــری حســابداران مــدیریت درخصــوص
بکارگیری استرتژی های نـوآوردر سیسـتم حسـابداری
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راتبیین کرد ؟ پاسـخ دهـد .بـرای جمـع آوری منـابع
مــورد نیــاز  ،اســناد و مــدارک آرشــیوی کــه نتیجــه

در او به وجود آید (هارمون جونز و میلز.) 2119 ،
درنتیجه ،اگر مصرف کننده پس از خرید یک محصول،

تحقیقات تجربی است ،بررسی گردید و مبانی نظری و
پیشینه تحقیق به روش کتابخانه ای شناسایی و مـورد
استفاده قرار گرفت.

در نگرش های خود ناهمسانی مشاهده کند ،برای
جلوگیری از تکرار این ناهمسانی به سراغ محصوالت
دیگر می رود.
شدت ناهمسانی های شناختی به خصوصیات
منحصربه فرد مشتری و رفتارهای آن مانند ترس از
نامعتبربودن محصول ،میزان ساختارمندبودن زندگی
فردی ،بدبینی ذهن و خوش بینی فرد ،بستگی دارد
که موجب ایجاد تعارض شناختی در مصرف کننده می
شود (جونز و میلز ،2119.دینر ،امونز ،الرسن و
گریفین 1932 ،؛ ریف و کیز 1992 ،و بک ،راش ،شاو
و امری .)1979،از دیگر عوامل مؤثر بر ناهمسانی های
شناختی ،درگیری ذهنی مصرف کننده است .درگیری
ذهنی مصرف کننده میزان اهمیت محصول یا عالقة
فرد برای انجام یک خرید ممکن است ناشی از
درگیری ذهنی مصرف کننده درمورد آن موضوع باشد
(بیتی و کال .) 1933 ،یکی از جنبه های مهم
درگیری ذهنی مصرف کننده ،فرموله کردن تصمیم
بکارگیری نوآوری است ،که پاسخی شناختی به کنترل
عدم قاطعیت یا دودلی ناشی از بکارگیری نوآوری است
(میتال .)1939،به عبارت دیگر ،خریدهای با درگیری
ذهنی کمتر نسبت به خریدهای با درگیری ذهنی
باالتر ،ناهمسانی شناختی بیشتری را در پی داشته اند.
در حالت ناهماهنگی افراد ممکن است احساس
شگفتی ،ترس ،گناه ،خشم یا خجالت را تجربه کنند.
افراد بدون توجه به وجود شواهدی علیه این فکر دچار
سوگیری میشوند که فکر کنند انتخابشان درست
بودهاست ،این سوگیری به نظریه ناهماهنگی ،این
قدرت پیشگویانهاش را میدهد که رفتارهای ویرانگر و
غیر منطقی را روشن کند که در نبود این نظریه بسیار
گیجکننده بودند.

 -3مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
در این بخش ،ابتدا به تبیین تئوری ناهماهنگی
شناختی ،نحوه شکل گیری نگرش و ارزیابی انتقادی
این تئوری پرداخته شد .سپس پیشینه پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته است.
 -1-3تئوری ناهماهنگی شناختی

8

نظریه ناهماهنگی شناختی که یکی از بانفوذ ترین
نظریه ها در حوزه روان شناسی اجتماعی است ،بر این
اصل که افراد به دنبال سازگاری بین انتظارات خود و
واقعیت خود هستند ،پایهریزی شدهاست .لئون
فستینگر ،مبتکر این تئوری ،در تعریف نظریه
ناهماهنگی شناختی میگوید که افراد تالش برای
کاهش ناهماهنگی دارند .آنها این کار را با تغییر در
گرایشها ،اعتقادها و کنشهایشان انجام میدهند .
بر اساس این نظریه ،ارتباط دو شناخت با یکدیگر،
می تواند با هم هماهنگ یا ناهماهنگ باشد .دو
شناخت وقتی هماهنگ هستند که یکی از دیگری
پیروی کند ولی اگر یکی از شناخت ها عکس دیگری
باشد  ،آنها ناهماهنگ می شوند .وجود ناهماهنگی،
فشار روانی و استرس به وجود می آورد ،فرد برای
کاهش ناهماهنگی انگیزه پیدا می کند و درصدد بر
می آید از اطالعاتی که ناهماهنگی را بیشتر می کند،
اجتناب نماید .هر قدر ناهماهنگی بیشتر باشد ،فشار
روانی برای کاهش ناهماهنگی بیشتر است(جونز و
میلز.)2119.
به طور مثال  ،در زمینة رفتار خرید این حالت
زمانی اتفاق می افتد که تفاوت شایان توجهی بین
عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی محصول وجود
داشته باشد و موجب می شود فرد رفتارهای آتی خود
را طوری تنظیم کند که ناهمسانی شناختی کمتری
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 -2-3شکلگيری ناهماهنگی شناختی
تا کنون تئوری های مختلفی در زمینه
ناهماهنگی های شناختی مطرح شده است؛ که از
مهمترین آنها می توان به نظریه تعادل هایدر؛ نظریه
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تقارن؛ نظریه ناهمخوانی ازگود؛ نظریه مدیریت
برداشت وتئوری ادراک خویشتن اشاره کرد .یکی از

البته عناصر شناختی الزم نیست از نظر منطقی
با سازگاری یا ناسازگاری مرتبط باشد.یک رابطه ممکن

مطرح ترین نظریه ها در این حوزه ،نظریه ناهماهنگی
شناختی لئون فستینگر است.
لئون فستینگر ،بنیانگذار این نظریه ،معتقد است
که تعارض بین دو شناخت در درون فرد ،اساس تغییر
نگرش را تشکیل میدهند.دو شناخت ،موقعی
ناهماهنگی پیدا میکنند ،که تأیید یکی ،موجب نفی
دیگری میشود.این حالت زمانی پیش میآید که مثال
باورهای متضاد داشته باشیم؛ یا حتی نگرش و رفتار ما
مخالف یکدیگر باشند(پرلووسکی. )2112 ،
بهعقیده فستینگر ،کسی که میداند دو شناخت
ناهماهنگ دارد ،حالت تنش ناخوشایندی احساس پیدا
میکند .با افزایش ناخوشایند برانگیختگی فیزیولوژیک
بدن ،تعارض درونی متجلّی میشود .هراندازه
شناختهای دستاندرکار ،مهم و انحراف آنها از
یکدیگر بیشتر باشد ،ناهماهنگی و ناخوشایندی به
همان اندازه بزرگتر و نیاز به بازیابی حالت هماهنگی
درونی به همان اندازه بیشتر خواهد بود( (نیل و پالمر،
 .) 2114میزان ناهماهنگی ایجادشده به دو عامل
بستگی دارد:
الف) نسبت شناختهای ناهماهنگ به
شناختهای هماهنگ؛
ب) اهمیت هر یک از شناختها (جی
بادامسی.)2119،
نتایج پیدایش ناهماهنگی در اثر قرار گرفتن در
معرض اخبار ناهماهنگ ،حاکی از آن است که شدّت
ناهماهنگی که با دریافت خبر ناهماهنگ ایجاد
میشود ،با اهمیت خبر ارتباط مستقیم دارد .همچنین
ناهماهنگی با میزان دشواری یا کوشش برای شنیدن
خبر ناهماهنگ برای فرد ،رابطه مستقیم دارد
(هانگ.)2116،
در ناهماهنگی شناختی عناصر مورد بحث ممکن است
با یکدیگر:
 )1بیارتباط باشند؛
 )2سازگار (هماهنگ) باشند؛
 )2ناسازگار (ناهماهنگ) باشند.

است از نظر منطقی (برای ما بهعنوان ناظر
بیرونی)ناسازگار باشد؛ ولی از جهت روانشناختی ،با
فردی که دارای این باورهای مشهود است ،سازگار
باشد(بیان و ماتینو.)2111،
نظریه ناهماهنگی پیشبینی میکند که اگر
شخصی برای نیل به هدفی سخت بکوشد ،آن هدف
برایش جالبتر خواهد بود؛ تا کسی که همان هدف را
با کوشش اندک یا بدون جدّ و جهد بهدست آورده
باشد(برادریک.)2117،
آنچه برای یک شخص سبب ناهماهنگی میشود،
ممکن است برای دیگران اینگونه نباشد.همچنین
ممکن است شناختهایی ناهماهنگ باشند ،اما لزوما
سبب ایجاد تنش در شخص نشوند(کیم.)2112،
در حقیقت ،ناهماهنگی ،یک فرآیند شناختی برای
حل و فصل خطاهایی است که در سیستم باورهای
یک فرد رخ می دهد از جمله راه های حل و فصل این
خطاها می توان به استدالل انگیزشی اشاره کرد که
فرآیند سوگیرانه ای از حل و فصل ناهماهنگی برای
دستیابی به نتیجه مطلوب است .همچنین تعریف
انگیزشی که از طریق نیاز برای ثبات شناختی تحمیل
می شود .پیش داوری ،استنباط اختیاری و ثبات اولین
احساس نیز روش هایی برای کاهش ناهماهنگی
شناختی به شمار می روند(گاورونسکی.)2112 ،
ناهماهنگی شناختی 9در دانش روانشناسی ،نوعی
استرس ذهنی یا ناهنجاری و احساس ناخوشآیند
است که بر اثر شرایطی همچون ایجاد (و القای)
همزمان دو یا چند دیدگاه ،عقیده ،ارزش یا اندیشه
ناهمساز در یک فرد بهوجود میآید(فستینگر) 1927،
 )1این نظریه ،کاربردهای گوناگونی در زمینههای
مختلف دارد؛ که میتوان موارد زیر را از جمله
آنها برشمرد:
 )2در حوزه سیاست؛ مثال در تحقیقات مربوط به
انتخابات ریاست جمهوری و ...؛
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بهاره بنی طالبی دهکردی و عبداله غفوری نژاد

 )2در حوزه بازاریابی؛ تحقیقات مربوط به واکنش
مصرفکنندگان در مقابل کاالهای ارزانقیمت

افراد می شوند را بر اساس شکل 1میتوان به سه
حوزهی اصلی زیر تقسیم کرد.

و ...؛
 )4در حوزه مسائل اجتماعی؛ پژوهشهای مربوط
به مصرف دخانیات و (....کیم)2112،و
همچنین حوزه حسابداری ،حسابداری مدیریت
و حسابرسی اشاره کرد.

 رفتار انطباق اجباری

یکی از جنبه های جالب و مهم الگوی ناهماهنگی
شناختی  ،تأکید آن بر روابط و وابستگی متقابل عناصر
مختلف در نظام شناختی است  .در این الگو ،به جای
تصویر کردن یک ساخت شناختی با تعداد زیادی
عناصر  -اندیشه ها و تصورات -که دارای پیوندهای
متقابل نسبتاً ضعیفی باشند ،سیستمی مطرح می شود
که در آن پیوندهایی در میان بسیاری از عناصر آن
برقرار است و این پیوندها تمایل زیادی به هماهنگ
بودن دارند .این وضعیت بیش از همه در درون نظامی
که نگرش خاصی را ایجاد می کند ،وجود دارد.
تا کنون پژوهش های بسیاری در چارچوب نظریه
ناهماهنگی شناختی ،درباره اثرات اخذ یک تصمیم بر
نگرش ها و رفتارهای بعدی انسان انجام شده است .بر
طبق این نظریه ،هرگاه شخص مجبور می شود از دو
انتخاب مطلوب یکی را برگزیند ،دچار ناهماهنگی بعد
از تصمیم می شود .هر چه این تصمیم مهمتر و
دشوارتر باشد ،احتمال بیشتری دارد که شخص دالیلی
برای تأیید لزوم تصمیم اتخاذ شده و به حداقل
رساندن کیفیت های جالب توجه موضوعی که انتخاب
نشده ،پیدا کند.
بنابراین ،عوامل مختلفی میتوانند بر این
ناهماهنگی شناختی اثر بگذارند یا به نحوی با آن
همبستگی داشته باشند؛ ازجمله منبع کنترل (میشل،
)1997؛ موسیقی(پرلووسکی )2112 ،؛ ارتباط بین
فردی (منگ)2112 ،؛ ساختارهای ذهنی (واکسالک،
)2112؛ تصمیم گیری (رنهکمپ )2112 ،؛ عزت
نفس(منصوری.)1291 ،
بررسی ها نشان می دهد عواملی که منجر به
تغییر نگرش مهم و بروز ناهماهنگی های شناختی در
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هنگامی که کسی مجبور به انجام (به طور
عمومی) چیزی میشود که (به طور شخصی) واقعا
نمیخواهد آن را انجام دهد ،ناهماهنگی بین شناخت
آنها (من نمیخواستم این کار را انجام دهم) و رفتار
آنها (کاری که من آن را انجام دادم) ایجاد شده است.
انطباق اجباری زمانی اتفاق میافتد که فرد
اقداماتی را انجام میدهد که با اعتقاداتش سازگار
نیست .رفتار نمیتواند تغییر کند ،زیرا در گذشته نیز
بوده است ،بنابراین ناهماهنگی باید با بازنگری مجدد
نگرش آنها ،در خصوص آنچه که قبال انجام داده بودند
کاهش یابد(پرلووسکی.)2112 ،
 تصميمسازی

زندگی پر از انواع تصمیمات است و تصمیمات (به
عنوان یک قاعده کلی) موجب ناهماهنگی میشود .به
عنوان مثال ،فرض کنید شما مجبور بودید تصمیم
بگیرید که آیا شغلی را در یکی از مناطق کامال زیبا از
کشور بپذیرید ،یا برای نزدیک بودن به دوستان و
خانواده از این شغل دست بکشید .در هر صورت ،شما
ناهماهنگی را تجربه خواهید کرد .اگر شما شغل را
بپذیرید ،دلتنگ عزیزانتان خواهید شد و اگر از آن
شغل دست بکشید ،شما حسرت رودخانهها ،کوهها و
درههای زیبا را در دل خود خواهید داشت.
هر دو گزینه دارای نقاط خوب و بدی هستند.
مسأله این است که اتخاذ یک تصمیم فرصتی را از بین
میبرد .بنابراین شما میتوانید از مزایای گزینهی
جایگزین استفاده کنید .با این حال شما باید معایب
گزینهی انتخاب شده را نیز قبول کنید.
افراد راههای مختلفی برای کاهش ناهماهنگی
دارند که با یک تصمیم گیری برانگیخته میشود .یکی
از مواردی که آنها میتوانند انجام دهند تغییر رفتار
است .همانطور که قبال نیز اشاره شد ،انجام این کار
اغلب بسیار دشوار است ،بنابراین مردم در اکثر موارد
انواع مختلفی از مانورهای ذهنی را بهکار میگیرند.
یک روش معمول برای کاهش ناهماهنگی ،افزایش
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جذابیت برای گزینهی انتخاب شده و کاهش جذابیت
برای گزینهای است که رد شده است .این امر با عنوان
«گسترش جدایی گزینهها» نامیده میشود .برم
( )1926اولین کسی بود که رابطهی بین ناهماهنگی و
تصمیمگیری را مورد بررسی قرار داد.
 تالش

بهنظر میرسد که افراد بیشترین اهمیت و ارزش
گذاری را برای آن دسته از اهداف یا مواردی قایل می
شوند که تالش زیادی برای دستیابی به آنها انجام داده
اند .با این حساب ،اگر فرد تالش زیادی برای رسیدن
به چیزی انجام دهد و سپس در پایان آن را منفی
ارزیابی کند ،احتماال این موضوع ،دلیلی برای به وجود
آمدن ناهماهنگی در وی محسوب میشود .در
حقیقت ،به نظر میرسد که فرد خود را متقاعد میکند
که آن چیزی که به دست می آورد ،ارزشمند است و
این همان کاری است که بیشتر ما آن را انجام
میدهیم؛ یعنی ارزیابی باالی دستاوردهایی که برای ما
عزیز و پربها هستند -خواه آنکه دیگران آن را ارزشمند
بدانند یا ندانند .این روش کاهش ناهماهنگی به عنوان
«توجیه تالش» شناخته شده است.
اگر فرد ،تالش خود را برای کاری که خودش
انتخاب کرده ،مبذول دارد و در در نهایت کار به شکلی
بد ،به پیش رود ،فرد ناهماهنگی شناختی را تجربه
میکند .بنابراین  ،برای کاهش این ناهماهنگی،
انگیزهای در فرد شکل میگیرد که در نتیجهی آن در
تالش است تا این چنین فکر کند که این کار به خوبی
انجام شده است.

عوامل موثر در بروز ناهماهنگی های شناختی در افراد

تالش

تصميمسازی

رفتار انطباق اجباری

شکل-1عوامل موثر در تغيير نگرش مهم و بروز ناهماهنگی
های شناختی در افراد

 -3-3چگونه نگرش تغيير مییابد؟
ناهماهنگی موجود یا تنش ذهنی در نگرش را
میتوان با توجه به یکی از چهار روش زیر که در شکل
شماره  2نشان داده شده است،کاهش داد:
اول تغییر دادن یک یا چند نگرش ،رفتار ،باورها و ،...
تا در نتیجه بین دو عنصر ،هماهنگی را ایجاد شود.
هنگامی که یکی از عناصر ناهماهنگی ،یک رفتار
است ،فرد میتواند رفتار را تغییر دهد و یا آن را حذف
کند .با این حال ،این حالت کاهش ناگهانی ،مشکالتی
را برای افراد به وجود میآورد ،همانطوری که تغییر
واکنش های رفتاری نهادینه شده (برای مثال ترک
سیگار) اغلب ،برای افراد دشوار است.

دوم کسب اطالعات جدیدی که باورهای مربوط به
ناهماهنگی را قویتر کند.
به عنوان مثال؛ اگر فردی سیگار میکشد ،تفکر
کردن در خصوص اینکه سیگار کشیدن موجب سرطان
ریه می شود ،باعث ایجاد ناهماهنگی در او خواهد شد.
اما ،اطالعات جدیدی نظیر «تحقیقات ثابت نکرده
است که سیگار کشیدن باعث سرطان ریه میشود»
ممکن است ناهماهنگی را کاهش دهد.
سوم توجیه رفتار یا شناخت با اضافه کردن شناخت
جدید
در این روش فرد خود را متقاعد می کند که اگر
این کار را انجام دهد نتایج موثری برایش درپی خواهد
داشت.به طور مثال فرد با خود می گوید"امروز 21
دقیقه بیشتر در باشگاه میمانم تا این شیرینی را
بسوزانم".
چهارم کاهش اهمیت شناختها (یعنی باورها،
نگرشها)
در کاهش اهمیت شناخت ها ،فرد میتواند
خودش را متقاعد کند که «زندگی کردن برای امروز»
بهتر از «نگاه داشتن آن برای فردا» است .به عبارت
دیگر ،او ممکن است به خودش بگوید که یک زندگی
کوتاه اما پر از سیگار  ،بهتر از یک زندگی طوالنی اما
بیبهره از چنین لذتهایی میباشد .به این ترتیب ،او
اهمیت تشخیص ناهماهنگی (سیگار کشیدن برای
سالمت افراد بد است) را کاهش میدهد.
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توجيه رفتار یا شناخت از طریق تغيير در شناخت متعارض

توجيه رفتار یا شناخت با اضافه كردن شناخت جدید

انکار یا نادیده گرفتن هر گونه اطالعاتی درباره شناخت متضاد

روشهای كاهش تنش ذهنی تئوری ناهماهنگی شناختی

تغيير رفتار یا شناخت

شکل.2روش های كاهش تنش ذهنی در تئوری ناهماهنگی شناختی(،گاورونسکی.)2112 ،

تنشهای ناشی از بروز ناهماهنگی های شناختی را
تجربه نمیکنند.

 -4-3ارزیابی انتقادی از نظریهی لئون فستينگر
تا کنون پژوهش های بسیاری در زمینه تئوری
ناهماهنگی شناختی صورت گرفته و برخی یافته ها،
جالب و گاه غیرمنتظره بوده است .در حقیقت این

 -5-3پيشينه پژوهش

تئوری نشان میدهدکه افراد برای سازگاری بین
نگرشها و رفتارها در حال تالش فراوان هستند و
حتی ممکن است برای دستیابی به این هدف ،از
روشهای منطقی نیز استفاده نکنند.
با این حال ،درخصوص پذیرش و بکارگیری این
تئوری ،انتقادهایی از نظر علمی وجود دارد .مثال
ناهماهنگیهای شناختی به صورت فیزیکی قابل
مشاهده و سنجش به صورت عینی نیست ،در نتیجه،
اصطالح ناهماهنگی شناختی ،تا حدودی ذهنی
است(گاورونسکی.)2112 ،
همچنین ابهاماتی در مورد اصطالح «ناهماهنگی»
وجود دارد .آیا این اصطالح ،ادراک است (همانگونه که
شناخت آن را نشان میدهد) ،یا احساس؟ و یا یک
احساس درباره ادراک میباشد؟
در این نظریه پیشبینی میشود که وجود
تفاوتهای فردی نیز در ایجاد ناهماهنگی های
شناختی اثرگذار است..به طور مثال افراد بسیار
مضطرب بیشتر با ناهماهنگی های شناختی مواجه می
شوند.در مقابل افراد با اضطراب کمتر ،بیشتر قادر به
مقابله با ناهماهنگیهای شناخت عمده هستند و

بر اساس پژوهش النگفیلد-اسمیت (، )2117
پذیرش سیستمهای کنترل مدیریت (  11) MCSمتأثر
از نوع استراتژی اتخاذ شده است .دسته دیگری از
پژوهشها نشان داده اند که چگونه MCSمیتواند منجر
به ارتقاء نوآوری محصول در سازمان شود( بیسبی و
اتلی ،2114،12هنری،2116،12؛ ویدنر.)2117،14
بوونز و ابرنتی،)2111( 12به بررسی پیامدهای
بومی سازی بر طراحی سیستمهای حسابداری مدیریت
پرداختند .در پژوهش آنها ارتباط بین استراتژی تمایز
و سیستمهای حسابداری مدیریت تأیید شد.
بیسبی و اتلی ( ،)2114به مطالعه اثرات استفاده
تعاملی از سیستمهای کنترل مدیریت بر نوآوری
محصول پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
استفاده تعاملی از سیستمهای کنترل مدیریت در
سازمانهای با نوآوری پایین منجر به افزایش نوآوری
خواهد شد .درحالیکه در شرکتهای نوآور ،این اثر
معکوس خواهد بود .شواهدی در حمایت از اثر
غیرمستقیم استفاده تعاملی از سیستمهای کنترل
مدیریت بر عملکرد از طریق نوآوری یافت نشد .در
مقابل بر اساس یافته های پژوهش اثر نوآوری بر
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عملکرد تحت تأثیر نوع استفاده از سیستم کنترل
مدیریت خواهد بود.

دریافت گردید .یافته های پژوهش حاکی از ارتباط
مستقیم میان تمایز محصول با نوآوری و با هر دو بعد

چنحال و همکاران ،)2111( 16با استفاده از مدل
مسیر به بررسی ارتباط بین استراتژی ،سیستمهای
کنترل مدیریت و نوآوری بر روی  21شرکت روسی
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد تمایز محصول
رابطه مستقیم با نوآوری دارد .همچنین بر اساس نتایج
حاصل ،تمایز محصول ارتباط مستقیم با هر سه بعد
سیستمهای کنترل مدیریت دارد .فرهنگ سازمانی
ارگانیک و کنترلهای رسمی اثرات مستقیم بر نوآوری
داشته ،درحالیکه تأثیر شبکه های اجتماعی بر نوآوری
بصورت غیرمستقیم از طریق فرهنگ سازمانی ارگانیک
اعمال می شود.
بررسی پژوهشهای حسابداری انجام شده در داخل
کشور نشان می دهد تا کنون هیچ مطالعه ای در
زمینه تئوری ناهماهنگی شناختی در سیستم
حسابداری انجام نشده است.
در زمینه پژوهش ها با رویکرد نوآوری نیز می
توان به مطالعه حجازی و فتوحی در سال  1233اشاره
کرد .آنها به بررسی ارتباط بین استراتژی رقابتی
سازمان ،طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و
عملکرد سازمان با رویکرد تناسب اقتضایی پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین استراتژی رقابتی،
طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و
عملکرد در صنایع مورد نظر رابطه معنی داری وجود
دارد .
حجازی و رامشه ( )1292در پژوهشی به بررسی
روابط میان استراتژی تمایز ،نوآوری و سیستم های
کنترل مدیریت پرداختند .در این پژوهش ،پیش بینی
شده که نوآوری متأثر از استراتژی تمایز محصول در
سازمان است که این اثر در قالب مسیرهایی از تمایز
محصول به دو بعد سیستمهای کنترل مدیریت و
سپس مسیرهایی از این ابعاد به نوآوری قابل توضیح
می باشد .برای آزمون مدل مسیر ،از تحلیل مدل یابی
معادله ساختاری ،استفاده شده است .اطالعات مربوط،
از  69شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران فعال در  4صنعت ،از طریق پرسشنامه

 MCSاست .ابعاد  MCSنیز اثراتی مستقیم بر نوآوری
دارند .عالوه بر اثر مستقیم تمایز بر نوآوری ،اثر واسطه
ای MCSدر رابطه میان استراتژی تمایز و نوآوری ،که
معرف اثرات غیرمستقیم تمایز بر نوآوری است ،نیز
تأیید شد
 -4نظریه ناهماهنگی شناختی و فرایند
تصميمگيری در حسابداری مدیریت
متعاقب اتخاذ یک تصمیم ،بهویژه تصمیمی
دشوار ،یا تصمیمی که متضمن تعهدی مهم از نظر
وقت ،کوشش ،یا پول باشد ،حسابداران مدیریت ،
همواره احساس ناهماهنگی میکنند؛ علّت این امر این
است که بهندرت اتفاق میافتد که راهحل برگزیده،
کامال مثبت و راهحلهای انتخابنشده ،کامال منفی
باشند .یک راه خوب برای کاهش ناهماهنگی ،عبارت
از یافتن اطالعات منحصرا مثبت در مورد تصمیم اتخاذ
شده و پرهیز از اطالعات منفی است .یعنی پس از اخذ
تصمیم ،ویژگیهای مثبت چیزی که انتخاب شده
مورد تأکید قرار گیرد و به خصوصیات منفی آن
بیاعتنایی شود و یا برعکس بر خصوصیات منفی
چیزی که انتخاب نشده تأکید شده و و به ویژگیهای
مثبت آن بیتوجهی شود.
پژوهشهای انجامشده در زمینه نگرشها نشان
میدهند که حسابداران مدیریت  ،هرگاه انتخاب
مشخصی داشته باشند و انتخاب خود را در برابر عموم،
علنی سازند ،به واقع نیز بهطور انتخابی در پی
اطالعات تأیید شده در مورد انتخاب خود هستند.
بعالوه ،این گرایش در جهت انتخاب اطالعات ،زمانی
بیشتر میشود که میزان ناهماهنگی شناختی نیز
بیشتر باشد.
ادراک گزینشی ،یک فرایند مهم شناخت است؛ به
این معنا که حسابداران مدیریت تحت شرایط خاص
در مقایسه با شواهد اطالعات ناهماهنگ ،وقت
بیشتری را صرف توجه به شواهد هماهنگ میکنند.
مردم ،اطالعات محیط را مورد جستجو ،توجّه و تفسیر
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قرار میدهند؛ بهطوری که موجب تقویت نگرشهای
خود گردد(گاورونسکی.)2112 ،
نظریه ناهماهنگی شناختی پیشبینی میکند که
حسابداران مدیریت از اطالعاتی که میزان ناهماهنگی
را افزایش میدهد ،اجتناب کنند .از نظر فستینگر،
حسابداران مدیریت  ،بیشتر ،اطالعاتی را پردازش
میکنند که با نگرشها و رفتارشان هماهنگ باشد.
بنابراین ،جستجوی اطالعات ،توجّه و تفسیر آنها
بهگونهای گزینشی انجام میشود .البته باید توجّه کرد
که دقّت علمی و رفتار منصفانه سبب میشود تا
حسابداران مدیریت اطالعاتی را جستجو کنند که با
نگرشهایشان ناسازگار باشد .حسابداران مدیریت
همچنین با تفسیر گزینشی اطالعات پیرامون ،از
نگرشهای خود محافظت میکنند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که حسابداران مدیریت  ،حداقل از نظر
توجّه و ادراک ،دارای سوگیری در جهت باورهای خود
هستند؛ که با مراحل پردازش اطالعات مربوط به
شناخت اجتماعی ،هماهنگی دارد(آلگر .)2113،
نظریه ناهماهنگی شناختی پیشبینی میکند که
یادگیریها و حافظهها در حسابداران مدیریت در
جهت هماهنگی و همسانی نگرشها ،جنبه گزینشی
پیدا میکنند.

حسابداری مدیریت
سنتی

احتساب عوامل پيش
بينی نشده

حسابداری نوآوری
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 -5نوآوری و حسابداری مدیریت
در اکثر مدل هایی که محققان حوزه حسابداری
مدیریت ،برای سنجش عملکرد سازمان تاکنون ارایه
نمودند  ،شاخص نوآوری به عنوان یکی از شاخص
های اصلی و ثابت در مدل ها مشاهده می شود.
ویراکُن در چارچوبی که برای اندازه گیری عملکرد
ارائه میدهد ،شاخص های  :انگیزش کارکنان ،عملکرد
بازار ،نوآوری ،بهرهوری و تاثیر اجتماعی را به عنوان
شاخص های اصلی سنجش عملکرد سازمان مطرح می
کند (سنجقی وهمکاران.)1291،
نورتون و کاپالن نیز با ارایه کارتهای امتیازی متوازن
برای تبیین راهبرد از پنج شاخص زیر استفاده کردند:
 )1منظر مالی،
 )2منظر مشتری،
 )2منظر فرآیندهای داخلی،
 )4نوآوری و
 )2کارکنان(وو و همکاران.)2111 ،
یوکل نیز برای اندازهگیری عملکرد سازمانی ،سه
بعدی را پیشنهاد میکند که شامل بازدهی ،انطباق
پذیری با شرایط و نوآوری های موجود و سرمایه
انسانی است .او با مرور ادبیات در این زمینه ،نتیجه
میگیرد که عملکرد سازمانی وابسته به بازدهی
فرایندهای داخلی ،و انطباق پذیری به موقع در برابر
فرصتها و تهدیدهای خارجی و توان بکارگیری
نوآوری های منطبق با نیاز جامعه و همچنین سرمایه
انسانی است که نشانگر میزان مهارت و انگیزه اعضای
سازمان برای انجام اثرگذار کارها را دارند میباشد.
(یوکل.)2113 ،
بر این اساس نوآوری را میتوان فرایندی دانست
که اختراعات با استفاده از آن به محصوالت ،فرایندها،
خدمات یا تغییرات سازمانی دارای ارزشافزوده یا قابل
عرضه در بازار تبدیل میشود .به تعبیر پیتردراکر از
دیدگاه مدیریتی ،نوآوری به معنای تغییری است که
بعد تازه ای از عملکرد را بوجود میآورد ولیکن از
دیدگاه سازمانی نوآوری به معنای بهرهبرداری از افکار
جدید است .در واقع به فرایند خلق ،توسعه و اجرای هر
فکر جدید یا رفتار تازه نوآوری گفته میشود .باید
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دانست که نوآوری میتوان بعنوان تغییر سازمانی برای
پاسخ به محیط خارجی یا نفوذ بر آن در نظر گرفته

پدیده ای با دو مرحله متفاوت است :شروع و اجرا.
مرحله شروع شامل «دریچهای به سوی نوآوری» است

شود .نوآوری ،نظام مدیریتی است که بر رسالت
سازمان تاکید دارد به دنبال فرصت استثنایی است؛
معیارهای موفقیت را مشخص میکند و به دنبال
فرصتهای جدید است(آلگر .)2113،
نوآوری در سیستم حسابداری مدیریت را معموال
میتوان به شش دسته تقسیم کرد )1 :آنچه برای دنیا
جدید است )2 .محصوالت جدید برای موسسه )2
اضافه نمودن به خطوط فعلی محصول )4بهبود یا
اصالح خطوط فعلی محصول  )2کاهش هزینه
محصوالت فعلی  )6موضع یابی محصوالت فعلی (بوز
.) 1932،17
سازمانها بواسطه نوآوری میتوانند با تغییرات
محیط سازگار شوند و تغییراتی که برایشان دو
جایگزین بدست میدهد :نوآور باشند و یا سقوط
کنند .معرفی محصوالت و فرآیندها به سازمان باعث
توسعه روندهای عادی میشود تا سازمان بتواند با
تغییرات در محیطهای پویا سازگار شود(دیکسون و
همکاران.)2114 ،
نوآوری با استفاده از سیستم های دوتایی طبقه
بندی شده است؛ در این سیستم ها بین مقوله های
رادیکال و فزاینده ،محصول و فرآیند ،ممتد و منقطع،
فنی و اجرایی تمایز وجود دارد .عالوه بر این ،نوآوری

و به این بستگی دارد که افراد در سازمان آن را
بپذیرند یا نه .برخی صاحبنظران این مرحله را
خالقیت و یا فرهنگ تجارت نوآور می نامند و آن را
متغیری میدانند که فرهنگ ،ارزشها و اصولی را
منعکس میکند که رفتار مرتبط با نوآوری و
تصمیمگیری اعضای سازمان را شکل میدهد (دامان-
پور.)21193 ،
هارلی وهالت ( )2112برای ارجاع به مرحلة دوم
از عبارت «ظرفیتی برای نوآوری» استفاده می کنند و
آن را این گونه تعریف می کنند :نوآوری هایی که از
سوی سازمان واقعا برگزیده شده باشند .این مفهوم به
قابلیت های تصمیم گیری و گزینش رفتار نوآور
مربوط می شود و بعبارت دیگر ،توانایی اجرای موفق
ایده های نوآورانه ،فرآیندها یا محصوالت .این مفهوم
شامل تحقق ایده ها در تصمیم هاست .در این
پژوهش ،متغیر«ظرفیت برای ایجاد خالقیت» بعنوان
دست آورد نوآوری فنی در محصوالت ،خدمات و
فرآیندها در نظر گرفته شده است(میلر و همکاران،
 .)2112این مفهوم به توسعه محصول جدید مربوط
می شود که یکی از قابلیت های تثبیت شده در
شرکت هاست.
.
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بر این اساس ،اگر سازمانی بدنبال بقا در این
محیط متغیر و پویا باشد الزم است در انواع مختلف

تازگی برای سازمان ،عرضه کنندگان و مشتریانش
فراهم میآورد( مک فادزین .)2112،13در نهایت نوع

نوآوری سرمایه گذاری نماید ،چرا که انواع مختلف
نوآوری به روشهای متفاوتی سازمان را تحت تاثیر
قرار داده و نتایج مختلفی را بدنبال دارد(سیگوا و
همکاران.)2116 ،
در عصر حاضر که مشخصه آن رقابت گسترده و
تغییرات سریع تکنولوژیکی است ،شرکتهای نوآور
می توانند به مزایای رقابتی دست یابند (آقیان و
همکاران .) 2112، 1نوآوری موفق محصول و
قابلیت شرکتها برای بهبود مستمر فرایندهای
نوآوری به سرعت به یک نیاز اساسی برای بدست
آوردن سود بیشتر و توسعه بلندمدت تبدیل شده
است .لزوم ایجاد نوآوری تحت تأثیر نوع استراتژی
است .به طور مثال بررسی ها نشان میدهد
شرکتهایی که استراتژی تهاجمی(میلز و اسنو )، 2یا
تمایز محصول (پورتر ) 1932، 2را اتخاذ میکنند،
نوآوری بیشتری دارند.

تصمیم گیری حسابداران مدیریت در بکارگیری
تکنیک های نوآوری منجر به افزایش آگاهی از شرایط
بازار ،خلق رقابت نوین و در نهایت افزایش کیفیت و
بهره وری سازمان می شود(باردن.)2113،19

 -6یافته های علمی پژوهش
امروزه در توسعه نظری مبانی حسابداری مدیریت
استراتژیک نیز توجه به رویکرد نوآوری در جهت خلق
ارزش سازمانی به تدریج به پارادایم غالب این حوزه ی
علمی تبدیل شده است .با در نظر گرفتن نقش
محوری حسابداری مدیریت استراتژیک در ارزیابی
عملکرد و رویکرد خلق ارزش در این شاخه از علم
حسابداری ،عملکرد شرکت تابعی از تناسب میان
متغیرهای ساختاری و استراتژی هایی خواهد بود که
توسط حسابداران مدیریت اتخاذ می شود).الو و
لیم2112،؛ اسمیت.)2111،
بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش،
اتخاذ تصمیمات نوآورانه توسط حسابداران مدیریت
همچنین پذیرش بکارگیری تکنیک های نوآورانه در
سیستم حسابداری  ،فرآیندی است که در سازمانها و
سیستم حسابداری مدیریت آنها ،منجر به بکارگیری
روش های جدید و ایجاد راهکارها ،راه حلها،
محصوالت و خدمات نو ،ارزش افزوده و درجه ای از
741

مدل پيشنهادی راهبردی نوآوری با رویکرد ناهماهنگی
شناختی در سيستم حسابداری مدیریت

براساس آنچه در ادبیات پژوهش ذکر شد،
حسابداران مدیریت که دچار نوعی تردید و عدم
قطعیت در تصمیم بکارگیری یا عدم بکارگیری
نوآوری در سیستم می شوند و دائم گزینه های
انتخاب شده و گزینه های انتخاب نشده را مقایسه
می کنند ،دچار ناهمسانی شناختی می شوند.
درمقابل ،حسابداران مدیریتی که به تصمیم خود در
بکارگیری استراتژی نوآوری اطمینان و اعتماد دارند،
ناهمسانی شناختی کمتری را تجربه می کنند؛ می
توان گفت این افراد در شرایط درگیری ذهنی
شدید ،تصمیم بکارگیری نوآوری گرفته اند .در
سلسله مراتب درگیری ذهنی باال ،اول باورها رخ می
نمایند  ،سپس عاطفه و به دنبال آن رفتار می آید
(ری.) 1972 ،
این طبقه بندی آثار ،چنان که از نامش هم
پیداست زمانی رخ می دهد که حسابداران مدیریت
در حالت درگیری ذهنی باال قرار دارند .در این حالت
 ،حسابداران مدیریت فعالیت های حل مسئله را
افزایش می دهند و به شدت به دنبال اطالعات
درمورد بکارگیری نوآوری های جایگزین می گردند.
درنتیجه ،باورهای بسیار متعددی دربارة جایگزین ها
شکل می گیرد .به هر باور ،یک بار عاطفی پیوند
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خورده است و مجموع این باورها ،نگرش ها را می
سازند .پس از شکل گیری باورها و نگرش ها ،رفتار

عملکرد سازمان از منظر دانش می توان مدل شماره 1
را ارایه نمود (اسکندری .)1291 ،بر اساس این مدل،

پدیدار می شود؛ بنابراین ،در این حالت افراد با تأکید
بر رویکرد خردگرا و اطالعات پردازانه درمورد
بکارگیری یا عدم بکارگیری نوآوری مورد نظر
تصمیم می گیرند.
این حالت موجب می شود تصمیم گیری
مطمئنی صورت گیرد و حسابداران مدیریت و
درنهایت سیستم مدیریت ،کمتر دچار تردید و
سردرگمی شود و درنهایت ناهمسانی شناختی
کمتری را هم احساس می کند  .در شرایط درگیری
ذهنی پایین  ،تصمیم گیری محدود صورت می
گیرد و رفتار جست وجوگرایانة کمتری از حسابداران
مدیریت سر می زند (موون و مینور .)2111،در این
شرایط ،اغلب تصمیم های تصمیم گیرنده بعد از
انتخاب و بکارگیری استراتژی نوآورانه ،با عدم
قطعیت روبه رو می شود و نوعی تردید و ناهمسانی
در او به وجود می آید.
بررسی ها نشان می دهد برخی پژوهشگران با
توجه به اهمیت نوآوری در بحث عملکرد سازمانی به
دنبال عواملی هستند که بر نوآوری تأثیر مثبت دارند
و به شکلی غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی نقش
به سزایی ایفا میکنند (داروچ .)2112 ،بسیاری از
پژوهشگران نیز با مطالعات خود نشان دادند که
نوآوری بر عملکرد تأثیر مستقیم دارد که می توان
به مطالعات کارمن و خوزه، 2113،21واکگان و
همکاران 2119،21اشاره کرد.
براساس مدل شماره  ، 1انتخاب راهبرد نوآوری
توسط حسابداران مدیریت ،اگر با هماهنگی شناختی
مدل چارچوب ارزشهای رقیب صورت گیرد  ،به
عملکرد بهتر سازمانی منجر می گردد .به بیان دیگر
چنانچه ،مدل تصمیم گیری حسابداران مدیریت و
مدیران یک سازمان بر اساس هدف عقالیی باشد ،بهتر
است جهت نوآوری از الگوی واحدی و بر اساس تئوری
نا هماهنگی شناختی صورت پذیرد تا به عملکرد
بهتری از خلق ارزش در سازمان نایل شوند .در توجیه
چرایی هماهنگی شناختی دو به دو در نوآوری و فرآیند

سیستم حسابداری مدیریت هر سازمان برای دستیابی
به موفقیت نمیتواند فقط بر ویژگیهای فنی عملیات
سازمان تمرکز کند .بلکه الزم است سیستم حسابداری
مدیریت را به عنوان بخشی از یک بافت بزرگتر دانست
که در آن مجموعه ای از عوامل فردی در کنار عوامل
سازمانی  ،به نقش آفرینی می پردازند.
 -7نتيجه گيری
مدیران و در کنار آنها حسابداران مدیریت یک
سازمان همواره ناگزیر از تصمیم گیری های گوناگونی
در امور روزمره و همچنین هدف های سازمان در
فضای کسب و کار رقابتی هستند واز طرفی با توجه به
تغییراتی که پیرامون سازمانها اتفاق می افتد اگر
سازمان ها نتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند و
بهترین راهکارها را جهت هماهنگی خود با آنها
انتخاب کنند ؛موقعیت خود را در حال و آینده به
خطر میندازند .حسابداران مدیریت با بکارگیری
یکسری روشهای نوآورانه و نوین در بحث های
گوناگون نظیر هزینه یابی و تکنیک های مدیریتی می
توانند در جهت هماهنگی سازمانها با تغییرات
محیط پیرامون کسب و کارشان کمک فراوانی نماید .
هنگامی که حسابداران مدیریت تصمیم به
بکارگیری استراتژی نوآورانه می گیرند ،ذهن آنها
جوانب مثبت و منفی آن استراتژی را ارزیابی می کند،
این واکنش به ایجاد افکار متضاد در ذهن حسابداران
مدیریت منجر می شود ،جنبه های مثبت بکارگیری
استراتژی نوآورانه فراموش می شود و جنبه های منفی
آن ،موجب ایجاد فشار فزاینده ای در ذهن حسابداران
مدیریت می شود و در نهایت تغییر نظر حسابداران
مدیریت را درمورد بکارگیری یا عدم بکارگیری
استراتژی نوآورانه به دنبال دارد و ایجاد ناهمسانی
شناختی می کند .در حالیکه در دنیای امروز ،در کنار
رقابت در ابعاد مختلف ،مواردی همچون سرعت تحویل
محصول یا ارائه خدمات به مشتری ،افزایش کیفیت
محصول یا ارائه خدمات و کاهش قیمت محصول به
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عنوان عوامل مهم موفقیت یک سیستم مطرح می
باشند.

 )2استراتژی های نوآورانه باید قبل از پیاده سازی
و بکارگیری در سازمانها ،مورد بررسی قرار

بنابراین ،وقتی که اطالعات کافی در مورد عوامل
مختلف موجود باشد ،برای تصمیم گیری حسابداران
مدیریت درخصوص بکارگیری استراتژی نوآورانه و به
کارگیری مدل ها و تئوری ها بایستی موارد زیر را در
نظر گرفت:
 )1قبل از صرف وقت و انرژی برای ارزیابی و
تجزیه و تحلیل رفتار حسابداران مدیریت ،بر
اساس تئوری ناهماهنگی شناختی ،باید،
اطمینان حاصل شود که موسسه و جامعه از
آن رفتار چه میزان سود و یا زیان خواهند برد.
همچنین شناخت ابعاد و آثار آن رفتار مورد
مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد .چرا که
ممکن است محققان ،وقت زیادی صرف
مطالعه رفتاری از حسابداران مدیریت نمایند
که آن رفتار چندان در نوع تصمیم گیری
حسابداران مدیریت اثرگذار نبوده و یا بالعکس
رفتاری را مد نظر قرار ندهند ،در حالیکه آن
رفتار به شدت نوع تصمیم گیری و واکنش
های حسابداران مدیریت را تحت تاثیر قرار می
دهد.
 )2از سوی دیگر ،رفتاری که قرار است حسابداران
مدیریت براساس این تئوری به عنوان رفتار
موثر در بکارگیری استراتژی نوآورانه اتخاذ
کنند ،باید به طور دقیق تعریف شود و در نظر
گرفته شود که چه نوع عواملی برای ایجاد
انگیزه در حسابداران مدیریت الزم است تا آنها
رفتاری را اتخاذ نمایند که مورد نظر موسسه
می باشد .حتی می توان عوامل بازدارنده ایی
را مشخص نمود که در صورت وجود آنها،نوع
تصمیم گیری و رفتار حسابداران مدیریت در
زمان مواجهه با استراتژی های نوآورانه تغییر
می کند .عواملی مثل پیچیدگی های نوآوری،
زمان  ،پول ،مهارت هایی که موجود نیستند
ویا ناسازگاربودن با فرهنگ و رفتارهای فعلی
تغییر می کنند.

گیرند تا اطمینان حاصل شود که قابل
دسترسی هستند و جایگزینی و اجرای آنها در
سازمان ،منجر به ارایه خدمات مناسبتر می
شود .ضمن آنکه ضروری است مهارت های
ویژه ای که مورد نیاز کاربران در سازمان می
باشد ،به آنها آموخته شود.
همچنین اگر موسسه اعتقاد دارد که انجام یک رفتار و
نوع تصمیم گیری خاص حسابداران مدیریت ،منجر به
نتایج غیر مطلوب می گردد  ،باید چرایی آن نیز تعیین
شود .چون ممکن است این امکان وجود داشته باشد
که بتوان نوع تصمیم گیری و رفتار خاص حسابداران
مدیریت را تعدیل نمود تا قابل قبول گردد.
هرچند از نظر اخالقی ،درست این است که نگرش
مطلوب درباره آن تصمیم و رفتار در سازمان ،ارتقا یابد
 .این امر می تواند در بر گیرنده پیام هایی باشد که
درک منفی سیستم سازمانی از نتایج آن رفتار را به
حداقل رسانده و اعتقادات حامی رفتار مذکور را تقویت
نمایند.
در هر صورت ،استراتژی و راهبرد ارزشمند به منظور
پیشبرد اهداف  ،درگیر کردن افراد مهم کلیدی از
جمله حسابداران مدیریت از شروع انتخاب و اجرای هر
برنامه نوآورانه می باشد.
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