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 و مالی گزارشگري شفافیت بر هافستد ابعاد پایه بر اسالمی فرهنگ هايارزش تأثیر بررسی
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  10/09/1393 تاریخ پذیرش:  29/02/1393تاریخ اصالح نهایی:   18/09/1392تاریخ دریافت: 

  

  دهیچک
  

 محیطی مختلف هايملعا تأثیر تحت است و اقتصادي واحدهاي عملکرد از کننده بخشیمنعکس حسابداري مقدمه:
 تفسـیر  در اسـت  ممکـن  هافسـتد  پژوهش نتایج از استفاده. است فرهنگی هايارزش هاعامل این از یکی. گیردمی قرار

 در هافسـتد  فرهنگـی  ابعـاد  نظرانصاحب نظر بیشتر به اما داشته باشد ایراداتی ایرانی هايسازمان در فرهنگی هايارزش
 ابعـاد  پایـه  بـر  اسـالمی  فرهنـگ  هـاي ارزش تـأثیر  بررسـی  به پژوهش ایناست.  فرهنگ یک اصلی يهاجنبه برگیرنده
  .پردازدمی گوییپاسخ مسئولیت سطح و شفافیت مقوله دو بر هافستد

 طریـق  از هـاي مـورد نیـاز   داده و اسـت پیمایشـی   -هاي توصـیفی  روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش روش پژوهش:
 و واحـدهاي  اسـتان کرمانشـاه   درمـانی خـدمات بهداشـتی    و پزشکی علوم دانشگاه شاغل در حسابداران بین نامهپرسش توزیع
پزشـکی و خـدمات    علـوم  دانشـگاه  شـاغل در  حسـابداران  از نفـر  160 پژوهش شامل آماري جامعه. شد آوريجمع آن تابعه

 آمـاري  نمونـه  عنـوان  بـه  نفـر  101 کوکران فرمول از که با استفاده است آن تابعه واحدهاي و کرمانشاه استان بهداشتی درمانی
  .شد انجام ساده رگرسیون روش به پژوهش يهافرضیه تحلیل و تجزیه چنین،هم. شدند انتخاب
از اطمینـان   اجتنـاب  و فردگرایـی  مردگرایـی،  قـدرت،  فاصـله  فرهنگـی  بعد هاي پژوهش نشان داد که چهاریافته ها:یافته

  .شد تأیید این دو مقوله برها آن تأثیر و دارد گوییپاسخ و شفافیت جنبه دو معناداري با و مثبت رابطه نداشتن
 يهـا جنبـه  برگیرنـده  توانـد در هاي فرهنگی هافسـتد مـی  و اینکه ابعاد ارزش فرهنگ اسالمی به توجه با گیري:نتیجه
هاي فرهنگی حاکم بر حسابداران، با نگرش اسالمی، توان با بکارگیري این ابعاد به ارزشفرهنگ باشد، می یک اصلی

 مهـم  جنبه دو تقویت جهت در توانحسابداري را بررسی کرد. بر این اساس، می مختلف هاينبهپی برد و تأثیرآن بر ج
  .برداشت اساسی گامی گوییپاسخ و شفافیت یعنی اساسی در گزارشگري مالی و
  

 .گـویی پاسـخ  مسـئولیت  سـطح  مـالی،  گزارشگري شفافیت هافستد، فرهنگی ابعاد فرهنگی، هايارزش :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
  

گویی، جایگاه درکشورهاي پیشرفته، مسئولیت پاسخ
گزارشگري  چارچوب نظري حسابداري و اي درویژه

ترین عامل ارزیابی به اصلی ها پیدا کرده ومالی دولت
هاي حسابداري و گزارشگري مالی و مقایسه نظام

در ارزیابی و مقایسه  .ها تبدیل شده استدولت
گزارشگري مالی دولتی،  هاي حسابداري ونظام

کند. گویی نقش اساسی ایفا میظرفیت مسئولیت پاسخ
گویی و نتیجه طبیعی آن سودمندي در مسئولیت پاسخ

 تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداري و گزارشگري
پایه  مالی دولتی است. این دو ارزش اساسی،

. کندمیي مالی دولت را فراهم گزارشگر هايهدف
بودجه  رعایت به الزامدر مورد  ،که دولتبه دلیل آن

 گو باشدمصوب، اجراي عملیات و مباشرت باید پاسخ
اطالعاتی فراهم کند که براي ارزیابی  است ناگزیر

در جوامع پیشرفته باشد.  گویی سودمندمسئولیت پاسخ
ها و گیريجزو الینفک تصمیم گوییپاسخ امروزي
هاي دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه ریزيبرنامه

ها نتایج عملکرد هر کشیها و حساببا حسابرسی
واقعی و جامع در  صورت ملموس و کامالًهدستگاه ب

  ).1گیرد (گیرندگان قرار میاختیار تصمیم
توانـد  گویی مینیز مفهوم مسئولیت پاسخ ،در ایران

هـاي نظـام   اسی در ارزیـابی قابلیـت  به عنوان معیاري اس
ــوري      ــالی دولــت جمه ــگري م ــابداري و گزارش حس

هـاي دولتـی   تمـام دسـتگاه  استفاده شود.  اسالمی ایران
نیازمند سنجش تأثیر رویدادهاي مختلف بر منابع تحت 

هــاي اجمــاع عمــومی بــر عامــل کنتــرل خــود هســتند.

محیطی مـؤثر بـر محـیط حسـابداري، شـامل فرهنـگ،       
ي بـازار  ي سیاسـی، توسـعه  قتصادي، توسـعه ي اتوسعه

مالیـاتی، نظـام حقـوقی و     سرمایه، سطح تـورم، قـوانین  
هـا، فرهنـگ   ). از بین این عامل2سطح آموزش است (

ي حسابداري اسـت  ترین عامل تأثیرگذار بر توسعهمهم
ها بر آن بوده است. ترین تأکید پژوهشو تاکنون بیش
دهد که فرهنگ هر هاي زیادي نشان مینتایج پژوهش

کشور عامل مهمی است که بر نظـام حسـابداري تـأثیر    
 بـر  فرهنـگ  تـأثیر  ) بـه بررسـی  3گري و وینت ( دارد.
 شـفافیت /کـاري پنهان بعد(حسابداري  عاتاطال افشاي
 افشـاي  میـزان  آنـان . پرداختند کشور 27در ) عاتاطال
 و اختیـاري  از اعـم (غیرمـالی   و مـالی  ماقـال  سريیک

 /کـاري پنهان عملیاتی تعریف عنوان به را) غیراختیاري
هـر   کـه  ترتیب این به. گرفتند درنظر عاتاطال شفافیت

 یک در موجود هايشرکت مالی هايصورت در زمان
 زانیـ اقـالم افشـا شـود، م    نیـ از ا يشـتر یجامعه تعـداد ب 

. بود خواهد ترکم جامعه آن در حسابداري کاريپنهان
 در افشـا  هـاي شاخص میانگین محاسبه با وینت و گري
را ) و جوامـع (ها شرکت مطالعه، مورد هايشرکت بین

. بنـدي کردنـد  طبقـه  عـات اطـال  افشـاي  درجه بر اساس
ارقــام  یخطــ ونیرگرســ لیــســپس، بــا اســتفاده از تحل

/ فرهنگـی  هـاي شـاخص  و افشـا  هايشاخص به مربوط
 تأثیر بررسی به هافستد، وسیلهبه شده محاسبه اجتماعی
 نتایج. پرداختند حسابداري عاتاطال افشاي بر فرهنگ
 بــین قــوي روابــط وجــود نشــان دهنــده آنــان پــژوهش

اطمینـان   از بـویژه اجتنـاب  (جوامع  فرهنگی هايارزش
 عــاتاطــال افشــاي میــزان و) فردگرایــی و نداشــتن

در  .بـــود بررســـی مـــورد کشـــورهاي در حســـابداري
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هافسـتد   وسـیله شده بهپژوهش مزبور از متغیرهاي ارائه 
در مورد ابعاد فرهنـگ در توضـیح تفـاوت بـین نحـوه      
گزارشگري و افشا درکشورهاي مختلف استفاده شـد.  

هاي فرهنگی و تأثیر آن، تلفیـق  براساس بررسی ارزش
هـا نشـان   نامـه مباحث نظري و نتایج حاصـل از پرسـش  

دهــد کــه ایــران، راه درازي تــا رســیدن بــه توســعه مــی
ر پیش دارد و براي پیمودن این مسیر باید حسابداري د

  ).4از پشتوانه فرهنگی بسیار قوي برخوردار شود (
  

  مبانی نظري
  گوییگزارشگري و سطح مسئولیت پاسخ شفافیت

ــب ــص در صــاحب اغل ــران متخص ــور نظ ــالی ام  م
 کـه  هستند عقیده این بر عمومی بخش بزرگ نهادهاي

 اصلی ابزارهاي از یکی مالی گزارشگري حسابداري و
اسـت و   عمـومی  گـویی پاسـخ  مسئولیت ارزیابی و ایفا

. هــاي مــالی دولتــی اســت بنــاي کلیــه گــزارشســنگ
 مـالی  گزارشـگري  اصـلی نظـام   عوامل و سیاست کلی

 ایفا و براي نیاز مورد مالی اطالعات کنندهتأمین دولتی
 مـالی  منـابع  بـر  حـاکم  گـویی پاسـخ  مسـئولیت  ارزیابی
 قانون محاسـبات  و اساسی قانون در ترتیب، به عمومی،
 گوییپاسخ ). مسئولیت5شده است ( بینیپیش عمومی
 انجــام کــه اعمــالی مــورد در کنــدمــی ملــزم را دولــت

 افـزایش  مورد در و بدهد توضیح شهروندان به دهدمی
 منطقی دالیل آن، مصرف ينحوه و عمومی مالی منابع
 استوار عقیده این پایه بر دولت این مسئولیت. کند ارائه
 دارنـد  حـق  و بداننـد  دارنـد  حـق  کـه شـهروندان   است

 ها وآن دست به قابل اطمینان و علنی صورتبه حقایق
 یـک  یعنـی  گـویی ها برسد. پاسخآن قانونی نمایندگان

، هاغفلت در مورد اعمال، شودمی متعهد سازمان یا فرد

 حسـابدهی  مختلـف  ذینفعـان  هـا بـه  وابستگی و خطرها
 بال سه و رعایت پذیريمسئولیت شفافیت، باشد. داشته
 فرایند گذاشتن هستند. شفافیت به اشتراك گوییپاسخ

ــا اطالعــات و ــهمســئولیت اســت. ذینفعــان ب  پــذیري، ب
ــه نســبت خــود دانســتن مســئول  وهــا غفلــت اعمــال، ب
هـا  نظـام  در مستمر دارد و موجب بهبود اشارهها فرآیند

در  بـودن موظـف  بـر  هـم  شـود. رعایـت  میها فرآیند و
یرفته شـده در مـورد   خصوص رعایت استانداردهاي پذ

هـا و نیـز الزامـات قـانونی داللـت      مشـی ها و خـط رویه
 ).6کند (می

 
  آن هاي فرهنگی هافستد و انتقادهاي وارده برارزش

کننـده بخشـی   بدیهی است حسابداري که مـنعکس 
هـاي تجـاري واحـدهاي اقتصـادي     از عملکرد فعالیـت 

هاي فرهنگی ملـی و سـازمانی   است، تحت تأثیر ارزش
وسـیله  قرار دارد. نظریه ابعاد فرهنگـی مطـرح شـده بـه     

تــــوان بــــه عنــــوان را مــــی) 1980-1990(هافســــتد 
تـرین الگـوي موجــود درتشـریح رونـد توســعه     بـزرگ 

بـه اعتقـاد هافسـتد، ابعـاد     . فرهنگی جوامع قلمداد کرد
شــامل فاصــله قــدرت، اجتنــاب از اطمینــان  (فرهنگــی 

) نداشتن، فردگرایی، مردگرایی و افق دید افراد جامعـه 
هاي فرهنگی موجود در ملل مختلـف را  قادرند تفاوت

  تبیین کنند. 
 مطالعـه  بـراي  مختلف مطرح شده الگوهاي میان از
 بعـدي  پـنج  الگـوي  از پـژوهش  ایـن  در فرهنگ، ابعاد

 بــراي مهــم دلیــل یــک. خواهــد شــد اســتفاده هافســتد
اسـت.   آن بـودن  کـاربردي  و الگو، علمـی  این انتخاب

 بـر  افـزون  آن، در پایه يهاداده که است دلیل دوم آن
را  کـار  بـا  مـرتبط  يهـا ارزش، باال حجم و گستردگی
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 هافسـتد  الگـوي  انتخـاب  بررسی کرده است. دلیل دیگر
بعـدي از فرهنـگ    پـنج  الگـوي  ارائه ضمن که است آن

 داده قـرار  بررسـی  مـورد  نیـز  راهـا  سـازمان  در آن نتایج
) چهار بعد از پنج بعد خود را از مطالعه 7(است. هافستد 

هاي افـرادي بدسـت آورد کـه    هاي پیمایشی ارزشداده
شرکت چند ملیتـی در بـیش از    یک هاي محلیدر شعبه

 کـار  از اسـتفاده  کردنـد. وي بـا  جهان کـار مـی   کشور 50
ــک ــد    ی ــریس بان ــل ه ــام میش ــه ن ــادایی ب ــگر کان  پژوهش
 مـدت گیري کوتـاه جهت برابر در درازمدت گیريجهت

گیـري درازمـدت در   عنـوان جهـت   تحت را پنجم بعد در
مدت اعالم کرد. باند در پـژوهش  گیري کوتاهبرابر جهت

 وسـیله  بـه  شـده  سـاخته  يهـا نامهخود با استفاده از پرسش
چین را مورد مطالعه قرار داده بود. تعـاریف   اذهان شرقی،

 هافستد از پنج بعد فرهنگ در زیر آمده است.  

اي مـرتبط اسـت   این بعد با محـدوده  فاصله قدرت:
که در آن اعضاي جامعه بر این باورنـد کـه قـدرت در    

طـور نامسـاوي توزیـع شـده     هـا بـه  ها و مؤسسـه سازمان
زیـاد   هـاي فاصـله به عنوان نمونـه، در جوامـع بـا    است. 

قدرت، افراد گرایش دارند که ترتیب سلسله مراتبی را 
بپذیرند که در آن هر کس جایگاهی دارد کـه نیـاز بـه    

که در جامعه با فاصـله کـم   توجه بیشتر ندارد. در حالی
از نظر قدرت افـراد گـرایش دارنـد کـه بـراي تسـاوي       

هـا  افـراد بـه ایـن نـابرابري    قدرت تالش کننـد و بیشـتر   
توجه دارند. ویژگی مشخص این بعد گرایش به توجـه  
بــه امــوري ماننــد ضــرورت مشــورت بــا زیردســتان یــا  

  پذیرش مدیریت و نظام آقا باالسري است.
مردگرایی معیاري اسـت کـه    گرایی:مردگرایی/زن

میزان گرایش افراد جامعه به داشـتن رفتـاري جسـورانه    

دهد. به عبـارت  متواضعانه را نشان میدر برابر برخورد 
دیگر، به معناي گرایش افراد جامعه بـه برتـري طلبـی،    

گرایی به پروري و دالوري است. در مقابل، زنقهرمان
معناي گرایش افراد جامعه به برقراري ارتبـاط، تواضـع   

هــا و بهبــود کیفیــت تــرو فروتنــی، مراقبــت از ضــعیف
  زندگی است.

این بعد با درجه همبستگی  :گرایی/ فردگراییجمع
ایجاد شده بین اعضاي یک جامعه یا رابطه بـین فـرد و   
سایر افراد جامعـه ارتبـاط دارد. فردگرایـی همبسـتگی     
ــرجیح     ــه را ت ــک جامع ــاعی در ی ــب اجتم ــه قال آزادان

دهد، به این معنی که افراد از خـود و خویشـاوندان   می
 گرایـی داللـت  کنند. جمعدرجه یک خود مراقبت می

به ایـن معنـی    .بر همبستگی محکم قالب اجتماعی دارد
توانند از خویشـاوندان خـود انتظـار    که در آن افراد می

ها مراقبت کنند یا بدون تردید به داشته باشند که از آن
ها وفادار باشند. فردگرایی در جوامعی وجـود دارد  آن

ها رابطه بین افراد بسیار ضعیف و کـم رنـگ   که در آن
در این جوامع افراد تنها مراقبـت از خـود و    شده است.

ــی     ــود م ــه خ ــان را وظیف ــه یکش ــانواده درج ــد. خ دانن
ها مـردم  گرایی در جوامعی وجود دارد که در آنجمع

از همان ابتداي زندگی، خود را در بین جمعی پیوسـته  
بینند و حمایت و مراقبت از آنان را و متحد از افراد می

 .دانندوظیفه همیشگی خود می

ایــن بعـد بــا درجــه و   اجتنـاب از اطمینــان نداشـتن:  
مقداري مرتبط است که در آن اعضاي یک جامعـه بـا   

کنند. امر اساسـی در  ابهام و تردید احساس ناراحتی می
العمـل جامعـه در مقابـل ایـن     عکـس اینجا، نشـان دادن  

حقیقت است که آینده مشخص نیست و افـراد تـالش   



                                                                                                                دکتر بابک جمشیدي نوید، زهرا نوري

5 1392زمستان  )،6پیاپی ( شماره، چهارم شماره، دوم سالفصلنامه حسابداري سالمت، 

کنترل کنند و هم اجازه دهند کنند که هم آینده را می
که موضوعی در آینـده اتفـاق بیفتـد. در جـوامعی کـه      
اجتناب از اطمینان نداشتن ضعیف است افراد بـه طـور   
طبیعی گرایش دارند که به نسبت احساس امنیت کنند، 

کــه در جوامــع بــا اجتنــاب قــوي از اطمینــان  در حــالی
تالش نداشتن افراد گرایش دارند که براي ایجاد آینده 

بینی است و درجه کنند. زیرا آینده اساساً غیرقابل پیش
 .باالتري از نگرانی وجود خواهد داشت

نشـان دهنـده    مـدت: گیري درازمـدت/کوتاه جهت
هـاي تجزیـه و ترکیبـی    میزان اتکاي جوامع به ظرفیـت 

ایشان است. در جوامع داراي افق دید درازمدت، سعی 
حکم و بــه طریــق مســت مختلــفهــاي شــود بخــشمــی

پــذیر بــا یکــدیگر ترکیــب شــوند. افــراد چنــین تعــدیل
اي با صبر و بردباري زیاد حاضر به پذیرش کنـد  جامعه

هاي مختلف بـا یکـدیگر هسـتند. امـا در     ترکیب بخش
شود تا کـل بـه   مدت، سعی میجوامع با افق دید کوتاه

اجــزاي آن شکســته شــود. در ایــن جوامــع، بــر حفــظ  
ات اجتمـاعی صـرف نظـر از    ها، پایبندي به تعهدنسبت

هـا، پایـداري بـراي بـاقی مانـدن در وضـعیت       بهاي آن
انـداز و  اجتماعی برابر با دیگران، پایین بودن میزان پس

  شود.دستیابی سریع به نتایج امور تأکید می
 : از دید هافسـتد در گرایی/فردگراییبر جمع نقدي
 ثـروت  و فردگرایی فردگرایی بین و گراییجمع بحث

 وجـود  همبسـتگی  فقـر  و گرایـی جمـع  بین چنین،هم و
 بایـد  موضوع این روي بیشتر تأمل با کهحالی در. دارد

ــل ــري عوام ــی  را دیگ ــورد بررس ــرار م ــه ،داد ق  اینک
ــی کشــورهاي ــا غرب ــی و اســتعماري خــوي ب  فردگرای

 این که کرد باید توجه اما است درست هستند ثروتمند

 يهـا هزینـه  همـواره  خـویی  چنـین  خـاطر  هـا بـه  کشور
 نوع بودنخاطر خودکامه به شوند.می متحمل را زیادي

 فروپاشـی  جـدي  مشـکل  هـا بـا  نظـام  ایـن ، جوامـع  این
ایـن   است طرح قابل که دیگري يهستند. نکته روروبه

 تعـاون  روحیه تقویت باعث گراییجمع اتفاقاً است که
 باعـث  دلیـل  همـین  بـه  شـود، می بین اعضا همکاري و
  شود.می کارایی رفتنباال

 نیـز  مـورد  این گرایی:زن مردگرایی/ عدب بر نقدي 
منظـور   اگـر  است. اول اینکـه  توجه قابل جهت از چند
 در دوســتینــوع حــس و روحــی مثبــت صــفات وي از
اسـت.   موجـود  شـرایط  این خالف است، غربی جوامع
 عنـوان  بـه  وي کـه  صـفاتی  از بخشـی  دوم اینکـه  نکته

 انـد کـرده  عنـوان  زنـانگی  هـاي روحیه با جوامع صفات
 عبارت به اشخاص است. ایمانی و فطري مسائل مربوط به

 مردانگـی /بعـد زنـانگی   عنـوان  بـه  رسـد مـی  نظر به دیگر،
 فرهنـگ  وي بـه  نگـاه  نـوع  از مطلـب  جامع نیسـت و ایـن  

 در جایگـاه مـذهب   بحث در هافستد زیرا گیرد.می نشأت
 اسـت که مذهب از عوارض فرهنگ  استفرهنگ معتقد 

 نظـر  در دیگر، مـذهب  عبارت اي. بهریشه هاياملع از نه
 کـه  حـالی  در نیسـت،  فرهنـگ  مرکزي يهسته جزء وي
 يهـا ریشـه  مـذهب از  کـه  پـذیرفت می را مطلب این اگر

 از ناشـی  را صـفات  ایـن  توانستاست، می فرهنگ اصلی
 بیاورد. شمار به دینی و اعتقاد مذهب

 مـدت: کوتـاه  درازمـدت/  گیـري نقدي بر بعد جهت
کـه   اسـت  آن رسدمی نظر به بعد این اعتبار نقد در آنچه

 فیــکــه هافســتد تعر يبعــد، بــه نحــو نیــدر اســتقالل ا
 زیـرا  دارد. وجـود  بیشـتري  تردید دیگر ابعاد از کند،می

بـه   دادن اهمیت ،هاآن به تعهد وها سنت به احترام میزان
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 تعهـدات  هـا و هنجـار  بـه  وفاداري دیگران، يهاقضاوت
 روحیـه  نگـري، آینـده  و اندیشـی عاقبت میزان اجتماعی،
 هـا هدف به تعهد یا و آبرو به توجه و چشمیهم چشم و

 که دیگري توضیح داد ابعاد با توانمی را... و  رسالت و
 احتمـال  یـک  اساس، این بر. داده شده است توسعه قبالً
 گیـري جهـت  ویژگـی  بین همبستگی نوعی که است آن

 گیـري جهت بین متقابالً و مردانگی ویژگی ودرازمدت 
تعبیر  به. باشد داشته وجود زنانگی ویژگی و مدتکوتاه

 گیـري کـه جهـت   شـود مـی  مطـرح  احتمـال  دیگر، ایـن 
ــیجمــع ضــربحاصــل درازمــدت  و مردانگــی و گرای

و  گرایـی جمـع  ضـرب حاصـل  مـدت کوتاه گیريجهت
 گیـري جهـت  باشد. احتمال دیگر این اسـت کـه   زنانگی
 و اضـــطراب گرایـــی،قشـــري نـــوعی را مـــدتکوتـــاه
ناامن  طبعی از ناشی و) دم( به حال تعلق و نگريسطحی

 ایـن  براسـاس . دیـد  شـاعرانه  مسلکی و) جوهري طوربه(
بـه   یابیدسـت  يبرا یتأمل کاف و هافستد استدالل احتمال،
  است. نیاورده به عمل ظاهري زیتفاوت و تما نیعمق ا
  
  ملی فرهنگ در مذهب جایگاه
 شـود  ارائـه  فرهنـگ  از که بنديطبقه یا تعریف هر
 ايمجموعــه نیــز مــذهب شــود.مــی نیــز مــذهب شــامل

 رسـوم  و آداب ها ونماد هنجارها، ،هااز ارزش گسترده
 مربوط اساسی يهاسؤال به که پاسخی با مذهب. است

 نهـایی  سرنوشـت  و اخالقـی  زنـدگی  خدا، معنویت، به
 بـین  در را مهـم  جایگـاهی  کند،می ارائه جهان و انسان
دهد. می اختصاص خود به ملی بر فرهنگ مؤثر عوامل
 هـاي عامـل  شـمار  در مـذهب  شـمردن  بر ضمن هافستد
 نتـایج  در شـمار  را آن فرهنگـی،  يهـا تفـاوت  بـر  مؤثر

 میان و در است کرده بنديطبقه آن مبانی نه و فرهنگ
 رو بنـایی  عامـل  یک را آن فرهنگ، بر مؤثر هايعامل

  ).8داند (می دیگر هايملاع از تأثیرپذیري نتیجه و
  
  هافستد الگوي ابعاد بررسی در پژوهشگران روش
 عمومیـت  نظـر  از هافستد گانهپنج ابعاد این پژوهش در 

ـت  میـان  در فراگیربودن و  یـک  هـا پذیرفتـه شـده و ایـن    ملّ
 از دیگـر،  عبارت به است. ،شده ثابت و تجربی مزیت قوي

 از تـوان را مـی  مختلـف  جوامـع  که شودمیپذیرفته  هافستد
 نـوع  در امـا  کـرد  شناسـایی  بعـد  پـنج  این ها بهآن نگاه نوع

 بــر مبنــاي شــوددنبــال مــی کــه ايشــیوه ابعــاد ایــن بررســی
  است. فرهنگ اصلی هسته عنوان به اسالمی يهاارزش
  

 فرهنگ اسالمی بر پایه ابعاد هافستد

 اسـالمی  فرهنـگ  مفهـوم  شناسایی و تعریف براي 
بـا   تا ارائه شود اسالم دین از تعریفی ابتدا است سزاوار
 شـناخته شـود. شـریعت    اسالمی فرهنگ آن از استفاده
 و احکـام  معـارف  حقایق يکلیه از عبارت است اسالم

بـراي بشـر    را آن دانسـتن  متعـال  خداوند که دستوراتی
 ارائه شد اسالم دین از که تعریفی با داند. حالالزم می

 فرهنـگ  مفهـوم  آن معنی و تعریف به توجه با توانمی
 برداشـت  اگر دیگر، عبارت به کرد. را تعریف اسالمی

و  راه هـا و الگـو  باورها، عقاید، فرهنگ، مجموعه از ما
 گفـت  تـوان مـی  صـورت ایـن  باشـد، در  زنـدگی  رسم

ــارت اســت از اســالمی فرهنــگ ــد، مجموعــه عب  عقای
 و روش الگوهـــا، و رســـم، آداب هـــا،ارزش باورهـــا،
ــیوه ــاش ــل يه ــه عم ــرآن از برگرفت ــریم ق ــنت و ک  س

 ارزیابی صورت معیاراین در .)السالم علیهم(معصومین 
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و افـراد مسـلمان    یاز جوامـع اسـالم   کیـ فرهنگ هـر  
روابـط چهارگانـه    هیعناصر مذکور بر کل کردنتیرعا

و جامعـه اسـت. حـال اگـر      عتیبا خدا، خود، طب شانیا
 انسـان  و محـوري  خـدا  بـه  که بنديتقسیم بنا بر فرهنگ
 فرهنـگ  از منظـور  و گرفتـه شـود   نظـر  در شـد  محوري

مفهـوم   صـورت  ایـن  باشد، در محور خدا فرهنگ همان
تـوان بیـنش و نگرشـی براسـاس     فرهنگ اسالمی را مـی 

اعتقادات و باورهاي اسـالمی و بـا توجـه بـه دیـد کلـی       
اسـالمی   هاياسالم نسبت به انسان، مبدأ و معاد و ارزش

فرهنگ اسالمی بـه معنـاي    ،براي مسلمانان دانست. یعنی
هـاي اسـالمی اسـت کـه بـا      ها و ارزشبینش يهمجموع

توجه به شـرایط موجـود در جامعـه همچـون روحـی در      
کالبد آن جامعه جریـان دارد و بـه اعمـال و رفتـار افـراد      

مرکـزي فرهنـگ    يهبخشد. در این صورت هستمی امعن
دهـد  اسالمی را همان توحید و ایمان به خدا تشکیل مـی 

ــا ســایر   يهکــه اســاس و شــالود  ــن اســالم اســت و ب دی
اي از عـادات و آداب را پدیـد   اعتقادات اسالمی زنجیره

 ).9( شودعدي از هستی اجتماعی میآورد که خود بمی

اي دارد کـه  هـاي برجسـته  فرهنگ اسالمی ویژگی
از: الهی بودن از حیـث مبـدأ و    است بارتها عاهم آن

بودن فرهنگ انسانی(قرآن مجید)،  معاد نسبت به انسان
بودن مبانی و اصـول، پویـابودن فرهنـگ    اسالمی، ثابت

 ).10( بودن فرهنگ اسالمیجهانی و اسالمی

 برابـري  از بحث نگرش اسالم به بعد فاصله قدرت:
 و سیاست مباحث با مستقیم ارتباط اسالم در نابرابري و

 جهـان  کلیـت  بـه  به این دو بسـتگی  نگاه و دارد جامعه
 تفســیر انـدازه  هــر دارد. نگـري انسـان  جهــان یـا  هسـتی 
ــفی ــان از فلس ــات و جه ــدگی حی ــن و زن ــد روش  باش

 و روشـنی  از نیـز  افـراد  اجتماعی و سیاسی يهادیدگاه
است. پایه و اساس برابـري و   برخوردار بیشتري وضوح

نــابرابري نیــز عــدالت اســت کــه شــامل مــوزون بــودن  
ــه از ح ــمجموع ــر جــزء و از لحــاظ   ثی ــدار الزم ه مق

 نفی و تساوي یکدیگر، رعایت با اجزاء ارتباط کیفیت
 هـر  دادن حقـوق افـراد، قـرار    تبعیض، رعایت گونه هر

نکـردن   امتناعو  وجود خودش و افاضه جاي در چیزي
 ).11آن ( هافاض از

در  گرایـی/ فردگرایـی:  نگرش اسالم به بعـد جمـع  
 نیـز  جامعه اصالت فرد، پذیرش از فرهنگ اسالمی بعد

 نیـز  اجتمـاعی  و احکـام  است العادهفوق داراي اهمیت
 فـرد  اسالم هـم  دیدگاه از .است موضوع همین بر دلیل
 بـراي هـر   دیگـر  عبـارت  بـه  و جامعـه  هـم  و است مهم
 دسـتوراتی وجـود   و احکـام  شخصـه،  بـه  افراد از کدام

دارد که دال بر استقالل و حفـظ شـأن و منزلـت خـود     
 توجـه  بـر  دال را دسـتوراتی  و احکام چنین،هم و است

 فامیـل،  خانواده، مثل اجتماعی يهاتشکل وها به گروه
 دارد. مسلمین اجتماع و بستگان

 در گرایــی:نگــرش اســالم بــه بعــد مردگرایــی/ زن
فطرت بشري اقتضاي تفـاوت بـین زن   اسالمی  فرهنگ

 زن از یک هر يهاتوانایی به توجه و مرد است. یعنی با
 بـا  و کـرده  ها محولآن به را وظایفی و تکالیف مرد و

نگاه اسالم  .برندمی نیز را نصیبیها توانایی این به توجه
به جنسیت بیان کننده این است که هر دو جنس داراي 
هویـت هماننـد، خلقـت برابـر، تسـاوي حقـوق، شـئون        

 اجتماعی و دخالت اراده هستند.

 بـود  شـده  بیـان  هافسـتد  بررسـی  کـه در  توجه شود
حاکم به جوامع زنانـه عاطفـه و تـرحم و مـوارد      هیروح
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 توجـه  بـا  که است ضروري نکته این به دیگر است. توجه
 عاطفـه  ایـن  انتقال و فرزندان تربیت در زن اساسی نقش به
 جوامـع  بـرخالف  اسـالمی  جوامع در فرزندان محبت به و

 عاطفـه  و مـادري  تربیـت  از تـري کم بهره مردان که غربی
 بـا هـا  انسـان  اسالمی جامعه در همواره اند،وي برده سرشار
 بـه  نسـبت  سرشـار  عاطفـه  از بردنبهره و تعلیمات به توجه

 بـه  هسـتند.  دلسوز خود محیط به نسبت و همدیگر مهربان
 مـردان  خود بلند روح با که هستند زنان این دیگر، عبارت

 ياداره در را خــود عاطفــه و کــرده کنتــرل در اجتمــاع را
  کنند.می جاري جامعه

 نگرش اسالم بـه بعـد اجتنـاب از اطمینـان نداشـتن:     
 کـردن کـم  و مجهـوالت  کشف صدد در همیشه اسالم

 در کـه  نیسـت  آن بـه معنـاي   ایـن  ولـی  اسـت  ابهامـات 
 و ابهامــات بــا مواجهــه در مســلمانان اســالمی يجامعــه

 بـه  اسـالمی  يبلکـه جامعـه   هستند؛ ضعیفها ناشناخته
ــه ابهامــات از همــواره یشهــاویژگــی خــاطر ــوان ب  عن

 بـه  ابهـام  رفـع  و علـم  کند. جایگـاه فرصت استفاده می
اســالمی و  در فرهنـگ  فنــاوري و علـم  کســب واسـطه 

نشان دهنده این مطلب  آموزش و علم اهمیت خاص به
توجــه بــه  ایــاســت. مســلمانان در مواجهــه بــا ابهامــات 

 کننـد و مـی  عمل و معقول قوي بسیار دینی يهاآموزه
 خـود  تکلیـف  دنبـال انجـام   بـه  ابهامـات  بـا  مواجهه در

 هستند. در نتیجه، افرادي خطرپذیر هستند.

ــري      ــت گیــ ــد جهــ ــه بعــ ــالم بــ ــرش اســ نگــ
ــدت/کوتاه ــدت: درازم ــگ درم ــالمی فرهن ــان اس  انس

 کــه انســانی واالي هـاي هــدف داراي اســت موجـودي 
 اوسـت و  اخـروي  زندگی به ها مربوطهدف این بیشتر

ــودي ــت موج ــد اس ــدي  دو هدفمن ــم(بع ) روح و جس

آگاهی. یکی از نیازهاي اساسی او نیاز به  و علم داراي
 بـا  مسـلمان  شـخص  اسالمی فرهنگ در حقیقت است.

 بـه  اشاصـلی  گیـري دینـی جهـت   يهـا آموزه به توجه
 همـین  در را خـویش  يهـا برنامه همه و فرداست سوي
ــتا ــی  راس ــیم م ــا تنظ ــن رو، ب ــد. از ای ــه کن ــه توج  دو ب
 معنـوي  و مـادي  انسـان بـه هـر دو نیازهـاي     بودنبعدي

 مـادي  نیازهـاي  است. افزون براین، ارضـاي  توجه شده
  ).8است ( برخوردار اولویت از

  
  پیشینه پژوهش
ــایی ــدلی در و روی ــا پژوهشــی عب ــاط ب ــوان ارتب  عن

 شدهي پذیرفتههاشرکت در نمایندگی نظریه با فرهنگ
 بـر مـدیریت   تأکیـد  بـا ( تهران بهادار اوراق بورس در

 چهارگانـه  و ابعـاد  هافسـتد  الگويبا استفاده از ) سود
 هیـ نظر يهـا بر مؤلفـه  آن تأثیر و ارتباط بررسی به آن
 کارکنـان  يزیسود وکارگر تیریمد یعنی یندگینما

 حاکم فرهنگی که شرایط بود این بر انتظار. پرداختند
 دارنـد،  رفتاري جنبه کهها مؤلفه این بر جامعه یک بر

ــأثیري ــتقیم ت ــت و مس ــته باشــد مثب ــایج. داش ــق نت  طب
 يهـا مؤلفـه  بـا  سـود  بـین مـدیریت   ايرابطـه  پژوهش
 قـدرت  فاصله اطمینان نداشتن، مردگرایی، از اجتناب

ــی و ــاهده فردگرای ــده اســت  مش ــا نش ــه ام ــین رابط  ب
اطمینـان   از اجتنـاب  يهـا بـا مؤلفـه   افـراد  کارگریزي

 چنـین، هم تأیید شد. فردگرایی و مردگرایی نداشتن،
تأییـد   کـارگریزي  متغیـر  با قدرت مؤلفه فاصله رابطه
  ).12(نشد 

شـی بـا عنـوان تـأثیر     اعتمادي و همکـاران در پژوه 
 تیـ و سـاختار مالک  تیـ تمرکز مالک ،یفرهنگ سازمان
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 در شـده  پذیرفتـه  هايشرکت مالی اطالعات برکیفیت
 ي سـازمانی هـا جنبه از تهران برخی اوراق بهادار بورس

 شـامل، فرهنـگ  (اطالعـات مـالی    کیفیـت  بـر  اثرگذار
 105) مالکیــت ســاختار مالکیــت و تمرکــز ســازمانی،

پـژوهش آنـان    بررسی کردند. نتایجبورسی را  شرکت
تمرکــز  ســازمانی، فرهنــگ عامــل کــه ســه داد نشــان

 مـالی  کیفیـت اطالعـات   بـر  مالکیت ساختار و مالکیت
ســاختار  عوامــل، ایــن میــان از. هــا اثرگذارنــدشــرکت
 اطالعـات  کیفیـت  بر را مستقیم تأثیر ترینکم مالکیت

 اسـت  شـوندگی تعدیل اثر آن، نقش ترینمهم اما دارد
اطالعـات   کیفیت و سازمانی فرهنگ بین ارتباط بر که

ــالی ــز و م ــه نی ــت   رابط ــز مالکی ــین تمرک ــت و ب  کیفی
 ســاختار هــر چــه کــه نحــويبــه. دارد مــالی اطالعــات
مالکیـت   باشـد، تمرکـز   تـر خصوصـی  شرکتی مالکیت
 در این شود.می مالی اطالعات کیفیت افزایش به منجر
 تــرکــم بــا مالکیــت هــايدر شــرکت کــه اســت حــالی

 ).13است ( برعکس رابطه این خصوصی،

بررسـی   بـه  پژوهشـی  اعتمادي و دیانتی دیلمـی در 
و  ریـزي بودجـه  در مشـارکت  سـازمانی،  فرهنـگ  آثار
مــدیران  عملکــرد بــر مــدیریت حســابداري يهــانظــام

 رابطـه  وجود پژوهش آنان نشان دهنده نتایج. پرداختند
حسـابداري   هـاي نظـام  ریـزي، بودجـه  در بین مشارکت

فرهنـگ   گـذاري اثر نیـز  و مـدیران  عملکرد و مدیریت
تـوان  مـی  که نحوي به است؛ رابطه این نوع بر سازمانی

 فاصله قـدرت  با هايسازمان یا جوامع در گرفت نتیجه
 حتـی  ریـزي بودجه در افراد مشارکت گرا،جمع و زیاد

 موجب مدیریت مناسب، حسابداري اطالعات وجود با
در . شـود مـدیر نمـی   عملکردي مناسـب  باالي موفقیت

 و حسـابداري مـدیریت   نظـام  بـین  مثبتـی  نتیجه، رابطـه 
 قـدرت  با فاصـله  فردگرا يهاسازمان در مدیر عملکرد

  ).14دارد ( وجود کم
 جدیـد  نگرشـی  ارائه راستاي ستایش و همکاران در

دیدگاه  و عقاید بیشتر شناخت و اخالقی اصول نسبت به
از  نفـر  44 شـامل اي نمونـه  از استفاده با مدیران، اخالقی
ــدیران ــالی م ــادانشــگاه بودجــه و م ــوم يه  پزشــکی عل
کشور در پژوهشی به بررسی  درمانی بهداشتی وخدمات

ــأثیر ســازه ــات ــردي يه ــر اجتمــاعی و ف  اصــول درك ب
 علـوم  يهـا بودجـه دانشـگاه   و مـالی  مدیران بین اخالقی
پرداختنـد.  کشـور   درمـانی  بهداشـتی  خدمات و پزشکی

 بـود  ایـن  بیـانگر  فـردي  يهاسازه بر نتایج پژوهش مبتنی
 بر معناداري تأثیر مدیران سن و جنسیت طور کلی به که

نـدارد. نتـایج    بررسی مورد مدیران اخالقی درك اصول
بـود   نیـ ا انگریـ ب زین یاجتماعي هاسازه بر مبتنی پژوهش
شـامل سـطح    یاجتمـاع  يهـا سـازه  يارهـا یمع نیکه از ب
ت مســابقه خــدمت و ســ ،یلیرشــته تحصــ الت،یتحصــ
ــازمان ــد یس ــدمت دارا   ران،یم ــابقه خ ــا س ــه  يتنه رابط
 و مـالی  مدیران بین در اخالقیبا درك اصول  يمعنادار
 بهداشـتی  خـدمات  و پزشـکی  ي علومهادانشگاه بودجه
 درك بر معناداري تأثیر موارد سایر بود و کشور درمانی
  ).  15اخالقی نداشت ( اصول

ــا دهــوي و همکــاران ــالی هــايگــزارش بررســی ب  م
 ایــن اطالعــاتی محتــواي و تحلیــل مصــري هــايشــرکت
 از اجتنـاب (بالتکلیفـی   بـه دلیـل   کـه  دریافتنـد  هاگزارش

 فرهنـگ  بـر  که زیادي قدرت يفاصله و) اطمینان نداشتن
 تمایـل شـدیدي   مصري است، مدیران حاکم مصر کشور

 ایـن  وسـیله بـه  منتشـر شـده   اطالعات دارند. کاريپنهان به
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 افشـا  از مـوارد  کمتـر  توجهی بسیارقابل میزان ها بهشرکت
  .)16( است المللیبین استانداردهاي در

ــه در و همکــاران عســکري ــار ايمقال ــايارزش آث  ه
ــی ــر فرهنگ ــل ب ــابداري عم ــه را در حس ــا ترکی ــال ب  اعم
ــه ــايشاخصـ ــاعی  هـ ــی - اجتمـ ــوه فرهنگـ ي روي نحـ

گـري   نظریـه  از حاصـل  تجارب و حسابداري هايارزش
 حسـابداري  الگويمزبور  در مقاله. کردند بررسی )1980(
هـاي  خاصـه  و افشـا  یکنـواختی  و کیفیـت  گرایی،حرفه با

. شــد مقایســه کنـونی  ترکیــه در حسـابداري  گیــريانـدازه 
 و خــود سیاســی - موقعیــت جغرافیــایی  لحــاظ بــه ترکیــه

 یافته،توسعه کشورهاي بین در اشفرهنگی ابعاد چنین،هم
 گـري  نظریه ،مقاله این نتایج. است فرد به منحصر موردي

ــی را ــر مبن ــه ب ــاب رابط ــتن  اجتن ــان نداش ــاال از اطمین  و ب
ــی ــایین فردگرای ــه پ ــورب ــت ط ــا مثب ــه ب ــاريمحافظ  و ک

افـزون  . کـرد  تأییـد  حسـابداري  گیـري انـدازه  هـاي خاصه
 و زیـاد  فاصـله طبقـاتی   کـه  براین، نتایج پژوهش نشان داد

طـور  بـه  پـایین  و فردگرایی باال اطمینان نداشتن از اجتناب
 ایـن حـال   بـا . دارد رابطـه  حسـابداري  یکنـواختی  با مثبت

 بـر  طـور منفـی  به گراییجمع و از اطمینان نداشتن اجتناب
  .)17(دارد  تأثیر و افشا گراییحرفه

 فرهنـــگ«عنـــوان  بـــا ايمقالـــه در چونگرســـوت
 مـدیریت  حسـابداري  هـاي کاربرد نـوآوري  و سازمانی

 و سـازمانی  فرهنـگ  بـین  بـه بررسـی رابطـه    »تایلند در
. پرداخـت  مـدیریت  حسـابداري  يهـا کاربرد نـوآوري 

 قـرار  مـدنظر  مقالـه  این در حسابداري که هاينوآوري
 بـر  فعالیـت، مـدیریت   مبناي بر یابیهزینه شامل گرفت
 مبنـاي  بـر  یـابی هزینـه  و متوازن ارزیابی فعالیت، مبناي

 کلـی  طـور بـه  کـه  داد پـژوهش نشـان   هدف بود. نتایج

 يهــاســازمانی شــرکت فرهنــگ در معنــاداري تفــاوت
 ها وجـود سایر شرکت و این نوآوري از کننده استفاده
بـاالتري   حساسـیت  که هاییشرکت حال، این با ندارد.
 هــايارزش یــا و فرهنگــی مســائل انعکــاس بــه نســبت
 نیـروي بـالقوه   نوآوري دارنـد،  به میل یا و پذیرانعطاف
ــاالتري ــراي ب ــوآوري بکــارگیري ب  حســابداري هــاين
 .)18(دهند می خود نشان از مدیریت

  
  پژوهشروش 

  
هاي توصـیفی پیمایشـی   پژوهش حاضر از نوع پژوهش

هـاي فرهنـگ   است که به دنبـال شـناخت تـأثیر ارزش   
اســالمی برتغییــر شــفافیت گزارشــگري مــالی و ســطح 

هـاي دولتـی بخـش    گـویی در سـازمان  مسئولیت پاسـخ 
 مبـانی نظـري  آوري عمومی است. روش پژوهش جمع

 اي اسـت. کتابخانه -روش تاریخی  ،متغیرهاي فرهنگ
آوري نامه نیز بـراي جمـع  براین روش، از پرسش افزون

نظرات حسابداران دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات     
بهداشتی درمانی استان کرمانشاه و واحدهاي تابعـه آن  

نامـه بـر اسـاس    استفاده شده است. بعد از تهیـه پرسـش  
منابع معتبـر و بررسـی و تأییـد کارشناسـان اهـل فـن و       

ان مجـرب، روایـی آن در سـطح    اسـتاد  وسـیله تأیید بـه 
گیـري ضـریب   مطلوبی مورد تأیید قرار گرفت. انـدازه 

چنـین، محاسـبه ضـریب    آلفاي کرونباخ هر متغیر و هم
ــده آن اســت کــه نشــان )915/0(آلفــاي کلــی آن  دهن

ــایی ــوب اســت پرســش پای ــه مطل ــون  نام ــل از آزم . قب
 بـودن متغیرهـا، بـه   هـا بـا محاسـبه آزمـون نرمـال     فرضیه
بـا   وابسـته،  متغیرهـاي  توزیـع  بودننرمال ررسیب منظور
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 به ترتیب، اسمیرنوف، کلموگروف آزمون استفاده از
کمتـر   05/0سطح معناداري آزمون از در صورتی که 

هـا نرمــال  و متغیـر  د شـده نرمـال بـودن ر  باشـد فـرض   
سطح معناداري شفافیت گزارشگري  نیستند. در اینجا

 333/0گویی، به ترتیب، مالی و سطح مسئولیت پاسخ
دهنـده  بیشـتر اسـت و نشـان    05/0شد که از  338/0و 

ــال ــت. در    نرم ــژوهش اس ــته پ ــاي وابس ــودن متغیره ب
کـوکران از   طـه برامحاسبه انتخاب نمونه با استفاده از 

 نفر جامعه آمـاري کارکنـان مـالی دانشـگاه     160میان 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و 

نفر به عنـوان نمونـه انتخـاب     101واحدهاي تابعه آن 
ــین آننامــهشــدند و پرســش هــا توزیــع شــد. هــا در ب

هـاي پـژوهش از روش   چنین، براي بررسی فرضیههم
  رگرسیون ساده استفاده شده است.

  
  متغیرهاي پژوهش

ــم از    ــتد ه ــاي فرهنــگ هافس در خصــوص متغیره
ــدگاه وي و هــم از نظــر نگــرش فرهنــگ اســالمی    دی

طور مختصر تعاریف مربوط در بخـش مبـانی نظـري    به
پژوهش بیان شد. در اینجا به تعریف دو متغیر شفافیت 

ــالی وســطح مســئولیت پاســخ  گــویی و گزارشــگري م
  شود. ها پرداخته میگیري آنچنین، نحوه اندازههم

 اطالعــات بــودنشــفاف شــفافیت گزارشــگري مــالی:
اي گونـه حسابداري به معنی ارائه اطالعات حسـابداري بـه  

بـا توجـه بـه     ).19(باشد  داشته آشکاري که محتواياست 
 شـفافیت گزارشـگري مـالی در حسـابداري    مبـانی نظـري   
بـودن اطالعـات   بودن و جامعموقعبودن، بهبراساس مربوط

هـایی  نامه بـا طـرح سـؤال   در پرسش شود.گیري میاندازه

  گیري شد.ها شفافیت اندازهدر باره این مؤلفه
 گـویی پاسـخ  مسـئولیت  گـویی: سطح مسئولیت پاسخ

ــه ــه اســت ايوظیف ــخاص آن اجــراي در ک ــل اش  و دالی
 بـه  هایی کـه مسئولیت ایفاي براياي کنندهقانع توضیحات

 را الزم هـاي وگـزارش  آورنـد مـی  فـراهم  اند،داشته عهده
میــزان ایــن ســطح بــر اســاس      ).20(کننــد  مــی ارائــه
بـودن و  مقایسـه بودن، پایایی و قابلبودن، مرتبطدركقابل
کـردن  چنین در نظرگرفتن ایـن امـر کـه هزینـه فـراهم     هم

گیـري  ) اندازه21اطالعات نباید از منفعت آن بیشتر باشد (
یی در هـا نامه با طرح سؤالها در پرسششود. این مؤلفهمی

 گیري شد.این رابطه اندازه

ي ابعاد فرهنگی بارهبا توجه به مباحث بیان شده در
هافستد و بسط این ابعاد به فرهنگ  وسیلهمطرح شده به
هاي انجام شـده  چنین، با توجه به پژوهشاسالمی و هم
هاي خارج از کشور در بررسی تأثیر ارزش در داخل و

ف حسـابداري و  هـاي مختلـ  فرهنگی هافسـتد بـر رویـه   
هـاي  انتخاب چهار بعد از ابعاد فرهنگ هافستد فرضـیه 

ــه  ــر اســاس مؤلف ــژوهش ب هــاي اســالمی هــاي ارزشپ
  شود:صورت زیر مطرح میبه
تواند . با توجه به نگرش اسالم بعد فاصله قدرت می1

بر شفافیت گزارشگري و سطح مسئولیت 
  گویی تأثیر مثبت و معنادار داشته باشد.پاسخ

تواند بر با توجه به نگرش اسالم بعد مردگرایی می. 2
گویی شفافیت گزارشگري و سطح مسئولیت پاسخ

  تأثیر مثبت و معنادار داشته باشد.
تواند بر . با توجه به نگرش اسالم بعد فردگرایی می3

گویی شفافیت گزارشگري و سطح مسئولیت پاسخ
  تأثیر مثبت و معنادار داشته باشد.



                                  د   هافست ابعاد برپایه اسالمی فرهنگ هايارزش تأثیر بررسی

12 1392زمستان  )،6پیاپی ( شماره، چهارم شماره، دوم سالفصلنامه حسابداري سالمت، 

نداشتن به نگرش اسالم بعد اجتناب از اطمینانبا توجه . 4
تواند بر شفافیت گزارشگري و سطح مسئولیت می

  گویی تأثیر مثبت و معنادار داشته باشد.پاسخ
  

  هاي پژوهشیافته
  

تدا براي بدسـت آوردن اینکـه چهـار متغیـر ذکـر      در اب
شــده در قبــل در نمونــه انتخــاب شــده وجــود دارد بــه  

شــود. اگــر میــانگین بررســی آمــاري آن پرداختــه مــی

بدست آمده هر متغیر بیشتر از سه باشد دلیـل بـر تأییـد    
وجود آن است. با میانگین بدست آمـده از ایـن چهـار    

ی، فاصله قدرت و گرایمتغیر بر وجود مردگرایی، جمع
ــه انتخــاب شــده    ــان نداشــتن در نمون ــاب از اطمین اجتن

هاي علوم پزشکی تأیید شد. نتـایج  حسابداران دانشگاه
بدست آمده در خصوص میـانگین متغیرهـاي فرهنـگ    

  آمده است. 1در جدول شماره 
 3و  2هـاي  هـاي شـماره  جـدول طـور کـه در   همان

ضریب رگرسیونی خطـی سـاده میـان   شود هده میمشا
 

  : میانگین متغیرهاي فرهنگ1جدول 
  متغیر فراوانی میانگین  انحراف معیار

 مردگرایی 101 5149/3 63513/0

 فردگرایی 101 3307/3 41899/0

  اجتناب از اطمینان نداشتن 101 6099/3 57437/0
  فاصله قدرت 101 4752/3 35542/0

  
  هاي فرهنگیمحاسبه ضرایب رگرسیونی بین شفافیت و ارزش: 2جدول 

  متغیر تعداد ضریب  سطح معناداري  رگرسیونی الگو
Y= 2/908 + 0/232X3 000/0 232/0  101 مردگرایی 

Y= 2/599 +0/338 X2 001/0 338/0 101 فردگرایی 

Y= 2/703 + 0/283 X4 000/0 283/0 101 اجتناب از اطمینان نداشتن 

Y= 2/482 + 0/357 X1 000/0 357/0 101 فاصله قدرت 

  
  هاي فرهنگیگویی و ارزش: محاسبه ضرایب رگرسیونی بین سطح مسئولیت پاسخ3جدول 

  متغیر تعداد ضریب سطح معناداري  رگرسیونی الگو
Y=2/940 + 0/218 X3 002/0 218/0 101 مردگرایی 

Y= 2/554 + 0/346 X2 001/0 346/0 101  گراییفرد 

Y= 2/711 + 0/276 X4 000/0 276/0 101 اجتناب از اطمینان نداشتن 

Y=2/401 + 0/375 X1 000/0 357/0 101 فاصله قدرت 
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متغیرهاي مستقل بـا متغیرهـاي وابسـته مقـداري مثبـت      
است. در استفاده از رگرسیون باید توزیع متغیر وابسـته  

هاي قبل ذکـر شـد   طور که در بخشهمان .باشدنرمال 
بــا  ،متغیرهــاي وابســته پــژوهش نرمــال بودنــد. بنــابراین

استفاده از ضریب رگرسیون به بررسی تأثیر متغیرهـاي  
ــر  ــر مســتقل ب ــه شــد. در  متغی ــژوهش پرداخت وابســته پ

بـین  محاسبه رگرسیون در زمانی که ضریب رگرسیون 
د، یـ بت به دست آدو متغیر مستقل و وابسته مقداري مث

شود و توان نتیجه گرفت که فرضیه مربوط تأیید میمی
دهنده تأثیر متغیرهاي مسـتقل بـر وابسـته پـژوهش     نشان
  شود.تأیید می ي پژوهشهاتمام فرضیه ،بنابراین .است

  
 

 آماري الگوي

هاي فرهنگی بر دو مقوله پس از محاسبه تأثیر ارزش
گــویی بــا اســتفاده از شـفافیت و ســطح مســئولیت پاسـخ  

آماري به بررسی رابطه میان متغیرهـاي مسـتقل و    الگوي
شـکل  کـه در   الگـویی  .شـود می هوابسته مربوطه پرداخت

ــماره  ــده اســت  1ش ــر    آم ــتقل را ب ــاي مس ــأثیر متغیره ت
ضـریب   الگـو ایـن  دهـد. در  متغیرهاي وابسته نشـان مـی  

رگرسیونی میان متغیر مستقل اجتناب از اطمینان نداشـتن  
ــر وابســته مســئولیت پاســخ  اســت و  40/0گــویی و متغی

اسـت.   33/0واریانس متغیر اجتناب از اطمینـان نداشـتن   
  .  کردتفسیر  روشتوان به همین سایر مقادیر را می

  

     ٠٩/٠                                          ۴٠/٠    

  

                                      ١۵/٠ -  

                                             ٣٨/٠                                 ١-  

             ١٧/٠  
                                                                                       ٢١/٠  

  
                        ٣٩/٠       ٢٧/٠  

 

                                           ٣٣/٠  
                                                               ١۴/٠  

                                                                            ۴٠/٠  

                                            ١٣/٠                   ١  

       ١٣/٠  

  
  گویی: رابطه فرهنگ، شفافیت و پاسخ1شکل 

 مردگرایی

 فردگرایی

اجتناب از 
  نداشتن اطمینان

 فاصله قدرت

مسئولیت 
 پاسخگویی

شفافیت 
گزارشگري 

 خطا

 خطا
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در  ارائـه شـده   الگـوي بررسی مناسـب بـودن    نتیجه
 اگـر . آمـده اسـت   4در جـدول شـماره    1شکل شماره 
بـه عـدد یـک     ي ذکر شده در جدولهامقادیر شاخص

آمـاري   الگـوي بـودن  دهنده مناسبنزدیک باشد نشان
چنـین، در صـورتی کـه مقـدار     هـم  .این پژوهش است

تر باشد بـه  کم 05/0ورد از آمیانگین مربعات خطاي بر
بسیار مناسب است. در صـورتی  الگو ست که ا این معنا

بـرازش   الگـوي باشـد،   08/0تا  05/0که مقدار آن بین 

بـاالتر باشـد    1/0داده شده مناسب و در صورتی که از 
طـور کـه   برازش داده شده ضعیف است. همـان  الگوي

شـود مقـادیر   مشـاهده مـی   در زیـر  4شـماره  در جدول 
   است. الگونبودن دهنده مناسبنشان

  

  اکتشافی  الگوي
مشـخص شـده در    الگويبا توجه به مناسب نبودن 

   آماره شود که مقدارارائه می الگوییدر اینجا  1شکل 
  

 

  آماري الگوي بودنمناسب تعیین :4 جدول

  الگو
شاخص 
  برازش
 نرمال شده

  شاخص
  برازش نسبی

  شاخص
برازش 
  افزایشی

  شاخص برازش
اي مقایسه
  یافتهتعدیل

ریشه میانگین 
  مربعات

  خطاي برآورد
  153/0  283/0  296/0  240/0  295/0  آماري الگوي

  

     ٠٩/٠     ۴٠/٠  

 

                                  ١                       ١۵/٠  

                                                                                                         ٢۴/٠ 

                                                          ٠٢۶/١٧/٠                    ٠ 

                                                                            ٢١/٠ 

                             ٢٢/٠                                        ٨١/٠ 

                                                              ٢۴/١٧/٠    ٢٨/٠            ٢٧/٠  ٠ 
 

                                 ١٨/٠                               ١   

                              ٠۵/٠                               ٠٢/٠                         ٠۴/٠ 
    ١٣/٠  

  اکتشافی يالگو: 2 شکل

 مردگرایی

 فردگرایی

اجتناب از 
ناطمینان نداشت  

 فاصله قدرت

وییمسئولیت پاسخگ  

 ريشفافیت گزارشگ
 مالی

 خطا

 خطا
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آن از  الگـوي تـر و معیارهـاي مناسـبت    خی دو آن کـم 
از تحلیـل اکتشـافی   به این منظـور  . اول بهتر باشد الگوي

آمـده   2در شـکل شـماره    الگـو ایـن   .شـود استفاده مـی 
ــاي    ــین متغیرهـ ــتگی بـ اســـت. در ایـــن تحلیـــل همبسـ

گرایــی و اجتنــاب از جمــع«، »مردگرایــی و فردگرایــی«
اجتناب از اطمینـان نداشـتن و فاصـله    «، »اطمینان نداشتن

، »اجتنــاب از اطمینــان نداشــتن و مردگرایــی«و » قــدرت
گویی و ونی میان متغیرهاي مسئولیت پاسخرابطه رگرسی

شود. جدول اضافه می الگوشفافیت گزارشگري مالی به 
  دهد.اکتشافی را نشان می الگويبودن مناسب 5شماره 

  
  گیرينتیجه

  
 فـرد  بـه  منحصـر  ملـی  فرهنـگ  هرکشوري که آنجا از

 بـراي  کـه  کـرد  بیان را ايرابطه تواننمی دارد، را خود
از  .باشـد  داشـته  مصداق کامل صورتبه جوامع تمامی

طرف دیگر، کشور ما نیز با دارابودن فرهنگ اسـالمی  
که برخاسته از دین حـاکم بـر جامعـه اسـت، فرهنگـی      

تواند فرهنگی ملـی و  بودن، میاست که افزون بر جامع
جهانی به شمار آید. بنابراین، الزم است که در بررسی 

ــه   ــر روی ــب مختلــف تأثیرگــذار ب ــاجوان ي مختلــف ه
هـاي اسـالمی   حسابداري جنبه فرهنگـی بـر اسـاس ارزش   

مورد استفاده قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی تـأثیر  
هافستد بـر مقولـه    ابعاد بر پایه فرهنگی اسالمی هايارزش

گـویی  شفافیت گزارشگري مالی و سطح مسئولیت پاسـخ 
است. در این بررسی تأثیر چهار بعد فرهنگ (مردگرایـی،  

گرایی، اجتناب از اطمینان نداشتن و فاصله قدرت) بـر  فرد
گویی به صورت آمـاري مثبـت   دو مقوله شفافیت و پاسخ

آزمـون   هـاي حاصـل از  و معنادار تأیید شد. براساس یافتـه 
هاي پژوهش و متغیرهـاي فرهنگـی هافسـتد نتـایج     فرضیه

  زیر بدست آمد.
. در فرضیه اول بـا توجـه بـه تـأثیر مثبـت و معنـادار       1

گویی از فاصله قدرت بر دو مقوله شفافیت و پاسخ
 دیـدگاه فرهنـگ اسـالمی، فاصـله قـدرت ارتبــاط     

ــتقیمی ــا مس ــث ب ــی مباح ــاعی و سیاس دارد.  اجتم
و وجـود   عـدالتی بیبودن اجزاي سازمان، اموزونن

نداشتن هر نشدن حقوق افراد، قرارتبعیض، رعایت
ها شده و چیزي در جاي خود باعث ایجاد نابرابري
شود. وجود باعث از بین رفتن برابري در جامعه می

توانــد فراینــد هــا در حســابداران مــیایــن ویژگــی
گـویی را  شفافیت گزارشـگري و مسـئولیت پاسـخ   

  تأثیر قرار دهد. تحت
دوم بــا توجــه بــه تــأثیر مثبــت و معنــادار . در فرضــیه 2

گـویی از مردگرایی بـر دو مقولـه شـفافیت و پاسـخ    
  

  

  اکتشافی الگويتعیین مناسب بودن  :5جدول 

  الگو
شاخص 
  برازش
 نرمال شده

  شاخص
  برازش نسبی

  شاخص
  برازش افزایشی

  شاخص برازش
اي تعدیل مقایسه

  یافته

  ریشه میانگین
مربعات خطاي 
  برآورد

 الگوي
  اکتشافی
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 بـر  اجتمـاعی افـراد   دیدگاه فرهنگ اسالمی، نقـش 
و علل  است شده تفکیک روشنی به جنسیت حسب

ــی     ــفات، ویژگ ــمت ص ــه س ــه ب ــل جامع ــا و تمای ه
هـاي  برهم خوردن تعادل نقـش  هاي مردانه وارزش

ــه،   ــاعی در جامع ــاعی،  اجتم ــتقالل اجتم کســب اس
تر است که همه افـراد  اقتصادي و آزادي عمل بیش

جامعه صـرف نظـر از جنسـیت اشـخاص را بـه ایـن       
  کند.سمت متمایل می

. در بررسی فرضیه سوم مبنی بر تأثیر مثبت و معنـادار  3
فردگرایی بر دو مقوله ذکر شده این نتیجـه حاصـل   
 شد کـه براسـاس فرهنـگ اسـالمی هـم فـرد و هـم       

جامعه حائز اهمیت اسـت. از یـک طـرف اصـالت،     
دانـد و از  هاي فرد را محترم مـی شخصیت و قابلیت

گرایـی و تشـکیل جماعـت    طرف دیگر هم بر جمع
 اثـر  فـرد  بـر  آن و هنجارهـاي  کند. جامعـه تأیید می

 تواندمی او و است محفوظ فرد استقالل گذارد،می
پـذیرش هـر گونـه     .کند عوض را خودش يجامعه

هـا را بـه   نجار و قاعده اجتماعی از سوي افراد، آنه
کشـاند و  تماعی میسوي اجراي ناصحیح احکام اج

از طرف دیگر، فردگرایـی بـه معنـایی کـه هافسـتد      
هـاي فرهنـگ اسـالمی    ذکر کرده است طبق ارزش

هـاي  رد و مذموم است و فرد بـا رشـد ارزش   کامالً
عـه  اسالمی هم در برابر خـود و هـم تمـام افـراد جام    

  مسئول است.
. با توجه به نتیجـه فرضـیه چهـارم کـه تـأثیر مثبـت و       4

معنادار بودن اجتنـاب از اطمینـان نداشـتن را بـر دو     
کنـد، طبـق   گـویی تأییـد مـی   مقوله شفافیت و پاسخ

هاي دینی علل این پرهیز از ابهامات، نگرانـی  ارزش

از آینده مـبهم و تاریـک، باورهـاي نـامعقول، خـدا      
فراموشی، حس حقـارت و پـوچی،   فراموشی، خود 

گریـزي و ضـعف علمـی اسـت. هـر چـه ایـن        خطر
ارزش فرهنگی در افراد تقویت شود به همان میـزان  

هاي جـامع و واقعـی   بحث شفافیت در ارائه گزارش
گویی ي وظیفه مسئولیت پاسخو به تبع آن حس ادا

هاي گیرد. از سوي دیگر، ارزشثیر قرار میتحت تأ
کوشی در فرهنگ اسالمی ما را به هشیاري و سخت

 یبرخــ کــهنیــاکنــد و برابــر ابهامــات دعــوت مــی 
اصـل   رشیدارند و مستلزم پـذ  یابهامات وقوع قطع

 يریــگدر شــکلنداشــتن تیــدر کنــار قطع تیــقطع
 یاسـالم اصـول   نیـ در د ن،یاست. افـزون بـرا   ندهیآ

 ت،یـ اهـل ب  میقـرآن و تعـال   قید که از طروجود دار
 نـده یبـه آ  لیـ ن یو چگـونگ  نـده یامکان فهم ما از آ

 داتیـ و تهد تابهاما ها،یمقابل نگران مطلوب را در
  .دهندیها قرار مانسان اریدر اخت

  
  هاي آیندهپیشنهادهایی براي پژوهش

ــی   ــنهاد م ــان پیش ــت    در پای ــراي تقوی ــه ب ــود ک ش
، به بررسی علل حسابدارانهاي فرهنگی در میان ارزش

هاي فرهنگ اسالمی و راهکارهاي بهبود ضعف ارزش
  آن در میان حسابداران پرداخته شود.

  
  تشکر و قدردانی

  
اساس پایان  مقاله بر این بخشی از اینکه توجه به با

نامه جناب آقاي وحید عوقی انجام شده اسـت کـه   
هـاي فرهنـگ   به بررسی ابعاد هافستد بر پایه ارزش
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دانیم بابـت همکـاري   اند، الزم میاسالمی پرداخته
اس اطالعات مفید و جـامع از  چنین اقتبایشان و هم

نامه وي تشـکر و قـدردانی نویسـندگان ابـراز     پایان
 شود.
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