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چكيده

 

  

اين مقاله  در مورد نقش روشهاي تركيبي در حسابداري مديريت و چگونگي كمك اين روشها به پژوهشگران در 
هاي كاركرد گرا و ساير الگوهاي ارائه شده توسط ديدگاههاي تفسيري ي مبتني  بر اقتصاد الگوتفكيك بين الگوها 

و حياتي به بحث  مي پردازد عليرغم  موانع  بسيار براي گفتگو در مورد اين الگو ها من مطرح  مي نمايم كه اين 
.بخشي محسوب  مي گردند   سهروشهاي تركيبي چگونه به عنوان بخشي از يك استراتژي 

 

  

1

 

مقدمه-

 

  

اله در مورد نقش روشهاي تركيبي در حسابداري مديريت به بحث مي پردازد و به طور خاص بر چگونگي  اين مق 
كمك اين روشها در تفكيك بين الگوهاي مبتني بر اقتصاد ، الگوهاي كاركردگرا ، رويكردهاي جامعه شناختي  

موضوع براي مطرح نمودن اين  بررسي اين. . ارائه شده توسط ديدگاههاي تفسيري و حياتي تأكيد  مي نمايد 
روشهاي تركيبي، رويكردهاي تركيبي كمي . موضوع براي مباحث گسترده تر در خصوص اين الگوها اهميت دارد 

( و كيفي اخيراً به طور گسترده اي در آثار مرتبط با حسابداري مديريت  مورد بحث قرار گرفته اند 
AndersonوWinder 2007 ؛Lillis  و Mundy ، 2005؛Modell،2005(  اما اكثر اين مباحث داراي

تاكيد فني  بوده و ندرتاً به اشارات عميق تر انجام چنين پژوهشهايي پرداخته اند 
.)Brignall,Brown؛2007؛Modell،2007،2009 ( موارد پژوهش روشهاي تركيبي عموماً بر اساس گرايش
در بررسي هاي تجربي براي   ارتقاء و اعتبار  يافته هاي  ژوهشگران  به تركيب عمق و وسعتنها در قادر ساختن پآ

.پژوهش و تسهيل لحاظ نمودن چندين نظريه  در بررسي اقدامات حسابداري مديريت عنوان مي گردد 

 

  

به اين نكته كه آيا  بررسي روشهاي تركيبي مي توانند در بين الگوهاي فوق الذكر به برتري دست يابند  توجه 
.اين نكته موضوع اصلي  اين مقاله است  .تري شده است مك

 

  

من  كار خود را با بررسي مختصر تجربيات شخصي خود در اجرا و نگارش در مورد بررسي روشهاي تركيبي در  
اين . حسابداري مديريت آغاز  مي كنم و نگاهي  نيز به برخي از اقدامات نمونه  اي در طي اين مسير فراهم داشت 

مشاهدات دست اول در خصوص موانع بالقوه الگوهاي ارتباط دهي مي گردد كه در  تقويت مباحث كار باعث
كه روشهاي تركيبي چگونه  مي تواند به  مدر نهايت من بررسي مي نماي. بخش بعدي مورد بررسي قرار گرفته اند  

.عنوان بخشي از  استراتژي سه وجهي براي غلبه  بر اين موانع به كار گرفته شود 

 

  


