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چکیده
زمینه صنعت از عوامل مهم در تعیین رويههاي عمل حسابداري مديريت محسوب ميشود .اهمیت
و نحوه بکارگیري اين موضوع در پژوهشهاي تجربي آينده ايجاب ميکند در اين مقاله به آن
پرداخته شود .مطالعه حاضر ،ضمن ارائه تعريف مفهومي از زمینه صنعت ،به مرور و بررسي تأثیر آن
بر رويههاي عمل حسابداري مديريت ميپردازد .در غالب پژوهشها ،اين مفهوم به معناي رويههاي
عمل اصلي سازمان بکار برده شده است .رويکردهاي نظري موجود در اين پژوهشها ،عمدتاً بر دو
نوع ويژگي صنعت يعني رويههاي عمل اصلي سازمان و عوامل مختص هر صنعت ،تأکید داشتهاند.
در اين مطالعه ،چگونگي تأثیر اين دو ويژگي بر نوع رويههاي حسابداري مديريت مورد بررسي قرار
گرفته و نوع ويژگيهاي صنعت مورد تأکید در پژوهشهاي مرور شده ،اثر زمینه صنعت بر رويههاي
عمل حسابداري مديريت و رويکردهاي تجربي اتخاذ شده در اين پژوهشها تبیین شده است .بر اين
اساس ،فرصتهايي جهت انجام تحقیقات آتي پیشنهاد گرديده است.
واژههای کلیدی :صنعت ،رويههاي عمل حسابداري مديريت ،رويههاي عمل اصلي سازمان ،عوامل
تأثیرگذار متمايز.
طبقهبندی موضوعیF14 :
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مقدمه
بررسي داليلي که حسابداري تحت روشهاي خاصي انجام ميشود را نميتوان فقط با تمرکز
بر ويژگيهاي فني عملیات مشخص نمود .بلکه الزم است حسابداري را بهعنوان بخشي از يک
بافت بزرگتر دانست که به رويهها و مفاهیم خاص حسابداري منجر ميگردد .توسعه
پژوهشهاي حسابداري در چند دهه اخیر نشان داده که رويههاي مورد عمل حسابداري کامالً
با محیط گسترده سازماني که در آن واقع شده مرتبط است (چپمن ،کوپر و میلر2009 ،؛ الپسلي
و رايت .)2004 ،از دهه  1970به بعد بسیاري از پژوهشگران ،حسابداري را با توجه به زمینه
فعالیت آن بررسي نمودهاند (الپسلي و رايت .)2004 ،در اين مطالعات ،بررسي ارتباط زمینه
صنعت با رويههاي عمل حسابداري بر اساس رويکردهاي نظري متفاوت دنبال شده است.
مطالعات مبتني بر نظريه نهادي ،زمینه صنعت را شامل مجموعهاي از باورها و هنجارهاي حاکم
بر سازمان تعريف نمودهاند (میلر و اولري .)2007 ،بنابراين منطقي است که يک سازمان
سیستمهاي حسابداري و کنترل خاصي را اتخاذ نمايد .پژوهشهاي انجام شده مبتني بر تئوري
اقتضايي عوامل زمینهاي همچون عدم اطمینان محیطي ،شدت رقابت ،نوع استراتژي دنبال شده
توسط سازمان ،فرهنگ سازماني و يا پیچیدگي وظايف آن (چنهال ،هال و اسمیت )2013 ،را
مورد بررسي قرار دادهاند .بر اساس يافتههاي اين پژوهشها ،زمینه صنعت شامل مجموعه عواملي
است که سیستم حسابداري يا کنترل خاصي مناسب با يک سازمان را تعیین ميکند (گردين و
گريو.)2008 ،
نظريه شبکه-کنشگر مفهوم زمینه را به شیوه سطحيگرايي بر حسب تمام اشخاص مرتبط با
يک سازمان بیان ميکند (جاستیسن و موريتسن .)2011 ،بهعبارتي زمینه شامل شبکهاي از عوامل
ميباشد که به موضوع حسابداري مرتبط ميباشند (آندون ،باکستر و چوآ2007 ،؛ جاستیسن و
موريتسن .)2011 ،نظريههاي عملي زمینه را به مفهوم پیوند عملیات سازمان با سازوکارهاي مهمي
همچون روشهاي حسابداري و فنآوري تلقي ميکنند (آهرنز و چپمن.)2007 ،
با بررسي مطالعات انجام شده بر اساس رويکردهاي نظري فوقالذکر ميتوان پي برد که
ويژگيهاي زمینهاي متعددي در هر مطالعه قابل شناسايي ميباشد .اين ويژگيها شامل عواملي
همچون نوع مالکیت سازمان (خصوصي در مقابل دولتي) ،صنعتي که سازمان به آن تعلق دارد،
اندازه آن (کوچک در مقابل بزرگ) ،هدف آن (انتفاعي در مقابل غیرانتفاعي) ،موقعیت
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جغرافیايي آن ،دوره زماني مورد مطالعه و عوامل قومي ،فرهنگي ميباشند (افرين و هوپر،
.)2007
با وجوديکه همه رويکردهاي نظري فوقالذکر به زمینه صنعت توجه داشتهاند ،اما غالب اين
پژوهشها از چگونگي شکلگیري رويههاي حسابداري مديريت تحت تأثیر ويژگيهاي
صنعت ،تبیین واضحي ارائه نميدهند .در اين مقاله سعي شده که نظرات موجود در رابطه با
اثرات صنعت بسط داده شود ،بهطوري که بینش جامعي از نحوه تأثیر عوامل مختلف زمینه
صنعت بر شکلگیري رويههاي عمل حسابداري مديريت فراهم گردد .بنابراين با ذکر مثالهايي
در ارتباط با موضوع ،شیوههاي مختلف نظريهپردازي در آنها مورد بحث قرار گرفته است .بنا
بر مباحث گفته شده هدف از اين مقاله بررسي اهمیت صنعت براي حرفه حسابداري مديريت و
چگونگي توجه به اين زمینه خاص در مطالعات تجربي ميباشد .در ادامه ابتدا مفهوم زمینه صنعت
تبیین شده است و اينکه چگونه ميتوان رويههاي عمل سازماني را بهعنوان ويژگيهاي صنعت
محسوب کرد .سپس ،در مورد چگونگي توجه به اثرات صنعت بر ادبیات حسابداري مديريت
بحث شده است .سرانجام با مدنظر قرار دادن جزئیات بیشتر در مطالعات انتخابي نشان داده شد
که چگونه آنها ويژگيهاي صنعت را مورد بررسي قرار دادهاند .با انجام اين کار ،فرصتهايي
براي پژوهشهاي آتي نیز شناسايي شده است.
مبانی نظری
تعاریف مفهومی زمینه صنعت
صنعت را ميتوان به روشهاي مختلفي تعريف نمود .صرفنظر از اينکه در نهايت صنعت
چگونه تعريف شده باشد ،وجه مشترک همه اين تعاريف همان ايده گروهي از سازمانهاي
مشابه و همگن ميباشد .بنابراين اغلب صنعت را به گروهي از شرکتها مرتبط ميدانند که
محصوالت يا خدمات مشابه ارائه ميدهند (والکر.)2014 ،
بر اساس بررسي مطالعات انجام شده ميتوان دو روش را جهت تعريف و مفهومسازي
ويژگيهاي صنعت مورد مالحظه قرار داد .اولین روش ،تعريف مفهومي ويژگيهاي صنعت
است .وابستگي صنعت به رويههاي عمل سازماني به قدري بارز است که رويههاي عمل خاص
سازمان نشان ميدهد که آن سازمان به کدام صنعت خاص تعلق دارد .براي مثال ،در صورتي به
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يک سازمان عنوان بانک اطالق ميدهیم و جزء صنعت بانکداري محسوب ميشود که
رويههاي عمل متناسب با تعريف يک بانک را داشته باشد .بهعنوان مثال به اعطاي وام مبادرت
نمايد ،تسهیلکننده معامالت مالي باشد ،سپردهها را بپذيرد ،و ساير فعالیتهايي را در اين حوزه
انجام دهد .از اين مفهوم استنباط ميشود که زمینه صنعت چیزي بهجز مجموعه رويههاي عمل
اصلي سازماني مرتبط با صنعت خاص نیست.
دومین راه تعريف زمینه صنعت بر اين اساس است که تفاوت در رويههاي عمل سازمان به
صنعت وابسته آن مربوط ميشود .بهعبارتي رويههاي عمل سازماني معلول صنعت خود هستند
(مسنر )2016 ،و چنانچه بتوان اين رويهها را به شرکتهاي داخل يک صنعت خاص بهطور
تجربي رديابي کرد ،حتي بدون اينکه جزء تعريف آن صنعت باشند ،آنگاه اين رويهها ويژگي
زمینه صنعت محسوب ميشوند .بنابراين در روش دوم ،مفهوم زمینه صنعت بر اساس رويههاي
عملي که در سازمانها بهوجود ميآورد تعريف ميشود .بهعنوان مثال وضع مقررات جديد
معرفي شده در صنعت بانکداري را در نظر بگیريد .اعمال اين مقررات بدون اينکه متناسب با
تعريف بانک باشد ،منجر به شکلگیري رويههاي عمل سازماني همچون مديريت ريسک در
بانکداري شده و از اينرو بخش مهمي از زمینه صنعت محسوب ميشوند .در همین ارتباط
ميتوان گفت که رويههاي عمل سازماني بهواسطه قوانین خاص صنعت ،مشاوران و يا
شرکتهاي نرمافزاري ارائه دهنده امکانات براي يک صنعت خاص ،مجامع صنعتي و
سازمانهاي مدعي تخصص در بخشهاي خاص اقتصاد ،فنآوري ،و يا دستورالعملها تحت
تأثیر قرار ميگیرد (میلر و اولري.)2007 ،
مفهوم اول ويژگيها ي صنعت در مقايسه با مفهوم دوم دامنه سواالت تجربي بیشتري پیرامون
داليل تفاوت نقش صنايع خاص نسبت به ساير صنايع را مطرح ميکند .بهعنوان مثال ،چرا نقش
مشاوران در يک صنعت مهمتر از ديگري است؟ و يا چرا بخش بانکداري نظاممندتر از ساير
بخشها است؟ يا چرا مجموعهاي از هنجارهاي خاص يک صنعت توسعه يافته است .اين
پرسشها را ميتوان با اشاره به رويههاي عمل اصلي سازماني مورد استفاده ،براي تعريف صنعت
مربوطه پاسخ داد.
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رویههای متفاوت حسابداری مدیریت ناشی از صنعت
استفاده از ايدههاي فوق براي حسابداري مديريت منجر به ارائه دو رويکرد ميشود که بر
اساس آنها رويههاي عمل حسابداري مديريت را ميتوان با ويژگي صنعت مرتبط دانست .از
يک سو مطابق با تعريف اول ارائه شده براي ويژگيهاي صنعت ،تفاوت در حسابداري مديريت
میان صنايع از تفاوت در رويههاي عمل اصلي سازمانها ناشي ميشود .بهعنوان مثال ،واضح
است که روشهاي حسابداري بهاي تمام شده بین شرکتهاي تولیدي و شرکتهاي خدماتي
متفاوت است .يکي از داليل اين است که شرکتهاي خدماتي موجودي ندارند .بهطور مشابه،
روشهاي تحقیق و توسعه به عنوان ويژگي غالب برخي از صنايع (مانند دارويي) در مقابل ساير
صنايع (مانند شرکتهاي خرده فروشي) ميباشد .البته حسابداري مديريت در داخل يک صنعت
لزوماً بهطور يکنواخت و همسان انجام نميشود .با اين حال به خاطر تشابه در رويههاي عمل
اصلي سازماني در يک صنعت خاص ،ميتوان تا حدي يکنواختي در حسابداري مديريت
سازمانهاي آن صنعت را انتظار داشت .همچنین ممکن است تفاوت در حسابداري مديريت
سازمانها از نوع دوم ويژگيهاي صنعت ناشي شود .بهعبارتي قوانین ،مقررات ،راهکارهاي
مشاوران يا بهترين رويههاي عمل اجرا شده در يک صنعت طي زمان به رويههاي عمل خاص
حسابداري مديريت منجر ميگردد .بهعنوان مثال ،مقررات بازل 1تأثیر قابل مالحظهاي بر
رويههاي عمل حسابداري مديريت و مديريت ريسک در بانکها داشت .تأثیر مشابه را ميتوان
در بیمارستانهاي بسیاري از کشورها يافت که در آنها سیستم پرداخت بر مبناي بخشي از
هزينهها تحت تأثیر پارهاي از اصالحات مقرراتي اجرا شده است.
نگاره  1تأثیر اين دو نوع ويژگيهاي صنعت بر حسابداري مديريت را با ذکر مثالي از صنعت
بانکداري نشان ميدهد.
نگاره ( :)1تصویري از انواع ویژگیهاي صنعت
منشاء ويژگيهاي صنعت

مثالي از يک بانک

رويههاي عمل حسابداري مديريت

رويههاي عمل اصلي سازمان

اعطاي وام

روشهاي ارزيابي اعتبار

عوامل تأثیرگذار متمايز

مقررات ريسک اعتباري

اندازهگیري ريسک خاص
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رويههاي حسابداري مديريت به شیوه متفاوتي بهوسیله اين نوع ويژگيهاي صنعت تحت تأثیر
قرار ميگیرد .در اينجا سوال کليتري را مورد توجه قرار ميدهیم ،مبني بر اين که چگونه
ادبیات حسابداري مديريت به بررسي اثرات صنعت پرداخته است؟
مروری بر پیشینه
در عمل تنها تعداد کمي از مطالعات به بررسي مستقیم اثرات صنعت پرداختهاند .در اينجا
جهت سادگي ،از يک طبقهبندي دودويي براي مطالعات استفاده شده است .به اين ترتیب که
يک گروه از مطالعات با وجود شناخت ويژگيهاي صنعت گرايشي به بررسي چنین
ويژگيهايي نشان نميدهند ،و گروه دوم مطالعاتي هستند که تا حدودي اثرات صنعت را بررسي
نمودهاند .همچنین بین دو طرح مطالعاتي از لحاظ مطالعه در يک صنعت (مبتني بر منطق تک
ويژگي) و يا در دو يا چند صنعت (مبتني بر منطق تطبیقي) تمايز صورت گرفته است .نگاره 2
ترکیبي از اين طبقهبندي و تمايز بین چهار نوع مطالعات و نحوه ارتباط آنها با ويژگيهاي
صنعت را نشان ميدهد.
نگاره ( :)2رویکردهاي مطالعه اثرات صنعت در یک صنعت یا چند صنعت
تعداد صنعت

ندارند
گرايش

يک صنعت

چند صنعت

اين نوع مطالعات ويژگيهاي صنعت را

مطالعاتي که اثرات صنعت را با معرفي

مورد مطالعه قرار نميدهند و يافتههاي

متغیرهاي ساختگي صنعت کنترل ميکنند تا

آنها مرتبط با يک صنعت خاص است.

يافتههاي قابل تعمیم ايجاد نمايند .اين

بهعنوان مثال مطالعات موردي تک

مطالعات ،مقطعي (کمي يا کیفي) با دادههايي

مرحلهاي و مطالعات آرشیوي مبتني بر

از صنايع مختلف ميباشند و عالقه خاصي به

دادههاي يک صنعت خاص.

بررسي عمیق اثرات صنعت بر پديده مورد

مطالعات

عالقه حسابداري مديريت نشان نميدهند.

به زمینه
صنعت
دارند

مطالعاتي که به ويژگيهاي يک صنعت

اين مطالعات گذشته از اين که بهدنبال مقايسه

خاص با جزئیات بیشتر ميپردازند و

رويههاي حسابداري مديريت بین صنايع

يافتههاي خود را با توجه به ويژگيهاي آن

مختلف هستند ،در مورد تفاوتهاي پديدار

صنعت تدوين ميکنند .در اين نوع

شده بین صنايع نیز اظهارنظر ميکنند .بهطور

مطالعات اثرات صنعت کنترل نميشود و

کلي ،چنین مطالعاتي خیلي گسترده نیستند.

کامالً به دنبال کشف روابط نظري هستند.

علت آن به تالش براي تعمیم مربوط ميشود.
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از جمله مطالعات نوع اول ميتوان به مطالعه موردي توسط کاب و همکاران ( )1995در مورد
تغییر حسابداري مديريت در بانک اشاره نمود .هدف از مطالعه آنها توضیح چگونگي تغییر در
رويههاي عمل حسابداري مديريت ميباشد .اين محققان با توجه به عوامل داخل و خارج سازمان
يک مدل تغییرات در حسابداري ارائه دادند .و بر اساس نتايج استخراج شده از مدل نتیجهگیري
کردند که عوامل داخلي سازمان مثل افزايش سطح مذاکرات و ارتباطات غیررسمي بین مديران
و حسابداران مديريت موجب تغییرات زيادي در روشهاي تسهیم بها ،محاسبه ارزش پول،
فرآيند بودجه بندي و الگويابي شدهاند.
مثالي براي نوع دوم مطالعات ،پژوهش انجام شده توسط الدنبرگ و کاالپر ( )1997ميباشد.
آنها اثرات تغییر در مقررات بهداشت را بر رويههاي حسابداري مديريت بیمارستانها مورد
بررسي قرار دادند .نتیجه بررسي آنها نشان داد که بیمارستانها به تغییرات قانوني هم بهواسطهي
تغییر ترکیب انواع بیماران خود و هم با تغییر روش تسهیم هزينه واکنش نشان ميدهند .مطالعات
کیفي از اين نوع بر شرح مفصل روشهاي عمل سازماني تکیه ميکنند و در نتیجه ابعاد اين
روشها را برجسته ميسازند .
در ادبیات حسابداري مديريت برخي از نمونههاي جالب ديگر اين نوع پژوهشها را ميتوان
يافت .به عنوان مثال ،مايکس ( )2009مديريت ريسک و روشهاي مديريت عملکرد در صنعت
بانکداري را با استفاده از رويکرد موردي مقايسهاي توصیف ميکند .يافتههاي تحقیق مايکس
حاکي از شکلگیري روشهاي مديريت ريسک تحت وضع مقررات جديد بانکداري بوده
است .مطالعه نما و الو ( )2014در صنعت عرضه خصوصي سهام انجام شده است .هدف آنها
شناخت رويههاي عمل شرکتهاي اين صنعت و کشف قابلیت تأثیر بر حسابداري و رويههاي
محاسباتي مرتبط ميباشد .اين نويسندگان به توصیف رويههاي مختلف اين شرکتها مانند
جذب سرمايه ،يافتن منابع سرمايهگذاري ،مديريت سرمايهگذاريها ،تحقق سودهاي سرمايه ،و
خدمات مشتري پرداختند و در هر مورد ،رويههاي محاسباتي انجام شده را مشخص نمودند .

نتايج تحقیق آنها نشان داد که چگونه رويههاي اصلي شرکتهاي صنعت عرضه خصوصي
سهام انواع خاصي از حسابداري را به وجود ميآورد که قابلیت کاربرد آنها به شدت مرتبط با
رويههاي عمل سازماني است که در آن قرار دارند.
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مثالي در مورد نوع سوم از مطالعات که در سمت چپ باالي نگاره  2بیان شدهاند ،مطالعه
انجام شده توسط چنهال و همکاران ( )2013با رويکرد مطالعه اقتضايي ميباشد که متناسب
بودن سیستمهاي حسابداري مديريت با متغیرهاي مختلف زمینه از قبیل عدم اطمینان محیطي،
پیچیدگي کار ،و يا شدت رقابت را مورد بررسي قرار دادهاند .آنها به نتیجه رسیدند که برخي
از صنايع سطح باالتري از شدت رقابت و يا پیچیدگي کار نسبت به ساير صنايع دارند .با اين
حال ،مطالعات اقتضايي معموالً به بررسي چنین ويژگيهاي صنعت عالقهمند نیستند ،بلکه به
ايجاد نظريهاي عالقهمندند که قابل تعمیم میان صنايع باشد.
در نهايت ،مطالعات نوع چهارم را ذکر ميکنیم که در گوشه پايین سمت چپ نگاره  2واقع
شدهاند .مثالي در اين مورد مطالعه لمبرت و اسپونم ( )2012درباره نقش حسابداران مديريت
ميباشد .اين پژوهش گران با استفاده از اطالعات دوازده شرکت از صنايع مختلف بر اساس
رويکرد مطالعه اقتضايي بین چهار سبک عمل حسابداري مديريت ،يعني سبکهاي متمايز،
حمايتي ،مشارکتي و قادر مطلق تمايز قائل شدند .آنها در مطالهشان بررسي کردند که چرا
صنايع خاص با سبک عمل خاصي از حسابداري مديريت ارتباط دارند .نتايج بررسي آنها نشان
داد که سبک عمل متمايز حسابداري مديريت با منطق غالب بازاريابي مرتبط است و ساختارهاي
انعطافپذيرش ،سازمان را قادر مي سازد به روند بازار داراي رشد زياد نزديک شوند .موفقیت
اين سبک متکي به نوآوري ،تمايز ،و همچنین ارتقاء ميباشد.
در ادامه با نگاه دقیقتر به مطالعات در زمینه صنعت ميتوان به نتیجه رسید که چگونه
ويژگيهاي صنعت را مورد بررسي قرار دادهاند .در انجام اين کار ،هم بینشهاي حاکم بر اين
مطالعات مشخص ميشود و هم فرصتهايي براي تحقیقات آينده شناسايي ميگردد.
اهمیت صنعت با تأکید بر مثالها و فرصتهای پژوهشی
مطالعاتي که زمینه صنعت را مورد بررسي قرار دادهاند ،چندين بعد متفاوت دارند .در اينجا
جهت روشن ساختن ابعاد مربوط ،بر روي سه بعد تمرکز شده است بهطوري که اين ابعاد عبارتند
از ( )1انواع ويژگيهاي مورد بررسي صنعت ( )2اثرات ويژگيهاي صنعت بر حسابداري
مديريت و ( )3رويکرد تجربي که آنها بهکار گرفتهاند.
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انواع ویژگیهای صنعت

دو نوع ويژگي صنعت قبالً متمايز شدند .بدين معني که ،برخي از مطالعات چگونگي
شکلگیري روشهاي مورد عمل حسابداري در اثر رويههاي عملیاتي اصلي سازمانها را مورد
بررسي قرار دادهاند .و ساير مطالعات بر تأثیر عوامل اثرگذار متمايز بر نوع روشهاي عمل
حسابداري مديريت تأکید ميکنند.
اثرات بر حسابداری مدیریت

زمینه براي تحقیق با هر دو رويکرد ويژگيهاي صنعت گفته شده در قسمت پیشین وجود
دارد .از يک طرف ،فرصتهايي براي بررسي بیشتر در مورد نحوه تأثیرپذيري رويههاي
حسابداري مديريت از روشهاي عمل اصلي سازمانهاي صنعت وجود دارد .مثالي از چنین
رويههاي عملي را ميتوان در شرکتهاي بیمه ذکر کرد .اين شرکتها داراي رويههاي عملي
مي باشند که از لحاظ ماهیت کامالً محاسباتي و مبتني بر مالحظات محاسبات بیمهاي هستند
(الپسلي و رايت .)2004 ،در اين خصوص سواالت جالبي راجع به تعامل بین دانش حسابداري
مديريت و دانش محاسبات بیمهاي مطرح ميگردد .بهعنوان مثال چگونه رويههاي عمل
حسابداري مانند بودجه بندي ،حسابداري بهاي تمام شده ،يا گزارشگري تحت مالحظات
محاسبات بیمهاي شکل گرفتهاند؟ بهطور مشابه ،شرکتهاي فعال در بخش حمل و نقل مانند
خطوط هوايي به خاطر نگراني که نسبت به استفاده از ظرفیت دارند رويکرد بسیار فعالي نسبت
به مديريت درآمد اتخاذ ميکنند .يکي ديگر از مجموعههاي جالب شرکتهاي رسانهاي
ميباشند و از آنجا که در اين شرکتها تصمیمگیري در مورد برنامهها و ترتیبات حق امتیاز
بسیار حائز اهمیت است ،لذا رويههاي عمل حسابداري نقش مهمي در اين باره بازي خواهد
کرد .

از سوي ديگر ،فضا براي بررسي دقیقتر عوامل متمايز تأثیرگذار مانند مقررات ويژه صنعت،
استانداردهاي صنعت ،يا امکانات نرمافزاري صنايع خاص نیز وجود دارد .بهعنوان مثال ،همان-
طور که توسط دمبرين و رابسون ( )2011در صنعت داروسازي بررسي شده ،قوانین حمايت از
حق امتیازها به شدت اقتصاد شرکتهاي دارويي را تحت تأثیر قرار داده است .در بخش خرده
فروشي ،مقررات مربوط به رفتار ضدرقابتي شرکتهاي خرده فروشي را از تبادل انواع خاصي
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از اطالعات (بهعنوان مثال ،قیمتها) با تولیدکنندگان منع ميدارد .در مورد تأثیر نرمافزارها نیز
ميتوان مالحظه نمود که شرکتهاي نرمافزاري بستههاي خاص صنعت را فقط براي برخي از
صنايع ارائه ميدهند .اين امر ميتواند منجر به پژوهشهايي با موضوع بررسي همساني رويههاي
حسابداري مديريت میان شرکتهاي اين صنايع گردد .مثالهاي فوق نشان دادند که زمینه
صنعت ميتواند اثرات مختلفي بر حسابداري مديريت داشته باشد .اولین رويکردي که طبق آن
ميتوان گفت ويژگيهاي صنعت بر نوع رويههاي حسابداري مديريت تأثیر ميگذارد ،برحسب
سیستمها و يا ابزارهاي خاصي است که در يک صنعت استفاده ميشود .اين ميتواند از
تفاوتهاي ظريف در طراحي سیستمهاي حسابداري گرفته تا خصیصههاي ذاتي يک صنعت
تغییر داشته باشد .براي مثال ،کامالً روشن است که انواع مختلف عملیات بین صنايع داللت بر
تفاوت در معیارهاي عملکرد شرکتها دارد .اين امر به ويژه براي معیارهاي عملیاتي عملکرد
مصداق دارد .بهعنوان مثال ،خطوط هوايي از واحد مسیر -صندلي بهعنوان معیاري براي ظرفیت
خود استفاده ميکنند که اين واحد در صنايع ديگر معناي چنداني ندارد .چرا که در آنها ظرفیت
بهطور متفاوت اندازهگیري ميشود .شرکتهاي تولیدي کیفیت محصوالت خود را تا حدودي
با توسل به استانداردهاي کیفیت هدف اندازهگیري ميکنند ،در حالي که اين استانداردها اغلب
در صنايع خدماتي (مانند مشاوره) بهدلیل ذهني بودن ارزيابي کیفیت مناسب نیستند .حتي
معیارهاي مالي که قابلیت کاربرد در تمام زمینهها را دارند (شارپ و برگ و لي ،)2013 ،گاهي
اوقات ممکن است فقط مناسب يک صنعت خاص باشند .بهعنوان مثال ،شرکتهاي بیمه از
نسبت ترکیبي براي نشان دادن سود يا زيان محاسبات بیمهاي استفاده ميکنند .بانکها گاهي
اوقات از معیارهايي مانند بازده تعديل شده سرمايه در مقابل ريسک استفاده ميکنند ،که در
صنايع ديگر وجود ندارد .چنین خصوصیاتي به خودي خود جالب توجه نیستند ،اما سواالتي را
ايجاد ميکنند که ممکن است ارزش کاوش داشته باشد .بهعنوان مثال ،چگونه و چرا معیارهاي
عملکرد خاص در يک صنعت پديدار ميشوند؟ چرا برخي از شرکتها اين معیارها را اتخاذ
ميکنند در حالي که ديگر شرکتها معیارهاي حسابداري سنتي را بهکار ميبرند؟ مثالي براي
يک ابزار پیچیدهتر که در يک صنعت خاص پديد آمده است توسط میلر و اولري ( )2007ارائه
شده ،که در مطالعه خود از نقشههاي راه تکنولوژي براي هماهنگ کردن تصمیمات
سرمايهگذاري در صنعت نیمهرساناها استفاده کردند .اقتصاد صنعت نیمه رساناها در  50سال اخیر
با قانون شناخته شده مور شکل گرفته است .اين قانون نخستین بار توسط گوردون مور در سال
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 1965فرمولهبندي شد و سپس در سال  1975تجديدنظر شد ،قانون مور نشان ميدهد که تعداد
اجزاي الکترونیکي روي يک مدار مجتمع هر دو سال دو برابر ميشوند  ،در حاليکه بهاي تولید
در همان زمان ،بطور قابل توجهي کاهش مييابد .بدين ترتیب ،اين قانون ارتباط روشني بین
فنآوري و بعد اقتصادي تولید نیمههادي تصور ميکند .ارتباطي که تنها در صورتي تحقق
مييابد که شرکتهاي مختلف در صنعت محصوالت خود را با سرعت مشابهاي توسعه دهند.
اين دلیلي است که شرکتهاي تولید کننده نیمه هادي بر تحوالت در مواد اولیه ،سیستمهاي
تولید و تجهیزات تولید تکیه و تأکید ميکنند و بدون آنها نميتوانند در محصول نهايي بهبود
ايجاد نمايند .بنابراين براي اينکه قانون مور به واقعیت تبديل شود ،هماهنگي فعالیتهاي تحقیق
و توسعه در صنعت بسیار مهم ميباشد .میلر و اولري نشان ميدهند که اين امر با استفاده از يک
نقشه راه تکنولوژي قابل دستیابي است که براي اولین بار در سال  1992منتشر شد و پس از آن
به روز رساني گرديد .نقشه راه فناوري در نتیجه اجماع در فرايند ساخت میان شرکتهاي صنعت
بود .صنعت بر اساس پیشبینيهاي جداگانه هر شرکت براي پیشرفت و کاهش هزينههاي
فنآوري ،در مورد نرخهاي پیشرفت گستره صنعت و کاهش هزينه موافقت کرد که يک چشم
انداز براي آينده اين صنعت ايجاد نمايد و بهعنوان يک ابزار واسطه ،براي تصمیمات
سرمايهگذاري شرکتکنندگان در صنعت عمل نمايد .بنابراين مطالعه میلر و اولري مثالي از يک
ابزار حسابداري مديريت فراهم مينمايد که در سطح صنعت پديدار ميگردد و رفتار
شرکتکنندگان در صنايع مختلف را هماهنگ ميسازد .براي مطالعه صنايع ديگر نیز آزادي
عمل وجود دارد که از ابزارهاي مربوط يا مشابهاي به منظور مرتبط ساختن اهداف استراتژيک
میانمدت و بلندمدت به تصمیمگیريهاي بودجهبندي سرمايهاي کوتاهمدت استفاده ميکنند.
بدين ترتیب سواالت ديگري مطرح ميگردد .از جمله اينکه چگونه بنیانهاي علمي و فني
خاص يک صنعت کارکرد چنین ابزارهايي را شکل ميدهند؟ و چگونه شرکتهاي مختلف به
منظور توسعه اين ابزارها همکاري ميکنند؟
ممکن است زمینه صنعت به گونهاي رويههاي حسابداري مديريت را تحت تأثیر قرار دهد که
قابل مشاهده نباشد ،بهعنوان مثال با ايجاد چالشهاي خاصي که پیشروي شرکت قرار ميگیرند.
مطالعه دمبرين و رابسون ( )2011در مورد اندازهگیري عملکرد فروش در صنعت داروسازي
يک مورد در خور توجه است .اما نتیجهاي که آنها بهدست آوردند فقط اين نیست که
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شرکتهاي دارويي در مقايسه با شرکتهاي ديگر صنايع انواع مختلفي از معیارها را براي
ارزيابي عملکرد فروش استفاده ميکنند ،بلکه آنها با چالش مرتبط ساختن درآمدهاي ايجاد
شده به کارمندان مسئول درآمدها يا بهعبارتي نمايندگان فروش دارو مواجه شدند .زمینههاي
مختلف صنايع در مورد رويههاي عمل حسابداري مديريت مانند برنامهريزي و بودجهبندي ،
اندازهگیري عملکرد ،و يا حسابداري بهاي تمام شده چه نوع چالشهايي ايجاد ميکنند؟
آخرين سوال که تاکنون توجه کمي به آن شده اين است که چگونه زمینه صنعت براي
کارکنان حرفهاي ستادي همچون حسابداران مديريت يا مديران مالي اهمیت پیدا ميکند .اغلب
حسابداران مديريت بهعنوان شرکاي کسب و کار براي مديران عملیاتي کار ميکنند و اين امر
آنها را ملزم به درک فرآيندهاي کسب و کار زمینه ميکند (شارپ و برگ و لي .)2013 ،با
اين حال ،میزان تفاوت دانش تجاري میان صنايع کمتر شناخته شده است .بررسي اين موضوع
جالب است که بدانیم زمان جابجايي حسابداران مديريت بین صنايع کاري مختلف چه اتفاقي
ميافتد .از يک طرف ،اين امر ميتواند چالشهاي مرتبط کاري را مشخص سازد که حسابداران
مديريت در حین جابجايي بین صنايع با آن مواجه ميشوند و از سوي ديگر نیز ميتواند موانع
پويايي کار آنها را تبیین نمايد .اين موانع شامل فرآيندهاي مختلف عملیاتي ،فرهنگ کسب و
کار ،مقررات ،و يا فنآوري است که باعث تفاوت در روشهاي مورد استفاده سیستمهاي
حسابداري مديريت شرکتها ميگردد .خالصه اثرات صنعت بر حسابداري مديريت در نگاره
 3منعکس شده است.
نگاره ( :)3خالصه اثرات صنعت بر حسابداري مدیریت
تأثیر بر حسابداري مديريت

ذکر مثال

تأثیر عملیات مختلف صنايع بر طراحي سیستمهاي

تفاوت در معیارهاي ارزيابي عملکرد شرکتها

حسابداري
مواجه ساختن حسابداري مديريت با چالشهاي خاص

مشخص ساختن میزان ارتباط درآمد ايجاد شده و نمايندگان
فروش در شرکتهاي دارويي جهت ارزيابي عملکرد فروش

تأثیر بر برنامهريزي و بودجهبندي ،اندازهگیري عملکرد،

نوع روش بهايابي قابل کاربرد در صنايع مختلف سبک و

و يا حسابداري بهاي تمام شده

سنگین ،صنايع تولیدات بلندمدت ،سفارشي ،مستمر،
يکنواخت و پیوسته

تأثیر بر کارکنان حرفهاي ستادي همچون حسابداران

انطباق دانش آنها و الزام به درک زمینه صنعت جديد در

مديريت يا مديران مالي

مواقع جابجايي حسابداران مديريت بین صنايع
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رویکردهای تجربی
قبالً بین رويکرد تک ويژگي و رويکرد تطبیقي تمايز قائل شديم تا بتوانیم به مطالعه اثرات
زمینه صنعت بپردازيم .مطالعاتي که رويکرد تکويژگي دارند بر يک صنعت تمرکز ميکنند.
مطالعات مبتني بر منطق تطبیقي دو يا چند صنعت را در بر دارند .در بین مطالعاتي که عالقه به
بررسي ويژگيهاي صنعت نشان ميدهند ،مسلماً رويکرد تک ويژگي غالبتر است .مطالعات
میلر و اولري ( ،)2007مايکس ( ،)2009آهرنز و چپمن ( ،)2007همه رويکرد تک ويژگي را
دنبال کردهاند .اين رويکرد براي مطالعه نوع اول ويژگيهاي صنعت ،يعني رويههاي عمل اصلي
سازمان مفیدتر واقع ميشود .مسلماً بهترين ويژگي با تمرکز بر فقط يک صنعت به دست ميآيد.
منطق تطبیقي در اين مورد کمتر فايده بخش است ،زيرا اين نوع از ويژگيهاي صنعت براي
تجزيه و تحلیل مقايسهاي مناسب نميباشد .براي مثال ،از مقايسه رويههاي حسابداري مديريت
اتخاذ شده جهت روشهاي اعطاي وام يک بانک با نقش حسابداري مديريت در بخش
تحقیقات يک شرکت دارويي ،چیز زيادي به دست نميآيد .تنها در صورتي که نوع مشابهاي
از رويههاي اصلي سازماني مورد توجه باشد (بهعنوان مثال ،فعالیت هاي تحقیقاتي در صنايع
مختلف) رويکرد تطبیقي مؤثر به نظر ميرسد .

زمانيکه به نوع دوم ويژگيهاي صنعت يعني عوامل متمايز تأثیرگذار مثل مقررات،
استانداردها ،خدمات مشاوره ،يا امکانات نرمافزاري توجه گردد ،هر دو نوع رويکرد تجربي
تحقیق ميتواند مفید واقع شوند .رويکرد تک ويژگي امکان بررسي عمیق عوامل تأثیرگذار بر
صنعت خاص مورد نظر را فراهم مي سازد و همچنین بررسي اين که چگونه اين عوامل به
رويههاي حسابداري مديريت خاص منجر ميشوند (داال و اولیور .)2013 ،در مقابل ،رويکرد
تطبیقي در اين مورد مفید واقع ميشود که چگونه انواع مشابهي از عوامل در صنايع مختلف
عمل ميکنند.
نتیجهگیری
در اين مقاله اين سوال مطرح گرديد که آيا صنعت در تعیین رويههاي عمل حسابداري
مديريت اهمیت دارد ،و اگر چنین است ،چگونه اين زمینه خاص را ميتوان در پژوهشهاي
تجربي مورد توجه قرار داد .بنابراين مواردي از مطالعات موجود انتخاب گرديد که به شیوههاي

94

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره ،26پاییز 1396

متفاوتي به زمینه صنعت توجه داشتهاند .همچنین مواردي مشخص گرديد که با توجه به نوع
ويژگيهاي خاص صنعت ،اثرات بر حسابداري مديريت ،و رويکرد تجربي اتخاذ شده زمینه
صنعت کامالً متفاوتي دارند .براي هر يک از اين ابعاد ،برخي فرصتهاي تحقیقاتي پیش روي
مطالعات آينده پیشنهاد گرديد.
البته الزم است تأکید گردد که هر مطالعه تجربي نیاز به اظهارنظر در مورد ويژگيهاي صنعت
ندارد .با اين حال ،توجه صريحتر به ويژگيهاي صنعت هم از نقطهنظر تجربي و هم از لحاظ
نظري ارزشمند است ،زيرا به لحاظ تجربي نحوه کار صنايع مختلف را نشان ميدهد و همچنین
به لحاظ نظري توضیحات بهتري در مورد نحوه عمل حسابداري به شیوه فعلي فراهم ميسازد.
رديابي ابعاد علمي ،فني ،مادي و اجتماعي رويههاي عمل خاص صنعت ميتواند درک ما از
شباهتها و تفاوتهاي رويههاي حسابداري مديريت بین سازمانها را بهبود بخشد.
پی نوشت
اين مقررات يک مجموعه جامع از اقدامات اصالحي است که توسط کمیته نظارت بانکي بال توسعه

1

يافته است تا با تقويت ،تنظیم ،نظارت و مديريت ريسک بخش بانکي به بهبود شفافیت و افشاي
بانکها کمک کند.
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