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گویی در بررسی تأثیر فرهنگ بر شفافیت گزارشگري مالی و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخ
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  دهیچک
  

شـوراتز بـر شـفافیت     بـه وسـیله   هـاي فرهنگـی مطـرح شـده    اثـرات ارزش  بـا اسـتفاده از  پـژوهش حاضـر    مقدمـه: 
و سطح مسـئولیت   فرهنگ بر شفافیت گزارشگري تأثیربه بررسی ، گوییگزارشگري مالی و سطح مسئولیت پاسخ

 پرداخته است. هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاهگویی در پاسخ

حسابداران  از نفر 160را  جامعه آماري آن پیمایشی و-روش این پژوهش از نوع توصیفی ش:پژوه روش
ه، کردستان، ایالم، کرمانشاهاي کشور شامل استان استان 5و خدمات بهداشتی درمانی  هاي علوم پزشکیدانشگاه

به عنوان حجم نمونه انتخاب  نفر 101 کوکران با استفاده از فرمولکه دهد تشکیل می رضوي همدان و خراسان
. براي شدآوري نمونه آماري جمع بین نامهتوزیع پرسش از طریقها هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیهداده. شد

  ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.آزمون آماري هاي پژوهش از آزمون فرضیه
گرایی، ارزش فرهنگی، خوداتکایی، امنیت، عام 10بین  این است که در نتایج حاصل از پژوهش بیانگر :هایافته

طلبی، رفاه تأثیر اما داردمثبت و معناداري تأثیر گویی عرف، قوانین و مقررات و خیرخواهی بر شفافیت و پاسخ
 نشد.  تأیید گوییبر شفافیت و پاسخ ايپذیري و صالحیت حرفهمخاطرهقدرت، 

هاي فرهنگی فردي و اجتمـاعی حسـابداران بـر شـفافیت و     ارزشدهنده تأثیر هاي پژوهش نشانیافته :گیرينتیجه
ارتقاء شفافیت و سـطح مسـئولیت    باید براي و آموزش پزشکی درمان ،وزارت بهداشتبنابراین، . استگویی پاسخ
 در سراسـر دنیـا نیـز    هـاي انجـام شـده   پـژوهش  بسـیاري از  اي داشـته باشـد؛  توجه ویژهگویی به جنبه فرهنگی پاسخ
  هاي حسابداري است.هاي فرهنگی بر رویهمهم ارزش تأثیر يدهندهنشان

  

  .بخش عمومیویی، گفرهنگ، شفافیت گزارشگري مالی، سطح مسئولیت پاسخ :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
  

هدف اساسی گزارشگري مالی در بخش عمومی، 
گویی ایفاي وظیفه پاسخ منظوربهکمک به این بخش 
به مسئولین بخش عمومی  که در مقابل ملت است

وظایف خود را  د نحوه ایفاينکند تا بتوانکمک می
ویژه در زمینه تأمین منابع عمومی و مصارف آن به

اي کارا، اثربخش و با رسانی به گونهبراي خدمت
به همین علت  .دنرعایت صرفه اقتصادي نشان ده

 ،گوییالزمه پاسخ و باشند گوپاسخ کوشندمی مسئوالن
گویی و شفافیت دو روي یک پاسخ. شفافیت است

ی وجود دارد گویسکه هستند یعنی اگر خللی در پاسخ
  . )1( دارد نیز مشکلشفافیت 
 از بین رفتنهاي مالی باعث گزارش نبودنشفاف

شود و عرصه تقارن اطالعاتی میان مردم و مسئوالن می
به همین دلیل  .دهدرا براي فساد مالی گسترش می
توجه زیادي گویی امروزه به دو مقوله شفافیت و پاسخ

اقتصادي و شرایط پر از  ،هاي مالیبحران زیرا شود.می
بحران امروزي یکی از نتایج نبود شفافیت الزم در 

گویی گزارشگري مالی است که به تبع آن پاسخ
 بخش عمومی نیز دچار ضعف و نابسامانی شده است

در راستاي ارتقاء شفافیت گزارشگري و  لذا، ).1(
گویی باید به عوامل اثرگذار بر سطح مسئولیت پاسخ

 .شود توجه ویژهه مهم در بخش عمومی این دو مقول
گذار بر این دو و رفع تأثیرمختلف هاي توجه به جنبه

این عوامل وسیله موانع ایجاد شده به و تمشکال
در رشد و ارتقاء این دو جنبه مهم بخش  تواندمی

 حسابداري تکامل و توسعه چنین،هم باشد. ثرؤم عمومی

 جامعه آن اجتماعی و محیطی عوامل تابع جامعه هر در
 به تا داشت آن بر را گرانپژوهش موضوع این. است

 عملکرد بر گذارتأثیر اصلی محیطی عوامل شناخت
   .)2( بپردازند حسابداري

 و محیط محصول حسابداري نظام پررا معتقد است
 هر در حسابداري و تکامل توسعه و است خاص شرایط
 جامعه آن و اجتماعی محیطی عوامل از تابعی ايجامعه

یکی از این عوامل محیطی فرهنگ است. . )2است (
 هاينظام يتوسعه بر مستقیم طوربه عوامل فرهنگی
 کشور هر سطح در مالی و حسابداري گزارشگري
 ارزش هاينظام که کرد گري ثابت .)3است ( اثرگذار

 اجتماعی هايارزش حاصل و اندمرتبط هم با حسابداري
با استفاده از  هوپ .)4است ( کشوردر هر  فردمنحصر به

تر، به نتایج مختلفی در خصوص یک نمونه بزرگ
هاي گري دست یافت اما اعالم کرد که براي فرضیه

حذف فرهنگ به عنوان یک متغیر تبیینی در سطوح افشا 
  ).5هاي ساالنه هنوز خیلی زود است (گزارش

هاي انجام شده در سراسر با توجه به پژوهش
 توان) می6- 8حسابداري ( و فرهنگ موردجهان در 

 فرهنگی صحیح هايارزش تقویت نتیجه گرفت که با
 گزارشگري بهبود راستاي توان درمی حسابداران در
لذا، با . هاي اساسی برداشتگام عمومی بخش مالی

هاي حسابداري از محیط توجه به تأثیرپذیري نظام
ما  کشورکه خود و از طرف دیگر با توجه به این

هدف اصلی این  ،است داراي تنوع فرهنگی و قومیتی
هاي فرهنگی پژوهش شناخت تأثیر تغییرات ارزش
و  گویی استحسابداران بر دو مقوله شفافیت و پاسخ

هاي فرهنگی شود که آیا ارزشاین مسأله بررسی می
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تواند بر شفافیت گزارشگري مالی و حسابداران می
ش عمومی گویی در بخسطح مسئولیت پاسخ

  تأثیرگذار باشد؟  
  

  مبانی نظري
در این نظران مالی در بخش عمومی اغلب صاحب

که حسابداري و گزارشگري باره اتفاق نظر دارند 
دیرباز یکی از ابزارهاي اصلی ایفا و  مالی دولتی از

گویی مالی بوده است و در دو ارزیابی مسئولیت پاسخ
ایفا و ارزیابی سه دهه اخیر نیز بستر الزم را براي 

 نظام .کرده استگویی عملیاتى فراهم مسئولیت پاسخ
حسابداري و گزارشگري مالی دولتی همواره به عنوان 

ارزیابی مسئولیت  یکی از ابزارهاي کارآمد براي ایفا و
نظران امور مالی، گویی، مورد توجه صاحبپاسخ
 .، قرارگرفته استمدارانمردان و سیاستدولت

گویی در حوزه پاسخ ویژهبهگویی خمسئولیت پاس
مالی با حسابداري و گزارشگري مالی دولتی از بدو 

  ). 9( ها رابطه داشته استپیدایش دولت
گویی، شفافیت الزمه وجود پاسخ ،از سوي دیگر

 و دولتی گزارشگري مالی است. حسابداري
 کارهاي و ساز ترینمهم از مالی، گزارشگري

 مردم به مسئوالن از اطالعات انتقال و سازيشفاف
 و هاتصمیم به بتوانند مردم که است؛ به طریقی

 دو در). 10(باشند  داشته دسترسی دولت هايفعالیت
 و استرالیا امریکا، کشورهاي در بیستم قرن آخر دهه
 بخش مالی درگزارشگري بنیادینی هايتحول کانادا
 بخش در بیشتر شفافیت به منظور ایجاد عمومی
 شفافیت، از فلورینی تعریف در. اتفاق افتاد عمومی

 براي ابزاري شفافیت. است شده تربرجسته گوییپاسخ
 تأکید. ستا هاشرکت عملکرد ارزیابی فرایند تسهیل

 هر حریم داشتن نظر در با اطالعات به دسترسی حق بر
 واقع، در. کننده استاستفاده و کنندهتهیه طرف دو

  ).11( دارد گوییپاسخ با بسیار زیادي ارتباط شفافیت
 هايمحیط تأثیر تحت حسابداري چنین،هم

 کشورهاي اقتصادي و سیاسی قانونی، فرهنگی،
 و محیطی عوامل پررا نظربهگیرد. می قرار مختلف

انسانی حسابداري  عنصربر  فرهنگ، خاص طورهب
 و هنجارها طریق از فرهنگو  )2(تأثیر دارد 

 را حسابداري رویه ،حسابداران برحاکم  هايارزش
  .)12( دهد می قرار تأثیر تحت
 از استفاده به شدیدي گرایش اخیر هايسال در
 بوجود حسابداري هايپژوهش در رفتاري هاينظریه
 بر مؤثر شناختیروان عوامل بررسی از است که مدهآ

 -سیاسی نقش به توجه تا مالی هايصورت تهیه
 موجب را جوامع و هاسازمان در حسابداري اجتماعی

 در جالبی تطبیقی هايپژوهش تاکنون .است شده
 در آن بر تأثیرگذار محیطی عوامل و حسابداري عرصه
 و تقابل مؤید هاآن همگی که است انجام شده جهان
تا حدي که  یکدیگرند بر محیط و حسابداري تعامل
 حسابداري دنیاي در مختلف فرهنگی هايگروه وجود
 در متفاوتی هايقضاوت و هاایجاد برداشت باعث
  ).13( شده است حسابداري مفاهیم و روابط مورد

 افشاي بر فرهنگ تأثیر بررسی به وینت و گري
 شفافیت/کاريپنهان بعد(حسابداري  اطالعات
 افشاي میزان آنان. پرداختند کشور 27 در) اطالعات
 و اختیاري از اعم(غیرمالی  و مالی اقالم از ايمجموعه
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 عملیاتی عنوان تعریفبه را) غیراختیاري
 این به. گرفتند در نظر اطالعات شفافیت/کاريپنهان
 هايشرکت مالی هايصورت در که هرگاه ترتیب،
 افشاء این اقالم از بیشتري تعداد جامعه یک در موجود
 ترکم جامعه آن در حسابداري کاريپنهان میزان شود،
 میانگین محاسبه با وینت گري و. بود خواهد
 مطالعه، مورد هايشرکت بین افشاء هايشاخص
 اطالعات افشاي را بر اساس درجه) جوامع و(ها شرکت
 رگرسیون تحلیل از با استفاده سپس،. بندي کردندطبقه
 هايشاخص و افشاء هايشاخص به مربوط ارقام خطی

 به هافستد، وسیلهبه شده محاسبه اجتماعی/فرهنگی
 حسابداري اطالعات بر افشاي فرهنگ تأثیر بررسی
روابط قوي  وجود مؤید آنان پژوهش نتایج. پرداختند

 از ویژه اجتناببه(جوامع  فرهنگی هايارزش بین
 اطالعات افشاي و میزان) فردگرایی و اطمینانیبی

  .)6بود ( بررسی مورد کشورهاي در حسابداري
  

  پیشینه پژوهش
 اثرات«عنوان  با ايمقاله زارزسکی در

 بر بازار و فرهنگ خودانگیز، الزامات سازيهماهنگ
 7 از شرکت 256 بررسی با »حسابداري افشاي هايشیوه
 الزامات که آیا پردازدمی امر این بررسی به کشور
 نظر از ساالنه گزارش افشاي سطوح با بازار و فرهنگی
نشان نتایج پژوهش . خیر یا دارد ارتباط گذارانسرمایه
 افشاي شیوه فرهنگ یک کاريپنهان که دهدمی

 ).7کند (می ریزيپایه را فرهنگ آن تجاري هايشرکت

 بررسی به نظري یتحلیل در همکاران و اوریول
 حسابداري از قبیل( حسابداري و تغییرات فرهنگ

 زمان اسپانیا از کشور )مالی حسابداري و مدیریت
 ساختار آمدن پدید تا) 1975( فرانکو مرگ

نتایج . پرداختند این کشور در) 1978( دمکراتیک
 مورد زمانی دوره در پژوهش آنان نشان داد که

 در حسابداري پذیريو انعطاف گراییحرفه بررسی،
و  کاريمحافظه مقابل، و در افزایش اسپانیا کشور
 نیز فرهنگی نظر از. است یافته کاهش کاريپنهان

 بالتکلیفی و قدرت فاصلهولی  شده بیشتر فردگرایی
 .)8( است شده ترکم) اطمینانیبی از اجتناب(

 هايارزش تأثیرات ايمقاله همکاران در و عسکري
 را ترکیهکشور  در حسابداري ي عملنحوه بر فرهنگی

روي  فرهنگی -اجتماعی هايشاخصه اعمال با
گري  نظریه از حاصل تجارب و حسابداري هايارزش

 گري نظریه پژوهش آنان نتایج. کردند بررسی )1980(
 و باال بالتکلیفی از اجتناب رابطه مثبت بین بر مبنی را

 هايخاصه و کاريمحافظه با پایین فردگرایی
 چنین، فاصلههم. کرد تأیید حسابداري گیرياندازه
 گراییو فرد باال بالتکلیفی از اجتناب و زیاد طبقاتی
رابطه مثبتی داشت.  حسابداري یکنواختی با پایین
 بر گراییجمع و باال بالتکلیفی از بر این، اجتنابافزون
   .)14منفی داشت ( تأثیر و افشاء گراییحرفه

 فرهنگ« عنوان با ايمقاله در چونگرسوت
 مدیریت حسابداريهاي کاربرد نوآوري و سازمانی

کاربرد  و سازمانی فرهنگ بین رابطه »تایلند در
 نتایج .کرد بررسی را مدیریت حسابداريهاي نوآوري

سازمانی  فرهنگ بین داد نشان پژوهش وي
سایر  و نوآوري این از کنندهاستفاده هايشرکت
 وجود، این با .ندارد وجودتفاوت معناداري  هاشرکت
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 انعکاس به نسبت يباالتر حساسیت که هاییشرکت
 تمایل یا و پذیرانعطاف هايارزش یا و فرهنگی مسائل
 بکارگیري براي باالتري ظرفیت نوآوري دارند، به

 خود نشان از مدیریت حسابداري هاينوآوري
 .)15( دهندمی

 فرهنگ،« عنوان با ايمقاله در همکاران و اعتمادي
 بر کیدأت با: مدیریت عملکرد و حسابداري مدیریت

 کهاین و) 1980( هافستد مدل به استناد با »ایران
 در گذارتأثیر عوامل کشورها، بین فرهنگی هايتفاوت
ابعاد  از هرکدام هستند، مدیریتی کنترل ابزارهاي

 مانند که دریافتند و بررسی کردند را چهارگانه هافستد
 ايپیشرفته فنون و یمدیریت ابزارهاي غربی، کشورهاي

 رود،می کار به مدیریت عملکرد بودن مؤثر براي که
  .)16نیست ( سودمند درایران چنانآن

 ملی حسابداري ،فرهنگ« عنوان با ايمقاله فلگا در
 بررسی به »احتیاط اصل عمالا: هاشناسایی اندوخته و

 بر ،آمره قوانین توجه به با، هرکشور ملی فرهنگ تأثیر
 هاشرکت دیون تسویه براياندوخته  شناسایی
 کاريمحافظه براي مقداري جایگزینی وي. پرداخت
 هاشرکت تعهدات تسویه با ارتباط در کرد که ارائه
 گروه 388 اطالعاتخود  در پژوهش فلگا .بود

 به توجه با و آوريجمع اروپایی کشور 17 از اقتصادي
 روند به نسبت کشور هر ملی فرهنگ که يتأثیر

ها را به آن داشت کشور آن هايگیري شرکتاندوخته
 بودند بخش عبارت این سه. بندي کردطبقه بخش سه
 بر منطبق هاآن عمل ينحوه که کشورهایی :از

 است، مالی گزارشگري المللیبین استانداردهاي
 و دارند کارانهمحافظه رویکردي که کشورهایی

 موضع به نسبت باز رویکردي که کشورهایی
 بود این یانگرپژوهش وي ب نتایج. دارند گیرياندوخته

 کارکشورهاي محافظه در فعال هايشرکت که
 براي را ابهام از باالتري سطح معناداري، صورتبه

 ،اساس این بر و گرفته نظر در خود تعهدات میزان
  ).17آورد (دست میهمنافع ب مدیریت
نامه کارشناسی ارشد خود در پایان دیلمیدیانتی

 در هاي حسابداريارزش بر فرهنگ تأثیر بررسیبه 
 وي پژوهش آماري هايتحلیلنتایج . پرداخت ایران
 در گري مدل توضیحی قدرت بودن پایین دهندهنشان
بود؛ دلیل ذکر شده براي این امر این بود  ایران کشور
 نتیجه در و تدریجی طورهب ایران در حسابداري که

 و هاروش واقع در و است نیافته تکامل نیازهاي جامعه
 هاروش ازایران  در استفاده مورد حسابداري هايرویه
 توسعه کشورهاي در کهاست  شده اقتباس هاییو رویه
 گري-هافستد مدلبر اساس آن و  ابداع دنیا یافته

 با مذکور مدل امروزه کهآن حال ایجاد شده است.
 کارایی و اثربخشی از شده مطرح به انتقادهاي استناد
 رویه حسابداري بر فرهنگ تأثیر تبیین براي الزم

  . )18(یست ن برخوردار
بررسی رابطه فرهنگ و اي به در مقاله خواجوي

کید بر أحسابداري پرداخت. در این مقاله با ت
ها آن دادن هاي فرهنگی جوامع مختلف و قرارلفهؤم

بیان  گري وسیلهبه که حسابداري، ارزشی ابعاد درکنار
 قالب در حسابداري و فرهنگ رابطه ،است شده

 وي . نتیجه پژوهششد بررسی مختلف هايپژوهش
 ملی فرهنگ هاکشور کهبه دلیل اینکه نشان داد 
 الگوهاي با وجود حتی دندار را خود فرد به منحصر
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 اندشده مطرح گري و هافستد وسیلهبه که فراگیري
 جوامع تمامی براي که کرد بیان را ايرابطه تواننمی
 با توانمی وجود، با این. باشد صادق کامل صورتبه

 میان اختالفات فرهنگی، تفاوت همین از استفاده
 کرد تشریح را جامعه هر در حسابداري عملهاي شیوه
 فرهنگی هايارزش خرده کردننهادینه با حتی و

 از استفاده به را هاشرکت و جامعه افراد، بین جدید
 فرهنگ. ساخت رهنمون جدید حسابداري شیوه
 صورت به آن جامعه در را جامعه، موضوعی بر حاکم
 کم که است جامعه عرف همین و آورددرمی عرف
 تبدیل فراگیر الزامات سپس و قانون نانوشته به کم
 از یکی به عنوان را حسابداري بین این در و شده

 ).19( دهدمی قرار تأثیر تحت خویش اجزاي

 نگرش بررسی«اي با عنوان مهدوي و ماهر در مقاله
 شده ارائه مالی هايگزارش کیفیت به نسبت مدیران

(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
به بررسی نگرش » بهداشتی درمانی استان فارس)

هاي علوم پزشکی استان فارس نسبت مدیران دانشگاه
نتایج پژوهش به کیفیت گزارشگري مالی پرداختند. 

دانشگاه علوم  هاي مالیگزارش آنان نشان داد که
از جنبه  سپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فار

بودن، صداقت در ارائه، قابل رسیدگی و قابل مربوط
کنندگی تأیید و کنندگیبینیمقایسه بودن، پیش

ویژگی کیفی قابل فهم  دارايکیفیت الزم را ندارد اما 
  ).20( بودن و به موقع بودن است

  
  هاي فرهنگی هافستدارزش نقدي بر
 گري حسابداري هايارزش کاربرد ویلت و بیدون

 انتقاد مورد را هاي حسابداريروش تنوع توجیه در
 قابل چارچوب با ارتباط در آنان عقیده به. دادند قرار

 شد، تبدیل بنیادي فرض به گري وسیلهبه آزمونی که
 و فرهنگیهاي بین ارزش ارتباط بهبود به کم توجهی

 و بیدون چنین،هم. شودمی حس حسابداري، رویه
 توضیح براي گري-هافستد چارچوب ویلت توانایی

). 21( دانستند برانگیز الؤس را موجود حسابداري رویه
 و مستقل ايحرفه قضاوت دادن ترجیح نظرگري، طبق

 با حسابداري و مقررات قوانین در پذیريانعطاف
 فردگرا جوامع ضعیف اطمینان نبود از جلوگیري

 قابل فرض بکارگیري ،وجود این با. ارتباط دارد
عنوان  به آمریکا وضعیت توصیف در گري آزمون
 اطمینان نداشتن از پرهیز و باال فردگرایی با کشوري
 . نیست و کارآمد شودمی مواجه مشکل با پایین،

 با یکنواختی و گراییحرفه بین رابطه ،بنابراین
 به گري وسیلهبه که داري،جانب از پرهیز و فردگرایی

 نقد قابل و برانگیز بحث شد، تبدیل آزمون قابل فرض
 در گري، نظري چارچوب در کم توجهی).22( است
 نبود از اجتناب ساختن معیار مرتبط براي وي تالش
 بیشتر گرایی،حرفه حسابداري ارزش با هافستد اطمینان
 با ايجامعه که کرد فرض گري. کندپیدا می نمود
 از کنترل گسترده داشتن باال، اطمینان نبود از پرهیز
 اما داد خواهد ترجیح گراییحرفه به را قوانین طریق
 و اطمینان نبود از پرهیز ارتباطی بین چنین ایجاد
. باشد غیرضروري و زائد است ممکن گرایی،حرفه

 خودي به اطمینان، نبود از اجتناب که است علت این
. است مرتبط »مرجع قانونی« به مفهومی لحاظ از خود
 با جوامع برخورد هايراه از یکی هافستد نظر طبق



                                         گوییبررسی تأثیر فرهنگ بر شفافیت گزارشگري مالی و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخ

74 1392پاییز  )،5پیاپی ( شماره، سوم شماره، دوم سالفصلنامه حسابداري سالمت، 

 رفتار هدایت براي قانون از استفاده هاي آتی،ابهام
 اطمینان نبوداز  پرهیز مفاهیم ،بنابراین. است اجتماعی

 کردن،عمل گراییحرفه مخالف و قانونی کنترل و
 ترینمهم و ترین). اصلی23(است  یکدیگر مشابه
 تأثیر بر مبنی گري آزمون قابل فرض ضعف
 در ناتوانی حسابداري، رویه بر فرهنگیهاي ارزش
 بر فرهنگ تأثیر آزمون براي مناسب چارچوبی ایجاد
 قابل فرض ،نتیجه در. است حسابداري فنی معیار
 مرتبط حسابداري رویه از هاییجنبه براي گري آزمون

 متأثر از اطالعات مالی افشاي و گیرياندازه با
 که آیدمی نظر بهلذا، . است ناقص فرهنگی هايارزش
 با اهمیت هايجنبه از برخی بر سو یک از گري مدل
 سوي از اما است مسلط حسابداري بر فرهنگ تأثیر
 اهمیت با ابعاد از بعضی درمورد تواندمی ترکم دیگر
 باشد داشته حرفی مالی، هايصورت محتواي و شکل

- هافستد مدل کارآییو نا مطالب این به توجه ). با21(
 در حسابداري هايرویه بر فرهنگ تأثیر تبیین در گري
 این هدف شد. استفاده شوارتز مدل از پژوهش این

 بکارگیري طریق فرهنگ از تأثیر آزمودن پژوهش
 فرد سطح انسانی ايانگیزه هايارزش جهانی ساختار
 انتخاب دلیل. است حوزه حسابداري در شوارتز،
 در مذکور، ساختار که است این شده یاد ساختار
 اعتبار و جامعیت از حسابداري فرهنگ خرده بازنمایی
 گري،-هافستد با چارچوب مقایسه در بیشتري نظري

 در ايانگیزه هايارزش ساختار. است برخوردار
 تأثیر آزمون براي تريقوي رویکرد حسابداري،
 هايارزش. کندمی ارائه حسابداري رویه بر فرهنگ
 کاهش را فرهنگ ساختار پیچیدگی مذکور ايانگیزه

 هايارزش از معتبرتري الگوي نتیجه در و داده
 خرده دهندهتشکیل حسابداران بین در رایجفرهنگی 
 . )24( شودمی محسوب حسابداري فرهنگ

  
  پژوهشروش 

  
پیمایشی است که به - پژوهش حاضراز نوع توصیفی

هاي فرهنگی بر دنبال شناخت تأثیر تغییرات ارزش
گزارشگري مالی و سطح مسئولیت تغییر شفافیت 

گویی در بخش عمومی است. از روش پاسخ
اي به منظور تدوین مبانی نظري پژوهش و کتابخانه

آوري عقاید و نظرات نامه براي جمعاز ابزار پرسش
حسابداران استفاده شده است. در این راستا، 

هاي سؤال مرتبط با فرضیه 105اي حاوي نامهپرسش
بین حسابداران و کارشناسان مالی  پژوهش تهیه و

هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه
هاي کرمانشاه، استان کشور شامل استان 5درمانی 

رضوي توزیع  کردستان، ایالم، همدان و خراسان
نامه شوارتز به عنوان ابزار دستیابی به شد. پرسش

اي حسابداران انتخاب شده است و هاي انگیزهارزش
نامه در اد و قابلیت اتکاي این پرسشاعتم

هاي متنوعی مورد آزمون قرار گرفته و فرهنگ
 نامهپرسش پایایی آزمون منظور به مورد تأیید است.

 از پایایی ضریب برآورد عمده هايروش میان از
 در. است شده استفاده کرونباخ آلفاي ضریب روش
 با برابر کلی کرونباخ آلفاي میزان نامهپرسش این

است. در بررسی  مناسبی مقدار که است 937/0
هاي فرهنگی و شفافیت رابطه بین متغیرهاي ارزش
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چنین، بررسی رابطه بین متغیرهاي گزارشگري و هم
گویی از هاي فرهنگی و سطح مسئولیت پاسخارزش

ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده 
با  ها مدلی رااست. سپس، براي هرکدام از فرضیه

استفاده از رگرسیون ساده و چندگانه طراحی کرده 
تحلیل اکتشافی بهترین و  و در پایان با استفاده از

  شود.ترین مدل استخراج میمناسب
  

  جامعه آماري و نمونه آماري
نفر از  160جامعه آماري پژوهش حاضر 

استان ذکر شده بودند  5حسابداران و کارشناسان مالی 
 101 حجم به اينمونه کوکران رمولبا استفاده از فکه 
   شد. انتخابنفر 

. شد انتخاب نفر 30 حجم به مقدماتی اينمونه ابتدا
 برابر نمونه این واریانس و 5502/3 با برابر نمونه میانگین

نامه میان حسابداران پرسش 115سپس،  .شد 240/2 با
هاي ناتمام نامه داراي پاسخپرسش 14توزیع شد که 

  نامه قابل استفاده بود. پرسش 101بودند و 
  
  مدل مفهومی و متغیرهاي پژوهش 

پژوهش  براي چندمتغیره خطی رگرسیون معادله
  :شودمی ارائه زیر شرح به حاضر

  
Trans (Account) =b0+b1X1+b2X2+b3X3+ 
b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+b8X8+b9X9+b10X10 

  
که  هاي فرهنگی شوارتزمتغیرهاي ارزشتعریف 

 به شرحدهد تشکیل مینیز پژوهش را  این متغیرهاي مستقل
  ):25(است زیر 

 با شدن روبرو و تازگی هیجان، :)1X( پذیريمخاطره

  .زندگی هايچالش
 قیعال و جسمانی هايلذت : رضایت،)2X( رفاه طلبی
 .روحی

 طریق از شخصی موفقیت کسب ):3X( ايصالحیت حرفه
  .اجتماعی هنجارهاي طبق تالش
 یا کنترل اعتبار، و اجتماعی جایگاه ارتقاي ):4X( قدرت
  .منابع یا مردم بر سلطه

 و قوانین با انطباق به گرایش ):5X( قوانین و مقررات
 و نهادهاي هاسازمان وسیلهبه شده تعیین مقررات
  .گذارقانون
 عقاید و رسوم و آداب به تعهد و احترام ):6X( عرف

  .مذهبی یا فرهنگی
 تمام رفاه از پشتیبانی و احترام : درك،)7X( گراییعام
  .طبیعت از پشتیبانی و احترام و مردم

 و روابط اجتماع، ثبات و نگیههما ایمنی، ):8Xامنیت (
  .اشخاص

  .حسابدارمستقل  عمل و ): تفکر9X( خوداتکایی
  .مردم رفاه ارتقاء و حفظتمایل به  :)10X( خیرخواهی
 حالت یا کیفیت :)Transparency( شفافیت

 به حسابداري اطالعات ارائه قابلیت صورتبه بودنشفاف
  ).26( دباش داشته آشکاري محتواي که ايگونه

 ):Accountability( گوییپاسخ مسئولیت سطح
 آن اجراي در که است ايوظیفه گوییپاسخ مسئولیت
 اداي براي ايکنندهقانع توضیحات و دالیل اشخاص
 اندداشته عهده بر کهکنند ارائه می هاییمسئولیت
  ).27( کنندمی ارائهنیز  را الزم هايوگزارش

b:  ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته
گیري تمامی متغیرهاي پژوهش است. ابزار اندازه

نامه ذکر شده که در پرسش هاییؤالس وسیلهبه
  شود.گیري میاندازه
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  هاي پژوهشفرضیه
شفافیت  هاي فرهنگی حسابداران برارزش .1

 مثبت و معناداري دارد. تأثیرگزارشگري مالی 

سطح مسئولیت  هاي فرهنگی حسابداران برارزش .2
  مثبت و معناداري دارد. تأثیرگویی پاسخ

شفافیت گزارشگري مالی و . از دید حسابداران بین 3
گویی رابطه مثبت و معناداري سطح مسئولیت پاسخ

  وجود دارد.
  

  ها ها و آزمون فرضیهروش تجزیه و تحلیل داده
هاي پژوهش ابتدا با استفاده از براي آزمون فرضیه
بودن اسمیرنوف فرض نرمال -آزمون کلموگروف
در حالتی که هر دو  ،شود. سپسمتغیرها بررسی می

تغیر داراي توزیع نرمال بودند از ضریب همبستگی م
پیرسون و در حالتی که توزیع حداقل یکی از متغیرها 
نرمال نباشد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده 

براي بررسی رابطه بین متغیرهاي  ،است. در ادامه
مستقل و وابسته از رگرسیون چندگانه استفاده شده 

ها ور تجزیه و تحلیل دادهمنظبه است. در این پژوهش
ها به و براي طراحی مدل 18نسخه  SPSS از نرم افزار

افزار علت وجود بیش از یک متغیر وابسته از نرم

  آموس استفاده شده است. 
  

  پژوهشهاي یافته
  

  توصیفی پژوهش  آمار
دهندگان پاسخ توزیع فراوانی 1 شماره جدول در

آورده  کاريسمتنامه از نظر رده سنی و به پرسش
 49تا  40دهنده بین شده است. بیشترین رده سنی پاسخ

ها نامهدهنده به پرسشپاسخ 101سال بود. از تعداد 
ها تشکیل داده است. را خانم %6/44آقایان و  4/55%

 %5/48فارس زبان،  % 6/35ها پاسخ دهنده زباناز نظر 
 را سایر تشکیل دادند.  %3ترك و  %9/12کرد زبان، 

در رشته حسابداري تحصیل  دهندگاناز پاسخ 92%
هاي مختلف در سمت 1کرده و براساس جدول شماره 

تا  6ها بین آن %3/72مشغول به کار بودند. نزدیک به 
سال  10بیش از  %7/27و کاريسال سابقه 10

  .داشتندکاري در سمت خود سابقه
 تأثیربه بررسی ، 3و  2 شماره هايجدولدر 

هاي بر فرضیه دهندگانپاسخجنسیت، سن و سمت 
پژوهش پرداخته شده است. اگر سطح معناداري 

  که  شودگرفته میباشد، نتیجه  %5 کمتر از tآزمون 

  زیع فراوانی سن و سمتتو :1 جدول
 سن فراوانی درصد فراوانی  سمت فراوانی درصد فراوانی

 سال 29زیر  20 8/19 هار بخشسایحسابدار  76 2/75

 سال 39تا  30 52 5/51 حسابدار دریافت و پرداخت 4  4

  سال 49تا  40  23  8/22  کارشناس امور مالی  16  8/15
  سال 59تا  50  6  9/5  انباردار  2  2
  سال و باالتر 60  0  0  کارشناس بودجه  3  3

  کل  101  100  کل  101  100
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   جنسیت به توجه با پژوهش متغیرهاي مقایسه براي مستقل نمونه دو آزمون :2 جدول
  سطح معناداري درجه آزادي  t آزمون سطح معناداري F آماره 
 767/0 99 297/0 175/0 68/1  در برابري واریانس شفافیت گزارشگري مالی

 715/0  99 -366/0 227/0 47/1 در برابري واریانس  گوییسطح مسئولیت پاسخ

  987/0  99 28/0 180/0 82/1 برابري واریانس در  پذیريمخاطره
 945/0 99 -069/0 844/0 039/0 در برابري واریانس  طلبیرفاه

 476/0 99 715/0 18/0 79/1 در برابري واریانس  ايصالحیت حرفه

 678/0 99 -416/0 621/0 246/0 در برابري واریانس  قدرت

 083/0 99 -74/1 962/0 002/0 در برابري واریانس  قوانین و مقررات

 291/0 99 -062/1 336/0 936/0 در برابري واریانس  عرف

 327/0 99 -984/0 879/0 023/0 در برابري واریانس  گراییعام

 400/0 99 -845/0 765/0 90/0 در برابري واریانس  امنیت

 548/0 99 -603/0 396/0 726/0 در برابري واریانس  اتکایی خود

 831/0 99 214/0 727/0 122/0 واریانسدر برابري  خیرخواهی

  
  

پژوهش هاي متغیرهاي توصیفی ذکر شده بر فرضیه
 شود سطحطور که مشاهده می. هماناست گذارتأثیر

 کلیه براي واریانس برابري در t آزمون معناداري
 ،لذا است. %5 از بیشتر 2در جدول شماره  متغیرها
 از یک هیچ که جنسیت افراد بر گرفت نتیجه توانمی

نداشته است، اما  معناداري تأثیر شده آزمون متغیرهاي
با توجه به  3جدول شماره مندرج در براساس نتایج 

، بعضی از  %5 تر ازدست آمده کمسطح معناداري به
 بر نتایج پژوهشدهندگان پاسخ متغیرهاي سن و سمت

  .استگذار تأثیر
به بررسی سطح مسئولیت  ،4شماره  جدولدر 
کاري گویی با توجه به سن و سمتپاسخ

با توجه به نتایج به  .دهندگان پرداخته شده استپاسخ
سال  59تا  50رده سنی  مزبوردست آمده در جدول 

  داشتند.ترین سطح مسئولیت را بیش
 

  آمار استنباطی
بودن متغیرها از آزمون براي بررسی نرمال

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد  - وفکلموگر
پذیري، که سطح معناداري متغیرهاي مخاطره

است و لذا  %5تر از اي و خیرخواهی کمحرفهصالحیت
توزیع نرمال نداشتند؛ اما، متغیرهاي رفاه طلبی، قدرت، 

خوداتکایی گرایی، امنیت، قوانین و مقررات و عرف، عام
  توزیع نرمال داشتند. و %5سطح معناداري بیشتر از 



                                         گوییبررسی تأثیر فرهنگ بر شفافیت گزارشگري مالی و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخ

78 1392پاییز  )،5پیاپی ( شماره، سوم شماره، دوم سالفصلنامه حسابداري سالمت، 

  
  سمت و سن اساس بر پژوهش متغیرهاي مقایسهبراي  واریانس تحلیل آزمون :3جدول 

 متغییر
 سمت سن

 سطح معناداري   f آماره سطح معناداري  f آماره

 392/0 037/1 070/0 43/2  شفافیت گزارشگري مالی

 479/0 880/0 043/0 81/2 گوییپاسخسطح مسئولیت 

 104/0 97/1 123/0 97/1  پذیريمخاطره

 407/0 1 340/0 13/1 طلبیرفاه

 694/0 557/0 673/0 515/0  ايصالحیت حرفه

 449/0 932/0 335/0 14/1 قدرت

 085/0 11/2 591/0 640/0  قوانین و مقررات

 060/0 34/2 819/0 309/0  عرف

 191/0 56/1 858/0 255/0  گراییعام

 559/0 752/0 128/0 94/1  امنیت

 380/0 06/1 031/0 06/3  خود اتکایی

 604/0 686/0 137/0 88/1 خیرخواهی

  
  

  گویی با توجه به سن و سمت افراد: آزمون توکی براي مقایسه سطح مسئولیت پاسخ4جدول 

  میانگین  تعداد سمت  میانگین  تعداد سن
69/3 20 سال 29زیر  هابخش سایرحسابدار    76 93/3  
98/3 52 سال 39تا  30 تحسابدار دریافت و پرداخ   4 31/3  
08/4 23 سال 49تا  40 84/3 16 کارشناس امور مالی   
23/4 6 سال 59تا  50 72/3 2 انباردار   

9/3 3 کارشناس بودجه   
  
  

  فرضیه اول
هاي فرهنگی شوراتز ارزش تأثیر براي بررسی

 پنج ارزش فردي و پنج ارزش اجتماعی بر ،شامل(

 بودن متغیرهانرمالابتدا  شفافیت گزارشگري مالی)
متغیرهاي  تأثیرنتایج  ،5شماره  جدول. در تعیین شد
  شفافیت گزارشگري مالی آمده است. فرهنگ بر
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  اول فرضیه زمونآ : نتایج5جدول 
  یا رد فرضیه تأیید  سطح معناداري  ضریب پیرسون  تعداد  متغیر

  رد  291/0  106/0  101  رفاه طلبی
  رد  403/0  -084/0  101  قدرت

  تأیید  000/0  713/0  101  قوانین و مقررات
  تأیید  000/0  753/0  101  عرف
  تأیید  000/0  713/0  101  گراییعام

  تأیید  003/0  296/0  101  امنیت
  تأیید  001/0  315/0  101  خوداتکایی

  یا رد فرضیه تأیید  سطح معناداري  ضریب اسپیرمن  تعداد  متغیر
  تأیید  007/0  269/0  101  خیرخواهی

  رد  207/0  127/0  101  اي صالحیت حرفه
  رد  557/0  059/0  101  پذیريمخاطره

  
از میان ، 5جدول شماره بر اساس نتایج مندرج در 

شش متغیر قوانین و مقررات، عرف،  ،ده متغیر فرهنگ
گرایی، امنیت، خوداتکایی و خیرخواهی بر عام

مثبت و معناداري دارد.  تأثیرشفافیت گزارشگري مالی 
دست به %5 سطح معناداري کمتر از متغیردر این شش 

مورد  قابل قبول بودن فرضیه دهندهنشانآمده است که 
  نظر است.

  
  مدل اول

براي به دست آوردن یک رابطه خطی بین متغیر 
وابسته شفافیت گزارشگري و متغیرهاي مستقل فرهنگ 

شود. با استفاده از رگرسیون چندگانه مدل زیر ارائه می
دهنده ضریب رگرسیونی نشان 11/0 در این مدل

یت گزارشگري اي و شفافمتغیرهاي صالحیت حرفه
دهنده واریانس متغیر نشان 34/0 چنین،هم. مالی است

سایر مقادیر ارائه شده در مدل . اي استصالحیت حرفه
  .توان تفسیر کردرا نیز به همین روش می

  
  معادله ساختاري

ارائه شده در مدل  با توجه به ضرایب رگرسیونی
رگرسیونی خطی برازش داده شده به  معادله، 1شماره 
  : است، به صورت زیر براي فرضیه اول هاداده

  
Y= 0.566- 0.033x1- 0.095x2+ 0.110x3-
0.066x4+ 0.410x5 + 0.494x6+ 0.445x7- 
0.230x8 +0.130x9- 0.233x10     1معادله شماره 

  

هر مقدار مورد  1با توجه به مدل پیشنهادي شماره 
توان با نظر از متغیر شفافیت گزارشگري مالی را می

بینی کرد. در جدول استفاده از متغیرهاي فرهنگ پیش
   1شماره  معادلهبودن ، به بررسی مناسب6شماره 
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  فرضیه اولخطی رگرسیون  معادلهتجزیه واریانس  :6جدول 
  سطح معناداري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  وع مربعاتمجم  منبع تغییرات

  856/1  10 557/18  رگرسیون
  073/0 90  573/6  خطا  000/0  409/25

    100  130/25  مجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  شفافیت گزارشگري مالی: رابطه فرهنگ و 1مدل 

  
  

پرداخته شده است و در اینجا سطح معناداري با سه 
دهنده است که نشان 000/0رقم اعشار برابر با 

رگرسیون خطی برازش داده  معادلهمعنادار بودن 
  شده، است.

  فرضیه دوم
 هايدر بررسی فرضیه دوم به بررسی تأثیر ارزش

وسیله شوارتز بر سطح مسئولیت فرهنگی مطرح شده به
  ، 7شود. بر اساس جدول شماره گویی پرداخته میپاسخ

  
       51/0                                34/0                         54/0                                59/0 

 
 
 

                       07/0-                    11     ./                 10./-                             03/0- 
 
 
 
 
  

             34/0                                                                                         20/0 
                            29/0-                                                        41/0  

  
                                                              07/0 

  

                          13/0        23/0 -                          44/0           49/0 
  
  
          41/0                         37/0                              19/0                                 18/0  

پذیريمخاطره رفاه طلبی قدرت  

شفافیت 
 گزارشگري مالی

 قوانین ومقررات خیرخواهی

 عرف

 خطا

ايصالحیت حرفه  

گراییعام خوداتکایی امنیت  
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  آزمون فرضیه دومنتایج  :7جدول 
  یا رد فرضیه تأیید  سطح معناداري  ضریب پیرسون  تعداد  متغیر
  رد  107/0  161/0  101  طلبیرفاه

  رد  103/0  -163/0  101  قدرت
  تأیید  000/0  786/0  101  قوانین و مقررات

  تأیید  000/0  789/0  101  عرف
  تأیید  000/0  744/0  101  گراییعام

  تأیید  008/0  263/0  101  امنیت
  تأیید  002/0  232/0  101  خوداتکایی

  یا رد فرضیه تأیید  سطح معناداري  ضریب اسپیرمن  تعداد  متغیر
  تأیید  000/0  394/0  101  خیرخواهی

  رد  0174/0  136/0  101  ايصالحیت حرفه
  رد  165/0  139/0  101  پذیريمخاطره

 
  

داراي  متغیرفرهنگی بررسی شده شش  متغیراز میان ده 
دهنده تأیید است و این نشان %5سطح معناداري کمتر از 

  دوم است. فرضیه
  

  مدل دوم
با استفاده از رگرسیون چندگانه یک رابطه خطی 

گویی فرهنگ و سطح مسئولیت پاسخبین متغیرهاي 
، رابطه بین این متغیرها 2آید. مدل شماره دست میبه

  دهد.را نشان می
رگرسیونی ضریب  دهندهنشان %5در این مدل 

اي و سطح مسئولیت است. متغیرهاي صالحیت حرفه
دهنده واریانس متغیر صالحیت نشان 34/0 ،چنینهم
را به همین  مدلاي است. سایر مقادیر ارائه شده در حرفه

  توان تفسیرکرد.صورت می

  معادله ساختاري
باتوجه به ضرایب رگرسیونی ارائه شده در مدل شماره 

رگرسیونی خطی برازش داده شده به داده ها  معادله، 2
 :در فرضیه دوم به صورت زیر است

  
Y= 0.087 +0.097X1- 0.026X2+ 0.050X3- 
0.171X4+ 0.677X5+0.449X6+0.346X7-
0.255X8- 0.113X9- 0.069X10 
 معادله شماره 2                                                
 

هر مقدار  2پیشنهادي شماره با توجه به مدل 
گویی را موردنظر از متغیر سطح مسئولیت پاسخ

بینی توان با استفاده از متغیرهاي فرهنگ پیشمی
بودن ، به بررسی مناسب8 کرد. در جدول شماره

 پرداخته شده است و در اینجا سطح  2شماره  معادله
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 گویی: رابطه  فرهنگ و سطح مسئولیت پاسخ2مدل 

 
  فرضیه دوم خطیرگرسیون  معادلهتجزیه واریانس : 8جدول 

  سطح معناداري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات
  487/2  10 870/24  رگرسیون

  062/0  90  579/5  خطا  000/0  119/40
    100  449/30  مجموع

 

است که  000/0داري با سه رقم اعشار برابر با معنا
رگرسیون خطی  معادلهدهنده معناداربودن نشان

 برازش داده شده است.
  

  فرضیه سوم
و  ، رابطه متغیرهاي وابسته شفافیت3در مدل شماره 

گویی با متغیرهاي فرهنگ بررسی پاسخسطح مسئولیت 
که در این مدل دو متغیر وابسته وجود شود. با توجه به اینمی

  شود.افزار آموس استفاده میدارد براي تحلیل مدل از نرم
  

  مدل اکتشافی
روابط بین متغیرهاي  4شماره  مدلدر 

    51/0                              34/0                          54/0                               59/0  
  

  

            ٠                   -١٧/٠۵/١٠/٠                  -٠٣/٠             ٠  

  

     ٣۴/٢٠/٠                                                                                               ٠  
                             ٠٧/٠-                                                  ۶٨/٠   

  ١  

                                                         ٠۶/٠  

                    ٢       -١١/٠۶/٣                        - ٠۵/٠          ۴۵/٠  

  
۴١٨/٠                            ١٩/٠                           ٣٧/٠                       ١/٠  

 

 خطا

 سطح مسئولیت

حرفه ايصالحیت  مخاطره پذیري رفاه طلبی قدرت  

گراییعام خوداتکایی امنیت عرف  

مقررات قوانین و خیرخواهی  
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 گوییمالی و سطح مسئولیت پاسخ: رابطه فرهنگ، شفافیت گزارشگري 3مدل
 

ی و اتکایطلبی، قدرت، خودپذیري، رفاهمخاطره«
روابط  ،»سطح مسئولیت«با متغیر وابسته  »خیرخواهی

طلبی، قدرت، پذیري، رفاهمخاطره«بین متغیرهاي 
شفافیت «با متغیر وابسته  »امنیت و خیرخواهی

عرف و «همبستگی بین متغیرهاي ، »مالیگزارشگري 
امنیت و «، »عرف و قوانین و مقررات«، »گراییامع

نشان  »یگرایامقوانین و مقررات و ع«و  »یاتکایخود
  .شده استداده 

 
 هاي پیشنهادي مروري بر مدل

 شدهمدل ارائه  4هاي شاخص، 9شماره  جدولدر 
 آمده مزبورطور که در جدول همان مقایسه شده است.

١ 

١ 

 رفاه طلبی

 مخاطره پذیري

ايصالحیت حرفه  

 قدرت

 قوانین و مقررات

 عرف

گراییعام  

 امنیت

 خوداتکایی

 خیرخواهی

گري شفافیت گزارش
 مالی

 سطح مسئولیت
 خطا

 خطا
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 : تحلیل اکتشافی4ل مد
 
 

  هاهاي پیشنهادي براي فرضیههاي مدلمقایسه شاخص: 9جدول 
  میانگین مربعات
 خطاي برآورد

  شاخص برازش
 ايمقایسه

  شاخص برازش
 افزایشی

  شاخص برازش
 نسبی

  شاخص برازش
 شده هنجار

 مدل

082/0  700/0  713/0  721/0  699/0  مدل اول 

073/0  744/0  755/0  770/0  739/0  مدل دوم 

058/0  864/0  880/0  881/0  860/0  مدل سوم 

022/0  972/0  978/0  938/0  936/0  مدل اکتشافی 
 

٠٧/٠  
                  ١     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ١۵/٠                            

                                                                                                                             
١۵/٠   

                                                                                                                                    ١۵/٠  
 
 
 
  
 
 
 

                                                                          ٠۶/٢                                          -٠۶/٠  
  ١ 
شفافیت  

یگزارشگري مال  

 خطا سطح مسئولیت

 خطا

 مخاطره پذیري

 رفاه طلبی

 صالحیت حرفه اي

 قدرت

 قوانین و مقررات

 عرف

گراییعام  

 امنیت

 خود اتکایی

 خیرخواهی
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در حالتی که متغیرهاي مستقل همزمان با متغیرهاي 
هاي مدل بیشتر از دو شود شاخصوابسته بررسی می

شود و در حالت قبل خود به عدد یک نزدیک می
مدل اکتشافی نسبت به سه مدل مزبور خود بهتر و 

بودن آن از هر سه این مدل معیارهاي مناسب
ت که ترین مقدار را به عدد یک را دارا اسنزدیک
  بودن  مدل اکتشافی است.دهنده مناسبنشان

  
  گیرينتیجه 

  
هاي فرهنگی در این پژوهش به بررسی تأثیر ارزش

وسیله شوارتز بر شفافیت گزارشگري مطرح شده به
هاي علوم پزشکی و گویی مالی در دانشگاهمالی و پاسخ

خدمات بهداشتی درمانی پرداخته شد. طبق نتایج به 
آوري شده از هاي جمعنامهپرسشدست آمده از 

هاي علوم پزشکی و خدمات حسابداران دانشگاه
متغیر  6 فرهنگ، متغیر 10 میان بهداشتی درمانی از

 و قوانین ، عرف گرایی،عام امنیت، خوداتکایی، شامل
 سطح و شفافیت متغیر دو با  خیرخواهی و مقررات
داشت و  پاسخگویی رابطه مثبت و معناداري مسئولیت

پذیري و طلبی، قدرت، مخاطرههاي رفاهتأثیر ارزش
، بر 10اي تأیید نشد. در جدول شماره صالحیت حرفه

اساس ضرایب استاندارد شده متغیرهاي مستقل، اولویت 
این متغیرها مشخص شده است. بر اساس جدول مزبور، 
بین متغیرهاي مستقل، عرف بیشترین تأثیر بر شفافیت و 

ررات وضع شده بیشترین تأثیر را بر سطح قوانین و مق
 گویی دارد.  مسئولیت پاسخ

هاي و رتبه بندي ارزش 10بر اساس جدول شماره 

  توان به نتایج زیر دست یافت:فرهنگی می
شده،  ذکر فرهنگی هايارزش متغیر 10 بین . از1

 3گرایی عرف و عام هاي قوانین و مقررات،ارزش
 3اند. پیروي از ختصاص دادهاولویت اول را به خود ا

شده هاي پذیرفتهارزش اجتماعی شامل رویه
حسابداري، تطابق با قوانین و مقررات سازمان و 

ها در نزد خدمت عمومی بیش از سایر ارزش
ها به دهنده توجه آنحسابداران جایگاه دارد که نشان

هاي اجتماعی و از طرف دیگر تمایل به این ارزش
ها در حوزه حسابداري در نیاز ارزش دادن اینترجیح

هایی از حفاظت به رعایت قوانین و مقررات و گونه
دهد. تمایل کاري را نشان میمانند احتیاط و محافظه

دهنده تغییرپذیري ها نشانحسابداران به این ارزش
 کاري است.ها و میل به محافظهاندك آن

دهنده تغییر پذیري نشانارزش خوداتکایی و مخاطره 2. 2
دهی نبودن رفتار حسابداران است که با جهتو قطعی

هاي تأثیرگذار تواند از ارزشارزش می 2صحیح، این 
که از بر توسعه و سازندگی یک کشور باشد. درحالی

هاي علوم پزشکی و نظر حسابداران شاغل در دانشگاه
ارزش نقش بسیارکم  2این  خدمات بهداشتی درمانی

رنگی دارد و به این معنی است که حسابداران تمایلی به 
اي مستقل در محیطی پویا، هاي حرفهاعمال قضاوت

غیرقطعی و با ابهام را ندارند و بیشتر پیرو قوانین خشک 
  و غیرقابل انعطاف هستند.

اي قدرت، صالحیت هدف انگیزه 3. شوارتز 3
را به عنوان نوعی ارزش بلند طلبی اي و رفاهحرفه

کند. رد مرتبه به نام ارزش خودافزایی معرفی می
 دهد ارزش نشان می 3هاي مربوط به این فرضیه
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  بندي متغیرهاي فرهنگ: ضرایب استاندارد و رتبه10جدول 

وییگسطح مسئولیت پاسخ یشفافیت گزارشگري مال    
هرتب   ردضرایب استاندا رتبه  ضرایب استاندارد   متغیر 

 پذیريمخاطره )051/0( 7   136/0 4

 طلبیرفاه )140/0( 9   )035/0( 6

 ايصالحیت حرفه 128/0 6   053/0 5

 قدرت )095/0( 8   )223/0( 9

 قوانین و مقررات 364/0 3   546/0 1

 عرف 417/0 1   345/0 2

 گراییعام 390/0 2   275/0 3

 امنیت 282/0  4   )284/0( 10

 خوداتکایی 167/0 5   )132/0( 8

 خیرخواهی )339/0( 10   )074/0( 7
 
 

هاي علوم پزشکی و خدمات که حسابداران دانشگاه
بهداشتی درمانی میلی به ارتقاي عالئق فردي خود 

دهند و تمایلی براي نمی ها بهاییندارند، به این ارزش
ها دهند. در واقع آنکسب آن از خود نشان نمی

انگیزه کافی براي موفقیت را ندارند و توانایی، لیاقت 
و قابلیت تأثیر در سرنوشت کشور را در خود 

کنند. نتایج این پژوهش با نتایج احساس نمی
وسیله اوریول و همکارانش هاي انجام شده بهپژوهش

که به بررسی  )14ي و همکاران ()، عسکر13(
تغییرات فرهنگ و حسابداري پرداختند تا حدودي 

دهنده تأثیر مستقیم مطابقت داشت که نشان
  ي عمل حسابداري است. هاي فرهنگی بر نحوهارزش

هاي در راستاي نتایج به دست آمده از فرضیه
 شود:پژوهش پیشنهادهاي زیر ارائه می

هاي فرهنگی حسابداران و . با توجه به جنبه ارزش1
مقوله شفافیت  2تأثیر مثبت و معنادار آن بر 

گویی، گزارشگري مالی و سطح مسئولیت پاسخ
هاي فرهنگ حاکم بر الزم است مسئوالن به ارزش

اي داشته باشند و در راستاي حسابداران توجه ویژه
هاي مالی بخش مقوله مهم گزارش 2تقویت این 
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هاي فرهنگی حاکم بر عمومی به تأثیرات ارزش
 کاري آنان توجه داشته باشد.حسابداران و محیط

مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . 2
هاي فرهنگی در نظر داشته باشند که با تقویت ارزش
گرایی، قوانین و خیرخواهی، خوداتکایی، امنیت، عام

مقررات و عرف پذیرفته شده در حسابداري که 
داري بر ها تأثیري مثبت و معنافرضیه براساس نتایج

توانند گویی دارد، میشفافیت و سطح مسئولیت پاسخ
گام مؤثري در راستاي ارتقاء شفافیت و سطح 

گویی بردارند. زیرا با تقویت مسئولیت پاسخ
هاي فرهنگی، شفافیت و به تبع آن سطح ارزش

  یابد.گویی نیز ارتقاء میمسئولیت پاسخ
 

 هاي آتی پژوهش پیشنهاد براي

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و 
توان موارد زیر را براي نقش مهم فرهنگ، می

 :هاي آتی مدنظر داشتپژوهش

هاي اخالقی حسابداران نظیر . با افزودن ارزش1
انصاف، تعهد و وجدان کاري، انجام این پژوهش 

 .تکرار شود

هاي مختلف کشور، با استان. انجام این پژوهش در 2
صورت توجه به تنوع فرهنگی حاکم بر کشور به

 .دست آمدهجداگانه، و مقایسه نتایج به

هاي دولتی و مقایسه . انجام این پژوهش در سایر سازمان3
  نتایج آن با نتایج به دست آمده از این پژوهش.

 
 هاي پژوهشمحدودیت

ه هدف در راستاي انجام این پژوهش و با توجه ب
پژوهش، انجام پژوهش در شهرهایی که داراي تنوع 

که نباید محدود به یک چنین اینفرهنگی هستند و هم
شهر یا استان باشد تنها محدودیتی بود که پژوهشگران 

 د.با آن مواجه بودن
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