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چکیده
ارزش هر رويکرد مديريت بها به توانايي آن در ايجاد اطالعات بهاي نوين و دقیق براي استفاده در
فرآيند تصمیمگیري بستگي دارد .کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهاي استفاده از انواع مختلف
اطالعات بها در تصمیمگیريها ،در راستاي ارزشیابي رويکردهاي مديريت بها حائز اهمیت ويژه
است .پارادايم پژوهش رفتاري چارچوبي را براي تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف
اطالعات بها و رفتار افراد فراهم ميسازد .در اين مقاله مطالعات رفتاري در زم ینه کاربرد اطالعات بها
در تصمیمات بررسي شده است .يافتهها حاکي از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطالعات
بها بر رفتار افراد است .عالوه بر اين ،عواملي نظیر ويژگيهاي فردي ،سیستمها و عوامل مختلف بازار،
استفاده از اطالعات بها را تعديل ميسازند.
واژههای کلیدی :بها يابي بر مبناي فعالیت ،پژوهش رفتاري ،اطالعات بها ،مديريت بها ،تصمیمگیري.
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مقدمه
ارزش هر رويکرد مولّد اطالعات ،از جمله رويکردهاي مديريت بها ،به سطح «دقت» و «تجدد»
اطالعاتي آن رويکرد بستگي دارد ،زيرا بهبود اين دو معیار ،عملکرد تصمیمهاي مديريتي و
متعاقباً ارزش سازمان را ارتقا ميدهد (کوپر و کاپالن88 19 ،؛ وندر میرو و کیز2002 ،؛ کاپالن
و اندرسن .)2004 ،اين استدالل بر پايه فرضي واضح و روشن استوار است که افراد قادر و مايل
به استفاده از تمامي اطالعات موجود در فرآيندهاي تصمیمگیري هستند .اگر اين فرض را ناديده
بگیريم ،اعتبار اين استدالل و متعاقباً ارزش رويکردهاي مديريت بها با ترديد جدي مواجه خواهد
بود (بابد و باالچاندران1993 ،؛ چیثام و چیثام1996 ،؛ پیزيني .)2006 ،اغلب پژوهشهاي ارزيابي
ارزش رويکردهاي مديريت بها ،در مسیر پاسخ به دو سوال زير گام نهادهاند:
 .1چه عواملي بر تمايل افراد نسبت به استفاده از اطالعات بها موثر است؟
 .2آيا استفاده از اطالعات بها بر عملکرد تصمیمات مختلف موثر است؟
مطالعات پیشین در پاسخ به سوال اول سوابقي فراهم نموده و در پاسخ به سوال دوم پیامدهاي
استفاده از اطالعات بها را تشريح ساختهاند .بنابراين در اين مطالعه از واژه «سوابق »1براي اشاره
به عوامل موثر بر تمايل افراد نسبت به استفاده از اطالعات بها استفاده شده و واژه «پیامدها »2در
وصف سودمندي و اثرگذاري کاربرد اطالعات بها در تصمیمات بکارگرفته ميشود.
با بررسي اجمالي پیشینه پژوهش اين نکته هويدا است که اغلب پژوهشگران به منظور آزمون
سوابق و پیامدهاي کاربرد اطالعات بها ،از «پارادايم پژوهش رفتاري »3بهره گرفتهاند (هاينس و
کاچلمیر1998 ،؛ سولومون و تروتمن2003 ،؛ اسپرينکل2003 ،؛ کاالهان و همکاران.)2006 ،
اين پارادايم پژوهشي ،چارچوبي را براي آزمون و درک روابط بین اطالعات و رفتار افراد در
اختیار ميگذارد (هاينس و کاچلمیر1998 ،؛ کوک و شارپ1998 ،؛ کونسه و مرسر2005 ،؛
کاالهان و همکاران.)2006 ،
رويکرد پژوهش حاضر بررسي اسناد و مدارک پیشین و جستجوي کتابخانهاي است ،تا جايي
که بتوان پاسخي براي سوال زير فراهم ساخت:
« چگونه پیشینه پژوهش منجر به بهبود ادراک سوابق و پیامدهاي استفاده از اطالعات بها در
فرآيند تصمیمگیري شده است؟»
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با توجه به کمبود منابع علمي و نوپايي پژوهشهاي رفتاري در زمینهي کاربرد اطالعات بها در ايران،
مقاله حاضر سعي دارد پژوهش هاي رفتاري خارجي انجام شده در اين زمینه را بررسي نمايد .رويکرد
اين مطالعه «پژوهش اسنادي» است .در پژوهش اسنادي عمدتاً از اطالعات و نتايج نويسندگان و
پژوهشگران قبلي در حوزه مورد بحث استفاده ميشود (گیدنز .)2006 ،تالش نويسنده در اين پژوهش
بر مرور هشت مجله حسابداري خارجي و  25مقاله در دوره زماني  1998تا  2015متمرکز شده است.
فراواني پژوهشهاي رفتاري برگزيده به قصد واکاوي بیشتر ،برحسب دورههاي زماني متفاوت در نگاره
( )1ارائه شده است .با توجه به اينکه مجلههاي نگاره ( ،)1در لیست مجالت برتر حسابداري قرار دارند،
ميتوان نمونه مقاالت مورد بررسي در اين پژوهش را ،به قصد اجراي پژوهشي اسنادي ،معتبر خواند.
نگاره ( :)1فراوانی مقالههای سوابق و پیامد اطالعات بها در هر مجله
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اين پژوهش به شرح زير سازمان يافته است .در بخش دوم نتايج مقاالت مورد مطالعه و پیشینه
پژوهش را گزارش ميدهد .در بخش سوم نتیجهگیريها و در بخش چهارم کمبودها و
فرصتهاي آتي پژوهشي ارائه شده است.
مرور نتایج پژوهشهای پیشین
پژوهشهاي رفتاري کاربرد اطالعات بها را ميتوان پیرامون دو محور اصلي شامل ديد سوابق
و پیامدها در گردش ديد .در اين بخش نیز به پیروي از تمايل نويسههاي پژوهشگران قبلي به اين
دو محور ،پیشینه پژوهشها در دو بخش سوابق و پیامدها مرور ميشوند.
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سوابق استفاده از اطالعات بها
پذيرش ابداعات حسابداري مديريت (مانند بهايابي بر مبناي فعالیت ،بهايابي کیفیت و غیره)
در هر سازمان ،متأثر از عوامل متعددي است .اغلب انتخاب از میان دو گزينه «قبول» يا «رد» اين
ابداعات ،به شايستگيها و قابلیتهاي فني آنها بازميگردد (لپسلي و رايت .)2004 ،درحاليکه
سودمندي اطالعات بها شاهدي بر شايستگي فني اين يک مدل بهايابي است (لي ،)2003 ،عوامل
انساني نیز نقش مهمي را در پذيرش هر مدل بهايابي ايفا ميکنند (بريرز و چوا2001 ،؛ الکوف
و همکاران .)2008 ،بنابراين گروهي از مطالعات رفتاري بر بررسي سوابق استفاده از اطالعات
بها در اتخاذ تصمیمات متمرکز هستند .هدف اين جريان پژوهشي درک عوامل مؤثر بر تمايل
افراد نسبت به استفاده از اطالعات بها به عنوان يک منبع اطالعاتي در تصمیمگیريها است .اين
عوامل را ميتوان در دو طبقه «عوامل انساني» و «عوامل مبتني بر ساختار بازار» جاي داد.
در نخستین مطالعه رفتاري که بررسي تأثیر «عوامل انساني» مدنظر قرار گرفته ،جرمیاس
( )2001نقش عوامل رفتاري در میل افراد به استفاده از اطالعات «بها بر مبناي فعالیت »4را مورد
توجه قرار داد .او اين فرضیه را که «استفاده يا عدماستفاده از اطالعات بها بر مبناي فعالیت در
فرآيند تصمیمگیري ،تحت تأثیر تعهد کاربران به رويکرد مديريت بهاي قبلي قرار دارد» را
آزمود .يافتههاي پژوهش جرمیاس نشان ميدهد که با افزايش سطح تعهد افراد نسبت به رويکرد
«مديريت بها بر مبناي حجم( »5رويکرد قبلي) ،سطح مقاومت افراد در برابر استفاده از «اطالعات
بها بر مبناي فعالیت »6نیز افزايش مييابد.
با تأکید بر ديدگاهي کارکردي ،اسنید و همکاران ( )2005تأثیر پیامدهاي مورد انتظار استفاده
از «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» در تصمیمگیريها بر تمايل افراد نسبت به استفاده از اين
اطالعات را مورد بررسي قرار دادند .آنها به اين نتیجه دست يافتند که در صورت مطلوبیت
پیامدهاي مورد انتظار استفاده از «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» ،کاربرد اين اطالعات با اقبال
مواجه خواهد شد.
فنما و همکاران ( )2005پیامدهاي مورد انتظار از کاربرد «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» بر
منافع شخصي افراد را در استفاده از اين اطالعات مؤثر فرض کردند .نتايج ابراز ميدارند که
تمايل کاربران نسبت به استفاده از «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» ،به سودآوري محاسبهشده بر
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مبناي اين اطالعات وابسته است .بهعبارتديگر ،تنها زماني که کاربرد «اطالعات بها بر مبناي
فعالیت» ،حوزهي تحت سرپرستي فرد را سودآورتر معرفي کند ،تمايل به استفاده از اين اطالعات
نیز وجود خواهد داشت .کاهش سودآوري حوزهي تحت سرپرستي افراد تأثیر (منفي) بیشتري
را در مقايسه با تأثیر (مثبت) افزايش سودآوري حوزهي تحت سرپرستي بر مبناي«اطالعات بها
بر مبناي فعالیت» ،بر حمايت کاربران از کاربرد اين اطالعات دارد.
در مطالعهاي جذاب ،ورا-مونوز ( )1998تأثیر سطح دانش افراد در يک شاخه علمي بر توانايي
و تمايل آنها در استفاده از اطالعات ساير رشتههاي علمي را بررسي نمود .او اختصاصاً تأثیر
«دانش حسابداري» بر استفاده از «اطالعات بهاي فرصت »7را مورد توجه قرار داده و به اين نتیجه
رسید که با ارتقاي سطح «دانش حسابداري» افراد ،احتمال ناديده گرفتن «اطالعات بهاي فرصت»
در تصمیمگیريها نیز افزايش مييابد.
اولین مطالعه به قصد بررسي تأثیر «عوامل مبتني بر بازار» بر سوابق استفاده از اطالعات بها،
توسط کريشنان و همکاران ( )2002به مرحله اجرا رسید .اين نويسندگان بازار را بهعنوان منبع
اختالفات مدنظر قرار داده و تمايل به استفاده از اطالعات بها را در بازارهاي مختلف مطالعه
کردند .نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که «تمايل به استفاده از اطالعات بها ،تحت تأثیر
ساختار بازاري قرار دارد که کاربران اين اطالعات در آن مشغول به فعالیت هستند» .آنها تغییرات
حجم اطالعات گردآوري را در بستر بازارهاي مختلف مطالعه کرده و به اين نتیجه دست يافتند
که در «بازارهاي انحصاري» و «بازارهاي انحصاري دو جانبه »8به ترتیب بیشترين و کمترين
اطالعات بها توسط افراد گردآوري و استفاده ميشود.
پیامدهای استفاده از اطالعات بها
در اين نقطه ،مسئله «سودمندي اطالعات بها» مطرح است .اين مسئله را ميتوان به نحوي
ملموستر و در قالب استفهامي چنین به رشته تحرير درآورد« :آيا بکارگیري اطالعات بها ،بر
عملکرد تصمیمات مختلف موثر است؟» .مرور پیشینه پژوهش حاکي از شکلگیري جريان
پژوهشي ديگري حول اين سوال است .در اين بخش به دنبال تلخیص اين جريان پژوهشي هستیم.
بريرز و همکاران ( )1999اقدام به آزمون اثرات تعديلکننده انواع مختلف اطالعات
بازخوردي بر عملکرد تصمیمات مبتني بر «اطالعات بها بر مبناي حجم» کردند .عملکرد
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تصمیمات کاربران اطالعات ،در مقايسه با عملکردهاي بهینه نظري تصمیم (مبتني بر اطالعات
بها بر مبناي فعالیت) ،اندازهگیري شده است .اين مطالعه نشان ميدهد که افراد با دريافت انواع
اطالعات بازخوردي ،عملکردي با شباهت بیشتر به عملکرد بهینه نظري از خود به نمايش
ميگذارند.
اکتر و همکاران ( )1999تأثیر کاربرد اطالعات حاصل از «بهايابي هدف »9بر عملکرد را مورد
بررسي قرار دادند .نتايج نشان ميدهد که تأثیر استفاده از انواع «اطالعات بهاي هدف »10بر
عملکرد ،تنها با در نظر گرفتن میزان دسترسي افراد به اطالعات بهاي هدف معنادار است.
والر و همکاران ( )1999نیز دو سیستم «بها يابي جذبي »11و «بها يابي متغیر »12را با بررسي تأثیر
بازخوردهاي بازار بر تصمیمات قیمتگذاري مبتني بر اطالعات بهاي حاصل از اين دو سیستم
را بازبیني نمودند .نتايج نشان داد که در اتخاذ تصمیمات قیمتگذاري بلندمدت تأثیر
بازخوردهاي بازار جايگزين تأثیر اطالعات بهاي مبتني بر اين دو سیستم ميشود.
ويگر و آنانداراجان ( )1999و آنانداراجان و ويگر ( )2001تأثیر استفاده از «اطالعات بهاي
کیفیت »13بر اتخاذ تصمیمات قیمتگذاري را بررسي کردند .اين دو مطالعه بر «تمايزات
پیامدهاي تصمیم» بجاي «کیفیت پیامدهاي تصمیم» تأکید دارند .استدالل بر اين است که هر
تغییر در تصمیمات قیمتگذاري درنتیجهي استفاده از اطالعات بهاي کیفیت ،بدون توجه به
جهت تغییرات ،سودمند شناسايي ميشود .نتايج حاکي از تأثیر معنادار «اطالعات بهاي کیفیت»
بر تصمیمات قیمتگذاري است.
بوکهیت ( )2004 ،2003به مطالعه کاربردهاي اطالعات «ظرفیت بالاستفاده »14در
تصمیمگیريها پرداخته است .بوکهیت ( )2003تأثیر ارائه «اطالعات ظرفیت بالاستفاده» بر سطح
«منابع تعهد شده» را بررسي کرده است .يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که با ارائه اين
اطالعات به افراد ،همواره سطوح منابع تعهد شده پايینتري (بدون توجه به روند بازار) توسط
آنها تعیین ميشود .او در مطالعه بعدي خود تأثیر ارائه اطالعات «ظرفیت بالاستفاده» بر تصمیمات
قیمت گذاري را آزمود و به اين نتیجه دست يافت که با استفاده از اين اطالعات ،همواره قیمت
پايینتري تعريف ميشود.
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درحاليکه بخش عمده اي از مطالعات رفتاري بر کاربرد اطالعات بها در فرآيندهاي تصمیمگیري
فعالیتهاي عملیاتي پايیندستي و تولیدي متمرکز بوده ،پژوهش بوکر و همکاران ( )2007در اين زمینه
يک استثنا محسوب ميشود .اين مطالعه تأثیر اطالعات بها را بر فعالیتهاي تحقیق و توسعه مورد بررسي
قرار داده است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که با ارائه اطالعات بها به افراد ،طرحهاي مقرون
بهصرفهتري ،بدون تحلیل رفتن ويژگيهاي محصول ،ارائه ميشود.

عوامل تعدیلگر پیامدهای استفاده از اطالعات بها
تعدادي از پژوهشها به طور اختصاصي به شناسايي عوامل تعديلکننده پیامدهاي بکارگیري
اطالعات بها پرداختهاند .بطور نمونه ،کاالهان و گابريل ( )1998تأثیر سطح دقت اطالعات بها و
نوع بازار نتیجه تصمیمات مديريتي را بررسي نمودند .يافتههاي اين مطالعه نشان داد که استفاده
از اطالعات بهاي دقیق ميتواند منجر به بهبود تصمیمات مديريتي در بازاري شود که «راهبرد
مديريتي» در آن غالب است ،اما اين يافته در مورد بازاري مبتني بر «راهبرد تمايز محصول» صدق
نميکند.
دريک و همکاران ( )1999تأثیر «ساختارهاي انگیزشي »15بر تصمیمگیري مبتني بر «اطالعات
بها بر مبناي فعالیت» و «اطالعات بها بر مبناي حجم» را بررسي کرده و به اين نتیجه دست يافتند
که در زمان تغییر ساختار انگیزشي از «انگیزههاي مبتني بر کارگروهي »16به «انگیزههاي مبتني بر
رقابت ،»17عملکرد تصمیم کاربران «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» نیز از بهترين تا بدترين
عملکرد تنزل مييابد.
ديرمن و شیلدز ( )2001رابطه بین سطح دانش افراد و عملکرد تصمیمات مبتني بر «اطالعات
بها بر مبناي حجم» را مطالعه و چنین گزارش نمودند که با ارتقاي سطح دانش افراد در زمینهي
ساختار فعالیتهاي سازماني ،عملکرد تصمیمات مبتني بر «اطالعات بها بر مبناي حجم» اين افراد
نیز بهبود مييابد.
کاردينیلز و همکاران ( )2004تأثیر بازخوردهاي بازار و اطالعات بها بر عملکرد تصمیم را
مرکز توجه قرار دادند .آنها گزارش کردند که کاربران «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» نسبت به
کاربران «اطالعات بها بر مبناي حجم» در کسب بازده در بازاري رقابتي ،صرفنظر از کیفیت
بازخوردهاي بازار ،عملکرد بهتري از خود به نمايش ميگذارند.
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هريسون و کیلو ( )2006تأثیر «تعهد کاربران» در رابطه با استفاده از «اطالعات بها بر مبناي
حجم» و «اطالعات بها بر مبناي فعالیت» در کارايي تصمیمات مديريتي را بررسي کردند .در اين
مطالعه ،کارايي و اثربخشي فرآيند تصمیمگیري و زمان تصمیم بهعنوان دو معیار کارايي
تصمیمات تعريف شده است .يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که «اطالعات بها بر مبناي
فعالیت» پیامدهاي تصمیم را بهبود ميبخشد .بعالوه «تعهد کاربران» به استفاده از اطالعات بها
ميتواند کیفیت تصمیم را ارتقا دهد.
در ادامه ،بلومفیلد و لوفت ( )2006بازار را بهعنوان يک منبع اطالعاتي تلقي کرده و تأثیر
«سطح مسئولیت افراد نسبت به اطالعات بها» بر «کارايي استفاده از بازخوردهاي بازار» را بررسي
نمودند .يافتهها بیانگر اين مطلب بودند که با افزايش سطح اين مسئولیت ،کارايي استفاده از
بازخوردهاي بازار در راستاي اصالح برآوردهاي بها کاهش مييابد.
مصوّر سازی پیشینه پژوهش
اگر بخواهیم تمامي مطالب ارائه شده در بخش سوم اين مطالعه را در سیمايي واحد ارائه دهیم ،
شکل ( )2پاسخ مناسبي براي اين خواسته است .اطالعات بهاي مختلف (ظرفیت بال استفاده،
بهاي فرصت ،بهاي محصول و غیره) با گذر از سوابق افراد (سطح دانش ،میزان تعهد نسبت به
رويکرد مديريت قبلي ،پیامدهاي مورد انتظار استفاده از اطالعات و ساختار بازار) ،وارد فرآيند
تصمیمگیري ميشوند .تصمیم اتخاذ شده با گذر از پالونه عوامل تعديلگر (نظیر سطح دانش ،
تعهد کاربران در رابطه با استفاده از اطالعات نوين ،ساختار انگیزشي و ساختار و بازخوردهاي
بازار) ،پیامدهايي (نظیر کاهش قیمت يا بهاي محصول و افزايش سطح ظرفیت) را به دنبال دارد.
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نگاره ( :)2سوابق و پیامدهای استفاده از اطالعات بها در تصمیمگیری
عوامل

سوابق

تعدیلگر
* دانش
* دانش

* تعهد
* دقت اطالعات

* تعهد

تصمیم

* ساختار انگیزشي

* پیامد مورد انتظار

* بازار (ساختار و

* ساختار بازار

* سطح ظرفیت

بازخورد)

پیامدهای

* ظرفیت بال استفاده
* بهاي فرصت

* زمان تصمیم

* بهاي محصول (بر

* طراحي محصول (بها و
ويژگيها)

اطالعات بها

تصمیمگیری

* بهاي محصول
* قیمت محصول
* سود

مبناي فعالیت و بر مبناي
حجم)

* بهاي پروژه
* بهاي کیفیت
* بهاي هدف

نتیجهگیری
سوابق استفاده از اطالعات بها در تصمیمگیريها ،سندي بر اين مدعا است که سوگیريهاي
فردي (ورا-مونوز1998 ،؛ جرمیاس2001 ،؛ فنما و همکاران2005 ،؛ اسنید و همکاران)2005 ،
و ساختار بازار (کريشنان و همکاران )2002 ،بر نوع اطالعات بهاي منتخب و مقدار استفاده از
آنها مؤثر هستند .سوگیريهاي فردي ميتواند درنتیجهي دانش قبلي آنها (ورا-مونوز،)1998 ،
تعهدات نسبت به رويکردهاي مديريت بها خاص (جرمیاس )2001 ،يا بازده مورد انتظار استفاده
از اطالعات بها (فنما و همکاران2005 ،؛ اسنید و همکاران )2005 ،ايجاد شود .بعالوه افراد
تصمیمات خود را با توجه به بستر بازار خود اتخاذ ميکنند.
با توجه به اينکه اغلب مطالعات انجام شده در زمینه پیامد استفاده از اطالعات بها ،به کاربرد
يک رويکرد مديريت بها ويژه (مانند بهايابي بر مبناي فعالیت يا بها يابي هدف) اختصاص يافته،
نتايج عمده اين پژوهشها به بهبود تصمیمات مديريتي درنتیجهي استفاده از اطالعات بهاي
حاصل از آن رويکرد مديريت بهاي ويژه منتهي شده است .در عین حال ،اثرگذاري اطالعات
بها بر فرآيند تصمیمگیري با توجه به عوامل درون و برونسازماني تعديل ميشود.
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عوامل تعديلگر درونسازماني را ميتوان به دو گروه «عوامل انساني» و «عوامل سیستمي»
تقسیم کرد .اثرات تعديلکننده دو عامل انساني ،يعني دانش (ورا-مونوز1998 ،؛ ديرمن و شیلدز،
 )2001و تعهد افراد (اکتر و همکاران1999 ،؛ بلومفیلد و لوفت2006 ،؛ هريسون و کیلو،)2006 ،
در پژوهشهاي گذشته بررسي شده است .دانش افراد در يک رشته علمي خاص يا تعهد آنها
نسبت به گروهي از اطالعات بهاي ويژه ،نهتنها بر کارايي افراد در استفاده اين اطالعات بها موثر
است ،بلکه بر کارايي آنها در استفاده از انواع ديگر اطالعات بها نیز اثرگذار است .چهار عامل
سیستمي ،يعني قالب و شکل ارائه اطالعات بها (هريسون و کیلو ،)2006 ،سطح دقت اطالعات
بها (بوکر و همکاران )2007 ،و ساختارهاي انگیزشي (دريک و همکاران ،)1999 ،نیز از نظر
پیشینه پژوهش دور نمانده است .تالشها صرف شده براي مطالعه اين عوامل سیستمي چنین ثمر
داده است که تمام سیستم هاي مورد بررسي تأثیر معناداري بر اثربخشي استفاده از اطالعات بها
در فرآيند تصمیمگیري دارند.
مطالعه اثرگذاري عوامل تعديلگر برونسازماني (بهويژه بازارها) بر کارايي استفاده از انواع
اطالعات بها در تصمیمگیريها ،نقطه عطف گروه ديگري از پژوهشهاي رفتاري است .تأثیر
بازارها بر استفاده از اطالعات بها چندبعدي است .اول ،بازارها بازخوردهايي را فراهم ميسازند
که ميتوان از آنها در فرآيند تصمیمگیري (در کنار اطالعات بها) بهره برد (بريرز و همکاران،
1999؛ والر و همکاران1999 ،؛ کاردينیلز و همکاران .)2004 ،دوم ،اثربخشي انواعي از اطالعات
بها در ساختارهاي مختلف بازار متفاوت است (کاالهان و گابريل1998 ،؛ آنانداراجان و ويگر،
2001؛ کريشنان و همکاران2002 ،؛ بوکهیت .)2004 ،سوم ،با تغییر روند بازار ،واکنش افراد
نسبت به اطالعات بها نیز تغییر ميکند (کريشنان و همکاران2002 ،؛ بوکهیت.)2003 ،
کمبودها و فرصتهای آتی
يکي از نکات نهفته در اين مطالعه در قالب عبارت زير هويدا ميشود« :هیچ مطالعهاي به
بررسي اثرات متقابل عوامل درون و برون سازماني موثر بر پذيرش و کاربرد اطالعات بها در
تصمیمگیريها اختصاص نیافته است» .افزون بر اين ،با وجود احساس نیاز شديد به ترکیب
نظريههاي روانشناسي و اقتصادي در پژوهشهاي رفتاري (موسر1998 ،؛ کاالهان و همکاران،
 ،)2006اکثر پژوهشگران مورد توجه در اين مطالعه ،بر استفاده از نظريههاي روانشناسي يا
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نظريات اقتصادي بصورت مجزا تأکید داشتهاند .ترکیب نظريههاي اقتصادي و روانشناسي،
پژوهشگران را در ارائه توضیحاتي در رابطه با روابط متقابل عوامل درون و برونسازماني بر
پذيرش و کاربرد اطالعات بها در تصمیمگیريها توانمند ميسازد.
تذکار اين نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به هزينه باالي پیاده سازي اغلب سیستمهاي
مديريت بها (نظیر بها يابي بر مبناي فعالیت) ،بررسي ابعاد رفتاري استفاده از اطالعات تولیدي
اين سیستمها پیش از طراحي و راهاندازي خالي از لطف نخواهد بود .در واقع طراحي و اجراي
موفقیتآمیز هر رويکرد مديريت بها ،نیاز به انجام مطالعات رفتاري در رابطه با ارزش و
سودمندي آن رويکرد دارد.
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