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  دهیچک
  

، بکـارگیري مبنـاي   ارزیـابی عملکـرد مـدیران   گـویی و   موقـع مـسئولیت پاسـخ    بهتوجه به ایفاي نقش صحیح و       : مقدمه
 بررسی مزایـا و معایـب ایـن مبنـاي     ،از این رو. سازد تعهدي در ثبت رویدادهاي مالی واحدهاي دولتی را بسیار مؤثر می         

  .رسد سازي آن ضروري به نظر می حسابداري و عوامل مؤثر بر پیاده
هـاي    آزمـون فرضـیه  بـراي هـاي مـورد نیـاز     داده. هـاي پیمایـشی اسـت     نـوع پـژوهش     این پژوهش، از   :روش پژوهش 

اي از مـدیران مـالی، رؤسـاي حـسابداري و حـسابداران       ساخته بین نمونه پژوهشگر  نامه    پژوهش، از طریق توزیع پرسش    
حجـم  . اسـت  درمانی کشور و واحدهاي تابعه گردآوري شده  بهداشتیهاي علوم پزشکی و خدمات        شاغل در دانشگاه  

بنـدي   گیري تـصادفی طبقـه   نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و براي انتخاب نمونه آماري، از روش نمونه     
  . استشده آزمونتحلیل واریانس،  و t  از آزمونبا استفادههاي پژوهش   فرضیه. شده، استفاده شده است

 که عوامل مدیریت، نیروي انسانی متخصص، قوانین و مقـررات،  دهنده این است نتایج حاصل از پژوهش نشان  : ها  یافته
گـذار   خواهی بر بکارگیري حـسابداري تعهـدي در بخـش دولتـی تـأثیر       گویی و پاسخ    چارچوب نظري و فرهنگ پاسخ    

  .است
هـا، تـأثیر عوامـل مـورد بررسـی بـر        تـوان گفـت کـه بـه نظـر آزمـودنی            پژوهش مـی   هاي   با توجه به یافته    :گیري  نتیجه
 و تـرین  بـیش ر ایـن بـین، عامـل مربـوط بـه مـدیریت        سازي نظام حسابداري تعهدي در سطح باالیی قـرار دارد و د             دهپیا

  .  سازي حسابداري تعهدي داشته است ین میزان تأثیر را بر پیادهتر کم چارچوب نظري
 درمـان و  اشـت،  مؤسـسات تابعـه وزارت بهد  ي حسابداري نقدي، مبنـاي حـسابداري تعهـدي،        ا مبن :کلیدي  هاي  واژه

  .آموزش پزشکی
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  مقدمه
  

 وظـایفی کـه بـر اسـاس قـانون بـر          ي  واسـطه   ها به   دولت
کنند کـه     هایی می   عهده دارند، اقدام به تشکیل سازمان     

هاي مختلفی از جمله نوع مالکیـت، منـابع مـالی     از جنبه 
هـا، بـا     مورد استفاده و قوانین و مقـررات حـاکم بـر آن           

در همـین   .  اسـت  هاي بخش خصوصی متفاوت     سازمان
منظور ایفـا   راستا، مسئوالن دولتی باید تسهیالت الزم به     

هـــاي  گـــویی در زمینـــه و ارزیـــابی مـــسئولیت پاســـخ
اقتصادي، مالی و نحوه مصرف بهینـه منـابع محـدود را            

ــد  ــراهم کنن ــن  . ف ــه ای ــر ب ــسابداري و    نظ ــام ح ــه نظ ک
 مالی مبتنی بر مبناي تعهدي، از دیرباز بـه        گري  گزارش

ــوان یکــی  ــابی   عن ــا و ارزی ــلی در ایف ــاي اص  از ابزاره
از برخـی   گویی مالی مطرح بوده است،        مسئولیت پاسخ 

کـردن تـسهیالت    ، در راستاي فراهم  هاي دولتی   سازمان
 بــه گــویی، الزم بــراي ایفــا و ارزیــابی مــسئولیت پاســخ

ــاي   ــدي کامــل  حــسابداري ســمت اســتفاده از مبن تعه
ي کامـل   سـاز   رسـد پیـاده     به نظر می   اند و   حرکت کرده 

ــدي در بخــش  ــاي عمــومی کــشور  حــسابداري تعه  ه
 مـورد    حـسابداري  چراکه مبناي .  باشد  و الزم  ضروري

عـات   توانـد بـر اطـال    مـی ،  دولتـی  هاي   بخش استفاده در 
عــات  هــاي مبتنــی بــر ایــن اطــال گیــري مــالی و تــصمیم

 انتخــابدر صـورت  افــزون بـر ایــن،  .  باشـد ذارگـ تأثیر
بینـی و    پـیش  مبنـاي به عنوان   مبناي تعهدي حسابداري،    

، اي در تخــصیص منــابع بنــدي، تغییــرات عمــده بودجــه
هـا، افـزایش      گیر هزینه   جویی زمان، کاهش چشم     صرفه

پژوهـشگران  .  خواهد آمدامنیت سازمانی و غیره، پدید   
 ضمن بررسی نقـش اطالعـات حـسابداري در         متعددي

ــخ   ــاي مــسئولیت پاس ــطوح مختلــف    ایف ــویی در س گ
گـویی   ه ایفاي مسئولیت پاسخحکومت، با توجه به اینک    

هـایی در     در جوامع، اغلـب بـه صـورت ارائـه گـزارش           
مـورد چگــونگی مــصرف منــابع عمــومی، دســتیابی بــه  

هـاي محولـه    هـاي مـورد نظـر و انجـام مـسئولیت           هدف
 دولتـی را از  گـري  گـزارش اسـت، نظـام حـسابداري و    

ابزارهاي اصلی انتقال اطالعات در این زمینـه دانـسته و          
، بــه گــري گــزارشیــن مبنــاي حــسابداري و معتقدنــد ا
گویی خود را به  کند تا وظیفه پاسخ     ها کمک می    دولت

بـر ایـن اسـاس، و نظـر بـه       . نحو صـحیحی انجـام دهنـد      
اهمیت بخش سـالمت در جامعـه، پـژوهش حاضـر بـه              

سازي حسابداري تعهـدي   برررسی عوامل مؤثر بر پیاده  
 وآمـوزش  درمـان  بهداشت، وزارت تابعه در مؤسسات 

  . پرداخته است پزشکی 
  

 مبانی نظري پژوهش
حـسابداري   ها، فرایند تغییر مبنـاي     دولت از بسیاري

 کـار  دسـتور  از بخـشی  عنـوان  بـه   راتعهـدي  بـه  نقـدي 
 و دادهقــرار  مــد نظــر نــوین بخــش عمــومی، مــدیریت

بـه   دسـتیابی  کـاري بـراي      به عنوان راه    را روش تعهدي 
 بـر  مبتنی« و »تجاري شبه« عمومی با رویکرد   بخش یک

 اسـتدالل  نظریه، این طرفداران. کنند تلقی می  »عملکرد
 تـري   مناسـب  اطالعات تعهدي حسابداري که کنند  می
 در کـرده، و   فراهم هاي مدیریتی  يگیر  تصمیم براي را

 منجـر  مؤثرتر و کارآمدتر عمومی بخش یک به نهایت
فراینـد تغییـر از مبنـاي حـسابداري نقـدي بـه          . شـود   می

 اوایل در بریتانیا مرکزي دولت هاي  اداره براي تعهدي،
ــه ســال،  ده حــدود در مــدت و شــروع شــد 1990 ده
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ــتقرار  ــان، درآن. یافـــت حـــسابداري تعهـــدي اسـ  زمـ
 مـشابه، در   تغییـرات  که داشت وجود روشنی هاي  نشانه

دهد، اما در     می رخ کشورهاي دیگر از جمله ایرلند نیز     
 بــر  ورود بــه ایــن تغییــر رویکــرد، عوامــل مــؤثر لحظــه
 گرایـی، نبـود تمایـل     ماننـد عمـل  تعهدي مبناي  استقرار

ــشارهاي  ــومی، فــ ــدئولوژیکی و عمــ ــی و ایــ  سیاســ
ســـازي نظـــام  فرهنگـــی مـــانع از پیـــاده هـــاي تفـــاوت

جـاي حـسابداري    حسابداري مبتنی بر مبناي تعهدي بـه     
  ).2011، 2 وکولونی1هیلمن(نقدي شد 

 تعهـدي  حسابداري پذیرش رشد به رو روند وجود با
کـــشورهاي  در آن پـــذیرش جهـــان، نحـــوه سراســـر در

 و 3نظــر کریـــستیانز  از. اســـت بــوده  متفـــاوت مختلــف، 
ســطح محتــوا،  ســه در هــا تفــاوت ایــن ،)2009( 4نیــرز ري
 تعهـدي و   بـه  مبناي حسابداري نقدي   از انتقال زمان مدت
. شــود مـی  تعهـدي مــشاهده  حــسابداري پـذیرش  ي نحـوه 

ایـن اسـت    دهنده  هاي تجربی نشان همچنین، نتایج پژوهش 
 از حرکـت  عامـل  تـرین   وکنترلی، مهم  مدیریتی دالیل که

 متحــده ایــاالت در تعهــدي بــه نقــدي مبنــاي حــسابداري
 ایـاالت . اسـت  بـوده  زالنـدنو  و آمریکا، انگلستان، استرالیا  

 حـسابداري  سـمت  بـه  تـدریجی  ، حرکـت   آمریکا متحده
 سـال  در کانـادا، . کـرد  آغـاز  پـیش  هـا   مـدت  از را تعهدي
ــسابداري2002 ــدي  ح ــومی بخــش در را تعه ــار  عم بک
 طــور بــه ایــن روش را 2006 ســال در انگلــستان و گرفــت
  .)2008، 5تودور(کرد  اجرایی عمومی بخش در کامل

ــالحات در نظــام       ــی از اص ــا وجــود انجــام برخ ب
 عمومی، در بـسیاري       بخش گري  گزارشحسابداري و   
ــازمان ــت     از س ــراي ثب ــان ب ــران، کماک ــی ای هــاي دولت

ادهاي مـالی از مبنـاي حـسابداري نقـدي تعـدیل      رویـد 

در حسابداري بر مبنـاي نقـدي،       . شود   استفاده می  ،شده
هــا در زمــان مبادلــه وجــه نقــد ثبــت  هزینــه درآمــدها و 

هـاي مـالی مبتنـی بـر مبنـاي            بنابراین، صـورت  . شود    می
حسابداري نقدي، به صورت سنتی منابع دریافت وجـه         

دهـد و آن    نشان مینقد و تخصیص به مخارج نقدي را    
باباجـانی،  (کنـد      مقایـسه مـی    ،را با مخارج بودجه شـده     

رسدکه این نظـام حـسابداري،         و به نظر می    )25: 1385
هـاي مـورد نظـر دولـت بـه واسـطه             براي اجراي برنامـه   

بـا ایـن    . استفاده مؤثرتر از منابع عمومی، مناسب نیـست       
وجود، قانون محاسبات عمومی کشور، گذشته از چند         

ح جزئـی، تقریبـاً مـشابه نظـام حـسابداري نقــدي      اصـال 
گـویی   تأکید قانون فعلـی بـر پاسـخ     معرفی شده است و   

ات رهـاي قـانون و مقـر        بینـی   نیز به شکل رعایـت پـیش      
هــاي ضــروري  اي بــا توجــه بــه انــدك اســتفاده بودجــه

 همچنـین، بـا  . مـدیریت از اطالعـات حـسابداري اسـت    
ز نظـام   هـاي حاصـل ا      هـا و گـزارش    داد  بـرون توجه بـه    

توان گفت که ایـن   حسابداري مبتنی بر مبناي نقدي می    
گــویی وکنتــرل،  نظــام بــراي بــرآوردن نیازهــاي پاســخ

در ایـن  .  اسـت  ،داراي چارچوبی از پیش طراحی شـده      
ــی گــزارش  ــدیران دولت ــه   نظــام، م ــاره وظیف ــایی درب ه

مباشرتی خود بـه منظـور نـشان دادن ایـن موضـوع کـه            
گـذار هزینـه شـده       انون قـ   از وجوه طبق مجوز دریـافتی    

ــی   ــه و تنظــیم م ــد اســت، تهی ــات  . کنن ــابراین، اطالع بن
دریــافتی از نظــام فعلــی ابتــدایی و ناکــافی اســت و       

را بـراي دسـتیابی بـه دو هـدف کـارایی و             توان آن   نمی
به . )3: 1386صبوري،   (اثربخشی، تجزیه و تحلیل کرد    

توان گفـت کـه نظـام حـسابداري فعلـی            بیان دیگر، می  
منظـور    ارائه اطالعات الزم به مدیران دولتـی بـه   توانایی
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 بهــاي تمــام شــده خــدمات ي محاســبهگیــري و  انــدازه
با توجـه بـه محـیط رو     وکاالي بخش دولتی را ندارد و     

  اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و بـویژه، تغییـر در        به رشد 
اي بــه عملیــاتی، نیــاز بــه  ریــزي از برنامــه نظــام بودجــه

ــ  ــراي ت ــاي   صمیماطالعــات حــسابداري ب ــري و ایف گی
گویی از سوي مـدیران دولتـی افـزایش           مسئولیت پاسخ 

ري ارسـد کـه نظـام حـسابد         لذا، به نظر مـی    . یافته است 
 کــشورهاي جهــان در تــر بــیشدولتــی در ایــران ماننــد 

شرف اصالحات سـاختاري قـرار دارد، امـا چگـونگی           
اصالحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فراینـد، چالـشی           

وم توسعه چارچوب نظري کـه بتوانـد        جدي است و لز   
فرایند اصالحات را توضیح دهد و فـضاي پیرامـون آن        

بینی نیز مـورد اسـتفاده    را توصیف کند و به منظور پیش   
نیـا و همکـاران،    طالـب (  اسـت   ناپـذیر قرار گیرد، انکار  

ــی   ). 1390 ــی، در بررســی چــارچوب کل ــور کل ــه ط ب
ردازي و پ  عملکرد مالی در بخش عمومی، نیاز به نظریه       

. شـود  هاي مـالی بـه وضـوح احـساس مـی            تغییر دیدگاه 
ــاختا ــی   س ــه پ ــزام ب ــازمانی، ال ــده س ــی  شرهاي پیچی بین

ــد در     ــه و درآمـ ــابی هزینـ ــی و ارزیـ ــودآوري آتـ سـ
کارهـاي نـوین و    هاي اقتصادي، نیاز به ارائـه راه     فعالیت

سـازي حـسابداري تعهـدي در بخـش           متعاقب آن پیاده  
از ). 2011، 6نـسباك  (دولتی را دو چندان کـرده اسـت       

توان به موارد زیـر       جمله مزایاي حسابداري تعهدي می    
؛ 2005،  8؛ تودور و موتیو   2002،  7رابینسون(اشاره کرد   
  ):2007، 9و توماس

ــخ  • ــود پاس ــه    بهب ــدیران، ب ــویی م ــه   گ ــطه ارائ واس
هـــا برحـــسب  تــصویري واقعـــی از عملکــرد آن  

 درآمدهاي کسب شده و منابع مصرف شده،

ــزایش در  • ــب  افـ ــابی مناسـ ــفافیت و ارزیـ ــر شـ  تـ
 هاي زیربنایی،  هاي ثابت و دارایی دارایی

کردن حـوزه وسـیعی       ریزي و فراهم     تسهیل برنامه  •
فــراروي بخــش عمــومی بــراي مــدیریت مــؤثرتر  

 ها و وجه نقد، منابع مالی شامل دارایی

 بیان وضـعیت مـالی و ارزیـابی آن و نیـز ارزیـابی           •
ــ   انعطــاف ــق ارائ ــالی از طری ــذیري م ــه پ ه مجموع

وسیعی از اطالعات مورد نیاز بویژه در ارتبـاط بـا            
  کلیه منابع و تعهدات بخش عمومی،

هـاي مختلـف از     تسهیل ارزیـابی عملکـرد برنامـه      •
هـا؛    طریق نشان دادن جزئیات بهاي تمام شـده آن        

ها و در نتیجـه کمـک      یعنی افزایش شفافیت هزینه   
به مدیریت بهتر عملکـرد بـا حـداقل هزینـه بـراي           

  جامعه،
ــراي اجــراي بودجــه   • ــه الزم ب ــزي   ایجــاد زمین ری

ي بنـد  تـرین روش بودجـه   عملیاتی به عنـوان بهینـه     
  پذیرفته شده در سطح بین المللی و

هــاي مــشابه  پــذیري مــؤثر جنبــه  افــزایش مقایــسه •
هــاي  هــا و نماینــدگی عملکــرد مــالی بــین بخــش 
هاي دوگانه دولت قبل  مختلف دولتی بین وضعیت

هاي بخش  سازي و بین سازمان     یو بعد از خصوص   
عمومی و بخش خصوصی در صورت استفاده هر        
دو بخش از مبناي حسابداري تعهدي، و همچنـین     

 .المللی بین کشورهاي مختلف در سطح بین
  

  پیشینه پژوهش
ــی ــی   کرباس ــزدي و طریق ــی و  ) 1388(ی ــه بررس ب

هــاي حــسابداري تعهــدي در  ارزیــابی مزایــاي ســامانه
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ی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه علوم پزشک
 نفر 57اي شامل  نتایج حاصل از بررسی نمونه. پرداختند

امنــاي دانــشگاه، حــسابرسان دیــوان   از اعــضاي هیــأت
ــالی    ــان م محاســبات، رؤســاي حــسابداري و کارشناس
دانشگاه علوم پزشکی تهران بیانگر این بود که اجـرا و            

ي تمام شده  تواند بها   سازي حسابداري تعهدي می     پیاده
تر بیان کرده و به اجـراي    ها را شفاف    خدمات و فعالیت  

همچنـین، اطالعـات   . ریزي عملیاتی منجـر شـود    بودجه
نـد  توا   تعهـدي مـی    گـري   گـزارش هـاي     ناشی از سامانه  
وسیله مدیران شـده و      هاي بهینه به    گیري  موجب تصمیم 

  .ها را فراهم کند ابزار ایفاي مسئولیت پاسخگویی آن
 که قـوانین    دادنشان  در پژوهش خود     )1390(صابر

ــران،    و مقــررات مــالی و محاســباتی بخــش عمــومی ای
 بر مبنـاي تعهـدي را     گري  گزارشطور نسبی ظرفیت     هب

دارد و تنها نیاز به اصالح برخی مواد قـانون محاسـبات            
  .است 1366عمومی کشور مصوب سال 

به بررسی تأثیر عوامل    ) 1390(نیا و همکاران      طالب
یطی بر فرایند اصالحات حسابداري دولتی در ایران     مح

ــد  ــضایی پرداختن ــدل اقت ــق م ــایج حاصــل از . از طری نت
ها بیانگر این بـود کـه حـسابداري       پژوهش پیمایشی آن  

دولتــی در ایــران در آســتانه یــک تحــول بنیــادین قــرار 
هــاي اصــلی ایــن تحــول افــزایش تقاضــا  محـرك . دارد

الحات مطـرح شـده      به دنبال اص   تر  بیشبراي اطالعات   
ــه الزامــات    در مــدیریت بخــش عمــومی ایــران از جمل

  .قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه است
به بررسـی اثـرات تغییـر در      ) 1390(گرد و کریمی    

روش حسابداري نقدي به تعهدي بـر عملکـرد مـالی و       
. عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختنـد    

 نفــر از 100اي شــامل  نتــایج حاصــل از بررســی نمونــه
نظران، رؤساي حسابداري و کارشناسـان مـالی          صاحب

دانشگاه بیانگر این بود که اجراي حـسابداري تعهـدي          
ــتگاه      ــاتی دس ــالی و عملی ــود عملکــرد م ــه بهب منجــر ب

همچنین، حسابداري تعهـدي در تعیـین بهـاي         . شود  می
هـا کـاراتر از حـسابداري         تمام شده خدمات و فعالیـت     

هـا   تر درآمـدها و هزینـه    کنترل دقیقعثبانقدي است،   
تـري در     تـر و صـحیح      هـاي مـالی دقیـق        و گزارش  شده

  .دهد اختیار مدیران قرار می
در پژوهش خود به هفـت دسـته از    ) 1993 (10بارت

پیامــدهاي بکــارگیري حــسابداري تعهــدي در بخــش  
کند کـه بایـد بـه        عمومی اشاره کرده است و تأکید می      

  : ي شودتر بیشموارد زیر توجه 
  هاي دولت، تري از هزینه برنامه ارائه تعریف جامع .1
  بخشی، اثر گیري اندازه و ها هزینه کنترل بر تأکید .2
 تعیـین برتري مبناي تعهدي بـر مبنـاي نقـدي بـراي             .3

  مورد استفاده،  گذاري قیمت روش
 هـاي   بحـث  در تـر   بـیش  وري  بهره دادن نشان به نیاز .4

  زنی، چانه
 و استفاده مورد منابع ايبر تر بیش گویی  پاسخ ایجاد .5

 بخــش نهادهـاي  ي وســیله شــده بـه  گـذاري  سـرمایه 
 عمومی و

 بـراي  هـاي دولـت     سیاسـت  مـالی  اثـر  گیـري   اندازه .6
 صـورت  براي اي  فزاینده منافع که اولیه برآوردهاي
  . دارد بودجه یعنی آن ظاهري
ــان ــاب  )2003 (11چـ ــه انتخـ ــشان داد کـ ــام  نـ  نظـ
ــه عمــومی، بخــش در تعهــدي حــسابداري ــزایشا ب  ف

ــت گــویی پاســخ ــه دول ــدیریت ب ــردم، م ــالی م ــر  م بهت
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 پــذیري مقایــسه و عمــومی بخــش مــدیران ي وســیله بــه
شود و  می منجر مختلف هاي حوزه در مدیریت عملکرد
 نگاه تغییر در اساسی در نظام حسابداري، ریشه تغییرات

 وقوع به نقد وجه تغییرات از عمومی بخش حسابداري
  .شود می نقد وجه تغییرات به منجر که  داردرویدادهایی
فراینـد تغییـر از      بررسـی  بـه ) 2005 (موتیو و تودور

. پرداختنـد  تعهـدي  بـه مبنـاي    نقـدي  مبناي حـسابداري  
 اجـراي  کـه  داد نـشان  هـا    آن  حاصـل از پـژوهش     نتایج

ــاوري  نظــام گــسترش مــستلزم تعهــدي حــسابداري فن
 اسـت  اجرایـی  هاي روش بهبود و اطالعات و ارتباطات  

بـه   حـسابداري  اطالعـات  اینکـه  از اطمینان نظورم به و
ــه ــه صــحیح و موقــع صــورت کامــل، ب  شــود، بایــد ارائ

ــانونی یچـــارچوب ــز قـ ــود طراحـــی نیـ ــین، . شـ همچنـ
کارکنان  آموزش به نیاز تعهدي حسابداري سازي  پیاده
  .دارد جدید کارکنان استخدام و فعلی

 نظـام  انتخـاب  کـه  دارد  مـی  بیـان ) 2006 (12فی  مک
 افـزایش  منجر به  عمومی، بخش تعهدي در  حسابداري

ــه  گــویی پاســخ ــدیریت دولــت ب ــالی مــردم، م ــر م  بهت
 پــذیري مقایــسه و عمــومی بخــش ي مــدیران وســیله بــه

  . شود می مختلف يها حوزه در مدیریت عملکرد
ــاده  ) 2008 (13ســگوین ــد پی ــی فراین ــه بررس ــازي  ب س

ــی      ــا بررس ــت و ب ــادا پرداخ ــدي در کان ــسابداري تعه ح
ی و فرهنگی حاکم بر جامعه و بیـان مزایـاي          هاي فن   چالش

اجراي این مبناي حسابداري در بخش دولتی، مدلی جامع         
  . سازي این نظام مالی در بخش دولتی ارائه کرد براي پیاده

 هـاي متعـدد در حمایـت از       انجام پـژوهش  با وجود   
انتخاب نظام حسابداري تعهدي، پیدایش حسابداري و       

. ی از انتقاد نبوده اسـت      خال ، مالی تعهدي  گري  گزارش

 مـالی تعهـدي     گـري   گزارشمنتقدان در برابر    برخی از   
کننـد کـه هـدف       اسـتدالل مـی    ،براي واحدهاي دولتی  

 ســود ،وري نیــست، بنــابراینآواحــدهاي دولتــی ســود
بـه شـمار   هـا   آن معیار مناسـبی بـراي سـنجش عملکـرد     

ساختار مالی مبتنـی بـر حـسابداري    رود و در نتیجه     نمی
در بخـش دولتـی،     . ي دولت مناسـب نیـست     تعهدي برا 

ــت    ــه فعالی ــایی ادام ســرمایه در گــردش، شــاخص توان
ــا تمایــل مجلــس بــراي ادامــه   ونیــست  ایــن موضــوع ب

ــت    ــت؛ و ظرفی ــاط اس ــار در ارتب ــصیص اعتب ــا تخ ي ه
  .  براي دولت نامربوط است،انتخاب

ــرانجام،  ــک  سـ ــد یـ ــسابداري نیازمنـ ــه و حـ نظریـ
ــن  وچــارچوب نظــري اســت  ــه ای ــین   بانظری ــد در ع ی

جامعیـت و اســتحکام کـافی، امکــان پیـشرفت و تعــالی    
که انعطـاف کـافی    طوري  به ؛حسابداري را فراهم آورد   

براي تفسیرهاي متفاوت در شرایط متفاوت سازمانی از        
ایـــن . هـــاي دولتـــی را داشـــته باشـــد جملـــه ســـازمان

 تـر   ضـروري عمـومی   در مـورد بخـش  ،پـذیري   انعطاف
لـی در هـر دو حـوزه       بـا وجـودي کـه مفـاهیم ک        . است

ــومیحــسابداري مــالی و    یکــسان اســت، لــیکن   عم
شـود    موجب مـی  عمومیهاي خاص واحدهاي     ویژگی

هـا،   تا هنگام استفاده از مدل حسابداري مالی در دولت        
  .طور متفاوت تفسیر و بکار گرفته شود برخی مفاهیم به

  
  روش پژوهش

  
  هاي پژوهش ها و فرضیه پرسش

ــک هــاي ایــن پــژوهش بدســ  فرضــیه ت آمــده از ی
ساختار نظري است که در قالـب پـنج فرضـیه طراحـی             
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ها از اعتبـار الزم جهـت    بنابراین، این فرضیه  . شده است 
ــت   ــوردار اس ــون برخ ــام آزم ــان   . انج ــه بی ــه، ب در ادام

هاي مـرتبط بـا هـر فرضـیه           هاي پژوهش و سؤال     فرضیه
 . شود پرداخته می

ــل مهــم و    : فرضــیه اول عامــل مــدیریت، از عوام
  .سازي نظام حسابداري تعهدي است رگذار بر پیادهتأثی

شرح جدول هایی به  ل   سؤا  براي آزمون این فرضیه،   
نامه مطرح و به نظرخواهی گذاشته         در پرسش  1شماره  

  .شده است
عامل نیـروي انـسانی از عوامـل مهـم و     : فرضیه دوم 

  .سازي نظام حسابداري تعهدي است تأثیرگذار بر پیاده

هایی به شرح جدول   رضیه، سؤال براي آزمون این ف   
نامه مطرح و به نظرخواهی گذاشته         در پرسش  2شماره  

  .شده است
قــوانین و مقــررات از عوامــل مهــم و : فرضــیه ســوم
  .سازي نظام حسابداري تعهدي است تأثیرگذار بر پیاده

 هایی به شرح جدول ل   سؤا  براي آزمون این فرضیه،   
واهی گذاشته  نامه مطرح و به نظرخ       در پرسش  3شماره  

  .شده است
چـارچوب نظـري از عوامـل مهـم و      : فرضیه چهارم 

  . تأثیرگذار در بکارگیري حسابداري تعهدي است
 هایی به شرح جدول   سؤال  براي آزمون این فرضیه،   

  ولهاي مرتبط با فرضیه ا سؤال: 1جدول 
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ ارشد دانشگاه، بر پیاده آیا حمایت مدیران. 1
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ گیري، بر پیاده آیا نیاز مدیران به اطالعات دقیق مالی در تصمیم. 2
سازي نظام  یل امور مالی، بر پیادهارشد به مسئولین زیرمجموعه در جهت تسه آیا تفویض اختیار مدیران. 3

  حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ هاي جدید مدیریت سازمان بر پیاده آیا تفکر و شیوه. 4

  
  هاي مرتبط با فرضیه دوم سؤال: 2جدول 

  ي تأثیرگذار است؟سازي نظام حسابداري تعهد آیا تعهد کاري نیروي انسانی، بر پیاده.1
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ آیا تجربه کاري نیروي انسانی، بر پیاده. 2
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ آیا تحصیالت و تخصص نیروي انسانی، بر پیاده. 3
  ر است؟سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذا آیا انگیزش نیروي انسانی، بر پیاده. 4

  
  هاي مرتبط با فرضیه سوم سؤال: 3جدول 

  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ کننده بودن قوانین و مقررات، بر پیاده آیا تسهیل. 1
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ آیا شفافیت قوانین و مقررات مالی، بر پیاده. 2
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟  حاکم بر دانشگاه، بر پیادهآیا رعایت کلیه قوانین و مقررات. 3
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ پذیري قوانین و مقررات مالی، بر پیاده آیا انعطاف. 4
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نامه مطرح و به نظر خواهی گذاشته   در پرسش 4شماره  
  .شده است

خـواهی   گـویی و پاسـخ   فرهنگ پاسخ  :فرضیه پنجم 
 مهم و تأثیرگـذار در بکـارگیري حـسابداري     از عوامل 

  .تعهدي است
 شرح جدولهایی به    سؤال  براي آزمون این فرضیه،   

نامه مطرح و به نظرخواهی گذاشته         در پرسش  5شماره  
  .شده است

  
  هاي آماري مورد استفاده طرح پژوهش و روش

در ایـن پــژوهش، احتمــال وجـود یــک رابطــه علیتــی   
ود متغیرهـاي مـستقل در ایـن        شـ   بینی می   وجود دارد، پیش  

گــویی، عامـل مـدیریت، عامــل    فرهنـگ پاسـخ  (پـژوهش  
نیـــروي انـــسانی، قـــوانین و مقـــررات حـــاکم و تـــدوین 

ــسته  ) چـــارچوب نظـــري ــر وابـ موجـــب تغییـــر در متغیـ

) سازي مبناي حسابداري تعهدي در بخـش سـالمت       پیاده(
البته، تلقی یـک رابطـه علیتـی مطلـق بـراي ارزیـابی              . شود  

. ن پژوهش به عنوان یک فرض مطرح شـده اسـت       نتایج ای 
هـاي پیمایـشی    افزون بر این، این پژوهش از نـوع پـژوهش   

هـا در ایـن نـوع از          ترین شیوه گـردآوري داده      رایج. است
نامــه  هـا، مــصاحبه شخـصی و اســتفاده از پرسـش    پـژوهش 
ــت ــع   . اس ــراي جم ــژوهش، ب ــن پ ــا از  آوري داده در ای ه
ل چهار سؤال عمومی    اي شام   ساختهپژوهشگر  نامه    پرسش

در بخـش   . و بیست سؤال تخصـصی اسـتفاده شـده اسـت          
آوري اطالعات مورد نیاز با توجـه   منظور جمع نظري نیز به 

 شــدهاي اســتفاده  بــه موضــوع پــژوهش از روش کتابخانــه
همچنین، از آنجا کـه جامعـه مـورد مطالعـه در ایـن              . است

ــاغل در     ــسابداران شـ ــالی و حـ ــدیران مـ ــژوهش را مـ پـ
 درمـانی   بهداشـتی هاي علوم پزشـکی و خـدمات         دانشگاه

هـا بـا توجـه بـه نـوع        دهد و این دانشگاه     کشور تشکیل می  

  هاي مرتبط با فرضیه چهارم سؤال: 4جدول 
سازي نظام  ها، بر پیاده ی و اعتباردهی به گزارش نظري در راستاي افزایش کیفیت حسابرسچارچوبآیا تدوین . 1

  حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟
سازي نظام حسابداري  هاي مالی، بر پیاده آیا تدوین چارچوب نظري به عنوان مرجع تجزیه و تحلیل گزارش. 2

  تعهدي تأثیرگذار است؟
سازي نظام حسابداري  گویی، بر پیاده  پاسخآیا تدوین چارچوب نظري به عنوان راهکاري براي ایفاي مسئولیت. 3

  تعهدي تأثیرگذار است؟
  

  هاي مرتبط با فرضیه پنجم سؤال: 5جدول 
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ گویی اثربخش، بر پیاده آیا فرهنگ پاسخ. 1
  ي تعهدي تأثیرگذار است؟سازي نظام حسابدار ها و باورها بین کارکنان در راستاي پیاده آیا وجود ارزش. 2
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ پذیري بین کارکنان، بر پیاده آیا روحیه همکاري و مسئولیت. 3
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟ منافع فردي، بر پیاده آیا برتري منافع سازمانی بر. 4
  سازي نظام حسابداري تعهدي تأثیرگذار است؟  مختلف، بر پیادهآیا وجود انسجام و یکپارچگی بین واحدهاي. 5
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ــه فعالیــت و گــستردگی آن ــا داراي طبق بنــدي خاصــی  ه
هــاي علــوم پزشــکی سراســر   کلیــه دانــشگاه،ابتــدا ،اســت

.  تقـسیم شـد  C و  Bو   A) تیـپ ( سطح   3کشور در قالب    
 محاسـبه  کـوکران ول  سپس، حجم نمونه با استفاده از فرمـ       

بنـدي    گیري تصادفی طبقه    شده و با استفاده از روش نمونه      
بـا توجـه بـه فرمـول      . گیري انجـام شـده اسـت        شده، نمونه 

 نفـر  240کوکران و تعـداد اعـضاي جامعـه، حجـم نمونـه       
برآورد شده که با در نظر گرفتن حجم هر طبقه از جامعه،          

 5گیــري   درصــد و خطـاي نمونـه  95در سـطح معنـاداري   
نامه توزیع،   پرسش240بنابراین،  .درصد بدست آمده است

  .شدنامه دریافت   پرسش218که در نهایت 
هاي فردي و اجتماعی و  منظور بررسی اولیه ویژگی  به  
دهنـدگان، توزیـع     پاسـخ ي وسـیله  بـه هاي ارائه شـده     پاسخ

ـیفی    هـاي عمـومی و آمـاره       فراوانی پاسخ سؤال   هـاي توص

ـبه شـده    ) هـاي تخصـصی     سؤال(متغیرهاي پژوهش    محاس
 t«هـاي پـژوهش نیـز از آزمـون      براي آزمون فرضیه  . است

% 95در سـطح اطمینـان     » )بـراي یـک نمونـه     (تک متغیـره    
ــراي تعیــین رابطــه . اســتفاده شــده اســت ــاداري  ب بــین  معن

هـاي پـژوهش نیـز روش     نامـه و فرضـیه   هاي پرسـش    سؤال
الزم به ذکر است    . آماري تحلیل واریانس بکار رفته است     

هـاي   هـا و انجـام آزمـون    منظور تجزیه و تحلیـل داده    که به 
  . استفاده شده است16 نسخه spssآماري باال، از نرم افزار 

 
  هاي پژوهش یافته

  
 مـورد بررسـی، در    موضـوع تـر  بـیش براي تجزیه و تحلیل   

ــی و درصــد ویژگــی   ــع فراوان ــدا، توزی ــردي و  ابت ــاي ف  ه
 جدول شماره . شده استمحاسبهدهندگان  اجتماعی پاسخ

  دهندگان هاي فردي و اجتماعی پاسخ توزیع فراوانی و درصد ویژگی: 6جدول 
  درصد  تعداد  هاي نمونه آماري ویژگی

  4/6  14  دیپلم
  1/16  35  فوق دیپلم
  1/65  142  کارشناسی

  مدرك تحصیلی

  4/12  27  کارشناسی ارشد
  9/56  124   سال10-1
  بقه کارسا  8/24  54   سال20-11
  3/18  40   سال21-30

  8/2  6  مدیر
  5/5  12  معاون
  0/11  24  رئیس
  0/72  157  کارشناس

  پست سازمانی

  7/8  19  سایر
  رشته تحصیلی  1/82  179  مرتبط

  9/17  39  غیر مرتبط
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  .دهد ، اطالعات مزبور را نشان می6
ــماره     ــده در جــدول ش ــه ش ــی ارائ ــع فراوان  6توزی

دهنــدگان،  یــن اســت کــه در بــین پاســخ دهنــده ا نــشان
 ینتـر   بیش،  %1/65 رك تحصیلی کارشناسی با فراوانی    مد

ین درصـد  تر کم، %4/6و مدرك تحصیلی دیپلم با فراوانی  
ـین،  . فراوانی نسبی را به خـود اختـصاص داده اسـت      همچن

 فراوانـی  ینتر بیشدهندگان،  در خصوص سابقه کار پاسخ 
ــا 10 الــی 1مربــوط بــه ســابقه ین تــر کــم، و %9/56 ســال ب

. سـت ا% 3/18 سـال بـا      30 الـی    21فراوانی مربوط به سابقه   
، %72در ارتباط با پست سازمانی نیز پـست کارشناسـی بـا             

ین درصــد تـر  کـم ، %8/2 و پـست مــدیریت بـا   ینتـر  بـیش 
همچنـین، رشـته   . فراوانی را به خود اختـصاص داده اسـت      

از % 9/17ط و باز پاســخ دهنــدگان مــرت % 1/82تحــصیلی 

  . ها غیرمرتبط است آن
هـاي توصـیفی متغیرهـاي      نیز آماره7جدول شماره  

  .دهد مورد بررسی را نشان می
، 7بر اسـاس مـوارد ارائـه شـده در جـدول شـماره               

ــین     ــدیریت ب ــه م ــرات مؤلف ــه نم ــا 8دامن ــه 20 ت ، مؤلف
، مؤلفه 20 تا 10، مؤلفه قوانین    15 تا   7چارچوب نظري   

گـویی    و مؤلفه فرهنگ پاسخ  20 تا   9نیروي انسانی بین    
  . در نوسان بوده است25 تا 11بین 

سـازي   ز بررسی عوامل مؤثر بر پیـاده      نتایج حاصل ا  
 ارائـه   8 نظام حسابداري تعهدي نیز در جـدول شـماره        

  .شده است
گیــري   توجــه بــه اینکــه از مقیــاس رایــج انــدازه  بــا

 3اي استفاده شده است، میانگین فرضی        طبقه 5لیکرت  

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش: 7جدول 
  انحراف معیار  میانگین  یشینهب  کمینه  ها مؤلفه

  01/2  39/16  20  8  مدیریت
  67/1  35/11  15  7  چارچوب نظري

  08/2  42/15  20  10  قوانین
  27/2  72/15  20  9  نیروي انسانی
  46/2  84/19  25  11  گویی فرهنگ پاسخ

  
 3رضی سازي نظام حسابداري تعهدي با میانگین ف پیادهمؤثر بر مقایسه میانگین نمره عوامل : 8جدول 

  t  p   معیاريخطا  انحراف معیار  میانگین  ها شاخص
  001/0  22/32  034/0  50/0  10/4  مدیریت

 001/0  76/20  037/0  56/0  78/3  چارچوب نظري
 001/0  32/24  035/0  52/0  86/3  قوانین

 001/0  19/24  038/0  57/0  93/3  نیروي انسانی
 001/0  03/29  033/0  49/0  97/3  گویی فرهنگ پاسخ

001/0 P = 00/24 = F   35/97 = t2  
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  .مبناي مقایسه میانگین نمرات قرار گرفته است

5/)1+2+3+4+5(  3=  
 (p)اي پـژوهش سـطح معنـاداري        هـ   براساس یافتـه  

 اسـت و مقـدار   001/0هـا برابـر بـا         براي همـه شـاخص    
ــاره  ــی جــدول در    tآم ــده از مقــدار بحران مــشاهده ش

بنـابراین، همـه   . تـر اسـت      درصد بزرگ  5سطح خطاي   
 از متوسـط جـزء عوامـل        تـر   بـیش ها در سـطح       شاخص

مهم و تأثیرگذار در بکارگیري حسابداري تعهـدي در       
ــست  ــی ه ــاخص   بخــش دولت ــان ش ــن می ــه در ای ند و البت

ــدیریت  ــر بــیشم ــارچوب نظــري   ینت  و شــاخص چ
همچنین، بـا توجـه بـه اطالعـات     . ین تأثیر را دارد  تر  کم

ــدول شــماره      ــه شــده در انتهــاي ج  F، آمــاره 8ارائ
ي نمونــه   مؤلفــه5آزمــون هتلینــگ کــه بــراي مقایــسه (

محاســبه شــده در ) وابـسته بــه هـم اســتفاده شــده اسـت   
معنـادار اسـت؛ بنـابراین، بـین عوامــل      P≥ 05/0سـطح  

سـازي نظـام حـسابداري تعهـدي تفـاوت        پیـاده مؤثر بر   
  .معناداري وجود دارد

 میانگین  نیز نتایج حاصل از مقایسه     9جدول شماره   
 تعهدي حسابداري سازي نظام پیاده بر مؤثر عوامل نمره

  .دهد خدمت را نشان می سابقه برحسب
، آمـاره  9 شماره  براساس نتایج ارئه شده در جدول     

F  05/0مــشاهده شــده در ســطح ≤P معنــادار نیــست .
سازي نظام حسابداري  پیادهعوامل مؤثر بر بنابراین، بین   

دهنـدگان تفـاوت      تعهدي برحسب سابقه خدمت پاسخ    
  .معناداري وجود ندارد

، 10براســاس نتــایج ارائــه شــده در جــدول شــماره 
. ست معنـادار نیـ  05/0مـشاهده شـده در سـطح        tآماره  

سازي نظام حسابداري  پیادهعوامل مؤثر بر بنابراین، بین   

دهندگان تفـاوت     تعهدي برحسب رشته تحصیلی پاسخ    
تـأثیر مـدیریت،   بـا ایـن وجـود،    . معناداري وجود ندارد 

نیـروي انـسانی و   ،  و مقـررات قـوانین چارچوب نظري،  
سـازي نظـام حـسابداري       پیـاده بر   خواهی  فرهنگ پاسخ 

ــر پاســخ  ــدي از نظ ــا   تعه ــدگان ب ــتهدهن ــصیلی رش  تح
  .مختلف، به صورت معناداري متفاوت است

  
  گیري نتیجه

 
سازي نظام حسابداري تعهـدي       عوامل متعددي بر پیاده   

ــؤثر اســت  ــه   . م ــل از جمل ــنج عام ــژوهش، پ ــن پ در ای
چـارچوب  مدیریت، نیروي انسانی، قوانین و مقـررات،       

خواهی بـه عنـوان      گویی و پاسخ     و فرهنگ پاسخ   نظري
سـازي نظـام حـسابداري تعهـدي          پیـاده   مؤثر بـر   عوامل

مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت کـه هـر پـنج عامـل بـه         
هـاي   داده. عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اسـت   

ــوط بــه ســؤال   نامــه کــه    هــاي عمــومی پرســش   مرب
ها را مـورد تجزیـه و       دهندگان  خصوصیات فردي پاسخ  

ه دهد، حاکی از ایـن موضـوع اسـت کـ           تحلیل قرار می  
هاي متخصص و آشنا بـه فراینـد         دهندگان از نیرو    پاسخ

بنابراین، اتکاء  .  هستند  حسابداري تعهدي و کاربرد آن    
نامـه مبنـاي      هاي پرسـش    هاي این افراد به سؤال      به پاسخ 

ســازي  علمـی الزم بـراي تعیــین عوامـل مـؤثر بــر پیـاده     
  . کند حسابداري تعهدي را فراهم می

هـاي    سـؤال ائه شده بـه هاي ار   تجزیه و تحلیل پاسخ   
 تـک  tنامه کـه بـا اسـتفاده از آزمـون      تخصصی پرسش 

سـازي نظـام    انجـام شـده اسـت و در واقـع پیـاده          متغیره  
حسابداري تعهدي را به عنوان متغیـر وابـسته و عوامـل            
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کنـد، بـه    مؤثر بر آن را به عنوان متغیر مـستقل بیـان مـی       
ــیفی داده   ــل توص ــراه تحلی ــده از    هم ــت آم ــاي بدس ه

دهـد کـه    نامـه، نـشان مـی      هاي تخصـصی پرسـش     سؤال
هـا، در اکثـر مـوارد     دهندگان براي پاسخ به سؤال      پاسخ

را )  و بــاالتر3عـدد  (هـاي متوســط و بعـد از آن    گزینـه 
هـا    توان گفت به نظـر آن       بنابراین، می . اند  انتخاب کرده 

ســازي نظــام  میــزان تــأثیر عوامــل ذکــر شــده در پیــاده 
 . یی قرار داردحسابداري تعهدي در سطح باال

  
  پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش

 نتــایج بدســت آمــده از آزمــون فرضــیه اول نــشان  
ارشد، نیـاز مـدیران    دهد، که عوامل حمایت مدیران    می

  سازي پیادهعوامل مؤثر بر مقایسه میانگین نمره : 9جدول 
  نظام حسابداري تعهدي برحسب سابقه خدمت

   سال30-21   سال20-11   سال1-10
  متغیرهاي پژوهش

انحراف   میانگین
انحراف   میانگین  معیار

انحراف   میانگین  معیار
  معیار

F P 

  539/0  62/0  46/0  11/4  54/0  03/4  50/0  12/4  مدیریت
  359/0  11/1  51/0  86/3  50/0  69/3  51/0  79/3  چارچوب نظري

  946/0  06/0  60/0  87/3  51/0  86/3  50/0  84/3  قوانین
  413/0  89/0  60/0  97/3  61/0  84/3  58/0  95/3  نیروي انسانی

  865/0  15/0  45/0  94/3  47/0  95/3  58/0  98/3  فرهنگ پاسخگوئی
 
  

  سازي پیادهعوامل مؤثر بر مقایسه میانگین نمره : 10جدول 
 نظام حسابداري تعهدي برحسب رشته تحصیلی

  غیر مرتبط  مرتبط
  متغیرهاي پژوهش

انحراف   میانگین
انحراف   میانگین  معیار

  معیار
t P 

  269/0  10/1  44/0  17/4  51/0  08/4  مدیریت
  197/0  29/1  50/0  88/3  57/0  76/3  چارچوب نظري

  776/0  28/0  62/0  87/3  50/0  85/3  نقوانی
  222/0  22/1  47/0  03/4  59/0  90/3  نیروي انسانی

  516/0  65/0  47/0  01/4  50/0  95/3  فرهنگ پاسخگوئی
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ــایی بــراي         ــه عنــوان مبن ــق مــالی ب ــات دقی ــه اطالع ب
ارشد به مـسئولین      گیري، تفویض اختیار مدیران     تصمیم

ــه بــراي تــسهیل   ــالی و   زیرمجموع ــام امــور م  در انج
سـازي نظـام      هاي جدید مدیریت سازمان بر پیـاده        شیوه

نتایج بدست آمده   . حسابداري تعهدي تأثیرگذار است   
وسـیله   از این فرضـیه بـا نتـایج پـژوهش انجـام شـده بـه            

  . همسو است) 1996 (14کالرك
ــشان   نتــایج بدســت آمــده از آزمــون فرضــیه دوم ن

سـازي نظـام      در پیـاده  دهد که عامل نیـروي انـسانی          می
بر این اساس، تعهد . حسابداري تعهدي تأثیرگذار است

و تجربــه نیــروي انــسانی، میــزان تحــصیالت و عوامــل  
سازي نظام  انگیزشی در کارکنان از عوامل مؤثر بر پیاده

نتایج بدست آمده از . شمار می رود حسابدري تعهدي به
ه از  توان با نتـایج بدسـت آمـد         آزمون این فرضیه را می    

بنابراین، . همسو دانست) 2005( موتیو و  تودور پژوهش
شود که در سـاختار تـشکیالتی امـور مـالی             پیشنهاد می 
هاي الزم انجام شود و از نیروهاي متخصص و  بازنگري

  . شود آشنا با مبانی حسابداري تعهدي استفاده 
نتـایج بدسـت آمـده از آزمـون فرضـیه سـوم نـشان        

تواند تأثیر بـسزایی      مقررات می دهد، عامل قوانین و       می
. سازي نظـام حـسابداري تعهـدي داشـته باشـد            در پیاده 
کننده بودن قوانین و مقررات، شفافیت قـوانین و          تسهیل

مقررات مالی، رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بـر         
 درمـانی  بهداشتیهاي علوم پزشکی و خدمات   دانشگاه

لی از عوامـل  پذیر بودن قوانین و مقـررات مـا        و انعطاف 
. سـازي حــسابداري تعهـدي اســت   تأثیرگـذار در پیــاده 

تنظیم و تصویب قانون برنامه چهارم و به تبع آن قـانون            
برنامــه پــنجم توســعه اجتمــاعی، اقتــصادي و فرهنگــی  

نامـه    جمهوري اسالمی ایران، تدوین و بـازنگري آیـین        
هـاي علـوم پزشـکی کـشور         مالی و معـامالتی دانـشگاه     

مـواردي اسـت کـه تـأثیر     جملـه  از ) امصوب هیأت امن (
سازي نظام حسابداري تعهـدي       شفافیت قوانین در پیاده   

نتایج بدست آمده از آزمـون  . کند  را به وضوح بیان می    
توان با نتایج بدست آمـده از پـژوهش     این فرضیه را می   

  . همسو دانست) 2005( موتیو و تودور
نتــایج بدســت آمــده از آزمــون فرضــیه چهــارم نــشان 

حـسابداري  بـراي    تـدوین چـارچوب نظـري        دهد کـه   می
سازي نظـام حـسابداري تعهـدي را در       پیاده بخش عمومی 

تـدوین چـارچوب    از ایـن رو،     . کنـد   این بخش تسهیل می   
 بـه عنـوان ابـزاري    بخـش عمـومی  حسابداري  براي  نظري  

براي افزایش کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسان، احتمـاالً    
.  تعهـدي تأثیرگـذار اسـت      سازي نظام حسابداري    در پیاده 

شود نهادهـاي مـسئول بـویژه سـازمان           بنابراین، پیشنهاد می  
ــدوین     ــتانداردگذاري و تـ ــه اسـ ــه وظیفـ ــسابرسی کـ حـ
استانداردهاي حسابداري را بر عهده دارد، فراینـد تـدوین       

 در بخـش عمـومی را تـسریع         چارچوب نظري و تصویب   
ــا اســتانداردهاي حــسابداري در بخــش عمــومی    کــرده ت

نتـایج بدسـت آمـده    . د بخش خصوصی تدوین شود   همانن
توان همسو با نظـرات باباجـانی        از آزمون این فرضیه را می     

 .دانست) 1383(
نتایج بدسـت آمـده از آزمـون فرضـیه پـنجم نـشان         

خواهی از عوامـل   گویی و پاسخ   دهد، فرهنگ پاسخ    می
ــاده  ــر پی ــؤثر ب ــدي در    م ــسابداري تعه ــام ح ــازي نظ س

وجـود  . ی سراسر کشور است   هاي علوم پزشک    دانشگاه
گـــویی در مؤســـسات تابعـــه وزارت  فرهنـــگ پاســـخ

اي   بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بخش عمده       
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 را به خود اختصاص داده و با توجه بـه           عمومیاز منابع   
اهمیت منابع در این حـوزه کـه حـوزه سـالمت جامعـه            

هاي مدیریت مالی دولتـی   شدن فن است، موجب همسو  
ه در بخـش خـصوصی شـده و امکـان      هـاي مـشاب     با فـن  

هـا را فـراهم     اجرایی با سایر دستگاه هاي  رقابت دستگاه 
نتـایج  . شـود  مـی تر  بیشکند و منجر به انضباط مالی        می

توان با نظـرات   بدست آمده از آزمون این فرضیه را می      
  و با نتایج پـژوهش   ) 1383(و باباجانی   ) 1379(مهدوي  

  .همسو دانست) 2006(فی  مک
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