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مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در شرکتهایتولیدی پذیرفته شده در بورساوراقبهادارتهران با در نظر گرفتن دو
بعد جمعگرایی و فردگرایی فرهنگی در مقطع زمانی  94-95و به روش توصیفی  -پیمایشی انجامشدهاست.
یافتهها :نتایج اینپژوهش بیانگر این امراست که میزان اطالعاتحسابداریمدیریت ،جمعگرایی و فردگرایی بر عملکرد تولید تاثیر
معنیداری دارد.
نتیجهگیری :در جوامع جمعگرا اثر متقابل ارتقا تکنولوژی و میزان اطالعات ارائه شده توسط سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت در هر دو بعد عملکرد غیرمالی و مدیریت هزینه پیشرفته بر عملکرد تولید منفی و معنیدار میباشد و در هر دو فرهنگ
جمعگرا و فردگرا نیز اثر متقابل ارتقا تکنولوژی و میزان اطالعات ارائه شده توسط سیستم اطالعات حسابداری مدیریت در هر
دو بعد عملکرد مالی و مدیریت هزینه سنتی بر عملکرد تولید منفی و معنی دار میباشد که یکی از دالیل این امر میتواند فرهنگ
ملی ایرانی با اجتناب زیاد از عدم اطمینان باشد.
واژگان کلیدی :سیستمهای اطالعاتی حسابداری مدیریت ،عملکرد تولید ،تکنولوژی پیشرفته تولید ،فردگرایی ،جمعگرایی.

مقدمه

مدیر در اجرا سایر وظایف خود(کنترل ،برنامهریزی،

یکی از وظایف با اهمیت مدیر تصمیمگیری

سازماندهی و  )...نیز نیازمند تصمیمگیری میباشد،

میباشد ،درواقع تصمیمگیری عین مدیریت است زیرا

مسلماً مدیران برای تصمیمگیری نیازمند اطالعات

دنیا احدیانپورپروین و پروین نوروزی

میباشند و یکی از مهمترین ابزارهای یاریرسان به

واقعیتهایی که در رویههایسازمانی وجود دارد به

مدیران ،اطالعاتی میباشد که در قالب سیستم

شکل ساختارهایفرهنگی هستند .فرهنگ میتواند

اطالعاتی حسابداری مدیریت ارائه میشود .پس از

بعنوان محیط رشدحسابداری موردمالحظه قرارگیرد،

اینکه سیستم اطالعات حسابداری مدیریت اطالعات را

فرهنگ اساسا فرآیند قضاوت و تصمیمگیری را در

تهیه و به مدیر ارائه نمود ،مدیر به ادراک آن اطالعات

مدلهای حسابداری تعیین میکند و از طریق اجزا،

و تصمیمگیری میپردازد ،براساس تحقیقات صورت

عناصر و ابعادش ،ساختارهای سازمانی پذیرفته شده،

گرفته فرهنگ تقریبا در  %50موارد قادر به توضیح

رفتار خردسازمانی و عملکرد شناختی افراد را تعیین

تفاوتها در نحوه تصمیمگیری اشخاص میباشد،

میکند ،بهگونهای که به فرآیند قضاوت و تصمیمگیری

بنابراین فرهنگ میتواند موجب تورش تصمیمات

آنها در رویارویی با یک پدیده مرتبط با حسابداری

مدیران شاغل در فرهنگهای مختلف شود زیرا در

مدیریت تاثیر میگذارد (رهنمای رودپشتی،)1391 ،

فرهنگهای مختلف چگونگی یادگیری و تفکر افراد

زیرا در فرهنگهای مختلف تجربیات اشخاص یکسان

متفاوت است و همین امرمیتواند منجربه ایجاد تفاوت

نیست ،واژهها معانی مختلفی برای آنها دارد ،سنتها و

در نحوه تصمیمگیری مدیران شاغل در فرهنگهای

ضرب المثلهای متفاوتی دارند و نوع آموزش کسب

مختلف شود ،با توجه به تفاوت در نحوه تصمیمگیری،

شده توسط آنها متفاوت است و بنابراین اشخاص فهم

تفاوتهای فرهنگی منجر به تفاوت در میزان اطالعات

متفاوتی از احتماالت در قضاوتهای خود و درک و

مورد نیاز برای مدیران با فرهنگهای متفاوت که از

تقدم ریسک خواهند داشت (احدیان پور،)1393،

سیستمهای حسابداری مدیریت کسب مینمایند نیز

اهمیت وجود این تفاوتهای فرهنگی میان انسانها در

خواهد شد( .احدیان پور)1393،

این است که اطالعات ،یعنی آنچه فرد براساس آن

در واقع در دیدگاه سنتی فرض بر این بود که

تصمیم میگیرد ،برحسب این تفاوتها تعبیر ،تفسیر و

انسانها برای حداکثر کردن ثروت در سطح معینی از

فهمیده میشوند ،بنابراین طراحی خاصی از سیستم

ریسک یا حداقل کردن ریسک در سطح معینی از

اطالعاتی که در یک فرهنگ مؤثر است ،ممکن است

ثروت ،تصمیمات منطقی میگیرند ،در حالی که در

در فرهنگ دیگر بی اثر و یا ناکارآمد باشد .همگام با

مقابل این رویکرد ،رویکرد رفتاری میباشد ،که با

صنعتیتر شدن کشورهای درحال توسعه ،شرکتهای

تحقیقات مثبته نمایانگر این امر است که در اغلب

پیشرو اقدام به واردکردن سیستمها و تکنیکها از

هیجانات

کشورهای صنعتی پیشرفتهتر نمودند و مراکزدانشگاهی

تصمیمگیرنده مانع از تصمیمات منطقی میشود و

و مشاورهای نیز به اینکار سرعت بخشیدند ،متأسفانه

عوامل مختلفی در تصمیمگیری اشخاص نقش دارد و

شرکتهای پیشرویمحلی بدونتوجه به اثراحتمالی

تنها یکی از این عوامل مدلهای ارزشیابی میباشد و

تفاوتهای فرهنگی در اجرای موفقیتآمیز این

تورشهایی در رفتار تصمیمگیرندگان دیده میشود.

سیستمها ،اقدام به بکارگیری آنها میکنند و گاهی

یکی از عواملی که میتواند در این تورشها نقش

اوقات نیز با صرف مخارج کالن به نتیجه مطلوب مورد

داشته باشد نسبیت فرهنگی است ،مدلنسبیتفرهنگی

نظر دست پیدا نمیکنند( .چنهال ،2010،2آسیایی و

اولینبار توسط چایلد 1ایجادشد و حاکی از این بود که

ژسوه  )2014 ،3از سوی دیگر ،تفاوتهای فرهنگی

فرهنگ بر طرح ساختار سازمانی تاثیردارد و همه

موجود در جوامع را میتوان موجد تفاوتهای موجود

تصمیمگیریها
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ادراکی
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در فرهنگهای سازمانی دانست که خود عامل اصلی

بررسی اثرات ساده و متقابل سیستم اطالعات

تأثیرگذار بر عملکرد تجاری آن سازمان است .بنابراین

حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد

سازمانها نیازمند سیستم اطالعاتی مناسب خود

تولید با در نظر گرفتن جمعگرایی و فردگرایی فرهنگی

میباشند و بدیهی است حسابداری نیز که بخشی از

میباشد ،که جهت بررسی میزان اطالعات سیستم

عملکرد تجاری واحدهای اقتصادی به شمار میرود،

حسابداری مدیریت  4بعد اطالعات شامل میزان

تحت تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد.

اطالعات عملکرد (غیرمالی و مالی) ،میزان اطالعات

یکی از ابعاد بررسی نقش فرهنگ برروی شناخت

مدیریت هزینه (سنتی و پیشرفته) در شرکتهای

و ادراک ،تفاوتها و شباهتها در ارزشهای فردگرا

تولیدی (جهت حفظ تجانس فعالیتی) پذیرفته شده در

در مقابل ارزشهای جمعگرا میباشد که میتواند

بورس اوراق بهادار تهران بعنوان جامعه در دسترس که

برشناخت افراد (شامل شناخت فرد ،شناخت از گروه و

دارای سهولت دسترسی و تحت بررسی و نظارت

سایرین ،شناخت عاطفی ،شناخت از محیط،

سازمان بورس میباشد که موجب همگنتر شدن

شناختهای حسی) و همچنین بر روی ادراک

شرکتها و قابلیت مقایسه بیشتر میشود ،مورد بررسی

اشخاص (شامل چشمانداز آنها ،نحوه قضاوت،

و تحلیل قرار گرفته است.

سبکشناختی ،طبقهبندی ،خاطرات ،نحوه تصمیمگیری)

باعنایت به این امر که سیستم اطالعاتی حسابداری

از آنها تأثیرگذار باشد و این امر نیز مسلماً برروی

مدیریت وظیفه تهیه اطالعاتی مربوط در راستای اتخاذ

شباهتها و تفاوتها در نحوه تصمیمگیری

تصمیمهای برنامهریزی با استفاده از تکنیکهای

تاثیرگذارخواهد بود و مجدداً برروی تفاوتهای

مدیریت هزینه و همچنین ارزیابی عملکرد با بکارگیری

فرهنگهای مختلف در ارزشهای فردگرا در مقابل

تکنیکهای مالی و غیر مالی ،در تعامل موفق سازمان با

ارزشهای جمعگرا ،وابستگیها در مقابل استقالل

محیط جهت خلق ارزش را دارد ،در این راستا سوال

بازخورد خواهد نمود( .رهنمارودپشتی)1391،

اصلی این پژوهش عبارتست از این که آیا سطح

در دهه گذشته با توجه به پیشرفت روزافزون

تکنولوژی تولید و میزان اطالعات تهیه شده توسط

فنآوریهای پیشرفته تولید ،تغییرات گستردهای در

سیستم اطالعاتی حسابداری مدیریت بر عملکرد تولید

طراحی سیستمهای اطالعاتی حسابداری مدیریت

در سازمانهای جمعگرا (فردگرا)تاثیر معنیداری دارد

جهت بهبود عملکرد تولید صورت گرفته است با

یا خیر؟

اینحال عملکرد تولید نیز با فرهنگ در ارتباط میباشد،

پاسخ به این سوال در راستای پیشبرد ادبیات

به عنوان مثال فرهنگ آسیایی به صورت گروهی و نه

حسابداری مدیریت جهت ارائه میزان اطالعات مورد
4

5

به صورت فردی ،با یک رویکرد جمعی و یک رویکرد

نیاز تسهیل کننده و تاثیرگذار بر تصمیم با در نظر

مدیریتی خاص مثل رویکرد تیمی ،تصمیمگیری

گرفتن تفاوتهای تکنولوژی تولیدی و فرهنگی

مشارکتی و حوزههای کیفی مشخص میشوند و

سازمانها اهمیت فراوانی دارد و درکی برروی یکی از

میتوان یکی از دالیل باال بودن عملکرد تولیدی

عواملاقتضایی تاثیرگذار بر میزان استفاده اثربخشی از

شرکتهای آسیایی را به فرهنگ ملی کارکنان آنها و

تکنیکهای حسابداری مدیریت ،با هدف بهرهگیری

طراحی کنترل مدیریت مبتنی بر آن فرهنگ نسبت داد

کاملتر و بهتر آن ایجاد نماید.

(رهنمارودپشتی ،)1391 ،هدفاصلی این پژوهش

.1

مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
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دنیا احدیانپورپروین و پروین نوروزی

حسابداری با ارقام ،جمعآوری دادهها ،تفسیر

بهیمنی 6با بررسی روند تکامل سامانههای حسابداری

اطالعات و چگونگی بکارگیری و عکسالعمل

صنعتی و فرهنگهای سازمانی شرکت فرانسوی رنلت

اشخاص در مقابل اطالعات سروکار دارد ،به صورت

در دوره زمانی  1898-1938بیان نمود که قبل از جنگ

خاص ،حسابداری مرتبط با تهیه اطالعات برای

جهانی اول که شرکت بر روابط بین کارکنان و

تصمیمگیرندگان میباشد که در حسابداری مدیریت

مهارتهای شغلی آنها تاکید داشته است ،سامانههای

این تصمیمگیرندگان مدیران یک سازمان میباشند.

حسابداری صنعتی این شرکت دربرگیرنده ثبتها و

پژوهشگران حسابداری مدیریت رفتاری با بکارگیری

سوابق بسیار حجیمی در رابطه با بهای تمام شده و

مطالعه

هزینهها بودهاند .همگام با پذیرش مدیریت علمی تیلور

فرآیندهایروانی ،که فکر انسان نظیر توجه ،دانش،

درفرآیند تولید این شرکت و افزایش تقاضا برای

قضاوت ،تصمیمگیری و یادگیری را تحت تاثیر قرار

کاالهای جنگی ،فرهنگ سازمانی شرکت نیز تغییر کرده

میدهد ،به مطالعه این موضوع پرداختهاند که چگونه

و افزایش بهرهوری و کارایی فرآیند تولید انبوه به

پردازششناختی افراد از اطالعات حسابداری مدیریت،

عنوان ارزش کاری ،جایگزین مهارت شغلی کارکنان

تفکر آنها بخصوص قضاوتها و تصمیماتشان را تحت

شده است .در پی این تغییر ،سامانههای حسابداری

تاثیر قرار میدهد( .رهنمای رودپشتی )1391،پردازش

صنعتی شرکت رنلت نیز دچار تحول شدند و به

اطالعات انسانی یک رشته مطالعاتی میباشد که ما را

تخصیص هزینههای سربار و محاسبه هزینههای

از این عبارت که تمام چیزی که برای اتخاذ تصمیمات

استاندارد (بجای نگهداری و ثبت سوابق هزینه)

خوب نیاز داریم ،حقایق است ،فراتر میبرد.

پرداختند .از سوی دیگر ،متغیرهای فرهنگی بر روابط

(سیرانی )1391،در طراحی و بکارگیری تکنیکهای

موجود بین سامانههای کنترلی مدیریت و عملکرد

حسابداری مدیریت باید توجه نمود که اطالعات ارائه

سازمانی نیز تاثیر میگذارند .کارکنانی که دارای

شده توسط سیستم اطالعاتی حسابداری مدیریت

فرهنگهای مختلف هستند در مقابل سامانههای کنترلی

برروی شالودههایی از ارزشها ومفروضاتمشترک به

مشابه ،عملکرد متفاوتی از خود نشان می دهند .به

نام فرهنگ ایجاد میشوند ،محققان بسیاری به بررسی

همین دلیل کارایی ابزارهای کنترلی مدیر تحت تاثیر

نقش فرهنگ و درنظر گرفتن آن در تحقیقات

شدید فرهنگ و محیطی است که در آن قرار دارد (چو

حسابداری مدیریت پرداختند که نتایج تحقیقات آنها

و همکاران.)1996 ،

تئوریهای

روانشناسی

شناختی

یعنی

مؤید تأثیر فرهنگ بر رابطه بین سیستمهای کنترلی و

در دهه گذشته با توجه به پیشرفت روزافزون

انگیزشی مدیریت و عملکرد مدیر می باشد ،به عبارت

فنآوریهای پیشرفته تولید ،تغییرات گستردهای در

دیگر ،بررسیها نشان میدهد که افراد با فرهنگهای

طراحی سیستمهای اطالعاتی حسابداری مدیریت

مختلف ،عکس العملهای متفاوتی نیز در برابر

صورت گرفته است با اینحال با عنایت به این امر که

سیستمهای اطالعاتی از خود نشان

میدهند.

فرهنگ برروی شناخت و ادراک اشخاص تاثیر

رابطه بین فرهنگ و سازمان از موضوعات مطرح

میگذارد به نظر میرسد سازمانهای شاغل در

در نظریه سازمان و جامعه محسوب میشود،

فرهنگهای متفاوت نیازمند سیستمهای اطالعاتی

روانشناسان دریافتهاند که فرهنگ ملی افراد سازمان در

متفاوتی باشند ،در این محیط حسابداران مدیریت باید

شکلگیری فرهنگ آن سازمان نقش بسزایی دارد،

سعی در افزایش توان مدیریت در انطباق با محیط
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تصمیمگیری وی با تغییر در نحوه اطالع رسانی خود با

مصلحت کلی گروه بها میدهند ،زیرا انتظار دارند که

توجه به محیط فعالیتشان نمایند ،بنابراین با توجه به

افراد تابع عالیق و نیازهای فردی خود ،برای منفعت

این امر که اکثر سیستمهای اطالعات حسابداری

گروه باشند( .فرانسسکو و گلد)2005 ،

مدیریت برگرفته از کشورهای غربی و ژاپن میباشد،

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات ساده و

به نظر میرسد که در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی

متقابل سیستم اطالعات حسابداری مدیریت و

میتواند به کارآتر نمودن سیستمهای اطالعات

تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید با در نظر گرفتن

حسابداری مدیریت درراستای وظیفه تصمیمگیری

ارزشهای فرهنگی جمعگرا و فردگرا میباشد ،در

مدیریت منجرشود زیرا پردازش اطالعات دریافتی

پژوهشهای پیشین اثرات متقابل این متغیرها در

توسط فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد و

شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق

ویژگیهایحسابداری مدیریت طراحی شده در

بهادار تهران بر عملکرد تولید مورد بررسی قرار نگرفته

محیطهای مختلف قابل تعمیم و انتقال به یکدیگر

است ،از طرفی مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل

نمیباشد (وبر.)1999 ،7

هافستد ( )2002در دو بعد جمعگرایی و فردگرایی

هافستد نگرشهای فرهنگی را در  5بعد ارائه

میباشد که در پژوهشهای پیشین جهت ارزیابی

نموده است ،فاصله قدرت ،فردگرایی یا جمعگرایی،

فرهنگ سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و

مردگرایی یا زنگرایی ،اجتناب از عدم اطمینان ،پویایی

همچنین در بررسی میزان اطالعات سیستم حسابداری
مدیریت نیز  4بعد اطالعات شامل اطالعات عملکرد

کنفوسیوس.
8

فرهنگهای جمعگرا (جامعهایران با رتبه  )41در

غیرمالی ،اطالعات عملکرد مالی ،مدیریت هزینه سنتی

بلندمدت موجب افزایش تعهدات اشخاص به گروه

و مدیریت هزینه پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته است

(خانواده یا ارتباطات نزدیک) میشود که همین امر

که بررسی مقایسهای این  4بعد نیز در پژوهشهای

میتواند موجب شود که وفاداری به گروه برتر از

پیشین مورد توجه قرار نگرفته است.
10

قوانین و مقررات شود زیرا اشخاص با اعضای گروهی

دابی و همکاران ( )2017به بررسی ارتباط بین

که با آن هستند ارتباط عاطفی شدیدی دارند ،در این

سیستمهای ارزیابی عملکرد بازنگری شده بر مبنای

جوامع افراد نسبت به اشخاص گروه احساس مسئولیت

عقاید و ادراکات مدیران ارشد با عملکرد محیطی

مینمایند ،در حالی که یک جامعه فردگرا دارای بافت

پرداختند و نتایج این پژوهش بیانگر این امر بود که

آزادانهای میباشد .فردگرایی 9عبارت است از درجهای

عقاید مدیران ارشد بر ادراکات آنها تاثیر میگذارد و

که مردم یک کشور ترجیح میدهند به صورت انفرادی

این امر موجب بیشتر شدن احتمال بازنگری

اقدام کنند تا اینکه به عنوان عضوی از گروه .در جوامع

سیستمهای ارزیابی عملکرد با استراتژی تولید خواهد

فردگرا ،افراد بیشتر نگران خود و خانواده خود هستند.

شد و فرهنگ سازمانی نیز نقشی تعدیلگر در این

در این جوامع فرد مهم است و به حقوق هر شخص،

رابطه دارد .بازنگری پیوسته سیستم نیز منجر به بهبود

به شدت بها داده میشود .سیستمهای سازمان تالش

عملکرد سازمانی میشود.

میکنند که اولویت و انتخاب فردی را مورد احترام

کریستین و همکاران ( )2016در پژوهشی به

قرار دهند و ارزیابی و پاداش کارمندان بر اساس توافق

بررسی مطابقت فرهنگ سازمانی شرکتهای سوئدی

فردی بر اهداف باشد .فرهنگهای جمعگرا ،به

با نتایج ادراکی از نوآوریهای حسابداری مدیریت
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پرداختند ،در واقع در این پژوهش هدف بررسی این

قویتری برروی عملکرد شرکتها دارد.

امر بود که چگونه نوآوریهای حسابداری مدیریت از

ارسریم ( )2012به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی،

ویژگیهای پذیرشکنندگان نوآوریهای حسابداری

ویژگیها و محیط سازمانی بر روشهای حسابداری

مدیریت ،که در مفهوم فرهنگ سازمانی بررسی شد و

مدیریت در شرکتهای تولیدی ترکیه پرداختند و نتایج

ویژگیهای درونی مرتبط با خود نوآوری ،که در مفهوم

بیانگر این امر بود که فرهنگ سازمانی با روشهای

کارت ارزیابی متوازن بررسی شد ،تاثیر میگیرد و نتایج

حسابداری مدیریت رابطه معنیداری دارد و همچنین

بیانگر تایید این تاثیر بود.

روشهای حسابداری مدیریت با تعداد و سن کارکنان

آسیایی و ژسوه

11

( )2014به بررسی ارتباط بین

رابطه دارد.

سیستم ارزیابی عملکرد با در نظرگرفتن  5بعد ارزیابی

چونگر سوت ( )2009در مقاله ای با عنوان فرهنگ

متوازن و برخی از عوامل زمینه ای مانند فرهنگ

سازمانی و کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت در

سازمانی ،نوع صنعت و اندازه شرکت با دیدی اقتضایی

تایلند رابطه بین فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوریهای

با ابزار پرسشنامه که از مدیران ارشد مالی  128شرکت

حسابداری مدیریت را مورد بررسی قرار داد و نتایج

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود

بیانگر این امر بود که تفاوت معنیداری در فرهنگ

پرداختند ،نتایج بیانگر این امر بود که فرهنگ سازمانی

سازمانی شرکتهایی که از این نوآوریها یعنی

و اندازه از عوامل موثر در استفاده از سیستم ارزیابی

هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت،

عملکرد میباشد.

ارزیابی متوازن و هزینهیابی بر مبنای هدف وجود

جاکوب 12و همکاران( )2013به بررسی ارتباط بین

ندارد.

فرهنگ سازمانی تیم مدیریتی ارشد و عملکرد در

اعتمادی و همکاران ( )2009در مقالهای با عنوان

بیمارستانهای هوشمند انگلیسی پرداختند .در این

فرهنگ سازمانی ،حسابداری مدیریت و عملکرد

پژوهش جهت اندازهگیری فرهنگ از چارچوب رقابتی

مدیریت :با تاکید بر ایران ،با بکارگیری مدل هافستد به

در دورههای زمانی2007 -2008و  2001-2002و مدل

ارزیابی ابزارهای حسابداری مدیریت پرداختند و در

لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج نشان

نتایج بیان نمودند که ابزارهای مدیریتی و تکنیکهای

دهنده این امر است که رابطه معنیداری بین فرهنگ و

پیشرفتهای که جهت موثر بودن عملکرد مدیریتی در

عملکرد سازمانی در دورههای زمانی مورد بررسی

کشورهای غربی به کار میرود ،در ایران چندان مفید

وجود داشته است.

نمیباشد.

محمد و همکاران ( )2013به بررسی اثر ارزشهای

دیم ( )2009رابطهی میان فرهنگ سازمانی و اثر

فرهنگی بر عملکرد شرکت با میانجیگری تنوع معیار

بخشی کارت امتیازی متوازن را بررسی کرده است.

ارزیابی عملکرد در شرکتهای بورسی مالزیایی

هدف از انجام پژوهش تعیین رابطه میان فرهنگ

پرداختند .نتایج این پژوهش نشاندهنده این امر بود که

سازمانی و کارت امتیازی متوازن بوده است .نتایج

در شرکتهای با ارزشهای فرهنگیکنترل ،تنوع

بدست آمده نشان میدهد که هر یک از چهار ویژگی

معیارهای ارزیابی عملکرد میتواند منجر به بهبود

سازمانی مشارکت (درگیر شدن در کار) ،انسجام،

عملکرد شود با اینحال تنوع معیارهای ارزیابیعملکرد

انطباقپذیری و ماموریت با اثر بخشی کارت امتیازی

در شرکتهای با ارزشهای فرهنگی انعطافپذیر تاثیر

متوازن رابطه معنادار و مثبتی دارند.
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مکارتور )2006( 13در پژوهش خود بیان نمود که

رسید که در چین بعنوان کشوری با فاصله قدرت زیاد،

فاکتورهای فرهنگی بخشی از مالحظات فزونی منافع

افق دید بلند و جمعگرا ،مشارکت دادن کارکنان در

بر مخارج است که باید توسط مدیران در ایجاد سیستم

بودجهبندی شرکت منجر به افزایش موفقیت عملکردی

اطالعات حسابداری مورد توجه قرار گیرد ،وی به

مدیر نمیشود و این امر بطور کامل با نظریههای مطرح

بررسی تاثیر دو فرهنگ آلمان و امریکا و تاثیر آن بر

در کشورهای غربی در تضاد است.

حسابداری مدیریت پرداخت و به این نتیجه رسید که

16

مارتینسونس

()2000پژوهش خود به بررسی

با توجه به این امر که اجتناب از عدم اطمینان در آلمان

روشهای تصمیمگیری مدیران در امریکا ،ژاپن و چین

باالتر از امریکا میباشد این امر مدیران را به سمت

پرداخت و در نتیجه بیان نمود که مدیران امریکایی در

استفاده از سیستمهای اطالعاتی متفاوتی سوق میدهد.

مقایسه به دنبال راههایی جهت کسب موفقیت میباشند

به عنوان مثال ساختار گرایی ،به هنگام بودن ،توجه به

و بنابراین تمایل به تصمیماتی دارند که فرصتهایی

جزئیات ،دقت ،در سیستم اطالعاتی کمک به کاهش

برای شناسایی و ارزشگذاری تصمیماتشان توسط

عدم اطمینان خواهد نمود که در آلمان مورد توجه

دیگران ایجاد نماید بنابراین آنها عموما گرایش به

است و بنابراین بهکارگیریسیستم اطالعاتی حسابداری

تحلیل وضعیتها و یا تصور راه حلهای بالقوه دارند و

مدیریت به کار گرفته شده در آلمان نمیتواند در

این طرز تفکر آنها را به ایجاد فرآیند تصمیمگیری
ساختاریافته و فرموله شده هدایت مینماید در مقابل

امریکا نیز کارساز باشد.
14

چویی و النگ فیلد ( )2001درمطالعه تجربی به

مدلهای تصمیمگیری چینی و ژاپنی در مقایسه به

بررسی تاثیر فرهنگ ملی بر میزان اطالعات ارائه شده

دنبال حفظ ارتباطات و توانایی شخصی میباشند،

توسط سیستمهای اطالعاتی حسابداری مدیریت بر

مدیران ژاپنی گرایش به توجه به نتایج تصمیمگیری

روی دو فرهنگ متفاوت ،فرهنگ کره و استرالیا،

دارند که ارتباطات را حفظ میکند و یا به ترویج آن

پرداختند ،نتایج پژوهش نمایانگر این امر است که

کمک مینماید در این شرایط توانایی مدیران ژاپنی

شرکتهای کرهای انعطاف پذیری بیشتری در اطالعات

برای تغییرات ساختار جامعه شبکه تجاری در

مربوط به عملکرد دارند ،در حالی که مقدار اطالعات

جوابگویی به تغییرات رقابتی کاهش مییابد و از طرف

عملکرد کیفیت و اطالعات کنترل هزینه سنتی ،تولید

دیگر برای مدیران چینی نیز توانایی نگهداری و حفظ

شده در شرکتهای استرالیا بیش از شرکتهای کرهای

قدرت به عنوان یک فاکتور کلیدی محسوب میشود.

میباشد .در این پژوهش همچنین اثرات تعاملی بین

(مکارتور)2006 ،

فرهنگ ملی،سطح تکنولوژی تولید و اطالعات عملکرد

سیدلر ( )1999در پژوهشی که جهت بررسی میزان

محصوالت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از

مناسب بودن مفاهیم حسابداری مدیریت آمریکا بر

تاثیر هر سه آنها برروی بهبود عملکرد تولید بود.

دیگر محیطهای فرهنگی انجام داد به این نتیجه رسید

تسیو

15

( )2001نیز در تحقیقی نشان داد میزان

که اصول و مفاهیم حسابداری مدیریت مورد استفاده

مشارکت کارکنان در تدوین بودجه شرکت ،نوع

در کشور آمریکا (نظیر حسابداری سنجش مسئولیت)

سامانههای حسابداری مدیریت و نیز عملکرد مدیریت

مبتنی بر این فرض است که تالش برای افزایش

را به شدت تحت تاثیر فرهنگ قرار میدهد .او با

مسئولیت و اختیار فردی در سازمانهای بزرگ باید به

بررسی شرکتهای تولیدی چینی و غربی به این نتیجه

گونهای باشد که مورد قبول کارکنان مدیریت قرار
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گیرد .در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال

حاجیها و خراطزاده ( )1393به بررسی رابطه

توسعه ،چنین اصول و مفاهیمی غیرعملی و غیرقابل

فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوریهای حسابداری

قبول هستند .در این میان ،دستهای از پژوهشها وجود

مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

دارند که بهمقایسه تحلیلی عملکرد حسابداری مدیریت

بهادار تهران براساس مدل موژن پرداختند و در نتیجه

در کشورهای مختلف پرداختهاند (ویجی واردن و

بیان نمودند که بین شرکتهای با فرهنگ سازمانی

زویسا  .)1999دستهای دیگر نیز تاثیر فرهنگهای

مختلف نوآوریهای حسابداری مدیریت متفاوتی بکار

سازمانی را بر میزان تشریفاتی بودن سامانههای

میرود و ابعاد گرایش حمایتی و هدفگرایی فرهنگ

حسابداری مورد بررسی قرار داده (بیرنبرگ و

در گروههای بکار گیرنده نوآوریهای حسابداری

سیمودرس  )1988و تالش کرده اند تا نقش

مدیریت باالتر است.

سامانههای حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیریت

احدیانپور ( )1393به بررسی نسبیت فرهنگی

را روشن سازند (بیورچل .)1980،برخی از محققان نیز

مبتنی بر رویکرد رفتاری با تاکید بر نقش حسابداری

به بررسی اختالفهای موجود در پذیرش تکنیکهای

مدیریت پرداخت ،نتایج بیانگر این امر بود که یکی از

مختلف هزینهیابی در کشورهای مختلف جهان

عوامل موثر بر تصمیمگیری افراد فرهنگی میباشد که

پرداختهاند( .جان لی)2002 ،

در آن زندگی مینمایند و این عامل میتواند موجب

حاجیها و تقیزاده ( )1395به بررسی رابطه فرهنگ

تورش تصمیمات مدیران شاغل در فرهنگهای مختلف

سازمانی و میزان اعمال روشهای حسابداری مدیریت

شود و در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی میتواند به

در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق

کارآتر نمودن سیستمهای اطالعات حسابداری مدیریت

بهادار تهران پرداختند و نتایج این پژوهش بیانگر این

در راستای اتخاذ تصمیمات صحیحتر توسط مدیریت

امر بود که مولفههای فردگرایی ،فاصله قدرت ،مرد

بینجامد.

منشی ،افق کوتاهمدت و اجتناب از عدم اطمینان در

مالنظری و داور ( )1392به بررسی ارتباط

مدیران رابطه مثبت و معنیداری بر روشهای

اطالعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و

حسابداری مدیریت دارد.

عملکرد تولید در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین

ابراهیمیکردلر ،مقدسپور ( )1393به تبیین

آالت پرداختند و نتایج بیانگر وجود رابطه مثبتی بین

وضعیت حسابداری مدیریت در ایران پرداختند و نتایج

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطالعات

بیانگر این امر بود که استفاده از معیارهای عملکرد مالی

حسابداری مدیریت و همچنین میزان اطالعات فراهم

برای ارزیابی عملکرد سازمان و نرخ سربار برای کل

شده توسط سیستم اطالعات حسابداری مدیریت و

شرکت ،دو تکنیکی میباشند که در ایران به میزان

بهبود عملکرد تولید بود.

باالیی استفاده میشوند ،همچنین نرخ سربار برای هر
واحد بودجه منعطف ،بودجه برای برنامهریزی مدیران،

روش پژوهش

برنامههای بلندمدت و راهبردی ،سناریوهای بودجه،

این پژوهش از منظر فرآیند اجرا یک پژوهش

شاخصهای غیرمالی و روشهای ارزیابی موجودی

ترکیبی ،از منظر نتیجه اجرای آن یک پژوهش کاربردی،

کاال در سطح متوسط و سایر تکنیکها در سطح پایینی

از منظر هدف اجرا یک پژوهش توصیفی  -پیمایشی و

مورد استفاده قرار میگیرند.

همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیههای
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پژوهش ،در گروه همبستگی قرار میگیرد ،زیرا جهت

(عملکرد تولید) ،متغیرهای مستقل (میزان اطالعات

کشف روابط بین متغیرهای تحقیق ،از تکنیکهای

سیستم حسابداری مدیریت ،ارزشهای فرهنگی

رگرسیون و همبستگی استفاده شده است و از منظر

فردگرایی و جمعگرایی ،تکنولوژی تولید) ،متغیر کنترل

بعد زمانی ،یک پژوهش مقطعی میباشد.

(اندازه شرکت) مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد(مدیرعامل

در این پژوهش میزان اطالعات سیستم حسابداری

یا رئیس هیات مدیره) و مدیران مالی و کارشناسان

مدیریت در  4بعد میزان اطالعات عملکرد مالی ،میزان

مالی شرکتهای تولیدی فعال در سالهای 94-95

اطالعات عملکرد غیرمالی ،مدیریت هزینه سنتی،

میباشند ،مطابق بررسیهای صورتگرفته تعداد 270

مدیریت هزینه پیشرفته به شرح زیر اندازهگیری شده

شرکت تولیدی پذیرفته شده در مقطع مورد بررسی

است.

میباشد که بصورت تخمینی جامعه آماری این پژوهش

جهت اندازهگیری میزان استفاده از اطالعات

حدود ( 1080 )4×270نفر برآورد شده است ،نمونه

عملکرد غیرمالی به بررسی فاکتورهای نقص محصول،

آماری طبق جدول مورگان  283نفر تعیین گردیده

بهبود کیفیت ،معرفی محصوالت جدید ،توانایی تنوع

است .روش نمونهگیری بصورت نمونهگیری تصادفی

کاراکترهای محصول ،تعداد برگشت محصول ،دفعات

دردسترس میباشد .در این پژوهش  428پرسشنامه

تنظیم و تغییر ،ضایعات غیرعادی مواد ،طول زمان

(بهصورت متوسط در هر شرکت  4پرسشنامه) در 107

چرخه تحویل سفارش ،عملکرد زمانی تحویل

شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

محصول ،میزان بکارگیری ماشینآالت ،تعدادشکایات

تهران توزیع گردید و پس از اتمام پروسه نمونه گیری

مشتری ،رضایت مشتری از محصول ومیزان همکاری

 247پرسشنامه صحیح و قابل استفاده در این فرآیند

کارکنان تولید با بخشهای دیگر مبتنی بر پژوهشهای
17

18

حاصل شد .نرخ پاسخگویی از پرسشنامههای برگشت

آبرنتی و لیلیس ( )1995و هریسون و پول ()1997

داده شده قابل استفاده به پرسشنامههای ارسال

پرداخته شده است.

شده 0/577میباشد .از تعداد  247پرسشنامه قابل

جهت اندازهگیری میزان استفاده از اطالعات

استفاده به ترتیب  132و  115پرسشنامه در طبقات

عملکرد مالی به بررسی میزان استفاده از نسبت گردش

جمعگرا و فرد گرا قرار گرفتند.

موجودی ،بازگشت سرمایه گذاری ،درآمد بخشها،

برای جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات این

حاشیه سود هر محصول ،بازده فروش و دارایی ،تحلیل

پژوهش و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش

انحرافات بودجه مبتنی بر پژوهشهای هریسون و پول

مطالعات کتابخانهای و جهت جمعآوری دادهها جهت

( ،)1997چنهال و النگ فیلد )1998( 19پرداخته شده

آزمون فرضیات از روش پیمایشی استفاده شده است.

است.

ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد شامل  54گویه

جهت اندازهگیری میزان استفاده از مدیریت هزینه

که روایی و پایایی آن بررسی و بومیسازی شدهاست،

نیز در رابطه با تکنیکهای مدیریت هزینه سنتی

میباشد .این پرسشنامه برمبنای طیفلیکرت 5گزینهای

روشهای هزینهیابی استاندارد ،هزینهیابی متغیر،

بکار گرفتهشدهاست ،جهت تحلیل دادههای پژوهش نیز

هزینهیابی کامل مورد پرسش قرار گرفته است و در

از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

رابطه با تکنیکهای مدیریت هزینه پیشرفته نیز

متغیرهای این پژوهش در  3طبقه متغیر وابسته

روشهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی بر
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مبنای هدف ،هزینهیابی چرخه عمر محصول و

داشت که اوالً در نمونه بررسی شده در این تحقیق

هزینههای کیفیت مبتنی بر پژوهش چویی و النگ فیلد

شرکت چند ملیتی وجود ندارد .ثانیاً بررسی دقیق

( )2000مورد پرسش قرار گرفته است.

پرسشنامه تحقیق هافستد ( )2002نشان میدهد که

20

نیز مطابق تعریف هریسون و

ابعاد فرهنگی مطرح شده به وسیله او که مبتنی بر

پل ( )1997به سختافزار فیزیکی فرآیند تولید مرتبط

پاسخهای کارکنان شرکتهای چند ملیتی ()IBM

است و به عنوان پیشرفتهای تکنولوژیکی در خط

مستقر در  64کشور جهان بوده است ،نه تنها معیار

تولید تعریف میشود که میتواند در مراحل تولید مورد

سنجش فرهنگ ملی جوامع ،بلکه مقیاس خوبی برای

استفاده قرار گیرد ،در واقع تکنولوژی پیشرفته تولید

سنجش فرهنگ سازمانی اثرگذار بر سیستم اطالعات

واژهای است برای بیان تنوعی از تکنولوژیهایی که از

مالی شرکتهاست .نکته ای که باید به آن توجه داشت

کامپیوتر برای کنترل یا نظارت فرایندهای تولید استفاده

این است که مفهوم فرهنگ چه در سطح سازمان و چه

میکنند ،بکار میرود که میتواند قابلیت انعطاف با

در سطح یک کشور واحد است و مدلهای تئوریک

هزینه پایین و جریان تولید را ارائه دهد .جهت

فرهنگی که در واقع ابزاری برای دستهبندی فرهنگی

اندازهگیری سطح تکنولوژی پیشرفته بر مبنای پژوهش

جوامع اعم از سازمان یا ملتها هستند هر کدام از

دین و اسنل )1991( 21بهبررسی فاکتورهای سیستمهای

زاویه دیدی متفاوت به این مفهوم پیچیده (فرهنگ)

تکنولوژی تولید

تولیدی

انعطافپذیر،

برنامهریزی

منابع

تولید،

مینگرند و ابعاد آن را به نمایش میگذارند.

ماشینهای کنترل عددی ،مدیریت کیفیت جامع ،تولید

دوم این که با دقت روی سایر مدلهای فرهنگ

به کمک کامپیوتر ،طراحی به کمک کامپیوتر،

سازمانی موجود (نظیر مدل فرهنگ سازمانی شاین،

تولیدیکپارچهکامپیوتری ،نظارت و بررسی به کمک

مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ،مدل فرهنگ سازمانی

کامپیوتر ،برنامهریزی به کمک کامپیوتر ،رباتها ،جابه

کمرون و فریمن و  )...به وضوح میتوان دریافت که

جایی مواد بصورت اتوماتیک پرداخته شده است.

همه این مدلها به فرآیند تولید و فرهنگ سازمانی

جهت ارزیابی عملکرد تولید نیز در این پژوهش

متمرکز روی پرسنل خط تولید شرکت توجه دارند،

برمبنای پژوهش ویکری و آگروال )1997( 22در  4بعد

حال این که تاکید این پژوهش بر سیستم اطالعات

انعطاف پذیری تولید ،قابلیت اطمینان تولید ،کیفیت

شرکت است و مدل هافستد مناسبترین ابعاد فرهنگی

محصول و هزینه محصول پرداخته شده است.

را برای مقصود مورد نظر این تحقیق در بر دارد

در این پژوهش به دالیل زیر از مدل فرهنگی

همچنین مدل فرهنگی هافستد تنها مدلی است که به

هافستد برای بررسی فرهنگ سازمانی شرکتهای

وسیله گری ( )1988با ظرافت و دقت با ارزشهای
حسابداری ارتباط داده شده است و این کار برای دیگر

موجود در نمونه استفاده شده است :
اول اینکه بحث جداکردن فرهنگ سازمانی و
فرهنگ ملی کشورها اساساً به خاطر ظهور شرکتهای
چند ملیتی مطرح شده است که گاهی اوقات فرهنگ
سازمانی حاکم در این شرکتها با فرهنگ ملی کشوری
که در آن قرار دارند ،در تعامل است .اما باید توجه

90

مدلهای فرهنگ سازمانی صورت نگرفته است .شاید
این موضوع ،عمدهترین دلیلی باشد که محققان
حسابداری ترجیح میدهند تا از مدل هافستد در
تحقیقات فرهنگی خود استفاده کنند (برای نمونه
میتوان تحقیقات انجام شده به وسیله دیانتی دیلمی،
1382؛ رضازاده1381 ،؛ سپاسی1384 ،؛ هاشمیگوهر،
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 1387اشاره کرد) .از سوی دیگر ،صحت ارتباط

قبول میباشد.

تئوریک مطرح شده به وسیله گری ( )1988در
خصوص ارزشهای فرهنگی و حسابداری به وسیله
محققان بسیاری تاکنون آزمون شده و به تایید رسیده
است( .اعتمادی و دیانتی)2009،

فرضیههای پژوهش
با توجه به این امر که در جوامع جمعگرا  ،افراد به
دنبال ایجاد هماهنگی و حفظ روابط میباشند و

در این پژوهش اگر میانگین امتیازات بدست آمده

اقدامات خود را به عنوان بخش مهمی در جهت رفاه

طبق مدلهافستد( )2002در دو بعد جمعگرایی و

گروه میدانند بنابراین در این چنین جوامعی جهت

فردگرایی ،باالی  3باشد فرهنگ جمعگرا ،اگر زیر 3

ارزیابی عملکرد و کنترل فعالیتهای کارکنان نیاز به

باشد فرهنگ فردگرا و اگر عدد  3باشد ،تعادل فرهنگی

بررسیهای گروهگرا و گذر از مرزهای دپارتمانها

وجود دارد .در این پژوهش متغیرمجازی فرهنگ برای

میباشد و بنابراین اطالعات عملکرد غیرمالی با

فرهنگ فردگرا کد  0و فرهنگ جمع گرا کد  1را

اهمیتتر میباشد ،از طرفدیگر در یک جامعه فردگرا

میگیرد.

افراد به دنبال کسب منافع خود ،نیازها و ترجیحات

جهت اندازهگیری متغیر اندازه نیز از لگاریتم

میباشند ،در چنین فرهنگهایی به منظور ارزیابی
عملکرد اشخاص اندازهگیری عملکرد مالی مورد نیاز

مجموع داراییهای شرکت استفاده شده است.
روایی پرسشنامه اولیه با بکارگیری شاخص نسبت

است( .چو)2001 ،

روایی محتوایی)CVR( 23که توسط الوشه طراحی شده

از طرفی با توجه به این که تکنیکهای سنتی

است ،بانظرسنجی از  12نفر خبره شاغل در حرفه و یا

مدیریت هزینه سعی در مدیریت هزینه با استفاده از

دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز توسط

روشهای اندازه گیری در سطح واحد دارند و فرض

روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است.

اساسی این روشها آن میباشد که به حداکثر رساندن
عملکرد فرد منجر به موفقیت سازمان میشود در حالی

جدول  - 1بررسی پایایی پرسشنامه
پرسشنامه

که روشهای مدیریت هزینه پیشرفته بر مبنای روابط

تعداد

آلفای

سواالت

کرونباخ

1-5

0.872

6

0.953

7-9

0.633

در این پژوهش اطالعات حسابداری مدیریت در  4بعد

مدیریت هزینه پیشرفته

10-14

0.947

اطالعات عملکرد غیر مالی

15-27

0.944

اطالعات عملکرد (مالی و غیر مالی) و مدیریت هزینه

اطالعات عملکرد مالی

28-34

0.883

عملکرد تولید

35-54

0.95

کل پرسشنامه

 54سوال

0.972

فرهنگ
سطططح تکنولططوژی پیشططرفتهتولیططد
( 12فاکتور)
مدیریت هزینه سنتی

متقابل پایهریزی شدهاند از این رو به نظر میرسد که
روشهای مدیریت هزینه سنتی بیشتر در جوامع فردگرا
و روشهای مدیریت هزینه پیشرفته بیشتر در جوامع
جمع گرا مورد استفاده قرار گیرد (چو ،)2001 ،بنابراین

(سنتی و پیشرفته) با در نظر گرفتن اثرات متقابل و
ساده تکنولوژی تولید و جمعگرا (فردگرا) بودن
سازمان مورد بررسی قرار گرفته است و فرضیات به
شرح زیر تبیین شدهاند:

باتوجه به این که ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه

فرضیه اصلی :میزان اطالعات حسابداری مدیریت

شده به عددیک نزدیک است لذاپایایی پرسشنامه قابل

و سطح تکنولوژی تولید در سازمانهای با ارزشهای
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دنیا احدیانپورپروین و پروین نوروزی

فرهنگی جمعگرا (فردگرا) تاثیر متقابل و معنیداری دارد.

فرهنگی جمعگر ا(فردگرا) تاثیر متقابل و معنیداری دارند.

فرضیههای فرعی:

یافتهها

فرضیه  :1میزان اطالعات حسابداری مدیریت بر

توزیع نمونه آماری

عملکرد تولید تاثیر معنیداری دارد.

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی

فرضیه  :2سطح تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید

چگونگی نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون

تاثیر معنیداری دارد.

جنسیت ،تحصیالت و پرداختیم .جدول  ،2فراوانی و

فرضیه  :3ارزشهای فرهنگی جمعگرا (فردگرا) بر

درصد تجمعی افراد جامعه نمونه را بر حسب جنسیت،

عملکرد تولید تاثیر معنیداری دارد.

نشان میدهد.

فرضیه  :4میزان اطالعات حسابداری مدیریت بر

132نفرازاعضای نمونه جمعگرا و شامل  117نفر

عملکرد تولید در سازمانهای با ارزشهای فرهنگی

مرد و  15نفر زن و  114نفر از اعضای نمونه فردگرا و

جمع گرا(فردگرا)تاثیر معنیداری دارد.

شامل  93نفر مرد و  21نفر زن میباشند .بنابراین اکثر

فرضیه  :5سطح تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید

افراد نمونه دارای جنسیت مرد میباشند ،یعنی از کل

در سازمانهای با ارزشهای فرهنگی جمع گرا(فردگرا)

نمونه مورد بررسی 246نفر( 210نفر مرد) بیشترین

تاثیر معنیداری دارد.

فراوانی را دارند؛ که  %85.36نمونه میباشند.

فرضیه  :6میزان اطالعات حسابداری مدیریت و

جدول شماره  ،3بیانگر فراوانی و درصد تجمعی

سطح تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید تاثیر متقابل و

افراد نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیالت میباشد،

معنیداری دارند.

اکثریت افراد مورد مطالعه راسطح تحصیالت

فرضیه  :7میزان اطالعات حسابداری مدیریت و

کارشناسی ( 127نفر) تشکیل داده است.

سطح تکنولوژی تولید در سازمانهای با ارزشهای

جدول  - 2توزیع فراوانی نمونه پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت

نمونه پاسخ دهندگان فرد گرا

نمونه پاسخ دهندگان جمع گرا
فراوانی

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

117

88.64

88.64

93

81.57

81.57

زن

15

11.36

100

21

18.43

100

کل

132

100

114

100

جدول - 3توزیع فراوانی نمونه برحسب تحصیالت

92

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

دیپلم و فوق دیپلم

18

7.3

7.2

کارشناسی

127

51.6

58.9

کارشناسی ارشد

94

38.21

97.2

دکتری

7

2.8

100

کل

246

100

مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /39بهار 1397
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جدول شماره  4نیز ،فراوانی و درصد تجمعی افراد

بزرگ بودن میانگین ازمیانه وجود نقاط بزرگ را در

نمونه را بر مبنای سابقه مدیریت نشان می دهد و

دادهها نشان میدهد زیرا میانگین تحت تاثیر این مقادیر

بیانگر اینست که تعداد  30نفر دارای سابقه تا پنج سال،

قرار میگیرد در این موارد توزیع دادهها چوله به راست

 83نفردارای سابقه شش تا ده سال ،تعداد 89نفردارای

است و در حالت برعکس و در برخی موارد چوله به

سابقه یازده تا پانزده سال و نهایتاً تعداد  48نفر دارای

چپ است.

سابقهای بیش از شانزده سال بودهاند بنابراین اکثریت
افراد موردمطالعه بین یازده تا پانزده سال سابقه
مدیریت داشتند.

جدول - 4توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه مدیریت
درصد

درصد فراوانی

فراوانی نسبی

تجمعی
12

تحصیالت

فراوانی

تا  5سال

30

12

در جدول شماره  5شاخصهای مرکزی از جمله

 6تا  10سال

83

33.2

42.2

 11تا  15سال

89

35.6

80.8

میانگین ،میانه وشاخصهای پراکندگی ازجمله انحراف

بیش از  16سال

48

19.2

100

معیار ،کشیدگی وچولگی جهت بررسی توزیع آماری

کل

250

100

یافتههای توصیفی

متغیرها برای متغیرهای مختلف محاسبه شده است.
جدول  - 5آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق
انحراف

متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

عملکرد تولید

247

3/40

3/36

0/50

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

247

3/46

3/58

0/62

-0/32

جمعگرایی (فردگرایی)

245

0/53

1/00

0/50

-0/14

-2/00

سطح تکنولوژی پیشرفته * جمعگرایی (فردگرایی)

245

1/47

2/08

1/48

0/06

-1/90

0/00

اطالعات عملکرد غیر مالی

247

2/98

2/92

0/60

0/02

-0/79

1/31

4/31

247

10/85

11/08

3/58

0/07

-1/33

4/50

19/38

245

1/47

2/23

1/25

-0/25

-1/80

0/00

3/31

245

4/09

5/33

3/95

0/11

-1/65

0/00

11/94

اطالعات عملکرد مالی

247

3/46

3/57

0/43

-0/16

-0/23

2/29

4/57

اطالعات عملکرد مالی * سطح تکنولوژی پیشرفته

247

11/82

11/75

2/74

0/01

-0/62

5/57

18/67

اطالعات عملکرد مالی * جمعگرایی (فردگرایی)

245

2/12

3/00

1/68

-0/37

-1/68

0/00

4/57

245

6/59

8/04

5/00

-0/27

-1/33

0/00

18/67

اطالعات عملکرد غیر مالی * سطح تکنولوژی
پیشرفته
اطالعات عملکرد غیر مالی * جمعگرایی
(فردگرایی)
اطالعات عملکرد غیر مالی * سطح تکنولوژی
پیشرفته * جمعگرایی (فردگرایی)

اطالعات عملکرد غیر مالی * سطح تکنولوژی
پیشرفته * جمعگرایی (فردگرایی)

معیار
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چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

-0/13

-0/02

2/00

4/46

-1/08

2/08

4/50

0/00

1/00
3/83

93

دنیا احدیانپورپروین و پروین نوروزی
انحراف

متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

مدیریت هزینه سنتی

247

3/74

3/67

0/61

مدیریت هزینه سنتی * سطح تکنولوژی پیشرفته

247

12/75

12/75

3/85

-0/16

مدیریت هزینه سنتی * جمعگرایی (فردگرایی)

245

2/15

3/00

1/83

-0/19

-1/72

245

5/73

6/67

5/45

0/21

-1/48

0/00

مدیریت هزینه پیشرفته

247

3/53

3/25

1/31

0/36

-1/03

1/25

6/67

مدیریت هزینه پیشرفته * سطح تکنولوژی پیشرفته

247

11/79

9/17

5/94

0/46

-1/30

3/63

23/56

مدیریت هزینه پیشرفته * جمعگرایی (فردگرایی)

244

1/57

2/00

1/18

-0/26

-1/35

0/00

4/00

245

4/44

5/81

3/90

-0/03

-1/54

0/00

13/27

245

15/44

15/45

2/11

-0/04

-1/34

11/89

19/01

مدیریت هزینه سنتی * سطح تکنولوژی پیشرفته *
جمعگرایی (فردگرایی)

مدیریت هزینه پیشرفته*سطح تکنولوژی پیشرفته *
جمعگرایی (فردگرایی)
اندازه شرکتها

چولگی و کشیدگی برای متغیر عملکرد تولید در

معیار

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

-0/35

-0/28

2/00

5/00

-1/01

4/83

21/67

0/00

5/00
18/33

میزان اطالعات مدیریت هزینه سنتی و در فرضیه 4

یافتههای توصیفی به ترتیب برابر با  -0/13و -0/02

میزان اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته میباشد.

است که نشانگر این است که توزیع آن از توزیع نرمال

 :Aسطح تکنولوژی پیشرفته تولید

انحرافی ندارد این متغیر متقارن است همچنین چولگی

 :Cفرهنگ ،بر مبنای کد  1برای جمعگرایی و کد 0

و کشیدگی سایر متغیرهای وابسته نزدیک به صفر است

برای فردگرایی

و از این نظر توزیع این متغیرها شبیه توزیع نرمال
است.

 : I*Aاثر متقابل میزان اطالعات سیستم اطالعاتی
حسابداری مدیریت و سطح تکنولوژی پیشرفته تولید
 : I*Cاثر متقابطل میطزان اطالعطات سیسطتم اطالعطاتی
حسابداریمدیریت و فرهنگ

یافتههای استنباطی
مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر فرضیات این

 :A*Cاثر متقابل سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و

پژوهش به شرح زیر میباشد:

فرهنگ

(مدل شماره )1

 :I*A*Cاثر متقابل میزان اطالعات سیستماطالعاتی

Y = bo + b1*I + b2*A + b3*C + b4*I*C + b5*I*C
+ b6*A*C + b7*I*A*C + b8*size + eچطویی و

حسابداری مدیریت ،سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و

النگ فیلد

 : SIZEاندازه شرکتها برمبنای لگاریتم مجموع

که در آن:

داراییها

 : Yعملکرد تولید
 :Iمیزان اطالعات سیستم اطالعاتی حسابداری مدیریت
که در فرضیه  1میزان اطالعات عملکرد غیرمالی،
در فرضیه  2میزان اطالعات عملکرد مالی ،در فرضیه 3

94

فرهنگ

بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته :
دادههابرای متغیروابسته ازتوزیع نرمال پیروی میكند
دادههابرای متغیروابسته ازتوزیع نرمال پیروی نمیكند
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جدول - 6آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق

عملکرد تولید
تعداد
247

بیشترین تفاوت

پارامترهای نرمال

میانگین انحراف معیار قدرمطلق
3/40

0/50

0/07

مقدار  Zکلموگروف -

مثبت

منفی

اسمیرنف

0/07

-0/07

1/15

مقدار احتمال
0/14

مقدار احتمال برای متغیر عملکرد تولید بیشتر از

سطح اطمینان  95درصد الگوی معنی داری وجود دارد.

 0/05است ( این مقدار برابربا  0/142است) که بیشتر

میزان ضریب تعیین برابر با  0/21است بنابراین در

از  0/05است بنابراین فرض صفر برای این دو متغیر

حدود  21درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط

رد نمیشود یعنی توزیع آنها نرمال است.

متغیرهای مستقل و کنترل قابل تبیین است .مقدار آماره
دوربین واتسون برابر با  2/05است مقادیر نزدیک به 2
حاکی از عدم خودهمبستگی باقیماندهها میباشد و

آزمون فرضیه اول:
جهت آزمون فرضیه  1مدل رگرسیون چند متغیره

مقادیر عامل افزایش واریانس

24

نیز شاخصی برای

مبتنی بر مدل شماره  1بر مبنای میزان اطالعات

بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در صورتی

عملکرد غیر مالی تصریح شده است و نتایج بیانگر این

که مقدار آن باالتر از  10باشد احتمال وجود همخطی

امر بود که مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با 0/000

بین متغیرهای مستقل وجود دارد که در آزمون فرضیه

است .این مقدار کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض

 1باالترین مقدار آن 4/47میباشد و بنابراین همخطی

صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود یعنی در

بین متغیرهای مستقل با اهمیت نیست.

جدول  - 7برآورد و آزمون پارامترهای مدل آزمون مبتنی بر اطالعات عملکرد غیرمالی
پارامترها

مقدار

مقدار ضرایب

مقدار

مقدار ثابت

1/854

4/31

0/00

اطالعات عملکرد غیر مالی

0/226

2/60

0/010

معنادار و مثبت

سطح تکنولوژی پیشرفته

0/224

3/02

0/003

معنادار و مثبت

2/58

جمعگرایی(فردگرایی)

0/562

5/02

0/00

معنادار و مثبت

3/78

اطالعات عملکرد غیر مالی* سطح تکنولوژی پیشرفته

-0/011

-0/67

0/504

بیمعنی

4/47

اطالعات عملکرد غیر مالی*جمعگرایی(فردگرایی)

0/156

3/33

0/001

معنادار و مثبت

4/18

اطالعات عملکرد غیرمالی* سطح تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی)

-0/054

-3/58

0/00

معنادار و منفی

4/35

سطح تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی(فردگرایی)

-0/045

-1/32

0/187

بیمعنی

3/01

اندازه

-0/002

-0/12

0/907

بیمعنی

1/62

F

7/95

مقدار احتمال

F

0/00

ضریب تعیین

0/21

دوربین واتسون

2/05

مقدار

t

احتمال

نتیجه

VIF

معنادار و مثبت

-

3/23

جهت بررسی معنیداری اثرات ساده و متقابل

قرار گرفته است به این صورت که  Sig< 0/05بیانگر

مقدار احتمال ( )Sigدر سطح اطمینان %95مورد بررسی

معنیدار بودن آماره  tو  Sig>0/05بیانگر معنیدار
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نبودن آماره  tمیباشد .مقدار آماره  tبرای اثر ساده

تولیدی میشود با اینحال ارتقا سطح تکنولوژی و

میزان اطالعات عملکرد غیر مالی برابر با ( 2/60معنادار

افزایش میزان اطالعات عملکرد غیر مالی در جوامع

و مثبت) ،برای سطح تکنولوژی پیشرفته برابر با 3/02

جمعگرا تاثیر مثبتی بر عملکرد تولید ندارد.

(معنادار و مثبت) ،برای جمعگرایی (فردگرایی) برابر با
( 5/02معنادار و مثبت) ،اندازه برابر با ( -0/12بیمعنی)

آزمون فرضیه دوم:

میباشد و اثرات متقابل برای میزان اطالعات عملکرد

جهت آزمون فرضیه  2مدل رگرسیون چند متغیره

غیر مالی* سطح تکنولوژی پیشرفته برابر با -0/67

مبتنی بر مدل شماره  1بر مبنای میزان اطالعات

مالی*

عملکرد مالی تصریح شد و نتایج بیانگر این امر بود که

جمعگرایی (فردگرایی) برابر با ( 3/33معنادار و مثبت)،

مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با  0/000است .این

برایمیزان اطالعات عملکرد غیرمالی* سطح تکنولوژی

مقدار کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر در سطح

پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی) برابر با ( -3/58معنادار و

اطمینان  95درصد ردمیشود یعنی در سطح اطمینان

جمعگرایی

 95درصد مدل معنیداری وجود دارد .میزان ضریب

(بیمعنی) ،برای میزان اطالعات عملکرد غیر

*

منفی) ،برای سطح تکنولوژی پیشرفته

(فردگرایی) برابر با ( -1/32بیمعنی) میباشد.

تعیین برابر با  0/25است ،بنابراین در حدود  25درصد

بنابراین یافتههای آماری فرضیه  1بیانگر این امر

از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و

است که افزایش میزان اطالعات عملکرد غیرمالی،

کنترل قابل تبیین است .مقدار آماره دوربین واتسون

سطح تکنولوژی پیشرفته و جمعگرا بودن فرهنگ

برابر با  2/04است مقادیر نزدیک به  2حاکی از عدم

موجب افزایش عملکرد تولیدی میشود و بنابراین

خودهمبستگی باقیماندهها میباشد و مقادیر عامل

اثرات ساده این متغیرها بر عملکرد تولید پذیرفته

افزایش واریانس نیز در باالترین مقدار آن 7/29

میشود ،همچنین در جوامع جمعگرا افزایش میزان

میباشد و بنابراین همخطی بین متغیرهای مستقل با

اطالعات عملکرد غیرمالی موجب افزایش عملکرد

اهمیت نیست.

جدول  - 8برآورد و آزمون پارامترهای مدل مبتنی بر اطالعات عملکرد مالی
مقدار

پارامترها
مقدار ثابت

1/776

4/13

0/00

معنادار و مثبت

-

میزان اطالعات عملکرد مالی

0/422

5/16

0/00

معنادار و مثبت

1/61

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

0/321

4/07

0/00

معنادار و مثبت

3/05

جمعگرایی (فردگرایی)

0/482

4/87

0/00

معنادار و مثبت

3/10

میزان اطالعات عملکرد مالی* سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

-0/073

-4/47

0/00

معنادار و منفی

2/56

میزان اطالعات عملکرد مالی*جمعگرایی(فردگرایی)

-0/110

-2/43

0/016

معنادار و منفی

7/29

میزان اطالعات عملکرد مالی* سطح تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی)

0/010

0/78

0/435

بیمعنی

5/65

سطح تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی)

-0/058

-1/91

0/058

بیمعنی

2/61

اندازه

-0/007

-0/39

0/693

بیمعنی

1/56

F

9/89

مقدار احتمال

F

0/00

ضریب تعیین

0/25

دوربین واتسون

2/04

مقدار

ضرایب

96

مقدار

مقدار

نتیجه

VIF

t

احتمال
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جهت بررسی معنیداری اثرات ساده و متقابل

بود که مقداراحتمال معنیداری  Fبرابر با  0/00است.

مقدار احتمال ( )Sigدر سطح اطمینان %95مورد بررسی

این مقدار کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض صفر در

قرار گرفته است به این صورت که  Sig< 0/05بیانگر

سطح اطمینان  95درصد رد میشود یعنی در سطح

معنیدار بودن آماره  tو  Sig>0/05بیانگر معنیدار

اطمینان  95درصد مدل معنیداری وجود دارد .میزان

نبودن آماره  tمیباشد .در بررسی اثرات ثابت متغیرها

ضریب تعیین برابر با  0/23است بنابراین در حدود 23

بر عملکرد تولید ،مقدار آماره  tبرای میزان اطالعات

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل

عملکرد مالی برابر با ( 5/16معنادار و مثبت) ،برای

و کنترل قابل تبیین است .مقدار آماره دوربین واتسون

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید برابر با ( 4/07معنادار و

برابر با  2/10است مقادیر نزدیک به  2حاکی از عدم

مثبت) ،برای جمعگرایی (فردگرایی) برابر با 4/78

خود همبستگی باقیماندهها میباشد و مقادیر عامل

(معنادار و مثبت) ،برای اندازه برابر با ( -0/39بیمعنی)

افزایش واریانس نیز در باالترین مقدار آن 6/92

است .در بررسی اثرات متقابل متغیرها بر عملکرد

میباشد و بنابراین همخطی بین متغیرهای مستقل با

تولید ،برای میزان اطالعات عملکرد مالی* سطح

اهمیت نیست.

تکنولوژی پیشرفته تولید برابر با ( -4/47معنادار و

جهت بررسی معنی داری اثرات ساده و متقابل

منفی) ،برای میزان اطالعات عملکرد مالی* جمعگرایی

مقدار احتمال ( )Sigدر سطح اطمینان %95مورد بررسی

(فردگرایی) برابر با ( -2/43معنادار و منفی) ،برای

قرار گرفته است به این صورت که  Sig< 0/05بیانگر

سطح تکنولوژی

معنیدار بودن آماره  tو  Sig>0/05بیانگر معنیدار

جمعگرایی (فردگرایی) برابر با 0/78

نبودن آماره  tمیباشد .در بررسی اثرات ساده متغیرها

*

میزان اطالعات عملکرد مالی
پیشرفته

*

*

(بیمعنی) ،برای سطح تکنولوژی پیشرفته جمعگرایی

بر عملکرد تولید ،مقدار آماره  tبرای مدیریت هزینه

(فردگرایی) برابر با ( -1/91بیمعنی) میباشد.

سنتی برابر با ( 3/86معنادار و مثبت) ،برای سطح

بنابراین یافتههای آماری فرضیه  2بیانگر این امر

تکنولوژی پیشرفته تولید برابر با ( 4/67معنادار و

است که افزایش میزان اطالعات عملکرد مالی ،سطح

مثبت) ،برای جمعگرایی(فردگرایی)

برابر با 6/28

تکنولوژی پیشرفته و جمع گرا بودن فرهنگ موجب

(معنادار و مثبت) ،برای اندازه برابر با ( -1/10بیمعنی)

افزایش عملکرد تولیدی میشود و بنابراین اثر ساده این

میباشد ،همچنین در بررسی اثرات متقابل متغیرها بر

متغیرها بر عملکرد تولید پذیرفته میشود ،همچنین با

عملکرد تولید ،برای مدیریت هزینه سنتی * سطح

ارتقا تکنولوژی افزایش میزان اطالعات عملکرد مالی

تکنولوژی پیشرفته تولید برابر با ( -4/18معنادار و

تاثیری منفی بر عملکرد تولید دارد ،در جوامع جمعگرا

منفی) ،برای میزان اطالعات مدیریت هزینه سنتی *

افزایش میزان اطالعات عملکرد مالی موجب کاهش

جمعگرایی(فردگرایی) برابر با ( -1/81بیمعنی) ،برای

عملکرد تولیدی میشود.

میزان اطالعات مدیریت هزینه سنتی * سطح
تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی) برابر با
( -2/41معنادار و منفی) ،برای میزان اطالعات مدیریت

آزمون فرضیه سوم:
جهت آزمون فرضیه  3مدل رگرسیون چند متغیره
مبتنی بر مدل شماره  1بر مبنای میزان اطالعات

هزینه سنتی* جمعگرایی (فردگرایی) برابر با -1/45
(بیمعنی) است.

مدیریت هزینه سنتی تصریح شد و نتایج بیانگر این امر
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جدول  - 9برآورد و آزمون پارامترهای مدل مبتنی بر اطالعات مدیریت هزینه سنتی
پارامترها

مقدار ضرایب

مقدار

مقدار ثابت

2/198

5/32

0/00

مدیریت هزینه سنتی

0/342

3/86

0/00

معنادار و مثبت

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

0/36

4/67

0/00

معنادار و مثبت

2/84

جمعگرایی(فردگرایی)

0/683

6/28

0/00

معنادار و مثبت

3/66

مدیریت هزینه سنتی * سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

-0/081

-4/18

0/00

معنادار و منفی

6/92

میزان اطالعات مدیریت هزینه سنتی*جمعگرایی (فردگرایی)

-0/062

-1/81

0/071

بیمعنی

4/83

-0/030

-2/41

0/017

معنادار و منفی

5/90

سطح تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی(فردگرایی)

-0/045

-1/45

0/150

بیمعنی

2/69

اندازه

-0/019

-1/10

0/271

بیمعنی

1/60

میزان اطالعات مدیریت هزینه سنتی* سطح تکنولوژی پیشرفته*
جمعگرایی (فردگرایی)

مقدار

t

مقدار احتمال

نتیجه

VIF

معنادار و مثبت

-

3/69

F

8/93

مقدار احتمال

F

0/00

ضریب تعیین

0/23

دوربین واتسون

2/10

بنابراین یافتههای آماری فرضیه  3بیانگر این امر

متغیرهای مستقل و کنترل قابل تبیین است مقدار آماره

است که افزایش میزان اطالعات مدیریت هزینه سنتی،

دوربین واتسون برابر با  2/07است مقادیر نزدیک به 2

سطح تکنولوژی پیشرفته و جمعگرا بودن فرهنگ

حاکی از عدم خودهمبستگی باقیماندهها میباشد و

موجب افزایش عملکرد تولیدی میشود ،همچنین با

مقادیر عامل افزایش واریانس نیز در باالترین مقدار آن

ارتقا تکنولوژی افزایش میزان اطالعات مدیریت هزینه

 3/85میباشد و بنابراین همخطی بین متغیرهای مستقل

سنتی تاثیری منفی بر عملکرد تولید دارد ،در جوامع

با اهمیت نیست.

جمعگرا ارتقا تکنولوژی و افزایش میزان اطالعات

جهت بررسی معنیداری اثرات ساده و متقابل

مدیریت هزینه سنتی موجب کاهش عملکرد تولیدی

مقدار احتمال ( )Sigدر سطح اطمینان  %95مورد

میشود.

بررسی قرار گرفته است به این صورت که 0/05

<Sig

بیانگر معنیدار بودن آماره  tو  Sig>0/05بیانگر
معنیدار نبودن آماره  tمیباشد .در بررسی اثرات ساده

آزمون فرضیه چهارم:
جهت آزمون فرضیه  4مدل رگرسیون چند متغیره

متغیرها بر عملکرد تولید ،مقدار آماره  tبرای مدیریت

مبتنی بر مدل شماره  1بر مبنای میزان اطالعات

هزینه پیشرفته برابر با ( 0/59بیمعنی) ،برای سطح

مدیریت هزینه پیشرفته تصریح شد و نتایج بیانگر این

تکنولوژی پیشرفته تولید برابر با ( 2/06معنادار و

امر بود که مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با 0/000

مثبت) ،برای جمعگرایی (فردگرایی) برابر با 4/93

است .این مقدار کمتر از  0/05است بنابراین فرض

(معنادار و مثبت) ،برای اندازه برابر با ( -0/14بیمعنی)

صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود یعنی در

میباشد و همچنین جهت بررسی اثرات متقابل متغیرها

سطح اطمینان  95درصد مدل معنیداری وجود دارد.

بر عملکرد تولید نیز برای مدیریت هزینه پیشرفته *

میزان ضریب تعیین برابر با  0/18است بنابراین در

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید برابر با ( 0/20بیمعنی)،

حدود  18درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط

برای میزان اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته*
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جمعگرایی (فردگرایی) برابر با ( -0/01بیمعنی) ،برای

( -1/18بیمعنی) ،برای میزان اطالعات مدیریت هزینه

میزان اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته* سطح

پیشرفته*جمعگرایی(فردگرایی) برابر با ( -3/00معنادار

تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی) برابر با

و منفی) است.

جدول  - 10برآورد و آزمون پارامترهای مدل مبتنی بر اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته
مقدار ضرایب

مقدار

پارامترها
مقدار ثابت

2/740

6/24

0/00

مدیریت هزینه پیشرفته

0/024

0/59

0/557

بیمعنی

سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

0/152

2/06

0/040

معنادار و مثبت

2/37

جمعگرایی(فردگرایی)

0/574

4/93

0/00

معنادار و مثبت

3/85

مدیریت هزینه پیشرفته * سطح تکنولوژی پیشرفته تولید

-0/002

-0/20

0/841

بیمعنی

2/91

میزان اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته*جمعگرایی(فردگرایی)

-0/0004

-0/01

0/993

بیمعنی

2/78

-0/013

-1/18

0/240

بیمعنی

2/23

سطح تکنولوژی پیشرفته* جمعگرایی(فردگرایی)

-0/101

-3/00

0/003

معنادار و منفی

2/83

اندازه

-0/002

-0/14

0/892

بیمعنی

1/61

میزان اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته* سطح تکنولوژی
پیشرفته* جمعگرایی (فردگرایی)

مقدار

t

مقدار احتمال

نتیجه

VIF

معنادار و مثبت

-

3/15

F

5/44

مقدار احتمال

F

0/00

ضریب تعیین

0/16

دوربین واتسون

2/07

بنابراین یافتههای آماری فرضیه  4بیانگر این امر

اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1394-1395

است که افزایش سطح تکنولوژی پیشرفته و جمعگرا

میباشد ،تا بتواند درکی برروی یکی از عواملاقتضایی

بودن فرهنگ موجب افزایش عملکرد تولیدی میشود،

تاثیرگذار بر میزان استفاده اثربخشی از تکنیکهای

همچنین با ارتقا تکنولوژی افزایش میزان اطالعات

حسابداری مدیریت ،با هدف بهرهگیری کاملتر و بهتر

مدیریت هزینه پیشرفته تاثیری منفی بر عملکرد تولید

آن ایجاد نماید.

دارد ،در جوامع جمع گرا ارتقا تکنولوژی و افزایش

نتایج این پژوهش بیانگر تایید تاثیر ساده عوامل

میزان اطالعات مدیریت هزینه پیشرفته موجب کاهش

فرهنگ فردگرایی یا جمعگرایی ،میزان استفاده از

عملکرد تولیدی میشود.

اطالعات حسابداری مدیریت و تکنولوژی پیشرفته
تولید بر عملکرد تولید میباشد (موافق پژوهشهای
دابی و همکاران ( ،)2017کریستین و همکاران

نتیجهگیری
هدف این پژوهش گسترش ادبیات حسابداری

( ،)2016آسیایی و ژسوه ( ،)2014جاکوب و همکاران

مدیریت با استفاده از رویکرد اقتضایی ،به منظور تعیین

( ،)2013اعتمادی و همکاران ( )2009و مخالف

اثرهای ساده و متقابل میزان اطالعات حسابداری

پژوهش چونگرسوت (.))2009

مدیریت با توجه به سطح تکنولوژی پیشرفته تولید بر

به عبارتی در جوامع جمع گرا اشخاص به دنبال

عملکرد تولید با در نظر گرفتن جمعگرایی(فردگرایی)

ایجاد هماهنگی و حفظ روابط میباشند و اقدامات

فرهنگی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

خود را به عنوان بخش مهمیدر جهت رفاه گروه
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میدانند بنابراین در این جوامع جهت ارزیابی عملکرد

هزینه پیشرفته سطح تکنولوژی در جوامع جمع

و کنترل فعالیتهای کارکنان نیاز به بررسیهای گروه

گرا(فردگرا) بر عملکرد تولید تایید نشد( .موافق

گرا و گذر از مرزهای دپارتمانها میباشد و همین امر

پژوهش ابراهیمیکردلر ( ،)1393مخالف پژوهش چو

منجر به استفاده بیشتر از اطالعات عملکرد غیر مالی

())2001

میشود ،که این امر نیز در این پژوهش تایید شد

در رابطه با تایید نشدن اثر تعاملی سطح تکنولوژی

(موافق با پژوهشهای ابراهیمیکردلر ( ،)1393چو

و اطالعات عملکرد غیرمالی ،سطح تکنولوژی و

( )2001و مخالف پژوهش چونگر سوت (.))2009

مدیریت هزینه پیشرفته ،سطح تکنولوژی و مدیریت

در مقابل فرهنگهای جمعگرا که به مصلحت کلی

هزینه پیشرفته در جوامع جمع گرا(فردگرا) میتوان

گروه بها میدهند ،زیرا انتظار دارند که افراد تابع عالیق

بیان نمود که پیشرفت تکنولوژی نوعی نوآوری و تغییر

و نیازهای فردی خود ،برای منفعت گروه باشند

در فرآیند محسوب میشود که با عنایت به امتیازات

فرهنگهای فردگرا میباشند که در این محیط افراد به

بیان شده توسط هافستد ( )1984ایران کشوری با

دنبال کسب منافع ،نیازها و ترجیحات فردی میباشند و

فرهنگ ملی با اجتناب زیاد از عدم اطمینان میباشد،

بنابراین به نظر میرسد میزان اطالعات عملکرد مالی

بنابراین اشخاص تحمل ابهام و درک موقعیتهای مبهم

که محوریت فردگرایانه دارد ،در یک جامعه فردگرا

را ندارند و جهت کاهش این ابهامات گرایش بیشتری

ارجحیت بیشتری داشته باشد ،که این امر نیز در این

به استفاده از اطالعاتی که به آسانی تفسیر میشود

پژوهش تایید شد و همچنین یافتهها بیانگر اینست که

دارند و بنابراین میزان اطالعات مربوط به عملکرد مالی

در جوامع جمع گرا افزایش میزان اطالعات عملکرد

را در این شرایط ترجیح میدهند.

مالی موجب کاهش عملکرد تولیدی میشود( .موافق
پژوهش چو ( ،)2001حاجیها و تقیزاده ())1395

از طرف دیگر تغییر روش از مدیریت هزینه سنتی
به پیشرفته نیز نوعی نوآوری و تغییر در فرآیند

از طرفی تکنیکهای سنتی مدیریت هزینه سعی در

محسوب میشود و بنابراین فرهنگی بااجتناب از عدم

مدیریت هزینه با استفاده از روشهای اندازه گیری در

اطمینان و زن گرا (فرهنگ ایران) احتماال از روشهای

سطح واحد دارند و فرض اساسی این روشها آن

سنتی مدیریت هزینه استفاده مینمایند ،خصوصا عدم

میباشد که به حداکثر رساندن عملکرد فرد منجر به

داشتن آگاهی و تجربه در بکارگیری سیستم مدیریت

موفقیت سازمان میشود در حالی که روشهای

هزینه پیشرفته نیز میتواند دلیلی موکد بر مقاومت

مدیریت هزینه پیشرفته بر مبنای روابط متقابل پایه

مدیران ارشد در پذیرش این تکنیکها محسوب شود.

ریزی شده اند از اینرو به نظر میرسد که روشهای

بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران

مدیریت هزینه سنتی بیشتر در جوامع فردگرا و

ارشد پیشنهاد میشود که در جوامعی مانند ایران که

روشهای مدیریت هزینه پیشرفته بیشتر در جوامع

جمعگرا میباشند به ارزیابی عملکرد با استفاده از

جمع گرامورد استفاده قرار گیرد ،بنابراین در جوامع

اطالعات غیرمالی توجه بیشتری بنمایند زیرا از لحاظ

جمعگرا ارتقا تکنولوژی و افزایش میزان اطالعات

فرهنگی بکارگیری معیارهای غیر مالی در ایران مطلوبتر

مدیریت هزینه سنتی موجب کاهش عملکرد تولیدی

میباشد .از طرفی با عنایت به این امر که بکارگیری

میشود ،که این امر در آزمون فرضیه این پژوهش نیز

معیارهای مالی و مدیریت هزینه سنتی تنها در سطوح

تایید شد ،با اینحال اثر متقابل میزان اطالعات مدیریت

پایین تکنولوژی مناسب است توصیه میشود که با
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اثرات متقابل اطالعات حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در سازمانهایی با ارزشهای فرهنگی ...

افزایش سطوح تکنولوژی از بکارگیری صرف از این

حاجیها ،زهره ،خراط زاده ،محدته ( .)1393رابطه

معیارها با توجه به اینکه موجب کاهش عملکرد تولید

فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوریهای حسابداری

میشود پرهیز نمایند و همچنین با عنایت به اینکه در

مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

نتایج کسب شده جوامعی جمعگرا با اجتناب از عدم

بهادار تهران ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری

اطمینان و زن گرا(فرهنگ ایران) تمایلی به تغییر و

مدیریت ،سال هفتم ( ،)2صفحه .35-48

پذیرش تکنیکهای جدید ،به دلیل نداشتن تجربه،

حاجیها ،زهره ،تقیزاده ،زهرا ( .)1395رابطه

آموزش و ترس از آینده وجود دارد به مدیران ارشد

فرهنگ سازمانی و میزان اعمال روشهای حسابداری

توصیه میشود هم راستای ارتقا تکنولوژی پیشرفته

مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

تولید و یا تغییر تکنیکهای مدیریت هزینه از سنتی به

بهادار تهران ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،دوره (،14 )4

پیشرفته آموزشها و توضیحات الزمه را در قالب

صفحه .1067-1089

کنفرانسها و کالسهای آموزشی برای مدیران،کارمندان

سخایی ،فاطمه ،جوانمرد ،حبیب اله (.)1388

جهت شفاف سازی دالیل،مزایا و ...را ارائه دهند .به

بررسی رابطه بین مهارتهای فردی ،یادگیری سازمانی،

پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود این پژوهش را برای

نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و

هریک از بخشهای مجزا عملکرد تولید که مهمترین

متوسط استان مرکزی ،فصلنامه بصیرت ،دوره (،16) 44

شاخصههای آن در زنجیره ارزش ،کاهش هزینه (بها)،

صفحه .81-96

بهبود کیفیت و افزایش انعطاف پذیری و بهبود زنجیره

طالبی ،رقیه ،خدامیپور ،احمد ( .)1389بررسی

عرضه میباشد اجرا نمایند و همچنین سایر ابعاد

کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران

فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار دهند.

شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،دانش حسابداری ،دوره( ،1)2صفحه
.117-137

منابع:
ابراهیمیکردلر ،علی ،مقدسپور ،هنگامه (.،)1393

مالنظری ،مهناز ،داور ،سمانه ( .)1392ارتباط بین

تبیین وضعیت حسابداری مدیریت در ایران ،فصلنامه

اطالعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و

علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ،سال هفتم ،شماره

عملکرد تولید ،پژوهشهای تجربی ،سال سوم،

 ،23صفحه .57-83

شماره ،9صفحه 125-145

احدیانپورپروین ،دنیا ( .)1393نسبیت فرهنگی
مبتنی بر رویکرد رفتاری :با تاکید بر نقش حسابداری

مدیریت در تصمیمگیری مدیریت ،فصلنامه دانش
حسابداری و حسابرسی مدیریت ،شماره نهم ،صفحه
34-51
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