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 ل تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد ما ی نیز مثبت و معنادار  اثر ما ی،

عدم اطمینان محیطتی در    اثر تعدیلیدهد  ه  بود. نمایج پژوهش همچنین نشان می

 گذاری تغییرات سیسمم قیمت و نیزتغییرات حسابداری بهای تمام شده  ریتأثدر  شده

 .بر عملکرد ما ی معنادار نیست

گتذاری، عملکترد متا ی،     حسابداری بهای تمام شده، تغییر سیسمم قیمت تغییر های کلیدی: واژه

 .حداقل مربعات جزئی، سازی معادالت ساخماریا گو عدم اطمینان محیطی در  شده،

 مقدمه

به منظور کنترل و کااه   تولیدی مؤسسات ها و  ، بنگاهشرایط امروز اقتصاد جهانيدر 

باه واور کلاي    باشاند.   قوی مي ۀسیستم بهای تمام شدها و بهای تمام شده نیازمند یک  هزینه

هدف از حسابداری بهای تمام شاده، کااربرد  ن باه اناوان سیساتم تساهیه کنناده فر یناد         

کاه تیییار    رود يما بنابراین انتظار  ؛استی برای مدیریت به منظور بهبود املکرد ریگ میتصم

و ساودمندتر از مناابش شاده و اوتااات      ماؤررتر حسابداری بهای تمام شده منجر به استفاده 

ی در اختیااار ماادیران قاارار دهااد و همثنااین باااا  شااود کااه  ریااگ میتصاامبهتااری را باارای 

 کاه  پیدا کند.  نهابهبود یافته و بهای تمام شده  ها شرکتی و املکرد جامش ریپذ رقابت

ی حساابداری مادیریت اسات.    هاا  ستمیس نیتر مهمیکي از  ،حسابداری بهای تمام شده

تواناد   شود که این تیییرات ماي  دالیه متعددی باا  تیییر در حسابداری بهای تمام شده مي

هاای اجبااری راورت گرفتاه باشاد       به دلیه بهبود کارایي و ارربخشي، یاا باه دلیاه مکاانیزم    

تأریر تیییرات حسابداری بهای تمام شده بار املکارد    ،(. در بعضي تحقیقات0666، 0مالمي)

مالي شرکت مثبت، در بعضي تحقیقات دیگر تاأریر ایان تیییارات منفاي و برخاي نتاای  نیاز        

د. دالیه مختلفي در رابطاه باا ایان نتاای      وجود ندار  نهاای بین  دهد که هیچ رابطه نشان مي

مختلف وجود دارد؛ اول اینکه، ممکن است اررات مثبت و منفي ایان تیییارات، یکادیگر را    

وری(. دوم  خنثي کرده و باا  شود تأریر خالص ضعیف و نااییز گاردد )پاارادوکه بهاره    

باا تیییارات    اینکه، ممکن است به دلیه مرتبط باودن تیییارات حساابداری بهاای تماام شاده      

تر، شناسایي و تعیین تأریر خاص این نوع تیییرات دشوار باشاد.   های مدیریت گسترده سیستم
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سوم اینکه، به دلیه اینکه تیییرات حسابداری ممکن است به مرور و در وي یناد ساال و باا    

گیاری تاأریر تیییارات     وقفه ارر خود را بر املکارد شارکت نشاان دهاد، شناساایي و انادازه      

جانکااال و  ؛ 2112 ،2ینهاال اری بهای تمام شده بتفارله په از تیییر دشاوار اسات )  حسابد

بین تیییرات بهای تمام شاده و   ة(. یهارم اینکه، رابط2113، 2لوفت و شیلدز؛ 2102، 3سیلوال

، 5روم و روهاده ؛ 2102جانکااال و سایلوال،   املکرد ممکن است دو ورفه یاا متقاباه باشاد )   

ای  گیری املکرد، در هماان دوره   ید که اندازه ویژه زماني به وجود مي (. این مورد به2117

 شود. داری بهای تمام شده رورت گرفته است، انجام ميکه تیییر حساب

ارار مثبتاي بار     ،رود تیییارات حساابداری بهاای تماام شاده      در حالت کلي، انتظاار ماي  

املکرد شرکت داشته باشد و مدیریت را در بهباود املیااتي و اتخااص تصامیمات راهباردی      

(. تیییارات حساابداری بهاای    2111، 9مایگا و جااکوبز  ؛2102جانکاال و سیلوال، یاری کند )

بااا  بهباود     نهاا بهینه از مناابش و نظاایر    ۀتواند از وریق کاه  هزینه، استفاد تمام شده مي

املکرد مالي شرکت گردد. در اکثر موارد، به دلیه اینکه، تیییرات حساابداری بهاای تماام    

ی هاا  مات یق، یک نق  کلیادی را در تعیاین   گردد يمشده باا  تیییراتي در بهای محصول 

ي ابیا بهای هاا  کیا تکنو  هاا  هیا رواز  هاا  شرکتاکثر  ،معموالً. کند يمفروش محصوالت ایفا 

ی بزرگ سیساتم  ها شرکتدر  ژهیو به ؛کنند يمی محصوالت خود استفاده گذار متیقبرای 

ی داشاته باشاد. در   گاذار  مات یقرابطه نزدیکي با سیستم  تواند يمحسابداری بهای تمام شده 

ی محصاول را باا   هاا  ناه یهز، سیستم حسابداری بهای تمام شده گزارش ها شرکتاین نوع از 

. کناد  يما مشخص شده بارای کارکناان بازاریاابي، تهیاه      یها متیقتوجه به شرایط تقاضا و 

ی محصول را تحات  گذار متیقتصمیمات  ۀحتي در مواردی ممکن است بهای گزارش شد

تیییارات حساابداری    ،هاا  شارکت انتظار داشت که در اکثر  توان يمبنابراین،  .تأریر قرار دهد

گذاری نیز یکي  است. قیمتی مرتبط گذار متیقسیستم  زمان همبهای تمام شده با تیییرات 

گیرد. تصامیمات   ترین تصمیماتي است که توسط مدیریت رورت مي ترین و اساسي از مهم

و  گاذاری رقباا   گذاری ممکن است تقاضا برای محصاول در باازار، اساتراتژی قیمات     قیمت
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بناابراین باه واور باالقوه تاأریر قاباه        ؛رشد و ساود وری شارکت را تحات تاأریر قارار دهاد      

 ای بر املکرد مالي شرکت دارد. متحظه

در این پژوه  به بررسي تأریر تیییرات حسابداری بهای تمام شاده بار املکارد ماالي     

تواند به رورت مساتقیم باشاد یاا باه راورت سیار مساتقیم و باا          مي تأریرپردازیم که این  مي

محیط بیروني شرکت نیز یک اامه مهام   گذاری رخ دهد. استفاده از تیییرات سیستم قیمت

انتظار داشت در تأریر تیییر حسابداری بهای تماام شاده بار املکارد ماالي       توان يمکه  است

 رقاباه یسباشد. متییر اساسي یک محیط بیروني در سیستم حسابداری مادیریت کاه    گذارارر

ن اوتااات دربااره محایط    کاه فقادا   استي است، ادم اومینان محیطي درک شده نیب  یپ

ی ریا گ انادازه ، شاود  يما درک  رنادگان یگ میتصماوراف شرکت را به انوان  نثه به وسیلة 

ارر تعدیلي ادم اومینان محیطي درک شاده نیاز در تاأریر    در این پژوه ،  بنابراین ؛کند يم

ی بار املکارد   گاذار  مات یقتیییرات حسابداری بهای تمام شده و همثنین تیییارات سیساتم   

 مالي مورد بررسي قرار گرفته شده است.

 پژوهش مبانی نظری
 تغییر حسابداری بهای تمام شده

سیستم مدیریت بهای تمام شده در کناار سیساتم حساابداری ماالي، دو زیار مجموااه       

. مدیریت بهای تمام شده نیز خود شامه باشند يمارلي سیستم اوتاات حسابداری سازمان 

. بهای تمام شده باه  استدو سیستم حسابداری بهای تمام شده و سیستم حسابداری مدیریت 

که معماوالً   شود يمانوان یک منبش مصرف شده به منظور کسب یک هدف خاص تعریف 

ی تولیادی،  هاا  شارکت (. در 2111، 7و همکااران  هاورن گارن  ) شاود  يما برحسب پول بیان 

اوتاات الزم را برای کسب و تاداوم مزایاای رقاابتي از وریاق      ،حسابداری بهای تمام شده

انتظاار   بناابراین  .ی املکرد توجه شودها جنبهکه نیاز است به همه  کند يمبهبود تولید فراهم 

و ساودمندتر از مناابش    ماؤررتر  ۀمنجر باه اساتفاد   ،که تیییر حسابداری بهای تمام شده رود يم

ی در اختیار مدیران قرار دهاد و همثناین بااا     ریگ میتصمشده و اوتاات بهتری را برای 

کااه     نهاا  ۀبهبود یافته و بهای تمام شد ها شرکتی و املکرد جامش ریپذ رقابتشود که 
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 بار  دهشا تیییر حساابداری بهاای تماام     ریتأرپیدا کند. اتوه بر این، شواهد تجربي مربوط به 

روی املکاارد، متناااقت اساات. ایاان نتااای  متناااقت ممکاان اساات بااه دلیااه اسااتفاده از      

و نااتواني در   ی مختلف و متییرهای کنترلاي ها الگوی مختلف برای املکرد، ها یریگ اندازه

 ی باشد.ریتأخکند و  راتیتأرارزیابي 

به یندین شکه مختلف وجاود داشاته باشاد.     تواند يم تیییر حسابداری بهای تمام شده

(: 2115، 1سالیمان و میشاه  به رورت یکاي از ماوارد صیاه اتفااف بیفتاد )      تواند يماین تیییر 

معرفي یک روش جدیاد باه منظاور توساعه سیساتم حساابداری مادیریت موجاود(؛         ) اضافه

جایگزیني )معرفي یک روش جدید به منظور جایگزیني باا یاک بخا  موجاود از سیساتم      

تیییر خروجي اوتاات سیستم حسابداری مادیریت(؛  )حسابداری مدیریت(؛ تیییر خروجي 

دیریت(؛ و کااه  )حاذف یاک روش    تیییر فعالیت )تیییر فعالیت فني سیستم حسابداری م

 حسابداری مدیریت بدون جایگزیني(.
 گذاری تغییر سیستم قیمت

شاود   ترین تصمیماتي است که به وسیلة مدیریت اتخاص ماي  یکي از مهم ،گذاری قیمت

باه اناوان     نهاکه ارتباط  استزمان تحت تأریر بهای تمام شده و شرایط تقاضا  به وور همو 

معموالً حساابداران مادیریت در ساه ناوع      .استیک تصمیم مؤرر در بهبود املکرد مشکه 

گاذاری سافارش    گیرناد: اول، تصامیمات مرباوط باه قیمات      گذاری قرار مي موقعیت قیمت

ساوم مرباوط باه     و( های باازار )ماثتً در بهایاابي هادف     خاص، دوم، پذیرش اجباری قیمت

. بااه واور کلااي اواماه اساسااي   اسات  بلندماادتاتژیک در گااذاری اساتر  تصامیمات قیمات  

های رقیب و اقاتم بهاای شارکت.     اند از: مشتری، شرکت گذاری ابارت تأریرگذار بر قیمت

باه  »، «حفا  و اداماه حیاات   »شرایط یهار دسته اهداف شاامه  به با توجه  ها شرکتهمثنین 

اول شادن از نظار   »و  «باه حاداکثر رسااندن ساهم از باازار     »، «حداکثر رسااندن ساود جااری   

تا قیمت محصاوالت خاود را واوری تعیاین نمایناد       کنند يمرا تعیین کرده و تتش  «کیفیت

های مختلفاي   گذاری محصوالت استراتژی برای قیمت که به این اهداف دست یابند. معموالً

گاذاری حاداکثری، تعیاین     گذاری نفوصی، قیمت گذاری باال، قیمت وجود دارد مانند قیمت



 طریق متغیر سیستم...ی تولیدی از ها شرکتتأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی / 72
 

ها په از تعیین اهاداف و   ای از محصوالت. شرکت گذاری بسته های متفاوت و قیمت قیمت

، نیازمناد اوتااات بهاای تماام شاده       نهاا گذاری، به منظور دستیابي به  های قیمت استراتژی

هستند. این اوتاات اموماً توسط حسابداران مدیریت و بر مبنای یکي از یهاار روش زیار   

ند: که بهای تمام شده تولیدی به اتوه درردی مشاخص، بهاای   گرد برای مدیران تهیه مي

امر به اتوه درردی مشاخص، کاه بهاای تماام شاده باه ااتوه درراد          ةیرخ ۀتمام شد

کاه بهاای تماام شاده باه ااتوه باازده ماورد نظار روی           و نظار حاشیه سود ناخالص ماورد  

 ها. دارایي
 عدم اطمینان محیطی درک شده

ایان   به« اومینان داریم» شود يمگفته  مقابه اومینان است. وقتي که ةنقط ،ادم اومینان

اماا وقتاي کاه یاک      ؛اسات  ينا یب  یپا کامتً قابه  معین ةمعناست که شرایط برای یک حادر

کاماه و یاا فهام دقیقاي از تصامیم پیشانهادی و یاا نتاای           دان  و اوتاات ،رندهیگ میتصم

. ادم اومیناان یاک   برد يمسر  به« ادم اومینان» شرایطدر  شود يم احتمالي  ن ندارد، گفته

 وجود داشته باشاد؛ بلکاه   ها یریگ میتصمنیست که در صات  یریگ اندازهقابه  ایني ةمشخص

اومیناان را   یک مشخصه در نوسان است که میزان  ن روز به روز در حال تیییر است. اادم 

اادم   ،کلاي  واور   باه  کارد.  ارزیاابي  یا ساه یمقانسبي و یاا باه راورت     وور  به توان يمفقط 

محایط اسات در حاالي کاه      ۀبودن تیییارات  یناد   ينیب  یپ قابه سیر ةنتیج ،اومینان محیطي

 مناساب باه ایان تیییارات اسات.      ریسک ناشي از شکست احتمالي ساازمان در پاساخگویي  

اوامه مختلفي مانند اوتاات ناکافي، ادم وضوح ساختار مشکه، ادم توانایي در تعریاف  

نگری تصمیم، ادم دسترسي باه مناابش    برای حه مشکه، ماهیت  ینده های جایگزین حه راه

گیرنده مانند تجربه، مهارت،  موزش  های شخصي تصمیم اوتااتي، تعدد اهداف و ویژگي

محایط بیروناي   تواند بر روی میزان ادم اومینان تأریرگذار باشاد.   های شناختي مي و توانایي

و  انتظار داشت بر روی تیییر حساابداری مادیریت   توان يمکه  استشرکت یک اامه مهم 

محایط بارای    ۀنیازمند اوتاات جاامش درباار   ،مدیران باشد. رگذاریتأرروابط  ن با املکرد 

کامه نیستند. اادم اومیناان محیطاي     وقت چیهاما این اوتاات  ،هستند شانیها یریگ میتصم
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باه اادم اومیناان     زیرا سیستم حساابداری مادیریت   ،است گذارریتأریک متییر  ،درک شده

ایجاد یک سپر در مقابه ادم اومینان در باازار واکان  نشاان     منظور  به محیطي درک شده

املیاتي اشاره باه اادم درک    رورت  به بنابراین، ادم اومینان محیطي درک شده . دهد يم

ارد که باالتر بودن سطح اادم  ي اقتم مختلف دارد. این انتظار نیز وجود دنیب  یپرحیح از 

تیییاار حسااابداری بهااای تمااام شااده و تیییاار سیسااتم   ةاومینااان محیطااي درک شااده، رابطاا

 تر کند. گذاری با املکرد مالي شرکت را مثبت قیمت

 پیشینة پژوهش

تحقیقاات   ،بین تیییرات حسابداری بهای تمام شده و املکرد ماالي  ةرابط خصوص در

باین املکارد ماالي و     ةرابطا  ۀاماا در حالات کلاي، تحقیاق درباار      است، مختلفي انجام شده

اسات و   زیا برانگ بحا  هناوز هام یکاي از موضاواات      ،تیییرات حسابداری بهای تمام شاده 

در بعضاي تحقیقاات تاأریر تیییارات حساابداری      سؤاالت بسیاری در این رابطه مطرح است. 

قات دیگر تأریر ایان تیییارات   بر املکرد مالي شرکت مثبت، در بعضي تحقی بهای تمام شده

هاای   یافتاه  ای باین  نهاا وجاود نادارد.     دهد کاه هایچ رابطاه    منفي و برخي نتای  نیز نشان مي

ي بار مبناای فعالیات و    ابیا  ناه یهزبا انوان  (2112) 6رافیق و گارجانجام شده توسط   پژوه 

قوی بین اجارای تیییار حساابداری بهاای تماام       ةدهد که یک رابط ، نشان ميی ماليها بنگاه

به جاای سیساتم سانتي( و ساود وری وجاود دارد؛ اگریاه بسایاری از         ABCشده )انتخاب 

 دهد.  و املکرد مالي شرکت نشان نمي ABCای را بین استفاده از  مطالعات دیگر هیچ رابطه

بار مبناای فعالیات بار      يابیا  ناه یهز ازیر اساتفاده  تأربه بررسي  (2102جانکاال و سیلوال )

دهاد، املکارد    اند که نتای  پاژوه  نشاان ماي    پرداخته کویک یها شرکتاملکرد مالي 

ارتبااط دارد کاه ارتبااط باین      ABCاساتفاده از سیساتم    ةهای کویک با توسع مالي شرکت

تیییر سیستم حسابداری و معیار رشد، منفي و با معیار سود وری، مثبت است. اتوه بار ایان   

باالقوه متییرهاای    ةگرانا  ارارات مداخلاه   (0661) 01ینهال و النگفیلدمواردی که مطرح شد، 

کنادی  سازماني را نیز به انوان یکي از دالیه این نتای  متفاوت مطرح کردند در حالي کاه  

یاابي بار مبناای فعالیات بار       هاای هزیناه   به بررساي تاأریر تکنیاک    (2110) 00گریوز-و افلک
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ی هاا  محارک شاده فقاط باا     املکرد مالي پرداختند و نشان دادند که حسابداری بهای تماام 

 واقعي املکرد مالي همبستگي دارد. 

در بررسي روابط بین دان  حسابداری بهای تمام شده و اشکال  (2111) 02کاردیناله

گیری بر مبنای بها، نشان داد که بهای تمام شده گازارش شاده تصامیمات     ارائه شده تصمیم

و تیییار حساابداری بهاای تماام شاده،       دهاد  قارار ماي   ریتاأر محصول را تحت گذاری  قیمت

یاابي محصاول و    در بررساي هزیناه   (0662) 03باانکر و هیاوگه  . بخشد املکرد را بهبود مي

ریزی ظرفیات و   در بررسي برنامه (2110) 02باالکریشنان و سیواراماکریشنان و گذاری قیمت

را بار سااود وری و فااروش در بساایاری از   گااذاری قیماات تاأریر گااذاری،  تصامیمات قیماات 

تیییاارات  ریتااأردر بررسااي ، (2102) 05الیتیااننانااد.  مطالعااات تحلیلااي یااا تجربااي نشااان داده

باین تیییارات حساابداری    که  نتیجه رسیدبه این حسابداری بهای تمام شده بر املکرد مالي 

سیر معناداری وجود دارد و ارر تعدیلي اادم اومیناان    ةرابط ،بهای تمام شده و املکرد مالي

. نتاای  همثناین نشاان داد کاه ارار      اسات محیطي درک شده نیز بر ایان رابطاه سیار معناادار     

ضامن اینکاه اادم     تاسی بر روی املکرد مالي منفي و معنادار گذار متیقتیییرات سیستم 

اومینان محیطي درک شده نیز دارای یک ارر تعادیلي منفاي و معناادار بار روی ایان رابطاه       

داشت. نهایتاً، نتای  نشان داد کاه تیییارات حساابداری بهاای تماام شاده و تیییارات سیساتم         

 با هم هستند. کینزدی دارای ارتباط خیلي گذار متیق

 ریتاأر در ایران الیرسم تحقیقات مختلف در زمینة حسابداری بهاای تماام شاده، هناوز     

ماورد بررساي قارار     هاا  شارکت تیییرات حسابداری بهای تمام شده بار روی املکارد ماالي    

یاابي بار مبناای فعالیات در      با بررساي کااربرد هزیناه    (0376نمازی و شکاری ) نگرفته است.

ؤرر بار لازوم   در پژوهشي با بررسي اوامه ما  (0312ااتمادی و زاراي )وری و  ای  بهرهافز

شاتر و  یابي بر مبنای هادف نشاان دادناد کاه باه منظاور ساود وری بی        استفاده از روش هزینه

پور  خداميهای بهایابي ضرورت دارد، هر یند  وشده از این رها استفا جویي در هزینه ررفه

های بهایاابي، کمباود نیاروی     اواملي مانند هزینه و منفعت استفاده از روش (0316و والبي )
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مادت توساط دولات را مهمتارین مواناش       هاای مقطعاي و کوتااه    انساني زبده و اتخاص سیاست

 اند. ابزارها معرفي کردهاستفاده از این 

به بررسي تأریر ادم اومینان محیطي درک شاده بار رابطاه باین      (0360اسدی وایقان )

دهد باین سیساتم    . نتای  نشان مياندها پرداخته سیستم حسابداری مدیریت و املکرد شرکت

رابطاة   ،هاا  حسابداری مدیریت، سطح ادم اومینان محیطي درک شاده و املکارد شارکت   

به این رورت که در شرایط ادم اومیناان محیطاي درک شاده بااال،      ؛ی وجود داردمعنادار

سیستم حسابداری مدیریت پیشرفته پاسخگوی نیازهای اوتاااتي مادیران باوده و منجار باه      

شاود. در مقاباه، در شارایط اادم اومیناان محیطاي درک شاده         بهبود املکرد شرکت ماي 

سابداری مدیریت پاسخگوی نیااز  های سنتي سیستم ح الگوپایین، تفسیر محیط  سان بوده و 

 .استمدیران و بهبود املکرد 

 ی پژوهشها فرضیه

مثبت و  تأریر ،املکرد مالي شرکت بر روی: تیییرات حسابداری بهای تمام شده فرضیة اول

 معناداری دارد.

مثبات و   تاأریر  ،املکارد ماالي شارکت    بار روی ی گاذار  متیق: تیییرات سیستم فرضیة دوم

 معناداری دارد.

 ،یگاذار  مات یقتیییارات سیساتم    بار روی : تیییرات حسابداری بهای تمام شاده  فرضیة سوم

 مثبت و معناداری دارد. تأریر

تیییارات حساابداری    ارر تعدیلي ادم اومیناان محیطاي درک شاده در تاأریر    : فرضیة یهارم

 .، مثبت و معنادار استاملکرد مالي شرکت بربهای تمام شده 

تیییاارات سیسااتم  ااادم اومینااان محیطااي درک شااده در تااأریر اراار تعاادیلي: فرضاایة پاانجم

 ، مثبت و معنادار است.املکرد مالي شرکت بری گذار متیق

 دهد. نشان ميبر مبنای پن  فرضیه را مفهومي پژوه   الگوی 0شمارۀ نمودار 

 

 

H5 

H3 

H2 H4 H1 

 عملکرد مالی شرکت بعد از تغییرات

عدم اطمینان محیطی 

 درک شده

تغییر سیستم 

 یگذارمتیق
تغییر حسابداری بهای 

 تمام شده

 پژوهشی مفهوم الگوی .1 ۀشمار نمودار
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  ژوهشپ وشر

مشاخص   مسائله به دست  وردن اوتاات از یاک  از  نجایي که این پژوه  به دنبال 

بوده و همثنین روابط بین متییرها و ارر متییرها بر روی یکدیگر را مورد بررساي قارار داده   

از بعاد فر یناد، ایان پاژوه  از ناوع کماي        .است، از لحاظ هدف از نوع همبستگي اسات 

پاردازد. از حیا     ماي کمي  های دادهاست؛ یعني با یک نگرش ایني به گرد وری و تحلیه 

پاژوه  نیاز یاک     ةیاک پاژوه  اساتقرایي باوده و از لحااظ نتیجا      منطق، پژوه  حاضر 

 پژوه  کاربردی است.

 جامعه و نمونة آماری

ی تولیادی پذیرفتاه شاده در باورس اوراف     هاا  شارکت  ماری پژوه  حاضار،   ةجامع

های زیر برخاوردار   هایي است که از ویژگي پژوه  شامه شرکت نةنمو .استبهادار تهران 

 باشند:

 .منتهي به پایان اسفند باشد  نهامالي  ۀدور

 .تداوم فعالیت داشته باشند 0362تا  0312از سال 

 .ندتیییر سال مالي نداده باش 0362تا  0312 یها وي سال

 .دنباشمتییرهای تحقیق  ةاوتاات الزم برای محاسبدارای بررسي، مورد های  در سال

در نهایات باا   ای هدفمناد باوده کاه     مرحلاه گیری در این پژوه  از نوع  نمونه ،بنابراین

 شرکت برای نمونه انتخاب شد. 11توجه به این معیارها 

 ها روش گردآوری داده

ی اوتااات مرباوط باه مبااني نظاری و ادبیاات پاژوه  از روش         ور جماش به منظور 

ی اوتاات در زمینة متییرهاای تیییارات حساابداری بهاای      ور جمشی و به منظور ا کتابخانه

ی، اادم اومیناان محیطاي درک شاده و متییرهاای      گاذار  مات یقتمام شده، تیییرات سیستم 

، سطح رقابت در باازار، اساتراتژی رهباری هزیناه و اساتراتژی باازار       اندازۀ شرکتکنترلي )

ه منظور تأمین روایي )ااتباار  . باستسؤال  03تهاجمي( از پرسشنامه استفاده شده که حاوی 

از و همثناین   با توجه به تحقیقات مشابه انجاام شاده  ی مربووه ها سؤالمحتوایي( پرسشنامه، 
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هاای   . با توجه به ویژگاي ی و مشورت با اساتید حسابداری، ارزیابي شده استفکر هموریق 

رت شارکت تولیادی انتخااب شادند و باه راو       61بیان شاده نموناه در بخا  قباه، تعاداد      

 12شارکت حاضار باه پاساخگویي نشادند؛ لاذا        9د ها مراجعه شد کاه تعادا   حضوری به  ن

شارکت هام نااقص تشاخیص داده      2های مالي  رورت .شرکت پرسشنامه را تکمیه کردند

ماورد نیااز    یهاا  داده شرکت به انوان حجم نمونه انتخاب گردید. 11شد و در نهایت تعداد

 هاای  پایگااه  در موجاود مالي حسابرساي شاده    یها رورتانارر  متییر املکرد مالي نیز از

مانند مرکز پردازش اوتاات مالي ایران مربوط به شرکت مدیریت فناوری باورس   اینترنتي

تهران، بورس اوراف بهادار تهران، مرکز پژوه ، توسعه و مطالعات استمي سازمان باورس  

و همثناین   ن باورس و اوراف بهاادار  ي ناشران سازمارسان اوتعو اوراف بهادار، سامانة جامش 

 .نوین اساتخراج شاده اسات  ورد ره افزار نرم

 ها تجزیه و تحلیل داده

ساازی   الگاو ، از  هاا  ههاا و  زماون فرضای    در این پژوه  به منظور تجزیه و تحلیه داده

   معادالت ساختاری با رویکرد حداقه مربعات جزئي استفاده شده است.

 متغیرهای پژوهش

هاایي   هار ساازه از شااخص    سازه بنا شاده و بارای سانج     1پژوه  بر مبنای  الگوی

محصاول اسات    ،تیییر در سیستم حسابداری بهای تماام شاده   ۀشده است. اولین ساز استفاده

ی هاا  وهیشیا  ها هیروبرای سنج  این سازه از این سؤال که متییر مستقه پژوه  بوده و که 

بهایابي شما در وول پن  سال گذشته یقدر تیییر داشته است، استفاده گردیده اسات. بارای   

ی اساتفاده شاده اسات. ساازه دوم در ایان      ا نهیگزی  ن نیز از ویف لیکرت هفت ریگ اندازه

برای سنج  ایان  متییر میانجي پژوه  بوده و ی است که گذار متیقپژوه  تیییر سیستم 

گذاری شما در وول پن  سال گذشته یقدر  ی قیمتها وهیشیا  ها هیروسازه از این سؤال که 

ی ایان ساازه نیاز از ویاف لیکارت      ریگ اندازهگردیده است. برای  تیییر داشته است، استفاده

توجاه باه    باا  .مشابه سازه تیییر حسابداری بهای تمام شده استفاده شده اسات ی ا نهیگزهفت 

معماوالً ینادین ساال واول     گاذاری   ناشاي از تیییار سیساتم بهایاابي و قیمات      راتیتأر نکهیا
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تاا   0317پرسشنامه، پن  ساال )ساال    سؤاالتتیییر در نظر گرفته شده در  ۀلذا دور ،کشد يم

 ( در نظر گرفته شده است تا بتواند نتای  بهتری را به همراه داشته باشد. 0360

برای پژوه  بوده و  ةمتییر وابستکه  استاملکرد مالي  ،سومین سازه در این پژوه 

 0363و  0362ی هاا  ساال متییر  شکار( سود وری و رشاد بارای   ) شاخص 2سنج   ن از 

بعد از دوره پژوه  )دوره پن  ساله اشاره شده در پرسشانامه( اساتفاده گردیاده اسات کاه      

قارار   گاذاری  تیییارات سیساتم قیمات   و  حساابداری بهاای تماام شاده     تیییارات  تاأریر تحت 

تیییرات حساابداری  اررات  شود يمدو سال بعد از دوره پژوه  سبب  کارگیری به. ردیگ يم

بهتار مانعکه شاود. در معیاار ساود وری،       گاذاری  تیییرات سیستم قیمتو  بهای تمام شده

میاانگین ارزش  بار  ساود املیااتي   به کار برده خواهد شد که از تقسایم   گذاری بازدۀ سرمایه

در پایاان   هاا  یاي داراارزش کاه   اتوه بهدر ابتدای دوره  ها یيدارازش که )ار ها یيداراکه 

فاروش  درراد رشاد    بار اسااس  . معیار رشد شرکت نیاز  دی  يمبه دست  دوره تقسیم بر دو(

 خالص محاسبه شده است. 

متییر تعدیلي پژوه  باوده  که  استیهارمین سازه، ادم اومینان محیطي درک شده 

تا رفتار ارضاه کنناده    شود يمی ریگ اندازههفت شاخص مختلف سنج   ن با استفاده از و 

 ة)مواد خام(، رفتار رقبا، رفتاار مشاتری، توساعه فنااوری، توساعه باازار ماالي، رفتاار اتحادیا         

ي کند. ادم اومیناان محیطاي درک شاده باا     نیب  یپو مقررات را  توسعة قوانینکارگری و 

ي نا یب  یپا  ۀی مورد سنج  قارار گرفتاه شاده اسات. دور    ا نهیگز 5استفاده از ویف لیکرت 

ساله تعریاف شاده    3تا  2 ۀمربوط به ادم اومینان محیطي درک شده یک دور های شاخص

ر روی با  گاذاری  تیییارات سیساتم قیمات   و  تیییرات حسابداری بهای تمام شدهاست. اررات 

. اولاین متییار   اناد  گرفتاه املکرد مالي توسط یهار متییر )سازه( کنترلي، مورد کنتارل قارار   

است که از وریق لگاریتم وبیعي تعداد کارکنان شرکت در  اندازۀ شرکتکنترلي پژوه ، 

. دوماین متییار کنترلاي، میازان ساطح رقابات در باازار اسات.         دی  يم به دستبررسي  ۀدور

. دهاد  يما قارار   ریتأرارجي است که رشد و سود وری شرکت را تحت رقابت یک اامه خ
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، دیا کن يما سنج  این سازه از این سؤال که میزان رقابت در باازار را یگوناه ارزیاابي     برای

ی اساتفاده شاده   ا ناه یگز 5ی  ن نیز از ویاف لیکارت   ریگ اندازهاستفاده گردیده است. برای 

کاه باه معناای تولیاد      اسات اساتفاده از اساتراتژی رهباری هزیناه      ،است. متییر کنترلي ساوم 

محصوالت با کمترین بهاای تماام شاده باوده و باه وسایلة یاک متییار مجاازی )سااختگي(           

یعناي اساتراتژی رهباری     0به این رورت که اگر پاسخ دهناده گزیناة    ؛شود يمی ریگ اندازه

 راورت تخاب کند اادد یاک، در   با کمترین بهای تمام شده( را ان محصوالتهزینه )تولید 

یعني استراتژی تمایز )تولید محصوالت منحصر به فارد و کاامتً متماایز( و     2انتخاب گزینة 

یعني استراتژی متمرکز )تمرکاز بار دامناة محادودی از مشاتریان، دامناة محادودی         3گزینة 

ي محصوالت و یا منطقه جیرافیایي محدود( ادد رافر تعلاق خواهاد گرفات. متییار کنترلا      

که به وسیلة یک متییر مجاازی )سااختگي(    استیهارم، استفاده از استراتژی بازار تهاجمي 

یعناي اساتراتژی تهااجمي     0، به این رورت که اگر پاسخ دهنده گزینة شود يمی ریگ اندازه

ی جدیاد و  هاا  فررتی جدید و ایجاد بازارهای مدون و فعال برای ورود به ها برنامه)شامه 

 2انتخااب گزیناة    راورت حصوالت جدید( را انتخاب کند ادد یک، در و تولید م وراحي

یعني استراتژی تدافعي )شامه شناسایي و نگهاداری ماوقعیتي امان و باازار نسابتاً باا رباات و        

یعنااي اسااتراتژی تحلیلگاار )شااامه  3ی باار روی محصااوالت فعلااي( و گزینااة گااذار هیساارما

 تعلق خواهد گرفت.ی مشترک تهاجمي و تدافعي( ادد رفر ها يژگیو

 پژوهش الگوی

ساازی معاادالت سااختاری باا رویکارد      الگو، از ها ه زمون فرضیبا توجه به اینکه برای 

پاژوه  شاامه ساازه و     ۀوراحاي شاد   الگویحداقه مربعات جزئي استفاده شده است، لذا 

 .نشان داده شده است 2شمارۀ نمودار ها به رورت  شاخص



 طریق متغیر سیستم...ی تولیدی از ها شرکتتأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی / 08
 

 
 

 

از نظر مفهاومي حاول یاک موضاوع      ی سازه املکرد ماليها شاخص نکهیا توجه بهبا 

 الیتیانن  . بار اسااس مبااني نظاری پیشاین،     اسات ی از نوع انعکاسي ریگ اندازه الگویهستند، 

همبستگي  نکهیابا توجه به همثنین را از نوع انعکاسي در نظر گرفته است.  الگونیز  (2102)

نشاان داده شاده اسات، بسایار      2در جادول   کاه  ی سازه ادم اومینان محیطيها شاخصبین 

از نظار مفهاومي    هاا  شااخص  نکاه یاو با در نظر گرفتن  استپایین و در خیلي از موارد منفي 

. بار اسااس مبااني نظاری     استی از نوع سازنده ریگ اندازه الگویحول یک موضوع نیستند، 

 اگاان  را از ناوع انعکاساي در نظار گرفتاه اسات اماا       الگاو ، (2115) 09هااک پیشین هریناد  

را از ناوع   الگاو ، هاا  شااخص با توجاه باه همبساتگي ضاعیف باین       (2117) 07باسیگلو ایگیت

 سازنده در نظر گرفته است.

 های پژوهش یافته
 آمار توصیفی

نمونااه را ارائااه    یهاا  شارکت اوتااات مرباوط باه  ماار توراایفي       0شامارۀ  جدول 

دررد رشد فروش خاالص و نارخ    متحظهکاه  قابه  ۀنشان دهند ، مار توریفي .کند يم

 پژوهش در معادالت ساختاری الگوی .2 ۀشمار نمودار
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، نزدیک باودن میاانگین تیییار حساابداری بهاای      63به سال  62از سال  گذاری بازدۀ سرمایه

، متفااوت باودن نتاای     «تیییارات انادک  »ی باه گزیناة   گاذار  متیقتمام شده و تیییر سیستم 

، باال بودن میانگین سطح رقابت در باازار، اساتفاده   شدهي درک طیمحادم اومینان  نیانگیم

از استراتژی بازار تهاجمي  ها شرکتو استفاده کم ها از استراتژی رهبری هزینه  اکثر شرکت

 است.

-نشان ماي را  ضریب همبستگي متییرهای پژوه اوتاات مربوط به  2شمارۀ جدول 

ی املکرد مالي به استثنای دررد رشد فروش خاالص  ها شاخصاین جدول،  اساس بر. دهد

ی اادم اومیناان محیطاي درک شاده نیاز      هاا  شاخص، دارای همبستگي مثبت و 63در سال 

دارای همبستگي بسیار پایین و یا منفي هستند. همثنین تیییر حسابداری بهای تماام شاده باه    

باوده اماا    62در سال  گذاری بازدۀ سرمایهمقدار بسیار ضعیف دارای همبستگي منفي با نرخ 

ی گاذار  مات یقساتم  ی املکرد مالي همبسته است. تیییار سی ها شاخصبه وور مثبت با دیگر 

هاای   نیز وضعیتي مانند تیییر حسابداری بهای تمام شده داشته اماا همبساتگي  ن باا شااخص    

املکرد مالي بسیار ضعیف است. همبستگي بین تیییر حساابداری بهاای تماام شاده و تیییار      

بوده که نشان دهنده یک همبساتگي بسایار قاوی و مثبات      712/1ی برابر گذار متیقسیستم 

 دارد.

 توصیفی پژوهش آمار .1شمارۀ  لجدو

 متییر

ین
نگ
میا
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قه 
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ح
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ح

ف  
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ان
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گي
یول

 

 222/2 972/9 669/1 111/7 111/2 111/3 711/2 میزان تیییر رویه بهایابي

 212/0 615/2 170/1 111/9 111/2 111/3 175/2 گذاری میزان تیییر رویه قیمت

 332/1 -010/1 169/1 111/5 111/0 111/3 051/3 کننده رفتار ارضهبیني  پی 

 -516/1 331/1 193/1 111/5 111/0 111/3 075/3 رفتار رقبابیني  پی 

 -011/1 -173/1 961/1 111/2 111/0 111/3 902/2 بیني رفتار مشتری پی 

 -223/1 -103/1 112/1 111/5 111/0 111/3 351/3 توسعه فناوریبیني  پی 
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 003/1 -606/1 629/1 111/5 111/2 111/3 325/3 توسعه بازار ماليبیني  پی 

 -332/1 -911/1 093/0 111/5 111/0 111/3 351/3 رفتار اتحادیه کارگریبیني  پی 

 -396/1 -090/1 770/1 111/5 111/2 111/2 625/3 توسعة قوانینبیني  پی 

 275/0 929/0 215/1 076/2 223/2 731/2 107/2 اندازۀ شرکت

 -932/1 373/1 620/1 111/5 111/0 111/2 251/3 سطح رقابت در بازار

 -233/0 153/1 216/1 111/0 111/1 111/0 711/1 استراتژی امومي شرکت

 701/2 522/5 311/1 111/0 111/1 111/1 011/1 استراتژی بازار شرکت

 751/1 -015/1 063/1 706/1 -115/1 215/1 223/1 62سال  گذاری بازدۀ سرمایه

 127/1 225/1 021/1 561/1 -162/1 009/1 092/1 63سال  گذاری بازدۀ سرمایه

 222/1 502/0 352/1 269/0 -976/1 362/1 213/1 62دررد رشد فروش خالص سال 

 690/1 703/0 372/1 291/0 -577/1 111/1 037/1 63دررد رشد فروش خالص سال 
 

 همبستگی متغیرهای پژوهش ضریب .2شمارۀ  جدول

 متییر

یه 
رو
یر 
تیی
ن 
یزا
م

بي
ایا
به

 

یه 
رو
یر 
تیی
ن 
یزا
م

ت
قیم

 
ری
ذا
گ

 

 
پی

 
ي 
بین

ار 
رفت ده
کنن
ضه 
ار

 

 
پی

 
ي 
بین

ار 
رفت

قبا
ر

 

 
پی

 
ار 
رفت
ي 
بین

ری
شت
م

 

 
پی

 
ي 
بین

عه 
وس
ت ری
ناو
ف

 

 
پی

 
ي 
بین

عه 
وس
ت

لي
 ما
زار
با

 

 
پی

 
ي 
بین

ار 
رفت

ری
رگ
کا
یه 
حاد
ات

 

 --- --- --- --- --- --- --- 111/0 یزان تیییر رویه بهایابيم

میاااااازان تیییاااااار رویااااااه  

 گذاری قیمت
712/1 111/0 --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- 111/0 -111/1 171/1 رفتار ارضه کنندهبیني  پی 

 --- --- --- --- 111/0 176/1 -071/1 -206/1 رفتار رقبابیني  پی 

 --- --- --- 111/0 151/1 -127/1 -136/1 176/1 بیني رفتار مشتری پی 

 --- --- 111/0 -192/1 150/1 162/1 -019/1 -119/1 توسعه فناوریبیني  پی 

 --- 111/0 173/1 121/1 113/1 -090/1 -172/1 -129/1 توسعه بازار ماليبیني  پی 

رفتاااار اتحادیاااه بیناااي  پااای 

 کارگری
011/1- 159/1- 112/1 179/1 175/1 113/1- 230/1 111/0 
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 126/1 012/1 -153/1 -011/1 -137/1 170/1 123/1 -112/1 توسعة قوانینبیني  پی 

 106/1 167/1 -115/1 -031/1 -005/1 -213/1 110/1 115/1 اندازۀ شرکت

 251/1 221/1 -119/1 203/1 -005/1 116/1 021/1 -132/1 سطح رقابت در بازار

 211/1 223/1 -170/1 -129/1 079/1 251/1 -205/1 -000/1 استراتژی امومي شرکت

 -072/1 -056/1 -115/1 025/1 -191/1 -065/1 -023/1 170/1 استراتژی بازار شرکت

 166/1 213/1 -107/1 -151/1 025/1 139/1 -160/1 -110/1 62گذاری سال  بازدۀ سرمایه

 153/1 207/1 -195/1 -026/1 203/1 -111/1 152/1 026/1 63گذاری سال  بازدۀ سرمایه

دررد رشاد فاروش خاالص    

 62سال 
022/1 122/1 013/1 002/1 137/1 151/1- 093/1 113/1 

دررد رشاد فاروش خاالص    

 63سال 
051/1 056/1 100/1- 161/1 122/1- 117/1 112/1- 113/1 

 ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش .2شمارۀ  جدولادامة 

 متییر
 
پی

 
ي 
بین

عة 
وس
ت ین
وان
ق

ت 
رک
 ش
زۀ
دا
ان

زار 
ر با
ت د
رقاب
ح 
سط

 

ي 
وم
ام
ی 
اتژ
ستر
ا

ت
رک
ش

 

ار 
باز
ی 
اتژ
ستر
ا

ت
رک
ش

 

ایه
رم
 س
دۀ
باز

 
ی 
ذار
گ

ل 
سا

62 

ایه
رم
 س
دۀ
باز

 
ی 
ذار
گ

ل 
سا

63 

ش 
رو
د ف
رش
د 
رر
د

ل 
سا
ص 
خال

ش  62
رو
د ف
رش
د 
رر
د

ل 
سا
ص 
خال

63 

یاااازان تیییاااار رویااااه م

 بهایابي
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

میاااازان تیییاااار رویااااه 

 گذاری قیمت
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

رفتاار ارضاه   بیني  پی 

 کننده
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- رفتار رقبابیني  پی 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- بیني رفتار مشتری پی 

توسااااعه بینااااي  پاااای 

 فناوری
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- توسعه بازار ماليبیني  پی 
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63 

رفتار اتحادیاه  بیني  پی 

 کارگری

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- 111/0 توسعة قوانینبیني  پی 

 --- --- --- --- --- --- --- 111/0 -115/1 اندازۀ شرکت

 --- --- --- --- --- --- 111/0 -112/1 121/1 سطح رقابت در بازار

اسااااتراتژی امااااومي  

 شرکت
227/1 152/1 022/1- 111/0 

--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- 111/0 170/1 -093/1 156/1 -179/1 استراتژی بازار شرکت

گااذاری  بااازدۀ ساارمایه 

 62سال 
125/1 007/1- 116/1- 171/1 071/1- 111/0 --- --- --- 

گااذاری  بااازدۀ ساارمایه 

 63سال 
120/1 010/1- 133/1 006/1 000/1- 122/1 111/0 --- --- 

دررااد رشااد فااروش    

 62خالص سال 
126/1- 079/1- 165/1- 006/1 111/1- 393/1 371/1 111/0 --- 

دررااد رشااد فااروش    

 63خالص سال 
091/1- 121/1 112/1 011/1 302/1 322/1- 111/1- 111/1 111/0 
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 الگوبرازش 

گیاری انعکاساي )ساازه املکارد ماالي( و       اندازه الگوی، کیفیت برازش در بخ  اول

گیری سازنده )ساازه اادم اومیناان محیطاي درک شاده( و در بخا         اندازه الگویکیفیت 

01کاه معیاار   هنگامي ساختاری پژوه  مورد بررسي قرار گرفت. الگویکیفیت  ،دوم
GoF 

(، 2112، 06تننهااوس و همکااران  ارائاه گردیاد )   PLS-SEMکلاي در   الگاوی برای برازش 

(. در نتیجه، 2102، 21هنسلر و سارستداین نوع برازش نامناسب است )تحقیقات نشان داد که 

تکیاه کردناد    الگاو  انهیگو  یپی ها تیقابلبه برازش  PLS-SEMپژوهشگران در استفاده از 

 .(2102هنسلر و همکاران، را قضاوت کنند ) الگوتا کیفیت 

 گیری انعکاسی اندازه الگویبرازش 

سه مرحلة  زماون پایاایي،  زماون روایاي      ایراگیری انعکاسي د اندازه الگوی زمون 

پژوه  از معیارهای بارهای ااملي،  لفاای   الگوی. برای پایایي استواگرا همگرا و روایي 

 لگاوی ا، بارهای اااملي  افزار کرونباخ و پایایي ترکیبي استفاده شده است. وبق خروجي نرم

برای متییرهای دررد رشد فروش خاالص ساال   گیری انعکاسي )سازه املکرد مالي(  اندازه

و بااازده  62گااذاری سااال   ، بااازده ساارمایه 63، دررااد رشااد فااروش خااالص سااال     62

 بناابراین  ؛اسات  112/1و  169/1، -205/1، 961/1باه ترتیاب برابار     63گذاری ساال   سرمایه

 الگاوی باوده و از   2/1تر از  ( کویک-205/1) 63شاخص دررد رشد فروش خالص سال 

بارای   7/1گیری انعکاساي مقاادیر بااالی     های اندازه الگو. در پایایي شود پژوه  حذف مي

. پژوه  دارد الگویمعیارهای  لفای کرونباخ و پایایي ترکیبي، نشان دهنده پایایي مناسب 

ایایي ترکیبي برای سازه املکرد مالي در ایان پاژوه  باه ترتیاب     معیار  لفای کرونباخ و پ

گیاری   اندازه الگویبه دست  مده است که نشان از سازگاری دروني  196/1و  771/1برابر 

انعکاسي پژوه  دارد )معیارهای بارهای اااملي،  لفاای کرونبااخ و پایاایي ترکیباي بارای       

 شود(. نمي درک شده محاسبهیعني ادم اومینان محیطي  سازندۀ پژوه  الگوی

باارای بررسااي روایااي همگاارای پااژوه  از معیااار میااانگین واریااانه اسااتخراج شااده 

(AVE استفاده گردیده است که مقادیر باالی )نشاان دهناده روایاي همگارای مناساب       5/1
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افزار به دسات  ماده، بارای     گیری انعکاسي دارد. این معیار که از خروجي نرم اندازه الگوی

پاژوه    الگاوی است که نشان از روایي همگارای مناساب    962/1سازه املکرد مالي برابر 

 .شود( محاسبه نمي سازندۀ پژوه  الگویدارد )این معیار برای 

رهاای اااملي   پاژوه  از دو روش مااتریه با   الگاوی برای سانج  روایاي واگارای    

هاا   الرکر استفاده شده است. برای سنج  روایي واگارا در ساطح شااخص   -متقابه و فورنه

بار ااملي هر شااخص بار   پذیر( وبق  زمون بارهای ااملي متقابه ینانثه  )متییرهای مشاهده

هاای دیگار    بیشتر از بار ااملي همان شاخص بر ساازه  0/1روی سازه مربوط به خود حداقه 

 جادول  سات. گیری انعکاساي مربوواه دارای روایاي واگارای مناساب ا      اندازه الگویباشد، 

 دهد. پژوه  را نشان مي الگویااملي متقابه  ماتریه بارهای 3شمارۀ 

 بارهای عاملی متقابل ماتریس .3شمارۀ  جدول

تیییر سیستم  

 گذاری قیمت

استراتژی بازار 

 تهاجمي

اندازۀ 

 شرکت

املکرد 

 مالي

سطح 

 رقابت

استراتژی 

 رهبری هزینه

تیییر حسابداری 

 بهای تمام شده

دررد رشاد فاروش   

 62خالص سال 
122/1 111/1- 079/1- 702/1 165/1- 006/1 022/1 

گاذاری   سرمایه ۀبازد

 62سال 
160/1- 071/1- 007/1- 177/1 116/1- 171/1 110/1- 

گاذاری   سرمایه ۀبازد

 63سال 
152/1 000/1- 010/1- 162/1 133/1 006/1 026/1 

بیشترین  سازه املکرد ماليهای  شود، شاخص مشاهده مي 3شمارۀ در جدول  همان وور که

سازه املکارد ماالي وباق  زماون بارهاای اااملي        ،بنابراین ؛با سازه خود دارند را ااملي بار

، واگارا معیار دیگار بارای سانج  روایاي      متقابه از روایي واگرای مناسبي برخوردار است.

بارای  ( AVEروش فورنه و الرکر است. مطابق با این معیار ینانثه مقادیر قطر ارلي )جذر 

 الگاوی بیشاتر باشاد، روایاي واگارا      الگاو هاا در   هر سازه از همبستگي  ن سازه با سایر سازه

مااتریه پاژوه  باه     2شامارۀ   جادول شاود.   مي تأییدگیری انعکاسي در سطح سازه  اندازه

 دهد. را نشان ميروش فورنه و الرکر 
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 فورنل و الرکر ماتریس .7شمارۀ  جدول

تیییر حسابداری  

 بهای تمام شده

استراتژی 

 رهبری هزینه

سطح 

 رقابت

املکرد 

 مالي

اندازۀ 

 شرکت

استراتژی بازار 

 تهاجمي

 --- --- --- --- --- 0 تیییر حسابداری بهای تمام شده

 --- --- --- --- 0 -000/1 استراتژی رهبری هزینه

 --- --- --- 0 -022/1 -132/1 سطح رقابت

 --- --- 132/1 -126/1 029/1 009/1 املکرد مالي

 --- 0 -056/1 -112/1 152/1 115/1 اندازۀ شرکت

 0 156/1 -023/1 -093/1 170/1 170/1 استراتژی بازار تهاجمي

 -023/1 110/1 -111/1 021/1 -205/1 712/1 گذاری تیییر سیستم قیمت

ۀ سااز مرباوط باه    AVEمقدار جاذر   شود، مشاهده مي 2شمارۀ جدول که در  همانطور

 ؛پژوه  بیشتر اسات  الگویهای  این سازه با سایر سازه( از همبستگي 132/1املکرد مالي )

شود. با توجه به اینکه ساازه اادم اومیناان     مي تأییدپژوه   الگویروایي واگرای  ،بنابراین

لاذا ایان دو معیاار بارای  ن      ،گیاری ساازنده اسات    اندازه الگویمحیطي درک شده دارای 

 شود. محاسبه نمي
 گیری سازنده اندازه الگویبرازش 

گیاری پایاایي )ساازگاری دروناي(      هاای انادازه   مباحا  و روش  ۀهای ساازند الگودر 

گیااری انعکاسااي کاااربردی ناادارد؛ لااذا بااا کاام رناا، شاادن نقاا  پایااایي،   اناادازه الگااوی

ها نقا  محاوری باه خاود گرفات. در کاه از دو        الگوگونه  های تعیین روایي در این  زمون

شود؛  زمون معنااداری   گیری سازنده استفاده مي های اندازه الگو زمون برای بررسي روایي 

 هام هاا. در ایان پاژوه  از  زماون      خطي یندگاناه شااخص   های بیروني و  زمون هم وزن

)سازه اادم اومیناان محیطاي     سازندۀ پژوه  الگویها برای روایي  یندگانه شاخص خطي

 VIFدرک شده( استفاده شده است. بررسي هم خطي نیز از وریق محاسبه یک معیار به ناام  

. اگار مقادار ایان    گاردد  يما بررساي   ها  ن)فاکتور افزای  نرخ واریانه( برای هر کدام از 

% 11باشد، نشان دهنده ایان اسات کاه حاداقه      5معیار برای یک شاخص برابر و یا بیشتر از 

 شاود  يما ی دیگر نیز تبیین ها شاخص، توسط کند يممیزاني که  ن شاخص سازه را تعریف 

ماانتوپولوس و ویناک   دیانیسات )  الگاو احتیاجي به بااقي مانادن  ن شااخص در     ،و بنابراین
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(. نحاوه محاسابه   0666، 23کاسه و همکاران ؛2112، 22گری وال و همکاران ؛2110، 20هافر

VIF  استبه رورت زیر: 

(هر یک از شاخص ها)     
 

    
 

Rمقدار 
 .است سازه و  ن شاخص برای هر شاخص برابر است با توان دوم بار ااملي بین 2

)اادم اومیناان    سازندۀ پاژوه   الگویی ها شاخصبرای  VIFمقدار  5 ۀشمارجدول 

 دهد. محیطي درک شده( را نشان مي
 سازندۀ پژوهش الگوی( برای VIFفاکتور افزایش نرخ واریانس ) مقادیر .7 ۀشمار جدول

 VIFفاکتور افزای  نرخ واریانه یا  مقدار بار ااملي شاخص

 001/0 305/1 رفتار ارضه کننده

 301/0 217/1 رفتار رقبا

 152/0 -227/1 رفتار مشتری

 036/0 -35/1 توسعه فناوری

 209/3 120/1 توسعه بازارهای مالي

 120/0 -029/1 ی کارگریها هیاتحادرفتار 

 112/0 -192/1 و مقررات توسعة قوانین

 5کمتار از   ها شاخصهمه  VIFشود، مقادیر  همان وور که در جدول فوف مشاهده مي

ادم اومینان محیطي درک شده در حد  سازه سؤاالتهم خطي میان  دهد يمبوده که نشان 

 قابه قبول هستند.
 ساختاری الگویبرازش 

های ساختاری به کمک رویکرد حداقه مربعاات جزئاي، یهاار معیاار      الگودر تحلیه 

R افازار، مقاادیر   د دارد. وباق خروجاي نارم   هاای سااختاری وجاو   الگوارلي برای  زماون  
2 

تیییاار سیسااتم و  املکاارد ماااليپااژوه  یعنااي  الگااویی زا درونی هااا سااازهمربااوط بااه 

 .است 265/1و  232/1به ترتیب برابر  گذاری قیمت

Qر )سگی-شاخص استون معیار مهم دیگر،
دهد  رفر نشان مي باالی( است که مقادیر 2

ساختاری از کیفیت مناسبي برخوردار است. وباق   الگویو  داردبیني را  توانایي پی  الگوی

Qافزار، مقدار  نتای  حاره از خروجي نرم
و بارای   113/1برابار   املکارد ماالي  برای سازه  2
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این مقاادیر بااالی رافر     نکهیا. با توجه به است 271/1برابر  گذاری تیییر سیستم قیمتسازه 

و  الگاو ی دیگر ها سازهي را دارد و روابط بین نیب  یپتوانایي  ،الگوکه  دهد يمهستند، نشان 

 نیاز به ارتح ندارد. الگوبه خوبي تبیین شده است و در نتیجه  زا درونسازه 

f)سااختاری انادازه تاأریر     الگویمعیار دیگر در برازش 
 22کاوهن اسات کاه توساط     (2

 ۀشامار  جدول در. کند يمرا تعیین  الگوی ها سازهی میان  رابطهمعرفي شد و شدت  (0611)

، =<12/1→معیاار کاوهن )کویاک    براسااس ی متییرهای این پاژوه   رگذاریتأرمیزان  9

 ( نشان داده شده است.=<35/1→، بزرگ=<05/1→متوسط
 ( متغیرهای پژوهشf2اندازه تأثیر ) مقادیر .7 ۀشمار جدول

 گذاری تیییر سیستم قیمت املکرد مالي 

 610/1 171/1 تیییر حسابداری بهای تمام شده

 --- 111/1 استراتژی رهبری هزینه

 --- 110/1 سطح رقابت

 --- 125/1 اندازۀ شرکت

 --- 173/1 ادم اومینان محیطي درک شده

 --- 120/1 استراتژی بازار تهاجمي

 --- 102/1 گذاری تیییر سیستم قیمت

 اسات. جادول   zمعنااداری   ساطح سااختاری،   الگاوی معیار بارای بارازش    نیتر ياساس

ایان   الگاوی های موجاود در   و همثنین ضرایب مسیر بین سازه zضرایب معناداری  7شمارۀ 

% 65نشاان از معناادار باودن در ساطح اومیناان       69/0مقادیر باالی  دهد. پژوه  را نشان مي

 دارد.
 معناداری و مسیر متغیرهای پژوهش ضرایب .7شمارۀ  جدول

 ضریب مسیر  zمعناداری  ضریب شرح

 317/1 079/2 مالي املکرد <--تیییر حسابداری بهای تمام شده

 712/1 119/9 گذاری قیمت سیستم تیییر <--تیییر حسابداری بهای تمام شده

 <--تیییاار حسااابداری بهااای تمااام شاادهاادم اومینااان محیطااي درک شااده

 مالي املکرد
113/1 110/1- 

 113/1 125/1 املکرد مالي <--هزینه استراتژی رهبری 
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 ضریب مسیر  zمعناداری  ضریب شرح

 -135/1 399/1 املکرد مالي <--سطح رقابت 

 -060/1 929/0 املکرد مالي <-- اندازۀ شرکت

 297/1 012/0 املکرد مالي <--ادم اومینان محیطي درک شده

 -066/1 525/0 املکرد مالي <--استراتژی بازار تهاجمي

 -027/1 193/1 مالياملکرد  <--گذاری تیییر سیستم قیمت

املکارد   <--گذاریاادم اومینان محیطاي درک شاده    تیییر سیستم قیمت

 مالي

021/0 213/1 

 

 فرضیة اولنتایج آزمون  .8 ۀشمار جدول

 نتیجة  زمون t مارۀ  ضریب مسیر فرضیه

تیییاارات حسااابداری بهااای تمااام شااده باار روی املکاارد مااالي  

 شرکت، تأریر مثبت و معناداری دارد.
 پذیرش فرضیه 079/2 317/1

 

 ها نتایج آزمون فرضیه

این جادول نشاان    دهد. را نشان مي فرضیة اول، نتای  حاره از بررسي 1 شماره جدول

( میان متییرهای تیییرات حساابداری بهاای تماام    t مارۀ دهد که ضریب معناداری مسیر ) مي

بیشتر است که ایان مطلاب حااکي از معناادار باودن       69/0( از 079/2شده و املکرد مالي )

% داشاته و  65تیییرات حسابداری بهای تمام شده بر املکارد ماالي در ساطح اومیناان      ریتأر

شود که تیییرات حسابداری بهای تماام شاده بار املکارد ماالي       این موضوع مي تأییدباا  

ی دارد. همثنین ضریب مسایر میاان تیییارات حساابداری بهاای تماام شاده و        رابطة معنادار

( نشان از مثبت بودن رابطاه و بیاانگر ایان مطلاب اسات کاه تیییارات        317/1املکرد مالي )

متییار املکارد ماالي را باه واور       دررد از تیییارات  36حسابداری بهای تمام شده به میزان 

دهناد کاه    نیاز نشاان ماي    -027/1و  712/1از سوی دیگر دو ضاریب   کند. مستقیم تبیین مي

تیییرات حسابداری بهای تماام شاده باه واور سیار مساتقیم و از وریاق متییار میاانجي          متییر 

 د. جادول دار ریتاأر بر متییر املکرد ماالي   -%35/01گذاری، به میزان  تیییرات سیستم قیمت

اررات مستقیم و سیر مستقیم بین متییرهای تیییرات حساابداری بهاای تماام شاده و      6شمارۀ 

 دهد. املکرد مالي را نشان مي
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 فرضیة اول یرهایمتغ میمستق ریغ و میمستق اثرات .9شمارۀ  جدول

 ارر که ارر سیر مستقیم ارر مستقیم فرضیه

املکارد  تیییرات حسابداری بهای تماام شاده بار روی    

 مالي شرکت، تأریر مثبت و معناداری دارد.
317/1 013/1- 212/1 

شود ارر کاه تیییارات حساابداری بهاای تماام شاده بار روی         همانطور که مشاهده مي

( -013/1( و سیار مساتقیم )  317/1از جمش ارار مساتقیم )  که  است 212/1برابر املکرد مالي 

حساابداری بهاای تماام شاده بار روی املکارد       تیییرات بنابراین ارر که ؛ حاره شده است

 نیز مثبت و معنادار است. مالي

 فرضیة دومنتایج آزمون  .10شمارۀ  جدول

 نتیجة  زمون t مارۀ  ضریب مسیر فرضیه

ی بر روی املکرد مالي شرکت، تاأریر  گذار متیقتیییرات سیستم 

 مثبت و معناداری دارد.
 رد فرضیه 193/1 -027/1

 نشان داده شده است. 01شمارۀ  پژوه  در جدول فرضیة دومنتای  حاره از بررسي 

( میان متییرهای تیییرات سیستم t مارۀ دهد که ضریب معناداری مسیر ) این جدول نشان مي

کمتر است که این مطلب حاکي از معناادار   69/0( از 193/1گذاری و املکرد مالي ) قیمت

% داشاته و  65ماالي در ساطح اومیناان    گذاری بر املکرد  تیییرات سیستم قیمت ریتأرنبودن 

و املکارد ماالي شارکت     گذاری شود که بین تیییرات سیستم قیمت باا  رد این فرضیه مي

و  گاذاری  ی وجود دارد. همثنین ضریب مسایر میاان تیییارات سیساتم قیمات     رابطة معنادار

گاذاری و   است کاه باین تیییارات سیساتم قیمات     ( بیانگر این مطلب -027/1املکرد مالي )

 منفي و معکوس وجود دارد. ةرابط ،املکرد مالي

 فرضیة سومنتایج آزمون  .11شمارۀ  جدول

 نتیجة  زمون t مارۀ  ضریب مسیر فرضیه

تیییرات حساابداری بهاای تماام شاده بار روی تیییارات       

 ی، تأریر مثبت و معناداری دارد.گذار متیقسیستم 
 پذیرش فرضیه 119/9 712/1
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ایان   دهاد.  پژوه  را نشاان ماي   فرضیة سوم، نتای  حاره از بررسي 00شمارۀ جدول 

( میان متییرهای تیییرات حسابداری t مارۀ دهد که ضریب معناداری مسیر ) جدول نشان مي

بیشتر است که این مطلاب   69/0( از 119/9گذاری ) بهای تمام شده و تیییرات سیستم قیمت

تیییاارات حسااابداری بهااای تمااام شااده باار تیییاارات سیسااتم  ریتااأرحاااکي از معنااادار بااودن 

شاود کاه باین     ایان موضاوع ماي    تأییاد % داشاته و بااا    65در سطح اومینان  گذاری قیمت

و نزدیکاي   رابطة معنادار گذاری تیییرات حسابداری بهای تمام شده و تیییرات سیستم قیمت

وجود دارد. همثنین ضریب مسایر میاان تیییارات حساابداری بهاای تماام شاده و تیییارات         

( نشاان از مثبات باودن رابطاه و بیاانگر ایان مطلاب اسات کاه          712/1گذاری ) سیستم قیمت

درراد از تیییارات متییار تیییارات سیساتم       71تیییرات حسابداری بهای تمام شده به میازان  

 کند. مي را تبیین گذاری قیمت
 فرضیة چهارمنتایج آزمون  .12شمارۀ  جدول

 نتیجة  زمون t مارۀ  ضریب مسیر فرضیه

اراار تعاادیلي ااادم اومینااان محیطااي درک شااده در تااأریر   

تیییاارات حسااابداری بهااای تمااام شااده باار املکاارد مااالي  

 شرکت، مثبت و معنادار است.

 رد فرضیه 113/1 -110/1

ایان   نشان داده شده است. 02پژوه  در جدول  یهارمفرضیة نتای  حاره از بررسي 

کمتر اسات کاه    69/0( از t( )113/1 مارۀ دهد که ضریب معناداری مسیر ) جدول نشان مي

متییار اادم اومیناان     ریتاأر تاوان   % نماي 65حاکي از این مطلب است که در ساطح اومیناان   

اباارت دیگار در ساطح     باه  کرد. تأیید گر هیتعدمحیطي درک شده را به انوان یک متییر 

باین   ةنمود که متییار اادم اومیناان محیطاي درک شاده، رابطا       تأییدتوان  % نمي65اومینان 

همثنین ضریب مسیر کند.  تیییرات حسابداری بهای تمام شده و املکرد مالي را تعدیه مي

 ( نشان از ارر تعدیلي منفي ادم اومینان محیطي درک شده در ایان رابطاه دارد؛ از  -110/1)

 شود. این رو این فرضیه رد مي
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 فرضیة پنجمنتایج آزمون  .13شمارۀ  جدول

 نتیجة  زمون t مارۀ  ضریب مسیر فرضیه

ارر تعادیلي اادم اومیناان محیطاي درک شاده در تاأریر       

ی بر املکرد ماالي شارکت،   گذار متیقتیییرات سیستم 

 مثبت و معنادار است.

 رد فرضیه 021/0 213/1

 دهاد.  پاژوه  را نشاان ماي    فرضایة پانجم  ، نتای  حاراه از بررساي   03شمارۀ  جدول

کمتار   69/0( از 021/0)( t مارۀ دهد که ضریب معناداری مسیر ) نشان مي 03شمارۀ  جدول

متییار اادم    ریتاأر تاوان   نماي % 65است که حاکي از این مطلب است که در ساطح اومیناان   

به ابارت دیگار در  ؛ نمود تأییدگر  اومینان محیطي درک شده را به انوان یک متییر تعدیه

نمود که متییر ادم اومیناان محیطاي درک شاده، رابطاه      تأییدتوان  % نمي65سطح اومینان 

؛ هر یناد ضاریب مسایر    کند گذاری و املکرد مالي را تعدیه مي بین تیییرات سیستم قیمت

شان از ارر تعدیلي مثبت ادم اومینان محیطي درک شده در این رابطه دارد، ولاي  ( ن213/1)

 شود. این فرضیه رد مي

تیییرات حساابداری بهاای تماام شاده بار روی      ارر که شود  همان وور که مشاهده مي

مفهومي پاژوه  هماراه باا     الگوی، 3شمارۀ نمودار  نیز مثبت و معنادار است. املکرد مالي

 دهد. را به وور ختره نشان مي zمقادیر ضرایب مسیر و همثنین ضرایب معناداری 
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 عملکرد مالی شرکت بعد از تغییرات

اطمینان محیطی عدم 

 درک شده

تغییر سیستم 

 یگذارمتیق
تغییر حسابداری بهای 

 تمام شده

 zمفهومی پژوهش همراه با ضرایب مسیر و معناداری  الگوی .3 ۀشمار نمودار
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 تجزیه و تحلیل متغیرهای کنترلی

ارتبااط پیادا    الگاو زا در  ، متییرهای کنترلي به وور مستقیم به متییرهاای درون PLSدر 

و   ینتاا  نیابایست از  کند. زماني که اررات متییرهای کنترلي معنادار هستند، محققان مي مي

هاای اضاافي را اجارا کنناد )تجزیاه و تحلیاه        ها به دقت استفاده کنند و تجزیه و تحلیه یافته

هایي بار مبناای    الگوبا  که معموالً( 2100، 29سارستد و همکاران؛ PLS-SEMدر  25یندگانه

معناادار  با وجاود سیر این پژوه ،  در(. 2102 ،27رایته و همکارانشود ) رگرسیون انجام مي

متییرهای کنترلاي   ریتأربه منظور  زمون بودن تأریر متییرهای کنترلي بر روی املکرد مالي، 

 ةاول شاامه کلیا   الگاوی وراحي شده که  الگومرحله انجام شده است. ابتدا سه  دو، الگودر 

ة متییرهاا بادون   دوم شامه کلیا  الگوی، وابسته و کنترلي(، يانجیم متییرها )مستقه، تعدیلي،

و ساوم کاه فقاط شاامه متییرهاای کنترلاي        الگاوی کردن متییرهای کنترلي و سرانجام وارد

 .گرفتمورد تجزیه و تحلیه قرار  الگودوم نتای  مربوط به هر سه  لةمرح در .استوابسته 

یهار متییر کنترلي هایچ ارار معنااداری را روی املکارد ماالي در       دهد، نتای  نشان مي

( منجر به نتاای   2 الگوی. حذف متییرهای کنترلي )دنده ينم( نشان 0 الگویارلي ) الگوی

باین متییار تیییارات حساابداری      z؛ هر یند ضریب معنااداری  شود يم 0 الگویتقریباً مشابه 

داری از حالات معناا   0 ةرسد و فرضی مي 105/0به  079/2بهای تمام شده و املکرد مالي از 

و  انادازۀ شارکت  شود اما این تیییر بسیار اندک است. با توجه به اینکاه متییرهاای    خارج مي

و  z (929/0ی بیشاترین ضاریب معنااداری    دارا 0ارالي   الگاوی استراتژی بازار تهاجمي در 

بین متییار تیییارات حساابداری     zدر کاه  ضریب معناداری  ریتأر( هستند، بیشترین 525/0

کاه   3 الگاوی . ایان موضاوع در   اسات بهای تمام شده و املکرد مالي مربوط به این متییرها 

مرباوط باه    zاداری کند و بیشترین ضرایب معن فقط متییرهای کنترلي را داریم، نیز ردف مي

که فقط دارای متییرهای کنترلي و وابسته  3 الگوی(. در 521/0و  321/0) استاین متییرها 

ی بین متییرهای کنترلاي  رابطة معنادارهیچ  0 الگوی)املکرد مالي( هستیم، اما باز هم مانند 

 کمتار  69/0% از مقادار  65در سطح اومیناان    نهاو وابسته وجود ندارد و ضرایب معناداری 

Rاست. مقدار 
گاذاری   برای متییرهای املکرد مالي و تیییرات سیستم قیمات  0 الگویدر  2
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و  096/1برابار   2 الگاوی که با حذف متییرهای کنترلاي در   است 265/1و  232/1به ترتیب 

Rرسااد. همااان وااور کااه مشااخص اساات مقاادار   مااي 265/1
سیسااتم مربااوط بااه تیییاارات  2

متییرهاای کنترلاي بار     ریتاأر هیچ گونه تیییری نداشته است که دلیه  ن اادم  گذاری  قیمت

Rروی این متییر است. با حذف متییرهای کنترلي مقدار 
به متییر املکارد ماالي از    مربوط 2

متییرهاای   ریتاأر کاه فقاط    3 الگاوی ( در 197/1که ایان تفااوت )   رسد مي 096/1به  232/1

 دهد، نمایان است. ملکرد مالي را نشان ميکنترلي بر روی ا

 گیری و نتیجه بحث

تیییر حسابداری بهای تمام شده بار روی املکارد    ریتأرهدف از این پژوه ، بررسي 

تحقیق نیاز باا اساتفاده از روش     الگویو  برای این پژوه  پن  فرضیه وراحي شدمالي بود. 

پژوه  مورد  زمون  ةتا پن  فرضی مورد ارزیابي قرار گرفتسازی معادالت ساختاری الگو

ارر مثبت و معنااداری بار    ،نشان داد که تیییرات حسابداری بهای تمام شده نتای  قرار گیرند.

های قبلي در این مورد  نتای  پژوه  شد. تأیید فرضیة اولروی املکرد مالي دارد، بنابراین 

مشاابه   (2111کاردینااله ) و  (2112رافیاق و گاارج )  هاای   نتای  پژوه  متفاوت بود، مثتً

تیییرات حسابداری بهای تمام شده بار روی   ریتأر (2102الیتینن )نتای  این پژوه  بود، اما 

رک شاده نیاز بار    اومینان محیطي د ادمارر تعدیلي  املکرد را سیر معنادار نشان داده است.

گیاری مشاابه    ایان نتیجاه   شاود.  رد ماي  فرضیة یهارمبنابراین  ؛معنادار بودروی این رابطه سیر

نشاان داد کاه در شارایط     (0360اسدی وایقان )هر یند  ،بود (2102الیتینن )پژوه   ةنتیج

محیطاي درک شاده بااال تیییار سیساتم حساابداری مادیریت منجار باه بهباود           ادم اومینان 

گذاری بر روی املکارد ماالي    ت سیستم قیمت تیییرا تأریردر این پژوه  . شود املکرد مي

ادم اومینان محیطي درک شده نیاز   و تأریر بودبود که با فرضیه دو در تضاد  معنادار سیرنیز 

باانکر و هیاوگه   نتاای    بنابراین با فرضیه پن  مطابقات نادارد.  ، بر این رابطه سیر معنادار بود

نیاز   (2102الیتیانن )  گذاری بر ساود وری تاأریر دارد.   تیییر قیمتکه  دهد مينشان  (0662)

ارار تعادیلي اادم اومیناان محیطاي      ی بر املکرد و هم گذار متیقتیییرات سیستم  ریتأرهم 

نهایتااً، نتاای  نشاان داد کاه      منفي و معنادار گزارش کرده اسات. را رابطه این درک شده بر 
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گاذاری دارای ارتبااط خیلاي     تیییرات حسابداری بهای تمام شده و تیییارات سیساتم قیمات   

ها نیز  ژوه نتای  اکثر پ ؛پژوه  مطابقت دارد فرضیة سومنزدیک با یکدیگر هستند که با 

شواهد با دو تا از پن  فرضیه مطابقت داشته و با سه تاای   ،بنابراینمشابه این نتیجه بوده است. 

 دیگر در تضاد است.

در حسابداری مدیریت، نتای  به دست  مده دارای مفاهیم  شکار و واضاحي هساتند.   

تواند به این دلیه باشاد   ارتباط مثبت بین تیییر حسابداری بهای تمام شده و املکرد مالي مي

پاذیرد،   معموالً تیییر حسابداری بهای تمام شده به منظور بهبود املکرد مالي رورت ميکه 

زماني هام کاه   تواند یکي از اهداف تیییر باشد.  هر یند بهبود سیستم بهای تمام شده هم مي

 ریتاأر تواناد   ماي  رود، ایان مساائه   ادم اومینان محیطي مانند رفتار ارضه کننده مواد باال مي

ارتباط خیلي نزدیک بین تیییرات حساابداری بهاای   منفي بر روی املکرد مالي داشته باشد. 

تواند باه ایان معناا باشاد کاه تیییارات سیساتم         گذاری مي تمام شده و تیییرات سیستم قیمت

یک فشار اجباری از سوی تیییرات حساابداری بهاای تماام شاده     گذاری اسلب تحت  قیمت

کاه   . زمااني اسات گاذاری   گیرد که دلیه  ن نق  مرکزی بهای تمام شده در قیمت قرار مي

 ریتأرگذاری محصول هم تحت  گیرد، قیمت یک شرکت تصمیم به تیییر بهای تمام شده مي

گذاری تابعي از بهای تمام  کند و معموالً قیمت  بهای تمام شده  ن افزای  یا کاه  پیدا مي

پیثیااده هسااتند، تیییاارات سیسااتم   گااذاری خیلااي تشااده اساات. زماااني کااه مراحااه قیماا 

وور جدی از مساائه مارتبط باا حفا ، تیییار و انتخااب لطماه         گذاری ممکن است به قیمت

گاذاری شاده و بااا      تواند منجر به ناتواني در تیییر سیستم قیمات  بخورد که این مسائه مي

گذاری معماوالً تحات    تاز ورفي به دلیه اینکه تیییر سیستم قیمشود.  کاه  املکرد مالي 

بایسات   ماي  ،گیارد، بناابراین   شده قرار مي فشار اجباری از ورف تیییر حسابداری بهای تمام

گذاری رورت بپذیرد تا باا  افزای  املکرد مالي شاده   قیمت به منظورریزی الزم  برنامه

 براسااس گاذاری معماوالً    و شرکت با کاه  املکرد مواجهه نشود. الیارسم اینکاه قیمات   

تواناد   گذاری رقباا، ماي   ادم توجه به مشتری و قیمت ،پذیرد، لذا های تمام شده رورت ميب
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 بار شاود کاه    فار  ماي   ،قرار دهد. به اناوان نموناه   ریتأرفروش و املکرد شرکت را تحت 

کناد.   % اضاافه ماي  21بهای تمام شده جدید، شرکت قیمت فروش محصاول خاود را    اساس

های رقبا باالتر باشد و محصول از لحاظ کیفیت در همان  حال اگر این قیمت نسبت به قیمت

زمااني کاه اادم    شاود.   سطح باشد، باا  ادم توجه مشتری و کاه  فروش و املکرد مي

بااا   تواناد   رود، ماي  اومینان محیطي درک شده مانند رفتار مشتری و یا رفتار رقبا باال ماي 

 ةالزما  د مالي بهبود پیادا کناد.  گذاری شده و املکر کاه  اشتباهات ناشي از سیستم قیمت

مادیران  گذاری به وور کلي وابسته به ایان اسات کاه یطاور      موفقیت در تیییر سیستم قیمت

و تحت فشار ادم اومینان باال اقدام به حف ، تیییر و گذاری  بتوانند در مراحه پیثیده قیمت

 کنند.گذاری  انتخاب سیستم قیمت
 پژوهش پیشنهادهای

توان ارائاه   های پژوه  پیشنهادهای کاربردی زیر را مي  زمون فرضیهبا توجه به نتای  

 نمود:

با توجه به اینکه تأریر تیییرات حساابداری بهاای تماام شاده بار املکارد ماالي مثبات و          .0

هاای بهایاابي سانتي، از     هاا باه جاای سیساتم     شارکت  شود پیشنهاد مي ،لذا ،معنادار است

و بار مبناای فعالیات، بهایاابي بار مبناای هادف         یابي های بهایابي نوین مثه هزینه سیستم

بهایابي کایزن استفاده کنند تا با کااه  بهاای تماام شاده محصاول و ارائاه اوتااات        

گیاری بهتار    و تصامیم  بهبود ساود وری، املکارد ماالي   تر بهای تمام شده، باا   دقیق

 .دمدیران شون

تیییاارات سیسااتم  تااأریر مثباات و معنااادار تیییاارات حسااابداری بهااای تمااام شااده باار       .2

گاذاری محصاول تحات تاأریر بهاای       ه قیمات باشد ک دلیه تواند به این گذاری مي قیمت

ویاژه  گاذاری باه   هاا در قیمات   شود که شارکت  پیشنهاد مي ،گیرد، لذا تمام شده قرار مي

از جملاه موقعیاات  هااا خیلاي پیثیاده اساات، هماه اوامااه     گاذاری  ن  زمااني کاه قیماات  

را رقیاب، اهاداف    هاای  شرکت و، مشتری، بهای محصولگذاری، نوع استراتژی،  قیمت

 گذاری رورت بپذیرد. جهت قیمتو دقیق ریزی الزم  لحاظ کرده و برنامه
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بیني شرایط ادم اومیناان محیطاي باه     پی  به منظورنهایت تتش خود را  دبای  ها شرکت .3

مانند رفتاار مشاتری، رفتاار ارضاه کنناده،       تر این اوامه بیني دقیق کار گیرند تا با پی 

هاای   بازارهاای ماالي و رفتاار اتحادیاه     ةفناوری، توساع  ة، توسعتوسعة قوانینرفتار رقبا، 

کارگری باا  بهبود املکرد مالي ناشي از تیییر حسابداری بهاای تماام شاده و تیییار     

 گذاری شوند. سیستم قیمت

 :های  تي برورف شود در پژوه  دبای هایي است که  این پژوه  دارای محدودیت

تیییار حساابداری بهاای تماام شاده و تیییار سیساتم         ،با توجاه باه اینکاه در ایان پاژوه      . 0

هاا   های  ینده، سازه شود در پژوه  پیشنهاد مي ،ای ساده هستند، لذا سازهگذاری  قیمت

موضوع قابه توجه این است که ببینیم یاه   با جزئیات بیشتری مورد استفاده قرار گیرند.

نوع تیییراتي در حسابداری بهای تمام شده ایجاد شده است و یطاور ایان تیییارات بار     

 گذارد. مي ریتأرگذاری و نهایتاً املکرد مالي  روی مراحه قیمت

مورد بررسي قرار گیارد تاا دیاده     دبای پایه و اساس مراحه تیییر این است که  دومپیشنهاد . 2

ئه حف ، تیییر و انتخااب در  گذاری به وور خاص با مسا شود یطور تیییر سیستم قیمت

یک محیط پیثیده با ادم اومینان محیطي درک شده باال ارتباط دارد. با توجه به اینکه 

گذاری در این پاژوه  تنهاا    تیییر حسابداری بهای تمام شده و تیییر سیستم قیمت ریتأر

پایان دوره پژوه  مورد تجزیه و تحلیه قارار گرفتاه اسات و ایان     برای دو سال بعد از 

شود یاک   پیشنهاد مي ،گذارد، لذا مي ریتأرهای بعدی  قویاً بر روی املکرد در سال ریتأر

 تر انتخاب شود تا اررات  ن بهتر نشان داده شود. ووالني ۀدور

 ها یادداشت
1. Malmi    2. Chenhall 

3. Jänkälä and Silvola   4. Luft and Shields 

5. Rom and Rohde   6. Maiga and Jacobs 

7. Horngren, Foster and Datar  8. Sulaiman and Mitchell 

9. Rafiq and Garg    10. Chenhall and Langfield 

11. Kennedy and Affleck‐Graves  12. Cardinaels 

13. Banker and Hughes   14.Balakrishnan & Sivaramakrishnan 

15. Laitinen    16. Hoque 

17. Ogan Yigitbasioglu   18. Goodness-of-Fit 
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19. Tenenhaus    20. Henseler and Sarstedt 

21. Diamantopoulos and Winklhofer 22. Grewal 

23. Cassel    24. Cohen 

25. Multigroup Analyses   26. Sarstedt 

27. Raithel 
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