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چكیده
کارت ارزیابی متوازن ابزار مدیریتی می باشد که از معیارهای مالی و غیرمالی یک بخش یاا ااازماند ر
جهت ارزیابید ااتفا ه می کند .طبق پژوهش های مختلف مشخص شده اات کاه اااتفا ه کنناد ان ایا
ابزارد از معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن ااتفا ه نمی کنند و بیشتر بر روی معیارهای مالی ای ابزار
مدیریتی متمرکز هستند .ر پژوهش حاضر لیل ای اهمیت و اعتما به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای
غیرمالی کارت ارزیابی متوازند از منظر "تحصیالت تکمیلی حسابداری" و "تجربه حسابداری" مدیران مالید
مور بررای قرار رفته اات.
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش حاضر تعدا  471پراشنامه بی مدیران مالی شرکت های پذیرفته
شده ر بورس اوراق بها ار تهران توزیع ر ید .ر جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل
واریانس و عامله ااتفا ه شده اات .نتایج پژوهش حاکی از آن ااتد تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیران
مالی بر روی میزان اهمیت و اعتما آن ها به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی
متوازن تاثیر با اهمیتی ار ولی تجربه حسابداری مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتما آن ها به
معیارهای مالی ر مقا بل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن تاثیر با اهمیتی ندار  .همچنی تحصیالت
تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری مدیران مالید به صورت متقابلد بر روی میزان اهمیت و اعتما آن ها
به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازند تاثیر با اهمیتی ندارند.
واژههاي كلیدي :کارت ارزیابی متوازند تحصیالت تکمیلی حسابدارید تجربه حسابدارید معیارهای مالید
معیارهای غیرمالی.
 -1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ،نویسنده اصلی.
 -2استادیار گروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه علوم اقتصادی ،تهران ،ایران ،مسئول مکاتبات.

Mnikbakht@ut.ac.ir

1

8

تاثیرمیزانتحصیالتوتجربهمدیرانماليبررويمیزاناهمیتواعتمادآنهابرابعادمختلفکارت...

 -1مقدمه
تغییرات وایعی که ر بازارهاد مشتریاند ایسات عملکار ی ااازمان هاا و نحاوه ا اره آن هاا صاورت
پذیرفته اات اازمان ها را با چالش هایی روبه رو نمو ه که تفاوت بسیاری با مشکالت پنجاه هه قبل ار .
ر رااتای ای تغییرات شگرفد اصلی تری موضوع برای شرکت ها و اازمان های خصوصی و ولتی حفا
بقا ر چنی محیط رقابتی اات .یکی از مهمتری عوامل جهت حف مزیت رقابتی ارزیابی عملکر اات که
به امری حیاتی تبدیل ش ده اات .ر حال حاضرد ارزیابی به کمک تجزیه و تحلیل ماالی باه عناوان یکای از
رایج تری روش های ارزیابی عملکر مطرح اات و ا بیات حسابداری مدیریت انتید از بکار یری معیارهای
مالی ر ارزیابی عملیات مدیریت طرفداری می نماید .آنتونی4393( 4د ص  )55طرفدار ای موضاوع هسات
ک ه معیارهای کمید ا ه های مالی را با ه ارتباط ا هد خالصه ای کلی از عملکر را تهیه و مدیریت اطح
باال را ر تصمی یری های جاری یاری می هدد ولی ر عی حالد پژوهشگران مشکالت بسیاری را بارای
ااتفا ه از معیارهای عملکر مالی ذکار مای کنناد .اکسالز و پیاورن4332( 2د ص )5د معیارهاای ماالی را
معیارهای ضعیف می نامندد چرا که نتیجه کارکر مدیران را بعد از یک وره زمانی تعیی می کننادد افازون
بر آند معیارهای عملکر مالید هیچ رهنمو ی برای عملکر آتی ندار د چرا که ربر یرنده معیارهایی مانناد
رضایت مشتری و یا یری اازمانی نیستند.
با توجه به چالش های موجو ر معیارهای مالید ابزاری ر جهت ارزیابی عملکر د به نام "کارت ارزیابی
متوازن" تواط کاپالن و نورتون4332( 9د ص  ) 75به وجو آمدد که به وایله معیارهاای ماالی و غیرماالید
عملکر اازمان را مور ارزیابی قرار می هد.
لیپ و االتریو2444( 1د ص  ) 235یافتند که اااتفا ه کنناد ان کاارت ارزیاابی متاوازن از معیارهاای
غیرمالی کارت ارزیابی متوازن ااتفا ه نمی کنند و بیشتر بر روی معیارهای مالی متمرکز هساتند کاه ایا
موضوع باعث می شو اهداف کارت ارزیابی متوازند که ااتفا ه از معیارهای مالی و غیرمالی کاارت ارزیاابی
متوا زند توام با یکدیگر ر جهت تصمی یری های ااتراتژی ااتد نا یده رفته شو  .پژوهش حاضار ایا
موضوع را بررای می کند که آیا یک مدیرمالی با تحصیالت و تجرباه حساابداری بار روی معیارهاای ماالی
بیشتر از معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن اهمیت و اعتما قایل اات یا خیر.
با توجه به ای که شرکت های برتر جهان االیان اال اات که به امت رقابتی شدن و مشتری ماداری
ام بر اشته اند و ماند اری خو ر عرصه ای رقابت را منوط به جلا رضاایت مشاترید بهباو کیفیات و
فرآیندهای اخلید خالقیت و نوآوری کارکنان ر کنار ااو آوری و وضاعیت ماالی خاو مای انناد لاذا
ضروریست بررای شو که آیا مدیران مالی شرکت های بورای ایرانی نیز به ای مه پی بر ه اند و چه قادر
ر تصمی یری خو ابعا غیر مالی را ر کنار ابعا مالی مور توجه قرار می هند .از ای رو هدف پژوهش
حاضر ای اات که مشخص کند که چرا ااتفا ه کنند ان ای ابزار حسابداری مدیریت به معیارهای مالی ر
مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن بیشتر تاکید و اعتما ارند و آیا ای امر به لیال تحصایالت
تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری آن هاات.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
جانسون و کاپالن4397( 5د ص  ) 44معتقدند که اازمان ها بر اطالعات حسابدارید توجه و تاکید
بیشتری نسبت به معیارهای غیرمالی ارندد ر حالی که ااتفا ه بیشتر از اطالعات مالی ر مقابل اطالعات
غیرمالید برای ارزیابی عملکر جای پراش ار  .آن ها بر ای باورند که معیارهای مالی تصویری کامل از
عملکر مدیران را ارائه نمی هد .موضوع " رفتاری انش "6که تواط کمرر و همکاران4393( 7د ص
 ) 4214بیان شد به ای مطل اشاره ار که افرا نمی توانند انش و اطالعات شخصی خو را به هنگام
انجام امور نا یده بگیرند .نتایج پژوهش هایی که ر زمینه ااتفا ه از معیارهای کارت ارزیابی متوازن ر
جهت ارزیابی عملکر صورت رفته ااتد مشخص شده ااتد ااتفا ه کنند ان کارت ارزیابی متوازن به
معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی اهمیت و اعتما بیشتری قایل هستند (لیپ و االتریود 2444د
ص  )44همچنی رابرتز و همکاران2441( 9د ص  )95و اندرا و همکاران4331( 3د ص  )64نیز بیان
کر ند که افرا به لیل اینکه نمی توانند معیارهای غیر مالی کارت ارزیابی متوازن را با واحدهای مختلف
تجاری مقایسه کنندد بر معیارها و اطالعات مالی تمرکز می کنند .از آن جایی که معیارهای مالی نشان
هنده ثروت اازمان و ر نهایت ثروت اهامداران ااتد و اازمان ها نیز ارزش ویژه ای برای اهامداران
خو قایل هستندد ر نتیجه معیارهای مالی برای مدیران اازمان ها اهمیت باالیی ار (کسکید 2449د
ص  .)49همچنی نیون2442( 44د ص  )6بیان کر " معیارهای مالی بهتری منبع جهت تعیی ثروت
اازمان برای اهامداران اات و همچنی ااتفا ه کنند ان صورت های مالی به آاانی می توانند میزان او
و تغییرات ر حسا ها را مشاهده کنند" و همچنی نظریه "یکسونگری ا راکی" که تواط بیرچ2445( 44د
ص  )259بیان شدد بیانگر ای بو که " افرا نسبت به انش اکتسابی خو ارزش زیا ی قایل هستند و
نسبت به نقطه نظرات یگر افرا که فاقد آن انش هستند ارزشی قایل نیستند".
پژوهشی که تواط کسکی ) 2449( 42ر رابطه با تاثیر تحصیالت و تجربه ااتفا ه کنند ان کارت
ارزیابی متوازن بر روی میزان اهمیت و اعتما آن ها به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت
ارزیابی متوازن انجام شده ااتد حاکی از ای اات کهد تجربه و تحصیالت ااتفا ه کنند ان کارت ارزیابی
متوازن بر روی میزان اهمیت ای افرا به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن
تاثیر معنی اری ندار ولی بر روی میزان اعتما ای ا فرا به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی
کارت ارزیابی متوازن تاثیر معنی اری ار و همچنی تجربه و تحصیالت ای ااتفا ه کنند ان به صورت
متقابل بر میزان اهمیت و اعتما آن ها به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن
تاثیر معنی ار ی ندار  .اایر پژوهش های موجو د به بررای جنبه های یگر کارت ارزیابی متوازن پر اخته
اند .برای مثالد لهم و همکاران ) 2442( 49ر پژوهشی به تحلیل و بررای مدیریت ارتباط با مشتری با
ااتفا ه از کارت ارزیابی متوازن پر اختند .آن ها توضیحاتی ر رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری 41به
عنوان یکی از ااتراتژی های بزرگ تجاری برای شرکت های بازر انی الکترونیکی ارائه ا ند و همچنی بیان
کر ند که تعدا پژوهش های کمی ر رابطه با ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری صورت رفته
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اات .به جهت مشکالتی که ر برنامه ریزید تواعه و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری ر جهت ارزیابی
باز ه های نامشهو منابع وجو ار د هدف پژوهش مذکور ارزیابی مشخصات باز ه های نامشهو د همچون
افزایش ارزشد اثربخشید ابتکار و پیشرفت خدمت بو  .پژوهشگران مذکورد یک مدل ارزیابی مشتری محور
برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط ب ا مشتری ارائه کر ند و اپس مدل مذکور را از طریق یک مطالعه
مور ی توصیف کر ند .رام ) 2449( 45نیز ر پژوهشی به بررای یک متدولوژی ایستماتیک جهت کاهش
زیان های تولیدی با ااتفا ه از رویکر کارت ارزیابی متوازن پر اخت .او بیان کر د کارایی ر تولیدات
صنعتی یکی از پر بحث تری موضوعات ر طول االیان ذشته بو  .ر پژوهش مزبورد به لیل لینک
مستقی بی کارایی و کاهش زیان ها چندی روش ر جهت کاهش ای زیان ها ارائه شد .عالوه بر ای د
رویکر بهینه اازی برمبنای فاکتورهای تئوری تولید و ترکیبی از فاکتورهای ورو ی به وایله زیان های
شنااایی شده جدیدد بیان شد .پژوهش مزبور یک متدولوژی جهت کاهش ای زیان ها از طریق ااتفا ه از
ابزار کارت ارزیابی متوازن پیشنها کر  .همچنی پژوهشگران مذکور یک مطالعه مور ی ر صنعت پلیمر
انجام ا ند که ر آن نشان ا ند که چگونه زیان ها را می توان ر ایست های تولیدی شنااایی و اندازه
یری کر  .همچنی هالمی و همکاران ) 2449( 46ر پژوهشی به بررای ابزار کارت ارزیابی متوازن به عنوان
یک ابزار ااتراتژی ر جهت ایفا مسئولیت اجتماعی شرکت پر اختند .پژوهشگران مذکور ر رابطه با
مسئولیت اجتماعی شرکت و همچنی مسایل پایداری آن توضیحاتی ا ند و همچنی ر ارتباط با
ااتاندار های اازمان های بی المللی همچون ااتاندار های  ISOنیز توضیحاتی ا ند .ر پژوهش مذکور
ا رچه به مزایای مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت بسیار تاکید شده اات ولی ر بسیاری از شرکت ها اجرا
و بکار یری آن هنوز امکان پذیر نشد ه اات .آن ها افزو ندد کارت ارزیابی متوازن ماموریت اازمان را به
اهداف قابل اندازه یری تبدیل می کند و از آن جایی که مسئولیت اجتماعی شرکت نیز باعث افزایش
ماموریت های اازمان می شو د هدف پژوهش مزبور بررای پتانسیل کارت ارزیابی متوازند با توجه به ر
نظر یری ارزی ابی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتد از طریق پژوهش های تحلیلی و مقاالت حرفه ای بو .
انایی و حسینی ) 2449( 47نیز ر پژوهشی به بررای ارزیابی عملکر با ااتفا ه از کارت ارزیابی متوازن
پر اختند .پژوهشگران مذکور به صورت مطالعه مور ی از کارت ارزیابی متوازن ر شرکت های موجو ر
صنعت لولهد ااتفا ه کر ند .پژوهش آن ها به صورت پراشنامه ای بو که ای پراشنامه ها را بی 94
مدیرد  31کارمندد  444مشتری شرکت های ای صنعت توزیع کر ند .نتیجه ای پژوهش نشان ا که
شرکت های موجو ر ای صنعت توانستند به  ٪14/1از اهداف مالید  ٪97/99از نیازهای مشترید
 ٪66/49از فرآیندهای اخلی و  ٪74/31از نیازهای یا یری کارکنان خو ات یابند .که به طور خالصه
شرکت های صنعت مذکور توانسته اند به  ٪66/15از نیازهای خو از طریق کارت ارزیابی متوازن ات
یابند .ناونگواالن و همکاران )2441( 49نیز ر پژوهشی به بررای اینکه آیا کارت ارزیابی متوازن یک
پیشرفت اازمانی را ارائه می هد یا خیرد پر اخت .پژوهشگران مذکور با ااتفا ه از چش اندازهای کارت
ارزیابی متوازن و با توجه به نسخه ای از کارت ارزیابی متوازند که شامل موضوعات محیطی و پایداری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میشو د به تمرکز بر شرکت های صنعتی ر اندونزی پر اختند .ر مطالعه مزبور پژوهشگران تالش کر ند
که عملکر شرکت ها را ر کشور اندونزی ر بخش های صنعتید بررای کنند .پژوهشگران افزو ند کهد
انتظار می رو کارت ارزیابی متوازن بتواند یک بررای اجمالی برای عملکر شرکت ها ایجا کند که ای
کار را نه ف قط از طریق چش انداز مالید بلکه از یگر چش اندازهای غیرمالی نامشهو انجام می هد.
همچنی ر پژوهش مزبور بیان شدد که ای انتظار نیز وجو ار د چنی ترکیباتی نظارت بهتری را ارائه
هدد که ای مور نیز بستگی به فرهنگ اازمانی مناا ار .
ر ایران نیز پژوهش های ی ر زمینه کارت ارزیابی متوازن صورت رفته اات .به طاور نموناهد نماازی و
رمضانی ( ) 4992ر پژوهشی به بررای مبحاث کاارت ارزیاابی متاوازن ر حساابداری مادیریت پر اخات.
پژوهشگران مذکور به بررای ف "ارزیابی متوازن" پر اختند و به ای نتیجه رایدند که ف ارزیابی متاوازن
یکی ا ز مهمتری و نوی تری ف های ارزیابی عملکر اازمان اات و می تواند به عناوان چاارچوبی جهات
مدیریت ااتراتژیک و نظامی ر رااتای تغییرات اازمانی بکاربر ه شو و مکمل ف های فعلی ر ای زمینه
باشد .آن ها اشاره کر ند که ر بکار یری ای تکنیک بایستی به اصل هزینه و فایده نیز توجه کر  .مرا زا ه
فر و محسنی شریف ( ) 4996نیز ر پژوهشی به بررای ابزار کارت ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری نیرومند
ر جهت اجرای راهبر د پر اخت .آن ها به بیان مشکالت اجرای راهبر ر اازمان ها و به معرفی چاارچو
کلی کارت ارزیابی متوازن به عنوان ابزار ی نیرومند ر جهت اجارای راهبار ااازمان پر اختناد .آن هاا ر
پژوهش خو بیان کر ند که چارچو کارت ارزیابی متوازن با ایجا ااختار علات و معلاولی توانساته ااات
حالتی را ایجا کند تا اازمان ر رااتای راهبر های خو ه تراز شو  .همچنی آن ها اضافه کر ند که ای
ایست با ا رتباط ا ن برنامه های راهبر ی به ااتفا ه کنند اند پیوند برنامه های راهبر ی با اقدامات کوتاه
مدت مالی و ارایه چارچوبی کاربر ی و هماهنگ ر اجرای راهبر د به کماک ااازمان مای آیاد .ر نهایات
پژوهشگران مذکور ر جهت ه ترازی اهداف کوتاه مدت با راهبر د از چهار فرآیند بیان ید اهد ارتباطات و
اتصالد بازخور و فرا یری و برنامه ریزی اازمان ااتفا ه کر ند که برآن اااس اجرای راهبر ر اازمان به
صورت زنجیره ای به ه پیواته انجام شو  .همچنی احمدزا ه ( )4997ر پژوهشی به بررای الیل عادم
بکار یری ایست کارت ارزیابی متوازن برای ار زیابی عملکر شارکت هاای پذیرفتاه شاده ر باورس اوراق
بها ار تهران پر اخت .پژوهشگر مذکور به ای نتیجه راید که آشنایی ک مدیران ااازمان باا روش ارزیاابی
متوازند مشکل تعیی اهداف و معیارهای معی و تعریف شده بارای ارزیاابی جنباه هاای ماالی و غیرماالی
عملکر اازمان ها و عدم آ اهی کامل مدیران اازمان از مخارج پیاا ه ااازی ایسات ارزیاابی متاوازن از
مهمتری الیل عدم بکار یری ای روش ارزیابی عملکر ر شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بها ار
تهران می باشد .خدامی پور و اکبری ( ) 4999نیز ر پژوهشی به بررای بکار یری کارت ارزیابی متاوازن ر
مواسات تولیدی کوچک و متواط پر اختند .آن ها به بررای ای موضوع پر اختند که آیا می توان تکنیک
کارت ارزیابی متوازن را ر مواسات کوچک و متواط پیا ه کر  .آن ها به ای نتیجه رایدند که مای تاوان
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بر محدو یت های مربوط به منابع و مهارت ر مواسات کوچک و متواط غلبه کر و کارت ارزیابی متوازن
را ر ای مواسات همانند مواسات بزرگ اجرا نمو و از مزایا و منافع آن بهره بر .
همان طور که مالحظه می شو تا کنون پژوهشی ر اخل کشور به بررای تااثیر تحصایالت و تجرباه
مدیران ر انتخا معیارهای کارت ارزیابی متوازن (مالی و غیر مالی) نپر اخته ااتد لذا پژوهش حاضر اعی
ار تا خال موجو را پوشش هد.
 -3فرضیه هاي پژوهش
غالبا ااتفا ه کنند ان کارت ارزیابی متوازن بارای ارزیاابی عملکار ااازمان باا اااتفا ه از ایا ابازار
مدیریتید به معیارهای مالی نسبت به معیارهای غیرمالی اهمیت بیشتری قایال هساتند (لیاپ و ااالتریود
2444د ص  .) 235هرچند لیل ای موضوع هنوز مشخص نشده ااات .افارا اغلا تمایال باه اااتفا ه از
اطالعاتی ارند که با آن آشنایی بیشتری ارند موضاوع " رفتااری اناش" کاه توااط کمارر و همکااران
(4393د ص  ) 4214بیان شد قیقا به همی مطل اشاره ار که افرا نمی توانند انش و اطالعات شخصی
خو را به هنگام انجام امور نا یده بگیرند .همچنی رابرتز و همکااران (2441د ص  )95و اندراا (4331د
ص  ) 64نیز بیان کر ند که افرا به لیل اینکه نمی توانند معیارهای غیر مالی کاارت ارزیاابی متاوازن را باا
واحدهای مختلف تجاری مقایسه کنندد بر معیارها و اطالعات مالی تمرکز می کنند و از آن جایی که ااتفا ه
کنند ان اصلی کارت ارزیابی متوازند حسابداران هستند (کسکید 2449د ص  )1و ر پژوهش حاضر نیاز از
مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بهاا ار تهاران باه عناوان نمایناده ای از حساابداران
ااتفا ه شده ااتد می توان بیان کر که تحصیالت و تجربه حسابداری مدیران مالی ممکا ااات بار روی
اهمیت قایل شدن و اعتما آن ها به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن تاثیر
اشته باشد .از ای رو فرضیه های پژوهش حاضر به شرح ذیل مطرح می ر ند:
فرضیه اول) میزان اهمیت قایل شدن مدیرمالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی
متوازند متاثر از ارتباط متقابل بی تحصیالت تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری وی اات.
فرضیه دوم) میزان اعتما مدیرمالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیاابی متاوازند
متاثر از ارتباط متقابل بی تحصیالت تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری وی اات.
فرضیه سوم) بی تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیرمالی و میزان اهمیت قایل شدن وی به معیارهای مالی
ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازند ارتباط معنی اری وجو ار .
فرضیه چهارم) بی تجربه حسابداری مدیرمالی و میزان اهمیت قایل شدن وی به معیارهای مالی ر مقابال
معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازند ارتباط معنی اری وجو ار .
فرضیه پنجم) بی تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیرمالی و میزان اعتما وی به معیارهای مالی ر مقابال
معیاره ای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن ارتباط معنی اری وجو ار .
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فرضیه ششم) بی تجربه حسابداری مدیرمالی و میزان اعتما وی به معیارهای ماالی ر مقابال معیارهاای
غیرمالی کارت ارزیابی متوازن ارتباط معنی اری وجو ار .
 -4روش شناسیپژوهش
ای پژوهش از لحاا جماع آوری ا ه هاا از ناوع پیمایشای ااات زیارا بارای جماع آوری ا ه هاا از
پراشنامه کسکی ( ) 2449ااتفا ه شده اات و از لحا تئوری نیزد باا توجاه باه ایا کاه ارتباطاات بای
متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و طرح فرضیه های پژوهش از طریق نظریه های پژوهشگران مختلاف
انجام رفته ااتد از نوع قی اای و همچنی با توجه به ای که ر جهت آزمون تجربی ارتباط بای متغیرهااد
به جمع آوری ا ه ها از طریق نمونه یری و از بی مدیران مالی شرکت ها (از طریق پراشانامه) پر اختاه
شده ااتد از نوع ااتقرایی اات .با توجه به ای که هدف پژوهش حاضار کشاف اناش تاازه ای ااات کاه
کارب ر مشخصی را رباره فرآور ه یا فرآیندی ر واقعیت را نبال می کندد ر نتیجه از نظر هادفد پاژوهش
حاضر به صورت کاربر ی می باشد و با توجه به ای که پژوهش به تشریح جنبه هایی از یک پدیده مور نظر
پژوهشگر با ید اه اازمانی می پر از د ر نتیجه پژوهش از نظر ماهیت مطالعهد به صورت مطالعه توصایفی
می باشد و با توجه به ای که هدف پژوهشگر از پژوهش حاضر صرفا یافت پااخ مسااله ااات و هایچ وناه
کاربر ی بالفاصله بر آن مترت نمی باشد ر نتیجه پژوهش حاضر از نظار کااربر نتیجاه ارا مای باشاد و
همچنی ای پژوهش از نظر بعد زمان نیز از اته پژوهش های ذشته نگر اات .از لحا نوع ا ه نیاز باه
صورت کمی و توصیفی -پیمایشی 43می باشد زیرا ر پژوهش توصیفی -پیمایشید فرآیند پاژوهش کاه باه
منظور جمع آوری اطالعات رباره ای موضوعات که روهی از مر م چه می انندد چه فکر می کنند یا چاه
کاری انجام می هند اجرا می شوند (رامی مهر و چاراتا د .)4932
 -5قلمرو پژوهش
پژوهش حاضر از نظر موضوعی ر حوزه حسابداری مدیریت اات .قلمرو مکانی را شرکت های پذیرفته
شده ر بورس اوراق بها ار تهران تشکیل ا ه اات .از نظر زمانی نیز ا ه های پژوهشد که از طریق ابزار
پراشنامه جمع آوری شده ااتد از مدیران مالی شرکت هایی که تا پایان اال  4932ر بورس اوراق بها ار
تهران پذیرفته شده اندد ااتفا ه شده اات.
 -6جامعه آماري پژوهش
جامعه آماری ای پژوهش شامل شرکت هایی اات که تا پایان اال  4932ر بورس اوراق بها ار تهران
پذیرفته شده اند .واحد جامعه آماری را مدیر ان مالی شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بها ار تهاران
تشکیل می هند .از آن جا که تعدا کل شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بهاا ار تهاران تاا پایاان
اال  4932برابر  947شرکت ااتد لذا جامعه آماری ای پژوهش  947مدیرمالی می باشد.
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 -7روش نمونه گیري و تعیین حجم نمونه
نمونه آماری با ااتفا ه از روش تصا فی اا ه از میان جامعه آماری انتخا شده اات .برای اندازه یری
و انجش متغیرهای مور نظر از ید اه جامعه آماری تعدا  471مدیر مالی از میان شرکت های بورای باه
صورت تصا فی مطابق فرمول کوکراند به عنوان نمونه انتخا و پراشانامه پاژوهش برایشاان ارااال شاده
اات .فرمول کوکران و محاابه نمونه آماری براااس رابطه ( )4مشخص شده اات.

رابطه()4

 -8تعاریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش
 -1-8متغیرهاي مستقل
 تحصیالت تكمیلی حسابداري مدیران مالی:
ر ای پژوهش منظور از تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیران مالید فاار التحصایلی ایا مادیران ر
وره های کارشناای ارشد و باالتر حسابداری می باشد .چرا که مبحث کاارت ارزیاابی متاوازن ر مباحاث
واحد رای حسابداری مدیریت می باشد همچنی طبق مصوبات واحدهای ذیربط واحد رای حساابداری
مدیر یت ر وره کارشناای ارشد رشته حسابداری آموزش ا ه می شو  .ر ایا پاژوهشد ایا متغیار از
طریق اواالت چند زینه ای اندازه یری می شو .
 تجربه حسابداري مدیران مالی
ر ای پژوهش منظور از تجربه حسابداری مدیر مالید انجام اماور حساابداری توااط مادیران ماالی ر
حوزه عمل می باشد که ای مدیران امور مذکور را ر محیط های کاری مختلفی اع از واحدهای خادماتید
بازر انی و تولیدی انجام ا ه اند .ر ای پژوهشد ای متغیر نیاز از طریاق ااواالت چناد زیناه ای انادازه
یری می شو .
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 -2-8متغیرهاي وابسته
 oاهمیت قائل شدن به معیارهاي مالی در مقابل معیارهاي غیرمالی كارت ارزیابی متوازن
ر ای پژوهش منظور از اهمیت قایل شدن به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی
متوازند میزان تاکیدی اات که مدیران مالی به معیارهای مذکور ارناد .ایا متغیار ر پاژوهش حاضارد از
طریق مقیاس طیف لیکرت  5رجه ای اندازه یری شده اات.
 oاعتماد مدیران مالی به معیارهاي مالی در مقابل معیارهاي غیرمالی كارت ارزیابی متوازن
ر ای پژوهش منظور از اعتما مدیران مالی به معیارهای ماالی ر مقابال معیارهاای غیرماالی کاارت
ارزیابی متوازند میزان اعتما و اطمینانی اات که ای مدیران به معیارهای مذکور ارناد .ر ایا پاژوهشد
ای متغیر نیز از طریق مقیاس طیف لیکرت  5رجه ای اندازه یری می شو .
 -9ابزار گردآوري داده هاي پژوهش
ر ای پژوهش جهت ر آوری ا ه ها از پراشنامه کسکی ( )2449ااتفا ه شاده اااتد کاه آن نیاز
بر رفته از پراشنامه لیپ و االتریو ( )2444می باشد .پراشنامه تحقیق حاوی و وناه ااوال ااات کاه
شامل اواالت جمعیت شناختی و اؤاالت اصلی (مقیااس لیکارت  5رجاه ای) مای باشاد .هادف از ارائاه
اواالت فوق بررای تاثیر تحصیالت تکمیلی حسابداری و تجربه حساابداری مادیران ماالی بار روی میازان
اهمیت و اعتما آن ها به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیر مالی کارت ارزیابی متوازن اات .ااواالت
جمعیت شناختی اختصاص به متغیرهای مستقل (تحصیالت تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری مدیران
مالی) و اواالتی همچون ا د میزان تجربه کاری و میازان تجرباه مادیریتی مادیران ماالی ار و ااواالت
مرتبط با مقیاس لیکرت  5رجه ای به متغیرهای وابسته (میزان اهمیت و میزان اعتماا مادیران ماالی باه
معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن) اختصاص ار .
 -11تجزیه و تحلیل و توصیف داده هاي گردآوري شده
تعدا پراشنامه های اراالی بی شرکت های بوراید با توجاه باه میازان نموناه مشاخص شادهد 471
پراشنامه بو و تعدا پراشنامه های جمع آوری شده از ای شرکت ها  75پراشنامه باو  .ر نتیجاه مای
توان فت پراشنامه های جمع آوری شده تواط پژوهشگر حدو  19رصد از کل پراشنامه هاای توزیاع
شده بی شرکت های بورای اات .از بابت پراشنامه های باقی مانده نیز پیگیری هایی از طارف پژوهشاگر
انجام رفت ولی باز ه پراشنامه ای از طرف مدیران مالی به طرف پژوهشگر باز ر انده نشد.
 -1-11توصیف ویژگی هاي فردي و جمعیت شناختی
اطالعات فر ی و جمعیت شناختی روه نمونه با توجه به شاخص های فراوانی و رصد فراوانی ر جادول 4
به نمایش رآمده اات.
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جدول .1فراوانی و درصد فراوانی ویژگی هاي فردي و جمعیت شناختی گروه نمونه
متغیر
جنسیت

ا

میزان تجربه کاری مدیر مالی

میزان تجربه مدیریتی

متغیر فرعی

تعداد

درصد

مر

64

%94

زن

45

%24

کمتر از  94اال

44

%49

بی  94تا  14اال
بی  14تا  54اال

23
94

%93
%14

باالتر از  54اال

5

%7

کمتر از  44اال

27

%96

بی  44تا  24اال

94

%14

بی  24تا  94اال

45

%24

بیش از  94اال
کمتر از  44اال

9
15

%1
%64

بی  44تا  24اال

23

%93

بی  24تا  94اال

4

%4

حسابداری

17

%69

مالی و ارمایه ذاری

29

%97

کارشناای
کارشناای ارشد

43
59

%25
%74

کتری

9

%1

حسابداری

99

%54

مدیریت مالی

92

%19

اقتصا

5

%6

متغیر

متغیر فرعی

تعداد

درصد

بکار یری کارت ارزیابی متوازن

بکار یری
قصد بکار یری ر آینده

42
69

%46
%91

زمینه تجربه کاری

مقطع فار التحصیلی

رشته فار التحصیلی

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج جدول  4نشان می هد که تعدا مر ان مدیرمالی ر روه نموناه باا مقادار 94رصادد بیشاتر از
تعدا زنان مدیرمالی اات .با توجه به ا مدیران مالی نیز می توان فت که بیشتر مادیران ماالی پاژوهش
بی  14تا  54اال را ارند .با توجه به زمینه تجربه کاری نیز بیشتر مادیران ماالی تجرباه کاار حساابداری
ارند و از منظر مقطع فار التحصیلی بیشتر مدیران مالی فار التحصیل کارشناای ارشد هساتند و بیشاتر
آن ها فار التحصیل از رشته حسابداری می باشند و همچنی اینکه بیشتر مدیران ماالی قصاد بکاار یری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کارت ارزیابی متوازن را ر آینده ارند .الزم به ذکر اات که رصد شرکت هایی که از تکنیک کارت ارزیابی
متوازن ر جهت ارزیابی عملکر و تصمی یری ااتراتژی ااتفا ه می کنند ()٪46د تقریبا با نتایج به ات
آمده از پژوهش حساس یگانه و همکاران (4934د ص  )45کاه  ٪46/7از مادیران قصاد اااتفا ه از کاارت
ارزیابی متوازن ر آین ده را ارندد مطابقت ار  .با توجه نتیجه بدات آمده از ای پژوهش و پژوهش حساس
یگانه و همکاران () 4934د می توان بیان کر که ممک اات مدیرانی که ر و اال قبل از پژوهش حاضار
قصد ااتفا ه از ابزار کارت ارزیابی متوازن را اشتندد ه اکنون از ای ابزار مدیریتی ااتتفا ه می کنند و یاا
ای که شرکت های جدیدی به ااتفا ه کنند ان ابزار کارت ارزیابی متوازن اضافه شده اند.
تعدا مدیران مالی ارای تحصیالت تکمیلای حساابداری و تجرباه حساابداری و فاقاد تحصایالت تکمیلای
حسابداری و تجربه حسابداری هستند نیز ر جدول  2مشخص شده اات.
جدول .2تعداد مدیران مالی با تحصیالت تكمیلی و تجربه حسابداري و بدون تحصیالت تكمیلی و
تجربه حسابداري
منبع
ارای تحصیالت تکمیلی حسابداری

تعداد
21

فاقد تحصیالت تکمیلی حسابداری

54

ارای تجربه حسابداری
فاقد تجربه حسابداری

69
7
منبع :یافتههای پژوهشگر

همان طور که از جدول  2مشخص ااتد با توجه به معیارهای تشاخیص تحصایالت تکمیلای و تجرباه
حسابداری مدیران مالید تعدا  21نفر از مدیران مالی ارای تحصیالت تکمیلی حسابداری و تعدا  54نفر از
مدیران مالی فاقد تحصیالت تکمیلی حسابداری هستند و تحصیالت افرا مذکور یا پایی تار از کارشنااای
ارشد حسابداری اات و یا رشته ی تحصیلی آن ها غیر حسابداری می باشاد و همچنای تعادا  69نفار از
مدیران مالی ارای تجربه حسابداری و تعدا  7نفر از مدیران مالی فاقد تجربه حسابداری هستند و فقط ر
زمینه ارمایه ذاری فعالیت اشته اند .آمارهای مرکازی و پراکناد ی ااواالت جمعیات شاناختی نیاز ر
جدول  9مشخص شده اات.
همان طور که از جدول  9مشخص ااتد میانگی ا مدیران بی اا هاای  94-14و  14-54ااال
اات و میانگی تجربه کاری تمام وقت مدیران حدو  24اال اات و میانگی تجربه کاری مدیریتی مدیران
مالی بی  44تا  24ا ال اات و میانگی تجربه کاری مدیران مالی انجام اماور حساابداری ااات .همچنای
میانگی مقطع فار التحصیلی مدیران مالی کارشناای ارشد و میانگی رشاته فاار التحصایلی آن هاا نیاز
حسابداری یا مدیریت مالی می باشد و بقیه اطالعات آمار توصیفی ر جدول  9مشخص می باشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  .3آمار مركزي و پراكندگی اطالعات جمعیت شناختی
سن مدیران

تجربه كاري

تجربه كاري

زمینه تجربه

مقطع فارغ رشته فارغ

مالی

تمام وقت

مدیریتی

كاري

التحصیلی

التحصیلی

میانگی

2/14

4/32

4/14

4/97

9/73

4/56

میانه

2

2

4

4

1

4

مد

9

2

4

4

1

4

انحراف معیار
ضری چولگی

4/94
-4/461

4/95
4/562

4/52
4/654

4/13
4/595

4/54
-4/972

4/62
4/693

ضری کشید ی

-4/191

-4/193

-4/312

-4/762

4/444

-4/544

پایی تری

4

4

4

4

9

4

باالتری

1

1

9

2

5

9
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 -2-11توصیف متغیرهاي وابسته پژوهش
شاخص های رایش مرکزی و پراکند ی مقا یر هر یک از متغیرهای وابسته که با ااتفا ه از میانگی پاااخ
های چند اوال ااتخراج شده ااتد ر جدول  1نشان ا ه شده اات.
با توجه به جدول  1د به لیل ای که مقا یر میانگی و میانه به ه نز یک هستند و تفااوت باا اهمیتای
ندارندد لذا متغیرهای پژوهش می توانند نرما ل باشند .همچنی انحراف معیار نیز کمتر از میانگی می باشاد
و ای موضوع نشان می هد که پراکند ی میان ا ه ها ناچیز اات .همچنی با توجه به ای موضوع که ا ر
میزان قدرمطلق ضری کشید ی و چولگی بی  4/4تا  4/5باشد توزیع ارای تفاوت اندکی با توزیع نرماال
اات و با توجه به جدول  1می توان بیان نمو که توزیع برای هر و متغیر "میزان اهمیت مدیران ماالی باه
معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی" و " میزان اعتما مدیران مالی باه معیارهاای ماالی ر مقابال
معیارهای غیرمالی" د ارای تفاوت اندکی از نظر کشید ی و چولگی با توزیع نرمال اات.
جدول  .4آماره هاي توصیفی براي شاخص ها به تفكیک متغیرهاي وابسته
متغیر

تعداد

میانگین

میانه

انحراف
معیار

چولگی كشیدگی حداقل

حداكثر

میزان اهمیت مدیران مالی به معیارهای
مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی

75

4/452 4/93442 2/1467 2/6467

-4/147

4/75

1/54

میزان اعتما مدیران مالی به معیارهای مالی
ر مقابل معیارهای غیرمالی

75

-4/129 -4/115 4/92247 1/4444 9/4367

4/32

1/59

منبع :یافته های پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22زمستان 1331

بخت،زهرادیانتيدیلميوامیرحسینحسینپور


محمدرضانیک

 19

 -11تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی هاي متغیرهاي پژوهش
جهت تجزیه و تحلیل و ارتباط بی ا ه ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزماون تحلیال واریاانس و عاملاهد
ااتفا ه شده ااتد که ای کار از طریق نرم افزار  SPSSنسخه  24انجام رفته اات.
ر ای پژوهش روایی با ااتفا ه از و روش روایی منطقی -محتوایی و روایی اازه -تحلیل عاملی مور
توجه قرار رفته اات .از بابت روش روایی منطقای -محتاوایید پراشانامه از و منظار کمیتای و کیفیتای
تواط خبر ان و اااتید مور بررای قرار رفته اات و از بابت روش روایی اازه -تحلیل عاملی نیز ر ابتداد
آزمون  KMOو آزمون بارتلت به اجرا رآور ه شد .چنانچه نتیجه آزماون  KMOبااالتر از  4/6باشاد نشاان
هنده ای اات که تعدا نمونه برای تحلیل عاملی کافی بو ه ااات و چنانچاه ااطح معنای اری آزماون
بارتلت پایی تر از  4/45باشد ( ر اطح اطمینان  35رصد) نشان هناده ایا ااات کاه بای ا ه هاای
پژوهشد جهت انجام تحلیل عاملید همبستگی کافی وجو ار (مومنی و فعال قیومید 4934د ص  .)439با
توجه به نتیجه آزمون  KMOو اطح معنی اری نشان ا ه شده آن ( )4/346و آزمون بارتلات (کاه ااطح
معنی اری  4/444را نشان می هد)د که ر جدول  5نشان ا ه شده ااتد به ترتی نشان هنده کاافی
بو ن تعدا نمونه برای تحلیل عاملی و ارتباط معنی اری بی متغیرها می باشد و فرض یکه بو ن مااتریس
همبستگید ر می شو  .لذا می توان از تحلیل عاملی ر جهت شنااایی ااختارد مدل عاملید ااتفا ه کر .
با توجه به ای که نامعقول اات تغییرات همه متغیرها به صورت جدا انه بررای و تفسیر شوندد لذا بایساتی
عواملی وجو اشته باشد که تغییرات ای متغیرها را از طریق ای عوامل مور بررای و تفسیر قارار ا  .ر
پژوهش حاضرد با توجه به جدول 6د با ااتفا ه از و عامل مای تاوان  71/995رصاد واریاانس متغیرهاا را
تفسیر کر .
جهت بررای پایایی پژوهش نیزد از آزمون آلفای کرونباخ ااتفا ه شده اات .قابل ذکر اات که ضاری
آلفای کمتر از  64رصد معموال ضعیف تلقی می شو د امنه  ٪74قابل قبول و بیش از  ٪94خو تلقی می
شو  .البته هر چقدر ضری آلفای کرونباخ به عد یک نز یک تر باشدد بهتر اات (رامای مهار  4932ص
 .) 441نتیجه آزمون آلفای کرونباخ ای پژوهش ر جدول  7نشان ا ه شده اات و همان طور که از جدول
 7مشخص اات ضری آلفای کرونباخ  4/344بدات آماده ااات بناابرای ابازار پاژوهش (پراشانامه) از
پایایی قابل قبولی برخور ار اات.
جدول  .5نتایج آزمون هاي  KMOو بارتلت
نوع آزمون
آزمون
آزمون بارتلت

مقدار آزمون

KMO

4/346

مقدار کای مربع

9942/446

رجه آزا ی

694

مقدار معنی اری

4/444
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جدول  .6جمع واریانس تشریح شده
اجزا

مقادیر ویژه
جمع

درصد واریانس

جمع انباشته واریانس

4

46/997

15/994

15/994

2

44/112

23/445

71/995

9

4/399

9/539

77/399

منبع :یافته های پژوهشگر

جدول  .7نتیجه آزمون آلفاي كرونباخ
آلفاي كرونباخ

تعداد داده ها

4/344

26

منبع :یافته های پژوهشگر

ر ای پژوهش با ااتفا ه آزمون کلمو روف -اامیرنف نرمال بو ن متغیرها بررای شده ااات .مقاا یر
اطح معنی اری برای " میزان اهمیت مدیران مالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهاای غیرماالی کاارت
ارزیابی متوازن" برابر  4/443و برای " میزان اعتما مدیران مالی به معیارهاای ماالی ر مقابال معیارهاای
غیرمالی کارت ارزیابی متوازن" برابر  4/449اات .مقا یر احتمال معناا اری بارای هار و متغیار بیشاتر از
 4/45اات یعنی فرض صفرد ر اطح اطمینان  35رصدد ر نمی شو  .از ای رو می توان نتیجه رفت که
هر و متغیر ارای توزیع نرمال می باشند .نتایج آزمون کلمو روف -اامیرنوف ر جدول  9نشان ا ه شده
اات.
جدول  .8آزمون كلموگروف -اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
پارامترهاي نرمال
متغیر

تعداد

میانگین

بیشترین تفاوت

انحراف

قدر

معیار

مطلق

مثبت

منفی

مقدار Z

مقدار

كلموگروف -سطح معنی
اسمیرنوف

داري

میزان اهمیت قایل شدن به
معیارمالی ر مقابل معیارهای
غیرمالی

75

4/493 4/93442 2/6467

-4/429 4/493

4/247

4/443

میزان اعتما به معیارمالی ر
مقابل معیارهای غیرمالی

75

4/497 4/92247 9/4367

-4/497 4/497

4/493

4/449
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 -12آزمون فرضیه هاي پژوهش
 -1-12فرضیه اول
با توجه به جدول  3که یک اطح معنای اری  4/294را نشاان مای هاد مای تاوان بیاان کار کاه
متغیرهای مستقل "تحصیالت تکمیلی حسابداری" و "تجربه حسابداری" مدیر مالید به صورت متقابالد ر
اطح اطمینان  35رصدد بر متغیر وابسته " میزان اهمیت مدیرمالی بر معیارهای مالی ر مقابل معیارهاای
غیرمالی کارت ارزیابی متوازن"د تاثیر معنی اری ندارند.
ر رابطه با ای فرضیهد الزم به ذکر ااتد با توجه به پراشنامه های تکمیلای مادیران ماالی و صاحبت
هایی که تواط پژوهشگر با مدیران مالی ر هنگام تکمیال پراشانامه انجاام رفات بیشاتر مادیران ماالی
( )٪34ارای تجربه حسابداری هستند ولی اکثار آن هاا ( )٪69ارای تحصایالت غیار حساابداری (مانناد
مدیریت مالید اقتصا ) و یا تحصیالت غیر تکمیلی حسابداری (پاایی تار از کارشنااای ارشاد حساابداری)
هستند .لذا ای و همدیگر را خنثی کر ه و شاید ای بی ارتباطی بی و متغیر مستقل مذکورد باه صاورت
متقابلد و "میزا ن اهمیت مدیرمالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن" به
ای لیل باشد و همچنی نتیجه آماری مذکور با نتیجه آماری پژوهش کسکی ( )2449مطابقت ار .
 -2-12فرضیه دوم
ر جدول  44با توجه به ای که مقدار اطح معنی اری تقابل و متغیر مستقلد  4/456به ات آمده
ااتد بیانگر ای می باشد که متغیرهای مستقل "تحصیالت تکمیلی حسابداری" و "تجربه حساابداری"د باه
صورت متقابلد ر اطح اطمینان  35رصدد بر متغیر وابسته " میزان اعتما مدیر مالی به معیارهای مالی ر
مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن"د تاثیر معنی اری ندارند.
ر رابطه با ای فرضیه نیزد همانند فرضیه اولد به لیل ای که بیشتر مدیران مالی ( )٪34ارای تجرباه
حسابداری هستند ولی اکثر آن ها ( ) ٪69ارای تحصیالت غیر حسابداری (مانند مدیریت ماالید اقتصاا ) و
یا تحصیالت غیر تکمیلی حسابداری (پایی تر از کارشناای ارشد حسابداری) هستند .لذا ای و همدیگر را
خنثی کر ه و شاید به ای لیل باشد که و متغیر مستقل مذکورد باه صاورت متقابالد بار "میازان اعتماا
مدیرمالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن" تااثیر معنای اری نداشاته
باشند و همچنی نتیجه آماری مذکور با نتیجه آماری پژوهش کسکی ( )2449مطابقت ار .
 -3-12فرضیه سوم
با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس وعاملهد که ر جدول  3نشاان ا ه شاده ااات ااطح معنای
اری آزمون  4/449می باشد .لذا ر اطح اطمینان  35رصدد می توان بیاان کار د "تحصایالت تکمیلای
حسابداری" مدیر مالی بر روی " میزان اهمیت مدیر مالی به معیارهای ماالی ر مقابال معیارهاای غیرماالی
کارت ارزیابی متوازن"د تاثیر معنی اری ار  .با توجه به ای که نیون ( )2442بیان کر "معیارهاای ماالی
بهتری منبع جهت تعیی ثروت اازمان برای اهامداران اات و همچنی اااتفا ه کنناد ان صاورت هاای
مالی به آاانی می توانند میزان او و تغییرات ر حسا ها را مشاهده کنند"د و ای کاه مادیران ماالی باا
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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توجه به تحصیالتی که ر زمینه حسابداری ارند و با توجه به کت مطالعه شده تواط آن هاد آ اهی نسبت
به وظیفه اصلی مدیر مالی که افزایش ثروت اهامدا ران ااتد ارندد به معیارهای مالی بیش از معیارهای غیر
مالی اهمیت قایل هستند و همچنی نتیجه فوق با نتیجه پژوهش لیپ و االتریو ( )2444نیز مطابقت ار
ولی با نتیجه پژوهش کسکی ( ) 2449مطابقت ندار و به نوعی آن را نقض می کند .باه نظار پژوهشاگرد ر
پژوهش حاضرد لیل اهمیت قایل شدن مدیران مالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرماالی کاارت
ارزیابی متوازند ای اات که جامعه آماری ای پژوهشد مدیران مالی شرکت های پذیرفتاه شاده ر باورس
اوراق بها ار هستند و آن ها با معیارهای مالی بیشتر ار و کار ارند و به نوعی می توان فت باه معیارهاای
مالی ثبات کارکر ی( 24بکار بر ن یک روش از روی عا ت و تکرار) پیدا کر ه اند و با ااتفا ه از ای معیارها
راحت می توانند آن چیزی را که به صورت انشگاهی و آکا می یا رفته اند ر حوزه عمال پیاا ه کنناد و
شاید از ای بابت باشد که آن ها به معیارهای مالی ر مق ابل معیارهاای غیار ماالی کاارت ارزیاابی متاوازند
اهمیت بیشتری قایل هستند.
جدول  .9تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر میزان اهمیت مدیران مالی به معیارهاي مالی در مقابل
معیارهاي غیر مالی
منبع تغییرات

میانگین مربعات

مقدار F

مقدار سطح معنی داري

تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیر مالی

41/599

3/794

4/449

تجربه حسابداری مدیر مالی
تقابل و متغیر مستقل

4/993
2/465

4/262
4/157

4/644
4/294

خطا

4/196

متغیر وابسته :میزان اهمیت به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن
ضری تعیی = ( 4/262ضری تعیی تعدیل شده= )4/294
منبع :یافته های پژوهشگر

 -4-12فرضیه چهارم
با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس وعاملهد که ر جدول  3نشاان ا ه شاده ااات ااطح معنای
اری آزمون  4/644می باشد لذا ر اطح اطمینان  35رصدد می توان بیاان کار د "تجرباه حساابداری"
مدیر مالی بر روی "میزان اهمیت مدیر مالی به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کاارت ارزیاابی
متوازن" د تاثیر معنی اری ندار و همچنی نتیجه آماری مذکور با نتیجاه یاری آمااری پاژوهش کساکی
( )2449مطابقت ار .
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 -5-12فرضیه پنجم
با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس وعامله انجام رفته که ر جادول  44نشاان ا ه شاده ااات
اطح معنی اری آزمون  4/449بدات آمده اات لذا ر اطح اطمینان  35رصدد می توان بیان کر که
"تحصیالت تکمیلی حسابداری" مدیر مالی بر روی " میزان اعتما مدیر مالی به معیارهاای ماالی ر مقابال
معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن"د تاثیر معنی اری ار .
ای نتیجه یری با نتیجه پژوهش کسکی ( )2449مطابقت ار و همچنی با نظریه " رفتاری اناش"
که تواط کمرر و همکاران ( )4393بیان شد و نظریه "یکسونگری ا راکی" که توااط بیارچ ( )2445بیاان
شد و بیانگر ای بو که "افرا نسبت به انش اکتسابی خو ارزش قایل هستند و نسابت باه نقطاه نظارات
یگر افرا که فاقد آن انش هستند هیچ ونه ارزشی قایل نیستند"د مطابقت ار  .همچنای الزم باه ذکار
اات که می توان فت افرا ی که به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیر ماالی کاارت ارزیاابی متاوازن
اهمیت قایل هستندد به احتمال زی ا به ای معیارها نیز اعتماا ارناد .باه نظار پژوهشاگرد لیال ایا کاه
تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیران مالی بر میزان اعتما آن ها به معیارهاای ماالی ر مقابال معیارهاای
غیرمالی کارت ارزیابی متوازند تاثیر با اهمیتی ار د ای اات که جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران ماالی
شر کت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بها ار تهران هستند و با توجه به ای که آن ها بیشتر با امور ماالی
و حسابداری ار و کار ارند و همچنی ایا کاه آن هاا ر وران تحصایالت انشاگاهی و آکاا مید کتا
حسابداری و مالی را آموزش یده اندد نمی توانند به معیارهای غیرمالی اعتما اشته باشند و شاید باه ایا
لیل باشد که بیشتر به معیارهای مالی اعتما ارند.
جدول  .11تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر میزان اعتماد مدیران مالی به معیار مالی در مقابل غیر
مالی
مقدار سطح معنی داري

منبع تغییرات

میانگین مربعات

مقدار F

تحصیالت تکمیلی حسابداری مدیر مالی

42/443

7/176

4/449

تجربه حسابداری مدیر مالی

4/447

4/472

4/793

تقابل و متغیر مستقل

9/925

2/454

4/456

خطا

4/624

متغیر وابسته :میزان اعتما به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن
ضری تعیی = ( 4/435ضری تعیی تعدیل شده= )4/464
منبع :یافته های پژوهشگر

 -6-12فرضیه ششم
با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس وعامله انجام رفته که ر جادول  44نشاان ا ه شاده ااات
اطح معنی اری آزمون  4/793بدات آمده اات که نشان هنده ایا ااات کاه ر ااطح اطمیناان 35
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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رصدد می توان بیان کر د "تجربه حسابداری" مدیر مالی بر روی "میزان اعتما مادیر ماالی باه معیارهاای
مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن"د تاثیر معنی اری ندار و همچنای نتیجاه یاری
مذکور با نتیجه یری پژوهش کسکی ( )2449مطابقت ندار .
 -13بحث ونتیجه گیري
اازمان های امروزی واحدهایی ایستا نیستندد همچنی اولویت های نظام های ارزشای محایط نیازد ر
حال تغییر اات و نا زیر اازمان ها باید خو را همگام با و نیاروی ماوثر بار ااازمان هاا یعنای تغییارات
تکنولوژی و رقابت های جهانی تغییر هند .اازمان هایی که نتوانند خو را با ای و نیرو تطبیق هنادد ر
بلندمدت قا ر به ا امه حیات نخواهند بو  .الزمه ای انطباق آ اهی از شرایط موجو و پیش بینای وضاعیت
آینده اات و بدی منظور الزم اات که اازمان ها مرتبا و یا حداقل ر فواصل زمانی مشخص مور ارزیاابی
قرار یرند .چرا که بدون ارزیابی عملکر نمی توان ر راه اصالح و بهبو ام نها  .یکی از ابزارهای مفیادی
که ر جهت ارزیابی عملکر ر اال  4332به صورت رامی تواط کاپالن و نورتون به وجو آمادد "کاارت
ارزیابی متوازن" بو د که توانست با ااتفا ه از هر و معیار مالی و غیرمالی اازمان را مور ارزیابی قرار هد.
با توجه به پژوهش های ذشتهد همچون پژوهش لیپ و االتریو ()2444د مشخص شد که ااتفا ه کنند ان
کارت ارزیابی متوازن به معیارهای مالی بیشتر از معیارهای غیرمالی ای ابزار مدیریتی اهمیت و اعتما قایل
هستند .از طرفی نیز ااتفا ه کنند ان اصلی کارت ارزیابی متوازند حسابداران می باشاند (کساکید 2449د
ص  ) 1و ر پژوهش حاضرد از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بها ار تهران به عناوان
نماینده ای از حسابداران به عنوان جامعه آماری پاژوهشد اااتفا ه شاده ااات و باه برراای ایا موضاوع
پر اخته شده اات که آیا لیل تاکید بیش از حد مدیران مالی به معیارهای مالی ر مقابال معیارهاای غیار
مالی ناشی از تحصیالت و تجربه حسابداری ای مدیران اات.
طبق آزمون های آماری به عمل آمده مشخص شد کهد تحصیالت تکمیلی حسابداری مادیران ماالی بار
میزان اهمیت و اعتما آن ها به معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرماالی کاارت ارزیاابی متاوازن تااثیر
معنی اری ار ولی تجربه حسابداری مدیران مالی بر میزان اهمیت و اعتما آن ها به معیارهاای ماالی ر
مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیاابی متاوازن تااثیر معنای اری نادار  .همچنای تحصایالت تکمیلای
حسابداری و تجربه حسابداری مدیران مالید به صورت متقابلد بر میزان اهمیت و اعتما آن ها به معیارهای
معنای اری ندارناد .الزم باه ذکار ااات
مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن تاثیر
نتیجه فوق با نظریه " رفتاری انش" که تواط کمرر و همکاران ( )4393بیان شاد و همچنای باا نتیجاه
پژوهش لیپ و االتریو ()2444د مطابقت ار .
با توجه به اینکه طبق آزمون های آماری فرضیه های اه و پنج پژوهشد مدیران مالی به معیارهای مالی
ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن با توجه به تحصیالت تکمیلی حسابداری خاو اهمیات و
اعتما قایل هستندد به نوعی می توان فت که مدیران مالی به معیارهای مالید ثبات کاارکر ی ارناد .لاذا
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پیشنها می شو از طرف انجم هایی همچون انجم مدیران مالید مواسات و یا نها های ذیربط برای ای
مدیراند کالس هایی مرتبط با بکار یری ابزارهای حسابداری مدیریت باه خصاوص کاارت ارزیاابی متاوازند
بر زار شو د که مدیران مالی بتوانند با معیاره ای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن آشناییت بیشتری پیدا کنناد
و همچنی ر ای رااتاد مدیران مالی می توانند از کمک مشااورانی کاه ر زمیناه حساابداری مادیریت و
مدیریت ااتراتژیک تخصص کافی ارند و یا از کمک مدیران اایر بخش های اازماند کاه مارتبط باا اماور
غیرمالی اازمان هستن دد نیز کمک بگیرند که ر ای رااتا بتوانناد باه معیارهاای غیرماالی کاارت ارزیاابی
متوازن نیز توجه الزم اشته باشند.
عدم همکاری الزم برخی از مدیران مالی ر تکمیل پراشنامهد به الیل مشغله کاری و یا عدم رک صحیح
از موضوع.
 )4از آن جا که ر ای پژوهش امکان بر شت تمام پراشنامه های اراال شده بارای نموناه آمااری
وجو نداشته ااتد علی رغ اراال پراشنامه برای تمامی طبقات جامعه آماارید احتماال ار
پراشنامه های ریافتی شامل طبقه خاصی از نمونه انتخابی نباشد و نتوان نتایج به ات آمده از
ای پژوهش را به کل جامعه آماری تعمی ا  .با توجه به ای محادو یتد برراای فرضایه هاای
پژوهش ر هر صنعت (هر طبقه از جامعه آماری ای پژوهش)د به صورت جدا انهد برای پاژوهش
آینده نیز پیشنها شده اات.
با توجه به ای که ممک اات برخی یگر از پارامترها ه مانند ا د میزان تجربه کاری و میزان تجرباه
مدیریتی مدیران م الید رجه شغلی و تحصیلید اندازه اازمان بر روی میزان اهمیت و اعتما مدیران مالی به
معیارهای مالی ر مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن تاثیر اشته باشد (کسکید .)2449

فهرست منابع
)4

)2

)9
)1
)5

احمدزا هد حمیدد ()4997د "بررای الیل عدم بکار یری ایست ارزیابی متوازن ر ارزیابی عملکر
شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بها ار تهران"د پایان نامه وره کارشناای ارشد رشته
حسابدارید انشگاه علوم اقتصا ید انشکده علوم مالید صص .441-94
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