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ارزیابی تأثير بکارگيری اطالعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر
تصميمگيری و پاسخگویی مدیران (مطالعه موردی :دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران)
دکتر بتول زارعی *7و بتول مهراندیش
تاریخ دریافت7931/39/55 :
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تاریخ اصالح نهایی7931/31/77 :

تاریخ پذیرش7931/33/57 :

چکيده
مقدمه :با توجه به اجرای نظام حسابداری مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی ،آگاهی از دیدگاه مددیران
در مورد سودمندی اطالعات حاصل برای مدیریت تحوالت ایجاد شده ضروری اسدت .بده همدین منظدور ،هدد

ایدن

پژوهش ارزیابی تأثیر بکارگیری اطالعات حاصل از نظام حسابداری بخدش عمدومی بدر تمدمیمگیدری و پاسدخگدویی
مدیران بخش عمومی است.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هد

کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری

پژوهش شامل مدیران دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران در سال  7932و ابزار جمعآوری دادههای پژوهش
پرسشنامه و از روش تحلیل عاملی تأییدی ،همبستگی اسپیرمن و آزمون  tاستفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر پاسخگویی و تممیمگیری مدیران
مؤثر است.
نتيجهگيری :با توجه به تأثیر اطالعات حاصل از اجرای نظام مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر
پاسخگویی و تممیمگیری مدیران ،پیشنهاد میشود تکمیل و تسریع فرایند اجرای استانداردهای حسابداری مزبور
مورد توجه مسئولین و سیاستگذاران مالی بخش عمومی قرار گیرد.
واژههای کليدی :استانداردهای حسابداری ،بخش عمومی ،پاسخگویی ،تممیمگیری.

 .7استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهb.zarei@qodsiau.ac.ir :

ارزیابی تأثیر بکارگیری اطالعات حاصل از اجرای نظام حسابداری ...

مقدمه

تعهدی با ارائه صورتهای مالی و گزارشهای
میاندورهای و با گردآوری دادهها و پردازش آنها و

مدیریت مستلزم تممیمگیری است و تممیمگیری

هم چنین تهیه اطالعات بیشتر و بهتر نسبت به حسابداری

نیازمند اطالعات است .بیشتر تممیمهای مدیران

نقدی به مدیران میانی و عالی در برنامهریزی ،کنترل،

مربوط به اموری است که دارای آثار و پیامدهای مالی

تممیمگیری و پاسخگویی کمک کند.

برای مجموعه تحت مدیریت آنهاست .مدیران بخش

در ایران سیاستگذاران مدیریت عمومی طی دو

عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیستند .از میان

دهه اخیر از طریق وضع قوانین متعدد ،اصالح در

اطالعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تممیمهای

رویههای مدیریت مالی بخش عمومی را آغاز

اصلی نیازمند آن هستند ،اطالعات مالی از جایگاه

کردهاند .از جمله ،مطابق با آییننامه مالی و معامالتی

ویژهای برخوردار است؛ چرا که بیشتر تممیمهای

دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات

مدیران به طور مستقیم آثار و پیامدهای مالی دارد .از

بهداشتی درمانی کشور اعتبارات دولتی به

این رو ،برای اخذ تممیمهای مناسب به وسیله

دانشگاههای علوم پزشکی باید بر اساس قیمت

مدیران ،اطالعات مالی اهمیت دارد .برای تهیه این

تمامشده خدمات تخمیص داده شود .از آن جا که

اطالعات و همچنین ،نیاز به پاسخگویی و انجام

محاسبه قیمت تمامشده خدمات مستلزم اصالح

کنترل ،طراحی و نگهداری نظام حسابداری مناسب در

روشهای حسابداری بود به تدریج اصالح روشهای

بخش دولتی ضرورتی اجتنابناپذیر است.

حسابداری در دستور کار قرار گرفت .به عنوان نمونه،

نیاز فزاینده مدیران نسل جدید به اطالعات

در ماده  79آییننامه مالی و معامالتی دانشگاههای

زمینهساز تحوالت گسترده در نظام اطالعاتی مدیریت،

علوم پزشکی ،استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در

به ویژه نظام اطالعاتی حسابداری شده است .هر چند

کلیه مبادالت مالی دانشگاههای علوم پزشکی ایران،

میزان تحوالت مدیریت عمومی در بین کشورها از

تمویب و الزامی شد و سرانجام از سال  7931طرحی

شدت و آهنگ متفاوتی برخوردار بوده ( )7اما ویژگی

با عنوان نظام نوین مالی (بر مبنای حسابداری تعهدی)

مشترک بیشتر آنها نقش اصلی دانش حسابداری بوده

در یک برنامهریزی  2ساله در وزارت بهداشت ،درمان

است ( )5و حتی برخی بر این باورند که تغییر در

و آموزش پزشکی هد گذاری شد ( .)3به دنبال این

روشهای حسابداری مرکز ثقل این تحوالت بوده

اقدامات و اقدامات مشابه در شهرداری تهران و برخی

است ( .)9به طوری که ،میتوان بیان داشت سنگ بنای

از نهادهای عمومی دیگر ،تهیه استانداردهای

این تحوالت ،تغییر در مبنای حسابداری از نقدی به

حسابداری بخش عمومی در دستورکار کمیته تدوین

دستیابی به شفافیت و بهبود کارایی

استانداردهای حسابداری دولتی قرار گرفت .پس از

و اثربخشی بوده است ( .)7انتظار میرود حسابداری

آن ،در سال  7933نظام حسابداری بخش عمومی در

تعهدی ،با هد
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انطباق کامل با استانداردهای مموب ،به وسیله وزارت

حسابداری بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

امور اقتمادی و دارایی تهیه و به تمامی دستگاههای

بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر میتواند کمک

اجرایی کشور ابالغ شد.

قابلتوجهی به ادامه فرایند اجرای استانداردهای

با توجه به سابقه چند ساله اجرای نظام نوین مالی

حسابداری کند .در ادامه مقاله ،مبانی نظری و پیشینه

(مبتنی بر حسابداری تعهدی) در دانشگاههای علوم

پژوهش،

یافتهها،

پزشکی استان تهران و الزام به انطباق اسناد مالی با

نتیجهگیری ،پیشنهادها و محدودیتها ارائه شده است.

فرضیهها،

روش

پژوهش،

دستورعمل جدید نظام حسابداری بخش عمومی (در
بند دوم برنامه عملیاتی سال  7932به وسیله وزارت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( ،))2بررسی

اندیشه کنترل عمومی بر هزینههای دولت از اواخر

دیدگاههای مدیران این دانشگاهها میتواند تمویر

قرن نوزدهم میالدی به بعد پدید آمد .در این دوران

مناسبی از آثار اجرا و استقرار این نظام در بخش

دولتهای برخی از کشورهای اروپایی مکلف شدند

عمومی ارائه کند .لذا ،در این پژوهش دیدگاه مدیران

که درآمدها و هزینههای ساالنه خود را پیشبینی و به

دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران در مورد تأثیر

تمویب مجلس نمایندگان برسانند و به این ترتیب،

اجرای نظام حسابداری بخش عمومی در سال  7932بر

تنظیم و تدوین بودجه به وسیله دولتها متداول شد.

ابعاد مختلف پاسخگویی (پاسخگویی مدیریتی،

پیدایش و رواج نظام بودجهریزی ،نظام حسابداری

پاسخگویی عمومی ،پاسخگویی حرفهای ،پاسخگویی

متناسبی را طلب میکرد که سرانجام موجب پیدایش

مالی ،پاسخگویی اجتماعی ،پاسخگویی قانونی و

حسابداری دولتی به عنوان رشتهای مجزا شد ( .)1به

پاسخگویی عملیاتی) و تممیمگیری (تممیمگیری در

تدریج و همگام با بزرگشدن و پیچیدهتر شدن

نقدی ،کنترل هزینهها ،وصول درآمدها،

دولتها ،حسابداری دولتی نیز رشد و توسعه یافت تا

مدیریت بدهیها ،مدیریت مطالبات ،ارزیابی عملکرد،

اطالعات مفید و قابل اعتمادی را برای برنامهریزی،

تدوین بودجه و ارزیابی بهای تمامشده) ارزیابی

بودجهریزی و تعیین و پیشبینی وضعیت مالی دولت و

میشود .هر چند پژوهشهای متعددی در زمینه تأثیر

واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تممیمگیرندگان

بکارگیری اطالعات حاصل از اجرای نظام حسابداری

قرار دهد .این تحوالت طی سالهای اخیر به واسطه

بخش عمومی بر تممیمگیری و پاسخگویی مدیران

بروز تحوالت و اصالحات در مدیریت بخش عمومی

قبل از بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش

از جمله گرایش به نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد (یا

عمومی در کشور انجام شده است اما در این پژوهش

مدیریت مبتنی بر نتایج) ،شتاب بیشتری یافت .در نظام

متغیرهای پاسخگویی و تممیمگیری با در نظر گرفتن

نوین مدیریت عمومی به جای تأکید بر دروندادها ،بر

ابعاد مختلف و بعد از بکارگیری استانداردهای

ارتقای سطح کارایی ،اثر بخشی و مسئولیت

ممار
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ارزیابی تأثیر بکارگیری اطالعات حاصل از اجرای نظام حسابداری ...

پاسخگویی عملیاتی تأکید شده است .این اصالحات

توجه قرار دادهاند .از جمله ،مهدوی در پژوهشی تغییر

موجبات توجه روزافزون به استفاده از مبنای تعهدی

نظام حسابداری دولتی را ضروری دانسته ( )73و

در نظام حسابداری بخش عمومی را فراهم ساخت.

استفاده از نظامهای نقدی را برای ایفای مسئولیت

یکی از دالیل مقبولیت مبنای نقدی در دوران پیدایش

پاسخگویی مناسب نمیداند ( .)77همچنین ،مهدوی و

اولیه حسابداری دولتی ،سادگی و سودمندی آن در

ماهر در پژوهشی بر ضرورت این موضوع تأکید دارند

ارزیابی میزان رعایت بودجه نقدی ،نظارت بر منابع

که هد

اصلی نظام حسابداری و گزارشگری مالی

نقدی دولت و برآورد این منابع بوده است اما با

بخش عمومی ،فراهمآوردن اطالعات با کیفیتی است

پیچیدهتر شدن نقش و وظایف دولتها ،ناتوانی مبنای

که بتواند مدیران را در ایفای اثربخش مسئولیت

نقدی در ارائه تمویری مطلوب و مناسب از وضعیت

پاسخگویی و تممیمگیریهای سیاسی ،اقتمادی و

و عملکرد مالی واحد گزارشگر و همچنین ارائه

اجتماعی یاری دهد ( .)75در باب ضرورت تحول در

اطالعات مناسب و دقیق در مورد هزینهیابی کاال و

نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ،نتایج پژوهش

خدمات محرز شد .به نظر بسیاری از پژوهشگران با

اسماعیلیکیا و مالنظری ( )79نشان داد که تحول در

استفاده از حسابداری تعهدی میتوان بسیاری از

نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههای دولتی

کاستیهای حاصل از بکارگیری حسابداری نقدی را

ضروری بوده و از دیدگاه خبرگان به دلیل استقالل

جبران کرد .زیرا ،حسابداری تعهدی ،اطالعات

دانشگاهها ،ابعاد تحول متفاوت با سایر نهادهای بخش

دقیقتری برای تشخیص عملکرد مدیریت فراهم

عمومی خواهد بود .آنها در پژوهش دیگری توانایی

میکند و با افزایش گستره اطالعات منتشر شده،

پیشبینیکنندگی الگوی اصالح شده الدر ،که در

موجب بهبود شفافیت اطالعات میشود ( .)1نتایج

بسیاری از کشورها برای تبیین فرآیند تحوالت بکار

پژوهش کردستانی نشان داد که حسابداری تعهدی

گرفته شده ،در رابطه با تحول در نظام پاسخگویی

میتواند موجب افشای بهتر در گزارشگری مالی

مالی و عملیاتی دانشگاههای دولتی ایران و در شرایط

دولتی شود ( .)3الماسی و غالمپور نیز در پژوهشی

محیطی ایران را مستند کردند ( .)73اسماعیلیکیا و

نقش قوانین و مقررات محاسباتی و نظام حسابداری

مالنظری در پژوهش دیگری دانشگاهها را مؤسساتی

تعهدی در ارتقاء ظرفیت پاسخگویی را بررسی کردند

معرفی کردند که به آرامی الفبای الزامات تجاری را

و نتایج پژوهش آنان نشان داد که قوانین و مقررات

در خود نهادینه میکنند ( .)72مهدوی و نمازی نیز

محاسباتی و نظام حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفیت

پیرامون تحوالت اتفاق افتاده در دستگاههای اجرایی،

پاسخگویی نقش بسزایی دارد (.)3

اهمیت نقش واحد حسابرسی داخلی در کفایت و

پژوهشگران زیادی در سالهای اخیر تحول در

اثربخشی نظام حسابداری و کنترل داخلی را از دیدگاه

نظام حسابداری از نقدی به تعهدی را در ایران مورد

معاونان اداری و مالی ،رؤسای حسابداری ،ذیحسابان
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و حسابداران ادارات کل دستگاههای اجرایی استان

وجود دارد ( .)53زلقی پژوهشی با هد

فارس را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

حسابداری تعهدی در وزارت بهداشت ،درمان و

که داشتن صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر واحد

آموزش پزشکی بر پاسخگویی مالی و عملیاتی در

حسابرسی داخلی ،با اهمیتترین سنجه مؤثر بر جایگاه

دانشگاههای علوم پزشکی پنج استان غربی کشور

واحد حسابرسی داخلی است ( .)71پورزمانی و

انجام داد .یافتههای پژوهش وی نشان داد که تغییر

معینیان در پژوهشی در سال  7933بر کیفیت اطالعات

مبنای حسابداری در دانشگاههای علوم پزشکی از

خاص

نقدی تعدیلشده به تعهدی تأثیر زیادی بر ارتقاء

گزارشگری تأکید و ارائه اطالعات بهموقع ،اتکاپذیر

پاسخگویی مالی و عملیاتی داشته است ( .)57از بین

و کامل در مورد فعالیتهای بخش دولتی با استفاده از

پژوهشهای انجام شده پیرامون استفادهکنندگان

نظام حسابداری بخش عمومی مطلوب را موجب

گزارشهای مالی میتوان به پژوهش باباجانی و

امکان نظارت بهتر مردم بر ارائه خدمات دولتی،

چهارده چریکی ( )55اشاره کرد که با هد

شناسایی

شفافیت ،بهبود عملکرد بخش دولتی و اصالح بخش

استفادهکنندگان گزارشهای مالی شهرداری و

عمومی دانستند ( .)71امینیمهر و همکاران در

نیازهای اطالعاتی آنها انجام شد .یافتههای پژوهش

پژوهشی نشان دادند که حسابداری تعهدی باعث

آنان بیانگر این بود که ،به ترتیب ،اعضای شورای

ارتقای پاسخگویی بخش عمومی میشود (.)73

اسالمی شهر ،مدیران ارشد شهرداری ،مشاوران و

نقیزادهباقی و همکاران نیز در پژوهشی اثر حسابداری

تحلیلگران و وزارت کشور از گزارشهای مالی

تعهدی بر پاسخگویی را مورد بررسی قرار داده و

شهرداری بیشتر استفاده میکنند و نیازمند اطالعاتی

نشان دادند که اجرای حسابداری تعهدی در

برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیتهای شهرداری

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

هستند .همچنین ،استفادهکنندگان بیشتر با هد

بر هفت بُعد پاسخگویی مدیران شامل عمومی،

ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی

مدیریتی ،مالی ،حرفهای ،قانونی ،اجتماعی و عملیاتی

فعالیتهای شهرداری از این گزارشها استفاده

تأثیر مثبت و معناداری دارد ( .)73نتایج پژوهش

میکنند .از بین پژوهشهای انجام شده در مورد

ساالری و همکاران نشان داد که بین اجرای نظام مالی

تممیمگیری مدیران بخش عمومی ،نتایج پژوهش

تعهدی و افزایش شفافیت مالی و امکان ارزیابی کنترل

اسلوب و پاکمرام ( )59با عنوان نقش استقرار

بودجه مموب ،رعایت قوانین و مقررات مالی،

حسابداری تعهدی در کیفیت تممیمگیری مدیران

گزارشگری مالی به منظور افزایش پاسخگویی مالی و

مالی (در دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان

همچنین ،امکان ارزیابی کارایی و صرفهاقتمادی به

غربی) نشان داد که به طور کلی حسابداری تعهدی در

منظور افزایش پاسخگویی عملیاتی رابطه معناداری

کیفیت تممیمگیری مدیران مالی و مؤلفههای آن

تهیه شده در بخش عمومی به واسطه هد

بررسی تأثیر
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همچون تدوین بودجه عملیاتی و بهای تمامشده مؤثر

سوزا و همکاران در پژوهشی با عنوان «مبنای

است .همچنین ،مهدوی و ماهر در پژوهشی به بررسی

حسابداری تعهدی در بخش عمومی برزیل :پژوهش

نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

کاربردی در مورد سودمندی اطالعات حسابداری»

بهداشتی درمانی استان فارس نسبت به کیفیت

میزان سودمندی اطالعات استخراجی از نظام

گزارشهای مالی ارائه شده در سال  7933پرداختند.

حسابداری تعهدی در این کشور را مورد بررسی قرار

نتایج پژوهش آنان نشان داد که از نظر مدیران

دادند .نتایج پژوهش آنان با تأیید سودمندی اطالعات

اطالعات ارائه شده در گزارشهای مالی تنها دارای

حسابداری در تممیمگیری ،نشان داد که نظام

ویژگیهای کیفی قابل فهم بودن و به موقع بودن است

حسابداری تعهدی با تهیه اطالعات دقیق میتواند به

و از ویژگیهای کیفی مربوطبودن ،صداقت در ارائه،

مدیران در فرآیند تممیمگیری سازمانهای عمومی

قابلمقایسهبودن،

قابلرسیدگیبودن،

قابلیت

کمک کند (.)51

پیشبینیکنندگی و قابلیت تأییدکنندگی ،که نقش

یافتههای پژوهش کانگیانو نشدان داد که تغییر

مهمی در تممیمگیری مدیران دارد ،برخوردار نیست.

روش حسابداری در زالندنو و گرایش بده حسدابداری

در نتیجه ،پیشنهاد شد که در گزارشهای مالی از

تعهدی همانند سایر کشورهایی که از حسابداری

استانداردهای گزارشگری مربوط استفاده و آموزش

تعهددی در بخش دولتی بهره گرفتند ،سطح

کارکنان امور مالی در دستور کار قرار گیرد (.)75

پاسخگویی و شفافیت مالی را ارتقا داده است (.)51

مشدئی و همکاران در پژوهشی به بررسی دیددگاه

یافتههای پژوهش بارتون نیز حاکی از آن است که

خبرگان در رابطه با بکدارگیری حسدابداری تعهددی و

حسابداری

به

پاسخگویی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد کده

تممیمگیریهای مدیران باعث میشود منابع به

حسابداری تعهددی رابطده مثبدت و معنداداری بدا ابعداد

صورت کارا مدیریت شود (.)53

پاسخگویی دارد (.)53

تعهدی

از

طریق

کمک

نتایج پژوهش صالح نیز بیانگر اهمیدت بکدارگیری

باباتونده در پژوهشی اثر بکدارگیری بودجدهریدزی

حسابهای مستقل در کنار حسابداری تعهدی در ارائه

مبتنی بر حسابداری تعهدی بر شدفافیت و پاسدخگدویی

اطالعددات مفیددد بددرای تمددمیمگیددری و ایفددای وظیفدده

بررسدی

پاسخگویی در مالزی است .مطابق با یافتههای پژوهش

آثار اجرای حسابداری تعهدی و بودجهریزی بر مبندای

وی حسددابداری تعهدددی نسددبت بدده حسددابداری نقدددی

آن بر دو متغیر شفافیت و پاسخگویی بررسدی کردندد.

اطالعات قابل اتکاتری برای تمدمیمگیدری در اختیدار

یافتههای پژوهش آنان نشدان داد کده بودجدهریدزی بدر

سیاستگزاران بخش عمومی قرار میدهد (.)53

در بخش عمدومی کشدور نیجریده را بدا هدد

مبنای حسدابداری تعهددی بدا شدفافیت و پاسدخ گدویی
رابطه مثبت و معناداری دارد (.)52
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با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده
در حوزه حسابداری بخش عمومی میتوان بیان کرد
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که حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و در

مدیران بخش عمومی با مطالعه موردی دانشگاههای

ایران در دوران گذار است و ضروری است که

علوم پزشکی استان تهران ارزیابی شده است .با توجه

سودمندی این تغییرات و تحوالت در بخش عمومی

به آن چه پیش از این بیان شد الگوی مفهومی پژوهش

کشور به صورت دائم مورد ارزیابی قرار گیرد تا در

به شرح شکل شماره  7در زیر است.

دام آزمون و خطا گرفتار نشود .با مقایسه پژوهشهای
انجام شده میتوان بیان کرد که ابعاد مختلف
پاسخگویی و تممیمگیری با متغیرهای متنوعی

فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش عبارت است از:

بررسی شده است .از نظر مقطع تاریخی کنونی در

 .7بر اساس دیدگاه مدیران دانشگاههای علوم

حسابداری بخش عمومی ایران برای اولین بار نظام

پزشکی استان تهران ،اجرای نظام حسابداری

حسابداری بخش عمومی کشور بر اساس

بخش عمومی بر پاسخگویی تأثیر معنادار دارد.

استانداردهای علمی و حرفهای حسابداری تهیه و به

 .5بر اساس دیدگاه مدیران دانشگاههای علوم

اجرا گذاشته شده است .از این رو ،در پژوهش حاضر

پزشکی استان تهران ،اجرای نظام حسابداری

تأثیر این تحول بر ابعاد پاسخگویی و تممیمگیری

بخش عمومی بر تممیمگیری تأثیر معنادار دارد.

•تصميمگيری در مصارف نقدی

متغير پيوسته

•تصميمگيری درکنترل هزینهها
•تصميمگيری در وصول درآمد
•تصميمگيری در مدیریت بدهیها
•تصميمگيری در مدیریت مطالبات
•تصميمگيری درارزیابی عملکرد
•تصميمگيری در تدوین بودجه
•تصميمگيری در ارزیابی بهای
تمامشده

متغير وابسته

•پاسخگویی عمومی
•پاسخگویی مدیریتی

• اطالعات
حاصل از
اجرای نظام
حسابداری
بخش
عمومی

تصميمگيری

•پاسخگویی مالی
•پاسخگویی حرفهای
•پاسخگویی قانونی
•پاسخگویی اجتماعی
•پاسخگویی عملياتی

متغير وابسته
پاسخگویی

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش
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روش پژوهش

آورد .پرسشنامه شامل  9قسمت است .بخش اول
شامل اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای پژوهش

جامعهآماری و نمونه پژوهش

شامل سن ،جنسیت ،میزان تحمیالت و سابقهکار

جامعهآماری این پژوهش را مدیران دانشدگاه هدای

است .بخش دوم پرسشنامه شامل متغیر پاسخگویی

علوم پزشکی استان تهران شامل تهران ،ایدران و شدهید

است که  1بُعد دارد .ابعاد پاسخگویی عمومی 5

بهشتی در سال  7932تشکیل میدهد .بر اسداس تعدداد

گویه ،پاسخگویی مدیریتی  9گویه ،پاسخگویی

متغیرهدای آشدکار الگدوی تحلیدل عداملی و بدر اسدداس

مالی 5گویه ،پاسخگویی حرفهای  5گویه ،پاسخگویی

نمونه پیشآزمون ،حجم نمونه  793نفر تعیدین شدد .در

قانونی  9گویه ،پاسخگویی اجتماعی  5گویه و

تعیین حجم نمونه موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

پاسخگویی عملیاتی  5گویه دارد .قسمت سوم

 .7نمونه معر

جامعه مورد مطالعه باشد؛

 .5چنانچه تعدادی از پاسخدهندگان به دالیلی از

پرسشنامه  3بُعد تممیمگیری شامل تممیمگیری در
ممار

نقدی  5گویه ،کنترل هزینهها  5گویه،

جمله تمایلنداشتن به همکاری از پاسخ به

وصول درآمد  5گویه ،مدیریت بدهیها  5گویه،

پرسشها خودداری کنند ،حجم نمونه در حدی

مدیریت مطالبات  5گویه ،ارزیابی عملکرد  3گویه،

باشد که به نتایج پژوهش خدشه وارد نکند؛

تدوین بودجه  5گویه و ارزیابی بهای تمامشده  5گویه

 .9نمونه از لحاظ تعداد متناسب با آزمونهای آماری

دارد و در مجموع پرسشنامه دارای  93گویه است.

مورد نظر برای تحلیل دادهها از جمله روش

پرسشنامه در مقیاس  2گزینهای طیف لیکرت شامل

تحلیل عاملی باشد؛ و

گزینههای خیلی کم ،کم ،تا حدودی زیاد و خیلی

 .3نسبت به تعمیم نتایج اطمینان بیشتری وجود داشته
باشد.

زیاد از  7تا  2طراحی شده است.
در این پژوهش روایی پرسشنامه با استفاده از نظر
متخممان و روش تحلیل عاملی تأییدی و با

ابزار جمعآوری دادهها

بکارگیری نرمافزار  Smart PLSنسخه  5سنجیده

ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر پرسشنامه

شد .به منظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش

نگرشسنج پژوهشگرساخته است .این پرسشنامه به

آلفای کرونباخ برای نمونه پیشآزمون استفاده شد و

گونهای تهیه شده که .7 :ابعاد گوناگون تأثیرگذاری

پایایی مورد تأیید قرار گرفت.

اجرای نظام حسابداری بخش عمومی را بسنجد .5 ،با
وضعیت فرهنگی ،شغلی و اجتماعی جامعه مورد

روش تجزیه و تحلیل دادهها

مطالعه هماهنگ باشد ،و  .9وسیله سنجش معتبری را

روشهای آماری مورد استفاده در این پدژوهش را

برای پژوهش حاضر و نیز نظرسنجیهای آینده فراهم

مددیتددوان بدده دو دسددته روشهددای آمدداری توصددیفی و

06
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روشهای آماری استنباطی تقسیم کرد .برای بررسی و

سازههای مرتبه اول و دوم در هر کدام از این متغیرها،

توصیف ویژگی های عمومی پاسدخدهنددگان از آمدار

دو الگو (یکی برای متغیر پاسخگویی و دیگری برای

توصیفی مانند توزیع فراوانی و میانگین و بدرای تجزیده

متغیر تممیمگیری) در محیط نرمافزار طراحی شد.

و تحلیل دادههای بدهدسدت آمدده از ندرمافدزار آمداری

در تحلیل عاملی مرتبه اول برای برازش الگوی

 SPSSنسخه  55استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن

اندازهگیری (پرسشنامه) در روش حداقل مربعات

دادهها با استفاده از آزمون کولمدوگرو -اسدمیرنو

جزئی ابتدا ،پایایی ابزار پژوهش به وسیله سه معیار

فرض صفر مبتنی بر این که توزیع دادهها نرمدال اسدت

آلفای کرونباخ (شاخص سنتی) ،پایایی ترکیبی و

در سطح خطای  %2آزمون شدد .بندابراین ،اگدر مقددار

ضرایب بارهای عاملی مورد سنجش قرار گرفت .نتایج

معناداری بزرگتر یا مساوی  %2بهدسدت آیدد ،دلیلدی

ارائه شده در جدول شماره  7نشان میدهد که ضریب

برای رد فرض صفر (نرمالبودن دادهها) وجود نخواهد

آلفای کرونباخ برای هر دو مؤلفه پاسخگویی و

داشت .به عبارت دیگر ،توزیدع دادههدا نرمدال خواهدد

تممیمگیری بزرگتر از  3/1است .این نتیجه بیانگر

بود .بده منظدور بررسدی فرضدیههدای پدژوهش از روش

آن است که پرسشنامه مورد استفاده از اعتبار مناسبی

تحلیل عداملی تأییددی ،آزمدون همبسدتگی اسدپیرمن و

برخوردار است .همچنین ،سازههایی که مقدار پایایی

آزمون  tاستفاده شد.

ترکیبی آن باالتر از مقدار  3/1باشد از پایایی قابل
قبولی برخوردار است .پس از بررسی پایایی ،روایی

یافتهها

همگرا و روایی واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفت .در
روایی همگرا میانگین واریانس به اشتراک گذاشته

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه

شده بین هر سازه با شاخصهای خود (میزان همبستگی

تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی

هر سازه با سؤالها) بررسی شد .هر چه این همبستگی

شاخصهای یک سازه در پرسشنامه استفاده میشود

بیشتر باشد روایی الگو بیشتر است (مقدار  3/2به باال

تا مشخص شود که هماهنگی و همسویی الزم بین

برای میانگین واریانس استخراجی کافی است).

شاخصها (سؤالها) وجود دارد .در واقع ،کاربرد مهم

در روایی واگرا همبستگی یک متغیر با یک متغیر

تحلیل عاملی تأییدی ،ارزیابی برازش الگوی حاوی

غیرمرتبط سنجیده میشود و چنانچه همبستگی میان

سؤالهای یک متغیر است و میزان مناسببودن الگوی

شاخصها با سازههای مربوط به خود ،بیش از

پژوهش با توجه به دادههای گردآوری شده را بررسی

همبستگی میان آن شاخص با سایر سازهها باشد بیانگر

میکند .در این پژوهش دو متغیر مکنون مرتبه دوم و

روایی واگرای الگو خواهد بود .برای بررسی روایی

اصلی شامل پاسخگویی (با  1بُعد) و تممیمگیری (با

واگرا از دو روش استفاده شده است که روش اول به

 3بُعد) وجود دارد و با توجه به ماهیت متغیرها و وجود

مقایسه بارهای عاملی سؤالهای هر متغیر مکنون در
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جدول  :1نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکيبی و روایی همگرا با معيار ميانگين واریانس
استخراجی
ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکيبی

ميانگين واریانس استخراجی

متغيرهای

()A >0. 7

()Cr >0. 7

()AVE>0. 5

پاسخگویی عمومی

3/35

3/31

3/32

پاسخگویی مدیریتی

3/37

3/33

3/32

پاسخگویی مالی

3/33

3/32

3 /3

پاسخگویی حرفهای

3 /3

3/37

3/39

پاسخگویی قانونی

3/32

3/37

3/11

پاسخگویی اجتماعی

3/32

3/39

3/31

پاسخگویی عملیاتی

3/33

3/35

3/31

نقدی

3 /3

3/32

3/37

کنترل هزینهها

3/32

3/39

3/31

وصول درآمد

3/32

3/39

3/31

مدیریت بدهیها

3/33

3/33

3/33

مدیریت مطالبات

3/37

3/37

3/33

ارزیابی عملکرد

3 /3

3/39

3/13

تدوین بودجه

3/37

3/37

3/33

ارزیابی بهای تمامشده

3/33

3/35

3/31

مؤلفهها

مکنون

پاسخگویی

ممار

تممیمگیری

مقابل متغیرهای مکنون دیگر پرداختده و در روش دوم

در حد مناسبی است.

از ماتریس فورنل و الرکر اسدتفاده شدده اسدت .نتدایج

معیار دیگری که بدرای بررسدی پایدایی ابدزار بکدار

بررسددی روایددی واگددرای متغیددر پاسددخگددویی بدده روش

برده میشود مقدار بارهای عداملی اسدت کده از طریدق

فورندل و الرکددر در جددول شددماره  5نشدان داده شددده

محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه بدا آن

است .همانطور کده در ایدن جددول ارائده شدده اسدت

سازه محاسبه میشدود .اگدر ایدن مقددار کدمتدر از 3/3

مقدار جدذر میدانگین واریدانس اسدتخراجی متغیرهدای

شود باید سؤالهای پرسشنامه اصالح یا حذ

شدود.

مکنون در پژوهش حاضر که در قطدر اصدلی مداتریس

به این منظدور از شداخص میدانگین واریدانس اسدتخراج

قرار گرفته بیشتر از مقدار همبستگی میان آنها (که در

شددده اسددتفاده شددد .نتددایج تحلیددل عدداملی گویددههددای

ردیف زیرین و چپ قطر اصلی مشخص شدده) اسدت.

پرسدددشنامددده و تعدددداد عوامدددل اسدددتخراج شدددده در

از این رو ،میتوان اظهار داشت که سازهها (متغیرهدای

جدولهای شمارههای  9و  3ارائه شده است .این نتایج

مکنون) در الگو با سؤالهای خود تعامل بیشدتری دارد

نشان میدهد که مؤلفههای طراحی شده برای هر عامل

تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای الگو

و سؤالهای مربوط به هر مؤلفه همان چیزی که مدنظر
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دکتر بتول زارعی و بتول مهراندیش

جدول  :2نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر (متغير پاسخگویی)
پاسخگویی

پاسخگویی

پاسخگویی

پاسخگویی

پاسخگویی

پاسخگویی

پاسخگویی

عمومی

مدیریتی

مالی

حرفهای

قانونی

اجتماعی

عملياتی

پاسخگویی عمومی

3/313

پاسخگویی مدیریتی

3/15

3/357

پاسخگویی مالی

3/13

3/19

3/333

پاسخگویی حرفهای

3 /1

3/15

3/19

3/377

پاسخگویی قانونی

3/13

3/19

3/12

3/15

3/311

پاسخگویی اجتماعی

3/17

3/17

3 /1

3/12

3/39

3/395

پاسخگویی عملیاتی

3/11

3/13

3/13

3/13

3/11

3/11

3/351

جدول :3ماتریس ساختار عاملی پاسخگویی پرسشنامه
عامل
پاسخگویی عمومی

پاسخگویی مدیریتی

پاسخگویی مالی
پاسخگویی حرفهای

پاسخگویی قانونی

پاسخگویی اجتماعی
پاسخگویی عملیاتی

بارهای عاملی

شرح

1

به نمایندگان مجلس

3/313

به اصحاب رسانه

3/313

2

به مدیران ستادی

3/391

به هیأت امنا

3/399

به هیأت رئیسه

3/373

3

به اداره امور اقتمادی و دارایی استان

3/322

به وزارت امور اقتمادی و دارایی

3/325

4

به حسابرسان مستقل

3/333

به واحد بودجه وزارتخانه

3/355

5

به دیوان محاسبات

3/327

به بازرسی استان

3/337

به استانداری

3/33

6

ادارات کل استان

3/33

واحدهای نظارتی دانشگاه

3/353

7

حسابرسان مستقل

3/353

معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان

3/39
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جدول :4ماتریس ساختار عاملی تصميمگيری پرسشنامه
عامل
تممیمگیری در
ممار

نقدی

کنترل هزینهها
وصول درآمد
مدیریت بدهی
مدیریت مطالبات

ارزیابی عملکرد

تدوین بودجه
ارزیابی بهای
تمامشده

شرح

بارهای عاملی
1

شناسایی ممار

3/323

کنترل ممار

3/323

2

شناسایی هزینهها

3/393

کنترل هزینهها

3/395

3

شناسایی درآمدها

3/393

وصول درآمدها

3/399

4

شناسایی بدهیها

3/332

مدیریت بدهیها

3/331

5

شناسایی مطالبات

3/351

مدیریت مطالبات

3/333

6

شناخت نقاط قوت و ضعف

3/313

شناسایی راهکارهای ارتقاء

3 /3

کیفیت سازمان

3/333

تمایل مدیران به ارزیابی عملکرد

3/319

8

7

برنامهریزی بودجه

3/372

تدوین بودجه

3/359

شناسایی مراکز هزینه

3/393

قیمت تمامشده خدمات

3/373

است را مورد سنجش قرار میدهد.
با توجه به بررسیهایی که پیش از این ذکر شد

میگیرد .ضرایب مسیر استانداردشده برای  1بُعد
پاسخگویی

(پاسخگویی

عمومی،

پاسخگویی

میتوان بیان کرد که سؤالهای پرسشنامه همان

مدیریتی ،پاسخگویی مالی ،پاسخگویی حرفهای،

چیزی را مورد سنجش قرار میدهد که مدنظر پژوهش

پاسخگویی

و

است و دارای روایی و پایایی مطلوبی است .در مرحله

پاسخگویی عملیاتی) ،بهترتیب،3/33 ،3/373 ،

بعد با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم باید نشان داده

 3/337 ،3/373 ،3/333 ،3/332و  3/321بهدست آمد

شود که آیا مؤلفههای سنجش یک عامل ( 1بُعد

که بیشتر از ( 3/3مقدار تعیین شده برای معناداری)

پاسخگویی و  3بُعد تممیمگیری) به درستی تعیین

است و در نتیجه ،تمامی مؤلفهها تأیید شد .برای ابعاد

شدهاند یا خیر؟ به منظور تأیید مؤلفهها در تحلیل

تممیمگیری (تممیمگیری در ممار

نقدی ،کنترل

عاملی مرتبه دوم ،ضرایب مسیر استانداردشده یا همان

هزینهها ،وصول درآمد ،مدیریت بدهیها ،مدیریت

بارهای عاملی در میان مؤلفهها مورد بررسی قرار

مطالبات ،ارزیابی عملکرد ،تدوین بودجه و ارزیابی
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قانونی،

پاسخگویی

اجتماعی

دکتر بتول زارعی و بتول مهراندیش

بهای تمامشده) نیز ضرایب مسیر استانداردشده،

کرونباخ ،ضریب پایدایی ترکیبدی و میدانگین واریدانس

بهترتیب،3/322 ،3/335 ،3/319 ،3/313 ،3/331 ،

استخراجی سازههای پاسخگدویی و تمدمیمگیدری ،بده

 3/331 ،3/332و  3/35بهدست آمد که بیشتر از 3/3

ترتیب ،برابر با  3/31 ،3/31و  3/12است کده نشدان از

(مقدار تعیین شده برای معناداری) و در نتیجه ،تمامی

مطلوبیددت و مناسددب بددودن ابددزار اندددازهگیددری دارد.

مؤلفهها تأیید شد .در شکلهای شمارههای  5و  ،9به

همچنین ،به دلیل آن که آماره  tسدازههدای مرتبده اول

ترتیب ،الگوی تحلیل عاملی مرتبه دوم سازههای

برای پاسخگویی و تممیمگیدری بیشدتر از حدد مدرزی

پاسخگویی و تممیمگیری ارائه شده است.

 7/31است ،سازه پاسخگویی از اجتماع  1سدازه مرتبده

طبق نتایح آماری به دسدت آمدده ،ضدریب آلفدای

اول و سازه تممیمگیری از اجتماع  3سدازه مرتبده اول

شکل  :2الگوی تحليل عاملی مرتبه دوم پاسخگویی با ضرایب مسير استاندارد شده

شکل  :3الگوی تحليل عاملی مرتبه دوم تصميمگيری با ضرایب مسير استاندارد شده
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باال تشکیل شده و به لحاظ آمداری نیدز معندادار اسدت.

جمعیتشناختی پاسخگویان در جدول شدماره  2ارائده

بنابراین ،میتوان بیان داشدت کده مؤلفدههدا بده درسدتی

شده است .با توجه به این آمارهها نمونه مدورد بررسدی

انتخاب شده است.

از صددالحیت الزم بددرای پاسددخگددویی بدده سددؤالهددای
پرسشنامه برخودار است.

آمار توصیفی
افدرادی کده پرسدشنامده را

تعداد نمونه (با حدذ

آمار استنباطی

تکمیددل نکردنددد)  793نفددر بددود کدده حدددود  %33آنددان

در ایددن پددژوهش از ضددریب همبسددتگی ناپددارامتری

مدددرک تحمددیلی کارشناسددی و بدداالتر و  %33/3آنددان

اسپیرمن (جدول شماره  )1برای بررسی رابطه خطی بدین

بیشتر از  1سال سابقهکداری داشدتند .سدایر آمدارههدای

متغیرها استفاده شد کده بیدانگر یدک همبسدتگی مثبدت و

توصدددیفی مربدددوط بددده توزیدددع فراواندددی متغیرهدددای

معنادار بین دو سازه پاسخگویی و تممیمگیری است.

جدول  :5توزیع فراوانی متغيرهای جمعيتشناختی پاسخگویان
متغير
جنسیت

تحمیالت

سن

سابقهکار

02

تعداد

درصد فراوانی معتبر

دسته
مرد

19

32/1

زن

12

23/9

متخمص

5

7 /2

دکتری تخممی

5

7 /2

کارشناسی ارشد

32

95/1

کارشناسی

19

25/3

کاردانی

3

9

دیپلم

9

5 /9

پاسخ داده نشده

3

1 /9

زیر  93سال

73

75/3

 97تا  92سال

33

92/3

 91تا  33سال

91

51

 37تا  23سال

53

57/5

بیشتر از  23سال

3

5 /3

پاسخ داده نشده

7

3 /3

زیر  1سال

51

73/1

 1تا  75سال

13

31/3

 79تا  73سال

55

72/3

 73تا  53سال

73

79/3

بیشتر از  53سال

1

3 /9
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جدول  :6نتایج ضریب همبستگی اسپرمن بين متغيرهای پاسخگویی و تصميمگيری
مؤلفهها

آمارهها

ضریب همبستگی

مقدار معناداری

نتيجه آزمون

پاسخگویی و تممیمگیری

ضریب همبستگی اسپیرمن

3/133

3/333

تأیید میشود

جدول  :7نتایج آزمون  tتك نمونهای فرضيههای پژوهش
تعداد

ميانگين

آماره t

فرضیه اول

793

9/337

71/3

3/333

فرضیه دوم

793

9/311

73/13

3/333

فرضيه

مقدار معناداری

برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمدون  tتدک

بخش عمدومی از طریدق مطالعده مدوردی دانشدگاههدای

نمونه ای استفاده شده است .ایدن میدانگین مفدروض یدا

علددوم پزشددکی اسددتان تهددران اسددت .بددرای ایددن منظددور

نظری میتواند یک مقدار معمول یا رایج ،یک مقددار

الگددوی مفهددومی پددژوهش از پددژوهش باباتونددده ()52

استاندارد و یا یک مقدار مورد انتظار باشد کده در ایدن

اقتبدداس شددد .بدده علددت تنددوع ابعدداد تمددمیمگیددری و

پژوهش عدد  9که حد وسط بازه اعدداد  7تدا  2اسدت

پاسخگویی مدیران دانشگاههدای علدوم پزشدکی اسدتان

در نظر گرفته شد.

تهران ،این دو متغیر از جنبههای مختلف مدورد بررسدی

همانطدور کده نتدایج منددرج در جددول شدماره 1

قرار گرفت .بدا توجده بده نتدایج ایدن پدژوهش ،دیددگاه

نشان میدهدد ،میدانگین نمدرههدای تدأثیر اجدرای نظدام

مثبددت و معندداداری نسددبت بدده تأثیرگددذاری اطالعددات

حسدددابداری بخدددش عمدددومی بدددر پاسدددخگدددویی و

حاصل از اجدرای نظدام حسدابداری بخدش عمدومی بدر

تممیم گیری بر اساس دیددگاه مددیران دانشدگاههدای

متغیرهددای پاسددخگددویی و تمددمیمگیددری وجددود دارد.

علددوم پزشددکی اسددتان تهددران ،بیشددتر از  9و مقدددار

بنابراین ،این اطالعات میتواند بستر مناسبی برای ایفای

معندداداری برابددر بددا  3/333اسددت .بنددابراین ،بددا ضددریب

وظیفه پاسخگویی و اتخاذ تممیمهدای بهینده بده وسدیله

اطمینددان  %32مددیتددوان گفددت کدده بددر اسدداس دیدددگاه

مدیران بخش عمومی فراهم کندد .ایدن نتدایج بدا نتدایج

مدیران دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران ،اجرای

پژوهش کانگیانو ( )51همسو است .نتایج پدژوهش وی

نظددام حسددابداری بخددش عمددومی بددر پاسددخگددویی و

نشددان داد کدده تغییددر مبنددای حسددابداری در زالندددنو و

تممیمگیری تأثیر معناداری دارد.

گرایش بده مبنای تعهدی حسابداری سطح پاسخگدویی
و شفافیت مدالی را ارتقداء داده اسدت .نتددایج پددژوهش
حاضدر بدا نتدایج پدژوهش کردسدتانی و همکداران (،)3

نتيجهگيری

الماسی و غالمپور ( )3و بارتون ( )53نیز همسو است.
هددد

پددژوهش حاضددر بررسددی میددزان تأثیرگددذاری

هد

کلی صورتهای مالی ارائه اطالعات الزم

اطالعددات حاصددل از اجددرای نظددام حسددابداری بخددش

برای تممیمگیری استفادهکنندگان است .در واقع،

عمومی بر متغیرهدای پاسدخگدویی و تمدمیمگیدری در

فراگیری در نظر گرفت

میتوان تممیمگیری را هد
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که کلیه هد های دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

ابعاد تممیمگیری مدیران دانشگاههای علوم پزشکی

به منظور اولویت گذاری بر فعالیتها و اقدامات و

تهران متنوع بوده و از جنبههای مختلف قابل بررسی

برنامهها و ارتقا فرآیند تممیم گیری و پیامدهای آن،

است .با توجه به تنوع خدمات در دانشگاههای علوم

مدیران باید بتوانند از اطالعات بهدست آمده از

پزشکی شامل خدمات آموزشی ،خدمات پژوهشی و

نظامهای حسابداری استفاده کنند .از آن جا که بهای

خدمات بهداشتی درمانی و حجم باالی این فعالیتها

تمامشده خدمات (شامل آموزشی ،پژوهشی و بهداشتی

دستیابی به هد هایی نظیر بودجهریزی مبتنی بر

و درمانی) در تعیین تعرفههای خدمات حائز اهمیت

عملکرد و محاسبه بهای تمامشده خدمات دشوار

است ،اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش

است .در این زمینه استانداردهای حسابداری نقش

عمومی با در نظر گرفتن مراحل اجرایی ابالغ شده از

و با

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به

مؤثر و اصلی در فراهمآوری اطالعات شفا

طر

کیفیت داشته و میتواند تممیمگیران را در فرآیند

محاسبه آن کمک میکند .درخواست صورتهای

تممیمگیری یاری کند و منجر به پاسخگویی

مالی به وسیله دستگاه های نظارتی ،با توجه به وظیفهای

مناسبتر مدیران در برابر ذینفعان شود .بنابراین،

که در تفریغ بودجه و بررسی تراز مالی دارند ،نیازمند

میتوان بیان کرد که اجرای مبنای حسابداری تعهدی

اطالعات شفافی است که از طریق استانداردهای

در دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران به اخذ

حسابداری بخش عمومی قابل دستیابی است .برای

تممیم مناسب به وسیله مدیران دانشگاه کمک کرده

پژوهش های آینده بررسی میزان موفقیت دانشگاههای

و این امر باعث ارتقاء کیفیت تممیمگیری مدیران

علوم پزشکی در محاسبه بهای تمامشده خدمات ارائه

دانشگاه شده است.

شده ،بررسی چالشهای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

در کل با توجه به دیدگاه مدیران دانشگاههای علوم

در دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به اجرای

پزشکی تهران نسبت به تأثیر مثبت استانداردهای

استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مقایسه

حسابداری بخش عمومی بر تممیمگیری (و ابعاد آن)

هزینهها و درآمدهای دانشگاههای علوم پزشکی در

و پاسخگویی (و ابعاد آن) و با در نظر گرفتن اجرای

دوره های زمانی قبل از اجرای استانداردهای حسابداری

چند ساله این استانداردها ،میتوان با ارتقای فرآیندهای

بخش عمومی و پس از آن پیشنهاد میشود.

گزارشگری مالی ،اطالعات شفا

در اختیار مدیران

قرار داد و سازمان را در دستیابی به عملکرد بهینه

محدودیتهای پژوهش

مالی یاری کرد .همچنین ،این دیدگاه مثبت ،مدیران را

نموندده ایددن پددژوهش شددامل دانشددگاههددای علددوم

در حرکت به سمت اجرای کامل مبنای حسابداری

پزشکی استان تهران است و برای تعمیم نتایج آن بایدد

تعهدی در بخش عمومی ممممتر میکند.

احتیاط شود.
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