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بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و
عملکرد شرکت با استفاده معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس
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چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میانجی روشهای حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و
عملکرد شرکت انجامشده است .از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  2931تا
 2931به صورت تصادفی برای 111شرکت غیر مالی پرسش نامه ارسال شد 109 ،شرکت از آنها در نظرسنجی
شرکت کردند (میزان پاسخ  30درصد) .پس از پردازش های اولیه 262 ،داده بعنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل باقی
ماند.در این پژوهش از مدل معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس برای بررسی روابط بین متغیر ها استفاده
شد.خطی بودن بین متغیرها نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون او ال اس انجام شد .جهت بررسی پایایی از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به علت بزرگتر بودن میزان آلفای کرونباخ از  0.0دارای پایایی مطلوب می
باشند .از تحلیل عاملی تأییدی جهت مناسب بودن برازش سازه های پرسشنامه استفاده شد .نتایج نشان داد بین
سیستم طراحی هزینه و استفاده از روش حسابداری مدیریت رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بین روش های
حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد .روش های حسابداری مدیریت نقش میانج ی
بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد دارد.
واژههای كلیدی :حسابداری مدیریت ،طراحی سیستم هزینه ،عملکرد شرکت.

 -2استادیار گروه حسابداری ،واحد شیروان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیروان ،ایرانsaeedi260@gmail.com .

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد شیروان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیروان ،ایران.
 -9کارشناس ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان،قوچان ،ایران (نویسنده مسئول) Shaban1362@gmail.com
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 -1مقدمه
افزایش هزینهها ،تشدید رقابت و کاهش حاشیه
سود ،شرکتها را تشویق میکند تا سیستم هزینهای
جامع ای را ایجاد کنند و برنامه های پیچیده ای را که
به تصمیم گیری های مدیریتی کمک می کنند ،اجرا
کند(.پاوالتوس و کوستاکیس .)1021 ،2در این محیط
اقتصادی جدید ،شرکت ها با استفاده از سیستم های
هزینه های سنتی قادر به زنده ماندن نیستند که به
سادگی هزینه واحد محصوالت یا خدمات را محاسبه
می کنند .آنها باید سیستم هزینه مدرن با ویژگی های
انتقادی ایجاد کنند که نقش مهمی در عملکرد
مدیریت داشته باشد .در انجام این کار ،آنها بر این
باورند که قادر خواهند بود بر رقبای خود غلبه کنند.
حسابداری مدیریت بخشی از سیستم های کنترل
مدیریت سازمان است (فرزاتی 1وهمکاران )1022 ،و
نقش آن در سازمان ها از حسابداری ساده تا مشارکت
بیشتر در تصمیم گیری تکامل یافته است (بای و
کریشنان1021 ،9؛ والکر 4و همکاران .)1021 ،با این
حال ،محیط کسب و کار در حال تغییر ،حسابداری
مدیریت را به جای موقعیت استراتژیک در سازمان
قرار می دهد و آنها را مجبور می کند تا سیستم های
حسابداری مدیریت پیچیده تر با هزینه های دقیق تر
(هزینه های مبتنی بر فعالیت) ،ارزیابی جامع عملکرد
(کارت امتیازی متوازن) و تجزیه و تحلیل زنجیره
ارزش و همچنین تجزیه و تحلیل از مشتریان و رقبا را
ارائه دهند .پژوهش های پیشین ،عوامل موثر بر
طراحی سیستم هزینه ( )CSDدر شرکت ها را مورد
بررسی قرار دادند (پاوالتوس وپاگیوس .)1003 ،1با
این حال ،تاثیر مستقیم سیستم طراحی هزینه در
عملکرد به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است تا
کنون شواهد موجود بی نتیجه بوده است (هنری 6و
همکاران .)1026،تاثیر سیستم طراحی هزینه در
عملکرد از دیدگاه صاحبان و مدیران قابل توجه است،
زیرا ایجاد یک سیستم هزینه جامع ،منابع هزینه ای را
ایجاد می کند .بنابراین ،در عوض ،مدیران و صاحبان
انتظار مزیتی را دارند که با عملکرد افزایشی اندازه
گیری می شود .سازمانها به حسابداران مدیریتی نیاز
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دارند که از روشهای پیچیده استفاده کنند برای این
کار به اطالعات هزینه گسترده ،دقیق و به موقع نیاز
دارند .بررسی این موضوع مهم است ،زیرا شرکت ها به
طور مداوم به دنبال راه هایی برای بهبود عملکرد خود
هستند .بنابراین ،این مطالعه توجه مدیران به مزایای
ایجاد یک سیستم هزینه کارکردی و استفاده از داده
های هزینه ارائه شده از طریق این سیستم را با
استفاده از روشهای حسابداری مدیریت ) (MAPبرای
بهبود عملکرد جلب می کند.اگر چه جمع آوری داده
ها و روشهای حسابداری مدیریت سنتی هنوز توسط
شرکت های کوچک و متوسط ،مورد استفاده قرار می
گیرند ،آنها برای محیط رقابتی امروز کافی نیستند
(لویا لوپز و هیبل.)1024،0بنابراین ،سیستم های
حسابداری هزینه های پیشرفته تر و حسابداری
مدیریت برای موفقیت سازمان های تجاری حیاتی
است.مطالعات پیشین کمبود مطالعات در سیستم
های حسابداری مدیریت در کشورهای در حال توسعه
نشان می دهند ،بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف پر
کردن شکاف موجود در این زمینه ارائه شده است .این
مطالعه بر اساس نمونه ای از صنایع است .در نهایت،
این مطالعه از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده
می کند که در مطالعات حسابداری مدیریتی گذشته
مورد استفاده قرار نگرفته است.در نهایت ،طراحی
سیستم هزینه ای قوی ،مدیریت هزینه ها و بهبود
عملکرد برای شرکت ها ضروری است ،به ویژه از طریق
تشدید محیط رقابتی به دلیل ورودی های تجاری
جدید و داخلی در این بازار .بنابراین ،پیش بینی شده
است که این پژوهش به شرکت ها برای رقابتی باقی
ماندن کمک خواهد کرد .تعریف این موضوع برای
کشور به دالیل زیر اهمیت دارد :اگر چه شرکت های
بزرگ به خوبی از نیاز به یک سیستم هزینه کارکردی
و استفاده از ابزار حسابداری مدیریتی آگاه هستند ،اما
برای شرکت های کوچک و متوسط چنین نیست.
عملکرد حسابداری آنها ،مانند سایر توابع کسب و کار،
به خوبی توسعه نیافته است ،زیرا تمرکز اصلی آن بر
حسابداری مالی ،به ویژه حسابداری مالیاتی است.
بنابراین ،توجه آنها باید به موضوع جلب شود.عالوه بر
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این ،مدیران این شرکت های کوچک و متوسط ،به
طور کلی ،عضو خانواده هستند؛ بنابراین ،اطالعات

پیش از این ،در برخی از مطالعات عوامل موثر بر
طراحی سیستم هزینه مورد بررسی قرار گرفته

حسابداری را محرمانه و حساس می دانند.این نقش
منفی در توسعه عملکرد حسابداری شامل حسابداری
هزینه و مدیریت دارد .این نشان دهنده نیاز به
مطالعاتی است که به افزایش آگاهی از هزینه و
مدیریت حسابداری میان شرکا  /مدیران و بهبود
مدیریت شرکت هایشان کمک می کند.در نهایت،
اگرچه برخی مطالعات پیشین در مورد شیوه های
حسابداری هزینه و مدیریت شرکتها ،اغلب توصیفی و
اکتشافی هستند.مطالعات بیشتری برای بررسی رابطه
بین سیستم هزینه و حسابداری مدیریت و تاثیر آن بر
عملکرد شرکت مورد نیاز است .بنابراین هدف این
پژوهش پر کردن این شکاف است.

است.فرض بر این است که پیچیدگی فرایند تولید بر
انتخاب سیستم هزینه تاثیر می گذارد؛ شرکت هایی
که دارای سیستم های تولید پیچیده هستند احتماال
یک سیستم هزینه پیچیده تر دارند (مالمی،3
.)2333پاوالتوس و پاگیوس( )1003مشخص کردند
که طراحی سیستم هزینه از طریق چندین عامل
احتمالی شکل می گیرد.از سوی دیگر ،پیزینی()1006
اثر عملکرد طراحی سیستم هزینه را مورد بررسی قرار
داد و دریافت که مدیران بیمارستان های ایاالت
متحده اطالعات هزینه ای را درک می کنند و مفیدتر
و مناسب تر است اگر سیستم هزینه اطالعات دقیق تر
و هزینه بیشتری را به صورت شایع تر ارائه دهد.او
دریافت که سیستم های هزینه ای کارآمد ،به مدیران
کمک می کند برخی از جنبه های عملیات بیمارستان
را بهبود بخشد.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینة پژوهش
 -1-2پنج ویژگی طراحی سیستم هزینه
ویژگی های بحرانی طراحی سیستم هزینه
8
توسط پاوالتوس و پاگیوس ( )1003و پیزینی
( )1006به ارائه شده است .پاوالتوس و پاگیوس
( )1003سیستم هزینه را به عنوان "کیفیت
اطالعات حسابداری هزینه ای که توسط یک
سیستم هزینه ارائه می شود" تعریف کردند و پنج
ویژگی بالقوه زیر را ارائه دادند:
 )2جزئیات :سیستم هزینه ،اطالعات دقیق هزینه
اشیاء را تامین می کند.
 )1واریانس :سیستم هزینه محاسبه کارایی و واریانس
قیمت را محاسبه می کند.
 )9دقت :سیستم هزینه دقیق ترین اطالعات هزینه
را فراهم می کند.
 )4فرکانس :سیستم هزینه گزارش هایی را به مدیران
به طور سیستماتیک ارائه می دهد.
 )1طبقه بندی :سیستم هزینه ،هزینه های مربوط به
رفتار را تجزیه می کند مانند متغیر  /ثابت،
مستقیم /غیر مستقیم ،محصول  /دوره.

 -2-2ابعاد سیستم حسابداری مدیریت
اهداف اساسی حسابداری مدیریت بطور کلی شامل
موارد زیر است:
)2
)1
)9
)4

تامین اطالعات موردنیاز مدیران برای تصمیم گیری
و برنامه ریزی
کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیتهای
عملیاتی
ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان برای فعالیت در
راستای اهداف سازمان
سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ،مدیران و
سایر کارکنان سازمان

سیستم حسابداری مدیریت به چهار بعد شامل:
وسعت قلمرو سیستم حسابداری مدیریت ،سطوح
تجمیع در سیستم حسابداری مدیریت ،انسجام و
یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت و بهنگام بودن
سیستم حسابداری مدیریت طبقه بندی شده است
.وسعت قلمرو در سیستم حسابداری مدیریت به
گستردگی و جامعیت سیستم حسابداری مدیریت
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اشاره دارد.منظور از بهنگام بودن ؛ ارائه به موقع
اطالعات توسط سیستم حسابداری مدیریت و دسترسی

سطوح مختلف بر تصمیمات دیگر مدیران و
عملیات کلی شرکت را نمایان می سازد سوباروین و

سریع و بهنگام به اطالعات بخشهای مختلف شرکت
است.سطوح تجمیع به توانائی سیستم حسابداری
مدیریت در گردآوری و طبقه بندی و ارائه مناسب
اطالعات جهت تجزیه و تحلیلهای مدیران اشاره
دارد.منظور از ماهیت یکپارچگی در سیستم حسابداری
مدیریت توانائی سیستم حسابداری مدیریت در ارائه
اطالعاتی است که اثرات متقابل عملیات بخشها و
تصمیمات مدیران

پوراندنسیگ .)1008( 20ساختار روش حسابداری
مدیریت توسط چهار مرحله(زیر بعد) به شرح زیر
تعیین می گردد :مرحله  :2تعیین هزینه و کنترل
مالی،مرحله  :1تهیه اطالعات برای برنامه ریزی و
کنترل ،مرحله  :9کاهش ضایعات در منابع کسب و
کار ،مرحله  :4ایجاد ارزش از طریق استفاده از منابع
مؤثر ابدل -اکبر و لوتر.)1008(22

 -3-2تاثیر طراحی سیستم هزینه بر روشهای

محصوالت ،خدمات ،فعالیت ها ،مشتریان و واحدها را
ارائه می دهد .در این مورد ،یک سیستم هزینه به
عنوان یک کاتالیزور برای استفاده از روشهای
حسابداری مدیریت عمل خواهد کرد .االمیری و
دروری )1000( 21دریافتندکه پیچیدگی سیستم
هزینه با استفاده گسترده از نقشه های نوآورانه مثبت
معناداری دارد.بنابراین ،فرضیه 2به صورت زیر را ارائه
می شود:

حسابداری مدیریت
پیزینی ( )1006نشان داد که مدیران اطالعات
هزینه را مفید و مناسب می دانند ،اگر آنها دقیق و به
خوبی طبقه بندی شده و ارائه شده باشند .این ممکن
است با این واقعیت توضیح داده شود که روشهای
حسابداری مدیریت پیچیده که توسط مدیران مورد
استفاده قرار می گیرند نیازمند به روز رسانی از طریق
سیستم هزینه ای پیچیده ای هستند که اطالعات
دقیق ،طبقه بندی شده و به موقع مربوط به
04
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فرضیه :1بین طراحی سیستم طراحی هزینه و
استفاده از روش حسابداری مدیریت رابطه مثبت

توجهی عملکرد را بهبود می بخشد .کاگوین و
بومن )1001(26دریافتند که هزینه های مبتنی بر

معناداری وجود دارد.

فعالیت ،که اطالعات برتری نسبت به سیستم های
هزینه های سنتی ارائه می دهد ،عملکرد مالی را بهبود
می بخشد ،زمانی که با برخی از طرح های دیگر
استراتژیک به طور همزمان در شرایط خاص محیطی
مورد استفاده قرار می گیرد .بنابراین ،فرضیه 9به
صورت زیر بیان می شود:
فرضیه  :3بین طراحی سیستم هزینه وعملکرد شرکت
رابطه معناداری وجود دارد.

 -4-2تأثیر روشهای حسابداری مدیریت بر
عملكرد
هدف نهایی برای اتخاذ شیوه های کسب و کار،
کمک به عملکرد کلی سازمان است .بنابراین ،هدف
روشهای حسابداری مدیریت مختلف ،بهبود عملکرد
کلی و بخشی از طریق کنترل مالی ،برنامه ریزی،
کنترل عملیات ،استفاده از منابع اقتصادی و ایجاد
ارزش است .مکیناتی و پسینا ( )1024ادعا کردند که
هدف نهایی روشهای حسابداری مدیریت افزایش
عملکرد سازمانی است.جردین )1001(29نیز استدالل
کرد که ترکیبی مناسب از فرکانس و همچنین میزان
استفاده از اطالعات حسابداری مدیریت می تواند
عملکرد شرکت ها را افزایش دهد.پژوهش های پیشین
وجود رابطه بین پذیرش روشهای حسابداری مدیریت
و عملکرد را تایید می کند(الچمن 24و همکاران
1029؛ مکیناتی و پسینا .)1024،بنابراین ،فرضیه 1
به صورت زیر بیان می شود:
فرضیه  :2بین روشهای حسابداری مدیریت و عملکرد
شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
 -5-2تاثیر طراحی سیستم هزینه بر عملكرد
مطالعات پیشین نشان داده است که طراحی
سیستم هزینه بتنهایی و بدون تعامل با برنامه های
کاربردی دیگر در سازمان های تجاری ،به هیچ وجه از
عملکرد سیستم پشتیبانی نمی کند ،زیرا سیستم
هزینه اطالعات خام برای ابزار تصمیم گیری را فراهم
می کند.پیزینی( )1006ارتباط بین چهار ویژگی
سیستم هزینه (یعنی جزئیات ،طبقه بندی ،فرکانس و
واریانس) را با عملکرد مالی بیمارستان های ایاالت
متحده بررسی کرد و مشخص کرد که تنها بین
مشخصه جزئیات و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود
دارد .مایگا ) 1024( 21ثابت کردند که سیستم کنترل
هزینه در هنگام تعامل با تکنولوژی اطالعات ،بطورقابل

 -6-2نقشش واسش ه ای روشششهای حسششابداری
مدیریت بر راب ه بین طراحی سیستم هزینشه و
عملكرد شركت
در فرضیه سوم ،فرض شد که بین طراحی سیستم
هزینه و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .محققان
مختلف اشاره کرده اند که شواهد محدود یا متضادی
برای ارتباط بین طراحی سیستم هزینه وعملکرد وجود
دارد (لی1009،20؛ پیزینی.)1006،با این حال ،سیستم
هزینه ورودی حیاتی برای روشهای حسابداری
مدیریت فراهم می کند که تصمیم گیری مدیریت را
تسهیل می کند (چونگ و اگلتون.)1009 ،28هنری و
همکاران ( )1026استدالل می کنند که داده های
هزینه ای که توسط سیستم های هزینه ای پیشرفته
تهیه می شود ،تصمیم گیری مدیریتی را بهبود می
بخشد و منجر به افزایش عملکرد شرکت های بزرگ
می شود .داده های خام به وسیله روشهای حسابداری
مدیریت برای استفاده از مدیران در تصمیم گیری های
استراتژیک به اطالعات مفید تبدیل می شوند.
بنابراین ،فرض می کنیم که تاثیر واسطه ای از
روشهای حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی
سیستم هزینه و عملکرد وجود دارد .این نقش میانجی
در مطالعات پیشین هرگز بررسی نشده است .بانکر23و
همکاران ( )1008دریافتند که تکنیک های تولید در
سطح بین المللی رابطه بین هزینه های مبتنی بر
فعالیت و عملکرد را میانجیگری می کند؛ با این حال،
هزینه های مبتنی بر فعالیت جز مطالعه نیست،
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روشهای حسابداری مدیریت با چهار بعد اندازه گیری
می شوند:کنترل مالی ،برنامه ریزی و کنترل مدیریت،

مورد استفاده قرار گرفت.عالوه بر معادالت ساختاری
مبتنی بر کوواریانس ،می توان از ()PLS-SEM

کاهش ضایعات در منابع کسب و کار و ایجاد ارزش از
طریق استفاده موثر از منابع .فرض می کنیم که تمام
این ابعاد باید با یک سیستم هزینه طراحی شده
پشتیبانی شود و در نهایت منجر به بهبود عملکرد
شرکت شود .بنابراین ،فرضیه  4به صورت زیر بیان می
شود:
فرضیه  :4روش های حسابداری مدیریت نقش
میانجی بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و
عملکرد دارد.

معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی
استفاده کرد این روش زمانی توصیه می شود که
اندازه نمونه کوچک باشد.برعکس ،مدل معادالت
ساختاری مبتنی بر کوواریانس برای نمونه بزرگ
استفاده می شود زمانی که حجم نمونه توصیه شده
پنج برابر تعداد شاخص های موجود در مدل اصلی
است 92 .شاخص در این مدل وجود دارد و حجم
نمونه  262است.بر این اساس ،مدل معادالت
ساختاری مبتنی بر کوواریانس روش مناسب برای
این مدل تحقیق است .برای اندازه گیری مدل
پیشنهاد شده ،سه سازه (یعنی طراحی سیستم
هزینه ،روش های حسابداری مدیریت ،عملکرد
شرکت) مورد استفاده قرار گرفت.برای سنجش
طراحی سیستم هزینه ،پنج مورد که سازگار با
پیزینی ( )1006و پاوالتوی وپاگیوس ( )1003مورد
استفاده قرار گرفت ،در حالی که برای اندازه گیری
عملکرد ،مقیاس عملکرد غیرمالی مالی  1موردی
ارائه شده توسط دشپاند 11و همکاران
(،)2339کسکین )1001( 19استفاده شد .ساختار
روش حسابداری مدیریت توسط چهار مرحله از
روش های حسابداری مدیریت(استفاده موثر از منابع
( 6مورد) ،کنترل مالی ( 4مورد) ،برنامه ریزی و
کنترل ( 0مورد) و کاهش ضایعات در منابع کسب و
کار ( 1مورد)) اندازه گیری شد.این ساختار روش
های حسابداری مدیریت از ابدل -اکبر و
لوتر )1008(14اقتباس شده است.

محمد و جونز )1024( 10مدلی ارائه دادند که
شامل ابزار حسابداری مدیریت استراتژیک برای
پیش بینی سودآوری در تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات مصر است .مکیناتی و پسینا)1024( 12
نشان دادند که بین استفاده حسابداری مدیریت و
عملکرد مالی سازمان های بهداشتی ایتالیا رابطه
مثبتی وجود دارد .سوباروین و پوراندنسیگ ()1008
دریافتند که بین چهار بعد سیستم حسابداری
مدیریت (محدوده ،به موقع بودن ،تجمع و
یکپارچگی) وعملکرد مدیریت رابطه مثبت معناداری
وجود دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
مدل معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس
( )CB-SEMبرای بررسی رابطه پیچیده بین سازه
های پنهان که در شکل 1نشان داده شده است،

روش های حسابداری
مدیریت

طراحی سیستم

عملكرد

هزینه

شكل  .2مدل پیشنهادی پژوهش

04

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

بررسی نقش میانجیگری حسابداری مديريت بر رابطه بین طراحی سیستم هزينه و عملکرد شرکت ...

از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران از سال  2931تا  2931به صورت
تصادفی با  111شرکت غیر مالی(شرکت های مالی
شامل شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها،
موسسات مالی و سرمایه گذاری بوده و به دلیل
تفاوت قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و
بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده
نیستند،بعبارتی شرکت های مالی از مطالعه حذف
شدند ،زیرا تفاوت های قابل توجه ای در شیوه های
حسابداری هزینه و مدیریت بین شرکت های مالی و
غیر مالی وجود دارد) .ارتباط برقرار شد 109 ،شرکت
از آنها در این نظرسنجی شرکت کردند (یعنی میزان
پاسخ  30درصد) .داده ها برای پردازش اولیه به شرح
زیر آماده شدند .در ابتدا تجزیه و تحلیل داده های
ازدست رفته مورد استفاده قرار گرفت 20 .مورد از بین
رفته اند ،زیرا پاسخ دهندگان به بخش بزرگی از
نظرسنجی پاسخ نداده اند.با توجه به نتایج آزمون ام
کار لیتل ،11مقادیر پنج مورد به صورت تصادفی حذف
شد .این مقادیر حذف شده با استفاده از جایگزینی
میانه با استفاده از داده های نوع لیکرت محاسبه
شدند .برای نتایج غیر معمول و چندگانه (جدول  )2با
استفاده از آزمون ماردیا (ماردیا )2381 ،16نشان داده
شد که داده ها غیر طبیعی است .عالوه بر این ،نمره Z
(بیشتر از  )9.13و همچنین مقادیر ماهاالنوبیس دی
دو 10برای به دست آوردن توزیعهای غیر مجاز و چند
متغیره محاسبه شد .موارد پرت شناسایی و حذف
شدند .در نتیجه این مراحل پردازش اولیه 262 ،داده
برای تجزیه و تحلیل باقی مانده است .خطی بودن بین
متغیرهای پنهان نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل
رگرسیون  OLSبین هر متغیر مستقل و متغیر وابسته
بررسی شد.این رابطه به اندازه کافی خطی در نظر
گرفته شده است زیرا مقدار معناداری کمتر از 0.01
است.پرسشنامه نظرسنجی به طور تصادفی بین
مدیران ارشد ،مدیران مالی ،رییس حسابداری ،مدیران
بخش کنترل کیفیت توزیع شد .جدول  1فراوانی و
درصد مربوط به موقعیت های پاسخ دهندگان را نشان
می دهد.

جدول  .1توزیع پاسخ دهندگان
فراوانی

درصد

مدیر بخش کنترل کیفیت

31

16.1

رییس حسابداری

96

10

مدیرمالی

20

20

عضو هیئت مدیره

1

2.8

مالک
مدیر بودجه

1
8

0.20
1.0

سایر مدیران

1

8.9

کل

262

200

-

-

-

بخش صنعتی

02

42.4

بخش تجاری

60

99.0

بخش مالی

90

14.3

کل

262

200

 -4یافته های پژوهش
 -1-4تجزیه و تحلیل عامل اكتشافی)(EFA

تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی برای کشف ساختار
زیربنای مجموعه داده های بزرگ و همچنین تعیین
روابط زمینه ای بین متغیرهای اندازه گیری شده مورد
استفاده قرار گرفت.این مورد برای سازگاری سازه هایی
نظیر روش های حسابداری مدیریت ،سیستم هزینه و
عملکرد و همچنین برای تهیه متغیرهایی که برای
مدل معادالت ساختاری استفاده می شود ضروری
است.کفایت داده ها قبل از تجزیه و تحلیل عامل
اکتشافی با استفاده از اندازه گیری کایزر-مایر-اولکین
معیار نمونه گیری (شاخص ) KMOو آزمون تست
بارتلت مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که
شاخص  KMOبسیار باالتر از مقدار آستانه  0.0بود و
آزمون تست کروی بارتلت معنی دار بود .نتایج نشان
داد که اعتبار تشخیصی رضایت بخش بوده است ،زیرا
نمره بارگذاری عاملی یک مورد تحت عامل مربوطه به
طور معناداری باالتر از مقادیر دیگر بوده و تفاوت آن
بیش از  0.10در سطح ردیف است .ماتریس R
(ماتریس همبستگی) و همچنین عامل تورم
واریانس( )VIFبرای تعیین چندخطی بودن ارزیابی
شدند .تعیین کننده ماتریس بیشتر از مقدار توصیه
شده  0.0002بود (فیلد .)1003،18عالوه بر این ،مقدار
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تورم واریانس کمتر از مقدار توصیه شده  20است
(هیر13و همکاران .)1020 ،نتایج نشان می دهد که

از نتایج تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی واضح است که
اعتبار همگرا برآورده شده است ،زیرا بارهای عامل

هیچ مسئله ای از چندخطی بودن وجود ندارد .عالوه
بر این ،اندازه گیری آزمون بارتلت معنی دار بود.
.همچنین ماتریس همبستگی های بازتولید شده را
بررسی کردیم که حاشیه هایی را فراهم می کند
(تفاوت بین ماتریس بر اساس مدل و ماتریس بر
اساس داده های مشاهده شده) .انتظار داریم که این
باقیمانده ،شاید کمتر از  0/01باشد .برای استخراج
عامل ،تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از
تجزیه و تحلیل مولفه اصلی با چرخش متعامد
واریامایکس برای  24مورد به منظور تعیین ابعاد
اساسی سواالت داده شده انجام شد.مقدار خاصی از 2
برای نقطه برش برای تعیین عوامل انتخاب شد و دو
مورد از سیستم هزینه از تجزیه و تحلیل حذف شد؛ از
آنجایی که سطح بارگذاری عامل بسیار پایین بود.
نتایج تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی ،از جمله بارهای
عامل متقاطع ،میانگین واریانس استخراج شده و
نمرات پایه ترکیبی و همچنین مقادیر آلفای کرونباخ
نشان داده شده است.در جدول  ،9سه عامل سیستم
هزینه ،عملکرد و روش حسابداری مدیریت وجود دارد.
توصیه می شود که بررسی بارهای عاملی ،اعتبار
تشخیصی ،روایی همگرایی و روایی صورت برای قابلیت
اطمینان بررسی شود .اعتبار متقابل زمانی که متغیرها
در یک عامل واحد بسیار همبسته هستند قابل قبولند.

بسیار باالتر از مقدار آستانه  0.90بود ،با توجه به
اینکه اندازه نمونه  262بود .نتایج نشان داد که اعتبار
تشخیصی رضایتبخش بوده است ،زیرا نمره بارگذاری
بارهای عاملی مربوطه به طور معنی داری بیشتر از
مقادیر دیگر بوده و تفاوت آن در سطوح باالتر از 0.10
است.
اگر عوامل استخراج شده معنی دار باشد اعتبار صورت
تعیین می شود .در مورد اعتبار صورت مسئله ای وجود
نداشت ،زیرا عوامل استخراج شده با اسامی سازگار بود؛
همچنین ،آنها حساس بودند .در پایان ،پایایی با استفاده
از آلفای کرونباخ ارزیابی شد .مقادیر باالتر از مقدار
توصیه شده از  0.0به استثنای ارزش سیستم هزینه
بود.حتی زمانی که نمره پایایی سیستم هزینه کمتر از
ارزش توصیه شده بود ،ارزش پایه ترکیبی ( )0.012و
همچنین نمرات  AVEباالتر از مقادیر آستانه  0.0و
 0.1بود.بنابراین ،قابلیت اطمینان سازه ها مناسب بود.
واریانس روش معمول ( )CMVمربوط به روش معمولی
برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد)CMV(.
90
با استفاده از آزمایش یک عاملی پودساکوف و ارگان
( ،)2386که برای اولین بار برای ارزیابی احتمال
پراکندگی متداول ( )CMBبا وارد کردن تمام سازه ها
به یک تجزیه و تحلیل اجزای اصلی غیرچرخشی شد،
مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  .2آمار توصیفی
متغیر
طراحی سیستم هزینه 2
طراحی سیستم هزینه 1
طراحی سیستم هزینه 9
روش حسابداری مدیریت 2
روش حسابدار ی مدیریت 1
روش حسابدار ی مدیریت 9
روش حسابدار ی مدیریت 4
عملکرد2
عملکرد1
عملکرد9
عملکرد4
عملکرد1

00

میانگین
0.008
0.004
0.008
9.484
9.621
9.986
9.026
9.899
9.602
9.021
9.193
9.321

انحراف معیار
0.130
0.128
0.111
0.811
0.681
0.849
0.034
2.061
2.004
2.098
2.031
2.041

چولگی
-2.480
-1.928
-1.111
-0.124
-0.131
-0.424
-0.112
-2.081
-0.141
-0.101
-0.240
-0.899
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جدول  .3بارهای عاملی
روش حسابدار ی
مدیریت

عملكرد

طراحی سیستم
هزینه

حسابداری مدیریت مبتنی بر برنامه ریزی

0.888

0.262

0.203

حسابداری مدیریت مبتنی بر کاهش ضایعات

0.891

0.211

0.222

حسابداری مدیریت مبتنی بر کنترل مالی

0.812

0.200

0.241

حسابداری مدیریت مبتنی بر استفاده موثر از منابع

0.828

0.281

0.223

عملکرد2

0.046

0.824

0.000

عملکرد1

0.210

0.088

0.084

عملکرد9

0.009

0.010

-0.029

عملکرد4

0.192

0.618

-0.022

عملکرد1

0.284

0.603

0.240

طراحی سیستم هزینه 2

0.010

0.048

0.008

طراحی سیستم هزینه 1
طراحی سیستم هزینه 9

0.068
0.196

0.086
0.008

0.630
0.483

مقدار ویژه

9.000

1.064

2.911

واریانس )(%

11.092

19.210

22.991

واریانس مقایسه ای )(%

11.092

48.040

60.284

میانگین واریانس استخراج شده

0.628

0.191

0.483

قابلیت اطمینان ترکیبی
آلفای کرونباخ

0.304
0.302

0.840
0.830

0.049
0.431

 -2-4آنالیز عامل تاییدی ()CFA
عالوه بر آنالیز عامل اکتشافی ،تحلیل عامل
تأییدی برای بررسی ساختار عامل استخراج داده ها با
تأیید آن ،و نیز ارزیابی مناسبی از مدل تحقیق
ضروری بود .تناسب مدل با این که چگونه مدل
پیشنهادی برای همبستگی بین متغیرها مناسب است،
به رسمیت شناخته شده است .آنالیز عامل تاییدی با
استفاده از  IBM SPSS AMOS 21انجام شد .مدل
فرضی دوم برای مدل اندازه گیری و همچنین مدل
ساختاری استفاده شده است ،زیرا روش های
حسابداری مدیریت دارای چهار زیر ابعاد (استفاده
موثر از منابع ،کنترل مالی ،برنامه ریزی و کنترل و
کاهش ضایعات در منابع تجاری) است.معیارهای
تحلیل عامل تأییدی ،قابلیت اطمینان ،اعتبار همگرایی
و اعتبار تشخیصی و همچنین ضریب همبستگی
پیرسون در جدول4نشان داده شده است.اعتبار
متقابل ،روایی متمایز و قابلیت اطمینان برای آنالیز

عامل تاییدی ضروری است .برای این منظور از قابلیت
اطمینان ترکیبی( ،)CRمیانگین انحراف (،)AVE
حداکثر انحراف به اشتراک گذاشته شده ( )MSVو
میانگین واریانس مشترک ( )ASVاستفاده شده است.
برای تعیین قابلیت اطمینان  CRباید بیش از 0.0
باشد (هیر و همکاران.)1020،نگرانی در مورد قابلیت
اطمینان سازه ها وجود نداشت ،زیرا مقادیر  CRبین
( 0.01سیستم هزینه) و ( 0.32عملکرد) متغیر
بودند.مقادیر  AVEبا بیش از  0.1نشانگر روایی
همگرایی است (هیر و همکاران)1020،؛ مقادیر باالتر
از  0.1برای هر یک از متغیرهای پنهان بود ،بنابراین
اعتبار یکپارچه مسئله ای نبود.در نهایت روایی
مشخص شده ،قابل قبولند اگر مقادیر  AVEبیشتر از
 MSVو  ASVباشد و ریشه مربع  AVEبیشتر از
همبستگی بین سازنده باشد(هیر و همکاران.)1020،
بر اساس نتایج ،مقادیر  AVEبسیار بیشتر از مقدار
 MSVو  ASVبود .همچنین ریشه مربع نمرات AVE
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بیشتر از ضرایب همبستگی بین سازه بود .بنا نیکویی
برازش با چک کردن اقدامات مختلف از قبیل chi-

مقادیر آستانه توصیه شده برای اندازه گیری مناسب
عبارتند از:

 ،square /dfشاخص مناسب مقایسه ( ،)CFIخوب
بودن شاخص مناسب ( ،)GFIشاخص خوب مناسب
تنظیم ( ،)AGFIمیانگین ریشه استاندارد مربع باقی
مانده ( )SRMRو میانگین خطای مربع تقریبی
( )RMSEAانجام می شود .براین ،نتایج نشان داد که
با روایی مشخص شده هیچ مشکلی وجود ندارد.
جدول  4مقادیر مناسب برای  CFAرا نشان می دهد.

،CFI> 0.90 ،Chi-square / d.f. <3
( 0.90مجاز) ،AGFI> 0.80 ،
 RMSEA <0.05 ،SRMR <0.09و >PCLOSE
 .0.05در نتیجه ،شاخص های مناسب نشان داد که
هیچ مشکل در مورد تناسب مدل وجود ندارد.
بنابراین ،بررسی مدل سازه می تواند به منظور تعیین
روابط فرض شده بین متغیرهای پنهان انجام شود.
GFI> 0.95

جدول .4روایی و پایایی
متغیرها

میانگین

طراحی سیستم هزینه
روش حسابداری مدیریت
عملکرد

0.001
9.110
1.690

انحراف
معیار
1.690
0.009
0.114

CR

MSV

ASV

AVE

CSD

MAP

0.101
0.003
0.116

0.002
0.944
0.200

0.801
0.964

0.002
0.228
0.096
0.213
0.214
0.328
0.008
0.214
0.844
مربع خی دو( با درجه آزادی312.26=)931
مربع خی دو /درجه آزادی=1.42
) (CFIشاخص مناسب مقایسه=0.31
)(TLIشاخص لوییس-تاکر= 0.31
)(IFIشاخص مناسب افزایشی=0.32
)(GFIنیکویی شاخص تناسب=0.30
)  (AGFIنیکویی شاخص تناسب تعدیل شده=0.88
) (SRMRریشه میانگین استاندارد شده مربعات باقی مانده= 0.04
)(RMSEAریشه میانگین مربعات خطای تقریب=0.01
0.43=PCLOSE

جدول  .5معادله ساختاری و مدل اندازه گیری و نتایج مدل سازی
فرضیه
2
1
9

روابط
روش حسابداری مدیریت → طراحی سیستم هزینه
عملکرد →روش حسابداری مدیریت
عملکرد → طراحی سیستم هزینه
ضرایب
متغیر
روش حسابداری مدیریت :
روش حسابداری مدیریت2
روش حسابداری مدیریت1
روش حسابداری مدیریت9
روش حسابداری مدیریت4
طراحی سیستم هزینه:
طراحی سیستم هزینه 2طراحی
سیستم هزینه1
طراحی سیستم هزینه9
عملکرد :
عملکرد 2

04

ضرایب
1.020
0.418
0.691

2.000
0.810
0.833
0.362

آماره Z

4.08
4.23
2.28
آماره Z
ثابت
28.03
21.83
24.49

2.000
0.361
0.089

ثابت
9.04
4.01

2.000

ثابت
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فرضیه

ضرایب

روابط

آماره Z

0.831
عملکرد 1
0.094
عملکرد 9
0.038
عملکرد 4
0.634
عملکرد1
آزمون مدل  LRدر مقابل اشباع
)11.29= χ2(39
0.08= Prob > χ2
آزمون مدل  LRدر مقابل اشباع:
)11.29=χ2(39
0.08= Prob > χ2
آزمون مقیاس پذیری ساتورا – بنتلر
)42.09= χ2(39
0.91=Prob > χ2
میانگین مربعات خطای ساتورا – بنتلر=0.01
0.336=PCLOSE
(AICمعیار اطالعات آکایل)= 21016.11
)(BUCمعیار اطالعات بسلی= 21381.90
مقایسه بسلی( CFI:شاخص مناسب مقایسه)=0.334
)(TLIشاخص لوییس-تاکر=0.331
ساتورا -بنتلر (CFI ) :شاخص مناسب مقایسه=0.333
)(TLIشاخص لوییس-تاکر= 0.336
)(SRMRمیانگین ریشه مربعات استاندارد شده مربعات باقی مانده=0.028
ضریب تعیین=0.104

نتیجه

8.94
0.43
6.39
0.24

جدول  .6اثرات بین طراحی سیستم هزینه ،روش های حسابداری مدیریت و عملكرد
تاثیر

برآورد

تاثیر مستقیم

2.208

S.E

باندپایین()BC

باند باال()BC

معناداری

پانل  :Aاثر مستقیم بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد
0.231

0.081

2.432

0.000

پانل  :Bاثر غیر مستقیم طراحی سیستم هزینه بر عملکرد از طریق روش های حسابداری مدیریت
تاثیرغبرمستقیم

2.080

تاثیر مستقیم

0.003

0.240

0.060

2.422

0.00

پانل  :Cاثر مستقیم طراحی سیستم هزینه بر عملکرد
0.231

-0.914

0.909

0.361

 :BCروش درصد اصالح اخالل : S.E ،خطای استاندارد خود راه انداز

 -3-4مدل معادالت ساختاری)(SEM

روش مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر
کواریانس استفاده شد .با توجه به عدم تحرک شدید
یکسان و چند متغیره ،مدل معادالت ساختاری با
برآوردگر حداکثر احتمال درستی با استفاده از آزمون
مربع خی دو مقیاس پذیری ساتورا  -بنتلر (ساتورا و
بنتلر )2334 ،92برای تعیین رابطه فرض شده و اعتبار
مدل پیشنهادی استفاده شد .نتایج مدل معادالت
ساختاری در جدول  1ارائه شده است که شامل مقادیر

ضریب بین سازه ها و مقادیر بحرانی و همچنین
مقادیر آمار مناسب می باشد .واضح است که از لحاظ
تناسب مدل هیچ مشکلی وجود ندارد ،زیرا شاخص
های مناسب برای مقدار آستانه توصیه شده رضایت
بخش هستند .در ابتدا ،بین طراحی سیستم هزینه و
روشهای حسابداری مدیریت رابطه معناداری وجود
دارد.در مرحله دوم ،روشهای حسابداری مدیریت
تأثیر مثبت و معناداری برعملکرد دارند .در نهایت،
رابطه معناداری بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد
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وجود ندارد .نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد
که فرضیه ،2فرضیه 1و فرضیه 9تاییدمی شوند.

هزینه و عملکرد به طور کامل توسط روشهای
حسابداری مدیریت متاثر می شود.بنابراین ،یک واسطه

میانجیگری زمانی که اثر متغیر مستقل بر متغیر
وابسته کاهش می یابد ،پس از آن که واسطه در مدل
آن قرار گیرد ،در حالی که میانجی تأثیر معناداری بر
متغیر وابسته دارد (بارون و کنی.)2386 ،91تجزیه و
تحلیل میانجیگری از طریق راه انداز بوت استرپ ،با
 1000نمونه بوت استرپ ،برای تعیین نقش میانجیگر
روشهای حسابداری مدیریت بین طراحی سیستم
هزینه و عملکرد استفاده شد .حداکثر احتمال ()ML
بوت استرپ با فاصله اطمینان  ٪31تعادلی اصالح
شده ( )BCانتخاب شد.روش بوت استرپینگ اثر کلی
غیر مستقیم و همچنین اثرات غیر مستقیم اثر متغیر
مستقل را بر متغیر وابسته هموار می کند .این امر
توسط واسطه ها از طریق تخمین خطاهای استاندارد،
فاصله اطمینان و تعصبات به دست می آید ،در حالی
که احتمال تغییر پارامتر به دلیل متغیرهای حذف
شده کاهش می یابد (افرون.)2303 ،99ابتدا رابطه بین
طراحی سیستم هزینه و عملکرد بدون واسطه
(روشهای حسابداری مدیریت) برای تعیین اینکه آیا
بین آنها اثر مستقیم معناداری وجود دارد آزمایش
شد.نتایج نشان داد که اثر مستقیم بین طراحی
سیستم هزینه و عملکرد در سطح معنی داری ٪1
(پنل  Aاز جدول  )6قابل توجه است .مهم است که
یک اثر مستقیم قابل توجه داشته باشیم که می تواند
توسط روشهای حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار
گیرد .در مرحله دوم تجزیه و تحلیل ،روشهای
حسابداری مدیریت اضافه شدند اثر غیرمستقیم
طراحی سیستم هزینه از طریق روشهای حسابداری
مدیریت به عملکرد در سطح معنی داری ( ٪1پنل B
از جدول  )6قابل توجه بود .این نشان دهنده
میانجیگری بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد بود.
برای تعیین اینکه آیا این میانجیگری کامل یا جزئی
بود ،نتایج اثر مستقیم بین طراحی سیستم هزینه و
عملکرد بررسی شد .با توجه به پانل  Cدر جدول ،6
رابطه مستقیم در سطح معنی داری  ٪1معنی دار
نبود ،که نشان می دهد که رابطه بین طراحی سیستم

کامل وجود دارد .نتایج تجزیه و تحلیل میانجیگری
نشان داد که فرضیه تایید می شود.

01

 -5نتیجه گیری و بحث
این مطالعه با هدف بررسی اثر میانجیگری روش
های حسابداری مدیریت بر رابطه طراحی سیستم
هزینه و عملکرد انجام شده است .این موضوع به ویژه
در این زمان ها از افزایش رقابت در بازار و افزایش
سود میلیاردها اهمیت دارد .در چنین شرایطی،
شرکتها باید از ابزارهای تصمیم گیری پیچیده برای
افزایش کارایی خود استفاده کنند .با این حال،
استفاده از این ابزارها نیازمند هزینه های گسترده ای
است .بنابراین ،ما بررسی کردیم که آیا طراحی
سیستم هزینه به عملکرد شرکت از طریق روش های
حسابداری مدیریت کمک می کند .یافته های تحقیق
نشان داد که طراحی سیستم هزینه به تنهایی بر
عملکرد شرکت اثر نمی گذارد .با این حال ،عملکرد را
از طریق روش های حسابداری مدیریت تحت تاثیر
قرار می دهد .ما ثابت کردیم که روش های حسابداری
مدیریت نقش واسطه ای بین طراحی سیستم هزینه و
عملکرد بازی می کنند .عالوه بر این ،مشخص شد که
طراحی سیستم هزینه تأثیر مثبتی بر استفاده از روش
های حسابداری مدیریت دارد و روش های حسابداری
مدیریت به عملکرد مثبت کمک می کند.این نتایج با
یافته های ایار و کوژی )1026( 94مطابقت دارد.
پیچیدگی سیستم هزینه با استفاده گسترده از نقشه
های نوآورانه رابطه مثبت معناداری دارد .مدیران
اطالعات هزینه را اگر دقیق و به خوبی طبقه بندی
شده و ارائه شده باشند ،مفید و مناسب می دانند.
روشهای حسابداری مدیریت پیچیده که توسط
مدیران مورد استفاده قرار می گیرند نیازمند به روز
رسانی از طریق سیستم هزینه ای پیچیده ای هستند
که اطالعات دقیق ،طبقه بندی شده و به موقع مربوط
به محصوالت ،خدمات ،فعالیت ها ،مشتریان و واحدها
را ارائه می دهد .در این مورد ،یک سیستم هزینه به
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عنوان یک کاتالیزور برای استفاده از روشهای
حسابداری مدیریت عمل خواهد کرد(االمیری و دروری

طریق استفاده موثر از منابع با یک سیستم هزینه
طراحی شده پشتیبانی و در نهایت منجر به بهبود

1000،؛پیزینی.)1006،هدف روشهای حسابداری
مدیریت مختلف ،بهبود عملکرد کلی و بخشی از
طریق کنترل مالی ،برنامه ریزی ،کنترل عملیات،
استفاده از منابع اقتصادی و ایجاد ارزش است .هدف
نهایی روشهای حسابداری مدیریت افزایش عملکرد
سازمانی است .ترکیبی مناسب از فرکانس و همچنین
میزان استفاده از اطالعات حسابداری مدیریت می
تواند عملکرد شرکت ها را افزایش دهد(مکیناتی و
پسینا 1024،؛جردین  .)1001،طراحی سیستم هزینه
بتنهایی نمی تواند بدون تعامل با برنامه های کاربردی
دیگر در سازمان های تجاری ،از عملکرد سیستم
پشتیبانی می کند ،زیرا سیستم هزینه اطالعات خام
برای ابزار تصمیم گیری را فراهم می کند .ازبین
ویژگی سیستم هزینه (جزئیات ،طبقه بندی ،فرکانس
و واریانس) با عملکرد تنها بین مشخصه جزئیات و
عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد
پیزینی( .)1006سیستم کنترل هزینه در هنگام تعامل
با تکنولوژی اطالعات ،رابطه معناداری با عملکرد دارد
مایگا  .)1024،هزینه های مبتنی بر فعالیت ،زمانی که
با برخی از طرح های دیگر استراتژیک به طور همزمان
در شرایط خاص محیطی مورد استفاده قرار می گیرد،
عملکرد مالی را فازایش می دهد.سیستم هزینه ورودی
حیاتی برای روشهای حسابداری مدیریت فراهم می
کند که تصمیم گیری مدیریت را تسهیل می
کند.داده های هزینه ای که توسط سیستم های هزینه
ای پیشرفته تهیه می شود ،تصمیم گیری مدیریتی را
بهبود می بخشد و منجر به افزایش عملکرد شرکت
های بزرگ می شود .داده های خام به وسیله روشهای
حسابداری مدیریت برای استفاده از مدیران در تصمیم
گیری های استراتژیک به اطالعات مفید تبدیل می
شوند .تکنیک های تولید در سطح بین المللی رابطه
بین هزینه های مبتنی بر فعالیت و عملکرد را
میانجیگری می کند.روشهای حسابداری مدیریت با
چهار بعد کنترل مالی ،برنامه ریزی و کنترل مدیریت،
کاهش ضایعات در منابع کسب و کار و ایجاد ارزش از

عملکرد شرکت می شود( .چونگ و اگلتون1009 ،؛
هنری و همکاران1026،؛ بانکرو همکاران.)1008،
نتایج این مطالعه پیامدهای مهمی برای شرکت ها
دارد .طراحی سیستم هزینه کارکردی نیاز به ادغام
واحد های مختلف در کسب و کار ،مانند حسابداری،
فناوری اطالعات ،منابع انسانی و تولید را دارد.
همکاری با این بخش ها می تواند در طول زمان ،با
توجه به نیازهای سازمانی سازمان ،ایجاد و توسعه یک
سیستم قوی و کاربردی را ایجاد کند .بنابراین ،در
حالی که این ابتکار عمل را انجام می دهد ،مدیران
باید با دقت هزینه های ایجاد و نگهداری یک سیستم،
هزینه های عظیم را در مقایسه با مزایایی که می
توانند به آنها تحمیل کنند ،محاسبه کنند .بنابراین،
این مطالعه نشان می دهد که هزینه های باال برای
ایجاد یک سیستم هزینه کارکردی می تواند بر اساس
درک این موضوع باشد که شرکت از داده های هزینه
ای که از سیستم استفاده می کند از طریق ابزارهای
مختلف تصمیم گیری استفاده می کند .در غیر این
صورت ،هیچ هزینه ای برای ساخت چنین سیستمی
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،استفاده از روش های
حسابداری مدیریت ،ایجاد یک سیستم هزینه ای
وسیع و هزینه های آن را توجیه می کند .برنامه های
بهبود شخصی برای تک تک افراد سازمان تعین شود،
سیستم های جانشین پروری در سازمان طراحی گردد،
تعهد مستمر سازمان به اندازه گیری عملکرد کارکنان
سازمان درفواصل زمانی معین و لحاظ کردن نتایج
ارزیابی عملکرد کارکنان در برنامه های پرداخت آنان
تعیین شود .با توجه به مشخص شدن اهمیت و نقش
روش های حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری و
مدیریت اثربخش سازمان،به تاثیر ابعاد سیستم
حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم
هزینه و عملکرد شرکت توجه شود .سیستم حسابداری
مدیریت،بخشی از سیستم اطالعات حسابداری است که
خدمات را برای مدیر و سایر کاربران داخلی فراهم می
کند .به طور سنتی ،سیستم حسابداری مدیریت به
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