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 تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش میانجی سیستم حسابداری مدیریت بررسی  

 3بهنام ایرجی   ، 2رحیم کرم زاده   ، 1مسعود حاجی زاده 

 ز ی تبر   ، ی م ل دانشگاه آزاد اس   ز، ی واحد تبر   ، ی حسابدار   ی دکتر   ی دانشجو -1

 ز ی تبر   ، ی م ل دانشگاه آزاد اس   ز، ی واحد تبر   ، ی حسابدار   ی دکتر   ی دانشجو -2

 ز ی تبر   ، ی م ل دانشگاه آزاد اس   ز، ی واحد تبر   ، ی حسابدار   ی دکتر   ی دانشجو -3

 چکیده
انجام   تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش میانجی سیستم حسابداری مدیریت  بررسی با هدف  حاضر پژوهش

تمامی   شامل پژوهش آماری جامعۀ است. کاربردی پیمایشی و از لحاظ هدف یک پژوهش - توصیفی پژوهش، روش شده است.

با توجه به   است.  1397در سال  نفر  306که تعداد آنها بالغ بر  است. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت مدیران مالی

 تحلیل برای و شده  آوریجمع میدانی روش به اطلعات اند.عنوان نمونه آماری انتخاب شده نفر از آنها به  170فرمول کوکران 

فرهنگ سازمانی بر های پژوهش نشان داد که یافته. است شده  استفاده  افزار اسمارت پی ال اسمعادالت ساختاری در نرم  از هاداده 

فرهنگ سازمانی با  عملکرد شرکت تأثیر دارد. سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. همچنین نشان داد که، 

سیستم حسابداری مدیریت در  با افزایش توجه به  گری سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است.میانجی

فرهنگ سازمانی، عملکرد  :های کلیدیواژه یابد. ها بهبود می ها، موفقیت سازمانی افزایش و در نتیجه عملکرد شرکت شرکت 

 شرکت، سیستم حسابداری مدیریت
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 و بیان مسئله مقدمه
تواند در این بین ایفا عنوان متغیر میانجی می و نقشی که سیستم حسابداری مدیریت بهاهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت 

های مربوطه  تواند ناشی از تأثیر فرهنگ سازمانمی  اًتفاوت طبقاتی از لحاظ شاخص اقتصادی بین کشورها مطمئنبر کسی پوشیده نیست. کند، 

تواند بر رفتار و چگونگی تفکر افراد تأثیر بگذارد.  ها بوده، زیرا فرهنگ می ترین عنصر در سازمان (، فرهنگ مهم1980) 1باشد. به گفتۀ هافستید 

ظریه رفتار از دیدگاه نطور مؤثر کار کنند. ( بیان داشتند که توسعۀ سازمان باید با فرهنگ سازمانی ادغام شود تا افراد به1982دیل و کِنِدی )

ها و باورهای مشترک تعریف شده است که در شیوه و اهداف سازمانی ها، ارزشای از فرضعنوان مجموعهسازمانی، فرهنگ سازمانی به

 و  گیردمی  شکل سازمان اعضای بین مکرر هایواکنش و  هاتعامل طریق از فرهنگ سازمانی (.  2019منعکس شده است )شآاو،  

 آن توانمی  که است سازمانی  ارتباط یک سازمانی  فرهنگ که طوری به دارد، سازمان وجود آن نظرگرفتن در بدون

 از دانست. یکی  دهد،می  ارائه را سازمانی  فرایندهای و  انسانی  هایفعالیت همه  که خاص خاموش معانی  زنجیره یک را

 و  )کوکو است سازمانی  ارتباطات کیفیت و  کارمندان بین تعاملت از ناشی  سازمانی  تشکیل فرهنگ عوامل مهمترین

-بخش طریق این از کندقادر می  را مدیران و  کند عمل اطلعات آوریجمع ابزار عنوانبه تواندمی  سازمانی  فرهنگ بررسی  (.2014گویت، 

 بدین تا کنند  شناسایی  را کارکنان انتظارات و  ادراک و  بندی کننداولویت را مسائل کرده،  مقایسه یکدیگر  با را کاری هایگروه یا ها،

 بده سازمان در بتوانند آنکه برای افراد(. 1395)خزائی پول و همکاران،  بخشند بهبود را و مطلوب موجود وضع بین شکاف بتوانند وسیله

(،  2001به همین ترتیب، هِلریگِل و همکاران )کنند )همان(.  عمل سازمان فرهنگی  قواعد و  انتظارات با همگام باید یابند، موفقیدت دست

  (. 2017)هریانتو و آگوستین،  ها، رضایت فردی و حل مسأله داردکنند که فرهنگ سازمان پتانسیلی برای بهبود عملکرد سازماناستدالل می 

( انجام شده است. 2004( و بوین و واکر )1988)توسط پترس و واترمن تحقیقات کیفی در مورد روابط فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی 

( ارتباط کمی بین اثربخشی فرهنگ سازمان و نوع فرهنگ سازمان را مورد بررسی قرار دادند. مارکوولیدز و هِک  1991کامِرون و فریمن )

( در پژوهش خود نیز رابطۀ مثبتی 2000) ( همبستگی فرهنگ سازمانی با بهبود عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار دادند. اوبونا و هَریس1993)

بین فرهنگ نوآورانه و موفقیت تجاری نشان دادند. همچنین، فعالیت و توسعۀ سیستم حسابداری مدیریت به شدت تحت تأثیر حمایت از 

ها، بلکه برای  آوری دادهجمع تنها برای (، عملکرد حسابداری مدیریت در عصر حاضر نه2013فرهنگ سازمانی قرار گرفت. طبق گفتۀ کوکینز )

ها به یک گزارش، بلکه عملکرد اصلی آن تأثیر رفتار در کل سطح سازمان است. با یک سیستم حسابداری مدیریتی خوب،  آوری دادهجمع

یانتو و )هر=پذیر است صورت یک اطلعات مفید امکانگیری عملکرد و تخصیص منابع بههای اطلعاتی، اندازهمدیریت برای بهبود سیستم

تر اثربخشی تخصیص منابع مرتبط را برای بهبود عملکرد ها آسانبر این، با سیستم حسابداری مدیریت خوب، شرکتعلوه(. 2017آگوستین، 

در نتیجه، چگونگی تأثیر   دهند که همواره برای کسب و کار شرکت سازگار است.ریزی و بودجه افزایش می شرکت با یک سیستم برنامه

شود. این دالیل انجام این تحقیق است تا تأثیر  گرفته نمی زمانی بر عملکرد سازمانی شرکت موضوع مدیریتی است که هرگز نادیده فرهنگ سا

(، در پژوهش خود تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی را بر عملکرد مالی 1395محمدی و همکاران ) فرهنگ سازمانی را بر عملکرد شرکت بیابد.

نظام  های و عملکرد شرکت وجود دارد، پژوهش های انجام شده و منابع متعددی که در زمینه فرهنگ سازمانی بررسی پژوهش با اند.نشان داده

یافته اندکی برای بررسی ماهیت خاص این رابطه و سیستم حسابداری مدیریت اجراء شده است. لذا پژوهش حاضر تلشی در جهت رفع این 

هاست.  ن موضوعات جدید و مرتبط با سیستم حسابداری مدیریت و فرهنگ سازمانی در عملکرد شرکت خلء و کمک به محققان برای تبیی

شود؛ به طوری که ها، از مباحث نو محسوب می بحث و بررسی در خصوص فرهنگ سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت در عملکرد شرکت

با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش ها انجام نشده است. تحول شرکتهایی در این زمینه و در جهت تسهیل در کشورمان تاکنون پژوهش

 بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شرکت نقش میانجی دارد؟ سیستم حسابداری مدیریت ، در پی پاسخ به دو سؤال هستیم که

 
1. Hofstede   
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 چارچوب نظری پژوهش
گیری بین شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد، شامل هر سازمان، تصمیمتحقیقات در مورد فرهنگ سازمانی، غنی و متنوع است. فرهنگ در 

 یک  صورت به ابتدا سازمان هر ، معموالً(. 2017گذاری که ریسک دارند و همراه با عدم اطمینان هستند )اینایاح و بالکاح، تصمیمات سرمایه

 گیریگیرد. شکلمی  شکل سرعت به مختلفی  عوامل به هتوج با آن فرهنگ در سازمان، فعالیت شروع شود. درمی  تأسیس کوچک واحد

به   خدمات  ارائه کیفیت کارایی، قبیل  از آن موفقیت عوامل و  جامعه در آن جایگاه و  سازمان آمدن به وجود دالیل به دارد بستگی  فرهنگ

 تصویر و  تلش درجه گرنشان فرهنگ حقیقت سازمان. در  به نسبت وفاداری و  زیاد تلش نوآوری، و  ابداع مشتریان، یا رجوع ارباب

 اعتقادی،  کنند. اصول می  ایفا گیری شکل این در  نقش اساسی  ارشد، مدیران و  گذاراناست. بنیان سازمان آینده  و  خود  کار از کارکنان

 دیگر توسط رفتارها و  اعتقادات این بوده، سازمان آینده و  حال انتظارات نوع کنندۀسازمان مشخص گذاربنیان رفتار و  اهداف ها،ارزش

 افراد به و  گیرندیاد می  را آنها و  پذیرفته کار هنجارهای عنوانبه را قوانین این کار هایشود. گروهمی  منتقل زیرمجموعه سازمان به مدیران

 ساختار کند،می  فعالیت آن در سازمان که بازاری های کاری،گروه بر یابد. علوهمی  تداوم فرهنگ یک ترتیب این به و  آموزندمی  وارد تازه

 اجماع،  مشارکت، تیمی، کار گرایی، سنت  تعهد،  وفاداری، کاری، روحیه  بودن سازمانی مؤثرند. باال فرهنگ  در مراتب سلسله  و  سازمانی 

 (. 2006 کوئین، و  است )کامرون سازمانی  عملکرد بر مؤثر فرهنگی  هایویژگی  جمله  از فردی و توسعه گرایی سنت

گیری  های حسابداری مدیریت شامل سیستم کنترل و تصمیمی از شیوهعنوان مجموعه(، بهMASاز سوی دیگر، سیستم حسابداری مدیریت )

تحقیقی . (2003، 1شود )چنهال گیری و عملکرد کنترل طراحی می شود که برای ارائه اطلعات به مدیران جهت تصمیمسازمانی تعریف می 

انجام گرفته است. در کاربرد   MAS( در مورد نقش بهبود عملکرد شرکت با استفاده از 2004) 3( و بیسبی و اُتلی1999) 2توسط آبرنثی و برونِل

در   MASاهمیت های تشخیصی، تعاملی و ناکارآمد. وجود داشت. یعنی سبک  MAS( سه سبک از کابرد 1990) 4آن بر اساس سیمونس

گیری و ای برای تصمیمتواند پایهتواند مطابق با مسائل اصلی باشد که می ها و کیفیت اطلعات می ارائه اطلعات این است که ویژگی عملکرد 

ای برای بهبود عملکرد شرکت پایه MASگیری از طریق عملکرد کنترل و تصمیم(. 2017)هریانتو و آگوستین، فرآیندهای کنترل توسعه یابد 

 باشد. می 

  

 

  

  

   

             

 

 مدل مفهومی پژوهش (:1شکل )

 

 

 روش پژوهش 

 
1. Chenhall 

2. Abernethy & Brownell 

3. Bisbe & Otley 

4. Simons 

 فرهنگ سازمانی  عملکرد شرکت 

سیستم حسابداری  

 مدیریت
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گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل  های کاربردی قرار می حاضر از دید هدف در دسته پژوهش پیمایشی است و –روش پژوهش توصیفی 

  170 نفر است. که با توجه به فرمول کوکران تعداد 306که تعداد آنها  استهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مدیران مالی شرکتتمامی 

های پژوهش پرسشنامه است. که در زیر به آنها  گیری دادهاند. ابزار اندازهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدهبه نفر از مدیران مالی 

 ه شده است. اشار

ای )مشارکتی(، فرهنگ مأموریتی )بازاری(، فرهنگ بُعدی شامل )فرهنگ قبیله 4: این ابزار یک شاخص پرسشنامه فرهنگ سازمانی  -1

 سازگاری، فرهنگ بروکراتیک )تداوم رویه( است. 

 استفاده، نوع اطلعات، نوع تصمیم( است. بُعدی شامل )سبک مورد  3حسابداری مدیریت: این ابزار یک شاخص پرسشنامه سیستم  -2

باشد. دو نوع تصمیم حائز اهمیت بوده و در ابتدای ابزار های سیستم حسابداری مدیریت، که نوع تصمیم می با توجه به بُعد سوم از شاخص

 گردد.مطرح می 

پذیریتان بین سایر خدمات و خدمات  ن( از ناحیه مسئولیتتصمیمات نوع الف: مربوط به توزیع منابع پولی و غیر پولی )مانند مواد، انسان، زما -1

 تحت نظارت شما است. هدف اصلی تصمیم الف این است که ایجاد منابع موجود مطابق با اهداف آن است.

 

نوع  تصمیمات نوع ب: مربوط به نظارت و کنترل در دستیابی به اهداف و اهداف واحدهای یا خدمات تحت نظارت شما است. هدف اصلی  -2

 تصمیم ب، ارزیابی عملکرد واحد یا خدمات است. 

 بُعدی شامل )عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی( است.  2این ابزار یک شاخص  :پرسشنامه عملکرد شرکت -3

های آمار روشها ابتدا از در این مطالعه برای تحلیل دادهتهیه شده است.  2و یوونی آگوستین 1های پژوهش توسط گاندی هریانتوپرسشنامه

های پژوهش از معادالت ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده فرضیهتوصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و برای بررسی 

   استفاده گردید. 16نسخه  SPSSافزار آماری از نرم برای آمار توصیفی و پایایی پرسشنامه نیز است. همچنین،

 

 

 پژوهشهای فرضیه
 هر  شود. در می  سنجیده علمی  یک آزمایش در  شود. و می  بینی پیش تحقیق نتیجه برای  است که زیرکانه و  علمی  حدسی  حقیقت در  فرضیه

 جهت در را تحقیق خود بتواند تا گیردمی  نظر در را فرضیه چند یا خود یک پژوهش احتمالی  نتایج به نسبت معموال علمی، پژوهشگر پژوهش

 .ببرد پیش به و  هدایت مشخص

 باشد: می  زیر شرح به تحقیق های فرضیه

 فرضیه یک( فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. 

 فرضیه دوم( سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. 

 دارد.  یرتأث یریتمد یحسابدار یستمبر س ی فرهنگ سازمانفرضیه سوم(  

 حسابداری مدیریت بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شرکت نقش میانجی دارد.فرضیه سوم( سیستم 

 

 

 ی پژوهشهایافته 

 
1. Gandhi Heryanto 

2  . Yvonne Augustine 
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مجموع   در پرسش است که 4شرکت عملکرد پرسش،  3سیستم حسابداری مدیریت پرسش،  4فرهنگ سازمانی بخش شامل  نیا پرسشنامه

پرسشنامه با کمک   یی ایقرار گرفت. پا ی مورد بررس پژوهشدر طول پرسشنامه  یی و روا یی ایپا پژوهش نیا پرسش را دربردارد. در  11تعداد 

باالی  کرونباخ  یآلفا)شد  دیآنها تائ یی ایپا (1)شد که مطابق جدول  یریگاندازه ریهر متغ یبرا SPSS افزار کرونباخ و با استفاده از نرم یآلفا

7/0). 

 متغیر . پایایی پرسشنامه به تفکیک هر 1جدول 

 آلفای کرونباخ ها پرسشتعداد  نام متغیر

 75/0 4 فرهنگ سازمانی 

 71/0 3 سیستم حسابداری مدیریت 

 82/0 4 عملکرد شرکت 

 
سازی و تائید گردید. از بعد روایی سازه نیز پرسشنامه به کمک تحلیل عاملی در بحث روایی محتوا با کمک اساتید دانشگاه پرسشنامه بومی 

 باشد.قابل قبول می  3/0( مقادیر بارعاملی بیشتر از 2014) ینکلتاییدی و توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید که براساس نظر 

 

 هاافتهی

( را زنان 14درصد )12و  نفر( 106) مرددرصد  87 باً یتقر، اندگرفتهآوری شده که مورد تجزیه و تحلیل قرار ی جمعهاپرسشنامه از تعداد کل 

درصد پاسخ دهندگان را افراد با تجربه  73سال دارند و نزدیک به  45درصد سنی بیشتر از  55. اکثر پاسخ دهندگان بیش از دهندی متشکیل 

 .اندسال تشکیل داده 15کاری بیش از 

پیش از  افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.یابی معادالت ساختاری و نرماز روش مدل پژوهشی هاهیفرضبرای اظهارنظر درمورد 

رابطه با نیکویی  ( برازش کلی مدل برای اظهارنظر در2005)تننهاوس برازش مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. بنا به گفته  الزم است هادادهتحلیل 

(. برازش کل حاصل جذر  AVE) یی همگرالحاظ شده و هم مقادیر اعتبار  ( R) یینتعکند چرا که در آن هم مقادیر ضریب ی ممدل کفایت 

برازش کلی مدل با توجه به نظر تننهاوس و  دهدی منشان  2جدول حاصلضرب میانگین ضریب تعیین در میانگین اعتبار واگرایی است. مقادیر 

 باشد. در حد خوب می  (2005)مکاران ه

 ی نیکویی مدل هاشاخص . 2جدول

 مقدارمحاسبه شده مجاز مقدار شاخص برازش عنوان شاخص

 537/0 5/0از  تربزرگ Rمجذور  میانگین ضریب تعیین

 511/0 5/0از  تربزرگ AVE میانگین اعتبار همگرایی

 523/0 36/0از  تربزرگ GOF برازش کلی مدل

 
گیری ضرایب آماره  پس از تائید برازش مدل، ابتدا معناداری روابط موجود در مدل تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با اندازه

غیر  باشد رابطه مذکور معنادار و در 96/1از  تربزرگین اساس چنانچه مقادیر قدر مطلق آماره تی براتی، نسبت به این امر اظهارنظر شده است. 

 نشان داده شده است.  2معنا خواهد بود. مقادیر آماره تی در شکل  این صورت بی 
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 پژوهشمعناداری روابط مدل مفهومی   –tمقادیر آماره  .1شکل 

 
یک از عوامل   (. در ادامه برای تعیین ضریب تأثیر هر96/1از  تربزرگضریب تی هستند )تمامی روابط مورد نظر معنادار  مطابق تصویر باال

 ( نشان داده شده است: 2) ریز. این مقادیر در شکل گرددی ممقادیر ضریب مسیر محاسبه 

اساس هرچه قدرمطلق  ین. براشودی شده استفاده م استاندارد یرمس یبوابسته مربوطه از ضرا یرمستقل بر متغ یرهر متغ یاثرگذار یزانم یینتع یبرا

  یما )مستق ی بازگوکننده نوع اثرگذار یر مس یبآن خواهد بود و علمت مقدار ضر یشتر بزرگتر باشد نشان دهنده اثر ب یر مس یبمقدار ضر

 .گیردی مدنظر قرار م یرمس یبوجود دارد، حاصلضرب ضرا یانجی م یرکه متغ یدر موارد یرمس یبضر یینتع یبرا ین( است. همچنسمعکو

عملکرد در  یشتریب یر( تأث294/0 یرمس یب)با ضر فرهنگ سازمانی مقابل  ( در409/0 یرمس یب)با ضر سیستم حسابداری مدیریت، 2شکل  مطابق

( براهمیت نقش فرهنگ سازمانی تاکید  58/0) سیستم حسابداری مدیریت فرهنگ سازمانی بر یرتأثبا این وجود ضریب مسیر  .شرکت دارد

 کند. ی م
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 یید روایی سازه(ها )تأو بارهای عاملی گویه پژوهشضرایب مسیر مدل مفهومی   -. میزان تأثیر هر متغیر 2شکل 

 
 
 
 

 

 ( درج شده است: 3شماره ) ریزدر جدول  هادادهی حاصل از تجزیه و تحلیل هاافتهخلصه ی

 
 پژوهشی هاه یفرض. مقادیر معناداری و ضرایب مسیر 3جدول 

 نتیجه ضریب مسیر tمقدار آماره  فرضیه

 معنادار است 294/0 249/2 عملکرد شرکت←فرهنگ سازمانی

 معنادار است 409/0 112/3 عملکرد شرکت←سیستم حسابداری مدیریت

 معنادار است 580/0 831/7 سیستم حسابداری مدیریت←فرهنگ سازمانی

 معنادار است 237/0 ---- عملکرد شرکت←سیستم حسابداری مدیریت←فرهنگ سازمانی

 
 

 هاهیفرضنتایج ای از خلصه

 دارد.  یربر عملکرد شرکت تأث ی فرهنگ سازمان -1فرضیه 

 معنادار است. فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت یر تأثدهد آمده، نشان می  به دست( 294/0) یرمس( و ضریب 249/2) ی تآماره 

 دارد.  یربر عملکرد شرکت تأث یریتمد یحسابدار یستمس  -2 یهفرض
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سیستم حسابداری مدیریت بر  یرتأثحاکی از آن است که  409/0کند. ضریب مسیر ی میید تأیر را تأثبودن این  معنادار 112/3آماره تی با مقدار 

 نسبتا خوبی است.  یرتأث عملکرد شرکت،

 دارد.  یرتأث یریتمد یحسابدار یستمبر س ی فرهنگ سازمان -3فرضیه 

نیز قوی بودن این  58/0بر سیستم حسابداری مدیریت معنادار است. ضریب مسیر  یر فرهنگ سازمانی تأثدهد،ی منشان  831/7ر آماره تی با مقدا

 کند. ی متاثیرگذاری را تاکید 

 دارد. یانجی و عملکرد شرکت نفش م ی فرهنگ سازمان ینبر ارتباط ب یریتمد یحسابدار یستمس  -4فرضیه 

فرهنگ   یرمس ( و دو 1یه)فرض رکتشفرهنگ سازمانی بر عملکرد  یممستق یر ، ابتدا مسسیستم حسابداری مدیریت یانجی نقش م ی بررس یبرا

. یدگرد ی بررس ی( از نظر معنادار2 یه)فرض سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت( و 3یه)فرض سازمانی بر سیستم حسابداری مدیریت

  4های جدول با توجه به داده .یدگرد یسهمقا با یکدیگراسبه و ح م یرمستقیمو غ یممستق یردو مس یرمس یبضرا ،یرهامس ینبودن ا پس از معنادار

 گردد. همه مسیرها معنادار هستند لذا نقش میانجی متغیر سیستم حسابداری مدیریت تایید می 

 
 یریتمد یحسابدار یستمس یگریانجی بر عملکرد شرکت با م ی فرهنگ سازمان یرتاث یبضر. 4شکل 

 

 =  (یریتمد یحسابدار یستمبر س ی بر عملکرد شرکت( × )اثر فرهنگ سازمان یریتمد یحسابدار یستم)س

 
تقریبا برابر  294/0بدست آمده است که در مقایسه با ضریب تاثیر مسیر مستقیم  237/0ضریب تاثیر مسیر فرعی برابر  3مطابق مقادیر جدول 

بدست   528/0مستقیم و فرعی خواهد بود که مقدار آن  تاثیر کل فرهنگ سازمانی برابر مجموع ضریب تاثیر مسیراست. براین اساس ضریب 

 دهنده جایگاه فرهنگ سازمانی در یک سازمان برای بهبود عملکرد آن است. آمده که نشان

 

 گیریبحث و نتیجه 
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش میانجی سیستم حسابداری مدیریت است. در راستای  

هدف پژوهش، چهار فرضیه مطرح شد. فرضیه اول پژوهش نشان داد که، فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. فرضیه دوم نشان داد  

 یر تأث یریتمد یحسابدار یستمبر س ی فرهنگ سازماندیریت بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. فرضیه سوم نشان داد که، که، سیستم حسابداری م 

و نهایتا فرضیه چهار نشان داد که، سیستم حسابداری مدیریت بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شرکت نقش میانجی دارد. با  دارد.
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سازمان از نظر تقویت سیستم کنترل و   در تغییری  هرگونه اجرای از قبل  های دولتی شرکت در  مدیران شودمی  پیشنهاد توجه به نتایج پژوهش، 

و  ریزیبرنامه به  تغییرات، اجرای لزوم به  کارکنان توجیه (، برایMASگیری سازمانی در راستای بهبود سیستم حسابداری مدیریت )تصمیم

 و  آمده دست به نتایج صّحت از اطمینان براییابد. ارتقاء می از این طریق، اهداف تغییر ذکر شده، عملکرد شرکت  .گمارند همت  آموزششان

ها  و شرکت هاسازمان سایر در را روابط این توانمی  خدماتی، و  تولیدی صنعتی، دولتی، های و شرکت ها سازمان  ماهیت در تفاوت به توجه با

شدت   به تغییرات فرهنگ سازمانی  با مواجهه  در  شرکت عملکرد که آنجا از .کند جلوگیری نتایج انحراف از تواندمی  کار این کرد؛  آزمون

 عملکرد، بر اثرگذاری آن چگونگی  و  سازمان عملکرد و  سازمانی  ارتباط فرهنگ تبیین برای شودمی  پیشنهاد گیرد،می  قرار تأثیر تحت

 نظرگرفتن در جای به بنابراین، است، شده زمان انجام از مقطع یک در حاضر پژوهش اینکه به توجه باهمچنین،  .گیرد صورت هایی پژوهش

 و سایر بیرونی  محیط به که معناست بدان این و  داده نشان آن مقطعی از تصویری فقط دولتی، هایسازمان از بلندمدت و  تصویری بزرگ

-شرکت طریق از پرسشنامه به تکمیل  تمایل عدم و  پرسشنامه هایمؤلفه نادرست همچنین، درک .است نشده  توجه تأثیرگذار و  مهم متغیّرهای

 با نتایج این تعمیم در باید بنابراین، اند.مطلع خود از شرکت  تنها  دهندگانپاسخ اغلب  همچنین است.  پژوهش دیگر این های محدودیت از ها،

 .کرد دقت عمل
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