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چكیده
حسابداری مدیریت ،یک سیستم اندازه گیری برای گردآوری اطالعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی
را هدایت میکند .مدیران شرکتها به دانستن چگونگی رفتار درآمدها ،هزینهها و خطر از دست دادن کنترل عملکرد
شرکت های خود نیاز دارند .در این راستا ،از اطالعات حسابداری مدیریت به منظور تصمیمگیری پیرامون انجام
فعالیتهای تحقیقوتوسعه ،بودجهبندی ،طراحی محصول ،قیمت گذاری ،ارائه کاالها و خدمات مورد نیاز مشتریان
استفاده میکنند .عوامل زیادی وجود دارند که می توانند بر بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت توسط شرکتها
اثرگذار باشد .ازاین رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل انسانی و اقتصادی مؤثر بر بکارگیری ابزارهای حسابداری
مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران است .جامعه آماری پژوهش ،تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و نمونه آماری  301شرکت هستند .برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد .در
قسمتی از پرسشنامه ،میزان تأثیر عوامل انسانی و اقتصادی بر بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت مورد بررسی
قرار گرفت و در قسمت دیگر  31ابزار مهم در حسابداری مدیریت مطرح شد تا پاسخ دهندگان میزان بکارگیری هر
یک از این ابزارها را در شرکت خود مشخص نمایند .یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهند که بیشتر شرکتها
از ابزارهای سنتی استفاده میکنند و کمتر بهسوی ابزارهای نوینی مانند تولید ناب ،منحنی یادگیری و بهایابی
کیفیت رفتهاند .همچنین ،نتایج حاکی از آن هستند که رابطهای بین عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای
حسابداری مدیریت وجود ندارد.
واژههای کلیدی :حسابداری مدیریت ،عوامل انسانی ،عوامل اقتصادی.

 -3دانشیار دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Kashnipour@ut.ac.ir

 -2استادیار دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
در سالهای گذشته ،پیشرفت فناوری و افزایش
رقابت ،واحدهای تجاری را با خطر و عدماطمینان
مضاعف در محیط اقتصادی مواجه کرده است (توان-
مت و اسمیت ) 2034 ،و برای مقابله با خطر و
عدماطمینانهای موجود ،اهمیت بکارگیری ابزارهای
نوین حسابداری مدیریت به طور مستمر رو به افزایش
است .دلیل این پدیده ،شدت گرفتن رقابت در محیط
اقتصادی داخل و خارج از کشورها ،کاهش حاشیه
سود ،افزایش قیمت نهادهها و انرژی ،بحرانهای
اقتصادی و  ...است (اویار )2030 ،و در دنیای رقابتی و
پیچیده کنونی داشتن اطالعات مالی ،حسابداری و
مسلط بودن به دانش مدیریت و آشنایی با تکنیکهای
تصمیمگیری ،امری الز م و ضروری است و موفقیت هر
سازمان در گرو شناخت مشکالت و پاسخ به آنها
است (نیکبخت و دیانتی دیلمی .)3131 ،درواقع،
بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقا در بازارهای
رقابتی ،ناگزیرند با استفاده از ابزارهای نوین حسابداری
مدیریت در بهبود مستمر کیفیت محصوالت و
خدمات ،کنترل و ارزیابی عملکرد و کاهش بهای تمام
شده محصوالت خود تالش کنند (خدامیپور و طالبی،
 .)3133حسابداری مدیریت شاخهای از حسابداری
است که با ارائه دادن ابزارهای الزم ،سازمانها را در
دستیابی به این اهداف یاری میدهد .به عبارت دیگر،
حسابداری مدیریت فرآیند اندازهگیری ،تجزیهوتحلیل
و گزارشگری اطالعات مالی و غیرمالی است که به
مدیران برای اتخاذ تصمیماتی در راستای اهداف
سازمانی کمک میکند (هورنگرن و همکاران،
 .)2033این شاخه از حسابداری ،برخالف حسابداری
مالی ،پشتوانۀ قانونی برای استفاده و رعایت ندارد و به
شرایطی مانند میزان اعتقاد مدیران شرکتها به
استفاده صحیح از اطالعات مناسب در تصمیمگیری،
برنامهریزی و کنترل ،دانش نظری آنان و درک
تأثیرگذاری ابزارهای حسابداری مدیریت در موفقیت-
های تجاری سازمان بستگی دارد (حساسیگانه و
همکاران .)3130 ،بسیاری از شرکتها از تکنیکهای
حسابداری مدیریت شامل بودجهبندی ،تجزیهوتحلیل
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انحرافات ،تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر استفاده
میکنند تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازند .این ابزارها
به سازمانها در برنامهریزی ،هدایت و کنترل
هزینه های عملیاتی و دستیابی به سودآوری یاری
میرساند (آلین و مارشال.)2033 ،
در واقع ،حسابداری مدیریت به عنوان الگوی
شناخته شدهای برای اصالح الگوی مصرف منابع ،ابزار
و روش هایی را برای استفاده از اطالعات حسابداری و
مالی برای کمک به کاهش هزینهها و مدیریت عملکرد
سازمان در اختیار مدیران و تصمیمگیرندگان قرار می-
دهد و به برنامهریزان و سیاستگذاران در تدوین
راهبردهای بلندمدت برای مدیریت بهای تمام شده و
دستیابی به اهداف بلندمدت با صرف کمترین بودجه
یاری میرساند (ابراهیمیکردلر و مقدسپور.)3131،
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت در موفقیت
سازمانها نقشی حیاتی دارد .اما ،نکته حائز اهمیت آن
است که عوامل زیادی میتوانند بر بکارگیری ابزارهای
حسابداری مدیریت در شرکتها نقش داشته باشند.
پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که این عوامل
را به دو دسته عوامل انسانی و اقتصادی تقسیم کرده
است که هر یک از آنها دارای زیر مجموعههایی
هستند .عوامل انسانی شامل استفاده مدیریت از
اطالعات حسابداری و مشارکت کارکنان و عوامل
اقتصادی نیز شامل ریسک اقتصادی ،بازار رقابتی،
امکانات و توانمندیها ،نیازهای اطالعاتی و مالحظات
منفعت و هزینه است .از دیگر مواردی که پژوهش
حاضر را نسبت به سایر پژوهشها متمایز میکنند
حضور پژوهشگران در تعداد زیادی شرکت و تحویل
پرسشنامه و توضیح هر یک از ابزارهای مطرح شده
برای پاسخدهندگان بود .این امر باعث میشود تا
نگرانی تکمیل بدون مطالعه و بدون دقت پرسشنامه
که متاسفانه در بسیاری از پژوهشهای پرسشنامهای
وجود دارد ،بسیار کم شود .بنابراین ،هدف پژوهش
حاضر بررسی تأثیر عوامل انسانی بر بکارگیری
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

صورت کامالً علمی و کاربردی تهیه شوند؛ ولی مدیران
سازمان از این اطالعات در تصمیمگیری های خود

حوزه حسابداری مدیریت در حال تغییر و
گستردهتر شدن است .از اینرو ،در سالهای گذشته
پژوهش های متعددی (برای نمونه؛ لیلی آنه و ناسی،
2032؛ نیزار و مایادا2032 ،؛ نورالدین و همکاران،
2032؛ اوگان ،2032 ،جان و شهزاد،2032 ،
کاشانیپور و محسنی نامقی )3132 ،در این زمینه
انجام شده است .حسابداری مدیریت ،استفاده مدیریت
از اطالعات حسابداری برای پیشبرد اهداف شرکت و
اتخاذ تصمیمات صحیح و کارآمد در راستای پیشرفت
شرکت در بازارهای رقابتی است .در این بازارها،
حسابداری مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است،
چون در سیستمهای پیچیده ،مدیر چارهای جز پیروی
از راهنمائیهای سیستم حسابداری مدیریت ندارد و
باید با استفاده از این ابزارها ،مسائل مربوط به
تصمیم گیری را حل نماید .اما نکته حائز اهمیت آن
است که عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی تحت
تأثیر بسیاری از عوامل داخلی و خارجی قرار میگیرند
که هر یک از این عوامل میتواند روی میزان موفقیت
شرکتها تأثیرگذار باشد .مدیران شرکتها باید با
شناخت دقیق این عوامل محیطی تصمیمات الزم را
برای مقابله با آنان اتخاذ کنند تا بتوانند سازمان خود
را با قبول خطری معقول به بازدهی مناسبی برسانند
(رهنمایرودپشتی و امیرحسینی.)3133 ،
در هر سازمان عوامل انسانی جزء تعیینکنندهترین
و راهبردیترین عوامل محسوب میشوند ،زیرا این
عوامل انسانی هستند که نقش اجرای برنامههای
راهبردی هر سازمان را بر عهده دارند .در سالهای
گذشته با رشد فناوری و پیچیدگی اطالعات ،نقش

استفاده نکند ،سازمان در راه رسیدن به اهداف
راهبردی و اساسی باز خواهد ماند ،ازاینرو ،در اینجا
استفاده مدیریت از اطالعات حسابداری نقشی اساسی
و تعیین کننده دارد و باید بر لزوم وجود این عامل در
بکارگیری حسابداری مدیریت تأکید کند .مؤلفه
دیگری که در این پژوهش به عنوان زیرمجموعه
عوامل انسانی در نظر گرفته شده ،مشارکت کارکنان
در مباحث حسابداری مدیریت است .مشخص است که
در هر سازمانی هر چند مدیریت راغب به استفاده از
اطالعات حسابداری برای تصمیمگیری است؛ عدم

 -1-2مبانی نظری

عوامل انسانی بسیار پر اهمیت شده است؛ چون این
عامل انسانی است که با مشارکت در به وجود آوردن
اطالعات می تواند راه را برای استفاده مدیران از
اطالعات هموار سازد و در اتخاذ تصمیمات مهم و
اساسی مدیریت را یاری کند .یکی از زیرمجموعههای
عوامل انسانی استفاده مدیریت از اطالعات حسابداری
است ،اگر اطالعات حسابداری در هر سازمانی به

وجود اطالعات دقیق و بهروز باعث عدم موفقیت
مدیریت در اتخاذ تصمیمات اساسی و راهبردی
میشود و این امر باعث به وجود آمدن مشکالت بزرگ
در حرکت رو به جلو در بازار رقابتی خواهد شد که
سازمان در آن فعالیت میکند .ازاینرو ،مشارکت و
همکاری کارکنان در مباحث حسابداری میتواند نقش
اساسی در به دست آوردن اطالعات راهبردی توسط
مدیریت در ادامه فعالیت سازمان باشد .یکی دیگر از
عوامل مؤثر بر بکارگیری حسابداری مدیریت عوامل
اقتصادی است .این عوامل شامل ریسک اقتصادی،
بازار رقابتی ،امکانات و توانمندیها ،نیازهای اطالعاتی
و مالحظات منفعت و هزینه هستند .مشخص است
بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و دیگر عوامل
پیش گفته بکارگیری حسابداری مدیریت برای
تصمیمگیری مدیریت امکانپذیر نیست .یکی از زیر
مجموعه های تشکیل دهنده عوامل اقتصادی ریسک
اقتصادی است .ریسک اقتصادی به معنی عدماطمینان
است به این مفهوم که عدم پیشبینی آینده بازار و
غیرقابل سنجش بودن شرایط اقتصادی شرکتهایی
که در بازار مشغول به فعالیت هستند ،همواره در خطر
و مشکالت آتی بازار قرار دارند که در صورتی که
مدیریت بدون توجه به شرایط و مخاطرات بازار
نمی تواند حسابداری مدیریت را به صورت کارا و دارای
بازده مؤثر بکار گیرد .مؤلفه دیگر عوامل اقتصادی بازار
رقابتی است .بازار رقابتی بازاری است که تعداد زیادی
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تولیدکننده و مصرفکننده بر سر یک کاالی همگن،
خاص به داد و ستد میپردازند .در این نوع بازار سهم

هزینه توان بکارگیری حسابداری مدیریت را به طور
کامل نخواهد داشت (کبیرپور.)3133 ،

هر تولیدکننده از تولید آن کاالی خاص اندک است،
برای نمونه یک تولیدکننده درصد باالیی از سهم بازار
را در اختیار ندارد .در نتیجه هیچ تولیدکنندهای
نمیتواند با استفاده از کاهش و افزایش تولید روی
قیمت بازار تأثیر بگذارد .قیمت کاال در بازار رقابتی به
صورت یک داده است .اگر تولیدکنندهای کاالی خود
را با قیمتی باالتر از قیمت بازار ارائه کند ،خریداری
نخواهد داشت و اگر با قیمتی پایینتر ارائه کند ،تمام
کاال به سرعت فروش خواهد رفت؛ بنابراین ،مدیریت
بدون در نظر گرفتن بازار رقابتی توانایی بکارگیری

پژوهشهای بسیاری در سراسر جهان ،بکارگیری
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتها را مورد
مطالعه قرار دادهاند .در ایرلند ،کالرک ()3332؛ در
استرالیا ،چنهال و النگفیلد -اسمیت ()3333؛ در
چین ،ژیااُ و همکاران ()2002؛ در مالزی ،سنگاپور،
چین و هند ،سلیمان و همکاران ()2004؛ در لیبی،
فخری و همکاران ()2003؛ در مصر ،فاروک و
مکلالن () 2033؛ در آمریکا ،سیگال و کولسزا
( ،)3332مکلالن ()2034؛ در ترکیه ،اویار ()2030؛
در هند ،جوشی ()2003؛ در باربادوس ،دیکفورد و

حسابداری مدیریت به صورت کارا و عملی را نخواهد
داشت .مؤلفه بعدی عوامل اقتصادی ،امکانات و
توانمندیها است ،در پژوهش حاضر امکانات و
توانمندی ها همان لوازم و شرایط الزم برای کسب
اطالعات حسابداری صحیح و کارا در جهت اتخاذ
تصمیمات راهبردی توسط مدیریت است که می تواند
همان نیروی کار متخصص و امکانات نرم افزاری
پیشرفته باشد که مدیریت بدون امکانات و
توانمندی های مورد نیاز توان بکارگیری حسابداری
مدیریت را به طور کامل نخواهد داشت .مؤلفه دیگر
نیازهای اطالعاتی است .مدیریت برای تصمیمات
مرتبط با اهداف راهبردی نیاز به مشخص کردن
اطالعاتی در رابطه با اهداف پیشگفته دارد که این
نیازها همان نیازهای اطالعاتی در راستای نیل به
اهداف مشخص شده است که مدیریت بدون اطالع از
نیازهای اطالعاتی و بدون آگاهی از اطالعات مالی،
حسابداری و دادههای آماری ،توان بکارگیری
حسابداری مدیریت را به طور کامل نخواهد داشت.
مؤلفه دیگر تشکیلدهنده عوامل اقتصادی مالحظات
منف عت و هزینه است و به این مفهوم است که هزینه
تهیه اطالعات حسابداری باید بر منافع حاصل از
بکارگیری این اطالعات فزونی نداشته باشد ،به عبارت
دیگر اطالعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشند
که مدیریت بدون در نظر گرفتن مالحظات منفعت و

همکاران ( )2002و آلین و مارشال ()2033؛ در
کشورهای حوزه خلیج فارس ،مکلالن و مصطفی
( )2033و در ایران ،خدامیپور و طالبی (،)3133
حساسیگانه و همکاران ( ،)3130ابراهیمی کردلر و
مقدس پور ( )3131و عالمداد محمدی و قاسمی
( )2033نمونههایی از اینگونه پژوهشها هستند که
در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
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 -2-2پیشینه پژوهش
نظریپور( )3133در پژوهشی تأثیر سیستم
اطالعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت را
بررسی کرد .نتایج پژوهش حاکی از آن بودند که
انعطافپذیری سیستمهای اطالعاتی محرک مناسبی
برای قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت هستند.
اما ،رابطه معناداری بین یکپارچگی سیستمهای
اطالعاتی و قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت
مشاهده نشد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان دادند
که به واسطه توانایی سیستم در ارائه مداوم اطالعات
مربوط ،قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت
می تواند باعث افزایش اثربخشی حسابداری مدیریت
شود.
حاجیها و همکاران ( )3133در پژوهشی رابطه
کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت و معیارهای
ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان دادند که میان
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ارزش افزوده بازار و نوآوریهای حسابداری مدیریت
رابطه معناداری وجود دارد؛ اما رابطهای بین

باالیی بکار گرفته میشوند .به عالوه میزان استفاده
از هفت روش استفاده از نرخ سربار برای هر یک از

نوآوریهای حسابداری مدیریت با ارزش افزوده
اقتصادی و سود باقیمانده مشاهده نشد.
کمالزارع و محمدزاده سالطه ( )3134در
پژوهش خود محرکها و موانع تغییرات در
حسابداری مدیریت در ایران را ارزیابی و شناسایی
کردند .نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفههای
پیشبینی هیأتمدیره درباره سود ،پاداش پرداختی
ساالنه به کارکنان ،هزینه نمایندگی ،کیفیت دادهها
و هزینههای زیستمحیطی از محرکهای تغییرات
در حسابداری مدیریت و مؤلفههای تغییرات

واحدهای سازمان ،بودجهبندی انعطاف پذیر ،استفاده
از بودجه برای انجام برنامهریزی مدیران ،تهیه
سناریوهای بودجه (تحلیل شرطی :اگر . . .آنگاه،). . .
تهیه بودجه بر اساس برنامههای بلندمدت و
راهبردی شرکت ،استفاده از شاخصهای غیر مالی
مرتبط به کارکنان برای ارزیابی عملکرد سازمان و
استفاده از روشهای ارزیابی موجودیها (فایفو ،الیفو
و ) . . .در سطح متوسط و استفاده از سایر تکنیکها
در سطح پایین قرار دارند.
حساس یگانه و همکاران ( )3130در پژوهشی

سازمانی ،عدم دسترسی به اعضای هیأتمدیره ،عدم
شفافیت اطالعات مالی و عدم کنترل افزایش قیمت
داراییها از موانع تغییرات در حسابداری مدیریت
هستند.
عالمداد محمدی و قاسمی ( )2033در پژوهشی
به بررسی رابطه بین بکارگیری و منافع حاصل از
ابزارهای سنتی و نوین حسابداری مدیریت در
شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .بر اساس نتایج آنان مشخص شد که
بکارگیری تکنیکهای سنتی حسابداری مدیریت
توسط شرکتها بسیار متداولتر از ابزارهای نوین
است .همچنین ،نتایج پژوهش نشان دادند که منافع
حاصل از ابزارهای سنتی حسابداری مدیریت بسیار
باالتر از ابزارهای نوین برای شرکتهای مورد مطالعه
بوده است .در این پژوهش همچنین بیان شد که با
توجه به بکارگیری ابزارهای نوین حسابداری
مدیریت توسط برخی از شرکتها در ایران و پی
بردن به منافع قابل مالحظۀ آنان ،انتظار میرود که
در آینده تعداد بیشتری از شرکتها ایرانی به این
ابزارها روی بیاورند.
ابراهیمی کردلر و مقدسپور ( )3131در
پژوهشی با عنوان «تبیین وضعیت حسابداری
مدیریت در ایران» نتیجهگیری کردند که دو روش
استفاده از یک نرخ سربار برای کل شرکت و استفاده
از معیارهای مالی برای ارزیابی عملکرد به میزان

برای بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به
این نتیجه رسیدند که تکنیکهای تجزیه و تحلیل
صورت سود و زیان و ترازنامه ،بودجهبندی ساالنه،
تجزیهوتحلیل نسبتهای مالی ،تجزیهوتحلیل صورت
جریان وجه نقد ،بودجهبندی وجه نقد ،تجزیه و
تحلیل هزینههای ثابت و متغیر ،تجزیهوتحلیل بها،
حجم و سود و تجزیهوتحلیل نقطه سر به سر بیش از
سایر تکنیکها مورد توجه است .در حالیکه
قیمتگذاری انتقالی ،تکنیک کمیسازی (پیشبینی
و شبیه سازی) ،بهایابی کایزن ،بودجهبندی بر مبنای
صفر ،رگرسیون چندگانه و کارت ارزیابی متوازن
کمتر مورد توجه شرکتهای مورد مطالعه بوده است.
خدامیپور و طالبی ( )3133به بررسی کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختهاند و با بررسی پاسخهای  332پرسشنامه
توزیع شده بین مدیران سطوح عالی ،به این نتیجه
رسیدند که بودجهبندی ،تجزیهوتحلیل سربهسر و
تجزیهوتحلیل انحرافات بهطور گسترده استفاده
میشود .در نهایت ،در بررسی موانع بکارگیری ابزار-
های حسابداری مدیریت ،به عامل هزینه و منفعت
به عنوان مهمترین مانع بر سر راه استفاده بیشتر از
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای بورس
اوراق بهادار تهران اشاره میکنند .در پژوهش آنان
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همچنین به سایر عوامل شامل عدم همکاری نیروی
انسانی سازمان ،سیاستهای مقطعی دولت ،نبود
روحیه نوآوری در مدیران و اتکای مدیران به
قضاوتهای شخصی بجای استفاده از سیستمهای
اطالعاتی به عنوان محدودیتها و موانع بعدی و با
مرتبه پایینتر اشاره میشود.
مکلالن ( )2034در مطالعهای پیمایشی پیرامون
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای
آمریکایی ،شواهدی مبنی بر وجود شکافی عمیق میان
ابزارهای ارائه شده در سطح دانشگاهی و آنچه در عمل
بکار گرفته میشود ،ارائه نمود .نتایج پژوهش نشان
دادند که شرکتها بیشتر از ابزارهای سنتی
حسابداری مدیریت استفاده میکنند و میزان
بکارگیری ابزارهای نوین و راهبردی مانند مدیریت بر
مبنای فعالیت و کارت ارزیابی متوازن ناچیز است.
مکلالن و مصطفی ( )2033در پژوهشی
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت در کشورهای
حوزۀ خلیج فارس شامل بحرین ،کویت ،عمان ،قطر،
عربستان و امارات را مورد بررسی قراردادند .نتایج
پژوهش نشان دادند که بکارگیری ابزارهای سنتی
حسابداری مدیریت مانند بودجهبندی برای برنامهریزی
و کنترل ،هزینهیابی استاندارد و ارزیابی عملکرد بسیار
متداولتر از ابزارهای نوین و راهبردی از قبیل مدیریت
بر مبنای فعالیت ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت و
بکارگیری کارت ارزیابی متوازن است.
اویار ( )2030در پژوهشی پیرامون بکارگیری
حسابداری مدیریت در ترکیه به این نتیجه رسید که
ابزارهای سنتی حسابداری مدیریت نسبت به
ابزارهای نوینی مانند برنامهریزی راهبردی،
قیمتگذاری انتقالی متداولتر هستند و از اهمیت
بیش تری برخوردارند .به عالوه مشخص شد که
بودجهبندی ،برنامهریزی ،کنترل و تحلیل هزینه،
حجم فعالیت و سود ،مهمترین روشهای حسابداری
مدیریت در عمل هستند .همچنین در این پژوهش
شواهدی ارائه شد مبنی بر اینک ه عواملی از قبیل
کاهش سودآوری ،افزایش هزینهها ،فشار بازار رقابتی
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و بحرانهای اقتصادی عواملی هستند که منتج به
افزایش اهمیت حسابداری مدیریت شدهاند.
 -3فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :عوامل انسانی بر میزان بکارگیری
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکت تأثیر
معناداری میگذارد.
فرضیه دوم :عوامل اقتصادی بر میزان بکارگیری
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکت تأثیر
معناداری میگذارد.
 -4روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال
 3134است که بر اساس آمار و اطالعات موجود 412
شرکت هستند .به منظور تعیین اندازه نمونه مورد نیاز،
از فرمول کوکران ،به شرح زیر استفاده شد:
رابطۀ 3
با جمعآوری اطالعات و جایگذاری آنها در
فرمول ،نمونه به دست آمده برابر با  332شد که در
نهایت  301شرکت حاضر به همکاری شدند و
پرسشنامه را تکمیل نمودند .الزم به ذکر است که
ارسال پرسشنامه و مراجعه به شرکتها از سال 3134
آغاز و در اواسط سال  301 ،3133پرسشنامه
جمعآوری و با نرمافزار  SPSSتحلیل شد.
همانطور که بیان شد برای انجام پژوهش از ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه پیشگفته
شامل  1بخش و مشتمل بر  30سؤال اصلی و 33
سؤال فرعی است .در بخش نخست پرسشنامه1 ،
سؤال مربوط به معرفی شرکت مانند تعداد کارکنان
(به عنوان مقیاسی از اندازه شرکت) ،مدت فعالیت
شرکت و جایگاه سازمانی پاسخدهنده مطرح شد .در
بخش دوم ،پرسشهایی مربوط به عوامل مؤثر بر
حسابداری مدیریت ارائه شده است .پرسشهای این
بخش بر اساس استدالل مندرج در کتاب مدیریت

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوششم

تأثیر عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای حسابداری مديريت (شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

عملکرد آرمسترانگ ( ،)2032به صورت چهار مؤلفه
(کامال موافقم ،موافقم ،مخالفم و کامال مخالفم) تهیه

به مدیران مالی یا سرپرستان حسابداری تحویل دادند.
الزم به ذکر است که برای هر شرکت تنها یک

شد .این بخش شامل  2سؤال است که به طور خاص
پیرامون بکارگیری حسابداری مدیریت مطرح میشود.
بخش سوم پرسشنامه فهرستی مشتمل بر  31ابزار
حسابداری مدیریت در  3شاخه (بهایابی سنتی ،نوین،
بودجهبندی ،تحلیل راهبردی ،معیارهایی برای
تصمیمگیری ،اطالعات برای تصمیمگیری ،روشهای
نوین تولید ،ارزیابی عملکرد و کنترل موجودی کاال)
مطرح شد تا پاسخدهندگان میزان بکارگیری آنها را در
شرکت خود مشخص کنند .فهرست پیشگفته مبتنی
بر پژوهشهای آلین و مارشال ( ،)2033جوراس

پرسشنامه ارسال شده است .پس از تدوین پرسشنامه،
با استفاده از راهنماییهای ارائه شده از سوی خبرگان،
تعدیالت الزم در نوع و قالب پرسشهای به عمل آمده
و روایی پرسشنامه به تأیید رسید .پایایی پرسشنامه
نیز با ضریب آلفای کرونباخ (در پیشآزمون شامل 20
مشاهده )0/2 ،محاسبه و تأیید شد.

( )2034و توانمت و اسمیت ( )2034میباشد .در این
فهرست پاسخدهندگان ابزارهای مورد استفاده در
شرکت خود را مشخص کردند .از آنجاییکه نرخ
بازگشت پرسشنامه اندک بود ،پژوهشگران برای
بهدست آوردن اطالعات مناسب به شرکتها مراجعه
کردند و پس از ارائه توضیحات تکمیلی ،پرسشنامه را

 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی
در این قسمت از پاسخدهندگان در مورد تأثیر
عوامل انسانی و عوامل اقتصادی که هر یک دارای
زیر مجموعههایی هستند بر بکارگیری ابزارهای
حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،سواالتی مطرح شد که
نتایج این پاسخها در جداول 3و 2آمده است.

جدول  -1فراوانی مطلق و نسبی تأثیر عوامل انسانی بر بكارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت از نظر پاسخ
دهندگان
کامالً موافقم

موافقم

مخالفم

کامالً مخالفم

تأثیر استفاده مدیریت شرکت از اطالعات حسابداری،
در بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت

فراوانی نسبی

0/233

0/233

0/233

0

تأثیر مشارکت کارکنان شرکت در مباحث حسابداری،
در بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت

فراوانی نسبی

0/123

0/324

0/032

0/003

جدول  -2فراوانی نسبی عوامل اقتصادی بر بكارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت از نظر پاسخ دهندگان
فراوانی

کامال موافقم

موافقم

مخالفم

کامال مخالفم

عوامل اقتصادی

فراوانی نسبی

0/304

0/432

0/023

0/003

فراوانی نسبی

0/322

0/402

0/033

0

تأثیر وجود امکانات و توانمندی های شرکت ،در
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت

فراوانی نسبی

0/432

0/341

0/013

0

تأثیر نیاز های اطالعاتی شرکت برای تصمیمگیری ،در
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت

فراوانی نسبی

0/213

0/143

0/33

0

تأثیر مالحظات منفعت و هزینه ،در به کارگیری
حسابداری مدیریت

فراوانی نسبی

0/230

0/12

0/023

0

تأثیر ریسک اقتصادی که شرکت را احاطه کرده است،
در بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت
تأثیر وجود بازار رقابتی برای شرکت ،در بکارگیری
ابزارهای حسابداری مدیریت
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جدول  1بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت
در  301شرکت عضو نمونه پژوهش را نشان میدهد.

بهایابی واقعی ( 23شرکت) استفاده میکنند و معدود
شرکتهایی هستند که ابزارهای نوین مانند منحنی

همانطور که در جدول مشاهده میشود شرکتهای
بورس اوراق بهادار بیشتر از ابزارهای سنتی مانند

یادگیری ،بهایابی هدف ،بهایابی چرخه عمر و بهایابی
کیفیت استفاده میکنند.

جدول  -3بكارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتها
مؤلفه

بهایابی سنتی

بهایابی نوین

بودجهبندی

تحلیل راهبردی

معیارهایی برای تصمیمگیری

اطالعات برای تصمیمگیری

11

ابزار
بهایابی واقعی
تفکیک هزینههای ثابت ومتغیر
بهایابی مرحلهای
بهایابی استاندارد
بهایابی جذبی
بهایابی متغیر
بهایابی سفارش کار
یک نرخ سربار برای کل سازمان
بهایابی نرمال
بهایابی بر مبنای فعالیت
مدیریت بر مبنای فعالیت
بهایابی هدف
بهایابی چرخه عمر
بهایابی کیفیت
منحنی یادگیری
بودجه ساالنه
بودجهبندی نقدی
ترازنامه بودجهای
صورت جریان وجه نقد بودجهای
بودجه انعطافپذیر
بودجهبندی برمبنای فعالیت
بودجهبندی سرمایهای
بودجه بندی باتحلیل اگر . . .آنگاه.. .
بودجهبندی برمبنای صفر
تحلیل نقاط قوت و ضعف
تحلیل صنعت
تحلیل موقعیت رقابتی شرکت
تحلیل تهدیدها و فرصتهای محیطی
تحلیل برند و اعتبار شرکت
بهینهکاوی
تحلیل چرخه عمر محصول
دوره بازگشت سرمایه
شاخص سودآوری
نرخ بازده داخلی
خالص ارزش فعلی
نرخ بازده حسابداری
تحلیل سودآوری محصول
تحلیل بها ،حجم فعالیت ،سود
تحلیل انحرافات
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فراوانی
23
21
44
22
23
32
32
32
2
41
33
30
2
3
3
33
43
42
42
11
23
23
2
4
24
22
33
34
42
22
20
22
33
42
43
21
23
22
43

تأثیر عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای حسابداری مديريت (شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
مؤلفه

روشهای نوین درتولید

ارزیابی عملکرد

کنترل موجودی کاال

ابزار
تحلیل هزینه فرصت (مانند نرخ بهره)
تحلیل سودآوری مشتری
بهبود مستمر
مدیریت کیفیت جامع
تحلیل زنجیره ارزش
تولید ناب
مقیاسهای مالی عملکرد
کارت ارزیابی متوازن
ارزش افزوده اقتصادی
سود باقیمانده
مقیاسهای غیر مالی در ارتباط با فرآیندهای داخلی
مقیاسهای غیرمالی در ارتباط با کارکنان
مقدار اقتصادی سفارش
تولید به هنگام

 -2-5آمار استنباطی
سطح معناداری عوامل انسانی و عوامل اقتصادی،
هر دو بیشتر از  3درصد است .بنابراین ،میتوان بیان
نمود که عوامل انسانی و عوامل اقتصادی بر بکارگیری
ابزارهای حسابداری مدیریت تأثیر معناداری ندارند.
ازاینرو ،فرضیههای پژوهش مورد پذیرفته نمیشوند.
حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که
شاید یکی از دالیل رد شدن هر دو فرضیه این بوده
باشد که عدم آشنایی با ابزارهای نوین حسابداری
مدیریت ممکن است در نحوه پاسخگویی اثرگذار بوده

فراوانی
10
33
41
22
31
4
33
10
22
22
33
34
43
22

و باعث انحراف در پاسخها شده باشد .برای بررسی این
حدس ،یکبار مدل بدون در نظر گرفتن ابزارهای نوین
و تنها با احتساب ابزارهای سنتی برازش یافته است
(جدول )3
با حذف ابزارهای نوین نیز سطح معناداری عوامل
انسانی و عوامل اقتصادی ،هر دو بیشتر از  3درصد
است .ازاینرو ،عوامل انسانی و عوامل اقتصادی بر
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت (ابزارهای
سنتی) تأثیر معناداری ندارند.

جدول  -4بررسی معناداری ضرایب مدل
ضرایب استاندارد

سطح معناداری

آمارهt

0/422

0/234

0/323

-0/333

-0/022

0/023

3/232

0/232

بتا

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

بتا

2/332

3/434

ضریب ثابت

3/322

-3/043

عوامل انسانی

2/344

4/311

عوامل اقتصادی

جدول  -5بررسی معناداری ضرایب مدل
ضرایب استاندارد

سطح معناداری

آمارهt

0/331

3/413

0/322

-3/323

-0/332

0/203

3/223

0/333

بتا

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

بتا

3/233

2/322

ضریب ثابت

0/442

-0/233

عوامل انسانی

0/200

0/220

عوامل اقتصادی
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 -6نتیجهگیری و بحث
بازار رقابت باعث ایجاد شرایط نزدیکی اقتصادی
شرکتها شده است و برای بقای در این اقتصاد،
شرکت ها ناچار به گرفتن تصمیمات حساس و بههنگام
در راستای سودآوری باالتر و توانایی رقابت هستند؛
ازاینرو ،یکی از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری که
میتواند باعث هر چه دقیقتر تصمیمات شود استفاده
از حسابداری مدیریت است .چرا که حسابداری
مدیریت توانایی نشان دادن وضعیت صحیح شرکت
برای تصمیمات درست را دارد .در این راستا با توجه به
وضعیت اقتصاد کنونی کشور و شدت گرفتن رقابت در
عرصههای ملی و بینالمللی ،میتوان ادعا کرد که
اهمیت استفاده از اطالعات ،دقیق و به هنگام در امر
تصمیمگیری اقتصادی بر کسی پوشیده نیست .به
عالوه ،با ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،بسیاری از شرکتها از
تصدیگری دولت خارج شدهاند با این امید که بخش
خصوصی به طور اثر بخش چرخهای اقتصاد ملی را به
حرکت درآورد و میزان بهرهوری در سازمانها افزایش
یابد .در این شرایط حسابداری مدیریت اهمیتی
راهبردی پیدا میکند ،چون این شاخه از حسابداری
با ارائه طیف وسیعی از ابزارها و تکنیکهای مدیریتی
امکان هدایت کارا و اثر بخش سازمان را برای مدیران
فراهم میآورد .با این وجود در ادبیات موجود ،به
خصوص در بعد داخلی مباحث حسابداری مدیریت با
اقبال چندانی مواجه نشده است ،به طوری که در یکی
از مهم ترین ابعاد سیستم اطالعاتی حسابداری ،که
حسابداری مدیریت است ،خألیی شدید احساس
میشود.
به سبب اهمیت موضوع حسابداری در جهان امروز
و کاهش حاشیه سود و از طرف دیگر رقابت بسیار
حساس و مهمی که وجود دارد ،افزایش روز افزون نیاز
مدیران در پیچیدگی اطالعات مالی برای راهبرد دقیق
و منطقی شرکت راهکارهای چگونگی استفاده از
حسابداری مدیریت به نحوه صحیح و شناخت بیشتر
عوامل مؤثر بر آن روز به روز مهمتر میشود .در
پژوهش حاضر ابتدا سعی شد تا میزان بکارگیری
39

ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی
قرارگیرد .پس از توزیع پرسشنامه بین  332شرکت و
دریافت  301پرسشنامه و تحلیل آنها ،نتایج پژوهش
نشان دادند که بیشتر شرکتها از ابزارهای سنتی
حسابداری مدیریت استفاده میکنند و ابزارهای نوین
جایگاه مناسبی در شرکتها ندارد .برای نمونه از 301
شرکت ،تنها  30شرکت از بهایابی هدف 2 ،شرکت از
بهایابی چرخه عمر 4 ،شرکت از تولید ناب و  3شرکت
از منحنی یادگیری استفاده میکنند .دلیل این امر را
می توان در آشنایی اندک مدیران و کارکنان از این
ابزارها جستوجو کرد .دلیل دیگر آن است که
شرکتها سالهای زیادی از ابزارهای سنتی استفاده
کردهاند و تغییر به سمت ابزارهای نوین ،نیاز به هزینه،
آموزش و زمان کافی دارد .ازاینرو ،نتایج پژوهش با
نتایج پژوهشهای عالمداد محمدی و قاسمی (،)2033
مکلالن ( )2034و مکلالن و مصطفی ( )2033همسو
است که بیان نمودند بکارگیری تکنیکهای سنتی
حسابداری مدیریت توسط شرکتها بسیار متداولتر از
ابزارهای نوین است.
در بخش دیگری از مقاله حاضر ،میزان تأثیر
عوامل انسانی (استفاده مدیریت از اطالعات حسابداری
و مشارکت کارکنان در مباحث مربوط به حسابداری
مدیریت) و عوامل اقتصادی (ریسک اقتصادی ،بازار
رقابتی ،امکانات و توانمندیها ،نیازهای اطالعاتی و
مالحظات منفعت و هزینه) بر بکارگیری ابزارهای
حسابداری مدیریت بررسی شد .نتایج حاکی از آن
بودند که رابطهای بین عوامل اقتصادی و انسانی در
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت وجود ندارد.
با توجه به نتایج پژوهش به مدیران پیشنهاد
میشود تا با استفاده از تجربه شرکتهایی که ابزارهای
نوین را بکار بردند و با صرف زمان و هزینه مناسبی
ابزارهای نوین را در شرکت خود بکارگیرند تا بتوانند
در بازارهای رقابتی موفق باشند .به پژوهشگران نیز
پیشنهاد میشود تا در پژوهشهایی میزان منفعت و
هزین ه بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت در
شرکت و نقش ابزارهای حسابداری مدیریت در بهبود
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تصمیم گیری مدیران را بررسی کنند .در نهایت این
پژوهش با محدودیتهایی مواجه بوده است که

تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،پردیس فارابی
دانشگاه تهران.

مهمترین آنها عدم همکاری برخی از شرکتها و نبودن
واحد حسابداری مدیریت در شرکتها بود.
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