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  قاتیواحد علوم و تحق یو اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسالم تیریدانشکده مد ،یحسابدار یدکتر

 (1399 بهمن 27 پذیرش: تاریخ ؛1399خرداد  17 دریافت: )تاریخ

هدف این پژوهش ارائه و تحلیل الگوی تاثیر فاکتورهای اقتضایی بر بکارگیری ابزارهای مراحل تکامل 

فاکتورِ اقتضایی شامل ساختار سازمانی، استراتژی  12ها است. در این پژوهش حسابداری مدیریت شرکت

سرمایه انسانی، تکنولوژی، محیط تجاری، رقابت بازار، اندازه شرکت، حمایت مدیران ارشد، منابع مالی، 

ای و عدم اطمینان محیطی مورد مطالعه قرار گرفته است. سیاسی، عامل فرهنگی، بخش حرفه-اقتصادی

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  117های عضو نمونه که متشکل از های شرکتبرای تحلیل داده

استفاده  Smart PLS3افزارآزمون مدل از نرم سازی معادالت ساختاری و برایبهادار تهران است، از مدل

فاکتور اقتضایی عامل فرهنگی، ساختار سازمانی و اندازه شرکت  3شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 

فاکتور اقتضایی محیط اقتصادی، محیط  9بر بکارگیری ابزارهای مرحله اول تکامل حسابداری مدیریت؛ 

سرمایه انسانی، استراتژی تجاری، تکنولوژی، عامل فرهنگی و بخش رقابتی، ساختار سازمانی، اندازه، 

فاکتور اقتضایی محیط خارجی،  7ای بر استفاده از ابزارهای مرحله دوم تکامل حسابداری مدیریت، حرفه

ای بر بکارگیری محیط رقابتی، ساختار سازمانی، سرمایه انسانی، منابع مالی، عامل فرهنگی و بخش حرفه

فاکتور اقتضایی عدم اطمینان محیطی،  8رحله سوم تکامل حسابداری مدیریت و در نهایت ابزارهای م

محیط رقابتی، محیط اقتصادی، منابع مالی، سرمایه انسانی، تکنولوژی، استراتژی تجاری و حمایت مدیران 

 .نداارشد بر استفاده از ابزارهای مرحله چهارم تکامل حسابداری مدیریت تاثیر معناداری داشته

عملکرد، -تیاهم سیماتر  ،ییاقتضا یتئور ت،یریمد یحسابدار یو ابزارها هاکیتکن کلیدی: هایواژه

.یمدل معادالت ساختار
                                                           
1 ali69.ilam.ac@gmail.com                                                                    )نویسندۀ مسئول( © 

پژوهشی -مقاله علمی   



 سومار یادیصو  پور یسبزعل ،یرودپشت یرهنما

 

 

 مقدمه

 مسئله پیدایش نیز و جدید فناوری خلق و توسعه نوین، رقابت هایمدل سازی،خصوصی پدیده ظهور با

 حیات حفظ برای هابنگاه کرد؛ پیدا اهمیت اقتصادی هایبنگاه در مدیریت حسابداری جهانی، تجارت

 حسابداری اطالعات به مدیران اقدام، اولین در هستند. محیطی تغییرات با شدن منطبق به ناگزیر خود،

 کرد ادعا توانمی لذا نیازمندند. منابع کنترل و تخصیص و گیریدرتصمیم مهم ابزاری عنوان به مدیریت

 سیاسی، عوامل مدیران، بین در تعارض و مخاطره تحمل روحیه نداشتن جمله از هامولفه از ایمجموعه که

 زمره در اینکه از فارغ دارندکه وجود ...و مقررات و قوانین همچنین و شرکت آینده از انداز چشم نداشتن

 مدیران شده اتخاذ هایتصمیم بر اما شوند،نمی محسوب مدیریت حسابداری فنی و تکنیکی هایگزاره

 راستا، درهمین [.3باشند]می تاثیرگذار بسیار مدیریت، حسابداری ازسیستم شده مستخرج اطالعات برپایه

 ارزش خلق برای منابع از استفاده اثربخشی و کارایی اتکای نقطه عنوان به مدیریت حسابداری هایرویه از

 نظام جزء ترینمهم عنوان به مدیریت حسابداری [.14شود]می یاد هااتالف حذف برای هاهزینه کنترل و

 و نقش شرکت، مالی منابع و فرهنگ جامعه، اقتصاد بازار، تحوالت به توجه با بایستی مدیریت، اطالعاتی

 اطالعات اثربخشی بر محیط تاثیرگذار نقش گربیان مطلب این که کند، ایفا را اطالعات تهیه وظیفه

 نظریه هایپایه واقع در کند.می تداعی را اقتضایی تئوری اصلی مفهوم که است، مدیریت حسابداری

 هایویژگی به مدیریت حسابداری ساختار که است استوار اصل این بر مدیریت حسابداری در اقتضایی

 حسابداری نوین ابزارهای سازیپیاده و طراحی با بایستی مدیریت حسابداران است، وابسته سازمانی

 ارزش خلق و هااتالف حذف طریق از منابع کنترل و گیریتصمیم ریزی،برنامه در هاشرکت به مدیریت

 تئوری بنابراین [.8و31] کنند کنترل و درک را محیطی اثرگذار عوامل بتوانند تا بکنند، شایانی کمک

 از استفاده علت توضیح برای اقتضایی تئوری اوالً، دارد: کاربرد مدیریت حسابداری در جهت 2 از اقتضایی

 عوامل اقتضایی تئوری دوماً، شود.می استفاده هاسازمان در مدیریت حسابداری تکامل مراحل ابزارهای

 [.17کند]می تعیین را مدیریت حسابداری سیستم اثربخشی بر تاثیرگذار

 و ساختار یک مناسب طراحی که معتقدند [36] لورچ و الورانس مثالَ سازمانی هایتئوریسین اغلب 

 که معناست، بدان اقتضایی تئوری در انطباق دارد، بستگی محیط با انطباق به هاسازمان درون در سیستم

 عبارتی به کند، تعیین خاص موقعیت یک برای را مناسب سازمانی ساختار تا است تالش در اقتضایی نظریه

 لذا [.9] شودمی تغییر دچار شرایط به توجه با و زمان طی در و نبوده کامل یابیهزینه سیستم هیچ

 به است هاهزینه ترکیب در تغییر محیطی، تغییرات با سازگاری و تطبیق برای سازمان راهکار ترینمهم

 در هااتالف حذف و افزوده ارزش با هایفعالیت خلق به منجر منابع از کارا و مناسب استفاده که، ایگونه

 میسر مدیریت حسابداری تکامل مراحل ابزارهای از استفاده یسایه در امر این که شود؛ تولید فرآیند

 تواندمی هاشرکت توسط استراتژیک مدیریت حسابداری فنون بکارگیری نتیجه در [.8و12] شودمی

 همچنین کند، تضمین را حیاتی هایموقعیت در شرکت مناسب واکنش و حفظ را اطالعات سودمندی

 مورد باید که هستند موضوعات منابع از اثربخش استفاده و ارزش خلق جهت هاهزینه کنترل و تخصیص

 هدف پس شوند. تحلیل و آزمون موضوع، با مرتبط الگوهای و رویکردها دارد ضرورت لذا گیرند، قرار توجه
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 مراحل ابزارهای بکارگیری بر محیطی عوامل تاثیر خصوص در اقتضایی مدل یک ارائه اوالَ، پژوهش این

 تکامل مراحل بین در اقتضایی فاکتورهای از هرکدام روند تحلیل ثانیاَ، و مدیریت حسابداری تکامل

  است. عملکرد -اهمیت ماتریس تحلیل براساس مدیریت حسابداری

 استراتژیک مدیریت عصر در مدیریت حسابداران نقش

 بخش 2 به است شده ارائه (1شکل) در که همانگونه مدیریت حسابداری هاینقش تحوالت سیرتاریخی

 سال از قبل زمانی )دوره صنعتی انقالب عصر در شوند؛می تقسیم صنعتی فرا عصر و صنعتی انقالب عصر

 از تاکنون(که 1950 سال )بعداز فراصنعتی عصر در اما شود.می تاکید محصوالت بهای برتعیین (1950

 مکتب (،1980-1951) استراتژیک ریزیبرنامه مکتب 3 شودمی یاد استراتژیک مدیریت عصر بعنوان آن

 ریزیبرنامه مکتب در [.32] دارد وجود را بعد( به 1990 )سال مکاتب سایر و (1990-1980) رقابتی

 در یافت. تغییر کنترل و ریزیبرنامه اهداف برای اطالعات ارائه به مدیریت حسابداری تأکید استراتژیک

 مقابل در گردید. تلقی کارکنان نقش در اما مدیریتی فعالیت یک عنوان به مدیریت حسابداری مرحله، این

 جهانی رقابت با شدن منطبق چالش یافت؛ نمود 1970 دهۀ در نفت قیمت شوک دنبال به رقابتی مکتب

 در ضایعات کاهش طریق از هزینه، کنترل حال عین در و تولید هایتکنیک و نوین مدیریت معرفی با

 را بعد به1990 دهه زمانی دوره که فراصنعتی مکتب همچنین [.32] گردید برطرف تجاری فرایندهای

 و کارا کارگیری به طریق از ارزش خلق ایجاد دوره این در مدیریت حسابداران تاکید شود،می شامل

 که چرا است، سازمان مدیریت فرآیند حیاتی بخش مدیریت حسابداری نتیجه در است. منابع اثربخش

 مدیریت و مالی حسابداری کمیته اساس همین بر [.15گیرد]می قرار مدیران اختیار در مستقیماً اطالعات

(FMAC) کندمی ارائه مرحله 4 قالب در را مدیریت حسابداری هایسیستم هایویژگی آیفک به وابسته 

 و ریزیبرنامه جهت در اطالعات تهیه (2) مرحله مالی، کنترل و بها تعیین (1) مرحله از: اندعبارت که

 طریق از ارزش ایجاد (4) مرحله و تجاری فرآیندهای در منابع اتالف کاهش (3) مرحله مدیریت، کنترل

  [.17] منابع از بخش اثر استفاده
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 [32]: سیرتحوالت حسابداری مدیریت 1شکل

  متغیرها بین تئوریکی ارتباط تبیین و اقتضایی تئوری مفهوم

 هاموقعیت و فرد به منحصر خصوصیت و هاویژگی به مدیریت ساختار که کندمی استدالل اقتضایی تئوری

 مطرح را محیطی عوامل و سازمانی هایویژگی بین تناسب مفهوم اقتضایی، تئوری [.23] دارد بستگی

 شود.می استفاده هاسازمان در مدیریت حسابداری ابزارهای بکارگیری علت توضیح برای که کندمی

 استفاده مدیریت حسابداری سیستم اثربخشی بر تاثیرگذار عوامل تعیین برای اقتضایی تئوری از همچنین

 کندمی بیان مدیریت کنترل هایسیستم اقتضایی بررسی یک در [25] هال چن همچنین [.17] شودمی

 سازمان، اندازه سازمانی، ساختار تکنولوژی، خارجی، محیط به مناسب مدیریت حسابداری سیستم که

 شده شناسایی اقتضایی عامل 12 پژوهش ادبیات مطالعه با دارد. بستگی ملی فرهنگ و سازمان استراتژی

 ای،حرفه بخش فرهنگی، عوامل رقابتی، محیط اقتصادی، محیط خارجی، محیط از: اندعبارت که اند

 منابع و مالی منابع ارشد، مدیران حمایت سازمان، اندازه سازمانی، استراتژی تکنولوژی، سازمانی، ساختار

 است شده پرداخته مدیریت حسابداری سیستم با اقتضایی عوامل ارتباط تبیین به (1) درجدول انسانی؛که

[25.] 
 : مبانی نظری ارتباط بین عوامل اقتضایی و سیستم حسابداری مدیریت1جدول

عامل 

 اقتضایی
 مطالعات انجام شده

محیط 

 خارجی

 عملکرد بر محیطی اطمینان عدم و های حسابداری مدیریتسیستم تاثیر بررسی [ به28گل ]

 به وابسته عملکرد مدیریت بر حسابداری سیستم که تاثیرات داد نشان پرداخت. نتیجه مدیران

 عدم باالی بین سطح تناسب اقتضایی، تناسب ینظریه است. مطابق محیطی اطمینان عدم

 را بهبود عملکرد زیاد احتمال به مدیریت ستم حسابداریو سی شده ادراک محیطی اطمینان

 مدیریت استراتژیک

ریزی مکتب برنامه

 استراتژیک

رقابتیمکتب   سایرمکاتب 

سال 400 1800 1820 1900 1930 1950 1970 1980 1990

قبل از 

 میالد

جنگ 

 جهانی دوم

دوران تولید 

 انبوه

انقالب 

 صنعتی

استراتژی 

 نظامی

استراتژی 

 نظامی نوین
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عامل 

 اقتضایی
 مطالعات انجام شده

خواهد  شرکت عملکرد بر معکوسی دو، اثر این بین تناسب عدم و ناسازگاری اما بخشدمی

 [.18داشت ]

محیط 

 اقتصادی

و  حسابداری توسعه عامل ترینمهم اقتصادی، عامل که نمودند [ بیان20آرپان و همکاران ]

اقتصادی است. نوسانات چرخه اقتصادی  نبود ثبات، مضرترین مشخصهباشد. می گزارشگری

گذارد و ریسک های گزافی دارد که بر بهای تمام شده محصوالت اثرات نامطلوبی میهزینه

 بکارگیری اهمیت موجود، هایاطمینان با عدم مقابله دهد. برایگذاری را افزایش میسرمایه

شدت  پدیده، این دلیل فزونی است. به رو مستمر طور به مدیریت حسابداری ابزارهای نوین

 .[47است ] ...و های اقتصادیمنابع و بحران قیمت افزایش، محیط اقتصادی در رقابت گرفتن

محیط 

 رقابتی

کند به های موجود در صنایع مشابه را مجبور میرقابت در بازار محصول، از یک سو شرکت

دیگر اطالعات خودشان را برای داشتن مزیت رقابتی  دنبال اطالعات رقبا باشند و از سوی

پنهان کنند بنابراین، رقابت در بازار محصول بر کیفیت و کمیت افشای اطالعات اثرگذار باشد 

[46.] 

عوامل 

 فرهنگی

ریزی، [ در بررسی اثر فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه1اعتمادی و دیانتی دیلمی ]

 با هایسازمان یا جوامع ر عملکرد مدیران دریافتند که درهای حسابداری مدیریت بسیستم

 اطالعات وجود با حتی بندیبودجه در دادن افراد گرا، مشارکت جمع و زیاد قدرت فاصله

 مثبتی رابطه اما شود.نمی مدیر موفقیت باالی عملکردی موجب مناسب، مدیریت حسابداری

 کم قدرت فاصله با فردگرا سازمان هایدر  مدیر عملکرد و مدیریت حسابداری سیستم بین

 دارد. وجود

بخش حرفه 

 ای

و  حسابداران بر حاکم نظام و صالحیت تایید یادگیری، آموزش، نحوه بر ایحرفه بخش

نظمی  خود که دارد. در کشورهایی داللت ایحرفه رفتار آیین و همچنین فرهنگ و حسابرسان

 [.34شوند ]می حسابداری درحرفه ایجاد بحران این خود نظمی مانع از دارد ای وجودحرفه

 

ساختار 

 سازمانی

( وسعت 1حسابداری مدیریت براساس چهار مولفه کلی بندی سیستم[ با دسته44] سوباروین

عامل  2بودن ابزار نمود که  ( بهنگام4و  یکپارچگی و ( انسجام3تجمیع، سطوح (2قلمرو، 

 محیطی بر سیستم حسابداری مدیریت موثراند. تمرکز سازمانی و عدم اطمیناناقتضایی عدم

 ابهام، حسابداری مدیریت، سیستم اجزای بین ارتباط [ در بررسی11طالبی و بحری ثالث ]

با سیستم  مدیران عملکرد و تمرکز عدم و عملکرد مدیران دریافتند که بین تمرکز عدم

 دارد. وجود مثبتی و معنادار رابطه مدیریت حسابداری

 

 تکنولوژی

در  مدیریت حسابداری هایرویه بر موثر اقتضایی عوامل بررسی [ در29هالدوما و التس ]

 درونی بیشترین اقتضایی عامل به عوان دریافتند که تکنولوژی استونی تولیدی هایشرکت

 داراست. مدیریت در تغییر رویه های حسابداری را اهمیت

 

استراتژی 

 شرکت

 در سیستم تغییر بر تجاری واحد نوآوری و ساختار استراتژی، تأثیر [ در بررسی48وربیتن ]

 سیستم هایمؤلفه در موجب تغییر تجاری واحد استراتژی دریافت که مدیریت حسابداری

بر  رقابتی هایتاثیر استراتژی بررسی [ در42] همکاران و راجیو.شودمی مدیریت حسابداری



 56 شماره ،1401زمستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .10

 

 

عامل 

 اقتضایی
 مطالعات انجام شده

شوند. می جاری عملکرد بهبود به منجر قابتیهای راستراتژی دریافتندکه عملکرد پایداری

 شود.دوره آتی می در عملکرد حفظ به منجر رهبری هزینه، استراتژی به نسبت تمایز استراتژی

اندازه 

 سازمان

گیرند، می بکار را های تولید انبوهتکنیک و محصول متنوع خطوط دارای بزرگ، هایشرکت

[. 33] کنند و تعهد به نوآوری در بین آنان کم استاستفاده می پیچیده هایکنترل از بیشتر

 هایکنترل تا کنند استفاده رسمی اجرایی هایبیشتر از کنترل تربزرگ هایهمچنین شرکت

 تمرکز عدم و تنوع که تربزرگ هایدر شرکت که دهندنشان می فردی. همچنین نتایج میان

 [.40است ] بیشتر بندی نیز بودجه در دارد، مشارکت وجود گیریتصمیم زمینه در بیشتری

حمایت 

مدیران 

 ارشد

 و مدیریت حسابداری قصد تغییر نگرش و بر موثر عوامل [ در بررسی43شوآرز و همکاران ]

تغییر  هایمحرک از یکی آلمانی دریافت که بانک 161 در بین آنها تاثیر چگونگی بیان نحوه

 باشد.می مدیره هیات مدیریت، انتظارات حسابداری

 

 منابع مالی

 مورد قبول واقع تواندمی باشد حسابداری، پر هزینه تغییر یک [ بیان نمود که اگر35لیتینن ]

تغییرات در حسابداری است.  به تمایل عدم بودجه عاملی محدود کننده در نشود؛ چرا که مبالغ

 تحقیق هایینهجدید است که هز خلق تولیدات و تولید هایتکنیک نوآوری، بهبود اصلی هدف

 مهمترین عامل موثر بر میزان دستیابی به این هدف است. توسعه و

منابع 

 انسانی

فکری )انسانی،  سرمایه مدیریت در سطوح حسابداری عملکرد بررسی [ در45تایلس همکاران ]

در  گذاریسرمایه میزان که باال بودن های مالزیایی دریافتبین شرکت در و ارتباطی( ساختاری

کند. می اقتصادی کمک نامطمئن از شرایط شدن سربلند خارج در به شرکت فکری سرمایه

[ در بررسی تاثیر سرمایه فکری بر حسابداری مدیریت دریافت که 6همچنین دیانتی دیلمی ]

 و ارتباطی( و ساختاری سطوح سرمایه فکری )انسانی، در شرکت گذاریسرمایه بین میزان

 و معناداری وجود دارد. شرکت رابطه مثبت عمکردی موفقیت و یتمدیر های حسابداریرویه

 پژوهش های فرضیه

 زیر شرح به اصلی فرضیه 4 قالب در مدیریت حسابداری هایتکنیک از استفاده بر موثر اقتضایی عوامل

 است. شده ارائه (2شکل) در نیز پژوهش مفهومی مدل و اندشده تدوین

 دارند. تاثیر مدیریت حسابداری تکامل اول مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای اول: فرضیه

 دارند. تاثیر مدیریت حسابداری تکامل دوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای دوم: فرضیه

 دارند. تاثیر مدیریت حسابداری تکامل سوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای سوم: فرضیه

 تاثیر مدیریت حسابداری تکامل چهارم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای چهارم: فرضیه

 دارند.

 

 

 



 11 .  ...تیریمد یمراحل تکامل حسابدار ییآزمون مدل اقتضا

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش2شکل 

 
 پژوهش شناسیروش

 ارائه برای پژوهش این در است. تجربی طرح رویکرد با پیمایشی روش پژوهش، این در استفاده مورد روش

 بر است. شده استفاده جزئی مربعات حداقل واریانس روش به ساختاری معادالت یابیالگو تکنیک از الگو

 ارشد مدیران حمایت و انسانی منابع مدیریت، حسابداری سیستم تکامل هایسازه پژوهش، الگوی اساس

 است. مرکزی سازه سمت به هامعرف سمت از روابط جهت که هستند تکوینی گیریاندازه هایالگو دارای

 ساختار ای،حرفه بخش مالی، منابع اقتصادی، محیط سازمان، استراتژی فرهنگی، ها)عواملسازه سایر و

 هستند انعکاسی گیریاندازه هایالگو دارای خارجی( محیط و تکنولوژی اندازه، رقابتی، محیط سازمانی،

 اسمارت افزارنرم از پژوهش الگوی ارزیابی برای است. هامعرف سمت به هاسازه سمت از روابط جهت یعنی

pls استاندارد عاملی بارهای معناداری آزمون از پژوهش هایفرضیه بررسی برای و [.4] است شده استفاده 

 عملکرد، - اهمیت ماتریس تحلیل از همچنین است. شده استفاده %95اطمینان درسطح (t )آزمون شده

 (،3) شکل با مطابق شود.می استفاده پیشرفت هایفرصت شناسایی سازمان، رقابتی موقعیت ارزیابی برای

 و غیراستاندارد( ولی مسیراند )ضرایب اهمیت نمره متوسط طریق از عملکرد - اهمیت ماتریس
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 عملکرد و اهمیت دارای ) اول ربع کند.می تقسیم ناحیه چهار به را هاویژگی متغیرها(؛ عملکرد)میانگین

 ناحیه به ربع این باال( عملکرد و پایین، )اهمیت دوم ربع هستند. سازمان قوت نقاط دهنده نشان و باالی(

 تفاوتیبی ناحیه را ماتریس این پایین( عملکرد و پایین )اهمیت سوم ربع است. معروف تالش کاهش

 یعنی نامند؛می حیاتی توجه ناحیه را ماتریس این پایین( عملکرد و باال )اهمیت چهارم ربع و نامندمی

 هستند. سازمان بهبود هایاولویت و ضعف نقاط آنان

 با که است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته تولیدی هایشرکت کلیۀ پژوهش، این آماری جامعۀ

 عضو هایشرکت هایداده گرفت. قرار پژوهش گروه اختیار در شرکت 117 اطالعات الزم هایپیگیری

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت بین در شده توزیع استاندارد پرسشنامه و نوین آوردره افزارنرم از نمونه

 ابزارهای (3) جدول در و متغیرها گیریاندازه نحوه (2) جدول در است. گردیده استخراج تهران بهادار اوراق

  است. شده ارائه مدیریت حسابداری تکامل مراحل تفکیک به مدیریت حسابداری
 عملکرد -اهمیت: ماتریس 3شکل 

 
 گیری متغیرهای پژوهش: تشریح نحوه اندازه2جدول 

عامل 

 اقتضایی
 نحوه اندازه گیری متغیر منتخب

 

 

محیط 

 خارجی

 

 

عدم اطمینان 

 (SCمحیطی)

برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از ضریب تغییرات فروش استفاده 

عدم اطمینان بیشتری شود زیرا هر چه نوسان فروش بیشتر باشد، محیط با می

 [.24همراه است ]

(1) σ Sales

μ Sales
=  ,tiEU 4 to t -i,t  

:EU محیطی اطمینان عدم متغیر شاخص و است فروش تغییرات ضریب بیانگر 

:σ Sales از ساله دوره پنج یک طی شرکت هایفروش معیار انحراف بیانگر( 

 )از پنج ساله دوره طی شرکت هایفروش میانگین بیانگر :t-4 ،t ،)μSalesسال

 (.t-4 ،tسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 و رکود رونق هایدوره انتخاب برای بررسی مسئله رشد اقتصادی: جهت

از پژوهش دولو و  حاصل نتایج از (1395-1380زمانی ) بازه در اقتصادی

 هایحوزه مطالعات از حاصل نتایج اساس بر است.[ استفاده شده 5همکاران ]

( منتشر شده در GDPداخلی ) ناخالص تولید هایداده از استفاده با اقتصادی
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عامل 

 اقتضایی
 نحوه اندازه گیری متغیر منتخب

 

 

 

محیط 

 اقتصادی

 

 

رشد  -

 اقتصادی و

تحریم  -

اقتصادی 

)مسائل 

 سیاسی(

 دوره کل ( درHP) پروسکات -هدریک فیلتر اساس وب سایت بانک مرکزی بر

 :1395الی 1380 مطالعه مورد

 (.EG( :)80-81-82-84-85-86-88-89-93-95سالهای رونق)

 (.ED( :)83-87-90-91-92-94سالهای رکود)

میانگین حسابی نسبت فروش شرکت در صنعت به نسبت رشد اقتصاد )تولید 

های های رونق و رکود برای بررسی اثرات چرخهناخالص داخلی( در سال

 شود.تجاری بر روند تکامل سیستم حسابداری مدیریت شرکت استفاده می

(2) ASGE= ∑ γn
i=1  /M 

= ) تولید ناخالص داخلی سال قبل/ تولید  / )فروش صنعت/ شرکت(فروش 

 γ ناخالص داخلی امسال (

های شدید ها )مسائل سیاسی(: با توجه به وضع تحریمنحوه اندازه گیری تحریم

ای ایران نفتی به عنوان مهمترین محصول صادراتی ایران و طرح پرونده هسته

 1380-1384(، ESتحریم شدید ) دوران 1392-1385در شورای امنیت بازه 

بعد از تصویب برنامه راهبردی جامع  1395تا  1393(، NSدوران تحریم عادی)

ای از شورای امنیت دوران اقدام شرکت )برجام( و خارج شدن پرونده هسته

 [.7شود ]( تعیین میOSعادی )

میانگین حسابی نسبت رشد سود عملیاتی شرکت در طول بازه زمانی برای 

ها بر روند تکامل سیستم حسابداری مدیریت شرکت سی اثرات تحریمبرر

 شود.استفاده می

 

 

 

 

 

محیط 

 رقابتی

 

 

 

 

 

ساختار بازار 

 محصول

 شود:از دو شاخص مهم ساختار بازار برای اندازه گیری استفاده می

(: شاخصی برای تعیین تمرکز صنعت HHIهیرشمن)-( شاخص هرفیندال1

 [.49است ]

(3 )
∑

1=

2

n

j

itS

=itHHI 

itS سهم بازار اقتصادی :i  در دورهt  درصد فروش شرکت به کل کاالی فروش(

 : تعداد واحدهای اقتصادی موجود در صنعت.nرفته در بازار(،و 

(: این شاخص برای اندازه گیری توانایی قیمت گذاری LI( شاخص لرنر )2

کند که آیا گیرد، مشخص میمورد استفاده قرار میمحصوالت توسط شرکتها 

شرکت توانایی تعیین قیمت محصول در راستای پوشش هزینه نهایی خود را 

 [.37دارد یا نه؟ ]

(4) 
it

ititit
it

Sales

ASGCOGSSales
LI

&--
=
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عامل 

 اقتضایی
 نحوه اندازه گیری متغیر منتخب

itCOGS بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت؛ :itSale  فروش شرکت؛ :

itSG&Aفروش.های اداری، عمومی و : هزینه 

 

 

 

عوامل 

 فرهنگی

 

 

 

الگوی فرهنگی 

 هافستد

 مرد گرایی، جمع/ گرایی فرد شامل: [30هافستد ] فرهنگی ابعاد کلی بطور

 قدرت. فاصله اطمینان، از عدم اجتناب منشی، زن/ منشی

[ 30] هافستد های فرهنگیارزش الگوی فرهنگی، از ابعاد بررسی در زمینه

ابعاد فرهنگی هافستد، از پرسشنامه استاندارد است. در بررسی  استفاده شده

(IBM  استفاده شده است که متشکل از94نسخه )تا  1سؤال، که سؤاالت  20

بعد فردگرایی در مقابل  10تا  6بعد مرد منشی در مقابل زن منشی، سؤاالت  5

الی  16بعد اجتناب از عدم اطمینان و سؤاالت  15تا  11گرایی، سؤاالت جمع

 کنند.گیری میصله قدرت را اندازهبعد فا 20

 

 

 

 

 

بخش 

 ایحرفه

 

 

 

 

تعداد تجدید 

ارائه صورتهای 

مالی و 

 های آنانگیزه

 

 روش اندازه گیری تجدید ارائه صورتهای مالی:

( و در صورت عدم تجدید ارائه 1اگر صورتهای مالی تجدید ارائه شده باشند)

ساله  3اولیه و تجدید ارائه شده (. در این پژوهش اطالعات 0های مالی)صورت

 [.12شوند ]های عضو نمونه بررسی می( شرکت1395لغایت  1393)

 (:MRFSهای تجدید ارائه )روش طبقه بندی انگیزه

 اساس بر هامالی شرکت گزارشگری طلبانه درفرصت شناسایی رفتارهای برای

شده پرداخته  ارائه تجدید سود و اولیه سود رقم [ به مقایسه21الگوی بادرتچر ]

 شود.می

 های انگیزه فرصت طلبانه:( حالت1

 الف: حالت افزایش سود:

(5) it≥ RI it≥ MF itOI 

 شده ارائه تجدید سود از رقم شرکت (OI)اولیه  سود رقم ریاضی اگر زبان به

(RI) بینی شده  پیش سود از بیشتر اولیه سود چنانچه باشد، آنگاه بیشتر

(MF) بینی شده سود پیش کمتراز شده ارائه تجدید سود و (MF) باشدآن 

 رفتار مالی خویش گزارشگری در که گیردمی های قرارزمره شرکت در شرکت

 داشته است. طلبانهفرصت

 ب: حالت کاهش سود: )شرط برقراری همزمان هردو رابطه پایین(

(6) it≥ MF it≥ OI 2
itRI 

(7) t+1≥ IBES_Actuali t+1MFi ≥ Adj_IBES_Actualit+1 

 +1tبرای سال  بینی سود توسط مدیرانآخرین پیش 1t+MFiدر روابط باال 

سود  1t+IBES_Actualiاست،  tهای مالی سال است که قبل از انتشار صورت

برابر با سود  1t+Adj_IBES_Actualiو همچنین  +1tواقعی مربوط به سال

تعدیل شده است )یعنی  tسال  که با توجه به مدیریت سود در t+1واقعی سال 



 15 .  ...تیریمد یمراحل تکامل حسابدار ییآزمون مدل اقتضا

 

 

عامل 

 اقتضایی
 نحوه اندازه گیری متغیر منتخب

، منهای سود اولیه tبه اضافه سود تجدید ارائه شده سال  t+1سود واقعی سال 

 (.tسال 

های انگیزه غیرفرصت طلبانه: اگر انگیزه فرصت طلبانه نباشد، غیر ( حالت2

 فرصت طلبانه است.

ساختار 

 سازمانی

ساختار غیر 

تمرکز )عدم 

 (DIتمرکز( )

 استفاده [44سوباروین ] گیری عدم تمرکزساختار از پرسش نامهبرای اندازه

سؤال براساس طیف لیکرت ازتفویض کامل تا اختیار  8شده که مشتمل بر 

 اند.کامل طراحی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنولوژ

 ی

الف( هزینه 

خدمات پس از 

 فروش

 )گارانتی(

 

ب( میزان 

 زیان ضایعات

 

ج( مخارج 

 سرمایه

(Capital 

expenditure

) 

 

د( مدت چرخه 

 عملیاتی

(Oper 

cycle) 

 

 نحوه اندازه گیری متغیرها:

 (: میزان خدمات پس از فروش کاالها.GUالف( خدمات پس از فروش)

ها بر کل (: از تقسیم رقم زیان ضایعات شرکتLWب( میزان زیان ضایعات )

ها همگن آید.) هدف از تقسیم کردن بر میزان داراییها به دست میدارایی

 ها است.(نمودن داده

 (:CEای)ج( مخارج سرمایه

(8) Net Fix  - t= Net Fix Assets tCapital expenditure

t+ Depreciation 1-tAssets 
های ثابت شرکت خالص تغییرات در دارایی Net Fix Assetsکه در این رابطه 

i  در سالt ،Depreciation  استهالک ساالنه شرکتi  در سالt [ 26است]. 

(: چرخه عملیات واحد تجاری، از پرداخت وجه DOCد( مدت چرخه عملیاتی)

نقد برای خرید مواد یا کاال شروع و به وصول وجه نقد حاصل از فروش ختم 

شود: قسمت اول، دوره تحصیل شود. این چرخه به دو قسمت تقسیم میمی

شود و نامیده می” دوره فروش موجودی کاال“دارایی تا دوره فروش آن که 

“ قسمت دوم، دوره فروش موجودی کاال تا زمان دریافت مابه ازای فروش که

شود. نحوه اندازه گیری لگاریتم نامیده می” دوره وصول حساب دریافتنی

 [.26( از مدت چرخه عملیاتی ]Lnطبیعی)

(9) 
[SALE ∕ 360 ∕ Average RECT + COGS ∕ 360 

∕AverageINVT] 
 

 

 

 

استراتژی 

 سازمان

 

الف( استراتژی 

 رهبری هزینه

 

 

ب( استراتژی 

 تمایز

( به CostLeadershipالف( نحوه اندازه گیری استراتژی رهبری هزینه )

( فروش به مخارج سرمایه ای 1[ از سه نسبت 42پیروری راجیو و همکاران ]

(S/CAP ،)2( فروش بر ارزش دفتری ماشین االت و تجهیزات )S/PA 3( و )

 (.EM/Aکارکنان به کل دارایی های شرکت )نسبت تعداد 

بالسام و ( به پیروی ازDifferentiationگیری استراتژی تمایز)ب( نحوه اندازه

( هزینه های عمومی و 1از دو نسبت  .[42[ و راجیو و همکاران ]22] همکاران
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عامل 

 اقتضایی
 نحوه اندازه گیری متغیر منتخب

( فروش به بهای تمام شده کاالی فروش رفته 2( وSGA/Sاداری به فروش) 

(S/COGS.) 

ازه اند

 سازمان
 اندازه شرکت

(10 )itSize= lnTotal Assets 

Sizeهای شرکت : لگاریتم طبیعی جمع داراییi  در سالt[ ،26]. 

 

 

 

 

 

 

حمایت 

مدیران 

 ارشد

 

 

 

 

 

 

 

حاکمیت 

 شرکتی

(: نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل IBالف( استقالل هیات مدیره )

 اعضای هیات مدیره.

 5نهادی که حداقل  داران سهام مالکیت (: درصدOCب( تمرکز مالکیت )

 شود که بین یک و صفر است.درصد سهام شرکت را دارند تعریف می

(: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره DBج( دوگانگی وظایف هیات مدیره )

 است برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است.

غیرموظف باشد برابر یک و در (: اگر رئیس هیات مدیره CIد( نفوذ مدیرعامل)

 غیر این صورت برابر صفر است.

(: احتمال انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان AQه( کیفیت حسابرسی)

شاخصی ازکیفیت مد نظر است، اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد 

 و درغیر این صورت برابر صفر است. 1

توسط اعضای هیات ( : درصد سهام نگهداری شده MOو( مالکیت مدیریت)

 مدیره نسبت به کل سهام شرکت.

ها،مؤسسات بیمه، (: درصد سهام متعلق یه بانکIOن( مالکیت نهادی)

 های دولتی از کل سهام شرکت.مؤسسات مالی و شرکت

(: لگاریتم مدت زمان تصدی مدیرعامل MDچ( مدت زمان تصدی مدیرعامل )

 [.16در هیئت مدیره شرکت ]

منابع 

 مالی

مبلغ 

های هزینه

تحقیق و 

 توسعه

( 11: )(RDE،Sنسبت مخارج تحقیق و توسعه به فروش )
RED,S=R&D/Sales 

( از پیوست صورتهای مالی استخراج R&Dهای تحقیق و توسعه )هزینه

 [.2شود ]می

 

 

 

منابع 

 انسانی

 

 

 

 سرمایه فکری

( VAICروش محاسبه سرمایه فکری: از روش ضریب ارزش افزوده فکری )

 VA=S-B-DP=W+I+T+NI( 12شود. )[  استفاده می27ویلیام ] وفایرز

حقوق و  Wشود که درآن ارزش افزوده کل شرکت از فرمول باال محاسبه می

 برابر سود خالص(NIمعرف مالیات،  Tهزینه بهره،  Iدستمزد، 

(13) CE= Total assets–intangible assets 

CE است. شرکت هایدارایی خالص دفتری = ارزش 

(14) HU= total expenditure on employees 
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عامل 

 اقتضایی
 نحوه اندازه گیری متغیر منتخب

HU .مبالغ سرمایه گذاری شده برای حقوق و دستمزد است = 

( شرکت حاصل ارتباط بین ارزش افزوده کل شرکت و SCسرمایه ساختاری )

 SC=VA+HU( 15) های حقوق و دستمزد است،هزینه

کارایی  ( برابر با جمع سه شاخصVAICشاخص ارزش افزوده کل شرکت )

 انسانی، کارایی فیزیکی و کارایی ساختاری است.

(16 )VAIC= STVA+VAHU+VACA 

 VAHU=HU/VA( 17: )(VAHUشاخص کارایی سرمایه انسانی: )

 VACA=CE/VA (VACA( :)18شاخص کارایی سرمایه فیزیکی: )

 STVA=VA/SC( 19:)(STVAشاخص کارایی سرمایه ساختاری: )

 گانه حسابداری مدیریت 4های مراحل : تکنیک3جدول

 ردیف
مرحله براساس 

 آیفک
 ابزارهای هرمرحله تکامل حسابداری مدیریت

1 

ابزارهای 

حسابداری 

مدیریت مرحله 

 اول

)تعیین بها و 

 کنترل مالی(

 تحلیل و تجزیه -2(.BSA) سودوزیان ترازنامه، صورت تحلیل -تجزیه -1

مالی  های نسبت تحلیل و تجزیه -3(.CFA)نقد  وجوه جریان صورت

(FRA).4- تحلیل و تجزیه ( انحرافاتDA).5- نقد  وجوه بندی بودجه

(CB).6- دسته /کار سفارش بهایابی ( محصولJC.)7- تحلیل و تجزیه 

(SWOT ) یا (ASP.) 

2 

 ابزارهای

 حسابداری

 مرحله مدیریت

 دوم

 اطالعات )تهیه

 برنامه جهت در

 وکنترل ریزی

 مدیریت(

بودجه  -3(.ABبودجه بندی ساالنه ) -2(.STCاستاندارد )بهایابی  -1

قیمت گذاری  -5(.STCOای )بهایابی مرحله -4(.FBبندی انعطاف پذیر )

( یا CO.ANسود ) -حجم -تجزیه و تحلیل بها -6(.TPانتقالی )

(CVP.)7- ( بهایابی مستقیم یا متغیرVC.)8- ( بهایابی جذبیAT.C.)9- 

 بندی بودجه فنون -10(.BFVمتغیر ) و ثابت های هزینه تحلیل و تجزیه

 -12(.C-BAمنفعت ) – هزینه تحلیل و تجزیه -11(.CBTای ) سرمایه

 ریزی استراتژیک مدون ) برندسازی و اعتبار شرکت(برنامه

BCBA).)13- ( تجزیه و تحلیل هزینه فرصتOEA.)14-  ارزیابی

 (.PAPسودآوری محصول )

3 
ابزارهای 

حسابداری 

شرکت  منابع ریزیبرنامه -2(.BBZصفر ) مبنای بر بندی بودجه -1

(CRP.)3- ریزی برنامه ( موادMP)-4- سفارش بهینه تعیین مقدار 

 (.MRچندگانه و تجزیه و تحلیل آماری ) رگرسیون -5.(OEO)موجودی 
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 ردیف
مرحله براساس 

 آیفک
 ابزارهای هرمرحله تکامل حسابداری مدیریت

مرحله مدیریت 

 سوم

 اتالف )کاهش

 در منابع

 فرآیندهای

 تجاری(

4 

 ابزارهای

 حسابداری

 مرحله مدیریت

 چهارم

 از ارزش )ایجاد

 استفاده طریق

 از خشباثر

 منابع(

منحنی یادگیری و تکنیک کمی  -2(.BSکارت ارزیابی متوازن ) -1

ارزش افزوده  -4(.TCبهایابی هدف و بهایابی معکوس) -3(.LCسازی)

مدیریت کیفیت  -6(.OPتراز سنجی)بهینه کاوی( ) -5(.EAVاقتصادی )

 عمر چرخه تحلیل و تجزیه -8(.CIKایزن )بهایابی ک -7(.TQMجامع )

 و تجزیه -10(.VCAارزش) زنجیره تحلیل و تجزیه -9(.CPLCمحصول )

 مبنای بر بهایابی و بندی بودجه -11(.CPAمشتری ) سودآوری تحلیل

هزینه  -13(.JIT( یا )POTهنگام ) به اقدام سیستم -12(.ABCفعالیت )

تئوری محدودیت  -15(.ECمهندسی هزینه ) -14(.CQیابی کیفیت )

(TOC.)16-  تولید ناب-( چابکLAP.) 

 پژوهش هایفرضیه آزمون

 تاثیر مدیریت حسابداری تکامل اول مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای اول: فرضیه

  است. شده ارائه (4) جدول در اول فرضیه آزمون دارند.نتایج
 اول فرضیه: خالصه نتایج حاصل از آزمون 4جدول 

 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 531/0 626/0 090/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط خارجی  اول

 681/0 412/0 -056/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط اقتصادی  دوم

 192/0 307/1 -159/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط رقابتی  سوم

 043/0 024/2 168/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-عوامل فرهنگی  چهارم

 705/0 378/0 -045/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ای بخش حرفه پنجم

 004/0 761/2 258/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ساختار سازمانی  ششم

 451/0 755/0 127/0 1حسابداری مدیریت تکامل سیستم  <-تکنولوژی  هفتم
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 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 663/0 437/0 051/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-استراتژی سازمان  هشتم

 021/0 380/2 243/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-اندازه سازمان  نهم

 دهم
تکامل سیستم حسابداری  <-حمایت مدیران ارشد 

 1مدیریت 
210/0- 907/0 365/0 

 137/0 489/1 -200/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع مالی  یازدهم

 253/0 145/1 -207/0 1تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع انسانی  دوازدهم

 ششم چهارم؛ هایسازه برای شده محاسبه t مقدار که دهدمی نشان (4) جدول در اول فرضیه آزمون نتایج

 سازه این اثر لذا باشد؛می 96/1 مطلق قدر از بیشتر که باشدمی (38/2و) (76/2) (؛03/2) ترتیب به نهم و

 رابطه نوع پس است، مثبت عددی ساختاری معادالت مدل در مسیرآنان ضرایب چون و شوند،می تایید ها

 بکارگیری بر شرکت اندازه و ساختارسازمانی فرهنگی، عوامل هایسازه عبارتی به معناداراست. و مثبت

  دارد. مستقیمی و مثبت تاثیر مدیریت حسابداری تکامل اول مرحله ابزارهای

 دارند. تاثیر مدیریت حسابداری تکامل دوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای دوم: فرضیه

  است. شده ارائه (5) جدول در دوم فرضیه آزمون نتایج
 دومفرضیه : خالصه نتایج حاصل از آزمون5جدول 

 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 384/0 106/1 029/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط خارجی  اول

 013/0 642/4 -113/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط اقتصادی  دوم

 008/0 367/3 119/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط رقابتی  سوم

 022/0 890/2 155/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-عوامل فرهنگی  چهارم

 000/0 127/9 134/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ای بخش حرفه پنجم

 012/0 011/2 073/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ساختار سازمانی  ششم

 000/0 456/2 151/0 2حسابداری مدیریت تکامل سیستم  <-تکنولوژی  هفتم

 006/0 719/2 306/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-استراتژی سازمان  هشتم

 002/0 535/3 162/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-اندازه سازمان  نهم

 دهم
تکامل سیستم حسابداری  <-حمایت مدیران ارشد 

 2مدیریت 
050/0 448/0 698/0 
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 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 448/0 935/0 082/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع مالی  یازدهم

 001/0 303/3 131/0 2تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع انسانی  دوازدهم

 چهارم؛ سوم؛ هایسازه شده محاسبه t مقدار که است آن از حاکی (5) جدول در دوم فرضیه آزمون نتایج

 (؛72/2) (؛46/2) (؛31/2(؛)13/9) (؛89/2) (؛37/3) ترتیب به دوازدهم و نهم هشتم؛ هفتم؛ ششم؛ پنجم؛

 از و شوندمی تایید هاسازه این اثر لذا باشد؛می 96/1 مطلق قدر از بیشتر که باشدمی (30/3) و (54/3)

 و مثبت رابطه نوع پس است، مثبت عددی ساختاری معادالت مدل در مسیرآنان ضرایب طرفی

 ساختار ای،حرفه بخش فرهنگی، عوامل رقابتی، محیط هایسازه که کندمی بیان مطلب این معناداراست.

 دوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر انسانی منابع و شرکت اندازه سازمان، استراتژی تکنولوژی، سازمانی،

 اقتصادی( )محیط دوم سازه خصوص در اما دارد. مستقیمی و مثبت تاثیر مدیریت حسابداری تکامل

 مرحله ابزارهای از استفاده میزان بر یعنی شودمی تایید آماری لحاظ از (64/4) حاصل t مقدار بواسطه

 تاثیر (-11/0) شده حاصل منفی مسیر ضریب دلیل به و است تاثیرگذار مدیریت حسابداری تکامل دوم

 است. منفی مدیریت حسابداری تکامل دوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتصادی محیط

 تاثیر مدیریت حسابداری تکامل سوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای سوم: فرضیه

  است. شده ارائه (6) جدول در سوم فرضیه آزمون نتایج دارند.
 سوم:خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه6جدول 

 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 006/0 847/2 133/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط خارجی  اول

 196/0 005/1 039/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط اقتصادی  دوم

 000/0 304/4 149/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط رقابتی  سوم

 001/0 611/2 116/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-عوامل فرهنگی  چهارم

 000/0 745/5 171/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ای بخش حرفه پنجم

 002/0 085/2 094/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ساختار سازمانی  ششم

 527/0 759/0 072/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-تکنولوژی  هفتم

 062/0 419/1 059/0 3سیستم حسابداری مدیریت تکامل  <-استراتژی سازمان  هشتم

 174/0 086/1 087/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-اندازه سازمان  نهم



 21 .  ...تیریمد یمراحل تکامل حسابدار ییآزمون مدل اقتضا

 

 

 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 دهم
تکامل سیستم حسابداری  <-حمایت مدیران ارشد 

 3مدیریت 
089/0 087/1 167/0 

 003/0 604/2 096/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع مالی  یازدهم

 000/0 302/5 166/0 3تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع انسانی  دوازدهم

 اول؛ هایسازه برای شده محاسبه t مقدار که است آن از حاکی (6) جدول در سوم فرضیه آزمون نتایج

 (؛08/2) (؛74/5) (؛61/2) (؛30/4) (؛85/2) ترتیب به دوازدهم و یازدهم ششم؛ پنجم؛ چهارم؛ سوم؛

 تایید آماری نظر از هاسازه این اثر لذا باشد؛می 96/1 قدرمطلق از بیشتر که باشدمی (30/5و) (60/2)

 و مثبت رابطه نوع پس است، مثبت ساختاری معادالت مدل در مسیرآنان ضرایب طرفی از و شوندمی

 عوامل رقابتی، محیط خارجی، محیط هایسازه که کندمی تداعی را مفهوم این مطلب این معناداراست.

 سوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر انسانی منابع و مالی منابع سازمانی، ساختار ای،حرفه بخش فرهنگی،

  دارند. مستقیمی و مثبت تاثیر مدیریت حسابداری تکامل

 تاثیر مدیریت حسابداری تکامل چهارم مرحله ابزارهای بکارگیری بر اقتضایی فاکتورهای چهارم: فرضیه

  است. آمده (7) جدول در چهارم فرضیه آزمون نتایج دارند.
 چهارم:خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه7جدول 

 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 022/0 237/3 098/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط خارجی  اول

 003/0 261/2 116/0 4مدیریت  تکامل سیستم حسابداری <-محیط اقتصادی  دوم

 004/0 919/4 120/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-محیط رقابتی  سوم

 076/0 777/1 058/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-عوامل فرهنگی  چهارم

 449/0 828/0 048/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ای بخش حرفه پنجم

 785/0 288/0 009/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-ساختار سازمانی  ششم

 008/0 215/2 173/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-تکنولوژی  هفتم

 007/0 434/4 103/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-استراتژی سازمان  هشتم

 231/0 364/1 045/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-اندازه سازمان  نهم

 دهم
تکامل سیستم حسابداری  <-حمایت مدیران ارشد 

 4مدیریت 
141/0 241/2 005/0 
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 مسیرضرایب در مدل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

p-

value 

 013/0 764/3 117/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع مالی  یازدهم

 035/0 878/2 214/0 4تکامل سیستم حسابداری مدیریت  <-منابع انسانی  دوازدهم

 دوم؛ اول؛ هایسازه شده محاسبه t مقدار که است آن از حاکی (7) جدول در چهارم فرضیه آزمون نتایج

 (؛24/2) (؛43/4) (؛22/2) (؛92/4) (؛26/2) (؛24/3) ترتیب به دوازدهم و یازدهم دهم؛ هشتم؛ هفتم؛ سوم؛

 تایید آماری لحاظ از هاسازه این اثر لذا باشد؛می 96/1 مطلق قدر از بیشتر که باشدمی (88/2) و (76/3)

 و مثبت رابطه نوع پس است، مثبت ساختاری معادالت مدل در مسیرآنان ضرایب طرفی از و شوندمی

 تکنولوژی، رقابتی، محیط اقتصادی، محیط خارجی، محیط هایسازه یعنی مطلب این معناداراست.

 چهارم مرحله ابزارهای بکارگیری بر انسانی منابع و مالی منابع ارشد، مدیران حمایت سازمان، استراتژی

 دارند. مستقیمی تاثیر مدیریت حسابداری تکامل

 نسبتاً  عملکرد و باال نسبتاً اهمیت با هاییکنندهتعیین شناسایی امکان عملکرد-اهمیت ماتریس همچنین

 آنها عملکرد اما دارند باالیی اهمیت که کنند تمرکز هاییسازه بر باید مدیران کنند،می فراهم را پایین

 ارائه تفکیک به مدیریت حسابداری تکامل مراحل عملکرد -اهمیت ماتریس (4) شکل در [.4]است ضعیف

 نشان الف(-4) شکل در مدیریت حسابداری تکامل اول مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس تحلیل است. شده

 که دارند قرار اول ربع در سازمان اندازه و تکنولوژی و فرهنگی عوامل سازمانی، ساختار عوامل که دهدمی

 محیط عوامل به ایویژه توجه باید مدیران همچنین شوند. تقویت باید و دارند مناسبی عملکرد و اهمیت

 داشته دارند؛ قرار 4 ربع در که ایحرفه بخش و انسانی منابع خارجی، محیط سازمان، استراتژی اقتصادی،

 محیط و مالی منابع هایشاخص و است. نامناسب شرکت عملکرد اما انداهمیت با عوامل این که چرا باشند

 مشابه بطور دارند. قرار سوم ربع در و است نامناسب آنان در شرکت عملکرد و نیستند اهمیت با رقابتی

 که دهدمی نشان ب(-4) شکل در مدیریت حسابداری تکامل دوم مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس نتایج

 اقتضائی عوامل تریناهمیت با تکنولوژی و اندازه انسانی، منابع رقابتی، محیط سازمان، استراتژی شاخص 5

 ساختار شاخص 3 و دارند؛ قرار اول ربع در و هستند مدیریت حسابداران اطالعات از استفاده بر موثر

 آنان خصوص در شرکت اما باال چندان نه اهمیت وجود با خارجی محیط و اقتصادی محیط سازمانی،

 مناسبی عملکرد باال، اهمیت وجود با ایحرفه بخش و فرهنگی عوامل شاخص دو و دارد. مساعدی عملکرد

 و اول ربع بین دقیقاً ارشد مدیران حمایت و مالی منابع شاخص دو و ندارند مرحله این هایشرکت بین

 شکل در مدیریت حسابداری تکامل سوم مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس نتایج همچنین دارند. قرار دوم

 محیط و سازمان ساختار فرهنگی، عوامل انسانی، منابع رقابتی، محیط شاخص 7 که دهدمی نشان ج(-4)

 ابزارهای از استفاده بر موثر اقتضائی عوامل تریناهمیت با ارشد مدیران حمایت و ایحرفه بخش خارجی،

 دارند قرار دوم ربع هاشاخص وسایر دارند. قرار اول ربع در و هستند مدیریت حسابداری تکامل سوم مرحله

 چهارم مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس نتایج مورد در و است(. پایین اهمیت و مساعد عملکرد )یعنی



 23 .  ...تیریمد یمراحل تکامل حسابدار ییآزمون مدل اقتضا

 

 

-اقتصادی محیط تکنولوژی، شاخص 6 که دهدمی نشان د(-4) شکل در مدیریت حسابداری تکامل

 اهمیت که دارند قرار اول ربع در ارشد مدیران حمایت و مالی منابع انسانی، منابع رقابتی، محیط سیاسی،

 لحاظ از و مساعد وضعیت عملکردی لحاظ از هاشاخص سایر و شوند تقویت باید و دارند مناسبی عملکرد و

  دارند. قرار دوم ربع در و دارند تریپایین اهمیت یدرجه اهمیت
 مدیریتعملکرد مراحل تکامل حسابداری  -: ماتریس اهمیت 4شکل 

 الف( ابزارهای مرحله اول تکامل حسابداری ب( ابزارهای مرحله دوم تکامل حسابداری

  
ج( ابزارهای مرحله سوم تکامل حسابداری  د( ابزارهای مرحله چهارم تکامل حسابداری

 مدیریت

  

 گیری نتیجه و بحث

 تحلیل است. مدیریت حسابداری تکامل مراحل بین در اقتضایی فاکتورهای روند تحلیل پژوهش این هدف

 است. آمده (8) جدول در اقتضایی هایسازه در تغییرات روند
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 عملکرد -روند تغییرات در عوامل اقتضایی در ماتریس اهمیت  تحلیل:8جدول

 فاکتور اقتصایی

( تعیین 1مرحله 

بها و کنترل 

 مالی

(اطالعات 2مرحله

ریزی؛ جهت برنامه

 گیری وکنترلتصمیم

( کاهش 3مرحله

اتالف در 

 فرآیندهای تجاری

( خلق 4مرحله 

ارزش با استفاده 

 اثربخش از منابع

 محقق شدن تداوم تالش محقق شدن اولویت بهبود محیط خارجی -1

 تداوم تالش محقق شدن محقق شدن اولویت بهبود محیط اقتصادی -2

 تالشتداوم  تداوم تالش تداوم تالش اولویت پایین محیط رقابتی -3

 محقق شدن تداوم تالش اولویت بهبود تداوم تالش عامل فرهنگی -4

 محقق شدن تداوم تالش اولویت بهبود اولویت بهبود ایبخش حرفه -5

 محقق شدن تداوم تالش محقق شدن تداوم تالش ساختار سازمانی -6

 تداوم تالش محقق شدن تداوم تالش تداوم تالش تکنولوژی -7

 محقق شدن محقق شدن تداوم تالش اولویت بهبود تجاریاستراتژی  -8

 محقق شدن محقق شدن تداوم تالش تداوم تالش اندازه شرکت -9

حمایت مدیران -10

 ارشد
 اولویت بهبود

محقق  -تداوم تالش

 شدن
 تداوم تالش تداوم تالش

 اولویت پایین منابع مالی -11
محقق  -تداوم تالش

 شدن
 تداوم تالش محقق شدن

 تداوم تالش تداوم تالش تداوم تالش اولویت بهبود منابع انسانی -12

 بر شرکت اندازه و سازمانی ساختار فرهنگی، عامل اقتضایی فاکتور 3 اول فرضیه آزمون نتایج طبق

 اقتضایی فاکتور 9 دوم فرضیه آزمون نتایج طبق مدیریت؛ حسابداری تکامل اول مرحله ابزارهای بکارگیری

 تکنولوژی، تجاری، استراتژی انسانی، سرمایه اندازه، سازمانی، ساختار رقابتی، محیط اقتصادی، محیط

 نتایج طبق مدیریت، حسابداری تکامل دوم مرحله ابزارهای از استفاده بر ایحرفه بخش و فرهنگی عامل

 نی،انسا سرمایه سازمانی، ساختار رقابتی، محیط خارجی، محیط اقتضایی فاکتور 7 سوم فرضیه آزمون

 مدیریت حسابداری تکامل سوم مرحله ابزارهای بکارگیری بر ایحرفه بخش و فرهنگی عامل مالی، منابع

 رقابتی، محیط محیطی، اطمینان عدم اقتضایی فاکتور 8 چهارم فرضیه آزمون نتایج طبق نهایت در و

 بر ارشد مدیران حمایت و تجاری استراتژی تکنولوژی، انسانی، سرمایه مالی، منابع اقتصادی، محیط

 نتایج همچنین اند.داشته معناداری تاثیر مدیریت حسابداری تکامل چهارم مرحله ابزارهای بکارگیری

 دلیل به هاشرکت که دهدمی نشان مدیریت حسابداری تکامل اول مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس تحلیل

 ابعاد در پایین گذاریسرمایه بازار، در رقابت حفظ استراتژی اقتصادی، سیستم نوسانات به توجه عدم



 25 .  ...تیریمد یمراحل تکامل حسابدار ییآزمون مدل اقتضا

 

 

 در طلبانه فرصت هایانگیزه اعمال و باال محیطی اطمینان عدم و انحصاری بازار وجود فکری، سرمایه

 با منطبق ندارندکه را محصوالت صحیح مالی کنترل و بها تعیین توانایی،مالی هایصورت ارائه تجدید

 دوم مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس تحلیل نتایج مشابه طور به .است [13، 47 ،35 ،38] هاییافته

 )محیط اهمیت با اقتضایی فاکتور 7 به نسبت هاشرکت که دهدمی نشان مدیریت حسابداری تکامل

 در انسانی( منابع و مالی منابع ارشد، مدیران حمایت تجاری، استراتژی شرکت، اندازه تکنولوژی، رقابتی،

 با یافته این اندداشته نیز مساعدی عملکردهای و داشته ایویژه توجه گیریتصمیم و ریزیبرنامه مسئله

 عملکرد -اهمیت ماتریس تحلیل نتایج خصوص در است. راستا هم [6 ،10 ،39 ،41 ،48] قیقاتتح نتایج

 اهمیت، با گانه6 هایشاخص گرفتن نادیده که دهدمی نشان مدیریت حسابداری تکامل سوم مرحله

 طلبانهفرصت انگیزه اعمال فرهنگی، انحصاری،عامل بازار وجود محیطی، اطمینان عدم با شرکت ناسازگاری

 سرمایه هایشاخص نامناسب کارایی و سازمانی متمرکز ساختار ضعیف، شرکتی حاکمیت ارائه، تجدید در

 ،19 ،15] تحقیقات نتایج است، ارزش فاقد هایفعالیت و هااتالف حذف راه سر بر بزرگ تهدیدی، فکری

 چهارم مرحله عملکرد -اهمیت ماتریس تحلیل نتایج نهایت ودر است. یافته این بر تاییدی مهر [10 ،1

 گیریبهره رقابت، توان همچون اقتضایی فاکتورهای به توجه که دهدمی نشان مدیریت حسابداری تکامل

 محیطی، اطمینان عدم با سازگاری توسعه، و تحقیق مقاصد برای بودجه جدید،تخصیص هایتکنولوژی از

 ارزش خلق بنای سنگ هاشرکت در قوی شرکتی حاکمیت ساختار تشکیل و ایحرفه افراد بکارگیری

 ،32] هاییافته راستای در نتیجه این که است منابع از دراستفاده موثر اثربخشی و هافعالیت در مضاعف

 گرددمی پیشنهاد هاشرکت مدیره هیئت واعضای مدیران به پژوهش نتایج راستای در لذا است. [1 ،6 ،28

 کشور، پرتالطم اقتصادی درمحیط شرکت سردرگمی میزان کاهش و رقابتی توان حفظ جهت در که

 طریق از ارزش خلق و جدید محصوالت تولید با بتوانند تا بکارگیرند را مدیریت حسابداران رهنمودهای

 حسابداران به طرفی، از بخشند. بهبود را شرکت عملکرد مدیریت، حسابداری نوین ابزارهای بکارگیری

 و هاگزارش یتهیه در ها،شرکت مدیریت تیم بازوی عنوان به معرفی جهت در شود،می پیشنهاد مدیریت

 مدیره، هیات هایویژگی تکنولوژی، اقتصادی، محیط رقابتی، محیط اقتضایی فاکتورهای به رهنمودها

 .کنند توجه انسانی سرمایه کارایی و مالی منابع سازمانی، ساختار

 منابع فهرست

دربودجه  مشارکت سازمانی، فرهنگ آثار بررسی "(،1387) دیلمی، زهرا، دیانتیو  حسین اعتمادی، .1

(، 13)4، های مدیریت در ایران پژوهش مدیران، ،"عملکرد بر مدیریت حسابداری و سیستم  بندی

60-35. 
 ساختار اثرات بررسی"(، 1391آباد، رضا، )حاجی منصور و یوسفی نژاد، زراء فرهاد، کاشی، خداداد .2

-25(، 4)13 ،اقتصادی هایپژوهش، "ایران ایکارخانه صنایع در توسعه و و تحقیق نوآوری بر بازار

1. 
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-تصمیم فرآیند در حسابداری یابیجایگاه "(، 1396کیا، فرشید، )خورشیدی، غالمحسین و زرین .3

-70(، 34) 9 انجمن حسابداری ایران، ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی، "یریتیمد هایگیری

87. 

چاپ  , PLS" افزارسازی معادالت ساختاری با نرمالگو "(، 1395داوری، علی؛ رضا زاده، آرش، ) .4

 سوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

 اهرم و سودآوری رابطۀ بر تجاری چرخۀ اثر "(،1396درگاهی، حسین و حکمت، مریم، ) ،دولو، مریم .5

 .49-65(، 33) 9، های حسابداری مالیپژوهش، "مالی

های پذیرفته شده تأثیر سرمایه فکری برحسابداری مدیریت شرکت "(،1391دیانتی دیلمی، زهرا، ) .6

 .85-99(، 14)5، حسابداری مدیریت، "در بورس اوراق بهادار تهران

های اقتصادی تأثیر رشد اقتصادی و تحریم "(،1396ان، سیما )رضایی، مهدی، پارسا، حجت و مهربانی .7

های بررسی ،"های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبر چسبندگی هزینه در شرکت

 .551-572(، 4)24، حسابداری و حسابرسی

دایره المعارف نظریه شناسی و نظریه پردازی در  "(،1396رهنمای رودپشتی، فریدون، ) .8

 . چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران."2و 1حسابداری مدیریت جلد 

سیر "(، 1398قشالقی، حامد و بابائی ورنوسفادرانی، محمد ابراهیم، )سجادی، سید حسین، اناری قره .9

انجمن حسابداری  ،مطالعات حسابداری و حسابرسی، "ت و خدماتیابی محصوالتکامل هزینه

 .22-5(، 31)8 ایران،

تکامل ابزارهای حسابداری "(، 1397صیادی سومار، علی، نصری، خدیجه و سبزعلی پور، فرشاد، ) .10

(، 38)11،حسابداری مدیریت، "راهکاری برای کاهش سایه شوم تجدید ارائه فرصت طلبانه ;مدیریت

78-59. 

بررسی ارتباط بین اجزای سیستم حسابداری مدیریت، "(، 1397ی، بهمن و بحری ثالث، جمال، )طالب .11
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The purpose of this study is presentation  and analyze the trend of contingent factors  
on The use of tools is the development of management accounting firms. In this study, 

12 contingency factors including organizational structure, business strategy, market 

competition, company size, senior management support, financial resources, human 

capital, technology, economic-political environment, cultural factor, professional 

sector and environmental uncertainty were studied. To analyze the data of sample 

companies that consists of 117 companies accepted in Tehran Stock Exchange, 

structural equations modeling and Smart PLS3 software have been used for model 

testing. The results of this study showed that 3 contingency factors of cultural factor, 

organizational structure and size of the company on the use of tools for the first phase 

of management accounting evolution; 9 contingency factors of the economic 

environment, competitive environment, organizational structure, size, human capital, 

business strategy, technology, cultural factor and the professional sector uses the tools 

of the second phase of management accounting evolution, the 7 external contingency 

factors, the competitive environment, organizational structure, human capital, 

financial resources, cultural factor and professional sector on the use of tools for the 

third stage of management accounting evolution and, finally, 8 factors the contingency 

of environmental uncertainty, the environment of the researcher Betty, the economic 

environment, financial resources, human capital, technology, business strategy, and 

senior management support have had a significant effect on the use of tools in the 

fourth stage of accounting management evolution. 
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