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Introduction: By intensification of competition and resource 

constraints the necessity of usingmanagement accounting 

tools to earn required power in the competitive market and 

improving financial performance are felt. In the same 

direction, the current study is an exploratory mixed research 

that aims to design a model to earn improved financial 

performance in production companies based on accounting 

management tools and priorities. b) Research questions or 

hypothesis: The community and statistical sample of the 

current study consist of the financial managers of 40 

accepted cement companies in Tehran Stock Exchange or 

OTC. c) Methods: First, the design models 28 management 

accounting tools by reviewing the research literature. Then, 

using Delphi techniques and Kendall agreement coefficient, 

25 tools are selected;the general category included costing 

tools, costing budgeting, long-term planning, performance 

measurement and decision making for investment. d) 

Results: The result of structural equation modeling shows 

that the influence of 5 categories on performance 

measurement is meaningful and positive. e) Discussion and 

Conclusion: Also, according to the result of the best-the 

worst approach, the new costing techniques, pricing 

techniques financial budget, efficiency of financial 

processing & accounting and profitability index are allocated 

1 to 5, respectively. 
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1- Introduction 

In recent years, with increasing competition and limited resources, the 

need to use management accounting tools to gain the necessary power in a 

competitive market and improve financial performance, has been felt. The 

main goal of companies using traditional and modern management 

accounting tools is to improve the performance of the organization, 

including the financial performance of the organization, and several 

approaches to improve financial performance using management accounting 

techniques have been proposed. In the country, various industries have 

witnessed significant changes in recent years, and due to economic, political, 

social, and privatization conditions, these changes will increase in the future. 

In order to evaluate and increase performance improvement, the use of 

advanced management accounting tools can be effective; but the lack of a 

comprehensive model for better use of advanced management accounting 

tools is a research issue.  

 

2- Research questions or hypothesis 

The aim of this study is to design a model to improve the financial 

performance of manufacturing companies based on management accounting 

tools and also to prioritize these tools. In this research, we will try to discuss 

the management accounting techniques that are increasingly used in 

industries and examine whether these techniques can be used 

simultaneously. If these models are complementary to each other and when 

used together, they are effective and improve the financial performance of 

the organization, they are used to develop a model for the simultaneous 

implementation of several management accounting tools to improve the 

financial performance of organizations. The research hypotheses were 

formulated as follows: 1. The application of performance appraisal 

techniques have a significant effect on the financial performance of TSE / 

OTC. 2. The application of long-term planning techniques which has a 

significant effect on the financial performance on TSE / OTC. 3. The 

application of budgeting techniques has a significant effect on the financial 

performance of TSE / OTC. 4. Applying investment decision-making 

techniques have a significant effect on the financial performance of TSE / 

OTC. 5. The application of costing techniques which has a significant effect 

on the financial performance of TSE, in / OTC.  
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3- Methods 

The present study is a sequential mixed exploratory research in which, 

first the qualitative part and then the quantitative part has been done. Also, 

this study can be considered as the goal of applied research that was 

conducted in a cross-sectional manner in 1399. The population and 

statistical sample of this study consisted of all cement companies listed on 

the stock exchange and over-the-counter, whose financial information was 

continuously available in Kedal from 1394 to 1398. Scholarships and OTCs 

were accepted, the financial managers of 40 companies were eligible to 

participate in the research (from each company, one of the senior managers 

of the Industrial Accountants Unit). The steps of conducting research are as 

follows:  

1- Identifying management accounting tools affecting financial 

performance by reviewing the research literature;  

2- Selecting the most important management accounting tools based on 

the opinions of experts using the Delphi method;  

3- Providing a quality model of management accounting tools effective 

on financial performance and formulating hypotheses;  

4- Gathering the necessary information about financial performance 

indicators and the amount of use of these tools in the studied companies;  

5- Testing research hypotheses using structural equation modeling 

technique;  

6. Prioritize management accounting tools using the best-worst 

approach.  

In order to achieve the goal, in the first step of model design, 28 

management accounting tools were identified by reviewing the research 

literature; then, using expert opinions and using Delphi techniques and 

Kendall agreement coefficient, 25 tools were selected and placed in five 

general categories: "tools of costing, budgeting, long-term planning, 

performance appraisal, and investment decision-making". After formulating 

the hypotheses, the research hypotheses are tested using the structural 

equation modeling technique with a partial least squares approach. In the 

next part of the research, management accounting tools were prioritized 

based on the impact on the financial performance of the organization, based 

on the opinions of 7 experts who were randomly selected from the members 

of the statistical sample (managers of the studied companies). For this 

purpose, the best-worst approach was used. Accordingly, the calculations of 

this section include the following 6 matrices:  
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1. Paired comparison matrix main criteria;  

2. Paired comparison matrix of costing techniques;  

3. Paired comparison matrix Budgeting techniques;  

4. Paired comparison matrix of decision-making techniques for long-

term investment;  

5. Planned matrix;  

6. Matrix of pairwise comparison of performance appraisal techniques.  

 

4- Results 

The results of the structural equation modeling technique based on 

partial least squares showed that at the 95% confidence level, the impact of 

costing tools, budgeting, long-term planning, performance appraisal, and 

investment decision-making on the financial performance of the 

organization is positive, direct and significant. In total, these tools were able 

to explain 0.858% of changes in financial performance. Also, the findings of 

the best-worst approach obtained using Lingo software showed that, in the 

opinion of experts, the tools of "new costing techniques, allocation 

techniques (real/normal/standard), financial budget, financial processing and 

accounting efficiency, profitability index, "Operating budget and net present 

value" ranked 1 to 7, respectively.  

 

5- Discussion and Conclusion 

The result of this part of the hypothesis with the results of previous 

studies, including Madhoka and Bandara (2016) (there is a positive and 

significant relationship between budgeting tools, performance appraisal 

system with the financial performance of the organization), Amyas and 

Agbonike study (2018) (there is a positive and significant relationship 

between strategic management accounting tools with a positive relationship 

and organizational performance), Hajiha and Kharatzadeh (2014) 

(Management accounting between returns (one of the indicators of financial 

performance) and the application of management accounting innovations) 

and Dianti Deilami et al. (2016). The use of management accounting tools 

has a positive relationship with the financial performance of companies as 

well as with their privatization. 

 

Keywords: Model of financial performance based on accounting 

management, Cement Industry, Mixed method approach 

  



 دانشگاه شیرازهای حسـابداری پیشـرفت مجله

 علوم اجتماعی و انسانی پیشین( )مجله

 227-267های ، صفحه81، پیاپی 1400پاییز و زمستان ، دوم، شماره دوره سیزدهم

 Doi: 10.22099/JAA.2022.40758.2137 )مقاله علمی(  
 

 

هاي سیمانی مبتنی بر ابزارهاي حسابداري شركتتدوین الگوي بهبود عملكرد مالی 
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 3، دکتر بهرام برزگر*2، دکتر مصطفی قاسمی1اکرم کازرونی

کسب توان  و محدودیت منابع، لزوم استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت جهتبا تشدید رقابت : چکیده

ک اضرر، کره یرالزم در بازار رقابتی و نیز بهبود عملکرد مالی، احساس شده است. در همین راستا، مطالعه ح

 بتنیهای تولیدی مشرکتپژوهش آمیخته اکتشافی است، با هدف طراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی 

ی مونره آمرارنبندی این ابزارها، صورت پذیرفته است. جامعره و بر ابزارهای حسابداری مدیریت و نیز اولویت

سریمانی پذیرفتره شرده در برورس و فرابرورس تهرران تشرکی   شررکت 40پژوهش حاضر را مدیران مرالی 

شردند  در  وهش، شناساییابزار حسابداری مدیریت با مرور ادبیات پژ 28دهند. در گام اول طراحی الگو، می

ه کلری دسرت 5ابرزار انتخراش شردند و در  25های دلفی و ضریب توافق کنردال، کارگیری تکنیکادامه با به

گیری برررای ریزی بلندمرردت، ارزیررابی عملکرررد و ت ررمیمبنرردی، برنامررهیابی، بودجهابزارهررای هزینرره"

 ثیر هرر پرنجالت ساختاری نشان داده است که تاسازی معادقرار گرفتند. نتایج ناشی از مدل "گذاریسرمایه

، بردترین –نچنین بر مبنای نتایج حاص  از رویکرد بهترریدسته، بر عملکرد مالی، مثبت و معنادار است. هم

هرای مرالی و بها، بودجره مرالی، کرارایی پرداز های تخ ری های نوین بهایابی، تکنیکتکنیک"ابزارهای 

 را به خود اخت اص دادند. 5تا  1های به ترتیب رتبه "حسابداری و شاخ  سودآوری

الگوی عملکرد مالی مبتنی بر ابزارهای حسابداری مدیریت، صنعت سیمان،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1

-در سیستمه طور کلی و ماهیت رقابت و تکنولوژی های تجاری بمحیطدر تغییرات مداوم 

مقابله و  ایع مختلف جهترا بر مدیریت در صن شدیدی، فشار ویژهبه طور  یتولیدهای 

است. امروزه، متخ  ان استراتژی عملیاتی توصیه  کرده با این تغییرات ایجاد هماهنگی

رقبای خود  بینبازار رقابتی باید یک استراتژی عملی موثر در این که شرکت در  نمایندمی

بر  2مدیریت حسابداری نقش مثبت و امروزه اهمیت (.2018، 1و عباسییاقتین ) داشته باشد

(. با توجه به 2011، 4ویکس مارشال و )الینه نیست پوشیده کسی بر شرکت 3عملکرد مالی

بودن قیمت منابع، جهت کسب توان الزم در بازار رقابتی الزام به استفاده از محدودیت و گران 

ها بوده و در راستای بهبود عملکرد مالی های مدیران سازمانحسابداری مدیریت، از دغدغه

(. 1383)آذر و موتمنی،  نمایدها ایفا میهای اقت ادی نقش بسزایی را برای سازمانبنگاه

یک سازمان به طور مداوم باید ت میمات متفاوتی در امور مختلف و  مدیران سطوح مختلف در

چنین در راستای رسیدن به اهداف سازمان در یک محیط تجاری رقابتی بگیرند و از سوی هم

ها که شرکتافتد، در صورتیها اتفاق میای که در سازماندیگر با نگاهی به تغییرات پیوسته

کارها را در راستای همسویی خود با هماهنگ نمایند و بهترین راه نتوانند خود را با این تغییرات

 )رضایی کشندها انتخاش و اجرا کنند، موقعیت خود را در حال و آینده به چالش میآن

گران معتقدند که مهمترین موضوع در نظران و پژوهش(. صاحب1392آبادی و مهرآذین، دولت

ها عملکرد جهت استفاده باشد و در تمام سازمانکرد، میهای سازمانی، عملکلیه تجزیه و تحلی 

(. یکی از 2010، 6)کراونس و همکاران گرددگیری میدر بسیاری از ت میمات، ارزیابی و اندازه

-ترین جنبه های عملکرد که به طور سنتی مورد توجه بوده است، جنبه مالی عملکرد میمهم

-باشد، عملکرد مالی و اندازهها، سودآوری میازمانجا که هدف اصلی بسیاری از سباشد. از آن

(. عملکرد مالی در یک سازمان 1390زاده و فضلی،)تقی باشدگیری آن بسیار حائز اهمیت می

باشد، عملکرد مالی همواره از جمله باشد و دلی  بقای آن واحد میدال بر سالمت سازمانی می

(. در جهان 2012، 7)المجالی و همکاران ستهای مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده اموضوع

ها سازمان روباشند. ازینشدن می و جهانی المللیبین بازارهای به در تال  ورودها امروز سازمان

 ابزارهای از استفاده این موضوع الزمه کوشا باشند. خود تقویت توان رقابتی ابتدا در باید در

پور و عنوان گردیده است)خدامی مدیریت حسابداریابزارها،  این از باشد. یکیمی متفاوتی
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 کسب پایداری و بهبود دنبال به مدیریت صورت پذیرفته در حسابداری (. اقدامات1389طالبی، 

 متنوع، ابزارهای اقدامات این است. عملکردهای حسابداری پذیر  مزایای ایجاد طریق از کار و

 ارزیابی وها سودمند شرکتهای طرح برای ارزشمندی خارجی و داخلی اطالعات وها رو 

(. در مباحث حسابداری مدیریت حرکت 2017، 5من ور و )آزودین نمایدمی فراهم مالی عملکرد

باشد، به عبارت دیگر تمرکز از روی نگر میهای بروننگر، به سمت تکنیکهای دروناز تکنیک

صورت که توجه بر بوده است بدین هزینه و کنترل به سوی قابلیت انعطاف و مبتنی بر ارز 

)آنگالکیس و  فرایندهای سازمان جای خود را به عوام  بیرونی مانند مشتری و رقبا ، داده است

نوین در مباحث  هایاستفاده از ابزارها و تکنیک حسابداری مدیریت با (.2010، 9همکاران

با تغییرات محیط پیرامون ها، همگام یابی و مدیریتی توانسته است در همسویی شرکتهزینه

(. از مدیریت انتظار 1392آبادی و مهرآذین، دولتکسب و کارشان کمک شایانی بنماید)رضایی

های جدید حسابداری مدیریت آگاه ، اطالعات به های متفاوت در مورد شیوهرود، از رو می

ناسایی و سپس گیرندگان در سازمان خود را شدست آمده را درک، نیازهای اطالعاتی ت میم

ترین و مفیدترین گیرندگان به منظور عملکرد کارآمد مناسببتوانند برای کمک به ت میم

(. بهبود 2021، 10های حسابداری مدیریت را مطرح کرده و اجرا نمایند)حدید و السیدرو 

کارگیری ابزارهای سنتی و ها از بهعملکرد سازمان از جمله عملکرد مالی، هدف اصلی شرکت

 مورد همواره هاشرکت عملکرد رو ارزیابیباشد. از اینوین حسابداری مدیریت در سازمان مین

 یمؤلفه سه بین که بر این استاستدالل(. 1385وردی، است)اعتمادی و تاری بوده توجه مدیران

 اطالعات این و دارد وجود داریمعنی وابستگی پاسخگویی و گیریت میم حسابداری، اطالعات

به عنوان یکی (. 1388 همکاران، و هادیانخواهد داشت) به دنبال را سازمانی عملکرد پیشرفت

توسعه زیر بنای رشد و در  مهم و پررنگی نقش ،، صنعت سیمانو اساسی از صنایع پایه

 به باشد،رشد میهمواره در حال  ایران نیز. این صنعت در بر عهده دارد ی رااقت ادی هر کشور

 دیگر سیمان مابیندر زمینه تولید و صادرات  این کشور همواره جایگاه هاسال این درکه صورتی

 و ترین بازارهایکی از مهم سیمان و سیمان بازار .بوده است ءکشورهای تولیدکننده در حال ارتقا

این مح ول به عنوان  خ وصیتاز  سیمان. اهمیت شودمحسوش میکاالها و در اقت اد ایران 

، قیمت گردد. عالوه برآنای ناشی میهای سازهکنندگان نیازهای اساسی فعالیتمینیکی از تا

که  شکلی  به باشدمیها قیمت تمام شده بسیاری از طرحبر  تاثیرگذارمستقیم  طورسیمان به 
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بر  بدون فاصلهاعم از تغییرات تولید، م رف، قیمت( )با این صنعت مرتبطنوسانات و تغییرات 

قاب  انعکاس خواهد بود. با توجه به رقابتی شدن بازار پیشین و پسین مرتبط با آن صنایع  پیکره

های گوناگون های سازمان از رو ها به دنبال کاهش هزینهسیمان، مدیران در این سازمان

ها، استفاده از ابزارهای حسابداری (. یکی از این رو 1397فرد، اند)خوید و ایرانبانبرآمده

 هادر شرکت را اطالعات سودمندی تواندمی استراتژیک مدیریت حسابداریشد. بامدیریت می

 چنینهم کند، تضمین را حیاتی هایموقعیت در شرکت واکنشترین مناسب ونماید  حفظ

 که موجود، مواردیست منابع از بهینه استفاده و ارز  خلق جهت در هاهزینه کنترل و تخ ی 

ها، به (. بسیاری از سازمان1390یگانه و همکاران،  د)حساسگیرنب قرار توجه مورد باید حتما

ها، مفاهیم و تفکرات حسابداری مدیریت در راستای بهبود مستمر ها، رو واسطه تکنیک

ها و ابزارهای کیفیت، کنترل و کاهش قیمت تمام شده مح والتشان محکوم به تالشند. تکنیک

اند. در صورتی که اقدامات بسیاری روند رو به رشدی داشتهدر این راستا  حسابداری مدیریت نیز

ها، در حیطه حسابداری مدیریت انجام، و با وجود اختالف در انگیزه و اهداف هر یک از تکنیک

ها و اقدامات کمتر توجه شده است. مساله اصلی پژوهش این است به بررسی روابط بین تکنیک

 حسابداری اطالعاتی سیستم ابعاد ترینمهم ه یکی ازمدیریت، ک حسابداری در شدید که خألیی

( که در این مطالعه سعی شد به 1390یگانه و همکاران، )حساس احساس شده است باشد،می

که، صنایع مختلف از تری پرداخته شود. به بیان دیگر، نتیجه ایناین موضوع به شک  پررنگ

مگیری بوده است و با توجه به های اخیر شاهد تحوالت چشجمله صنعت سیمان در سال

سازی، در آینده نیز این تحوالت بیشتر خواهد شرایط اقت ادی، سیاسی، اجتماعی و خ وصی

شد. در راستای ارزیابی و افزایش بهبود عملکرد، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت 

تر از ابزارهای تواند کارگشا باشد  اما کمبود یک الگوی جامع در راستای استفاده بهمی

حسابداری مدیریت جهت بهبود عملکرد مالی، مساله پژوهش حاضر است. بنابراین سوال اصلی 

های سیمانی مبتنی بر ابزارهای شرکتاین مطالعه این است که الگوی بهبود عملکرد مالی 

 های آن چگونه است؟ به بیان دیگر، در این پژوهشبندی مؤلفهحسابداری مدیریت و اولویت

های حسابداری مدیریت را که استفاده آن در صنایع سعی شده است، الگویی برای تکنیک

هر  اقت ادی بناهای زیر توسعه در نقشی بسیار پررنگ سیمان که مختلف )از جمله صنعت

در حال افزایش است( تدوین گردد  و عالوه بر آن، به بررسی این  دارد، عهده بر کشوری را
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تواند باعث بهبود در عملکرد مالی که آیا الگوی کیفی پیشنهادی میموضوع پرداخته شود 

سازمان شود؟ ادامه مقاله بدین صورت ساختاردهی شده است: ابتدا ادبیات مربوط به موضوع 

شناسی ای از پژوهش ارائه شده است  سپس در بخش رو پژوهش به همراه مرور پیشینه

ها، پرداخته آوری دادهو نمونه، ابزار و رو  جمعپژوهش، به معرفی نوع رو  ، جامعه آماری 

های پژوهش نیز به ارائه الگوی کیفی از ابزارها در حسابداری شده است  در بخش یافته

سازی معادالت ساختاری و مدیریت، بررسی تاثیر این ابزارها بر عملکرد مالی از طریق مدل

ن، پرداخته شده است و بخش پایانی مطالعه بدتری -بندی ابزارها از طریق رویکرد بهتریناولویت

و ارائه پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی  های پژوهش، بیان محدودیتحاضر به مرور یافته

 اخت اص یافته است.

 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -2

-با توجه به توسعه تکنولوژی در صنایع متفاوت و روند رو به رشد تغییر و تحول در شرکت

اند، که مدیریت به چنان با پیچیدگی و تغییرات بزرگی روبرو شدهها آنی، سازمانهای تولید

تنهایی قادر به شناخت محیط خود در سازمان نیست. در نتیجه وجود یک سیستم یکپارچه که 

های ح مدیران را در تشخی  مشک ، تعریف اهداف، بررسی و شناخت دقیق مساله، تعیین راه

کار و ارزیابی آن یاری رساند، ضروری به ح  و اجراء راهتخاش بهترین راهممکن و ارزیابی و ان

اند در ها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتهرسد. در بیشتر مطالعات هر یک از ابزارنظر می

زمان مورد استفاده قرار داد و با اجرای طور همتوان چند ابزار را بهرسد میصورتی که به نظر می

ها در استفاده از ابزارها، آمیز آن بهبود عملکرد را انتظار داشت. در ایران شرکتموفقیت

ها و رویکردهای حسابداری مدیریت بسیار ضعیف عم  کرده و در مراح  مقدماتی و تکنیک

های حسابداری مدیریت در پیش باشند و راه بسیار طوالنی برای توسعه سیستمابتدایی می

تر هایی هرچند کوتاه به سمت شرایط مطلوشتواند به عنوان گاموهشاتی میدارند. چنین پژ

 و ملی هایدر شاخه گیریو اوج رقابت کشور در حال حاضر اقت ادی به شرایط توجه باشد. با

در  موقعبه و دقیق اطالعات صحیح، از استفاده که درجه اهمیت ادعا داشت توانمی المللی،بین

 با استناد به باشد. عالوه بر آن،غیر قاب  انکار می اقت ادی یهاگیریخ وص ت میم

 با هاسازمان از ایران، شمار بسیار زیادی اسالمی اساسی جمهوری قانون 44 اص های سیاست
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با  .اندشده خارج دولت ی خ وصی، از زیرمجموعههاشرکت در وریبهره روند رو به رشد امید به

 از بعد این چراکه کند،می نمود پیدا مدیریت حسابداری راهبردی مذکور اهمیت توجه به موارد

 اثر و کارا ای جهت هدایتمدیریتی زمینه یابزارها ا وهتکنیک طیفی وسیع از ارائه حسابداری با

 کند.مدیران ایجاد می برای را هابخش شرکت

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش -3  

 ابزارهای آنمبانی نظری حسابداری مدیریت و  3-1

ی مشخ ه ترینبه این دلی  که اصلی شده است، اطالعاتی نامیده جوامع کنونی، جوامع

تولید و مدیریت اطالعات، نقشی حیاتی را ایفا  ،. بنابراینباشدمیاطالعاتی  ناصر، اولویت عآن

ها در بازارهای رقابتی از گیری شرکتهره(. ضرورت ب1392)حاجی علی عسگری،  کندمی

جز پیروی از بههای پیچیده، مدیر است، چون در سیستم مشخ ابداری مدیریت حس

با گرایش گیری در ت میمندارد و باید  چاره دیگری های سیستم حسابداری مدیریتراهنمایی

(. حسابداری مدیریت، یکی 2019، 11)دیاشرا ح  نمایده به حسابداری مدیریت، مسائ  مربوط

حسابداریست که نیاز به این گرایش، منجر به عرضه آن شد. به عقیده های تخ  ی از گرایش

باشد. ، می1925تا  1825های ، دوره اوج شکوفایی حسابداری مدیریت سال12جانسون و کاپالن

ای از زمان حسابداری مدیریت در روند رو به رشد خود ناکام مانده، اما قاب  هرچند در برهه

به مرور توانست در افزایش سودآوری و به تبع آن، بقاء  ادعاست که حسابداری مدیریت،

به  گر، موفق جلوه بنماید. حسابداری مدیریت با گذشت زمان و تغییر نیازهاواحدهای گزار 

مرور تغییر و در شرایط کنونی جهانی که بسیار رقابتی و ناشی از حق انتخاش مشتری، جهانی 

(. 1397پرست و همکاران،مر واقع شده است)وطنآوری و غیره است، مثمر ثشدن، پیشرفت فن

های آوری، تهیه، تفسیر و کنترل فعالیتگیری، جمعحسابداری مدیریت فرآیند تشخی ، اندازه

-در(. 1384باشد)شباهنگ، شرکت جهت تضمین و اطمینان از استفاده بهینه از سرمایه می

 در آینده، مختلف سازمان واحدهای نیازهایتامین  عالوه برنتیجه حسابداری مدیریت 

بر این است ، انتظار درنتیجه  نمودها را با تغییرات فناوری و تولیدی نوین روبرو خواهد سازمان

ها باشد)نمازی، ها و مدیران آننیازهای سازمان جوابگویاطالعات حسابداری مدیریت بتواند  که

 شناخته شده استیریت حسابداری مد ،ترین جزء نظرام اطالعراتی مدیریتمهم (.1385
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و  تجمیع و ترکیب را کلیدی هاینقش مدیریت کلیه حسابداری (.1396 )رهنمای رودپشرتی،

 ایفاء هاسازمان در سزا رابه نقرشی مدیران گیریت میم مناسبترین اطالعرات جهت تهیه در

 ،12 حسابداران المللیبین (. فدراسیون1399امیری، مقدم و سلیمانی زاده)علی نمایدمی

 شام  فرایند شناسایی، مدیریت حسابداری"است: کرده تعریف چنیناین را مدیریت حسابداری

 ریزی،که جهت برنامه باشداطالعات می ارتباط و تفسیر تنظیم، تحلی ، انباشت، ،گیریاندازه

 توسط منابع از استفاده بهینه نحوه و حسابداری از اطمینان ح ول و سازمان کنترل و ارزیابی

 تعریف گونهبه این را مدیریت حسابداری ،13مدیریت حسابداران انجمن ."گیردمی قرار مدیران

 تفسیر، تحلی ، تهیه، ، ثبت اندازه،آوریشناسایی، جمع مدیریت، فرایند حسابداری"کند: می

 از مناسب استفاده اطمینان و تضمین جهت سازمانهای فعالیت داخلی کنترل و ارزیابی

سیستم  هایمدیریت از شاخه (. حسابداری1393پور، )ابراهیمی کردلر و مقدس"سرمایه

 به در رسیدن را هاالزم، شرکت هایابزار و تکنیک ارائه با که اطالعاتی حسابداری است

 برخالف (. حسابداری مدیریت،2015، 14همکاران و گرن)هورن کندکمک می اهدافشان

 و همکاران،یگانه باشد)حساسنمی رعایت و استفاده برای قانونی پشتوانۀ حسابداری مالی، دارای

 حسابداری دارد. مدیریت گزارشات کردن تهیه روند به (. حسابداری مدیریت اشاره1390

 از یک استقرار هر رواین از و کندمی را ایفا امروزیهای سازمان در مهمی نقش مدیریت

 یک اولین بار، برای سازمان که در هنگاهی مدیریت حسابداری در شده نوین ارائه ابزارهای

نماید)چن  متحول را کلیدی سازمانهای شاخ  و عملکرد تواندمی و شودنوآوری تلقی می

 (.2005، 15هال

 

 مبانی نظری عملکرد مالی  3-2

اند، شدهبندی تقسیم کلی یدسته دو در عملکرد ارزیابی های در ارتباط باتمام پژوهش

 دوم در دسته و عملکرد ارزیابیهای سیستم کلیت مربوط به موضوعات مطالعات اول دسته

عملکرد، . (1392 جوادی، و ناصری)است مطالعاتی صورت پذیرفته عملکرد معیارهای یدرباره

و  اتگیری ت میمنتیجه قاب  اندازه به عبارتی. باشدمیحاص  و نتیجه کار یا میزان کار 

را سازمان  های کسب شدهموفقیت و دستاوردها که میزانباشد می ، عملکردات سازماناقدام

 و جنبش ع ر امروز سریع تحول و تغییر (.1393)اسکندری و همکاران، دهدنشان می
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-وسیستم اطالع حسابداری این تغییرات در تأثیر طورهمین و مدیریت علوم حوزه در افزارینرم

و  رشد سمت به حرکت جهت هاییح  راه فکر یافتن به را سرمایه، مسئولین صاحبان به رسانی

-می چنین معضالتی از نجات راه عنوان به 16اطالعاتی هایتوسعه واداشته است. سیستم

تأمین نیازهای  های اطالعاتی،سیستموظیفه  (1389باشد)خواجوی و اعتمادی جوریانی، 

ریزی و کنترل منابع، ارزیابی های برنامهزمینهسطوح متفاوت در کلیه اطالعاتی مدیران در 

 (.1394باشد)نجفی و همکاران، میگیری عملکرد و ت میم

 باشند:عملکرد به این شرح می معیارهای ارزیابی پیرامون موجود رویکردهای

ر دعملکرد  ارزیابی جهت مالی هایصورت در موجود ارقام از حسابداری: رویکرد -

 ( 1387 کریمی، و گردد)ان اریمی استفاده این رویکرد

 با تأکید و شرکت هایدارایی سودآوری قدرت بر رویکرد در این اقتصادی: رویکرد -

-قرار می ارزیابی دتجاری را مور واحد عملکرد کاررفته،به سرمایه هزینه نرخ و نرخ بازده به توجه

 ( 1383 ن،همکارا و رستمی گردد)انوریمی استفاده اقت ادی مفاهیم از گیرد در این رویکرد

 ارزیابی جهت بازار و حسابداری اطالعات از ترکیبی با این رویکرد، تلفیقی: رویکرد -

 ( 1385و اصغری،  شود)ملکیانعملکرد استفاده می

 است، شده استفاده در رویکرد مالی مالی مدیریت هایتئوری از اغلب مالی: رویکرد -

 (.1387کریمی، و باشد)ان اریمی رویکرد ویژه این تأکید سهم، هر اضافی بازده تعیین

 ی نرخوسیلهبه اغلب باشد وارزیابی آنسودآوری می بر تجاری عملکرد سنتی تأکید رویکرد

 تمرکز دارد  اثربخشی و کارآیی بر مفاهیم تجاری عملکرد مفهوم باشد.گذاری میسرمایه بازده

های باشد. دانشمندان، عملکرد تجاری را شام  شاخ  سودآور باید بقاء برای شرکت که چرا

-عنوان نموده رشد آن میزان و بازار شرکت سهم از سودآوری شرکت، شرکت، اندازه

(. الگوهای ارزیابی عملکرد مالی و ارزیابی متوازن، قابلیت 1390پور و همکاران، اند)ابراهیم

ترین باشند. در نظر گرفتن ارزیابی مالی، یکی از مهممیها را دارا استفاده در رتبه بندی شرکت

باشد. با تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد، از جوانب الگوهای ارزیابی عملکرد می

موضوعاتی است که در حسابداری مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد نظریه نمایندگی، ارزیابی 
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های مالی برای ارزیابی ح و نیاز به استفاده از نسبتعملکرد به عنوان یک مفهوم و کارکرد مطر

های مختلفی درخ وص (. شاخ 1395عملکرد مدیران متداول شده است)نمازی و نمازی، 

ها در بیشتر گیرد که از این بین، برخی شاخ سنجش عملکرد مالی مورد استفاده قرار می

شاخ  پرتکرار در مطالعات قبلی،  6از اند. در این مطالعه ها مورد استفاده قرار گرفتهپژوهش

 جهت ارزیابی عملکرد مالی سازمان استفاده شده است:

 یهها از جمله هزینه سرما(: سود پس از کسر هزینهEVAارز  افزوده اقت ادی) (1

 (:1386)مشایخ، 

EVA=NOPAT-(WACC×CAPITAL) 
NOPATباشد، : سود عملیاتی پس از کسر مالیات میWACC زون هزینه میانگین مو

به  ی، مثبتکه ارز  افزوده اقت ادکار گرفته شده. در صورتیبه ه: سرمای CAPITALسرمایه، 

وده   نمدست آید، شرکت توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید و بهینه عم

 است.

 یک نسبت سود شرکت، در ازای هر (: نشان دهندهROEسهام ) صاحبان حقوق بازده (2

 (:1386سهام است)جهانخانی و پارساییان،  صاحبان حقوق ریال

ROE= NI/TE 

NIمالیات،  کسر از پس : سودTEسهام صاحبان حقوق : جمع 

 بر (مالیات کسر از پس خال  )سود سود تقسیم از (:ROIگذاری )سرمایه بازده نرخ (3

 (:1390گردد )آذربایجانی و همکاران، می محاسبه گذاریمخارج سرمایه

ROI= NI/CI 

NIمالیات،  کسر از پس : سودCIگذاری: مخارج سرمایه 

 گینمیان بر عادی به سهامداران متعلق خال  سود تقسیم (: باEPSسود هر سهم ) (4

 (:1390آید)آذربایجانی و همکاران، به دست می عادی در جریان، سهام تعداد موزون

EPS= NI/WANSO 
NIمالیات،  کسر از پس : سود(WANSO) Weighted average number of shares 

outstandingعادی در جریان سهام تعداد موزون : میانگین 

هام (: این شاخ ، با تقسیم آخرین قیمت روز سP/Eنسبت قیمت به سود هر سهم ) (5

 (:1389گردد)مرادی و پورحسن، محاسبه می شرکت بر سود هر سهم
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P/E= Price/EPS 

Priceام شرکت، : آخرین قیمت روز سهEPSسود هر سهم : 

ت بر (: این شاخ  از تقسیم آخرین قیمت روز سهام شرکP/Sنسبت قیمت به فرو  ) (6

 (:1386آید )جهانخانی و پارساییان، دست میبه فرو  هر سهم

P/E= Price/Sale 

Price ،آخرین قیمت روز سهام شرکت :Saleفرو  هر سهم : 

 

 پیشینه پژوهش-4

های ( نشان داد که مدیران برای محاسبه هزینه2020)17سومکائو و اینانوننتیجه مطالعه 

ریزی اقدامات کنترل و عملکرد، ارزیابی عملکرد رقبا و ارزیابی مح ول و خدمات، برنامه

حسابداری  ای به اطالعاتسودآوری مشتری در شرایط عدم اطمینان محیطی به طور فزاینده

های تولیدی ( در شرکت2018)18امیاسو و اگبونیکهمطالعه نیاز دارند.  مدیریت استراتژیک

های حسابداری مدیریت استراتژیک عملکرد سازمانی و کاربرد تکنیک رابطه به بررسی نیجریه

کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت استراتژیک با در رابطه مثبتی ها پرداخته است. پژوهش آن

های ( بررسی تأثیر شیوه2016)19مطالعه مدهوکا و بندارادر . دهدرا نشان میعملکرد سازمانی 

های تولیدی در سریالنکا مورد بررسی قرار گرفت. حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت

ریزی، سیستم ارزیابی عملکرد، ارز  ویژه و اهرم فشار به ترتیب نتایج نشان داد سیستم بودجه

پژوهشی نشان داد که  ( در2009ابداران مدیریت )بر عملکرد مالی تأثیر داشتند. انجمن حس

چنین نمایند و همها از ابزارهای حسابداری مدیریت به صورت محدود استفاده میاکثر سازمان

ترین ابزاری که تا دو سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، کارت ارزیابی متوازن محتم 

دهد که سیستم حسابداری مدیریت، ( نشان می0420)20باشد. نتایج مطالعه یرمیاس و گانیمی

 مطالعات نتایجاستراتژی تجاری، طرح سازمان بر اثربخشی شرکت همسویی مثبتی دارد. 

ترین  اثربخش و ارز  خلق دهد که در خ وصنشان می (1399پور)صیادی سومار و سبزعلی

 اقت ادی، محیط خارجی، حیطم انسانی، منابع اقتضایی عام  زمانی شرکت اثر منابع ازاستفاده 

 از استفاده در ارشد مدیران حمایت و مالی منابع رقابتی، محیط شرکت، استراتژی فناّوری،

 شرکت، اندازه سازمانی، ساختار اقتضایی عوام  و باشدمی معنادار مدیریت، حسابداران اطالعات

را  معناداری تأثیر مدیریت، حسابداران هایگزار  از استفاده بر ایحرفه بخش و فرهنگی بخش
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( در مطالعه خود نشان دادند که، عدم 1399دهد. میرباقری رودباری و همکاران)نشان نمی

و استفاده  ، هزینه باالیایمنسازی ابزارها، شرایط اقت ادی ناپیاده جهتدانش کافی  وجود

یری حسابداری کارگها در عدم بهترین دالی  شرکتمهماز  مدیریتی هایتغییر سریع تیم

که حسابداری مدیریت بر پژوهشی نشان داد  ( در1397) نظری است. مدیریت و ابزارهای آن

( در 1393) زادهها و خراطحاجیگذار است. بهبود عملکرد مالی سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر

 مدیریت و حسابداری های جدیدکاربرد ابزارها و تکنیک پژوهشی به بررسی رابطه بین

 بازده شاخ  بین ها به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتیعملکرد پرداختند.انهای شاخ 

 میان کهدارد  در حالی مدیریت وجود حسابداری های جدیدکاربرد ابزارها و تکنیک وها دارایی

ی رابطه مثبت مدیریت حسابداریهای نوآوری کاربرد با فرو  بازده و سهام صاحبان حقوق بازده

 اثربخشی هر و مدیریت حسابداری ابزارهای از استفاده (1389پور و طالبی )وجود ندارد. خدامی

 ابزارهای از هادر سازمان که داد نشان قرار دادند. نتایج پژوهش ابزارها را مورد بررسی از آن یک

 شود، ولی ازاستفاده می سر به سر تحلی  نقطه تجزیه و و انحرافات تحلی  و تجزیه بندی،بودجه

 هدف، فرآیند، حسابداری مبنای بر یابیهزینه متوازن، ارزیابی مجدد، کارت مهندسی ابزارهای

 که دادند نشان هاشود. آنفعالیت استفاده زیادی نمی مبنای بر یابیهزینه و مسئولیت سنجش

 را اثربخشی باالترین سرسربه تحلی  و تجزیه و و تحلی  انحرافات تجزیه بندی،بودجه ابزارهای

 منفعت -هزینه  ترتیب به مدیریت حسابداری ابزارهای از استفاده دالی  عدم ترینمهم دارد و از

 ایدوره هایاتخاذ سیاست و تجربی و علمی نظر از انسانی خبره منابع کمبود ابزارها، کارگیریبه

ابزارهای حسابداری مدیریت، با  از در استفاده چنینهمباشد. دولت می توسطمدت کوتاه و

 داری را نیز نشان دادند.رابطه مثبت و معنیها سازی آنها و نیز خ وصیعملکرد مالی شرکت

ی دهد که در مطالعات پیشین به بررسبررسی پیشینه پژوهش نشان می شکاف پژوهش:

ت و یریی مدتاثیر حسابداری مدیریت )شام  اطالعات حسابداری مدیریت، ابزارهای حسابدار

ملکرد م  عهای حسابداری مدیریت( بر متغیرهای گوناگون از جمله عملکرد سازمان )شانوآوری

گوی ن التوان از فقداهای عملکرد( پرداخته شده است  در این راستا میمالی و سایر جنبه

د ، یااضرهش حبندی این ابزارها، به عنوان شکاف پژوابزارهای حسابداری مدیریت و نیز اولویت

 کرد. 
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شناسی پژوهشروش-5  

 نوع روش پژوهش 5-1

ی و مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته اکتشافی ترتیبی است که در آن ابتدا بخش کیف

توان از نوع هدف یک چنین این مطالعه را میسپس بخش کمی صورت پذیرفته است. هم

 انجام شده است.  1399پژوهش کاربردی دانست که به شیوه مقطعی در سال 

 

 جامعه و نمونه آماری 5-2

 وورس بهای سیمانی پذیرفته شده در این مطالعه را کلیه شرکت جامعه و نمونه آماری

ال وجود در کد 1398تا  1394های ها به صورت پیوسته از سالفرابورس که اطالعات مالی آن

ژوهش، در پشرکت سیمانی که در زمان انجام  44دادند. بر این اساس از بین داشت، تشکی  می

ر شرکت، شرکت واجد شرایط الزم بودند که )از ه 40 بورس و فرابورس پذیرفته شده بودند،

ر دکننده یکی از مدیران ارشد مالی سازمان( در پژوهش شرکت کردند. مشخ ات افراد شرکت

 باشد:می 1پژوهش به شرح نگاره 

 

 کننده در پژوهش: مشخصات افراد شرکت1نگاره 

 فراوانی درصد فراوانی
 شاخ  آماری

 طبقه
شناختیویژگی جمعیت  

 زن 2 5

 مرد 38 95 جنسیت

 مجموع 40 100

 سال 40زیر  14 35

 سن
 سال 50-41 16 40

 سال 50باالی  10 25

 مجموع 40 100

 کارشناسی 7 5/17

 تح یالت
 کارشناسی ارشد 23 5/57

 دکتری 10 25
 مجموع 40 100
 سابقه کار سال 10کمتر از  8 20
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 فراوانی درصد فراوانی
 شاخ  آماری

 طبقه
شناختیویژگی جمعیت  

 سال 20-10 17 5/42
 سال 20بیشتر از  15 5/37

 مجموع 40 100
 

سال با  50تا  41مشخ  است مدیران مرد دارای سن  1گونه که در نگاره همان

 ی هستند.سال، دارای بیشترین فراوان 20تا  10تح یالت کارشناسی ارشد و سابقه کار بین 

 ها ابزارهای گردآوری داده-5-3

ه شده شرح داد پژوهش، از طریق ابزارهای هایفرضیهها/های الزم جهت آزمون سوالداده

 گردآوری شد: 2در نگاره 

 

 ها: مشخصات ابزارهای گردآوری داده2نگاره 

 ابزار ردیف
 میدانی/

 ایکتابخانه
 تعداد سوال

طیف مورد 

 استفاده
 هدف )کاربرد(

 -- -- ایکتابخانه مرور ادبیات پژوهش 1
شناسایی ابزارهای حسابداری 

 مدیریت

2 
پرسشنامه دور اول 

 دلفی

 میدانی

سوال  28

بسته )و یک 

 سوال باز(

 5طیف 

 ای لیکرتگزینه

انتخاش مهمترین ابزارهای 

حسابداری مدیریت بر اساس 

 نظرات خبرگان
3 

پرسشنامه دور دوم 

 دلفی

سوال  27

بسته )و یک 

 سوال باز(

 5طیف 

 ای لیکرتگزینه

4 
پرسشنامه دور سوم 

 دلفی

سوال  26

 بسته

 5طیف 

 ای لیکرتگزینه

 میدانی پرسشنامه 5
سوال  26

 بسته

 5طیف 

 ای لیکرتگزینه

مورد استفاده در مدلسازی 

افزار معادالت ساختاری )نرم

Smart PLS) 

6 
اسناد و مدارک 

 سازمان)سایت کدال(
 -- -- ایکتابخانه

گردآوری اطالعات الزم در 

شاخ  عملکرد  6خ وص 

مالی سازمان و مورد استفاده در 
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 ابزار ردیف
 میدانی/

 ایکتابخانه
 تعداد سوال

طیف مورد 

 استفاده
 هدف )کاربرد(

سازی معادالت ساختاری مدل

 (Smart PLSافزار )نرم

7 
پرسشنامه مبتنی بر 

 مقایسات زوجی
 سوال 35 میدانی

 9طیف 

 ای لیکرتگزینه

بندی ابزارهای اولویت

افزار حسابداری مدیریت )نرم

Lingo) 

 دهد:مراح  انجام پژوهش را نشان می (1نمودار )

 

 
 : مراحل انجام پژوهش1نمودار 

 

 های پژوهشیافته-6

 ارائه الگوی کیفی -6-1

های تولیدی مبتنی شرکتجهت تدوین الگویی جهت بهبود عملکرد مالی  پژوهش این در

پژوهش، ابزارهای حسابداری بر حسابداری مدیریت، ابتدا با مرور ادبیات نظری و پیشینه 

ابزارهای حسابداری مدیریت و نیز تکمی   شد. به منظور انتخاش مهمترین استخراج مدیریت

شناسایی ابزارهای حسابداری مدیریت موثر بر عملکرد مالی با مرور ادبیات 
 پژوهش

 انتخاش مهمترین ابزارهای حسابداری مدیریت بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از رو  دلفی

عملکرد مالی و تدوین ارائه الگوی کیفی ابزارهای حسابداری مدیریت موثر بر 
 هافرضیه

های مورد های عملکرد مالی و میزان استفاده از این ابزارها در شرکتگردآوری اطالعات الزم در خ وص شاخ 
 مطالعه

 های پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاریآزمون فرضیه
 تحلی  حساسیت میزان کارایی

 

 بدترین -حسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد بهترینبندی ابزارهای اولویت
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احتمالی این ابزارها، از نظرات خبرگان در قالب تکنیک دلفی/ضریب توافق کندال، استفاده 

به  هااز دوره هر یک هاینامهانجام، پرسش دلفی رو  دوره به سه منظور، دربدین گردید.

 از فهرست دوره نخست، یک گردیده است. در آوریو سپس جمع توزیع صورت الکترونیکی

 پان  افراد اختیار کلیه در بود، مطالعات قبلی گردآوری شده از ابزارهای حسابداری مدیریت که

-نمایند. همرا تعیین  یک هر اهمیت تا ابزارها را مورد بررسی قرار داده و میزان گرفته است قرار

 در را نیز خود نظر مورد ابزار ابزارهای موجود، به جز تا شده است خواسته از افراد چنین،

در پایان  "تجربه و ادراک"کنند. بر این اساس فقط ابزار  پیشنهاد و اضافه فهرست تهیه شده

به صورت  عوام  اهمیت میزان تعیین دور اول به ابزارهای موجود اضافه گردید. در کلیه مراح ،

 ابزار حسابداری مدیریت، هر مقاب  در نیز، هایک از دوره هر لیکرت صورت پذیرفته و در طیف

 اطالع به جداگانه صورت به نیز فرد هر پاسخ و های قبلیدوره در پان  اعضای هایپاسخ میانگین

ابزارهایی که ای مورد استفاده در پرسشنامه، رسید. بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهمی

شدند. بر این اساس در پایان دور داشتند از پرسشنامه دور بعد حذف می 3میانگین کمتر از 

 حذف شدند. از "یابی متغیرمدیریت بر مبنای فعالیت، بهایابی سنتی و هزینه"اول، ابزارهای 

 اتنظر سوییهم و نظر اتفاق میزان بررسی جهت کندال هماهنگی ضریب از و کندال آزمون

هماهنگی  موافقت و درجه تعیین جهت مقیاسی است ضریب این شد. استفاده پان  اعضای

 ارائه آمار عنوان به را یک و صفر بین عددی آزمون، خبرگان در خ وص یک موضوع خاص.

-می کام  همبستگی و توافق گریک نشان عدد و توافق عدم دهندهنشان صفر دهد، مقدارمی

بزرگتر  W( در پایان دوره سوم با حاص  شدن مقدار 3نگاره ) اساس (. بر1387باشد)ن یری، 

 های دلفی به پایان رسید:دوره 7/0از 

 

: مقادیر دبلیو کندال و تفسیر آن3نگاره   

 هاعام  ترتیب به نسبت اطمینان توضیح wمقدار

 وجود ندارد نظر بسیار ضعیف اتفاق 1/0

 کم نظر ضعیف اتفاق 3/0

 متوسط نظر متوسط اتفاق 5/0

 زیاد نظر قویاتفاق  7/0

 بسیار زیاد نظر بسیار قویاتفاق  9/0
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 دهد:( نتیجه محاسبات دلفی را نشان می4نگاره )

 

 : نتیجه دلفی در سه دور انجام آن4نگاره 

 ابزارهای حسابداری مدیریت
 میانگین دور اول دلفی

(465/0 =Sig ،

125/0=W) 

 میانگین دور دوم دلفی

(021/0 =Sig ،

559/0=W) 

 میانگین دور سوم دلفی

(000/0 =Sig ،

714/0=W) 

42/4 خال  ارز  فعلی .1  26/4  26/4  

56/4 نرخ بازده داخلی .2  18/4  16/4  

71/4 شاخ  سودآوری .3  59/4  59/4  

08/4 حسابداری بازده نرخ .4  02/4  02/4  

96/3 دوره بازگشت سرمایه .5  80/3  82/3  

83/3 مدیریت کیفیت جامع .6  92/3  92/3  

17/3 هنگام و بهبود فرایندتولید به .7  33/3  33/3  

56/3 مدیریت استراتژیک .8  69/3  69/3  

شناسایی محدودیت )گلوگاه( و  .9

 های بازارفرصت
79/3  94/3  94/3  

88/3 کایزن .10  74/3  76/3  

12/4 بودجه عملیاتی .11  19/4  19/4  

04/4 بودجه مالی .12  20/4  20/4  

17/4 بودجه قاب  انعطاف .13  97/3  97/3  

96/3 بندی بر مبنای فعالیتبودجه .14  92/3  92/3  

63/3 های مالی و حسابداریکارایی پرداز  .15  70/3  70/3  

02/4 سنجش مسئولیت و پاسخگویی .16  96/3  96/3  

17/4 کارت امتیازی متوازن .17  25/4  22/4  

85/3 تجزیه و تحلی  انحرافات .18  73/3  70/3  

37/3 ارز  افزوده اقت ادی .19  54/3  54/3  

تخ ی  بها های تکنیک .20

 )واقعی/نرمال/استاندارد(
57/4  62/4  62/4  

 PFABC) های نوین بهایابیتکنیک .21

 (TDABCو
60/4  66/4  66/4  

78/3 یابی کیفیتهزینه .22  89/3  89/3  

90/3 یابی چرخه عمرهزینه .23  95/3  94/3  
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 ابزارهای حسابداری مدیریت
 میانگین دور اول دلفی

(465/0 =Sig ،

125/0=W) 

 میانگین دور دوم دلفی

(021/0 =Sig ،

559/0=W) 

 میانگین دور سوم دلفی

(000/0 =Sig ،

714/0=W) 

92/3 یابی جذبی و سفار  کارهزینه .24  88/3  88/3  

04/3 مدیریت بر مبنای فعالیت .25  96/2 
پایان دوره دوم در 

 حذف شد

17/2 بهایابی سنتی .26  در پایان دوره اول حذف شد 

66/2 هزینه یابی متغیر .27  در پایان دوره اول حذف شد 

 تجربه و ادراک .28
پس از دوره اول اضافه 

 شد
86/3 97/3  

 

انشگاهی و بر ابزار انتخاش شدند که با مشورت با خبرگان د 25پس از پایان مرحله سوم دلفی، 

ساس و با دسته کلی قرار گرفتند. بر این ا 5های مشترک، ابزارهای منتخب، در ویژگیاساس 

ی بر های تولیدی مبتنشرکتالگویی جهت بهبود عملکرد مالی  "توجه به هدف این پژوهش 

ی ال اس، افزار اسمارت پدر نرم 2الگوی مفهومی ارائه شده در نمودار  "حسابداری مدیریت

 فت.مورد آزمون قرار گر

 های پژوهش به شرح زیر تدوین شدند:فرضیه -2بر اساس الگوی  

ه ذیرفتهای تولیدی پهای ارزیابی عملکرد بر عملکرد مالی شرکتکارگیری تکنیکبه (1

 شده در بورس/فرابورس، تاثیر معناداری دارد.

های تولیدی ریزی بلندمدت بر عملکرد مالی شرکتهای برنامهکارگیری تکنیکبه (2

 پذیرفته شده در بورس/فرابورس، تاثیر معناداری دارد.

ه های تولیدی پذیرفتبندی بر عملکرد مالی شرکتهای بودجهکارگیری تکنیکبه (3

 شده در بورس/فرابورس، تاثیر معناداری دارد.

های گذاری بر عملکرد مالی شرکتگیری برای سرمایههای ت میمکارگیری تکنیکبه (4

 در بورس/فرابورس، تاثیر معناداری دارد.تولیدی پذیرفته شده 

 ه شدههای تولیدی پذیرفتیابی بر عملکرد مالی شرکتهای هزینهکارگیری تکنیکبه (5

 در بورس/فرابورس، تاثیر معناداری دارد.
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 : الگوی مفهومی پژوهش2نمودار 

 های پژوهشفرضیهآزمون -6-2

 سازی معادالتاستفاده از تکنیک مدلهای پژوهش با فرضیهدر پژوهش حاضر، آزمون 

یستی های پژوهش، بافرضیهپذیرد. قب  از آزمون ساختاری با رویکرد حداق  مربعات صورت می

( 5)گاره نگیری، مدل ساختاری و مدل کلی مورد بررسی قرارگیرد. بررسی براز  مدل اندازه

 دهد:گیری را نشان میهای مدل اندازهشاخ 
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گیریاندازه مدل برازش هایشاخص :5 نگاره  
 p AVE CR Alphaآماره  tآماره  بار عاملی شاخ  سازه

های تکنیک
گیری ت میم

جهت 
 گذاریسرمایه

 826/0 خال  ارز  فعلی

از 
ر 
گت
زر
ی ب
امل
ی ع

ها
بار
ه 
هم

96/1 
ند
ست
ه

 

ر 
 زی
ی
دار
عنا
ح م
طو
 س
مه
ه

05/0 
ند
ست
ه

 
566/0  866/0  817/0  

 795/0 نرخ بازده داخلی
 742/0 شاخ  سودآوری

 718/0 حسابداری بازده نرخ
 669/0 دوره بازگشت سرمایه

های تکنیک
ریزی برنامه

 بلندمدت

 798/0 مدیریت کیفیت جامع

549/0  858/0  816/0  
 748/0 هنگام و بهبود فرایندتولید به

 735/0 مدیریت استراتژیک
 725/0 ...شناسایی محدودیت و 

 693/0 کایزن

های تکنیک
 بندیبودجه

 577/0 بودجه عملیاتی

522/0  843/0  789/0  
 694/0 بودجه مالی

 687/0 بودجه قاب  انعطاف
 804/0 بندی بر مبنای فعالیتبودجه

 821/0 های مالی و ...کارایی پرداز 

های تکنیک
 عملکردارزیابی 

 749/0 سنجش مسئولیت ...

477/0  819/0  762/0  

 729/0 کارت امتیازی متوازن
 712/0 تجزیه و تحلی  انحرافات
 565/0 ارز  افزوده اقت ادی
 683/0 تجربه و ادراک

های تکنیک
 یابیهزینه

های تخ ی  بها تکنیک
 2)واقعی/نرمال/استاندارد( 

834/0 

567/0  867/0  820/0  
 736/0 های نوین بهایابیتکنیک

 708/0 یابی کیفیتهزینه
 692/0 یابی چرخه عمرهزینه

 760/0 یابی جذبی و سفار  کارهزینه

 عملکرد مالی

ROI 513/0 

651/0  916/0  885/0  

ROE 832/0 

EVA 856/0 

P/E 885/0 

EPS 866/0 

P/S 825/0 
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 ستخراجاتوسط بررسی بارهای عاملی، میانگین واریانس  گیری پژوهشبراز  مدل اندازه

( 5)گاره نگیرد. همانطور که در شده، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می

میانگین  مقادیر هستند.و معنادار  5/0ها، باالتر از مشخ  است تمامی بارهای عاملی شاخ 

ند که هست4/0واریانس استخراج شده و پایایی مرکب متغیرهای مدل نیز به ترتیب باالی 

 د. در نهایت،سازه از این لحاظ در سطح مطلوبی قرار دارن 6دهنده این موضوع است که هر نشان

ه این هندهستند که نشان د 7/0آلفای کرونباخ و پایایی مرکب متغیرهای مدل نیز باالی 

ظر نچنین با در ها از این لحاظ در سطح مطلوبی قرار دارند. همی سازهموضوع است که همه

ن این گی بیهای اصلی بیشتر از همبستکه جذر میانگین واریانس استخراج شده سازهداشتن این

گاره نگردد. های اصلی تایید میها است، وجود روایی تشخی ی )فورن  الرکر( برای سازهسازه

  دهد:های براز  مدل ساختاری را نشان می( شاخ 6)
              

 های برازش مدل ساختاری: شاخص6نگاره 

 (Q2استون گایسلر ) (R2ضریب تعیین ) متغیر

858/0 عملکرد مالی  538/0  
 

نجام براز  مدل ساختاری ا Q2و  ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدی  شده هایبا شاخ 

ای مقادیر را به عنوان مقدار مالک بر67/0و  33/0، 19/0(، سه مقدار 1998)21شود. چینمی

 -(6ره )(. بر اساس نگا1393)محسنین و اسفیدانی،  کندمعرفی می  R2ضعیف، متوسط و قوی

دهد شاخ  ضریب به دست آمده است که نشان می 858/0عملکرد مالی، برابر با  R2مقدار

 بینی مدل به واسطه شاخ قرار دارد. قدرت پیش تعیین عملکرد مالی در سطح قوی

Q2ی بیندهنده قدرت پیشنشان 35/0، و 15/0، 02/0گردد. به ترتیب مقادیر مشخ  می

 ازهسباشد. مقدار این شاخ  برای زا میضعیف، متوسط و قوی مدل در مورد سازه درون

ر خوانایی استون گایسل شاخ دهد اند که نشان میبه دست آمده 538/0عملکرد مالی برابر با 

 گزارشگری مالی در سطح قوی قرار دارد. 

گیری و جهت بررسی براز  مدل کلی، که هر دو قسمت مدل اندازه GoFاز معیار 

 شود:نماید، استفاده میساختاری را کنترل می
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GoF   = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ( 7آید. نگاره )ها به دست میمقادیر اشتراکی شاخ از میانگین ̅

 دهد: شاخ  براز  مدل کلی را نشان می
                        

 : شاخص برازش مدل کلی7نگاره 

GoF 𝑅2̅̅̅̅  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

690/0  858/0  555/0  

 

ر سه مقدا GoF( برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 187، 2009) 22وتزلس و همکاران

نشان از  690/0برابر با GoF دانند. بنابراین حاص  شدن مقداررا مالک می 36/0و  25/0، 01/0

 براز  کلی قوی مدل دارد.

رائب مسیر ضمقادیر  (1در شک  ) اند.های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهفرضیهدر ادامه، 

در  pقادیر مشود. همچنین داده می)میزان اثر مستقیم( متغیرهای مستق  بر وابسته را نشان 

 شک  قاب  مشاهده است:

 

 
 p: ضرائب مسیر و آماره 1 شکل



 248 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

تند، هس 05/0با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به ضرائب مسیر مدل کمتر از 

های گذاری، تکنیکگیری جهت سرمایههای ت میمتوان نتیجه گرفت که تأثیر تکنیکمی

های های ارزیابی عملکرد و تکنیکبندی، تکنیکهای بودجهریزی بلندمدت، تکنیکبرنامه

( نیز 2درصد، معنادار هستند. در شک  ) 95در سطح اطمینان  یابی بر عملکرد مالیهزینه

 قاب  مشاهده هستند: tضرائب مسیر و مقادیر 

 

 
 t: ضرائب مسیر و آماره 2 شکل

 

اره های پژوهش در نگفرضیهافزار اسمارت پی ال اس، نتیجه آزمون مبتنی بر خروجی نرم

 ( آورده شده است:8)
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 های پژوهشفرضیه: نتیجه آزمون 8 نگاره

شماره 

 فرضیه
 متغیر مستق 

متغیر 

 وابسته
 t value ضریب مسیر

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 های ارزیابی عملکردتکنیک 1

عملکرد 

 مالی

 رد فرض صفر 034/0 126/2 157/0

 رد فرض صفر 018/0 380/2 182/0 ریزی بلندمدتهای برنامهتکنیک 2

 رد فرض صفر 016/0 408/2 205/0 بندیبودجههای تکنیک 3

4 
گیری برای های ت میمتکنیک

 گذاریسرمایه
 رد فرض صفر 004/0 907/2 237/0

 رد فرض صفر 001/0 218/3 226/0 یابیهای هزینهتکنیک 5

 

 توان گفت، با( در خ وص هر پنج فرضیه تدوین شده پژوهش می8بر اساس نگاره )

ی تی، خارج مارهشود و یا مقدار آنشان داده می 05/0سطح معناداری کمتر از  کهاستناد به این

توان ین میچنتوان رد کرد و همدست آمده است، فرض صفر را میبه -96/1+ و 96/1ی از بازه

های ریزی بلندمدت، تکنیکهای برنامههای ارزیابی عملکرد، تکنیکگفت، تأثیر تکنیک

 95 ینانیابی بر عملکرد مالی با اطمهای هزینهگیری و تکنیکت میم هایبندی، تکنیکبودجه

 درصد مثبت، مستقیم و معنادار است.

 زمان الی سابندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر اساس میزان تاثیر بر عملکرد ماولویت -5-3

د ملکرعدر این بخش از پژوهش، ابزارهای حسابداری مدیریت بر اساس میزان تاثیر بر 

ی ی نمونهنفر از خبرگان که به صورت ت ادفی از بین اعضا 7مالی سازمان، بر اساس نظرات 

نظور ین مبندی شدند. بدهای مورد مطالعه( انتخاش شدند، اولویتآماری )مدیران مالی شرکت

 6م  بدترین استفاده گردید. بر این اساس، محاسبات این بخش شا –ن از رویکرد بهتری

ماتریس مقایسه زوجی -2ماتریس زیر است: ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی 

ه ماتریس مقایس-4بندی های بودجهماتریس مقایسه زوجی تکنیک-3یابی های هزینهتکنیک

های ماتریس مقایسه زوجی تکنیک-5گذاری گیری برای سرمایههای ت میمزوجی تکنیک

( مدل 3ار )های ارزیابی عملکرد. نمودماتریس مقایسه زوجی تکنیک -6ریزی بلندمدت و برنامه

اس ر اسببندی ابزارهای حسابداری مدیریت سلسله مراتبی یا درخت ت میم مربوط به اولویت

 دهد:میزان تاثیر بر عملکرد مالی سازمان را نشان می
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 بندی ابزارهای حسابداری مدیریت: درخت تصمیم مربوط به اولویت3نمودار 

 

رین درخ وص مقایسه معیارهای مالی بر اساس رویکرد بهت 1( نظرات خبره 9نگاره )

 دهد:بدترین را نشان می

 

 یندر خصوص مقایسه معیارهای مالی بر اساس رویکرد بهترین بدتر 1: نظرات خبره 9نگاره 

 

معیارهای 

 اصلی

 A B C D E a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 نرخ ناسازگاری

 A 1 2 3 2 5ترین:مهم

ترین: اهمیتکم 097/0 3/2 222/0 5

E 
5 3 2 2 1 

 079/0 175/0 140/0 218/0 388/0 وزن

 

زیرمعیارهای 

 یابیهزینه

 A1 A2 A3 A4 A5 a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 نرخ ناسازگاری

 A1 1 2 2 3 5 ترین:مهم

5 222/0 3/2 097/0 

ترین: اهمیتکم

A5 
5 3 2 3 1 

 079/0 140/0 175/0 218/0 388/0 وزن محلی

 031/0 054/0 068/0 085/0 151/0 وزن نهایی
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معیارهای 

 اصلی

 A B C D E a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 نرخ ناسازگاری

 

زیرمعیارهای 

 بندیبودجه

 B1 B2 B3 B4 B5 a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 نرخ ناسازگاری

 B1 1 1 1 4 2ترین: مهم

4 000/0 63/1 000/0 
ترین: اهمیتکم

B4 
4 4 4 1 2 

 133/0 067/0 267/0 267/0 267/0 وزن محلی

 029/0 015/0 058/0 058/0 058/0 وزن نهایی

 زیرمعیارهای

گیری ت میم

 برای

 گذاریسرمایه

 C1 C2 C3 C4 C5 a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 ناسازگارینرخ 

 C1 1 1 2 3 5 ترین:مهم

5 222/0 3/2 097/0 
ترین: اهمیتکم

C5 
5 4 2 2 1 

 072/0 127/0 159/0 289/0 353/0 وزن محلی

 010/0 018/0 022/0 040/0 049/0 وزن نهایی

 زیرمعیارهای

ریزی برنامه

 بلندمدت

 D1 D2 D3 D4 D5 a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 نرخ ناسازگاری

 D1 1 1 2 4 4 ترین:مهم

4 000/0 63/1 000/ 

ترین: اهمیتکم

D5 
4 4 2 1 1 

 083/0 083/0 167/0 333/0 333/0 وزن محلی

 015/0 015/0 029/0 058/0 058/0 وزن نهایی

 زیرمعیارهای

ارزیابی 

 عملکرد

 E1 E2 E3 E4 E5 a BW ξ معیارها
شاخ  

 سازگاری
 ناسازگاری نرخ

 E1 1 2 3 3 5 ترین:مهم

5 172/0 3/2 075/0 

ترین: اهمیتکم

E5 
5 3 2 2 1 

 079/0 144/0 144/0 223/0 409/0 وزن محلی

 006/0 011/0 011/0 018/0 032/0 وزن نهایی

 

دست افزار لینگو، بهریزی خطی در نرم( پس از ح  مدل برنامه9های مندرج در نگاره )وزن
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ریزی خطی برای محاسبه اوزان معیارهای اصلی، بر اساس نظرات اند  به عنوان مثال کد برنامهآمده

 ( است:10، به شرح نگاره )1خبره 

 

 1اوزان معیارهای اصلی بر اساس نظر خبره ریزی خطی برای محاسبه : معرفی کد برنامه10نگاره 

 توضیحات ریزی خطیکد برنامه ساختار کد

 Min ξ تابع هدف
برای محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس  " ξ "متغیر 

 گیردمقایسه زوجی، مورد استفاده قرار می

های مربوط به محدودیت

مقایسه مهمترین معیار با 

 سایر معیارها

│A/B -2 │<= ξ  معیارA دو برابر مهتر از ،B است 
الزم به ذکر است 

این اطالعات در 

قالب، پرسشنامه 

، 1از خبره 

دست آمده به

 است

│A/C -3 │<= ξ  معیارA سه برابر مهتر از ،C است 

│A/D -2 │<= ξ  معیارA دو برابر مهتر از ،D است 

│A/E -5 │<= ξ  معیارA پنج برابر مهتر از ،E است 

های مربوط به محدودیت

مقایسه سایر معیارها با 

 ترین معیاراهمیتکم

│B/E -3 │<= ξ  معیارB سه برابر مهتر از ،E است 

│C/E -2 │<= ξ  معیارC دو برابر مهتر از ،E است 

│D/E -2 │<= ξ  معیارD دو برابر مهتر از ،E است 

محدودیت مجموع وزن 

 معیارها

A+B+C+D+E=1;  باشد 1اوزان معیارهای مورد مقایسه برابر مجموع  

 ;A>=0; B>=0; C>=0 محدودیت وزن معیارها

D>=0; E>=0L 
 وزن معیارها، بزرگتر یا مساوی صفر باشد

 

پس از  ( اوزان اهمیت ابزارهای حسابداری مدیریت بر اساس نظرات خبرگان،11نگاره )

 دهد:نشان میافزار لینگو را ریزی خطی در نرمهای برنامهح  مدل

 

 رگان: وزن معیارهای اصلی و وزن محلی ابزارهای حسابداری مدیریت بر اساس نظرات خب11نگاره 

 7خبره  6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  ابزار حسابداری مدیریت

388/0 (A1های نوین بهایابی )تکنیک  406/0  508/0  346/0  223/0  218/0  183/0  

تخ ی  بها های تکنیک

 (A2)واقعی/نرمال/استاندارد( )
218/0  183/0  169/0  304/0  409/0  388/0  183/0  

140/0 (A3یابی جذبی و سفار  کار)هزینه  183/0  137/0  173/0  144/0  175/0  406/0  

175/0 (A4یابی چرخه عمر)هزینه  082/0  105/0  118/0  144/0  079/0  146/0  

079/0 (A5یابی کیفیت)هزینه  146/0  087/0  059/0  079/0  140/0  082/0  

های مالی و کارایی پرداز 

 (B1حسابداری)
388/0  333/0  453/0  400/0  447/0  193/0  421/0  
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 7خبره  6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  ابزار حسابداری مدیریت

218/0 (B2بودجه مالی)  333/0  227/0  200/0  213/0  422/0  210/0  

175/0 (B3بودجه عملیاتی)  167/0  155/0  200/0  149/0  088/0  072/0  

140/0 (B4فعالیت)بندی بر مبنای بودجه  083/0  088/0  100/0  071/0  105/0  082/0  

079/0 (B5بودجه قاب  انعطاف)  080/0  077/0  100/0  121/0  193/0  215/0  

267/0 (C1خال  ارز  فعلی )  400/0  364/0  365/0  185/0  194/0  218/0  

267/0 (C2شاخ  سودآوری)  200/0  182/0  320/0  270/0  388/0  388/0  

267/0 (C3داخلی)نرخ بازده   200/0  182/0  182/0  330/0  194/0  175/0  

067/0 (C4دوره بازگشت سرمایه)  1330/  182/0  071/0  067/0  102/0  140/0  

133/0 (C5حسابداری) بازده  نرخ  067/0  091/0  062/0  148/0  122/0  079/0  

353/0 (D1کایزن)  194/0  273/0  214/0  338/0  308/0  333/0  

289/0 (D2جامع)مدیریت کیفیت   387/0  273/0  429/0  283/0  308/0  333/0  

159/0 (D3هنگام و بهبود فرایند)تولید به  194/0  273/0  143/0  154/0  154/0  111/0  

های شناسایی محدودیت و فرصت

 (D4بازار)
127/0  129/0  091/0  071/0  154/0  154/0  111/0  

072/0 (D5مدیریت استراتژیک)  097/0  091/0  143/0  070/0  077/0  111/0  

333/0 (E1ارز  افزوده اقت ادی )  320/0  330/0  388/0  200/0  175/0  167/0  

 (E2تجزیه و تحلی  انحرافات )

 (E2فات)
333/0  168/0  309/0  218/0  400/0  388/0  333/0  

167/0 (E3سنجش مسئولیت و پاسخگویی)  268/0  181/0  175/0  200/0  218/0  333/0  

083/0 (E4متوازن)کارت امتیازی   084/0  117/0  079/0  100/0  079/0  083/0  

083/0 (E5تجربه و ادراک)  160/0  064/0  140/0  100/0  140/0  083/0  

409/0 (A1های نوین بهایابی )تکنیک  388/0  330/0  306/0  198/0  289/0  214/0  

بها  تخ ی  هایتکنیک

 (A2)واقعی/نرمال/استاندارد( )
223/0  177/0  270/0  365/0  455/0  159/0  143/0  

144/0 (A3یابی جذبی و سفار  کار)هزینه  177/0  185/0  166/0  152/0  253/0  429/0  

144/0 (A4یابی چرخه عمر)هزینه  177/0  067/0  076/0  123/0  127/0  071/0  

079/0 (A5یابی کیفیت)هزینه  081/0  148/0  087/0  072/0  072/0  143/0  

 

پس از ضرش وزن معیارهای اصلی در وزن زیرمعیارهای مربوطه، وزن نهایی هریک از 
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 ( به دست آمد:12ابزارهای حسابداری مدیریت بر اساس نظرات خبرگان به شرح نگاره )

 

 : وزن نهایی ابزارهای حسابداری مدیریت به تفکیک نظرات خبرگان12نگاره 

 7خبره  6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  ابزارهای حسابداری مدیریت

151/0 (A1های نوین بهایابی )تکنیک  135/0  230/0  138/0  100/0  042/0  077/0  

های تخ ی  بها تکنیک

 (A2)واقعی/نرمال/استاندارد( )
085/0  135/0  115/0  069/0  047/0  092/0  038/0  

068/0 (A3یابی جذبی و سفار  کار)هزینه  068/0  079/0  069/0  033/0  019/0  013/0  

054/0 (A4یابی چرخه عمر)هزینه  034/0  045/0  035/0  016/0  023/0  015/0  

031/0 (A5یابی کیفیت)هزینه  032/0  039/0  035/0  027/0  042/0  039/0  

های مالی و کارایی پرداز 

 (B1حسابداری)
058/0  073/0  062/0  111/0  076/0  075/0  040/0  

058/0 (B2بودجه مالی)  037/0  031/0  097/0  110/0  151/0  071/0  

058/0 (B3بودجه عملیاتی)  037/0  031/0  055/0  135/0  075/0  032/0  

015/0 (B4بندی بر مبنای فعالیت)بودجه  024/0  031/0  022/0  027/0  040/0  026/0  

029/0 (B5بودجه قاب  انعطاف)  012/0  015/0  019/0  061/0  047/0  014/0  

049/0 (C1خال  ارز  فعلی )  036/0  037/0  037/0  049/0  054/0  135/0  

040/0 (C2شاخ  سودآوری)  071/0  037/0  074/0  041/0  054/0  135/0  

022/0 (C3نرخ بازده داخلی)  036/0  037/0  025/0  022/0  027/0  045/0  

018/0 (C4دوره بازگشت سرمایه)  024/0  012/0  012/0  022/0  027/0  045/0  

010/0 (C5حسابداری) بازده  نرخ  018/0  012/0  025/0  010/0  013/0  045/0  

058/0 (D1کایزن)  026/0  035/0  046/0  029/0  014/0  024/0  

058/0 (D2مدیریت کیفیت جامع)  014/0  032/0  026/0  058/0  031/0  049/0  

029/0 (D3هنگام و بهبود فرایند)تولید به  022/0  019/0  021/0  029/0  017/0  049/0  

های فرصت شناسایی محدودیت و

 (D4بازار)
015/0  007/0  012/0  009/0  014/0  006/0  012/0  

015/0 (D5مدیریت استراتژیک)  013/0  007/0  017/0  014/0  011/0  012/0  
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 7خبره  6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  ابزارهای حسابداری مدیریت

032/0 (E1ارز  افزوده اقت ادی )  057/0  029/0  018/0  016/0  040/0  018/0  

 (E2تجزیه و تحلی  انحرافات )

 

 

 (E2فات)

018/0  026/0  023/0  022/0  036/0  022/0  012/0  

 سنجش مسئولیت و پاسخگویی

(E3) 
011/0  026/0  016/0  010/0  012/0  049/0  035/0  

011/0 (E4کارت امتیازی متوازن)  0.026 006/0  004/0  010/0  018/0  006/0  

006/0 (E5تجربه و ادراک)  012/0  013/0  005/0  006/0  010/0  012/0  

 

 دهد:حسابداری مدیریت را نشان می( رتبه نهایی ابزارهای 13نگاره )

 

 : رتبه نهایی ابزارهای حسابداری مدیریت13نگاره 

 رتبه ابزارهای حسابداری مدیریت وزن
وزن نظرات 

 خبرگان
 رتبه ابزارهای حسابداری مدیریت

 1 های نوین بهایابیتکنیک 1247/0 14 ارز  افزوده اقت ادی 03/0

 083/0 15 بودجه قاب  انعطاف 0281/0
های تخ ی  بها تکنیک

 )واقعی/نرمال/استاندارد(
2 

 3 بودجه مالی 0793/0 16 هنگام و بهبود فرایندتولید به 0266/0

 0707/0 17 بندی بر مبنای فعالیتبودجه 0264/0
های مالی و کارایی پرداز 

 حسابداری
4 

 5 شاخ  سودآوری 0646/0 18 دوره بازگشت سرمایه 0229/0

 6 بودجه عملیاتی 0604/0 19 تحلی  انحرافاتتجزیه و  0227/0

0227/0 
سنجش مسئولیت و 

 پاسخگویی
 7 خال  ارز  فعلی 0567/0 20

یابی جذبی و سفار  هزینه 0499/0 21 حسابداری بازده  نرخ 019/0

 کار
8 

 9 مدیریت کیفیت جامع 0383/0 22 مدیریت استراتژیک 0127/0

 10 یابی کیفیتهزینه 035/0 23 کارت امتیازی متوازن 0116/0
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 رتبه ابزارهای حسابداری مدیریت وزن
وزن نظرات 

 خبرگان
 رتبه ابزارهای حسابداری مدیریت

0107/0 
شناسایی محدودیت و 

 های بازارفرصت
 11 کایزن 0331/0 24

 12 یابی چرخه عمرهزینه 0317/0 25 تجربه و ادراک 0091/0

 13 نرخ بازده داخلی 0306/0 

 

های های نوین بهایابی، تکنیک( مشخ  است تکنیک13گونه که در نگاره )همان

ری، سابداهای مالی و ح)واقعی/نرمال/استاندارد(، بودجه مالی، کارایی پرداز تخ ی  بها 

 یابی جذبی و سفار  کار،شاخ  سودآوری، بودجه عملیاتی، خال  ارز  فعلی، هزینه

 اند.ادهد اص ها را به خود اختیابی کیفیت و کایزن باالترین رتبهمدیریت کیفیت جامع، هزینه

 

 گیریبحث و نتیجه -7

ی های تولیدی مبتنشرکتدف از این مطالعه، طراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی ه

 س میزاناسا بندی ابزارهای حسابداری مدیریت بربر ابزارهای حسابداری مدیریت و نیز اولویت

بزار حسابداری ا 25ها بر عملکرد مالی سازمان بود. بر این اساس الگوی کیفی که شام  تاثیر آن

 قرار گرفتند، طراحی شد: دسته کلی 5که در مدیریت 

های کنیکهای تخ ی  بها )واقعی/نرمال/استاندارد(، تیابی: تکنیکابزارهای هزینه .1

 ار ر  کیابی جذبی و سفایابی چرخه عمر و هزینهیابی کیفیت، هزینهنوین بهایابی، هزینه

بندی انعطاف، بودجهقاب بندی: بودجه عملیاتی، بودجه مالی، بودجه ابزارهای بودجه .2

 های مالی و حسابداری بر مبنای فعالیت، کارایی پرداز 

 فرایند، هنگام و بهبودریزی بلندمدت: مدیریت کیفیت جامع، تولید بهابزارهای برنامه .3

 های بازار، کایزن مدیریت استراتژیک، شناسایی محدودیت و فرصت

 وازن،اسخگویی، کارت امتیازی متابزارهای ارزیابی عملکرد: سنجش مسئولیت و پ .4

 تجزیه و تحلی  انحرافات، ارز  افزوده اقت ادی، تجربه و ادراک 

گذاری: نرخ بازده داخلی، خال  ارز  فعلی، گیری جهت سرمایهابزارهای ت میم .5

 حسابداری و دوره بازگشت سرمایه. شاخ  سودآوری، نرخ بازده
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نشان داد که ابزارهای حسابداری مدیریت قادر نتیجه دستاوردهای مرتبط با عملکرد مالی 

دست آمده از طریق های بههستند زمینه بهبود عملکرد مالی را فراهم آورند. بر اساس یافته

دسته اصلی  5درصد می توان گفت که هر  95سازی معادالت ساختاری با اطمینان مدل

یم و معناداری داشتند  به ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی تاثیر مثبت، مستق

یابی، های هزینهگذاری، تکنیکگیری جهت سرمایههای ت میمتر، تکنیکصورت مشخ 

های ارزیابی عملکرد با ریزی بلندمدت و تکنیکهای برنامهبندی، تکنیکهای بودجهتکنیک

تاثیر  به ترتیب بیشترین "157/0و  182/0، 205/0، 226/0، 237/0 "ضرائب مسیر به ترتیب 

( 2016را بر عملکرد مالی داشتند. نتیجه این بخش از فرضیه با نتایج مطالعات مدهوکا و بندارا )

ریزی، سیستم ارزیابی عملکرد با عملکرد مالی )وجود رابطه مثبت و معنادار بین ابزارهای بودجه

ابزارهای )وجود رابطه مثبت و معنادار بین  (2018امیاسو و اگبونیکه )مطالعه سازمان(، 

( )رابطه مثبت 1393زاده )ها و خراط(، حاجیعملکرد سازمانیو حسابداری مدیریت استراتژیک 

های های عملکرد مالی( و کاربرد نوآوریگذاری )یکی از شاخ و معنادار بین بازده سرمایه

 در رابطه مثبتی( )وجود 1395دیلمی و همکاران)حسابداری مدیریت( و نیز مطالعه دیانتی

( هاسازی آنها و نیز با خ وصیاستفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت، با عملکرد مالی شرکت

 ابزارهای از استفاده تاثیری که توجه به های باید گفت بافرضیههمسو است. در تبیین 

 محاسبه بر تواننددارند، می حسابداری اطالعات ترتر و شفافدقیق تهیه بر مدیریت حسابداری

 ترینمتداول از یکیها دارایی عملکرد مالی موثر باشند. به عنوان مثال، بازدههای شاخ 

چنین نتیجه تکنیک بهترین هم است. بوده دیرباز از شرکت مالی عملکرد معیارهای ارزیابی

ها بر بندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر مبنای میزان نقش آنبدترین که به منظور اولویت

های تخ ی  بها های نوین بهایابی، تکنیکمالی شرکت انجام شد نشان داد که تکنیک عملکرد

های مالی و حسابداری، شاخ  )واقعی/نرمال/استاندارد(، بودجه مالی، کارایی پرداز 

یابی جذبی و سفار  کار، مدیریت سودآوری، بودجه عملیاتی، خال  ارز  فعلی، هزینه

یابی چرخه عمر، نرخ بازده داخلی، ارز  افزوده ت، کایزن، هزینهیابی کیفیکیفیت جامع، هزینه

بندی بر مبنای فعالیت، دوره هنگام و بهبود فرایند، بودجهانعطاف، تولید بهاقت ادی، بودجه قاب 

بازگشت سرمایه، تجزیه و تحلی  انحرافات، سنجش مسئولیت و پاسخگویی، نرخ بازده 

های بازار رت امتیازی متوازن، شناسایی محدودیت و فرصتحسابداری، مدیریت استراتژیک، کا
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را به خود اخت اص دادند. نتیجه این بخش از  25تا  1های ، به ترتیب رتبه"و تجربه و ادراک

ها این بینش را ارائه دهد که در خ وص ابزارهایی که از تواند به مدیران سازمانپژوهش می

گذاری الزم را انجام دهند  و ریزی و سرمایهتند، برنامهدید خبرگان، دارای باالترین اهمیت هس

افزاری افزاری و سختهای نرمگیرند، زیرساختدر صورتی که در سازمان مورد استفاده قرار نمی

 سازی فراهم آورند. الزم را جهت پیاده

ی هاکهای پیشین در زمینه ابزارهای حسابداری مدیریت، هر یک از تکنیبررسی پژوهش

 ان دادهها نشاند. نتایج این پژوهشابداری مدیریت را به طور مجزا مورد بررسی قرار دادهحس

ه اینک ها به صورت مستق  بر عملکرد مالی اثرگذار است  امااست که که هریک از تکنیک

. شده بودرک ندچگونگی تعام  ابزارها با یکدیگر و تاثیر آن بر عملکرد مالی سازمان به خوبی 

 روزترینترین و بهرو سعی گردید مدلی که تا حد امکان دربرگیرنده کام ش پیشدر پژوه

لی د ماها و مفاهیم مهم حسابداری مدیریت باشد، تدوین گردد و جهت ارتقای عملکرتکنیک

اس )بر اس ازمانسهای بهبود عملکرد سازمان مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه بلکه ریشه

ردید. گائه ری مدیریت( را تا حد امکان مشخ  و نهایتا یک الگوی مقتضی ارابزارهای حسابدا

 قداماترین تکنیک، تفکر و یا این تحقیق اولین تال  در جهت شناسایی و انتخاش مناسب

ریزی مهبندی، برنایابی، بودجهگانه شام  )ابزارهای هزینهحسابداری مدیریت در یک روند پنج

گی بین پارچگذاری( و ایجاد تعام  و یکگیری برای سرمایهد و ت میمبلندمدت، ارزیابی عملکر

 انسازی توامهاست. به عبارت دیگر در این پژوهش، سعی گردید که چارچوبی برای پیادهآن

نگی هماه ای که همگی در یک راستا و با همچند تکنیک ارزشمند حسابداری مدیریت به گونه

ارائه  افت،ان به اهداف از پیش تعیین شده سازمان دست یو همکاری داشته باشند و بهتر بتو

 و دیریت مداری در این راستا، با دیدی تا حد امکان فراگیر نسبت به ابزارهای روز حسابگردد. 

اه با همر وبا در نظر گرفتن شرایط حاکم بر فضای رقابتی کشور، نسبت به طراحی مدلی بومی 

 حسابداری مدیریت، اقدام شده است.های روز دنیا به مقوله نگاه

 

 پیشنهادات کاربردی-8

مورد بررسی قرار  هاکارگیری این ابزاربه ی ناشی ازهاهزینهو منافع  گردد،پیشنهاد می

و زبده کارگماردن نیروهای با بره این مهم به صورت شفاف مشخ  گردید،که بعد از آن. گیرند
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. نمایند رفععلمی و تجربی را  هر دو جنبه از خ  متباتجربه، مشک  کمبود نیروی انرسانی 

بسته  هایمحریطدر  رقابت کره ها بایستی به این موضوع اشراف داشته باشنددر شرکتمدیران 

  بخش نخواهد بودنتیجه، در برازار جهرانی داردن ی چندانیکره اثرربخش هاییو رو  و با ابزارها

، هاکارآمدی آن درک منطقیتوانند با افزایش سطح آگاهی خود از ابزارهای نوین و میمدیران 

شده اسرت در  اثبات گان  زیرا بر همباشند هاابزارها و تکنیک این ایپذیر تربسیار راحت

همراه باشد، موفقیت  باالمدیران سطوح  استقبال و حمایتکه اجرای یک طرح با صرورتی

نمود. با توجه به تاثیر مثبت ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد را کسب خواهد  بیشتری

 رقابت توان حفظ در راستای هاسطوح متفاوت در سازمان مدیران که بر این است پیشنهادمالی، 

 پرتالطمچنین و رقابتی و هم اقت ادی پیچیده محیط در شرکت سردرگمی میزان کاهش و

 خلق و جدید مح والت تولید با بتوانند مدیریت حسابداران رهنمودهایبا به کارگیری  کشور،

 کشور اقت ادی اوضاع و بهبود را شرکت عملکرد ،محدود منابع از بهینه استفاده طریق از ارز 

چنین با هم .شوند شناخته هاشرکت مدیریت تیم بازوی عنوانبه نیز خود و دهند  سامان را

 تولید، بسیاری از الگوها از جمله در تغییرات ،سازیخ وصی به سمت که با حرکتتوجه این

اهمیت کاربرد  جهانی، تجارت طرح طوروهمین فناوری توسعه سرعت ها،ساختار شرکت رقابت،

باشد. می مشهود صورت واضح به اقت ادیهای بنگاه در مدیریت حسابداری ترهرچه سریع

در  ادامه حیات منظور به هاسازمان ها،شرکت روزافزون رقابت به توجه بنابراین با درنظر گرفتن

 مستمر بهبود به سمت نوین هایتکنیک از استفاده راهی به جز رقابتی، بازارهای به شدت

های که تکنیکخود ندارند. با توجه به این شده مح والتتمام بهای کاهش کنترل و کیفیت

بدترین به خود اخت اص داد، پیشنهاد  -نوین بهایابی باالترین رتبه را در بخش رویکرد بهترین

 علت یکپارچگی به گراعم  فعالیت مبنای بر یابیهزینه سوم سیستم نس  از هاشود شرکتمی

 سیستم اجرای نس  سوم نمایند  و قب  از ها استفادههزینه مدیریت جهت در سیستم

 های الزم را فراهم کنند. گرا، زیرساختعم  فعالیت بر مبتنی یابیهزینه

، پیشنهاد "یابی کیفیتهزینه"بر اساس یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت، یعنی 

یابی یابی کیفیت از طریق تمرکز بر روی چهار گروه هزینهگردد سازمان به منظور هزینهمی

ها و کردن هزینه هایی که برای کمینهکیفیت یعنی بر روی هزینه های پیشگیری )هزینه

ریزی و مدیریت کیفیت، سیستم های برنامهشوند، به عنوان مثال هزینهمشکالت آتی صرف می
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هایی که برای تعیین کیفیت های ارزشیابی)هزینههای فرایند(، هزینهاطالعاتی کیفیت و کنترل

درونی)مانند های شکست ها(، هزینهها و بازرسیشوند مانند هزینه آزمایشمح ول صرف می

های های مجدد روی مح والت معیوش( و هزینهها و آزمایشکاریهزینه ضایعات و دوباره

یابی کیفیت را انجام و در ها(، فرایند هزینهها و ضمانت)مانند شکایات مرجوعی شکست برونی

-صورتی که با اهداف از پیش تعیین شده سازمان مغایرت داشته باشد از طریق توسعه مشخ ه

های کیفی مح ول، طراحی بر مبنای هزینه، تجزیه و تحلی  اثرات و حاالت شکست و رو  

های کیفیت به نحوی که به کیفیت غیرمستقیم کنترل کیفیت تاگوچی، سعی در کاهش هزینه

چنین بر اساس یکی دیگر از ابزارهای حسابداری استاندارد آسیبی وارد نکند، داشته باشد. هم

 در بهبود مستمر فضای شود جهت ایجاد، پیشنهاد می"یریت کیفیت جامعمد"مدیریت یعنی 

 مستمر  به معنی پذیر  بهبود مباحث کارکنان به و مدیریت یمجموعه باید یک سازمان،

 نیاز به این مهم و توجه نمایند بسیار در شرکت جمعیدسته فکریهمکاری و هم بهبود، فلسفه

 کار وضعیت بهبود شود، جهتمی دارد. پیشنهاد سازمان کارکنان مشارکت کلیه و نشر فرهنگ

تشویق و  و بیشتر کارمندان و سرپرستان مدیران در سطوح مختلف، هماهنگی بین میزان تیمی،

خدمت کارکنان، چنین آموز  ضمنحمایت به انجام کارها به صورت گروهی صورت پذیرد. هم

شود. ها پیشنهاد میویکرد فرایندی در سازمانها، و توجه به رتغییر نگر  مدیران ارشد سازمان

کنندگان و سهامداران و ذینفعان جهت آشنا های آموزشی و سمینارها با تامینبرگزاری دوره

های تواند موثر واقع شود. توجه به حلقهکردن آنها با مباحث مدیریت کیفیت فراگیر نیز می

مختلف صنعتی و  هایزمینهکه در د باشمیرویکردهای موثری جمله از کنترل کیفیت نیز 

جا که از آنچنین هم است.بسیار مورد استفاده  در حوزه مدیریت کیفیت فراگیر خدماتی

باشد، نمی دسترسی و اجرازمینه تغییرات فردی قاب  پیش فرهنگی، بدون مثبت تغییرات

فرهنگی و تعهد مدیریت تغییرات ، نماید هدایت یک رهبر که این تحوالت را فقدانچنین هم

باشد. در پایان های مدیریت کیفیت فراگیر ضروری میسازی برنامهمدیریت ارشد به پیاده

های هشداردهنده های کنترل کیفیت، و کنترل فرایند آماری، مکانیزمها، حلقهاستفاده از ابرتیم

 گردد.اشتباه، خودکنترلی نیز توصیه می

 های پژوهشمحدودیت -9

 پوشانی بین برخی متغیرهای مستق  و وابسته مانند سودآوری عدم کنترل هم
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 های آتیپیشنهادات برای پژوهش -10
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 24فسیریتسازی ساختاری و مدل 23از رویکرد یکپارچه دیمت حسابداری مدیریت با استفاده 

ی های تولیدی مبتنی بر ابزارهاشرکتطراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی  -2

  25بنیادحسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده

ی های تولیدی مبتنی بر ابزارهاشرکتطراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی  -3

 26های شناختی فازیحسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد نقشه

ی های تولیدی مبتنی بر ابزارهاشرکتطراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی  -4

 حسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب
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 هااشتدیاد
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 .262-239 (،1)12حسرابداری،  های. پیشررفتایمدیریت گازهای گلخانه

(. معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد 1393محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد. رحیم. )

. تهران: کتاش ))آموزشی و کاربردی Smart-PLSافزار حداق  مربعات جزئی به کمک نرم

 مهربان نشر.

ن با آتوبین و مقایسه  Qبررسی کاربرد نسبت (. 1389مرادی، مهدی و پورحسن، فهیمه. )

های پذیرفته بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتدر پیش P/Bو  P/Eهای سبتن

 .198-179(، 1) 2های حسابداری،. پیشرفتشده در بورس اوراق بهادار تهران

ی در بورس (. کارایی معیار ارز  افزوده اقت اد1386منش، نازنین. )مشایخ، شهناز و بشیری

 .15-12، 173اوراق بهادار تهران. حسابدار، 

 نرخ و ادیاقت  افزوده ارز  بین رابطه (. مطالعه1385جعفر. ) اصغری، و ملکیان، اسفندیار

 ورسب سازمان در شده پذیرفته هایشرکت عملکرد راستای ارزیابی در هادارایی بازده

 .33-24، 54ایران. بورس،  بهادار اوراق

استراتژیک:  حسابداری مدیریت(. 1399میرباقری رودباری، سیده آمنه و کردستانی، غالمرضا. )

شگاه دان، . رساله دکتریهای تولیدیها و تبیین جایگاه آن در شرکتها، استراتژیتکنیک

 المللی امام خمینی )ره(،بین
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های سیستمو ازمانی سفرهنگ بین ارتباط  (. بررسی1392ناصری، احمد. و جوادی، علی. )

حسابداری،  هایپیشرفت. تهرانبهادار  اوراق بورس تولیدیهای شرکت در عملکردارزیابی 

5 (2 ،)131-168. 

داری (. بررسی نقش سیستم اطالعات حساب1394. )داو نجفی، ن سننجفی، ح هنام نجفی، ب

 سومین پنجمین کنفرانس ملی وگیری مدیران. تهران: مجموعه مقاالت درفرآیند ت میم

 المللی حسابداری و مدیریت.کنفرانس بین

 صنعتی تحقیقات و آموز  مرکز کامپیوتر. تهران: با کاربردی (. آمار1387ن یری، وحید. )

 .ایران

 .12-3 ،(180)24حسابدار،  .های حسابداری مدیریتها و فرصت. چالش(1385مازی، محمد )ن

عملکرد  یابیها براساس سنجش ارزشرکت یبندرتبه. (1395) .درضاینو ی،محمد و نماز ،ینماز

از بورس  ی)شواهدیابیارز یارهایمع سهیمقاو  TOPSIS با استفاده از فن چند شاخ ه

 .64-39، (28) 2 ،یمالی حسابدار یهاپژوهش .اوراق بهادار تهران(

 اطالعات از استفاده با هابندی شرکتالگوی جامع رتبه (.1395) .رضا ی،محمد و غالم ،ینماز

 .33-7(،27)7 ،حسابداری دانش مجله پاپریکا. تکنیک و متوازن ارزیابی حسابداری،

(. مروری بر 1397کاری، محمدجواد و احمدزاده الیق، نرگس.)پرست، محمدرضا  ت دیوطن

-39(، 2)1انداز حسابداری و مدیریت، های حسابداری مدیریت. چشمتاریخچه و تکنیک

53. 

 هزینۀ برآورد و تحلی (. 1388مینا. ) گلستانی، و علی ایمانی، میر ا محمدزاده، محمد  هادیان،

ت، سالم مدیریت .ایمرحله – تقلیلی حسابداری رو  از استفاده با خدمات شدة تمام

12(37 ،)39-48. 
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