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چكیده
حسابداری مدیریت تغییرات زیادی را در طی عمر خود طی کرده است .پژوهشهای زیادی وجود دارد که بر روی تغییرات
حسابداری مدیریت تمرکز میکنند و با شیوههای گوناگون اقدام به تصویرگری آن در پژوهشهای مختلف و با رویکردهای متفاوت
نموده است .در این میان ،ظهور رویههای جدید حسابداری مدیریت به اندازه مناسب بوسیله تئوری نهادگرایی سنتی قدیم و جدید
توضیح داده نشده است .با توجه به این موضوع ،این پژوهش به دنبال ارائه یک رویکرد جدید به منظور رفع کاستیهای مرتبط با
تغییرات حسابداری مدیریت در این زمینه میباشد .همچنین ،با توجه به اهمیت بحث توسعه پایدار در این میان ،نیاز به چارچوبی
مفهومی که بتواند به حسابداری مدیریت در این امر کمک کند به شدت احساس میشود .پژوهش حاضر ارائه کننده این چارچوب
مفهومی با توجه به رویکرد نهادگرایی به طور عام و کارآفرینی به طور خاص میباشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد اگرچه در سطح
انفرادی ،فرآیند تغییر عمدتاً نیازمند تفسیر و یکپارچه سازی رویههای جدید است ،در سطح سازمانی این امر نیازمند رمزگشایی،
اعمال و تولید مجدد چنین رویههایی با توجه به زمینه نهادگرایی در درون هر سازمان است .برای اطمینان از نهادینه شدن چنین
رویههایی در سطح زمینه ،فرآیندی از تئوریسازی و تجزیه کردن بایستی دنبال شود.
واژههاي كلیدي :تغییرات حسابداری مدیریت ،رویکرد نهادگرایی ،رویکرد کارآفرینی ،حسابداری پایداری ،چارچوب مفهومی.
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 -1مقدمه
هدف اولیه اطالعات حسابداری کمک به کاربران در
تصمیم گیری است .حسابداری مدیریت شاخه ای از حسابداری
است که اطالعاتی را برای مدیران فراهم می کند و یک بخش
اساسی از فرآیند استراتژیک در یک سازمان را شکل می دهد و
شامل فرآیند شناسایی ،سنجش ،جمع آوری ،تحلیل ،تدارک،
تفسیر و تسهیم اطالعات است که به مدیران در انجام اهداف
سازمانی کمک می کند( .هورنگرن و همکاران )1552،طبق
تعریف اتکینسون )1552( 1حسابداری مدیریت عبارتست از
فرآیند شناسایی ،سنجش ،گزارش دهی و تحلیل اطالعات
پیرامون وقایع اقتصادی سازمان است .این فرآیند بایستی
نیازهای اطالعاتی افراد درون سازمان را فراهم نموده و راهنمای
عملیاتی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری باشد.
بایستی خاطر نشان ساخت امروزه سازمان ها با عدم
اطمینان در محیط کسب و کار مواجه هستند و شرایط رقابت
بازار نیز رو به افزایش است .در نتیجه منابع سازمانی و فرآیندها
بایستی سازماندهی شوند و مورد پایش قرار گیرند تا به اهداف
سازمانی دست یابند .برای این منظور سیستم های حسابداری
مدیریت نقش حیاتی را ایفا می کنند زیرا اطالعاتی برای
فرآیند تصمیم گیری فراهم می آورند.
از طرف دیگر تغییر در حوزه های مدیریتی تأثیرات بسزایی
بر حسابداری مدیریت گذاشته است .حسابداران مدیریت
بایستی با تغییر در تکنیک ها و رویه ها مواجه شوند تا بتوانند
روند کلی تغییرات را پیش بینی نمایند .گفته شده است که
تکنیک های حسابداری مدیریت سنتی پیرامون بودجه بندی و
کنترل به قدر کافی نتوانسته خواسته های استراتژیک در
سازمان ها را برآورده نماید .عالوه بر این حسابداری مدیریت با
دیگر جنبه های بازاریابی و استراتژیک در کسب و کار درگیر
بوده به طوری که  BSCو  ABMواکنشی به حل این مسائل به
شمار می آیند( .ویکرماسینگ و الواتج )1552 ،به عبارت دیگر
تغییر در حسابداری مدیریت به عنوان معرفی تکنیک های
نوین حسابداری مدیریت مانند  ABCیا  BSCدرک می شود.
این دیدگاه خاص بوسیله محققان حسابداری در امریکای
شمالی مورد پشتیبانی قرار می گیرد .به عبارت دیگر تغییر در
حسابداری مدیریت با خلق و معرفی تکنیک های نوین یا با
تغییرات در روش هایی که مدیران در اطالعات حسابداری
مدیریت بکار می گیرند رخ می دهد .عالوه بر این اقدامات
حسابداری مدیریت بوسیله محیط سازمانی داخلی و خارجی
شکل داده می شود .در نتیجه تغییر حسابداری مدیریت به دو
روش مطالعه می شود( :واندرلی و کولن)1510 ،0
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 فرآیند حسابداری مدیریت
 تأثیر تغییر حسابداری مدیریت بر تغییر سازمانی
برنس و اسکاپنس ( )1555همچنین بیان میکنند که
تغییرات حسابداری مدیریت در هنگامی که مطابق با رویههای
موجود هستند آسانتر صورت میپذیرد .اما در این حالت،
پیشبینی رفتار رویههای جدید به دلیل اینکه آنها میتوانند
عمدی و منطقی باشند و همچنین ممکن است تحت تاثیر
سایر نهادها قرار گیرند ،سخت است؛ عالوه براین به بررسی
نقش فشارهای بیرونی در فرآیند نهادینهسازی به طور وسیع
پرداخته نمیشود .بنابراین ،تغییرات حسابداری مدیریت نیاز به
بررسی دقیق زمینه فعلی سازمان یعنی رویهها و نهادها و به
طور خاص فرضیات در نظر گرفته شده دارد .در نتیجه لزوم
مطالعه تئوری نهادگرایی و تأثیر آن بر تغییر در حسابداری
مدیریت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است .تئوری
نهادگرایی چارچوبی برای فرآیند تغییر انطباقی مطرح می کند
که تأثیر عوامل محیط بیرونی و شرایط بازار بر توسعه و تغییر
سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد (بارنت و کارول.)1559 ،4
حسابداری به عنوان یک جریان نهادگرا شده درکی از
فعالیتها مطابق با مجوعههایی خاص از قوانین حسابداری و
فرآیندهایی که کمک میکند به تصمیمگیری و انتخاب
فعالیتها در جهان پیچیده و نامطمئن به ما میدهد .چنین
رویکرد نهادگرایی به عنوان یک نقطه شروع برای
موردکاویهای حسابداری مدیریت میتواند به کار رود .این امر
به پژوهشگران کمک میکند که نگاهی جدی به ماهیت همه
رویههای حسابداری مدیریت کنند و آن رویههایی را که با
ایدهآلهای تئوریکی مطابقت ندارد را از بین نبرند.
هدف این تحقیق آن است که چارچوبی مفهومی برای
پدیده تغییر در حسابداری مدیریت در چارچوب پایداری از
منظر تئوری نهادی ارائه دهد .برای این منظور پس از بررسی
پژوهش های صورت گرفته در حوزه تغییر در حسابداری
مدیریت با رویکرد نهاد گرایی از یک طرف و چارچوب توسعه
پایدار از سمت دیگر یک مدل یکپارچه ارائه خواهد شد .در
قسمت دوم این تحقیق به چارچوب نظری و بررسی ادبیات
موضوعی پرداخته می شود .در بخش سوم روش انجام تحقیق و
در بخش چهارم مدل مفهومی تحقیق ارائه شده و در نهایت
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی
مطرح می گردد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در این قسمت ابتدا به توصیف اجمالی از حسابداری
مدیریت و تغییر در آن مبادرت شده و سپس مفهوم حسابداری
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پایداری و نهاد گرایی در حوزه حسابداری مدیریت مطرح می
گردد .در ادامه به تحقیقات مطرح و عمده در حوزه تغییر در
حسابداری مدیریت اشاره خواهد شد.
 -1-2حسابداري مدیریت
هدف اصلی اطالعات حسابداری این است که به کاربران
در تصمیم گیری کمک نماید .حسابداری مدیریت شاخه ای از
حسابداری است که اطالعاتی را برای مدیران فراهم نموده و
بخش مهمی از فرآیند استراتژیک در درون سازمان را شکل می
دهد .این فرآیند همان طور که اتکینسون ( )1552اشاره می
کند شامل شناسایی ،سنجش و تجزیه و تحلیل ،تهیه و تدارک،
تفسیر و ایجاد اطالعات برای مدیران در رسیدن به اهداف
سازمانی است .جدول ( )1چهار کارکرد عمده حسابداری
مدیریت را نشان می دهد.

به طور سنتی حسابداری مدیریت تحت سلطه اطالعات
کمی و مالی بوده است .با این حال ابزارها و تکنیک های
حسابداری مدیریت برای پشتیبانی از تصمیم گیری توسعه
یافتند .این تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت مانند
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ) )ABCو رویکرد ارزیابی متوازن
) (BSCبه عنوان واکنشی برای برآورده کردن نیازهای اطالعاتی
ایجاد شدند .سیستم های  ABCبه شکل دقیقی هزینه فعالیت
ها ،محصوالت ،خدمات و مشتریان را مورد سنجش قرار می
دهد و  BSCنیز تصمیمات جاری و اقدامات مربوط به مزایای
بلندمدت را به هم مرتبط می کند (اتکینسون .)1552 ،به نظر
می رسد این تکنیک های نوین در ترکیب با مالحظات مربوط
به ثبات در تصمیم گیری نیز مفید باشند و این به دلیل توجه
فزاینده به کیفیت ،جنبه های غیر مالی و بلند مدت در انجام
فعالیت ها است.

جدول ( )1چهار كاركرد حسابداري مدیریت
كاركرد

تعریف

کنترل عملیاتی

فراهم کردن بازخورد اطالعاتی پیرامون کارایی و کیفیت وظایف انجام شده

هزینه یابی محصول و مشتری سنجش هزینه های منابع بکار رفته برای تولید محصول یا خدمت به همراه بازار و تحویل محصول یا خدمت به مشتری
کنترل مدیریت

فراهم کردن اطالعات پیرامون عملکرد مدیران و واحدهای عملیاتی

کنترل استراتژیک

فراهم کردن اطالعات پیرامون عملکرد مالی بنگاه و عملکرد رقابتی بلند مدت ،شرایط بازار ،ترجیحات مشتری و نوآوری
تکنولوژیک
(به نقل از اتکینسون)11 :1552 ،

 -2-2تغییر در حسابداري مدیریت
مونتاگنا معتقد است که با ورود به دوره مدرن و تغییر
محیط تجاری و چهارچوب معادالت اقتصادی ،اهداف بنگاه
های اقتصادی نیز تغییر یافت .در این دوره عالوه بر اهدافی
نظیر سو دآوری و افزایش فروش از طریق ارتقاء سهم بازار و
افزایش تولید ،اهداف دیگری همانند ورود به بازارهای بین
المللی  ،مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی ،ارتباط قابل
قبول با مشتریان و عرضه کنندگان منابع نیز در چهارچوب
اهداف سازمانی مد نظر قرار گرفت .در راستای تامین هدفهای
جدید سازمان  ،حسابداری صنعتی دیگر توان پاسخگویی و
ارایه اطالعات در برای تأمین اهداف فوق را نداشت .بنابراین
حسابداری مدیریت با تعریف اهدافی مدرن در راستای تامین
هدفهای جدید سازمان ناشی از ورود به دورة مدرن گام
برداشت (رهنمای رودپشتی و همکاران .)1050 ،مطالعه
فرآیند تغییر در حسابداری نشان می دهد عواملی مانند
مدیریت فرآیند تغییر و نقش تکنولوژی در اجرای سیستم های

نوین حسابداری دخیل هستند .مورد کاوی های صورت گرفته
توسط اینس و میچل ( )1555حاکی از آن است که ساختار
سازمانی یک تسهیل کننده برای تغییر در حسابداری مدیریت
می باشد .بنابراین سیستم حسابداری مدیریت بایستی با فرم
های جدید سازمانی انطباق یابد و بهبود در روش ها و
تکنولوژی های مرتبط با آن اجتناب ناپذیر است .تغییر ممکن
است به صورت عمدی یا اتفاقی رخ دهد .عمدی یا تصادفی
بودن هر تغییری وابسته به زمان (تجربه گذشته) و مکانی
است که تغییر در آن رخ می دهد .درک چنین تغییراتی یک
دانش واقع بینانه به حسابداری مدیریت را در پی دارد .با عنایت
به تغییرات فنی در حسابداری مدیریت در کنار دو عامل زمان
و مکان ،می توان به یک رویکرد عملی به تغییر در حسابداری
مدیریت 9دست یافت .این نکته به ما کمک خواهد نمود که
درک شود چرا برخی از تکنیک ها و اقدامات در حسابداری
مدیریت غالب شدند (ویکرماسینگ و الواتج.)1552 ،9
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رویکردها و تئوری های مختلفی به تغییر در حسابداری
مدیریت وجود دارد .سه جنبه مختلف به تغییر در حسابداری
مدیریت را می توان مد نظر قرار داد:


معرفت شناسی ماهیت تغییر



منطق تغییر

 مدیریت تغییر
معرفت شناسی تغییر اشاره به مفهوم درون زای تغییر دارد
و پیرامون شکاف میان تغییر و ثبات بحث می کند .منطق
تغییر به دلیل و انگیزه بروز فرآیند تغییر در یک سازمان می
پردازد که می تواند به دو شکل رسمی و غیر رسمی (مدیریت
شده و مدیریت نشده) باشد .مدیریت تغییر نیز مربوط به
مطالعه چگونگی انجام فرآیند تغییر در حسابداری مدیریت
است (واندرلی و کولن.)1510 ،
مرور متون تفاوت میان تغییر و نوآوری را مشخص می
سازد .برادفورد و کنت )1522( 2بحث میکنند که نوآوری به
معنای انطباق ایده های جدید یا قدیمی با شرایط جدید یا با
تنظیمات جدید است .اما تغییر لزوماً یک نوآوری یا ایده جدید
نیست .علیرغم تفاوت میان این دو مفهوم ،عوامل تأثیرگذار بر
فرآیند تغییر در حسابداری مدیریت بر فرآیند انطباق نوآوری
نیز تأثیر می گذارد .برای درک بهتر تغییر در حسابداری
مدیریت IFAC ،8در سال  1558چارچوبی را برای توسعه
حسابداری مدیریت پیشنهاد نمود .این چارچوب سیر تکاملی
حسابداری مدیریت را در چهار مرحله معرفی می کند (عمر5و
همکاران.)12 :1554 ،
مرحله اول (قبل از  :)1595در این مرحله بیشتر سازمان
ها متمرکز بر تعیین هزینه بوده که مرتبط با ارزش موجودی ها
و تخصیص سربار بود .برخی تکنیک های حسابداری مدیریت
برای تخمین هزینه ،مانند  LIFOو  FIFOدر این دوره ایجاد
شدند .در این مرحله تخمین هزینه بسیار اهمیت داشت زیرا با
تخمین هزینه مدیران قادر به کنترل جایگاه مالی خود بودند.
مرحله دوم ( :)1589-1599شرکت ها به سمت تولید
اطالعات با هدف برنامه ریزی و کنترل مدیریتی قدم برداشتند.
این بسیار مهم بود زیرا تنها اطالعات ارزشمند می تواند به
مدیران در گرفتن تصمیمات صحیح کمک نماید .تکنیک های
حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی حاشیه ای و حسابداری
سنجش مسئولیت در این مرحله معرفی شدند تا به مدیران در
انتخاب درست تصمیمات استراتژیک کمک نمایند.
مرحله سوم ( :)1559-1589با افزایش رقابت جهانی و
توسعه سریع تکنولوژی در اوایل دهه  85میالدی ،بسیاری از
بخش های صنعت تحت تأثیر قرار گرفتند .در این مرحله
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مدیریت بر کاستن از هزینه ها متمرکز بود اما تحلیل فرآیند
بوسیله تکنولوژی ها صورت گرفت .هدف اساسی کاستن از
اقدامات حین تولید محصوالت بود تا در نهایت هزینه ها نیز
حداقل گردد و سود مورد انتظار افزایش یابد .برخی از تکنیک
های این مرحله شامل تولید بهنگام و هزینه یابی بر اساس
فعالیت بود.
مرحله چهارم ( 1559تا کنون) :در دهه  55میالدی
صنعت جهانی با عدم اطمینان های قابل مالحظه و پیشرفت در
تکنولوژی های تولید روبرو بوده و چالش های رقابت جهانی نیز
به طور فزاینده ای رشد یافته است .در این مرحله شرکت ها
متمرکز بر افزایش خلق ارزش بواسطه استفاده مؤثر از منابع
بودهاند .مدیران تالش کرده تا عوامل را شناسایی نمایند
بخصوص آنهایی که محرک افزایش ارزش سهامداران هستند.
در نتیجه فعالیت هایی که ارزش افزوده ندارند تعمداً حذف
شده اند .تکنیک های رایج در این مرحله عبارتند از ،TQM
 ، ABMمحک زنی و مهندسی مجدد.
ذکر این نکته ضروری است که تکنیک هایی که در هر
مرحله استفاده شدهاند در مرحلههای بعدی نیز تسری پیدا
کرده اند .بنابراین اقدامات حسابداری مدیریت سنتی و پیشرفته
به نوعی تکمیل کننده یکدیگرند.
مرور ادبیات موضوعی بر روی حسابداری مدیریت و تغییر
سازمانی چارچوب شکل ( )1را پیشنهاد می کند.
 -3-2حسابداري پایداري
بر اساس اقدامات صورت گرفته توسط شورای توسعه
پایدار )1554( 15شاخص های توسعه پایدار تدوین شدهاند .این
شاخص ها شامل  105مورد می شوند که در چهار گروه دسته
بندی شده است( :هیرن)1558 ،11
 )1شاخص های جنبه اجتماعی توسعه پایدار (مانند پویایی
های جمعیت شناختی ،ارتقاء آموزش ،آگاهی اجتماعی و
صیانت از سالمت انسان ها)
 )1شاخص های جنبه اقتصادی توسعه پایدار (مانند تغییر
الگوی مصرف ،منابع و مکانیزم های مالی ،مشارکت و ایجاد
ظرفیت)
 )0شاخص های جنبه زیست محیطی توسعه پایدار (مانند
آب ،زمین ،منابع طبیعی ،اتمسفر و ضایعات)
 )4شاخص های جنبه نهادی توسعه پایدار (مانند علم توسعه
پایدار ،ابزارها و مکانیزم های قانونی بین المللی ،اطالعات
برای تصمیم گیری و تقویت نقش گروه های عمده)
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تغییر سازمانی

تغییرات در محیط

عملکرد سازمانی

تغییر در حسابداری مدیریت

شكل ( )1چارچوب تغییر سازمانی و تغییر در حسابداري مدیریت

اثربخشی اقتصادی

اقتصادی

یکپارچه سازی

اجتماعی

زیست محیطی

اثربخشی اجتماعی

اثربخشی زیست محیطی
12

شكل ( )2مثلث پایداري (نقل از شالتگر و باریت ())2212

واژه حسابداری پایداری برای اشاره به فرآیند جمع آوری،
تحلیل و تسهیم اطالعات مرتبط با پایداری به کار گرفته می
شود و شامل هر گونه اطالعات مورد نیاز یا مرتبط با مدیریت
پایداری شرکت است .عالوه بر این در برگیرنده انواع جدیدی از
اطالعات و برخی اوقات نیز اطالعاتی که قبالً و پیش از بحث
پایداری جمع آوری شده اند (مانند تبعیت قانونی از قوانین
نیروی کار) این دیدگاه نوین مبتنی بر سیستم جدید
حسابداری و یا توسعه ای از حسابداری سنتی به حساب می
آید و تا حدی بستگی دارد به این که چه فردی در سازمان

خاص مسئولیت حسابداری پایداری و نوع اطالعات الزم برای
آن باشد .به شکل آشکار و ضمنی استنباط می شود که
عملیات حسابداری فعلی شرکت ها و سیستم های اطالعاتی به
میزان کافی به شناخت جنبه های محیطی و اجتماعی کسب و
کار نپرداختند و در نتیجه به طور کامل در تصمیم گیری و
ارزیابی عملکرد به حساب نیامده اند (شالتگر و باریت،10
.)1515
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 -4-2تئوري نهاد گرایی



اقتصاد قراردادهای پرهزینه و اقتصاد هزینه معامالت به
دلیل عدم توانایی تئوری نئوکالسیک شرکت برای توضیح
الزامات قراردادی که فعالیتهای اقتصادی در درون یک شرکت
را نظاممند میکند ،توسعه یافتند .آنها در درون چارچوب
اصلی اقتصاد و به عنوان بخشی از اقتصاد نئوکالسیک توسعه
یافتند .افزون بر این ،یک رویکرد در نقطه مقابل نیز وجود
داشت که مفروضات پایه اقتصاد نئوکالسیک را به چالش
میکشید .اگرچه هر دو رویکرد ،اهمیت نهادها را در تئوری
اقتصاد درک کرده بودند اما در موضع تحلیلی که نسبت به
نهادها داشتند با هم متفاوت بودند .در رویکردی که وابسته به
اقتصاد نئوکالسیک بود ،نهادها ضمنی و خاموش بوده و به
عنوان محدودیتهایی ایستا در نظر گرفته شده بودند که در
نهایت تعادل اقتصادی را تعریف میکردند .اما در رویکرد دیگر،
نهادها میتوانند به طور واضح مورد تحلیل قرار گیرند و به
عنوان ابزارهایی پویا و فعال که به آنها نگاه میشود که توانایی
جلوگیری از تغییر یا سرعت بخشیدن به آن را دارند (اسکاپنز،
 .)1554با توجه به این که هر دو این تئوریها نقش نهادها را
در نظر میگرفتند به آنها تئوری نهادگرا گفته میشد و در
ادامه به تئوریهای نهادگرای قدیم و جدید تغییر نام دادند.
برنس و اسکاپنس )1555( 14تغییر در حسابداری مدیریت
را در تغییر قوانین و روالها مفهوم سازی کردند .در تئوری
اقتصاد نهادگرایی سنتی 19حسابداری مدیریت به عنوان یک
اقدام سازمانی روالمند و بالقوه نهادینه شده محسوب میشود.
با این تعریف اقدامات حسابداری بوسیله مؤسساتی شکل داده
می شود که فعالیت سازمانی را هدایت می کنند .سه شکاف در
اقتصاد نهادگرایی سنتی در فرآیند تغییر در حسابداری مدیریت
مطرح می شود:


تغییر رسمی در مقابل غیر رسمی



تغییر تدریجی در مقابل بنیادی
تغییر پسروی یا پیشروی

19

12

تغییر رسمی در مقابل غیر رسمی مناسب تشریح روابط دو
جانبه میان حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی است .در این
نوع تقابل داللت بر این است که تغییرات لزوماً رسمی (هدایت
شده) نیست بلکه خارج از کنترل افراد مسئول در این حوزه می
باشد .در این حالت رویههای سازمانی همان استراتژی و ساختار
سازمانی هستند .تغییر رسمی زمانی رخ می دهد که سیستم
یا تکنیک های حسابداری مدیریت تغییر می کند .تغییر غیر
رسمی زمانی رخ می دهد که تغییر در شرایط عملیات سازمان
(مانند ساختار مالکیت یا تکنولوژی تولید) ایجاد می شود
(مت .)1515 ،18دو شکاف دیگر یعنی تغییر تدریجی و یکباره
به همراه تغییر پیشروی و پسروی در بر گیرنده معضالت
رویهها و نهادهای موجود و متمرکز بر یک سیستم ارزشی در
فرآیند تغییر حسابداری مدیریت هستند.
15
در رویکرد جدید یعنی جامعه شناسی نهادگرایی نوین ،
رویههای حسابداری به عنوان ویژگیهایی تعریف شدهاند که
میتواند سازمانها را مشروع و قانونی کند (کاروترز.)1559 ،15
این رویکرد عمدتا به دنبال جستجوی این است که چگونه
تغییرات درون سازمانی در درون بخشهای سازمان تجزیه
میشود .به طور خالصه ،جامعه شناسی نهادگرایی نوین به
عنوان دیدگاهی جدید در فرآیند درک تغییرات حسابداری
مدیریت از طریق فرآیند جدایی ،مقاومت و قدرت در نظر
گرفته میشود .به هرحال ،این بینشی را بهمنظور فراهم کردن
اینکه چگونه فرآیند نهادگرایی در درون سازمانها رخ میدهد،
فراهم نمیکند (دامبرین و همکاران.)1552 ،11
جدول ( )1تفاوت های بین دو جریان نهادگرایی در متون
سازمانی و حسابداری مدیریت نشان میدهد.

جدول ( )2تفاوت هاي بین دو جریان نهادگرایی
نهاد گرایی سنتی
متون تئوری
سازمانی

متون حسابداری
مدیریت

نهاد گرایی نوین
رشته یا جامعه

مکان نهادگرایی

سازمان

پویایی سازمانی

تغییر

پایداری

تضاد منافع

مرکزی

بیرونی

تاکید سازمانی

ساختار غیررسمی

نقش نمادین ساختارهای رسمی

پویایی

تغییر

مقاوم و تجزیه کننده

قدرت

تسهیل کننده یا مانعی برای تغییر

فشار سازمانی مالیمی را ایجاد یا محدود می کند

تناقضات

ایجادکننده شرایط برای تغییر

ایجادکننده مقاومت یا تجزیه؛ تسهیل کننده داخلی سازی هنجارها

حسابداری

تسهیل کننده تغییر شکل سازمانی

تسهیل کننده تجزیه؛ نشانه؛ ابزار قانونی سازی

آرویو )1511(11
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اقتصاد نهادگرای قدیم در درک فرآیند تغییرات مفید است
اما توضیحی درباره تغییرات حسابداری مدیریت آنگونه که
اقتصاد نهادگرای جدید توضیح میدهد ،بیان نمیکند .جامعه
شناسی نهادگرای نوین مسائل درون سازمانی همچون
تضادهای داخلی و توزیع قدرت را آن گونه که اقتصاد نهادگرای
قدیم با آن رفتار میکند ،در نظر نمیگیرد (ریبیرو و اسکاپنز،
1559؛ یزدیفر و همکاران .)1558 ،بنابراین ،با وجود اینکه این
دو در سطح تجزیه و تحلیل با هم تفاوت دارند ،هر دوی این
رویکردها به دلیل چارچوب مفهومی مشترکشان کامل کننده
هم هستند (آرویو .)1511 ،با وجود این که ترکیب این دو
دیدگاه میتواند عناصر مهمی را همزمان در تغییرات در نظر
بگیرد اما همچنان تمایل به دستکم گرفتن نقش نمایندگی
کنشگران سازمانی در فرآیند تغییرات حسابداری دارد .این
نقش میتواند با استفاده از کارآفرینی نهادی بیشتر مورد
بررسی قرار بگیرد.
 -5-2كارآفرین نهادي -یک رویكرد سازمانی
پژوهشگران سازمانی سعی کردهاند که از طریق مفهوم
کارآفرین نهادی ،اقتصاد نهادی قدیم و جدید را به هم پیوند
دهند (دیمگیو1588 ،؛ دسین و همکاران .)1551 ،کارآفرین
نهادی ،کنشگرانی هستند که با تحریک حوادثی که به نظر
مهم میرسند و تشویق تجزیه نهادی رویههای شایع ،نهادگرایی
مجدد را ایجاد میکنند.
همانگونه که در جدول ( )0نشان داده شده است ادبیات
تغییرات حسابداری مدیریت سعی در غلبه بر برخی از انتقادات
با معرفی نقش قدرت و تجزیه در تغییرات سازمانی داشته
است .رویکرد کارآفرینی نهادی که بوسیله پژوهشگران سازمانی
ارائه شد به بهترین نحو به بررسی رویههای جدید حسابداری و
تغییرات آن میپردازد.
در واقع ،توضیح دادن نهادینه کردن رویههای جدید یا
تغییرات غیرمشابه با استفاده از رویکرد ترکیبی به نظر مشکل
میرسد به خصوص هنگامی که آنها ناشی از چندین تعامل و
مذاکره بین ذینفعان گوناگون باشند ،به این دالیل ،چارچوب
مفهومی ارائه شده در قسمت بعدی به جای این که بر پایه
ترکیب اقتصاد نهادی قدیم و جدید باشد بر پایه رویکرد
کارآفرین نهادی است.

جدول ( )3جریان نهادگرایی در مقابل كارآفرین نهادي
تركیب اقتصاد نهادي قدیم و
جدید

كارآفرین نهادي

تغییرات

رویهها در حال حاضر نهادینه
شدهاند

رویههای جدید

نمایندگی

تجزیه (مجهول)

اقدامات هدفمند
(فعال)

قدرت

تسهیلکننده یا جلوگیریکننده
از تغییرات

اثر بر روی تغییرات

منافع

مقاومت (مجهول)

اهداف استراتژیک
(فعال)

آرویو )1511(10

 -3روششناسی پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر در پی درک عوامل موثر بر توسعه
حسابداری مدیریت و همچنین بهبود آنها میباشد و بنا دارد
برای انجام اقدامات اصالحی به خط مشی گذاران ،رهنمودهایی
را ارائه دهد یک پژوهش کاربردی محسوب میشود .بنابراین این
پژوهش از نظر هدف کاربردی است و میتوان نتایج حاصل از
این پژوهش را به عنوان الگویی در سازمانهای امروزی (هزاره
سوم) و کارآفرین که رویکردهای توسعه پایدار را دنبال می-
کنند بکار گرفت .افزون بر این ،روش پژوهش حاضر مبتنی بر
رویکرد فلسفی و علمی بر پایه مطالعات کتابخانهای و از نوع
پژوهشهای تئوریک و نظری ،مبتنی بر پیشینه تحقیقات
مرتبط با موضوع میباشد .بر اساس این رویکرد ،هدف این
پژوهش تبیینی منسجم و ارائه الگوی مفهومی از تغییر در
حسابداری مدیریت و توسعه پایداری با رویکرد نهاد گرایی
است .از سوی دیگر با توجه به دانش افزایی و ارائه یک مدل
اقتضایی جهت استفاده بیشتر از مفاهیم حسابداری مدیریت،
این پژوهش جهت گیری توسعهای نیز دارد .همچنین رویکردی
که این پژوهش به تغییر در حسابداری مدیریت دارد یک حوزه
بین رشتهای را در برمیگیرد .از طرفی جنبههای کارآفرینانه و
نهادگرایی مد نظر قرار گرفته و از طرف دیگر به مبانی تغییر در
حسابداری مدیریت توجه شده است .ضمن آنکه رویکرد
پایداری نیز در محتوای مدل مفهومی جای داده میشود .در
نتیجه دانش حاصل ،به شکلی بین رشتهای دستاورد علوم
مدیریتی ،حسابداری و اقتصادی است.
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 -4شكل گیري مدل مفهومی
با توجه به مرور ادبیات موضوعی و بررسی مقاالت متعدد
در حوزه تغییر در حسابداری مدیریت و نهاد گرایی ،مدل
مفهومی تحقیق احصاء میشود .توجه به چارچوب نهادگرایی و
تجزیه و تحلیل در سطح زمینهای ،سازمانی و فردی بایستی
برای شکل گیری مدل تحقیق در وهله اول مورد توجه قرار
گیرد.
 -1-4تغییرات حسابداري مددیریت در چدارچوب نهداد
گرایی
یکی از مباحث اصلی این است که ذینفعان در جستجوی
راهی برای تاثیر گذاشتن و اعمال فشار بر سازمانها هستند .در
این میان ،سازمانها میتوانند به چندین شیوه به این فشارها
پاسخ دهند .استراتژی سازمانی میتواند به عنوان خروجی
مذاکره بین سازمان و ذینفعانش دیده شود .در این حالت،
رویههای حسابداری مدیریت نه تنها منعکس کننده
استراتژیهای سازمانی هستند بلکه به نوبه خود به وسیله
تعامالت و مذاکرات بین مدیران و ذینفعان تحت تأثیر قرار
میگیرد .بنابراین ،دو فرآیند تغییر همزمان در این چارچوب
مورد ارزیابی قرار میگیرند :فرآیند تغییر سازمانی (به عنوان
مثال تغییر در مدل تجارت) و فرآیند تغییر حسابداری مدیریت
(بهبود یا اتخاذ سیستمهای اندازهگیری عملکرد ،سیستمهای
بهایابی و  .)...به دلیل تغییرات اساسی که یک مدل تجاری
جدید برای شرکت مورد نیاز است ،فرآیند تغییرات سازمانی
باید داللت بر جداسازی نهادها از مدلهای پیشفرض باشد تا
یک مدل جدید را نهادینه کرد .همچنین باید توجه داشت که
تغییرات نهادی در سطوح مختلف (انفرادی ،سازمانی و زمینه
فعالیت) رخ میدهد .مطابق با دیدگاه تریسی 14و همکاران
( ) 1511پژوهش کارآفرین نهادی گرایش به تمرکز بر اینکه
چگونه اشخاص و یا کنشگران سازمانها سطح زمینه فرآیند
که مربوط به گسترش و قانونمندسازی هستند را تغییر میدهد
اما تفاوت میان سطوح ریز و کلی تحلیل نسبتا بدون تغییر باقی
میماند .سودابی و همکاران ( )1552بر نیاز به اتصال مجدد
پژوهش نهادی با فرآیندی که در درون سازمان رخ میدهد
تاکید میکنند .بنابراین ،فرآیند تغییر حسابداری مدیریت این
سه سطح تجزیه و تحلیل (انفرادی ،سازمانی و زمینه فعالیت)
را ترکیب می کند اما این چارچوب در ابتدا بر فرآیندی در
سطح زمینه تمرکز و سپس به منظور بررسی در سطوح
سازمانی و انفرادی تکامل پیدا میکند .تحلیل سطح زمینهای
عمدتا بر مبنای مدلهای تغییر نهادی پژوهشهای تلبرت و
زاکر ( )1559و گرینوود و همکاران ( )1551است درحالی که
07

سطوح تحلیل انفرادی و سازمانی الهام گرفته از چارچوب
تغییرات حسابداری مدیریت پژوهش برنز و اسکاپنز ( )1555و
چارچوب یادگیری سازمانی کروسن و همکاران ()1555
میباشد.
 -2-4تجزیه و تحلیل در سطح زمینهاي
در این سطح ،دو مدل نهادگرایی در ادبیات سازمانی به
طور گستردهای مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از
مدلهای تالبرت و زاکر ( )1559و گرینوود و همکاران
( .) 1551مدل تالبرت و زاکر تمرکز زیادی بر روی خالقیت
دارد یعنی اینکه چگونه ساختارهای جدید نهادینه میشوند این
مدل دارای سه مرحله قبل از نهادگرایی (رویه سازی) ،نیمه
نهادگرایی که شامل مجسم کردن ،تئوری سازی و گسترش
است و در نهایت نهادگرایی کامل که شامل رویهسازی است
میباشد .در حالی که مدل گرین وود و همکاران ( )1551بر
تجزیه ساختارهای قدیمی تمرکز دارد یعنی چگونه ساختارهای
قدیم مورد بازخواست قرار میگیرند و بنابراین اجازه ظهور و
نهادینهسازی ساختارهای جدید را میدهد ،در مدل گرینوود و
همکاران ( )1551فرآیند تغییرات نهادی با اقدامات ناگهانی
یعنی با آغاز یا تحریک رخدادهای اجتماعی ،تکنولوژیکی یا
قانونمند آغاز میشود .یک اقدام ناگهانی همچنین میتواند
هنگامی رخ دهد که کارآفرین نهادی تناقضات را مثل انگیزه
برای تجزیه نهادها و رویههای موجود بااهمیت سازد (مونیر،19
 .)1559مرحله دوم ،تجزیه نهادگرایی است (الیور.)1551 ،
الیور تجزیه نهادها را اینگونه تعریف میکند« :تفویض
رویههای سازمانی بنا نهاده شده به عنوان نتیجه چالشهای
سازمانی یا شکست سازمانها برای ایجاد مجدد اقدامات
سازمانی پیشفرض یا قانونی قبلی» .الیور ( )1551سه
مکانیسم (سیاسی ،ساختاری و اجتماعی) را برای مشخص
کردن تجزیه نهادها مشخص میکند که میتواند در درون یک
سازمان یا یک محیط ایجاد شود .مرحله سوم این فرآیند
تئوری سازی است که به طور گسترده در متون کارآفرین
سازمانی و نهادی مورد بحث قرار گرفته است (استرنگ 19و
میر .)1550 ،12استرنگ و میر ( )1550بیان میکنند که
رویههای جدید باید به منظور اینکه به طور گستردهای اتخاذ
شوند تئوریزه شوند .آنها تئوریزه شدن را اینگونه تعریف
میکنند« :توسعه خودآگاهی و مشخص سازی طبقهبندی
انتزاعی و فرموله کردن الگوهای روابط از قبیل زنجیرههای علت
و معلولی» .تالبرت و زاکر ( )1559بیان میکنند که دو کار
اصلی در تئوریسازی وجود دارد :مشخص کردن مساله و
توضیح راهحل ممکن .به اعتقاد آنها تئوری سازی باید قبل از
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مجسم کردن (بهبود اجماع اجتماعی و افزایش اتخاذ خالقیت)
باشد .ساختارهای جدید هنگامی گسترش پیدا میکنند که
کارآفرینان نهادی اظهار کنند که ساختارهای آنها دارای برتری
است و بنابراین مشروعیت را به رویههای جدید میدهند .در
نهایت ،کارآفرین نهادی نه تنها باید اجماع اجتماعی را در
ارتباط با ارزش ساختارهای جدید سازمان بهبود دهد بلکه باید
اتخاذ ساختارهای جدید را در این زمینه تشویق کند .این
فرآیند مجسم کردن نامیده میشود و به طور پیوسته تا
گسترش رویههای جدید ادامه پیدا میکند (تالبرت و زاکر،
 .)1559در نهایت ،هنگامی که ساختارهای جدید ایجاد شود،
ممکن است آنها را به عنوان کامالً نهادی در نظر بگیریم یعنی
بدون انتقادی به عنوان راه قطعی تفکر شناخته شوند (تالبرت و
زاکر.)1559 ،
 -3-4تجزیه و تحلیل در سطح سازمانی و فردي
فرآیند تغییر در سطوح انفرادی و سازمانی بوسیله انجام
اقدامات ناگهانی در سطح زمینه آغاز میشود اما چنین عملی
درک کنشگران سازمانی از مفروضات رویههای روزانه را نیز
باید تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین ،فرآیند انفرادی از تفسیر و
یکپارچگی نقش مهمی را طی مراحل رمزگشایی ،اقدام و
بازتولید رویههای جدید در سطح سازمانی بازی میکند .در
واقع ،قبل از معرفی رویههای جدید حسابداری مدیریت،
مدیران باید این ایده آغازین را تفسیر ،نامگذاری و آن را با
نقشههای شناختی ترکیب کنند (لرنس و همکاران.)1559 ،
پس از انجام چنین تفسیری ،توسعه درک مشترک در میان
مدیران برای رسیدن به اعمال هماهنگ از طریق تعدیالت
دوطرفه نیاز است (کراسن و همکاران .)1555 ،این بعد دو
فرآیندی است که مدل جدید احتماالً در نقشه شهودی مدیران
ظاهر می شود .مدل جدید که فرضیات ضمنی نهادینه شده در
سازمان را به چالش میکشد سپس به کنشگران سازمانی برای
رمزگشایی ،اقدام و بازتولید ارائه میشود .به هر حال ،فرآیند
رمزگشایی تحت تاثیر خالقیت یا سایر جایگزینها در سطح
زمینه قرار میگیرد .همانگونه که بارلی و تالبرت ( )1552بیان
میکنند اعمال یک رویه ممکن است مستلزم انتخاب آگاهانه یا
آگاهی از جایگزینها باشد یا نباشد اما اگر افراد از وجود آنها
آگاه شوند ،آنها نیز به تفسیر و یکپارچه سازی در نقشههای
شهودی نیاز دارند .در طی هر دو فرآیند ،هر ذینفعی همچنین
سعی دارد برای اطمینان از در نظر گرفته شدن نگرانیهایش در
رویههای جدید حسابداری اعمال فشار کند .در این حالت،
تفسیر و یکپارچه سازی میتواند به عنوان فرآیند روزمرهای در
نظر گرفته شود که میتواند در مراحل رمزگشایی ،اقدام و

بازتولید تعدیل شود .به هر حال ،به منظور نهادینه سازی در
سطح زمینه ،الزم است تا رویههای جدید مجددا بازتولید شود،
به وسیله سایر سازمان ها گسترش یابد و مورد پذیرش باالیی
قرار گیرد تا تبدیل به کیفیت هنجاری شود (بارلی و تالبرت،
 .)1552با الهام از مدلهای قبلی تغییرات ،چارچوب مفهومی
ارائه شده به منظور توضیح فرآیند تغییر حسابداری مدیریت در
سطوح چندگانه در شکل ( )0نشان داده شده است.
 -4-4تغییرات حسابداري مدیریت در چارچوب پایداري
حسابداری مدیریت زیست محیطی در متون حسابداری به
عنوان وسیلهای که شرکتها از آن برای مذاکره و تعریف مفاهیم
محیط زیست (گری و همکاران1559 ،؛ الرینگا گنزالس و
همکاران ، )1551 ،دستورات محیط زیستی مناسب (الرینگا
گنزالس و ببینگتون ،)1551 ،نمایش مسائلی که شرکتها
ممکن است با آن مواجه شوند (بال )1559 ،یا تحریک
فعالیتهای محیط کاری (بال )1552 ،ترسیم میشود .به هر
حال فرآیند تغییر رویههای حسابداری مدیریت به طور کامل
در این پژوهشها توسعه نیافته است .به منظور توضیح چنین
فرآیندی گروه دیگری از پژوهشگران حسابداری از بررسی
توسعه حسابداری مدیریت از طریق دیدگاه نهادی دفاع
میکنند که در آن نهادهای قانونگذار ،هنجارساز و شهودی به
عنوان ستونهایی برای درک تغییرات حسابداری مدیریت در
نظر گرفته میشوند ( قیان 18و بریت .)1558 ،15فشارهای
قهری ،تقلیدی و هنجاری میتواند اتخاذ همگرایی آغازین
سیستمهای حسابداری مدیریت زیست محیطی را توضیح دهد
(بولکر و همکاران .)1559 ،05افزون بر این ،حسابداری مدیریت
زیست محیطی-اجتماعی رویهای نهادگرا در درون یک سازمان
نیست و در واقع ،رویههای پایا در بسیاری از سازمانها به
درستی ادغام نشدهاند .بسیاری از پژوهشگران بیان کردهاند که
پایداری نیاز به تغییرات شدید در چارچوبهای ذهنی
سازمانها (از یک مدل اقتصادی به سمت یک مدل پایداری)
دارد .بنابراین ،برای بررسی ظهور چنین رویههای حسابداری
مدیریتی چارچوب مفهومی ارائه شده در قسمت قبل ،با توجه
به زمینهای که در آن تغییرات حسابداری مدیریت بوسیله
مسائل پایداری تحریک میشوند ،تعدیل میشود .در واقع
توسعه پایدار نقش سنتی سازمانها در جامعه را به چالش
میکشد و بنابراین ،به نظر میرسد که استفاده از مدل
گرینوود و همکاران ( )1551نسبت به مدل تالبرت و زاکر
( )1559تغییرات نهادی مربوط تر است .به هر حال،
سیستمهای حسابداری مدیریت پایدار لزوما در جستجوی
تجزیه نهادهای سیستمهای حسابداری مدیریت سنتی میباشد
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تا اینکه در جستجوی یکپارچه کردن مسائل محیط زیستی و
اجتماعی در سیستمهای حسابداری مدیریت باشد .همانطور
که پیشتر نیز بیان شد ،سیستمهای حسابداری مدیریت پویا
بیشتر نشاندهنده خالقیت هستند تا یک شکل جدیدی از
اندیشیدن حسابداری مدیریت.
در این چارچوب مفهومی زمینهای ،فرآیند نهادسازی با
رخدادهای محرک (به عنوان مثال تغییرات قانونی) که باید
تغییرات نهادی را در سطح زمینه ،سازمانی و انفرادی آغاز کند،
شروع میشود .هر تغییر سازمانی معموال منجر به توسعه
استراتژی زیست محیطی یا اجتماعی میشود که نه تنها
بوسیله هر سازمان تعریف و اجرا میشود بلکه از نظر اجتماعی
از طریق تعامالت با ذینفعانش ساخته میشود .ساختار
اجتماعی به وسیله تجزیه نهادهای مدلهای تجاری قدیم در
زمینه سازمان آغاز میشود و در ادامه استراتژیهای پایداری
مختلف قبل از نهادسازی رویههای پایداری مختلف بوسیله این
سازمانها پیروی میشود .در واقع ،مرحله قبل از نهادسازی در
ادبیات با مشخصههایی مانند اینکه سازمان به طور مستقل
خالقیت دارد ،به دنبال راهحلهای قابل دوام برای مسائل
محلی است (گرین وود و همکاران .)1551 ،بنابراین ،جای
تعجب نیست که ساختارهای مختلف از قبیل پایداری،
استراتژی ،برنامهها یا ساختارهای سازمانی منعکس کننده
پاسخ خاص هر سازمان به چالشهای ادغام پایداری در عملیات
روزمره شکل میگیرند .در مرحله قبل از نهادسازی ،فرآیند
تغییر حسابداری مدیریت آغاز میشود .همانطور که قبال بیان
شد ،یک فرآیند موازی از تئوری سازی از طریق سه مرحله
ابتدایی تغییرات رخ میدهد .در این حالت خاص ،تناقض
میتواند کمبود رویههای حسابداری مدیریت باشد که اجازه
کنترل استراتژیهای پایداری جدید را میدهد .هنگامی که
تناقضات بااهمیت شد و مشکل در سطح زمینه مشخص گردید،
فرآیند رمزگشایی ،اقدام و بازتولید رویههای جدید حسابداری
مدیریت در سطح سازمانی رخ میدهد .به هر حال ،رمزگشایی،
اقدام و بازتولید نیازمند تفسیر و یکپارچگی منطقهای جدید
در پشت رویههای جدید حسابداری است .فرآیند یادگیری
سازمانی که در سطح انفرادی رخ میدهد بوسیله کارآفرینان
نهادی هدایت میشود که سعی در اعمال تفسیر خودشان از
پایداری در درون هر سازمان و ادغام آن در درون رویههای
جدید حسابداری مدیریت دارند .این فرآیندها همچنین اعمال
رویههای جدید در سطح سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهند.
در واقع ،اعمال (تصویب) مرحلهای است که در آن هر سازمان
رویههای جدید حسابداری را آزمایش میکند که بعد از
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بازتولید پذیرش بوسیله سایر سازمانها گسترش یافته و به
عنوان پیشفرض در سطح زمینه به کار میروند .به عبارت
دیگر ،نهادی سازی استراتژیهای پایداری و رویههای
حسابداری مدیریت پایدار هنگامی به طور کامل به دست
خواهد آمد که اکثر گروههای ذینفع چنین قوانین و
ساختارهای جدید را پذیرفته و به آنها مشروعیت دهند .همه
اقدامات در پشت فرآیند نهادی سازی در سطح زمینه ،سازمان
یا انفرادی میتواند به عنوان گونههای مختلف کارهای نهادی
که در سطوح مختلف رخ میدهند در نظر گرفته شود .تحلیل
چندسطحی از تغییرات حسابداری مدیریت با زمینه پایداری در
شکل ( )4نشان داده شده است.
همانگونه که شارما و هنریکز ( )1559بیان کرد چندین
شرکت به طور فعاالنه مالحظات محیط زیستی را در استراتژی
تجاریشان دردهه گذشته ادغام کردند .یک نمونه صنعت فرش
ایاالت متحده است که تعهد به کاهش اثرات زیست محیطی
دارد و امروزه یکی از طرفداران زیست محیطی در صنعت
نساجی است (روسینکو .)1552 ،01در واقع ،بیشتر شرکتهای
صنعت فرش ایاالت متحده مدلهای تجاری خود را با توجه به
پایداری محیط زیست بازبینی کردهاند (استابز 01و ککلین،00
1558؛ آنراه .)1558 ،04در سطح صنعت ،صنعت فرش ایاالت
متحده یک سازمان چندین ذینفعی ایجاد کرده است با نام
«تالش برای بازیافت فرش آمریکا »09که به دنبال افزایش
رویههای تولید محیط زیست بهمنظور بهبود راهحلهای مبتنی
بر بهبود محیط زیست برای بازیافت و استفاده از فرشهای
کهنه (دست دوم) است (روسینکو .)1515 ،09استابز و کوکلین
( )1558بیان میکنند که در میان عواملی که به نهادی سازی
پایداری کمک میکنند ،دید رهبری بنیانگذار شرکت و
همچنین وجود ابزاری برای اندازهگیری و گزارشگری پیشرفت
پایداری نقشی اساسی دارد .بنابراین ،بر پایه چنین مطالعاتی،
امکان دارد که فرض کنیم بعضی از سیستمهای حسابداری
مدیریت به عنوان رابط به منظور درنظر گرفتن مسائل پایداری
اتخاذ شدهاند .همچنین ،توسعه چنین سیستمهایی به نهادینه
سازی پایداری کمک کرده است.
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اقدامات ناگهانی

کار آفرین سازمانی

کار آفرین نهادی

بروز خالقیت

وجود تئوری برای
تعدیل نهادسازی

پیش نهادگرایی در
حسابداری پایدار

اقدامات پیش نهادسازی
در جهت پایداری

توسعه حسابداری
مدیریت پایداری
توسعه مفهوم و رویه
های پایداری

شكل ( )5مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مطالعه صورت گرفته توسط آریو ( )1511می-
توان استنباط نمود که رویکرد کارآفرین نهادی توانسته تئوری
سازی مورد نیاز برای توسعه مفهوم پایداری را فراهم آورد؛ به
طوری که اقدامات پیش نهادگرایی در این راستا توانسته به
کارآفرینان سازمانی در بروز خالقیت و شکل گیری حسابداری
پایدار مثمر ثمر باشد .شکل ( )9نحوه ارتباط میان کارآفرین
نهادی و کارآفرین سازمانی را به تصویر کشیده است .هنگام
بروز تغییر در قابل یک تغییر ناگهانی ،سطح زمینهای در
تغییرات حسابداری مدیریت بیشترین تأثیر را از اقدامات پیش
نهادسازی در جهت پایداری خواهد پذیرفت .این بدین معناست
که تئوری سازی الزم برای نهادگرایی حسابداری مدیریت پایدار
حاصل فرآیند کارآفرینان نهادی خواهد بود .متعاقب این
تعامالت ،کارآفرینی در سطح سازمانی با اعمال رویههای
حسابداری مدیریت پایدار و بازتولید آن شکل میگیرد .در
نهایت در سطح فردی تفسیر و ادغام حسابداری مدیریت پایدار
شکل میگیرد که زمینه توسعه مفهوم و رویههای پایداری در
کل یک نهاد به عنوان پدیدهای منسجم را فراهم میآورد.
 -5نتیجه گیري و بحث
با توجه به این که ظهور رویههای جدید حسابداری
مدیریت به اندازه مناسب بوسیله تئوری نهادگرایی سنتی قدیم
و جدید توضیح داده نشده است ،این پژوهش به دنبال ارائه یک
رویکرد جدید با تمرکز بر روی فرآیند تغییر به منظور رفع
کاستیهای مرتبط با تغییرات حسابداری مدیریت در این زمینه
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بوده است .رویکرد کارآفرین نهادی به ما این اجازه را میدهد تا
به بررسی تغییرات حسابداری مدیریت که به وسیله
استراتژیهای ضمنی پایداری یا ظهور نگرانیهای
زیستمحیطی و اجتماعی ایجاد میشوند ،پرداخته شود .به
طور خاص ،معرفی رویکرد کارآفرین نهادی میتواند به
کنشگران در یکپارچه کردن مسائل نمایندگی ،قدرت و منافع
در ارتباط با استراتژیهای پایداری و مخصوصاً درک چگونگی
ایفای نقش چنین مسائلی در تعریف حسابداری مدیریت پایدار
کمک کند .یکی از مراحل کلیدی که باید به نحو وسیعی در
سطح زمینه مورد بررسی قرار گیرد ،تئوریسازی است که
میتواند بینشی درباره فرآیند مشخص کردن ذینفعان (مونیر،
 .)1559در طراحی رویههای جدید حسابداری (سیستمهای
زیستمحیطی و اجتماعی حسابداری) و روشن ساختن راههای
کسب مشروعیت این رویهها (گرین وود و همکاران)1551 ،
باشد.
تحلیل چند سطحی نیز برای تجزیهتحلیل گونههای
مختلف کارهای نهادی ارائه شد که در سطوح مختلف رخ
میدهد .اگرچه در سطح انفرادی ،فرآیند تغییر عمدتاً نیازمند
تفسیر و یکپارچه سازی رویههای جدید است ،در سطح
سازمانی این امر نیازمند رمزگشایی ،اعمال و تولید مجدد
چنین رویههایی با توجه به زمینه نهادگرایی در درون هر
سازمان است .برای اطمینان از نهادینه شدن چنین رویههایی
در سطح زمینه ،فرآیندی از تئوریسازی و تجزیه کردن
بایستی دنبال شود .فرآیند تئوریسازی نیازمند دو نوع اصلی از
کارهای نهادی است :انگیزه برای اتخاذ رویههای جدید
حسابداری و ایجاد پیوستگی برای کسب موافقت برای اجرای
آنها.
این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد که چگونه ذینفعان
مختلف درباره موضوعی خاص به منظور ارتقا و قراردادن
حسابداری مدیریت استراتژیک درون یک سازمان به رویهها
مذاکره میکنند .مشاهده تناقض بین الزامات داخلی و خارجی
شرایطی را برای تغییرات نهادیفراهم میکند (برنز و
بالدوینسدتیر .)1559 ،بهویژه هنگامی که حسابداری زیست
محیطی ابزاری باشد که میتواند تناقضهای بین بیشینه سازی
سود در کوتاه مدت و توسعه پایدار بلند مدت را نشان دهد .این
مورد همچنین برای ارزیابی اینکه چه نوع فرآیند تغییری پس
از ظهور چنین تناقضهایی رخ میدهد و چگونگی رخداد این
فرآیندها جالب خواهد بود .با توجه به این موارد میتوان
مشخص کرد که تغییر در رویههای حسابداری مدیریت ظاهری
است یعنی سیستمی است که ظاهر متفاوتی را به نمایش
میگذارد اما فرضیات اصلی آن در سیستم باقی میماند یا
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