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چكیده
در حال حاضر بیش از پیش سازمان های تجاری نیازمند پاسخگویی ،انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر با محیط فعالیت برای
حفظ رقابت پذیری شان می باشند .از این رو تحقیق حاضر با بکارگیری تئوری اقتضایی ،تالش کرده است تا از طریق بررسی رابطه
بین عدم اطمینان محیطی و ابزارهای حسابداری مدیریت ،درک بهتری از اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت ارائه نماید .ابعاد
مورد بررسی عدم اطمینان محیطی شامل پویایی ،عدم یکنواختی و ت خاصم ،می باشند و ابزارهای حسابداری مدیریت نیز در قالب سه
دسته ابزارهای هزینه یابی ،بودجه بندی و ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته اند .داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه
بین  43شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و با استفا ده از مدلسازی معادالت ساختاری به روش
حداقل مربعات جزئی ( )PLSتحلیل شده اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای حسابداری
مدیریت تاثیر مثبت داشته است .هم چنین ،نتایج بیانگر تاثیر مثبت سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت ها می
باشد .بعالوه عدم اطمینان محیطی به واسطه سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت ،تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت ها دارد.
واژههاي كلیدي :ابزارهای حسابداری مدیریت ،عدم اطمینان محیطی ،تئوری اقتضایی.
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 -1مقدمه
از دیرباز اهمیت حسابداری مدیریت برای سازمان ها در
قالب نقش آن در تهیه اطالعات برای برنامه ریزی ،کنترل،
ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری بیان گردیده است ( Drury,
 .)2008; Scapens, 1991در سال های اخیر نیز نقش راهبردی
حسابداری مدیریت مورد تاکید بوده است و اکنون ادعا می
شود که بیش از پیش سازمان های تجاری نیازمند پاسخگویی،
انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر برای حفظ رقابت پذیری شان
می باشند ( .)Auzair & Langfield-Smith, 2005به همین
دلیل همانطور که خدامی پور ( )0484بیان می کند نقش
حسابداری مدیریت در بنگاه های اقتصادی کشور با توجه به
وضعیت اقتصادی در دو دهه گذشته کامال جلوه کرده است به
طوری که با حرکت به سوی خصوصی سازی ،تغییرات در
الگوهای رقابت ،تولید ،ساختار شرکتها ،توسعه فناوری و نیز
مطرح شدن تجارت جهانی ،اهمیت حسابداری مدیریت در
بنگاه های اقتصادی بخوبی مشهود است.
اغلب مطالعات داخلی در خصوص استفاده از ابزارهای
حسابداری مدیریت  ،0به صورت موردی بر یکی از ابزارها و فقط
در زمینه خاصی انجام شده است (خدامی پور و طالبی،
 ،) 0484به عالوه به نقش تاثیرگذاری محیط تجاری بر استفاده
از این ابزارها که مفهوم اصلی تئوری اقتضایی می باشد نیز
اشاره ای نشده است .بنابراین با توجه به کمبود مطالعات
مبتن ی بر رویکرد تئوری اقتضایی در تحقیقات حسابداری
مدیریت در کشور ،تحقیق حاضر قصد دارد تا تاثیر عدم
اطمینان محیطی  2بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت را
مبتنی بر دیدگاه تئوری اقتضایی مورد بررسی قرار دهد .بدین
منظور ،اهداف زیر برای این تحقیق در نظرگرفته شده است:
 )0بررسی رابطه بین عدم اطمینان محیطی و سودمندی
ابزارهای حسابداری مدیریت.
 )2بررسی رابطه بین سودمندی ابزارهای حسابداری
مدیریت و عملکرد شرکت ها.
 )4بررسی رابطه بین عدم اطمینان محیطی و عملکرد
شرکت ها به واسطه سودمندی ابزارهای حسابداری
مدیریت.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مطابق نظر زیمرمن ( )2111از دهه  0491دو عامل مهم
بر سازمان ها و حسابداری مدیریت تاثیرگذار بوده و موجب
تغییر آنها شده است )0( :مکانیزه شدن تولید ،کامپیوتر/
4
فناوری اطالعات و ( ) 2رقابت جهانی .به عالوه تئوری اقتضایی
نیز به واسطه توضیح عوامل محیطی موثر بر طرح سازمانی و
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سیستم های اطالعاتی حسابداری و غیر حسابداری ،دامنه
مدیریت و کنترل را گسترش داده است ( Gordon & Miller,
.)1976
تئوری های گوناگونی درباره اینکه چطور سازمان ها باید
مدیریت شوند به طور گسترده به بحث پرداخته اند .تئوری
های اولیه سازمان ،رویکردی عمومی صرفنظر از شرایط
محیطی ،برای تعیین بهترین شیوه جهت انجام وظایف سازمان
داشتند ( .)Watson, 1975بر اساس تئوری های سنتی
مدیریت ،سازمان ها سیستم های بسته ای بودند که فارغ از
تاثیرات متغیرهای محیطی به فعالیت می پرداختند .تئوری
اقتضایی تالش کرد تا گامی از رویکرد عمومی مدیریت به سوی
رویکرد اقتضایی به جلو بر دارد .این تئوری نشان می دهد که
جنبه های مختلف سازمان وابسته به شرایط محیط کل سازمان
می باشد ).(Daft,1992
تئوری اقتضایی حسابداری مدیریت زمانی مطرح شد که
ایده عدم وجود یک سیستم حسابداری مدیریت جامع ،مناسب
برای همه شرکت ها در همه شرایط ،به وجود آمد ( Abugalia,
 . )2011تئوری اقتضایی ،بیانگر این است که وقتی شرایط خاص
یک شرکت تغییر می کند ،سیستم حسابداری مدیریت آن نیز
اگر می خواهد موثر باقی بماند باید با شرایط جدید تطبیق یابد
) .)Jones, 1985; Otley, 1980زمانی که سازگاری (تناسب )3
بین سیستم حسابداری مدیریت و محیط فعالیت بهبود می
یابد ،عملکرد شرکت نیز باید بهبود یابد ،به همین دلیل
طراحان سیستم های اطالعاتی مدیریت باید به تاثیرات
محیطی بر سیستم شان توجه کنند.
تئوری اقتضایی ،مفهوم تناسب بین ویژگی های سازمانی و
عوامل محیطی را مطرح می کند که اغلب برای توضیح علت
بکارگیری ابزارهای مختلف حسابداری مدیریت در سازمان ها
استفاده می شود .هم چنین از تئوری اقتضایی برای تعیین
عوامل تاثیر گذار بر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت
سازمان از طریق تشخیص اثرمتقابل بین سیستم حسابداری
مدیریت ،عوامل محیطی و عملکرد سازمان استفاده شده است
( )Abugalia, 2011بنابراین مفهوم انطباق در تئوری اقتضایی
بر این نکته داللت دارد که عملکرد سازمان می تواند به واسطه
تناسب بین عوامل محیطی سازمان و ویژگی های منعکس
کننده وضعیت سازمان ،ارتقا یابد (.)Donaldson, 2001
محیط بیرونی همه متغیرهایی را که در خارج از سازمان
وجود دارد و ممکن است بر سازمان و عملکرد آن تاثیرگذار
باشد ،در بر می گیرد .عالرغم اینکه این متغیرها خارج از
کنت رل سازمان ها می باشند ،سازمان ها برای بقای خود ناگزیر
از در نظر گرفتن آنها هستند .بسیاری از نظریه پردازان تالش

سال پنجم  /شماره هفدهم /بهار 7931

بررسي تاثیر عدم اطمینان محیطي بر اثربخشي ابزارهاي  / ...زهرا ديانتي ديلمي ،امیر علم بیگي و حسن خطیبي

کرده اند تا مشخصات خاص ویژگی های محیطی را شناسایی
کنند و از این طریق تاثیر ابعاد مختلف آن را مورد مالحظه قرار
دهند .از نوشته های نظریه پردازان سازمان همچون دانکن
( ،)0492خاندواال ( )0492و تئو و کینگ ( )0449می توان
2
سه بعد محیط بیرونی را استنباط نمود :بعد پویایی
6
(تغییرپذیری و عدم قابلیت پیش بینی) ،بعد عدم یکنواختی
(پیچیدگی) و بعد تخاصم ( 9کمیابی منابع و شدت رقابت).
محققان محیط های سازمانی این ابعاد را به عنوان منابع
عدم اطمینان محیطی در نظر گرفته اند .میلر ( )0498بیان می
کند که منظور از عدم اطمینان محیطی ناتوانی مدیران عالی در
پیش بینی شرایط محیط بیرونی یک سازمان می باشد .دفت
( ) 0442عدم اطمینان را به عنوان فقدان اطالعات کافی مربوط
به متغیرهای محیطی برای تصمیم گیری درباره موضوعات
مشخص تعریف می کند .محیط های تصمیم گیری را می توان
از نظر شرایط و میزان دسترسی به اطالعات به سه دسته اصلی
محیط تحت اطمینان ،محیط تحت ریسک و محیط تحت عدم
اطمینان تقسیم نمود ،اطمینان و عدم اطمینان نشانگر دو نقطه
غایی هستند ،در حالی که ریسک ،یک موقعیت بینابینی را نشان
می دهد (مرادی و اخترکاوان .)0488 ،تصمیم گیری در شرایط
اطمینان مربوط به شرایطی است که اطالعات مساله تصمیم
گیری مشخص و ثابت بوده و تصمیم گیرنده براساس اطالعات
موجود و با اطمینان می داند که نتایج حاصل از هر گزینه و یا
راه حل چیست .در تصمیم گیری در شرایط ریسک تصمیم
گیرنده با اطمینان کامل نمی داند که نتایج حاصل از هر گزینه
یا راه حل چیست ولی احتمال وقوع (شانس نسبی وقوع نتایج)
آنها را می داند اما تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
مربوط به حاالتی است که تصمیم گیرنده نسبت به راه حلها و
نتایج حاصل از آنها اطالعاتی در اختیار ندارد و در نتیجه،
تصمیم گیری بسیار مشکل و پیچیده است .طبق نظر گوردن و
میلر ( )0496هنگامی که سطح باالیی از عدم اطمینان محیطی
وجود دارد ،سازمان ها تمایل به جمع آوری حجم زیاد اطالعات
(مالی و غیرمالی) پیدا می کنند.
دفت ( )0442و دانکن ( )0492تالش کرده اند تا ویژگی
های محیط فعالیت سازمان را با میزان عدم اطمینان ارتباط
دهند .آنها محیط را به دو بعد تقسیم می کنند ،بعد پایدار-
ناپایدار و بعد ساده-پیچیده .بعد پایدار -ناپایدار به عنوان میزان
ثبات مولفه های تصمیم گیری طی زمان تعریف می شود و بعد
ساده-پیچیده به تعداد مولفه هایی که در زمان تصمیم گیری
باید در نظر گرفته شوند اشاره دارد .بر اساس میزان پویایی و
پیچیدگی محیط ،سازمانی که در محیطی ساده-پایدار فعالیت
می کند را می توان به عنوان سازمانی با عدم اطمینان پایین و

در مقابل سازمانی که در محیطی پیچیده-ناپایدار فعالیت می
کند را به عنوان سازمانی با عدم اطمینان باال در نظر گرفت و
در شرایط ساده-ناپایدار یا پیچیده-پایدار می توان عدم
اطمینان را متوسط دانست.
با وجود اینکه تئوری اقتضایی در میان محققان حسابداری
از اواخر دهه  0491مطرح شد ،تحقیقات تجربی مربوط به
محیط بیرونی تا میانه دهه  0481پدیدار نشد (Govindarajan,
) . 1984غالب تحقیقات اولیه مربوط به بررسی رابطه بین یک
یا دو عامل محیطی و ویژگی های حسابداری مدیریت بودند که
مبنایی برای تحقیقات تجربی بعدی برای کاربرد تئوری
اقتضایی قرار گرفتند .این تحقیقات به شرح زیر هستند:
گوردن و نارایانان ( )0483پس از بررسی تاثیر عدم
اطمینان محیطی بر سیستم های حسابداری مدیریت به این
نتیجه رسیدند که همبستگی قوی بین عدم اطمینان محیطی و
سودمندی ویژگی های اطالعات سیستم حسابداری مدیریت
وجود دارد .آنها پی بردند که با افزایش عدم اطمینان محیطی
سازمان ها تمایل بیشتری به اطالعات بیرونی ،غیرمالی و آتی
نشان می دهند.
گل ( )0440به بررسی تاثیر سیستم های حسابداری
مدیریت و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد مدیران پرداخت.
نتیجه تحقیق نشان داد که تاثیرات سیستم حسابداری مدیریت
بر عم لکرد وابسته به عدم اطمینان محیطی است.در شرایطی
که عدم اطمینان محیطی باالست ،سیستم حسابداری مدیریت
پیشرفته تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد.
هوک ( )2112پس از بررسی رابطه بین عدم اطمینان
محیطی ،ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسید
که رابطه مثبت و معنی دار بین عدم اطمینان محیطی و
عملکرد به واسطه استفاده مدیریت از معیارهای عملکرد
غیرمالی وجود دارد.
عبدالقادر و التر ( )2118به بررسی تاثیر مجموعه ای از
متغیرهای اقتضایی بالقوه بر روی رویه های حسابداری مدیریت
در شرکت های انتخاب شده از انگلیس پرداختند .نتایج نشان
داد که سطح بلوغ حسابداری مدیریت تحت تاثیر عدم اطمینان
محیطی می باشد.
ابوگالیا ( )2100در تحقیقی به بررسی تاثیر عوامل محیطی
بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت پرداخته و بیان می
کند که ویژگی های محیط بیرونی (پویایی ،عدم یکنواختی و
تخاصم) تاثیری بر بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت
ندارد.
ایادی و آفس ( )2103در تحقیقی به بررسی تاثیر عوامل
محیطی بر استفاده از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت
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پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان
محیطی تاثیر معنی داری بر میزان استفاده از ابزارهای جدید
حسابداری مدیریت دارد.
در رابطه با تحقیقات داخلی ،با توجه به مطالعات انجام
شده در زمینه شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر سیستم
حسابداری مدیریت که اشاره به مفهوم تئوری اقتضایی در این
حوزه دارد ،تحقیقات بسیار اندکی انجام شده است ،که مربوط
ترین آنها به تحقیق حاضر عبارتند از:
توکلی محمدی ( )0483پس از بررسی مدل های مختلف،
مدل اقتضایی را جهت بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه
حسابداری در یک کشور پیشنهاد نمود .یافته های به دست
آمده از رگرسیون سری های زمانی و آزمون های آماری
مشخص می کند که یک رابطه قوی بین عوامل محیطی و
توسعه حسابداری در ایران وجود داشته و این رابطه ها در دوره
مورد مطالعه متنوع و متفاوت بوده است .یافته های تجربی
نشان می دهد که توسعه اقتصادی به صورت مثبت در ارتباط
با توسعه حسابداری در ایران است.
بهرامفر ،خواجوی و ناظمی ( )0489به شناسایی مشکالت
توسعه حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی :بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .چهار عامل و مانع توسعه حسابداری
مدیریت شناسایی شدند که عبارتند از  )0 :آشنایی کم مدیران
با مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت  )2عدم کفایت
آموزش های این بخش در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی
جهت تربیت مدیران  )4عدم ارائه به موقع اطالعات توسط
سیستم حسابداری و  )3تغییرات مداوم رویه های اقتصادی.
همچنین نتایج حاصل از یافته های پرسشنامه نشان داد که
توسعه حسابداری مدیریت ،فرایند موفقی در ایران نمی باشد.
مقدس پور و ابراهیمی کردلر ( )0442در تحقیقی با عنوان
"تدوین و تبیین مدل توسعه حسابداری مدیریت در ایران"
چهار دسته عوامل را برای توسعه حسابداری مدیریت در ایران
شناسایی کردند که ترتیب آنها از نظر رتبه بندی آنتروپی
شانون به این شرح است )0 :عوامل محیط کالن شامل عوامل
قانونی–حقوقی ،عوامل تکنولوژیکی ،سطح پاسخگویی ،عوامل
اقتصادی و عوامل فرهنگی؛  )2عوامل سازمانی شامل نه عامل
به ترتیب اندازه سازمان ،فرهنگ سازمانی ،مالکیت خصوصی
سازمان ها ،منابع انسانی سازمان ،مدیریت ارشد سازمان ،منابع
مالی سازمان ،سطح دانش حسابداری مدیریت درسازمان،
تکنولوژی درسازمان ،ساختارسازمانی؛ "ویژگیهای تکنیک های
حسابداری مدیریت" که به همراه "عوامل سازمانی" هردو در
رتبه دو قرارگرفتند شامل قابلیت مشاهده تکنیک ،آزمون
پذیری تکنیک ،مزیت نسبی تکنیک ،پیچیدگی تکنیک ،قابلیت
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سازگاری تکنیک ؛  )4عوامل محیط حرفه شامل وجود نرم
افزارهای بومی حسابداری مدیریت ،وجود انجمن های حرفه ای
حسابداری مدیریت ،وجود دوره های حسابداری مدیریت ،وجود
مجالت و کتب حسابداری مدیریت  ،وجود آئین رفتار حرفه ای
حسابداری مدیریت.
لذا با توجه به تحقیقات فوق الذکر و عدم در نظر گرفتن
تاثیر عوامل محیطی همچون عدم اطمینان محیطی بر
اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت این تحقیق برای اولین
بار به موضوع مذکور می پردازد.
 -3فرضیه هاي پژوهش
گوردن و میلر ( )0496اظهار داشته اند که وقتی سطح
باالیی از عدم اطمینان محیطی ناشی از پویایی و تخاصم وجود
دارد ،سازمان به استفاده از حجم زیاد اطالعات روی می آورد.
بنابراین وقتی سازمان ها در یک محیط تجاری نامطمئن کار
می کنند نیازمند اطالعات حسابداری مدیریت پیشرفته تری
خواهند بود و به تبع استفاده از اطالعات حسابداری مدیریت
پیشرفته تر انتظار می رود عملکرد بهتری نیز داشته باشند به
عبارت دیگر عدم اطمینان محیطی به واسطه ابزارهای
حسابداری مدیریت انتظار می رود بر عملکرد سازمان تاثیر
داشته باشد .بر مبنای نتایج مطالعات تجربی پیشین می توان
چنین فرض نمود که:
 : H1عدم اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای حسابداری
مدیریت تاثیر دارد.
 : H2سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت
ها تاثیر دارد.
 : H3عدم اطمینان محیطی به واسطه سودمندی ابزارهای
حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت ها تاثیر دارد.
با توجه به فرضیه های فوق چارچوب نظری تحقیق به صورت
شکل  0ارائه می گردد.
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شكل  - 1چارچوب نظري تحقیق
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر اساس هدف ،از نوع
کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد.
پژوهش همبستگی به پژوهشی گفته می شود که در آن با
استفاده از الگوی رگرسیون رابطه بین دو یا چند متغیر بیان
می شود .هم چنین این پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده ها
(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد.
بعالوه این تحقیق از نظر روش استدالل ،قیاسی-استقرایی می
باشد .زیرا عالوه بر ارائه فرضیه ها بر اساس تئوری (رویکرد
قیاسی) ،با مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه) اقدام به ارائه
الگویی برای کل جامعه می نماید (رویکرد استقرایی) .این
تحقیق از نظر تئوری از جمله تحقیقات اثباتی می باشد .تئوری
اثباتی به تئوری گفته می شود که سعی دارد با بررسی آنچه
موجود است رفتار آینده متغیر را پیش بینی کند
(اسکات.)0441،
با وجود اینکه شیوه های مختلفی برای جمع آوری داده در
رابطه با تحقیقات پیمایشی وجود دارد ،پرسشنامه یکی از رایج
ترین روش های مورد استفاده برای جمع آوری داده های کمی
مورد نیاز ،به ویژه در تحقیقات حسابداری مدیریت ،می باشد
) .(Saunders et al., 2009پرسشنامه معموال در تحقیقات
اثباتی برای آزمون فرضیه های مبتنی بر تئوری که مربوط به
رویکرد قیاسی است ،استفاده می شود ) .(Ryan et al., 2002در
این تحقیق با توجه به بررسی ادبیات تحقیق از پرسشنامه
تحقیق ابوگالیا ( )2100که نظر خبرگان و اساتید حرفه نیز
موید مناسب بودن استفاده از این پرسشنامه در ایران بوده،
برای جمع آوری داده ها استفاده شد و از این طریق روایی
پرسشنامه تایید گردیده است .این پرسشنامه با توجه به حجم
نمونه آماری بین  61شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران توزیع گردید که  43پرسشنامه ( )%29قابل

استفاده دریافت شد .در این پرسشنامه متغیرهای تحقیق به
صورت زیر بوده اند:
پویایی محیط بیرونی :منظور از پویایی محیط ،میزان
تالطم ،تغییرات در حال گسترش ،نوسان ،عدم قابلیت پیش
بینی رویدادهای محیطی می باشد .عوامل بسیاری می توانند
منشا پویایی محیط باشند مانند سلیقه مشتری ،فناوری جدید،
منابع تامین ،محصوالت رقبا و مقررارت دولت.
عدم یكنواختی محیط بیرونی :منظور از عدم یکنواختی
محیط ،تغییرپذیری در بازار محصول ،ویژگی های مشتری،
فناوری تولید و بازار مواد اولیه می باشد .این بعد از عدم
اطمینان محیطی می تواند به شکل تنوع در عادات خرید
مشتریان ،تنوع در ماهیت رقابت و تنوع در خطوط تولید نمود
پیدا کند.
تخاصم محیط بیرونی :منظور از تخاصم محیط ،میزان
خطر و تهدید ناشی از اقدامات رقبا ،کمیابی منابع و مقررات
دولتی است .تخاصم محیط می تواند در قالب توان دسترسی به
منابع ،رقابت در قیمت و کیفیت محصول مطرح باشد.
سودمندي ابزارهاي حسابداري مدیریت :منظور از
سودمندی ،میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و
میزان پاسخگویی و مطابقت این ابزارهای با نیازهای شرکت می
باشد .در تحلیل آماری از حاصلضرب گزینه میزان استفاده از
ابزارها در میزان مطابقت آنها با نیازهای شرکت ،شاخص
سودمندی بدست آمده است .در تحقیق حاضر ابزارهای
حسابداری مدیریت به سه دسته ابزارهای هزینه یابی ،بودجه
بندی و ارزیابی عملکرد تقسیم شده اند.
عملكرد شركت :به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها از
 00معیار ارزیابی عملکرد استفاده شده است که معیارهای مالی
و غیرمالی شامل درآمد فروش ،سودخالص ،خالص جریان وجوه
ن قد عملیاتی ،بازده سرمایه گذاری ،کاهش بهای تمام شده،
هزینه های تحقیق و توسعه ،سهم بازار ،رضایت مشتری ،حضور
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در بازارهای جدید ،ایجاد محصول جدید و توسعه نیروی انسانی
را در بر می گیرد که از طریق خوداظهاری پاسخ دهندگان
بررسی شده اند.
با توجه به حجم کم نمونه مورد مطالعه ،کاربرد روش های
پارامتری مدلسازی مانند لیزرل نتایج معتبری ایجاد نخواهد
کرد و باید از روش حداقل مربعات جزیی برای مدلسازی
استفاده نمود که به نرمال بودن دادهها و حجم نمونه وابسته
نیست .به منظور آزمون فرضیات تحقیق از روش معادالت
ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد
که به الگوریتم  PLSمشهور است .مدل معادالت ساختاری به
دو فاز کلی تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر تقسیم
میشود  .در قسمت اندازه گیری (تحلیل عاملی تاییدی) ،ارتباط
نشانگرها یا همان سؤاالت پرسشنامه با سازهها مورد بررسی
قرار میگیرد و در قسمت ساختاری (تحلیل مسیر) ،ارتباط
عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد
توجه هستند.
حداقل مربعات جزیی یا  PLSروشی برای مدل پیش بینی
کننده سازه ا ی است .به ویژه زمانی که تعداد نشانگر های هر
عامل زیاد و بین آنها همراستایی چند گانه وجود داشته باشد
این رویکرد گزینه اول برای برآورد مدل محسوب میشود .این
روش به نرمال بودن جامعه وابسته نیست و محقق به راحتی
میتواند مدل خود را بدون نگرانی از وضعیت توزیع جامعه
طراحی نماید .در طراحی مدل ساختاری تحقیق حاضر از این
رویکرد جهت برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر استفاده
شده است .بنابراین برای تخمین مدل و آزمون فرضیه ها از
نرم افزار  PLSنسخه  2استفاده شد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سطوح عالی واحد
مالی و حسابرسی داخلی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است که تا تاریخ 0442/02/24در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی پنج
دورهی مالی نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ
کرده اند و هم چنین جزو شرکت های مالی و سرمایهگذاری
نبوده اند .در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه
گیری تصادفی ساده و به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول
زیر ) (Daniel, 1999استفاده شده است.

 -5نتایج پژوهش
-1-5آمار توصیفی
در این قسمت وضعیت ابزارهای حسابداری مدیریت در
شرکت های مورد مطالعه ،از طریق بررسی میزان استفاده از
ابزارهای حسابداری مدیریت در این شرکت ها از یک سو و
میزان پاسخگویی این ابزارها به نیاز شرکت ها از سویی دیگر،
مشخص شده است .میزان پاسخگویی به این علت مطرح می
شود که میزان استفاده به تنهایی ،لزوما به معنی رضایت از
تطابق این ابزارها با نیاز شرکت ها نیست .بنابراین در
پرسشنامه ،از پاسخ دهندگان برای تعیین دو جنبه هر یک از
ابزارهای حسابداری مدیریت سئوال شده است که عبارتند از:
 اوال ،چه میزان از ابزارهای حسابداری مدیریت اشاره
شده استفاده می شود و
 ثانیا ،چه میزان این ابزارهای مورد استفاده با انتظارات
(نیازها) شرکت ،مطابقت (پاسخگویی) دارد.
 -1-1-5سودمندي ابزارهاي هزینه یابی
بر اساس جدول  ،0نتایج این تحقیق نشان می دهد که
هزینه یابی جذبی رایج ترین ابزار هزینه یابی مورد استفاده در
شرکت ها می باشد و پس از آن به ترتیب ،هزینه یابی
استاندارد و هزینه یابی متغیر قرار دارند و به استثنا هزینه یابی
جذبی بقیه ابزارهای هزینه یابی کمتر از میانگین (یعنی )4
مورد استفاده قرار گرفته اند .این رتبه بندی نشان می دهد که
ابزارهای هزینه یابی سنتی بیشتر از ابزارهای هزینه یابی جدید
مانند هزینه یابی چرخه عمر ،هزینه یابی هدف و گزارشگری
هزینه کیفیت استفاده می شوند.
بعالوه هزینه یابی جذبی ،متغیر و استاندارد به ترتیب
بیشترین مطابقت را با نیاز شرکت ها دارند .نکته قابل توجه این
است که در ابزارهای هزینه یابی جدید مانند هزینه یابی هدف،
گزارشگری هزینه کیفیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت میزان
مطابقت ،بیشتر از میزان استفاده آنها می باشد که نشان می
دهد شرکتها جهت پاسخگویی به نیازهایشان ،نیازمند استفاده
بیشتر از این ابزارها هستند .نکته قابل توجه دیگر ،هماهنگی
نسبی بین رتبه بندی استفاده و رتبه بندی میزان مطابقت در
ابزارهای هزینه یابی می باشد که می تواند بیانگر این باشد که
ابزارهای با استفاده بیشتر ،پاسخگویی بیشتری نیز به نیازهای
شرکت دارند.

که پس از جایگذاری مقادیر  d=1/02 ،P=1/2 ،N=448و
 Z=0/46در فرمول باال ،حجم نمونه برابر  44بدست آمد.
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جدول  - 1سودمندي ابزارهاي هزینه یابی
*

ابزارهاي هزینه یابی

درصد استفاده

M
)(S.D

*

درصد مطابقت

1

2

3

4

5

هزینه یابی جذبی

2106

808

2403

2106

2106

4002
()0030

هزینه یابی استاندارد

2403

0309

0906

2106

0906

2082
()0020

4203

هزینه یابی متغیر

4203

204

2402

4203

204

2093
()0048

4203

204

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

3300

808

2602

0906

204

2026
()0024

3300

204

2106

گزارشگری هزینه کیفیت

21

0008

2403

204

204

2
()0002

21

204

2402

0906

هزینه یابی هدف

6008

0309

0906

204

204

0090
()0016

6008

808

2402

204

204

هزینه یابی چرخه عمر

9106

0008

0309

1

204

0024
()1046

9106

0008

0309

1

204

M
)(S.D

1

2

3

4

5

2106

204

2602

4204

0008

4002
()0042

808

0906

2403

0008

2094
()0039

2402

4203

808

2082
()0032

2602

204

2039
()0033

204

2008
()0040
0096
()000
0024
()1046

*  -0هرگز -2 ،اندک -4 ،متوسط -3 ،زیاد و  -2خیلی زیاد
 =Mمیانگین =S.D ،انحراف معیار

 2-1-5سودمندي ابزارهاي بودجه بندي
بر اساس جدول  ،2نتایج تحقیق نشان می دهد که
میانگین استفاده کلیه ابزارهای بودجه بندی ،به استثنا بودجه
انعطاف پذیر ،بیشتر از متوسط استفاده (یعنی  )4می باشد.
همه ابزارهای بودجه بندی ،به استثنا بودجه انعطاف پذیر،
توسط بیش از  %91شرکت های بررسی شده ،با میانگین
استفاده متوسط ،زیاد و خیلی زیاد مورد استفاده قرار گرفته اند.
بعالوه بودجه های تولید ،مواد مستقیم ،فروش ،دستمزد
مستقیم ،سربار و هزینه های اداری ،توسط بیش از  %41شرکت
های بررسی شده ،مورد استفاده متوسط ،زیاد و خیلی زیاد قرار
گرفته اند.
در رابطه با میزان مطابقت ابزارهای بودجه بندی با نیاز
شرکت ها ،به استثنا بودجه انعطاف پذیر ،میانگین مطابقت بقیه
بودجه ها بیشتر از متوسط مطابقت (یعنی  )4می باشد .هم
چنین با مقایسه بین میزان استفاده و میزان مطابقت با نیازها
به دو نکته می توان پی برد :اوال ،با وجود اینکه میزان کاربرد
ابزارهای بودجه بندی بیش از ابزارهای هزینه یابی است،
میانگین مطابقت کلیه ابزارها ،به استثنا بودجه سرمایه ای ،برابر
یا کمتر از میانگین استفاده می باشد که این می تواند به معنی
عدم رضایت کافی پاسخ دهندگان از نقش بودجه ها در تهیه
اطالعا ت مورد نیاز شرکت هایشان باشد .ثانیا ،بین میزان

استفاده و میزان مطابقت ابزارهای بودجه بندی هماهنگی
نسبی وجود دارد ،به این معنا که ابزارهای با استفاده بیشتر ،
مطابقت بیشتری نیز با انتظارات شرکت ها داشته اند.
 -3-1-5سودمندي ابزارهاي ارزیابی عملكرد
بر اساس جدول  ،4نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار
دستیابی به بودجه بیشترین معیار ارزیابی عملکرد مورد
استفاده در شرکت های مورد بررسی می باشد و پس از آن به
ترتیب معیارهای سهم بازار  ،سود تقسیمی و رضایت مشتری
قرار دارند .بعالوه معیارهای کارت ارزیابی متوازن و بهینه کاوی
ک مترین استفاده را در میان شرکت های مورد بررسی داشته
اند .بعالوه نکته قابل توجه این است که میانگین مطابقت چهار
معیار پرکاربرد ،کمتر از میانگین استفاده آنها می باشد که می
تواند به عنوان عدم رضایت کافی (با توجه به میزان استفاده) از
پاسخگویی این معیارها به نیازها و انتظارات شرکت های مورد
بررسی ،تفسیر شود.
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جدول  - 2سودمندي ابزارهاي بودجه بندي
*

ابزارهاي بودجه بندي

درصد استفاده
4
3
2

1

بودجه تولید

204

بودجه مواد مستقیم

204

بودجه فروش

204

بودجه دستمزد مستقیم

204

بودجه سربار

204

بودجه هزینه های اداری

204

بودجه نقدی

204

بودجه جامع

0309

بودجه سرمایه ای

0008

بودجه انعطاف پذیر

2602

5

M
)(S.D

*

1

درصد مطابقت
4
3
2

3002
4802 3900 808
1
()0010
3016
1
204
2602 2808 0008
1
()1080
3
204
204
4203 3900 0008 204
()1048
4049
204
204
2403 3900 0906 204
()1043
4040
0008 204
2402 2204 0008 204
()1044
4024
204
204
0309 3002 4204 204
()1042
4030
0008 204
2106 2403 2602 0906
()0008
4023
0008 0309
0309 4204 2402 0008
()0028
4014
0309 0008
0008 2106 4802 0906
()0009
2094
0008 2602
204 4203 2402 0008
()0042
*  -0هرگز -2 ،اندک -4 ،متوسط -3 ،زیاد و  -2خیلی زیاد
 =Mمیانگین =S.D ،انحراف معیار
204

204

5

0309

4203

3300

4203

3300

2106

4203

4203

2403

2403

3002

2402

2403

4802

0906

3002

4204

0309

4802

2602

0906

2402

4204

0309

3002

2106

0008

2602

2602

808

M
)(S.D

3016
()0004
4094
()1042
4082
()0
4094
()1042
4026
()0012
4024
()1044
4048
()000
4023
()0028
4016
()0002
2094
()0043

جدول  - 3سودمندي ابزارهاي ارزیابی عملكرد
*

ابزارهاي عملكرد

1

دستیابی به هدف بودجه

808

سهم بازار

204

سود تقسیمی

0008

رضایت مشتری

204

سود

باقیمانده)(RI

ارزش افزوده
اقتصادی )(EVA

رضایت کارکنان
بازده سرمایه

89

گذاری )(ROI

204
204
0008
0906

بهینه کاوی

2106

کارت ارزیابی متوازن

3002

درصد استفاده
3
2

4

5

*

M
)(S.D

1

درصد مطابقت
4
3
2

402
2602 2602 2602 0008
()0026
4033
808
204
0008 4802 4204 0008
()1046
4042
0309 0008
2106 2403 2602 0008
()0028
4026
0008 808
0008 4204 2602 2106
()0000
2049
2106 204
808 2106 4204 2403
()0016
2043
2106 204
204 2403 4203 2403
()1048
2088
0008 0309
1
2403 3002 0906
()1048
2082
0309 0906
1
4203 4204 0309
()0014
2048
2403 2402
1
204 3900 2602
()1084
2008
0309 3300
204 0008 2602 0906
()0004
*  -0هرگز -2 ،اندک -4 ،متوسط -3 ،زیاد و  -2خیلی زیاد
 =Mمیانگین =S.D ،انحراف معیار
808
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204

5

4203

4802

0309

4204

4802

0008

3002

0906

0309

3002

2403

808

3300

2602

204

3900

2602

1

3002

2403

204

4204

4203

1

4204

808

204

2602

0008

204

M
)(S.D

4033
()0000
4030
()0012
4008
()0016
4014
()0004
4
()1042
2043
()1082
2043
()0019
2082
()0014
2048
()0013
2002
()0020

بررسي تاثیر عدم اطمینان محیطي بر اثربخشي ابزارهاي  / ...زهرا ديانتي ديلمي ،امیر علم بیگي و حسن خطیبي

-2-5آمار استنباطی
 -1-2-5مدل اندازه گیري پژوهش
در روش شناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا الزم است
تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا آشکار شود نشانگرهای
انتخاب شده برای اندازه گیری سازه های مورد نظر خود از
دقت الزم برخوردار هستند؛ یعنی آیا سؤاالت برای اندازه گیری
متغیرها درست انتخاب شدهاند یا خیر؟ برای این منظور از
تحلیل عاملی تائیدی ( )CFAاستفاده میشود .به این شکل که
بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار  tمعنی دار در
سطوح  1/12و  1/10درصد باشد .در این صورت این نشانگر از
دقت الزم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار
است ( .)Nunnally & Bernstein, 1994نتایج تحلیل عاملی
تاییدی نشان داد که نشانگر های هر سازه به دلیل معنی داری
در سطح یک درصد از اهمیت الزم برای اندازه گیری برخوردار
هستند به عبارت دیگر نشانگرها (سواالت پرسشنامه)،
ساختار های عاملی مناسبی را جهت اندازه گیری ابعاد مورد
مطالعه در مدل تحقیق فراهم میآوردند.
عالوه بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگر های
انتخاب شده برای اندازه گیری سازهها به کار میرود ،روایی
تشخیصی نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است به این معنا که
نشانگر های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ
اندازه گیری نسبت به سازه های دیگر مدل فراهم آورند .به
عبارت ساده تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری کند و
ترکیب آنها به گونه ای باشد که تمام سازه های بهخوبی از
یکدیگر تفکیک شوند .با کمک شاخص میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEآشکار شد که تمام متغیر های مورد
مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده ،باالتر از 1/3
است که مقدار مناسبی است (.)Nunnally & Bernstein, 1994
به عبارت دیگر هر کدام از نشانگرها اوال سهم قابل توجهی در
شکل گیری واریانس سازه خود داشته و ثانیا همپوشانی بین
آنها در تبیین واریانس سازه ها در حداقل مقدار خود قرار دارد.
نتایج مقادیر میانگین تورش واریانس ( )AVIFنیز تاییدکننده
این است که همپوشانی بین داده های مربوط به هر سازه در
حد قابل قبولی (کمتر از  )01قرار دارد.
در نهایت جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی
ترکیبی استفاده شد .در روش شناسی مدل معادالت ساختاری
از ضریب پایایی ترکیبی استفاده میشود که مقادیر باالتر از
 1/6برای هر سازه نشان از پایایی مناسب آن دارد & Nunnally
) .)Bernstein, 1994نتایج نشان داد که مقدار پایایی سازه های
مور د مطالعه قابل قبول (باالتر از  )1/6است .در این مرحله و با

توجه به اتمام فاز پاالیش متغیر و اطمینان از دقت شاخصها
در اندازه گیری مفاهیم و متغیر های مرتبط میتوان به آزمون
فرضیات تحقیق پرداخت .به عبارت دیگر کارایی مدل اندازه
گیری تحقیق تأمین شده است.
 -2-2-5مدل ساختاري پژوهش
روش حداقل مربعات جزئی از فرآیندی پیچیده و دو
مرحله ای برای برآورد و تعیین ضرایب استفاده میکند .عالوه
بر این ،با استفاده از روش اطالعات محدود در حداقل مربعات
جزئی ،هیچ فرضیه ای برای جامعه و یا مقیاس اندازه گیری
وجود ندارد .بدون اینکه فرضهایی مانند فرضهای توزیع ،و یا
مقیاسهای اسمی ،ترتیبی ،و فاصله ای برای متغیرها ،وجود
داشته باشند ،نتایج کار قابل استفاده میباشد.
با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازه مستقل و
وابسته با استفاده از ضریب مربوطه میتوان به بررسی معنی دار
اثرات بین سا زه های تحقیق پرداخت .به منظور بررسی معنی
داری ضریب مسیر یا همان بتا از روش از سرگیری
( )Bootstrappingاستفاده شد که نشان می دهد نتایج از اعتبار
محکمی برخوردار هستند .لذا میتوان در قالب مدل رگرسیونی
فرضیات تحقیق را آزمون نمود .جدول  3ضرایب مسیر و مقدار
آماره  tمدل مسیر تحقیق (شکل  )2را به منظور آزمون فرضیه
های تحقیق ارائه می نماید.
 3-5آزمون فرضیه هاي پژوهش
بر اساس جدول  3و مدل تحقیق برآورد شده ضریب
مسیر اثر عدم اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای
حسابداری مدیریت مورد مطالعه معادل  1/32تخمین زده
شده است .با توجه به اینکه مقدار  tبیش از  0046می باشد،
سطح معنی داری مقدار  tبرای این پارامتر  1/12محاسبه شده
است لذا با  42درصد اطمینان دلیل کافی برای رد فرض صفر
وجود دارد و با توجه به معنی داری این ضریب میتوان بیان
نمود که عدم اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای
حسابداری مدیریت اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد و
فرضیه  H1پذیرفته میشود .این بدین معنی است که با افزایش
عدم اطمینان محیطی ،بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت
نیز افزایش می یابد که با مبانی نظری تحقیق (Donaldson,
) 2001; Gordon & Miller, 1976و بیشتر تحقیقات تجربی
Gordon & Narayanan, 1984;) (Abdel-Kader & Luther,
 2008; Affes & Ayadi, 2014سازگار می باشد.

هم چنین بر اساس جدول  3و مدل تحقیق برآورد شده
ضریب مسیر اثر سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر
عملکرد شرکت مورد مطالعه معادل  1/42تخمین زده شده
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است .با توجه به اینکه مقدار  tبیش از  0046می باشد ،سطح
معنی داری مقدار  tبرای این پارامتر  1/12محاسبه شده است
لذا با  42درصد اطمینان دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود
دارد و با توجه به معنی داری این ضریب میتوان بیان نمود که
سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت اثر
معنی داری به لحاظ آماری دارد و فرضیه  H2پذیرفته میشود.
این بدین معنی است که با افزایش استفاده از ابزارهای
حسابداری مدیریت ،عملکرد شرکت ها نیز بهبود یافته است که
با مبانی نظری تحقیق ) (Donaldson, 2001و تحقیق گل
( )0440سازگار می باشد.
بعالو ه با توجه به معنی داری دو مسیر مستقیم عدم
اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت و

سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت،
مسیر غیرمستقیم عدم اطمینان محیطی بر عملکرد شرکت نیز
معنادار خواهد بود .ضریب این مسیر غیرمستقیم برابر 1/039
می باش د که از حاصلضرب دو مسیر مستقیم ذکر شده حاصل
گردیده است .بنابراین با توجه به معنی داری این ضریب می
توان گفت نقش واسط سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت
در رابطه بین عدم اطمینان محیطی و عملکرد شرکت و فرضیه
 H3پذیرفته می شود .این بدین معنی است که با افزایش عدم
اطمینان محیطی ،استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت در
شرکت ها افزایش یافته و از این طریق عملکرد شرکت ها بهبود
می یابد که با مبانی نظری تحقیق ( (Donaldson, 2001و نتایج
تحقیقات گل ( )0440و هوک ( )2112سازگار می باشد.

درآمد فروش

سود خا

خا

جریان وجوه نقد
عملیاتی

بازده سرمایه گ اري

11
11

كاهش ب اي تمام شده

32
32

هزینه هاي تحقیق و توس ه

ابزارهاي هزینه یابی

22

ابزارهاي بودجه بندي

ابزارهاي ارزیابی عملكرد

55

پویایی

44

14
14

35
35

عملكرد شركت

سودمندي ابزارهاي
حسابداري مدیریت

عدم اطمینان
محیطی

42
42

عدم یكنواختی

55
س م بازار

55
55 55

تخاصم

رضایت مشتري
541
541
ح ور در بازارهاي جدید
51
51
ای اد مح ول جدید
55 11
توس ه نیروي انسانی

شكل  - 2مدل مسیر اثر متغیرهاي پژوهش
جدول  - 4اثر خطی متغیرهاي تحقیق براي آزمون فرضیه هاي پژوهش
اثر خطی مورد مطا ه

فرضیه

ضریب مسیر )(B

م نی داري ()t

رد تایید

عدم اطمینان محیطی ← سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت

H1

1032

20413

تایید

سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت ← عملکرد شرکت

H2

1042

20133

تایید

 نتی ه گیري و بحثنتایج بررسی تاثیر مجموعه متغیرهای عدم اطمینان
محیطی (شامل پویایی ،عدم یکنواختی و تخاصم) بر سودمندی
ابزارهای حسابداری مدیریت (شامل ابزارهای هزینه یابی،

89

بودجه بندی و ارزیابی عملکرد) ،بیانگر تاثیر مثبت عدم
اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت
می باشد .این بدین معنی است که با افزایش عدم اطمینان
محیطی ،بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت نیز افزایش
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می یابد .هم چنین نتایج بیانگر تاثیر مثبت سودمندی ابزارهای
حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت ها می باشد ،یعنی با
افزایش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت ،عملکرد شرکت
ها نیز بهبود یافته است .بعالوه نتایج نشان می دهد که محیط
بیرونی به واسطه سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت تاثیر
مثبت بر عملکرد سازمان دارد .این بدین معنی است که با
افزایش عدم اطمینان محیطی ،استفاده از ابزارهای حسابداری
مدیریت در شرکت ها افزایش یافته و از این طریق عملکرد
شرکت ها بهبود می یابد.
این نتایج با تحقیقات تجربی اشاره شده در مبانی نظری و
پیشینه تحقیق به استثنا تحقیق ابوگالیا ( )2100سازگار می
باشد ،در این تحقیقات سیستم حسابداری مدیریت ،در قالب
ویژگی های اطالعات حسابداری مدیریت یعنی دامنه ،به موقع
بودن ،تراکم و یکپارچگی ( ;(Gordon and Narayanan, 1984
 ،Gul, 1991معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی (Hoque,
) ،2005سطح تکامل حسابداری مدیریت (Abdel-Kader and
) Luther, 2008و میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت
( (Abugalia, 2011; Affes and Ayadi, 2014مورد بررسی قرار
گرفته بود.
بنابراین همانطور که نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش
تغییرپذیری و عدم قابلیت پیش بینی محیط بیرونی یا به
عبارت دیگر عدم اطمینان محیطی ،انتظار می رود که استفاده
از ابزارهای حسابداری مدیریت نیز افزایش پیدا کند .زیرا
شرکت ه ا برای مدیریت عدم اطمینان محیط بیرونی نیازمند
حجم اطالعات بیشتری خواهند بود و سیستم حسابداری
مدیریت به عنوان حوزه ای از سیستم اطالعاتی حسابداری که
به گزارشگری درون سازمانی می پردازد می تواند نقش با
اهمیتی را ایفا نماید .بعالوه با استفاده بیشتر از ابزارهای
حسابداری مدیریت انتظار می رود که عملکرد بهتری نیز عاید
شرکت ها شود زیرا در محیط تجارت کنونی ،داشتن اطالعات
یقینا بهترین کلید دستیابی به موفقیت است .در نهایت می
توان از رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ابزارهای حسابداری
مدیریت و ابزارهای حسابداری مدیریت با عملکرد شرکت ها به
این نتیجه رسید که با افزایش تغییر پذیری و عدم قابلیت پیش
بینی محیط بیرونی ،عملکرد شرکتها می تواند به واسطه
بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت بهبود یابد .زیرا ابزارهای
حسابداری مدیریت در محیط رقابتی و ناپایدار امروزی اقتصاد
می توانند به عنوان بازوهای کارآمد و نیروی محرکه سازمان ها
عمل کرده و موفقیت عملکردی آنها را منجر شوند.
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