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چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت  ،برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها
انجام شده است .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد  ،جامعه آماری
شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ( )210نفر و حجم نمونه ()132
نفر می باشد  .به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از روش آماری توصیفی ( شامل فراوانی ،درصد ،درصدتجمعی
و رسم جداول و نمودارها ) و آمار استنباطی ( در تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری
و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است.
در فرضیه اول ( P<0/05و  )β = 0/170به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود.
ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ،وضعیت
حذف اقالم فاقد ارزش افزوده معادل  0/170واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم
( P<0/05و  )β = 0/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون
نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت  ،هزینه های ثابت معادل
 0/121واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم ( P<0/05و  )β = 0/101بهصورت مثبت
و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای
یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت  ،هزینه های غیرثابت معادل  0/101واحد انحراف معیار بهبود پیدا
خواهد کرد.در فرضیه چهارم ( P<0/05و  )β = 0/524بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه
تأیید می شود .ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد
شرکت  ،کارایی معادل  0/524واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم ( P<0/05و 0/207
=  )βبهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون نشان دهنده این
مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت  ،اثر بخشی معادل  0/207واحد انحراف
معیار بهبود پیدا خواهد کرد.
واژههای کلیدی :حذف اقالم فاقد ارزش افزوده  ،بهینه کردن هزینه های ثابت  ،کاهش هزینه های غیرثابت
 ،سود آوری  ،بهبود کارایی  ،بهبود اثر بخشی  ،عملکرد شرکت

 -1مقدمه
مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین شالوده های فعالیت های
شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی تلقی گردیده که با توجه به این مهم ،بررسی
اجزاء هزینه ها و درآمد ها و بررسی میزان تأثیر گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر
مدیران و پژوهشگران امر بوده است  .مدیریت هزینه ها امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد
سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد .چرا که بواسطه مدیریت هزینه ها ،نه تنها به صورت علمی میتوان به تخصیص دقیق
هزینه ها به فعالیت های مثمر پرداخت ،بلکه بواسطه مدیریت هزینه ها ،به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمدزا برای شرکت
میتوان دست یافت .در مدیریت هزینه ها ،اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی ،تشخیص و حذف
اقالمی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند ،تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی،
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تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که میتواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می
باشند .

 -2بیان مسئله
موضوعیت عملکرد برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم
گیری سازمانی بحساب آم ده و مدیران نهاد های سهام پذیر ،نه تنها موضوع بهره وری و عملکرد به منظور تداوم فعالیت و تامین
کارکنان خود را مالک دانسته بلکه می بایست در قبال هزینه و ذینفعان و سپرده گذاران پاسخگو باشند .امروزه از مهمترین سنجه
های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می باشد .شناخت رفتار هزینه یکی از
جنبه های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی
که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است دارای اهمیت است در مدل رایج رفتار هزینه که در
ادبیات حسابداری معموالً پذیرفته شده است هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته
می شوند هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد ،از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی
آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر
عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها ،در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین
منافع مدیران و سهامداران شده و مشکالت تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد.
فرآیند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی ،کنترل و تصمیم گیری است .مدیران می توانند هر یک از این وظایف سه گانه را
با دسترسی به موقع به اطالعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود ،به گونه ای مؤثر اجرا کنند.

 -3ادبیات موضوع
اندازه گیری کاالها و خدماتی که در عملیات واحد انتفاعی مصرف می شود ،معموالً راه حل آسانی ندارد زیرا ،هدف این اندازه
گیریها به روشنی تعریف نشده است .اندازه گیریهای که در حال حاضر پذیرفته شده تلقی می شوند تا حدود زیادی به مفهوم سود
بکار گرفته شده بستگی دارند .دالیل به نتیجه نرسیدن اغلب مسایل بحث انگیز مربوط به روشهای اندازه گیری نیز این است که
اشخاص توصیه کننده روش های مختلف ،هدفها یا مفاهیم متفاوتی از سود را مد نظر دارند که به روشنی بیان نشده است .بر
اساس نظر اشخاصی که هزینه ها را به عنوان کاهش در داراییهای خالص واحد انتفاعی تعریف می کنند ،اندازه گیری منطقی
مبتنی بر ارزش کاالها و خدمات هنگام بکارگیری در عملیات واحد انتفاعی است .از این دیدگاه هزینه ها انعکاسی از جنبه های
نامساعد عملیات کسب درآمد و معرف مصرف منابع برای تحصیل درآمد فروش می باشد .از سوی دیگر اشخاصی که بر گزارش
اطالعات مرتبط با گردش وجوه نقد واحد انتفاعی تاکید دارند توصیه می کنند که هزینه ها بر مبنای مخارج نقدی گذشته ،حال
یا آینده اندازه گیری شوند .در هر یک از دیدگاههای مربوط به سود ،به شرح باال ،مقصود اندازه گیری مبلغی است که می توان به
دوره جاری نسبت داد و انتقال مبلغی است که معرف کاالها و خدمات قابل مصرف در دوره های آینده می باشد.هزینه ،زمانی و
تا میزانی شناسایی می شود که داراییهای قبالً شناسایی شده کاهش یاف ته یا حذف شده یا حائز شرایط ادامه شناخت به عنوان
دارایی نباشد .بدون این که افزایش در سایر داراییها یا کاهش در بدهیها رخ دهد .هزینه همچنین در صورت ایجاد یا افزایش یک
بدهی بدون افزایش معادل در داراییهای شناسایی شده شناسایی می شود .فرایندی که معموالً تحت عنوان «تطابق درآمد هزینه»
از آن یاد می شود در کنار سایر فرایندها یکی از ابزارهای حصول اطمینان از این امر است که در مواردی که شواهد کافی مبنی
بر اینکه مخارجی منجر به دستیابی به منافع آتی شده وجود داد ،یک دارایی شناسایی شود .و در دوره مصرف یا انقضای این
منافع هز ینه شناسایی گردد .تطابق بدین معناست که مخارجی که مستقیماً با ایجاد درآمدهای مشخص مرتبط است به جای
شناسایی به عنوان هزینه در دوره وقوع در همان دوره ای شناسایی شود که این درآمدها شناسایی می شود .در مواردی که انجام
مخارج منجر به منافعی گردد که طی چند دوره مالی حاصل می شود و ارتباط این مخارج با ایجاد درآمدهای مشخص را تنها
بتوان به طور کلی یا غیر مستقیم تعیین کرد و به عالوه ارزش دارایی را در پایان هر دوره نتوان به طور مستقیم و با قابلیت اتکای
کافی تعیین کرد آنگاه فرض معقول آن است که دارایی طی عمر مورد انتظار آن به طور سیستماتیک کاهش می یابد در چنین
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شرایطی ،دارایی پس از شناسایی بر مبنای سیستماتیک طی دوره هایی که منافع آن حاصل میشود مستهلک می گردد .این
فرایند جزء روشهای مورد قبولی است که در برخود با ابهام اتخاذ میشود .همان طور که قبالً بیان شد ،قطعیت اندازه گیری برای
شناخت یک عنصر ضرورت ندارد و مشروط به این که فرایند موصوف منجر به برآوردی معقول از دارایی و هزینه گردد ،دارایی و
هزینه استهالک آن بر مبنای مورد اشاره شناسایی می شود .با این حال بررسی ادواری مبلغ شناسایی شده دارایی الزم است تا
اطمینان حاصل شود که شواهد کافی مبنی بر دریافت منافع اقتصادی آتی به میزانی که کمتر از مبلغ شناسایی شده نباشد وجود
دارد .هر گاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهای مشخص در آینده ارتباط موجهی برقرار نمود ،مخارج مزبور باید در
دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود .این گونه مخارج شامل مبالغی است که به انتظار منافع آتی خرج شده لیکن رابطه آنها
با این منافع در حدی دچار ابهام است که شناسایی یک دارایی را مجاز نمی شمرد .از جمله این مخارج می توان از برخی مخارج
تحقیق و توسعه نام برد.

 - 4تعریف عملیاتی متغیرها
مدیریت هزینه  :مدیریت هزینه  ،فرایند برنامه ریزی و کنترل بودجه کسب و کار است .مدیریت هزینه ،نوعی حسابداری
مدیریتی است که از طریق کاهش دادن احتمال اضافه شدن بوجه ،هزینه ها را پیش بینی کند .بسیاری از کسب و کارها از برنامه
های مدیریت هزینه برای پروژ های خاص و مدلهای کلی کسب و کار بهره میگیرند .مدیریت هزینه ،به شناسایی ،جمع آوری،
طبقه بندی و اختصاص اطالعاتی کمک می کند که در برنامه ریزی ،کنترل و تصمیم گیری برای حفظ محدوده مطلوب هزینه ها
استفاده میشوند .مدیریت هزینه ب ر این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه تمام هزینه های
تولید و یا انجام خدمات محصول و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است که عمدتاً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود
سازمان است .نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذی نفع ها
(سهام داران ،مشتریان ،کارکنان و جامعه) به عهده دارد و می کوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خالقانه
ایجاد کند.فلسفه و نگرش «مدیریت هزینه» متشکل از مجموعه ای از ابزار و تکنیک هاست که می تواند به تجزیه و تحلیل جامع
تصمیمات مدیریت بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کند.مجموعه ابزار و تکنیک های «مدیریت هزینه» که
به پیشبرد اهداف و برنامه ها یاری می رساند «سیستم مدیریت هزینه» نامیده می شود.
سودآوری :سودآوری به توانایی شرکت دربدست آوردن درآمدوسوداشاره میکند .درآمدیاسودخالص ،تنها معیاراندازه گیری
سودآوری می باشد .سرمایه گذاران واعتباردهندگان،عالقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.شرکت ها
برای جذب سرمایه موردنیازخود،مجبورندسودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست
آورند.درصورتی که شرکتهاسودکافی تحصیل نکنند ،آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق
سهامداران یاا عتبار دهندگان نخواهند بود .دوام و بقاء یک شرکت در بلند مدت ،به توانایی آن در کسب درآمد برای انجام کلیه
تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی ،بستگی دارد(اسماعیل پور.)1383،
نسبت های سودآوری :برای سنجش کفایت سود شرکت ازنسبت های سودآوری استفاده می شود .نسبت های سودآوری
درارزیابی فعالیت های عملیات اجرایی شرکت ها ،مورداستفاده قرارمی گیرند .نسبتهای سودآوری  ،میزان موفقیت شرکت
رادرتحصیل سودوبازده خالص نسبت به درآمدوفروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند .نسبت های سودآوری ،عملکردکلی
شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب ،مورد سنجش قرارمی دهند .این نسبت ها بردو نوع هستند:دسته اول
سودآوری را در رابطه بافروش ودرآمد ،موردسنجش قرارمی دهند ودسته دوم ،سودآوری رادررابطه باسرمایه گذاری ها و دارایی
ها می سنجند .در ادمه به چند نمونه از شاخص های سود آوری اشاره می شود ( .اسماعیل پور.)1383،
ارزیابی عملکرد  :ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازهگیری ،ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی
دورهای معین میپردازد .ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معموالً مترادف اثربخشی فعالیتهاست .منظور از اثربخشی میزان
دستیابی به اهداف و برنامهها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است .ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب
شاخصهای کارایی بیان میشود .اگر در سادهترین تعریف ،نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ،نظام ارزیابی عملکرد در واقع
میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد .ارزیابی عملکرد
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عبارتست از اندازهگیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایدهآل براساس شاخصهای از پیش تعیین شده
که خود واجد ویژگیهای معین باشد.
به طور کلی انظام ارزیابی عملکرد را میتوان فرایند سنجش و اندازهگیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب
با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخصهای معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری ،اصالح
و بهبود مستمر آن میباشد.

 -5فرضیههای پژوهش
الف  -رابطه معنی داری بین حذف اقالم فاقد ارزش افزوده و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
ب  -رابطه معنی داری بین بهینه کردن هزینه های ثابت و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
ج  -رابطه معنی داری بین کاهش هزینه های غیرثابت و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
د  -رابطه معنی داری بین بهبود کارایی و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
ه  -رابطه معنی داری بین بهبود اثر بخشی و عملکرد شرکت ها وجود دارد.

 -6روش تحقیق
اتخاذ و کاربرد روش تحقیق صحیح که با ماهیت و ویژگی های پژوهش مطابقت داشته باشد ،می تواند تالش های پژوهشی
را به نتیجه برساند .پژو هش حاضر از لحاظ جمع آوری داده های مورد نیاز  ،توصیفی از نوع همبستگی است و بر مبنای هدف ،
کاربردی میباشد.

 -7جامعه تحقیق
جامعه آماری شامل  210نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی  ،شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی می باشند که به
نوعی با فرآیند های مالی کار می کرده اند ،می باشند.

 -8برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
واحدهای نمونه گیری مجموعه عنصرهایی از جامعه هستند که اجتماع آنها کل جامعه را تشکیل می دهند .بنابراین واحد
نمونه تحقیق حاضر را افراد تشکیل می دهند .تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان  132نفر انتخاب شده است.

 -9تعیین اعتبار و پایایی ابزار پژوهش
برای تامین روایی پرسش نامه در هنگام طراحی به ادبیات نظری موضوع مراجعه شده و با تعیین ابعاد مناسب ،شاخص های
مناسب و مرتبط با ابعاد انتخاب شده است .هم چنین در بررسی روایی پرسش نامه اولیه از دیدگاه خبرگان استفاده شده است.
هم چنین از تعداد محدودی از اعضای جامعه آماری در مورد درجه وضوح و رسائی پرسش نامه نظر سنجی شده است تا همه
پرسش ها بدون ابهام باشند .بنابراین براساس شواهد اشاره شده پرسش نامه دارای روایی محتوایی است .پرسشنامه در صورتی
دارای پایائی است که درصورت تکرار درمواقع دیگر به نتایج یکسان برسد .مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک
فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم ،نتایج حاصل نزدیک به هم باشد زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت
وجود داشته باشد و محقق بخواهد ازطریق گویه های مختلف یک مفهوم پیچیده را اندازه گیری کند ،برای سنجش درونی مقیاس
می تواند از آماره آلفای کرونباخ استفاده کند .اگر مقدار به دست آمده بیشتر از  0/70باشد ،پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول
تلقی میگردد .برای برآورد کردن پایایی پرسش نامه تحقیق حاضر با استفاده از پاسخ های گروه نمونه مورد مطالعه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .با توجه به اینکه ضرایب محاسبه شده پاسخ های هر یک از ابعاد مورد بررسی و کل پاسخ ها بزرگتر
از ضریب آلفای مورد نیاز برای یک پرسش نامه تحقیق یعنی 0/70است ،بنابراین پرسش نامه بکار رفته در جامعه آماری مورد
مطالعه ،دارای قابلیت اطمینان کافی است.
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 -10روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات الزم و تبدیل آنها به کمیت های عددی با استفاده از جداول آماری که در بردارنده
فراوانی ،درصد و نوع پاسخ می باشد؛ و برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است.
آمار توصیفی :شامل فراوانی ،درصد ،درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها
آمار استنباطی :در تحلیل دادهها با استفاده از مدلساز ی معادالت ساختاری و تحلیل واریانس و سایر روش های آماری به
بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است.

 -11تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
قبل از آزمون فرضیهها ،نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
یک نمونهای ( )K-Sبررسی شد .فرض نرمال برای تمام متغیرها برقرار بود .برای بررسی وضعیت متغیرهای مطالعه از آزمون  tیک
نمونه ای استفاده شد .برای بررسی فرضیات به دلیل نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه
و مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSویراست  SmartPLS ،20و Excel
استفاده شد و معنی داری  0/05در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که تمام بررسیها در این فصل بر اساس  132آزمودنی
صورت گرفته است.

 -1-11توصیف کمّی متغیرهای تحقیق
جدول  -1مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق ()n=132

متغیر

ابعاد
حذف اقالم فاقد ارزش
افزوده

عملکرد شرکت

مد میانه میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی کمینه بیشینه
2/3 2/7

2/19

0/53

1/0 -0/545 0/134

3/7

بهینه کردن هزینه های ثابت 2/3 2/7

2/42

0/54

1/3 -0/348 0/088

4/0

کاهش هزینه های غیرثابت 3/3 3/3

3/36

0/47

0/154 -0/188

2/0

4/3

بهبود کارایی

3/7 4/2

3/64

0/63

2/2 -0/587 -0/429

4/7

بهبود اثر بخشی

3/2 3/2

3/29

0/46

0/158 -0/194

2/4

4/4

3/5 3/4

3/50

0/36

2/7 -1/045 0/113

4/3

میانگین و انحراف معیار برای متغیر حذف اقالم فاقد ارزش افزوده به ترتیب برابر  2/19و  ،0/53برای متغیر بهینه کردن
هزینه های ثابت به ترتیب برابر  2/42و  ،0/54برای متغیر کاهش هزینه های غیرثابت به ترتیب برابر  3/36و  ،0/47برای متغیر
بهبود کارایی به ترتیب برابر  3/64و  ، 0/63برای متغیر بهبود اثر بخشی  3/2964و  0/46محاسبه شد .میانگین و انحراف معیار
برای متغیر عملکرد شرکت به ترتیب برابر  3/50و  00/36محاسبه شد .با توجه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی در بازه (-2،2
) قرار دارند؛ پس دادهها از توزیع نرمال دور نیست.

 -2-11توصیف کیفی عملکرد شرکت
عالوه بر شاخصهای توصیفی برای متغیر عملکرد شرکت ،با توجه به نمره به دست آمده از میانگین سؤاالت مربوط به
متغیرها ،عملکرد شرکت می تواند بر حذف اقالم فاقد ارزش افزوده ،بهینه کردن هزینه های ثابت ،کاهش هزینه های غیرثابت ،
بهبود کارایی ،.بهبود اثر بخشی اثر گذار باشد.
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جدول  -2توزیع فراوانی متغیر عملکرد شرکت

متغیر

عملکرد شرکت

گویهها

فراوانی

درصد

حذف اقالم فاقد ارزش افزوده

33

25/0

بهینه کردن هزینه های ثابت

23

17/5

کاهش هزینه های غیرثابت

17

12/8

بهبود کارایی

38

28/8

بهبود اثر بخشی

21

15/9

کل

132

100/0

 -3- 11بررسی فرض نرمال
قبل از بررسی فرضیات تحقیق ،نرمال بودن متغیرهای مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد  .برای بررسی فرض نرمال بودن
متغیرهای مطالعه از آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف یک نمونهای استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول زیر آورده شده
است.
 :H0متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد.
 H1متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد.
جدول  -3نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف برای بررسی پذیره نرمال بودن

متغیر

عملکرد شرکت

ابعاد

حجم نمونه

آماره آزمون

معنی داری

نتیجه

حذف اقالم فاقد ارزش افزوده

132

1/178

0/125

نرمال

بهینه کردن هزینه های ثابت

132

1/315

0/063

نرمال

کاهش هزینه های غیرثابت

132

1/294

0/070

نرمال

بهبود کارایی

132

1/018

0/251

نرمال

بهبود اثر بخشی

132

1/184

0/066

نرمال

کل

132

1/313

0/062

نرمال

با توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از  0/05است لذا فرض صفر (نرمال بودن توزیع متغیر) رد نمیشود .به دلیل
برقراری فرض نرمال از روشهای پارامتری برای بررسی فرضیههای تحقیق استفاده شده است.

 -4-11ارزیابی مدل اندازه گیری
در این مرحله برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از معیارهای بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،
میانگین واریانس استخراج شده ( ، ) AVEشاخص اشتراک  ،روایی واگرا به روش فورنل و الکر و بارهای عاملی متقابل استفاده
شد.در صورتی که بار عاملی هر سؤال با سازه خود بزرگتر از  0/4باشد ،از دقت الزم برای اندازهگیری برخوردار است .در صورتی
که سؤالهای سازههای مورد مطالعه داری بارهای عاملی کمتر از  0/4باشند از اهمیت الزم برای اندازهگیری برخوردار نیستند و
از اینرو بایستی از فرآیند تحلیل کنار گذاشته شوند .مقدار پایایی آلفای کرونباخ و مقدار پایایی مرکب سازهها بزرگتر از 0/7
نشان دهنده مناسبت مدل است .شاخص اشتراک توانایی مدل را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر
پنهان متناظرشان می سنجد ،بر اساس نتایج این آزمون مقادیر مثبت نشان دهنده کیفیت مدل اندازه گیری میباشد .فورنل و
الرکر استفاده از میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEرا بهعنوان معیاری برای روایی همگرا پیشنهاد میکنند و مقادیر باالتر
از  0/5را مناسب دانستهاند؛ همچنین مگنر و همکاران مقدار بزرگتر از  0/4را پیشنهاد کردهاند .در روش فورنل-الرکر ،میزان
ارتباط یک سازه با شاخصهایش در مقایسه با رابطه آن سازه با سایر سازهها بررسی میگردد؛ بهطوری که روایی واگرای قابل
قبول یک مدل بیانگر آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .فورنل و الرکر
پیشنهاد کردهاند روایی واگرا وقتی رضایتبخش است که مقدار  AVEبرای هر سازه بیشتر از توان دوم ضریب همبستگی آن
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سازه با سایر سازهها باشد .روش بارهای متقابل یکی دیگر از معیارهای ارزیابی روایی واگرا است .در این روش انتظار میرود بار هر
شاخص (معرف) برای هر سازه بیشتر از بار متقابل آن شاخص برای سایر سازهها باشد.
جدول  -4شاخصهای برازش مدل اندازه گیری

متغیر
حذف اقالم فاقد ارزش افزوده
بهینه کردن هزینه های ثابت
کاهش هزینه های غیرثابت
بهبود کارایی
بهبود اثر بخشی
عملکرد شرکت

CR

آلفای کرونباخ

AVE

شاخص اشتراک

مقدار محاسبهشده

0/866

0/793

0/418

0/088

سطح قابل قبول

>0/7

>0/7

>0/4

>0

مقدار محاسبهشده

0/704

0/701

0/440

0/162

سطح قابل قبول

>0/7

>0/7

>0/4

>0

مقدار محاسبهشده

0/846

0/797

0/413

0/043

سطح قابل قبول

>0/7

>0/7

>0/4

>0

مقدار محاسبهشده

0/803

0/770

0/468

0/276

سطح قابل قبول

>0/7

>0/7

>0/4

>0

مقدار محاسبهشده

0/703

0/700

0/721

0/011

سطح قابل قبول

>0/7

>0/7

>0/4

>0

مقدار محاسبهشده

0/811

0/746

0/429

0/038

سطح قابل قبول

>0/7

>0/7

>0/4

>0

نتایج جدول مقدار پایایی مرکب و پایایی آلفای کرونباخ برای سازههای مدل بزرگتر از  0/7است و حاکی از پایایی مناسب
مدل است .مقادیر  AVEبرای سازههای مدل باالتر از  0/4است که نشاندهنده روایی همگرای نسبتاً رضایتبخش مدل است.
شاخص اشتراک برای سازههای مدل مثبت و نشان از کیفیت مدل اندازهگیری دارد.
a

جدول  -5ماتریس روایی واگرا (روش فورنل و الرکر)

متغیر

1

2

3

4

حذف اقالم فاقد ارزش افزوده

0/418

بهینه کردن هزینه های ثابت

0/031

0/440

کاهش هزینه های غیرثابت

0/020

0/008

0/413

بهبود کارایی

0/028

0/022

0/004

0/468

بهبود اثر بخشی

0/088

0/006

0/028

0/322

5

0/721

 aعناصر روی قطر مقادیر  AVEو عناصر زیر قطر توان دوم همبستگی بین سازهها میباشد.

همانطور که در جدول مشاهده میشود مقدار  AVEبرای هر سازه بیشتر از توان دوم همبستگی آن سازه با سایر سازههای
مدل است که حاکی از روایی واگرا قابل قبول مدل می باشد.در این مرحله برای بررسی برازش مدل ساختاری سه معیار مقادیر
آماره  ،tضریب تعیین ( )R2و معیار  Q2استفاده شد .ابتداییترین معیار برای ارزیابی رابطه بین سازهها در مدل ساختاری ،مقادیر
آماره  tاست .اگر مقدار آماره  tاز  1/96بیشتر باشد ،مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنیدار بوده و فرضیه مورد نظر تأیید میگردد؛
در غیر این صورت ضریب مسیر معنیدار نبوده و فرضیه مربوطه نیز رد میشود .در نرمافزار  SmartPLSاین مقادیر با استفاده از
دستور خودگردانسازی ( )Bootstrappingمحاسبه میشود .در این روش مکرر از نمونه مورد بررسی تعداد نمونه مد نظر (100
=  )nرا به دفعات متعدد ( k = 1000بار نمونه گیری) بهتصادف انتخاب و در هر بار برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر یا اثرات
بین متغیرهای مکنون را محاسبه میکند .در نهایت با استفاده از انحراف معیار و خطای استاندارد برآوردهای صورت گرفته در
دفعات مکرر نمونه گیری میتواند شاخص  tرا برای آزمون معنی داری بارهای عاملی در مدلهای اندازه گیری و ضرایب مسیرها
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محاسبه کند .معیار اساسی برای ارزیابی سازههای پنهان درونزا ،ضریب تعیین ( )R2است .مقادیر  R2برابر با  0/33 ،0/67و
 0/19به ترتیب قابلتوجه ،متوسط و ضعیف توصیف میشوند .معیار  Q2توسط استون و گایسر معرفی شده است قدرت پیش
بینی مدل را مشخص میکند .مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب نشاندهنده قدرت پیشبینی کوچک ،متوسط و بزرگ است.

F1

حذف اقالم فاقد ارزش افزوده

F2

بهینه کردن هزینه های ثابت

F3

کاهش هزینه های غیرثابت

F4

بهبود کارایی

F5

بهبود اثر بخشی

F6

عملکرد شرکت

نمودار  -1ضرایب معناداری  tمربوط به فرضیه ها (مقادیر بزرگتر از  1/96معنی دار در سطح )0/05

با توجه به نگاره مقادیر آماره  tمحاسبهشده در خصوص فرضیههای تحقیق از مقدار بحرانی آن ( )1/96بیشتر است؛ بنابراین
ضرایب این دو مسیر معنیدار میباشد .نتایج نشاندهنده آن است که تمامی بارهای عاملی دارای مقدار  tبزرگتر از 1/96
میباشند.با توجه به نگاره مقدار  R2برای سازه درونزای عملکرد شرکت برابر با  0/390به دست آمد که نسبتا متوسط است .بر
اساس مقدار  Q2که برابر با  0/368است ،قدرت پیش بینی برای متغیرهای مطالعه در حد قوی است.

 - 12آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه  :1رابطه معنی داری بین حذف اقالم فاقد ارزش افزوده و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
جدول  -6اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط  -حذف اقالم فاقد ارزش افزوده
رابطه

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

حذف اقالم فاقد ارزش افزوده ← عملکرد شرکت

0/135

0/062

0/170

2/744

*<0/05

با توجه به جداول آماری ارائه شده رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/170بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه
تأیید میشود.
فرضیه  :2رابطه معنی داری بین بهینه کردن هزینه های ثابت و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
جدول  -7اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط  -بهینه کردن هزینه های ثابت
رابطه
بهینه کردن هزینه های ثابت ← عملکرد شرکت

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

0/103

0/118

0/121

1/030

>0/05

با توجه به جداول آماری ارائه شده رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه
تأیید میشود.
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فرضیه  :3رابطه معنی داری بین کاهش هزینه های غیرثابت و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
جدول  -8اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط  -کاهش هزینه های غیرثابت
رابطه
کاهش هزینه های غیرثابت ← عملکرد شرکت

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

0/107

0/084

0/101

1/193

>0/05

رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/101بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه  : 4رابطه معنی داری بین بهبود کارایی و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
جدول  -9اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط – بهبود کارایی
رابطه
بهبود کارایی ← عملکرد شرکت

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

0/511

0/039

0/524

14/6211

*<0/05

رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/524بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه  :5رابطه معنی داری بین بهبود اثر بخشی و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
جدول  -10اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط – بهبود اثر بخشی
رابطه
بهبود اثر بخشی ← عملکرد شرکت

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

0/212

0/075

0/207

5/311

*<0/05

با توجه به جداول آماری ارائه شده رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/207بهصورت مثبت و معنی دار است؛
بنابراین فرضیه تأیید میشود.

نتیجه گیری

در فرضیه اول مشخص شد  ،رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/170بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین
فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نش ان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود
عملکرد شرکت ،وضعیت حذف اقالم فاقد ارزش افزوده معادل  0/170واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم
مشخص شد ،رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود.
ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت  ،هزینه
های ثابت معادل  0/121واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم مشخص شد  ،رابطه اثر استاندارد شده
( P<0/05و  )β = 0/101بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر
نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت  ،هزینه های غیرثابت معادل  0/101واحد
انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه چهارم مشخص شد ،رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/524بهصورت
مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به
ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت  ،کارایی معادل  0/524واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه
پنجم مشخص شد  ،رابطه اثر استاندارد شده ( P<0/05و  )β = 0/207بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید
می شود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت
 ،اثر بخشی معادل  0/207واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.
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