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چكيده
در ادبیات حسابداری مدیریت ،مازاد بودجه ای موضوعی است که در مبحث کنترل بودجه هنوز بهعنوان یکی از مسائل حل نشده
محسوب میشود .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مازاد بودجهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور از طریق مدلبندی عوامل مؤثر بر مازاد بودجه ای صورت پذیرفته است .در این خصوص ،مشارکت در برنامهریزی
راهبردی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای سیستم اطالعات حسابداری مدیریت ،انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی و تعهد
سازمانی عاطفی بهعنوان واسطه ایفای نقش میکنند .روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی از نوع نظرسنجی است .کلیه
مدیرانی که در وزارت بهداشت ،دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دولتی کشور به هر نحوی میتوانند در بودجهریزی شرکت
داشته باشند ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند .در این پژوهش از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .نمونه این
پژوهش برابر با  618نفر است .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار  SPSSو نرمافزار مدلبندی معادالت ساختاری Amos
استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت مدیران خدمات درمانی و بیمارستانی در برنامه ریزی راهبردی باعث مازاد بودجهای
بیشتر میشود .هم چنین ،سیستم اطالعات حسابداری مدیریت و تعهد سازمانی عاطفی در این بین میتوانند نقشهای واسطه ایفا
کنند ،اما انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی دارای توانایی ایفای چنین نقشی نیست.
واژههای كليدی :سیستم اطالعات حسابداری مدیریت ،مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی،
مازاد بودجهای ،خدمات درمانی.
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 -1مقدمه
در ادبیات حسابداری مدیریت ،نظام بودجهریزی بهعنوان
ابزاری مهم و حساس برای برنامهریزی عملیات و فعالیتهای
دولتها ،مراحل و تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه
به صورت یک نظام فنی و مالی پیچیده درآمده است (نمازی و
کمالی .)81 :1861 ،یکی از پیچیدگیهای مهم بودجه مربوط
به بحث ایجاد مازاد بودجهای است (بائردمائرکر و بروگمن ،1
 .)1 :5010مازاد بودجهای بهعنوان مشارکت عمدی و آگاهانه
منابع اضافی در بودجه است که دستیابی به این بودجه را
آسانتر میکند (مرچانت  .)1660 ،5به بیان سادهتر مفهوم مازاد
بودجه ای آن است که مدیران سازمان در زمینه منابع مورد نیاز
بودجهای خود ،تقاضای میزان دریافت بودجه بیشتر از نیاز
واقعی میکنند .به بیان دیگر ،مازاد بودجهای بهعنوان جهت-
گیری عمدی زیردستان (مدیران سطوح میانی و عملیاتی) برای
تعیین اهداف عملکردی سازمان در سطحی پایینتر از سطوح
مورد انتظار تعریف شده است (چاو  8و همکاران.)46 :1661 ،
همچنین ،مازاد بودجه بهعنوان تفاوت عمدی ایجاد شده بین
پیشبینی عامل بودجه درباره آینده و اعداد بودجهای ارائه شده
نیز تعریف شده است (لوکا  .)568-565 :1666 ،4با وجود این،
در سازمانهای دولتی به لحاظ درآمدی بحث مازاد بودجهای
مطرح نمیشود و این مازاد تنها در قالب برآورد آگاهانه بیش از
حد هزینهها تعریف شده است (بوش  .)104 :5005 ،0شواهد
تجربی حاکی از آن است که در بسیاری از سازمانها به میزان
قابلتوجهی مازاد بودجهای وجود دارد .بهعنوان مثال ،در تایلند
سامپونسیریچارئون  )5008( 8و چانکائو  )5000( 7نشان دادند
که مازاد بودجهای در سازمانها وجود دارد .با این حال ،مازاد
بودجهای بهگونه مستقیم قابل مشاهده نیست
(دامارونگسوکنیوات  6و همکاران)5 :5011 ،؛ اما میتوان با
ایجاد انگیزش  6و تعهد سازمانی  10در مدیران سطوح مختلف،
11
آن را تحت تأثیر قرار داد .شواهد موجود در پژوهشهای کرن
18
( )5008در مورد شرکتهای اساندپی  ،15 000ییلماز و اُزر
( )5011در بخش عمومی کشور ترکیه و بائردمائرکر و بروگمن
( )5010در اروپای غربی نیز گواه بر همین موضوع است.
نه تنها شواهد موجود حاکی از وجود مازاد بودجهای قابل-
توجه در سازمانها است (مرچانت 1660 ،14؛ شوته و ویرسما ،10
 ،)5007بلکه این مطلب موضوعی است که در مبحث کنترل
بودجه هنوز در حسابداری مدیریت یکی از مسائل حل نشده
محسوب میشود (بائردمائرکر و بروگمن .)1 :5010 ،ادبیات
گسترده ای نیز در خصوص عوامل احتمالی ایجاد مازاد بودجهای
وجود دارد (دانک و نوری 1666 ،18؛ درفوس 5015 ،17؛
بائردمائرکر و بروگمن .)5010 ،اکثر پژوهشهای خارجی
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حسابداری مدیریت آثار مشارکت در بودجه  16در زمینه ایجاد
مازاد بودجهای را مورد مطالعه قرار دادهاند (ماگیا و جاکبوس ،16
 .)5007افزونبر این ،پژوهشهای تجربی پیشین به یافتههای
متناقضی منجر شدهاند .به نظر میرسد مشارکت در بودجه
امری ضروری است ،اما نه برای توضیح کافی مازاد بودجهای،
که برای رسیدن به این مهم نیاز به شناسایی و آزمون آثار
متغیرهای توضیحی بیشتری است (ویداناپوترا و میمبا ،50
.)5014
از سوی دیگر ،با بررسی ادبیات موجود میتوان به اهمیت
برنامهریزی راهبردی در سازمانهای امروزی نیز پی برد.
بکارگیری برنامهریزی راهبردی بهوسیله مدیران میتواند در
درازمدت ثمرات مثبتی برای سازمانها (حقیقی و همکاران،
 )40 :1866و کاهش مازاد بودجهای را به بار آورد (بائردمائرکر
و بروگمن .)10-6 :5010 ،شواهد پژوهش حقیقی و همکاران
( )1866حاکی از آن است که مشارکت مدیران در برنامهریزی
راهبردی یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت برنامهریزی راهبردی
بوده و مشارکت مدیران در برنامهریزی راهبردی بهعنوان یک
احتمال پیشین از ایجاد مازاد بودجهای نیز میتواند در نظر
گرفته شود .این امر مبتنی بر این واقعیت است که بودجه یکی
از بخشهای غیرقابلتشخیص فرآیند برنامهریزی سازمان است
(هانسن  51و همکاران5008 ،؛ مرچانت و واندرستده ،55
 .)5011این فرآیند برنامه ریزی نه تنها شامل بودجه بوده ،بلکه
برنامهریزی راهبردی را نیز در بر میگیرد (فرزاتی  58و همکاران،
 .)5011با وجود این ،تمرکز پژوهشهای موجود بر تنظیم
بودجه سریع مدیران بوده و آثار احتمالی برنامهریزی راهبردی
مدیران در ایجاد مازاد بودجهای نادیده گرفته شده است
(بائردمائرکر و بروگمن1 :5010 ،؛ کارسم .)11 :5010 ،54
بنابراین ،میتوان مشکل موجود را در شناخت ناکافی در مورد
عوامل مؤثر بر ایجاد مازاد بودجهای بهوسیله مدیران دانست.
در ایران تاکنون عوامل مؤثر بر ایجاد مازاد بودجهای در
ادبیات حسابداری مدیریت مورد مطالعه قرار نگرفته است و
اکثر این پژوهشها (بهعنوان نمونه ،فرحبخش و محرابیان،
 )1865به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد کسری بودجه پرداخته-
اند .به عبارت دیگر ،روند رشد این پژوهشها نسبت به خارج از
کشور هم بسیار اندک و هم در زمینههای متفاوتی صورت
پذیرفته است .در این راستا ،مطالعه حاضر در زمینه مشارکت
مدیران در برنامهریزی راهبردی بهعنوان یک عامل مؤثر بر
کاهش مازاد بودجه ای به بررسی و پژوهش پرداخته است .به-
گونه دقیقتر ،پرسشهای اصلی این مطالعه عبارتند از:
 تأثیر مشارکت مدیران خدمات درمانی در برنامهریزی
راهبردی در ایجاد مازاد بودجهای چیست؟

سال ششم  /شماره بیستوچهارم /زمستان 6931

مدلبندي نقش واسطهاي سیستم اطالعات حسابداري مديريت ،انگیزش و تعهد سازماني در  / ...محمد نمازي و غالمرضا رضايي

 تأثیر سیستم حسابداری مدیریت ،بهعنوان یک متغیر
واسطهای بر رابطه بین مشارکت مدیران خدمات
درمانی در برنامه ریزی راهبردی و مازاد بودجهای
چیست؟
50
 تأثیر انگیزش استقالل حاکمیتی  ،بهعنوان یک متغیر
واسطه ای بر رابطه بین مشارکت مدیران خدمات
درمانی در برنامه ریزی راهبردی و مازاد بودجهای
چیست؟
58
 تأثیر تعهد سازمانی عاطفی  ،بهعنوان یک متغیر
واسطه ای بر رابطه بین مشارکت مدیران خدمات
درمانی در برنامه ریزی راهبردی و مازاد بودجهای
چیست؟
علت مطرح کردن پرسشهای باال ،وجود پتانسیل آنها در
فرآیند ایجاد مازاد بودجهای خدمات درمانی است .بودجهریزی
و سیستمهای اطالعات حسابداری مدیریت ،ابزارهای کنترلی
هستند که به مثابه دو کفه یک ترازو به یکدیگر وابستهاند
(آدبایو و لوتا  .)457 :5008 ،57بهطور کلی برای تصمیمگیری
در خصوص تخصیص منابع بین واحدهای عملیاتی در بودجه-
ریزی از اطالعات سیستم حسابداری مدیریت استفاده میشود
(چاو و همکاران .)114 :1666 ،انگیزش حالت نیرویی درونی
است که فرد را به رفتارهای خاصی وامیدارد (اسپکتور ،56
 .) 07 :5006تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است
که نشان دهنده تمایل ،نیاز و التزام جهت ادامه فعالیت در یک
سازمان است (رضایی و رضایی .)6 :1865 ،شناخت و
بکارگیری رفتار صحیح ،محیط سازمان را انسانیتر و میزان
بهرهوری را افزایش می دهد .رفتار سازمانی عبارت است از
مطالعه منظم عملیات ،اقدامات ،کارها و نگرشهای افرادی که
سازمان را تشکیل میدهند .مدیریت یکی از اصلیترین اجزای
هر سازمانی است .درک رفتار مدیریتی نیازمند بینشهایی در
زمینه هر دو نظریههای مبتنی بر اقتصاد  56و نظریههای مبتنی
بر روانشناسی  80است .پژوهش حاضر نیز به دنبال پیشنهاد
کووالسکی  81و همکاران ( )5008یک رویکرد پژوهشی
حسابداری مدیریت مبتنی بر روانشناسی را پذیرفته است .به-
ویژه ،پژوهش حاضر از بینشهایی در زمینه تعهد سازمانی و
تئوری خود تصمیمگیری  85برای گسترش درک این موضوع که
آیا مشارکت در برنامه ریزی راهبردی به مازاد بودجهای با
واسطه تعهد سازمانی عاطفی و انگیزش بودجهای استقالل
حاکمیتی ارتباط پیدا میکند؟ ،استفاده کرده است .همچنین،
نقش مدیران و برنامه ریزی راهبردی در عملکرد سیستم
اطالع اتی حسابداری مدیریت و آثار آن بر مازاد بودجهای را در
کنار ابعاد روانشناسی در نظر میگیرد.

افزونبر این ،امروزه بیمارستانها و سازمانهای خدمات
درمانی در یک محیط بسیار رقابتی قرار گرفتهاند و در این
محیط هزینههای بیمارستان بهعنوان بزرگترین جزء هزینه-
های مراقبتهای بهداشتی در حال افزایش است (نوهووس ،88
 .)7 :1665آپتل و پورجاللی  )5001( 84نیز بیان میکنند که
هزینهیابی خدمات در صنعت مراقبتهای بهداشتی در سال-
های اخیر اهمیت بسیار باالیی پیدا کرده است .پیش از آن
اُرلف  80و همکاران ( )1660اظهار داشتهاند که بیمارستانها و
سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانی در جهت بهبود
عملکردشان به دنبال مشارکت در فعالیتهایی هستند که
منجر به کاهش هزینهها میشود؛ به بیان دقیقتر ،آنان به
دنبال تدوین بودجهریزی مناسب و کنترل هزینهها هستند .در
نتیجه ،مدیران خدمات درمانی سعی بر آن دارند تا با بکارگیری
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت ،هزینههای سازمانشان را
تحت کنترل داشته باشند .افزایش هزینهها باعث شده است که
سیاستهای هر دو بخش عمومی و خصوصی در راستای تدوین
مهار کردن هزینهها و تدوین بودجه مناسب نیز صورت پذیرد
(اوانس  88و همکاران .)5001 ،بنابراین ،مسأله بودجهریزی و
ایجاد مازاد از اهمیت ویژهای برخوردار است .نظر به اهمیت
بودجه و مسأله مازاد بودجهای در بیمارستانها و مراکز خدمات
درمانی ،این مطالعه پرسشهای باال را در این محیط انجام داده
است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
مشاركت در برنامهریزی راهبردی و ارتباط آن با مازاد
بودجهای
راهبرد بهعنوان «تعیین اهداف درازمدت و عمومی یک
سازمان و انتخاب دورههای عمل الزم برای انجام این اهداف
(چاندلر  »)18 :1685 ،87تعریف شده است .مسئولیت برنامه-
ریزی راهبردی بر عهده مدیریت ارشد و اجرای آن بر عهده
سطوح دیگر مدیریتی است (آنتونی  .)1680 ،86اگر چه به لحاظ
نظری و تجربی یک پشتیبانی قوی برای وجود رابطه مثبت بین
مشارکت در برنامه ریزی راهبردی و عملکرد سازمانی مستند
شده است (بورگیئوس و برودوین  ،)1664 ،86اما ادبیات پیشین
کمتر به شفافسازی آثار بالقوه مشارکت در برنامهریزی
راهبردی بر روی مازاد بودجهای ،پرداختهاند .میتوان استدالل
کرد که اول مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،مازاد بودجهای
را کاهش میدهد (بائردمائرکر و بروگمن )5 :5010 ،زیرا یکی
از دالیل اصلی این موضوع که چرا مدیران مازاد ایجاد میکنند،
محافظت از خود و هسته اصلی سازمانشان از عدم قطعیت

سال ششم  /شماره بیستوچهارم /زمستان 6931

111

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

است (سیرت و مارچ  )1688 ،40و مشارکت در برنامهریزی
راهبردی میتواند عدم اطمینان تجربهشده نیاز به ایجاد مازاد
بودجهای را به روشهای مختلفی کاهش دهد .دوم ،اگر مدیران
مجاز به برقراری ارتباطات داخلی مشارکت در برنامهریزی
راهبردی باشند ،به اشتراکگذاری عمودی و افقی اطالعات
بهبود پیدا خواهد کرد (هوتزشنرئوتر و کلیندیئنست )5008 ،41
و این امر میتواند روی ایجاد مازاد بودجهای تأثیر بگذارد .سوم،
ادغام قابلیتهای مختلف از طریق مشارکت در برنامهریزی
راهبردی میتواند یک اثر شناختی در بخش مدیریتی بهوجود
آورد (هال  ) 5006 ،45و ارائه اطالعات بیشتر و بهتر به مدیران
اجازه می دهد تا انتخاب بهتری داشته و آثار مثبتی بر کیفیت
تصمیم گرفتهشده را ببینند (رائس  48و همکاران)5011 ،؛ این
موضوع می تواند به بهبود تخصیص منابع و کاهش مازاد بودجه-
ای نیز منجر شود (کادز و گویلدینگ  .)5006 ،44چهارم ،در
صورتی که به مدیران اجازه داده شود در برنامهریزی راهبردی
مشارکت داشته باشند ،شفافیت اطالعات افزایش مییابد و
مدیران راهبرد سازمانشان را بهتر درک خواهند کرد (چاپمن
و کیهن  ،)5006 ،40بهطوریکه اهداف و دستورالعملها روشن-
شده ،عدم اطمینان کاهش مییابد و بر این اساس نیاز به ایجاد
مازاد بودجهای میتواند کاهش یابد (یوئن .)5004 ،48
در مقابل ،مشارکت در برنامهریزی راهبردی همچنین می-
تواند مازاد بودجه ای را افزایش دهد .این حالت زمانی اتفاق
میافتد که مدیران اجازه دهند «استدالل انگیزهای» وجود
داشته باشد که در این حالت رفتار مدیران از ترجیحاتشان
تأثیر میپذیرد (کوندا  .)1660 ،47پژوهش انجام شده بهوسیله
تیلر  )5010( 46بر اهمیت استدالل انگیزهای در مجموعه
ارزیابی متوازن اشاره دارد .با گسترش مفهوم حسابداری-
راهبرد ،میتوان انتظار داشت که اگر مدیران اجازه مشارکت در
برنامه ریزی راهبردی را داشته باشند ،آنان بیشتر فعال خواهند
شد و به راهبرد سازمانشان نیز متعهد میشوند (آلن و مایر ،46
 )1660و بنابراین پیادهسازی و اجرای راهبرد با مشارکت
مدیران تأمین و حفاظت میشود (بائردمائرکر و بروگمن،
 .)8 :5010نظر به اینکه مازاد بودجهای میتواند یک محافظ
در برابر شرایط پیشبینینشده را فراهم کند (سیرت و مارچ،
 ،)1688وجود آن ممکن است به مدیران در حصول اطمینان از
اجرای یکنواخت راهبرد نیز کمک نماید .بائردمائرکر و بروگمن
( )8 :5010اعتقاد بیان میدارند که مدیرانی که اجازه مشارکت
در برنامهریزی راهبردی را پیدا میکنند ،ممکن است ایجاد
مازاد بودجهای را در ذهن داشته باشند.

رابطه بین مشارکت در برنامهریزی راهبردی و سیستم
اطالعات حسابداری مدیریت
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در طول فرآیند شکلگیری بودجه ،مدیران ممکن است
سعی کنند برای بخشها یا سازمانهای مرتبط با خود منابع،
بیشتر از نیاز واقعی تقاضا کنند (مرچانت .)1660 ،بر اساس
این اقدام ،مدیران بخشها به منابع بیشتر از نیاز واقع دسترسی
پیدا میکنند و این منابع اضافی ،انعطافپذیری در عملیات و
دسترسی راحتتر آنان به بودجه را فراهم مینماید و همچنین
به عنوان یک محافظ در برابر خطرات نقش مهمی ایفا میکنند
(وو  .) 5000 ،00با این حال ،منافع شخصی مدیران یا زیردستان
میتواند در ایجاد مازاد بودجهای مؤثر باشد (نوری و پارکر ،01
.)1668
در طول چند سال گذشته نقش حسابداران مدیریت بهطور
قابلتوجهی تغییر پیدا کرده است و در تصمیمگیریها با
مدیریت مشارکت باالیی دارند (آپلباوم  05و همکاران.)5017 ،
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت با کاهش عدم تقارن
اطالعاتی ،به ایجاد مازاد بودجهای ارتباط پیدا میکند .واضح
است که یکی از اصلیترین اجزای سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت ،خو د مدیران هستند .با این حال اگر مدیران میانی به
دالیلی همچون تضاد منافع ،در عملکرد سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت خللی وارد نمایند ،این سیستم نمیتواند اثر
صحیح و کامل خود را بر ایجاد مازاد بودجهای بگذارد .مشارکت
در فرآیند برنامه ریزی راهبردی از سه عامل تولید اطالعات،
تجزیه و تحلیل و نظارت عمومی از اجرای این برنامهها حمایت
میکند (نوریس  08و همکاران .)17 :5008 ،در چنین وضعیتی
بکارگیری و مشارکت مدیران در تدوین برنامههای راهبردی
سازمان می تواند در بهبود عملکرد سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت کمک شایانتوجهی نماید.
رابطه بين سيستم اطالعات حسابداری مدیریت و مازاد
بودجهای
04

به اعتقاد بوش و گوستافسون ( )5005در سازمانهای
بخش عمومی ،سیستم کنترل مدیریت برای کاهش مازاد
بودجهای نسبت به سازمانهای بخش خصوصی کمتر بوده و
کافی نیست .بوش ( )5005نیز مفهوم مازاد بودجهای را در
سازمان های دولتی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه
رسیده است که مازاد بودجهای در دوره تجدید سازمان برای
مدیریت بخش عمومی می تواند سودمند واقع شود؛ چرا که این
موضوع میتواند به فنهای نوین ،سیستمهای اطالعاتی
مدیریت و شکلهای سازمانی جدید منجر گردد .با این حال،
بورگه  00و همکاران ( )5006مدعی هستند که مازاد بودجهای
همین کار را با ناکارآمدی در سازمانهای دولتی انجام میدهد.
اگر از دیدگاه بوش ( )5005به موضوع نگاه شود ،میتوان
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دریافت که فنهای نوین و سیستمهای اطالعات حسابداری
مدیریت به کاهش ایجاد مازاد بودجهای سازمان کمک میکنند.
در محیطهایی که بین نمایندهها عدم تقارن اطالعاتی وجود
دارد ،به دلیل تضاد منافع احتمالی ،احتمال افزایش مازاد
بودجهای وجود دارد (لیبی  .)5008 ،08بر این اساس عدم تقارن
اطالعاتی یکی از عواملی درونسازمانی است که میتواند بر
بودجه سازمانها تأثیرگذار باشد (فیشر  07و همکاران.)5005 ،
در سازمانهای دولتی به دلیل گسترگی بسیار زیاد ،احتمال
عدم تقارن اطالعاتی در بین مدیران سطوح مختلف سازمان
نسبت به شرکتهای بخش خصوصی بیشتر است .بنابراین،
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت یکی از عواملی است که
میتو اند بر میزان عدم تقارن اطالعاتی سازمان تأثیر گذاشته و
از این طریق بر ایجاد مازاد بودجهای سازمان اثرگذار شود.
شواهد پژوهش داوموسر  06و همکاران ( )5010نیز از این ایده
حمایت میکند.
رابطه بين مشاركت در برنامهریزی راهبردی و انگيزش
استقالل حاكميتی
هانسن و واندرسته ( )5004نشان دادند که بودجهریزی
میتواند بهطور برنامهریزیشده ،برنامههای راهبردی درازمدت
سازمان را به بودجه عملیاتی کوتاهمدت تبدیل کند .در واقع،
هدف اولیه بودجه فراهم کردن ابزاری برای مدیران است که
بتوانند با راهبرد پیچیده و انتزاعی دست و پنجه نرم کنند
(آنتونی و گووینداراجان  .)5007 ،06بهعنوان یک ترجمه مالی از
راهبرد ،بودجه ،راهبرد را به کارکنان متصل میکند و سازمان
را قادر میسازد تا برنامههای راهبردی سازمان را به اهداف آن
متصل نماید .افزونبر این ،برنامهریزی راهبردی بکارگیری
منابع را هدایت کرده تا سازمان بتواند به مزیت رقابتی
دسترسی پیدا کند (کتوکیوی و کاستانر  .)5004 ،80مدیران
میتوانند با مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،اهداف راهبردی
سازمان را درونسازی کنند و در نتیجه به ابزاری (بهعنوان
نمونه ،بودجه) برای دسترسی به این اهداف نیاز دارند .در
نتیجه ،مشارکت در برنامهریزی راهبردی میتواند نه تنها برای
اهداف راهبردی ،بلکه برای اهداف بودجهریزی نیز انگیزش
ایجاد کند.
81
نظریهپردازان انگیزش (رایان و دیسی  )5000 ،بین
«انگیزش استقالل حاکمیتی» و «انگیزش کنترلشده» تمایز
قائل شدهاند؛ که در آن انگیزش استقالل حاکمیتی با احساس
آزادی و اراده اساسی توصیف میشود ،اما انگیزش کنترلشده
بهعنوان یک احساس فراگیر تحت فشار توصیف میشود
(وانستینکیست  85و همکاران .)5006 ،این تمایز بین انگیزش

استقالل حاکمیتی و انگیزش کنترلشده بااهمیت است؛ برای
مثال پژوهشهای گستردها ی در رشته روانشناسی شواهدی از
نتایج مثبت انگیزش استقالل حاکمیتی و نتایج منفی مرتبط با
انگیزش کنترلشده را فراهم کردهاند (بهعنوان نمونه ،رایان و
دیسی5000 ،؛ وانستینکیست و همکاران .)5006 ،افزونبر این،
سودمندی این مغایرت به پژوهشهای روانشناسی محدود
نمیشود ،بلکه در پژوهشهای بودجهریزی اخیر نیز نشان داده
شده است .بهطور خاص ،وانگ -آن-وینگ  88و همکاران ()5010
یک مدل مبتنی بر انگیزش بودجهریزی مشارکتی  84را برای
توضیح شواهد مختلفی از رابطه بین مشارکت در بودجه و
عملکرد ،ارائه کردهاند .بنابراین ،اگر آنان فرصت تمرین و بیان
ظرفیتهای خود را تجربه کنند ،احساس شایستگی خواهند
کرد (دیسی و رایان .)5004 ،مشارکت در برنامهریزی راهبردی
به مدیران می تواند این حس را القا کند که بهتر قادر به کنترل
محیط اطرافشان (چنهال 5008 ،80؛ هوتزشنرئوتر و
کلیندینست ،)5008 ،کارشان (شیلدز  88و شیلدز )1666 ،و
فرآیند تصمیمگیری (لوکه و التهام )1660 ،هستند .دعوت به
مشارکت در برنامهریزی راهبردی نشانهای از اعتماد به
صالحیت مدیر است .در نهایت ،نیاز به ارتباط  87نشاندهنده
اهمیت دادن و احساس اهمیت دادن بهوسیله سایرین است.
افراد برای برقراری روابط نزدیک تالش میکنند و میخواهند
احساس کنند که آنها عضوی از یک گروه اجتماعی هستند
(بئومیستر و لیری  .)1660 ،86در حالتهایی که مدیران اجازه
مشارکت در برنامه ریزی راهبردی را دارند ،سطح رضایت و
موافقت عمومی در میان مدیران نیز افزایش مییابد ،ارتباطات
داخلی افزایش پیدا میکند و یک جو همگانی برای تالش
کردن ایجاد میشود (پاپاداکیس  86و همکاران ،)1666 ،که تمام
افراد را برای نیاز به ارتباط قانع میکند .بر اساس این یافتهها،
انتظار میرود که رضایتمندی از سه نیاز اساسی از طریق
مشارکت در برنامه ریزی راهبردی ،سازمان را تشویق به درونی-
سازی اهداف سازمانی و همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای
این اهداف نماید ،بهطوریکه مدیران انگیزش استقالل
حاکمیتی برای دستیابی به اهداف بودجه را تجربه کنند.
رابطه بين انگيزش استقالل حاكميتی و مازاد بودجهای
انگیزش الزمه اساسی برای ایجاد مازاد بودجهای است
(آشمادرا  70و همکاران .)5017 ،مدیران میتوانند در شرایط
مختلفی و به دالیل متفاوتی از خود رفتارهای مشابه نشان
دهند (گرانت  71و همکاران )5011 ،و لذا این احتمال وجود
دارد که آنها مجبور به ایجاد مازاد بودجهای شوند؛ به دالیلی
همچون فشار اجتماعی ،فشار پاسخگویی یا فشار برای فاش
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کردن اطالعات خصوصیشان (کووالسکی و همکاران.)5008 ،
با این حال ،افرادی که احساس میکنند تحت فشار هستند،
موفق به حفظ تالش و عملکردشان در طول زمان نخواهند شد
(گرانت .)5006 ،در مقابل ،انگیزش استقالل حاکمیتی بیشتر
مبتنی بر تالش معطوف به هدف و دستیابی به هدف است
(شلدون و ایلیوت  .)1666 ،75مدیرانی که دارای انگیزش
بودجه ای استقالل حاکمیتی هستند ،اهمیت دستیابی به بودجه
را درک کرده و در خصوص تصمیماتشان که چطور به اهداف
بودجهای رسیدهاند ،به مافوق پاسخگو خواهند بود .پژوهشهای
مربوط نیز رابطه قو ی بین انگیزش استقالل حاکمیتی با نتایج
کاری مثبت ،مانند عملکرد ،خالقیت ،پایداری و ابتکار عمل را
نشان دادهاند (بهعنوان نمونه ،رایان و دیسی5000 ،؛ وانگ-آن-
وینگ و همکاران .)5010 ،این موضوع به معنای این است که
مدیرانی که دارای انگیزش استقالل حاکمیتی هستند ،بیشتر
برای رسیدن به راهحلهای خالقانه در راستای دستیابی به
اهداف بودجه تالش میکنند و متقابالً کمتر تمایل به ایجاد
اهداف آسان تر برای دستیابی به این اهداف دارند و لذا کمتر
تمایل به ایجاد مازاد بودجهای خواهند داشت.
رابطه بين مشاركت در برنامهریزی راهبردی و تعهد
سازمانی عاطفی
مشارکت در برنامه ریزی راهبردی نه تنها انگیزش را
تحریک میکند ،بلکه تعهد عاطفی به سازمان را نیز تحریک
میکند (فریمن 1666 ،78؛ شیلدز و شیلدز .)1666 ،تعهد
سازمانی عاطفی اشاره به وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان
داشته و با این ویژگیها توصیف میشود )1 :یک باور قوی در
پذیرش ارزشها و اهداف سازمانی و  )5تمایل به نشان دادن
تالش اساسی و قابلتوجه به نمایندگی از سازمان (موودی  74و
همکاران.)1676 ،
کارکنان اگر در محیط سازمانشان شانس مشارکت در
تصمیم گیری را داشته باشند ،آنگاه حس عمیق تعهد سازمانی
عاطفی را در خود بهوجود میآورند (سیارفوس و موکزکا ،70
 .)1678مشارکت در برنامهریزی راهبردی بهعنوان شکل
خاصی از تصمیمگیری مشارکتی ،رابطه مثبتی با رضایتمندی
از نیازهای مدیران به استقالل حاکمیتی و شایستگی دارد و
این رضایت از نیازها بهعنوان مقدمهای از تعهد سازمانی عاطفی
شناسایی شده است (گریگوراس و دیفندورف  .)5006 ،78در
راستای استفاده از این مفاهیم در حیطه مدیریت راهبردی،
پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که مشارکت در برنامهریزی
راهبردی منجر به پذیرش بیشتر اهداف سازمانی شده و از این-
رو ترویج تعهد سازمانی عاطفی را در پی خواهد داشت (کیم و
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ماوبورگنه  .)1666 ،77در واقع ،مشارکت در برنامهریزی
راهبردی ،تعهد سازمانی عاطفی را افزایش میدهد و از این
طریق فرصتی برای تصمیمگیری سازمانی بهوسیله مدیران را به
وجود آورده و آنها را متعهد به این تصمیمات میکند (ماتهیو
و زاجاک .)1660 ،76
رابطه بين تعهد سازمانی عاطفی و مازاد بودجه
احتمال ایجاد مازاد بودجهای میتواند از تضاد منافع ناشی
شود ،بهطوریکه ایجاد مازاد ممکن است برای مدیران سودمند
بوده ،اما برای سازمان بهعنوان یک مجموعه سودمند نباشد
(کرامر و هارتمن  .)5011 ،76مدیرانی که دارای تعهد سازمانی
عاطفی قوی هستند ،در راستای منافع سازمان عمل خواهند
کرد؛ چرا که آنها درکشان از منافع سازمان با منافع خودشان
یکسان است (کیم و ماوبورگنه .)1666 ،این مدیران با اهداف
سازمانی همسو هستند و احساس مثبتی در مورد آنها دارند.
در مقابل ،مدیران با تعهد سا زمانی کم ،در درجه اول به دنبال
اهداف فردی و جاهطلبیهای خودشان هستند (بائردمائرکر و
بروگمن.)5010 ،
نوری ( )1664و نوری و پارکر ( )1668یافتند که سطح
تعهد سازمانی عاطفی مدیران ،بر تالش آنها در خصوص ایجاد
مازاد بودجهای تأثیر میگذارد .مدیرانی که به شدت تعهد
عاطفی دارند ،آثار ناکارآمد بالقوه مازاد بودجه را برای سازمان
خود درک می کنند و تمایل به انجام فعالیت در راستای منافع
کلی سازمان دارند .بنابراین ،مقدار مازاد بودجهای که آنها
ایجاد خواهند کرد ،کم میباشد .در مقابل ،مدیران با سطح
پایین تعهد سازمانی عاطفی ،ممکن است درجه باالیی از ایجاد
مازاد بودجهای را نمایش دهند؛ چرا که بهعنوان افراد اقتصادی
عقالیی ،اغلب در راستای منافع خودشان حرکت میکنند (لووه
و شاو .)1686 ،60
رابطه بين انگيزش استقالل حاكميتی و تعهد سازمانی
عاطفی
انگیزش یکی از طرقی است که تعهد را بهوجود میآورد.
پژوهشگران استدالل کردهاند که انگیزش استقالل حاکمیتی و
تعهد سازمانی عاطفی باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند
(گاگنه  61و همکاران .)5006 ،بونو و جاگ  )5008( 65به بررسی
ارتباط استقالل حاکمیتی و تعهد سازمانی عاطفی پرداختند.
آنان یافتند که استقالل حاکمیتی به بهطور مثبت با تعهد
سازمانی عاطفی در ارتباط هستند .والراند  )1667( 68در مدل
انگیزش سلسله مراتبی اش انگیزش را در سه سطح کلی به
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رسمیت میشناسد :انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی-
انگیزگی.
در تئوری خود تصمیمگیری چنین فرض شده است که
تمایل انگیزش درونی در گرو ارضاء سه نیاز اولیه روانشناختی
شامل ،شایستگی ،استقالل حاکمیتی و احساس تعلق است.
وقتی که فردی عملی را آزادانه انتخاب کند نیاز به خودمختاری
(استقالل حاکمیتی) در وی رشد مییابد ،وقتی که بر آن عمل
تسلط یابد احساس شایستگی خواهد کرد و هنگامی که با افراد
سازمان خود ارتباط برقرار کند و از حمایت آنها برخوردار
شود ،احساس تعلق در وی رشد میکند .محیطی که با حمایت
خود ،زمینه ارضای این نیازها را فراهم کند باعث لذت بردن
فرد از اعمال و در نتیجه تنظیم استقالل حاکمیتی رفتارها می-
گردد (تنهایرشوانلو و حجازی .)5 :1866 ،یکی از ویژگیهای
مدل انگیزشی پایین به باال ،تأثیر سطح انگیزش درونی بر سطح
بیانگیزگی است .از دیدگاه والراند ( )1667بیانگیزگی در افراد
دارای دو منشأ درونی و بیرونی است .در بیانگیزگی بیرونی،
دلیل عدم تمایل افراد به انجام کار این است که حس میکنند
تالشهای آنها هیچگونه پاداش یا پیامد مثبتی به دنبال
نخواهد داشت .در مقابل ،افراد دارای بیانگیزگی درونی چنین
میپندارند که مهارت ،توانایی و صالحیت الزم برای انجام
اثربخش شغل خویش را ندارند و در نتیجه هیچ تالشی در
جهت انجام کار نخواهند کرد و دچار انفعال میشوند.
بائردمائرکر و بروگمن ( )5010اعتقاد دارند که مدیرانی که در
حال تجربه انگیزش استقالل حاکمیتی هستند ،بیشتر احتمال
دارد که دچار تعهد سازمانی عاطفی شوند .به عبارت دیگر ،بر
اساس انعطاف مدل سلسله مراتبی والراند ( ،)1667انگیزش
استقالل حاکمیتی مدیران به احساس آنها نسبت به تعهد
عاطفی مرتبط خواهد بود.
 -1-2پيشينه پژوهش
نوری ( )1664به پیشبینی مازاد بودجهای با استفاده از
تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی پرداخت .نتایج پژوهش وی
نشان داد که برای مدیران بسیار متعهد ،دلبستگی شغلی با
ایجاد مازاد بودجهای رابطه منفی دارد .همچنین ،در خصوص
مدیرانی که متعهد نیستند ،دلبستگی شغلی با ایجاد مازاد
بودجهای رابطه مثبت دارد .فیشر و همکاران ( )5005نیز به
بررسی تجربی آثار عدم تقارن اطالعاتی بر بودجههای مذاکره-
ای پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که عدم تقارن
اطالعاتی بر رابطه بین شرایط مذاکره و مازاد بودجهای تأثیر
دارد .ماگیا و جاکبوس ( )5007نیز به بررسی آثار مشارکت در
بودجه بر مازاد بودجهای پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان

داد که رابطه مستقیم چندانی بین مشارکت در بودجه و مازاد
بودجه ای وجود نداشت .با وجود این ،مشارکت در بودجه از
طریق عد الت سازمانی به انصاف مدیران ،تعهد به اهداف بودجه
و در نهایت به ایجاد مازاد بودجهای ارتباط پیدا میکند .هم-
چنین ،آلدهایات  )5011( 64به بررسی ویژگیهای سازمانی و
عملکرد برنامهریزی راهبردی در هتلهای اردنی پرداخت .نتایج
پژوهش وی نشان داد که روند برنامهریزی راهبردی هتلها با
اندازه آن ها در ارتباط بوده اما با نوع مالکیت هیچ ارتباطی
ندارد .فاریا و سیلوا  )5018( 60نیز به بررسی آثار عدم تقارن
اطالعاتی بر ایجاد مازاد بودجهای پرداختند .نتایج پژوهش آنان
نشان داد که عدم تقارن اطالعاتی محیط مناسبی را برای
افزایش مازاد بودجهای فراهم میکند .ییلماز  68و همکاران
( )5014به بررسی این موضوع پرداختند که آیا سیاست
سازمانی و تعهد سازمانی بر ایجاد مازاد بودجهای در سازمان-
های دولتی تأثیری دارد .نتایج پژوهش آنان نشان داد که
سیاست سازمانی و تعهد سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر
ایجاد مازاد بودجه ای دارد .ویداناپوترا و میمبا ( )5014به
بررسی آثار مشارکت در بودجه بر مازاد بودجهای در تعیین
بودجه دولتهای محلی استان بالی در هندوستان پرداختند.
نتایج پژوهش آنان نشان داد که عدم اطمینان شغلی میتواند
رابطه بین مشارکت در بودجه و مازاد بودجهای را تعدیل کند.
اخیراً بائردمائرکر و بروگمن ( )5010نیز به بررسی آثار
مشارکت در برنامه ریزی راهبردی بر ایجاد مازاد بودجهای ناشی
از نقش مدیران پرداختند .نتایج پژوهش آنان با کنترل
مشارکت در بودجه و کشف بودجه نشان داد که افزایش
مشارکت در برنامهریزی راهبردی منجر به کاهش ایجاد مازاد
بودجه ای با واسطه تعهد سازمانی عاطفی میشود .افزونبر این،
مشارکت در برنامه ریزی راهبردی از طریق واسطه انگیزش
استقالل حاکمیتی ،ایجاد مازاد بودجهای را کاهش میدهد.
داوموسر و همکاران ( )5010نیز در پژوهش خود به بررسی
صداقت در بودجهریزی و نقش مازاد بودجهای پرداختند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد که بودجهریزی مشارکتی هم میتواند
باعث افزایش و هم کاهش مازاد بودجهای شود .همچنین ،عدم
تقارن اطالعاتی باعث افزایش مازاد بودجهای میشود.
با بررسی پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور،
برعکس پژوهشهای داخلی ،میتوان دریافت که در اکثر این
مطالعات به اهمیت متغیرهای رفتاری و روانشناسی در خصوص
بودجه اشاره شده است .افزونبر این ،در بیشتر مطالعات انجام
شده مشارکت در بودجه بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر ایجاد مازاد
بودجهای در نظر گرفته شده است .از اینرو ،میتوان نقطه قوت
و متمایزکننده پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای خارجی را
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در سه مورد خالصه کرد :اول ،اکثر پژوهشهای خارجی در یک
محیط انتفاعی صورت پذیرفتهاند ،اما این مطالعه قصد بر آن
دارد تا در بخش دولتی و غیرانتفاعی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور ایران صورت پذیرد .دوم ،آن که مطالعات
خارجی نقش سیستم اطالعات حسابداری مدیریت را نادیده
گرفته اند ،اما این مطالعه نقش سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت را نیز در روابط فیمابین مشارکت مدیران خدمات
درمانی در برنامه ریزی راهبردی و ایجاد مازاد بودجهای در نظر
میگیرد .سوم ،پژوهشهای خارجی در محیط کشورهای
توسعه یافته صورت پذیرفتهاند ،اما این مطالعه در ایران که یک
کشور در حال توسعه است ،صورت خواهد پذیرفت.
در ایران نیز بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه
بودجه نشان میدهد که اکثر این مطالعات به بحث کسری
بودجه پرداخته اند و تقریباً در هیچ پژوهشی مازاد بودجهای
مورد مطالعه قرار نگرفته است .همچنین ،در زمینه مشارکت
مدیران در برنامهریزی راهبردی پژوهشهای بسیار اندکی
صورت پذیرفته است .این در حالی است که با بکارگیری
گسترده مشارکت در بودجه در مطالعات خارجی ،در مطالعات
داخلی این موضوع نیز به ندرت استفاده شده است .به عبارتی،
می توان گفت که مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که در
ایران در زمینه مازاد بودجهای صورت میپذیرد.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کمّی است که از روش
علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده میکند و بر اساس
فرضیهها و طرحهای پژوهش از قبل تعیین شده انجام میشود.
از این دسته پژوهشها زمانی استفاده میشود که معیار اندازه-
گیری دادهها کمّی است و برای استخراج نتیجهها از فنهای
آماری استفاده میشود (نمازی .)84 :1865 ،همچنین ،از آنجا
که دادههای این مطالعه از طریق پرسشنامه جمعآوری می-
شود ،میتوان پژوهش حاضر را از نوع پژوهشهای پیمایشی
دانست .به لحاظ هدف نیز در دسته پژوهشهای کاربردی قرار
میگیرد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیرانی که در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی و
بیمارستانهای دولتی کشور به هر نحوی میتوانند در بودجه-
ریزی شرکت داشته باشند (شامل رؤسا ،معاونین و مدیران
بخشهای مختلف) ،تشکیل میدهند .به عبارت دقیقتر ،هر سه
سطح مدیریتی رده باال ،میانی و عملیاتی در وزارت بهداشت،
دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دولتی کشور،
جامعه آماری پژوهش حاضر هستند .با توجه به این که جامعه
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مورد بررسی محدود و اطالعات دقیق در خصوص تعداد آن
وجود نداشت ،در نتیجه ،تعداد  1000پرسشنامه در بین
اعضای جامعه آماری توزیع شد که از این میان 676
پرسشنامه جمعآوری و  618عدد آن برای استفاده مناسب
تشخیص داده شد .روش نمونهگیری مورد استفاده تصادفی
ساده است.
در ارتباط با ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه
استفاده شده است .در پرسشنامه مذکور از طیف لیکرت هفت
گزینهای (بسیار زیاد ،زیاد ،تا حدی زیاد ،متوسط ،تا حدی کم،
کم و بسیار کم با نمرههای ،به ترتیب 7 ،تا  )1استفاده شد .به
منظور حصول اطمینان از اعتبار محتوایی ،سؤالهای پرسشنامه
با نظر متخصصان و صاحبنظران در چندین مرحله اصالح و
نهایی شد .برای ارزیابی قابلیت اطمینان یا پایایی پرسشنامه از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .به این منظور در ابتدا
تعداد  40عدد پرسشنامه بین تعدادی از افراد جامعه آماری به
صورت تصادفی توزیع شد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار
پژوهش بود .همچنین ،برای آزمون فرضیههای پژوهش از
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  51و نرمافزار مدلبندی معادالت
ساختاری  Amosنسخه  55استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامه ،از
روشهای آماری توصیفی و استنباطی استتفاده متیشتود .بته
منظتور تحلیتل کیفتی اطالعتات عمتومی بدستت آمتده از
پاسخدهندگان از روشهای آمار توصیفی شامل طبقتهبنتدی و
سازماندهی اطالعات ،توزیع فراوانی نسبی و مطلق استفاده شد.
در این پژوهش ،با توجه به بتزرگ بتودن انتدازه نمونته ،توزیتع
دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکند .برای آزمون فرضیههتای
پژوهش نیز از روش مدلبندی معادالت ساختاری استفاده شد.
 -4فرضيههای پژوهش
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است
که :آیا مشارکت مدیران خدمات درمانی و بیمارستانی در
برنامه ریزی راهبردی بر ایجاد مازاد بودجهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تأثیری دارد؟ افزونبر سؤال مذکور،
مطالعه حاضر به دنبال یافتن این پاسخ است که :تأثیر
متغیرهای روانشناسی (تعهد سازمانی عاطفی و انگیزش بودجه-
ای استقالل حاکمیتی) و سیستم اطالعات حسابداری مدیریت
در ارتباط بین مشارکت مدیران خدمات درمانی و بیمارستانی
در برنامه ریزی راهبردی و ایجاد مازاد بودجهای ،بهعنوان
متغیرهای واسطهای چیست؟
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خدمات درمانی و بیمارستانی بر رابطه بین مشارکت آنان در
برنامهریزی راهبردی و مازاد بودجهای نقش واسطهای ایفا می-
کند.

بخشهای قبل نشان میدهد .همانگونه که پیشتر آمد ،در
پژوهش حاضر جهت اندازهگیری و سنجش هر یک از
متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است .کلیه
پرسشنامههای مور د استفاده در این مطالعه که در پژوهشهای
خارجی استفاده شدهاند ،با توجه به وضعیت ایران و به خصوص
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،بومیسازی
شدهاند .به طور کلی ،متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از:

برای پاسخگویی به سؤالهای باال و بر اساس مبانی نظری و
پیشینه پژوهش که پیش از این مطرح شد ،فرضیههای پژوهش
به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:

فرضيه دوم :تعهد سازمان ی عاطفی مدیران خدمات درمانی و

متغير مستقل :مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،متغیر

بیمارستانی بر رابطه بین مشارکت آنان در برنامهریزی راهبردی
و مازاد بودجهای نقش واسطهای ایفا میکند.

مستقل این پژوهش است .برای اندازهگیری این متغیر از
پرسشنامه تهیهشده بهوسیله بائردمائرکر و بروگمن ( )5010با
تعدیالت الزم که در برگیرنده  15سؤال است ،استفاده میشود.
پیش از پاسخ به سؤالهای این پرسشنامه ،از آزمودنیها
خواسته شده بود که به سؤال زیر پاسخ دهند:
بلی
«آیا در سازمان شما برنامه ریزی راهبردی وجود دارد؟
□ تا حدی □ خیر □»
در صورتیکه پاسخ آزمودنی گزینههای «بلی» یا «تا
حدی» باشد ،از وی خواسته میشود که به سؤاالت پرسشنامه
پاسخ دهد و در غیر اینصورت از پاسخ دادن به سؤاالت مرتبط
با این پرسشنامه خودداری کند.

فرضيه اول :انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی مدیران

فرضيه سوم :سیستم اطالعات حسابداری مدیریت بر رابطه
بین مشارکت مدیران خدمات درمانی و بیمارستانی در برنامه-
ریزی راهبردی و مازاد بودجهای نقش واسطهای ایفا میکند.
فرضيه چهارم :انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی مدیران
خدمات درمانی و بیمارستانی ،تعهد سازمانی عاطفی آنان را
تحت تأثیر قرار می دهد و این اثر منجر به تأثیرگذاری بر مازاد
بودجهای میشود.
 -5مدل مفهومی و متغيرهای پژوهش
شکل شماره  1مدل مفهومی بکار گرفته شده در این
پژوهش را بر اساس مبانی نظری و فرضیههای ارائه شده در
مشاركت در بودجه
كشف مازاد بودجهای
عدم اطمينان محيطی

سيستم اطالعات حسابداری
مدیریت

انگيزش استقالل حاكميتی
مازاد بودجهای

مشاركت در برنامهریزی
راهبردی

تعهد سازمانی عاطفی

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش
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متغير وابسته :مازاد بودجهای متغیر وابسته است .برای
اندازهگیری این متغیر نیز از پرسشنامه تهیهشده بهوسیله
بائردمائرکر و بروگمن ( )5010که در برگیرنده  6سؤال است،
استفاده شد .الزم بهذکر است که پرسشنامه مورد استفاده در
پژوهش بائردمائرکر و بروگمن ( )5010از  4سؤال تشکیل شده
بود ،اما در پژوهش حاضر به واسطه بومیسازی تعداد  0سؤال،
که بهوسیله پژوهشگران طراحی شده بودند ،به پرسشنامه
اضافه شد.
متغيرهای واسطهای :سه متغیر سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت ،انگیزش استقالل حاکمیتی و تعهد
سازمانی عاطفی بهعنوان متغیرهای واسطهای در این پژوهش
ایفای نقش میکنند .برای اندازهگیری سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت از پرسشنامهای که توسط پژوهشگر تهیه
شده است ،استفاده میشود .این پرسشنامه در برگیرنده 87
سؤال و سه بخش کلی به شرح ادامه است :بخش اول؛ ویژگی-
های کیفی سیستم اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی
شامل  17سؤال ،بخش دوم؛ نقش سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت راهبردی در الگوی بودجهریزی شامل  4سؤال و بخش
سوم؛ نقش سیستم اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی در
ارزیابی عملکرد بودجه شامل  18سؤال (سؤالهای این بخش
بر اساس سیستم ارزیابی متوازن از چهار جنبه مالی ( 4سؤال)،
جنبه بیماران و جامعه ( 4سؤال) ،جنبه فراگیری و رشد (4
سؤال) و جنبه فرآیندهای درونسازمانی ( 4سؤال) طراحی
شده است).
برای اندازهگیری انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی از
پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه گاگنه و همکاران ()5018
استفاده شد .این پرسشنامه از  7سؤال تشکیل شده است .الزم
بهذکر است که پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش گاگنه و
همکاران ( )5018از  8سؤال تشکیل شده بود ،اما در پژوهش
حاضر جهت بومیسازی  1سؤال آن حذف گردید و تعداد 5
سؤال که بهوسیله پژوهشگران طراحی شده بودند ،به پرسش-
نامه اضافه شد.
همچنین ،برای اندازهگیری تعهد سازمانی عاطفی از
پرسشنامه آلن و مایر ( )1660استفاده شد .این پرسشنامه نیز
از  6سؤال تشکیل شده است .الزم بهذکر است که پرسشنامه
مورد استفاده در پژوهش آلن و مایر ( )1660از  6سؤال
تشکیل شده بود ،اما در پژوهش حاضر تعداد  1سؤال که به-
وسیله پژوهشگران طراحی شده بود ،به پرسشنامه اضافه شد.

مثبت بین مشارکت در بودجه به خاطر باال رفتن انگیزش و
بهبود عملکرد مدیر معتقد بودهاند (کوچ و فرنچ :1646 ،67
 .)085- 015همچنین ،برخی از پژوهشگران از کشف شدن
مازاد ایجاد شده بهوسیله آنها توسط مافوقشان ترس دارند
(بائردمائرکر و بروگمن)7 :5010 ،؛ بنابراین ،احتمال کشف
شدن مازاد بودجه ای بر انگیزه افراد در خصوص ایجاد مازاد
بودجهای تأثیرگذار است .افزونبر این ،در جایی که مازاد
بودجه ای ایجاد شده به راحتی قابل تشخیص است ،نمیتوان
مازاد بودجهای ایجاد کرد (مرچانت .)508 :1660 ،افزونبر این،
عدم اطمینان محیطی یکی از عوامل است که میتواند بر
نگرش مدیران در خصوص ایجاد مازاد بودجهای تأثیرگذار باشد
(ییلماز و اُزر .)6605 :5011 ،در همین راستا ،از مشارکت در
بودجه ،کشف مازاد بودجهای و عدم اطمینان محیطی بهعنوان
متغیرهای کنترلی استفاده شده است .برای اندازهگیری
مشارکت در بودجه ،پرسشنامه میالنی  )1670( 66بکار برده
شد .این پرسشنامه از  8سؤال تشکیل شده بود .پیش از پاسخ
به سؤاالت این پرسشنامه ،از آزمودنیها خواسته شده بود که
به سؤال زیر پاسخ دهند .در صورتیکه پاسخ آزمودنی گزینه-
های «بلی» یا «تا حدی» باشد ،از وی خواسته میشود که به
سؤاالت این پرسشنامه پاسخ دهد و در غیر اینصورت از پاسخ
دادن به سؤاالت مرتبط با این پرسشنامه خودداری کند.
تاحدی
« آیا شما در بودجه ریزی مشارکت دارید؟ بلی □
خیر □»
□
برای اندازهگیری کشف مازاد بودجهای در این پژوهش
مشابه با مطالعه بائردمائرکر و بروگمن ( )5010از پرسشنامه
انسی  )1678( 66استفاده شد .این پرسشنامه از  0سؤال
تشکیل شده است .الزم بهذکر است که پرسشنامه مورد
استفاده در پژوهش انسی ( )1678از  8سؤال تشکیل شده بود،
اما در پژوهش حاضر تعداد  5سؤال که بهوسیله پژوهشگران
طراحی شده بودند ،به پرسشنامه اضافه شد.
عدم اطمینان محیطی به تغییر و تنوع در محیط بیرون از
سازمان اشاره دارد (کرن .)147 :5008 ،اندروز نیز عدم
اطمینان محیطی را بهعنوان محصول برداشتهای مدیران از
پیچیدگی ،بیثباتی و پیشبینیناپذیری محیط سازمانی تعریف
کرده است (اندروز .)58 :5006 ،برای اندازهگیری عدم اطمینان
محیطی از پرسشنامهای که توسط پژوهشگر تهیه شده و
شامل  6سؤال است ،استفاده میشود.

متغيرهای كنترلی :بررسی نخستین مقاالتی که در زمینه
حسابداری مدیریت نوشته شده است ،نشان میدهد که
صاحبنظران بهطور نظری و همچنین تجربی بر وجود رابطه
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پاسخدهندگان کمتر از  0سال 40/4 ،درصد بین  0تا  10سال،
 88/4درصد بین  11تا  50سال و  15/4درصد از پاسخ-
دهندگان بیشتر از  50سال سابقهکار در مسئولیت خود دارند.
جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل
حداقل و حداکثر نمرات ،میانگین و انحراف معیار و همچنین
نتیجۀ آزمون ” tیکنمونهای“ را نشان میدهد .با توجه به
اطالعات مندرج در جدول  ،1سطح معناداری آماره  tنشان-
دهنده معنادار بودن تفاوت بین میانگین پاسخ افراد و ارزش
مورد آزمون (عدد  )4در همه متغیرهای پژوهش به جز
متغیرهای مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،جنبه بیماران و
جامعه و جنبه فراگیری و رشد (کارکنان) است.
آمارههای مرتبط با سؤالهای پرسشنامه مشارکت در
برنامهریزی راهبردی و مشارکت در بودجهریزی نشان داد که
در مجموع  68/7درصد از پاسخدهندگان اذعان کردهاند که در
سازمان آنها برنامه ریزی راهبردی وجود دارد؛ به بیان دقیقتر،
 80/6درصد از آنان گزینه بلی و  00/6درصد از آنان گزینه
تاحدی را در خصوص وجود برنامهریزی راهبردی در سازمان
خود انتخاب کردهاند .همچنین ،در مجموع  74/7درصد از
پاسخدهندگان اذعان کردهاند که در بودجهریزی سازمانشان
مشارکت داشتهاند؛ به بیان دقیقتر 84/1 ،درصد از آنان گزینه
بلی و  40/8درصد از آنان گزینه تاحدی را در خصوص
مشارکت در بودجهریزی سازمانشان انتخاب کردهاند.

 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصيفی
در بخش اول پرسشنامه  8سؤال عمومی مرتبط با
ویژگیهای فردی پاسخدهندگان شامل جنسیت ،سن ،میزان
تحصیالت ،محل خدمت ،رده سازمانی (سطح مدیریتی) و
سابقه کاری مطرح شده است .نتایج بهدست آمده از تحلیل
توصیفی سؤالهای عمومی پرسشنامه نشان میدهد از بین
 618نفر پاسخدهندگان به پرسشنامه 081 ،نفر ،معادل 86/6
درصد را مردان و مابقی را زنان تشکیل میدهند .بررسی سن
پاسخ دهندگان نیز نشان دهنده این موضوع است که 11/8
درصد از آنها در بازه سنی کمتر از  80سال قرار دارند؛ 80/4
درصد از آنها در بازه سنی بین  80تا 40سال و سن 86/7
درصد از آزمودنیها بین  41تا 00سال است و فقط سن 14/8
درصد از آزمودنیها بیشتر از  00سال است .نتایج بهدست آمده
از تجزیه و تحلیل میزان تحصیالت نشان میدهد که 66/8
درصد پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی به باال هستند.
آمار مربوط به محل خدمت حاکی از آن است که  88/0درصد
از پاسخدهندگان در بیمارستانها 81/0 ،درصد از پاسخ-
دهندگان در دانشگاههای علوم پزشکی و  5درصد از آنان در
وزارتخانه مشغول فعالیت بودهاند 14/8 .درصد از پاسخ-
دهندگان را مدیران سطح ارشد 56/6 ،درصد را مدیران سطح
میانی و  00/6درصد را مدیران سطح عملیاتی تشکیل می-
دهند .سابقهکاری نشاندهنده این است که  10/6درصد از

جدول  -1آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
متغيرها

حداقل

حداكثر

ميانگين

مشارکت در برنامهریزی راهبردی
انگیزش بودجهای
تعهد سازمانی عاطفی
مازاد بودجهای
مشارکت در بودجهریزی
کشف مازاد بودجهای
ویژگیهای کیفی سیستم
نقش سیستم حسابداری مدیریت در الگوی بودجهریزی
سیستم
جنبه مالی
اطالعات
نقش سیستم
جنبه بیماران و جامعه
حسابداری حسابداری مدیریت
جنبه فراگیری و رشد (کارکنان)
مدیریت در ارزیابی عملکرد
جنبه فرآیندهای درونسازمانی
راهبردی
بودجه
نمره کل
نمره کل
عدم اطمینان محیطی

0
1
1
1/70
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8/71
7
7
7
7
7
8/61
7
8/70
7
7
7
8/86
8/77
8/68

8/60
4/64
4/78
4/85
8/44
8/68
4/00
4/67
4/56
4/08
8/68
4/81
4/14
4/57
8/77
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انحراف
معيار
1/75
0/68
0/658
0/667
5/16
1/45
1/50
1/48
1/87
1/40
1/86
1/58
1/16
1/07
1/17

آماره ( tسطح معناداری)
ارزش مورد آزمون=4
)0/487( -0/757
)0/0000( 54/664
)0/0000( 50/104
)0/0000( 16/054
)0/0000( -7/580
)0/004( -5/678
)0/0000( 15/084
)0/0000( 16/864
)0/0000( 0/764
)0/070( 0/086
)0/411( -0/655
)0/0000( 7/584
)0/001( 8/467
)0/0000( 7/180
)0/0000( 0/460
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 -2-6آمار استنباطی
به منظور اجرای معادالت ساختاری ،نخست ضروری استت
که نسبت به برقراری مفروضههتای آمتاری ایتنگونته متدلهتا
اطمینان حاصل شود (عسگری .)1867 ،تحلیل مسیر بر مبنای
مفروضاتی استوار است کته عمتدهتترین آنهتا عبارتنتد از-1 :
روابط بین متغیرهای موجود در مدل خطی ،جمعپتذیر و علیتی
هستتتند و روابتتط انحنتتایی و تعتتاملی لحتتاظ نمتتیگردنتتد-5 .
متغیرهای باقیمانده با همدگیر و با متغیرهایی که قبل از آن در
مدل قرار گرفتتهانتد همبستته نیستتند -8 .جریتان علییتت در
دستگاه یک طرفته متیباشتد و علییتت بتین متغیرهتا ملحتوظ
نمتیشتوند (سترایی .)1864 ،همچنتین مقیتاس انتدازهگیتری
فاصلهای است .به این موارد همچنین میتوان نرمال بودن ساده
و چندمتغیری توزیعها و همخطی بودن چندگانه را نیتز اضتافه
کرد .بنا بر نظر بری و فلدمن  )1660( 60همبستگیهای باالتر از
 0/6بین متغیرهای برونزا (متغیرهای مستقل) بیانگر همخطتی
بودن چندگانه است (نقل از عسگری .)1867 ،نتایج حاصتل از
محاسبه ضرایب همبستگی (مرتبه یکم) بین متغیرهای برونزای
مورد مطالعه در جدول  5نشان داده شده کته بیتانگر آن استت
که مفروضه کم بودن همخطی چندگانه برای متدلهتای متورد
مطالعه این پژوهش برقرار است .در متورد یکستانی پراکنتدگی
(همگونی واریانس) متغیرهای درونزا میتتوان گفتت ،بته گونته
کلی یکسان نبودن پراکندگی ،رگرستیونهتای چنتدمتغیری را
ناروا نمیسازد بلکه آنهتا را تتا حتد معینتی ضتعیف متیکنتد

(پدهاوزر)1665 ،؛ زیرا روشهای رگرسیون چندمتغیری نسبت
به تخطی از نرمال بودن توزیع جملههای خطا مقاوم است .امتا
حجم نمونه بزرگ اجازه میدهد که نسبتهای بحرانی مقادیر t
بته ستتمت توزیتع چنتتدمتغیری نرمتال نزدیتتک شتود (هتتومن،
 .)1876با توجه به این که حجم نمونه مطالعته حاضتر نیتز بته
اندازه کافی بزرگ است ( 618نفر) ،میتوان به برقرار بودن ایتن
مفروضه نیز اطمینان داشت .با توجه بته رعایتت مفروضتههتای
اصلی مدلهای معتادالت ستاختاری ،در ادامته فراینتد تحلیتل
دادهها و تبیین مدل مازاد بودجهای ارائه میشود.
جدول  5ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهتای متدل
مورد پژوهش را نشان میدهد .وجود رابطه بین متغیرها ،امکان
انجام تحلیل مسیر در متدل متورد مطالعتهی ایتن پتژوهش را
فراهم میسازد .چنانکه در جدول  5دیتده متیشتود ضترایب
همبستگی مازاد بودجهای با ستایر متغیرهتای پتژوهش نستبتاً
متوسط و در برخی موارد ضعیف است .مازاد بودجهای بیشترین
همبستگی ( )-0/40را با کشف مازاد بودجهای و پتس از آن بتا
عدم اطمینان محیطی ( )-0/54و کمترین همبستگی (-0/008
) را با سیستم اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی و پتس از
آن بتا انگیتزش بودجتتهای ( )-0/00و تعهتتد ستتازمانی عتتاطفی
( )-0/07دارد .مشاهده سایر ضترایب همبستتگی در جتدول 5
بیانگر آن است که دامنه این ضرایب نسبتاً محدود است اما بته
دلیل حجم زیاد گروه نمونه ،بیشتر این ضرایب ،حتی با مقتادیر
کمتر از  0/1از لحاظ آماری معنادار هستند.

جدول  -2ماتریس همبستگی مرتبه صفر بين متغيرهای پژوهش
متغيرها

1

 -1مشارکت در برنامهریزی راهبردی

2

4

3

5

7

6

8

1

 -5مشارکت در بودجهریزی

**

 -8کشف مازاد بودجهای

**0/15

**0/08

 -4عدم اطمینان محیطی

**

**

0/10
0/15

1
0/18

1
**

0/16

 -0سیستم اطالعات حسابداری مدیریت راهبردی
 -8انگیزش بودجهای

**

0/16
**0/57

**

0/84
0/07

0/45
*0/06

 -7تعهد سازمانی عاطفی

**0/18

**0/11

**0/80

 -6مازاد بودجهای

*

**

**

0/06

-0/11

**

-0/40

1
**

0/46
0/00

1
**0/15

1

*0/07

**0/80

0/04

**

-0/54

-0/008

- 0/00

1
*

-0/07

1

*P<0.05 & **P<0.01

گسترش و آزمون مدل نهایی پژوهش
در این بخش مدل نهایی مورد مطالعه ،بر پایه  )1مدل
مفهومی پژوهش )5 ،نتایج حاصل از آزمون مدلهای سادهتر ،61
و  )8تشخیص روابط علیی بین متغیرهای مورد مطالعه با مازاد
بودجهای تدوین و آزمون میشوند .از سوی دیگر ،به این
121

پرسش پژوهش ،که برای تبیین مازاد بودجهای چه تعدیلهایی
باید در این مدل صورت گیرد ،نیز پاسخ داده میشود.
چنانکه در بخشهای پیش بیان شد ،بر پایه یافتههای
حاصل از مرحله یکم که مبتنی بر مبانی نظری ،مدلهای
موجود و پیشینههای مربوط به مازاد بودجهای بودند ،مدل
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فرضی پژوهش ارائه شد .بر اساس این مدل مشارکت در
برنامهریزی راهبردی به عنوان متغیر برونزا (مستقل)،
متغیرهای سیستم اطالعات حسابداری مدیریت ،انگیزش
استقالل حاکمیتی و تعهد سازمانی عاطفی به عنوان متغیرهای
درونزا (میانجی) برای تبیین مازاد بودجهای و متغیرهای
مشارکت در بودجه ،کشف مازاد بودجهای و عدم اطمینان
محیطی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند.
یافتههای حاصل از آزمون مدلهای سادهتر نشان دادند که
متغیر انگیزش استقالل حاکمیتی نمیتواند به گونه مستقیم،
مازاد بودجهای را تبیین کند .از اینرو ،در مدل نهایی قرار
نگرفت .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه نقش متغیرهای
میانجی به ویژه در تبیین فرایند تأثیر متغیرهای مستقل بر
وابسته از اهمیت خاصی برخوردار است ،تصمیم گرفته شد بر
اساس یافتههای پیشین ،به ویژه برای متغیر مشارکت در
برنامهریزی راهبردی ،در مدل نهایی مسیر تأثیر متغیرها بر
مازاد بودجهای از طریق دو متغیر سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت و تعهد سازمانی عاطفی برقرار شود.
نتیجه چندین بار اجرای مدل نهایی و انجام تعدیلها و
اصالحها در مسیرها بر اساس طرح اولیه پژوهش ،یافتههای
پیشین و مدلهای ساده پژوهش ،منجر به گسترش و تأیید
مدل نهایی شد که نمودار مسیر آن در شکل  1نشان داده شده
است.
چنانکه در شکل  1دیده میشود هم متغیر برونزا
(مشارکت در برنامهریزی راهبردی) و هم متغیرهای کنترلی
(مشارکت در بودجه ،کشف مازاد بودجهای و عدم اطمینان
محیطی) هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیرهای
میانجی میتوانند مازاد بودجهای را تبیین کنند .بدین ترتیب
هر چه مشارکت در برنامهریزی راهبردی مدیران بیشتر باشد،
مازاد بودجهای در سازمان بیشتر خواهد بود .مسیر تأثیر متغیر
مشارکت در برنامهریزی راهبردی بر مازاد بودجهای به ترتیب از
طریق دو متغیر سیستم اطالعات حسابداری مدیریت
( )β=0/06و تعهد سازمانی عاطفی ( )β=0/06صورت میگیرد.
بدین ترتیب که با افزایش مشارکت در برنامهریزی راهبردی،
میزان متغیرهای سیستم اطالعات حسابداری مدیریت و تعهد
سازمانی عاطفی مدیران افزایش یافته و در نتیجه مازاد
بودجهای افزایش مییابد .این در حالی است که افزایش
مشارکت در برنامهریزی راهبردی به صورت مستقیم ()β=0/10
نیز باعث افزایش میزان مازاد بودجهای میگردد .متغیر
مشارکت در بودجهریزی ( )β=0/17در مدل نهایی هم تأثیر
مستقیم بر مازاد بودجهای دارد و هم به گونۀ غیرمستقیم و از
طریق هر دو متغیر سیستم اطالعات حسابداری مدیریت

( )β=0/15و تعهد سازمانی عاطفی ( ،)β=-0/11موجب تغییر
در مازاد بودجهای میشود .متغیر کشف مازاد بودجهای (-0/04
= )βنیز در مدل نهایی هم تأثیر مستقیم بر مازاد بودجهای دارد
و هم به گونۀ غیرمستقیم و از طریق هر دو متغیر سیستم
اطالعات حسابداری مدیریت ( )β=0/55و تعهد سازمانی
عاطفی ( ،)β=0/87موجب تغییر در مازاد بودجهای میشود.
این در حالی است که متغیر عدم اطمینان محیطی (-0/81
= )βنیز در مدل نهایی هم تأثیر مستقیم بر مازاد بودجهای دارد
و هم به گونۀ غیرمستقیم فقط از طریق متغیر سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت ( ،)β=0/40موجب تغییر در مازاد بودجهای
میشود  .برقراری ضریب غیرمستقیم برای متغیر عدم اطمینان
محیطی از طریق متغیر تعهد سازمانی عاطفی نه تنها از لحاظ
آماری معنادار به دست نمیآمد ،بلکه موجب عدم برازش کامل
مدل با دادهها میشد .همچنین در نظر گرفتن مسیر مستقیم
متغیر عدم اطمینان محیطی به مازاد بودجهای نیز موجب عدم
برازش کامل مدل با دادهها میشد اما در نظر گرفتن تأثیر این
متغیر بر مازاد بودجهای از طریق سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت موجب برازش کامل مدل با دادهها شد.
چنانکه در جدول  8دیده میشود همهی ضرایب مسیر
منتهی به تعهد سازمانی عاطفی ،ضرایب مسیر منتهی به
سیستم اطالعات حسابداری و ضرایب مسیر منتهی به مازاد
بودجهای ،معنادار هستند و این بیانگر آن است که متغیر
درونزا و متغیرهای کنترلی میتوانند مازاد بودجهای را هم به
صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم تبیین کنند.
نتایج مندرج در شکل  1و جتدول  4نشتان متیدهتد کته
ترکیبی خطی از مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،مشارکت در
بودجهریزی ،کشف متازاد بودجتهای ،عتدم اطمینتان محیطتی،
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت و تعهد سازمانی عتاطفی،
متازاد بودجتهای را پتیشبینتی متینماینتد کته در ایتن میتان
مشارکت در برنامهریزی راهبردی بر متازاد بودجتهای هتم اثتر
مستقیم مثبت ( )β=0/066و هم اثر غیرمستتقیم ()β=0/010
داشتته استت .همچنتین مشتتارکت در بودجتهریتزی بتر متتازاد
بودجتتهای هتتم اثتتر مستتتقیم مثبتتت ( )β=0/187و هتتم اثتتر
غیرمستقیم ( )β=0/018داشته است .کشف مازاد بودجهای بتر
مازاد بودجهای هم اثر مستقیم منفتی ( )β=-0/048و هتم اثتر
غیرمستقیم مثبتت ( )β=0/044داشتته استت .عتدم اطمینتان
محیطی بر مازاد بودجهای هم اثر مستقیم منفتی ()β=-0/806
و هم اثر غیرمستقیم مثبت ( )β=0/085داشته است.
شاخصهای برآورد شده در جدول  0نیز نشان میدهند که
مدل نهایی پژوهش از برازش خیلی خوبی با دادهها برخوردار
است .مجذورکای ( )0/070از لحاظ آماری در سطح کمتر از
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 0/0000معنادار است .شاخص براش مقایسهای  CFIبرابر با
 1/000و شاخص برازش شده  NFIبرابر با  1/000و همچنین
شاخص نیکویی برازش  GFIبرابر با  1/000میباشند که همگی
در حد مطلوبی قرار دارند .ریشه دوم واریانس خطای تقریب

( )RMSEAبرابر با ( )0/0000است و قابل قبول میباشد.
همچنین شاخص  HOELTREنیز در وضعیت کامالً خوبی قرار
دارد.

شكل  -1نمودار مسير مدل نهایی پژوهش

جدول  -3تخمين وزنهای رگرسيونی مدل نهایی پژوهش
تخمين

خطای معيار

نسبت بحرانی

سطح معناداری

مسير
تعهد سازمانی عاطفی مشارکت در برنامهریزی راهبردی

0/046

0/016

5/884

0/006

تعهد سازمانی عاطفی مشارکت در بودجهریزی

-0/080

0/054

-5/875

0/006

تعهد سازمانی عاطفی کشف مازاد بودجهای

0/845

0/087

6/165

0/0000

سیستم اطالعات حسابداری  عدم اطمینان محیطی

1/680

0/140

14/070

0/0000

سیستم اطالعات حسابداری  مشارکت در برنامه ریزی راهبردی
سیستم اطالعات حسابداری  مشارکت در بودجهریزی

0/586
0/864

0/061
0/107

5/645
8/875

0/008
0/0000

سیستم اطالعات حسابداری  کشف مازاد بودجهای

1/088

0/178

8/146

0/0000

سیستم اطالعات حسابداری  تعهد سازمانی عاطفی

0/668

0/104

0/616

0/0000

مازاد بودجهای سیستم اطالعات حسابداری

0/080

0/006

4/580

0/0000

مازاد بودجهای مشارکت در برنامه ریزی راهبردی

0/080

0/050

8/588

0/001

مازاد بودجهای مشارکت در بودجهریزی
مازاد بودجهای کشف مازاد بودجهای

0/151
-0/808

0/058
0/045

4/801
-14/451

0/0000
0/0000

مازاد بودجهای عدم اطمینان محیطی

-0/847

0/086

-6/180

0/0000
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جدول  -4اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و كل معنیدار برای مدل نهایی پژوهش
اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر كل

مسير
از مشارکت در برنامهریزی راهبردی

0/066

0/010

0/114

به مازاد بودجهای:
از مشارکت در بودجهریزی

0/187

0/018

0/164

از کشف مازاد بودجهای

-0/048

0/044

-0/466

از تعهد سازمانی عاطفی

-

0/057

0/057

از عدم اطمینان محیطی

-0/806

0/085

-0/547

از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت

0/107

-

0/107

از مشارکت در برنامهریزی راهبردی
از کشف مازاد بودجهای

0/066

-

0/066

0/887

-

0/887

از مشارکت در بودجهریزی

-0/107

-

-0/107

به تعهد سازمانی عاطفی:

به سيستم اطالعات حسابداری مدیریت:
از مشارکت در برنامهریزی راهبردی

0/065

0/010

0/067

از مشارکت در بودجهریزی

0/158

-0/016

0/100

از کشف مازاد بودجهای

0/518

0/085

0/576

از عدم اطمینان محیطی

0/868

-

0/868

از تعهد سازمانی عاطفی

0/170

-

0/170

جدول  -5برازش مدل نهایی پژوهش
شاخص آماری

CMIN/df

HOELTRE
GFI

AGFI

NFI

RMSEA

CFI

5/55

5/51

دامنه پذیرش

≥5

≤0/6

≤0/6

≥0/06

≤0/6

≤0/6

≤500

≤500

مقدار محاسبه شده

0/070

1/000

0/666

0/0000

1/000

1/000

85484

46606

 -7بحث و نتيجهگيری
در دهههای گذشته سازمانها از روشهای مختلفی برای
تهیه بودجه خود استفاده کردهاند .دلیل این امر بکارگیری
روشی کارا از بودجه ریزی بوده است .با این حال ،در عمل
منحصر ساختن نظام بودجهریزی یک کشور و دستگاههای
اجرایی آن (بهعنوان نمونه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و دستگاههای زیرمجموعه آن) به یکی از نظامهای
بودجهریزی امکانپذیر نیست و اکثر کشورها و دستگاههای
اجرایی از چندین شیوه بهطور همزمان بهعنوان بخشی از
فرآیند بودجهریزی خود استفاده میکنند (مشایخی و همکاران،
 .)18 :1868با وجود پیشرفتهای قابلمالحظه در پیدایش
روشهای نوین بودجهریزی در شرایط مختلف ،باز هم اثربخشی
بودجه ریزی بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه یکی از
مهمترین نگرانیهای موجود در بین پژوهشگران به حساب

میآید (آجیبوالده و آکینییی  .)70 :5018 ،65این مطلب نشان-
دهنده آن است که در این کشورها نظام بودجهریزی مورد
استفاده از اثربخشی الزم برخودار نبوده و بهطور بهینه عمل
نمیکند.
بحث در خصوص مازاد بودجهای از اوایل دهه 1600
میالدی در چارچوب نظام پاسخگویی مدیریتی آغاز شده و
تاکنون در پژوهشهای خارجی بهطور گستردهای مورد مطالعه
قرار گرفته است ،اما هنوز یک راهکار کلی برای آن مطرح نشده
است (فاریا و سیلوا  .)1067 :5018 ،68هورنگرن  64و همکاران
( )5014نیز به این نتیجه دست یافتند که مازاد بودجهای هنوز
به عنوان یکی از مشکالت حل نشده در بحث کنترل بودجهای
است .این موضوع در سازمانهای دولتی به دلیل محدودیت-
های خاص بودجهای نقش و اهمیت بیشتری نسبت به سازمان-
ها بخش خصوصی پیدا کرده است .این موضوع باعث شد تا
پژوهش حاضر به ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر
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ایجاد مازاد بودجه ای در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور با استفاده از متغیرهای مشارکت در برنامهریزی
راهبردی ،انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی ،تعهد سازمانی
عاطفی و سیستم اطالعات حسابداری مدیریت با کنترل
مشارکت در بودجه ،کشف مازاد بودجهای و عدم اطمینان
محیطی بپردازد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که مشارکت
مدیران در برنامه ریزی راهبردی در مجموعه وزارت بهداشت
نگرش آنان را نسبت به ایجاد مازاد بودجهای بیشتر دستخوش
تغییرات خود قرار می دهد .به این معنا که با افزایش میزان
مشارکت مدیران در تدوین برنامههای راهبردی سازمان،
احتمال ایجاد مازاد بودجهای به وسیله آنان نیز افزایش پیدا
میکند .این یافته از دیدگاه کوندا ( )1660مبنی بر وجود
استدالل انگیزهای در مدیران حمایت میکند .در این استدالل
رفتار مدیران از ترجیحاتشان تأثیر میپذیرد و مطابق با نظر
آلن و مایر ( )1660مشارکت مدیران در برنامهریزی راهبردی
باعث افزایش فعالیت آنان و متعهدتر شدن آنان به راهبرد
سازمانشان میشود .در چنین حالتی پیادهسازی و دستیابی به
راهبردهای تعیین شده سازمان نیاز به حمایتهای مدیران و
حفاظت از سوی آنان دارد (بائردمائرکر و بروگمن.)8 :5010 ،
افزونبر این ،از دیدگاه سیرت و مارچ ( )1688مازاد بودجهای
میتواند یک محافظ در برابر شرایط پیشبینینشده را فراهم
کند؛ بنابراین ،مشارکت مدیران خدمات درمانی در برنامهریزی
راهبردی باعث افزایش ذهنیت ایجاد مازاد بودجهای در آنان
میشود.
نتایج بررسیهای بیشتر مدل اولیه پژوهش نشان داد که
انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی در این بین نمیتواند
نقشی را ایفا کند و از مدل نهایی پژوهش حذف شد .بنابراین،
فرضیه های اول و چهارم پژوهش مورد قبول واقع نمیشوند.
این یافته نشان داد که انگیزش بودجهای استقالل حاکمیتی در
مدیران ،آنان را به رسیدن به اهداف بودجه از طریق تالش
بیشتر و راهحلهای خالقانه سوق نمیدهد .شاید یکی از دالیل
این موضوع نوع محیط مورد مطالعه در این پژوهش باشد که
در دسته سازمانهای دولتی قرار میگیرد؛ در این دسته از
سازمان ها عموماً قوانین و مقررات ارجح بر سایر موارد است و
احتماالً مدیران خدمات درمانی و بهداشتی کشور این دیدگاه را
دارند که سعی و تالش بیشتر آنان ،بیپاسخ میمانند و لذا برای
رسیدن به اهداف بودجهای تعیین شده سعی بیشتر نخواهند
کرد و لذا در این خصوص تمایلی برای کاهش مازاد بودجهای از
خود نشان نمیدهند.
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مدل نهایی پژوهش نشان داد که سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت اثر مثبت بر ایجاد مازاد بودجهای مدیران
خدمات درمانی دارد .افزونبر این ،سیستم اطالعات حسابداری
مدیریت از طریق اثرپذیری از متغیرهای مشارکت در برنامه-
ریزی راهبردی و تعهد سازمانی عاطفی باعث اثرگذاری بر مازاد
بودجهای میشود .به عبارت دقیقتر ،مشارکت در برنامهریزی
راهبردی از طریق اثرگذاری مثبت بر سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت و همچنین اثرگذاری مثبت بر تعهد
سازمانی عاطفی و به تبع این تأثیرپذیری تعهد سازمانی عاطفی
از مشارکت در برنامهریزی راهبردی ،این متغیر بر سیستم
اطالعات حسابداری مدیریت اثر مثبت به جای میگذارد و در
نهایت در خصوص ایجاد مازاد بودجهای از این طریق ایفای
نقش میکند .نتیجه این روابط منجر به اثرگذاری غیرمستقیم
مثبت بر مازاد بودجهای شده و متغیرهای سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت و تعهد سازمانی عاطفی دارای نقش
واسطه ای بر رابطه بین مشارکت مدیران خدمات درمانی و
بیمارستانی در برنامهریزی راهبردی و مازاد بودجهای بوده
است؛ البته م تغیر تعهد سازمانی عاطفی خود از طریق واسطه
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت بر رابطه بین مشارکت
مدیران خدمات درمانی و بیمارستانی در برنامهریزی راهبردی و
مازاد بودجهای اثرگذاری کرده است .بنابراین ،فرضیههای دوم و
سوم پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت
مدیران خدمات درمانی و بیمارستانی در تدوین برنامههای
راهبردی وزارت بهداشت باعث ایجاد نگرش در آنان برای ایجاد
مازاد بودجهای میشود .همچنین ،ارتقای سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت نیز باعث اثرگذاری بیشتر این موضوع می-
شود؛ به عب ارتی جریان بیشتر اطالعات و کاهش عدم تقارن
اطالعاتی درونسازمانی در مجموعه وزارت بهداشت باعث
افزایش احتمال ایجاد مازاد بودجهای در این وزارتخانه شده
است .مدیران مجموعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور تمایل دارند سهم بیشتری از بودجه دولت را به
خود اختصاص دهند؛ بنابراین ،با پیدایش فرصت مشارکت در
برنامهریزی راهبردی به سمت تمایالت خود حرکت میکنند .از
دیدگاه سیستم اطالعات حسابداری مدیریت گفتنی است که
اطالعات این سیستم درونسازمانی است و عموماً سایر بخش-
های دولت (مقامات مافوق) به اطالعات این سیستم دسترسی
چندانی ندارند و در نتیجه مدیران خدمات درمانی و
بیمارستانی با آگاهی بیشتر نسبت به وضعیت خاص صنعت
بهداشت و درمان به ایجاد مازاد بودجهای روی میآورند .این
یافته با شواهد موجود در پژوهش بائردمائرکر و بروگمن
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( ) 5010همسو نیست .شاید یکی از دالیل اصلی این موضوع
و ضعیت خاص جامعه آماری مورد مطالعه باشد .وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور وظیفه تأمین بهداشت
و درمان کشور در حوزههای مختلف و آموزش مسائل پزشکی
کشور را برعهده دارد .این موضوعات از جنبه موارد بسیار مهم و
حیاتی برای هر کشوری است .لذا مدیران خدمات درمانی و
بیمارستانی کشور برای تأمین چنین وظایفی عموماً با پیدایش
فرصت به مازاد بودجه ای جهت ایجاد حفاظ برای خود روی
میآورند .مشارکت در برنامه ریزی راهبردی این فرصت را به
آنان می دهد تا به ایجاد مازاد بودجهای دست پیدا کنند .در
نهایت ،پیشنهاد میشود که مدیران وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور جهت کاهش هزینههای دولت نگرش
خود را نسبت به بودجه تغییر دهند و بودجه سازمان خود را با
واقعیتهای موجود تعیین کنند و کمتر نگرش به ایجاد مازاد
بودجهای داشته باشند؛ مازاد بودجهای قبل از شروع دوره
بودجه ایجاد میشود و بنابراین از این طریق میتوان هزینههای
دولت را مدیریت کرده و به نوعی به مدیریت هزینههای
بودجهای دست پیدا کرد .همچنین ،مدیران سازمانهای
زیرمجموعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور از
جمله دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها نیز بودجه
سازمان خود را بی شتر منطبق بر نیازهای واقعی سازمان تعیین
کنند تا از اتالف منابع بودجهای در برخی از بخشها و از سوی
دیگر کسری منابع بودجهای در سایر بخشهای وزارتخانه
جلوگیری بهعمل آید .در نتیجه ،میتوان به نوعی به یک نظریه
در قالب مدیریت هزینههای بودجهای دست پیدا نمود .به بیان
دقیق تر ،مطابق با این نظریه قبل از شروع دوره مالی ،هزینهها
را کنترل کرده و آنها در یک محدوده مشخص و واقعی برنامه-
ریزی گردد .چرا که با کاهش مازاد بودجهای دست مدیران
برای انجام مخارج غیرضروری کمتر باز خواهد بود و همچنین
آنان سعی میکنند هزینههای سازمان خود را کاهش داده تا
بتوانند در قالب بودجه سازمان خود را اداره کنند.
نظریه مدیریت هزینههای بودجهای به این معنا است که
در هنگام تدوین بودجه سازمان ،نیازهای واقعی سازمان را
برآورد و مطابق با آن نیازها بودجه سازمان را تعیین کرد .این
نظریه به هزینههای واقعی که در طی دوره رخ میدهند ،مربوط
نیست .از دیدگاه این نظریه و مطابق با نظر آشمادرا و همکاران
( )5017مازاد بودجهای عاملی مضر برای سازمانها است و
وجود آن سازمان را از کارایی دور میکند .در صورتی که در
برآوردهای اولیه هزینهها اشتباه صورت پذیرد ،تخصیص بودجه
به صورت بهینه صورت نگرفته و ممکن است هزینههای اضافی

و غیرضروری به سازمان تحمیل شود که برخالف اصول
مدیریت هزینهها میباشد.
با این حال ،مازاد بودجهای حالتی است که مدیران به عمد
و با آگاهی کامل بودجه مورد نیاز واقعی سازمان را دستکاری
کرده و بودجهای را تصویب میکنند که دسترسی به آن بسیار
راحت باشد .در صورتی که چنین وضعیتی رخ دهد ،چندین
مشکل به وجود خواهد آمد؛ اول ،این که منابع سازمان محدود
است و ایجاد مازاد بودجهای در یکی از بخشها باعث تخصیص
کمتر بودجه به بخش دیگری که واقعاً به آن بودجه نیاز دارد،
میشود؛ این موضوع باعث ایجاد اختالل در بخشی که با کمبود
منابع بودجه ای مواجه است ،شده و کاهش کارایی سازمان در
کل را در پی خواهد داشت .دوم ،ایجاد مازاد بودجهای منجر به
تخصیص بیشتر منابع بودجهای به بخشهایی میشود که به
این منابع نیاز ندارند؛ وجود منابع اضافی ،فرصت تقلب و
اختالصهای مالی را در سازمانهای دولتی به وجود میآورد.
آشمادرا و همکاران ( )5017نیز به مازاد بودجهای بهعنوان یک
عامل تحریککننده در خصوص مسائل اخالقی اشاره کردهاند.
سوم ،مازاد می تواند از فعالیت حداکثری و بهینه مدیران
جلوگیری کند  .60م دیران با توجه به این که دسترسی خود به
منابع را راحت میبینند ،از سعی و تالش واقعی خود میکاهند.
این موضوع نیز باعث کاهش کارایی و عملکرد سازمان میشود.
موارد مطرح شده در حالتی بیشتر مصداق پیدا میکند که
مدیران با آگاهی بیشتر نسبت به آینده دست به ایجاد مازاد
بودجهای بزنند؛ آنچه که در این پژوهش نشان داده شد نیز
مؤید همین موضوع بود  .68با این حال ،در برخی از مواقع
مدیران برای مقابله با وضعیت عدم اطمینان محیطی دست به
ایجاد مازاد بودجهای میزنند  .67در یک چنین وضعیتی ایجاد
مازاد بودجه ای توجیه بهتری دارد و تا حدودی سه مورد مطرح
شده در باال در چنین وضعیتهایی کمتر مصداق پیدا میکند.
با توجه به نتایج آزمون فرضیههای پژوهش به دولت و
نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد میشود که در خصوص تصویب
بودجههای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور و
سازمانهای زیرمجموعه آن (دانشگاههای علوم پزشکی و
بیمارستانها) توجه بیشتری نمایند؛ در این خصوص میتوانند
با دسترسی به اطالعات سیستم حسابداری مدیریت آنها ،از
وضعیت واقعی این سازمانها آگاهتر شده و از تصویب بودجه-
هایی که دارای مازاد هستند ،خودداری کنند.
در انجام این پژوهش ،محتدودیتهتای زیتر وجتود داشتته کته
ممکن است بر نتایج و یافتههای پژوهش تأثیرگذار باشد:
 )1نبود انگیزه کافی برای مشارکت فعال در پژوهشهتای
علمی در بین اعضای جامعه.
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