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چکیده
دراين مقاله به نقش و اهمیت تحقیقات کیفي در حسابداري مديريت پرداخته ميشود .با تاکید بر
مباني فلسفي تحقیقات کیفي ،در اين تحقیق مباحث نظري و ادبیات روش شناسي و همچنین برخي
مطالعات میداني در حوزه حسابداري مديريت تشريح ميگردد .مقاله با چشم انداز وسیعي بر تحقیقات
میداني و طرح ديدگاههاي مختلف (آموزشي ،اقتصادي و مشاورهاي) نشان ميدهد که چگونه
تحقیقات کیفي موجب گسترش و بهبود حسابداري مديريت شده است .عالوه براين به چهار پارادايم
تحقیقاتکیفي شامل اثباتگرا ،واقعگرا ،نقدگرا و ساختگرا و انواع تحقیقات کیفي شامل توصیفي،
تفسیري (مثال زدني) ،تجربي ،اکتشافي و توجیهي و نمونههايي از مطالعات مربوطه در حوزه
حسابداري مديريت اشاره شده است .در حسابداري مديريت انجام تحقیقات کیفي با مطالعه در
مکانهاي مختلف ،به صورت میداني و با تکرار بین تئوري و دادهها صورت ميگیرد ،پس از آن
نتايج استخراج و تفسیر ميگردد .همچنین در اين مقاله به برخي از مشکالت و موانع تحقیقات کیفي
در حوزه حسابداري مديريت پرداخته شد.
واژههای کلیدی :تحقیقات کیفي ،حسابداري مديريت ،ديدگاه آموزشي ،اقتصادي و مشاورهاي.
طبقهبندی موضوعیM41 :
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 1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان ،مسجدسلیمان ،ایران .نویسنده مسئول،
)(A.k.salehi@iaumis.ac.ir
 2دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران( Mahmadi26092@gmail.com).
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خرمشهر ،ایران(Prosha8387@yahoo.com). .
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مقدمه
پژوهشهاي کیفي به گردآوري ،تحلیل و تفسیر دادهها بر اساس مشاهده آنچه در جامعه رخ
ميدهد ،ميپردازد .در اين نوع پژوهش ،پژوهشگر به دنبال بیان معاني ،مفاهیم ،تشريح
ويژگيها ،نمادها و توصیف پديدههايي است که مشاهده مينمايد .پژوهشهاي کیفي اغلب به
هولیستیک 1مشهور است ،يعني مربوط به انسان و محیط زيست انساني با همه پیچیدگيهاي آن
است .پژوهشگران کیفي به گردآوري و تحلیل مطالب بدون ساختار مشخص و گاهي داستاني
ميپردازند و نتیجهاي کامالً موضوعي و انتزاعي از تواناييها و برداشتهاي انسانها ارائه
ميدهند .پژوهشهاي کیفي به خاطر تاکیدي که بر واقعیتهاي موضوعي دارند ،نیاز به حداقل
ساختار و حداکثر دخالت پژوهشگر دارند ،به نحوي که پژوهشگر سعي برآن دارد تا به افرادي
که تجارب آنها مورد مطالعه است ،نوعي جامعیت بدهد (طبیبي و همکاران.)124 :1388 ،
هدف پژوهش کیفي توصیف ،اکتشاف و کاوش است و از مشاهده و ارتباطات استفاده مينمايد
و به شرايط و محیط پیرامون وابسته است و استداللهاي آن مبتني بر منطق استقرايي ميباشد
(آندرسون .)2006 ،هدف اصلي پژوهش کیفي ،ايجاد يک روششناسي براي دستیابي ،درک،
تجزيه و تحلیل و توضیح پديدههاي مديريتي در سطح شرکت يا جامعه است (دالتر و همکاران،
 .)2009هنگامي که اطالعات کمي در باره يک گروه انساني ،يک سازمان يا برخي از پديدههاي
اجتماعي وجود داشته باشد ،پژوهش کیفي با بهرهگیري از مصاحبههاي عمقي و مشاهدات علمي
بهترين روش مطالعه آنها است (پالت و بک.)2007 ،
اين مقاله از سه ديدگاه نشان ميدهد که پژوهش کیفي در حسابداري مديريت مهم است .اول
ديدگاه آموزشي 2که ديدگاهي محدود و کارکردگرا 3از پديدههاي حسابداري مديريت را ارائه
ميدهد .دوم تحقیقات حسابداري در مقابل امپريالیسم علمي 4که حسابداري مديريت را تا سطح
يک موضوع خاص اقتصادي تنزل ميدهد ،از آن محافظت ميکند و به عنوان ديدگاه اقتصادي
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ياد ميشود .سوم ،تحقیقات کیفي ،مطالعات توصیفي را براي بهبود حسابداري مديريت به دقت
بررسي ميکند که از آن تحت عنوان ديدگاه مشاورهاي6ياد ميشود (واي ويو .)2008 ،تحقیقات
کیفي تالش ميکند که مباني ارزشمند نظري را به پیش ببرد و از منابع گوناگوني از شواهد مانند
مصاحبه ها ،مستندات و همچنین مشاهدات عیني پژوهشي استفاده نمايد .حال با اين مقدمه
ميتوان گفت :چه نیازي به پژوهشهاي کیفي در حسابداري مديريت وجود دارد؟

38

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره ،25تابستان 1396

دیدگاه آموزشی
7

در اين ديدگاه ،حسابداري مديريت نوعي ابزارشناسي عملي است؛ يعني مجموعهاي از
ابزارهاي عملي که کارکنان در شرايط عملیاتي بکار ميبرند ،به خصوص هنگامي که آنها
تجسم ذهني از پول و تجارت داشته باشند .براساس چنین ديدگاهي سازمان به عنوان يک
شخصیت مستقل و داشتن يک مدير پاسخگو ضمن اينکه داراي اهداف مشخصي ميباشد و به
طور گسترده با ذينفعان خود در تعامل است ،ميتواند در يک محیط پويا تواناييها و
محدوديتهاي خود را نیز شناسايي کند .بنابراين سازمان به طور دائم با دو مساله مهم سروکار
دارد؛ اول تصمیمگیري عقاليي يعني اتخاذ چگونگي بهترين روش انجام کار و دوم کنترل
عقاليي ،يعني چگونگي اجراي تصمیمات و مقايسه نتايج حاصله با اهداف تعیین شده است.
حسابداري مديريت به عنوان يک ابزار عملي به ايفاي نقش مديريت در انجام هر دو مساله
فوق کمک ميکند .اوالً با استفاده از اطالعات کمي ،تجزيه و تحلیل اقتصادي و ارزيابي مالي
به اتخاذ تصمیمات عقاليي در پیش بیني و انتخاب صحیح طرحهاي پیشنهادي کمک مينمايد
و ثانیاً با اندازهگیري و نظارت بر پیشرفت روبه جلو سازمان ،تعیین اهداف مالي و غیرمالي و
همچنین مديريت بر مبناي استثناء" 8که اقدامات اصالحي را بالفاصله بهکار ميگیرد" ،به کنترل
عقاليي طرحها ميپردازد .بنابراين تحقیقات کیفي با چشم انداز وسیعتري در موضوع
حسابداري مديريت ،يک هدف آموزشي و فرهنگي مهم را تعقیب ميکند و درصدد است در
وراي ديدگاه آموزشي ،حسابداري مديريت را به عنوان يک اقدام فردي ناقص معرفي کند که
در قالب مجموعه متنوعي از روشهاي گوناگون در دنیاي واقع متناسب با شرايط سازمان مورد
استفاده قرار ميگیرد.
دیدگاه اقتصادی
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ديدگاه اقتصادي که ريشه در اقتصاد نئوکالسیک و تئوري اقتصاد خرد به ويژه مفهوم «بنگاه»
دارد ،چارچوب پژوهشي  -تحلیلي محکمي را ارائه ميکند .قدرت اين چارچوب بر مفاهیمي
از قبیل شفافیت ،صرفهجويي ،زيبايي و کاربرد عمومي آن استوار ميباشد .اين ديدگاه تالش
ميکند که حسابداري مديريت را به صورت مختصر و اغلب بر اساس مدلهاي رياضي که
محدوديتهاي زماني و مکاني را به چالش ميطلبد به تصوير بکشد .بنابراين اين ديدگاه يک
تئوري «کلي» را پیشنهاد ميکند.
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طبق اين ديدگاه« ،بنگاه »10يک شخصیت حقوقي مستقل همانند يک جعبه سیاه است که
ورودي هاي آن به طور موثر به يک خروجي با بیشترين مقدار سود تبديل ميگردد .حسابداري
مديريت به عنوان يک ابزار عقاليي مرکب از عوامل اقتصادي نفع شخصي بنگاه در نظر گرفته
ميشود که با توجه به شرايط منابع محدود و هزينههاي فرصت مورد استفاده قرار ميگیرد .اين
عوامل داراي توانايي محاسباتي بااليي هستند و با حداکثر سودمندي مورد استفاده قرار ميگیرند.
آنها در بازارهاي متفاوتي که حداقل به تعادل در بلندمدت گرايش دارند ،به کار ميروند و
ميتوانند اطالعات قابل اتکايي را در باره قیمتهاي بازار به دست آورند .مهمترين ويژگي اين
عوامل مشخص بودن و برونزايي آنها است .بنابراين ،حسابداري مديريت در نهايت با
تصمیمگیري گره ميخورد ،يعني برابري سود نهايي 11در مقابل هزينه نهايي .12عالوه بر اين،
روابط اولیه بین اين عوامل ابتدا معامالتي است و سپس اين معامالت به بهاي تمام شده منجر
ميشود .اخیراً ديدگاه اقتصادي با تجزيه و تحلیل روشهاي حسابداري مديريت و انگیزههاي
اقتصادي براي کنترل عقاليي تعهدات اقتصادي به سوي مفاهیم سرمايه ،قرارداد نمايندگي،13
خطراخالقي 14و اطالعات نامتقارن 15گرايش يافته است.
تحقیقات کیفي در اين زمینه دو دستاورد مهم داشته اند ،اوالً ،موجب رد نظريه اقتصاددانان
مبني بر اين که سازمان به مثابه يک جعبه سیاه ميباشد ،شده اند و مدعي شدند که تئوري اقتصاد
خرد مبتني بر بنگاه ،حتي قادر به توصیف دقیق آن چه که پیرامون بنگاه رخ ميدهد ،نميباشد.
تحقیقات کیفي حسابداري مديريت در جعبه سیاه اقتصاددانان رخنه کرده است تا چگونگي و
چرايي کوششهاي سازماني و اقدامات کلیشهاي و مبادالت اقتصادي که در ديدگاه اقتصادي
بر مبناي مفروضات خاصي بنا شدهاند را کشف کند؛ اما بهترين پیام بررسيهاي کیفي اين است
که حسابداري مديريت به تنهايي يک واقعیت اقتصادي معین را منعکس نميکند و آن معلول
شرايط اقتصادي نیست ،بلکه يک پديده مصنوعي و فعال ميباشد.
دوم ،تحقیقات کیفي نشان داده اند اگر ما بخواهیم پديده حسابداري را درست بفهمیم بیشتر
از يک «تئوري کلي »16بر مبناي تحلیلهاي اقتصادي نیاز داريم .ديدگاه عمومي اقتصادي با مباني
گوناگون فلسفي آن بايد بیان کند چه چیزي را در پژوهش حسابداري مديريت به عنوان
مشروعیت «تئوري» ميپندارد .در پژوهش کیفي« ،تئوري» اصوالً يک توضیح و توصیف
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موضوعي و نیز آفرينش موقتي است .اين ويژگي تئوري يک معرفت شناسي 17متفاوت ويک
هستي شناسي18متمايز را بیان ميکند.
تحقیقات کیفي ميتواند حسابداري مديريت را به عنوان يک پديده موضوع محور 19معرفي
نمايد .بطور تجربي ،حسابداري مديريت مجموعه همگني از تکنیکهاي محاسباتي نیست ،بلکه
تا حدود زيادي اقتضايي و بسته به شرايط است .بعالوه ،بنا به شواهدي که تحقیقات کیفي ارائه
ميکنند ،حسابداري مديريت يک پديده اجتماعي پويايي است که در دل سازمان قرار دارد.
ابزارهاي حسابداري مديريت ثابت و پايدار نیستند ،اما اغلب پیچیده ،موقتي و حساس هستند.
بنابراين دلیلي ندارد که بتوان همه قواعد ،تمايالت کلي و موازي بین پديدههاي حسابداري را
در تمام مفاهیم يافت .حسابداري مديريت مورد به مورد به عنوان يک طرز تفکر يا پديده منحصر
بفرد و مستقل ظاهر نميشود ،بلکه به صورت تحقیقات کیفي موردپژوهي و میداني نشان داده
ميشود .براي حسابداري مديريت ،بیشتر از تحقیقات میداني استفاده ميشود (واي ويو.)2008 ،
مرچنت و ون در ( )2006در تحقیقي نشان دادندکه در حوزه حسابداري مديريت ،بیش از %80
از مطالعات میداني بودهاند و اغلب از طريق مصاحبه ،مشاهده و تجزيه و تحلیل مستندات واقعي
صورت گرفته است.
دیدگاه مشاورهای
اين ديدگاه ،يک ديدگاه عملي را در حسابداري مديريت ارائه ميکند که به طور گسترده
ميتواند به عنوان صنعت مشاوره توصیف شود .در بازاري که سودهاي مالي هنگفتي را ميتوان
کسب نمود ،اين ديدگاه نقش مهمي را بازي ميکند .مشاورين ،شرکتهاي حسابداري چند
ملیتي ،موسسات آموزشي مشاورهاي و انجمنهاي علمي حرفهاي به عنوان مشاورين پاره وقت
قادر به عرضه محصوالت پیشرفته مديريت هستند .از جمله محصوالت پیشنهادي اين مشاورين،
حسابداري مديريت ميباشد که به صورت «راه حلهاي کلیشهاي »20متناسب با شرايط روز ارائه
ميشود .اين راه حلها شامل رهنمودهاي منطقي و معناداري از فناوريهاي جديد حسابداري
مديريت هستند که ميتوان انجام داد .از اينرو ،چنین رهنمودهاي ارزشمندي را بايد جدا از
يافته هاي تحقیقات پژوهشي مبني بر اين که چگونه حسابداري مديريت به عنوان يک پديده
تجربي ظاهر ميشود ،ادامه داد.
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ديدگاه مشاورهاي با ارائه مثالهايي از نمونههاي مختلف ،نوشتهها و ديدگاههاي نويسندگان
و گزارشات موفقیت آمیز مکتوب ،حسابداري مديريت را با واژههاي اصالح و بهبود پیوند
ميدهد .اغلب روشهاي موجود حسابداري مديريت ،صحت و درستي مباني سنتي را زير سئوال
برده و در صدد اصالح آنها ميباشد .براي مثال ،سیستم هزينهيابي بر مبناي فعالیت ،جهت حل
مشکل تخصصیص سربار سنتي بوجود آمده است .يا راه حلهاي بیشتري را براي شناسايي و
حل مشکالت بودجهبندي جاري ارائه ميکند .همچنین يک تکنیک جديد حسابداري مديريت
ممکن است در واکنش به ارتباطات وسیع مديريتي بکاربرده شود ،مانند ارزيابي متوازن که
اهداف بلندمدت سازمان را به اهداف عملیاتي کوتاهمدت تبديل ميکند .بنابراين ،در ديدگاه
مشاورهاي ،حسابداري مديريت يک فناوري کاربردي است که بايد از بنیاد اصالح شود.
تحقیقات کیفي سرچشمه اصلي و مباني برهاني تکنیکهاي حسابداري مديريت در سازمانها
را رديابي ميکند .اين نوع تحقیقات بطور فني و منصفانه ارتباط روشني با برنامه اجتماعي
گسترده حسابداري مديريت مبتني بر کارآيي و منطق دارد و براي ما ذهنیتي را بوجود ميآورد
تا از آرمانهاي اجتماعي و مطالبات سیاسي که ديدگاه مشاورهاي در آن نقش بازي ميکند ،
مطلع شويم .شايد بیشترين دستاورد تحقیقات کیفي به زير سئوال بردن هنجارهاي ديدگاه
مشاورهاي بوده است .همچنین طرحهاي هنجاري را به صورت فشرده جهت بررسيهاي انتقادي
در موضوعات تجربي گوناگون ارائه کرده است .کار آنها مشاهده مفاهیم اجتماعي ساخته شده
در سازمانهاي واقعي و پیچیده و متغیر است که با استفاده از فناوريهاي جديد حسابداري
مديريت اجرا ميشود (واي ويو.)2008 ،
پژوهش کیفی و مبانی فلسفی آن
منظور از پژوهش کیفي عبارت است از هر نوع تحقیقي که يافتههايي را به دست ميدهد
که با شیوههايي غیر از روشهاي کمي کسب شدهاند .بعضي دادهها ممکن است به شیوه
آماري کمي شده باشند ،اما تجزيه و تحلیل به شکل کیفي باشد .اين روش پژوهش اغلب از
تبیین استقرايي بهره ميجويد .روش پژوهش کیفي ،اغلب به روشهايي گفته ميشود که به
منظور به دست آوردن دادههاي ذهني به کار ميرود .در مجموع پژوهش کیفي به سوي درک
دنیاي طبیعي 21گرايش پیدا ميکنند و ماهیت آن کامالً تفسیري است .پژوهش کیفي بیشتر
در علوم اجتماعي و انساني مثل مردمشناسي ،علوم تربیتي ،علوم ارتباطي ،روانشناسي ،تاريخ،
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باستان شناسي ،جامعه شناسي ،علوم سیاسي ،روابط بین المللي ،مديريت کتابداري و اطالع
رساني و برخي از شاخههاي علوم طبیعي مثل مطالعات بالیني و پرستاري بهکار ميرود و
معموالً پژوهشي ترکیبي است .بهعبارتي مجموعهاي از روشها ،فنون و ابزارها مثل مطالعه
موردي ،تجربه شخصي ،درونگري ،شرح حال ،روايت ،مشاهده مشارکتي ،مشاهده متون
تاريخي ،متون تعاملي و بصري بهره ميگیرد و گستره وسیعي از روشهاي تامل و تحلیلهاي
تفسیري را ميپوشاند (خداوردي.)1387 ،
گوبا و لینکلن ( )1994چهار پارادايم براي تحقیقات کیفي مطرح کردهاند که شامل
اثباتگرا ،22واقعگرا ،23نقدگرا 24و ساختگرا 25است و هرکدام داراي سه جزء شامل
هستيشناسي ،معرفتشناسي ،روششناسي26است .به اختصار ،هستيشناسي حقیقتي است که
پژوهشگران به دنبال آن هستند .معرفتشناسي ،ارتباط بین آن "حقیقت و ذات "و محقق است
و روششناسي بیانگر روشي است که محقق براي درک آن "حقیقت" به کار ميبندد (سعید
نهايي و صالح محمدعلي نژاد.)1384 ،
اثبات گرايان عموماً معتقدند که واقعیت به صورت عیني و مشخص وجود دارد و ميتوان از
ويژگيهاي قابل سنجش که مستقل از مشاهدهگر (محقق) و ابزار او هستند شناسايي کرد.
مطالعات اثبات گرايي عموماً در پي آزمون تئوري هستند .بهعبارتي در تالش براي افزايش درک
پیش بینيگري از پديدهها هستند (داناييفرد و همکاران .)1386 ،اثباتگرا ،به دلیل آنکه درعلم
نفوذ و غلبه داشته فرض ميکند که علم ،علل قابل فهم را به صورت کمي اندازهگیري ميکند.
واتس و زيمرمن ( )1986در تئوري اثباتي خود اهمیت تئوري حسابداري را با اشاره به برخي
گروههاي ذينفع که پیرامون گزارشات حسابداري برون سازماني تصمیمگیري ميکنند ،توجیه
کردهاند .عالوه براين ،آنها معتقدند که يک معیار مهم براي موفقیت يک تئوري ،ارزش و
اعتبار آن براي استفاده کنندگان است .بنابراين ،پشتیباني از تئوري اثباتي حسابداري به واسطه
هدف کاربردي براي تئوري در حسابداري شکل ميگیرد (خواجوي و ناظمي .)1386 ،نمونه
ديگر رويکرد اثباتي در حسابداري مديريت ،مطالعات میداني کاوالسکي و ديرس میت ()1983
روي بودجه بندي بیمارستان بود .آنها بر اساس الگوي پیشنهادي سوير نگا و مانکور ()1975
اطالعات اولیه را جمعآوري کردند .اين شیوه براي درک واکنش پرستاراني که با آنان مصاحبه
شده بود غیرمفید به نظر ميرسید ،زيرا آنچه که آنها به عنوان موضوعات مربوط تلقي
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ميکردند ،بیان نميکرد .کاوالسکي و ديرس میت سپس مطالعات خود را به صورت میداني
گسترش دادند که سر انجام منجر به ارائه تئوري سازماني (نهادي) گرديد (آرنز و چمپن.)2006 ،
ساختگرا بیان ميدارد که حقیقت يک باور ويژه در مورد موضوع خاص است .همانند
تئوري انتقادي ،ساختگرا ،در مورد ايدئولوژي و ارزشهايي که وراي يافتهها وجود دارند
سئوال ميکند .بنابراين حقیقت در برگیرنده "چندين حقیقت" است که مردم در ذهن خويش
دارند .تحقیق در چنین حقیقت ساختگي مبتني بر نحوه ارتباطات بین مصاحبه شونده و محقق
است .محقق ميبايست يک "يار شفیق" در موضوع تحقیق باشد .رويکرد ساختگرا براي برخي
علوم اجتماعي و رفتاري نظیر تحقیق در مورد مذهب ،هنر و حقوق مناسب ميباشد (سعید نهايي
و صالح محمد علي نژاد .)1384 ،کاسانن و همکاران ( )1993اين رويکرد را در حسابداري
مديريت مطرح کردهاند .اگرچه آنها روش کامالً متفاوتي را جهت پژوهش اثباتي حسابداري
پیشنهاد ميکنند ،اما داراي يک هدف مشابه براي پژوهش حسابداري مديريت ميباشند .کاسانن
و همکاران ( )1993معتقدند که حسابداري مديريت در نهايت داراي زمینه کاربردي بوده و
تئوريهاي آن بدون کاربردهاي عملي فاقد اثر و نتیجه است (خواجوي و ناظمي.)1386 ،
تئوري انتقادي يا نقدگرا ،تاکید بر ارتباطات اجتماعي مبتني بر ساختاري تاريخي دارد .بنابراين
پژوهشگران تئوري انتقادي ،سعي در انتقاد و نقد در بررسي مسائل اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي،
اقتصادي ،رفتاري و ارزشهاي فردي دارند .بنابراين ،سئواالت تحقیق عمدتاٌ جمالت طويل با
ماهیت جامعه شناسي و تاريخي از سازمانها و فرآيندهاي آنها ،ميباشد .فرضیات ،عمدتاً ذهني
و دانش تحقیق بر پايه علوم اجتماعي و رويههاي تاريخي است (سعید نهايي و صالح محمد علي
نژاد .)1384 ،باکستر و چوا ( )2003اين نوع رويکرد پژوهشي را در حسابداري مديريت به
صورت ارائه يک خط مشي منتقدانه و با هدف تغییر و بهبود در سطح سازمانها ،افراد و به طور
کلي در جامعه پیشنهاد مينمايند .به نظر ميرسد که پژوهش انتقادي همچون رويکرد ساختگرا
و اثباتگرا ،داراي يک هدف مشابه يعني تغییر و بهبود باشد ،اگرچه قضاوت در مورد اهداف
و محرک هاي مختلف پژوهش در حسابداري مديريت دشوار است؛ اما باکستر و چوا اين مساله
را به شکل ذيل تشريح ميکنند" :اين میراث ما را قادر ميسازد تا حدودي محدوديت حسابداري
مديريت و فنآوري سازنده آنها را درک نمايیم .روشن است که درک اين محدوديت شرط
الزم براي عمل کردن بر آن اساس ميباشد" منشاء چنین عقايدي ممکن است براساس ارزيابي
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و اظهار نظر اولیه چوا ( )1986باشد ،اما در عین حال وي معتقد است که" :هدف کلي انديشمند،
توسعه درک و بینش مردم از معاني و مفاهیم فعالیتهاي آنها ميباشد  ،بدينسان امکان تاثیر و
ارتباط متقابل افزايش مييابد" (خواجوي و ناظمي.)1386 ،
واقعگرا براين باوراست که الاقل يک دنیاي حقیقي و واقعي براي کشف وجود دارد .گرچه
قسمتي از آن مبهم و قسمتي قابل فهم باشد (سعید نهايي و صالح محمدعلي نژاد .)1384 ،در
نتیجه به نظر مي رسد که قريب به اتفاق اکثر مطالعات اخیر حسابداري مديريت داراي يک هدف
مشترک برا ي تئوري و پژوهش بوده و آن ارائه رهنمود و پیشنهادات در خصوص نحوه
بکارگیري آنها در حسابداري مديريت و يا کنار گذاشتن آنها است.
انواع تحقیقات کیفی
تحقیقات کیفي را ميتوان با توجه به مباني هستيشناسي و استداللهاي روششناسي
طبقهبندي کرد .ريان و همکاران ( )1992پنج طبقه پژوهش در حسابداري ارائه نمودهاند.
 -1توصیفي :27در اجراي اين نوع پژوهش نوع فعالیت بر حسب روشهاي مورد استفاده
توصیف ميگردد .پژوهشگر در اين گونه تحقیقات بهترين روش يا موفقترين روشي را که
گروهي از شرکتها به کار ميبرند ،بیان ميکند؛ نمونههاي آن را ميتوان در آثار پیترز و واترمن
( )1982مشاهده کرد (اسمیت .)2003 ،پژوهشگران به خصوص از تحقیقات توصیفي در دهه
 1980براي تشريح تکنیکهاي حسابداري مديريت استفاده نمودند و پس از آن چنین مطالعاتي
اغلب به صورت حرفهاي در ساختار حسابداري ديده ميشود (اسکیپنز.)2004 ،
 -2تفسیري (مثال زدني)  :28در اجراي اين روش ،پژوهشگر به تفسیر شیوههاي اجرا و نتايج
حاصل از روشهاي ابتکاري ميپردازد .نمونههاي آن را مي توان در آثار دي کالي و اسمیت
( )1996و کاپالن و نورتون ( )1992و کاپالن ( )1998مشاهده کرد (اسمیت .)2003 ،مثالً کاپالن
(1998و )1986نشان داده است که پژوهشگران حسابداري ميتوانند مطالب زيادي را از
تحقیقاتي که مربوط به روشهاي ابتکاري شرکتها است ،بیاموزند .چنین مطالعاتي آنچه را که
در عمل بهدست آمده است ،بیان ميکند (اسکیپنز.)2004 ،
 -3تجربي :29در اجراي اين روش ،پژوهشگر ميکوشد در يک حوزه مشخص تجربه
اندوزي نمايد .يعني در واحدهاي فرعي روش جديدي را محک ميزند .در ادبیات حسابداري
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اين نوع پژوهش خیلي کم است ،زيرا پژوهشگر توانايي کنترل کامل همه متغیرها را ندارد.
مشهورترين نمونه در اين زمینه تحقیقات هارتون است.
 -4اکتشافي :30در اجراي اين روش ،پژوهشگر در مورد شیوه و علت کاربرد روش يا
روشهاي گوناگون به تحقیقات اولیه ميپردازد .شايد نتوان نتیجه چنین پژوهشي را به راحتي
منتشر کرد ،مگر اينکه پژوهش گر بتواند در ارائه يک تئوري يا روش جديد نقش مهمي را ايفا
نمايد (اسمیت .)2003 ،اين روش به محققین کمک ميکند که با استفاده از مطالعات پیمايشي
و روشهاي مقداري ،فرضیه هايي را مبني بر اين که چرا برخي از روشهاي خاص حسابداري
بهکار گرفته ميشود ،آزمون کند (اسکیپنز .)2004 ،پژوهشهاي اکتشافي در حسابداري با
استفاده از الگوهاي باکس ـ جنکینز (يا به اصطالح جعبه سیاه) ميتواند براي درک آثار
روشهاي گوناگون حسابداري و ضرورت افشاي يافتههاي مربوط به گزارشدهي درآمدها
بکارگرفته شود .گنديس و دوپچ اين روش را براي تعیین اثر تعديل سطح قیمتها روي جريان
پیشبیني درآمدهاي شرکت ،پیشنهاد کردند (عبدالخلیق و آجینکیا.)1979 ،
 -5توجیهي (توضیحي)  :31در اجراي اين روش ،پژوهشگردرصدد بر ميآيد توضیحات
متقاعد کنندهاي را ارائه نمايد ،بهگونهاي که بتوان روشهاي اجرايي را توجیه کرد و زمینه ارائه
تئوري را فراهم نمود .به هر حال ،پژوهشگران در تعمیم دادن نتايج پژوهشهاي خود چندان
موفق نبوده اند (اسمیت .)2003 ،اين نوع تحقیق تالش ميکند که داليل به کارگیري روشهاي
حسابداري را توضیح دهد و تمرکز آن بصورت موردپژوهي ،روي موارد خاص در حسابداري
است.
پژوهش کیفی و توسعه تئوری
چگونه تحقیقات کیفي به بدنه دانش توسعه تئوري در حسابداري مديريت کمک ميکند و
چگونه ميتوان بین انواع مطالعات کیفي در اين زمینه تفاوت قائل شد؟ کیتینگ ()1995
چارچوبي را پیشنهاد کرد که برآن اساس تحقیقات میداني و موردي برمبناي اهداف نظريشان
طبقهبندي ميشود .اين چارچوب براساس مفهوم "حوزه تحقیقات" و شامل کشف تئوري،32
تعديل تئوري 33و ابطال تئوري 34ميباشد.
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يک پژوهش کیفي با هدف کشف تئوري را ميتوان با کشف يک سرزمین ناشناخته مقايسه
نمود .شبیه اکتشافات ماجراجويي قرن نوزدهم که ملوانان بادبانهاي کشتيها را به سوي آبهاي
ناشناخته برافراشته نمودند و پس از مراجعت گزارشي از مشاهدات خود از موجودات ناشناخته
و گیاهان عجیب وغريب به استحضار مقامات سلطنتي رسانیدند .هدف اين نوع مطالعات ارائه
گزارشي از مناطق تسخیر شده بود .اين نوع پژوهش به تشريح يک پديده جديد مورد عالقه
ميپردازد که ممکن است داراي مرزهاي نامعلوم باشد و الگوهاي مبتديانهاي را ارائه کند .اين
نوع تحقیق ممکن است نوعي افشاگري ،شرح موضوع و نقشه اولیهاي از پديده مورد تحقیق را
با توضیح اندکي از ارتباط آن با ساير پديدههاي شناخته شده يا مکانیزم هاي اجرايي خاصي که
با آن بکار برده ميشود ،ارائه کند .آن جايي که پیشینه تئوري کمتر باشد ،مطالعات اکتشافي به
صورت قیاسي و توصیفي منجر به ارائه تئوري اولیهاي خواهد شد که از طريق مشاهدات تجربي
بهدست ميآيد.
بیشتر مطالعات کیفي در حسابداري مديريت به دنبال تعديل تئوري ميباشند .در حالي که
مطالعات اکتشافي تئوري بیشتر محدود به مسائل نظري اولیه پژوهش ميباشد و بینش عمیقي از
اطالعات رشته مورد مطالعه را ايجاد ميکند .مطالعات تعديل تئوري با تمرکز بر مباحث نظري
و هدف مشخص آغاز ميگردد .تا حدودي ،قبل از ورود به اين حوزه مطالعاتي ،پژوهشگر
قبالٌ تصمیم گرفته است که "ديدگاههاي "35نظري را براي کنترل مشاهدات پديده مورد عالقه
خود بکار برد .طبق نظريه کیتینگ ( ،)1995اين نوع مطالعات تعديلي را ميتوان به مطالعاتي که
بطور خاص يک تئوري را توضیح ميدهند و مطالعاتي که يک تئوري را ميسازند تقسیم نمود.
براي مثال ،يک مطالعه موردي که با استفاده از تئوري اجتماعي خاص ،اثر قدرت سیستمهاي
حسابداري مديريت را بررسي ميکند ،ممکن است به عنوان نمونهاي از اين ديدگاه نظري در
نظر گرفته شود .همچنین هنگامي که معیارهاي حسابداري مديريت و قدرت انديشهها در
يکديگر تنیده شوند ،قادرند توانايي تئوري اجتماعي را براي توضیح پديدهاي که در قلمرو
حسابداري مديريت قرار دارد ،توصیف نمايند .چنین مطالعهاي قدرت قابل قبول تئوري اجتماعي
را براي نشاندادن کاربردهاي چارچوب نظري مربوط به موضوعات حسابداري را قوياً بررسي
ميکند.
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پژوهش کیفي در حسابداري مديريت نشان مي دهد که يک تئوري از طريق بررسيهاي
تجربي و ارزيابيهاي نقادانه آغاز ميگردد .مفاهیم و روابط علت و معلولي در اين چارچوب
نظري بخشي از اقداماتي است که براي استفاده بهینه از تئوري در يک زمینه خاص سازماني،
اجتماعي يا نهادي بهکار ميرود .اساساً ميتوان تئوري را حتي بر مبناي تفسیرهاي تکراري
محققین از شواهد جديد دوباره ساخت .براي مثال ،يک تئوري اولیه هنگامي که در زمینههاي
خاصي از مسايل سازماني در باره اين که چگونه مديران ارشد جهت کنترل استراتژي از
سیستمهاي نظارتي استفاده ميکنند ،ممکن است زمینه تعديل تئوري را فراهم آورد يا يک
تئوري که براي بیان تغییرات روشهاي حسابداري مديريت به زحمت ساخته ميشود ،هنگامي
که براي يک مطالعه موردي بکار برده ميشود ،ممکن است برخي از عوامل پیشگیرانه يا به
تاخیر انداختن تغییرات را آشکار سازد.
سرانجام ،تفسیر شواهد حاصل ،از يک مطالعه موردي يا میداني ممکن است روشي را که
براي ايجاد تئوري حسابداري مديريت مناسب نباشد ،آشکار کند .در عوض حتي شواهدي که
يک تئوري در زمینه بررسي يا تعديل تئوري بکار ميگیرد ممکن است با چارچوب بکاربرده
شده متناقض باشد؛ اين همان ابطال تئوري است .بايد توجه داشت که ابطال تئوري ممکن است
داراي ساختاري توصیفي باشد .مانند يک راه حل تجويزي که در تعیین روابط علت و معلولي،
بین پذيرش تکنیک حسابداري مديريت و منافع مالي خاصي يا بلندمدت موثر ميباشد .البته اين
موضوع همچنین در مطالعات تعديل تئوري ،که ممکن است يک نقطه مبداء توصیفي داشته
باشد ،نیز بکار ميرود (واي ويو.)2008 ،
تحقیقات کیفی چگونه در حسابداری مدیریت انجام میشود؟
تحقیقات کیفي در حسابداري مديريت در دهه اخیر بیشتر مورد توجه محققین حسابداري
قرار گرفته است (مانند مودل ،2007 ،چاپمن ،2008 ،هاپ وود ،2008 ،پارکر 2010 ،و  2012و
برنز ،ايوسک و مالینا .)2014 ،در دهههاي اخیر ،تحقیقات حسابداري مديريت عمدتاً روي
روشهاي جديد و موضوعات مربوط تمرکز يافته است .با وجود اين ،يکي از چالشهاي اصلي
محققان استمرار اين رويکرد و انتخاب موضوعات مربوط و جديد است .بنابراين ،انتخاب حوزه
تحقیق بايد با توجه به اولويتها و دغدغههاي مديران صورت گیرد .حسابداران مديريت ديروز،
روي محیط ايستا تمرکز داشتند .در حالي که در اقتصاد امروز تقاضاها و بازارها به شدت در
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راستاي کسب موفقیت تجاري است و براي دستیابي به موفقیت ،يک سازمان بايد قادر به تغییر
روشهاي موجود با توجه به محدوديتهاي در حال تغییر باشد .در واقع ،حسابداري مديريت
بايد براي ترويج و توسعه خالقیت سازماني بهکار گرفته شود ،به اين معني که بتواند قادر به تغییر
چارچوب فکري و چگونگي دستیابي به اهداف سازمان با شرايط جاري بازار گردد .بنابراين،
حسابداري مديريت به يکپارچه کردن نگرشهاي مختلف نظري و روششناسي براي ايجاد
دانش جديد و ترسیم جريان تحقیقات نیاز دارد (ثقفي و برزگر .)1391 ،تحقیقات کیفي از طريق
رويدادهاي پیش بیني نشده و عمدتاً به صورت تصادفي يعني با رخنهکردن در ناشناختهها
صورت ميگیرد .در تحقیقات کیفي همانند ساير روشهاي تحقیق ،ابتدا طرح پژوهش با طرح
يک سئوال اساسي مطرح ميگردد و پس از آن دادهها جمعآوري و سپس نتايج تفسیر ميگردد.
در طرح پژوهش ميتوان از تحقیقات قبلي بهره جست .بهتر است مطالعات حسابداري مديريت،
به صورت عرضي در چندين مکان مختلف انجام گیرد .اگرچه ميتوان اين مطالعات را به
صورت موردي در يک سازمان خاص نیز انجام داد ،اما بررسي در چندين سازمان مختلف
فرصت بیشتري را براي بررسي و تعیین مشابهتها و تفاوتهاي پديده مورد مطالعه فراهم
ميکند.
عالوه بر تهیه يک طرح تحقیق خوب ،يک پژوهش کیفي موفق در رشته حسابداري مديريت
را ميتوان با جمع آوري اطالعات دقیق از طريق روشهاي حرفهاي و شواهد تجربي قابل اتکا
و معتبر مانند مصاحبههاي سازمان يافته ،بازديدهاي مکاني و مشاهدات عیني انجام داد .براي
اينکه تحقیقات کیفي در حسابداري مديريت منجر به اثبات يک نظريه قوي بشود ،بايد مطالعات
میداني صورت گیرد .بايد مصاحبهها با منابع اطالعاتي گوناگون صورت گیرد تا شواهد قابل
اعتمادي به دست آيد .مثالٌ هنگام بررسي معیارهاي غیرمالي حسابداري مديريت در باره طرح
بهبود سازماني بايد از طريق مستندات الزم از قبیل بخشنامهها ،گزارشها ،مقررات،
دستورالعملهاي مدون و خبرنامههاي اداري اطالعات مورد نیاز را به دست آورد.
مرحله آخر تفسیر اطالعات است .يک تحقیق کیفي موفق در حسابداري مديريت را ميتوان
از نظر تئوري و تفسیر نتايج آن متمايز نمود .اگر تحقیقات کیفي در حسابداري مديريت در
زمینههاي خاص منجر به تفسیر روشن و تئوري پردازي نشود ،در واقع پژوهش کیفي فقط درگیر
جمعآوري اطالعات جزيي بوده است .در عمل ،براي دستیابي به يک تفسیر ارزشمند ،بايد
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چندين بار دادهها بین تئوري و شواهد تکرار شوند ،زيرا برخي از اين دادهها گاهي متناقض با
يکديگر ميباشند و چون از يک احساس اولیه محقق نشات گرفتهاند و بتدريج سازماندهي
شدهاند ،ممکن است داراي مشاهدات نامربوط باشند و حتي برخي از مشاهدات داراي اهمیت
و اعتبار بیشتري نسبت به بقیه دادهها باشند .بنابراين محقق نبايد شتاب زده به سراغ نتايج برود ،
بل که همانند خط و سیر يک داستان که با يک تم اولیه شروع و بتدريج شکل ميگیرد ،تحقیقات
کیفي نیز شامل نمونههايي از شواهد میداني هستند که بايد اطالعات بیشتري پیرامون آنها
جمعآوري و سرانجام پس از چند بار تکرار بین تئوري و دادهها ،ميتوان يک تفسیر نظري
روشن را استخراج و گزارش نمود.
اکثر مديران و حسابداران مديريت در سطح کمي ،تصمیم گیري و عمل ميکنند .در اين
سطح پژوهشهاي کیفي بسیار مناسب هستند .براي فهم دقیقتر مفاهیم کمي ،پژوهشگران بايد
از مفاهیم کیفي استفاده کنند .اين مفاهیم براي درک هر چه بهتر ،اعداد و ارقام ضروري ميباشد.
پژوهشگران حسابداري براي نوآوري در اين رشته بايد از ترکیب هر دو رويکرد کمي و کیفي
استفاده کنند که باعث کمکردن شکاف بین اين دو و نتیجهگیري بهتر ميشود (براي فهم بهتر
مفاهیم کمي از مفاهیم کیفي استفاده شود) .در بسیاري از موارد ميتوان با توجه به مفاهیم کیفي،
کمبودها ونقصها را از بین برد و باعث توسعه در روشها ،نظريهها ،رويکردها و تئوريها
گرديد .مفاهیم کیفي در حسابداري مديريت شامل ارتباط و تعامل آن با محیط اطراف ميباشد
که بايد امروزه در نظر گرفته شوند و باعث تحصیل در نوآوري روند تئوريها ميشود.
موانع تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت
اگرچه تحقیقات کیفي شواهد نظري زيادي را در حسابداري مديريت بوجود آورده است ،
اما برخي از اين تحقیقات نتايج ضعیفي داشتند .البته ،مشکالت چنین تحقیقاتي را بايد در رويکرد
روششناسي آن جستجو نمود .برخي از مشکالت و موانع تحقیقات کیفي که ميتواند براي
محققین ارزشمند و راهگشا باشد به شرح زير بیان شده است (واي ويو.)2008 ،
 -1يک تحقیق کیفي که قادر به تمرکز و ارائه رهنمودهاي الزم براي کار پژوهشي نباشد با
چارچوب نظري مايوسکننده آغاز ميشود ولو اينکه اين چارچوب نظري از ادبیات
پژوهشهاي قبلي گردآوري شده باشد .برخي از عناصر آن ممکن است نامناسب باشد ،زيرا اين
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عناصر از بخشهاي متفاوت تحقیقات قبلي اقتباس شده که هريک داراي هستيشناسي ،معرفت
شناسي و روششناسي متفاوتي هستند .مانند يک تحقیق قوم نگاري که از دو تئوري نمايندگي-
اقتصادي و تئوري مفهوم سازي بنیادي 36استفاده مينمايد.
 -2مشکل ديگر هنگامي بوجود ميآيد که يک پژوهش قادر نیست با مباحث نظري که با آن
آغاز شده است ،دوباره ارتباط برقرار کند ،حتي اگر اين مباحث به اندازه کافي شفاف و منسجم
باشد .چنین پژوهشهايي ممکن است از طريق مصاحبههاي پراکنده و مستندات شبیه به واقعیت ،
حکايت جالبي مانند فرايند تغییر حسابداري مديريت را به تصوير بکشد ،اما اگر اين شواهد
تجربي قادر نباشند توضیح دهند که چگونه تغییرات حسابداري از بعد نظري در ذهن ما شکل
گرفتهاند ،قطعاً از پشتوانه استانداردهاي علمي برخوردار نخواهند بود.
 -3مساله بعدي در پژوهشهاي کیفي حسابداري مديريت به تئوري اجتماعي يا ابرنظريههاي
فلسفي-اجتماعي 38مربوط است .چنین رويکردي به صراحت تايید ميکند که حسابداري
مديريت تنها يک فناوري جامع ،بي طرف و کاربردي نیست ،بلکه يک روش موضوع محور
است که داراي ابعاد اجتماعي ،علمي و سیاسي است .بهرحال چنین پژوهشهايي اغلب فقط
براي يک تئوري اجتماعي خاص ارائه ميشوند .يک تئوري اجتماعي عمومي ،که براي حجم
زيادي از پديدههاي اجتماعي و تغییرات اجتماعي مربوطه در مقیاس کالن طراحي ميشود بطور
تجربي در زمینه روش هاي حسابداري مديريت در يک سازمان خاص نیز قابل بررسي و اثبات
ميباشد .اين تئوري ميتواند به چیزي منجر شود که ما آن را مناسب ميدانیم ،درنتیجه اين
مناسب بودن خود براي تحقیق کیفي مشکالتي را ايجاد ميکند.
 -4نمونه غیرعادي ديگري که از ديدگاه نظري در پژوهشهاي کیفي حسابداري مديريت
روي ميدهد ،مواردي هستند که از ديدگاه مشاورهاي نشات ميگیرد و بطور تجربي يک راه
حل توصیفي براي حسابداري مديريت را دنبال ميکنند .بويژه ،اگر پژوهشگر غیرتجربي باشد،
ممکن است از انگیزه مورد بحث آگاه نباشد ،زيرا بطور کلي روشهاي توصیفي براي فهمیدن
آسانتر هستند و از آنجايي که تصور ميشود روشهاي حسابداري مديريت از آخرين
نظريههاي هنجاري توصیفي تبعیت ميکنند ،يک پژوهشگر غیرتجربي ممکن است به ديدگاه
مشاورهاي روي آورد ،با اين هدف که "چارچوب نظري" پژوهش او را راهنمايي خواهد کرد.
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در تحقیقات کیفي حسابداري مديريت ،اين شیوه تحقیق به نام موج سواري در حل مساله
نامیده ميشود.

 -5يکي ديگر از نمونههاي غیرعادي تجربي معروف در کار پژوهشي ،ناديدهگرفتن اصول
راهنمايي حرفهاي در جمعآوري اطالعات است .پژوهشگر تنها به موج سواري به صورت
میداني در جامعه و جمعآوري شواهد ظاهري قانع ميشود .مصاحبهکنندگاني که صريح و
بيپرده سخن ميگويند ،اغلب کساني هستند که يک تکنیک جديد را ارتقا ميدهند و عالقه
سازماني به آن تکنیک دارند .سخن آنها ممکن است اطالعات مصاحبه را تحت تاثیر قرار دهد،
در حالي که ترديدها همچنان در آن زمینه ادامه دارد .اجتناب از مصاحبه يا به چالش کشیدن
مصاحبه تنها به اظهارات " معقوالنه" 39پژوهشگر بستگي دارد .همچنین اگر اثر مستقیم يک
تکنیک جديد تا کنون احساس نشده باشد ممکن است از نظر اشخاصي ،اين تکنیک نابهنگام
بوده و بعداً تغییر کند .همچنین استنادکردن به چارچوب نظري ديدگاه مشاورهاي را ميتوان
ناشي از مشاهدات جانبدارانه تلقي نمود ،بويژه هنگامي که يک تکنیک جديد حسابداري
مديريت براي نشان دادن پیشرفت به شکل تجربي احساس شود .پژوهشگر ممکن است
خواستار شواهد مثبتي مبني بر اجرا يا چشم پوشي از جنبههاي ديگري از مساله باشد .در نتیجه،
يافتههاي چنین پژوهش هايي بديهي و معمولي است و تا حدودي ضعیف بنظر ميآيد ،اما بازهم
براي ارائه يک رويکرد جديد (مانند ارزيابي متوازن) قابل قبول ميباشد ،هرچند که اين موضوع
به عنوان طرح اولیه پیشنهاد شده باشد.
 -6سرانجام ،پژوهشگران کیفي در حسابداري مديريت را ميتوان عالقهمند به کليگويي در
يافتههايشان دانست .هنگامي که يک مساله موردي منحصر بفرد ،در حسابداري مديريت به
عنوان يک روش مفهومي ارائه شود ،بالفاصله برخي از پژوهشگران پیشنهاد ميکنند که نتايج
به دست آمده از يافتههاي آماري خود را ميتوان به جوامع سازماني بزرگتر نیز تعمیم داد .اين
ادعاي نامناسب به اشتباه مساله کلیتگرايي را شکل ميدهد .اين موضوع ميتواند خطر ديگري
از تحقیق کیفي در حسابداري مديريت را بروز دهد که آن هم ناشي از ايده اثباتگرايي يا
نوگرايي علم ميباشد.
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نتیجهگیری
در اين مقاله ابتدا با طرح سه ديدگاه آموزشي ،اقتصادي و مشاورهاي نشان داده شد که
تحقیقات کیفي در حسابداري مديريت مهم ميباشد .از ديدگاه آموزشي ،حسابداري مديريت
مجموعهاي از ابزارهاي عملي است که متناسب با شرايط سازمان مورد استفاده قرار ميگیرد.
ديدگاه اقتصادي تالش ميکند که حسابداري مديريت را بر اساس مدلهاي رياضي با توجه به
شرايط و محدوديتهاي زماني و مکاني و هزينههاي فرصت معرفي نمايد و از ديدگاه
مشاورهاي ،حسابداري مديريت يک فناوري کاربردي است که به صورت راه حلهاي کلیشهاي
براي اصالح و بهبود شرايط موجود بکار ميرود .سپس مباني فلسفي ،مباحث نظري و
پارادايمهاي علمي تحقیقات کیفي و چگونگي انجام اين گونه تحقیقات در حسابداري مديريت
تشريح گرديد و نشان داده شد که چگونه تحقیقات میداني و موردي به ايجاد و توسعه تئوري
حسابداري مديريت کمک کردهاند .همچنین پنج نوع تحقیق کیفي که محققین حسابداري
مديريت در تحقیقات خود استفاده نموده اند ،مورد بررسي قرار گرفت .تحقیق توصیفي ،که به
توصیف ويژگيهاي موفقترين روشهاي مورد استفاده مانند تکنیکهاي نوين هزينهيابي در
حسابداري مديريت ميپردازد .تحقیق تفسیري (مثال زدني) که روشهاي جديد و نوآورانه مانند
تکنیک ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت را تفسیر ميکند .پژوهش تجربي که به رابطه
علت و معلولي بین متغیرها با کنترل کامل همه متغیرها ميپردازد و بیشتر در علوم تجربي به کار
ميرود .روش اکتشافي که به شناسايي و تشريح پديده هايي ميپردازد که پیش از اين اطالعاتي
در باره آنها در دست نبوده است و تحقیق توجیهي که داليل کاربرد روشهاي حسابداري را
توضیح ميدهد .آنگاه به برخي از مشکالت و موانع تحقیقات کیفي در حوزه حسابداري
مديريت اشاره گرديد ،به اين امید که محققین با آشنايي از اين مشکالت و همچنین چشم انداز
آتي تحقیقات حسابداري بتوانند همچنان باعث گسترش دانش حسابداري مديريت در آينده
بشوند.
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