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 يرابطھ فرھنگ و حسابدار
 

  شکراله خواجوي
  استادیار دانشگاه شیراز

 
 مصطفی اعتمادي جوریابی

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر انزلی 
 ده یچک

جوامع مختلف کھ توسط ھوفستد  يفرھنگ يد بر مولفھ ھاین مقالھ با تاکیدر ا
ان یب يکھ توسط گر،  يابدارحس يمطرح شده و قرار دادن آنھا کنار ابعاد ارزش

قرار  يگوناگون مورد بررس يدر قالب پژوھشھا يشده است رابطھ فرھنگ و حسابدار
ھ یجھت صحت نظرمطرح شده توسط ترنر و ترامپنرز  يگرفتھ است . در ادامھ الگو

کھ با استناد بر  یيبر اساس پژوھش ھاقرار گرفتھ است .  يھوفستد مورد بررس
 يج حاصل شده با توجھ بھ فرھنگ ملیصورت گرفتھ است نتا يھوفستد و گر يالگو

 کھ در مورد يمطالعاتریپژوھش ھا نظ يھر کشور متفاوت بوده است . در برخ
داد یپس از رو يرات فرھنگییرات تغیتاثرفتھ است ، یصورت پذا یران و اسپانیا
مورد  يرحسابدا يبر ارزش ھاا مرگ فرانکو یو  ير انقالب اسالمینظ ياجتماع يھا

 قرار گرفتھ است .  يبررس
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   مقدمھ
آن در  يبھ طبقھ بند و با توجھاست  يرشتھ ا نیب يعلم،  يحسابدار         

ن دامنھ بدون در نظر گرفت ، ابعاد آن يتمامل ی، امکان تحل يحوزه علوم انسان
وجود باشد  يش میو اجتماع يفرد يھایژگیانگر انسان ، رفتارش و ویکھ ب يارزش
آن  ير ارزشھا و آرمانھایط فراگیجوامع و مح يتمام ي. در ھستھ مرکز ندارد

گفتن دارد . در  يبرا يفراوان يسخن ھا، ا یگو يجامعھ ، فرھنگ بھ عنوان زبان
 يھا کھ بدون خرده ارزش يعلم يعنی – يحسابدارن یبرابطھ  يراستا ، بررسن یا

جاد یاز عوامل ا يکیو فرھنگ کھ   –دارد  يکسانیجوامع شکل  يدر تمام يفرھنگ
مقالھ ن ی. در ارسد يبھ نظر م يضروراست ،  يعمل حسابدار يوه ھایتفاوت در ش

در  ھصورت گرفت يو پژوھش ھا يبر حسابدار موثر يفرھنگ يدگاه ھایف و دیتعار
 . ح شده استیتشر نھین زمیا

  فرھنگ فیتعر
 ١٩۵٢مثال در سال  يبرا، دارد  يمتفاوت ياست کھ معان يفرھنگ واژه ا

ھ یاز فرھنگ را تھ يمعن ١۶۴مشتمل بر  يفھرست ٢د کالک ھوھنیو کال ١آلفرد کروبر
 نمود .  يم و تعارف فرھنگ را ارائھ میکھ مفاھ کردند

 :  شود ياستفاده م يوم اصلکلمھ فرھنگ بھ طور معمول در قالب سھ مفھ
  يبا و انسان شناسیز يھا در ھنر يقھ ایسل يبرتر - 
ت یکھ بھ ظرف یي، باورھا و رفتار ھا ياز دانش بشر يبیترک یيالگو - 

 دارد يبستگ ياجتماع يریاد گیشھ و ین فکر و اندینماد
ک موسسھ ، ی ھک ياز نگرش ھا ، ارزش ھا ، اھداف و اعمال يمجموعھ ا - 

 کند.  يف میروه را توصا گیسازمان 
شامل  (،  يمردم شناس يدیستم واژه فرھنگ بھ عنوان مفھوم کلیدر قرن ب

.  شدف یتعر) بشر نبود  يکیاز موارد ژنت يکھ ناش يانسان يده ھایپد يتمام
)  ١است :  يدو معن يدارا یيکایآمر يبھ طور اخص واژه فرھنگ در مردم شناس

در قالب  يح تجارب انسانیو تشر يبند جھت طبقھ يافتھ بشریت تکامل یظرف
ان یا کھ جھت بیدنمختلف مردم در نقاط  يمتفاوت زندگ يوه ھای) ش ٢نمادھا 

افت ، یت یدوم واژه فرھنگ اھم يشود . پس از جنگ جھان ياد میتجارب از آن 
 ، روان ير مطالعات فرھنگیر نظام ھا نظیرا در سا يمتفاوت ياگر چھ کھ معان

 بھ خود اختصاص داد .  يتیریو مطالعات مد يسازمان يشناس
مختلف در مورد فرھنگ را در  يھا فیھا و تعر دگاهی، د )١٩٨٣( چیرسیاسم

 صھ کرده است: ر خالیشکل ز  پنج
 يو روان ياتیح يازھایبرآورده ساختن ھر چھ بھتر ن يبرا يلھ ایفرھنگ وس – ١

 بشر است.

                                                 
١ Alfred Louis Kroeber  )١٩۶١٨٧ – ٠۶  ، (ن افراد در مردم یر گذار تریاز تاث يکی

 است .  يالدیستم میمھ اول قرن بیدر ن یيکایآمر يشناس
٢ Clyde Kluckhohn )کھ عمده  یيکایآمر يھ پرداز اجتماعی) مردم شناس و نظر ١٩٠٥ – ١٩٦٠

لھ بزرگ ین قبیان قوم ناواجو  (دومیدر م يت قوم نگاریت خود را بھ خاطر فعالیمعروف
 يکھ در گسترش فرھنگ در مردم شناس ي) و کمک Navajo:  يشمال يسرخپوستان آمرکا

  است . انجام داده کسب نموده  یيکایآمر
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ک از افراد یاست کھ ھر  يا کننده لکنتر يتوافق ساز و کار فرھنگ بھ مثابھ  -٢
 دھد. يوند میپ ياجتماع يساختارھا جامعھ را بھ

 از ادراکات مشترک است. يستمیفرھنگ، س -٣
 م مشترک است.یاز نمادھا و مفاھ يستمیفرھنگ، س -۴
 ست.ا ھا ر) ناخودآگاه تفکر انسانیرساخت (ضمیاز ز يفرھنگ، تجسم -۵

 اند، اما در آن ان شدهیب يمتفاوت يھا هدگایھا براساس د فین تعریگرچھ ا
فرھنگ جامعھ مورد توجھ قرار  يریگ موثر در شکل يھا تفکرات بشر بھ عنوان جزئ

, از فرھنگ ارائھ  )١٩٩١( کھ پروفسور ھوفستد يفین نکتھ در تعریگرفتھ است. ا
است کھ  يجمع يزیر و معتقد است فرھنگ، برنامھ آشکار است. ا ً ز کامالیداده ن

 کند. يز میھا متما گر گروهیک گروه را از دی يضااع
ف کرده یگونھ تعر نی، فرھنگ را ايشناس منابع مردم ي, با بررس) ١٩٩٣(ولت یو

خاص  يژگیآموختھ شده است کھ و يرفتار يکپارچھ ازالگوھای يستمیاست: "فرھنگ س
ت. سین يا ارثی يکیولوژیزیدھد و خاستگاه آن ف يل میھر جامعھ را تشک ياعضا

 .بشراست" يھا تیفعال يعیو محصول طب ياکتساب ين، فرھنگ رفتاریبنابرا
ف ید مشترک تعریاز عقا يستمیز فرھنگ را سین) ١٩٩١(ر یب و  سیترا
 يریگ ک جامعھ باعث شکلیمشترک در  يارزش يھا ستمین، سیبنابرا  اند. کرده
ت یا وضعی ک حالتی، رجحان  ]ارزش [شود. منظور از  يگ در آن جامعھ مفرھن
 يھا از سو از ارزش مجموعھ  کی ي. وقتت مردم استیاکثر يخاص از سو يرفتار

شود  يل میتبد ياجتماع يھا بھ ھنجارھا ن ارزشیشود، ا يرفتھ میافراد جامعھ پذ
ن یھا) ھماھنگ با ا رود جامعھ (اعم از افراد و سازمان يو از آن پس انتظار م

 ھنجارھا عمل کند.
 يستمی: " س کند يف میگونھ تعر نیازمان را اسفرھنگ در  ) ١٣٨۵( نزیراب

موجب  يژگین ویک سازمان دارند و ھمیاز استنباط مشترک است کھ اعضا نسبت بھ 
وجود دارد کھ در مجموع معرف  يژگیشود . ھفت و يگر میکدیک دو سازمان از یتفک
 يریخطر پذ و يھستند و عبارتند از : نوآور يانگر عصاره فرھنگ سازمانیا نمای

سازمان ، توجھ بھ  يات ، توجھ بھ ره آوردھا ، توجھ بھ اعضای، توجھ بھ جزئ
 " . يداریو پا يستم ، جاه طلبیس

 دگاه ھوفستدیاز د يفرھنگ يھا ابعاد ارزش
ُبعد    ۵کشور انجام داد،  ۵٣کھ در  یيھای) با بررس١٩٩١ و ١٩٨٠ھوفستد (

جھان را بھ  يھا توان ملت ياساس م مطرح کرد کھ بر آن يفرھنگ يھا ارزش يبرا
 نشان داده شده است :  ١در نگاره ن ابعاد یکرد. ا يبند مختلف دستھ يھا گروه

 از نظر ھوفستد يابعاد فرھنگ ١نگاره 

  
  

 
 
ان افراد جامعھ (افراد یع قدرت میموجود در توز يھا ف فاصلھ قدرت: اختال -١

ھا در  يمنعکس کننده دامنھ نابرابر دھد و يدست) را نشان م دست و فرو فرا
 ست.ا ھا ف موجود در سازمانیدگاه افراد ضعیع قدرت از دیتوز
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و اضطراب  يزان نگرانی: ميفیتکل نده و بالیبھ آ ينانیاطم ياجتناب از ب -٢ 
نده ینامشخص و نامعلوم آ يھا تیا سازمان را در رابطھ با وضعیافراد جامعھ 

 ھاست.  قھ افراد جامعھ بھ کاھش ابھام عال يدھد و بھ معن ينشان م
 يعاطف يھا يگرا، وابستگ : در جوامع جمعیيگرا در برابر جمع یيفردگرا -٣
 يبرا يادیت زیز مسئولیھا ن ھا وجود دارد و سازمان سازمان ين اعضایب يدیشد

 يھا ن ارزشیب ياجتماع يھا يناسازگار يطین شرایخود قائلند. در چن ياعضا
شان  يزم را بھ اعضا ھا توجھ ال رود. اما اگر سازمان ين میاز ب يعو اجتما يفرد

باعث  يو اجتماع يفرد يھا ن ارزشیموجود ب يھا ي، ناھماھنگ نداشتھ باشند
 نیا ھر دو ایو  يجمع يب اجتماعیر ترکییا تغیدر سازمان و  یيش فردگرایافزا
 شود. يھا م
ش افراد جامعھ بھ یگرا يابھ معن ي: مردمنشيمنش در برابر زن يمردمنش -۴

ش یگرا يبھ معنا يمنش است. در مقابل، زن يور و دال يپرور ، قھرمانيطلب يبرتر
ترھا و  فی، مراقبت از ضعيارتباط، تواضع و فروتن يافراد جامعھ بھ برقرار

 تیشتر بھ دنبال کسب موفقیاست. در جوامع مردمنش، مردان ب يت زندگیفیبھبود ک
مند بھ مراقبت از خانھ و کودکان (از  قھ از منزل و زنان عالرون یدر ب يشغل يھا
ت خود را منوط بھ یمرد موفق،   يطین شرایگران) ھستند. در چنی، ديدکلید

ت یم و تربیدنبال تعل داند و زن بھ يخود م یيجو و رقابت يطلب يت حس برتریتقو
 ش است.یوخود و خانواده خ يمطلوب برا يط زندگیفرزندان و فراھم ساختن مح

مدت)  و کوتاه بلندد (یمدت: افق د مدت در برابر کوتاهبلند د یافق د -۵
شان است. در جوامع یا يبیھ و ترکیتجز يھا تیجوامع بھ ظرف يزان اتکاینشانگر م

رش روند یاد حاضر بھ پذیز يافراد با صبر و بردبار مدت،بلند د یافق د يدارا
د یافق د يتند. اما در جوامع داراگر ھسیکدیمختلف با  يب بخشھایُکند ترک

ن جوامع، برحفظ یآن شکستھ شود. در ا يبھ اجزا، شود تا کل  يم يمدت، سع کوتاه
 يبرا يداریھا، پا آن ينظر از بھا صرف يبھ تعھدات اجتماع يبندیھا، پا سنت
انداز و  زان پسین بودن مییگران، پایبرابر با د يت اجتماعیماندن در وضع يباق
 ).١٩٩١(ھوفستد  شود يد میتاک، ج امور یع بھ نتایسر يابی دست

پروفسور  يشنھادیپھ ینظردر مورد اعتبار  یيھا ھا و ابھام يگرچھ، نگران
  يھ ھاوجود دارد , و مقال يم اسال يخصوص در کشورھا ھوفستد در جوامع مختلف بھ

شده از ارائھ   يھ ھاینظرز ین يبرخ  باره نوشتھ شده است نیز در این يانتقاد
ن ھمھ، یبا ا.  دانند يھوفستد م ھینظررا بھتر از  ھشگران ژوپگر ید يسو

با توجھ بھ  ين ابعاد فرھنگیمعتقد است "ھر چند ا) ١٩٩٠(پروفسور ھوفستد 
استخراج  ٣ام  يب يآ يتین کارکنان شرکت چند ملیموجود در ب يارزش يھا اسیمق
مختلف و  يھا گر بھ روشیحققان دکھ توسط م يقاتین حال تحقیاست، اما با ا  شده

از مردم  يتصادف يھا آموزان، نمونھ متفاوت (دانش يھا با استفاده از نمونھ
ن یک بھ ھمیمشابھ و نزد يز بھ ابعادیمختلف و...) صورت گرفتھ ن يکشورھا

ن ابعاد یشمول بودن ا بر جھان يمبن ين شواھد محکمیده است. بنابرایابعاد رس
در رابطھ  )١٩٩١(کھ توسط ترنر و ترامپنرز يگرید يالگو وجود دارد." مطالعھ

                                                 
) (  International Business Machines Corporation( يتجار ين ھایماش ين المللیشرکت ب ٣

در حوزه  يتیچند مل يشود ) شرکت يز شناختھ مین Big Blue ا ی IBMکھ با نماد 
االت متحده یورک ایو یآن در آرمونک ن ياطالعات و مشاوره است کھ مقر اصل يتکنولوژ

سابقھ مداوم از قرن  ياست کھ دارا یين شرکت از معدود شرکت ھای. اکا واقع است یآمر
 است .  يالدیم ١٩
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ن ادعا را اثبات یا يادیارائھ شده است تا حد ز يفرھنگ يبا ابعاد ارزشھا
 کند. يم

 دگاه ترنر و ترامپنرزیاز د يفرھنگ يھا ابعاد ارزش
کشور انجام  ١٢ھوفستد در  پژوھشمشابھ با  ي) پژوھش١٩٩١(ترنر و ترامپنرز 

 ٧فرھنگ در  یيربنایز يھا ارزش بر  آنان پژوھش يھ تمرکز اصلدادند. البت
کا، انگلستان، سوئد، ھلند، آلمان، فرانسھ ی(امر يدار ھینظام سرما يکشور دارا

 يخود ھفت ارزش فرھنگ پژوھشبا  )١٩٩١( و ژاپن) بوده است. ترنر و ترامپنرز
 راست:یکردند کھ بھ شرح ز يمعرف يدار ھیجوامع سرما يبرا
ن و یل جوامع بھ تدویانگر تمایب یيگرا : عامیيگرا در برابر خاص یيگرا عام -١

است کھ باعث  يعاد امورھا، و توجھ بھ  ھیھا، رو نامھ ن، نظامیقوان ياجرا
 یيگرا شود. در مقابل، خاص يھا در جھت کسب ثروت م ات سازمانیافتن عملیسامان 

با توجھ بھ  یيموارد استثنات از یتوجھ و حما يل جوامع برایدھنده تما نشان
 نظر از قانون) است. ھا (صرف آن يستگیاستحقاق و شا

ع، یات سازمان را بھ صورت وقایان عملیگرا ھیب: تجزیھ در برابر ترکیتجز -٢
د جوامع یکھ، تاک يکنند. در حال يتجسم م  ف واحدھایم، ارقام و وظا اقال
شکل، طرح و  يستم دارایس شود تا کل يم يستم است و سعیبر کل س  گرا تجمع

 مناسب باشد.  يدھ سازمان
جوامع فردگرا بر حفظ حقوق  ي: تمرکز اصلیيگرا در برابر جمع یيفردگرا -٣

ران فردگرا، بھ یگرا بر حفظ منافع جامعھ است. مد د جوامع جمعیو تاک يفرد
کارکنان خود توجھ  يفرد يھا يژگیھا، و و تیزه، پاداش، ظرفیش انگیافزا
ق جلب ی) از طريطورکل گرا بر بھبود شرکت (بھ ران جمعیکھ، مد ي. در حالدارند

  د دارند.یسازمان تاک ياعضا ياریمساعدت و ھم
ر حرکت، یکننده مس نیین ُبعد بھ منبع تعی: ايمدار در مقابل برون يمدار درون -۴

ھا،  ن منابع، قضاوتیا ای، آيعنیجوامع اشاره دارد.  يھا ھا و ھدف میتصم
ا از ی) است و ياز خود جامعھ (عوامل درون مرز يناشھا و تعھدات  میتصم

 شود. ي) منتج ميخارج از آن جامعھ (عوامل برون مرز يتقاضاھا و روندھا
 يمر من ایا يبھ بررسدگاه ین دو دی: ايدر برابر تقارن زمان يزمان يتوال -۵

گر انجام ید ياعتر از کارھیک کار خاص آنقدر مھم است کھ سریا یکھ آپردازد 
زمان با ھم انجام  توان چند کار را ھم يکسانند و مینکھ کارھا ھمھ یا ایشود 

عتر انجام یھستند، امور مھم سر يزمان يکھ معتقد بھ توال يداد. در جوامع
 يگریبر د يچ کاریھستند، ھ يکھ معتقد بھ تقارن زمان يشود. اما در جوامع يم

 شود. يفرض مکسان یھا  ت ندارد و ھمھ آنیاولو
ن ُبعد یافراد: ا يت انتسابیتوجھ بھ وضع مقابلدر  يت اکتسابیتوجھ بھ وضع -۶

ع در جامعھ است. در یپاداش و ترف ياعطا يھا ستمیت سیوضع يای، گويارزش
زان ی، متناسب با مھا عیشود، ترف يافراد توجھ م يت اکتسابیکھ بھ وضع يجوامع
ق افراد بھ تداوم عملکرد یز تشویکار ن نیل ایآنان است. دل يت عملکردیموفق

 يافراد توجھ دارند، مبنا يت انتسابیکھ بھ وضع يخوبشان است. اما در جوامع
 ت و... است. الیت، تحصیر سمت، سابقھ کار، جنسینظ يپاداش موارد ياعطا
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ن ُبعد بھ نحوه توسعھ روابط و ی: ايدر برابر سلسلھ مراتب طبقات يبرابر -٧
ک یبھ عنوان  يکھ برابر يافراد جامعھ اشاره دارد. در جوامع نیع قدرت بیتوز

مشارکت در امور مھم  يبرا يکسانیھنجار شناختھ شده است، ھمھ افراد فرصت 
، نظرات افراد با توجھ بھ يسلسلھ مراتب طبقات يدارند. اما در جوامع دارا

متعلق بھ  ، افرادين جوامعیرد. در چنیگ يکھ دارند مورد توجھ قرار م يا رتبھ
تر را  نییپا يھ ھازان مشارکت افراد طبقیجامعھ، نحوه و م ي باال  يھ ھاطبق

 .کنند يمشخص م
 يبعد ارزش   مشھود است کھ پنج ً سھ مدل ھوفستد و مدل ترنر و ترامپنرزکامالیمقا

ترنر و ترامپنرز  يان شده از سویب يلھ ھوفستد و ھفت بعد ارزشیوس مطرح شده بھ
، ٢نگاره شماره کسان بوده و برھم منطبقند. یت یماھ ياراد يادیتا حد ز
 دھد. يگر نشان میکدین ابعاد را با یانطباق ا

 »گري  مدل«ھاي حسابداري  ھاي فرھنگي و ارزش بین ارزش ينظرروابط 
ھاي فرھنگي مطرح شده از سوي ھوفستد و تعیین  با تلفیق ارزش )١٩٨٨( گري

 کاري و پنھان گرایي، یکنواختي، محافظھ فھچھار بعد ارزشي حسابداري شامل حر
ھاي حسابداري ارائھ داد کھ  کاري، مدلي را براي بررسي تاثیر فرھنگ بر سیستم

از ارائھ این  دو دھھ). ھر چند ٢نگاره قرار گرفت ( پژوھشگرانمورد استقبال 
حال ھنوز از آن بھ عنوان الگویي براي انجام تحقیقات در  گذرد، با این مدل مي

 ھاي جدیدي نیز با الھام از مدل شود، حتي مدل المللي استفاده مي سطح بین
ھوفستد براي تفسیر تاثیر فرھنگ بر توسعھ و تغییر حسابداري در  - گري 

 .کشورھاي مختلف جھان ارائھ شده است
، در واقع بسط مدل ھوفستد در رابطھ با الگوھاي فرھنگي ) ١٩٨٨(گري  مدل
بیني تاثیر فرھنگ بر  ین مدل بیشتر بھ نقش آن در پیشگري در تشریح ا. است 
اي  ھا و عملکرد حسابداري پرداختھ است. چون ارزشھاي حسابداري زیرمجموعھ ارزش

تر  یعسھاي و ھا را ھمچون مدلي از ارزش توان آن ھاي اجتماعي است، مي از ارزش
سابداري ھاي مالي و استانداردھاي ح اجتماعي دانست کھ ابعادشان در گزارش

شود. چھار ُبعدي کھ در این مدل براي ارزشھاي حسابداري در نظر  نمایان مي
بسیار  -کاري کاري و پنھان گرایي، یکنواختي، محافظھ حرفھ -گرفتھ شده است

اعتمادي و جبرگرایي است کھ آرپن  کاري، پنھانکاري، بي مشابھ با ابعاد محافظھ
گري تلفیقي از مدل ھوفستد  اقع، مدلمطرح کردند. در و ١٩٨۵در سال   و ردباگ

 نشأت گرفتھ از مدل آرپن و ردباگ است.   ) و ارزشھاي حسابداري است و١٩٨٠(
 ) بھ شرح زیر است:١٩٨٨گري(  ھاي حسابداري از دیدگاه چھار ُبعد ارزش

گرایي در برابر کنترل قانوني، بازتاب نوعي رجحان براي اعمال قضاوت  حرفھ -١
وسیلھ خود حرفھ بھ جاي رعایت الزامات قانوني و  مقررات بھ اي و تدوین حرفھ

 اعمال کنترل بر حرفھ توسط دولت است.
پذیري، بازتاب نوعي رجحان براي استفاده از  یکنواختي در برابر انعطاف -٢

پذیري  ھاي متوالي بھ جاي انعطاف ھا در سال ھاي حسابداري یکسان بین شرکت روش
  ست.ا ھا ھاي متفاوت، برحسب شرایط و مقتضیات شرکت روشھا و  کارگیري رویھ و بھ
بیني، بازتاب نوعي رجحان براي انتخاب  کاري در برابر خوش محافظھ -٣

اطمیناني ناشي از رویدادھاي آینده بھ جاي رویکردي  محتاطانھ در برخورد با بي
 خوشبینانھ و متکي بر آزادي عمل و قبول خطر است.
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عات، بازتاب نوعي رجحان براي رازداري و  ر شفافیت اطالکاري در براب پنھان -۴
تري  عات درباره فعالیتھاي تجاري، تنھا بھ کساني کھ بھ طور نزدیک افشاي اطال

تر و  تر، صریح در تماس با مدیریت و امورمالي آن ھستند، بھ جاي برخورد شفاف
 بازتر در پاسخگویي بھ عموم است.

 ترامپنرزترنر و مدل  باسھ مدل ھوفستد یمقا  – ٢نگاره
 

                                                    
 ابعادارزشھاي فرھنگي مطرح شده مطرح شده توسط ھوفستد

 
ر و رنابعادارزشھاي فرھنگي مطرح شده توسط ت   

 ترامپنرز

 
فاصلة 
 قدرت

 از اجتناب
عدم 

 اطمینان

 
فردگرای

 ي

 
 مردمنشي

 افق دید
افراد 
 جامعھ

   √   عام گرایي در مقابل خاص گرایي
 √     تجزیھ در مقابل تجمع

   √   فردگرایي در مقابل جمع گرایي
    √  درون مدار در مقابل برون مدار

  √    توالي زماني در مقابل تقارن زماني
توجھ بھ وضعیت اكتسابي در مقابل وضعیت انتسابي 

     √ افراد
     √ اتب طبقاتيبرابري در مقابل سلسلھ مر

 
و طرز عمل  يحسابدار يھا ن ارزشیروابط ب ينظر يدر بررس) ١٩٨۵( يگر

 يھا ھیبر رو يکار و پنھان يکار د کھ محافظھیجھ رسین نتیبھ ا يحسابدار
و  یيگرا گذارد، اما حرفھ ير میتاث يمال يھا و افشا در گزارش يریگ اندازه

دھد.  ينشان م يحسابدار يستانداردھان ایند تدویاثر خود را در فرا يکنواختی
 يھا ن ارزشیب يروابط نظر يسر کیان یبھ ب يقیتطب يلین، او با تحلیھمچن
 صھ عبارتند از: پرداخت، کھ بھ طور خال يو حسابدار يفرھنگ

و اجتناب از   رابطھ مثبت و با فاصلھ قدرت یيبا فردگرا یيگرا حرفھ *
ک یدر  یيزان فردگرایگر، ھر چھ میارت ددارد. بھ عب معکوسرابطھ  ينانیاطم يب

ز فاصلھ قدرت یو ن  يفیتکل و بال ينانیاطم يدرجھ اجتناب از ب يشتر ولیکشور ب
در برابر  يا کنترل حرفھ يبرا يشتریل بین صورت آن جامعھ تمایکمتر باشد در ا

 دارد. يکنترل قانون
اجتناب از  فاصلھ قدرت و و با میمستقرابطھ  یيبا فردگرا يکنواختی * 
زان فاصلھ قدرت و یگر، ھر چھ میدارد. بھ عبارت د معکوسرابطھ  ينانیاطم يب

ن یکمتر باشد، در ا یيدرجھ فردگرا يشتر ولیب يدر کشور ينانیاطم ياجتناب از ب
 ) دارد.يریپذ (درمقابل انعطاف يکنواختیبھ  يشتریل بیصورت آن جامعھ تما

و  یيو با فردگرا میمستقرابطھ  ياننیاطم يبا اجتناب از ب يکار محافظھ* 
گر، ھر چھ درجھ اجتناب از یدارد. بھ عبارت د معکوسرابطھ  يمردمنش

ن صورت یکمتر باشد، در ا يو مردمنش یيفردگرا يشتر ولیب يدر کشور ينانیاطم يب
 ) دارد.ينیب (در مقابل خوش يکار بھ محافظھ يشتریل بیآن جامعھ تما

و با  میمستقرابطھ  و فاصلھ قدرت ينانیاطم يب با اجتناب از يپنھانکار * 
گر، ھر چھ درجھ اجتناب یدارد. بھ عبارت د معکوسرابطھ  یيو فردگرا يمردمنش
در آن  یيو فردگرا يمردمنش يتر ول باال يو فاصلھ قدرت در کشور ينانیاطم ياز ب
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(در مقابل  يبھ پنھانکار يشتریل بین صورت آن جامعھ تمایکمتر باشد، در ا
 عات) دارد. ت اطالیشفاف

 ير فرھنگ بر حسابداریتاث –  ٣نگاره 
ھاي حسابداري ارزش

 ھاي فرھنگي ارزش 

 
حرفھ 
 گرایي

 
محافظھ 
 كاري

 
 پنھان
 كاري

 
یكنواختي

 + + 0 - فاصلة قدرت

عدم اطمینان بھ 
 + + + - آینده

 - - - + فردگرایي
 - - - 0 مردمنشي

افق دید افراد 
 - 0 + 0 جامعھ

  يگر  مدل يآزمون تجرب
 ينھ بررسیدر زم يتجرب يپژوھش ھاانجام  يرا برا یيچارچوب و مبنا يگر مدل

بھ  ياریبس پژوھشگرانن اساس، یفراھم ساخت. بر ا ير فرھنگ بر حسابداریتاث
از  یيتا١٣ يا با انتخاب نمونھ )١٩٨٩( ي. اد مدل او پرداختند يآزمون تجرب

ق او شامل سھ یپرداخت. تحق يگر  بھ آزمون مدلھ، یانوسیا و اقیآس يکشورھا
 يحسابدار يھا ارزش يریگ اندازه يرا برا یيھا مرحلھ بود؛ در مرحلھ اول، شاخص

. در مرحلھ دوم، شد ي) طراحيکار و پنھان يکار ، محافظھيکنواختی، یيگرا (حرفھ
 و  کشور مورد مطالعھ محاسبھ ١٣ک از یھر  يھا برا ن شاخصیارقام مربوط بھ ا

با ارقام  يحسابدار يارزشھا يمحاسبھ شده برا يھا در مرحلھ سوم، ارقام شاخص
  شده يریگ لھ ھوفستد اندازهیوس  بھ ً (کھ قبال يفرھنگ يمربوط بھ ارزشھا يشاخصھا

 يگر يمطرح شده از سو ينظرد صحت روابط یمو ين بررسیج ایسھ شد. نتایبود) مقا
 بود. يحسابدار يبا ارزشھا يرھنگف يدر رابطھ با نحوه ارتباط ارزشھا

بر مدل  ير را کھ مبتنیھ زیق خود، چھار فرضیدر تحق )١٩٨٩( یيبلکو
  است، مورد آزمون قرار داد: يگر يشنھادیپ
در آن  یيگرا زان حرفھیشتر باشد، میب يا ھر چھ فاصلھ قدرت در جامعھ -١ 

 شود. يجامعھ کمتر م
 یيگرا زان حرفھیشتر باشد، میب يا معھدر جا ينانیاطم يھر چھ اجتناب از ب  -٢

 شود. يدر آن جامعھ کمتر م
در آن جامعھ  یيگرا زان حرفھیشتر باشد، میب يا در جامعھ یيھر چھ فردگرا -٣

 شود. يکمتر م
در آن جامعھ  یيگرا زان حرفھیشتر باشد، میب يا در جامعھ يھر چھ مردمنش  -۴
 شتر خواھد شد.یب

 یيکشور از کشورھا ٢٨و در  يالملل نیدر سطح ب ھ راین چھار فرضیا یيبلکو
  و ھمکارانش يآزمون کرد کھ گر

نشان داد کھ  پژوھشن یجھ ایکرده بودند. نت يآنھا را بررس يستم حسابداریس 
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ھر جامعھ (بخصوص  ير ابعاد فرھنگیتحت تاث يادیتا حد ز یيگرا زان حرفھیم
 ر دارد.) قرايو مردمنش ينانیاطم ي، اجتناب از بیيفردگرا

 يمربوط بھ نحوه توسعھ حسابدار يب مدلھایبا ترک )١٩٩۵( نک و سالتریدوپ 
ان شده یب) ١٩٩٣(  و رابسون )١٩٨۵( کارت ير شوی، نظيقبل پژوھش گرانکھ توسط 
ھر کشور  ين مدل، توسعھ حسابداریاساس ا افتند. بریدست  يک مدل کلیبود، بھ 

و  ي، ساختار نھاديرونیب طین محیه بدیچیپ ياز روابط داخل يا مجموعھ  محصول
و  يل سلسلھ مراتبیفرھنگ آن کشور است. در قدم بعد، آنان با استفاده از تحل

آنان نشان  پژوھشج یخود پرداختند. نتا يشنھادیبھ آزمون مدل پ يآزمون ھمبستگ
در  ينقش قابل توجھ  و فرھنگ ي، ساختار نھاديرونیط بیداد کھ ھر سھ عامل مح

ز ساختار ین يگر، در سطح جھانید يک جامعھ دارند. از سویدر  يابدارر حسییتغ
  شناختھ شد. يحسابدار يھا ستمیرگذار بر سین عنصر تاثیتر بھ عنوان مھم ينھاد

کشور جھان، بھ  ٢٩شده از  يآور جمع يھا با داده )١٩٩۵( سوندریسالتر و ن
ن نحو یمدل بھ بھترن یدند کھ ایجھ رسین نتیپرداختند و بھ ا يگر آزمون مدل

ح یاست. اما در توض يط واقعیدر مح يمال يگزارشگر يح عملکردھایقادر بھ تشر
افتند کھ اگر یوه، آنان در ف است. بھ عالیار ضعیبس يو قانون يا حرفھ يساختارھا

ند، یفزاین مدل بیرا بھ ا ياتیو سطوح مال يمال يبازارھا يافتگیزان توسعھ یم
 ابد.ی يش میمدل افزا يحیقدرت توض

(ُبعد  يعات حسابدار اطال ير فرھنگ بر افشایتاث يبھ بررس )١٩٩۵( نتیو و يگر
مجموعھ  يزان افشایکشور پرداختند. آنان م ٢٧عات) در ت اطالی/ شفافيپنھانکار

) را بھ عنوان ياریراختیو غ ياری(اعم از اخت يرمالیو غ يم مال اقال از يا
ب کھ ین ترتیبھ ا  عات درنظر گرفتند. اطال تی/ شفافيپنھانکار ياتیف عملیتعر

ن یاز ا يشتریک جامعھ تعداد بیموجود در  يھا شرکت يمال يھا ھرگاه در صورت
 يدر آن جامعھ کمتر خواھد بود. گر يحسابدار يزان پنھانکاریم افشا شود، م اقال
 مورد مطالعھ، دست يان شرکتھایافشا در م يھا ن شاخصیانگینت با محاسبھ میو و

عات زدند. سپس با  اطال يجوامع) براساس درجھ افشا ھا (و شرکت يبند بھ طبقھ
 افشا و شاخص يھا ارقام مربوط بھ شاخص يبر رو يون خطیل رگرسیاستفاده از تحل

ر فرھنگ بر یتاث يمحاسبھ شده توسط ھوفستد، بھ بررس ي/ اجتماعيفرھنگ يھا
 يد وجود روابط قویآنان مو شپژوھج یپرداختند. نتا يعات حسابدار اطال يافشا

) و یيو فردگرا ينانیاطم يجوامع (بخصوص اجتناب از ب يفرھنگ ين ارزشھایب
 بود. يمورد بررس يدر کشورھا يعات حسابدار اطال يزان افشایم

، ز یخود انگ يبا عنوان " اثرات ھماھنگ ساز يدر مقالھ ا )١٩٩۶( يزارزسک
 ي" در قالب مقالھ ا يحسابدار يشااف يوه ھایالزامات فرھنگ و بازار بر ش

پردازد کھ  ين امر میا يکشور بھ بررس ٧شرکت از  ٢۵۶ يبا بررس يپژوھش يعلم
ھ یاالنھ از نظر سرماسگزارش  يو بازار با سطوح افشا يا الزامات فرھنگیآ

کھ پنھان  از آن است يناشھ یاول يافتھ ھایر . یا خیگذاران ارتباط دارد 
کند  يم يزیھ ریآن فرھنگ را پا يتجار يشرکت ھا يوه افشایش، ک فرھنگ ی يکار

را از جملھ سطوح  يشتریات بیافشائ ي. الزامات بازار  بھ صورت  قابل توجھ
شتر از یب يو اجزا يتر از بدھ يلیصتف ي، نسبتھا ياز فروش خارج يشتریب

 ياداقتص ينشان داد کھ واحدھا يبعد يافتھ ھایرد . یگ يھا را در بر م يدارائ
را متناسب با  ي، اطالعات مال ين المللیب ياقتصاد يواحدھا خالف بر  يمحل

کھ در سطح  یيگر شرکت ھایکنند . از طرف د يخود افشا م يفرھنگ بوم يپنھانکار
معقول ،  یيد بھ خاطر کسب منابع بھ بھایکنند ، شا يت میفعال ين المللیب

 يارائھ م يمحل يچھ کھ شرکت ھااطالعات را نسبت بھ آن ياز افشا يترسطوح باال
ون یسیکم يتواند برا ين اطالعات میا يکنند ، آشکار کرده اند . از نظر زارزسک
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کھ  یيشرکت ھا يمال يگزارشگر ياوراق بھادار کھ بھ دنبال ھمسان ساز يھا
 د واقع گردد .یھستند ، مف ياوراق بھادار خارج يبورس ھا  فھرستدر

با استفاده  پژوھشگران  ز وجود دارد کھین يمواردفوق،  يپژوھش ھاوه بر  عال
ک کشور یدر  يبر عملکرد حسابدار يرات فرھنگیتاث يھوفستد بھ بررس -يگر از مدل
رات ییتغ يبھ بررس يل نظریک تحلیدر ) ١٩٩۶(  ول و ھمکارانشیاور .اند پرداختھ

ا یسپان) کشور ايمال يت و حسابداریریمد ي(اعم از حسابدار يفرھنگ و حسابدار
ن ی) در ا١٩٧٨ک (ید آمدن ساختار دمکراتی) تا پد١٩٧۵از زمان مرگ فرانکو (

ن یرا با توجھ بھ قدرت ا يگر گر، آنان اعتبار مدلیکشور پرداختند. بھ عبارت د
ا مورد آزمون قرار یکشور اسپان يو حسابدار يط فرھنگیمدل در انعکاس شرا
و  یيگرا ، حرفھيمورد بررس يماندر دوره ز پژوھشگرانن یدادند. مطابق نظر ا

و  يکار ش، ودر مقابل، محافظھیا افزایدر کشور اسپان يحسابدار يریپذ انعطاف
 يشتر شده ولیب یيز فردگراین يافتھ است. از نظر فرھنگیکاھش  يکار پنھان

 ) کمتر شده است.ينانیاطم ي(اجتناب از ب يفیتکل فاصلھ قدرت و بال
 يگر  ) مدل١٩٨١-١٩٩٢سالھ ( ١٢ يک دوره زمانیدر )١٩٩۶( يسادرون و فاگرت

دھد کھ در صورت  يھا نشان م آن پژوھشج یآزمون کردند. نتا يرا در اندونز
رات ییرات تغیح شده قادر است تاث ، مدل اصاليگر در مدل یيھا لیانجام تعد

 ن کند.ییتب يکشور اندونز يحسابدار يرا بر ارزشھا يفرھنگ
 ياجتماع ين ارزشھای، رابطھ بيمقطع يشیمایق پیحقک تی) در ١٣٨١رضازاده (

) را یيو مردگرا یي، فردگرايطلب نانیبر فرھنگ (شامل فاصلھ قدرت، اطم يمبتن
جھ ین نتیکرده و بھ ا ي) بررسيکار و پنھان يکار (محافظھ يحسابدار يبا ارزشھا

 ياھ در شرکت یيش مردگرای، با وجود افزايگر  ھیف نظر ده است کھ برخالیرس
ت ین امر در واقع قابلیافتھ است کھ ایآنھا کاھش  يزان پنھانکاری، ميرانیا

مختلف را با  يدر کشورھا يو حسابدار يفرھنگ يواحد از ارزشھا یيالگو میتعم
سھ یبھ مقا يو باشد . يم یيدگاه رضا زاده استقرایدسازد. يد مواجھ میترد

ن یت پرداخت . ایابل شفافدر مق يو رازدار ينیدر مقابل خوش ب يمحافظھ کار
فرضیھ ھاي رضا زاده  مولفھ ھوفستد بود . ۴با  يسھ ایقت مقایدر حقانتخاب 

 اینگونھ بیان گردیدند :
و مرد  یيفرد گرازان یباال و م ينان طلبیزان اطمیھا م اگر در شرکت )١

 ھا باال خواھد بود . در آن يگاه محافظھ کار ن باشد، آنییپا یيگرا
مت بھ سود یو ق )P/B(سھام  يمت بھ ارزش دفتریقد از نسبت خو قیدر تحق يو

 حسابداران استفاده کرد. ين محافظھ کاریر جانشیبھ عنوان متغ)P/E( ھر سھم
فرد زان یو م نییو فاصلھ قدرت پا ينان طلبیزان اطمیھا م اگر در شرکت )٢

شتر خواھد یاطالعات توسط آنھا ب يباال باشد ، آنگاه سطوح افشا یيگرا
 . بود

 يو براھوفستد  ياز پرسشنامھ ھا يعوامل فرھنگ يابیارز يبرا يتًا وینھا
 تھران اوراق بھادار بورس يھا شرکت يمال يھا گزارشت افشا از یفیک يابیارز

 استفاده کرد .
 
 
 
 

 نتایج گريمقایسھ  نتایج رضازاده
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دو نھ این متغیرھا را نشان مي دھ جھت ) –(و  )+(در واقع طبق تحقیق وي 
متغیر معنا دار بوده و آن ھم متغیري است کھ  ٨معناداري . فقط یک متغیر از 

 بر خالف نتایج گري است . 
 

 ان داشتھ است کھ : ینگونھ بیا، جھ کار خود ینت ھیتوصرضا زاده در 
ج یھ ، ممکن است نتایکارا نبودن بازار سرمال یران بدلیدر ا •

در بازار  يمحکم و مطمئن ينامت سھم مبیرا قیق مخدوش شود . زیتحق
 ست .یران نیبورس ا

شد و نھ  يم يد ھمھ شرکتھا بررسیبا يموارد فرھنگ يبررس يبرا •
بھ اطالعات ھمھ  يل عدم دسترسیبدل ي، ولعام  يسھام يشرکتھا

اوراق رفتھ شده در بورس یپذ يشامل شرکتھا يھا ، جامعھ آمارتشرک
بر  يمال يھا گزارش ھینجا کھ تھآباشد . از  يم بھادار تھران

 يرد و رقابتیگ ياست صورت م اساس استانداردھا کھ حداقل الزامات
اطالعات  ياست لذا افشاشتھ اوجود ند ياریاخت يافشا ين آنھا برایب

ن شرکتھا یگر حسابرس اکثر اید يرفتھ است. از سویصورت پذ ياجبار
ا زان افشیو م ھا ن گزارشیجھ بیبوده و در نت يسازمان حسابرس

 .جاد شده استیا يکنواختی
 راتییتغ يبررس بھ ينظر-يلیتحل مقالھ کی در) ١٩٩٥( کیم و يجالل پور
 برا آن راتیوتاث ياسالم انقالب از بعد و قبل رانیا کشور در شده جادیا يفرھنگ
 بھ محدود عمدتا کھ کیم و يپورجالل يھا لیتحل.  پرداختند يحسابدار يھا ارزش
 فرھنگ ریتاث دیمؤ و يگر ھینظر بر دییتا مھر باشند يم ١٣٥٢-١٣٦٨ يسالھا
 مستلزم ، آنھا نظرات صحت دییتا اما. ھستند رانیا در يحسابدار يھا برارزش
 امکان عدم لیدل بھ متاسفانھ. است نھیزم نیا در يتجرب يپژوھش ھا انجام
 يھا گزارش زین و ھا آن ھمراه يھا ادداشتی و يمال يھا صورت بھ يدسترس
 يگر ھینظر يتجرب آزمون ،عمال ھا سال آن در يرانیا يھا شرکت مستقل سانحسابر

پس از انقالب در  يدر مورد اثرات و روابط فرھنگ پژوھشن یا. است ممکن ریغ
 د:یگو ين میران چنیا

 جمع گرایي در ایران بیشتر شده است •
جامعھ بیشتر بھ سمت اسالمي شدن سوق پیدا كرده است و تعالیم اسالم 

بیشتر از فرد تاكید  دارد(مسلمانان بعنوان یك ملت ، بر جمع نیز 

محافظھ  ویژگي
 کاري

افشاي 
 اطالعات*

محافظھ 
حرفھ  داريراز کاري

 یکنواختي گرایي

فرد 
 + - گرایي

ھر دو 
مشابھ 
نتایج 
 گري

- - + - 

فاصلھ 
 - + قدرت

ھر دو 
مشابھ 
نتایج 
 گري

 + - + ؟

اطمینان 
 - + طلبي

ھر دو 
مشابھ 
نتایج 
 گري

+ + - + 

 ؟ ؟ - - عکس گري - - مردگرایي
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متحد تلقي مي شوند). براي مثال، گرچھ در قرآن مالكیت خصوصي و 
تحصیل درآمدتوسط افراد مجاز شناختھ شده است، اما اموال جامعھ 

  متعلق بھ كل ملت مسلمان مي باشد.
 بعد از انقالب بیشتر شده استفاصلة قدرت اجتماعي  •

ط یش نرخ تورم حادث شده بھ خاطر شرایاز افزا ين امر ناشیا
دانستھ  يلین بروز جنگ تحمیبعد از انقالب و ھمچن ينابسامان اقتصاد

 شده است . 
 اجتناب از عدم اطمینان ( بالتكلیفي) افزایش پیدا كرده است  •

د در رابطھ با ارزش یش نرخ تورم ابھام شدیافزا، بعد از انقالب 
ران یھ ایعل ياقتصاد يم ھاید و بھ تبع آن تحریگرد پول را موجب
بھ اذھان مردم  يآت يت اقتصادیوضعبھ  را نسبت  يدیابھامات شد

ل شده بھ یط جنگ تحمیگر بھ خاطر شرایاخت . از طرف دسر یسراز
ر ییل و تغی، اھداف دولت عمدتا کوتاه مدت و غالبا مورد تعدران یا

 گرفت . يقرار م
 افزایش یافتھ است   مردگرایي در كشور •

ھ ب . در جامعة اسالمي قواعد متفاوتي براي زن و مرد وضع مي شود
كھ  زنان و مردان حقوق تعریف شده اي دارند. بدلیل گسترش  گونھ اي

قوانین اسالمي در بعد از انقالب، جامعة ایران نسبت بھ دوران قبل 
ر جنگ است از انقالب مردمنش ترشده است. بعالوه، جامعھ اي كھ درگی

 تأكید بیشتري بر ارزشھاي مردانھ (توفق و برتري طلبي) دارد.
 كنترل قانوني بیشتر شده است •

منجر بھ تشكیل انجمن حسابرسان  ١٣٤٩ھا در سال  اصالح قانون مالیات
ي درآمد . ـر وزارت دارایـزیر نظ ١٣٥٢شد. این انجمن در سال

ك سازمان حرفھ اي و حسابداري تشكیل ی اءحرفةـنیز اعض ١٣٥٣ال ـدرس
اما دربعد از  . مستقل( انجمن حسابداران خبرة ایران) را دادند

 انقالب ھر دو انجمن فوق منحل شدند و تاثیرات حرفھ محدود بھ افراد
درنتیجھ مي  .د یگرد و یا سازمانھایي كھ توسط دولت اداره مي شد

نترل توان گفت كھ بعد از انقالب درجة كنترل حرفھ اي در مقابل ك
 قانوني كاھش یافتھ است. 

 یكنواختي درحسابداري بیشتر شده است •
از آنجاكھ در بعد از انقالب  فعالیتھاي حرفھ و تاثیرات آن محدود 

ھایي شد كھ تحت تملك دولت بودند و دولت نیز اصوالً بیشتر  بھ شركت
از بخش خصوصي تمایل بھ حفظ یكنواختي در امور دارد،  بنابراین 

تیجھ گرفت كھ یكنواختي در حسابداري افزایش یافتھ است. مي توان ن
دي یك ـھاي خدماتي و تولی كھ اكثر شركت بعبارت دیگر، ھنگامي

دیھي ـ(نظیر ایران) ب كشور متعلق بھ دولت یا تحت ادارة آن باشند
ھا از سیستم حسابداري یكساني استفاده خواھند  الب شركتـاست كھ غ

 كرد.
 سابداري افزایش یافتھ استمیزان محافظھ كاري  ح •

بھ دلیل شرایط وخیم اقتصادي بعد از انقالب، حرفھ حسابداري گرایش  
ھاي محافظھ كارانھ پیدا كرده است.  بیشتري بھ استفاده از روش

زیرا، با كمك این روشھا مي توان سود شركت را كمتر از واقع نشان 
استفاده از مالیات كمتري نیز پرداخت. درضمن با  جھیدر نتداد و 
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توان مقابلھ با ابھامات مرتبط با   ھا شركت  ، ھا این روش
رویدادھاي احتمالي را نیز خواھد داشت.بعنوان مثال، باوجود 

ھاي  گیردر  ارزش دارایي چشم اینكھ نرخ باالي تورم باعث افزایش
ثابت شركت شده است، اما ھیچگونھ تالشي براي لحاظ كردن این اثرات 

 مالي صورت نگرفتھ است. ھاي بر گزارش
 كاري بیشتر شده است پنھان •

یكي از دالیل شفاف سازي و افشاء اطالعات ، جلب سرمایھ ھا و 
بازار بورس اوراق ، افزایش ارزش بازار شركت است. قبل از انقالب 

ھا را ملزم بھ ارائھ  بھادار تھران بزرگترین نھادي بود كھ شركت
وي دیگر بازارھاي سرمایھ خارجي( اطالعات حسابداري مي نمود. از س

ھا) كھ قبل از انقالب در شركتھاي ایراني سرمایھ  افراد و بنگاه
ھایي انجام داده بودند، سرسختانھ متقاضي افشاء اطالعات  گذاري

حسابداري توسط شركتھاي مربوطھ بودند.اما بعد از انقالب بازار 
و سرمایھ ھاي بورس اوراق بھادار تھران تا مدتھا فعالیتي نداشت 

خارجي نیز از ایران خارج شدند. درنتیجھ تمایل بھ  افشاء اطالعات 
 بھ میزان قابل توجھي كاھش یافت.

بر نحوه  يفرھنگ يرات ارزشھایتاث يدر مقالھ ا )٢٠٠٨و ھمکاران ( يعسکر
 يبر رو يفرھنگ – ياجتماع يعمال  شاخصھ ھاھ را با اِ یدر ترک  يعمل حسابدار

نمودند . در  ي) بررس ١٩٨٠( يگر  يو تجارب حاصل از  تئور يارحسابد يارزشھا
افشا و خاصھ ھا   يکنواختیت و یفی، ک یيبا حرفھ گرا ين مقالھ مدل حسابداریا

ت یھ بھ لحاظ موقعی. ترکشدسھ یمقا يھ کنونیدر ترک يحسابدار يریاندازه گ
افتھ  یتوسعھ  يان کشورھایش  در مین ابعاد فرھنگیخود و ھمچن ياسیس يایجغراف

ن یبر ا يمبنرا  يگر يتئور، ن مقالھ یج ایمنحصر بھ فرد است . نتا ي، مورد
ن بھ صورت مثبت با محافظھ ییپا یيباال و فردگرا يفی، اجتناب از بالتکل کھ
د نمود . بھ عالوه ، ییرابطھ دارد تا يحسابدار يریاندازه گ يو خاصھ ھا يکار
باال و  يفیاد و اجتناب از بالتکلیز يطبقات د نمود کھ  فاصلھیین مقالھ تایا

ن یرابطھ دارد .  با ا يحسابدار يکنواختین بھ صورت مثبت با ییپا یيفرد گرا
و  یيبر حرفھ گرا يبھ صورت منف یيباال و جمع گرا يفیحال اجتناب از بالتکل

 ر دارد . یافشا تاث

 یيو شناسا يمل يبا عنوان " فرھنگ حسابدار يدر مقالھ ا )٢٠١٠(فلگا 
 يھر کشور م يکھ فرھنگ مل يریتاث ياط " بھ بررسیعمال اصل احتاندوختھ ھا : اِ 

ون شرکت یاندوختھ ھا جھت پرداخت د یين آمره بر شناسایتواند با ارائھ قوان
محافظھ  يبرا يمقدار ينیگزیجا وین مقالھ یھا داشتھ باشد پرداختند . در ا

 يابیدست يبراھ تعھدات شرکتھا بود . یکھ در ارتباط با تسوارائھ نمود يکار
 يجمع آور یيکشور اروپا ١٧از  يگروه اقتصاد ٣٨٨ن منظور ، اطالعات یبھ ا
ن ید و بر ایآنھا محاسبھ گرد يبرا ٤)PLR ( يد و نسبت اندوختھ بھ بدھیگرد

 يریھر کشور نسبت بھ روند اندوختھ گ يکھ فرھنگ مل يریاساس با توجھ بھ تاث
بخش  ٣ن ید . ایبخش ارائھ گرد ٣مشتمل بر  يور داشت طبقھ بندآن کش يشرکتھا

ن یب ياستاندارد ھا کھ نحوه عمل آنھا منطبق بر یيعبارت بودن از کشورھا
محافظھ کارانھ دارند و  يکردیکھ رو یياست ، کشورھا  ٥ يمال يگزارشگر يالملل

                                                 
4 Provisions to total Liabilities Ratio 
5 International Financial Reporting Standards (IFRS) 
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توجھ بھ  دارند . با يریباز نسبت بھ موضع اندوختھ گ يکردیکھ رو یيکشورھا
 يکھ در کشورھا یيھا کھ شرکت انگر آن بودیبج یبھ عمل آمده ، نتا يھا آزمون

 ياز ابھام را برا ي، سطح باالتر يمحافظھ کار قرار دارند بھ صورت معنا دار
دات خود را انجام یت عایرین اساس مدیزان تعھدات خود در نظر گرفتھ و بر ایم
   دھند .    يم

و کاربرد  يبا عنوان " فرھنگ سازمان يمقالھ ا در )٢٠٠٩( چونگر سوت
و کاربرد  ين فرھنگ سازمانیلند " رابطھ بیت در تایریمد يحسابدار يھاینوآور
 يحسابدار يھایقرار داد . نوآور يت را مورد بررسیریمد يحسابدار يھا ينوآور

ت ، یفعال يبر مبنا يابینھ ین مقالھ مد نظر قرار گرفت شامل ھزیکھ در ا
ھدف بود .  يبر مبنا يابینھ یمتوازن و ھز يابیت ، ارزیفعال يت بر مبنایریمد
 يدر فرھنگ سازمان يمعنا دار، تفاوت  يج حاصلھ نشان دادند کھ بھ طور کلینتا
ھا  ين نوآوریاز اکھ  یياو شرکت ھ ين نوآوریااستفاده کننده از  يھا شرکت

ت باالتر یکھ حساس یيھا ن حال  شرکتیبا ا ،کنند وجود ندارد  ياستفاده نم
 يل بھ نوآوریا میر و یانعطاف پذ يا ارزشھایو  ينسبت بھ انعکاس مسائل فرھنگ

ت از خود یریمد يحسابدار يھاینوآور يریجھت بھ کارگ يل باالتریدارند ، پتانس
 دھند. ينشان م

 يبا عنوان " فرھنگ ، حسابدار يدر مقالھ ا )٢٠٠٩و ھمکاران ( ياعتماد
ران " با استناد بھ مدل ھوفستد ید بر ایت : با تاکیریملکرد مدت و عیریمد
ر گذار در ابزار یعوامل تاث، ان کشور ھا یم يفرھنگ ينکھ تفاوتھای) و ا١٩٨٠(
گانھ ھوفستد را مد نظر قرار  ٤ھستند ، ھرکدام از ابعاد  يتیریکنترل مد يھا

 يک ھایو تکن يتیریمد يابزارھا ،  يغرب يافتند کھ ھمانند کشورھایداده و در
رود ، آنچنان در  يت بھ کار میریکھ جھت موثر بودن عملکرد مد يشرفتھ ایپ
 ست .یده نید فایران مفیا

  يریگ جھینت
با  يحت ، منحصر بھ فرد خود را دارد يفرھنگ مل يکھ ھر کشور یياز آن جا
ھ توان رابط يمطرح شده اند نم يکھ توسط ھوفستد و گر يریفراگ يوجود الگوھا

مصداق داشتھ باشد . با بھ صورت کامل جوامع  يتمام يان نمود کھ برایرا ب يا
 يوه ھایان شیاختالفات م،  ين تفاوت فرھنگیتوان با استفاده از ھم ين حال میا

نھ کردن خرده ارزش یبا نھاد يح کرده و حتیتشردر ھر جامعھ را   يعمل حسابدار
 يوه ھایرکت ھا را بھ استفاده از شجامعھ و شن افراد  ، ید بیجد يفرھنگ يھا

را در آن  يفرھنگ حاکم بر جامعھ است کھ موضوع د رھنمون ساخت . یجد يحسابدار
ن عرف جامعھ است کھ کم کم بھ قانون یآورد و ھم يجامعھ بھ صورت عرف در م

را بھ  يان حسابدارین میل شده و در ایر تبدینانوشتھ و سپس الزامات فراگ
 دھد .  ير قرار میش تحت تاثیخو يزااز اج يکیعنوان 
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Abstract 
In this research cultural components of Hofsted and Gray models and their dimensions are 
remarked to investigate the accounting and culture relevancy. Turner and Trampners model is 
also perused to determine weather the accuracy of Hofsted theory. According to other researches 
that focus on Hofsted-Gray model, native culture of each country causes various results in 
accounting domain. In some other researches like those are focused on Iran or Spain, cultural 
changes have been  resulted from social events. 
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