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چكيده

 

  

اين مقاله در مورد نقش پژوهش روشهاي  در حسابداري مديريت و اينكه چطور احتماالً به پژوهشگران كمك مي  
كند تا تقسيم بين نمونه مبتني بر اقتصاد، عمل گرا، مسير اصلي و متناوب با توجه به ديدگاههاي تفسيري و انتقادي 

بطور اختصار  مي گويم كه . اين نمونه ها  را يادآور شد در ضمن موانع قابل مالحظه  براي مكالمه بين . پل بزنند
چطور  روشهاي درهم آميخته پژوهش را مي توان به عنوان بخشي از يك استراتژي متا مثلث سازي براي ايجاد 

.اشتغال بين نمونه اي مجهز كرد 

 

  

 1

 

مقدمه -

 

  

ت با تأكيد ويژه روي اينكه چطور اين مقاله در مورد نقش پژوهش روشهاي درهم آميخته  در حسابداري مديري 
ممكن است به اتصال تقسيم مسير اصلي مبتني بر اقتصاد اوليه از رويكرد هاي مبتني بر جامعه شناسي، متناوب با توجه 

)  2002سي اف ، ريان و همكارانش . (خواهد كرد به ديدگاههاي  تفسيري و انتقادي كمك كند، بحث و بررسي
پزوهش روشهاي درهم . شبيه سازي محاوره گسترده تر بين اين نمونه ها امري مهم استارزيابي اين مسئله براي 

آميخته، همراه با رويكردهاي كيفي و كمي ، اخيراً بطور گسترده در ادبيات حسابداري مديريت مورد بحث قرار 
)2005، مادل2005؛ ليليس و ماندي 2007مثل آندرسون و ويدنه (گرفته  و در حال رشد در بين عموم است 

 

  

هر چند بخش عمده اين بحث تا حدي تأكيد تكنيكي  داشته و تنها خيلي كم مفاهيم نمونه اي عميقتر را در مورد 
درهم آميخته  مورد پژوهش روشهاي  )2005&2007، مادل 2007برون و بريجنال (چنين پژوهشي مد نظر دارد

با اصطالح گرايش به قادر ساختن پژوهش را از طريق  مثلث سازي باال برده و بسيج نظريه هاي متعدد را در  عموماً
به اين مسئله كه آيا پژوهش روشهاي درهم آميخته ممكن است . تسهيل كند ارزيابي اعمال حسابداري مديريت 

هبري كند، توجه كمي شده است و اين اهميت تالشهاي پژوهش را با ارتقاء  محاوره بين تقسيم نمونه فوق الذكر ر
.برجسته اين مقاله است 

 

  

روشهاي درهم آميخته در  پژوهشم از انجام و نوشتن در مورد صه با حسابداري كارهاي شخصي خودبطور خال 
اين امر بحث . حسابداري مديريت با نگاهي به برخي مسائل نمونه اي مواجه شده در طول مسير شروع خواهم كرد

برخي از مشاهدات دست اول موانع بالقوه براي اتصال نمونه ها را، كه بعداً در بخش بعدي بررسي مي شوند،  در


