
ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا� �� 	
 از � � �� ان عرضه �
ن�	 ا ه اي��
�

�فروش

 عنوان فار! مقا� :

%
�

�يت حسابداری به جديد ن �
مد  

ي� مقا� :
�

 عنوان ان.

A New Look At Management Accounting 

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  �Fفايل ت � �Hا

 �I راهJ (ايش �
ه شده Pمل �I فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  	Q ای �
ي� 
�

 نسخه ان.

اييد.اينجا مقا�،  �V يکX

http://iranarze.ir/New+Look+At+Management+Accounting+free+english+paper


ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا� �� 	
 از � � �� ان عرضه �
ن�	 ا ه اي��
�

�فروش

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  �Fفايل ت � �Hا

ي� مقا�
�

�I نسخه ان. ايش) Jراه �
ه شده Pمل �I فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  	Q ای �
اييد.اينجا ، �V يکX

� رشته  �Hمقا]ت ا �
ای مشاهده سا �
 � اييد.اينجا Jچن_� �V يکX

SURVEY OF LITERATURE 

Hofstede (1983) conducted a research and it has resulted in the recognition of five factors of cultural 

diversity. This model is now examined in the context of its relevance for management accounting and control. He 

also believes that global organizations must consider the impact of cultural differences on its management 

accounting and control systems. The author‟s power distance theory contributes to more successful management 

accounting and control system. Its most significant impact is seen in the case of budget formulation. Budgets that are 

commonly used for the qualification of organizational goals and targets are often ineffectively managed. By 

considering power distance this problem could greatly reduce through the tailoring of the budgetary system. This is 

achieved by firstly ascertaining the level of power distance in the workforce. His final step will be to formulate a 

demanding budget that gets the best out of employees who feel that they are in a comfortable working environment. 

This whole dynamic allies itself with modern management accounting concepts such as the Balanced Scorecard so 

that management‟s scope is not restricted to financial indicators alone. However the article did not mention about 

the companies, which have successfully implemented this method. It also did not mention on how different cultures 

do business and will impact management accounting. 

ت بررسی ادبیا
ھافستد (1983) تحقیقی انجام داد و در آن پنج فاکتور تنوع فرھنگی را شناسایی نمود. این مدل در حال 

حاضر در خصوص ارتباطش با حسابداری مدیریت و کنترل مورد بررسی قرار گرفته است. وی ھمچنین 
براین باور است که سازمان ھای جھانی بایستی تاثیراختالفات فرھنگی بر سیستم ھای کنترل و 

حسابداری مدیریت را در نظربگیرند. تئوری فاصله قدرت مولف به سیستم کنترل و حسابداری مدیریت 
موفق تر کمک می کند. قابل توجه ترین تاثیرش در مورد فرمول نویسی بودجه دیده شده است. بودجه 

ھای معموالً به کارگرفته شده برای تعیین کیفیت اھداف سازمانی اغلب به گونه ای بی اثر مدیریت شده 
اند. با توجه به فاصله قدرت، این مسئله را می توان از طریق انطباق سیستم بوجه، کاھش داد. این مھم 

دد.  ابتدا با تائید سطح فاصله قدرت در نیروی کار حاصل می گر
مرحله آخر او فرمول نویسی بودجه باقیمانده بود که از میان آن دسته از کارمندانی که احساس می کنند 

در محیط کاری راحتی ھستند، بھترین ھا را برمی گزیند. پویایی و دینامیک کلی با مفاھیم حسابداری 
مدیریت مدرن ھمچون BSC مطابقت دارد، به گونه ای که ھدف مدیریت به شاخص ھای مالی به تنھایی 
محدود نشده است. اما این مقاله چیزی راجع به شرکت ھایی که این روش را با موفقیت اجرا کرده اند و 

ھمچنین تاثیر فرھنگ ھای مختلف تجارت بر حسابداری مدیریت ذکر نمی کند. 
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