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چكیده
مدیریت هزینه یک سیستم برنامهریزی و کنترل هزینههاست که روشهای متفاوتی برای ایجاد آن وجود دارد .هر سازمانی با توجه به
شرایط خودبایدروش مناسبتر را انتخاب کند .برهمین اساس ،این مطالعه ،به ارزیابی اثر بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه بر
عملکرد دانشگاهها در سال  0011از میان  793نفر از کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد کرمانشاه پرداخته است .روش تحقیق در این مطالعه،
از لحاظ هدف ،کاربردی،از نظر نوع دادهها ،از نوع تحقیقات کمی ،و از لحاظ گردآوری دادهها ،این مطالعه از نوع توصیفی و از بین روش
تحقیق توصیفی نیز این مطالعه به دلیل استفاده از پرسشنامه جز تحقیقات پیمایشی محسوب میشود .همچنین در این مطالعه بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها از روش مدلسازی ساختاری استفاده شده است .در این راستا ،نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که بکارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه ،سبب ایجاد اثربخشی کنترل داخلی و قابلیت اطمینان تصمیمگیری شده و توسط این دو عامل مهم
افزایش در سطح عملکرد سازمان(دانشگاه) را با خود به همراه دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت هزینه ،عملکرد دانشگاه ،کنترل داخلی
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 2استادیار گروه حسابداری ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران( .نویسنده مسئول)Jamshidinavid@gmail.com:
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مقدمه
در جهان امروز ،عامل کلیدی موفقیت در کسب و کارها و
سازمانهای مختلف ،مدیریت هزینه است؛ زیرا مدیریت
هزینه ،فرآیند تخصیص منابع برای افزودن ارزش بیشتر به
کاال و خدمات با تأکید بر استفاده مؤثر از هزینه است .از
اینرو ،طبق نظر تومانک )2110( 0یافتن اطالعات موجود
در مورد هزینهها که برای تجزیه و تحلیل هزینهها ضروری
بوده ،مهم است و باید تعیین کرد که این اطالعات چگونه
تجزیه و تحلیل میشوند .زیرا مدیران باید بدانند هزینهها
چگونه و کجا متحمل میشوند ،باید فعالیتها یا فرآیندها
را مدیریت کنند و بدانند که چگونه تصمیماتشان بر
ساختار هزینهها تأثیر میگذارد .بنابراین ،اطالعات هزینهها
در زمان مناسب مورد نیاز است (آیورند.)2102 ،2
در این راستا ،مدیریت هزینه ابزار مهمی برای افزایش
پتانسیل رقابتی میان سازمانها است زیرا مدیران باید
اطالعات دقیق هزینههای رخ داده را در نظر بگیرند و
جمعآوری کنند و همچنین هزینههای غیرضروری را برای
کاهش هزینههای خود کاهش دهند .هدف اصلی مدیریت
هزینه طبق نظر استیبه )2119( 7بهینهسازی رابطه بین
هزینهها و منافع در شرکت است .در درجه اول بر تأثیر
گسترده و اولیه سطح هزینهها ،ساختار هزینهها و رفتار
هزینهها تمرکز دارد .رویکردهای نوین در نظارت و
مدیریت هزینه بر اساس رویکرد فرآیندی است .به عنوان
مثال ،آنها در قالب تخصیص دقیقتر هزینهها ،نکات مثبتی
را به همراه دارند که منجر به تعیین دقیقتر قیمت
میشود .بنابراین مدیریت هزینه بسیار مهم است و مدیران
اجرایی باید به آن توجه کنند تا اطالعات دقیقی از هزینه
به دست آورند که بتوان از آن برای مدیریت ،تصمیمگیری
و کنترل داخلی موثر برای دستیابی به باالترین اهداف
سازمانی یعنی ارتقا سطح عملکرد استفاده کرد(دیتکایو،0
 .)2102زیرا مدیریت هزینه اطالعات حسابداری مدیریتی
را در اختیار عوامل کنترل داخلی قرار میدهد تا به طور
قابل اعتماد و کارآمد تصمیمگیری کنند.
برهمین اساس برای انجام محاسبات برای مدیریت
هزینه ،از انواع مختلف محاسبات و روشهای محاسبه
هزینه مربوطه استفاده میشود .در این راستا ،تحوالت
سیستمهای مدیریت این امکان را پدید آورده است که
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فرایندهای برنامهریزی ،هزینهیابی محصوالت ،کنترل
عملیات و کنترل مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل
فعالیتها صورت گیرد و به کمک آن عملیات سازمان
بهبود یابد .در شرایط جدید ،حسابداران مدیریت نیز ناچار
از ابداع و بکارگیری روشها و سیستمهایی بوده اند که
جوابگوی نیازهای روز شرکتها باشد .از جمله این روشها
می توان هزینه یابی هدف ،هزینه یابی کایزن ،هزینه یابی
بر مبنای فعالیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا،
 ...را نام برد (جبارزاده کنگر لویی و همکاران .)0791 ،این
موضوع سبب شده است که در سالهای اخیر ،با توسعه
سیستمهای مدیریت هزینه نوین ،سازمانها وابستگیشان
به سیستمهای حسابداری سنتی کاهش یابد .سیستمهای
مدیریت هزینه سنتی بیشتر به تعیین کردن هزینههای
غیرمستقیم بر مبنای شناسایی چیزی آسان (مثل ساعات
مستقیم نیروی کار) تمایل داشتند .لذا روشهای سنتی
جهت تعیین هزینهها نامناسب بودند ،زیرا هیچ رابطه
واقعی بین منبع هزینه و محرک هزینه وجود نداشت و
این به نوبه خود باعث میشد که هزینههای غیرمستقیم
نادرست تخصیص یابند (دانشیان و دهقانپور .)0792 ،از
اینرو ،استفاده از روشهای نوین مدیریت هزینه میتواند
میتواند بهدرستی هزینههای مستقیم و غیر مستقیم را
شناسایی نموده و اطالعات ارزشمندی را در اختیار مدیران
قرار دهند تا آنها بتوانند بهمنظور اخذ تصمیمات مناسب از
آنها بهرهگیرند .برهمین اساس ،تحقیق حاضر به ارزیابی
اثر بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه بر عملکرد
دانشگاهها پرداخته است.
بررسی ادبیات و توسعه فرضیههای تحقیق
در شکل ( )0یک مدل مفهومی برای شناسایی چگونگی
تاثیر بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه بر عملکرد
سازمانها (دانشگاهها) ساخته شدهاست .برای اینمنظور
ابتدا تاثیر بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه بر
اثربخشی کنترل داخلی و قابلیت اطمینان تصمیم گیری
مورد بررسی قرار میگیرد؛ سپس ،اثربخشی کنترل داخلی
و قابلیت اطمینان تصمیمگیری در مورد چگونگی تأثیر
آنها بر عملکرد سازمانها (دانشگاهها) مورد آزمون قرار
میگیرد .برای پیوند منطقی متغیرهای مدل ،مدل
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مفهومی با یک دیدگاه مبتنی بر منابع از سازمان مشخص
شده است.
مفهوم دیدگاه مبتنی بر منابع سازمانها (دانشگاهها)
نشان میدهد که چگونه میتوان مزیتهای رقابتی پایدار
سازمانها را از منابعی که کمیاب ،ارزشمند هستند و
جایگزینی آنها دشوار است ،ایجاد کرد (بارنی.)0990 ،2
این مفهوم امروزه بسیار رایج شده است؛ زیرا سازمانهایی
که منابع ،توانمندی ،وحدت و تخصص بیشتری نسبت به
رقبای خود دارند ،موفق خواهند شد .به گفته بارنی
( )0990و کیم و اوه ،)2110( 6منابع یک سازمان شامل
شایستگی ،دارایی ،قابلیتها ،اطالعات و دانش است.
بنابراین ،تفاوتها از نظر منابع سازمان فرصتهای متفاوتی
را برای رشد و ایجاد مزیتهای رقابتی ایجاد میکند .در
این تحقیق ،بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه
اطالعات مفیدی را در اختیار مدیران در دوران پر رقابت
قرار میدهد .اطالعات یک منبع حیاتی در سازمان است،
زیرا قادر به ایجاد مزیتهای رقابتی است (پورتر.)2112 ،3
بنابراین ،سازمانهای با داشتن اطالعاتی در مورد
روشهای نوین مدیریت هزینه مؤثر و بکارگیری این
روشها ،دارای ( )0منبعی هستند که در کاهش نقاط
ضعف در تعیین قیمت محصول و خدمات و هزینه
عملیاتی مفید و ارزشمند است )2( .اطالعات در مورد
روشهای نوین مدیریت هزینه نادر است ،زیرا هر فرهنگ
سازمانی زمینه متفاوتی دارد که نقطه قوت شرکت است.
( )7تقلید در سازمانها (دانشگاهها) در نتیجه تفاوتهای
شرکت دشوار است .این بدان معناست که سازمانها
میتوانند اطالعاتی در مورد بکارگیری روشهای نوین

مدیریت هزینه ایجاد کنند در حالی که رقبا نمیتوانند آن
را کپی ،تکثیر و جایگزین کنند ( ،)0زیرا این اطالعات
منجر به ارزش افزوده برای مشتریان و رضایت نهایی
مشتری میشود .چارچوب مدیریت هزینه براساس دیدگاه
مبتنی بر منابع سازمانها (دانشگاهها) که منابع و قابلیتها
را برای ارائه اطالعات رقابتی ،کنترل و اعمال میکرد،
فرموله شد .مدیران با داشتن اطالعاتی که در دست دارند،
مزایایی به دست میآورند ،زیرا میتوانند فرآیندهای
سازمان را با اطالعات تولید شده کنترل کنند ،از کنترل
داخلی مؤثر اطمینان حاصل کنند و تصمیمات معناداری
بگیرند .این عوامل مزیتهای رقابتی سازمان را افزایش
میدهد.
 اثربخشی کنترل داخلی
همانگونه که ادعا شده است ،بکارگیری روشهای نوین
مدیریت هزینه بر اثربخشی کنترل داخلی و قابلیت
اطمینان تصمیمگیری تاثیر خواهد گذاشت .در این راستا،
کنترل داخلی یک اصل کنترل امنیتی و ادغام سازمانها
است (چانگ 2و همکاران .)2102 ،کنترل داخلی به عنوان
فرآیندی تعریف میشود که توسط کمیته حسابرسی،
مدیران اجرایی و پرسنل ایجاد میشود تا از تحقق معقول
اهداف ،شرایط بهرهبرداری ،گزارشدهی و مطابقت با
مقررات اطمینان حاصل شود .عالوه بر این ،رامنی 9و
همکاران ( )2119کنترل داخلی را به عنوان یک فرآیند
عملیاتی برای ایجاد اطمینان معقول از اهداف کنترل
داخلی در بین مدیران اجرایی و پرسنل جهت حفظ و
ایمنسازی داراییهای تجاری از آسیب؛ تأیید صحت و

شكل ( ،)1مدل مفهومی تحقیق
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قابلیت اطمینان اطالعات منعکسکننده ارزش منصفانه
داراییها؛ حمایت از بهرهوری عملیات؛ اطمینان از عملکرد
شرکت بر اساس برنامه بودجه پیشنهادی؛ عمل بر اساس
سیاستهای تعیین شده بخش اداری؛ و اجرای قوانین و
مقررات قانونی مربوطه در عملیات شرکت تفسیر کردند.
به طور خالصه تعاریف ذکر شده در باال ،کنترل داخلی یک
خط مشی ،یک برنامه ،و یک فرآیند عملیاتی است که به
طور سیستماتیک طراحی شده است تا اطمینان معقولی
ایجاد کند که کمیته حسابرسی ،مدیران اجرایی و هر
کارمند به اهداف سازمانی دست خواهند یافت.
مطالعات قبلی در مورد کنترل داخلی با قرار گرفتن در
معرض دادهها مرتبط است ،به عنوان مثال ،تحقیقات کلی
00
و تان ،)2103( 01چونگ و همکاران ( )2102و برایان
( )2103نشان داده است که قرار گرفتن در معرض
دادههای مالی تأثیر قابل توجهی بر کنترل داخلی دارد .در
نتیجه ،این تحقیق در نظر گرفت که داشتن دادههای
هزینه مفید ،دقیق و قابل اعتماد و دانستن دادههای هزینه
واقعی منجر به اثربخشی کنترل داخلی سازمانها
(دانشگاهها) برای ایمنسازی و تخصیص کارآمد منابع
میشود .اطالعات صحیح و قابل اعتماد ارزش منصفانه
داراییها را منعکس میکند ،از عملیات موثر پشتیبانی
میکند و عملکرد سازمان را بر اساس برنامه بودجه
پیشنهادی تضمین میکند .بنابراین ،فرضیه  0بهصورت
زیر مطرح شده است:
فرضیه  :1سازمانها (دانشگاهها) با بكارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه به اثربخشی کنترل
داخلی دست خواهد یافت.
 قابلیت اطمینان تصمیمگیری
از سوی دیگر ،تصمیمگیری مدیران اجرایی نقش حیاتی
در اداره یک سازمان دارد .در نتیجه ،به دست آوردن
اطالعات خوب و داشتن ابزارهایی برای دسترسی،
جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها به مدیران کمک
میکند تا چندین گزینه را به درستی و سریع در نظر
بگیرند .عالوه بر این ،به حل موثر مشکالت و تصمیمگیری
بهینه کمک میکند.
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تصمیمگیری به عنوان انتخاب یک گزینه از میان
گزینهها تعریف میشود .کلیدهای تصمیمگیری کارآمد،
ارزیابی و ارائه راه حلهایی است که به روشی منطقی
انتخاب شدهاند .از آنجایی که جهان در حال حرکت به
سمت بازارهای جهانی است ،لزوم اطالعات به موقع ،قابل
اعتماد و در دسترس ضروری خواهد بود .عالوه بر این،
تصمیمگیری فرآیندی بسیار پویا و پیچیده و مملو از
بازخوردها و موارد احتمالی پر از انحرافات جستجو،
جمعآوری اطالعات و نادیده گرفتن اطالعات ناشی از
نوسان عدم قطعیت ،ابهام و تعارض است (زلنی.)0920 ،02
این مطالعه ادعا نموده است که دقت تصمیمگیری مدیران،
کم و بیش ،تا حدی به روشهای مدیریت هزینه بستگی
دارد .بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه میتواند
اطالعات مرتبط ،قابل اعتماد ،کامل ،دقیق ،واضح ،مختصر،
به موقع ،قابل درک ،در دسترس ،قابل تایید ،مقرون به
صرفه ،انعطافپذیر و امن را به منظور تقویت قابلیت
اطمینان تصمیمگیری فراهم سازد.
بنابراین در این مقاله پایایی تصمیمگیری به عنوان
فرآیندی از تصمیمگیری تعریف شدهاست که به طور
واضح و صحیح از گزینههای مختلف اتخاذ میشود .برای
تصمیمگیری ،زمانی که یکی از گزینهها انتخاب میشود،
جامعیت زیربنایی منجر به بهبود مزیت در دستیابی به
هدف میشود (تاالولیکار 07و همکاران .)2112 ،زیرا
روشهای نوین مدیریت هزینه به عنوان یک مکانیسم
سازمانی مهم در نظر گرفته میشود که برای مدیریت مؤثر
00
تصمیمات و کنترل در سازمانها حیاتی است (سجادی
و همکاران .)2112 ،بنابراین ،نقش روشهای نوین
مدیریت هزینه از کیفیت اطالعات هزینه بهطور صحیح،
پاسخگو ،انعطافپذیر و مرتبط پشتیبانی میکند؛ که
میتوان از آن در تجزیه و تحلیل مسئله و روشن شدن
مسائل استفاده کرد .هنگام تصمیمگیری ،گزینههای
جایگزین با سنجیدن اطالعات حسابداری در هر
جایگزینی ،تقسیم و ارزیابی میشوند .در نهایت بهترین
انتخاب برای بهینهسازی عملکرد سازمانی انتخاب میشود.
بر این اساس ،بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه،
اطالعات هزینهای را برای تصمیمگیری فراهم میکند .از
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اینرو ،ویژگیهای اطالعاتی میتواند به تصمیمگیرندگان
کمک کند تا به دنبال جایگزینهای بیشتری برای حل
مشکل باشند .دسترسی به اطالعات مربوط به معامالت
اصلی یک سازمان منجر به اطالعات طبقهبندی شده با
جزئیات میشود که تصمیمگیری را در هر موقعیت
دشواری تسهیل میکند (میا و چنهال .)0990 ،02این
فرآیند تصمیمگیری از اطالعات حسابداری و دانش و
مهارتهای تصمیمگیرنده برای ایجاد یک تصمیم موفق
استفاده میکند (اودانل و دیوید .)2111 ،06بنابراین،
فرضیه  2بهصورت زیر مطرح شده است:
فرضیه  :2سازمانها (دانشگاهها) با بكارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه به قابلیت اطمینان
تصمیمگیری دست خواهد یافت.
 اثربخشی کنترل داخلی و عملكرد شرکت
شواهد مطالعهی چانگ و همکاران ( ،)2102نشان داده
است که یک استراتژی کنترل داخلی سیستماتیک
میتواند به مدیران کمک کند تا کنترلهای مدیریت
ریسک را اعمال کنند .عالوه بر این ،فقدان کنترل داخلی
به روال کار داخلی شرکت آسیب میرساند و در نتیجه
باعث کاهش عملکرد میشود .اعمال کنترل داخلی برای
نظارت و پیگیری دقیق اقدامات پیشگیرانه از ریسک به
منظور جلوگیری از وقوع حوادث در محل کار ضروری
است .کنترل داخلی میتواند ریسک را کاهش دهد،
عملیات تجاری را از تقلب یا عدم صداقت محافظت کند ،و
عملکرد شرکت را همانطور که در صورت های مالی نشان
میدهد ،افزایش دهد .آرنس 03و همکاران ( )2116تقلب را
تحریف عمدی یک صورت مالی تعریف کرد .همانطور که
لوگی و مارکوارت )2110( 02دریافتند که سازمانها
(دانشگاهها) با اصول پذیرفتهشده حسابداری به احتمال
زیاد اطالعاتی را با انگیزههایی برای انعکاس دقیق عملکرد
شرکت افشا میکنند .تحقیقات تجربی پیشین در
زمینههای دیگر ارائه صورتهای مالی (مانند گزارش سود
جامع) نشان میدهد که ارائه چنین گزارشهایی میتواند
بر هزینههای کاربران برای شناسایی ،تفسیر و سنجش
پیامدهای اقالم گزارششده برای شرکت تأثیر بگذارد
...........................................................

21

(مین و مکدانیل .)2111 ،09ریدل و سرینیواسان
( ،)2113دریافتند که برای اکثر موارد خاص ،این نتایج با
این ارائه که منعکسکننده قدرت عملکرد در یک شرکت
است ،سازگار است .بنابراین ،فرضیه  7بهصورت زیر مطرح
شده است:
فرضیه  :3سازمانها (دانشگاهها) با بكارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه با اثربخشی کنترل
داخلی به سطح باالیی از عملكرد شرکت دست
خواهد یافت.
 قابلیت اطمینان تصمیم گیری و عملكرد شرکت
در ادامه ،قابلیت اطمینان تصمیمگیری به عنوان یک
استراتژی در فرآیند تصمیمگیری موثر و کارآمد است .این
استراتژی به عنوان یک تصمیم سریع ،پاسخ به موقع به
رویدادهای در حال تغییر و ایجاد مزیت رقابتی در نظر
گرفته میشود (تاالولیکار و همکاران .)2112 ،ابوبکر 20و
همکاران ( )2103به مدیریت دانش و فرآیند تصمیمگیری
به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت اشاره نمودند.
فرآیند تصمیمگیری متغیر مهمی در چارچوب مفهومی
است که عملکرد سازمانی را پشتیبانی و ارتقا میدهد .این
فرآیند شامل شناسایی مشکل است .مسئله به گزینههای
مختلفی تقسیم میشود تا با دقت ارزیابی شود تا بهمنظور
بهینهسازی هر جایگزین رتبهبندی شود و سپس بهترین
جایگزین به سرعت برای تصمیمگیری انتخاب شود .این
فرآیند با اثربخشی تصمیم استراتژیک و نتیجه عملکرد
شرکت مرتبط است (دین و شرفمن .)0996 ،22به همین
دلیل ،مدیران اجرایی و مدیران میتوانند تصمیمات موثری
برای تقویت فعالیتهای کنترل عملیاتی اتخاذ کنند تا از
اجرای وظایف خاص مانند برنامهریزی ،کنترل موجودی و
افزایش اعتبار اطمینان حاصل کنند .در این فرآیند،
مدیران برای مقابله با تدوین بودجه ،اجرای برنامههای
سرمایه ،توسعه شیوههای منابع انسانی و بهبود کاال و
خدمات ،تصمیمات کارآمدی میگیرند .تصمیم برنامهریزی
استراتژیک بر عملکرد اکتساب ،استفاده از منابع برای
دستیابی به اهداف و سیاستهایی تأثیر میگذارد که بر
عملکرد شرکت تأثیر میگذارد .در این راستا ،بکارگیری
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روشهای نوین مدیریت هزینه ،اطالعات حسابداری مورد
استفاده در تصمیمگیری موثر را ارائه میدهد که بر
عملیات تجاری و همه مولفههایی که منجر به افزایش
عملکرد میشود تأثیر میگذارد .بنابراین ،فرضیه 0
بهصورت زیر مطرح شده است:
فرضیه  :4سازمانها (دانشگاهها) با بكارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه با قابلیت اطمینان
تصمیم گیری به سطح باالیی از عملكرد شرکت
دست خواهد یافت.
روش تحقیق
هر تحقیق ،فرایند علمی و روشمند است که طی آن
پژوهشگر تالش میکند تا برای یک مسئله پاسخ نظری
پیدا کند؛ و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای عمل
راهکاری بیابد .هر چه مسئله تحقیق ویژگیهای بهتری
داشته باشد ،فرایند تحقیق از انسجام و دقت بیشتری
برخوردار خواهد بود .غالب مطالعات تحقیقاتی یک روش یا
استراتژی را نشان میدهند که به سادگی قابل تشخیص
است .تحقیقات را براساس معیارها و مبناهای مختلفی
میتوان دستهبندی کرد .این معیارها و مبناها شرایطی را
فراهم میکند که بتوان براساس آنها تحقیقات را
طبقهبندی کرد (خاکی .)0791 ،برهمین اساس ،روش
تحقیق در این مطالعه ،از لحاظ هدف ،کاربردی است زیرا
نتایج آن میتواند در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای
مربوطه مورد استفاده قرار بگیرد .همچنین این پژوهش از
نظر نوع دادهها ،از نوع تحقیقات کمی است ،زیرا شامل
جمع آوری و تحلیل دادههای کمی و استفاده از
آزمونهای آماری مختلف است و به دنبال سنجش
واقعیتی عینی است که پژوهشگر جدای از پژوهش است.
از لحاظ گردآوری دادهها ،این مطالعه از نوع توصیفی است.
از بین روش تحقیق توصیفی نیز این مطالعه به دلیل
استفاده از پرسشنامه جز تحقیقات پیمایشی محسوب
میشود.
همچنین جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه کارکنان،
کارشناسان و مدیران دانشگاه آزاد کرمانشاه را تشکیل
میدهند .در این راستا ،بهمنظور تعیین حجم نمونه از
111

............................................................

فرمول کوکران میتوان استفاده نمود .فرمول کوکران ،از
مهمترین فرمولهای تعیین حجم نمونه میباشد؛ که به
حجم جامعه ،دقت احتمالی مطلوب ،سطح اطمینان و
واریانس پرسشنامههای آزمایشی بستگی دارد ،به طوری
که با افزایش واریانس نمونه حجم نمونه بزرگتر خواهد
شد .بنابراین در نهایت تعداد  793نفر به عنوان نمونه
برگزیده شده است.
در ادامه این پژوهش جهت تبیین متغیرهای وابسته و
مستقل از سیستم معادالت ساختاری استفاده شده است.
در این راستا ،مدلسازی ساختاری به محقق کمک
مینماید تا وی بتواند الگوی را که از مولفههای مختلف
تشکیل شده را ،بهطور کلی و جزئی مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهد .مدلسازی ساختاری ،شامل مدلسازی روابط
ساختاری در قالب تحلیل مسیر و مدلسازی روابط در قالب
تحلیل عاملی تائیدی است .در بیان کلی ،یک مدلسازی
ساختاری ،محقق سعی دارد که مجموعهای از متغیرهای
نهان را بهوسیلهی گروهی ار معرفها شناسایی و
اندازهگیری نماید .همچنین محقق قصد دارد که روابط
موجود میان متغیرهای نهان را در قالب روابط ساختاری
اندازهگیری نموده و تحلیل نماید .این در حالی است که
ممکن است در این راستا ،محقق با دستهاز از متغیرها در
قالب متغیرهای آشکار مواجه باشد .لذا میتوان یک مدل
ساختاری را ترکیبی از مدل ساختاری و مدل اندازهگیری
دانست .این در حالی است که مدل اندازگیری برگرفته از
ادبیات موضوعی متغیر مورد بررسی و مدل ساختاری
برگرفته از مدل مفهومی تحقیق است (قاسمی.)0729 ،
بهمنظور پی بردن به متغیّرهای زیربنایی یک پدیده یا
تلخیص مجموعهای از دادهها از تحلیل عاملی استفاده
میگردد .دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس
همبستگی بین متغیّرهاست .تحلیل عاملی متغیّرهای
وابسته از قبل تعیینشدهای ندارد.
یافتهها
نتایج حاصل از پرسشنامههای تکمیل شد توسط نمونه
آماری ،نشان داده است که از بین  213نفر نمونه مورد
بررسی 62/7 ،درصد آنها مرد 70/3 ،درصد آنها زن
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هستند .همچنین نتایج مربوط به توزیع فراوانی نمونه مورد
بررسی را براساس سن نشان داده است که ،در بین 793
نمونه مورد بررسی ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی،
 70تا  01سال با  70/2درصد بوده است .همچنین نتایج
مربوط به توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را براساس
تحصیالت نشان داده است که ،در بین  793نمونه مورد
بررسی ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت کارشناسی
ارشد با  03/0درصد بوده است؛ و کمترین فراوانی مربوط
به تحصیالت دکتری با  3/0درصد بوده است.
جدول ( ،)1نتایج آمارههای توصیفی
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

232

62/7

زن

022

70/3

گروه سنی

فراوانی

درصد

کمتر از  71سال

022

26/2

 70تا  01سال

010

70/2

 00تا  21سال

017

22/9

بیشتر از  20سال

62

06/0

تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم و کاردانی

73

9/7

کاردانی

012

23/2

کارشناسی

73

9/7

کارشناسی ارشد

023

03/0

دکتری

22

3/0

کل

793

011

جدول ( ،)2مشاهده میشود ،مقدار بار عاملی میان
مولفههای یک متغیر و متغیر نهان از  1/0بیشتر است که،
بیانگر این است که مولفههای این متغیر بهخوبی
توانستهاند که متغیر نهان را ارزیابی نمایند .عالوه بر این،
آماره  T-valueکه معناداری مولفهها را نشان میدهد .از
 0/96بیشتر است که بیانگر معناداری مولفههای تحقیق
در سطح  1/12است.
جدول ( ،)2تحلیل عاملی و اعداد معناداری مرتبه اول
استاندارد ضرایب مولفههای تحقیق
متغیر
بکارگیری
روشهای نوین
مدیریت هزینه

اثربخشی کنترل
داخلی

قابلیت اطمینان
تصمیمگیری

عملکرد سازمان

...........................................................

نماد

بار عاملی

B1

1/02

0/99

B2

1/09

0/92

B3

1/21

2/12

B4

1/20

2/13

C1

1/26

2/10

C2

1/67

0/99

C3

1/29

2/06

C4

1/02

2/17

D1

1/22

2/10

D2

1/27

0/99

D3

1/60

2/12

E1

1/62

2/07

E2

1/26

2/10

E3

1/61

2/12

T-Value

منبع :یافتههای تحقیق

ماخذ :یافتههای تحقیق

در ادامه ،با توجه به هدف مورد پژوهش در این قسمت
جهت ارزیابی اثر بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه
بر عملکرد دانشگاهها از رویکرد دومرحلهای در مدلسازی
مدلسازی ساختاری استفاده شده است .بنابراین در این
راستا ،ابتدا ،مدل اندازهگیری با استناد به ادبیات موضوع
تحقیق طراحی شده است .سپس با استفاده از ابزار تحلیل
عاملی تائیدی ،روابط میان معرفها و متغیرهای نهان،
بهمنظور بررسی دقت هر معرف در اندازهگیری مولفهی
موردنظر بررسی شده است .در این راستا ،جدول (،)2
نشان دهنده ،تحلیل عاملی و اعداد معناداری مرتبه اول
استاندارد ضرایب مولفههای تحقیق است .همانگونه که در

آماره

سپس از طریق مدلسازی ساختاری که با استناد به
مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است ،اثر مولفههای
موردنظر بر یکدیگر سنجیده شده است .بدین منظور برای
برآورد از روش حداکثر درستنمایی در نرمافزار Smart
 PLSاستفاده شده است .نمودارهای ( )2و ( )7نمودار
تحلیل مسیر ساختاری مدل مفهومی بوده که به بررسی
میزان ارتباط بین متغیرهای پژوهش پرداخته است .در
این مرحله به بررسی مدل ساختاری تحقیق خواهیم
پرداخت .نتایج در ادامه به قرار زیر است:
نمودار ( ،)2نشان دهنده ضرایب استاندارد تاثیرات
روابط بین متغیرهای مدل مفهومی است .همچنین نمودار
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( )7نشان دهنده میزان اعداد معنیداری است .اعدادی که
ضرایب معنی داری باالتر از  0/96دارند نشاندهنده تایید
فرضیهها مبنی بر وجود رابطه معنیدار بین دو متغیر

خواهد بود و نتایج حاصل از ترکیب دو نمودار بصورت
خالصه در ادامه نمایش داده شده است.

نمودار ( ،)2نمودار مقدار ضرایب استاندارد متغیرهای تحقیق

نمودار ( ،)3مبنی بر معنی داری روابط بین دو به دو متغیرهای تحقیق

نمودار ( ،)7نشان میدهد که کلیه فرضیههای تحقیق
مورد تائید و پذیرش قرار گرفته است .به بیان دیگر،
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بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه ،سبب ایجاد
اثربخشی کنترل داخلی و قابلیت اطمینان تصمیمگیری
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شده و توسط این دو عامل مهم افزایش در سطح عملکرد
سازمان (دانشگاه) را با خود به همراه دارد.
پس از تخمین پارامترهای مدل ،سؤالی که مطرح
میشود این است که تا چه حد مدل مورد نظر با دادههای
مربوطه سازگاری دارد پاسخ به این سؤال تنها از طریق
بررسی برازش مدل امکانپذیر است .منظور از برازش مدل
این است که تا چه حد یک مدل با دادههای مربوطه
سازگاری و توافق دارد .بنابراین ،در تحلیل معادالت
ساختاری محقق متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از
تفسیر آنها باید از برازندگی مدل اطمینان حاصل کند .به
همین دلیل در این قسمت به بررسی و تحلیل معیارها و
شاخصهای مختلف برازش مدل معادالت ساختاری
اختصاصیافته و ضمن بیان شرایط و ویژگیهای هر یک از
آنها به تشریح نحوه تفسیر برازش کلی ،برازش بخش
اندازهگیری و برازش بخش ساختاری مدل پرداخته شده
است.
 ارزیابی معیار Q2

این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص میسازد و در
صورتی که مقدار  Q2در مورد یک سازهی درونزا سه
مقدار  1/72 ،1/02 ،1/12را کسب نماید ،به ترتیب نشان
از قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا
سازههای برونزای مربوط به آن را دارد .ذکر این نکته
ضروری است که مقدار این معیار تنها برای سازههای
درونزای مدل که شاخصهای آنها از نوع انعکاسی
میباشد ،محاسبه میگردد .همانگونه که در جدول (،)7
مشاهده میشود ،کلیه متغیرهای تحقیق دارای قدرت
پیشبینی قوی هستند.
جدول ( ،)3بررسی قدرت پیش بینی مدل
متغیر

1-SSE/SSO

قدرت پیش
بینی

بکارگیری روشهای نوین مدیریت
هزینه

1/72

قوی

اثربخشی کنترل داخلی

1/73

قوی

قابلیت اطمینان تصمیمگیری

1/76

قوی

عملکرد

1/00

قوی

ماخذ :یافتههای تحقیق

...........................................................

 ارزیابی مقدار R-Squared

معیار  R-Squaredدر بخش ساختاری مدل سازی
معادالت ساختاری به کار میرود و نشان از مقدار پیش
بینی رفتار یک متغیر دورنزا توسط یک یا چند متغیر
برونزا دارد .هر چه مقدار این معیار برای متغیر های
درونزای مدل ساختاری بیشتر باشد نشان از انتخاب
مناسب متغیر های انتخاب شده در مدل دارد .عالوه بر این
شاخص نیاز است تا به بررسی سهم هر متغیر برونزای
پیشبین در این مقدار تبیین شده پرداخت .یعنی هر
متغیر پیشبین در هر مدل مسیری چه سهمی در R2دارد.
جدول ( ،)0مقادیر  R-squaredرا برای متغیرهای تحقیق
نشان میدهد .مقدار  R-squaredبرای متغیرهای تحقیق
نشاندهنده آن است که حدود  23/02درصد رفتار متغیر
بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه در روند
مدلسازی شکل میگیرد و مقادیر اضافی به مولفههای
خارج از مدل مربوط میشود .همچنین حدود 20/02
درصد رفتار متغیر اثربخشی کنترل داخلی در روند
مدلسازی شکل میگیرد و مقادیر اضافی به مولفههای
خارج از مدل مربوط میشود .حدود  20/76درصد رفتار
متغیر قابلیت اطمینان تصمیمگیری در روند مدلسازی
شکل میگیرد و مقادیر اضافی به مولفههای خارج از مدل
مربوط میشود .در نهایت حدود  32/72درصد رفتار متغیر
عملکرد در روند مدلسازی شکل میگیرد و مقادیر اضافی
به مولفههای خارج از مدل مربوط میشود.
جدول ( ،)4مقدار R-squared

متغیر

R-squared

بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه

23/02

اثربخشی کنترل داخلی

20/02

قابلیت اطمینان تصمیمگیری

20/76

عملکرد

32/72

منبع :یافتههای تحقیق

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه ،به ارزیابی اثر بکارگیری روشهای نوین
مدیریت هزینه بر عملکرد دانشگاهها با استفاده از
مدلسازی ساختاری در سال  0011از میان  793نفر از

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره پیاپی 13

.............................................................

111

تاثیر بکارگیري روشهاي نوین حسابداري مدیریت بر عملکرد دانشگاهها  /بهامین خوش نوا و همکار

کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد کرمانشاه پرداخته است .در
این راستا ،نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که بکارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه ،سبب ایجاد اثربخشی کنترل
داخلی و قابلیت اطمینان تصمیمگیری شده و توسط این دو
عامل مهم افزایش در سطح عملکرد سازمان (دانشگاه) را با
خود به همراه دارد .زیرا بکارگیری روشهای نوین مدیریت
هزینه ،میتواند با ایجاد قدرت و توانمندی درونی و فراهم
کردن شرایط رقابتی ،استفاده از فرصتهای بیرونی را برای
سازمانها میسر سازد که میتواند بدینطریق سبب ارتقا
سطح عملکرد شود .بکارگیری روشهای نوین مدیریت هزینه
سبب استقرار مدیریت موثر هزینه میشود که در ادامه،
استقرار مدیریت موثر منابع میتواند از طریق ارائة اطالعات
حسابداری صحیح منجر به بهبود عملکرد شود .بکارگیری
روشهای نوین مدیریت هزینه ،از توانایی الزم در ارائة
اطالعات مفیدتر و مربوطتر برخوردار هستند .ارائة اطالعات
صحیح و شفاف میتواند باعث بهبود تصمیمات مدیریتی و در
نتیجه عملکرد باالتر شود .در حقیقت ،بکارگیری روشهای
نوین مدیریت هزینه میتواند اطالعات دقیق و شفافتری را
در خصوص نقش گزینههای مختلف برای تصمیمگیری
پیشروی مدیران قرار دهد و هزینهها را بهطور موثرتری
شناسایی نماید؛ که این امر سبب اثربخشی کنترل داخلی و
اطمینانبخشی تصمیمگیری میشوند و بدینطریق سطح
عملکرد سازمان (دانشگاه) ارتقا میبخشد .برهمین اساس ،به
سازمانها و کسبوکارهای مختلف پیشنهاد میگردد که
تکنیکهای نوین مدیریت هزینه را شناسایی نموده و از آنها
در راستای شفافسازی هزینهها و اخذ تصمیمات درست
استفاده نمایند.
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The effect of applying new management accounting methods on the
performance of universities
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Abstract
Cost management is a cost planning and control system that has different methods for creating it. Each
organization should choose the most appropriate method according to its conditions. Accordingly, this
study evaluates the effect of using new cost management methods on the performance of universities
in 1400 among 397 employees and managers of Kermanshah Azad University. The research method in
this study is applied in terms of purpose, in terms of data type, quantitative research, and in terms of
data collection, this study is descriptive and among the descriptive research method, this study is due
to the use of The questionnaire is part of the survey research. Also, in this study, structural modeling
method has been used to analyze the data. In this regard, the results of the present study have shown
that the application of new methods of cost management has caused the effectiveness of internal
control and reliability of decision making and by these two important factors increase the level of
performance of the organization (university) with has it.
Keywords: cost management, management accounting, performance of University, Internal control.
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