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 ييگو پاسخ بر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مالي نوين نظام تأثير ارزيابي
  كشور غرب منطقه پزشكي علوم هاي دانشگاه عملياتي و مالي
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  چكيده
  

 يي را تسهيل كـرده و گو پاسخ مسئوليت از طريق گزارشگري مالي، انجام تعهدي حسابداريكه  از آن جا :مقدمه
فـاز   تأثير بررسي به پژوهش اين در نحو مطلوب گزارش شوده ب دولت اقتصادي و مالي عملكرد كند تا كمك مي

 و مـالي  ييگـو  پاسـخ  بـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي      وزارت )تعهـدي  حسـابداري ( مالينظام نوين اول 
 )وكردسـتان  ايـالم  همـدان،  لرسـتان،  كرمانشـاه، (كشـور   غربـي  اسـتان  پـنج  پزشكي علوم يها در دانشگاه عملياتي

 . است شده رداختهپ

 و توصـيفي  ماهيت نظر از علّي، مطالعه روش نظر از كاربردي، پژوهشي هدف نظر از حاضر پژوهش :روش پژوهش
 غـرب  منطقـه  پزشـكي  علـوم  هـاي  دانشگاه كاركنان بخش مالي را پژوهش آماري جامعه. است پيمايشي نوع نظر از

 تابعـه  واحـدهاي  حسابداري سايرؤ ،)%9( مالي معاونان و مديران از نفر 112 شامل نمونه حجم. دده مي تشكيل كشور
 و مـالي  ييگـو  پاسـخ  بـراي  پرسـش  30 شـامل  اي نامـه  پرسـش  از. اسـت ) %17( تعهدي حسابداري كارشناسانو  )74%(

 تحليـل  از هـا  داده تحليـل  و تجزيه براي .است شده استفادهليكرت  طيف اي رتبه پنج مقياس نوع از عملياتي ييگو پاسخ
   .است شده استفاده 19نسخه  SPSS افزار نرمو  توأم روش به چندگانه رگرسيون تحليل الگوي و عاملي
 علـوم  يهـا  دانشـگاه  در مبنـاي حسـابداري   تغييـر  هكـ  كرد بيان توان ميحاضر  پژوهش هاي يافته مطابق با :ها يافته

  .است داشته عملياتي و مالي ييگو پاسخ ارتقاء بر زيادي تأثير تعهدي به شده تعديل نقدي از پزشكي
 را عمليـاتي  و مـالي  ييگـو  پاسـخ  ارتقـاء  شـرايط  تعهدي حسابداري بر تنيمب مالي گزارشگري نظام :گيري نتيجه
  .است دهكر فراهم مردم براي را عمومي بخش اين ييگو پاسخ امكان و ساخته ميسر

  

  .تعهدي حسابداري ،مالي ييگو پاسخ، عملياتي ييگو پاسخ: هاي كليدي واژه

                                                            
  .سينا بوعلي دانشگاه حسابداري استاديار .1
 zalaghi@basu.ac.ir: امهننويسنده مسئول؛ رايا *
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  مقدمه
 

 ارائه بهشخص مسئول  الزام معناي به ييگو پاسخ
. است خود عملكرد برابر در توضيح يا حساب صورت
 گزارشگري نظام پايه و اساس يي،گو پاسخ مسئوليت

 ملزم را  ها دولت و دهد مي تشكيل را دولت اليم
. باشند گو پاسخ خود شهروندان مقابل در كه كند مي
 به معناي ارائه داليل منطقي در رابطه با چنين، هم

 اين كهاست  يي ها هدف و عمومي مالي منابع افزايش
در اين ). 1( شود مي مصرف ها آن تحقق براي منابع

 مسئوليت ايفاي به تعهدي حسابداريراستا، 
 همه تا كند مي كمك عمومي نهادهاي ييگو پاسخ
 و مالي عملكرد شامل ييگو پاسخ مسئوليت ابعاد

. شود گزارشبه نحوه مناسب  دولت اقتصادي عملكرد
 به كمك تعهدي حسابداري اصلي هدف بنابراين،
 اقتصادي عملكرد ارزيابي براي كنندگان استفاده
 ).2( است خصمش زماني دوره طي در سازمان

 ماليآثار  تا كند مي تالش تعهدي حسابداري
 كه كند ثبت اي هدور در شرايط را و وقايع معامالت،

 آن به مربوط نقد وجه كه اي دوره در نه اند داده رخ
 .)3( است شده پرداخت يا دريافت بنگاه وسيله به

قبيل سازمان ملل متحد، صندوق المللي از  نهادهاي بين
انك جهاني و غيره كه بر شفافيت جهاني پول، ب

و جلوگيري از مفاسد اقتصادي   ها دولتاطالعاتي 
حسابداري و گزارشگري  اجراي نظام كيد دارند،تأ

را به عنوان ابزار  ييگو پاسخمالي مبتني بر مسئوليت 
مين حقوق تأ و  ها دولتتحقق سالمت مالي 

داير بر دسترسي آسان و آزاد به اطالعات  ،شهروندي

آن  لي و عملياتي دولت مورد توجه قرار داده و ازما
به عنوان معياري قابل قبول در ارزيابي مسئوليت 

 .)1(كنند  مي استفاده  ها دولت ييگو پاسخ

 از سـنتي  به طور ايران بخش دولتي حسابداري در
 تأكيـد  بيشـتر  و شـده  استفاده تعديل شده نقدي مبناي

 اسـت  ت بودهدول مالي ييگو پاسخ مسئوليت بر ايفاي
 دولـت  عمليـاتي  ييگـو  پاسخ ايفاي مسئوليت براي اما
 و هـا  هزينـه  دقيـق  و درسـت  گيـري  امكان انـدازه  بايد

 بهـاي  محاسـبه  بـه  بتـوان  تـا  شـود  فـراهم  درآمـدها 
 عمليـاتي  بودجـه  تهيـه  و دولتـي  شـده خـدمات   تمـام 

 انجــام و منــابع مــديريت از مزايــاي و پرداخــت
 بـراي  ).3( شد مند بهره رمنابع كمت با بيشتر هاي فعاليت
 آمــادگي پــذيرش و ،تعهــدي حســابداري اجــراي
ضروري  امري دولت بدنه در مختلف مالي هاي گروه
ي  هـا  هـدف  بـه  تـوان  نمي صورت اين غير در و است
و  مـالي  عملكـرد  بـر  مبتنـي  ييگـو  پاسـخ  نظـام  كامل

گزارشگري مالي تعهدي بـه   .)4( يافت دست عملياتي
به  كم مالي دست هاي گزارش هاي مالي و تهيه صورت

. عات تعهـدي اشـاره دارد   ساالنه بر مبناي اطالصورت 
ــورت ــدي، اطالعــات      ص ــاي تعه ــر مبن ــالي ب ــاي م ه

تـري نسـبت بـه اطالعـات حاصـل از       حسابداري جـامع 
  .دكن حسابداري نقدي ارائه ميروش 

 13 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 49طبق ماده 
استفاده از مبناي  ،ها تي دانشگاهنامه مالي و معامال آيين

ي ها دانشگاهحسابداري تعهدي در كليه مبادالت مالي 
هاي  ها و بدهي ها، هزينه دارايي شاملعلوم پزشكي 

با توجه به . استده شالزامي  مالي تصويب و
 اين سوال مطرح ،تعهدي استفاده از مبنايبودن  الزامي
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وزارت الي نظام نوين ماول  فاز اجراي كه آيا شود مي
مبتني بر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

در دستور  1387سال اول  حسابداري تعهدي كه از
تمامي  در(سال گذشته  ششكار قرار گرفته و طي 

ت بهداشتي درماني هاي علوم پزشكي و خدما دانشگاه
 ييگو پاسخمسئوليت  ارتقاءر باست  اجرا شده )كشور
م پزشكي منطقه غرب هاي علو دانشگاهو عملياتي  مالي

  گذار بوده است؟تأثير كشور
ارزيابي  اين پژوهش هدفبا توجه به مطالب باال، 

تعهدي بر مبناي بر اجراي نظام گزارشگري مالي  تأثير
خش دولت در ب ييگو پاسخارتقاء سطح مسئوليت 

هدف كاربردي  ،چنين هم .استكشور سالمت 
تعهدي به حسابداري تغيير مبناي  تأثيرارزيابي پژوهش 

ي علوم ها دانشگاه و عملياتي مالي ييگو پاسخبر 
در واقع، سوال . است پزشكي منطقه غرب كشور

 با بكارگيري مبناي تعهديپژوهش اين است كه آيا 
ي ها دانشگاهتوان وضعيت مالي و نتايج عملكرد  مي

هاي  د و دستگاهكرعلوم پزشكي را به نحو بهتري ارائه 
به امر  به نحو بهتر و موثرتري توانند مينظارتي نيز 

هاي علوم  دانشگاه مالي و عملياتينظارت بر عملكرد 
  پزشكي بپردازند؟

  
 نظري مباني

 در كه است اي وظيفه ،ييگو پاسخ مسئوليت
 اي كننده قانع توضيحات و داليل اشخاص آن اجراي
 فراهم اند، داشته عهده به كه هايي مسئوليت اداي براي
. كنند مي ارائه راالزم  هاي گزارش و آورند مي

 يكي :گيرد مي بر در را وظيفه دو ييگو پاسخ مسئوليت

 ارائه و ييگو پاسخ ديگري و مشخص عمل دادن انجام
 به الزام. است شده انجام كه عملي براي منطقي داليل
 به الزام ،ليكن. است مسئوليت مشخص، عمل انجام
 لغت فرهنگ طبق. است ييگو پاسخ گزارش، ارائه

اخالقي يا قانوني  يتعهد ،پذيري مسئوليت آكسفورد،
كه  اي است ت از چيزي يا انجام وظيفهبراي محافظ

واسطه ضرر يا كوتاهي كه از وي سر  فرد مسئول به
  ).5(بود  زند، مستحق سرزنش خواهد مي

 داليل و به ارائه دولت را ،مالي ييگو پاسخ 
هاي نهاد كه شهروندان و كند مي هايي ملزم گزارش

 هاي دولت در كه فعاليت كند متقاعد نظارتي مستقل را
 سال مالي و يك ،به عنوان نمونه( جاري دوره
و مصرف منابع مالي عمومي  تحصيل درباره )اي بودجه

يي ها تصميم منطبق با مقررات و چارچوب قوانين و در
 اند كرده مردم اتخاذبوده است كه نمايندگان منتخب 

 ارائه به را دولت اتي،عملي ييگو پاسخ ).6(
 اطالعاتي، نيازهاي كه كند مي ملزم هايي گزارش
 به دستيابي براي را نفعان ذي تمام مديريتي و قانوني
 مالي، منابع از كارا استفاده از قبيل ها، آن هاي هدف
 اين تحقق آيا كه اين درباره ها گزارش اين. كند تأمين
 را اطالعاتي است؛ بيني پيش قابل نيز آينده در ها هدف
 در اگر چه كه است معتقد مهدوي. )1( كند مي ارائه
 عنوان به مقررات و قوانين يي، رعايتگو پاسخ بحث

 توجه اما است مطرح ييگو پاسخ مرحله ترين ابتدايي
 صرفه و اثربخشي، كارايي موضوع به معطوف اصلي

 از را نظر اين نبايد فزون براين،ا).  7(است  اقتصادي
 مالي، گزارشگري ارتقاء تنها كه اشتدور د ذهن
 هاي ارزش بلكه نيست ييگو پاسخ بهبود عامل
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تأثيرگذار  ييگو پاسخ وضعيت بر ندتوا مي نيز فرهنگي
در پژوهشي  نوري و نويد جمشيدي كه طوري به د؛باش

 فاصـله فرهنگـي بعد چهار به اين نتيجه رسيدند كه
اطمينـان  زا اجتنـاب و فردگرايـي مردگرايـي، قـدرت،
 و شفافيت جنبه دو با معناداري و مثبت رابطه نداشتن
  ). 8(دارد  ييگو پاسخ
 عملكرد ارزيابي امكان نقدي، حسابداري مبناي در

 و ها فعاليت شده تمام قيمت محاسبه امكان مديريت،
 و ها فعاليت بر مبتني ريزي بودجه نظام ايجاد خدمات،
 از حاصل عمناف بين منطقي ارتباط تحليل امكان

 با شده انجام هاي فعاليت و ها دارايي بكارگيري
 حسابداري مبناي از استفاده). 9( ندارد وجود ها هزينه
 انعكاس و حساب نگهداري موجب تنها نه نقدي
 سال درآمدهاي ساير و مالياتي درآمدهاي درست
 از را مختلف سطوح مديران بلكه شود نمي مالي

 از قبل مختلف مراحل به مربوط اطالعات به دسترسي
در اين ارتباط،  .)3( كند مي محروم ماليات وصول
 كه هايي گزارش و اطالعات كه است معتقد مهدوي

  شود، مي ارائه دولتي حسابداري فعلي نظام اساس بر
 و گيري تصميم براي الزم اطالعات ارائه توانايي
 استاندارد تدوين بنابراين و ندارد را ريزي برنامه

 مناسب مالي هاي صورت و ها گزارش ارائه رمنظو به
  ).10( است ناپذير اجتناب ضرورتي

 مالي معامالت كه است روشي تعهدي يرحسابدا
 .كند مي ثبت ،افتاده اتفاقكه مالي  دوره همان در را
 به وسيله تملك شده هاي دارايي تمام اين روش، در

 هايي بدهي تمام نيز و دوره پايان تا گزارشگر واحد
 مالي هاي صورت در به وجود آمده لحظه آن تا كه

 تعهدي بنابراين، استقرار حسابداري. شود مي منعكس
 موارد باال اجراي مستلزم آن مبناي گزارشگري بر

 بر افزون تعهدي حسابداري از استفاده ).2( است
 زمينه ماليات، از حاصل درآمدهاي درست انعكاس
 چگونگي قبال در عمومي ييگو پاسخ مسئوليت ايفاي

 دولت براي نيز را ماليات از حاصل منابع مصرف
با (عملياتي  ييگو پاسخ ارزيابي براي. آورد مي فراهم

 عمليات اثربخشي و اقتصادي صرفه كارايي، كيد برتأ
 نقدي حسابداري كه است نياز اطالعاتيبه  )دولت

   .)3( ن را نداردآارائه توان ، تعديل شده
به بعد، تفكري مطرح  1970در انگلستان از دهه 

جويي را در محيط  ثربخشي، كارايي و صرفهشد كه ا
 منطق در واقع،. كار گيرندهاي بخش عمومي ب فعاليت
حسابرسي عملكرد يا  اجراياين تفكر  كننده پشتيباني
كي از مباحثي كه پس از آن مطرح شد، ي .بودعملياتي 

ل گونه استدال بحث تغيير مبناي حسابداري بود و اين
كارايي، اثربخشي و  براي ارزيابيشد كه 

ها تناسب  ها با خروجي ورودي بايداقتصادي  صرفه
دنبال آن بود كه ارزيابي به اين تفكر . دداشته باش

يكي از  كه اجرا كندرا عملكرد يا حسابرسي عملياتي 
. گردد برمي به تغيير مبناي حسابداري هاي آن ريشه
رد يا عملياتي بايد حسابرسي عملك براي اجراي ،لذا

   .)10(بكار گرفته شود مبناي تعهدي 
 است كه مزاياي مبناي تعهدي باباجاني معتقد

دستيابي سريع به اطالعات جامع، از  عبارت است
شناسايي ، كامل و دقيق از وضع موجود سازمان

از  درستاطالعـات اختيارداشتن  با درنيازهاي سازمان 
ميـزان درآمدهاي  كردن مشخص، امنابـع و نيازهـ
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ريزي براي  وصـول نشده هر دوره مالي و امكان برنامه
 تـر تـر و كامل دسترسي به اطالعات دقيق ،ها آن وصول

نقدي و  شامل( ههاي هر دور از درآمدها و هزينه
 عملكرد ها و امكان ايجاد ارتباط بين هزينه ،)غيرنقدي

 لهمقوو در نتيجه ايجاد زمينـه براي ورود به ها  آن
 ،امكان تعيين نقطـه سر به سر ،يعمليات ريزي بودجه

تايـج حاصل نهاي هـر دوره و  و هزينه مقايسه درآمدها
 به ها و ثبت استهالك امكان محاسبه، ها از تهاتـر آن
دسترسي به اطالعات الزم ، ههاي دور عنوان هزينه

كان ام، هاي مديريتي ريزي و اعمال كنترل برنامه براي
با استفاده از اطالعات  طرح شده هر تمام تعيين قيمت

تـر تناسب  امكان سنجش دقيق، حسابداري نظام
واحدهاي پشتيباني با واحدهاي عملياتي و تعيين 

 اي دورهچنين ارزيابي  و همها  آن بينتناسب الزم 
پذيري مسئولين و  امكان سنجش مسئوليت، ها آن

پايان هر در  ها آنها و ارزيابي عملكرد  مديران سازمان
اطالع از ميزان و ، دوره و در سطوح مختلف سازماني

هاي در اختيار سازمان با  ها و دارايي ارزش موجودي
هاي  هاي جنسي و دارايــي ثبت و ضبط موجودي

 آالت و تجهيــزات در امـوال، ماشيـن قبيلثابـت از 
ـه و انعكـاس كلي امكـان ارزيـابـي، حسابداري نظام
 يا واگـذاري تحصيل شامل شـده صـيـلتح هـاي ييدارا

امكان مقايسه وضع موجود با هاي نامشهود و  دارايي
هـاي سـازمان  وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموريت

  .)1( ها و خدمات ارائه شده از نظر منابع، دارايي
 بخش در بسياري تغييرات اخير هاي دهه در
 انگلستان، زالندنو، نظير متعددي كشورهاي عمومي
 به .داده است رخآمريكا  متحد اياالت و استراليا

سنگاپور،  مالزي، ديگر از قبيل كشورهاي كه اي گونه
 تغييرات، اين. است دربرگرفته نيز را فيليپين و تايلند
 در آن تأثير و دولت نقش زمينه در اصالحاتي قالب در

 و عمومي بخش ميان روابط عمومي، بخش مديريت
 سطح و منابع مصرف ينب ارتباط خصوصي، بخش
 نظران صاحب برخي. است نمود يافته عمليات، كارايي
 اصالحات اهميت با هاي جنبه از يكي كه معتقدند
 بخش حوزه حسابداري در تحوالت بحث، مورد

 حسابداري بكارگيري و معرفي و است عمومي
 بنابراين،. است عمومي بخش در انتفاعي هاي بنگاه

 بخش حسابداري در اصالحاتي چنين نقطه عطف
. است تعهدي مبناي به نقدي مبناي از تغيير عمومي
 مفيد اطالعات كـه حسابداري نظام يك از تغيير يعني
 اطالعات كه ديگر نظامي به كند مي ارائه تري كم

 كه نگرش اين لذا،). 1( كند مي عرضه را مفيدتري
 هاي بنگاه گزارشگري به مربوط تنها تعهدي مبناي

 براين، افزون .است شدن منسوخ درحال است انتفاعي
 بخش و دولتي حسابداري در استفاده مورد مبناي

 بر مبتني هاي گيري تصميم و مالي اطالعات بر عمومي
 آن انتخاب صورت در و بوده تأثيرگذار اطالعات اين
 موجب ريزي بودجه و بيني پيش مبناي عنوان به

). 11( شود مي منابع تخصيص در اي عمده تغييرات
 آمادگي و پذيرش تعهدي، حسابداري اجراي براي
 ضروري امري دولت درون در مالي مختلف هاي گروه
 هاي هدف به توان نمي صورت اين غير در و است
 و مالي عملكرد بر مبتني ييگو پاسخ نظام كامل

   ).4( يافت دست عملياتي
 پزشكي علوم هاي دانشگاه در 1387 سال از قبل تا
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 به توجه با و شد مي استفاده شده تعديل نقدي مبناي از
 هاي حساب زمينه در سابق مالي نظام نبودن شفاف
 سود، ها، هزينه درآمدها، ها، بدهي مطالبات،( مالي
 اما نبود فراهم مناسب گويي پاسخ امكان) غيره و زيان
 سال ابتداي از مالي، نوين نظام اول فاز اجراي با

 افزايش با شد سعي يتعهد مبناي از استفاده با ،1387
 امكان دولتي مالي مديريت حوزه در شفافيت
 مالي نوين نظام. شود تقويت و فراهم گويي پاسخ

 اطالعات آوردن فراهم يكي .دارد كاركرد دو يادشده
 و عمومي هاي دارايي زمينه در اتكاء قابل و جامع

 و بهتر مالي نظارت براي الزم زمينه ايجاد ديگري،
 تغيير اين به توجه با). 12( دولت هاي يتفعال بر مؤثرتر
 در) تعهدي به شده تعديل نقدي از( حسابداري مبناي

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت تابعه واحدهاي
 هاي دانشگاه مالي هاي صورت تهيه ي نحوه پزشكي،

 پايش و بودجه مركز وسيله به كه پزشكي، علوم
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عملكرد

 بود، شده ابالغ پزشكي علوم هاي دانشگاه به اجرا براي
 سال همان ابتداي از و شده بازنگري 1392 سال در

 به مالي هاي صورت اين( است شده االجرا الزم مالي
 و 1 شماره عمومي بخش حسابداري استاندارد با نوعي
). دارد خواني هم مالي هاي صورت ارائه نحوه 12 بند
 مالي، وضعيت صورت: از است عبارت ها صورت اين

 حساب گردش مالي، وضعيت در تغييرات صورت
 و دريافت صورت خالص، ارزش در تغييرات
 و عملكرد و بودجه مقايسه صورت پرداخت،
 اهم از اي خالصه شامل توضيحي هاي يادداشت

 توضيحي هاي يادداشت ساير و حسابداري هاي رويه

 اطالعاتيدربرگيرنده مزبور هاي مالي  صوت). 13(
تواند موجبات ارتقاء  مي كامل و دقيق است كه

عملياتي را فراهم و به دولت در و مالي  ييگو پاسخ
شرايط فعلي در ويژه ب ،بخش سالمت در ييگو پاسخ
كمك  ،اجرا استحال  طرح تحول سالمت در كه
   .كند

  
 پژوهش پيشينه

 انجام هاي پژوهش از برخي بررسي به ادامه در
 و مالي ييگو پاسخ و تعهدي سابداريح حوزه در شده

 تعهدي حسابداري انتخاب. شود مي پرداخته عملياتي
 همه به دولت ييگو پاسخ افزايش به عمومي بخش در

 عمومي خدمات مالي مديريت تر مطلوب انجام مردم،
 هاي حوزه در مديريت عملكرد پذيري مقايسه و

 در كه پژوهشي در صالح). 14( شود مي منجر مختلف
 بر مؤثر عوامل از يكي است داده انجام مالزي شورك

 را دولتي بخش در تعهدي حسابداري سوي به حركت
 كند مي بيان اي حرفه حسابداران و اي حرفه حسابداري

 حسابداري پذيرش رشد به رو روند وجود با ).15(
 در آن پذيرش نحوه جهان سراسر در تعهدي

 پژوهش نتايج. است بوده متفاوت مختلف، كشورهاي
 و مديريتي داليل كه است اين دهنده نشان تودور
 نقدي حسابداري مبناي از تغيير عامل ترين مهم كنترلي

 و زالندنو استراليا، كانادا، انگلستان، در تعهدي به
 و بازرگاني هاي فعاليت براي(آمريكا  متحد اياالت

 از مبناي مركزي يا محلي دولت در سطح گزارشگري
 غيربازرگاني، هاي فعاليت زارشگريگ براي و تعهدي

 بوده )شود مي استفاده شده تعديل تعهدي از مبناي
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   ).16(است 
شود تا كيفيت  استفاده از مبناي تعهدي باعث مي

اطالعات مالي  وافته گزارشگري مالي دولت بهبود ي
ها و  ارزش دارايي. در دسترس قرار گيرد قابل مقايسه

ها  تعيين و تطابق هزينه قابل اتكايي صورت  ها به بدهي
 با افزايش قابليت اتكاء. با درآمد بهتر انجام شود

نحو  به ييگو پاسخعملكرد و  ارزيابي ،اطالعات مالي
 نظامود صورت وج بنابراين، در. شود انجام ميبهتري 

 گيري بهتر انجام تصميم ،گزارشگري مالي كارا
 كه معتقدند همكاران و هينمن). 17(شود   مي

 براي مناسبي اطالعات تعهدي، اريحسابد
 به منجر سرانجام و كند مي فراهم گيرندگان تصميم

). 18( شود مي دولتي بخش اثربخشي و كارآمدي
 سمت به تدريجي حركت آمريكا، متحد اياالت

. كرد آغاز پيش ها مدت از را تعهدي حسابداري
 در را تعهدي حسابداري ميالدي 2002 سال در كانادا،
 2006 سال در انگلستان و گرفت بكار عمومي بخش
 عمومي بخش در كامل طور به را روش اين ميالدي
سازمان مك في در پژوهشي كه براي ). 16( كرد اجرا

هاي اقتصادي درباره استفاده از  توسعه و همكاري
 1993حسابداري تعهدي در بخش عمومي در سال 

اين  كه استفاده از به اين نتيجه رسيدانجام داد ميالدي 
ارائه  و تواند منجر به انعكاس مبنا در بخش عمومي مي

يي مديران بخش عمومي، تسهيل گو پاسخمبنايي براي 
يي از گو پاسخمنابع، بهبود  كاراتر ور مديريت موثرت

 هبيشتر ب توجهملكرد و طريق توسعه تفكر مبتني بر ع
  ). 14( مديريتي شود هاي دولت و تصميم تأثير

 و حسابداري نظام در ينبنياد تحول ايجاد

 عمومي شرايط تحقق بر افزون ايران مالي گزارشگري
 در اساسي تغييرات آمدن وجود به مستلزم نياز مورد

 و ييگو پاسخ فرهنگ درباره مسئول مقامات نگرش
 مسئوليت عملي ايفاي به آنان راستين و راسخ اعتقاد
 و گرد). 1( است شهروندان برابر در ييگو پاسخ

 روش تغيير اثرات بررسى عنوان با پژوهشي رد كريمي
 عملكرد بر تعهدى حسابدارى به نقدى حسابدارى

 به بهشتى شهيد پزشكى علوم دانشگاه عملياتى و مالى
 به نقدى حسابدارى روش تغيير كه رسيدند نتيجه اين

 و مالى عملكرد بهبود به منجر تعهدى حسابدارى
 تعيين در تعهدى حسابدارى روش و شود مي عملياتى
 از كارآتر ها فعاليت و خدمات شده تمام بهاى

 تر دقيق كنترل به منجر و بوده نقدى حسابدارى
 حسابدارى چنين، هم. شود مي ها هزينه و درآمدها
 در ترى درست و تر دقيق مالى هاى گزارش تعهدى
   ).19( دهد مي قرار مديران اختيار

 بررسي عنوان با پژوهشي در نظري و فرد وكيلي
 در تعهدي حسابداري نظام اجراي بر مؤثر عوامل

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت تابعه مؤسسات
 مديريت، عوامل كه رسيدند نتيجه اين به پزشكي
 چارچوب مقررات، و قوانين متخصص، انساني نيروي
 بر خواهي پاسخ و ييگو پاسخ فرهنگ و نظري

 دولتي بخش در تعهدي حسابداري بكارگيري
 بر بررسي مورد عوامل تأثير چنين، هم. است رتأثيرگذا
 قرار بااليي سطح در تعهدي حسابداري نظام اجراي
 چارچوب و بيشترين مديريت به مربوط عامل و دارد
 حسابداري اجراي بر را تأثير ميزان ترين كم نظري
 پژوهشي در نيز رضايي و رحماني). 20( دارد تعهدي
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 واحد موجود عوض تعهدي، حسابداري كه كردند بيان
 معيارهاي كند، مي توصيف بهتر را گزارشگر
 تهيه موجب و بخشد مي بهبود را عملكرد حسابرسي
 منابع، تخصيص بهبود براي سودمندتر اطالعات
 و اطالعاتي شفافيت افزايش يي،گو پاسخ افزايش
  ).21( شود مي اقتصادي اثرات به نسبت آگاهي ايجاد

بررسي نوان ملكي و همكاران در پژوهشي با ع
ثير آن بر أميزان تفاوت حسابداري نقدي با تعهدي و ت

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  درمنابع و مصارف 
بين منابع دريافتند كه  بهداشتي درماني كاشان

شده در مبناي حسابداري نقدي نسبت به منابع  شناسايي
 تفاوتشده در مبناي حسابداري تعهدي  شناسايي

چنين، حسابداري تعهدي از  هم .معنادار وجود دارد
نظر مصارف نيز با حسابداري نقدي اختالف معنادار 

توان  استقرار نظام حسابداري تعهدي، ميو با  دارد
هاي جاري و  ها و بدهي افزون بر شناسايي دارايي

هاي وصول شده و  غيرجاري و درآمدها و هزينه
سطح وصول نشده به بررسي كفايت مالي براي حفظ 

خدمات و ايفاي تعهدات در قبال جامعه و ارائه 
چنين، ارزيابي عملكرد مالي و تخصيص منابع  هم

 عنوان با پژوهشي در ماهر و مهدوي). 22( پرداخت
 هاي گزارش كيفيت به نسبت مديران نگرش بررسي
 نظر مديران به به اين نتيجه رسيدند كه شده ارائه مالي

 مانيدر بهداشتي و خدمات پزشكي علوم دانشگاه
 مالي هاي گزارش در شده ارائه اطالعات فارس، استان
 به و بودن فهم قابل كيفي هاي ويژگي داراي تنها
 كيفي هاي ويژگي ها، گزارش اين و است بودن موقع

 قابل بودن، مقايسه قابل در ارائه، صداقت بودن، مربوط

 قابليت و كنندگي بيني پيش قابليت بودن، رسيدگي
  ).23(ارد ند را تأييدكنندگي
 و بررسي به پژوهشي در استادميرزايي و حاجيها

 و كشور محاسبات ديوان حسابرسان نگرش مقايسه
 مورد در دارايي و اقتصادي امور وزارت حسابرسان

 كيفي هاي ويژگي ارتقاي بر تعهدي حسابداري تأثير
 عملكرد گزارش) بودن اتكاء قابل و بودن مربوط(

 دريافتند ها آن. رداختندپ دولت) بودجه عملكرد( مالي
 حسابداري گروه، دو هر در حسابرسان نظر به كه

 كيفي هاي ويژگي ارتقاي بر زيادي تأثير تعهدي
 چنين، هم .دارد ايران در دولت مالي عملكرد گزارش

 امور وزارت حسابرسان گروه دو ديدگاه مورد اين در
 محاسبات ديوان حسابرسان و دارايي و اقتصادي
  ).24( است يكسان كشور

  
  روش پژوهش

  
 روش نظر از كاربردي، هدف نظر از حاضر پژوهش
 شيوه و ماهيت و پژوهش روش نظر از و علّي مطالعه

. است پيمايشي نوع از توصيفي مسأله، به پرداختن
 مالي، معاونان و مديران را پژوهش آماري جامعه
 كارشناسان تابعه و واحدهاي حسابداري رؤساي

 علوم هاي دانشگاه رسيدگي و تعهدي حسابداري
 و ايالم همدان، لرستان، كرمانشاه، استان پنج پزشكي
 تمامي براي پژوهش اين در. دهند مي تشكيل كردستان
 نامه پرسش نظر مورد جامعه مالي معاونان و مديران
 روش از ها گروه سايراطالع از نظرات  براي و ارسال
ل به شرح جدو) روش تصادفي( ساده گيري نمونه
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 رابطه از چنين، هم. است شده استفاده 1شماره 
 استفادهبراي تعيين نمونه  %5 خطاي حسب بر كوكران

 مديران جزه ب نفر 138 نمونه رابطه اين طبق( است شده
 با پژوهش نمونه ،لذا). است شده تعيين ها آن معاون و
) نفر 12( ها آن معاونان و مديران تعداد گرفتن نظر در

 ارسال نامه پرسش ها آن براي كه بودند نفر 150 با برابر
 مورد و دريافت نامه پرسش 112 تعداد، اين از .شد

  .گرفت قرار تحليل و تجزيه
 )حسابداري تعهدي(فاز اول نظام نوين مالي 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزششده به وسيله  اجرا
 گويي مالي و به عنوان متغير مستقل و پاسخپزشكي 

 .است شده وان متغير وابسته در نظر گرفتهعملياتي به عن
 پژوهش از مباني نظري و پيشينه نامه، پرسشدر تدوين 

 با استفاده آمده بدست اطالعات. است شده گرفته بهره
 عاملي و تحليل و چندگانه توأم هاي رگرسيون روش از

 افزار نرم بكارگيري SPSS  و تجزيه مورد 19نسخه 
 بودن مناسب از اطمينان منظور به. گرفت قرار تحليل
 تعيين براي اولكين و -ماير -كايزر آزمون از ها داده

 كرويت آزمون از همبستگي ماتريس بودن مناسب

 نشان بارتلت، كرويت آزمون. است شده استفاده بارتلت
 صفر جامعه در ها داده همبستگي ماتريس كه دهد مي

 به ن،چني هم. است توجيه قابل يابي عامل بنابراين و نيست
 استفاده ويژه مقدار معيار از تعيين تعداد عوامل منظور

 كه اند قرار گرفته پذيرش مورد عواملي شده و تنها
 كردن ساده منظور به. است 1بيشتر از ها  آن ويژه مقدار
 چرخش ازها  آن كردن و تفسيرپذير ها عامل ساختار
  .شد استفاده واريماكس روش با عاملي

  
  پژوهش هاي فرضيه
حسابداري تعهدي موجب : اول ضيه اصليفر
هاي علوم پزشكي  يي مالي دانشگاهگو پاسخ ارتقاء

  .شود منطقه غرب كشور مي
بهبود حسابداري تعهدي بر : 1- 1فرضيه فرعي

 .كيفي اطالعات مالي تأثير دارد هاي ويژگي

 بهبوددي بر حسابداري تعه: 2- 1فرضيه فرعي
  . هاي مالي تأثير دارد كنترل

 بهبود حسابداري تعهدي بر: 3- 1عيفرضيه فر
  .تأثير دارد گيري و گزارشگري مالي اندازه

  
آمارينمونهوجامعه: 1جدول

تعداد   عناوين شغلي
  جامعه

تعداد 
  نمونه

درصد نمونه 
  انتخاب شده

تعداد 
نامه   پرسش

  ارسالي

تعداد 
نامه  پرسش

  دريافتي
  5  5  100  5  5  مديران مالي
  5  5  100  5  5  معاونين مالي

  83  120 56 120 214 ساي حسابداري واحدهاي تابعهرؤ
  19  20  62  20  32  كارشناسان حسابداري تعهدي

  112  150  59  150  256  جمع 
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حسابداري تعهدي موجب : اصلي دوم فرضيه
ي علوم پزشكي ها دانشگاهعملياتي  ييگو پاسخ ارتقاء

   .شود مي منطقه غرب كشور
تعيين دقيق  بردي حسابداري تعه: 1- 2فرضيه فرعي

  .بهاي تمام شده خدمات تأثير دارد
اجراي تعهدي بر حسابداري : 2- 2فرضيه فرعي 

  . تأثير دارد مبتني بر عملكردريزي  بودجه
ي تعهدي بر ارزيابي و حسابدار: 3- 2فرضيه فرعي 

   .تر ارائه خدمات تأثير دارد كنترل دقيق
  

 ها داده آوري جمع ابزار

 از  داده گردآوري رمنظو به پژوهش اين در
 در. است شده استفاده پژوهشگرساخته نامه پرسش
 پژوهش پيشينه و ينظر مباني از نامه پرسش تدوين
 برخوردار روايي از نتيجه، در است؛ شده گرفته بهره
 نامه پرسش آن، روايي از تر بيش اطمينان براي اما است
 علمي هيأت اعضاي( خبرگان از نفر 30 به اوليه

 نهايي نامه پرسش و ارائه) رسمي حسابداران و دانشگاه
 پايايي. شد تدويناصالح و  ها آن نظر اساس بر

 كرونباخ آلفاي ضريب محاسبه طريق از نيز نامه پرسش
 و مالي ييگو پاسخ بخش دو و نامه پرسش كل براي

 نامه پرسش كل پايايي ضريب. شد محاسبه عملياتي
 مبتني نامه سشپر كه اين به توجه با. آمد بدست% 95
 صورت به نيز ابعاد از يك هر پايايي بود، بعد دو بر

 بعد براي ترتيب، به آن، مقادير و شد محاسبه جداگانه
 عملياتي ييگو پاسخ بعد براي و% 92 مالي ييگو پاسخ

 خوب بسيار پايايي نشانگر كه آمد بدست% 91
 پايايي لذا،. است پژوهش در استفاده مورد نامه پرسش

  .شود مي تأييد باال حد در پژوهش متغيرهاي هكلي
 .استبخش  سه مبتني برتهيه شده  نامه پرسش

 است دهندگان بخش اول شامل مشخصات فردي پاسخ
 رشته سازماني، پستدر زمينه  ييها سوال در آن كه

با  كاري و جنسيت سابقه تحصيالت، سطح تحصيلي،
در  .استشده  مطرح هاي پژوهش هدفتوجه به 

چهار  ،دوم، براي سنجش وضعيت حسابداريبخش 
سوال مبتني بر مقياس ليكرت طراحي شد كه نتايج آن 

ها در  از اين داده. ارائه شده است 2در جدول شماره 
تعيين متغير مستقل يعني فاز اول نظام نوين مالي 

 ومسدر بخش . استفاده شده است) حسابداري تعهدي(
داري تعهدي بر هاي مربوط به تأثير حساب سوال نيز،

قياس ليكرت مبر مبتني ) سوال 30(گويي  پاسخ
هر گويه داراي پنج  ،در اين طيف. طراحي شده است
خيلي  گزينه. الف: عبارت است ازگزينه است كه 

كه به  زيادگزينه .ب ؛داده شد 5 كه به آن نمره زياد
 3كه به آن نمره  متوسطگزينه .پ ؛داده شد 4آن نمره 
 و داده شد 2كه به آن نمره  كمگزينه . ت ؛داده شد

  .داده شد 1كه به آن نمره  خيلي كمگزينه .ث
 نشان 2اطالعات مشخص شده در جدول شماره 

 حسابداري با دهندگان پاسخ %80 از بيش دهد كه مي
 ها نيز آن %90 از بيش و داشته خوبي آشنايي تعهدي

 آشنايي پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي گزارشگري با
  .رنددا
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  دهندگانوضعيت فاز اول نظام نوين مالي از ديد پاسختوصيفياطالعات :2 جدول

  )فراواني( ميزان آشنايي  )گويه(شرح 
  كم  متوسط  زياد خيلي زياد

  12  42  43 15 آشنايي با مفاهيم حسابداري تعهدي
  6  42  56 18 افزار نظام نوين ماليآشنايي با نحوه بكارگيري نرم

  8  57  39 8 نظام نوين ماليگزارشگري مالي درآشنايي با 
  17  58  26 11 )نظام نوين ماليدر(هاي مالي آشنايي با صورت

  
  هاي پژوهش يافته

  
 ابتدا، پژوهش، هاي فرضيه آزمون نتايج ارائه از قبل

 شود مي ارائه بررسي مورد جامعه توصيفي اطالعات
 به توجه با پژوهش، اين در. )3جدول شماره (
 نامه، پرسش اول بخش در مندرج العاتاط

 پست شامل بررسي مورد نمونه شخصيتي هاي ويژگي
 ،تحصيالت تحصيلي، سطح رشته سازماني،

 اطالعات اين بررسي. استكاري و جنسيت  سابقه
 رؤساي را دهندگان پاسخ% 74 كه دهد مي نشان

% 51 .دهند مي تشكيل تابعه واحدهاي حسابداري
رشته  در تحصيلي مدرك داراي دهندگان پاسخ

 ساير% 15 و و اقتصاد مديريت% 34 حسابداري،
 به مربوط فراواني بيشترين .است تحصيلي هاي رشته

 تعداد ترين كم و%) 63( كارشناسي مدرك دارندگان
 تر از كارشناسي پايينمدارك  دارندگان به مربوط

 دهندگان، پاسخ كاري سابقه نظر از .است%) 13(
 10كمتر از  سابقه دارندگان به مربوط فراواني بيشترين

 شغلي سابقه به مربوط فراواني ترين كم و) %49( سال
 بيشترچنين،  هم). %22( است سال 15الي  10بين 
 بر .دهند مي تشكيل%) 70( مردان را دهندگان پاسخ

 بيش دهندگان، پاسخ از دريافتي هاي پاسخ ساير اساس
 آشنايي ديتعه حسابداري با دهندگان پاسخ %80 از

 گزارشگري با ها نيز آن %90 از بيش و داشته خوبي
  .دارند آشنايي پزشكي علوم هاي دانشگاه مالي

  
 پژوهش اول اصلي فرضيه آزمون

بكارگيري حسابداري تعهدي : فرضيه اصلي اول 
هاي علوم  يي مالي دانشگاهگو پاسخ رتقاءموجب ا

  .شود پزشكي منطقه غرب كشور مي
رضيه با توجه به زياد بودن براي آزمون اين ف

نامه با استفاده از تحليل عاملي اقدام  هاي پرسش سوال
. يي شدگو پاسخبه كاهش ابعاد حسابداري تعهدي و 

براي اين منظور، نتايج تحليل عاملي به صورت 
جداگانه براي هر بعد بررسي و سپس بر اساس 

هاي  هاي حاصل از چرخش واريماكس، مؤلفه مؤلفه
پس از آن، به وسيله . بندي شد ي دستهيگو پاسخ

رگرسيون چندگانه توأم به بررسي ارتباط بين 
 نظام نوين ماليفاز اول يي و گو پاسخ هاي مؤلفه

وزارت بهداشت، درمان و ) حسابداري تعهدي(
  . آموزش پزشكي پرداخته شد

مندرج( هاي حاصل از تحليل عاملي بر اساس يافته
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  بررسي موردعهجامتوصيفياطالعات:3جدول
 درصدفراواني شرح ويژگي

 پست سازماني
 9 10مديران و معاونين مالي

 74 83رؤساي حسابداري واحدهاي تابعه
 17 19كارشناسان حسابداري تعهدي

 رشته تحصيلي
51 57حسابداري

34 38مديريت و اقتصاد
15 17هاساير رشته

 سطح تحصيالت
24 27رارشد و باالتكارشناسي
63 71كارشناسي

13 14تر از كارشناسيپايين

  كاري سابقه
49 55سال10تر ازكم
22 25سال15الي10بين

29 32سال15بيش از

 جنسيت
70 78مرد
30 34زن

  
  معناداريسطح و بارتلت كرويتواولكين-ماير-كايزرآزموننتايج: 4جدول 

  سطح معناداري  بارتلت  ناولكي -ماير - كايزر
896/0  37/927  000/0  

  
برابر  اولكين - ماير - كايزر مقدار )4در جدول شماره 

است كه در  37/927و مقدار بارتلت آن  9/0است با 
حاكي از  كه قرار دارد% 95 بيش از سطح معناداري

 .مناسب بودن متغيرهاي وارد شده براي تحليل است
هايي است  اي اصلي آنه مؤلفهاج معيار براي استخر

 ييگو پاسخ عدب در .دارند 1مقادير ويژه بيش از  كه
 ها آن ويژه مقادير و اصلي هاي لفهمؤ مقادير مالي،
 مجموع از كه داد نشان واريانس درصد سهم با همراه

 اطالعات كيفي هاي ويژگي( عامل 3 تنها عامل 15
 گزارشگري و گيري اندازه و مالي هاي كنترل مالي،

كه به عنوان است  يك از بيش مقادير داراي )ليما
 به 5شماره در جدول . دشو مي ابعاد اصلي انتخاب

با استفاده از چرخش  ها اين عامل از يك هر تفكيك
  .شده است انجام ها سوال بندي ، دستهواريماكس
 با دهد نشان مي 5 شماره جدول كه طور همان

 عنوان به بررسي مورد بعد اين ها سوال به توجه
 شامل بعد اين. است شده نامگذاري مالي ييگو پاسخ

 مالي، اطالعات كيفي هاي ويژگي متغيرهاي
 .است گزارشگري و گيري اندازه و مالي هاي كنترل
تبيين را واريانس كل از% 15/48 معادل متغيرها اين
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  هاي اصلي با روش چرخش واريماكس مؤلفهاستخراج : 5جدول 

سخ
پا

 
گو

 يي
لي

ما
 

عامل نام  سوال 
ضريب بار 
 عاملي

 
گي

ويژ
 

اي
ه

 
الي

ت م
العا

ي اط
كيف

 
 

 852/0 .دارد تأثيرويژگي مربوط بودن اطالعات مالي بهبودحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر .1
776/0 .بودن اطالعات مالي تأثير داردءويژگي قابل اتكابهبودحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر. 2  
736/0 .دارد تأثيرويژگي قابل فهم بودن اطالعات مالي بهبودهدي تا چه ميزان برحسابداري تع .3  
700/0 .دارد تأثيربه موقع بودن گزارشگري مالي ويژگيبهبودحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر .4  
 .دارد تأثيرويژگي قابليت مقايسه اطالعات مالي  بهبودحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر  .5

659/0  

رل
كنت

 
الي

ي م
ها

 

687/0 .دارد تأثيرهاي ثابت  ييحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر ارائه اطالعات كامل در مورد دارا .6  
691/0 .دارد تأثيرها  ارائه اطالعات كامل در مورد بدهيحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر .7  
تواند مسير بهتري  ها مي ها و بدهيييمامي دارايزان در مورد شناسايي تحسابداري تعهدي تا چه م. 8

758/0 .دكنعلوم پزشكي فراهمهايرا براي نظارت مالي دانشگاه  
حسابداري تعهدي تا چه ميزان در مورد شناسايي درآمدهاي دريافت شده و دريافت نشده .9

799/0 .دنكهاي علوم پزشكي فراهم  تواند مسير بهتري را براي نظارت مالي دانشگاه مي  
چنين  هاي پرداخت شده و نشده و همحسابداري تعهدي تا چه ميزان در مورد شناسايي هزينه .10

730/0 .دكنهاي علوم پزشكي فراهمتواند مسير بهتري را براي نظارت مالي دانشگاههزينه غيرنقدي مي  

ازه
اند

 
ري

شگ
زار

و گ
ي 
گير

 

ميـزان درآمدهـاي وصـول نشده هر دوره مالي و حسابداري تعهدي تا چه ميزان مشخص كردن .11
497/0 .را تسهيل كرده استها  آن ريزي براي وصول امكان برنامه  

688/0 .دارد تأثيراي زان بر امكان گزارشگري ميان دورهحسابداري تعهدي تا چه مي .12  
714/0 .دارد تأثيرها  اراييحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر ارائه اطالعات دقيق در مورد خالص د .13  
739/0  .دارد تأثيرتدوين بودجه نقدي  حسابداري تعهدي تا چه ميزان بر. 14  
اسـاس اطالعـات بـر كـرديزان امـكـان تشخيـص لــزوم خـرجحسابداري تعهدي تا چه م .15

823/0 .از منابـع و نيازهـا را تسهيل كرده استدرست  

  
  .است كرده

هاي  لفهمؤمقادير  يي عملياتي نيزگو پاسخعد در ب
ها همراه با سهم درصد  اصلي و مقادير ويژه آن

امل ع 3عامل تنها  15كه از مجموع  دادريانس نشان وا
 بر مبتني ريزي بودجهشده خدمات،  بهاي تمام(

داراي مقادير بيش از يك ) و ارزيابي و كنترل عملكرد
ول شماره جد همان طور كه در ،مرحله بعد در. است

تفاده از روش چرخش با اس ،نشان داده شده است 6

نامه به  پرسش هاي سوالبندي  واريماكس دسته
اين (عامل ارائه شده است  3ك از اين ي تفكيك هر

 16 هاي هاي شماره سوالواقع مربوط به  بندي در دسته
، به ترتيب، بندي نامه است كه بعد از دسته پرسش 30 تا

  ).مرتب شده است 15 تا 1 هاي با شماره
به ) 6 شماره جدول در مندرج( دوم بعد هاي سوال

 ييگو پاسخ هاي ويژگي كننده منعكس كهدليل اين 
 عملياتي ييگو پاسخ بعد عنوان با است عملياتي
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  هاي اصلي با روش چرخش واريماكس مؤلفهاستخراج : 6 جدول

سخ
پا

 
گو

 يي
تي

مليا
ع

 

ها سوال عامل ضريب بار  
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ها  تر خدمات و طرح تمام شده دقيقيارائه اطالعات در مورد بهاحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر .1
758/0 .دارد تأثير  

درآمدها و در موردتـر  تـر و كاملحسابداري تعهدي تا چه ميزان دسترسي بهتر به اطالعات دقيق .2
776/0 .را فراهم كرده است نقدي و غيرنقدي شاملهاي هر دوره  هزينه  

636/0 .داردوجود  حسابداري تعهدي تا چه ميزان امكان محاسبه و ثبت استهالك به عنوان هزينهدر .3  
امكان ايجاد زمينـه ها  آن ها و عملكردحسابداري تعهدي تا چه ميزان با ايجاد ارتباط بين هزينه .4

656/0 . كند مي را فراهم ريزي مبتني بر عملكرد بودجهبراي ورود به بحـث   
 شاملشـده هـاي تحصـيـل ييارزيـابـي و انعكـاس كليـه داراحسابداري تعهدي تا چه ميزان امكـان .5

733/0 . كند مي را فراهم اساس مباني مربوط بر واگـذاري بابـت ساير حقوق سازمانخـريـد يا   

جه
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دستيابي سريع به اطالعات جامع، كامل و دقيق را تسهيل امكانزانحسابداري تعهدي تا چه مي .6
776/0 .كرده است  

ارائه اطالعات در مورد مقايسه بودجه با نتايج واقعي به دست حسابداري تعهدي تا چه ميزان بر .7
778/0  .دارد تأثيرآمده   

 واحدهايبا تيبانيپش واحدهاي تناسبتـردقيقسنجشامكانتا چه ميزانتعهديحسابداري .8
829/0  .دارد را ها آن سنواتي ارزيابي چنين هم و ها آن بين الزم تناسب تعيين و عملياتي  

562/0 .داردتأثيرريزي  سازي فرايند بودجهالعات در شفافارائه اطحسابداري تعهدي تا چه ميزان بر .9  

 روشملكرد بهتري نسبت به ع ،ثبت و نگهداري سوابق حسابداري تعهدي تا چه ميزان در .10
535/0 .كند مي حسابداري نقدي ارائه  

رل
كنت

ي و 
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ار
 

 برايتري را  تر و دقيق درستهاي مالي  حسابداري تعهدي تا چه ميزان اطالعات و گزارش .11
555/0 . دهد مي گيري و ديگر عمليات اجرايي در اختيار مديران قرار ريزي و تصميم برنامه  

را هاي مديريتي  ريزي و اعمال كنترل برنامه برايي تعهدي تا چه ميزان اطالعات الزم حسابدار .12
617/0 .كند فراهم مي  

721/0 .مدت را تسهيل كرده استدرازهايطرحهايگيري هزينهحسابداري تعهدي تا چه ميزان پي. 13  
ها و  ئولين و مديران سازمانپذيري مسحسابداري تعهدي تا چه ميزان امكان سنجش مسئوليتدر .14

409/0 .رددا وجودو در سطوح مختلف سازماني  در پايان هر دوره ها آنارزيابي عملكرد  
هـاي  موريتحسابداري تعهدي امكان مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأ. 15

479/0 .كند مي ها و خدمات ارائه شده را فراهم اراييد، سـازمان از نظر منابع  
  

 تعيين متغيرهاي شامل بعد اين. است شده گذاري نام
 عملكرد بر مبتني ريزي بودجه خدمات، شده تمام بهاي

 را كل واريانس از% 24/46 و است كنترل و ارزيابي و

  .است كرده تبيين
 نوين نظامفاز اول  تأثيرگذاري ميزان تعيين براي

 مبتنيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مالي
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 عملياتي، و مالي ييگو پاسخ بر تعهدي حسابداري بر
 كه شد گرفته بكار توأم روش به چندگانه رگرسيون

 داده نشان 8 و 7 هاي شماره هاي جدول در آن نتايج
 مستقل متغيرهاي تمامي منظور اين به. است شده

 هر تأثير سپس و شده رگرسيون معادله وارد پژوهش
 ييگو پاسخ( وابسته متغير بر مستقل متغيرهاي از يك
 از پيش. گرفت قرار بررسي مورد) عملياتي و مالي

 آزمون از استفاده با رگرسيون الگوي بكارگيري
 هاي باقيمانده بودن نرمال فرض اسميرنف، كلموگروف

 سطح با نتايج كه شد بررسي رگرسيون از حاصل
 بودن نرمال دهنده نشان 235/0 با برابر معناداري
 بين خودهمبستگي نبود تشخيص براي. بود ها باقيمانده

. است شده استفاده واتسون - دوربين آزمون از خطاها
 08/2 با برابر واتسون - دوربين آماره كه جا آن از

  .ندارد وجود خطاها بين همبستگي نتيجه، در .است
وزارت بهداشت، درمان و  مالي نوين نظام اول فاز

 الگو مستقل نمكنو متغير عنوان به ،آموزش پزشكي
 مالي، اطالعات كيفي هاي ويژگي شامل سه متغير(

گزارشگري مالي به  و گيري اندازه مالي، هاي كنترل
و سه  مالي ييگو پاسخهاي تأثيرگذار بر  عنوان مؤلفه

 ريزي بودجه خدمات، شده تمام بهاي تعيين متغير
كنترل به عنوان  و و ارزيابي عملكرد بر مبتني
 نظر در) عملياتي ييگو پاسخ ذار برهاي تأثيرگ مؤلفه
 پيشينهاي  همان طور كه در بخش. است شده گرفته

  

  متغيرهاي مستقل و وابستهبيننتايج آزمون رگرسيون:7جدول
ضريب همبستگي 

ضريب تعيين   ضريب تعيين  چندگانه
  تعديل شده

خطاي معيار 
  تخمين

آماره دوربين 
  واتسون

994/0 989/0 988/0 518/0  08/2  
 

  چندگانهرگرسيوننتايج آزمون:8جدول
  سطح معناداري  tآماره  ضرايب استاندارد ضريب  متغير

001/0  مبدأ از عرض  - 049/0  961/0  

128/0  كيفي اطالعات مالي هاي ويژگي  156/0  41/7  0000/0  

236/0  هاي مالي كنترل  292/0  14/27  0000/0  

141/0  گيري و گزارشگري اندازه  165/0  71/15  0000/0  

132/0  تعيين بهاي تمام شده خدمات  145/0  09/12  0000/0  

037/0  عملكرد بر مبتني ريزي بودجه  047/0  24/2  027/0  

326/0  و كنترلارزيابي   356/0  01/29  0000/0  

 =16/3626 F  آماره 0000/0= سطح معناداري                                 
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 ل و وابستهبيان شد براي سنجش متغيرهاي مستق
مبتني بر  ،)گويه 30( نامه پرسش پژوهش از يك

طبق . شده است ، استفادهليكرت اي چند گزينه قياسم
معناداري الگوي ، 8نتايج مندرج در جدول شماره 

تر  سطح خطاي كم(است تأييد  ، موردكلي رگرسيون
   .%)1از 

 ،8توجه به نتايج مندرج در جدول شماره با 
مالي،  كيفي اطالعات هاي يويژگ متغيرهاي ضرايب
 گيري و گزارشگري اندازه هاي مالي و كنترل

و  %99در سطح اطمينان ) مالي ييگو پاسخهاي  مؤلفه(
شده  بهاي تمامتعيين  متغيرهاي ضرايبچنين،  هم

 مبتني ريزي بودجهو متغير  كنترل ارزيابي و و خدمات
، به )عملياتي ييگو پاسخهاي  مؤلفه( عملكرد بر

مورد تأييد قرار  %95و  %99در سطح اطمينان  ترتيب،
سابداري ح دهد كه اين نتيجه نشان مي. گرفته است

  . شده است ها اين مؤلفه تعهدي موجب بهبود
دهد كه  نشان مي 9شماره در جدول  مندرجنتايج 

تأثير  مبني بر هاي اصلي اول و دوم پژوهش فرضيه
 يي مالي وگو پاسخافزايش  حسابداري تعهدي بر

چنين،  هم. شود ييد ميتأ طور معناداري هب عملياتي

مشخص هاي فرعي  همان طور كه در آزمون فرضيه
 حسابداري(فاز اول نظام نوين مالي هايي كه  مؤلفه شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  )تعهدي
كيفي  هاي ها شده شامل ويژگي موجب بهبود آن

گيري و  ههاي مالي، انداز اطالعات مالي، كنترل
، تعيين عملكرد بر مبتني ريزي بودجهگزارشگري، 

  . بهاي تمام شده خدمات و ارزيابي و كنترل است
  

  گيري نتيجه بحث و
  

 ،هاي پژوهش با توجه به نتابج حاصل از آزمون فرضيه
رابطه بين بكارگيري حسابداري تعهدي و افزايش 

در تمامي ابعاد سه گانه (يي مالي و عملياتي گو پاسخ
طبق اين نتايج، . شود طور معناداري تأييد مي به) ها آن

يي مالي كه روش حسابداري گو پاسخهاي  مؤلفه
 هاي ها شده شامل ويژگي تعهدي موجب بهبود آن

گيري و  هاي مالي و اندازه كيفي اطالعات مالي، كنترل
يي عملياتي كه گو پاسخي ها گزارشگري و مؤلفه

 ها شده آن روش حسابداري تعهدي موجب بهبود
، تعيين بهاي عملكرد بر مبتني ريزي بودجهشامل 

  
  هاي پژوهش خالصه نتايج آزمون فرضيه: 9جدول 

سطح   B ضريب  عد فرعيب  فرضيه ييگو پاسخ
  نتيجه معناداري

  مالي
  ييدتأ 128/0 000/0 كيفي اطالعات ماليهايويژگي 1-1
 ييدتأ 236/0 000/0 هاي مالي كنترل 1-2

 ييدتأ 141/0 000/0 گيري و گزارشگري ازهاند 1-3

  عملياتي
 ييدتأ 132/0 000/0 بهاي تمام شده خدماتتعيين 2-1

 ييدتأ 037/0 027/0 عملكرد بر مبتني ريزي بودجه 2-2

 ييدتأ 326/0 000/0 ارزيابي و كنترل 2-3
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 ،بنابراين .استارزيابي و كنترل  خدمات و شده تمام
 عملكرد بر مبتني ريزي بودجهجز ه ب( ها تمامي فرضيه

 در آماري لحاظ از) ييد شدهتأ% 95كه در سطح 
 نتايج اين .است شده تأييد اطمينان %99 سطح
 نظام گزارشگري مالي مبتني كه اين است دهنده نشان

و  پزشكيي علوم ها دانشگاهدر ( تعهدي حسابداريبر 
از  )عنوان نظام نوين مالي با خدمات بهداشتي درماني

بخش مالي  كارشناسان اجرايي ديدگاه مديران و
حول بنيادي در نظام سبب ت يي علوم پزشكها دانشگاه
 مشكالت حلو با  شده )مالي و عملياتي( ييگو پاسخ

ارتقاء موجب  )تعديل شده(نظام حسابداري نقدي 
 . شده است ييگو پاسخسطح 

) 9(بارتن  پژوهشنتايج  با پژوهش اين نتايج
در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد وي . همسو است

كه بكارگيري نظام حسابداري تعهدي موجب افزايش 
 پژوهش نتايجچنين،  هم. شود يي ميگو پاسخسطوح 
همسو  )21( رضايي و با نتايج پژوهش رحماني حاضر

 ها نيز به اين نتيجه رسيدند كه آنكه  است چرا
سودمندتر  اطالعات تهيه موجبتعهدي  حسابداري

 و ييگو پاسخافزايش  تخصيص منابع، هبودب براي
 در بخش. شود مي اطالعاتي افزايش شفافيت

 )كيفي اطالعات مالي هاي ويژگي(يي مالي گو پاسخ
حاجيها و  پژوهش با نتايج اين پژوهش نتايج

اين  نتايجافزون براين، . همسو است )24( استادميرزايي
) 3(و همكاران  كردستاني نتايج پژوهش با پژوهش

نتايج پژوهش آنان نشان داد كه . مسو استه
بهبود  براي مبنايي تواند تعهدي مي حسابداري

  .كند فراهم مديران عملكرد و عملياتي ييگو پاسخ

  كاربردي پژوهشهاي دپيشنها
 كه آن دليل به نقدي حسابدارياگر چه . الف
 براي كندمي تر ارائه و عيني تر ساده را مالي اطالعات
 نقدي منابع بيني پيش و نظارت و نقدي بودجه ارزيابي
 بهاي به مربوط اطالعات به تهيه قادر اما است مفيد
 به ،لذا. نيست دولت هاي برنامه و ها فعاليت شده تمام
 پيشنهاد عمومي بخش در گزارشگر هاي دستگاه ساير
 و كافي آموزش و الزم اصالحات انجام با شود مي
 بهداشت، وزارت تابعه واحدهاي تجارب از گيري بهره

 اجراي براي الزم مقدمات پزشكي آموزش و درمان
  .كنند را مهيا تعهدي حسابداري

دهندگان به  يلي پاسختحصتركيب سابقه  .ب
ها  آن %51اين است كه تنها دهنده  نشان نامه پرسش

لذا، توجه بيشتر . اند داشتهمدرك تحصيلي حسابداري 
ن و رؤساي به ارتقاء هرم تحصيلي مديران، كارشناسا

حسابداري واحدهاي گزارشگر فعال بخش سالمت 
وزارت براي ورود به فازهاي بعدي نظام نوين مالي 

   .ضرورت داردبهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 عملياتي ييگو پاسخضرورت جا كه  آناز . پ

تعيين بهاي تمام شده و  حاصل از دسترسي به اطالعات
 نظام نوين مالي واست  ريزي مبتني بر عملكرد بودجه

 به صورتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 تشكيل كاراست، نشده  ها اين بخشعملياتي وارد 

يك  هر داخلي هايي با حضور كارشناسان گروه
مت و نيز استفاده از تجارب واحدهاي بخش سالاز

  .دانشگاه و كارشناسان حرفه ضرورت دارد استادان
استقرار  كهد ده مي نتايج پژوهش نشان. ت

 توان افزايش بهتواند  ميحسابداري تعهدي 
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. كند كمك عمومي بخش عملياتي و مالي ييگو پاسخ
طلبد كه براي تكميل استانداردهاي  در نتيجه، مي

زمان اين  و آموزش هم بخش عموميحسابداري 
مراكز آموزش عالي، تالش بيشتري  استانداردها در

 ت حسابداريقسم و كاركنان شاغل در انجام شده
ها و مزاياي حسابداري  با ويژگي بخش عمومي كشور

  .ببينندتعهدي بيشتر آشنا شده و آموزش 
  

 هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش

موضوع هاي مرتبط با  پژوهشتكميل  براي
هاي  كه در پژوهششود  ميپيشنهاد  پژوهش حاضر

مندي مردم و مسئولين از خدمات  رضايتآينده 
بخش سالمت بعد از تغيير مبناي سيله و بهشده  ارائه

مورد سنجش  هاي علوم پزشكي حسابداري دانشگاه
 .قرار گيرد

  
  هاي پژوهش محدوديت

محدود به پنج  پژوهشجا كه جامعه آماري  آن از
 به سايرآن قابليت تعميم نتايج  ،استاستان كشور 

هاي عمومي  ي علوم پزشكي و ساير بخشها دانشگاه
جامعه آماري چنين،  هم. اه استكشور با ترديد همر

ي علوم ها دانشگاهلي مديران و كارشناسان ما پژوهش
است؛ در نتيجه، ممكن است پزشكي منطقه غرب 

بررسي به عنوان نمونه، ( جامعه آماري پژوهشتغيير 
سابداران رسمي ديدگاه حسابرسان ديوان محاسبات، ح

 .، نتايج پژوهش را تغيير دهد)و مديران غيرمالي
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