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 فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت

 1931پائيز / بيست و ششمشماره  /  هشتمسال 

 
 

 

 

 های روانشناسي در تحقيقات حسابداری مديريت مروری برتئوری

 
 

 1فریدون رهنمای رودپشتی 

 2نعمت رستمی مازویی   

 

  چكيده

های روانشناسی سودمند در تحقیقات حسابداری مدیریت با هدف  یتئوردر زمینه  ای مقدمهنوشتار حاضر 

رفتار در تحقیقات  بینی پیش تشریح و برایهای سایر علوم اجتماعی  یتئوراست. اگرچه از  ها آنشناسایی و کاربرد 

های سازمانی و  دیدهپ جای بهمتفاوت است و  ها آنشود، لیکن علم روانشناسی از  یمحسابداری مدیریت استفاده 

ین تحقیق یک تحقیق کیفی است و مبتنی بر مطالعات نظری مرتبط با . اهای ذهنی فرد تمرکز دارد عینی، روی پدیده

در حسابداری مدیریت  ها آنبا شناسایی و تلخیص ادبیات مرتبط با تحقیقات روانشناسی و کاربرد ه موضوع است ک

های روانشناسی در حسابداری مدیریت در غالب اثرات انگیزشی و  تئوری ،این تحقیق بر اساس گردد. یم بندی جمع

در ادبیات اثرات انگیزشی اثرات نقاط مرجع، تناقضات داخلی یا ناسازگاری  اثرات اطالعاتی گروه بندی شده است.

، ناهنجاری انداز چشمگذاری، سطح آرمانی، عدالت سازمانی،  های هدف بین بازنمایی ذهنی و رفتار در غالب تئوری

ارائه اطالعات بر  تأثیراتاز بعد اطالعاتی نیز به  شناختی، اسناد و شناخت محیط، مطرح و تحلیل گردیده است.

 همچنین بازنمایی ذهنی اشخاص از محیط و نحوه جستجو و پردازش با منطق محدود و ،ها قضاوت، گیری تصمیم

شناختی بیان گردیده است. نتایج حاکی از آن  نشناسی اجتماعی وسازمان پرداخته که در چارچوب تئوریهای روا

های عینی سازمانی  است که نظریه های روانشناسی با تمرکز و شناخت عمیق تر پدیده های ذهنی افراد، بجای پدیده

نوع  و نیز اثر دتواند برای تشریح  و تحلیل علت و اثرات روشهای حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار گیر می

خاصی از روش حسابداری مدیریت روی رفتار افراد صرفا به چگونگی اهداف رسمی و عینی برای عمل و عواملی 

عملی و اینکه چگونه آن  های روشبلکه چگونگی درك افراد از  ،گذارد بستگی نداشته یمکه بر رفاه افراد تأثیر 

طور فزاینده ای آشکار می شود که ه ثر است. در نتیجه بکند، بر آن مؤ یمتوجه، شناخت و یا انگیزه افراد را تحریک 

 .های حسابداری مدیریت دارند ای با هر کدام از روش های چند گانه روانشناسی ارتباط بالقوه تئوری
 

 .های روانشناسی، حسابداری مدیریت یتئور،  یتئور كليدی: های هواژ

                                           
  gmail.com rahnama.roodposhti@ واحد علوم و تحقیقات-استاد و عضو هیأت علمی گروه مالی و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی   -1

  واحد چالوس-واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشجوی دکتری حسابداری  -2
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 مقدمه -1

علم ذهن و شناخت رفتار انسان  شناسی روان

روانشناسی ارائه شده در این مقاله  های تئوریاست. 

کند که رفتارها وابسته به تصورات  فرض می گونه این

مهم  های روشتواند از  یمذهنی افراد است که 

هدف رفاهی یا محیطی افراد متفاوت  های شاخص

باشد. بنابراین، اثر نوع خاصی از روش حسابداری 

به چگونگی تواند تنها  یممدیریت روی رفتار افراد 

اهداف رسمی و عینی برای عمل و عواملی که بر رفاه 

بلکه چگونگی  ،گذارد بستگی نداشته یمافراد تأثیر 

عملی )مثل اینکه، چگونه  های روشدرك افراد از 

توانند تصورات ذهنی قابل استفاده خود را شکل  می

 مرتبط نمایند شان ذهنیبه سایر تصورات  آن راداده و 

وجه، شناخت و یا انگیزه افراد را و چگونه آن ت

 حالی که، نیز بر آن مؤثر است. در (کند یمتحریک 

زیادی است، تحقیقات  های رشتهروانشناسی شامل 

های که  یتئورحسابداری مدیریت اولیه بر روی 

شاخه فرعی شناخت، انگیزه و روانشناسی اجتماعی 

هستند، متکی است. روانشناسی مطالعه فرآیندهای 

بر اندیشه انسان، شامل دقت، دانش،  مؤثر روانی

و یادگیری است. روانشناسی  گیری تصمیمقضاوت، 

انگیزش چهار فرآیند روانشناسی تحریک رفتار، 

نماید.  یم، شدت و پشتکار را بررسی گیری جهت

اجتماعی در رابطه با نحوه تأثیرگذاری  روانشناسی

 سایر مردم روی افکار و رفتار افراد است و شامل

درك )شناخت اجتماعی، خصوصیات، احساس و 

و اثرات اجتماعی و  های ویژگی ،عقیده شخصی(

باشد که با استفاده  یمتعامالت و ارتباطات اجتماعی 

انگیزش و شناخت  ،از تئوری روانشناسی اجتماعی

حسابداری مدیریت آموخته  های روشدرباره اثرات 

 شود. یم

تنها به  حسابداری نه های روشاثرات انگیزشی 

و  گیری اندازهبر نتایج عینی  مؤثر های روشچگونگی 

بر تصورات  ها آنبلکه چگونگی تأثیر  ،است ها پاداش

از طریق فرآیندهای  ها پاداشذهنی افراد از نتایج و 

تدوین اهداف،  مانندی یها یتوضعروانشناسی و 

سطح آرمان، فشار روانی و انصاف و باورها را در بر 

 های روش(. اثرات اطالعات 1،1691)استدری دارد

حسابداری مدیریت نه تنها بسته به اطالعاتی است که 

بلکه به  ،نمایند یمحسابداری فراهم  های روش

 برایچگونگی و دامنه منطق افراد در استفاده ابتکاری 

جستجو و پردازش این اطالعات و اینکه چگونه 

ز حسابداری مدیریت برانتخاب و استفاده ا های روش

افراد در شکل و استفاده از  های روشاین ابتکارات و 

از محیط و سازمانشان اثر  ها آنذهنی ت تصورا

 ،2)الفت و شیلدز گیرد میرا نیز در بر  گذارد، یم

و  دهی سازمانش پنج بخ (. این مقاله در2111

است. در بخش بعدی یک دیدگاه کلی  شده تنظیم

 های روشر پایه روانشناسی در درباره تحقیقات ب

ای از  ادامه مقدمهر شود. د یمحسابداری مدیریت ارائه 

های روانشناسی شناخت، انگیزش و  یتئور

شود و در  یمروانشناسی اجتماعی مورد بحث واقع 

ای از آنچه پیرامون استفاده از  بخش پایانی خالصه

های روانشناسی در تحقیقات حسابداری  یتئور

 شود. یآورده م ایم گرفتهمدیریت یاد 

 

 پژوهش شناسی روش -2

روش پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد فلسفی و 

و از نوع  ای کتابخانهعلمی بر پایه مطالعات 

مبتنی بر پیشینه  تئوریک و نظری، های پژوهش

.بر اساس این باشد میتحقیقات مرتبط با موضوع 

نی منسجم و ارائه یتبی رویکرد ،هدف از این تحقیق،

الگوی مفهومی از مبانی و چارچوب نظری 

 در حسابداری مدیریت است. شناسی روان های تئوری
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 نی نظری و مروری بر پيشينه پژوهشمبا -3

در این بخش ابتدا سه استراتژی استفاده شده در 

برای شناسایی اثرات ، تحقیقات مبتنی بر روانشناسی

افکار و رفتار  حسابداری مدیریت روی های روش

 های مدلسپس سه شکل از  ،شود افراد تشریح می

 های روشنمایش و ارائه ارتباط بین  برایی علّ

ارائه  ها آنحسابداری مدیریت و علت یا اثرات 

 گردد. یم

 

  اثرات حسابداری مدیریت -1-3

تواند برای تشریح هر  های روانشناسی می یتئور

حسابداری مدیریت  های روشدوی علت و اثرات 

اثرات رفتار و  ،استفاده شود. در مقابل، تحقیقاتی کمی

حسابداری مدیریت را  های روشافکار افراد روی 

. )مثل اثر فرآیند قضاوت ابتکاری اند نمودهبررسی 

روی دشواری اهداف بودجه(.سه استراتژی تحقیق 

تحقیق  های روشزیر در اصطالح رویکرد مدل، یعنی 

حسابداری مدیریت روی  های روشت درباره اثرا

افکار و رفتار افراد است. محققان از سه استراتژی 

حسابداری مدیریت  های روشبرای توصیف اثرات 

اند. اثرات  روی رفتار و افکار افراد استفاده نموده

مختلف، اثرات بهتر و اثرات بهینه. استراتژی تحقیق 

و  اثرات مختلف از تئوری روانشناسی برای تشریح

در فرآیندهای پردازش ذهنی و  ها تفاوت بینی پیش

 های روشوضعیت و رفتار ناشی از تفاوت در 

های  . محدودیتنماید استفاده میحسابداری مدیریت 

تواند اطالعاتی  مهم این استراتژی این است که نمی

درباره اینکه کدام نوع از حسابداری مدیریت بهتر 

تری نسبت به بعضی به های گزینهآیا   است یا اینکه

ارائه نمایند. استراتژی  ،نتایج مورد نظر بهینه است

و احتماالً ) تحقیق اثرات بهتر از تئوری روانشناسی

 بینی پیشغیر روانشناسی( برای تشریح و  هایی تئوری

حسابداری مدیریت منتج  های روشاینکه کدام یک از 

ها و رفتارهای بهتر مطابق با  یتوضعبه فرآیندها، 

د. کن شود، استفاده می عیارهای انتخاب شده میم

ای از  ستراتژی تحقیق اثرات مطلوب، درجها

حسابداری مدیریت از فرآیندهای ذهنی  های روش

ها )مثل تجدید نظر احتمالی بهینه( و  بهینه و وضعیت

رفتار )مثل انتخاب ابزاری در حداکثر سازی تالش، یا 

نماید.  یم بینی پیشخرید اطالعات( را تشریح و 

تئوری غیر  از معموالًتحقیقات اثرات مطلوب 

، تحقیق در عملیات یا یاقتصاد  روانشناسی و اساساً

شناسایی و پیدا کردن بهینگی و برآورد زیان  برایآمار 

مورد انتظار )مثالً کاهش در سود مورد انتظار( ناشی 

 . کند استفاده میاز انحراف مقدار یا استراتژی بهینه 

 

  3شكل علی مدل -2-3

ارتباطات مورد انتظار بین ساختارها در یک  

یک شکل از مدل علی همراه با  به عنوانتئوری اغلب 

یک متغیر نشان  به عنوانساختارهای عملیاتی شده 

علی استفاده شده در  های مدلداده شده است. بیشتر 

تحقیقات حسابداری مدیریت یکسویه است. یعنی اگر 

 مؤثرعامل  به عنواندشواری اهداف بودجه را  ها آن

کنند که عملکرد بر  یمبر عملکرد نشان دهند، فرض 

دشواری اهداف بودجه اثری ندارد. همچنین بسیاری 

علی خطی هستند؛ یعنی اثر متغیر مستقل  های مدلاز 

روی متغیر وابسته مشروط به سطح متغیر مستقل 

و بررسی  (. برای بحث2119،نیست )الفت و شیلدز

ی مدل علی برای هر یک از سه نوع اثر ها شکلبیشتر 

شناخته شده باال )تفاوت، بهتر، یا اثرات بهینه( 

ی علی یکسویه این اثرات ها ارتباطتوانند  یممحققان 

به نشان دهند که  ،نمایند یمرا که این سه روش ایجاد 

رسانند.  ضمنی سه شکل مختلف مدل علی را می طور

 های مدلمتغیر مداخله ای.  های مدلافزایش، تعامل و 

کند که اثر یک متغیر خاص  یمافزایشی فرض 

حسابداری مدیریت )مثالً بودجه های مشارکتی 
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تواند مجزا از سایر  یمپاداش بر مبنای بودجه( 

متغیرهای حسابداری مدیریت و سایر عوامل که 

به  ،مکن است بر رفتار و افکار افراد تأثیر گذار باشدم

کنند که  فرض می ها ، آنمجزا درك شود. )یعنی طور

وجود و مقدار اثر مشروط به سطح هیچ متغیر مستقل 

تعامل متغیر مداخله پیچیدگی  های مدلدیگر نیست(. 

اضافی در ارائه اثرات متغیرهای حسابداری مدیریت 

تعاملی، اثرات متغیرهای  یها مدلکند.  یمفراهم 

تابعی از  به عنوانی را به خصوصحسابداری مدیریت 

دهد. یعنی  یمحضور یا سطوح متغیرهای دیگر نشان 

اثر یک متغیر مستقل )مثل پاداش بر اساس بودجه( 

روی متغیر وابسته )مثل عملکرد( مشروط است به 

یا یک متغیر تعدیل کننده  ،سطح متغیر مستقل دیگر

ملکرد( مشروط است به سطح متغیر مستقل )مثل ع

با یک متغیر تعدیل کننده )مثل وظیفه ر دیگ

متغیر  های مدلنامشخص، حاالت کارکنان(. 

ت روانشناسی را با جزییا های تئوریای،  مداخله

بیشتر بوسیله ارائه آشکارتر و اندازه گیری حداقل 

بعضی از متغیرهای ذهنی در زنجیره علی که منتج از 

 هاست آنرهای حسابداری مدیریت به اثرات متغی

دهد. )مثل اثرات عملکرد  یممورد آزمون قرار 

ا وظیفه یا مشارکت بوسیله ارائه اطالعات مرتبط ب

درك بهتر  برایبندی کلی  افزایش انگیزه(. طبقه

 این مقاله به صورت شکل های مطرح شده در یتئور

 .باشد یمشماره یک 

 

 

 
 روانشناسی در حسابداری مدیریت: شمای كلی تئوری های  1شكل شماره 
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های روانشناسی اجتماعی، انگيزش و  یتئور -3-3

  4شناخت

های  یتئورتفاوت بین شناخت، انگیزه و 

سه بخش  دهی سازمانروانشناسی اجتماعی که برای 

ها و رسوم و مناسبت  یثاقم بر اساس ،بعدی است

متقابل انحصاری  به طوراست. سه شاخه فرعی 

که عرفاً در طبقه های فرعی  های تئورینیستند. 

ای  اغلب مفروضات مشابه ،اند شدهمتفاوتی طبقه بندی 

گذارند و نظریه داده شده گاهی  یمرا به اشتراك 

تواند در بیش از یک زیر شاخه فرعی بکار رود.  می

هنجاری شناختی، پدیده شناخت را مورد تئوری نا

که از  ییها شناختدهد )افراد چگونه به  یمتوجه قرار 

دهند(، پدیده انگیزش  یمهر جهت ناسازگارند پاسخ 

به بررسی اینکه چگونه شناخت ناسازگار اقداماتی را 

، دهد انجام می ها آنبرای جلوگیری یا حذف 

پردازد و پدیده اجتماعی به بررسی اینکه چگونه از  یم

بر ارتباط درون سازمانی و  مؤثرشناخت ناسازگار 

، نموداجتناب  شود می خصوصیات مربوط به دیگران

 دهد.  یمرا مورد بررسی قرار 

 

 های پژوهش یافته -4

نتایج پژوهش حاضر با توجه به هدف و  

دانشی است  های تئوریک و یافته تحقیق، شناسی روش

 های پژوهشتواند موجب گسترش مبانی نظری  که می

 گذشته در ارتباط با حسابداری مدیریت رفتاری شود.

تواند  این موضوع بعنوان یک دستاورد علمی می

اطالعات کیفی سودمندی از جنبه های رفتاری 

حسابداری مدیریت در اختیار مدیران واحدهای 

گران  تحلیل های علمی حسابداری، انجمن تجاری،

همچنین  اطالعات حسابداری مدیریت قرار دهد. و

جدید در حوزه  های پژوهشهای جدیدی برای  ایده

حسابداری مدیریت رفتاری پیشنهاد نماید. در ادامه 

 مبانی نظری و نتایج پژوهش ارائه شده است.

  انگيزش های تئوری -1-4

ی بر هفت تئوری انگیزشی که مروراین بخش 

بندی تقریباً تمام تحقیقات روانشناسی  برای پی

حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار  های روش

نماید. برای بیشتر موارد، این  یمرا ارائه  اند گرفته

های مختلف انگیزش را هدف قرار  ها جنبه یتئور

د و بنابراین در تضاد مستقیم یا در رقابت با نده یم

که تئوری مفروضاتی  .ندنیست ها آنهیچ کدام از 

یشل و )م ندمتنوع ،اند کردهگذاری  انگیزش را پایه

 های تئوری( .تقریباً تمام 1696، 9؛ وینیر2112، 5دانلیز

روانشناسی انگیزش استفاده شده در تحقیقات 

ناشی  7نحسابداری مدیریت از تئوری میدان لیوی

( مفاهیمی که برای تحقیقات 1696اند. )وینیر ، شده

ی مدیریت مهم هستند را معرفی انگیزش در حسابدار

نماید. مانند اهداف، سطح آرمان، نیروی انگیزش،  می

توان مثل ارزش یا مطلوبیت و امید و انتظار. تئوری 

کند که وقتی افراد تنش را تجربه  یممیدان فرض 

از چیزی رضایت ندارند )مثل خیال اینکه  بهکنند  یم

را با هدف  ها آنای(،  عدم دستیابی به اهداف بودجه

د، ننمای میکاهش تنش و اقدام به انجام این کار فعال 

شاید با تغییر جهت، شدت و یا پشتکار نحوه عمل 

تغییر نماید. آنگاه دستیابی به اهداف از تنش  ها آن

های  کاهد. این پشتکار همراه با لذت و فرض یم

مشتق شده انگیزش متأثر از  های تئوریروانکاوی 

(. 1696بوده است )وینیر،  1621دهه تئوری میدان در 

فرض لذت یعنی اینکه هدف اولیه افراد در زندگی 

حداکثر سازی لذت و به حداقل رساندن نامالیمات 

انگیزش شناخت گرا  های تئوریاست. بعضی از 

ی شناختی یا شناخت سازگارکند که افراد  یمفرض 

دهند. سازگاری  یماحاطه برمحیط خود را ترجیح 

، ها نگرشه معنی حالت ذهنی افراد )مثل شناختی ب

باورها، ترجیحات( متناسب با یکدیگر یا حداقل عدم 

دهد،  یمناسازگاری است. وقتی ناسازگاری ذهنی رخ 
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شود که افراد تنش ذهنی ناخوشایندی را  یمفرض 

شود. انگیزه های  نمایند که باعث استرس می یمتجربه 

عیت ذهنی کاهش استرس، با تغییر وض برای ها آن

شود. فرض احاطه  یمبوسیله سازگاری شناخت ایجاد 

خواهند عوامل  یمشناختی محیط این است که افراد 

 بینی پیشرفتار خود و دیگران را در راستای تشریح و 

رفتار محیط خودشان درك نمایند، حتی اگر این درك 

 (.1696نمودن دردناك باشد )وینیر ،

 

 :8تئوری سطح آرمانی -1-1-4

کند که اوالً افراد  یمسطح آرمان فرض  تئوری

داشتن تجربه احساس موفقیت و اجتناب از  برای

احساس شکست تمایل و انگیزه دارند. ثانیاً اینکه 

درك موفقیت و شکست، بجای سطوح اهداف حاصل 

(. 196 ،1696شده، درونی و شخصی است )وینیر، 

ا آی  احساس شکست یا موفقیت به شدت بوسیله اینکه

رسیدن به سطح عملکرد آرمانی افراد به عنوان سطح 

آتی شخص تعریف شده، و از شناخت فرد د عملکر

از سطح عملکرد گذشته خود در مسئولیتی که شخصاً 

گیرد  تحت تأثیر قرار می ،بعهده داشت آن راتحقق 

(. بنابراین سطح از عملکرد مشابه، 1625، 6)فرانک

 به صورتتواند  یمهمراه با نتایج اهداف مشابه 

وابسته  ،یک شکست یا موفقیت به عنوانتجربه ذهنی 

آیا آن نسبت به عدم افزایش سطح آرمانی  به اینکه

شود. تحقیقات  یمتلقی  ،اهداف، کمتر یا بیشتر است

 مؤثردو عامل  1651و  1691 یهاروانشناسی در دهه 

سطوح آرمانی افراد را شناسایی کرد. اولین آن ر ب

بیت نتایج احتمالی وظیفه است. ظرفیت ظرفیت و جذا

منفی  ها شکستبرای نتایج موفقیت مثبت و برای 

است. ظرفیت برای وظایف داده شده در اهمیت و 

کند. مانند  یمبزرگی وظیفه و نتایج آن تغییر ایجاد 

وضعیت افراد )مثالً ترس از شکست در بعضی از 

فیت به ظر افراد بیشتر از دیگران است(. عالوه بر این، 

، سختی وظیفه بستگی دارد. با تساوی سایر شرایط

از  تر جذابموفقیت در یک وظیفه دشوار بسیار 

بر  مؤثرموفقیت در یک وظیفه آسان است. عامل دوم 

سطح آرمانی احتمال موفقیت یا شکست است. 

جذابیت بیشتر موفقیت  ،تر میل موفقیت یینپااحتمال 

 بطور کامل،ه اما ن کند، یمدر وظایف دشوار را جبران 

دشواری اهداف را برای  معموالًبنابراین افراد 

کنند،  یمخودشان در سطح متوسط )نه زیاد( تنظیم 

قابل  تر آسانحتی اگر آنها به احتمال کمتری از اهداف 

دسترسی باشند. تحقیقات روانشناسی اغلب روی 

تعیین سطوح آرمانی افراد  برایتجربیات گذشته 

نمونه احساس موفقیت باعث  به طورکند.  یمتمرکز 

در احتماالت موفقیت آتی بیشتر و  ها آنشود  یم

سطوح باالتر آرمانی در آینده تجدید نظر نمایند. 

 ها آنشود  یمکه احساس شکست باعث  درحالی

تری از آرمان را برای خود تنظیم نمایند.  یینپاسطوح 

داری حساب های روشدر تنظیمات سازمانی، ل بهرحا

روی سطوح  مؤثرتواند از جمله عوامل  یممدیریت 

باشد. برای  ها آنعملکرد  به تبع آن،آرمانی افراد و 

مثال اگر افراد اهداف بودجه خود را درونی نمایند و 

یک موفقیت یا  به عنواندستیابی به این اهداف را 

شکست شخصی مهم تلقی نمایند، آنگاه انگیزه 

این اهداف خواهند داشت.  بیشتری برای دستیابی به

استدری سه سطح از بودجه تحمیلی را مورد استفاده 

قرار داد )آسان، متوسط و دشوار( و دریافت که وقتی 

افراد اهداف بودجه را قبل از تنظیم سطح آرمانی 

کنند، عملکرد با اهداف  یمدریافت  شان مشخص

به زیرا افراد این اهداف را  ،بودجه دشوار بیشتر است

 ها آنپذیرند. برعکس اگر  سطح آرمانی خود می وانعن

اهداف بودجه را پس از تنظیم و تعیین سطح آرمانی 

هداف دشوار بودجه به ، اخودشان دریافت نمایند

نتیجه عملکرد بهتر در مقایسه با اهداف متوسط 

زیرا افراد تمایل دارند سطح  ،بودجه منجر نخواهد شد
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حفظ  اند کردهتخاب آرمان متوسط را که در ابتدا ان

 نمایند. 

 

  10تئوری هدف گذاری -2-1-4

تئوری هدف گذاری در ارتباط با تئوری سطح 

تئوری میدان  بر اساس ها آنآرمانی است. هر دوی 

لوین قرار دارند که افراد مایل به داشتن هدف، 

انتخاب اهداف، و دارای انگیزه برای تحقق این 

(. هر دو تئوری فرض 1696اهداف هستند )وینیر، 

کند که یکی از عوامل اصلی تعیین اهداف افراد  یم

. تئوری هدف هاست آنتوانایی و عملکرد گذشته 

ب آگاهانه اهداف افراد کند که انتخا یمگذاری فرض 

 گذارد. یر مشان از طریق چهار سازکار زیر اث یزهانگبر 

برانگیختن تالش افراد جهت دستیابی به  -الف

 ؛اهداف

توجه مستقیم به اهداف و تالش در جهت  -ب

 ؛تحقق آن

های غیر  یتفعالافزایش پشتکار در تالش و  -ج

براهداف از طریق برانگیختن،  مؤثرمستقیم 

 ؛کشف

استفاده از دانش و استراتژی مرتبط با وظیفه  -د

، 2112، میشل و دانیلز، 2112، 11)لوك و التهام

 (.1669، 12پیندر

است و ش تئوری هدف گذاری درارتباط با انگیز

اغلب برای مطالعه انگیزش در سازمان مورد استفاده 

گیرد. سه مطالعه حسابداری مدیریت  یمقرار 

کند.  یمشواهدی درباره اثر هدف گذاری بودجه ارائه 

کند که اهداف  یمو گزارش  بینی پیش( 1676) 12کنیز

ملکرد بودجه و ، عای تعیین شده انگیزه بودجه بودجه

دهد. او  یماثربخشی بهای تمام شده را افزایش 

ری اهداف نمود و دریافت که دشوا بینی پیشهمچنین 

بودجه و نیز بازخورد بودجه انگیزش بودجه را 

تئوری هدف  بر اساساما درعوض  ،دهد یمافزایش 

، او دریافت که دشواری اهداف بینی پیشگذاری برای 

بودجه و بازخورد آن اثری روی عملکرد بودجه 

 بینی پیشگذاری  ندارند. به هر حال تئوری هدف

اری هدف کند که یک شرط ضروری برای دشو می

ها در راستای  ، بازخورد پیشرفتمؤثرعملکرد  برای

باشد. این موضوع اشاره  دستیابی اهداف فراهم می

استفاده شده  افزایشی های مدلضمنی دارد به اینکه 

ادرست است. در عوض، یک ( ن1676ز )توسط کنی

مدل تعاملی باید برای دشواری اهداف بودجه و 

های مستقل تعدیل متغیر به عنوانبازخورد بودجه 

 19کننده مورد استفاده قرار گیرد. هیرست و یتیون

بودجه ف که تعیین اهدا اند نموده( گزارش 1666)

سطح عملکرد را افزایش و واریانس در عملکرد را 

 دهد. یمکاهش 
 

 15تئوری ناسازگاری شناخت -3-1-4

کند که افراد خواهان  یماین تئوری فرض 

ها، باورها، دانش،  یژگیوسازگاری بین شناخت )مثل 

عقیده(، آگاهی و رفتار خود هستند )داتسچ و 

(. 1692، 19، شاو و کاستانزو1657، 17، فیستنگر1699،

وقتی که تناقض و ناسازگاری وجود دارد تجربیات 

شناخت افراد ناموزون است و یک حالت تدافعی 

شود که از آن اجتناب  یمبحران و فشار شناخت ایجاد 

ز یند. افراد مایلند این تنش را کاهش دهند )و انما یم

کنند( در نتیجه به یک  یمافزایش آن جلوگیری 

ین تر متداولگردند.  وضعیت سازگاری شناخت بر می

 شان شناختروش افراد برای کاهش این تنش، تغییر 

سازگار با یکدیگر و  ها آنی که شناخت به طور ،است

لب بعد از یک رفتارشان شود. ناسازگاری شناخت اغ

دهد، زیرا برخی از  یمداوطلبانه رخ  گیری تصمیم

های منتخب با شناخت از پیش تعریف  راه های ویژگی

شده منفی درباره این راهکارها سازگار است و بعضی 

راهکارهای رد شده با شناخت از پیش  های ویژگیاز 
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رد شده سازگار  های گزینهتعریف شده مثبت درباره 

ات حسابداری مدیریت، تئوری است. در تحقیق

ناسازگاری شناخت شرحی برای چگونگی شناخت یا 

بازنمایی ذهنی غیر مستقیم بین دشواری اهداف 

 16کند. برای مثال تیلر یمبودجه و عملکرد را فراهم 

کند که تحت بودجه بندی  یم( استدالل 1692)

مشارکتی، وقتی که افراد یک هدف بودجه ای 

یک هدف  ها آندشوارتر را در مقایسه با زمانی که 

بودجه ای که دشواری کمتری دارد، انتخاب 

و  تعهد دستیابی به یک هدف بودجه ای ،نمایند یم

 عملکرد بیشتر است. 

 

 20ی عدالت سازمانیتئور -4-1-4

از تحقیقات روانشناسی  برخی 1691در دهه 

انگیزش بوسیله تئوری عدالت به این مسأله پرداختند 

که چگونه باورهای مردم درباره عدالت، انصاف، و 

گذارد.  تاثیر می ها آنبرابری برانگیزهای کاری 

، 22؛ پیندر2111، 22؛ گیلیاند و چان2111، 21)دونووان

کند افراد برای حفظ  یم(. تئوری عدالت فرض 1669

عادل در تغییر روابط و ارزیابی این توازن یک ت

ها و نتایج با  یورود)عدالت( با مقایسه نمودن 

، 29ورودی و نتایج دیگران دارای انگیزه هستند )آدامز

(. تئوری برابری مبنایی 1692، شاو و کاستانزو، 1692

سازد. تئوری  یمبرای تئوری عدالت سازمانی فراهم 

مردم در درجه اول کند که  یمعدالت سازمانی فرض 

دو نوع از عدالت عالقمندند. عدالت توزیعی و 

ای. باورهای افراد درباره عدالت توزیعی به  رویه

انصاف در توزیع نتایج بین خودشان و سایر افراد 

ای به انصاف  شود. عدالت رویه یممرتبط مربوط 

کند و مستقل  یمدرباره فرآیندی که نتایج را مشخص 

باشد. اغلب افراد  یم ،چه هستنداز اینکه نتایج 

توانایی بیان  ها آنمعتقدند که فرآیندها، زمانی که 

عقیده خود را درباره یک تصمیم معلق و یا توانایی 

تاثیر بر نتایج یک تصمیم آتی دارند، عادالنه تر است. 

مرجع عناصر عدالت توزیعی و  تئوری شناخت

د را با کند که افراد نتایج خو یم بینی پیشای  رویه

تعیین غیر عادالنه بودن  براینتایج مراجع دیگران 

(. اگر 1699، 25کنند. )فولگر مقایسه می ،توزیع نتایج

این مقایسه نشان دهد که نتایج دریافتی منصفانه است 

فرایند استفاده شده برای تعیین نتایج و  ها آندر نتیجه 

 برای شرایط را قابل توجیه، گیری تصمیمکیفیت 

باور داشته باشند که  ها آننماید. اگر  می ارزیابی

آنها به این باور ه است در نتیج ،منصفانه ها روش

 ها آنخواهند رسید که نتایج منصفانه است. اگر 

در  ،باور داشته باشند که روند ناعادالنه است گونه این

ورودی خود را کاهش خواهند داد یا  ها آننتیجه 

در پیش خواهند  نوعی بازی را برای ایجاد عدالت

گرفت. تئوری عدالت سازمانی مانند سطح آرمان و 

های  کند که ارزیابی هدف گذاری، فرض می تئوری

تاثیر  ها آنذهنی افراد از نتایج یا نتایج ممکن برانگیزه 

بر مبنای مقایسه  ها آنهای  گذارد و اینکه ارزیابی می

شود. در تئوری سطح  یمبا یک نقطه مرجع انجام 

ی و تئوری هدف گذاری، نقطه مرجع خود آرمان

تعیین هدف است. در تئوری برابری و عدالت 

ها و نتایج هستند. این  یورودسازمانی، نقطه مرجع 

کنند  یمها از این نظر شبیه هم هستند که فرض  یتئور

که یک تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه هست )مثل 

تظار سازگاری شناخت و یا ان، بین هدف و عملکرد

عدالت و بی عدالتی تجربه شده( تعارض شناختی و 

یا تنش که محرك رفتار برای از بین بردن تفاوت 

 نماید. است، ایجاد می

  

 26تئوری انتظارات -5-1-4

کند که افراد  یمتئوری انتظارات فرض  

های در نظر گرفته شده، سطوح تالش و  فعالیت

را حداکثر و زحمت مورد  ها آنمشاغلی که مطلوبیت 
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نمایند. دونووان  یمرا حداقل نماید، انتخاب  شانانتظار

( شواهدی را 1669( و )پیندر 1661) 27(، کانفر2111)

روی تئوری انتظارات بررسی و تحلیل نمودند. در 

به تئوری انتظارات نیروی انگیزشی افراد  های مدل

مک است. براونل و  ها آنتابعی از انتظارات  عنوان

( با استفاده از تئوری انتظارات 1699) 29انیس

شواهدی درباره اینکه آیا انگیزه، واسطه ای تعدیل 

آنگونه  -کننده بین بودجه بندی مشارکتی و عملکرد

کند؟  یمفراهم  -که در تحقیقات قبلی تصور شده بود

نتایج حاکی از این است بودجه بندی مشارکتی دو 

هنی که تالش منتج به جزء انگیزش انتظار )احتمال ذ

دستیابی اهداف بودجه خواهد شد( و کمک کننده 

)احتمال ذهنی که دستیابی به بودجه منتج به دریافت 

پاداش خواهد شد( را افزایش داد. بهر حال انگیزش 

ترکیب اجزای تئوری  به عنوانشده  گیری اندازه

زیرا افزایش در  ،کند ینمانتظارات افزایش پیدا 

له کاهش در ظرفیت خنثی شده است. بوسی ،احتمال

بر عکس  ها آنکه نتایج  دریافتندبراونل و مک انیس 

زیرا تئوری بالقوه چنین  ،ستا ها آن بینی پیش

عملی نادرست را معلوم نکرده بود  گیری جهت

 )بودجه مشارکتی بر عملکرد تاثیر داشت و بر عکس(. 

  

 29تئوری اسناد -6-1-4

دهد که افراد  یماین تورش رفتاری هنگامی رخ 

گیرند ولی  یمهای خود را بعهده  یتموفقمسئولیت 

هنگام شکست، تمایل دارند مسئولیت شکست خود 

ه عبارت دیگر افراد تمایل د. برا به دیگران نسبت دهن

ز جمله ، اهای خود را به عوامل درونی دارند موفقیت

را به عوامل  ی خودها شکستاستعداد و بصیرت و 

به بیرونی از جمله بد شانسی نسبت دهند. این تحلیل 

شود. )سعیدی، علی،  تئوری اسنادی تعریف می عنوان

ها برای  (. این یافته21601261محمدجواد فرهانیان، 

مبنایی  ها آنحسابداری مدیریت با اهمیت هستند زیرا 

بینی چگونگی تشریح ذهنی  برای تشریح و پیش

بودجه و عملکرد واقعی را فراهم  چرایی مغایرت

دهد که توضیحات ذهنی  یمبعالوه، نشان  ،نماید یم

سرپرستان و زیر دستان برای انحراف بودجه 

زیردستان با هم متفاوت است و توضیحات ذهنی هر 

واریانس ف تواند ناشی از ارزیابی هد یمدوی آنها 

 بودجه واگرا شده باشد.

 

  30صشخ-تئوری تناسب محيط  -7-1-4

این تئوری بر پایه تئوری میدان لوین قرار دارد و 

کند که انگیزش تابعی از تناسب بین قابلیت  یمفرض 

، 1692، 21کاپالنت. )اس ها آنافراد و محیط د عملکر

(. 1679 و 1695، 22، وان هاریسون1669، 22ادواردز

ارائه  برای( از این تئوری 2111ش )شلیدز و همکاران

اثرات  ،درباره اینکه چگونه استرسی یها بینی پیش

 ،کند بندی بر مبنای عملکرد را تعدیل می بودجه

حاکی از  ها آنبینی و یافته های  استفاده نمودند. پیش

این است که بودجه بندی مشارکتی از سه راه زیر بر 

اول، بودجه مشارکتی احساس  0است مؤثرعملکرد 

استرس  هدر نتیج که دادهتحت کنترل بودن را افزایش 

دهد. دوم بودجه  را کاهش و عملکرد را افزایش می

کاهش  را دشواری اهداف بودجه که بندی مشارکتی

دهد و احتمال بیشتری وجود دارد که اهداف از  می

این مطابقت )قابلیت عملکرد افراد تجاوز ننماید. 

ها و کاهش فشار باعث افزایش  اهداف و قابلیت

باعث  مشارکتیسوم، بودجه  (شود. عملکرد می

شود که انتظار  افزایش انگیزه بر مبنای بودجه می

بنابراین  ،رود باعث تحریک و تمرکز تالش شود می

یابد که به نوبه خود  یمقابلیت عملکرد افزایش 

 دهد.  استرس را کاهش و عملکرد را افزایش می
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 روانشناسی اجتماعی های تئوری -2-4

اجتماعی مربوط به چگونگی  شناسی روانتئوری 

شامل درك  که اندیشیدن و رفتار متاثر از دیگران است

، ها نگرشحساسات فرد( ، ااز مردم )شناخت اجتماعی

 باشد یمنفوذ اجتماعی و تعامالت و روابط اجتماعی 

(. روابط اجتماعی نوعاً 2112، 29تیلور و همکاران)

د، کن یمی را در حیات سازمانی ایفا تر پررنگنقش 

تواند تصمیمات  بنابراین هنجارهای اجتماعی می

د. مرتبط با حسابداری مدیریت افراد را راهبری نمای

(. تئوری نقش از اولین 12201262رهنمای رودپشتی،)

روانشناسی اجتماعی مورد استفاده در  های تئوری

تحقیقات حسابداری مدیریت بوده و پس از آن نیز در 

ورد استفاده قرار گرفته تحقیقات حسابداری مدیریت م

است. تحقیقات اخیر در حسابداری مدیریت از سه 

 0نماید نوع تئوری روانشناسی اجتماعی استفاده می

های اجتماعی، تئوری هویت  تئوری مقایسه نظریه

 اجتماعی و تئوری شناسایی گروه. 

 

 35تئوری نقش -1-2-4

ای از سازه های انسان  تئوری نقش از مجموعه

دست ه روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی بشناسی، 

نحوه عمل  بینی پیشو ح آمده است که برای تشری

گیرد. )داتسچ و  یمافراد در اجتماع مورد استفاده قرار 

(. این تئوری 1692وکاستنزو و ، شا1695، 29کراس

کند که رفتار افراد تحت تاثیر نقش و  فرض می

یک نقش هنجارهای مورد انتظاردیگران از فردی که 

خاص را بعهده دارد، قرار دارد. )مثل سرپرست، 

، 1679 27، کتز و کان1695کارگر( )داتسچ و کراس 

(. دو مفهوم کلیدی در تئوری 1692،شاو و کاستنزو

نقش که مرتبط با تحقیقات حسابداری مدیریت است 

عبارتند از تعارض نقش و ابهام نقش. تعارض نقش 

داخل انتظارات داخلی دهد که افراد با ت زمانی رخ می

شوند و برآورده کردن تمام  یمیا نقش داخلی روبرو 

ممکن نیست. ابهام نقش وقتی  ها آنانتظارات برای 

دانند که چه رفتاری  دقیقاً نمیدهد که افراد  رخ می

تواند  . تعارض یا ابهام نقش میباید داشته باشند

استرس و تنش را افزایش دهد و اضطراب ناشی از 

تواند به رفتارهای دفاعی از  یمگاری شناختی ناساز

جمله اقدامات تهاجمی و مکاتبات، احساسات 

خصمانه نسبت به دیگران، گوشه گیری اجتماعی، 

، به نفسنارضایتی شغلی و از دست دادن اعتماد 

اعتماد بین فردی و احترام به دیگران و نیز مشکالت 

 (.1699فیزیولوژیکی شود )کان و همکاران ،

 

 38تئوری مقایسه )تطبيق( اجتماعی -2-2-4

کند افراد به  تئوری مقایسه اجتماعی فرض می

ارزیابی درست خود، افزایش اعتماد به نفس و بهبود 

یشان، نظرات، عملکرد، احساسات و اتوانایی 

، 1692شاو و کانت نزو، د )دستاوردهایشان نیاز دارن

اهد این امکانپذیر خو وقتی. (2112تیلور و همکاران ،

بود که افراد خودشان را با اطالعات هدف مقایسه 

نمایند )مثل استاندارد های عملکرد(؛ در صورت عدم 

خود را با سایرین  ها آندسترسی به چنین اطالعاتی، 

کنند. یک انتخاب کلیدی این است که افراد  یممقایسه 

کنند. برای  چه کسی را برای مقایسه خود انتخاب می

انند خودشان را با کسانی که مشابه یا تو مثال افراد می

غیر مشابه موضوعی که شاخص مقایسه است )مثل 

عملکرد( مقایسه نمایند. در صورت غیر مشابه بودن، 

تواند به اهداف مقایسه  انتخاب مقایسه با دیگران می

( 1662) 26اجتماعی بستگی داشته باشد. فردریکسون

نحوه و  بینی پیشازتئوری مقایسه اجتماعی برای 

ارتباط بازخورد عملکرد و ارزیابی و تاثیر آن بر تالش 

کرد که پاداش  بینی پیشوظیفه افراد استفاده نمود. او 

بر مبنای ارزیابی عملکرد نسبی در مقایسه با تقسیم 

شود  یمسود، باعث رقابت بیشتر افراد و تالش بیشتر 

 به طورزیرا عملکرد سایرین را در امر مقایسه 
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 بینی پیشدهد. همانگونه که  نشان می برجسته تری

( دریافت که افراد سطح 1662ن )شد، فردریکسو می

تالش بیشتری با ارزیابی عملکرد نسبی در مقایسه با 

ها بوسیله  یسهمقاتسهیم سود دارند. از آنجایی که 

شود.  یمارزیابی عملکرد نسبی بسیار بر جسته 

انتظار  ،بنابراین وقتی که وظایف افراد مشابه است

( 1662افزایش رقابت وجود دارد. فردریکسون )

و دریافت که تحت ارزیابی  بینی پیشهمچنین 

عملکرد نسبی، وقتی تشابه وظایف بیشتر است تالش 

 د.بیشتر خواهد بو

 

 40تئوری هویت اجتماعی -3-2-4

کند که افراد  تئوری هویت اجتماعی فرض می

)مثل تیم جهان اجتماعی خود را در گروه های داخلی 

های بیرونی )مثل تیم کاری در  کاری افراد( و گروه

و  به نفسکنند. اعتماد  یم( طبقه بندی ها سازمانسایر 

عضوی  به عنوان ها آناز هویت اجتماعی  ها آناعتبار 

و تصور شخصی د گیر از یک گروه داخلی نشات می

از خودشان به نحوه ارزیابی خودشان نسبت به  ها آن

 (. 1692، 91)تاجفل. بستگی دارد اه گروهسایر 

تعیین هویت اجتماعی با یک گروه تحت تاثیر 

نحوه تعامل افراد با سایر اعضای گروه، تفسیر 

است که  یهای یریگاطالعات درباره گروه و تصمیم 

(. 1669، 92گذارند. )لمبک و ویلسون یمبر گروه تاثیر 

هویت اجتماعی بیشتر افراد با  عالوه براین، شناسایی

روی نتایج گروه است تا  ها آنیک گروه، بیشتر تمرکز 

قصد  ها آن(، و احتماال 1676، 92نتایج خودشان )بریور

افزایش بهره مندی بیشتر گروه از کاالهای عمومی و 

نیز داشتن همکاری بیشتر هنگام وقوع مشکالت 

 95(. توری1662، 99اجتماعی را دارند )ویت و ویلک

مبنایی  به عنوان( از تئوری هویت اجتماعی 2112)

و ه اثر بخشی دو سیستم کنترل دو طرف بینی پیشبرای 

نمود.  در یک محیط کار تیمی استفاده  ها مشوق

هنگامی که هویت تیم قوی است، اعضای تیم احتماالً 

همکاری که برای سیستم بهترین است را در ر رفتا

 ها آنرفتار همکاری  پیش خواهند گرفت. اثر مستقیم

های  یستمسروی تالش به این بستگی دارد که آیا 

نظارتی و تشویق عمودی یا افقی است. در 

و  ها های عمودی اعضای تیم فعالیت یستمس

کنند. هر گونه  به مافوق را مشاهده می هایشان گزارش

اعضای دیگر ط )که توس ها آنتالش  بر اساس ،پاداش

در گزارش دیگر اعضای  تیم گزارش شده( و صداقت

های مختلف مورد  تیم )همانگونه که با مقایسه گزارش

قضاوت واقع شده( است. در سیستم افقی، پاداش 

اعضای تیم بر مبنای نتایج تیم است و اعضای تیم 

را از طریق فشارهای رسمی، فشار همساالن  همدیگر

ی جانبی وادار به تالش ها پرداختیا دوستانه و یا 

. هویت تیمی قوی در یک سیستم عمودی به نماید یم

تالش کمتر برای گزارش تالش وافر ساختگی منجر 

توانند به آسانی  ینمشود و سرپرستان مافوق  یم

ساختگی و صوری اعضای تیم را کشف ش گزار

 نمایند.

 

 روانشناسی شناختی های یتئور -3-4

با  1671محققان حسابداری مدیریت در دهه 

هدف مطالعه نحوه فرآیند شناختی افراد از اطالعات 

به حسابداری مدیریت و نحوه تاثیر آن روی اندیشه، 

شروع به  ها آن گیری تصمیمو  ها قضاوتیژه، و

استفاده از تئوری روانشناسی شناختی نمودند. 

شناخت شامل فرآیندها و حالتهای ذهنی است. 

 فرآیندهای ذهنی عبارتند از0 

  توجه0 تخصیص ظرفیت پردازش محدود شده

 به یک محرك اطالعات 

  دانش  به عنوانحافظه0 رمز گذاری اطالعات

در حافظه بلند مدت، ساختار و بازنمایی 
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دانش در حافظه بلند مدت و بازیابی دانش از 

 حافظه بلند مدت برای اندیشیدن

 رآیندهای ذهنی اندیشه کردن0 مرتبه باالتر ف

ت است که شامل حل مساله، استدالل، قضاو

 است.  گیری تصمیمو 

  فرآیند یادگیری0 فرآیند فعال ساختار بندی

دانش جاری  بر اساسایده های نو یا مفاهیم 

، ها نگرشیا گذشته حالتهای ذهنی شامل 

  باورها، دانش و ترجیحات است.

ه کنند ک یمروانشناسی فرض  های تئوریبیشتر 

شناخت منطق محدود است نه منطق کامل و بهینه. 

افراد قصد رفتار عقالیی دارند اما بدلیل محدود  یعنی، 

بودن ظرفیت فرآیند شناختی شان و اغلب بوسیله 

های پیچیده و مسایل غیر ساختاری مثل موارد  خواسته

مربوط به توسعه و اجرای بودجه )مثل جستجو برای 

ها، منافع و  ینههزرزیابی اطالعات، شناسایی راهکار ا

کامل  به طور آن رااحتماالت مربوط با هر راهکار 

ندارند. از آنجایی  منطقی فتار کامالً( ردهند ینمانجام 

که افراد همیشه ظرفیت ذهنی کامل را برای مالحظه 

تمام اطالعات درباره تمام راهکارها و انتخاب بهترین 

ن راهکار شناسایی غالباً اولی ها آنگیرند،  ینمآن بکار 

شده که مزایای بیشتر از برخی سطوح آرمانی را داشته 

نمایند. بیشتر تحقیقات روانشناسی  انتخاب می، باشد

افراد  گیری تصمیمشناخت نحوه و کیفیت قضاوت و 

و ن ، گلداستی2111، 99)بارون اند نمودهرا بررسی 

؛ هاتسی و 2111، 99؛ هاتسی و داوز1667، 97هوگارت

(. قضاوت، مقایسه یک محرك به 1665، 96پنینگتون

محرك دیگر یا ارزیابی یک محرك در رابطه با یک 

استاندارداست. یک تصمیم،انتخاب یک محرك 

. هاست محرك)راهکار، عمل( از بین مجموعه ای از 

ما بین دو دیدگاه تئوری در تحقیقات حسابداری در 

شویم.  یمتمایز قایل  گیری تصمیمموضوع قضاوت و 

رفتاری بر پایه تئوری  گیری تصمیمی تئور

 های مدلاز اقتصاد و آمار قرار دارد و از  گیری تصمیم

بهینه سازی مانند قضیه بیز و تجزیه و تحلیل 

معیار ارزیابی نحوه و کیفیت  به عنوانرگرسیون 

نمونه ای  به طورها و قضاوت افراد  یریگتصمیم 

 کند.  یماستفاده 

و قضاوت  یریگ تصمیمتحقیق روی عملکرد 

 ،به شناسایی منابع متنوع )مثل توانایی شناختط مربو

و  گیری تصمیمدانش، انگیزش( در نحوه و کیفیت 

( 1691، 51قضاوت افراد است )انهورن و هوگارت

 (.1665یبی ،)ل (1662، 51و الفت )لیبی

  

 52رفتاری گيری تصميمتئوری  -1-3-4

رفتاری شامل دو دیدگاه  گیری تصمیمتئوری 

نظری اصلی است که بوسیله محققان حسابداری 

مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. قضاوتهای 

ر کدام ه که توضیح احتمالی و کارکرد گرایی احتمالی

 . اند شدهدر زیر ارائه  ها آناز 

 

 53تئوری قضاوت احتمالی -2-3-4

که  دباش میقضاوت احتمالی مرتبط با این مساله 

بطور ذهنی احتماالت  افراد چگونه و چقدر مناسب،

آن احتماالت را چگونه با  کنند و را برآورد می

گیری قضاوت  ها برای شکل ها و ارزش مطلوبیت

نمایند. بسیاری از تحقیقات  نهایی ترکیب می

روانشناسی روی احتماالت ذهنی بر چگونگی استنباط 

ی ها احتمالا که آی اند کردهاحتماالت ذهنی تمرکز 

استنباط شده منسجم است و یا در توافق با اصل 

باشد(.  1مثال مجموع احتماالت باید ت. )احتمال اس

توجه مهم تحقیقات قضاوت احتمالی این است که 

با ق مطاب شان ذهنیآیا تجدید نظر افراد از احتماالت 

اصل  رسمی آماری، تجدید نظر ضمنی بوسیله مدلهای

( 1699) ،تینهور و هوگاراست. منطق اا احتمال ی

نشانه هایی برای علیت را شناسایی کردند که ازآن 
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برای توسعه یا تجدید نظر احتماالت ذهنی استفاده 

نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که  می نمایند.

موقتی قبل از خود اثر اتفاق  یک اثر بطور هعلت ممکن

ه ناشی ممکناحتمال ذهنی افراد که این علت  می افتد،

از آن اثر که ناشی  یک علتاز دالیل وجودی 

بطور  هکه علت ممکن باشد میباالتر از زمانی ، باشد می

 موقتی قبل ازآن اثر اتفاق نیفتد.

 

 54تئوری ابتكارات و تورش -3-3-4

تحقیقات اولیه روی قضاوت احتمالی فرض 

های ضمنی  کند که قضاوت افراد مشابه قضاوت می

سازی هستند. طبق تحقیقات  بهینه ایه مدلبوسیله 

 به طورانجام شده قضاوتهای احتمالی افراد گاهی 

های ضمنی این  از قضاوت سیستماتیک و شدید

 55منحرف شده است. توریسکی و کاهنمان ها مدل

( شروع به شناسایی فرآیند شناختی بنام 1679)

تواند تورش  یمابتکاری )کشف کننده( کردند که 

را شرح دهد. افراد اغلب از  بینی پیشقضاوتهای 

کنند. بدلیل محدودیت عقالنیت  یمابتکارات استفاده 

تقاضای پردازش اطالعات بهینه سازی در وظایف و 

های شناختی  یتقابلکارهای پیچیده اغلب فراتر از 

افراد است. تحقیقات نشان داده است بسیاری از 

الت و ابتکارات برای ارزیابی ذهنی و تجدید احتما

 همچنین جستجو برای اطالعات در منابع خارجی

های حسابداری مورد استفاده قرار  مانند گزارش

( ابتکاری که 1679گیرد. تورسکی و کاهنمان ) یم

افراد برای توسعه و تجدید احتماالت ذهنی استفاده 

 به شرح ذیل شناسایی نمودند. ،کنند یم

اختن قابلیت دسترسی، بازنمایی کردن و لنگر اند

و تعدیل. قابلیت دسترسی عبارتست از برآورد ذهنی 

از احتمال یک رویداد بوسیله تسهیل به همراه آنچه 

 رسیدهن که مانند رویداد یا رویدادهای مشابه به ذه

ه یک رویداد وقتی بیشتر در دسترس است ک است.

ذهن نسبت به آن آشناتر، برجسته تر، جدید یا قابل 

ست از برآورد ذهنی ا بارتتصور باشد. بازنمایی ع

)نمونه( بوسیله درجه تشابه  Aاحتمال اینکه موضوع 

تعلق  B)جامعه( دارد به طبقه  Bیا همانند ی که به 

گیرد. برآورد احتمال بر اساس بازنمایی تحت تاثیر 

نرخ پایه، اندازه نمونه و یا توسط رگرسیون به 

، تگیرد. در نهایت، لنگر و تعدیال ینممیانگین قرار 

رآوردهای ذهنی یک ارزش مبهم مانند احتمال اینکه ب

یک رویداد به وسیله استفاده از یک ارزش اولیه که 

 بر اساسآید و تعدیل آن  یمبه ذهن  به سرعت

باشد. بعضی از تحقیقات حسابداری   اطالعات اضافی

که آیا احتماالت ذهنی افراد  اند نمودهمدیریت بررسی 

اری مدیریت مطابق با بر مبنای اطالعات حسابد

( بررسی 1691)59استفاده از ابتکارات است. براون 

نمود که آیا تجدید نظر افراد از احتماالت ذهنی که 

فرآیندی در کنترل سازگار و مطابق با لنگر اندازی و 

تعدیالت ابتکاری است. تجدید نظر افراد از احتمال 

یک گزارش جدید درباره  ها آنهر وقتی که  شان ذهنی

نمودند اتفاق  یماثر بخشی یک فرآیند دریافت 

متوسط افراد در تجدید  به طورافتد. او دریافت که  یم

نظرشان نسبت به تجدید نظر ضمنی بوسیله قضیه بیز، 

مطابق با لنگراندازی و تعدیل، محافظه کار هستند. 

( بررسی نمودند که آیا 1692) 57شلویز و همکاران

تصمیمات رسیدگی واریانس افراد با استفاده از 

بازنمایی ابتکاری سازگار است. شواهد حاکی از آن 

تمام افراد از یک استراتژی سازگار و  است که تقریباً

 نمایند.  یممطابق با بازنمایی ابتکاری استفاده 

 

 58سازیب و چارچو انداز چشمتئوری  -4-3-4

به بررسی تفاوت ش درباره ابتکارات و تور تحقیق

بین ارزش ذهنی نتایج مختلف در تصمیم و ارزش 

متصور بوسیله تئوری سودمندی نیز مرتبط است. 

کند که ارزش  یمتئوری سودمندی مورد انتظار فرض 
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رآورد یک سودمندی( برای هر نتیجه )بذهنی افراد 

ع مجمو بر اساساز یک تصمیم ریسکی  ،ممکن

و رفاه نتایج احتمالی است، در مقابل تئوری ثروت 

کند که ارزش ذهنی افراد از هر  یض مفر انداز چشم

سود یا زیان نسبت به یک نقطه مرجع  به عنواننتیجه 

یک فرآیند دو مرحله ای است ر )مثالً وضع موجود( د

(. در مرحله اول که ویرایش 1676تورسکی،ن )کاهنما

خود را  گیری تصمیم ایه گزینهشود، افراد  نامیده می

ها و انتخاب بعدی تنظیم و  یابیارزبه منظور تسهیل 

کنند. ویرایش شامل چندین عملیات  یماصالح 

شناخت است. شامل کد گذاری که در بر گیرنده 

سود یا زیان نسبت به  به عنوانشناسایی نتیجه ممکن 

نقطه مرجع است. در مرحله دوم، که مرحله ارزیابی 

شود افراد یک ارزش ذهنی را به هر نتیجه  یمنامیده 

احتمال  بر اساسج دهند. وزن مبهم نتای یماختصاص 

با  انداز چشمو سپس انتخاب  ستا آنهارخداد 

باالترین ارزش مورد انتظار. یک نتیجه مهم از ویرایش 

ها  ینهگزو ارزیابی این است که انتخاب افراد از 

ی یک تصمیم تواند وابسته به چگونگی شکل گیر یم

ها و سودهای پولی. افراد  یانزباشد. مثل یک سری از 

این نتایج را از طریق حسابهای ذهنی شکل داده و 

کنند کدام نتایج مشترکاً  یمکنند و تعیین  یمارزیابی 

ارزیابی گردد و کدام نتایج جداگانه ارزیابی شود. 

ورسکی و کاهنمان، )ت(و1699 )کاهنمان و تورسکی،

1691. ) 

 

 59تئوری ابتكارات جستجو -5-3-4

عالوه بر استفاده از ابتکار برای ارزیابی و تجدید 

نظر احتماالت ذهنی افراد همچنین از ابتکارات برای 

جستجوی اطالعات درباره محیط خارجی نیز استفاده 

های حسابداری( )پاین و  کنند. )مثل گزارش یم

(. جستجو شامل مرور 1662-1667، 91همکاران

، توجه، دستیابی به اطالعات درون حافظه اجمالی

باشد.  یم گیری تصمیمبرای استفاده در قضاوت و 

استفاده افراد از جستجوی ابتکاری بستگی به 

پیچیدگی وظایف شان دارد که با تعداد متغیرها و 

کند  ی )ابعاد( که متغیرها را توصیف مییویژگیها

متفاوت است. برای مثال در گزارش عملکرد، 

دگی وظیفه با افزایش در تعداد مراکز پاسخگویی پیچی

و معیارهای عملکرد برای هر مرکز پاسخگویی 

یابد، همانطور که پیچیدگی وظیفه افزایش  افزایش می

یابد. افراد تمایل کمتری به استفاده از پاداش )بهینه  می

سازی( جستجوی ابتکاری دارند و به احتمال زیاد از 

خواهند کرد. ه ش استفادجستجوی ابتکاری غیر پادا

تواند در بررسی گزارشهای  یماین جستجو ابتکارات 

حسابداری مثل گزارشهای عملکرد در اینکه متغیرها 

)ستون( مراکز مسئولیت یا بودجه، واقعی و انحرافات 

ها )سطرها( که معیارهای عملکرد هستند  یژگیوو 

 (.9201261رهنمای رودپشتی،د)استفاده شو

 

 61كاركردگرایی احتمالی تئوری -6-3-4

ادراك ه تئوری کارکردگرایی احتمالی از نظری

بصری برانزویک ناشی شده است )هاموند و 

(. تمرکز اصلی این تئوری روی 2111، 92استیوارت

چگونگی انعکاس موضوع سه بعدی در محیط به یک 

ی ها محركشی دو بعدی در یک شبکه چشم است. )

مبدا( بدلیل اینکه این تغیر شکل یک به یک و مستمر 

 نزدیکنیست، ترسیم بین محرك دور و محرك 

.در نتیجه، یک ساختار روانشناسی یا ت احتمالی اس

ناشی از یک مجموعه ناقص و  ،استنباطی از درك

دراك تابعی . اباشد یمخطا پذیر از نشانه های حساس 

ی یا استنتاج واقعی از اینکه وقتی افراد با ساختاربند

 بینی پیشقادر به  ها آنمحرکهای دور بهتر هستند، 

 ها آنتر درباره محیط هستند که احتمال دوام  یقدق

افزایش خواهد یافت. ماهیت احتمالی ادراك منجر به 

این باور برانزویک شد که یک مدل رگرسیون چند 
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گانه نشان دهنده مناسب ادراك است زیرا آن خواص 

یژه، همانند به وعقالنیت ادراك را دارد.  مشخص شبه

یک مدل رگرسیون چند گانه ساخت و یا استنتاج یک 

محرك دور شامل استفاده از چندین نشانه جهت 

باشد و این  یمهای دور  محرك های ویژگیشناسایی 

ی  محدودم همبسته بوده و دارای توانایی ه به ها نشانه

( 1655محرکهای دور هستند. هاموند ) بینی پیش برای

( این 1699) 99و تاکر( 1699) 92هارش و همکاران

بازنمایی تغییر شکل قضاوت را بوسیله توسعه و 

بکارگیری مدل عدسی برانزیک رسمی نمودند. )مدل 

عدسی که یک مقایسه و همانندی با ادراك تصویری 

شود شامل یک مدل رگرسیون از محیط کار  یمنامیده 

تبط با نشانه های محیط و نتایج محیط( و یک )مر

مدل رگرسیون از قضاوتهای مشخص )مربوط به 

درباره  ها آن بینی پیشو  ها قضاوتنشانه های محیط و 

چندین معیار  ها آنباشد. عالوه براین،  یمنتایج( 

 . اند دادهعملکرد قضاوت شامل موارد ذیل را توسعه 

  های مشخص  ینیبدستاوردها0 ارتباط بین پیش

 و نتایج حال؛

  های انجام شده  ینیبتطبیق0 ارتباط بین پیش

بوسیله یک مدل از قضاوتهای مشخص و 

 های مدلصورت گرفته بوسیله  بینی پیش

  ؛محیطی

  یکنواختی0 درجه ای که یک شخص از

  ؛نماید یماستفاده  بینی پیشمشابه از  های مدل

 0وزن دهی نشانه  سودمندی و بکارگیری نشانه

  ؛ها ینیبهای افراد در انجام پیش 

  ؛های افراد ینیباجماع0 درجه تشابه پیش  

 توضیحات سابق  از ای بینش شخصی0 درجه

ها در  ینیبنحوه پیش  بتواند فرد برای اینکه

را  های واقعی ینیبنحوه پیش  با انطباق

 .تشخیص دهند

 

  65قضاوت و عملكرد تصميم های تئوری -7-3-4

رفتاری مورد  گیری تصمیم های تئوریبیشتر  

و  بینی پیشمطالعه در حسابداری مدیریت روی 

تمرکز  گیری تصمیمتوصیف معنای قضاوت و رفتار 

و  بینی پیشدارد. جریان دیگری از تحقیقات روی 

انحراف برنامه ریزی در قضاوت افراد و عملکرد 

 کند.  یمتصمیمات تمرکز 

لت و معلول متغیرها را مطالعات روانشناسی که ع

دانش و انگیزش  ،کند مثل توانایی شناخت یمبررسی 

نماید.  یممبنایی برای تشریح انحراف افراد ارائه 

( برای اولین بار این 1691آینهورن و هوگارت )

ادبیات را در قالب یک معادله مفهومی از عملکرد 

و قضاوت قرار دادند. لیبی والفت  گیری تصمیم

( به بررسی ادبیات و تحلیل 1665بی )( و لی1662)

 دهی سازمانبرای شرح دقیق این معادله مفهومی و 

ارائه بینش  برایادبیات حسابداری و حسابرسی 

نسبت به تعیین عملکرد تصمیم و قضاوت در تدوین 

حسابرسی و حسابداری پرداختند. تمرکز اولیه و 

یژه به واصلی این تحقیق روی متغیرهای روانشناسی، 

وانایی شناختی و انگیزش و اینکه چگونه و به چه ت

اثر د و قضاوت افرا گیری تصمیمکیفیتی روی 

نیز اینکه چطور دانش بوسیله ؛ و باشد یمگذارد،  یم

گیرد. دیرمن  یمتوان تعامل و تجربه تحت تأثیر قرار 

که عملکرد  اند نموده بینی پیش( 2115) 99و شیلدز

تصمیم از یک متغیر در روش حسابداری صنعتی 

تابعی از تعامل سه روش توانایی عمومی حل مسأله، 

انگیزه درونی و دانش مربوط به حسابداری صنعتی 

اینطور تدوین شده که  ها آنباشد. مطالعه  یم

قیمت گذاری محصول توسط افراد بر  گیری تصمیم

تولید محصول مبنای بهای تمام شده محصول، حجم 

و یک شاخص بازار که حاکی از سطح رقابت 

. بعد از اتخاذ یک مجموعه از گیرد ، انجام میباشد یم

تصمیمات قیمت گذاری برای محصوالت بوسیله 
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الگوهای مصرف منابع گوناگون، افراد دریافتند که 

روش بهایابی محصول از مبنای حجم به بهایابی 

تغییر یافته است.  یا بر عکس (ABC)برمبنای فعالیت 

شان در  گیری تصمیمکسانی که تغییر مناسبی در مدل 

 اند دادهبهایابی محصول  های روشپاسخ به تغییر 

دارای سطح باالیی از توان حل مسأله، انگیزه درونی و 

دانش مربوط به حسابداری صنعتی هستند. افراد فاقد 

سطوح باالیی از تمام سه متغیر و یا اصالح در 

بهایابی  های روش، هنگام تغییر ،گیری تصمیم یها مدل

دهند. این نتایج حاکی از این است که  ینمرا تغییر 

تواند جایگزین  حداقل در این شرایط انگیزه باال نمی

اثربخشی برای توانایی باال یا دانش مربوط به وظیفه 

منبعی از عملکرد باال باشد.  به عنوان)یا بالعکس( 

( شواهدی ارائه کردند که 2111دیرمن و شیلدز )

ساختار و محتوای دانش حسابداری بهای تمام شده 

تواند عملکرد قضاوت بر مبنای بهای تمام شده  یم

نشان دادند که  ها آنافراد را تحت تأثیر قرار دهد. 

عملکرد قضاوت وقتی که افراد محتوای دانش مرتبط 

سیله بیشتر بو ها آنبا کار افراد دارند و یا اینکه دانش 

ارتباط علت و معلولی مرتبط با وظیفه ساختار بندی 

های شفاف شده از  شده، بیشتر است و دارای بخش

( 2111دیرمن و شیلدز ) ت.های دانش اس طبقه

را مورد بررسی قرار داند که افراد  وضعیتی

بر اساس بهای تمام شده  بینی پیشهای  قضاوت

بتنی محصول که بوسیله یک سیستم بهای تمام شده م

برای محصوالت بوسیله ه شد گیری اندازهبر حجم 

دهند. در این  یمالگوهای مختلف مصرف منابع انجام 

دریافتند که عملکرد قضاوت برای  ها آنوضعیت 

افرادی که محتوای دانش بیشتری از سیستم هزینه 

دارند باالتر است و  (ABC)مبنای فعالیت ر یابی ب

زیرا حالت  ،است محتوای دانش مبتنی بر حجم کمتر

بوده و  تر  مربوطاول با وظایف و کار در دست 

ها و بهای  ینههزی از علت و معلول تر درستبازنمایی 

ف زمانی که منابع گوناگون مصر -تمام شده

و  بینی پیشهمچنین  ها آننماید.  یمرائه ا -شوند یم

دریافتند که عملکرد قضاوت برای افرادی که دانش 

مطابق با یک ساختار دانش مبتنی  ها آنبهای تمام شده 

بر فعالیت ساختاربندی شده، بیشتر است زیرا بین 

ساختار مرتبط با وظیفه در دست است. دیرمن و 

نمودند اما به این نتیجه  بینی پیش( 2111شیلدز )

قضاوت برای افرادی که دانش د نرسیدند که عملکر

ش منابع بیشتر مطابق با ساختار دان شان شدهبهای تمام 

)مثل مواد، دستمزد و سربار ساخت(  ،فیزیکی است

 تر است. یینپا

 

  67تئوری مدلهای ذهنی -8-3-4

گیری  تواند به شکل یمدانش مرتبط با حسابداری  

که در قالب ذهنیات معرفی شود  های ذهنی مدل

علت و  یهای ارتباط یستمسبازنمایی داخلی از 

و  ها قضاوتتواند برای پشتیبانی  یماست که  معلولی

 ،99مورد استفاده قرار گیرد. )مارکمن گیری تصمیم

های ذهنی  (. مدل962111 ،جنتنرمارکمن و  ؛1666

های علمی رسمی متفاوتند و با توجه  از مدل معموالً

د بر چگونگی و کیفیت نتوان به سه ویژگی می

0 بگذارندو قضاوت افراد را تحت تأثیر  گیری تصمیم

 اغلب جایگزینی مشابه ولی ها آنکیفی است نه کمی، 

هایی آشناتر برای صفات مدلهای دانش غیر  یژگیو با

اغلب در مقایسه با مدلهای  ها ؛ و آنرسمی هستند

بخش های  ها آنعلمی رسمی ناقص هستند زیرا 

نمایند.  یمرنجیره طوالنی و پیچیده علمی را حذف 

سی کردند که ( برر2115ش )کرنشنان و همکاران

چگونه تصمیمات وزن دهی معیار عملکرد ذهنی افراد 

برای جبران پاداش بوسیله دقت یک معیار عملکرد و 

کوریانس خطا بین آن و سایر معیارها تحت تأثیر قرار 

 ها آنگیرد. بر اساس تئوری مدلهای ذهنی،  یم

و شواهدی یافتند که بیشتر افراد از واریانس  بینی پیش
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ها )دقت( و کوریانس خطا برای تعیین خطای معیار

 ها آننمایند، اما آیا اینکه  یممعیار در عملکرد استفاده 

شده در کنار تئوری  بینی پیشها  یژگیواز این 

های ذهنی  کنند، بستگی به مدل یمنمایندگی استفاده 

 شان دارد.

 

  70ب(تئوری اثرات نتایج)عواق -9-3-4

هر دو تحقیقات روانشناسی و کتب مدیریت در  

قبال گرایش و تمایل افراد به وزن دهی بیش از اندازه 

در ارزیابی تصمیم گیرندگان و  گیری تصمیمبه نتایج 

تواند ناشی از  یمیا نادیده گیری امکان اینکه نتایج بد 

. دو مطالعه اند دادههشدار  ،نتایج خوب باشد

که میزان  اند نمودهل حسابداری مدیریت استدال

بستگی به  ،وابستگی ارزیاب به اطالعات نتایج تصمیم

بازنمایی ذهنی او دارد که به نوبه خود وابسته به 

(. 1662) 71راون و سولومونب) باشد یمتجربه او 

های عملکرد بوسیله ارزیابان که خود مشمول  ارزیابی

دو  و یا نبوده اند اما هر اند بودهارزیابی  گیری تصمیم

 مرتبط با اطالعات یکسان و برابری درباره تصمیمات

تصمیم  به که بسیار شبیه یارزیابی ذهنی از تصمیمات

گیرنده است داشته باشند و در نتیجه از تصمیم 

نتایج تصمیم ر رود کمتر تحت تأثی یمگیرنده انتظار 

دریافتند  ها آنشده بود،  بینی پیشباشد. همانطور که 

ها بوسیله یک تعامل بین مبنای  یابارزهای  که ارزیابی

ها خودشان در گذشته مورد ارزیابی  یابارزآنچه که 

، تحت تأثیر ها آنو نیز فراوانی وقوع  اند گرفتهقرار 

های ارزیابان وقتی از حد  قرار گرفته بود. ارزیابی

در موارد زیادی برمبنای  ها آنمطلوب دور است که 

و زمانی به حد  تصمیمات گذشته ارزیابی نمایند

مطلوب بسیار نزدیک است که در موارد متعددی بر 

 ها باشند. گیری تصمیماساس کیفیت 

 

 

 نتيجه گيری و بحث -5

ته های روانشناسی خاص بکار رف اگرچه تئوری 

 تنوع و متعدد بوده،در تحقیقات حسابداری مدیریت م

تعداد محدودی از موضوعات مشابه به نظر  اما

واند تحت عنوان انگیزه و اثرات ت یمرسد که  می

های حسابداری مدیریت گروه بندی  اطالعات روش

موضوعات مشترك،  شود. در بحث اثرات انگیزشی

اثرات نقاط مرجع )مثل اهداف بودجه( و اثرات 

تناقضات داخلی یا ناسازگاری بین بازنمایی ذهنی و 

گذاری، تئوری سطح آرمانی،  رفتار است. تئوری هدف

پیشنهاد  انداز چشمالت سازمانی و تئوری تئوری عد

کنند که انگیزش بستگی به قیاس بین یک واقعیت  یم

بوسیله  و یا نتایج ممکن و نقطه مرجع تعیین شده

تمایل کمتر به ر )بازنمایی ذهنی افراد از وظیفه کمت

چنانچه آن فراتر  است. تالش( برای رسیدن به هدف

باشد )مثل سطح باالی از سود یا  ها آناز نقطه مرجع 

قیاس با حالتی که اینگونه ر سطح پایین هزینه( د

. نقطه مرجع اغلب گیرد ، مورد توجه قرار مینیست

های حسابداری مدیریت است. برای  متأثر از روش

های سطح آرمانی و هدف گذاری،  مثال در تئوری

نقطه مرجع از طرف خود افراد تعیین و یا هدف 

قبول شده است. مثل هدف بودجه )هیرست تحمیل و 

(. در 1691، یاستدر؛ 1676؛ کنیز، 72،1661و لوی

تئوری عدالت سازمانی و تئوری مقایسه، نقطه مرجع 

یا  اند کردهدریافت  ها آننتایج باورهای اشخاص که 

رتئوری ت. دنتایج مربوط به سایر اشخاص اس

نقطه مرجع اغلب آن چیزی است که  انداز چشم

وضعیت  به عنوانای حسابداری مدیریت ه روش

(. 1669دهد )مثل حقوق مبنا( )الفت، موجود نشان می

تئوری ناهنجاری شناختی، تئوری نقش و تناسب 

محیطی شخصی همگی اثرات انگیزشی ناشی از 

های افراد برای هماهنگی بین بازنمایی ذهنی  خواسته

نماید. حفظ ثبات  یمرا شناسایی  ها آنو رفتارهای 
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ندازه گیری اهداف از یک نتیجه و هزینه دستیابی به ا

دستیابی به  برایافراد  یک هدف، باعث انگیزه بیشتر

اهداف خواهد شد. اگر دستیابی به اهداف این 

مستمراً در معرض  ها آن ،سازگاری را افزایش ندهد

تعارض شناختی، ابهام نقش و استرس خواهند بود و 

داد. تئوری نقش و شان را از دست خواهند  یزهانگ

تناسب محیط شخص روی اثرات تسکین دهندگی 

ناشی از تعارض شناختی و استرس ناشی از فقدان 

ناسازگاری بین بازنمایی ذهنی افراد و رفتار تمرکز 

های  دارد. از طرف دیگر اثرات اطالعاتی روش

حسابداری مدیریت نه تنها بوسیله ارائه اطالعات 

گذارد بلکه  یمتأثیر  ها قضاوتها و  روی تصمیم

همچنین نحوه تأثیر جستجو و پردازش افراد دارای 

منطق محدود از این اطالعات و نیز بازنمایی ذهنی 

جهت و  کند. یمرا تعیین  ها سازماناز محیط و  ها آن

های حسابداری مدیریت اغلب  روش تأثیراتبزرگی 

به تجربه افراد، دانش و توانایی و عناصر وظیفه و 

قضاوت ذهنی و فرآیندهای  آن بستگی دارد.زمینه 

که شامل اطالعات حسابداری مدیریت  گیری تصمیم

بوسیله بسیاری از متغیرهای مشابه تحت تأثیر  ،است

گیرد و گاهی نتایجی در حدود مدلهای بهینه  قرار می

دهد )مثل تصمیمات بررسی واریانس توسط  یمارائه 

 72همکاران( )لویز و 1691-1695-1697 ،نبراو

تواند بر  های حسابداری مدیریت می (. روش1692،

در تحقیق  بینی پیشمحتوا و جهت تورش قابل 

شهودی افراد اثر گذاشته و نیز از تأثیر این اطالعات 

توان یا اثربخشی  بر جلب توجه، بازنمایی ذهنی و

های حسابداری مدیریت  ش ود. رشهود استفاده نمای

تر نمودن اطالعات بعضی از تواند بوسیله برجسته  یم

اقالم از سایر اقالم جلب توجه را تحت تأثیر قرار 

دهد و از اینرو احتماالً مورد تحصیل پردازش کامل 

تواند بر  های حسابداری مدیریت می قرار گیرد. روش

نحوه بازنمایی ذهنی اطالعات و ارتباط آن با سایر 

نی افراد اطالعات حافظه تأثیر گذارد و نیز بازنمایی ذه

و ارتباطات آن به نوبه خود بر تحصیل و استفاده از 

گذارد. روشهای  یماثر  ها آناطالعات اضافی 

تواند بر جستجوی اطالعات  یمحسابداری مدیریت 

شهودی افراد تأثیر بگذارد و تا حدی که انتخاب و 

ساختاربندی اطالعات حسابداری مدیریت سازگار با 

استفاده و جستجوی  از شهود جهت مؤثراستفاده 

اطالعات است، مورد استفاده قرار گیرد. اینکه تا چه 

حد روشهای حسابداری مدیریت تحت تأثیر 

سوءگیری تصمیمات و قضاوتهای شهود بوسیله 

تواند بستگی به  یمابزارهای تشریح شده در باالاست، 

 د.ها و انگیزه افراد داشته باش ییتوانادانش، 

نشناسی استفاده شده در عالوه بر تئوریهای روا

تحقیقات حسابداری مدیریت خالصه شده در این 

تحقیق، بررسی ادبیات روانشناسی معاصر بسیاری 

های شناختی،  ها را در زیر شاخه دیگر از تئوری

انگیزشی و روانشناسی اجتماعی )مانند تئوریهای اثر و 

های  از سایر شاخه یهای احساس(، همانند تئوری

شناسی( که هنوز در تحقیقات  فرعی )مثل عصب

حسابداری مدیریت چندان مورد استفاده قرار 

توان در آینده اثر گذار و مربوط باشد  اند، اما می نگرفته

را نمایان خواهد کرد. عالوه بر این همانطور که در 

بخش مقدمه تشریح شد، محققان اغلب از تئوریهای 

که ها  های سایر رشته روانشناسی به همراه تئوری

نمایند  استفاده می ،کنند اطالعات مربوطی را فراهم می

یا عملکرد  گیری تصمیممثل معیارهای اقتصادی از 

ای آشکار می شود که  بهینه در نتیجه بطور فزاینده

های چندگانه متعددی ارتباط بالقوه ای با هر  تئوری

های حسابداری مدیریت دارند. در  کدام از روش

)برای  تا حدی موقتی است که انتخاب تئوری حالی

(، همانگونه که محققان باشد میاین منظور خاص 

های روانشناسی را برای  امکان اولیه استفاده از تئوری

های حسابداری مدیریت  روش بینی پیشتشریح و 
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اند، محققان حسابداری مدیریت  جستجو نموده

های دقیق سواالت مشابه  توانند از مزایای بررسی می

 مند شود0 هزیر بهر

زمانی یک روش حسابداری مدیریت و علت و یا 

های  تئوری اثرات آن بهتر است که صرفاً بوسیله

سازی  ، یا با یکپارچهروانشناسی تشریح گردد

های ناشی از  های روانشناسی همراه با تئوری تئوری

قتصاد یا جامعه شناسی؟ های نظری مثل ا سایر دیدگاه

 (.2119فت شیلدز ، ال2119)کوالسکی و همکاران، 

  وقتی یک روش حسابداری مدیریت و علت

و اثرات آن بهتر خواهد بود که صرفاَ بوسیله 

تئوریهای ناشی از روانشناسی شناختی، 

انگیزشی یا اجتماعی  تبیین شود یا ترکیبی از 

  ؛آنها

  ،در میان منابع انگیزه )مثل اهداف، برابری

کاهش تعارض، سطح آرمانی( یا مشخصه 

پردازش اطالعات )مثل لنگر و تعدیل، های 

تعصب انتساب، استفاده از نشانه، بازنمایی ها( 

های حسابداری  کدامیک بیشتر به روش

 مدیریت مرتبط است؟

 تحقیقات آتی می تواند از تجزیه و تحلیل وظیفه

( و تطابق دقیق مشخصه 2111)اسچراگن و همکاران، 

تئوریهای های وظیفه با تئوری، در راستای شناسایی 

مربوط تر با یک روش خاص حسابداری مدیریت 

بهرمند شود. برای مثال ، اگر اساساً تعیین وظیفه 

سازمانی صرفاً با متخصصین بسیار آموزش دیده است 

تخصص(  های تئوریپس تئوریهای شناختی )مثل 

احتماال برای عملکرد وظیفه مهم است .اگر وظیفه یا 

سیستم تشویق برای این است که بسته به درجه رفتار 

اجتماعی یا تشابه افرادی که وظیفه را انجام می دهند 

ساختار متفاوتی ایجاد شود، پس تئوریهای روانشناسی 

 اجتماعی می تواند مربوط باشد.

زیادی به تالش  اگر عملکرد وظیفه ای وابستگی

داشته باشد، پس تئوریهای انگیزش می تواند در 

 تشریح تفاوتهای عملکرد وظیفه مهم باشد.

گاهی تجزیه و تحلیل وظیفه می تواندد شناسدایی   

بیشتری از یک تئوری همانند توضیح مدرتبط بدا یدک    

روش حسابداری برای مدیریت خاص ارائه نماید. در 

مدیریت می تواندد  چنین حالتی، تحقیقات حسابداری 

از شناسایی دقیق رقابت و ارتباطات مکمدل بدین ایدن    

تئوریها و شواهد ارائه شده از مطالعات برای پشتیبانی 

انتخدداب بددین تئوریهددای رقیددب و یکپارچدده سددازی   

 تئوریهای مکمل بهرمند شود.
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