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هاي مختلف آن ها و سازمانعاتی موجود در شرکت هاي اطالرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجراي سیستمف
توان عامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد تجاري آن  فات فرهنگی موجود در جوامع را می به عبارت دیگر، اختال. گذارد جامعه تاثیر می

رود، سخت تحت  ی است حسابداري که بخشی از عملکرد تجاري واحدهاي اقتصادي به شمار میبدیه. دانست) یا شرکت(سازمان 
هدف اصلی این تحقیق نقدي بر تحقیقات فرهنگی صورت گرفته در حوزه حسابداري و  .تاثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد

تواند تاثیر فرهنگ بر ه به طور مناسبی میباشد کهاي حسابداري میصحیح براي درك خرده فرهنگ جستجوي  رویکردي جامع و
ها مبناي رفتار انسانها در حوزه حسابداري برهمه فعالیت )1998(بر طبق نظر هندرسون  .را توضیح دهدهاي حسابداري روش

عه مطال .باشندهاي مختلف رفتار بشري میگیري جنبهتصمیم تفسیر اطالعات و تهیه و ،گیرياندازه مشاهده،.گیرد شکل می
فرهنگ بر روش کار حسابداري موثر است چرا که حسابداري  .هاي خاص رفتار بشري استاین مطالعه برخی جنبهحسابداري بنابر

اي است که در بسیاري از پیچیده فرهنگ داراي مفهوم غنی و .یا فیزیکی نه صرفا یک فعالیت تکنیکی و یک فعالیت بشري است و
 هاي ذهنی وباشد که فرایندف فرهنگ در این مطالعه از دیدگاه روانشناسی اجتماعی میتعری .هاي زندگی قرار گرفته استجنبه

باشد که به طور فرهنگ یک سیستم پویا از قوانین می .دهدهاي مختلف افراد را مورد سنجش قرار میخصوصیات رفتاري گروه
رفتارها  ها،هنجار اعتقادات، ها،ارزش ها،ویژگیشود شامل تضمین بقا ایجاد می ها براي اطمینان وضمنی توسط گروهضمنی وغیر

یابد که در تمام شود اما به طور متفاوتی توسط هر واحد خاص در گروه  پرورش میکه توسط یک گروه به اشتراك گذاشته می
جانگ  ماتسومو،( .باشدکند که به طور نسبی ثابت است اما به صورت بالقوه در طول زمان قابل تغییر میها ارتباط برقرار مینسل

2004(  
 طبق نظر شوارتز وبر .باشدها در میان یک گروه از مردم میرفتار اعتقادات و ها،ویژگی ،هاي مشتركفرهنگ یک ارائه از ارزش

ها یک تعریف مفهومی از ارزش )1987(بیلکسی  شوارتز و .باشندها عنصر مرکزي در مطالعه فرهنگ میارزش )1997(اسمیت 
در  باشند واهمیت میاین اهداف به طور نسبی با .دهددرباره اهداف مطلوب ارائه کردند که رفتار افراد را توضیح مینظیر اعتقادات 

هاي اجتماعی زمینه تاثیر فرهنگ در حسابداري بر مبناي ارزش اکثر تحقیقات صورت گرفته در .یابندهاي خاص ارتقا میموقعیت
باشد اما تصمیمات در سطوح فردي می ها وروي قضاوتتمرکز این مطالعات . دباشگري می یا چارچوب هافستد و هافستد و

چارچوب  کندیا سطح اجتماعی ارائه می هاي حسابداري را در فرهنگ وکه اهمیت ارزش اندگري را بکار گرفته- چارچوب هافستد
هاي هاي انگیزشی حسابداري ساختارارزش .باشدهاي انگیزشی شوارتز میتوان به آن اشاره کرد ارزشدیگري که در این رابطه می

در ادامه  .کندتصمیمات در حسابداري فراهم می ها وکند که آزمون معتبري براي تاثیر فرهنگ بر قضاوتسطوح فردي را ارائه می
ر زمینه هاي انگیزشی شوارتز ددر نهایت به معرفی ارزش پردازیم وآن می انتقادات وارده بر گري و به توضیح نظریه هافستد و
  .حسابداري خواهیم پرداخت

   
 


