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 تعامالتی در باب رابطه تئوري و اجرا در حسابداري مدیریت
 

  چکیده
یت به عنوان بخشی از رشته حسابداري و شاخه اي از علوم اجتماعی در دهه هاي اخیر شاهد رشد و توسعه مبانی نظري حسابداري مدیر

چالشهاي پیش روي حسابداري مدیریت و ناتوانی  اما. در دانشگاهها بوده ایم که موجب افزایش اعتبار رشته حسابداري شده است
زیر نفوذ  ،همگام با پیشرفتهاي جدید ینعدم ارائه روشهاي نو. حسابداري مدیریت در حفظ جایگاه کنونی، هر روز بیشتر نمود می یابد

اما آنچه . نمونه اي از این چالشهاست حسابداري مدیریتپر افت و خیز و تاریخچه توسط سایر رشته ها قرار گرفتن حسابداري مدیریت 
عملی در  هاي نظري و حوزه هاي است عدم ارتباط میان حوزه شده حسابداري مدیریتموجب تضعیف موقعیت کنونی بیش از پیش 

محققان حسابداري به جنبه هاي نظري و توجه کمتر به بررسی روشها و ویژگیهاي عملی و  بیشترتوجه  .حسابداري مدیریت است
.است موضوعات و مشکالت اجرایی به عنوان منبع فنی و محرك حسابداري مدیریت دلیل اصلی این چالش  

همچنین عدم  وري مدیریت احسابدنظري  هاي حوزهشته حسابداري به محققان ر مضاعفدالیل عالقمندي مقاله حاضر سعی دارد 
تمرکز بیشتري بر می بایست محققان حسابداري و معتقد است  هداددر سالهاي گذشته مورد بررسی قرار ارتباط میان تئوري و اجرا را 

همانند گذشته تا بتوانیم  داشته باشند ريحسابداجذاب این شاخه جهت توسعه  محركمنبع عنوان ه بررسی روشها و ویژگیهاي اجرایی ب
.شاهد ارائه روشهاي نوین در آن باشیم  

  2حوزه عملی ،1حوزه نظري ، اجتماعی علوم ،حسابداري مدیریت: يکلیدواژگان 

                                                           
1 Theory  

mailto:Mehdiyaghubi@yahoo.com


 

 مقدمه 
ی در سالهاي گذشته تحقیقات زیادي در زمینه جنبه هاي کاربردي حسابداري مدیریت منتشر نشده است که این مطلب گواه

  .است حسابداري مدیریتعملی هاي به حوزه  دانشگاهیان یا حداقل عدم عالقمندي بر بی اهمیت بودن جنبه هاي اجرایی
باید تفسیرها و  ،معتقدند که تئوریها در زمینه هاي کاربردي نظیر حسابداري مدیریت) 1386(خواجوي و امین ناظمی 

معتقدند که وجود مبانی نظري در ) 1379(مچنین ثقفی و امیر اصالنی ه [2].تعبیرهاي مفیدي را براي مجریان ارائه نمایند
از روایی نظري نیز برخوردار  حوزه مدیریت سبب می شود تا آن دسته از روشهاي عملیاتی که داراي اعتبار اجرایی است

با  چرا اجرایی موفق بوده اند؟ اما چقدر تئوریها و مبانی نظري در ارائه روشهاي اجرایی معتبر و تفسیرهاي سازنده  [1].باشد
وضوعات مفشار جامعه در جهت کاربردي کردن توجه به توسعه روزافزون تئوریهاي حسابداري مدیریت در دانشگاه ها و 

با توجه به ماهیت حسابداري و  نیستیم؟حسابداري مدیریت شاهد تحقیقات کاربردي حسابداري مدیریت  حوزه نظري
  ؟حوزه عملی درآینده باشیم درقیقات کاربردي جدید منتظر تحچرا باید مدیریت 

این گفتار ساده، دالیلی را بررسی خواهیم نمود که تفاوت و رابطه تحقیقات عرصه حسابداري مدیریت با سایر حوزه هاي در 
  .نشان می دهدرا علوم انسانی و اجتماعی 

  
    تحقیقات اخیر حسابداري مدیریت

ت مهمترین عرصه نوآوري و تغییر حسابداري بوده است که در نتیجه باعث افزایش نقش حسابداري مدیری گذشتهدر سالهاي 
. شده است روشهاي جدید ائهمحققان بعنوان توسعه دهنده و افزاینده سطح نظم و انظباط در سطوح اجرایی، حداقل بوسیله ار

هرچند که افزایش . جاد نتایج بهتري خواهد شدباعث ایبه عنوان اولین عامل استقالل محققان دانشگاهی طبع، الب راهدر این 
  . دانشگاهی خواهد شد تحقیقاتنتایج اثر شدن  مباعث کنیز  پراکندگی موضوعات تحقیق

رمن مزی ،2002زفت و شیلدال( نیز می باشدمبانی حسابداري مدیریت  سریع در تحقیقات ودوره رشد دهه اخیر، به هر حال 
 [28] [10] [16] [3] [2].)1386خواجوي و ناظمی  ،1387ویدا مجتهدزاده ،2009لند مالمی و گران ،2007چاپمن  ،2001

و تئوریهاي حسابداري  موضوعات جدید، بلکه شامل توسعه هاین رشد نه تنها در باب کمیت این تحقیقات و مبانی بود .[15]
تمامی پیشرفتها در حوزه هاي دانشگاهی،  برغماما  .سعی در توسعه آن دارندد که محققان در تحقیقاتشان ومی شنیز مدیریت 

تنها  .دوشمی نشان داده نحسابداري تحقیقات  بههیچگونه عالقمندي از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول در بازار 
ارائه شده توسط متوازن مواردي استثنائی که اشخاص اجرایی به آن توجه نمودند، هزینه یابی بر مبناي فعالیت و ارزیابی 

  .می باشدن و کوپر کاپال
این مشکالت  برطرف کردنشامل شناسایی، اندازه گیري و  کوپر و کاپالن روشهاي نوینکارهاي اجرایی انجام شده بر 

در نتیجه به نظر . باقی مانده بودهزینه یابی بر مبناي فعالیت و ارزیابی متوازن کشف نشده نظري بود که در تحقیقات  روشها
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تحقیقات انجام شده توسط همچنین  .دنفرآیند تحقیق و توسعه می باشکامل کننده در حقیقت ملی فعالیتهاي ع کهرسد  می
استفاده می  یاز تحقیقاتفقط مشغول فعالیت در بازار  حقیقی یا حقوقی محققان نشان می دهد که بیشتر شرکتها و اشخاص

  .دگردآنها می روشهاي حسابداري مدیریت  موجب بهبودتا حدي کنند، که 
جهت پاسخ  روشهاي اجرایی با اهمیت است؟ حوزه نظري وآیا فاصله ارتباطی میان تحقیقات  چرا این مسئله بوجود می آید؟

برگرفته , بخش عمده این مقاله  .به این سئواالت می بایست به نحوه توسعه تحقیقات و تئوریهاي حسابداري مدیریت بپردازیم
می   2010اثر بالدوینسدوتایر و همکاران در سال "ري و اجرا حسابداري مدیریتموضوعاتی در مورد رابطه تئو "از مقاله
     [8].باشد

 
  علوم اجتماعیحسابداري مدیریت و 

طبقه بندي  [21].)2002ریان و سایرین (شدمجموعه علوم اجتماعی منظور  به بعد، حسابداري رسما بعنوان زیر 1960ازدهه 
 در امریکا اثباتی حسابداريفراگیر شدن تئوري هاي . می باشد 3یري بر تحقیقات تجربمحققان حسابدامذکور ناشی از تاکید 

رشد تحقیقات موردي تفسیري و مقاالت  و [27] [25] [26] )1986واتز و زیرمن  ،1979واتز وزیرمن  ،1979زیرمن (
از این دسته  ياه نمونه  [12] [18])2005درودي وتاسل  ،1997پانوزو (  در سراسر اروپا حسابداري مدیریت میدانی در

و  اقتصادي شرایطمیان حسابداري و  ابتدا روابططی این فرآیند  در. شواهد پیشرفت دانشگاهی حسابداري استتحقیقات و 
و توسعه بیشتر بررسی می شود اجتماعی شامل جنبه هاي جامعه شناسی، فیزیولوژي و مطالعات سازمانی بطور گسترده 

در این ) 2011و2008(سیل کتاب .می باشد یاستفاده از تحلیلهاي ریاضی و فلسفاز جنبه هاي مذکور و  با استفادهحسابداري 
نظریات در حوزه عمل این اقتصادي و تحلیل سخنرانی جهت تشریح پذیرش و استفاده از  هايباب موردي است که از تئوری

و از افزایش داده است افته هاي دانشگاهی حسابداري را ی میزاناز یک سو  نظرياینگونه پیشرفتهاي صرفا . استفاده می کند
  . سوي دیگر باعث ایجاد فاصله میان محققان حسابداري و مجریان رشته حسابداري گشته است

و استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري از دیدگاه علوم اجتماعی هدف اولیه تحقیقات حسابداري درك رفتار حسابداران 
در موقعیت هاي خاص اولویت طرحهاي تحقیقاتی و استفاده کنندگان رفتار حسابداران  بودر و بهیه تغیهرچند ک. می باشد

اینگونه موقعیت دانشمندان علوم اجتماعی بوسیله اما می توان گفت که  ،ی حسابداري نمی باشددانشگاهمحققان اغلب 
، توماس )1961( اکسنفلدت باکسر و نظیر مضاعف، هنجاري تحلیلی و روشهاي با استفاده از  حسابداري مدیریت تحقیقات

  .[9] [23] [22] [7].است یافتهبهبود ) 1975(و آنتونی ) 1965(، سولومونس)1974(
هر چند که در این  .عملی بسیار نادر است نوینروشهاي  ،جدیدتحلیلهاي میان روشها و در در ضمن نباید فراموش کنیم که 

ظاهرا نتایج . [11] [17].وجود دارد) 2000(، نورکلیت )1999(دي هاس و کگینلر  مانندي اقابل مالحظه  هايزمینه استثنا
 .پژوهشی، با آنچه در واقع اتفاق می افتد متناقض بوده و مجریان حسابداري هیچگونه رابطه اي بین تحقیقات و اجرا نمی یابند

مجریان در مورد مفاهیم و روشهاي پیشرفته حسابداري  نتایج تحقیقات حاکی از وجود فاصله میان دیدگاه هاي دانشگاهیان و
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بنظر می رسد تئوریهاي بکار همچنین  .[6] [5].)احد نوروز زاده و سایرین, 1384نوروش و بیتا مشایخی( مدیریت می باشد 
تحقیقات  روشهاي اجرایی که باعث اعتبار تفسیرگرفته شده در پژوهشهاي تجربی دانشگاهی حسابداري مدیریت از تشریح و 

و ابتدایی  حسابداري مدیریت می شوند ناتوان بوده و موضوعات مقاالت علمی پژوهشی جدید از ادبیات تحقیقات موجود
  .مشتق شده است تا اینکه در واقع یک مشکل را بررسی نماید

 
  اجتماعی -رشته هاي فنی

      ؟ تاتیرگذار باشد علوم اجتماعی برمی تواند  جامعه شناس، اقتصاددان یا فیلسوفیک  زا بیشترچگونه یک محقق حسابداري 
تعامل میان افراد و یعنی  ،مدیریت حسابداريمجریان رفتار همچنین و اجتماعی حسابداري مدیریت  - پاسخ در ماهیت فنی

گر فنون و تکنیکهاي حسابداري بصورت کامل تشریح نشده باشد و یا توسط محقق کامال ا .است نهفتهفنون حسابداري 
لذا می توان . ق احتماآل ناقص بوده و بصورت بالقوه گمراه کننده استیرك نشده باشد آنگاه توضیحات و نتایج حاصله تحقد

علوم اجتماعی خواهد  هاي سایر حوزهاین ابعاد فنی رشته است که موجب ایجاد مزیت براي حسابداري در مقابل گفت که 
به صورت را انجام آن توانایی خودشان فقط که تشریح رفتاري خواهند بود  تنها محققان حسابداري هستند که قادر به شد و

  . دارندخاص 
در این حالت  .مانند سایر رشته هاي علوم اجتماعی خواهد بوده، حسابداري نیز اتفنی تحقیق ه هايجنب در نظرگرفتنبدون 
و طبیعت اجتماعی آن احتماآل دیدگاه فنی را  سایر رشته هاي علوم اجتماعی طبقه بندي شده ات حسابداري نیز همانندتحقیق

  . می سازدکم رنگ 
رشته  تهدیدي است که ممکن است باعث غفلت محققان دانشگاهی حسابداري مدیریتعجله جهت ایجاد اعتبار براي 

یج و نتا تفسیر، اتتغییر ایجاد شدن باعث دشواردر نتیجه گردد و مدیریت  از هسته فنی موضوعات حسابداري حسابداري
  . خواهد شد را کشف می کندروشهایی که محقق آن بکارگیري 

آنگاه باید انتظار داشته باشیم که مجالت  باشداگر بپذیریم که تحقیقات حسابداري می بایست بر پایه هسته فنی رشته استوار 
مورد را هاي فنی که مطالعات و جنبه حسابداري باشد  در مورد روشهاي حجیمحسابداري سرشار از توضیحات غنی و 

جنبه هاي اجتماعی و رفتاري حسابداري در تحلیلهاي هنجاري و متون و نمی باشد  بدین صورتاغلب  .بررسی قرار می دهند
بعنوان مثال جایی که بودجه بندي یا بهایابی یا ارزیابی عملکرد مد نظر  .گرفته است م ادبیات دانشگاهی را فرااتم اجرایی

و تحقیقات رفتاري در مورد این موضوعات بیشتر به چشم می  می شودنود به جوانب فنی این فعالیت محد است، مطالعه تنها
  . خورد

بررسی رفتار اجتماعی بیشتر مدیریت حسابداري نوین روشهاي همچنین و  تحقیقات حسابداريدر اکثر و در نتیجه به تدریج 
 .کز به مسائل فنی به تمرکز به مسائل اجتماعی تغییر یافته استتمر تحقیقات حسابداري مدیریت از سمت و سويو  یافتهنمود 

شان دهنده طبیعت واقعی رشته نلذا فقدان تحقیقاتی که بر هردو جنبه فنی و اجتماعی حسابداري مدیریت را لحاظ می کنند و 
   .حسابداري هستند کامآل محسوس می باشد

  



   تحقیقات تجربی 
پذیر  تحقیقموضوع یک نخست، یک حوزه یا . حسابداري مدیریت را نشان می دهدمراحل اساسی تحقیقات تجربی  1شکل 

مورد بررسی قرار گرفته و تشریح می شود و  موقعیت و رفتار مجریان سپس. انتخاب می شود است همراهکه با شواهد تجربی 
نقش تئوري . استفاده نمایند است،ه که براي جمع آوري اطالعات بکار رفت  4استقراییو  می توانند از شواهد توصیفی محققان

می باشد اگر توضیحات ارائه شده توسط تئوریها متقاعدکننده باشد آنگاه  و پیش بینی آینده  کمک به تشریح حقایق موجود
تئوریهایی که ارائه کننده با وجود اینکه متاسفانه  [23]. )2009 و همکاران شرودر(درك حقایق کاملتر خواهد شد

حسابداري مدیریت امکان استفاده این تئوریها  ،حقایق حسابداري مدیریت باشند کمیاب هستند جهت انتشار توضیحات کافی
و بنابراین سیستمها و رویه ها به کمک تئوریها می توانند در جهت کمک به ذینفعان . توسط افراد مختلف را فراهم می سازد

  .[16])2004 گرانلند و مالمی( عمل نمایندتمام جامعه  در حقیقت 
 هدف همچنین و هستند دانشگاهی تحقیقات نیاز مورد چارچوب ،اولیه توضیحات و مفاهیم متذکر می شویم کهدر ضمن 

  .می توانند باشند نیز دانشگاهی تحقیقات اولیه
این و ، ستمد نظر نی باشندروشهاي اجرایی تولیدکننده تحقیقات حسابداري در مجالت و فصلنامه ها صرفا اینکه  ،به هر حال

باید تحقیقات  ومآ مرحله آخر یا همان مرحله اجرایی را در بر نخواهد گرفت ولزحسابداري بدین معناست که تحقیقات 
براي ارتقا ) 1993(بعنوان مثال کاسانن و سایرین  شامل ترکیبی از روشهاي اجرایی و بررسیهاي رفتاري اجتماعی باشند

   .[24] [13].بخش تحقیقات کاربردي بررسیهایی را انجام داده انددر ) 2005(تحقیقات ساختاري و تومال 
ممکن است تأثیر منفی بر محقق  تحقیقاتی که برچسب کاربردي دارند یعنی روشهاي اجرایی را به کاربران توصیه می کنند

اي شاید عنوان بهتري عنوان تحقیقات مشاوره  .می دهندنزل تمقام تحقیق را تا حد نوعی مشاوره و  بگذارند چرا که محقق
براي این نوع تحقیقات باشد که داراي طرفداران زیادي در دانشگاه ها نیز نمی باشد بنابراین مقاالت که روشهاي اجرایی 

    .استحسابداري مدیریت را بررسی می کنند کمیاب می باشد و عمومآ مقاالت منتشر شده در این زمینه نیز نادر 
  تشخیص                                 
  

  تشریح                             
  

  تبیین                             
  

  درك                             
  

  کاربردي یهتوص                         
                            

  مراحل یک تحقیق تجربی در حسابداري مدیریت: 1شکل 
 

                                                           
4 Inductive 



  جربیاهداف تحقیقات ت 
. دنشومی حسابداري مدیریت بعنوان پیوستهاي توضیحی یک فصل دیده در مورد روشهاي اجرایی تحقیقات امروزه اصوال 

در . که در جامعه در حال اجرا است طراحی شده باشد یک تحقیق ممکن است جهت تشریح و درك یک روش عملی
رشته اجرایی از طریق تحقیق وجود ندارد و مجریان  اینگونه تحقیقات هیچ هدفی جهت تحت تأثیر قرار دادن روشهاي

شده جهت اجراي فوري ایجاد عمل خواهند نمود و محقق تحت تأثیر فشارهاي در متن آن بعنوان موضوع تحقیق  حسابداري
مطلب مطلب مذکور نشان دهنده این . ارائه می شودخاص و فقط تحقیق در جهت تشریح بهتر یک موضوع  قرار نداردروشها 

روشهاي توصیه محقق امیدوار است که  و. د داشتناهونخ هاي حسابداريتأثیري بر فعالیت در مراحل اولیه تحقیقات کهاست 
 ارزشمند تحقیقات از این دست راهنمایی و باشدبر پایه درك صحیح از رفتار و شرایط رشته حسابداري شده جهت مجریان 

ي پیشنهادي توسط اینگونه تحقیقات بوسیله استفاده آزمایشی از روشها کنترلبا این حال . براي روشهاي اجرایی باشند
سیستم حسابداري مدیریت یک سازمان در مقایسه با جهت بهبود  وشهاییبراي مثال، چه ر .محققان اجتناب ناپذیر است

آیا تئوري قابل اجرا در سیستم سازمان می تواند نقاط ضعف و   ارائه نمود؟ می توان سیستم حسابداري مدیریت سایر سازمانها
چگونه تحقیق در تغییرات حسابداري مدیریت به مجریان در جهت  قوت روشهاي اجرایی سازمان را مشخص می کند؟ 

آیا تحقیق در تغییرات حسابداري مدیریت موجب  مقابله با چالش هاي جدید سیستم حسابداري مدیریت کمک می کند؟ 
آیا تحقیق در تغییرات حسابداري مدیریت می تواند اعمالی  بهبود پیش بینی ها از نحوه واکنش پرسنل به تغییرات می شود؟ 

  را که باعث بهبود مقابله با تغییرات باشد را پیشنهاد نماید؟
 حسابداري مدیریت تغییر در روشهاي اجراییاما آنچه باعث برجسته شدن روشهاي اجرایی می شود در این مطلب است که 

تطبیق زمان و مهارت کافی براي  روشهاي اجرایی که مجریانچرا. )مقاله هلدن و سایرین در این رابطه(چالش برانگیز است
می چالش ها از ابعاد ریاضی، امخصوصآ اینکه مجریان در اجراي روشهاي تحقیقاتی با تم ،ندارندرا تحقیقات پذیري با 

این ابعاد  در نتیجه .که محققان آنها را کشف نکرده اند مواجه هستند نیز یقات حسابداريآماري و جوانب تئوریکی تحق
  .باعث افزایش یافته هاي برون دانشگاهی خواهد شد و در نتیجهطبیعت علمی روشهاي اجرایی باعث افزایش 

اجباري نی که اگر یک مکانیسم بدین مع. شاغالن دانشگاهی انگیزه اي براي انجام روشهاي اجرایی ندارنددیگر از طرفی  
از و روشهاي اجرایی حسابداري مدیریت حسابداري مدیریت از یک سو این موضوعات یافت نشود، تحقیقات  ارتباطبراي 

انجام  بعالوه اگر تحقیقات. محقق و مجري باقی خواهد ماندمیان احتماآل بصورت مستقل و بدون هیچ ارتباطی سوي دیگر 
داخل تهیه شده باشد آنگاه حلقه تحقیقاتی در  درون دانشگاهیسایر محققان جهت استفاده نشگاهی توسط محققان دا شده

در پایان بعنوان یافته در جامعه دانشگاهی مطرح شود توجیه تحقیقات  تحقیقاتنتایج بسته تر می شود و نهایتأ اگر  هادانشگاه
ایج آن دشوار خواهد شد و نتیجه احتماآل یک خال نتصحیح  حسابداري خارج از مجموعه دانشگاهی سخت و ارزیابی

پففر و ساتون (ایجاد می شودشناختی است که بین تئوریهاي توصیفی و شناسایی آنچه در عمل مورد نیاز است  - کاربردي
که فقط ی و لذا نقش تحقیقات دانشگاهی در قضاوتهاي حرفه اي کمرنگ شده و نقش مجریان به تماشاچیان. [20].)1999
  .را دارند تقلیل می یابدمرور این تحقیقات یت ظرف



قرار دارند که سعی می کنند به صورت دیگري نیز در حالی که در هر دو طرف پیوستار تحقیق عوامل تحقیق مداخله گر 
به شرط ئه روشهاي اجرایی دارند ابراي ارظرفیتهاي این تحقیقات اما روشهاي اجرایی تأثیر بگذارند بهبود مستقیم بر توسعه و 

 دانشگاهیعدودي از محققان تعداد ماز تنها لذا جامعه  .تی  باشنداثببااز لحاظ جامعه تحقیقات دانشگاهی داراي موقعیت  کهآن
  .دپیروي می نمایکه توانسته اند موقعیت تثبیت شده اي را کسب کنند، 

در منطقه مشترك میان حوزه  راي بیشترحسابد که ون هلدن و سایرین تأکید کرده اند تحقیقات گونههمان سوي دیگراز  
ذا لزومآ این تحقیقات دو شکل می توانند به خود بگیرند، اول اینکه بطور طبیعی سازنده ل. و مشاوره قرار داردتحقیق 

طراحی شده اند تا جهت حل مشکالت روشهاي اجرایی راه حلهاي عملی دوم اینکه و  [13])1993کاسنن و سایرین (دنباش
حسابداري مدیریت ) با فرض شناخت نسبت به تحقیق(تحقیق ون هلدن و سایرین پیشنهاد می کند که این طبیعت . ندارائه نمای

در  "سیل"همچنین. در حوزه تحقیق و مشاوره قرار گیرد که نقش اساسی در بخش عمومی داردباعث می شود که این شاخه 
گر باعث افزایش نظم و کارکرد در یافته هاي محققان نتیجه گیري می کند این دو نقش عوامل مداخله   تحقیقاتش

   .حسابداري مدیریت می شود
 

  
  حسابداري مدیریت ات جدید عرصهتحقیق 

. و تاکید بر بررسی علوم رفتاري می باشد پایه تجربیات بیشتر برموضوعات تحقیق در حسابداري مدیریت در سالهاي اخیر 
تمرکز موجب از سویی دیگر شده و علوم اجتماعی یقات دانشگاهی رشته هاي باعث اعتبار تحقیک سو  ازتأکیدات مذکور 

آنچه امروز با نام حسابداري  .است شدهوشهاي اجرایی تفسیر ر و توصیهتشریح ، بیشتر بر یافته هاي علوم رفتاري در مقابل 
تراتژیک وجود دارد تاکید این پیشرفته تولید و حسابداري مدیریت اس فن آوريفعالیتها، ارزیابی متوازن،  حسابداري 

، آموزشدر نتیجه، . تأکید نماید استخراج از آنهاقابل  جراییایجاد تحقیقات بیشتر می باشد تا اینکه بر روشهاي امطالعات بر 
بسیاري از موضوعات حسابداري مدیریت حذف شده  درتحقیقات علمی،  درمقاالت و در روشهاي اجرایی  تشریح، تفسیر

به جهت گیري مطالعات در جهت هر چه بیشتر کاربردي کردن این موضوعات بیشتر از هر زمانی احساس می و نیاز  است
    .شود

  
  و  پیشنهادات نتیجه گیري

به همراه پیشرفت چشم گیر سایر علوم هستیم نیاز به توسعه  ،بیشتر دنیاي تجارت در روزهاي که هر روز شاهد پیچیدگی
جهت توسعه تئوریها و روشهاي اجرایی به . داري مدیریت بیش از پیش احساس می شودمفاهیم و روشهاي اجرایی حساب

علوم مدیریت نیاز به حذف چالشهاي پیش روي جهت تسریع نوآوري در این شاخه  حسابداري عنوان دو محور اصلی
  .چالشهاي همچون عدم ارتباط نزدیک حوزه نظري و حوزه عملی. هستیم اجتماعی

بدون پرداختن به  به بررسی علوم رفتاريصرفا ي مدیریت ارروي آوردن محققان حسابد ،مطروحه با توجه به مباحث
و مضافا آنکه این . می شودباعث کنار رفتن هسته اصلی حسابداري مدیریت روشهایی اجراي تهدیدي است که هر روز بیشتر 



بدون راه یافتن به و دانشگاهی  مطالعاتت تحقیق در سایر تحقیقات فقط در میان دانشگاهیان اعتبار یافته و صرفا به عنوان ادبیا
مورد استفاده قرار می  ،اجتماعی است  - حوزه عملی که بی شک محرك اصلی حسابداري مدیریت بعنوان یک رشته فنی

 و ها یافته، باید بپذیریم که موفقیت است زندگی بهبود اجتماعی علوم تحقیقات نهایی هدفکه  یمفته اپذیر اگر. دنگیر
لذا موفقیت حسابداري . زندگی است روشهاي شدن بهتر جهتدر گرو قابلیت بکارگیري آنها در  نظري حوزه مفاهیم

پس  بی شک حسابداري  . مدیریت نیز به عنوان زیر مجموعه علوم اجتماعی در گرو بهبود روشهاي اجرایی آن است
که جنبه هاي کاربردي و اجرایی آن بیشتر در زندگی روزمره و مدیریت نیز زمانی همچنان مقتدر و جذاب باقی خواهد ماند 

     .هاي عملی حسابداري مدیریت است هاي نظري و حوزه رفاه جامعه نمود یابد که مطلب مذکور در گرو ارتباط نزدیک حوزه
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Issues in the relationship between theory and practice in 
management accounting  
 
Mehdi Yaghoubi 
 
Abstract 
In recent decades the interest of academic researchers in the practical aspects of management accounting as a 

branch of Social science has waned. But accounting challenges and its weakness will arise. Being influenced by 

other fields and eventful history is some examples. However, the most important reason of this problem is that 

academic researchers have neglected the technical core of their discipline and its problems and issues which have a 

direct practical relevance. This study exam the 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. 

Keywords:management accounting,Social science,Practice, Technical core. 

 

  


