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Discussion

To our knowledge, the inherent linkage between ABC
implementation and non-accountant participation has
not been explored in prior research. A key feature of ABC
is that employees who perform productive tasks are asked
to help identify cost pools and cost drivers. This involve-
ment takes place as part of the analysis and design phase
and should lead to greater use of the system (Hunton &
Price, 1994; Ives & Olson, 1984). When an ABC system is
used in a professional setting, the professionals become in-
volved in analyzing their activities and designing the sys-
tem and consequently, the system should more likely

affect their behavior than would a traditional information
system developed by accountants. We explore this issue
in a healthcare setting where a subset of physicians admits
that they had ignored traditional accounting reports, much
to the frustration of hospital accountants.

ی  بحث و نتیجه گیر

به نظر ما، رابطه ذاتی بین اجرای ABC و مشارکت غیر 
حسابدار در تحقیق قبل کشف شده است. یکی از 

مشخصه ھای کلیدی ABC آن است که از کارمندانی که 
وظایف موثر و تولیدی را انجام می دھند، خواسته شده 
است تا به شناسایی مراکز و محرک ھای ھزینه کمک 

کنند. این مشارکت به شکل بخشی ازفاز آنالیز و طراحی 
به وقوع پیوسته و باید منجر به استفاده ھرچه بیشتر از 

سیستم گردد. وقتی یک سیستم ABC در یک محیط حرفه 
ای بکارگرفته شده باشد، متخصصین حرفه ای در آنالیز 

فعالیتھا و طراحی سیستم شرکت کرده و در نتیجه 
سیستم باید تاثیر بیشتری نسبت به سیستم اطالعات 

سنتی توسعه یافته توسط حسابداران، بر رفتار اعمال 
نماید. ما این مسئله را در محیط بھداری کشف می کنیم 
که زیرمجموعه ای از پزشکان با این موضوع موافقت دارند 

که گزارشات حسابداری سنتی را بیشتر به خاطر ناامیدی 
. و یاس حسابداران بیمارستان نادیده گرفته بودند
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