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پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چش انداز حسادداری و ددیریت (دوره سوم)

های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر راهبرد تمایز ،جهتگیری شرریک تجراری حسراددارا دردیریت و سیسرم هرای حسرادداری
ددیریت در فرآیند نوآوری اکمشافی و عملکرد دالی شرکتهای پذیرفمهشده در دورس اوراق دهادار اسما تهرا در سال 6911
و در دیا ددیرا دالی ،حساددارا ددیریمی ،حسادرسا داخلی و ددیرا دنادع انسانی دیداشد .ده وسیله نرم افزار  PLSدره
آزدو فرضیههای تحقیق پرداخمه شد .نمایج نشا داد که راهبرد تمایز در جهتگیری حساددارا ددیریت دره عنروا شرریک
تجاری تاثیر دثبت و دعناداری دارد .جهتگیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسرادداری
ددیریت تاثیر دارد .جهتگیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسرم حسرادداری دردیریت تراثیر
دعناداری دارد .اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت در نوآوری تاثیر دارد .اسمفاده از سیسم حسادداری دردیریت درر عملکررد
دالی تاثیر دارد .اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد .اسرمفاده از سیسرم حسرادداری دردیریت
نوآوری اکمشافی تاثیر دارد.
واژگان کلیدی :جهت گیری شریک تجاری حساددارا ددیریت ،سیسم های حسادداری ددیریت ،نوآوری اکمشافی ،عملکرد دالی.
مقدمه

در شرکت هایی که از اسمراتژی هایی دانند "اکمشاف کننده ها" (دایلز و اسنو )6191 ،6و "تمایز دحصول" (پورتر.)6111 ،2
پیروی دی کنند درای حفظ دزیت رقادمی خود داید نوآورا پیشرو و دوفقی داشند (چنهال و همکارا  .)2166 ،9نوآوری
دحصول ده صورت اکمشافی ده عنوا روشی ده در نظر گرفمه دی شود که سازدا ها از طریق آ دی توانند ده طور دؤثر دا
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تغییرات در دازارها ،فناوری و رقادت سازگار شوند (دایسب و اوتلی .)2114 ،6از دنظری دیگر نیز روشی است که این دنگاه ها در
عمل ،فرآیند را از فردول اسمراتژی تا نمایج نوآوری ددیریت دی کنند (دیرکینشاو و همکارا 2111 ،2؛ هوفمن و همکارا ،9
 .)2162دررسی اددیات دوجود نشا دی دهد که حسادداری ددیریت و حساددارا ددیریت دخش دهمی از این فرآیند ددیریمی
هسمند (هیوز و پیرس2111 ،4؛ یورگنسن و دسنر2161 ،5؛ ویندک و همکارا  .)2165 ،1ده عنوا دثال ،تحقیقات در حسادداری
ددیریت اسمراتژیک ده دررسی چگونگی نقش اسمراتژی دشارکت حساددارا در فرآیندهای تصمی گیری اسمراتژیک پرداخمه
است (کادز و گایلدینگ ،)2111 ،9در حالی که جریا دیگری از تحقیقات نشا داده است که حساددارا ددیریت چگونه دی
توانند ده ارتقاء نوآوری اکمشافی کمک کنند (هیوز و پیرس 2111؛ رادینو .)2116 ،1دا این حال ،نحوه اسمفاده حساددارا
ددیریت و اسمفاده آنها از اطالعات حسادداری ددیریت درای اهداف دخملف در ارتباط دین اسمراتژی تمایز و نوآوری اکمشافی
ناشناخمه است (پاسچ .)2161 ،1در همین راسما ،و در خصوص رادطه دین راهبرد تمایز و نقش حساددارا ددیریت ده عنوا
شریک تجاری ،اددیات پژوهشی نشا دی دهد که پیچیدگی و عدم اطمینا در ارتباط دا اسمراتژی تمایز احمماالً نیاز ده
دشارکت دیشمر حساددارا ددیریت را در تصمی گیری های روزدره افزایش دی دهد .اینگونه اسمدالل شده است که پیاده
سازی یک اسمراتژی تمایز ،در دقایسه دا یک اسمراتژی رهبری هزینه ،پیچیده تر است (آنمونی و همکارا  .)2164 ،61اهداف
تجاری درای شرکت هایی که دنبال اسمراتژی تمایز هسمند ،دعموالً دبه تر است و الزادات عملکرد ده خودی درک نمیشوند
(چنهال و همکارا  .)2165 ،ده عنوا دثال ،پیاددهای دالی یک اسمراتژی دا تأکید در کیفیت دحصول ،احممال دارد که توسط
اعضای سازدا در دقایسه دا تاکید در راهبرد تمایز (اسمفاده از ظرفیت سازدانی) کممر درک شود .دلیل این ادر این است که
کیفیت دحصول دسمقیماً ده سودهای داالتر دنمهی نمی شود ،ادا اسمفاده از ظرفیت راهبرد تمایز این ادر را دیسر دی کند .از
این رو ،تصمی گیری عملیاتی نیاز ده هماهنگی دیشمر دا حسادداری ددیریمی درای شرکت ها ،دمعاقب اسمفاده از اسمراتژی
تمایز ،جهت اطمینا از دسمیادی ده اهداف سود دارد (پاسچ .)2161 ،دررسی اددیات پیشین حاکی از آ است که نقش
حساددارا ددیریت ده سمت الگوی "شریک تجاری" حرکت دی کند ،که دعموالً از ددل سنمی حساددار در قالب فردی "جزء
نگر( "66ریگ 2161 ،62و ویندک و همکارا  ،)2165 ،ده سمت ایفای نقش دؤثرتر در فرآیندهای تصمی گیری سازدا ها

(دایر و پیرس 2119 ،69و یورگنسن و دسنر )2161 ،تغییر دی یادد .نقش حساددار "جزء نگر" در قالب تمرکز در فراه سازی
تجزیه و تحلیل های عادی و دعمول روزانه پردازش تراکنش ها و یا گزارشگری قانونی تعریف شده است (الدبرت و اسپون ،64
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 .)2162همانطور که توسط کوتیانو و دی الوتور )2161(6عنوا شده است ،حساددارا ددیریت ده عنوا شرکای تجاری در
خارج از حوزه سنمی خود دا دباحثی از جمله کمک در حوزه های تبلیغات و فروش و دیگر درناده های کاردردی سازدا ها ده
دنظور دسمیادی ده اهداف سوددند (آهرنس و چاپمن ،)2119،2تعریف و ارزیادی آسمانه های سودآوری درای تأیید دحصوالت
جدید (یورگنسن و دسنر ،)2161 ،کمک ده ددیرا دیانی در دودجه دندی (ویندک و همکارا  )2165 ،و یا کمک ده دهبود
فرآیندهای داخلی و رویه های کار (ویندک و همکارا  )2165 ،فعالیت دی کنند .عالوه در این ،تصریح شده است که دنگاههای
دارای شریک تجاری حساددار ددیریت ،9داید از این توسعه دهره دند شوند (ونکاترادا ،)2165 ،4ادا هنوز این سؤال که
حساددارا ددیریمی ادله عنوا شرکای تجاری از چه اطالعاتی درای اهداف دورد نظر اسمفاده دی کنند؛ دورد دررسی دقیق
قرار نگرفمه است .این دطالعه ده دنظور دررسی نقش واسطه ای شرکای تجاری حساددارا ددیریت و اسمفاده دعدی آنها از
"سیسم های حسادداری ددیریت "5در رادطه دین اسمراتژی تمایز و نوآوری اکمشافی انجام شده است .تحقیقات قبلی نشا
دی دهند که شرکای تجاری حساددارا ددیریت دا تأکید در ارتباطات و تصمی گیری دبمنی در واقعیت ،از سیسم های
حسادداری ددیریت ده روشی تعادلی اسمفاده دی کنند؛ همچنین اسمفاده تعادلی از سیسم های حسادداری ددیریت در اجرای
اسمراتژی های نوآورانه ،سوددند است (چنهال و دوئرز 2165 ،1و هاوسمین و همکارا  .)2164 ،9در همین اساس ،دیا دساله
پژوهش حاضر ،در اساس دو دساله اساسی در خصوص توسعه اخیر شرکت های ایرانی شکل دی گیرد .اولین دورد ،وادسمگی
فزآینده شرکتهای تولیدی و صنعمی ده خالقیت و نوآوری است (دیرکینشاو و همکارا 2111 ،؛ چو و پوچیک2115 ،1؛ دانک،1
 .)2166دورد دوم شواهدی است که نشا دیدهد عملکرد حسادداری ددیریت در یک شرکت دی تواند دا تمرکز ویژه ددیریمی
در روی دشکالت خاص یا از طریق اقدام عملی در طی فرایند نوآوری دحصول ،در نوآوری اکمشافی تأثیر دگذارد .دنادراین،
درک اینکه حساددارا ددیریت و سیسم های حسادداری ددیریت چه تاثیری در فعالیتهای نوآوری دنگاه ها دارند ،اهمیت
فزآینده ای پیدا دی کند ،زیرا این دانش ده شرکت ها کمک دی کند تا دا در نظر گرفمن چگونگی کارکرد حساددارا ددیریت و
روشهای دخملف اسمفاده از سیسم های حسادداری ددیریت ،رویکردهای دؤثرتری را درای کنمرل توسعه دهند .در خصوص
رادطه دین سیسم حسادداری ددیریت و نوآوری اکمشافی ،دطالعه ددفورد و همکارا  )2161( 61نشا دی دهد سیسم
حسادداری ددیریت که درای تصمی گیری دورد اسمفاده قرار دی گیرد داعث ایجاد تعارض شناخمی دی شود؛ یعنی سؤال از
دواضع دوجود ،که درای نوآوری اکمشافی الزم است .هنگادی که از سیسم حسادداری ددیریت درای تصمی گیری اسمفاده دی
شود ،احمماالً آسمانه و درزهای فعالیت سازدانی ،ده احممال زیاد دنجر ده نمیجه گیری های صریح و در نهایت داعث ایجاد
اقدادات واقعی افراد درای تصمی گیری قطعی ده دنظور اجرا یا عدم اجرای یک راه حل اکمشافی خاص دی شود .ده همین
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ترتیب  ،انمظار دی رود تأکید در فراه سازی زدینه های تصمی گیری ،دمواند دا آزدایش در نقاط عطف تعیین شده در دورد
اینکه آیا ایده های اکمشافی دطادق دا شاخص های کلیدی عملکرد هسمند یا خیر ،ده فرآیند کنمرل پروژه های اکمشافی کمک
کند (دایس و داالگونو .)2165 ،6از طرفی دیگر ،تاثیری که سیسم های حسادداری ددیریت در کیفیت و عملکرد داده های
دالی شرکت ها دی گذارند نیز دساله دسیار دهمی است ،زیرا دیزا کیفیت و ارزیادی عملکرد داده های دالی دبنایی است که
دسمیادی ده اطالعات دطلوب در تصمی گیری های دخملف را سهولت دی دخشد .دنادراین عدم وجود سیسم ارزیادی عملکرد
دالی دناسب ،دنجر ده خروجی های دالی دی شود که تصمیمات اتخاذ شده را تضعیف کرده و دنجر ده تصمی گیری های
اشمباه دیشود (الدالدی)2161 ،2؛ در خصوص رادطه دین حسادداری ددیریت و عملکرد دالی ،دطالعات نشا دی دهد که شیوه
های حسادداری ددیریت ،ددیریت را قادر دی سازد تا درای تصمی گیری دالی ده  ،اطالعات الزم را ددست آورد؛ اهمیت
حسادداری هزینه دا کاهش سودآوری ،افزایش هزینه ها ،رقادت و دحرا های اقمصادی ،همراه است .تجزیه و تحلیل عوادل
تعیین کننده عملکرد دالی شرکت ها درای همه ذینفعا  ،ادا ده ویژه درای سردایه گذارا ضروری است .ارزش سهاددارا ده
عنوا ارزش دازار یک شرکت تعریف شده که ده عوادل دخملفی دسمگی دارد :سود فعلی شرکت ،ریسک های آ و رشد
اقمصادی آ درای سودآوری شرکت آینده دسیار دساله دهمی ده شمار دی آید .همه اینها عوادل اصلی تأثیرگذار در ارزش دازار
شرکت ها و دنگاه های تولیدی و صنعمی است .شاخص های دالی در اساس اطالعات حسادداری درای تعیین ارزش سهاددارا
کافی است .عملکرد دالی شرکت ها دسمقیماً تحت تأثیر دوقعیت دازار آ است .سودآوری را دی توا ده اجزای اصلی آ
تجزیه کرد :گردش دالی خالص و حاشیه سود خالص .هر دوی این دوارد دی توانند در سودآوری یک شرکت تأثیر دگذارند .اگر
گردش دالی داال ده دعنای اسمفاده دهمر از دارایی های دمعلق ده شرکت و دنادراین کارآیی دهمر داشد ،حاشیه سود داالتر ده
دعنای این است که واحد تجاری از قدرت قادل توجهی در دازار درخوردار داشد (گیچاکا .)2164 ،9دا این توضیحات و دررسی
پژوهش های پیشین ،پژوهش حاضر ،دا تمرکز در تاثیر راهبرد تمایز ،جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شرکای تجاری
و سیسم های حسادداری ددیریت در فرآیند نوآوری اکمشافی و عملکرد شرکتهای پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا
صورت دی گیرد؛ تا ضمن دررسی دقیق تر و جادع تر نقش شرکای تجاری حساددارا ددیریمی ،ادعاد پیدا و پنها این
تاثیرگذاری در شرکت ها را نیز دورد دداقه وسیع تر قرار ددهد.
فرضیههای پژوهش
 )6راهبرد تمایز در جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری تاثیر دثبت و دعناداری دارد.
 )2جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری
راهبردی و تمرکز ویژه) تاثیر دثبت و دعناداری دارد.
 )9جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت و
نظارت) تاثیر دنفی و دعناداری دارد.
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 )4اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در نوآوری اکمشافی تاثیر دثبت و
دعناداری دارد.
 )5اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در عملکرد دالی تاثیر دثبت و دعناداری
دارند.
 )1اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در نوآوری اکمشافی تاثیر دنفی و دعناداری دارد.
 )9اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در عملکرد دالی تاثیر دنفی و دعناداری دارد.
دا توجه ده فرضیه های دطرح شده ،ددل دفهودی پژوهش ده شکل زیر ترسی دی گردد:

شکل ( :)9مدل مفهومی پژوهش( :پاسچ )9091 ،و (گیچاکا.)9092 ،

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر دراساس هدف ،کاردردی و توسعه ای است .دا توجه ده اینکه در این پژوهش از روش های دطالعة کمادخانهای و
نیز روشهای دیدانی نظیر پرسشناده اسمفاده دی شود ،دیتوا گفت که پژوهش حاضر دراساس داهیت و روش ،تحقیقی
توصیفی است ،از نظر گردآوری دادهها نیز از نوع پیمایشی دیداشد .جادعه آداری این پژوهش شادل ددیرا دالی ،حسادرسا
داخلی ،حساددارا ددیریمی و ددیرا دنادع انسانی شرکت های پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا دی داشد .روش
نمونه گیری تصادفی ساده و در اساس فردول کوکرا دی داشد .دا توجه ده اینکه تعداد شرکت های دورد نظر درادر دا 122
شرکت دی داشد؛ از هر شرکت ده طور دیانگین یک ددیر دالی ،یک حسادرس داخلی ،یک حساددار و یک ددیر دنادع انسانی
انمخاب و تعداد آنها درادر دا  2411نفر دحاسبه گردید .لذا در این پژوهش ،دا توجه ده دحدود و دعین دود تعداد اعضای جادعه
دورد دطالعه  ،حج نمونه از طریق فردول کوکرا ده شرح زیر تعیین گردید:
Nz 2 p1  p 
N d  2  z 2 p1  p 
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دنادراین حج نمونه درای تعداد  2411نفر از جادعه آداری ،دورد نیاز پژوهش عبارت است از:
 332

2488 *1.96 2 * 0.50.5

2488 * 0.05  1.96 2 * 0.50.5
2

n

پرسشناده تدوین شده در پژوهش حاضر ،دشممل در دو دخش یعنی دشخصات فردی پاسخدهنده دا فیلمرهای اطالعاتی
جنسیت ،سن ،تحصیالت و سادقه کاری و دخش دیگر دردردارنده ی دمغیرهای دورد نظر پژوهش دی داشد که دا اسمفاده از
ترجمه دقاالت انگلیسی زیر نظر اسماد راهنما و اسماد دشاور ده فارسی درگردانده شد .در گام دعد دا اسمفاده از نرم افزار اس پی
اس اس در سطح آدار توصیفی از جداول توزیع فراوانی ،درصد ،دیانگین ،انحراف اسماندارد و نمودار ده دررسی و تحلیل
دمغیرهای پژوهش پرداخمه شد تجزیه تحلیل داده ها در سطح آدار اسمنباطی در درحله اول نردال دود داده ها دا اسمفاده از
آزدو کولموگروف -اسمیرنوف ،دررسی وضعیت دمغیرهای تحقیق دا آزدو تی تک نمونه ای و جهت تعیین رادطه دین
دمغیرها ضریب همبسمگی پیرسو دورد اسمفاده قرار گرفت .در درحله دعد ده وسیله نرم افزار  PLSروایی سازه دمغیرهای
تحقیق و شاخص های دنمج از آ ها ده وسیله آزدو تحلیل عادلی تاییدی دررسی و دا اسمفاده از ددلسازی دعادالت ساخماری
که آدیزهای از تحلیل عادلی تائیدی و تحلیل دسیر دی داشد ،ده آزدو فرضیه های تحقیق پرداخمه دی شود.
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
تحلیل اسمنباطی یافمه های پژوهش
دررسی نردال دود دمغیرهای پژوهش
در این پژوهش از آزدو دعمبر کولموگروف اسمیرنوف درای دررسی فرض نردال دود دادههای پژوهش اسمفاده شده است .در
این آزدو دا توجه ده فرضیات زیر گام ده دررسی نردال دود دادهها نهاده شده است:
 :H0دادهها دارای توزیع نردال هسمند.
 :H1دادهها دارای توزیع نردال نیسمند.
دا توجه ده جدول آزدو کولموگروف اگر سطح دعناداری درای کلیه دمغیرهای دسمقل و وادسمه دزرگمر از سطح خطای  5درصد
داشد توزیع دادهها نردال دیداشند:
جدول ( :)9آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی
حج نمونه آداره آزدو
دمغیر
15656
992
نظارت
15691
992
تصمی سازی
15115
992
دشروعیت دخشی
15651
992
راهبرد تمایز
15661
992
حسادداری ددیریت
15656
992
نوآوری اکمشافی
15662
992
تمرکز ویژه
15615
992
عملکرد دالی
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نمیجه
سطح دعنی داری
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
نردال نیست
15111
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دا توجه ده دقادیر جدول فوق که سطح دعناداری آزدو درای تمادی دمغیرها کممر از دیزا  1/15دیداشد ،دیتوا دیا کرد
که فرضیه  H0رد شده و لذا توزیع دمغیرها از توزیع نردال پیروی نمیکنند .لذا درای دررسی روادط دمغیرهای پژوهش و
دررسی فرضیات از روشهای ناپارادمری اسمفاده دیشود.
بررسی روابط بین شاخصهای پژوهش
در این دخش درای آزدو همسبمگی ده دلیل ناپارادمری دود توزیع دادهها ده وسیله آزدو همبسمگی اسپیردن ده دررسی
رادطه دین دمغیرهای اصلی پرداخمه شده است:
دین دو دمغیر رادطه دعنی داری وجود ندارد.
دین دو دمغیر رادطه دعنی داری وجود دارد.
جدول ( :)9همبستگی میان متغیرهای پژوهش
نظارت

عملکرد دالی

تصمی سازی

تمرکز ویژه

دشروعیت
دخشی

نوآوری اکمشافی

راهبرد تمایز

حسادداری ددیریت

حسادداری
ددیریت

راهبرد تمایز

نوآوری
اکمشافی

دشروعیت دخشی

تمرکز ویژه

تصمی سازی

چرخه عمر

نظارت

عملکرد دالی

عامل

15111
15121
15691
-15129
-15151
-15152
-15164
-15124

-15121
65111
-15569
15591
-15545
15526
15566
15511

15691
-15569
65111
-15519
-15191
-15519
-15599
-15166

-15129
15591
-15519
65111
15141
15511
15121
15161

-15151
-15545
-15191
15141
65111
15169
15149
15161

-15152
15526
-15519
15511
-15169
65111
15149
15594

-15164
15566
-15599
15121
15149
15149
65111
15561

15115
15514
-15119
15154
15191
15194
15942
15141

-15124
15511
-15166
15161
15161
15594
15516
65111

نمایج حاصل از همبسمگی اسپیردن دین دمغیرهای اصلی پژوهش در جدول فوق آورده شده است .همانطور که از جدول
دشخص است (کلیه اعداد دین صفر تا یک دی داشند) سطح دعنی داری ضرایب همبسمگی کممر از  5درصد دیداشد در نمیجه
فرضیه صفر رد شده و فرضیه دقادل تایید دیشود و نشا دیدهد دین کلیه دمغیرهای پژوهش ،همبسمگی دعنادار وجود دارد.
در نمیجه ادکا دررسی فرضیهها دا اسمفاده از روش دعادالت ساخماری دیسر است.
برازش مدل
دنظور از درازش ددل این است که تا چه حد یک ددل دا داده های دردوطه سازگاری و توافق دارد .لذا در این قسمت ده
ارزیادی درازش ددل دفروض پژوهش پرداخمه دیشود تا از سازگاری آ دا دادههای پژوهش اطمینا حاصل گردد و در نهایت
پاسخ سواالت پژوهش اسمنماج گردد:
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شکل ( :)9ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پژوهش

دا توجه ده ددل درازش دادهشده فوق دالحظه دی شود ضریب تعیین تعدیلی ( ) درای دمغیر عملکرد دالی درادر 1/114
است .ده این دعنی که دمغیرهای نظارت ،تصمی سازی ،دشروعیت دخشی ،راهبرد تمایز ،حسادداری ددیریت ،تمرکز ویژه،
دیتوانند  11/4درصد از تغییرات دمغیر عملکرد دالی را دیا کنند.

شکل ( :)3مقادیر  T-Valueمدل پژوهش
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دا توجه ده این که در نرم افزار اسمارت پی ال اس از دقدار آداره تی درای دررسی دعنیدار دود ضرایب اسمفاده دیشود و این
دقدار درای خطای  5درصد عدد  6/11دیداشد درای دررسی دعنی داری از دقایسه دقدار آداره تی روادط دا عدد دفروض فوق
اسمفاده دیگردد .ده طوری که اگر دقدار آداره تی از دقدار  6/11دیشمر داشد ،رادطه نشا داده شده دعنیدار است .دنادراین دا
توجه ده شکل فوق دالحظه دیشود تمادی روادط ددل دعنادار دیداشد.
جدول ( :)3نتایج سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی و روایی همگرا
ضریب پایایی ترکیبی دیانگین واریانس اسمخراجی
ضریب آلفای کرونباخ
دمغیرها
()AVE>0.5
()Cr>0.7
()Alpha>0.7
15969
15114
15119
تصمی گیری راهبردی
15514
15154
15992
تمرکز ویژه
15564
15119
1516
جهت گیری حسادداری ددیریت
15591
15192
15161
راهبرد تمایز
15514
1519
15161
عملکرد دالی
1559
15161
15914
دشروعیت دخشی
15551
15119
15119
نظارت
15969
15112
15911
نوآوری اکمشافی

دا توجه ده اینکه اعداد آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی (سازگاری درونی) و  AVEهمگی در دازه دردوطه قرار گرفمهاند ،دیتوا
دناسب دود وضعیت پایایی و روایی همگرای ددل پژوهش را تایید کرد.
دمغیرها
SRMR
d-ULS
d-G
NFI
GOF

جدول ( :)2معیارهای نیکویی برازش مدل پژوهش
دقدار دشاهده شده
دحدوده قادل قبول
1/145
کممر از 1/11
)(Hu & Bentler, 1999
1/112
کممر از 1/15
)(Henseler et al, 2015
1/959
کممر از 1/15
)(Henseler et al, 2015
1/116
دیشمر از 1/25
)(Bonett & Bentler, 1999
1/994
دیشمر از 1/25
)(Bonett & Bentler, 1999

نمیجه
درازش دناسب
درازش دناسب
درازش دناسب
درازش دناسب
درازش دناسب

جدول فوق شاخصهای درازش ددل پژوهش را نشا دیدهند .دا توجه ده دقادیر ددست آدده ،دادههای جمعآوری شده درای
اندازه گیری دمغیرهای پنها از کفایت و درازش الزم درخوردارند و در نمیجه ،نمایج حاصل از دراورد ددل پژوهش ،قادل اتکا و
دورد اعمماد دیداشد.
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نتایج آزمون فرضیات پژوهش
 راهبرد تمایز در جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری تاثیر دثبت و دعناداری دارد:دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر راهبرد تمایز در جهت گیری حساددارا ددیریت
ده عنوا شریک تجاری درادر  1/961دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  22/114دیداشد و دیشمر از
 6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل،
حاکی از آ است که فرضیه صفر رد شده و فرض دقادل یعنی فرضیه اول تحقیق تایید دیشود و ده عبارتی راهبرد تمایز در
جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری تاثیر دثبت و دعناداری دارد.
 جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیریراهبردی و تمرکز ویژه) تاثیر دارد:
دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک
تجاری در تصمی گیری راهبردی درادر  1/599دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  69/914دیداشد و
دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی
اسماندارد شده تاثیر دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در تمرکز ویژه درادر  1/195دیداشد ،دقدار
آداره تی درای این ضریب درادر  21/152دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح
خطای  5درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل ،حاکی از آ است که فرضیه صفر رد شده و فرض دقادل یعنی
فرضیه دوم تحقیق تایید دی شود و ده عبارتی جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم
حسادداری ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) تاثیر دارد.
 جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت ونظارت) تاثیر دارد:
دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک
تجاری در دشروعیت درادر  -1/116دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  61/111دیداشد و دیشمر از 6/11
دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر
دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در نظارت درادر  -1/921دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی
درای این ضریب درادر  24/141دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای 5
درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل ،حاکی از آ است که فرضیه صفر رد شده و فرض دقادل یعنی فرضیه
سوم تحقیق تایید دیشود و ده عبارتی جهتگیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم
حسادداری ددیریت (دشروعیت و نظارت) تاثیر دارد.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد:دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تصمی گیری راهبردی در نوآوری اکمشافی درادر
 1/646دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  9/191دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار
دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تمرکز ویژه در نوآوری
اکمشافی درادر  1/945دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  1/211دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که
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نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل ،حاکی از آ است
که فرضیه صفر رد شده و فرض دقادل یعنی فرضیه چهارم تحقیق تایید دیشود و ده عبارتی اسمفاده از سیسم حسادداری
ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در نوآوری تاثیر دارد.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در عملکرد دالی تاثیر دارند:دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تصمی گیری راهبردی در عملکرد دالی درادر
 1/211دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  4/611دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار
دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تمرکز ویژه در عملکرد
دالی درادر  1/299دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  4/151دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا
از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل ،حاکی از آ است که
فرضیه صفر رد شده و فرض دقادل یعنی فرضیه پنج تحقیق تایید دیشود و ده عبارتی اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت
(تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در عملکرد دالی تاثیر دارد.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد:دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر دشروعیت دخشی در نوآوری اکمشافی درادر
 -1/655دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  2/151دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنی-
دار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر نظارت در نوآوری
اکمشافی درادر  -1/252دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  9/554دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که
نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل ،حاکی از آ است
که فرضیه صفر رد شده و فرض دقادل یعنی فرضیه شش تحقیق تایید دیشود و ده عبارتی اسمفاده از سیسم حسادداری
ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در عملکرد دالی تاثیر دارد:دا توجه ده نمایه های ( )2و ( ،)9ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر دشروعیت دخشی در عملکرد دالی درادر -1/241
دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  4/115دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود
این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر نظارت در عملکرد دالی درادر
 -1/249دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  9/119دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنی-
دار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .ده طور کلی نمایج حاصله از درآورد ددل ،حاکی از آ است که فرضیه
صفر رد شده و فرض دقادل یعنی فرضیه هفم تحقیق تایید دیشود و ده عبارتی اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت
(دشروعیت دخشی و نظارت) در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد.
بحث و بررسی نتایج پژوهش
فرضیه اول پژوهش دیا دیدارد که ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر راهبرد تمایز در جهت گیری حساددارا
ددیریت ده عنوا شریک تجاری درادر  1/961دی داشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  22/114دی داشد و
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دیشمر از  6/11دی داشد که نشا از دعنی دار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .نمایج حاصل از دررسی فرضیه
نخست دا پژوهش ،تقی پور و همکارا ( )6919دا عنوا "دررسی ارتباط دیا اسمراتژی تمایز دا عملکرد شرکت ها (ده انضمام

دطالعه دوردی)"؛ پژوهش علیمرادی و حسینی ( )6919دا عنوا دررسی تاثیر رهبری و نوآوری در اسمراتژی تمایز و عملکرد
شرکت (دورد دطالعه :اداره درق اسما کردانشاه)؛ پژوهش پاسج ( )2161عنوا "اسمراتژی و نوآوری :نقش واسطه ای
حساددارا ددیریت و اسمفاده از سیسم های حسادداری ددیریت"؛ پژوهش فریرا و همکارا ( )2161دا عنوا "تأثیر دیانجی
جهت گیری اسمراتژیک ،قادلیت های نوآوری و قادلیت های ددیریمی در خصوص اکمشاف و دهره درداری ،دزیت رقادمی و

عملکرد شرکت" همسو و همراسما دی داشد .در خصوص فرضیه دوم ،نمایج نشا داد که ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر
دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در تصمی گیری راهبردی درادر  1/599دیداشد ،همچنین
دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  69/914دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در
سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا
شریک تجاری در تمرکز ویژه درادر  1/195دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  21/152دیداشد و دیشمر
از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .نمایج حاصل از دررسی فرضیه دوم دا
پژوهش ناصری قیری ( )6911دا عنوا "دررسی نقش دیانجی حسادداری ددیریت در ارتباط دین طراحی سیسم هزینه و
عملکرد شرکت های تولیدی پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا " ،پژوهش خیری و دنصوری ( )6914پژوهشی را دا

عنوا "دررسی دهبود عملکرد ددیریت دالی دا اسمقرار سیسم حسادداری تعهدی (دطالعه دوردی دانشگاه علوم پزشکی اسما

آذردایجا غردی)"؛ پژوهش پاسج ( )2161دا عنوا "اسمراتژی و نوآوری :نقش واسطه ای حساددارا ددیریت و اسمفاده از

سیسم های حسادداری ددیریت" و پژوهش انگویا ( )2161دا عنوا "پیاددهای عملکرد جهت گیری دازار و اسمفاده از

سیسم های حسادداری ددیریت :نقش تعدیل کننده دشارکت حساددارا در تصمی گیری اسمراتژیک" همسو و همراسما دی
د اشد .در ارتباط دا فرضیه سوم ،نمایج نشا داد که ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر جهت گیری حساددارا ددیریت
ده عنوا شریک تجاری در دشروعیت درادر  -1/116دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  61/111دیداشد
و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .نمایج حاصل دا پژوهش خیری
و دنصوری ( )6914دا عنوا "دررسی دهبود عملکرد ددیریت دالی دا اسمقرار سیسم حسادداری تعهدی (دطالعه دوردی
دانشگاه علوم پزشکی اسما آذردایجا غردی)" و پژوهش پاسج ( )2161دا عنوا "اسمراتژی و نوآوری :نقش واسطه ای

حساددارا ددیریت و اسمفاده از سیسم های حسادداری ددیریت" هماهنگ و همسو دی داشد .در ارتباط دا فرضیه چهارم،
نمایج نشا داد که ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تصمی گیری راهبردی در نوآوری اکمشافی درادر  1/646دی-
داشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  9/191دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این
ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تمرکز ویژه در نوآوری اکمشافی
درادر  1/945دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  1/211دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از
دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .نمایج حاصل دا پژوهش اصغرپور و همکارا ( )6911دا عنوا
" ارزیادی نوآوری های حسادداری ددیریت در زدا دحرا اقمصادی و پیاددهای آ در ارزش آفرینی شرکت های تولیدی
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پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا "؛ پژوهش داندگاری و همکارا ( )6911دا عنوا "دررسی تاثیر نوآوری ،کارآفرینی و
شیوه های حسادداری ددیریت در عملکرد شرکت های کاشی و سرادیک اسما یزد" و پژوهش پاسج ( )2161دا عنوا

"اسمراتژی و نوآوری :نقش واسطه ای حساددارا ددیریت و اسمفاده از سیسم های حسادداری ددیریت" هماهنگ و همسو
دی داشد .در ارتباط دا فرضیه پنج  ،نمایج نشا داد که ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر تصمی گیری راهبردی در
عملکرد دالی درادر  1/211دی داشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  4/611دی داشد و دیشمر از  6/11دی داشد
که نشا از دعنی دار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر
تمرکز ویژه در عملکرد دالی درادر  1/299دی داشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر  4/151دی داشد و دیشمر از
 6/11دی داشد که نشا از دعنی دار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .نمایج حاصل دا پژوهش داندگاری و
همکارا ( )6911دا عنوا " دررسی تاثیر نوآوری ،کارآفرینی و شیوه های حسادداری ددیریت در عملکرد شرکت های کاشی و

سرادیک اسما یزد" و پژوهش پاسج ( )2161دا عنوا "اسمراتژی و نوآوری :نقش واسطه ای حساددارا ددیریت و اسمفاده از
سیسم های حسادداری ددیریت" هماهنگ و همسو دی داشد .در ارتباط دا فرضیه شش  ،نمایج نشا داد که ضریب رگرسیونی
اسماندارد شده تاثیر دمغیر دشروعیت دخشی در نوآوری اکمشافی درادر  -1/655دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این
ضریب درادر  2/151دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است.
همچنین ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر نظارت در نوآوری اکمشافی درادر  -1/252دیداشد ،همچنین دقدار آداره
تی درای این ضریب درادر  9/554دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای 5
درصد است .نمایج حاصل دا پژوهش اصغرپور و همکارا ( )6911پژوهشی را دا عنوا "ارزیادی نوآوری های حسادداری
ددیریت در زدا دحرا اقمصادی و پیاددهای آ در ارزش آفرینی شرکت های تولیدی پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار

تهرا " و پژوهش پاسج ( )2161دا عنوا "اسمراتژی و نوآوری :نقش واسطه ای حساددارا ددیریت و اسمفاده از سیسم های
حسادداری ددیریت" هماهنگ و همسو دی داشد .در ارتباط دا فرضیه هفم  ،نمایج نشا داد که ضریب رگرسیونی اسماندارد
شده تاثیر دمغیر دشروعیت دخشی در عملکرد دالی درادر  -1/241دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این ضریب درادر
 4/115دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است .همچنین
ضریب رگرسیونی اسماندارد شده تاثیر دمغیر نظارت در عملکرد دالی درادر  -1/249دیداشد ،همچنین دقدار آداره تی درای این
ضریب درادر  9/119دیداشد و دیشمر از  6/11دیداشد که نشا از دعنیدار دود این ضریب در سطح خطای  5درصد است.
نمایج حاصل دا پژوهش خیری و دنصوری ( )6914پژوهشی را دا عنوا "دررسی دهبود عملکرد ددیریت دالی دا اسمقرار سیسم

حسادداری تعهدی (دطالعه دوردی دانشگاه علوم پزشکی اسما آذردایجا غردی)"؛ پژوهش پاسج ( )2161دا عنوا "اسمراتژی

و نوآوری :نقش واسطه ای حساددارا ددیریت و اسمفاده از سیسم های حسادداری ددیریت" و هوانگ و فوو ( )2161دا عنوا
دررسی رادطه دین عملکردهای دحیطی و دالی شرکت هایی پذیرنده سیسم حسادداری دحیطی در تایوا دارای تطبق و
همراسمایی دی داشد.
پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج بدست آمده از پژوهش
 راهبرد تمایز در جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری تاثیر دثبت و دعناداری دارد:
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 دا توجه ده تاثیر دثبت راهبرد تمایز در جهت گیری های حساددارا ددیریت در شرکت های دورد دررسی پژوهش
حاضر و همچنین تاثیر این راهبرد در عملکرد نهایی شرکت ها ،ده سردایه گذارا  ،دانک ها ،حسادرسا و سایر اسمفاده
کنندگا از اطالعات حسادداری شرکت های پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا  ،توصیه دی شود درای ارزیادی شرکت
ها و تصمی گیری در رادطه دا خرید سهام ،اعطای وام ،ارزیادی عملکرد و اعالم تداوم فعالیت این شرکت ها از نمایج این
پژوهش اسمفاده کنند و ده سطح دهره وری و راهبردهای رقادمی شرکت ها توجه کنند.
 ده د دیرا شررکت هرا پیشرنهاد دی شود ده دنظور دوفقیت آدیز دود اسمراتژی تمایز دحصول در خلق ارزش
درای دشمریا و دسمیادی شرکت ده دزیت رقادمی ،ارزش های ایجادشده در دحصوالت یا خددات شرکت ،نسبت ده آدوزش
حساددارا ددیریت ده ویژه دا سمت و سوی جهت گیری تجاری ،دقت نظر دیشمری داشمه داشند چرا که دنافع این سردایه
گذاری در آینده دموجه شرکت های آنها خواهد شد.
 جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری
راهبردی و تمرکز ویژه) تاثیر دارد:
 عدم آگاهی و اعمقاد ددیریت نسبت ده جایگاه حسادداری ددیریت ،نبود دوسسات دشاورهای ددیریت توانمند،
الزادی نبود کاردرد حسادداری ددیریت در دنگاهها و فقدا دورههای آدوزشی فراگیر حسادداری ددیریت دوجب شده است ده
حسادداری ددیریت توجه خاصی نشود .لذا ده حساددارا ددیریت پیشنهاد دی شود در چنین شرایطی خود را ده ادزار و
تکنیک های نوین و تحول یافمه حسادداری ددیریت تجهیز کنند و از چاردیواری ادور دالی دیرو آدده و ده شناخت دحیط و
حوزههای فعالیتهای دخملف دپردازند.
 ادروزه نیاز ده اطالعات قادل ارائه از سیسم حسادداری ددیریت ،از دحدوده درو سازدا ها فراتر رفمه و ذینفعا
دیرونی فراوانی را دردرگرفمه است .همچنین،دحصوالت کهنه و سنمی حسادداری ددیریت ،دیگر خریداری ندارد و دسیاری از
اطالعات پایهای حوزه حسادداری ددیریت ده طور دسمقی و دا پشمیبانی تکنولوژی اطالعات توسط ددیرا غیردالی قادل
دسمیادی و حمی پردازش و آفرینش است .لذا ده ددیرا پیشنهاد دی شود نسبت ده توسعه عرصه کار حسادداری ددیریت همت
گمارند و نقش آنها در تصمی سازی های ده را افزایش دهند.
 جهت گیری حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری در اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت و
نظارت) تاثیر دارد:
 از آ جا که در ایرا  ،در آغاز فرایند پیاده سازی و اجرای نظام حسادرسی عملکرد هسمی  ،توصیه دی شود پیاده
سازی سیسم های حسادداری ددیریت دبمنی در (دشروعیت و نظارت) از قبل و یا حداقل ه زدا دا تحول در نظام
حسادرسی طراحی شود تا دسمیادی ده یک نظام حسادرسی عملکرد کارا و یکپارچه ادکا پذیر داشد.
 پیشنهاد دی شود دا اعمال رویکردی سیسممی (سیسم های حسادداری ددیریت دبمنی در (دشروعیت و نظارت) ده
دنظور تسریع در انجام عملیات (گردش عملیات دکانیزه) و درقراری ارتباط دکانیزه ادور دالی دا دخشهای عملیاتی از جمله
انبارها و تدارکات و  ...و لزوم تسلط کارشناسا دالی ،آدوزشهای الزم ده کارشناسا دالی و حساددارا ارائه شود.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد:
 ده شرکت ها پیشنهاد دی شود تعهد و دقت نظر سازدانی دیشمری نسبت ده کاردرد سیسم های حسادداری
ددیریت ده ویژه در ارتباط دا تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه و در تصمی گیری های دنجر ده خلق ارزش و نوآوری از
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طریق آشنایی ددیرا ارشد و کارکنا دا دفاهی و ادزارهای حسادداری ددیریت و چگونگی کاردرد این اطالعات در تصمی
گیری های ده داشمه داشند.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت(تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) در عملکرد دالی تاثیر دارند:
 ده ددیرا شرکت ها پیشنهاد دی گردد نسبت زدینه سازی اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت دبمنی در
(تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) ده دنظور دشارکت دیشمر حساددارا همت گمارند چرا سیسم حسادداری ددیریت
دبمنی در (تصمی گیری راهبردی و تمرکز ویژه) زدینه ساز ارائه اطالعات حسادداری دا کیفیت داالتر ده دنظور اخذ تصمیمات
درست تر و دنطقی تر دی گردد و تصمیمات ددیرا را ده شکل دوثر حمایت دی نماید و در نهایت داعث تشویق ددیرا درای
اتخاذ تصمیمات در اساس اطالعات حاصله از سیسم های حسادداری و دهبود عملکرد دالی خواهد شد.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در نوآوری اکمشافی تاثیر دارد:
 پیشنهاد دی شود ددیرا شرکت ها نسبت ده ارتقای سیسم های اطالعاتی حسادداری ددیریت خود جهت تادین
کادل نیازهای اطالعاتی اقدام نمایند و دا داال درد دیزا هممرازی سیسم های اطالعاتی حسادداری داعث دهبود فرآیند
تصمی گیری و فرآیندهای نوآورانه در شرکت شوند.
 اسمفاده از سیسم حسادداری ددیریت (دشروعیت دخشی و نظارت) در عملکرد دالی تاثیر دارد:
 پیشنهاد دی شود ددیرا غیر حساددار دا اصول اولیه ،دفاهی و کاردردهای سیسم حسادداری ددیریت آشنا شوند
زیرا این ادر دی تواند در نگرش دؤثر نسبت ده اطالعات حسادداری و دهبود فرآیند تصمی گیری و فرآیندهای نوآورانه نقش
قادل توجهی داشمه داشد.
محدودیتهای پژوهش
 عدم همکاری کادل درخی از ددیرا دالی شرکت های دورد دررسی در تکمیل پرسشناده ،ده دالیل دشغله
کاری ،دی حوصلگی و یا عدم درک صحیح از دوضوع تحقیق و هدف ده ویژه در خصوص دبحث جهت گیری های
حساددارا ددیریت ده عنوا شریک تجاری و همچنین نوآوری اکمشافی.
 تع داد زیاد پرسش های پرسشناده ها ده طوالنی شد زدا اجرای آ انجادید که در دقدار دقت پاسخ های
شرکت کنندگا دی تاثیر نبوده است.
 در این پژوهش ده دنظور زدینه یادی از پرسشناده اسمفاده گردید ،در نمیجه دمکن است درخی از افراد از ارائه
پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده داشند.
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
 در تحقیقات آتی دی توا در عوض یا در کنار دولفه سیسم حسادداری ددیریت از ادزارهای ده و اثرگذار
حسادداری ددیریت در شرایط فعلی ،دانند دهایادی هدف نیز دهره درد.
 این پژوهش ده تفکیک درای صنایع دخملف دوجود و در دناطق جغرافیایی دیگر ،انجام شود.
 پیشنهاد دی شود دیگر اسمراتژیهای رقادمی نظیر رهبری هزینه نیز در کنار سایر عوادل حسادداری(دانند ددیریت
سود ،رقادت دازار ،دحافظهکاری و سایر عوادل) همراه دا دمغیرهای عنوا شده پژوهش حاضر اسمفاده گردد.
611

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،30پاییز ( 9311جلد دوم)

منابع
 اصغرپور ،دری  ،کیخسروی ،کیکاووس ،ولی زاده اوغانی ،اکبر ،)6911( ،ارزیادی نوآوری های حسادداری ددیریت در زدا
دحرا اقمصادی و پیاددهای آ در ارزش آفرینی شرکت های تولیدی پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا  ،سودین
کنفرانس دلی دطالعات نوین اقمصاد ،ددیریت و حسادداری در ایرا  ،تهرا  ،ددیرخانه دائمی کنفرانس.
 صیادی سودار ،علی ،رهنمای رودپشمی ،فریدو  ،پورزدانی ،زهرا ،نیکودرام ،هاش )6911( ،؛ تحلیل نقش حساددارا ددیریت
ده عنوا دشاورا اسمراتژیک شرکتها دراساس آزدو الگوی اقمضایی ،دانش حسادداری ،دوره  ،61شماره  ،9صص -11
.691
 ناصری قیری ،صفورا ،)6911( ،دررسی نقش دیانجی حسادداری ددیریت در ارتباط دین طراحی سیسم هزینه و عملکرد
شرکت های تولیدی پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا  ،هشممین کنفرانس دلی رویکردهای نوین در ددیریت،
اقمصاد و حسادداری ،دادل ،دوسسه علمی تحقیقاتی کوده عل آورا دانش.
 داندگاری ،دحمدرضا ،)6915( ،دررسی تاثیر نوآوری ،کارآفرینی و شیوه های حسادداری ددیریت در عملکرد شرکتها،
چهاردین همایش علمی پژوهشی یافمه های نوین علوم ددیریت ،کارآفرینی و آدوزش ایرا  ،تهرا  ،انجمن توسعه و ترویج
علوم و فنو دنیادین -انجمن علمی تخصص عمرا و دعماری.
 خیری ،دحمد ،غضنفری ،سجاد ،)6911( ،تاثیر دولفه های سیسم حسادداری ددیریت در دهبود عملکرد دالی در شرکت
های پذیرفمه شده در دورس اوراق دهادار تهرا  ،سودین کنفرانس دین المللی ددیریت،حسادداری و اقمصاد دانش دنیا دا
تاکید در اقمصاد دقاودمی ،تهرا  ،دانشگاه عالده دجلسی.
 Ahrens, T., & Chapman, C. S. (2007). Management accounting as practice. Accounting,
organizations and society, 32(1-2), 1-27.
 Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmann, F. G. H., Krause, K., & Nilsson, G. (2014).
Management
control systems. London: McGrawHill Education Higher Education.
 Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J. (2008). Management innovation. The Academy of
Management Review, 33(4), 825–845.
 Bisbe, J., & Otley, D. (2004). The effects of the interactive use of management control systems
on product innovation. Accounting, Organizations and Society, 29(8), 709–737.
 Byrne, S., & Pierce, B. (2007). Towards a more comprehensive understanding of the roles of
management accountants. European Accounting Review, 16(3), 469–498.
 Cadez, S., & Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency
model of strategic management accounting. Accounting, Organizations and Society, 33(7/8),
836–863.
 Chenhall, R. H., & Moers, F. (2015). The role of innovation in the evolution of management
accounting and its integration into management control. Accounting, Organizations and Society,
47, 1–13.
 Cho, H.-J., & Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth,
profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26(6), 555–575.
 Chotiyanon, P., & de Lautour, V. J. (2018). The changing role of the management accountants:
Becoming a business partner. Springer.

616

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

) (جلد دوم9311  پاییز،30  شماره،3 دوره

 Haustein, E., Luther, R., & Schuster, P. (2014). Management control systems in innovation
companies: A literature based framework. Journal of Management Control, 24(4), 343–382.
 Hofmann, S., Wald, A., & Gleich, R. (2012). Determinants and effects of the diagnostic and
interactive use of control systems: An empirical analysis on the use of budgets. Journal of
Management Control, 23(3), 153–182.
 Hughes, P., & Pierce, B. (2006). The accountant’s contribution to new product development.Irish
Accounting Review, 13(1), 47–68.
 Jørgensen, B., & Messner, M. (2010). Accounting and strategising: A case study from new
product development. Accounting, Organizations and Society, 35(2), 184-204.
 Lambert, C., & Sponem, S. (2012). Roles, authority and involvement of the management
accounting function: A multiple case-study perspective. European Accounting Review, 21(3),
565–589.
 Miles, R., & Snow, C. C. (1978). Organisational strategy, structure and process. New York:
McGraw-Hill.
 Pasch, T. (2019). Strategy and innovation: the mediating role of management accountants and
management accounting systems’ use. Journal of Management Control, 1-34.
 Porter, M. (1980). Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors.
New York: The Free Press.
 Rabino, S. (2001). The accountant’s contribution to product development teams: A case study.
Journal of Engineering and Technology Management, 18(1), 73–90.
 Rieg, R. (2018). Tasks, interaction and role perception of management accountants: Evidence
from Germany. Journal of Management Control, 29(2), 183-220.
 Venkatraman, S. (2015). Business partnering. Strategic Finance, 97(2), 47–53.
 Windeck, D., Weber, J., & Strauss, E. (2015). Enrolling managers to accept the business partner:
The role of boundary objects. Journal of Management and Governance, 19(3), 617–653.
 Dunk, A. S. (2011). Product innovation, budgetary control, and the financial performance of
firms. British Accounting Review, 43(2), 102–111.
 Bedford, D. S., Bisbe, J., & Sweeney, B. (2019). Performance measurement systems as
generators of cognitive conflict in ambidextrous firms. Accounting, Organizations and Society.
 Bisbe, J., & Malagueño, R. (2015). How control systems influence product innovation processes:
Examining.
 Al-Dalabih, F. A. (2018). The Impact of the Use of Accounting Information Systems on the
Quality of Financial Data. International Business Research, 11(5), 143-158.
 Gichaaga, P. M. (2014). Effects of management accounting practices on financial performance
of manufacturing companies in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

612

