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 چکیده

 جمن   از عبارتسنت  نظنام  اين   های فعاليت. سازند می فراهم را کنترل و ريزی برنامه در الزم اطالعات مديريت حسابداری های سيستم
 بنرالال   منديريت،  حسنابداری  هنای  گنزارش  .آن نظاير و مديريت به اطالعات گزارش و تحليل پردازش، تلخيص، بندی، طبقه آوری،

 از پرسنش  از اسنتااد   بنا  اي  در اي  پژوهشبنابر. بکارآيند سازمانی درون تصميم اتخاذ در که باشند چنان بايد مالی، حسابداری اطالعات
 در گينری  اننداز  ابنزار . اسنت  آمند   عمنل  شرکتهای توليدی استان چهارمحال و بختياری به در فعال توليدی شرکت های ارشد مديران
جامعنه آمناری در اين  پنژوهش      .گرديند  اسنتااد   رگرسيون تحليل و فيشر آزمون از ها فرضيه اثبات برای .است بود  پرسشنامه تحقيق

شرکت از شرکتهای توليدی اي  اسنتان   057رمحال و بختياری بود  و حجم نمونه انتخابی بالغ بر اتمامی شرکت های توليدی استان چه
ت و در رد يا تاييد فرضيات اقدام نمود کنه در  به تحليل داد  ها پرداال SPSSدر اي  پژوهش سعی گشته با استااد  از نرم افزار  می باشد.

يکپنارچیی، بهنینام بنودن     نتيجه اي  پژوهش دريافتيم که بي  ابهام کاری و سيستم حسابداری مديريت، وسعت قلمرو، سطوح تجمين ، 
بهنیام بودن رابطنه   يکپارچیی، رابطه معناداری وجود دارد و بي  عدم تمرکز و سيستم حسابداری مديريت، وسعت قلمرو، سطوح تجمي ،
يکپارچیی، بهنینام بنودن رابطنه     معناداری وجود دارد و بي  عملکرد مديران و سيستم حسابداری مديريت، وسعت قلمرو، سطوح تجمي ،

 معناداری وجود دارد.

 تجمي . يکپارچیی، سطوحبودن،  بهنیام قلمرو، وسعت کاری، وری، ابهام بهر  مديريت، حسابداری سيستم حسابداری، کلید واژگان:

 

 مقدمه
، فراگرد به کارگيری مؤثر و کارآمد مناب  مادی و انسانی بر مبنای يک نظام ارزشی پذيرفته شد  است که از طريق برنامه رينزی،  مديريت

ديريت را حسابداری من سازماندهی، بسيج مناب  و امکانات، هدايت و کنترل عمليات برای دستيابی به اهدا  تعيي  شد ، صورت می گيرد. 
وسن   ، تاسير و انتقال آن گرو  از اطالعات منالی و سناير اطالعنات کمنی کنه ت     می توان فرآيند شناسائی، انداز  گيری، گردآوری، تهيه

 ، تعريف کرد.گيرد ، کنترل و ارزيابی عمليات در داالل يک واحد اقتصادی مورد استااد  قرار میمديريت به منظور يرنامه ريزی
با رويدادهای آتی سروکار دارد به همني  دلينل حسنابداری منديريت بنرالال        مديريت تصميم گيری است و تصميم گيری ذاتاً جوهر 

، طالعاتی با ماهيت جناری و آتنی اسنت. عنالو  بنر اين       ، عمدتا فراهم کنند  ابر اطالعات گذشته تمرکز دارد اساًحسابداری مالی که اس
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 عملکرد بر مدیریت حسابداری سیستم اثربخشی تاثیر بررسی

 بختیاری و چهارمحال استان تولیدی های شرکت در مدیران

 
 قهفرخی سعید هادیان

(مسئول نويسند ) ايران شهرکرد، هدايت، نور عالی آموزش موسسه حسابداری، ارشد کارشناسی  
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نکه بتواند مديران سطوح مختلف سازمان را در تصميم گيريها و ارزيابی ها کمک کند بايد بنه شنکل   اطالعات حسابداری مديريت برای آ
شنود کنه مربنو ،     ری مديريت هنیامی سنودمند واقن  منی   تاصيلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گيرد. نهايتا اينکه اطالعات حسابدا

جديدتري  و پذيرفته شد  تري  تعريف حسابداری  يح برآورد مبتنی باشد.های صح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رويهصحيح
ازحمايت کامنل انجمن  حسنابداران البنر       ارائه کرد  است و : تعريای است که فدراسيون بي  المللی حسابدارانسطح  وسي  مديريت در

دارد. به نظنر صناحبنظران از نظنر     وجودی نیرشهای متااوت ست،يچ یعملکرد سازمان نکهيدر مورد ا ت.مديريت انیلستان نيز برالوردار اس
برای انجنام   یريدارد و از سوی د فرد محوله به فيعملکرد اشار  به اجرای وظا  يفرد است. همچن کي تهایيفردی، عملکرد سابقه موفق

از  ينی فنرد جز  انه يکه وظ استی هيو بد دينما یکه برای آن به وجود آمد  است، عمل م شيالو فيوظا در محدود  یکارها، هر سازمان
در کنار انجنام    فنرد  کين  چنه  در عمل دارد. آن یقانون اي یالود التزام االالق فيدر انجام وظا شخص و شوديمحسوب م یسازمان فيوظا

فنرد در   رفتارهنای  عمل( عبنارت اسنت از مجموعنه    نديعملکرد )فرآ  ،ي. بنابرانامند یم عملکرد فرد را کي اهينحو  انجام وظ اي دهد،يم
عملکنرد    يهمچنن . دانسنت  ها جهيسنجش نت ايعملکرد را محاسبه  توان یم یعبارت . بهدهندیارتبا  با شغل که افراد از الودشان بروز م

منذکور   صيسنجش الصا منظور است که به یکارکنان عمل یستيشا یابياوست. ارزش ... انسان در سازمان بازتاب دانش، مهارت، رفتار و
و  قيمناسب تشنو  ستميس و یابيارزش ی. به طور کلرديپذ یانسان صورت م يیارتقا و شکوفا اصالح، ز يانی جاديو نقا  ضعف و قدرت و ا

 .  شود یدر سازمانها م اثربخشیافراد، موجب باال رفت   تيسنجش تالش و فعال اريو داشت  مع هيتنب

 

 مبانی نظری پژوهش
 یبنند يپا د،ين آ یراستا مهم به شمار من   ياست. آنچه در ا ريسنجش عملکرد مد یارهايمع  ياز مهمتر یکيتحقق اهدا  سازمان،  زانيم

لحنا    تيريمد یاثربخش یبرا زيو تعهد کارکنان را ن تيرضا اريمع  ،يسازمان است. لوتانز عالو  برا یبه رسالت و فلساه وجود تيريمد
امنر کارکننان     ين در انجنام ا  ک يدر تحقق اهدا  سازمان است. ولن  یو یعملکرد تيايک ر،يمد یابيارز یاصل اريکرد  است. اگرچه مع

هر سنازمان بنه    ،یو تحول سازمان رييبه تغ توجه سازمانها و در راستای انيروزافزون رقابت م شيدارند.امروز  با توجه به افزا یدينقش کل
عملکرد افنراد   را به الود جلب کرد  است. یانسان علوم امر توجه پژوهشیران حوزة  يمؤثرتری داشته باشد و ا عملکرد دنبال آن است که

 از جمله تعهند  یعوامل مختلا ريتحت تاث یفردی و سازمان عملکرد .هر سازمان داشته باشد تينقش عمدهای در موفق توانديسازمان م در
 از قافله رقابت عقنب نماننند، توجنه النود را بنه رهبنران       نکهيبرای ا سازمانهاآموزش، رهبری، باور و ارزش و فرهنگ قرار دارد  ،یسازمان
 یانسنان  رویين ن تيرا در هندا  یسنبکهای متاناوت   توانديم سازمان در نقش رهبری ريآنها معطو  کردهاند. مد تيريو سبک مد یسازمان

 زانين و م شنود  یقنوی در کارکننان من    زشين و انی هين روح در هر سازمان باعث بوجود آمدن ريناسب مد. الیوهای رفتاری مکند انتخاب
. عدم بررسی عملکرد مديران باعث کاهش اثربخشی و کارايی تصميمات منديران  دهد یم شيافزا شيو حرفه الو شغل آنها را از تيرضا

بحرانهای مديريتی و عدم توجه به نتايج و بازالورد تصنميمات قبلنی منی    و همچني  کاهش انیيز  و افزايش ميزان تحکم در برالورد با 
از  زانين کنه تنا چنه م    دهند  ینشنان من   یاثربخشن  یريد انيشد . به ب  ييبه اهدا  تع لين زانيعبارت است از درجه و ماثربخشی  شود.

دارد. منظنور از   یور بهنر   یرين گ و اننداز   فين در تعر یادين ز یواژ  کناربر   ين است. ا مورد نظر حاصل شد  جيانجام شد  نتا یها تالش
سناد  تنر در    یعبنارت  بنه  .شد  است  ييتع شيبه اهدا  از پ یابيدست یموثربودن اقدامات انجام شد  برا زانيم یدرواق  بررس یاثربخش

 یگنام  سنت يبا یمن  یماهنوم اثربخشن   فيتعر یرسد برا یشود. اما به نظر م یم یريتحقق اهدا  انداز  گ زانيم ،یمطالعه اثربخش کي
داد   صيتشنخ  یبه روشنن  یآموزش یازهايدور  آموزش حاصل الواهد شد که اوال ن کيدر  یهنیام یمعنا که اثربخش  يفراتر نهاد، به ا

از  یمناسنب  یابين اجرا گردد و رابعا ارز یشد  به درست یشود. ثالثا برنامه طراح یطراح ازهايبرطر  ساالت  ن یبرا یبرنامه مناسب ايانشود. ث
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 یرين گ مياسنت. تصنم   تيريو قلنب مند   یتيريمد فياز وظا یکي یريگ ميتصم به اهدا  انجام شود. یابيدست تيآموزش و درنها نديفرا
و  یافنند (کنند   یم یبانيپشت یريگ ميسازمان الاص از تصم کيدهد و اطالعات حسابدار را در  یرا نشان م ازيمورد ن  یکارآمد رانيمد
  يني تنا عملکنرد را تع   رديتوجه قرار گ ردتوس  اقتصاددانان مو ديشرکت ها است و با در کيعملکرد مشکل کالس(. مشکل 7702، یادج

مکنان جنام  بنه     کين  رانيکند. عملکرد مند  یو کار م یرياست که چیونه انداز  گ یتيريعملکرد مد ر،يمد یاز استانداردها یکيکنند. 
  يبننابرا  سنت، ا یو عملکرد اقتصناد  یسودآور یبازتاب شاالص ها یتيريعملکرد مد  ،يرفتار است. عالو  بر ا یامدهايپ یمنظور بررس
و  وسيارائنه شند  اسنت )ارسنل     یو ارائه اطالعات حسابدار یاقتصاد یاجتماع یها نهيدر زم تيريعملکرد مد یبر رو یاريمطالعات بس

 (.7701، همکاران
کنند.   یفراهم من  یکاربران داالل ريو سا ريمد یاست که الدمات را برا یاطالعات حسابدار ستمياز س ی، بخشتيريمد یحسابدار ستميس

و اطالعنات را بنه دسنت     رديگ یمورد توجه قرار م تيريمد نديماد  مهم در فرآ کيبه عنوان  تيريمد یحسابدار ستميس ،یبه طور سنت
 یتکنولنوژ  شنرفت يفرد و سنازمان بنا پ   یاست. ضرورت اطالعات برا یانسان یها تيعنصر مهم در فعال کي شهيهم اطالعات د.آور یم

کنند   یم اني( ب7700و همکاران ) کيتوک  ،ياست. عالو  بر ا یاطالعات ستمياز س یبخش اياز اطالعات  یکي ی. حسابدارابدي یبهبود م
واحند الناص    کيرا به  یو عناصر فن یانسان ليو پتانس ستيز  يمح  ياست که ب کپارچهي ستميس کي یاطالعات حسابدار ستميس که

 یحسنابدار  ستمياست س یحسابدار ستميدو س یسازمان دارا یاطالعات حسابدار ستميشود. س یکند که پس از آن پردازش م یمرتب  م
 ميمربنو  بنه تصنم    یاطالعنات دااللن   تيريمند  یسابدار، حستمي( س7703 ،و همکاران یالان یعل) تيريمد یحسابدار ستميو  س یمال
 سنتم يبنه س  یکيتناکت  تيريمند  تي( اضافه کردند که موقع7701واتس و همکاران )  ،يدهد. عالو  بر ا یم تيريواحد مد یرا برا یريگ

 یاطالعنات  سنتم يس کين در سازمان را دارد و  رييتغ  ييتع يیتوانا تيريمد یحسابدار ستميس  ،يدارد. همچن یبستی تيريمد یحسابدار
 سنتم يس رين و ز یچنند بعند   یزياز برنامه ر یبيکند و ترک یم  يتضم یتيريابزار را به عنوان ابزار مد کياست که  یدرون سازمان یرسم

( در 7770) منرم  يبنه گاتنه ز   .(7701، یو ادجن  یافنند )کنند   یفراهم م ريمد یرا برا مياتخاذ تصم یکنترل است و اطالعات الزم برا
است و با هد  ارائه اطالعات مربو  و بموقن  اسنت.    یريگ ميکنند  تصم ليشرکت، تسه کي تيريمد یحسابدار ستميس الود،مطالعه 

. ردين بنه اهندا  سنازمان منورد اسنتااد  قنرار گ       یابيکارکنان در دست ز يانی جاديتواند در ا یم تيريمد یحسابدار ستميس  ،يعالو  بر ا
 و همکناران،  یالنان  یعل) کند یرا فراهم م یاطالعات سودمند یکاربران داالل ريو سا تيريمد یبرا تيريمد یحسابدار ستميس  ،يبنابرا

 یازهنا ياهندا  ن   ين آن اسنت. حصنول ا   کيبه اهندا  اسنتراتژ   ليکمک به سازمان جهت ن ت،يريمد یحسابدار یهد  اصل .(7703
را  یکنارگر  یهنا  هيکارکنان و اتحاد، کنندگان  يتام ،کنندگان ضهسازمان مانند سهامداران، اعتباردهندگان، عر ناعانيذ یريو د انيمشتر

صنرفا   یهنا  یابين فراتنر از ارز  يیبه حوز  ها تيريمد یحوز  حسابدار رياال یدر دهه ها .(0388، ینژاد و رضو عقوبي)سازد  یبرآورد م
دربنر گرفتنه اسنت. بنه      زين را ن یمنال  ريغ یها اسيمق رينظ یتر  يدامنه وس تيريمد یحسابدار  ،ينو کرديوارد شد  است و در رو یمال

آن بنه   رينظ یتمام شد  محصول و موارد متيمحاسبه ق ،یآن شامل بودجه بند یاز ساالتار سنت تيريمد یدامنه حسابدار یر،يعبارت د
 یروين ن ت،ين ايک ،یبنازار، بهنر  ور   ان،يمشنتر  یبر رو یشتريتمرکز ب ت،يريمد یحسابدار  ياست. در شکل نو افتهي رييتغ  ينو فيتعار
بنه عننوان    تيريمند  یو بهبود مستمر شد  است. امروز  به ماهوم حسابدار سازمان یرونيو ب یتوجه به عوامل درون ،یرقبا، نوآور ،یانسان
 اسنت  یفرهننگ سنازمان   جناد يکارکننان و ا  بين ترغ رنندگان، يگ مياز تصم تيشود که هد  از آن حما یم ستهيارزش نیر جاديا نديفرا
 کين مختلنف   یهنا  تين فعال هيحاصل عملکرد کل ت،يريمد یحسابدار ستميس کياطالعات  طهيح .(0380، یانيصدق یبدو عا یجعار)

هنا   تياطالعات فعال یگزارشیر یدر جم  آور یواحد اقتصاد کيدر زين یمختلا یها ستميس نکهيبا توجه به ا رديگ یشرکت را در بر م
در اسنتقرار مناسنب آن دارد.    ینقنش مهمن   تيريمد یحسابدار ستميارتباطات آنان با س یاز نقش و چیونی حيمشارکت دارند درک صح

کنتنرل در دسنت    یبرا یابزار کيرا از لحا  کاربرد آنها به عنوان  یموسسه اقتصاد کي یها ستميتوان س یم یکل یطبقه بند کيدر
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  يني دوگنرو ، بنه تب    ين از ا کيکرد اطالع از کاربرد هر کيتاک ت،يريکنترل مد یها ستميو س یاتيعمل یها ستميبه دوگرو  س رانيمد
کنه پژوهشنیر انجنام داد      يیهنا  یدر بررسن  .(7778،  يسوبارو) کمک الواهد داد تيريمد یها باحسابدار ستميس ريارتبا  سا یچیونی

به لحنا  ارتقنا    کينظر تئورتوان گات پژوهش حاضر از  یشد؛ لذا م افتيموجود در مدل پژوهش حاضر  یرهايبا متغ یکمتر کار پژوهش
اسنت   رانيبر عملکنرد مند   تيريمد یحسابدار ستميس یاثربخش یپژوهش حاضر بررس هد  .ضرورت دارد یمورد بررس نهيدانش در زم

در  7 ين ، سنطوح تجم تيريمند  یحسنابدار  سنتم يس 0وسعت قلمنرو  :شامل یکل رمجموعهيبه ز تيريمد یحسابدار ستميراستا س  يدر ا
 یطبقنه بنند   تيريمند  یحسابدار ستميس 1دنو بهنیام بو تيريمد یحسابدار ستميس 3یکپارچیيانسجام و  ،تيريمد یحسابدار ستميس

شنوند کنه بنه     یدر نظر گرفته من  ستميس  يبه عنوان عوامل موثر بر ا زي( و عدم تمرکز ن2نانيعدم اطم) 5ی، ابهام کارشد  است و عامل
توان گات در نبود  یم تيريمد یحسابدار ستميس یضرورت اجرا ميتوجه به تاه باد. اثرگذار هستن رانيبر عملکرد مد ميرمستقيصورت غ

کنتنرل   ن يو همچن یزيو برنامه ر یريگ ميتصم یبرا ازياطالعات مورد ن  يدر تام رانيآن مد یو عدم اجرا تيريمد یحسابدار ستميس
 یحسنابدار  ستميس تابعه و کارکنان سازمان با مشکل مواجهه الواهند شد. یعملکرد واحد ها یابيو سنجش و ارزش یاتيعمل یها تيفعال
سنازمان   یانسنان  یروين ن  يدر بن  یشيفرسا یطيمح جاديو ا ز يرفت  انی  يالواهد کرد و نبود آن باعث از ب جاديا یرقابت  يمح تيريمد

بنر عملکنرد    رانيمد عملکردعالو  بر  تيريمد یحسابدار ستميالواهد شد. در واق  نبود س ستميس یالواهد شد و موجب کاهش بهر  ور
عنث  دهند و با  یقرار م ريرا تحت تاث یديو وابسته به محصول تول ميمستق ريشاغل در سازمان و افراد مشغول د مشاغل غ یانسان یروين

 تيريمند  یحسابدار یها ستميمورد س در .و الدمات فروش را کاهش الواهد داد انيو مشتر  يمراجع یتمنديچون رضا یکاهش موارد
 یحسنابدار  سنتم يحنال، س   ين با ا .است رفتهيصورت پذ یاديز یپژوهش ها تيريآن بر عملکرد مد ريتاث  ياجرا و همچن یو روش ها

  يالواهنند رابطنه بن    یپژوهشیران من   يتناقض وجود دارد، بنابرا یمطالعات قبل جيکه در نتا يی. از آنجاستين یديموضوع جد تيريمد
 یحسنابدار  سنتم ينقنش س  ،یاسناس در مطالعنات قبلن     يکنند. بر ا یو بازنیر یرا بررس یتيريو عملکرد مد تيريمد یحسابدار ستميس
موجنود در   تين عندم قطع  اين از نوع سازمان  یتواند ناش یتااوت ها م  يدهد، ا یرا نشان نم یمشابه جينتا ،یتيريبر عملکرد مد تيريمد

 تيريو مند  یراهبر نديدر فرآ تيريمد یحسابدار ستميو نقش س تي(. با توجه به مشخص شدن اهم7702، یو ادج یافند) سازمان باشد
اثرگذار اسنت  و   تيريمد یحسابدار ستميس یبر اجزا یبندد که چه عوامل یسوال در ذه  پژوهشیر نقش م  ياثربخش سازمان، حال ا

وجنود دارد  و عملکنرد    یدين تول یشرکت ها رانيدم تمرکز و عملکرد مدع ام،ابه ت،يريمد یحسابدار ستميس یاجزا  يب یارتباط نکهيا
  ين ا یبرا یعلم یگردد پاسخ یم یپژوهش سع  يدر ا رد يگ یقرار م تيريمد یحسابدار ريتحت تاث زانيبه چه نحو و تا چه م رانيمد

دربخش الصوصی قرار دارند و از حماينت هنای دولتنی     در استان چهارمحال و بختياری شرکت های توليدی عموماً سوال ها ارائه گردد.
از سنو   عدم توسعه اي  شرکت ها و بحرانهای اقتصادی باعث شد  است تا برالی از اي  شرکت ها کنه عمومناً   کمتر برالوردار می باشند.

ايش نرخ بيکاری در اين  اسنتان   مديريت و گاها با تصميمات اشتبا  مديريتی مواجه بودند دست به تعديل نيرو زنند که اي  الود باعث افز
گشته است.در اي  پژوش قصد داريم با در نظر گرفت  سيستم حسابداری مديريت به کشف ارتبا  بي  اي  سيسنتم بنا عملکنرد منديران     

  سنوال  بپردازيم تا بتوان از تصميمات اشتبا  مديريتی در اي  موسسات و شرکتها در آيند  ای نزديک جلوگيری کرد. در اي  پژوهش  اي

                                                           
1
 Scope of territory  

2 
Aggregation levels  

3 
Integrity  

4 
Being up to date  

5 
Ambiguity  

6
 Unreliability 
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پاسخ گنويی   اصلی مورد پاسخ گويی قرار می گيرد که )آيا بي  عملکرد مديران و سيستم های حسابداری مديريت رابطه ای وجود دارد (،
 به اي  پرسش ميتواند راهیشای حل معضالت مديريتی در شرکت های توليدی استان چهارمحال و بختياری باشد.

 

 فرضیه های پژوهش  

گردد تا بر اساس آنها اطالعات جم  آوری و سپس با استااد  از روشنهای آمناری   میزير مطرح  سواالتبا توجه به مدل تحليلی تحقيق، 
 نسبت به پاسخیويی به پرسشها و تائيد يا رد فرضيه ها اقدام گردد.

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری کاری و سيستم ابهام بي  .0
 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم قلمرو وسعت و کاری ابهام بي  .7

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم تجمي  سطوح و کاری ابهام بي  .3

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم يکپارچیی و کاری ابهام بي  .1

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم بودن بهنیام و کاری ابهام بي  .5
 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم و تمرکز عدم بي  .2

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم قلمرو وسعت و تمرکز عدم بي  .0

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم تجمي  سطوح و تمرکز عدم بي  .8
 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم يکپارچیی و تمرکز عدم بي  .1

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديريت حسابداری سيستم بودن بهنیام و تمرکز بي  عدم  .07

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم بي   .00

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديران وعملکرد مديريت حسابداری سيستم قلمرو وسعت بي   .07
 دارد. وجود داری معنی رابطه مديران وعملکرد مديريت حسابداری سيستم تجمي  سطوح بي   .03

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم يکپارچیی بي   .01

 دارد. وجود داری معنی رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم بودن بهنیام بي   .05

 

   پژوهشروش 
 و انتخاب را بزرگ و کوچک ها جمعيت يابی، زمينه با پيمايشی تحقيق .باشد می پيمايشی نوع از توصيای، پژوهش اي  در تحقيق روش

 آمناری  ی روشنها  از بررسی مورد متغيرها متقابل رواب  و توزي  شيوع، نسبی ميزان کشف برای ها جامعه اي  منتخب ها نمونه مطالعه با
 .گردد می استااد  مربو 
 نظنر  در مسنتقل  متغيرهنا  عنوان به تمرکز عدم و ابهام و وابسته متغير مديريت حسابداری سيستم دهم الی اول فرضيات در ترتيب بدي 
 عننوان  بنه  منديريت  حسنابداری  سيسنتم  و تحقيق وابسته متغير عنوان به مديران عملکرد پانزد  الی يازد  فرضيات در شوند، می گرفته
 .گرفت الواهد قرار وتحليل تجزيه مورد متغيرها اي  بي  رواب  آماری روشهای از استااد  با که گردند می عنوان پژوهش مستقل متغير
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 پژوهشمدل تحلیلی 
انتخناب شند  اسنت در اين  مندل تحليلنی       مدل تحليلی فوق بر اساس مقاله اثربخشی سيستم های حسابداری مديريت اثر سنوباروي   

زيرمجموعه کلی شامل: وسعت قلمرو سيستم حسابداری مديريت، سطوح تجمي  در سيستم حسنابداری   1سيستم حسابداری مديريت به 
عامنل،   7شد  اسنت و   مديريت، انسجام و يکپارچیی سيستم حسابداری مديريت و بهنیام بودن سيستم حسابداری مديريت طبقه بندی

بنر  ( و عدم تمرکز نيز به عنوان عوامل موثر بر اي  سيستم در نظر گرفته می شوند که به صنورت غيرمسنتقيم   بهام کاری )عدم اطمينانا
ظور از بهنینام  من ستم حسابداری مديريت اشار  دارد.به گستردگی و جامعيت سي MAS وسعت قلمرو در عملکرد مديران اثرگذار هستند.

 اطالعات بخشهای مختلف شرکت اسنت.  ارائه به موق  اطالعات توس  سيستم حسابداری مديريت و دسترسی سري  و بهنیام به ،بودن
هنای   سطوح تجمي  به توانائی سيستم حسابداری مديريت در گردآوری و طبقه بندی و ارائه مناسب اطالعنات جهنت تجزينه و تحلينل    

توانائی سيستم حسابداری مديريت در ارائه اطالعاتی است کنه اثنرات متقابنل     MAS رچیی درمديران اشار  دارد. منظور از ماهيت يکپا
 سازد.مىعمليات بخشها و تصميمات مديران سطوح مختلف بر تصميمات ديیر مديران و عمليات کلی شرکت را نمايان 

شار  دارد در واق  ابهام تااوت بني  اطالعنات   ابهام کاری به ميزان تسل  و سيطر  شخص بر شغل وکار الود و همچني  عالقه به شغل ا
موردنياز برای انجام وظياه و اطالعات در دسترس موجود است. هد  از ارائه اي  متغير در تحقيق حاضر تعيي  اثر سطح عندم اطميننان   

، هندايت و  ر امنر برنامنه رينزی   پذيری مديران دعدم تمرکز به سطح االتيار و مسئوليت  بر فعاليتهای روزانه مديريت است.يا ابهام موجود 
سيستم حسابداری مديريت متغير وابسته و ابهام و عدم تمرکنز  الی دهم بدي  ترتيب در فرضيات اول  کنترل فعاليتهای شرکت اشار  دارد.

تحقيق و سيسنتم  عملکرد مديران به عنوان متغير وابسته  فرضيات يازد  الی پانزد شوند، در مىبه عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته 
وابن  بني  اين  متغيرهنا منورد      های آماری ر گردند که با استااد  از روشمىحسابداری مديريت  به عنوان متغير مستقل پژوهش عنوان 

 .گرفت دتحليل قرارالواه و تجزيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماری  و نمونه جامعه 
در هنر پنژوهش    يا واحدهائی که دارای حداقل يک صات مشترک باشند. معموالً يک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد

آن بنه مطالعنه   ( و متغير واحدهای ه پژوهشیر مايل است دربار  صات )صات هاجامعه آماری مورد بررسی يک جامعه آماری است ک
 با است، بختياری و چهارمحال استان ليدیتو شرکتهای مديران شامل پژوهش اي  آماری ی جامعه (.0302بپردازد )سرمد و سايري ، 

 
 (: مدل تحليلی پژوهش0شکل )
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 و بنندی  طبقنه  گيری نمونه روش طريق از انتخابی نمونه و شود می گيری نمونه به اقدام زمان و هزينه کنند  محدود عوامل به توجه
 آمناری  جامعنه  اين   در. پنذيرد  منی  انجنام  مورگنان  و گرجسی معي ، آماری جمعيت تصادفی نمونه حجم تعيي  جدول از استااد  با

 بتوانند  کنه  شد الواهد انتخاب بختياری و چهارمحال استان در حاضر توليدی شرکت 770 از توليدی شرکت 057 از متشکل ای نمونه
 تمنامی  بختيناری  و چهارمحنال  اسنتان  در توليندی  شنرکتهای  تعنداد  بنودن  محندود  دليل به نمونه حجم .باشد آماری جامعه معر 

 .باشد می آماری جامعه در مديريت حسابداری سيستم دارای شرکتهای
 

  اطالعات آوری جمع روش
 فنرد  با ارتبا  در عمومی پرسشهای شامل اول بخش. است مجزا قسمت 0 شامل که باشد می پرسشنامه از استااد  ميدانی تحقيقات

 پنژوهش  گرديند   مطنرح  فرضنيات  آزمون برای تخصصی پرسشها شامل دوم بخش. است سوال 1 شامل که باشد می دهند  پاسخ
 سيستم اطالعاتی الصوصيات) تخصصی ها پرسش الف بخش در که ترتيب اي  به. باشد می بخش 1 در سوال 30 شامل که باشد می

 سنواالت  بنودن،  بهنینام  بنه  مربو ( 00 و ،1 ،8 ،0 ،7) سواالت قلمرو، وسعت به مربو ( 2 الی 3 و 0) سواالت ،(مديريت حسابداری
 منديريت  حسنابداری  سيسنتم  يکپنارچیی  به مربو ( 01 و08 ،02 ،07) سواالت و تجمي  سطوح به مربو  (00 و 05 الی 03 و 07)

 پرسنش  از پاينانی  بخنش  در و تمرکز عدم با مرتب  سواالت ج بخش در کاری ابهام سطح به راج  سواالتی ب بخش در. بود الواهد
 کيانی  صورت به ها پاسخ گيری انداز  مقياس اي  در اينکه به توجه با .شود می پرسيد   و مديريتی عملکرد رابطه در سواالتی شوند 
 بتنوان  کنه  طنوری  بنه  شد  داد  االتصاص عددی ضرايبی ها گزينه از هرکدام برای کمی ها پاسخ به آنها تبديل برای لذا است بود 
 .  نمود بيان کمی مقياس با را ها پاسخ

 موضنوع  با( 7778 سال) "سوباروي  تيروئ " اثر "مديريت حسابداری های سيستم اثربخشی " مقاله از تحقيق اي  پرسشنامه سواالت
 :بررسی جهت آن از پژوهش اي  در و است شد  گردآوری مديريت حسابداری اطالعاتی سيستم الصوصيات

 يقني   عندم  ينا  ابهنام  سنطح  که( شد  پردازش اطالعات ميزان و کار انجام جهت الزم اطالعات ميزان بي  االتال ) کاری ابهام -0
 .کند می مشخص را مديريتی روزمر  امور در مديران برداشتی

 بنه  بيشنتر  دسترسنی  و کنتنرل  ريزی، برنامه امور در مسئوليتشان گستر  با ارتبا  در مديران عمل االتيار و استقالل) تمرکز عدم -7
 .گيرد می قرار بررسی مورد مدير به شد  اعطا وقدرت عمل االتيار ميزان که( اطالعات

 قنرار  بررسی مورد را مديران عمد  های مسئوليت و وظايف که( وظاياشان دادن انجام در مديران کارائی ميزان) مديريتی عملکرد -3
 .دهد می

 

 مدیریت
مديريت فراگرد به کارگيری مؤثر و کارآمد مناب  مادی و انسانی بر مبنای يک نظام ارزشی پذيرفته شد  اسنت کنه از طرينق برنامنه     

 لينسنتيد، گينرد )  برای دستيابی به اهدا  تعيي  شد ، صورت منی ريزی، سازماندهی، بسيج مناب  و امکانات، هدايت و کنترل عمليات 
0115). 
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 حسابداری مدیریت
تاسير وارتبا  اطالعات )مالی و عملياتی( است کنه بنرای    ، تنظيم ومديريت فرايند تشخيص انداز  گيری، انباشت، تحليلحسابداری 

گينرد  مى مناب  مربو  مورد استااد  مديران قرار حسابدهی ونحو  استااد  از برنامه ريزی ارزيابی وکنترل سازمان و حصول اطمينان از
   .(0321 )رضائيان،

 

 سیستم اطالعات مدیریت  
  دارد به طريقنی کنه بنا    اطالعات از دنيای محيطی و عمليات بازرگانی داالل سازمان را به عهد سيستمی است که کنترل و بازسازی

 منومنی، زد )، برنامه ريزی و کنترل بنرای منديران آمناد  منی سنا     اطالعات الزم را جهت اتخاذ تصميمو انتخاب داد  ها  سازماندهی
0308). 

 

 سیستم حسابداری
ای منی باشند کنه وظيانه     سسهاطالعات مديريت هرسازمان شرکت يا مو يکی از زيرمجموعه های سيستم های سيستم حسابداری

، طبقه بندی وتلخيص عمليات مالی را به عهد  دارد. به طور کلی سيستم حسابداری از دو سيستم فرعی حسابداری ثبت  ،انداز  گيری
 .(0385 ،)عليمدد ، تشکيل شد  استمديريتالی و حسابداری م

 

 تمرکز
سياست و روشی است که بنابر آن قو  مرکزی يعنی وزارتخانه ها و مقامات عاليه اداری که معموالً در مرکز قرار دارند عمد  دار امنور  

 .(7778 ،ند )سوباروي نماي نواحی بود  و امور محلی را به وسيله مأموران تابعه و منصب الود ادار  می
 

 عدم تمرکز
سياست و روشی است که در آن صالحيت اتخاذ تصميمات الزم االجرا دربار  امور به مقاماتی که نسبتاً مستقل از قو  مرکزی هستند 

 .به موجب قانون تاويض گرديد  است

 

 ابهام
ابهام بيانیر تااوت بي  اطالعات موردنياز برای انجام وظياه و اطالعات در دسترس موجود است. هد  از ارائه اي  متغينر در تحقينق   

 0وسعت قلمرو .بر فعاليتهای روزانه مديريت استحاضر تعيي  اثر سطح عدم اطمينان يا ابهام موجود 
 ديريت اشار  دارد. وسعت قلمرو به گستردگی و جامعيت سيستم حسابداری م
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 8بهنگام بودن
منظور از بهنیام بودن ، ارائه به موق  اطالعات توس  سيستم حسابداری مديريت و دسترسی سري  و بهنیام به اطالعنات بخشنهای   

 .مختلف شرکت است

 

 1سطوح تجمیع
اطالعنات جهنت تجزينه و تحليلهنای     سطوح تجمي  به توانائی سيستم حسابداری مديريت در گردآوری و طبقه بندی و ارائه مناسب 

 .مديران اشار  دارد

 

 07ماهیت یکپارچگی
منظور از ماهيت يکپارچیی توانائی سيستم حسابداری مديريت در ارائه اطالعاتی است که اثرات متقابل عمليات بخشها و تصنميمات  

 .سازد مديران سطوح مختلف بر تصميمات ديیر مديران و عمليات کلی شرکت را نمايان می
 

 قتحقی پیشینه

 منديريت  کنه  داشتند اذعان "مديران عملکرد در حسابداری مديريت نقش تاصيل" عنوان با ای مطالعه در( 7702) سميل و اويار آلی
 هنای  تاناوت  علينرغم  ولنی  دارد ای ويژ  ماهوم و شکل آن کنند  تعريف استنبا  به توجه با که است فراوانی تعابير و تعاريف دارای

 هند   بنه  نينل  بنرای « مادی و فکری مساعی تلايق» ،«هماهنیی» قبيل از مشترک وجه چند يا و يک دارای تعار  کليه ظاهری،
 هند ،  وجنود  بندون  زينرا  بنود   تأکيند  منورد  معي  هدفهای يا هد  به حصول تعاريف، کليه در کلی طور به. هستند مشترک های

 .داشت نخواهد ماهومی و معنی مديريت

 تغيينرات  ايجناد  عامل بعنوان مديريت از "اجتماعی و فردی نیرش بر مديريت تاثير" عنوان با ای مطالعه در( 7705) فالت پاکر مری
 عقيند   به. است دانسته اجتماعی های ضرورت با انسانی عوامل کردن هماهنگ دانش و هنر را آن اصلی جوهر  و برد  نام اجتماعی

 بنرای  جمعی دسته های فعاليت ادار  و کنترل رهبری، نمودن، هماهنگ کردن، متشکل سليقه يا و هنر ، علم از عبارت مديريت وی
 .باشد می کارائی حداکثر در هد  به نيل
 و نمايند  منی  هندايت  را مقاصندی  و اهندا   انجنام  که است هايی فعاليت شامل مديريت که شود می استنبا  چني  فوق تعريف از

 .باشند می فرآيند اي  درگير که هستند افرادی مديران

 و فنازی  AHP حينات،  ی چرالنه : سنبز  طراحنی  بنرای  يکپارچنه  روش ينک "عنوان با ای مطالعه در( 7701) همکاران و چان کاي 

 از سيسنتماتيک  روش ينک  ،(فازی منطق از استااد ) رويکرد اي  که داد نشان موردی ی مطالعه يک با "محيطی مديريت حسابداری
 اين   در کنه  گينری  اننداز   رويکنرد . کنند  می شناسايی را محصول طراحی ارتقای های گزينه و کند می فراهم متغير های طرح ارزيابی

. کنند  کمنک  توسنعه،  هدايت زمان کاهش در ها شرکت به نامطلوب طراحی های گزينه جداسازی با تواند می است شد  ارائه تحقيقات
 .کرد مدلسازی اکسل، ی گسترد  ی صاحه يک از الالص ی استااد  با توان می را رويکرد اي  هرچيز، از تر مهم

                                                           
2
 Being up to date 

3
 Aggregation levels  

4
 Integrity 
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 بينان  "پيامند  متغينر  و MAS بني   رابطنه  روی بر پيشي  متغير يک تعاملی اثر بررسی" عنوان با پژوهشی در( 7703) ابرنتی و باونز
 بنا  طراحان آشنائی برای شراي  اي  شناالت حاليکه در است شد  محدود بسيار MAS طراحی در تاثيرگذار شراي  شناالت که داشتند

 کنه  قبلی تحقيقات با تحقيق اي  نتيجه. است اهميت با بسيار باشند سازمان در MAS طرح نتيجه است ممک  که پيشي  متغيرهای
 .است مغاير پردازدمى پيامد متغير و MAS بي  رابطه روی بر پيشي  متغير يک تعاملی اثر بررسی به

 يافت دست نتيجه اي  به "ناب توليد محي  در مديريت حسابداری و نظارتی های شيو " عنوان با ای مطالعه در( 7703) ماری روس
 .کنند می کار هم با ناب توليدی محي  در پکيجی صورت به نظارت شيو  و مديريت حسابداری که

 نتيجنه  "کند  می اياا نقشی ريزی برنامه فرايند در مديريت حسابداری آيا " عنوان با ای مطالعه در( 7700)  همکاران و پريزات فابيو
 هنای  مشخصنه  بنا  منرتب   انند،  شند   اجنرا  کامل يا ضعيف طور به که استراتژی فرايندهای و بودجه ريزی برنامه فرايندهای گرفت

 .هستند مطالعه مورد  های سازمان مديريت حسابداری

 مطلنب  اين   به "مديريت حسابداری در عمل و نظريه ی رابطه بي  موجود مسائل" عنوان با پژوهشی در( 7707) همکاران و گودرون
 اجرای جهت بيشتری عمل به اقدام به منجر مديريت حسابداری به نسبت صحيح آموزش و علمی های آگاهی افزايش که کرد اشار 

 .دهد می قرار الورد باز مورد را مديريتی تصميمات و شود می ها جنبه تمامی در مديريت حسابداری

 بندون  منديريتی  هنای  فعالينت  گويند می "سازمانی مديريت بر انسانی عوامل تاثير" عنوان با ای مطالعه در( 7771) پست و پرستون
 منی  معلنوم  دهنند  می انجام که هايی فعاليت با ها سازمان در مديران موفقيت و باشدنمى گاتیو و بحث قابل انسانی عوامل به توجه
 و انسنانی  منناب   هماهنیی گذاری، هد  فرآيند از باشد می عبارت نامبردگان نظر به مديريت.سازمانی شغل عنوان صر  با نه گردد
 . معي  و مشخص محيطی مت  در مالی و فنی

 و تمرکنز  عندم  ابهنام،  مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و طالبی بهم 

 حسنابداری  سيسنتم  بنر  تمرکنز  عندم  و کناری  ابهنام  همچون عواملی تاثير به "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران عملکرد
 ماهنوم ( قطعينت  عندم ) ابهنام  کنه  يافت دست نتيجه اي  به نهايت در و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد مديران عملکرد و مديريت
 .                                                     دارد بستیی آنها فرآيند و استراتژی سازمان، ساالتار به و دارد سازمان در مرکزی

 حسنابداری  ابزارهنای  بکنارگيری  در انسنانی  و اقتصنادی  عوامنل  تأثير" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و پور کاشانی محمد

 و اقتصنادی  عوامنل  بني   ای رابطنه  کنه  يافت دست نتيجه اي  به "(تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفته های شرکت) مديريت
 .ندارد وجود مديريت حسابداری ابزارهای بکارگيری در انسانی

 تکامنل  فلساه به توجه سايه در ها شرکت فروش رشد و عملياتی چراله کارائی" عنوان با پژوهشی در( 0310)همکاران و پور سبزعلی

 در شنرکتها  عمليناتی  چرالنه  مينانیي   بني   داری معننی  االتال  که يافت دست نتيحه اي  به "مديريت حسابداری ابزارهای مراحل
 .دارد وجود مديريت حسابداری تکامل مختلف مراحل

 و منديريت  حسابداری های شيو  بر سازمانی های شاالصه و رقابتی محي  تاثير" عنوان با پژوهشی در( 0312) همکاران و مرام پاک

 فنناوری  جنو  در تغيينر  بنا  توليد استراتژيهای و مديريت حسابداری شيوههای در تغييرات يافت دست نتيجه اي  به "سازمانی عملکرد
 .نيست بازار رقابتی محي  از ناشی تغييرات شدت به تغييرات اي  اما يابد، می تغيير پيشرفته
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 برسنی  بنه  "الندماتی  سازمانهای وری بهر  بر مديريت حسابداری سيستم رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی در (0312) ميرزايی جواد
 تنوان  منی  قلمنرو  وسنعت  افزايش و يکپارچیی افزايش  با که رسيد نتيجه اي  به و پرداالت مديريت حسابداری های سيستم کارآيی

 .شود می مديريتی االتالالت کاهش موجب و داد افزايش را مديريت حسابداری سيستم وری بهر 

 وری بهنر   بنر  منديريت  اطالعنات  هنای  سيسنتم  بي  رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0311) همکاران و سلحشوری اهلل روح

 سيسنتم  بنا  کارکننان  رضنايتمندی  افنزايش  در منديران  عملکرد که يافتند دست نتيجه اي  به "کرد شهر پرورش و آموزش کارکنان
 .دارد تنیاتنیی رابطه مديريت حسابداری

 

 های پژوهش یافته
 افراد پاسخ دهند  به پرسش هنای پرسشننامه پنژوهش   ، جنسيت س ، تحصيالت، سابقه کاردرمورد دهند  اطالعاتی  نشان 0 ولجد

 است.ر حاض
 

 س  افراد پاسخ دهند  به پرسشنامه

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی گرو  های سنی

 % 8/5 % 8/5 07 سال 37کمتر از 

 %0/58 % 3/57 17 سال 15 - 37از 

 %077 %1/10 07 سال 15بيشتر از 

 سطح تحصيالت افراد پاسخ دهند  به پرسشنامه

 % 8/11 % 8/11 00 کاردانی و کمتر

 % 5/12 % 0/50 81 کارشناسی

 %077 % 5/3 2 کارشناسی ارشد

 %077 %7 7 دکتری تخصصی

 ميزان سابقه کار افراد پاسخ دهند  به پرسشنامه

 % 1/7 % 1/7 5 سال 7کمتر از 

 % 5/12 % 2/13 05 سال 5 – 7از 

 % 1/88 % 1/10 07 سال 05 – 5از 

 %077 % 2/00 77 سال 05بيشتر از 

 جنسيت افراد پاسخ دهند  به پرسشنامه

 % 0/10 % 0/10 020 مرد

  %077 % 1/7 5 زن
 پرسشنامه به دهند  پاسخ افراد توصيای اطالعات: (0) جدول
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 فرضیات آزمون
را نمايش می دهد کنه بنا    SPSSهای پژوهش از بررسی پاسخ پرسش شوندگان به پرسشنامه در نرم افزار  در جدول زير يافته

  وان نسبت به رد يا تاييد هر کدام ازفرضيات اقدام نمود.بر روی آزمون ميانیي  می ت 75/7توجه به سطح معنادار بودن 

ضيه
فر

 

 مدل متغير مستقل

 ضرايب غيرمتعار 
ضريب 
 استاندارد

 tآزمون 

ي 
انی

 مي
ون

آزم
رد  
رآو

ب

يير
متغ

طا  
ال

ارد
اند

ست
ا

 

بتا
 

 201/7 318/7 712/7 718/7 710/7 ابهام کاری  سيستم حسابداری مديريت 0

 558/7 515/7 717/7 071/7 751/7 کاری ابهام وسعت قلمرو 7

 010/7 731/7 773/7 712/7 770/7 کاری ابهام  تجم  سطح 3

 058/7 118/7 731/7 075/7 728/7 کاری ابهام  يکپارچیی 1

 277/7 333/7 775/7 005/7 738/7 کاری ابهام  بودن بهنیام 5

 777/7 710/32 812/7 070/7 707/0 عدم تمرکز  مديريت حسابداری سيستم 2

 777/7 150/71 171/7 711/7 077/0 عدم تمرکز  قلمرو وسعت 0

 777/7 527/31 800/7 710/7 075/0 عدم تمرکز  سطوح تجمي  8

 777/7 007/30 881/7 073/7 733/0 عدم تمرکز  يکپارچیی 1

 777/7 781/78 805/7 071/7 771/0 عدم تمرکز  بهنیام بودن 07

 777/7 720/71 822/7 073/7 303/0 سيستم حسابداری مديريت  عملکرد مديران 00

 777/7 113/03 108/7 713/7 070/0 وسعت قلمرو  عملکرد مديران 07

 777/7 010/72 811/7 738/7 003/0 تجمي  سطوح  عملکرد مديران 03

 777/7 073/30 153/7 733/7 731/0 يکپارچییماهيت   عملکرد مديران 01

 777/7 117/71 133/7 078/7 010/7 يکپارچییماهيت   عملکرد مديران 05

 SPSSپرسشنامه با نرم افزار  به دهند  پاسخ افراد نتايج (:7) جدول
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 توان نتيجه ارزيابی فرضيات را در جدول زير نمايش داد . با توجه به جدول فوق می 
 

 رد تاييد فرضيه ها

    بي  ابهام کاری و سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 0

    وجود دارد.بي  ابهام کاری و وسعت قلمرو سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت  7

    بي  ابهام کاری و سطوح تجمي  سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 3

    بي  ابهام کاری و يکپارچیی سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 1

    بي  ابهام کاری و بهنیام بودن سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 5

    تمرکز و سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد.بي  عدم  2

    بي  عدم تمرکز و وسعت قلمرو سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 0

    بي  عدم تمرکز و سطوح تجمي  سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 8

    رابطه مثبت وجود دارد.بي  عدم تمرکز و يکپارچیی سيستم حسابداری مديريت  1

    بي  عدم تمرکز و بهنیام بودن سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد. 07

    بي  سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد. 00

    بي  وسعت قلمرو سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد. 07

    بي  سطوح تجمي  سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد. 03

    بي  يکپارچیی سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد. 01

    بي  بهنیام بودن سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد. 05

 رد يا تاييد فرضيات پژوهش نتايج (:7) جدول

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به اهميت سيستم حسابداری مديريت بر روی عملکرد مديران و همچني  اثر ماالله گرانه اي  سيستم بنر ارتبنا  بني     
عدم تمرکز و عملکرد مديران در اي  بخش اجزاء سيستم حسابداری مديريت يه مينزان تاثيرپنذيری از عامنل عندم تمرکنز و      

تواند  ليست می شوند که می های رگرسيونی به ترتيب اولويت ج حاصله از تحليلتاثيرگذاری بر عملکرد مديران و بر اساس نتاي
 راهنمای مناسبی برای  مديران در راستای ارتقاء سيستم حسابداری مديريت و به تب  آن ارتقاء عملکرد مديريتی الود باشد.

 :طی اي  پژوهش نتايج زير بدست آمد

 وهمکناران  که اي  نتيجه تاييند کننند  نتنايج گنودرون     ندارد وجود مثبت بطهرا مديريت حسابداری سيستم و کاری ابهام بي 

 و طنالبی  و نتنايج بهمن    "منديريت  حسنابداری  در عمنل  و نظريه ی رابطه بي  موجود مسائل" عنوان با پژوهشی در( 7707)

 عملکنرد  و تمرکنز  عندم  ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران
 می باشد. "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران

 گنودرون  نتنايج  کننند   تاييد نتيجه اي  ندارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم قلمرو وسعت و کاری ابهام بي 

و رد کنند  نتنايج    "مديريت حسابداری در عمل و نظريه ی رابطه بي  موجود مسائل" عنوان با پژوهشی در( 7707) وهمکاران

 .باشد می "سازمانی مديريت بر انسانی عوامل تاثير" عنوان با ای مطالعه در( 7771) پست و پرستون
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 بهمن    نتايج کنند  تاييد نتيجه اي  ندارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم تجمي  سطوح و کاری ابهام بي 

 و تمرکنز  عدم ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و طالبی

 .باشد می "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران عملکرد
 بهمن    نتنايج  کننند   تاييند  نتيجه اي  ندارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم يکپارچیی و کاری ابهام بي 

 و تمرکنز  عدم ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و طالبی

 .باشد می "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران عملکرد
 بهمن    نتنايج  کنند  تاييد نتيجه اي  ندارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم بودن بهنیام و کاری ابهام بي 

 و تمرکنز  عدم ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و طالبی

 .باشد می "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران عملکرد
 و طنالبی  بهمن    نتنايج  کننند   تاييند  نتيجنه  اين   دارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم و تمرکز عدم بي 

 عملکنرد  و تمرکز عدم ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی" عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران

 .باشد می "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران
 بهمن   نتنايج  کننند   تاييند  نتيجه اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم قلمرو وسعت و تمرکز عدم بي 

 و تمرکنز  عدم ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی "عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و طالبی

 .باشد می "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران عملکرد
 بهمن    نتنايج  کنند  تاييد نتيجه اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم تجمي  سطوح و تمرکز عدم بي 

 و تمرکنز  عدم ابهام، مديريت، حسابداری سيستم اجزای بي  ارتبا  بررسی "عنوان با پژوهشی در( 0310) همکاران و طالبی

 .باشد می "بناب شهرستان توليدی های شرکت مديران عملکرد
 و پرسنتون   نتايج کنند  تاييد نتيجه اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم يکپارچیی و تمرکز عدم بي 

 .باشد می "سازمانی مديريت بر انسانی عوامل تاثير" عنوان با ای مطالعه در( 7771) پست
 مرام پاک  نتايج کنند  تاييد نتيجه اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديريت حسابداری سيستم بودن بهنیام و تمرکز عدم بي 

 و منديريت  حسنابداری  هنای  شيو  بر سازمانی های شاالصه و رقابتی محي  تاثير" عنوان با پژوهشی در( 0312) همکاران و

 .باشد می "سازمانی عملکرد
 فالنت  پناکر  دارد که اي  نتيجه تاييد کنند  نتايج منری  وجود مثبت رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم بي 

 می باشد. "اجتماعی و فردی نیرش بر مديريت تاثير" عنوان با ای مطالعه در( 7705)
 روس نتايج کنند  تاييد نتيجه اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم قلمرو وسعت بي 

 و مخالف نتايج باونز و "ناب توليد محي  در مديريت حسابداری و نظارتی های شيو " عنوان با ای مطالعه در( 7703) ماری

 .باشد می "پيامد متغير و MAS بي  رابطه روی بر پيشي  متغير يک تعاملی اثر بررسی" عنوان با پژوهشی در( 7703) ابرنتی
  نتنايج  کننند   تاييند  نتيجنه  اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم تجمي  سطوح بي 

  "کند  می اياا نقشی ريزی برنامه فرايند در مديريت حسابداری آيا" عنوان با ای مطالعه در( 7700) همکاران و پريزات فابيو
 .باشد می
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 دارد که اي  نتيجه تاييد کنند  نتنايج کناي    وجود مثبت رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم يکپارچیی بي 

 و فنازی  AHP حينات،  ی چرالنه : سنبز  طراحنی  برای يکپارچه روش يک"عنوان با ای مطالعه در( 7701)  همکاران و چان

 می باشد. "محيطی مديريت حسابداری
 منری  نتنايج  کننند   رد نتيجه اي  دارد که وجود مثبت رابطه مديران عملکرد و مديريت حسابداری سيستم بودن بهنیام بي 

 .باشد می "اجتماعی و فردی نیرش بر مديريت تاثير" عنوان با ای مطالعه در( 7705) فالت پاکر
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