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چكیده
در محیط تجارت کنونی برای کسب مزیت رقابتی ،باید از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت استفاده نمود.
این انتظار وجود داردکه استفاده صحیح از رویه های مناسب حسابداری مدیریت ،شرکت ها را حتی در شرایط
وقوع رکودهای اقتصادی ،درسطح قابل قبولی نگه دارد .وجود ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ،مدیران را در
دستیابی بهتر به اهداف شرکت یاری می کند که در رأس این اهداف ،افزودن ثروت سهام داران وارزش شرکت
است .دستیابی به اهداف مطرح شده را می توان ازطریق بازارهای سرمایه مورد سنجش قرار داد و این امر به وسیله
تجزیه وتحلیل صورت های مالی و شاخصهای مالی صورت میگیرد .از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه
بین ابزارهای نوین حسابداری مدیریت و معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی میباشد .در این مقاله از رگرسیون
چندگانه استفاده شده است و دادههای این تحقیق ،از صورتهای مالی و پرسشنامه  84شرکت پذیرفتهشده
دربورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آنها قبل از سال 7841می باشد و تا سال  7831به طور مستمر به
فعالیت خود ادامه داده اند ،جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  PLSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .نتایج
نشان می دهد که اثر بکارگیری ابزار های نوین حسابداری مدیریت بر شاخص ارزش افزوده اقتصادی مثبت و
برابر  0/168است .از اینرو ،می توان گفت بکارگیری ابزار های حسابدرای مبتنی بر ارزش توانسته باعث بهبود
عملکرد شرکت از بعد شاخص ارزش افزوده اقتصادی شود.
واژههاي كلیدي :ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت ،مراحل تکاملی حسابداری مدیریت ،ارزش افزوده اقتصادی
( ،7)EVAبورس اوراق بهادار تهران.

 - 7دانشیار حسابداری ،دانشکده علوم مالی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول مکاتبات) dianati@khu.ac.ir
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مدیریت هزینه و حسابداری مدیریت ،نیازمند هستند.

 -1مقدمه
حسابداری مدیریت به عنوان فرآیند شناسایی،

از اینرو میتوان ادعا کرد که شرکتهای ایرانی به

اندازه گیری ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل ،تدارك،

منظور ورود به بازارهای خارجی و حتی داخلی و

مشارکت و ارتباط با اطالعات مالی ،مورد استفاده

ماندگاری در آنها به خصوص در شرایط امروزی

مدیریت در برنامهریزی ،ارزیابی و کنترل عملیات

جامعه ،چارهای جز اندیشیدن به پیادهسازی و اجرای

داخل سازمان تعریف میشود که در هدایت بنگاه ها

روشهای مناسب حسابداری مدیریت ندارند

و تحقق اهداف آنها نقش قابل توجهی دارد (رهنمای

(حساس یگانه و همکاران.)7830،

رودپشتی .)7841 ،امروزه در بسیاری از کشورها،

باتوجه به پیشرفتهای روزافزون در کلیه علوم،

سازمانها به دنبال جهانی شدن و ورود به بازارهای

در حسابداری مدیریت نیز پیشرفتهای زیادی

بینالمللی میباشند .جهت تحقق این هدف ابتدا

صورت گرفته است که به ظهور ابزارهای پیشرفته

سازمانها میبایست توان رقابتی خود را در زمینههای

حسابداری مدیریت منجر شده است(سن فورد،1

مختلف مانند کیفیت ،نوآوری و قیمتگذاری کاال و

.)1001اگرچه یک سیستم خوب حسابداری مدیریت

خدمات تقویت نمایند .این امر نیازمند استفاده از

به خودی خود ،تضمینی برای موفقیت شرکت ها نمی

ابزارهای گوناگون میباشد .حسابداری مدیریت یکی

باشد اما ،یک سیستم ضعیف حسابداری مدیریت

از این ابزارها است که بیشتر به منظور تعیین دقیق

میتواند برتریها و منافع رقابتی شرکت ها را به طور

بهای تمامشده و شناسایی و تخصیص هزینهها و در

چشمگیری کاهش دهد (پادونگ سیتی.)1008، 8

نهایت حذف هزینههای بدون ارزش افزوده و

به عالوه ،استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت

فعالیتهای مرتبط با این هزینهها کاربرد دارند .وجود

اطالعاتی دقیق و مربوط را ارائه میدهد که منجر به

چنین ابزارهای نوین و اثربخش حسابداری مدیریت،

تصمیمگیریهای موثر و دقیقتر توسط مدیران میشود

مدیران را در دستیابی بهتر و بهینهتر به اهداف شرکت

تصمیماتی که هریک میتواند بر عملکرد سازمان تاثیر

یاری کند که رأس این اهداف ،افزودن ثروت

گذارند .چگونگی عملکرد سازمانها را میتوان از

سهامداران و ارزش شرکت است (خدامیپور و

طریق اطالعات صورتهای مالی مالی آنها بررسی

طالبی.)7843 ،

نمود .هدف این تحقیق بررسی رابطه میان کاربرد و

با نگاهی دقیق به تغییرات اقتصادی سالهای اخیر

استفاده از ابزارهای نوین حسابداری مدیریت و

در کشور ایران میتوان گرایش به اقتصاد بازار را به

شاخص ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای

وضوح مشاهده نمود .ازجمله آزادسازی رقابت در

سنجش عملکرد شرکت است.

بسیاری صنایع و همچنین واگذاری شرکتهای دولتی
به بخش خصوصی ،علیالخصوص با ایجاد سازمان

 -2مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

خصوصی سازی در سال 7840و اعالم سیاستهای

امروزه توجه به ابزارهای حسابداری مدیریت و

کلی اصل  88رهبری که در جهت افزایش رقابت و

بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت در تحقیقات

کارایی بازار است.

حسابداری از سوی محققان این رشته مورد تاکید قرار

افزایش رقابت  ،به این معنی است که شرکت ها

گرفته است و تحقیقات متعددی در اینخصوص در

بیشتراز گذشته به اطالعات مالی و غیرمالی مربوط به
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خارج از کشور انجام شده که نتایج برخی از آنها به
شرح زیر است:

های حاصل از مصاحبه عواملی از جمله اجبار به
تصمیم گیری و بهره وری مستقیما به تصمیم پیاده

8

دیویسوآلبرایت ( )1008تحقیقی با تاثیر موضوع

سازی  ABCدر این شرکت ها مرتبط می باشد.

پیادهسازی کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکتها

طالیب وهمکاران ( ،)1078به بررسی رابطه بین

در یک بانک آمریکایی انجام دادهاند .آنها کارت

ابزار های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت

ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیادهسازی

در شرکت های خدماتی هند پرداختند .در این

نمودند و پس از دو سال نتایج شاخصهای این چهار

تحقیق  600امیل به شرکت های خدماتی

شعبه را با چهار شعبهای که هنوز از روشهای سنتی

(بهداشت ،بانک ،هتل داری ،فناوری اطالعات)

برای ارزیابی استفاده میکردند مقایسه نمودند .آنها

فرستاده شد که  711امیل جواب داده شد( نرخ

دریافتند که بین پیادهسازی و بکارگیری کارت ارزیابی

بازگشت  1496درصد).این تحقیق با استفاده از

متوازن و بهبود عملکرد این شعبهها رابطه معناداری

تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی

وجود دارد.

پیرسون ،نشان دادند که مدیریت کیفیت جامع با

ریفات و باالن ( )1003تحقیقی با عنوان بهایابی

عملکرد کیفیت شرکت های خدماتی هندی ارتباط

هدف به عنوان ابزار مدیریت بهای تمام شده

دارند .محدودیت این تحقیق را انتخاب تنها چهار

استراتژیک برای افزایش قابلیت سوددهی شرکت

صنعت عنوان کردند.دراین تحقیق نیز ،همچنین بیان

ها انجام دادند .آنها بیان کردند چون که امروزه

شد که کار گروهی و بنچ مارکینگ دارای رابطه

قیمت در بازار رقابتی تعیین می گردد ،پس

مثبتی با عملکرد کیفیت هستند.

استراتژی شرکت برای کسب سودآوری بیشتر

در داخل کشور نیز تحقیقاتی انجام شده که بطور

برروی کاهش بهای تمام شده باید باشد .آنها هدف

مجزا تاثیر بکارگیری برخی از ابزارهای حسابداری

بهایابی هدف را کاهش بهای تمام شده قبل از

مدیریت را بر عملکرد شرکتها بررسی کرده اند .

متحمل شدن آن تعریف کردندو در نتیجه در بلند

برای نمونه ،اعتمادی و زارعی ( )7847در پژوهشی

مدت با استفاده از ابزار بهایابی هدف می توان

با بررسی عوامل موثر بر لزوم استفاده از روش هزینه

سودآوری را افزایش داد.

یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش در صنعت

هانم ورباب )1071( 5در تحقیقی به بررسی

خودروسازی نشان دادند که واحد خودرو ساز مورد

عوامل موثر درپیاده سازی موفق هزینه یابی برمبنای

مطالعه در صورتی که در حفظ جایگاه خود در بازار

فعالیت در شرکت های تولیدی اردنی پرداخته اند.در

با دشواری رو به رو شده و افزون بر آن نسبت به

این پژوهش داده های کمی و کیفی جمع آوری شدند

سودآوری خود در آینده دچار تردید باشد ،به

که داده های کمی از طریق پرسشنامه برای تعیین

ضرورت باید به سمت استفاده از روش های مدیریت

وضعیت فعلی  6ABCگردآوری شدند و داده های

هزینه ،از جمله هزینه یابی بر مبنای هدف روی آورد.

کیفی از طریق مصاحبه ها و به قصد یافتن واقعیت ها

دانشفرد و همکاران( )7843در تحقیقی به بررسی

در خصوص تصویب واجرای  ABCجمع آوری

نقش پیادهسازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد

گردیدند .یافته های اولیه ،اجرای  ABCدر شرکت

شرکت صنایع مخابرات ایران پرداختهاند .جامعه

های اردنی را در حدود  7395درصد نشان دادند.یافته

آماری این پژوهش مجریان و متخصصان پیادهسازی
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کارت ارزیابی متوازن شرکت صنایع مخابرات ایران،

باشد .تهیه اطالعات برای گزارشگری مالی ساالنه،

مدیران فروش و خدمات پساز فروش ،مدیران ارشد،

تخصیص وکنترل هزینه ها موضوعاتی هستند که

مدیران حسابداری مدیریت و مدیران مالی شرکتها را

بیشتر مورد توجه قرار گرفتند ،همچنین ،مدیریت

تشکیل می دهند که در نهایت  710نفر به عنوان

ریسک ،تصمیم گیری استراتژیک و برنامه ریزی،

نمونه پژوهش انتخاب شدند .یافته های پژوهش نشان

کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

میدهد در شرکت صنایع مخابرات ایران پیادهسازی

حاجیها و خراط زاده( )7838پژوهشی با عنوان

کارت امتیاز متوازن ،به بهبود عملکرد سازمان منجر

بررسی رابطه کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت و

شده است.

شاخصهای مالی ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته

اسدی و رضایی ( )7830در تحقیقی تحت عنوان

شده در بورس اوراق بهادارتهران انجام دادند .در این

تاثیر پیادهسازی کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد

پژوهش بیان شد که تعاریف متعددی از نوآوری را

بنگاه به بررسی تاثیر این روش بر عملکرد بنگاه

میتوان در مطالعات ادبیات سازمانی یافت .ازجمله

(شرکت صا ایران) از طریق دو فرآیند پیمایشی و

میتوان نوآوری را به عنوان نخستین استفاده از دانش

بررسی میدانی دادههای واقعی شرکت طی دوره

جدید تعریف نمود .تحقیقات تجربی اخیر نشان

پنجساله (قبل و بعد از پیاده سازی) پرداختهاند .در

میدهد که حسابداری مدیریت برای نگهداشتن ارتباط

این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از شاخص

خود با سطح جهانی شده امروزی ،باید با تغییر در

ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها استفاده شده

نیازهای مدیران هماهنگ شود .وجود ابزارهای نوین

است .بر اساس یافتههای تحقیق شاخص های مذکور

و اثربخش حسابداری مدیریت ،مدیران را در دستیابی

پس از پیادهسازی کارت ارزیابی متوازن بهبود

بهتر و بهینهتر به اهداف شرکت یاری کند که رأس

یافتهاند .این بهبود از طریق افزایش در حجم فروش و

این اهداف ،افزودن ثروت سهامداران و ارزش شرکت

سود شرکت صورت پذیرفته است.

است .در این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد

حساس یگانه و همکاران ( )7830به بررسی

نوآوریهای حسابداری مدیریت باشاخصهای مالی

وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای

عملکرد در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تهران طی سالهای 7830- 7846پرداخته شده است.

پرداختند .در این تحقیق نمونه ای متشکل از705

شاخصهای مالی مذکور عبارتنداز بازده داراییها،

شرکت از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند،

بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش .براساس

که در نهایت  11مدیر پاسخگو بودند .نتایج به

نتایج بدست آمده در این تحقیق میان شاخص بازده

دست آمده حاکی از آن است که %1896 ،شرکت ها

داراییها و کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت

درمرحله اول تکاملی ،5798 ،در مرحله دوم،8594 ،

رابطه معناداری وجود دارد .البته این رابطه میان بازده

در مرحله سوم %7598 ،در مرحله چهارم قرار

حقوق صاحبان سهام و بازده فروش با کاربرد

گرفتند.مرحله اول تعیین بها وکنترل مالی  ،مرحله

نوآوریهای حسابداری مدیریت و جود ندارد.

دوم کنترل و برنامه ریزی مدیریتی ،مرحله سوم

همانطور که مالحظه می شود در بین تحقیقات

کاهش اتالف منابع در تولید ،مرحله چهارم خلق

داخلی ،تاکنون تحقیقی تاثیر استفاده از تمامی

ارزش افزوده از طریق استفاده اثربخش از منابع می

ابزارهای نوین و پیشرفته حسابداری مدیریت بر
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عملکرد شرکتها را مدنظر قرار نداده است و تحقیق

معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون

حاضر درصدد است تا خال تحقیقاتی موجود را

قرار داد .از آنجا که قسمت تابع ساختاری یا تحلیل

پوشش داده و تاثیر ابزار های نوین و پیشرفته

مسیر این نوع مدلها ،روابط علّی بین متغیرهای نهفته

حسابداری مدیریت بر ارزش افزوده اقتصادی را به

را مشخص می کند ،از طرفی این تحقیق در حوزه

عنوان شاخصی از عمکلرد شرکت مورد بررسی قرار

تحقیقات علّی قرارمی گیرد.
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه

دهد.

حسابداری با تاکید بر حسابداری مدیریت قرار می
 -3فرضیه پژوهش

گیرد .قلمرو زمانی این پژوهش سال های  7841الی

برای دستیابی به اهداف تحقیق و با توجه به تحقیقات

 7831را در بر می گیرد .قلمرو مکانی پژوهش حاضر

پیشین ،فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین شده است :

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 :H1میان کاربرد و استفاده از ابزارهای نوین و
پیشرفته حسابداری مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی

می باشند.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که

رابطه معنیداری وجود دارد .

براساس شرایط زیر غربالگری (روش حذف
سیستماتیک) شده اند.

 -4روش شناسي پژوهش
این پژوهش از لحاظ نوع هدف ،کاربردی می

 شرکت هایی که تاریخ پذیرش آن ها در

باشد وروش پژوهش آن از نوع پس رویدادی است؛

بورس اوراق بهادار تهران ،قبل از سال 7841

پژوهش پس رویدادی به پژوهشی گفته می شود که
روابط علت و معلولی را از طریق مشاهده شرایط

می باشند.
 به منظور قابلیت مقایسه نتایج ،دوره مالی

موجود مورد مطالعه قرار می دهد و در این روش،

شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه

موارد مورد مطالعه در گذشته اتفاق افتاده است .این

باشد وسال مالی آن ها تغییر نکرده باشد.

پژوهش از نظر روش استدالل از نوع پژوهش
استقرایی بوده که با کمک مشاهده اجزایی از جامعه
(نمونه) نسبت به ارایه الگویی برای کل جامعه اقدام
مینماید .به لحاظ روش جمعآوری اطالعات،
پژوهشی میدانی – پرسشنامهای میباشد .این پژوهش
از نظر تئوری حسابداری نیز در گروه تحقیقات
اثباتی قرار میگیرد که سعی دارد با بررسی آن چه
موجود است رفتار آینده متغیر را پیشبینی کند
(اسکات .)7830 ،از نظر روش تحلیل دادهها ،این
تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت

 شرکت هایی که در دوره مورد مطالعه ،دارای
توقف معامالتی طوالنی (بیش از یک ماه)
نباشند.
 شرکت هایی که داده های مورد نیاز آن ها از
سال  7841تا  7831در دسترس باشند.
پرسشنامه بین شرکت هایی که دارای شرایط فوق
بودند توزیع گردید( 10شرکت) و در نهایت پس از
پیگیری های فراوان 84 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت
داده شده است.

ساختاری است .این مدل از خانواده رگرسیون چند
متغیری است که امکان می دهد مجموعهای از
مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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 -5مدل آزمون فرضیه پژوهش

نحوه محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به شرح زیر

مدل رگرسیون چندگانه ارایه شده تحقیق حاضر

است (آذربایجانی وهمکاران:)7830،

براساس تحقیق پادونگ سیتی ( )1008می باشد که
(EVA :NOPAT t – WACC )capitalt-1

به شرح زیر می باشد.
)PERFORMANCE = f ( MAT4,DTA , QR , PVB , LTA

که در آن :
: EVAارزش افزوده اقتصادی و : NOPATسود

که در معادله فوق :
: PERFORMANCEعملکرد واحد تجاری می
باشد که در تحقیق حاضر از ارزش افزوده
اقتصادی( )EVAبه عنوان شاخص سنجش عملکرد
واحد تجاری استفاده شده است.دلیل انتخاب این
شاخص برای سنجش عمکرد مالی این بوده است که
در پاسخ به انتقادهای وارد بر معیار های عملکرد
حسابداری ،معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند.
براساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی
استفاده میشود ،عملکرد واحد تجاری با تأکید بر
قدرت سودآوری داراییهای شرکت و باتوجه به نرخ
بازده و نرخ هزینه سرمایه به کاررفته ارزیابی می شود
(انواری رستمی و همکاران  .)7848این معیار مالی به

خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t

و  :WACCمیانگین موزون هزینه سرمایه و
 CAPITALمجموع سرمایه به ارزش دفتری در
ابتدای دوره  tیا انتهای.t-1
هزینۀ سرمایه ،در واقع نرخ بازدهی مورد انتظار
سرمایهگذاران است .در این پژوهش برای محاسبه
نرخ هزینه سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران از معادله زیر که مبتنی بر
فلسفه بازده مورد انتظار است و سهامداران که
خواهان دریافت سود سال جاری و تغییرات سود
سال جاری نسبت به سود سال گذشته می باشند،
استفاده شده است (:نیکومرام و همکاران)7838 ،

وسیله مؤسسه خدمات مشاوره استرن استوارت

+

معرفی شد .ارزش افزوده اقتصادی به سرعت به یکی
از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل
شد و بیشترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در
سال  7341به خود جلب کرد .این مؤسسه ادعا کرد
که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه
و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده
برای سهامداران به وسیله شرکت در یک دوره
حسابداری است( آذربایجانی و همکاران.)7830 ،
ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیدهای است در
صورتی که تعدیالت پیشنهادی در محاسبه ارزش
افزوده اقتصادی منظور گردد ،نتیجه به دست آمده
بسیار پیچیده خواهدبود.
39

=WACC it

که در آن  WACC itمیانگین موزون هزینه سرمایه
و  DPSitسود تقسیم هرسهم و  P it-1قیمت هرسههم
در سهال قبهل و  NI itسهود خهالص و  NI it-1سهود
خالص سال قبل می باشد.
:MAT4میزان استفاده از ابزارهای نوین وپیشرفته
حسابداری مدیریت (مرحله چهارم طبق تحقیق
حساس یگانه و همکاران)7830،است که میزان
استفاده از این ابزارهای حسابداری مدیریت با استفاده
از پرسش نامه با استفاده از طیف لیکرت (امتیاز بین
یک تا پنج) اندازه گیری می گردد که این ابزارها به
ترتیب عبارتند از:
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کارت ارزیابی متوازن ،1بودجه بندی برای پاداش
مدیران ،تکنیک کمی سازی(پیش بینی) ،بهایابی

روش تجزيه و تحلیل آماري داده ها و يافتهه ههاي
پژوهش

هدف ،4بهینه کاوی 3فرایند عملیات ،بهینه کاوی

برای آزمون فرضیه تحقیق از روش حداقل

فرایند مدیریت ،بهینه کاوی الویت های استراتژیک،

مربعات جزیی یا  PLSاستفاده شده است که روش

بهینه کاوی خصوصیات محصول ،مدیریت کیفیت

حداقل مربعات جزیی ،روشی برای مدل پیش بینی

جامع ،70شش سیگما ،77کایزن ،هزینه یابی کیفیت،

کننده سازه ای است ،به ویژه زمانی که تعداد

تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول ،تجزیه و تحلیل

نشانگرهای هر عامل زیاد و بین آن ها همراستایی

زنجیره ارزش ،تجزیه و تحلیل سودآوری مشتریان،

چند گانه وجود داشته باشد ،این رویکرد گزینه اول

تجزیه وتحلیل ارزش سهامداران ،ارزیابی رضایت

برای برآورد مدل محسوب میشود .این روش به

مشتریان ،ارزیابی نگرش کارکنان ،بهایابی برمبنای

نرمال بودن جامعه وابسته نیست و محقق به راحتی

فعالیت ،سیستم اقدام به هنگام ،مهندسی ارزش،

میتواند مدل خود را بدون نگرانی از وضعیت توزیع

برارزش،

جامعه طراحی نماید .در طراحی مدل ساختاری

حسابداری منابع انسانی ،هزینه یابی محیط زیست،

تحقیق حاضر از این رویکرد جهت برآورد بارهای

حسابداری مصرف منابع ،مدل سازی ریسک ،تئوری

عاملی و ضرایب مسیر استفاده شده است.

مهندسی

معکوس،

مدیریت

مبتنی

محدودیت ها .ابزارهای نام برده همگی در مرحله

با کنترل متغیر های LTA ،PVB ،QRو DTAو

چهارم (مرحله خلق ارزش) قرار می گیرند که این

میزان استفاده شرکت های مورد مطالعه از ابزار های

ابزارها جزو ابزارهای نوین و پیشرفته حسابداری

پیشرفته حسابداری مدیریت به عنوان متغیر مستقل،

مدیریت می باشند که باید درشرایط رقابتی برای

تغییرات متغیر وابسته عملکرد با شاخص ارزش

حفظ بقا توسط شرکت مورد استفاده قرار گیرند.

افزوده اقتصادی( )EVAمورد توجه قرار گرفته است.

(:13DATکل بدهی بر کل دارایی) که به عنوان نماد
ریسک می باشد.

کل بدهی ها
کل دارایی ها

( پادونگ سیتی.)1008،

 (:14QRنسبت آنی) کهبه عنوان نماد نقدینگی می
باشد.

گذاریسرمایه –دارایی های جاری
بدهی های جاری

(دیانتی

دیلمی،

نتایج تحلیل آماری مندرج در جدول  7نشان می
دهد که اثر به کارگیری ابزار های حسابداری بر
شاخص ارزش افزوده اقتصادی مثبت و برابر 0/168
به دست آمده است که مقدار  tبرای این ضریب
باالتر از  7/36به دست آمده و با توجه به سطح معنی

برزگر.)7838،

داری  0/074با اطمینان %35می توان گفت به

 ( : LTA15لگاریتم طبیعی از دارایی ها) که به عنوان

کارگیری ابزار های پیشرفته حسابداری مدیریت

نماد اندازه شرکت می باشد( پادونگ سیتی.)1008،

توانسته است بر شاخص ارزش افزوده اقتصادی تاثیر

(: 16PVBتقسیم ارزش بازار هر سهام به ارزش دفتری

معنی دار و مثبتی بگذارد .بر مبنای مدل مورد مطالعه

سهام) که به عنوان نماد رشد شرکت استفاده می شود

مشخص می شود که استفاده از ابزار های پیشرفته

(پادونگ سیتی .)1008،

حسابداری مدیریت قادراست تا  67درصد تغییرات
متغیر وابسته شاخص ارزش افزوده اقتصادی را پیش
بینی کنند.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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جدول  -1اثر خطي اثرات متغیر هاي تحقیق براي آزمون فرضیه تحقیق
اثر خطي مورد مطالعه

بتا

t

P-value

S.E.

R2

f2

ابزار های نوین حسابداری مدیریت ←ارزش افزوده اقتصادی

0/168

1/88

0/074

0/777

0/67

0/714

بر اساس مقدار حجم اثر  f2مشخص می شود که

حسابداری مدیریت را تا مقدار قابل توجهی در

ضریب در دامنه بین  0/7تا  0/85قرار دارد و می توان

سطح  5درصد خطای نوع اول تعدیل می کنند و این

گفت شدت ضریب در محدوده قدرت تخمین

نشان می دهد شرکت های بورسی که در شاخص

متوسط قرار دارد و این نشان می دهد وابستگی

های کنترل  LTA ،PVB ،QRو  DTAدارای مقادیر

شاخص ارزش افزوده اقتصادی به عواملی غیر از ابزار

باالتری هستند؛ به کار گیری ابزار های حسابداری

های حسابداری نیز می باشد .علیرغم اینکه اثر خطی

مرحله چهارم بر مقدار عملکرد مالی آنها در قالب

ابزارهای حسابداری مدیریت ،سهم قابل توجهی در

شاخص ارزش افزوده اقتصادی اثر تشدید شده ای را

پیش بینی تغییرات شاخص ارزش افزوده اقتصادی از

نشان می دهد .مقدار شاخص  SRMRبرای تابع

خود نشان داده است.

برازش یافته برابر  0/1بوده و نشان از مقدار قابل

با کنترل متغیر های  LTA ،PVB ،QRو DTAبه

قبول خطای اندازه گیری متغیر های تحقیق دارد.

روش حاصلضربی مشخص شد که متغیر های فوق

شکل  7مدل این تحقیق و ضرائب مسیر متغیرهای

اثر مابین شاخص ارزش افزوده اقتصادی و ابزار های

تحقیق را نشان می دهد.

شكل  - 1مدل اين تحقیق و ضرائب مسیر متغیرهاي تحقیق
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فهرست منابع

 -6نتیجهگیري و بحث
این تحقیق به بررسی رابطه میان ابزارهای نوین و

 اعتمادی ،حسین؛ زارعی ،غالم رضا ؛ ()7848

پیشرفته حسابداری مدیریت و شاخص ارزش افزوده

عامل های موثر بر لزوم استفاده از روش هزینه

اقتصادی بین سال های  ، 7831-7841در  84شرکت

یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش در صنعت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته

خودرو سازی ،مجله علوم اجتماعی و انسانی

است .در این تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه

دانشگاه شیراز ،شماره دوم

پادونگ سیتی ( )1008استفاده شد .نتایج تجزیه و

 انواری رستمی علیاصغر ،رضا تهرانی و حسن

تحلیل دادههای گردآوری شده نشان میدهد که میان

سراجی ،)7848( ،بررسی ارتباط میان ارزش

استفاده از ابزارهای نوین حسابداری مدیریت و ارزش

افزوده اقتصادی ،سود قبل از بهره و مالیات و

افزوده اقتصادی رابطه معنیدار مثبت وجود دارد.

جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش

باتوجه به تایید وجود رابطه میان ارزش افزوده

بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

اقتصادی و استفاده از ابزارهای نوین حسابداری

بهادار تهران ،بررسیهای حسابداری وحسابرسی،

مدیریت میتوان بیان نمود که استفاده از ابزارهای

شماره .81

نوین حسابداری مدیریت باتوجه به تاثیری که بر تهیه

 اسکات ،ویلیم؛ ( ،)7830ترجمه علی پارساییان،

دقیقتر اطالعات حسابداری دارند ممکن است بر

تئوری حسابداری ،انتشارات ترمه ،چاپ سوم

محاسبه شاخصهای عملکرد اقتصادی نیز موثر باشند.

 اسدی ،غالمحسین و رضایی ،مصطفی)7830( ،

در پاسخ به انتقادهای وارد بر معیار های عملکرد

،تاثیر پیادهسازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه،

حسابداری ،معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند

تحقیقات حسابداری ،سال  ،8شماره 70

و در این رویکرد از مفاهیم اقتصادی استفاده میشود.

 حاجیها زهره ،خراط زاده مهدی ،)7838( ،بررسی

نتایج این تحقیق می تواند منجر به استفاده بیشتر

رابطه کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت و

از ابزار های نوین حسابداری مدیریت به منظور

شاخصهای مالی ارزیابی عملکرد در شرکتهای

دستیابی به شاخص های دقیق تر عملکرد مالی ،به

پذیرفته شده در بورس وراق بهادار تهران،

ویژه ارزش افزوده اقتصادی شود که می تواند منجر

فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری

به تصمیم گیری های دقیق تر وبهتر توسط سر مایه

وحسابرسی مدیریت ،شماره77

گذاران در بورس اوراق بهادار تهران گردد.

 خدارحمی ،احمد؛ طالبی ،رقیه؛ ( ،)7843بررسی

بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان پیشنهادات زیر

کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط

را برای انجام تحقیقات آتی ارایه کرد:

مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در

 بررسی جداگانه ابزارهای نوین حسابداری
مدیریت با شاخص ارزش افزوده اقتصادی
 بررسی ابزار های سنتی حسابداری مدیریت
با شاخص ارزش افزوده اقتصادی
 بررسی ابزارهای نوین حسابداری مدیریت با

بورس اوراق بهادار تهران ،مجله دانش
حسابداری ،سال اول ،شماره  ،1پاییز
 حساس یگانه ،یحیی ؛دیانتی دیلمی ،زهرا؛ نوروز
بیگی ،ابراهیم؛ ( ،)7830بررسی وضعیت
حسابداری مدیریت درشرکت های پذیرفته شده

معیارهای حسابداری و تلفیقی عملکرد مالی
مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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