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فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
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با توجه به تاثیر و سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت ،کاربرد آنها در اداره مطلوب و بهینه دانشگاهها
امری ضروری است .هدف پژوهش بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت و اثربخشی هر یک از آنها،
توسط مدیران مالی دانشگاههای دولتی ایران بوده است .این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری
داده ها از پرسشنامه استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است .در این راستا،
پرسشنامهای بین  ۹0مدیر مالی در  ۹0دانشگاه دولتی ایران توزیع شد .نتایج تحقیق نشان داد مدیران
مالی دانشگاهها از ابزارهای کایزن و تجزیه و تحلیل انحرافها استفاده کردهاند ،اما از نظر آنان ،هزینهیابی
بر مبنای فعالیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینهیابی بر مبنای هدف ،حسابداری سنجش مسئولیت و
کارت ارزیابی متوازن در دانشگاهها کاربرد نداشتهاست .افزون بر این ،دانشگاههای تحت نظارت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به صورت قابل توجهی نسبت به دانشگاههای تحت نظارت وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری از این ابزارها بیشتر استفاده کردهاند .همچنین ،ابزارهای حسابداری مدیریت مورد
استفاده در دانشگاهها ،از اثر بخشی الزم برخوردار بودهاند و بین سطح دانشگاه ،رشته تحصیلی مدیر مالی،
نوع دانشگاه از نظر تابعیت وزارتخانه و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت تفاوت معناداری وجود داشته
است.
واژههای کلیدی :ابزارهای حسابداری مدیریت ،اثربخشی ،کاربرد ،دانشگاههای دولتی ایران.
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سجادی ،صفر زاده بندری و خدری سونکی

مقدمه
موفقیت هر سازمان در رسیدن به اهداف خود به گونه قابلتوجهی به مدیران آن بستگی دارد .اگر مدیران
وظایف خود را به روش صحیح انجام دهند ،سازمان به اهداف خود دست خواهد یافت[.]18در ادبیات
مدیریت وظایف اصلی مدیر شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،راهبری ،نظارت و کنترل است [.]17بنابراین،
با توجه به توسعه فناوری و ایجاد تغییر و تحول در سازمانها مدیران به تنهایی نمیتوانند نسبت به محیط
خود در سازمان شناخت کافی داشته باشند .از این رو ،سیستم حسابداری مدیریت به عنوان شاخهای از
دانش حسابداری است که هدف از آن کمی کردن تصمیمگیریهای مدیریتی در سطح یک سازمان و
تعیین آثار و پیامدهای حاصل از این تصمیمها در کوتاهمدت بر تحقق اهداف سازمانی ،سودآوری و تداوم
فعالیت در کلیه واحدهای اقتصادی ،اعم از تولیدی ،خدماتی و دولتی در یک کشور محسوب میشود[.]18
توجه و تاکید بسیاری از حسابداران در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونیهایی شده است و
از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطالعاتی مدیریت برای تصمیم گیریها نیست،
مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطالعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد
کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی برای برنامه ریزی های آینده هستند .در نتیجه ایجاد چنین
زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابداری مدیریت برای ارزیابی اثربخشی،کارایی و صرفه اقتصادی
عملیات را به نحو چشمگیری افزایش داده است[.]7
سازمانهای گوناگون برای تحقق اهداف مختلفی از حسابداری مدیریت و تکنیکهای آن بهرهمند میشوند.
برخی از این اهداف عبارتند از :
 )1تدوین استراتژی کلی و برنامههای بلندمدت )2 ،تصمیمگیری برای تخصیص منابع )۳ ،حداکثر کردن
ارزش سازمان )4 ،توجه به مسئولیتهای اجتماعی سازمان )5 ،افزایش کیفیت و مدیریت هزینه؛
تحقق اهداف مزبور ،وظایفی اساسی زیر را برای حسابداری مدیریت الزامی میکند:
 )1تأمین اطالعات مورد نیاز مدیران برای تصمیمگیری و برنامهریزی؛  )2کمک به مدیران در راهبری و
کنترل فعالیتهای عملیاتی؛  )۳انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان؛
 )4سنجش و ارزیابی عملکرد بخشهای تابعه ،مدیران و دیگر کارکنان [.]1۳
هر چند مورد از تکنیکهای حسابداری مدیریت برای تحقق یکی از وظایف است .به عنوان مثال ،از
ابزارهای مورد بررسی در این تحقیق ،تکنیکهای هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت
و هزینهیابی هدف برای کمک به مدیران در راهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتی (وظیفه دوم) کارساز
است .تحلیل انحرافها برای انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان (وظیفه
سوم) مورد استفاده قرار میگیرد و در نهایت حسابداری سنجش مسئولیت ،کارت ارزیابی متوازن و بهبود
مستمر در حوزه سنجش ارزیابی عملکرد کاربرد جدی دارند [.]15
دولت طبق اصل سیام قانون اساسی موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا
پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان
گسترش دهد ،اما افزایش روزافزون بهای تمامشده خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه شده به دانشجویان

کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت...

7.

دانشگاه ،باعث شده است دانشگاهها به دو صورت واکنش نشان دهند .حالت اول؛ کاهش کیفیت خدمات
ارائه شده است ،اما حالت دوم بکارگیری راهکارهایی برای مدیریت هزینهها است .دانشگاهها نیز مانند
بخش خصوصی باید از تکنیکهای حسابداری مدیریت برای مدیریت هزینهها استفاده کنند.
در این تحقیق ابزارهای حسابداری مدیریت نظیر؛ هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت،
هزینهیابی بر مبنای هدف ،کایزن ،حسابداری سنجش مسئولیت ،کارت ارزیابی متوازن و تجزیه و تحلیل
انحرافها انتخاب و تالش شده است کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاههای دولتی
ایران را بررسی کند .به بیان دیگر ،در این پژوهش به دو پرسش زیر پاسخ داده شده است.
 .1آیا مدیران مالی دانشگاههای دولتی از ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده میکنند؟
 .2آیا ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده مدیران مالی دانشگاهها اثربخشی الزم را داشتهاند؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تئوری نمایندگی و پیشرفتهای اخیر آن نویدهای زیادی را برای پیشرفت حسابداری مدیریت میدهد.
اول؛ تعریف جدیدی از سازمان ارایه کرده است که سالها دانشمندان مدیریت درصدد تعریف آن بودهاند.
دوم ،تئوری نمایندگی ،توضیحی در مورد دلیل استفاده از اغلب روشهای مهم حسابداری مدیریت را
فراهم ساخته است[.]1۹
ابزارهای حسابداری مدیریت در شرایط جدید روند رو به رشدی داشتهاند .این روند با مطرح شدن
هزینهیابی بر مبنای فعالیت و هزینهیابی بر مبنای هدف آغاز شده است و در دو دهه اخیر با ظهور ابزارهایی
از جمله کارت ارزیابی متوازن ادامه یافته است .رقابت فزاینده اقتصادی فشار زیادی بر مدیران شرکتها
وارد میسازد تا تصمیمگیریهای تجاری را برای حداکثر کردن عملکرد مالی انجام دهند .برای پاسخ به
این نیاز ،محدودهای از تکنیکهای حسابداری مدیریت توسط شرکتها ادغام و به کار گرفته شدهاند .با
توجه به این تحولها ،دیگر نمیتوان از این تکنیکها به سادگی گذر کرد و الزم است در برنامهریزی و
کنترل سازمان ،نقش و کاربرد آنها بررسی شود [.]11
احساس نیاز به حسابداری مدیریت در آموزش عالی جدید نیست []27و[ ]28معتقدند باید از روشهای
حسابداری مدیریت در آموزش عالی استفاده شود .بخش آموزش عالی برای فهم هزینهها و ارتباط با
کیفیت ،نیاز به تجزیه وتحلیل بیشتر و کار سیستماتیک دارد .افزایش رقابت در داخل بخشهای دانشگاهی
و خارج از آن ،چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی نیز از مهمترین چالشها برای دانشگاهها و
موسسههای آموزش عالی است .افزایش هزینهها و افزایش فوقالعاده رقابت در دنیای امروز دانشگاهها
باعث شده است تا استفاده بهینه از منابع و داشتن اطالعات صحیح برای فرایند تصمیمگیری توسط
مدیران از عوامل اصلی حیات و بقای دانشگاهها باشد .در دنیای رقابتی ،داشتن اطالعات صحیح ممکن
است عامل اصلی و کلیدی در تشخیص و تمیز بین برنده و بازنده باشد [.]10
ابزارهای حسابداری مدیریت مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
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مدیریت بر مبنای فعالیت
اتحادیه بین المللی بنگاههای تولیدی پیشرفته ،مدیریت بر مبنای فعالیت را فرآیندی تعریف کرده است
که بر مدیریت فعالیتها به عنوان مسیری برای بهبود ارزش محصولها و خدمات ارائه شده به مشتریان
و سود حاصل از این ارزش متمرکز میشود .این فرآیند شامل تحلیل محرک هزینه ،تحلیل فعالیتها و
اندازهگیری عملکرد است [.]12
هزینهیابی برمبنای فعالیت
با توجه به مدل چهار طبقهای سلسله مراتب فعالیتها ،سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت ،فعالیتهای
عمده فرایند تولید را شناسایی میکند ،سپس ،در یکی از چهار طبقه فعالیتهای سطح محصول ،سطح
دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه طبقهبندی میکند [.]12
با توجه به این که سیستم سنتی نمیتواند اطالعات صحیحی از بهای تمام شده خدمات ارائه کند
پژوهشهای متعددی پیرامون نتایج حاصل از سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در بنگاههای تولیدی
انجام شده است و تقریباً همگی آنها به دفاع از این سیستم و نتایج حاصل از آن پرداختهاند .با توجه به
اهمیت دسترسی به اطالعات صحیح در تصمیمگیری مدیران و توسعه فناوریهای پیشرفته در ابعاد
مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها ،درک این تغییرها و سنجش تاثیرهای آن بر هزینههای
سازمانی اهمیت زیادی دارد .اهمیت این موضوع برای واحدهای خدماتی به خصوص آموزشی با توجه به
اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است ،مضاعف است .چالشهای
مالی عمده پیش روی دانشگاهها و لزوم مدیریت صحیح این محیطها از طریق محاسبه واقعیتر بهای تمام
شده خدمات ارائه شده ،ضرورت بکارگیری هزینهیابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت در
دانشگاهها را ضرروری کرده است [.]5
هزینهیابی بر مبنای هدف
به نظر ساکاری )2002( 1هزینهیابی هدف میتواند به عنوان ابزار مدیریت بهای تمام شده تعریف شود که
از طریق کمک به بخشهای تولید ،مهندسی ،تحقیق و طراحی ،بازاریابی و حسابداری ،منجر به کاهش
بهای تمام شده کل یک محصول در چرخه عمر آن میشود [.]12
مدیریت هزینه تا حدی در سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی نقش متفاوتی را در مقایسه با سازمانهای
انتفاعی بر عهده دارد .سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی باید رضایت مراجع سرمایهگذار ،رهبران سیاسی
و مردم را در خصوص اثربخشی و کارا بودن عملیات خود جلب کنند .به عنوان مثال ،در هزینهیابی هدف
با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش میتوان تعیین کرد در چه نقاطی هزینهها را می توان کاهش
داد یا بر ارزش زنجیره ارزش سازمان اضافه کرد .معادل با تحصیل مواد اولیه خام یا فرایند تبلیغ در زنجیره
ارزش شرکتهای انتفاعی میتوان تدوین مأموریتهای اجتماعی و ارائه خدمات الزم برای برآورده ساختن
نیازهای عمومی را برای سازمانهای غیر انتفاعی در نظر گرفت [.]۳
Sakari
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حسابداری سنجش مسئولیت
حسابداری سنجش مسئولیت سیستمی است که برنامهها ،بودجهها ،اقدامات و نتایج واقعی عملکرد هر
یک از مدیران بخشها و مراکز مسئولیت را اندازهگیری میکند [.]21
1
پس از مشخص شدن نتایج اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در دانشگاه آمریکایی ایندیانا این
سیستم در دانشگاههای کالیفرنیای جنوبی و موسسه پلی تکنیک ورستر 2نیز اجرا شد .نتایج آن حاکی از
ایجاد انگیزه در مدیران برای ارتقای اهداف سازمان بود .همچنین ،نتایج بررسی نشان داد حسابداری
سنجش مسئولیت در موسسههای دولتی دارای رهبری قوی ،کاربرد فراوان داشته است [.]۳1
کارت ارزیابی متوازن
ارزیابی از نظامهای آموزشی از جمله آموزش عالی یکی از ضروریات پویایی این نظامها است و عدم وجود
فرایند ارزیابی باعث رکود نظامهای آموزشی میشود .برای ارزیابی عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی ،الگوها و تکنیکهای مختلفی وجود دارد .در چند سال گذشته ،بسیاری از ابزارها و تکنیکهای به
کار رفته در سازمانهای تجاری مورد پذیرش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار گرفته است و به
نتایج قابل قبولی دست یافتهاند .از جمله این رویکردها میتوان به مهندسی دوباره فرایندها ،مدیریت
کیفیت جامع ،بهبود مستمر و مدل تعالی سازمانی اشاره کرد .یکی از رویکردهای دیگر که برای ارزیابی
عملکرد موسسات آموزش عالی و دانشگاهها به کار گرفته میشود ،مدل کارت ارزیابی متوازن است .این
رویکرد به عملکرد سازمان با دیدی وسیع و کالن مینگرد و براساس چهار دیدگاه مالی ،مشتری ،فرایندهای
داخلی ،و یادگیری و رشد به ارزیابی عملکرد دانشگاهها و سازمانهای دیگر میپردازد [.]6
کایزن (بهبود مستمر)
کایزن یک تکنیک مدیریتی است که از طریق آن مدیران و کارکنان شرکت متعهد به اجرای برنامه بهبود
مستمر در کیفیت و دیگر عوامل کلیدی موفقیت شرکت میشوند[.]22
سازمانهای موثر باید دارای یک فرهنگ باشند تا موجب افزایش رضایت کارکنان شوند .در یک موسسه
آموزش عالی ،کارمندان به عنوان مدیران اداری ،اعضای هیات علمی ،کارکنان دفتر و غیره طبقه بندی
میشوند .آنان نیروی محرکه این نهاد خاص هستند .همچنین ،محیط نهادی موسسههای آموزش عالی،
میتواند با افزایش این کیفیت به افزایش کیفیت آموزش در آموزش عالی کمک کند .کارکنان از زمانی
که رضایت دارند وفادارتر و کارآمدتر هستند و این کارکنان راضی بر رضایت مشتری و خروجی سازمانی
تأثیر میگذارند [.]۳0
کایزن در سازمانهای خدماتی از جمله دانشگاهها و مراکز درمانی که عملکرد نیروی انسانی مهمترین
نقش را در ارائه خدمت دارد ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین ،با توجه به کارایی ضعیف
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سازمانهای دولتی ،بکارگیری کایزن میتواند ابزاری مؤثر برای افزایش کارایی و جلوگیری از اتالف هزینه
باشد [.]14
تجزیه و تحلیل انحرافات از بودجه
به همان اندازهای که بودجهبندی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی اهمیت دارد ،برای موسسات غیر
انتفاعی نیز حائز اهمیت است .با این وجود ،فرآیند بودجه برای موسسات غیر انتفاعی متفاوت است .اغلب
نهادهای دولتی از جمله دانشگاهها بودجه خود را مبنای جریانهای نقدی (مخارج و دریافتیها) تهیه
میکنند و کمتر از مبنای درآمد یا هزینه استفاده میکنند[.]20
کنترل بودجهای وسیلهای برای حفظ و نگهداری برنامه عملیاتی سازمان در یک چارچوب قابل قبول
است .مقایسه نتایج حاصل از عملکرد با برنامههای تنظیم شده قبلی و در صورت مشاهده انحراف ،اتخاذ
تدابیر الزم برای رفع آن ،فراگرد کنترل بودجهای را نشان میدهد [.]4
پژوهشهای متعددی در رابطه با ابزارهای حسابداری مدیریت انجام شده است .تحقیق [ ]2۳و [ ]2۹در
زمینه کاربرد ابزاهای حسابداری مدیریت در موسسه های آموزش عالی بوده است .افزون بر این هر چند
[ ]27و [ ]28پیشنهاد کردند موسسات آموزش عالی از ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده کنند .اما
بیشتر تحقیقها در زمینه ابزارهای حسابداری مدیریت در دیگر سازمانها انجام شده است .از جمله این
پژوهش ها [ ]۹[ ،]16[ ،]15 [ ،]2[ ،]26[ ،]24بوده است .افزون بر این [ ]18کاربرد ابزارهای حسابداری
مدیریت در بانکها را بررسی نموده است.
روششناسی پژوهش
پژوهشها را از نظر هدف پژوهش میتوان به پنج دستهی تحقیق بنیادی ،کاربردی ،توسعهای ،اکتشافی
و انتقادی تقسیم کرد [ .]8این پژوهش از نوع کاربردی است زیرا در این نوع پژوهش توسعه دانش کاربردی
در یک زمینه خاص مورد نظر است .از نظر روش شناختی توصیفی – پیمایشی است.
پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش و کسب شناخت در باره ابزارهای حسابداری مدیریت،
پرسشنامهای طراحی شد .اغلب سوالها بر اساس پرسشنامه پژوهشهای پیشین طراحی شده است .با
استفاده از راهنماییهای استادان محترم ،برخی سوالها ،اضافه و برخی نیز تغییر پیدا کرد .در این پژوهش،
برای تعیین روایی پرسشنامه ،پس از بررسیها و مطالعات انجام شده در مورد پرسشنامه و مقایسه با
کارهای قبلی در این زمینه ،پرسشنامه به رویت جمعی از استادان و همچنین ،تعدادی از خبرگان آکادمیک
و حرفهای مرتبط رسید تا نظرات خود را ابراز کنند .با طرح دیدگاههای مزبور ،افزودن گزینههای جدید،
تغییر در اصول نگارش و مفهوم برخی از پرسشها ،روایی الزم به دست آمد.
در پرسشنامهی طراحی شده  8مورد از پرسشهای آن مربوط به متغیرهای عمومی اعم از سطح (تیپ)
دانشگاه ،نوع دانشگاه از نظر تابعیت وزارتخانه ،رشته تحصیلی ،مدرک تحصیلی ،عضویت در انجمنهای
حرفهای و سابقه کار بوده است که به گونه بسته پرسش شده است .در بخش دوم برای هر ابزار حسابداری
مدیریت چند مؤلفه در نظر گرفته شده است و در مجموع  25مؤلفه برای  7تکنیک انتخاب شده است و
میزان کاربرد و اثربخش بودن آنها در قالب طیف  5درجهای لیکرت سنجیده شده است.

11.

کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت...

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این پژوهش مدیران مالی دانشگاههای دولتی ایران ،که در سطحهای مختلف طبقه بندی
شدهاند که شامل دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی بوده است .بر اساس جدول مورگان  ۹0دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش
برای نمونهگیری از روش طبقهای متناسب با حجم طبقه استفاده شده است .از این روش زمانی استفاده
میشود که جامعه به زیرگروههایی تقسیم شده باشد که دارای ویژگیهای مشابهی هستند .با این روش
میتوان اطمینان حاصل کرد نمونه از هر طبقه انتخاب شده است .در این روش تعداد نمونه در هر طبقه
بستگی به نسبت اعضای آن طبقه در کل جامعه دارد [ .]1اگر در چنین شرایطی از این روش استفاده
نشود هر گونه تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده از نمونه نامناسب و موجب نتیجهگیری اشتباه
خواهد بود .بنابراین ،از روش طبقهای برای تعیین میزان نمونه هر طبقه استفاده شد و سپس طبق روش
نمونهگیری تصادفی نمونه هر طبقه نیز انتخاب شده است .اندازه طبقههای مختلف جامعه آماری و نمونه
متناسب با حجم طبقه در جدول شماره ( )1آمده است.
جدول ( )1تعیین میزان نمونه طبقههای مختلف جامعه آماری

حجم طبقه

اندازه نمونه

طبقهها
سطح اول  -وزارت علوم

1۳

10

سطح دوم  -وزارت علوم

17

1۳

سطح سوم  -وزارت علوم

21

16

سطح چهارم  -وزارت علوم

14

11

تیپ اول  -وزارت بهداشت

8

6

تیپ دوم  -وزارت بهداشت

24

1۹

تیپ سوم  -وزارت بهداشت

18

15

جمع

115

۹0

آمار توصیفی اطالعات جمعیت شناختی
آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای گردآوری ،خالصه کردن ،طبقهبندی و توصیف
حقایق عددی به کار میرود .به بیان دیگر ،آمار توصیفی بیانگر اطالعاتی در مورد پارامترهای مرکزی و
پراکندگی دادههای تحقیق است .لذا ،مهمترین کارکرد این معیارها ،فهم بهتر نتایج یک آزمون است.
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جدول ( )2توزیع فراوانی به تفکیک رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

درصد فراوانی
67/8

حسابداری و امور مالی
مدیریت و اقتصاد

۳0

فنی

1/1

سایر موارد

1/1

کل

100
جدول( )3توزیع فراوانی به تفکیک مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی

درصد فراوانی

کارشناسی

14/5

کارشناسی ارشد

7۳/۳

دکتری

10

سایر موارد

2/2

کل

100
جدول ( )4توزیع فراوانی به تفکیک میزان سابقه مدیریت در دانشگاه

سابقه مدیریت در دانشگاه

درصد فراوانی

تا  5سال

۳4/5

6-10

۳2/2

11-15

10

16-20

10

بیشتر از  20سال

1۳/۳

کل

100

13.

کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت...
جدول ( )5توزیع فراوانی به تفکیک سابقه مدیریت خارج دانشگاه

درصد فراوانی

سابقه مدیریتی خارج از دانشگاه
تا  5سال

۳8/۹

6-10

14/4

11-15

2/2

16-20

0

بیشتر از  20سال

0

بی پاسخ

44/5

کل

100

با توجه به پاسخهای پرسششوندگان و انجام تحلیل مشخص شد  67/8از پرسششوندگان در رشتههای
حسابداری و امور مالی ۳0 ،درصد از پرسششوندگان در رشتههای مدیریت و اقتصاد تحصیل کردهاند.
افزون بر این ،با توجه به تحلیل دادهها  14/5درصد از پرسششوندگان دارای مدرک کارشناسی7۳/۳ ،
درصد از پرسششوندگان داری مدرک کارشناسی ارشد ،بودهاند .در موضوع عضویت نیز  4/4درصد از
پرسش شوندگان حسابدار رسمی 4/4 ،عضو انجمن حسابداری مدیریت 8/۹ ،در انجمن حسابداران خبره
فعال بودهاند.
نوع و میزان سابقه مدیریتی پرسششوندگان در جدول های ( )4و ( )5آمده است که بر اساس آن بیشتر
مدیران مالی از سابقه مدیریتی زیر  5سال برخوردار بوده اند.
آمار توصیفی عاملهای پژوهش
بر اساس جدول شماره( )6در هر دو بخش کاربرد و اثربخشی ،ابزارهای کایزن و تجزیه و تحلیل انحرافها
بیشترین میانگین را در بین ابزارهای مورد بررسی و هزینهیابی بر مبنای فعالیت کمترین میانگین را
داشتهاند.
جدول( )6میانگین سؤالهای کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت

کاربرد
نام تکنیک

اثربخشی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

هزینهیابی بر مبنای فعالیت

2/45

0/77

2/۳2

1/05

مدیریت بر مبنای فعالیت

2/76

0/۹0

2/78

1/۹0

هزینهیابی بر مبنای هدف

2/5۳

0/72

2/4۳

0/۹4

بهبود مستمر(کایزن)

۳/01

0/78

۳/15

0/۹4
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اثربخشی

کاربرد
نام تکنیک

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

حسابداری سنجش مسئولیت

2/65

0/6۹

2/80

0/۹5

تجزیه و تحلیل انحرافها

۳/01

0/77

۳/14

0/۹۳

کارت ارزیابی متوازن

2/62

0/68

2/5۳

0/85

آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
برای سنجش توزیع دادهها ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است با توجه به اینکه سطح
معنی داری برای تمامی ابزارهای حسابداری مدیریت برابر با  0/000بوده و از  0/05کمتر است .بنابراین،
توزیع دادهها از توزیع نرمال تبعیت نکرده است .پس ،از آزمون ناپارامتریک نسبت دو جملهای و آزمون
کروسکال والیس و دبلیو کندال برای آزمودن فرضیهها استفاده شده است.
آزمون فرضیه پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،فرضیهها در دو گروه ارائه شده است .هر فرضیه برای  7ابزار بررسی شده است.
به دلیل مشابه بودن تنها یک مورد ذکر میشود.
الف) مدیران مالی دانشگاهها از ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده میکنند.
فرضیه فرعی  :1مدیران مالی دانشگاهها از مدیریت بر مبنای فعالیت به عنوان یکی از ابزارهای حسابداری
مدیریت استفاده میکنند.
نتایج آزمون نسبت دو جملهای
 : H0تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیمگیری مدیران مالی دانشگاههای دولتی استفاده نمیشوند.
: H1تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیمگیری مدیران مالی دانشگاههای دولتی استفاده میشوند.
با مشخص شدن غیر نرمال بودن دادههای پژوهش به منظور سنجش میزان اهمیت تکنیکهای حسابداری
مدیریت در تصمیمگیری مدیران مالی دانشگاههای دولتی از آزمون نسبت استفاده شده است .الزم به
توضیح است با توجه به طیف  5تایی (لیکرت) استفاده شده در پرسشنامه  ،مواردی که امتیاز بیشتر از ۳
یا  %60را به خود اختصاص دادهاند ،کاربردی(مورد استفاده) تلقی شدهاند .لذا فرضیههای این قسمت از
پژوهش به بیان ریاضی به گونه زیر طراحی شدهاند؛
 H0: P ≤ 60%ویا ̅≤3
𝒙 H0:
 H1:P > 60%ویا ̅>3
𝒙 H1 :
نتایج جدول شماره ( )7نشان می دهد ،همه عوامل با سطح معناداری کمتر از  5درصد ،با  60درصد
تفاوت معناداری داشتهاند ،بنابراین ،عاملهای تکنیک هزینهیابی بر مبنای فعالیت با درصد مشاهده شده
برابر  21درصد ،مدیریت بر مبنای فعالیت با درصد مشاهده شده برابر  11درصد ،هزینهیابی بر مبنای
هدف با درصد مشاهده شده برابر  14درصد ،کایزن با درصد مشاهده شده برابر  64درصد ،حسابداری

15.

کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت...

سنجش مسئولیت با درصد مشاهده شده برابر  22درصد ،تجزیه و تحلیل انحرافات با درصد مشاهده شده
برابر  61درصد ،کارت امتیازی متوازن با درصد مشاهده شده برابر  ۳2درصد بودهاند.
جدول( )7نتایج آزمون نسبت دو جملهای برای بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت

عامل

درصد مشاهده
شده

درصد آزمون
شده

سطح معناداری

نتایج

هزینهیابی بر مبنای فعالیت

0.21

0.60

0/000

≥۳

مدیریت بر مبنای فعالیت

0.11

0.60

0/000

≥۳

هزینهیابی بر مبنای هدف

0.14

0.60

0/000

≥۳

کایزن(بهبود مستمر)

0.64

0.60

0/000

˃۳

حسابداری سنجش
مسئولیت

0.22

0.60

0/000

≥۳

تجزیه و تحلیل انحرافها

0.61

0.60

0/000

˃۳

کارت امتیازی متوازن

0.۳2

0.60

0/000

≥۳

همانگونه که جدول شماره ( )7نشان میدهد پس از اعمال آزمون نسبت دو جملهای نتایج نشان داد؛
مقادیر سطح معنیداری( )0.000متغیرها از سطح خطای  %5کمتر بودهاند .تمام عاملها (متغیرها) از
سطح معنیداری خوبی برخوردار بودهاند و فرضیه صفر تأیید نشده است و فرضیه یک پذیرفته شده است.
یعنی بر اساس نظر پاسخدهندگان به پرسشنامه ،تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیمگیری مدیران
مالی دانشگاههای دولتی از کاربرد یکسانی برخوردار نبودهاند .و از بین ابزارهای مزبور تنها دو ابزار کایزن
و تجزیه و تحلیل انحرافها توسط مدیران مالی دانشگاهها به عنوان ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده
شدهاند.
ب) ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده مدیران مالی دانشگاهها اثربخشی الزم را
داشتهاند.
فرضیه فرعی  :1مدیریت بر مبنای فعالیت به عنوان یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاهها
اثربخشی الزم را داشته است.
:H0تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیمگیری مدیران مالی دانشگاههای دولتی اثربخشی الزم را
نداشته است.
:H1تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیمگیری مدیران مالی دانشگاههای دولتی اثربخشی الزم را
داشتهاند.
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جدول( )8نتایج آزمون نسبت دو جملهای برای بررسی اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت

تکنیک

درصد مشاهده شده درصد آزمون شده سطح معناداری نتایج

هزینهیابی بر مبنای فعالیت

00

0.60

0/000

≥۳

مدیریت بر مبنای فعالیت

00

0.60

0/000

≥۳

هزینهیابی بر مبنای هدف

00

0.60

0/000

≥۳

0.60

0.60

0/000

˃۳

00

0.60

0/000

≥۳

0.6۳

0.60

0/000

˃۳

00

0.60

0/000

≥۳

کایزن
حسابداری سنجش مسئولیت
تجزیه و تحلیل انحرافات
کارت امتیازی متوازن

همانگونه که جدول شماره ( )8نشان میدهد پس از اعمال آزمون نسبت دو جملهای نتایج نشان داد؛
مقادیر سطح معنیداری ( )0.000متغیرها از سطح خطای  %5کمتر بودهاند .تمام عاملها (متغیرها) از
سطح معنیداری خوبی برخوردار بوده و فرضیه صفر تأیید نشده است و فرضیه یک پذیرفته شده است.
یعنی بر اساس نظر پاسخدهندگان به پرسشنامه ،تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیمگیری مدیران
مالی دانشگاههای دولتی از اثربخشی یکسانی برخوردار نیستند .و از بین ابزارهای مزبور تنها دو ابزار کایزن
و تجزیه و تحلیل انحرافها توسط مدیران مالی دانشگاهها به عنوان ابزارهای اثربخش حسابداری مدیریت
مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج آزمون کروسکال والیس
در این بخش رتبه بندی ابزارهای مورد استفاده بر اساس سطح دانشگاهها و پس از آن اثربخشی دو ابزار
مورد استفاده در دانشگاههای دولتی ،با توجه به اطالعات عمومی و شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.
رتبه بندی بر اساس بکارگیری ابزارها
 :H0میزان کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت درسطوح مختلف دانشگاهها تفاوت ندارد.
 :H1میزان کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت درسطوح مختلف دانشگاهها تفاوت دارد.
بر اساس آزمون کروسکال والیس سطح معنیداری( )0/00کوچکتر از 0/05بوده است و فرضیه یک تایید
شده است .رتبهبندی سطوح دانشگاهها به طور کامل در جدول شماره ( )۹آمده است.
با توجه به جدول شماره( )۹دانشگاهها بر اساس بکارگیری هر ابزار رتبه بندی شدهاند .دانشگاههای تحت
نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نسبت به دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری بیشتر از این ابزارها استفاده کردهاند اما زمانی که کل جامعه آماری بررسی شده است  ،نتایج
بررسی نشان داد تنها از دو ابزار کایزن و تجزیه و تحلیل انحرافها استفاده شده است.
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ارتباط بین سطح دانشگاه ،رشته تحصیلی و تابعیت وزارتخانه
 : H0بین سطح دانشگاهها و اثربخشی ابزارهای مورد استفاده حسابداری تفاوت معناداری وجود ندارد.
 : H1بین سطح دانشگاهها و اثربخشی ابزارهای مورد استفاده حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
برای هر سه مقوله فرضیه همانند فرضیه فوق شکل گرفت که برای تعیین معنیداری ،در آزمون کروسکال
والیس از توزیع کای اسکوئر استفاده شده است .با توجه به کوچکتر بودن سطح معنیداری از  0.05نتایج
بررسیها نشان داد ،تفاوت معنیداری در میان سطوح دانشگاهها ،رشته تحصیلی و تابعیت وزارتخانه در
ارتباط با اثربخشی ابزار کایزن و تجزیه و تحلیل انحرافات وجود داشته است.
جدول( )9رتبه بندی سطوح دانشگاه ها بر اساس بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت
سطح اول
علوم

سطح دوم
علوم

سطح
سوم علوم

سطح
چهارم
علوم

تیپ اول
بهداشت

تیپ دوم
بهداشت

تیپ سوم
بهداشت

هزینهیابی بر مبنای
فعالیت

5

۳

6

7

1

2

4

مدیریت بر مبنای
فعالیت

4

۳

6

7

1

2

5

هزینهیابی بر مبنای
هدف

۳

5

6

7

1

2

4

کایزن

۳

5

6

7

1

2

4

حسابداری سنجش
مسئولیت

2

4

6

7

1

۳

5

تجزیه و تحلیل
انحرافها

۳

4

6

7

1

2

5

کارت امتیازی متوازن

۳

4

6

7

1

2

5

نام ابزار

بحث و نتیجه گیری
نتایج مربوط به قسمت کاربرد ،با توجه به جدول شماره ( )7حاکی از استفاده از دو تکنیک حسابداری
مدیریت شامل؛ بهبود مستمر(کایزن) و تجزیه و تحلیل انحرافها بوده است و میزان استفاده از بهبود
مستمر  64درصد و تجزیه و تحلیل انحرافها  61درصد و تکنیکهای هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،مدیریت
بر مبنای فعالیت و هزینهیابی بر مبنای هدف کمترین استفاده را داشتند.
نتایج جدول شماره( )۹تفاوت سطحهای دانشگاهها در کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت را نشان داد .بر
اساس این جدول ،دانشگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به صورت قابل
توجهی نسبت به دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم ،بهداشت و فناوری از این ابزارها بیشتر استفاده
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کردهاند .نتایج نشان داد بین سطح دانشگاه ،نوع دانشگاه از نظر تابعیت وزارتخانه و رشته تحصیلی مدیر
مالی و بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت تفاوت معنا دارای وجود داشته است.
با توجه به این که اثربخش بودن تکنیکهای حسابداری مدیریت مشروط به کاربرد این تکنیکها است.
بنابراین ،تنها میتوان در مورد اثربخش بودن دو تکنیک کایزن و تجزیه و تحلیل انحرافها اظهار نظر کرد.
نتایج تحقیق (جدول شماره  )8حاکی از اثربخش بودن استفاده از ابزارهای مورد استفاده بوده است.
تکنیک کایزن دارای  60درصد اثربخشی و تکنیک تجزیه و تحلیل انحرافها دارای  6۳درصد اثربخشی
بودند .همچنین ،نتایج نشان داد بین سطح دانشگاه ،رشته تحصیلی مدیر مالی و نوع دانشگاه از نظر تابعیت
وزارتخانه و اثربخشی تکنیکهای حسابداری مدیریت نیز تفاوت معنا دارای وجود داشته است.
در قیاس نتایج این پژوهش با پژوهشهای دیگر درباره ابزارهای حسابداری مدیریت مشترک با
دیگرپژوهشهامیتوان گفت که نتایج این تحقیق با تحقیق [ ]18[ ، ]15و [ ]2۳در یک راستا بوده است.
در مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش[ ]2۹میتوان گفت در کاربرد حسابداری سنجش مسئولیت اختالف
وجود دارد .زیرا نتایج این تحقیق نشان دهنده استفاده نکردن از این تکنیک بوده است در حالی که در
تحقیق مارگارت این تکنیک بسیار پر کاربرد بوده است.
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به مبانی نظری و سودمندی ابزاهای جسابداری مدیریت و پیشگام بودن دانشگاهها در علم ،انتظار
میرفت دانشگاهها از ابزاهای حسابداری مدیریت ،در اداره مطلوب و بهینه دانشگاهها استفاده کنند ،درحالی
که تنها دو ابزار استفاده شده است .افزون بر این ،با توجه به اینکه رشته حسابداری در دانشگاههای تحت
نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در حال تدریس است از این دانشگاهها انتظار می رفت نسبت به
دانشگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از این ابزارها استفاده بیشتری کنند.
بنابراین ،به دانشگاهها پیشنهاد میشود از این ابزارها در راستای مدیریت هزینهها و بهبود عملکرد خود
استفاده نمایند.
فهرست منابع
 .1احمدی کهنعلی ،رضا  ،چمنی ،فریبا .)1۳۹2(.راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلیل دادهها
با ، spssهرمزگان ،انتشارات دانشگاه هرمزگان.
 .2انگوتی گلندری ،علیرضا" .)1۳84(.بررسی کارایی ابزارهای حسابداری مدیریت" ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .۳بلوچر ،ادوارد ،چن،کونگ  ،لین ،توماس .)1۹۹4(.حسابداری مدیریت استراتژیک ،حسن مدرکیان،
تهران ،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 .4پاکزاد ،فریبرز .)1۳71(.مبانی بودجه ریزی در شرکت های تولیدی ،تهران ،انتشارات هیرمند.
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 .5جلیلی ،آرزو  ،اشرفی ،جواد".)1۳۹4(.تعیین هزینه سرانه دانشجو با استفاده از روش هزینهیابی بر
مبنای فعالیت (بررسی موردی واحد علوم و تحقیقات ایران)" .فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری
مدیریت ،دوره  ،8شماره ،25دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،ص .8۳-۹۹
 .6حیدری،مرضیه ،قربانی ،مسعود ،قربانی،داوود  ،هاشمی،سیدعلی ".)1۳۹5(.ارزیابی عملکرد دانشگاهها
با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن" .نخستین کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی-
پارادایمهای نوین مدیریت،مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی،اردیبهشت .1۳۹5
 .7خورشیدی  ،غالمحسین ،زرین کیا ،فرشید" .)1۳۹6(.جایگاه یابی حسابداری در فرایند تصمیمگیری
های مدیریتی" .مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،انجمن حسابداری ایران ،شماره  ،۳4ص
.87-70
 .8دیانتی دیلمی ،زهرا .)1۳۹4(.روش تحقیق در حسابداری :راهنمای عملی برای نگارش پایان
نامه و مقاله ،تهران ،انتشارات عدالت نوین.
 .۹دیانتی دیلمی ،زهرا ،علم بیگی ،امیر  ،برزگر ،مرتضی".)1۳۹5(.بررسی رابطه بین کاربرد ابزارهای
پیشرفته حسابداری مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی" .فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری
مدیریت ،سال نهم ،شماره  ،۳0دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،ص .87-۹6
 .10رمضانی ،امیر رضا" .)1۳8۳(.بودجهبندی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
(مطالعه موردی :دانشگاه شیراز)" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
 .11رهنمای رودپشتی ،فریدون .)1۳86(.جزوه درسی حسابداری مدیریت .دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات.
 .12سجادی،حسین  ،علی صوفی ،هاشم .)1۳۹0(.حسابداری مدیریت پیشرفته .چاپ دوم ،اهواز،
انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 .1۳شباهنگ ،رضا .)1۳۹1(.حسابداری مدیریت .چاپ بیست و سوم ،تهران ،انتشارات سازمان
حسابرسی.
 .14شریفی ،مسلم ،نیکپور ،بهمن ،اکبری،فیض اهلل ،مجلسی ،فرشته  ،رحیمی ،عباس".)1۳87(.کایزن و
بهبود عملکرد کارکنان :مطالعه موردی پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس" .نشریه مدیریت
سالمت،شماره  ،۳۳دانشگاه علوم پزشکی ایران ،ص.17
 .15طالبی ،رقیه" .)1۳87( .بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .16فرح بخش ،مهدیه ".)1۳۹۳(.نقش ابزارهای حسابداری مدیریت در فرایند تصمیمگیری مدیران".
کنفرانس بینالمللی اقتصاد ،حسابداری ،مدیریت و علوم اجتماعی،آذر ،۹۳شرکت کارآفرینان
دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
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Considering the impact and usefulness of management accounting tools, their
application in optimal and optimal management of universities is essential. The
purpose of this study has been examining the Application of management accounting
tools and the effectiveness of each tool by financial managers of Iranian
Governmental Universities. This survey study is a kind of research, and for collecting
data, we used questions whose validity and reliability have been approved. In this
regard, a questionnaire was distributed among 90 financial managers in 90 Iranian
Governmental Universities. The research results showed that financial managers of
universities used kaizen and variance analysis tools, but activity-based costing,
Activity- based Management, target-based costing, responsibility accounting and
Balanced Scorecard at universities Not applicable. In addition, universities under the
supervision of the Ministry of Health and Medical Education have used these tools
more than universities under the supervision of the Ministry of Science, Research and
Technology. Also, the management accounting tools used in universities have been
the necessary effectiveness and there was a significant difference between university
level, academic degree of finance manager, university type in terms of the citizenship
of the ministry and the effectiveness of management accounting tools.
Keywords: Management Accounting Tools, Effectiveness, Application, Iranian
Governmental Universities.
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