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چكيده
امروزه نظر به تأثیر تغییرات و عوامل محیطي ،افزایش اطالع رساني و استقبال بسیاری از سازمانها در استفاده از خدمات
حسابرسي داخلي به خصوص صالحیت حرفهای حسابرس داخلي در کنار گزارشهای حسابداری مدیریت ،شناسایي رابطهی صالحیت
حرفه ای حسابرسي داخلي و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت مانند هزینهیابي بر مبنای فعالیت ،هزینهیابي استاندارد ،هزینهیابي بر
مبنای هدف و  ...بسیار ضرورت دارد.
این پژوهش در قلمرو مکاني  75شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال  3131که دارای دایره فعال حسابرسي
داخلي بودند انجام شده است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهی استاندارد بوده که با ضریب کرونباخ  31/3درصد معنيدار ميباشد.
جامعه ی آماری متشکل از دو گروه مستقل حسابرسان داخلي و حسابداران مدیریت ( 334نفر) بوده است .تکنیکهای آماری برای
تایید فرضیهها ،آزمون میانگین تک متغیره ،آزمون مقایسهی میانگین دو جامعه ،آزمون رتبهای فریدمن ،ضریب همبستگي پیرسن و
رگرسیون خطي بوده است.
نتایج پژوهش نشان ميدهد با اطمینان  33درصد کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت با صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي
رابطه مستقیم و معني داری دارد ،به طوری که با یک واحد افزایش صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي  0/73واحد کاربرد ابزارهای
حسابداری مدیریت افزایش خواهد داشت .همچنین بین نظرات حسابرسهای داخلي و حسابداران مدیریت تفاوت معنيداری در
کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت با صالحیت حرفه ای حسابرسي داخلي مشاهده نشده است و هر دو گروه بر اهمیت صالحیت
حرفه ای برای کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت تاکید داشتند.
واژههاي كليدي :حسابرسي داخلي ،صالحیت حرفه ای ،حسابداری مدیریت ،کارآیي و بورس اوراق بهادار.
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 -1مقدمه
امروزه نظر به تحوالت اقتصادی و سیاسي و همچنین
ساختار جدید سرمایه ،گسترش بازارهای سرمایه و اندیشهی
جدایي مالکیت از مدیریت ،نقش اجتماعي حسابداری فراتر از
یک ابزار مدیریتي شده و به طبع آن حسابرسي نیز از اهمیتي
قابل توجهي برخوردار شده است.
گسترش و پیچیدگي روز افزون سازمانها ،نیازهای ناشي از
کمبود منابع و افزایش رقابت ،انواع مخاطرات در زمینههای
مختلف که برنامههای هدفگذاری شده را تهدید ميکند ،سبب
شده است تا کنترلهای مستقیم و انفرادی این گونه واحدها
ناممکن شود و نیاز به استقرار سامانهی اثربخش کنترل داخلي
به عنوان جزیي جدایي ناپذیر از سامانهی مدیریت کارآمد،
همچون حسابرسي داخلي مورد توجه قرار گیرد.
طبق استاندارد حسابداری شماره  3ایران مسئولیت تهیه و
ارائه صورتهای مالي با هیأتمدیره یا سایر ارکان ادارهکننده
واحد تجاری است ،حسابرسي داخلي دارای نقشي مهم و
حیاتي در حاکمیت و عملیات سازمان است .زماني که این واحد
به صورت مؤثر فعالیت دارد و در خدمت عملیات و مدیریت
سازمان است ،مي تواند کمک بزرگي به سازمان در دستیابي به
هدفها باشد .از همین رو ،سازمانهایي که از واحد حسابرسي
داخلي اثربخش برخوردارند ،ارزیابي بهتری نسبت به شناسایي
خطرهای محیط کسبوکار ،فرایندها و سیستم تجاری خود
دارند .بنابراین اقدامهای اصالحي مناسب را بهمنظور بهبود
مستمر محیط کسبوکار خود بهکار ميبندند .بنابراین استفاده
از حسابرسي داخلي برای ارزیابي عملکرد و کنترل داخلي
بسیار حایز اهمیت است3 .طبق تعریف انجمن حسابرسان داخلي
آمریکا  )1031( 1حسابرسي داخلي یک فعالیت اطمینانبخشي
و مشاورهای مستقل و بيطرفانه است که برای ایجاد ارزش
افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحي ميشود .حسابرسي
داخلي به سازمان کمک ميکند تا اهداف خود را با اتخاذ
رویکردی سامانهمند و منظم برای ارزشیابي و بهبود اثربخشي
فرایندهای مدیریت ریسک ،کنترل داخلي ،و راهبری شرکتي
ایفا کند.
از سویي حسابداری مدیریت تأمین اطالعات مورد نیاز
مدیریت را در تصمیمگیری ،برنامهریزی ،رهبری و کنترل
فعالیتها و همچنین امکان سنجش و ارزیابي عملکرد
واحدهای زیر مجموعه ،مدیران و سایر کارکنان را فراهم مي-
نماید.بر اساس تعریف سازمان 1CIMAحسابداری مدیریت  4به
مفهوم تشخیص ،اندازه گیری ،جمع آوری ،تحلیل ،تفسیر و
تبادل اطالعاتي است که بتواند به مدیران در برنامه ریزی،
ارزیابي و کنترل سازمان یاری رسانده و به عبارتي از تصمیم
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سازی  7مدیران سازمان پشتیباني کند .حسابداری مدیریت
همچنین در مسیر تداعي و نیل به هدفهای سازماني مانند
سودآوری ،کاهش قیمت تمام شده ،تنوع محصول ،کاهش
ریسک،سرآمدی دربازار رقابت،کیفیت محصوالت وافزایش
کارآمدی مورد استفاده قرار ميگیرد .بر اساس استاندارد
حسابرسي شماره  130ایران استقرار سیستمهای حسابداری
(از جمله حسابداری مدیریت) و کنترل داخلي مناسب یکي از
مسئولیتهای مدیریت است که به نظارت و کنترل صحیح و
مستمر نیاز دارد  .مدیریت واحد مورد رسیدگي معموال وظیفة
بررسي این سیستمها ،نظارت و کنترل اجرای آنها و ارائه
پیشنهادهای اصالحي را مشخصا به عهده واحد حسابرسي
داخلي ميگذارد .
لذا با توجه به تأثیر تغییرات و عوامل محیطي وافزایش
اطالع رساني و استقبال سازمانها در استفاده از خدمات
حسابرسي داخلي در کنار گزارشهای حسابداری مدیریت،
شناسایي رابطهی عملکرد حسابرسي داخلي و اهمیت آن بر
کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت ضرورت دارد .صالحیت
حرفهای  1به عنوان یکي از مشخصههای منحصر به فرد
حسابرسي داخلي در مقایسه با سایر خصوصیات حسابرسان
داخلي (تضاد منافع ،استقالل و درستکاری و بي طرفي) بر
کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت تأثیر بیشتری دارد .این
موضوع بیشتر به مهارت و شایستگي و تبحر حرفهای
حسابرس داخلي برای ایفای مسؤولیتهای حرفهای اشاره دارد
و به همین دلیل این مشخصه از حسابرسي داخلي بر کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت انتخاب شده است.
این پژوهش با هدف بررسي رابطهی صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت (متغیر
در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (قلمرو مکاني) ودر
محدودهی زماني سال  3131انجام شده است.
حسابرسي داخلي باید با هیاتمدیره در ارتباط بوده و
نحوهی عملکرد سیستمها ،قوانین و مقررات و بخشنامههای
داخلي نظارت کرده و مدیریت را از کمیت و کیفیت فعالیت
دوایر مطلع سازد .حسابداری مدیریت به عنوان راهنمای
مدیریت وضعیت موجود و مقصد راه را به مدیریت ارشد به
منظور بهبود تصمیمات و موارد مشابه اعالم ميکند.
گزارشهای مربوط به هزینههای دوایر و اطالعات مربوط در
نحوه و چگونگي ترکیب تولید و خدمات ،تنها بخش کوچکي از
فعالیتهای این حوزه است .اما مدیریت ارشد سازمانهای
تولیدی باید در استفادهی بهینه از خدمات حسابداری مدیریت،
نهایت بهره را ببرند .محاسبات مربوط به توان و ظرفیت
واحدهای تولیدی در وهلهی نخست اهمیت قرار دارد.
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حسابداری مدیریت ميتواند تجزیه و تحلیلي از روند انجام
فعالیتها و ارایه تصویری از فعالیتها به مدیریت ارشد داشته
باشد تا مدیریت زمان کافي برای تغییر مسیر یا اصالح برنامهها
را قبل از پایان یافتن دوره مالي انجام داده و انحرافات پیش
آمده به نحو قابل قبول تغییر کند و از ضرر و زیان سهامداران و
ذینفعان جلوگیری شود (ارباب سلیماني و کمالي زارع.)3131 ،
لذا با توجه به تأثیر عوامل فوق بر گزارشهای حسابداری
مدیریت و تحوالت چند سال اخیر در استقرار کنترلهای
داخلي و تأثیر چشم گیری که بر بخش حسابداری مدیریت
سازمانها گذاشته است ،همچنین افزایش آگاهي و اطالع
رساني و استقبال بنگاههای اقتصادی در استفاده از خدمات
حسابرسي داخلي در کنار گزارشات حسابداری مدیریت در
سالهای اخیر ،به نظر ميرسد که تحقیق در این مورد ضرورت
دارد.
وظایف عملیاتي حسابرسي داخلي به دلیل ویژگيهای
کاری با وظایف حسابداری مدیریت و اطالعات آن دارای نقاط
مشترک فراواني است .بنابراین با رویکرد ارتباط متقابل
حسابرسي داخلي با حسابداری مدیریت ،هدف اصلي این
پژوهش مطالعه ارتباط بین کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت
(تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و نقطهی سر به سر ،روشهای
برآورد اقالم بهای تمام شده و  )....با صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي مي باشد و آیا کاربرد ابزارهای حسابداری
مدیریت بر صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي مؤثر است؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
گسترش و پیچیدگي سازمانها ،پیشرفت فنآوری ،افزایش
حجم معامالت ،کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع
خطرات سبب گردیده در عمل کنترل مستقیم و انفرادی این
گونه واحدها توسط مدیریت غیر ممکن شود.
عدم کنترل مستقیم عملیات و دوری مدیریت ارشد از
تمامي فعالیتها باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام
وظیفه ی مباشرتي خود ،به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل
داخلي به عنوان جزیي الینفک از سامانهی مدیریت روی آورد.
در این راستا حسابرسي داخلي به عنوان بخش مهمي از
سامانهی کنترل مدیریت به عنوان یک ضرورت شناخته شده
است .در واقع حسابرسي داخلي یک فعالیت و عمل ارزیابي
مستقل است که به منظور بررسي و ارزیابي حسابداری مالي و
سایر عملیات و فعالیتهای آن برای ارایهی خدمت به مدیریت
انجام ميشود .این کنترل مدیریتي با اندازهگیری و ارزیابي
اثربخشي سایر کنترلهای دیگر به وظایف خود عمل ميکند.
هدف کلي حسابرسي داخلي کمک به مدیریت برای انجام مؤثر

مسؤولیتها از طریق تجزیه و تحلیل هدفها ،ارزیابي و
توصیههای مفید ميباشد.
3
5
حسابرسي داخلي فعالیتي مشاورهای  ،اطمینانآور ،
مستقل 3و بيطرفانه است که بهمنظور افزودن ارزش و بهسازی
عملیات طراحي ميشود .هدف آن کمک برای دستیابي به
هدفها از طریق ارزیابي و بهسازی کارآیي فرآیندهای مدیریت
خطر ،کنترل و نظارت با رویکردی منظم است .استاندارد
حسابرسي شمارهی  130ایران دامنه و هدفهای واحد
حسابرسي داخلي را مطابق موارد زیر عنوان مينماید:
 )3بررسي سامانههای حسابداری و کنترل داخلي.
 )1رسیدگي به گزارشهای مالي و عملیاتي.
 )1بررسي رعایت قوانین ،مقررات و سایر الزامهای
برونسازماني (استاندارد های شمارهی 130
حسابرسي.)3133 ،
حسابداران حرفه ای نباید به دارا بودن تخصصها یاتجربیاتي
تظاهر کنند که فاقد آنند.
المبرت وهمکاران  ،30در تحقیقي با عنوان"رابطه ی کاهش
قابل توجه در مهلت ارائه گزارش حسابرسي با کیفیت سود
پائین"( )1030متوجه شدند که حسابرسي داخلي ميتواندبه
مدیریت وحسابرسان مستقل در زمینه کنترلهای سطح
ماهیتي  33از را ه مشاوره و خدمات اطمینان بخش یاری رساند.
نمایهی یک نشان دهندهی نقشهای حسابرسي داخلي
است و هر چه حسابرسهای داخلي مسؤولیت تصمیمگیری
بیش تری را بر عهده بگیرند که خارج از وظیفههای آنها باشد،
استقالل و بيطرفي آنها بیشتر خدشهدار ميشود (ارباب
سلیماني و کمالي زارع.)3131 ،

نمایه  :1نقشهاي مختلف حسابرسی داخلی
یکي از جنبهی بسیار مهم حسابرسي داخلي صالحیت
حرفه ای است .صالحیت حرفه ای یک نگرش فکری بدون
سوگیری که به حسابرسهای داخلي امکان ميدهد فعالیتهای
خود را به شیوهای انجام دهند که به نتیجهی کارشان اعتقاد
داشته باشند و هیچ مصالحهای را بر سر کیفیت کار انجام

سال پنجم  /شماره نوزدهم /پائیز 9911

74

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

ندهند .بيطرفي ،حسابرسهای داخلي را ملزم ميکند قضاوت
خود را دربارهی موضوعهای حسابرسي تابع دیگران قرار ندهند.
طبق بخش الف آیین رفتار حرفه ای مصوب سازمان حسابرسي
کل کشور با موضوع احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران
حرفه ای مف هوم صالحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه
اساسي زیر است :
الف ـ کسب صالحیت حرفه ای -کسب صالحیت حرفه ای
نیازمند برخورداری از تحصیالت عالي است که براساس ضوابط
تشکلهای حرفه ای مربوط از طریق آموزشهای ویژه ،کارآموزی،
گذراندن امتحانات و کسب تجربیات حرفه ای تکمیل مي شود.
ب ـ حفظ صالحیت حرفه ای -حفظ صالحیت حرفه ای
مستلزم آگاهي مستمر از تغییر و تحوالت حرفه (شامل نظرات
جدید درباره اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسي و قوانین و
مقررات مربوط ) به ویژه بکارگیری برنامهای است که دراثر
اجرای آن اطمینان حاصل شود خدمات حرفه ای (بااستفاده از
یک سیستم کنترل کیفي مناسب ) با کیفیت مطلوب و
درانطباق بااصول و ضوابط حرفه ای ارائه مي شود.
حال بر اساس مطالبي که پیشتر به آنها اشاره شد ،به
نظر ميرسد استفاده ی بهینه از ابزارهای حسابداری مدیریت
که مبتني بر پایههای علمي هستند و از ضریب اطمینان باالیي
برخوردار ميباشند ،مي توانند بر بهبود و ارتقای صالحیت
حرفه ای حسابرس داخلي در مسیر تداعي فعالیتها و وظایف
حسابرس داخلي مؤثر باشد و به همین دلیل این موضوع
انتخاب شده است.

و کارآمد ،هدایت مطلوب عملیات در راستای نیل به هدفهـا و
برنامهها امکان پذیر نیست (شباهنگ.)3133 ،
تعریف جامع از حسابداری مدیریت به دلیل تفاوتها و
تداخلهای حسابداری مالي و تنوع استفاده کنندههای اطالعات
آن دشوار مينماید ،با اینحال کاملترین تعریف در سال 3333
توسط انجمن حسابداری مدیریت وابسته به انجمن ملي
حسابدارهای آمریکا ارایه شده است .حسابداری مدیریت فرآیند
تشخیص ،اندازهگیری ،جمعآوری ،تنظیم ،تجزیه و تحلیل و
ارایه ی اطالعات مالي به مدیریت برای برنامهریزی ،ارزیابي و
کنترل ،حصول اطمینان از استفادهی مطلوب از منابع و
مسؤولیت خواهي نسبت به چگونگي استفاده از منابع تعریف
شده است  (31فخاریان.)3131 ،
حسابداری مدیریت ،اطالعاتي که توسط حسابداری مالي و
بهای تمام شده تهیه ميشود را با کاربرد تکنیکهای ویژه برای
تصمیمگیریهای مدیریت آماده ميکند .در حسابداری مدیریت
از مدلهای اقتصادی ،پژوهش عملیاتي (برنامهریزی خطي)،
آمار و ریاضیات استفاده ميشود و بیشتر اطالعات آن توسط
سامانههای حسابداری مالي و بهای تمام شده تهیه ميگردد.
هدفهای عمدهی حسابداری مدیریت از دیدگاههای
مختلف استفاده کنندهها از اطالعات آن شامل تأمین نیازهای
اطالعاتي مدیریت در راستای تصمیمگیری و برنامهریزی ،کمک
به مدیریت در راهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتي ،انگیزش
مدیریت و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازماني،
سنجش و ارزیابي عملکرد کارکنان و مدیریت .است.

حسابداري مدیریت

پيشينه پژوهش

مأموریت و نقش حسابداری مدیریت ،بهبود تصمیمگیری-
ها ،برنامهریزی و کنترل در راستای دستیابي به هدفها و
ارتقای بهره وری است و از این رو تأمین و تحلیل اطالعات،
اولین وظیفهی حسابداری مدیریت محسوب ميشود .سازمانها
امروزه از اطالعات و تکنیکهای متعددی مانند حسابداری
مدیریت در انجام وظایف مدیریتي و استفادهی بهینه از منابع
بهره ميگیرند.
سامانهی حسابداری مدیریت یکي از مهمترین ابزار تهیهی
اطالعــات اســت کــه وظیفــهی آن تــأمین نیازهــای اطالعــاتي
مدیریت در زمینههای برنامه ریزی و کنترل ،ارزیابي عملکـرد و
تصمیمگیری است .استفاده ی صـحیح از اطالعـات حسـابداری
مدیریت منجر به افزایش کارآیي ،کنترل ،افزایش سود ،نظـارت
و اثربخشي ميگردد .همراه با افـزایش پیچیـدگي سـازمانهـا،
بهــرهبــرداری از اطالعــات ایــن ســامانه امــری اجتنــاب ناپــذیر
است.بنابراین بدون داشتن سامانهی حسابداری مدیریت مناسب
05

مطابق مطالعهها و بررسيهای گستردهای که انجام شد،
پژوهشي جامع با موضوع رابطهی عملکرد حسابرسي داخلي بر
کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت یافت نشد ،ولي پژوهش-
ها یي که تا حد زیادی مرتبط با متغیرهای پژوهش (صالحیت
حرفه ای حسابرسي و ابزارهای حسابداری مدیریت) در داخل و
خارج کشور انجام شده به شرح زیر ميباشد:
کا .کانتا ،جورجیس  31و فیلوس ،جان  )1031( 34از
دانشکده مدیریت دولتي دانشگاه آتن یونان در پژوهشي
مشترک باعنوان " پیاده سازی حسابرسي داخلي در یونان" به
بررسي نقش استانداردهای بینالمللي حسابرسي داخلي و
منشور اخالقي آن در توسعه حرفه حسابرس داخلي پرداخته
است .این مقاله با آخرین تحوالت در مورد مسائل مربوط به
حسابرسي داخلي در یونان به روز شده است .نتیجههای
پژوهش نشان ميدهد استفاده از اصول استانداردهای بین
المللي حسابرسي داخلي مي تواند ابزاری برای بهبود فضای
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رقابت در بین شرکت های یوناني باشد .بهبود فضای رقابت مي
تواند به یونان در جهت غلبه بر بحران اقتصادی کمک نماید.
بوتا -آورام ،کریستینا  )1031( 37از دانشکده مدیریت
اقتصاد و کسب و کار ،دانشگاه بابز بولیایي در پژوهشي
باعنوان" مختصات اصلي روشهای حسابرسي داخلي در
چارچوب حاکمیت شرکتي در سطح اروپا" به منظور شناسایي
شیوه های حسابرسي داخلي در زمینه اداره امور شرکتها ،به
تجزیه و تحلیل شیوه های حسابرسي داخلي در سطح اروپا
پرداخته است .نتیجههای پژوهش نشان ميدهد که حسابرسي
داخلي در سطح اروپا به یکي از مهم ترین عناصر کلیدی در
روند اداره امور شرکتها تبدیل شده است و نقش حمایتي
ارزشمندی برای مدیریت دارد .توجه حسابرسان داخلي بیشتر
برارزش افزوده خدمات حسابرسي داخلي به عنوان یک عنصر
مهم در زمینه های مختلف از جمله اداره امور شرکتها ،مدیریت
ریسک و تداخل آن با سایر ذینفعان متمرکز شده است.
گریت سرجنس  31و همکاران ( )1001از مدرسهی عالي
مدیریت لووین بلژیک و دانشگاه برنتلي ماساچوست آمریکا
بررسي عوامل مؤثر بر نقش عملکرد حسابرسي داخلي در
شرکتهای دولتي را مطالعه و بررسي نمودهاند .هدف پژوهش،
بررسي نظری چند جانبه ی نقش فعال حسابرسي داخلي در
سازمانهای دولتي است .اطالعات اولیهی پژوهش از طریق نظر
سنجي از 531نفر از مدیران ارشد حسابرسي ایاالت متحده
آمریکا که عضو کمیته ی فني و تحقیقات حسابرسان داخلي
هستند جمعآوری شده است .نتایج نشان ميدهد که عملکرد
حسابرس داخلي نقش فعال قابل مالحظهای در سازمانهای
دولتي دارد و ارتباط مستقیمي در استفاده از ریسک برنامه-
ریزی حسابرسي ،تضمین بهبود و کیفیت برنامهها و برنامههای
کمیتهی حسابرسي دارد.
لورا دی زون و جني استوارت ( )1001از دانشگاه گریفت و
نوا سابرامانیام  35از دانشگاه دیکن ایالت کوئزلند استرالیا
حسابرسي داخلي در استفاده از ریسک مدیریت را مطالعه و
بررسي نمودهاند .این پژوهش به منظور بررسي اثرات عملکرد
حسابرسي داخلي در استفاده از ریسک مدیریت و تمایل
حسابرسان داخلي برای گزارشگری روش تفکیک ریسک و
همچنین بررسي رابطه ی عملکرد حسابرسي داخلي با عوامل
تأثیر گذار در تمایل کمیتهی حسابرسي برای گزارشگری دارد.
این پژوهش همچنین استفاده از طراحي تجربي را برای
عملکرد بهینه ی حسابرسان داخلي در استفاده از ریسک
مدیریت و بررسي ارتباط بین حسابرس داخلي و کمیتهی
حسابرسي ،ارایه مينماید .دادههای اولیه پژوهش از طریق
پرسشنامه از  335نفر حسابرس داخلي قسم خورده کشور

استرالیا جمعآوری شده که اطالعات مربوط به استفاده از
ریسک مدیریت با استفاده از آمار توصیفي گزارش شده است.
نتایج نشان ميدهد سازمانها برای پایداری ،نیازمند یک واحد
حسابرسي داخلي وفادار ميیاشند و اطمینان یافتن از این که
حسابرسان داخلي ،نقش نامناسب در استفاده از ریسک
33
مدیریت نباید انجام بدهند.
حساس یگانه و همکاران در سال  3133به بررسي وضعیت
حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختهاند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه
است و جامعهی آماری 307شرکت بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب شده است .تکنیکهای تجزیه و تحلیل سود (زیان)،
بودجهبندی ،تجزیه و تحلیل نسبتهای مالي بیشترین استفاده
و تکنیکهای قیمتگذاری انتقالي  ،33بهایابي کایزن و کارت
امتیاز متوازن کم ترین استفاده را به خود اختصاص داده-
اند.همچنین تهیهی اطالعات برای گزارشهای مالي ساالنه،
تخصیص و کنترل هزینهها موضوعهایي هستند که در شرکت-
های مورد مطالعه ،بیشتر و مواردی چون مدیریت ریسک،
تصمیمگیری استراتژیک و برنامهریزی ،کمتر مورد توجه قرار
گرفتهاند.
حاجیها و رفیعي ( )3133به بررسي تاثیر کیفیت عملکرد
حسابرسي داخلي برمدت زمان اجرای حسابرسي مستقل
پرداخته اند .این تحقیق با استفاده از دادههای 75شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درسالهای  3134الي
 3133که گزارشات حسابرسي داخلي تهیه کرده و به کمیته
حسابرسي یا هیئت مدیره ارائه ميکردند ،انجام شده است .در
این تحقیق سعي بر این شده تا با استفاده از روش پیمایشي و
با استفاده از ابزار پرسشنامه ،دادههای الزم گردآوری شده و
تاثیرکیفیت عملکرد حسابرسيداخلي برکاهش تاخیر گزارش -
حسابرس مستقل مورد بررسي قرارگیرد .برای آزمون فرضیات
پژوهش از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون لوجستیک
استفاده شده است و برای سنجش کیفیت عملکرد معیارهای
بيطرفي ،قدمت واحد حسابرسيداخلي و اندازه حسابرسي-
داخلي مورد استفاده قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشان مي-
دهد که بيطرفي و قدمت واحد حسابرسي داخلي با تاخیر
حسابرسي مستقل رابطه معکوس دارد ولي متغیر اندازه
حسابرسي داخلي با مدت زمان اجرای حسابرسيمستقل رابطه
معنيداری ندارد.
خدامي پور و طالبي ( )3133بررسي کاربرد ابزارهای
حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی بورس
اوراق بهادار تهران را با هدف بررسي میزان استفاده از ابزارهای
حسابداری مدیریت و اثر بخشي آنها انجام دادهاند .پژوهش از
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نوع پیمایشي بوده و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده شده است .نتایج نشان ميدهد که شرکتهای بورس
اوراق بهادار تهران از ابزارهای بودجهبندی ،تجزیه و تحلیل
انحرافها و تجزیه تحلیل نقطهی سر به سر استفاده ميکنند.
همچنین از ابزارهای کارت ارزیابي متوازن ،مهندسي مجدد،
حسابداری سنجش مسؤولیت ،هزینهیابي بر مبنای هدف و
هزینهیابي بر مبنای فعالیت استفاده نميکنند.
 -3فرضيههاي پژوهش
مطابق موارد مطرح شده در چارچوب نظری پژوهش ،دو فرضیه
مورد نقد و بررسي قرار ميگیرد:
 فرضیه یک:کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت رابطهی
معنيداری بر صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي مدیریت
دارد.
 فرضیه دو :بین نظرات آزمودنيها بر اساس سمت سازماني
(حسابرس داخلي و حسابداری مدیریت) در مورد
صالحیت حرفهای حسابرس داخلي با کاربرد ابزارهای
حسابداری مدیریت ،تفاوت معنيداری وجود ندارد.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است و هدف
پژوهشهای کاربردی توسعهی دانش کاربردی در یک زمینهی
خاص است .همچنین پژوهش از نظر نحوهی گردآوری دادهها
یک پژوهش توصیفي غیرآزمایشي است .پژوهش توصیفي
شامل مجموعه روشهایي است که هدف آن توصیف کردن
شرایط یا پدیدههای مورد بررسي است .پژوهش حاضر از این
لحاظ یک پژوهش پیمایشي است ،چرا که به بررسي نگرش
پاسخگویان نسبت به بررسي کاربرد ابزارهای حسابداری
مدیریت بر صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي ميپردازد.
جمعآوری دادههای پژوهش به وسیلهی پرسشنامهای
برگرفته از تحقیق پیزیني ( )1030با انجام تعدیالت و تلخیص
متناسب با شرایط ایران تهیه و تنظیم شد و از مقیاس طیف
لیکرت پنج گزینهایي ،استفاده شده است .پرسشنامه توسط
مدیران حسابرسي داخلي و حسابداری مدیریت شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری)
تکمیل شده است .بنابراین جامعهی آماری شامل دو گروه
مستقل مدیران حسابرسي داخلي و حسابداری مدیریت مي-
باشد .از آنجایيکه جامعهی آماری محدود ميباشد و امکان
دسترسي به تمام اشخاص وجود دارد ،لذا در این پژوهش از
نمونهگیری استفاده نشده و تعداد نمونه با جامعهی آماری
) (n=Nمساوی خواهد بود .ضریب برابری آلفای کرونباخ
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پرسشنامه  31/3درصد است که در سطح آلفای  300درصد
معنيدار ميباشد و حاکي از اعتبار بسیار باالی ابزار اندازهگیری
ميباشد.
این پژوهش در قلمرو مکاني  75شرکت تولیدی فعال در
بورس اوراق بهادار تهران در سال  3131که دارای دایره فعال
حسابرسي داخلي بودند به بررسي ربطهی صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت مانند
هزینهیابي بر مبنای فعالیت ،هزینهیابي استاندارد ،هزینهیابي بر
مبنای هدف و بها یابي کایزن و کارت امتیاز متوازن ،پرداخته
است .در نهایت  75شرکت از مجموع  50شرکت فعال تولیدی
بورس اوراق بهادار تهران که دارای واحد حسابرسي داخلي مي
باشند به پرسشنامه پاسخ دادند .در هر شرکت جمع آوری
پرسشنامه ها از دو گروه مستقل حسابرسان داخلي( 75نفر) و
حسابداران مدیریت( 75نفر) صورت پذیرفته که در نهایت 334
نفر بوده است.
 -5یافتههاي پژوهش
ویژگیهاي پاسخدهندگان
در این بخش تجزیه و تحلیل سؤاالت عمومي شامل
جنسیت ،سن ،تجربه کاری و میزان تحصیالت ،رشتهی
تحصیلي و پست سازماني بر اساس تکنیکهای متداول آمار
توصیفي انجام خواهد شد.
نگاره  :1توزیع جنسيت پاسخگویان
درصد فراوانی

عنوان

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

33

31/3

31/3

زن

337

31/1

300

جمع

334

100

تجمعی

نگارهی یک نشان ميدهد که  31/3درصد پاسخگویان
مرد و  31/1درصد خانمها ميباشد و به تعبیری تعداد مردها از
خانمها بیشتر ميباشد .میانگین توزیع جنسیت جامعه 3/11
است که مقدار آن از کد گزینهی مردها (کد  )3بیشتر است و
گواه این موضوع است که بیشتر افراد جامعه را مردها تشکیل
ميدهد.
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نگاره  :2توزیع سنی
طيف

فراوانی

درصد
فراوانی

درصد
فراوانی
تجمعی

کمتر از  17سال

1

3/3

3/3

 11الي 10

3

5/0

3/3

 13الي 17

31

34/0

11/3

 11الي 40

13

17/4

43/1

 43الي 47

13

15/1

57/4

 41الي 70

31

34/0

33/7

بیشتر از  73سال

31

30/7

300/0

جمع

334

300

نگارهی دو نشان ميدهد که بیشترین فراواني متعلق به
گروه سني بین  11الي  40سال است و بعد از آن گروه سني
 43الي  47سال ميباشد .گروه سني کمتر از  17سال کمترین
فراواني را به خود اختصاص داده است.
 میانگن جامعه  43/1±5/75است و مقایسهی آن با نما و
مد نشان ميدهد که توزیع سني پاسخگویان به تقریب
نرمال است.
 مد توزیع جامعه عدد  40است و گویای این مطلب است
که بیشترین تعداد افراد جامعه بین  11الي  40سال سن
دارند.
 چولگي توزیع مثبت (راست) و مقدار آن بسیار نزدیک به
صفر است و گویای این مطلب است که توزیع جامعه به
تقریب نرمال است.
 کشیدگي توزیع سني جامعه از نوع کشیدگي بلند
(کشیده) و زیر خط منحني نرمال قرار دارد و نشان مي-
دهد توزیع سني پاسخگویان در داخل یک فاصلهی
زیادتری حول مرکز توزیع (میانگین  (40متراکم است.
مطابق اهداف پرسشنامه ،تجربهی کاری به هفت طیف
طبقهبندی شده است و توزیع آماری تجربهی کاری پاسخگویان
مطابق نگارهی سه است.
نگارهی سه نشان ميدهد بیشترین فراواني متعلق به گروه
 31الي  10سال ميباشد وگروه تجربهی کاری کمتر از  7سال
کمترین فراواني را دارد .چولگي جامعه مثبت و به تقریب
نزدیک توزیع نرمال است و نشان ميدهد بیشتر دادهها در
سمت راست میانگین (چارک دوم و سوم) متمرکز شدهاند.

کشیدگي جامعه از نوع پهن ( )0/71بوده و به آن معني است
که مقادیر تجربهی کاری پاسخگویان در داخل یک فاصلهی
بسیار زیادی محدودتر از مرکز توزیع (میانگین  (31/3متراکم
است.مطابق اهداف پرسشنامه سطح تحصیالت پاسخگویان به
سه طیف طبقهبندی شده است و توزیع آماری سطح تحصیالت
پاسخگویان مطابق نگارهی چهار است.
نگارهي :3توزیع فراوانی تجربهي كاري
درصد

درصد فراوانی

فراوانی

تجمعی
3/3

طيف

فراوانی

کمتر از  7سال

1

3/3

 1الي 30

11

11/3

14/1

 33الي 37

11

33/1

41/3

 31الي 10

13

17/4

13/1

 13الي 17

11

10/1

33/7

 11الي 10

3

5/0

31/7

بیشتر از  13سال

4

1/7

300

جمع

334

300

نگارهي :4توزیع فراوانی سطح تحصيالت
درصد درصد فراوانی

عنوان

فراوانی

کارداني

1

1/1

کارشناسي

51

14

11/5

کارشناس ارشد

13

11/4

300

جمع

334

300

فراوانی

تجمعی
1/1

نگارهی چهار نشان ميدهد ،بیشترین فراواني متعلق به
گروه تحصیلي کارشناسي با  51درصد و کمترین آن به سطح
تحصیالت کارداني با  1/1درصد تعلق دارد.همچنین میانگین
عدد  1/13است که نزدیک به مقطع کارشناسي (میانه) مي-
باشد .مطابق اهداف پرسشنامه رشتهی تحصیالت پاسخگویان
به سه طیف طبقهبندی شده است و توزیع آماری سطح
تحصیالت پاسخگویان مطابق نگارهی پنج است.نگارهی فوق
نشان ميدهد ،بیشترین فراواني متعلق به رشتهی تحصیلي
حسابداری با  11/1درصد و کمترین آن به گروه اقتصاد با 3/3
درصد تعلق دارد.
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بررسی سؤاالت و آزمون فرضيهها

نگاره :5توزیع فراوانی رشتهي تحصيلی
درصد فراوانی

عنوان

فراوانی

درصد فراوانی

حسابداری

51

11/1

11/1

مدیریت مالي

13

14/1

33/1

گروه اقتصاد

30

3/3

300

جمع

334

300

تجمعی

مطابق اهداف پرسشنامه پست سازماني پاسخگویان به دو
طیف طبقهبندی شده است و توزیع پست سازماني پاسخگویان
مطابق نگارهی شش است .نگارهی فوق نشان ميدهد بیشترین
فراواني به طور مشترک متعلق به پست سازماني حسابرسي
داخلي و حسابداری مدیریت تعلق دارد.

قبل از بررسي سؤاالت و فرضیههای پژوهش توزیع نرمال
متغیرهای مستقل بایستي تایید و بررسي شود .بررسي توزیع
نرمال بودن متغیرهای مستقل با استفاده از آزمون کلموگرف-
اسمیرنف انجام شده که سطح معنيدارای آزمون 0/451
محاسبه شده و نظر به این که سطح معنيدارای آزمون بیشتر
از  αاست .بنابراین با ضریب اطمینان  33درصد فرض صفر
(نرمال بودن توزیع جامعه( ) )X~N(0 , 1پذیرفته شده و جامعه
متقارن است و از توزیع نرمال تبعیت مينماید(نمایهی دو).
سؤال اصلي پژوهش این بود که آیا کاربرد ابزارهای
حسابداری مدیریت بر صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي
مؤثر است .برای بررسي و پاسخ به سؤال فوق از آزمون آماری
میانگین تک متغیره استفاه شده است .مطابق روشهای
متداول آماری فرضیهی زیر طراحي ميشود.

نگارهي :6توزیع فراوانی پست سازمانی
عنوان

فراوانی

H0:µ=3
H1: µ≠3

درصد

درصد

فراوانی

فراوانی

فرض صفر به این معني است که تفاوت معنيداری بین
میانگین کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صالحیت
حرفه ای حسابرسي داخلي وجود ندارد و فرض مقابل (خنثي)
به آن معني است که تفاوت محسوسي بین میانگین آنها وجود
10
دارد .نتایج آزمون مطابق نگارهی هفت است.

تجمعی

حسابرس داخلي

75

70

70

حسابدار مدیریت

75

70

300

جمع

300

300

نمایهي  :2نمودار چارک-چارک ( )Q-Qتوزیع نرمال صالحيت حرفهاي حسابرس داخلی

نگارهي :7نتایج آزمون ميانگين تک متغيرهي سؤال پژوهش
ارزش آزمون = 1
آمارهي درجه

اختالف ميانگين فاصله تفاوت با  99درصد اطمينان

سطح

آزمون آزادي معنیداري
8/2

07

113

0/0

آزمون

باالتر

پایين تر

0/568

0/389

0/749
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مطابق نگارهی هفت مقدار سطح معنيداری آزمون صفر
ميباشد و از آن جایيکه کمتر از αاست ،بنابر این با اطمینان
 33درصد فرض H1پذیرفته ميشود و نتیجه ميگیریم کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت بر صالحیت حرفهای حسابرسي
داخلي مؤثر است .میانگین صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي
درکاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت با احتمال  33درصد در
فاصلهی اطمینان زیر قرار دارد.
1+0/13≥µ≥1 + 0/57  1/13 ≥µ≥ 1/57
همچنین نظر به این که میانگین قابل قبول در فاصلهی
اطمینان باال قرار ندارد ،لذا با احتمال  33درصد فرضیه پذیرش
نميشود( .نمایهی)1

نمایه  :3نمودار نقطهاي آزمون و فاصلهي اطمينان
فرضيهي سؤال پژوهش
مطالب ارایه شده نشان ميدهد که فرضیهی سؤال پژوهش
پذیرفته نشده است ،اکنون این سؤال مطرح است که آیا
تمامي سؤاالت (گویهها) اثر یکساني بر عدم پذیرش فرضیهی
داشتهاند و در غیر این صورت ،ترتیب اثر این سؤاالت به چه
نحو ميباشد .برای پاسخ به این سؤال آزمون فریدمن مطرح
ميشود که در این آزمون ،معنيداری تفاوت سؤاالت بررسي
ميشوند و در صورتي که این تفاوت معنيدار باشد آنگاه
میانگین رتبههای هر سؤال برای بررسي ترتیب اثرات در عدم
پذیرش فرضیه مورد بررسي قرار ميگیرند .مطابق روشهای
متداول آماری فرض صفر و فرض غیر صفر (خنثي) به صورت
زیر ميباشد.
H0:µ1= µ2= µ3= 000= µn
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ 000≠ µn

مقدار سطح معنيداری آزمون  0/043محاسبه شده و
بیشتر از  αاست ،بنابر این با اطمینان  33درصد فرضH0
پذیرفته ميشود و نتیجه ميگیریم بین عوامل داخلي (گویه-
ها)کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي تفاوت محسوسي وجود ندارد و به تعبیری

تأثیر آنها در عدم پذیرش فرض H0به تقریب یکسان بوده
است.
فرضيهي یک
به منظور بررسي و تایید فرضیهی پژوهش از ضریب و
آزمون همبستگي پیرسن و برای بررسي میزان تأثیر از پرازش
مدل رگرسیون استفاده شده است.مطابق روشهای متداول
آماری ،فرضیههای آماری صفر و غیر صفر (خنثي) به صورت
زیر ميباشد.
HO :0
≠0

فرض صفر به این معني است که کاربرد ابزارهای
حسابداری مدیریت رابطهی معنيداری بر صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي ندارد و فرض خنثي به این معني است که
رابطهی معنيداری بین آنها وجود دارد.ضریب همبستگي بین
متغیرها  73/3درصد است که رابطهای مثبت ،مستقیم و شدت
آن زیاد است و نشان ميدهد رابطهای معنيداری بین دو متغیر
وجود دارد .همچنین مقدار سطح معنيداری آزمون صفر و کم-
تر از αاست ،بنابراین با اطمینان  33درصد فرض H1پذیرفته
ميشود و نتیجه ميگیریم که یک رابطهی خطي بین دو متغیر
وجود دارد( .نمایهی )4

نمایهي  :4نمودار پراكنش بیطرفی حسابرسی داخلی با
كاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت
به منظور بررسي میزان تأثیر دو متغیر از برازش رگرسیون
خطي استفاده ميشود که نتایج آن مطابق نگارههای هشت الي
 4ميباشد.
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نگاره  :8شاخص كفایت مدل صالحيت حرفهاي
حسابرسی داخلی بركاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت
ضریب
ضریب

ضریب

تيين

انحراف

توربين

همبستگی

تعيين

تعدیل

معيار خطا

واتسون

0/733

0/131

شده
0/177

0/111

3/151

نگارهی هشت نشان ميدهد که  11/3درصد کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت مربوط به صالحیت حرفهای
حسابرس داخلي است و مابقي مربوط به سایر عوامل ميباشد.
همچنین نظر به این که مقدار توربین واتسون از مقدار

استاندارد  3/7بزرگ تر است ،لذا استقالل باقي مانده ای مدل
رگرسیوني را نتیجه ميگیریم (نمایهی پنج) .بنابر این مدل
کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي از کفایت الزم برخوردار است.
به منظور بررسي معنيدار بودن شیب رگرسیون از نگارهی
نه (آنالیز واریانس) استفاده ميشود واز آن جایي که مقدار
سطح معنيداری آزمون صفر و کمتر از αاست ،بنابر این با
اطمینان  33درصد فرض H1پذیرفته ميشود و نتیحه ميشود
معادلهی رگرسیوني کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر
صالحیت حرفه ای حسابرسي داخلي دارای شیب رگرسیوني
مناسبي است.

نمایهي :5نمودار  P-Pو هيستوگرامنرمال بودن باقیماندههاي كفایت مدل رگرسيونی
نگارهي  :9آناليز واریانس معنی دار بودن رگرسيون رابطهي صالحيت حرفهاي حسابرسی داخلی
با كاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت
مدل

مجموع
مربعات

درجهي آزادي

ميانگين مجموع
مربعات

بین گروهها

37/33

3

37/33

درون گروهها

44/31

331

0/40

کل

10/33

334

آمارهي آزمون

سطح
معنیداري آزمون
0/0

13/11

نگارهي :11آزمون ارتباط صالحيت حرفهاي حسابرسی داخلی با كاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت
مدل

05

ضریب غير استاندارد
B

انحراف معيار خطا

مقدار ثابت

1/333

0/13

صالحیت حرفهای

0/73

0/03

ضریب استاندارد

آمارهي

سطح معنی-

Beta

آزمون

داري آزمون

1/13

0/0

1/13

0/0

0/733
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متغیر وارد شده در معادلهی رگرسیوني هستهی اصلي
رگرسیون ميباشد که در نگارهی  30آمده است و مطابق آن
معادله ی رگرسیوني متغیرهای کاربرد ابزارهای حسابداری
مدیریت بر صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي به صورت
معادلهی یک ميباشد.
Ŷ 3/333 + 0/73 
مطابق معادلهی یک با ارتقای یک واحد صالحیت حرفهای
حسابرسي  0/73واحد کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت
افزایش خواهد داشت که یک ارتباط مستقیم و مثبت است.
همچنین مطابق اطالعات نگارهی فوق از آن جایي که مقدار
سطح معنيداری آزمون صفر و کمتر از  αاست ،بنابر این با
اطمینان  33درصد فرض H1پذیرفته ميشود و نتیحه ميشود
عرض از مبدأ معادلهی رگرسیوني صفر نميباشد.
فرضيهي دوم

است تفاوت معني داری بین میانگین نظرات آزمودنيها بر
اساس سمت سازماني (حسابرس داخلي و حسابداری مدیریت)
وجود ندارد و فرض مقابل به آن معني است که تفاوت
محسوسي بین میانگین نظرات آزمودني ها وجود دارد .نتایج
آزمون مطابق نگارهی  33است.
مطابق نگارهی  33آزمودنيهای حسابرس داخلي به عنوان
گروه یک و حسابداری مدیریت به عنوان گروه دو مشخص شده
است که میانگین نمرات آنها به ترتیب  1/43و  1/43مي باشد
که اختالف آنها  0/03است .مطابق نگارهی پنج از آن جایي
که مقدار سطح معنيداری بیشتر از αاست ،بنابر این با
اطمینان 33درصد فرض H0پذیرفته ميشود و نتیجه ميگیریم
بین نظرات آزمودنيها بر اساس سمت سازماني تفاوت معني-
داری وجود ندارد( .نمایهی شش)
همچنین با احتمال  33درصد تفاوت میانگین دو جامعهی
حسابرسي داخلي و حسابداری مدیریت در فاصلهی اطمینان
زیر قرار دارد.

به منظور بررسي و تأیید این فرضیه از آزمون مقایسهی دو
جامعهی مستقل استفاده مينماییم .فرض صفر به این معني

0/36≥ (µ1-µ2) ≥-0/39

نگارهي  :11آزمون مستقل ميانگين نمرات آزمودنیها
تست ليونس براي تساوي

آزمون ميانگين یک متغيره براي تساوي ميانگينها

واریانسها
عنوان

فرض تساوی
واریانس نا برابر
فرض تساوی
واریانس برابر

آماره

سطح معنی

آماره

سطح معنی

اختالف

انحراف معيار

آزمون

داري

آزمون

داري

ميانگين

خطا

0/71

0/33

فاصلهي تفاوت با  99درصد
اطمينان
باالتر

پایينتر

0/73

0/31

0/5

0/31

()0/17

0/11

0/73

0/31

0/5

0/31

()0/17

0/11

حسابداری

حسابرسي

داخليداخلی و حسابداري مدیریت
وضعيت دو گروه حسابرسان
نمایهي  :6نمودار جعبهاي
مدیریت
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 -6نتيجه گيري و بحث
موضوع اصلي پژوهش بررسي رابطهی کاربرد ابزارهای
حسابداری مدیریت بر صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي در
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بود که دادههای آن با
استفاده از پرسشنامه و نقطه نظرات حسابرسان داخلي و
حسابداران مدیریت جمعآوری شد .یافتههای پژوهش به
صراحت پذیرش فرضیهها و سؤال پژوهش را با ضریب اطمینان
(حداقل)  33درصد نشان ميدهد.
سؤال اصلي پژوهش این بود که کاربرد ابزارهای حسابداری
مدیریت با صالحیت حرفهای حسابرسي داخلي دارای رابطه
است .نتایج نشان داد که با ضریب اطمینان بسیار معنيدار (33
درصد) کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صالحیت حرفه-
ای حسابرسي داخلي مؤثر است.
متناظر با سؤال فوق ،فرضیهی یک مطرح شـده کـه در آن
ارتباط بین کاربرد ابزارهای حسابداری مـدیریت بـر صـالحیت
حرفه ای حسابرسي داخلي بررسي شده است .نتایج نشان مـي-
دهد ضریب همبستگي بین دو متغیر  73/3درصد است که یک
رابطه ی مستقیم و مثبت اسـت .یعنـي بـا افـزایش یـا کـاهش
صالحیت حرفه ای حسابرسي داخلي (متغیر مستقل) در کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت (متغیـر وابسـته) نیـز افـزایش یـا
کاهش خواهد شد .مطابق فرضیهی دو که از طریق آزمون دو
جامعه ی مستقل انجام شد نتیجه حاصل شده نشان دهنده این
است که بین نظرات آزمودنيها نیز بر اسـاس سـمت سـازماني
تفاوت معني داری در کاربرد ابزارهای حسـابداری مـدیریت بـر
صالحیت حرفهای حسابرسي داخلـي در شـرکتهـای تولیـدی
بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
همچنین نظر به نتایج آزمون آماری فریـدمن ایـن نکتـه
حاصل ميشود که گویـههـای صـالحیت حرفـهای حسابرسـي
داخلي همگي به یک میزان در عـدم پـذیرش فرضـیهی سـؤال
پژوهش تاثیر داشتهاند .نتیجه این که تمـام گویـههـای متغیـر
صالحیت حرفه ای حسابرسي بایستي مورد توجه مدیریت باشد.
نتیجه این که هر چه میزان صالحیت حرفهای حسابرسي
داخلي افزایش و بهبود داشته باشد ،کاربرد ابزارهای حسابداری
مدیریت نیز افزایش خواهد داشت .مفهوم صالحیت حرفهای
شامل دو جنبهی برخورداری از تحصیالت عالي و آگاهي
مستمر از تغییر و تحوالت حرفه (شامل نظرات جدید دربارهی
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسي و قوانین و مقررات
مربوط ) است .بنابر این از طریق آموزشهای ویژه ،کارآموزی،
گذراندن امتحانها وکسب تجربههای حرفهای (تحصیالت
عالي) و به کارگیری برنامههایي که دراثر اجرای آن اطمینان
حاصل شود (آگاهي مستمر از تغییرات و تحوالت حرفهای)،
04

همگي موجب کاربرد بیشتر و بهینه از تکنیکهای متداول
حسابداری مدیریت ميشود .کاربرد بهینه از تکنیکهای
متداول حسابداری موجب بهبود تصمیمگیریهای مدیریت در
راستای تحقق برنامههای هدف گذاری سازمان ،افزایش ارزش
افزوده و حقوق صاحبان سهام و  ...ميشود.
یکي از وظایف اصلي حسابداری مدیریت ،تأمین نیازهای
اطالعاتي مدیریت در راستای تصمیمگیری و برنامهریزی مي-
باشد و از سویي وظیفهی اصلي مدیریت (برنامهریزی،
سازمان دهي ،رهبری و کنترل) مستلزم تصمیمگیری صحیح و
به موقع ميباشد .بهبود وضعیت سازمانها و حرکت از وضعیت
"بودن" به سمت "شدن" مستلزم اندازهگیری فعالیتها و
عوامل مؤثر بر مدیریت است و تولید اطالعات قطعي که ناشي
از تجزیه و تحلیل علمي دادهها باشد ،تأثیر عمدهای بر
تصمیمگیریها خواهد داشت و تکنیکهای متداول حسابداری
مدیریت قادر به تولید اطالعات دقیق برای تصمیمگیریهای
مدیریت ميباشند.
امروزه نظر به شرایط محیطي حاکم بر سازمانها
(اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي) این باور را باید داشته
باشیم که تصمیمگیری بهینه با لحاظ کردن اطاعات کمي و
کیفي محیطي در بستر تکنیکهای علمي مانند حسابداری
مدیریت هنر اصلي مدیریت در راستای ایجاد ارزش افزودهی
اقتصادی ،افزایش حقوق صاحبان سهام (ارزش سهام در
بازارهای سرمایه) ،انتظارات ذینفعان و حرکت در مسیر برنامه-
های هدفگذاری شده است .این موضوع به خصوص در
شرکت های تولیدی که در رقابت کامل قرار دارند بسیار پر رنگ
جلوه مينماید.
نتیجه ی کلي این که بهبود و ارتقای صالحیت حرفهای
حسابرسي داخلي ميتواند موجب افزایش در کاربرد تکنیک-
های متداول حسابداری مدیریت در راستای تولید اطالعات با
ارزش در مسیر تصمیمگیری مدیریت ارشد سازمان باشد و در
این خصوص وظیفهی اصلي مدیریت ارشد سازمانها ایجاد
بسترهای مناسبي برای بهبود صالحیت حرفهای حسابرسان
داخلي نظیر برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشي  ،تشویق
حسابرسان داخلي نسبت به باالبردن سطح علمي و تجربي و به
کارگیری برنامه هایي برای آگاهي مستمر از نظرات جدید
درباره اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسي و قوانین و
مقررات مربوط ميباشد همچنین حسابرسان داخلي در کنار
فعالیت حرفه ای مي توانند با شرکت در کالسهای آموزشي و
گذراندن امتحانها در کنار تحصیالت عالي به کسب تجربهها و
افزایش صالحیت حرفه ای اقدام نمایند.
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با توجه به دسترسي سریع و آسان به پاسخ دهندگان
پرسشنامه و همچنین وجود منابع کتابخانهای ،این پژوهش با
محدودیت خاصي مواجه نبوده است .تنها محدودیت ذاتي ابزار
پرسشنامه باقي مي ماند.
در راستای تکمیل این پژوهش پیشنهاد ميگردد برای
بررسي بیش تر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر
حسابرسي داخلي ،پژوهشهای جامعي در خصوص کاربرد
ابزارهای حسابداری مدیریت و سایر مشخصههای حسابرسي
داخلي مانند استقالل ،تضاد منافع و درستکاری و بيطرفي
انجام بشود.
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