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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثرپذیری چرخه عملیاتی و رشد فروش درنتیجه ی استفاده ازابزارهای
پیشرفته حسابداری مدیریت در شرکتها میباشد .به این منظور در این پژوهش ،از یک پرسشنامه به همراه اطالعات
صورتهای مالی سال  4931شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.تجزیه و تحلیل
داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بااستفاده ازنرم افزارهای smart plsو spssصورت گرفته
است .نتایج نشان میدهد که هر چه قدر شرکت ها از ابزارهای مراحل تکامل باالتر استفاده میکنند به دلیل استفاده
از ابزارهای پیشرفتهتر مدیریت هزینه ،استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای محدودیت و توجه بیشتر به چرخه عمر
و زنجیره ارزش کاال؛ چرخه عملیاتی کاراتری دارند .همچنین نتایج نشان دادتکامل ابزارهای حسابداری مدیریت به
دالیلی همچون وضعیت رکودی بازا ر و عدم وجود استراتژی رقابتی در شرکتها؛ تاثیر چشمگیری بر رشد فروش
شرکت ها ندارد ،اما شرکتهایی که از ابزارهای مرحله چهارم تکامل استفاده میکنند ،رشد فروش باالتری دارند.
واژههای كلیدی :تکامل مراحل ابزارهای حسابداری مدیریت ،کارائی چرخه عملیاتی  ،رشد فروش شرکت ها.

 -4استادیار دانشگاه ایالم دانشکده ادبیات و علوم انسانی حسابداری ،ایالم  ،ایران
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران مدیریت و اقتصاد حسابداری،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
Ali69.ilam.ac@gmail.com

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم ،ایالم ،ایران
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 -1مقدمه
در دو دهه اخیر تکنیک های حسابداری مدیریت
توسعه پیدا کرده اند .این تکنیکها را می توان به سه
دسته تقسیم بندی نمود :مدیریت هزینه ،مدیریت
استراتژیک و حسابداری مدیریت در سازمانهای جدید.
این توسعه ها تحت عنوان تغییر حسابداری مدیریت
مرسوم هستند .از مهم ترین نقشهای حسابداری
مدیریت در این باب میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
(رهنمای رودپشتی )4932،
 انطباق بین تصمیمات مدیران در خصوص
میزان تولید و نوع آن.
 انطباق بین تصمیمات مدیران در خصوص
ساختار قیمت و میزان آن.
 انطباق بین تصمیمات مدیران در خصوص
استراتژی تولید.
افزایش روزافزون هزینههای تولید ،محدودیت
دسترسی به منابع در بسیاری از صنایع ،تغییر بافت و
ترکیب هزینه ها با گرایش عمومی به سمت اتوماسیون
و کاربرد کامپیوتر در فرآیند تولید ،که منجر به کاهش
شدید هزینه های دستمزد و جایگزینی آن با هزینه
های ناشی از تکنولوژی و ماشین آالت موجب شده
است ،توجه مدیران را به افزایش این هزینه ها جلب
کند (پاك مرام و همکاران .)4933،از طرفی نیز در
حسابداری مدیریت ابزارهایی جهت مدیریت هزینه
وجود دارد و تحقیقات مختلفی نیز بیانگر این است که
استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه منجر به کاهش
هزینه می شود (ساکورای4311 ،؛ پورموسی4933 ،؛
شریفی میالنی )4931 ،که این کاهش هزینه بالطبع
روی بهبود مستمر سازمان تاثیر می گذارد.
اکثر ابزار های حسابداری مدیریت بر روی مدیریت
هزینه تاثیر میگذارد؛ و از طرفی نیز طبق مراحل
چهارگانه تکامل حسابداری مدیریت هر چه مراحل
تکامل باالتر می رود ،ابزار های مدیریت هزینه پیشرفته
تر می شود و قاعدتا تاثیرش روی چرخه عملیاتی
بیشتر می شود و مدیران را بیشتر ترغیب به استفاده از
این ابزارهای مدیریت هزینه می کند؛ چرا که یکی از
وظایف مدیران افزایش ثروت سهامداران و یکی از
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راههای مدیریت کردن هزینه از طریق کاهش مدت
زمان بال استفاده ماندن سرمایه سهامداران(کاهش
مدت چرخه عملیاتی) می باشد .

عبدل-کادر و التر ( )2001به کارگیری ابزارهای
مدیریت هزینه در قالب مراحل تکامل حسابداری
مدیریت را در یک بخش صنعت غذایی در انگلستان
مورد بررسی قرار دادند و سعی در خوشه بندی شرکتها
بین مراحل تکامل حسابداری مدیریت داشتند و به این
نتیجه رسیدند که  % 43از شرکت ها در مرحله اول،
 % 14شرکت ها در مرحله دوم % 22 ،از شرکت ها در
مرحله سوم و  % 49از آنها در مرحله چهارم قرار دارد .
همچنین چان ( )2002در کشور سنگاپور پژوهشی را
انجام داد و هدف او تشخیص میزان اجرای رویه های
حسابداری مدیریت در شرکت های کشور سنگاپور بعد
از سال  4332بود .نتایج پژوهش مذکور نشان داد که
پیشرفت های اندکی از سال  4332به بعد در زمینه
اجرای حسابداری مدیریت صورت گرفته است.بطور
مشابه در ایران تحقیقات حساس یگانه و همکاران
( )4930در بررسی مراحل تکامل حسابداری مدیریت
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نشان می دهد که  ٪ 29از شرکت های منتخب در
مرحله اول ٪ 14 ،در مرحله دوم  ٪11در مرحله سوم و
 ٪ 41در مرحله چهارم قرار دارند و همچنین به این
نتیجه رسیدند که تهیه اطالعات برای گزارش های
مالی ساالنه ،تخصیص و کنترل هزینه ها موضوعاتی
هستند که در شرکت های مورد مطالعه ،بیشتر و
مواردی چون مدیریت ریسک ،تصمیم گیری
استراتژیک و برنامه ریزی کمتر مورد توجه قرار گرفته
اند .
همچنین خدامی پور و طالبی ( )4933نیز در
پژوهشی به بررسی ابزار های حسابداری مدیریت مورد
استفاده توسط شرکت های تولیدی بورسی پرداخته اند
که نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدیران شرکت های
تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از
ابزارهای مرحله اول و دوم تکامل ابزارهای حسابداری
مدیریت (مانند :بودجه بندی ،تجزیه و تحلیل انحرافات
و تجزیه و تحلیل سر به سر) استفاده میکنند و
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همچنین مدیران از ابزار های مرحله چهارم تکامل
ابزارهای حسابداری مدیریت (مانند :کارت ارزیابی

مدیریت ،به خوبی در شکل ( )4که چارچوب و حیطه
عمل حسابداری مدیریت از نظرکوکینز ( )2004است،

متوازن ،فرآیند مهندسی مجدد ،حسابداری سنجش
مسئولیت ،هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی بر
مبنای فعالیت) چندان استفاده نمی کنند.
با توجه به سیستم تولید سنتی و عدم کارائی
چرخه عملیاتی شرکت ها درکشور ما ،بررسی این
موضوع اهمیت دارد که که آیا به کارگیری ابزارها و
فنون مدیریت هزینه در قالب مراحل چهارگانه تکامل
حسابداری مدیریت روی چرخه عملیاتی و رشد فروش
شرکتها در ایران تاثیر می گذارد یا خیر؟
پس فرضیات را این چنین مطرح می کنیم:

قابل مشاهده است .همانطور که در این شکل مالحظه
می کنید .حیطه عمل حسابداری مدیریت  2بخش
است:
 اندازه گیری هزینه،
 استفاده از اطالعات هزینه ای برای پشتیبانی
تصمیم.
بخش اول کار حسابداری مدیریت یعنی اندازه
گیری هزینه ،در واقع همان" حسابداری صنعتی" است
و بخش دوم کار حسابداری مدیریت که باعث شده
حسابداری مدیریت تا حد شریک مدیریت عالی سازمان

فرضیه  -1شرکت های که از ابزارهای مراحل تکامل
باالتر مدیریت هزینه استفاده کنند ،چرخه عملیاتی
کاراتری دارند.
فرضیه  -2شرکت های که از ابزارهای مراحل تکامل
باالتر مدیریت هزینه استفاده کنند ،رشد فروش
بیشتری دارند.

ارتقا یابد ،تهیه اطالعات مورد نیاز برای پشتیبانی مدیر
در ایفای سه مسئولیت اصلی اش یعنی برنامه ریزی،
کنترل و ارزیابی می باشد.
ابزارهای مختلفی که حسابداری مدیریت ،مورد
استفاده قرار می دهد در نگاره ( )9آمده است .بسته به
اینکه حسابداران مدیریت در یک واحد اقتصادی از
کدامیک از این ابزارها استفاده نمایند ،میتوان میزان
تکامل و توسعه یافتگی حسابداری مدیریت را در آن
واحد اقتصادی متوجه شد.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2فلسفه تكامل ابزارهای حسابداری مدیریت
در سال  4333کمیته حسابداری مالی و مدیریت
( )FMACکه زیر مجموعه ای از فدراسیون بین المللی
حسابداران ( )IFACمحسوب می شود ،بیانیه تجدید
نظر شده رویه ی بین المللی حسابداری مدیریت را
صادر نمود ،که در آن تمامی مفاهیم مرتبط با
حسابداری مدیریت ،تعریف شده است .این بیانیه،
دامنه کاربرد حسابداری مدیریت را به تمامی فعالیت
های فرآیند مدیریت در تمامی سازمان های تجاری
تعمیم داد و آن را بخشی جدا نشدنی از فرآیند
مدیریت ،برای تهیه و ارائه اطالعات الزم برای برنامه
ریزی ،ارزیابی ،کنترل و تصمیم گیری قلمداد کرده
است .پس حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند
شناسایی ،اندازه گیری ،جمع آوری اطالعات (اعم از
مالی و غیر مالی) و تجزیه و تحلیل آنها به منظور کمک
به مدیریت سازمان در ایفای وظایف ارزیابی ،برنامه
ریزی و کنترل سازمان است .این تعریف از حسابداری

تكامل دانش و ابزارهای حسابداری مدیریت
از  9دیدگاه تئوریکی بیان میشود:
 )1تكامل دانش حسابداری مدیریت از دیدگاه
پروفسور هون گرن

در قالب  1واقعیت تعریف شده است:
الف -روش واقعیت مطلق :دوره ای که حسابداری
مدیریت اساسا معادل حسابداری بهای تمام شده و با
مسائلی همچون چگونگی تخصیص و سرشکن نمودن
هزینههای تولیدی سروکار دارد.
ب -روش واقعیت شرطی :این دوره با درك این
نکته آغاز شد که تعیین بهای تمام شده محصوالت و
روش های سنتی ،اطالعات مورد نیاز مدیران را برای
تصمیم گیری های مهم فراهم نمی کند( .سال های
 4310الی 4310میالدی)
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ج -روش واقعیت پرخرج :در این روش حسابداری
مدیریت معادل یک سیستم اطالعاتی است و به

های سربار متغیر به جهت ارتقای صحت محاسبات
بهای تمام شده محصول بوده تا از این طریق

اطالعات به عنوان کاالیی که برای بدست آوردن آن
باید متحمل هزینه گردید ،نگریسته میشود.
د -روش رفتاری :سیستم حسابداری مدیریت،
عالوه بر تهیه اطالعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم
گیری به فراهم نمودن گزارش هایی برای ارزیابی
عملکرد عملیات اجرایی مدیران و کارکنان مورد
استفاده قرار میگیرد(.رهنمای رودپشتی و همکاران،
)4931

تصمیمات مناسب تری در زمینه تعیین قیمت فروش
و ترکیب محصوالت اتخاذ شود.
پارادایم  -Dعنصراستاندارد مبتنی بر بازار در مقابل
استاندارد مهندسی :درعصر این پارادایم بنگاه اقتصادی
برای تعیین قیمت فروش اقدام به تعیین بهای تمام
شده نمیکند ،بلکه با تاکید بر فضای رقابتی و
هوشمندی بازار و فعاالن آن ،قیمت فروش یک واحد ،
بهای تمام شده راتعیین می کند که همانا روش هزینه
یابی هدف است .پیتر دراکر به چنین مفهومی عنوان
"هزینه یابی مبتنی بر قیمت" به جای قیمتگذاری

مفهوم حسابداری مدیریت پارادایم قرن 21؛

مبتنی بر بهای تمام شده را داده است( .نادی قمی
)4932،

 )2مراحل تكامل حسابداری مدیریت از دیدگاه،

در قالب  1پاردایم زیر از منظر هزینه یابی محصول و
قیمت فروش بیان می شود:
پارادایم  -Aعصر انقالب صنعتی تا سال  :4310در این
پارادایم تفکر مهندسی صنایع با تاکید بر بهای تمام
شده حاکم بوده است .دراین پارادایم موضوع اساسی
در ارتباط تعیین بهای تمام شده معطوف به پاسخ به
 2سوال زیر است:
 چه حجمی از فعالیت برای تعیین بهای تمام
شده مد نظر است؟ براساس حجم تولید
سال گذشته؟ میانگین حجم تولید  1سال
گذشته؟
 سود مورد انتظار چگونه تعیین می شود؟
براساس بازده سرمایه گذاری و یا مبنای
بهای تمام شده؟
پارادایم  -Bعنصر تجزیه و تحلیل  CVPو هزینه
یابی متغیر(مستقیم) :در این دوره نظریه پردازان بین
هزینه های ثابت و متغیر تفاوت قائل شده و مبنای
تجزیه و تحلیل  CVPو هزینه یابی مستقیم را بنا
نهادند .در ظاهر بین پارادایم  Aو  Bدر تفکیک هزینه
های ثابت و متغیر است.
پارادایم  -Cعنصر هزینه یابی بر مبنای
فعالیت( :)ABCدر این پارادایم هزینه های سربار
متغیر تولید با طبقه بندی جزئی تری مورد تاکید قرار
گرفتند .مد نظر قراردادن تفکیک کامل تری از هزینه
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 )3همچنین از دیدگاه كمیته حسابداری مالی و
مدیریت ()FMAC

مراحل تکامل حسابداری مدیریت به  1مرحله زیر
تقسیم می شود( .عبدل کادر و التر 2001 ،؛ حساس
یگانه و همکاران؛ .)4930
مرحله اول :تعیین بها و کنترل مالی
آیفک ،جایگاه حسابداری مدیریت قبل از سال
 4310را به عنوان یک فعالیت تکنیکی برای پیگیری
اهداف سازمانی بیان کرد .تاکید این مرحله بیشتر بر
روی تعیین بها محصول می باشد و تکنولوژی تولید در
این مرحله ،نسبتا ساده بوده است .بهای مواد و دستمزد
به راحتی قابل شناسایی بود و فرآیند های تولیدی
اساسا از طریق عملیات دستی کنترل می شد .نوآوری
های کمی در فرآیندهای تولیدی وجود داشت.
مرحله دوم :تهیه اطالعات در جهت برنامه ریزی
وکنترل مدیریت
در دهه  4310و  4311تاکید حسابداری مدیریت
بر روی تهیه اطالعات برای فرآیندهای کنترل و برنامه
ریزی تغییر یافت .آیفک مرحله دو حسابداری مدیریت
را به عنوان فعالیت مدیریتی با استفاده از نقش
کارکنان توصیف کرد .این مرحله با کارکنان واحد
تجاری در ارتباط می باشد که مدیریت را مورد حمایت
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قرار میدهند .در این مرحله از تکنولوژیهایی همچون
تحلیل تصمیم و حسابداری سنجش مسئولیت استفاده

جهت بهبود فعالیتها و فرآیندها و مدیریت هزینه
اقدام میشود ( فخاریان.)4939،

می شود.

مرحله سوم :کاهش اتالف منابع در فرآیندهای تجاری
مرحله سوم تکامل حسابداری مدیریت در طول سال
های  4311-4331رکود اقتصادی در دهه  4320باعث
ایجاد شوك قیمت نفت شد و باعث افزایش رقابت
جهانی در اوایل دهه  4330شد که به نوعی باعث ایجاد
تهدیدی در بازارهای غربی شد .در این راستا ،به دلیل
توسعه تکنولوژی های زیادی که اتفاق افتاد ،رقابت
شدیدی در بازار ایجاد شد و در این مرحله ،طراحی،
نگهداری و تفسیر سیستم های اطالعاتی اهمیت

پس میتوان گفت یکی از دالیل به کارگیری
مدیریت بر مبنای فعالیت کاهش هزینه ها است
(پورموسی .)4933 ،از طرفی به دلیل این که در
سیستم اقدام به هنگام باعث کاهش هزینه های
انبارداری و سایر هزینه های تولید می شود؛ این
تکنیک نیز باعث کنترل و کاهش هزینهها می شود
(نیکبخت و دیانتی دیلمی .)4934،همچنین ،همان
طور که از تعریف هزینه یابی بر مبنای هدف مشخص
است هزینه یابی بر مبنای هدف عبارتست از " فرآیند
مدیریت استراتژیک هزینه به منظور کاهش مجموع

بسزایی در مدیریت داشت .در این راستا ،در جهت
مقابله با این رقابت شدید ،تکنیک های تولیدی و
مدیریتی جدیدی مورد هدف قرار گرفت و به طور
همزمان تکنیک های کنترل بها که اغلب از طریق
کاهش اتالف منابع صورت می گرفت ،به کار گرفته می
شد.
مرحله چهارم :ایجاد ارزش از طریق استفاده اثر بخش
از منابع
مرحله چهارم تکامل حسابداری مدیریت در طول
سال های بعد از سال  4331به وجود آمد .در دهه
 4330صنعت جهانی با تکنولوژی فرآیندی و تولیدی
بی نظیری مواجه شد .برای مثال ،توسعه گسترده
اینترنت و تکنولوژی های مرتبط با آن همانند تجارت
اینترنتی به وجود آمد .این موضوع باعث شد رقابت
جهانی شدیدی رخ دهد که در نتیجه حسابداران
مدیریت به ایجاد ارزش از طریق استفاده موثر از منابع
پرداختند و این کار را از طریق استفاده از تکنولوژی و
تکنیک های مختلف که محرك ارزش مشتریان ،ارزش
سهامداران و ابتکار سازمانی است انجام دادند .ابزارها و
تکنیک های مختلفی در مراحل تکامل حسابداری
مدیریت در جهت مدیریت هزینه وجود دارد که
بصورت مختصر به آنها اشاره میکنیم .در خصوص
ارتباط با هزینهیابی و مدیریت بر مبنای فعالیت می
توان گفت؛ هزینه یابی بر مبنای فعالیت به حذف
فعالیت های فاقد ارزش زایی و یا تجدید مهندسی در

هزینه ها در مراحل طراحی و برنامهریزی محصول
میباشد" (خوش طینت و جامعی) 4934،؛ و از طرفی
ساکورای ( )4331هزینهیابی بر مبنای هدف را
مفهومی از مدیریت استراتژیک هزینه می داند که بر
کاهش هزینه در تمام مراحل چرخه عمر یک محصول
تمرکز دارد .مهندسی ارزش هسته اولیه هزینه یابی بر
مبنای هدف است و مفهوم آن" فعالیت هایی است که
ساختار هزینه را در مرحله طراحی تعیین می کند و
کلید کاهش هزینه ها است "(شریفی میالنی. )4931 ،
هزینهیابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که
سازمان را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت ،هزینه
و زمان می کند (حسن زاده )4930،کایزن نیز توسط
سازمان های ژاپنی به عنوان مکانیسم کاهش و اداره
هزینه ها استفاده شده است (حسینیان .)4933 ،در
نگاه کایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر
بایستی کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی
ارزش تولیدی ندارند ،حذف شوند (نیکبخت و دیانتی،
 .)4934در رابطه با مدیریت کیفیت جامع باید در نظر
داشت که تولید محصوالتی با کیفیت باال بدون در
نظرگرفتن هزینه های کیفیت که در نهایت مشتری
متقبل آن میشود ،نمی تواند انتظارات مشتری را
برآورد کند (طالقانی و اسماعیل پور .)4932،مهندسی
مجدد معموال در پی هزینه یابی هدف رخ می دهد تا با
حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده (شناسایی شده
در هزینه یابی بر مبنای فعالیت) یا برون سپاری برخی
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فعالیت ها و نظایر آن ،شرکت را در دستیابی به میزان
هزینه هدف از پیش تعیین شده یاری رساند ( نیکبخت
و دیانتی دیلمی .)4934،هزینه یابی چرخه عمر یک
تکنیک مدیریتی است که به منظور شناسایی و نظارت
بر هزینه های یک محصول در سراسر چرخه عمر
محصول به کار می رود (نیکبخت و دیانتی دیلمی،
.)4934
 -2-2پیشینه پژوهش
کی و ماترلی ( )2049در پژوهشی به بررسی این
موضوع پرداختند که چگونه تصمیمات هزینه یابی بر
مبنای هدف را میتوان توسط تولید و وابستگی آن به
محصول تحت تاثیر قرار داد و به این نتیجه رسیدند که
کاهش هزینه محصول نمی تواند به طور مستقل از
سایر گزینه های مربوط به تولید ،مانند ترکیب
محصول ،ظرفیت ،قیمت در حضور محصول و وابستگی
تولید تعیین شود .امل بن ( )2042نیز در پژوهشی به
بررسی این موضوع پرداخت که استفاده مدیریت ارزش
و هزینه یابی بر مبنای فعالیت با یکدیگر میتواند به
مدیران کمک کنند تا حاشیه سود را دقیقتر پیش بینی
کنند و به تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان بپردازند در
کشور مالزی نیز عبدالرحمن و همکاران( )2001به این
نتیجه رسیدند که روشهای مرتبط با مرحله اول و دوم
تکامل حسابداری مدیریت در شرکت های منتخب
مالزیایی به طور زیادی اجرا می شود و استفاده از روش
های مرحله سوم و چهارم تکامل حسابداری مدیریت
همچون بهایابی کایزن ،مدل  EOQبرای تولید و
 ،MRPبسیار اندك است.
همچنین زنگین و آدا ( )2040نیزز بزه جسزتجوی
نقش هزینه یابی هدف در مدیریت هزینه های تولید در
عین حال حفظ و یا حتی افزایش کیفیت محصول کزه
موجب تقاضای مشزتریان مزی شزود پرداختنزد .آنهزا
ابزارهزای مزدیریت عملیزاتی را هزم چزون مزاتریس
گسترش کزارکرد کیفیزت و مهندسزی ارزش را کنزار
هزینه یابی بر مبنای هدف به کار بردند و نتایج پژوهش
آنها نشان داد که فرآیند های گسترش کارکرد کیفیت
یک تکنیک الزامزی در مزدیریت کزردن هزینزه هزای
45

محصول و فرآینزد هزای تولیزد بزه حسزاب مزیآیزد .

همچنین لومبا و باکینگام ( )2004مطالعه موردی ،در
شرکت های چند ملیتی به منظور کاهش هزینه هزا و
حفظ مزیت رقزابتی انجزام دادنزد و بیزان داشزتند کزه
هزینه یابی استراتژیک مورد اهمیت مدیران قرار گرفته
است و این طرح های استراتژیکی سازمان ها را مجبور
می سازد که محزرك هزای هزینزه را هزدایت کزرده و
فرآیند های خود را بهبود داده ،فعالیت های فاقد ارزش
افزوده را حذف کنند.
مهرانی و همکاران ( )4933در پژوهشی به بررسی
تاثیر اعمال استراتژی های انتخابی شرکتها (استراتژی
مدیریت هزینه و استراتژی تمایز در محصول بر عملکرد
مالی) پرداختند .آنها بیان کردند شرکت هایی که
استراتژی مدیریت هزینه را پذیرفته اند ،از طریق قیمت
تمام شده پایین تر نسبت به رقبای خود ،قادر خواهند
بود سهم بازار خود را افزایش دهند و از سوی دیگر
شرکت هایی که استراتژی تمایز محصول را به کار می-
گیرند میتوانند از طریق فراهم کردن محصوالتی که
کیفیت منحصر به فردی داشته به مزیت رقابتی دست
یابند .نتایج پژوهش مذکور نشان داد که اعمال
استراتژی های انتخابی بر عملکرد مالی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
دیانتی دیلمی و همکاران ( )4931در مقاله ای اثر
ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود
عملیاتی را بررسی کردند .نتایج آنان نشان داد که که
هر چه شرکت ها از ابزارهای مدیریت هزینه مراحل
تکامل حسابداری مدیریت باالتر استفاده میکنند ،سود
عملیاتی آنها نیز بیشتر می شود؛ البته در این مورد
استثنایی نیز وجود دارد که شرکتهایی که از ابزارهای
مدیریت هزینه مرحله تکامل دوم حسابداری مدیریت
استفاده میکنند ،نسبت به شرکت هایی که از ابزارهای
مدیریت هزینه مراحل سوم و چهارم استفاده میکنند،
سود عملیاتی باالتری دارند.
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 -3روششناسی پژوهش
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه شرکت های
تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
سال  4931میباشد که پرسشنامه تحقیق جهت
ارزیابی وضعیت بکارگیری تکنیکهای حسابداری
مدیریت برای کلیه شرکت ها ارسال شد که با
پیگیریهای مکرر  10پرسشنامه توسط بخش
حسابداری شرکتها تکمیل و برگشت داده شد.
درخصوص ارزیابی وضعیت بکارگیری ابزارهای
حسابداری مدیریت ،از پرسشنامه تعدیل شده مبتنی
بر تحقیق حساس یگانه و همکاران ( )4930استفاده
شده است .در گام بعدی با طبقه بندی اطالعات
استخراج شده از پرسش نامه های تکمیلی ،براساس
ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده در شرکتها
آنها را در مراحل چهارگانه تکامل حسابداری مدیریت
طبقه بندی نمودیم  .نگاره( )9طبقه بندی ابزارهای
حسابداری مدیریت در مراحل تکامل را نشان می دهد.
در گام سوم شاخص های چرخه عملیاتی و رشد
فروش شرکت های عضو نمونه را با مراجعه به صورت
های مالی منتشره شرکت ها در سامانه جامع
اطالعرسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) و نرم افزار
رهاورد نوین استخراج نمودیم و در گام آخر با استفاده
از نرم افزار  smart plsو  spssبه تحلیل استنباطی
فرضیات تحقیق با آزمون کروسکال-والیس ،آزمون
tمستقل گروه ها و ضرایب مسیر پرداخته ایم.

اندازه گیری چرخه عملیاتی شرکت های نمونه در
نگاره ( )4آمده است( .سپاسی و همکاران.)4931 ،
نگاره  -1نحوه اندازه گیری چرخه عملیاتی
تعریف عملیاتی متغیر
لگاریتم طبیعی()Lnاز مدت چرخه عملیاتی.
[ SALE/ 360/ Aver age RECT +

] COGS/ 360/ Aver age INVT

منبع :سحرسپاسی و همکاران()4931

شاخص رشد فروش یکی از کلیدی ترین سنجه
های هر سازمانی برای اتخاذ تصمیم گیریهای
استراتژیک میباشد .این شاخص به شرکتها کمک
میکند که بصورت ماهانه ،فصلی و یا ساالنه ،افت و
خیزهای تقاضا در بازار را شناسایی و محاسبه نماید.
رشد فروش یعنی تغییرات ساالنه در میزان فروش سال
tنسبت به میزان فروش سال . t-1نحوه اندازه گیری
رشد فروش شرکت های نمونه در نگاره ( )2آمده
است( .سپاسی و همکاران.)4931 ،
نگاره  -2نحوه اندازه گیری رشد فروش
تعریف عملیاتی متغیر
تغییرات ساالنه در میزان فروش سال  tتقسیم بر میزان فروش
6
@
سال t-1 Salest - Salest - 1 / Salest - 1
منبع :سحرسپاسی و همکاران()4931

 -1-3نحوه اندازهگیری متغیرهای تحقیق
چرخه عملیات واحد تجاری ،از پرداخت وجه نقد
برای خرید مواد یا کاال شروع و به وصول وجه نقد
حاصل از فروش ختم می شود .این چرخه به دو
قسمت تقسیم می شود :قسمت اول ،دوره تحصیل
دارایی تا دوره فروش آن که “دوره فروش موجودی
کاال” نامیده میشود و قسمت دوم ،دوره فروش
موجودی کاال تا زمان دریافت مابه ازای فروش که“
دوره وصول حساب دریافتنی” نامیده میشود .نحوه
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نگاره  -3ابزارهای حسابداری مدیریت مربوط به هر یک مراحل تكامل حسابداری مدیریت
ابزارهای حسابداری مدیریت مرحله اول

ابزارهای حسابداری مدیریت مرحله سوم

تجزیه -تحلیل صورت ترازنامه ،سودوزیان

بودجه بندی بر مبنای صفر

تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد

برنامه ریزی منابع شرکت()ERP

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

برنامه ریزی مواد()MRP
تعیین مقدار بهینه سفارش موجودی

تجزیه و تحلیل انحرافات

)(EOQ

بودجه بندی وجوه نقد

رگرسیون چندگانه

بهایابی سفارش کار /دسته محصول

ابزارهای حسابداری مدیریت مرحله چهارم

تجزیه و تحلیل نقطه ضعف  -قوت  -فرصتها وتهدید ها()SWOT

کارت ارزیابی متوازن

ابزارهای حسابداری مدیریت مرحله دوم

تکنیک کمی سازی

بهایابی استاندارد

بهایابی هدف

بودجه بندی ساالنه

ارزش افزوده اقتصادی()EVA

بودجه بندی انعطاف پذیر

تراز سنجی

بهایابی مرحله ای

مدیریت کیفیت جامع()TQM

قیمت گذاری انتقالی

بهایابی کایزن

تجزیه و تحلیل بها -حجم -سود()CVP
بهایابی مستقیم

تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

بهایابی جذبی

تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری

تجزیه و تحلیل هزینه های ثابت و متغیر

بودجه بندی و بهایابی بر مبنای فعالیت

فنون بودجه بندی سرمایه ای

سیستم اقدام به هنگام

تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت
هزینه یابی فرآیندها
برنامه ریزی استراتژیک مدون
منبع :حساس یگانه و همکاران()4930

 -4یافته های پژوهش
 -1-4آمار توصیفی پژوهش
در آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار Excel

مواردی از جمله جنسیت ،مدت زمان اشتغال فرد
شاغل در واحدهای حسابداری ،رشته تحصیلی ،سن
پاسخگو  ،وجود پست سازمانی به عنوان حسابداری
مدیریت یا حسابدار صنعتی افراد در نگاره ()1بررسی
شده است.در ارتباط با مدت زمان اشتغال حدود % 19
از افراد پاسخ دهنده زیر  40سال سابقه داشته اند و
% 12باالی  40سال سابقه دارند .در رابطه با رشته
تحصیلی افراد روسای واحد حسابداری شرکت ها،
شواهد جمع آوری شده نشان می دهد که رشته
تحصیلی برای  3شرکت رشته اقتصاد 42 ،شرکت
رشته مدیریت مالی و  99شرکت رشته حسابداری و 9
شرکت رشته سایر گرایشات مدیریت میباشد %22.از

شرکت ها دارای پست سازمانی حسابداری مدیریت یا
حسابداری صنعتی هستند و متاسفانه  % 23از آنها
دارای این پست نیستند .در رابطه با میزان استفاده ای
که از ابزارهای حسابداری مدیریت توسط شرکتهای
منتخب می شود ،با توجه به تعداد شرکتی که از این
ابزارها استفاده می کنند به همراه درصد این شرکت ها،
در نگاره ( )1آمده است .شواهد نشان می دهد که از
ابزارهای مرحله اول تکامل حسابداری مدیریت (تجزیه
و تحلیل صورت سود و زیان و ترازنامه ،بودجه بندی و
نسبت های مالی و  )...بیشتر استفاده میشود .در
حالی که از ابزارهای مرحله چهارم تکامل حسابداری
مدیریت استفاده کمی می شود مثل بهایابی هدف تنها
 %1استفاده می شود.
همچنین آمار توصزیفی چرخزه عملیزاتی و رشزد
فروش شرکت های نمونه به تفکیک مراحل تکامل در
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نگاره ( )1آمده است .میزانگین رشزد فزروش  0/412و
میززانگین چرخززه عملیززاتی  1/111اسززت .بیشززترین

( )9/1291است .بیشترین میانگین رشد فروش مربوط
به مرحله چهزارم ( )0/3114و کمتزرین رشزد فزروش

میانگین چرخزه عملیزاتی مربزوط بزه مرحلزه چهزارم
( )1/3102و کمتززرین چرخززه عملیززاتی مرحلززه اول

مرحله اول ( )-0/0331است.

نگاره -4اطالعات جمعیت شناختی حسابداران
متغیر فرعی

تعداد

درصد

متغیر

مرد

12

20

زن

43

90

بین  21تا  10سال

22

11

بین  10تا  10سال

43

92

باالتر از  10سال

41

29

زیر  40سال

92

19

بین 40تا 20سال

41

21

بیش از 20سال

49

22

اقتصاد

44

43

مدیریت مالی

49

22

حسابداری

99

11

سایر گرایش های مدیریت

9

1

دارای واحد حسابداری مدیریت (حسابداری صنعتی)

49

22

فاقد واحد حسابداری مدیریت (حسابداری صنعتی)

12

23

جنسیت

سن

میزان تجربه کاری

رشته تحصیلی

واحد حسابداری مدیریت
(حسابداری صنعتی)

منبع :یافته های پژوهشگر

نگاره  -5فراوانی استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت
تعداد شركتهای

درصد شركتهای

استفاده كننده

استفاده كننده

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان و ترازنامه

10

400

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

10

400

بودجه بندی ساالنه

19

33

تجزیه و تحلیل انحرافات

14

31

تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد

12

32

تجزیه و تحلیل هزینه های ثابت و متغیر

13

34

تجزیه و تحلیل بها حجم سود و نقطه سر به سر

12

23

بودجه بندی وجوه نقد

19

22

بهایابی جذبی

10

12

93

19

برنامه ریزی استراتژیک مدون

99

11

بودجه بندی انعطاف پذیر

23

13

تجزیه و تحلیل آماری

22

11

تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت

21

19

بهایابی مستقیم

21

10

بهایابی سفارش کار

21

10

ابزارهای حسابداری مدیریت

فنون بودجه بندی سرمایه ای)دوره ای

45

بازگشت(NPV، IRR،
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تعداد شركتهای

درصد شركتهای

استفاده كننده

استفاده كننده

تعیین بهینه ترین مقدار سفارش موجودی )(EOQ

43
43

90
92

تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری

41

21

برنامه ریزی منابع شرکت )(ERP

40

42

برنامه ریزی مواد )(MRP

3

49

هزینه یابی فرآیندها

2

42

قیمت گذاری انتقالی
تکنیک کمی سازی

1
1

3
3

بهایابی مرحله ای

41

29

تجزیه و تحلیل چرخه عمر

49

22

تراز سنجی

40

42

40

42

40
2

42
42

بهایابی کایزن

1

40

سیستم اقدام به هنگام

1

3

مدیریت کیفیت جامع

1

3

رگرسیون چندگانه

1

2

ارزش افزوده اقتصادی

9

1

بهایابی هدف

9

1

بودجه بندی بر مبنای صفر

2

9

ابزارهای حسابداری مدیریت

بهایابی استاندارد

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
تهدید ها )(SWOT

تجزیه و تحلیل نقطه ضعف  -قوت  -فرصتها و
بودجه بندی و بهایابی بر مبنای فعالیت

منبع :یافته های پژوهشگر

نگاره  -6آمار توصیفی چرخه عملیاتی و رشد فروش شركتها به تفكیک مراحل
متغیر

چرخه عملیاتی

رشد فروش

مراحل

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

حداكثر

حداقل

مرحله اول

42

9/1291

0/1233

1/214

9/412

مرحله دوم

21

1/912

0/1014

1/122

9/141

مرحله سوم

44

1/2113

0/1322

1/241

1/921

مرحله چهارم

3

1/3102

0/3129

3/941

1/194

حجم نمونه

10

1/111

4/241

3/941

9/412

مرحله اول

42

-0/0331

0/0111

0/034

-0/422

مرحله دوم

21

-/0044

0/4902

0/921

-0/412

مرحله سوم

44

0/2114

0/4192

0/103

0/024

مرحله چهارم
حجم نمونه

3
10

0/3114
0/412

0/2041
0/9110

4/204
4/204

0/103
-0/422

منبع :یافته های پژوهشگر

 -2-4تحلیلهای استنباطی
در این بخش به تحلیل های استنباطی در راستای
بررسی تاثیر ابزارهای مراحل چهارگانه تکامل

حسابداری مدیریت بر چرخه عملیاتی و رشد فروش
شرکت ها می پردازیم .در اولین گام دربررسی پایایی
پرسش نامه ،آزمون آلفای کرونباخ انجام شد که نتیجه
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بدست آمده (آلفای کرونباخ= )0/2113حاکی از
سازگاری درونی پرسش نامه است .همچنین در رابطه

بززززین مراحززززل ،مرحلززززه  1بیشززززترین چرخززززه
عملیزززاتی( )11/13و مرحلزززه اول کمتزززرین چرخزززه

با آزمون روایی پرسش نامه ،الزم به ذکر است که
پرسش نامه حاضردر چندین تحقیق توسط محققین
دیگری همچون حساس یگانه و همکاران ( )4930و
دیانتی و همکاران ()4939استفاده شده و همچنین
توسط اساتید خبره حسابداری تایید شده است.
در آزمون کروسکال -والیس ،فرض های H0و H1برای
بررسی فرضیات تحقیق آزمون زیر تعریف شده اند:
H0: μ1 = μ2 = ... = μK
H0: μi ≠ μj
i ≠j

عملیززاتی( )21/13را دارد .همچنززین براسززاس مقززدار
آماره  tمشخص شده در نگاره ( ،)2تمامی مراحل بجزز
مرحله اول در سطح اطمینان  0/30تزاثیر معنزی داری
بر روی چرخه عملیزاتی شزرکت هزا دارد زیزرا مقزدار
آماره  tبزرگتر از  4/11می باشد .همچنین هرچه قزدر
در مراحل تکامل ابزارها بزاالتر مزیرویزم تزاثیر آن بزر
چرخه عملیاتی باالتر میرود .همچنین بر اساس شکل
( )2ضریب تعیین مراحل چهارگانه و چرخزه عملیزاتی
مشخص شده است که براسزاس آن مرحلزه چهزارم بزا
 0/92بیشترین ضزریب تعیزین را دارد .انزدازه ضزرایب
مسیر ،نشان دهنده قدرت رابطه بزین دو متغیزر اسزت
در نمززودار ( )4ضززرایب مسززیر بززین مراحززل تکامززل و
چرخه عملیاتی آمده است .ضرایب مسیر برای مرحلزه
یک  ،0/492مرحله دوم  ، 0/224مرحله سزوم 0/912
و مرحله چهزارم  0/191مزی باشزد کزه حزاکی از آن
است کزه رابطزه قزوی بزین مراحزل تکامزل ابزارهزای
حسابداری مزدیریت و چرخزه عملیزاتی وجزود دارد و
مرحله چهارم بیشترین قدرت را دارد.

فرض H0یعنی اختالف معنی داری بین میانگین
اعضای نمونه در گروه های مختلف وجود ندارد و فرض
H1همان فرضیه تحقیق است .همچنین نحوه محاسبه
شاخص آماری کروسکال -والیس بصورت زیر است:
R j2
)n j - 3( N + 1

K

/

J= 1

12

)N ( N + 1

=H

که اجزای فرمول به صورت زیر اند:

 =Kتعداد گروه ها
 =njتعداد اعضاء در هر گروه
 =Nتعداد کل اعضاء
 =RJمجموع رتبه ها در هر گروه
آزمون فرضیه اول
مقدار آماره چی دو( خی دو) بدست آمده از آزمون
کروسززکال -والززیس در نگززاره( )2تفززاوت معنززی داری
میززانگین چرخززه عملیززاتی در بززین مراحززل تکامززل
ابزارهای حسابداری مدیریت را نشزان مزی دهزد زیزرا
مقدار سطح معنی داری بدست آمده ( )0/0004کمتزر
از سطح خطای 0/40در سطح اطمینان  %30می باشزد
لذا فرض ( H0برابری چرخه عملیزاتی در بزین گزروه
های مختلف) رد مزیشزود و فرضزیه اول تحقیزق در

نمودار  -1رابطه مراحل تكامل با چرخه عملیاتی
منبع :یافته های پژوهشگر

سطح  %30تایید می شود.نتایج نشزان مزی دهزد کزه
هرچه مراحزل تکامزل ابزارهزای حسزابداری مزدیریت
پیشرفتهتر میشود ،چرخه عملیاتی کزاراتر اسزت و در
44
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مرحله
اول
0/13

مرحله
0/22

دوم

چرخه
مرحله

عملیاتی

0/25

سوم

0/37

مرحله
چهارم

شكل  – 2ضریب تعیین مراحل با چرخه عملیاتی
منبع :یافته های پژوهشگر

نگاره  -7تحلیل مراحل چهارگانه تكامل حسابداری مدیریت با چرخه عملیاتی
میانگین

میانگین

انحراف

رتبه ها

نمونه

استاندارد

ابزارهای مرحله  4با چرخه عملیاتی

21/13

9/914

0/9302

4/111

ابزارهای مرحله  2با چرخه عملیاتی
ابزارهای مرحله  9با چرخه عملیاتی

91/12
91/14

1/242
1/301

0/1091
0/1034

4/203
4/310

0/22
0/21

ابزارهای مرحله  1با چرخه عملیاتی

11/13

1/223

0/1222

2/243

0/92

Che-Square

91/032

سطح معنی داری

0/0004

درجه آزادی

9

مراحل

آمارهT

R2

0/49

منبع :یافته های پژوهشگر

آزمون فرضیه دوم
مقدار آماره چی دو( خی دو) بدست آمده از آزمون
کروسززکال -والززیس در نگززاره( )3تفززاوت معنززی داری
میانگین رشدفروش در بین مراحزل تکامزل ابزارهزای
حسابداری مدیریت را نشزان نمزی دهزد ،زیزرا مقزدار
سطح معنی داری بدست آمده( )0/922بیشتر از سطح
خطززای 0/40در سززطح اطمینززان  %30مززیباشززد .لززذا
فززرض ( H0برابززری رشززدفروش در بززین گززروه هززای
مختلف) رد نمی شود و فرضیه دوم تحقیق در سزطح
 %30رد می شود .همچنین نتایج نشان می دهزد کزه
در بززین مراحززل ،مرحلززه  1بیشززترین رشززدفروش
( )20/24و مرحله اول کمترین رشد فروش( )41/12را

دارد.بر اساس مقدار آمزاره  tمشزخص شزده در نگزاره
( ،)3فقط مرحله چهزارم تکامزل ابزارهزای حسزابداری
مدیریت در سطح اطمینان  %30تاثیر معنزی داری بزر
روی رشد فروش شرکت هزا دارد ،زیزرا مقزدار آمزاره t
بزرگتر از  4/11می باشزد و مراحزل 4و2و 9در سزطح
اطمینان  %30معنی دار نیست .همچنین تعیین تزاثیر
مراحل چهارگانه تکامل بر رشزد فزروش قابزل تعیزین
نیست چرا که ناهمگونی در میزان تاثیر مراحل وجزود
دارد .بززر اسززاس شززکل ( )9ضززریب تعیززین مراحززل
چهارگانه و چرخه عملیاتی نیز مشخص شده است که
براساس آن مرحله چهزارم بزا  0/24بیشزترین ضزریب
تعیین را دارد .اندازه ضرایب مسیر ،نشان دهنده قدرت
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رابطه بین دو متغیر است در نمودار ( )2ضرایب مسزیر
بززین مراحززل تکامززل و چرخززه عملیززاتی آمززده اسززت.
ضرایب مسیر بزرای مرحلزه یزک  ،0/012مرحلزه دوم
 ،0/033مرحلزه سززوم 0/014و مرحلززه چهززارم 0/431
می باشد .برخی پژوهشگران بر این بزاور هسزتند کزه
ضریب مسیر بزرگتر از0/4یک میزان مشخصی ازتزاثیر
در مدل را نشان می دهد .در این بین مرحلزه چهزارم
بیشترین قزدرت رابطزه را دارد .و مراحزل 4و 9رابطزه
ضعیفی را با رشد فروش برقرار می کنند.
نمودار  -2رابطه مراحل تكامل با رشد فروش
منبع :یافته های پژوهشگر

مرحله
اول
0/07

مرحله
دوم

0/11

رشد
فروش

0/00

مرحله
سوم

0/21

مرحله
چهارم

شكل  – 3ضریب تعیین مراحل با رشد فروش
منبع :یافته های پژوهشگر

نگاره  -8تحلیل مراحل چهارگانه تكامل حسابداری مدیریت با رشدفروش شركتها
میانگین

میانگین

انحراف

رتبه ها

نمونه

استاندارد

ابزارهای مرحله  4با رشد فروش

41/12

0/024

0/2394

4/231

ابزارهای مرحله  2با رشد فروش

42/32

0/032

0/9312

4/110

0/44

ابزارهای مرحله  9با رشد فروش

41/91

0/011

0/9144

4/923

0/03

ابزارهای مرحله  1با رشد فروش

20/24

0/929

0/9333

4/121

0/24

0/922

درجه آزادی

9

مراحل

Che-Square
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سطح معنی داری
2/291
منبع :یافته های پژوهشگر
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 -6نتیجه گیری و بحث
کسب شناخت از وضعیت تکامل یافتگی
سیستم های حسابداری مدیریت در کشورهای مختلف
و کشف نقاط ضعف این سیستمها در پژوهشهای
حسابداری اهمیت بسزایی دارد .مطابق نظر کمیته
حسابداری مالی و مدیریت بینالملل ( )FMACزیر
مجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران (1 ،)IFAC
مرحله تکامل در نظر گرفته شده است که با توجه به
فلسفه هرکدام از مراحل ،ابزارهای اطالعاتی حسابداری
مدیریت به مراحل تخصیص یافته اند .نتایج تحقیق ما
نشان میدهد که  %13ازشرکتهای نمونه در مرحله
اول و دوم تکامل حسابداری مدیریت قرار دارند .در
این شرکت ها همچنان از رویکرد قیمت گذاری مبتنی
بر بهای تمام شده به جای رویکرد هزینه یابی مبتنی
بر قیمت بازار استفاده می شود ،این شرکتها به دلیل
ضعف دانش و تکنولوژی به دنبال کاهش بهای تمام
شده از طریق حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده،
مهندسی مجدد و استفاده حداکثری از مراکز
محدودیت نیستند ،لذا توان رقابت با کاالی خارجی را
ندارند و میزان فروش کاال پایین میآید و شرکت های
داخلی خیلی زود به مرحله افول چرخه عمر محصول
خود میرسند ،همچنین بر طبق تقسیم بندی
پروفسور هون گرن از تکامل دانش حسابداری
مدیریت ،شرکتها در ایران در مرحله واقعیت شرطی
یعنی تعیین بهای تمام شده به شکل سنتی قرار دارند
و از ابزارهای تکامل یافته مرحله سوم و چهارم استفاده
نمی کنند ،که نتایج حساس یگانه و همکاران ()4930
نیز مهر تاییدی بر این ادعاست .در ایران هنوز مرز بین
حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت از هم تفکیک
نشده است بعبارت دیگر شرکتها در ایران حسابداری
مدیریت را معادل اندازه گیری هزینه می دانند ،نتایج
نشان میدهد که در  %23از شرکت های نمونه واحد
حسابداری صنعتی وجود ندارد ،یعنی از اطالعات
هزینهای برای اتخاذ تصمیمهای مهم شرکت
(استراتژی تولید ،ساختار قیمت ،میزان تولید و)...
استفاده نمی شود .همچنین در ادامه تحقیق سعی شد
که اثر تکامل یافتگی مراحل حسابداری مدیریت بر

چرخه عملیاتی و رشد فروش شرکتها نیز مورد
بررسی قرار گیرد.
بر اساس فرضیه اول شرکتهای که از ابزارهای
مراحل تکامل باالتر مدیریت هزینه استفاده کنند،
چرخه عملیاتی کاراتری دارند .نتایج این فرضیه نشان
داد که اختالف معنی داری بین میانگین چرخه
عملیاتی شرکتها در مراحل مختلف تکامل حسابداری
مدیریت وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که
تمامی مراحل بجز مرحله اول در سطح اطمینان 0/30
تاثیر معنی داری بر روی چرخه عملیاتی شرکتها
دارد یعنی هرچه قدر شرکتها از ابزارهای مراحل
تکامل باالتر استفاده میکنند به دلیل استفاده از
ابزارهای پیشرفته تر مدیریت هزینه ،استفاده
حداکثری از ظرفیت واحدهای محدودیت ،کاهش
حجم کاالی درجریان ساخت ،کاهش بهای تمام شده
از طریق حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده ،توجه
بیشتر به چرخه عمر و زنجیره ارزش کاال ،مدت زمان
بالاستفاده ماندن سرمایه شرکت را کاهش می دهند و
در نتیجه چرخه عملیاتی کاراتری را دارند .نتایج
تحقیق با نتایج دیانتی و همکاران ( )4939و همچنین
نتایج تحقیقات عبدالرحمن و همکاران ( ،)2001که
بیانگر استفاده اندك از ابزارهای مدیریت هزینه
پیشرفته (ابزارهای مراحل سه و چهار حسابداری
مدیریت) است ،در راستای نتایج این پژوهش است .
براساس فرضیه دوم شرکت های که از ابزارهای مراحل
تکامل باالتر مدیریت هزینه استفاده کنند ،رشد فروش
بیشتری دارند .نتایج این فرضیه نشان داد که اختالف
معنی داری بین میانگین رشد فروش شرکتها در
مراحل مختلف تکامل حسابداری مدیریت وجود ندارد.
اما شرکتهای که از ابزارهای مرحله چهارم تکامل
حسابداری مدیریت استفاده میکنند ،رشد فروش
بیشتری دارد .تکامل ابزارهای حسابداری مدیریت به
دالیلی همچون وضعیت رکودی بازار و عدم وجود
استراتژی رقابتی در شرکت ها؛ تاثیر چشمگیری بر
رشد فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ندارد .بطور مشابه حساس یگانه و
همکاران ( )4930نشان دادند که اکثر شرکت های
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ایرانی از ابزارهای مراحل تکامل اول و دوم استفاده می
کنند که با نتایج این پژوهش دریک راستا می باشد.

بهادار تهران ،مجله دانش حسابداری ،سال اول،
شماره  ،2صص.490-442

عدم همکاری الزم توسط بخش حسابداری شرکت
ها در تکمیل و عودت پرسش نامه ها به دلیل عدم
مشغله کاری یا عدم درك صحیح موضوع مهمترین
محدودیت این پژوهش می باشد .در رابطه با
پیشنهادات برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد که
بررسی رابطه تکامل ابزارهای حسابداری مدیریت بر
روی سایر متغیرها همچون حاکمیت شرکتی و
ورشکستگی شرکت ها مورد آزمون قرار گیرد.

 خوش طینت ،محسن و اشرف جامعی (.)4934
هزینه یابی هدف ،شناخت ،کاربرد و به کارگیری
آن ،مجله حسابرس ،شماره ،41صص.14-11
 دیانتی دیلمی ،زهرا و امیرحسین حسین پور،
حسین احمدی ( .)4939اثر ابزارهای مراحل
تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود عملیاتی
شرکتها ،بررسیهای تجربی حسابداری مالی،
سال ،42شماره ،11صص .23-11
 رهنمای رودپشتی ،فریدون ( .)4932حسابداری
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