فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال ششم  /شماره  /12بهار 2931

پیکربندی سازوکارهای کنترلی در سازمانهای دولتی
با تاکید بر نقش حسابداری مديريت

علیمحمد علیمحمدی
کارشناس ارشد حسابداری -دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین (نویسنده مسئول)
alimohamadi8821@gmail.com

محمد حالج
دکتری حسابداری – دانشگاه شیراز

محمدحسین عباسی مهر
کارشناس ارشد حسابداری -دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت52/10/10 :

تاریخ پذیرش52/10/01 :

چكیده
کسب آگاهی نسبت به چگونگی درهم آمیختن سیستمهای کنترلی به عنوان بستهای از مكانیزمهای وابسته به هم از اهمیت
زیادی برخوردار است .این حوزه از ادبیات حسابداری مدیریت ،اگرچه در جهان مورد توجه بوده ،اما در ایران مهجور مانده است .از این
رو برای تقویت ادبیات و بررسی وضعیت ترکیبات کنترلی در سطح سازمان های وابسته به وزارت دفاع ،در این مقاله با استفاده از روش
ارائه شده توسط بدفورد و مالمی ( ) 5102به بررسی چگونگی ترکیب مكانیزم کنترلی حسابداری و دیگر مكانیزمهای کنترلی و ارتباط
آنها با شرایط زمینه ای پرداخته شده است .در این راستا با استفاده از یك نمونهی مقطعی  021عضوی از شرکتهای دفاعی ،یك
پیكربندی چهار خوشه ای از ترکیبات کنترلی مورد استفاده مدیران به دست آمد که با عناوین ساده ،تفویضی ،چندگانه و نتیجه محور
توصیف شدهاند .از طرف دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگیهای زمینه ای شرکت با ترکیبات کنترلی به کار گرفته شده در آن
ارتباط دارد .عالوه براین ،نتایج این تحقیق به محققان حسابداری و مدیریت این امكان را می دهد تا به بازبینی جایگاه مكانیزم کنترلی
حسابداری در چارچوب کنترلهای مدیریتی بپردازند.
واژههای كلیدی :کنترلهای مدیریت ،تئوری پیكربندی ،بستههای کنترلی ،شرایط زمینهای.
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 -1مقدمه
با توجه به وضعیت اقتصادی در دو دهه گذشته ،نقش
حسابداری مدیریت در بنگاههای اقتصادی کشور بیش از پیش
جلوه کرده است .با حرکت به سوی خصوصیسازی ،تغییرات در
الگوهای رقابت ،تولید ،ساختار شرکتها ،توسعه فناوری و نیز
مطرح شدن اقتصاد مقاومتی ،اهمیت حسابداری مدیریت در
بنگاه های اقتصادی بخوبی مشهود است .تحقیقات تجربی اخیر
نشان می دهد که حسابداری مدیریت برای حفظ جایگاه خود،
باید با تغییر د ر وضعیت اقتصادی و ابعاد سازمانی و به تبع آن
نیازهای مدیران هماهنگ شود .بسیاری از شرکتها به منظور
بقا در بازارهای رقابتی ،ناگزیرند با استفاده از روشهای نوین در
جهت بهبود مستمر کیفیت و کاهش بهای تمام شده
محصوالت خود بكوشند .تحقق این امر مستلزم انجام برنامه-
ریزی و کنترل در سطوح مختلف میباشد .الزمه برنامهریزی و
کنترل اثربخش و کارا دستیابی به اطالعات مرتبط و قابل اتكاء
است .سیستمهای حسابداری به ویژه اطالعات مربوط به
حسابداری مدیریت نقش با اهمیتی در این خصوص ایفاء می-
نمایند.
عبارت "کنترل" در متون مدیریت بسیار رایج است .کنترل
به عنوان کارکرد مدیریت در کسب اطمینان از عملكرد مناسب
سازمان ،تعریف میگردد .در شكل گسترده تر ،یك سیستم
کنترل مدیریت  0به منظور سازگاری سازمان با محیط فعالیت
طراحی میگردد تا منافع گروه ذینفعان تامین شود .به
عبارتی ،هدف سیستم کنترل مدیریت ،تامین اطالعات مفید
برای تصمیمگیری ،برنامه ریزی و ارزیابی عملكرد است (مرچنت
و اوتلی .)002 :5110 ،در غالب تحقیقات حسابداری منظور از
مكانیزمهای کنترلی ،سیستمهای حسابداری مدیریت بوده
است .در حالیکه این سیستمها تنها بخشی از سازوکارهای
کنترلی مدیریت میباشد .برای مثال ،به عقیده سیمونز
( ،)0552سازمانها از چهار اهرم کنترلی سیستم ارزشی،
سیستم مرزی ،سیستم کنترل تشخیصی و سیستم کنترل
تعاملی بهصورت توامان استفاده مینمایند .از این رو ،در ادبیات
علمی این موضوع که کنترلهای مدیریتی به صورت یك
مجموعه از مكانیزمهای به هم مرتبط فعالیت میکنند ،اصلی
قدیمی و بدیهی به حساب می آید (مالمی و برون:5110 ،
.)500
در این تحقیقات ،حسابداری را نه تنها به عنوان یك
مجموعه مجزا و قرنطینه شده نمیدانند بلكه آن را به عنوان
جزئی از اجزا سیستم کنترلی سازمان تعریف میکنند .از این
گذش ته ،تحقیقات تجربی زیادی ،به بررسی استقالل حسابداری
از سایر سازوکارهای کنترلی پرداختهاند(اسپكل .)5110،اگرچه
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به صورت جداگانه نكات بسیاری درباره اجزاء و آثار هریك از
مكانیزمهای کنترلی بیان شده است ،لیكن بررسی مجموعه
سازوکارهای کنترلی بهصورت یك بسته و لحاظ تعامل آنها با
یكدیگر و با عوامل بافتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به نقش سازوکارهای کنترلی در هدایت عملیات
سازمان ،بررسی علمی آنها به منظور روشن شدن وضعیت
موجود و بكارگیری یافتههای حاصله به منظور طراحی مجدد
کنترلهای مدیریتی حائز اهمیت است .از طرفی ،تنوع ویژگی-
های بافتی(زمینهای) جامعه مورد مطالعه میتواند بر طراحی
سازوکارهای کنترلی موثر باشد ،بنابراین بررسی این ویژگیها
برای کشف تفاوتها و شباهتهای آنها و نحوه اثرگذاری آن بر
ترکیب کنترلی با اهمیت است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 نظریه تناسب و رویكرهای دكارتین و پیكربندی
دیدگاه نظریه تناسب  5نسبت به حسابداری مدیریت بر این
فرض بنا شده است که به طور کلی هیچ سیستم حسابداری
وجود ندارد که متناسب با تمامی سازمانها و ویژگیهای
زمینهای آنها باشد .این نظریه بیان میکند که ویژگیهای
خاص یك سیستم حسابداری مناسب ،به ویژگیهای زمینهای
هر سازمان وابسته است .بنابراین ،نظریه تناسب به دنبال
شناسایی ویژگیهای خاصی از سیستمهای حسابداری است که
با ویژگی های مذکور در تناسب باشد .هدف این نظریه
دستیابی به یك ارتباط تطبیقی بین سازوکارهای حسابداری و
ویژگیهای سازمان است .رویكرد پیكربندی  0و رویكرد
دکارتین  4برخواسته از نظریه تناسب (احتمالی) هستند(بدفورد
و مالمی.)5102 ،
طبق رویكرد سنتی دکارتین اعتقاد بر این است که تناسب
بین محتوی (عوامل زمینهای) و ساختار (سیستم حسابداری)،
پیوسته است .از اینرو ،امكان تغییرات اندک و مداوم سازمان از
یك تناسب به تناسب دیگر وجود دارد .بر اساس این رویكرد،
به منظور بررسی تناسب بین ساختار و محتوا از روشهای
آماری نظیر رگرسیون و معادالت ساختاری استفاده میشود .در
رویكرد پیكربندی برخالف رویكرد سنتی اعتقاد بر این است که
تناسب بین م حتوی و ساختار تنها در نقاط مشخصی برقرار
است .این رویكرد از این فرض ناشی میگردد که سازمان تنها
در شرایط اجبار یا وجود صرفه اقتصادی به تناسب تن می
دهد .از این رو ،در مسیر فعالیت سازمان ،جهشهای کوانتومی
برای رسیدن به تناسب جدید شكل میگیرد .در متون
سازمانی ،تعاریف زیادی در ارتباط با پیكربندی مطرح شده
است  .پیكربندی به مجموعه یا منظومه چند بعدی از ویژگی-
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های مشخص و مفهومی گفته میشود که بهصورت مشترک
اتفاق میافتد .پیكربندی میتواند به دو صورت نظری (نوع
شناسی  )2و یا تجربی (ردهبندی  )1ایجاد شود .با توجه به این
مفروضات ،در این رویكرد از روشهای آماری نظیر تحلیل
خوشهای استفاده میگردد(بدفورد و مالمی.)5102 ،
در رویكرد پیكربندی که نگاه کلنگر به پدیدههای سازمانی
دارد ،اعتقاد براین است که فهم این پدیدهها تنها زمانی امكان-
پذیر است که تعداد زیادی متغیر ساختاری و زمینهای به
صورت همزمان مورد تحلیل قرار گیرد .فرض زیربنایی این
رویكرد این است که بین اجزاء برای تشكیل دسته به صورت
سیستماتیك گرایش و تمایل قوی وجود دارد که موجب ایجاد
ترکیبات موقتاً پایدار میگردد .این تمایل از الزامات درونی و
بیرونی ناشی میشود .الزامات بیرونی نظیر محیط گزینشی و
رقابتی ،به صورت موثری تعداد ترکیبات با دوام را محدود می-
کند  .در مقابل ،الزاماتی درونی نظیر سازگاری درونی منجر به
اختصاصی سازی این ترکیبات و در نتیجه افزایش تنوع آنها
می گردد(چایلد .)0505،این دو عامل سبب میگردد که
سازمانها از نظر خصیصههای ساختاری و زمینهای توزیع
گسترده ای نداشته باشند و غالباً از تعداد محدودی از الگوها
پیروی کنند .از این رو ،باید بتوان با استفاده از روش های
تجربی سازمان ها را از این منظر طبقهبندی نمود.
 كنترل
کنترل مدیریت به مجموعهای از فرآیندها و مكانیزمهایی
اشاره دارد که توسط مدیران برای متاثر ساختن رفتار اشخاص
و گروهها در مسیر اهداف از پیشتعیین شده ،مورد استفاده
قرار میگیرند (اسپكل .)5110 ،بدلیل گستردگی طیف
مكانیزمهای تشكیل دهندهی کنترل مدیریت ،پوشش کامل آن
غیرممكن است .از اینرو ،تعادل بین صرفه اقتصادی و فراگیری
پوشش ،یك بحث قابل طرح در پیكربندی سازوکارهای کنترلی
است .برای کاهش تنوع سازوکارهای کنترلی به بخشهای قابل
مدیریت تر ،یك روش ،انجام تحلیل عاملی روی یك لیست از
خواص کنترلهای قابل اجرا بر نمونهای از شرکتها است (برای
مثال؛ چنهال و النگفیلد-اسمیت .)0550 ،اگرچه این روش از
نظر آماری مناسب است ،اما ادبیات پیرامون موضوع کنترل ،در
زمینه نحوه اولویتبندیها پیشرفتی را نشان نمیدهد .یك
روش سودمندتر ،ارایه طبقهبندی نظری کنترلها از طریق
رویكرد قیاسی است ،این طبقهبندی باید بتواند سازوکارهای
کنترلی را کامالً پوشش دهد .تحقیقات متكی به این روش،
رواج بیشتری دارد ،چرا که ابعاد اصلی کنترلی را برای تصمیم

گیرندگان بهتر مشخص مینماید (مرچانت و وندراستید،
.)5105
همانگونه که جدول ( )0نشان میدهد ،در این تحقیق
مكانیزمهای کنترلی در گروههای زیر طبقهبندی شده است:
برنامهریزی ،اندازهگیری ،جبران خدمات ،ساختار ،سیاستها و
رویهها ،و کنترلهای اجتماعی .این طبقه بندی از نظر هدف و
سطح پوشش مشابه تحقیق مالمی و براون ( )5110و مطابق با
مطالعه بدفورد و مالمی ( )5102است .این طبقهبندی در عین
حفظ اجزاء و ساختار اصلی ،قابل مقایسه با چارچوبهای بكار
رفته قبلی نیز است.
 برنامهریزی استراتژیك
شامل تعیین اهداف ،انتظارات و چگونگی اجرا فعالیتها در
بلندمدت است (النگفیلد-اسمیت .)5110 ،از طرف دیگر،
برنامهریزی با پیشبینی فعالیتها و اقدامات ضروری جهت
تحقق اهداف راهبردی ،دستیابی به اهداف کالن را میسر می-
سازد .برنامه ریزی همچنین با برقراری اتصال و ارتباط رسمی
بین اهداف کالن و برنامهها با اشخاص شاغل در فعالیتهای
مشخص در سراسر سازمان ممكن است به عنوان یك مكانیزم
هماهنگ کننده مورد استفاده قرار گیرد .تنوع روشهای برنامه-
ریزی استراتژیك طیف وسیعی از روشهای رسمی و سازمان-
یافته تا روشهای غیر رسمی و نوظهور را شامل شده است
(مینتزبرگ.)0554 ،
 اندازهگیری
به " فرآیند اختصاص عداد و ارقام به منظور نمایش جنبه-
هایی از رفتار و عملكرد سازمانی" اطالق میشود (فالمهولتز،
 .)020 :0500در حالیکه فرآیند اندازهگیری ،اطالعات رسمی
بسیاری را در اختیار قرار می دهد اما در اینجا صرفاً اطالعات
حسابداری مورد استفاده مدیریت به منظور تحت تاثیر قرار
دادن رفتار کارکنان تحت امر خود مدنظر قرار دارد (مالمی و
براون .) 5110 ،به منظور درک کارکردهای کنترلی حسابداری
ضر ورت دارد ،تعیین شود چه چیزی اندازهگیری میشود و
چگونه این اطالعات در نظامهای کنترلی مورد استفاده قرار
میگیرد .به صورت سنتی ،حسابداری استفاده از بودجهریزی و
هزینهیابی استاندارد را به منظور اندازهگیری بهرهوری و کارایی
مرتبط مینمود .کاربردهای اخیر ،طیف وسیعتری از فعالیت-
های محاسباتی و جنبههای بالقوه پاسخگویی را مورد توجه قرار
داده است .در بسیاری از پژوهشها ،نقش حسابداری در
ارزشیابی عملكرد محدود شده است ،اما مفاهیم اخیر بر نقش-
های کنترلی وسیعتری از حسابداری تاکید دارد .سیمونز
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( )0552بین کاربردهای بازخوردی مرسوم حسابداری ،نظیر
مدیریت بر مبنای استثناء و مشارکت فعال با سایر واحدها در
مواجهه با عدم اطمینان استراتژیك تمایز قائل شد.
 جبران خدمات
یك سازوکار کنترلی پیش رویدادی و پس رویدادی تلقی
میشود (فالمهولتز و همكاران .)0502 ،جبران خدمات در نقش
یك مكانیزم پیشگیرانه ،از طریق پیشبینی و انتظار برای
دریافت پاداش ناشی از اجرای وظیفه ،رفتارهای هماهنگ با
اهداف را تقویت میکند .همچنین جبران خدمات به وسیله
پرداخت و یا عدم پرداخت پاداش عملكرد و ارائه خدمات در

بخشی از فرآیند بازخورد از طریق ارایه اطالعات مرتبط با نتایج
رفتارهای گذشته ،بهعنوان یك سازوکار کنترلی پس رویدادی
ایفای نقش مینماید .روشهای جبران خدمات بین شرکتها
بسیار متفاوت است .شاخصهایی نظیر میزان کاربرد روشهای
جبران خدمات مبتنی بر عملكرد و روش و افق زمانی محاسبه
از عمدهترین متغیرهای مورد بررسی در تحقیقات بوده است
(فیشر0552،؛فالمهولتز .)0500،فارغ از موردی یا مستمر بودن
پاداشها ،طراحی سیستم جبران خدمات به عنوان یك سیستم
ارزشیابی  -پاداش اساساً به پرداخت پاداشهای مالی قابل
مالحظه مربوط است.

جدول ()1؛ تعریف سازوكارهای كنترل مدیریت
تعریف

مفاهیم

برنامهریزی استراتژیك
روش برنامهریزی
مشارکت

روش تعیین اهداف بلندمدت شرکت– برنامهریزی تك کاربردی و فاقد عمومیت ،برنامهریزی قابل انطباق و
ابداعی ،برنامهریزی رسمی و غیررسمی ،برنامههای قطعی و عمقی
درگیر شدن زیر مجموعهها در فرآیند برنامهریزی استراتژیك
اندازهگیری

کنترل تشخیصی
کنترل تعاملی
کنترل سخت گیرانه
کنترل هزینه
شاخصهای متنوع

رصد فعالیتها به منظور شناسایی انحراف از استاندارد
تنظیم تعامالت بین زیرمجموعه ها توسط مدیر به منظور تشویق تالشها ،حرکتهای خالقانه و برجسته -
سازی عدم اطمینانهای استراتژیك
پاسخگویی اشخاص درخصوص دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
ارزیابی عملكرد مالی در اثربخشی و کارایی هزینهها
گستردگی دامنه معیارها و شاخصهای غیر مالی ارزیابی عملكرد
جبران خدمات

عملكردی محوری
علت و معلولی
کوتاه و بلند مدت

پاداشها و مشوقهای مرتبط با عملكرد
برقراری روابط علت و معلولی درتعیین حقالزحمه اشخاص
افق زمانی مورد استفاده برای پرداخت پاداش
ساختار

درجه تمرکز
درجه رسمیت ارتباطات
ابزارهای ارتباطی جامع

شكل هندسی قدرت و میزان تفویض اختیار ،متمرکز یا غیرمتمرکز
ماهیت ،جهت و محتوای الگوهای ارتباطی -ساختار مكانیكی و ساختار ذاتی
تنظیمات ساختاری افقی مبتنی بر ساختارهای وظیفهای سنتی
سیاستها و رویه ها

استقالل داخلی
کنترل مرزی
استانداردسازی
0
بررسی پیش واکنشها

هدایت فعالیتهای زیرمجموعهها بدون نظارت مستقیم یا با دخالت مدیریت
اصول تعیین کننده دامنه قابل قبول و غیرقابل قبول فعالیتها
مقررات و رویههای تعیین کننده نحوه انجام فعالیتهای کاری
فرآیندهای و تنفیذ اختیار برای برخی از فعالیتها
كنترلهای اجتماعی

گزینش
فرهنگ سازی 0
نظام ارزشی
کنترلهای اجتماعی
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بررسی ،ارزشیابی و جذب کارکنان براساس مجموعهای از شرایط ،نظیر ارزشها ،باورها و اعتقادات
فرآیندهایی که بوسیله آن رفتارهای افراد با قواعد و اعتقادات شرکت سازگار میگردد.
بیانیههایی که اعتقادات و ارزشهای بنیادی را با اقدامات و عملیات شرکت مرتبط میسازد
اتكا بر ارزشها ،قواعد و اعتقادات منتشر شده برای جهتدهی فعالیتهای کاری
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 ساختار سازمانی
یك شكل منظم نقشها ،روشها ،مكانیزم کنترل قدرت و
فرآیند تصمیم گیری است .ساختار سازمانی تحت تاثیر عواملی
مانند موقعیت ،اندازه و عمر شرکت قرار میگیرد .به عبارت
دیگر ،ساختار به تعریف نقشها و الگوهای قدرت و ارتباطات در
سازمان میپردازد (چنهال5110،؛ فالمهولتز .)0500 ،در
پژوهشها ی حسابداری مدیریت معموالً ساختار به عنوان یك
متغیر زمینهای در نظر گرفته میشود .با این وجود ،مكانیزم-
های ساختاری به شیوههای مختلفی به اقدامات کنترل مدیریت
کمك میکند .برخی از ویژگیهای ساختاری نظیر تمرکز ،با
تعیین حق تصمیمگیری در رویدادهای برنامهریزی نشده به
صورت مستقیم کنترل را تحت تاثیر قرار میدهد .جنبههای
دیگر طراحی ساختار ،تغییرپذیری رفتار کارکنان را تحت تاثیر
قرار میدهد .ساختارهای بوروکراتیكتر با سلسله مراتب
عمودی و الگوهای ارتباطی مكانیكی ،رفتارهای تعریف شده را
افزایش میدهد ،در حالی که ساختارهای افقی ،ارگانیك و
یكپارچه تر ،انعطاف پذیری بیشتری را از طریق تعامالت متقابل
امكانپذیر مینماید (بدفورد و مالمی.) 5102،
 سیاستها و رویهها
سازوکارهای کنترلی را شامل میشود که چگونگی انجام
وظایف و محدودیتها و حد و مرزهای رفتارهای مجاز را تعیین
مینماید (مالمی و برون5110 ،؛ مرچنت و وندراستید.)5105 ،
زمانی که فعالیتهای ضروری برای انجام اثربخش تكالیف
تعریف شده باشند ،میتوان از طریق مطابقت فعالیتها با اصول
و فرآیند های استاندارد یك سازوکار کنترلی برقرار نمود (اوچی،
 .)0500از سوی دیگر ،زمانی که وظایف معمول و تكراری
نمیباشند و عوامل محیطی نیز ذاتاً غیر قابلاطمینان است،
مدیران می توانند با تعیین حدود و ثغور رفتارهای قابل قبول و
غیرقابل قبول و یا برقرار کردن رویههای رسمی ،تصمیمگیری-
های فردی را محدود کنند .کنترلهای مرزی ،زیرمجموعهها را
قادر میسازد تا به صورت مستقل در محدودهی از قبل تعیین
شده به رویدادها عكسالعمل نشان دهند (سیمونز ،)0552 ،در
حالی که بازبینی و طراحی واکنش های انعكاسی  ،5سازوکاری
برای هدایت یا محدود کردن فعالیتها و اقدامات ارائه میدهد
(مرچنت و وندراستید.)5105 ،
 كنترلهای اجتماعی
سازوکارهایی هستند که افراد را به پذیرش ارزشها ،قواعد
و اصول مشخصی ترغیب مینمایند .این عوامل ،ویژگیها و

مصادیق خوب بودن ،بااهیمت بودن ،قابل ستایش بودن و  ...را
در زندگی کاری و سازمانی مشخص مینمایند (آلوسون و
کارمن .)5114 ،علیرغم اینكه توجه اندکی در تحقیقات تجربی
به کنترلهای اجتماعی شده است اما اهمیت آن از مدتها قبل
شناخته شده است (اوچی0505 ،؛ فالمهولتز0500 ،؛ فیشر،
 .)0552اگر چه برقراری یك فرهنگ کامل توسط مدیر در یك
سازمان غیرمحتمل است ،اما مدیران معموالً نسبت به دیگران
در جایگاهی هستند که میتوانند حامی فعالیتها و اقداماتی
باشند که ارزش ها و اصول مورد نظر را در راستای ایجاد
فرهنگ سازمانی تقویت نمایند (فالمهولتز .)0500 ،مهمترین
سازوکارهای کنترلی از این مجموعه شامل؛ گزینش ،اجتماعی
نمودن و انتقال رسمی ارزشها و اعتقادات سازمانی هستند
(اوچی0505 ،؛سیمونز .)0552 ،عالوه بر رویههای سازمانی،
مكانیزمهای دیگری نیز وجود دارند که فرهنگپذیری اشخاص
را تحت تاثیر قرار می دهند .برای ایجاد یك کنترل اجتماعی
باید آثار فرآیندهای غیر رسمی که در پذیرش ارزشها و
مفروضات اصلی القا شده در غالب سمبلها ،تشریفات ،زبان و
ساختار های اجتماعی سازمان نیز در نظر گرفته شوند (اسچین،
 .)5114افزون بر این ،برای دستیابی به یك منبع کنترلی قوی
و غیر مستقیم میبایست :ارزشهای منتشر شده در سطح
01
سازمان منشورسازی شوند ،به هم پیوستگی اجتماعی
بیشتری در سطح سازمان ایجاد شود و قواعد اجتماعی سازمان
به طور گستردهتری به تازه واردها منتقل گردد.
 عوامل زمینهای
آنتونی ( )5114بیان میدارد که وظیفه سیستمهای کنترل
مدیریت این است که سازمان را قادر میسازد تا استراتژی مورد
نظر خویش را اجراء نموده و نحوه اجرا شدن آن را تحت نظر
داشته باشد و در نهایت مشخص سازد که چه میزان از
استراتژی محقق شده است .بر این اساس اولین و مهمترین
عامل تعیین کننده کیفیت طراحی و پیادهسازی سیستمهای
کنترل مدیریتی ،استراتژی است .عالوه بر استراتژی،
اندیشمندان علم مدیریت ،عوامل زمینهای دیگری را نیز
همچون محیط ،تكنولوژی ،اندازه سازمان ،ساختار ،فرهنگ
سازمانی  00و  ...به عنوان عوامل اثرگذار بر چگونگی طراحی و
پیادهسازی سیستمهای کنترل مدیریتی برشمردهاند (چنهال،
.)5110
در این تحقیق به منظور بررسی اثر عوامل زمینهای بر
پذیرش و اجرای ترکیبات کنترلی از عوامل مورد بررسی در
پژوهش بدفورد و مالمی ( )5102استفاده شده است .آنها نیز
برای انتخاب اولیه عوامل زمینهای از نتایج تحقیق چنهال
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( )5110استفاده نموده اند .چنهال ،عوامل اولیه موثر بر کیفیت
پیادهسازی کنترل مدیریتی را به این صورت برشمرده است:
تكنولوژی ،محیط بیرونی ،ساختار ،استراتژی ،اندازه و فرهنگ
ملی  .05اما دو عامل ساختار و فرهنگ سازمانی در پژوهش
حاضر حذف شدند ،چرا که ساختار ذاتاً خود از اجزاً کنترل

مدیریتی بوده و ویژگیهای فرهنگ سازمانی شرکتهای مورد
پژوهش نیز یكسان بوده است .به این ترتیب عوامل تكنولوژی،
محیط و استراتژی به عنوان عوامل زمینهای مورد بررسی قرار
گرفته و در جدول ( )5مفاهیم این متغیرها تبیین شده است.

جدول 2؛ تبیین عوامل زمینهای موثر بر سیستمهای كنترل مدیریتی
تعریف

مفاهیم

ویژگیهای تكنولوژیكی
قابلیت اندازهگیری پیامدها
قابلیت برنامهریزی وظایف

چه سطحی از پیامدهای فعالیت های زیر مجموعه ها می توانند به صورت معتبر و قابل اتكا در قالب
استانداردهای کمی عملكرد تعریف شوند
چه سطحی از فعالیت های زیرمجموعه ای که باید برای دستیابی به هدف انجام شوند برای مدیران مشهود و
شناخته شده است
ویژگی های محیطی

عدم اطمینان
آشفتگی
پیچیدگی
تهدیدهای محیطی

ناتوانی از پیش بینی تغییرات در میان شاخص های محیط و ارزیابی آثار تغییرات با اهمیت بر سازمان
نرخ تغییر و بی ثباتی در محیط
سطح و تنوع عوامل محیطی مرتبط با عملیات شرکت
درجه تهدیدات ناشی رقیبان در مورد تقاضای بازار ،منابع اصلی و فرصت های رشد
ویژگی های استراتژیك

کاهش هزینه
نوآوری
تمرکز بر مشتری

تاکید بر هزینه و کارایی عملیات و رقابت از طریق کاهش هزینه
تاکید بر تغییر از طریق توسعه محصوالت جدید
تاکید بر تغییر از طریق پاسخگویی اختصاصی و انعطاف پذیر به تقاضای مشتریان

عالوه بر عوامل ذکر شده ،مولفههایی نظیر اندازه و عمر
شرکت و همچنین موقعیت شرکت در بازار سرمایه نیز بر
انتخاب سازوکارهای کنترلی و ترکیب آنها موثر است .گرچه
تعداد کمی از تحقیقات حسابداری مدیریت به وضوح به این
متغیرها اشاره نموده اند اما این عوامل اثر معناداری بر کنترل
مدیریتی دارند .تحقیقات نشان دادهاند که ارتباط قوی بین
اندازه و پذیرش ساختار کنترلی بوروکراتیك وجود دارد،
همچنین ع مر شرکت نیز ارتباط مشابهی با کنترلها دارد
(مینتزبرگ .)0505 ،تقاضای شفافیت اطالعاتی توسط نهادهای
رتبهبندی عمومی ،منجر به ارتقا اجزا اندازهگیری کنترلها می-
شود ،در حالی که الزامات دولتی تاکید بیشتری بر رویهها و
سیاستها دارد(مرچنت و وندراستید .)5105 ،از آنجا که
شرکت های مورد بررسی همگی از منظر این سه عامل در یك
سطح قرار دارند ،از آنها در این تحقیق استفاده نشده است.
پیشنه پژوهش
در ادبیات حسابداری و مدیریت ایران به ندرت پیرامون
موضوع پیكربندی کنترلی و ارتباط آن با متغیرهای زمینهای،
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پژوهشی صورت گرفته است .حسینی و همكاران ( )0050در
تحقیقی به بررسی ارتباط پیكربندی کنترلی با میزان نوآوری
سازمان پرداختند .آنها با توسعه چهار پیكربندی ،چهارچوب
جدیدی برای سازگار نمودن نظامهای کنترلی و نوآوری در
سازمانها ارائه کردند .آنها نشان دادند که از میان پیكربندی-
های طرح شده ،دو پیكربندی ،زمینه و بستر الزم را برای بروز
نوآوری فراهم میسازند .به عبارت دیگر ،سازمانهایی که به
دنبال نوآوری هستند و اقتضائات سازمانی آنها نوآوری را الزامی
می سازد ،باید از سازوکارهای کنترلی مطرح شده در این دو
پیكربندی استفاده نمایند تا امكان بروز نوآوری فراهم گردد.
جعفری و مشایخی ( )0005در تحقیق دیگری به بررسی
میزان استفاده شرکتهای دارای مدلهای متفاوت خلق ارزش
از اهرمهای کنترل مدیریتی پرداختهاند .آنها در این تحقیق
با استفاده از پرسشنامه میزان تاکید شرکتهای مختلف بر
اهرمهای کنترلی طرح شده توسط سیمونز ( )0552را بررسی
نمودند .نتایج تحقیق آنها تفاوت معناداری بین شرکتهای
مورد مطالعه در استفاده از اهرم های کنترلی را نشان نداد.
هنری ( )5111در تحقیقی به بررسی ارتباط بین فرهنگ
سازمانی و دو بعد تشخیصی و تعاملی از ابعاد کنترلهای
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ارزیابی عملكرد پرداخت .او با بررسی  000شرکت بزرگ در
کانادا چنین نتیجه گرفت که استفاده تعاملی از سیستم های
ارزیابی عملكرد ،از طریق تاکید بر اولویتهای استراتژیك و
برانگیختن حس تعامل در سازمان ،چهار ویژگی توجه به بازار،
کارآفرینی ،نوآوری و یادگیری را ارتقاء میدهد ،اما کنترلهای
تشخیصی بر چهار ویژگی مذکور اثر منفی دارند .هنری در این
مقاله علت بروز چنین نتیجه ای را ناشی از اتخاذ رویكرد منبع-
محوری در این مقاله میداند.
وایدنر و همكاران ( )5110یكی دیگر از تحقیقات ارزشمند
در این حوزه است که ارتباط بین مكانیزمهای کنترلی و
استراتژی های شرکت را بررسی نمودند .آنها با استفاده از
اطالعات بهدست آمده از  055نفر از مدیران ارشد ،شواهدی در
خصوص روابط متقابل و مكمل بین مكانیزمهای کنترلی یافتند.
برای مثال سیستمهای کنترل تعاملی به نوبه خود بر سیستم-
های کنترل تشخیصی و مرزی اثرگذار هستند و یا کنترلهای
ارزشی بر سه مكانیزم دیگر طرح شده توسط سیمونز ()0552
موثر است .آنها همچنین نشان دادند که میزان ریسك
استراتژیك بر میزان اهمیت و بهکارگیری کنترلهای تشخیصی
و تعاملی اثرگذار هستند .همچنین در این تحقیق بر وجود یك
موازنه هزینه و منفعت در خصوص بهکارگیری مكانیزمهای
کنترلی تاکید زیادی شده است .برای مثال آنها نشان دادند ،به-
کارگیری مكانیزمهای تشخیصی و ارزشی به میزان زیادی بر
صرفهجویی در وقت و انرژی مدیران اثرگذار است.

کوبر و همكاران ( )5110ارتباط بین نظامهای کنترلی و
استراتژیهای سازمان را به گونهای دیگر مورد بررسی قرار
دادند .آنها سوال تحقیق خود را به این صورت طرح نمودن که
این ارتباط آیا مطابق دیدگاه سنتی یك طرفه است و مكانیزم-
های کنترلی در راستای استراتژیهای سازمان شكل میگیرند
و یا این که این ارتباط دو طرفه است .آنها برای این منظور به
بررسی دادههای موجود و جمعآوری اطالعات از طریق
پرسشنامه در خصوص شرکتهایی پرداختند که در حال تغییر
استراتژی های خود بودند .نتایج تحقیق آنها موید ارتباط دو
طرفه بین مكانیزمهای کنترلی و استراتژیهای سازمان است.
بدفورد و مالمی ( )5102نیز در تحقیقی به ارائه پیكربندی
جدیدی از مكانیزمهای کنترلی موجود پرداختند .آنها در این
زمینه شرکتها را در پنچ گروه طبقهبندی نمودند .جدول ()0
که تعدیل شده جدول ارائه شده در تحقیق آنها است ،خالصه-
ای از انواع سازوکارهای کنترلی مطرح در ادبیات را نشان می
دهد .نتایج تحقیق آنها تقریبا موید تحقیقات پیشین است ،با
این حال تفاوت هایی نیز در این زمینه وجود دارد .برای مثال،
این پیكربندی نوع انعطافپذیرتری از بوروکراسی سنتی را
معرفی میکند که اقدام نامیده میشود .از طرف دیگر ،در
پیكربندی آنها طبقه ای وجود دارد که ترکیبی از انواع کنترلها
را به کار گرفته است که چندگانه نامیده شده است .عالوه
براین ،آنها تالش نمودند ارتباط بین عوامل زمینهای و ساختار
کنترلی شرکتهای مورد مطالعه را بررسی نمایند.

جدول ()3؛ تشریح تئوریهای ایدهآل (مدلهای مشابه با كد یكسان نشان داده شده)
ساختار :تاکید بر کنتهرلههای
عقیهههدتی از طریهههق گهههزینش،
فرهنههگسههازی و آمههوزش ،بههه
شهههدت غیهههر رسهههمی و آزاد،
مسئولیت جمعی.

ستتتاختار :تمرکهههز
قههدرت ،همههاهنگی از
طریهههههق نظهههههارت
مسهههتقیم ،رسهههمی
سازی محدود.

ساختار :اختیهار غیرمتمرکهز،
همههاهنگی از طریههق تعههامالت
متقابل ،ارتباطهات ارگانیهك و
غیررسمی ،ابزارههای ارتبهاطی
وسیع.

ساختار :بهه شهدت رسهمی،
رویهها و قواعد استاندارد شده،
تمرکززدایی محدود ،کانالهای
ارتبهههاطی سلسهههله مراتبهههی،
برنامهریزی وسیع.

بافت :شرکتهای کوچك

بافت :جوان ،شرکت-
های کوچك ،محهیط
پویههها و نههها امهههن،
تكنولوژی نه پیچیهده
و نه تكراری

بافتتت :جههوان ،شههرکتهههای
کوچك ،محیط رقابتی و پویها،
تكنولوژی غیرمعمول و پیچیده

بافتتت :مسههن ،شههرکتهههای
بزرگ ،محیط ساده و با ثبات،
تكنولوژی روزمره و تكراری.

ساختار :تعامل متقابل ،تمرکززدایی اختیار و قدرت،

ساختار :هماهنگی و کنترل سلسله مراتبی ،پاسخگویی فردی،

رسمیسازی محدود ،پاسخگویی مشترک ،ادهوکراسی
سیال ،الگوهای جنبی و ابداعی ارتباطات،

قدرت و اختیار متمرکز ،فرآیندهای استاندارد شده ،الگوهای
رسمی و عمودی ارتباطات.

بافت :پویا و عدم اطمینان محیطی.

بافت :محیط با ثبات و قابل پیش بینی.
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بارنز و استاکلر ()0510

اصیل()2

مكانیكی()1

مینتزبرگ ()0505،0505

تبلیغی()4

ساده()3

ادهوكراسی()2

بوروكراسی ماشینی()1
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ساختار :قدرت و اختیار متمرکز ،هماهنگی از طریق

ساختار :سلسله مراتب قدرت به دقت تعریف شده ،تصمیمگیری

نظارت مستقیم بر کارکنان ،رسمیسازی اندک ،سیستم
های بودجهریزی ابتدایی.

غیرمتمرکز ،روابط عمودی ،بهشدت رسمی ،قواعد و رویهها
استاندارد شده ،سیستم بودجهبندی و برنامهریزی دقیق و جزئی.

بافت :شرکتهای کوچك ،تكنولوژی ساده

بافت :شرکتهای بزرگ و هلدینگ ،تكنولوژی پیچیده.

بافت :قابلیت باالی برنامهریزی

بافت :پیامد باالی قابل اندازه-

وظایف

گیری.

اكتشافی()2

بوروكراسی اقدام محور()1

بوروكراسی نتیجه محور()1

ساختار:تعامالت متقابل ،کنترل رسمی اندک،
ارزیابی بلندمدت عملكرد برمبنای نمود عینی
استانداردها ،انتقال به اشتراکگذاری اطالعات وسیع
از طریق کانالهای ارتباطی باز.

ساختار :ساختار سلسله مراتب
قدرت ،رفتارهای استاندارد شده،
رویهها و قواعد کدگذاری شده،
پایش و نظارت دقیق و جزیی.

بافت :به شدت عدماطمینان

بافت :عدم اطمینان کم ،قابلیت

ساختار :ساختار سلسله
مراتبی قدرت ،اهداف از پیش
تعیین شده ،پاسخگویی فردی
شدید ،عملكرد مبتنی بر
پاداش.

برنامهریزی وظایف در حد باال

بافت :عدم اطمینان کم،
قابلیت اندازهگیری پیامد در حد
باال.

ساختار :تاکید بر درونیسازی ارزشها و اعتقادات از

بافت:پیامد با قابلیت اندازهگیری پایین ،قابلیت
برنامهریزی وظایف در حد پایین.

ساختار :ساختار سلسله مراتبی قدرت ،رویهها و قواعد

ساختار :ساختار سلسله مراتبهی قهدرت ،اههداف از پهیش

کدگذاری شده .بررسی پیش از اقدام ،پاسخگویی فعالیت،
جریان اطالعات افقی.

تعیین شده بر اساس اطالعات مالی یكپارچهه ،جریهانههای
اطالعاتی عمودی.

بافت :عدم اطمینان اندک

بافت :عدم اطمینان پایین

 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش درصدد پیكربندی سازوکارهای کنترلهای
مدیریتی در صنایع دفاعی است .روش انجام این پژوهش ،روش
تحقیق همبستگی بوده که از زیرمجموعه روشهای توصیفی
محسوب میشود .همچنین این تحقیق از منظر زمانی ،مقطعی
و از منظر هدف تحقیق ،کاربردی است .جامعه مورد بررسی در
این پژوهش ،مدیران ارشد صنایع دفاعی است .به جهت محدود
بودن جامعه ،کلیه اعضای جامعه مدنظر قرار گرفته است.
جدول( )4به ارائه برخی از ویژگیهای توصیفی جامعه تحقیق
میپردازد.
برای جمعآوری و اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،از
پرسشنامه استفاده شد .در پرسشنامه مورد اشاره از مقیاس
لیكرت 0تا  2برای ارزیابی استفاده شده است .انتخاب مدل و
مشخص نمودن روش اندازهگیری از این جهت دارای اهمیت
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وسلمن ()5115

بوروكراسی قوی()1

بوروكراسی ضعیف()1

اوچی ( )0500،0505ایسنهارت
( )0502اسنل ()0555

طریق گزینش ،نظارت اجتماعی و همشان ،ساختار
بسیار غیررسمی و غیرشفاف ،حداقل کنترل رسمی.

مترکز،
قدرت
ساختار:
استانداردسازی قواعد و رویهها،
پایش و نظارت مستقیم ،ارزشیابی
برمبنای تبعیت رفتاری.

ساختار :قدرت و اختیار سلسله
مراتبی ،تمرکززدایی محدود،
اهداف از پیش تعیین شده،
عملكرد وابسته به پاداش.

اسپكل ()5110

نهاد/قبیله()4

رفتار()1

پیامد()1

بارنز و واترهوس ()0502
مرچنت ()0500

درونی كاركنان()3

اداری ()1

است که سنجش نادرست میتواند پژوهش را به نتایج گمراه
کننده هدایت کند .این موضوع در تحقیقاتی که از مدلهای
بازتابی استفاده میکنند ،نمود بیشتری دارد .در مدلهای
بازتابی  00بر خالف مدلهای تكوینی  04فرض میشود که
تغییرات متغیرهای مشاهده شده ناشی از تغییرات متغیر
مكنون است .به عبارت بهتر ،یك مدل بازتابی معموال به این
دلیل انتخاب میشود که در واقع شاخصها ،بازتابی از حقایق
مربوط به یك مفهوم هستند ،از اینرو ،جابجایی و یا حذف
حتی یك شاخص می تواند منجر به تغییر دامنه نظری و معنای
تئوریك آن مفهوم گردد .این موضوع میتواند تفسیر نتایج
حاصل از پژوهش تجربی را مخدوش نماید.
به این جهت پرسشهای پژوهش از مطالعه بدفورد و
مالمی ( )5102برگرفته شده است ،ایشان در مطالعه خود با
مراجعه به ادبیات پژوهش برای هر گروه از مكانیزمهای کنترلی
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و مولفههای زمینهای طبق جداول  0و  ،5زیرگروههایی ایجاد و
پرسشهای مناسب را طرح کردهاند .پس از تدوین پرسشها،
به منظور بررسی اعتبار محتوایی این متغیرها از نظرات سه تن
از مدیران عامل شرکتها استفاده و هر گونه ابهام و پیچیدگی
معنایی و محتوایی کلمات رفع شده است .همچنین ،به منظور
پوشش الزامات مبانی تئوریك و معیارهای سنجش اعتبار هر
یك از متغیرها ،تحقیقات معتبر گذشته تا حد ممكن مورد
مطالعه قرار گرفت.
جدول( )4آمار توصیفی
انحراف

میانگین

شاخص

21

111

تعداد کارکنان

51

011

فروش ساالنه (میلیارد تومان)

درصد

تعداد

%0.0
%10.0

2
52

%00.0
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معیار

زیر شاخص

اطالعات

شاخص

دکتری
کارشناسی ارشد تحصیالت
کارشناسی

شركت

اطالعات
پاسخ
دهندگان

به منظور آزمون دادهها در پاسخ به سوال اول تحقیق از
تحلیل خوشهبندی استفاده میشود .در نتیجهی بهکارگیری
این تكنیك ،نمونه به گروههایی همگن تقسیم میگردد .در این
مرحله ،در راستای تئوری پیكربندی ،شرکتها از منظر تئوریك
و تجربی از طریق این روش طبقهبندی میگردند .این طبقه-
بندی به شكلگیری توصیفی جامع از مكانیزمهای کنترلی
موجود در شرکتها کمك نموده و نقش مكانیزمهای اندازه
گیری (حسابداری) را مشخص مینماید.
برای پاسخ به سوال دوم تحقیق ،در طبقه بندی فوق،
وضعیت عوامل زمینهای در شرکتهای عضو مورد بررسی قرار
گرفته و تفاوت این عوامل در بین گروههای مذکور از طریق
آزمونهای آماری بررسی میگردد.
 -4سواالت پژوهش
 )0ترکیبهای معمول مكانیزمهای کنترلی در عمل ،در
سازمانهای مورد مطالعه به چه صورت است؟ نقش
سازوکارهای کنترلی حسابداری در این ترکیبها چیست؟
 )5هر ترکیب از مكانیزمهای کنترل با کدام عوامل زمینهای
در ارتباط است؟ آیا با توجه به مولفههای زمینهای خاص
هر شرکت میتوان نوع بسته کنترلهای مدیریتی آن را
مشخص کرد؟

 -5نتایج پژوهش
از تعداد  051پرسشنامه ارسال شده 021 ،پرسشنامه
تكمیل و عودت گردید که جهت آزمون فرضیات مورد استفاده
قرار گرفت .بررسی هماهنگی درونی بین اجزا پرسشنامه و
ضریب آلفای کرونباخ که بر پایه آن قرار دارد از عمومیترین
روش های بررسی پایایی ابزارهای سنجش است .البته شرط
استفاده از آلفای کرونباخ ،تك بعدی بودن ابزار سنجش است و
در صورت چند بعدی بودن ابزار سنجش ،باید برای هر یك از
ابعاد به صورت جداگانه این ضریب را محاسبه نمود .به منظور
بررسی تك بعدی بودن ،از روش تحلیل عاملی و مقایسه ارزش
ویژه عوامل اکتشاف شده ،استفاده میگردد (مومنی و
قیومی . )0005،نتایج تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفههای
اصلی نشان می دهد ،ارزش ویژه عامل نخست اکتشاف شده
( )01/51نزدیك به پنج برابر ارزش ویژه عامل بعدی ()5/50
است و این عامل به تنهایی  00درصد واریانس متغیرها را
تبیین نموده است .همچنین ،احتمال آماره بارتلت زیر یك
هزارم و مقدار آماره کیسر -میر-اوکلین  02باالی  1/00بوده که
آماره بارتلت نشان دهنده رد فرضیه تعلق ماتریس همبستگی-
های مشاهده شده به جامعه ای با متغیرهای ناهمبسته و آماره
کیسر-میر-اوکلین نیز مبین مناسب بودن استفاده از مدل
تحلیل عاملی است (فعالی قیومی .)0005،در نتیجه ،پرسشنامه
استفاده شده در این تحقیق تك بعدی بوده و میتوان از آلفای
کرونباخ جهت آزمون پایایی پرسشنامه استفاده نمود .مقدار این
آماره برای اطالعات جمعآوری شده برابر با  1/50بوده و موید
پایایی پرسشنامه است.
آزمون روایی ،شرط دیگر صحت نتایج تحقیقات متكی بر
پرسشنامه است .می توان از نتایج تحلیل عاملی برای بررسی
روایی پرسشنامه نیز استفاده نمود .از آنجا که مقدار اشتراک
هیچ یك از سواالت پرسشنامه زیر  1.2نیست (در بازه 1/220تا
 )1/055روایی پرسشنامه نیز تایید میشود (مومنی و
قیومی .)0005،همچنین ،در کاربرد دادههای حاصل ،باید عدم
وجود همخطی چندگانه بررسی شود .برای انجام این آزمون از
آماره واریانس تورمی استفاده میگردد .این آماره برای کلیه
عوامل زیر مقدار  0/00بوده که نشاندهنده عدم وجود هم-
خطی چندگانه است (مومنی و قیومی .)0005،
 -1-5آمار توصیفی حاصل از تحلیل دادهها
آمار توصیفی حاصل از تحلیل دادهها در جدول ( )2ارایه
شده است .نتایج نشان می دهد که در غالب موارد طیف نسبتاً
وسیعی از شرکتها با درنظر گرفتن هر دو جنبه عوامل زمینه-
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ای و سازوکارهای کنترلی در نمونه وجود دارند .چرا که توزیع
نمرات در بازه یك تا پنج بوده است .تنها در دو متغیر تمرکز
دوره قدرت (حداقل ،5.4:میانگین )4.15 :و ارتباطات (حداقل
 ،5.52میانگین  )0.14نمونه مورد بررسی دارای تمرکز قدرت
باال و ارتباطات بوروکراتیكتر بوده است که به نظر میرسد به
دلیل شرایط خاص جامعه مورد بررسی باشد .از طرف دیگر در
بین متغیرهای مختلف تنها متغیر شاخصهای متنوع (حداکثر
 ،4.00میانگین )0.00:و آشفتگی (حداکثر ،4.10:میانگین:
 ) 0.04از بقیه متغیرها دارای حداکثر کمتری بوده که نشان

دهنده استفاده اندک ،شرکتهای عضو نمونه از شاخصهای
متنوع و ثبات نسبی محیط کسب و کار آنها است .ویژگی اول
را شاید بتوان ناشی از محیط فكری مدیران ایرانی نیز قلمداد
نمود ،اما ویژگی دوم مختص شرکتهای دولتی بوده که ثبات
بیشتری در محیط کاری خود دارند .انحراف معیار نظرات
مدیران در غالب متغیرها زیر یك است که نشان دهنده همگنی
و نرمال بودن نسبی اعضای نمونه میباشد .این موضوع قابلیت
اتكا نتایج تحقیق را باال میبرد.

جدول ( )5آمار توصیفی

911

عنوان متغیر

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

چولگی

كشیدگی

روش برنامهریزی
مشارکت
کنترل تشخیصی
کنترل تعاملی
کنترل سختگیرانه
کنترل هزینه
شاخصهای متنوع
عملكرد محوری
علی و معلولی
کوتاه و بلندمدت
درجه تمرکز
درجه رسمیت ارتباطات
ابزارهای ارتباطی جامع
استقالل داخلی
کنترل مرزی
استانداردسازی
بررسی پیش واکنشها
گزینش
فرهنگسازی
نظام ارزشی
کنترلهای اجتماعی
قابلیت اندازهگیری پیامدها
قابلیت برنامهریزی وظایف
عداطمینان
آشفتگی
پیچیدگی
تهدیدهای محیطی
کاهش هزینه
نوآوری
تمرکز بر مشتری

0.00
0.21
0.11
0.11
0.11
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
5.41
5.52
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
5.11
0.11
0.11
0.11
0.11

2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
4.00
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
4.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11

0.40
0.40
0.04
0.52
0.00
0.40
0.00
0.00
0.20
5.02
4.15
0.14
0.05
0.00
0.04
0.40
0.41
0.41
0.50
0.21
0.00
0.00
0.05
0.51
0.04
0.01
0.04
0.25
0.44
0.00

1.00
1.02
1.00
1.00
1.10
1.02
1.00
1.50
0.00
0.15
1.11
1.20
1.15
1.05
1.04
1.05
1.00
1.50
1.05
1.05
1.02
1.05
1.05
1.11
1.11
1.00
1.00
0.11
1.05
1.04

-1.05
-1.10
-1.01
-1.00
1.10
1.15
1.10
-1.01
-1.25
1.11
-1.25
1.00
-1.25
-1.05
-1.11
-1.54
-1.10
-1.00
-1.05
-1.10
-1.20
-1.00
-1.10
1.12
-1.50
1.01
-1.01
-1.42
-1.40
-1.40

-1.00
-1.05
-1.05
-1.55
1.05
-1.25
-1.01
-1.21
-1.20
-1.05
-1.05
-1.51
1.25
1.05
1.54
-1.10
1.50
-1.01
-1.01
1.41
1.00
-1.10
1.05
0.00
0.11
-1.05
1.12
-1.01
-1.05
-1.10
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قدرت توصیف مناسب ندارد ،چراکه در طبقهبندی چهار دسته
ای ،طبقه قابل توصیف جدیدی شكل میگیرد .در مقابل ،طبقه
بندی شش و هفت خوشهای طبقاتی را شكل میدهد که
مشخصه و ویژگیهای خاصی برای توصیف و تشریح آنها
وجود ندارد.
پس از آنكه تعداد طبقات با استفاده از یك روش سلسله
مراتبی مشخص گردید ،از یك فرآیند غیرسلسله مراتبی (روش
کی مینز  )50برای تعیین اعضای دستهها استفاده میگردد.
نتایج این مرحله در جدول ( )1نشان داده شده است .اختالفات
بین خوشه ها از طریق آزمون آنوا و فرآیند مقایسه چندگانه
گذشتهنگر گیمز هاول مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه
به تفسیر ویژگیهای اعضای گروه خوشههای 0تا  4به ترتیب
تفویضی ،چندگانه ،ساده و نتیجهمحور نامگذاری شدهاند.

 -2-5پاسخ پرسش اول پژوهش
برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش از تحلیل خوشه-
بندی  01استفاده میشود .در نتیجهی به کارگیری این تكنیك،
مطابق با نظریه پیكربندی ،اعضای نمونه براساس  50متغیر
مرتبط با سازوکارهای کنترلی (ارایه شده در جدول  )0طی دو
مرحله به گروههایی همگن تقسیم میگردد .در مرحله نخست،
تعداد دستهها با استفاده از الگوریتم وارد  00که یك فرآیند
سلسله مراتبی است ،مشخص میگردد .این روش بر مبنای
مربع فاصله اقلیدسی به تفكیك و طبقهبندی شرکتها می-
پردازد .این روش در هر دو بعد همگنی درونگروهی و تمایز
بین گروهی ،روش مناسب و قابل اتكایی بوده و نسبت به داده-
های پرت و مقیاسهای ساختاری  00حساس است (هایر و
همكاران .)5110 ،به این منظور و برای کمینه نمودن اثر
مقیاسهای مختلف مورد استفاده در اندازهگیری ،متغیرها با
استفاده از نمره  Zاستانداردسازی شدند.
استفاده از تجزیه و تحلیل آماری ،بررسی میزان
تفسیرپذیری و انطباق با ادبیات گذشته منتج به گروهبندی
اعضای نمونه در چهار طبقه شده است .بررسی خروجیهای
الگوریتم وارد نشان میدهد ،جهش بزرگی بین خوشهبندی دو
تا چهار طبقهای در نمودار دندوگرام  05وجود دارد .همچنین
شاخص دوداهارت  51که یك روش ایستا به حساب میآید،
تعداد سه ،چهار ،شش و هفت خوشهای را مناسب ارزیابی می
کند .هر کدام از این خوشهبندیها به صورت مجزا مورد بررسی
قرار گرفتند .طبقهبندی سه دستهای در مقابل چهار دستهای

 -3-5پاسخ پرسش دوم پژوهش
سوال دوم تحقیق به بررسی این موضوع میپردازد که
ویژگیهای زمینهای شرکتها تا چه حد بین خوشههای
مشخص شده ،متفاوت است و آیا میتوان با مدنظر قراردادن
ویژگیهای زمینهای جانمایی شرکتها را در هریك از این
خوشهها پیشبینی نمود .ویژگیهای زمینهای هر خوشه و
همچنین معناداری تفاوت بین خوشهها از منظر این ویژگیها با
استفاده از آزمون آنوا و گیمز هاول در جدول ( )0نشان شده
است.

جدول ()6؛ نتایج خوشه بندی با ستفاده از روش كی-مینز براساس تركیب های كنترلی
ویژگی های
كلی ساختار
كنترلی
برنامه یزی
استراتژیك

اندازه گیری

جبران خدمات

ساختار

جزئیات ساختار كنترلی

خوشه ها
C1

C2

C3

C4

ساده

نتیجهمحور

تفویضی

چندگانه

آماره F

احتمال

آزمون گیمز هاول

روش برنامهریزی

5.100

0.500

0.510

42125

40.041

1.111

5و0>0<4

مشارکت

5.200

0.511

0.501

42144

24.500

1.111

4و0>0>5

کنترل تشخیصی

5.250

0.521

0.144

42..4

21.210

1.111

4و0>0>5

کنترل تعاملی

5.005

0.050

5.501

3293.

20.101

1.111

4و0>0>5

کنترل سختگیرانه

5.155

0.220

5.505

32594

50.101

1.111

4و0>0>5

کنترل هزینه

5.021

0.200

0.514

32946

50.210

1.111

0>0<4؛ 0<5

شاخصهای متنوع

5.010

5.502

0.000

32445

04.511

1.111

0>4و0>5

عملكرد محوری

5.521

5.250

0.501

32444

00.525

1.111

5>0>4و0

علی و معلولی

5.400

42...

0.042

42...

05.021

1.111

4و0و0>5

کوتاه و بلندمدت

0.010

5.100

5.005

32313

00.152

1.111

4و0و0>5؛ *0<4

درجه تمرکز

0.511

0.504

0.554

42192

0.515

1.115

------
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ویژگی های
كلی ساختار
كنترلی

استقالل

مباحث فرهنگی
و اجتماعی

جزئیات ساختار كنترلی

خوشه ها
C1

C2

C3

C4

ساده

نتیجهمحور

تفویضی

چندگانه

آماره F

احتمال

آزمون گیمز هاول

درجه رسمیت ارتباطات

0.200

0.010

0.450

32445

4.501

1.110

0<4و0

ابزارهای ارتباطی جامع

5.400

5.210

0.010

32693

41.120

1.111

5>0>4و0

استقالل داخلی

0.211

0.200

5.515

32635

0.205

1.111

4و5و0>0

کنترل مرزی

5.200

0.025

0.510

32954

05.140

1.111

5>4و0>0

استانداردسازی

5.200

0.021

0.045

421.4

40.200

1.111

0>0<4؛ 0>5

بررسی پیش واکنش ها

0.011

0.000

0.150

32413

02.100

1.111

0 .0>5 .4

گزینش

5.021

5.044

0.405

4225.

45.005

1.111

5 .0>0>4

فرهنگسازی

5.244

5.000

0.545

3291.

01.401

1.111

0>0<4؛ 5>4

نظام ارزشی

5.000

0.154

0.245

42244

40.415

1.111

0>0<4؛ 5>4

کنترل های اجتماعی

5.210

5.101

0.015

42.52

41.050

1.111

0 .5>0>4

جدول ( )4مقایسه ویژگیهای زمینهای در خوشهها
ویژگیهای
زمینهای
تكنولوژی

محیط

استراتژی

جزئیات ویژگیهای زمینهای
قابلیت اندازهگیری پیامدها
قابلیت برنامهریزی وظایف
عدم اطمینان
آشفتگی
پیچیدگی
تهدیدهای محیطی
کاهش هزینه
نوآوری
تمرکز بر مشتری

خوشه ها
C1

C2

C3

C4

ساده
5.010
0.111
5.211
5.011
0.211
5.110
0.111
5.152
0.111

نتیجهمحور
5.500
0.211
0.111
0.411
0.211
0.111
0.111
0.052
42...

تفویضی
0.000
0.110
0.211
0.011
0.211
5.110
0.111
5.002
0.111

چندگانه
42...
42...
326..
229..
0.211
325..
325..
3245.
42...

در جداول فوق کلیه روابط مشخص شده با عالمت (*) در
سطح  %51و الباقی روابط در سطح  %52و باالتر معنی دار
هستند
قدرت پیشبینیکنندگی ویژگیهای زمینهای با استفاده از
تجزیه و تحلیل تفكیكی  55مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
این تحلیل در جدول ( )0نمایش داده شده است .موارد درست
طبقه بندی شده (نرخ اصابت) در قالب یك عدد و درصد در
قطر جدول مذکور نشان داده شده است .نتایج این تحلیل نشان
میدهد که بیشتر از  10درصد موارد به درستی طبقهبندی
شده اند .برای بررسی معناداری نرخ اصابت ،مقدار آن با مقادیر
مقیاس شانس حداکثری ) (MCCو شانس متناسب ) (PCCو
آماره اخباری کیو مقایسه شده است .مقدار نرخ اصابت بسیار
باالتر از مقیاسهای شانس حداکثری ( )1.00و شانس متناسب
( )1.55است .همچنین آماره اخباری کیو( )Qحدود  021است

919

آماره F

احتمال

آزمون گیمز
هاول

20.154
00.250
1.211
0.000
2.101
1.005
00.110
50.000
50.055

1.111
1.111
1.111
1.000
1.110
1.110
1.111
1.111
1.111

0>5>0>4
5>0>4و0
0<4؛ 0<4
-----4و0و0>5
0>4و5؛ 0<0
0>4و0؛ 0<5
0<0>4؛ 0<5
0>0 .5>4

که باالتر از کمینه قابل قبول آن ( 1.10در احتمال  )1.10می
باشد .تمام این موارد نشان دهنده آن است که تفاوت معناداری
از نظر ویژگیهای زمینهای بین خوشههای ایجاد شده وجود
دارد و این ویژگیها قادر به تبیین نوع بسته کنترلی حاکم بر
شرکت هستند.
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جدول ( )4نتایج تجزیه و تحلیل پیش بینی كننده تفكیكی
جمع

اعضای پیش بینی شده گروه ها

خوشه ها

4

3

2

1

01
01
22
40
0

1
1
5
00
1

0
2
05
5
0

4
01
01
5
1

50
0
4
1
1

0
5
0
4
موارد گروه بندی نشده

تعداد

011
011
011
011
011

1
1
01.01
00.10
1

01
00.52
20.00
00.02
011

00.00
15.2
00.00
4.00
1

01.10
1.52
0.50
1
1

0
5
0
4
موارد گروه بندی نشده

%

پیش بینی صحیح در قطر جدول نشان داده شده است.
 -6تحلیل نتایج
در این بخش به منظور دستیابی به اهداف زیر به تجزیه و
تحلیل نتایج آماری استخراج شده به تفكیك هر خوشه و
مقایسه آن با ادبیات موضوع و مبانی نظری پرداخته شده است.
 )0پاسخگویی به سواالت تحقیق
 )5کسب اعتبار افزوده برای راهكار خوشه بندی در
تحقیقات حسابداری مدیریتو
 -1-6كنترل ساده (:)C1
خوشه  ،0یك ساختار کنترلی نسبتاً غیرحرفهای است .در
این خوشه ،مبانی کنترل و هماهنگی به میزان زیاد غیررسمی
بوده ،تصمیمگیری غالباً در طی یك فرآیند غیرمتمرکز صورت
پذیرفته و استقالل و نظارت مستقیم محدود شده است (
همه> .) C1تمرکز قدرت و عدم رسمیت در این ساختار کنترلی،
انعطاف پذیری معناداری را در پاسخگویی به تغییرات محیطی و
جهتیابی استراتژیك فراهم میآورد .فرآیند برنامهریزی
استراتژیك غیررسمی( همه> )C1و محدودیت دخالت کارکنان
( همه>)C1مبین آن است که استراتژی فقط در اذهان مدیران
سطوح باال باقی مانده و این طرحریزی بیشتر ذهنی و شهودی
بوده و به سرعت قابلیت اجراء دارد .دستورالعملهای انجام
وظایف که توسط مدیریت ارشد منتشر شده ،به پشتوانه
شایستگی و دانش ضمنی کارکنان ممكن است مبهم باشد ،به
همین دلیل بر گزینش کارکنان تاکید بسیار زیادی شده است
( .) =C4این ساختار تا حدود زیادی به ساختار نوع ساده
مینتزبرگ و ساختار کنترل درون فردی طرح شده توسط بارنز

و واترهوس( )0502و مرچنت ( )0500مشابهت دارد .در
مقایسه با دیگر ترکیبات کنترلی ،در این ساختارها تاکید
کمتری بر کنترلهای تشخیصی شده است .در چنین
ساختارهایی میزان اعمال کنترل از طریق ارتباطات فردی یا
ساختار بوروکراتیك تابعی از اندازه یا عمر سازمان و همچنین تا
اندازه زیادی نیز تحت تاثیر سبك مدیریت ارشد قرار می-
گیرد(مینتزبرگ.)0505،
ویژگیهای تكنولوژیكی این خوشه نیز از سایر خوشههای
مورد بررسی ،ضعیفتر است ،این موضوع با تاکید اندک بر
مكانیزمهای اندازهگیری همخوانی دارد .بنابراین ،در شرایطی
که شرکت فاقد فرآیند جامع انتقال اطالعات و اندازهگیری قابل
اتكاء پیامدهها است ،اثبات شده که کنترلهای آن ،بیشتر
مبتنی بر مكانیزمهای کنترلی اجتماعی باشد (اوچی0505،؛
مالمی و بدفورد.)5102،
 -2-6كنترل نتیجهمحور ( )C2و كنترل تفویضی (:)C3
شرکتهای عضو خوشه  ،C2تاکید زیادی بر استفاده از
کنترل های تشخیصی ،بكارگیری سختگیرانه و تعاملی اطالعات
حسابداری و سیستم جبران علی و معلولی دارند (.)C2> C3,C1
این خوشه با ساختار کنترلی سازگار با نتایج اوچی( )0500و
اداری بارنز و واترهوس( )0502و مرچنت( )0500و بوروکراسی
نتیجهمحور (اسپكل )5110،مشابهت دارد .مدیران با پایش و
کنترل استثنائات قادرند تا کنترل را در حدی نگهداری نمایند
تا رفتارها را در صورت انحراف ،اصالح و تعدیل نمایند .این
شرایط ،استقالل واحد را فراهم می نماید ( .) >C3با این وجود،
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تاکید گزینشی بر ابعاد عملكردی و اجرای سفت و سخت آن،
سبب تحمیل پارامترهای معین و قطعی در فعالیتهای
کارکنان میشود .ماهیت اجباری و سختگیرانه سازوکارهای
حسابداری می تواند تبیین کننده تاکید اندک این گروه بر
مكانیزمهای اجتماعی را تبیین نماید ( .) <C3,C4چرا که
سیستمهای پاسخگویی و پاسخخواهی حسابداری در سطوح
مختلف سبب درونی شدن کارایی و بهرهوری بعنوان یك قاعده
و هنجار سازمانی غالب میشود و مبانی ایدولوژیكی و فكری
برای اقدامات فردی در کارکنان نهادینه میسازد.
در گروه سوم نیز همانند گروه دوم غالب ساختارهای
کنترلی در حد متوسط برقرار هستند .در این ساختار بر
عملكرد در جبران خدمات تاکید می گردد ( ) >C1,C2عالوه
براین روابط علی و معلولی نیز در سیستم جبران خدمات مطرح
می باشد ( ) >C1دوره مبنای پرداخت پاداش نیز در این
سیستم بیشتر بلند مدت است .از طرف دیگر شرکت های عضو
این گروه نسبت به سایر گروه های دیگر دارای تمرکز قدرت
کمتری هستند (به صورت آماری <  C2و به صورت غیر آماری
کمتر از همه گروه های دیگر) .عالوه براین ،این گروه دارای
استقالل ب یشتری در تدوین رویه ها و سیاست ها است
( ) <C1,C2,C4و چگونگی واکنش به رویدادها در اختیار واحد
های عملیاتی قرار گرفته است ( .)<C2,C4در این ساختار
متناسب با تفویض مسئولیت و تجزیه سازمان به واحدهای
عملیاتی ،کنترل روابط بین گروهها ساماندهی شده است (
 .)>C1,C2از این رو این ساختار تا حدود زیادی مشابه ساختار
تفویضی بدفورد و مالمی ( )5102است .این ساختارها همانطور
که اسپكل ( )5110اشاره میکند بیشتر در بافت غیر مبهم و
شرکت هایی که قادر به اندازه گیری پیامد و برنامهریزی
وظایف هستند مشاهده میگردد ( .) >C1,C2نكته دیگری که
در این گروه برجسته است ،تاکید بر کنترل های ارزشی و
کنترل های اجتماعی و گزینش است ( ) >C1,C2که اهمیت
کارآمدی کارکنان در ساختار تفویضی را نشان میدهد.
 -3-6كنترلهای چندگانه (:)C4
در خوشه آخر چیدمان ،بسیار حرفهای از مكانیزمهای
کنترلی به نمایش گذاشته شده که با کاربرد شدید و سخت-
گیرانه سازوکارهای حسابداری و ابزارهای بوروکراتیك مشخص
شده است .شرکتهای عضو  C4تاکید سختگیرانه بر
پاسخگویی را با شاخصهای متنوع و گسترده به همراه انگیزه-
های عملكردی قوی دارند( .)>C1,C2,C3سایر سازوکارهای
کنترلی نظیر برنامهریزی استراتژیك ،کنترلهای مرزی،
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استانداردسازی و بررسی پیش واکنشها نیز در این خوشه
بیشتر از خوشههای دیگر است.
این ساختار کنترلی با ویژگیهای زمینهای مانند عوامل
تكنولوژیكی و استراتژی سازگار است ( .)>C1,C2,C3در این
الگوی کنترلی ،نسبت به بقیه خوشهها ،سطح باالیی از
مشارکت در برنامهریزی استراتژیك ،تفویض تصمیمگیری،
استفاده از مكانیسمهای جانبی کنترلی ،اتكاء بیشتر بر کنترل-
های اجتماعی وجود دارد .گذشته از این ،این گروه در مكانیسم
های نظیر جبران خدمات از طریق عملكرد محوری ،ارتباط بین
گروهی ،حدود و مرزبندی در استقالل و گزینش و کنترل های
اجتماعی ،کنترل های دقیقی را ایجاد نموده است(>همه) .از
آنجا که این گروه در برگیرنده چندین نوع از مكانیزمهای
کنترلی می باشد ،در این تحقیق ،چندگانه نامیده شده است.
این موضوع که شرکتها بر استفاده از چندین مكانیزم
کنترلی تاکید دارند ،با این فرض قدیمی و مرسوم که شرکتها
به بكارگیری از یك مكانیزم کنترلی تاکید دارند ،در تضاد است
(آلوسون و کارمن .)5114،بعالوه ،اغلب ادعا میشود که نهادینه
کردن اعتقادات و ارزشهای مشترک ،نیاز به سازوکارها و
قوانین صریح بوروکراتیك و همچنین مكانیزمهای پاسخگویی
حسابداری را برای کنترل و هدایت رفتارها مرتفع میکند .اما
آنچه که در این تحقیق حاصل شد بسیار دورتر از این ادعا
است .بعالوه ،همسو با ادعای آولسون و کارمن ( )5114نتایج
ین تحقیق نشان داد ،که در شرایط پیچیده و پویا ،ترکیب
ساختارهای سنتی بوروکراتیك و مكانیزمهایی اجتماعی نظیر
هنجارها و ارزشها ،در بین شرکتها رواج دارد.
همانطور که در جدول ( )0نشان داده شد ،محیط این
گروه ،نسبت به گروه سوم پیچیدهتر (<)C1و نسبت به سایر
گروهها غیرقابل پیشبینیتر است (<C3و )C1و تاکید آن بر
استراتژیهای نوآوری و تمرکز بر مشتری محسوستر است
(>همه) .همچنین کششهای ساختاری ذاتی در این پیكربندی
و ارتباط آن با اولویتهای چندگانه استراتژیك ،از این تئوری
که ،ترکیبات پیچیده ساختارهای مكانیكی و ذاتی جهت ایجاد
تعادل رقابتی بین انعطافپذیری و کارایی ضروری است،
حمایت می نماید( ریسچ و بریكینشاو.)5110 ،
 -4نتیجه گیری و بحث
هدف از انجام این تحقیق ارائه شواهدی تجربی ،در
خصوص نحوه ترکیب مكانیسم های کنترلی با در نظر گرفتن
شرایط بافتی بوده است .نتایج تحقیق گویای آن است که
چارچوبهای کنترلی موجود ،نكات قابل توجهای را برای تبیین
چگونگی ترکیب سازوکارهای کنترلی در عمل دارند  -بسیاری
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از ترکیبات و پیكربندیها با مدلهای ایدهآل تشریح شده در
جدول ( )0مشابهت دارند -با اینحال ،تحقیق حاضر تاثیر
پیچیدگیهای سازمانی را نسبت به تئوریها روشن میسازد.
این مستندات در توسعه تئوری پیكره بندی ساختارهای
کنترلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .در نهایت طبقهبندی
و روابط ارائه شده در این تحقیق ،سرنخهایی برای پیشبرد
تحقیقات آتی ارائه مینماید.
نخست ،این پیكرهبندی ،ترکیبات عملی از مكانیسم های
کنترلی را نشان داد که توسط چهارچوبهای موجود توضیح
داده نشدهاند .برای مثال شرکتهای با ترکیب پیچیدهای از
انواع کنترلهای چندگانه( )C4یا گروه دو که از کنترل های
سخت گیرانه در شرایط غیر قابل اندازهگیری بودن پیامد ها و
غیر قابل برنامه ریزی بودن وظایف استفاده می نماید و گروه
یك که در عین عدم توجه کافی به ساختار های کنترلی
معمول ،تاکید کمی بر کنترل های اجتماعی و عقیدتی دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که این شكل متمایز از سازمان
ها در واقع رایج تر از انواعی هستند که ادبیات جاری نشان می
دهد و سزاوار است که پژوهشهای بیشتری برای تكمیل
توصیف ساختارهای کنترلی و انطباق آنها با محیط صورت
پذیرد و موضوع کارایی ساختارهای کنترلی در شرایط مختلف
نیازمند بازنگری است.
دوم ،در این تحقیق شواهدی در خصوص پذیرش همگانی
مكانیسمهای کنترلی اجتماعی یافت نشد .براساس نتایج به
دست آمده ،این کنترل ها بیشتر بههمراه ساختارهای پیچیده
اداری و بروکراتیك بهکارگرفته میشوند .این نشان می دهد که
مكانیسم های اجتماعی به احتمال زیاد یك ارتباط مكمل با
کنترل های اداری دارند تا رابطه جانشینی که در بسیاری از
تحقیقات قبلی به آن اشاره شده است(آولسون و
کارمن .)5114،اگرچه تئوری ها ،ساختارهای مبتنی بر کنترل
های اجتماعی را به عنوان زیربنای ساختار کنترلی معرفی می
کنند ( در سازمان های با وضعیت بافتی نابسامان) اما نتایج این
تحقیق نشان می دهد که تمرکز قدرت ،ایجاد ساختار
بروکراتیك و عدم استقالل زیرمجموعه ها در این گروه ها
بیشتر مشهود است (گروه یك) .نتایجی از این دست نشان می
دهد که تئوری ها نباید فقط به دنبال تشریح و توجیه انواع
بهینه ساختارهای کنترلی باشند ،بلكه می بایست انواع ساختار
های واقعی را توجیه نماید.
سوم ،این تحقیق چگونگی ترکیب حسابداری با
سازوکارهای کنترلی در بافتهای متنوع سازمانی را نشان می
دهد .در ساختار کنترل تفویضی ،کنترل هزینه و به کارگیری
شاخصهای حسابداری در یك ساختار نسبتا مستقل در شرایط

محیطی متعادل و تكنولوژیك به کار گرفته می شود ،در حالی
که در بافت غیر تكنولوژیك ،حسابداری در قالب یك سیستم
کنترلی تشخیصی ،تعاملی و سختگیرانه و به همراه یك نظام
جبران خدمات ضعیف (گروه چهار) به کار گرفته می شود .از
طرف دیگر ساختار رسمی پاسخگویی به کار گرفته شده در
کنترلهای چندگانه به نظر میرسد که با محیط پیچیده به هم
پیوسته و پویا ناسازگار باشد .در حالی که شاید ترکیب این
کنترل با کنترلهای اجت ماعی بتواند یك مكانیسم اثربخش
باشد(داویال و همكاران .)5115 ،ازاینرو میتوان چنین نتیجه
گرفت که نحوهی بهکارگیری حسابداری با سایر مكانیسم های
کنترلی در هم آمیخته است .بعالوه نقشی که این مكانیسم
انتخاب میکند (سخترگیرانه ،تعاملی و ،)...شاید به توضیح
تضاد اتكا بر حسابداری به عنوان مكانیسم اندازه گیری عملكرد
در هر دو حالت ابهام و قابل پیش بینی بودن کمك کند.
چهارم ،این تحقیق پیشنهاد میکند که اگر فرض ارتباط
ساختار به بافت در نظر گرفته شود ،قدرت تبیین تئوریهای
پیكرهبندی کنترلی تقویت میگردد .نتایج تجزیه و تحلیل پیش
بینی کننده تفكیكی نشان میدهد که غالب ساختارهای ارائه
شده به خوبی براساس ویژگی های بافتی سازمان قابل
شناسایی هستند .در حقیقت ،پیكرهبندی از طریق مشخص
ساختن تفاوت ها و مشابهت ها تعریف میگردد .این تحقیق
نشان داد که در واقع نظامهای بسیار متفاوت کنترلی در شرایط
مشابه از نظر ابعاد بافتی به کار گرفته می شوند و در موارد
دیگر مكانیسمهای کنترلی مشابه در ساختارهای متفاوت با
وجود تفاوت در بافت به صورت یكسان مورد استفاده قرار می
گیرند .این یافته ،پشتوانهای برای نتایج تحقیق گردین
( )5112،005ارائه میدهد که می گوید "شاید این فرض که
رابطه یك به یك بین بافت و سیستمهای کنترلی برقرار است
مهم نباشد ،چرا که مكانیسمهای کنترلی امكانپذیر در بسته
های کنترلی شاید به روشهای مختلف در ویژگیهای بافتی
متفاوت ،ترکیب شوند و به کار گرفته شوند" .این موضوع باید
مورد توجه قرا ر گیرد که هنگامی که چهار ساختار در این
تحقیق ارائه شده است ،لزوما ترکیب بهینه بین ساختار و بافت
ارائه نشده است .تحقیقات آتی میتوانند از نتایج این تحقیق به
عنوان یكی از مبانی پایهای برای توسعه ترکیبات کنترلی بهینه
مورد استفاده قرار گیرد.
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یادداشتها
1

management control system (MCS)
Contingency theory
3
Configuration Approach
4
Cartesian Approach
5
Typology
6
Taxonomy
7
Pre-action Reviews
8
Socialization
 اين گروه از. اصطالحي برگرفته از زيست شناسي است،واكنش هاي انعكاسي9
واكنش ها بدون درگير كردن مغز و از طريق نزديك ترين گره هاي عصبي در
 از جمله اين واكنش ها مي توان به پس كشيدن دست در.نخاع انجام مي شود
.هنگام تماس با جسم داغ اشاره كرد
10
Socially Cohesive
11
Organizational Culture
12
National Culture
13
Reflective Model
14
Formative Model
15
KMO
16
Cluster Analysis
17
Ward Algorithm
18
Construct Scaling
19
Dendogram
20
Duda-Hart index
21
K-Means Clustering
22
Predictive Discriminant Analysis
2
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