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 چکیده

ولید ناب ت هایشیوهنظام حسابداری مدیریت راهبردی بر رابطه  تأثیرارزیابی تحقیق حاضر با هدف بررسی  

پیمایشی بوده و  -این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی  .صورت گرفته است هاشرکتبا عملکرد مالی و عملیاتی 

 ی فعالهاشرکتمدیران  یموردبررس یامعه آمارجنیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.  هادادهآوری برای جمع

ی اس پ افزارنرمرگرسیون با  ها روشداده لیوتحلهیتجزدر صنعت شیمایی بورس اوراق بهادار تهران است. جهت 

 شده است. مندبهرهاس اس 

 جینتا است،استفاده شده  ایموس آماری افزارنرمبدست آمده، از  هایدادهدر تحقیق حاضر برای آنالیز آماری 

عملکرد  حسابداری مدیریت بر، دارد تأثیرتولید ناب بر حسابداری مدیریت های تحقیق نشان دادند که حاصل از یافته

، دارد أثیرتعملکرد عملیاتی بر عملکرد مالی ، دارد تأثیرحسابداری مدیریت بر عملکرد مشهود ، دارد تأثیرعملیاتی 

 .دارد تأثیرعملکرد مشهود بر عملکرد مالی 

 

 مدیریت، تولید ناب یحسابدار : عملکرد مشهود، عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی،کلمات کلیدی

  



Abstract: 
The purpose of this study was to evaluate the impact of strategic management accounting 

system on the relationship between lean manufacturing practices and financial and operational 

performance of companies. This research is a descriptive-survey study and questionnaire was 

used to collect data. The statistical population surveyed is the managers of companies active in 

the Tehran Stock Exchange chemical industry. The regression method with SPSS software was 

used for data analysis. 

In the present study, Amos statistical software was used for statistical analysis of the 

obtained data. The results showed that lean production affects management accounting, 

management accounting affects operational performance, management accounting affects 

performance. Tangible impact, operating performance affects financial performance, Tangible 

performance affects financial performance. 
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