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  چكيده
  

 برخـوردار  ويـژه  اهميـت  از گزارشـگري  خـاص  هدف واسطه به عمومي بخش در شده تهيه اطالعات كيفيت :مقدمه
بخـش   حسـابداري  نظـام با اسـتفاده از   دولتي بخش يها فعاليت مورد در كامل و اتكاپذير ،موقع به اطالعات ارائه .است

 سـرانجام  و دولتـي  بخـش  عملكـرد  بهبـود  شـفافيت،  دولتـي،  خدمات ارائه بر مردم بهتر نظارت امكان ،مطلوب عمومي
   . كند را فراهم مي عمومي بخش اصالح

 نامـه  پرسـش  بـا اسـتفاده از   اهـ  داده. اسـت  كـاربردي  هدف، لحاظ از و پيمايشي- توصيفي حاضر پژوهش :روش پژوهش
 بودجه و مالي مديران از نفر 104 را پژوهش آماري جامعه. است شده آوري جمع خبري گزاره 40 حاوي ي  پژوهشگرساخته

 .دهـد  تشـكيل مـي   پزشـكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت بودجـه  مـرتبط  كارشناسـان  و پزشـكي  علوم ياه دانشگاه
 بـراي  .اسـت  اي جملـه  دو آزمـون  و جامعـه  يك ميانگين آزمون ها داده تحليل و تجزيه براي استفاده مورد آماري هاي روش
   . است شده استفاده 18نسخه  SPSS و 2010نسخه   Excelارهايافز نرم از ي مزبوراه داده تحليل و تجزيه و محاسبات انجام
 بهداشـتي  خـدمات  و پزشـكي  علـوم  ياه دانشگاه مالي يها گزارش در شده ارائه اطالعات كيفي يها ويژگي :اه يافته

 و) بودن كامل و طرفي بي ،بيان صادقانه تأييدكنندگي، ارزش ،كنندگي نيبي پيش ارزش شامل( محتوا نظر از هم درماني،
 حسـابداري  اسـتانداردهاي  بـا ) نموقع بـود  به و نقابل فهم بود ،نقابل مقايسه بود شامل( اطالعات ارائه نحوه نظر از هم

   .دارد مطابقت عمومي بخش
 و پزشـكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت ارشـد  مـديران  حاضـر،  پـژوهش  هـاي  يافتـه  به توجه با :گيري نتيجه
 مـالي  هاي صورت ارائه و گزارشگري نحوه در جزئي تغييرات و بازنگري اندك با توانند مي پزشكي علوم هاي دانشگاه

 محتـواي  بـه  مربـوط  هـاي  ويژگـي  بـه  اسـت  الزم هر چند شوند همسو كامالً عمومي بخش حسابداري استانداردهاي با
  .شود بيشتري توجه اطالعات

  

  .اطالعات كيفي يها ويژگي ،درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشگاه گويي، پاسخ: هاي كليدي واژه
                                                            

  .مركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه حسابداري دانشيار 1.
   .مركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه حسابداري از ارشد كارشناس. 2
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  مقدمه
  

 استانداردهاي كه شود ممكن است چنين تصور
 دشو مي تدوين فرض اين با ،عمومي بخش حسابداري

 انتفاعيرو غي هطرفان بيهاي  كه دولت درگير فعاليت
 تفريغ گزارش به دولتي حسابداري وظيفه و است

 و دشو مي محدود و مصرف وجوه بودجه، شرح تأمين
 وضعيت وارائه شرحي دقيق از نتايج عملكرد  به نيازي
 ترين وظيفه اصلي كه حالي در دولت نيست، مالي

 عمومي در راستاي مسئوليتگزارشگري مالي بخش 
يي مالي، گو پاسخايفاي مسئوليت . يي استگو پاسخ

و انجام نظارت حسابداري  نظام بكارگيريمستلزم 
مبتني بر  مقاصد عمومي مالي و گزارشگري با

 ييگو پاسخ اهميت ).1(يي است گو پاسخمسئوليت 
 آن از كه است اي اندازه به عمومي بخش مالي
 بخش عمومي نوين مديريت اساسي ويژگي عنوان به
  .)2( دشو مي ياد

 گزارشگري اساسي هدفطور كه در باال آمد  همان
 وظيفه ايفاي به كمك عمومي، بخش در مالي
. است ملت مقابل در دولت گويي پاسخ

ي وضعيت مالي و منظور ارزياب مالي، به يها گزارش
اين لذا، . دشو مياستفاده واقع عملكرد مالي مورد 

ارزيابي توانايي دولت در ارائه خدمات و  به ها گزارش
ارزيابي نتايج . ندك ميموقع تعهدات كمك  ايفاي به

ي قبل، ها دورهعمليات دوره جاري و مقايسه آن با 
نندگان فراهم ك استفادهاطالعات سودمندي را براي 

  ).3( كند مي
ي مالي به عنوان بخش اصلي فرآيند ها صورت

نندگان ك استفادهدر صورتي براي  ،گزارشگري مالي
ي كيفي و ها ويژگيمفيد خواهد بود كه منطبق با 

نداردهاي حسابداري تهيه شده مفاهيم مندرج در استا
ي كيفي ها ويژگيدر بخش عمومي ). 4( باشد

ر ارزيابي مسئوليت اطالعات به شهروندان د
اين  ).5( كرد مردان كمك خواهد يي دولتگو پاسخ

سودمندي اطالعات ارائه افزايش  موجب ها ويژگي
 كنندگان استفاده  براي  مالي يها گزارششده در 

گزارشگري مالي  هاي هدفبه  د و دستيابيشو مي
   ).6(كند  مي يري را ميسر گ تصميمي و يگو پاسخشامل 
 جمله از رها،از كشو بعضي در ي گذشتهها سال در
 در تعهدي از مبناي استراليا و زالندنو بريتانيا،

استفاده  .است شده استفاده عمومي حسابداري بخش
 به منجر عمومي، بخش در حسابداري تعهدياز 

 تقويت و خود موكالن به دولت ييگو پاسخ افزايش
 قابليت و عمومي خدمات در بخش مالي مديريت
 گوناگون هاي حوزه در مديريت عملكرد مقايسه

    .)7( دشو مي
 به رشد رو محيط به توجه با نيز ايران در

 كلي راهبردهاي ابالغ و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي،
 و پنجم چهارم هاي برنامه و ساله بيست انداز چشم سند

 دنبال به و كشور فرهنگياجتماعي و  توسعه اقتصادي،
 مبتني بر به اي برنامه از يزير بودجه نظام آن تغيير
 و خدمات شده تمام قيمت لزوم محاسبه و عملكرد
 در بنيادي تغييرات ايجاد دولتي، ضرورت يها فعاليت

موضوعي  دولتي مالي و گزارشگري نظام حسابداري
  .)8( بودناپذير  اجتناب
 و ها فعاليت وظايف، گستردگي به توجه با
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 حسابداري اطالعاتي نظام بكارگيري دولت هاي برنامه
 براي يكپارچه و منسجم مالي دولتي گزارشگري و

 ييگو پاسخ مسئوليت ايفاي و دولت مالي امور انجام
 اتخاذ در مديران ي بهنظام چنين وجود. بودضروري 
 هاي هدفبه  دستيابي براي مفيد و منطقي هاي تصميم
 انجام شده تغييرات به توجه با. دكن مي كمك سازماني

 مبناي آن بر بندي طبقه و اي بودجه اقالم بندي طبقه در
 ،قانوني تكاليف و دولت مالي آماري هاي نظام

 بهاي و مبتني بر عملكرد يزير بودجهنظام  استقرار
و در راستاي آن اجرا و  خدمات، و شده كاال تمام

  .الزامي شد تعهدي حسابداري نظام كارگيريب
نظام  اخير اقداماتي در راستاي اصالح يها سالطي 

كه نقطه عطف آن تدوين  انجام شده استمالي كشور 
استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و مفاهيم 

از  االجرا الزمنظري گزارشگري مالي بخش عمومي 
 حسابداري نظام در بازنگري. است 1394ابتداي سال 

 تحقق براي تعهدي، مبناي جرايا و فعلي دولتي
 يعني ،عمومي بخش حسابداري اصلي هدف
 محل از كه منابعي قبال ملت در به دولت ييگو پاسخ
 اين .است ضروري دارد، اختيار در عمومي بودجه
 و محصوالت شده تمام بهاي محاسبه امكان تحول

 يزير بودجه نظام استقرار و بخش دولتي خدمات
 شفافيت سطح ارتقاي سرانجامو  عملكرد مبتني بر

  .سازد مي فراهم را مالي
 دولتي نظام حسابداري در بازنگري هاي هدف

  :از عبارت است
 در شفافيت و كشور مالي نظام قابليت ءارتقا .1

 ايفاي راستاي در دولتي بخش مالي گزارشگري

 ،يريگ تصميم تسهيل و ييگو پاسخمسئوليت 
 فعلي يزير بودجه نظام تغيير تسهيل و سازي زمينه .2

 ،مبتني بر عملكرد يزير بودجه به
 بر تأكيد با اجرايي ايه دستگاه عملكرد بررسي .3

 صرفه و اثربخشي كارايي، همچون هايي مؤلفه
 ،اقتصادي

 از اطمينان حصول و دولت مالي انضباط افزايش .4
 ، وموضوعه مقررات و قوانين رعايت

 اه دارايي اثربخش مديريت و يريگ تصميم تسهيل .5
  ).9( دولت هايبدهي و

بديهي است كه اجراي استانداردهاي بخش 
ي ابتدايي با مشكالت بسياري همراه ها سالعمومي در 
ساير  گيري از تجربه بهرهكه براي حل آن خواهد بود 

. بود خواهدگشا  كشورها در اين امر بسيار راه
داخلي در خصوص اجراي حسابداري  هاي تجربه

نويس استانداردهاي  تعهدي، حتي قبل از تدوين پيش
حسابداري بخش عمومي نيز وجود داشته كه از جمله 

و وزارت ) ره(امام خميني ان به كميته امداد تو مي ها آن
  . دكربهداشت، درمان و آموزش پزشكي اشاره 

آموزش پزشكي از سال  و درمان بهداشت، وزارت
 20قانون برنامه چهارم و ماده  49، به استناد ماده 1387

هاي امناء  نون برنامه پنجم و با تصويب هيأتقا
 با طرحي گذاري هدف با اي علوم پزشكي،ه دانشگاه
 نظام در بازنگري به اقدام ،»مالي نوين نظام« عنوان

و  پزشكي علوم ايه دانشگاه مالي مديريت و حسابداري
  :زير كرد گام چهار اساس بر درماني خدمات بهداشتي

 تعهدي،   به نقدي مبناي از حسابداري تغيير رويكرد .1

  ،ها فعاليت و خدمات شده تمام بهاي نظام اجراي .2
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  و نوين، يزير بودجه .3
   ).8(نتايج  تحليل وري و بهره و هزينه مديريت .4

 حسابداري بخش 1استاندارد شماره  20طبق بند 
 خود مالي يها صورت بايد گزارشگر عمومي، واحد

 استفاده از مبناي تعهدي. كند مبناي تعهدي تهيه را بر
به عنوان الزام در گزارشگري مالي بخش عمومي 

هاي علوم  دانشگاهعنوان شده است و از آنجا كه 
چند سالي است درماني  پزشكي و خدمات بهداشتي

كه مبناي حسابداري خود را از نقدي به تعهدي تغيير 
اند و هر سال مورد حسابرسي مستقل قرار  داده
 است كه آيا اينحاضر پژوهش له مسأگيرند  مي

با  اه دانشگاهاين فرآيند گزارشگري مالي 
داردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد استان
ترين موضوع  مهم .يا نياز به اصالحات اساسي دارد و

 يها ويژگيمالي با  هاي گزارش، تطابق لهمسأبراي اين 
بخش حسابداري كيفي مد نظر در استانداردهاي 

 در موردكه بتواند  ژوهشيدر نتيجه، پ. عمومي است
توان گزارشگري مالي در راستاي شفافيت و 

و راهكارهايي اطالعات  ،يي در بخش عموميگو پاسخ
پژوهش  هدف، بنابراين. ضروري است ،ارائه دهدرا 

 و اطالعات كيفي هاي ويژگي مطابقتحاضر 
 خدمات و پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش
 حسابداري مبناي بر ارائه شده تهيه و درماني بهداشتي
  .االجراست الزم عمومي بخش استانداردهاي با تعهدي
 

  مباني نظري
  ي كيفيها ويژگي

ي ها ويژگيدر حوزه گزارشگري مالي دولت 

كه  اي برخوردار است، چرا كيفي از اهميت ويژه
نقش كنترل و جلوگيري  ،گزارشگري با كيفيت دولت

منجر به با كيفيت اطالعات از تقلب داشته و جريان 
د شو ميهاي سياسي و تعادل قدرت  فرايند تعادل اهرم

گزارشگري مالي بخش عمومي   هدفچنين،  هم. )10(
گيري  يي و تصميمگو پاسخاطالعات مفيد براي  ارائه

المللي  بال، مدير اجرايي فدراسيون بين يان. )11(است 
دولتي، ي مالي ها گزارشكه  اعتقاد دارد حسابداران

بايد از چنان كيفيت اطالعاتي برخوردار باشد كه 
كنندگان را ارائه  بتواند نتايج واقعي و موردنظر استفاده

گيري  كيفيت در اطالعات مالي بايد قابل اندازه. كند
باشد و موجب شود كه اعتماد را به شفافيت مالي 

چنين، اين ساز و كار از  هم. دولت بازگرداند
 ها و فساد جلوگيري كند مديريتكفايتي، سوء  بي

)12(.  
مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش  مطابق با

  ييها ويژگي  به  كيفي يها ويژگيعمومي ايران، 
سودمندي اطالعات ارائه  موجب  د كهشو مي  اطالق

 كنندگان استفاده  براي  مالي يها گزارششده در 
گزارشگري مالي  هاي هدفبه  د و دستيابيشو مي

. كند يري را ميسر ميگ تصميميي و گو پاسخشامل 
  مندرج  اطالعات  محتواي  به  كيفي  يها ويژگي  برخي

  ارائـه  چگونگي ديگر به  و برخي  مالي  يها گزارشدر 
  ).6( دشو مي  مربوط  اطالعات  اين
  

   اطالعات  با محتواي مرتبط  كيفي  يها ويژگي
  محتوايبا   مرتبط  صليا  كيفي  يها ويژگي
  .است » بودن اتكاقابل «و  » بودن  مربوط« شامل  اطالعات
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به نوع اطالعات مالي  بودن  مربوط : بودن  مربوط
گيري و  عان مختلف براي تصميمنف موردنياز ذي

طبق . )13( يي بستگي داردگو پاسخارزياي مسئوليت 
مفاهيم نظري گزارشگري بخش عمومي ايران  9بند 

د شو مي  تلقي  مربوط  اطالعاتي، )ي كيفيها ويژگي(
يي واحد گزارشگر و گو پاسخايفاي وظيفه  بر  كه

  رويدادهاي  در ارزيابي  كنندگان استفاده   هاي متصمي
  هاي ارزيابي  يا تصحيح تأييديا   آينده و  ، حال گذشته

ي ها ويژگيشامل  بودن  مربوط. شود  گذشته مؤثر واقع
و ارزش تأييدكنندگي است  كنندگي نيبي پيشارزش 

)6.(  
 : تأييدكنندگيارزش و   كنندگي نيبي پيش  ارزش

كنندگي اطالعات  كنندگي و تأييد بيني هاي پيش نقش
 مقاصد با مالي هاي گزارش. با يكديگر مرتبط است

 ها هدف پيرامون اطالعاتي حاوي است ممكن عمومي،
 واحد از انتظار مورد خدمات شده تمام بهاي و

 براي كه منابعي منشأ و ميزان و آينده در گزارشگر
 چنين. ، باشدشود مي داده تخصيص خدمات اين ارائه

 براي و است كنندگي بيني پيش ارزش داراي اطالعاتي
 تلقي مربوط گيري، تصميم و گويي پاسخ مقاصد

 ساير و اقتصادي رويدادهاي درباره اطالعات. شود مي
 دهي شكل در تواند مي نيز حال يا گذشته رويدادهاي
 ارزش داراي آينده به مربوط انتظارات

 درنمونه، اطالعات  عنوان  به. باشد كنندگي بيني پيش
هاي واحد  سطح و ساختار فعلي دارايي مورد

كنندگاني كه سعي دارند توان  گزارشگر، براي استفاده
ها و واكنش به شرايط  فرصت از استفادهواحد را در 
 اطالعات. بيني كنند، داراي ارزش است نامطلوب پيش

 كه است تأييدكنندگي ارزش داراي صورتي در
 شامل كنوني يا پيشين انتظارات تغيير يا تأييد موجب

  ).6(شود  گذشته هاي ارزيابي بر مبتني انتظارات
افزون كه   اتكاستقابل   اطالعاتي : اتكا بودنقابل 

 با  جانبدارانه  و تمايالت  از اشتباه  ، عاري كامل بودن بر
باشد   چيزي  آن  معرف  طور صادقانه باشد و به  اهميت

انتظار   معقول  اي گونه يا به  است  آن  بيان  مدعي  كه
بودن شامل بنابراين، قابل اتكا .كند  رود بيان مي

است طرفي و كامل بودن  ادقانه، بيي بيان صها ويژگي
)6(.  

و ساير   بايد اثر معامالتاطالعات  : صادقانه  بيان
يا   است  كند بيانگر آن ادعا مي  را كه  رويدادهايي

طور  باشد به  رود بيانگر آن انتظار مي  معقول  اي گونه به
صادقانه بيانگر  طور بهاطالعاتي كه . كند  بيان  صادقانه

رويداد اقتصادي يا ساير رويدادها است محتواي 
را  نظر مورديا شرايط  ها فعاليتمعامالت، رويدادها، 

ند كه لزوماً هميشه مطابق با شكل ك ميتوصيف 
  ).6( )رجحان محتوا بر شكل( ستيقراردادي آن ن

معناي نداشتن تمايالت   طرفي به بي : طرفي بي
و ارائه اطالعات با قصد  جانبدارانه در انتخاب

 در .است ،شده پيش تعيين از نتيجه به  دستيابي
 منظور بهكه انتخاب يا ارائه اطالعات مالي،  صورتي
شده در  پيش تعيين  به نتايج يا پيامدهاي از  دستيابي

انجام يي يا اتخاذ تصميم گو پاسخارزيابي مسئوليت 
طرفانه  ي مالي با مقاصد عمومي بيها گزارش، شود

طرفي يعني  بي به عبارت ديگر،). 6( نخواهد بود
هر چه را آن طور كه هست نشان «ي مالي ها صورت

مند خاص  گروه عالقهو نه طوري كه يك  »دهد
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  ).14(ممكن است بخواهد 
مفاهيم نظري گزارشگري  18طبق بند  : بودن كامل

، ارائه )ي كيفيها ويژگي(بخش عمومي ايران 
 ويژگيي مالي در صورتي از ها گزارشاطالعات در 

به ويژگي  توجه بابودن برخوردار است كه  كامل
هزينه شامل تمام اطالعات - اهميت و تحليل منفعت

صادقانه رويدادي باشد كه مدعي ارائه  الزم براي بيان
اند موجب تو ميحذف برخي اطالعات . آن است

اطالعات براي  نبودننتيجه سودمند نادرستي آن و در
  ).6( ي مالي شودها گزارشنندگان ك استفاده

  
   اطالعات  با ارائـه  مرتبط  كيفي  يها ويژگي

 شامل  اطالعات  با ارائه  مرتبط  كيفي  يها ويژگي
 »بودن  موقعبه «و  » بودن  فهم   قابل« ،»بودن  مقايسهقابل «

اتكا باشد، قابل و   مربوط  اگر اطالعات.  است
قابل و   نبودن  مقايسه   قابل  صورت در  آن  سودمندي

  .خواهد بود  دچار محدوديت  نبودن  فهم
  يها گزارش  كنندگان استفاده : بودن  مقايسهقابل 

را   گزارشگر واحد  مالي  يها گزارشبايد بتوانند   مالي
ر مختلف را با يكديگر و واحدهاي گزارشگ زمان  طي

قابل مقايسه است كه اطالعات زماني . ندمقايسه كن
هاي بين واحدها را نشان  اوتها و تف بتواند شباهت

  كه  امر است  اين  مستلزم  نقابل مقايسه بود .دهد
و ساير   معامالت  مالي  آثار  و ارائه  گيري اندازه

  به  دوره  و از يك  مالي  در هر دوره  مشابه  رويدادهاي
چنين،  همو  شود  انجام  رويه  بعد با ثبات  دوره

  مختلف  گزارشگر  واحدهاي به وسيله  رويه  هماهنگي
  ).6( شود  حفظ

مفاهيم نظري  24بند طبق  : نقابل فهم بود
، )ي كيفيها ويژگي(گزارشگري بخش عمومي ايران 

اطالعات  كه دشو مي، موجب بودن  فهمقابل ويژگي 
ي ها گزارش. نندگان قابل درك باشدك استفادهبراي 

واحدهاي بخش عمومي بايد عمومي  مالي با مقاصد
گوي نيازها  اطالعات را به نحوي ارائه دهد كه جواب

و بيانگر  آننندگان ك استفادهاي  و متناسب با دانش پايه
قابل عامل مهم در . ماهيت اطالعات ارائه شده باشد

ادغام و . ستها آناطالعات، نحوه ارائه  نفهم بود
مناسب باعث افزايش قابليت  نحو بهبندي اطالعات  طبقه

اند قابليت فهم تو ميقابليت مقايسه نيز . دشو ميفهم آن 
مالي براي رفع  يها گزارش.اطالعات را افزايش دهد

نندگان مختلف با ميزان آگاهي متفاوت ك استفاده نياز
  ).6(د شو ميي واحد گزارشگر تهيه ها فعاليتاز 

ي مالي، ها گزارشكنندگان  استفاده كه اين دليلبه 
هستند  غيرمتخصص حسابداري نظر از موارد بيشتر در

 هاي مالي استفاده از گزارشهايي براي  محدوديت
هاي مختلف  ها در گروه كه اين محدوديت دارند

اين  با توجه به. ننده متفاوت استك استفاده
كه نندگان انتظار دارند ك استفاده ،ها محدوديت

  :ماليي ها گزارشكنندگان  تهيه
اي يكسان براي ثبت ه رويهدر طول زمان از  .1

معامالت پيروي كنند و از سالي به سال ديگر 
   ،)ثبات رويه(ا تغيير نكند ه رويه

فرم . يكنواختي در فرم و شكل را رعايت كنند .2
متفاوت ه ديگر مؤسساي به  همؤسساز  ها گزارش
  ،)يكنواختي( نباشد

   ،)اهميت( تنها اطالعات با اهميت را گزارش كنند .3
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نندگان بدانند را گزارش ك استفاده كه بايدآنچه  .4
   ، و)افشاء(كنند 

طرفي را رعايت كنند و از هيچ  گيري، بي در اندازه .5
 .)15( گروهي جانبداري نشود

ي مالي، ها گزارش نموقع بودبه  :نموقع بود به
ترين اركان كيفيت ارائه اطالعات مالي  يكي از مهم

مفاهيم نظري گزارشگري بخش  26طبق بند  .است
ن يعني موقع بود  به، )ي كيفيها ويژگي(عمومي ايران 

مقاصد  جهت دركه سودمندي اطالعات  اين از  قبل
يري از بين برود، اين اطالعات گ تصميميي و گو پاسخ
دسترسي . نندگان قرار گيردك استفاده دسترس در
اند سودمندي تو ميبه اطالعات مربوط  موقع به

و توانايي  ييگو پاسخاطالعات را در ارزيابي مسئوليت 
  ).6( بخشد ءارتقا ها تأثيرگذاري بر تصميم

  
  پيشينه پژوهش

چگونه حسابداري «في در پژوهشي با عنوان  مك
به » هدد مييي حاكميت را افزايش گو پاسختعهدي 

هدي در بخش كه حسابداري تع اين نتيجه رسيد
، مديريت يي دولتگو پاسخافزايش  موجبعمومي 

پذيري  خدمات عمومي و مقايسه در ارائهمالي بهتر 
كه  شود هاي مختلف مي عملكرد مديريت در حوزه

  .)16( دشو ميباعث ارتقاي كيفيت اطالعات  سرانجام
ت تدوين يجه پژوهش انجام شده به وسيله هيأنت

 سال در مارس آمريكا استانداردهاي حسابداري دولتي
گزارشگري مالي  نموقع بوددر مورد به ميالدي  2011
 2006- 2008 در بازه زمانيو محلي  هاي ايالتي دولت

بودن زيادي مفيد ميزانكه گذشت زمان به  نشان داد

نندگان ك استفادهشده از ديدگاه  اطالعات مالي گزارش
پژوهش اين چنين،  هم. هدد ميثير قرار تحت تأرا 

دولتي بزرگ و حدود  هاي همؤسس% 73نشان داد كه 
ي مالي ها گزارش،  دولتي كوچك هاي همؤسس 46%
هاي سال مالي  ماه پس از بستن حساب 6نه خود را ساال

هندگان اطالعات د پاسخهر چند كه . نندك ميمنتشر 
ها  اين زمان مفيد تلقي كردند اما آنمنتشر شده را در 

از اطالعاتي دانستند كه  تر كماين مفيد بودن را بسيار 
ماه پس از پايان سال مالي منتشر  3روز تا  45ظرف 

ي ها گزارشهندگان، د پاسخاز  %9از  تر كم. دشو مي
ماه پس از پايان سال  6مالي ساالنه دريافت شده در 

ي ها گزارش ها آن% 2تر از  كممالي را مفيد دانستند و 
لي را يان سال مادريافت شده پس از يك سال از پا

  .)17( مفيد تلقي كردند
 از استفاده پژوهشي در ماريانا و نيكولتا

 در عمومي بخش حسابداري المللي بين استانداردهاي
 كه به اين نتيجه رسيدند و بررسيرا  رومانيكشور 
 مالي، شفافيت ءارتقا به منجر استانداردها اين اجراي
 با ارتباط برقراري و سهولت مالي مديريت كيفيت
 عمومي بخش نفعان ذي و وجوه كنندگان تأمين
  ).18( شود مي

بررسي تأثير استانداردهاي به  جئوما در پژوهشيآي
المللي حسابداري بخش عمومي بر قابليت اتكا،  بين

اعتبار و يكپارچگي گزارشگري مالي در بخش 
پژوهش وي هاي  يافته. عمومي دولت نيجريه پرداخت

المللي  استانداردهاي بين نشان داد كه اجراي
، اعتبار و اتكاقابليت   حسابداري بخش عمومي

 .دهد را افزايش مييكپارچگي گزارشگري مالي 
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 بر اساس و مديريت كارآمد كنترل داخلي ،چنين هم
و دولت را در دستيبابي به  را ارتقاء بخشيده نتيجه
هايش در راستاي ارائه خدمات مؤثر و كارآمد  هدف

  ). 19( دكن ياري مي
با عنوان كيفيت اطالعات  بوكنيا در پژوهشي

حسابداري و عملكرد مالي بخش عمومي اوگاندا، به 
ثير كيفيت اطالعات حسابداري بر عملكرد بررسي تأ

هاي  يافته. بخش عمومي اوگاندا پرداختمالي 
هش وي نشان داد كه واحدهاي گزارشگري كه پژو

 كنند تري را ارائه مي با كيفيت اطالعات حسابداري
  ).20( بهتري دارندعملكرد مالي 

 دامنه تحليلبه  پژوهشي فرد و رستمي در وكيلي
 حرفه، اعضاي بين اطالعات يتقارننام شكاف
 حسابداري اطالعات كنندگان استفاده و كنندگان تهيه
 مالي گزارشگري و كيفي هاي ويژگي پايه بر

 حسابداران، بين نامه پرسش 281 آنان. پرداختند
 و بانكي كارشناسان سهام، گران تحليل حسابرسان،
پژوهش نتايج  .دندكر توزيع حسابداري دانشجويان

 بين يمعنادار تفاوت كه نشان دادفرد و رستمي  وكيلي
 اعضاي و نندگانك استفاده كنندگان، تهيه برداشت
 كيفي يها ويژگيبا ارجحيت  رابطه در حرفه

 از حسابرسان و دارد وجود حسابداري اطالعات
 از سايرتر  ناراضي مالي گزارشگري فعلي وضعيت
 مختلف حوزه پنجدر بين چنين،  هم .بودندها  گروه
قابل  ،به موقع بودن ،بودن  مربوط: يعني بررسي، مورد

 ،افشاء كفايت سرانجام و قابل اتكا بودن ،مقايسه بودن
و  كافي افشاي نبود وضعيت از بيشتر دهندگان پاسخ

 ناراضي بودند حسابداري اطالعات بودننقابل اتكا 

)21.(  
نتايج حاصل از پژوهش كرباسي و طريقي با عنوان 

هاي حسابداري تعهدي در  ارزيابي مزاياي سامانه«
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

هاي  ن داد كه اطالعات ناشي از سامانهنشا »تهران
گيري  تواند به بهبود تصميم مي حسابداري تعهدي

يزي ر بودجهمديران كمك كند، زمينه تهيه و تدوين 
نشگاه را فراهم سازد و بهاي دا مبتني بر عملكرد

و  تر بيان كرده شده خدمات و فعاليت را شفاف تمام
 سازديي مديران دانشگاه را فراهم گو پاسخقابليت 

)22.(  
 تغيير آثاركريمي در پژوهشي به بررسي گرد و 

بر عملكرد مالي و  نقدي به تعهدياز داري حسابمبناي 
. بهشتي پرداختند عملياتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد

منجر به بهبود  غييرتاين كه  نشان دادنتايج پژوهش آنان 
براي تعيين بهاي  ،دشو ميعملكرد مالي و عملياتي 

است و منجر به ها كاراتر  شده خدمات و فعاليت تمام
، سرانجام. دشو ميها  تر درآمدها و هزينه دقيقكنترل 

تر و  ي مالي دقيقها گزارشكه حسابداري تعهدي  اين
  .)23( هدد ميتري در اختيار مديران قرار  درست

مهدوي و ماهر در پژوهشي به بررسي نگرش 
مديران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

مالي ي ها گزارشدرماني استان فارس نسبت به كيفيت 
 نمونه مورد بررسي پژوهش آنان. پرداختند ،شده ارائه

 120نفر از مديران مالي و غيرمالي در  121شامل 
واحد زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

نتايج پژوهش . ي درماني استان فارس بودبهداشت
 ها آزمودنينظر  ازنشان داد كه مهدوي و ماهر 
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ي مالي تنها داراي ها گزارشاطالعات ارائه شده در 
است  نموقع بودو به  نقابل فهم بودي كيفي ها ويژگي
بيان  ،بودن  مربوطي كيفي ها ويژگي، ها گزارشو اين 
، قابل رسيدگي بودن، مقايسه بودنقابل ، صادقانه
تأييدكنندگي را  ارزشكنندگي و  ينيب پيش ارزش
  ).12(ندارد 

با عنوان بررسي و  نژاد در پژوهشي مهدوي و كاظم
تني بر سودمندي تدوين استاندارهاي حسابداري مب

تدوين  ها، تأثير چارچوب نظري براي شهرداري
 افزايش شامل عامل، پنج بر حسابداري استانداردهاي

 و حسابرسي بهبود فرآيند مالي، گزارشگري كيفيت
 مالي، مديريت بهبود مالي، يها گزارش اعتباردهي به

 مبتني مطلوب گزارشگري و حسابداري نظام استقرار
 براي الزم ايجاد بستر يي وگو پاسخ مسئوليت ايفاي بر

 مسئوليت ايفاي ارزيابي و عملكرد ارزيابي
 مورد ايه داده. دادند بررسي قرار مورد را ييگو پاسخ

 از استفاده با فارس استان شهرداري 91 نياز از
. شد سوال گردآوري 40 حاوي اي نامه پرسش
 معنادار و مثبت تأثير از حاكيآنان پژوهش  هاي يافته

 بر ها شهرداري حسابداري براي استانداردهاي تدوين
  ).24( بود باال گانه پنج عوامل كليه مبناي

 اهميت به بررسي آقايي و همكاران در پژوهشي
 ميان در حسابداري اطالعات كيفي هاي نسبي ويژگي

 كنندگان، تهيه شامل گيرنده تصميم مختلف هاي ه گرو
 با مالي يها صورت كنندگان و استفاده حسابرسان

 الگوي اساس بر شده طراحي ي نامه استفاده از پرسش
 حاكيآنان پژوهش  ايه يافته .ندپرداخت مراتبي سلسله

 كيفي هاي نسبي ويژگي اهميت بودن متفاوت از

 از مقايسه قابليت ويژگي جز به حسابداري اطالعات
 كنندگان استفاده و حسابرسان كنندگان، تهيه ديدگاه
 ويژگي براي كنندگان تهيه. بودمالي  يها صورت
 و بودن اتكا قابل ويژگي براي حسابرسان ،بودن  مربوط
 بيشترين نقابل فهم بود براي ويژگي كنندگان استفاده
 ).25( بودندقائل  را اهميت

 و بررسي در پژوهشي به استادميرزائيو  حاجيها
 و كشور محاسبات ديوان حسابرسان نگرش مقايسه

 مورد در دارايي و اقتصادي امور وزارت حسابرسان
 كيفي هاي ويژگي ارتقاي بر تعهدي حسابداري تأثير

نتايج . پرداختند ايران در دولت مالي عملكرد گزارش
 دستيابي كيفي، هاي ويژگيپژوهش آنان نشان داد كه 

 شامل عمومي بخش مالي گزاشگري هاي هدف به
چنين،  هم. سازد مي ميسر را گيري تصميم و گويي  پاسخ
 معيار بكارگيري مستلزم گويي  پاسخ مسئوليت ايفاي
 حسابداري مبناي و اقتصادي منابع جريان گيري اندازه
    .)26( است تعهدي
به بررسي  در پژوهشي صادقيشيري و  سويمو

ي مالي ها گزارششده در  سطح كيفي اطالعات ارائه
اي  اي علوم پزشكي كشور به صورت مقايسهه دانشگاه

جامعه . بين مبناي تعهدي و مبناي نقدي پرداختند
نفر از مديران و  150آماري پژوهش آنان شامل

اي علوم پزشكي كشور و ه دانشگاهكارشناسان مالي 
. بود نامه پرسشا از طريق ه دادهآوري  روش جمع

كه  نشان داد همكاران و شيري موسويپژوهش ج نتاي
مبناي  ي مالي برها گزارشبين اطالعات ارائه شده در 

ي كيفي ها ويژگيتعهدي و مبناي نقدي، از لحاظ 
قابل بيان صادقانه، ، بودن   مربوطاطالعات مالي از قبيل 
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ارزش ، قابل مقايسه بودنن، موقع بود ، بهنفهم بود
ي معنادارتفاوت  قابل اتكا بودنو  كنندگي بيني پيش

نتايج پژوهش بيانگر ، افزون براين. وجود دارد
ناپذير بودن استقرار و اجراي مبناي حسابداري  اجتناب

 ).27( بودجرايي كشور اي اه دستگاهتعهدي در كليه 
چنين، نتايج پژوهش زلقي نشان داد كه تغيير مبناي  هم

شده به تعهدي در وزارت  نقدي تعديلحسابداري از 
درمان و آموزش پزشكي تأثير زيادي  بر بهداشت، 
  ).28(گويي مالي و عملياتي دارد  ارتقاء پاسخ

ثير استقرار روش لگزيان و شكيبا به ارزيابي تأ
يي ايي و كارگو پاسخحسابداري تعهدي بر مسئوليت 

اي ه يافته. در دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرداختند
كارگيري حسابداري بكه  آنان نشان دادپژوهش 
تري در  درستتر و  ي مالي دقيقها گزارشتعهدي 

يي گو پاسخداده و باعث افزايش اختيار مديران قرار 
حسابداري از نقدي  مبنايدر تغيير چنين،  هم. شود مي

همچون بهبود كارايي و  هايي هدفبه تعهدي بايد 
  ).29( توجه قرار گيرد هزينه بيشتر مورد - منفعتقاعده 

 بررسيماهر و همكاران در پژوهشي با عنوان 
ارائه  هاي ماليگزارش كيفيت نسبت به مديران نگرش
كيفيت اطالعات ارائه بررسي ، به مطالعه موردي: شده

 پزشكي علوم دانشگاههاي مالي شده در گزارش
نامه  ها از پرسش آوري داده براي جمع. پرداختندفارس 

نفر از مديران  49كه در بين  شدسوالي استفاده  12
نتايج . شدهاي علوم پزشكي توزيع مالي دانشگاه
در اطالعات ارائه شده نشان داد كه  پژوهش آنان

در دانشگاه علوم پزشكي فارس هاي مالي  گزارش
، بيان صادقانه، بودنمربوط هاي كيفي برگيرنده ويژگي

مقايسه قابل و  طرفيبي، نموقع بود، بهبودن قابل فهم
  .)30( است بودن
  
 هاي پژوهش فرضيه

به شرح زير تدوين شده هاي اين پژوهش  فرضيه
 .است

هاي  هاي كيفي گزارش ويژگي: 1 فرضيه اصلي
هاي علوم پزشكي از نظر محتواي  مالي دانشگاه

اطالعات با استانداردهاي حسابداري بخش عمومي 
 .مطابقت دارد

 كنندگي بيني پيشويژگي : 1- 1 فرضيه فرعي
هاي علوم پزشكي با  هاي مالي دانشگاه گزارش

 .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد
تأييدكنندگي  ويژگي: 2- 1 فرضيه فرعي

هاي علوم پزشكي با  هاي مالي دانشگاه گزارش
 .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد

 بيان صادقانه ويژگي: 3- 1 فرضيه فرعي
هاي علوم پزشكي با  ي مالي دانشگاهها گزارش

 .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد
هاي  طرفي گزارش بي ويژگي: 4- 1 فرضيه فرعي
هاي علوم پزشكي با استانداردهاي  مالي دانشگاه

 .حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد
كامل بودن  ويژگي: 5- 1 فرضيه فرعي

علوم پزشكي با هاي  هاي مالي دانشگاه گزارش
 .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد

هاي  هاي كيفي گزارش ويژگي: 2 فرضيه اصلي
هاي علوم پزشكي از نظر ارائه اطالعات  مالي دانشگاه

با استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت 
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  .دارد
 نقابل مقايسه بودويژگي : 1- 2 فرضيه فرعي

هاي علوم پزشكي با  دانشگاههاي مالي  گزارش
 .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد

 نقابل فهم بودويژگي : 2- 2 فرضيه فرعي
هاي علوم پزشكي با  هاي مالي دانشگاه گزارش

 .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد
 نموقع بودويژگي به : 3- 2 فرضيه فرعي

علوم پزشكي با هاي  هاي مالي دانشگاه گزارش
  .استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد

 
  روش پژوهش

  
  نوع و جامعه آماري پژوهش

 آن استدالل و توصيفي- پيمايشي پژوهش اين
 چارچوب كه به اين شكل ،است استقرايي- قياسي
 مقاالت ها، كتاب مطالعه راه از پژوهش پيشينه و نظري

 آوري جمع و قياسي استدالل صورت به تارنماها و
 استدالل راه از اه فرضيه آزمون براي اطالعات
 از پژوهش اينچنين،  هم. است شده انجام يياستقرا

 آن نتايجسرانجام  كه است كاربردي- تحليلي عنو
 آموزش و درمان بهداشت مسئولين وزارت براي

 علوم پزشكي و ايه دانشگاه و مديران ارشد پزشكي
 مراجع ساير و كشورخدمات بهداشتي درماني سراسر 

 از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي نندهك استفاده
 قابل غيره و حسابداري پژوهشگرانچنين،  همو 

 .بود خواهد استفاده
و  نفر از مديران مالي 104جامعه آماري پژوهش را 

اي علوم پزشكي و كارشناسان ه دانشگاهمديران بودجه 
 آموزش و درمان بهداشت، وزارتمرتبط مركز بودجه 

گيري  در اين پژوهش نمونه. هدد ميتشكيل  پزشكي
  .نشده و از سرشماري استفاده شده است

  
  اه دادهآوري  ابزار جمع
پژوهش، از اين  ا دره دادهگردآوري  براي
با اقتباس از پژوهش (ساخته پژوهشگر نامه پرسش

اطالعات . استفاده شده است) )12( و ماهرمهدوي 
 104از طريق هاي پژوهش  آزمون فرضيهالزم براي 
كه در همايش گردآوري شده است  نامه عدد پرسش

هاي علوم پزشكي مديران مالي و بودجه دانشگاه
 .آوري شدتوزيع و جمع) 1394خرداد (سراسر كشور 

در اين پژوهش، بنا به ماهيت خاص موضوع مورد 
هاي مختلف از  بررسي، به جاي استفاده از سوال

اساس  مختلف استفاده شده و بر اي خبريه گزاره
ي ها ويژگييك از  مباني نظري و مفاهيم بنيادي هر

باتوجه به متن مفاهيم نظري گزارشگري مالي (كيفي 
ندين گزاره خبري تدوين و ، چ)بخش عمومي ايران

ستفاده در اين طيف مورد ا. لحاظ شد نامه پرسشدر 
شامل  اي ليكرت است كه نامه، طيف پنج رتبه پرسش
هاي كامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم،  گزينه

، 3، 2، 1هاي  امالً موافقم، به ترتيب، با رتبهموافقم و ك
هاي خبري مرتبط با  افزون بر گزاره. است 5و  4

هايي است  حاوي سوال نامه پرسشي كيفي، ها ويژگي
يي چون جنسيت، سن، ها ويژگيكه با هدف استخراج 
حصيالت، تطابق رسته شغلي و وضعيت تأهل، سطح ت

ريزي  ك تحصيلي، سمت و سابقه خدمتي طرحمدر
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ها نيز، بررسي هدف از طرح اين سوال. شده است
هندگان و اثر آن د پاسخي فردي و محيطي ها ويژگي

ي ها ويژگيبر نگرش مديران مالي و بودجه نسبت به 
 ايه دانشگاهي مالي ارائه شده در ها گزارشكيفي 

اين . علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني است
اصلي  ايه فرضيهعد اصلي شامل در دو ب نامه پرسش

فرعي  ايه فرضيهعد فرعي شامل پژوهش و هشت ب
  .پژوهش، طراحي شده است

از روش قضاوت  نامه پرسشروايي  تأييدبراي 
ترتيب كه نسخه  به اين .خبرگان استفاده شده است

ه چند نفر از خبرگان اجرايي ارائه و ب نامه پرسشاوليه 
. تكميل شد ها آناساس نظر  نسخه نهايي آن بر

زمون براي تعيين پايايي اين پژوهش، از آچنين،  هم
براي  αمقدار . استفاده شده است كرونباخ يآلفا

محاسبه شد كه با  918/0هاي پژوهش  تمامي پرسش
ان نتيجه تو مي بيشتر است 7/0 كه از توجه به اين

اين پژوهش در حد  نامه پرسشگرفت كه پايايي 
براي تعيين نوع و درجه رابطه بين . دشو مي تأييدبااليي 

متغيرها از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده 

از  ها نرمال بودن داده به منظور بررسيچنين،  هم. است
  .استفاده شده است اسميرنوف- كولموگروف آزمون

از براي آزمون متغيرهايي كه توزيع نرمال دارند 
و براي آزمون متغيرهايي  آزمون ميانگين يك جامعه

اي  دو جملهكه داراي توزيع نرمال نيستند از آزمون 
  .استفاده شده است) اي مون نسبت يك نمونهآز(

  
  ها يافته

  
 نامه پرسشاز  ها آوري داده جمعدر اين پژوهش براي 
آمار توصيفي  1جدول شماره  .استفاده شده است

ي طيف ها امتيازدهي به هر كدام از گزينهمربوط به 
  .دهد را نشان مي ها آزمودني به وسيله ليكرت
مندرج در جدول  توصيفي هاي توجه به آماره با

مالي  هاي گزارش كيفي هاي ميانگين ويژگي، 1شماره 
 نسبت به مقايسه بودنقابل ويژگي دهد كه  نشان مي

 چنين، هم .ها داراي ميانگين باالتري است ويژگي ساير
 بودن كاملترين انحراف معيار مربوط به ويژگي  بيش
ساير اطالعات مربوط به ميانگين، ميانه، انحراف. است

  
  متغيرهاي پژوهش آمار توصيفي: 1جدول 

 بيشينه  كمينه كشيدگي چولگيانحراف معيار  ميانه  ميانگين  تعداد  آماره

 5/4 17/1 364/1)909/0( 61395/0 3333/3 3429/3  104 ينيب پيشارزش 

 6/4 4/1 )026/0()546/0( 66508/0 5/3 3519/3 104 كنندگيارزش تأييد

 67/4 2 )363/0()325/0( 61027/0 5/3 4984/3 104 بيان صادقانه

 6/4 8/1 073/2)612/0( 4638/0 4/3 4442/3 104 طرفي بي

  5 67/1 )448/0()329/0( 77261/0 3333/3 4038/3 104 بودن كامل
  5 8/1 39/0)867/0( 71976/0 8/3 7019/3 104 مقايسه بودنقابل 

  8/4 8/1 )507/0()154/0( .69183/0 4/3 3462/3  104 نقابل فهم بود
  5 2 )356/0()121/0( 60114/0 6/3 5356/3  104  نموقع بودبه 
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متغيرهاي  معيار، چولگي، كشيدگي، كمينه و بيشينه
  .در جدول مزبور ارائه شده است پژوهش

 هاي ويژگي 2 شماره جدولاطالعات مندرج در 
 وضعيتجنسيت، ، سن شامل ها آزمودنيي يتشخص
سابقه كار و  ،تحصيالت ميزان، تحصيلي رشته، تأهل

  .دهد را نشان ميسمت 
 30بين  )%30( نفر 32 ،دهنده نفر پاسخ 104مجموع  از
سال سن داشته  40بيش از  )%70( نفر 72 سال و 40تا 
از اين . مرد بودند )%89( نفر 92 زن و )%11( نفر 12 و

 .هل بودندمتأ )%96( نفر 100 و مجرد )%4( نفر 4، افراد
ارشد  داراي مدرك كارشناسيها  آناز  )%70(نفر  72

تحصيل كرده رشته ) %42( نفر 44 به باال بوده و
 تحصيل كرده رشته )%28( نفر 29، حسابداري

تحصيل كرده رشته اقتصاد  )%6( نفر 6 مديريت مالي و
داراي  ها آزمودني )%72( نفر 75 بيش از. هستند

 چنين، بيش از هم. سال هستند 15تجربه شغلي بيش از 
 در سمت مدير و بيش از ها آزمودني )%83( نفر 87

در واحدهاي مالي و بودجه  ها آن )%96( نفر 100
 ها آزمودني بيشترتوجه به اين كه  با. كنند مي فعاليت

 ياداراي مدارك تحصيلي مرتبط با حسابداري 
و نيز داراي مدارك كارشناسي  هاي مديريت گرايش

ارشد و دكتري بوده و از نظر تجربي هم داراي سوابق 
ها، هم  هاي آن پاسخ هستنداي بااليي  حرفهمديريتي و 

از نظر فني و هم از نظر تجربي از اعتبار بااليي 
افراد به  هاي اين اتكاء به پاسخبرخوردار بوده و 

براي  نامه، مبناي علمي الزم را هاي پرسش سوال
  .آورد هاي پژوهش فراهم مي دستيابي به هدف

  
  بودن متغيرها نرمالآزمون 
ها، آغاز فرآيند آزمون فرضيه مرحله براي اولين

  
  ها آزمودني شخصيتيهاي  ويژگي: 2جدول

وضعيت  تعداد جنسيت تعداد  سن
رشته  تعداد  هلتأ

ميزان  تعداد  تحصيلي
سابقه  تعدادتحصيالت 

  تعداد  سمت  تعداد  كار

 30زير 
 سال

 5زير   1 فوق ديپلم  44  حسابداري  4 مجرد  12 زن  -
 سال

معاون مالي /مدير  1
 دانشگاه

45  

40-30 
هاي  گرايش  100  هلمتأ  92  مرد  32  سال

 6-10  31 كارشناسي  29  مديريت
معاون بودجه /مدير  11  سال

  42  دانشگاه

50-40 
 سال

60 

--  

--  

كارشناسي   6  اقتصاد
 11-15  66  ارشد

  -  ت امناءعضو هيأ  17  سال

 50باالي 
 سال

12  

 16-20  6  دكتري  8 علوم پزشكي
  -  حسابرس  25  سال

  

  17  ساير

  25-21 
  3  ماليكارشناس  32  سال

  

بيش از   
  18 سال 25

كارشناس مركز 
بودجه ستاد مركزي 

  بهداشتوزارت 
10  

  4  ساير  
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فرضيه صفر و . ا استه دادهبررسي نرمال بودن 
زير  شرحا به ه دادهبراي بررسي نرمال بودن مقابل 
  :شده است تدوين

     H0: ا نرمال است ه دادهتوزيع                                  

      H1: ا نرمال نيسته دادهتوزيع                                   

- از آزمون كولموگوروف باالبراي آزمون فرضيه 
آن در جدول اسميرنوف استفاده شده است كه نتايج 

  .ارائه شده است 3شماره 
تر از  اگر مقدار احتمال مربوط به اين آزمون بزرگ

نرمال بودن توزيع  توان مي% 95 باشد، با اطمينان% 5
نتايج حاصل . داد و برعكس متغيرها را مورد تأييد قرار
اسميرنوف، مندرج در جدول - از آزمون كلموگروف

دهد كه سطح معناداري براي  ، نشان مي3شماره 
ن و به قابل فهم بودطرفي،  متغيرهاي بيان صادقانه، بي

 بنابراين، اين متغيرها توزيع. است% 5بيش از  نموقع بود
ها از آزمون  هاي آن نرمال دارند و براي آزمون فرضيه

چنين، سطح  هم. ميانگين يك جامعه استفاده شده است
، كنندگي بيني معناداري براي متغيرهاي ارزش پيش

ن قابل مقايسه بودارزش تأييدكنندگي، كامل بودن و 

دهد كه اين متغيرها توزيع نرمال  و نشان مي% 5تر از  كم
ها از  هاي مربوط به آن آزمون فرضيهندارد و براي 
  .اي استفاده شده است آزمون دو جمله

  
  ها آزمون فرضيه

 هاي گزارش كيفي هاي ويژگي :1 اصليفرضيه 
 محتواي نظر از پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي

 عمومي حسابداري بخش با استانداردهاي اطالعات
  .دارد مطابقت
 تدوينفرضيه فرعي  5، 1اساس فرضيه اصلي  بر

  .به شرح زير است ها شده كه تحليل نتايج آن
 كنندگي بيني پيش ويژگي: 1- 1 فرعي فرضيه
 با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش

   .دارد مطابقت عمومي بخش حسابداري استانداردهاي
 1- 1نتايج آزمون فرضيه فرعي  4 شماره در جدول

با توجه به اين كه سطح معناداري  .ارائه شده است
 توان اطمينان مي% 95با  است% 5تر از  كم مزبورآزمون 

 مالي هاي گزارش كنندگي بيني پيش گفت كه ويژگي
استانداردهاي حسابداري با پزشكي هاي علوم دانشگاه

  اسميرنوف- آزمون كلموگروف: 3جدول 
  يمعنادارسطح  آزمون آماره   متغير

	022/0	505/1	كنندگي ينيب پيشارزش 
	025/0	483/1	ييدكنندگيأارزش ت

	279/0	991/0	بيان صادقانه
	076/0	28/1	طرفي بي

	007/0	688/1	بودنكامل
	017/0	54/1	مقايسه بودنقابل 

	533/0	807/0	نقابل فهم بود
	467/0	849/0	نموقع بودبه 
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  .دارد مطابقت عمومي بخش
 ييدكنندگيتأ ويژگي: 2- 1 فرعي فرضيه
 با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش

  .دارد مطابقت عمومي بخش استانداردهاي حسابداري
 2- 1نتايج آزمون فرضيه فرعي  5 شماره در جدول

كه سطح معناداري  با توجه به اين .ارائه شده است
توان  اطمينان مي% 95با  است% 5تر از  كم مزبورآزمون 

 مالي هاي كنندگي گزارش ييدتأگفت كه ويژگي 
استانداردهاي حسابداري  با پزشكي هاي علوم دانشگاه
  .دارد مطابقت عمومي بخش

هاي  ويژگي بيان صادقانه گزارش: 3-1فرضيه فرعي 
هاي علوم پزشكي با استانداردهاي  مالي دانشگاه

  .حسابداري بخش عمومي مطابق دارد
 3-1نتايج آزمون فرضيه فرعي  6 در جدول شماره

برابر با   tكه آماره  اينبا توجه به . ارائه شده است
است % 5تر از  و سطح معناداري آزمون مزبور كم 329/8

 توان گفت كه ويژگي بيان صادقانه اطمينان مي% 95با 
 پزشكي با علوم هاي مالي دانشگاه هاي گزارش

   .عمومي مطابقت دارد بخشاستانداردهاي حسابداري 
هاي طرفي گزارش ويژگي بي: 4- 1 فرعي فرضيه

  1-1نتايج آزمون فرضيه فرعي : 4جدول
  )دو طرفه( يمعنادارسطح آزمون ثبت نسبت مشاهده شده  تعداد  گروه  ويژگي كيفي  

 000/0 * 5/0 28/0 29 => 3 1گروه   

ارزش 
 كنندگي ينيب پيش

     72/0 75 < 3 2گروه 

     1 104   كل  
  zبر اساس تقريب  *

  
  2-1نتايج آزمون فرضيه فرعي :  5جدول

 )دو طرفه( يمعنادارسطح آزمون ثبت نسبت مشاهده شده  تعداد  گروه  ويژگي كيفي
 001/0 * 5/0 33/0 34 => 3 1گروه   

     67/0 70 < 3 2گروه   ندگينكتأييدارزش 
     1 104   كل  

  zبر اساس تقريب  *
   

  3-1نتايج آزمون فرضيه فرعي :  6جدول 

  ويژگي كيفي

  3=  مقدار آزمون

 tآماره 
درجه 

  )Df(آزادي 
  يمعنادارسطح 

  )دو طرفه(
ميانگين 
  اختالفات

  %95فاصله اطمينان 
 حد باال  حد پايين

 6171/0 3797/0 4984/0 000/0  103 329/8 بيان صادقانه
  



  زهرا پورزماني و داود معينياندكتر                                                                                                                           

 35       1394 پاييز، 13، پياپي سوم  ، شمارهچهارمفصلنامه حسابداري سالمت، سال 

 استانداردهاي با پزشكي علوم ايه دانشگاه مالي
   .دارد مطابقت بخش عمومي حسابداري

 4- 1نتايج آزمون فرضيه فرعي  7 در جدول شماره
برابر با   tبا توجه به اين كه آماره . ارائه شده است

 %5تر از  و سطح معناداري آزمون مزبور كم 768/9
 طرفي توان گفت كه ويژگي بي اطمينان مي% 95است با 
 پزشكي با علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش

  . مطابقت دارد بخش عمومي استانداردهاي حسابداري
 هاي گزارش بودن كامل ويژگي: 5- 1فرعي  فرضيه

 استانداردهاي با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي
  .دارد مطابقت بخش عمومي حسابداري

 5- 1نتايج آزمون فرضيه فرعي  8 شماره در جدول
 كه سطح معناداري با توجه به اين. ارائه شده است

 توان مياطمينان % 95است با % 5تر از  كم مزبورآزمون 
 مالي هاي گزارش بودن گفت كه ويژگي كامل

 استانداردهاي حسابداري با پزشكي علوم هاي دانشگاه

  . دارد مطابقت بخش عمومي
- 1 تا 1- 1هاي فرعي  شدن فرضيه با توجه به پذيرفته

هاي  ويژگي« پژوهش مبني بر اين كه 1، فرضيه اصلي 5
علوم پزشكي از  هاي هاي مالي دانشگاه كيفي گزارش

حسابداري  نظر محتواي اطالعات با استانداردهاي
  .شود مي پذيرفته »بخش عمومي مطابقت دارد

 هاي گزارش كيفي هاي ويژگي :2 اصليفرضيه 
 اطالعات ارائه نظر از پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي

 مطابقت بخش عمومي حسابداري با استانداردهاي
  .دارد
 تدوينفرضيه فرعي  3، 2اساس فرضيه اصلي  بر

  .ها به شرح زير است شده كه تحليل نتايج آن
 مقايسه بودنقابل  ويژگي: 1- 2 فرعي فرضيه
 با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش

   .دارد مطابقت بخش عمومي حسابداري استانداردهاي
1- 2نتايج آزمون فرضيه فرعي  9 شماره در جدول

  
  4-1نتايج آزمون فرضيه فرعي :  7جدول 

  ويژگي كيفي

  3= مقدار آزمون 

 tآماره 
آزادي درجه 
)Df(  

  يمعنادارسطح 
  )دو طرفه(

ميانگين 
  اختالفات

  %95فاصله اطمينان 
  باالحد   حد پايين

 5344/0 354/0 44423/0  000/0  103 768/9 بي طرفي

  
  5-1نتايج آزمون فرضيه فرعي :  8جدول 

نسبت مشاهده   تعداد  گروه  ويژگي كيفي
 شده

دو ( يمعنادارسطح آزمون ثبت
  )طرفه

 000/0 * 5/0 3/0 31 => 13گروه   

     7/0 73 < 23گروه   كامل بودن
     1 104   كل  

  zبر اساس تقريب  *
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 كه سطح معناداري با توجه به اين. ارائه شده است
 توان اطمينان مي% 95با  است% 5تر از  كم مزبورآزمون 

 مالي هاي گزارش مقايسه بودنقابل  ويژگي گفت كه
 حسابداري استانداردهاي با پزشكي علوم هاي دانشگاه

  .دارد مطابقت عموميبخش 
ن قابل فهم بود ويژگي: 2- 2فرعي  فرضيه
 با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش

  .دارد عمومي مطابقت حسابداري بخش استانداردهاي
  نتايج آزمون فرضيه فرعي  10 شماره در جدول

برابر   tآمارهكه  با توجه به اين. ارائه شده است 2- 2
% 5تر از  كم مزبورسطح معناداري آزمون و  103/5با 

قابل ويژگي  توان گفت كه اطمينان مي% 95با  است
 علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش نفهم بود
 عمومي حسابداري بخش با استانداردهاي پزشكي

  . دارد مطابقت
 نموقع بود به ويژگي: 3- 2فرضيه فرعي 

 با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش
  .دارد عمومي مطابقت حسابداري بخش استانداردهاي
   نتايج آزمون فرضيه فرعي 11 شماره در جدول

 برابر  tآمارهكه  با توجه به اين. ارائه شده است 3- 2
 %5تر از  كم مزبورسطح معناداري آزمون و  102/9با 

موقع  توان گفت كه ويژگي به اطمينان مي% 95با  است
 با پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي هاي گزارش نبود

  . دارد عمومي مطابقت حسابداري بخش استانداردهاي
 تا 1- 2هاي فرعي  شدن فرضيه با توجه به پذيرفته

 پژوهش مبني بر اين كه 2فرضيه اصلي ، 3- 2
 هاي هاي مالي دانشگاه هاي كيفي گزارش ويژگي«

علوم پزشكي از نظر ارائه اطالعات با استانداردهاي
 

  1-2نتايج آزمون فرضيه فرعي :  9جدول 
  )طرفهدو (ي معنادارسطح  آزمون ثبتنسبت مشاهده شده تعداد  گروه  ويژگي كيفي

 000/0* 5/0 18/0 19 => 3 1گروه   

     82/0 85 < 3 2گروه  نمقايسه بود قابل
     1 104   كل  

  zبر اساس تقريب  *
  

  2-2نتايج آزمون فرضيه فرعي :  10جدول 

  ويژگي كيفي

  3= مقدار آزمون 

 tآماره 
درجه آزادي 

)Df(  
  يمعنادارسطح 

  )دو طرفه(
ميانگين 
  اختالفات

  %95 فاصله اطمينان
  حد باال  حد پايين

 4807/0 2116/0 34615/0 000/0 103 103/5 نقابل فهم بود

  
  3-2نتايج آزمون فرضيه فرعي :  11جدول 

  ويژگي كيفي

  3= مقدار آزمون 

tآماره 
درجه آزادي 

)Df(  
  يمعنادارسطح 

  )دو طرفه(
ميانگين 
  اختالفات

  %95 فاصله اطمينان
  حد باال  حد پايين

 6534/0 4196/0 53654/0 000/0 103 102/9 نموقع بودبه 
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پذيرفته  »حسابداري بخش عمومي مطابقت دارد
  .شود مي
  

  گيرينتيجه
  

  1اصلي فرضيه 
): كنندگي نيبي پيشارزش ( 1- 1 فرضيه فرعي

 حاكي از آن است كه امكان پژوهش حاضرنتايج 
، شناسايي و ارزيابي آينده نقدي وضعيت نيبي پيش

 و تهديدهاي مختلف، برآوردهاي آينده ها فرصت
ني تطابق بي پيشنندگان و نيز امكان ك استفادهمورد نظر 

نندگان، از طريق ك استفاده به وسيلهدرآمد و هزينه 
گزارشگري مالي  به وسيلهاطالعات مالي ارائه شده 

نتايج اين . است فراهم اي علوم پزشكيه دانشگاه
، )23(گرد و كريمي  هاي پژوهشنتايج فرضيه با 

همسو  )30(و ماهر و همكاران  )29( لگزيان و شكيبا
نتيجه پژوهش آنان نشان داد كه حسابداري  ؛است

ها شده  تر درآمدها و هزينه كنترل دقيقه تعهدي منجر ب
تري در  درستتر و  ي مالي دقيقها گزارش، سرانجامو 

نتايج اين فرضيه با نتايج . هدد مياختيار مديران قرار 
داليل آن نيز . مغاير است) 12( پژوهش مهدوي و ماهر

تواند ناشي از اين باشد كه پژوهش حاضر در سال  مي
مفاهيم نظري گزارشگري و بعد از تصويب  1394

مالي بخش عمومي و استقرار كامل حسابداري تعهدي 
انجام شده است و  ي علوم پزشكيها در دانشگاه

تر  گزارشگري مطلوب برايبسياري از بسترهاي الزم 
، انجام شده آنانكه پژوهش  1390نسبت به سال 

چنين، جامعه آماري پژوهش  هم. فراهم آمده است

مالي و مديران بودجه حاضر شامل مديران 
به دليل مديريت اين ؛ هاي علوم پزشكي است دانشگاه

با  آنانآشنايي  افراد در واحدهاي مالي و بودجه و
 هاي آزمودنينسبت به  رود انتظار مي مسائل مالي

كه شامل مديران مالي و ) 12(پژوهش مهدوي و ماهر 
هاي كيفي  ويژگيبا مفاهيم مرتبط با  غيرمالي است

نامه، آشنايي  مندرج در پرسش هاي ات و سوالاطالع
افزون براين، قلمرو مكاني . بيشتري داشته باشند

هاي علوم پزشكي  پژوهش حاضر شامل دانشگاه
   .سراسر كشور است

خدمات  شده بهاي تمام ،هندگاند پاسخاز منظر 
از نظام  ي علوم پزشكياه دانشگاهارائه شده در 

 گزارشگري مالي به سختي قابل برآورد است و نيز در
خصوص امكان مقايسه و تطبيق عملكرد واقعي با 

نيز نظرات  ي علوم پزشكيها دانشگاهبودجه تفصيلي 
  .هندگان متفاوت استد پاسخ

نتايج ): ارزش تأييدكنندگي( 2- 1 فرضيه فرعي
ارزيابي  امكانحاكي از آن است كه  پژوهش حاضر

هاي انجام شده در گذشته، از طريق اطالعات  نيبي پيش
 ياه دانشگاهگزارشگري مالي  به وسيلهمالي ارائه شده 
به نظر برخي از . است فراهم علوم پزشكي

 مبتني بر عملكرديزي ر بودجههندگان، امكان د پاسخ
موضوع  ايننيست كه دليل در شرايط فعلي فراهم 

به طور ويژه مورد توجه  شده است كه بايد قيمت تمام
اطالعات ارائه شده در چنين،  هم. قرار گيرد

ي مالي موجب بهبود برآوردهاي ها گزارش
نند عملكرد اتو ميده و از طريق آن شنندگان ك استفاده
نتايج با اين . را برآورد كنند ي علوم پزشكيها دانشگاه
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گرد و  ،)22( كرباسي و طريقي هاي نتايج پژوهش
با نتايج همسو و ) 30( و ماهر و همكاران) 23(كريمي 

داليلي  مغايرت دارد؛) 12( پژوهش مهدوي و ماهر
براي مغايرت نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش كه 

در شد،  تشريح 1- 1در تجزيه و تحليل فرضيه آنان 
افزون . نيز صادق است 2- 1 فرضيه فرعيرابطه با 

 1- 1كه در فرضيه ( كنندگي نيبي پيشاين، هم ارزش بر
كه مربوط به (تأييدكنندگي  ارزشو هم ) همطرح شد

عد مالي بلكه داراي نه تنها داراي ب) است فرضيهاين 
به اذعان مديران نظام نوين . استاي نيز  عد بودجهب

 و درمان بهداشت، وزارتمالي در ستاد مركزي 
ي گذشته واحدهاي مالي ها سال، در پزشكي آموزش

اي  جزيره به طور ي علوم پزشكياه دانشگاهو بودجه 
ردند و در برخي مواقع اطالعات را به طور ك ميعمل 

كه  دادند قرار نميشفاف و كامل در اختيار يكديگر 
اين معضل با اجراي نظام نوين مالي و استقرار كامل 

تا  ي علوم پزشكياه دانشگاهحسابداري تعهدي در 
ده است و منجر به ارتقاء شحدود بسيار زيادي مرتفع 

 ي علوم پزشكياه دانشگاهنظام گزارشگري مالي در 
  . شده است

پژوهش نتايج ): بيان صادقانه( 3- 1 فرضيه فرعي
 مالي يها گزارشحاكي از آن است كه  حاضر

 كه دشو مي ارائه اي گونه به ي علوم پزشكيها دانشگاه
و  نقدينگي وضعيت انندتو مي نندگانك استفاده
 .كنند واقعيت بررسي بامطابق  را مالي عملكرد

 افتاده اتفاق كه را آنچه مالي، يها گزارشچنين،  هم
 و تهيه ده و دركر بيان صريح و صادقانه طور به است
 رويدادها و معامالت محتواي مالي، يها گزارش ارائه

 .آن قراردادي شكل نه گيرد مي قرار عمل مالك
 مالي يها صورتهندگان اعتقاد دارند د پاسخ بيشتر

 به منجر بيشتر، اتكاي قابليت دليل به شده، حسابرسي
 در ي علوم پزشكيها دانشگاه مديران بهتر ييگو پاسخ
نتايج با اين  .دشو مي مردم عموم و قانوني مراجع برابر

و ) 27( صادقيموسوي شيري و  هاي نتايج پژوهش
نتايج پژوهش با همسو و ) 30( ماهر و همكاران
 در اين ارتباط، مغايرت دارد؛) 12( مهدوي و ماهر

از نظر تعداد (حسابرسي  هاي گزارشروند رو به بهبود 
، حاكي از توجه ويژه متوليان )و آثار و محتواي بند

مالي در  هاي گزارشنظام نوين مالي، به قابليت اتكاء
 . است ي علوم پزشكياه دانشگاه

نتايج پژوهش حاضر ): طرفي بي( 4- 1 فرضيه فرعي
 يها گزارش در مالي اطالعاتحاكي از آن است كه 

 به تمايل بدون را واقعيت ،ي علوم پزشكيها دانشگاه
 افتاده اتفاقكه  را ده و آنچهكر ارائه خاص جانبداري
 پيش از هدف، عنوان به كه را آنچه نه كند مي منعكس
سازي  ممكن است ترس از شفاف .است شده تعيين

ي ها گزارشدار شدن  عملكرد مديران باعث خدشه
از % 67مالي شود، لكن به اعتقاد بيش از 

ي علوم ها دانشگاه مالي هاي گزارش، دهندگان پاسخ
 خواهي حساب امكان كه است اي گونه به پزشكي
 را دانشگاه مديران از بهداشت وزارت ارشد مديران
هايي  بيانگر آن است كه گام اين مطلب. كند مي فراهم

يي، شفافيت و انضباط گو پاسخرو به جلو در راستاي 
شدن آن در بدنه  مالي برداشته شده كه نهادينه

نتايج اين . نياز به زمان دارد ي علوم پزشكيها دانشگاه
 ،)27( صادقيموسوي شيري و هاي  نتايج پژوهشبا 
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همسو و ) 30( و ماهر و همكاران )29( لگزيان و شكيبا
 مغايرت دارد؛) 12( مهدوي و ماهربا نتايج پژوهش 

مانند فرضيه قبل، بهبود قابليت دليل مغايرت آن نيز 
ي علوم ها دانشگاهاتكاء در نظام گزارشگري مالي 

  .استپزشكي 
پژوهش نتايج ): بودن كامل( 5- 1 فرضيه فرعي

 تمام مالي يها گزارشحاكي از آن است كه  حاضر
 اطالعات تمامو  غيرمالي و مالي اهميت با رويدادهاي

 مدعي دانشگاه كه رويدادهايي صادقانه بيان براي الزم
نندگان ك استفاده به منصفانه و كامل طور به است، آن
موسوي  هاي نتايج پژوهشنتايج با اين  .دكن مي ارائه

همسو و  )29( و لگزيان و شكيبا) 27( صادقيشيري و 
از  مغايرت دارد؛) 12( با نتايج پژوهش مهدوي و ماهر

ان به بهبود قابليت اتكاء تو ميآن  نداشتن داليل تطابق
حسابرسي و ارتقاء نظام گزارشگري  هاي گزارشدر 

  . دكراشاره  ي علوم پزشكيها دانشگاهمالي 
  

  2اصلي فرضيه 
نتايج ): نقابل مقايسه بود( 1- 2 فرضيه فرعي
 ارائه اطالعاتحاكي از آن است كه  پژوهش حاضر

 قادر را نندگانك استفادهمالي،  يها گزارش در شده
 مجموعه دو ميان هاي ها و تفاوت شباهت تا سازد مي

 مقايسه امكانچنين،  هم. دهند تشخيص را رويدادها
 از ،ي علوم پزشكيها دانشگاه واحدهاي بين آگاهانه
 آگاهانه و نيز امكان مقايسه درآمد و هزينه جنبه

 با را ي علوم پزشكيها دانشگاه مالي يها گزارش
 %82بيش از . كند مي فراهم قبل يها سال يها گزارش
 ارافز نرم از استفادهكه هندگان بر اين باورند د پاسخ

ي ها دانشگاه مالي گزارشگري در يكپارچه و يكسان
 به را اطالعات بهتر مقايسه امكان ،علوم پزشكي

   .هدد مي سازماني برون نندگانك استفاده
موسوي شيري و  هاي نتايج پژوهشنتايج با اين 
با نتايج همسو و  )30( و ماهر و همكاران )27( صادقي

طي  مغايرت دارد؛) 12( پژوهش مهدوي و ماهر
ار نظام نوين مالي نسبت به افز نرمي اخير، ها سال
ي اوليه طراحي آن، ارتقاء زيادي داشته است و ها سال

ي علوم ها دانشگاهي مالي ها گزارش قابل مقايسه بودن
نندگان فراهم ك استفادهرا به نحو مطلوبي براي  پزشكي

  .آورده است
پژوهش نتايج ): نقابل فهم بود( 2- 2 فرضيه فرعي

 در موجود اطالعاتحاكي از آن است كه  حاضر
 طور به ي علوم پزشكيها دانشگاه مالي يها گزارش
 افشاء و بندي و طبقه شده ارائه صريح و روشن

 مالي يها صورت و ها گزارش در اطالعات
 كه است نحوي به ي علوم پزشكيها دانشگاه
 .كنند درك را آن انندتو مي راحتي به نندگانك استفاده

ي علوم ها دانشگاه مالي يها صورت شكلچنين،  هم
 كه عمومي بخش حسابداري استانداردهاي با پزشكي
 به منجر و داشته خواني هم ده،ش االجرا الزم اخيراً
 نندگانك استفاده به وسيله آن درك قابليت بهبود
 مهدوي و ماهرهاي  نتايج پژوهشنتايج با اين  .دشو مي

موسوي شيري و  ،)25( ، آقايي و همكاران)12(
  .همسو است )30( و ماهر و همكاران )27( صادقي

پژوهش نتايج ): نموقع بودبه ( 3- 2 فرضيه فرعي
 نموقع بودويژگي به حاكي از آن است كه  حاضر

اي علوم پزشكي با ه دانشگاهي مالي ها گزارش
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. رداستانداردهاي حسابداري بخش عمومي مطابقت دا
 هد كه درد مينتايج تجزيه و تحليل اين فرضيه نشان 

 دنانتو مي ي علوم پزشكيها دانشگاه ضرورت، صورت
 در تري كوتاه زماني فواصل در را مالي اطالعات
 اطالعات د و ارائهنده قرار دگانننك استفاده دسترس

 هزينه ي علوم پزشكيها دانشگاه براي موقع به مالي
بودن  ار و يكسانافز نرمبودن  يكپارچه .بردارد در كمي
باعث  ي علوم پزشكياه دانشگاها، در تمامي ه رويه

 داشته باشد وبر شده كه ارائه اطالعات هزينه كمي در
ي علوم اه دانشگاهگزارشگري مالي به موقع در 

تر مطالبات  منجر به وصول به موقع پزشكي
گر شده  ي بيمهها نااز سازم ي علوم پزشكيها دانشگاه
 هر شده حسابرسي مالي يها صورتچنين،  هم .است
 ارائه در خيرتأ اما هدد مي افزايش را اتكا قابليت چند
اثر و  ،ي علوم پزشكيها دانشگاه امناء هيات به آن

 كاهش را نندگانك استفاده براي اطالعات سودمندي
روز، از طريق  ارائه اطالعات به وجودبا اين . هدد مي

هاي مختلفي مانند داشبورد نظام نوين، سجاد،  سامانه
كه در نظام گزارشگري مالي  غيرهآواب و 

د، تا حدود ود داراي علوم پزشكي وجه دانشگاه
به طوري كه  استمرتفع كرده زيادي اين كاستي را 

ارشد وزارت بهداشت،  هاي مديران بسياري از تصميم
در خصوص طرح تحول سالمت كه از  ويژه به

ها  هم دولت است بر مبناي همين سامانههاي م طرح
مهدوي هاي  نتايج پژوهشنتايج با اين . دشو مي اتخاذ
، ماهر و )27( صادقي، موسوي شيري و )12( و ماهر

استانداردهاي  تدوين تأهيپژوهش و ) 30( همكاران
  .همسو است) 17(آمريكا  حسابداري دولتي

بيانگر اين است كه پژوهش حاضر نتايج 
از نظام كيفي اطالعات برگرفته  يها ويژگي

علوم پزشكي و  ايه دانشگاهگزارشگري مالي 
كيفي  يها ويژگيماني با در خدمات بهداشتي

اطالعات مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي 
اي ه يافتهچنين،  هم. مطابقت داردبخش عمومي 

 ايه دانشگاهپژوهش حاضر حاكي از آن است كه 
و بازنگري در نحوه ارائه  تغيير يعلوم پزشكي، با اندك

انند با تو ميي مالي و گزارشگري خود ها صورت
همسو شوند  اي حسابداري بخش عمومياستاندارده
با وجود اين كه از نظر محتوي اطالعات،  اما در مورد
 علوم هاي دانشگاه مالي گزارشگري ها آزمودني
با استانداردها درماني  بهداشتي خدمات و پزشكي

 ويژه به(ها  الزم است به اين ويژگيمطابقت دارد 
  .شودتوجه بيشتري ) بودن ويژگي مربوط

  
  پيشنهادهاي حاصل از پژوهش

ي ها ويژگينشان داد كه پژوهش حاضر نتايج 
از نظام كيفي اطالعات حسابداري برگرفته 

اي علوم پزشكي و ه دانشگاهگزارشگري مالي 
كه بر مبناي تعهدي تهيه و  ،خدمات بهداشتي درماني

ي كيفي اطالعات مندرج در ها ويژگيبا  ،دشو ميارائه 
بخش عمومي مطابقت  مفاهيم نظري گزارشگري مالي

االجرا طبق  الزمحسابداري تعهدي  افزون براين،. دارد
براي  استانداردهاي حسابداري بخش عمومي زيربنايي

اصالحات نظام مالي  هاي ساير گام كردن ملياتيع
ترين گام اين اصالحات،  مهم .استكشور 
است كه با وجود  مبتني بر عملكرديزي ر بودجه
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 براي .اجرايي نشده است، الزامات قانوني بسيار
مورد  به اطالعاتي در مبتني بر عملكرديزي ر بودجه

شده خدمات نياز است كه اين اطالعات از  بهاي تمام
به همين دليل . نظام حسابداري قابل استخراج است

ي كيفي اطالعات حسابداري در بخش ها ويژگي
حال كه بحث . عمومي اهميت بسياري دارد

از گذشته در بخش  بيش بر عملكردمبتني يزي ر بودجه
توجه به تجربه وزارت  است و باعمومي مطرح شده 

حسابداري تعهدي طي  اجراي مبنايبهداشت در 
ي اخير و نيز نتايج بدست آمده از اين پژوهش، ها سال

در  مبتني بر عملكرديزي ر بودجهد شو ميپيشنهاد 
. اي علوم پزشكي اجرايي شوده دانشگاهسطح 

ا در ه دانشگاهبه متوليان نظام نوين مالي چنين،  هم
پيشنهاد  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

، مبتني بر عملكردريزي  بودجهد كه در اجراي شو مي
. دكنناطالعات  بودن  مربوطهاي  اي به جنبه توجه ويژه

ي كيفي ارزش ها ويژگي، بودن  مربوطهاي  جنبه
و ارزش تأييدكنندگي را شامل  كنندگي نيبي پيش
  .استاي  د كه بيشتر حاوي اطالعات بودجهشو مي

خير در تهيه هد كه تأد مينشان حاضر پژوهش نتايج 
ي مالي و نيز تشكيل ديرهنگام جلسات ها صورتو ارائه 

گزارش  اي علوم پزشكي در مورده دانشگاههيأت امناء 
ي ها گزارشحسابرسي ساالنه، سودمندي اطالعات و 

نامه  آيين 4طبق بند . هدد ميمالي ارائه شده را كاهش 
اي علوم پزشكي، دانشگاه ه دانشگاهمالي معامالتي 

ي مالي خود را حداكثر تا ها صورتموظف است كه 
در برخي  .دكنپايان خرداد تهيه و به حسابرس ارائه 

د كه جلسات گزارش حسابرسي شو ميموارد مشاهده 

از سال مورد رسيدگي  بعد ا در اواخر ساله دانشگاه
كه جلسات هيأت  دشو ميپيشنهاد  ،لذا .دشو ميتشكيل 

گزارش  براي بررسياي علوم پزشكي ه دانشگاهامناء 
تا حداكثر در نيمه اول سال تشكيل شود  ،حسابرسي

ي مالي براي ها گزارش سودمندي اطالعات و
  . از بين نرود ها يريگ تصميمنندگان در ك استفاده

علوم پزشكي چند سالي  ايه دانشگاهكه  از آنجا
است كه مبناي حسابداري خود را از نقدي به تعهدي 

 الزام استفاده از مبنايبه  توجهاند و با  تغيير داده
استانداردهاي حسابداري بخش  طبقحسابداري تعهدي 
كنندگان استاندارد و طراحان نظام  عمومي به تدوين

 هاي ز تجربهاد شو ميجامع مالي كشور پيشنهاد 
 نظام حسابداري اجرايعلوم پزشكي در  ايه دانشگاه
  .كنند استفادههاي بخش عمومي  سازمان در ساير تعهدي
 

  هاي آينده براي پژوهش پيشنهادهايي
 يها ويژگيدر اين پژوهش با توجه به اين كه 

 اي علومه دانشگاهكيفي اطالعات گزارشگري مالي 
در راستاي ارتقاء  دشو ميپيشنهاد  ،شدبررسي  پزشكي

، شده در بخش عمومي سطح كيفي اطالعات ارائه
اي اجرايي و ه دستگاههايي در ساير  چنين پژوهش

پس از اجراي حسابداري ي عمومي نيز ها ناسازم
 ياستانداردهاي حسابداري بخش عمومتعهدي و 
هايي  انجام پژوهش با موضوعچنين،  هم .انجام شود

ي مالي ارائه شده با ها صورتبررسي تطبيقي «مانند 
ثير تأ« و »حسابداري بخش عمومي 1 استاندارد شماره

 »كيفي اطالعات مالي يها ويژگيحسابرسي مستقل بر 
اي علوم پزشكي يا هر سازمان يا دستگاه ه دانشگاهدر 
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  . شود پيشنهاد ميدر بخش عمومي ديگر اجرايي 
  

  هاي پژوهش محدوديت
هايي بر سر راه  در انجام هر پژوهش محدوديت

پژوهشگر وجود دارد كه اين پژوهش نيز از آن 
از آنجا كه اعضاي جامعه مورد بررسي . مستثني نيست

مديران مالي و بودجه شامل در اين پژوهش 

نگراني  استهاي علوم پزشكي سراسر كشور  دانشگاه
 بههاي ارائه شده  از امنيت شغلي در كيفيت پاسخ

. هاي پژوهش است دهندگان از محدوديت پاسخ وسيله
نامه نيز از ديگر  هاي ذاتي پرسش چنين، محدوديت هم

از طريق  به عنوان نمونه،. ها است محدوديت
ها را به طور  توان طرز تفكر آزمودني نامه نمي پرسش

 .گيري كرد كامل اندازه
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