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چکیده
امروزه ،اصالحات اقتصادي ازنوع خصوصي سازي دربسياري ازكشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه به عنوان
يك رويكرد راهبردي محسوب مي شود .هرچه دولت ها بزرگتر شوند ،عرصه رقابت در بازاركمترمي شود ،بنابراين به
نظر مي رسد حوزه هايي بايد به بخش خصوصي واگذار گردد ،تا از اين طريق رقابت ايجاد گردد .با حركت به سمت
خصوصي سازي و تغييرات درالگوي رقابت و مطرح شدن تجارت جهاني ،اهميت حسابداري مديريت به وضوح قابل
مشاهده است .پژوهش حاضر مبتني بر تئوري احتمال ( )CTاندرسون و لنن ( )1999است كه به بررسي رابطه ميزان
خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركت هاي خصوصي شده با تاكيد بر استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت به
عنوان متغير ميانجي مي پردازد .داده هاي مربوط به ابزارهاي حسابداري مديريت مورد استفاده توسط شركت ها در
طي  6سال ،از طريق پرسش نامه و داده هاي مربوط به خصوصي سازي و عملكرد مالي از طريق اطالعات مندج در
صورت هاي مالي براي  48شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه تاريخ پذيرش آن ها قبل از سال
 1387مي باشد و تا سال  1392به طور مستمر به فعاليت خود ادامه داده اند ،جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار
 PLSنسخه  2014مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است .نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت بين عملكرد مالي و
خصوصي سازي است كه حسابداري مديريت به عنوان متغيري ميانجي باعث تشديد اين رابطه مي گردد .همچنين
استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت ،با عملكرد مالي شركت ها و نيز با خصوصي سازي آن ها رابطه مثبتي دارد.
واژگان کلیدی :عملكرد مالي ،خصوصي سازي  ،ابزارهاي حسابداري مديريت ،تئوري احتمال اندرسون ولنن (CT
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تاریخ پذیرش1394/11/3 :
تاریخ دریافت1394/8/20 :

 48فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  13ـ شماره  51ـ پائیز 1395

مقدمه

پهنه اقتصادي جهان امروز ،دولت فربه را بر نمي تابد .امروزه تاكيد بر تقويت "دولت ناظر"

و كاهش نقش "دولت مجري" است كه اين امر با خصوصي سازي محقق مي گردد
(صفارزاده پاريزي .)1381 ،ابالغ سياست هايي كه به سمت خصوصي سازي مي روند ،در
راستاي دستيابي به اين حقيقت بود كه بخش دولتي در اقتصاد ملي از كارايي الزم
برخوردار نبوده است (نقيبي .)1388 ،ايده اصلي درتفكرخصوصي سازي اين است كه
فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار ،بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را مجبورمي سازند تا
عملكرد كاراتري را نسبت به بخش عمومي داشته باشند (گودرزوند چگيني وميرزاد
زارع .) 1389،البته خصوصي سازي به خودي خود براي افزايش كارايي كافي نيست ،آنچه
اين فرايند را موفق مي سازد واگذاري حوزه هاي تصميم گيري و نظارت به بخش
خصوصي مي باشد (پتي ات ال و هاردي.)2005 ،1
هرچه دولت ها بزرگتر شوند ،عرصه رقابت در بازار كمترمي شود ودر پي كم شدن
رقابت ،كارايي زايل مي گردد .بنابراين به نظر مي رسد كه حوزه هايي بايد به بخش
خصوصي واگذار گردد تا از اين طريق رقابت ايجاد گردد (قياسوند .)1390 ،پس به جرأت
مي توان گفت كه هدف از خصوصي سازي ،رسيدن به اثربخشي اقتصادي باالتر و تسريع

رشد اقتصادي مي باشد(شِشينسكي وكالوا.)2002 ، 2
پيشينه خصوصي سازي درايران به قبل ازانقالب و سال1354باز ميگردد و در

برنامه هاي دوم و سوم توسعه مورد تاكيد قرارگرفت اما اين جهت گيري ها ،تغييرچنداني

رادرپايه هاي غيررقابتي جامعه اقتصادي ايران پديد نياورد واين گونه ناكامي ها به ابالغ
سياست هاي كلي اصل  44قانون اساسي انجاميد .مقام معظم رهبري دربهمن سال1385با
ابرازنارضايتي ازروند اجراي سياست هاي ابالغ شده ،آن راناشي از بي توجهي به نقش
سياست هاي اصل44درايجادتحول عظيم اقتصادي دركشور دانستند كه در تاريخ
 1387/3/25از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده
شد (سايت سازمان خصوصي سازي .)3خصوصي سازي با هدف افزايش كارآيي و رشد
اقتصادي ،يكي از مسايل مورد سياست هاي كلي اصل  44رهبري مي باشد.

1. Patti Emmilia & Hardy Daniel
2. Sheshinski & Calva
3. www.Ipo.ir
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با تغيير در ساختارِ شركت هاي خصوصي شده و همچنين با تغييراتي كه در الگوي رقابت
ايجاد شده است ،اهميت حسابداري مديريت دربنگاه هاي اقتصادي پر رنگ تر شده است.
چون براي فايق آمدن بر رقابت شديد و حركت سريع نوآوري در محصوالت وخدمات،
سازمان ها بايد شيوه هاي پيچيده ترحسابداري مديريت را به كار گيرند(پادونگ سيتي

1

 ) 2003،اگرچه يك سيستم خوب حسابداري مديريت به خودي خود ،تضميني براي
موفقيت شركت ها نمي باشد ،اما يك سيستم ضعيف حسابداري مديريت مي تواند

برتريها ومنافع رقابتي شركتها را به طور چشمگيري كاهش دهد( .پادونگ سيتي.)2003 ،

لذا اين انتظار مي رود كه خصوصي سازي بر استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت نوين
و نيز عملكرد شركت ها اثرگذار بوده باشد و تحقيق حاضر به دنبال بررسي اين موضوع
است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

واژه "خصوصي سازي" در سال  1983براي اولين بار در فرهنگ لغت "وبستر "  ،تغيير
2

كنترل يا مالكيت از سيستم دولتي به سيستم خصوصي تعريف شد ( فافاليو و
دونالدسون .)2007،3اقتصاد هاي بازارمحورازدهه1970ميالدي اقدام به خصوصي سازي
بسياري ازشركت هاي دولتي و محدودكردن حوزه فعاليت دولت نمودند .هدف اصلي
ازخصوصي سازي ،افزايش كارايي وبهبود عملكرد شركت هاي مورد نظر مي باشد است
(سيد نوراني و غالم زاده لداري.)1390،
مبناي نظري اين پژوهش مبتني بر نظريه احتمال اندرسون ولنن ( )1999مي باشد ،طبق
اين نظريه عوامل داخلي و خارجي بر استرتژي رقابتي شركت تاثير گذارند كه اين عوامل
مي تواند بر ساختار شركت تاثير بگذارد .طبق نظر اندرسون و لنن با تغيير در ساختار
شركت ،ميزان استفاده و بهره گيري از حسابداري مديريت نيز تغيير ميكند .طبق نظر

جونز ،)1985(4اگر شرايط يك سازمان تغيير كند ،سيستم حسابداري مديريت نيز بايد
تعديل گردد ،البته اگر قرار باشد موثر و مفيد باقي بماند .همچنين طبق نظر گاليان و لوتز

5

1. Phadoong sitti Monika
2. Webster
3. Fafaliou & Donaldsonn
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5. Galyan & Lutz
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( )2007خصوصي سازي مي تواند تاثير بهينه اي بر روي عملكرد مالي شركت ها بگذارد.
در تحقيق حاضر عامل خارجي موثر بر شركت ،خصوصي سازي در نظر گرفته شده است.
نظريه احتمال ،ادعا مي كند كه فاكتورهاي محيطي دروني و بيروني شركت بر راهبرد
رقابتي شركت تاثير دارند كه اين تاثير بر روي راهبرد رقابتي شركت بر ساختار شركت و
در ماهيت بر عملكرد مالي شركت تاثير گذار است .تحقيقات پيشين انجام شده نزديك به
موضوع اين تحقيق را مي توان به  2دسته تقسيم كرد.
تحقیقات انجام شده در زمینه حسابداری مدیریت و عملکرد مالی
يكي از نخستين تحقيقات انجام شده در رابطه بين حسابداري مديريت و عملكرد مالي ،

تحقيق كالمر ) 1973(1بود كه رابطه معناداري بين بودجه بندي سرمايه اي و عملكرد وجود
ندارد .پس از آن سيم وكلوف )1998( 2به بررسي اين سوال مي پردازند كه ،آيا شركت
هاي توليدي كه از سيستم مديريت كيفيت جامع  3و سيستم به هنگام 4استفاده مي كنند،

هيچ مدركي براي تاثير عملكرد با استفاده از مديريت كيفيت جامع وسيستم به هنگام ،نشان
داده نشد ،همچنين گوردون وسيلوستر )1999(5به بررسي رابطه بين ابزار هزينه يابي

برمبناي فعاليت 6و عملكرد شركت ها مي پردازند .نتايج تحقيق نشان داد كه هيچ گونه
رابطه اي وجود ندارد (اعم از مثبت ومنفي).
پادونگ سيتي ( )2003در پژوهشي با عنوان نقش حسابداري مديريت در اقتصاد
كشورهاي نو ظهور ،با استفاده ازاطالعات  70شركت بورسي كشور تايلند ،تغييرات چشم-
گيري را در به كارگيري ابزارهاي حسابداري مديريت و نيز منافع كسب شده از شيوه هاي
حسابداري مديريت در تايلند در دوره زماني  2001-1996را بيان كرد .همچنين اين تحقيق
رابطه مثبتي بين منافع كسب شده از اجراي ابزارهاي حسابداري مديريت و عملكرد مالي
شركت ها را تاييد كرد.
ريفات و باالن ( )2009بهايابي هدف 7را به عنوان ابزار مديريت بهاي تمام شده استراتژيك
براي افزايش قابليت سوددهي شركت ها معرفي كردند .آنها بيان كردند چون كه امروزه
1. Klammer
2. Sim Khim & Killough
)3. Total Quality Management (TQM
)4. Just In Time (JIT
5. Gordon & Silvester
)6. Activity Based Costing (ABC
)7. Target Costing (TC
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قيمت در بازار رقابتي تعيين مي گردد ،پس استراتژي شركت براي كسب سودآوري بيشتر
برروي كاهش بهاي تمام شده بايد باشد .آن ها هدف بهايابي هدف را كاهش بهاي تمام
شده قبل از متحمل شدن آن تعريف كردند .نتايج آن ها بيانگر اين موضوع است كه در
بلند مدت با استفاده از ابزار بهايابي هدف مي توان سودآوري را افزايش داد.
طاليب وهمكاران ( ،)2013به بررسي رابطه بين مديريت كيفيت جامع و عملكرد
كيفيت در شركت هاي خدماتي هند پرداختند .اين تحقيق با استفاده از تجزيه و تحليل

رگرسيون چندگانه و ضريب همبستگي پيرسون ،1نشان دادند كه مديريت كيفيت جامع با
عملكرد شركت هاي خدماتي هندي ارتباط مستقيم دارد.
در ايران نيز ،دانشفرد و همكاران ( )1389در تحقيقي به بررسي نقش پياده سازي
كارت امتياز متوازن )2 (BSCدر بهبود عملكرد شركت صنايع مخابرات ايران پرداخته

اند .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد در شركت صنايع مخابرات ايران پياده سازي كارت
امتياز متوازن ،به بهبود عملكرد سازمان منجر شده است.
ساالر و غالمي اواتي ( )1390به بررسي ارتباط بين بازارمداري و عملكرد شركت هاي
مواد غذايي بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي
ارتباط بين بازارمداري ،يادگيري مداري ،مديريت كيفيت جامع ،نوآوري مداري و
عملكرد شركت هاي مواد غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتايج
پژوهش نشان مي دهد كه كليه متغيرهاي تحقيق بر عملكرد تأثير مثبت مي گذارند ،اما
تأثير بازارمداري از ساير متغيرها بيشتر است.
نمازي و عظيمي بيدگلي ( ،)1391پژوهشي با عنوان تعيين معيارهاي ارزيابي متوازن و
رتبه بندي آنها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در شركتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .هدف اصلي اين تحقيق ،تعيين معيارهاي كليدي
ارزيابي عملكرد ،مربوط به هر يك از منظرهاي ارزيابي متوازن ،در شركتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك نوع فعاليت و بر اساس طبقه بندي گروه
صنايع بوده است .نتيجه اين تحقيق نشان داد كه بين رتبه بندي از طريق فرآيند تحليل
سلسله مراتبي و رتبه بندي بدون استفاده از اين الگو ،تفاوت معني داري در ارزيابي
عملكرد شركت در هر يك از منظرهاي  BSCوجود دارد .افزون بر اين ،مشخص شد
1. Pearson
)2. Balance Score Card (BSC
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كه تقريباً هيچ يك از شركت هاي مورد مطالعه ،از معيارهاي خاص و منحصر به شركت
و يا گروه صنعت خود استفاده نمي كنند.
حاجيها وخراط زاده ( )1393پژوهشي با عنوان بررسي رابطه كاربرد نوآوري هاي
حسابداري مديريت و شاخص هاي مالي ارزيابي عملكرد انجام دادند .شاخص هاي مالي
مذكور عبارتند از بازده دارايي ها ،1بازده حقوق صاحبان سهام 2و بازده فروش .براساس

نتايج بدست آمده در اين تحقيق ميان شاخص بازده دارايي ها و كاربرد از نوآوري هاي
حسابداري مديريت رابطه معنا داري وجود دارد .البته اين رابطه ميان بازده حقوق صاحبان
سهام و بازده فروش با كاربرد نوآوري هاي حسابداري مديريت وجود ندارد.
ديانتي ديلمي و همكاران ( ، )1394تحقيقي با عنوان اثر ابزارهاي مراحل تكامل
حسابداري مديريت بر روي سود عملياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادارتهران انجام دادند .با توجه به مراحل تكامل حسابداري مديريت كه مبتني بر تحقيق
حساس يگانه وهمكاران ( )1390مي باشد ،هر چه مراحل باالتر مي رود ابزارهاي مديريت
هزينه پيشرفته تر مي شود و در نتيجه تاثير آن روي سود عملياتي بيشتر مي شود؛ در اين
تحقيق به بررسي تاثير ابزارها و تكنيك ها در قالب مراحل تكامل حسابداري مديريت روي
سود عملياتي پرداخته شده است .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه هرچه شركت ها از
ابزارهاي مديريت هزينه مراحل تكامل حسابداري مديريت باالتر استفاده كنند سود
عملياتي شركت هاي مذكور نيز بيشتر مي شود.
تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصی سازی و عملکرد مالی
از اولين تحقيقات انجام شده در رابطه بين خصوصي سازي و عملكرد مالي مي توان به
تحقيق بوبكري و كوزت ( )1998اشاره كرد ،آنها در پژوهش خود نشان دادند كه
سودآوري ،كارا يي عمليات ،مخارج سرمايه اي و ساير شاخص هاي مالي و عملياتي در
شركت هاي خصوصي شده ،بعد از خصوصي سازي بهبود يافته است .در اكثر تحقيقات
مانند تحقيق ذكر شده تنها به مقايسه نسبت هاي مالي قبل و بعد از خصوصي سازي اكتفا
شده است.

)1. Return of Asset (ROA
)2. Return of Equity (ROE
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گاپتا ) 2001 ( 1و ارل)2002( 2و كوسندا و اسوجنار )2002(3و محمد عمران )2003(4و
عمران ( )2004و گوپتا )2005( 5و لوک و همكاران  )2006( 6تأثير خصوصي سازي بر
عملكرد شركت ها را بررسي نمودند و نتيجه گرفتند كه عملكرد شركت هاي واگذار شده
در فرايند خصوصي سازي افزايش يافته است و به اين نتيجه دست يافتند كه سودآوري
شركت هاي دولتي بسيار كم تر از شركت هاي خصوصي است.
نسور و همكاران ( ،)2007در پژوهشي با عنوان عملكرد شركتهاي جديداً خصوصي
شده در كشورهاي(مصر ،مراكش ،تونس و تركيه) به اين نتيجه دست يافتند كه اين
شركت ها افزايش قابل توجهي را در سودآوري و كارايي عمليات تجربه كردند و تعداد
كاركنان و ميزان اهرم در اين شركت ها بعد از خصوصي سازي كاهش قابل مالحظه اي
داشته است.
چن و همكاران ( ، )2008در تحقيقي با عنوان خصوصي سازي ،و عملكرد شركت ،به
اين نتيجه دست يافتند كه وقتي مالكيت شركت هاي دولتي از طريق بازار سرمايه به
بخش خصوصي واگذار مي شود ،عملكرد اين شركت ها بهبود مي يابد ،اما وقتي مالكيت
از يك بخش دولتي به بخش دولتي ديگر منتقل مي شود ،تغيير اندكي در عملكرد رخ
مي دهد (سيدنوراني و غالم زاده لداري.)1390 ،
فيورنتينو ،جول و كيمر (  ، ) 2009در تحقيق خود به بررسي تأثير خصوصي سازي بر
عملكرد مالي و بهره وري بانك هاي واگذار شده در كشورهاي ايتاليا و آلمان به اين
نتيجه دست يافتند كه بهره وري و شاخص هاي عملكرد در بانك هاي واگذار شده
افزايش با اهميتي داشته است.
در بين تحقيقات داخلي كه نزديك به موضوع تحقيق حاضر هستند ،مي توان به موارد
زير اشاره كرد:
نصرالهي و همكاران( ،)1388در تحقيق خود با عنوان ارزيابي روند بازدهي سهام شركتهاي
خصوصي شده از طريق بورس اوراق بهادارتهران ،نشان دادند بين بازده سهام شركتهاي
واگذار شده ،قبل و بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .بين بازده سهام

1. Gapta
2. Earle
3. Kocenda & Svejnar
4. Omran
5. Gupta
6. Loc & Lanjouw & Lensink
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شركت هاي خصوصي در پنج زير دوره ،تفاوت وجود دارد .بيشترين افزايش در 3سال اول
و بيشترين كاهش در  3سال چهارم بعد از خصوصي اتفاق افتاده است.
سيد نوراني و غالم زاده لداري ( ،)1390پژوهشي با عنوان بررسي عملكرد شركت هاي
دولتي واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .نتايج تحقيق نشان مي-
دهدكه عملكرد و وضع مالي وكارآيي شركت هاي دولتي پس از واگذاري تفاوت
معناداري با مقطع قبل از واگذاري نداشته است.
آذر و اسالم جو ( ،)1391به مقايسه عملكرد شركت هاي واگذارشده به بخش
خصوصي و بخش عمومي غيردولتي در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه
واگذاريهاي پس از ابالغ سياست هاي كلي اصل 44پرداختند نتيجه اينكه شاخصهاي
عملكرد در شركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي بهبود و در شركتهاي واگذارشده
يافتهاند و در مقايسه اين دو بخش در ميزان ارتقاء و
بخش عمومي غيردولتي كاهش 
بهبود شاخصهاي عملكرد ،بخش خصوصي بهتر از بخش عمومي غيردولتي عمل كرده
است.
با توجه به مباني نظري و پيشينه تحقيق ،مي توان نتيجه گرفت با تغيير در ساختار يك
شركت (خصوصي سازي) و تاثير آن بر رقابت بازار ،استفاده از ابزارهاي حسابداري
مديريت ضروري مي باشد .لذا در اين تحقيق به بررسي رابطه بين خصوصي سازي و
عملكرد مالي با نقش ميانجي حسابداري مديريت پرداخته شده است .در هيچ كدام از
تحقيقات قبلي به اين موضوع توجهي نشده بود كه آيا حسابداري مديريت مي تواند باعث
بهبود عملكرد شركت هايي شود كه خصوصي شده اند يا خير؟

فرضیه های پژوهش
باتوجه به شناخت ازموضوع پژوهش و بررسي تحقيقات قبلي ،براي دستيابي به اهداف
پژوهش سه فرضيه به شرح زيرو مطابق شكل  ،1تدوين شده است :
فرضیه اول ( : )H1خصوصي سازي از طريق نقش ميانجي استفاده ازابزارهاي حسابداري
مديريت ،برعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران اثر
ميگذارد.

فرضیه دوم ( : )H2استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت روي عملكرد مالي شركتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت دارد.
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فرضیه سوم ( :)H3خصوصي سازي بر روي عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده
دربورس اوراق بهادارتهران اثر مثبت دارد.
شکل  -1مدل نظری پژوهش حاضر

روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از لحاظ نوع هدف ،از نوع كاربردي مي باشد .روش پژوهش از نوع پس
رويدادي و از نظر روش استدالل از نوع قياسي -استقرايي بوده كه مبتني بر تئوري احتمال
اندرسون ولنن( ) 1999است (قياسي)  ،سپس با استفاده از مشاهده اجزايي از جامعه (نمونه)
نسبت به ارايه الگويي براي كل جامعه اقدام مي نمايد(استقرايي) .براي ارايه اين الگو از
تكنيك آماري رگرسيون چندگانه استفاده مي شود(.بلكويي)1390 ،به لحاظ نوع مطالعه
پژوهشي ميداني پرسشنامه اي مي باشد .اين تحقيق از نظر تئوري حسابداري در گروه
پژوهش هاي اثباتي قرار مي گيردكه سعي دارد با بررسي آنچه موجود است رفتار آينده
متغير را پيش بيني كند (اسكات .)1390 ،از لحاظ آماري اين پژوهش از نوع همبستگي
مي باشد .پژوهش همبستگي ،به پژوهشي گفته مي شود كه در آن با استفاده از الگوي
رگرسيون رابطه بين دو يا چند متغير بيان مي شود (بلكويي .)1390 ،به منظور آزمون
فرضيات تحقيق از روش معادالت ساختاري با استفاده از روش حداقل مربعات جزيي
استفاده شد كه به الگوريتم  PLSمشهور است.
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قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي پژوهش حاضر در حوزه حسابداري با تاكيد بر حسابداري مديريت و
عملكرد مالي قرار مي گيرد .قلمرو زماني اين پژوهش مقطعي نمي باشد و سال هاي 1387
الي  1392را در بر مي گيرد .دوره زماني پژوهش حاضر مبتني بر اجراي سياست هاي كلي
اصل  44قانون اساسي (خصوصي سازي) سال هاي  1387تا  1392مي باشد.

جامعه آماری( )Nو نمونه آماری()n
جامعه آماري پژوهش حاضر ،شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است
كه براساس شرايط زير غربالگري (روش حذفي) شده اند:
رديف

شرط

تعداد

1

شركت هايي كه تاريخ پذيرش آن ها در بورس ،قبل از سال  1387مي باشند.

469

2

به منظور قابليت مقايسه نتايج ،دوره مالي شركت هاي نمونه منتهي به پايان اسفند
ماه باشد وسال مالي آن ها تغيير نكرده باشد و داده هاي شركت ها در بين سال

177

هاي 1387الي  1392در دسترس باشد.
3

شركت هايي كه دردوره زماني پژوهش حاضر ،از طرف دولت (سازمان
خصوصي سازي)  ،خصوصي شده باشند.

70

4

شركت هايي كه پرسش نامه تحقيق حاضر را تكميل و برگشت دادند.

48

در پژوهش حاضر پرسشنامه بين تمامي شركت هاي مورد نظر جامعه (  70شركت) توزيع
شده است و در نهايت پس از پيگيري هاي فراوان 48 ،پرسشنامه تكميل و برگشت داده
شده است.

متغیرهای پژوهش
در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها از شيوه اسنادكاوي (مراجعه به صورت هاي مالي
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و همچنين پرسش نامه استفاده شده
است .پرسشنامه اين تحقيق به منظور جمع آوري داده هاي مربوط به ابزارهاي حسابداري
مديريت مورد استفاده در شركتها بوده كه بين مديران مالي شركت هاي پذيرفته شده در
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بورس اوراق تهران توزيع شده است .فهرست ابزارهاي حسابداري مديريت موجود در
پرسش نامه از پرسشنامه تحقيق هاي حساس يگانه و همكاران ( ،)1390پادونگ سيتي

( ،)2003آصيف احمد ،)2010(1چن حال وهمكاران ( )1998و جوشي ( )2001استخراج
شده است .ضمنا ،پرسشنامه بين  5نفر از خبرگان و اساتيد حسابداري مديريت توزيع شده
است و ازاين افراد خواسته شده است تا ابزار اندازه گيري را بررسي و هرگونه تغيير
ضروري را پيشنهاد نمايند ،كه درنهايت اين پرسشنامه به تاييد اين افراد رسيد.
خصوصي سازي براساس مدل زير اندازه گيري مي شود كه طبق نظر جوشي ()2001
اندازه شركت و نوع شركت ( توليدي يا غير توليدي ) در خصوصي شدن و استفاده از
ابزارهاي حسابداري مديريت و طبق تحقيق سـيلواري ( ،)1379ميزان مالكيت فاكتورهاي
مهمي براي خصوصي سازي تلقي مي شوند.
كه درمدل فوق :
 STOCK t %ميزان سهام واگذار شده شركت در سال  tمي باشد .اطالعات مربوط به
ميزان سهام واگذار شده در هرسال را از طريق سايت خصوصي سازي()www.Ipo.ir
جمع آوري شده است.
 SIZEو ، D1متغير كنترل مي باشند كه تعريف هريك به شرح زير مي باشد.
 : SIZEبه عنوان نماد اندازه شركت مي باشد ،اندازه شركت را از تقسيم ميزان سرمايه
اسمي واگذار شده شركت در هرسال بر لگاريتم طبيعي دارايي هاي شركت به دست مي
آوريم.
 : D1نوع شركت را مشخص مي كند كه منظور توليدي وغيرتوليدي بودن (شركت هاي
خدماتي و بازرگاني) شركت مورد نظر مي باشد ،طبق نظر پادونگ سيتي ()2003
شركتهاي توليدي از ابزارهاي حسابداري مديريت بيشتري نسبت به شركتهاي غيرتوليدي
استفاده مي كنند و همچنين طبق نظر جوشي( )2001در امر خصوصي سازي و استفاده از
ابزارهاي حسابداري مديريت شركتهاي توليدي و غيرتوليدي باهم فرق ميكنند و
شركتهاي توليدي از ابزارهاي حسابداري مديريت بيشتري استفاده مي كنند .با توجه به نظر
پادونگ سيتي و جوشي  ،ابزارهاي حسابداري مديريت صرفا درشركت هاي توليدي به
كارگرفته نمي شوند ،اما ميزان استفاده اين ابزارها در شركتهاي توليدي بيشتر از شركتهاي
1. Asif Ahmed
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غيرتوليدي مي باشد ،به همين منظور از متغير  1D1براي تمايز بين شركتهاي توليدي
وغيرتوليدي استفاده شده است كه شركتهاي توليدي عدد يك و شركتهاي غيرتوليدي
عدد صفر را مي گيرند.
براي آزمون فرضيه دوم پژوهش حاضر از مدل رگرسيون خطي چند متغيره مبتني بر
تحقيق پادونگ سيتي ( )2003استفاده مي شود.
) Performance t = f ( MAT t , DTA , QR , PVB , LTA

كه در مدل فوق :
:2MATميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت است كه ميزان استفاده از ابزارهاي
حسابداري مديريت با استفاده از پرسش نامه كه شامل ابزارهاي حسابداري مديريت است ،
با استفاده از طيف ليكرت (امتياز بين يك تا پنج) اندازه گيري مي شود .ابزارهاي موجود
در پرسشنامه براساس تحقيق حساس يگانه و همكاران ( )1390به چهار مرحله تكامل
حسابداري مديريت تقسيم شده است ،كه اين مراحل به ترتيب ،تعيين بها وكنترل مالي،
كنترل وبرنامه ريزي مديريتي ،كاهش اتالف منابع درتوليد ،خلق ارزش از طريق استفاده
اثربخش از منابع مي باشند ،كه اين ابزارها عبارتند از:
شماره
1
2

نام تكنیك
تجزیه و تحلیل صورت سودو
زیان و ترازنامه
تجزیه و تحلیل صورت جریان

مرحله
تكامل

شماره

1

32

نام تكنیك
بهترین نقطه سفارش

مجدد()EOQ

مرحله
تكامل
3

1

33

رگرسیون چند گانه

3

3

تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی

1

34

كارت ارزیابی متوازن

4

4

تجزیه و تحلیل انحرافات

1

35

5

بودجه بندي وجوه نقد

وجه نقد

بودجه بندي براي پاداش
مدیران

4

1

36

تكنیك كمی سازي

4

1

37

بهایابی هدف

4

1

38

بهینه كاوي فرآِیند عملیات

4

8

بازده جریان نقد به سرمایه گذاري

1

39

بهینه كاوي فرآِیند مدیریت

4

9

اهرم عملیاتی

1

40

بهینه كاوي اولویت هاي

4

6
7

بهایابی سفارش كار /دسته
محصول
تجزیه و تحلیل نقاط ضعف قوت
و فرصت تهدید

1. Dummy
)2. Management Accounting Tools (MAT
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استراتژیك
10

تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت

2

41

بهینه كاوي خصوصیات
محصول

4

11

بهایابی استاندارد

2

42

مدیریت كیفیت جامع

4

12

بودجه بندي ساالنه

2

43

شش سیگما

4

13

بودجه بندي انعطاف پذیر

2

44

كایزن

4

14

قیمت گذاري انتقالی

2

45

هزینه یابی كیفیت

15

تجزیه و تحلیل بها-حجم-سود

2

46

16

بهایابی مستقیم

2

47

17

بهایابی جذبی

2

48

2

49

18

()CVP

تجزیه و تحلیل هزینه ثابت و
متغیر

19

بودجه بندي سرمایه اي

20

هزینه یابی فرآیندها

21

هزینه یابی یكنواخت

1

تجزیه و تحلیل چرخه عمر
محصول
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
تجزیه و تحلیل سودآوري
مشتریان
تجزیه و تحلیل ارزش
سهامداران

4
4
4
4
4

2

50

ارزیابی رضایت مشتریان

4

2

51

ارزیابی نگرش كاركنان

4

2

52

بهایابی برمبناي فعالیت

4

22

برنامه ریزي استراتژیك مدون

2

53

سیستم اقدام به هنگام

4

23

بهایابی مرحله اي

2

54

مهندسی ارزش

4

24

هزینه یابی عملیات

2

55

مهندسی معكوس

4

2

56

مدیریت مبتنی برارزش

4

2

57

حسابداري منابع انسانی

4

3

58

هزینه یابی محیط زیست

4

25
26

تجزیه و تحلیل قابلیت سوددهی
محصول
ارزیابی عملكرد سودبخش هاي
مختلف شركت

27

بودجه بندي برمبناي صفر

28

تكنیك هاي پژوهش عملیاتی

2

3

59

حسابداري مصرف منابع

4

29

تجزیه و تحلیل هاي آماري

3

60

مدل سازي ریسك

4

30

برنامه ریزي منابع شركت

3

61

تئوري محدودیت ها()TOC

4

31

برنامه ریزي مواد

3

) :3 DATكل بدهي بر كل دارايي) كه به عنوان نماد ريسك مي باشد.

كل بدهي ها
كل دارايي ها

( پادونگ سيتي)2003،

1. Unifoming Costing
)2. Oprations Research (OR
)3. Debt to Asset Total (DAT
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 ( :1 QRنسبت آني) كه به عناون نماد نقدينگي مي باشد.

سرمايه گذاري –دارايي هاي جاري
بدهي هاي جاري

(ديانتي ديلمي ،برزگر)1393،
 ( : 2 LTAلگاريتم طبيعي از دارايي ها) كه به عنوان نماد اندازه شركت مي باشد(.
پادونگ سيتي)2003،
 ) :3 PVBتقسيم ارزش بازار هر سهام به ارزش دفتري سهام) كه به عنوان نماد رشد
شركت استفاده مي شود( .پادونگ سيتي )2003،
 : Performanceعملكرد واحد تجاري مي باشد كه در اين تحقيق از رويكردهاي
حسابداري ،اقتصادي و تلفيقي محاسبه مي گردد .در نهايت از  6معيار در اين تحقيق براي
ارزيابي عملكرد مالي استفاده شده است كه توضيح ونحوه محاسبه هريك به شرح زير مي
باشد.
در رويكرد حسابداري ،ازارقام مندرج درصورت هاي مالي نظيرسود ،سود هرسهم،
جر يان هاي نقدي عملياتي ،بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزيابي
عملكرداستفاده مي شود(انصاري وكريمي )1387 ،كه شامل موارد زير مي باشد -1 .نرخ
بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEكه از تقسيم سود خالص شركت بر حقوق صاحبان
سهام محاسبه مي گردد -2 .نرخ بازده دارايي( )ROIكه از تقسيم سود خالص بر مجموع
دارايي ها محاسبه مي گردد و  -3سود هر سهم ( 4)EPSكه از تقسيم سود خالص متعلق به
سهامداران عادي بر ميانگين موزون تعداد سهام عادي محاسبه مي گردد( .آذربايجاني و
همكاران)1390 ،
 -4اما رويكرد اقتصادي كه مؤسسه استرن استوارت ادعاكردكه معيار ارزش افزوده
اقتصادي ( 5)EVAتنها شاخص صحيح ازعملكرد مؤسسه ومديريت است ومقياسي ازميزان
ارزش خلق شده براي سهامداران به وسيله شركت دريك دوره حسابداري است .محاسبه
ارزش افزوده اقتصادي به شرح زير مي باشد(آذربايجاني وهمكاران.)1390،

)1. Quick Ratio(QR
)2. Ln Total Asset (LTA
)3. Price to Book Value (PVB
)4. Earning per share (EPS
)5. Economic Value Added (EVA
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كه در آن :
 : EVAارزش افزوده اقتصادي
 : NOPATسود خالص عملياتي پس از كسر ماليات در انتهاي دوره t

 : WACCميانگين موزون هزينه سرمايه
: CAPITALمجموع سرمايه به ارزش دفتري در ابتداي دوره  tيا انتهاي.t-1
هزينۀ سرمايه ،درواقع نرخ بازدهي موردانتظار سرمايه گذاران است .دراين پژوهش براي
محاسبه نرخ هزينه سرمايه براي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ازمعادله

زيركه مبتني برفلسفه بازده موردانتظار استفاده شده است( :استون)2004،1

كه در آن  WACC itميانگين موزون هزينه سرمايه و  DPSitسود تقسيمي هرسهم و P it-

 1قيمت هرسهم در سال قبل و  NI itسود خالص و NI it-1سود خالص سال قبل مي باشد.
در رويكرد تلفيقي از اطالعات حسابداري و بازار براي ارزيابي عملكرد به كار مي رود،
مانند نسبت كيو توبين و نسبت قيمت به سودهر سهم ( .ملكيان و اصغري)1385 ،
 -5كيو توبين از شاخص هاي اندازه گيري عملكرد شركت ها مي باشد كه در سال 1969
توسط جيمز توبين مطرح شد .هدف وي برقراري رابطه علت معلولي بين شاخص كيوتوبين
وميزان سرمايه گذاري انجام شده در شركت بود ( .طالب نيا وهمكاران)1388 ،
𝑻𝑩𝑬𝑫𝑻𝑺𝑪𝑶𝑴𝑽𝑨𝑳+𝑷𝑹𝑬𝑭𝑽𝑨𝑳+𝑺𝑩𝑶𝑵𝑫+

كه در كيو توبين: 2

𝑪𝑹𝑺

=Q

 : COMVALارزش بازار پايان سال سهام عادي و  : PREFVALارزش بازار پايان
سال سهام ممتاز و  : SBONDارزش دفتري پايان سال بدهي هاي بلند مدت و :
 STDEBTارزش دفتري پايان سال بدهي هاي با سررسيد كمتر از يكسال و : SRC

ارزش دفتري پايان سال كل دارايي هاي شركت مي باشد.

1. Easton
2. Tobins Q
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 P/E -6يكي از نسبت هاي رايج سنجش سطح ارزشمندي قيمت در قياس با ميزان
سودآوري يك سهم مي باشد كه از تقسيم قيمت روز سهم بر سود تخصيص داده شده به
هر سهم محاسبه مي گردد(.شهدايي)1385 ،

روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

1

به منظور آزمون فرضيات تحقيق از روش معادالت ساختاري با استفاده از روش حداقل
مربعات جزيي استفاده شد كه به الگوريتم  2PLSمشهور است .براي داده پردازي از نرم

افزار  PLSنسخه  2014استفاده شد .يكي از جديدترين رويكردها در مدل معادالت
ساختاري روش حداقل مربعات جزيي است .اين روش مدل معادله ساختاري واريانس
محور ،زماني كه براي سازه هاي تركيبي در مقابل سازه هاي انعكاسي وجود داشته باشد و
يا حجم نمونه كلي در مقابل تعداد متغير هاي مورد برآورد و يا منقسم به واحدهاي
كوچك؛ به علت گروه بندي؛ كم است ،بسيار مناسب بوده و نتايج قابل اتكايي براي
تخمين مدل ايجاد مي كند.

یافته های پژوهش
آمارتوصیفی
در آمار توصيفي ،اطالعاتي ارائه مي گردد كه شامل اطالعات عمومي پاسخ دهندگان و
شركت هايشان مي باشد .پاسخ دهندگان همگي مديران مالي نمونه تحقيق بودند كه همگي
مرد (48نفر) و  50درصد آن ها (24نفر) باالي  15سال سابقه كار و  83/33درصد آن
ها(40نفر) داراي مدرک كارشناسي ارشد يا باالتر بودند.
همچنين در اين قسمت سعي مي شود تا وضعيت ابزارهاي حسابداري مديريت در
شركت ها ،از طريق بررسي ميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت تعيين گردد.
جدول شماره  1ميزان درصد استفاده شركتها از هر ابزار حسابداري مديريت را نشان
ميدهد.

)1. Structural Equation Model (SEM
)2. Partial Least Square (PLS
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جدول  1میزان استفاده از ابزار های حسابداری مدیریت

ابزار های حسابداری مدیریت

درصد استفاده

*

1

2

3

4

5

مرحله تعیین بها وکنترل مالی

5.9

2.9

14.7

32.4

44.1

مرحله کنترل وبرنامه ریزي

61.8

8.8

23.5

2.9

2.9

مرحله کاهش اتالف منابع تولیدي

70.6

11.8

14.7

0

2.9

مرحله خلق ارزش

2.9

2.9

29.4

32.4

29.4

M
)(S.D
4.06
()1.13
1.76
()1.1
1.53
()0.96
3.82
()1

*  -1خیلی اندک -2 ،اندک -3 ،متوسط -4 ،زیاد و  -5خیلی زیاد
 =Mمیانگین =S.D ،انحراف معیار

همان طور كه مشاهده مي كنيد ،مرحله تعيين بها وكنترل مالي با ميانگين 4.06رايجترين
مرحله از ابزارهاي مورد استفاده در شركت هاي نمونه تحقيق حاضر است و مراحل بعدي
به ترتيب مرحله خلق ارزش ،مرحله كنترل وبرنامه ريزي ،مرحله كاهش اتالف منابع
توليدي مي باشند.
آمار استنباطی
روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق
روايي آزمون ،به توانايي ابزار مورد نظر در اندازه گيري صفتي كه آزمون براي
اندازهگيري آن ساخته شده است ،اشاره دارد .چنانچه وسيله جمع آوري اطالعات از
جامعيت و مانعيت كافي برخوردار نباشد و نتواند همه آن چه را كه مد نظر پژوهشگر است
به درستي اندازه گيري نمايد و يا نتواند مانع سنجش آن چيزي كه نمي خواهيم بسنجيم
شود ،در اين صورت نتايج حاصل دور از واقعيت خواهد بود .به منظور پيشگيري از اين
مشكل ،بايد اعتبار علمي پرسشنامه تحقق يابد .در اين پژوهش جهت سنجش روايي
پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه در اختيار تعدادي از اساتيد و صاحب نظران حسابداري مديريت
قرار داده و پس از اخذ نظرات ،اقدامات اصالحي انجام گرفته است.
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پايايي كه به دقت ،اعتماد پذيري و ثبات نتايج آزمون اشاره مي كند ،از جمله ويژگي هاي
فني ابزار اندازه گيري بوده و با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط
يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي دهد .همچنين ،ضريب پايايي نشان دهنده اين
مطلب است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي باثبات و يا ويژگي هاي متغير
آزمودني را مي سنجد .پرسشنامه تحقيق حاضر به دليل پرسش از يك واقعيت ونه نظر
سنجي ،نيازي به آلفاي كرونباخ ندارد .عبارت ديگر از پاسخ دهندگان (مديران مالي
شركت ها) در مورد استفاده ازابزارهاي حسابداري مديريت سوال شده است كه برگرفته
از تحقيقات معتبر جهان نظير مالياح و همكاران(  )2004مي باشد .به عبارت ديگر ،اين
پرسشنامه صرفا به منظورگرد آوري داده ها و اطالعات كاربرد حسابداري مديريت
پرسشنامه اي براي نمونه آماري تحقيق تهيه شده كه شامل پرسش در خصوص استفاده يا
عدم استفاده ازابزارهاي حسابداري مديريت مورد نظرتحقيق مي باشد( .حاجيها و خراط
زاده)1393 ،

روش های آماری تحقیق
در روش شناسي مدل معادالت ساختاري ،ابتدا به ساكن الزم است تا روايي سازهمورد
مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگر هاي انتخاب شده براي اندازه گيري سازه هاي
مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند .يعني آيا سواالت براي اندازه گيري متغير
درست انتخاب شده اند يا خير؟ براي اين منظور از تحليل عاملي تائيدي ( ،)1CFAاستفاده
مي شود .به اين شكل كه بار عاملي هر نشانگر با سازه خود داراي مقدار  tباالتر از 1/96
باشد ،در اين صورت اين نشا نگر از دقت الزم براي اندازه گيري آن سازه يا صفت مكنون
برخوردار است( .نانالي و برنسترين .)1994،در جدول  2مقادير بار عاملي براي نشانگر هاي
هر سازه آورده شده است.

1. Confirmatory Factor Analysis
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جدول .2مقادیر بار عاملی برای نشانگر های سازه در قالب مدل اندازه گیری
سازه
خصوصی سازی

عملکرد مالی

مراحل تکاملی حسابداری
مدیریت

متغیر

بار عاملی

D1

0/758

P
0/001

پذیرش

SIZE

0/548

0/001

پذیرش

STOCK%

0/958

0/001

پذیرش

EPS

0/478

0/001

پذیرش

EVA

0/887

0/001

پذیرش

P/E

0/478

0/001

پذیرش

Tobins Q

0/654

0/001

پذیرش

ROA

0/657

0/001

پذیرش

ROE

0/588

0/001

پذیرش

مرحله تعیین بها وکنترل مالی

0/789

0/001

پذیرش

مرحله کنترل وبرنامه ریزي

0/106

0/104

حذف

مرحله کاهش اتالف منابع
تولیدي
مرحله خلق ارزش

نتیجه

0/148

0/138

حذف

0/958

0/001

پذیرش

بر اساس نتايج جدول  2مشخص مي شود كه نشانگرهاي هر سازه (به غير از دو شاخص
در ابزار هاي حسابداري مديريت) به دليل داشتن مقدار  tبيشتر از  1/96از اهميت الزم

براي اندازه گيري برخوردار هستند و لذا روايي سازه 1كه براي بررسي دقت و اهميت
نشانگر هاي انتخاب شده براي اندازه گيري سازه ها ،انجام شده نشان مي دهد كه
نشانگرها ،ساختار هاي عاملي مناسبي را جهت اندازه گيري ابعاد مورد مطالعه در مدل
تحقيق فراهم مي آوردند.
عالوه بر روايي سازه كه براي بررسي اهميت نشانگر هاي انتخاب شده براي اندازه-
گيري سازه ها به كار مي رود ،روايي تشخيصي نيز در تحقيق حاضر مورد نظر است .به اين
معنا كه نشانگرهاي هر سازه در نهايت تفكيك مناسبي را به لحاظ اندازه گيري نسبت به
سازه هاي ديگر مدل فراهم آورند .به عبارت ساده تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه-
گيري كند و تركيب آنها به گونه اي باشد كه تمام سازه ها به خوبي از يكديگر تفكيك
شوند .اين فرايند از دو طريق قابل مطالعه است كه هر دو روش در اين تحقيق استفاده شد.
1. Construct Validity
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در راستاي روش اول ابتدا با كمك شاخص ميانگين واريانس استخراج شده مشخص شد
كه تمام متغير ها داراي ميانگين واريانس استخراج شد( )1AVEباالتر از  0/5است.
جدول  3بررسی مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگی های موجود بین
متغیرهای نهفته
صفت هاي مكنون

AVE
0/758

CR
0/893

Alpha
0/815

عملكرد مالي

0/50

0/723

0/703

ابزارهاي حسابداري مديريت

0/656

0/811

0/768

خصوصي سازي

روش دوم براي بررسي روايي تشخصي استفاده از ريشه دوم ميانگين واريانس استخراج
شده است .براي اين منظور بايد ريشه دوم ميانگين واريانس استخراج شده از ساير
همبستگي هاي عامل هاي ديگر با اين سازه بيشتر باشد(نويت و هانكوک .)2001،اين
موضوع در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  4بررسی مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگی ها ی موجود بین
متغیر های نهفته
2

صفت هاي مکنون

1

خصوصی سازي

0/871

عملكرد مالی

0/764

0/702

ابزار هاي حسابداري مدیریت

0/314

0/439

3

0/810

نتايج بررسي روايي تشخيصي ،2نشان مي دهد كه نشانگر هاي انتخابي جهت اندازه-
گيري سازه هاي موجود از روايي تشخيصي الزم برخوردار هستند ،زيرا كه تمام سازه هاي
داراي مقدار واريانس استخراج شده باالتر از  0/5بودند و همچنين ريشه دوم ميانگين
واريانس استخراج شده براي هر سازه كه در قطر ماتريس جدول شماره 4نشان داده شده
است از تمام همبستگي هاي ساير عامل ها با آن عامل باالتر است.
در نهايت جهت بررسي پايايي نيز از شاخص پايايي تركيبي استفاده شد .در روش
شناسي مدل معادالت ساختاري از ضريب پايايي تركيبي استفاده مي شود كه مقادير باالتر
1. Average Variance Extracted
2. Discriminant Validity
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از  0/6براي هر سازه نشان از پايايي مناسب آن دارد( .نانالي و برنسترين .)19941،مقدار
پايايي تركيبي  CRسازه ها نيز باالتر از  0/6به دست آمده كه بسيار خوب است .در اين
مرحله و با توجه به اتمام فاز پااليش متغير و اطمينان از دقت شاخص ها در اندازه گيري
مفاهيم و متغير هاي مرتبط مي توان به آزمون فرضيات تحقيق پرداخت.
به منظور بررسي معني داري ضريب مسير يا همان بتا از روش از سرگيري يا بازنمونه-

گيري ) 2(BSاستفاده شد  ،اين روش ميتواند با ساخت تعداي بازنمونه پياده سازي شود،
كه هركدام از اين بازنمونه ها در واقع نمونه هايي رندم با جايگذاري از مجموعه داده هاي
اصلي هستند  n .در اين روش معرف تعداد از سرگيري الگوريتم  PLSبراي يافتن بهترين
راه حل است و عموما براي دقت در دو فاز  800مرتبه و  500مرتبه صورت مي گيرد كه
براي اين منظور از سرگيري در دو حالت  500و  800نمونه شبيه سازي شد كه نتايج نشان
مي دهد در هر دو حالت معني دار بودن يا بي معني بودن پارامتر تغييري ايجاد نشده و نتايج
از اعتبار محكمي برخور دار هستند .لذا مي توان در قالب مدل رگرسيوني فرضيات تحقيق
را آزمون نمود .شاخص ميانگين ضريب مسير )) 3APCو  4ARSنشان مي دهند كه روابط
بين متغير ها در اين مدل به خوبي شناسايي شده است و مقدار آن معني دار است (نويت و

هانكوک.)2001،5
 ARSمدل خطي برابر  0/475و سطح معني داري آن  0/01محاسبه شده است و نشان
ميدهد بخش اعظمي از واريانس موجود در داده ها با روابط موجود به شكل خطي بيان

شده است.
ميانگين ضريب مسير ( )APCبراي مدل خطي برابر  0/534با سطح معني داري  0/01به
دست آمد .ميزان شاخص ريشه ميانگين مربعات خطا (  ) SRMRنيز  0/08به دست آمد
كه كمتر از  0/1است و نشان از برازش مدل دارد.

1. Nunnally & Bernstein
)2. Bootstrapping (BS
)3. Average Path Coefficient(APC
)4. Average R Square(ARS
5. Nevitt & Hancock
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جدول  5اثر خطی اثرات متغیر های مستقل بر وابسته با متغیر كنترل
روش بازنمونه
اثر خطی مورد مطالعه
خصوصی سازي← ابزار هاي حسابداري
مدیریت
خصوصی سازي← عملكرد مالی
ابزار هاي حسابداري مدیریت ← عملكرد
مالی

بتا

S.E.

Sig.

R2

0/563

0/06

0/001

0/300

0/467

0/06

0/001

0/575

0/07

0/001

0/655

گیری((BS
n=500

n=800

8/86

9/01

7/48

7/54

8/09

8/12

شکل شماره -2مدل خطی تحقیق

در پژوهش هايي كه پژوهشگر از مدل هاي رگرسيوني براي آزمون اثر متغير مستقل
نهايي (خصوصي سازي) بر متغير وابسته نهايي (عملكرد مالي) به واسطه يك متغير مستقل
ديگر (حسابداري مديريت) به صورت غير مستقيم استفاده مي كند ،كه اين بررسي ها به
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عنوان فرضيات ميانجي گري شناخته مي شوند ،از سه آزمون سوبل  ،گودمن و آروجان
مي توانيد جهت سنجش مقادير معناداري اثرات غير مستقيم استفاده كرد.
نتيجه اين بررسي ها نشان مي دهد كه اثر مستقيم خصوصي سازي بر استفاده از
ابزارهاي حسابداري مديريت و همچنين ابزار هاي حسابداري مديريت بر عملكرد مالي
معني دار است و با استفاده از ضرايب مسير و خطاي استاندارد مي توان به آزمون فرضيه
ميانجي پرداخت.
براي آزمون فرضيات ميانجي و با در نظر گرفتن اطالعات مدل در قالب ضرايب
مستقيم و غير مستقيم و در نظر گرفتن خطاي اندازه گيري موجود مي توان با استفاده از
تست هاي سوبل ،آروجان و گودمن فرضيه ميانجي را آزمون نمود .معادله هر يك از اين
تست ها در ادامه آمده است.
معادله تست سوبل( )Sobel testبه شرح زير است:

)Z-value = a*b/SQRT (b2*sa2 + a2*sb2
معادله تست آروجان( )Aroian testبه شرح زير است:
)Z-value = a*b/SQRT (b2*sa2 + a2*sb2 + sa2*sb2
معادله تست گودمن( )Goodman testبه شرح زير است:
)Z-value = a*b/SQRT (b2*sa2 + a2*sb2 – sa2*sb2

كه در مدل هاي فوق :
بين خصوصي سازي و حسابداري مديريت بيانگر خطاي اندازه گيري  sa2ضريب بتا و
_a

_b

بين حسابداري مديريت و عملكرد مالي بيانگر خطاي اندازه گيري  sb2ضريب بتا و
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جدول  . 6آماره های مرتبط با بررسی اثر میانجی گری ابزارهای حسابداری
مسیر مورد مطالعه با میانجی گري ابزار هاي
حسابداري مدیریت

خصوصی سازي  عملكرد مالی

Test

Statistics

خطای
استاندارد

Plevel

Sobel

6/70

0/04

0/001

Arojan

6/68

0/04

0/001

Goodman

6/72

0/04

0/001

با توجه به سطح معني داري ( ) P-VALUEكه در هرسه آزمون مقدار آن 0/001
است ،در نتيجه هر سه تست فوق معني دار مي باشد .لذا با  99درصد اطمينان اين فرضيه
پذيرفته مي شود كه خصوصي سازي از طريق نقش ميانجي استفاده از ابزار هاي حسابداري
مديريت بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران اثر
ميگذارد.

بر اساس نتايج مدل مشخص مي شود كه اثر رگرسيوني استفاده از ابزار هاي حسابداري
مديريت بر عملكرد مالي داراي ضريب مسير  0/575است كه مقدار  tمحاسبه شده براي
آن در دو حالت باز نمونه گيري  500و  800باالي  1/96است كه نشان از دقت معني داري
پارام تر دارد .با توجه به اين نتيجه مشخص مي شود كه وضعيت استفاده از ابزارهاي
حسابداري مديريت بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر
معني داري به لحاظ آماري دارد و از استفاده از ابزار هاي حسابداري مديريت مي توان به
عنوان متغير پيش بين عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
نام برد .بر اساس اطالعات به دست آمده بايد پذيرفت كه استفاده از ابزار هاي حسابداري
مديريت بر عملكرد مالي با يك درصد خطاء تاثير مثبت و معني داري به لحاظ آماري
دارد .لذا يك واحد تغيير در انحراف استاندارد استفاده از ابزار هاي حسابداري مديريت
مي تواند سبب افزايش  0/575واحد در مقدار عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار شود كه مقدار قابل توجهي است.
بر اساس نتايج مدل مشخص مي شود كه اثر رگرسيوني خصوصي سازي بر عملكرد
مالي داراي ضريب مسير  0/467است كه مقدار  tمحاسبه شده براي آن در دو حالت باز
نمونه گيري  500و  800باالي  1/96است كه نشان از دقت معني داري پارامتر دارد.
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با توجه به اين نتيجه مشخص مي شود كه وضعيت خصوصي سازي بر عملكرد مالي اثر
معني داري به لحاظ آماري دارد و از خصوصي سازي مي توان به عنوان متغير پيش بين
عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران نام برد .بر اساس
اطالعات به دست آمده بايد پذيرفت كه خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با يك درصد خطاء تاثير مثبت و معني داري به لحاظ
آماري دارد .لذا يك واحد تغيير در انحراف استاندارد خصوصي سازي مي تواند سبب
افزايش  0/467واحد در مقدار عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادارتهران شودكه مقدار قابل توجهي است.
نتيجه كلي تحقيق ضمن تاييد مدل تحقيق ،نشان مي دهد مدل حاضر توانايي تبيين 65
درصد از تغييرات متغير عملكرد مالي شركت هاي مورد مطالعه را داراست و همچنين
مشخص شد خصوصي سازي سبب شده تا شركت ها عموما از ابزار هاي نسل اول و چهارم
ابزارهاي حسابداري مديريت بيشتر استفاده كنند.

نتیجه گیری وبحث
پهنه اقتصادي جهان امروز دولت فربه را بر نمي تابد ،بنابراين به نظر مي رسد
حوزه هايي بايد به بخش خصوصي واگذار گردد تا از اين طريق رقابت ايجاد گردد .با
حركت به سوي خصوصي سازي و تغييرات درالگوي رقابت و مطرح شدن تجارت
جهاني ،اهميت حسابداري مديريت به وضوح قابل مشاهده است ،به طوري كه يك سيستم
ضعيف حسابداري مديريت مي تواند برتري ها ومنافع رقابتي شركتها را به طور چشمگيري
كاهش دهد .نظريه پشتيبان اين پژوهش نظريه احتمال مي باشد كه طبق اين نظريه عوامل
مختلف دروني و بيروني بر ساختار شركت مي تواند تاثير گذار باشد كه اندرسون و لنن
( )1999ساختار شركت را ابزارهاي حسابداري مديريت در نظر گرفتند ،در نهايت اين
عوامل مي تواند بر عملكرد مالي شركت تاثيرگذار باشد.
در اين تحقيق با توجه به سياست هاي كلي اصل 44كه به دنبال افزايش رقابت ميباشد،
از حسابداري مديريت به عنوان متغيري ميانجي در رابطه بين عملكرد مالي و خصوصي
سازي در نظر گرفته شد .نتايج تحقيق نشانگر رابطه مثبت و معني داري بين عملكرد مالي
وخصوصي سازي و همچنين بين حسابداري مديريت و عملكرد مالي را نشان مي دهد ،با
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ذكر اين نكته كه رابطه بين عملكرد مالي و خصوصي سازي توسط متغير ميانجي
حسابداري مديريت تشديد مي گردد.
نتايج اين تحقيق نشان دهنده اين امر است كه در شرايط رقابتي امروزي ،براي بهبود
عملكرد مالي شركت ،شركت ها بايد از ابزارهاي نوين ونسل چهارم حسابداري مديريت
استفاده كنند تا بتوانند در صحنه رقابت سرپا باقي بمانند .البته قابل ذكر است كه اين
شركت ها همچنان از ابزارهاي مرحله اول (سنتي) حسابداري مديريت نيز استفاده زيادي
مي كنند.
به نظر مي رسد كه تا قبل از خصوصي سازي ،طبق نتايج تحقيقات حساس يگانه و
همكاران( )1390و خدارحمي( ،)1389شركتها فقط ازابزارهاي مرحله اول استفاده
ميكردند ،با توجه به اعالن سياستهاي كلي اصل  44رهبري كه افزايش رقابت و كارايي
يكي از اهداف اصلي آن بود ،شركتها به سمت استفاده از ابزارهاي نوين حسابداري
مديريت (ابزارهاي مرحله  )4سوق يافته اند.

محدودیت ها و پیشنهادها
در رابطه با محدوديت هاي پژوهش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 .1يكي از ابزارهاي جمع آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه بوده است.
محدويت هاي ذاتي پرسشنامه ،محدوديت عمده اين پژوهش است.
 .2عدم همكاري كامل برخي از مديران مالي شركتهاي مورد بررسي در تكميل
پرسشنامه ،به داليل مشغله كاري و يا عدم درک صحيح از موضوع و هدف
تحقيق.

 .3عدم آشنايي كامل مديران مالي با ابزارهاي حسابداري مديريت ،يكي ديگر از
مشكالت موجود برسرراه جمع آوري داده هاي پژوهش حاضر بوده است.
بر اساس نتايج تحقيق حاضر مي توان پيشنهادات زير را براي انجام تحقيقات آتي ارايه
كرد:

 .1در تحقيقات آتي مي توان ابزارهاي مهم و اثرگذارحسابداري مديريت در شرايط
فعلي ،مانند بهايابي هدف را به صورت موردي مورد آزمون قرار داد.
 .2در اين تحقيق از  6معيار ارزيابي عملكرد استفاده شده است ،در تحقيقات آتي
ميتوان از معيار هاي ديگري مانند ارزش افزوده بازار و ...نيز استفاده كرد.
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 .3در تحقيقات آتي مي توان رابطه بين ابزارهاي نسل چهارم و پيشرفته حسابداري
مديريت را با معيارهاي اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي بررسي نمود.
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سايت سازمان خصوصي سازيwww.ipo.ir ،
سيلواري ،محمد رضا؛ ( ،) 1379بررسي رابطه نوع مالكيت و عملكرد شركت هاي پذيرفته
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