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چکیده
یکی از راههای افزایش روایی پژوهشهای تجربی حسابداری مدیریت ترکیب روشهای کمی و کیفی در چارچوب پارادایمهای
کارکردگرا و اثباتگرا است .بهکارگیری زاویهبندی از تبیینهای ناقص ،سطحی و سادهانگارانه جلوگیری میکند و منجر به افزایش
روایی پژوهش میشود .هدف این پژوهش بررسی مقایسهای پژوهشهای حسابداری مدیریت است که با زاویهبندی بین مطالعه
موردی و روشهای پیمایشی انجامشدهاند .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی و از لحاظ گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای
آرشیوی است .یافتههای پژوهش نشان داد که روشهای کمی و کیفی مختلف همچون رویکردهای آزمون نظریه و توسعه نظریه،
نیازمند شیوههای اعتباربخشی داخلی و خارجی مختص به خود هستند بهطوریکه هر یک بهتنهایی ممکن است با کاوشهای
بینتیجه و ناتمام مواجه شون د .در این میان ،تالش در جهت ترکیب عناصر این رویکردها به شکلی متعادلتر ،همراه با برنامههای
پژوهشی منسجم فرایند اعتباربخشی را بهبود میبخشد .بررسیهای مطالعه حاضر همچنین نشان داد که نهتنها استفاده از زاویهبندی
بین مطالعه موردی و روشهای پیمایشی در پژوهشهای داخلی اندک است بلکه در آنها به فرایند اعتباربخشی توجه نشده است.
واژههای كلیدی :پژوهشهای حسابداری مدیریت ،پیمایش ،زاویهبندی ،مطالعه موردی.

59

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
سنت پژوهشهای حاکم بر علوم انسانی عمدتاً برگرفتهه از
علوم طبیعی است .سهالیان متمهادی پژوهشهگران حهوزه ههای
مذکور ،علمی بودن و قابل اعتماد بودن یافتهها را درگرو پیروی
از روشهای مطرح شده در علوم طبیعی میدانستند .ایهنگونهه
0
پژوهش ها با عناوینی همچون کمی ،1نسبی ،0تجربی 3و علمی
نامگذاری شده اند (ایمان .)1362،در دههه ههای اخیهر الگهو یها
پارادایم دیگری ،بهویژه در پژوهشهای علوم انسانی پا به عرصه
گذاشته و توانسته است به مقبولیهت زیهادی بهین پژوهشهگران
دست یابد .این الگو در ابتدا توسط جامعه شناسان مطهرح و بها
عناوینی همچون پژوهشهای کیفی و مطالعه موردی نامگذاری
شد (منادی .)1332 ،در بحث پیرامهون ایهن دو دیهدگاه ،اکثهر
پژوهشگران کاربرد ترکیبی این دو روش را توصیه میکننهد .از
این نوع استراتژی پژوهش معموالً بهعنهوان یهک روششناسهی
همگرا ،2چند روشی ،9ترکیبی 7یا زاویهبندی 3یاد میشهود (وب
و همکههاران .)1699 ،6ایههن مفههاهیم گونههاگون دارای یههک بههاور
مشترک هستند که روشهای کمی و کیفی را باید مکمهل ههم
دانست نه رقیب یکدیگر .در حقیقت ،با توجه بهه نقهاق قهوت و
ضعف موجود در طرحهای تکروشهی ،بیشهتر پژوهشهگران بهر
مطلوب بودن روش های ترکیبهی تککیهد مهی کننهد (کمپبهل و
فیسک.)1626 ،12
پژوهش های کیفی در حسابداری مدیریت اهمیهت زیهادی
دارند .یکی از نکتههای مهم در پژوهشهای کیفی این است که
پژوهشگر باید تالش کند تا روایی (اعتبهار) یافتههههای خهود را
نشان دهد ،بنابراین استفاده از رویکردههای ترکیبهی مهیتوانهد
بسیار مفید واقع شود (یانگ و لی .)0210 ،11رویکهرد ترکیبهی
به این معنی است که در مورد یک پرسش مشهخص ،از منهابع
مختلف و روش های مختلف پژوهش استفاده شهود (تهورتمن و
رایت.)0210 ،10به بیان سادهتر ،پژوهشگر باید یافتههای خود را
از راههای متفاوت کسب کند تا بهتر بتوانهد در مهورد درسهتی
یافتههههههای بهههدسههتآمههده قوههاوت کنههد (ایتنههر و الرکههر،13
.)0221ازنظر منطقهی ،بههکهارگیری روش ترکیبهی معمهوالً بها
افزایش روایی یافتههای پهژوهش همهراه اسهت ،بها ایهن وجهود
بررسیهای نظاممندتر و عمیقتر در مورد مفههوم روایهی روش
ترکیبی تا حد زیهادی از پهرداختن بهه بحهث روششناسهی در
ادبیات حسهابداری مهدیریت اجتنهاب کهرده اسهت (بهرایمن،10
 .)1660افزون بر این ،منطق روش ترکیبهی بهه عنهوان ابهزاری
جهت اجتناب از تهدیدات و مشکالت مرتبط با روایی محسهوب
میشود که بهصورت بالقوه در شرایط معمول بهر اسهان نقهاق
قهوت و ضههعف روشهههای مختلههف ایجهاد مههیشههود (ابرنتههی و
همکاران.)1666 ،12
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از طرف دیگر ،نقش ارتباطات و مفاهیم اجتمهاعی در همهه
علوم به عنوان یکی از زیرساختارهای مؤثر در توسعه علم بهطور
روزافزونهی توجههه پژوهشههگران را بهههخهود جلههب کههرده اسههت.
حسابداری به عنوان دانشی که در مسهیر بالنهدگی از دو منظهر
دانش و حرفه همواره از ابعهاد گونهاگون بها محهیط پیرامهون و
جامعه در ارتباق و بهنوعی درهم تنیده ،در مسیر تکامهل اسهت
می توانهد بهه تحهول بیشهتر حسهابداری مهدیریت کمهک کنهد
(رهنمایرودپشتی و همکهاران .)1360 ،بررسهی پهژوهشههای
انجام شده در حسابداری مهدیریت بیهانگر آن اسهت کهه ههور
مدرنیته باعث ایجاد روش های جدید در حسابداری مهدیریت و
درنتیجه رشد و پیشرفت این رشته شده است .در همین راسهتا
می توان بیان داشهت حسهابداری مهدیریت ،حسهابداری مهدرن
اسههت .چراکههه حسههابداری مههدیریت دا م هاً در حههال تکامههل و
پیشرفت است .در مطالعه ماهیت مهدرن حسهابداری مهدیریت
میتوان به زیربنای پژوهشی در این رشته علمی اعم از نظریهها
و روش های مورداستفاده توجه کرد .ماهیت التقاطی حسابداری
مدیریت در حوزه پژوهشی می تواند خود نشانگر ماهیت مهدرن
ایههههن موضههههوع در آن باشههههد (رهنمههههایرودپشههههتی و
همکاران.)1363،بهطور خالصه مهیتهوان گفهت کهه در دنیهای
مدرن امروزی به منظور حفظ سهودمندی اطالعهات ارا هه شهده
توسط حسابداری مدیریت ،پژوهش های حسابداری مهدیریت و
در نتیجه روش های پژوهش در ایهن حهوزه در دانهش اهمیهت
زیادی دارد چرا که پیشرفت این سیسهتم اطالعهاتی وابسهتگی
زیادی به روایی نتایج پژوهشههای انجهام شهده در ایهن حهوزه
دارد .به بیان دیگر ،با توجه بهه پیشهرفتههای سهریع در ع هر
اطالعات ،برای پیشرفت حسابداری مدیریت روشهای پژوهشی
موردنیاز است که با استفاده از آنها بتهوان در دنیهای پیچیهده
امروزی به نتایج معتبری دست یافت.
درهرصورت همهانطهور کهه بریهور و ههانتر ( )1636بیهان
کرده اند درک ما از چگونگی رویکهرد ترکیبهی بهین روشههای
کمی و کیفی مختلف ،ممکن است بهعنوان روش اعتباربخشهی
در پژوهشهای حسابداری مدیریت مورداستفاده قرار گیرد .این
رویکرد به پژوهشگر کمک میکند تا موفق به ابهداع روشههای
جدیدی برای گردآوری دادهها شود و ابعاد ناپیدای یک پدیهده
یا مسئله را روشن کند .شاید به علت کثهرت و تنهوع دادههها و
یافته ها ،دانش فعلهی بها نظریهه ههای قبلهی هماهنهگ نباشهد،
بنابراین نظریههای قدیمی دوباره صورتبندی میشود یا اینکه
نظریه های جدیدی تدوین می گردد .نکته دیگر ایهن اسهت کهه
هدف نهایی طرحهای ترکیبی ارا ه بینش چندوجهی است کهه
آن را فرا استنباق19مینامند و درواقع استنتاج مبتنی بر ترکیب
یافته های کمی و کیفهی اسهت کهه در پهژوهشههای ترکیبهی
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اهمیههت زیههادی دارد (محمههدپور و همکههاران .)1336 ،هههدف
رویکرد ترکیبی در پژوهشهای حسابداری مهدیریت نیهز تنهها
افزایش روایی پژوهش نیست بلکه هدف اصلی آن فهم کاملتر،
کل گرایانه تر و عمیق تهر از پدیهده موردمطالعهه اسهت (مهدنی
بروجنی و ن ر .)1333 ،بهااین وجهود در بیشهتر پهژوهش ههای
حسابداری مدیریت بخش اندکی به بحهث در مهورد روشههای
پههژوهش مورداسههتفاده اخت هها دادهشههده اسههت (کنههدی،17
 .)0210همچنههین ،توجههه بسههیار کمههی بههه شههالوده فلسههفی
پژوهشهای کیفی حسهابداری مهدیریت وجهود دارد .بنهابراین،
افههزایش درک پژوهشههگران حسههابداری مههدیریت دربههاره ایههن
موضوع ضروری است (دیلو و الو.)0211 ،13
با توجه به اهمیت افزایش شناخت پژوهشگران حسابداری
مدیریت از رویکردهای ترکیبی ،در این مطالعهه پهژوهشههای
ترکیبی انجام شده در حسابداری مدیریت با تککیهد بهر روایهی
آنها بررسی میشود .از آنجا که زاویههبنهدی را مهیتهوان بهه
شکل های مختلف به کار برد در این پژوهش تنهها زاویههبنهدی
بین مطالعه موردی و روش ههای پیمایشهی مطالعهه و واکهاوی
میشود .به بیان دیگهر ،ههدف اصهلی پهژوهش حاضهر بررسهی
مقایسه ای پژوهش های حسابداری مدیریت (بهه ویهژه از لحهاظ
روایی) است که با زاویهبندی بین مطالعه مهوردی و روشههای
پیمایشی انجام شدهاند .با توجه به انهدک بهودن پهژوهشههای
حسابداری مدیریت ترکیبی در ایران ،با انجهام مطالعهه حاضهر
گامی بزرگ برای کمهک بهه پژوهشهگران ایرانهی جههت درک
مزایای بهکارگیری رویکردهای ترکیبی در حسابداری مهدیریت
برداشته میشود.
 -2روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحهاظ رویکهرد ،پژوهشهی کیفهی اسهت
بنابراین رویهههای اسهتاندارد در آن جایگهاه ویهژهای نهدارد .از
طرف دیگر ،مبانی علمی پهژوهش حاضهر بها اسهتفاده از روش
کتابخانه ای گردآوری شده اسهت .بنهابراین از لحهاظ گهردآوری
دادهها ،این پژوهش نوعی پژوهش آرشیوی است .بهبیهاندیگهر
میتوان گفت این پژوهش از لحهاظ روش مبتنهی بهر شهناخت
تهههاریخی در چهههارچوب مطالعهههات کتابخانههههای و در حهههوزه
پژوهشهای نظری و بر اسان پیشینه پژوهشهای مهرتبط بها
موضوع است (رهنمایرودپشتی و گودرزی.)1360 ،
زاویهبندی در پژوهشهای علوم اجتماعی و حساابداری
مدیریت
پژوهشهای کیفی با ارا ه متنوع آزمون تفسیر پدیدههها و
ترکیب با دادههای کمی ،به ارا ه بینشی عمیق از بررسهیههای

اجتماعی می پردازند(برنز .)0210 ،16به اعتقاد لیلیز)0223( 02
روشهای کیفی غالباً پاشنه آشیل پژوهشهای کیفی هسهتند.
ارتباق دادن مشاهدات تجربی به نظهری موجهب بهرانگیختن و
تهییج مطالعات میشود و امری ضروری است .همچنهین بهرای
پژوهشگران کیفی مهم است که در مورد ارتبهاق بهین مطالعهه
خود و نظریه های موجهود و همبسهتگی ههای نظهری پهژوهش
اهمیت قا ل شوند .برخالف آنچه برخی بهعنهوان نقهاق ضهعف
مطالعات کیفهی بهه حسهاب مهیآورنهد ،پهژوهشههای کیفهی
داستانسرایی نیست بلکه هدف از آن کمک بهه غنهای نظهری
است (ارنس.)1663 ،01
پژوهش های تجربی حسهابداری مهدیریت در ایجهاد یهک
دانش مسهتقل و منسهجم نهاتوان بهوده و ادبیهات ایهن رشهته
نتوانسته است خود را از محهدوده توصهیف رویههههای موجهود
خارج کند و به ایجاد و آزمون نظریهههای جدیهد سهوه دههد.
همچنههین ،پههژوهشهههای حسههابداری مههدیریت زمههانی بهبههود
خواهند یافت که پژوهشهگران و هایف عینهی و هدفشهان را از
پژوهش بپذیرند و نظریههایی در جهت حمایت از ایهن اههداف
بسازند (رهنمای رودپشهتی و همکهاران1333 ،؛  .)32الزم بهه
ذکر است که با قبول کثرتگرایی در دامنه پژوهشهای کیفهی
در حسابداری مدیریت ،فرصتهای بیشتری در ارتباق با غنای
مطالعات موردی و پیشرفت هر چه بیشتر آن فراهم میشود .از
این رو ،در سالهای اخیهر پهژوهشههای حسهابداری مهدیریت
شاهد هور پارادایم های جدیدی بوده است (مدنی بروجنهی و
ن ر.)1333 ،
00
به اعتقاد وایویو ( )0223بها توجهه بهه محهدودیتههای
اعمالشده توسط کتب درسی ،اقت اد و دیهدگاهههای مختلهف
درباره حسهابداری مهدیریت ،نیهاز بهرای پهژوهشههای کیفهی
باکیفیت بیشتر احسان می شود و بهه درک مها از حسهابداری
مدیریت کمک میکند و همچنین در بررسیههای انتقهادی در
حسههابداری نقههش مهمههی ایفهها مههیکنههد .رونههد نگههارش در
پژوهشها ی حسابداری مدیریت بایهد همهراه بها تفکهر و درک
همزمان باشد که در این صورت موجب آماده شدن خواننده در
ارتباق بااهمیت جنبههای پژوهشهای پیمایشی میشود (برنز،
 .)0210بیشتر پژوهشهای فراینهدی در حسهابداری مهدیریت
گرایش به کیفی شدن دارنهد (النجلهی و همکهاران.)0213 ،03
اسان و منطق رویکرد ترکیبی در این است که از تهدیهدات و
سوگیریهای مرتبط با اعتبار بخشی ناشی از کاربرد روشههای
مستقل می کاهد (طباطبایی و همکاران .)1360 ،به کهار بهردن
رویکردهای متعدد در یک مطالعه می تواند منجهر بهه افهزایش
اعتماد و روایی اطالعات شهود زیهرا قهدرت یهک روش ،ضهعف
روش دیگر را پوشش میدهد (اسپزیال و کارپندر)0211 ،00؛به
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بیان دیگر ،استفاده از رویکردهای مختلف منجر به از بین رفتن
نقاق ضعف آنها میشهود (حیهدری و شهقایقیفهالح.)1360 ،
اگرچه به کارگیری رویکرد ترکیبهی ممکهن اسهت بهرای تمهام
اهداف پژوهش مناسب نباشد ،بااین حال جهک ( )1676فوایهد
زیر را برای این روش یادآور میشهود )1(:بهه پژوهشهگر اجهازه
میدهد تا در خ و نتایجش کامالً مطمئن شود؛ ( )0باعهث
گسترش راههای جدید گردآوری دادهها میشود؛ ( )3میتوانهد
به گردآوری اطالعات غنی و فراوان منجر شود؛ ( )0میتواند به
ترکیب نظریهها منجر شود؛ ( )2میتواند تنهاق هها را آشهکار

کند؛ ( )9به واسطه جامعیتش ممکن است در مورد نظریهههای
متواد بهصورت یک آزمون آشکارکننده خطا عمل کند.
بسیار ساده انگارانه است که ت ور شهود رویکهرد ترکیبهی
تنها کنار هم قرار دادن دو روش کمی و کیفی در یک پژوهش
است .آگاهی از پیچیدگیهای موجود در رویکردههای متفهاوت
ترکیبههی ،نیازمنههد آمههوزش و مطالعههه دقیههق نحههوه اجههرا و
چالشههای موجهود در آن اسهت (بهاروز.)0213 ،02کرسهول و
همکاران ( )0223بر اسان اولویت هرکدام از روشهای کمی و
کیفی و نقش آنها در نتهایج پهژوهش بهرای رویکهرد ترکیبهی
چهار الگو در نظر گرفتهاند که در نمودار زیر ارا هشده است:

نمودار( :)1الگوهای مختلف طرحهای تركیبی و نقش آنها در تركیب نتایج

در الگوی اول ،روشهای کمی یها کیفهی بههتنهاوب جههت
کمک به یکدیگر بهکار میروند ،سپس یافتهها و تحلیهلهها در
بخش نتایج معکهون مهی شهوند .در الگهوی دوم ،روش کیفهی
اولویههت دارد و روش کمههی دارای ویژگههی مکملههی اسههت و در
بخش نتایج بهکار گرفته میشود .در الگوی سوم ،روش کمی در
اولویت بوده و روش کیفی مکملی است و در بخش نتایج مهورد
استفاده قرار میگیرد .در الگوی چهارم ،دو روش کمی و کیفهی
باهم برابرند و بهطور مستقل بهکار میروند و سهپس در بخهش
نتایج نیز یافتههای آنها با ههم ترکیهب مهیشهوند (کرسهول و
همکاران.)0223 ،
09
بهکارگیری روشهای چندگانهه و مفههوم نهوین رویکهرد
ترکیبی ،با عناوین سه سوسازی ،مثلثسازی ،چند زاویهنگری و
زاویهبندی نیز شناخته میشود.زاویهبندی واژهای استعاری است
و تقریباً از نیمقرن گذشته در امور نظهامی و دریهاداری کهاربرد
داشته است و از جهت یابی و راهبردههای نظهامی کهه از نقهاق
59

چندگانه مبنا برای شناسایی موقعیت دقیق یک شهی اسهتفاده
میکنند ،گرفتهشده است (افشار .)1336 ،بها توجهه بهه اصهول
اساسی هندسهه ،دیهدگاهههای چندگانهه باعهث صهحت بیشهتر
میشود .بر همین اسان ،پژوهشگران سازمانی نیز میتوانند بها
گردآوری گونه های متفاوت دادههای مرتبط با پدیده مهوردنظر
خود دقت و درستی نظر خود را درباره آن بیشتر کنند(کرسول
وپالنوکالرک.)0211 ،07
زاویهبندی برای اولین بار در سال  1673توسط دنزین ارا ه
شد .او از سطح توصیه شده توسط صاحبنظران گذشهته فراتهر
رفت و کاربرد رویکردههای ترکیبهی را مسهتلزم بههرهگیهری از
دامنههه متنههوعی از منههابع دادهههها ،پژوهشههگران ،نظریهههههها و
روششناسی دانست .وی این رویکرد را با اسهتفاده از مجموعهه
دادهها و روشهای تجزیه وتحلیل متعدد ،در یک روش پژوهش
فراگیر (مثل روش پیمایشی) متمایز ساخت .به اعتقهاد دنهزین
استفاده از زاویهبندی فرصتهای دستیابی به منهابع مختلهف را
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برای یهک روش مشهترک (سههگوشههسهازی درونروشهی )03و
درمورد روش های مختلف (سهگوشهسازی بینروشی )06فهراهم
می کند .در سه گوشه سازی درونروشی پژوهشگهران مختلهف،
م احبهگرهای مختلف و پیمایش های مختلف بها ههم ترکیهب
میشوند .در سهگوشهسهازی بهین روشهی یافتههههای مختلهف
حاصل از م احبه ،پیمایش و دادههای آرشیوی با ههم ترکیهب
میشود .همچنین ممکن است رویکردهای کمی و کیفی با ههم
ترکیب شوند .یکی از مزایای فرایند سهگوشهسهازی ایهن اسهت
که با ارا ه دیدگاه های مختلف از یک پدیده مشخص ،میتوانهد
موجب افزایش روایی و پایایی پژوهش شود (اسمیت.)0211 ،
دنزین انواع رویکردهای ترکیبی یا زاویه بندی را به منظورتا یهد
یافتهها و یا اطمینان از کامل بودن آنهها بهه شهرح زیهر بیهان
میدارد:
 )1رویکرد ترکیبی اطالعاتی :به استفاده از منابع متعدد دادهها
در مطالعه ،مانند م احبه بها افهراد پیرامهون یهک موضهوع
یکسان گفته می شود .مزیت این رویکهرد ماهیهت و میهزان
اطالعاتی است که بهرای تفسهیر مهیها مهیشهود (گهویین،
.)0220
 )0رویکههرد ترکیبههی پژوهشههگر :بهههکههارگیری بههیش از یههک
پژوهشگر برای گردآوری ،تجزیهوتحلیل یها تفسهیر دادههها
است .معموالً این کار با تشکیل یهک تهیم ارزیهابی صهورت
میگیرد که متشکل از افرادی در زمینهه تخ هی برنامهه
مطالعاتی است .بدین منظور ،هر یک از مسئوالن ارزیابی با
اسههتفاده از یههک روش کیفههی واحههد (م ههاحبه ،مشههاهده،
مطالعه موردی) بهه مطالعهه برنامهه مهوردنظر مهیپهردازد.
سپس،یافته های حاصل از ارزیابی هر یک از اعوا با یکدیگر
مقایسه خواهد شد .اگهر یافتهه ههای افهراد ارزیهابی کننهده
مختلف به یک نتیجه یکسان منتهی گردد ،روایی یافتهههها
تکیید میشود.درصورتیکه نتایج با یکدیگر تفهاوت اساسهی
داشته باشهند ،بههمنظهور کشهف یافتهه حقیقهی و قطعهی،
مطالعات بیشتری انجام میشود (دنزین.)1673 ،
 )3رویکرد ترکیبی نظری:این رویکرد عبارت اسهت از ترکیهب
دیدگاههای متعدد و کاربرد نظریهها و فرضهای چندگانهه
در هنگام بررسی یک پدیده .هدف ،انجام پژوهش اسهتفاده
از دیدگاهها و پرسشهای چندگانه بهمنظور تکییهد و یها رد
یافتهها است .در رویکرد ترکیبهی نظهری ،دیهدگاههها و یها
فرض ههای مورداسهتفاده در پهژوهش ممکهن اسهت دارای
دیدگاههای مرتبط و یا متعارض باشند که این امر به هدف
پژوهشههگر بسههتگی دارد (دنههزین .)1673 ،از ایههن رویکههرد
مههیتههوان بههرای آزمههون نظریههههههای مختلههف از طریههق
تحلیل های به دست آمده از یک مجموعهه واحهد اطالعهاتی

استفاده کرد .بهکارگیری بیش از یهک دیهدگاه و یها فهرض
نظری میتواند تبیین ههای جانشهین را بهرای یهک پدیهده
کاهش دهد .یکهی از بهزرگتهرین فوایهد رویکهرد ترکیبهی
نظری این است که تحلیل وسیعتر و عمیقتری از یافتههها
فراهم می کند (مدل .)0222 ،نظریه نقهش ارزشهمندی در
هدایت مطالعات میدانی بازی مهیکنهد .طرفهداران نظریهه
داده بنیههاد32بههر اهمیههت نمونهههگیههری و اشههباع نظههری
تککیددارند .اگرچه نقش پژوهشگر در انتخاب چارچوبهای
نظری غیرقابل انکار اسهت (چهاپمن ،)0223 ،31بهه منظهور
انجههام پههژوهشهههای سههودمند پیشنهادشههده اسههت کههه
پژوهشگران حسابداری مدرنیته نهتنها یک نظریه خها را
گسترش دهند ،بلکه باید مجموعهای از نظریهها را توسهعه
دهندکه قادر به شرح روشها بوده و قابلیت استفاده داشته
باشند؛ چرا که در دنیای پیچیده کنونی که تعداد زیادی از
عوامل و روابط بین آنها وجود دارد ،این نهوع نظریههههای
خا محکوم به شکسهت هسهتند (رهنمهای رودپشهتی و
همکاران .)1333 ،وجود فرضیه های رقیب نیز پژوهشگران
را بههه نگریسههتن در ورای تبیههینهههای آشههکار و بههدیهی
وامیدارد .دیدگاههای چندگانه میتوانند به منتفهی شهدن
فرض های رقیب و متعارض ،ممانعت از پهذیرش شهتابزده
تبیینهای به اهر درست و افزایش اطمینهان در گسهترش
مفاهیم و یا ساختارهای مربوق به ایجاد نظریات کمک کند
(ایمان و آقاپور .)1339 ،هدف از رویکهرد ترکیبهی نظهری،
افزایش میزان اطمینان به فرضیه و یا نظریه پذیرفتههشهده
در زمانی است که یافتههای اطالعاتی بر اسان یک فرضیه
و یا نظریه متعارض و رقیب آزمون میشوند .بههرحال اگهر
این چارچوبها در ابتدا مشخص نشود و یا در صورت عهدم
تعریف مناسهب مفهاهیم موجهود در درون چهارچوب ههای
نظری ،این نوع رویکرد ترکیبی میتواند موجب سهردرگمی
شود(کیتینگ.)1662 ،30
 )0رویکههرد ترکیبههی روششههناختی :اسههتفاده از روشهههای
چندگانه برای گردآوری دادهها مانند م هاحبه و مشهاهده،
می کوشد نقایص و جهتگیریها را بشناسد و بدینوسهیله
رفیت الزم برای خنثیسازی نقایص و یا نقاق ضعف یهک
روش را با استفاده از نقاق قوت روش دیگری ایجهاد کنهد.
این روش یکی از روشهای مقبول ترکیبی است که کاربرد
گسترده ای دارد اما در عمل ممکهن اسهت مسهتلزم زمهان
بیشتری بهمنظور تحلیل اطالعات و یا دادهههای حاصهل از
روشهای مختلف باشد (ایمان و آقاپور.)1339 ،
 )2رویکرد ترکیبی محیطی :این رویکرد عبارت است از کاربرد
محلها ،موقعیتها و سایر عوامل کلیدی مربوق به محیطی
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که مطالعه در آن صورت میگیرد(مانند زمان،روز ،هفتهه و
یا ف ل و سال) .مسئله کلیهدی تشهخیص عوامهل کلیهدی
تکثیرگذار بر اطالعات دریافتی در جریان مطالعهه اسهت .بها
ایجاد تغییر در عامل محیطی مشهخص مهی شهود کهه آیها
یافتهها یکسان هستند یا خیهر .اگهر یافتهههها در وضهعیت
متغیر محیطی یکسان باقی بمانند ،روایهی یافتهههها تکییهد
میشود (گویین.)0220 ،
در ایههن پههژوهش بههه بعههد داده و پژوهشههگر توجههه زیههادی
نمیشود بلکه بیشتر بر ترکیب بعد نظریه و روش توجه میشود
که بیانگر این است که فرضیهها یا تفسیر پژوهشگر بها بهیش از
یک دیدگاه شکلگرفته اسهت .ایهن امهر ممکهن اسهت موجهب
تشویق پژوهشگران برای رقابت یا افهزودن توضهیحات تکمیلهی
بیشهتر در دادههههای تجربههی شهود ،همچنههین از پههذیرش یههک
دیدگاه واحد نظری اجتناب شود و در عوض به بررسی ترکیهب
روشهای مختلهف در آزمهون پدیهدهههای واقعهی بههخ هو
پرداخته شود (بریور و هانتر .)1636 ،رویکهرد ترکیبهی نظریهه
ممکن است حاصل استنتاج قیاسی فرضهیههها از دیهدگاهههای
چندگانه باشد و همچنین ممکن است منجر بهه افهزایش درک
پژوهشگر از توضیحات استقرایی شود و درنتیجهگیریها مفیهد
واقع شود؛ به این معنی که گسترش یکپهارچگی بهین نظریهه و
پژوهشهای تجربی ،بهویژه درزمانی که نتهایج قطعهی کمتهری
حاصلشده باشد مفید به نظر میرسد و ممکن است در غلبه بر
برخی انتقادات وارد بر پژوهشهای حسابداری مدیریت کارساز
باشد (ارزبرگر و پرین .)1667 ،33پژوهشهای موردی بیشتر در
این حوزه بیانگر این است که در ارتباق با ترکیب روش نظری و
تجربی توجه الزم صورت نگرفته اسهت (همفهری و اسهکاپنز،30
1669؛ اوتلی و بری .)1660 ،32بیشتر مطالعات انجهام شهده در
حسابداری مدیریت کمی است و درنتیجهه انتقهاداتی بهه آنهها
وارد است (لوفت و شیلدز .)0220 ،39برای پرداختن به مسها ل
مختلف مربوق بهه اعتبهار بخشهی در رابطهه بها ارزیهابی انهواع
پرسشهای پژوهش مطرحشده در نظریهسازی باید اسهتفاده از
رویکرد ترکیبی در نظر گرفته شود (تشکری و تدلی.)1663 ،
به نظر مدل ،)0222( 37انجهام پهارادایم ههای اثبهات گهرا و
کارکردگرا در پژوهش های حسابداری مدیریت موجب افهزایش
به رسمیت شهناخته شهدن نیهاز بهه تکمیهل روشههای کمهی
ایجادشده با اسهتفاده از عناصهر کیفهی و مطالعهات مبتنهی بهر
مطالعات موردی می شهود .پهارادایم کهارکردگرا در حسهابداری
مدیریت همچون ابزار و دستگاه نمادین خنثهایی اسهت کهه بهه
بازنمایی بیطرفانه میپردازد (رهنمای رودپشتی و نژاد تهولمی،
.)1362تالشهایی همچهون روش مکمهل ،مبتنهی بهر رویکهرد
ترکیبی انجامشده است و تعداد فزایندهای از این پیشرفتها در
011

این مسیر می تواند در پژوهشهای تجربی حسابداری مهدیریت
(همچون فریهرا و مرچنهت1660 ،33؛ شهیلدز )1667 ،36یافهت
شود.درواقع از طریهق پهژوهشههای اثبهاتگهرا یها کهارکردگرا
میتوان فرصتهای زیادی ایجهاد کهرد و بهه لطهف روشههای
کیفی می توان درک بهتری از ابعهاد تجربهی سهاختار مطالعهات
معمول حسابداری مدیریت بهه دسهت آورد .مطالعهات مهوردی
چندگانه اکثراً مبتنی نظریههای اثباتی هستند (ابرنتی و لیلیهز،
.)1662
زاویه بندی بین مطالعه موردی و روش های پیمایشای در
پژوهشهای حسابداری مدیریت
هرکدام از روشهای ترکیبی نقاق قوت و ضعفی دارند کهه
باید قبل از استفاده از آنهها ،توسهط پژوهشهگر بررسهی شهود
(مههدل.)0222 ،02زاویهههبنههدی بههین مطالعههه مههوردی و روش
پیمایشی ابزار قدرتمندی را جهت ارزیابی درجه همگرایی نتایج
بهدستآمده حاصل میکنهد (بریهور و ههانتر .)1636 ،در نظهر
گرفتن همگرایی ،یکی از نکات مهم در استفاده از روش ترکیبی
اسهت؛ بهه ایههن معنهی کهه کلیههه مفروضهات روشههای اصههلی
عنوان شده در طرح پژوهش ،از بیان مسهئله گرفتهه تها تحلیهل
دادهها باید بهدرستی دنبال شود .زمانی که از طرحهای ترکیبی
صحبت می شود ،هدف استفاده از ابعاد مکملی این روشهاست
(محمدپور و همکاران.)1336 ،بهه عنهوان مثهال روش پیمهایش
ممکن است موجب بهبود درک مها از یهک پدیهده خها و یها
موجب شکل دادن و قدرت دادن روابط مفهومی مشهاهدهشهده
در مطالعه موردی شود .از طرف دیگر روشهای مطالعه موردی
ممکن است منجر به افزایش درک مفهومی غنیتر و کلیتهر از
نتایج مطالعات پیمایشی شود و برای توصهیف ناهنجهاری ههای
آشکار و پنهان کمک کند (مدل.)0222 ،
کاربرد زاویه بندی برای نشان دادن و رفع مشهکالت روایهی
باید در رابطه بها انهواع شهکل پرسهشههای پهژوهش و سهبک
نظریه پردازی ارزیابی شود (تشکری و تدی .)1663 ،نظریهها با
توجه به کارکرد آنها در پژوهش به دو گروه نظریههای دامنه و
نظریههای روش ،قابلتفکیک هستند .نظریه دامنه به مجموعهه
مشخ ی از دانش ،درباره موضوعات با اهمیت در یک دامنه یها
محدوده مشخص ،مثل حوزه حسابداری مدیریت اشاره دارد که
شامل عنهاوین موضهوعی مهمهی مثهل انهدازهگیهری عملکهرد،
بودجه بندی و حسابداری صنعتی می شود .درحهالی کهه نظریهه
روش به عنوان یک سیستم مفهومی فراسطحی و ابهزاری بهرای
مطالعه موضوعات با اهمیت مورداشاره در نظریه دامنهه معرفهی
مههیشههود (خواجههوی و همکههاران1362 ،؛  .)27هههدف نظریههه
حسابداری فراهم کردن مجموعه ای از اصول و روابطی است که
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عملیات مشاهده شده حسابداری را تبیهین و عملیهات مشهاهده
نشده را پیش بینی کنهد و از طریهق پهژوهشههای حسهابداری
آزمون و تا ید شود (خواجوی و نا می.)1339 ،در بخش کمهی
تحقیق با روش ههای ترکیبهی ،درنظهر گهرفتن منطهق قیاسهی
فرضیه ای ،یک اصل بنیهادی معرفهت شهناختی اسهت و نظریهه
جایگاه اساسی و محوری دارد .لذا پژوهشگر با استفاده از تلفیق
نظریههای مرتبط ،چارچوب نظری خود را تدوین میکنهد و در
طرح عمومی پژوهش بهکار میگیرد .در بخهش کیفهی رویکهرد
ترکیبی نیز ،علهیرغهم منطهق روششناسهی تفسهیری کیفهی،
میتوان از رویکردهای مختلف نظری به شیوههای متفاوتتهری
از روش اثبات گرایانه استفاده شهود .در ایهن بخهش ،نظریهههها
می توانند به مثابه راهنمای عمومی مد نظر قهرار گیرنهد؛ بهدین
معنی که نظریه ها در بازشدن ذهن پژوهشگر ،توجه بهه نکهات،
روندها و ابعاد محوری میدان مطالعه ،ارا ه چهارچوب مفههومی
جهت طرح پرسشهای اساسی ،نقهش کلیهدی ایفها مهیکننهد
(محمههدپور و همکههاران .)1336 ،در پههژوهشهههای پیمایشههی
حسابداری مدیریت ،که معموالً در چارچوب سبک اثباتگرایهی
انجام می شود ،هدف اصلی آزمون نظریه بر اسان فرضهیهههای
قیاسههی اسههت (رایههان و همکههاران .)0220 ،01از طههرف دیگههر،
حسابداری مدیریت را میتوان یک ابهزار عملهی و کهاربردی در
نظر گرفت .بسیاری از برنامههای کاربردی حسابداری مهدیریت
بسیار پیچیدهانهد و در حکهم پهژوهشههای اکتشهافی مهوردی
هسهتند .بهرای مثهال فرصهت ایجهاد اشهکال جدیهد سههازمانی،
ترکیبههات زنجیههره تههکمین ،ویژگههیهههای فرهنههگسههازمانی و
پیادهسازی سیستم های حسابداری و کنترل مدیریت در سراسر
طیف وسیعی از زمینه های سازمانی ،بهطور بالقوه درک عمیقی
از بسیاری از ویژگی های حسهابداری مهدیریت فهراهم مهیآورد
(وایویو.)0223 ،اگرچه روشهای مطالعه موردی معموالً به یک
حوزه خا محدودشده است و به عنوان ابهزاری بهرای توسهعه
نظریه (یا فرضیهها) بهکار میرود اما با پیشهرفتههای اخیهر در
این روش پژوهش ،سودمندی آن برای اههداف گسهتردهتهر بهه
رسمیت شناخته شده اسهت .ههدف توسهعه نظریهه مبتنهی بهر
مطالعههه مههوردی معمههوالً سههاخت نظریههه قیاسههی اسههت
(ایسنهاردت )1663 ،00اما ممکن است به انجام برخی اصالحات
یا تغییرات در نظریه های موجود نیز منجهر شهود (کیتینهگ،03
 .) 1662با این وجود ،در حسابداری مدیریت مطالعات مهوردی
برای آزمون نظریهها از طریق ارا ه آنها به تالشهای انتقهادی
در رد آنها کمتر به کار گرفته شهده اسهت (کیتینهگ.)1662 ،
استفاده از روشهای کیفی در پژوهشهای ترکیبی ممکن است
نقش آن ها در فرایند آزمون نظریه را ارتقا دهد .در پژوهشهای
مبتنی بر زاویهبندی بینروشی بهندرت تنها یکی از منطقههای

توسعه یا آزمون نظریه به کار گرفته می شود (تشهکری و تهدی،
 .)1663با این وجود ،ممکن است با توجه بهه اهمیهت بررسهی
مشکالت روایی تغییراتی در تککید نسبی بر این نقشهها انجهام
شود (مدل.)0222 ،
معیارهای روایی (اعتبار)
روایی یا اعتبار یک پژوهش ،سنجش صحت یک ادعاست و
در سراسر فرایند یک پژوهش مسئلهای مهم و پیچیده محسوب
می شود که برای پژوهشگر و خواننده بسیار با اهمیت است .اگر
ابزارهای اعتبار بخشی به درستی انتخاب نشود ،روایی داخلهی و
خارجی پژوهش به خطر خواهد افتاد (یغمایی .)1330 ،اعتبهار
بخشی طرحهای ترکیبی باید متوهمن ههر دو نهوع اعتبارههای
کمههی و کیفههی باشههد .در روشهههای کمههی انههواع مختلفههی از
معیارهای اعتبار بخشی (شامل روایی خارجی ،روایی داخلهی و
روایی سازه) پیشنهادشده است که هرکدام در راسهتای اعتبهار
بخشی پژوهش های ترکیبهی اعمهال مهی شهوند .در روشههای
کیفی نیز معیارهایی برای ارزیابی روایی طرح کیفی وجود دارد.
پژوهشهای کیفی ،بر مبنای معیاری ارزیابی میشهوند کهه بهه
شاخص قابلیت اعتماد 00موسهوم اسهت .ایهن معیهار بهه معنهی
متقاعدکننده بودن یافته ها و قدرت الههامبخشهی بهه مطالعهات
دیگر است و خود شامل ثباتپذیری ،تعلقپذیری ،تا یدپذیری و
انتقادپذیری است (محمدپور و همکاران.)1336 ،
بررسیهای نظاممندتر و عمیقتر در روششناسهی ادبیهات
حسابداری مدیریت نشانگر این اسهت کهه اگرچهه تهالشههای
متعددی در ارتباق با تواد متقابل جنبههای اعتبهار بخشهی در
ارتبههاق بهها مطالعههات مههوردی و پیمایشههی در پههژوهشهههای
حسابداری مدیریت انجامشده است ولهی در ارتبهاق بها مفههوم
اعتباربخشی از طریق رویکرد ترکیبی ،پژوهشهای کمی صورت
گرفتهه و در ایهن زمینهه کوتهاهی شهده اسهت (مهدل.)0222 ،
درواقع محدودیتی که در ارتباق با این بررسیههای گسهترده و
مرتبط به هم وجود دارد در درجه اول این است که آنها درگیر
مطالعات چندگانه و متعدد هستند که در هرکدام یک یها چنهد
روش خا تسلط دارد .درحالیکه به موضهوع روایهی ناشهی از
رویکرد ترکیبی ،حهداقل در مطالعهات انجهامگرفتهه بههصهورت
مستقل یا مشابه و مرتبط به هم توسهط همهان پژوهشهگر نیهز
توجهه کمههی شهده اسههت (کرسهول1660 ،؛ تشههکری و تههدلی،
 .)0212به هرحال این مشهکلی اسهت کهه در ماهیهت رویکهرد
ترکیبی وجود دارد .بهطورکلی ،سنجش روایهی انهواع مختلفهی
دارد که در ادامه بررسی میشوند.
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روایی خارجی
موضوع روایی خارجی بهطور سنتی بههعنهوان مفههومی در
نظر گرفتهشده است که میتوان یافتههای مطالعات بهخ هو
را در بسترها ،زمان و شهرایط مختلهف تعمهیم داد (برینبهرگ و
همکاران .)1662،02بهبیان دیگر ،روایی خارجی به قابلیت تعمیم
یافته ها و نتایج پژوهش مربوق میشود .همانطور که در ادامهه
توضیح داده میشود ،زاویههبنهدی موجهب ایجهاد فرصهتههای
زیادی برای رسیدگی به انتقادهای وارد بر پژوهشهای پیشهین
حسابداری مدیریت می شود .کهاربرد منطهق توسهعه نظریهه در
مطالعات موردی معموالً بر اسان نظریه پردازی بر اسهان یهک
فرایند نظام مند برای جسهتوجهو ،بهه منظهور یهافتن الگوههای
متقابل یا باقاعده نشان داده شده است بههطهوریکهه درنهایهت
روایی خارجی از توضیحات نظهری حاصهل شهود (ایسهنهاردت،
 .)1636در نتیجه این امکان به وجود میآید که پهژوهشههای
کیفی بهه فراتهر از عملکهرد اکتشهافی و اسهتنتاجی ارتقها یابهد
(کیتینگ1662 ،؛ لوکا و کاسانن .)1662 ،09الزم به ذکر اسهت
که به تازگی با توجه به نیاز شدید به اصول سازمان مبتنهی بهر
روش های کمی ،در ادبیات حسابداری مدیریت گرایش شدیدی
به پایههای نظری پدید آمده است (لوکا و کاسانن .)1662 ،یک
رویکرد جایگزین مفید برای تعمیم ،نیازمند اتخاذ منطق تکهرار
گسههتردهتههری اسههت نسههبت بههه آنچههه غالبههاً در بسههیاری از
پژوهش ههای پیمایشهی حسهابداری مهدیریت بهه آن پرداختهه
میشود و ترجیحاً باید به شکلی بهکار گرفتهه شهود کهه بتوانهد
موجب انسجام برنامههای پژوهشی مختلف شود بهگونههای کهه
پژوهشگران را قادر به تعمیم مطالعهات در سراسهر زمینههههای
مختلف سازد و منجر به ایجاد دیدگاههای نظهری جدیهد شهود
(اسههکاپنز .)1662 ،07تکههرار دقیههق بهها اسههتفاده از همههان روش
مشابه منجر بهه افهزایش خطهر همگرایهی نادرسهت پنههان در
سوگیریهای روشهای به اشتراک گذاشتهشده خواهد شد امها
تکرار همراه با بسط روش های مختلف ممکن است مانع از بروز
این مشکالت شود (بروور و هانتر .)1636 ،با توجه بهه ماهیهت
چرخه ای بودن پژوهش و تکرار مراحل آن در زمهانی متفهاوت،
دادههای پژوهش در واقع به دو شکل هستند :دادهههایی کهه از
وضع موجهود گهرد آوری مهی شهوند یها دادهههایی کهه پهس از
اصالحات گرد آوری می گردند (گال .)1339 ،روشههای کیفهی
به عنوان یک مکمل برای توسهعه فرضهیهههای پیشهین بههکهار
میروند (ایسنهاردت .)1636 ،روایی خارجی درصورتی افهزایش
می یابد که الگوها یها فرضهیه هها از طریهق مطالعهه مهوردی یها
آزمونهای پژوهشهای پیمایشی از طریق نمونههای بهزرگتهر
حاصل شوند (ابرنتی و همکاران .)1666 ،درصورت غالب بهودن
منطق آزمون نظریه ،استفاده از روشهای کیفهی بهرای توسهعه
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نظریه بها توضهیحات اصهالحی ناشهی از یافتهه ههای مهبهم یها
غیرمنتظره بررسیهای پیمایشی نسبتاً محدود خواهد شد.
در مقابل ،معموالً تککید قویتر بر توسهعه نظریهه از اتکهای
بیشتر بر عناصر کیفی برای ایجاد دیدگاههای نظری جدیهد بهر
اسان توضیح یافته های مبهم حاصل میشود (تشکری و تدلی،
 .)1663گسهههترش نظریهههه از طریهههق روش جهههایگزین یههها
پیشبینی های نظری مکمل بهجای تکرار دقیق ،معموالً نتیجهه
نهایی چنین تالشی است (برور و هانتر .)1636 ،همچنین ایهن
راهکار زمانی که نظریه پیشین بهخوبی توسعهنیافتهه مهیتوانهد
مفیههد باشههد .اگههر بهها اسههتفاده از روش ترکیبههی دقیههق چنههین
توسعه ای شکل بگیهرد ،ممکهن اسهت موجهب افهزایش روایهی
خارجی شود (دنزین.)1673 ،
روایی داخلی
روایی داخلی یک مطالعه خا بهه اعتبهار روابهط علهت و
معلولی میهان متغیرههای مسهتقل و وابسهته اسهتنتاج شهده از
داده ها اشاره دارد .مطالعه موردی و روشهای پیمایشی معموالً
نسبت به پژوهش های آزمایشگاهی کنترلشده ،از لحاظ روایهی
داخلی در درجه دوم اهمیت در نظر گرفته میشدند (برینبهرگ
و همکاران1662 ،؛ بروور .)1662 ،به هرحال زاویههبنهدی بهین
مطالعه موردی و روش پیمایشی ممکن است مشکالت علهی را
به حداقل ممکن کاهش دهد .همانطور که اشاره شد ،بسیاری
از ادبیات مربوق به زاویهبندی نشانگر آن است کهه روشههای
مکمل ،امکان همخوانی روابط علی با الگوهای همگرای آشهکار
را افزایش می دهد و همچنین موجب گسترش جست وجو برای
یافتن روابط علی جایگزین بها یافتهه ههای واگهرا یها متوهاد بها
فرضیه های قیاسی می شود .در هر پژوهشی دستیابی به روایی
داخلی باال یک پیششرق برای روایی خارجی است (برینبرگ و
همکههاران .)1662 ،اگرچههه شههیوه انجههام کههار احتمههاالً در هههر
پژوهش متفاوت است و بستگی به منطهق حهاکم بهر پهژوهش
(منطق آزمون نظریه یا منطق توسعه نظریهه) دارد .زمهانی کهه
هدف اصلی آزمون نظریه باشد ،در صورت سازگاری یافتههههای
مطالعات پیمایشی با فرضیههای قیاسهی یافتههههای کیفهی در
محیط تجربی خا  ،روایی روابط علی افزایش مهییابهد .بهرای
دستیابی به این نوع همگرایی ،پژوهشگران به اتکای گسترده به
روش های کیفی (خواه به عنوان مبنایی برای توسعه فرضیهها یا
به عنهوان بخشهی از فراینهد در جریهان) نیهاز دارنهد (سهیبر،03
 .)1673چارچوب نظری قوی ممکن است موجب تسههیل ایهن
فرایند شود و همچنین ممکن اسهت پژوهشهگر را بهه کشهف و
بررسی توضیحات علی رقیب تشویق کند (همچون اتکینسون و
شفیر .)1663 ،06یک مشهکل روایهی داخلهی ممکهن اسهت در
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نتیجه یک الگوی علی اشتباه پدید آید .تکرار بر اسهان مبنهای
وسیعتر و گستردهتر تنها هنگامی انجام میشود کهه بههمنظهور
افزایش روایی خارجی چنین خطراتی کمینه مهی شهود (مهدل،
.)0222
زمانی کهه مشهکالت قابهلتوجهه در همگرایهی بهین کلیهه
روش های موجود پیش می آید بهتر است فرض شود که تککیهد
بر نظریه پردازی جای خود را به توسعه نظریه با استفاده بیشهتر
از غنای داده ههای کیفهی بدههد (جیهک .)1676 ،در حقیقهت
زمانی که یافته های پیمایش غیرمنتظره یا فاقد قطعیهت باشهد،
روشهای کیفی میتواند برای پیشبرد منطق نظری مفید واقهع
شود .به ویژه برای غلبه بر محدودیت روایی داخلهی مبتنهی بهر
پژوهشهای پیمایشی الزم است بررسیهای عمیقی در شهواهد
کیفی صورت پذیرد (بریهور و ههانتر .)1676 ،اگرچهه ایهن کهار
روایی داخلهی نتهایج مطالعهات پیمایشهی را تحهت تهکثیر قهرار
نمی دهد اما ممکن است متغیرهای تعدیلگر و میهانجی حهذف
شده از پژوهشهای کمی اولیه را نمایان سازد (مدل )0222 ،و
بدین ترتیب خطر نتایج کاذب را در پژوهشههای آتهی کهاهش
دهد (تشکری و تدلی.)1663 ،
روایی سازه
روایی سازه اشاره به این موضوع دارد که آیا مفاهیم نظهری
به میزان کافی توسط تعاریف عملیهاتی و مقیهان پدیهدهههای
تجربی منعکسشدهاند؟ روایی سازه به نوبه خود بهه روشههای
مختلفی مثل روایی همگرا و واگرا تقسیم شده و در این حوزهها
قابههلبررسهی اسههت .میههزان روایههی سههازه مطالعههات مههوردی و
پژوهش های پیمایشی بستگی به میهزان دقهت پژوهشهگر دارد
(برینبرگ و همکاران .)1662،در زمینه روایهی سهازه مطالعهات
مبتنی بهر روش پیمایشهی در حسهابداری مهدیریت مشهکالت
حههلنشههدهای وجههود دارد (بههروور1662 ،؛ یانههگ.)1669 ،
توصیه های اخیر برای غلبه بر اینگونه مسا ل ،تککید بر اهمیت
تکمیل توسعه ابزارهای اندازه گیری با عناصر کیفی دارند ،مثهل
بازخورد از افرادی که آشنا به مسا ل در دست اجرا هستند .این
کار میتواند بسیار مفید واقع شود بهویژه زمانی که پژوهشهای
قبلی ابزارهای اندازهگیری متعدد و ناکافی و غیرضروری را برای
عملیاتی کهردن سهاختارهای کلیهدی ایجهاد کهردهانهد (مهدل،
.)0222
آزمون نظریه براسان منطق تکرار نیازمنهد ثبهات در ابهزار
اندازهگیری مورداستفاده است (اوتلهی و فیکیهوالن.)0222 ،22
در صورت ناپایهداری و بهیثبهاتی ویژگهیههای پدیهده تجربهی
اندازهگیری شده (مثل زمان) روایی سازه ابزار انهدازهگیهری بهه
خطر میافتد (یانگ .)1669 ،این موضوع بهنوبه خود پیامدهای

جدی برای روایی داخلی و خارجی مطالعات تکرار شده فهراهم
میکند (برینبرگ و همکاران .)1662 ،بررسهی تجربهی روایهی
سازه گاهی اوقات مستلزم کاوشهای کیفهی بیشهتر اسهت کهه
موجب تقویهت جنبهه ههای توسهعه نظهری مطالعهات ترکیبهی
مههیشههود .هنگههامی کههه تهدیههدهای بههالقوه روایههی سههازه در
پیمایش های بدون یافته قطعی وجود دارد ،ممکن است تفکیک
این تهدیدها از مشکالت روایی داخلی ضرورت یابد .در صهورت
موفقیت آمیز بودن این کار ممکهن اسهت منجهر بهه اصهالحات
مهمی در ابزار اندازهگیری و سازهها بر اسان آنچه درگذشته از
آن غفلت شده شود (مدل .)0222 ،بههرحال چنین تالشهایی
در زمینه اعتبار بخشی ،اغلب شکلی از رویههای پیگیری مبتنی
بر م احبه به خود میگیرد و معموالً به دلیل پیچیدگی رویهها
و منابع مورد نیاز قابل توجه کمیاب اند و دامنه محدودی دارنهد
(بروید و هانتر.)1636 ،

بررسی پاژوهش هاای حساابداری مادیریت در زمیناه
رویکرد تركیبی
در این بخش از مطالعه حاضهر ،پهژوهشههای حسهابداری
مدیریت انجامشده بر اسان زاویه بندی بین مطالعهه مهوردی و
روشهای پیمایشی بررسی میشهود .ههدف از ایهن بررسهیهها
یادگیری از تجارب قبلهی در زمینهه بههکهارگیری زاویههبنهدی
بینروشی به شیوه ای جامع و آشنایی بها طیهف وسهیعتهری از
مشکالت روایی است .مطالعات انتخاب شده برای بررسی به دو
صورت هستند )1 :پژوهشهایی که در آن ها از مطالعه مهوردی
و روش پیمایشی برای نشان دادن بهیش از یهک معیهار روایهی
استفادهشده است؛ و  )0مطالعاتی که در آنها از این روشها به
شیوه ای منسجم به منظور نظریه پردازی توضیحات علی بههکهار
رفته است .با توجه به محدودیت های موجود ،بررسی جامع این
پژوهشها امکان پذیر نیست و تنها هدف این است که بررسیها
طوری انجام گیرد که گویها و حهاکی از تهالشههای منطقهی و
گسترده زاویهبندی باشد.
با توجه بهه مباحهث پیشهین پیرامهون مشهکالت روایهی،
پژوهش های مورد بررسی در ایهن مطالعهه بها در نظهر گهرفتن
منطق آزمون یا توسعه نظریه به سه گروه تقسیم میشهوند)1 :
با اولویت آزمون نظریه )0 ،بها اولویهت توسهعه نظریهه و  )3بها
هدف تعادل میان آزمون نظریه و توسعه نظریه.
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گروه اول :با اولویت آزمون نظریه
مرچنت ( /)1991،1991چاو و همکاران ()1991
در پژوهشهای مرچنت 1632( 21و  )1662بها اسهتفاده از
زاویه بندی بین مطالعه مهوردی و روش پیمایشهی تهکثیر طیهف
وسیعی از متغیرهای مبتنی بر متون (بهعنوانمثهال متغیرههای
محیطی ،عدم اطمینهان ،سهبک رهبهری ،راهبهرد کسهبوکهار،
عملکرد اقت ادی) بر تعدادی از کنتهرلههای مهالی و غیرمهالی
مدیریتی در یک شهرکت الکترونیکهی آمریکهایی بررسهی شهد.
مرچنت ( )1662افزون بر این تکثیرات کنترلهای مالی بر روی
رفتارهای ناکارآمد مختلف را نیز بررسی کرد .قسمت مطالعهات
پیمایشی این بخش پژوهش مرچنت ( )1662بعدها بههمنظهور
آزمون تکثیر تفاوت های فرهنگهی بهر رابطهه بهین کنتهرلههای
مدیریت و رفتار ناکارآمد ،توسط چاو و همکهاران )1669( 20بهه
شرکتهای ژاپنی در همان صنعت توسعه یافت.
در پژوهش نخسهت در مقایسهه بها پهژوهشههای پیشهین
به منظور سنجش روایی ابزارهای اندازه گیری موجود و طراحهی
ابزارهای جدید بهطهور نسهبتاً گسهتردهای از روشههای کیفهی
استفاده شد .سپس در پایان تالش های خاصی بهرای عملیهاتی
کردن کنترل های مختلف مدیریت توسط شرکت صورت گرفت.
به هرحال مرچنت ( )1632برای نشان دادن رابطه این تعهاریف
عملیاتی با چارچوب کنتهرلههای موجهود بسهیار تهالش کهرد.
بنابراین ،سنجه های جدید از سازه های نظهری بهدیعی تشهکیل
نشده بود (مدل.)0222 ،
روش های کیفی به صورت محدودتری در ادبیات موجود در
حسابداری مدیریت برای تدوین فرضیههایی بههمنظهور آزمهون
آن ها در مطالعات پیمایشی بههکهار گرفتههشهدهانهد .همچنهین
موضوع دیگری که باید در ارتباق با ابزارهای اندازهگیری به آن
پرداخته شود زمینه های مختلف فرهنگی است .چاو و همکاران
( )1669پژوهشهای مرچنت را بهنوعی در یک فرهنهگ دیگهر
(ژاپن) دوباره انجام دادند .توضیحات نظری مختلفی برای تکثیر
بر کنترل های مختلف بر رفتار ناکارآمهد ریشهه در تفهاوتههای
فرهنگ ملی بین ژاپن و ایاالتمتحده داشت بنهابراین آنهها در
پژوهش خود اگرچه از ابزار مرچنت استفاده کردند اما روایی آن
را در یک فرهنگ بررسی کردند (مدل .)0222 ،بهبیاندیگر ،در
پههژوهش چههاو و همکههاران ( )1669نیههز از رویکههرد ترکیبههی
مشکالت روایی داخلی ناشی از ههور یافتهه ههای غیرمنتظهره
استفاده شد.
هوک و هوپر ( 1991و )1991
پژوهش های هوک و ههوپر ( 1660و  )1667در صهنعت
کنف بنگالدش مثال خوبی از به کارگیری زاویه بندی بینروشی
23
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بهمنظهور اعتباربخشهی بهه شهیوهای نظهاممنهد اسهت .در ایهن
پژوهشها زاویهبندی با استفاده از توزیع پیمهایشهها بهه تمهام
کارخانه های فعال در صنعت کنهف بهنگالدش شهروع شهد کهه
مسا ل مربوق به کنترل بودجهه و سهطوح مهدیریتی بهاالتر در
صنعت کنف را پوشش میداد .بهصورت همزمهان بها پیمهایش،
مطالعه موردی عمیقی در یک کارخانه فعهال در صهنعت کنهف
انجام شد.
تجزیه وتحلیل اولیه بر اسان رویکرد تطبیق الگوهها بیهانگر
سازگاری قابلتوجهی بهین یافتههههای کمهی و کیفهی در ایهن
پژوهش بود و به پژوهشگران اجازه داد تا حدودی استداللهای
تعمیمیافته تری در ارتباق با الگوهای علی مربهوق بهه تهکثیرات
نظارتی و فشارهای مالی و روابط صنعتی در بودجهبندی داشته
باشند .همچنین این پژوهش از ترکیب ادبیهاتی بههره بهرد کهه
بهخوبی تثبیتشده بهود و بیهانگر جنبههههای فنهی ،عقالنهی و
سیاسی می شد که این خود قدرت در نظر گهرفتن نظریههههای
متعدد در مراحل اولیه را به پژوهشگران میداد .این امر در اصل
از فرضیههای ایجادشده بهصورت تجربی حاصل می شهد .بهرای
دستیابی به روایی خارجی بیشتر از یافتههای مطالعه نسبت به
مراحل اولیه آن بررسی های عمیقتهری انجهام شهد .همچنهین
ضرورت استفاده از منطق تکرار مورد توجه قرار گرفت .ههوک و
هوپر ( )1667بهطور وسهیعی بهه منظهور دسترسهی بهه روایهی
داخلی و سازه به زاویه بندی بهین پیمهایش و مطالعهه مهوردی
متکی بودند .افزون بر این ،م احبه پیگیری تا حد زیادی مؤید
یافتههای روش پیمایشی بود و بدین ترتیب روایی داخلهی ایهن
پژوهش را تقویت کرد.
عالم ()1991
عههالم )1667( 20بههه ارا ههه یههک چههارچوب نظههری بههرای
یکپارچه سهازی فراینهد بودجهه پرداخهت .در ایهن پهژوهش دو
فرضیه مکمل درباره رابطه میان عدم قطعیت و ماهیت متفاوت
بودجههه (مثههل سههازوکارهای کنتههرل کههاربردی و سههازوکارهای
کنترلی برای مقابله با فشارهای نهادی) اسهتنباق شهد .سهپس
این فرضیه ها با استفاده از دادههای استخراج شده از دو صنعت
ملی در بنگالدش مورد آزمون قرار گرفتند .م احبه و دادههای
مستند (آرشیوی) در سطوح مختلف از دو صنعت گردآوری شد
و به منظور توسعه و روایی ابزار اندازهگیری در زمینههای خها
برای تمام ساختارهای کلیدی ،منجر به اطالعهات بیشهتری در
روابط علی بالقوه شد .سپس این بررسی با یک نمونه بزرگتر از
مدیران سطح عملیاتی در دو صنعت مزبور اجرا شد .درحالیکه
روابط مستقیم بین عدم قطعیت و نقش بودجهه بنهدی قابلیهت
آزمون نداشت ،بررسی داده ها وجهود تفهاوت بها اهمیتهی را در
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ارتباق با عدم اطمینان و استفاده از بودجهه در ههر دو صهنعت
تا ید کرد .سپس دادههای کیفی بهمنظهور تا یهد مورداسهتفاده
قرار گرفت و همچنهین منجهر بهه توضهیحات بیشهتر در مهورد
تفاوتها شد که مطابق با فرضیههای قبلی بود .اگرچه مقایسهه
نظام مند الگوهای به کار رفته در دو صنعت بها توجهه بهه تکهرار
منطقی موجب افزایش روایی خارجی این پژوهش شد اما اعتبار
بخشی از توضیحات علی در هر صنعت در درجه اول بر مبنهای
دیدگاه کیفی بهدستآمده بود.
كاالنانام و لینزی ()1999
کاالنانام و لینزی 11روی رویکرد آزمون نظریهه بهه شهکلی
سادهتر و سنتی تر کارکردند و با تکیه بر سه مطالعه مهوردی در
ترکیب با ادبیات پیشین به عنوان مبنا برای توسعه فرضیهههای
مربوق به روابط میان روش تولید بهه هنگهام ، (JIT)29سهاختار
سازمان و عملکرد پرداختند .سپس ایهن فرضهیههها را در یهک
نمونه بزرگ تر از الگوههای تولیهد در صهنایع مختلهف تولیهدی
آزمون کردند .استفاده از رویکهرد ترکیبهی بهرای روایهی سهازه
عمدتاً از طریق مقایسه نظهری ناشهی از انهدازهگیهری سهاختار
سازمانی همراه با مشاهدات حاصل از مطالعه موردیو به همهراه
آزمون های آماری عمدتاً همگرا برای روایی سازه بهود .بنهابراین
یافته های مطالعه موردی برای تکیید اعتبار این اقدامات بههکهار
رفت .درحالیکه تالش در جهت کمینهه سهازی خطهر ناشهی از
سوگیری برای اندازهگیری روایی بود .استفاده از رویکرد ترکیبی
برای روایی داخلی عمدتاً محدود به روابط علی ناشی از مطالعه
موردی بود؛ بهویژه در مورد تکثیر فنآوری بهکاررفتهه در تولیهد
انبوه یا  JITدر ساختار سازمانی .همچنین ،بررسیهها در طیهف
وسیعی از صنایع نشان داد که استنباق ناشی از فرضیهها روایی
خارجی نیز دارد.
داویال ()2111
داویههال )0222( 27مشههابه کاالنانههام و لینههزی ( )1666در
صنعت تجهیزات پزشکی رویکرد آزمون نظریه مبتنی بر ترکیب
مطالعه موردی و پیمایش را بهکهار گرفهت .در ایهن پهژوهش از
ترکیب تعهدادی مطالعهه مهوردی اکتشهافی و ادبیهات پیشهین
(پیشینه نظری) برای ایجاد فرضیهها استفاده شد و به دنبال آن
پیمایش در سهطحی گسهتردهتهر بههکهار گرفهت .نقهش اصهلی
مطالعات موردی ،شناسایی انواع مختلف عدم اطمینهان مربهوق
به توسعه مح ول بهعنوان محرک شدت کهاربرد سیسهتمههای
کنتههرل مههدیریت و همچنههین تههدوین فرضههیات بههود .اگرچههه
یافته های پیمایش تا حدود زیادی مؤید فرضیههای مبتنهی بهر

تجربه بود اما استفاده از زاویههبنهدی بهینروشهی بهرای روایهی
داخلی بها محهدودیت مواجهه بهود؛ بنهابراین ،دادهههای کیفهی
(حاصل از دانشگاهیان و مدیران پروژه) ،بهطور گسهترده بهرای
توسعه ابهزار پیمهایش و آزمهون پهایلوت (آزمایشهی) آن مهورد
استفاده قرار گرفت .بینش حاصل از مطالعه موردی اولیه بهرای
سنجههای مشخص کننده انواع اطالعهات مهورد اسهتفاده بهرای
کنترل مدیریت و منابع عدم اطمینان اهمیت داشت .اگرچه این
تالش ها برای رواییسازه منجر به سازه کامالً جدیدی نشهد امها
جنبه مهم آن تجزیه عدم اطمینهان بهه طبقهات خها تهر بهه
تناسب زمینه خا صنعت و سایر مسا ل مربهوق بهه پهژوهش
بود.
مورز و یون ()2111
در مقابل بسیاری از پژوهشهای پیشین مبتنی بهر نظریهه
اقتوایی در حسابداری مدیریت ،مهورز و یهون )0221( 23یهک
چشم انداز از چرخه عمر سازمانی مبتنی بر اصول بنیادی اتخاذ
کردند .بهعنوان مثال سهاختارهایی مثهل سهن ،انهدازه ،سهاختار
مالکیت ،استراتژی و ساختار سازمانی شرکتها در نظهر گرفتهه
شد .در این پژوهش برای تقویت مجموعه ت ادفی از دادهههای
گردآوری شده از طریق پیمهایش ،از انجهام م هاحبه عمیهق بها
افرادی از شرکت ها با مراحل چرخه عمر مختلف بهر اسهان دو
عامل نظری مربوق (سن و اندازه شرکتها) استفاده شد .سپس
دادههای پیمایش برای آزمون فرضیههای تدوینشده بر اسهان
ادبیههات پیشههین (بهها اسههتفاده از تجزیهههوتحلیههل خوشهههای)
مورداستفاده قرار گرفت ،ضمن این که دادههای کیفهی شهواهد
پربارتری فراهم میکردند؛ بنابراین ،دادههای کیفی برای تککیهد
یافتههای پیمایش مؤید فرضهیهههای قیاسهی و تعریهف مجهدد
توضیحات علی یافتههای غیرمنتظره بهکار گرفته شهد .بههطهور
خالصه ،رویکرد ترکیبی استفادهشده در این پژوهش منجهر بهه
بهبود برخهی پهیش بینهی ههای نظهری درمهورد رسهمیسهازی
حسابداری مدیریت در گذار بین مراحل مختلهف چرخهه عمهر
شد .در این پژوهش منطق اصلی آزمون نظریه بود بهطوری که
یافته های کیفی به جای توسعه توضیحات علی مختلف برمبنای
نظریه های مکمل یا جایگزین ،بهمنظور شفافتر کردن منطقهی
توضیحات علی مختلف به کار گرفته شد .یافتههای این پژوهش
همراستا با رویکرد چرخه عمر مبتنی بر احتمهال بهرای توسهعه
حسهابداری مهدیریت بهود .رویکهرد زاویههبنهدی ایهن پهژوهش
به منظور دستیابی به توضیح علی بهکهار گرفتهه شهد؛ بنهابراین
مزیت اصلی آن ارتقای روایی داخلی و نه روایی خارجی بود.
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اسماعیل و روهانا ()2111

گروه دوم :با اولویت توسعه نظریه

اسماعیل و روهانا )0211( 26در پژوهش خود در ارتباق بها
نقش سیستم حسابداری مدیریت در محیط تولیدی پیشهرفته،
از رویکرد ترکیبی به عنوان طرح پژوهش استفاده کردند .آنهها
به منظور گردآوری دادهها از دو نوع روش ترکیبی پرسشنامه و
م احبه نیمه ساختاریافته بههره گرفتنهد .پرسهشنامهه روشهی
کمی و م احبه نیمه ساختاریافته روشی کیفی اسهت کهه ایهن
موجههب افههزایش روایههی و دقههت بیشههتر ایههن پههژوهش شههد.
پرسش نامه ها توسط مدیران کل ،مدیران مالی تولیهد ،مهدیران
عملیات ،مدیران کارخانه و سهایر مهدیران ارشهد شهرکتههای
تولیدی فعال در مالزی با هدف تسهیل بهبود عملکرد سهازمان
تکمیل شد .الزم به ذکر است که این پژوهش با تککید بر آزمون
فرضیه صورت پذیرفت و تالشها عمدتاً در جهت اثبهات ،تا یهد
یا رد فرضیه ها بود .نتایج این پژوهش نشان داد که مهدیران بها
استفاده از دامنه اطالعات گسترده تر و با تمرکز بیشتر بهر روی
اطالعات خارجی و غیرمالی ت همیم گیهری و عملکهرد بهتهری
خواهند داشت.

كاوالسکی و دیراسمیت ()1991

دوردن و همکاران ()2111
دوردن و همکهههاران )0210( 92پژوهشهههی در ارتبهههاق بههها
حسابداری مدیریت با عنوان رویکرد سازمانی در قالهب تمرکهز
نظام مند بر کنترل مدیریت توسعه سیستم ،با هدف نشان دادن
سبک نوآورانه مدیریت عملکرد در سازمان ههای معاصهر انجهام
دادند که عمدتاً بر آزمون فرضیه متکهی بهود .ایهن پهژوهش در
قالب یک مطالعه موردی انجام گرفت کهه در آن پژوهشهگر بهه
دنبال بررسی حسابداری مدیریت در رویههای محیط سهازمانی
بود .در یک رویکرد نمونهگیری نظری ،شرکتهای تولیدی مواد
غذایی خ وصی در نیوزلند به منظهور بررسهی انتخهاب شهدند.
برای این بررسی از رویکهرد ترکیبهی اسهتفاده شهد .گهردآوری
داده ها از طریق م هاحبه و اسهناد ناشهی از مشهاهده مسهتقیم
انجههام گرفههت .بهها مههدیران عامههل ،تههیم مههدیریت و اعوههای
هیئت مدیره (حدود  02نفر از اعوای سهازمان) م هاحبه شهد.
همچنین راهنمهای نیمهه سهاختاریافته بهرای ههدایت بحهث و
گفت وگو با اعوای سازمان بهکار رفت .یافتههای ایهن پهژوهش
نشان داد که طیف وسیعی از عوامل کمی و کیفهی بهه توضهیح
چگونگی یکپارچگی عملیات کمک میکند .همچنین آنهها بهه
این نتیجه رسیدند که عوامل نامشههود نشهانگر فرهنهگ کلهی
سازمان ،بر رویکرد مدیریت در ارتباق با ت میمگیری در نتهایج
تکثیرگذار بود.
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کاوالسکی و دیراسمیت )1633( 91به منظور درک چگونگی
استفاده مدیران پرستاری از بودجهبندی ،بر اسان نظریههههای
ابزاری و کارکردگرای بودجهبنهدی بهه عنهوان یهک ابهزار بهرای
مدیریت کنترل ،یک چارچوب مفهومی نسبتاً خهوب پهیریهزی
کردنههد .در ایههن پههژوهش بههرای گههردآوری دادهههها از نسههخه
اصالح شده یهک ابهزار پیمهایش موجهود در یهک نمونهه نسهبت ًا
گسههترده مبتن هی بههر کارکنههان  01بیمارسههتان اسههتفاده شههد.
یافته های پیمایش اولیه با دیدگاه سنتی بودجههریهزی سهازگار
نبود .این موجب شد که پژوهشهگران ابهزار انهدازهگیهری را بهه
زیرمجموعه های استفاده کننهده از بودجهه بنهدی بهرای اههداف
کنترل داخلی و حمایت سیاسی تجزیهه کننهد .آزمهون مجهدد
الگوی تجدیهدنظر شهده در یهک نمونهه کوچهکتهر از مهدیران
پرستاری و انجام م احبه عمیق با هر یک از آنها ،توضهیحات
جایگزینی برای شکست در سازگاری با نظریههای اولیه را ارا هه
کرد .پژوهشگهران سهپس بها تکیههبهر نظریههههای جهایگزین
فرضهیهههای جدیههدی تنظهیم کردنهد .در حقیقههت بهر مبنههای
دیدگاههای مهم ناشهی از دادهههای کیفهی تمرکهز پهژوهش از
منطق آزمون نظریه به توسعه نظریه تغییر مسیر داد.
این پژوهش نمونهای است که نشان میدهد چگونه تعامهل
بین روشهای کمی و کیفی مشکل روایی سازه مربوق به معانی
مختلف بودجه بندی که ممکن است به روابط علی دور از انتظار
منتهی شود را حل میکند .همچنین ،این کار میتواند از طریق
بسط نظریه های موجود دربهاره بودجههبنهدی بههنهوعی روایهی
خارجی منجر شهود .بههعهالوه ،ایهن نظریهه ارا ههشهده توسهط
کاوالسکی و دیراسمیت ( )1633از طریق گفت وگو بها مهدیران
پرستاری در ارتبهاق بها جلسههههای آمهوزش تکییهد مهیشهود.
بااین وجود ،این پژوهشگران در ارا ه دیدگاههای خود بیشتر بهه
نظریه پردازی های پیشین متکهی هسهتند درحهالیکهه بههنظهر
می رسد تنها ارا ه بخش های محدودی از دادههای به اهر غنی
آنهاست.
مدل و لی ()2111
مدل و لی )0221( 90تکثیر مرکزیت زدایی ت میمگیری بهر
اصل قابلیت کنترل 93را در ارتباق با کنترل بودجهای در سهطح
سازمانی یک بیمارستان بزرگ بررسی کردند .پژوهشهای قبلی
در مورد اصهل قابلیهت کنتهرل کهه اکثهر ًا در بخهش خ وصهی
انجام شده است ،برای توسعه فرضیههای پیشهین مورداسهتفاده
قرار گرفت .در این پژوهش عالوه بر بههکهارگیری یهک دیهدگاه
جایگزین برای توضیح بحثهای نظری ،از یک صفت توضهیحی
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قوی مبتنی بهر دادهههای گهردآوری شهده بههوسهیله م هاحبه
استفاده شد .همچنین از پیمایش بههمنظهور شناسهایی عوامهل
سازمانی مؤثر استفاده شد .دادهههای بههدسهتآمهده از طریهق
م احبه همچنین به منظور بسط یک ابزار پیمایش جدید (برای
اندازه گیری اصل قابلیت کنترل) و ارزیابی پرسشنامهه بهه کهار
رفت.
از همه مهمتر داده های کیفی برای ارا ه توضیحی قهویتهر
درباره رابطه ضعیف مستقیم بین تمرکززدایهی و اصهل قابلیهت
کنترل حاصل از پیمایش مورداسهتفاده قرارگرفهت .تعهدادی از
روش های اعتبار بخشی داخلی در این رابطه مورداستفاده قهرار
گرفت .نخست ،م احبهها و اسناد برای ارا ه برخهی توضهیحات
درباره چگونگی واکنش مدیران ارشد بیمارستان بهه اصهالحات
اخیر در زمینه سازمانی و تخطی از اصل قابلیت کنتهرل جهاری
بیمارستان ،بهکار گرفته شهد .دوم ایهنکهه یهک رویکهرد چنهد
سطحی نظاممند بهوسیله مقایسه پاسخهای داده شده بهه یهک
پرسش پیمایش باز در سهطح سهازمان بها دادهههای حاصهل از
م احبه با مدیران رده های بهاالتر بهرای ارزیهابی علهل قابلیهت
کنترل درک شده از اقالم خا مالی ،بهکار رفت .ایهن تها حهد
زیههادی اثههر تحمیلههی عوامههل مختلههف محدودکننههده سههازمانی
(مقررات بازار کار و جنگ قدرت) را بر احتمال تمرکز زدایهی و
اصل قابلیت کنترل تا ید کرد.
کوشش های زاویه بندی در این پهژوهش منجهر بهه برخهی
توضیحات علت و معلولی ابتدایی نادیده گرفته شده در پیشینه
پیرامون نقش میانجی متغیرههای احتمهالی میهانجی در رابطهه
بین تمرکز زدایی و اصل قابلیت کنترل شد .اگرچه این پژوهش
در زمینههه شناسههایی عوامههل سههازمانی و دامنههه انتخههابهههای
مدیریتی دانش افزایی داشهت امها الگهوی اصهالح شهده آن در
فرضیه های اصالح شده ارا ه نشد و همچنین با هدف تکییهد در
معههرض آزمههونهههای آمههاری اضههافی قههرار نگرفههت کههه از
محدودیتهای این پژوهش محسوب میشود.
گروه  :1با تأكید بر ایجاد تعاادل باین آزماون نظریاه و
توسعه نظریه
هاپوود ()1911
هاپوود 90بر اسان پیشینه مربوق به کنترل بودجههای بها
جامعه شناسی و روانشناسی سازمانی در ابتدا بهمنظهور بررسهی
چگونگی اثرگذاری سبکهای مختلف ارزیابی عملکرد مربوق به
بودجه بر تنشهای شغلی و روابط مهدیران پهایینی بها مهدیران
ارشد و سایر مدیران همتراز خودشان و رفتارهای ناسهالم ،یهک
چارچوب مفههومی ارا هه کهرد .در ایهن پهژوهش اگرچهه بهرای

اندازه گیری بیشتر متغیرهها از ابزارههای انهدازه گیهری موجهود
استفاده شد ،تالش های گسترده ای نیز برای توسعه متغیرههای
کلیدی مستقل (سبکهای مختلف ارزیابی عملکرد) بهر اسهان
یک مطالعه مقدماتی مبتنی بر م احبه انجام شد .نزدیکهی بهه
سازمان تحت مطالعه و دسهتیابی بهه دادهههای کیفهی بودجهه
هاپ وود را قادر ساخت تا یک عامل تعدیلگر (سطح نادرسهتی
در سیستم حسابداری) را عملیاتی کند کهه دسهتیابی بهه آن از
طریههق ابههزار پیمههایش بسههیار سههخت بههود .دادههههای کیفههی
استفاده شده برای آزمون فرضیه های مربوق به موضوعات که از
مطالعه موردی انجام شده پس از پیمایش گردآوری شده بودند،
نسبت به گردآوری داده هها از طریهق پیمهایش کمتهر حسهان
بودند .دادههای کیفی به طور گسترده بهرای توسهعه فرضهیههها
مورد استفاده هاپ وود قرارنگرفت ،با ایهن وجهود در درجهه اول
به منظور تکیید و غنی کردن یافتههای پیمهایش (مثهل عواقهب
ناشی از ارزیابی عملکرد روش های مختلف و وجود اثرات آن در
سراسر سهطوح سلسهله مراتبهی در ایهن رابطهه) بههکهار رفهت.
همچنین زاویه بندی بین روشی بهمنظهور اسهتنتاج توضهیحات
علی جایگزین برای یافتههای غیرمنتظره پیمایش مورد استفاده
قههرار گرفههت .بهههعنههوانمثههال اثههر تعههدیلکننههده مشههارکت در
بودجه بنهدی بهرای توضهیح روابهط مسهتقیم غیرمنتظهره بهین
اشتباهات سیستم حسابداری و تنش های ناشهی از آن بررسهی
شد .به این منظور هاپوود ابتدا با استفاده از تحلیهل دادهههای
پیمههایش نشههان داد کههه اثههرات چنههین اشههتباهاتی در سههطوح
مختلف مشارکت در بودجههبنهدی تحهت سهبکههای مختلهف
ارزیابی عملکرد چگونه تغییر میکنند .وی سهپس ،از دادهههای
حاصل از م احبه با چند سطح مدیریتی برای بررسهی توضهیح
فرایندهای زیربنایی نقش مشارکت در بودجه بندی مربهوق بهه
آن استفاده کرد .این کار نقش مشارکت در بودجههبنهدی را در
اطالعات مبادله شده بهعنوان یهک علهت بهالقوه کهاهش تهنش
روشن ساخت (مدل.)0222 ،
همچنین ،در این پژوهش یهک رویکهرد زاویههبنهدی چنهد
سطحی به منظور بررسی وجود اثرات انتقال (از این طریهق کهه
کدامیک از سبک ههای ارزیهابی عملکهرد از مهدیران ارشهد بهه
مدیران سطح پایین انتقال مییابد) بههکهار رفهت .درحهالیکهه
یافته های پیمایش تنها پشتیبانی قوی برای چنین اثری فهراهم
کرد اما م احبههای صورت گرفته با سطوح مختلهف مهدیریتی
توضیح غنیتری درباره چرایی این اثر ارا ه کرد .بها ایهن وجهود
پیش از انجام این تحلیل ،از روشهای کیفی برای نشهان دادن
یک خطر روایی سازه بالقوه پیرامون مخالفت برخی مدیران زیر
دست با سبکهای ارزیابی عملکرد بههکهار گرفتههشهده توسهط
مدیران ارشدشان (که در پیمایش مشخصشده بهود) ،اسهتفاده
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شد .این مورد نشان داد که ناپایداریها و تغییرات ایهنچنینهی
بهه علهت تفههاوتههای موجههود در روش مهدیران زیردسههتی در
برآورده کردن بودجه خودشان و اندازه بخش آنهها نسهبت بهه
دارایی هایی دامنه سنجش استفاده شده برای ارزیابی سبکهای
مختلف سنجش عملکرد است.
بهطور خالصه میتوان گفهت ههاپوود ( )1673بههمنظهور
تقویت روایی داخلی و سازه از زاویههبنهدی بهینروشهی کمهک
گرفت که این موضوع به منطق آزمون نظریه مربوق مهیشهود.
بااینوجود ،تعدیل نظریهههای موجهود و توسهعه درک ابتهدایی
استفاده از بودجه برای ارزیابی عملکرد بهر اسهان بیهنشههای
غنی حاصل از کاربرد زاویههبنهدی بیهانگر ایهن اسهت کهه ایهن
پژوهش منطق توسعه نظریه را نیز شامل میشود .بهبیان دیگهر
این پژوهش بهطور همزمان ویژگیهای منطق آزمهون نظریهه و
توسعه نظریه را دارد (مدل.)0222 ،
اوتلی ( 1919و  )1991و پالنن ()2111
مجموعههه مطالعههات اوتلههی مثههال روشههنی اسههت از نقههش
زاویهبندی بینروشی زمانی که درون یک برنامهه گسهتردهتهر و
تکاملی بهکار میرود .اوتلی ( )1673در ابتدا بها تکهرار مطالعهه
هاپوود ( )1670درباره اثرات سبکهای ارزیابی عملکرد مبتنی
بر بودجه بر طیفی از متغیرهای رفتاری (مثل تنش مربهوق بهه
شغل ،ابهام کار و  )...در یک موقعیت دیگر شروع بههکهار کهرد.
وی همچنین بهمنظور بررسی اثرات سبکهای مختلف ارزیهابی
بر عملکرد مدیریت مطالعه خهود را گسهترش داد .اگرچهه ایهن
پژوهش برای تکرار مطالعه هاپوود ( )1673طراحی شده بهود
اما تعدیالتی در سنجش سبک های ارزیابی در آن انجام شد تها
برای شرایط مطالعه اوتلی (یعنی مراکهز سهود) مناسهب شهود.
بهویژه یافته های وی مبنی بر وجود رابطه منفی بین اتکای زیاد
بر اطالعات بودجه ای برای ارزیابی عملکرد و نتایج معکون ،بها
اشاره به وجود تفاوت های اقت ادی و محیطی (نظریه اقتوایی)
توضیح داده شد .یافته های پیمایش اوتلی ( )1673مؤید نتهایج
هاپ وود ( )1670نبود با این وجود بهمنظهور ارا هه توضهیحاتی
درباره این واگرایی وی به گردآوری دادههای کیفی با استفاده از
توزیع پرسشنامه پرداخت؛ بنابراین میتوان گفت این پهژوهش
از طریق تالش برای بسهط توضهیحات علهی ،از منطهق آزمهون
نظریه به منطق توسعه نظریه انتقال پیدا کرد.
اوتلی ( )1662پژوهش اولیه خود ( )1673را پهانزده سهال
بعد در همان سازمان تکرار کرد .یافتههای پیمایش ابتدایی وی
نشان داد که سبکهای ارزیابی عملکرد باگذشت زمان با دیگهر
موقعیت ها همگراتر شده است بهطوریکه تفاوتهای سهازمانی
مربوق به موقعیت کمتر شده است .اوتلی ( )1662با استفاده از
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دادههای کیفی و یافتههای متواد با یافتههای پژوهش ابتهدایی
در سال  ،1673یکسری توضیحات علهی بهرای ایهن همگرایهی
پیرامون تکثیر شرایط رقابتی متغیر و مدت ت دی مدیریت ارا ه
داد .بااینوجود ،این تالشها برای بهبود روایی داخلی بهوسهیله
استنتاج نتیجهههای قابهلتعمهیمتهر در طهول زمهان ،بهه علهت
پیوندهای نسبتاً ضعیف بین بینشههای تجربهی و نظریههههای
موجود مختل شد.
92
درنهایههت اوتلههی و پالنههن ( )0222سههعی کردنههد برخههی
یافتههای متناق طیف وسیعی از مطالعات انجامشده بر مبنای
پههژوهشهههای هههاپوود ( 1670و  )1673را حههل کننههد .ای هن
پژوهش ها عمدتاً مبتنهی بهر پیمهایش بودنهد و باههدف تکهرار
پژوهشهای قبلی در محیطهای مختلف انجهام شهدند .اگرچهه
مشکل اصلی حفظ ثبات در ابزارهای اندازهگیهری بهود ،برخهی
تعدیالت بهمنظور حفظ برخی حساسیتهها نسهبت بهه عوامهل
محیطی نیز در آن انجامشده بود.
این مطالعهات نههتنهها مشهکالت موجهود در انجهام تکهرار
پههژوهشهههای حسههابداری مههدیریت را نشههان مههیدهههد بلکههه
مزیههتهههای بههالقوه ترکیههب چنهین تههالشهههایی در چههارچوب
زاویهبندی بین روشی را نیز نمایان میسهازد .ایهن مزیهتههای
بالقوه ممکن است بسط نظریه شبیهسازیشده بهوسیله شکست
در تکرار نتایج را تسهیل کند و درنتیجه منجر به یهک ترکیهب
متعادل تر از منطق آزمون و توسهعه نظریهه شهود .اگرچهه یهک
چنین توسعه ای در پژوهش های اوتلی مشخص است اما به نظر
می رسد هدف اصلی این کارها ارتقای روایی خارجی بههوسهیله
تکرار پژوهش در چارچوب یک برنامه پژوهشی روبه بهبود بوده
است .این موارد را می توان به عنهوان توضهیحی بهرای اسهتفاده
محدود از زاوایهبندی بینروشی برای گسترش بررسی مشکالت
از روایی داخلی به دیدگاه های نظری بهبودیافته در نظر گرفت.
همچنین ،باوجود انجام تالش های زیادی برای ایجهاد ثبهات در
ابزارهای اندازهگیری ،این مطالعهها نشان میدهد که بهمنظهور
کاهش تهدیدهای روایی سازه ناشی از تغییرها و بیثبهاتیههای
مربوق به محیط انجام مطالعه باید تعدیالت و اصالحاتی انجهام
شود (لینزی و ارنبرگ.)1663 ،99
سایمنز ()1991 ،1991 ،1991 ،1991
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برنامه پژوهشی پایهریزی شده توسهط سهایمنز (،a1637
 1661 ،1662 ،b1673و  )1660تقابههل جههالبی بهها مطالعههات
هاپ وود و اوتلی از لحاظ تککیدات کیفی برجسته شامل ترکیب
منطق تکرار و توسهعه نظهری ارا هه مهی کنهد .اگرچهه در ایهن
پژوهش بهرای رویکهرد زاویهه بنهدی بهین روشهی نقهش نسهبتاً
محدودی در نظر گرفتهشده است اما بهرای مالحظهه چگهونگی
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استفاده از این روش به منظور دستیابی به یک برنامه پژوهشهی
منسجم بر اسان روش های کیفی بسیار آموزنده اسهت (مهدل،
.)0222
این پژوهش بهصورت تدریجی توسهعه یافهت و توضهیحات
نظری درباره اسهتفاده مهدیران ارشهد از سیسهتمههای کنتهرل
مدیریت را اصالح کرد .دو استفاده مجزا از سیستمهای کنتهرل
مدیریت (برنامهریزی شده و تعاملی) در یک مطالعه مهوردی در
یک شرکت شناسایی و به یکسری تجدیدنظرها در نظریه اولیه
درباره نقش سیستم ههای کنترلهی رسهمی در برابهر احتمهاالت
راهبردی مختلهف منجهر شهد (سهایمنز .)a1637 ،یافتهه ههای
بررسی پیمایشی در طیف وسیعی از صنایع بهعنهوان شهواهدی
در سازگاری با این یافتههای استنتاجی و قیاسهی تفسهیر شهد
(سایمنز .)b1637 ،دیدگاه ناشی از این مطالعات اولیهه در یهک
صنعت خا به دنبال یک رویکهرد مطالعهه مهوردی تطبیقهی
بررسی و منجهر بهه مجموعهه ای از فرضهیه ههای قابهل آزمهون
پیرامون استفاده مدیریتی از سیستم های کنترلی شد (سایمنز،
 1662و  .)1661سرانجام الگوی نظری جدید از طریهق کشهف
دو کنترل اضافی در یک مطالعه کیفی در بین تعداد محهدودی
از مدیران سطح باال ،بیشتر گسترش یافت (سایمنز .)1660 ،بها
این وجود ،این الگوی نظری بهدستآمده در معرض آزمونهای
مبتنی بر پیمایش قرار نگرفت (مدل.)0222 ،
زاویهبندی بینروشی بهکار رفته توسط سهایمونز ()b1637
بههرای نشههان دادن مشههکالت روایههی سههازه و روایههی داخلههی
مورداستفاده قرار گرفت .بهه ابزارههای انهدازهگیهری حاصهل از
پیشینه پژوهش بر اسان داده های کیفهی تها حهدودی اعتبهار
بخشیده شد .به منظور عمق بخشیدن به تحلیل توضیحات علی
استفاده از سیستمهای کنتهرل مهدیریت ،بها زیرمجموعههههای
معرفی از پاسخگویان بهه پیمهایش م هاحبهههایی انجهام شهد.
رویکرد زاویهبندی بهکار رفته در این پژوهش بیشتر بهه منطهق
آزمون نظریه شباهت داشت .بهااینوجهود ،بیهنشههای مهمهی
درباره روابط علی از مطالعهات اولیهه ،بههویهژه تککیهد کلهی بهر
تشخیص در برابر تفاوتهای کنترل متقابل بها راهبهرد انتخهاب
(سایمنز )b1673 ،a1637 ،و تالش های تطابق الگو در مرحلهه
مطالعه موردی تطبیقی (سایمنز )1662 ،را مشخص مهیکنهد.
این تالشهای تطبیقی یافتههای اولیه را غنیتر کرد و گسترش
بخشید .درنتیجه منجهر بهه ترکیهب متعهادل تهری از آزمهون و
توسعه نظریه شد و روایی خارجی روابط علی مشهخصشهده در
این پژوهش را ارتقا داد (مدل.)0222 ،

اندرسااون ( /)1991اندرسااون و یاناا

(/)1999،2111

اندرسون و همکاران ()2112
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موضوع اصلی پژوهش های اندرسون بررسی سیستمههای
هزینه یابی بر مبنهای فعالیهت ) (ABCدر صهنایع خودروسهازی
آمریکا بود .این پژوهشها بامطالعه موردی اکتشهافی اندرسهون
( )1662آغاز شد و با روش پیمایشی همراه با بیهنش کیفهی از
عوامههل مخههتص شههرکت و مههؤثر بههر اجههرا (اندرسههون1661 ،؛
اندرسون و همکاران )0220 ،دنبال شد.
اندرسون ( )1662ابتدا اجرای  ABCرا در شهرکت جنهرال
موتورز بررسی کرد درحالیکه پیشهینه پهژوهش در مهورد ایهن
موضوع بسیار پراکنده بود .همزمان با افزایش رشد پژوهشهای
تجربی مرتبط با موضوع ،این پژوهش کیفی از طریهق مقایسهه
نظام مند متغیرههای فرضهی مهؤثر بهر اجهرای  ABCدر طیهف
وسیعی از سایر مطالعات تجربی انجامشده توسط اندرسون ،بهه
شرکت کرایسلر (یکی از رقبای شرکت جنرال موتورز) گسترش
یافت .جدای از اثبات فراگیر بودن سازههای ایجادشهده توسهط
اندرسون ( )1662و درنتیجه افزایش شانس یافتههههای بعهدی
نشان گر الگوهای رابطه کلیتر ،این موضوع دستیابی بهتناسب
سازه های نظری و ابزارهای اندازهگیری توسعهیافته در مطالعات
پیمایشی و پژوهشهای مبتنی بر م احبه (اندرسهون و یانهگ،
1666؛ اندرسون و همکاران )0220 ،را تسهیل کرد.
درحالی که تعامل نزدیک بهین پهژوهش قبلهی و دادهههای
کیفی برای توسعه و اعتباربخشی به سازهها برقرار بود ،الگوهای
علی خا تر و فرضیه ها در مرحله بعدی پژوهش آزمهون شهد.
این رویکرد اکتشافی معرفی شده در پژوهش اندرسهون و یانهگ
( )1666از دادههای پیمایشی به جای فرضیههای خها بهرای
ارزیابی روایی الگوی کلی اسهتفاده شهد .روایهی داخلهی نیهز از
طریق تحلیل کیفی پایداری توضیحات علی در دو شرکت مورد
بررسی (جنرالموتورز و کرایسلر) ،طبقههای متنوع پاسخگوها و
پیادهسازیهای  ABCبررسی شد .با وجود مراجعههای مکرر به
دادههای گسترده گردآوریشده از طریهق پیمهایش ،بههمنظهور
فهم غنیتر روابط علی ،استفاده مشخص کمتری از آنهها شهد؛
بنابراین ،جدای از نشان دادن اهمیهت کلهی متغیرههای کیفهی
ساختهشهده در توضهیح پیهادهسهازی نتهایج ،در ایهن پهژوهش
به کارگیری زاویه بندی بین روشهی بهرای اعتباربخشهی داخلهی
نسبتاً محدود بود .این موضوع به ویهژه در پهژوهش اندرسهون و
همکاران ( )0220مسئلهساز بود.
زاویهبندی بهکار گرفتهشده مجموعه پژوهشهای اندرسون
تاحدودی به منطق آزمهون نظریهه شهباهت دارد .منطقهی کهه
اصوالً برای توسعه ابزارههای انهدازهگیهری و تها حهدودی بهرای
توسعه فرضیه به روشههای کیفهی متکهی اسهت .بهااینوجهود،
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توسعه و بههم پیوستن دیدگاهههای نظهری نو ههور و رویکهرد
نسبتاً اکتشافی برای ارزیابی جههت علهی رابطهه بهین سهازههها
(بهههویههژه در پههژوهش اندرسههون و یانههگ )1666 ،بههه رویکههرد
متوازنتری منجر شد تا جز ی از توسعه نظریه را نیز در برگیرد.
همچنین ،درصورتی که از دادههای کیفی استفاده گستردهتهری
برای غنیتر کردن توضیحهای علی میشد ،ایهن امکهان وجهود
داشت که منطق توسعه نظریه در این پژوهش بیشتر به چشهم
بیاید (مدل.)0222 ،
مقایسه رویکردهای سه گانه زاویاه بنادی باین مطالعاه
موردی و پیمایش
در رویکرد زاویه بندی مبتنی بر منطق آزمون نظریه اساسهاً
از روشهههای کمههی بههرای توسههعه فرضههیهههها و آزمههون نمونههه
(پهایلوت) ابزارهههای انههدازهگیههری پهیش از انجههام آزمههونهههای
پیمایشی در مقیان بزرگ استفاده می شود .این کار تککیدی بر
اعتباربخشی خارجی و سازه است و همچنین نشانگر این است
که منطق تکرار اختیار شهده در آن بیشهتر بهه الگهوی رویکهرد
تطبیقی متکی است و نزدیکی چندانی با تعمیم مبتنی بر تکرار
مح ندارد (مدل .)0222 ،ترکیب ضمنی جزء کیفی با چنین
الگوی تطبیقی برای مشخص کهردن معقهول بهودن توضهیحات
علی در زمینه تجربی در مراحهل اولیهه (عهالم 1667؛ ههوک و
هوپر )1660 ،موجب توسعه جالب این رویکرد می شود (مهدل،
 .)0222این موضهوع بههصهورت ضهمنی نشهانگهر اسهتفاده از
زاویه بندی بین روشی برای اعتباربخشی داخلی و خارجی است
که گاهی قبل از آزمون رسمی فرضیهها انجام میشود (همچون
هههوک و هههوپر 1660 ،و  .)1667بههااینوجههود ،تههالشهههای
اعتباربخشی داخلی محدود به تکیید یافتههای همگرا در محیط
تجربی مشابه هستند .به کارگیری گسترده تر روش ههای کیفهی
برای غنا بخشیدن و ت حیح توضهیحات علهی در مهواردی کهه
پیمایشها با اقدامات بعدی منظم ترکیهب مهیشهود (همچهون
پژوهش عالم1667 ،؛ مورز و ین )0221 ،نیز بهچشم میخورد.
بااینحال غنا بخشی بیشتر به نظریه و جز یات سازههای نظری
در مواردی به چشم مهیخهورد کهه منطهق توسهعه نظریهه بهر
زاویهبندی حکمفرما باشد (مدل.)0222 ،
در مطالعات گروه دوم نسبت بهه پهژوهشههای گهروه اول،
برای اعتباربخشی داخلی و خارجی استفاده ترکیبی بیشتری از
زاویه بندی بین روشی مبتنی بر بسط نظریه موجود در توضهیح
روابط علی به چشم میخورد .در هردوی این مطالعهات (گهروه
اول و دوم) زاویه بندی نظریه در این خ و نقش مهمی ایفها
می کند .بااین وجود ،تنها در پهژوهش کاوالسهکی و دیراسهمیت
( )1633ترتیب کامهل زاویهه بنهدی بهین روشهی بهرای کشهف
001

توضیحات جایگزین و تکیید آنها با آزمون مجدد الگوی نظریهه
اصالح شده در یک زیر نمونه کوچهک تهر رعایهت شهده اسهت.
افزون بر این ،در پژوهش یادشده بهمنظور رفع مشکالت روایهی
سازه از زاویهبندی بین روشی بهطور غیرمعمولی اسهتفادهشهده
است و از این لحاظ در نوع خود (در مقایسهه بها پهژوهشههای
گروه دوم) منح ربهفرد است.
برخالف بیشتر پژوهش های گروه اول و دوم ،پژوهشههای
گروه سوم مبتنی بر برنامه پژوهشی منسجمتری هسهتند .ایهن
موضوع اساساً شکلی از تعاملهای چندگانه بین مراحل پژوهش
که بهطور گسترده از روشهای کمی و کیفی استفاده میکننهد
را در برمیگیرد .این موضوع باعث میشود تا دامنه وسهیعتهری
از مشکالت روایی داخلی در همان مطالعه یا مجموعه مطالعات
مشخص شود (لهی .)1661 ،اگرچهه تهالشههای اعتباربخشهی
داخلی گاهی اوقات به علت استفاده ناکافی از روشهای کیفهی
مختههل مههیشههوند (انردسههون و همکههاران ،)0220 ،اسههتفاده از
زاویه بندی بین روشی برای تکیید و غنیکردن توضیحات علی و
توضیح واگرایی مربوق به یافتههای غیرمنتظره یها نامشهخص و
غیرقطعی مرسوم است (هاپوود .)1673 ،این امر بهنوبهه خهود
منعکسکننده طیهف وسهیعتهری از روشههای اعتبهار بخشهی
خارجی در گروه  3نسبت به دو گروه دیگر است .بهطهور مثهال
در مقایسه با مطالعات انجهام شهده در گهروه  ،0توسهعه نظریهه
نه تنها بر اسان بررسی گذشته نگر مشکالت روایی داخلی است
بلکههه در بسههیاری از مههوارد بهها جههزء توسههعه فرضههیه یهها تکههرار
ترکیبشده است.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با ایهن ههدف انجهام شهد کهه چگهونگی تهکثیر
تغییرات در رویکردهای زاویهبندی بر روایی یافتههای تجربی را
نشان دهد .یکی از مالحظات مهمی که پژوهشگر باید در هنگام
بروز تهدیدهای روایی مهدنظر داشهته باشهد ،انتخهاب رویکهرد
زاویه بندی مناسب و چگونگی کاهش اثهرات آن تهدیهد خها
اسههت .شناسههایی نههوع تههالشهههای اصههلی اعتباربخشههی در
پژوهشهای مبتنی بر زاویهبندی (آزمون یا توسعه نظریه) نقطه
آغاز مناسبی برای این مالحظات است .هنگامی که در پژوهشی
آزمون نظریه منطق اصلی است (پژوهشهای گروه یک مطالعه
حاضههر) ،تههالشهههای زاویهههبنههدی از طریههق توسههعه فرضههیه
(فرضیهسازی) و یا ابزار اندازهگیری بهکارگرفته شده در پژوهش
مبتنی بر پیمایش ،از روایی سازه و خارجی مراقبت مهیکننهد.
بههااینوجههود ،غالب هاً اعتباربخشههی داخلههی بههه همگههرا سههاختن
یافتههای حاصل از روشهای مختلف محدود میشهود .اگرچهه
مواردی از به کارگیری روشهای کیفی برای غنیتهر کهردن یها
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پاالیش توضیحات علی وجود دارد اما پژوهشگران این دسته از
پژوهشها تمایل کمی برای اتکا به روشهای کیفی بهرای ارا هه
توضیحاتی استادانه درباره یافته ههای غیرمنتظهره و نامشهخص
پیمایش و درنتیجه گسترش بنیادی نظریه دارند.
مطالعات باهدف اصلی توسعه نظریه (پهژوهشههای دسهته
دوم این مطالعهه) از شکسهت ههای تکییهد الگوههای نظهری یها
فرضیههای خا و استفاده از زاویهبندی بهعنوان وسیله توسعه
نظریههای پایه ریزی شده بر اسان بررسی روابط علی مکمل یا
جایگزین نشکت می گیرند .چنین تالش هایی برای روایی بخشی
داخلی معموالً شکلی از کاوش یافتههای پیمایشهای انجامشده
به خود مهی گیرنهد .ایهن موضهوع حتهی ممکهن اسهت بررسهی
تهدیدهای بالقوه روایی سازه ناشی از توزیع پیمایشها را بهرای
پژوهشگران امکان پذیر کنند .این کار جنبه اکتشافی پهژوهش
را افزایش می دههد و بسهط نظریهه بهر اسهان بررسهی اضهافی
یافته های غیرقطعی و نامشخص از اتکای گسترده به زاویهبندی
نظریه سود می بهرد .ایهن موضهوع از طریهق تعمهیم تحلیلهی و
افزودن یک جزء توضیحی نظری در اعتباربخشی خهارجی نیهز
ایفای نقش میکند.
مقایسههه ایههن دو دسههته پههژوهش نقههش حسههان ترتیههب
به کارگیری روش ها در پهژوهش ههای زاویههبنهدی را مشهخص
میکند .اگرچه هر سه معیار روایی صرفنظهر از تسهلط منطهق
آزمون یا توسعه نظریه ،ممکن است به محهدودهههای مختلفهی
نشان داده شود اما این منطقها تمایل دارند به انواع مشخ هی
از تالش های اعتباربخشی مربهوق شهوند .بهرای مثهال ،بیشهتر
مطالعات گروه اول بر اسهتفاده از روشههای کیفهی در مراحهل
ابتدایی پژوهش تککید دارند ،درحالیکه در مطالعات گهروه دوم
از توضیحات کیفی پس از پیمهایش اسهتفاده مهی شهود .نقهش
اصههلی رویکههرد اول (اسههتفاده از روشهههای کیفههی در مراحههل
ابتههدایی) آزمههون و تکییههد روابههط علههی اسههت و رویکههرد دوم
(به کارگیری توضیحات کیفهی پهس از پیمهایش) بیشهتر بهرای
توسعه نظریه به وسیله بررسی یافتهه ههای غیرقطعهی پیمهایش
بهکار میرود.
این بحث نشان میدهد که رویکردهای زاویهبندی متکی به
درهمتنیدگی نزدیک روشهای پیمهایش و مطالعهه مهوردی در
تعامل های چندگانه برای مشخص کردن گستره وسهیعتهری از
مسا ل روایی شهانس بهتهری دارنهد .درواقهع ،ایهن رویکهرد در
پژوهش های با تککیهد متعهادلتهر بهر توسهعه و آزمهون نظریهه
(پژوهشهای دسته سوم مطالعه حاضر) وجود دارد .درحالیکهه
پژوهش های این گروه شامل طیهف وسهیعی از ایهن رویکردهها
هستند ،بیشتر آنها از زاویهبنهدی بهینروشهی بهرای مشهخص
کردن مسا ل روایی داخلی مربوق به یافته های همگهرا و واگهرا

(یا غیرمنتظره) بهره مهیگیرنهد .ایهن بههنوبهه خهود منجهر بهه
گسههتردهتههر شههدن دامنههه تههالشهههای اعتباربخشههی خههارجی
ترکیب کننده اجزای منطق تکرار و توسعه نظریه میشهود .ایهن
موضوع همچنین ،تککیدی بر شایستگی تعامهل ههای چندگانهه
بین روش ههای کیفهی و کمهی در یهک برنامهه پژوهشهی ارا هه
میکند (برینبرگ1662 ،؛ لینزی .)1662 ،بهویژه ،این موضهوع
صرفنظر از همگرا یا واگرا بودن یافتهها ،ممکهن اسهت فراینهد
تعمیم تحلیلی به نظریه های موجود و نو هور را تسههیل کنهد.
بااین وجود ،این مزایا باید در برابر منابع و زمهان قابهلمالحظهه
الزم برای ایجاد برنامههای پژوهشی گسهتردهتهر ارزیهابی شهود
(مدل.)0222 ،
اگرچه پیشرفت هایی در استفاده از زاویهبندی بهین روشهی
در پژوهش های تجربی حسابداری مدیریت صورت گرفته اسهت
اما در برخی زمینههای دیگر توسعه بیشتری نیاز است .تا زمانی
که در مورد روایی داخلی نگرانی وجود دارد ،توضیحات قیاسهی
کیفههی بههرای یافتههههههای غیرمنتظههره و غیرقطعههی از طریههق
آزمونهای اضافی مبتنی بر پیمایش در محیط تجربهی یکسهان
پیش از مشخص شدن بسط نظریه ،به نهدرت تکییهد مهیشهود.
چنین بسطهایی اساساً به تعمیمههای تحلیلهی و پژوهشهگرانی
متکی بر روشهای کیفی در ترکیب با زاویهبندی نظریه محدود
هستند .همچنهین ،اسهتفاده از زاویههبنهدی بهینروشهی بهرای
رواییبخشی سازه اساساً محدود به توسعه ابزار و آزمهون نمونهه
(پایلوت) پیش از توزیع پیمایشها است.
تاکنون پژوهشهای مختلفی در ایران در حوزه حسابداری
مدیریت انجامشده است اما در بین آنها پژوهشهای انجامشده
با استفاده از رویکرد زاویهبندی اندک است .پژوهش مقدنپور
و کردلر ( ،)1363ازجمله پژوهشهای داخلی است که در آن از
رویکرد زاویهبندی برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه
حسابداری مدیریت در ایران استفادهشده است .در این پژوهش
ابتدا از طریق بررسی عمیق ادبیات موضوع و عوامل اثرگذار بر
توسعه حسابداری مدیریت در کشورهای دیگر استخراج شد.
سپس درباره عوامل شناساییشده از ادبیات موضوع با خبرگان
م احبه شد .در ادامه با استفاده از یافتههای حاصل از بررسی
ادبیات پژوهش و نظرات صاحبنظران ،الگوی اقتوایی توسعه
حسابداری مدیریت در ایران طراحی شد و سپس در
م احبهای نیمه ساختاریافته با صاحبنظران موردبررسی قرار
گرفت و الگوی اولیه تعدیل شد .درنهایت با بهکارگیری رویکرد
کمی (پرسشنامه و روشهای آماری) از الگوی تعدیلی جهت
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه حسابداری مدیریت در ایران
استفاده و الگوی نهایی ارا ه شد.بنابراین میتوان این پژوهش را
از نوع گروه سوم دانست که در آن بین منطق توسعه و آزمون
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نظریه تعادل وجود دارد .بهکارگیری رویکرد زاویهبندی بین
پیمایش و مطالعه موردی در پژوهشهای داخلی بسیار کمیاب
است .پژوهش لطفعلیان و ولیپور ( )1360درباره ارزیابی
اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی طراحیشده در شرکت
نیروترانس ،از جمله معدود پژوهشهای داخلی است که
استفاده از رویکرد زاویهبندی بین پیمایش و مطالعه موردی در
آن به چشم میخورد .مراحل طی شده در این پژوهش به
ترتیب عبارتاند از کسب شناخت از محیط و فعالیتهای
شرکت ،م احبه مقدماتی ،گردآوری شواهد و مدارک جهت
ارزیابی ،پیمایش مرحله اول از طریق پرسشنامه ،ارا ه
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