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های اخیر مورد مطالعه و بررسی، کشورهای مختلف قرار تأثیر فرهنگ در علوم مالی در دهه - چکیده

گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش اسناد کاوی و مطالعه متون موجود در حوزه فرهنگ در 

پردازد. مطالعه حاضر در ابتدا، به لوم مالی میعلوم مالی به مروری اجمالی بر نقش فرهنگ در ع

های فرهنگی، نقش فرهنگ در پردازد و در ادامه ابعاد فرهنگی، ارزشتعریف و تفسیر فرهنگ می

 دهد.توسعه علوم مالی و ابعاد فرهنگی کار شاغلین و دانشجویان علوم مالی را مورد بررسی قرار می

با نهادینه کردن فرهنگ از طریق آموزش در بین دانشجویان و نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 

توان از گسترش های فرهنگی در علوم مالی، میشاغلین حرف علوم مالی با توجه به ابعاد و ارزش

مفاسد اقتصادی و مالی جلوگیری نمود و از این طریق بر توسعه، رشد و تعالی علوم مالی در سطح 

 جامعه، تمرکز نمود.

 حسابداری. ،فرهنگ، علوم مالی، ابعاد فرهنگی، توسعه علوم مالی، ارزش فرهنگییدی: کلمات کل

 

 مقدمه

های رفتاری بوجود آمده های اخیر در مطالعات حوزه علوم مالی، تمایل به استفاده از نظریهدر دهه

لف است که از دستاوردهای مهم این مطالعات آگاهی نسبت به نقش عوامل محیطی در کشورهای مخت

ها بر علوم باشد. نتایج این مطالعات باعث شده است برای تشخیص عوامل محیطی مربوط و تأثیر آنمی

هایی بیش از پیش بوجود آید. یکی از این عوامل محیطی که در مطالعات انجام شده اخیر مالی، تالش

انسانی و غیر انسانی  باشد. از آنجا که در جوامع انسانی بین منابعبه آن اشاره شده است، فرهنگ می

های آید و با توجه به این مهم که علوم مالی جزئی از فعالیتهای متقابل و تعامالتی بوجود میواکنش

-جا که فرهنگ بر منابع انسانی تأثیر میباشد و از آناجتماعی و شامل منابع انسانی و غیر انسانی می

د بر ابعاد مختلف علوم مالی تأثیر بگذارد. در توانتوان چنین اذعان داشت که فرهنگ میگذارد، می
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المللی نیز جهت همگرایی و هماهنگ سازی علوم مالی بویژه در استانداردهای حسابداری سطح بین

-گذاران خارجی و همچنین گسترش بازارهای مالی بینبرای افزایش قابلیت مقایسه و افزایش سرمایه

های فرهنگی، است که این امر بدلیل برخی اختالفهای روزافزونی صورت گرفته المللی، تالش

باشد، پذیر نمیحال حاضر امکان سیاسی و اقتصادی میان کشورهای مختلف دارای ابهاماتی بوده و در

مند ها را با شرایط هر کشور تطبیق داد چرا که با قاعدهالمللی آنو باید با پذیرش استانداردهای بین

های های مالی قدمتوان در امتداد زیرساختالمللی میی مالی در محیط بینبودن و با شفافیت ساختارها

های مدیران مالی بوده را برطرف استواری برداشت و سالمت نظام مالی و اداری که همواره از دغدغه

توان چنین اذعان داشت در این راستا، مادامی که فرهنگ موجود اصالح نشود، با نمود. لذا می

المللی و... وضعیت موجود سامانی نخواهد یافت و توسعه علوم مالی به مثابه ری بیناستانداردگذا

گیاهی بدون ریشه باقی خواهد ماند. این مطالعه در ادامه به مروری مختصر بر نقش فرهنگ در علوم 

 نماید.پردازد و آن را بررسی میمالی می

 

 تعاریف و تفاسیر فرهنگ

ت عمید، تعاریف زیادی در مورد فرهنگ شده است که برخی از در فرهنگ لغت معین و فرهنگ لغ

ها عبارت از: علم و دانش، ادب و معرفت، عقل و خرد، تعلیم و تربیت، تدبیر و چاره و آثار علمی و آن

اند که ... است. جامعه شناسان برای واژه فرهنگ بیش از پانصد تعریف بیان کرده ادبی یک قوم و

ی دشوار خواهد بود، لذا این مطالعه با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه ها بسی آنبررسی همه

( در مطالعه خود، فرهنگ 1391) پردازد. نیکومرام و محمدییر فرهنگ میـعلوم مالی به تعریف و تفس

ها، باورها، درک و استنباط و ای از ارزشاند: فرهنگ عبارت است از مجموعهرا اینگونه تعریف کرده

ها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنهشیو

( که از 1991و  1980) شود. هافستدوارد آموزش داده میبه عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه

وی اولین نویسندگانی است که به مطالعه فرهنگ در علوم مدیریت پرداخته است و همچنین مطالعات 

رهنگ را ـشود، در مطالعه خود فاخته میـبه عنوان پلی میان حوزه انسان شناسی و مدیریت شن

-توان اعضای گروهی را از گروه دیگر متمایز کرد، تعریف میرفتارهای اکتسابی که بدان طریق می

های دارد، فرهنگ، سیستمی یکپارچه از الگو( در مطالعه خود بیان می1993) کند. همچنین ویولت

دهد و خاستگاه آن ارثی رفتاری آموخته شده است که ویژگی اعضای خاص هر جامعه را تشکیل می



 

 1395ماه تیر  وپنج،بیستشماره                                             های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

18 
 

-( در مطالعه خود فرهنگ را به عنوان ویژگی یک ملت و نه افراد می1393) نیست. حاجیها و سلطانی

همچنین ترایس و دانند. گیری با رفتارهای کالمی و غیرکالمی افراد میدانند و جنبه مهم آن را اندازه

های ارزشی مشترک در اند. لذا سیستم( فرهنگ را سیستمی از عقاید مشترک تعریف کرده1993) بیر

( 1983) (. اسمیرسیچ1391)نکونام،  شودگیری فرهنگ در آن جامعه مییک جامعه باعث شکل

رآورده ساختن ای برای بوسیله -1های مختلف در مورد فرهنگ را در پنج مورد: تعاریف و دیدگاه

یک از افراد جامعه  ای که هرمکانیسم توافقی کنترل کننده -2هرچه بهتر نیازهای حیاتی و روانی بشر، 

سیستمی از نمادها و  -4سیستمی از ادراکات مشترک،  -3دهد، را به ساختارهای اجتماعی پیوند می

ه نموده است. تفسیر فرهنگ ها، خالصتجسمی از ضمیر ناخودآگاه تفکر انسان -5مفاهیم مشترک و 

 های قابل درک و قابل مشاهده نتایجی بگیرند.نیازمند این مهم است که منابع انسانی با توجه به ویژگی
 

 نگاهی اجمالی به ابعاد فرهنگی در علوم مالی

ها ابعاد فرهنگی را در های فرهنگی بسیاری در مطالعات محققان ارائه شده است به نحوی که آنمدل

اند. در داخل و خارج کشور مطالعاتی در زمینه فرهنگ انجام شده است که این های خود گنجاندهمدل

( در مطالعه خود به این 1393) پردازد. حاجیها و سلطانیها میمطالعه در ادامه به بررسی اجمالی آن

باشد و فرصت میهای حسابداری نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر رویه

ای حسابداری وجود دارد. حاجیها و های انگیزههای بیشتر در زمینه کاربرد ارزشبرای انجام پژوهش

توانند با ایجاد تغییرات فرهنگی ( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مدیران می1393) خراط زاده

( 1391) هم آورند. نیکومرام و محمدیها، موجبات بهبود سیستم حسابداری مدیریت را فرادر سازمان

به ارائه یک الگو و ارزیابی نقش عوامل فرهنگی براساس مدل هافستد در فرایند تدوین استانداردهای 

( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تمام ابعاد 1390) حسابداری پرداختند. دهکردی و دیگران

مؤثر بوده و از آنجا که سیستم حسابداری بر این  فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان

( در 1388) پذیرد. دارابی و رام روزگرایش تأثیرگذار است، یک تأثیر غیرمستقیم از فرهنگ می

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که وجود تنوع فرهنگی در خرده فرهنگ حسابداری شواهدی مبنی 

( در 1388) نماید. نیکومرام و دیگرانکشور را ارائه میهای فرهنگی موجود در یک بر اهمیت تفاوت

کاری در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی بسیار ضعیفی بین متغیرهای فرهنگ و محافظه

های فرهنگی و گزارشگری مالی وجود دارد، که منجر به عدم پذیرش رابطه معنادار بین ارزش
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)هافستد،  المللی نیز مطالعاتی توسط محققاندر سطح بین کاری در حسابداری شده است.محافظه

شوارتز، گری، اینگلهارت، هوکس، روکیج، اسپیندلر، چارلز هیل، وودروف، ترامپنرز، اینتکلز و 

های فرهنگی صورت گرفته است که در ادامه این مطالعه اسمیت، مک دوکال رالمول( در حوزه مدل

-رار میـاند را مورد بررسی قدر علوم مالی مورد کاربرد قرار گرفتهها که به اختصار برخی از این مدل

ی خود درباره شاخص برجسته را از میان فاکتورهای آنالیز شده در مطالعه 4د ـدهد. پروفسور هافست

 -2فاصله قدرت،  -1شاخص عبارت از:  های فرهنگی استخراج نمود که این چهارهای ارزشتفاوت

شاخص اجتناب از عدم اطمینان است. در مطالعات بعدی  -4اخص مردانگی، ش -3شاخص فردگرایی، 

ها افزود. گیری طوالنی مدت، را نیز به آنمیکائیل بوند و همکارانش، پنجمین شاخص یعنی جهت

ششمین شاخص توسط مطالعه میکائیل منیکوف بنام، جلوگیری در مقابل عدم جلوگیری، به ابعاد  اخیراً

(. مدل گری در واقع توسعه 1393)حاجیها و سلطانی،  روفسور هافستد افزوده شدفرهنگی مطالعات پ

ها و عملکردهای حسابداری، دهنده مدل هافستد در رابطه با الگوهای فرهنگی است که در آن ارزش

)همان(. شوارتز،  های اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده استبه عنوان یک زیرمجموعه به ارزش

که چندین ارزش ها را مطرح نمود که تئوری او بدلیل اینبط با ساختار و محتوای ارزشتئوری مرت

های مختلف های شناخته شده جهانی در فرهنگجداگانه را در مجموعه محدودی از انواع ارزش

کرد، پیشرفت قابل توجهی داشت. محققان مدل شوارتز را به طور مستقیم و روشن به سازماندهی می

اند، ( پیشنهاداتی را ارائه داده1388) ها نظیر دارابی و رام روزاند اما برخی از آنبسط نداده حسابداری

های فرهنگی مختلف که اگر هدف پژوهش آزمون خصوصیات فردی و رفتار حسابداران در محیط

 هایباشد، معیارهای ارزش سطح فردی حسابداران باید مورد استفاده قرار گیرند؛ اما اگر ارزش

های مختلف و به عنوان چارچوب تنظیم کننده گزارشگری های نهادی و فرهنگحسابداران با ویژگی

تر خواهد بود. شوارتز، ابعاد مالی مقایسه شوند، بکارگیری هر دوسطح فرهنگی و فردی مطلوب

ی ها در سطح فردکند، که ابعاد ارزشبندی میفرهنگ را در یکی از دوسطح فردی و فرهنگی تقسیم

های مؤلفه -3های قدرت و سنت، مؤلفه -2های امنیت، انطباق، سرعت و مذهب، مؤلفه -1عبارت از: 

 -6های هدایت خود، مؤلفه -5های لذت و تحریک کنندگی، مؤلفه -4کنندگی، پیشرفت و تحریک

سم، تج -1های جهانی شدن، است؛ و در سطح فرهنگی عبارت از: مؤلفه -7گرایی، های جهانمؤلفه

هارمونی  -7گرایی، تساوی -6استقالل فکری،  -5استقالل احساسی،  -4تسلط،  -3سلسله مراتب،  -2

زمینه باال در  -1های نامه (. محققان چهار متغیر فرهنگی دیگر ب2001)شوارتز،  و هماهنگی، است
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گیری موقتی را جهت -4تصمیم کیفری فردی و  -3جوامع یکنواخت در برابر متنوع،  -2مقابل پایین، 

(، در مطالعه خود بیان داشتند، از آنجا 2001) به ابعاد سطح فرهنگی شوارتز، افزودند. شوارتز و باردی

های فرهنگی موجود در حرفه یت دارند، تنوع گروهوها نسبت به اعمال و شرایط اولکه ارزش

ها و رفتارها منتج خواهد های قومی، جنسی و مذهبی به وجود تنوع در نگرشحسابداری، بدلیل تفاوت

گرایی ( عبارت از: فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، جمع2004) شد. ابعاد فرهنگی مطالعه گلوب

باشد و همچنین نگری، عملکردگرایی و نودوستی میدرون گروهی، قاطعیت، تساوی جنسیتی، آینده

گرایی، تجزیه در برابر ترکیب، ی برابر خاصگرایابعاد فرهنگی مطالعه ترنر و ترامپنرز، عبارت از: عام

گرایی، درون مداری در برابر برون مداری، توالی زمانی در برابر تقارن زمانی، فردگرایی در برابر جمع

)حاجیها  توجه به وضعیت اکتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی افراد و سلسه مراتب طبقاتی است

توان در هر کشور فرهنگ مربوط به همان کشور حاکم است، لذا نمیکه (. بدلیل آن1393و سلطانی، 

وجود مطالعات فرهنگی انجام شده توسط  )با ای که برای تمامی جوامع مصداق داشته باشدرابطه

 محققان( بیان نمود.
 

 علوم مالی و ارزش های فرهنگی

ظور تعریف سازوکاری های با اهمیتی برای توسعه مدلی به منمطالعات آقای گری بیانگر کوشش

)مهرانی،  های حسابداری مرتبط گرداندهای اجتماعی را به ارزشگردید تا طبق آن بتوان ارزش

-(. گری از مطالعات پروفسور هافستد و ابعاد ارائه شده توسط او استفاده نمود و همچنین ارزش1374

-)حرفه ایکنترل حرفه -1 های حسابداری را بر خرده فرهنگ حسابداری تعریف کرد، که عبارت از:

 کاریمحافظه -3پذیری(، )یکنواختی در مقابل انعطاف یکنواختی -2گرایی در مقابل کنترل قانونی(، 

 )محرمانه بودن در مقابل شفافیت(، است پنهان کاری -4بینی( و کاری در مقابل خوش)محافظه

-حسابداری نیز از آن نشأت میهای (. لذا یکی از متغیرهای مهم محیطی که ارزش1381)نوروش، 

های فرهنگی های حسابداری را از ارزشتوان ارزشگیرد، متغیر فرهنگی است. گری بیان نمود که می

)برای  گیری در علوم مالیهای فرهنگی در یک کشور بر تصمیماستخراج نمود لذا بر این اساس ارزش

( در رساله دکتری خود، رابطه 1381) ضازاده(. ر1384)نوروش و سپاسی،  مثال حسابداری(، تأثیر دارد

طلبی، فردگرایی و مردگرایی( را با )فاصله قدرت، اطمینان های اجتماعی مبتنی بر فرهنگبین ارزش

کاری و محافظه کاری( مورد بررسی قرار داد. وی به این نتیجه رسید که )پنهان های حسابداریارزش
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ا وجود افزایش مردگرایی، کاهش یافته است که این امر در برخالف نظریه گری، میزان پنهان کاری ب

های فرهنگی و حسابداری در ایران را با تردید مواجه کرده عمل قابلیت تعمیم الگویی واحد از ارزش

 است.
 

 تأثیر فرهنگ در توسعه علوم مالی

باشد ن مهم میای که جریان توسعه علوم مالی از جنبه فرهنگی نیازمند آن است، ایمهمترین خصیصه

ی افراد به که نگرش علمی بر فرهنگ جامعه حاکم شود. اگر نگرش علمی بر جامعه حاکم شود، همه

های آسانی به این درک خواهند رسید که، انجام کارهای بزرگ مستلزم زحمت و تالش در زمینه

زرگ در زمان متعدد و کوچک علمی است. لذا مفهوم توسعه علوم مالی، به مفهوم انجام کارهای ب

توان این مهم را دریافت که دومین ویژگی فرهنگ در بررسی مطالعات گذشته، می کوتاه نیست. با

توان به حدیثی توسعه علوم مالی، اعتقاد به لزوم رعایت حقوق دیگران است، چرا که در این راستا می

، برای دیگران هم بپسند و پسندیهرآنچه برای خود می"فرمایند: )ص(، اشاره نمود که می از پیامبر

اشاره نمود؛ بدین جهت که سایر مردم هم از  "پسندی، برای دیگران هم نپسند.آنچه برای خود نمی

باشیم. ویژگی فرهنگی دیگری که الزمه توسعه علوم حقوقی برخوردار هستند که ما برای خود قائل می

باشد؛ چرا که برای تحقق نگی میپذیری جمعی بصورت یک باور فرهمالی است، پذیرش لزوم نظم

پذیری جمعی باید تبدیل به یک باور فرهنگی شود. ویژگی فرهنگی توسعه علوم مالی پذیرش نظم

توان برای توسعه علوم مالی به آن اشاره نمود، اعتقاد فرهنگی به آزادی سیاسی است؛ دیگری که می

پیدا کند، دولتی است که باید امور را  ای که بخواهد علوم مالی آن توسعهچرا که دولت در جامعه

تواند به توسعه علوم اداره نماید، نه اینکه در امور دخل و تصرف نماید. ویژگی فرهنگی دیگری که می

مالی بیانجامد، نابودی اعتقاد به فقر و ریاضت است، چرا که در فرهنگ مناسب توسعه علوم مالی، 

توان چنین اذعان نمود د اعتقاد به دنیا هم داشته باشند. لذا میمردم در کنار اعتقاد به مسائل ارزشی بای

های که فرهنگ، پایه رفتارهای انسانی است و در عین حال ایجاد باورهای فرهنگی نیازمند زمان

های فرهنگی مناسب در توسعه ، ویژگی1. با توجه به مطالب مطروحه، شکل شماره 1باشدطوالنی می

 هد.دعلوم مالی را نشان می

 های فرهنگی مناسب در توسعه علوم مالی: ویژگی1شکل شماره 

                                                             
 http://www.uast13.ir/attachments/article/9204/maghaleh1.pdf منبع: . 1
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 تأثیر فرهنگ بر ابعاد اخالقی کار شاغلین و دانشجویان علوم مالی در ایران

( در مطالعه خود در رابطه با بررسی نقش فرهنگ فاصله قدرت بر اخالق 1394) رمضانپور و دیگران

ر جامعه ایران، فاصله قدرت بعد از انقالب اسالمی بیشتر شده کار حسابداران به این نتیجه رسیدند که د

است، که یکی از دالیل آن، افزایش تورم بدلیل کاهش ارزش پول و اختالالت اقتصادی در میان مردم 

ها و است، این امر باعث گردیده تا شکاف عمیقی بین طبقات مختلف جامعه بوجود آید، لذا این فاصله

ها پیشنهاد کردند، بدلیل اینکه ب تشدید در فاصله قدرت گردید. همچنین آنسایر عوامل دیگر موج

ها در راستای عمل کردن به افراد تمایل دارند کارفرمایان خود را به خود جلب کنند و این رفتار آن

ها فراتر از کارفرما و کارمند نرود، تا ای و اخالقی است، مفهوم روابط کاری در شرکتشکل حرفه

ه دلزدگی و یا حتی اقدامات غیراخالقی در کارمندان نشود. در رابطه با تأثیر فرهنگ بر ابعاد منجر ب

( اشاره 1391) توان به نتایج مطالعه جباری و رحمانیاخالقی دانشجویان علوم مالی در ایران نیز می

حسابداری، های جهان در سرفصل دروس رشته نمود، که بیان داشتند: از آنجا که برخی از دانشگاه

ای دارند، برای باال بردن سطح توسعه اخالقی دانشجویان یک یا چند درس تحت عنوان اخالق حرفه

ها الگو گرفته و در سرفصل دروس رشته حسابداری، چند حسابداری کشورمان، از اینگونه دانشگاه

های موزشای گنجانده شود. همچنین بیان داشتند که با آواحد درسی تحت عنوان اخالق حرفه

های علوم مالی را به گیری اخالقی دانشجویان علوم مالی و شاغلین حرفهاخالقی الزم، سعی شود جهت

سمت مسائل اخالقی صحیح سوق داده و از این طریق از گسترش فسادهای مالی جلوگیری شود، و در 

های ا آموزشپایان پیشنهاد کردند که ضمن جلوگیری از خروج دانشجویان از کشور، سعی شود ب

های ارتقا سطح توسعه اخالقی، حساسیت اخالقی، نیت اخالقی و سازی، زمینهسطح باال در فراهم

 گیری اخالقی دانشجویان، تالش شود.جهت

 

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه باتوجه به مطالعه انجام شده می

گذارد. همان های اطالعاتی موجود در مؤسسات مختلف آن جامعه تأثیر میطراحی و اجرای سیستم

که گیرد، لذا، تا زمانیطور که اشاره شد فرهنگ جامعه نیز در بستر زمان و در بطن جامعه شکل می

فرهنگ جامعه اصالح نشود، وضع جامعه سامانی نخواهد یافت. برای خروج از این نابسامانی در 

شود، نظام آموزشی اصالح شود، چرا که توسعه علوم مالی، مالی، پیشنهاد می راستای توسعه علوم
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ها و گردد، نیازمند آموزشفرایندی بلندمدت است و انسانی که در طی این زمان دچار تحول می

ها و نهادینه کردن ها، پژوهشباشد. در ایران نیز باید با افزایش سطح آموزشای میهایی ویژهتخصص

جوهره وجود دانشجویان علوم مالی و ارتقاء توسعه اخالقی، از خروج دانشجویان ممتاز  فرهنگ در

های ضمن خدمت از گسترش فسادهای مالی جلوگیری نمود و با جلوگیری شود و همچنین با آموزش

 های اخالقی سطوح اثربخشی و کارایی را در شاغلین حرف علوم مالی باال برد.آموزش
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