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چكیده
حسابداري مدیریت بر استفاده از اطالعات حسابداري براي مدیران در سازمانها ،جهت مهیا کردن آنها براي تصمیم سازي کسب و
کار آگاهانه تأکید دارد که به آنها اجازه مي دهد تا کارکردهاي کنترل و مدیریتشان را بهتر تجهیز نمایند .هدف اصلي این تحقیق
شناسایي محرکها و موانع بر تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد .در این راستا ،پرسشنامهاي (مشتمل بر  24سؤال و 31
مؤلفه) تدوین و در بین  153نفر از مدیران و حسابداران عضو انجمن حسابداران ایران و انجمن حسابداري مدیریت ایران توزیع
گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادههاي بدست آمده از پرسشنامه و با توجه به نرمال بودن دادهها ،آزمون تي استودنت تک نمونهاي
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که از دیدگاه جامعهي مورد پژوهش ،مؤلفههاي پیشبینيهاي هیأت مدیره
درباره سود ،پاداش پرداختي ساالنه به کارکنان ،هزینههاي نمایندگي ،کیفیت دادهها و هزینههاي زیست محیطي از محرکهاي
تغییرات در حسابداري مدیریت و مؤلفه هاي تغییرات سازماني ،عدم دسترسي به اعضاي هیأت مدیره ،عدم شفافیت اطالعات مالي و

عدم کنترل افزایش قیمت دارایيها از موانع تغییرات در حسابداري مدیریت به حساب ميآیند.
واژههای کلیدی :حسابداري مدیریت ،تغییرات حسابداري مدیریت ،محرکهاي حسابداري مدیریت و موانع حسابداري مدیریت.
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 -1مقدمه
تولید ناب نیازمند یک استراتژي منسجم براي پیاده سازي
است و دروازه این استراتژي ،مدیریت نوین است .حسابداري
مدیریت رویکردي هماهنگ با تفکر نوین مدیریتي است که
اطالعات مربوط و قابل اتکائي جهت تصمیمگیري و کنترل
فراهم ميآورد تا قابلیت سودآوري شرکت با اتخاذ تصمیمات
ناب مبتني بر ارائه اطالعات مربوط به بهاي تمام شده
محصوالت را افزایش دهد (مارتیز و همکاران .)4331 ،اجراي
هر رویکرد نویني در هر کشوري با موانعي روبروست که اجراي
حسابداري مدیریت نوین نیز از این قائده مستثني نیست و با
موانع عدیده اي روبرو خواهد بود که براي رسیدن به بنگاه
ایدهآل ،نیاز است این موانع مورد بررسي قرار گیرد و راه حل
هایي جهت رفع این موانع اتخاذ گردد (یان و همکاران.)4332 ،
چرا که حسابداري مدیریت نوین با حذف بسیاري از
محرکهاي فاقد ارزش افزوده مرتبط با سیستم کنترل هاي
داخلي و حسابداري مدیریت سنتي در منابع و زمان در اختیار
شرکت ،صرفه جویي نموده و باعث ارزش آفریني براي
مشتریان ،افزایش جریانات نقدي شرکت و حداکثر کردن ثروت
سهامداران مي شود (لي و همکاران .)4333 ،حسابداري
مدیریت از سالیان دور همواره با یک جهش نسبتا مالیم در
حال پیشرفت بوده است و محرکها و موانع زیادي را در این
راستا تجربه کرده است (جونس و همکاران .)4332 ،در این
پژوهش با تکیه بر عوامل مالي و غیر مالي تاثیرگذار بر نگرش
مدیران براي آینده تغییرات حسابداري مدیریت در ارتباط با
معیار کیفیت و معیار مالي شرکتها به بررسي عوامل مربوط به
محرکها و موانع تغییرات حسابداري مدیریت پرداخت شده
است .با توجه به پژوهشهاي محققین قبلي از یک سري
متغیرهاي مستقل از قبیل دسترسپذیري به اعضاي هیئت
مدیره ستادي (مارتینز و همکاران ،)4331 ،هزینه هاي مورد
انتظار پایین (بلودکت و همکاران ،)3331 ،شفافیت باالي
اطالعات مالي (میالس و همکاران ،)4331 ،سودآوري باالي
شرکت (مکس هم ،)4334 ،پیش بیني هاي هیات مدیره در
ارتباط با سود شرکت (اسپرنگ و همکاران ،)3335 ،پاداش
پرداختي ساالنه به کارکنان (اسمیت و همکاران،)3331 ،
هزینه هاي نمایندگي (پاتروس و همکاران ،)4332 ،پشتیباني
هاي فناوري اطالعات (میالس و همکاران ،)4331 ،کیفیت
داده ها (تئوتش و همکاران ،)4333 ،تغییرات سازماني ،هزینه
هاي زیست محیطي ،کنترل هاي افزایش قیمت دارایي ها و
تعامل هاي مدیران (دیویدو و همکاران )4333 ،به عنوان
عوامل محرکي یا موانع تغییرات حسابداري مدیریت استفاده و
با متغیر وابسته نگرش مدیران براي آینده تغییرات حسابداري
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مدیریت در ارتباط با معیار کیفیت و معیار مالي شرکتها مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسيهاي تجربي ،شکافي را بین مفاهیم نظري
حسابداري مدیریت و فعالیتهاي اصلي در سازمانها نشان
ميدهد .به طور مشخص ،تحقیقات نسبتاً کمي در ارتباط با
فاکتورهاي خاص وجود دارد که منجر به تحریک و حذف
پذیرش اصول پیچیده حسابداري مدیریت ميگردد .در این
مقاله به تجزیه و تحلیل محرکها و عوامل بازدارنده تغییرات
حسابداري مدیریت در ایران پرداخته شده است.
 -2مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش
امروزه براي حفظ و بقاي سازمانها در چرخه رقابتهاي
جهاني نباید از مهمترین نیروي موثره سازماني یعني پیشرفت
تک نولوژي غافل ماند و سازمانهاي پویا براي باقي ماندن در
گردونه رقابتي نیازمند به اطالعات به روزي مي باشند که
فراهم نمودن این اطالعات بر عهده واحد حسابداري مدیریت
در سازمان ها ميباشد .در حقیقت ،حسابداري مدیریت شامل
طراحي و استفاده از حسابداري در داخل سازمان است و در
راستاي دستیابي به هدفهاي سازمان از طریق بهبود تصمیم
گیري توسط مدیران و کارکنان است (میرحسیني.)3134 ،
از مهمترین اهداف حسابداري مدیریت ،مي توان به موارد ذیل
اشاره کرد:
 )3تامین اطالعات موردنیاز مدیران براي تصمیم گیري و
برنامه ریزي
 )4کمک به مدیران در رهبري و کنترل فعالیتهاي
عملیاتي
 )1انگیزش مدیران و کارکنان براي فعالیت در راستاي
هدفهاي سازمان
 )2سنجش و ارزیابي عملکرد واحدهاي تابعه ،مدیران و
سایر کارکنان سازمان( .رسولي )3122،
در مقایسه با حسابداري مالي ،حسابداري مدیریت ،رشته
علمي جدید محسوب مي شود .در نتیجه به موازات پیدایش
راههاي جدید تهیه اطالعات براي کمک به مدیران ،مفاهیم و
ابزارهاي حسابداري مدیریت نیز به تدریج تکامل مي یابد .عالوه
بر این ،محیط واحدهاي انتفاعي به سرعت در حال تغییر است
و حسابداري مدیریت نیز باید در تهیه اطالعات به ترتیبي عمل
کند که این تغییرات را منعکس سازد .به این ترتیب مي توان
اطمینان داشت که حسابداري مدیریت در آینده نیز همانند
چند دهه قبل ،ابزاري مناسب براي کمک به مدیران محسوب
شود (ولي زاده.)3133 ،
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براي برنامهریزي و کنترل در هر سازماني به اطالعات نیاز
است و اطالعاتي که سیستم حسابداري در هر سازمان فراهم
مي سازد ،اطالعات مناسبي براي تصمیمگیري به منظور
برنامهریزي و کنترل است.
در ایران به چند دلیل لزوم بازنگري پیوسته در روشهاي
مدیریتي احساس مي شود :اوالً :به دلیل وجود منابع عظیم
طبیعي نظیر ذخایر نفت و گاز ،معادن و نیز وضعیت مناسب
آب و هوایي و امکان تو لید محصوالت کشاورزي ،مواد اولیه
مورد نیاز در صنایع مادر به وفور در دسترس است از این رو
مدیریت این منابع اهمیت زیادي دارد .ثانیاً :به دلیل وجود
موقعیت استراتژیک و جغرافیایي کشور ،زمینه ترانزیت کاال به
کشورهاي خارج و به عبارت دیگر صادرات کاال براحتي امکان
پذیر است .از این رو درآمدهاي حاصل از محصوالت تولیدي و
کاالهاي ترانزیتي براي کشور مهم به شما مي آید.
ثالثاً :نرخ رشد جمعیتي در سالهاي اولیه انقالب باعث
شده تا وضعیت شغلي براي جوانان در اولویت کاري دولتمردان
و واحدهاي زیر مجموعه آنها قرار گیرد.
با وجود این دالیل به نظر ميرسد حدود استفاده از روش-
هاي حسابداري مدیریت در تهیه اطالعات براي مدیران نامعلوم
است .این تحقیق با هدف روشن کردن این موضوع انجام شده
است .به عبارت دیگر ،تالش مي شود به این سؤاالت پاسخ داده
شود که محرکها و موانع تغییرات در حسابداري مدیریت
کدامند؟
بنابراین با توجه به اهمیت شناسائي و رتبهبندي محرکها
و موانع تغییرات درحسابداري مدیریت ،اهداف کلي این
پژوهش عبارتند از:
 شناسایي محرکها و موانع بر تغییرات درحسابداري.
 رتبهبندي محرکها و موانع بر تغییرات درحسابداري
مدیریت( .ولي زاده)3133 ،
تحقیقات انجام شده توسط مالیاح و همکاران ( )4332در
چهار کشورهاي آسیایي (شامل مالزي؛ سنگاپور ،چین و هند)
نشان ميدهد که میزان استفاده از تکنیکهاي نوین حسابداري
مدیریت (نظیر سیستم اقدام به هنگام ،بهایابي بر مبناي
فعالیت ،مدیریت کیفیت جامع ،مهندسي مجدد فرآیندها،
ارزیابي چرخه عمر ،و بهایابي هدف) بسیار کم است و به نحوي
که ميتوان گفت ،اصالً مورد استفاده قرار نميگیرد .در مقابل،
فنون سنتي حسابداري مدیریت نظیر بهایابي استاندارد ،تجزیه
و تحلیل انحرافات ،بودجهبندي سنتي و تجزیه و تحلیل بها -
حجم  -سود ،کماکان به صورت گسترده مورد استفاده قرار
ميگیرد.

تحقیق بیدهان ( )4332در خصوص کاربرد تکنیکهاي
حسابداري مدیریت در تصمیمگیري شرکتهاي تولیدي
بنگالدشي نیز نشان ميدهد که اغلب شرکتهاي تولیدي
بخش دولتي و خصوصي این کشور از ابزارهاي نوین
حسابداري مدیریت استفاده نمينمایند؛ بلکه تنها تعداد اندکي
از شرکتها ،شمار کمي از این تکنیکها ،نظیر :سیستم اقدام
به هنگام و مدیریت کیفیت جامع را مورد استفاده قرار مي-
دهند .در حدود  % 25پاسخدهندگان به سواالت این تحقیق
ابراز داشتهاند که از نحوه اجراي تکنیکهاي حسابداري
مدیریت در این کشور ناراضي هستند و معتقدند که نوع نگرش
به این تکنیکها باید تعدیل شود % 35 .از پاسخدهندگان آن را
رضایتبخش و مابقي آن را به کل نامطلوب دانستهاند .تمامي
پاسخدهندگان به سواالت ،اظهار داشتهاند که استفاده از
تکنیکهاي حسابداري مدیریت در شرکتها ضروري است و
دلیل عدم بکارگیري این تکنیکها را عواملي نظیر عدم آگاهي
مدیران ارشد سازمان ،تاکید بیش از حد روي تهیه اطالعات
مالي ،هزینهبر بودن استفاده از این تکنیکها بیان کردهاند.
فیلیکس شوآرتس و همکاران )4331( 3تحقیقي تحت
عنوان «عوامل برانگیزندهي تغییر در حسابداري مدیریت و
موانع پیش روي آنها» را انجام دادند .یافتههاي بدست آمدهي
حاکي از آن است که توانمنديهاي فناوري اطالعات و کنترل
رفتاري ،انجام تغییر را میسّر ميسازند .فقط تغییر سازماني
مانع پذیرش و اتخاذ شیوههاي پیچیده و پیشرفته ميشود.
عوامل هزینه و کارکنان تأثیر معناداري بر نگرش مدیران
ندارند .عالوه بر آن ،آن دسته از بانکهایي که با کمک معیارها
و اندازهگیري هاي مالي مدیریت ميشوند در اثر تشویق و
ترغیب مدیران و هیات مدیره بیشتر ،گرایش به سودآوري
خواهند داشت .در آن دسته از بانکهایي که از معیارها و
اندازهگیريهاي غیر مالي استفاده ميشود؛ معموالً شفاف
سازيها افزایش ميیابد .ا مّا در عین حال با تغییر سازماني
همسویي چنداني را نشان نميدهد.
4
ماسیمو کانترافاتو و همکاران ( )4331تحقیقي تحت
عنوان «بررسي روند شکلگیري رابطه بین حسابداري
اجتماعي ،حسابداري محیط زیستي ،تغییر سازماني و
حسابداري مدیریت» انجام دادند که هدف از تحقیق بررسي
روابط بینابیني میان تغییر سازماني و کارکردهاي SEAR
(حسابداري و گزارشگري اجتماعي و محیط زیستي) و
همچنین نقش حسابداري مدیریت در این گونه پویایي سازماني
ميباشد .عالوه بر آن ،به تبیین فرایندهاي تغییر که از طریق
آنها کارکردهاي  SEARبه وضعیت راهبرد سازنده در حوزه
تحوالت سازماني و فرا سازماني متحول گردیده ،پرداختند.
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همچنین به اهمیت حسابداري مدیریت در هموار سازي و
شکل دهي مسیر کلي کارکردهاي  SEARپرداختند.
متقي ( )3123با بررسي موانع و مشکالت است فاده از
حسابداري مدیریت در شرکتهاي آب نشان داد که این شرکت
ها واحدي به نام حسابداري مدیریت ندارند و به گزارشگري
درون سازماني در این شرکت ها اهمیت داده نمي شود.
همچنین وضعیت اقتصادي و هزینه استفاده روش هاي
حسابداري مدیریت در عدم بکارگیري روش ها نقشي ندارد.
تحقیقات دیگري نیز نتایج مساعدي از وضعیت حسابداري
مدیریت در شرکت هاي داخلي نشان مي دهد؛ به عنوان نمونه
صادقیان آژیري ( )3122با بررسي نظر یات مدیران شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس نشان داد که  33/4درصد مدیران
معتقدند که اعداد حسابداري ارائه شده در گزارشگري درون
سازماني ،محتواي اطالعاتي الزم را براي تصمیم گیري و اعمال
کنترل توسط مدیران را دارا است.
محمدزاده سالطه و رویایي ( )3112تحقیقي با عنوان
«بررسي فاصله انتظاراتي میان آموزش و عمل حسابداري
مدیریت» انجام دادند که این تحقیق در صدد آن است تا با
ارزی ابي میزان انتظارات اساتید و مدیران شاغل از حسابداري
مدیریت ،فاصله موجود بین آموزش و عمل حسابداري مدیریت
را شناسایي و براي به حداقل رساندن این فاصله ،راهکارهایي
ارایه نماید .بدین منظور یک نمونه  353تایي از شرکت هاي
فعال تولیدي بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند که در
نهایت  23نفر آنها به پرسشنامه پاسخ دادند .همچنین براي 45
نفر از اساتید حسابداري مدیریت در دانشگاه ها پرسشنامه
پاسخ دادند .همچنین براي  45نفر از اساتید حسابداري
مدیریت در دانشگاهها پرسشنامه ارسال شد که در نهایت 41
نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند .نتایج حاصله نشان مي دهد
که مدیران شاغل بر بکارگیري تکنیک هاي سنتي و اساتید
دانشگاه بر تکنیک هاي نوین حسابداري مدیریت تاکید دارند.
هردو گروه بر مهارت ها و ویژگي ها و نقاط ضعف و قوت فارغ
التحصیالن اخیر حسابداري نظرات مشابهي ارائه دادند .عدم
پذیرش تکنیک هاي نوین حسابدراي مدیریت توسط شاغلین،
ضرورتا بدین معنا نیست که این تکنیکها ،نامربوط و غیر
کاربردي هستند .اساتیدي که در پي راهکارهایي براي پذیرش
تکنیکهاي نوین مي باشند ،الزم است که یک پایگاه داده یا
یک مجله بار ارتباط مشترک بین شاغلین و استادان ایجاد
کنند تا از این طریق راحتتر بتوانند مسائل و مشکالت موجود
را به همدیگر منتقل نمایند بدین صورت که شاغلین ،مشکالت
واقعي موجود در بکارگیري تکنیک هاي مورد استفاده را به
اساتید دانشگاهي منتقل و اساتید نیز متقابالً راهکارهاي الزم
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براي حل مسائل موجود را همراه با پیشنهاد تکنیکهاي نوین و
به مدیران شاغل در حسابداري مدیریت ارائه دهند .همچنین
مدیران شرکت ها مي توانند براي کارکنان حسابدراي خود
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت برگزار نموده و در این زمینه
از اساتید دانشگاه ها کمک بگیرند .وجود یک منبع اطالعاتي و
عملیات مشترک بین شاغلین و اساتید دانشگاه هر دو گروه را
قادر خواهد ساخت تا بصورت هماهنگ فعالیت نمایند وفاصله
انتظاراتي موجود را به حداقل برسانند.
حساس یگانه و همکاران ( )3133در تحقیقي تحت عنوان
«بررسي وضعیت حسابداري مدیریت در شرکتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران» بیان نمودند که یکي از
جنبه هاي مهم تحقیقات حسابداري در کشورهاي مختلف،
کسب شناخت از وضعیت سیستم هاي حسابداري و کشف
نقاط ضعف ،خالهاي موجود و ارایه راهکارهایي براي رفع
کاستي ها و ارتقا به سطوح باالتر است .با وجود انجام تحقیقات
بسیاري در زمینه مباحث مالي شرکت هاي ایراني ،متاسفانه
تحقیق جامعي در خصوص بررسي مراحل تکاملي و جایگاه
فعلي حسابداري مدیریت در شرکتهاي مذکور انجام نشده
است .در این تحقیق ،نمونه اي متشکل از  335شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد که در نهایت نتایج به
دست آمده از پاسخ هاي مدیران  24شرکت ،حکایت از آن دارد
که % 2132از شرکت هاي مورد مطالعه در مرحله اول تکاملي،
 %5332در مرحله دوم %2531 ،در مرحله سوم و  %3531در
مرحله چهارم قرار گرفته اند که از این منظر ،نتایج تحقیق
حاضر ،بسیار نزدیک به تحقیقات مشابه انجام شده در سایر
کشورهاي در حال توسعه است .به عالوه ،تهیه اطالعات براي
گزارش هاي مالي ساالنه ،تخصیص و کنترل هزینه ها
موضوعاتي هستند که در شرکت هاي مورد مطالعه ،بیشتر و
مواردي چون مدیریت ریسک ،تصمیم گیري استراتژیک و
برنامه ریزي ،کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
نونهال نهر و رحمتي قورولو ( )3133در تحقیقي تحت
عنوان «بررسي شکاف بین دیدگاه هاي دانشگاهیان و شاغلین
اجرایي حسابداري مدیریت در اولویت بندي مفاهیم و تکنیک
هاي آن» بیان نمودند که در جوامع پیشرفته ،ایجاد و گسترش
رشته هاي تحصیلي ،حاصل تعامل عرصههاي تجربي و
محیطهاي آموزشي بوده و این امر موجب موفقیت فعاالن
تجربي گردیده است .یکي از این زمینه ها حسابداري مدیریتي
مي باشد که به عنوان بازوي اصلي مدیریت سازمان ها یاد
مي شود .در ارتباط با وجود تعامل مابین دانش حسابداري
مدیریت و عرصه هاي تجربي آن در ایران شواهد چنداني در
اختیار نبوده ولي نوعي نگراني در بین فعالین ذیربط احساس
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مي شود .پژوهش حاضر به صورتي تجربي به بررسي تعامل بین
دانش حسابداري مدیریت و عرصه هاي تجربي آن در ایران مي
پردازد .جامعه آماري این پژوهش ،شرکت هاي (تولیدي)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند که
اطالعات از طریق ارسال پرسش نامه به دانشگاهیان و شاغلین
حرفه جمع آوري شده و با استفاده از آزمون هاي آماري
کروسکال والیس ،تحلیل واریانس و دانکن تجزیه و تحلیل شده
است .نتایج حاکي از آن بوده که در مورد اهمیت  23درصد از
مفاهیم حسابداري مدیریت بررسي شده بین گروه هاي
آزمودني تفاوت معني داري وجود دارد و به نوعي فرضیه
تحقیق که بیانگر وجود فاصله بین تئوري و عمل در حسابداري
مدیریت در سطح شرکت هاي پذیرفته شده بورس تهران مي
باشد مورد تایید واقع مي شود.
 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردي است و
قصد دارد تا به «شناسائي و رتبهبندي محرکها و موانع
تغییرات در حسابداري مدیریت» بپردازد .همچنین از نظر
گردآوري دادهها و روش تجزیه و تحلیل ،یک تحقیق توصیفي
و غیرآزمایشي ميباشد و نهایتاً بر حسب نحوه اجراء ،از نوع
پیمایشي است .این تحقیق به صورت کتابخانهاي و میداني
انجام گرفته است .روش جمعآوري دادهها ،پرسشنامه  2گویه
لیکرت ميباشد.
جامعه آماري این پژوهش ،تمامي مدیران و حسابداران عضو
انجمن حسابداران ایران و انجمن مدیریت ایران که تعداد آنها
 4233نفر است ،ميباشد .حجم نمونه برابر  115نفر است که از
فرمول کوکران و به شرح ذیل بدست آمده است:
N  z 2 2  p  q

 2  ( N  1)  z 2 2  p  q
2600  (1.96) 2  0.5  0.5
 335
(0.05) 2  109  (1.96) 2  0.5  0.5

n



براي نمونهگیري در این تحقیق از روش نمونه گیري
تصادفي ساده استفاده شد .در راستاي هدف پژوهش153 ،
پرسشنامه توزیع و جمعآوري گردید و مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور توصیف یافتهها (بویژه متغیرهاي جمعیت
شناختي) ،از جداول فراواني و همچنین نمودارهاي دایرهاي
استفاده شد .ضمن این که به منظور توصیف بهتر دادهها از
شاخصهاي مرکزي نظیر میانگین و میانه و همچنین
شاخصهاي پراکندگي نظیر انحراف معیار نیز بهره گرفته شد.

در راستاي تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها
جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف
استفاده گردید.
براي بررسي و شناسایي محرکها و موانع تغییرات در
حسابداري مدیریت به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون
مقایسه میانگین تک نمونهاي (آزمون  )t-studentاستفاده شد.
این آزمون جزو آزمونهاي پارامتریک است.
جهت اولویتبندي میزان اهمیت هر کدام از محرکها و
موانع تغییرات درحسابداري مدیریت ،از آزمون فریدمن استفاده
گردید .هنگام بررسي نظرات یک گروه در چند زمینه از آزمون
فریدمن استفاده ميشود .به عبارت دیگر ،بر اساس نظرات افراد
(پاسخي که به سواالت پرسشنامه ميدهند) اولویت هر کدام از
موارد بر اساس رتبهبندي معنيدار (گرایشات معنادار افراد به
هر کدام از متغیرها) مشخص خواهد شد .به عبارت دیگر
فریدمن این فرضیه صفر را مي آزماید که  Kمتغیر همبسته از
یک جامعه مشابه ميآیند .براي هر موقعیت k ،متغیر از  3تا k
طبقه بندي مي شود .آماره آزمون بر پایه این طبقات است.
 -4متغیرهای پژوهش ونحوه اندازه گیری متغییرهای آن
متغیرهاي مورد مطالعه پژوهش حاضر عبارتند از:
 قابلیت سوآوری شرکت
یکي از مولفههاي بنیادین حسابداري مدیریتي جهت
افزایش برآیندهاي سازمان در سطح عملیاتي ميباشد .در
تحقیقات پیشین به بررسي درخواست براي عملکرد مالي بهتر
به عنوان یکي از عوامل شتاب بخش تغییرات در حسابداري
مدیریتي پرداخته شده است .ضعف در عملکرد مالي به عنوان
یکي از عوامل شتاب بخش یادآور شده است که در آن تغییر
حسابداري مي تواند منجر به چاره جویي گردد .نیاز به بهبود
سودآوري به عنوان یکیي از عوامل شتاب بخش تغییرات در
شرکت ها تلقي شده است .هدف رشد سودآور منجر به پذیرش
معیارهاي جدید غیر مالي مي گردد .زیرا؛ کارکنان و مشتري ها
ابزارهایي اثربخش و الزامي در ایجاد ارزش سهامدار به شمار
مي آیند .در نتیجه ميتوان نتیجه گرفت شرکتهاي داراي
روند رو به کاهش عملکرد مالي ،احتماالً در روشهاي
حسابداري مدیریتي خویش ،تغییرات بیشتري اعمال ميکنند.
 پیشبینیهای هیات مدیره درباره سود (توقعات
هیت مدیره)
در مطالعات پییشین نشان داده شده است که افرادي از
قبیل اعضاي هیات مدیره و متصدیان ارشد امور مالي مي توانند
بر تغییرات در حسابداري اثرگذار باشند .هرگونه تغییر در
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نیازهاي اطالعاتي مدیران یا تغییر در رهبران به عنوان یکي از
عوامل شتاب بخش در شرکت ها است که بر سرعت روند
تغییرات حسابداري مدیریتي اثرگذار است و نیز نارضایتي
مدیران عالي رتبه نسبت به اطالعات حسابداري موجود به
عنوان عامل مختلکنندهي تغییرات شناسایي و تعریف گردید.
 پاداش پرداختی ساالنه به کارکنان
کارکنان حسابداري در شرکتها به عنوان تسهیلگراني مي
باشند که بر پتانسیل تغییر در حسابداري تاثیرگذارند .نقش
کارکنان حسابداري را مي توان به عنوان یکي از عوامل تعیین
کننده ي تغییرات حسابداري مورد برسي قرار داد و در همین
راستا قابلیت دسترسي به کارکنان را نیز به عنوان یکي از
عوامل تعیین کننده در تغییرات حسابداري مدیریتي ميتوان
مورد بررسي قرار داد .در حقیقت هر چه میزان دسترسي به
کارکنان شایسته بیشتر باشد ،نگرش به بهبود حسابداري
مدیریتي نیز مثبتتر خواهد بود.
 هزینههای نمایندگی
همواره تضاد منافع میان مدیران و سهامداران شرکتها بر
انتخاب ناظرین تاثیر گزارند و در نتیجه کاهش اینگونه تضادها
در زمینه ي انتخاب ناظرین و بازرسین اهمیت دارد .میزان عدم
تقارن اطالعات به عنوان یکي از عوامل اثرگذار بر انتخاب
معیارها و اندازهگیريهاي موجود در حسابداري مورد توجه مي
باشد .متعاقباً ،تضاد در زمینه ي تفسیر معیارها ممکن است
بین مدیران واحدهاي کسب و کار و حسابداران مدیریتي بروز
نمایند .درحالي که مدیران واحدهاي کسب و کار مي توانند به
مدیران عالي رتبه پیرامون موفقیت هاي چشمگیرکسب و کار
اطالع رساني نمایند ،حسابداران مدیریتي ميتوانند به نقایص و
کمبودها در زمینهي سودآوري اقتصادي نظارت داشته و یا عدم
تناسب موفقیت هاي واحدهاي کسب و کار با اهداف کلي
کسب و کار را در زیر نظر داشته باشند.
پشتیباني از فناوري اطالعات
شرکت ها مي توانند با استفاده از منابع بي همتاي غیر
قابل تقلید به مزایاي رقابتي دست یابند .در چندین مطالعه
نشان داده شده است که برنامه هاي کاربردي فناوري اطالعات
مي توانند در زمرهي این منابع قرار گیرند .برنامه هاي کاربردي
فناوري اطالعات به منظور پشتیباني از فرایندهاي کسب و کار
حیاتي ميباشند .از آنجایي که تقریباً کلیه محصوالت بانکداري
با استفاده از برنامه کاربردي فناوري اطالعات به صورت
دیجیتال رتق و فتق ميشوند .این سامانهها از جمله منابع
ارزشمندِ حسابداري مدیریتي تلقي ميگردند .پیشرفتهاي
فناوري اطالعات موجبات تغییرات حسابداري مدیریتي را فراهم
ميآورد .پیشرفتها در زمینهي برنامههاي کاربردي فناوري
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اطالعات را به عنوان ارزشمندترین عامل زیربناي کلیه تغییرات
در عرصه حسابداري مدیریت تعریف نموده اند.
 کیفیت دادهها
همانطور که گفته شده بهرهگیري از برنامه هاي کاربردي
فناوري اطالعات براي حسابداري مدیریتي در بانک ها حیاتي
است .با این وجود نرم افزار یا فناوري بدون داده هاي مناسب
فاقد ارزش خواهد بود .چنانچه واحدهاي کسب و کار داده هاي
با کیفیت مناسب را عرضه نمایند ،خروجي این سیستم ها براي
تصمیمات اثربخش مدیران کاربردي نخواهد داشت .نظام هاي
اطالعات مدیریت در بانک ها داده هاي قابل استفاده از سوي
بانک ها جهت برنامه ریزي ،ارزشیابي و تشخیص اطالعات مالي
را عرضه مي کنند .عالوه بر کاربردهاي دروني ،داده هاي تولید
شده به ذینفع هاي خارجي از قبیل ذي نفع ها یا مقامات مالي
گزارش مي شوند .در نتیجه الزم است که داده ها به دقت
تفکیک گردند.
 هزینههای زیست محیطی
نظریهي اقتضایي تصریح ميکند که محیط داراي
پیچیدگي بیشتر مستلزم ساختارهاي سازماني پیچیده تر از
قبیل افزایش تعداد دوایر و پیچیده تر شدن سامانه هاي
گزارشدهي مي باشد .تغییرات عمده خارجي مي توانند
موجبات تغییرات شگرف در حسابداري مدیریتي را فراهم
آورند .در چندین مطالعه عوامل محیطي برانگیزندهي تغییرات
در حسابداري مدیریتي برشمرده شدهاند برخي شواهد و قرائن
تجربي در زمینه رابطه ي بین تغییرات محیطي و تغییر در
حسابداري مدیریتي از رابطه ي بین شدت رقابت در محیط و
پیچیده تر شدن سامانه هاي هزینه پشتیباني کردند .تغییرات
در محیط که از طریق سخت شدن رقابت و گسترش بازار مورد
سنجش قرار مي گیرد .عوامل شتاب بخش شرکت هاي تغییر
محور مي باشند که در آنها تغییرات در حسابداري مدیریتي به
سرعت رخ مي دهد.
 تعاملهای مدیران
نظریه کارگزاري (عاملیت) پیشبیني ميکند که انگیزه ها
مي توانند بر نگرش هاي مدیران اثرگذار باشند .رهبران به
عنوان تسهیلکنندگان و عوامل حیاتي در تغییرات در
حسابداري مدیریت به شمار ميروند .نگرش آنها در روند
تغییر تاثیرگذاري مقدم بر دیگر عوامل مهم ميباشد.
 هزینه
تصمیم مدیران در بهبود هر سامانه اي نه تنها به مزایا بلکه
به هزینه نوآوري بستگي دارد .هزینه پیاده سازي و هزینه
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عملیاتي مانعي پیش روي پذیرش تکنیک هاي جدید
حسابداري مدیریت مي باشند.
 تغییرات سازمانی
مطالعات موردي سازماندهي مجدد ساختار سازماني را
بعنوان یکي از تسهیالت تغییرات حسابداري مدیریتي تلقي
شده است .این یافته ها از تغییر پژوهش هاي میداني مورد
تایید قرار گرفته اند .برخالف این یافته ها ،تغییر در اولویت ها
منجر به ایجاد مانع پیش روي پیشرفت و بهبود حسابداري
مدیریتي خواهد شد.
 عدم دسترسی به اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضاي
انتخابشده یا انتصابشده است که سیاستگذاري و
تصمیمگیري کالن سازمان را بر عهده دارند و منظور از
دسترسي به اعضاي هیئت مدیره میزان و درجه دستیابي و در
دسترس بودن اعضاي هیئت مدیره در شرکت مي باشد.
 عدم شفافیت اطالعات مالی
ارائه اطالعات براي تصمیم گیري مدیران و ارزیابي از
سوي آنها به عنوان یکي از سه مؤلفه بنیادین حسابداري
مدیریتي مي باشد .حسابداري مدیریتي به انتقال اطالعات به
مدیران عالي رتبه و همچنین افزایش شفافیت در روند تصمیم
گیري یاري مي رساند .در بخش خدمات مالي ،درصدباالتري از
هزینه هاي غیر مستقیم در مقایسه با دیگر صنایع رخ مي
نمایند.که این مسئله نشان میدهد که ساختار هزینه ي بانک
ها شفافیت چنداني ندارد .نیاز به تشدید نظارت هاي مالي یکي
از عوامل شتاب بخش تغییر در شرکت هاي تغییر محور مي
باشد که در آنها تغییرات در حسابداري مدیریتي بسرعت رخ
مي دهد نتیجه ي کلي مي توان گرفت این است که تغییر در
حسابداري مدیریتي تودام با افزایش شفاف سازي ها مشهود تر
مي شود.
 عدم کنترلهای افزایش قیمت داراییها
مجموعه اقداماتي است که از سوي شرکت در راستاي
ثبات در قیمت دارایي ها انجام مي شود و یا افزایشي اگر رخ
دهد برنامه ریزي شده باشد.

 )1پاداش پرداختي ساالنه به کارکنان به عنوان یکي از محرک
هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )2هزینه هاي نمایندگي به عنوان یکي از محرک هاي
تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )5پشتیباني هاي فناوري اطالعات به عنوان یکي از محرک
هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )2کیفیت داده ها به عنوان یکي از محرک هاي تغییرات در
حسابداري مدیریت مي باشد.
 )2هزینه هاي زیست محیطي به عنوان یکي از محرک هاي
تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )1تعامل هاي مدیران به عنوان یکي از محرک هاي تغییرات
در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )3هزینه به عنوان یکي از موانع تغییرات در حسابداري
مدیریت مي باشد.
 )33تغییرات سازماني به عنوان یکي از موانع تغییرات در
حسابداري مدیریت مي باشد.
 )33عدم دسترسي به اعضاي هیئت مدیره به عنوان یکي از
موانع تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )34عدم شفافیت اطالعات مالي به عنوان یکي از موانع
تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )31عدم کنترل هاي افزایش قیمت دارایي ها به عنوان یکي
از موانع تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )32محرکها و موانع بر تغییرات در حسابداري مدیریت از
نظر اولویت تفاوت معناداري دارند.
 -6نتایج پژوهش
بخش آمار توصیفی
توزیع فراواني و درصد فراواني مدرک تحصیلي آزمودنيها در
جدول  3ارائه شده است:
جدول  -1فراوانی و درصد فراوانی آخرین مدرک تحصیلی
آزمودنی ها
آخرین مدرک

فراوانی

درصد فراوانی

کارشناسي

314

54

کارشناسي ارشد

312

13/3

دکتري

13

1/3

مجموع

153

333

تحصیلی

 -5فرضیههای پژوهش
 )3سودآوري باالي شرکت به عنوان یکي از محرک هاي
تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 )4پیش بیني هاي هیات مدیره درباره سود به عنوان یکي از
محرک هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
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با توجه به جدول  54 ،3درصد از آزمودنيها داراي مدرک
تحصیلي کارشناسي 13/3 ،درصد داراي مدرک کارشناسي
ارشد و  1/3درصد نیز داراي مدرک تحصیلي دکتري بودهاند.
توزیع فراواني و درصد فراواني رشته تحصیلي آزمودنيها در
جدول  4ارائه شده است:

انحراف استاندارد  )3/132و پیشبینيهاي هیأت مدیره درباره
سود (با انحراف استاندارد  )3/533ميباشد.
جدول  :4شاخصهای توصیفی مؤلفههای اصلی پژوهش
(محرکها و موانع تغییرات در حسابداری مدیریت)
مؤلفه

میانگین

میانه

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

سودآوري باالي
شرکت

1322

1325

حسابداري

433

52/2

مدیریت

323

24/2

پیشبینيهاي هیأت
مدیره درباره سود

2323

مجموع

153

333

جدول  -2فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی
آزمودنی ها

نتایج بدست آمده از جدول  4نشان ميدهد که 52/2
درصد آزمودنيها در رشتههاي مربوط به شاخه حسابداري و
 24/2درصد در رشتههاي مربوط به شاخه مدیریت فارغ
التحصیل شدهاند .توزیع فراواني و درصد فراواني سابقه کار
آزمودنيها در جدول  1ارائه شده است:

2353

انحراف
استاندارد
33234
33533

پاداش پرداختي ساالنه
به کارکنان

2313

5333

33224

هزینه هاي نمایندگي

2342

2345

33221

پشتیباني هاي فناوري
اطالعات

1334

1333

33223

کیفیت داده ها

2353

2322

33223

هزینههاي زیست
محیطي

5323

5322

33523

تعاملهاي مدیران

1331

2333

33545

هزینه

4323

4322

33212

سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

تغییرات سازماني

2321

2322

33522

کمتر از  5سال

43

1/1

بین  2تا  33سال

32

42/2

بین  33تا  35سال

332

14/2

بیش از  35سال

333

13/2

مجموع

153

333

جدول  :3فراوانی و درصد فراوانی سابقه کار آزمودنیها

با توجه به جدول  1/1 ،1درصد از آزمودنيها داراي سابقه
کار کمتر از  5سال 42/2 ،درصد بین  2تا  33سال14/2 ،
درصد بین  33تا  35سال و  13/2درصد نیز داراي سابقه کار
بیش از  35سال بودهاند.
اطالعات توصیفي مؤلفههاي اصلي پژوهش (محرکها و
موانع تغییرات در حسابداري مدیریت) در جدول  2ارائه شده
است.
نتایج در جدول  2نشان ميدهد که از بین مؤلفههاي مورد
مطالعه ،هزینههاي زیست محیطي (با میانگین  )5/23و عدم
دسترسي به اعضاي هیأت مدیره (با میانگین  )5/12داراي
بیشترین میانگین و هزینه (با میانگین  )4/23داراي کمترین
میانگین بوده است .بیشترین و کمترین انحراف استاندارد نیز
متعلق به مؤلفههاي عدم کنترل افزایش قیمت دارایيها (با

8

عدم دسترسي به
اعضاي هیأت مدیره

5312

5311

33543

عدم شفافیت اطالعات
مالي

5332

5311

33222

عدم کنترل افزایش
قیمت دارایيها

2342

2311

33132

بخش آمار استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمونهاي مقایسه میانگین تي-
استودنت و آزمون ناپارامتري فریدمن فرضیههاي پژوهش مورد
آزمون قرار گرفتهاند .به منظور انجام این آزمونها ،میانگین
تمامي گویههاي مرتبط با هر فرضیه به عنوان امتیاز و شاخص
شناسایي آن در نظر گرفته شد .با توجه به طیف موجود در
گویههاي پرسشنامه بدیهي است که اختالف مثبت میانگین
امتیازات از عدد  2در هر مولفه نشانگر تأثیرگذاري بیشتر از
حد متوسط آن مؤلفه بر تغییرات در حسابداري مدیریت مي-
باشد و در صورتي که فرض برابري میانگین امتیازات از این
مقدار رد نگردد ،میزان این تأثیرگذاري در حد متوسط خواهد
بود.

سال چهارم  /شماره پانزدهم /پايیز 5931

ارزيابي و شناسايي محرکها و موانع تغییرات در حسابداري مديريت در ايران  /الهام کمال زارع و حیدر محمدزاده سالطه

بررسی نرمال بودن توزیع دادههاا (آزماون کلماوگروف

آزمون فرضیههای  1الی ( 8محارکهاای تغییارات در

اسمیرنوف)

حسابداری مدیریت کدامند؟)

با توجه به اینکه یکي از مفروضات اصلي براي استفاده از
آزمون پارامتري تي استودنت تک نمونهاي ،نرمال بودن توزیع
دادههاست ،براي این منظور از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
استفاده شده است که نتیجه این آزمون در جدول  5نشان داد
شده است .در این آزمون فرضیههاي صفر و یک به صورت زیر
تعریف ميشوند:

نتایج آزمون تي استودنت براي آزمون فرضیههاي  3الي 1
(محرکهاي تغییرات در حسابداري مدیریت) در جدول  2ارائه
شده است:

توزیع احتمالي مشاهدات نرمال است

{

جدول  : 6نتایج آزمون تی استودنت (محرکها)
شاخص

آماره t

درجه
آزادی

سطح

اختالف

معناداری میانگین

سودآوري باالي شرکت -23213

123

p<33333

-33113

353321

123

p<33333

33233

(محرکها و موانع تغییرات در حسابداری مدیریت)

توزیع احتمالي مشاهدات نرمال نیست

جدول  :5آزمون توزیع مؤلفههای اصلی پژوهش

پیشبینيهاي هیأت
مدیره درباره سود

پاداش پرداختي ساالنه
423335
به کارکنان

123

p<33333

33134

نتیجه

هزینههاي نمایندگي

23141

123

p<33333

33421

سودآوري باالي شرکت

33433

33323

نرمال

پیش بیني هاي هیأت
مدیره درباره سود

پشتیبانيهاي فناوري
اطالعات

-423531

123

p<33333

-33314

33552

235.

نرمال

کیفیت دادهها

323344

123

p<33333

33235

پاداش پرداختي ساالنه به
کارکنان

33323

33441

نرمال

هزینههاي زیست
محیطي

223133

123

p<33333

33233

هزینه هاي نمایندگي

33352

33151

نرمال

تعاملهاي مدیران

-33231

123

33222

-33343

مؤلفه

سطح

آماره

معناداری کلموگروف

پشتیباني هاي فناوري
اطالعات

33312

33433

نرمال

کیفیت داده ها

33213

253.

نرمال

هزینه هاي زیست محیطي

33132

321.

نرمال

تعامل هاي مدیران

33353

33233

نرمال

هزینه

33332

33355

نرمال

تغییرات سازماني

33224

143.

نرمال

عدم دسترسي به اعضاي
هیأت مدیره

33333

33312

نرمال

عدم شفافیت اطالعات مالي

33215

115.

نرمال

عدم کنترل افزایش قیمت
دارایي ها

33415

33332

نرمال

بر اساس سطوح معناداري بدست آمده از آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف ،مشاهده ميشود که سطح معناداري
براي تمامي مؤلفهها بیشتر از خطاي نوع اول  3/35بدست
آمده و در نتیجه فرضیه نرمال بودن مشاهدات در سطح خطاي
 3/35پذیرفته ميشود.

سطوح معناداري بدست آمده از جدول  2نشان ميدهد که
از بین تمامي عوامل تنها تأثیرگذاري مؤلفهي تعاملهاي
مدیران (با سطح معناداري  )3/222در حد متوسط  2بوده
است .سطوح معناداري سایر عوامل کمتر از  3/333بدست
آمده و بیانگر آن است که در سطح خطاي نوع اول ،3/35
تأثی رگذاري این عوامل بر تغییرات در حسابداري مدیریت در
حد متوسط نبوده است.
مؤلفههاي سودآوري باالي شرکت و پشتیباني هاي فناوري
اطالعات داراي اختالف میانگین منفي از عدد آزمودني 2
( )-3/314 ، -3/113مي باشند .منفي بودن اختالف میانگین از
عدد آزمودني براي این مؤلفه ها بیانگر آن است که تأثیرگذاري
آنها بر تغییرات در حسابداري مدیریت از دیدگاه جامعه مورد
مطالعه کمتر از حد متوسط بوده و فرضیه هاي مربوط به این
مؤلفه ها با قطعیت  35درصد رد مي شود .بدین معنا که مي
توان گفت:
 سودآوري باالي شرکت به عنوان یکي از محرک هاي
تغییرات در حسابداري مدیریت نمي باشد.
 پشتیباني هاي فناوري اطالعات به عنوان یکي از محرک
هاي تغییرات در حسابداري مدیریت نمي باشد.
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اما اختالف مثبت میانگین سایر مؤلفه ها از عدد آزمودني
( 2حد متوسط) نشان دهنده ي آن است که این مؤلفه ها
از محرک هاي تغییرات در حسابداري مدیریت محسوب
مي شوند و فرضیه هاي مربوط به آن ها در سطح خطاي
نوع اول  3/35پذیرفته خواهد شد .بنابراین مي توان گفت:
با توجه به اینکه هرگونه تغییر در نیازهاي اطالعاتي
مدیران یا تغییر در رهبران به عنوان یکي از عوامل شتاب
بخش در شرکت ها است که بر سرعت روند تغییرات
حسابداري مدیریتي اثرگذار است و نیز نارضایتي مدیران
عالي رتبه نسبت به اطالعات حسابداري موجود به عنوان
عامل مختلکنندهي تغییرات شناسایي و تعریف گردیدپس
پیش بیني هاي هیات مدیره درباره سود به عنوان یکي از
محرک هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
با توجه به این مساله که کارکنان حسابداري در شرکتها
به عنوان تسهیلگراني مي باشند که بر پتانسیل تغییر در
حسابداري تاثیرگذارند .نقش کارکنان حسابداري را مي
توان به عنوان یکي از عوامل تعیین کننده ي تغییرات
حسابداري مورد برسي قرار داد و در همین راستا قابلیت
دسترسي به کارکنان را نیز به عنوان یکي از عوامل تعیین
کننده در تغییرات حسابداري مدیریتي ميتوان مورد
بررسي قرار داد .در حقیقت هر چه میزان دسترسي به
کارکنان شایسته بیشتر باشد ،نگرش به بهبود حسابداري
مدیریتي نیز مثبتتر خواهد بودلذا عامل پاداش پرداختي
ساالنه به کارکنان به عنوان یکي از محرک هاي تغییرات
در حسابداري مدیریت مي باشد.
همواره تضاد منافع میان مدیران و سهامداران شرکتها بر
انتخاب ناظرین تاثیر گزارند و در نتیجه کاهش اینگونه
تضادها در زمینه ي انتخاب ناظرین و بازرسین اهمیت
دارد .میزان عدم تقارن اطالعات به عنوان یکي از عوامل
اثرگذار بر انتخاب معیارها و اندازهگیريهاي موجود در
حسابداري مورد توجه مي باشد .متعاقباً ،تضاد در زمینه ي
تفسیر معیارها ممکن است بین مدیران واحدهاي کسب و
کار و حسابداران مدیریتي بروز نمایند .درحالي که مدیران
واحدهاي کسب و کار مي توانند به مدیران عالي رتبه
پیرامون موفقیت هاي چشمگیرکسب و کار اطالع رساني
نمایند ،حسابداران مدیریتي ميتوانند به نقایص و کمبودها
در زمینهي سودآوري اقتصادي نظارت داشته و یا عدم
تناسب موفقیت هاي واحدهاي کسب و کار با اهداف کلي
کسب و کار را در زیر نظر داشته باشندوبا توجه به این
عوامل هزینه هاي نمایندگي به عنوان یکي از محرک هاي
تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.

 همانطور که گفته شده بهرهگیري از برنامه هاي کاربردي
فناوري اطالعات براي حسابداري مدیریتي در بانک ها
حیاتي است .با این وجود نرم افزار یا فناوري بدون داده
هاي مناسب فاقد ارزش خواهد بود .چنانچه واحدهاي
کسب و کار داده هاي با کیفیت مناسب را عرضه نمایند،
خروجي این سیستم ها براي تصمیمات اثربخش مدیران
کاربردي نخواهد داشت .نظام هاي اطالعات مدیریت در
بانک ها داده هاي قابل استفاده از سوي بانک ها جهت
برنامه ریزي ،ارزشیابي و تشخیص اطالعات مالي را عرضه
مي کنند .عالوه بر کاربردهاي دروني ،داده هاي تولید شده
به ذینفع هاي خارجي از قبیل ذي نفع ها یا مقامات مالي
گزارش مي شوند .در نتیجه الزم است که داده ها به دقت
تفکیک گردندو بر این اساس کیفیت داده ها به عنوان
یکي از محرک هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي
باشد.
 نظریهي اقتضایي تصریح ميکند که محیط داراي
پیچیدگي بیشتر مستلزم ساختارهاي سازماني پیچیده تر
از قبیل افزایش تعداد دوایر و پیچیده تر شدن سامانه هاي
گزارشدهي مي باشد .تغییرات عمده خارجي مي توانند
موجبات تغییرات شگرف در حسابداري مدیریتي را فراهم
آورند .در چندین مطالعه عوامل محیطي برانگیزندهي
تغییرات در حسابداري مدیریتي برشمرده شدهاند برخي
شواهد و قرائن تجربي در زمینه رابطه ي بین تغییرات
محیطي و تغییر در حسابداري مدیریتي از رابطه ي بین
شدت رقابت در محیط و پیچیده تر شدن سامانه هاي
هزینه پشتیباني کردند .تغییرات در محیط که از طریق
سخت شدن رقابت و گسترش بازار مورد سنجش قرار مي
گیرد .عوامل شتاب بخش شرکت هاي تغییر محور مي
باشند که در آنها تغییرات در حسابداري مدیریتي به
سرعت رخ مي دهدوبر این اساس هزینه هاي زیست
محیطي به عنوان یکي از محرک هاي تغییرات در
حسابداري مدیریت مي باشد.
بنابراین ،مي توان مؤلفه هاي پیش بیني هاي هیأت مدیره
درباره سود ،پاداش پرداختي ساالنه به کارکنان ،هزینه هاي
نمایندگي ،کیفیت داده ها و هزینه هاي زیست محیطي را به
عنوان محرک هاي تغییرات در حسابداري مدیریت نام برد.
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آزمااون فرضاایههااای  9الاای ( 13موانااع تغییاارات در
حسابداری مدیریت کدامند؟)
نتایج آزمون تي استودنت براي آزمون فرضیههاي  3الي
( 31موانع تغییرات در حسابداري مدیریت) در جدول  2ارائه
شده است:
جدول  :7نتایج آزمون تی استودنت (موانع)
شاخص

آماره t

درجه

اختالف

سطح

آزادی معناداری میانگین

هزینه

-153222

123

p<33333

-33435

تغییرات سازماني

323423

123

p<33333

33214

عدم دسترسي به
اعضاي هیأت مدیره

213115

123

p<33333

33122

عدم شفافیت
اطالعات مالي

113312

123

p<33333

33322

عدم کنترل افزایش
قیمت دارایي ها

23434

123

p<33333

33423

سطوح معناداري بدست آمده از جدول  2نشان مي دهد
که در سطح خطاي نوع اول  ،3/35تأثیرگذاري هیچ یک از این
عوامل بر تغییرات در حسابداري مدیریت در حد متوسط 2
نبوده است .منفي بودن اختالف میانگین از عدد آزمودني براي
مؤلفه هزینه بیانگر آن است که تأثیرگذاري آن بر تغییرات در
حسابداري مدیریت از دیدگاه جامعه ي مورد مطالعه کمتر از
حد متوسط بوده و فرضیه مربوطه با قطعیت  35درصد رد مي
شود .بدین معنا که مي توان گفت:
 هزینه به عنوان یکي از موانع تغییرات در حسابداري
مدیریت نمي باشد.
اما اختالف مثبت میانگین سایر مؤلفه ها از عدد آزمودني
( 2حد متوسط) نشان دهنده ي آن است که این مؤلفه ها از
موانع تغییرات در حسابداري مدیریت محسوب مي شوند و
فرضیه هاي مربوط به آن ها در سطح خطاي نوع اول 3/35
پذیرفته خواهد شد .بنابراین مي توان گفت:
 مطالعات موردي سازماندهي مجدد ساختار سازماني را
بعنوان یکي از تسهیالت تغییرات حسابداري مدیریتي
تلقي شده است .این یافته ها از تغییر پژوهش هاي میداني
مورد تایید قرار گرفته اند .برخالف این یافته ها ،تغییر در
اولویت ها منجر به ایجاد مانع پیش روي پیشرفت و بهبود
حسابداري مدیریتي خواهد شد.و تغییرات سازماني به
عنوان یکي از مانع هاي تغییرات در حسابداري مدیریت
مي باشد.

 هیئت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضاي
انتخابشده یا انتصابشده است که سیاستگذاري و
تصمیمگیري کالن سازمان را بر عهده دارند و منظور از
دسترسي به اعضاي هیئت مدیره میزان و درجه دستیابي و
در دسترس بودن اعضاي هیئت مدیره در شرکت مي
باشدو با توجه به اطالعات بدست آمده در آزمون عدم
دسترسي به اعضاي هیئت مدیره نیز به عنوان یکي از مانع
هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
 ارائه اطالعات براي تصمیم گیري مدیران و ارزیابي از سوي
آنها به عنوان یکي از سه مؤلفه بنیادین حسابداري
مدیریتي مي باشد .حسابداري مدیریتي به انتقال اطالعات
به مدیران عالي رتبه و همچنین افزایش شفافیت در روند
تصمیم گیري یاري مي رساند .در بخش خدمات مالي،
درصدباالتري از هزینه هاي غیر مستقیم در مقایسه با
دیگر صنایع رخ مي نمایند.که این مسئله نشان میدهد که
ساختار هزینه ي بانک ها شفافیت چنداني ندارد .نیاز به
تشدید نظارت هاي مالي یکي از عوامل شتاب بخش تغییر
در شرکت هاي تغییر محور مي باشد که در آنها تغییرات
در حسابداري مدیریتي بسرعت رخ مي دهد نتیجه ي کلي
مي توان گرفت این است که تغییر در حسابداري مدیریتي
تودام با افزایش شفاف سازي ها مشهود تر مي شودو عدم
شفافیت اطالعات مالي به عنوان یکي از مانع هاي تغییرات
در حسابداري مدیریت مي باشد.
 مجموعه اقداماتي است که از سوي شرکت در راستاي
ثبات در قیمت دارایي ها انجام مي شود و یا افزایشي اگر
رخ دهد برنامه ریزي شده باشد پس با توجه به تعریف
ارائه عدم کنترل هاي افزایش قیمت دارایي ها به عنوان
یکي از مانع هاي تغییرات در حسابداري مدیریت مي باشد.
لذا ،مي توان مؤلفه هاي تغییرات سازماني ،عدم دسترسي
به اعضاي هیأت مدیره ،عدم شفافیت اطالعات مالي و عدم
کنترل افزایش قیمت دارایي ها را به عنوان موانع تغییرات در
حسابداري مدیریت از دیدگاه جامعه ي مورد مطالعه نام برد.
آزمون و بررسی اولویت محرکها و موانع تغییرات در
حسابداری مدیریت
جهت اولویت بندي محرکها و موانع تغییرات در
حسابداري مدیریت ،آزمون ناپارامتري رتبهاي فریدمن بکار برده
شد .نتایج آن به تفکیک در جداول  1و  3ارائه شده است .در
آزمون رتبهاي فریدمن ،مولفهها بر اساس بزرگي میانگین رتبه-
اي ،رتبهبندي ميشوند و هر مولفهاي که داراي میانگین رتبه
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اي بزرگتري در بین سایر مولفهها باشد ،از اهمیت باالتري
برخوردار است.
جدول  :8نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن (محرکها)
مؤلفه

میانگین رتبه

رتبه

سودآوري باالي شرکت

1333

2

پیش بیني هاي هیأت مدیره درباره
سود

2312

2

پاداش پرداختي ساالنه به کارکنان

2332

4

جدول  :9نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن (موانع)
مؤلفه

میانگین رتبه

رتبه

هزینه هاي نمایندگي

2321

5

هزینه

3332

5

پشتیباني هاي فناوري اطالعات

3324

1

تغییرات سازماني

4313

1

کیفیت داده ها

5335

1

هزینه هاي زیست محیطي

2341

3

عدم دسترسي به اعضاي هیأت
مدیره

2312

3

1354

2

عدم شفافیت اطالعات مالي

2333

4

عدم کنترل افزایش قیمت دارایي
ها

4324

2

تعامل هاي مدیران
آماره خي دو آزمون3432/122 :
p<3/333

سطح معناداري:

آماره خي دو آزمون313/321 :
p<3/333

با توجه به جدول  ،1اختالف معناداري بین میزان
تأثیرگذاري محرکها بر تغییرات در حسابداري مدیریت در
جامعه مورد پژوهش وجود دارد .بنابراین فرضیهي مربوط در
سطح خطاي نوع اول  3/35پذیرفته شده و ميتوان گفت:
 محرکهاي تغییرات در حسابداري مدیریت از نظر اولویت
تفاوت معناداري دارند.
با توجه به میانگین رتبه هاي بدست آمده ،مؤلفه ي هزینه
هاي زیست محیطي (با میانگین رتبه  )2/41در اولویت اول
اهمیت قرار مي گیرد و مؤلفه ي پشتیباني هاي فناوري
اطالعات (با میانگین رتبه  )3/24در جایگاه آخر قرار گرفته
است .اولویت بندي مؤلفه ها به صورت زیر مي باشد:
 .3هزینه هاي زیست محیطي  .4پاداش پرداختي ساالنه
به کارکنان  .1کیفیت داده ها  .2پیش بیني هاي هیأت مدیره
درباره سود  .5هزینههاي نمایندگي  .2تعاملهاي مدیران .2
سودآوري باالي شرکت و  .1پشتیبانيهاي فناوري اطالعات.
با توجه به جدول  ،3اختالف معناداري بین میزان
تأثیرگذاري موانع مورد مطالعه بر تغییرات در حسابداري
مدیریت وجود دارد .بنابراین فرضیه ي مربوط با اطمینان 35
درصد پذیرفته شده و مي توان گفت:
 موانع تغییرات در حسابداري مدیریت از نظر اولویت تفاوت
معناداري دارند.
با توجه به میانگین رتبه هاي بدست آمده ،مؤلفه ي عدم
دسترسي به اعضاي هیأت مدیره (با میانگین رتبه  )2/12در
اولویت اول اهمیت قرار مي گیرد و مؤلفه ي هزینه (با میانگین
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رتبه  ) 3/32در اولویت آخر اهمیت قرار گرفته است .اولویت
بندي مؤلفه ها به صورت زیر مي باشد:
 .3عدم دسترسي به اعضاي هیأت مدیره  .4عدم شفافیت
اطالعات مالي  .1تغییرات سازماني  .2عدم کنترل افزایش
قیمت دارایيها و  .5هزینه.

سطح معناداري:

 -7نتیجه گیری و بحث
باتوجه به نتایج بدست آمده ،محرکهاي تغییرات در
حسابداري مدیریت به ترتیب اولویت عبارتند از:
 .3هزینه هاي زیست محیطي  .4پاداش پرداختي ساالنه
به کارکنان  .1کیفیت داده ها  .2پیش بیني هاي هیأت مدیره
درباره سود  .5هزینه هاي نمایندگي  .2تعامل هاي مدیران .2
سودآوري باالي شرکت و  .1پشتیباني هاي فناوري اطالعات
ميباشد.
همچنین ،موانع تغییرات در حسابداري مدیریت به ترتیب
اولویت شامل:
 .3عدم دسترسي به اعضاي هیأت مدیره  .4عدم شفافیت
اطالعات مالي  .1تغییرات سازماني  .2عدم کنترل افزایش
قیمت دارایي ها و  .5هزینه است.
در مقایسه نتایج حاصله از تحقیقات در ادوار گذشته با
تحقیق صورت گرفته پشتیباني هاي فناوري اطالعات و تعامل
هاي مدیران ،نقش تاثیر گذارتري در برانگیختگي نسبت به
سایر عوامل بر تغییرات حسابداري مدیریت را ایفا مینمایند و
همچنین عامل هزینه و پاداش پرداختي به کارکنان تاثیر معنا
داري را بر تغییرات حسابداري مدیریت ندارند .در صورتي که
نتیجه حاصله از این تحقیق بیانگر این مساله مي باشد که
عامل پشتیباني فناوري اطالعات ،داراي تاثیر بي معنا بر
حسابداري مدیریت مي باشد .در حقیقت نقطه اشتراک بررسي
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صورت پذیرفته با نتایج بررسي هاي پیشین عامل هزینه مي
باشد که تاثیر معنا داري را بر تغییرات در حسابداري مدیریت
ایفا نمي نماید.
پیشنهادات زیر مبتني بر نتایج حاصله ،ارائه ميگردد:
 تدوین و ابالغ ضوابط و دستورالعمل هایي در زمینه
ارزیابي عملکرد مدیران در استفاده بهینه از منابع و
امکانات؛
 ایجاد سیستم هاي انگیزشي همچون سیستم اعطاي
پاداش به کارکنان در جهت افزایش کارایي و بهره وري
آنان.
 بکارگیري مکانیزم هاي حاکمیت شرکتي موثر و کارا در
شرکت.
 تخصیص بخشي از بودجه سازمان به استفاده از تکنولوژي
ها و فن آوري هاي جدید به منظور افزایش کارایي و اثر
بخشي سیستم اطالعات حسابداري.
 استفاده از نرم افزارهاي مناسب و تکنیک هاي پیشرفته به
منظور پردازش و تحلیل داده ها در جهت ارتقاء کیفیت
اطالعات حسابداري.
 ایجاد زمینه هایي جهت اطالع رساني درست ،بموقع و
قابل اتکا کارشناسان و حسابرسان و بررسي و بازبیني داده
هاي تهیه شده توسط آنان.
 تخصیص بخشي از بودجه سازمان به هزینه هاي پرداختي
بابت حفظ محیط زیست ،به منظور دفع آالینده و مواد
سمي ناشي از تولیدات شرکت.
 برگزاري جلساتي به منظور امکان برقراري ارتباط کارکنان
با اعضاي هیات مدیره جهت ارائه پیشنهادات سازنده و
مثبت در خصوص مشکالت محیط کار.
 انجام حسابرسي منظم به منظور بررسي قابلیت اتکاء
اطالعات مالي ارائه شده.
 استفاده از تکنیک هاي پیشرفته هزینه یابي همچون
هزینه بابي بر مبناي فعالیت و  ...به منظور هزینه یابي
دقیق و نیز تعیین دقیق بهاي تمام شده دارایي ها و
محصوالت شرکت.
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