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چكیده
مقدمه :هدف این مطالعه بررسی دیدگاه مدیران سطوح مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
دانشگاههای علوم پزشکی ،بیمارستانها و مراكز خدمات درمانی در مورد نقش كیفی و تأثیر اطالعات حسابداری
مدیریت بر نظام بودجهریزی است.
روش پژوهش :روش پژوهش مورد استفاده اكتشافی از نوع نظرسنجی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه
مدیرانی است كه در سال  1395در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی و
بیمارستانهای دولتی كشور ،به هر نحوی در بودجهریزی شركت داشتهاند .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از
آزمونهای «تی یکنمونهای» و «آزمون تحلیل واریانس یکطرفه» استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاكی از آن است كه نقش ویژگیهای كیفی اطالعات نظام حسابداری مدیریت و همچنین
اهمیت آن در بودجهریزی از نظر مدیرانارشد ،بهترتیب ،اندكی بیشتر از مدیران میانی و عملیاتی است و برای همه
سطوح مدیریتی معنیدار است اما اهمیت اطالعات حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجهای برای مدیران میانی،
بهترتیب ،بیشتر از مدیرانارشد و عملیاتی است و تنها برای مدیران میانی معنیدار است .بررسی جنبههای ارزیابی متوازن
عملکرد بودجهای نشان میدهد كه جنبه مالی و جنبه فرآیندهای سازمانی برای همه سطوح مدیران معنیدار و جنبههای
مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد (كاركنان) برای هیچ یک از سطوح معنیدار نیست.
بحث و نتیجهگیری :الزم است در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وضعیت حسابداری مدیریت در نظام
بودجهریزی ،بهویژه در بخش ارزیابی عملکرد جنبههای مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد (كاركنان) ،ارتقاء یابد .همچنین،
پیشنهاد میشود كه مدیران در سطحارشد از اطالعات حسابداری مدیریت در تصمیمهای خود استفاده بیشتری كنند؛ در این
مورد حسابداران مدیریت میتوانند زمینه الزم برای استفاده مدیرانارشد از اطالعات حسابداری مدیریت را فراهم كنند.
واژههای کلیدی :ارزیابی عملکرد ،ارزیابی متوازن ،بودجهریزی در نظام سالمت ،نظام حسابداری مدیریت ،نقش
كیفی اطالعات حسابداری مدیریت.
 .1استاد ،گروه حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامه)mnamazi@rose.shirazu.ac.ir :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران (رایانامه)rezaac.1990@yahoo.com :
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مقدمه

حسابداری مدیریت دستگاههای دولتی ایران و مجموعه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی كشور انجام

بیمارستانها و سازمانهای خدمات درمانی در یک

شده كه باید در مراحل بودجهریزی در نظر گرفته شود.

محیط بسیار رقابتی قرار دارند و در این محیط هزینههای

شواهد متعددی ،از جمله نتایج پژوهش فینودال و

بیمارستان بهعنوان بزرگترین جزء هزینههای

همکاران با بررسی یک بیمارستان دانشگاهی در جنوب

مراقبتهای بهداشتی در حال افزایش است ( .)1در این

ایتالیا ،حاكی از ایجاد تغییرات موفقیتآمیزی در

رابطه آپتل و پورجاللی در پژوهشی بیان میكنند كه

حسابداری مدیریت نظام بهداشت و درمان است (.)5

هزینهیابی خدمات در صنعت مراقبتهای بهداشتی

در ایران نیز انتظار میرود تغییرات قابلتوجهی در نظام

اهمیت بسیار باالیی پیدا كرده است ( .)2اُرلف و

اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی وزارت

همکاران در پژوهشی اظهار داشتند كه بیمارستانها و

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی كشور انجام شود

سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانی در جهت بهبود

( 6و  )7اما تاكنون شواهد پژوهشی روشنی در مورد

عملکرد خود به دنبال مشاركت در فعالیتهایی هستند

آثار نظام اطالعات حسابداری مدیریت ارائهنشده است

كه منجر به كاهش هزینهها میشود؛ به بیان دقیقتر،

( .)8در این راستا ،پرسشهای اساسی این است كه:

آنان به دنبال تدوین بودجهریزی مناسب و كنترل

برای آن كه اطالعات حسابداری مدیریت در فرآیند

هزینهها هستند ( .)3در نتیجه ،مدیران خدمات درمانی

بودجهریزی مورد استفاده قرار گیرد ،آیا از ویژگیهای

سعی بر آن دارند تا با بکارگیری نظام اطالعات

كیفی الزم برخوردار است؟ نقش اطالعات حسابداری

حسابداری مدیریت ،هزینهها را تحت كنترل داشته

مدیریت در فرآیند بودجهریزی نظام سالمت كشور

باشند .افزایش هزینهها باعث شده است كه سیاستهای

چیست؟ و تأثیر اطالعات حسابداری مدیریت بر

هر دو بخش عمومی و خصوصی در حوزه درمان در

عملکرد بودجهای نظام سالمت به چه میزان است؟

راستای چگونگی مهاركردن هزینهها و تدوین بودجه

هدف این پژوهش پاسخ به پرسشهای باال است كه

مناسب باشد ( .)4برای این منظور ،بحث در مورد

در آن نقش حسابداری مدیریت در سه سطح

تغییرات حسابداری در طول چند سال گذشته شتاب

مدیرانارشد ،میانی و عملیاتی برای مدیران وزارت

قابلتوجهی به خود گرفته است ( .)5یکی از این

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم

تغییرات حركت بیشتر دولتها از بودجهریزی سنتی به

پزشکی و بیمارستانهای دولتی در فرآیند بودجهریزی

سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است كه دولت

بررسی میشود .اهمیت این مطالعه آن است كه برای

ایران و بهویژه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

اولین بار مدارک تجربی در مورد اهمیت و تأثیر نظام

پزشکی از این مهم مستثنی نیست .به همین دلیل

حسابداری مدیریت و جایگاه مدیران مسئول در سطوح

تغییرات گسترده و مهمی در مورد نظام اطالعات

مختلف بودجهریزی نظام سالمت كشور را ارائه میكند
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و باعث گسترش مرزهای دانش در این زمینه میشود.
ساختار مقاله حاضر به این شرح است كه در ادامه

وظایف (بودجهریزی ،برنامهریزی و كنترل) و
تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد» (.)12

مبانی نظری و پیشینه پژوهش و فرضیههای برگرفته از

شرایط جدید كسب و كار موجب تغییر نگرش

آن بیان میشود .پس از آن ،روش پژوهش ،یافتهها و

مدیران در مورد نحوه و چگونگی برنامهریزی و كنترل

نتایج آزمون فرضیهها مطرح و سپس با توجه به نتایج

فعالیتهای سازمان شده است .نظام اطالعات

آزمون فرضیهها ،نتیجهگیری انجام میشود .سرانجام،

حسابداری بهعنوان بخشی از نظام اطالعات مدیریت و

محدودیتها و پیشنهادها ذكر میشود.

حسابداری مدیریت نیز بهعنوان قسمتی از نظام
اطالعات حسابداری ،تأمین نیازهای اطالعاتی مدیران

مبانی نظری

را برای برنامهریزی و كنترل بر عهده دارد .در واقع،

برای استخراج و افشای مناسب اطالعات حسابداری

مدیران برای برنامهریزی و كنترل سازمان به اطالعات

بهموقع ،مربوط ،دقیق و قابلاتکا برای مدیران ،داشتن

حسابداری مدیریت اتکا میكنند ( .)13بنابراین ،این

چارچوبی مشخص و نظاممند الزم و ضروری است؛ به

اطالعات باید از كمیت و كیفیت الزم برخوردار باشد

این چارچوب در اصطالح حسابداری« ،نظام اطالعات

( .)14محتوای اطالعات ارائهشده بهوسیله نظام

حسابداری مدیریت» میگویند .نظام اطالعات

اطالعات حسابداری مدیریت ممکن است اطالعات

حسابداری مدیریت یک نظام اطالعاتی انعطافپذیر

مالی ،تولید (محصول یا خدمت) ،كاركنان و بازاریابی

است كه برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مدیریت

را پوشش دهد ( .)15همچنین ،نظام اطالعات

در راستای هدفهای مدیریتی طراحی و تدوین شده

حسابداری مدیریت باید در كنار مشاركت افراد و

است ( .)9همچنین ،ممکن است ساختار و محتوای

مدیران بهعنوان یک ابزار كنترلی بکار گرفته شود

گزارشهای تهیه شده از سوی نظام اطالعات حسابداری

()16؛ لذا ،در كاركرد نظام اطالعات حسابداری

مدیریت یک سازمان با سازمان دیگری متفاوت باشد

مدیریت ،مشاركت افراد و ویژگیهای كیفی اطالعات

( .)10شواهد موجود در پژوهش چو نیز مؤید همین ادعا

نقش بسزایی دارد.

است .نتایج پژوهش وی نشان داد كه محتوای اطالعات

بهمنظور بهبود ویژگیهای كیفی اطالعات،

حسابداری مدیریت بین سازمانهای استرالیایی و كرهای

حسابداران باید اقدام به استقرار یک نظام اطالعاتی

متفاوت است ( .)11بهگونه كلی میتوان گفت كه

مطلوب كنند؛ زیرا اگر این نظام اطالعاتی ،بهعنوان یک

«حسابداری مدیریت یک نظام اطالعاتی است كه

منبع اطالعاتی مطلوب نباشد ،دادههایی را هم كه

اطالعات مالی و همچنین غیرمالی مربوط را جمعآوری،

سرانجام از آن حاصل میشود ،نمیتواند چندان مورد

ثبت ،طبقهبندی و تلخیص میكند تا مورد استفاده

استفاده قرار گیرد .برای استقرار یک نظام اطالعاتی

تصمیمگیرندگان داخلی ،به ویژه مدیریت ،برای انجام

مطلوب ،حسابداران مدیریت باید ابتدا به هدفهای
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سازمان توجه كنند .این هدفها ممکن است

هزینهها اشتباه باشد ،تخصیص بهصورت بهینه انجام نشده

بیشینهكردن تولید یا ارائه خدمات ،بیشینهكردن سهم

و ممکن است هزینههای اضافی و غیرضروری به سازمان

سازمان در بازار ،كمینهكردن هزینههای سازمان،

تحمیل شود كه برخالف اصول مدیریت هزینهها است.

افزایش خدمات و رفاه عمومی و افزایش مسئولیت

در این مورد ،حسابداری مدیریت میتواند نقش مهمی

اجتماعی باشد؛ سپس ،در بین نظامهای اطالعاتی

در بودجهریزی ایفا كند .نظام بودجهریزی بهعنوان

موجود ،نظامی كه میتواند سازمان را به هدفهای از

ابزاری مهم و حساس برای برنامهریزی عملیات و

قبل تعیینشده برساند ،انتخاب كنند (.)12

فعالیتهای دولتها ،مراحل و تحوالت مهمی را پشت

یکی از الزمههای نظام بودجهریزی مبتنی بر

سرگذاشته و به صورت یک نظام فنی و مالی پیچیده

عملکرد ،كه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

درآمده است ( .)18بودجهریزی و نظام اطالعات

پزشکی چند سالی است از آن در فرآیند بودجهریزی

حسابداری مدیریت ،ابزار كنترلی است كه به مثابه دو

خود استفاده میكند ،استفاده از روش هزینهیابی بر

كفه یک ترازو به یکدیگر وابستهاند ( .)19بهطور كلی،

مبنای فعالیت است .روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت

برای تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع بین

پدیده نوینی است كه تفکر هزینهیابی سنتی حسابداری

واحدهای عملیاتی در بودجهریزی از اطالعات نظام

مدیریت را به شدت دگرگون كرده است .هدف روش

حسابداری مدیریت استفاده میشود ( .)20در این رابطه،

هزینهیابی بر مبنای فعالیت اصالح دقت هزینههای تولید

بوش در پژوهشی بیان میكند كه فنهای نوین و نظام

هر واحد محصول (كاال یا خدمت) است .این روش

اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی به كاهش مازاد

هزینهیابی نسبت به روشهای هزینهیابی سنتی برای

بودجهای سازمان كمک میكند ( .)21در محیطهایی

برنامهریزی و كنترل بسیار مناسب است و اطالعات

كه بین نمایندهها نامتقارنی اطالعات وجود دارد ،به دلیل

دقیقی را در این زمینه فراهم میكند ( .)17بنابراین،

تضاد منافع احتمالی ،احتمال افزایش مازاد بودجهای

انتظار بر آن است كه اطالعات حاصل از روش

وجود دارد ( .)22بر این اساس نامتقارنی اطالعات یکی

هزینهیابی بر مبنای فعالیت موجب بهبود ویژگیهای

از عوامل درونسازمانی است كه میتواند بر بودجه

كیفی نظام بودجهریزی شود.

سازمانها تأثیرگذار باشد ( .)23در سازمانهای دولتی به

بودجهریزی زمانی مفید است كه با مهارت و دقت

دلیل گستردگی بسیار زیاد ،احتمال نامتقارنی اطالعات

تهیه و بکار گرفته شود ( .)12بهگونه كلی یکی از

در بین مدیران سطوح مختلف سازمان نسبت به

هدفهای اصلی بودجهریزی ،شناسایی منابع محدود

شركتهای بخش خصوصی بیشتر است .بنابراین ،نظام

سازمان و تخصیص آن به نیازهای نامحدود است .در

اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی یکی از عواملی

تخصیص منابع به نیازهای نامحدود ،باید هزینههای این

است كه میتواند بر میزان نامتقارنی اطالعات سازمان

نیازها برآورد شود .در صورتی كه برآوردهای اولیه

تأثیر گذاشته و از این طریق بر ایجاد مازاد بودجهای
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سازمان اثرگذار شود .شواهد حاصل از پژوهش داوموسر

سازمانهای پزشکی و خدمات درمانی بررسی كرده و

و همکاران نیز از این ایده حمایت میكند ( .)24در نظام

به مفیدبودن آن اشاره كردند ( .)33در ارزیابی متوازن

بودجهریزی در بخش سالمت كشور ایران به دو دلیل

عملکرد سازمان از چهار دیدگاه مالی ،بیماران و جامعه

ال تغییر پیدا خواهد
وضعیت نامتقارنی اطالعات احتما ً

(مشتریان) ،فرآیندهای درونسازمانی و فراگیری و

كرد .اول ،مبنای حسابداری از نقدی تعدیلشده به

رشد (كاركنان) مورد ارزیابی قرار گرفته و بین آنها

تعهدی تغییر پیدا كرده است .روشن است كه حسابداری

نوعی توازن ایجاد میشود .استفاده از ارزیابی متوازن

تعهدی نسبت به حسابداری نقدی اطالعات جامعتر و

بهعنوان یک نظام راهبردی ،سازمان را قادر میكند كه

كاملتری ارائه میكند ( .)25-28دوم ،با بکارگیری

اقدام و عمل كوتاهمدت را به راهبرد درازمدت خود

روشهای هزینهیابی اطالعات دقیقتری در مورد بهای

پیوند بزند .بهعنوان نمونه ،بر اساس رابطه بین ارزیابی

تمام شده كاالها و خدمات ،ارائه میشود ( .)17بنابراین،

متوازن و بودجهریزی ساالنه ،سازمان توانایی پیدا

انتظار بر این است كه این تغییرات در مجموعه وزارت

میكند به جای آن كه بودجهریزی و برنامهریزی خود

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موجب بهبود الگوی

را بر مبنای هدفهای كوتاهمدت مالی تعیین كند ،بر

بودجهریزی شود.

اساس راهبرد تعیین كند (.)12

افزون بر آن چه در باال بیان شد سازمانها بهطور

همانطور كه پیش از این نیز ذكر شد و با توجه به

معمول از بودجهریزی بهعنوان ابزاری برای برقراری

مطالب باال ،با مد نظر قرار دادن این موضوع كه در

ارتباط ،برنامهریزی ،ایجاد انگیزش و ارزیابی عملکرد

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی كشور

استفاده میكنند ( )29و یکی دیگر از روشهایی كه

اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از سال  1382آغاز

بهعنوان ابزاری نیرومند و جزئی از نظام اطالعات

شده و در  40بیمارستان وابسته به دانشگاههای علوم

حسابداری مدیریت راهبردی ،منجر به برطرفشدن

پزشکی سراسر كشور در حال اجرا است ،باید گفت كه

برخی از موانع اجرای راهبردهای سازمانها میشود،

اجرای این نظام بودجهریزی نیازمند تغییراتی بنیادی در

نظام ارزیابی متوازن است ( 30و .)31

نظامهای اطالعاتی مدیریت ،نظام اطالعاتی حسابداری

ارزیابی متوازن یا فراگیر ،یکی از موضوعها و

و بهطور كلی در شیوه مدیریت وزارت بهداشت ،درمان

مباحث مهم حسابداری است .از ارزیابی متوازن

و آموزش پزشکی است ( .)34بنابراین ،انتظار بر آن است

بهعنوان یک نظام اطالعات مدیریت و ارزیابی عملکرد

كه نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در نظام سالمت

بهطور گستردهای در سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی

كشور و زیرمجموعههای وزارت بهداشت ،درمان و

در سراسر جهان استفاده میشود ( .)32در سال 1999

آموزش پزشکی ،آثار شگرف و قابلتوجهی در نظام

میالدی ،واچل و همکاران در پژوهشی سودمندی و

اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی این وزارتخانه و

مناسببودن نظام ارزیابی متوازن را برای مدیریت

زیرمجموعههای آن داشته باشد .چرا كه تعیین قیمت
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دكتر محمد نمازی و دكتر غالمرضا رضایی

تمام شده برنامهها و فعالیتها ،متناسب با كیفیت و محل

محیط مناسبی را برای افزایش مازاد بودجهای فراهم

جغرافیایی انجام فعالیت با استفاده از شیوههای مربوط،

میكند (.)39

یکی از الزامات اجرا و بکارگیری نظام بودجهریزی

نتایج پژوهشها در كشور ایتالیا نشان داد كه

مبتنی بر عملکرد است ( .)34در نتیجه ،مدیران نظام

بودجهریزی مشاركتی بر میزان استفاده از اطالعات

سالمت كشور از اطالعات این نظام بودجهریزی در

حسابداری مدیریت تأثیری ندارد .همچنین ،تعهد به

حسابداری مدیریت استفاده میكنند.

هدفهای بودجهای نمیتواند عملکرد بودجهای را
تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد اما تعهد به هدفهای

پیشینه پژوهش

بودجهای میتواند بهطور غیرمستقیم و از طریق استفاده

نتایج برخی از پژوهشها نشان داده است كه

از اطالعات بودجهای حسابداری مدیریت بر عملکرد

اطالعات نظام حسابداری مدیریت ابزار مهمی برای

بودجهای اثرگذار باشد ( .)40شواهد پژوهش وانگ و

بهبود عملکرد در بیمارستانها است ( .)35با این حال،

همکاران نشان داد كه سرمایهگذاری در فنآوری

ممکن است ساختار و محتوای گزارشهای تهیه شده

اطالعات در حوزه سالمت باعث بهبود عملکرد مالی و

از سوی نظام اطالعات حسابداری مدیریت در یک

بهرهوری بیمارستانها میشود ( )41و ویژگیهای

سازمان با سازمانی دیگر متفاوت باشد ( .)20همچنین،

كیفی اطالعات حسابداری در بیمارستانها اثر مهمی بر

نظامهای كنترل حسابداری مدیریت ،میزان ایجاد مازاد

پذیرش نظامهای اطالعاتی دارد (.)42

بودجهای را در شرایط نااطمینان كاری باال ،كاهش

در ایران نتایج برخی از پژوهشها نشاندهنده این

میدهد ( .)36افزون براین ،اثر تعاملی مشاركت در

است كه در سازمانهای با فاصله قدرت زیاد و

بودجه و نظام حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

جمعگرا ،مشاركتدادن افراد در بودجهریزی حتی با

در دو گروه مدیران غربی و چینی متفاوت بوده است.

وجود اطالعات حسابداری مدیریت مناسب ،موجب

به بیان دقیقتر ،در مورد مدیران چینی ،رابطه بین نظام

موفقیت باالی عملکردی مدیر نمیشود .همچنین،

اطالعات حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران در

رابطه مثبت و معنیداری بین نظام اطالعات حسابداری

سطوح باالی مشاركت در بودجه ،منفی است .با وجود

مدیریت و عملکرد مدیر در سازمانهای فردگرا با

این ،همین رابطه برای مدیران غربی ،مثبت گزارش شده

فاصله قدرت كم وجود دارد ( .)43دانشفرد و شیراوند

است ( .)37نتایج پژوهشی دیگر در محیط بیمارستانی

در پژوهشی به نقش نظام اطالعات حسابداری مدیریت

حاكی از آن است كه بین انگیزش بودجهای و نگرش

در استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در حوزه

بودجهای با عملکرد بودجهای بیمارستانهای دولتی

درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)38نتایج

اشاره كرده و نشان دادند كه بین شاخصهای نظام

پژوهش فاریا و سیلوا نشان داد كه نامتقارنی اطالعات،

اطالعات مالی ،نظام ارزیابی عملکرد ،نظام مدیریت
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مالی ،ساختار سازمانی ،نیروی انسانی و الزامات قانونی

«ارزیابی متوازن» مورد مطالعه قرار نگرفته است .در

با نبود بودجهریزی مبتنی بر عملکرد همبستگی وجود

نتیجه ،وجود این خالء پژوهشی انگیزهای شد تا

دارد .در شاخص نظام اطالعات مالی ،استفادهنکردن از

پژوهش حاضر با رویکردی جامع نسبت به این موضوع

نظام حسابداری تعهدی و در شاخص ارزیابی عملکرد،

به بررسی نقش و تأثیر نظام اطالعات حسابداری

ضعیفبودن شاخصهای كمی و مناسب برای برآورد

مدیریت بر نظام بودجهریزی سالمت كشور بپردازد.

عملکرد برنامهها ،بهعنوان باالترین موانع تعیین شد
( .)34این در حالی است كه نتایج برخی از پژوهشها

فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش

حکایت از سطح آشنایی پایین مدیرانارشد مالی

شکل شماره  1الگوی مفهومی پژوهش را نشان

دستگاههای اجرایی با روشهای نوین بودجهریزی

میدهد .با توجه به مبانی نظری ،پیشینه پژوهش و

بهجز روش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارد (.)44

الگوی مفهومی پژوهش كه از سه بُعد میزان استفاده

همچنین ،نتایج پژوهشی دیگر نشان داده است كه

مدیران نظام سالمت كشور از اطالعات حسابداری

مدیران بیمارستانهای خصوصی از اطالعات

مدیریت در نظام بودجهریزی را بررسی میكند ،برای

حسابداری برای برنامهریزی و كنترل استفاده میكنند

هر بُعد یک فرضیه به شرح زیر تدوین شد:

اما مدیران بیمارستانهای دولتی اطالعات حسابداری را

فرضیه اول :از نظر مدیران سطوح مختلف وزارت

تنها برای تعیین هزینه خدمات استفاده میكنند.

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اطالعات نظام

قابلتوجهتر این كه ،مدیران بیمارستانهای دولتی از

حسابداری مدیریت نظام سالمت كشور از ویژگیهای

اطالعات حسابداری مدیریت نسبت به مدیران

كیفی الزم برای نظام بودجهریزی برخوردار است.

بیمارستانهای خصوصی كمتر استفاده میكنند (.)45

فرضیه دوم :از نظر مدیران سطوح مختلف وزارت

اگر چه در پژوهشهای ذكر شده در باال اطالعاتی

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اطالعات نظام

در زمینه نقش حسابداری مدیریت و سازههای سازمانی

حسابداری مدیریت تأثیر با اهمیتی در الگوی

در بودجهریزی منعکسشده اما ویژگیهای كیفی

بودجهریزی نظام سالمت كشور دارد.

اطالعات حسابداری مدیریت و تأثیر آن بر بخش

فرضیه سوم :از نظر مدیران سطوح مختلف وزارت

عمومی (مانند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اطالعات نظام

پژشکی) بررسی نشده است .همچنین ،نقش اطالعات

حسابداری مدیریت تأثیر با اهمیتی در ارزیابی متوازن

حسابداری مدیریت بر عملکرد بودجه بر اساس مبانی

عملکرد بودجهای نظام سالمت كشور دارد.
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دكتر محمد نمازی و دكتر غالمرضا رضایی

بودجهریزی در نظام سالمت

مدیران نظام سالمت

نظام حسابداری مدیریت

ویژگیهای كیفی الزم برای

ایفای نقش در الگوی

ارزیابی متوازن عملکرد

بودجهریزی

بودجهریزی

بودجهای

شكل  :1الگوی مفهومی پژوهش

روش پژوهش

آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی و
بیمارستانهای دولتی كشور ،به هر نحوی در

هدف این پژوهش بررسی نظر مدیران سطوح مختلف

بودجهریزی شركت داشتهاند (شامل رؤسا ،معاونان و

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،

مدیران بخشهای مختلف) .به عبارت دقیقتر ،هر سه

دانشگاههای علوم پزشکی ،بیمارستانها و مراكز

سطح مدیریتی شامل مدیران سطوح ارشد ،میانی و

خدمات درمانی در مورد نقش كیفی و تأثیر اطالعات

عملیاتی در وزارت بهداشت ،دانشگاههای علوم

حسابداری مدیریت بر نظام بودجهریزی است .در این

پزشکی و بیمارستانهای دولتی كشور ،جامعه آماری

راستا ،میتوان این پژوهش را از نوع پژوهشهای كمی

پژوهش حاضر هستند .در این پژوهش منظور از مدیران

دانست كه از روش علمی ساخت و اثبات تجربی

سطح ارشد ،مجموعه افرادی است كه در باالترین مقام

استفاده میكند و بر اساس فرضیهها و طرحهای

سازمان خود هستند .این مجموعه عبارت است از :در

پژوهش از قبل تعیینشده انجام میشود ( .)46همچنین،

سطح وزارتخانه ،وزیر و معاونین وزیر؛ در سطح

روش پژوهش ،اكتشافی و از نوع نظرسنجی است.

دانشگاههای علوم پزشکی ،رئیس و معاونان دانشگاه

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مدیرانی

(شامل رئیس و معاونان واحد بینالملل دانشگاه) و در

است كه در سال  1395در وزارت بهداشت ،درمان و

سطح بیمارستانها ،رئیس و معاونان بیمارستان .منظور
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از مدیران سطح میانی در سطح وزارتخانه ،مدیران كل

بُعد دوم مربوط به بررسی تأثیر نظام حسابداری مدیریت

هر یک از بخشهای وزارتخانه؛ در سطح دانشگاههای

در الگوی بودجهریزی است كه دارای  4پرسش است.

علوم پزشکی ،مدیران هر یک از معاونتهای دانشگاه

بُعد سوم به بررسی نقش نظام حسابداری مدیریت در

و رؤسای دانشکدهها و در سطح بیمارستانها ،مدیران

ارزیابی عملکرد بودجه بر مبنای ارزیابی متوازن

هر یک از معاونتهای بیمارستان است .سرانجام،

میپردازد كه با  16پرسش (هر یک از جنبههای مالی،

منظور از مدیران سطح عملیاتی در سطح وزارتخانه،

بیماران ،فراگیری و رشد و فرآیندهای درونسازمانی،

رؤسا و معاونان ادارهها و بخشهای مختلف وزارتخانه؛

 4پرسش) مورد ارزیابی قرار میگیرد .در پرسشنامه

در سطح دانشگاههای علوم پزشکی ،معاونان

مذكور از طیف لیکرت هفت گزینهای (بسیار زیاد،

دانشکدهها ،رؤسای ادارهها و بخشهای مختلف

زیاد ،تا حدی زیاد ،متوسط ،تا حدی كم ،كم و بسیار

دانشگاه و دانشکدهها و در سطح بیمارستانها ،رؤسای

كم با نمرههای ،به ترتیب 7 ،تا  )1استفاده شده است تا

بخشهای مختلف بیمارستان است.

بتوان طیفهای گوناگونی را پوشش داد .همچنین،

با توجه به این كه جامعه مورد بررسی محدود و
اطالعات دقیق در مورد تعداد آن وجود نداشت ،تعداد

برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  22استفاده شده است.

 1000پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری در سال
 1395توزیع شد .پس از آن تعداد  878پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

جمعآوری و  816عدد آن برای استفاده مناسب

برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از

تشخیص داده شد .به عبارت دقیقتر ،در مورد هر یک

پرسشنامه ،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی

از گروههای مدیران سطوح ارشد ،میانی و عملیاتی

استفاده شده است .اطالعات عمومی بهدست آمده از

نمونهگیری انجام شد اما همانطور كه گفته شد ،با

پاسخدهندگان با استفاده از روشهای آمار توصیفی

توجه به در دسترسنبودن اطالعات دقیق در مورد تعداد

شامل طبقهبندی و سازماندهی اطالعات ،توزیع

اعضای جامعه آماری ،از روش نمونهگیری غیرنسبتی

فراوانی نسبی و مطلق تحلیل شده است .در این

استفاده شد.

پژوهش ،با توجه به بزرگ بودن اندازه نمونه ،توزیع

برای جمعآوری اطالعات مربوط به فرضیهها از

دادهها از توزیع نرمال تبعیت میكند .بنابراین ،با

پرسشنامه طراحیشده به وسیله پژوهشگران با

استفاده از آزمون «تی یک نمونهای» و «تحلیل

بهرهگیری از ادبیات داخلی و خارجی استفاده شد .این

واریانس یکطرفه» در سطح اطمینان  %95فرضیههای

پرسشنامه دارای سه بُعد و  31پرسش است .بُعد اول،

پژوهش آزمون شد.

ارزیابی از نگاه ویژگیهای كیفی نظام اطالعات

در این پژوهش ،به منظور حصول اطمینان از اعتبار

حسابداری مدیریت بوده كه دارای  11پرسش است.

محتوایی ،از روش اعتبار صوری استفاده شد .در این
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راستا ،سؤالهای پرسشنامه با نظر متخصصان و

عمومی پرسشنامه نشان میدهد از بین  816نفر

صاحبنظران در چندین مرحله اصالح و نهایی شد.

پاسخدهندگان به پرسشنامه 561 ،نفر ،معادل  %68/8را

برای ارزیابی قابلیت اطمینان یا پایایی پرسشنامه از

مردان و مابقی را زنان تشکیل میدهند .بررسی سن

آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است .به این منظور

پاسخدهندگان نشاندهنده این موضوع است كه %11/3

در ابتدا تعداد  40عدد پرسشنامه بین تعدادی از افراد

از آنها در بازه سنی كمتر از  30سال قرار دارند؛

جامعه آماری توزیع شد .نتایج حاصل از محاسبه آلفای

 %35/4از آنها در بازه سنی بین  30تا 40سال و سن

كرونباخ برای سؤالهای مربوط به هر یک از

 %38/7از آزمودنیها بین  41تا 50سال است و فقط سن

فرضیههای پژوهش در جدول شماره  1ارائه شده است.

 %14/6از آزمودنیها بیشتر از  50سال است .نتایج
بهدست آمده از تجزیه و تحلیل میزان تحصیالت نشان

یافتهها

میدهد كه  %89/3از پاسخدهندگان دارای مدرک
كارشناسی به باال هستند .آمار مربوط به محل خدمت

در بخش اول پرسشنامه  6پرسش عمومی مربوط به

حاكی از آن است كه  %66/5از پاسخدهندگان در

ویژگیهای فردی پاسخدهندگان شامل جنسیت ،سن،

بیمارستانها %31/5 ،از پاسخدهندگان در دانشگاههای

میزان تحصیالت ،محل خدمت ،رده سازمانی (سطح

علوم پزشکی و  %2از آنان در وزارتخانه مشغول فعالیت

مدیریتی) و سابقهكاری مطرح شده است .نتایج بهدست

بودهاند %14/3 .از پاسخدهندگان را مدیران سطح

آمده از تحلیل توصیفی این پرسشها در جدول شماره

ارشد %29/9 ،را مدیران سطح میانی و  %55/8را مدیران

 2منعکس شده است.

سطح عملیاتی تشکیل میدهند .سابقهكاری نشاندهنده

نتایج بهدست آمده از تحلیل توصیفی پرسشهای

این است كه  %10/8از پاسخدهندگان كمتر از  5سال،

جدول  :1نتایج آزمون آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ

پرسشهای مربوط به

نظام اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی

0/971

ویژگیهای كیفی نظام حسابداری مدیریت راهبردی

0/906

نقش نظام حسابداری مدیریت در الگوی بودجهریزی

0/937

نقش نظام حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجه

0/958

جنبه مالی

0/958

جنبه بیماران و جامعه

0/961

جنبه فراگیری و رشد

0/934
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 %40/4بین  5تا  10سال %36/4 ،بین  11تا  20سال و

مسئولیت خود دارند .بر این اساس ،پاسخدهندگان شرایط

 %12/4از پاسخدهندگان بیشتر از  20سال سابقهكار در

الزم برای پاسخگویی به سؤالهای پرسشنامه را دارند.

جدول  :2اطالعات عمومی پرسشنامه
ردیف
1
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فراوانی

درصد فراوانی

شرح
زن

255

31/2

جنسیت مرد

561

68/8

جمع

816

100

كمتر از  30سال

92

11/3

بین  40-30سال

289

35/4

بین  50-41سال

316

38/7

باالی  50سال

119

14/6

جمع

816

100

دیپلم

33

4/1

فوقدیپلم

54

6/6

كارشناسی

231

28/3

كارشناسیارشد

258

31/6

دكترا

240

29/4

جمع

816

100

بیمارستان

543

66/5

دانشگاههای علوم پزشکی

257

31/5

وزارتخانه

16

2

جمع

816

100

مدیران سطح ارشد

117

14/3

مدیران سطح میانی

244

29/9

مدیران سطح عملیاتی

455

55/8

جمع

816

100

كمتر از  5سال

88

10/8

بین  10-5سال

330

40/4

297

36/4

باالی  20سال

101

12/4

جمع

816

100

2

سن

3

تحصیالت

4

محل خدمت

5

رده سازمانی

6

سابقهكاری بین  20-11سال
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جدول شماره  3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

و انحراف معیار مربوط به این متغیرها نشان میدهد كه

شامل كمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار و همچنین

میزان این ابعاد از نظام حسابداری مدیریت در مجموعه

نتیجه آزمون «تی یکنمونهای» برای بررسی فرضیههای

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی كشور بیشتر

پژوهش را در كل سطوح مدیریتی نشان میدهد .طبق

از حد وسط (عدد  )4بوده است .با این حال ،هنوز تا سطح

اطالعات این جدول ،بیشترین نقش حسابداری مدیریت

باالی بیشینه (عدد  )7فاصله زیادی دارد .در مورد

در الگوی بودجهریزی (با میانگین  )4/97و كمترین آن

جنبههای مالی و فرآیندهای درونسازمانی ،آمارههای

در جنبه فراگیری و رشد كاركنان (با میانگین  )3/96است.

میانگین و انحراف معیار مربوط به این شاخصهای نقش

مقدار معنیداری آماره تی در سطح  %95نشان از

نظام حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجهای،

معنیداربودن تفاوت بین میانگین پاسخ افراد و ارزش

نشان میدهد كه میزان این ابعاد از حد وسط بیشتر است و

مورد آزمون (عدد  )4در همه متغیرهای پژوهش در كل

در این مورد نیز تا سطح باالی بیشینه (عدد  )7فاصله زیادی

سطوح مدیریتی ،به جز جنبههای مشتریان (بیماران) و

وجود دارد .با این وجود ،آماره میانگین مربوط به جنبه

فراگیری و رشد (كاركنان) از متغیر نقش نظام حسابداری

فراگیری و رشد (كاركنان) از شاخصهای نقش نظام

مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجه ،دارد .در مورد

حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجهای ،نشان

متغیرهای ویژگیهای كیفی نظام حسابداری مدیریت

میدهد كه سطح آن در وزارت بهداشت ،درمان

راهبردی ،نقش نظام حسابداری مدیریت در الگوی

و آموزش پزشکی از حد وسط كمتر بوده و معنیدار

بودجهریزی و ارزیابی عملکرد بودجه ،آمارههای میانگین

نیست.

جدول  :3نتایج آزمون تی یکنمونهای در کل سطوح مدیریتی
متغیر

انحراف

آماره تی

معنیداری

نظام اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی

کمینه

بیشینه

میانگین

ویژگیهای كیفی نظام حسابداری مدیریت راهبردی

1

6/91

4/55

1/25

نقش نظام حسابداری مدیریت در الگوی بودجهریزی

1

7

4/97

1/43

19/394

جنبه مالی

1

6/75

4/28

1/37

5/794

()0/0005

حسابداری

جنبه مشتریان (بیماران)

1

7

4/03

1/45

0/569

()0/57

مدیریت در

جنبه فراگیری و رشد (كاركنان)

1

7

3/96

1/39

()0/822

()0/411

ارزیابی عملکرد

جنبه فرآیندهای درونسازمانی

1

7

4/31

1/23

7/264

()0/0005

نمره كل

1

6/69

4/14

1/19

3/487

()0/001

1

6/77

4/27

1/07

7/165

()0/0005

نقش نظام

بودجه

نمره كل

معیار

ارزش مورد آزمون=4
12/534

()0/0005
()0/0005
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جدول شماره  4آمارههای توصیفی متغیرهای

ویژگیهای كیفی اطالعات نظام حسابداری مدیریت از

پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار و همچنین نتیجه

نظر مدیران سطوح ارشد ،بهترتیب ،اندكی بیشتر از

آزمون «تی یکنمونهای» برای بررسی فرضیههای

مدیران سطوح میانی و عملیاتی است و برای همه

پژوهش را در سطوح مختلف مدیریتی نشان میدهد .با

سطوح مدیریتی معنیدار است .بنابراین ،فرضیه اول

توجه به اطالعات مندرج در این جدول ،سطح

پژوهش پذیرفته میشود .نقش نظام حسابداری

معنیداری آماره تی نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت

مدیریت در الگوی بودجهریزی نیز به همین منوال است

بین میانگین پاسخ افراد و ارزش مورد آزمون (عدد )4

و فرضیه دوم پژوهش نیز پذیرفته میشود .با این وجود،

در بیشتر متغیرهای پژوهش در سطوح مختلف مدیریتی

نقش اطالعات حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد

است .به بیان دقیقتر ،نتایج جداگانه هر یک از سطوح

بودجهای برای مدیران سطوح میانی ،بهترتیب ،بیشتر از

ارشد ،میانی و عملیاتی برای همه متغیرها به جز نقش

مدیران سطوح ارشد و عملیاتی است و تنها برای مدیران

نظام حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجه كه

سطوح میانی معنیدار است .جزئیات جنبههای ارزیابی

در سطوح ارشد و عملیاتی معنیدار نیست با نتایج

متوازن عملکرد بودجهای نشان میدهد كه جنبه مالی

مندرج در جدول شماره  3برای كل سطوح مدیریتی از

و همچنین جنبه فرآیندهای درونسازمانی برای همه

نظر معنیداربودن مشابه است .با وجود این ،نقش

سطوح مدیران معنیدار و جنبههای مشتریان (بیماران)

جدول  :4نتایج آزمون تی یکنمونهای در سطوح مختلف مدیریتی
سطح مدیریتی
متغیر
ویژگیهای كیفی نظام حسابداری
مدیریت راهبردی
نقش نظام حسابداری مدیریت در
الگوی بودجهریزی
نقش اطالعات حسابداری مدیریت
در ارزیابی عملکرد بودجه
ارزیابی عملکرد از جنبه مالی
ارزیابی عملکرد از جنبه مشتریان
(بیماران)
ارزیابی عملکرد از جنبه فراگیری و
رشد (كاركنان)
ارزیابی عملکرد از جنبه
فرآیندهای درونسازمانی
نظام اطالعات حسابداری مدیریت
راهبردی
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ارشد

میانی

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

4/68

1/13

4/63

1/21

5/18

1/36

5/06

1/34

4/17

1 /2

4/26

1/07

4/29

1/29

4/42

1 /3

3/98

1/44

4/13

1/28

3/94

1/38

4/03

1/36

4/45

1/33

4/44

1/09

4/34

1/08

4/38

0/98

آماره تی
(معنیداری)

6/529
()0/0005
9/412
()0/0005
()1/117
()0/266
2/419
()0/017
()0/128
()0/898
()0/45
()0/653
3/688
()0/0005
3/435
()0/001
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عملیاتی
آماره تی
(معنیداری)

8/179
()0/0005
12/407
()0/0005
3/766
()0/0005
5/086
()0/0005
1/655
()0/099
0/413
()0/68
6/28
()0/0005
6/067
()0/0005

میانگین

انحراف
معیار

4/47

1 /3

4/87

1/49

4/08

1/24

4 /2

1/42

3/98

1/53

3/92

1/42

4/21

1/26

4/19

1 /1

آماره تی
(معنیداری)

7/723
()0/0005
12/432
()0/0005
1/347
()0/179
2/952
()0/003
()0/23
()0/818
()1/149
()0/251
3/523
()0/0005
3/627
()0/0005
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و فراگیری و رشد (كاركنان) معنیدار نیست .بنابراین،

مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجه و نظام اطالعات

فرضیه سوم پژوهش تنها از جنبههای مالی و

حسابداری مدیریت راهبردی است.

فرآیندهای درون سازمانی پذیرفته میشود.
به منظور بررسی تفاوت متغیرهای پژوهش بر اساس

نتیجهگیری

نظر سطوح مختلف مدیریتی از تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده شد .نتایج ارائه شده در جدول شماره  5نشان

در دنیای پیچیده امروزی مدیران برای اداره امور

میدهد كه تنها تفاوت بین جنبه فرآیندهای درونسازمانی

سازمان خود نیازمند اطالعات هستند .در سازمانهای

از متغیر نقش نظام حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد

دولتی ،مدیران باید برای سازمان خود بودجه تعیین

بودجه در میان سطوح مدیریتی (مدیران سطوح ارشد،

كرده و از آن تبعیت كنند .در این راستا ،وزارت

میانی و عملیاتی) در سطح خطای كمتر از  %5معنیدار

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی كشور ،كه وظیفه

است .همچنین ،یافتهها حاكی از نبود تفاوت معنیدار در

اصلی دولت برای ایجاد سالمت عمومی در كشور را بر

مورد متغیرهای ویژگیهای كیفی نظام حسابداری

عهده دارد ،باید بودجه سازمان خود را تعیین كرده و

مدیریت راهبردی ،نقش نظام حسابداری مدیریت در

در همان چارچوب حركت كند .برای دستیابی به این

الگوی بودجهریزی ،جنبه مالی ،جنبه مشتریان (بیماران)،

مهم مدیران این وزارتخانه نیاز به اطالعات دارند.

جنبه فراگیری و رشد (كاركنان) ،نقش نظام حسابداری

اطالعات مورد نیاز آنان از نظام حسابداری مدیریت

جدول  :5خالصه تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت متغیرهای پژوهش بر اساس نظر
سطوح مختلف مدیریتی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره
F

معنیداری

ویژگیهای كیفی نظام حسابداری مدیریت راهبردی

780/13

2

390/06

2/05

0/129

نقش نظام حسابداری مدیریت در الگوی بودجهریزی

195/29

2

97/64

2/997

0/051

1339/16

2

669/58

1/862

0/156

ارزیابی عملکرد از جنبه مالی

132/92

2

66/46

2/215

0/11

ارزیابی عملکرد از جنبه مشتریان (بیماران)

63/106

2

31/55

0/942

0/39

ارزیابی عملکرد از جنبه فراگیری و رشد (كاركنان)

32/68

2

16/34

0/525

0/592

ارزیابی عملکرد از جنبه فرآیندهای درونسازمانی

177/38

2

88/69

3/694

0/025

نظام اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی

5656/37

2

2828/18

2/321

0/099

متغیر

نقش اطالعات حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد
بودجه
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استخراج و مورد استفاده قرار میگیرد .بر این اساس،

چرا كه ،این دو شاخص وضعیت چندان مناسبی ندارد

كارایی چنین نظام اطالعاتی در نظام بودجهریزی

و از اطالعات نظام حسابداری مدیریت در این مورد به

میتواند به كارایی بودجهای سازمان منجر شود .در

میزان به نسبت كمی استفاده میشود.

همین راستا ،پژوهش حاضر به بررسی و تأثیر استفاده

بررسیهای بیشتر در پژوهش حاضر نشان داد كه

مدیران نظام سالمت كشور از اطالعات نظام حسابداری

تفاوت بااهمیتی بین دیدگاه مدیران سطوح ارشد ،میانی

مدیریت در نظام بودجهریزی پرداخته است.

و عملیاتی نسبت به نقش كیفی اطالعات حسابداری

نتایج پژوهش حاضر حاكی از آن است كه اگر چه

مدیریت و اهمیت آن در بودجهریزی وجود ندارد و در

تفاوت اندكی در دیدگاه مدیران سطوح مختلف در

بُعد اهمیت اطالعات حسابداری مدیریت در ارزیابی

مورد نقش كیفی اطالعات حسابداری مدیریت و

متوازن بودجه ،تنها ابعاد مالی و فرآیندهای زیرساخت

اهمیت آن در بودجهریزی وجود دارد اما از دیدگاه

ارزیابی متوازن معنیدار است و ابعاد مشتریان (بیماران)

آنان اطالعات نظام حسابداری مدیریت نظام سالمت

و فراگیری رشد (كاركنان) معنیدار نیست .در نتیجه،

كشور از ویژگیهای كیفی الزم برای نظام بودجهریزی

فرضیه سوم پژوهش تنها از جنبههای مالی و فرآیندهای

برخوردار است و تأثیر بااهمیتی در الگوی بودجهریزی

درونسازمانی تأیید میشود و از جنبههای مشتریان

نظام سالمت كشور دارد .در نتیجه ،فرضیههای اول و

(بیماران) و فراگیری و رشد (كاركنان) تأیید نمیشود.

دوم پژوهش پذیرفته میشود .با وجود این كه ،در

این نتیجه تا حدی برخالف انتظار است؛ چرا كه ،انتظار

مجموع نظام حسابداری مدیریت وزارت بهداشت،

میرفت مدیران سطح ارشد بیشتر از مدیران سایر

درمان و آموزش پزشکی كشور به لحاظ ویژگیهای

سطوح از اطالعات نظام حسابداری مدیریت در نظام

كیفی و اهمیت نقش آن در الگوی بودجهریزی و

بودجهریزی استفاده كنند .شاید یکی از دالیل چنین

ارزیابی عملکرد بودجهای در سطح قابل قبولی است اما

نتیجهای این باشد كه استفاده از اطالعات نظام

هنوز تا سطح بهینه و باالی خود فاصله دارد .این نتیجه

حسابداری مدیریت در بودجهریزی یک امر فنی و

حاكی از آن است كه مدیران این وزارتخانه باید با در

تخصصی است و بیشتر بر عهده مدیران سطوح عملیاتی

پیشگرفتن سیاستهایی ،همچون آموزش نحوه

و میانی قرار دارد .مدیران سطح ارشد اغلب تنها از

استفاده از اطالعات حسابداری مدیریت به مدیران،

استقرار نظام حسابداری مدیریت پشتیبانی میكنند و

وضعیت این نظام اطالعاتی را ارتقا داده تا امکان

استفاده عملی از اطالعات را به سایر مدیران واگذار

بهترشدن وضعیت بودجهای سازمان خود را فراهم

میكنند .احتماالً یکی از دالیل استفاده نکردن زیاد از

كنند .در این باره استفاده از اطالعات حسابداری

اطالعات نظام حسابداری مدیریت در نظام

مدیریت به منظور ارزیابی عملکرد جنبههای مشتریان

بودجهریزی ،نبود زیرساختهای الزم و اطالعات

(بیماران) و فراگیری و رشد (كاركنان) مشهودتر است؛

مربوط به تصمیمگیری مدیران رده باال است .دلیل
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دیگر این است كه در مورد بودجهریزی ،آموزشهای

حسابداری مدیریت در سطح هر یک از بیمارستانها و

الزم ارائه نشده كه این كاستی باید به وسیله دانشگاهها

با بهكارگیری نیروهای متخصص در این زمینه كاركرد

و مراكز آموزشی با كمک استادان و اشخاص حرفهای

اطالعات حسابداری مدیریت را در سازمان خود ارتقا

مجرب در این زمینه برطرف شود .همچنین ،یافتههای

دهند .چرا كه ،نتایج پژوهشهای پیشین هم نشان داده

پژوهش حاضر مبین آن است كه مدیران ردههای

است كه سرمایهگذاری در نظام اطالعاتی بخش

مختلف به اهمیت استفاده از اطالعات حسابداری

سالمت بر عملکرد مالی و بهرهوری بیمارستانها تأثیر

مدیریت برای مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد

بسیاری دارد ( .)44افزون براین ،برای انجام پژوهش در

(كاركنان) در بودجهریزی توجه چندانی نمیكنند و

آینده به پژوهشگران پیشنهاد میشود كه به بررسی

بیشتر به عملیات فنی بودجهریزی میپردازند .در

عوامل مؤثر بر میزان استفاده از اطالعات نظام

مجموع ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشها

حسابداری مدیریت در نظام بودجهریزی وزارت

پیشین انجامشده در ایران و خارج از ایران (،35-38

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی كشور و الگوسازی

 44 ،40و  )45همسو است .اهمیت این نتایج آن است

شیوه بودجهریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

كه این پژوهش توانست شواهد تجربی جدیدی به

پزشکی كشور با هدف كمینهسازی هزینههای این

حوزه حسابداری سالمت كشور بیفزاید و در مورد

وزارتخانه از طریق استفاده از اطالعات نظام حسابداری

نقش كیفی اطالعات حسابداری مدیریت ،اهمیت آن

مدیریت بپردازند .گفتنی است با توجه به این كه

در بودجهریزی و تعیین عملکرد بودجه بر مبنای روش

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،

ارزیابی متوازن ،یافتههای سودمندی را در هر رده

دانشگاههای علوم پزشکی ،بیمارستانها و درمانگاههای

مدیریتی نشان دهد.

مورد مطالعه جزء سازمانهای بخش عمومی هستند،
پاسخدهندگان نسبت به ارائه اطالعات ناشی از این

پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش

پژوهش به مقامات باالتر نگرانی داشتند كه ممکن است

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود

در پاسخ آنان به پرسشهای پژوهش تأثیر داشته باشد.

كه مدیران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

با وجود این تالش وافری بهعمل آمد تا روایی و پایایی

كشور از طریق برگزاری دورههای آموزشی نظام

پژوهش در سطح اعتبار باالیی قرار گیرد و یافتهها نیز

حسابداری مدیریت ،نقش این نظام اطالعاتی در

معتبر باشند.

بودجهریزی سازمان (بهویژه در زمینه عملکرد بودجه)
را برای مدیران سطوح مختلف به صورت شفافتر و

تشكر و قدردانی

عملیتر ،تشریح كنند .همچنین ،به مدیران این
وزارتخانه پیشنهاد میشود كه با راهاندازی واحد

نویسندگان بر خود الزم میدانند از مسئوالن وزارت
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تضاد منافع

 درمان و آموزش پزشکی كشور و مسئوالن و،بهداشت

هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود

 بیمارستانها و،كاركنان دانشگاههای علوم پزشکی

.ندارد

درمانگاههای دولتی كشور برای همکاری صمیمانه
. سپاسگزاری كنند،آنها
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Abstract
Introduction: The purpose of this study is evaluating the view of managers in different levels
of management in The Ministry of Health and Medical Education, medical sciences
universities, hospitals, and healthcare service units, on the qualitative role and the effects of
management accounting information in budgeting.
Method: The research method used is exploratory and a survey type. The population of the
study consists of all managers in The Ministry of Health and Medical Education, medical
sciences universities, and governmental hospitals who in the year 2016, participated in
budgeting in any way. In order to test the research hypotheses, one-sample T-test and oneway ANOVA were used.
Results: Research results showed that the role of qualitative information of management
accounting system and its significance in budgeting is a little more important in the view of
top management than the middle managers and executive managers’ view, and it is
noteworthy in all levels of management. However, the importance of management
accounting information in budget performance evaluation for the middle managers is more
than top level managers and executive managers and is significant only for middle managers.
Reviewing the perspectives of balanced budget scorecards shows that financial and
organizational perspectives are significant for all levels of management but the customer
(patients) and learning and growth (personnel) perspectives are not significant.
Conclusion: In the Ministry of Health and Medical Education, the situation of management
accounting system in budgeting should be developed, especially in the performance
evaluation of customers and personnel. In addition, managers in the top level should use more
of management accounting information in decision making. In this regard, management
accountants can provide the grounds for top level managers to make use of management
accounting information.
Keywords: Balanced Scorecard, Budgeting in the Health Care System, Performance
Evaluation, Qualitative Role of Management Accounting Information, Management
Accounting System.
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