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 چکيده
های حسابداری مدیریت و پایداری  های سازمانی در رابطه بین شیوه هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقش ویژگی

های تخصصی و ساختار مالکیت  های سازمانی در این پژوهش شامل اندازه، سن، وجود مهارت شرکت است. ویژگی
نفر  833آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل  نامه جمعاطالعات الزم در این پژوهش توسط پرسشباشد.  می
تحت بررسی قرار گرفتند. جهت آزمون  0311است که در سال های استان فارس  شرکت مالی کارکنان حسابداری/از 

نتایج حاصل از پژوهش سازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شده است.  های پژوهش، اطالعات به روش مدل فرضیه
های تخصصی و  های حسابداری مدیریت )یعنی، اندازه، سن، وجود مهارت دهنده آن است که بین تمامی شیوهنشان

های  دهد که ویژگی ساختار مالکیت( و پایداری شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می
/ بخش داز وجود یک واح پژوهشن ری شرکت نقش دارند.  ایهای حسابداری مدیریت و پایدا سازمانی در رابطه بین شیوه

 .کند حسابداری مدیریت مستقل برای بهبود تحقق مزایای اجرای روش حسابداری مدیریت معاصر حمایت می

 .های سازمانی های حسابداری مدیریت، ویژگی پایداری شرکت، شیوه کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 را بر فشار زیادی خاص، طور به تولید تکنولوژی و رقابت ماهیت کلی و طور به کار و کسب محیط در مداوم تغییرات

 است. امروزه، متخصصان استراتژی کرده ایجاد تغییرات این با و سازگاری مقابله برای ها صنعت تمامی در مدیریت

باشد  قابتی داشتهر در بازار رقبای خود میان در مؤثر عملی استراتژی یک باید که شرکت کنند می توصیه عملیاتی
 می دارا یکدیگر با ارتباط نزدیکی مدیریت و حسابداری سازمانی های که، استراتژی (. حال این8103)یاقتین و عباسی، 

 حسابداری که پذیرد می زبانی صورت قالب و ها تکنیک به وسیله ها سازمان در استراتژی و اجرای تدوین باشند. فرآیند

 های سیستم اجرای و طراحی بر است نیز قادر استراتژیک گیری فرآیند تصمیم متقابل طور به است، متکی آن مدیریت بر

(. تمام 0833بگذارد )عباداللهی،  تأثیر های سازمان استراتژی کنترلی از نمودهای یکی عنوان به مدیریت حسابداری
اتخاذ تصمیمات منطقی بپردازند تا به ها قرار است به استفاده از اطالعات حسابداری برای کمک به مدیران در  سازمان

اهداف سازمانی دسترسی پیدا کنند. بنابراین، حسابداری مدیریت به یک عنصر حیاتی سازمان تبدیل شده است که به 
(. در واقع، از 0310د )یعقوبیان و همکاران، ریزی و کنترل کنن ها کمک کند تا عملیاتشان را برنامه مدیران سازمان
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های فراوانی  دنیای کنونی با تنگاتنگ شدن رقابت، جهان دائماً در حال دگرگونی است، مدیران با چالشکه در  آنجایی
یرات همگام شود بایست با این تغی ها می نیز برای حفظ و جایگاه خود در سازمان تیریمد یحسابداراند، سیستم  مواجه

 یاری تولیدی واحدهای ارزیابی و کنترل ریزی، امهدر برن را مدیران مدیریت، (. اطالعات حسابداری0833)مکابری، 

یابد  باید تحقق که است اهداف از قسمتی مورد در گیری اساساً تصمیم سازمان یک اهداف در مورد ریزی کنند. برنامه می
همچنین  و مالی اطالعات که است اطالعاتی سیستم یک مدیریت (. به عبارتی، حسابداری0833)تجویدی و محمدی، 

 ویژه داخلی، به گیرندگان تصمیم استفاده مورد تا نماید می تلخیص و بندی ثبت، طبقه آوری، جمع را الی مربوطغیرم

قتصادی قرار گیرد )زارع، های ا گیری ریزی، کنترل و ...( و تصمیم ریزی، برنامه  وظایف )بودجه انجام جهت مدیریت،
باشد که حسابداران  دهنده این موضوع می ریت بیان شد، نشان(. تمام مطالبی که در خصوص مزایای حسابداری مدی0835

های  های حسابداری مدیریت و توسعه نقش مدیریت نقش اساسی در تصمیمات استراتژیک دارند. در واقع، استحکام شیوه
د )اویوو، رکت را تضمین کنتواند تعیین هزینه، کنترل مالی و ایجاد ارزش و در نهایت پایداری ش حسابداران مدیریت می

ایم. این  بوده ها شرکت میان در آن گزارشگری و مسئولیت اجتماعی اهمیت افزایش شاهد اخیر های سال (. در8180
تغییراتی که  با آورند بوجود رقابتی مزیت یک اجتماعی، روی مسئولیت بر گذاری سرمایه با توانند می ها شرکت امکان که

 حال افزایش در اخیر های سال در شدت به نیز است آمده وجود اجتماع به به بتنس گذاران سرمایه های نگرش و رفتار در

ها و اعمال اثرات  ی فعالیت (. پایداری، توانایی یک سازمان برای تداوم قاطعانه0833نوده،  ری، رضایی و محمدیاست )دلی
دهی  که در راستای پایداری جهت ها است. شرکتی های محیطی، اجتماعی و انسانی در راستای مدیریت آن آن بر سرمایه

شده است، شرکتی است که در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی عملکرد و 
های خود توسعه یافته است. بنابراین، پایداری یک شرکت وابسته به پایداری روابط با ذینفعان خود است. یک  فعالیت

کنندگان، مقامات دولتی، اجتماعات محلی، جوامع  ، کارکنان و مشتریان را، بلکه تأمینشرکت باید نه تنها سهامداران
مالی را نیز مورد توجه قرار دهد. امروزه و حتی بیشتر در آینده، کیفیت روابط با ذینفعان که  داخلی، مالکان و شرکای
کتی رکن اصلی یک استراتژی جامع شر گیری مدیران و کننده برای تصمیم تواند اصل رهنمون همان پایداری است، می

های تخصصی و ساختار مالکیت  های سازمانی نیز از جمله، اندازه، سن، وجود مهارت (. ویژگی8112باشد )پرینی و تنکتی، 
های  (. بنابراین، ویژگی8180ت تأثیرگذار باشد )اویوو، های حسابداری مدیری توجهی در استحکام شیوه طور قابل تواند به می
رو، ضرورت  های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت نقش داشته باشد. از این تواند در رابطه بین شیوه زمانی میسا

شود که  های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت مشخص می های سازمانی در رابطه بین شیوه بررسی نقش ویژگی
ها و بحث و ژوهش مطرح شده و سپس، روش، یافتهپردازد. در ادامه، مبانی نظری و پیشینه پ پژوهش حاضر به آن می

 گیری آورده شده است. نتیجه
 

 بيان مسأله
های  گیری و کنترل رفتارشان، در رابطه با تأمین مناسب نیازمندی های خود را برای اندازه ها الزم است که سیستم شرکت

های مالی و  ری جدید باید بهبود روشهای گزارشگ ذینفعان و همچنین گزارش نتایج به آنان، تقویت کنند. سیستم
خود قرار دهند )هوبارد،  گیری عملکرد شرکت و تأمین نیازهای ذینفعان، هدف و سرلوحه اقتصادی سنتی را برای اندازه

مسئولیت  به اشاره که است محیطی و اجتماعی بعد اقتصادی، سه در ها شرکت پایداری عملکرد حاضر، حال (. در8113
رویکرد  پیامد و است پاینده توسعه مفهوم به نزدیک ها کامالً شرکت اجتماعی مسئولیت دارد. مفهوم اه شرکت اجتماعی

عملکرد  که هایی است. شرکت ها شرکت اجتماعی گزارشگری مسئولیت و افشاء مفهوم به خاص توجه پاینده، توسعه
و  کنند می عمل بهتر حسابداری، عملکرد نیز و مسها بازار مدت در طوالنی در خود رقیبان به نسبت دارند، بهتری پایداری
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 -بیزالو و پلنگیرند )بانکر،  می قرار گذارد، می اثر سازمان در داخل ارزش ایجاد بر که خارجی های شوک تأثیر تحت کمتر
 صنعت آن در که نحوی به صنعت هم های شرکت با رقابت توانایی رقابت، یعنی پایداری از (. منظور8103دوجوویچ، 

 اولیه، مواد مصرف فروش، میزان و حفظ کرده را خود بازار سهم رقابت پایداری رو این از بماند، سابق باقی کمافی فعال

 از مالکان. منظور کمتر جابجایی معنای به مالکیت پایداری از منظور و دارد بازار در را کننده خود عرضه و مشتری

 تطبیق داده رخ شرایط واقعی با اطالعات اینکه جهت در مدیریت کاری دست اینکه میزان یعنی گزارشگری پایداری

 یا انگیزه به هر دستکاری زمان طول در باشد. یعنی کمتر دهد، گزارش نفع خود به را اطالعات اینکه یا دهد بیشتری
رشتیانی و  سگریآورد )ع بوجود کننده استفاده گیری تصمیم مطلوبیت معناداری در تفاوت که نباشد شدید نوساناتش آنقدر

 مؤثرتر، عملکرد از و اطمینان رقابتی مزایای به دستیابی برای امروز، کار و محیط، کسب از طرفی، در (.0833همکاران، 

 سیستم مانند مناسب سازمانی ابزارهای آنها با از پشتیبانی و خود خاص استراتژیک های بر اولویت تا دارند نیاز ها شرکت

عنوان یک منبع داخلی کلیدی، اطالعات  (. از طرفی، به8113نمایند )جرمیاس و گانی،  دتأکی اطالعات حسابداری
کند تا  موقع و مربوط ایفا می ای را با ارائه اطالعات به وکار نقش برجسته حسابداری مدیریت در محیط رقابتی کسب

(. به 8118اتخاذ نمایند )یزدیفر،  سبیهای در حال ظهور تصمیمات منا مدیران را قادر سازد همراه با استفاده از فرصت
 به نیازهای پاسخگویی برای که است پذیر انعطاف اطالعاتی سیستم یک مدیریت حسابداری اطالعات عبارتی، سیستم

حسابداری (. در واقع، 8115است )هانسن و موون،  شده گرفته نظر در مدیریتی اهداف راستای در مدیریت اطالعاتی
گیری، پارادایم قرن بیست و یکم تلقی  توجه در محیط کسب و کار و اثر آن بر تصمیم تغییرات قابلمدیریت، با توجه به 

شده است که مسئولیت آن، مدیریت راهبردی سیستم اطالعاتی از سطح داده تا سطح دانش و تدبیر، کاربست آن در 
. این مهم بر های اقتصادی است ت بنگاهدهی و مشارکت با مدیری ریزی، کنترل، هدایت و سازمان گیری، برنامه تصمیم

های مبهم، مدیران به شکل خاصی از اطالعات حسابداری مدیریت در  اساس این استدالل است که با افزایش محیط
را  خود نیازهای کاربران تواند می باکیفیت سیستم اطالعاتی یک .(0311ت خود نیاز دارند )حسینی، پشتیبانی از تصمیما

 و سیستم چنین فناوری از سازمان سازد. لذا بهینه را تبع آن سازمان به و کاربران عملکرد و کند هخوبی برآورد به

 رقابتی های مزیت کسب شرکتی در آنکه (. به عبارتی، برای8103نماید )مودا و ارلینا،  پشتیبانی توان حد تا باید اطالعاتی

 کافی اما است، الزم سازمانی های روشن استراتژی وجود ردازد،بپ فعالیت به عملکرد سطوح عالی در بتواند و بگردد موفق

 تولیدی، فرآیندهای مانند نظر مورد های از استراتژی حمایت برای سازمان درون از عناصری نیست. بنابراین نیازمند

 (.0833باشیم )عباداللهی،  می حسابداری اطالعات های سیستم و ساختار سازمانی
های حسابداری مدیریت برای شرکت مزایایی به  بیانگر این موضوع است که بکارگیری شیوه ها نتایج برخی از پژوهش

( 8101؛ آنگالکیس، تریو و فلوروپولوس، 8117ها )از جمله، هیونن،  که، نتایج برخی دیگر از پژوهش همراه دارد. در حالی
( و آنگالکیس، تریو و 8117های هیونن ) باشد. پژوهش های حسابداری مدیریت می حاکی از مزایای کم بکارگیری شیوه

های حسابداری مدیریت مدرن مانند تجزیه و تحلیل چرخه عمر  ( به این نتیجه رسیدند که شیوه8101فلوروپولوس )
محصول، تجزیه و تحلیل ارزش سهامداران و تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش از مزایای کمی برخوردار بودند. در پژوهشی 

هایی مانند کارت  های مالزی انجام شد، نشان داده شد که شیوه ( در مورد شرکت8108پ و همکاران )دیگر که توسط یا
پایین است. همچنین، سایر  گذاری  دارای مزایایی  نسبتاً امتیازی متوازن، تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول و محک

های حسابداری مدیریت در  بر بکارگیری شیوه(، هیچ شواهدی مبنی 0335ها )از جمله، پررا، هریسون و پوول،  پژوهش
ای بین  ( به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه0335بهبود عملکرد سازمانی پیدا نکردند. پژوهش پررا، هریسون و پوول )

محور( با عملکرد سازمانی پایدار وجود ندارد. حتی  های حسابداری مدیریت )عملکرد غیرمالی، استراتژی استفاده از شیوه
ای مبنی بر وجود رابطه منفی بین استفاده از  (، به نتیجه8117؛ آگبجول، 0335برخی دیگر )از جمله، ایتنر و الرکر، 
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(، در پژوهش خود نشان دادند که رابطه منفی بین 0335اطالعات حسابداری و عملکرد سازمانی رسیدند. ایتنر و الرکر )
که  ( به این نتیجه رسید زمانی8117ود دارد. همچنین، آگبجول )چندین شیوه کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت وج

شده، پایین باشد، سیستم پیچیده حسابداری مدیریت تأثیر منفی بر عملکرد دارد. اگرچه  نااطمینانی محیطی درک
برخی از تر احتمال بیشتری دارد که از ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده کنند، با این وجود در  های بزرگ سازمان

ندی ب رسد اندازه سازمان تأثیری در استفاده از ابزارهای استراتژیک و به میزان کمتر در ابزارهای بودجه ها، به نظر می حوزه
های حسابداری مدیریت بر پایداری شرکت تأثیر مثبت  رسد که شیوه نظر می رو، به (. از این8180نداشته باشد )اویوو، 
 معناداری داشته باشد.

کل از تناسب مربوط به نظریه اقتضایی ساختاری مانند رویکردهای انتخاب، تعامل و سیستمی وجود دارد. رویکرد سه ش
دهد. نظریه  ای و ساختار سازمانی توضیح می تعامل، تغییرات در عملکرد سازمانی را ناشی از تناسب بین متغیرهای زمینه

های سازمانی(  های حسابداری مدیریت و زمینه )ویژگی ن شیوهکند تا تناسب خوب بی اقتضایی تناسب تعامل بیان می
که تناسب ضعیف منجر  شود، در حالی باشد( می منجر به بهبود عملکرد شرکت )در این پژوهش پایداری شرکت منظور می

مانی ( اعتقاد داشتند که اگر ساز8108لالن ) ال و مک (. عبدل8108لالن،  ال و مک شود )عبدل به کاهش عملکرد می
شده  داشته باشد، این تناسب تأثیر مثبت  های حسابداری مدیریت و استراتژی بکار گرفته همسویی خوبی بین شیوه

های  های سازمانی بر میزان پیچیدگی شیوه که عوامل و ویژگی طور کلی، از آنجایی معناداری بر عملکرد عملیاتی دارد. به
توجهی داشته باشد. بنابراین،  تواند در افزایش پایداری شرکتی کمک قابل ، میرو حسابداری مدیریت تأثیرگذار است، از این

های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت  های سازمانی بتواند نقش تعدیلی در رابطه بین شیوه رسد ویژگی نظر می به
 داشته باشد.
 

 پيشينه پژوهش
(، پژوهشی با 0311ره کرد که برای نمونه، حسینی )توان به چندین پژوهش داخلی اشا با بررسی پیشینه پژوهش، می

در این انجام داد. « های اطالعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمان و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر جنبه»عنوان 
های مختلف بر عملکرد مالی، غیرمالی و ریسک سیستماتیک  پژوهش به بررسی اثر گذاری حسابداری مدیریت با جنبه

های مقطعی ارائه  های پژوهش بر اساس داده ا پرداخته شد. برای بررسی پژوهش سه فرضیه مطرح شد و دادهه شرکت
شرکت برای  21های پذیرفته شده در بورس حاضر در شهر تهران بوده که به تعداد  شده که نمونه مورد بررسی شرکت

های مقطعی و انجام و بررسی مفروضات  ه به دادهباشد. نتایج پژوهش پس از اجرای رگرسیون با توج می 0833سال مالی 
ها با  ای از جنبه عنوان مجموعه های سازمانی به ست که حسابداری مدیریت استراتژیک و زمینها رگرسیون، بیانگر آن

ست که ا دارای ارتباط معناداری نیست. ولی نتایج در فرضیه دوم و سوم بیانگر آن 17/1عملکرد مالی در سطح معناداری 
ها با عملکرد غیرمالی و ریسک  ای از جنبه عنوان مجموعه های سازمانی به حسابداری مدیریت استراتژیک و زمینه

 .دارای ارتباط معنادار است 17/1سیستماتیک در سطح معناداری 
قش های هوشمند بر پایداری شرکت با ن ثیر فناوریأمطالعه ت»(، پژوهشی با عنوان 0833عالوه، مشفقی کندری ) به

به بررسی تاثیر  پژوهشاین انجام داد. (« مورد: شرکت پارس آمپول) گری متغیر استراتژی پایداری شرکت میانجی
یابی معادالت  گری استراتژی پایداری شرکت با استفاده از مدل های هوشمند بر پایداری شرکت با نقش میانجی فناوری

همبستگی انجام گرفت. جامعه مورد  -دی و به روش توصیفیاز لحاظ هدف کاربر پژوهشساختاری پرداخته است. این 
ای به  نفر به روش کوکران نمونه 871مطالعه در این پژوهش کارکنان شرکت و کارخانه پارس آمپول بود که از میان 

ردآوری ای گ نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. اطالعات الزم از طریق پرسشنامه و منابع کتابخانه 033اندازه 
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گردید، روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 
نشان داد که فناوری  پژوهشهای  اس انجام شد. یافته ال افزار پی ها از طریق نرم باشد. تجزیه و تحلیل داده می 38/1

ثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین استراتژی پایداری شرکت بر أدی و محیطی تهوشمند بر پایداری اجتماعی، اقتصا
ثیر مثبت و معنادار فناوری هوشمند بر استراتژی أثیر مثبت و معناداری دارد. تأپایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی ت

ای هوشمند بر پایداری شرکت با نقش ه ثیر فناوریأیید تأها حاکی از ت پایداری شرکت نیز مورد تایید واقع گردید. یافته
سنجش تأثیر سیستم »(، پژوهشی با عنوان 0833. همچنین، مکابری )گری استراتژی پایداری شرکت است میانجی

انجام داد. پژوهش براساس هدف، « بر عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تیریمد یاطالعات حسابدار
از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کاربردی، برمبنای ماهیت توصیفی و 

عنوان حجم  نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان مطلع در مورد موضوع پژوهش به 37بوشهر  است که از بین آنها تعداد 
رحمان  تیریمد یعات حسابداراطالسیستم  های آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع

بر  تیریمد یاطالعات حسابدارها نشان داد که سیستم  ( است. یافته0333( و عملکرد سازمانی هرسی و بالنچارد )8107)
عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تأثیر معناداری دارد. همچنین، کنترل داخلی، گزارشگری مالی، 

بر عملکرد سازمان تأثیر معناداری دارد، بدین معنی  تیریمد یاطالعات حسابدارسیستم  گیری و فناوری اطالعات تصمیم
گیری و فناوری اطالعات، عملکرد سازمان هم  که با ارتقای سطح متغیرهای کنترل داخلی، گزارشگری مالی، تصمیم

بررسی نقش اطالعات »(، پژوهشی با عنوان 0833افزایش بهتری خواهد یافت. همچنین، تجویدی و محمدی )
در این مطالعه برای انجام داد. « های بزرگ تولیدی در ایران حسابداری مدیریت در سیستم کنترل مدیریت در شرکت

ثر در یک کشور در حال توسعه، از تئوری اقتضایی برای بررسی نقش ؤل مدیریت مهای کنتر ارائه بهتر استفاده از سیستم
های تولیدی بزرگ استفاده شده است. ادبیات  اطالعات حسابداری مدیریت در اثربخشی سیستم کنترل مدیریت در شرکت

متغیر اقتضایی بر سیستم ای اثر مفید بودن اطالعات حسابداری مدیریت بر اثرگذاری پنج  مربوطه در مورد عامل واسطه
های این تحقیق مبتنی بر توزیع پرسشنامه در بین فعاالن شاغل در حوزه حسابداری در  باشد. یافته کنترل مدیریت می

باشد. نقش اطالعات حسابداری مدیریت در  های صنعتی مختلف در ایران می های بزرگ تولیدی از بخش شرکت
شود  ها از نظر چهار بعد حوزه، به موقع بودن، تجمع و ادغام مشخص می رکتاثربخشی سیستم کنترل مدیریت در این ش

دهد، بین  نتایج این تحقیق نشان می .و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
داری مدیریت نقش چنین اطالعات حساب اهمیت و دردسترس بودن اطالعات حسابداری مدیریت شکاف وجود دارد و هم

اطمینان محیطی با اثربخشی سیستم کنترل مدیریت ایفا  ای در رابطه بین استراتژی رقابت، پیچیدگی تولید و عدم واسطه
(، پژوهشی با عنوان 0833عالوه، عباداللهی ) . بهسازی و تمرکزگرایی این مورد وجود ندارد کند ولی درمورد رسمی می
 هلدینگ های پتروشیمی مالی شرکت کیفیت اطالعات بر استراتژیک مدیریت داریحساب های روش تأثیرات تحلیل»

های حسابداری مدیریت استراتژیک بر کیفیت  ثیرات روشأپژوهش حاضر با هدف تحلیل تانجام داد. « فارس خلیج
ف در زمره های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هد اطالعات مالی شرکت
های نفت و پتروشیمی  زیرا از نتایج آن حسابداران و مدیران مالی و مدیرعامالن شرکت .باشد مطالعات کاربردی می

باشد. جامعه  همبستگی می -توانند استفاده کنند. همچنین این پژوهش از لحاظ شیوه اجرا از نوع تحقیقات توصیفی می
شد. متغیرهای دموگرافیک مانند سن، سطح تحصیالت، جنسیت و سابقه با کارکنان شرکت نفت می پژوهشآماری این 

 افزار های به دست آمده از جامعه آماری از نرم کار مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای تجزیه و تحلیل اطالعات و داده

SPSS  داری مدیریت های حساب های حاصل از پژوهش نشان داد که سوال پژهش مبنی بر روش شود. یافته استفاده می
دهد که  نشان می -0تا  0به علت داشتن ضریب همبستگی بین  ثیراتی بر کیفیت اطالعات مالی دارند؟أاستراتژیک چه ت
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های حسابداری مدیریت استراتژیک،  بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش استفاده از روش
باشد، مشاهده  می 17/1یابد. همچنین با توجه به میزان سطح معناداری که کمتر از  کیفیت اطالعات مالی نیز افزایش می

 .باشد شود که رابطه این دو متغیر معنادار می می
پیامدهای »(، پژوهشی با عنوان 8180توان به چندین پژوهش خارجی اشاره کرد که برای نمونه، اویوو ) عالوه بر این، می
های حسابداری مدیریت در پایداری شرکت: رویکرد اصول حسابداری مدیریت  ی و شیوههای سازمان تعامل بین ویژگی

شرکت  080های کارکنان ارشد حسابداری/مالی از  جهانی انجام داد. با استفاده از یک پرسشنامه ساختاریافته، دیدگاه
ه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزی آوری جمع مستقر در نیجریه

های تخصصی، وابستگی به نهاد خارجی  های سازمانی مانند اندازه، چرخه عمر سازمان، وجود مهارت نشان داد که ویژگی
که، عملکرد  گذارد. در حالی های حسابداری مدیریت تأثیر می توجهی بر تقویت شیوه طور قابل و ساختار مالکیت به

های سازمانی مانند اندازه، چرخه عمر سازمان، وجود  دهد، ویژگی قوی، پایداری شرکت را افزایش می حسابداری مدیریت
عنوان  های تخصصی به های تخصصی نیز ممکن است به همین میزان، سودمند تشخیص داده شود. وجود مهارت مهارت

باشد. همچنین، مسسیکوت و هنری  کت میهای حسابداری مدیریت و پایداری شر کننده رابطه بین شیوه ترین تعدیل قوی
« یاستراتژ ینظارت در اجرا رهیمد ئتیتوسط ه تیریمد یاستفاده از اطالعات حسابدار»(، پژوهشی با عنوان 8180)

ی در استراتژ ینظارت در اجرا به منظور تیریمد یاستفاده از اطالعات حسابدارانجام دادند. هدف این پژوهش، بررسی 
های نظری را ارائه دهد و یک مدل سنجش بر  طور خاص، این پژوهش در نظر دارد ویژگی باشد. به یزمینه حاکمیتی م

برنامه استراتژیک نظارت در به منظور  رهیمد ئتیتوسط ه های عملکرد مالی و غیرمالی اساس استفاده از بودجه، شاخص
آوری شده  تکمیل شده است، جمع رهیمد ئتیه ه ازهایی که توسط سه نمون ها با استفاده از پرسشنامه پیشنهاد کند. داده

ها بر اساس یک رویکرد ماتریسی ارائه شده است که ترکیبی از:  است. برای توسعه ابزار سنجش، مشخصات مفهومی سازه
های  کننده فعالیت . دو ویژگی نظری منعکس8شده توسط سه شیوه حسابداری مدیریت، همراه با  . اطالعات منتقل0

باشد. افزون بر این، اویار  ره، یعنی، نظارت در اجرای برنامه استراتژیک و زیر سؤال بردن برنامه استراتژیک، میمدی هیئت
محیطی و عملکرد پایدار در زمینه حسابداری مدیریت  های زیست ارتباط بین استراتژی»(، پژوهشی با عنوان 8181)

محیطی رابطه مثبتی با عملکرد پایدار  زیست های استراتژی های پژوهش نشان داد که انجام داد. یافته« محیطی زیست
های ایجاد شده  ها بر توسعه پایدار از طریق داده باشد که تأثیر مثبت استراتژِ دارد. همچنین، نتایج حاکی از این موضوع می

(، پژوهشی 8103 )عالوه، ساوکونن، لین و سواماال شود. به تر می محیطی برجسته توسط سیستم حسابداری مدیریت زیست
های ناشی از ساختار فرآیند و بازیگر  گیری: محدودیت برای تصمیم تیریمد یاستفاده از اطالعات حسابدار»با عنوان 

های تحلیلی و مبتنی بر بازیگر ممکن است اشکال متفاوتی در  انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی« درگیر
گیری  مرتبط ممکن است در یک ساختار فرآیند تصمیم تیریمد یحسابداراز اطالعات گیری داشته باشند. برخی  تصمیم

توان بدون در نظر  های بازیگران خاص )مانند معیارهای پایداری( را می سازمانی گنجانده نشود. در عین حال، دیدگاه
دهد که عمدتاً به  ی قرار میهایی نیز مورد شناسای گرفتن منطق پشت حذف، از فرآیند حذف کرد. این پژوهش محدودیت

شود: مدیران ممکن است در استفاده از  ابزارهای  گیری مربوط می هایی ناکافی مبتنی بر بازیگر در تصمیم ویژگی
فاقد تخصصص باشند، تعامل مدیریتی ممکن است فاقد تأمل در مفروضات بدیهی باشد، مدیران  تیریمد یحسابدار

و ساختار فرآیند داشته  تیریمد یحسابداربندی از اطالعات  دامنه، محتوا، زمانمختلف ممکن است درک متفاوتی از 
 باشند. 
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 ها فرضيه
 های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه اول: بین شیوه

 ند.ک های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می فرضیه دوم: اندازه شرکت، رابطه بین شیوه
 کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می فرضیه سوم: سن شرکت، رابطه بین شیوه

 کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می های تخصصی، رابطه بین شیوه فرضیه چهارم: وجود مهارت
 کند. ری شرکت تعدیل میهای حسابداری مدیریت و پایدا فرضیه پنجم: ساختار مالکیت، رابطه بین شیوه

 

 روش شناسی پژوهش
-ها یک پژوهش توصیفیهای کاربردی و از نظر ماهیت و نوع دادهاین پژوهش، بر اساس هدف از نوع پژوهش

 از طریق پیمایش را مورد مطالعه جامعه هایویژگی توانمی توصیفی هایپژوهش در چون سویی همبستگی است. از

های  روشاست.  یک پژوهش مقطعی زمان، معیار گرفتن نظر در با و پیمایشی نوع اجرا نظر از کرد این پژوهش ارزیابی
ای و روش میدانی است. به این ترتیب که در مرحله  آوری اطالعات موردنیاز این پژوهش، ترکیبی از روش کتابخانه جمع

شود و در  ناسب برای پژوهش فراهم میای، ادبیات موضوع، چارچوب نظری و پیشینه م اول با استفاده از روش کتابخانه
های  مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه، اطالعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته جهت تجزیه و تحلیل فرضیه

 شود.  های پژوهش از پرسشنامه استفاده می شود. در واقع، برای گردآوری اطالعات مالی و داده پژوهش گردآوری می
های پژوهش  آوری شده و همچنین تأیید یا رد فرضیه های جمع ها، بررسی پرسشنامه تحلیل نهایی داده به منظور تجزیه و

 شود. استفاده می  Smart PLSو SPSSافزارهای آماری  و نرمExcel  پردازی افزار داده از نرم
 

 جامعه آماری و نمونه پژوهش
گیری در  دهد. روش نمونه های استان فارس تشکیل می شرکت مالی کارکنان حسابداری/جامعه آماری پژوهش حاضر را 
که تعداد جامعه آماری مشخص نیست جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته  باشد. از آنجایی این پژوهش تصادفی ساده می

ت کند. در واقع، در این پژوهش نمونه به صور شود و تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه نامحدود پیروی می می
 باشد. نفر می 833رو، نمونه آماری شامل  تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شده است. از این

 

 گيری متغيرها نحوه اندازه

 متغير مستقل

شود. این  ( استفاده می8180گیری این متغیر از پرسشنامه مشابه پژوهش اویوو ) های حسابداری مدیریت: برای اندازه شیوه
باشد: تحول و مدیریت هزینه، استراتژی مالی،  حوزه اصلی عملی می 5باشد که شامل  اره میگز 88پرسشنامه شامل 

داری  گذاری، مدیریت و کنترل بودجه، تصمیمات قیمت، تخفیف و محصول، مدیریت خزانه کنترل داخلی، ارزیابی سرمایه
ها  ای به گزاره گزینه7اده از طیف لیکرت دهندگان با استف باشد )پاسخ های پرسشنامه به شرح زیر می و نقدینگی. گزاره

 = کامالً موافقم(: 7= موافقم؛ 3= نظری ندارم؛ 8= مخالفم؛ 8= کامالً مخالفم؛ 0دهند:  پاسخ می
 های حسابداری مدیریت شيوههای مرتبط با گزاره :(1) جدول

 گزاره ابعاد ردیف

0 
های تجاری به منظور رسیدن به توافق، مورد بحث و  شراکت اهداف هزینه در ارتباط با همکاران و تحول و مدیریت هزینه

 شوند. گیرند و آنها به مرور زمان اصالح می بررسی قرار می
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8 
های گذشته در مجموع، بخشی/ عملکردی و سطح محصول در طی دوره مشخصی  های سال هزینه

 شوند. تعیین و مقایسه می

 شوند. میان اجزای مدل تجاری توسعه یا اصالح میهای هزینه از  معیارهای عملکرد برای محرک 8

3 
تأثیر تصمیمات بر ارزش سهامداران  با استفاده از معیارهایی مانند رضایت مشتری، سهم بازار و  استراتژی مالی

 شود. سودآوری تعیین می

 شود. بدهی و سرمایه سهام با کمترین هزینه ممکن در بازار سرمایه تأمین می 7

 شود، درک و مستند شده است. های مالی که سازمان با آن مواجه می میزان و تأثیر ریسک ماهیت، 2

 های مالی به سطوح مناسبی از کارکنان واگذار شده است. مسئولیت کنترل کنترل داخلی 5

3 
فرآیندهای فیزیکی و مالی که بیشترین ریسک را برای سازمان به همراه دارد، شناسایی  ارزیابی 

 د.شو می

3 
گذاری در قالبی ساده و شفاف به  گیری سرمایه گذاری قبل از تصمیم نتایج محاسبات ارزیابی سرمایه گذاری ارزیابی سرمایه

 شود. گیرندگان ارائه می تصمیم

01 
اتکا، سازگار،  گذاری مبتنی بر اطالعات جریان نقدی است که مربوط، دقیق، قابل های سرمایه ارزیابی

 ع باشد.موق کامل و به

 شود. گذاری، اطالعات غیرمالی در نظر گرفته می در تصمیمات سرمایه 00

 باشد. بندی شفاف و مشورتی می فرآیندهای بودجه مدیریت و کنترل بودجه 08

08 
ها در تمامی سطوح سازمان به منظور کمک به افراد در درک این موضوع که  معیارها و اهداف شیوه

 موفقیت سازمان مؤثر است، گسترده شده است. چگونه موفقیت آنها در

03 
ها و نتایج و معیارهای مرتبط به منظور اطمینان از رقابتی  ها، خروجی فرآیندهای عملکرد برای ورودی

 شوند. شده و بهبود مستمر، ردیابی می گذاری بودن نتایج هدف

07 
های  منظور تجزیه و تحلیل ریسکها مربوط به حجم، قیمت و ساختار هزینه به  سناریوهای پروژه

 شود. ها، اجرا می مرتبط با اهداف و شیوه

02 
تصمیمات قیمت، 
 تخفیف و محصول

گذاری در اختیار  آوری و در قالب یک ابزار قیمت صورت متمرکز جمع گذاری به های کلیدی قیمت داده
 گیرد. کارکنان مربوطه قرار می

05 
توسعه محصول/ خدمات جدید به منظور ارزیابی هزینه/ منفعت حسابداران مدیریت در مراحل اولیه 

 مشارکت دارند.

 گذاری در سراسر سازمان استاندارد و نهادینه شده است. فرآیندهای قیمت 03

 شود. ها اجرا می تجزیه و تحلیل حساسیت روی پروژه 03

81 
داری و  مدیریت خزانه
 نقدینگی

دهندگان در مورد تسهیالت  سابرسان، مشاوران شرکتی و واماین سازمان، مذاکرات اولیه را با ح
 دهد. بینی هر گونه نقض قراردادها انجام می تمدید و پیش غیرمتعهد، تسهیالت قابل

80 
یک سیستم مدیریت نقدینگی کارآمد ایجاد شده است که رشد آینده شرکت را در نظر بگیرد و 

 ل برساند.شده را به حداق های نقدی بکار نگرفته مانده

 شود. دقت دنبال می ها به آوری پرداختی  فرآیندهای مدیریت اعتباری قوی برای کنترل و جمع 88

 شود. طور فعال مدیریت می به قرارگیری سازمان در معرض نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره محاسبه و  88

 

 متغير وابسته
شود. این پرسشنامه با  ( استفاده می8180گیری این متغیر از پرسشنامه مشابه پژوهش اویوو ) پایداری شرکت: برای اندازه

دهد.  را نشان میابداری مدیریت های حس های مرتبط با پایداری شرکت تحت تأثیر شیوهگزاره، گزاره 08استفاده از 
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دهند:  ها پاسخ می ای به گزاره گزینه7دهندگان با استفاده از طیف لیکرت  خباشد )پاس های پرسشنامه به شرح زیر می گزاره
 (:= کامالً موافقم7= موافقم؛ 3= نظری ندارم؛ 8= مخالفم؛ 8= کامالً مخالفم؛ 0

 های حسابداری مدیریت پایداری شرکت تحت تأثير شيوههای مرتبط با گزاره :(2) جدول
 گزاره ردیف

 ی دوره بهبود یافته است.شاخص رضایت مشتری در ط 0

8 
های رقابتی باعث شده است که ارزش سازمان برای مالکان و سایر  تخصیص منابع سرمایه کمیاب در میان فرصت

 ذینفعان بهینه شود.

8 
ن این سازمان در نتیجه اجرای استراتژی مالی خود توانسته است سرمایه موردنیاز خود را با انتظارات مالکان و سایر ذینفعا

 تراز کند.

3 
ها برای تأمین مالی ساخته است تا  بندی فرصت به اولویت  گذاری، شرکت را قادر های ارزیابی سرمایه استفاده از تکنیک

 برای ذینفعان ارزش ایجاد کند و از تباهی ارزش جلوگیری کند.   

 ام اقدامات بهبود کمک کرده است.وجود سیستم کنترل بودجه به شرکت در ارزیابی عملکرد در برابر اهداف و انج 7

 شود. های حسابداری مدیریت و هزینه منجر به افزایش سودآوری محصوالت و خدمات می کاربرد تکنیک 2

 کند.  های حسابداری مدیریت و هزینه به موقعیت محصوالت و خدمات سازمان در بازار هدف کمک می کاربرد تکنیک 5

3 
طور مستمر فرآیندها و محصوالت/ خدمات خود را بهبود  سازمان کمک کرده است تا بههای حسابداری مدیریت به  شیوه

 بخشد.

 باشد. شده خود می بندی های اولویت سازمان دارای وجوه نقد کافی برای انجام تعهدات و تأمین مالی فرصت 3

 یریت کند.های مالی خود را در مواجهه با نوسانات ارزی مد این سازمان توانسته است ریسک 01

00 
محیطی و اجتماعی به حد کافی توسط سازمان کنترل  های اعتباری، زیست های کلیدی غیرمالی از جمله ریسک ریسک

 شده است. 

 ارزش بلندمدت شرکت به دلیل شیوه مدیریت ریسک اجراشده محافظت شده است. 08

 

 گر متغيرهای تعدیل
( با استفاده از تعداد کارکنان 8180به پیروی از پژوهش اویوو ) گیری این متغیر . اندازه شرکت: برای اندازه0

 810-711نفر،  70-811نفر،  71شود: تا  بندی می محدوده گروه 7منظور، تعداد کارکنان به  باشد. بدین گیری می اندازه قابل
 نفر. 0111نفر، باالی  710-0111نفر، 

بندی  محدوده گروه 7(، سن شرکت به 8180از پژوهش اویوو )گیری این متغیر به پیروی  . سن شرکت: برای اندازه8
 سال. 81سال، باالی  80-81سال،  00-81سال،  2-01سال، 7شود: تا  می

وجود  عدم (، از وجود یا8180گیری این متغیر به پیروی از پژوهش اویوو ) های تخصصی: برای اندازه . وجود مهارت8
 .شود یتفاده ماس تیریمد یبخش/ واحد جداگانه حسابدار

ها به  شرکت تیساختار مالک می(، از تقس8180) وویاز پژوهش او یرویبه پ ریمتغ نیا یریگ اندازه ی: براتی. ساختار مالک3
 .شود یمتنوع و با تنوع کمتر استفاده م

 

 پژوهش یها افتهی

  یفيآمار توص
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 یرا برا شده یآور از اطالعات جمع یمشخصات کل دتوانن یکه م شود یگفته م ارهایاز مع یا به مجموعه یفیتوص یها آماره
 یداد بلکه فقط برا میتعم یرا به حاالت کل جینتا توان ینم یفیتوص یها توجه داشت که از آماره دیپژوهشگر ارائه دهند. با

 . شود یاستفاده م ارهایمع نیاز پژوهش، از ا یکل دید کیارائه 
 (: آمار توصيفی متغيرهای مدل3جدول )

 رهامتغی
تحول و 

 مدیریت هزینه

استراتژی 
 مالی

کنترل 
 داخلی

ارزیابی 
 گذاری سرمایه

مدیریت و 
 کنترل بودجه

تصمیمات 
قیمت، تخفیف 

 و محصول

داری  مدیریت خزانه
 و نقدینگی

پایداری 
 شرکت

 3732/8 3182/8 1850/8 3775/8 1737/8 375/8 3383/8 3158/8 میانگین

 85383/1 38733/1 70822/1 78835/1 73303/1 72723/1 733/1 32320/1 انحراف معیار

 05/8 08/8 8/11 8/11 25/0 8/11 8/11 8/11 کمترین

 3/11 3/11 3/11 3/11 3/11 3/11 3/11 3/11 ترینبیش

 
 (: جدول فراوانی متغير سن0جدول )

 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی سن

 8/87 8/87 8/87 35 سال 81کمتر از 

 3/27 0/31 0/31 073 سال 31تا  81بین 

 3/33 7/83 7/83 33 سال 71تا  31بین 

 1/011 8/01 8/01 83 سال 71بیشتر از 

  1/011 1/011 833 مجموع

 33سال  71تا  31نمونه ، سن  073سال  31تا  81نمونه،  سن  35سال  81دهد که سن کمتر از  جدول فوق  نشان می
دهد که  نشان می شود. این جدول همچنین نمونه را شامل می 833نمونه از  83سال ،  71یتاً سن بیشتر از نمونه و نها

درصد از جامعه آماری را به خود تخصیص داده  0/31باشد که  سال می 31تا  81بیشترین فراوانی سن مربوط به سن 
 است.

 (: جدول فراوانی متغير تحصيالت5جدول )

 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی انیفراو میزان تحصیالت

 1/87 1/87 1/87 32 تر از کارشناسی پایین 

 0/51 0/37 0/37 058 کارشناسی 

 0/37 1/87 1/87 32 کارشناسی ارشد

 1/011 3/3 3/3 03 دکترا

  1/011 1/011 833 مجموع

نمونه، کارشناسی  058نمونه، تحصیالت کارشناسی  32تر از کارشناسی  دهد که تحصیالت پایین جدول فوق نشان می
دهد که بیشترین  میشود. این جدول همچنین نشان  نمونه را شامل می 833نمونه از  03نمونه و نهایتاً دکترا  32ارشد 

 درصد از جامعه آماری را به خود تخصیص داده است. 0/37باشد که  فراوانی تحصیالت مربوط به کارشناسی می
 جدول فراوانی متغير جنسيت :(6جدول )

 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 8/33 8/33 8/33 838 مردان 

 1/011 5/01 5/01 30 زنان

  1/011 1/011 833 مجموع
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همچنین شود. این جدول  نمونه را شامل می 833نمونه از  30نمونه و زنان  838دهد که مردان  جدول فوق نشان می
درصد از جامعه آماری را به خود تخصیص  8/51باشد که  مربوط به مردان می دهد که بیشترین فراوانی جنسیت نشان می
  داده است.

 های تخصصی (: جدول فراوانی متغير وجود مهارت5جدول )
حسابداری 

 مدیریت
 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی

 0/88 0/88 0/88 085 عدم وجود 

 1/011 3/22 3/22 875 وجود

  1/011 1/011 833 مجموع

 833نمونه از  875نمونه و وجود واحد  085دهد که عدم وجود واحد جداگانه حسابداری مدیریت  جدول فوق نشان می
بداری مدیریت دهد که بیشترین فراوانی مربوط به وجود واحد حسا نشان می شود. این جدول همچنین نمونه را شامل می

 درصد از جامعه آماری را به خود تخصیص داده است. 3/22باشد که  می
 (: جدول فراوانی متغير وجود ساختار مالکيت8جدول )

 جدول فراوانی متغیر وجود ساختار مالکیت -(3جدول )

 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی تنوع

 8/82 8/82 8/82 083 تنوع کمتر 

 1/011 3/28 3/28 837 متنوع

  1/011 1/011 833 مجموع

شود. این جدول  نمونه را شامل می 833نمونه از  837نمونه و وجود تنوع  083دهد که تنوع کم  جدول فوق نشان می
 درصد از جامعه آماری را به خود 3/28باشد که  مربوط به متنوع  می دهد که بیشترین فراوانی همچنین نشان می
  تخصیص داده است.

 شرکت اندازه (: جدول فراوانی متغير9جدول )
 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی اندازه شرکت

 71< 825 2/37 2/37 2/37 

811-70 03 2/8 2/8 8/33 

711-810 0 8/1 8/1 7/33 

0111-710 8 7/1 7/1 1/011 

  1/011 1/011 833 مجموع

 0،  711-810نمونه، بین  03،  811تا  70نمونه،  بین  825،  71دهد که  اندازه شرکت کمتر از  نشان می جدول فوق
دهد که بیشترین  میشود. این جدول همچنین نشان  نمونه را شامل می 833نمونه از  8،  0111تا  710نمونه و نهایتاً بین 

  درصد از جامعه آماری را به خود تخصیص داده است. 2/37می باشد که  71فراوانی مربوط به تعداد کمتر از 

 شرکتجدول فراوانی متغير سن  (:14جدول )
 فراوانی تجمعی فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی سن شرکت 

 7< 87 7/2 7/2 7/2 

01-2 038 8/85 8/85 3/38 

81-00 025 7/38 7/38 8/35 

81-80 33 7/08 7/08 5/33 

81> 0 8/1 8/1 1/011 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

33 
 

  1/011 1/011 833 مجموع 

نمونه و  025،  81-00نمونه، بین  038،  01تا  2نمونه،  بین  87،  7دهد که  سن شرکت کمتر از  جدول فوق نشان می
دهد  شود. این جدول همچنین نشان می نمونه را شامل می 833نمونه از  0، 81نمونه و بیشتر از  33،  81تا  80نهایتاً بین 

درصد از جامعه آماری را به خود تخصیص  2738سال  می باشد که  81الی  00سن بین  شترین فراوانی مربوط بهکه بی
 داده است.

 

 روایی پژوهش با استفاده از تحليل عاملی
 و بارتلت  KMOآزمون(: 11جدول )

 KMO 577/1شاخص 

 نتایج تست بارتلت

 137/8023 آماره کای دو

 1/83 درجه آزادی

 111/1 عناداریسطح م

 71/1ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین باشد، داده 71/1کمتر از  KMOدر صورتی که مقدار 
باشد،  5/1توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت، ولی در صورتی که مقدار آن بزرگتر از باشد، می 23/1تا 

 ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.ههای موجود در بین دادهمبستگی
. بر اساس نتایج حاصل از شاخص باشد 17/1و مقدار آزمون بارتلت باید کوچکتر از  2/1باید بیشتر از   KMOمقدار 

KMO گردد که مقدار و بارتلت، مشاهده می 
اد نمونه برای تحلیل عاملی باشد که نشان دهنده این است که تعد می 2/1برای کلیه متغیرها بیشتر از KMO  شاخص

دهد تحلیل عاملی برای  باشد که نشان می می 17/1باشد. همچنین مقدار سطح معناداری آزمون بارتلت، کمتر از  کافی می
 شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است.

 

 آزمون نرماليتی
 نرماليتی آزمون (:12جدول )

 
 ا

 
 
 
 
 
 
ز

  
آ

جهت است، بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.  17/1نجایی که سطح معناداری کلیه متغییر ها بیشتر از آ
 .کنیم برازش کلی مدل استفاده می گیری، برازش مدل ساختاری وبررسی برازش مدل، از برازش مدل اندازه

 
 متغیرهای

 

 اسمیرونوف –کلموگروف 

 سطح معناداری آزادی درجه آماره

 173/1 1/833 827/1 تحول و مدیریت هزینه

 172/1 1/833 88/1 استراتژی مالی

 120/1 1/833 838/1 کنترل ذاخلی

 172/1 1/833 880/1 ارزیابی سرمایه گذاری

 178/1 1/833 808/1 مدیریت و کنترل بودجه

 170/1 1/833 873/1 تصمیمات قیمت، تخفیف و محصول

 13/1 1/833 233/1 داری و نقدینگی خزانه مدیریت

 178/1 1/833 803/1 پایداری شرکت
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 آلفای کرونباخ
، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت، نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب PLSها در مطابق با الگوریتم تحلیل داده

  رسد، که نتایج آن در جدول زیر آمده است.آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی می
 خ متغيرهای تحقيقنتایج معيار آلفای کرونبا (:13) جدول

 (<CR 5/1ضریب پایایی ترکیبی) (<Alpha 5/1ضریب آلفای کرونباخ) معادالت ساختاریمتغیرهای  فرضیه

 332/1 355/1 پایداری شرکت اول

 325/1 333/1 مدیریت حسابداری

مدیریت حسابداری در اندازه  دوم
 شرکت

382/1 382/1 

 332/1 352/1 پایداری شرکت

 333/1 301/1 اریمدیریت حسابد

 382/1 382/1  اندازه شرکت

مدیریت حسابداری در سن  سوم
 شرکت

303/1 303/1 

 353/1 318/1 پایداری شرکت

 333/1 302/1 مدیریت حسابداری

 303/1 303/1  سن شرکت

مدیریت حسابداری در  چهارم
 های تخصصی مهارت

380/1 380/1 

 332/1 355/1 پایداری شرکت

 333/1 300/1 حسابداری مدیریت

 380/1 380/1 های تخصصی مهارت

مدیریت حسابداری در  پنجم
 مالکیت ساختاری

372/1 372/1 

 332/1 375/1 پایداری شرکت

 333/1 300/1 مدیریت حسابداری

 372/1 372/1 مالکیت ساختاری

های جدول فوق این است و مطابق با یافته 5/1و پایایی ترکیبی  با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ
توان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش پژوهش اند، میدر مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نموده معیارها

 را تأیید نمود.
 

 روایی همگرا 
ن همبستگی هر سازه با سؤاالت گیری، روایی همگرا است که به بررسی میزاهای اندازهمعیار دوم از بررسی برازش مدل

 پردازد.ها( خود می)شاخص
 نتایج روایی همگرا متغيرهای تحقيق (:10) جدول

 میانگین واریانس استخراجی معادالت ساختاریمتغیرهای  فرضیه

(7/1 AVE>) 

 757/1 پایداری شرکت اول
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 735/1 مدیریت حسابداری

 382/1 مدیریت حسابداری در اندازه شرکت دوم

 753/1 پایداری شرکت

 738/1 مدیریت حسابداری

 382/1  اندازه شرکت

 303/1 مدیریت حسابداری در سن شرکت سوم

 788/1 پایداری شرکت

 738/1 مدیریت حسابداری

 303/1  سن شرکت

 چهارم
 

های  مدیریت حسابداری در مهارت
 تخصصی

380/1 

 753/1 پایداری شرکت

 737/1 مدیریت حسابداری

 380/1 های تخصصی مهارت

مدیریت حسابداری در مالکیت 
 ساختاری

380/1 

 372/1 پایداری شرکت پنجم

 753/1 مدیریت حسابداری

 738/1 مالکیت ساختاری

 372/1 پایداری شرکت

  مدیریت حسابداری

های جدول فوق این ابق با یافتهاست و مط 7/1میانگین واریانس استخراج شده،  با توجه به اینکه مقدار مناسب برای
مورد اند، در نتیجه مناسب بودن روایی همگرای پژوهش مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهپژوهش معیار در مورد متغیرهای 

 است. تأیید
 

 ساختاری برازش مدل

 (t_valuesضرایب معناداری )مقادیر 
لذا در سطح  .است بدست آمده 32/0از  بیشترتحقیق  تتمام فرضیابرای  tچون ضرایب  7الی  0با توجه به شکل شماره 

 شود.معنادار بودن آنها تأیید می %37اطمینان 
 

 R2یا   R Squares معيار

زای مربوط به متغیرهای پنهان درون R2دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب 
، 03/1زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونتأثیر یک متغیر برونمعیاری است که نشان از   R2)وابسته( مدل است. 

، 3شود. مطابق با شکل در نظر گرفته می R2به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  25/1و  88/1
مناسب بودن توان  های درونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک، میبرای سازه R2مقدار 

 برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.
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 زادرون برای سازه R2نتایج معيار  (:15) جدول
 R2 متغیرهای مکنون فرضیه

 730/1 پایداری شرکت اول

 235/1 پایداری شرکت دوم

 888/1 اندازه شرکت

 513/1 پایداری شرکت سوم

 888/1 سن شرکت

 223/1 پایداری شرکت چهارم

 830/1 ای تخصصیه مهارت

 515/1 پایداری شرکت پنجم 

 888/1 ساختار مالکیت

 

 های پژوهش تحليل فرضيه

 فرضيه اول:
H0های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت رابطه معنادار وجود ندارد. : بین شیوه 
H1های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت رابطه معنادار وجود دارد. : بین شیوه 

 
 و ضرایب مدل فرضيه اول  tماره آ (:1شکل )
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شیوه های حسابداری مدیریت و ) )ضریب مسیر( بین دو متغیر توان گفت ضریب استاندارد شده، می0با توجه به شکل 
)بیشتر از  بوده =87/83t)آماره تی( بین این دو متغیر نیز  باشد و ضریب معناداریمی =528/1β( پایداری شرکت

توان شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H0دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه که نشان می( 32/0قدرمطلق 
 های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت رابطه معنادار وجود دارد. بین شیوهنتیجه گرفت 

 

 فرضيه دوم:
H0کند. ل نمیهای حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدی : اندازه شرکت، رابطه بین شیوه 
H1کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می : اندازه شرکت، رابطه بین شیوه 

 و ضرایب مدل فرضيه دوم  tآماره  (:2شکل )

 

 

 
 

های  اندازه شرکت در شیوه) )ضریب مسیر( بین دو متغیر توان گفت ضریب استاندارد شده، می8با توجه به شکل 
 =378/7t)آماره تی( بین این دو متغیر نیز  باشد و ضریب معناداری می =058/1β( پایداری شرکت حسابداری مدیریت و 

-تأیید می H1رد و فرضیه  H0دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه ( که نشان می32/0)بیشتر از قدرمطلق  بوده

 کند. داری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل میهای حساب اندازه شرکت، رابطه بین شیوهتوان نتیجه گرفت شود و می
 

 فرضيه سوم: 

H0کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل نمی : سن شرکت، رابطه بین شیوه 
H1کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می : سن شرکت، رابطه بین شیوه 

 و ضرایب مدل فرضيه سوم  tآماره  :(3شکل )
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های حسابداری  سن شرکت در شیوه) )ضریب مسیر( بین دو متغیر توان گفت ضریب استاندارد شده، می8ا توجه به شکل ب

 بوده =227/2t)آماره تی( بین این دو متغیر نیز  باشد و ضریب معناداری می =813/1β( مدیریت و پایداری شرکت 
شود و تأیید می H1رد و فرضیه H0بنابراین فرضیه  ادار است.دهد این رابطه معن( که نشان می32/0)بیشتر از قدرمطلق 

 کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می شرکت، رابطه بین شیوه سنتوان نتیجه گرفت می
 

 فرضيه چهارم: 

H0کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل نمی های تخصصی، رابطه بین شیوه : وجود مهارت 
H1کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می های تخصصی ، رابطه بین شیوه : وجود مهارت 

 و ضرایب مدل فرضيه چهارم  tآماره  (:0شکل )
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های تخصصی در  وجود مهارت) )ضریب مسیر( بین دو متغیر توان گفت ضریب استاندارد شده، می3با توجه به شکل 
)آماره تی( بین این دو متغیر نیز  باشد و ضریب معناداریمی =028/1β( یریت و پایداری شرکت های حسابداری مد شیوه
303/7t= بنابراین فرضیه  دهد این رابطه معنادار است.( که نشان می32/0)بیشتر از قدرمطلق  بودهH0  رد و فرضیه H1 

های حسابداری مدیریت و پایداری  بین شیوههای تخصصی، رابطه  وجود مهارتتوان نتیجه گرفت شود و میتأیید می
 کند. شرکت تعدیل می

 

 فرضيه پنجم: 

H0کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل نمی : ساختار مالکیت، رابطه بین شیوه 
H1کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می : ساختار مالکیت، رابطه بین شیوه 

 و ضرایب مدل فرضيه پنجم  tآماره  (:5شکل )
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های  وجود ساختار مالکیت در شیوه) )ضریب مسیر( بین دو متغیر توان گفت ضریب استاندارد شده، می7با توجه به شکل 
 =185/5t)آماره تی( بین این دو متغیر نیز  باشد و ضریب معناداریمی =813/1β( حسابداری مدیریت و پایداری شرکت

-تأیید می H1رد و فرضیه  H0دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه ( که نشان می32/0رمطلق )بیشتر از قد بوده

 کند. های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت تعدیل می ساختار مالکیت، رابطه بین شیوهتوان نتیجه گرفت شود و می
 

 گيری نتيجه
های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت  ه بین شیوههای سازمانی در رابط پژوهش حاضر به بررسی نقش ویژگی

کارکنان نفر از  833ی پژوهش از پرسشنامه استفاده شد، که این پرسشنامه بین ها هیفرضپردازد. به منظور استنباط  می
های  دهد که بین شیوه توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان می 0311های استان فارس در سال  شرکت مالی حسابداری/

های سازمانی )اندازه،  بداری مدیریت و پایداری شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. افزون بر این، نقش مؤثر ویژگیحسا
های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت  های تخصصی و ساختار مالکیت شرکت( در رابطه بین شیوه سن، وجود مهارت

الوه بر اینکه بیانگر ارتقای پایداری شرکت از طریق بکارگیری نیز مورد تأیید قرار گرفت. در واقع، نتایج پژوهش ع
تواند شدت منفعت و مزایای  های سازمانی می دهد که ویژگی می باشد، همچنین نشان های حسابداری مدیریت می شیوه

 در آن گزارشگری و مسئولیت اجتماعی اهمیت اخیر های سال های حسابداری مدیریت را تعیین کند. در بکارگیری شیوه

 اثرات کاهش از طریق را خود بلندمدت های بازده توانند می تجاری ها افزایش پیدا کرده است. واحدهای شرکت میان

 تجاری واحدهای میان در تفکر این امروزه که طوری نمایند. به اختیاری، حداکثر صورت به اجتماع، بر خود منفی

 کردن عملیات مدیریت طریق از تواند می ها آن بلندمدت تکه موفقی است گیری شکل حال در روزافزون صورت به

 در نهایت و یابد تحقق شرکت اجتماعی های مسئولیت پیشرفت محیطی و حمایت از اطمینان ایجاد با زمان هم شرکت،

م های اصلی سیست گردد. حال اینکه مؤلفه می آن پایدار و عملکرد شرکت رقابتی توان افزایش و اقتصادی رشد به منجر
رو،  باشد. از این های عملکرد پایدار از جمله رضایت مشتری و اهداف غیرمالی می حسابداری مدیریت مدرن شامل مؤلفه

توان منجر به ارتقای پایداری شرکت شود. همچنین، تناسب مناسب  های حسابداری مدیریت می شیوه بکارگیری
د اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت در ارتقای پایداری توان های حسابداری مدیریت می های سازمانی با شیوه ویژگی

ها، به  خوانی دارد. با توجه به این یافته ( هم8180های پژوهش اویوو ) شرکت را بیشتر کند. نتایج این پژوهش با یافته
مدیریت ای در شرکت داشته باشند و عملکرد حسابداری  شود که واحد حسابداری مدیریت جداگانه ها پیشنهاد می شرکت
از عملکرد حسابداری عمومی یا مالی در نظر گرفته شود. وجود چنین واحد مستقلی از حسابداری مدیریت، راه را  جدای

شود.  های حسابداری مدیریت می کند و باعث افزایش شدت انجام فعالیت برای استخدام حسابداران مدیریت هموار می
طور جداگانه با پایداری شرکت مورد بررسی قرار  ای حسابداری مدیریت را بهه توانند رابطه ابعاد شیوه پژوهشگران آتی می

کارکنان هایی نیز اشاره کرد، از جمله اینکه، جامعه آماری پژوهش حاضر به  توان به محدودیت دهند. در این پژوهش می
شود. از  را شامل نمی های کل کشور شرکتکارکنان شود و تمامی  های استان فارس محدود می شرکت مالی حسابداری/

 این رو، امکان دارد که محیط متفاوت پیرامون مشتریان بر دیدگاه مشتریان تأثیرگذار باشد.

 

 منابع
 در  تیریکنترل مد ستمیدر س تیریمد ینقش اطالعات حسابدار یبررس ،(0833) ،سحر ،یمحمد ،الناز ،یدیتجو

  .02-0، صص 32، شماره 08ره دو ت،یریمد یحسابدار ،رانیدر ا یدیبزرگ تول یها شرکت
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 کیستماتیس سکیبر عملکرد سازمان و ر تیریمد یاطالعات حسابدار یها جنبه ریتأث ،(0311) ،فرزانه سادات ،ینیحس 
 .نیکار قزو یمؤسسه آموزش عال ،یگروه حسابدار ،یارشد رشته حسابدار یکارشناس نامه انیشرکت. پا

 یاجتماع یها بر مؤلفه رانیمد ینیب آزمون خوش ،(0833) ،نوده، فاضل یمحمد ،نیرزف ،ییرضا ،جواد ،یریدل- 
، 3دوره  ت،یریمد یو حسابرس یدانش حسابدار ،(یاجتماع تی)مسئول داریعملکرد پا یگزارشگر کردیو رو یاقتصاد
  .83-80صص  ،87شماره 

 ،در  تیریمد یحسابدار ستمیاز اطالعات س رازیش یشهردار رانیه مداستفاد زانیبررسی م ،(0835) ،مسعود زارع
 واحد مرودشت. یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یارشد رشته حسابدار یکارشناس نامه انیپا ،یزیر بودجه

 یالاطالعات م تیفیبر ک کیاستراتژ تیریمد یحسابدار یها روش راتیتأث لیتحل ،(0833) ،قاسم ،یعبادالله 
دانشکده  ،یمال شیگرا یمال تیریارشد رشته مد یکارشناس نامه انیپا ،فارس جیخل نگیهلد یمیپتروش یها شرکت

 واحد شهر قدس. یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان تیریمد
 ریتأث سکیر تیرینقش مد ،(0833) ،نیفرز ،ییرضا ،نایس ار،یخرد ،نوده، فاضل یمحمد ،حمزه ،یانیرشت یعسگر 

، شماره 3دوره  ت،یریمد یو حسابرس یدانش حسابدار ،یگذار هیسرما ییو کارا یداریعملکرد پا نیبر رابطه ب یماعاجت
  .017-33صص  ،83
 ریمتغ یگر یانجیشرکت با نقش م یداریهوشمند بر پا یها یفناور ریمطالعه تأث ،(0833) ،زهرا ،یکندر یمشفق 

 ک،یاستراتژ تیریمد -تیریارشد رشته مد یکارشناس نامه انیپا ،کت )مورد: شرکت پارس آمپول(شر یداریپا یاستراتژ
 پرندک. یمؤسسه آموزش عال ت،یریگروه مد

 استان  یبر عملکرد سازمان جهاد کشاورز تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس ریسنجش تأث ،(0833) ،فاطمه ،یمکابر
 بوشهر. -خرد یمؤسسه آموزش عال ت،یریگروه مد ،یمال تیریمد -تیریه مدارشد رشت یکارشناس نامه انیپا ،بوشهر

 عملکرد  یابیابعاد مدل ارز ییشناسا ،(0310) ،آرش ،ینادم ،مهرداد ،یقنبر ،بابک د،ینو یدیجمش ،رمحمدیش ان،یعقوبی
 تیریمد یو حسابرس یدانش حسابدار ،ییاقتضا یبر تئور دیبا تأک تیریمد یحسابدار یابزارها ریها، تحت تأث شرکت
  .083-000صص  ،30، شماره 00دوره 
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