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  137-117صفحات / 1389 پاييز/ 2شماره / سال اول/ مجله دانش حسابداري
  

ي شركتهابررسي كاربرد ابزارهاي حسابداري مديريت توسط مديران 
  توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ∗خدامي پوراحمد دكتر 
  ∗∗ طالبيرقيه

  
  15/7/89:                 تاريخ پذيرش29/1/89: تاريخ دريافت

  
  

  چكيده
هدف اين تحقيق، بررسي ميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت و اثربخشي 

آوري  و براي جمع، اين تحقيق از نوع پيمايشي. استهر يك از ابزارهاي تحت بررسي 
. ها از پرسشنامه كتبي كه اعتماد و اعتبار آنها مورد تاييد قرار گرفته، استفاده شده است داده

دهد كه مديران شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  تايج نشان مين
بندي، تجزيه و تحليل انحرافات و تجزيه تحليل سر به سر استفاده  از ابزارهاي بودجه

چنين مديران از ابزارهاي كارت ارزيابي متوازن، فرآيند مهندسي مجدد، هم. كنند مي
يابي بر مبناي فعاليت  يابي بر مبناي هدف و هزينه ت، هزينهحسابداري سنجش مسئولي

بندي، تجزيه تحليل  اين تحقيق نشان داد كه ابزارهاي بودجه .كنند چندان استفاده نمي
يند اچنين ابزارهاي فر هم.را داردانحرافات و تجزيه و تحليل سر به سر بيشترين اثربخشي 

يابي بر مبناي فعاليت نيز اثربخش  زينهمهندسي مجدد، حسابداري سنجش مسئوليت و ه
هزينه حسابداري مديريت مورد بررسي به ترتيب   مهمترين موانع استفاده از ابزارهاي. است

و منفعت به كارگيري ابزارها، كمبود نيروي انساني زبده از نظر علمي و تجربي و اتخاذ 
  .استمدت توسط دولت  سياستهاي مقطعي و كوتاه

                                  
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗∗
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حسابداري مديريت، ابزارهاي حسابداري مديريت، كـاربرد ابزارهـاي          :هاي كليدي واژه
  .حسابداري مديريت، بورس اوراق بهادار تهران

  
  مقدمهمقدمه
 اقتصادي در وضعيتهاي اقتصادي كشور با توجه به  قش حسابداري مديريت در بنگاهن

سازي، تغييرات در   خصوصي به سويبا حركت. ده استكر جلوه كامالدو دهه گذشته 
 و نيز مطرح شدن تجارت جهاني، وريفناالگوهاي رقابت، توليد، ساختار شركتها، توسعه 

تحقيقات تجربي . است هاي اقتصادي بخوبي مشهود اهميت حسابداري مديريت در بنگاه
داشتن ارتباط خود هدهد كه حسابداري مديريت براي نگ اخير در كشورهاي غربي نشان مي

  .نيازهاي مديران هماهنگ شود امروزي، بايد با تغيير درافزون  با سطح جهاني شدن روز
بسياري از شركتها به منظور ادامه بقا در بازارهاي رقابتي، ناگزيرند با استفاده از 

شده محصوالت  روشهاي نوين در جهت بهبود مستمر كيفيت وكنترل و كاهش بهاي تمام
 و روند رو به ،ثير نبودهأت بي اين تغييرات  ازابزارهاي حسابداري مديريت .خود بكوشند
يابي بر مبناي  يابي بر مبناي فعاليت، هزينه ن هزينهاين روند با مطرح شد. اند رشدي داشته

هدف، توليد بهنگام، مديريت كيفيت جامع آغاز شده و در دو دهه اخير با ظهور ابزارهايي 
 رقابت فزاينده .استيند مهندسي مجدد، كارت ارزيابي متوازن، ادامه يافته ااز قبيل فر

گيريهاي تجاري را در  سازد تا تصميم اقتصادي فشار زيادي بر مديران شركتها وارد مي
توان از اين  با توجه به اين تحوالت ديگر نمي. ندبگيرجهت حداكثر كردن عملكرد مالي 

ريزي و كنترل سازمان، نقش و كاربرد  گذر كرد و الزم است در برنامه ها بسادگيشيوه
   .ها بررسي شودآن

هاي  تدوين استراتژي كلي و برنامهتحقق اهدافي چون به منظور هاي گوناگون سازمان
حداكثر نمودن ارزش شركت و ثروت  ،گيري براي تخصيص منابع تصميم، بلندمدت
ن و توجه به مسئوليتهاي اجتماعي سازمان بايداز ابزارهاي حسابداري مديريت اسهامدار
مين اطالعات مورد نياز مديران براي أين اهداف، وظايفي مانند تتحقق ا. ندكناستفاده 
 كمك به مديران در راهبري و كنترل فعاليتهاي عملياتي،،ريزي گيري و برنامه تصميم
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، سنجش و ارزيابي  انگيزش مديران و كاركنان براي فعاليت در راستاي هدفهاي سازمان
. كند  براي حسابداري مديريت الزامي ميعملكرد بخشهاي تابع، مديران و ساير كاركنان را

به اين ترتيب، حسابداري مديريت بايد به كمك ابزارهاي موجود، اطالعات دقيقتر و 
 وجود چنين ابزارهاي .دكنئه اگيريهاي مختلف ار  تصميمبه منظورتري به مديران  وسيع

به اهداف شركت  رت نوين و اثربخش حسابداري مديريت، مديران را در دستيابي بهتر و بهينه
   .س اين اهداف افزودن ثروت سهامداران و ارزش شركت استأكه در رد كنياري 
  . ياد شده استهاي مورد مطالعه در اين تحقيق در جهت تحقق اهداف و وظايف شيوه

بخشي و چالشهاي موجود بر سر راه اجراي  تحقيق، تعيين ميزان استفاده، اثراين هدف 
بداري مديريت در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق روشها و ابزارهاي حسا

 از تجزيه و تحليل  استابزارهاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارت. بهادار تهران است
يند مهندسي مجدد، اسر، تجزيه و تحليل انحرافات، كارت ارزيابي متوازن، فر به سر

يابي بر مبناي  بر مبناي هدف و هزينهيابي  بندي، حسابداري سنجش مسئوليت، هزينه بودجه
  . فعاليت

  پيشينه تحقيق
  تحقيقات خارجي

هاي خــارجي و داخلــي انجــام شــده در خــصوص كــاربرد ابزارهــاي  از جملــه پژوهــش
 و شانهال. دكراشاره ) 1998( 1 فيلد النگ و شانهالتحقيق توان به  حسابداري مديريت مي

 مـورد  اسـتراليايي  يشركتها رادر مديريت يحسابدار پيشرفته روشهاي فيلد كاربرد النگ

 كـار  بـه  را روشـها  اين شركتها اينكه اغلب رغم به كه دندكربيان  آنها. دادند قرار بررسي

 از اسـتفاده  بـر  شـركتها  ايـن  اغلب البته .زيادي دارد كاربرد سنتي هايروش هنوز اند، گرفته

 شـده  يـاد  نپژوهشگرا نظر به .داشتند كيدأت درآينده مديريت حسابداري پيشرفته روشهاي

 بـراي  مـديريت  حـسابداري  سـنتي  روشـهاي  كـه  شـود  اظهـارنظر  كه باشد زود هنوز شايد

 .است نامربوط و نامناسب كنندگان توليد
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نيز در تحقيقي به بررسي كاربرد ابزارهاي حسابداري مديريت ) 1999(2اوالين آدمس
رهاي مورد مطالعه آنها شامل ابزا. سسات آموزش عالي پرداختندؤتوسط مديران مالي م

بندي نقدي و  بندي موقتي، بودجه پذير، بودجه بندي انعطاف اي، بودجه بندي برنامه بودجه
 :كليدي اين پژوهش به شرح زير بودهاي  يافته. يابي بر مبناي فعاليت بود روش هزينه

ي هاشيوهسسات آموزش عالي خصوصي نسبت به مراكز مشابه عمومي بر كاربرد ؤم -
 .كيد دارندأحسابداري مديريت بيشتر ت

گذاري، سنجش عملكرد و  بندي، قيمت هاي بودجهشيوهمراكز آموزش عالي كاربرد  -
هاي تجاري موفق در اجراي اين ابزارها،  مين منابع مالي از خارج سازمان را از واحدأت

 .اند اقتباس كرده

هاي شيوه اندكي بر كاربرد ثير بسيارأسسات آموزش عالي تؤشرايط خاص مالي در م -
 .دهد حسابداري مديريت را نشان مي

درك صحيح مديران از اهداف خاص، كاربرد هر يك از  وهش عدمژبر اساس اين پ
 .ها شناسايي شدشيوهابزارها جزء مهمترين موانع استفاده از اين 

اي حسابداري  در پژوهشي به كاربرد ابزاره)2003(مريكا اانجمن حسابداران مديريت       
 مورد بررسي آنها در قالب چهار هايشيوه. ي آمريكايي پرداختندشركتهامديريت در 

ي كنترل، روشها ،گيري  پشتيبان تصميمهايشيوه ،بندي و ارزشيابي  بودجههايشيوهگروه 
هاي  برخي از يافته. بندي شد  سنجش و بهبود عملكرد دستههايشيوهريزي و  تحليل و برنامه

  :اين پژوهش به شرح زير بودكليدي 
 .استگيريهاي اساسي  مديريت هزينه از عوامل اصلي در تصميم -

 .اولويت نداردپذيرش ابزار مديريت هزينه جديد در محيط اقتصادي فعلي  -

 .رود ابزارهاي حسابداري مديريت سنتي هنوز به صورت گسترده به كار مي -

 هايشيوه داخلي به عالوه هايتجربهرآمد و ثر و كاؤمين منابع الزم، فناوريهاي مأت -
  .استا وشهمقداري به عنوان مهمترين محركهاي پذيرش بهترين ر
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بندي عملياتي  يابي سنتي و بودجه  مقداري، هزينههايياد شده، شيوهبر اساس پژوهش       
انع چنين موم ه.روش استريزي آرماني كم كاربردترين  كاربردترين ابزارها و برنامه پر
مهمترين . مريكايي متفاوت بوداكارگيري اين ابزارها در شركتهاي كوچك و بزرگ  به

خاص سازمان و فعاليت ي مديريت در شركتهاي كوچك، رمانع استفاده ابزارهاي حسابدا
 .استكميته مديريت سازمان مريكايي ادر شركتهاي بزرگ 

زارهاي حسابداري مديريت استفاده اب«پژوهشي با عنوان  )2005(3ريدنبا.مارگارت جي
به » مريكاييا، كالجهاي عمومي و كالجهاي پايه دوهاي رتبه توسط مديران مالي دانشگاه

هفت ابزار مورد . بررسي ميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت پرداخته است
ي ها يابي بر مبناي فعاليت برنامه مطالعه شامل تجزيه و تحليل نقطه سر به سر، هزينه

هاي مربوط و  هاي غيرآكادميك، هزينه يابي بر مبناي فعاليت برنامه آكادميك، هزينه
گذاري، تجزيه تحليل انحرافات  گيري درآمد، تجزيه تحليل بازده سرمايه هاي تصميمالگو

هاي مربوط و  هاي هزينهشيوهبر اساس نتايج اين تحقيق . و حسابداري سنجش مسئوليت بود
درآمد، تجزيه تحليل انحرافات و تجزيه و تحليل نقطه سر به سر، گيري  مدلهاي تصميم

چنين مشكالت  هم.بيشترين ميانگين كاربرد و اثربخشي را نسبت به ساير ابزارها داشت
مربوط به پذيرش ابزارهاي نوين، مسئله هزينه و منفعت به كارگيري ابزارها و كمبود نيروي 

 ها شناسايي شد و عواملي چون تجربه،شيوهه از اين زبده انساني جزء مهمترين موانع استفاد
هاي تخصصي حسابداري مديريت در عدم كاربرد ابزار هاي  امهنموزش و داشتن گواهي

  .حسابداري مديريت دخيل بوده است
  

   داخليپژوهشهاي
اغلب مطالعات در داخل كشور به صورت موردي بر يكي از ابزارهـا و فقـط در زمينـه                   

است و بـه صـورت مـستقيم در ارتبـاط بـا كـاربرد ابزارهـاي حـسابداري               خاصي انجام شده    
برخـي  . نيـست مديريت توسط مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران            
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هاي فـراروي اجـراي      و چالـش   هاي حسابداري مديريت  شيوهاز پژوهشها نيز به بررسي نظري       
  . اند داخته آن پر

مديريت  حسابداري آموزشي اولويتهاي و بررسي  نيازهابه ) 1384( مشايخي نوروش و
حـسابداري را در ايـن    حرفـه  در نشاغال و دانشگاهيان بين آنها فاصله ادراكي. پرداخته اند

 ابـزار حـسابداري مـديريت از لحـاظ          18در ايـن پـژوهش      . انـد  زمينه مورد بررسي قرار داده    
عـه مـورد بررسـي دانـشگاهيان و         بندي شـده اسـت و جام       لويتواهميت آموزشي و كاربرد ا    
كـه   بـود  شـده  خواسـته  حرفـه  در نشـاغال  بخشي از تحقيق از در. افراد شاغل در حرفه بود

 در استفاده لحاظ از را مديريت حسابداري شده مشخص روش 18 از هريك اهميت ميزان
ي بندي عملياتي، بهايـاب  بر اساس نظر اين گروه ابزارهاي بودجه. كنند مشخص خود سازمان

اي، مديريت وجوه نقـد، ارزيـابي عملكـرد،          بندي سرمايه  محصول، تحليل انحرافات، بودجه   
هـاي بهايـابي اسـتاندارد و    شـيوه  و  اسـت لويتهـاي نخـست     وتجزيه و تحليل سـر بـه سـر در ا          

گذاري انتقـالي،   استراتژيك، بهايابي بر مبناي فعاليت، قيمت مديريت اي، حسابداري مرحله
ــر مبنــاي فع اليــت، بهايــابي ســفارش كــار، بهايــابي كيفيــت، بهايــابي مــستقيم و   مــديريت ب

  .  بعدي قرار داشتهايلويتوحسابداري سنجش مسئوليت به ترتيب در ا
يـابي بـر مبنـاي هـدف در          با بررسي موانع سيـستم هزينـه      ) 1382(دستگير و يارمحمدي    

امكان تعيين قيمت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند كه عدم     
كـار گروهـي، عـدم اسـتفاده از            روحيـه  نبودنمداري،   رقابتي، رايج نبودن طرز فكر مشتري     

كارگيري  يابي بر مبناي فعاليت و عدم استفاده از مهندسي ارزش، مانعي براي به      سيستم هزينه 
 .يابي هدف است سيستم هزينه

ثر بـر لـزوم اسـتفاده از    ؤ در پژوهشي بـا بررسـي عوامـل مـ        )1381( اعتمادي و زارعي  
سازي نـشان دادنـد كـه     يابي بر مبناي هدف و مهندسي ارزش در صنعت خودرو  روش هزينه 

ساز مورد مطالعه در صورتي كه در حفظ جايگـاه خـود در بـازار بـا دشـواري            واحد خودرو 
آوري خـود در آينـده دچـار ترديـد باشـد بـه                و افزون بر آن، نـسبت بـه سـود          ،رو شده  به رو
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يـابي بـر مبنـاي       ت بايد به سمت استفاده از روشهاي مديريت هزينه و از جملـه هزينـه              ضرور
 .هدف روي آورد

يابي بر مبناي فعاليت در افزايش   با بررسي كاربرد هزينه)1379(نمازي و شكاري 
يابي بر مبناي  سيستم هزينه وري كارخانه سيمان فارس نشان دادند كه با استفاده از بهره

وان به ارزيابي عملكرد مراكز فعاليت پرداخت و مازاد و كمبود نيروي انساني ت فعاليت مي
چنين فعاليتهاي فاقد  كار و حجم فعاليتها مشخص نمود؛ هم ها را با مقايسه تعداد نيروي دايره

 .ارزش افزوده را حذف كرد

 در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثر بر عدم استفاده از )1373(فخاريان و رشنو 
در . اند لهاي سنجش مسئوليت در شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان پرداختهكنتر

هاي تابع اين شركت  گيري شد كه با توجه به پراكندگي واحد اين پژوهش چنين نتيجه
چنين عدم گسترش تفكر  هم. استبستري مناسب براي اجراي سيستم سنجش مسئوليت 

هاي حسابداري بدون توجه به يستم كه طراحي و اجراي س استدهشسيستمي موجب 
ساختار سازماني صورت گيرد و بسياري از مديران به داليل مختلف از جمله عدم تخصص 

در نتيجه از سيستمهاي كنترل سنجش . اي به اجراي سيستمهاي كنترلي ندارند كافي، عالقه
  .دشو مسئوليت به نحو مناسب و مطلوب استفاده نمي

  هاي تحقيق فرضيه
شـود   بزار مورد بررسي ارائه مـي  ا هشتي تحقيق در دو گروه الف و ب براي      ها  فرضيه

  .استهاي هر گروه يك مورد ذكر و مابقي مشابه آن  كه براي فرضيه
  :هاي گروه الف فرضيه

 از تجزيه و تحليل سربه سر بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي حـسابداري                  شركتهامديران   -1
  .كنند مديريت استفاده مي

  : وه بهاي گر فرضيه
 ابزار تجزيه و تحليل سربه سـر از اثربخـشي الزم برخـوردار              شركتهابه نظر مديران     -1

  .است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ...بررسي كاربرد ابزارهاي حسابداري مديريت توسط/ 124

  روش تحقيق
  جامعه و نمونه آماري

ي توليـدي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران             شـركتها مديران سطوح عالي    
 مـالي   شامل مدير عامل، اعضاي هيئت مديره، مـديران مـالي يـا رئـيس حـسابداري، معـاون                 

دليـل انتخـاب    . دهـستن  جامعه آمـاري ايـن تحقيـق         1387اداري يا معاون مدير مالي در سال        
ي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري             شركتهامديران  

  :شرح زير استبه پژوهش 
دار ي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاشركتهاشواهد تجربي حاكي است كه  -1

تهران تا حدود زيادي از لحاظ نوع مالكيت، مديريت، فعاليت، الزامات قانوني در 
ده مناسبي از طور محتوايي نماين گزارشدهي اطالعات و ساير ويژگيهاي مهم به

 .هستندهاي سهامي عام شركت

ي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركتهاامكان دستيابي به اطالعات   -2
 .اي مناسب وجود دارد ونهبه گ

گيـري تـصادفي سـاده و بـه منظـور       در اين تحقيق بـراي انتخـاب نمونـه از روش  نمونـه        
روش پژوهش با توجه بـه هـدف        .  استفاده شده است   4برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران     

  .تحقيق به صورت پيمايشي است
  

  گيري ساختار ابزار اندازه
. ها از پرسشنامه استفاده شده است ي آزمون فرضيهآوري اطالعات الزم برا براي جمع

 بخش اول به اطالعات عمومي :استشرح زير اين سه بخش اصلي در اين پرسشنامه به 
اختصاص دارد كه در ارتباط با عنوان پست سازماني، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي و 

ت ؤاال با سبخش دوم پرسشنامه در ارتباط. استشوندگان  ميزان سوابق مديريت پرسش
در ابتداي هر . ستا  االت به دو گروه الف و ب تقسيم شدهؤتخصصي است كه اين س

 موردالي در ؤدر قسمت الف س. االت ارائه شده استؤگروه توضيح مختصري در مورد س
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 شامل هشت سؤالچنين اين قسمت هم. ابزارهاي مورد استفاده مديران مطرح شده است
 5عيين ميزان استفاده مديران از ابزار خاصي بر اساس طيف است كه هر كدام به منظور ت

 است كه هر كدام به شامل هشت سؤالقسمت ب . بندي شده است اي ليكرت درجه گزينه
 پنجمنظور تعيين ميزان اثربخشي هر يك از ابزار ذكر شده در قسمت الف بر اساس طيف 

كارگيري  ربوط به موانع بهبخش سوم پرسشنامه م. اند بندي شده اي ليكرت درجه گزينه
 است كه هر كدام به شامل دوازده سؤالاين بخش . ابزارهاي حسابداري مديريت است

منظور تعيين ميزان اهميت هر يك از موانع بر سر راه استفاده از روشهاي مذكور بر اساس 
 توضيحات ،در پايان در قسمت پيوست .اند بندي شده اي ليكرت درجه گزينهپنج طيف 
رسيد به توضيح  صري در مورد برخي از ابزارهاي حسابداري مديريت كه به  نظر ميمخت

   .دارند، ارائه شده استنياز بيشتري 
 مورد در شركتهاي توليدي پذيرفته شده 380 پاسخگويي به به منظورپرسشنامه كتبي 

طي  پرسشنامه 114هاي توزيع شده تعداد  از مجموع كل پرسشنامه. فرستاده شددر بورس 
  .قبول تشخيص داده شد  پرسشنامه قابل112 و با بررسي تك تك آنها ،دو نوبت دريافت

  
  گيري پايايي و روايي ابزار اندازه

هاي مختلف دو جنبه اعتبار ابزار سنجش، يعني پايايي و  اين پژوهش با استفاده از شيوه
ن بازآزمايي استفاده به منظور سنجش پايايي از آزمو. روايي را مورد آزمون قرار داده است

االت گروه الف ؤبراي س) بستگي هم (پس از آزمون اسپيرمن، ضريب بازآزمايي. شد
 به دست 891/0 و براي سواالت بخش سوم برابر 835/0االت گروه ب ؤ براي س925/0
اين در . براي سنجش اعتبار اجزاي ابزار از آزمون ضريب آلفاي كرانباخ استفاده شد. آمد

 و براي كل 92/0آلفاي كرانباخ محاسبه شده براي پيش آزمون تحقيق ضريب 
ييد أ پرسشنامه تي در نتيجه سازگاري اجزا. بوده است83/0هاي برگشتي برابر با  پرسشنامه

  . شود مي
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نامه مقدماتي مورد نظرخواهي وايي ساختاري، پرسشييد رأمطالعه به منظور تاين در 
نها خواسته شد كه مفاهيم و  قرار گرفت و از آن و صاحبنظراناتعداد معدودي از متخصص

در .  و در صورت مشاهده شناسايي نمايند،هاي غير مرتبط با اين تحقيق را ارزيابي سازه
دو «نامه  از روش ارسال پرسشهاي پاسخ داده نشده ثير بالقوه پرسشنامهأتحقيق براي بررسي ت

  . و مقايسه نتايج هر مرحله استفاده شده است»اي مرحله
 روز بين مديران سطوح عالي توزيع 14هاي ارسالي در دو نوبت و به فاصله  پرسشنامه

اين مقايسه با استفاده ازآزمون آماري . شد  نتايج در نوبت اول و دوم با يكديگر مقايسهشده
 انجام پذيرفت و نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري 05/0 تست و در سطح معناداري -تي

 و پاسخ بالقوه پاسخ نيستاالت در دو نوبت ؤصوص پاسخ به يكايك سبين نتايج در خ
هاي دريافت  اطالعات مربوط به پرسشنامه و پاسخ.ندادگان بر نتايج تحقيق چنداني نداشت

  . آورده شده است1شده در جدول شماره 
   

  هاي دريافت شدهاطالعات مربوط به توزيع پرسشنامه و پاسخ): 1(جدول شماره 
  درصد  تعداد  شرح
  100  380  پرسش نامه هاي توزيع شده

  30  114  پرسش نامه هاي پاسخ داده شده
  3/16  62  مرحله اول
  7/13  52  مرحله دوم

  70  266  پرسش نامه هاي پاسخ داده نشده
  100  380  جمع

  
  روشهاي آماري پژوهش

 .اي استفاده شده است جمله در اين پژوهش براي آزمون فرضيات از آزمون توزيع دو
  : ارائه شده استذيلفرضيات آماري مورد استفاده براي هر دو گروه به صورت 

H0 : p > ./5        H1: p <= ./5 
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و صفحه گسترده اكسل استفاده  SPSS ها از نرم افزارهاي براي تجزيه و تحليل داده
ها از ابزارهاي نمره ميزان استفاده مديران شركتالزم به يادآوري است كه . شده است

 است »زياد خيلي« تا »كم خيلي« به ترتيب به معناي پنج تا يكسابداري مديريت از عدد ح
 تا يكنمره ميزان اثربخشي ابزارهاي حسابداري مديريت از عدد ). فرضيات گروه الف(

  ايناي، جمله براي آزمون توزيع دو. است »زياد خيلي« تا »كم خيلي« به ترتيب به معناي پنج
خيلي «(و نامطلوب ) »خيلي زياد « و»زياد«، »تاحدودي«( دو گروه مطلوب  مذكور بههاهنمر
  . استتقسيم ) »كم« و »كم

آمار توصيفي مربوط به پست ): 2(جدول شماره 
  سازماني آزمودنيها

آمار توصيفي مربوط به سابقه ): 3(جدول شماره   
  مديريت آزمودنيها

 راواني درصد ف  رشته تحصيلي   درصد فراواني   پست سازماني

  5/45 حسابداري   1/7 مدير عامل
 9/33 مديريت و اقتصاد   3/39 مديرمالي يا رئيس حسابداري 

 3/14 هاي فني رشته    8/42 معاون اداري و مالي

  6/3 ساير موارد    9/9 عضو هيئت مديره 
 3/97 كل     1/99  كل 

 7/2 بي پاسخ   9/0 بي پاسخ

 100 كل    100 كل 

  
آمار توصيفي مربوط به مدرك ): 4(جدول شماره 

  تحصيلي آزمودنيها
آمار توصيفي مربوط به رشته ): 5(جدول شماره   

  تحصيلي آزمودنيها
 درصد فراواني   سابقه مديريت   درصد فراواني   مدرك تحصيلي

 3/5  سال5تا    2/40 كارشناسي
 2/23   سال10 تا6   2/48 كارشناسي ارشد

 5/29  سال15 تا 11   1/7 دكتري
 42  سال15بيش از    8/1 اير مواردس

 100 كل    3/97  كل 
 0 بي پاسخ   7/2 بي پاسخ

 100 كل    100 كل 
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  هاي تحقق يافته
  شناسي  اطالعات جمعيت

نتايج اطالعات .  آورده شده است4 تا 2هاي شناسي در جدول نتايج اطالعات جمعيت
دهندگان از مدارج تحصيلي   پاسختمام دهد كه تقريباً دهندگان نشان مي عمومي پاسخ

 3/41 درصد داراي مدرك دكتري و كارشناسي ارشد و 57حدود . بااليي برخوردار بودند
دهندگان حسابداري و   پاسخبيشتررشته تحصيلي . درصد داراي مدرك كارشناسي بودند

  درصد آنها از مديران مالي و معاونان يا روساي حسابداري شركتها90 تقريباً. مديريت بود
چنين  هم. دندكراند كه در استفاده ابزارهاي حسابداري مديريت نقش مستقيم ايفا مي بوده

 درصد از 42 كه داشتندسال ده  سابقه مديريتي بيش از،دهندگان  درصد پاسخ72حدود 
  . ند سال داشت15اي بيش از  آنان سابقه

  
   ديدگاه مديرانميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت از): 6(جدول شماره 

  ابزارهاي حسابداري مديريت  هادرصد فراواني پاسخ
  كل پاسخ بي  خير  بلي

 100  0  3/22  7/77  تجزيه و تحليل سر به سر 
100 0 9/17 1/82  تجزيه و تحليل انحرافات

 100 7/2 5/78 8/18  ارزيابي متوازن
 100 6/3 6/69 8/26  فرآيند مهندسي مجدد

100  0  3/14  7/85  بودجه بندي 
 100 0  4/80  6/19  حسابداري سنجش مسئوليت

 100  0 3/72 7/27  يابي بر مبناي هدف هزينه
 100  0  2/81  8/18 يابي بر مبناي فعاليت هزينه

  
 ميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت از ديدگاه مديران 6در جدول شماره 

طور كه در جدول مشاهده  همان.آورده شده است شركتهاي پذيرفته شده در بورس
و تحليل سر به سر استفاده  از ابزار تجزيه) دهندگان  درصد از پاسخ7/77( نفر 87شود  مي
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از )  درصد8/18( نفر 21از ابزار تجزيه و تحليل انحرافات؛ )  درصد1/82( نفر 92كنند؛  مي
 100( نفر 112 يند مهندسي مجدد؛ااز ابزار فر)  درصد8/26( نفر 30ابزار ارزيابي متوازن؛ 

 31از ابزار حسابداري سنجش مسئوليت؛ ) درصد6/19( نفر 22بندي؛  از ابزار بودجه) درصد
از ابزار )  درصد8/18( نفر 21يابي بر مبناي هدف؛  از ابزار هزينه) درصد7/27(نفر 
در ضمن درصد افرادي كه در مورد استفاده هر . كنند يابي بر مبناي فعاليت استفاده مي هزينه
  .  مشخص شده است،اند  پاسخ ندادههاابزار يك از

  هاي گروه الف نتايج آزمون فرضيه): 7(جدول شماره 

  
  ها نتايج آزمون فرضيه

هاي گروه الف با استفاده از آزمون  نتايج آزمون فرضيه )7(در جدول شماره 
دهد كه مقدار  نتايج آزمون فرضيه اول نشان مي. اي آورده شده است توزيع دوجمله

كوچكتر  05/0 كه از سطح خطاي پذيرفته شده است 011/0اهده شده برابر خطاي مش
 كه از احتمال آزمون است 223/0چنين احتمال مشاهده شده در گروه نامطلوب هم. است

 و ، درصد فرضيه صفر پذيرفته95در نتيجه در سطح اطمينان بيش از. است كوچكتر) 5/0(
ن نتيجه گرفت كه مديران شركتهاي پذيرفته شده توا بنابراين، مي. شود فرضيه مقابل رد مي

  شماره
  فرضيه

خطاي ابزارهاي حسابداري مديريت
  آزمون

احتمال
مشاهده 
  شده

تاييد يا رد 
  فرضيه

انحراف   ميانگين
  معيار

  43/1  25/3  تاييد  777/0  011/0  تجزيه و تحليل سر به سر   1
  4/1  51/3  تاييد 821/0  002/0  جزيه و تحليل انحرافاتت  2
  09/2  56/1  رد 188/0  999/0  ارزيابي متوازن  3
  29/2  81/1  رد 268/0  972/0  فرآيند مهندسي مجدد  4
  15/1  79/3  تاييد  857/0  000/0  بندي  بودجه  5
  49/2  64/1  رد  196/0  999/0  حسابداري سنجش مسئوليت  6
  31/2  77/1  رد 277/0  983/0  دفيابي بر مبناي ه هزينه  7
  68/2  57/1  رد  188/0  999/0  يابي بر مبناي فعاليت هزينه  8
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نتايج . كنند  تحليل سر به سر استفاده مي و در بورس اوراق بهادار تهران از ابزار تجزيه 
چنين ميانگين و هم% 5هاي دوم و پنجم با توجه به سطج خطاي كمتر از  آزمون فرضيه

توان نتيجه  بنابراين، مي. است ييد دو فرضيه ذكر شدهأ حاكي از ت5/3 باالتر از هايهنمر
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابزار تجزيه و گرفت كه مديران شركت
انحراف معيار ميزان استفاده از ابزارهاي . كنند بندي استفاده مي تحليل انحرافات و بودجه
 كه است يك بندي حدود ، تجزيه و تحليل انحرفات و بودجهتجزيه و تحليل سر به سر

  . شوندگان است حاكي از تنوع پاسخهاي داده شده توسط پرسش
دهد كه مقدار   نشان ميهاي سوم، چهارم، ششم، هفتم و هشتم نتايج آزمون فرضيه

چنين ميانگين  هم.بيشتر است% 5هاي ذكر شده از   فرضيهتمامخطاي مشاهده شده براي 
 05/0 از سطح خطاي پذيرفته شده كه  استكمتر 3هاي ذكر شده از  مشاهدات فرضيه

شود و   رد ميهاي سوم، چهارم، ششم، هفتم و هشتم در نتيجه فرضيه. استكوچكتر 
توان گفت مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روشهاي  مي

 يابي بر مبناي يند مهندسي مجدد، حسابداري سنجش مسئوليت، هزينهاارزيابي متوازن، فر
  . كنند يابي بر مبناي فعاليت استفاده نمي هدف، و هزينه

  هاي گروه ب نتايج آزمون فرضيه): 8(جدول شماره 

 شماره

  فرضيه
ابزارهاي حسابداري 

  مديريت
خطاي 
  آزمون

احتمال 
 مشاهده شده

تاييد يا رد 
  فرضيه

انحراف  ميانگين
  معيار

  15/1  37/3  تاييد  75/0  001/0  تجزيه و تحليل سر به سر  1
  18/1  47/3  تاييد  759/0  001/0  تجزيه و تحليل انحرافات  2
  20/1  38/2  رد  384/0  983/0  ارزيابي متوازن  3
  28/1  35/3  تاييد  714/0  002/0  يند مهندسي مجددافر  4
  1/1  72/3  تاييد  839/0  001/0  بندي بودجه  5
  29/1  15/3  تاييد  67/0  003/0  حسابداري سنجش مسئوليت  6
  23/1  4/2  رد  348/0  994/0  ر مبناي هدفيابي ب هزينه  7
  25/1  03/3  تاييد  772/0  001/0  يابي بر مبناي فعاليت هزينه  8
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 با موردكه درآورده شده هاي گروه ب  نتايج آزمون فرضيه) 8(جدول شماره در 
 زمينة فرضيه مورد بررسي در هشتاز بين . اثربخشي ابزارهاي حسابداري مديريت است

و دو فرضيه رد قرار گرفته ييد أ حسابداري مديريت شش فرضيه مورد تاثربخشي ابزارهاي
 با توجه به  ششم، و هشتم پنجم،وم، چهارم،د هاي اول، نتايج آزمون فرضيه. شده است

هاي ذكر  ييد فرضيهأ حاكي از ت3ات بيش از و ميانگين مشاهد% 5سطح خطاي كمتر از 
هاي پذيرفته شده در ز ديدگاه مديران شركته گرفت كه اتوان نتيج بنابراين، مي. استشده 

بورس اوراق بهادار تهران ابزارهاي تجزيه و تحليل سر به سر، تجزيه و تحليل انحرافات، 
يابي بر مبناي  بندي، حسابداري سنجش مسئوليت، و هزينه فرآيند مهندسي مجدد، بودجه

ها مورد استفاده قرار  و بايد توسط مديران شركتاستفعاليت از اثربخشي الزم برخوردار 
  .گيرد

هاي سـوم و   از بين هشت فرضيه مرتبط با اثربخشي ابزارهاي حسابداري مديريت فرضيه      
 مـورد   ،اسـت  كمتـر     3و ميـانگين مـشاهدات از        است،   % 5هفتم به دليل اينكه ميزان خطا از        

متوازن  به عبارت ديگر از نظر پاسخ دهندگان روش كارت ارزيابي            ؛ييد قرار نگرفته است   أت
يـزان  انحـراف معيـار م    . نيـست  بخـشي الزم برخـوردار        يابي بـر مبنـاي هـدف از اثـر          و هزينه 

هاي داده  شـده توسـط پرسـش       كه حاكي از تنـوع پاسـخ      است  اثربخشي ابزارها حدود يك     
  .شوندگان است

  
  موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت 

گيرد در  يريت مورد استفاده قرار نميتوجه به اينكه اغلب ابزارهاي حسابداري مدبا 
اين پژوهش موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت توسط مديران شركتهاي پذيرفته 

) 9( شماره جدولدر . شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است
ي توليدي پذيرفته موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت از ديدگاه مديران شركتها

. شده در بورس اوراق بهادار تهران آورده شده و رتبه هر يك از موانع مشخص شده است
 مهمترين مانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت هزينه و ،شوندگان از نظر پرسش
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مانع دوم و سوم به ترتيب كمبود نيروي انساني . استمنفعت ابزارهاي حسابداري مديريت 
. استمدت توسط دولت  از نظر علمي و تجربي و اتخاذ سياستهاي مقطعي و كوتاهزبده 

  ساير موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت شامل مشكالت مربوط به پذيرش 
 عدم ارتباط كافي بين واحد امور مالي با ساير ها و ابزارهاي حسابداري مديريت،شيوه

 روحيه نبودن، از اثربخشي و سودمندي اين ابزارهاعدم شناخت ، واحدهاي مختلف سازمان
 مديران به قضاوتهاي شخصي به جاي سيستمهاي اطالعاتي ي و اتكانوآوري در مديران

 كاربرد ابزارهاي چگونگيترين مانع نيز فقدان منابع علمي در ارتباط با  كم اهميت. باشد مي
طور همان. است  مربوط و بموقععدم توان سيستم اطالعاتي در ارائه اطالعاتمورد نظر و 

 كه است موانع باالي يك تمام انحراف معيار ،شود  مالحظه مي9كه در جدول شماره 
  .دهندگان است حاكي از تفاوت نظر پاسخ

  
   موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت:)9( شماره جدول

انحراف  ميانگين  متغيرها
  معيار

  رتبه

  1 15/1 79/3 حسابداري مديريتهزينه و منفعت ابزارهاي 
  2 14/1 54/3 كمبود نيروي انساني زبده از نظر علمي و تجربي

  3 15/1 45/3 مدت توسط دولت اتخاذ سياستهاي مقطعي و كوتاه
  4 17/1 33/3  ها و ابزارهاي حسابداري مديريتشيوهمشكالت مربوط به پذيرش 

  5 21/1 21/3 احدهاي مختلف سازمانعدم ارتباط كافي بين واحد امور مالي با ساير و
  6 23/1 15/3  عدم شناخت از اثربخشي و سودمندي اين ابزارها

  7 25/1 10/3 روحيه نوآوري در مديران 
  8 26/1 08/3 هاي شخصي به جاي سيستمهاي اطالعاتيمديران به قضاوت ياتكا

  9 28/1 04/3 خدمت به منظور استفاده از ابزارها كافي نبودن آموزشهاي ضمن
  10 29/1 01/3 انجام محاسبات و تجزيه تحليل ابزارهابه منظور  واحدي منسجم نبودن 

  11 3/1 99/2 عدم توان سيستم اطالعاتي در ارائه اطالعات مربوط و بموقع
  12 18/2 75/1  كاربرد ابزارهاي مورد نظرچگونگيمنابع علمي در ارتباط با نبودن 
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  گيري نتيجه
از  است كه اينوضعيت استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت بيانگر نتايج مربوط به 

شوندگان ابزار تجزيه و تحليل سر به سر و تجزيه و تحليل انحرافات و بودجه  نظر پرسش
ابي بر يند مهندسي مجدد و هزينه ياهمچنين ابزار فر. بندي به طور گسترده استفاده مي شود

استفاده كننده % 27ظهور حسابداري مديريت نزديك به هاي نو شيوهمبناي هدف به عنوان 
يابي بر مبناي فعاليت و حسابداري سنجش مسئوليت استفاده  مد هزينهااما ابزارهاي كار. دارد

بر اساس . برند  بهره ميشيوهكنندگان كمي دارد و كمتر از يك پنجم نمونه تحقيق از اين 
تواند اثربخش  ارت ارزيابي متوازن نمينظر مديران شركتهاي توليدي عضو بورس ابزار ك

شوندگان ابزاركارت  از نظر پرسش. باشد و ميزان استفاده از اين ابزار در حداقل قرار دارد
دستيابي به اهداف بخشي الزم براي  يابي بر مبناي هدف از اثر ارزيابي متوازن و هزينه

سه ابزار . زم برخوردار است، اما از نظر ايشان ساير ابزار از اثربخشي البرخوردار نيست
بندي از نظر مديران  تجزيه و تحليل سر به سر و تجزيه و تحليل انحرافات و بودجه

  . استترين ابزار  شركتهاي توليدي عضو بورس به عنوان اثربخش
تجزيه و تحليل سـر بـه سـر و          هاي  روششوندگان مبني بركارآمدي     ثير اعتقاد پرسش  أت

  ،بندي در استفاده اكثر قريب به اتفاق نمونه تحقيق، گويا          و بودجه تجزيه و تحليل انحرافات       
بيـشترين نمـره ميـانگين      . و از نظر آنان اين ابزارها در دستيابي به اهداف آنها سودمند اسـت             

بندي اختصاص دارد كـه علـت آن، الـزام سـازمان بـورس               ميزان استفاده از ابزارها به بودجه     
بنـابراين، تـاثير وجـود      . اسـت هاي پذيرفتـه شـده      االنه شـركت  ادار بر ارائه بودجـه سـ      اوراق به 

 ندكميضوابط، استاندارد و قوانين الزام آور در به كارگيري يك ابزار، در اين مورد تجلي                
كنند و از طرفي پرسش شوندگان بيشترين         استفاده مي  شيوهبه طوري كه تمامي افراد از اين        

ابزارهـاي كـارت ارزيـابي متـوازن و         . انـد  ابزار داده را به اين    ) 72/3(نمره ميانگين اثربخشي    
هـا در    ارتباط رد ادعاي اين فرضيه.داردكنندگان كمي  يابي بر مبناي هدف نيز استفاده  هزينه

% 65ه بيش از    ك چنان ؛مل است أنظر پرسش شوندگان مبني بر اثربخش نبودن اين ابزار قابل ت          
نكته قابل توجه در اين قسمت، نظر مديران        . تنيسجامعه نمونه معتقدند اين ابزارها كارآمد       
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يـابي بـر مبنـاي فعاليـت و          شركتهاي توليدي عضو بورس مبني بر اثربخش بودن ابزار هزينـه          
اما در نتايج فرضـيات گـروه الـف مالحظـه شـد ميـزان               . حسابداري سنجش مسئوليت است   

ه ابزارها را اثربخش    هاي مربوط رد شد در حالي ك        و فرضيه   است استفاده از اين دو ابزاركم    
  .است موانع سر راه استفاده از اين ابزارها دليلعلت اين امر هم به . دانند مي

شوندگان در استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت مـواردي همچـون             از نظر پرسش  
هزينه و منفعت ابزارهاي حسابداري مديريت، كمبود نيـروي انـساني زبـده از نظـر علمـي و                   

هاي مقطعي و كوتاه مدت توسـط دولـت بزرگتـرين موانـع بـه حـساب               ذ سياست اتخاتجربي،  
 كـاربرد  چگـونگي ن منـابع علمـي در ارتبـاط بـا     نبـود نكته قابل توجه در اين بخش       . يدآ مي

 را بـه خـود      18/2 و انحـراف معيـار       75/1ابزارهاي حسابداري مديريت اسـت كـه ميـانگين          
 كه با توجـه بـه دسترسـي سـاده و سـريع بـه            مديران معتقد بودند   بيشتر. اختصاص داده است  

توان عدم استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت را در اين عامـل جـستجو          منابع علمي نمي  
  .كرد

بندي  تحقيق با تحقيقهاي مشابه خارجي، اهميت جايگاه ابزار بودجه        اين  در قياس نتايج    
مـديران  . ورس مشهود است  در شركتهاي توليدي عضو بورس به دليل وجود الزام از سوي ب           

 پـشتيبان   شـيوه شركتهاي توليدي عضو بورس از تجزيه و تحليل نقطه سر بـه سـر بـه عنـوان                   
 كنترل و   به منظور  به منظور جويند و به ابزار تجزيه و تحليل انحرافات          گيري بهره مي   تصميم
 ظـور بـه من  چنـين نگـرش مـديران بـه ابزارهـاي نوظهـور              هم. ريزي توجه خاص دارند    برنامه

حسابداري  ذكر شد، روشهاي اما به دليل موانعي كه    . بهبود عملكرد ، مثبت است     سنجش و 
يابي بر مبناي فعاليت با وجود اعتقاد مديران مبني بر اثربخشي آنها             سنجش مسئوليت و هزينه   

چنين با  ندارد؛ هم ) 2005 (ريدنب.كاربرد چنداني در مقايسه با تحقيق مشابه مارگارت جي        
 و بــا در نظــر گــرفتن )1384( و مــشايخيايــن تحقيــق و بخــشي از تحقيــق نــوروشمقايــسه 

كارگيري ابزارهاي مورد نظـر       شود كه نتايج مشابهي از لحاظ به       ابزارهاي مشابه، مالحظه مي   
دسـت آمـده و ماننـد ايـن پـژوهش پركـاربردترين ابزارهـا        ه در دو مقطع زمـاني متفـاوت بـ      

  .استت و سر به سر بندي، تجزيه و تحليل انحرافا بودجه
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تحقيق در كشور ما هنوز مبحث هزينه و منفعت صدر نشين است در          اين  بر اساس نتايج    
بـا  . حالي كه همين موضوع در درجات بعدي اهميت در دو تحقيق مشابه قرار گرفتـه اسـت                

 در نمونـه آمـاري      زيـاد  مورد نخست موانع قرار دارد كه ميزان اهميـت           پنجوجود اين، جزء    
مريكـا را   او نمونه مطالعه انجمن حسابداران مـديريت         )2005(ريدنبا  .رگارت جي ماتحقيق  
ت اهميت تغييرات در محيط رقابتي در نمونه مطالعه انجمن حـسابداران مـديري            . دكن بيان مي 

كمبـود  . اسـت مدت دولت در ايران      هاي مقطعي و كوتاه   مريكا مصداقي از مشكالت سياست    ا
هـر روز مـا شـاهد ظهـور         . ژوهش رد پـايي گـذارده اسـت       نيروي زبده انساني در هـر سـه پـ         

 با مهارت و كـار ويـژه        شيوههاي جديد حسابداري مديريت هستيم كه گويا انطباق آن          روش
در نهايـت  . اسـت رو  هايي روبـه  با چالـش  سازمان و يا حتي پذيرش آن توسط كميته مديريت          

نگي بـين واحـدهاي مختلـف       ريزي براي آنها و هماه     مشكالت مربوط به منابع الزم و برنامه      
كيـد اسـت   أالزم به ت  .ندا  ها بروز كرده  هاي آماري پژوهش   سازمان هر يك به شكلي در نمونه      

 و اين به دليل نامشابه بودن       ،نتايج تحقيق با دو تحقيق مشابه از درجه مقايسه كمي برخوردار          
  . هاي آماري مورد بررسي است محيط و نمونه

  
  تحقيق هايپيشنهاد

  .دشو ئه ميا ارهاي ذيل پيشنهاد،به نتايج تحقيقبا توجه 
 با پذيرش وجود برخي از موانع سر راه استفاده از اين ابزارها و با توجه به اذعان  -1

يابي بر مبناي  ي سنجش مسئوليت و هزينهرمديران مبني بر اثربخشي ابزار حسابدا
ريزي وكنترلهاي خاص  هابزارها در سايه برناماين شود از  فعاليت به مديران پيشنهاد مي

 . دكنندرون سازماني به فراخور امكانات موجود استفاده 

از نظرمديران شركتهاي توليدي بورس اوراق بهـادار تهـران ابزارهـاي كـارت ارزيـابي                 -2
داليـل عـدم اسـتفاده و       . درا نـدار  بخـشي الزم     يابي بر مبناي هـدف  اثـر        متوازن و هزينه  

هزينـه و منفعـت ابزارهـاي حـسابداري مـديريت،            اثربخشي اين ابزار را عـواملي چـون       
ــي، اتخــاذ سياســت    ــده از نظــر علمــي و تجرب ــساني زب ــروي ان ــود ني اي مقطعــي و هكمب
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 و ابزارهـاي حـسابداري      هـا شيوهمشكالت مربوط به پذيرش     مدت توسط دولت،     كوتاه
 عدم ارتباط كافي بين واحد امور مالي با سـاير واحـدهاي مختلـف سـازمان                و   مديريت

در ابتـدا  . اسـت از اين موانـع، چهـار چـالش در حـوزه امـور داخلـي سـازمان              . دانند مي
در مراحـل بعـدي     . و منافع به كارگيري اين ابزار بررسي شـود        ها  هزينهشود   پيشنهاد مي 

كه به واقع مسئله منفعت و هزينه كاربرد ابزارهاي مربوط مشخص شد با استخدام و بـه                 
جربه، مشكل كمبود نيـروي انـساني زبـده از نظـر           كارگماردن نيروهاي متخصص و با ت     

تواننـد در محـيط      مديران بايد بدانند كـه ديگـر نمـي        . علمي و تجربي را برطرف سازند     
، در بـازار جهـاني رقابـت كننـد؛ لـذا            نيـست بسته و با ابزارهـايي كـه چنـدان اثـربخش            

رآمدي آنهـا   توانند با افزايش سطح آگاهي خود از ابزارهاي نوين كنوني و قبول كا             مي
با پذيرش اين ابزارها بهتر كنار آيند؛ زيرا بر همگان ثابت شـده اسـت در صـورتي كـه                   

 موفقيت دوچندان خواهد    ،اجراي يك طرح با پشتوانه مديران سطوح عالي همراه باشد         
  . داشت

 مشكل فقدان منـابع علمـي بـراي كـاربرد ابـزار، پيـشنهاد       نبودنبا اذعان مديران مبني بر       -3
هاي استفاده كننده از ابزار را در كنـار ايـن منـابع بـه كـار      ساير شركتتجربه   شود كه  مي

  .سود ببرندبندند و از فوايد آن 

  محدوديتهاي تحقيق
امه يكي از محدوديتهاي    نهاي پرسش نارسايي. آوري اين پژوهش پرسشنامه بود     ابزار جمع 

ه در بـورس اوراق     اين تحقيق در محدوده شركتهاي توليدي پذيرفتـه شـد         . اين تحقيق است  
تعمـيم بـه تمـام واحـدهاي اقتـصادي       بهادار تهران انجام شده كه نتايج آن ممكن است قابـل     

  . كشور نباشد
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