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چکیده
مقدمه :هدف اصلی نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی ،فراهم آوردن اطالعات با کیفیتیی اتیت
که بتواند مدیران را در ایفای اثربخش مسئولیت پاتخگویی و تصیمیمگییریهیای تیاتیی ،اصتصیادی و ااتمیاعی
یاری دهد .از اینرو ،پژوهش حاضر به بررتی نگرش میدیران نسی ت بیه کیفییت گیزارشهیای میالی ارا یه ،ید ،
پرداخته اتت.
روش پژوهش :مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای پیمایشی کاربردی اتت .نمونه مورد بررتی ،امل  121نفیر از
مدیران مالی و غیرمالی در  120واحد زیرمجموعه دانشگا علوم پز،کی و خدمات بهدا،تی درمانی اتتان فیار،،
در تال  1012اتت .اطالعات پژوهش با اتتفاد از پرتشنامهای حاوی  21گزار  ،گردآوری ،د .از آزمونهیای
آماری « tیک نمونهای» و «( Qpمیانه)» برای بررتی فرضیههای پژوهش اتتفاد ،د اتت.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که ،بهنظرمدیران دانشگا علوم پز،کی و خیدمات بهدا،یتی درمیانی اتیتان فیار،
اطالعات ارا ه ،د در گزارشهای مالی تنها دارای ویژگی هیای کیفیی صابیل فهیم بیودن و بیه موصیا بیودن اتیت و ایین
گییزارشهییا ،ویژگیییهییای کیفییی مربییو بییودن ،صییداصت در ارا ییه ،صابییلمقایسییهبییودن ،صابییلرتیییدگیبییودن ،صابلیییت
پیشبینیکنندگی و صابلیت تأییدکنندگی را ندارد.
نتیجهگیری :بر اتا ،یافتههای پژوهش ،پیشنهاد می،ود بهمنظور ارتقاء تطح کیفی اطالعیات در گیزارشهیای
مالی ،از اتتانداردهای گزارشگری مربو اتتفاد و آموزش کارکنان امور میالی در دتیتور کیار دانشیگا علیوم
پز،کی و خدمات بهدا،تی درمانی اتتان فار ،صرار گیرد.
واژههای کلیدی :پاتخگویی عمومی ،نگرش مدیران ،ویژگیهای کیفی اطالعات ،دانشگا علیوم پز،یکی و خیدمات
بهدا،تی درمانی اتتان فار.،

 .1دانشیار حسابداری دانشگا ،یراز و حسابدار رتمی
 .2کار،نا ،ار،د حسابداری از دانشگا ،یراز
* نویسند مسئول؛ رایانامهghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir :
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مقدمه

مناتییب اطالعییات مییالی و غیرمییالی بییا کیفیییت اتییت.
افزون بر این ،برای اینکیه اطالعیات بیا کیفییت تلقیی

در دنیای پیرتالطم امیروز ،توتیعه و پیشیرفت بیر پاییه

،ود ،باید حا ز یک تلسله ویژگیهای کیفیی با،ید و

دتتیابی روزافیزون بیه اطالعیات و فینآوری بنیا ،ید

ن ود ویژگیهای کیفی مناتب در صیورتهیای میالی،

اتییت .مییدیران در را رتیییدن بییه هییدفهییای عییالی

موایییب بییییفایییید بیییودن اطالعیییات میییی،یییود .در

تازمان ها ،ایجاد تحول و تغیییرات ،نیازمنید آگیاهی و

گزارشگری مالی بخش عمومی نییز، ،یر بیرآورد

،ناخت از وضعیت مواود هستند .در هر تازمانی کار

،دن نیاز اتتفاد کنندگان اطالعات میالی ،بیه کیفییت

اصلی مدیریت تصمیمگیری اتت .بهطوری که بیدون

صورت های مالی ارا ه ،د  ،وابسته اتت .از همیینرو،

اطالعات درتت نمیتوان تصیمیمهیای منطقیی اتخیا

بییه اعتقییاد میر،ییکاری و تییوداگران توتییعه کمییی

کییرد .از اییینرو ،اطالعییات زیییزی اتییت کییه ابهییام را

گییزارشگییری مییالی بخییش عمییومی بییدون تواییه بییه

کییاهش میییدهیید و انسییان را بییه تییوی تصییمیمگیییری

کیفییییت اطالعیییات میییالی و انط یییا ندا،یییتن آن بیییا

منطقی و درتت هدایت میکند ( .)1در این بین نقیش

هدف های تازمان ،میتوانید آثیار ا یرانناپیذیری بیه

اطالعیییات میییالی وییییژ اتیییت بیییه خصیییوی اینکیییه

دن ییال دا،ییته با،یید ( .)4هییمزنییین ،در ارت ییا بییا

تصمیمگیری مربیو بیه مسیا ل میالی با،ید .بنیابراین،

گییزارشهییای مییالی بخییش عمییومی ،یییان بییال ،مییدیر

کسب اطالعیات بیه موصیا ،صیحیح و در خیور اتکیای

اارایی فدراتیون بیین المللیی حسیابداران اعتقیاد دارد

مربو به فعالیتهای مالی بنگا های اصتصادی یکیی از

اطالعییات درش ،یید در صییورتهییای مییالی بخییش

،ر های اولیه برای تصمیمگیری درتت اتت ( .)2به

عمومی ،ویژگی کیفی از ان ه ،فافیت و پاتیخگیویی

ع ارت دیگر ،مدیران نیازمند اطالعات دصیق ،بههنگام،

را ندارد و این اطالعیات مییتوانید آثیار مخربیی روی

و ،ییفاف در امییور اییاری ،مییدیریت هزینییه بییهمنظییور

اتییتفاد کننییدگان از گییزارشهییای مییالی بگییذارد .از

افزایش کارایی و اثربخشی هستند .اطالعات مورد نییاز

اییینرو ،تییالش مییی،ییود تییا کیفیییت اطالعییات در

برای تصمیمگیری ،از طریق گزارشهای میالی ،تیأمین

گزارشهای مالی ارتقاء یابد (.)0

می،ود، .ر مفییدبودن ایینگونیه اطالعیات ،وایود

افزون بر مطالب باال ،موضوع با اهمییت دیگیر ایین

کیفیت اطالعاتی اتیت کیه در فرآینید گیزارشگیری

اتت که ،الود نظیام حسیابداری در بخیش دولتیی و

مالی بنگا فراهم می،ود .کیفیت ایین اطالعیات ،بایید

غیر انتفاعی بر مفهوم مسئولیت پاتخ گیویی صیرار دارد.

بهگونهای با،د تیا هیدف اتیتفاد کننیدگان اطالعیات

بر اتا ،این مفهوم ،دولتها باید در برابیر ،یهروندان

مالی را در توان اتخا تصمیم بهینیه ،ارزییابی عملکیرد

خود پاتخ گو با،ند و بتوانند فرآیند اماآوری منیابا

مدیریت ،از لحاظ حفی و بکیارگیری بهینیهی منیابا،

مالی و نحو مصرف این منیابا را بیه گونیهای مناتیب

تأمین کند ( .)0دتتیابی به این هدفها ،مستلزم افشیای

تواییییه کننییید .در همیییین راتیییتا ،مجیییاما حرفیییهای
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بررتی نگرش مدیران نس ت به کیفیت گزارشهای مالی ارا ه ،د

حسییابداری بییر اییین باورنیید کییه ایفییای مسییئولیت

به عنوان یکیی از زیرمجموعیههیای وزارت بهدا،یت،

پاتخگویی دولت بسیار گسترد اتت و گزارشگیری

درمیییان و آمیییوزش پز،یییکی ،نییییز ملیییزم بیییه ارا یییه

مالی حداصل اطالعاتی اتت که مردم حق دارند بدانند.

صورت های مالی با تطح کیفی مناتب هستند .از ایین

بنابراین ،با اهمیتترین هدف نظیام حسیابداری دولتیی

رو ،با تواه به اهمیت گزارشهای مالی دانشیگا هیای

فییییراهم آوردن اطالعییییاتی اتییییت کییییه بتوانیییید

علوم پز،کی و به ت ا آن تأثیر آن بر اامعیه، ،یناخت

اتتفاد کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاتخگیویی و

ان ههای کیفی آن گزارشها ،به منظیور ارتقیاء تیطح

تصمیم گیریهای تیاتی ،اصتصادی و ااتمیاعی ییاری

کیفییییی و افییییزایش تییییودمندی اطالعییییات بییییرای

دهد ( .)6به ع یارت دیگیر ،وایود اطالعیات میالی بیا

اتتفاد کنندگان ،امری ضروری و مهم بهنظر میرتید.

کیفیت در نظامهای مردم تاالر دولتی نقیش اصیلی را

در این راتتا ،و با در نظر گرفتن اینکه در دانشگا هیای

در انجام وظیفه دولت به عنیوان پاتیخگیویی عمیومی

علییوم پز،ییکی از م نییای حسییابداری نقییدی در تهیییه

بازی مییکنید ،زییرا بیه عنیوان ابیزاری بیرای ارزییابی

گزارشهای مالی اتتفاد می،ود ،در این پژوهش نظر

پاتییخگییویی و تصییمیمگیییری اصتصییادی ،ااتمییاعی و

مدیران دانشگا علوم پز،یکی اتیتان فیار ،در میورد

تیاتی بهوتیله مردم مورد اتتفاد صرار مییگییرد (.)7

کیفیت صورتهای میالی ارا یه ،ید بیر م نیای نقیدی

از طرف دیگر ،ارا ه اطالعات مالی کیه دارای کیفییت

بررتییی مییی،ییود .لییذا ،هییدف از اییین پییژوهش یییافتن

مناتییب ن ا،یید ،افییزون بییر بیییفاییید بییودن از دیییدگا

پاتخی برای این تؤال اتت کیه ،آییا از نظیر میدیران

اتتفاد کنندگان اطالعات ،میتواند اعتمیاد عمیوم بیه

دانشگا علوم پز،کی اتتان فار ،،گزارشهای میالی

حسییابداران را از ب یین بییرد و بییه حیثی یت کییل حرفییه

ارا ه ،د بیر م نیای نظیام موایود دارای ویژگییهیای

خسارت وارد کند ( .)1به اعتقاد یان بال گیزارشهیای

کیفی اطالعاتی مناتب اتت؟ در این پژوهش ،منظیور

مالی دولتی ،باید از زنان کیفیت اطالعیاتی برخیوردار

از ویژگیییهییای کیفییی گییزارشهییای مییالی دانشییگا ،

با،ییید کیییه بتوانییید نتیییایج واصعیییی و میییورد نظیییر

ویژگیییهییای درنظییر گرفتییه ،یید بییرای موتسییههییای

اتییتفاد کننییدگان را ارا ییه کنیید .کیفیییت در اطالعییات

غیرانتفاعی و در کل بخش عمومی اتیت .بنیابراین ،از

مالی باید صابل انداز گیری با،د به گونهای که موایب

مفییاهیم زییارزون نظییری گییزارشگییری مییالی بییرای

الب اعتماد مردم نس ت به ،فافیت مالی دولیت ،یود.

هدف های بخش عمومی مطابق بیا تعریی

فدراتییون

همزنین ،این تاز و کار از بیکفایتی ،توء مدیریتها

بینالمللی حسابداران اتتفاد ،د اتت.

و فساد الوگیری کند ( .)0در حیال حاضیر در کشیور
مییا ،عملکییرد تییاالنه بوداییه کییل کشییور ،مهییمتییرین

م انی نظری و پیشینه پژوهش

گزارش میالی دولیت بیرای ادای وظیفیه پاتیخ گیویی

مفهوم پاتخگویی عمومی

اتت ( .)1دانشگا های علیوم پز،یکی تراتیر کشیور،
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در طی دهه های اخیر ،صسمت اعظمی از ادبییات
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پاتخ گویی بیه دن یال ارا یه تعریفیی مناتیب بیرای

عمومی ،را مدنظر صرار میدهد .پاتخگیویی ،الزامیاا بیه

پاتخ گویی در بخش عمومی (به عنوان نمونه 12 ،و

تازمانهای عمومی محدود نمی،ود ،بلکه کسانی کیه

آن (  12و

از واو عمومی اتتفاد میکننید ییا از امتییاز عمیومی

 ) 10و ارزیییابی را کارهییا ی پاتییخ گییویی مییورد

ویژ ای برخوردارند را نیز دربرمیگییرد ( .)11در ایین

اتتفاد در فرایند اصالح بخش عمومی (  14و )10

زمینه ،حسابداری نقش با اهمیتی ایفا مییکنید .مفهیوم

بود اتت.

ایاما پاتیخگیویی نیه تنهیا نیازمنید در دتیتر،بیودن

 ،) 11به منظور درک ان یه هیای مختلی

بر اتا ،ادبیات مواود ،پاتخگیویی ،یامل تعهید

اطالعات اتت ،بلکه ضروری اتت آن اطالعات اول،

برای توضیح عمل فرد ،به منظیور تیوایح عمیل انجیام

صابل اتکا و از لحاظ کیفیت رضایتبخش با،ید؛ دوم،

،د  ،اتت ( )12و در صالب مجموعهای از روابطی کیه

صابل فهم با،د؛ توم ،دتتیافتنی با،ید؛ و در نهاییت،

بخشی (پاتخ گو) باید بیرای عملیی ،فراینید ،بیازد ییا

باید منتشر ،ود (.)11

درآمد ،در ص ال بخش دیگر (پاتخخوا ) اوابگو با،د

در حسابداری بخش عمومی ،پاتخگویی ،بر نقش

( ،)16مطرح می،ود .به بیان دیگر ،پاتیخگیو موظی

نظامهای مالی در انداز گیری ،ارزیابی، ،فافتازی و

اتت به پاتیخخیوا  ،کیه حیق کسیب اطالعیات دارد،

ابییالن نتییایج بییه مالکییان داللییت دارد ( .)22از لحییاظ

گزارش داد و حسان پس دهد ،که این امر ،امل هیر

تاریخی ،پاتخگویی رویکردهای مختلفی دا،ته اتیت

دو ان ه ارا ه اطالعات و ارزیابی اطالعات کسب ،د

( )21و به میوازات تغیییرات انجیام ،ید در الگوهیای

به منظور صضاوت اتت (.)17

پاتییخگییویی عمییومی ،نظییامهییای انییداز گیییری و

افزونبیر مشیکالتی کیه ،زناندیه در بیاال آمید ،در
خصوی واژ پاتخگویی واود دارد ،کلمه «عمومی»

حسابداری نیز به ،رح زیر دتتخوش تغیییرات زییادی
،د اتت (:)22

در واژ پاتییخگییویی عمییومی نیییز دارای ان ییههییای

 .1معرفی نظام حسابداری بر م نای تعهدی.

مختلفی اتیت .نخسیت ،بایید واژ عمیومی از دییدگا

 .2اتییتفاد از ابزارهییایی بییرای انییداز گیییری عملکییرد

«آ،یکار بییودن» درک ،ییود .اطالعییات ارا ییه ،یید در

غیر مالی و ارزیابی کیارایی و اثربخشیی تیازمانهیای

مورد رفتار پاتخگو به طور وتیعی دتتیافتنی و صابل

عمومی.

رتیییدگی اتییت و م احییم پیرامییون آن و هییمزنییین،
صضاوت های انجام ،د  ،به عموم عرضیه میی،یود .در

 .0اییایگزین کییردن ابزارهییایی ماننیید گییزارشهییای
عمومی بهمنظور ایجاد کارایی.

دومییین دیییدگا  ،کلمییه عمییومی بییه هییدف حسییابدهی
عمییومی ،بییازمیگییردد .از اییین دیییدگا  ،پاتییخگییویی

نقش گزارشهای مالی در ایفای مسئولیت پاتخگویی

عمییومی ،اتاتییاا مسییا لی ماننیید خییرشکییردن واییو

فدراتیون بین المللی حسابداران در بیانییه مفیاهیم

عمییومی ،اتییتفاد از نفییو عمییومی و رفتییار نهادهییای

نظری گزارش گیری میالی بخیش عمیومی ،هیدف از
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ارا ه گزارشهای مالی را ،فراهم کردن اطالعات مفید

به منظور ایفای مسئولیت پاتخ گویی و تصیمیمگییری

برای هیدفهیای پاتیخ گیویی و تصیمیم گییری بییان

مناتب اتت .هم زنین ،از دییدگا اتیتفاد کننیدگان

کرد اتت ( .) 22افزون بر این ،پژوهشهیای تجربیی

صییورت هییای مییالی، ،ییر مفیییدبودن اییینگونییه

نظییر کیوی و همکیاران ( )20و میک و راییان ()24

اطالعات ،واود کیفیت اطالعاتی اتت ،کیفیت ایین

گوییییای ایییین واصعییییت اتیییت کیییه هیییدف عمییید

اطالعات ،باید بهگونیهای با،ید تیا اتیتفاد کننیدگان

اتتفاد کنندگان از گزارش های مالی نهادهای بخیش

اطالعیییات میییالی را در دتیییتیابی بیییه هیییدفهیییای

عمومی ،ارزیابی مسئولیت پاتخ گیویی تیازمان هیای

گییزارش گییری مییالی یییاری دهیید .از همییینرو ،بییرای

عمومی اتیت .بیه گفتیه ایجییری نظیام حسیابداری و

اینکه اطالعات با کیفیت تلقی ،ود ،باید حا ز ییک

گزارش گری مالی ،نظیامی اتیت کیه اگیر بیر م نیای

تلسییله ویژگیییهییای کیفییی از ص یییل مربییو بییودن،

مسئولیت پاتخ گویی بنا ،د با،د ،میتوانید ارییان

صداصت در ارا ه ،صابلفهم بودن ،بیهموصیا بیودن ،صابیل

صحیح اطالعاتی ،بین پاتخ گو و پاتیخ خیوا برصیرار

مقایسه و صابل رتیدگی بودن ،با،د .ن ود ویژگیهیای

کند و از حقو هر دو طرف حمایت کند .از دیدگا

کیفیییی مناتیییب در صیییورت هیییای میییالی ،موایییب

هییدف ارا ییه گییزارشهییای مییالی ،م ییانی نظیییری

بیییفاییید بییودن اطالعییات مییی،ییود .هییر کییدام از

حسابداری دولتی ،بر نظام حسابداری و گزارشگری

ویژگی های کیفی ،اخصی برای ارا ه اطالعات مفید

مییالی م تنییی بییر مسییئولیت پاتییخ گییویی تأکییید دارد.

به منظور دتتیابی به هیدف هیای گیزارش گیری میالی

بنابراین ،نظیام حسیابداری و گیزارش گیری میالی بیه

اتت .با این حال ،در عمل ،نمی توان بیه طیور کامیل

عنوان ابیزاری بیرای ایفیای مسیئولیت پاتیخگیویی و

همییه ویژگییی هییای کیفییی را در گییزارشگییری مییالی

ارزیابی مسئولیت پاتخ گویی مقام های منتخب مردم،

لحاظ کرد .فدراتیون بیین المللیی حسیابداران بخیش

عمل میکند ( .)20بنابراین ،در حکومتهیای میردم

عمومی در پیش نویس ،مار یک زیارزون نظیری

تاالری که دولتها بیا رأی مسیتقیم میردم انتخیان

گزارش گری مالی برای هیدف هیای بخیش عمیومی،

میی،یوند ،ایجیاد و مصیرف منیابا میالی عمیومی،

ویژگی های کیفی را تعری

متضمن مسئولیت پاتخگویی مالی اتت .بدون ایجاد

تشریح آن پرداخته می،ود.

نظام حسابداری و گزارش گیری میالی مناتیب بیرای
کلیه بخیش هیای عمیومی ،امکیان بیرآوردن الزامیات
پاتخ گویی مالی واود نخواهد دا،ت.

ویژگیهای کیفی گزارشهای مالی

می کند که در ادامیه بیه

مربو بودن اطالعات :مربو بودن اطالعات به این
معنا اتت که اتتفاد کنندگان از اطالعات میتوانند به
هدفهای مورد نظر خود دتت یابند ( .)26هیمزنیین،
ط ق تعری

فدراتییون بیینالمللیی حسیابداران بخیش

در بخش عمومی ،هیدف از ارا یه گیزارش گیری

عمییومی ،اطالعییات مییالی هنگییامی مربییو اتییت کییه

مییالی ،تهیییه اطالعییات مفیید بییرای اتییتفاد کننییدگان

توانییایی ایجییاد تفییاوت در دتییتیابی بییه هییدفهییای
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گزارش گری میالی را دا،یته با،ید .اطالعیات میالی و

تا مدتها بعد از زمان گزارش یا تاریخ گیزارش مفیید

غیرمییالی هنگ یامی توانییایی ایجییاد تفییاوت را دارد کییه

با،د (.)22

دارای ارزش تأییدکنندگی ،ارزش پیشبینی ییا هیر دو
با،د (.)22

صابل مقایسه بودن :فدراتیون بین المللی حسابداران،
صابل مقایسه بیودن را ،یکیی از ویژگییهیای اطالعیات

صداصت در ارا ه :فدراتیون بین المللی حسابداران
بخش عمومی ،صداصت در ارا ه اطالعات را هنگیامی

دانسته که اتتفاد کنند را صادر میتیازد ،ی اهتهیا و
تفاوتهای دو پدید را تشخیص دهد (.)22

صابل دتتیابی می داند که تصویر یک روییداد کامیل،

صابل رتیدگی بودن :صابل رتییدگیبیودن یکیی از

بی طرف و عاری از خطیای عمید با،ید .هیم زنیین،

ویژگی های اطالعات اتت که به اتتفاد کنند کمک

برای این که اطالعیات در گیزارش هیای میالی مفیید

می کنید تیا مطمیئن ،یود کیه اطالعیات ارا یه،ید در

با،د ،بایید ارا یه درتیتی از پدیید هیای اصتصیادی و

گزارشهای مالی به درتتی آندیه را بایید ارا یه کنید،

پدید هیای دیگیر دا،یته با،ید .ارا یه درتیت زمیانی

ارا ه میکند (.)22

حاصل می ،ود که تصویر پدید کامل ،خنثی و آزاد

پیشینه پژوهش

از خطاهای مادی با،د (.)22
صابل فهمبودن :فدراتییون بیینالمللیی حسیابداران،

حکیمی نج آبادی در پژوهشی به بررتی ضرورت

صابلفهیم بیودن را کیفیتیی از اطالعیات مییدانید ،کیه

تدوین اتتانداردهای حسابداری (برم نای زارزون

اتیتفاد کننیید را صیادر میییتیازد معنییای آن را متواییه

نظری) برای دتتگا های اارایی دولتی با تواه به عواملی

،ود .بخشهای دولتیی بایید اطالعیات را بیه گونیهای

از ص یل ،اتتقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی

منعکس کنند که نیازها و م نای دانش اتتفاد کننید را

م تنی بر ایفای مسئولیت پاتخگویی و ارتقاء ویژگیهای

تأمین کند (.)22

کیفی صورتهای مالی در دتتگا های دولتی پرداختنتایج

بهموصا بودن (بههنگام بودن) :فدراتیون بینالمللیی

پژوهش وی نشان دهند تأثیر تدوین اتتانداردهای

حسابداران ،در خصوی بهموصا بیودن اطالعیات بییان

حسابداری برای دتتگا های اارایی دولتی بر این عوامل

مییییدارد« ،اطالعیییات ن ایییید زمیییانی در دتیییتر،

اتت .بنابراین ،تدوین اتتانداردهای حسابداری برای

اتتفاد کنند صرار گیرد که دیگر بیه درد وی نخیورد».

دتتگا های اارایی دولتی ضروری اتت (.)27

هیمزنییین ،در صییورتی کییه اطالعییات زودتییر از زمییان

طریقی در پژوهشی توصیفی ،کیفیت گزارشهیای

مورد نظر ارا ه ،ود می توانید تیودمندی آن را ارتقیاء

مالی در ایران را بهمنظور ایفای مسئولیت پاتخگویی و

دهییید .اگیییر اطالعیییات دیرتیییر از موعییید بی یهدتیییت

موانییا مواییود ،از ابعییاد تییاختاری ،صییانونی ،تیاتییی،

اتتفاد کنند برتد زه بسا کیاربری مناتی ی بیرای وی

ااتمییاعی و فرهنگییی بییر تیسییتمهییای حسییابداری و

ندا،ته با،د .در برخی از موارد اطالعات ممکن اتیت

گییزارشگییری مییالی مییورد بررتییی صییرار داد .یافتییه
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پییژوهش وی نشییاندهنیید پیشییرفتنکییردن الزم در

پاتخ گویی اتت .هم زنین ،با ،ناخت از نظیام هیای

هدفهای گزارشگری مالی دولتی ،بهویژ مسیئولیت

مالی و گزارش گری بخش عمومی اییران ،تحیول و

پاتخگویی دولت ،در ایران اتت (.)21

نییوآوری را ضییروری دانسییته ،و انجییا م مطالعییات

کردتییتانی و نصیییری در پژوهشییی توصیییفی ،ضییمن

تط یقی در حوز های مختلی

حسیابداری نهادهیای

تشریح اهمیت کیفیت گزارشگری مالی بخیش عمیومی

بخش عمیومی ،بیه منظیور ارتقیاء ان یه هیای کیفیی

در ایفای مسئولیت پاتخگویی ،گزارشهای مالی بخیش

اطالعییات بخییش عمییومی را امییری مهییم و ااتنییان

دولتی را در انجام وظیفه مسئولیت پاتخگیویی و ارزییابی

ناپذیر می داند (.)02

عملکرد دولتی ناتوان دانستهاند (.)7

گییرد و کریمییی بییه بررتییی تییأثیر تغییییر در روش

بابااانی و مددی در پژوهش خود گزارش هیای

حسابداری نقدی به تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی

میییالی دانشیییگا هیییای صییینعتی امیرک یییر ،صییینعتی

دانشگا علوم پز،یکی ،یهید بهشیتی پرداختنید .نتیایج

خوااییه نصیییرالدین طوتییی ،الزهییرا ( )،و ،ییهید

حاصیییل از بررتیییی نمونیییهای ،یییامل  122نفیییر از

بهشتی را با اتتفاد از پرتش نامه مورد بررتی صیرار

صاحب نظران ،رؤتای حسابداری و کار،ناتیان میالی

دادند .یافته های پژوهش آن ها نشان داد که با توایه

دانشگا بیانگر این بود که اایرای حسیابداری تعهیدی

به نقش کیفیت اطالعات میالی در ایفیای مسیئولیت

مواب به ود عملکرد مالی و عملیاتی و گیزارشهیای

پاتیخ گیویی و هیدف هیای گیزارش گیری مییالی در

مالی دتیتگا میی،یود .هیمزنیین ،منجیر بیه کنتیرل و

بخش عمومی ،ایجاد تحیول در نظیام حسیابداری و

گییزارشگییری دصیییقتییر درآمییدها و هزینییههییا ،یید و

گزارش گری مالی ضروری اتت .بابااانی و مددی

اطالعات مالی دصیقتر و صحیحتری در اختیار میدیران

بییه وزارت علییوم ،تحقیقییات و فیین آوری بییه عنییوان

برای ایفای مسئولیت آنها صرار میدهد (.)01

متییولی آمییوزش عییالی کشییور پیشیینهاد کردنیید کییه

مهدوی و نمازی به بررتیی نگیرش دانشیگاهیان و

امکانییات الزم بییرای مطالعییه ،طراحییی ،تییدوین و

حسابداران دانشگا هیا نسی ت بیه وضیعیت حسیابداری

اارای یک نظام حسابداری و گیزارش گیری میالی

دولتییی در دانشییگا هییای ایییران پرداختنیید .یافت یههییای

نوین برای دانشگا ها و مؤتسیات آمیوزش عیالی و

پژوهش آنان نشان داد که ،بیین نگیرش دانشیگاهیان و

تحقیقاتی وابسته فراهم کند (.)21

حسییابداران و مناتییب بییودن امییر گییزارشگییری و

بابااانی در پژوهشی توصیفی ،ضرورت تیدوین
اتییتانداردهای حسییابداری و گییزارش گییری مییالی

،ییفافتییازی اطالعییات ،در ،ییرای ،فعلییی ،تفییاوت
معناداری واود دارد (.)02

بخش عمومی در ایران را مورد بررتی صرار داد .بیه

پینییا و تییور ،در پژوهشییی بییه مقایسییه اطالعییات

اعتقاد وی ،نظام حسیابداری و گیزارش گیری میالی

مواود در گزارشهیای میالی ،بیرای نهادهیای بخیش

یکی از نظام های فعال و موثر در ایفا و ارزیابی نظام

عمییومی در بییین  16کشییور عضییو تییازمان توتییعه و
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همکاری اصتصادی اروپا در طی تالهای 2222-2221

کیییوهن در پژوهشیییی بیییا عنیییوان «مقییییا،هیییای

پرداختنیید .یافتییههییای پییژوهش آنهییا نشییان داد کییه

حسابداری نقیدی و تعهیدی در ،یهرداریهیای یونیان

حسابداری تعهدی برای مدیریت بخش عمومی ادید

به منظور تصمیم گییری میدیریت بخیش عمیومی» ،بیه

نس ت به گرو تنتی ،مناتبتر اتت .همزنیین ،پینیا و

مقایسه ارصام حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی در

تییور ،ضییمن تأکییید بییر اهمیییت و ارز،ییمندبودن

، 072ییهرداری یونییان در بییاز زمییانی 2222-2224

اتتانداردهای حسابداری و گزارش گری میالی بخیش

پرداخت .یافته هیای پیژوهش وی نشیان داد کیه علیت

عمومی در ایفای نقش گزارش گری مالی ،بیان کردند

بحرانهای مالی ،که یونان از اواخر تیال  2221تجربیه

که امکان همسانتازی این اتتانداردها ،بهطیور کامیل

مییی کنیید ،صصییور دیرینییه ارا ییه اطالعییات مفییید در

میسر نیست (.)00

گزارشگری مالی م تنی بر نقدی اتت (.)06

فیشر و همکیاران در راتیتای دتیتیابی بیه نیازهیای
اطالعاتی اتتفاد کنندگان ،به بررتی تیأثیر اتیتفاد از
اتتانداردهای گزارشگری نوین دولتی در دانشکد ها
و دانشگا های آمریکایی پرداختند .نمونه مورد بررتی
آنها ،امل  122مشاهد در بیاز هیای زمیانی - 1117
 1116و  2222 - 2220بییود .نتییایج پییژوهش فیشییر و
همکییاران ،نشییان داد کییه اتییتفاد از اتییتانداردهای
گیییزارشگیییری نیییوین ،نیازهیییای اتیییتفاد کننیییدگان
گزارشهای مالی دانشکد ها و دانشگا هیای دولتیی را
بهتر تأمین میکند (.)04
پییییالمر در پژوهشییییی بییییه بررتییییی اهمیییییت
گزارش گری میالی و نظیام هیای ایاری حسیابداری
دولتییی ،از ابعییاد کییارایی، ،ییفافیت و یکنییواختی،
مربو به بخش غیرانتفاعی کشیور اتیترالیا در تیال
 2221پرداخت .یافته های پژوه ش وی نشان داد که،
با ت واه به ،ناتایی عیون نظیام ایاری حسیابداری
دولتی و گزارش گیری میالی کشیور اتیترالیا ،تغیییر
اتتانداردها ،رویه ها و صوانین دولتی به منظیور ایفیای
وظیفه پاتخ گویی ضروری اتت (.)00

فرضیههای پژوهش
به منظور دتتیابی به هدف اصیلی پیژوهش و ارا یه
پاتخی برای تؤال پژوهش ،هشت فرضیه به ،رح زیر
طراحی و تدوین ،د اتت:
 .1به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات
بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای
ویژگی کیفی مربو بودن اطالعات اتت.
 .2به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات
بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای
ویژگی کیفی صداصت در ارا ه اطالعات اتت.
 .0به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات
بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای
ویژگی کیفی صابل فهمبودن اطالعات اتت.
 .4به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات
بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای
ویژگی کیفی بهموصا بودن اطالعات اتت.
 .0به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات
بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای
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ویژگی کیفی صابلمقایسهبودن اطالعات اتت.

صیاحبنظیران در زنیدین مرحلییه اصیالح و نهیایی ،یید.

 .6به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات

هییمزنییین ،بییا اتییتفاد از روش آلفییای کرون ییا  ،صابلیییت

بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای

اطمینان یا پایایی پرتشنامه مورد آزمون صرار گرفیت .بیا

ویژگی کیفی صابلرتیدگیبودن اطالعات اتت.

تواه به نتیجه حاصل از اایرای آزمیون آلفیای کرون یا

 .7به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات

( )%10/0میتوان گفت ،تؤالهای مندرش در پرتشنامیه

بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای
ویژگی کیفی پیشبینیکنندگی اطالعات اتت.

در راتتای هدف و موضوع پژوهش بود اتت.
اامعییه آمییاری اییین پییژوهش ،ییامل  212نفییر از

 .1به نظر میدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات

مییدیران مییالی و غیرمییالی واحییدهای دانشییگا علییوم

بهدا،تی درمانی ،گزارشهای مالی دانشگا دارای

پز،کی اتتان فار ،اتیت (120واحید زیرمجموعیه).

ویژگی کیفی تأییدکنندگی اطالعات اتت.

آزمودنی ها ،امل معاونین و مدیران حوز مرکیزی در
 0معاونییت :بهدا،ییتی ،توتییعه ،درمییان ،پژوهشییی و

روش پژوهش

آموز،ی و واحدهای تابعه ،امل بیمارتتانهیا ،مراکیز
بهدا،ت و درمان ،دانشکدها هسیتند کیه در طیی تیال

هدف از این پژوهش یافتن پاتخی بیرای ایین تیؤال اتیت

 1012مورد مطالعه صرار گرفتهاند .بهدلیل اهمییت تیأثیر

که ،آیا از نظر مدیران دانشگا علوم پز،کی اتیتان فیار،،

نگرش میدیران دانشیگا روی نتیجیه پیژوهش و نقیش

گزارشهای مالی ارا ه ،د بیر م نیای نظیام موایود دارای

مدیران بهعنوان یکی از اصیلیتیرین اتیتفاد کننیدگان

ویژگیهای کیفی الزم اتت؟ بنیابراین ،بیرای امیاآوری

اطالعات مالی ،بیرای مسیئولیت پاتیخگیویی و اتخیا

داد هییا ،بییهمنظییور آزمییون فرضیییههییای پییژوهش ،از روش

تصمیم گیری ،پرتشنامه بیه تمیام  212نفیر آزمیودنی

پیمایشییی اتیییتفاد ،ییید اتیییت .در پیییژوهش حاضیییر از

ارتال ،د .در نهایت 121 ،پرتشنامه اماآوری ،ید

پرتشنامهی پژوهشگرتاختهای حاوی  21گزار بیا طیی

که نر برگشت تقری ی  61درصد اتت.

پنجتایی لیکرت ،امل گزینههای کیامالا مخیالفم ،مخیالفم،
نظری ندارم ،موافقم و کامالا موافقم ،به ترتیب ،با رت یههیای

روشهای آماری مورد اتتفاد

 4 ،0 ،2 ،1و  0اتتفاد ،د اتیت .پاتیخگیو مییتوانید بیا

در پژوهش حاضر ،برای تجزیه و تحلییل داد هیا و

انتخان یکی از گزینههای کامالا مخالفم تیا کیامالا میوافقم،

انجام آزمون های آماری از نرم افزار  SPSSنسیخه 16

میزان مخالفت ییا موافقیت خیود را ابیراز کنید .از ایین رو،

اتتفاد می،ود .نرمال بودن توزیا داد های مورد نییاز

عدد  0به عنوان ارزش مورد آزمون در نظر گرفته می،ود.

برای آزمون فرضیههای پژوهش ،با اتیتفاد از آزمیون

بییه منظییور حصییول اطمینییان از اعت ییار یییا روایییی

کولموگروف  -اتمیرنوف مورد بررتیی صیرار گرفتیه

پرتشنامه ،تؤالهای پرتیشنامیه بیا نظیر متخصصیان و

اتت که نتایج حاصل ،بیانگر نرمال بودن توزیا داد ها
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اتت .لذا ،برای آزمون فرضیههای پیژوهش از آزمیون

مییدرک تحصیییلی،ییان دارنیید .بررتییی تییابقه خییدمت

« tیک طرفه» اتتفاد ،د اتت.

پاتخدهندگان نیز نشیان مییدهید کیه  60/62درصید از
پاتییخدهنییدگان دارای تجربییهکییاری بیشییتر از  12تییال

یافتههای پژوهش

هستند و تایر آزمودنیها تجربهکاری کمتیر از  12تیال
دارنیید .برم نییای اطالعییات دریییافتی از مییدیران مییورد

بررتی ویژگیهای ،خصیتی آزمودنیها
پرتییشنامییه حییاوی  1تییؤال عمییومی مییرت  ،بییا
ویژگیییهییای فییردی و محیطییی آزمییودنیهییا ،ییامل
انسیت ،تن ،وضعیت تأهل ،تطح تحصیالت ،تطیابق
رتته ،غلی و میدرک تحصییلی ،وضیعیت اتیتخدام و
گرو ،غلی اتت .نتایج بدتتآمد از تحلیل توصیفی
در ادول ،مار  1ارا ه ،د اتت.
نتییایج بدتییتآمیید از تحلیییل توصیییفی تییؤالهییای
عمومی پرتشنامه نشیان مییدهید کیه از بیین  121نفیر

بررتییی ،وضییعیت اتییتخدامی  12/17درصیید از آنهییا
پیمانی و رتمی اتت کیه از ایین تعیداد 02/20 ،درصید
پیمییانی 62/14 ،درصیید اتییتخدام رتییمی هسییتند .در
نهایت ،بررتی گرو ،غلی پاتیخدهنیدگان بییانگر ایین
اتت کیه بییش از  12درصید از آزمیودنیهیا در گیرو
مالی و مابقی در تایر گرو ها فعالیت میکنند .بنیابراین،
آزمودنیها از صالحیت کافی برای پاتخ به تیؤالهیای
تخصصی پرتشنامه برخوردار هستند.

پاتخدهندگان به پرتیشنامیه 121 ،نفیر ،معیادل 14/07
درصیید را مییردان و مییابقی را زنییان تشییکیل میییدهنیید.

آزمون فرضیه اول

همزنین ،بررتی تن پاتخدهندگان حاکی از این اتت

ادول ،مار  2نتایج حاصل از آزمون فرضییه اول

که  70/71درصد از آنها در بازد تنی  02تیا  40تیال

را نشان میدهد .تطح معناداری آمار  tارا یه ،ید در

صرار دارند و تن  16/41درصد از آزمیودنیهیا بیشیتر از

ادول مزبور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر اتیت .از

 40تال و فقی ،تین  7/11درصید از آنهیا کمتیر از02

این رو ،فرضیه اول پژوهش م نیی بیر ایین کیه «بیهنظیر

تال اتت .بررتیی وضیعیت تأهیل پاتیخدهنیدگان نییز

مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و خییدمات بهدا،ییتی

نشاندهند این اتت که  12/17درصید از آزمیودنیهیا

درمانی اتتان فار ،،گزارشهای مالی دانشیگا دارای

متأهل و مابقی مجرد هستند .همزنین 14/07 ،درصید از

ویژگی کیفی مربو بودن اتت» پذیرفته نمیی،یود .بیا

آزمودنیها دارای مدرک کار،ناتی به باال هسیتند کیه

تواه به نتایج آزمون فرضیه اول میتوان نتیجه گرفیت

از این تعداد 66/42 ،درصد دارای میدرک کار،ناتیی،

که ،بهدلیل ث یت و ،ناتیایی فعالییتهیا و روییدادهای

 11/72درصیید دارای مییدرک کار،ناتییی ار،یید6/20 ،

مالی با اتتفاد از م نای حسابداری نقدی ،گزارشهای

درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند .بررتیی تطیابق

مییالی دانشییگا  ،دارای آن ویژگییی کیفییی نیسییت کییه

رتته ،غلی با مدرک تحصیلی نیز نشاندهند این اتیت

بتوانییید اتیییتفاد کننیییدگان از اطالعیییات میییالی را در

که  12/17درصد از آزمودنیها رتیته ،یغلی میرت  ،بیا

دتتیابی به هدفهای مورد نظر خود یاری کند.
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جدول  :8آمار توصیفی
ردیف

شرح ویژگی

1

انسیت

2

تن

0

وضعیت تأهل

4

تطح تحصیالت

0

تطابق رتته ،غلی و مدرک تحصیلی

6

تابقه خدمت

7

وضعیت اتتخدام

1

گرو ،غلی

آزمون فرضیه دوم

فراوانی

درصد

مرد

121

14/07

زن

22

10/60

کمتر از  02تال

12

7/11

بین  02تا  40تال

17

70/71

باالتر از  40تال

21

16/41

مجرد

1

7/20

متأهل

111

12/17

دیپلم

12

1/01

کاردانی

1

6/20

کار،ناتی

10

66/42

کار،ناتی ار،د

10

11/72

دکتری

1

6/20

مطابقت

111

12/17

مغایرت

1

7/20

کمتر از  12تال

44

04/01

بین  12تا  22تال

62

41/44

باالتر از  22تال

22

17/11

صراردادی

1

7/20

پیمانی

41

02/20

رتمی

71

62/14

پشتی انی

0

0/12

اداری

14

12/14

مالی

120

12/20

بوداه و تشکیالت

4

0/10

در ادول مزبور بیانگر رد نشدن فرضییه صیفر آمیاری

ادول ،مار  0نتیایج حاصیل از آزمیون فرضییه

اتت .از اینرو ،فرضیه دوم پژوهش م نیی بیر ایین کیه

دوم را نشان میدهد .تطح معناداری آمار  tارا ه ،د

«بییهنظییر مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و خییدمات
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جدول  :8نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه اول
آماره t

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

2/2121

1/016

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین
کران پایین

کران باال

()2/2011

2/2200

سطح
معناداری
2/161

نتیجه آزمون
رد نشدن فرضیه صفر
آماری

ارزش مورد آزمون=0

جدول  :8نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه دوم
tآماره
1/146

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

2/2101

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین
کران پایین

کران باال

()2/2624

2/2040

سطح
معناداری
2/204

نتیجه آزمون
رد نشدن فرضیه صفر آماری

ارزش مورد آزمون=0

بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار ،،گییزارشهییای مییالی

در پیییشنییویس ،ییمار یییک زییارزون نظییری

دانشگا دارای ویژگی کیفی صیداصت در ارا یه اتیت»

گزارش گری مالی بیرای هیدفهیای بخیش عمیومی،

پذیرفته نمی،ود.

فدراتیییون بییینالمللییی حسییابداران ،صابییل فهییمبییودن
اطالعیات مییالی بیه معنییای کیفیتیی از اطالعییات آمیید

آزمون فرضیه توم

اتت که اتتفاد کنندگان را صیادر مییتیازد تیا معنیا و

اییدول ،ییمار  4نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه

مفهوم اطالعات را متواه ،وند ( .)22لذا ،بخیشهیای

توم را نشان مییدهید .تیطح معنیاداری آمیار  tارا یه

دولتی باید اطالعات را به گونیهای مینعکس کننید کیه

،د در ادول مزبیور بییانگر رد فرضییه صیفر آمیاری

نیازها و م نای دانش اتتفاد کنندگان را تأمین کند.

اتت .از این رو ،فرضیه توم پژوهش م نی بیر ایین کیه
«بییهنظییر مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و خییدمات

آزمون فرضیه زهارم

بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار ،،گییزارشهییای مییالی

اییدول ،ییمار  0نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه

دانشگا دارای ویژگی کیفی صابل فهم بودن اتیت» در

زهارم را نشان میدهد .تطح معنیاداری آمیار  tارا یه

تطح اطمینان  %10پذیرفته می،ود.

،د در ادول مزبیور بییانگر رد فرضییه صیفر آمیاری
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جدول  :8نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه سوم
آماره t

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

()2/1121

()2/674

فاصله اطمینان  8/78برای

سطح معناداری

تفاضل میانگین

نتیجه آزمون

کران پایین

کران باال

()2/0021

()2/2414

2/221

رد فرضیه صفر آماری

ارزش مورد آزمون=0

جدول  :8نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه چهارم
آماره t

2/642

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

2/1121

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین

سطح معناداری

کران پایین

کران باال

2/2401

2/0117

2/221

نتیجه آزمون
رد فرضیه صفر آماری

ارزش مورد آزمون=0

اتت .از اینرو ،فرضیه زهیارم پیژوهش م نیی بیر ایین

ث ت های اصالح ی و کامل ن ودن اایزای ترازنامیه و

که «به نظر مدیران دانشیگا علیوم پز،یکی و خیدمات

تهولت تهیه گزارش هیای میالی نقیدی اتیت .لیذا،

بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار ،،گییزارشهییای مییالی

حداصل انتظار اتتفاد کنندگان از این گزارش هیا در

دانشگا دارای ویژگی کیفی به موصیا بیودن اتیت» در

موعد مقرر تأمین می ،ود.

تطح اطمینان  %10پذیرفته می،ود.
از نظر فدراتیون بین المللی حسابداران اطالعات

آزمون فرضیه پنجم

ارا ه ،د به ،یرطی بیه موصیا اتیت کیه در زمیان در

اییدول ،ییمار  6نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه

دتیییتر ،صیییرار گیییرفتن اتیییتفاد کننیییدگان بیییر

پنجم را نشان میدهید .تیطح معنیاداری آمیار  tارا یه

تصمیم گیری آن هیا اثیر بگیذارد ( .) 22بیا توایه بیه

،د در ایدول مزبیور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر

دیدگا مورد انتظار در م نای حسابداری نقیدی ،بیه

آماری اتت .از این رو ،فرضیه پنجم پژوهش م نیی بیر

اعتقییاد مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و خییدمات

اییین کییه «بییهنظییر مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و

بهدا،تی درمانی اتیتان فیار ،،گیزارش هیای میالی

خدمات بهدا،تی درمانی اتیتان فیار ،،گیزارشهیای

دانشگا دارای ویژگی کیفی به موصا بیودن در ارا یه

مالی دانشگا دارای ویژگیی کیفیی صابیلمقایسیهبیودن

اتت .این نتایج ،احتماالا نا،ی از ن ودن فرایند انجام

اتت» پذیرفته نمی،ود.
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جدول  :8نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه پنجم
آماره t

()2/262

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

()2/2201

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین
کران پایین

کران باال

()2/1271

2/1222

سطح
معناداری
2/102

نتیجه آزمون
رد نشدن فرضیه صفر آماری

ارزش مورد آزمون=0

نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان می دهد که به دلییل

اتت» پذیرفته نمی،ود.

تییاختار مییالی دانشییگا  ،امکییان اییینکییه اطالعییات در

ویژگیهای حماییت پیذیری و اعت یار ،گوییای ایین

گزارشهای مالی ،اتیتفاد کننیدگان را صیادر تیازد تیا

اتت که هر ناظر مستقل و آگا میتواند به نتیایج مشیابه

 ،اهتها و تفاوتهیای دو پدیید را تشیخیص دهنید،

دتت پیدا کند ،که الزاماا به معنای توافیق کامیل نیسیت.

آتییان نیسییت .یکییی از دالیییل اییین امییر را میییتییوان

بر همین اتا ،و به واتطه نوع رویکیرد میالی موایود،

،ناتییایی و ث ییت نکییردن داراییییهییا در واحییدهای

نتایج این پژوهش داللت بر ن ود ویژگی صابیلرتییدگی

زیرمجموعه دانشگا دانست.

گزارشهای مالی از نظر مدیران دانشگا اتت.

آزمون فرضیه ،شم

آزمون فرضیه هفتم

اییدول ،ییمار  7نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه

اییدول ،ییمار  1نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه

،شم را نشان میدهید .تیطح معنیاداری آمیار  tارا یه

هفتم نشان میدهد .تطح معناداری آمار  tارا یه ،ید

،د در ایدول مزبیور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر

در ادول مزبور بیانگر رد نشدن فرضییه صیفر آمیاری

آماری اتت .از این رو ،فرضیه ،شم پژوهش م نیی بیر

اتت .از این رو ،فرضیه هفتم پژوهش م نی بر ایین کیه

اییین کییه «بییهنظییر مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و

«بییهنظییر مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و خییدمات

خدمات بهدا،تی درمانی اتیتان فیار ،،گیزارشهیای

بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار ،،گییزارشهییای مییالی

مالی دانشگا دارای ویژگی کیفی صابلرتییدگیبیودن

دانشگا دارای ویژگی کیفی پیشبینیکنندگی اتیت»

جدول  :9نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه ششم
آماره t

()2/711

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

()2/2047

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین
کران پایین

کران باال

()2/2200

2/2161

سطح
معناداری
2/474

نتیجه آزمون
رد نشدن فرضیه صفر آماری

ارزش مورد آزمون=0
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جدول  :0نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه هفتم
آماره t

1/461

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

2/1200

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین
کران پایین

کران باال

()2/2067

2/2476

سطح
معناداری
2/140

نتیجه آزمون
رد نشدن فرضیه صفر آماری

ارزش مورد آزمون=0

پذیرفته نمی،ود .بر اتا ،نتایج فرضیه هفتم ،از آنجیا

اییین کییه «بییهنظییر مییدیران دانشییگا علییوم پز،ییکی و

که اطالعات ارا ه ،د در گزارشهای میالی دانشیگا

خدمات بهدا،تی درمانی اتیتان فیار ،،گیزارشهیای

،امل افشای رویدادهای و فعالیتهای گذ،ته نیست و

مییالی دانشییگا دارای ویژگییی کیفییی تأییییدکننییدگی

هییمزنییین ،بییه دلیییل ن ییود ویژگیییهییای مربییو بییودن،

اتت» پذیرفته نمی،ود .بر اتا ،نتایج فرضیه هشیتم و

صداصت در ارا ه ،صابلیت رتیدگی و صابلمقایسهبیودن،

به دلیل ن ود ویژگیی هیای مربیو بیودن ،صیداصت در

اطالعییات مواییود در گییزارشهییای مییالی دانشییگا ،

ارا ه ،صابلیت رتیدگی بودن ،صابلمقایسهبودن ،توانیایی

صورت های مالی دانشگا توانیایی ارا یه اطالعیاتی در

پیشبینی کنندگی اطالعیات موایود در گیزارشهیای

خصوی وضعیت نقدی آتی ،ارزیابی وضیعیت هزینیه

مییالی دانشییگا  ،میییتییوان نتیجییهگیییری کییرد کییه

و درآمدی ،پیش بینی فعالیتهای آتیی و برآوردهیای

گزارش های مالی دانشگا  ،توانایی ارا یه اطالعیات بیه

آتی را به اتتفاد کنندگان ندارد.

اتتفاد کنندگان در خصوی ارزییابی پییشبینییهیای
انجام ،د و به ود برآورد را ندارد.

آزمون فرضیه هشتم

بحث و نتیجهگیری

اییدول ،ییمار  1نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه
هشتم را نشان می دهد .تیطح معنیاداری آمیار  tارا یه
،د در ایدول مزبیور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر

این پژوهش با هیدف بررتیی نگیرش میدیران دانشیگا

آماری اتت .از اینرو ،فرضییه اول پیژوهش م نیی بیر

علوم پز،کی و خدمات بهدا،تی درمیانی اتیتان فیار،

جدول  :7نتایج آزمون  tیک طرفه فرضیه هشتم
آماره t

2/111

درجه

تفاضل

آزادی

میانگین

127

2/2677

فاصله اطمینان  8/78برای
تفاضل میانگین
کران پایین

کران باال

()2/2102

2/2114
ارزش مورد آزمون=0
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سطح
معناداری
2/076

نتیجه آزمون
رد نشدن فرضیه صفر آماری
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نس ت به کیفیت گزارشهای مالی ارا ه ،د  ،انجام ،د

محیدودیتهیای اتییی پرتیشنامییه بیرای امییاآوری

اتییت .بییا تواییه بییه نتییایج حاصییل از تجزیییه و تحلیییل

داد  ،موااه بود اتت.

فرضیییههییای پییژوهش ،بییه نظییر مییدیران دانشییگا علییوم
پز،ییکی و خییدمات بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار،،

پیشنهاد حاصل از یافتههای پژوهش

گییزارشهییای مییالی دانشییگا از ان ییه ویژگیییهییای

با توایه بیه نتیایج ایین پیژوهش ،بایید در راتیتای

مربییو بییودن ،صییداصت در ارا ییه ،صابییلمقایسییه بییودن،

هدفهای گیزارش گیری بخیش عمیومی و بیهمنظیور

صابلرتیدگی بودن ،پیشبینیکننیدگی و تأییدکننیدگی

اتتفاد مفید از اطالعات مالی مواود در گزارشهیای

کیفیییت الزم را نییدارد امییا از ویژگیییهییای کیفییی صابییل

مالی دانشگا  ،نسی ت بیه ارتقیاء تیطح ویژگیی کیفیی

فهم بودن و بهموصابودن برخوردار اتت .به نظر میرتد،

گزارشهای مالی اصدام اتاتی انجام ،ود .لذا ،پیشنهاد

اطالعات مالی بدون کیفیت مناتیب ،موایب بییفایید

می ،ود ،صورت های مالی دانشگا ط یق دتیتورالعمل

،دن اطالعات برای اتتفاد کنندگان بخش عمومی ،در

آییننامه مالی و معامالتی دانشگا های علوم پز،کی و

دتتیابی به هدفهای گزارشها می،ود .یافتههیای ایین

خدمات بهدا،تی درمانی و تایر آیین نامههای داخلیی

پییژوهش تییا حییدودی بییا نتییایج پییژوهش ،کردتییتانی و

مربوطه تهیه و ارا ه ،یود .هیمزنیین ،بیرای آمیوزش و

نصیییری ( ،)7بابااییانی و مییددی ( ،)21بابااییانی (،)02

ارتقییاء تییطح علمییی کارکنییان امییور مییالی دانشییگا

تاتون ( )07و میر،کاری و توداگران ( )4در خصوی

تمهیداتی اندیشه ،ود.

ناتوانی اطالعات مالی بدون کیفیت ،در ایفای مسیئولیت

به منظور ارتقاء وظیفه پاتخگویی پیشنهاد می،ود،

پاتخگویی و هدفهای گزارشگیری میالی در بخیش

پیییس از اصیییالح تیییاختار گیییزارشدهیییی میییالی در

عمومی در یک راتتا اتت.

دانشگا های علوم پز،کی ،مجدداا این پیژوهش انجیام

اییین پییژوهش بییا محییدودیتهییایی از ص یییل ن ییود

،ییود ،هییمزنییین ،بییا تواییه بییه اهمیییت یافتییههییای اییین

پژوهشهای منسجم و پیشینهای صابل کر و اتتفاد در

پژوهش ،انجام زنین پژوهشهایی در تایر دتیتگا هیا

ایییران ،ن ییود انگیییز کییافی بییرای مشییارکت فعییال در

و تازمانهای عمومی به منظیور ارتقیاء تیطح ویژگیی

پژوهش علمی در بین اعضیای اامعیه انتخیان ،ید و

کیفی گزارشهای مالی ،توصیه می،ود.
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