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چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری هوشمند و ساختار سازمانی بر گرایش های حسابداری مدیریت با
تاکید بر نقش میانجی فناوری اطالعات انجام شده است .روش تحقیق ،توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری
شامل کلیه مدیران سطوح عالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  7931به تعداد 055
نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد  225نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس
فرمول کوکران جهت مطالعه انتخاب شدند .برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های رهبری هوشمند،
ساختار سازمانی ،گرایش های حسابداری مدیریت و فناوری اطالعات استفاده شد .روایی محتوای پرسشنامه از طریق
شاخص های تحلیل عاملی تاییدی ،شاخص پایایی های ترکیبی( )CRو شاخص میانگین واریانس استخراج شده
مورد تایید قرار گرفت ،پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .داده های تحقیق
پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری  Lisrelو SPSSتحلیل شدند .نتایج نشان داد که رهبری
هوشمند به صورت مستقیم و با نقش میانجی فناوری اطالعات بر گرایش های حسابداری مدیریت تاثیر مثبت و
معنی داری دارد .همچنین مشخص شد که ساختار سازمانی به صورت مستقیم و با نقش میانجی فناوری اطالعات بر
گرایش های حسابداری مدیریت تاثیر مثبت و معنی داری دارد .در نتیجه برای توسعه گرایش های حسابداری
مدیریت می توان به رهبری هوشمند ،ساختار سازمانی و فناوری اطالعات توجه نمود.
واژههاي كلیدي :رهبری هوشمند ،ساختار سازمانی  ،فناوری اطالعات ،گرایش های حسابداری مدیریت.

 -7دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران.
 -2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد فسا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فسا ،ایران(نویسنده مسئول)khanifinance@gmail.com.

 -9استادیار ،گروه حسابداری ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران.
 -4استادیار ،گروه حسابداری ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران.
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 -1مقدمه
در سال های گذشته ،پیشرفت فناوری و افزایش
رقابت ،واحدهای تجاری را با خطر و عدم اطمینان
مضاعف در محیط اقتصادی مواجه کرده است(مات و
اسمیت .)2574 ،7بر این اساس برای مقابله با خطر و
عدم اطمینان های موجود ،اهمیت به کار گیری
ابزارهای نوین حسابداری مدیریت به طور مستمر رو
به افزایش بوده است .دلیل این پدیده ،شدت گرفتن
رقابت در محیط اقتصادی داخل و خارج از کشورها،
کاهش حاشیه سود ،افزایش قیمت نهاده ها و انرژی،
بحران های اقتصادی و ...است(کاشانی پور و همکاران،
 .)7931در دنیای رقابتی و پیچیده کنونی داشتن
اطالعات مالی ،حسابداری و مسلط بودن به دانش
مدیریت و آشنایی با تکنیک های تصمیم گیری ،امری
الزم و ضروری است و موفقیت هر سازمان در گرو
شناخت مشکالت و پاسخ به آن ها است(نیکبخت و
دیانتی دیلم .)7939 ،در واقع بسیاری از شرکت ها به
منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی ،ناگزیرند با
استفاده از ابزارهای نوین حسابداری مدیریت در بهبود
مستمر کیفیت محصوالت و خدمات ،کنترل و ارزیابی
عملکرد و کاهش بهای تمام شده محصوالت خود
تالش کنند(خدامی پور و طالبی .)7933 ،بررسی های
انجام شده در زمینه دالیل موفقیت سازمان های
بزرگ و کوچک اهمیت وجود یک سیستم حسابداری
مدیریت مناسب را برای تحقق اهداف سازمانی نشان
می دهد ،این سیستم ها با تهیه اطالعات مورد نیاز،
مدیران را در تولید محصوالت با قیمت پایین و با
کیفیت باال ،تحویل به موقع ،نوآوری مطابق با شرایط
روز یاری می رساند(حجازی و فتوحی.)7937 ،
مطالعات نشان می دهدکه نظام آموزشی و
پژوهشی دانشگاه ها(برور 2و همکاران،)2553 ،
مدیریت و رهبری سازمان ،فرهنگ سازمانی (گنزی و
استربک ،)2570 ،9ساختار سازمانی( 7مات و اسمیت،
 ،)2574ساختار سازمانی مبتنی بر دی ان ای
سازمانی ،فناوری و تکنولوژی های عملیاتی(آزودین و
منصور ،)2571 ،4فناوری اطالعات( 2تایپایلینماکی و
الکاهیمو ،)2579 ،0تغییرات سازمانی ،برون سپاری،
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الزامات کسب وکار(اسمیت 6و همکاران،)2550 ،
یادگیری سازمانی (چو ،)2554 ،1بر گرایش به
حسابداری مدیریت موثر می باشند.
بهره گیری شرکت ها در بازارهای رقابتی از
حسابداری مدیریت ضروری است ،چون در سیستم
های پیچیده ،مدیر چاره ای جز پیروی از راهنمایی
های سیستم حسابداری مدیریت ندارد و باید با
گرایش به حسابداری مدیریت ،مسائل مربوط به
تصمیم گیری را حل نماید(دیاب .)2573 ،3اما نکته
حائز اهمیت آن است که عملکرد شرکت ها و بنگاه
های اقتصادی تحت تاثیر بسیاری از عوامل قرار می
گیرند ،که هر یک از این عوامل می تواند روی میزان
بهره وری شرکت تاثیر گذار باشد ،مدیران شرکت ها
باید با شناخت دقیق این عوامل تصمیمات الزم را
برای مقابله با چالش های محیطی اتخاذ کنند تا
بتوانند سازمان خود را با ریسک کمتری به بازدهی
مناسبی برسانند(اوبو و اجی بولد2571،3؛آلپوبوم 75و
همکاران .)2573،با توجه به مشخص شدن اهمیت و
نقش سیستم حسابداری مدیریت در فرایند راهبری و
مدیریت اثربخش شرکت ،حال این سوال مرح می شود
که چه عواملی بر گرایش به حسابداری مدیریت اثر
گذار است؟
یکی از مسائل پیش روی گرایش به حسابداری
مدیریت ،اطالعات می باشد ،که به شدت تحت تاثیر
خصوصیات کیفی اعم از مربوط بودن ،قابل اتکا بودن،
قابل مقایسه بودن و ویژگیهای دیگری از جمله
قابلیت اندازهگیری اطالعات (اعم از تاریخی ،جاری و
آتی) و به موقع بودن آنها بستگی دارد ،که این امر
وجود الگوی رهبری هوشمند ،ساختار سازمانی
منعطف به همراه زیرساخت های فناوری اطالعات را
در سازمانها ضروری کرده و به عنوان اولویت و
پیشنیازی برای دستیابی به اطالعات قابل اتکا،
اثربخشی و گرایش به حسابداری مدیریت به حساب
می آید .از طرفی با فرض وجود زیر ساختهای
اطالعاتی و عملیاتی الزم ،بسیاری از سازمانهای
داخلی به ابزارهای الزم در این زمینه مجهز نیستند و
اطالعات مورد نیاز حسابداری مدیریت را به دست
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نمیآورند .از این رو می توان ادعا نمود که چالشهای
پیش روی سازمان ها در گرایش به حسابداری

انجام این پژوهش می تواند به شرکت های
مورد مطالعه در راستای به کارگیری سیستم های

مدیریت و دستیابی به اطالعات قابل اتکا ،نبود رهبری
موثر است؛ افرادی که قابلیتهای حرفهای الزم و
توانایی کافی را برای فراهم سازی بستری که افراد
بتوانند در ساختار سازمانی پویا با تکیه بر فناوری های
اطالعاتی نوین به تغییر در حسابداری مدیریت
بپردازنند .همچنین رهبری هوشمند و ساختارهای
انعطاف پذیر سازمانی موضوعی چالش برانگیز برای
شرکت ها است و بیش از پیش نظر محققین ،سیاست
گزاران و دست اندرکاران را به خود جلب نموده است.
جامعه آماری انتخاب شده شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد ،باید عنوان
کرد که امروزه نقش بالقوه و واقعی بورس در توسعه
همه جانبه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و با
توجه به ماهیت رقابت های بین المللی و تغییرات
شدید و مداوم محیطی ،اگر شرکت ها نتوانند برای
حضور پر قدرت خود در آن برنامه ریزی کنند ،نمی
تواند ایفا گر نقش خود باشند .همچنین بررسی اولیه
در این بنگاه ها نشان می دهد که آشنایی کم مدیران
این شرکت ها ،نسبت به مفاهیم و روش های
حسابداری مدیریت ،نبود استانداردهای حسابداری
مدیریت ،نبود هماهنگی و همکاری سایر بخش های
واحد تولیدی با امور مالی و ...این شرکت ها را در
گرایش و به کار گیری روش های نوین حسابداری
مدیریت با مشکالتی مواجهه کرده است ،در کنار این
مسئله استفاده از شیوه های ارتقاء کارایی و اثربخشی
منابع مالی و بودجه ای به دلیل کمبود منابع ،رقابت
در قیمت ،اتالف منابع سازمانی ،عرصه کیفی کاال،
ناتوانی در تهیه و آماده سازی اطالعات برای برنامه
ریزی و کنترل مدیریت ،بحران های اقتصادی و مالی
در منطقه و در داخل کشور از مسائل اساسی و چالش
برانگیز در این بنگاه های اقتصادی می باشد ،به نظر
می رسد یکی از ریشه های اصلی این مشکالت ناتوانی
در پیاده سازی و به کار گیری حسابداری مدیریت
بواسطه مشکالت مربوط به پذیرش ابزار های نوین،
کمبود نیروی انسانی زبده می باشد.

حسابداری مدیریت کمک کند ،همچنین بر اساس
نتایج تحقیق به شناخت بهتری در خصوص سبک
های رهبری ،نوع ساختار سازمان و تاثیر فناوری
اطالعات در خصوص گرایش به حسابداری مدیریت
دست پیدا کنند .با درک آنچه که مطرح شده هدف
اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به سوال می باشد که
آیا رهبری هوشمند و ساختار سازمانی با نقش میانجی
فناوری اطالعات بر گرایش به حسابداری مدیریت
تاثیر معنی داری دارد؟
 -2مبانی نظري پژوهش
 رهبري هوشمند

موضوع رهبری یکی از موضوعات بسیار مهم
مباحث مربوط به علم رفتارسازمانی می باشد که البته
از دیرباز و از زمان انسان های اولیه به انحاء مختلف
مطرح و مورد عمل قرارگرفته است(میشل 77و
همکاران .)2574 ،در حدود پنجاه سال اخیر که
نظریات سیستمی در خصوص سازمانها شکل گرفته
است ،موضوع رهبری سازمان نیز از موضوعات مهم و
قابل توجه بوده که مباحث مختلف و تحقیقات و
پژوهش های متعددی پیرامون آن ارائه و انجام شده
است (کالوس و فرناندو .)2576 ،72باید عنوان کرد که
رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول ،نیاز به
مدیریت جدیدی را مطرح می کند (هارتنل 79و
همکاران .)2576 ،یکی از رویکردهایی که به تازگی
مورد توجه صاحب نظران حوزه مدیریت قرار گرفته،
رهبری هوشمند 9است(سیدانمانکا .)2550 ،74در
الگوهای جدید سعی بر آن است که از زاویه خالق و
هوشمند به پدیده رهبری نگریسته باشد (اردالن و
سلطانزاده .)7934 ،رهبری هوشمند یک تبادل نظر
بین رهبر و پیروان در موقعیت خاص می باشد که به
یاری همدیگر برای رسیدن به یک بینش مشترک به
طور اثربخش فعالیت می کنند(طاوسی .)7939 ،این
فرایند در یک سیستم و سازمان مشخص با ارزش ها و
فرهنگ مشارکتی روی می دهد که محیط کالن
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صنعتی و اجتماعی بر آن نیز تاثیر گذار است
(نورعلیزاده و حاجیوند .)7931 ،رهبری هوشمند،

ابعادی از سازمان توجه شود که بیان کننده ویژگی
های خاص سازمان هستند (پتینگر .)2572 ،73ابعاد

شرکت را در شناسایی راه حل های جدید برای حل
مشکالت گوناگون که در حال حاضر با آن مواجه
هستند کمک می کند و با تلقیق مدیریت و رهبری،
کارهای نامفهوم و بی معنا تبدیل به کارهای با معنا و
هدفمند می گردد و به آنها نیرو و انرژی می بخشد
(سیدانمانالکا .)2550،رهبران هوشمند پیروان را در
سه بعد عقالنی(مدیریت بر مبنای هدف) ،هیجانی(از
مدیریت بر مبنای عواطف و احساسات و هیجانات) و
معنوی(مدیریت کارهای نامفهوم و بی مبنا و تبدیل
آنها به کارهای با معنا و هدفمند) هدایت می
کنند(قاسمی7934 ،؛ تانگ 70و همکاران2575 ،؛ مک
نون و باتس.)2579 ،76
باید عنوان کرد که تغییرات حسابداری مدیریت
معموال شامل معرفی اطالعات حسابداری جدید و
سبک های رهبری مدیران سازمان است که می تواند
بر سودمندی حسابداری مدیریت تاثیر گذار باشد
(جانسن .)2577 ،71یکی از عوامل رشد و بقای
واحدهای اقتصادی داشتن رهبران الیق و کارآمد می
باشد ،که با استفاده بهینه از منابع حداکثر کارایی را
ایجاد نمایند ،رهبرانی که برای حصول به این هدف
بتوانند برنامه ریزی دقیق داشته باشند و از طریق
کنترل منابع ،ارزیابی عملکرد ،بتوانند هنگام برخورد با
وقایع پیش بینی نشده بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند،
در این راستای مهمترین ابزار یاری دهنده که به
مدیران و رهبران سازمان کمک خواهد کرد اطالعات
می باشد(طالب نیا و رستمی .)7934 ،بنابراین
مدیریت و رهبری سازمان به عنوان عامل کلیدی برای
موفقیت در عرصه رقابت با تمرکز ویژه بر حسابداری
مدیریت نقش موثری در گرایش و تغییر در حسابداری
مدیریت خواهند داشت(گنزی و استربک.)2570 ،

سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند :ساختاری و
محتوایی .این ابعاد به همان صورت سازمان را تشریح
می کنند که شخصیت و ویژگی های فیزیکی معرف
افراد هستند (دفت .)7932 ،ساختار سازمانی
چارچوبی است که مرزهای رسمی را که سازمان در
آن (محدوده) فعالیت می کند ،تعریف می نماید(شی
بایما .) 2571 ،73ساختار یک سازمان نشان می دهد
که چگونه افراد برای منابع رقابت می نمایند،
مسئولیت های سود و سایر معیارهای عملکردی در
کجا قرار دارد ،چگونه اطالعات منتقل می شود و
چگونه تصمیمات اتخاذ می گردد (رحیم زاده و
همکاران .)2574 ،ساختار سازمانی نشان دهنده روابط
رسمی در میان افراد و گروه ها و همچنین راهنمای
اصلی برای عملکرد موثر و مناسب کارکنان و موفقیت
کلی سازمان بوده و خطوط مسئولیت و اختیار را در
داخل شرکت به وضوح بیان می نماید و در هماهنگی
عملیات کلی به مدیریت یاری می رساند(جلوه
حسینی.)7932 ،
اصالح ساختار سازمانی همواره از دغدغه های
مدیران است زیرا بخش مهمی از فعالیت های مدیران
معطوف به سازماندهی مناسب عواملی است که
مستلزم ایجاد سازمانی مناسب است(کانتن 25و
همکاران .)2570 ،مات و اسمیت ( )2574بیان می
کنند که ساختار سازمانی منعطف ،هموار و مسطح
زمینه ای را فراهم خواهد آورد که رویه های
حسابداری مدیریت به موفقیت اجرا شوند چرا که
بستری را فراهم می آورند که ارتباطات عمودی و افقی
در تمامی سطوح سازمان توسعه یابد که این مهم در
راستای تسهیل دسترسی به اطالعات حسابداری مورد
نیاز نقش کلیدی را ایفا می کند.

 ساختار سازمانی

 فناوري اطالعات

امروزه توجه به ساختارسازمان به عنوان عامل تاثیر
گذار بر بهره وری و به خصوص عملکرد سازمان ،از
استراتژی های رقابتی سازمان ها به شمار می
رود(حیدری .)7930 ،برای شناخت سازمان باید به

با تحول ابزارهای فناوری اطالعات ،مکانیزم ها و
ابزارهای پیچیده ای برای پرداختن به حسابداری
مدیریت مطرح شده است(تایپایلینماکی و الکاهیمو،
 .)2579امروزه با مطرح شدن فناوری های نوین
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اطالعاتی به عنوان یک عامل مهم رقابتی ،در محیط پر
رقابت کنونی در سازمان های مختلف شاهد به

پذیر را تسهیل می کند و لذا به یکی از ارکان اساسی
و اجتناب ناپذیر حسابداری مدیریت تبدیل شده

کارگیری آن می باشیم(وارث7935،؛ هاشمی.)7936 ،
توسعه روز افزون ابزارهای مبتنی بر این فناوریها و
سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندیهای انسان،
موجب شده تا شکل جدیدی از محیط سازمانی ایجاد
شود که فراگیری ،پویایی ،تغییر و تحول همیشگی از
جمله ویژگیهای این محیط است(نائنن و کویئک،27
 .) 2572اگرچه پیشرفت فناوری به خودی خود شرط
کافی برای نیل به جامعه اطالعاتی نیست ،اما یک
پیشنیاز ضروری شمرده میشود و کلید چنین
پیشرفتی در میزان تفکیکپذیری این فناوریها از
زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته
است(کرچیا .)2576 ،22فناوری اطالعات عبارتست از
طراحی ،توسعه ،پیاده سازی ،پشتیبانی یا مدیریت
سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه ،خصوصاَ برنامه
های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازد(رزاقی،
.)7937
مطالعات نشان می دهد که فناوری اطالعات به
عنوان یک تسهیل کننده ،کاتالیزور و حتی به عنوان
یک عامل همگرا برای گرایش به حسابداری مدیریت
عمل می کند(تایپایلینماکی و الکاهیمو.)2579 ،
فناوری اطالعات علم استفاده از یک سری ابزار که این
ابزار همان پردازش ،ن گهداری ،جمع آوری ،ذخیره،
توزیع ،انتقال و امنیت است که بر روی اطالعات اعمال
می شود .به طور کوتاه ،فناوری اطالعات با مسائلی
مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سرو
کار دارد تا تبدیل ،ذخیره ،حفاظت و پردازش ،انتقال و
بازیابی اطالعات به شکل مطمئن و امن انجام
پذیرد(راج 29و همکاران .)2570 ،فناوری اطالعات
نقش اصلی را در توسعه سیستم های حسابداری
مدیریت ایفا می کند ،به عنوان نمونه اتخاذ سیستم
های برنامه ریزی منابع سازمان ،کیفیت ،سهولت و
زمان دسترسی به اطالعات حسابداری را برای مدیران
بهبود می بخشد(رهنمای رودپشتی و همایونی راد،
 .)7930فناوری اطالعات یک محیط اطالعاتی ایجاد
می کند که انجام عملیات به صورت یکپارچه و انعطاف

است(گرانالند.)2577 ،24
 حسابداري مدیریت

در دهه های اخیر حوزه حسابداری مدیریت به
حوزه های فراتر از ارزیابی های صرفا مالی وارد شده
است و در رویکرد نوین ،حسابداری مدیریت دامنه
وسیع تری نظیر مقیاس های غیر مالی را در بر گرفته
است(جین 20و همکاران .)2570 ،مطالعاتی که در
داخل کشور صورت گرفته است نشان می دهد که
آشنا نبودن مدیران با مفاهیم و تکنیک های
حس ابداری مدیریت ،عدم تمایل نسبت به الگویابی
سیستم های موفق ،تغییرات و جابه جایی های زود
هنگام مدیران ،آشنایی کم حسابداران با روش های
حسابداری نوین ،عدم ارتباط متقابل مدیران و
کارکنان ،عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای
تصمیم گیری توسط واحد حسابداری ،عدم توجه به
ایجاد سیستم انگیزش رفتاری ،تشویق و تنبیه ،عدم
گرایش به روحیه همبستگی گروهی ،نبود روحیه
نوآوری فردی و خالقیت ،نداشتن روحیه تحمل
مخاطره و تعارض ،نداشتن روحیه مسئولیت
پاسخگویی مانع گرایش مدیران در استفاده از
حسابداری مدیریت می باشد(طالب نیا و رستمی،
7934؛ سیدمحمد7939 ،؛ دودانگه7934 ،؛ داودی،
.)7930
شرایط زیست سازمان های امروزی با عدم
اطمینان در محیط کسب و کار مواجه می باشد و
شرایط رقابت بازار نیز رو به افزایش است(فلم هلتز 26و
همکاران .)2576 ،در نتیجه منابع سازمانی و فرایندها
بایستی سازماندهی شوند و مورد پایش قرار گیرند تا
به اهداف سازمانی دست یابند .برای این منظور
سیستم های حسابداری مدیریت 4نقش حیاتی را ایفا
می کنند(قنبرزاده .)7939 ،استفاده مدیریت از
اطالعات حسابداری برای پیشبرد اهداف شرکت و
اتخاذ تصمیمات صحیح و کارآمد در راستای پیشرفت
شرکت در بازارهای رقابتی است (کاشانی پور و
همکاران .)7931 ،استفاده از سیستم های حسابداری
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مدیریت مدرن و پیشرفته می تواند اطالعات مهم و
ضروری مدیران ارشد و دیگر کارکنان را فراهم کند و

که حرکت روبه جلوی عناصر حسابداری مالی ،اغلب با
حسابداری مدیریت در هم تنیده هستند ،و به نظر می

راهکارهایی برای برون رفت از عملکرد ناموفق سازمان
ارائه دهد(نایب زاده و همکاران ،)7932 ،همچنین از
طریق بهبود عملکرد سازمان می تواند در جهت
افزایش کارایی منابع اقتصادی و تخصیص بهینه آنها
موثر واقع شود(کمسیری و جاب ،)2576 ،21مطالعات
نشان می دهد که سیستم حسابداری مدیریت یک
شرکت ،تسهیل کننده تصمیم گیری است و با هدف
ارائه اطالعات مربوط به موقع است ،می تواند در ایجاد
انگیزه کارکنان در دستیابی به اهداف سازمان مورد
استفاده قرار گیرد(ترنر 23و همکاران .)2571 ،هدف
اصلی حسابداری مدیریت ،کمک به سازمان جهت نیل
به اهداف استراتژیک آن است .حصول این اهداف
نیازهای مشتریان و دیگر ذی نفعان سازمان مانند
سهامداران ،اعتباردهندگان ،عرضه کنندگان (تامین
کنندگان) ،کارکنان و اتحادیه های کارگری را برآورد
می سازد(یعقوب نژاد و رضوی.)7933 ،

رسد همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی جلوتر از
دامنه رفتاری و سازمانی است .در بیشتر مشاهدات،
فناوری اطالعات نقش مهم و یا حتی در برخی موارد
نقش تعیین کننده در فرایند همگرایی ایفا می کند
.نتایج پژوهش حجازی و فتوحی( )7937نشان داد که
بین استراتژی رقابتی ،طرح سازمان و سیستم
حسابداری مدیریت و عملکرد با رویکرد تناسب
اقتضایی در کلیه شرکت ها های مورد مطالعه در
صنایع دارویی و شیمیایی رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.
23
نسپکا و چیوچی ( )2573گزارش کردند که به
کارگیری سیستم های هوشمند میتواند بر تخصص
حسابداران مدیریت تاثیر بگذارد و نه تنها میتواند
تغییرات نهایی را در روش های حسابداری مدیریت
موجود به وجود بیاورد ،بلکه با حمایت از روش های
حسابداری مدیریت جدید و پیشرفته میتواند تغییرات
بیشتری را نیز ایجاد نماید این مهم از طریق شناسایی
تغییرات موجود در سیستم حسابداری مدیریت و
عواملی که می توانند از روابط خاص بین هوش تجاری
و سیستم های حسابداری مدیریت پیروی یا جلوگیری
نمایند محقق می شود.آزودین و منصور()2571
پژوهشی با عنوان رویه های مدیریت حسابداری؛تاثیر
دی ان ای سازمان ،پتانسیل کسب و کار و تکنولوژی
عملیاتی بر آن صورت دادند ،نتایج تحقیق نشان داد
که دی ان ای سازمانی به عنوان یک انواع ساختارهای
سازمانی که تمایل به مسطح بودن دارد ،به همراه
تکنولوژی های عملیاتی نقش موثری در رویه های
حسابداری مدیریت دارند .گنزی و استربک()2570
پژوهشی در راستای تاثیر متغیر های سازمانی بر
حسابداری مدیریت انجام دادند ،نتایج نشان داد که
عواملی همچون رهبری ،فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه سیستم
های حسابداری مدیریت خواهند داشت .نتایج پژوهش
تایپایلینماکی و الکاهیمو( )2579نشان داد که تاثیر
فناوری اطالعات به عنوان یک تسهیل کننده و

 -1-2پیشینه تجربی
کاشانی پور و همکاران( )7931گزارش کردند که
بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران از ابزارهای سنتی برای حسابداری استفاده می
کنند و کم تر به سوی ابزارهای نوینی مانند تولید
ناب ،منحنی یادگیری و بهایابی کیفیت رفته اند.
همچنین ،نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رابطه ای
بین عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای
حسابداری مدیریت وجود ندارد .پاک مرام و
رضایی( )7936نشان دادند تغییر در محیط رقابتی با
تغییر در ساختار و استراتژی سازمان رابطه ی مثبت و
معناداری دارد و تغییر در استراتژی سازمان به نوبه ی
خود منجر به تغییر در سیستم حسابداری مدیریت می
شود .مدل ساختاری پژوهش نشان داد که ارتباط قابل
توجهی میان استراتژی های سازمانی و شیوه های
حسابداری مدیریت و ساختار وجود دارد ،که منجر به
افزایش عملکرد سازمانی می گردد .در پژوهش
رهنمای رودپشتی و همایونی راد( )7930مشخص شد
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کاتالیزور بر تغییر در حسابداری مدیریت مثبت و
معنی دار است ،که این مهم می تواند در نهایت به

مهم تا جایی نقش دارد که بدون وجود آن نمی توان
انتظار توسعه و تغییر در سیستم های حسابداری

همگرایی حسابداری مالی و حسابداری مدیریت ختم
شود .نتایج تحقیق جانسن ( )2577نشان که سبک
رهبری عقالنی تاثیری مثبت و معنی بر تسهیل و به
کارگیری اطالعات حسابداری دارد که در نهایت می
تواند در تغییر در حسابداری مدیریت موثر باشد.
گرانالند ( )2577در پژوهشی در زمینه گرایش
تحقیقات  AISبه حسابداری مدیریت ،بیان داشت که
یکی از ارکان اساسی تسهیل کننده حسابداری
مدیریت ،فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد ،این

مدیریت را داشت .نتایج پژوهش مات و
اسمیت( )2574نشان داد که افزایش استفاده از
ساختارهای سازمانی منعطف و پیشرو می تواند در به
کار گیری رویه های حسابداری مدیریت نقش بسزایی
را ایفا کند .میان ساختارهای سازمان ها با رویه های
حسابداری مدیریت رابطه مثبت و معنی داری مشاهده
شد .وربیتن )2575(95گزارش کرد که ساختار واحد
تجاری بر تغییرات در یک سیستم حسابداری مدیریت
و کنترل تاثیر می گذارد.

رهبري هوشمند

گرایشهاي حسابداري

فناوري اطالعات

مدیریت

ساختار سازمانی

شكل  :1مدل مفهومی پژوهش

 -3فرضیه هاي پژوهش
 )7رهبری هوشمند بر
مدیریت تاثیر دارد.
 )2ساختار سازمانی بر
مدیریت تاثیر دارد.
 )9فناوری اطالعات بر
مدیریت تاثیر دارد.
 )4رهبری هوشمند بر

گرایش به حسابداری
گرایش به حسابداری
گرایش به حسابداری
گرایش به حسابداری

مدیریت با تاکید بر نقش میانجی فناوری
اطالعات تاثیر دارد.
 )0ساختار سازمانی بر گرایش به حسابداری
مدیریت با تاکید بر نقش میانجی فناوری
اطالعات تاثیر دارد.

 -4روش پژوهش
روش تحقیق پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از
نظر ماهیت داده ها کمی و از نظر شیوه اجرا پژوهش،
توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه مدیران سطوح عالی شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
سال  7931به تعداد  055نفر می باشد .با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم،
 225نفر از مدیران به طور تصادفی به عنوان نمونه
انتخاب شدند .در این راستا تعداد  205پرسشنامه
توزیع شد و تعداد  224پرسشنامه سالم جمع آوری و
مورد بررسی قرار گرفت .برای تعیین حجم نمونه مورد
نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران
استفاده شده است .برای گردآوری داده های پژوهش
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از پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد به شرح زیر
استفاده شد.

ب .پرسشنننامه سنناختار سننازمانی :پرسشنننامه
ساختار سازمانی محقق ساخته می باشد که با استفاده

الف .پرسشننامه رهبنري هوشنمند :پرسشننامه
رهبری هوشمند محقق ساخته می باشد که با استفاده
از تکنیک دلفی طراحنی و تندوین شنده اسنت .بنرای
طراحی گویه های پرسشنامه از متون نظری و تجربنی
بهره گرفته شد ،پس از طراحی گویه های پرسشننامه،
بننرای متخصصننان و اسننتادان منندیریت و حسننابداری
ارسال و از آنها خواسته شد که درجه اهمیت آن هنا را
مشخص کنند ،پس از گردآوری داده ها در مرحله اول،
رتبه بندی های بنه دسنت آمنده دربناره مولفنه هنای
مشخص شده و در مرحله بعند پرسشننامه ای تنظنیم
شد که حناوی رتبنه بنندی حاصنل از نظرخنواهی در
مرحله اول بود ،مجدد برای متخصصان ارسال و از آنهنا
خواسته شد که توافق نظر خنود را بنا رتبنه بنندی بنه
دست آمنده اعنالم کننند .پرسشننامه اولینه دارای 44
گویه بود که پس از توجه کامل ،با نظر متخصصان بنه
 95گویه کاهش یافت .این پرسشنامه شامل شش بعند
رهبنری عقالیننی ،رهبننری هیجننانی ،رهبننری معنننوی،
رهبری تیمی ،رهبری عمنل گنرا و رهبنری داننش بنر
اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشند .در ادامنه
یک مطالعه مقدماتی بر روی  45نفر از نمونه آماری به
شیوه نمونه گینری در دسنترس بنرای بررسنی رواینی
پرسشنامه از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی صورت
گرفت ،که مقدار شناخص پاینایی هنای ترکیبنی()CR
برابر بنا  5/10و شناخص مینانگین وارینانس اسنتخراج
شنده ( 5/03 )AVEبننهدسننت آمند کننه نشنناندهننند
قابلیت اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه است.

از تکنیک دلفی طراحنی و تندوین شنده اسنت .بنرای
طراحی گویه های پرسشنامه از متون نظری و تجربنی
بهره گرفته شد ،پس از طراحی گویه هنای پرسشننامه
بننرای متخصصننان و اسننتادان منندیریت و حسننابداری
ارسال و از آنها خواسته شد که درجه اهمیت آن هنا را
مشخص کنند ،پس از گردآوری داده ها در مرحله اول،
رتبه بندی های بنه دسنت آمنده دربناره مولفنه هنای
مشخص شده و در مرحله بعند پرسشننامه ای تنظنیم
شد که حناوی رتبنه بنندی حاصنل از نظرخنواهی در
مرحله اول بود ،مجدد برای متخصصان ارسال و از آنهنا
خواسته شد که توافق نظر خنود را بنا رتبنه بنندی بنه
دست آمنده اعنالم کننند .پرسشننامه اولینه دارای 29
گویه بود که پس از توجه کامل ،با نظر متخصصان بنه
 70گویه کاهش یافت .این پرسشنامه شامل سنه بعند
انعطاف پذیری سناختاری ،انعطناف پنذیری روینه هنا،
انعطاف پذیری تصنمیم گینری بنر اسناس طینف پننج
درجه ای لیکرت می باشد .مقدار شاخص پایایی هنای
ترکیبی( )CRبرابر با  5/16و شاخص میانگین واریانس
اسننتخراج شننده ( 5/65 )AVEبننهدسننت آمنند کننه
نشان دهند قابلیت اعتماد کافی و مناسنب پرسشننامه
است.

جدول  :1توزیع سواالت پرسشنامه رهبري هوشمند به
تفكیك مولفه ها
مولفه ها
رهبری عقالیی
رهبری هیجانی
رهبری معنوی
رهبری تیمی
رهبری عمل گرا
رهبری دانش
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تعداد

شماره

سوالها

سوالها

0
0
0
0
0
0

0-7
75-6
70-77
25-76
20-27
95-26

جدول  :2توزیع سواالت پرسشنامه ساختار سازمانی به
تفكیك مولفه ها
مولفه ها
انعطاف پذیری ساختاری
انعطاف پذیری رویه ها
انعطاف پذیری تصمیم گیری

تعداد

شماره

سوالها

سوالها

0
0
0

0-7
75-6
70-77

ج .پرسشنامه فناوري اطالعات :پرسشنامه منذکور بنر
اساس مولفه های فناوری اطالعات چوی 97و همکناران
( )2570تدوین شده است .اینن پرسشننامه شنامل دو
بعند انعطناف پنذیری فنناوری اطالعنات و یکپنارچگی
فناوری اطالعات می باشد .که شامل  3سوال بسته –
پاسخ می باشد طیف مورد اسنتفاده در پرسشننامه بنر
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اساس طینف پننج درجنه ای لیکنرت منی باشند .اینن
پرسشنامه در مطالعه احمدی ( )7931اعتباریابی شده

آمد که نشان دهنند قابلینت اعتمناد کنافی و مناسنب
پرسشنامه است.

است در پژوهش مذکور پایایی پرسشننامه بنر اسناس
ضریب آلفای کرونبناخ 5/37 ،گنزارش شنده اسنت .در
پژوهش حاضر مقدار شاخص پایایی های ترکیبی()CR
برابر بنا  5/13و شناخص مینانگین وارینانس اسنتخراج
شده ( 5/65 )AVEبهدست آمد که نشاندهند قابلیت
اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه است.

ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامههای
پژوهش در جدول  0نشان داده شده است.

جدول  :3توزیع سواالت پرسشنامه فناوري اطالعات به
تفكیك مولفه ها
مولفه ها
انعطاف پذیری فناوری اطالعات
یکپارچگی فناوری اطالعات

تعداد

شماره

سوالها

سوالها

0
4

0-7
3-6

د .پرسشنامه گرایش بنه حسنابداري مندیریت:

پرسشنننامه گننرایش بننه حسننابداری منندیریت محقننق
ساخته می باشد که با استفاده از تکنیک دلفی طراحی
و تدوین شده است .برای طراحی گویه های پرسشنامه
از متننون نظننری و تجربننی بهننره گرفتننه شنند ،پننس از
طراحننی گویننه هننای پرسشنننامه بننرای متخصصننان و
استادان مدیریت و حسابداری ارسال و از آنها خواسنته
شد که درجه اهمیت آن ها را مشخص کننند ،پنس از
گردآوری داده ها در مرحله اول ،رتبه بنندی هنای بنه
دست آمنده دربناره مولفنه هنای مشنخص شنده و در
مرحله بعد پرسشنامه ای تنظیم شد کنه حناوی رتبنه
بندی حاصل از نظرخواهی در مرحله اول بنود ،مجندد
برای متخصصان ارسال و از آنها خواسته شد که توافنق
نظر خود را با رتبه بندی به دست آمنده اعنالم کننند.
پرسشنامه اولیه دارای  24گویه بود کنه پنس از توجنه
کامل ،با نظر متخصصان به  72گویه کاهش یافت .این
پرسشننامه شنامل چهنار بعنند بهبنود کنتنرل ،بهبننود
ارزیابی ،بهبود ارزیابی ،بهبود مدیریت بهناء بنر اسناس
طیف پنج درجه ای لیکرت می باشند .مقندار شناخص
پایننایی هننای ترکیبننی( )CRبرابننر بننا  5/19و شنناخص
میانگین واریانس استخراج شده ( 5/01 )AVEبهدست

جدول  :4توزیع سواالت پرسشنامه گرایش به حسابداري
مدیریت به تفكیك مولفه ها
مولفه ها
بهبود کنترل
بهبود ارزیابی
بهبود ارزیابی
بهبود مدیریت بهاء

تعداد

شماره

سوالها

سوالها

9
9
9
9

9-7
6-4
3-1
72-75

جدول  :5ضرایب پایایی كل پرسشنامههاي پژوهش
پرسشنامه

ضریب پایایی

رهبری هوشمند
ساختار سازمانی
فناوری اطالعات
گرایش به حسابداری مدیریت

5/34
5/37
5/33
5/31

پایایی پرسشنامههای رهبری هوشمند ،5/34
ساختار سازمانی  ،5/37فناوری اطالعات  5/33و
گرایش به حسابداری مدیریت  5/31محاسبه شده
است که نشان دهنده پایایی قابل قبول برای ابزار
پژوهش می باشد .تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این
پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS22و
 lisrel8.8در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.
در سطح آمارتوصیفی از آمارههایی نظیر فراوانی،
درصد ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .برای
تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر
اساس نرمال بودن دادهای از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .همچنین برای تعیین توان تاثیر
گذاری رهبری هوشمند و ساختاری سازمانی بر
گرایش به حسابداری مدیریت با نقش میانجی فناوری
اطالعات از تحلیل مسیر بر اساس نرم افزار آماری
 lisrel8.8استفاده شد.
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 -5یافته هاي پژوهش
نتایج بدست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخ
دهندگان در خصوص جنسیت عبارت است از 252
نفر( )%37/3پاسخ دهندگان مرد و  73نفر ( )%3/2از
پاسخ دهندگان زن ،در خصوص تحصیالت  91نفر
( )%76/3دارای مدرک دکتری 756 ،نفر()%43/2
دارای مدرک کارشناسی ارشد 03 ،نفر ( )%26/3دارای
مدرک کارشناسی 79 ،نفر ( )%0/3دارای مدرک
کاردانی و  0نفر ( )%2/9دارای مدرک دیپلم بودند.
میانگین سن نمونه آماری برابر با  41/3سال بود و
میانگین سابقه کاری آنها برابر  72/9سال بود.
کالین )2577( 92پیشنهاد می کند که در مدل
یابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .او پیشنهاد

می کند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به
ترتیب نباید از  ±7/36بیشتر باشد .با توجه به جدول
شماره  6قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی
متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده توسط کالین
( )2577می باشد .بنابراین این پیش فرض مدل یابی
علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.
با توجه به جدول  ،1بین رهبری هوشمند
( ،)5/67ساختار سازمانی( )5/41و فناوری اطالعات
( )5/41با گرایش به حسابداری مدیریت در سطح
 5/57رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .قبل از
آزمون الگوی پژوهش ،آماره های مرتبط با بررسی اثر
میانجی فناوری اطالعات در جدول  3ارائه شده است.

جدول  :6شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

كشیدگی

رهبری هوشمند

9/75

5/17

5/33

5/34

ساختار سازمانی

9/22

5/63

5/17

5/15

فناوری اطالعات

9/70

5/67

5/31

7/55

گرایش به حسابداری مدیریت

9/57

5/69

-5/57

5/12

جدول  :7ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش
1

متغیر
1

رهبری هوشمند

2

ساختار سازمانی

**

3

فناوری اطالعات

**

4

گرایش به حسابداری مدیریت

**

3

2

4

1
5/24
5/03
5/67

7
**

5/05

**

5/41

7
**

5/41

7

*p<0.05, **p<0.01

جدول  :8آماره هاي مرتبط با بررسی اثر میانجی گري فناوري اطالعات
مسیر مورد مطالعه با میانجی گري
فناوري اطالعات
رهبری هوشمند بر حسابداری مدیریت

ساختار سازمانی بر حسابداری مدیریت

511

خطاي

سطح معنی

استاندارد

داري
5/5557

آزمون

آماره

Sobel

6/27

5/59

Arojan

6/02

5/59

5/5557

Goodman

6/33
6/52

5/59
5/54

5/5557
5/5557

Arojan

6/99

5/54

5/5557

Goodman

6/04

5/54

5/5557

Sobel
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با توجه به سطح معنی داری که در هر سه آزمون
مقدار آن  5/5557است ،در نتیجه هر سه آزمون فوق

حسابداری مدیریت مورد تایید قرار داد .آزمون الگوی
نظری پژوهش و برازش آن با رویکرد تحلیل مسیر در

معنی دار می باشد ،لذا با  33درصد اطمینان می توان
فناوری اطالعات را به عنوان میانجی گر در ارتباط بین
رهبری هوشمند و ساختار سازمانی با گرایش به

شکل  2ارائه شده است.

شكل  :2الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد

با توجه به نمودار فوق اثر مستقیم رهبری
هوشمند ( )5/09با آماره تی  ، 3/13ساختار
سازمانی( )5/90با آماره تی  6/23و فناوری
اطالعات( )5/42با آماره تی ( )1/24بر گرایش به
حسابداری مدیریت در سطح معنی داری  5/57مثبت
و معنادار است.اثر مستقیم رهبری هوشمند ( )5/05با
آماره تی  ، 75/54ساختار سازمانی( )5/93با آماره تی
 1/02بر فناوری اطالعات در سطح معنی داری 5/57

مثبت و معنادار است .اثر غیرمستقیم رهبری هوشمند
بر گرایش به حسابداری مدیریت با نقش میانجی
فناوری اطالعات ( )5/27با آماره  9/27در سطح
معنی داری  5/57مثبت و معنادار است .اثر
غیرمستقیم ساختار سازمانی بر گرایش به حسابداری
مدیریت با نقش میانجی فناوری اطالعات ( )5/70با
آماره  2/52در سطح معنی داری  5/50مثبت و
معنادار است.

شكل  :2الگوي آزمون شده پژوهش در حالت معنی داري
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شاخص های برازش برای تحلیل مسیر در X2/d.f

که مقادیر کمتر از  9قابل پذیرش هستند ،شاخص
مجذور میانگین مربعات خطای تقریب ( )RMSEAکه
مقادیر کمتر از  5/53نشانگر برازش مناسب الگوی
هستند و در نهایت سطح معنی داری مدل که بزرگتر
از  5/50نشانگر برازش مناسب مدل آزمون شده است.
جدول - 9مشخصه هاي برازندگی انطباق
2

P

RMSEA

X /df

5/77

5/51

2/06

 -6بحث و نتیجه گیري
مطالعات نشان داده است که سیستم حسابداری
مدیریت توانایی تغییر در سازمان را دارد و یک
سیستم اطالعاتی رسمی درون سازمان است ،که به
عنوان یک ابزار مدیریتی ،موفقیت برنامه ریزی های
چند بعدی و راهبردی را تضمین می کند و می تواند
اطالعات الزم را برای اتخاذ تصمیمات مدیریت فراهم
کند (افندی و ادجی .)2576 ،99در شکل نوین
حسابداری مدیریت ،تمرکز بیشتری بر روی مشتریان،
بازار ،بهره وری ،کیفیت ،نیروی انسانی ،رقبا ،نوآوری،
توجه به عوامل درونی و بیرونی سازمان و بهبود
مستمر شده است .امروزه به مفهوم حسابداری
مدیریت به عنوان فرایند ایجاد ارزش نگریسته می
شود که هدف آن حمایت از تصمیم گیرندگان ،ترغیب
کارکنان و ایجاد فرهنگ سازمانی است(طالبی و
بحری .)7934 ،بر این اساس می توان بیان کرد
حسابداری مدیریت به منزله یک منبع اطالعاتی
پشتیبان مدیران ارشد سازمانی در راستای دسترسی
به کارایی و اثربخشی می تواند عمل کند ،با درک این
مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری
هوشمند و ساختار سازمانی بر گرایش های حسابداری
مدیریت با نقش میانجی فناوری اطالعات انجام
پذیرفت ،تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان
داد که رهبری هوشمند به طور مستقیم و همچنین
به واسطه نقش میانجی فناوری اطالعات می تواند بر
گرایش های حسابداری مدیریت اثر گذرا باشد .نتایج
حاصل همسو با نتایج پژوهش های رهنمای رودپشتی
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و همایونی راد( )7930و جانسن( )2577می باشد.در
راستای نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که
رهبری هوشمند با توسعه هنجار های سازمانی در
راستای شکوفایی توان خالقیت و نوآوری در سازمان
در تالش برای رسیدن به اثربخشی سازمانی است ،این
نوع از رهبری می کوشد که با طراحی و اجرای
چهارچوب های نوین برای خالقانه عمل کردن در
راستای برنامه های حسابداری مدیریت ،سازمان را
برای رسیدن به عملکرد عالی ترغیب کند ،نکته قابل
اتکا در رهبری هوشمند هدف گرایی می باشد که
رهبر می کوشد یگانگی بین اهداف حسابداری
مدیریت و سازمانی ایجاد کند ،در کنار این مهم
رهبری هوشمند ایجاد تحول در سیستم های
حسابداری مدیریت را مد نظر قرار می دهد و این فضا
را در سازمان ایجاد می کند که سطوح مختلف سازمان
با انگیزه باال با یکدیگر در تعامل باشند و با عالقه در
راستای دسترسی به اهداف حسابداری مدیریت و
سازمان در تالش باشند ،باید عنوان کرد که رهبر بر
برداشت های اعضای سازمان از رفتار خود متمرکز می
باشد و تالش می کنند ،تا احساسات زیر دستان را
درک کنند و هیجانات آنها را در راستای اثربخشی و
کارایی در حوزه حسابداری مدیریت هدایت کنند،
همچنین رهبر متمرکز بر ساختار اجتماعی حاکم بر
سازمان می باشد ،تا بتواند افراد سازمان را در جهت
کار تیمی و احساس معنی داری توانمند کند ،با فراهم
سازی دانش مورد نیاز حسابداری مدیریت و توسعه
عمل گرایی در این بخش تالش می کند که تغییرات
بنیادی در حسابداری مدیریت صورت گیرد ،در نتیجه
شاهد توسعه گرایش های حسابداری مدیریت می توان
بود ،هنگامی که ویژگی های رهبری هوشمند در بستر
فناوری های نوین ارتباطی قرار می گیرد و رهبران
بتوانند برای برقراری تعامل های شبکه ای بین اعضای
سازمان از شبکه های مدیریت مبتنی بر وب و فناوری
های نوین اطالعاتی بهره مند شوند ،اثرگذاری توان
رهبری هوشمند بر گرایش های حسابداری مدیریت
بیش از پیش خواهد شد.
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از دیگر نتایج مشخص شد که تاثیر ساختار
سازمانی به صورت مستقیم و همچنین با نقش

در تمامی ساعات شبانه روز و در هر مکانی را دارد ،به
سهولت می توان به آنها دستیابی پیدا کرد و از این

میانجی فناوری اطالعات برحسابداری مدیریت مثبت و
معنی دار می باشد .نتایج حاصل همسو با یافته های
پژوهش های آزودین و منصور( ،)2571گنزی و
اسمیت(،)2574
و
مات
استربک(،)2570
تایپایلینماکی و الکاهیمو( ،)2579وربیتن( )2575می
باشد .در راستای نتایج به دست آمده می توان بیان
کرد که ساختار سازمانی با انعطاف پذیری در خود به
نحویی که اعضای سازمان بتوانند در تدوین برنامه ها و
مقررات مشارکت داشته باشند و ارتباطات عمودی و
افقی بر اساس رویه های رسمی و برنامه ریزی شده
برای همگان وجود داشته باشد ،زمینه ای را ایجاد
خواهد کرد که سازمان برای پیشبرد برنامه های خود
بتواند از کانال های رسمی و غیر رسمی بهره مند
شود ،همچنین انعطاف پذیری در رویه ها به نحویی
که سطوح ساختار سازمانی را مسطح کند ،تفویض
مسئولیت متناسب با سطح توانمندی های اعضای به
درستی صورت گیرد ،کارکنان سازمان بتوانند متناسب
با پروژه های و برنامه های جاری سازمان جا به جایی
شغلی داشته باشند و آزادی عمل در مورد چگونگی
انجام وظایف خود با توجه به برنامه ها و اهداف
سازمانی داشته باشند ،در کنار انعطاف پذیری در
تصمیم گیری به شکلی که در سازمان امکان مشارکت
در تصمیم گیری متناسب با تخصص و جایگاه شغلی
افراد وجود داشته باشد ،می تواند زمینه توسعه فعالیت
های سازمان را به همراه داشته باشد ،در راستای
حسابداری مدیریت نیز اگر اعضای این بخش در برنامه
های تصمیم گیری در مورد اهداف سازمان مورد بهره
برداری مدیران قرار گیرند و امکان و فرصت مخالف و
انتقاد نسبت به تصمیمات مدیران داشته باشند ،می
توان انتظار بهبود در گرایش های حسابداری مدیریت
را داشت ،هنگامی که ساختار سازمانی از پتانسیل ها و
ظرفیت های موجود برای همسویی با برنامه
حسابداری مدیریت برخوردار باشد ،در بستر فناورهای
اطالعات می تواند اثرگذاری بیشتری را از خود نشان
دهد ،فناورهای نوین اطالعاتی ،قابلیت هایی دستیابی

طریق با افراد زیادی در کوتاه ترین زمان ارتباط برقرار
ک رد ،اعضای سازمان با توجه به قدرت امنیتی آن می
توانند با آرامش در بستر آن فعالیت و با همکاران خود
ارتباط برقرار کنند ،آنها با قابلیت هایی فناوری
اطالعات همچون تاالر گفتگو ،کارتابل الکترونیک می
توانند در راستای اهداف سازمان با یکدیگر تعامل
برقرار کنند ،این گ ونه فناوری ها زمان اجرای برنامه
های سازمان را کوتاه تر می کند و هزینه های پیشبرد
اهداف سازمانی را مقرون به صرفه ترمی کند ،ویژگی
بارز این قابلیت ها رشد و تکامل فرایند و لحظه ای
آن است به نحویی که هر روزه قابلیت های متنوع تری
به آنها اضافه می شود و این مهم می تواند عالقه و
تمایل به استفاده از آنها را بیشتر کند.
پژوهش حاضر جزء اولین کوشش ها در ایران برای
شناسایی عوامل موثر بر گرایش به حسابداری مدیریت
بر اساس متغیرهای رهبری هوشمند ،ساختار
سازمانی و فناوری اطالعات می باشد ،که در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت
پذیرفت .تعمیم یافته های این تحقیق به شرکت های
دیگر با محدودیت مواجه است .همچنین برای افزایش
تعمیم پذیری یافته ها توصیه می شود این تحقیقات
را در سازمان های دیگر و با نمونه های دیگر تکرار
شود .همچنین پیشنهاد می شود که به شناسایی شیوه
های نوین حسابداری مدیریت با توجه به بافت و زمینه
موجود شرکت بپردازنند و در نهایت فرهنگ سازمانی
ممکن است بر متغیرهای مورد مطالعه تأثیر داشته
باشد .پیشنهاد میگردد که رابطهی فرهنگ سازمانی
را با متغیرهای پژوهش مورد تحقیق قرار دهند.
فهرست منابع
 احمدی ،مریم( ،)7931تاثیر انعطاف پذیری و
یکپارچگی فناوری اطالعات بر عملکرد سازمان
باتوجه به نقش نوآوری سازمانی ،پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
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علی مجلسی ،ذبیح اله خانی ،فريبرز عوض زاده و علی پیرزاد

 اردالن ،محمدرضا و سلطانزاده ،وحید(،)7934
تاثیر پذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری















هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی ،نشریه
توسعه کارآفرینی.439-072 :)9(3 ،
پاک مرام ،عسگر و رضایی ،ندا( ،)7936تاثیر
محیط رقابتی و شاخصه های سازمانی بر شیوه
های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی ،مجله
حسابداری مدیریت.00-40 :)9(94 ،
جلوه حسینی ،راحله سادات( ،)7932بررسی رابطه
استراتژی رقابتی ،ساختار سازمانی و عملکرد
شرکت های صنعت مواد غذایی براساس دیدگاه
مبتنی بر منابع ،پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه.
حجازی ،رضوان ،و فتوحی ،ندا( ،)7937پژوهشی
با عنوان ارتباط همزمان بین استراتژی رقابتی
سازمان ،طرح سازمانی و سیستم حسابداری
مدیریت با عملکرد سازمان رویکرد تناسب
اقتضایی در صنایع شیمایی و دارویی و وسایل
نقیله موتوری و خودرو ،پژوهشنامه حسابداری
مالی و حسابرسی.71597 :)7(7 ،
حیدری ،اعظم( ،)7930تحلیل شکاف ابعاد ساختار
سازمانی شرکتهای دانش بنیان ،پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه
حضرت معصومه (س).
خدامی پور ،احمد و طالبی ،رقیه( ،)7933بررسی
کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط
مدیرانشرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران .دانش حسابداری-771 :)2(7 ،
.791
داودی ،سمیره( ،)7930بررسی رابطه بین قابلیت
مقایسه ارقام حسابداری ،مدیریت سود واقعی و
مدیریت سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه کارشناسی
ارشد حسابداری مالی ،دانشگاه کردستان.
دفت ،ریچارد ال ،)7932( .تئوری و طراحی
سازمان (مترجمان :علی پارسائیان و سیدمحمد
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اعرابی) ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
















دودانگه ،مهدی( ،)7934بررسی کارایی و اثر
بخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها و
موسسات قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)،
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شهر قدس.
رزاقی ،محمد( ،) 7937بررسی رابطه بین فناوری
اطالعات و مدیریت زمان در بین اعضای هیات
علمی دانشگاه ارومیه ،پایان کارشناسی ارشد،
دانشگاه ارومیه.
رهنمای رودپشتی ،فریدون و همایونی راد،
راحله( ،)7930تاثیر فناوری اطالعات بر همگرایی
حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ،فصلنامه
علمی-پژوهشی حسابداری مدیریت-7 :)95(3 ،
.70
سیدمحمد ،منصوره السادات( ،)7939تاثیر ویژگی
های شرکت بر سطوح بکارگیری رویه های
حسابداری مدیریت ،پایان نامه کارشناسی ارشد
حسابداری ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره).
طالب نیا ،قدرت اله و رستمی ،هما(،)7934
بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده مدیران در
تصمیم گیری از اطالعات حسابداری مدیریت،
دانش و پژوهش حسابداری.95-76 :)9(7 ،
طالبی ،بهمن و بحری ثالث ،جمال(،)7931
بررسی ارتباط بین اجزای سیستم حسابداری
مدیریت ،ابها ،عدم تمرکز و عملکرد مدیران
شرکت های تولیدی شهرستان بناب ،فصلنامه
حسابداری مدیریت.97-70 :)96(77،
طاوسی ،علی رضا( ،)7939رابطه رهبری هوشمند
با مولفه های سازمان یاددهنده از نظر کارشناس
مسئوالن ادراه کل آموزش و پرورش استان قم،
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه.
قاسمی ،مریم( ،)7934رابطه مولفه های رهبری
هوشمند با استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع،
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،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 بررسی لزوم به کار،)7939( حمیدرضا،قنبرزاده
گیری رویکردهای نوین حسابداری مدیریت در
 چهارمین،شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت
. اقتصاد و حسابداری،همایش ملی مدیریت
، علی کاظم پور، حمیدی زاده، محمد،کاشانی پور
 تاثیر عوامل،)7931( مرتضی،مرتضی و کبیرپور
اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای
، فصلنامه حسابداری مدیریت،حسابداری مدیریت
.39-37 :)96(77
 اسما و معین، اشرف گنجوئی، شهناز،نایب زاده
 بررسی روابط بین گرایشات،)7932( محود،الدین
 قابلیت های سازمانی و عملکرد با،استراتژیک
توجه به نقش تغییرات سیستم های کنترل و
 فصلنامه دانش حسابداری و،حسابداری مدیریت
.39-17 :)3(2 ،حسابرسی مدیریت
،)7931( علی، رحمان و حاجیوند،نور علیزاده
رهبری هوشمند(الگوی جدید رهبری برای
 دوماهنانه توسعه انسانی،سازمان های هوشمند
.723-771 :)73(0 ،پلیس
، محمدرضا و دیانتی دیلمی،نیکبخت
 موسسه: تهران، حسابداری مدیریت،)7939(زهرا
.نشر مهربان
 ایجاد مدلی جامع برای.)7935( حامد،وارث
.تبیین تاثیر فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی
، سال اول:پیام مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
.729 ص،شماره اول
 بررسی تاثیر فناوری،)7936( مریم،هاشمی
اطالعات و ارتباطات بر مدیریت ارتباط با مشتری
 پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت،اجتماعی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم،فناوری اطالعات
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