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چكيده
در این مطالعه برای ارائه بهتر استفاده از سیستم های کنترل مدیریت موثر در یک کشور در حال توسعه ،از
تئوری اقتضایی برای بررسی نقش اطالعات حسابداری مدیریت در اثربخشی سیستم کنترل مدیریت در شرکت های
تولیدی بزرگ استفاده شده است .ادبیات مربوطه در مورد عامل واسطه ای اثر مفید بودن اطالعات حسابدار ی
مدیریت بر اثر گذاری پنج متغیر اقتضایی بر سیستم کنترل مدیریت می باشد .یافته های این تحقیق مبتنی بر توزیع
پرسشنامه در بین فعاالن شاغل در حوزه حسابداری در شرکت های بزرگ تولیدی از بخش های صنعتی مختلف در
ایران می باشد .نقش اطالعات حسابداری مدیریت در اثربخشی سیستم کنترل مدیریت در این شرکت ها از نظر
چهار بعد حوزه ،به موقع بودن ،تجمع و ادغام مشخص می شود و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج این تحقیق نشان می دهد ،بین اهمیت و دردسترس بودن اطالعات حسابداری
مدیریت شکاف وجود دارد و هم چنین اطالعات حسابداری مدیریت نقش واسطه ای در رابطه بین استراتژی رقابت،
پیچیدگی تولید و عدم اطمینان محیطی با اثربخشی سیستم کنترل مدیریت ایفا می کند ولی در مورد رسمی سازی
و تمرکز گرایی این مورد وجود ندارد.
واژههای كليدی :سیستم کنترل مدیریت ،اطالعات حسابداری مدیریت ،متغیرهای اقتضایی ،اهمیت ،دردسترس.

 -1استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) Elnaztaj@gmail.com
 -2کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانSmohammadi910@gmail.com .
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الناز تجويدی و سحر محمدی

 -1مقدمه
تغییرات مداوم در محیط کسب و کار به طور کلی
و ماهیت رقابت و تکنولوژی تولید به طور خاص ،فشار
زیادی را بر مدیریت در تمامی صنعت ها برای مقابله و
سازگاری با این تغییرات ایجاد کرده است .امروزه،
متخصصان استراتژی عملیاتی توصیه می کنند که
شرکت باید یک استراتژی عملی موثر در میان رقبای
خود در بازار رقابتی داشته باشد(یاقتین 1و عباسی،2
 .)2112به عنوان یک منبع داخلی کلیدی اطالعات
حسابداری مدیریت(3امانوئل )1991،4در محیط رقابتی
کسب و کار نقش برجسته ای را با ارائه اطالعات به
موقع و مربوط ایفا می کند تا مدیران را قادر سازد
همراه با استفاده از فرصت های در حال ظهور
تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند (چنهال 5و لنگفیلد،6
 ،a1992دروری 2112 ،7و یزدیفر .)2113 ،2در محیط
کسب و کار امروز ،برای دستیابی به مزایای رقابتی و
اطمینان از عملکرد موثرتر ،شرکت ها نیاز دارند تا بر
اولویت های استراتژیک خاص خود و پشتیبانی از آنها
با ابزارهای سازمانی مناسب مانند سیستم اطالعات
حسابداری تاکید نمایند (چنهال و لنگفیلد c1992 ،و
جرمیاس 9و گانی .)2114 ،11بنابراین ،برخی
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نویسندگان حسابداری مدیریت (به طور مثال شانک
و گوین داراجان )1993،12بر نقش سیستم های
حسابداری مدیریت در فرموالسیون ،ارتباط ،توسعه و
اجرای استراتژی ها و نظارت بر موفقیت مراحل
اجرایی در جهت تامین اهداف مورد نظر سازمان تاکید
دارند(شانک و گوین داراجان.)1993 ،
فرض اولیه رویکرد تئوری اقتضایی تحقیق
حسابداری مدیریت این است که شرایطی که سازمان
در آن فعالیت می کند ،ویژگی های اصلی سیستم
حسابداری را تعیین می کند .بدین ترتیب ،آنها
سیستم حسابداری مدیریت  /سیستم کنترل
مدیریت 13مناسبی ندارند که به طور کلی همه
14
سازمان ها در همه شرایط را پوشش دهد(واترهوس
و تیسن ،1972 15اوتلی ،1921 ،16امانوئل و همکارن،
1991و فیشر .)1995 ،17عالوه بر این ،نظریه پردازان
اقتضایی در ادبیات حسابداری مدیریت معتقدند که
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شکل کارکرد حسابداری مدیریت در سازمان ها و
میزان استفاده از آن به وسیله محیط رقابتی سازمانی
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تعیین می شود (اندرسون و النن .)1999 ،
بنابراین ،سازمان هایی با محیط کاری متفاوت،
برنامه های استراتژیک مختلفی دارند براساس شرایط
خود پاسخ خواهند داد و در نتیجه برای دستیابی به
اهداف مورد نظر ممکن است نیاز به سیستم اطالعاتی
متفاوت داشته باشند (هوگو .)2114 ،21این فرض
مبتنی بر این استدالل است که وقتی این تغییر رخ
می دهد ،مدیران نیاز به اشکال مختلف اطالعات
حسابداری مدیریت 21برای حمایت از تصمیم گیری
خود و استفاده از آنها در نظارت بر پیشرفت استراتژی
ها دارند(باینز و لنگفیلد .)2113 ،بنابراین ،مطابقت
مناسب بین محیط سازمانی و سیستم ها به عنوان
فرض اصلی بسیاری از تحقیقات حسابداری مدیریت
مبتنی بر اقتضایی تجربی مطرح شده است(چنهال و
لنگفیلد .)c1992 ،عالوه بر این ،تحقیقات قبلی نشان
دادند این عملکرد سازمانی از تطبیق محیط ،استراتژی
و ساختارها و سیستم های داخلی سازمان حاصل می
شود(گوین داراجان 1922 ،و گوین داراجان و گپتا،22
.)1925
نیاز به گسترش مطالعات در زمینه شیوه های
کنترل و حسابداری مدیریت در جوامع وجود
دارد(الوواتیج 23و همکاران .)2117 ،در کشور ما نیاز
به حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی و
الزامی شدن استانداردها و اصول حسابداری از سال
 1361موجب ارتقای سطح گزارشگری مالی شد .اما
در زمینه دیگر حسابداری یعنی حسابداری مدیریت،
رشدی همپایه حسابداری مالی نداشته است.
تحقیق حاضر با استفاده از متغیر میانجی اطالعات
حسابداری مدیریت ،تاثیر  5متغیر فوق را بر اثربخشی
سیستم کنترل مدیریت مورد بررسی قرار می دهد.
همچنین مفید بودن اطالعات حسابداری مدیریت از
دو ویژگی اهمیت و در دسترس بودن و از  4بعد
حوزه ،به موقع بودن ،ادغام و تجمیع اطالعات مورد
بررسی قرار می گیرد.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
اطالعات حسابداری مدیریت ،مدیران را در برنامه
ریزی ،کنترل و ارزیابی واحد های تولیدی یاری می
کنند .برنامه ریزی در مورد اهداف یک سازمان اساسا
تصمیم گیری در مورد قسمتی از اهداف است که باید
تحقق یابد( فالمهاتس .)1923 ،24یک سیستم
اطالعاتی با کیفیت می تواند نیازهای کاربران خود را
برآورده به خوبی کند و عملکرد کاربران و به تبع آن
سازمان را بهینه سازد .لذا سازمان از چنین فناوری و
سیستم اطالعاتی باید تا حد توان پشتیبانی نماید
(مودا ،و ارلینا)2119 ،25
اطالعات حسابداری مدیریت دارای  4بعد است:
( )1به عقیده چنهال و موریس ( ،)1926اطالعات
حسابداری مدیریت بهنگام ،مدیران را قادر می سازد تا
سریعا واکنش نشان دهند و به شیوه ای به موقع،
تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند .بهنگام بودن به
سرعت و تکرار گزارش دهی و ارائه اطالعات به محض
درخواست اشاره دارد(چنهال و موریس،1926 ،26
چو 1992 ،27و نارنجوگیل )2( .)2119 ،تجمیع
اطالعات حسابداری مدیریت به سطح اطالعات مربوط
به فعالیت های عملکردی بر اساس دوره زمانی یا بر
اساس مدل های تصمیم گیری اشاره دارد(چنهال و
موریس .)1926 ،ارائه این اطالعات در سطح عملکردی
و همچنین ارائه اطالعات مربوط به خروجی تصمیمات
اتخاذ شده در سایر حوزه های عملکردی ،به مدیران
در ارزیابی پیامدهای تصمیم گیری در طول زمان
کمک میکند (بونز 22و ابرناتی )3( .)2111 ،29ادغام به
به اطالعات مربوط به فعالیت های دپارتمان های دیگر
در یک شرکت اشاره دارد که بر تصمیمات اتخاذ شده
در یک دپارتمان واحد و عملکرد آن و همچنین
عملکرد شرکت به عنوان یک کل اثر گذار است (بونز و
31
ابرناتی ،2111 ،چنهال و موریس1926 ،و چیا،
 .)1995این اطالعات میتواند شامل جزئیات مربوط
به ورودیها ،خروجی ها و همچنین فعالیتهای
پردازش شده باشد برای مثال ،این اطالعات میتواند
در رابطه با نوع و حجم خروجی دپارتمان عملکردی و
همچنین اطالعات مالی (مانند هزینه و درآمد) مربوط

به این خروجی ها باشد(بونز و ابرناتی)4( .)2111 ،
اطالعات حسابداری مدیریت میتواند دارای یک حوزه
گسترده و محدود باشد حوزه محدود اطالعات
حسابداری مدیریت اطالعاتی را ارائه میدهد که بر
رویدادهای داخلی ،مالی و اطالعات مبتنی بر سوابق
تاریخی تمرکز دارد (چنهال و موریس ،1926 ،بونز و
ابرناتی 2111 ،و تیلما .)2115 ،31از سوی دیگر ،حوزه
گسترده اطالعات حسابداری مدیریت به اطالعاتی
اشاره دارد که به محیط خارجی (یعنی اقتصادی و غیر
اقتصادی) ،اطالعات با ماهیت غیر مالی و اطالعات
آینده محور مربوط می باشد(گوین داراجان و گپتا،
 ،1925بونز و ابرناتی 2111 ،و تیلما.)2115 ،
ابرناتی و گوتری )1994( 32رابطه میان اولویت
های استراتژیک سازمانی و انتخاب اطالعات
حسابداری و غیر حسابداری به وسیله مدیران را در دو
شرکت بزرگ فعال در استرالیا مطالعه کردند .آنها از
 49مدیر واحد کسب و کار استراتژیک نظرسنجی
کردند و گزارش دادند که حوزه گسترده تر اطالعات
حسابداری مدیریت (یعنی غیر مالی و آینده محور)
رابطه مثبتی با عملکرد در شرکت های تولیدی نسبت
به شرکتهای خدماتی دارد .در سال  ،2113باینز و
النگفیلد اسمیت از  141مدیرکل شرکت های تولیدی
فعال در استرالیا نظرسنجی کرد و گزارش دادند که
تغییر در تا کید بر استراتژی های متمایز سازی می
تواند موجب ایجاد تغییرات در پیکربندی شرکتها
گردد .تاسمانیا )2111( 33به نظرسنجی از  215مدیر
مالی در صنایع مختلف در چین پرداخت و به بررسی
رابطه میان استراتژی رقابتی ،سیستم کنترل مدیریت
و عملکرد پرداخت .وی پی برد که برای شرکت هایی
که از اولویتهای استراتژیک رهبری هزینه پیروی
میکنند ،استفاده از سیستم کنترل مدیریت مالی اثر
مستقیم بر عملکرد آنها دارد در حالی که برای شرکت
هایی که از اولویتهای استراتژیک متنوع سازی
محصول پیروی میکنند ،استفاده از سیستم کنترل
مدیریت غیرمالی موجب بهبود در عملکرد آنها می
گردد.اوزیر )2111( 34نیز به نظرسنجی از  59مدیر
ارشد پرداخت تا استفاده از سیستم کنترل مدیریت در
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هتل های مالزی را بررسی کند .در این مطالعه ،هتل
هایی که از استراتژی رهبری هزینه استفاده میکنند

اخیرا ،در سال  2117هیدر 37در لیبی با استفاده
از یک مدل اقتضایی در دو سطح و داده های

رابطه مثبتی با سیستم کنترل مدیریت با بروکراتیک
بیشتر دارند در حالیکه هتل هایی که از استراتژی
متمایز سازی محصول پیروی می کنند با سیستم
کنترل مدیریت با بروکراتیک کمتر رابطه دارند .این
مطالعه تنها از رابطه معکوس میان عدم اطمینان
محیطی و سیستم کنترل مدیریت با بوروکراتیک
کمتر پشتیبانی کرد.
در کشورهای توسعه یافته ،چنهال و موریس
( )1926با  62مدیر در  36شرکت تولیدی در استرالیا
مصاحبه کردند و گزارش دادند که تنها رابطه مستقیم
میان متغیرهای اقتضایی ،عدم قطعیت محیطی و
روابط متقابل سازمانی و دامنه گسترده اطالعات
36
حسابداری مدیریت می باشد .ترووان 35و باگتراج
( )2112به رابطه مثبت میان تمرکززدایی و اطالعات
حسابداری مدیریت بهنگام و از سوی دیگر به رابطه
مثبت میان بعد و عملکرد مدیریتی پی برد .از سوی
دیگر ،میان عدم قطعیت و اطالعات حسابداری
مدیریت بهنگام ،رابطه ای وجود ندارد و آنها نتیجه
گرفتند که ارتباط مثبت میان تمرکززدایی و عملکرد
از طریق بعد بهنگام بودن غیر مستقیم می باشد.
مطالعه انجام شده به وسیله چیا ( )1995در یک
اقتصاد در حال ظهور ،سنگاپور ،حاکی از رابطه مثبت
اطالعات حسابداری مدیریت و عملکرد موثر است و
نشان داد که اثر مثبت اطالعات حسابداری مدیریت
ادغام شده بر عملکرد مدیریتی در زمانی که میزان
تمرکز افزایش می یابد ،بیشتر است اما تاکید بیش از
حد بر این بعد در شرکت های متمرکز اثر منفی بر
عملکرد دارد .ترووان و باگتراج ( )2112نتیجه گرفتند
که اطالعات حسابداری مدیریت ادغام شده با عملکرد
مدیریتی و تمرکززدایی رابطه مثبت دارد اما با عدم
قطعیت رابطه ای ندارد .رابطه مثبت میان تمرکززدایی
و عملکرد مدیریتی از طریق تاثیر بر اطالعات
حسابداری مدیریت ادغام شده به صورت غیرمستقیم
است.

نظرسنجی ،ابتدا با رگرسیون میانجیگری گام به گام،
روابط اقتضایی بین متغیرهای سازمانی و اثربخشی
سیستم کنترل مدیریت را تعیین کرد .همچنین به
صراحت بر نقش میانجیگری اطالعات حسابداری
مدیریت در سیستم کنترل مدیریت متمرکز شده
است .وی دریافت که تمرکزگرایی ،رسمی سازی ،عدم
اطمینان محیطی و استراتژی رقابتی به طور قابل
توجهی بر اثربخشی سیستم کنترل مدیریت اثر می
گذارد.
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 -3فرضيه های پژوهش
به طور کلی مدل متغیر واسطه ای و به طور جزئی
نقش واسطه ای اطالعات حسابداری مدیریت در
ارتباط بین متغیرهای سازمانی و عملکرد سازمانی /
عملکرد مدیریت  /عملکرد سیستم حسابداری مدیریت
به طور خاص در ادبیات سیستم حسابداری مدیریت /
سیستم کنترل مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.
عدم اطمینان محیطی به عنوان متغیر اقتضایی در
رابطه با نقش واسطه ای اطالعات حسابداری مدیریت
به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است .به
عنوان مثال ،میا )1993( 32نقش میانجی دامنه
اطالعات حسابداری مدیریت را در ارتباط بین عدم
اطمینان محیطی و عملکرد مدیریتی و رضایت شغلی
گزارش کرد .به همین ترتیب ،میا و کالرک)1999( 39
دریافتند که افزایش رقابت در بازار ،استفاده از
اطالعات حسابداری مدیریت را افزایش داد که به نوبه
41
خود منجر به بهبود عملکرد شد .چونگ و چانگ
( )1997دریافتند که استراتژی رقابتی و عدم اطمینان
محیطی ،از اهداف مهم استفاده از حوزه گسترده
اطالعات حسابداری مدیریت بودند و این به نوبه خود
تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد .با توجه به متغیر مرکزی،
تیراون و باگتاراج ( )2112یک رابطه مثبت غیر
مستقیم بین عدم تمرکز و عملکرد مدیریت پیدا
کردند .این ارتباط تنها از طریق در دسترس بودن
محدوده وسیع اطالعات حسابداری مدیریت ظاهر می
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در شرایط عملی و عینی است .با توجه به موارد فوق،
این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.

تولید (مانند تولید بهنگام) بر استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات تنها از طریق محدوده اطالعات
حسابداری مدیریت به صورت غیر مستقیم ظاهر می
شود.
بر اساس استدالل های فوق ،فرض بر این است
که مفید بودن اطالعات حسابداری مدیریت نقش
مهمی را ایفا می کند .بنابراین ،فرض بر این است که
فرضيه اول :سودمندی اطالعات حسابداری مدیریت
تأثیر واسطه ای بر رابطه بین مرکز گرایی و اثربخشی
سیستم کنترل مدیریت دارد.
فرضيه دوم :سودمندی اطالعات حسابداری مدیریت
تاثیر واسطه ای بر رابطه بین رسمی سازی و اثربخشی
سیستم کنترل مدیریت دارد.
فرضيه سوم :سودمندی اطالعات حسابداری مدیریت
تأثیر واسطه ای بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و
اثربخشی سیستم کنترل مدیریت دارد.
فرضيه چهارم :سودمندی اطالعات حسابداری
مدیریت تأثیر واسطه ای را بر رابطه بین سطح
پیچیدگی فرایند تولید و اثربخشی سیستم کنترل
مدیریت دارد.
فرضيه پنجم :سودمندی اطالعات حسابداری مدیریت
تأثیر واسطه ای بر رابطه بین استراتژی رقابت و
اثربخشی سیستم کنترل مدیریت دارد.

همچنین این پژوهش از لحاظ روش اجرا در زمره
پژوهش های همبستگی قرار دارد که هدف آن
مشخص کردن رابطه بین دو یا چند متغیر است.
جامعه آماری این پژوهش ،از بین شرکتهای
بزرگ تولیدی که به صورت تصادفی از بین 321
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب شدند ،تعیین گردید .دلیل انتخاب شرکت
های بورسی ،وجود یک منبع کنترل شده است که
حجم و نوع اطالعات منتشر شده در آن تا حد زیادی
قابل اتکا می باشد .استفاده از شرکت هایی در صنایع
مختلف  ،عالوه بر تسهیل جمع آوری اطالعات به
دلیل حجم سازمان های در دسترس ،باعث کاربردی
تر شدن نتایج تحقیق برای گروه بیشتری از استفاده
کنندگان می گردد .پاسخ دهندگان ایده آل برای این
پژوهش ،باید از فرهنگ سازمانی و توانایی های
مدیریتی فناوری اطالعات آگاهی داشته باشد.
همچنین پاسخ دهنده باید عالوه بر باتجربه بودن
دراستفاده از سیستم های اطالعات حسابداری
سازمانی ،درک مناسبی از عملکرد رقابتی سازمانی نیز
داشته باشد .بنابراین این پرسشنامه ها در بین مدیران
مالی ،حسابداران و افراد شاغل در بخش مالی این
شرکت ها توزیع گردید.
برای اندازه گیری اندازه شرکت ،از لگاریتم ارزش
بازار سهام شرکتها (مشایخی و همکاران )1392 ،در
تاریخ  1396/12/29استفاده شده است .با لحاظ
نمودن محدودیت اندازه شرکت ،شرکت هایی به عنوان
جامعه آماری انتخاب شدند که لگاریتم ارزش بازار
سهام آنها باالتر از میانگین این لگاریتم در بین شرکت
های هم صنعت خودشان باشد .تعداد  111شرکت،
این ویژگی را دارا بودند .سپس با استفاده از فرمول
کوکران تعداد پرسشنامه های الزم 26 ،عدد تعیین
شد .با استناد به فرمول ساندرز و همکاران (،)2119
نرخ بازگشت پرسشنامه  %21می باشد .در بیشتر
مطالعات دانشگاهی که در آن مدیران ارشد یا
نمایندگان سازمان ها درگیر هستند ،میزان پاسخ دهی

شود .در رابطه با پیچیدگی فرآیند تولید ،میا و ویناتا
( )2112گزارش دادند که تاثیر روش های پیشرفته

نمایه  -1مدل نقش واسطه ای اطالعات حسابداری مدیریت
در روابط  5متغير اقتضایی و سيستم كنترل مدیریت

 -4روش شناسی پژوهش
هدف تحقیق بنیادی ،تدوین نکات قابل تعمیم
یک نظریه یا یک پیش بینی انتزاعی است .در صورتی
که هدف تحقیق کاربردی ،باال بردن توان پیش بینی
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 35%درصد می باشد .با این حال ،این درصد می تواند
با توجه به جنبه های فرهنگی متفاوت باشد.

نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ ،وجود تعداد
مشاهدات کم و یا وجود خود همبستگی جدی بین

برای جمع آوری داده ها در این پژوهش حاضر از
یک پرسشنامه  4بخشی استفاده شده است .پرسشنامه
مذکور بین مدیران ارشد ،اجرایی ،مالی و حسابداران
مدیریت در سال  1397بین  26شرکت توزیع شد.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق برای اولین
بار توسط هیدر در سال  2117در لیبی طراحی شده
است .شاخص اندازه گیری در این پرسشنامه طیف
لیکرت می باشد .این پرسشنامه شامل بخش های زیر
می باشد:
بخش الف :اطالعات عمومی پاسخ دهندگان ،بخش
ب :اطالعات کلی شرکتها ،بخش ج :ویژگیهای
سازمانی ،محیطی و مدیریتی؛ این بخش با هدف
جمعآوری اطالعات در مورد ساختار سازمانی ،عدم
اطمینان محیط زیست ،تکنولوژی تولید و استراتژی
رقابت تهیه شده که خود شامل  6زیر مجموعه است.
بخش د :اطالعات در مورد اثربخشی سیستم کنترل
مدیریت با پاسخ به پرسشهای این بخش جمع آوری
میشود.

متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را به
طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی
الگوسازی نمود.

 -5یافتههای پژوهش

بررسی توصيفی ویژگیهای دموگرافيک
نگاره  1ویژگیهای جمعيت شناختی
فراوانی درصد

عنوان و موقعیت
شغلی

عضو هیئت مدیره
مدیر اجرایی
حسابداری مدیریت
مدیر مالی
سایر
مجموع

2
2
2
13
25
57

3/7%
14/2%
14/2%
22/2%
44/4%
111/1%

تجربه در شغل
فعلی

کمتر از یکسال
 5-1سال
 11- 6سال
بیشتر از 11سال
مجموع

2
13
17
25
57

3/7%
22/2%
29/6%
44/4%
111/1%

تجربه در شرکت
فعلی

کمتر از یکسال
 5-1سال
 11- 6سال
بیشتر از 11سال
مجموع

6
17
17
17
57

11/1%
29/6%
29/6%
29/6%
111/1%

آخرین مدرک
تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد /دکترا
مجموع

23
34
57

41/7%
59/3%
111/1%

فعالیت اصلی
شرکت

مواد غذایی
برق و الکترونیک
مواد غذایی
برق و الکترونیک
سایر
مجموع

11
2
11
6
27
57

12/5%
3/7%
12/5%
11/1%
42/1%
111/1%

سابقه شرکت در
صنعت فعلی

کمتر از  5سال
 5تا  11سال
 11تا  21سال
بیشتر از  21سال
مجموع

6
4
11
36
57

11/1%
7/4%
12/5%
63/1%
111/1%

روش تولید

روش تولید سنتی ،غیر
پیشرفته
سیستم تولید انعطاف

11

19/2%

21

34/6%

تحليل استنباطی یافتههای تحقيق

در این تحقیق ،با توجه به کوچک بودن حجم
نمونه برای پاسخ به فرضیات تحقیق و اعتبار سنجی
مدل از تکنیکهای تحلیل عاملی تاییدی( )CFAو
مدل سازی معادالت ساختاری( )SEMبا استفاده از
روش حداقل مربعات جزیی )PLS(42با کمک نرم افزار
 SMARTPLSنسخه  2استفاده شده است .روش
تخمین  PLSضرایب را به گونهای تعیین میکند که
مدل حاصله ،بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا
باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند با باالترین دقت و
صحت ،متغیر وابسته نهایی ،را پیش بینی نماید .روش
حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی
رگرسیونی آن را با  PLSنیز معرفی میکنند ،یکی از
روشهای آماری چند متغیره محسوب میشود که به
وسیله آن میتوان علیرغم برخی محدودیتها مانند:
6
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پذیر ()FMS
سیستم تولید به هنگام
()JIT
مدیریت کیفیت
جامع()TQM
سایر
مجموع

فراوانی درصد

مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است و
مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل و

15

26/9%

همچنین کدام عامل با کدامیک از عاملها همبسته
است.

2

3/2%

9
57

15/4%
111%

نتایج تحليل عااملی تایيادی ا اعتباار سانجی
مدل)
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون سواالت و مدل
مفهومی تحقیق ،اطمینان یافتن از صحت مدلهای
اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضروری می-
باشد .این کار از طریق تحلیل عاملی مرتبه تاییدی دو
مرتبه ای صورت گرفته است .تحلیل عاملی تأییدی
یکی از قدیمیترین روشهای آماری است که برای
بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون(عاملهای بدست
آمده) و متغیرهای مشاهده شده(سؤاالت) به کار برده
میشود و بیانگر مدل اندازهگیری است .این تکنیک
که به برآورد پارامترها و آزمون فرضیهها با توجه به
تعداد عاملهای زیربنایی میان نشانگرها میپردازد،

شاخص نيكویی برازش مدلا )GOF
شاخص نیکویی برازش ،سازش بین کیفیت مدل
ساختاری و مدل اندازه گیری شده را نشان میدهد و
برابر است با:
 0.766  0.870  0.666

2

2

R

AVE 

GOF 

 Rمیانگین  AVEو R

2

که در آن  AVEو
میباشد .باال بودن شاخص مقدار  GOFاز  1/4برازش
مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برابر
 1/666شده است و از مقدار  1/4بزرگتر شده است و
نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر
داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای
نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو
بودن سؤاالت با سازههای نظری است.

نگاره  2روایی همگرا ابارهای عاملی و شاخص  )AVEو پایایی اآلفای كرونباخ و )CR
پایایی
روایی همگرا
متغيرهای پنهان شاخص
 CRآلفای كرونباخ
بارعاملی ا)λ
AVE
t-value
15/222
1/726
CENT 1
25/274
1/799
CENT 2
23/565
1/761
CENT 3
23/227
1/759
CENT 4
1/226
1/912 1/553
مرکز گزایی
12/754
1/715
CENT 5
15/967
1/623
CENT 6
22/115
1/722
CENT 7
15/792
1/712
CENT 2
12/461
1/627
FORM1
23/544
1/221
FORM2
1/231
1/271 1/572
24/777
1/224
FORM3
رسمیسازی
6/961
1/596
FORM4
32/476
1/243
FORM5
11/142
1/633
ENUC 1
عدم اطمینان
1/295
1/917 1/521
35/623
1/215
ENUC 2
محیطی
41/212
1/237
ENUC 3
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پایایی
آلفای كرونباخ

1/242

1/926

1/222

1/235

1/265

1/212

CR

1/222

1/936

1/912

1/279

1/913

1/272

AVE

1/616

1/531

1/526

1/542

1/652

1/631

روایی همگرا
)λبارعاملی ا
t-value
12/127
1/744
22/619
1/225
22/292
1/755
21/711
1/716
24/337
1/761
11/142
1/633
13/712
1/747
14/327
1/692
52/224
1/291
21/411
1/756
31/411
1/224
31/121
1/211
21/492
1/722
11/146
1/619
12/422
1/672
12/141
1/612
15/662
1/733
16/953
1/629
15/772
1/713
31/296
1/754
22/911
1/792
12/919
1/715
32/743
1/217
27/297
1/765
16/199
1/711
25/671
1/211
31/129
1/792
27/132
1/792
11/224
1/679
21/221
1/772
26/313
1/215
25/247
1/732
26/216
1/729
12/992
1/673
19/352
1/745
14/723
1/741
23/923
1/752
19/631
1/711
36/221
1/263
23/175
1/222
29/131
1/223
26/454
1/216
39/912
1/261
17/246
1/792
15/232
1/712
25/325
1/217

متغيرهای پنهان شاخص
ENUC 4
ENUC 5
ENUC 6
ENUC 7
ENUC 2
ENUC 9
MAPCX 1
MAPCX 2
MAPCX 3

پیچیدگی تولید

MAPCX 4
MAPCX 5
CMSTG 1
CMSTG 2
CMSTG 3
CMSTG 4
CMSTG 5
CMSTG 6
CMSTG 7

استراتژی رقابت

CMSTG 2
CMSTG 9
CMSTG 11
CMSTG 11
CMSTG 12
CMSTG 13
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MSCEF1
MSCEF2
MSCEF3
MSCEF4
MSCEF5

سیستم کنترل
مدیریت

MSCEF6
MSCEF7
SC1
SC2
SC3
SC4

حوزه

SC5
SC6
Agg1
Agg2
Agg3

تجمیع

Agg4
Agg5
TFR1
TFR2
TFR3

به موقع بودن

TFR4

8
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متغيرهای پنهان شاخص
Int1

ادغام

Int2
Int3
Int4

روایی همگرا
بارعاملی ا)λ
t-value
29/679
1/757
22/445
1/757
17/946
1/762
33/122
1/231

به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف
عوامل تشکیل دهنده هر سازه از بارهای عاملی
استفاده شده است .نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و
دوم مدل در جدول  2مشخص شدهاند .بارعاملی نشان
دهنده این موضوع است که جه میزان از واریانسهای
شاخصها توسط متغیر مکنون خود توضیح داده
43
میشود .معنیداری این شاخص توسط بوتاسترپ
یا جکفینگ 44بدست می آید .بارهای عاملی استاندارد
شده ای که برآورد میشود ،بنا به گفته فورنل و الرکر
( )1921بایستی باالتر از  1/4و به طور ایده ال  1/7یا
باالتر باشد .که همه شاخصها حداقل دارای بارعاملی
باالی  1/4میباشند .بنابراین میتوان همسویی
سواال ت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این
مرحله معتبر میباشد .به منظور اندازه گیری اعتبار
همگرا ،دو واحد در نظر گرفته میشود که عبارتند از
متوسط واریانس استخراج شده 45و بارعاملی .متوسط
واریانس استخراج شده ،استفاده یک مقیاسی از
همگرایی در میان مجموعه ای از گویههای مشاهده
شده یک ساختار است .درواقع یک درصدی از واریانس
شرح داده شده در میان گویهها است .این متوسط
واریانس استخراجی بایستی باالتر از  1.5باشد تا یکی
از معیارهای اعتبار هگمرا تایید شود .روایی همگرا به
این معناست که نشانگرهای هر سازه در نهایت
توان سته اند به لحاظ اندازه گیری حداقل نیمی از
واریانس گویههای خود را توضیح دهند .با کمک
شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد
که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین
واریانس استخراج شده باالتر از  1/5هستند.
شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ
جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده اند.
پایایی ترکیبی هم بنا به گفته فورنر و الرکر()1921
بایستی  1/7یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن

AVE

1/616

CR

1/261

پایایی
آلفای كرونباخ
1/723

همگرایی درونی میباشد .تمامی این ضرایب باالتر از
 1/7می باشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری
میباشند .یک نوع از روابط متغیرهای پنهان در مدل
46
معادالت ساختاری بر مبنای همبستگی( همخوانی)
میباشد .همبستگی رابطهای است میان دو متغیر در
یک مدل اما غیر جهت دار 47و ماهیت این نوع رابطه
به وسیله تحلیل همبستگی 42مورد ارزیابی قرار
میگیرد .جدول  3ضرایب همبستگی پیرسون برای
بررسی رابطهی میان متغیرهای پنهان را به صورت دو
به دو نشان میدهد .روی قطر اصلی این ماتریس عدد
یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با
خودش همبستگی کامل دارد .هر چه قدر مقدار
ضریب همبستگی بزرگتر باشد ،شدت رابطه بین
دومتغیر بیشتر و قویتر است .جدول  3عالوه بر
بررسی ضرایب همبستگی به روایی واگرا میپردازد.
روایی واگرا به این معناست که هر نشانگر فقط سازه
خود را اندازه گیری کند و ترکیب آنها به گونهای
باشد که تمام سازههای به خوبی از یکدیگر تفکیک
شوند .طبق این شاخص واریانس هر متغیر مکنون باید
برای شاخصهای مربوط به خودش بیشتر از سایر
شاخص ها باشد .برای تشخیص این امر ابتدا جذر
 AVEمتغیرهای مکنون محاسبه میشود و سپس
حاصل با مقادیر همبستگیای که این متغیر مکنون با
سایر متغیرهای مکنون داشته ،مقایسه میشود .باید
حاصل جذر  AVEاز مقادیر همبستگیها بیتشر باشد.
اینکار را باید برای تمامی متغیرهای مکنون انجام داد.
نتایج برسی شاخص فورنل و الرکر در جدول زیر
مشاهده میشود .ستون آخر این جدول ریشه دوم
میانگین واریانس تبیین شده ( )AVEرا نشان میدهد.
الزمه تایید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار ریشه دوم
میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب
همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است .به
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عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده
برای متغیر اثربخشی شسشتم کنترل مدیریت

گزارش شده است .با توجه به مقیاس متغیرهای
تحقیق (طیف لیکرت  5گزینه ای) متغیرهای که

( )76/5%شده است که از مقدار همبستگی این متغیر
با سایر متغیرها بیشتر است .همان طور که در جدول
مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین
واریانس تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از
همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها میباشد.
مقادیر آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)
برای هر کدام از متغیرهای تحقیق در جدول فوق

دارای میانگین بزرگتر از حد متوسط بوده اند (بزرگتر
از  3شده اند) ،نشان میدهد که ارزیابی این متغیرها
در وضعیتی مطلوب و رضایت بخش قرار داشتهاند.
تمامی متغیرهای تحقیق به جز متغیر مرکز گرایی
مطلوب ارزیابی شده اند.

نگاره  3ماتریس همبستگی و روایی واگرا
متغيرهای پنهان

1

 -1سیستم کنترل مدیریت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1/765 1/672 3/692

 -2ادغام
 -3استراتژی رقابت

1
1/536
1/629 1/573

 -4به موقع بودن

1/691 1/597 1/51

 -5تجمیع

1/541 1/592 1/615 1/544

 -6حوزه

1/639 1/522 1/565 1/515 1/511

1/779 1/912 3/462
1/729 1/663 3/951

1

1/794 1/669 4/132

1

1/212 1/696 4/119

1
1

 -7رسمی سازی

1/45

 -2عدم اطمینان محیطی

1/572 1/522 1/546 1/795 1/217 1/512

1/51 1/194 1/36 1/594 1/45

1/74 1/661 3/225
1
1/5

1/76 1/524 3/369
1

1/461 1/422 1/559 1/62

1/762 1/792 3/714

 -9مرکز گرایی

1/51 1/657 1/412 1/412

 -11پیچیدگی تولید

1/351 1/524 1/419 1/713 1/525 1/755 1/624 1/522 1/552

نمایه  2مدل در حالت تخمين ضرایب استاندارد و معناداری
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11

Mean

Sd

AVE
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1
1

1/725 1/912 3/192
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نمودار  2مدل تحلیل عاملی تاییدی دو سطحی و
معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب

 :H1بین اهمیتت اطالعتات حستابداری و در دستترس
بودن اطالعتات حستابداری تفتاوت معنتیداری وجتود

استاندارد و معناداری نشان میدهد .در این مدل 5
متغیر مستقل شامل (مرکزگرایی ،رسمیسازی ،عدم
اطمینان محیطی ،پیچیدگی و استراتژی رقابت) ،یک
متغیر میانجی (مفید بودن اطالعات حسابداری) و یک
متغیر وابسته (اثربخشی سیستم کنترل مدیریت)
وجود دارند.

دارد.
اطالعات به دست آمده از آزمون تی زوجی با
بهکارگیری نرم افزار  SPSSمورد ارزیابی قرار گرفت.
برای تمامی ابعاد اطالعات حسابداری مدیریت ،اهمیت
اطالعات از میزان در دسترس بودن اطالعات در سطح
اطمینان  %95باالتر شده است .ستون شکاف ،نشان
دهنده اختالف میزا ن اهمیت و در دسترس بودن را
نشان میدهد ،هر چقدر بیشتر باشد ،نشان میدهد که
شکاف بین این دو وضعیت بیشتر است .بنابراین
می توان گفت بیشترین سطح شکاف مربوط به به موقع
بودن و فراوانی گزارشات بوده است ،تجمیع رده دوم را
داشته است ،ادغام و حوزه رتبه سوم و چهارم را داشته
اند.

نتایج آزمون تی زوجای بارای برسای مقایساه
اهميت و در دسترس بودن اطالعات حسابداری
 :H0بین اهمیتت اطالعتات حستابداری و در دستترس
بودن اطالعتات حستابداری تفتاوت معنتیداری وجتود
ندارد.

نگاره  4نتایج آزمون  tزوجی

اهمیت  -در دسترس بودن-

ابعاد متغير

شكاف

آماره تی

سطح

فاصله اطمينان

معناداری

كران پایين كران باال

حوزه

1/462

3/113

1/115

1/157

1/779

به موقع بودن و فراوانی گزارشات

1/615

5/731

1/111

1/394

1/237

تجمیع

1/596

3/712

1/111

1/265

1/927

ادغام

1/491

3/132

1/114

1/162

1/213

نتایج معادالت ساختاری
فرضيه اول :اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه بین
رسمیسازی و سیستم کنترل مدیریت نقش واسطهای
دارد.
نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون
سوبل هر دو نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم
رسمیسازی بر سیستم کنترل به واسطه اطالعات
حسابداری مدیریت برابر  1/162شده است و مقدار
آماره سوبل در سطح اطمینان  %95معنادار نشده است
) .(Sig =0/514 >0/05در نتیجه مدیریت اطالعات
حسابداری مدیریت در رابطه بین رسمیسازی و

سیستم کنترل مدیریت نقش میانجی را در سطح
اطمینان  %95ایفا نکرده است و فرضیه تحقیق رد
میشود.
فرضيه دوم :اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه
بین مرکزیسازی و سیستم کنترل مدیریت نقش
واسطهای دارد.
نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون
سوبل هر دو نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم
مرکزیسازی بر سیستم کنترل به واسطه اطالعات
حسابداری مدیریت برابر  1/195شده است و مقدار
آماره سوبل در سطح اطمینان  %95معنادار شده است
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) .(Sig =0/001 >0/05در نتیجه مدیریت اطالعات
حسابداری مدیریت در رابطه بین مرکزیسازی و

فرضيه پنجم :اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه
بین استراتژیهای رقابتی و سیستم کنترل مدیریت

سیستم کنترل مدیریت نقش میانجی را در سطح
اطمینان  %95ایفا کرده است و فرضیه تحقیق تایید
میشود.
فرضيه سوم :اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه
بین عوامل عدم اطمینان محیطی و سیستم کنترل
مدیریت نقش واسطهای دارد.
نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون
سوبل هر دو نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم عوامل
عدم اطمینان محیطی بر سیستم کنترل به واسطه
اطالعات حسابداری مدیریت برابر  1/164شده است و
مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان  % 95معنادار شده
است ) .(Sig =0/001 <0/05در نتیجه مدیریت
اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه بین عوامل عدم
اطمینان محیطی و سیستم کنترل مدیریت نقش
میانجی را در سطح اطمینان  %95ایفا کرده است و
فرضیه تحقیق تایید میشود.
فرضيه چهارم :اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه
بین پیچیدگیهای فرآیند تولید و سیستم کنترل
مدیریت نقش واسطهای دارد.
نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون
سوبل هر دو نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم
پیچیدگی های فرآیند تولید بر سیستم کنترل به
واسطه اطالعات حسابداری مدیریت برابر  1/362شده
است و مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان %95
معنادار شده است ) .(Sig =0/001 <0/05در نتیجه
مدیریت اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه بین
پیچیدگی های فرآیند تولید و سیستم کنترل مدیریت
نقش میانجی را در سطح اطمینان  %95ایفا کرده
است و فرضیه تحقیق تایید میشود.

نقش واسطهای دارد.
نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون
سوبل هر دو نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم
استراتژیهای رقابتی بر سیستم کنترل به واسطه
اطالعات حسابداری مدیریت برابر  1/142شده است و
مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان  % 95معنادار شده
است ) .(Sig =0/001 <0/05در نتیجه مدیریت
اطالعات حسابداری مدیریت در رابطه بین
استراتژیهای رقابتی و سیستم کنترل مدیریت نقش
میانجی را در سطح اطمینان  %95ایفا کرده است و
فرضیه تحقیق تایید میشود.
پبشتر در پایان نامه ای که در سال  1397در
دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد روابط یین  5متغیر
اقتضایی با اثر بخشی سیستم کنترل مدیریت مورد
بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نشان می داد که
سه متغیر عدم اطمینان محیطی ،استراتژی رقابت و
پیچیدگی تولید بر اثربخشی سیستم کنترل مدیریت
تاثیر مثبت دارند و  2عامل ویژگی سازمانی که شامل
تمرکز گرایی و رسمی سازی می باشد تاثیری بر
سیستم کنترل مدیریت ندارند .در این تحقیق با
استفاده از متغیر میانجی روابط  5متغیر اقتضایی و
اثربخشی سیستم کنترل مدیریت مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که اطالعات
حسابداری مدیریت می تواند بر روابط بین عوامل عدم
اطمینان محیطی ،استراتژی رقابت و پیچیدگی تولید
با اثربخشی سیستم کنترل مدیریت اثر مستقیم داشته
باشد و در مورد تمرکزگرایی و رسمی سازی این مورد
وجود ندارد.

نگاره  5نتایج آزمون سوبل و بوت اسرپ برای اثر متغير ميانجی
بوت استرپ
فرضيات تحقيق

آزمون سوبل
وضعيت

آماره

سطح

سوبل

معناداریا)Sig

استراتژی رقابت >-اطالعات حسابداری مدیریت  >-سیستم کنترل مدیریت 4/143 1/142

3/292

1/111

تایید

1/177 1/162

1/754

1/514

رد

رسمیسازی >-اطالعات حسابداری مدیریت  >-سیستم کنترل مدیریت

12

بتا

T
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بوت استرپ
فرضيات تحقيق

آزمون سوبل
وضعيت

آماره

سطح

سوبل

معناداریا)Sig

عدم اطمینان محیطی  >-اطالعات حسابداری مدیریت  >-سیستم کنترل
مدیریت

4/325 1/164

3/634

1/111

تایید

مرکز گرایی اطالعات حسابداری مدیریت  >-سیستم کنترل مدیریت

5/921 1/195

4/799

1/111

تایید

پیچیدگی تولید >-اطالعات حسابداری مدیریت  >-سیستم کنترل مدیریت 2/322 1/362

6/162

1/111

تایید

بتا

T

|t|>1.96 Significant at P< 1.15, |t|>2.52 Significant at P< 1.11,

نتيجه گيری
این مطالعه چشم انداز تازه ای از نقش اطالعات
حسابداری مدیریت در سیستم کنترل مدیریت را از
منظر تئوری اقتضایی در یک کشور در حال توسعه
ارائه کرده است .در این پژوهش ما به دنبال اثرگذاری
متغیر میانجی اطالعات حسابداری مدیریت بر روابط 5
متغیر اقتضایی و اثربخشی سیستم کنترل مدیریت
بودیم .تحقیقات گذشته همچون تیراون و باقتاراج
( )2112نشان می دهد که یک رابطه مثبت غیر
مستقیم بین عدم تمرکز و عملکرد مدیریت وجود
دارد .این ارتباط تنها از طریق در دسترس بودن
محدوده وسیع اطالعات حسابداری مدیریت ظاهر می
شود .همچنین میا و ویناتا در سال  2112دریافتند
استفاده مدیران از حوزه گسترده اطالعات حسابداری
مدیریت رابطه مثبتی با تولید به هنگام و استفاده از
اطالعات تکنولوژیهای ارتباطی دارد .در تحقیقات
اخیر هیدر نیز گزارش داد که سیستم کنترل مدیریت
در رابطه بین پیچیدگی تولید و اثربخشی سیستم
کنترل مدیریت نقشی ندارد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که اطالعات
حسابداری مدیریت نقش واسطه ای در رابطه بین
رسمی سازی و مرکز گرایی با سیستم کنترل مدیریت
ندارد ولی در مورد استراتژی رقابت ،عدم اطمینان
محیطی و پیچیدگی تولید نقش واسطه ای اطالعات
حسابداری مدیریت تایید می شود .در واقع با وجود
اطالعات حسابداری مدیریت ،با افزایش عوامل عدم
اطمینان محیطی ،پیچیدگی تولید و رقابت ،اثر بخشی
سیستم کنترل مدیریت نیز افزایش یافته است و این
نشان دهنده استفاده موثر از این اطالعات و بهبود

کنترل مدیریت بر شرایط داخلی و خارجی سازمان
است .در مقابل رسمی سازی (بوروکراتیک) و تمرکز
گرایی ( تصمیم گیری در سطح مدیران ارشد) حتی با
وجود اطالعات حسابداری مدیریت نمی تواند بر
سیستم کنترل مدیریت اثر بگذارد .و برای سازمان ها
بهتر است از استراتژی تفویض اختیار و کاهش
بوروکراتیک (رسمی گرایی) استفاده نمایند.
همچنین با انجام آزمون تی زوجی نشان داده
شد بین اهمیت و دسترسی اطالعات حسابداری
مدیریت شکاف وجود دارد .در کشورهای در حال
توسعه همچون ایران اطالعات حسابداری مدیریت
آنطور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است لذا
شرکت های می توانند با بهره گیری از این اطالعات
سیستم کنترل مدیریت خود را اثربخش نمایند.
در اینجا الزم است توضیح داده شود که اگر از بعد
کالنتر از سازمان(در سطح کشور) به تشریح این
موضوع پرداخته شود ،ایران کشوری در حال توسعه
است که شرکت ها می توانند با استفاده از استراتژی
های مدیریتی مانند استراتژی  ،SWOTمزیت رقابتی
خود را افزایش دهند و نسبت به تغییرات سازمانی و
عوامل محیطی مختلف پاسخ دهند و نیز آنها می
توانند از تکنولوژی های جدید تولید در جهت بهبود
فرآیند تولید و کاهش هزینه ها و جلب رضایت
مشتری و تولید بر اساس نیاز مشتری در عرصه رقابت
پیشروی نمایند .در همین جهت برای طراحی بهتر و
اثر بخشی سیستم کنترل مدیریت از اطالعات
حسابداری مدیریت بهره گیرند .با توجه به نتایج به
دست آمده مدیران برای افزایش کارایی و بهبود
عملکرد خود می بایست شکاف موجود بین اهمیت و
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دردسترس بودن اطالعات حسابداری مدیریت را
 در ضمن پیشنهاد می شود که در.کاهش دهند
پژوهشات آتی سایر متغیرهای حسابداری و غیر
حسابداری موثر بر سیستم کنترل مدیریت را برای
اثربخش نمودن سیستم کنترل مدیریت مورد بررسی
 الزم به ذکر است که پژوهش حاضر به.قرار گیرد
 محدودیت های خاص این،دلیل پرسشنامه ای بودن
.روش پژوهش را داراست
محدودیت های پژوهش و پيشنهاد برای پژوهش های
آتی

پژوهش حاضر در حوزه شرکت های تولیدی
 تسری نتایج به شرکت های،بزرگ انجام شده است
 جمع.کوچک و متوسط باید با احتیاط صورت گیرد
آوری داده ها و تحلیل نتایج با اتکای به نتایج
 با وجود کنترل پاسخ.پرسشنامه انجام شده است
،دهنده ها از نظرتوانایی های مدیریتی و حرفه ای
نتایج می تواند تحت تاثیر پیش زمینه پاسخ دهندگان
.قرار گیرد
 می توان گفت که،با اتکای به نتایج پژوهش
استراتژی رقابتی در طراحی و استفاده از سیستم های
 می توان با.کنترل مدیریت تاثیر قابل توجهی دارد
بررسی بیشتر و عمیق تر عوامل تعیین کننده طراحی
و استفاده اثربخش از سیستم های کنترل مدیریت از
طریق انجام مطالعات تطبیقی یا تاکید بر اولویت های
)...  تمایز و،استراتژیکی متفاوت (مانند رهبری هزینه
 بررسی نقش سیستم.پژوهش های دیگری انجام داد
های قیمت گذاری انتقالی در شرکت های تولیدی
.بزرگ حوزه پژوهشی دیگری می تواند باشد
فهرست منابع
 تاثیر،)1392( رسول، بیتا و فرهادی، مشایخی
اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشاء و هزینه
حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در
 فصلنامه علمی پژوهشی،بورس اوراق بهادار تهران
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