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چكیده
حسابداری مدیریت استراتژیک از جمله سامانه هایی است که در عصر حاضر با تغییرات بوجود آمده در محیط
کسب و کار کنونی ،می تواند با استفاده از مشارکت شرکت ها در سیستم حسابداری مدیریت ،به تصمیم گیری
مدیران مالی در زنجیره ی ارزش کمک رساند .ولی متاسفانه علی رغم گذر زمان هنوز هم تکنیک های حسابداری
مدیریت استراتژیک برای مدیران مالی ناشناخته مانده و منجر شده تا مشارکت شرکت ها در تصمیم گیری های
استراتژیک کاهش یابد .هدف از این پژوهش بررسی نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک می
باشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 0931
تا  0931می باشد .همچنین حجم نمونه با استفاده از حذف سیستماتیک بالغ بر  089شرکت می باشد .روش
پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی (پانل دیتا) مبتنی بر رگرسیون چندگانه است .شواهد پژوهش حاکی از آن
است شرکت هایی که مالکان ن هادی فعال و استقالل باال در کمیته حسابرسی دارند ،بیش از دیگر شرکت ها از
تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک استفاده نموده اند .به عبارت دیگر ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که
وجود مالکان نهادی و اعضای مستقل در کمیته حسابرسی ،منجر به استفاده کارآمد از تکنیک های حسابداری می
گردد .عالوه براین نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود اعضای غیر موظف در کمیته حسابرسی ،بیش از سایر
مکانیسم های راهبری شرکتی ،منجر به استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک می شود.
واژههای کلیدی :راهبری شرکتی ،حسابداری مدیریت ،حسابداری مدیریت استراتژیک ،حاکمیت استراتژیک.

 -0دکترای تخصصی،گروه حسابداری ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران (نویسنده مسئول) Ebrahimi641@yahoo.com
 -2دانش آموختهی کارشناسی ارشد حسابداریVahid.Bekhradinasab@Gmail.Com ،
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 -1مقدمه
استفاده از شیوههای حسابداری مدیریت باعث
افزایش تمرکز بر روی مسئولیت پذیری ،بهرهوری و
اثربخشی و بهبود راهبری شرکتی میشود .از این رو،
شیوه های حسابداری مدیریت نوین به عنوان کمک به
عملکرد بهتر شرکت ها توسعه داده شده اند .با این
حال ،با وجود حمایت از شیوههای حسابداری
مدیریت ،شواهد تجربی کم پیرامون رواج و موفقیت
شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت ها وجود
دارد .بنابراین ،هدف این مطالعه ارائه یک بینش
تجربی به منظور رواج و اثربخشی شیوههای حسابداری
مدیریت است .در متمرکز کردن رواج چنین شیوه
هایی ،هدف اولیه از مطالعه ،بررسی میزان استفاده از
شیوه های حسابداری مدیریت نوین است .در حالی که
سازمان ها تمایل به تمرکز بر روی استفاده از شیوه-
های حسابداری مدیریت سنتی دارند ،تعدادی از
محققان به سودمندی بالقوه شیوههای حسابداری
مدیریت نوین در دستیابی به بهبود نظام راهبری
شرکتی اشاره کرده اند(هوران و همکاران .)2109 ،0در
این مطالعه ارزیابی اثربخشی شیوههای حسابداری
مدیریت با تمرکز بر تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک و اثر پذیری آن ها از ویژگی های راهبری
شرکتی مورد بررسی قرار می گیرد  .با توجه به تمایل
سازمان ها برای ارتقاء وضع کنونی ،کاربرد شیوههای
حسابداری مدیریت سنتی توانایی سازمان ها را برای
انجام دادن تغییرات محدود می سازد .متناوبا ،کاربرد
شیوه های حسابداری مدیریت نوین سازمان ها را
بوسیله معرفی طرحهایی که افزایش فعالیت های
ارزش افزوده و یا حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده
را ارتقاء می دهد ،کمک می کند .چنین طرح هایی
ممکن است سازمان ها را بیدرنگ به انجام تغییرات
مناسب در ساختار ،سیستم ،بازارهای هدف و ارائه
خدمات بهتر معطوف کند(محمد و جونز.)2102 ،2
استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت نوین
همچنین می تواند سازمان ها را در مدیریت هزینه ها
به طور موثر و بهبود بهرهوری و اثربخشی عملیاتشان
کمک کند(پاوالوتس .)2101 ،9با وجود پتانسیل برای
07

شیوه های حسابداری مدیریت نوین برای ایجاد تغییر و
بهبود عملکرد ،فقدان پژوهش های تجربی این چنینی
در این زمینه وجود دارد .از این رو ،با توجه به کمبود
مطالعات و یافتههای متناقض در رابطه با تاثیر شیوه-
های حسابداری مدیریت استراتژیک و حاکمیت
شرکتی ،هدف دوم از این مطالعه بررسی ارتباط بین
استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک
از قرار تکنیک حسابداری مدیریت است راتژیک و ویژگی
های راهبری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است و سوال پژوهش
پیرامون این موضوع است که راهبری شرکتی چه
تاثیری بر حسابداری مدیریت استراتژیک دارد .در
ادامه پژوهش به بررسی مبانی نظری و پیشینه
پژوهش ،الگو و متغیرهای پژوهش ،جامعه آماری و
حجم نمونه ،یافته ها ،بحث و نتیجه گیری پرداخته
شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در گذشته نقش حسابداران مدیریت سنتی به ارائه
اطالعات مفید برای تصمیم گیری محددود شدده بدود.
ولی مطالعات اخیدر نشدان مدی دهدد کده حسدابداران
مدیریت معاصر جزء جدایی ناپذیری از فرآیند تصدمیم
گیددری اسددتراتژیک هسددتند(آور و کددادیز.)2113 ،2
همکاری حسابداری مدیریت بدرای توسدعه اسدتراتژی
های کسب و کار در حسدابداری مددیریت اسدتراتژیک
انعکاس یافتده و هددف آن غلبده یدافتن در رقابدت بدا
شرکت های رقیب است ،به شکلی که می تواند باعدث
حفظ و توسعه فرآیند کسب و کار شرکتها گردد .بده
عبارت دیگر ،حسدابداری مددیریت اسدتراتژیک باعدث
ارتباط تمام فعالیت های شرکت با اسدتراتژی کسدب و
کار شده و موجب افزایش رقابت پدذیری شدرکت مدی
گددردد (مانیورانددگ و کاساسددی .)2109 ،1بددازنگری در
شیوه های حسدابداری مددیریت تکنیدک هدای ندوین
متنوعی در زمینه هدای هزینده یدابی ،تصدمیم گیدری
اسدتراتژیک ،کنتددرل و مددیریت عملکددرد اسددتراتژیک،
ارزیابی رقبا و مشدتریان را بده وجدود آورده اسدت .بده
موازات توسعه سدط تکنیدک هدای منحصدر بده فدرد

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

نقش راهبری شرکتی در حسابداری مديريت استراتژيک

حسددابداری مدددیریت ،اصددطالح جدیددد "حسددابداری
مدیریت استراتژیک" معرفی شده است .در حالت کلی

فعددال ایددن بددازی (حسددابداری مدددیریت اسددتراتژیک)
هستند (کادز و گیلدینگ .)2102 ،در چدارچوب نظدام

حسابداری مدیریت استراتژیک فرآیند شناسایی ،جمع
آوری ،انتخاب و تجزیه و تحلیل داده های حسابدداری
برای کمک بده تدیم مدددیریت جهدت تصدمیم گیدری
استراتدددژیک و ارزیددابی اثدددربخشی سازمدددانی مددی
باشد(هاکو .)2110 ،6سیستم های حسابداری مدیریت
استراتژیک شیوههدا و تکنیندکهدایی هسدتند کده بده
تازگی به عنوان وسیلهای برای غلبه بر محدودیت های
روش حسابداری مدیریت سنتی در برخورد بدا مسدائل
استراتژیک ارائه شده اند(کوراوی و فداپرو .)2101 ،7
حسابداری مدیریت استراتژیک ،یک مفهوم یکپارچده و
جهانی است که از چندین جنبه قابل بررسی است(شاه
و همکاران .)2100 ،8به عنوان مثال رویکدرد بازاریدابی
(سیموندز0380 ،3؛ روسلندر و هارت ،)2112 ،01جهت
گیددری آینددده (ویلسددون ،)0331 ،00دیدددگاه رقبددا
(برانویچ0331 ،02؛ گلدینگ ،)0333 ،09جنبه های غیر
مالی(چنهال و النگ فیلد اسمیت2119 ،02؛ کداپالن و
نوروتون )0332 ،01و مدیریت کیفیدت جدامع (خدان و
جدین .)2117 ،06حسددابداری مددیریت اسددتراتژیک بددا
استفاده از یکسری تکنیک ها ارزیابی می شود (کادز و
گلدینگ .)2118،2102 ،07در راستای تحقد اسدتفاده
از تکنیک هدای حسدابداری مددیریت اسدتراتژیک ،دو
شرط از مفهوم استراتژی باید تحقد یابدد .شدرط اول
چارچوب زمانی بلندد مددت و آینددهگدرا و شدرط دوم
چشمانداز متمرکز خارجی است (گلدینگ و همکداران،
 .)2111استفاده از تکنیک هدای حسدابداری مددیریت
اسددتراتژیک در پددنج گددروه طبقدده بندددی مددی گددردد
(گلدینگ و همکداران2111 ،؛ کدراونس و گلددینگ،08
2110؛ کادز و گلدینگ .)2118 ،هزینه ،برنامه ریدزی،
کنتددرل و اندددازه گیددری عملکددرد ،تصددمیم گیددری
استراتژیک ،حسابداری رقدابتی و حسدابداری مشدتری.
همچنین از جنبه های مشارکت ،مشارکت شدرکتهدا
یک عامل مهم مدیریت استراتژیک محسوب می شدود
و حسددابداران مدددیریت اسددتراتژیک بدده عنددوان ارائدده
دهنددددگان اطالعدددات دیدددده مدددی شدددوند(تیراچی و
ساپاتیف .)2106 ،03به عبدارت دیگدر آن هدا بدازیگران

راهبری ،حاکمیت شرکتی توسط ویژگی هدا و فعالیدت
هددای هیئددت مدددیره و مدددیران موظددف در اداره امددور
شددرکت هددا بدده نمایندددگی از حاکمیددت اسددتراتژیک
پشتیبانی شدده توسدط تکنیدک حسدابداری مددیریت
استراتژیک 21ارائه شده است .این نظام نشان می دهدد
که تعدادل حاکمیدت شدرکتی و حسدابداری مددیریت
استراتژیک در انطباق با عملکرد باال و مدیریت کسب و
کار بهتر است(هیئت استانداردهای حسابداری مالی،20
 .)2112طب نظریه هیئت اسدتانداردهای حسدابداری
مددالی ( )2112عمددده تددرین ویژگددی هددای حاکمیددت
شرکتی عبارتندد از اسدتقالل هیئدت مددیره و کمیتده
حسابرس ،مالکان نهادی و هیئت مددیره فعدال کده در
ادامه تشری می شود.
 -1-2مالكااان نهااادی و حسااابداری ماادیری
استراتژیك
یکی از مهم ترین بازیگران نظام حاکمیت شدرکتی،
سهامداران می باشند .زیرا آنها تأمین کنندگان سرمایه
شرکت ها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیدادی
برخوردار است .سهامداران بدا انتخداب اعضدای هیئدت
مدیره ،به طدور غیدر مسدتقیم در تصدمیمگیدریهدای
شرکت نقش ایفا می کنند و سهامداران نهادی و عمدده
با توجه به اینکه قادر بده انتخداب یدک یدا چندد عضدو
هیئت مدیره هستند میتوانند در کداهش هزیندههدای
نمایندگی موثر واقع شوند (بخدردی نسدب و الوالندژاد،
 .)0936سرمایه گذاران نهدادی بدا توجده بده مالکیدت
بخش درخور توجهی از سهام شدرکت هدا ،دارای نفدو
قابددل مالحظددهای بددر آنهددا هسددتند؛ ضددمن آنکدده
محر هایی برای نظدارت بدر رویدههدای شدرکتهدا و
استفاده از تکنیک ها شامل رویههای حسابداری دارندد
(مهرانددی و همکدداران .)0983 ،تیراچددی و سدداپاتیف
( )2106بیان می کنند وجود مالکان نهدادی منجدر بده
اسددتفاده بیشدددتر از تکنیدددک حسدددابداری مددددیریت
استراتژیک نسبت بده دیگدر مکانیسدم هدای راهبدری
شرکتی می شدود .مالکدان نهدادی بزرگتدرین گدروه از
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سهامداران را تشکیل میدهند و نقش آنهدا در نظدارت
بر رویه های اتخدا شدده از سدوی مددیران از اهمیدت

مستقل را تحت الشعاع قرار مدیدهدد ،انتظدار مدیرود
میزان استقالل هیئت مدیره ارتباط مثبدت بدا تصدمیم

باالیی برخدوردار اسدت و انتظدار مدی رود حضدور ایدن
مالکان در ترکیب سهامداران بدر رویده هدای شدرکت و
استفاده از تکنیک های حسابداری مؤثر باشد .پس بده
نظددر مددی رسددد کدده اسددتفاده از تکنیددک حسددابداری
مدیریت استراتژیک در شرکت های با مالکیدت نهدادی
باال بیشتر از شرکت های با مالکیت نهادی پایین باشد.

گیری استراتژیک شرکت ها داشته باشد .پس بده نظدر
می رسد که اسدتفاده از تکنیدک حسدابداری مددیریت
استراتژیک در شرکت های با اسدتقالل هیئدت مددیره
باال بیشتر از شرکت هدای بدا اسدتقالل هیئدت مددیره
پایین باشد.
 -3-2هی

 -2-2اسااتق ه هی اا
مدیری

ماادیره و حسااابداری

استراتژیك

مطالعدداتی کدده بدده بررسددی نقددش هیئددت مدددیره
پرداخته اند ،نشان می دهند استقالل هیئت مدیره یکی
از ویژگی های مهم اثر بخشی این هیئت اسدت .چراکده
مشخص شده استقالل هیئت مدیره با احتمدال کمتدر
تقلبات مالی در ارتباط اسدت (عبدداو و همکداران،22
 .)2101انتصاب رئیس هیئدت مددیره غیرموظدف ایدن
اطمینان را می دهد که مسائل مهدم مدرتبط بدا مندافع
سهامداران به صورت کامدل در جلسدات هیئدتمددیره
پوشددش داده مددیشوند(موسددوی و همکدداران.)0932 ،
همچدددنن تئدددوری و نظریددده نماینددددگی (جنسدددن و
مکلینددگ )0376 ،29و فرضددیه مباشددرت (نظددارت)
(دونالدسددون و دیددویس )0330 ،22نشددان مددی دهن دد
زمددانی کدده در یددک شددرکت از حسددابداری مدددیریت
استراتژیک استفاده می گردد ،استقالل هیئت مددیره و
ویژگی های حاکمیدت شدرکتی فعدال تدر و دوگدانگی
وظیفدده مدددیرعامل کددمرنددگتددر مددی باشددند(افندی و
همکاران .)2112 ،21مدیران مستقل می توانند بدا در
درست نقش نظارتی راهبری خود ،سالمت مالی بنگداه
را به ارمغان آورده و مانع تضداد مندافع بدین بدازیگران
نظام حاکمیت شرکتی شوند(بخردی نسب و الوالندژاد،
 .)0936تیراچددی و سدداپاتیف ( )2106معتقدنددد کدده
اعضای غیر موظدف در هیئدت مددیره ،بدیش از دیگدر
مکانیسم های راهبری شرکتی ،از تکنیدک حسدابداری
مدیریت استراتژیک استفاده مدی نمایندد .از آنجدا کده
تکنیک هدای حسدابداری مددیریت اسدتراتژیک تدأثیر
بسزائی بر انسجام هیئت مدیره دارد و شهرت مددیران
07

مدیره فعاه و حسابداری مادیری

استراتژیك
اگر هیئت مدیره بتواند حد معقولی را در برگزاری
جلسات هیئت مددیره تعیدین کندد حداکی از فعالیدت
بدداالی اعضددای هیئددت مدددیره مددی باشددد(تیراچی و
سداپاتیف .)2106 ،البتده بسدته بده محدیط و شدرایط
شرکت ،این جلسات مدی تواندد مندافع اقتصدادی را بدا
توجه به تئوری نمایندگی در آینده کسب نماید .آدامز و
همکاران )2112( 26بیان میکنند هنگامی کده هیئدت
مدیره جلسات بیشتری برگزار می کند ،ارزش شدرکت
افدزایش مدی یابدد .وافیداس )0333( 27معتقدد اسدت
افزایش تعداد جلسات هیئدت مددیره پدس از عملکدرد
ضعیف شرکت ،باعث می گردد برگشت از عملکرد بدد
سریع اتفاق افتد .همچنین تیراچی و ساپاتیف ()2106
بیان می کنند که هیئت مدیره های فعدال ،از تکنیدک
حسابداری مدیریت استراتژیک اسدتفاده بیشدتری مدی
نمایند .پس به نظر می رسدد کده اسدتفاده از تکنیدک
حسدابداری مددیریت اسدتراتژیک در شدرکت هدای بددا
فعالیت هیئت مددیره بداال بیشدتر از شدرکت هدای بدا
فعالیت هیئت مدیره پایین باشد.
 -4-2استق ه کمیته حسابرسای و حساابداری
مدیری استراتژیك
تمدداسهددای کمیتدده حسابرسددی بددا حسابرسددان،
اطالعات به موقع پیرامون وضعیت مالی شدرکت و نیدز
اطالعددات الزم بددرای ارزیددابی کددارایی و درسددتکاری
مدیریت را در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار میدهد
(حساس یگانه و حسینی بهشدتیان .)0980 ،در واقدع،
کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر راهبدری شدرکتی،
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فراینددد گزارشددگری مددالی ،سدداختار کنتددرل داخلددی،
عملکرد حسابرس داخلدی و فعالیدت هدای حسابرسدان
مستقل در ترکیب کمیته اسدت و بده نیابدت از هیئدت
مدیره و از طری اطمینان بخشی نسبت به پاسخگویی
شرکت ،از سرمایه گذاران حمایت مدی کند(آکسدویال و
آیکدان .)2109 ،28تیراچدی و سداپاتیف ( )2106بیددان
مدی کنندد کده بددا وجدود اعضدای مسدتقل در کمیتدده
حسابرسددی ،اسددتفاده از تکنیددک حسددابداری مدددیریت
استراتژیک افزایش می یابد .پس به نظر می رسدد کده
استفاده از تکنیک حسابداری مددیریت اسدتراتژیک در
شرکت های با استقالل کمیته حسابرسی باال بیشتر از
شرکت های با استقالل کمیته حسابرسی پایین باشد.
 -3فرضیه ها و الگوی پژوهش
فرضیه اوه :استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت هایی با مالکیت نهادی باال
بیشتر از شرکت هایی با مالکیت نهادی پایین می
باشد.
مدل آزمون فرضیه اول به شرح رابطه ( )0می باشد.
رابطه ()0

فرضیه سوم :استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت هایی با فعالیت هیئت مدیره باال
بیشتر از شرکت هایی با فعالیت هیئت مدیره پایین
می باشد.
مدل آزمون فرضیه سوم به شرح رابطه ( )9می باشد.
رابطه ()9

فرضیه چهارم :استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت هایی با استقالل کمیته
حسابرسی باال بیشتر از شرکت هایی با استقالل کمیته
حسابرسی پایین می باشد.
مدل آزمون فرضیه چهارم به شرح رابطه ( )2می باشد.
رابطه ()2

در ادامه به معرفی و اندازه گیری متغیرهای هر مدل
پرداخته شده است.
فرضیه دوم :استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت هایی با استقالل هیئت مدیره
باال بیشتر از شرکت هایی با استقالل هیئت مدیره
پایین می باشد.
مدل آزمون فرضیه دوم به شرح رابطه ( )2می باشد.
رابطه ()2

 -4تبیین و اندازه گیری متغیرها
متغیرهای این پژوهش شامل متغیرهای متغیرهای
وابسته ،مستقل و کنترلی است که در ادامه به توصیف
آنها پرداخته شده است.
 -1-4متغیر وابسته
تكنیك

حسابداری

مدیری

استراتژیك

( :)SMAUبرای سنجش این متغیر از میانگین نمرات
هر یک از تکنیک های حسابداری مدیریت از قبیل
هزینه ،برنامه ریزی ،تصمیم گیری استراتژیک،
حسابداری رقابتی و حسابداری مشتری (صاحبکار)
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برای هر یک از شرکت ها استفاده می گردد .این روش
به پیروی از رویکرد کادز و گولدینگ ( )2118و

فعالیت شرکت ها و دیدگاه مدیریت اقدام به پاسخ
گوئی نماید ارائه می شود .اطالعات و متغیرهای

ویکارماسینگ و آالواتاال ) 2117( 23می باشد .معیارهای
اثر گذار بر تکنیک های حسابداری مدیریت
استراتژیک به شرح جدول ( )0می باشد .با توجه به
اینکه اطالعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها
با مسئولیت اعضای هیئت مدیره (و بالطبع اعمال
نظرات آن ها در ارائه گزارش) می باشد و از طرف
دیگر بر طب ماده ( )2منشور کمیته حسابرسی مبنی
بر اینکه هدف از تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به
ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن جهت
کسب اطمینان معقول نسبت به  )0اثربخشی
فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای
داخلی )2 ،سالمت گزارشگری مالی )9 ،اثربخشی
حسابرسی داخلی )2 ،استقالل حسابرس مستقل و
اثربخشی حسابرسی مستقل و  )1رعایت قوانین،
مقررات و الزامات می باشد ،لذا پژوهشگران با استناد
به این مطالب ،تحقیقات الزم در زمینه موضوع
پژوهش را به انجام رساندند .در ادامه این جدول به
پیروی از تیراچی و ساپاتیف ( )2106مواردی بر اساس
تکنیک ها گردآوری شده که محق باید از طری
گزارش های هئیت مدیره و اطالعات مندرج در
یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر حسب

مندرج در این جدول ،عالوه بر اتکاء به گزارش های
هیئت مدیره و سایر اطالعات مالی شرکت ها از جمله
صورت های مالی ،به برداشت پژوهشگر از اطالعات
افشاء شده نیز بوده است .به عبارت دیگر با توجه به
اینکه برای ارائه گزارش های هیئت مدیره استاندارد
خاصی تجویز نگردیدهاند و از طرف دیگر اطالعات
مندرج در یادداشت های توضیحی صورت های مالی
بر حسب فعالیت شرکت ها و دیدگاه مدیریت می
تواند تغییر یابد و برای متغیرهای مندرج در جدول
( ) 0می تواند متفاوت باشد ،پژوهشگران با بررسی این
گزارش ها و دیگر ضمائم ،با استفاده از قضاوت درباره
بکارگیری یا عدم بکارگیری این اطالعات توسط
شرکت ها ،نظرات شخصی را نیز اعمال نموده اند.
بنابراین نحوه اندازه گیری این متغیر عالوه بر
بکارگیری و اتکای اولیه به گزارش های مالی شرکت
ها ،بر مبنای دیدگاه پژوهشگران و استنباط آن ها از
صورت های مالی و انضمام آن نیز می باشد.
بر اساس مبانی فوق مبتنی بر پژوهش تیراچی و
ساپاتیف ( )2106محق پرسشهای زیر را با استفاده
از قضاوت های هنی پاسخ میدهد و پاسخ آن مبنای
احتساب متغیر وابسته می باشد.

جدوه ( : )1حسابداری مدیری
دسته بندی معیارها

تکنیک هزینه یابی استراتژیک

برنامه ریزی ،کنترل
و اندازه گیری عملکرد

تكنیك های حسابداری مدیری

استراتژیك
رویكردهای حسابداری مدیری

استراتژیك

استراتژیك

هزینه یابی

استراتژی رقابتی /استراتژی عملیاتی

هزینه یابی چرخه عمر

استراتژی رقابتی

هزینه یابی کیفیت

استراتژی عملیاتی

هزینه یابی هدف

استراتژی عملیاتی

هزینه یابی زنجیره ارزش

استراتژی رقابتی

الگو برداری

استراتژی رقابتی /استراتژی عملیاتی

اندازه گیری عملکرد یکپارچه

استراتژی رقابتی

تکنیک های تصمیم گیری های هزینه یابی استراتژیک (مدیریت هزینه استراتژیک)
استراتژیک
قیمت گذاری استراتژیک
ارزشگذاری برند
حسابداری رقیب
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دسته بندی معیارها

تکنیک های حسابداری مشتری

تكنیك های حسابداری مدیری

استراتژیك

رویكردهای حسابداری مدیری
استراتژیك

نظارت بر موقعیت رقابتی
ارزیابی عملکرد رقیب

استراتژی رقابتی
استراتژی رقابتی

تحلیل سودآوری مشتری

استراتژی رقابتی

تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری طی طول عمر
شرکت

استراتژی رقابتی

ارزیابی مشتریان به عنوان دارایی

استراتژی رقابتی

منبع  :تیراچی و ساپاتیف ()2106

هزینه یابی کیفی  :هزینه یابی کیفیت از هزینه
های ارائه کیفیت مطلوب و همچنین هزینه های به
وجود آمده به وسیله عدم کیفیت تشکیل شده است
(آکسویال و آیکان .)2109 ،آیا شرکت مورد بررسی
گواهی کیفیت را اخذ نموده است یا خیر ،به نحوی که
در صورت دارا بودن عدد یک و در غیر اینصورت عدد
صفر تعل می گیرد.
هزینه یابی هدف :یک رویکرد ساختار یافته برای
تعیین هزینه در طول عمر محصول و گارانتی
محصوالت است ،به گونه ای که تعیین کند محصول
موردنظر با چه شاخص های عملکردی و کیفیتی می
باید ،تولید شود تا در هنگام فروش با قیمت پیش
بینی شده ،به میزان سود دلخواه در طول عمر خود
دست یابد .افزایش گارانتی محصوالت به منزله توان
افزایش در عمر محصوالت است (کادیز و گویلدینگ،
 .)2118آیا شرکت مورد بررسی نسبت به افزایش
گارانتی محصوالت اقدام نموده است یا خیر ،به نحوی
که در صورت انجام اقدام الزم عدد یک و در غیر
اینصورت عدد صفر تعل می گیرد.
هزینه یابی چرخه عمر محصوه :این تکنیک به
عنوان محاسبه همه هزینه های یک محصول در

اطالعات الزم عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر
تعل می گیرد.
هزینه یابی زنجیره ارزش :هزینه یابی زنجیره
ارزش رویکردی مبتنی بر فعالیت است که در آن
هزینه ها به فعالیت های مورد نیاز برای طراحی،
تامین ،تولید ،بازاریابی و توزیع تخصیص می
یابد(کادیز و گویلدینگ .)2118 ،آیا شرکت مورد
بررسی در خصوص هزینه بازاریابی اطالعاتی افشاء می
نماید یا خیر ،به نحوی که در صورت افشای اطالعات
الزم عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر تعل می
گیرد.
هزینه یابی ویژگی محصوه :هزینه یابی ویژگی
خاص محصول است که به وسیله مشتریان درخواست
می شود .ویژگی هایی که ممکن است شامل این
هزینه یابی شوند مانند تقویت تزئینات ،قابلیت
اطمینان عرضه ،ترتیبات ضمانت ،خدمات پس از
فروش است(کادیز و گویلدینگ .)2118 ،آیا شرکت
مورد بررسی در خصوص هزینه خدمات پس از فروش
اطالعاتی افشاء می نماید یا خیر  ،به نحوی که در
صورت افشای اطالعات الزم عدد یک و در غیر
اینصورت عدد صفر تعل می گیرد.

سرتاسر چرخه عمر محصول تعریف شده است .چرخه
عمر محصول می تواند شامل طراحی ،معرفی ،رشد،
بلوغ و در نهایت انقراض یک محصول باشد (کادیز و
گویلدینگ .) 2118 ،آیا شرکت مورد بررسی در
خصوص چرخه عمر اطالعاتی افشاء می نماید یا خیر.
شرکت مورد بررسی در خصوص چرخه عمر اطالعاتی
افشاء می نماید یا خیر ،به نحوی که در صورت افشای

الگو برداری :اقتباس از شیوه های مفید و کامل
دیگر شرکت ها در همان بخش یا بخش های متفاوت
و تالش برای بهبود فعالیت ها به وسیله ارزیابی
مقایسهای را الگوبرداری گویند(آکسویال و آیکان،
 .)2109آیا شرکت مورد بررسی در خصوص ارائه
محصول جدید اقدام نموده است یا خیر ،به نحوی که
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در صورت انجام اقدامات الزم عدد یک و در غیر
اینصورت عدد صفر تعل می گیرد.

ارزیابی هزینه رقیب :تکنیکی که به وسیله آن به
صورت منظم و به روز هزینه هر واحد رقیب برآورد

اندازه گیری عملكرد یكپارچه :در نظر گرفتن هر
دو انددازه گیری مالی و غیر مالی به عنوان سیستم
اندازه گیری عملکرد یکپارچه تعریف شده است
(سینکاینی و تنوسی .) 2101 ،آیا شرکت مورد بررسی
در خصوص وجود سیستم ارزیابی عملکرد اطالعاتی
افشاء می نماید یا خیر ،به نحوی که در صورت افشای
اطالعات الزم عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر
تعل می گیرد.

می گردد (کادیز و گویلدینگ.(2118 ،آیا شرکت مورد
بررسی با افزایش در هزینه های توزیع و فروش مواجه
بوده است یا خیر ،به نحوی که در صورت مواجه بودن
با آن عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر تعل می
گیرد.
نظارت بر موقعی رقیب :این تکنیک شامل
تجزیه و تحلیل موقعیت رقبا در صنعت با ارزیابی و
نظارت بر فروش رقیب ،سهم بازار ،حجم معامالت،
هزینه های واحد و بازده فروش رقبا می باشد .این
اطالعات می تواند اساسی برای ارزیابی استراتژی بازار
رقبا را فراهم کند(کادیز و گویلدینگ .)2118 ،آیا
شرکت مورد بررسی با افزایش در بازده عملیاتی مواجه
بوده است یا خیر ،به نحوی که در صورت مواجه بودن
با آن عدد یک گرفته و در غیر اینصورت عدد صفر
تعل می گیرد.
سنجش عملكرد رقیب :این تکنیک با تجزیه و
تحلیل مالی و با در نظر گرفتن اطالعات صورت های
مالی رقبا (دیگر شرکت های موجود در صنعت مشابه)
انجام می شود(آکسویال و آیکان .)2109 ،آیا شرکت
مورد بررسی در خصوص ارائه اطالعات درباره مقایسه
با رقبا اطالعاتی افشاء می نماید یا خیر ،به نحوی که
در صورت افشای اطالعات الزم عدد یک و در غیر
اینصورت عدد صفر تعل می گیرد.
تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری :این تکنیک
شامل محاسبه سود به دست آمده از یک مشتری
خاص است .منفعت به دست آمده بر اساس هزینه ها
و فروش هایی که توسط یک مشتری خاص ترسیم
می شود .افزایش تعداد فروش به منزلهی افزایش
مشتری و افزایش رضایت آنان می باشد (کادیز و
گویلدینگ .)2118 ،آیا شرکت مورد بررسی با افزایش
تعداد فروش مواجه بوده است یا خیر ،به نحوی که در
صورت مواجه بودن با آن یک و در غیر اینصورت عدد
صفر تعل می گیرد.

هزینه یابی

استراتژیك (مدیری

هزینه

استراتژیك) :استفاده از داده های هزینه بر اساس
اطالعات استراتژیک و بدازاریابی برای توسعه و
شناسدایی استراتژی های برتر که باعث ایجاد مزیت
رقابتی پایدار می گردد)کادیز و گویلدینگ .)2118 ،آیا
شرکت مورد بررسی برنامه آتی برای افزایش بازاریابی
و افزایش رقابت دارد یا خیر  ،به نحوی که در صورت
دارا بودن برنامه مربوط عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر تعل می گیرد.
قیم گذاری استراتژیك :تجزیه و تحلیل عوامل
استراتژیک در فرآیند تصمیم گیری قیمت گذاری
است .این عوامل عبارتند از واکنش رقبا به نوسانات
قیمت ،کشش قیمت ،رشد بازار ،صرفه جویی ناشی از
مقیاس و تجربه (کادیز و گویلدینگ .)2118 ،آیا
شرکت مورد بررسی در خصوص سهم از بازار فروش
اطالعاتی افشاء می نماید یا خیر  ،به نحوی که در
صورت افشای اطالعات الزم عدد یک و در غیر
اینصورت صفر تعل می گیرد.
ارزشیابی برند :این تکنیک شامل ترکیبی از
عوامل متعدد است که توسط نام تجاری(برند) از
طری عوامل استراتژیک به دست آمده اند .مانند
منافع نام تجاری طراحی شده ،موقعیت نام تجاری در
بازار و سط حمایت آن در بازاریابی(آکسویال و آیکان،
 .)2109آیا شرکت مورد بررسی در خصوص ثبت برند
جدید اقدامی انجام داده یا خیر  ،به نحوی که در
صورت انجام اقدامات الزم عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر می گیرد.
09

تجزیه و تحلیل چرخه عمر سودآوری مشتری:

این تکنیک شامل گسترش اف زمانی برای تجزیه و
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تحلیل سودآوری مشتری در سال های آینده است
(کادیز و گویلدینگ .) 2118 ،این تکنیک فراتر از

غیر موظف در هیئت مدیره می باشد .استقالل هئیت
مدیره از تقسیم تعداد مدیران مستقل هیئت مدیره به

محاسبه سود ساالنه که توسط یک مشتری خاص به
دست می آید به تمام منافع آتی برنامه ریزی شده که
در نتیجه رابطه ،تجاری با یک مشتری به دست می
آید توجه دارد(گویلدینگ و همکاران .)2111 ،آیا
شرکت مورد بررسی سود پیش بینی شده آتی را
گزارش می نماید یا خیر ،به نحوی که در صورت
گزارش اطالعات الزم عدد یک و در غیر اینصورت عدد
صفر تعل می گیرد.
ارزیابی مشتریان به عنوان دارایی :ارزیابی
مشتریان به عنوان دارایی روشی است که بر محاسبه
ارزش افزوده مشتریان در راستای رضایت مشتریان
برای شرکت ،تمرکز دارد .وجود استاندارد ها نشان از
رضایت مشتریان دارد( .کادیز و گویلدینگ.)2118 ،
آیا شرکت مورد بررسی استاندارد ISO 10002
دریافت نموده است یا خیر ،به نحوی که در صورت
دارا بودن آن عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر
تعل می گیرد.

کل اعضا دست می آید.

 -2-4متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش عبارت است از
ویژگی های راهبری شرکتی که در پژوهش حاضر این
مکانیزم ها عبارتند از مالکیت نهادی ،استقالل اعضای
هیئت مدیره ،فعالیت هیئت مدیره و استقالل کمیته
حسابرسی که به شرح زیر سنجیده می شود.
مالكی نهادی ( :)INSOWNاولین متغیر مستقل
مطالعه حاضر مالکیت نهادی می باشد .برای
محاسبهی میزان مالکیت نهادی ،مجموع سهام در
اختیار بانکها و بیمهها ،هلدینگها ،شرکتهای
سرمایهگذاری ،صندوق بازنشستگی ،شرکتهای تامین
سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری ،سازمانها و
نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی ،بر کل سهام
منتشره شرکت تقسیم میشود و درصد و میزان
مالکیت نهادی به دست میآید.
استق ه ه ی مدیره ( :)Bindدومین متغیر
مستقل مطالعه حاضر استقالل هئیت مدیره یا اعضای

هی مدیره فعاه ( :)Bmeetmedسومین متغیر
مستقل مطالعه حاضر هیئت مدیره فعال می باشد.
هئیت مدیره فعال با استفاده از تعداد جلسات هیئت
مدیره اندازه گیری می شود.
استق ه کمیته حسابرسی

(:)Acmeetmed

چهارمین متغیر مستقل مطالعه حاضر استقالل کمیته
حسابرسی می باشد .استقالل کمیته حسابرسی برابر با
نسبت تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی به تعداد
کل اعضا می باشد.
 -3-4متغیرهای کنترلی
عالوه بر متغیرهای مستقل انتظار می رود
متغیرهای دیگری هم بر ارتباط بین ویژگی های
حاکمیت شرکتی و حسابداری مدیریت استراتژیک اثر
گذار باشد .تیراچی و ساپاتیف ( )2106معتقد است که
ویژگی های زیر بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و
حسابداری مدیریت استراتژیک موثر می باشند ،که در
ادامه نحوه سنجش آن ها بیان می شود.
مالكی خانوادگی ( :)Ceorelaاگر مالکیت شرکت
به صورت خانوادگی باشد ،عدد یک تعل می گیرد و
در غیر این صورت عدد صفر به خود اختصاص می
دهد.
مالكی کسب و کار ( :)CeoJoiمالکیت کسب و کار
برابر است با درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره.
اندازه هی مدیره ( :)Bsizeاندازه هیئت مدیره از
لگاریتم طبیعی تعداد اعضای هیئت مدیره به دست
می آید.
تعداد اعضای کمیتهی حسابرسی ( :)Acindبرابر با
تعداد اعضای کمیته حسابرسی.
درصد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی

( :)Adperدرصد اعضای متخصص در کمیته
حسابرسی برابر است با نسبت تعداد کل اعضای
متخصص مالی در هیئت مدیره به تعداد کل اعضا.
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خديجه ابراهیمی کهريزسنگی و وحید بخردی نسب

نوع حسابرس ( :)Bigauditاگر حسابرس عضو سازمان
حسابرسی باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد

برای هر شرکت بین پنج تا بیست میباشد .شرکت-
هایی که دارای امتیاز بین  6تا  02میباشند دارای

صفر تعل می گیرد.

استراتژی تدافعی هستند و به آنها مقدار یک
اختصاص داده میشود و در غیر این صورت مقدار
صفر برای آنها در نظر گرفته میشود (هگینز و
همکاران.)2101 ،90
جه گیری بازار ( :)Moجهت گیری بازار با استفاده از
شاخص هرفیندال سنجیده می شود.

اندازه شرک ( :)Sizeاندازه شرکت از لگاریتم طبیعی
جمع دارایی های ابتدای دورهی هر شرکت به دست
می آید.
عمر شرک ( :)Ageبرابر با عمر شرکت از زمان
تاسیس تا سال مورد بررسی می باشد.
اهرم مالی ( :)Levاهرم مالی از تقسیم مجموع بدهی
ها به جمع دارایی های ابتدای دوره به دست می آید.
درصد بزرگترین سهامدار ( :)Blocدرصد
بزرگترین سهامدار که از درصد سهام متعل به
سهامدارانی که بیش از  %1سهام ابتدای دوره را را
دارند ،بدست می آید.
استراتژی کسب و کار تدافعی ( :)Prosbsاگر
شرکت سیاست های کسب و کار تدافعی اتخا نماید،
عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر قرار می گیرد.
نحوه تشخیص شرکت های اتخا کننده استراتژی
های کسب و کار تدافعی به پیروی بنتلی و
همکاران )2109(91می باشد .بنتلی و همکاران
( )2109از پنج متغیر حسابداری جهت تعیین
استراتژی شرکتها استفاده نمودهاند .شرکتهایی که
دارای سط باالیی از این متغیرها باشند دارای
استراتژی متهورانه و سایر شرکتها دارای استراتژی
تدافعی هستند .این متغیرها عبارتند از نسبت فروش
شرکت  iدر سال مالی  tبه تعداد کارکنان ،درصد رشد
فروش شرکت  iدر سال مالی  tنسبت به سال
قبل(سال  ،)t-1نسبت هزینه عمومی ،اداری و فروش
به فروش شرکت  iدر سال مالی  ،tارزش دفتری
دارایی های ثابت به ارزش دفتری کل داراییهای
شرکت  iدر سال مالی  ،tنسبت تغییرات کارکنان از
سال صفر (سال  )t-1به سال یک (سال  .)tدر گام
بعدی از دادههای بدست آمده چار گرفته میشود.
به شرکت هایی که در چار اول قرار دارند امتیاز یک
در چار دوم امتیاز دو و الی آخر تعل میگیرد برای
سایر متغیرها هم به همین صورت عمل میگردد.
سپس این امتیازها جمع میگردند عدد بدست آمده
01

 -5روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر ،همه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .دوره
زمانی این پژوهش محدود به سال های  0930تا
 0931است .ولی با توجه به سنجش متغیر استراتژی
کسب و کار تدافعی که اطالعات سال صفر (پایه)
جهت محاسبه آن مورد نیاز است ،لذا شروع دوره
زمانی از سال  0931می باشد .همچنین نمونه آماری
نیز با اعمال شرایط زیر از میان شرکتهای عضو
جامعه آماری انتخاب شده است.
 سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند هر
سال باشد.
 شرکتها قبل از سال  0931در بورس اوراق
بهادار پذیرفته شده باشند و تا پایان سال از
بورس خارج نشده باشند.
 کلیه اطالعات مورد نیاز شرکتها در دسترس
باشد.
 شرکت ها در زمزه شرکت های ارائه کننده
اطالعات پیرامون سواالت حسابداری مدیریت
استراتژیک باشند.
با توجه به شرایط فوق ،در مجموع تعداد  089شرکت
به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.
با توجه به هدف پژوهش و تطبیقی بودن فرضیه
ها می بایست نمونه آماری را برای بررسی هر فرضیه
مهیا نمود ،سپس نمونه مدل آزمون هر فرضیه در
حجم نمونه مورد نظر برازش شود.
نخست جهت بررسی فرضیه اول که هدف آن
بررسی استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
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استراتژیک در شرکت هایی با مالکیت نهادی باال
بیشتر از شرکت هایی با مالکیت نهادی پایین می

شرکت هایی با استقالل کمیته حسابرسی پایین می
باشد ،نمونه باید به دو دسته شرکت هایی با استقالل

باشد ،نمونه باید به دو دسته شرکت هایی با مالکیت
نهادی باال و شرکت هایی با مالکیت نهادی پایین
تقسیم شود .جهت دسته بندی شرکت ها به عنوان
مالکیت نهادی باال و پایین نیز ،بر حسب معیار کنترل
بر شرکت ،شرکت های با مالکیت باالی  11درصد به
عنوان مالکیت نهادی باال و برای شرکت های کمتر از
 11درصد به عنوان شرکت مالکیت نهادی پایین در
نظر گرفته می شود.
جهت بررسی فرضیه دوم که هدف آن بررسی
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک در
شرکت هایی با استقالل هیئت مدیره باال بیشتر از
شرکت هایی با استقالل هیئت مدیره پایین می باشد،
نمونه باید به دو دسته شرکت هایی با استقالل هیئت
مدیره باال و شرکت هایی با استقالل هیئت مدیره
پایین تقسیم شود .جهت دسته بندی شرکت ها به
عنوان هیئت مدیره مستقل و غیر مستقل ،بر حسب
معیار کنترل بر تصمیم های اتخا شده ،شرکت های
با نسبت هیئت مدیره مستقل باالی 11درصد به
عنوان هیئت مدیره مستقل و برای شرکت های کمتر
از  11درصد به عنوان شرکت هیئت مدیره غیرمستقل
در نظر گرفته می شود.
جهت بررسی فرضیه سوم که هدف آن بررسی
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک در
شرکت هایی با فعالیت هیئت مدیره باال بیشتر از
شرکت هایی با فعالیت هیئت مدیره پایین می باشد،
نمونه باید به دو دسته شرکت هایی با فعالیت هیئت
مدیره باال و شرکت هایی با فعالیت هیئت مدیره پایین
تقسیم شود .جهت تشخیص شرکت های دارای هیئت
مدیره فعال ،از میانه نمونه استفاده شده به نحوی که
شرکت های باالتر از میانه به عنوان شرکت های فعال
در برگزاری جلسات هیئت مدیره بوده و دیگر شرکت
ها به عنوان شرکت غیر فعال در نظر گرفته شده است.
جهت بررسی فرضیه چهارم که هدف آن بررسی
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک در
شرکت هایی با استقالل کمیته حسابرسی باال بیشتر از

کمیته حسابرسی باال و شرکت هایی با استقالل کمیته
حسابرسی پایین تقسیم شود .جهت دسته بندی
شرکت ها به عنوان کمیته حسابرسی مستقل و غیر
مستقل ،بر حسب معیار کنترل بر تصمیم های اتخا
شده ،شرکت های با نسبت اعضای مستقل کمیته
حسابرسی باالی  11درصد به عنوان کمیته حسابرسی
مستقل و برای شرکت های کمتر از  11درصد به
عنوان شرکت کمیته حسابرسی غیرمستقل در نظر
گرفته می شود.
نحوه تفکیک شرکت ها بر اساس نظام راهبری شرکتی
به شرح جدول ( )2می باشد.
جدوه ( :)2تفكیك شرک

ها بر اساس نظام راهبری

شرکتی
معیارهای راهبری شرکتی

باال

پایین

جمع
مشاهدات

مالکیت نهادی

239

622

301

استقالل هیئت مدیره

823

66

301

هیئت مدیره فعال

282

299

301

استقالل کمیته حسابرسی

22

879

301

پس از مشخص شدن حجم نمونه جهت بررسی هر
فرضیه ،در ادامه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته
شده است.
 -6یافته های پژوهش
در ادامه جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای
پژوهش ،ابتدا آمار توصیفی بیان شده و در ادامه به
آمار استنباطی پرداخته می شود.
 -1-6آمار توصیفی
در جدول شماره ( )9آمار توصیفی متغیرهای
وابسته ،مستقل و کنترل را برای کلیه مشاهدات این
پژوهش نشان میدهد .با توجه به نوع متغیرهای
پژوهش ،نتایج آمار توصیفی در دو جدول مجزا ارائه
می گردد.
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جدوه ( :)3آمار توصیفی متغیرهای غیرمجازی
نماد متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

مالکیت نهادی

CEOSEP

1/99

1/20

1/33

1

1/92

اعضای غیر موظف در هیئت مدیره

BIND

1/62

1/61

0

1

1/02

هیئت مدیره فعال

BMEETMED

3/11

02

21

0

8/33

استقالل کمیته حسابرسی

AUDITCOMMITTEE

1/12

1

1/31

1

1/06

CEOJOI

1/12

1

1/30

1

1/06

BSIZE

2/37

1

7

9

1/26

تعداد اعضای کمیتهی حسابرسی

ACIND

0/12

1

1

1

0/18

درصد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی

ADPER

1/22

1

0

1

1/26

اندازه شرکت

SIZE

02/12

09/89

03/00

01/07

0/12

عمر شرکت

AGE

09/89

03

18

01

3/78

اهرم مالی
درصد بزرگترین سهامدار

LEV
BLOC

1/60
1/28

1/61
1/10

1/33
1/33

1/10
1/01

1/26
1/27

جهت گیری بازار

MO

تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک

SMAU

عنوان متغیر

مالکیت کسب و کار مشتر
اعضای هیئت مدیره

1/20

1/08

1/66

1

1/22

1/12

1/19

1/39

1/09

1/08

منبع  :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول ( )9مشاهده می شود
میانگین مالکیت نهادی برابر با  1/99و میانه آن برابر
با  1/20می باشد که نشان می دهد بیش از  99درصد
سهام شرکت ها در اختیار سهامداران نهادی می باشد،
همچنین بیشترین مقدار متغیر اعضای مستقل هیئت
مدیره برابر با یک بوده و کمترین مقدار این متغیر
برابر با صفر است که باالترین عدد مربوط به چند
شرکت بوده و یکی از این شرکت ها ،شرکت سیمان
کارون است که در طی  1سال مورد بررسی تمام
اعضای هیئت مدیره آن غیرموظف بوده اند و بیشترین
درصد مالکیت نهادی برابر با  33درصد می باشد که
مربوط به شرکت سیمان قائن در سال  0930است.
نتایج همچنین بیانگر آن است که باالترین تعداد
اعضای مستقل به نسبت کل اعضا برابر با  011درصد
می باشد که مربوط به چند شرکت بوده است ،دو
نمونه از این شرکت ها ،شرکت پتروشیمی فن آوران و
شرکت خدمات انفورماتیک بوده که به ترتیب دارای
سه و پنج نفر عضو مستقل کمیته حسابرسی هستند،
عالوه براین مقدار پارامتر انحراف معیار متغیر اعضای
غیر موظف در هیئت مدیره برابر با  1/09میباشد.
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همچنین فروانی متغیرهای مجازی به شرح جدول ()2
می باشد.
جدوه ( :)4آمار توصیفی متغیرهای مجازی
عنوان متغیر

نماد متغیر

درصد انحراف
فراوانی
فراوانی معیار

مالکیت خانوادگی

CEORELA

30

1/01

1/91

نوع حسابرس

BIGAUDIT

201

1/29

1/22

استراتژی کسب و کار
تدافعی

PROSBS

293

1/28

1/11

نتایج مندرج در جدول ( )2بیانگر آن است که 01
درصد شرکت های مورد بررسی دارای ساختار مالکیت
خانوادگی بوده و  29درصد آن ها توسط سازمان
حسابرسی مورد حسابرسی قرار گرفته اند .عالوه براین
نتایج نشان می دهد که  28درصد نمونه به تعداد
 293شرکت-سال دارای استراتژی تدافعی بوده اند.
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 -3-7آمار استنباطی

سط اطمینان  33درصد این مدل معنادار بوده و
دارای اعتبار است .بر اساس همین نتایج مالحظه

داده های این پژوهش برای فرضیه اول به صورت
مقطعی تخمین زده شد .نتایج آزمون همسانی
واریانس در هر دو مدل حاکی از وجود ناهمسانی
واریانس بوده ،لذا روش تخمین به صورت حداقل
مربعات تعمیم یافته انجام گرفت .همچنین احتمال F
فیشر کمتر از یک درصد است که میتوان گفت در

مقدار دوربین واتسون بین  0/1و  2/1بوده که نشان از
عدم وجود خودهمبستگی است و ضریب تعیین نیز
نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترلی به
ترتیب  02و  06درصد عوامل موثر بر متغیر وابسته را
در دو مدل بیان می نمایند.

نتایج فرضیه اوه

جدوه ( :)5نتایج تخمین مده برای شرک

هایی با مالكی

باال و پایین نهادی

شرکت های دارای مالکیت نهادی باال

شرکت های دارای مالکیت نهادی
پایین

نام متغیر

نماد متغیر

مالکیت نهادی

INSOWN

1/0689

مالکیت خانوادگی

CEORELA

1/0017

2/0393

مالکیت کسب و کار
مشتر

CEOJOI

1/0173

2/2169

-1/1122

اندازه هیئت مدیره

BSIZE

-1/1198

-2/2821

1/1061

0/6121

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

1/1096

1/6910

-1/1181

-1/3173

تخصص کمیته حسابرسی

ADPER

-1/1119

-1/7862

-1/1011

-1/1221

نوع حسابرس

BIGAUDIT

-1/1209

1/3110

1/1912

0/6376

اندازه شرکت

SIZE

1/1296

2/1099

1/1199

1/6706

عمر شرکت

AGE

-1/1108

-0/9163

1/1118

0/2117

اهرم مالی

LEV

-1/0229

-2/9629

1/1060

1/6100

تمرکز مالکیت

BLOC

1/1213

1/8217

1/1979

0/9612

استراتژی کسب و کار
تدافعی

PROSBS

-1/1260

-0/1832

-1/1081

-1/2102

جهت گیری بازار

MO

-0/1119

-2/3691

-1/1831

-2/0817

عرض از مبدا

C

1/6391

9/1112

1/9871

2/7311

ضریب برآورد شده

آماره t

ضریب برآورد شده

آماره t

0/7931

1/0929

2/7113

-1/1186

-1/9893
-1/1971

اعتبار مدل اول

معناداری آماره 1/1111 : F

آماره9/12 : F

خودهمبستگی 0/88 :

ضریب تعیین 1/02 :

اعتبار مدل دوم

معناداری آماره 1/1167 : F

آماره2/21 : F

خودهمبستگی 0/82 :
نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم
یافته

ضریب تعیین 1/06 :

آزمون همسانی واریانس اول

آماره 2/39 :

احتمال 1/1111 :

آزمون همسانی واریانس دوم

آماره 2/12 :

احتمال 1/1111 :

نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم
یافته

GLS

GLS

منبع  :یافتههای پژوهش

فرضیه اول پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال
است که آیا استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت های با مالکیت نهادی باال بیشتر
از شرکت های با مالکیت نهادی پایین می باشد یا

خیر .همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود،
میزان آماره متغیر مالکیت نهادی در شرکت های با
مالکیت نهادی باال و پایین به ترتیب برابر با برابر با
 0/79و  2/71است که نشان می دهد در سط
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اطمینان  31درصد بین مالکیت نهادی و استفاده از
تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک رابطه معنی

داده های این پژوهش برای فرضیه دوم به صورت
مقطعی تخمین زده شد .نتایج آزمون همسانی

داری وجود دارد ،از طرف دیگر ضریب برآورد شده این
متغیر در شرکت های با مالکیت نهادی باال برابر با
 1/068و برای شرکت های با مالکیت نهادی پایین
برابر با  1/092می باشد ،لذا فرض صفر رد و فرض
مقابل پذیرفته شده که نشان می دهد استفاده از
تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های
با مالکیت نهادی باال بیشتر از شرکت های با مالکیت
نهادی پایین می باشد و بر مبنای این نتایج فرضیه
اول تایید می شود.

واریانس در هر دو مدل حاکی از وجود ناهمسانی
واریانس بوده ،لذا روش تخمین به صورت حداقل
مربعات تعمیم یافته انجام گرفت .همچنین احتمال F
فیشر کمتر از یک درصد است که میتوان گفت در
سط اطمینان  33درصد این مدل معنادار بوده و
دارای اعتبار است .بر اساس همین نتایج مالحظه
مقدار دوربین واتسون بین  0/1و  2/1بوده که نشان از
عدم وجود خودهمبستگی است و ضریب تعیین نیز
نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترلی به
ترتیب  09و  22درصد عوامل موثر بر متغیر وابسته را
در دو مدل بیان می نمایند.

نتایج فرضیه دوم
جدوه ( :)6نتایج تخمین مده برای شرک
نام متغیر

نماد متغیر

هایی با استق ه باال و پایین ه ی

مدیره

شرکت های دارای استقالل هیئت مدیره
شرکت های دارای استقالل هیئت مدیره باال
پایین
ضریب برآورد شده

آماره t

ضریب برآورد شده

آماره t

استقالل هیئت مدیره

BIND

1/0711

2/2308

1/9606

2/7878

مالکیت خانوادگی
مالکیت کسب و کار
مشتر

CEORELA

1/1226

0/1928

1/1918

1/6702

CEOJOI

1/1226

0/0119

-8/0972

-7/2920

اندازه هیئت مدیره

BSIZE

1/1002

1/1619

-1/1086

-0/0262

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

1/1100

1/0921

-1/1298

-0/0093

تخصص کمیته حسابرسی

ADPER

-1/1979

-0/2882

1/1999

1/1902

نوع حسابرس

BIGAUDIT

1/1012

1/3901

-1/1212

-1/6721

اندازه شرکت

SIZE

1/1168

0/2113

1/1971

-0/7806

عمر شرکت

AGE

1/1117

0/0186

-1/1121

-0/3681

اهرم مالی

LEV

-1/1132

-1/2170

-1/0972

-0/2833

تمرکز مالکیت

BLOC

1/1017

1/2930

-1/1023

-1/0292

استراتژی کسب و کار
تدافعی

PROSBS

-1/1213

-0/1398

-1/1282

-1/7782

جهت گیری بازار

MO

-1/1882

-2/1022

-2/1800

-0/2827

عرض از مبدا

C

1/2880

2/0131

1/0861

1/6130

اعتبار مدل اول

معناداری آماره 1/1022 : F

معناداری آماره 1/1101 : F
اعتبار مدل دوم
آماره 2/02 :
آزمون همسانی واریانس اول
آزمون همسانی واریانس دوم

آماره 2/03 :

آماره2/01 : F

خودهمبستگی 0/83 :

ضریب تعیین 1/09 :

آماره9/07 : F
احتمال 1/1111 :

خودهمبستگی 0/88 :
نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم یافته

ضریب تعیین 1/22 :
GLS

احتمال 1/1111 :

نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم یافته

GLS

منبع  :یافتههای پژوهش
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فرضیه دوم پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال
است که آیا استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت

استقالل هیئت مدیره پایین می باشد و بر مبنای این
نتایج فرضیه دوم رد می شود.

استراتژیک در شرکت های با استقالل هیئت مدیره
باال بیشتر از شرکت های با استقالل هیئت مدیره
پایین می باشد یا خیر .همان طور که در جدول ()6
مشاهده میشود ،میزان آماره متغیر استقالل هیئت
مدیره در شرکت های با استقالل هیئت مدیره باال و
پایین به ترتیب برابر با برابر با  2/23و  2/78است که
نشان می دهد در سط اطمینان  31درصد بین
استقالل هیئت مدیره و استفاده از تکنیک حسابداری
مدیریت استراتژیک رابطه معنی داری وجود دارد ،از
طرف دیگر ضریب برآورد شده این متغیر در شرکت
های با استقالل هیئت مدیره باال برابر با  1/071و
برای شرکت های با استقالل هیئت مدیره پایین برابر
با  1/960می باشد ،لذا فرض صفر تایید و فرض مقابل
رد شده که نشان می دهد استفاده از تکنیک
حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های با
استقالل هیئت مدیره باال کمتر از شرکت های با

نتایج فرضیه سوم
داده های این پژوهش برای فرضیه سوم به
صورت مقطعی تخمین زده شد .نتایج آزمون همسانی
واریانس در هر دو مدل حاکی از وجود ناهمسانی
واریانس بوده ،لذا روش تخمین به صورت حداقل
مربعات تعمیم یافته انجام گرفت .همچنین احتمال F
فیشر کمتر از یک درصد است که میتوان گفت در
سط اطمینان  31درصد این مدل معنادار بوده و
دارای اعتبار است .بر اساس همین نتایج مالحظه
مقدار دوربین واتسون بین  0/1و  2/1بوده که نشان از
عدم وجود خودهمبستگی است و ضریب تعیین نیز
نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترلی به
ترتیب  8و  1درصد عوامل موثر بر متغیر وابسته را در
دو مدل بیان می نمایند.

جدوه ( :)7نتایج تخمین مده برای شرک
نام متغیر

نماد متغیر

هایی با فعالی

باال و پایین ه ی

مدیره

شرکت های دارای هیئت مدیره با فعالیت شرکت های دارای هیئت مدیره با فعالیت
پایین
باال
ضریب برآورد شده

آماره t

ضریب برآورد شده

آماره t

هیئت مدیره فعال

BMEETMED

-2/9711

-1/1279

1/1126

1/8183

مالکیت خانوادگی

CEORELA

1/1916

0/9322

-1/1199

-1/1318

مالکیت کسب و کار
مشتر

CEOJOI

1/0009

2/3069

-1/0216

-0/7889

اندازه هیئت مدیره

BSIZE

1/1026

0/1003

-1/1121

-1/0262

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

1/1016

0/1690

-1/017

-1/6392

تخصص کمیته حسابرسی

ADPER

-1/1721

-2/9711

1/1011

1/2000

نوع حسابرس

BIGAUDIT

1/1127

2/9213

-1/1116

-1/1999

اندازه شرکت

SIZE

1/1008

0/8111

1/1132

0/0836

عمر شرکت

AGE

-1/1113

-1/8319

1/1116

1/8221

اهرم مالی

LEV

-1/0122

-2/6893

1/1291

0/2290

تمرکز مالکیت

BLOC

-1/1218

-1/7739

1/1229

0/9071

استراتژی کسب و کار
تدافعی

PROSBS

-1/1086

-0/0921

-1/1213

-0/9327

جهت گیری بازار

MO

-1/1161

-1/9972

-1/2012

-2/2113
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نام متغیر

نماد متغیر

عرض از مبدا

C

شرکت های دارای هیئت مدیره با فعالیت شرکت های دارای هیئت مدیره با فعالیت
پایین
باال
ضریب برآورد شده

آماره t

ضریب برآورد شده

آماره t

1/9782

19/8202

1/2139

2/3219

اعتبار مدل اول

معناداری آماره 1/1111 : F

آماره9/22 : F

خودهمبستگی 0/38 :

ضریب تعیین 1/18 :

اعتبار مدل دوم

معناداری آماره 1/1211 : F

آماره0/82 : F

خودهمبستگی 0/38 :

ضریب تعیین 1/11 :

آزمون همسانی واریانس اول

آماره 2/31 :

احتمال 1/1111 :

نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم یافته

GLS

آزمون همسانی واریانس دوم

آماره 0/62 :

احتمال 1/1116 :

نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم یافته

GLS

منبع  :یافتههای پژوهش

فرضیه سوم پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال
است که آیا استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت های با فعالیت هیئت مدیره باال
بیشتر از شرکت های با فعالیت هیئت مدیره پایین می
باشد یا خیر .همان طور که در جدول ( )7مشاهده
میشود ،میزان آماره متغیر هیئت مدیره فعال در
شرکت های با فعالیت هیئت مدیره باال و پایین به
ترتیب برابر با برابر با  -1/12و  1/81است که نشان
می دهد در سط اطمینان  31درصد بین فعالیت
هیئت مدیره و استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک رابطه معنی داری وجود ندارد ،لذا فرض
صفر تایید و فرض مقابل رد شده که نشان می دهد
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک در
شرکت های با فعالیت هیئت مدیره باال تفاوت معنی
داری با شرکت های با فعالیت هیئت مدیره پایین
ندارد و بر مبنای این نتایج فرضیه سوم رد می شود.
جدوه ( :)8نتایج تخمین مده برای شرک
نام متغیر

نماد متغیر

نتایج فرضیه چهارم
داده های این پژوهش برای فرضیه چهارم به
صورت مقطعی تخمین زده شد .نتایج آزمون همسانی
واریانس در هر دو مدل حاکی از وجود ناهمسانی
واریانس بوده ،لذا روش تخمین به صورت حداقل
مربعات تعمیم یافته انجام گرفت .همچنین احتمال F
فیشر کمتر از یک درصد است که میتوان گفت در
سط اطمینان  31درصد این مدل معنادار بوده و
دارای اعتبار است .بر اساس همین نتایج مالحظه
مقدار دوربین واتسون بین  0/1و  2/1بوده که نشان از
عدم وجود خودهمبستگی است و ضریب تعیین نیز
نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترلی به
ترتیب  08و  29درصد عوامل موثر بر متغیر وابسته را
در دو مدل بیان می نمایند.

هایی با استق ه باال و پایین کمیته حسابرسی

شرکت های دارای استقالل کمیته
حسابرسی باال

شرکت های دارای استقالل کمیته
حسابرسی پایین

ضریب برآورد شده

آماره t

ضریب برآورد شده

آماره t

استقالل کمیته حسابرسی

AUDITCOMMITTEE

1/0992

0/3322

-1/2619

-2/1768

مالکیت خانوادگی

CEORELA

-1/0976

-1/2389

1/1021

1/1266

مالکیت کسب و کار
مشتر

CEOJOI

-1/1619

-1/1822

1/1118

0/9201

اندازه هیئت مدیره
استقالل کمیته حسابرسی

BSIZE
ACIND

-1/0179
1/1289

-1/6181
1/1617

1/1112
1/1290

1/1092
0/6983

تخصص کمیته حسابرسی

ADPER

-1/1030

-1/0633

-1/1202

-1/7007

نوع حسابرس

BIGAUDIT

1/1200

1/0808

1/1072

0/1836

اندازه شرکت

SIZE

-1/1106

-1/1619

1/1188

0/8016
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نام متغیر

نماد متغیر

عمر شرکت

AGE

شرکت های دارای استقالل کمیته
حسابرسی باال

شرکت های دارای استقالل کمیته
حسابرسی پایین

ضریب برآورد شده

آماره t

ضریب برآورد شده

آماره t

1/1197

1/7626

1/1111

1/3212

اهرم مالی

LEV

-1/1173

-1/2003

-1/1029

-1/6137

تمرکز مالکیت
استراتژی کسب و کار
تدافعی

BLOC

1/2062

0/6101

-1/111118

-1/1197

PROSBS

1/1131

1/0201

-1/1222

-0/3062

MO

-1/1211

-1/0196

-1/1382

-0/3312

0/1821

1/2009

1/1933

جهت گیری بازار

1/8822

عرض از مبدا

C

اعتبار مدل اول
اعتبار مدل دوم

معناداری آماره 1/1169 : F
معناداری آماره 1/1169 : F

آماره9/28 : F
آماره2/26 : F

خودهمبستگی 0/89 :
خودهمبستگی 0/30 :

ضریب تعیین 1/08 :
ضریب تعیین 1/29 :

آزمون همسانی واریانس اول

آماره 0/71 :

احتمال 1/1112 :

نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم یافته

GLS

آزمون همسانی واریانس دوم

آماره 2/26 :

احتمال 1/1111 :

نتیجه  :حداقل مربعات تعمیم یافته

GLS

منبع  :یافتههای پژوهش

فرضیه چهارم پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال
است که آیا استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک در شرکت های با استقالل کمیته
حسابرسی باال بیشتر از شرکت های با استقالل کمیته
حسابرسی پایین می باشد یا خیر .همان طور که در
جدول ( )8مشاهده میشود ،میزان آماره متغیر
استقالل کمیته حسابرسی در شرکت های با استقالل
کمیته حسابرسی باال و پایین به ترتیب برابر با برابر با
 0/33و  -2/17است که نشان می دهد در سط
اطمینان  31درصد بین مالکیت نهادی و استفاده از
تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک رابطه معنی
داری وجود دارد ،از طرف دیگر ضریب برآورد شده این

معیار مالکیت نهادی ،اعضای غیر موظف در هیئت
مدیره ،هیئت مدیره فعال و استقالل کمیته حسابرسی
به عنوان عوامل راهبری شرکتی استفاده گردید .بر
مبنای نتایج به دست آمده مشخص گردید که در
شرکت های با مالکیت نهادی باال ،استفاده از تکنیک
حسابداری مدیریت استراتژیک بیشتر مورد استفاده
قرار گرفته به نحوی که میزان استفاده و کاربرد این
تکنیک ها در این نوع شرکت ها بیشتر از شرکت های
با مالکیت نهادی پایین یا فاقد مالکیت نهادی می
باشد .به عبارت دیگر نتایج پژوهش نشان داد که
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک برای
مالکان نهادی دارای اهمیت بوده و این نوع سهامداران

متغیر در شرکت های با استقالل کمیته حسابرسی باال
برابر با  1/099و برای شرکت های با استقالل کمیته
حسابرسی پایین برابر با  -1/261می باشد ،لذا فرض
صفر رد و فرض مقابل پذیرفته شده که نشان می دهد
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک در
شرکت های با استقالل کمیته حسابرسی باال بیشتر از
شرکت های با استقالل کمیته حسابرسی پایین می
باشد و بر مبنای این نتایج فرضیه چهارم تایید می
شود.

خواهان بکارگیری این تکنیک ها در تعیین راهبرد ها
و همچنین به کارگیری عملی آن هستند .از طرف
دیگر نتایج فرضیه چهارم نیز بیانگر آن است که
استقالل کمیته حسابرسی از عوامل موثر بر استفاده از
تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک بوده و در
شرکت هایی که دارای استقالل باالی کمیته
حسابرسی هستند ،بیشتر از دیگر شرکت ها از این
تکنیک ها استفاده می گردد .عالوه بر این ،با توجه به
تشکیل کمیته حسابرسی در چند سال قبل و گذشت
زمان کمی از آن ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است
که استقالل کمیته حسابرسی توانسته است نقش خود
برای استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک

 -7نتیجه گیری و بحث
این پژوهش درصدد تعیین نقش راهبری شرکتی
در حسابداری مدیریت استراتژیک بوده که از چهار
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در سط شرکت را ایفا نماید و از این طری کارایی
تشکیل کمیته حسابرسی را افزایش دهد .عالوه بر این

بنابراین به سهامداران پیشنهاد می شود که بخشی
باالیی از کمیته حسابرسی را از افرادی انتخاب نمایند

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که استقالل هیئت
مدیره نیز بر استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک موثر بوده ،اما این تاثیر با انتظارات
همخوانی نداشت .به نحوی که انتظار بر این بود که در
شرکت های با اعضای مستقل هیئت مدیره باال ،بیشتر
از دیگر شرکت ها از تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک استفاده نمایند .اما نتایج عکس این مطلب
را نشان داد ،به نحوی که این نتایج بیانگر آن است که
موظف بودن هیئت مدیره تاثیر بیشتری از غیرموظف
بودن آن برای بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت
استراتژیک را داراست .در دالیل عدم دستیابی به
انتظارات فرضیه دوم می توان به آگاهی و شناخت
اعضای موظف اشاره نمود ،با توجه به اینکه اعضای
موظف عالوه بر شرکت در جلسات هیئت مدیره (برابر
با اعضای غیرموظف) بر رویه شرکت نظارت دارند و
اصوال این اشخاص در سط مدیریت اجرایی باال
مشغول به فعالیت هستند ،لذا با توانایی بیشتر و کارا
تر می توانند از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک
را به کار گیرند ،نتایج دیگر این فرضیه این است که
استقالل هیئت مدیره و عدم جانبداری آن ،تاثیری بر
استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک
ندارد .در نهایت نتیجه فرضیه سوم نشان داد که
شرکت های با هیئت مدیره فعال تر با دیگر شرکت ها
در استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک
تفاوت معنی داری وجود ندارد .این نتایج نشان داد،
اعضای هیئت مدیره اگر حتی جلسات بیشتری را
تشکیل دهند کمتر به مقوله تکنیک های حسابداری
مدیریت استراتژیک توجه می نمایند .در نهایت نتایج
این پژوهش بیانگر آن است که نتیجه فرضیه اول و
چهارم با نتایج پژوهش تیراچی و ساپاتیف ()2106
همخوانی و مطابقت داشته ،اما نتایج فرضیه دوم و
سوم با نتایج پژوهش کر شده همخوانی ندارد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر نقش
پر رنگ استقالل کمیته حسابرسی در استفاده از
تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک می باشد.

که تجربه و دانش الزم را در زمینه حسابداری و مالی
دارا هستند و به طور مستقل در کمیته حسابرسی
مشغول به فعالیت هستند .همچنین به اعضای غیر
موظف هیئت مدیره پیشنهاد می شود که عالوه بر
استفاده از ابزارها و تکنیک های حسابداری در تصمیم
گیری ها ،در جلسات به بصرفه بودن و کارایی استفاده
از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک توجه
نمایند .عالوه بر این به اعضای موظف هیئت مدیره نیز
پیشنهاد می شود که سایر اعضاء را در جریان میزان،
نوع و نتیجه استفاده از تکنیک های حسابداری
مدیریت استراتژیک قرار داده تا در صورت نیاز ،تیمی
برای نظارت بر اجرا و شناسایی نواقص و مشکالت آن
تشکیل دهند.
طی انجام پژوهش ،پژوهشگر با محدودیت های زیر
روبرو بوده است:
 )0در پژوهش حاضر متغیرهای مورد بررسی مورد
نظر برای انجام تحلیلهایی آماری بصورت سالیانه
محاسبه گردیده است .لذا آثار ناشی از محاسبه
مدل های پژوهش در صورتی که متغیرهای آن
بصورت فصلی محاسبه گردد ،می تواند نتایجی
مغایر با پژوهش حاضر داشته باشد.
 )2بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز پژوهش
حاضر برای محاسبه متغیرهای مورد آزمون از
طری نرم افزار ره آورد نوین محاسبه شده است.
لذا با توجه به سطحی از اشتباهاتی که در نرم
افزار مذکور وجود دارد ،وجود این اشتباهات شاید
به عنوان یک محدودیت تا حدی نتایج پژوهش را
تحت تاثیر قرار دهد.
 )9به دلیل محدودیت در جمع آوری اطالعات شرکت
هایی که عضو بورس نیستند ،در پژوهش حاضر
فقط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .در
حالی که شاید به علت شرایط خاص حاکم بر
بورس و قوانین و مقررات مرتبط ،نتایج پژوهش در

19

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

نقش راهبری شرکتی در حسابداری مديريت استراتژيک

شرکت های غیربورسی به نتایجی مغایر با نتایج
پژوهش حاضر منجر شود.

حسین؛ طالب
 موسوی ،سیدرضا؛ جباری،
بیدختی ،عباس .) 0932( .حاکمیت شرکتی و

 )2اطالعات و نتایج ارائه شده در این پژوهش به دلیل
اینکه سال های  0931تا  0931را مورد بررسی
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