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  چكيده
  

 به سو، يك از. اند بوده مواجه متعددي اجتماعي- اقتصادي تغييرات با دولتي يها دانشگاه اخير هاي	سال در :مقدمه
 تأثيرايران  اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 49 ماده از حاصل استقالل دليل
 فشارهاي غيره و سرانه بودجه كاهش و دانشجويان تعداد تغييرات دليل به ديگر، سويي از و اند	پذيرفته اي	عمده

ها  آن عملياتي و مالي ييگو پاسخ نظام در تحول ايجاد شرايط، اين به توجه با. است شده وارد آنان بر مضاعفي
 عملياتي و مالي ييگو پاسخ نظام در تحول براي چارچوبي تدوين پژوهش، اين از هدف. است انكار غيرقابل ضرورتي

  .است الدر شده اصالح الگوي قراردادن مبنا با ايران دولتي يها شگاهدان
و از  يو از لحاظ نوع پژوهش، همبستگ يمايشيپ- ، توصيفييروش استنتاجاز نظر حاضر  پژوهش :روش پژوهش

 ييگو پاسخ نظام در تحول حوزه در خبره افراد كليهشامل  پژوهش آماري جامعه .است يفيكاربردي و توص ،جهت هدف
 ازو  اجرا دور دو در دلفي فن بكارگيري با پژوهشاين  .است 1393- 1394 هاي در سال ها دانشگاه عملياتي و مالي

 و تجزيهبراي  20نسخه   SPSSافزار نرمو  فريدمن و واليس كروسكال اسميرنوف،- كلموگروف ،t اي	دوجمله يها آزمون
  .است شده استفاده ها	داده تحليل
بهاي  اطالعات به نياز ايران دولتي هاي دانشگاه عملياتي و مالي گويي پاسخ نظام در تحول اصلي محرك :ها يافته
 عنوان به ،ترتيب به ،حسابرسي سازمان و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت است و گذاري	قيمت براي شده تمام
 عامل ترين مهم عنوان به امعهج كارانه	محافظه ديدگاه در تغيير. شدند شناسايي تحول گردانندگان و برندگان	پيش

 بازه در وشده  دار عهده را اين تحول رهبريبايد  ها دانشگاه مالي مديران ميان اين در. دنك مي نقش ايفاي فرهنگي،
  .دوش اجرايي تدريجي و مدتدراززماني 
 براي كشورها از بسياري در كه ،الدر شده	اصالح الگوي كنندگي	يبين يشپ تواناييدر اين پژوهش  :گيري نتيجه
 دولتي هاي دانشگاه عملياتي و مالي گويي پاسخ نظام در تحول با رابطه در است، شده گرفته بكار تحوالت فرآيند تبيين
  .است شده مستند ايران محيطي شرايط در و ايران

  

 .دولتي يها دانشگاه چارچوب،، تحولعملياتي،  و مالي گويي پاسخ: هاي كليدي واژه
                                                            

 .ايالم دانشگاه حسابداري استاديار 1.
  .)س( ستاديار حسابداري دانشگاه الزهراا .2
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  قدمهم
  

به  ؛دارندعظيمي بر عهده  رسالت دولتي يها دانشگاه
بيش از هر نهاد ديگري در  رود مياي كه انتظار  گونه

اقتصادي و اجتماعي  تحول ساختارها و نهادهاي
در جهت توسعه و ها  اقدامات آنو  ودهاثرگذار ب

عملكرد اهميت ارزيابي  .باشدپيشرفت كشور 
 دنارد رسالتي كه بر عهدهبراي ايفاي  ها دانشگاه
مالي و  ييگو پاسختوجه به نظام  شده كه باعث

طي  .باشدبسيار حايز اهميت  ها دانشگاهعملياتي 
ي سراسر دنيا با تغييرات ها دانشگاههاي اخير  دهه

تعداد دانشجويان، تخصيص منابع  افزايشمحيطي نظير 
 هاي بنگاه بامحدود از بودجه دولت، رقابت 

دانشجويان و مد از محل شهريه خصوصي، كسب درآ
در . )1( اند شدهمديريتي امور دانشگاه مواجه خود

، ميالدي 1990واكنش به اين تغييرات، از اوايل دهه 
ها در بسياري از كشورهاي اروپايي در بازار  دولت

هاي  محرك). 2( كردندآموزش تحوالتي ايجاد 
هاي مالي و  وقوع بحراننظير (مشابهي  متعدد و تقريباً

نظام در  داده رختحوالت  ،ديهاي اقتصا شوك
تأكيد  گويي مالي و عملياتي ساير كشورها، پاسخ

وقوع   عامل )غيره و المللي بر لزوم تحول نهادهاي بين
. )3( تحوالت در كشورهاي مختلف بوده است

ي دولتي ايران نيز در حال تجربه تغييرات ها دانشگاه
ها  آن محيطي كم و بيش مشابهي هستند و تحول در

   .ضروري استي امر
 برنامه قانون 49 ماده الف بند( ها دانشگاه استقالل

جمهوري  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم

مبني بر اين كه  1383 مصوب سالاسالمي ايران 
عالي و پژوهشي دولتي  ها و مؤسسات آموزشانشگاهد

داراي مجوز هاي تخصصي كه چنين، فرهنگستان و هم
هاي  عالي و وزارتخانه آموزشاز شوراي گسترش 

علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و 
، هستندبط  آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذير

ها و مقررات اداري، مالي،  نامه صرفاً بر اساس آيين
هاي استخدامي و تشكيالتي خاص، مصوب هيئت

امناي مربوط كه به تأييد وزاري علوم، تحقيقات و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب  فناوري و
رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات  مورد مي

عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و 
مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره 

توسعه قانون برنامه پنجم  20، بند ب ماده خواهند شد
يران جمهوري اسالمي ااقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

، مفاد ذكر شده در بند الف ماده 1389مصوب سال 
اقتصادي، اجتماعي و قانون برنامه چهارم توسعه  49

كيد مورد تأ را مجدداًفرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
 و وظايف ،اهداف قانون 10 مادهدهد و  قرار مي
مصوب  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تشكيالت

ها و مؤسسات گاهكه بر اساس آن دانش 1383 سال
حقوقي وزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت آم

هاي خاص  نامه مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين
اداره استخدامي و تشكيالتي   معامالتي، اداري، ،مالي
كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير شوند  مي
كاهش  ،تعداد دانشجويان در تغييرات، )رسد مي

 ها دانشگاهتعهدي نظام حسابداري  ابالغ ،بودجه سرانه
االجرا شدن  ، الزم1394در سال  و مراكز پژوهشي
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ساير شرايط و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي 
 دولتي هاي دانشگاهكه  موجب شده است محيطي
ي بسياري از كشورهاي جهان در ها دانشگاهمانند  ايران

اما چگونگي  قرار گيرند شرف تحوالت ساختاري
. دشو ميجدي محسوب  يچالشد آن در آينده رخدا

استفاده در براي ي نظر ينياز به ايجاد چارچوب ،بنابراين
عوامل شناسايي  وفرآيند اصالحات تبيين  بيني، يشپ

 در اين راستا،. قابل انكار استغيراثرگذار بر آن 
ا قرار دادن الگوي اقتضايي مبن به دنبال پژوهش حاضر

بر  است تا تعديالتي در آن شده الدر و انجام اصالح
ي ايران براي ها دانشگاهاساس شرايط محيطي 

فرآيند تحوالت در ثر بر ؤي عوامل محيطي مبين يشپ
  .كندارائه  اقتضايي چارچوبي ها دانشگاهاين 

در  )4- 7(انجام شده  هاي پژوهش وجودبا 
كه شاهد تحوالتي در نظام  مختلف كشورهاي

به دنبال آن تغييراتي  و ي خودها دانشگاه گويي پاسخ
، اند بوده، حسابداري و حسابرسي ريزي بودجهنظام در 
رابطه با تحوالت حسابداري در ايران شواهد كمي  در

 ي ايرانها دانشگاهبا توجه به شرايط فعلي . وجود دارد
حاضر به دنبال  پژوهش پيش از اين تشريح شدكه 

ام تحول در نظ: است كهسؤال  يافتن پاسخي براي اين
ي ايران تحت ها دانشگاهمالي و عملياتي  گويي پاسخ
پژوهش به دنبال اين  ،بنابراين ؟استچه عواملي  تأثير

با فرض حاضر  موضوعشناسايي عوامل اثرگذار بر 
 در تحول برايبرخي از تمهيدات بنيادين  مهيابودن

جمله  از(ها  دانشگاه عملياتي و مالي گويي پاسخ نظام
برنامه قانون  20ب ماده نظير بند ساختارهاي قانوني 

جمهوري پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 و وظايف ،اهداف قانون 10 مادهو اسالمي ايران 
مفاهيم  ،فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تشكيالت

نظري و استانداردهاي گزارشگري بخش عمومي 
و  ها دانشگاهعمل نظام حسابداري تعهدي دستور ،ايران
 پژوهشاين هدف باال، سؤال در راستاي  .است) هغير

تحول در  عواملايجاد چارچوبي است كه شناسايي 
 براي. كندپذير  ها را امكان دانشگاه گويي پاسخنظام 

چارچوب مذكور، نخست ادبيات  يشناسايي اجزا
  .شود ميمرتبط بررسي 

  
  مباني نظري

اي  برنامه، ي دولتيها دانشگاهدر  مالي تحوالت 
 براياطالعات مناسب كه با استفاده از آن  است

يري در آموزش عالي مطابق با مديريت گ تصميم
هدف آن بهبود كنترل شود و  تهيه ميعمومي نوين 

يري عملكرد در گ اندازهو  ريزي بودجههزينه، 
مديريت عمومي نوين  ).1(ي دولتي است ها دانشگاه

دي تحوالت بن طبقهاصطالح كلي است كه براي 
اواخر دهه در كه  رود مي بكارده بخش عمومي گستر
ورهاي عضو سازمان در بسياري از كشميالدي  1970

اين . هاي اقتصادي معرفي شده است توسعه و همكاري
هاي مديريتي بخش  فنتحوالت شامل پذيرش 

هاي بازار و تقسيم دولت  سازوكارخصوصي، توسعه 
گرايش ). 8(تر است  به واحدهاي شبه مستقل كوچك

معمول اين تحوالت به سمت معرفي حسابداري 
يري عملكرد همراه گ اندازهتعهدي، كنترل مديريت و 

سازماني است  بر گزارشگري برون با افزايش تأكيد
توان  مي تعهدي حسابداري از پيروي باچرا كه  ).9(
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و  )10( كرد ارائه قابل اتكاءتري و مربوط اطالعات
 نيازهاي تأمين و ننفعا ذي به سازمان گوييسطح پاسخ

   ).11( داد ارتقاءرا  هاآن
تحول در  عواملترين  ها از اصلي دانشگاه استقالل

 آموزش عالي در اغلب كشورهاي دنيا محسوب 
استقالل و خودمختاري  ايراندر . )12و  4(شود  مي

. با فراز و فرودهايي مواجه بوده است ها دانشگاه
 و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامهتصويب 
نقطه عطفي در تاريخ  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

ترين قانون  مهم .دشو ميآموزش عالي ايران محسوب 
 برنامه قانون 49 ماده در اين حوزه تصويب بند الف

 جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم
بند ب بند در اين تغييرات مدنظر . است ايران اسالمي

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و برنامه  قانون 20ماده 
به قوت خود باقي  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

د توان مياست و به اين دليل است كه اين قانون مانده 
 هاي ؤسسهو م ها دانشگاهبه تحوالت عميقي در فعاليت 

افزون بر  ها دانشگاه .)14و  13( منجر شودآموزشي 
دولت مبني بر تغيير هاي  بودن به اجراي سياست ملزم
اي به عملياتي، بر  خود از برنامه ريزي بودجه نظام

بند ملزم به تهيه بودجه عملياتي به منظور اين اساس 
هاي آموزشي و  فعاليت شده بهاي تمامدستيابي به 

ت سهم پژوهشي و تعيين هزينه سرانه دانشجو و درياف
 219ماده چنين،  هم .دولت از بودجه عمومي هستند

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و برنامه ون قان
 يريز بودجهبر اجراي  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

گيري آن در راستاي بكارعملكرد و لزوم مبتني بر 
به اين . دارد تأكيدعمومي دولت  ييگو پاسخمسئوليت 

ايجاد و  ها دانشگاهي ريز بودجهتحول در نظام  ،ترتيب
 وانينق متأثر ازورد استفاده م ريزي بودجه نظامتغيير در 

 .)14( مذكور است
در  ييهاالگو تخصصي حاكي از وجود نوشتارهاي
تحول  يبررسي براي و بخش خصوص يبخش عموم

 دانشگاه از همكاران و الدر. است يدر نظام حسابدار
 شده شناخته دانشگاهيان نخستين اسپير از ادارى علوم

 حسابدارى »چرايى« فهميدن ارزش كه اروپايى بودند
 1980 دهه اواخر در و دادند تشخيص دولتى را
 المللى بين دولتى مطالعات حسابدارى ميالدي
 الگويبررسي ). 15(كردند  اجرا را اى مقايسه
 الگويكه با نام  ،الدر يدولت يدر حسابدار ينوآور
درك تحول  يبرا بهترين راه ،دشو ميشناخته  يياقتضا

پس  ،البته. شود مي يتلق يبخش عموم يدر حسابدار
وارد شد به  آنبه  ياديز يانتقادهااز ارائه اين الگو، 

 يها الگوي به ارائهانتقادها منجر  ينكه ا يطور
با  يينها الگويتا  يهاول الگوياز  يمتعدد ياصالح
به وسيله  يمال يريتتحوالت مد يياقتضا الگويعنوان 
 شكل( الگو ينا  يها و اجزا يژگيو .)16( دش الدر

 يها محرك. 1 :است يرشامل موارد ز) 1 شماره
 ييرخدادها ،)تحوالت ياصل يلدال(تحوالت  يندفرآ

دهد  يتحوالت رخ م يندفرآ يهاست كه در مرحله اول
. 2 ؛دكن ميبهتر را محرز  يبه اطالعات حسابدار يازو ن
هستند  مداراني ياستتحوالت، س ياسيبرندگان س يشپ

و اصالحات را شروع  بودهدولت  ياعضا كه معموالً
به ها  آن آن را دارند و رفتار يتند و قدرت تقوكن مي

 ؛دارد تأثيرآن  راهبردبر مفهوم تحول و  طور مستقيم
 يرهايمتغ(مشاوران تحوالت  ياگردانندگان . 3
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  ها محرك
 ياقتصاد/يمال يها بحران  
 يمال يها ييرسوا  
 خاص ينو دكتر يهشدن نظر يرهچ  
 يدر بخش عموم به تحول يازاحساس ن  

   
     

  
  يممستقيرط اثر غخ

  يمخط اثر مستق
 خط بازخورد 

  
  

  )16(الدر  يمال يريتتحوالت مد يندفرآ الگوي: 1شكل 
  
هستند  يو تخصص يا ها و افراد حرفه سازمان ،)يرفتار

با هدف  بيان موضوع يا ياتنشر يقكه از طر
 ياسيس هاي يريگ يمكردن تحوالت بر تصم ياسيس

 يا) يابزار يرمتغ(ول مفهوم تح. 4 ؛گذارند مي تأثير

اجرا  راهبرداست كه بر  يا ينهزم يمفهوم ي،نوآور
 ،)يابزار يرمتغ( ييراهبرد اجرا. 5 ؛دارد يممستق تأثير
بر  به طور مستقيمتحوالت است و  ياجرا يها روش

 يتحوالت و خروج يتموفق يااحتمال شكست 

  تمهيدات بنيادين
 يساختار قانون  
 يساختار حكومت  
 يساختار ادار  
 يخدمات كشور  
 فرهنگ  

  نفعان يذ      
 عموم مردم  
 منتخب مردم نمايندگان  
 و مقامات ارشد  يرانمد

  مجموعه دولتيرز
 گران يلتحل  

  تحول ياسيبرندگان س يشپ
 مقامات ارشد دولت  
 ذارانگ قانون  
  
  

  گردانندگان تحول
 يدولت يها يسيونكم  
 يا حرفه ينهادها  
 يحسابرس هاي ؤسسهم  
 استاندارد ينتدو يها تيأه  
 يا مشاوره هاي ؤسسهم  
 يجامعه دانشگاه  

  
  
 يتخصص ينهادها  
  
  راهبرد اجرايي  

 مشاركت/ واگذاري اختيارات  
 يكل ييراهنما  
 اي مرحلهچند /يك  

 مفهوم تحول

مرحله از تحول يك ياكل تحول و  نتايج  
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تحول شامل  يندفرآ نفعان يذ. 6 ؛دارد تأثيرتحوالت 
مثبت و  تأثيركه تحت  دوش يم يافراد ياو  ها بنگاه
شامل گردانندگان تحول  اما يرندگ يتحول قرار م يمنف
 يداتتمه .7و  نيستندتحول  ياسيبرندگان س يشو پ
 يساختار يرهايشامل متغ) يبافت يرهايمتغ( يادينبن
 كهاست  ييو موانع اجرا) ياجتماع و ياسيس ي،ادار(

دارد و  يممستق تأثيرا اجر راهبردبر مفهوم تحوالت و 
  ).16( دهد يقرار م تأثيرتحوالت را تحت  يجهدر نت

الدر را مورد  يياقتضا الگوي همكارانو  يگادفر
در  ينظر قرار دادند و عوامل مرتبط با كشورها يدتجد

 يها و نهادها سازمان تأثير يلحال توسعه از قب
 يالملل بين يها كننده كمكءاهدا يالملل بين

 يالملل بين يو نهادها) ينده منابع مالكن ينمأت(
اضافه  الگو ينرا به ا يمال يها كننده كمكءاهدا

 گونه ينا ياطالعات يبه اعتقاد آنان تقاضاها. كردند
 ايجادد نقش محرك در توان مي نهادها و ها سازمان

  ).17( دتحول داشته باش
در  ياصل يگرانباز تأثير يبا معرف يستنسنكربعدها 

را  يگرانباز ينا يو .كرد يجادا يالگويل، تحو يندفرآ
كنندگان اطالعات  يهبرندگان تحول، ته يشبه عنوان پ
افراد و  .كرد ييكنندگان اطالعات شناسا و استفاده
تحوالت  يبرا يديشد يمند هكه عالق ييها سازمان
سرعت . تحوالت شوند يعند باعث تسرتوان ميدارند، 
ندگان اطالعات قرار كن يهته تأثيرد تحت توان ميتحول 

هستند كه به  يكنندگان اطالعات كسان يهته .يردگ
يا و  يمركز هاي	نمايندگيدر  يعنوان كاركنان عموم

. ندشو ميشناخته  يدولت يواحدها يرانمدبه عنوان 
 يكند عامل تحرتوان ميكنندگان اطالعات هم  استفاده

كنندگان  استفاده. وقوع تحوالت باشند يقو تشو
 ياستمدارانيس يرنظ ييها افراد و گروهشامل  اطالعات

كل  ياجامعه گويي به افراد  پاسخ يتمسئول كههستند 
نظير حسابرسان  يمعاونانو  عهده دارند دولت را بر

يا  يمحاسبات بخش عموم يها يتهكم دولتي،
  .)18( است كميسيون تخصصي مجلس

بخش  يتحوالت حسابدار يبررس يبرا ياماموتو
 .كرد استفاده يياقتضا الگوياز پن ژاكشور  يعموم
و  سازماني درون يفشارها ينارتباط ب يو يها يافته

ي و نوع خاص تحول حسابدار سازماني برون يفشارها
كنندگان و  استفاده يازهاين ينمأت يبرا الزم
 يفشارها الگو يندر ا. كنندگان را نشان داد يهته

 يبوده و فشارها يطاز مح يناش سازماني برون
 يندر ب. دشو يحاصل م يدولت نظاماز  سازماني وندر

سه عامل مهم شامل عملكرد،  ،سازماني برون يفشارها
 يريتمد يو بازار در حركت به سو گويي پاسخ
  ).19( دنقش دار يننو يعموم

كه بررسي  در پژوهشي بيان كردندو ميشل  آينس
داليل تغيير حسابداري و فرآيندي كه از طريق آن 

به اندازه كافي  دكن ميسازمان تغيير  حسابداري در
 پژوهشنتايج بر اساس . مورد توجه قرار نگرفته است

درك اندكي از چرايي و چگونگي تحول حاصل  آنان
 تحليل رائها و ميشل آينس، يجهدر نت. شده است

كه طي آن  كردندرا پيشنهاد توصيفي از فرآيندي 
سطح شركت و در دنياي تحوالت حسابداري در 

به وسيله  مذكور الگوي .)20(دهد  ي رخ ميواقع
بسط كاسورينن به وسيله  و بعدها همكارانكوب و 
ل يا عواملي كه مانع تحو همكارانكوب و  .داده شد
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و عواملي كه بر  است خير در آنكننده تأ ايجاد
د ارگذ مي تأثيردادن فرآيند در سازمان  چگونگي رخ

نظير ) دنك ميعواملي كه فرآيند تحول را تسهيل (
افرادي كه بر وقوع تحول (تحوالت رهبري 

كه (نيروي محرك به سمت تحوالت  و )ثيرگذارندتأ
را به اين الگو ) دظار ادامه يافتن تحول ارتباط داربا انت

كوب و  الگويكاسورينن ). 21(اضافه كردند 
سطوح  بيشتر موارددر وي  .را بيشتر بسط داد همكاران

از  را همكاران و كوب الگوياشاره شده در موانع 
ايجاد دي سه نوع مانع براي بن طبقهطريق شناسايي و 

  .)22( تشريح كرد ،تحول
 

  پيشينه پژوهش
در پژوهشي با استفاده از  وينيرس و كوهن

شده  عمل حسابداري تعهدي پذيرفته نحوه نامه، پرسش
تحوالت آموزش عالي در يونان را مورد  اجرايبراي 

 از پسكه  اين نتيجه رسيدندبه كاوش قرار داده و 
گونه پيشرفتي نداشته  تحوالت هيچ، سال 6 گذشت
  ). 5( است

به بررسي فرآيند تغيير از مبناي  تئودور و موتيو
نتايج . حسابداري نقدي به مبناي تعهدي پرداختند

پژوهش آنان نشان داد كه اجراي حسابداري تعهدي 
ات و وري اطالعات و ارتباطآ مستلزم گسترش نظام فن

ز ي اجرايي است و به منظور اطمينان اها روشبهبود 
كامل، به موقع و  طوركه اطالعات حسابداري به  اين

ايد چارچوب قانوني نيز طراحي ب شود ميارائه  درست
  . )6( شود

 حاصل از تجارب پژوهشيدر  تئودور و بليديسل

بكارگيري اطالعات حسابداري تعهدي در بخش 
ي ها يافته. ندكردارائه را اني آموزش عالي دولتي روم

يان گو پاسخ%) 4/65( بيشترنشان داد كه  پژهش آنان
. گيرند دهند كه حسابداري تعهدي را بكار ترجيح مي

بكارگيري تجربه ياني كه گو پاسخمقايسه نتايج بين 
آن در بخش آموزش  اجرايحسابداري تعهدي قبل از 

ربه را اين تجكه  يانيگو پاسخاند و  داشتهرا عالي 
اي براي  مالحظه ترجيح قابل وجود حاكي از اند نداشته

، هر بودهحسابداري تعهدي در هر دو گروه استفاده از 
 است بوده بيشتر آنميزان  تجربه، در گروه با كه چند

)4.(  
تحوالت بخش عمومي با بررسي  تيموشينكو

را  ها اين تحوالت بر حسابداري دانشگاه تأثيرروسيه، 
 داده و به اين نتيجه دست يافت كه مدنظر قرار

تحوالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي روسيه در دهه 
ي ها نظاماي به  طور قابل مالحظهه ب ميالدي 1990
نفوذ آموزشي  هاي و حسابداري مؤسسه ريزي بودجه

  . )12( پيدا نكرده است
حسابداري از مبناي  نظام تحول رين و جودييارفتف

دولتي تايلند را  يها دانشگاهر د نقدي به مبناي تعهدي
ه بر عواملي بودآنان  پژوهشدر تمركز . كردندبررسي 
د و بر كن ميحسابداري را تشويق  حوالتكه ت است
ي الگوي ،آن اساسند بر تا بتوان اردگذ مي تأثيرآن 

ي دولتي تايلند ها دانشگاهحسابداري  نظامبراي تحول 
نشان  جودي و رينيارفتفي پژوهش ها يافته. دنكنارائه 

تحول هم از منابع  اصلي هاي محرك داد كه
ناشي  سازماني رونو هم از منابع د سازماني برون
   .)1(د شو مي
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به بررسي  يپژوهشدر  آگاسيستي و كاتاالنو
معرفي حسابداري نوآوري در آموزش عالي با عنوان 

 ميالدي 2013دولت ايتاليا در سال  .تعهدي پرداختند
 كردهلزم به پذيرش حسابداري تعهدي را م ها دانشگاه
تحوالت حسابداري تعهدي در ايتاليا از تجارب . است
بكارگيري كشور  در اين. است كردهي پيروي الملل بين

  عمده به عنوان تغييرات مبناي حسابداري تعهدي
 1990دليل كه از سال به اين  ؛دشو ميمحسوب 
انه ستند آزادتوان ميي ايتاليا ها دانشگاه ميالدي
 هاييافته. انتخاب كنندي حسابداري خود را ها نظام

تحوالت حسابداري تعهدي آنان نشان داد كه  پژوهش
  ).7( المللي پيروي كرده است در ايتاليا از تجارب بين
تحوالت  با عنوان پژوهشيدر  هيندمن و ليگوري

انداز  ها در چشم گيري تغيير در جهت: وميبخش عم
والت حسابداري دولت مديريت عمومي نوين، تح

آنان با . را بررسي كردندكشور انگلستان مركزي 
خش عمومي از اداره حسابداري ب تحوالت اشاره به

و تغييرات هاي مديريت عمومي نوين  عمومي به ايده
به سوي رويكرد راهبري نوين  در حال اجراي اخير آن

كه آيا حركت  به بررسي اين مقوله پرداختند عمومي
د در توان ميهاي راهبري عمومي نوين  هبه سمت ايد

حاكي از  ها بررسي. سطح بحث سياسي شناخته شود
كه  اين بر مبني وجود ندارد كه شواهدي آن بود
 افزون بر .داردزودگذر  يت عمومي نوين حالتمديري

صورت عمده  بهبحث سياسي در چنان  هماين، 
و اين  وجود داردمديريت عمومي نوين هاي  استدالل

د تا شو مي ديده مكمل نظامبيشتر به عنوان سه  نظامسه 
  . )23( دي رقيب مطرح شوها نظامكه به عنوان  اين

 سنجي امكانبه  شيباباجاني و مددي در پژوه
 مالي گزارشگري و حسابداري نظام در تحول

 پژوهش هاي يافته .ندايران پرداخت دولتي يها دانشگاه
 حاضر حال در كه بودواقعيت  اين دهنده نشان آنان

 تعهدي مبناي بكارگيري براي كافي و الزم شرايط
 ايجاد براي اقتصادي منابع معيار جريان و شده تعديل
 دارد وجود مذكور نهادهاي حسابداري در تحول

)24(.  
 نگرش در پژوهشي به بررسي و نمازي مهدوي
 وضعيت به نسبت ها دانشگاه حسابداران و دانشگاهيان
مطالعه (ايران  يها دانشگاه دولتي در حسابداري

ي ها يافته. پرداختند) هاي شيراز دانشگاه: موردي
نشان داد كه بين نگرش دانشگاهيان و  پژوهش آنان
دوين نسبت به ضرورت ت ها دانشگاهحسابداران 

داري دولتي و نسبت به هاي حساباستاندارد
و حسابدهي در  ييگو پاسخبودن فرهنگ  مطلوب
بين نگرش . اداري وجود نداردتفاوت معن ها دانشگاه

بودن امر گزارشگري و  مناسب نسبت به اين دو گروه
سازي اطالعات در شرايط فعلي، بهبود  شفاف
يري در صورت استفاده از گ تصميمهاي الگو

استانداردهاي حسابداري دولتي و ضرورت تدوين 
تفاوت معناداري  ها دانشگاهاستاندارد حسابرسي براي 

    ).25(وجود دارد 
 ضرورت يپژوهشدر  همكارانو  ياوري

 علوم دانشگاه تعهدي در حسابداري كارگيريب
 پژوهش آنان نتايج. را بررسي كردند امين انتظامي
 نيروي مديريت، عوامل كه بود مطلب اين دهدهن نشان
 نظري، چارچوب مقررات، و متخصص، قوانين انساني
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 و ييگو پاسخ فرهنگ و دولت درآمدهاي
 در تعهدي كارگيري حسابداريب بر هيخوا پاسخ

  .)26( است تأثيرگذار امين انتظامي علوم دانشگاه
 نوين نظام فاز اول تأثير بررسي به زلقي در پژوهشي

 و درمان بهداشت، وزارت) تعهدي حسابداري(مالي 
 در و عملياتي مالي وييگپاسخ بر پزشكي آموزش
 كشور غربي استان پنج پزشكي علوم ايهدانشگاه

 )كردستان و ايالم همدان، لرستان، كرمانشاه،(
 آن بود كه حاكي ازهاي پژوهش وي يافته. پرداخت

 از علوم پزشكي هايدانشگاه در حسابداري مبناي تغيير
 يارتقا بر زيادي تأثير تعهدي به شده تعديل نقدي
  .)27(است  داشته عملياتي و مالي گويي پاسخ

دمندي مبناي سو پژوهشيدر  همكارانمهر و  اميني
حسابداري تعهدي بر شفافيت گزارشگري و مسئوليت 

، ي وابسته به وزارت علومها دانشگاه ييگو پاسخ
مطالعه موردي، دانشگاه ( تحقيقات و فناوري

ي ها يافته. را مورد بررسي قرار دادند) خوارزمي تهران
عث نشان داد كه حسابداري تعهدي باآنان پژوهش 
اما  دشو ميمومي بخش ع ييگو پاسخارتقاي 

معناداري بر شفافيت  تأثيرحسابداري تعهدي 
حسابداري  كه اين سرانجامگزارشگري ندارد و 

خدمات در دانشگاه  شده بهاي تمامتعهدي بر تعيين 
  . )28( ثر استخوارزمي مؤ

و در نظر گرفتن  مرور ادبيات و پيشينه پژوهشبا 
و  ي دولتي كشورها دانشگاهشرايط محيطي 

الي و م ييگو پاسخوقوع تحوالت در نظام دن بو حتمي
در رابطه با ارائه  ژوهشپ كمبودو ها  آن عملياتي
 ،ها دانشگاه ييگو پاسخنظام  اقتضايي تحول در الگوي

تحوالت  يبين يشپ يبرا يياقتضا چارچوبي ارائه
ادبيات بر اساس  ،بنابراين .داردضرورت  ها دانشگاه
و  الدر هاصالح شد الگويويژه  هو ب پژوهش
سؤال  شش بحث شده براي پژوهش حاضر، هاي هدف

  :شود مياصلي به شرح زير مطرح 
مالي  ييگو پاسخوقوع تحوالت در نظام هاي  محرك .1

  ؟چه مواردي استي دولتي ها دانشگاهو عملياتي 
مالي و  ييگو پاسختحول در نظام  برندگان پيش .2

چه كساني ي دولتي ايران ها دانشگاهعملياتي 
 ستند؟ه

مالي و  ييگو پاسخدر نظام  گردانندگان تحول .3
 هستند؟ چه كسانيي دولتي ها دانشگاهعملياتي 

در نظام  عوامل فرهنگي اثرگذار بر تحول .4
ي دولتي ها دانشگاهمالي و عملياتي  ييگو پاسخ

  ايران كدامند؟
مالي و عملياتي  ييگو پاسخرهبري تحول در نظام  .5

به عهده چه كساني بايد ران ي دولتي ايها دانشگاه
  و باشد؟

مالي و  ييگو پاسخراهبرد اجرايي تحول در نظام  .6
  چگونه باشد؟بايد ي دولتي ايران ها دانشگاهعملياتي 

استفاده از با  هاي باال به سؤال ييگو پاسخبراي 
 هاي پيشين ماتريس نظريه بررسي متغيرهاي پژوهش

ئه شده ارا 1 شماره كه در جدول شدتهيه پژوهش 
   .است

  
  روش پژوهش

  
ارائه چارچوبي نظري براي تبيين پژوهش حاضرهدف 
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  ماتريس نظريه پژوهش: 1جدول 
  هاي مرتبط سنجه  ابعاد

  ها محرك

 )16(هاي اقتصادي  هاي مالي و شوك وقوع بحران. 1

  )5(ي ساير كشورها ها دانشگاه گويي پاسخدر نظام مالي و  رخ دادهتحوالت  .2
  )1( ها ه كنترل شديدتر بر مخارج دانشگاهالزام ب .3
  )1( گذاري و قيمت يري عملكردگ اندازهبراي  شده بهاي تمامنياز به اطالعات  .4
  )1( يري عملكردگ اندازهها در  براي همراهي با آخرين نوآوري ها دانشگاهتمايل  .5
  )1( ها نظام يبراي ارتقا ها رتبه دانشگاه تمايل و خواسته مديران عالي .6
  )1( ها هاي دانشگاه كاهش اثربخشي و كارايي در فعاليتي،ور كاهش بهره .7
 به موظف مذكور نهادهاي(شده دانشجو   اختصاص بودجه بر مبناي قيمت تمامدولت در ارتباط با به وسيله  شده وضع قوانين .8

  )محيطي ايرانشرايط (، )1( )دانشجو شدند شده تمام قيمت اساس بر اي هزينه اعتبارات دريافت
  )12( آموزش عالي خصوصي در جذب دانشجو هاي ؤسسهبازار و توانايي رقابت با م ترويج ديدگاه فن .9

  )5( ها دانشگاهحسابداري فعلي  نظامهاي  كاستي .10
  )شرايط محيطي ايران(براي كسب اعتبار و شهرت  ها دانشگاهرقابت بين  .11
براي ارتقاي عملكرد با هدف جذب  ها دانشگاهور در برخي مقاطع و انگيزه شدن تعداد دانشجويان در داخل كش كم .12

  )شرايط محيطي ايران( دانشجويان خارجي
  )12و  5، 1( و افزايش شفافيت اطالعاتي از سوي جامعه ها دانشگاه گويي پاسخافزايش تقاضا براي  .13
  )12( ها دانشگاهز جمله ا در نهادهاي مختلف ي بر لزوم تحولالملل بيننهادهاي  تأكيد .14

برندگان  پيش
  تحول

 )5(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . 1

  )5( وزارت امور اقتصادي و دارايي .2
  )شرايط محيطي ايران(ديوان محاسبات كل كشور  .3
  )شرايط محيطي ايران( سازمان بازرسي كل كشور .4
  )شرايط محيطي ايران(ريزي  سازمان مديريت و برنامه. 5

دانندگان گر
  تحول

 )ها پژوهشاستنباط از (كننده استانداردهاي حسابداري و حسابرسي  سازمان حسابرسي به عنوان تدوين. 1

  )شرايط محيطي ايران( ايران جامعه حسابداران رسمي .2
  )ها پژوهشاستنباط از (ها و پشتيباني خود  جامعه دانشگاهي با اعالم خواسته .3

  عوامل فرهنگي

 )شرايط محيطي ايران(ها و انتظارات شهروندان  واستهافزايش خ. 1

 شرايط محيطي( سطح دانش عمومي جامعه يبه تبع آن ارتقا هاي اخير و در سال ها دانشگاه آموختگان دانشتعداد  افزايش. 2
  )ايران

  )5( هي به آنانخوا پاسخرعايت حقوق شهروندان مبتني بر دادن حق  .3
  )12( ها دانشگاههاي مالي  ها و گزارش بودن صورت رابطه با محرمانه در ارانه جامعهك تغيير در ديدگاه محافظه .4

رهبري 
  تحوالت

  )5( ها دانشگاهساي ؤر .1
  )5( ها دانشگاهمديران مالي  .2
 زاستنباط ا( ها ساي دانشگاهؤزير نظر ر ها و فناوري در دانشگاهمتخصص منصوب از سوي وزارت علوم، تحقيقات  نمايندگان .3

  )ها پژوهش
  )شرايط محيطي ايران( شوراي عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .4

راهبرد اجرايي 
  تحوالت

 )5(يري در سطوح ارشد گ تصميمحفظ تمركز . 1

  )5() پايلوت(اجراي آزمايشي  .2
  )ها پژوهشاستنباط از (مدت و تدريجي درازدر يك بازه زماني  .3
  )5( )طور موازي  هب( جديد نظاما زمان ب طور هم هفعلي ب نظام .4
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و  مالي ييگو پاسختحوالت در نظام ي بين يشو پ
 ايران از طريق شناسايي دولتي يها دانشگاه عملياتي
 فنبا استفاده از  دهنده اين تحوالت تشكيل ياصلعوامل 
 -، توصيفيياز نظر روش استنتاج پژوهش .استدلفي 

و از جهت  يگو از لحاظ نوع پژوهش، همبست يمايشيپ
كه در زمان حال به است  يفيكاربردي و توص ،هدف

با توجه به  .دپرداز مي شرايط تفسيرو  توصيف بررسي،
 .نوع پژوهش تعريف قلمرو زماني مورد نياز نخواهد بود

شود كه اين پژوهش  تنها به ذكر اين موضوع بسنده مي
  . اجرا شده است 1393- 94 هاي در سال

دست براي ب پژوهشيدلفي يك رويكرد  فن 
و ارائه بازخورد  نامه پرسشآوردن اجماع با استفاده از 

 مورد بررسي كنندگاني است كه در زمينه به شركت
روش  مراحل ترين يكي از مهم). 29(اند  متخصص

 دلفي گروهدلفي انتخاب اعضاي واجد شرايط براي 
اعتبار نتايج به شايستگي و دانش  كه دليل اين به ؛است

گلوله برفي  فن). 30(گروه بستگي دارد  اعضاي
اين روش  .گيري استفاده شود براي نمونه دتوان مي

گروه به راحتي  يزماني مناسب است كه اعضا

افرادي  ،ابتدا پژوهشگر،در اين روش . شناسايي نشوند
ها  آن و پس از دريافت اطالعات از كردهرا شناسايي 

 ).31( ندكنكه افراد ديگري را معرفي  خواهد مي
كليه افراد خبره در شامل اين پژوهش جامعه آماري 

مالي و عملياتي  ييگو پاسخحوزه تحول در نظام 
بودن و با توجه به محدود .ستها دانشگاه
از روش  در اين حوزه برهخ نبودن افراد مشخص
گيري گلوله برفي استفاده شد و بر اين اساس  نمونه

شماره  جدولتركيب اعضاي دلفي به شرح مندرج در 
  .شناسايي شد 2

 گويي پاسخ نظام در تحوالتدر رابطه با وقوع 
دولتي چندين نهاد  هاي دانشگاه عملياتي و مالي

 ابتدا، قانونگذاران هستند كه در اين. اثرگذار است
 و اقتصادي امور وزارت عالي ارتباط كارشناسان

 پس از آن،. پردازند دارايي به ايفاي نقش مي
ران هم نقش بسيار مهمي دارند كه در استانداردگذا

 كننده تدوين هيأت عالي اين ارتباط كارشناسان
. حسابرسي مؤثرند سازمان حسابداري استانداردهاي

در خبره و ها دانشگاه علمي هيأت گروه ديگر اعضاي
  

  

  تركيب اعضاي دلفي: 2جدول
  )نفر( تعداد  شرح گروه  گروه
  4  دارايي و صادياقت امور وزارت  عاليكارشناسان   اول
  4  حسابرسيسازمان  حسابداري استانداردهايكننده  تدوين تهيأ عاليكارشناسان   دوم
  4  دولتي يها دانشگاه گويي پاسخخبره در حوزه نظام و  ها دانشگاه علمي تهيأ اعضاي  سوم

  9  دولتي يها دانشگاه مالي اداريمعاونان   چهارم
  5   ذيحسابان  پنجم
  7  دولتي يها گاهدانشحسابرسان   ششم
  7  پزشكيعلوم  يها دانشگاه ماليتحوالت در نظام  اجرايكار در حوزه اندر افراد دست  هفتم
  40  جمع
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در  .دولتي است هاي دانشگاه گويي پاسخ نظام حوزه
هاي مالي  ها و بخش اجراي اين تحوالت، دانشگاه

 مالي اداري ها درگير هستند، در نتيجه، معاونان آن
قبل از . دولتي مورد توجه قرار گرفت هاي دانشگاه

ذيحسابان ناظران بر خرج در  ،ها استقالل دانشگاه
. شوند و در اين حيطه خبره تلقي مي اند هها بود دانشگاه

نيز از جمله افرادي  دولتي هاي دانشگاه حسابرسان
ها و نواقص و  نظام مالي دانشگاههستند كه از وضعيت 

 افراد. اند آگاه مالًها كا هاي بهبود آن زمينه
 مالي نظام در تحوالت اجراي حوزه در اندركار دست

اي كه در اين  به دليل تجربهپزشكي  علوم هاي دانشگاه
ال و مورد سؤاند به عنوان خبره شناسايي  حيطه داشته
   .قرار گرفتند

تطبيقي  مطالعهاز طريق  حاضر ژوهشپدر 
 ييگو پاسخدر نظام مالي و عملياتي و  تحوالت
اصلي تحول در نظام  اجزايي دنيا، عوامل و ها دانشگاه
د و سپس بر ششناسايي  ها دانشگاهاين  ييگو پاسخ

 اساس شرايط محيطي ايران تعديالتي در آن انجام شد
 نامه پرسشدر طراحي  .دشو مواردي نيز به آن اضافه 

سعي بر آن بوده كه سبك و شيوه آن به روش 
از نظرات  منظوري اين برا .استاندارد نزديك باشد

 محتوايي روايي بررسي براي .شد استفادهمتخصصين 
 در نامه پرسش ،مطالعه پيش همرحل در اي و روايي سازه

 آنان از و گرفت قراراين حوزه متخصصان  اختيار
 بيان آن مورد در را خود نظرهاي تا شد درخواست

 جانب از مفهومي مشكالت كه با توجه به اين .كنند
 از نامه پرسش هك شد گيري نتيجه عالم نشدا آنان

براي بررسي پايايي  .برخوردار است روايي الزم

محاسبه  )928/0( كرونباخ آلفاي ضريب ،نامه پرسش
 سرانجام،. است نامه پرسشكه بيانگر پايايي  شد

مذكور براي نظرخواهي در اختيار خبرگان  نامه پرسش
  .قرار گرفت

ده تن از به  ،ابتدا ،براي گردآوري اطالعات
در خصوص  پژوهشگرانبه نظر كه  مراجعه شدافرادي 

 ها دانشگاهمالي و عملياتي  ييگو پاسختحول در نظام 
 و مراجعه حضوري به نزد پس از شناسايي. خبره بودند

، بيست و آنانبه وسيله  نامه پرسشخبرگان و تكميل 
خبرگان مذكور به وسيله  سه نفر ديگر به عنوان خبره

تعدادي از افراد . ندمعرفي شد وهشگرانپژبه 
شده كساني بودند كه در مرحله قبل  معرفي

 به خبرگان حضوري با مراجعه .شده بودند شناسايي
بعدي از سوي آنان،  و معرفي خبرگانمذكور 
 نظرات و نفر رسيد 40جمع اعضاي دلفي به  سرانجام،

  .دش دريافتدر دور اول دلفي ها  آن
 اعضاي ميان ظرن تفاقا ميزان تعيين براي
هماهنگي  ضريب از كننده در روش دلفي شركت
 مقياسي كندال هماهنگي ريبض .شد استفاده كندال
و موافقت ميان  هماهنگيه درج تعيين براي است

ضريب  .فرد يا يشي Nمربوط به رتبه - ستهچندين د
گيرد كه  توافق كندال در دامنه صفر تا يك قرار مي

عي است كه از طريق گروه ده درجه اجمادهن نشان
اجماع  ،w<7/0 دراجماع قوي (بدست آمده است 

حاصل  w=3/0و اجماع ضعيف در  =5/0w در متوسط
شايان ذكر است كه معناداري آماري ). 32( )شود مي

براي . براي توقف فرآيند دلفي كافي نيست  wضريب
هم  wنفر مقدار بسيار كوچك  10تر از  ي كمها گروه



 كيا و دكتر مهناز مالنظري دكتر غريبه اسماعيلي                                                                                                        

  13       1394، زمستان 14چهارم، پياپي   شماره فصلنامه حسابداري سالمت، سال چهارم،

 ها، سؤالدر هر يك از  ).33( ار استعمده و معناد
از خبرگان خواسته شد نظر موافق يا مخالف  ،ابتدا

و سپس شدت موافقت خود را در  كردهخود را اعالم 
 دو اساس بر ها لسؤا اگر. كنندابراز  9تا  1دامنه 
براي تجزيه و تحليل  دشو تدوين و خير بلي حالت

 ؛دشو مي ي ناپارامتري استفادهها آزموناطالعات از 
 اي جملهود آزموناز  ها سؤال تك تك براي، لذا

براي ارزيابي شدت موافقت . استفاده شد
وجود  .شداستفاده  tگان از آزمون دهند پاسخ
 ها سؤاليك از  ظر بين خبرگان در رابطه با هرن اجماع

اسميرنوف يك - با استفاده از آزمون كلموگروف
كسب  آزموناين هدف از انجام . شد بررسيي ا نمونه

 گروه درونبودن نظر خبرگان در  اطمينان از يكسان
ي ها اسخپبودن  براي تشخيص همسان. است مربوط
آزمون كروسكال واليس  ي مختلف خبرگانها گروه
بررسي كه براي  اين سرانجام و دشگرفته  بكار

  .دشاستفاده  فريدمن آزموناز  ها رتبه بودن يكسان
 

  ها يافته
  

ضريب هماهنگي كندال د كه ش اشاره در بخش پيش

)w اجماع است كه سطح اجماع  ي ازمعيار) كندال
نتايج ميزان اجماع  .دهد را نشان ميدلفي  اعضايبين 
 3 شماره ل از اجراي دور اول دلفي در جدولحاص

مقدار  بيانگر آن است كه ها يافته. ارائه شده است
يا  7/0بيشتر از  همه عوامل مدنظرضريب كندال براي 
است كه داللت بر اجماع قوي  بسيار نزديك به آن

براي ضريب هماهنگي  سطح معناداري. خبرگان دارد
است كه به معناي  %5بيش از همه عوامل نيز در  كندال

 ،بنابراين. وجود توافق معنادار بين خبرگان است
در همين مرحله بين خبرگان اجماع  گفت كه توان مي

   .كلي برقرار شده است
  

  نسبت يا يا دوجملهآزمون 
 بيانگر آن است 4 شماره جدولنتايج مندرج در 

موافقت خود را با عوامل مطرح شده  خبرگان بيشتركه 
 در نظام وقوع تحولهر چهار بخش مرتبط با در 
 .اند كردهاعالم  ها دانشگاهمالي و عملياتي  گويي پاسخ

اي  در تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون دوجمله
 سطح چنانچه ؛شود ميتوجه نيز داري آزمون به معنا
استنباط چنين باشد خطا مقدار از تر كم داريمعنا

  
 كندال يهماهنگ يبضر از استفاده با خبرگان نظر اجماع يزانم: 3جدول

  ها تعداد عامل )w( كندال يبضر دو يآماره كا  درجه آزادي يسطح معنادار

 ها محرك 16 706/0 885/141  39 054/0

 برندگان تحول يشپ 5 877/0 735/54  39 06/0

 گردانندگان تحول 3 701/0 174/54  39 103/0

 يعوامل فرهنگ 4 688/0 233/68  39 082/0

 تحوالت يرهبر 4 713/0 656/24  39 696/0

 تحوالت ييراهبرد اجرا 4 797/0 429/34  39 224/0
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  اي نتايج آزمون دوجمله: 4جدول 
  ي دولتيها دانشگاه ييگو پاسخنظام  در لتحوي ها محرك: بخش اول

سطح 
  معناداري

انحراف 
 تعداد نسبت  ميانگين  استاندارد

نوع 
 جواب

 سؤالشرح 
شماره 
  سؤال

هاي اقتصادي  هاي مالي و شوك رآمد نفت، وقوع بحرانكاهش د بلي 34 85/0 85/0 362/0 000/0
 خير 6 15/0 1  )غيره و ها دانشگاههاي بودجه  كسري(

ي ساير ها دانشگاه ييگو پاسخدر نظام مالي و  رخ دادهتحوالت   بلي  31  78/0 775/0 423/0 001/0
 كشورها

  خير  9  22/0 2
ساي ؤربه وسيله  الزام به كنترل شديدتر بر مخارج دانشگاه بلي 36 9/0 9/0 304/0 000/0

 خير 4 1/0 3  )ت امناأهي( ها دانشگاه

 بلي 37 92/0 925/0 267/0 000/0
 4  گذاري براي قيمت شده بهاي تمامنياز به اطالعات 

 خير 3 08/0

 بلي 38 95/0 95/0 221/0 000/0
 خير 2 05/0 5  يري عملكردگ اندازهبراي  شده بهاي تمامنياز به اطالعات 

يري گ اندازها در ه براي همراهي با آخرين نوآوري ها دانشگاهتمايل  بلي 37 92/0 925/0 267/0 000/0
 6  عملكرد

 خير 3 08/0

رييس  ،هيأت امنا ( ها رتبه دانشگاه تمايل و خواسته مديران عالي بلي 36 9/0 9/0 304/0 000/0
  خير 4 1/0 7  ها نظامبراي ارتقاي  )سسهؤشوراي م و ههيات رئيس ،سسهؤم

هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي  وري در فعاليت كاهش بهره بلي 27 68/0 675/0 474/0 038/0
 خير 13 32/0 8  دانشگاه

هاي آموزشي، پژوهشي و  كاهش اثربخشي و كارايي در فعاليت بلي 28 7/0 7/0 464/0 011/0
 9  خدماتي دانشگاه

 خير 12 3/0

ا اختصاص بودجه بر دولت در ارتباط ببه وسيله  قوانين وضع شده بلي 37 92/0 925/0 267/0 000/0
 10  شده دانشجو  مت تماممبناي قي

 خير 3 07/0

آموزش  هاي ؤسسهترويج ديدگاه فن بازار و توانايي رقابت با م بلي 25 62/0 625/0 49/0 045/0
 خير 15 38/0 11  عالي خصوصي در جذب دانشجو

امكان ارزيابي  نبود( ها دانشگاهلي حسابداري فع نظامهاي  كاستي بلي 39 98/0 975/0 158/0 000/0
جامع مبتني بر  ريزي بودجهنـظـام  نبود، ها دانشگاهعملكرد مديريت 

  )غيره كنترل داخلي مناسب و نظامها، ممانعت از استقرار  فعاليت
 خير 1 02/0 12

 13  براي كسب اعتبار و شهرت ها دانشگاهرقابت بين  بلي 35 88/0 875/0 335/0 000/0
 خير 5 12/0

بر ( شدن تعداد دانشجويان در داخل كشور در برخي مقاطع كم بلي 27 68/0 675/0 474/0 038/0
آمارهاي سازمان  چنين هماساس آمارهاي مركز آمار ايران و 

براي ارتقاي  ها دانشگاهو انگيزه ) سنجش آموزش كل كشور
  عملكرد با هدف جذب دانشجويان خارجي

14 
  خير 13 32/0

 15  افزايش تقاضا براي شفافيت اطالعاتي از سوي جامعه بلي 37 92/0 925/0 267/0 000/0
 خير 3 08/0

ي پول، بانك الملل بينسازمان  نظير( المللي نهادهاي بين تأكيد بلي 36 9/0 9/0 304/0 000/0
فدراسيون  و هاي اقتصادي و توسعه جهاني، سازمان همكاري

بر لزوم تحوالت در نهادهاي مختلف بخش ) ابدارانالمللي حس بين
 )ها دانشگاهاز جمله (عمومي 

16 
 خير 4 1/0
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 4ادامه جدول 

  عوامل ساختاري تحول :ومدبخش 
  برندگان تحولپيش .الف

 خير 0 0  17  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بلي 40 1 1 000/0 000/0

 خير 3 08/0 18  وزارت امور اقتصادي و دارايي بلي 37 92/0 925/0 267/0 000/0

 خير 4 1/0 19  ديوان محاسبات كل كشور بلي 36 9/0 9/0 304/0 000/0

 خير 4 1/0 20  سازمان بازرسي كل كشور بلي 36 9/0 9/0 304/0 000/0

  خير  1  02/0 21  ريزي سازمان مديريت و برنامه بلي 39 98/0 975/0 158/0 000/0
  گردانندگان تحول .ب

كننده استانداردهاي حسابداري  سازمان حسابرسي به عنوان تدوين بلي 38 95/0 95/0 221/0 000/0
 خير 2 05/0  22  و حسابرسي

 خير 2 05/0 23  ايران جامعه حسابداران رسمي بلي 38 95/0 95/0 221/0 000/0

 خير 1 02/0 24  ها و پشتيباني خود از تحول جامعه دانشگاهي با اعالم خواسته بلي 39 98/0 975/0 158/0 000/0

  عوامل فرهنگي .پ
ارائه ( ها دانشگاهها و انتظارات شهروندان از  يش خواستهافزا بلي 38 95/0 95/0 221/0 000/0

موزشي با كيفيت آكاربردي و ارائه خدمات رفاهي و  هاي آموزش
  )مناسب

 خير 2 05/0 25

هاي اخير و به  در سال ها دانشگاه آموختگان دانشافزايش تعداد  بلي 32 8/0 8/0 405/0 000/0
 خير 8 2/0 26  سطح دانش عمومي جامعه يتبع آن ارتقا

هي به آنان خوا پاسخرعايت حقوق شهروندان مبتني بر دادن حق  بلي 38 95/0 95/0 221/0 000/0
  خير  2  05/0 27  ها دانشگاهبا عملكرد در رابطه 

تغيير ديدگاه در رابطه با (كارانه جامعه  تغيير در ديدگاه محافظه بلي  37  92/0 925/0 267/0 000/0
  خير  3  08/0  28  )ها دانشگاههاي مالي  ها و گزارش بودن صورت محرمانه

  رهبري تحوالت :مسوبخش 
 ها دانشگاهساي ؤر بلي 34 85/0 85/0 362/0 000/0

 
 خير 6 15/0 29

  ها دانشگاهمديران مالي  بلي 34 85/0 85/0 362/0 000/0
 

 خير 6 15/0 30

و متخصص منصوب از سوي وزارت علوم، تحقيقات  نمايندگان بلي 27 68/0 675/0 474/0 038/0
 ساي دانشگاهؤزير نظر ر فناوري در دانشگاه

  خير  13  32/0 31
  خير  15  38/0  32 تحقيقات و فناوري ،شوراي عالي وزارت علوم بلي  25  62/0 625/0 49/0 045/0

  راهبرد اجرايي تحوالت :مچهاربخش 
ها  كليه بخشنامه ابالغ( ر سطوح ارشديري دگ تصميمحفظ تمركز  بلي 27 68/0 675/0 474/0 038/0

 )از باال به پايين به واحدهاي دانشگاهي مختلف
 خير 13 32/0 33

ي منتخب و ها دانشگاهدر برخي از ) پايلوت(اجراي آزمايشي  بلي 35 88/0 875/0 335/0 000/0
 ها دانشگاهاستفاده از بازخورد حاصل در بقيه 

 خير 5 12/0 34

  خير  4  1/0 35 مدت و تدريجيدراز اجرا در يك بازه زماني بلي 36 9/0 9/0 304/0 038/0
 )طور موازي هب( جديد نظامزمان با  طور هم هفعلي ب نظام اجراي بلي  21  /52 525/0 506/0 045/0

 
  خير  19  48/0  36
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فرضيه صفر رد شده است و نسبت موافقان  كه دشو مي
 اين جدولگونه كه در  همان. و مخالفان برابر نيست

است و  %5تر از  كم داريشود سطح معنا ميمشاهده 
برگان عوامل مذكور را تأييد كه خ دان معناستاين ب
  .اند كرده

  
  يا يك نمونه tآزمون 

 با استفاده ازگان دهند پاسخشدت موافقت  ارزيابي
امتيازهاي در نظر  كه جا از آن. شد انجام tآزمون 

الي  1گرفته شده براي سنجش ميزان موافقت در طيف 
قرار دارد براي كسب اطمينان از شدت موافقت،  9

به عنوان معيار ) ميانگين طيف(به باال  5/4امتياز 
  tاگر مقدار در اين آزمون. ارزيابي انتخاب شد

باشد ) 64/1(جدول  tمحاسبه شده بيشتر از مقدار 
به عنوان نقطه  5/4با امتياز  ميزان موافقت شديد بوده و

 t چنانچه. تفاوتي، تفاوت معناداري دارد بي
تر باشد ميزان  وچكك شده از عدد مذكور محاسبه

داري تفاوت معنا 5/4بوده و با امتياز موافقت شديد ن
 5 شماره ي مستند شده در جدولها يافته .نداشته است

ده آن است كه ميزان دهن نشان tدر رابطه با آزمون 
جدول  tبيش از مقدار  ها سؤالبراي همه  tآماره 

كه بر موافقت شديد خبرگان با كليه است ) 64/1(
  .شده داللت دارد مطرح عوامل
  

  يا نمونه يك يرنوفاسم- آزمون كلموگروف
خبرگان در رابطه با هر  يننظر ب اجماعوجود  يبررس

-ها با استفاده از آزمون كلموگروف از سؤال يك
روش ارزيابي اين . شدانجام  يا نمونه يك يرنوفاسم

بدست آمده  zآزمون به اين صورت است كه چنانچه 
شد پراكندگي و يكنواختي توزيع وجود با 96/1بيشتر از 

باشد  -96/1و + 96/1بين  zاگر مقدار . نداشته است
از  zست و چنانچه كه مقدار نيحدي يكنواخت  توزيع تا

ها داراي توزيع  تر باشد شدت موافقت كم - 96/1
گونه اجماعي وجود  يكنواخت بوده و بنابراين هيچ

اهده مش 5گونه كه در جدول شماره  همان .ندارد
بيش از  zمقدار  28ها به جز سؤال  شود در همه سؤال مي
  .   است كه داللت بر نبود يكنواختي در توزيع دارد 96/1

توزيع بر اساس نتايج آزمون  نبودن يكنواخت
تواند دليل بر  نمي اسميرنوف الزاماً- كولموگروف
در به اين دليل كه ممكن است توزيع  .اجماع باشد
براي اطمينان از شكل  ،بنابراين. اشدب دامنه اصطالح دو
هايي كه از توزيع  پرسشبراي ها  توزيع پاسخ

اند، معيارهاي چولگي نيز  يكنواخت برخوردار نبوده
ها داراي توزيع  اگر پاسخ. مورد آزمون قرار گرفت

يكنواخت نباشد و چولگي با اهميتي داشته باشد 
 جدول در .ها حاصل خواهد شد اجماع در پاسخ

توزيع فراواني و مقدار چولگي و كشيدگي  5ه شمار
 مقدار. شده است ارائهمختلف  يها ها براي سؤال پاسخ

ها در  هچولگي منفي حاكي از آن است كه تمركز داد
مقادير چولگي  و بوده است توزيعسمت راست 

 با در. دهد نزديك به صفر توزيع متقارن را نشان مي
 و مقدار يدگيكش ي،چولك يها نظر گرفتن شاخص

و  32 يها در رابطه با سؤال يانگينم يشاخص مركز
 يعها توز پرسش ينكرد كه در ا يانتوان ب مي 36

 يبوده و چولگ يمتقارن يباًشكل تقر يها دارا پاسخ
 ازغالباً ها  پاسخ يعتوز ،ها سؤال يهاما در بق ندارد
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  هاي چولگيبررسي معيار، آزمون كلموگروف اسميرنوف و t  نتايج آزمون: 5جدول 
شماره  tآزمون   اسميرنوف-كلموگروفآزمون  معيارهاي چولگي

 tمقدار  درجه آزادي سطح معناداري  zمقدار   مقدار احتمال چولگي كشيدگي ميانگين  سؤال

  ي دولتيها دانشگاه ييگو پاسخنظام  در تحولي ها محرك: بخش اول
6 102/0  )134/1(  001/0 989/1 000/0  39 812/12  1 

6/5  102/0  )134/1(  001/0 989/1 000/0  39 812/12  2 
175/7  3 )981/1(  002/0 869/2 000/0  39 881/16  3 

8 33/8  )046/3(  000/0 372/2 000/0  39 303/21  4 

825/7  67/7  )771/2(  000/0 101/2 000/0  39 798/22  5  
225/7  161/3  )904/1(  002/0 972/1 000/0  39 158/18  6  

1/7  371/3  )934/1(  004/0 948/1 000/0  39 341/18  7  
4/5  )361/1(  )644/0(  034/0 427/2 000/0  39 124/9  8  
5/5  331/1  )69/0(  025/0  482/2  000/0  39 323/9  9  
4/7  966/4  )158/2(  012/0  999/1  000/0  39 288/21  10  

5 )723/1(  )466/0(  003/0  822/2  000/0  39 178/8  11  
15/8  337/18  )805/3(  002/0  966/1  000/0  39 667/32  12  

625/6  862/0  )438/1(  004/0  77/2  000/0  39 246/14  13  
4/5  )589/1(  )439/0(  026/0  477/2  000/0  39 604/8  14  

25/7  998/2  )926/1(  000/0  155/2  000/0  39 985/17  15 
725/6  819/0  )357/1(  003/0  966/1  000/0  39 943/14  16 

  لعوامل ساختاري تحو :ومدبخش 
 برندگان تحولپيش .الف

4/8  994/2  )849/1(  000/0 367/2 000/0  39 722/52  17 
7/7  549/5  )441/2(  001/0 983/1 000/0  39 142/21  18 
1/7  533/2  )739/1(  012/0 605/2 000/0  39 664/17  19 

2/6  141/0  )063/1(  064/0 311/2 000/0  39 351/13  20 
85/7  784/8  )505/2(  002/0 842/2 000/0  39 945/27  21 

  گردانندگان تحول .ب
05/8    09/8   )869/2(  000/0 482/2 000/0  39 195/23  22 

5/6  609/0  952/0  154/0 962/1 000/0  39 712/16  23 
5/7  207/2  )591/1(  003/0 644/2 000/0  39 466/21  24 

 عوامل فرهنگي .پ
8/6  539/2  )502/1(  048/0 330/2 000/0  39 068/19  25 

3/5  )212/1(  )455/0(  028/0 461/2 000/0  39 978/9  26 

05/7  976/1  )544/1(  032/0 437/3 000/0  39 365/18  27 
875/6  084/1  04/0  009/0 651/1 000/0  39 046/16  28 

 رهبري تحوالت: مسوبخش 
7/6  373/1  )596/1(  003/0 824/3 000/0  39 753/14  29 
8/6  753/1  )708/1(  003/0 804/2 000/0  39 085/15  30 
2/5  )467/1(  )108/0(  034/0 425/2 000/0  39 287/7  31 

8/3  )826/1(  088/0  002/0 980/1 000/0  39 481/6  32 

  راهبرد اجرايي تحوالت: چهارمبخش 
3/5  )662/1(  )236/0(  018/0 535/2 000/0  39 851/7  33 

775/6  186/1  )576/1(  004/0 772/2 000/0  39 449/14  34 
6/6  293/1  )524/1(  019/0 929/1 000/0  39 627/14  35 

4 )884/1(  079/0  002/0 967/1 000/0  39 426/6  36 
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 يهدر بق ،ينبنابرا .است بودهچپ برخوردار  يچولگ
 يفتر ط يقو يمهن يبه سو ها اسختمركز پ ها سؤال
كه در  يدر حال. به باال بوده است 6 يازاز امت يعني
كم است و مقدار  ياربس يچولگ 36و  32ي ها سؤال

 يردر سا. است 5تا  4حول مقدار  ها اسخپ يانگينم
 يراز نظر قدر مطلق مقاد(بزرگ  يمنف يچولگ ها سؤال
 6باالتر از مقدار  يانگينو مقدار م) 1/0تر از  بزرگ
، ها سؤالرد  يا ييدأت يتوضع شدن با مشخص. است

ع اجود اجمو چنين همگان و دهند پاسخشدت موافقت 
 گام در ،خبرگان يانپژوهش در م يها سؤالراجع به 

مختلف  يها گروه يها اسخنبودن پ يابودن  بعد، همسان
 يسه با استفاده از آزمون كروسكال والدهند پاسخ

نتايج  .قرار گرفت يلو تحل يهو تجز يمورد بررس
در دهد كه  نشان مي 6 شماره گزارش شده در جدول

 36و  32، 20، 11 يها سؤال به جزء ها سؤالهمه 
 نبودكه بر  بوده استهمسان  ها شدت موافقت گروه

  .داللت داردسؤال  4اجماع در اين 

  اجراي دور دوم دلفي
ي حاصل از اجراي ها يافتهطور كه در بخش  همان

 درآزمون كروسكال واليس بيان شد نتايج اين آزمون 
هاي  وهاجماع در بين گر نبودسؤال حاكي از  4 رابطه با
- نتايج آزمون كلموگروف ،چنين هم. دهنده بود پاسخ

نظر  هاي مربوط به نشان داد كه توزيع دادهاسميرنوف 
 به. يكنواخت است 28سؤال  در مورددهندگان  پاسخ

خبرگان از شدت موافقت يكساني براي اين معنا كه 
براي اين  ،بنابراين. اند پاسخ به اين سؤال برخودار نبوده

دور دوم دلفي را اجرا كرده و ) سؤال 5تعداد (ها  سؤال
 از خبرگان درخواست شد كه با توجه به مجموع
 نظرات گردآوري شده در دور اول دلفي، پاسخ قبلي

ييد و يا أت) موافقت يا مخالفت و شدت آن(خود را 
ها  نفر از خبرگان به سؤال 24بر اين اساس . تغيير دهند

هاي  فاده از آزمونها با است پاسخ داده و نظرات آن
 نتايج حاصل از اجراي .شدآماري تجزيه و تحليل 

ي كه در يها سؤالبررسي  برايهاي آماري الزم  آزمون
  

  آزمون كروسكال واليسنتايج : 6جدول 
 شماره
 سؤال

آماره 
 كاي دو

سطح 
 معناداري

 شماره
 سؤال

آماره 
  كاي دو

سطح 
 معناداري

 شماره
 سؤال

آماره 
  كاي دو

سطح 
 يمعنادار

1  287/2  392/0  13  466/5  486/0  25  202/10  116/0  
2  287/6  392/0  14  665/5  486/0  26  892/4  558/0  
3  268/2  894/0  15  48/5  484/0  27  815/9  133/0  
4  734/3  713/0  16  201/9  163/0  28  642/9  141/0  
5  835/4  565/0  17  363/4  628/0  29  427/2  877/0  
6  305/6  39/0  18  107/10  12/0  30  224/6  399/0  
7  761/2  838/0  19  031/6  42/0  31  721/6  347/0  
8  73/6  347/0  20  044/7  015/0  32  29/8  002/0  
9  626/6  357/0  21  156/7  307/0  33  542/9  145/0  

10  257/8  22/0  22  2/3  783/0  34  599/9  143/0  
11  729/4  009/0  23  601/4  596/0  35  881/3  693/0  
12  251/5  512/0  24  608/3  73/0  36  531/5  008/0  
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از خبرگان مورد پرسش قرار  دور دوم دلفي مجدداً
كليه . ارائه شده است 7جدول شماره گرفت در 

مورد موافقت خبرگان قرار  36ها به استثناي سؤال  سؤال
گرفته است و اين موافقت هم با شدت باال ابراز شده 

اسميرنوف - بر اساس نتايج آزمون كلموگروف. است
نتايج حاصل از . ها يكنواخت نبوده است توزيع پاسخ

آزمون كروسكال واليس هم حاكي از آن بوده كه 
كننده در اين پژوهش  هاي خبره مشاركت پاسخ گروه

و به عبارت ديگر  يستنيز داراي تفاوت معنادار ن
  .دارددهنده نيز وجود  هاي پاسخ نظر بين گروه توافق

  
  يدمنآزمون فر

مورد  در عمومي اجماع كسب به توجه با
 درها و عوامل مطرح شده در رابطه با تحوالت  محرك

ي دولتي ها دانشگاهمالي و عملياتي  گويي پاسخنظام 
 بر اساس كه است مطرح سؤال اين ايران، حال

مطرح شده،  هاي محرك بين از گاندهند پاسخ ديدگاه
، رهبري تحوالت و راهبرد اجرايي عوامل ساختاري

 د؟گير اولويت قرار مي يك در مكدا مورد اجماع
 معنادار تفاوت نداشتن يا داشتن بررسي براي ،بنابراين

 ازعامل هر  براي شده داده يها اسخپ ميانگين بين
 يچه يآمارهاي  روش در. استفاده شد فريدمن آزمون
 آزمون و ندارد وجود بندي رتبه تعيين براي روشي
 ها رتبه بودن بررسي يكسان به تواند مي فقط فريدمن
 شود رد آن صفر هفرضي اگردر اين آزمون . بپردازد

نيست  يكسان ها ميانگين رتبه كه گرفت نتيجه توان مي
ارائه  8 شماره جدول در فريدمن آزمون نتايج ).34(

 ههم شود مي مشاهده كه گونه همان .است شده
به اين  معنادارند؛ %5 سطح در كاي دو هاي آماره
 يكسان خبرگان نظر از عوامل ينا اهميت كه مفهوم
 .يكسان نيستها  آن هاي مربوط به ميانگين رتبه نبوده و

 سه رتبه نخست هر دسته از متغيرهاي مورد نظر
 چارچوب اجزايپژوهش از ديدگاه خبرگان در 

 عملياتي و مالي گويي پاسخ نظام در تحول پيشنهادي
 الدر شده اصالح الگوي اساس بر دولتي هاي دانشگاه

  .شده استارائه  2در شكل شماره 
  

  دور دوم دلفي - ي آماريها آزموننتايج : 7دول ج

شماره 
  سؤال

  يسآزمون كروسكال وال  يرنوفاسم-آزمون كلموگروف tآزمون   ياآزمون دوجمله  
نوع 
سطح   نسبت  تعداد  جواب

  يمعنادار
مقدار 

t 

سطح 
مقدار   zمقدار   يمعنادار

  احتمال
 هآمار

  دو يكا
سطح 

  يارمعناد

11  
  %83  20  يبل

  %17  4  يرخ  362/0  47/5  000/0  256/2  000/0  62/10  002/0

  0  0  يرخ  371/0  48/5  000/0  647/2  000/0  937/71  000/0  %100  24  يبل  20

28  
  %100  24  يبل

  0  0  يرخ  213/0  1/7  000/0  154/2  000/0  47  000/0

  271/0  28/6  000/0  273/2  000/0  297/80  0000/0  %100  24  يبل  32
  0  0  يرخ

36  
  %5/12  3  يبل

000/0  472/27  000/0  991/1  023/0  88/6  23/0  
  %5/87  21  يرخ
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  نتايج آزمون فريدمن: 8جدول 
  معناداريسطح   آماره كاي دو  ها گروهزير  ابعاد

  000/0  9/115  ها محرك  شرايط اثرگذار بر تحول

  عوامل ساختاري
  000/0  527/26  برندگان پيش

  000/0  271/13  گردانندگان
  000/0  063/20  عوامل فرهنگي

  000/0  297/32    رهبري تحوالت
  000/0  769/20    راهبرد اجرايي تحوالت

  
  هامحرك

  گذاري  براي قيمت شده بهاي تمامنياز به اطالعات  
 ها دانشگاهحسابداري فعلي  نظامهاي  كاستي 
 يري عملكردگ اندازهبراي  شده بهاي تمام نياز به اطالعات  

   
     

  
  يممستقيرخط اثر غ

  يمخط اثر مستق
 خط بازخورد 

  
 الگويي دولتي بر اساس ها دانشگاهمالي و عملياتي  ييگو پاسخچارچوب پيشنهادي تحول در نظام اجزاي : 2شكل 

  )16(شده الدر  اصالح
  

  گردانندگان تحول
 حسابرسي به عنوان  سازمان

اردهاي كننده استاند تدوين
 حسابداري و حسابرسي

 معه دانشگاهي با اعالم جا
ها و پشتيباني خود از  خواسته
  تحول 

 ايران ميحسابداران رس جامعه  

  برندگان تحول يشپ
 فناوري  وزارت علوم، تحقيقات و  
 دارايي وزارت امور اقتصادي و  
 ريزي سازمان مديريت و برنامه  
  

  عوامل فرهنگي
 كارانه  تغيير در ديدگاه محافظه

  جامعه
  رعايت حقوق شهروندان مبتني

خواهي به  بر دادن حق پاسخ
  آنان 

 ها و انتظارات  افزايش خواسته
  شهروندان

  رهبري تحوالت
  ها گاهدانشمديران مالي   
  ها دانشگاهساي ؤر   
 متخصص منصوب  نمايندگان

، از سوي وزارت علوم
  تحقيقات و فناوري

  راهبرد اجرايي
   اجراي در يك بازه زماني

  مدت و تدريجيدراز
  يري در گ تصميمحفظ تمركز

   سطوح ارشد
 پايلوت(زمايشي اجراي آ(  

 مفهوم تحول

مرحله از تحول يك ياكل تحول و  نتايج  
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  گيري نتيجه
   

ين و پيشنهاد چارچوبي براي تدوپژوهش حاضر هدف 
مالي و عملياتي  ييگو پاسخام ظدر ن تحول

بر اساس  گاه خبرگاني دولتي از ديدها دانشگاه
 ي پژوهشها يافته. است شده الدر اصالح الگوي

هاي مطرح شده  حاكي از آن است كه كليه محرك
يي رخدادها و تحوالت ياصل يلدالند به عنوان توا مي
اين  .دده يرخ م تحول يندفرآ يهكه در مرحله اولد باش

و  رينيارفتف هاي پژوهشيافته با نتايج حاصل از 
 )12(تيموشينكو  و )5( و كوهنينيرس و، )1( جودي
نياز به  ،ها در ميان محرك افزون براين،. ستهمسو

رتبه اول  گذاري براي قيمت شده بهاي تماماطالعات 
به نظر  .ها را به خود اختصاص داده است محرك

 در جذب دانشجويان براي ها دانشگاهتالش رسد  مي
ابع مالي مين منتأ براي و ارائه خدماتي ديگر ها پرديس
براي  شده بهاي تماماطالعات به ها  آن نياز ،بيشتر
بودن اين  ارائه اين نوع خدمات، مهمگذاري  قيمت

ها و  در رتبه دوم كاستي .دكن توجيه مي محرك را
هاي متعددي  فعلي است كه در زمينه نظاممشكالت 

اطالعاتي و عملياتي  نيازهاي يگو پاسخست توان مين
  .باشد ها دانشگاه
كه در ادبيات پژوهش بيان شد، گونه  مانه
برندگان تحول آغازگر تحول بوده و قدرت الزام  پيش

از جمله  در بيشتر موارد و آنان دارندو اجراي آن را 
 دهد مينشان  ي پژوهشها يافته .هستنداعضاي دولت 

هادهاي پيشنهاد شده به عنوان كه خبرگان با كليه ن
در اين نتيجه . اند كردهبرندگان تحول موافقت  پيش

وزارت رابطه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
و وينيرس  نتايج پژوهشبا  امور اقتصادي و دارايي

رسد كه اولويت  به نظر مي. ستهمسو )5( كوهن
به دليل نقش  از سوي خبرگان خانهوزارتيافتن اين دو 

عمل ابالغي وزارت ستورهم در زمينه دها  آن پررنگ
وزارت امور و هم اقدامات  قات و فناوري، تحقيعلوم

در رابطه با حسابداري بخش  اقتصادي و دارايي
گردانندگان تحول، مشاوران تحوالت  .استعمومي 

سازمان حسابرسي به عنوان نهاد متولي . ندشو ميتلقي 
تدوين استانداردها و با توجه به اقدامات با اهميتي كه 

بخش ابداري حساستانداردهاي  در رابطه با تدوين
است از ديدگاه خبرگان به عنوان  انجام دادهعمومي 

عوامل . است  اوران با رتبه نخست تعيين شدهمش
فرهنگي به عنوان متغيرهاي ساختاري بخشي از 

تند كه بر وقوع تحوالت تمهيدات بنيادين هس
يز با اين عوامل ن اجماع خبرگان در رابطه .اثرگذارند

تغيير در ديدگاه  .داردبا پيشينه پژوهش هماهنگي 
رعايت حقوق شهروندان مبتني و  كارانه جامعه محافظه

ترين به عنوان اصلي هي به آنانخوا پاسخبر دادن حق 
 همسو ،به ترتيب ،فرهنگي اثرگذار بر تحوالت عوامل

و  )5( رس و كوهنيوينهاي  پژوهشي ها يافتهبا 
  . است )12(تيموشينكو 

والت در رتبه خبرگان معتقدند كه رهبري تح
 .قرار گيرد ها دانشگاهنخست به عهده مديران مالي 

گفت دليل اين امر آشنايي و تسلط بيشتر  توان مي
به امور راجع به نظام  ها دانشگاهمديران مالي 

 اين نتيجه با نتايج پژوهش. استه دانشگاه ييگو پاسخ
 اجراي راهبرد .ستهمسو )5( رس و كوهنيوين



                                                ...                                       گويي مالي و  ر نظام پاسخچارچوبي براي تحول د

  1394، زمستان 14چهارم، پياپي   فصلنامه حسابداري سالمت، سال چهارم، شماره       22

به استثناي  وهش مطرح شدهژحوالتي كه در اين پت
جديد  نظامزمان با  طور هم هفعلي ب نظامراهبرد اجراي 

لفي مورد اجماع در دور اول د) طور موازي هب(
مذكور در دور دوم  راهبرد .خبرگان قرار گرفت

مورد پرسش قرار گرفت و خبرگان در رابطه  مجدداً
بر اساس ديدگاه خبرگان  .ظر رسيدندن اجماعبا آن به 

طور تدريجي  هبمدت و در يك بازه درازبايد ت والتح
 خطركردن  رسد دليل آن كم به نظر مي .اجرا شود

اي تحوالت و كاهش احتمال مقاومت اجر بودن ناموفق
تحوالت بهتر  ،اين افزون بر. از سوي كاركنان است

 يري در سطوح ارشدگ تصميمحفظ تمركز است با 
 ،ها دانشگاهخي كه در بر اين سرانجامانجام پذيرد و 

آزمايشي اجرا شود تا از نتايج و  صورتبه تحوالت 
ي ديگر ها دانشگاهبازخوردهاي حاصل از آن در 

  . استفاده شود
  

  هاي پژوهش محدوديت
هايي به شرح زير  پژوهش حاضر با محدوديت

  :مواجه بود
 نكردن ، احتمال دركنامه پرسشيكي از معايب . 1

و بروز  نامه شپرس يها مفاهيم و محتوي سؤال
است كه سعي بر آن شد كه از  گو پاسخابهام براي 

طريق برقراري تماس تلفني و ارائه توضيحات 
هاي ارسالي به خبرگان  رايانامهاضافي در 

در حد  ها زم ارائه شده و ابهامهاي ال راهنمايي
  . شدامكان برطرف 

خبرگان منتخب براي اجراي روش دلفي،  بيشتر. 2
 و معموالً بااي مختلف بودند مسئولين نهاده

رو  هروب نامه پرسشمحدوديت زماني براي تكميل 
 .بودند

گيري  پي با وجودبرخي از خبرگان در اين حوزه  .3
همكاري در اين به سفانه حاضر متأ انپژوهشگر
و در صورت مشاركت آنان ممكن  نشدندپژوهش 

  . شد بود كه نتايج متفاوتي حاصل مي
  

   هاي آينده پژوهشي براي يپيشنهادها
 ييگو پاسخنوشتارهاي تخصصي در حيطه نظام 

ي دولتي در كشور بسيار ها دانشگاهمالي و عملياتي 
ي و به جامعه دانشگاه ،بنابراين .محدود است

با ورود به اين  شود ميمند توصيه  پژوهشگران عالقه
مشكالت، موانع و نقاط قوت و  حوزه و شناسايي

هت بهبود و ارتقاي نظام ها گامي در ج زمينه پيش
ياتي بخش عمومي ايران مالي و عمل ييگو پاسخ

 هاي براي پژوهشبر اين اساس پيشنهادهايي  .بردارند
  :شود ميبه شرح زير ارائه  يندهآ
 ،شده الدر اصالح الگويبر اساس  پژوهش حاضر. 1

مالي و  ييگو پاسختحول در نظام  الگويي براي
 ،ه استكرد يران ارائهي دولتي اها دانشگاهعملياتي 

هاي  كه پژوهش شود ميپيشنهاد  بر اين اساس
 اجرايشدن و  الگويي براي نحوه اجرايي آينده

ي دولتي را مد نظر قرار ها دانشگاهتحوالت در 
  . دهند

هاي اجراي تحوالت در نظام  موانع و محدوديت. 2
ي دولتي ها دانشگاهمالي و عملياتي  ييگو پاسخ
  .دقرار گرفته و شناسايي شو د بررسيمور ايران

ي دولتي ها دانشگاهمطالعات موردي در هر يك از . 3
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ها و  تري از چالش تا درك عميق شودانجام 
هاي نوين  موضوعات در رابطه با پذيرش فعاليت

  .حسابداري حاصل شود
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