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 چکیده 
 از هاداده گردآوری برای. است پیمایشی-توصیفی هاداده گردآوری روش لحاظ به حاضر پژوهش    

جامعه آماری پژوهش است.  شدهاستفاده لیکرت ایگزینه پنج سؤاالت قالب در ساخته محقق پرسشنامه

نفر است که بر اساس جدول  053دوم شهر سنندج به تعداد  متوسطهمعلمان و مدیران مدارس ی کلیهحاضر 

نفر در پژوهش به کمک روش تصادفی ساده جهت مشارکت و پاسخ به  811ای به تعداد مورگان نمونه

 تحلیل هایآزمون) استنباطی و توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه برای است. شدهانتخاب هاپرسشنامه

 و رقابتی مزیت متغیر دو تایج پژوهش بینن بر اساس .است شدهاستفاده( فریدمن و تأییدی عاملی

متغیر دهد نتایج پژوهش نشان میوجود دارد.  دارمعنی و مثبت رابطه مدیریت حسابداری هایتکنیک

 بخش نتایج پژوهش، در بر اساسهمچنین  است. 1/3مستقل قادر به تبیین و تغییر متغیر مستقل به مقدار 
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 راستای در مدیریت حسابداری هایتکنیک از بهتر هرچه استفاده برای درنهایت،بودند.  پنجم تا ولا هایرتبه
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 همقدم
ای وری سیستم آموزشی از اهمیت ویژهالن آموزشی بسیاری از کشورها، بهرهبرای مسئو    

ایران تالش نموده است تا  وپرورشآموزشهای اخیر وزارت در سال در این راستابرخوردار است. 

سازی مدارس دولتی را در و افراد مختلف امکان خصوصی هاسازماناز طریق اعطای مجوز به 

بودجه رانتفاعی فراهم نماید. همچنین امکان اداره برخی از مدارس قالب عناوینی همچون غی

صورت هیات امنایی )خصوصی( نیز مهیا شده است. زمانی اصالحات بخش عمومی دولتی به بگیر

 8، انتخاب، رقابت و پاسخگوییکار آییهایی همچون: ویژگی بر اساسشود که کارآمد تلقی می

بخشی مدارس ضمن فراهم از طریق تنوع (.Tooley and Guthrie, 2003)صورت گرفته باشد 

آموزان بود. مبنای فکری چنین استداللی این توان شاهد پیشرفت دانشنمودن فضای رقابتی می

تقاضا  در مقابلاست که با افزایش حق انتخاب اولیاء، تقاضا برای مدارس باکیفیت افزایش و 

 فعالیتشانبرای تداوم  کم کیفیتن مدارس یابد. بنابرایکاهش می کم کیفیتبرای مدارس 

 Wikstrom and)مجبور به انجام اقداماتی در راستای بهبود عملکردشان خواهند شد 

Wikstrom, 2005 .)به مورد فوق و تصویب قوانین پشتیبان مدارس غیردولتی، مقدمات  با توجه

کان رقابت بین فراهم و درنتیجه ام وپرورشآموزشگذاری بخش خصوصی در بخش سرمایه

 شود. مدارس دولتی و غیردولتی ممکن می

کنند افزایش مداوم فکر می اشتباهبهنیز دولتی  تا حدودی، مدارس غیردولتی و در مقابلاما 

آید. بطوریکه برخی از مدارس  حساببه 2عامل کسب مزیت رقابتی ترینمهمتواند شهریه می

دام به افزایش شهریه نموده و این تصور را در مختلف اق هایروشغیردولتی تالش دارند از 

تواند منجر به امکانات بیشتر و درنتیجه کیفیت آموزشی والدین ایجاد کنند که شهریه بیشتر می

حسابداری  هایتکنیکدهد که مدارس از ظرفیت بهتر گردد. افزایش مداوم شهریه نشان می

آموزان درصد از دانش 83ار حدود برای کسب مزیت رقابتی غافل هستند. طبق آم 0مدیریت

رود این آمار که انتظار می (Ghadami, 2018) کنندکشور در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می

تواند منجر در سالهای آتی نیز افزایش یابد. هرچند ممکن است استدالل شود شهریه بیشتر می

توان این ادعا را مطرح می بلدر مقاتر گردد، اما به امکانات بیشتر و درنتیجه آموزش باکیفیت

دهد. حسابداری مدیریت را کاهش می هایتکنیکنمود که شهریه بیشتر تمایل به استفاده از 

                                                             
1. Efficiency, Choice, Competition and Accountability 

2. Competitive Advantage 

3. Management Accounting Practices  
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آموزان مستعد در جذب دانش بسزاییتواند نقش ها میها از طریق مدیریت هزینهاین تکنیک

 فاء نماید.  های باال را ندارند ایهای فقیرتر را که توان پرداخت شهریهخانواده
های تواند یکی از روشمی 8، برتری آموزشیهادبیرستانعالوه، به اعتقاد بسیاری از مدیران به

شان میزان قبولی بر اساس هادبیرستانهرحال، ارزیابی آموز بیشتر محسوب شود. بهجذب دانش

های تقویتی رهبرای حفظ موقعیت خود اقدام به برگزاری دو هاآندر کنکور باعث شده است که 

نیز  تا حدودیمدارس غیردولتی و  .(Fathi & Fathi, 2017)کنکور نمایند  هایکالسدر قالب 

عنوان شاخصی از کیفیت آموزش( برای مواجه با رقابت دولتی از راهکار افزایش شهریه )به

کند. حتی ها تحمیل میهای باالی آموزشی فشار مضاعفی را بر خانوادهکنند. هزینهاستفاده می

نسبتاً زیادی از  های دولتی، شهریهرغم دریافت بودجهبرخی از مدارس دولتی علی

 کنند. دریافت می آموزانشاندانش

است.  مؤسسهیات  عهدهمدارس غیرانتفاعی مسئولیت اداره مدرسه بر  تأسیسطبق قانون 

است، اما به اعتقاد  داروظیفه نظارت و کنترل بر اَعمال مدیران را عهده مؤسسهرچند هیات 

(2007( Larcker et al. 2موقع و صحیح پیامدهای سازمانیقادر به تشخیص به مؤسسهیات 

مطرح شود.  هادبیرستانعنوان یکی از پیامدهای سازمانی تواند بهمزیت رقابتی پایدار می نیست 

کسب مزیت رقابتی در مدارس  صدر خصودر این پژوهش، مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران 

 و در مدارس خاص بر عهده هیات امناء است.  مؤسسهیات  بر عهدهغیرانتفاعی 

تواند نقش مهمی در بهبود سبک رهبری مدیریت می به همراهحسابداری  حرفه، طورکلیبه

های رقابتی ایفاء نماید. هدف پژوهش حاضر و اصالح سیستم آموزشی مخصوصاً در محیط

حسابداری مدیریت در کسب مزیت رقابتی  هایتکنیکزیر است: نقش  سؤالیی به پاسخگو

 هایتکنیکمیزان است؟ البته مهم این است که بتوان تشخیص داد آیا  تا چه هادبیرستان

در تبیین هرچه بهتر  هادبیرستانتوانند به ها( میحسابداری مدیریت )در کنار سایر تکنیک

کسب مزیت رقابتی کمک نمایند یا خیر؟ درک هرچه بهتر نقش در  موفقیتشاندالیل عدم 

( Durand, 2003تواند به این دلیل باشد که به اعتقاد )می هادبیرستانحسابداری مدیریت در 

یک رویکرد قدرتمند در  عنوانبهدر استفاده از حسابداری مدیریت  هادبیرستانتاکنون مدیران 

حسابداری مدیریت بتواند به  هایتکنیکرود انتظار میاند. کسب مزیت رقابتی غفلت نموده

تواند از طریق در کسب/حفظ مزیت رقابتی کمک شایانی نماید. تحقق این مورد می هادبیرستان

 شدهشناسایی( Hood, 1991) مدنظر قرار دادن ارکان اساسی مدیریت دولتی نوین که توسط

                                                             
1. Academic Excellence 

2. Organizational Outcomes 
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دهندگان خدمات، به ارائه 8تفویض اختیار مالیپذیر گردد. این ارکان عبارتنداز: است، امکان

بیشتر بر کنترل  تأکیدهای عملکرد(، های مشخص عملکرد )شاخصاستانداردها و سنجه

دهندگان خدمات، ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بخش ارائه 2ها، افزایش پاسخگوییستانده

های مدیریتی بر سبک تأکید، بعاز مناجویی بیشتر در استفاده بر انضباط و صرفه تأکیدآموزش، 

مفاهیمی  کارگیریبهتر شدن بخش آموزش، به رقابتی با توجهبخش خصوصی در بخش آموزش. 

 رسدمی به نظردر مدیریت مدارس ضروری  4کار برتروهای کسبو رویه 0همچون انضباط بازار

(Tooley and Guthrie, 2003 .) 
شناسی ز: بخش دوم ادبیات پژوهش، بخش روشعبارتندا به ترتیببعدی مقاله  هایبخش

 گیری و پیشنهادات.های پژوهش و بخش پنجم نتیجهپژوهش، بخش چهارم یافته

 

 ادبیات پژوهش

گردد که تاکنون تعریف با بررسی ادبیات موجود مشخص میمفهوم مزیت رقابتی: 

طبق نتایج  (.Sigalas et al., 2013)مشخص و فراگیری از مزیت رقابتی ارائه نشده است 

( معانی متعددی از مزیت رقابتی وجود Sigalas and Pekka Economou, 2013) پژوهش

و یا عوامل  منابع( برحسب 2عملکرد و ) برحسب( 8را به دوستة کلی ) هاآنتوان داشته که می

در نظیر یک سازمان ، مزیت رقابتی به معنای موقعیت بیطورکلیبهآن تقسیم نمود.  ایجادکننده

کند. در این راستا؛ مزیت رقابتی برابر رقبایش بوده که از طریق الگوی توسعه منابع بسط پیدا می

رقیب قادر به انجام  هایسازمانشود که یک سازمان قادر به انجام آن بوده، اما شامل مواردی می

 ,Ranjith)شود آن نیستند که این امر موجب تقاضای بیشتر و یا هزینه کمتر برای سازمان می

واسطه در بخش خدمات، ابعاد مزیت رقابتی عمدتاً بر نیروی انسانی متمرکز است. به(. 2016

نماید، مزیت رقابتی آموزان( خدمات ارائه میبه اقشار مختلف جامعه )دانش هادبیرستاناینکه 

تر نسبت یفیت)ارائه خدمات باک 5همچون تمایز هاییاستراتژیتواند در قالب پیروی از می هاآن

کمتر نسبت به رقبا( و مدنظر قرار  شدهتمام)ارائه خدمات با بهای  6به سایر رقبا( و رهبری هزینه

 هایاولویتبا  این دیدگاهتبلور یابد.  8و مسئولیت اجتماعی 7مدیریت منابع هایمؤلفهدادن 
                                                             
1. Financial Devolution  

2. Increased Accountability 

3. Market Discipline 

4. Best Commercial Practices 
5. Differentiation  

6. Cost Leadership  

7. Resources Management  
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 ,Boyer and Lewis) از سوی شدهمطرح( 2پذیری، کیفیت، ارائه، انعطافشدهتمامرقابتی )بهای 

 سازگار است.  (2002

از  آن دستهجذب و حفظ  به دنبال هاسازماندر استراتژی تمایز استراتژی تمایز: 

مشتریانی هستند که متقاضی دریافت مزایایی فراتر از مزایای متعارف بوده و حاضرند برای 

 یک تمایز استراتژی ، طبقدیگرعبارتبهکسب مزایای بیشتر مبلغ بیشتری پرداخت نمایند. 

 باشد. این فردمنحصربه فعالیتشدر حوزه  که کند ارائه را خدمتی یا محصول بایستسازمان می

 ها،قابلیت و امکانات تکنولوژی، برند، ذهنی تصویر طراحی، در است ممکن فردیمنحصربه

 & ,Barigozzia) تبلور یابد دیگر ابعاد سایر یا و توزیع شبکه یا فروش شبکه مشتریان، خدمات

Ma, 2018.) محصول، یا برند به مشتریان وفاداری میزان که شودمی باعث تمایز، استراتژی 

 به لحاظسازمان  تمایز، استراتژی در همچنین. باشند حساس قیمت به کمتر و یافتهافزایش

خود را  سود راحتی حاشیهتواند بهپذیری بیشتری برخوردار بوده و لذا میعرضه از انعطاف

 شدهتمام قیمت کاهش برای ازحدبیش تواند باعث کاهش فشارمی وضعیت افزایش دهد. این

  (.Semuel, Siagian ,& Octavia, 2017)شود 

در فضای  رقابتی هایاستراتژی ترینرایج از یکی هزینه رهبریاستراتژی رهبری هزینه: 

 ممکن هزینه کمترین با خدمات و محصول تولید معنی به هزینه باشد. رهبریمی وکارکسب

مدنظر نیست.  کیفیت کاهش وجههیچبه هزینه در استراتژی رهبری .(Sarkar, 2017)است 

هزینه  رهبری رقابتی است. در استراتژی مزیت کسب برای روش یک هزینه استراتژی رهبری

 تولید خوب، خرید تولید، استانداردسازی، استراتژی مقیاس از مواردی همچون: استفاده

 & ,Micheli)گیرند پیشرفته مدنظر قرار می هایفناوری از استفاده و باال استاندارد با محصوالت

Mura, 2017  .) 
آموزشی  مؤسساتمدیران  موردتوجهبایست موضوعات مهم که می ازجملهمدیریت منابع: 

های یریت داراییهای مدیریت منابع مدقرار گیرد، مدیریت منابع )دارایی( است. یکی از جنبه

های فیزیکی، افزایش بازدهی سرمایه و سودآوری و فیزیکی است. هدف از مدیریت دارایی

گذاری و کاهش پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی است همچنین حفظ و پایداری سرمایه

(Alhazmi, 2018 .)های مدیریت منابع است. منابع انسانی رایکی دیگر از جنبه انسانی منابع 

در یک سازمان فعالیت نموده و سازمان را سرپا نگه داشتند، تعریف نمود.  که توان افرادییم

 هر سازمانی نقش انسانی منابع ،کندمی تالش رقابتی مزیت ایجاد برای سازمان که طورهمان

                                                                                                                                                      
1. Social Management  

2. Cost, Flexibility, Quality and Delivery 
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 و کارکنان وریبهره رساندن حداکثر نمایند. بهدر کسب مزیت رقابتی آن سازمان ایفا می مهمی

 ,Gonzalez-Sanchez) آیدحساب میوظایف اصلی هر سازمانی به ازجملهآنان  از ظتحفا

Suarez-Gonzalez, & Gonzalez-Benito, 2018 .) 
 بر اساس هاسازمان هایفعالیت شفافیت به معنای اجتماعی مسئولیتمسئولیت اجتماعی: 

همچنین  و زیست محیط و هاشکلت افراد، به احترام قانونی، الزامات با تطابق اخالقی، هایارزش

 و جانبههمه آفرینیارزش در اصل و فرا اجتماعی اجتماعی، مسائل نسبت به بودن حساس

 کسب بر عالوه هاشرکت از طریق احترام به مسئولیت اجتماعی (.Roofe, 2018) است یکپارچه

 اجتماعی مسئولیتد. پذیرنذینفعان را می تمام بر خود هایفعالیت تبعات و آثار مسئولیت سود،

هایی در شرکتی یک سازمان است. همچنین توصیه حاکمیت هایجنبه تمامی دربرگیرنده

 هایجنبه اثر و دهند انجام اخالقی روش به را هایشانفعالیت هاسازمان خصوص اینکه چگونه

 ذیریپنماید. مسئولیتبگیرند، ارائه می نظر در را بشر حقوق اجتماعی و محیطی اقتصادی،

 ذینفعان منافع به توجه زمانهم طوربه سود حداکثر سازی برای ضمن تشویق سازمان اجتماعی

 (. Rodrigues & Borges, 2015)دهد می قرار موردتوجه را نیز جامعه مصالح و

 حسابداری مدیریت و مزیت رقابتی:  هایتکنیک

بود کیفیت آموزش و بین به Tooley and Guthrie (2007) هرچند طبق نتایج پژوهش

 Iyengar (2007) همچون هاپژوهشنظارت مالی رابطه کمی وجود دارد، اما طبق نتایج سایر 

Horngren et al (2009) Jones and George (2010) Coulter(2010) هایتکنیک بین 

زیت م Coulter (2010)مثبتی وجود دارد. به اعتقاد رابطهحسابداری مدیریت و مزیت رقابتی 

شود که بازار و مشتریان حاضر به استفاده از محصوالت/خدمات یک رقابتی زمانی حاصل می

در  هاسازماننوین حسابداری مدیریت از ظرفیت الزم برای کمک به  هایتکنیکموسسه باشند. 

 مشابه استفاده از استراتژی طوربهبرخوردارند.  موردنیازرقابتی  هایاستراتژیشناسایی و اجرای 

از سوی واحدهای آموزشی مختلف تقریباً  شدهارائهبرای بخش آموزش که خدمات  8تدافعی

 عملیات کار آیی مداوم بهبود تدافعی استراتژی اصلی رسد. هدفمی به نظراند، ضروری مشابه

 همچنین در(. Coulter, 2010) رقباست به سازمان نسبت موقعیت بهبود و حفظ باهدف

 هاآنروشن بوده و تمام کارکنان با جدیت درصدد تحقق  اهداف و اندازچشم تدافعی استراتژی

بایست بتوانند برای کسب مزیت رقابتی می هادبیرستاناند. بنابراین باهدف کسب مزیت رقابتی

 تا حدتوان انداز و اهداف خود در مقابل سایر رقبا دفاع کنند. البته میای از چشمشایسته به نحو

                                                             
1. Defender Strategy   
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. سازمانی که یافتدستاستراتژی رهبری هزینه به مزیت رقابتی  کارگیریبه زیادی از طریق

هایش را در مقایسه هزینه به نحویدرصدد استفاده از استراتژی رهبری هزینه است، تالش دارد 

بنابراین مدارسی  که به لحاظ شهریه قادر به (. Jones and George, 2010) با رقبا کمتر نماید

آموزان بیشتر و درنتیجه درآمد و اعتبار زیادتری را کسب توانند دانشستند، میرقابت با رقبا ه

امکان گزارش و  8تحلیل سودآوری مشتریوتجزیه Horngren et al )2009)به اعتقاد  نمایند.

ای فراهم شایسته به نحویتواند را می شدهواقعهای هزینه به همراهشده تحلیل درآمدهای کسب

تحلیل درآمدهای حاصله وتواند در تحقق و تجزیهنوین حسابداری مدیریت می هاینیکتکنماید. 

-واقع شود. در محیط مؤثر سودمندترینشانشناسایی  باهدفآموزی مختلف دانش هایگروهاز 

بینی صحیح نیازهای اند از طریق پیشدر تالش هاسازمانهای چالشی و رقابتی امروزی 

توانند منبع را با حداکثر توان برآورده سازند. معموالً مشتریان راضی می اهآنمشتریان، بتوانند 

اصلی مشتریان برقراری نوعی  خواستهرایگان تبلیغی مناسبی برای هر سازمان محسوب شوند. 

خدمات  در اصل(. Iyengar, 2007)تعادل بین کیفیت و بهای محصوالت/خدمات است 

 آموزان باشد. تناسب با نیازهای دانشبایست ماز سوی مدارس می شدهارائه

در زیر  اختصاربهدر پژوهش حاضر  شدهاستفادهحسابداری مدیریت  هایتکنیکهرکدام از 

 گیرند.قرار می مورداشاره

 بیشتر وریبهره کنندگان،تأمین با تعامل مشتریان، حفظ برای هاسازمان: 1مارکبنچ

 در خود عملکرد مقایسه و ابزار رقبا، شناخت مندنیاز رقابتی، هایمزیت ارتقای و کارکنان

 هاسازمانو تداوم فعالیت  بقا برای مختلفی هایاستراتژی. هستند کاری مختلف هایحوزه

 و همچنین هاسازمان دیگر عملکرد نحوه و بازار شناخت ها،استراتژی این از . یکیاندشدهمعرفی

 قرار خود بقای سرلوحه را تحلیلی استراتژی که هاییسازمان. هاستآن رفتار از الگوبرداری

 موقعیت تعیین و مستمر بهبود مؤثر هایراه از یکی عنوانبه را (بهینه کاویمارک )بنچ دهند،می

 و مستمر مارک فرایندیبنچ (.Hilliard & Priede, 2018)دانند می وکارکسب فضای در خود

 تواند موجباتمی است که اقداماتی بهترین زیساپیاده و تحلیل شناسایی، برای سیستماتیک،

 بوده که سیستماتیک مارک روشی، بنچدیگرعبارتبهرا فراهم نماید.  هاسازمان عملکرد ارتقای

 و  حالت موجود سنجش بهترین اساس بر را خود هایفعالیت توانندمی آن وسیلهبه هاسازمان

 تفکر اساس بر: 3ر مبنای فعالیتمدیریت ب (. Raj & Khanna, 2018)کنند  اصالح

                                                             
1. Customer Profitability Analysis 

2. Benchmark 
3. Activity-Based Management 
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 مستقیماً  ،تولیدشده خدمات و محصوالت و هابرنامه فعالیت؛ برمبنای مدیریت/ یابیهزینه

 عنوانبه لذا در این روش فعالیت. هستند هافعالیت کنندۀمصرف بلکه نبوده، منابع کنندهمصرف

 Allain)آید حساب میبه زینهمحرک اصلی ه فعالیت زیرا است، تأکیدمورد  یابیهزینه موضوع

& Laurin, 2018.) سیستماتیک بوده  روش نوعی فعالیت مبنای بر مدیریت همچنین رویکرد

 هایمحرک ،آفرینارزش هایفعالیت مشتریان، همچون سودآوری، راهبردی موضوعات بر که

 .دارد تأکید و تمرکز وکارکسب فرایندهای مجدد طراحی امکان ،شدهتمام بهای

 گیریجامع برای اندازه شیوه یک تنهانه متوازن امتیازی کارت: 1ارت امتیاز متوازنک

عملکرد  روش باشد. در اینمی استراتژیک رویکرد با مدیریتی سیستم یک بوده، بلکه عملکرد

 داخلی فرایندهای مشتریان، )یعنی دیگر از سه جنبة جنبة مالی، بر عالوه یک سازمان

 این مذکور روش (.Brui, 2018) گیردمی قرار ارزیابی مورد رشد( نیز و یادگیری ،وکارکسب

 طریق از ارزیابی؛ مدل در نامشهود هایدارایی گنجاندن با تا دهدمی سازمان به را امکان

 نقاط ترمیم به نسبت لزوم صورت در نامشهود؛ هایدارایی کیفیت کنترل شناخت، نظارت و

 (.Hamid, 2108) کند اقدام هاکاستی جبران و ضعف

 کیفیت مستمر بهبود برای رویکردی جامع کیفیت مدیریت: 1مدیریت کیفیت جامع

شرکت است. مدیریت کیفیت  وظایف و سطوح همه مشارکت طریق از خدمات و محصوالت

( 2مشتریان. ) نیازهای به پاسخگویی و درک بر ( تمرکز8جامع بر سه اصل زیر استوار است: )

سیستماتیک. و  و اندنظام صورتبه سازمان فرآیندهای و خدمات یا حصوالتم همه مستمر بهبود

 (.   Bajaj, Garg, & Sethi, 2018)سازمان  امور در افراد تمام ( مشارکت0)

تحقق  میزان سنجش برای شاخص کلیدی عملکرد روشی: 3های کلیدی عملکردشاخص

 هایشاخص بررسی و گیریاندازه بدون هاسازمان .است سازمانی واحد اهداف استراتژیک یک

. (Amzat, 2017)عملکردشان نخواهند بود  از مناسبی قادر به دریافت بازخورد عملکرد، کلیدی

 ضمن مشخص نمودن اهداف توانندمی عملکرد کلیدی هایشاخص از استفاده با هاسازمان

را  امکان این چنینهم. کنند مشخص هاآن ارزیابی نیز برای را مناسبی هایاستراتژی دقیق،

 دست آورند.عملکرد خود به از تصویر مناسبی تا بتوانندنماید می فراهم هاسازمان برای

                                                             
1. Balanced Scorecard  

2. Total Quality Management 
3. Key Performance Indictors  



  1 9911بهار  اول، شماره، هشتمدوره                                                              فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

باشد. تحلیلی و از نوع همبستگی می-رویکرد پژوهش حاضر توصیفیرویکرد پژوهش: 

ی مدارس متوسطه دوم دولتی و ی آماری پژوهش شامل دیدگاه معلمان و مدیران کلیهجامعه

محقق از های پژوهش نفر بوده که با توجه به محدودیت 053انتفاعی شهر سنندج به تعداد غیر

در این جدول  این جدول  شدهمشخصاست و با توجه به مقدار  شدهاستفادهجدول مورگان 

دوره زمانی   است. شدهتوزیعتصادفی ساده  صورتبهنفر از این افراد  811در بین  هاپرسشنامه

ی ابزار پژوهش حاضر دو پرسشنامه است. 8037های آذر، دی و بهمن سال ماه انجام پژوهش

اصلی پژوهش در  یمؤلفهمحقق ساخته است که اولی برای سنجش مزیت رقابتی شامل چهار 

 86اصلی که در  یمؤلفه 5حسابداری در  هایتکنیکی و دومی برای سنجش متغیر گویه 87

ها با نظر متخصصان مربوطه به انجام رسیده و در پرسشنامه روایی تأییداست.  شدهتدوینگویه 

 صورتبهاست که نتایج آن به  شدهاستفادهها نیز از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه

-های پژوهش نیز از نرمداده وتحلیلتجزیهاست. جهت  قرارگرفته مشاهدهمورد  2و  8دو جدول 

، فریدمن و ... بهره گرفته تأییدیعاملی  تحلیلهای فاده از آزمونبا است  Lisrelو   SPSSافزار 

 شد.

 

ها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید برای بررسی همسانی درونی گویهپایایی: 

  .آمده است که نتایج آن در دو جدول به تفکیک 

 
 تحقیق هایپرسشنامه هایمقیاس درونی همسانی ایب. ضر1جدول 

 هاعامل
تعداد 

 گویه

ضریب 

آلفای 

 کرانباخ

 783/3 4 استراتژی تمایز

 766/3 4 استراتژی رهبری هزینه

 607/3 4 مدیریت منابع 

 726/3 5 مسئولیت اجتماعی

 87 نامهکل پرسش
7 

35/3 

 

 

 



91 های حسابداری مدیریت و کسب مزیت رقابتیبررسی رابطه تکنیک... 
  

 تحقیق هایمهپرسشنا هایمقیاس درونی همسانی . ضرایب1جدول 

 هاعامل
تعداد 

 گویه

ضریب 

آلفای 

 کرانباخ

 733/3 0 مارکبنچ

 766/3 0 یابی بر مبنای هدفهزینه

 775/3 4 کارت امتیازی متوازن

 762/3 0 مدیریت کیفیت جامع

 613/3 0 های کلیدی عملکردشاخص

 143/3 86 نامهکل پرسش

 

 مورداستفادهمقیاس های ها و کل گویهمؤلفه شود، ضرایب مربوط بهمی مشاهده که گونههمان

نامه پرسش هایگویه از همگونی و همسانی حاکی بوده که  (7/3باالی) بخشرضایتدر سطح 

، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، مؤلفه 3 این دو پرسشنامه شامل سؤال 02. هستند

یابی بر مبنای هدف، کارت امتیازی ینهمارک، مدیریت/هزبنچ ،مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع،

، 5نمودارهای زیر و جدول . در های کلیدی عملکرد بودمتوازن، مدیریت کیفیت جامع و شاخص

 آمده است. این دو پرسشنامه عاملی تأییدیمدل  لیتحل جینتا

 

 در مدل نظری پژوهش  شدهمشخص هایمؤلفهفرضیه اول: 

 تیکفا یداریو معن یریگنمونه تیاز کفا نانیاطم رمنظوبه ،یعامل لیقبل از انجام تحل

و  0در جدول  .و آزمون بارتلت مورد آزمون قرار گرفت (KMO) نیالک-ریم-زریک ریها، مقادداده

  است: شدهارائهبه تفکیک برای دو فرم  بارتلت و آزمون نیالک-ریم - زریآزمون ک جی، نتا4

 
 فرم)تحقیق  در مورداستفاده مقیاس برای بارتلتو آزمون  نیالک-ریم-زریک. نتایج 3جدول 

 (مزیت رقابتی

 623/3 کیزر میر الکین گیرینمونهشاخص کفایت 

 آزمون کرویت بارتلت
 846/533 آماره مجذور خی دو

 333/3 داریمعنیسطح 
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است؛  7/3تا  5/3بین  623/3برابر با  KMO مقدارکه در جدول فوق مشخص است،  طورهمان

مقدار آزمون بارتلت در  ن،ی. همچنباشدمیمناسب  یعامل لیتحل یاندازه نمونه برا ،نیبنابرا

  .باشدمیفراهم  یعامل لیانجام تحل یشرط الزم برا ،اساس نیدار است. بر ایمعن 333/3سطح 

 
 فرم)تحقیق  در مورداستفاده مقیاس برای و آزمون بارتلت نیالک-ریم-زریک. نتایج 4جدول 

 (ابداری مدیریتحس هایتکنیک

 778/3 کیزر میر الکین گیرینمونهشاخص کفایت 

 آزمون کرویت بارتلت
 667/8320 آماره مجذور خی دو

 333/3 داریمعنیسطح 

است؛ از  7/3باالتر  778/3برابر با  KMO مقدارکه در جدول فوق مشخص است،  طورهمان

مقدار آزمون بارتلت در  ن،ی. همچناشدبمیمناسب  یعامل لیتحل یاندازه نمونه برا ن،یبنابرا

  .باشدمیفراهم  یعامل لیانجام تحل یشرط الزم برا ،اساس نیدار است. بر ایمعن 333/3سطح 
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  "مزیت رقابتی" ریغتم یلماعراب ریداقم .1 رادومن
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  "مزیت رقابتی"مقیاس  تأییدیی عاملنتایج تحلیل  .5جدول 

 

نس واریا بار عاملی هاگویه عامل ردیف

 تبیین شده

 مقدار تی

 

1 

 

استراتژی 

 تمایز

 41/5 26/3 58/3 بیشتر از سایر مدارس است مراتببه برنامهفوقهای فعالیت
 28/5 24/3 43/3 اعتبار و جایگاه مدرسه در نزد اولیاء بسیار باالست

 70/6 45/3 67/3 تر و متمایزتر از سایر مدارس استجذاب مراتببه شدهارائهخدمات 

 27/4 86/3 43/3 آموزان ما بیشتر استبا مدارس مشابه تعداد دانش در مقایسه

 

1 

 

استراتژی 

رهبری 

 هزینه

 20/4 87/3 48/3 صحیحی از منابع موجود استفاده کند به نحومدرسه تالش دارد 
 25/5 21/3 50/3 در مقایسه با رقبا شهریه مدرسه ما کمتر است

 38/5 03/3 60/3 را به حداقل ممکن برساند شدهارائهه خدمات مدرسه تالش دارد هزین
 81/0 33/3 08/3 کندمدرسه امکان پرداخت اقساطی شهریه را برای والدین فراهم می

 

 

3 

 

 

مدیریت 

 منابع

 41/5 22/3 47/3 امکانات و تجهیزات مدرسه در سطح مناسبی قرار دارد

 36/7 47/3 63/3 یت الزم برخوردارندکارکنان و دبیران مدرسه از شایستگی و کفا

 03/6 03/3 55/3 شودکافی استفاده می اندازهبهاز تکنولوژی اطالعات 

 86/6 21/3 50/3 مدرسه دارای کتابخانه مجهز و مدرنی است

 
 
 

4 

 

 

 

 

مسئولیت 

 اجتماعی

 00/7 04/3 51/3 مهم مدرسه است هایاولویتآموزان از آموزش اصول اخالقی به دانش

 62/1 45/3 67/3 مهم مدرسه است هایاولویتایجاد انگیزه کافی در کارکنان و دبیران از 

 72/6 23/3 54/3 شودمناسبی در مدرسه رعایت می به نحواستانداردهای آموزشی 

 65/1 45/3 67/3 مدرسه دارای واحد مشاوره قوی است

 36/6 24/3 43/3 دبیران مهیاست همههای آموزشی موردنیاز برای امکان شرکت در دوره
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 حسابداری مدیریت هایتکنیک  متغیر عاملی بار مقادیر .1نمودار 

 

گیری متغیر مزیت رقابتی مدارس را در حالت تخمین استاندارد ( مدل اندازه8نمودار شماره )

افزار ها دارد. با توجه به خروجی نرمدهد. نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن شاخصنشان می

 880( درجه آزادی برتقسیمبود که نسبت به ) 86/280برابر با  شدهمحاسبه  2χلیزرل مقدار 

 ,NFIهای است. شاخص RMSEA  ،378/3باشد. حد مجاز ( می11/8) 0کمتر از عدد 

IFI,RFI,NNFI   وCFI  که دارای مقدار مناسب بوده و  شدهمحاسبه 33/3همه باالی

بود. با  36/8میزان تی باالتر از  سؤاالتباشد. همچنین در کلیه میبرازش مدل  دهندهنشان

تحقیق را مشاهده نمود.  سؤاالتتوان بارهای عاملی هر یک از ( می8توجه به نمودار شماره )

 سؤالاین  دهد( که نشان می58/3به میزان )« تمایز»اول در بعد  سؤالبرای مثال بار عاملی 

 باشد. نیز مقدار خطا می 74/3باشد. مقدار تبیین این متغیر را دارا میبه توان دوم توانایی  26/3
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 "حسابداری مدیریت هایتکنیک"مقیاس تأییدینتایج تحلیل عاملی  . 6جدول 
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ک
چ مار

بن
 47/1 55/3 55/3 کند.   دش استفاده میالگو برای بهبود عملکر عنوانبهما از مدارس برتر  مدرسه 

 48/83 77/3 55/3 نماید.  های جدید در خصوص بهبود امورات استقبال میایده ارائهما از  مدرسه

 03/1 51/3 52/3 کند.ما از انتقادات و پیشنهادات استقبال می مدرسه

هزینه 2
ی 

یاب
ت

فعالی
 

 07/6 51/3 40/3 صحیح شناسایی نماید. به نحورا  نه زاهزیهای ما تالش دارد تمامی فعالیت مدرسه

 34/5 58/3 43/3 صحیح به مراکز هزینه تخصیص دهد. طوربهها را ما تالش دارد هزینه مدرسه

ها را کاهش های زائد هزینهما تالش دارد از طریق شناسایی و حذف فعالیت مدرسه

 دهد.  
60/3 58/3 32/3 

0 

ی متو
ت امتیاز

کار
ازن

 82/84 12/3 14/3 آموزان داشته باشد.ها و نیازهای دانشما تالش دارد درک صحیحی از خواسته مدرسه 

آموزان را فراهم ها و نیازهای دانشتحقق خواسته هایزیرساختما تالش دارد  مدرسه

 نماید.
62/3 73/3 83/88 

ان خود را توانمند ما تالش دارد جهت تحقق اهداف مدرسه کارکنان و دبیر مدرسه

 سازد.
50/3 62/3 26/3 

 04/5 53/3 02/3 گیرندگان قرار دهد.ما تالش دارد بیالن مالی خود را در اختیار اولیاء و تصمیم مدرسه

4 

ت 
مدیری

ت جامع
کیفی

 

 23/1 56/3 50/3 نمایدنوین آموزشی تشویق و ترغیب می هایتکنیکما دبیران را به استفاده از  مدرسه

 68/3 67/3 51/3 نمایدبا سایر همکاران تشویق می تجربهما دبیران را به تبادل دانش و  درسهم

 23/88 74/3 75/3 شودمیدیگری اهمیت داده  هر چیزما به کیفیت آموزش بیش از  مدرسهدر 

ص 5
شاخ

ی 
ها

ی
عملکرد کلید

 

 74/7 51/3 50/3 کند.ایی میما برای هرکدام از اهداف خود، عوامل کلیدی موفقیت را شناس مدرسه

 31/1 63/3 63/3 کارکنان و دبیران مدرسه تحقق عوامل کلیدی موفقیت  مهم است. همهبرای 

-ساالنه قرار می موردبازنگریما عوامل کلیدی موفقیت به لحاظ کارآمدی  مدرسهدر 

 گیرد.
43/3 43/3 43/5 
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دو پژوهش در  هایمؤلفه ترینمهمبندی بین رتبه داریمعنیفرضیه دوم: تفاوت 

 حسابداری وجود ندارد.  هایتکنیکمتغیر مزیت رقابتی و 

  

 "مزیت رقابتی در مدارس"وضعیتبندی . آزمون فریدمن جهت اولویت7جدول 

 میانگین عامل ردیف
میانگین 

 رتبه
 رتبه

 دوم 36/4 54/2 استراتژی تمایز 1

 اول 84/4 66/2 استراتژی رهبری هزینه 1

 دوم 36/4 54/2 مدیریت منابع 3

 سوم 01/4 15/1 مسئولیت اجتماعی 4

 

 = .Sig 014/0داری: سطح معنی    3درجه آزادی    518/10مقدار خی دو 

که این عوامل  دهدمیرا نشان  در مدارس مزیت رقابتی هایبندی عاملاولویت 1جدول شماره  

در رتبه اول  آمدهدستبهباشند و طبق نتایج از دید مدیران و معلمان دارای اختالف معناداری می

)سایر نتایج در قرار داشت عامل رهبری هزینه و در رتبه آخر عامل مسئولیت اجتماعیاین عوامل،

 (.1جدول 

 

 "حسابداری مدیریت هایتکنیک "وضعیت مزیت بندی . آزمون فریدمن جهت اولویت8جدول 

 میانگین عامل ردیف
میانگین 

 رتبه
 رتبه

 اول 05/0 37/4 بنچ مارک 1

 پنجم 67/2 20/4 یابی بر مبنای فعالیتهزینه 1

 دوم 08/0 33/4 کارت امتیازی متوازن 3

 سوم 37/2 85/4  مدیریت کیفیت جامع 4

 چهارم 70/1 10/4 های کلیدی عملکردشاخص 5

 

 = .Sig 000/0داری: سطح معنی    4درجه آزادی    141/34مقدار خی دو 
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را نشان  در مدارس حسابداری مدیریت هایتکنیک هایبندی عاملاولویت 1جدول شماره   

باشند و طبق نتایج که این عوامل از دید مدیران و معلمان دارای اختالف معناداری می دهدمی

یابی بر هزینهمارک، و در رتبه آخر عامل قرار در رتبه اول این عوامل عامل بنج آمدهدستبه

 (.1ل داشت )سایر نتایج در جدو مبنای فعالیت

 

حسابداری مدیریت و  هایتکنیکداری بین فرضیه سوم: ارتباط مطلوب و معنی

 مزیت رقابتی مدارس وجود دارد.

 

 حسابداری مدیریت هایتکنیک  متغیر عاملی بار مقادیر .3نمودار 
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عنوان متغیر ی بین دو متغیر مزیت رقابتی بهکه از نمودار باال مشخص است، رابطه طورهمان

دار بوده صورت مثبت و معنیعنوان متغیر مستقل بهحسابداری مدیریت به هایتکنیکه و وابست

تواند متغیر وابسته را تبیین و می 1/3و این نتیجه حاکی از آن است که متغیر مستقل به مقدار 

تغییر دهد. بر این اساس مدل اصلی پژوهش تائید شده و  محقق به تشریح سهم هر یک از 

که  طورهمانپردازد. نتایج این بررسی نیز اصلی پژوهش در متغیر اصلی میهای مؤلفه

 موردنظرهای اصلی پژوهش در متغیر مشاهده است حاکی از مطلوبیت سهم هر یک از مؤلفهقابل

ی دومتغیر اصلی پژوهش باهم، هر متغیر دارای داشته است. واضح است که در کنار رابطه

 دارند. هاآنمشهود و مطلوبی بر هم  رتأثیهایی است که زیرمجموعه

 

 ریگیبحث و نتیجه

حسابداری مدیریت بر کسب مزیت رقابتی مدارس  هایتکنیک تأثیرهدف پژوهش حاضر  

رقابتی مناسب بود. برای تحقق هدف فوق پنج تکنیک  هایاستراتژیمتوسطه از طریق انتخاب 

ود، انتخاب و همچنین از بین های آموزشی بحسابداری مدیریت که متناسب با فعالیت

مدیریت منابع و  به همراهتمایز و رهبری هزینه  هایاستراتژیرقابتی نیز  هایاستراتژی

حسابداری مدیریت  هایتکنیکنتایج پژوهش  بر اساسپذیری اجتماعی انتخاب شدند. مسئولیت

آزمون فریدمن  سبر اساداری بر کسب مزیت رقابتی در سطح مدارس متوسطه دارد. معنی تأثیر

مسئولیت اجتماعی،  متغیرهای ترتیب در بخش مزیت رقابتی به دهدمی نشان فوق جدول نتایج

چهارم هستند.  تا اول هایرتبه مدیریت منابع، استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه دارای

 متغیرهای مدیریت بر مبنای به ترتیبحسابداری مدیریت  هایتکنیکهمچنین در بخش 

مارک های کلیدی عملکرد، مدیریت کیفیت جامع، کارت امتیازی متوازن و بنچفعالیت، شاخص

 Boyer and)هایهای پژوهشهای اول تا پنجم شدند. نتایج پژوهش حاضر با یافتهحائز رتبه

Lewis (2002, (,Barigozzia & Ma (2018 (,Sarkar, (2017 (,Alhazmi (2018 

(,Rodrigues & Borges (2015 (,Coulter (2010(,Hilliard & Priede (2018 (,Allain & 

Laurin (2018 (,Hamid (2108(Bajaj, Garg & Sethi (2018 ( و Amzat (2017 همخوانی

  دارد. 
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تواند هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی مفید واقع شود. به نتایج پژوهش حاضر می

مرتبط باعث تبیین هرچه بهتر مزیت رقابتی در  هایمؤلفه توسعهیق بسط و لحاظ تئوریک از طر

 طوربهحسابداری مدیریت مناسب  هایتکنیکسطح مدارس متوسطه شده است. همچنین 

است. به لحاظ عملی؛ برای استفاده  تأثیرگذاربر مزیت رقابتی مدارس متوسطه  توجهیقابل

بایست ساختار یت در راستای کسب مزیت رقابتی، میحسابداری مدیر هایتکنیکهرچه بهتر از 

-تر شدن، مدارس متوسطه میمدیریتی مدارس متوسطه اصالح و بازنگری شود. برای رقابتی

 های درونی خود داشته باشند.     و ظرفیت هاتوانمندیای بر بایست تمرکز ویژه

تکمیل  نحوه( 8است. ) مواجه هاییمحدودیتهمانند هر پژوهش دیگری این پژوهش نیز با 

آن  تنهاییبهدهندگان صورت گرفته است، بدین معنی که پاسخ خود ایفاء صورتبهها پرسشنامه

مصاحبه، امکان اطالع از دالیل ابراز  شیوهعدم استفاده از  به دلیلرا تکمیل نمودند. بنابراین 

متوسطه دوم در شهر  هدور( پژوهش حاضر محدود به 2دهندگان حاصل نشد. )های پاسخدیدگاه

( 0بیشتری صورت گیرد. ) بااحتیاطسنندج است. لذا بهتر است تعمیم نتایج آن به سایر مناطق 

ممکن است نتایج پژوهش در مقاطع زمانی پژوهش حاضر از نوع مقطعی است، لذا  آنجائی کهاز 

ن مدارس، ها؛ مسئوالن دولتی، مدیرارغم این محدودیتعلیدیگر دستخوش تغییراتی شود. 

حسابداری مدیریت در بخش  هایتکنیکبه درک نقش  مندعالقهمحققان و عامه مردم که 

شود مفید واقع شود. پیشنهاد می هاآنتواند برای آموزش هستند، نتایج این پژوهش می

حسابداری مدیریت و کسب مزیت رقابتی در سطح  هایتکنیکبین سایر  رابطههای آتی پژوهش

 و بررسی قرار دهند. موردمطالعهرا  مدارس متوسطه
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