
 
 

3B 1394 تابستانـ  46ـ شماره  12سال ـ  يمال يحسابدار تجربي مطالعاتفصلنامه علمي ـ پژوهشي 
4B 78تا  55صفحات 

 
0Bسود روي مديريت بر حسابداري تكامل مراحل اثر ابزارهاي 

 تهرانبورس اوراق بهاداردر ي پذيرفته شده شركتهاعملياتي 

1Bديلمي ديانتي زهرا 
0F

∗ 
2B1 پور ينحس يرحسينامF

∗∗ 
 احمدي حسين

2F

∗∗∗ 
 

 
 

 چكيده

 هاي سيستم وضعيت از شناخت كسب مختلف، كشورهاي در حسابداري هايپژوهش مهم هاي جنبه از كيي
 سطوح به ارائه و كاستيها رفع براي راهكارهايي ارائه و موجود خالهاي ضعف، نقاط كشف و حسابداري

رود  طبق مراحل چهارگانه تكامل حسابداري مديريت هر چه مراحل باالتر ميبا توجه به اين كه  .است باالتر
 در ؛روي سود عملياتي بيشتر مي شود آن تاثير در نتيجه و شود تر مي هاي مديريت هزينه پيشرفتهابزار

 سود روي مديريت حسابداري تكامل مراحل قالب در ها تكنيك و ابزارها تاثير بررسي به حاضر پژوهش
در شده  يرفتهپذ يشركتهامديران مالي ، شامل حاضر پژوهش جامعه آماري .است شده پرداخته عملياتي

 .است. ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه است 1392تا پايان  بورس اوراق بهادار تهران
 باالتر مديريت حسابداري تكامل مراحل از ابزارهاي مديريت هزينه شركتهاهرچه كه  دهد مي نشان نتايج

  كه دارد وجود نيز استثنايي مورد اين در البته شود؛ مي بيشتر نيز آنها عملياتي سود ندنك استفاده مي
 به نسبت استفاده مي كنند دوم حسابداري مديريت تكامل مرحله كه از ابزارهاي مديريت هزينه ييشركتها
 دارند. باالتري عملياتي سود كنند استفاده مي چهارم و سوم مراحل هزينهاز ابزارهاي مديريت  كه ييشركتها
 سود عملياتي  مديريت، حسابداري تكامل مراحل هزينه، مديريت مديريت، حسابداري :يديكل واژگان
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 مقدمه 
 در چشمگير تحوالت باعث كه داده رخ تجارت محيط در تغييراتي اخير، سالهاي در

 در پيشرفت جهاني، رقابت افزايش محيطي؛ تغييرات اين جمله از. است شده هزينه مديريت
 تغيير مشتريان، روي بيشتر تمركز اقتصادي، نوين سيستم توليدي، و اطالعاتي هاي فناوري
است  فرهنگي و سياسي اجتماعي، محيط در تغيير و شركتها اداره و مديريت ساختار

 شديد رقابت. است جهاني بازار يك واقعا بازار، امروزه ).1391(نيكبخت و ديانتي ديلمي، 
 هزينه با محصول باالي كيفيت به يابي دست خاطر به كه سازد مي ناچار را شركتها جهاني،

 نقش معاصر دوران در همچنين و )1386كنند (گودرزي،  تالش گذشته از بيش پايين
 ونهايتاً راندمان وافزايش هزينه كاهش براي محصول شده تمام بهاي ويژهه ب حسابداري

 . )1388است (حسينيان،  شده تر گسترده وري بهره افزايش
 صنايع، از بسياري در منابع به دسترسي محدوديت توليد، هاي هزينه روزافزون افزايش

 در كامپيوتر كاربرد و اتوماسيون سمت به عمومي گرايش با ها هزينه تركيب و بافت تغيير
 هاي هزينه با آن جايگزيني و دستمزد هاي هزينه شديد كاهش به منجر كه توليد، فرآيند

 اين افزايش به را مديران توجه است، شده موجب آالت ماشين و تكنولوژي از ناشي
از طرفي نيز در حسابداري مديريت  .)1389(پاك مرام و همكاران،  كند جلب ها هزينه

بيانگر اين است كه  ابزارهايي جهت مديريت هزينه وجود دارد و تحقيقات مختلفي نيز
؛ 1996شود (ساكوراي،  استفاده از ابزارهاي مديريت هزينه منجر به كاهش هزينه مي

) كه اين كاهش هزينه بالطبع روي سودآوري 1386؛ شريفي ميالني، 1388پورموسي، 
 سازمان تاثير مي گذارد.

 در قالب مراحل هزينه مديريت ابزارهاي تاثير زمينه در پژوهشي تاكنون اينكه به توجه با
 اين بررسي به حاضر پژوهش در، نشده انجام عملياتي سود روي مديريت حسابداري تكامل

استفاده بيشتر از ابزارهاي مديريت  برايي پيشنهادها ارائه در سعي و شده پرداخته موضوع
. را دارد سود افزايش و هزينه كاهش هزينه مراحل باال تكامل حسابداري مديريت و بالطبع

 ها تحقيق، يافته ، روشآماري نمونه ي، پيشينه، فرضيه، جامعه آماري،ادامه به مباني نظر رد
 و در نهايت بحث و نتيجه گيري پرداخته مي شود.
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 مباني نظري و پيشينه پژوهش

 المللي ه وابسته به فدراسيون بين) كEMACكميته حسابداري مالي و مديريت (
بيانيه تجديد نظر شده رويه بين المللي حسابداري ) محسوب مي شود IFACحسابداران (

مرحله زير تقسيم مي شود  4مراحل تكامل حسابداري مديريت به  مديريت را صادر نمود.
 ):1390؛ حساس يگانه و همكاران، 2006كادر و التر،  -(عبدل

 تعيين بها و كنترل مالي
عنوان يك فعاليت تكنيكي را به  1950آيفك، جايگاه حسابداري مديريت قبل از سال  

براي پيگيري اهداف سازماني بيان كرد. تاكيد اين مرحله بيشتر بر روي تعيين بها محصول 
مي باشد و تكنولوژي توليد در اين مرحله، نسبتا ساده بوده است. بهاي مواد و دستمزد به 

نترل راحتي قابل شناسايي بود و فرآيند هاي توليدي اساسا از طريق عمليات دستي ك
 شد. نوآوري هاي كمي در فرآيندهاي توليدي وجود داشت. مي

 تهيه اطالعات در جهت برنامه ريزي وكنترل مديريت
تاكيد حسابداري مديريت بر روي تهيه اطالعات براي فرآيندهاي  1964و 1950در دهه

يت كنترل و برنامه ريزي تغيير يافت. آيفك مرحله دو حسابداري مديريت را به عنوان فعال
مديريتي با استفاده از نقش كاركنان توصيف كرد. اين مرحله با كاركنان واحد تجاري در 

هايي  مرحله از تكنولوژيدر اين .ددهن يت را مورد حمايت قرار ميارتباط مي باشد كه مدير
 همچون تحليل تصميم و حسابداري سنجش مسئوليت استفاده مي شود.

 ريكاهش اتالف منابع در فرآيندهاي تجا
به وجود آمد.  1984-1965مرحله سوم تكامل حسابداري مديريت در طول سال هاي 

باعث ايجاد شوك قيمت نفت شد و باعث افزايش رقابت  1970ركود اقتصادي در دهه 
شد كه به نوعي باعث ايجاد تهديدي در بازارهاي غربي شد. در  1980جهاني در اوايل دهه 

ژي هاي زيادي كه اتفاق افتاد، رقابت شديدي در بازار اين راستا، به دليل توسعه تكنولو
ايجاد شد و در اين مرحله، طراحي، نگهداري و تفسير سيستم هاي اطالعاتي اهميت بسزايي 
در مديريت داشت. در اين راستا، در جهت مقابله با اين رقابت شديد، تكنيك هاي توليدي 

مزمان تكنيك هاي كنترل بها كه  طور ه  و مديريتي جديدي مورد هدف قرار گرفت و به
 اغلب از طريق كاهش اتالف منابع صورت مي گرفت، به كار گرفته مي شد.
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 ايجاد ارزش از طريق استفاده اثر بخش از منابع
به وجود  1985مرحله سوم تكامل حسابداري مديريت در طول سال هاي بعد از سال 

و توليدي بي نظيري مواجه شد.  صنعت جهاني با تكنولوژي فرآيندي 1990آمد. در دهه 
براي مثال، توسعه گسترده اينترنت و تكنولوژي هاي مرتبط با آن همانند تجارت اينترنتي به 
وجود آمد. اين موضوع باعث شد رقابت جهاني شديدي رخ دهد كه در نتيجه حسابداران 

ر را از طريق مديريت به ايجاد ارزش از طريق استفاده موثر از منابع پرداختند و اين كا
استفاده از تكنولوژي و تكنيك هاي مختلف كه محرك ارزش مشتريان، ارزش سهامداران 

 و ابتكار سازماني است انجام دادند.
 در تكنيك ها و ابزارهاي مربوط به هر يك از مراحل تكامل حسابداري مديريت،

 .است شده مشخص 1 نگاره
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 مديريت حسابداري تکامل مراحل مربوط به هر يک مديريت حسابداري ابزارهاي. ۱ نگاره

 )۱۳۹۰منبع: حساس يگانه و همکاران (

 سوم مرحله مديريت حسابداري ابزارهاي اول  مرحله مديريت حسابداري ابزارهاي

 صفر مبناي بر بندي بودجه ترازنامه و زيان و سود صورت تحليل و تجزيه

 آماري تحليل و تجزيه نقد وجوه جريان صورت تحليل و تجزيه
 )ERP(شركت منابع ريزي برنامه مالي هاي نسبت تحليل و تجزيه

 )MRP( مواد ريزي برنامه انحرافات تحليل و تجزيه
كاال  موجودي سفارش مقدار ترين بهينه تعيين نقد وجوه بندي بودجه

)EOQ( 
 چندگانه رگرسيون محصول دسته/ كار سفارش بهايابي

 و فرصتها - قوت - ضعف نقطه تحليل و تجزيه
 )SWOT( ها تهديد

 چهارم مرحله مديريت حسابداري ابزارهاي

 متوازن ارزيابي كارت دوم مرحله مديريت حسابداري ابزارهاي

 )..... و بيني پيش( سازي كمي تكنيك استاندارد بهايابي
 هدف بهايابي ساالنه بندي بودجه

 )EVA(اقتصادي افزوده ارزش پذير انعطاف بندي بودجه
 سنجي تراز اي مرحله بهايابي

 )TQM(جامع كيفيت مديريت انتقالي گذاري قيمت
 و تجزيه ؛)CVP(سود -حجم -بها تحليل و تجزيه

 سر به سر نقطه تحليل
 كايزن بهايابي

 محصول عمر چرخه تحليل و تجزيه مستقيم بهايابي

 ارزش زنجيره تحليل و تجزيه جذبي بهايابي

 مشتري سودآوري تحليل و تجزيه متغير و ثابت هاي هزينه تحليل و تجزيه

 نرخ بازگشت، دوره(اي سرمايه بندي بودجه فنون
 ) (NPVفعلي ارزش خالص ،(IRR)داخلي بازده

 فعاليت مبناي بر بهايابي و بندي بودجه

 هنگام به اقدام سيستم منفعت  – هزينه تحليل و تجزيه
  فرآيندها يابي هزينه

  مدون استراتژيك ريزي برنامه
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 پژوهشگران و )2001( لومبا و بوكينگام همچون خارجي پژوهشگران نظرات به توجه با
 كاهش و بهبود فلسفه هزينه مديريت )1388حسينيان ( و )1383فخاريان ( همچون داخلي
 -ارزش متضمن كه هايي گيري تصميم براي را مناسب هاي راه كوشد مي زيرا است هزينه

 -تكنيك و ابزارها نيز طرفي از بيابد؛ هاست هزينه كاهش با همراه مشتريان، براي آفريني
 كه دارد وجود هزينه مديريت جهت مختلفي در مراحل تكامل حسابداري مديريت در هاي

ابي و مديريت بر يدر ارتباط با هزينه  .شود مي اشاره مختصر صورت به آنها از برخي به
3Fمبناي فعاليت

زايي  هاي فاقد ارزشحذف فعاليت ي برمبناي فعاليت بهابي توان گفت؛ هزينه مي 1
ها و مديريت هزينه اقدام مي شود جديد مهندسي در جهت بهبود فعاليتها و فر آيندا تيو 

كي از داليل به كارگيري مديريت بر مبناي فعاليت يتوان گفت  . پس  مي)1383(فخاريان، 
. از طرفي به دليل اين كه در سيستم اقدام به )1388سي، (پورموكاهش هزينه ها است 

4Fهنگام

داري و ساير هزينه هاي توليد مي شود؛ اين تكنيك  هزينه هاي انبار كاهش باعث 2
. همچنين، )1391(نيكبخت و ديانتي ديلمي، شود  ها مي نيز باعث كنترل و كاهش هزينه
5Fابي بر مبناي هدفيهمان طور كه از تعريف هزينه 

ابي بر مبناي ي مشخص است هزينه 3
ها  فرآيند مديريت استراتژيك هزينه به منظور كاهش مجموع هزينه"هدف عبارتست از 

 از و )؛1381(خوش طينت و جامعي،  "باشد ريزي محصول مي درمراحل طراحي و برنامه
نه ابي بر مبناي هدف را مفهومي از مديريت استراتژيك هزيي هزينه) 1996ساكوراي ( طرفي

 ك محصول تمركز دارد.يمي داند كه بر كاهش هزينه در تمام مراحل چرخه عمر 
6Fمهندسي ارزش

فعاليت هايي "ابي بر مبناي هدف است و مفهوم آن يهسته اوليه هزينه  4
 "است كه ساختار هزينه را در مرحله طراحي تعيين مي كند و كليد كاهش هزينه هاست

 هدف يك ابزار راهبردي قوي است كه سازمان را هم). هزينه يابي 1386(شريفي ميالني، 
7Fكايزن )1390زمان قادر به يافتن سه بعد كيفيت، هزينه و زمان مي كند (حسن زاده، 

نيز   5
 توسط سازمان هاي ژاپني به عنوان مكانيسم كاهش و اداره هزينه ها استفاده شده است

كليه جي و مستمر بايستي . در نگاه كايزني براي تحقق بهبود تدري)1388(حسينيان، 
(نيكبخت و ديانتي هايي كه هزينه زا هستند ولي ارزش توليدي ندارند حذف شوند فعاليت

                                                                                                                   
1  .  Activity-Based Costing and Management 
2  . Just In Time 
3. Target Costing 
4. value engineering    
5. kaizen 
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8Fرابطه با مديريت كيفيت جامع در ).1391ديلمي، 

والتي بايد در نظر داشت كه توليد محص 1
 -يگرفتن هزينه هاي كيفيت كه در نهايت مشتري متقبل آن مبا كيفيت باال بدون در نظر

. مهندسي )1392(طالقاني و اسماعيل پور،  تواند انتظارات مشتري را برآورد كند شود، نمي
9Fمجدد

هاي فاقد ارزش  تي هدف رخ مي دهد تا با حذف فعاليابي معموال در پي هزينه 2
ر يها و نظاا برون سپاري برخي فعاليتيابي بر مبناي فعاليت) يافزوده (شناسايي شده در هزينه 

نيكبخت و  (اري رسانديآن، شركت را در دستيابي به ميزان هزينه هدف از پيش تعيين شده 
10F. هزينه يابي چرخه عمر)1391ديانتي ديلمي، 

يك تكنيك مديريتي است كه به منظور  3
 -ك محصول در سراسر چرخه عمر محصول به كار مييشناسايي و نظارت بر هزينه هاي 

 .)1391، (نيكبخت و ديانتي ديلميرود 
بر حسابداري مديريت  ي، اكثر ابزار هاپژوهشگران داخلي و خارجيبا توجه به نظرات 

؛ و از طرفي نيز طبق مراحل چهارگانه تكامل حسابداري گذارد ميتاثيرمديريت هزينه  روي
باالتر مي رود ابزار هاي مديريت هزينه پيشرفته تر مي شود و  تكامل مديريت هر چه مراحل

تر ترغيب به استفاده از اين و مديران را بيش مي شود تاثيرش روي سود عملياتي بيشترتا قاعد
كند؛ چرا كه يكي از وظايف مديران افزايش ثروت سهامداران  ابزارهاي مديريت هزينه مي

گيري كار بهبه بررسي اين موضوع پرداخته شده كه آيا  پژوهشاين از اين رو در است.
مراحل چهارگانه تكامل حسابداري مديريت روي در قالب زينه ها و فنون مديريت هابزار

 تاثير مي گذارد؟ شركتهاسود عملياتي 

 پژوهشپيشينه 

ابزارهاي  در رابطه با تاثير پژوهشيبا توجه به جستجوهايي كه به عمل آمده، تاكنون 
مراحل تكامل حسابداري مديريت روي سودعملياتي انجام  حسابداري مديريت در قالب

هايي وجود دارند كه به صورت غيرمستقيم تاثير ابزارهاي نوين  پژوهشنشده است؛ ولي 
باعث افزايش سود مي شود) مورد  الطبعحسابداري مديريت را روي كاهش هزينه(كه ب

 بررسي قرار داده اند؛ كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:
كه چگونه  ندبه بررسي اين موضوع پرداختپژوهشي در ) 2013( ي و ماترليك

تصميمات هزينه يابي بر مبناي هدف را مي توان توسط توليد و وابستگي آن به محصول 
                                                                                                                   
1 .Total Quality Management (TQM) 
2  . Value Engineering 
3. Life-Cycle Costing 
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نمي تواند به طور  تيجه رسيدند كه كاهش هزينه محصولتحت تاثير قرار داد و به اين ن
، قيمت در حضور د، مانند تركيب محصول، ظرفيتهاي مربوط به تولي مستقل از ساير گزينه

به بررسي اين  پژوهشيدر  ) نيز2012( امل بن توليد تعيين شود.محصول و وابستگي 
يابي بر مبناي فعاليت با يكديگر  موضوع پرداخت كه استفاده مديريت ارزش و هزينه

و به تجزيه و تحليل تواند به مديران كمك كنند تا حاشيه سود را دقيقتر پيش بيني كنند  مي
يابي  به جستجوي نقش هزينه ) نيز2010( زنگين و آداهمچنين رضايت مشتريان بپردازند. 

يت محصول هدف در مديريت هزينه هاي توليد در عين حال حفظ و يا حتي افزايش كيف
را همچون  يها ابزارهاي مديريت عملياتمي شود پرداختند.آن كه موجب تقاضاي مشتريان

11Fگسترش كاركرد كيفيتماتريس 

و مهندسي ارزش را كنار هزينه يابي بر مبناي هدف به  1
يك  گسترش كاركرد كيفيتها نشان داد كه فرآيند هاي آن پژوهشكار بردند و نتايج 

 -تكنيك الزامي در مديريت كردن هزينه هاي محصول و فرآيند هاي توليد به حساب مي
هاي در شركت ،موردي مطالعه به صورت هشي) پژو2001(لومبا و باكينگامهمچنين  آيد.

و بيان داشتند كه  انجام دادند چند مليتي به منظور كاهش هزينه ها و حفظ مزيت رقابتي 
طرح هاي استراتژيكي  اينهزينه يابي استراتژيك مورد اهميت مديران قرار گرفته است و 

فرآيند هاي خود را  سازمان ها را مجبور مي سازدكه محرك هاي هزينه را هدايت كرده و
 .بهبود داده، فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده را حذف كنند

هايي در زمينه مراحل تكامل حسابداري مديريت صورت گرفته است پژوهشهمچنين 
 كه به طور خالصه به شرح زير مي باشد:

گيري ابزارهاي مديريت هزينه در قالب مراحل تكامل كار ) به2006كادر و التر (-عبدل
حسابداري مديريت را در يك بخش صنعت غذايي در انگلستان مورد بررسي قرار دادند و 

بين مراحل تكامل حسابداري مديريت داشتند و به اين نتيجه  شركتهاسعي در خوشه بندي 
در  شركتها% از 27له دوم، در مرح شركتها% 41در مرحله اول،  شركتها% از 19رسيدند كه 

) در كشور 2002ها در مرحله چهارم قرار دارد. همچنين چان (% از آن13مرحله سوم و 
هاي حسابداري  سنگاپور پژوهشي را انجام داد و هدف او تشخيص ميزان اجراي رويه

بود. نتايج پژوهش مذكور نشان  1997ي كشور سنگاپور بعد از سال شركتهامديريت در 
به بعد در زمينه اجراي حسابداري مديريت  1997پيشرفت هاي اندكي از سال داد كه 

) به اين نتيجه 2004صورت گرفته است. در كشور مالزي نيز عبدالرحمن و همكاران (

                                                                                                                   
1. Quality Function Deployment (QFD) 
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ي شركتهاهاي مرتبط با مرحله اول و دوم تكامل حسابداري مديريت در رسيدند كه روش
هاي مرحله سوم و چهارم و استفاده از روشدي اجرا مي شود منتخب مالزيايي به طور زيا

، بسيار  MRPبراي توليد و  EOQتكامل حسابداري مديريت همچون بهايابي كايزن، مدل 
 اندك است.

(حساس  كمي بوده حسابداري مديريت درايران هايپژوهشبررسي ها نشان داد كه  
حاضر نزديك است؛  به شرح  پژوهشها كه به و مربوط ترين آن )1390يگانه و همكاران، 

 زير مي باشند:
 روشهاي از تلفيقي مدلي ارائه به در پژوهشي )1391همكاران ( و آبادي دولت رضايي

 نقش آن بوسيله تا پرداختند ارزش مهندسي گسترش كاركرد كيفيت ، هدف، يابي هزينه
 كيفيتي مشخصات همچنين شود، بررسي توليدي هاي هزينه مديريت در هدف يابي هزينه

 كه دهد مي نشان نتايج. يابد ارتقا شد، خواهد مشتري نيازهاي شدن برآورده باعث كه
 مديريت در موثري فن ارزش مهندسي گسترش كاركرد كيفيت و هدف، يابي هزينه تلفيق
 از شركت تا شد خواهد باعث تكنيك 3 اين تلفيق از و باشد مي توليد فرآيند هاي هزينه

 به ) نيز1391يعقوبي ( و زاده همچنين معصوم .يابد دست رقابتي مزيت يك به هزينه نظر
 ها كاري دوباره كه بود اين كارشان حاصل پرداختند ها شهرداري در هزينه، كاهش بررسي

 گرفته قرار استفاده مورد موثرتر شكلي به منابع و رسيده حداقل به آن در ها كاري موازي و
 نتيجه اين به ) نيز1386ميالني ( شريفي .اند يافته كاهش شدت به سازمان كلي هاي هزينه و

 از ديگران بين در خود رقابت و سود آوردن دست به براي بايستي شركتها كه رسيدند
 استفاده يكپارچه صورت به ارزش مهندسي و هدف يابي هزينه هزينه يابي بر مبناي فعاليت،

ثقفي و رباب اسماعيلي . كنند اصالح حدودي تا را خود تامين هاي زنجيره بتوانند كه كنند
) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه در جهت كاهش قيمت خودرو داخلي با 1383(

يابي  حفظ و افزايش كيفيت محصول و حضور در بازار رقابتي (جهاني) سيستم هزينه
. مهراني هدفمند براي مديريت هزينه به عنوان راه حلي انتخابي در كاهش بهاي توليد است

ها شركت ) در پژوهشي به بررسي تاثير اعمال استراتژي هاي انتخابي1389و همكاران (
ول) بر عملكرد مالي پرداختند. آنها (استراتژي مديريت هزينه و استراتژي تمايز در محص

ند، از طريق قيمت تمام شده هايي كه استراتژي مديريت هزينه را پذيرفته ابيان كردند شركت
نسبت به رقباي خود، قادر خواهند بود سهم بازار خود را افزايش دهند و از سوي  ترپايين 
توانند از طريق فراهم  گيرند مي يي كه استراتژي تمايز محصول را به كار ميشركتهاديگر 
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كردن محصوالتي كه كيفيت منحصر به فردي داشته به مزيت رقابتي دست يابند. نتايج 
ي شركتهاپژوهش مذكور نشان داد كه اعمال استراتژي هاي انتخابي بر عملكرد مالي در 

 پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 توسط مديريت اريحسابد هاي ابزار به كارگيري با ارتباط در پژوهش دو همچنين

 :از عبارتند كه است، گرفته صورت ايران در بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته يشركتها
 حسابداري تكامل مراحل بررسي به پژوهشي در )1390همكاران ( و يگانه حساس

 دست به نتايج كه است پرداخته بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته يشركتها در مديريت
 دوم، مرحله در ٪51 اول، مرحله در منتخب يشركتها از ٪73 كه بود صورت اين به آمده

 كه رسيدند نتيجه اين به همچنين و دارند قرار چهارم مرحله در ٪15 و سوم مرحله در 45٪
 هستند موضوعاتي ها هزينه كنترل و تخصيص ساالنه، مالي گزارشهاي براي اطالعات تهيه
 گيري تصميم ريسك، مديريت چون مواردي و بيشتر مطالعه، مورد يشركتها در كه

نيز  )1389طالبي ( و پور خدامي .اند گرفته قرار توجه مورد كمتر ريزي برنامه و استراتژيك
 توليدي شركتهاي مورد استفاده توسط مديريت حسابداري هاي ابزار بررسي به پژوهشي در

 پذيرفته توليدي يشركتها مديران كه داد نشان آنها پژوهش نتايج كه اند پرداخته بورسي
 و انحرافات تحليل و تجزيه بندي، بودجه ابزارهاي از تهران بهادار اوراق بورس در شده

 ارزيابي كارت هاي ابزار از مديران همچنين و كنند مي استفاده سر به سر تحليل و تجزيه
 و هدف مبناي بر يابي هزينه مسئوليت، سنجش حسابداري مجدد، مهندسي فرآيند متوازن،

 كنند. نمي استفاده چندان فعاليت مبناي بر يابي هزينه

 پژوهش فرضيه

ساكوراي  همچون خارجي پژوهشگران طرف از كه مختلفي پژوهشهاي به توجه با
 )،1383فخاريان ( همچون داخلي پژوهشگران همچنين ) و2013ماترلي ( و كي )،1996(

تاثير آن  و هزينه مديريت ابزارهاي با ارتباط در )1390( زاده حسن )،1388پورموسي (
شده است و ها بيان  هزينه كاهش روي از بين بردن فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده و

كه هر چه مراحل تكامل حسابداري مديريت باالتر مي رود، با توجه همچنين با توجه به اين
همچنين در  .تر مي شود  به پيشرفت تكنولوژي محيطي، ابزارهاي مديريت هزينه پيشرفته

ها ابزارهاي مديريتي در جهت جلوگيري از راي ايجاد مزيت رقابتي در سازماناين راستا ب
اتالف منابع و ايجاد ارزش ايجاد شده است. همچنين با توجه به اين كه مراحل تكامل 
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حسابداري مديريت حالت همپوشاني داشته، به اين صورت كه هر مرحله شامل رويه ها و 
ها و خصوصيات مرحله جديد است  ه يا مراحل قبل به همراه رويهخصوصيات مرحل

چه از ابزارها و تكنيك هاي مديريت هزينه )، انتظار مي رود هر2006و التر، كادر  -(عبدل
مراحل باالتر تكامل حسابداري مديريت استفاده شود، كاهش بهاي بيشتري رخ دهد و در 

 -تكنيك و ابزارها حاضر پژوهش در نتيجه رنتيجه سودآوري سازمان باالتر خواهد بود. د
 سود مديريت، روي حسابداري تكامل مراحل در قالب تقسيم بندي هزينه، مديريت هاي

 پژوهش فرضيه منظور همين به .است گرفته قرار بررسي مورد بورسي يشركتها عملياتي
 زير مطرح مي گردد: صورت به حاضر

 مديريت حسابداري باالتر تكامل مراحل هزينهاز ابزارهاي مديريت  كه ييشركتها 
 .دارند بيشتري عملياتي سود استفاده كنند،

 جامعه آماري و نمونه پژوهش

قالب تقسيم  در مديريت حسابداري ابزارهاي تاثير با توجه به هدف پژوهش كه بررسي
هاي عملياتي شركت سود روي مديريت حسابداري تكامل مراحل بندي تكنيك ها بين

در  1392كه تا پايان سال  است ييشركتهاتمام  شامل بورسي است؛ جامعه آماري پژوهش،
آماري مديران مالي ، و واحد جامعه اند بورس اوراق اوراق بهادار تهران پذيرفته شده

هاي ن بورس اوراق بهادار، تعداد شركتسازما ي بورسي مي باشند. طبق گزارشهايشركتها
 ها، . نمونهاستشركت  317،  1392ق بهادار تهران تا پايان سال پذيرفته شده در بورس اورا

كوكران، كه در  فرمول طريق از و است شده انجام تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با
 خودروسازي، اعم از مختلف صنايع از بورسي شركت 174نشان داده شده است، 1فرمول 

شده  انتخاب نمونه عنوان به تجهيزات و آالت ماشين گاز، و نفت سازي، دارو غذايي، مواد
 هاي پيگيري با كه گرديد ارسال شركتها اين مالي مديران براي مذكور پرسشنامه و اند

 .شد داده عودت و تكميل پرسشنامه 90 تنها مكرر
 

 )1فرمول 
 
 
 



 1394تابستان ـ  46ـ شماره  12سال ـ  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   66

 
 

 

 

 

 
 پژوهش روش

 حسابداري روشهاي اجراي درمورد اوليه اطالعات گردآوري منظور به پژوهش اين در
 پرسشنامه از شركتها آن تكاملي جايگاه تشخيص و ايراني منتخب يشركتها در مديريت
 حسابداري در موجود و مهم تكنيك 38 از مذكور پرسشنامه در. است شده استفاده

 است )1390( همكاران و يگانه حساس پژوهش از برگرفته كه است شده استفاده مديريت
 اين كه باشد؛ مي مديريت حسابداري تكامل مرحله چهار از يكي به متعلق كدام هر كه

 .شده اند توزيع بورسي يشركتها مالي مديران بين ها پرسشنامه
 نرم از استفاده با استنباطي و توصيفي آمار بخش دو در پژوهش از حاصل هاي يافته

 حاضر پژوهش توصيفي آمار جهت. است شده ارائه ، SmartPLS 2و Excell افزارهاي
 وكمترين بيشترين و كشيدگي ضريب چولگي، ضريب معيار، انحراف فراواني، از

 همبستگي ضريب و t آماري آزمون تحليلي بخش در همچنين و است شده مقداراستفاده
 هر زيرا باشد؛ مي شكل دهنده صورت به پژوهش مدل ساختار همچنين .است رفته كار به

 سود(ساختار شكل دهنده ،)مديريت حسابداري تكامل مراحل(ساختار ابعاد از كدام
شكل ) مديريت حسابداري ابزارهاي( ها شاخص از كدام هر همچنين و هستند) عملياتي

 هستند. ابعاد دهنده

 پژوهش هاي افتهي

 ارائه استنباطي و توصيفي آمار بخش دو در پژوهش از حاصل هاي يافته بخش اين در
 منتخب يشركتها مديريت حسابداري وضعيت به توصيفي آمار قسمت در. شود مي

=174 n = 

- 1 

1/962*0/5*0/5 
 

0/052 

1                1/962 * 0/5 * 0/5 
 
 

317                                               0/052 

1 + ( ) 
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 شده پرداخته پژوهش فرضيه تحليل به استنباطي آمار قسمت در نيز و است شده پرداخته
 است

 توصيفي آمار
 ميزان مدير مالي، فرد اشتغال زمان مواردي از جمله جنسيت، مدت توصيفي آمار در

 وجود مديريت، گيري تصميم فرآيند در مديريت حسابداري از استفاده ميزان تحصيالت،
 حسابداري اهميت و صنعتي حسابدار يا مديريت حسابداري عنوان به سازماني پست

 در .است شده بررسي مذكور افراد نزد ها هزينه كاهش و ها هزينه كنترل در مديريت
 و اند داشته سابقه سال10زير دهنده پاسخ افراد از% 36 حدود اشتغال زمان مدت با ارتباط

 شركتها، مديرمالي افراد تحصيالت ميزان با رابطه در دارند. سابقه سال 10 باالي% 64
 اقتصاد، ليسانس شركت 7 براي تحصيلي مدرك كه دهد مي نشان شده آوري جمع شواهد

 فوق شركت 28 و حسابداري ليسانس شركت 35 و مالي مديريت ليسانس فوق شركت 20
 منتخب يشركتها از مديران مالي% 31 كه دهد مي نشان كه دارند حسابداري ليسانس

 دارند آگاهي بهتري مديريت حسابداري مسائل از و هستند حسابداري ليسانس فوق داراي
 حسابداري مسائل از و هستند حسابداري ليسانس شركتها از مديران مالي% 39 حدود و

 امور با مرتبط غير مداركي داراي% 8 متاسفانه و ندارند آگاهي كامل طور به مديريت
 تحصيلي مدرك به عامل مديران از برخي كه است اين دهنده نشان كه هستند حسابداري

 ابزارهاي از شركتها استفاده ميزان با ارتباط در. كنند نمي توجه استخدام جهت افراد
 حسابداري بخش اطالعات از غالبا شركتها% 26 كه گفت توان مي مديريت حسابداري

 جهت اطالعات اين از شركتها از% 74 و كنند مي استفاده گيري تصميم جهت مديريت
 شركتها از% 38 و اين ممكن است به اين دليل باشد كه كنند نمي استفاده يريگ  تصميم
 از% 62 متاسفانه و هستند صنعتي حسابداري اي مديريت حسابداري سازماني پست داراي

 نشان شواهد شده، آوري جمع هاي پرسشنامه طبق همچنين .نيستند پست اين داراي آنها
 هزينه كاهش و كنترل در را مديريت حسابداري اهميت شركتها از% 56 كه است اين دهنده

 -مي اهميت با بسيار ها آن ديگر% 44 و پندارند مي اهميت با تاحدودي شركت هاي
 مالي مديران طرف از مديريت حسابداري علم از شناخت عدم دليل به متاسفانه ولي دانستند

 علم اين كه است شده باعث  مديريت، حسابداري ابزارهاي كارگيري به هزينه همچنين و
 مربوط به اطالعات فوق الذكر مي باشد: 1نگاره . شود داده نشان رنگ كم عمل حوزه در
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 . اطالعات جمعيت شناختي مديران مالي۱نگاره 

 
 با. است شده داده نشان 2نگاره در نمونه يشركتها عملياتي سود توصيفي آمار همچنين

 با زيادي تفاوت شركتها سايز به توجه با مختلف يشركتها عملياتي سود كه اين به توجه

 درصد تعداد متغير فرعي متغير

 جنسيت
 61 55 مرد

 39 35 زن

 سن

 28 25 سال 40تا  30بين 

 61 55 سال 50تا  40بين 

 11 10 سال 50باالتر از 

 درصد تعداد متغير فرعي متغير

 ميزان تجربه كاري

 36 32 سال 10زير 

 39 35 سال 20تا  10بين 

 25 23 سال 20بيش از 

 مدرك تحصيلي

 8 7 ليسانس اقتصاد
 22 20 ليسانس مديريت ماليفوق 

 39 35 ليسانس حسابداري

 31 28 فوق ليسانس حسابداري

اطالعات حسابداري 
 مديريت

 26 23 استفاده در جهت تصميم گيري

 74 67 عدم استفاده در جهت تصميم گيري

واحد حسابداري مديريت 
 (حسابداري صنعتي)

 داراي واحد حسابداري مديريت
 (حسابداري صنعتي)  

34 38 

 فاقد واحد حسابداري مديريت 
 (حسابداري صنعتي) 

56 62 

 حسابداري اهميت
 هزينه كاهش در مديريت

 56 50 با اهميت
 44 40 بسيار با اهميت
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 شده استفاده آنها لگاريتم از سودها اين سازي همسان جهت دليل همين به دارند يكديگر
 .است

 سودعملياتي توصيفي آمار.۲ نگاره 

 
 شركتهاي توسط مديريت حسابداري ابزارهاي از كه اي استفاده ميزان با رابطه در      

 همراه به كنند مي استفاده ابزارها اين از كه شركتي تعداد به توجه با شود، مي منتخب
 :است شده داده نشان 3نگاره در شركتها، اين درصد

 مديريت حسابداري ابزارهاي از استفاده فراواني. ۳ نگاره

 ابزارهاي حسابداري مديريت
هاي تعداد شرکت

 استفاده کننده
هاي درصد شرکت

 استفاده کننده

 100 90 تجزيه و تحليل صورت سود و زيان و ترازنامه

 100 90 تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

 94 85 بودجه بندي ساالنه

 92 83 تجزيه و تحليل انحرافات

 89 80 تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد

 86 77 تجزيه و تحليل هزينه هاي ثابت و متغير

 83 75 تجزيه و تحليل بها حجم سود و نقطه سر به سر

 83 75 بودجه بندي وجوه نقد

 78 70 بهايابي جذبي

 ميانگين متغير
 انحراف

 معيار

 ضريب

 چولگي

 ضريب

 کشيدگي

 بيشترين

 مقدار

 کمترين

 مقدار

 عملياتي سود
 صورت به(

 )لگاريتم
324/4 763/0 168/0 122/0- 46/7 23/3 
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سرمايه اي(دوره  فنون بودجه بندي
 )IRR،NPVبازگشت،

65 72 

 67 60 برنامه ريزي استراتژيك مدون

 61 55 بودجه بندي انعطاف پذير

 56 50 تجزيه و تحليل آماري

 54 49 منفعت –تجزيه و تحليل هزينه 

 49 44 بهايابي مستقيم

 44 40 بهايابي سفارش كار

 EOQ( 40 44تعيين بهينه ترين مقدار سفارش موجودي(

 39 35 بهايابي استاندارد

 33 30 تجزيه و تحليل سودآوري مشتري

 ERP( 25 28برنامه ريزي منابع شركت(

 MRP( 22 24برنامه ريزي مواد (

 22 20 هزينه يابي فرآيندها

 21 19 قيمت گذاري انتقالي

 17 15 تكنيك كمي سازي

 17 15 بهايابي مرحله اي

 16 14 كارت ارزيابي متوازن

 16 14 تجزيه و تحليل چرخه عمر

 ابزارهاي حسابداري مديريت
هاي تعداد شرکت

 استفاده کننده
هاي درصد شرکت

 استفاده کننده

 12 11 تراز سنجي

 12 11 تجزيه و تحليل زنجيره ارزش

 فرصتها و  -قوت  -تجزيه و تحليل نقطه ضعف 
 )SWOTتهديد ها (

9 10 
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 10 9 فعاليتبودجه بندي و بهايابي بر مبناي 

 9 8 بهايابي كايزن

 7 6 سيستم اقدام به هنگام

 7 6 مديريت كيفيت جامع

 7 6 رگرسيون چندگانه

 6 5 ارزش افزوده اقتصادي

 6 5 بهايابي هدف

 2 2 بودجه بندي بر مبناي صفر

 
 همچنين و ترازنامه و زيان سودو صورت تحليل و تجزيه است مشخص كه طور همان

هزينه و  تحليل و تجزيه و كنند مي استفاده شركتها% 100 مالي هاي نسبت تحليل و تجزيه
 مي چهارم مرحله به مربوط كه هدف بهايابي ولي گيرد؛ مي قرار استفاده مورد% 54 منفعت
 .كنند مي استفاده شركتها% 6 فقط باشد،

 استنباطي آمار
 -در قالب تقسيم مديريت حسابداري هاي ابزار بين ارتباط بررسي به استنباطي آمار در

 شده پرداخته سودعملياتي روي بر مديريت حسابداري تكامل مراحل بندي تكنيك هاي
 مراحل بندي طبقه به توجه با را شركتها استفاده مورد هاي ابزار ابتدا امر اين جهت كه است

 به توجه با شركتي هر براي سپس و اند شده بندي طبقه مديريت حسابداري تكامل
 مشخص شركت آن عملياتي سود همراه به شركت آن استفاده مورد ابزار مربوطه پرسشنامه

 در موجود مرحله چهار SmartPLS 2   افزار نرم گرافيكي صفحه در سپس است؛ شده
 به مربوط ابزارهاي و كرده مشخص ساختار ابعاد عنوان به را مديريت حسابداري تكامل
عمل  اين از پس و اند شده داده ارتباط) ابعاد(  مربوطه مرحله به شاخص عنوان به را مراحل

چهارگانه تكامل حسابداري مديريت با سود  مراحل به جهت بررسي تاثير ابزارهاي
عملياتي، ابزارهاي مديريت هزينه در قالب مراحل چهارگانه تكامل حسابداري مديريت 

اند.  شده داده ارتباط آنها عملياتي سود با گيرند مورد استفاده قرار مي شركتها كه توسط
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 آزمون همچنين .است آمده زير در آن به مربوط توضيحات همراه به عمليات اين نتيجه
 .است شده آورده 4 نگاره در) كرونباخ آلفاي( پايايي

  کرونباخ آلفاي ضرايب. ۴ نگاره 

 
 -مدل دروني سازگاري اطمينان قابليت ارزيابي در است عاملي كرونباخ آلفاي ضريب

 شده پذيرفته 7/0 باالي مقادير كه است متغير 1 تا 0 از ضريب اين مقدار كه انعكاسي، هاي
 در وجود، اين با. )1951(كرونباخ،  گردد مي ارزيابي نامطلوب 6/0 از كمتر مقادير و بوده

 پرسشنامه در كه مديريت حسابداري تكامل مراحل كه ابزارهاي است مشخص 4 نگاره
 گيري اندازه ابزار نتيجه در دارد مناسبي دروني سازگاري اطمينان قابليت اند، شده استفاده
 از عمل اين كه است ذكر به الزم پرسشنامه روايي آزمون با رابطه در. دارد را الزم پايايي

 اساتيد توسط پرسشنامه در موجود مديريت حسابداري ابزارهاي كه شد بررسي طريق اين
 تكامل مراحل مبين ابزارها اين اينكه در و قرارگرفته بررسي مورد مديريت حسابداري خبره

 مراحل ابزارهايبين  ارتباط 5 نگاره در .اند بوده القول متفق هستند، مربوطه حسابداري
 گرفته است. قرار تحليل مورد عملياتي سود با چهارگانه

 

 

 

 

 

 

 آلفاي كرونباخ 
 1 سود عملياتي

 7368/0 حسابداري مديريت  1ابزارهاي مرحله 
 7958/0 حسابداري مديريت 2ابزارهاي مرحله 
 7243/0 حسابداري مديريت 3ابزارهاي مرحله 
 7141/0 حسابداري مديريت 4ابزارهاي مرحله 
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 عملياتي سود با مديريت حسابداري تکامل چهارگانه مراحل بين ابزارهاي ارتباط تحليل ۵ نگاره 

 
 عملياتي سود برروي دوم مرحله فقط است مشخص 5نگاره   tآماره  از كه طور همان    
 بزرگتر  t مقدار آماره كه صورتي در دارد، زيرا مستقيمي و دار معني تاثير ٪95 احتمال با
همان )و 1391(حنفي زاده و زارع روسان،  است 05/0 آن داري معني سطح باشد، 96/1 از

 آنچه ابزارهاي مراحل تكامل باالتر مي رود، تاثيرمشخص است، هر t طور كه از آماره
روي سود عملياتي بيشتر مي شود (به استثناي ابزارهاي مرحله دو كه بيشتر از ابزارهاي 

 بين ابزارهاي تعيين ضريب همچنين مراحل سه و چهار بر سود عملياتي تاثير گذار است).
 مقدار بين ارتباط تعيين، باشد. ضريب مي 712/0 عملياتي سود و گانه چهار مراحل

 ضريب اين مقدار. نمايد مي سنجش آن واريانس كل مقدار با را نهفته متغير يك واريانس
(حنفي زاده و زارع روسان،  است مطلوبتر بزرگتر، مقادير كه است متغير 1 تا 0 از نيز

 و معمولي را 33/0 به نزديك مطلوب، را 67/0 به نزديك مقادير )،1998( چين .)1391
بنابراين ضريب تعيين ارتباط ابزارهاي مديريت  .كند مي ارزيابي ضعيف را 0/ 19 به نزديك

 رابطه )،1998چين ( قاعده طبق هزينه مراحل چهارگانه حسابداري مديريت و سودعملياتي،
 ،191/0 يك مرحله براي نيز مسير ضرائب با رابطه در طور همين. دهد مي نشان را مطلوبي
 مسير، ضريب اندازه باشد؛ مي 425/0 چهار مرحله و 398/0 سه مرحله ،634/0 دو مرحله

 باور اين بر پژوهشگران برخي. است نهفته متغير دو بين رابطه قوت و قدرت دهنده نشان
دهد  مي نشان را مدل در تاثير از مشخصي ميزان يك 1/0 از بزرگتر مسير ضريب كه هستند

 .)2007(هابر و همكاران، 

 

 نمونه اصلي 
ميانگين 

 نمونه

انحراف 
 استاندارد

 tآماره 

 0845/1 1854/0 1291/0 1254/0 سود عملياتي >- 1ابزارهاي مرحله 

 1845/2 4154/0 5713/0 4365/0 سود عملياتي >- 2ابزارهاي مرحله 

 2137/1 2185/0 1564/0 2547/0 سود عملياتي >- 3ابزارهاي مرحله 

 4176/1 3845/0 2342/0 3154/0 سود عملياتي >- 4ابزارهاي مرحله 
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 گيري نتيجه و بحث

حسابداري مديريت در  يخارجي و داخلي، اكثر ابزار ها پژوهشگرانبا توجه به نظرات 
گرفته مي شود؛ و از طرفي كار  بهجهت مديريت هزينه و كاهش بهاي تمام شده محصوالت 
چه مراحل باالتر مي رود ابزار نيز طبق مراحل چهارگانه تكامل حسابداري مديريت هر 

 -روي سود عملياتي بيشتر مي آن بر قاعدتا تاثير و هاي مديريت هزينه پيشرفته تر مي شود
در گيري ابزار ها و فنون مديريت هزينه به كار تاثير بررسي هدف اين پژوهش نيزشود و 

روي سود  بر چهارگانه حسابداري مديريت تكامل قالب تقسيم بندي تكنيك هاي مراحل
 هاي يافته به توجه ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. باشركتهاعملياتي 
 حسابداري تكاملي ميزان چه هر كه شد رسيده نتيجه اين به ها فرضيه آزمون و پژوهش
 اين در استثنا يك البته شود مي بيشتر نيز آنها عملياتي سود شود مي بيشتر شركتها مديريت
 تكامل دو مرحله ابزارهاي از كه ييشركتها كه است اين آن و دارد وجود خصوص

 چهار و سه مراحل ابزارهاي از كه ييشركتها به نسبت كنند مي استفاده مديريت حسابداري
 دوم مرحله در كه ييشركتها كه اين دليل. دارند باالتري عملياتي سود كنند مي استفاده
 مالي مديران كه است اين دارند سايرين به نسبت بيشتري عملياتي سود دارند قرار تكامل

 و ندارند) چهارم و سوم( باالتر تكامل مراحل ابزارهاي خصوص در كافي دانش شركتها
 دقيق و كامل صورت به كنند استفاده آنها از هم اگر يا و ببرند كار به را آنها توانند نمي
 روي بسزايي تاثير توانند نمي ابزارها اين لذا درآورند؛ اجرا به را ها آن توانند نمي

 كارگيري به اثر بر كه اضافي مخارج ديگر سوي از. باشند داشته شركتها سودآوري
 موضوع اين داليل از يكي نيز شود مي تحميل شركتها به چهارم و سوم مراحل ابزارهاي

 ميزان آينده در پيشرفته ابزارهاي اين كارگيري به استمرار با شايد البته. است بوده
همكاران  و يگانه حساس پژوهش به توجه با ضمن در. گردد بيشتر شركتها اين سودآوري

استتفاده  دوم و اول تكامل از ابزارهاي مراحل ايراني يشركتها اكثر دادند نشان كه )1390(
 پژوهش نتايج كنند؛ هاي كمي از ابزارهاي مراحل سه و چهار استفاده مينند و شركتمي ك
از ابزارهاي مرحله دو استفاده  كه شركتهايي كند. مي پيدا بيشتري تبيين قابليت حاضر

يي كه ابزارهاي مرحله يك استفاده شركتهاكنند؛ ابزارهاي پيشرفته تري نسبت به  مي
 كه از ابزارهاي شركتهايي به نسبت بيشتري عملياتي سود در نتيجه گيرند؛ ميكار كنند، به مي

 مراحل كه از ابزارهاي موجود شركتهاي تعداد چون اما. دارند كنند، اول استفاده مي مرحله
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 خصوص در داري معني اثر لذا نيستند مالحظه قابل كنند چهارم استفاده مي و سوم تكامل
 با ابزارهاي مقايسه در شركتها اين تكامل مراحل و ابزارهاي عملياتي سود بين رابطه وجود

 عبدالرحمن ،)2002( چان هاي پژوهش نتيجه با مذكورگيري  نتيجه .نشد مشاهده مرحله دو
 ابزارهاي( پيشرفته هزينه مديريت ابزارهاي از اندك استفاده بيانگر كه ،)2004( همكاران و

 مذكور گيري نتيجه به توجه با. دارد مطابقت است،) مديريت حسابداري چهار و سه مراحل
 همچنين و مالي مديران توسط پيشرفته هزينه مديريت ابزارهاي از اندك استفاده بر مبني
 گروه دو هاي ديدگاه بين فاصله بر مبني) 1384( مشايخي و نوروش پژوهش نتيجه

 مديريت حسابداري نوين هاي روش مفاهيم، به نسبت حرفه در شاغل افراد و دانشگاهيان
 مديران براي مالي، مديران انجمن همچون ذيربط، نهادهاي و ها انجمن كه شود مي پيشنهاد

 هزينه مديريت ابزارهاي مزاياي با رابطه در مديران اين به كه كنند برگزار هايي كالس مالي
 از توانند مي نيز خود مالي مديران همچنين. بدهند آموزشهايي آن كارگيري به نحوه و

 تخصص هزينه مديريت ابزارهاي و مديريت حسابداري زمينه در كه مشاوراني كمك
 .بگيرند كمك دارند بااليي
 :كرد اشاره زير موارد به توان مي پژوهش هاي محدوديت با رابطه در
 مشغله داليل به پرسشنامه، تكميل در مالي مديران از برخي الزم همكاري عدم .1

 .پژوهش موضوع از صحيح درك عدم يا و كاري
 سازي پياده مزاياي و هزينه مديريت ابزارهاي با مالي مديران كامل آشنايي عدم .2

 پژوهش هاي داده آوري جمع برسرراه موجود مشكالت از ديگر يكي ابزارها، اين
 .است بوده حاضر

 براي شده ارسال هاي پرسشنامه تمام برگشت امكان پژوهش اين در كه آنجا از .3
 طبقات تمامي براي پرسشنامه ارسال رغم علي است، نداشته وجود آماري نمونه

 نمونه از خاصي طبقه شامل دريافتي هاي پرسشنامه دارد احتمال آماري، جامعه
 آماري جامعه كل به را پژوهش اين از آمده دست به نتايج نتوان و نباشد انتخابي

 .داد تعميم
 -، مي3محدوديت بيان شده در بند  به توجه با در رابطه با پيشنهادات تحقيقات آتي نيز 

 اين آماري جامعه از طبقه هر( صنعت هر در پژوهش حاضر  را توان پيشنهاد داد كه فرضيه
 توان مي مورد بررسي قرار داد و همچنين آتي پژوهش براي جداگانه صورت به) پژوهش
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