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 دهیچک
 

گری مالی بخش عمومی، فراهم آوردن اطالعات با کیفیتیی اتیت    هدف اصلی نظام حسابداری و گزارش دمه:مق

هیای تیاتیی، اصتصیادی و ااتمیاعی      گییری  گویی و تصیمیم  که بتواند مدیران را در ایفای اثربخش مسئولیت پاتخ

هیای میالی ارا یه ،ید ،      رشرو، پژوهش حاضر به بررتی نگرش میدیران نسی ت بیه کیفییت گیزا      یاری دهد. از این

 پرداخته اتت.

نفیر از   121نمونه مورد بررتی ،امل های پیمایشی کاربردی اتت.  مطالعه حاضر از نوع پژوهش روش پژوهش:

اتتان فیار،،   یدرمان یواحد زیرمجموعه دانشگا  علوم پز،کی و خدمات بهدا،ت 120مدیران مالی و غیرمالی در 

 هیای  ،د. از آزمون گردآوری گزار ، 21 حاوی ای نامه هش با اتتفاد  از پرتشاتت. اطالعات پژو 1012در تال 

 های پژوهش اتتفاد  ،د  اتت.  برای بررتی فرضیه« )میانه( Qp» و «ای یک نمونه t» آماری

اتیتان فیار،    یدرمیان  بهدا،یتی  خیدمات  و پز،کی علوم دانشگا  نظرمدیران به که، دهد نتایج پژوهش نشان می ها: یافته

هیای کیفیی صابیل فهیم بیودن و بیه موصیا بیودن اتیت و ایین            های مالی تنها دارای ویژگی اطالعات ارا ه ،د  در گزارش

بییودن، صابلیییت  رتیییدگی صابییل بییودن، یسییهمقا بییودن، صییداصت در ارا ییه، صابییل هییای کیفییی مربییو  هییا، ویژگییی گییزارش

 کنندگی و صابلیت تأییدکنندگی را ندارد.  بینی پیش

 هیای  اطالعیات در گیزارش   یفیارتقاء تطح ک منظور به ،ود یم شنهادیپ ،های پژوهش بر اتا، یافته :گیری نتیجه

در دتیتور کیار دانشیگا  علیوم      یگری مربو  اتتفاد  و آموزش کارکنان امور میال  گزارش یها از اتتاندارد ،یمال

 .ردیاتتان فار، صرار گ یدرمان یو خدمات بهدا،ت یپز،ک

و خیدمات   یاطالعات، دانشگا  علیوم پز،یک   یفیک یها یژگیو ران،ینگرش مد ،یگویی عموم خپات: های کلیدی واژه

 اتتان فار،. یدرمان یبهدا،ت
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 مقدمه

 

در دنیای پیرتالطم امیروز، توتیعه و پیشیرفت بیر پاییه       

آوری بنیا ،ید     دتتیابی روزافیزون بیه اطالعیات و فین    

هییای عییالی  را  رتیییدن بییه هییدف   اتییت. مییدیران در

ها، ایجاد تحول و تغیییرات، نیازمنید آگیاهی و     تازمان

کار ،ناخت از وضعیت مواود هستند. در هر تازمانی 

طوری که بیدون   به .گیری اتت تصمیم یتاصلی مدیر

 منطقیی اتخیا    هیای  توان تصیمیم  اطالعات درتت نمی

اطالعییات زیییزی اتییت کییه ابهییام را  رو، از اییین. کییرد

گیییری  متصییمیتییوی دهیید و انسییان را بییه  کییاهش مییی

(. در این بین نقیش  1)کند  هدایت میمنطقی و درتت 

خصیییوی اینکیییه  اطالعیییات میییالی وییییژ  اتیییت بیییه

. بنیابراین،  گیری مربیو  بیه مسیا ل میالی با،ید      تصمیم

 ی، صیحیح و در خیور اتکیا   موصیا  کسب اطالعیات بیه  

از  یکیی های اصتصادی  های مالی بنگا  مربو  به فعالیت

به  .(2) اتتدرتت  گیری برای تصمیم ههای اولی ،ر 

هنگام،  مدیران نیازمند اطالعات دصیق، بهع ارت دیگر، 

منظییور  و ،ییفاف در امییور اییاری، مییدیریت هزینییه بییه

اطالعات مورد نییاز   .افزایش کارایی و اثربخشی هستند

تیأمین   ،میالی  یها گزارش ، از طریقگیری برای تصمیم

گونیه اطالعیات، وایود     ،ود. ،ر  مفییدبودن ایین   می

گیری   کیه در فرآینید گیزارش    اتیت  اطالعاتیت کیفی

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

کننیدگان اطالعیات    هیدف اتیتفاد    تیا ای با،د  گونه به

ارزییابی عملکیرد    بهینیه،  تصمیم توان اتخا  دررا  مالی

 ،منیابا  ی مدیریت، از لحاظ حفی  و بکیارگیری بهینیه   

فشیای  امستلزم ها،  هدفاین دتتیابی به  (.0)کند  تأمین

اتییت. بییا کیفیییت  و غیرمییالی اتییب اطالعییات مییالینم

کیفییت تلقیی    کیه اطالعیات بیا    برای اینافزون بر این، 

د و کیفیی با،ی   های ویژگیز یک تلسله  باید حا د،،و

هیای میالی،    های کیفی مناتب در صیورت  ن ود ویژگی

،یییود. در  بیییودن اطالعیییات میییی فایییید  موایییب بیییی

لی بخش عمومی نییز، ،یر  بیرآورد     گری ما گزارش

 اطالعات میالی، بیه کیفییت   کنندگان  اتتفاد  ،دن نیاز

رو،  وابسته اتت. از همیین  ،های مالی ارا ه ،د   صورت

توتییعه کمییی  تییوداگران  و ،ییکاریریمبییه اعتقییاد  

بییدون تواییه بییه گییری مییالی بخییش عمییومی  گییزارش

آن بیییا  ندا،یییتن و انط یییا  اطالعیییات میییالیکیفییییت 

ناپیذیری بیه    توانید آثیار ا یران    می ازمان،ت های هدف

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

یییان بییال، مییدیر  هییای مییالی بخییش عمییومی، گییزارش

المللیی حسیابداران اعتقیاد دارد     اارایی فدراتیون بیین 

هییای مییالی بخییش   اطالعییات درش ،یید  در صییورت 

گیویی   عمومی، ویژگی کیفی از ان ه ،فافیت و پاتیخ 

توانید آثیار مخربیی روی     ندارد و این اطالعیات میی  را 

هییای مییالی بگییذارد. از   کننییدگان از گییزارش اتییتفاد 

،ییود تییا کیفیییت اطالعییات در     رو، تییالش مییی  اییین

 .(0)های مالی ارتقاء یابد  گزارش

بر مطالب باال، موضوع با اهمییت دیگیر ایین     افزون

اتت که ،الود  نظیام حسیابداری در بخیش دولتیی و     

گیویی صیرار دارد.    فاعی بر مفهوم مسئولیت پاتخانت غیر

ها باید در برابیر ،یهروندان    بر اتا، این مفهوم، دولت

آوری منیابا   گو با،ند و بتوانند فرآیند اما خود پاتخ

ای مناتیب   مالی و نحو  مصرف این منیابا را بیه گونیه   

ای  تواییییه کننییید. در همیییین راتیییتا، مجیییاما حرفیییه 
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ایفییای مسییئولیت   کییه حسییابداری بییر اییین باورنیید   

گیری   گویی دولت بسیار گسترد  اتت و گزارش پاتخ

مالی حداصل اطالعاتی اتت که مردم حق دارند بدانند. 

ترین هدف نظیام حسیابداری دولتیی     بنابراین، با اهمیت

فییییراهم آوردن اطالعییییاتی اتییییت کییییه بتوانیییید     

گیویی و   کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاتخ  اتتفاد 

تیاتی، اصتصادی و ااتمیاعی ییاری    های گیری تصمیم

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

نقیش اصیلی را    مردم تاالر دولتی های نظامکیفیت در 

گیویی عمیومی    در انجام وظیفه دولت به عنیوان پاتیخ  

ارزییابی   بیرای کنید، زییرا بیه عنیوان ابیزاری       بازی میی 

 گیییری اصتصییادی، ااتمییاعی و گییویی و تصییمیم پاتییخ

 (.7) گییرد  وتیله مردم مورد اتتفاد  صرار میی  تیاتی به

از طرف دیگر، ارا ه اطالعات مالی کیه دارای کیفییت   

فاییید  بییودن از دیییدگا   مناتییب ن ا،یید، افییزون بییر بییی

بیه   اعتمیاد عمیوم   تواند کنندگان اطالعات، می اتتفاد 

کییل حرفییه  تیییثیبییرد  و بییه ح نیحسییابداران را از بیی

هیای   . به اعتقاد یان بال گیزارش (1)کند  وارد خسارت

مالی دولتی، باید از زنان کیفیت اطالعیاتی برخیوردار   

با،ییید کیییه بتوانییید نتیییایج واصعیییی و میییورد نظیییر      

کننییدگان را ارا ییه کنیید. کیفیییت در اطالعییات  اتییتفاد 

ای که موایب   گیری با،د به گونه مالی باید صابل انداز 

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

ها  کفایتی، توء مدیریت زنین، این تاز و کار از بی هم

(. در حیال حاضیر در کشیور    0و فساد الوگیری کند )

تییرین  مییا، عملکییرد تییاالنه بوداییه کییل کشییور، مهییم 

گیویی   گزارش میالی دولیت بیرای ادای وظیفیه پاتیخ     

کشیور،   های علیوم پز،یکی تراتیر    (. دانشگا 1اتت )

ی وزارت بهدا،یت،  هیا  به عنوان یکیی از زیرمجموعیه  

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

های مالی با تطح کیفی مناتب هستند. از ایین   صورت

هیای   های مالی دانشیگا   رو، با تواه به اهمیت گزارش

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

ها، به منظیور ارتقیاء تیطح     های کیفی آن گزارش ان ه

ش تییییودمندی اطالعییییات بییییرای کیفییییی و افییییزای

رتید.   نظر می کنندگان، امری ضروری و مهم به اتتفاد 

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

علییوم پز،ییکی از م نییای حسییابداری نقییدی در تهیییه    

،ود، در این پژوهش نظر  های مالی اتتفاد  می گزارش

ورد مدیران دانشگا  علوم پز،یکی اتیتان فیار، در می    

های میالی ارا یه ،ید  بیر م نیای نقیدی        کیفیت صورت

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

پاتخی برای این تؤال اتت کیه، آییا از نظیر میدیران     

های میالی   علوم پز،کی اتتان فار،، گزارش  دانشگا 

هیای   ارا ه ،د  بیر م نیای نظیام موایود دارای ویژگیی     

این پژوهش، منظیور   کیفی اطالعاتی مناتب اتت؟ در

هییای مییالی دانشییگا ،  هییای کیفییی گییزارش از ویژگییی

هییای  هییای درنظییر گرفتییه ،یید  بییرای موتسییه ویژگییی

، از غیرانتفاعی و در کل بخش عمومی اتیت. بنیابراین  

گییری مییالی بییرای  زییارزون نظییری گییزارشمفییاهیم 

تعریی  فدراتییون   های بخش عمومی مطابق بیا   هدف

   ،د  اتت.المللی حسابداران اتتفاد بین
 

 م انی نظری و پیشینه پژوهش
 گویی عمومی مفهوم پاتخ 

های اخیر، صسمت اعظمی از ادبییات   در طی دهه
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گویی بیه دن یال ارا یه تعریفیی مناتیب بیرای        پاتخ

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

و  12هیای مختلی  آن )   منظور درک ان یه  (، به11

گییویی مییورد   ی پاتییخکارهییا ( و ارزیییابی را 10

( 10و  14اتتفاد  در فرایند اصالح بخش عمومی )

 بود  اتت.

گیویی ،یامل تعهید     بر اتا، ادبیات مواود، پاتخ

برای توضیح عمل فرد، به منظیور تیوایح عمیل انجیام     

ای از روابطی کیه   ( و در صالب مجموعه12،د ، اتت )

، فراینید، بیازد  ییا    یگو( باید بیرای عملی   )پاتخ یبخش

خوا ( اوابگو با،د  مد، در ص ال بخش دیگر )پاتخدرآ

گیو موظی     ،ود. به بیان دیگر، پاتیخ  (، مطرح می16)

خیوا ، کیه حیق کسیب اطالعیات دارد،       اتت به پاتیخ 

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

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

 (.17به منظور صضاوت اتت )

بیر مشیکالتی کیه، زناندیه در بیاال آمید، در        افزون

« عمومی»گویی واود دارد، کلمه  خصوی واژ  پاتخ

هییای  گییویی عمییومی نیییز دارای ان ییه   در واژ  پاتییخ

مختلفی اتیت. نخسیت، بایید واژ  عمیومی از دییدگا       

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

و صابل یافتنی  گو به طور وتیعی دتت مورد رفتار پاتخ

زنییین،  رتیییدگی اتییت و م احییم پیرامییون آن و هییم 

،یود. در   های انجام ،د ، به عموم عرضیه میی   صضاوت

دومییین دیییدگا ، کلمییه عمییومی بییه هییدف حسییابدهی 

گییویی  گییردد. از اییین دیییدگا ، پاتییخ عمییومی، بییازمی

کییردن واییو    عمییومی، اتاتییاا مسییا لی ماننیید خییرش  

هادهییای عمییومی، اتییتفاد  از نفییو  عمییومی و رفتییار ن 

گیویی، الزامیاا بیه     دهد. پاتخ عمومی، را مدنظر صرار می

،ود، بلکه کسانی کیه   های عمومی محدود نمی تازمان

کننید ییا از امتییاز عمیومی      از واو  عمومی اتتفاد  می

(. در ایین  11گییرد )  ای برخوردارند را نیز دربرمی ویژ 

کنید. مفهیوم    زمینه، حسابداری نقش با اهمیتی ایفا میی 

بیودن   گیویی نیه تنهیا نیازمنید در دتیتر،      ا پاتیخ ایام 

اطالعات اتت، بلکه ضروری اتت آن اطالعات اول، 

بخش با،ید؛ دوم،   صابل اتکا و از لحاظ کیفیت رضایت

یافتنی با،ید؛ و در نهاییت،    با،د؛ توم، دتت صابل فهم

 (. 11باید منتشر ،ود )

گویی، بر نقش  در حسابداری بخش عمومی، پاتخ

تازی و  گیری، ارزیابی، ،فاف الی در انداز های م  نظام

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

گویی رویکردهای مختلفی دا،ته اتیت   تاریخی، پاتخ

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

گیییری و  هییای انییداز   گییویی عمییومی، نظییام   پاتییخ

ت زییادی  حسابداری نیز به ،رح زیر دتتخوش تغیییرا 

 (: 22،د  اتت )

 . معرفی نظام حسابداری بر م نای تعهدی.  1

گیییری عملکییرد  . اتییتفاد  از ابزارهییایی بییرای انییداز  2

هیای   مالی و ارزیابی کیارایی و اثربخشیی تیازمان    غیر

 عمومی.

هییای  . اییایگزین کییردن ابزارهییایی ماننیید گییزارش   0

 منظور ایجاد کارایی. عمومی به

 
 گویی در ایفای مسئولیت پاتخ های مالی نقش گزارش 

 بیانییه مفیاهیم  در المللی حسابداران  فدراتیون بین

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

گییری بییان    گیویی و تصیمیم   هیای پاتیخ   برای هیدف 

هیای تجربیی    (. افزون بر این، پژوهش22کرد  اتت )

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

گوییییای ایییین واصعییییت اتیییت کیییه هیییدف عمییید   

های مالی نهادهای بخیش   کنندگان از گزارش اتتفاد 

هیای   گیویی تیازمان   عمومی، ارزیابی مسئولیت پاتخ

 و حسیابداری  ایجییری نظیام   گفتیه  عمومی اتیت. بیه  

 م نیای  بیر  کیه اگیر   اتیت  یظیام ، نمالی گری گزارش

 ارییان  توانید  می ،با،د ،د  بنا ییگو پاتخ مسئولیت

 برصیرار  خیوا   پاتیخ  و گو پاتخ اطالعاتی، بین صحیح

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

م ییانی نظیییری   هییای مییالی،   هییدف ارا ییه گییزارش   

گری  حسابداری و گزارش   بر نظام ،حسابداری دولتی

گییویی تأکییید دارد.  پاتییخ مییالی م تنییی بییر مسییئولیت

بیه  گیری میالی    نظیام حسیابداری و گیزارش   این، بنابر

 و گیویی  مسیئولیت پاتیخ  ایفیای  ای ی بیر ابیزار عنوان 

، منتخب مردم های مقامگویی  ارزیابی مسئولیت پاتخ

میردم   هیای  حکومت در. بنابراین، (20کند ) عمل می

میردم انتخیان    مسیتقیم  رأی بیا  ها دولت که تاالری

 ی،عمیوم  منیابا میالی   ایجیاد و مصیرف   ،یوند،  میی 

اتت. بدون ایجاد  مالی گویی مسئولیت پاتخ متضمن

گیری میالی مناتیب بیرای      نظام حسابداری و گزارش

هیای عمیومی، امکیان بیرآوردن الزامیات       کلیه بخیش 

 گویی مالی واود نخواهد دا،ت. پاتخ
 

 های مالی های کیفی گزارش ویژگی

گیری   از ارا یه گیزارش    در بخش عمومی، هیدف 

کننییدگان  د بییرای اتییتفاد مییالی، تهیییه اطالعییات مفییی

گییری   گویی و تصیمیم  منظور ایفای مسئولیت پاتخ به

کننیدگان   زنین، از دییدگا  اتیتفاد    مناتب اتت. هم

گونییه  اییینهییای مییالی، ،ییر  مفیییدبودن     صییورت

کیفیت ایین   اتت، اطالعاتی کیفیتاطالعات، واود 

کننیدگان   اتیتفاد   تیا ای با،ید   گونیه  باید به، اطالعات

هیییای  بیییه هیییدفدتیییتیابی  دررا  یاطالعیییات میییال

بییرای رو،  یییاری دهیید. از همییین گییری مییالی گییزارش

ز ییک   باید حا د،کیفیت تلقی ،و که اطالعات با این

بییودن،  مربییو از ص یییل کیفییی  هییای ویژگیییتلسییله 

بیودن، صابیل    موصیا  بودن، بیه  فهم ا ه، صابلرصداصت در ا

هیای   ن ود ویژگی بودن، با،د. مقایسه و صابل رتیدگی

هیییای میییالی، موایییب  یفیییی مناتیییب در صیییورتک

هییر کییدام از  ،ییود.  بییودن اطالعییات مییی  فاییید  بییی

های کیفی ،اخصی برای ارا ه اطالعات مفید  ویژگی

گیری میالی    هیای گیزارش   منظور دتتیابی به هیدف  به

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

گییری مییالی  هییای کیفییی را در گییزارش همییه ویژگییی

المللیی حسیابداران بخیش     فدراتیون بیین . لحاظ کرد

نویس ،مار  یک زیارزون نظیری    پیش عمومی در

هیای بخیش عمیومی،     گری مالی برای هیدف  گزارش

کند که در ادامیه بیه    های کیفی را تعری  می ویژگی

 .،ود تشریح آن پرداخته می
 

به این بودن اطالعات  مربو ت: بودن اطالعا مربو 

توانند به  گان از اطالعات میکنند اتتفاد  معنا اتت که

زنیین،   هیم  .(26) دتت یابند خود های مورد نظر هدف

المللیی حسیابداران بخیش     ط ق تعری  فدراتییون بیین  

اطالعییات مییالی هنگییامی مربییو  اتییت کییه  ،عمییومی

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

امی توانییایی ایجییاد تفییاوت را دارد کییه غیرمییالی هنگیی

بینی ییا هیر دو    دارای ارزش تأییدکنندگی، ارزش پیش

 (.22) با،د

المللی حسابداران  فدراتیون بین صداصت در ارا ه:

صداصت در ارا ه اطالعات را هنگیامی  ، بخش عمومی

داند که تصویر یک روییداد کامیل،    صابل دتتیابی می

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

هیای میالی مفیید     برای این که اطالعیات در گیزارش  

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

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

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

 (.22)از خطاهای مادی با،د 

، ابدارانالمللیی حسی   : فدراتییون بیین  بودن صابل فهم

دانید، کیه    کیفیتیی از اطالعیات میی   فهیم بیودن را    صابل

تیازد معنییای آن را متواییه   کننیید  را صیادر مییی  اتیتفاد  

ای  های دولتیی بایید اطالعیات را بیه گونیه      ،ود. بخش

کننید  را   منعکس کنند که نیازها و م نای دانش اتتفاد 

 (.22)تأمین کند 

المللیی   بینفدراتیون : نگام بودن(ه )به موصا بودن به

اطالعیات بییان    موصا بیودن  بهدر خصوی  ،حسابداران

اطالعیییات ن ایییید زمیییانی در دتیییتر،     »دارد،  میییی

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

زنییین، در صییورتی کییه اطالعییات زودتییر از زمییان  هیم 

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

دتیییت  هرتیییر از موعییید بیییدهییید. اگیییر اطالعیییات دی

کنند  برتد زه بسا کیاربری مناتی ی بیرای وی     اتتفاد 

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

ها بعد از زمان گزارش یا تاریخ گیزارش مفیید    تا مدت

 (.22)با،د 

المللی حسابداران،  فدراتیون بین بودن: صابل مقایسه

هیای اطالعیات    از ویژگیی  یکیی بیودن را،   صابل مقایسه

هیا و   تیازد ،ی اهت   کنند  را صادر می دانسته که اتتفاد 

 .(22)های دو پدید  را تشخیص دهد  تفاوت

بیودن یکیی از    صابل رتییدگی  بودن: صابل رتیدگی 

کنند  کمک  های اطالعات اتت که به اتتفاد  ویژگی

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

ی آندیه را بایید ارا یه کنید،     های مالی به درتت گزارش

 (. 22)کند  ارا ه می

 

 پیشینه پژوهش
آبادی در پژوهشی به بررتی ضرورت  حکیمی نج 

م نای زارزون  تدوین اتتانداردهای حسابداری )بر

های اارایی دولتی با تواه به عواملی  نظری( برای دتتگا 

گری مالی  از ص یل، اتتقرار یک نظام حسابداری و گزارش

های  ویژگی ارتقاءگویی و  بر ایفای مسئولیت پاتخم تنی 

 نتایجهای دولتی پرداخت های مالی در دتتگا  کیفی صورت

 اتتانداردهای تدوین تأثیر دهند  نشان وی پژوهش

 عوامل این بر دولتی اارایی های دتتگا  برای حسابداری

 برای حسابداری اتتانداردهای تدوین بنابراین،. اتت

 (.27) اتت ضروری دولتی ییاارا های دتتگا 

هیای   گزارش کیفیت در پژوهشی توصیفی،طریقی 

گویی و  منظور ایفای مسئولیت پاتخ مالی در ایران را به

موانییا مواییود، از ابعییاد تییاختاری، صییانونی، تیاتییی،  

هییای حسییابداری و   ااتمییاعی و فرهنگییی بییر تیسییتم  

گییری مییالی مییورد بررتییی صییرار داد. یافتییه     گییزارش
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نکییردن الزم در  دهنیید  پیشییرفت  شییانوی ن پییژوهش

ویژ  مسیئولیت   گری مالی دولتی، به های گزارش هدف

 (.21گویی دولت، در ایران اتت ) پاتخ

کردتییتانی و نصیییری در پژوهشییی توصیییفی، ضییمن 

مالی بخیش عمیومی    گری کیفیت گزارشتشریح اهمیت 

های مالی بخیش   گویی، گزارش مسئولیت پاتخ در ایفای

گیویی و ارزییابی    ام وظیفه مسئولیت پاتخدولتی را در انج

 (.7اند ) عملکرد دولتی ناتوان دانسته

 یهیا  در پژوهش خود گزارش یو مدد یبابااان

 یصییینعت ر،ییییرک یام یصییینعت یهیییا دانشیییگا  یمیییال

 دیالزهییرا )،( و ،ییه  ،یطوتیی نیرالدینصیی خوااییه

صیرار   ینامه مورد بررت را با اتتفاد  از پرتش یبهشت

ها نشان داد که با توایه   پژوهش آن یها افتهیدادند. 

 تیمسیئول  یفیا یدر ا یاطالعات میال  تیفیبه نقش ک

در  یمییال یگیر  گیزارش  یهیا  و هیدف  ییگیو  پاتیخ 

و  یتحیول در نظیام حسیابدار    جادیا ،یبخش عموم

 یو مدد یاتت. بابااان یضرور یمال یگر گزارش

بییه عنییوان  یآور و فیین قییاتیبییه وزارت علییوم، تحق

کردنیید کییه  شیینهادیکشییور پ یآمییوزش عییال یمتییول

و  نیتییدو ،یمطالعییه، طراحیی  یامکانییات الزم بییرا 

 یمیال  یگیر  و گیزارش  یحسابدار ظامن کی یاارا

و  یها و مؤتسیات آمیوزش عیال    دانشگا  یبرا نینو

 (.21وابسته فراهم کند ) یقاتیتحق

 نیضرورت تیدو  ،یفیتوص یدر پژوهش یبابااان

 یمییال یگییر و گییزارش یحسییابدار یاتییتانداردها

صرار داد. بیه   یرا مورد بررت رانیدر ا یبخش عموم

 یمیال   یگیر  و گیزارش  ینظام حسیابدار  ،یاعتقاد و

نظام  یابیو ارز فایفعال و موثر در ا یها از نظام یکی

 یهیا  امبا ،ناخت از نظی  ن،یزن اتت. هم ییگو پاتخ

تحیول و   ران،یی ا یبخش عموم یگر و گزارش یمال

م مطالعییات دانسییته، و انجییا  یرا ضییرور ینییوآور

 ینهادهیا  یمختلی  حسیابدار   یها در حوز  یقیتط 

 یفی یک یهیا  بیه منظیور ارتقیاء ان یه     ،یبخش عمیوم 

مهییم و ااتنییان  یرا امییر یاطالعییات بخییش عمییوم

 (.02) داند یم ریناپذ

گییرد و کریمییی بییه بررتییی تییأثیر تغییییر در روش  

حسابداری نقدی به تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی 

،یکی ،یهید بهشیتی پرداختنید. نتیایج      دانشگا  علوم پز

نفیییر از  122ای ،یییامل  حاصیییل از بررتیییی نمونیییه  

 میالی نظران، رؤتای حسابداری و کار،ناتیان   صاحب

دانشگا  بیانگر این بود که اایرای حسیابداری تعهیدی    

هیای   مواب به ود عملکرد مالی و عملیاتی و گیزارش 

زنیین، منجیر بیه کنتیرل و      ،یود. هیم   مالی دتیتگا  میی  

هییا ،یید  و  تییر درآمییدها و هزینییه گییری دصیییق گییزارش

تری در اختیار میدیران   تر و صحیح اطالعات مالی دصیق

 (.01دهد ) ها صرار می برای ایفای مسئولیت آن

مهدوی و نمازی به بررتیی نگیرش دانشیگاهیان و    

هیا نسی ت بیه وضیعیت حسیابداری       حسابداران دانشگا 

هییای  هیافتییهییای ایییران پرداختنیید.  دولتییی در دانشییگا 

پژوهش آنان نشان داد که، بیین نگیرش دانشیگاهیان و    

گییری و  حسییابداران و مناتییب بییودن امییر گییزارش    

تییازی اطالعییات، در ،ییرای، فعلییی، تفییاوت    ،ییفاف

 (. 02معناداری واود دارد )

تییور، در پژوهشییی بییه مقایسییه اطالعییات    و پینییا

بخیش   ینهادهیا  یبیرا  ،یمیال  یهیا  مواود در گزارش

عضییو تییازمان توتییعه و   شییورک 16در بییین  عمییومی
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 2222-2221 یها تال یاروپا در ط یاصتصاد یهمکار

هییا نشییان داد کییه   پییژوهش آن یهییا افتییهیپرداختنیید. 

 دیاد یبخش عموم تیریمد یبرا یتعهد یحسابدار

و  نیا یپ ن،یزنی  تر اتت. هم مناتب ،ینس ت به گرو  تنت

و ارز،ییمندبودن  تیییبییر اهم دیییتییور، ضییمن تأک 

بخیش   یمیال  یگر و گزارش یابدارحس یاتتانداردها

کردند  انیب ،یمال یگر نقش گزارش یفایدر ا یعموم

طیور کامیل    ها، به اتتاندارد نیا یتاز که امکان همسان

 (.00) ستین سریم

فیشر و همکیاران در راتیتای دتیتیابی بیه نیازهیای      

کنندگان، به بررتی تیأثیر اتیتفاد  از    اطالعاتی اتتفاد 

ها  ری نوین دولتی در دانشکد گ اتتانداردهای گزارش

های آمریکایی پرداختند. نمونه مورد بررتی  و دانشگا 

 - 1117هیای زمیانی    مشاهد  در بیاز   122ها ،امل  آن

بییود. نتییایج پییژوهش فیشییر و    2222 - 2220و  1116

همکییاران، نشییان داد کییه اتییتفاد  از اتییتانداردهای     

کننیییدگان  گیییری نیییوین، نیازهیییای اتیییتفاد  گیییزارش

هیای دولتیی را    ها و دانشگا  های مالی دانشکد  رشگزا

 .(04کند ) میبهتر تأمین 

پییییالمر در پژوهشییییی بییییه بررتییییی اهمیییییت   

هیای ایاری حسیابداری     گری میالی و نظیام   گزارش

دولتییی، از ابعییاد کییارایی، ،ییفافیت و یکنییواختی،    

مربو  به بخش غیرانتفاعی کشیور اتیترالیا در تیال    

ش وی نشان داد که، های پژوه پرداخت. یافته 2221

واه به ،ناتایی عیون نظیام ایاری حسیابداری    تبا 

گیری میالی کشیور اتیترالیا، تغیییر       دولتی و گزارش

منظیور ایفیای    ها و صوانین دولتی به اتتانداردها، رویه

 (.00گویی ضروری اتت ) وظیفه پاتخ

هیییای  مقییییا،»کیییوهن در پژوهشیییی بیییا عنیییوان  

هیای یونیان    حسابداری نقیدی و تعهیدی در ،یهرداری   

، بیه  «منظور تصمیم گییری میدیریت بخیش عمیومی     به

مقایسه ارصام حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی در 

 2222-2224یونییان در بییاز  زمییانی     ،ییهرداری 072

هیای پیژوهش وی نشیان داد کیه علیت       پرداخت. یافته

تجربیه   2221های مالی، که یونان از اواخر تیال   بحران

ا ییه اطالعییات مفییید در   مییی کنیید، صصییور دیرینییه ار  

 (.06اتت ) نقدیگری مالی م تنی بر  گزارش

 

 های پژوهش  فرضیه

به منظور دتتیابی به هدف اصیلی پیژوهش و ارا یه    

پاتخی برای تؤال پژوهش، هشت فرضیه به ،رح زیر 

 طراحی و تدوین ،د  اتت:

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

لی دانشگا  دارای های ما بهدا،تی درمانی، گزارش

 ویژگی کیفی مربو  بودن اطالعات اتت.

نظر میدیران دانشیگا  علیوم پز،یکی و خیدمات       به .2

های مالی دانشگا  دارای  بهدا،تی درمانی، گزارش

 ویژگی کیفی صداصت در ارا ه اطالعات اتت.

نظر میدیران دانشیگا  علیوم پز،یکی و خیدمات       به .0

دارای  های مالی دانشگا  بهدا،تی درمانی، گزارش

 بودن اطالعات اتت. ویژگی کیفی صابل فهم

نظر میدیران دانشیگا  علیوم پز،یکی و خیدمات       به .4

های مالی دانشگا  دارای  بهدا،تی درمانی، گزارش

 موصا بودن اطالعات اتت. ویژگی کیفی به

نظر میدیران دانشیگا  علیوم پز،یکی و خیدمات       به .0

های مالی دانشگا  دارای  بهدا،تی درمانی، گزارش
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 بودن اطالعات اتت. مقایسه یژگی کیفی صابلو

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

های مالی دانشگا  دارای  بهدا،تی درمانی، گزارش

 بودن اطالعات اتت. رتیدگی ویژگی کیفی صابل

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

های مالی دانشگا  دارای  بهدا،تی درمانی، گزارش

 کنندگی اطالعات اتت. بینی گی کیفی پیشویژ

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

های مالی دانشگا  دارای  بهدا،تی درمانی، گزارش

 ویژگی کیفی تأییدکنندگی اطالعات اتت.

 

 روش پژوهش  

 

هدف از این پژوهش یافتن پاتخی بیرای ایین تیؤال اتیت     

ز،کی اتیتان فیار،،   علوم پ  که، آیا از نظر مدیران دانشگا 

های مالی ارا ه ،د  بیر م نیای نظیام موایود دارای      گزارش

آوری  های کیفی الزم اتت؟ بنیابراین، بیرای امیا    ویژگی

هییای پییژوهش، از روش  منظییور آزمییون فرضیییه هییا، بییه داد 

پیمایشییی اتیییتفاد  ،ییید  اتیییت. در پیییژوهش حاضیییر از  

گزار  بیا طیی     21ای حاوی  ی پژوهشگرتاخته نامه پرتش

های کیامالا مخیالفم، مخیالفم،     تایی لیکرت ،امل گزینه پنج

هیای   نظری ندارم، موافقم و کامالا موافقم، به ترتیب، با رت یه 

توانید بیا    گیو میی   اتتفاد  ،د  اتیت. پاتیخ   0و  4، 0، 2، 1

های کامالا مخالفم تیا کیامالا میوافقم،     انتخان یکی از گزینه

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

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

از اعت ییار یییا روایییی    اطمینییانبییه منظییور حصییول   

نامیه بیا نظیر متخصصیان و      های پرتیش  نامه، تؤال پرتش

نظیران در زنیدین مرحلییه اصیالح و نهیایی ،یید.      صیاحب 

زنییین، بییا اتییتفاد  از روش آلفییای کرون ییا ، صابلیییت  هییم

گرفیت. بیا    نامه مورد آزمون صرار یا پایایی پرتش اطمینان

تواه به نتیجه حاصل از اایرای آزمیون آلفیای کرون یا      

نامیه   های مندرش در پرتش توان گفت، تؤال %( می0/10)

 و موضوع پژوهش بود  اتت.    در راتتای هدف

نفییر از  212آمییاری اییین پییژوهش ،ییامل    اامعییه

ا  علییوم مییدیران مییالی و غیرمییالی واحییدهای دانشییگ  

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

ها ،امل معاونین و مدیران حوز  مرکیزی در   آزمودنی

معاونییت: بهدا،ییتی، توتییعه، درمییان، پژوهشییی و      0

هیا، مراکیز    آموز،ی و واحدهای تابعه ،امل بیمارتتان

در طیی تیال   هسیتند کیه   ها  ، دانشکد بهدا،ت و درمان

دلیل اهمییت تیأثیر    . بهاند رفتهمورد مطالعه صرار گ 1012

نگرش میدیران دانشیگا  روی نتیجیه پیژوهش و نقیش      

کننیدگان   تیرین اتیتفاد    عنوان یکی از اصیلی  مدیران به

گیویی و اتخیا     اطالعات مالی، بیرای مسیئولیت پاتیخ   

نفیر آزمیودنی    212نامه بیه تمیام    گیری، پرتش تصمیم

 دآوری ،ی  نامه اما پرتش 121در نهایت،  ارتال ،د.

 درصد اتت.  61که نر  برگشت تقری ی 

 

 های آماری مورد اتتفاد  روش

 و هیا  برای تجزیه و تحلییل داد  در پژوهش حاضر، 

 16نسیخه   SPSS افزار نرم از آماری های آزمون انجام

های مورد نییاز   توزیا داد  بودن. نرمال د،و اتتفاد  می

های پژوهش، با اتیتفاد  از آزمیون    برای آزمون فرضیه

اتمیرنوف مورد بررتیی صیرار گرفتیه     -کولموگروف 

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

«t اتتفاد  ،د  اتت. «یک طرفه 

 

 وهشهای پژ یافته
 

 ها های ،خصیتی آزمودنی بررتی ویژگی

تییؤال عمییومی مییرت ، بییا    1حییاوی  نامییه پرتییش

ا ،ییامل هیی یآزمییودنهییای فییردی و محیطییی   ویژگییی

انسیت، تن، وضعیت تأهل، تطح تحصیالت، تطیابق  

رتته ،غلی و میدرک تحصییلی، وضیعیت اتیتخدام و     

آمد  از تحلیل توصیفی  گرو  ،غلی اتت. نتایج بدتت

 ارا ه ،د  اتت. 1ر  در ادول ،ما

هییای  آمیید  از تحلیییل توصیییفی تییؤال نتییایج بدتییت

نفیر   121دهید کیه از بیین     نامه نشیان میی   عمومی پرتش

 07/14نفیر، معیادل    121نامیه،   دهندگان به پرتیش  پاتخ

دهنیید.  درصیید را مییردان و مییابقی را زنییان تشییکیل مییی 

دهندگان حاکی از این اتت  زنین، بررتی تن پاتخ هم

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

هیا بیشیتر از    درصد از آزمیودنی  41/16صرار دارند و تن 

 02هیا کمتیر از   درصید از آن  11/7تال و فقی، تین    40

دهنیدگان نییز    تال اتت. بررتیی وضیعیت تأهیل پاتیخ    

هیا   درصید از آزمیودنی   17/12دهند  این اتت که  نشان

درصید از   07/14ین، زن متأهل و مابقی مجرد هستند. هم

ها دارای مدرک کار،ناتی به باال هسیتند کیه    آزمودنی

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

 20/6درصیید دارای مییدرک کار،ناتییی ار،یید،  72/11

درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند. بررتیی تطیابق   

دهند  این اتیت   رتته ،غلی با مدرک تحصیلی نیز نشان

ها رتیته ،یغلی میرت ، بیا      درصد از آزمودنی 17/12که 

،ییان دارنیید. بررتییی تییابقه خییدمت   مییدرک تحصیییلی

درصید از   62/60دهید کیه    دهندگان نیز نشیان میی   پاتخ

تییال  12کییاری بیشییتر از  دهنییدگان دارای تجربییه پاتییخ

تیال   12کاری کمتیر از   ها تجربه هستند و تایر آزمودنی

یران مییورد دارنیید. برم نییای اطالعییات دریییافتی از میید  

هییا  درصیید از آن 17/12بررتییی، وضییعیت اتییتخدامی  

درصید   20/02پیمانی و رتمی اتت کیه از ایین تعیداد،    

درصیید اتییتخدام رتییمی هسییتند. در     14/62پیمییانی، 

دهنیدگان بییانگر ایین     نهایت، بررتی گرو  ،غلی پاتیخ 

در گیرو     هیا  درصید از آزمیودنی   12اتت کیه بییش از   

کنند. بنیابراین،   ها فعالیت می  مالی و مابقی در تایر گرو

هیای   ها از صالحیت کافی برای پاتخ به تیؤال  آزمودنی

 نامه برخوردار هستند. تخصصی پرتش

 
 آزمون فرضیه اول

نتایج حاصل از آزمون فرضییه اول   2،مار   ادول

ارا یه ،ید  در    tدهد. تطح معناداری آمار   را نشان می

اتیت. از   ادول مزبور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر    

نظیر   بیه »رو، فرضیه اول پژوهش م نیی بیر ایین کیه      این

مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و خییدمات بهدا،ییتی 

های مالی دانشیگا  دارای   درمانی اتتان فار،، گزارش

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

توان نتیجه گرفیت   تواه به نتایج آزمون فرضیه اول می

هیا و روییدادهای    ت و ،ناتیایی فعالییت  دلیل ث ی  که، به

های  مالی با اتتفاد  از م نای حسابداری نقدی، گزارش

نیسییت کییه  ویژگییی کیفیییمییالی دانشییگا ، دارای آن 

کننیییدگان از اطالعیییات میییالی را در  اتیییتفاد بتوانییید 

 های مورد نظر خود یاری کند. یابی به هدف دتت
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 آزمون فرضیه دوم

ز آزمیون فرضییه   نتیایج حاصیل ا   0،مار   ادول

ارا ه ،د   tدهد. تطح معناداری آمار   دوم را نشان می

در ادول مزبور بیانگر رد نشدن فرضییه صیفر آمیاری    

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

نظییر مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و خییدمات    بییه»

 ار توصیفی: آم8جدول 

 درصد فراوانی شرح ویژگی ردیف

 انسیت 1
 07/14 121 مرد

 60/10 22 زن

 تن 2

 11/7 12 تال 02کمتر از 

 71/70 17 تال 40تا  02بین 

 41/16 21 تال 40باالتر از 

 وضعیت تأهل 0
 20/7 1 مجرد

 17/12 111 متأهل

 تطح تحصیالت 4

 01/1 12 دیپلم

 20/6 1 کاردانی

 42/66 10 کار،ناتی

 72/11 10 کار،ناتی ار،د

 20/6 1 دکتری

 تطابق رتته ،غلی و مدرک تحصیلی 0
 17/12 111 مطابقت

 20/7 1 مغایرت

 تابقه خدمت 6

 01/04 44 تال 12کمتر از 

 44/41 62 تال 22تا  12بین 

 11/17 22 تال 22باالتر از 

 وضعیت اتتخدام 7

 20/7 1 صراردادی

 20/02 41 پیمانی

 14/62 71 رتمی

 گرو  ،غلی 1

 12/0 0 پشتی انی

 14/12 14 اداری

 20/12 120 مالی

 10/0 4 بوداه و تشکیالت
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هییای مییالی  بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار،، گییزارش 

 «یژگی کیفی صیداصت در ارا یه اتیت   دانشگا  دارای و

 ،ود. پذیرفته نمی

 
 آزمون فرضیه توم

نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه  4اییدول ،ییمار  

ارا یه   tدهید. تیطح معنیاداری آمیار       توم را نشان میی 

،د  در ادول مزبیور بییانگر رد فرضییه صیفر آمیاری      

رو، فرضیه توم پژوهش م نی بیر ایین کیه     اتت. از این

دانشییگا  علییوم پز،ییکی و خییدمات  نظییر مییدیران  بییه»

هییای مییالی  بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار،، گییزارش 

در  «دانشگا  دارای ویژگی کیفی صابل فهم بودن اتیت 

 ،ود.  % پذیرفته می10تطح اطمینان 

نییویس ،ییمار  یییک زییارزون نظییری     در پیییش

 هیای بخیش عمیومی،    گری مالی بیرای هیدف   گزارش

بییودن  ل فهییمصابییالمللییی حسییابداران،  فدراتیییون بییین

اطالعیات مییالی بیه معنییای کیفیتیی از اطالعییات آمیید     

تیازد تیا معنیا و     کنندگان را صیادر میی   اتت که اتتفاد 

هیای   (. لذا، بخیش 22مفهوم اطالعات را متواه ،وند )

ای مینعکس کننید کیه     دولتی باید اطالعات را به گونیه 

 کنندگان را تأمین کند.  نیازها و م نای دانش اتتفاد 

 

 فرضیه زهارم آزمون
نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه  0،ییمار   اییدول

ارا یه   t آمیار  دهد. تطح معنیاداری   زهارم را نشان می

 ،د  در ادول مزبیور بییانگر رد فرضییه صیفر آمیاری     

 یک طرفه فرضیه اول t: نتایج آزمون 8جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 تفاضل میانگین
سطح 

 یمعنادار
 نتیجه آزمون

 کران باال کران پایین

016/1 127 2121/2 (2011/2) 2200/2 161/2 
رد نشدن فرضیه صفر 

 آماری

 0ارزش مورد آزمون=

 

 

 طرفه فرضیه دوم یک t: نتایج آزمون 8جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 تفاضل میانگین
سطح 

 معناداری
 ه آزموننتیج

 کران باال کران پایین

 رد نشدن فرضیه صفر آماری 204/2 2040/2 (2624/2) 2101/2 127 146/1

 0ارزش مورد آزمون=

 



                                                                       های مالی ارا ه ،د  گزارشبررتی نگرش مدیران نس ت به کیفیت 

 78 1012 بهار (،0پیاپی ) ،مار ، اول ،مار ، دوم تالاری تالمت، فصلنامه حسابد

رو، فرضیه زهیارم پیژوهش م نیی بیر ایین       اتت. از این

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

هییای مییالی  فییار،، گییزارش بهدا،ییتی درمییانی اتییتان

در  «دانشگا  دارای ویژگی کیفی به موصیا بیودن اتیت   

 ،ود. % پذیرفته می10تطح اطمینان 

اطالعات  المللی حسابداران از نظر فدراتیون بین

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

کننیییدگان بیییر   دتیییتر، صیییرار گیییرفتن اتیییتفاد   

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

دیدگا  مورد انتظار در م نای حسابداری نقیدی، بیه   

اعتقییاد مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و خییدمات 

هیای میالی    گیزارش  بهدا،تی درمانی اتیتان فیار،،  

موصا بیودن در ارا یه    ویژگی کیفی به دانشگا  دارای

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

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

هیای میالی نقیدی اتیت. لیذا،       تهولت تهیه گزارش

هیا در   کنندگان از این گزارش حداصل انتظار اتتفاد 

 ،ود. موعد مقرر تأمین می

 

 آزمون فرضیه پنجم
نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه  6،ییمار   اییدول

ارا یه   tدهید. تیطح معنیاداری آمیار       پنجم را نشان می

ایدول مزبیور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر        ،د  در

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

نظییر مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و   بییه»اییین کییه 

هیای   خدمات بهدا،تی درمانی اتیتان فیار،، گیزارش   

بیودن   مقایسیه  مالی دانشگا  دارای ویژگیی کیفیی صابیل   

 ،ود. پذیرفته نمی« اتت

 یک طرفه فرضیه سوم t: نتایج آزمون 8جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 تفاضل میانگین

 سطح معناداری

 ننتیجه آزمو

 کران باال کران پایین

 رد فرضیه صفر آماری 221/2 (2414/2) (0021/2) (1121/2) 127 (674/2)

 0ارزش مورد آزمون=

 

 

 طرفه فرضیه چهارم یک t: نتایج آزمون 8جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 نتیجه آزمون سطح معناداری تفاضل میانگین

 کران باال کران پایین

 رد فرضیه صفر آماری 221/2 0117/2 2401/2 1121/2 127 642/2

 0ارزش مورد آزمون=
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 یک طرفه فرضیه ششم t: نتایج آزمون 9جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 تفاضل میانگین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 کران باال کران پایین

 رد نشدن فرضیه صفر آماری 474/2 2161/2 (2200/2) (2047/2) 127 (711/2)

 0ارزش مورد آزمون=

 

دلییل   بهدهد که  نشان می پنجم نتایج آزمون فرضیه

اطالعییات در کییه  تییاختار مییالی دانشییگا ، امکییان اییین

کننیدگان را صیادر تیازد تیا      های مالی، اتیتفاد   گزارش

هیای دو پدیید  را تشیخیص دهنید،      ها و تفاوت ، اهت

تییوان  آتییان نیسییت. یکییی از دالیییل اییین امییر را مییی  

هییا در واحییدهای   ،ناتییایی و ث ییت نکییردن دارایییی   

 موعه دانشگا  دانست.زیرمج

 

 آزمون فرضیه ،شم
نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه  7،ییمار   اییدول

ارا یه   tدهید. تیطح معنیاداری آمیار       ،شم را نشان می

،د  در ایدول مزبیور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر       

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

نظییر مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و   بییه»اییین کییه 

هیای   دمات بهدا،تی درمانی اتیتان فیار،، گیزارش   خ

بیودن   رتییدگی  مالی دانشگا  دارای ویژگی کیفی صابل

 ،ود. پذیرفته نمی «اتت

پیذیری و اعت یار، گوییای ایین      های حماییت  ویژگی

تواند به نتیایج مشیابه    اتت که هر ناظر مستقل و آگا  می

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

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

رتییدگی   نتایج این پژوهش داللت بر ن ود ویژگی صابیل 

 های مالی از نظر مدیران دانشگا  اتت. گزارش

 

 آزمون فرضیه هفتم
نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه  1،ییمار   اییدول

ارا یه ،ید     tدهد. تطح معناداری آمار   هفتم نشان می

ور بیانگر رد نشدن فرضییه صیفر آمیاری    در ادول مزب

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

نظییر مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و خییدمات    بییه»

هییای مییالی  بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار،، گییزارش 

 «کنندگی اتیت  بینی دانشگا  دارای ویژگی کیفی پیش

 طرفه فرضیه پنجم یک t: نتایج آزمون 8جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 تفاضل میانگین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 کران باال نکران پایی

 رد نشدن فرضیه صفر آماری 102/2 1222/2 (1271/2) (2201/2) 127 (262/2)

 0ارزش مورد آزمون=
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ز آنجیا  بر اتا، نتایج فرضیه هفتم، ا ،ود. پذیرفته نمی

های میالی دانشیگا     گزارش که اطالعات ارا ه ،د  در

های گذ،ته نیست و  ،امل افشای رویدادهای و فعالیت

بییودن،  هییای مربییو  زنییین، بییه دلیییل ن ییود ویژگییی هییم

بیودن،   مقایسه صداصت در ارا ه، صابلیت رتیدگی و صابل

هییای مییالی دانشییگا ،   اطالعییات مواییود در گییزارش 

  توانیایی ارا یه اطالعیاتی در    های مالی دانشگا صورت

خصوی وضعیت نقدی آتی، ارزیابی وضیعیت هزینیه   

های آتیی و برآوردهیای    و درآمدی، پیش بینی فعالیت

 کنندگان ندارد.  آتی را به اتتفاد 
 

 آزمون فرضیه هشتم

نتییایج حاصییل از آزمییون فرضیییه  1،ییمار   اییدول

ارا یه   tدهد. تیطح معنیاداری آمیار      هشتم را نشان می

،د  در ایدول مزبیور بییانگر رد نشیدن فرضییه صیفر       

، فرضییه اول پیژوهش م نیی بیر     رو اینآماری اتت. از 

نظییر مییدیران دانشییگا  علییوم پز،ییکی و   بییه»اییین کییه 

هیای   خدمات بهدا،تی درمانی اتیتان فیار،، گیزارش   

کننییدگی  مییالی دانشییگا  دارای ویژگییی کیفییی تأیییید 

هشیتم و  ضیه بر اتا، نتایج فر ،ود. پذیرفته نمی «اتت

هیای مربیو  بیودن، صیداصت در      به دلیل ن ود ویژگیی 

توانیایی   ،بودن مقایسه ارا ه، صابلیت رتیدگی بودن، صابل

هیای   کنندگی اطالعیات موایود در گیزارش    بینی پیش

گیییری کییرد کییه    تییوان نتیجییه  مییالی دانشییگا ، مییی  

بیه  دانشگا ، توانایی ارا یه اطالعیات    مالی های گزارش

هیای   بینیی  در خصوی ارزییابی پییش   کنندگان اتتفاد 

 ندارد.انجام ،د  و به ود برآورد را 

 

 گیری بحث و نتیجه

 

این پژوهش با هیدف بررتیی نگیرش میدیران دانشیگا       

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

 طرفه فرضیه هفتم یک t: نتایج آزمون 0جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

 تفاضل

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

سطح  تفاضل میانگین

 معناداری
 نتیجه آزمون

 باالکران  کران پایین

 رد نشدن فرضیه صفر آماری 140/2 2476/2 (2067/2) 1200/2 127 461/1

 0ارزش مورد آزمون=
 

 

 طرفه فرضیه هشتم یک t: نتایج آزمون 7جدول 

 tآماره 
درجه 

 آزادی

تفاضل 

 میانگین

برای  78/8فاصله اطمینان 

 تفاضل میانگین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 کران باال کران پایین

 رد نشدن فرضیه صفر آماری 076/2 2114/2 (2102/2) 2677/2 127 111/2

 0ارزش مورد آزمون=
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 78 1012 بهار (،0پیاپی ) ،مار ، اول ،مار ، دوم تالفصلنامه حسابداری تالمت، 

های مالی ارا ه ،د ، انجام ،د   نس ت به کیفیت گزارش

و تحلیییل  حاصییل از تجزیییه اتییت. بییا تواییه بییه نتییایج 

مییدیران دانشییگا  علییوم  هییای پییژوهش، بییه نظییر فرضیییه

پز،ییکی و خییدمات بهدا،ییتی درمییانی اتییتان فییار،،   

هییای  ویژگییی هییای مییالی دانشییگا  از ان ییه    گییزارش

مقایسییه بییودن،  بییودن، صییداصت در ارا ییه، صابییل  مربییو 

کننیدگی و تأییدکننیدگی     بینی رتیدگی بودن، پیش صابل

  هییای کیفییی صابییل ویژگییی امییا ازکیفیییت الزم را نییدارد 

، رتد بودن برخوردار اتت. به نظر می موصا بودن و به  فهم

فایید    ، موایب بیی  اطالعات مالی بدون کیفیت مناتیب 

در کنندگان بخش عمومی،  ،دن اطالعات برای اتتفاد 

هیای ایین    . یافته،ود ها می های گزارش دتتیابی به هدف

ی و پییژوهش تییا حییدودی بییا نتییایج پییژوهش، کردتییتان 

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

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

در ایفای مسیئولیت  بدون کیفیت، ناتوانی اطالعات مالی 

گیری میالی در بخیش     های گزارش گویی و هدف پاتخ

 اتت.   عمومی در یک راتتا

از ص یییل ن ییود  هییایی محییدودیتاییین پییژوهش بییا  

ای صابل  کر و اتتفاد  در  های منسجم و پیشینه شپژوه

ایییران، ن ییود انگیییز  کییافی بییرای مشییارکت فعییال در   

پژوهش علمی در بین اعضیای اامعیه انتخیان ،ید  و     

آوری  نامییه بیرای امییا  هیای  اتییی پرتیش   محیدودیت 

 داد ، موااه بود  اتت.

 
 های پژوهش پیشنهاد حاصل از یافته

بایید در راتیتای    با توایه بیه نتیایج ایین پیژوهش،     

منظیور   گیری بخیش عمیومی و بیه     های گیزارش  هدف

هیای   اتتفاد  مفید از اطالعات مالی مواود در گزارش

ارتقیاء تیطح ویژگیی کیفیی     مالی دانشگا ، نسی ت بیه   

پیشنهاد های مالی اصدام اتاتی انجام ،ود. لذا،  گزارش

های مالی دانشگا  ط یق دتیتورالعمل    صورت ،ود، می

های علوم پز،کی و  ی و معامالتی دانشگا نامه مال آیین

های داخلیی   خدمات بهدا،تی درمانی و تایر آیین نامه

زنیین، بیرای آمیوزش و     مربوطه تهیه و ارا ه ،یود. هیم  

ارتقییاء تییطح علمییی کارکنییان امییور مییالی دانشییگا     

 تمهیداتی اندیشه ،ود.

،ود،  گویی پیشنهاد می به منظور ارتقاء وظیفه پاتخ

دهیییی میییالی در  تیییاختار گیییزارشپیییس از اصیییالح 

های علوم پز،کی، مجدداا این پیژوهش انجیام    دانشگا 

هییای اییین  زنییین، بییا تواییه بییه اهمیییت یافتییه ،ییود، هییم

هیا   هایی در تایر دتیتگا   پژوهش، انجام زنین پژوهش

های عمومی به منظیور ارتقیاء تیطح ویژگیی      و تازمان

،ود. های مالی، توصیه می کیفی گزارش
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