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 چکيده
 حسابداری سیستم روی بر توانند می مناسب سازمانی عملکرد به دستیابی برای سازمانها:مقدمه

 حسابداری های سیستم بین رابطه ،بررسی تحقیق این هدف.نمایند تمرکز ریسک مدیریت و

 .است رشت ،درمانی اموزشی مراکز در سازمانی عملکرد و ریسک ،مدیریت مدیریت

 از نفر 95 پژوهش محیط و جامعه. بود مقطعی و توصیفی مطالعات دسته از پژوهش:کار روش

 انجام سرشماری بصورت رشت و درمانی و اموزشی مرکز 7 مالی خدمات مسئوالن و حسابداران

 تجزیه.شد انجام لیکرت ای گزینه 5 مقیاس با دهی وامتیاز استاندارد پرسشنامه پژوهش ابزار.شد

 امار های وشاخص SPSS  20وv.pls1.04B1افزاراماری  نرم از استفاده با ها ادهد تحلیل و

 محاسبه با ان پایایی و خبرگان از خواهی نظر با پرسشنامه روایی.شد انجام استنباطی و توصیفی

 .امد بدست کرونباخ الفای ضریب

 های تمسیس با شرکت ریسک مدیریت های شیوه  بین درصد 95 اطمینان درسطح:ها یافته

 های شیوه بین همچنین.دارد وجود داری معنا و مثبت ارتباط ان ابعاد و مدیریت حسابداری

 و دار معنا رابطه رشت درمانی و اموزشی مراکز در سازمانی عملکرد و شرکت ریسک مدیریت

 .دارد جود و مثبت

 یریتمد های شیوه و مدیریت حسابداری های سیستم به بیشتر چه هر توجه: گیری نتیجه

 فراهم سازمان بهتر عملکرد ایجاد برای را زمینه تواند می  درمانی ، اموزشی ریسک مراکز

 دارای و کرده بینی پیش را اتی های رویداد که شود گرفته بکار باید هایی سیستم لذا.نماید

 باشد اطالعات انی و خودکار ارائه در باال توان

 اموزشی مراکز سازمانی، ک،عملکردریس مدیریت حسابداری، سیستم اژگان کليدي:و

 درمانی و
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 2 پورعبدي اعظم،  1 مهرابيان فردین
 ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده گروه اموزش بهداشت و ارتقا سالمت، 1
 ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه بازرگانی، ارشد مدیریت کارشناس 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 دياعظم پورعب

 و ریسک مدیریت ،ه بين سيستم هاي حسابداري مدیریترابط

 رشت درمانی آموزشی، مراکز در سازمانی عملکرد
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 مقدمه
تا بتوانند در مواجه  با چالش های دنیای امروز و فردا موفق  امروزه سازمانها باید از نظر عملیاتی و استراتژیکی به گونه ای  عمل نمایند

هرگونه انحراف در اقدامات سازمان را گوشزد کند اندازه شوند، یکی از راههایی که می تواند حرکت سازمان را در مسیر درست هدایت نماید و 

گیری عملکرد ان سازمان است. اندازه گیری موثر عملکرد موجب می شود پاسخگویی و مسئولیت پذیری در سازمان تقویت شودو حداکثر 

 فعالیت های مرغوبیت و مطلوبیت انمیز از آگاهی به منظور هرسازمان.(1بهره برداری از منابع محدود و در دسترس سازمان میسر شود.)

 معنای به سازمان یک در ارزیابی عملکرد سیستم فقدان .دارد عملکرد ارزیابی سیستم به مبرم نیاز پویا، و پیچیده های در محیط به ویژه خود

مسائل مربوط به اندازه  .است سازمان مرگ نهایت در و کهولت آن پیامد که شود تلقی می سازمان برون و درون بامحیط ارتباط برقراری عدم

های هر سازمان در عملکرد موفقیت استراتژی (2).گیری عملکرد به منظور توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد

 سیستم. (3)های مختلف بازار است گردد، عملکرد یک سازمان میزان موفقیت ان سازمان در خلق ارزش برای قسمتآن سازمان منعکس می

. میدهد ارائه این وظایف  اجرای جهت مدیریت به را اطالعات بیشترین مدیریت اطالعاتی سیستم از بخشی عنوان به حسابداری اطالعاتی

 و سازمان عملکرد نوع در میتواند مدیریت مسایل دیگر و ریزی ها برنامه گیریها، تصمیم در هنگام به و دقیق صحیح، اطالعات کارگیری¬به

 باعث شرکت اطالعاتی نیازهای با حسابداری اطالعاتی های¬سیستم توانمندی تطابق میزان از آگاهی. باشد موثر بسیار آن کارایی نهایت در

 تر جدی را مقوله این ها،¬شرکت عملکرد با موضوع این ارتباط درک با مدیران همچنین. شد خواهد سیستم ضعف و قوت نقاط شناسایی

 گذاری سرمایه شرکت ارزش کردن حداکثر و عملکرد بهبود منظور به حسابداری اطالعاتی های سیستم مطلوب  سازی پیاده برای و گرفته

 مدیریتی فعالیت که است عملیاتی و مالی اطالعات گرداوری برای گیریاندازه سیستم یک مدیریت، حسابداری سیستم (.4) نمایند می بیشتری

 حمایت و خلق است الزم سازمان استراتژیک هدفهای آوردندستبه برای که را فرهنگی ارزشهای و کندمی هدایت را ایانگیزه رفتارهای و

 کنترل و ارزیابی و تفسیر تهیه، تحلیل، آوری،جمع گیری،اندازه تشخیص، فرایند از است عبارت مدیریت حسابداری سیستم(. 5) کندمی

 گزارشهای تهیه شامل همچنین مدیریت حسابداری سیستم(.6) سرمایه از مناسب استفاده از اطمینان و تضمین برای سازمان فعالیتهای داخلی

.ریسک عدم اطمینان در مورد (7)است مالی صاحبنظران و اعتباردهندگان بستانکاران، سهامداران، همانند غیرمدیریتی گروههای برای مالی

محیطی و  اطمینان عدم دلیل به مدیران (8) .شود میزان ریسک باالتر است وقوع حادثه ای در اینده  است .هرچه این عدم اطمینان بیشتر

  .(9) شدت رقابت سازمانها ،با چالش های متعددی مواجه اند،برای مدیریت موثر این چالش ها رویکرد های نوین مدیریت توصیه شده است

شود که برای بهبود کیفیت و تضمین ایمنی خدمات برای مدیریت ریسک در مراقبت های سالمتی به گروه متنوعی از اقدامات اطالق می 

ریسک است. در مجموع،  ههایی برای ادارمدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی.(10)بیماران انجام می شود

نفی ریسک، و پذیرش قسمتی یا تمامی کار رفته شامل: انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات مهای بهاستراتژی

های جلوگیری کننده از علل قانونی و فیزیکی بود )مثل پیامدهای یک ریسک خاص هستند. مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روی ریسک

 است ییهاحوادث طبیعی یا آتش سوزیها، تصادفات، مرگ و میر و دادخواهی ها(. مدیریت ریسک مالی، از سوی دیگر، تمرکزش روی ریسک

های مربوط به سرمایه انسانی، مثل که می تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را اداره کند. مدیریت ریسک ناملموس، تمرکزش روی ریسک

های ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهای عملیاتی است. بدون توجه به نوع مدیریت ریسک، تمامی شرکتهای بزرگ دارای تیم

صورت غیر رسمی، در صورت عدم وجود نوع رسمی آن، مدیریت ریسک را مورد های کوچک بهسک هستند و شرکتها و گروهمدیریت ری

(.ارزیابی مدیریت ریسک در بیمارستان ،زیر بنای برنامه ریزی در زمینه مدیریت بحران و یکی از موضوعات اساسی 11) استفاده قرار می دهند

ستانها به جایگاه مدیریت ریسک برای توسعه کیفی دزمان و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و بیماران در طب است ،توجه مدیریت بیمار

بررسی تاثیر تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت بر عملکرد ( تحقیقی با عنوان 1394گنجویی و ناثب زاده ).(12)ضروری است

 تاثیر معنی سازمانی های قابلیت روی بر استراتژیک گرایشات که این بود بیانگر تحقیق جرا انجام دادند. نتای سازمانی شرکت های تولیدی

 گذارد می تاثیر نیز سازمانی روی عملکرد بر مدیریت حسابداری و کنترل های سیستم تغییرات و سازمانی های قابلیت طریق از و دارد داری

ستم های حسابداری مدیریت، مدیریت ریسک شرکت و عملکرد سازمانی در ( با عنوان سی2015عبدالرشید و همکاران ،تحقیقی ).(13)

(. بررسی های 14موسسات مالی انجام داده،که یافته های تحقیق ، همبستگی و رگرسیون چندگانه، رابطه بین متغیرها را تایید کرده است)

رابطه بین سیستم  مانها  ، پژوهش جامعی درخصوصپژوهشگر حاکی است که علیرغم پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در سایر ساز

بیمارستانهاانجام نشده است. لذا پژوهشگر در صدد است با انجام این پژوهش  در سازمانی وعملکرد ریسک های حسابداری مدیریت ،مدیریت

وری و بهره وری نیروی انسانی را در  هو استخراج نتایج آن و ارائه آن به برنامه ریزان و سیاستگزاران امور بیمارستانی زمینه بهبود بهر

 (.15ها را فراهم نماید)بیمارستان
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 روش کار

 اموزشی مرکز 7 مالی خدمات مسئوالن و حسابداران از نفر 110 پژوهش محیط و جامعه و مقطعی و توصیفی مطالعات دسته از ژوهشپ

نفر از انان  95بودندکه تعداد  شهریور، الزهرا 17امیرالمومنین،  رشت شامل مرکز آموزشی درمانی شفا، رازی، حشمت، پورسینا، درمانی و

نامه استاندارد عبدالرشید و همکاران ها پرسشابزار جمع آوری داده .شد انجام سرشماری مطالعه بصورت  پرسشنامه را تکمیل و و عودت دادند.و

 بخش بود. 3( و شامل 2015)
اری مدیریت،با چهار مولفه)دامنه،به موقع بودن ،یکپارچه سازی،جامعیت( که  با مقیاس  سوالی سیستم حسابد 20نامه بخش اول: پرسش

 =بسیار زیاد( امتیاز دهی شد.5= بسیار کم تا 1ای لیکرت )از پنج درجه

سوالی مدیریت ریسک: با دو مولفه)فعالیت های مدیریت ریسک و ریسک درک شده( که با مقیاس پنج  10بخش دوم: پرسش نامه 

 =کامالً موافقم( امتیاز دهی شد..5= کامالً مخالفم تا 1ای لیکرت )از جهدر

= بسیار کم تا 1ای لیکرت )از سوالی  عملکرد سازمانی،با دو مولفه)مالی و غیر مالی( که با مقیاس پنج درجه 6نامه بخش سوم:پرسش

 کرونباخ الفای ضریب محاسبه با ان پایایی و و استادان  مدیریتخبرگان  از خواهی نظر با پرسشنامه =بسیار زیاد( امتیاز دهی شد. روایی5

 ارائه شد. 1محاسبه  و در جدول 

 ( : ضریب آلفاي کرونباخ1شماره ) جدول

 

 

 
 
 

استنباطی   و برای تجزیه و تحلیل SPSSافزار آماری انحراف معیار( از نرم درصد، میانگین، توصیفی) فراوانی،های برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. v.pls1.04B1افزار ها) معادالت ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر(  از نرمداده
 

 یافته ها

 ویژگی هاي دموگرافيک:-الف
سال سن داشتند که نشان از  40تا  30درصد  از پاسخ دهندگان بین  6/51در صد(.  1/61مردان تشکیل دادند) اکثر جامعه پژوهش را

درصد  استخدام رسمی و بقیه 1/61باشد. همچنین وضعیت استخدامی کارکنان نشان می دهد که جوان بودن نیروی کار در افراد می

کارکنان از  %95درصد به این سوال پاسخ ندادند.در خصوص تحصیالت ، بیش از  1/1درصد( بودند. 8/15درصد(و قرار دادی) 1/22پیمانی)

درصد(، اکثر  پاسخ دهندگان متاهل  8/75باشد )تحصیالت دانشگاهی برخوربودند که در این میان سهم مدرک لیسانس بیشتر از بقیه می

 سال بود. 10درصد آنها زیر  8/56درصد( و  مدت سابقه کار 6/71)

  :صيف متغيرهاي تحقيقتو -ب

 توصیف متغیر مدیریت ریسک( 5متغیر عملکرد سازمانی(،)جدول  4:توصیف متغیر و ابعاد  سیستم حسابداری(،)جدول 3و 2)جدول 

 حسابداري سيستم ريمتغ فيتوص :2جدول 

 شاخص توصیفی متغیر تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

 حسابداری سیستم 95 1 27/4 4268/2 61818/0 382/0

 

انحراف ، 4268/2میانگین، 27/4مقداربیشترین ، 1مقدار دارای کمترین حسابداری سیستمکه متغیر مشاهده می شود 2جدول  باتوجه به

 است. 382/0و واریانس 61818/0 معیار

 حسابداري سيستم ابعاد فيتوص 3جدول 

 آماره توصیفی متغیر تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

 دامنه 95 1 5/4 1439/2 67399/0 454/0

 کرونباخ ضریب آلفای  متغیرها

 مدیریت ریسک

 سیستم حسابداری مدیریت

 عملکرد سازمانی

876/0 
897/0 

883/0 
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 به موقع بودن 95 1 75/4 4711/2 83145/0 691/0

 یکپارچه سازی 95 1 75/4 5184/2 72681/0 528/0

 جامعیت 95 1 67/4 5737/2 70111/0 492/0

 

 زیر  می باشد: به شرح  حسابداری سیستمویژگیهای ابعاد  (3)جدول مطابق با مشاهدات 

  است. 454/0 و واریانس 67399/0 انحراف معیار، 1439/2میانگین، 5/4مقداربیشترین ، 1مقدار کمترین دامنه دارایبعد 

 است. 691/0 انسو واری 83145/0 انحراف معیار، 4711/2میانگین، 75/4مقداربیشترین ، 1مقدار کمترین به موقع بودن دارای بعد 

 است.528/0انسو واری 72681/0 انحراف معیار، 5184/2میانگین، 75/4مقداربیشترین ، 1مقدار کمترین ییکپارچه سازی دارا بعد 

 است.از  492/0و واریانس 70111/0 انحراف معیار، 5737/2میانگین، 67/4مقداربیشترین ، 1مقدار کمترین جامعیت دارای بعد

 است. جامعیت بیشترین میانگین مربوط به بعد و دامنه کمترین میانگین مربوط به بعد حسابداری سیستمابعاد 

 سازمانی عملکرد ريمتغ فيتوص :4جدول 

 شاخص توصیفی متغیر تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

 سازمانی عملکرد 95 1 33/4 4737/2 69671/0 485/0

 

انحراف ، 4737/2میانگین، 33/4مقداربیشترین ، 1مقدار کمترین دارای سازمانی عملکردکه متغیر مشاهده می شود–4)جدول  باتوجه به

 است.485/0و واریانس 69671/0 معیار

 : توصيف متغير مدیریت ریسک5جدول

 آماره توصیفی متغیر تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس

 مدیریت ریسک 95 1 5 8682/2 79385/0 63/0

 

 انحراف معیار ، 8682/2میانگین ،  5بیشترین  ، 1 مقدار دارای کمترین مدیریت ریسکده می شود که متغیر مشاه 5با توجه به جدول 

 می باشد.  63/0و واریانس  79385/0

 

 ارزیابی مدل تحقيق -ج

 به صورت زیر عمل می شود.  pls1جهت ارزیابی مدل تحقیق در روش 

 (7و  6.)جدول متناظر مکنون متغیر با شده مشاهده متغیرهای بین ارتباط مورد در سنجش مدل روایی بارعاملی و -1

 (. 8)جدول یکدیگر با مکنون متغیرهای بین ارتباط بررسی برای ساختاری مدل ارزیابی( 2

 قيتحق يريگ اندازه بار عاملی مدل ( 6 جدول

                                                           
1 Partial Least Squares (PLS) 

 عملکرد سیستم حسابداری مدیریت ریسک سواالت

RISK1.1 0.7631   

RISK1.2 0.8172   

RISK1.3 0.6735   

RISK1.4 0.7731   

RISK1.5 0.7373   

RISK1.6 0.6068   

RISK1.7 0.6942   

RISK2.1 0.7445   
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 است. لذا سواالت تحقیق مناسب می باشند. 5/0با توجه به  جدول فوق مشاهده می شود که بارعاملی مربوط به تمامی سواالت باالی 

 قيتحق يريگ اندازه مدل ییایپا( 7 جدول)

 خروجی واریانس های یانگینم پایایی مرکب متغیر

 0.503660 0.909643 مدیریت ریسک

 0.546474 0.919749 سیستم حسابداری

 0.577091 0.890962 عملکرد

 

 (.16بوده و لذا پایایی ابزار اندازه گیری تائید می شود )7/0( برای هر متغیر بیشتر از 1981) الرک و پایایی مرکب با توجه به معیارفورنل

 

 

 

RISK2.2 0.6352   

RISK2.3 0.6628   

MAS1.1  0.6396  

MAS1.2  0.5960  

MAS1.3  0.7422  

MAS1.4  0.5739  

MAS1.5  0.6718  

MAS1.6  0.8227  

MAS2.1  0.7824  

MAS2.2  0.8359  

MAS2.3  0.7251  

MAS2.4  0.7848  

MAS3.1  0.6439  

MAS3.2  0.7754  

MAS3.3  0.7407  

MAS3.4  0.7844  

MAS4.1  0.8205  

MAS4.2  0.7852  

MAS4.3  0.7678  

MAS4.4  0.8255  

MAS4.5  0.7835  

MAS4.6  0.6864  

O.P1.1   0.7053 

O.P1.2   0.7608 

O.P2.1   0.7706 

O.P2.2   0.8124 

O.P2.3   0.7885 

O.P2.4   0.7409 
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 روایی  مدل اندازه گيري تحقيق (8جدول )

 عملکرد سیستم حسابداری مدیریت ریسک مکنون متغیرهای

   71/0 مدیریت ریسک

  74/0 69/0 سیستم حسابداری

 76/0 689/0 614/0 عملکرد

 

 از بیشتر نیز هاآن جذر همچنین واست .  5/0معیار از بیشتر برای تمام متغیر ها     AVEمی دهد نشان PLS خروجی از حاصل نتایج. 

 افتراقی نیز روایی از گیری اندازه ابزار بنابراین.  است مدل در موجود متناظربین متغیر مورد نظر باسایر متغیرهای مکنون  همبستگی

بار( ابزار است. به این ترتیب می توان گفت که مدل اندازه گیری تحقیق حاضر دارای روایی مناسب می باشد. به این ترتیب روایی)اعتبرخوردار

 اندازه گیری تائید می شود.

 

 ساختاري مدل ارزیابی

 مدل برازش

 میانگین مقدار. است شده استفاده R² از ساختاری مدل برازندگی برای و اشتراک میانگین از سنجش مدل برازش گیری اندازه برای

 آماری اشتراک برای قبول قابل سطح. شود می توجیه متناظر سازه وسیله به که هاست شاخص تغییرات از درصدی دهنده نشان اشتراک

 که R²است و مقدار5/0حداقل  دهد می نشان را مدل برازندگی که آماریاشتراک  می شود دیده 9جدول در که است. همانطور 5/0حداقل 

 شده ارائه مدل که است آن دهنده نشان نتایجمتغیرهای وابسته ومیانجی می باشداین  برای است سازه توصیف در مدل توانایی دهنده نشان

 متغیر عملکرد به عنوان متغیر وابسته نهایی دارد.  تشریح برای قبولی قابل توانایی

 ساختاري مدل ارزیابی( 9جدول )

 برازندگی مدل ساختاری برازندگی مدل سنجش 

 R² اشتراک میانگین متغیر

 ---- 503/0 مدیریت ریسک

 795/0 546/0 سیستم حسابداری

 682/0 577/0 عملکرد

 

 ، به صورت زیر محاسبه می گردد:برازش کلی مدل

 
com̅̅که در آن منظور از  ̅̅ R2̅̅متغیرهای مکنون مدل وهمچنین  عبارت است از میانگین مقادیر اشتراکی  ̅̅ نیز عبارت از میانگین ضرایب  ̅

GOFدل تحقیق عبارت است از:  تعیین متغیرهای مکنون تحقیق است.بنابراین میزان این آماره برای م = √0.738 ∗ 0.542 
𝐺𝑂𝐹 = 0.465 

 :GOFنحوه تفسير معيار 
( وحصول مقدار 17معرفی شده است ) GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط وقوی برای  36/0و 25/0 -1/0با توجه به سه مقدار 

 حاکی از برازش بسیار مناسب مدل است. 465/0

 

 بررسی مدل تحقيق
 ش به بررسی مدل های حاصل از داده های بدست آمده  تحقیق پرداخته می شود. در این بخ
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 استاندارد حالت در( آزمون مدل کلی تحقيق )1نمودار 

درصد 505/0( نمایانگر میزان تاثیر متغیرهای تحقیق بر همدیگر است. همچنین از روی این نمودار می توان گفت که مدل در نهایت 1نمودار)

 . آوری اطالعات را تبیین می کندآوری در فناز قصد نو
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 (استاندارد حالت در( آزمون مدل تفکيکی تحقيق )2نمودار )

 
 ( آزمون مدل کلی تحقيق )حالت اعداد معنی داري(3)نمودار 

 

ی دار خواهند بود که اعدادی معنبا استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد. در این حالت 

  باشد بی معنا خواهد بود. -96/1و  96/1عددی بین  t( باشند. به این معنی که اگر در آزمون  -96/1و  96/1خارج از بازه ) 
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 ( آزمون مدل تفکيکی تحقيق )حالت اعداد معنی داري(4)نمودار 

  محاسبه شده است. 10نتایج اثرات غیر مستقیم متغیر های مدل در جدول 

 ( نتایج تحليل مسير در مدل ساختاري10)جدول

 اثر غیر مستقیم اثرمستقیم مسیر

 28/0  عملکرد             سیستم حسابداری           مدیریت ریسک            

 19/0  عملکرد  دامنه                مدیریت ریسک           

 23/0  عملکرد       به موقع بودن           مدیریت ریسک            

 17/0  عملکرد     یکپارچه سازی                مدیریت ریسک            

 17/0  عملکرد   جامعیت                 مدیریت ریسک           

  53/0 عملکرد    مدیریت ریسک          

 

 یم  را بر عملکرد دارد.  از طریق سیستم حسابداری  باالترین تاثیر غیر مستق نتایج نشان داد که تاثیر غیر مستقیم دامنه

 

 نتایج آزمون فرضيه هاي تحقيق

1H.بین شیوه های مدیریت ریسک شرکت و سیستم های حسابداری مدیریت در مراکز آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد . 

 سکیر تیریمد یها وهیشدو متغیر با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین 

( است و لذا فرضیه تایید می شود. -96/1 &96/1خارج از بازه ) النیگ یدرمان یآموزش مراکز در تیریمد یحسابدار یها ستمیس و شرکت

 است.89/0میران این ارتباط نیز برابر با 
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2Hرمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.: بین سیستم های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی در مراکز آموزشی د 

 یحسابدار یها ستمیسبا توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر 

ی شود. میران این ( است و لذا فرضیه پذیرفته م-96/1 &96/1خارج از بازه ) النیگ یدرمان یآموزش مراکز در یسازمان عملکرد و تیریمد

 است.31/0ارتباط نیز برابر با 

3H: با توجه به مدل .های مدیریت ریسک شرکت و عملکرد سازمانی در مراکز آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود داردبین شیوه

 عملکرد و شرکت سکیر تیریمد های¬وهیشساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر 

( است و لذا فرضیه پذیرفته می شود. میران این ارتباط نیز برابر با -96/1 &96/1خارج از بازه ) النیگ یدرمان یآموزش مراکز در یسازمان

 است.536/0

 درادامه فرضیه های فرعی حاصل از آزمون مدل بررسی می گردد: 

 :نتایج فرضيه هاي فرعی تحقيق11جدول 

 نتیجه آماره تی میزان ارتباط هفرضی

a1H.  بین شیوه های مدیریت ریسک شرکت و استفاده از گستردگی دامنه سیستم های

 حسابداری مدیریت در مراکز آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.
 تائید 62/18 814/0

b1Hمدیریت به موقع  های حسابداریهای مدیریت ریسک شرکت و استفاده از سیستم: بین شیوه

 در مراکز آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.
 تائید 66/18 809/0

c1Hهای حسابداری مدیریت های مدیریت ریسک شرکت و استفاده از سیستم: بین شیوه

 یکپارچه در مراکز آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.
 تائید 58/18 803/0

d1Hهای حسابداری مدیریت جامع ی مدیریت ریسک شرکت و استفاده از سیستمها: بین شیوه

 در مراکز آموزش درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.
 تائید 14/20 843/0

a2H بین استفاده از گستردگی دامنه سیستم های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی در :

 دارد.مراکز آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود 
 تائید 88/2 234/0

b2H: های حسابداری مدیریت به موقع و عملکرد سازمانی در مراکز بین استفاده از سیستم

 آموزشی درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.
 تائید 25/3 286/0

c2Hهای حسابداری مدیریت یکپارچه و عملکرد سازمانی در مراکز : بین استفاده از سیستم

 نی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.آموزشی درما
 تائید 43/2 217/0

d2Hهای حسابداری مدیریت جامع و عملکرد سازمانی در مراکز آموزشی : بین استفاده از سیستم

 درمانی گیالن رابطه مثبتی وجود دارد.
 تائید 17/2 206/0
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 گيري نتيجه و بحث
معنی دار  رابطه رشت درمانی آموزشی، مراکز در مدیریت حسابداری های سیستم و ریسک مدیریت های ه شیو بین که داد نشان ها یافته

 توسط شده انجام مطالعات در. یابد می ارتقاء نیز مدیریت حسابداری های سیستم ریسک، مدیریت های شیوه بهبود با و دارد وجود و مثبتی

 یکپارچه مدیریت حسابداری های سیستم از واستفاده ریسک یریتمد های شیوه بین که شد مشخص نیز( 2015) همکاران و عبدالرشید

 گستردگی از استفاده و ریسک مدیریت های شیوه بین. باشد می راستا یک در و داشته مطابقت حاضر پژوهش با که( 14) دارد وجود رابطه

ریسک،  مدیریت های شیوه بهبود با دیگر عبارتب.  دارد وجود مثبتی رابطه درمانی آموزشی مراکز در مدیریت حسابداری های سیستم دامنه

 در و داشته مطابقت همکاران مطالعات باسه و با که شد خواهد تری انجام  گسترده بطور مدیریت حسابداری های سیستم دامنه استفاده از 

 وجود مثبتی و دار معنی رابطه نگیال درمانی ، آموزشی مراکز در سازمانی عملکرد و ریسک مدیریت های شیوه .بین(18)باشد می راستا یک

 دادند  نشان خود مطالعات در( 2011) و یار خان  طارق. یابد می بهبود و ارتقاء نیز بیمارستانها عملکرد ، ریسک مدیریت فنون بهبود با و دارد

 .او(19) دارد منفی رابطه مالی ماهر با ولی داشته ومثبت دار معنی رابطه سازمان اندازه و سازمان ریسک مدیریت با سازمانی عملکرد که

 مطابقت مطالعه حاضر  با که نمود تایید را سازمانی عملکرد و ریسک مدیریت های شیوه بین مثبت رابطه وجود خود پژوهش در نیز( 2010)جو

 دار معنی رابطه سازمانی عملکرد و ریسک مدیریت اجزای بین( 2007) وار و پاگاچ تحقیقات طبق بر اما( 20.)باشد می راستا یک در و داشته

 تایید.در سازمانی عملکرد و ریسک مدیریت های شیوه بین رابطه معنی دار( 2002) ملبروک توسط شده انجام تحقیقات در( 21.)ندارد وجود

 (22شد ) یدتائ  درمانی آموزشی مراکز سازمانی عملکرد با آن ابعاد و مدیریت حسابداری های سیستم بین دار معنی رابطه پژوهش حاضر،

( 1394) زاده نائب و گنجویی. یابد می بهبود نیز سازمانی عملکرد مدیریت، حسابداری های سیستم از موقع و مناسب  به استفاده با .یعنی

 بود نآ بیانگر حاصل نتایج دادند، انجام سازمانی، عملکرد بر مدیریت حسابداری و کنترل های سیستم تغییرات تاثیر بررسی عنوان با پژوهشی

در این   (.13)باشد می راستا یک در حاضر مطالعه با که است موثر سازمانی عملکرد روی بر مدیریت حسابداری های سیستم تغییرات که

توانند در های مدیریت ریسک بیمارستان به صورت مستقیم میهای حسابداری مدیریت و ابعاد آن و  شیوهمطالعه  مشخص شد که  سیستم

های حسابداری مدیریت رابطه دارند. از های مدیریت ریسک بیمارستان با سیستمسازمانی نقش داشته باشند.  همچنین شیوه ارتقا عملکرد

های مدیریت های حسابداری مدیریت و شیوهاین رو با توجه به نتایجی که در پژوهش حاضر حاصل شده، توجه هر چه بیشتر به سیستم

 ای ایجاد عملکرد بهتر سازمان فراهم نماید. ریسک شرکت می تواند زمینه را بر

 شود:های حسابداری مدیریت و بهبود عملکرد سازمانی توصیه می شود میبه منظور  تقویت استفاده از سیستم

بین  بخش های مختلف مراکز آموزشی درمانی گیالن ارتباط موثرتری وجود داشته باشدوبهتر است  مجمع های تخصصی تشکیل  -

 صورت گیرد. در جهـت کسـب عملکـرد بـاالتر در آینده یابی صحیح و واقعی از مدیریت ریسکارزشود تا 

مراکز آموزشی درمانی گیالن ایجاد شود.لذا بهتر است از سیاستها و قوانین کنترلی واحدهای مجزا در ، برای سنجش مدیریت ریسک -

 کمتری استفاده گردد.

تند حمایت کرده و پاسخگوی ریسکهای انجام شده باشد. برای مثال می تواند پاداش مدیریت باید از کارکنانی که ریسک پذیر هس -

 هایی را برای کارکنان ریسک پذیر در نظر گرفته و آنان را در جمع کارکنان دیگر مورد تشویق قرار دهد.

توانند در جلسات دستور کار را مراکز آموزشی درمانی گیالن استراتژی های خود را همراستا با ریسک تعیین کنند. برای مثال می  -

 مبتنی بر ریسک اعالم کنند. یعنی کارکنان این اجازه را داشته باشند تا راهکارهایی با ریسک باال را ارائه دهند. 

 

 شود:جهت ارتقا عملکرد سازمانی از طریق سیستم های حسابداری مدیریت پیشنهاد می

ی حسابداری مدیریت باید سیستم هایی را بکار برد که رویدادهای آتی را پیش در راستای استفاده گسترده تر از دامنه سیستم ها -

 بینی کرده و میزان احتمال وقوع هر یک را تا حد قابل قبولی تعیین کند.

دیران تصمیم گیرندگان اصلی در سازمان هستند و حسابداری مدیریت می تواند برای رسیدن به موفقیت به آنها کمک کند این کار م  -

در محیط کسب و کار امروزی تهیه این اطالعات برای اتخاذ استراتژی توسط  تهیه اطالعات به موقع و قابل اتکا صورت می گیرد با 

. بنابراین در راستای استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت به موقع باید سیستمهایی که دارای مدیریت بسیار با اهمیت است

 آنی اطالعات الزم می باشند را بکاربرد.  توان باال در ارائه خودکار و

سیستمهای توسعه یافته جدید بنابراین باید  هستند.ها به دلیل فراهم کردن اطالعات یکپارچه برای مدیران حائز اهمیت این سیستم -

را توسط مدیران یصمیم گیروری به موقع وجه نقد و اطالعات حسابداری برای تآکارایی فرایند، جمع  برای بهبود مورد نیاز نتایجرا که 

 را بکار گیرند. دننفراهم می ک بطور یکپارچه
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مدیریت باید سیستم حسابداری مدیریتی را برای مراکز آموزشی درمانی در نظر بگیرد که اطالعات جامع در مورد حوادث و میزان  -

نهادی را نشان دهد تا مدیر با دسترسی به تاثیر آنها در تصمیم گیری ها را فراهم نماید و همچنین مدل و نوع تصمیم گیری پیش

 اطالعات جامع تر تصمیمات بهتری را اتخاذ نماید.

 .تشکر و قدردانی:این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم پورعبدی و استاد راهنما اقای دکتر فردین مهرابیان  میباشد
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