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چكيده:
پرداختن به ابزار و رویکردهاي اثربخش و آینده نگر براي مدیریت کارآمد ساااانما ها ،کاهش هزینه ارائه خدمات و توليد
محصوال ت و تخصيص منابع مالي در راستاي دستيابي به اهداف و عملکرد مورد انتظار ،بسيار حياتي و ضروري به نظر مي رسد.
هدف ان انجام تحقيق حا ضر ،مطالعه ارتباط بين ح سابدارا مدیریت و اجراي شيوه هاي ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك بوده
ا ست .نمونه آماري شامل  403نفر ان ح سابدارا ع ضو جامعه ح سابداري مدیریت بوده که با بهره گيري ان روش نمونه گيري
تصادفي انتخاب شده است .نوع پژوهش ،ان نظر هدف در نمره تحقيقات کاربردي و ان منظر گردآورده داده ها ان نوع تحقيقات
توصيفي-پيمایشي با توصيفي ان نوع مدل یابي معادالت ساختاري بوده است .با بررسي نتایج تحليل ها ،آنمو فرضيه ها نشا
داد که شبکه حسابدارا مدیریت به طرن معناداري بر اجراي شيوه هاي حسابداري مدیریت تاثير مثبت دارد.
واژه هاي كليدي:حسابدارا مدیریت و اجراي شيوه هاي حسابداري مدیریت استراتژیك ،معادالت ساختاري.
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 )1مقدمه:

اساااتراتژیك ابداع گردیده اسااات .ان آ نما  ،گرایش به

در دنياي امرون ،موضاااوع مدیریت هزینه ها و اساااتفاده ان

ایجاد محبوبيت چنين شيوه هایي در بين شرکت ها و تعيين

شاايوه هاي ارتقاء کارایي و اثربخشااي منابع مالي و بودجه

تأثير آ ها بر عملکرد شرکت هاي تحت بررسي ،در حال

اي به دليل کمبود منابع ،رقابت در قيمت ،عرضاااه کيفي

افزایش اساااات(ریگبي و بيلود یا .)2015 ،با وجود این که

کاال و خدمات و ورود به بانارهاي جهاني به ویژه با توجه

برخي ان مطالعات تجربي شواهدي ارائه کرده اند که نشا

به تحوالت و بحرانهاي اقتصاااادي و مالي اخير ،ان مهمترین

مي دهد ،شيوه هاي حسابداري مدیریت استراتژیك مورد

و چالش برانگيزترین موضاااوعات براي دولت ها و بنگاه

اسااتفاده باعث عملکرد بهتر شاارکت شااده اساات(آلماري،

هاي اقتصاااادي مي باشاااد .ان این رو ،پرداختن به ابزار و

 .)2019نتایج نااميدکننده در اجراي چنين پژوهش هایي،

رویکردهاي اثربخش و آینده نگر براي مدیریت کارآمد

براي بساااياري ان محققا که انتظار داشاااتند شااايوه هاي

سانما ها ،کاهش هزینه ارائه خدمات و توليد محصوالت

ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك ،با توجه به پتان سيل روش

و تخصااايص منابع مالي در راساااتاي دساااتيابي به اهداف و

هاي مزبور در کمك به مدیرا براي مقابله با افزایش سطز

عملکرد مورد انتظار ،بسااايار حياتي و ضاااروري به نظر مي

ر قا بت و عدم اطمي نا  ،و تصااامي گيري آ گا ها نه تر

رسد" .حسابداري مدیریت" ،ابزاري است براي استفاده ان

اسااتراتژیك ،به طور قابل توجهي در عمل گسااترش یابد،

اطالعات حسااابداري در تصاامي گيري سااياساات گذارا ،

تعجب آور است(پاوالتوس و کاستاکيس.)2018 ،

برنامه ریزا و مدیرا داخل سااانما  .در واقع حسااابداري

براي توضاايز سااطز پایين و نيرمنتظره به کارگيري شاايوه

مدیریت به عنوا الگوي شاااناخته شااادهاي براي اصاااالح

هاي حسااابداري مدیریت اسااتراتژیك ،جریاني ان ادبيات

الگوي مصرف منابع ،ابزار و روش هایي را براي استفاده ان

تحقيق پدید آمده اسااات که در آ محققا ادعا مي کنند،

اطالعات حساااابداري و مالي براي کمك به کاهش هزینه

موفقيت اجراي چنين سي ست هایي ممکن ا ست متنا سب با

ها و مدیریت عملکرد ساانما در اختيار مدیرا و تصامي

شاارایب باشااند .به عبارت دیگر ،ساايساات هاي یاد شااده ،به

گيرندگا قرار مي دهد و به برنامه ریزا و سياست گذارا

احتمال نیاد در شرایب خاص اجرا شده اما در موارد دیگر

در تدوین اسااتراتژي هاي بلندمدت براي مدیریت هزینه ها

قابل اجرا نيساااتند .بنابراین ،شاااناساااایي ویژگي هاي چنين

و دساااتيابي به اهداف بلندمدت با صااارف کمترین بودجه

نمي نه هایي به یکي ان ا هداف مه چنين پژوهش هایي

یاري مي رساند .در کشور ما در نمينه حسابداري مدیریت،

تبدیل شده است(کسگو و همکارا .)2019 ،

چه ان لحاظ نظري و چه ان لحاظ کاربردي چنا که باید و

بررساااي ادبيات تحقيق نشاااا مي دهد که وجود شاااواهد

شااااید ،کار در خور توجهي انجام نشاااده اسااات .نيان به

تجربي ناچيز یا بي نتيجه به دسااات آمده در پژوهش هاي

حسااابداري و گزارشااگري مالي برو سااانماني و الزامي

پيشين ،متخصصين و محققا را در مورد عوامل موثري که

شد استانداردها و اصول حسابداري ان سال  1360موجب

ممکن اساات ان اجراي ساانجه هاي حسااابداري مدیریت

ارت قاي ساااطز گزارشاااگري مالي شاااد .اما نمي نه دیگر

استراتژیك ،ممانعت به عمل آورده یا در این نمينه تسهيل

حساااابداري یعني حساااابداري مدیریت ،رشااادي هم ایه

نماید ،مبه نگه مي دارد .در بين پژوهش هاي انجام شده،

حسابداري مالي نداشته است (عاليور.)1396 ،

کادن و گيلدینگ( )2008به محدودیت هاي مدل آنمایش

ادب يات مربوط به حسااااا بداري مدیر یت اساااتراتژ یك با

شاااده خود اعتراف کرده و محققا را به انجام تحقيقات

پژوهش سااايموندن( )1981به طور قابل توجهي گساااترش

بيشاااتر ترنيب مي کنند .پژوهشاااگرا یاد شاااده ،ا هار

یاف ته و ت عدادي ان سااان جه هاي حسااااا بداري مدیر یت

اميدواري کرده اند که ان طریق تحقيقات بيشاااتر ،ساااایر
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متغيرهاي احتمالي قابل توجهي را که مي توانند در ایجاد و

اساااات .اوال :بر خالف نظر برومویچ ،سااايموناادن نقش

فه نمي نه هاي اجراي مطلوب روش هاي حسااااا بداري

اطالعات نير مالي ارائه شده توسب حسابداري مدیریت را

مدیریت اسااتراتژیك ،موثر باشااد ،شااناسااایي کنند .بر این

مورد تااأیيااد قرار مي دهااد .چرا کااه این اطالعااات براي

اساااااس هدف ان اجراي م قا له حاضااار ،م طال عه راب طه

تصاامي گيرندگا در نمينه تبيين و ارنیابي اسااتراتژي نيز

حساااابدارا مدیریت و اجراي شااايوه هاي حساااابداري

مه اسااات(بهامين و النگفيلد-اساااميت  .)2007ثانيا :در

مدیریت استراتژیك خواهد بود.

حالي که تعریف دیکسااو و اسااميت( )1993به طور کلي

 )2ادبيات تحقيق:

بر "اطالعات" متمرکز اساات ،تعریف ساايموندن(،)1981

 )2-1حسابداري مديريت استراتژيك

ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك را با تمرکز بر "داده هاي

اصطالح "حسابداري مدیریت استراتژیك"حدود  40سال

حسااابداري مدیریت" به روشااني بيشااتري به حسااابداري

پيش تو سب سيموندن( ،1981ص )26 :ابداع گردیده و آ

مدیریت مربوط مي کند (سيموندن.)1981 ،

را به عنوا "مجموعه اي ان مفاهي و روش هاي گردآوري

براي عملي سااااختن مفهوم نظري حساااابداري مدیریت

و تجزیه و تحليل داده هاي حساااابداري مدیریت در مورد

ا ستراتژیك ،برخي ان تکنيك ها یا شيوه ها مورد نيان بوده

یك کسااب و کار و رقباي آ براي اسااتفاده در توسااعه و

و چنين شاايوه هایي باید بر عدم جهت گيري اسااتراتژیك

ن ظارت بر اساااتراتژي کسااااب و کار" تعریف کرده ا ند.

روش هاي حساااابداري مدیریت سااانتي که تمرکز کوتاه

بررسي ادبيات تحقيق نشا مي دهد که تعاریف ارائه شده

مدت و داخلي یا درو سااانماني را تشااویق مي کند  ،نلبه

تو سب محققا  ،در نمينه ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك

ک ند ( گادن و گي لدی نگ 2012؛ گي لدی نگ و هم کارا

مت فاوت اساااات ( گادن و گي لدی نگ 2008؛ النگفي لد و

 .)2000ان این نظر ،تحقي قات قبلي موافق بر این ایده بوده

اسميت .)2008

اساات که روش حسااابداري مدیریت در توسااعه و ارنیابي

برومویچ( ،1990ص )28 :ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك

ا ستراتژي مفيد بوده و بنابراین تبيين و ارنیابي ا ستراتژي به

بانارهاي محصول شرکت و هزینه هاي رقبا و ساختارهاي

مي شود .بر این ا ساس ،ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك،

هزینه اي و نظارت بر ا ستراتژي هاي شرکت و رقباي خود

باید داراي یك یا هر دو ویژگي :الف) ج هت دهي بل ند

در این بانارها بر مبناي ک و کيف فعاليت ها در یك دوره

مدت و ب) تمرکز درو و برو سااانماني ،باشااد(گادن و

مالي" مي داند .عالوه بر این ،دیکسااو و اسااميت(،1993

گي لدی نگ  2012و 2008؛ گراونز و گي لدی نگ 2001؛

ص ،)605 :حسااابداري مدیریت اسااتراتژیك را به عنوا :

گيلدینگ و همکارا .)2000

"مجموعه مفاهي و روش هاي مورد اساااتفاده در تهيه و

با توجه به معيارهاي فوق ،برخي ان شيوه هاي معرفي شده

تجز یه و تحل يل اطال عات مربوط به ف عال يت هاي داخلي

با ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك ،در ارتباط بوده ا ست.

یك شاارکت ،فعاليت هاي رقبا و روند فعلي و بانار آینده،

در این نمي نه مي توا ان جم له به مواردي چو  :هزی نه

به منظور کمك به فرایند ارنیابي اسااتراتژي تعریف شااده

گذاري هدف ،هزینه هاي چرخه عمر و نظارت بر موقعيت

است"(دیکسو و اسميت..)1993 ،

رقبا ،اشاره کرد(النگفيلد-اسميت .)2008

 )2-2مفهوم حسابداري مديريت استراتژيك

به همين ترتيب ،یکي ان جریا هاي معتدل ادبيات تحقيق،

در این مطالعه ،در تعریف حسابداري مدیریت استراتژیك،

با تکيه بر اندانه گيري انتشاااار چنين شااايوه هایي در بين

به دو دليل ان تعریف سااايموندن( ،)1981بهره گرفته شاااده

شرکت ها و درک عواملي که اجراي آنها را ت سهيل کرده
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را عبااارت ان":تهيااه و تجزیااه و تحلياال اطالعااات مااالي

عنوا یك عمل حسابداري مدیریت استراتژیك ،شناخته
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یا ان اجراي آ ها ممانعت به عمل مي آورد ،هور کرده

2008؛ کراونز و گيلدینگ ()2001؛ گيلدینگ و همکارا

اسااات که در این نمي نه مي توا به پژوهش هایي چو :

 .)2000عالوه بر این در برخي ان پژوهش ها ،نتایج مبهمي

یزدي فر و دیگرا ()2019؛ سااسااکو و همکارا ()2019؛

در رابطه با عوامل پي شنهادي براي تو ضيز تغييرات در نرخ

ترنر و همکارا ()2017؛ ریگبي و بيالودو()2015؛ کادن و

اجراي حساااابداري مدیریت اساااتراتژیك و به کارگيري

گيلاادینااگ( 2012و )2008؛ هيوونن()2003؛ کراونز و

عملي تکنيك هاي حساااابداري مدیریت اساااتراتژیك،

گيلدینگ()2001؛ گيلدینگ و همکارا ( ،)2000اشااااره

م شاهده شده ا ست(یزدي فر و دیگرا 2019؛ س سکو و

کرد.

همکارا 2019؛ ترنر و همکارا 2017؛ کادن و گيلدینگ

 )2-4عوامل موثر بر حسابداري مديريت

 2012و 2008؛ هيوونن .)2003طي جدول شااا ماره 1-2

استراتژيك

برخي ان پژوهش هاي انجام شاااده در نمينه حساااابداري

به رن پژوهش هاي فوق،در برخي ان پژوهش ها ،نرخ

مدیریت اساااتراتژیك ،خالصاااه شاااده اند .در این جدول

هاي نااميدکننده اي ان اجراي شااايوه هاي حساااابداري

عالمت مثبت به معني ارتباط مثبت بين متغيرهاست:

مدیریت استراتژیك ،مستند شده است (النگفيلد-اسميت
جدول ( :)1عوامل موثر بر حسابداري مدیریت استراتژیك
پيشينه

استراتِژي

جهت

شمول حسابدار

اندانه

فن آوري

جهت گيري

کيفيت

کسب و کار

گيري بانار

مدیریت

شرکت

پيشرفته توليد

شرکت

IS
فقدا

بوث و هيونن(،)2000

رابطه

هيونن و

فقدا

همکارا ()2003

رابطه

بينز و النگفيلد-

فقدا رابطه

اسميت()2003
امسلي()2005
گادن و
گيلدینگ()2008
نارانچو-گيل و
همکارا ()2009
گينکيوني و
تناسي()2010
گادن و
گيلدینگ()2012
ترنر و همکارا ()2017
سيسو و
همکارا ()2019

مالکيت(استقالل)

)(+
)(+

فقدا
رابطه

)(+

)(+
فقدا

)(+

رابطه
فقدا

فقدا رابطه

رابطه

فقدا رابطه

)(+

فقدا رابطه

)(+

فقدا رابطه
فقدا رابطه
فقدا

فقدا رابطه

رابطه

یزدي فر و

فقدا

همکارا ()2019

رابطه

فقدا رابطه
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ان متغيرهاي توضاايحي پيشاانهادي احتمالي(مانند فن آوري

مورد تو جه قرار گيرد .چن هال ( )2021به (بررساااي تاثير

پيشاارفته توليد ،جهت گيري شاارکت ،مالکيت شاارکت و

فرهنگ سااانماني ،ویژگي هاي سااانماني و محيب خارجي

کيفيت سي ست هاي اطالعاتي در تو ضيز اینکه چرا برخي

سااانما ) پرداخت .در این تحقيق ،تاثير فرهنگ سااانماني،

ان شرکت ها کاربردهاي ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك

ویژگي هاي سانماني و محيب خارجي سانما را بر روش

را اجرا کرده در حالي که برخي دیگر این کار را نکرده

هاي حسابداري مدیریت در شرکت هاي صنعتي در کشور

اند ،بي اهميت یافت شااده اساات .با این حال ،نتایج متغير و

ترکيه مورد بررساااي قرار داد .نتایج این تحقيق نشاااا داد

نيرقطعي براي سایر متغيرها مانند ا ستراتژي ک سب و کار،

فرهنگ سااانماني با روش هاي حسااابداري مدیریت رابطه

بانارگرایي ،شاامول حسااابدار مدیریت و اندانه شاارکت،

دارد و بين روش هاي حسااااا بداري مدیر یت با ت عداد

معني دار گزارش شاااده اسااات .نکته اي که در راساااتاي

ح سابدارا و سن آ ها رابطه وجود دارد و هيچ رابطه اي

فراخوا دانشمندا براي انجام مطالعات گسترده تر در این

بين ساااطوح ر قابتي و محيب هاي نامطمئن و روش هاي

حونه ن سبتاً فراموش شده(الچمن و همکارا 2013؛ کادن

حسابداري مدیریت وجود ندارد.

و گيلدینگ  ،)2008این است که نتایج فوق باید تحقيقات

یزدي فر و همکارا ( )2019پژوهشاي تحت عنوا (انتشاار

تجربي بي شتري را براي درک بهتر آ چه مي تواند ت شویق

نوآوري هاي ح سابداري مدیریت در سانما هاي واب سته)

یا جلوگيري ان اجراي شااايوه هاي حساااابداري مدیریت

به انجام رساانيدند .تحقيق آ ها به صاورت ميداني در بانه

اساااتراتژیك را تحت تاثير قرار دهد(الچمن و همکارا ،

نماني شااش ماهه در سااال  2018در کشااور چين صااورت

.)2013

گرفت .با مته ماني ان مدیریت مصااااحبه کرد که اعتراف

حدید و الساايد( )2021پژوهشااي تحت عنوا (حسااابدارا

کردند سااایر مدیرا ان فضاااي کسااب و کار و فني بود

مدیریت و ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك :نقش فرهنگ

عمليات آگاهي بي شتري دا شته و ان این رو براي پي شنهاد و

سانماني و سيست هاي اطالعاتي) به انجام رسانيدند .تحقيق

اجراي نوآوري ها ان مهارت بيشاااتري برخوردار هساااتند.

آ ها به صااورت ميداني در بانه نماني سااه ماهه در سااال

یزدي فر و همکارا ( ،)2019طي پژوهش خود به بررساااي

 2020در ک شور انگل ستا صورت گرفت .به رن نتایج به

نقش فرهنگ در این نمينه پرداختند .نتایج به دسااات آمده

د ست آمده در تحقيقات پي شين ،یافته هاي پژوهش حا ضر

در این تحقيق ،فقدا تجربه حسااابدارا مدیریت اعتماد به

در مورد دو بعد متغير فرهنگ نشاااا مي دهد که کمبود

نفس را در عمل نشا داد .عالوه بر این ،یافته هاي پژوهش

بيا شده در نمينه سه حسابدارا مدیریت و نقش رقابتي

مزبور نشا داد که دليل اصلي عدم شروع یا پيشنهاد شيوه

مدیرا عمل ياتي ممکن اساااات در شااار کت هاي داراي

هاي جدید حساااابداري مدیریت ،فقدا تجربه مناساااب

فرهنگ نتيجه گرا بي شتر مشاهده شود .ان آ جهت که)1 :

حسابدارا مدیریت در نمينه اجراي شيوه هاي حسابداري

کمبود اطال عات در مورد این که چه کساااي شااايوه هاي

مدیریت ا ستراتژیك و در نتيجه ضعف اعتماد به نفس آ

ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك را در شرکت هاي نمونه

ها بوده است .آدامس ( )2019به (بررسي کاربرد ابزارهاي

ما پياده ساااني کرده اساات و  )2کمبود تحقيقات ،ان جمله

حسابداري مدیریت توسب مدیرا مالي موسسات آمونش

مطالعات موردي ،در مورد نقش فرهنگ سانماني در نمينه

عالي) پرداخت .ابزارهاي مورد مطالعه آ ها شااامل بودجه

پياده ساني شيوه هاي ح سابداري مدیریت ا ستراتژیك،

بندي برنامه اي ،بودجه بندي انعطاف پذیر ،بودجه بندي

برخي حدس و گ ما ها در تفساااير یاف ته ها متغير هاي

موقتي ،بود جه ب ندي ن قدي روش هزی نه یابي بر مب ناي

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

هما طور که در جدول ( )1ن شا داده شده ا ست ،برخي

فرهنگ یك ضااارورت بوده و این باید در تحقيقات آینده
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فعاليت بود .مو س سات آمونش عالي خ صو صي ن سبت به

ساااانماني) پرداخت .این تحقيق ان نوع توصااايفي-ميداني

مراکز مشاااابه عمومي بر کاربرد شااايوه هاي حساااابداري

بوده و براي جمع آوري داده هاي مربوطه ان پرساااشااانامه

مدیریت بيشاااتر تاکيد دارند .مراکز آمونش عالي کاربرد

استفاده شده است .پرسشنامه ان طيف پنج گزینه اي ليکرت

شيوه هاي بودجه بندي ،قيمت گذاري ،سنجش عملکرد و

مي باشااد پایایي پرسااشاانامه با اسااتفاده ان آلفاي کرونباخ

تامين منابع مالي ان خارج ساااانما را ان واحدهاي تجاري

 0/82مي باشااد و ان لحاظ هدف تحقيق حاضاار کاربردي

موفق در اجراي این ابزار ها ،اقت باس کرده ا ند .شااارایب

مي باشااد .داده هاي تحقيقي کيفي بوده به همين منظور در

خاص مالي در مو س سات آمونش عالي تاثير ب سيار اندکي

تجزیه و تحليل داده هاي مربوطه ان روش هاي آنمو تي-

بر کاربرد شيوه هاي حسابداري مدیریت را نشا مي دهد.

تست ،آمو ویلکاکسو و کروسکال واليس استفاده شده

بر اساس این پژوهش عدم درک صحيز مدیرا ان اهداف

اسااات .شااارکت هاي نمو نه به دو گروه داراي نوآوري

خاااص ،کاااربرد هر یااك ان ابزارهااا جزء مهمترین موانع

حسااابداري مدیریت و فاقد نوآوري حسااابداري مدیریت

استفاده ان این شيوه ها شناسایي شد.

تقسااي شااد .با توجه به نتایج آنمو هاي آماري در سااطز

حاجيها و خراط ناده ( )1399به (برر سي فرهنگ سانماني

اطمي نا  95درصاااد مي توا ادعا نمود که م يا کاربرد

بر اسااااس ابعاد فرهنگي مدل مو( ( )1999و ارتباط آ با

نواوري هزی نه یابي مبتني بر ف عال يت و مدیر یت بر مب ناي

بکارگيري نوآوري هاي حسااابداري مدیریت در شاارکت

فعاليت با فرهنگ ساااانماني رابطه مساااتقي و معني داري

هاي بورس اوراق ب هادار تهرا ) پرداخت ند .نوآوري هاي

وجود دارد .نتایج تحقيق نشاا داد که بکارگيري مفاهي و

حسااابداري مدیریت مورد نظر این تحقيق عبارتند ان هزینه

روش هاي حساااا بداري مدیریت و نوآوري هاي آ در

یابي بر مبناي فعاليت ،مدیریت بر مبناي فعاليت ،ارنیابي

شاارکت ها نقش بساازایي در رساايد به اهداف سااانماني،

متوان  ،هزینه یابي بر مبناي هدف ،هزینه یابي اساااتاندارد،

بهبود مستمر عمليات و کارا بود تصميمات مدیریت دارد

هزی نه یابي کيف يت و هزی نه یابي کایز و اب عاد فره نگ

ان آ جایي که فرهنگ ساااانماني براي حرفه حساااابداري

سااااان ماني ع بارت ند ان گرایش هاي ح مایتي ،نوآوري،

النم و ضاااروري اسااات لذا پذیرش و بکارگيري نوآوري

قانونگرایي و هدفگرایي .بر اسااااس یافته هاي تحقيق ميا

هاي حساااابداري مدیریت در شااارکت ها تابع فرهنگ

فرهنگ سانماني شرکت هایي که نوآوري هاي حسابداري

سانماني ا ست .دریایي و خا محمدي ( )1399به (مطالعه

مدیریت را بکار گرفته اند و آنهایي که ان این نوآوري ها

تأثير اثر فره نگ ساااانماني بر گزارش خ طا کاري ها در

کمتر اساااتفاده کرده اند ،تفاوت معني داري وجود دارد.

مؤساااساااات حساااابرس) پرداختند .روش پژوهش حاضااار

همچنين اب عاد گرایش ح مایتي و هدفگرایي فره نگ در

توصااايفي -همبساااتگي مي باشاااد .جامعه آماري پژوهش

گروه هاي بکارگيرنده نوآوري هاي حساااابداري مدیریت

حاضر حسابرسا شانل در مؤسسات حسابرسي ميباشد

باالتر اساات .مدیرا براي تصاامي گيري هاي خود نيانمند

که  203نفر ان آ ها به عنوا نمو نه ن هایي و با روش

اطالعاتي دقيق و به موقع مي باشاااند .مساااووليت تهيه این

نمونهگيري ت صادفي انتخاب شدند .ابزار مورد ا ستفاده در

اطالعات به عهده سيست هاي حسابداري مدیریت است .با

پژوهش پرسااشاانامه اسااتاندارد ميباشااد .به منظور تجزیه

توجه به نتایج بدسااات آمده مدیرا مي توان ند با ایجاد

تحليل آماري دادهها و سؤال تحقيق ان معادالت ساختاري

تغييرات فرهنگي در سانما ها موجبات بهبود سيست هاي

اسااتفاده شااده اساات .نتایج این تحقيق نشااا ميدهد که

حسااااا بداري مدیر یت را فراه آور ند .نخعي ( )1399به

فرهنگ سانماني بر " برداشت ان مسئوليتهاي فردي" و "

(بررسي تاثير نوآوري هاي حسابداري مدیریت بر فرهنگ

بر بردا شت ان عواقب عمل سؤال برانگيز" تأثير معنيدار و
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مث بت دارد؛ ا ما فره نگ سااااان ماني تأثيري معنيدار بر "

بين متغيرها ،کيفي بوده اسااات .در اندانه گيري متغيرهاي

برداشت ان هزینههاي گزارش دهي بر گزارش خطاکاري"

تحقيق جام عه آ ماري این پژوهش ،افراد عضاااو جام عه

ندارد .همچنين شواهد این تحقيق تأیيد مينماید که درک

حسااااا بدارا مدیر یت و به تعبيري خبر گا بوده که در

حسابرسا ان مسئوليتهاي فردي و برداشت حسابرسا ان

نهایت و با حذف پرسشنامه هاي ناقص یا نير قایل استفاده

عواقب عمل ساااؤال برانگيز نيز ان جمله متغيرهاي مؤثر بر

 403پرسشنامه مورد تحليل نهایي قرار گرفت.

تمایل حسااابرسااا به گزارش خطا کاري اساات .بر اساااس

در تحقيق حاضر ان پرسشنامه استفاده شده است ،لذا اعتبار

نتایج این تحقيق اساااتقرار فرهنگ ساااانماني مناساااب در

و روایي ابزار مورد تایيد مي باشااد .روایي پرسااشاانامه این

مؤسسات حسابرسي ميتواند مکانيزم مؤثري براي گزارش

تحقيق با نظر اسااتاد راهنما ،و دیگر اساااتيد و کارشااناسااا

خطاکاريهاي سانماني در حرفه حسابرسي باشد.

مورد تایيد واقع شده ا ست .عالوه بر این روایي سانه نيز با
اسااتفاده ان تحليل عاملي تایيدي بررسااي و مورد تایيد قرار

روش کلي تحقيق حاضااار ان جهتي به دل يل تالش براي

بود تونیع داده ها ،همگني وار یانس ها ،تحل يل عاملي

مطالعه ارتباط بين ح سابدارا مدیریت و اجراي شيوه هاي

تایيدي و سااانجش مناسااابت برانش الگوي سااااختاري) با

حسابداري مدیریت استراتژیك ان جهت هدف نظري و ان

برانش الگوي معادالت سااااختاري اقدام به مطالعه اثرات

طرف دیگر به دل يل انت ظار ک مك به ارت قاء ابزار هاي

متغيرهاي پژوهش بر یکدیگر شااده اساات .چارچوب کلي

حسابداري و مدیریت در شرکت ها و لذا بهبود در عملکرد

تعریف ،اناادانه گيري و تعيين ارتباااط بين متغيرهاااي

کاربردي تلقي مي گردد .همچنين به جهت تکيه بر شااايوه

پژوهش ،تبيين گردیده اسااات .در ابتدا در قالب تصاااویر

قضاااوتي نظر ساانجي ان خبرگا متکي به طرح پيمایشااي

عيني مدل مفهومي پژوهش ترساااي گردیده اسااات و بر

بوده و ن های تا نوع تحقيق به ج هت به کارگيري تلفيقي ان

اساس پژوهش هاي گذشته نسبت به تعریف و اندانه گيري

روش هاي قضااااوتي در نظرسااانجي و شااايوه هاي تحليل

متغيرها اقدام شاااده اسااات .این چارچوب در قالب نمودار

عاملي تایيدي و الگوي معادالت ساختاري در تبيين روابب

شماره  1نشا داده شده است:

نمودار ( :)1مدل مفهومي

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

 )3روش اجراي تحقيق:

گرفته ا ست .در ادامه پس ان آنمو هاي ت شخي صي(نرمال
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 شيييوه هاي اجراي حسييابداري مديريت
استراتژيك:

ان پا سخ دهندگا خوا سته مي شود تا در هر مقياس هفت
امتياني  1تا که در آ  1به عنوا کمترین سطز استفاده(به

بررساااي ادبيات تحقيق نشاااا مي دهد که بر پایه شاااواهد

هيچ وجه) و  7بيشااترین سااطز اسااتفاده(تا حد نیاد) ،ميزا

تجربي و بررسااي هاي نظري انجام شااده در پژوهش هاي

اساااتفاده یا اجراي هر یك ان  12روش هاي حساااابداري

پيشاااين 12 ،مورد ان کاربردهاي مختلف در نمينه شااايوه

مدیریت اساااتراتژیك) (SMAرا در واحد تجاري خود

هاي حساااابداري مدیریت اساااتراتژیك) ،(SMAوجود

مشخص کنند .به پيروي ان پژوهش هاي قبلي و براي حفظ

دارد .در این نمينه مي توا به پژوهش هایي چو  :کادن و

ثبات در تفسااير یافته ها(کادن و گيلدینگ  2012و 2008؛

گيلاادینااگ( 2012و )2008؛ امسااالي()2005؛ باااینز و

بایرد و همکارا  ،)2004به اناي هر یك ان پاسخ دهندگا

النگفيلد-اساااميت( ،)2003اشااااره کرد .این موارد کاربرد

یك صاافحه وا(ه نامه ارائه خواهد شااد که حاوي تعاریف

عبارت ان )1 :هزینه یابي اسااتراتژیك) )2 ،(SCهزینه یابي

هاار یااك ان روش هاااي حساااااابااداري ماادیااریاات

چرخااه ع مر) )3 ،(LCCف نو بهااایااا بي م ب ت ني بر

ا ستراتژیك) (SMAمورد برر سي بوده و پا سخ دهي فرد

ف عال يت) )4 ،(ABTهزی نه یابي هدف) )5 ،(TCهزی نه

را آسااااا مي ک ند .در انت خاب روش هاي دوانده گا نه،

یابي کيف يت) )6 ،(QCمدیر یت هزی نه هاي نیساااات

شااارایب( به عنوا م ثال ج هت گيري طوالني مدت و یا

محيطي) )7 ،(ECMنظارت بر موقعيت رقابتي)،(CPM

تمرکز برو سانماني) ارائه شده در بخش برر سي ادبيات،

 )8ارنیااابي عملکرد رقيااب) )9 ،(CPAارنش افزوده

مد نظر قرار گرف ته خوا هد شااااد .جدول ( )2روش هاي

اقتصاااادي) )10 ،(EVAتحل يل ننجيره ارنش)،(VCA

حسااابداري مدیریت اسااتراتژیك) (SMAرا بيا کرده و

 )11کااارت ا م تياااني م توان ) (BSCو  )12ت ح لياال

توضاايز مي دهد که چگونه هر یك ان این موارد ،شاارایب

سودآوري مشتري) ،(CPANمي باشند.

استراتژیك بود را برآورده مي کند:

جدول ( :)2شيوه هاي اجراي حسابداري مدیریت استراتژیك
شيوه حسابداري

جهت گيري روش حسابداري استراتژیك

ارنیابي عملکرد رقيب)،(CPA

با تمرکز بر عملکرد رقبا بر جهت گيري خارجي تأکيد مي کند.

نظارت بر موقعيت رقابتي)(CPM

با تمرکز بر استراتژي رقبا و موقعيت بانار بر جهت گيري خارجي تأکيد مي کند.

مدیریت هزینه نیست
محيطي)،(ECM

با تمرکز بر تأثير شرکت بر محيب و هزینه هاي آ  ،بر جهت گيري خارجي تأکيد مي کند.

هزینه یابي چرخه عمر)،(LCC

با تاکيد بر چرخه عمر محصول(ان جمله پس ان فروش) ،بر افق طوالني مدت تأکيد مي کند.

کارت امتياني متوان )(BSC

بر دیدگاه نيرمالي و مربوط به مشتري و افق طوالني مدت و جهت گيري خارجي تأکيد دارد.

هزینه یابي کيفيت)،(QC
هزینه یابي استراتژیك)،(SC
هزینه یابي هدف)،(TC
ارنش افزوده اقتصادي)،(EVA
تحليل ننجيره ارنش)،(VCA

با توجه به مسائل کيفيت بر مشتریا و اهميت تبعات کيفيت ،بر افق طوالني مدت و جهت گيري برو سانماني تأکيد مي
کند.
بنابر اطالعات بانار و تصميمات استراتژیك نفوذ در بانار و موقعيت یابي محصول بر افق طوالني مدت و جهت گيري
خارجي تأکيد مي کند.
با در نظر گرفتن قيمتي که مشتریا مایل به پرداخت یك محصول هستند ،بر جهت گيري خارجي تأکيد مي کند.
بر افق طوالني مدت مدیرا اجرایي بر اجتناب ان تصمي گيري براي سودهاي کوتاه مدت و استفاده بهينه ان سرمایه به کار
رفته تأکيد مي کند.
با درک چگونگي و اهميت افزود ارنش در تمام فرآیندهاي مورد نيان یك محصول ان طراحي اوليه تا تونیع به
مشتریا  ،بر جهت گيري خارجي تأکيد مي کند.

8
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فنو بهایابي مبتني بر فعاليت)،(ABT

اگرچه این روش ذاتي به نظر مي رسد اما در برخي مطالعات نقش استراتژیك آ ان طریق تمرکز بر فعاليت ها بوده لذا

تحليل سودآوري مشتري)،(CPAN

روش حسابداري استراتژیك شناخته شده است.
با تمرکز بر داده هاي مربوط به مشتري بر جهت گيري خارجي تأکيد مي کند

 حسابداران مديريت:

پاسااخدهندگا نشااا داد که نالب افراد شاارکتکننده در

براي اندانه گيري ساااطز شااابکه حساااابداري مدیریت به

نظرسنجي متأهل ( 338نفر معادل  83/9درصد ان کل افراد)

عنوا اولين متغير مساااتقل ،مواردي را که در ابتدا توساااب

بوده و صاارفا  65نفر یعني معادل  16/1درصااد آ ها مجرد

نيوئل و همکارا ( )1998ابداع گردیده ،مورد ا ستفاده قرار

بودهاند .بيشااتر افراد شاارکتکننده در نظرساانجي در بانه

گرفته ا ست .در این را ستا ان پا سخ دهندگا خوا سته شده

سني  30تا  40سال بوده و حدود  44/2در صد را ت شکيل

است تا در مقياس هفت امتياني  1تا  7که  1کمترین سطز

داده اسااات .پس ان آ افراد در بانه ساااني  40تا  50ساااال

ارتباااطي(هرگز) و  7بيشاااترین ساااطز ارتباااطي(بااه طور

بيشترین فراواني ( 125نفر 42/8 ،درصد) را داشته اند .افراد

گسااترده) ،تعریف شااده پاسااخ دهند که چند بار ان شاابکه

باالي  50ساااال  22نفر و معادل  7/5درصاااد ان کل افراد

هاااي مختلف براي یااادگيري ایااده هاااي اخير در نمينااه

شااارکتکننده بوده اسااات .کمترین فراواني نيز مربوط به

حسابداري مدیریت استفاده کرده اند.

افراد نیر  30سال ( 16نفر معادل  )5/5ميبا شد .تح صيالت

این متغير با هشت سنجه اندانه گيري شده که نشا دهنده

اکثر کارکنا شرکتکننده در نظرسنجي کارشناسي (232

هشاات شاابکه مختلف مشااتمل بر )1 :تماس با همکارا در

نفر معادل  57/5درصاااد) بوده اسااات .ان این ميا  137نفر

بخش پاساااخ دهنده )2 ،تماس با همکارا در بخش هاي

معادل  33/9درصد نيز داراي تحصيالت کارشناسي ارشد

دیگر )3 ،تماس با همکارا در دیگر شرکت ها )4 ،تماس

بودهاند .همچنين  35نفر معادل  8/6درصاااد با تحصااايالت

با ح سابدارا ر سمي یا اع ضاي مو س سات ح سابر سي)5 ،

باالتر ان کارشناسي ارشد در نظرسنجي شرکت کردهاند.

تماس با اعضااااي انجمن هاي حرفه اي دیگر )6 ،تماس با
مشاورا  ،اندانه گيري شده است.

با توجه به استفاده ان معادالت ساختاري مبتني بر رگرسيو
خطي چندگانه و اساااتفاده ان تحليل داده هاي مقطعي در

 )4يافته هاي تحقيق:

تعيين رابطه بين حساااابدارا مدیریت و اجراي شااايوه هاي

 )4-1آمار توصيفی:

حساااا بداري مدیریت اساااتراتژیك بر آ م طابق الگوي

به دليل استفاده ان طرح تحقيق پيمایشي مبتني بر نظرسنجي

پيشاانهادي ،آنمو هاي تشااخيصااي جهت اسااتفاده ان این

ان افراد عضااو جامعه حسااابدارا مدیریت ،محدوده نماني

روش مورد بررساااي قرار گرفته اسااات که عبارت ان)1 :

تحقيق ان جهت بانه نظرسنجي سه ماهه ابتدایي  1400بوده

نرمال بود تونیع داده ها  )2آنمو پایایي پرساااشااانامه )3

اسااات که پاساااخ به پرساااش هاي تحقيق با اساااتفاده ان

تحل يل عاملي تای يدي  )3روایي همگرایي  )4شاااااخص

گزینه هاي پاساااخي در این بانه مورد مطالعه قرار گرفته

نيکویي برانش مدل( ،)GOFمي باشد.

است .نتایج ارنیابي تونیع جنسيتي پاسخدهندگا نشا داد

 4-2-1آزمون نرمال بودن توزيع دادهها

که نالب افراد شاارکت کننده در نظرساانجي مرد ( 323نفر

در این تحقيق ان آنمو کولموگروف -اسميرونوف با

معادل  80/1در صد ان کل افراد) بوده و صرفا  80نفر یعني

فرض صفر نرمال نبود دادهها در سطز معناداري  5درصد،

م عادل  19/9درصاااد آ ها ن بودها ند .وضاااع يت تا هل

استفاده شده که به شرح جدول ( )3خالصه شده است.

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

تأمين کن ند گا  )7 ،ت ماس با مشاااتر یا و  )8ت ماس با

 4-2آزمون هاي تشخيصی

حسابداران مديريت و اجراي شيوه
هاي حسابداري مديريت استراتژي
شماره صفحه مقاله18-1:

جدول ( :)3نتایج آنمو کولموگروف -اسميرونوف
ردیف

عامل

نماد

آماره Z

سطز معناداري

نتيجه آنمو

1

اجراي حسابداري مدیریت استراتژیك

SMA

1/603

0/016

رد H0

2

شبکه حسابدارا مدیریت

MAN

1/570

0/014

رد H0

3

فرهنگ نوآورانه گرا

IC

1/949

0/001

رد H0

4

فرهنگ نتيجه گرا

OC

1/888

0/003

رد H0

5

سيست اطالعاتي

ISQ

1/456

0/019

رد H0

6

شدت رقابت

COM

1/642

0/015

رد H0

7

عدم اطمينا محيطي

EU

1/258

0/029

رد H0

8

تنوع محصول

PD

1/451

0/020

رد H0

در این تحقيق به پيروي ان پژوهش هاي مبتني بر نظرسنجي

با توجه به اینکه سطوح معنيدار محاسبه شده به اناي هر

پرسشنامه اي در حونه مالي رفتاري جهت برآورد پایایي ان

یك ان متغيرهاي اجراي شيوه هاي حسابداري مدیریت

روش آلفاي کرونباخ در نرم افزار  SPSSاستفاده گردیده

استراتژیك ،شبکه حسابدارا مدیریت و سایر متغيرها،

که نتایج بررسي ،در جدول ( )4آورده شده است .ان آ

کمتر ان  5درصد سطز آنمو به دست آمده است ،فرض

جهت که بيش ان  0/7و حد قابل قبول پایایي نتایج

صفر رد و در سطز  95درصد اطمينا نميتوا فرض نرمال

نظرسنجي به دست آمده لذا پرسشنامه ان پایایي النم

بود تونیع متغيرها را رد کرد.

برخوردار بوده است:

 4-2-2پايايی پرسشنامه

جدول ( :)4آلفاي کرونباخ براي عوامل تحقيق جهت سنجش پایایي
ردیف

متغير

نماد

تعداد پرسش ها

شماره پرسش ها

ضریب آلفا

پذیرش /رد

1

اجراي حسابداري مديريت استراتژيك

SMA

12

1-12

0/737

پذيرش پايايی

2

شبكه حسابداران مديريت

MAN

8

13-20

0/854

پذيرش پايايی

3

فرهنگ نوآورانه گرا

IC

5

21-25

0/850

پذيرش پايايی

4

فرهنگ نتيجه گرا

OC

5

26-30

0/712

پذيرش پايايی

5

سيستم اطالعاتی

ISQ

5

31-35

0/802

پذيرش پايايی

6

شدت رقابت

COM

5

36-40

0/820

پذيرش پايايی

7

عدم اطمينان محيطی

EU

8

41-48

0/758

پذيرش پايايی

8

تنوع محصول

PD

4

49-52

0/776

پذيرش پايايی

 -4-2-3تحليل عاملی تاييدي مرتبه اول
ضرایب عاملي نشا ميدهد که حداکثر پوشش براي هر
یك ان متغيرهاي شيوه هاي حسابداري مدیریت
استراتژیك ،شبکه حسابدارا مدیریت و سایر متغيرها ،با

سانههاي مورد نظر رخ داده و نیرسانههاي انتخاب شده در
مقایسه با نیرسانههاي دیگر نيز در این جدول ( )5ارائه شده
که با توجه بيش ان  1/96بود مقادیر تي استيودنت
معناداري تاثير گذاري مولفه پذیرفته شده است:

10

حسابداران مديريت و اجراي شيوه
هاي حسابداري مديريت استراتژي

11

شماره صفحه مقاله18-1:

جدول ( )5شاخصهاي برانش مدل برآوردي
پرسش

بار عاملي

ون عاملي

آماره تي

نتيجه

پرسش

بار عاملي

ون عاملي

آماره تي

نتيجه

1

0/7

0/14

6/25

تایيد

8

0/7

0/14

2/77

تایيد

2

0/6

0/25

4/65

تایيد

9

0/6

0/28

4/68

تایيد

3

0/7

0/33

3/28

تایيد

10

0/8

0/11

2/66

تایيد

4

0/6

0/28

4/68

تایيد

11

0/8

0/13

3/29

تایيد

5

0/6

0/28

5/23

تایيد

12

0/8

0/25

2/22

تایيد

6

0/7

0/34

2/33

تایيد

13

0/7

0/32

2/36

تایيد

7

0/8

0/45

8/62

تایيد

14

0/6

0/41

1/98

تایيد

.....

فورنل و الکر( )1981عدد  0/5و محققين دیگر نظير مگنر
 4-2-4روايی هم گرايی

و همکارا ( )1996مقدار  0/4را حد بحراني معيار AVE

روایي همگرایي مبتني بر معيار ميانگين واریانس استخراج

معرفي کردهاند .نتایج ارنیابي ه گرایي به شرح جدول ()6

شده یا  AVEنشا دهنده ميانگين واریانس به اشتراک

خالصه گردیده است .با توجه به اینکه مقادیر به دست آمده

گذاشته بين هر سانه با شاخصهاي خود و به تعبيري نشا

بيش ان  0/4است لذا متغيرهاي مکنو مدل پژوهش روایي

دهنده همبستگي یك سانه با شاخصهاي مربوطه است .هر

همگرایي وجود داشته و فرض وجود داشتن ه خطي

چه همبستگي بيشتر باشد ،برانش نيز بيشتر خواهد بود.

چندگانه رد شده است:

جدول ( :)6مقادیر ميانگين واریانس استخراج شده ()AVE
1

اجراي حسابداري مدیریت استراتژیك

0/48

تایيد

2

شبکه حسابدارا مدیریت

0/42

تایيد

3

فرهنگ نوآورانه گرا

0/43

تایيد

4

فرهنگ نتيجه گرا

0/53

تایيد

5

سيست اطالعاتي

0/49

تایيد

6

شدت رقابت

0/45

تایيد

7

عدم اطمينا محيطي

0/39

تایيد

8

تنوع محصول

0/41

تایيد

 -4-2-5شاخص نيكويی برازش مدل

رابطه بين اجراي شيوه هاي حسابداري مدیریت استراتژیك

این شاخص سانش بين کيفيت مدل ساختاري و مدل

به عنوا متغير وابسته و شبکه حسابدارا مدیریت به عنوا

اندانهگيري شده را نشا داده و بر مبناي آ ميتوا پس ان

متغير مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسي برانش بخش اندانهگيري و بخش ساختاري مدل

ج هت ارن یابي ارت باط بين متغير ها ان تحل يل مساااير یا

کلي تحقيق خود ،برانش را نيز کنترل نمود .مقدار GOF

معادالت ساااختاري بهره گرفته شااده اساات .بر این اساااس

محاسبه شده مدل تحقيق  0/41محاسبه شده و ميتوا نتيجه

الگوي معااادالت ساااااختاااري در دو بعااد معني داري و

گرفت که مدل آنمو شده در نمونه مورد بررسي برانش

ا ستاندارد برآورد گردیده ا ست .نمودار ( )2ضرایب م سير

مناسبي دارد.

بين متغيرها و نمودار ( )3آماره تي استيودنت یا سطز معني

 4-3برازش مدل معادالت ساختاري

داري ارتباط بين متغيرها را نشا داده است.

در این تحقيق بر اسااااس مطالعه حدید و السااايد(،)2021

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

ردیف

عامل

مقدار ميانگين واریانس استخراج شده )(AVE

تایيد /رد

حسابداران مديريت و اجراي شيوه
هاي حسابداري مديريت استراتژي
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نمودار ( :)2مدل ساختاري به همراه ضرایب مسير ،بارهاي عاملي و واریانس هاي تبيين شده

نمودار ( :)3آماره  tروابط بین متغیرهای تحقیق

طبق نتایج ضریب مسير و آماره  ،tکليه کليه مسيرها در

مثبت بين این متغيرها بوده است .آماره  tمتنا ر نيز برابر با

سطز اطمينا  %95تأیيد شده است (آماره  tخارج ان بانه

 2/485ميباشد .با توجه به این که مقدار قدر مطلق این

ي  -1/96تا  +1/96قرار گرفته و ضریب مسير مثبت است).

آماره بزرگتر ان  1/96بوده بنابراین ميتوا معناداري این

با توجه به نتيجه مدل ساني به روش معادالت ساختاري و

مسير را پذیرفت .بنابراین بعنوا جمعبندي فرضيه اول مبتني

با دقت به مسير اول ،ضریب بدست آمده براي این مسير

بر معنادار بود ارتباط مستقي

بين شبکه حسابداري

برابر  0/148بوده است .مثبت بود این ضرایب بيانگر تاثير

مدیریت و اجراي شيوه هاي حسابداري مدیریت
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استراتژیك پذیرفته ميشود .نتيجه این فرضيه با مطالعه

درک کنند .مدیرا در سایر حونه ها و متغيرهاي مورد

حاجيها و تقي ناده ( )1395و االميري ( )2019سانگاري

پردانش اطالعات آ ها ،نيز دسته دیگري هستند که در این

دارد.

نمينه حسابدارا مدیریت با آ ها در ارتباط هستند .این
مجموعه مرتبب را مي توا به عنوا "شبکه حسابدارا

براي نلبه بر پنج عامل محدود کننده نقش فعال حسابدارا

بعالوه ،حسابدارا مدیریت ان طریق برقراري ارتباط و

مدیریت در نمينه تهيه و تحليل اطالعات ،که پيش ان این

تعامل با این احزاب ،حسابدارا مدیریت مي توانند

عنوا گردیده و مدیرا عاليه در سانما ها با آ روبرو

شایستگي و دانش النم را براي انتخاب روش هاي

هستند ،شبکه به عنوا یك راه حل بالقوه معرفي شده است.

حسابداري مناسب و پياده ساني موفقيت آميز آ ها به

"شبکه حسابدارا مدیریت" به عنوا حلقه ارتباط یا تعامل

دست آورند(تيلمن و گودارد  .)2008انتظار مي رود ،این

بين حسابدارا مدیریت و سایر مدیرا در سانما هاي

نهایت توانایي آ ها در ارائه اطالعات استراتژیك و کمك

تحت بررسي و در ارتباط با موسسات و شرکت هاي حرفه

به اجراي کاربردهاي حسابداري مدیریت استراتژیك،را

اي حسابداري در سراسر ننجيره تأمين شرکت مورد مطالعه،

افزایش دهد(الپسلي و ریکرن 2017؛ امسلي 2005؛ پيرس

تعریف شده و عبارت ان مجموعه اي ان حسابدارا هستند

و اودیا .)2003

که در نمينه تهيه ،گرداوري و تجزیه و تحليل اطالعات

شواهد تجربي ان اهميت شبکه براي اجراي شيوه هاي

مورد نيان مدیریت جهت تصمي گيري هاي مدیریت،

حسابداري مدیریت وجود دارد که البته ان نظر کمي محدود

فعاليت مي کنند(یيگيت باسيولوگا 2016؛ اوگرین 2009؛

است .به عنوا مثال ،بيورنناک( )1997و آندرسو (،)1995

امسلي 2005؛ نيوول و همکارا .)1998

بر پایه یافته هاي به دست آمده ان پژوهش هاي خود ،نقش

برونز و مك کينيو ( )1993و امسلي( ،)2005طي پژوهشي

اطالعات به دست آمده ان دوره هاي حرفه اي ،دانشگاهيا ،

ان حسابدارا مدیریت خواستند که براي درک نيانهایشا

حسابرسا  ،سایر بخش هاي تجاري هما شرکت و سایر

وقت بيشتري را با مدیرا دیگر بگذرانند و ان این رو در

شرکتها را در تصمي جنرال موتورن و نمونه اي ان شرکت

تهيه اطالعات مورد نيان براي تصمي گيري آگاهانه فعال

هاي نرو(ي براي اتخاذ سيست بهایابي مبتني بر فعاليت

باشند الپسلي و رکرن( ،)2017بر پایه دستاوردهاي به دست

توضيز دادند .عالوه بر این ،ما و تيلز( ،)2009بر پایه تجزیه

آمده ان پژوهش خود نتيجه گرفتند که براي اینکه

و تحليل نتایج به دست آمده ان پژوهش خود ،دالیل اصلي

حسابدارا مدیریت بتوانند در راهبردساني نقش داشته

تغيير در عملکرد حسابداري مدیریت و اتخاذ برخي ان

باشند ،باید ان مرن عملکرد حسابداري فراتر رفته و با افراد

روش هاي حسابداري مدیریت استراتژیك ،را رقابت و

مختلف و یا سایر شرکت هاي موجود در ننجيره تأمين خود

رفتار تقليدي تلقي کرده اند .رونلندر و هات( ،)2002بر

ارتباط برقرار کرده یا با آ ها تعامل داشته باشند .به طور

پایه نتایج به دست آمده ان مطالعه ميداني خود بر روي ده

کلي ،فرض بر این است که حسابدارا مدیریتي که با

شرکت ،بيا کردند که چگونه حسابدارا مدیریت و

مدیرا داخلي و کارکنا  ،سایر اعضاي ننجيره تأمين آ

مدیرا باناریابي به طور مداوم درگير و ارتباط فشرده اي

ها و موسسات حرفه اي حسابداري ارتباط برقرار مي کنند،

در کشف امکا

ممکن است در مورد نيانهاي اطالعاتي در مورد شيوه هاي

استراتژیك ،به ویژه تجزیه و تحليل سودآوري مشتري،

جدید حسابداري بيامونند و محيب کسب و کار را بهتر

بهيابي مبتني بر فعاليت و معيارهاي عملکرد دارند؟ تيلمن و

چندین روش حسابداري مدیریت

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی
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گدار ( ،)2008با استفاده ان یك مطالعه موردي گزارش

بررسي تاثير مشارکت حسابداري بر اجراي حسابداري

دادند که چگونه مشارکت شدید حسابدارا مدیریت در

مدیریت استراتژیك پرداختند .تجزیه و تحليل یافته هاي

نندگي رونمره مدیرا  ،آ ها را قادر به اجراي تعدادي ان

پژوهش نشا داد ٪12 :ان نمونه  109شرکت گزارش شده

روش هاي حسابداري مدیریت استراتژیك ،ان جمله

بر این باور بودندکه سطز باالیي ان مشارکت حسابدار در

حسابداري رقبا ،حسابداري ننجيره ارنش و بهایابي مبتني

فرآیندهاي تصمي گيري استراتژیك وجود داردد .اما

بر فعاليت کرده است .مطالعه پيمایشي امسلي( )2005بر پایه

سطوح پایين تا متوسب بهموفقيت نسبي در نمينه اجراي

نظرسنجي متبي به انجام رسيده و بر پایه شواهد تجربي به

حسابداري مدیریت استراتژیك اشاره کردند .شواهد

دست آمده ان تحقيق نشا داد :حسابدارا مدیریتي که

موجود در این دو مطالعه نشا داد که تأثير شبکه حسابداري

بيشتر با مدیرا دیگر درگير بودند ،به احتمال نیاد مبتکر

مدیریت نيز ممکن است به عوامل دیگر بستگي داشته باشد.

بوده و ابتکارات حسابداري مدیریت رادیکال را براي پاسخ

شناسایي این موارد مي تواند براي درک نتایج مربوط به

گویي به نيانهاي سایر مدیرا و استفاده کنندگا ان

نقش حسابدارا مدیریت در اجراي کاربردهاي حسابداري

اطالعات توسعه مي دهند .کادن و گيليدینگ( )2008نيز

مدیریت استراتژیك که قبالً گزارش شده بودند ،بسيار مه

طي پژوهشي بر پایه شواهد تجربي به دست آمده ان تحقيق

باشد.

به پشتيباني ان نتایج تحقيق امسلي( ،)2005پرداخت .در این
تحقيق ،تأثير دخالت حسابدار مدیریت در تصميمات

منابع و مآخذ:

استراتژیك را بر استفاده ان روش هاي حسابداري مدیریت

حاجيها و تقي ناده ( )1395بررسي فرهنگ سانماني بر

استراتژیك ،مورد بررسي قرار گرفت .با استفاده ان داده

اساس ابعاد فرهنگي مدل مو( ( )1999و ارتباط آ با

هاي  193شرکت اسلوونيایي ،تجزیه و تحليل تجربي نتایج

بکارگيري نوآوري هاي حسابداري مدیریت در شرکت

به دست آمده حاکي ان وجود یك رابطه مثبت در این نمينه

هاي بورس اوراق بهادار تهرا  ،پژوهش هاي حسابداري،

بود.

دوره  ،7شماره .36-22 ،6

اما جالب اینجاست که همه مطالعات در ارائه شواهدي موید

حاجيها نهره ،خراط ناده محدثه ( ،)1399رابطه فرهنگ

فرضيه فوق موفق نبوده اند .به عنوا مثال ،رونلند و

سانماني و کاربرد نوآوري هاي حسابداري مدیریت در

هارت( )2003در یك مطالعه ميداني ،بر پایه نتایج به دست

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ،

آمده ان پژوهش خود ،سطز باالیي ان ارتباط و همکاري

حسابداري مدیریت ،دوره  ،7شماره .48-35 ،1

بين حسابدارا و مدیرا باناریابي را مشاهده کردند .اگرچه

محسني ،عبدالرضا و بختياري ،عيسي،1397،تاثير فرهنگ

سطز پایين اجراي اعمال حسابداري مدیریت استراتژیك

سانماني

حسابداري

در شرکت هاي مورد بررسي ،ک بود.

مدیریت،پنجمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در

گادن و گيلدینگ( ،)2012نيز طي پژوهش مشابهي به

مدیریت و حسابداري،تهرا .
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Management accountants and strategic management accounting
Samaneh Mansouri Fard3, Hoda Hemmati4
Abstract:
Addressing effective and forward-looking tools and approaches for efficient management of
organizations, reducing the cost of providing services and production of products and allocating
financial resources in order to achieve the expected goals and performance, is very vital and
necessary. The purpose of this study was to study the relationship between management accountants
and the implementation of strategic management accounting practices. The statistical sample
included 403 accountants from the management accounting community who were selected using
random sampling method. The type of research was applied research in terms of purpose and
descriptive-survey research in terms of data collection with a description of structural equation
modeling. Examining the results of the analysis, testing the hypotheses showed that the network of
management accountants has a significant positive effect on the implementation of management
accounting methods.
keywords:Management accountants and strategic management accounting, Structural equations.
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