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 مقدمه

 
 مدیــران به اطالعات حســابداری بــه عنوان یکی از

نحوه تخصیص منابع تعیین برای گیری مهم تصمیم ابزار

از بکارگیری مؤثــر  آن و حصــول اطمینــان کنترل و

نیازمندند. در واقع، این اطالعات موجب ی منابع و کارا

وظیفه خود )تخصیص  ترینشود که مدیران مهممی

وری حداکثر از امکانات موجود( مالی و بهره بهینه منابع

این موضوع زمانی بیشــتر  بهتر انجام دهند. اهمیترا 

حدودیت امکانات و م شود که ســازمان بامشخص می

سازمان منوط به  منابع مالی مواجه است و بقا و توسعه

ات امکان ترینتشخیص، ارزیابی و انتخاب مناسب

 (.1)گذاری و تخصیص منابع مالی به آن است سرمایه

به صورت عمده فرض شده است که بین از این رو، 

گویی گیری و پاسخاطالعات حسابداری و تصمیم

موجب بهبود این اطالعات وجود دارد و وابستگی 

در طول دهه شود. در این راستا، عملکرد سازمانی می

های )یکی از شاخهاخیر حسابداری مدیریت 

گیری به عنوان ابزار اساسی برای پیحسابداری( 

ای در ها به صورت فزایندهکارایی و کنترل هزینه

های بهداشتی و درمانی اهمیت پیدا کرده است. سازمان

های بهداشت و درمان دولتی انطباق در سازمان ویژه،به 

ا استفاده از ابتکارات نوآورانه که حسابداری مدیریت ب

ش عمومی و مدیریت دهی مجدد بخسعی در سازمان

های مورد پذیرش سیاست بیشترد عمومی جدید دار

است  شده یدولت قرار گرفته و در برخی موارد الزام

(2).  

 اهمیتهنگام و لزوم داشتن اطالعات درست و به

 دهه وری طی چندآنپیشرفت سریع فو  آنروزافزون 

نظام ها را به فکر ایجاد گذشته، مدیران سازمان

ریزی و کنترل بهتر و برنامه برایمناسب  اطالعاتی

که  نظامی .(3) انداخته است تر عملیات سازماناثربخش

اطالعات مالی و غیرمالی متنوعی را در اختیار 

قرار دهد. « مدیران هر سازمان»کنندگان، به ویژه استفاده

ترین حسابداری مدیریت به عنوان مهمنظام 

اطالعاتی مدیریت، منبع اصلی ارائه  نظامزیرمجموعه 

در داخل  آید. حسابداری مدیریتشمار میاطالعات به

حسابداری  ،. در واقعشودمیده طراحی و استفا سازمان

گیری، اندازه توان فرآیند شناسایی،مدیریت را می

گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از 

در اطالعات مالی و سایر اطالعات کمی و عملکردی 

ریزی، مدیریت به منظور برنامه به وسیلهکه  نظر گرفت

کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در 

داخل یک سازمان، یعنی حصول اطمینان از 

گویی برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخبهره

برداری، مورد استفاده قرار مناسب در قبال این بهره

کید أدر حسابداری مدیریت، با تاین، بنابر (.4) گیردمی

 سازمانی، اطالعاتیکنندگان درونبر استفاده

شود که مدیران سطوح گیری و گزارش میاندازه

تدوین  هایهدفمختلف یک سازمان را در اجرای 

در جهت به منظور خدمت شده برای سازمان یاری دهد. 

بر خالف  تحسابداری مدیری ،هامقاصد داخلی سازمان

مشخص و از پیش تعیین  استانداردهای حسابداری مالی

ها و قواعد حسابداری روشاز این رو، . ندارد ایشده

مدیریت برای کمک به سازمان در جهت دستیابی به 

های گیریهای مورد نظر، از طریق تصمیمهدف
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شود. به همین دلیل، مطلوب تدوین و اتخاذ می

هر یک از  های حسابداری مدیریت باید برایروش

ع و احوالی که دارند، طراحی ها متناسب با اوضاسازمان

حسابداری مدیریت باید  ،در واقع. کار گرفته شودو ب

های سازمان مربوط ها و نیازمندیخود را با ویژگی

 (.5) تطبیق دهد

در حوزه سیاست درمان تاکنون مدارک  پژوهش

کاربرد واقعی و منافع  موردمند اندکی در قاعده

های بهداشتی درمانی حسابداری مدیریت در سازمان

حسابداری  هایپژوهش چنین،همده است. کرارائه 

کاربرد  بینموضوعاتی نظیر رابطه  موردمدیریت در 

اربرد حسابداری مدیریت و عمکرد مالی، عوامل متنی ک

حسابداری مدیریت و طرح حسابداری مدیریت 

این اغلب  ده است کهکرمدارک تجربی زیادی ایجاد 

در حوزه  ه و برخیدر حوزه تولیدی بود هاپژوهش

حوزه بهداشت و پژوهش در . استبهداشت و درمان 

پردازی توجهی به نظریههای قابلتواند کمکدرمان می

با  کند.مانی ارائه و کارکردهای فعلی حوزه سیاست در

کی که در این حوزه انجام اند هایپژوهش وجود،این 

 محدود به متغیرهای خاص در محیط شده معموالً

بر این اساس   بوده است.نتیجه قرنطینه بوده و اغلب بی

اثر  بـا بررسـی حاضر این است که پژوهش هدف

های کاربرد حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمان

های توسعه بهداشت و درمان رویهدر حوزه دولتی 

شناسایی و در راستای ارائه را حسابداری مدیریت 

گیرندگان را تر تصمیمتر و باکیفیتی به موقعاطالعات

اخذ تصمیماتی که منجر به ارائه خدمات عمومی  برای

 .کندشود یاری بهتر می

 مبانی نظری
تعاریف متعددی از حسابداری مدیریت در 

بهداشت های مانسازهای انجام شده در حوزه پژوهش

حسابداری  ، از جمله این کهاست بیان شدهو درمان 

ریزی، ارزیابی گیری، برنامهمدیریت شامل تصمیم

 چنین،هم (.6است ) راهبردو تدوین  اجراعملکرد و 

 به این شرح است کهتعریف مد نظر در این پژوهش 

ها نظیر ای از رویهحسابداری مدیریت به مجموعه

به  پردازد ویابی محصول میریزی یا هزینهبودجه

مند از حسابداری مدیریت برای استفاده قاعده

 (. 2) کندهای مدنظر اشاره مییابی به هدفدست

 تری است کهای کالننظام کنترل مدیریت واژه

چنین م حسابداری مدیریت را در برگرفته و همنظا

ها نظیر کنترل فردی و گروهی شامل سایر کنترل

اطالعات کارا و اثربخش نقش محوری در (. 2شود )می

کند و یک مدیر موفق به گیری مدیریت ایفا میتصمیم

اطالعات قابل اتکا برای اخذ تصمیم مقتضی نیازمند 

ست. اطالعات حسابداری مدیریت در مدیریت کردن ا

سازمان و اجرای یک نظام کنترل داخلی، حیاتی تلقی 

شود. این اطالعات به عنوان نظام فرعی اطالعات می

شود. در واقع، اطالعات مدیریت در نظر گرفته می

گیری ریزی و تصمیمحسابداری مدیریت برای برنامه

(. به عبارت دیگر، اطالعات 7مدیریت الزم است )

حسابداری مدیریت برای درک وضعیت مالی شرکت 

 ،(. بنابراین8گیری است )ضروری بوده و مبنای تصمیم

ی است خدماتمدیریت حسابداری توان گفت که می

از  اغلبسازمان  ( و9)شود که به مدیران ارائه می

برای حمایت از  مدیریت ات حسابداریاطالع
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  (.10)ند کمدیریت استفاده می هایتصمیم

بداری حسا موردبا توجه به تعاریف مطرح شده در 

جا که  از آنگیری عملکرد و کید بر اندازهمدیریت و تأ

 برایترین ساز و کار یترین و معمولوری، مهمبهره

گیری عملکرد یک بنگاه اقتصادی از ارزیابی و اندازه

رود، در چند دهه گذشته ها به شمار میجمله بیمارستان

های اقتصادی های مختلف بنگاهبررسی عملکرد بخش

در سطح خرد و کالن از طریق سنجش کارایی، همواره 

 (.11) بوده است پژوهشگرانمورد توجه 

ها بر این پیش فرض استوار است که نظریه نظام

اند که باید ها بر اساس اجزای زیادی ساخته شدهسازمان

هماهنگ با هم در راستای قابلیت سازمان فعالیت کنند. 

ها بازتابی از مدیران عالی ها، سازمانبر اساس نظریه رده

عملکردی ضعیف  خود هستند. زمانی که یک سازمان

دارد به این معنی است که در سطح مدیران ارشد خالء 

های مدیریتی با هر ترتیبی بر قابلیت مدیریتی دارد. رویه

های رویهانتظار بر این است که گذارد. سازمان تأثیر می

ناسب مدیریت منجر به ارائه خدمات بهتر و کارآیی و م

مدیریتی به های . رویهشوداثربخشی در محیط سازمانی 

که کارکرد کارآمد  استای به یکدیگر مرتبط گونه

 (.12) دسازسازمان را میسر می

حوزه سالمت دارای اجزای زیادی است در سازمان 

وری و عملکرد سیدن به بهرهدر راستای رباید که 

در حوزه سالمت به  ،در نتیجه کنند.فعالیت مطلوب 

ها به صورت خاص در حوزه بیمارستانطور عام و 

 نظامای از )حوزه بیمارستانی جز اصلی و پرهزینه

 تر است.گیری فرآیندی پیچیدهسالمت است( تصمیم

سالمت این نیاز را به وجود آورده  نظامهای پیچیدگی

آگاهی داشته مدیریت از حسابداری  بایدکه مدیران 

به وسیله ند توامیسالمت عمومی های نظام(. 13)باشند 

 (.14)د مناسب بهبود یابمدیریت حسابداری  نظام

اطالعات مناسب به مدیران در درک وظایف خود و 

 (.15) دکنگیری کمک میکاهش ابهام پیش از تصمیم

ای را به گونهمدیریت حسابداری  باید نظامها بیمارستان

 هایهدفند که اطالعات الزم برای نیل به کنمستقر 

حسابداری  نظامداخلی مدیریت را فراهم آورد. 

بیمارستان اطالعات مالی و غیرمالی الزم برای مدیریت 

را  بیمارستانهای سای بخشؤگیری و راهبری رتصمیم

به عنوان باید حسابداری مدیریت  کند. نظاممی ارائه

ابزاری مدیریتی در راستای انطباق مسئولیت در سطح 

های سای بخشرؤ ،از این رو .شودهر بخش ایجاد 

مسئول  غیرهپرستاری، مدارک پزشکی، آزمایشگاه و 

در راستای  (.16)وضعیت مالی خود خواهند بود 

 بخشی از به عنوانکه  ،مدیریت بیمارستان هایهدف

هر ، مدیران شوددر نظر گرفته می گیریفرآیند تصمیم

مختلف نیاز های در حوزه به اطالعات متفاوتیبخش 

 (.17دارند )

 
 پژوهشپیشینه 

 ثیر حسابداری مدیریت و نقش آن برمورد تأدر 

های پژوهشحوزه سالمت های بهبود عملکرد سازمان

های پژوهشبیشتر با این حال  شده است.نجام زیادی ا

ررسی ابعاد مختلف این اثرگذاری انجام شده بر لزوم ب

از برخی ذکر نتایج  به ،کید دارند. در این راستاتأ

 . شوددر این حوزه پرداخته میانجام شده های پژوهش

استفاده از اطالعات در پژوهشی  مرادی و اسکندر
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بیمارستان را مورد گیری مدیران حسابداری در تصمیم

: کهنشان داد  آنان پژوهشدادند. نتایج  بررسی قرار

ها از اطالعات حسابداری برای مدیران بیمارستان الف.

کنند. این کاهش اتالف منابع و خلق ارزش استفاده نمی

تواند به دلیل آشنایی اندک با حسابداری در امر می

خصوصی  هایمدیران بیمارستان ، ب.ها باشدبیمارستان

ریزی و کنترل از اطالعات حسابداری برای برنامه

فقط برای  رااطالعات  آنان اینکنند ولی استفاده می

مدیران  .پو  گیرندبکار میتعیین بهای خدمات 

خصوصی های تر از بیمارستاندولتی کمهای بیمارستان

کنند. دلیل این امر از اطالعات حسابداری استفاده می

و استفاده  این مدیرانتر گویی کمپاسخ لزوم تواندمی

 (.9) باشد هااز منابع دولتی برای اداره بیمارستان

بررسی به در پژوهشی  کینگ و کالرکسون

پیامدهای عملکرد سازمانی ناشی از تعامل مالکیت و 

 خدماتیهای کنترل مدیریت در سازماننظام  طرح

مدیر شاغل در  120نمونه پژوهش آنان شامل . پرداختند

. در بود های بهداشتی و درمانی کشور استرالیاسازمان

به صورت  مبادلهنظریه هزینه بینی پیشاین پژوهش 

انتظار هزینه مبادله نظریه بر اساس . بررسی شدتجربی 

خدماتی که های رود که شاغالن در این نوع سازمانمی

 یک به وسیلههستند  سازمانکمی در دارای مالکیت 

و در  دشوثری مدیریت کنترل مرزی به نحو مؤنظام 

به دارند در سازمان هایی که مالکیت بیشتری مقابل آن

کنترل مدیریت اکتشافی به نحو بهتری نظام  یک وسیله

 و کالرکسون کینگپژوهش های یافته .دشومدیریت 

 حاکی از این امر بود که شکست در اجرای چنین

 .(18) تر منجر خواهد شدهایی به عملکرد ضعیفنظام

ها و عملکرد رویهدر پژوهشی  همکارانو کاکوزا 

را مورد  اوگاندا دولتیهای مدیریت در بیمارستان

گیری، اثر تصمیم در این پژوهشبررسی قرار دادند.  

ساختار، فرایندها، نحوه برقراری ارتباط مدیریت و 

بررسی دولتی های سبک مدیریت بر عملکرد بیمارستان

بیانگر این  کاکوزا و همکاران پژوهش. نتایج شده است

یندهای مدیریتی را برای آفر بایدگذاران بود که سیاست

ها ای به بیمارستانانتقال منابع مالی، انسانی و سرمایه

 (.12) کنندتقویت 

به بررسی  در پژوهشی همکارانو من چاپ

خدماتی های حسابداری مدیریت در سازمانهای رویه

بیان  آنان در این پژوهشپرداختند.  بریتانیا و درمانی

بهداشت و درمان به های که افزایش هزینه کردند

شده است. توجهی در سطح جهان تبدیل نگرانی قابل

 مرکزیابی به عنوان هزینههای توجه به رویه ،در نتیجه

های یافتهشود. اهمیت این حوزه در نظر گرفته می

چارچوبی برای در  بیانگرمن و همکاران چاپ پژوهش

های نظامعناصر این حوزه نظیر های نظرگرفتن وابستگی

 یابی است.هزینههای وابسته و رویههای گروه تشخیص

تشخیص وابسته های گروه پرداخت، برنظام  چنین،هم

 .(19)دارد ثیر بسزایی تأیابی هزینه و

به تحلیل در پژوهشی  همکارانو ویل مین

و دو روند  پرداختهسازی خدمات درمانی سفارشی

. را شناسایی کردندبه تمرکز بر بیمار یا دارو مربوط 

نیاز به  ،رونددو علت اهمیت توجه به شناسایی این 

سازی ارائه سفارشی بر آن ثیردرک چگونگی تأ

پژوهش نتایج طبق  است. شده ذکرخدمات درمانی 

های سازی اغلب به هزینهسفارشی ، به دلیل این کهآنان
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کسب و کار  الگوی ایجاد شوداضافی منجر می

دهندگان ارائه ها وجدیدی با حضور مدیران بیمارستان

 .(20) ضروری استخدمات درمانی 

سازی به بررسی هماهنگ در پژوهشی توالکان

حسابداری مدیریت در خدمات بهداشت و درمان 

یابی بر هزینه کردناستاندارد وپرداخته فنالند کشور 

چگونگی را تشریح و  وابستههای اساس گروه تشخیص

. نتایج کردرا بررسی مدیریت بر اساس این تغییرات 

به فرآیندها  شدنکه سفارشی پژوهش وی نشان داد

و  کندبرطرف میرا  مربوطهای هر سازمان نیاز وسیله

که هدف استانداردسازی مقایسه است،  جا از آن

شدن کلی منجر به هماهنگ هافرآیند زیساسفارشی

 .(21) شودمین

بررسی کاربرد به در پژوهشی ماسیناتی و پسینا 

بهداشت و درمان های حسابداری مدیریت در سازمان

که  نشان داد پژوهش آنان نتایج .ایتالیا پرداختندکشور 

حسابداری مدیریت  طراحیکنترل هزینه، های سیاست

مدیریت به کند و کاربرد حسابداری تر میرا پیچیده

ثیر متغیرهای مستقیم تحت تأصورت مستقیم و غیر

چنین، همگیرد. اقتضایی، سازمانی و رفتاری قرار می

کاربرد حسابداری مدیریت و  بین یداررابطه معنی

گذاری ثیرپیش از بررسی تأ. وجود داردعملکرد مالی 

شد که مطمئن  بایدمالی حسابداری مدیریت بر عملکرد 

پیشرفت نکرده  فنییت فقط از نظر حسابداری مدیر

درک و  بلکه به صورت مناسب از سوی کاربران باشد

حسابداری  که این سرانجامپذیرفته شده باشد و 

ها و برخی مدیریت ممکن است عملکرد را در روش

خشد که به صورت کامل به نتایج مالی بهتر بابعاد بهبود ب

 .(2) شودمنجر نمی

نظام  به بررسی نقشدر پژوهشی  و چواآبرنثی 

به عنوان بخشی از مجموعه کنترلی  کنترل حسابداری

های بیمارستان درسازمان پرداختند. این پژوهش 

در  یکه تغییرات با اهمیت آموزشی استرالیا انجام شد

کنترل حسابداری نظام  و یساختار حاکمیتی، فرهنگ

بود که ترکیب  این حاکی ازاند. نتایج خود داشته

ده ها تنها به خاطر اقتضای محیط فنی سازمان نبوکنترل

ثیرگذار است و بلکه محیط سازمان نیز بر آن تأ

بر اساس  هاچگونگی طراحی مجموعه کنترل

 .(22)گیرد شکل می راهبردیهای انتخاب

نظام  طراحی رابطه بیندر پژوهشی پیزینی 

یابی و ارزیابی مدیران از مربوط بودن و مفید بودن هزینه

ت بیمارستان ایاال 277 اطالعات هزینه و عملکرد مالی

نشان  نتایج پژوهش وی. دکررا بررسی مریکا آ متحد

مربوط بودن و مفید بودن ارزیابی مدیران از داد که 

است وابسته ای حوزه بهاطالعات هزینه به صورت مثبت 

ای بیشتر، جزئیات هزینه ارائه کردنقادر به نظام  که

تر فعالیت و گزارش به موقعهای بندی بهتر هزینهطبقه

باشد. با این حال، تنها توانایی تهیه آن  اطالعات هزینه

نظیر  هاییجزئیات اطالعات هزینه مربوط به سنجه

های نقدی و هزینههای حاشیه سود عملیاتی، جریان

برای بررسی عملکرد است که  و تشکیالتی اداری

 طراحی نبودنوابستهبه خاطر  ،چنینهم .کاربرد دارد

، یابی با هزینه عملیاتی در سطح هر پذیرشهزینهنظام 

دهنده استفاده موفق اطالعات حسابداری نتایج نشان

 .(23) نیست درمانگاهیهای برای مدیریت هزینه

یابی در هزینههای نظامانطباق در پژوهشی هیل 
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های در طول سالمریکا آ ایاالت متحدهای بیمارستان

. در این پژوهش کرد بررسیرا میالدی  1990تا  1980

ثیرگذار محیط کسب و کار بر انطباق اثر عوامل تأ

نتایج  .مورد ارزیابی قرار گرفتیابی هزینههای نظام

تغییر در سیاست بازپرداخت اجباری  پژوهش وی بیانگر

میالدی  1980یابی در دهه هزینههای نظامبرای تطابق 

درآمدی، نرخ های با افزایش محدودیت چنین،هم. بود

یابد و یابی نیز افزایش میهزینهنظام  پذیریانطباق

تری بر این انطباق رقابت در این محیط اثر مثبت ولی کم

 .(24) دارد

تینگ در پژوهشی به بررسی حسابداری مدیریت و 

های کشور مالزی کیفیت خدمات در بیمارستان

پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که پذیرش طرح 

متناسب با حسابداری مدیریت منجر به تسهیل 

شود های کیفی خدمات در حوزه سالمت میگیریپی

(25.) 

الدنبرگ و همکاران در پژوهشی به بررسی 

حسابداری مدیریت و کنترل در صنایع بیمارستانی 

کشورهای مختلفی ازجمله ایاالت متحد آمریکا، 

بریتانیا و تایوان پرداختند. آنان با بررسی ادبیات پژوهش 

ها با در این حوزه بیان کردند که بیمارستان

رو هستند که بر طرح و ای سازمانی روبههمحدودیت

کاربرد حسابداری مدیریت و کنترل تأثیرگذار است. 

ای از تغییرات قانونی با گستره هاچنین، این سازمانهم

مواجه هستند که در راستای کاهش بهای خدمات 

 .(26رسانی است )سالمت و افزایش میزان خدمت

 یابیهزینهنظام  کارآمدیدر پژوهشی  امیدوار

 و مطالعهرا بررسی  کردستان استان هایبیمارستان

 نوین )مثل یابیهزینه هاینظام امکان بکارگیری

ها را مورد بیمارستان این در فعالیت( مبنای بر یابیهزینه

 پژوهش شامل آماری جامعه ارزیابی قرار داد.

 نتایج .بود 1390 سالدر  کردستان استان هایبیمارستان

 سنتی یابیهزینههای نظامکه  نشان دادپژوهش وی 

 واقعیهای هزینهدقیق  تعیین در اغلب

که  دشوباعث می و بوده ناتوان محصوالت/خدمات

نادرست  اطالعات اساس بر عمدتاً مدیران هایصمیمت

چند  سازمان که مواقعی در به ویژه)

 نظام چنین،هم .شود اتخاذ است( محصولی/خدماتی

هزینه  مورد در مطالعه مورد هایبیمارستان یابیهزینه

 نسبی برخورداری کارآمد از مستقیم و دستمزد مواد

 الزم کارآمدی از سربار هزینه مورد در اما بوده

  .(27) یستن برخوردار

تطبیقی  پژوهشیدر  همکارانو زهی هاشم

 آموزشیهای عملکرد بیمارستان ارزیابیهای نظام

دند. نتایج کربررسی را دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مورد مطالعه های بیمارستانکه  نشان دادپژوهش آنان 

 اما هستندمند سنجش عملکرد بهره بزار نوینی برایاز ا

کاربرد ، اجرانتایج پژوهش وضعیت نامناسب طراحی، 

 .(28) دادها را نشان نظام این و در نتیجه اثربخشی

مقایسه روش به  پژوهشی علیپور و همکاران در

ریزی بر مبنای صفر بودجهروش ریزی سنتی با بودجه

خدمات بهداشتی دانشگاه  دهندهدر واحدهای ارائه

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

روش که نشان داد  آنانپرداختند. نتایج پژوهش 

. بر روش سنتی ارجح است ریزی بر مبنـای صـفربودجه

دهی به این نوع روش ریزی برای اولویتلذا، برنامه
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شدن عملیاتی ریـزی و توجـه بـه آن بـرایبودجه

 (.29) رسدضروری به نظر می

بررسی تأثیر شورورزی و هدایت در پژوهشی به 

اطالعاتی بیمارستان بر کیفیت گزارشگری مالی  نظام

( پرداختند. الهدی مشهدبنت )مورد مطالعه: بیمارستان

نشان داد که بین زیرنظام آنان های پژوهش یافته

اطالعاتی مدیریت منابع )انبار و اموال(، زیرنظام 

اطالعاتی پذیرش، زیرنظام اطالعاتی اتاق عمل، 

اطالعاتی  ظامیرنزیرنظام اطالعاتی داروخانه، ز

اتی رادیولوژی و اطالعظام بداری درمان، زیرنحسا

 ظامها و زیرنگاهاطالعاتی آزمایشسونوگرافی، زیرنظام 

کیفیت  ( باهااهگاطالعاتی بیماران سرپایی )درمان

وجود دارد. وجود  داریمعنیری مالی رابطه گگزارش

اطالعاتی مناسب، یکپارچه و استاندارد در  ظامن

ری گگزارش افزایش کیفیت ثتواند باعمی هابیمارستان

شود مدیران ها شود. بنابراین، پیشنهاد میمالی بیمارستان

اطالعاتی ظام بیشتری در بهبود ن مها اهتمابیمارستان

های مالی با کیفیت ها داشته باشند تا گزارشبیمارستان

 حسابداری تکنندگان از اطالعااستفاده باالتری به

 .(30) ها ارائه شودبیمارستان

به بررسی عوامل  در پژوهشی مرادی و همکاران

مؤثر بر اثربخشی نظام اطالعاتی حسابداری از دیدگاه 

های علوم پزشکی کشور مدیران و کارشناسان دانشگاه

حسابداری تعهدی پرداختند. نتایج با تأکید بر نقش 

ید روابط علی بین متغیرها و آنان بیانگر تأی پژوهش

بودن  مثبت بود.وهش ژبرازش الگوی پیشنهادی پ

ود بکه با به دادمقادیر برآوردی ضرایب مسیر نشان 

 کیفیت اطالعات، افزایش کاربرد اطالعات در

کنترل داخلی و  مهای مدیران، تقویت نظاگیریتصمیم

اطالعاتی حسابداری در برآوردن  مارتقاء کفایت نظا

اطالعاتی م اثربخشی نظا اطالعاتی مدیران نیازهای

 (.31) یابدحسابداری بر مبنای تعهدی افزایش می

های فرضیه ،بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

طراحی حسابداری  بین: رابطه مثبت و مستقیمی 1فرضیه 

 مدیریت و کاربرد حسابداری مدیریت وجود دارد.

طراحی حسابداری  بین: رابطه مثبت و مستقیمی 2فرضیه 

مندی از حسابداری مدیریت وجود مدیریت و رضایت

 دارد.

مندی از رضایت بین: رابطه مثبت و مستقیمی 3فرضیه 

کاربرد حسابداری مدیریت  حسابداری مدیریت و

 وجود دارد.

طراحی  بین: رابطه غیرمستقیم و مثبتی 4فرضیه 

حسابداری مدیریت و کاربرد حسابداری مدیریت از 

مندی از حسابداری مدیریت وجود طریق میزان رضایت

 دارد.

کاربرد حسابداری  بین: رابطه مثبت و مستقیمی 5فرضیه 

 د.مدیریت و عملکرد سازمانی وجود دار

طراحی  بین: رابطه غیرمستقیم و مثبتی 6فرضیه 

حسابداری مدیریت و عملکرد در قالب کاربرد 

 حسابداری مدیریت وجود دارد.

 

 روش پژوهش

 

های جامع اطالعات مدیریت در استفاده از نظام

های دولتی ایران دارای سابقه طوالنی نبوده و بیمارستان
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با توجه بکارگیری آن الزامی شده است.  1390در دهه 

به این که کاربرد واقعی و منافع حسابداری مدیریت در 

های خدمات بهداشت و درمان ایران هنوز به سازمان

صورت گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است، در این 

پژوهش برای تشریح عوامل بالقوه کاربرد حسابداری 

بهداشت و درمان عمومی و  مدیریت در بخش خدمات

نتیجه آن از رویکرد اقتضایی استفاده شده است. نظریه 

ای اقتضایی در واقع یک نظریه نیست بلکه بیشتر ایده

عمومی است. نظریه اقتضایی چارچوبی برای بررسی 

های عوامل مشخصی است که بر اساس سایر نظریه

 نشناختی، سازمانی و اقتصادی شناخت قبلی از آجامعه

 گیریشکلوجود دارد. پژوهش اقتضایی مدعی 

و اجزای  استهای متنی متغیر یاقتضاسازمان بر اساس 

متفاوت سازمان باید برای عملکرد مناسب سازمان با 

این محوریت دیدگاه اقتضایی یکدیگر متناسب باشد. 

که عملکرد به تناسب حیطه سازمانی و است ایده 

ی متنی اصلی را دارد. متغیرها بستگی ساختار آن

های مربوط به طراحی توان بر اساس پژوهشمی

که در ادبیات پژوهش در مورد شناسایی کرد سازمانی 

کنترل مدیریت وجود دارد. بر اساس فرض عمومیت 

های مختلف نظیر نداشتن نظام کنترل مدیریت، متغیر

سازمانی همانند ساختار سازمانی، اندازه، ماهیت برون

برد بر طراحی حسابداری مدیریت تأثیر آوری و راهفن

ی انجام شده در حوزه هاپژوهش نتایجگذارد. می

در یک راستا نبوده است ولی  های کنترل مدیریتنظام

های متنی و حسابداری عموماً وجود رابطه بین متغیر

مدیریت را تأیید کرده است )اگر چه که این روابط 

اس فرض ممکن است ضعیف بوده باشد(. بر این اس

حسابداری مدیریت  مورداصلی رویکرد اقتضایی در 

ای این است که حسابداری مدیریت به وسیله مجموعه

گیرد های سازمان مربوط تحت تأثیر قرار میاز موقعیت

گذارد. در بیشتر بر عملکرد تأثیر می نتیجهو در 

شود های حسابداری مبتنی بر اقتضا فرض میپژوهش

رآیند انتخاب طبیعی است و تضمین تناسب، نتیجه ف»که 

ها های موفق عملکرد آنکند تنها عامل بقای سازمانمی

هایی . به عبارت دیگر، در چنین پژوهش(2) «است

به بررسی این امر پرداخته « تناسب»هنگام ارزیابی 

ساختار بر عملکرد -شود که آیا رابطه حوزه فعالیتمی

ها پیش فرض این گذارد یا خیر. در این پژوهشاثر می

است که تناسب بین نظام کنترل مدیریت و عوامل 

اقتضایی مؤثر بر اثربخشی ذاتی وجود داشته و تنها 

توانند بقای خود های موفق از نظر عملکرد میسازمان

هایی که از را حفظ کنند. به بیان دیگر، در پژوهش

وابستگی بی قید و شرط شود نظریه تناسب استفاده می

چنین، نظریه شود. همبینی میای بین متغیرها پیشساده

ترین وضعیت را به عنوان تناسب به خاطر این که مناسب

دارد بسیار غیرواقعی در نظر معیاری از عملکرد بیان می

گرفته شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین، 

نی بر اقتضا باید پیشنهاد شده است که حسابداری مبت

عملکرد سازمانی یا سایر معیارهای اثر بخشی را به 

عنوان متغیر وابسته بکار گیرد. با این حال در این نوع 

ها مفهوم نتیجه نیز دارای مشکل است. از این ارزیابی

های اقتضایی باید ابتدا کاربرد نظام رو، در پژوهش

در بررسی واقعیت منطبق شده، سپس  کنترل هزینه با

 از آن استفادهیابی به کیفیت تصمیم چگونگی دست

های متنی با عملکرد شود و سرانجام ارتباطات متغیر
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 (.2سازمانی مورد بررسی قرار گیرد )

و تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر از نظر گردآوری 

جامعه و  استپیمایشی  توصیفی یپژوهش ها،داده

دولتی های کارکنان مالی و اداری بیمارستان را آماری

که بر  دهدتشکیل میبیمارستان(  25استان گیالن )

با . استنفر  215 تعداد آنانسازمانی  نموداراساس 

فر ن 138اولیه  تعداد نمونهرابطه کوکران  استفاده از

عدد  123تعداد نامه . پس از توزیع پرسشدشمحاسبه 

ه مورد استفاد میل شده بودتکبه صورت کامل که  آناز 

گیری از روش نمونهبرای انتخاب نمونه . قرار گرفت

  استفاده شد.ای خوشهتصادفی 

نامه بوده پژوهش پرسشهای ابزار گردآوری داده

مورد نظر از ترکیب دو های آوری دادهکه برای جمع

نامه اول پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پرسش

حسابداری مدیریت، کاربرد  طراحیمربوط به 

ی از حسابداری مندرضایتحسابداری مدیریت و 

در سال  (2) ماسیناتی و پسینا به وسیلهکه مدیریت است 

نامه بعد از طراحی شده است. این پرسشمیالدی  2014

گرفت.  سازی مورد استفاده قراره و بومیترجم

گیری نامه استاندارد دوم مربوط به اندازهپرسش

 به وسیله های دولتی بوده است کهعملکرد در سازمان

طراحی میالدی  2014سال در ( 32) قرانفله و طرفدار

نامه شامل توضیح بخش اول پرسششده است. 

نظری و تخصصی  مختصری از برخی مفاهیم و تعاریف

و  دهندگانپاسخبرای شدن موضوع تربه منظور روشن

اطالعات دارای شش سوال  نامهبخش دوم پرسش

جنسیت، سن، سطح  در مورد شناختیجمعیت

هل و سنوات ، وضعیت تأتحصیالت، نوع استخدام

نامه بخش سوم پرسش .استدهندگان خدمت پاسخ

پژوهش بود. های یرهای مرتبط با متغشامل سوال

 کامالً های گزینهدهندگان نظر خود را بر اساس پاسخ

های داده. کردندبیان  1تا  7مخالف از  موافق تا کامالً

گردآوری  1395ماه اول سال  9این پژوهش در طی 

 .ه استشد

های نامهاز پرسشدر این پژوهش که  این وجودبا 

ورد منامه از قبل استاندارد استفاده شده و پایایی پرسش

بین  نامهعدد پرسش 30 تعدادیید قرار گرفته است تأ

 شددولتی توزیع های کارکنان اداری و مالی بیمارستان

نامه به دست آمده پایایی پرسشهو با توجه به نتایج ب

)جدول  یید قرار گرفتصورت تجربی نیز مورد تأ

 .(1شماره 

 ازها، ابتدا، با استفاده دادهبرای تجزیه و تحلیل 

 پژوهش نتايج پايايي ابزار: 1 جدول

 کرونباخ آلفاي تعداد نمونه متغير

 783/0 30 طراحی حسابداری مدیریت

 862/0 30 کاربرد حسابداری مدیریت

 717/0 30 مندی از حسابداری مدیریترضایت

 845/0 30 عملکرد
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متغیرهای پژوهش از روی  22نسخه  SPSSافزار نرم

افزار های خام، آماده و سپس با استفاده از نرمداده

Smart PLS  شد.  انجام نهایی تجزیه و تحلیل 1نسخه

این معادالت ساختاری در  الگوسازی یمراحل اجرا

برازش الگو )شامل  ،به این ترتیب است که ابتدا افزارنرم

 الگویگیری، برازش اندازه یهابرازش الگوهای

و سپس بررسی شده  الگوی کلی(ساختاری و برازش 

 .شودانجام میهای پژوهش آزمون فرضیه

تجزیه و های ترین روشمناسب ترین ویکی از قوی

علوم رفتاری و علوم اجتماعی  هایپژوهشتحلیل در 

-مسیری الگوسازیتجزیه و تحلیل چند متغیره است. 

 الگویساختاری )رویکرد مبتنی بر واریانس( و 

معادالت ساختاری )رویکرد مبتنی بر کوواریانس( 

تجزیه و تحلیل های ترین روشیکی از اصلی

پیچیده و چند متغیره است که های ساختارهای داده

زمان چندین متغیر ویژگی اصلی آن، تجزیه و تحلیل هم

ی از امستقل و وابسته است. این روش مجموعه

های روابط بین متغیر الگوسازیآماری برای های روش

درونی( و  الگویساختاری یا  الگویمستقل و وابسته )

گیری یا اندازه الگویپذیر )پنهان و مشاهدههای متغیر

تجزیه و تحلیل های که از روش استبیرونی(  الگوی

ه عاملی، رگرسیون و یا تجزیه و تحلیل مسیر تشکیل شد

 استخطی  الگویبیان کلی بسط  روش که است. این

به که  کندایجاد میرا ی چندین رابطه رامکان برقرا

رگرسیون چندگانه گفته  الگویبه آن  همین دلیل

اری موارد زیر را تمعادالت ساخ الگوسازیشود. می

 کند: دنبال می

زا( و وابسته های مستقل )برونالگوسازی متغیر .1

 الگوی ساختاری.-زا()درون

 .گیریاندازه الگوی-مکنونهای متغیر الگوسازی .2

های گیری متغیرخطاهای اندازه الگوسازی .3

  .پذیر و وابستهمشاهده

استنباط شده از ادبیات مورد  هایآزمون فرضیه .4

عینی )تجزیه و تحلیل های بررسی به کمک داده

 .مسیر(

معادالت ساختاری دو نوع متغیر  الگوسازیدر 

مکنون یا  پذیر یا آشکار و متغیرهایمشاهده)متغیرهای 

 تعریف شده است:به شرح زیر به صورت کلی ( پنهان

است متغیرهایی  ،پذیر یا آشکارمتغیرهای مشاهده

 پژوهشابزار سنجش  به وسیلهکه به صورت مستقیم 

یا  هااین متغیرها همان سوال د.شوگیری میاندازه

در  هااز متغیر. این دسته استنامه پرسشهای گویه

یا معادالت ساختاری به شکل مستطیل های افزارنرم

 د.شومربع نمایش داده می

که به  استمتغیرهایی  مکنون یا پنهان، متغیرهای

 به وسیلهبلکه خود  ها را سنجیدتوان آنطور مستقیم نمی

( سنجیده هاپذیر )گویه یا سوالمشاهدههای متغیر

معادالت ساختاری دو نوع متغیر  الگوسازیدر  د.شومی

مکنون وجود دارد که با شکل بیضی نمایش داده 

زا )مستقل( که نقش علی متغیر مکنون برون .1د. شومی

جا که فقط مسیرهایی از آن را بر عهده داشته و از آن

 د. شومی نامیدهزا ای برونمتغیره ،شودخارج می

نقش معلول را زا )وابسته( مکنون درونهای متغیر .2

دیگر های جا که مسیرهایی از سوی متغیرداشته و از آن

 شودمییده زا نامدرونهای متغیر ،شودبه آن وارد می

(33.) 
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نشان  1در شکل شماره  پژوهشاین  مفهومی الگوی

شده است که بین  فرضالگو  این در. است داده شده

حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی رابطه وجود 

گیری اثر حسابداری مدیریت بر دارد. برای اندازه

کاربرد حسابداری »با عنوان  عملکرد از متغیر میانجی

توان می چنین،هم. استفاده شده است« مدیریت

کاربرد  ی از حسابداری مدیریت را برمندرضایت

امکان  مؤثر دانست. زیرا،حسابداری مدیریت 

در  کنندگانساختن نیازهای کاربران و استفادهبرآورده

وم قابل بررسی است. طراحی حسابداری قالب این مفه

مندی از حسابداری مدیریت با مدیریت و رضایت

اطالعات فراهم شده به وسیله حسابداری مدیریت 

تواند بر کاربرد حسابداری مدیریت اثر بگذارد. ابعاد می

فنی طراحی حسابداری مدیریت با فرآهم آوردن 

ها آن گیرندگان بر تواناییاطالعات مورد نیاز تصمیم

گذارد. به عبارت دیگر، اگر طراحی تأثیر می

حسابداری مدیریت از نظر فنی نامناسب باشد، اطالعات 

فراهم شده به وسیله حسابداری مدیریت مورد استفاده 

تواند کمکی به قرار نخواهد گرفت. زیرا، نمی

های مدیریتی کند. ادبیات پژوهش در گیریتصمیم

کند که درمانی توصیه می های بهداشتی ومورد سازمان

های کنترل هزینه به صورت دقیق و مناسب از نظام

ها بتوانند پاسخ مناسبی استفاده شود تا مدیران بیمارستان

(. 2ها داشته باشند )برای فشارهای فزاینده کنترل هزینه

. 1های زیربنایی الگوی باال عبارت است از: فرضیه

تواند بدون این که از ی حسابداری مدیریت نمیطراح

آن استفاده شود )کاربرد حسابداری مدیریت( با 

. استفاده از حسابداری 2عملکرد ارتباط داشته باشد و 

مندی فردی از نظام مدیریت به وسیله رضایت

 گیرد.حسابداری تحت تأثیر قرار می

  

 هايافته

 
 در جدول شمارهها شناختی آزمودنیهای جمعیتیویژگ

طور که در این جدول نشان داده ارائه شده است. همان 2

 دهندگان را مردان و مابقیپاسخ %9/56شده است 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهومي پژوهش الگوي :1 شکل
 

طراحی 

حسابداری 

 مدیریت

مندی از رضایت

حسابداری 

 مدیریت

کاربرد 

حسابداری 

 مدیریت

 

 عملکرد
 سازمانی
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 هاشناختي آزمودنيهاي جمعيتويژگي: 2جدول 
 درصد فراواني متغيرها

 جنسیت
 56%/9 مرد
 43%/1 زن

وضعیت سنی  
 )سال(

%4/24 35تا  28   

%9/56 43تا  36  

%7/18 و باالتر 44    

مدرک 
 تحصیلی

 18%/7 کاردانی

 69%/1 کارشناسی 
 12%/2 کارشناسی ارشد و باالتر

 رشته تحصیلی
 39%/9 حسابداری

 25%/2 مدیریت
%9/34 هاسایر رشته  

 سمت
 سازمانی

 69%/9 مالی

 30%/1 اداری

 

تا  36ها نیز بین آن %9/56اند و سن را زنان تشکیل داده

دهندگان دارای مدرک پاسخ %3/81سال است.  43

ها در آن %1/65تحصیلی کارشناسی و باالتر هستند و 

اند. کردههای حسابداری و مدیریت تحصیل رشته

دهندگان مالی پاسخ %9/69چنین، سمت سازمانی هم

الزم برای دهندگان شرایط خبوده است. در نتیجه، پاس

 نامه را دارند.های پرسشگویی به سوالپاسخ

به منظور تحلیل استنباطی پژوهش با استفاده از روش 

گیری اندازه الگوی باید ،ابتداحداقل مربعات جزئی 

گیری اندازههای الگودر برازش . شودپژوهش برازش 

 استفاده اگراروایی و وهمگرا  یوای، ریر پایایااز سه معی

، ینیز از سه طریق، سنجش بارهای عامل یشود. پایایمی

. مقدار شودیم یبررس یترکیب اییپای وآلفای کرنباخ 

 4/0 یبرای مناسب بودن ضرایب بارهای عامل کمال

 عاملیهای بررسی سنجش بار به توجهبا  (.33است )

های پژوهش در )عنوان گویهها ضرایب بین گویه

 ،متغیر مکنون ومشخص شده است(  3جدول شماره 

، 16، 15، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 2، 1های شماره گویه

)شکل  ودب 4/0تر از دارای بار عاملی کم 21و  20، 18

سایر بر تا  شد ها حذفاین گویه ،در نتیجه .(2شماره 

  .نگذاردتأثیر معیارها 

 کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز درضریب آلفای 

حاکی از پایایی مناسب باشد  7/0صورتی که باالتر از 

ها، باالتر از الگو است. مقادیر مربوط برای تمامی سازه

( و نشان از پایایی مناسب 4)جدول شماره بوده  7/0

 (.34)الگو دارد 

روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه با 

پردازد. برای این های( همان سازه میمتغیرهای )گویه

 منظور از معیار میانگین واریانس استخراجی

 22نسخه  PLS Smartافزار شده به وسیله نرممحاسبه

یانس (. مقدار مناسب برای میانگین وار35استفاده شد )

 متغیر به باال است. این مقدار برای 5/0استخراجی، 
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، 547/0 حسابداری مدیریت طراحیمکنون 

، کاربرد 568/0ی از حسابداری مدیریت مندرضایت

 بود.  1 سازمانی و عملکرد 614/0حسابداری مدیریت 

الگوهای روایی واگرا، سومین معیار بررسی برازش 

دهد: گیری است که دو موضوع را پوشش میاندازه

یک های مقایسه میزان همبستگی بین شاخص الف.

ها با سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص

مقایسه میزان همبستگی یک  .دیگر و  بهای سازه

با  گی آن سازهدر مقابل همبست های آنسازه با شاخص

برای بررسی  (36فورنل و الرکر ) (.35)ها سایر سازه

این  دهند کهروایی واگرا ماتریسی را پیشنهاد می

شده در خروجی ماتریس مشابه با ماتریس نشان داده 

 قسمت  در 22نسخه  Smart PLSافزار نرم

Latent Variable Correlations  است، با این تفاوت

میانگین که قطر اصلی این ماتریس حاوی جذر مقادیر 

با های پنهان )مکنون( است. سازه واریانس استخراجی

جذر مقدار  5جدول شماره نتایج مندرج در توجه به 

مکنون در های متغیر میانگین واریانس استخراجی

موجود در قطر اصلی های که در خانه ،پژوهش حاضر

ها که آنبین  اند، از مقدار همبستگیماتریس قرار گرفته

زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده های در خانه

 توان اظهار داشت که می ،رو این اند، بیشتر است. ازشده

 هاي پژوهش : گويه3جدول 
 شماره عنوان

 1 .دکنمی برای تحلیل هزینه ارائهحسابداری مدیریت چه میزان اطالعات  نظام
 2   ؟دکن ارائهکاربران  هایهدفموردنظر را بر اساس  هایسهولت گزارشتواند بهکارگیری حسابداری مدیریت میآیا ب
 3 دارد؟را  ها بر اساس رفتار آنمند برای تشخیص هزینهحسابداری مدیریت روش قاعده نظامآیا 
 4 دارد؟را ها بر اساس رفتار آن مند برای تشخیص هزینهروش قاعده یتحسابداری مدیر نظامآیا 
 5 امکان تحلیل انحرافات را بدهد؟کند که به شما می ارائهاطالعات   میزانچه  حسابداری مدیریت نظام
 6 کند؟می ارائهحسابداری مدیریت اطالعات دقیقی که به آن نیاز دارید را  نظامآیا 

 7 ؟      سازدنیاز شما را برآورده می حسابداری مدیریت نظام به وسیلهتهیه شده  آیا محتوای اطالعات
 8  ؟کندمی را ارائه نیاز شما است بامنطبق  به طور دقیق که هایینظام حسابداری مدیریت گزارشآیا 
 9   ؟کندمی را ارائهحسابداری مدیریت اطالعات کافی  نظامآیا 
 10      دقیق است؟نظام حسابداری مدیریت آیا 

 11      حسابداری مدیریت رضایت دارید؟ نظامآیا از میزان دقت 
 12 ؟       شودنتایج به شکل مفیدی ارائه می به نظر شماآیا 

 13 آیا اطالعات شفاف است؟      
 14   کنید؟ به موقع دریافت می را مورد نیاز آیا اطالعات

 15     ؟کندمی ارائهروزی را هاطالعات بنظام حسابداری مدیریت آیا 
 16 .(کاال و خدماتید خر و دارو ،کارکنان مانند)تر در یک حوزه تر خدمات یا هزینه کمدستیابی به بهای پایین

 17 .جویی هزینهها با صرفهدستیابی به کارایی بیشتر یا ارائه خدمات یا رویه
 18 .یابی به کاراییتهایی برای دسو ایجاد خدمات یا رویه به بیماراندادن ارزش 

 19   . رتمندی بیشتر بیمار و کیفیت خدمات بهدستیابی به رضایت
 20 .ال(سؤ 7شامل  مدیریت ارزش )

 21 .ال(سؤ 7شامل ) خطرکنترل 
 22 (.السؤ 7شامل کنترل هزینه )



 یابی و محمدمسعود اعتمادی جوریابیشکراله خواجوی، مصطفی اعتمادی جوردکتر                                                    

 81       1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوم مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الگوسنجش بارهاي عاملي مربوط به پايايي  :2شکل 

 

 

، الگوها )متغیرهای مکنون( در در پژوهش حاضر، سازه

سایر د تا با های خود دارتعامل بیشتری با شاخص

در حد  الگوی واگرای ی. به بیان دیگر، رواهاسازه

 مناسبی است.

 

 برازش الگوی ساختاری

حداقل ها در روش مطابق با الگوریتم تحلیل داده

های بعد از بررسی برازش الگو جزئیمربعات 

گیری، نوبت به برازش الگوی ساختاری پژوهش اندازه

های الگوساختاری برخالف  الگوی رسد. بخشمی

گیری، به متغیرهای آشکار، کاری ندارد و تنها اندازه

شود بررسی میها آنبین  متغیرهای پنهان همراه با روابط

(34.) 

مطابق با الگوریتم، برای بررسی برازش الگوی 

شود که ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

یا همان  zداری ترین معیار، ضرایب معنیاولین و اساسی

 : ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي متغيرهاي مکنون 4جدول 

 (Alpha˃0.7)ضريب پايايي ترکيبي  متغيرهاي مکنون عنوان در الگو

 PMA 778/0 طراحی حسابداری مدیریت

 SAT 797/0 مندی از حسابداری مدیریترضایت

 AS 757/0 کاربرد حسابداری مدیریت

 OPER 1 عملکرد

Q3 

Q4 

Q5 

Q2 

Q1 

طراحی 

حسابداری 

 مدیریت 

00/0  

364/0  

420/0  

521/0  

922/0  

073/0-  

مندی رضایت

از حسابداری 

 مدیریت

597/0  

Q1Q1 Q1 Q1 Q7 Q1 Q1 Q6 Q8 Q9 

037/0

- 

027/0-  

037/0  056/0  02/0-

/0-  

054/0-  822/0  715/0  039/0

-/0-  

710/0  

کاربرد 

حسابداری 

 مدیریت

453/0  

Q1Q1Q1Q1

676/0  106/0

- 

008/0  879/0  

عملکرد 

 سازمانی

0027/0  

Q 

Q 

Q2

961/0

- 

106/0  

252/0  

579/

773/

164/0-  

118/
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است. برازش الگوی ساختاری با  t-valuesمقادیر 

به این صورت است که اگر تعداد  tاستفاده از ضرایب 

در سطح  96/1اشد، مقادیر بیشتر از ب 120نمونه بیشتر از 

باشد در سطح اطمینان  66/2و اگر بیشتر از  %95اطمینان 

گونه که در شکل شماره (. همان34دار است )معنی 99%

است، ضرایب مربوط به برخی مسیرهای  ارائه شده 3

 تر است.بیشتر و برخی کم 96/1متغیرهای مکنون از 

الگوی ساختاری، ین معیار برای بررسی برازش دوم

)وابسته(  زامربوط به متغیرهای درون ضریب تعیین

معیاری است که نشان از تأثیر یک  ضریب تعییناست. 

زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونمتغیر برون

عنوان مقدار مالک برای مقادیر به 67/0و  33/0 ،19/0

 (.34) شودمیدر نظر گرفته  آن ضعیف، متوسط و قوی

زا محاسبه است این ضریب برای متغیرهای برون گفتنی

نشان داده  4طور که در شکل شماره همان. شودنمی

 زایبرای سازه درونضریب تعیین مقدار  شده است

کاربرد  ،596/0از حسابداری مدیریت  یمندرضایت

 023/0 سازمانی و عملکرد 474/0 حسابداری مدیریت

 است.

 گیریاندازه الگویکلی شامل هر دو بخش  الگوی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zداري معنيضرايب  :3شکل 

 
 : ماتريس فورنل و الرکر براي بررسي روايي واگرا5جدول 

 متغير
طراحي حسابداري 

 مديريت
مندي از رضايت

 حسابداري مديريت
کاربرد حسابداري 

 مديريت
عملکرد 
 سازماني

    74/0 طراحی حسابداری مدیریت
   754/0 405/0   تیریمد یاز حسابدار مندیرضایت
  784/0 562/0 687/0 تیریمد یحسابدارکاربرد 

 1 152/0 134/0 101/0 عملکرد سازمانی
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9 
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مندی از رضایت
 حسابداری مدیریت

کاربرد 
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 مدیریت

 

 عملکرد سازمانی
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  ضريب تعيينمقدار  :4شکل 

 

شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش و ساختاری می

 الگویشود. برای بررسی برازش کامل می الگودر یک 

استفاده « نیکویی برازش»کلی، تنها یک معیار به نام 

 به 36/0و  25/0 ،01/0که با توجه به سه مقدار  شودمی

نیکویی  عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای

با  نیکویی برازش (.34) شوددر نظر گرفته می برازش

جذر قدر مطلق  ضربرابطه زیر از حاصل استفاده از

میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان در قدر مطلق 

 شود. می محاسبه ضریب تعیین
 

2GOF       1رابطه  = Communalit ies×R 
 

میانگین مقادیر اشتراکی  6در جدول شماره 

طور که در همانمتغیرهای پنهان مشخص شده است. 

میانگین مقادیر اشتراکی  ارائه شده است جدولاین 

 Smartافزار متغیرهای پنهان بر اساس خروجی نرم

PLS  برای طراحی حسابداری مدیریت  22نسخه

، 568/0مندی از حسابداری مدیریت ، رضایت437/0

و عملکرد سازمانی  614/0کاربرد حسابداری مدیریت 

میانگین این متغیرها برابر  ،بر این اساس ه است.بود 1

با توجه به مقادیر ضریب تعیین چنین، هم. است 655/0

مندی از ضریب تعیین متغیر رضایت ،(4شکل شماره )

، کاربرد حسابداری 596/0حسابداری مدیریت 

است که  023/0و عملکرد سازمانی  474/0مدیریت 

 رابطهبا استفاده از است.  364/0برابر با  میانگین آن

شد، معیار  ذکرمحاسبه نیکویی برازش که در باال 

است.  باالتر  488/0نیکویی برازش پژوهش برابر با 

نشان از برازش کلی قوی  36/0بودن این معیار از مقدار 

 الگو در پژوهش حاضر دارد.

 

 هانتایج آزمون فرضیه
 الگویها در برازش با توجه به الگوریتم تحلیل داده

 هایتوان به بررسی و آزمون فرضیهگیری، میاندازه
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پژوهش رسید. خروجی های پژوهش پرداخت و به یافته

آمده است،  2که پیش از این در شکل شماره  ،الگو

رابطه طراحی داری ضرایب مسیر معنیکه  دادنشان 

 حسابداری مدیریت کاربردحسابداری مدیریت با 

حسابداری مدیریت با  رابطه طراحی)فرضیه اول(، 

)فرضیه دوم(،  از حسابداری مدیریت یمندرضایت

مانی سازعملکرد  حسابداری مدیریت باکاربرد رابطه 

 ،به ترتیب ،بوده و 96/1بیشتر از )فرضیه پنجم( 

؛ این شودپژوهش تأیید میاول، دوم و پنجم های فرضیه

 طراحیداربودن تأثیر مستقیم معنیامر حاکی از 

، حسابداری مدیریت بر کاربردحسابداری مدیریت 

از  یمندرضایتبر حسابداری مدیریت  طراحی

بر  حسابداری مدیریت و کاربرد حسابداری مدیریت

که  . با این حال به واسطه ایناست سازمانی عملکرد

مندی از حسابداری داری رابطه رضایتمعنیضریب 

 96/1تر از کم حسابداری مدیریتکاربرد  مدیریت با

 در موردشود. است فرضیه چهارم پژوهش تأیید نمی

واسطه به  گفتتوان ثیر غیرمستقیم متغیرها میأبررسی ت

ثیر غیرمستقیم أچهارم )ت ید نشدن فرضیه سوم، فرضیهتأی

حسابداری حسابداری مدیریت بر کاربرد  طراحی

ی از حسابداری مدیریت( مندرضایتاز طریق مدیریت 

با بررسی ضرایب  ،چنین. همشودتأیید نمینیز 

حسابداری مدیریت بر کاربرد  طراحیثیر داری تأمعنی

حسابداری مدیریت  ثیر کاربردو تأحسابداری مدیریت 

 شودمیتأیید  پژوهش فرضیه ششم سازمانیبر عملکرد 

حسابداری مدیریت  که طراحیاظهار داشت  توانو می

عملکرد  از طریق کاربرد حسابداری مدیریت بر

زیر  در 5شماره ثیرگذار است. در شکل سازمانی تأ

 پژوهش نشان داده شده است.های نتایج آزمون فرضیه

 

 گيري نتيجه

 
 نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیر است:

از تغییرات متغیر  152/0کاربرد حسابداری مدیریت  .1

به با توجه  ،کند. لذاعملکرد سازمانی را تبیین می

جه توان نتیمیپژوهش فرضیه سوم نبودن  دارمعنی

 به د که با توجهگرفت که عوامل دیگری وجود دار

بر عملکرد ( متنیهای سازمان )متغیرهای ویژگی

استفاده از دو متغیر  و صرفاً سازمانی تأثیرگذار است

تواند به صورت کامل ی نمیمندرضایتکاربرد و 

حسابداری مدیریت بر  طراحیثیرگذاری بیانگر تأ

 باشد.سازمانی عملکرد 

 معادلپژوهش  اولمقدار ضریب مسیر در فرضیه . 2

 است که نشان 699/2معادل  tآماره و  625/0

 ميانگين مقادير اشتراکي متغيرهاي پنهان پژوهش : 6جدول 

 مقادير اشتراکي متغيرهاي پنهانميانگين  عنوان متغير 

 437/0 طراحی حسابداری مدیریت

 568/0 تیریمد یاز حسابدار مندیرضایت

 614/0 تیریمد یحسابدارکاربرد 

 1 عملکرد سازمانی
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 پژوهشهاي نتايج آزمون فرضيه :5شکل 
 

 صورتبه حسابداری مدیریت  طراحیدهد می

ثیرگذار تأکاربرد حسابداری مدیریت  برمستقیم 

حسابداری مدیریت  طراحیبا بهبود  ،بنابراین .است

 توان کاربرد حسابداری مدیریت را بهبود بخشید. می

 152/0که معادل پژوهش،  پنجمضریب مسیر فرضیه  .3

این است دهنده نشان ،است 044/4برابر با  tو آماره 

که بهبود کاربرد حسابداری مدیریت بر عملکرد 

دست هبر اساس نتیجه ب ثیر مستقیم دارد.تأ سازمانی

حسابداری  طراحی اجرای که کردآمده باید اذعان 

دولتی استان گیالن های مدیریت در بیمارستان

بر کاربرد  با توجه به اثرگذاری اندکنتوانسته است 

بر عملکرد  یبسزایثیر تأحسابداری مدیریت 

 طراحیداشته باشد. این مهم نیازمند اصالح سازمانی 

حسابداری مدیریت و یا تعریف دقیق عملکرد 

 است.سازمانی 

 3و  2 نتایج ارائه شده در بندهاینظر گرفتن  با در .4

حسابداری مدیریت  طراحیداشت که یان توان بمی

( از عملکرد سازمانی 625/0×152/0) 095/0

توان به کند و میدولتی را تبیین میهای بیمارستان

های که نیاز یئه طرح جامعابا ارصورت غیرمستقیم 

کاربرد ریق از ط شودشامل میسازمانی را 

بهبود عملکرد سازمانی را  حسابداری مدیریت

 .بخشید

حسابداری  طراحیثیر داری ضریب تأبا توجه به معنی .5

 حسابداری مدیریتاز  یمندرضایتبر  مدیریت

ی از مندرضایتکه  کردتوان بیان ( می772/0)

 حسابداری مدیریت طراحیحسابداری مدیریت از 

ی مندرضایتاین میزان از  اماپذیرد میزیادی ثیر تأ

داری ثیر معنیحسابداری مدیریت بر کاربرد آن تأ از

حسابداری  طراحینداشته و ضرورت بازنگری در 

 طراحی

حسابداری 

 مدیریت

مندی رضایت

از حسابداری 

 مدیریت

عملکرد 

 سازمانی

کاربرد 

حسابداری 

 H1 مدیریت

H2 H3 

H5 

H4 

H6 

 تأیید فرضیه با اثر مستقیم

 تأیید فرضیه با اثر غیرمستقیم

 تأیید نشدن فرضیه با اثر غیرمستقیم

  تأیید نشدن فرضیه با اثر مستقیم
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دولتی استان گیالن مشهود های مدیریت بیمارستان

  .است

پژوهش اول، دوم و چهارم های آزمون فرضیه نتایج .6

است. همسو  (2)پژوهش ماسیناتی و پسینا نتایج با 

گیرندگان به این است که مدیران و تصمیمعلت 

صورت کلی بر این موضوع توافق دارند که وجود 

حسابداری مدیریت در تخصیص و کنترل منابع  نظام

ثر منابع ضروری کارگیری مؤو حصول اطمینان از ب

سوم، پنجم و های آزمون فرضیهنتایج  و( 1)است 

 (2)ماسیناتی و پسینا پژوهش با نتایج  پژوهش ششم

توان در این موضوع علت این امر را می .است مغایر

تمامی نظر نگرفتن  جستجو کرد که با توجه به در

حسابداری مدیریت  طراحیابعاد سازمانی در 

ی کاربران و مندرضایتتوان انتظار داشت نمی

با  اماود )فرضیه سوم( شکنندگان حاصل استفاده

 پژوهش پنجم و ششمهای فرضیه تأییدتوجه به 

حسابداری  اجرای نظامکه  بیان کردتوان می

 اجرای آنمدیریت توانسته است نسبت به قبل از 

در مقایسه با  ،شرایط را بهبود بخشد. به عبارت دیگر

حسابداری  نظاموجود  (2)پژوهش ماسیناتی و پسینا 

 مغتنم شمرده شده است.  آن نبودمدیریت نسبت به 

   

 های پژوهششنهاد بر اساس یافتهیپ

از نتایج پژوهش به شرح زیر  حاصلپیشنهادهای 

 است:
کاربرد  بیندار رابطه معنی وجودبه واسطه  .1

پیشنهاد  سازمانی حسابداری مدیریت و عملکرد

دولتی بخش بهداشت و های که سازمان شودمی

حسابداری  نظام طراحیها و درمان با بهبود رویه

 را بهبود بخشند. سازمانیعملکرد  ،مدیریت

های گذاران و مدیران اجرایی سازمانسیاست .2

حسابداری مدیریت های نظاماز  بهداشت و درمان

کیفی و کمی هر بخش  توانایی و ظرفیتمتناسب با 

ه باز حوزه بهداشت و درمان استفاده کنند. این امر 

ده و عامل انگیزشی را کرها کمک اثربخشی هزینه

کنندگان خدمات ه دریافتبرای ارائه خدمات بهتر ب

 آورد. فراهم می

 

 های آیندهپیشنهاد برای پژوهش
ر داز عوامل مطرح شده که عملکرد تنها  جا از آن .1  

 در پژوهش دیگری آثار ستین متأثرپژوهش این 

چنین مشترک متغیرهای سازمانی و رفتاری و هم

اثرگذاری  ،راهبردمتغیرهای متنی نظیر اندازه و 

بررسی  تریبه نحو کامل بر عملکرد مختلف عوامل

 . شود

یت کیفی و نامشهود حسابداری مدیر آثاربا توجه به  .2

 مورد، مطالعه بیشتر در سازمانی بر عملکرد

سازمانی حسابداری مدیریت و عملکرد های ویژگی

به دولتی بهداشت و درمان ضروری های در سازمان

مشابه در های . این امر از طریق پژوهشرسدنظر می

یر شاهده و شناسایی ساسایر مناطق جغرافیایی برای م

 پذیر خواهد بود. ثیرگذار امکانغیرهای تأمت

حاضر با محدودیت خاصی  پژوهشگفتنی است 

مواجه نبوده است.
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