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  چکیده
جنبه هاي عملی حسابداري مدیریت کاهش یافته  بهدانشگاهی  محققانعالقه  هاي اخیر دههدر 
حسابداري مدیریت در  امروزه .این مقاله به برخی از دالیل این موضوع می پردازد .است

اعتبار  کاراین . ستمطرح ام اجتماعی وعلهاي شاخهاز  ییکبه عنوان  هاي جهاندانشگاه
مباحث از  محققان دانشگاهی دهدنشان می می دهد اماان حسابداري را افزایش دانشگاهی
در حسابداري مدیریت عملی مستقیماً با جنبه هاي رشته و مشکالت و مسائلی که  تخصصی

 بیشتريتمرکز باید محققان دانشگاهی  کندبیان میه قالماین بعالوه . غافل مانده اند ارتباط است
از آنها  ندد تا بتوانکنن کنترلرا موضوع داشته باشند و نتایج تحقیق تجربی  مسائل تخصصیبر 

  .دنناستفاده ک یعملجنبه هاي  پشتیبانیو  پیشرفتبراي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
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فقط به یک پاسخ خیلی عمل و تئوري حسابداري مدیریت دنیاي تفاوت بین ها در مورد بررسی
در حسابداري مدیریت هاي تئوري پیرامون جامعه دانشگاهی تحقیق  ،محدود منجر می شود

آنچه باعث کاهش اهمیت مباحث عملی در این حوزه شده، . پندارندرا مهم نمی عمل دنیاي
 دپردازمی مواردي ه برخی ازاین مقاله ب .وجود داردعمل که در دنیاي ت اسفشارها و شرایطی 

و بر مباحث عملی که اگر تحقیقات حسابداري مدیریت از سایر علوم اجتماعی متمایز بودند 
   .افتادمیاتفاق ند اشتدبیشتري تمرکز 

   تحقیقات جاري حسابداري مدیریت
ات حسابداري مدیریت و در تئوري قبه فزاینده اي در تحقیرشد رو  درطول چند دهه گذشته

گسترش قابل مالحظه  بلکه نبوده است صرفا کمیاین رشد . زیربنایی آن صورت گرفته است
 دیده شدهبکارگرفته شده توسط محققان  هايي تئوريتحقیق و مبنا هايحوزه  نیز در مورداي 
 حسابداري مدیریت عالقه کمی به تحقیق شاغل در بخش هايافراد  به رغم این رشد، . است

چون  دانشگاهیانی در این مورد تحقیقات قابل مالحظهیک استثناي  .در این حوزه نشان داده اند
از دانشگاه هاروارد در مورد موضوعاتی چون بهایابی بر مبناي فعالیت و کارت  1کاپالن و  کوپر

 حل راهسپس  شناساییپیش روي شرکت را مشکالت عملی  آنها .می باشدارزیابی متوازن 
 2موردي مطالعاتاز نوع  ابتدا درتحقیقات آنها  .کردندارائه می مشکالترفع این  برايهایی 
مبتنی بر آنها کار  واقعدر  .شدمیتلقی براي واحد تجاري  تحقیق و توسعه فرایند و نتیجه بود
تمایل با  حرفهافراد شاغل در نشان می دهد  دانشگاهاین تحقیقات . باشدرویه موجود می بیبازیا

به رویه حسابداري مدیریت  هرچند امروزه استفاده می کنند تحقیقاتاز نوع خاصی از  زیادي
  .)2000. (3همکاران نمونه اینز وتحقیق براي . میزان کامالً قابل توجهی تغییر کرده است

 در است درآمده ابتکاري عملبه صورت یک   مدیریت حسابداري اخیر، هاي سال طول در
 عملی، سطح در رشته پیشرفت در حمایتی نقش ایفاي بهتا  دارد وجود محقق برايامکانی  نتیجه

                                                           
1 . R. Kaplan and R. Cooper 
2 . case study 
3 . Innes et al 
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 موقعیت استقالل نقش، این در. شده بپردازد معرفی جدید هاي شیوه ارزیابی با حداقل
 عالقه تر گستردهجامعه تحقیق  که است واضح اما محقق باشد نفع به ممکن است دانشگاهی
  خروجی براي افراد شاغل در حرفه مورد خطاب قراردادن یا وحرفه  بر تاثیرگذاري به چندانی
چرا  .می باشدن عملی حسابداري پیشرفت حسابداري تحقیقات بیشترهدف  .ندارد انشتحقیق

 است؟ مهم عمل تئوري و بر مبتنی تحقیق پیشرفت بین ارتباطی شکاف این آیا باید چنین باشد؟
حسابداري  تئوري و تحقیقات که کندمی توجه وضعیتیه باین مقاله  تسواالاین  به براي پاسخ
  .است کرده پیشرفتمبتنی بر آن  مدیریت

  علوم اجتماعی
 شده است معرفی اجتماعی علم یک عنوان به به طور جديحسابداري  بعد به 1960 از دهه

بدست  تجربه گرامحققان تاکید  بدلیلبه طور کلی این موضوع  ).2002 ،4همکاران و رایان(
 ،6زیمرمن و زوات 1979 ،5زیمرمن( آمریکا متحده یاالتا در گرایی اثبات تسلط .آمده است

 در پرسش پژوهی و تفسیريمطالعات موردي تحقیقات مبتنی بر  در رشد و) 1986 ،1979
بیانگر ) 2005 ،1994 ،8تایلز و؛ دروري 1997 ،7پانوزو( اروپا سراسرحسابداري مدیریت 

 حسابداري اولیه هاي ارتباط فرایند اینطول  در. می باشد حسابداري دانشگاهیان پیشرفت
 نظیر اجتماعی علومرشته هاي  شاملو  یافته گسترش پیوسته طور به سنجیاقتصادبا  مدیریت
 استفاده بازمینه این  در  بیشتر پیشرفت .باشدمی سازمانی مطالعات و روانشناسی شناسی، جامعه

 مورد در 9سیل تحقیق. استآشکار شده  فلسفه آنها مهمترین شاید وآنالیز ریاضی  هايرشته از
 از استفاده و پذیرش توضیح رايب 10گفتمان تحلیل و تجزیه و اقتصادي تئوري دو هر از استفاده
دستیابی به اعتبار  زیربناي هاي میان رشته ايپیشرفتاین  .صورت گرفته است عمل در هاایده

                                                           
4 . Ryan et al 
5 . Zimmerman 
6 . Watts and Zimmerman 
7 . Panozzo 
8 . Drury and Tayles 
9 . seal 
10 . discourse analysis 
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 موقعیت به توجه حسابداري با تحقیقات در روند این .تشکیل می دهندعلمی حسابداري را 
نیز به  این مواردبا این حال  .ستنی آور تعجب دانشگاهی محیط یک در حسابداري محقق

 علوم دیدگاه از .ایجاد می کند اي ها حرفهاحتمال زیاد شکافی بین محققان حسابداري و 
د و نرا توضیح ده حسابداران فتارر که استاین  حسابداري تحقیقاتهدف اصلی  اجتماعی
یک ) به طور مستقیممطمئناً ( سازمانی موقعیت هاي در آنهارفتار ) بهبود( تغییر .دندرك کن
  .نبوده است حسابداري دانشگاهیان از بسیاري برنامه تحقیق در اولویت

 منطقی تحلیل و تجزیه کاهش به اجتماعی علوم دانشمندان اب مدیریت رابطه محققان حسابداري
نفلدت  باکسترتحقیقات  براي نمونه .ه استشد منجرعمل دنیاي براي  دستوري و 11و اوکس 
 1970قبل از دهه  که ،)1975( 14آنتونی و )1965( 13اسولومونز ،)1974( 12توماس ،)1961(

 عمیق تحلیل و تجزیه،  70بعد از دهه اما  .صورت گرفته بودندعمل دنیاي بیشتر مبتنی بر  ندبود
 اي قابل مالحظهئات استثنا اگرچه ،کمتر به چشم می خورد عملدنیاي  براي جدید شیوه هاي

 با یک جاایندر  .وجود دارد) 2000( 16، نوریکلیت)1999( 15و کلینگلد هاسدتحقیق  نظیر
 )ییگرا تجربهاز طریق (ات تحقیقبر  تمرکز افزایش شویم به این صورت کهه میجاومتناقض 

افراد شاغل در که  شودمین منجر تحقیقی نتایجبه  ظاهرا افتد می اتفاق عمل آنچه در مورد در
 تجربه به با افزایش تمرکزبکارگرفته شده هاي رویه وتئوري ها  .دانندبآن را مربوط حرفه 
 برايتا بتواند  دهدنمی توضیح به روشنیشیوه هاي کاربردي بر اساس را  عمل دنیاي گرایی

 از عمدتا تجربی تحقیقات موضوعات رسد می نظر به .دتلقی شوارزشمند  موضوعات تحقیق
 عملی روابط به مربوط مشکالتبه  اینکه بجاي باشد گرفته نشات موجود اتتحقیق نوشتار
  .بپردازد
  اجتماعی )تخصصی(فنی رشته

                                                           
11 . Baxter and Oxenfeldt 
12 . Thomas 
13 . Solomons 
14 . Anthony 
15 . De Haas and Kleingeld 
16 . Norreklit 
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 یا و اقتصاددان، شناس جامعه که می کند حسابداري تحقیقات به کمکی چه حسابداري محقق
 حسابدارياجتماعی  - فنی در ماهیت این سوال به پاسخ ؟نمی تواند به آن برسد فیلسوف

 اگر .است حسابداري هايتکنیک و افرادبین  تعامل شامل حسابداري رفتار .مدیریت نهفته است
ده شن داده شرحتوسط محقق  کافی اندازه به وشده ن فهمیدهدرست هاي حسابداري تکنیک این
 طور به و شودمی کمبود دچار زیاد احتمال به تحقیقاتی فعالیت مبتنی بر رفتار توضیحات ،باشد
 حسابداري محققان به که است رشتهتخصصی  هايجنبهاین  .خواهد بود کنندهگمراه بالقوه

تا  سازدمی قادرآنها را  ومی دهد  اجتماعی علوم محققان اي در بین مقایسهیک مزیت 
 .انجام چنین کاري هستند به قادر تريخاص طور بهرا ارائه کنند که آنها  يرفتار توضیحات

درنتیجه این  .می رود بیناز "حسابداري" برچسب ،تخصصی تحقیقات به کافی توجه بدون
طبقه  دیگر هايرشته یا اجتماعی علومهاي رشته از یکی در تره طور صحیحبتوان را میتحقیق 
براي کسب  "فشار" در .می سازد مشکل بسیاررا  فنی تجویزهاي امکان آن ماهیت ود بندي کر
مطالب از  حدودي تا موارد از بسیاري در حسابداري دانشگاهی محققان اجتماعی، اعتبار علم
 نتایج اهمیت در تفسیر کامل خواننده براي را کار امر این .اندغافل مانده خود موضوع تخصصی

-میمشکل  شده مربوط هم به عمل و حسابداري زمینه در بر اساس آن تحقیق که ییهاروش و

  .کند
صورت  رشتهتخصصی  بر اساس موضوعات باید حسابداري تحقیقات که پذیرفته شود اگر
رویه هاي عملی  از غنی و گسترده شرح از مملو حسابداريمجالت تحقیقات  داریمانتظار گیرد
ین به اموارد  اغلبدر شود در حالیکه دیده می .دهدتحقیق را تشکیل می فنی هايجنبه کهباشد 

تحقیق  تمرکز ،عملکرد گیرياندازه یابهایابی  یا ریزي بودجه نمونه در عنوان به. نیست صورت
 این .است تحقیق خروجی در ي شامل شدههارویه فنی ماهیت از محدودي فقط به دانش

 تحلیل و تجزیه در حسابداري رفتاري یا اجتماعی ماهیت کهشاید درست باشد  نیزموضوع 
 حال، این با .است شده گرفته نادیدهدانشگاهی  موجود در نوشتار عملیتکنیک هاي  دستوري
 از رویه فلسفی یا و اجتماعی ي از بررسی هاي مبتنی بر علومبسیار براي اکنون قضیه این عکس

 به تخصصی بر موضوعات تمرکز از مدیریت حسابداري تحقیقات. است درست حسابداري



7 
 

 دو هر تعادل دنبال به که دارد وجود کمی تحقیقات .تغییر کرده اند اجتماعیبر مباحث تمرکز 
  .درا نشان دهن حسابداريرشته  واقعی دنیايباشند و یا  جنبه

  تحقیقات تجربی
را نشان  مدیریتحسابداري تجربی تحقیقات  در کلیدي مراحل از ايخالصه 1 شماره نمایه
   .شودمی انتخاب مشخص تجربی مناسب شواهد باتحقیق  موضوع یا حوزه یک اول،. دهدمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي داده هاي جمع یی ها تئورياز  .می شودکننده ها توصیف موقعیت و رفتار عملدوم، 
 صورتبه  یزي است کهچ آن کمک به توضیح آنها نقشکه شود وري شده استفاده میآ

شود که  چیزي آن ركد به منجر تواند می باشد کننده قانع توضیح اگر .دیده شده استتجربی 
 تحقیقات ،توصیفمرحله می افتد که  اتفاق مدیریت حسابداري در ندرت به .دیده شده است

 شناسایی
ò 

 توصیف
ò 
 تبیین
ò 
 فهم
ò 
 تجویز

 

مراحل تحقیقات  -1نمایه 
تجربی در حسابداري 
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 ،پاتلتحقیق مثل دارد وجوداستثنائاتی  چند هر( وردفراهم آ پژوهشی مجالت برايرا  کافی
1987.(   
تحقیقات  اصلی هدف عنوان به است و نیاز مورد دانشگاهی نشریات براي فهم و تبیین

نیست و انتظار تجویزنیازي به صدور تحقیقات حسابداري در  .دنشومی  درنظرگرفته دانشگاهی
 آخرین که داردن وجود تحقیقی هیچکه  نیست معنی بدان این .نیز وجود ندارد چنین چیزي

تحقیق کاسانن و  نمونه آن .خوردکمتر به چشم می چنین موردي بلکه دوشرا شامل  مرحله
 ارائه .است مدیریت حسابداري در رویکرد اقدام پژوهی ارتقاء براي )1993( 17همکاران
 تاثیر است ممکن حتیبه حساب آید ا اي براي حرفه نسخه "کاربردي" عنوان به کهاتی تحقیق
 داده می شود اتتحقیق از نوع این به مشاوره نوع از برچسب تحقیق .باشد داشته محقق بر منفی

 طور به و شودهم کمتر دیده میهنوز مدیریت حسابداريتحقیقات  در تجویزي ابعاد بنابراین،
  .باشدمیخروجی تحقیق ضروري ن براي ارائه کلی

  تجربی تحقیقاتاهداف 
 .شوندطیف در نظر گرفته  یک عنوان به است ممکن مدیریت حسابداري در تجربی تحقیقات

تبیین و را  ت موجودواقعیمبتنی بر عمل  وجود دارند که دنیاي یتحقیقات طیفسر یک  در
تحقیق  انجامبا  عملدنیاي اثرگذاري بر  قصد وجه هیچ به در چنین تحقیقاتی. کنندمیدرك 

 که نیست معنا بدان این هرچند موضوع تحقیق تلقی می شود عنوان به حرفه صرفاً .وجود ندارد
ی روشنفهم  اساس برتجویزها  بود امیدوار باید بلکه گذارندنمی اثر عمل تحقیقات بر از نوع این
این نوع  که است امید نهایت، بنابراین در .دبه آن صورت گیر مربوط شرایط و رفتارهااز 

ي این نوع ها افتهباید ی حال، این با .دارائه کنن عملدنیاي د هایی درمورونمرهن تحقیقات
به این سوالها در مورد  مثال، عنوان به. قرار گیرد استفادهمورد ارزیابی شده و سپس  تحقیقات
 در حرفه افراد شاغلکمکی به چه باید پاسخ داده شود،  اقتضایی تئوري ي تحقیقاتها رهنمون

مدیریت سایر سازمان سیستم هاي حسابداري مدیریتشان با سیستم هاي حسابداري براي مقایسه 

                                                           
17 . Kasanen et al 
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عمل کمک موجود در دنیاي آیا می تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت بالقوه  کند؟میها 
، هستند مواجه خود هاي سیستمدر  تغییر چالش با کههایی به سازماند توان می چگونه کند؟
 میآیا  ؟بینی کندبه خوبی پیشتغییرات این به را  کارمندان واکنشآیا می تواند  ؟کند کمک
 تحقیق بدیلت ؟هستند آمیز موفقیت گیرد،صورت می بهبود منظور بهبیان کرد اقداماتی که  توان
را  الزم مهارتهاي و زمان حرفه افراد شاغل درزیرا  به همراه داردچالشی را  لیعم راهنمایی به

 نظري و آماري ریاضی، هايجنبه از با مشکالتی آنها که هنگامی ویژه به ،ندارند کار این براي
 امکان افزایش اما کار را ماهیت علمی ها جنبه این .شوندمی مواجه حسابداري تحقیقات
 انمحقق از طرفی .دناهش می دهکرا ) دنیاي عمل( دانشگاه از خارجدنیاي  به آن دسترسی
 نوطم تحقیقات بودجه مثال، عنوان به اینکه، مگر( دندارن تجویزبراي  اي انگیزه هیچ دانشگاهی

وجود نداشته  موضوع این به پرداختن براي ییزم هامکانی اگر ).باشد تحقیق تاثیر دادن نشان به
گیرند و هر از هم فاصله می زیاد احتمال به مدیریت حسابداري در عملدنیاي و تحقیق ،باشد

وجود  کاربرو  دهنده ارائهبین  پیوندي گونه هیچ یعنی از دیگري عمل خواهند کرد یک مستقل
 دانشگاهی محققان براي دانشگاهی محققان توسط تحقیقی اگر این، بر عالوه .خواهد داشتن

 پایانرا  مفهیا تبیین و  اگر .می شود بسته دانشگاهی جامعه درتحقیق  حلقه ،انجام شوددیگر 
 دشوار از جامعه دانشگاهی خارج در حسابداري قیقاتتوجیه تح ،نظر بگیریمدرمراحل تحقیق 

به  زیاد احتمال به نتیجه این .دکر ارزیابی را آن اهمیت درستی بهنمی توان  نتیجه است و در
 عمل آنچه دانستن و دانستناي هتئوري بین یشکاف د یعنیشومنجر میکاربرد دانش در  شکاف
حرفه ضعیف هاي ضاوتق نبودبخاطر تحقیقات دانشگاهی  ).1999 ،18ساتون و ففر( شود باید
 و اتاصالح ارائه هستند که توانایی هوشمند مخاطبانحرفه  وند زیرا افراد شاغل درشمی

  .ها را در مورد تحقیقات دارندرهنمون
 پیشرفت و تغییر به مستقیم طور به  کهقرار دارد  مداخلهطرفدار  ات، تحقیقدر طرف دیگر طیف

 موقعیت د،دهمیفزایش ا موضوع احتمال تجویز را این که حالی در .دنکمیعمل کمک دنیاي 

                                                           
18 . Pfeffer and Sutton 
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 محققانتعداد کمی از  تنهاد و شومینتلقی  دانشگاهی تحقیقات جامعه دراعتباري  داراي
این نوع  ،کردند اذعان همکاران و هلند ناوهمانطور که  زیرا .کنندمی از آن حمایت حسابداري
این اساساً  .بهم می رسند مشاوره و تحقیق آن در کهقرار دارد  خاکستري منطقه درتحقیقات 

 ،19همکاران و کاسانن(باشد  سازندهماهیتاً  است ممکن اول، .دهدبه دو شکل رخ می کار 
 ناو تحقیق .طراحی شده باشد یپژوهشاقدام  عنوانبه  عملیمشکالت  حل منظور به و) 1993

 در) تحقیق جاي به دانش خلق تلقی(ماهیت  این از کار که دهدمی نشان همکاران وهلدن 
 دوم .کندایفا می عمومی بخش زمینه دررا  مهمی نقش که ي قرار داردمشاور /محقق حصار
رویه  کهرا مواردي را بازي می کند یعنی  "تئاتر"با نقد  مشابه نقشی شود کهمحققی می شامل
موضوع  این در خود تحقیق در 20سیل. نقص دارد شناسایی می کند مدیریت حسابداري هاي
 مدیریتمحقق حسابداري  که استها  نقش این پهلوي هم گذاشتن این که گیرد می نتیجه
  .رشته پیدا می کند در عملدنیاي تقویت  براي موقعیت مناسبی را یک

  21موارد مورد بحث تحقیقات
 رشته میانبر  مبتنی گرایی تجربه و اجتماعی علوم بر اخیر هاي زمان در مدیریت حسابداري در
در . منجر شده است رشته این براي علمی اعتباربدست آوردن  به شده است کهتاکید  اي

 یهنمونراست و عمل  دنیاي درموجود  رفتار مورد در اتکسب اطالع روي بر تمرکزاینحالت 
 در .دباشنمی بیشتر تحقیق براي تحقیقات چنین یجانتو صرفاً  دگیرصورت نمی عملدنیاي  براي
مدیریت  حسابداري تحقیقات در آنموجود  تئوري هاي بر اساس تحقیق عملی یادگیري نتیجه،

 صرفا نه و( زندگی بهبود اجتماعی براي علوم تحقیق نهایی هدف اگر .ده استکم رنگ ش
 بهبوداز ( پیشین هدف اگر .دشحائز اهمیت خواهد  فقدان اینباشد،  )یا فهم آن/  و توصیف
 عملدنیاي  نفع به بایدتحقیق و درك هاي نظري  هاي یافته حداقل ،باشد شده پذیرفته )زندگی

 .دنبکار گرفته شده باش مدیریت حسابداري

                                                           
19 . Kasanen et al 
20 . Seal 
21 . Research agenda 
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 Abstract 
Issues in the relationship between theory and practice in 

management accounting 
Dr. Rezvan Hejazi 

Seyedeh Samaneh Shahrokhi 
In recent decades the interest of academic researchers in the practical 
aspects of management accounting has waned. This editorial explores 
some of the reasons of this development. Over the past few decades we 
have witnessed the establishment of management accounting in academia 
as a social science. This has increased the credibility of the accounting 
academics. However, it has also meant that academic researchers have 
neglected the technical core of their discipline and its problems and issues 
which have a direct practical relevance. It is concluded that there is a need 
for academic researchers to have a stronger focus on the technical core of 
the subject and to harness the findings of empirical research so that they 
can be used to develop and support practice. 

 


