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  دهيچك
  

 يعمـوم  بخـش  يگزارشـگر  نظـام  در يتعهـد  يحسابدار يريبكارگهاي زيادي براي  تالش رياخ يها سال در :مقدمه
 در يمـال  يگزارشـگر  و يحسابدار نظام هدف نيتر مهم كه جا آن از. است شده انجام از جمله ايران كشورها از يبرخ

 اثـربخش  يفـا يا در را رانيمـد  كـه  اسـت  ياطالعات كردن فراهم و خدمات بهداشتي درماني لوم پزشكيي عها  دانشگاه
 رانيمـد  ييگـو  پاسـخ  بـر  يتعهـد  يحسـابدار  ياجـرا  ريتـأث  يبررس به حاضر پژوهش ،كند ياري ييگو پاسخ تيمسئول

  .است پرداخته كشور غرب شمال و خدمات بهداشتي درماني يپزشك علوم يها  دانشگاه
 يهـا   دانشـگاه  رانيمـد  هيـ كل شـامل  پژوهش يآمار جامعه .است يدانيم و يشيمايپپژوهش حاضر از نوع  :روش پژوهش

 جـدول  از اسـتفاده  بـا . اسـت  نفـر  341 تعداد به 1393 سال در كشور غرب شمال و خدمات بهداشتي درماني يپزشك علوم
 انتخـاب  اي طبقـه  يريـ گ نمونـه  روش به ونهنم يهادواح و آمد بدست نفر 181 نمونه حجم مورگان، و يكرجس يريگ نمونه
افـزار   بـا اسـتفاده از  نـرم    هـا   داده ليـ تحل و هيتجز يبرا. است ساخته  گر پژوهش نامه پرسش ،ها  داده يگردآور ابزار. شد

SPSS  هـاي مسـتقل و نيـز     تسـت بـراي گـروه    اي و تـي  تست تك نمونـه  تي هاي زمونآ و توصيفي آمار   روش از 20نسخه
  .است شده استفادهنوا آزمون آ

 ييگـو  پاسـخ عـد  هفـت ب بـر   و خدمات بهداشتي درماني يعلوم پزشك يها در دانشگاه يتعهد يحسابدار ياجرا :ها  افتهي
  .دارد يمعنادارمثبت و  ريتأث اي، قانوني، اجتماعي و عملياتي مالي، حرفه  عمومي، مديريتي، شاملمديران 

 بـر  يتعهـد  يحسـابدار  ياجـرا  و خـدمات بهداشـتي درمـاني    يپزشـك  علوم يها  دانشگاه رانيمد نظر از :يريگ جهينت
يي گـو  پاسـخ باعث افزايش سـطح   مبناي حسابداري تعهدي اجراي ،لذا ؛است داشته و معناداري مثبت ريتأث ييگو پاسخ
  .شود مي

  

  .داشتي درمانيو خدمات به پزشكي علوم هاي دانشگاه، يتعهد يحسابدار مديران، گويي پاسخ: يديكل يها واژه
                                                            

 .لياردب يپزشك علوم دانشگاه يعلم أتيه عضو و منابع و تيريمد توسعه معاون 1.

 .گرميواحد  اسالمي آزاد دانشگاه حسابداري ارشد كارشناسي دانشجوي 2.
  .اردبيلي محقق دانشگاه اقتصادي  علوم استاديار .3
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  مقدمه
  

واژه شه با ير هم يسيانگليي در زبان گو پاسخواژه 
ها در  نورمن يروزياست و به دوران پ يحسابدار

 مربوط يالديم 1066بعد از  يها الانگلستان در س
ام اول پادشاه يليوميالدي  1085در سال . شود يم

ن در سرتاسر قلمرو خود يانگلستان از همه مالكان زم
از . ن و اموال خود را ارائه كننديتا صورت زم خواست

به حكومت  ييگو پاسخ يكم نوع به بعد كم زمانآن 
در  .)1( انگلستان به وجود آمدمتمركز  يپادشاه
گر مفهوم يد يعموم ييگو پاسخامروز  ياسيس مباحث
بلكه رابطه  ندارداموال به حاكمان را  يحسابده
امروزه . ستبر عكس شده ا به طور كامل ييگو پاسخ

د به يمردان هستند كه با ار و دولتين صاحبان اختيا
تعهد  ،ييگو پاسخ. )2( باشند گو پاسخشهروندانشان 

كه به او محول  ييها تيفرد است نسبت به انجام مسئول
 ياجتماع طرواب از يا مجموعه ،ييگو پاسخ. شده است

 هيتوج و حيتوض يبرا صشخ آن اساس بر كه است
 عبارت به .دكن يم تعهد احساس گرانيد با خود رفتار

 و عملكرد طرواب هيتوج و حيتوض به بايد فرد ،گريد
 طرف دو فيتعر نيا در. بپردازد افراد ريسا با خود
 ديبا گو پاسخ .دارد وجود خواه پاسخ و گو پاسخ

عملكرد  از را خواه پاسخ كه باشد داشته تعهد احساس
 آگاه فمختل اطالعات ئهارا قيطر از گرانيد با خود
 مورد در قضاوت و ارزيابي به معموالً خواه پاسخ. كند

انجام شود  يقصور اگر. دپرداز مي گو پاسخ عملكرد
 مورد در تواند يم خواه پاسخ دهد، يرو يا حادثه اي

 صتفح به مسئول فرد شده ئهارا اطالعات تيكفا

 صورت دييتأ است ممكن يابيارز نيا. بپردازد
 .)3( باشد ريمد كي رفتار نقد اي ساالنه عملكرد
تواند در ابعاد زير مورد بررسي قرار  يي ميگو پاسخ
 ).5و  4(گيرد 

ــخ. 1 ــو پاسـ ــوم ييگـ ــخ: يعمـ ــو پاسـ ــديران  ييگـ مـ
نماينـدگان   و شهروندان ردر براب يدولت ايه سازمان
  .ها آن منتخب

يي در برابـر مـدير   گـو  پاسـخ : ي مـديريتي يگـو  پاسخ. 2
 .ارشد و يا مدير باالدست

هـا در   يي مديران سازمانگو پاسخ: ي مالييگو پاسخ. 3
و يـا   ، فعاليـت برابر وجوهي كه بابت  اجـراي طـرح  

  .كنند اسناد ديگر دريافت مي
يي در برابر همكـاران  گو پاسخ: اي ي حرفهيگو پاسخ. 4

 .اي متخصص و حرفه

يي در برابـر مراجـع   گـو  پاسـخ : ي قـانوني يگـو  پاسخ. 5
 .قضايي

ــاعاجت ييگــو پاســخ. 6 ــئوليت  : يم ــال مس ــد در قب تعه
واگذار شده است و داللت بر نـوعي رابطـه رسـمي    

طـرف   دارد كه در آن اختيارات از يـك طـرف بـه   
 .ديگر محول شده است

از طـرف   يهـاي  ارائـه گـزارش  : يي عملياتيگو پاسخ. 7
ور متقاعـدكردن صـاحبان حـق يـا     بـه منظـ   گو پاسخ
 ايهـ  هـدف خواه در زمينه ميـزان دسـتيابي بـه     پاسخ

  .عملياتي
 يبرا ييها ر، تالشياخ يها در سال در كشور ايران

. رسد يبه نظر نم يكه كافانجام شده  ييگو پاسخ بهبود
گذشته از ، دولت ييگو پاسخبردن سطح باال يبرا

 يها ها و اعمال شيوه نظاماستقرار ، ياسيوجود اراده س
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بر سطح كه  يعوامل از يكي .ز ضرورت داردين ينظارت
گذار ريتأثآن  ييگو پاسخزان يسازمان و م يور بهره
 نظام وسيله بهبكار گرفته شده  يحسابدار مبناي است
ران يدر ا يدولت يحسابدار نظام. استآن سازمان  يمال
بهره  يبالزم  يها شرفتياست و از پ يميار قديبس

 بدست يحسابدار نظامن نوع يكه از ا ياطالعات. است
 يسنت يها ينگران يگر چه ممكن است برخاد، يآ يم

و  يزير برنامه يها هدف ياما برا ن ببرديرا از ب
ست و امكان ين يت كافيريمد يها يريگ ميتصم
برابر كاركرد خود و دستگاه  ران دريمد ييگو پاسخ

و  يبند بودجه نظامبا . كند ينم فراهمرا ردستشان يز
دولت و  يها برنامه يكنترل اثربخش ،يكنون يحسابدار

ن يكه از ا ياطالعات. ار دشوار استين بسآ يابيارز
توان  ينم است و يو ناكاف ييد، ابتدايآ يم بدست نظام

ل يه و تحليتجز يو اثربخش ييكارا يابيارز يآن را برا
و محاسبه  يريگ اندازه يالزم را برا يها كرد و داده

 يبخش دولت يتمام شده خدمات و كاالها يبها
 ين برارايا يبخش عموم. )6( بدست آورد

شده  ليتعد ينقد يخود از مبنا يمال يگزارشگر
ت يمسئول يفايد بر ايكأشتر تيو ب كند يم استفاده
 بركه درآمدها  ينحوه ب ،دارددولت  يمال ييگو پاسخ
و در دفاتر  ييزمان وصول وجه شناسا در ينقد يمبنا
به چهار نيز  يبخش عموم يها پرداخت .شود يم ثبت
 و الحساب يرداخت، علپ شينه، پيهز لشام عنو

افزون براين، . شود يم ميتقس گردان پرداخت تنخواه
در  ينقدريغ يها نهير هزياستهالك و سا يها نهيهز

ي ها نهيهز ،نيچن هم .شود ينم ثبت و ييشناسا دفاتر
 و ثبت ييشناساكه پرداخت نشود  يتا زمان تحمل شده

  . )7( شود ينم
مدها و تطابق درآ يبرا يتالش ينقد يحسابدار

كه صورت درآمد و  ين معنيبه ا .كند ينم ها نهيهز
از  ير مطلوبيتصو تهيه شده بر مبناي نقديترازنامه 

. )8( كند عملكرد و وضعيت دستگاه ارائه نمي
ف يرا تحر دستگاهتواند عملكرد  يم ينقد يحسابدار

 مبنان يا. شودانعكاس نادرست درآمد  منجر به و كند
 نداشته و به استفاده يا رابطه ياقتصاد يها ليبا تحل
ن، يافزون برا. كند ينم از منابع كمك درست

 يها ها و پرداخت افتيكه فقط در يمال يها رتصو
 سال نشان كيمانند  مدت كوتاه اي دوره يرا برا ينقد
 طور مناسب بهتواند عملكرد سازمان را  ينم ،دهد يم

 يحسابدار يمبنا در يمال يها گزارش .)9( نشان دهد
 بتواند كه ستين يفيك يژگيو آن يدارا ،ينقد

 به يابيدست در را يمال اطالعات از كنندگان استفاده
بر خالف  .)10( كند ياري خود نظر مورد يها هدف

 يحسابدارمبناي  يتعهد يحسابدارحسابداري نقدي، 
بدون در نظر ، زمان اتفاقدر  است كه در آن معامالت

، به عنوان ينقد پرداختافت و يرد گرفتن زمان
  .)11( شود اقتصادي شناسايي مي رويداد

 نيتر مهم از باال تيشفاف با يمال هاي گزارش 
 در تعهدي حسابداري اجراي با كه است مواردي
ي درمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم هاي دانشگاه
. )12( است شده فراهمآن  تنظيم و ارائه امكان كشور

 بر افزون توان يم هديتع حسابداري نظام استقرار با
 و رجارييغ و جاري هاي يبده و ها ييدارا ييشناسا

 هاي نهيهز ونشده  وصول و شده وصول يدرآمدها
 يمال تيكفا يبررس به نشده پرداخت و شده پرداخت
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 در تعهدات فاييا و خدمات ارائه سطح حفظ براي
 و يمال عملكرد يابيارز ن،يچن هم و جامعه قبال
 تعهدي حسابداري .)13( پرداخت نيز منابع صيتخص
 گزارش يفيك هاي يژگيو ءارتقا بر ادييز تأثير

مبناي ر از ييتغ. )14( دارد رانيا در دولت يمال عملكرد
نه تنها  يتعهد يحسابدارمبناي به  ينقد يحسابدار

در  يمفهوم يرييبلكه تغ است يحسابدار نظامر در ييتغ
در  يحسابدار ياصول و استانداردها يريبكارگ

هاي  كاهش تنوع نظام. است يت بخش عموميريمد
نقدي در  مبنايكارگيري صرف بر اثر ب حسابداري

هاي دولت  هاي گذشته، اهميت كيفيت گزارش دوره
از جمله هيأت  ،كنندگان از اطالعات و تمايل استفاده

 اجراي مبنايبه  ،استانداردهاي حسابداري مالي
در ها،  لتدو مشوق اصلي عواملحسابداري تعهدي 

 ينقد از يحسابدارمبناي  براي تغيير ،المللي سطح بين
  .)15( است يتعهد به

 يدر بخش عموم يتعهد يحسابدار ياياز مزا
  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز يم
 ياز مشكالت حسابدار يكي: ص منابعيبهبود تخص. 1

 موردق در يو دق كمبود اطالعات مناسب ،ينقد
 ،نيچن هم. ات ارائه شده استكاال و خدم يابي نهيهز

 يا هيسرما هاي يينه دارايهز ينقد يدر حسابدار
 ده گرفتهيبكار گرفته شده مانند استهالك ناد

  .شود يم
ران يمد ييگو پاسخش يافزا: ييگو پاسخش يافزا. 2

ها در ر نه تنيابد كه مدي يم يشتريت بياهم يزمان
بلكه  وجه نقد يو خروج يان وروديمورد جر
 .ز مسئول باشدين ها يو بده ها ييه دارانسبت ب

 يبرا يتر قياطالعات دق يتعهد يحسابدار
 كند و يم ت فراهميريص كاركرد مديتشخ
استفاده از منابع  يچگونگ مورددر  ييگو پاسخ
  .بخشد يم را بهبود يعموم

: دولت يها تينه فعاليت هزيش شفافيافزا. 3
القوه گسترده اطالعات ب ارائهبا  يتعهد يحسابدار
 يبرخ. شود يم ت اطالعاتيش شفافيافزاموجب 

 يتعهد ين باورند كه حسابداريا سندگان برينو
درون سازماني و ت اطالعات يش شفافيافزا موجب

  .)6( شود يمبرون سازماني 
 توان به يم يتعهد يحسابدار مبنايب يمعااز 

نسبت به  يتعهد يمال يها شتر صورتيب يدگيچيپ
نه استفاده از يباالبودن هز، ينقد يمال يها صورت
 نبود كاركنان واز به آموزش ين ليدلبه  يتعهد مبناي
 ديجد يازهايرفع ن يموجود برا يها يورآ ت فنيكفا

  .)16( اشاره كرد
ل دهه ياست كه در اوا ين كشورينخست يليش
 يبرا يتعهد يحسابدار يبه معرف يالديم 1970
 يدر سطح دولت مركز يبخش عموم ينهادها

 1990نو در سال ندزالپس از آن كشور  داخت وپر
نو كرد اما بر خالف كشور زالند يروياز آن پ يالديم

ر كشورها يرا اجرا كرد، سا ير ناگهانييكه روش تغ
  .)17( دادند حيرا ترج يجيرات تدرييتغ

 يتعهد يحسابدار بكارگيري مبنايجا كه  از آن
 ييگو پاسخ و ياثربخش ،يور بهره بهبود به منجر

 نيز در ايران) 18( شد خواهد يدولت بخش يها سازمان
 توسعه چهارم برنامه 49 ماده الف بند اجرايدر 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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 براي ،يكشور خدمات تيريمد قانون 16 ماده و
 وزارت ها، تيفعال و خدمات شده تمام يبها نييتع

 رييتغ صدد در يپزشك آموزش و درمان بهداشت،
ي و پزشك علوم يها دانشگاه و خود يحسابدار مبناي

 به ينقد يحسابدار از خدمات بهداشتي درماني
 يامنا هيأت اساس نيا بر .برآمد يتعهد يابدارسح

 هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه
 اتيعمل همه در را يتعهد يحسابدار مبناي اجراي

دجه و پايش عملكرد مركز بو. كرد بيتصو يمال
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد 

هاي علوم پزشكي و خدمات  نامه جديد دانشگاه آيين
طرحي با عنوان  1387بهداشتي درماني كشور از سال 

گذاري كرد كه  نظام نوين مالي را در چهار گام هدف
شامل تغيير رويكرد از مبناي حسابداري نقدي به مبناي 

استقرار نظام بهاي تمام  ،)گام اول(اري تعهدي حسابد
ريزي  ، بودجه)گام دوم(ها  شده خدمات و فعاليت

وري و تحليل  و مديريت هزينه، بهره) گام سوم(نوين 
 چند سال گذشتبا توجه به . است) گام چهارم(نتايج 

هاي علوم  از اجراي حسابداري تعهدي در دانشگاه
هدف پژوهش  ،پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

حاضر بررسي تأثير اجراي حسابداري تعهدي بر 
هاي علوم پزشكي و  يي مديران در دانشگاهگو پاسخ

  .خدمات بهداشتي درماني غرب كشور است
 

 پژوهش نهيشيپ

نشان ) 20(في  و مك) 19(هاي چن  نتايج پژوهش
 بخش در يتعهد يحسابدار نظام انتخاب كه داد

 مردم، به دولت ييوگ پاسخ شيافزا منجر به يعموم

 هسيمقا و يعموم بخش رانيمد بهبود در عملكرد مالي
  .شود يم مختلف يها حوزه در تيريمد عملكرد
 ياجراند يفرا يبه بررسدر پژوهشي ن يسگو
 يدر كانادا پرداخت و با بررس يتعهد يحسابدار
ان يحاكم بر جامعه و ب يو فرهنگ يفن يها چالش

 ،يدر بخش دولت حسابداري تعهدي ياجرا يايمزا
در  مبناي حسابدارين يا ياجرا يجامع برا الگويي

  .)21(ارائه كرد  يبخش دولت
 مبناير ييكه تغ داد نشانماركو پژوهش نتايج 
 زالندنوكشور در به حسابداري تعهدي  يحسابدار
 يتعهد يحسابدارمبناي كه از  يير كشورهايمانند سا

و  ييگو پاسخسطح  كنند، استفاده مي يدر بخش دولت
  .)22( ت را ارتقاء داده استيشفاف

در  انجام شده ،بابائيان و همكاراننتايج پژوهش 
نشان داد كه بهبود  ،سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا

 يها تيفعال يو صرفه اقتصاد ياثربخش، ييكارا
ازمند يقات و مطالعات ناجا نيگوناگون سازمان تحق

استفاده از  له دليآن ب كردن است كه فراهم يطيشرا
 ، هر چندپذير نيست امكان ينقد يحسابدار مبناي
سطح  ءدر ارتقا مؤثر يگام يتعهد يحسابدار ياجرا
 ها آن يازهاين نيمأنفعان و ت يسازمان به ذ ييگو پاسخ
  .)23( استشايسته  به نحو

عنوان نقش  با پژوهشيو همكاران در  يباستان
تقاء و ار يرت گزارشگيدر شفاف يتعهد يحسابدار
جه ين نتيران به ايبخش سالمت ا در ييگو پاسخ
 يها در دانشگاه يتعهد يحسابدار اجرايدند كه يرس

باعث  و خدمات بهداشتي درماني يعلوم پزشك
شده  ييگو پاسخبهبود  و يرت گزارشگيش شفافيافزا
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  .)24( است
 يبررس به پژوهشيو همكاران در  يكردستان

 بخش در يتعهد يحسابدار يريبكارگ يايمزا
كه  نتايج پژوهش آنان نشان داد. پرداختند يعموم

امكان  يدر بخش دولت يتعهد يحسابدار استفاده از
كند و موجب  فراهم مي را ياتيعمل ريزي بودجه اجراي
بهتر در  يافشا وران يو عملكرد مد ييگو پاسخبهبود 

  .)25( شود يم يدولت يمال يگزارشگر
 و يبررس به پژوهشيدر  يقيطر و يزدي يكرباس

 در يتعهد يحسابدار مبناياستفاده از  يايمزا يابيارز
 يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه
 شامل يا نمونه يبررس از حاصل جينتا .پرداختند تهران

علوم پزشكي و  دانشگاه يامنا هيأت ياعضا از نفر 57
 وانيد حسابرسان ،تهران خدمات بهداشتي درماني

 يمال كارشناسان و يحسابدار يارؤس محاسبات،
 و خدمات بهداشتي درماني يپزشك علوم دانشگاه
 يتعهد يحسابدار ياجرا كه بود نيا گر انيب تهران

 را ها تيفعال و خدمات شده تمام يبها تواند يم
 ياتيعمل ريزي بودجه ياجرا به و كرده انيب تر شفاف
مالي بر  يگزارشگر اطالعات ن،يچن هم. شود منجر
 يها يريگ ميتصم موجب يتعهدحسابداري اي مبن
 تيمسئول يفايا ابزار و شده رانيمد لهيوس هب نهيبه

  .)26( كند مي فراهم را ها آن ييگو پاسخ
  

  روش پژوهش
  
 وشده اجرا  يدانيم و يشيمايپ صورت به پژوهش نيا

 يها  ران دانشگاهيمد نفر از 341آن را  يمارآجامعه 

 شمال غربي درماني و خدمات بهداشت يعلوم پزشك
 جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا ل،ياردب شاملكشور 

در  كرمانشاهو  الميا كردستان، همدان، زنجان، ،يغرب
از حجم نمونه، با استفاده . دهد تشكيل مي 1393سال 

نفر تعيين  181 ،و مورگان يجدول حجم نمونه كرجس
اي  ي طبقهريگ نمونه روش به نمونه يواحدها. شد

به اين شرح كه جامعه آماري بر اساس . دش انتخاب
 به طبقه هر از نمونهتقسيم شد و   طبقه 8ها به  دانشگاه
 هر در نمونه حجم .انتخاب شد ساده يتصادف روش
. شد تعيين ،)دانشگاه( طبقه هر حجم تناسببه نيز  طبقه

حجم جامعه آماري مربوط به هر طبقه  1جدول شماره 
 .دهد و حجم نمونه آن را نشان مي

متغير مستقل پژوهش اجراي حسابداري تعهدي و  
گويي مديران است كه شامل هفت  متغير وابسته پاسخ

اي،  گويي عمومي، مديريتي، مالي، حرفه بعد پاسخ
 2شماره  جدولدر . قانوني، اجتماعي و عملياتي است

   ).4(گروه هدف هر يك از اين بعدها ارائه شده است 
تأثير اجراي  و بررسي اطالعات يورآ جمع يبرا

 نامه پرسش از گويي مديران حسابداري تعهدي بر پاسخ
. شده است استفاده سؤال 27 شاملساخته  پژوهشگر

 كرتيل يا نهيگز پنج طيف صورت به ها سؤال پاسخ
 يليختأثير  يبرا 1 يعدد ارزشامتيازدهي شده كه 

. در نظر گرفته شده است اديز يليخ تأثير يبرا 5 تا كم
 حسابداري تاداناسنظر  از نامه پرسش روايي تأييد يبرا
از  نامه پرسش پايايي سنجش منظور بهو  مديريت و

آلفاي . است شده استفاده كرونباخ آلفاي روش
است كه نشان  94/0 با برابركرونباخ محاسبه شده 

 تأييد باال نانياطم بيضر با نامه پرسشپايايي  دهد مي
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  گويي و گروه هدف آن نوع پاسخ: 2جدول 

  گروه هدف  گويي نوع پاسخ رديف
  مردم و نمايندگان مجلس  عمومي  1
  منا و هيأت رئيسه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مديران، هيأت ا  مديريتي  2
  وزارت امور اقتصادي و دارايي و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان  مالي  3

  اي حرفه  4
وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و حـوزه     عملكرد پايش و بودجه مركز

  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مالي دانشگاه
  ديوان محاسبات استان و اداره كل بازرسي استان  قانوني  5
  استانداري و ساير ادارات كل استان   اجتماعي  6
  حسابرس مستقل و معاونت نظارت مالي و خزانه معين استان  عملياتي  7

 
هاي علوم  با وجود بعد مسافت دانشگاه .شود يم

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شمال غرب كشور 
پس از ، اطالعات يآور ت زمان جمعيودو محد
 4تعداد  پژوهش يها نامه پرسش يآور جمع

ا مخدوش بود كه كنار گذاشته ينامه ناقص و  پرسش
 تحليل و تجزيه. دينفر رس 177شد و حجم نمونه به 

 هاي زمونآ و توصيفي آمار ازبا استفاده  ها داده
هاي  تست براي گروه اي و تي تست تك نمونه تي

نسخه  SPSSافزار  وسيله نرم و نيز آزمون آنوا به مستقل
  .استانجام شده  20

طراحي و تدوين زير  به شرحپژوهش هاي  فرضيه 
  :استشده 

 مديران ييگو پاسخ بر يتعهد يحسابدار ياجرا .1
 .دارد اداريمعن تأثير

اجراي  تأثيربين نظر مديران زن و مرد در رابطه با  .2
يي تفاوت گو پاسخحسابداري تعهدي بر ميزان 

  جم نمونه پژوهشجامعه آماري و ح:  1جدول 
  حجم نمونه  حجم جامعه  نام دانشگاه  رديف

 21 39  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  1

 29 55  دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان شرقي  2

 22 41  دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي  3

 22 42  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  4

 23 43  دانشگاه علوم پزشكي همدان  5

 24 46  م پزشكي كرمانشاهدانشگاه علو  6

 18 34  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  7

 22 41  دانشگاه علوم پزشكي كردستان  8

  181  341  جمع   
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 . وجود دارد يمعنادار

بين نظر مديران با سابقه اداري مختلف در رابطه با  .3
اجراي حسابداري تعهدي بر ميزان  تأثير
 . وجود داردي معناداريي تفاوت گو پاسخ

بين نظر مديران با سطح تحصيالت مختلف در  .4
اجراي حسابداري تعهدي بر ميزان  تأثيررابطه با 

 .وجود داردي ارمعناديي تفاوت گو پاسخ

  
  ي پژوهشها افتهي

  
در يان گو پاسخ هاي شخصيتي مربوط به ويژگيآمار 

همانطور كه جدول  .شده است ارائه 3جدول شماره 
 ها آزمودني% 3/85 جنسيت نظر ازدهد  مزبور نشان مي

 خدمت محل چنين، هم. هستند زن ها آن% 7/14 و مرد
 در ها آن %6/48 و ها دانشگاه ستاد يانگو پاسخ% 4/51

% 2/41 كار سابقه نظر از. است دانشگاه تابعه واحدهاي
 ها آن% 1/27 و سال 10 تا 1 سابقه يدارا ها يآزمودن

 30 تا 21 نيب و سوم دهه در زين% 7/31 و  دوم دهه در
% 9/7از نظر سطح تحصيالت  .داشتند كار سابقه سال
% 5/30كارشناسي، % 9/59يان فوق ديپلم، گو پاسخ

ها داراي مدرك تحصيلي  آن% 7/1كارشناسي ارشد و 
در محدوده سني % 4/16از نظر سني . دكتري بودند

و سن   31- 40در محدوده سني %  4/42سال،   20- 30
% 6/5و سن  41- 50يان در محدوده گو پاسخ% 6/35

ها  مودنيبنابراين، آز. سال بوده است 50نيز بيشتر از 
هاي  يي به سؤالگو پاسخصالحيت الزم براي 

 .نامه را دارند پرسش

 آزمون از پژوهش اول هيفرض يبررس يبرا
 به توجه با. شده است استفاده اي نمونه تك تست تي
 شده بود طراحي ليكرت طيف قالب در ها سؤال كه اين

 3 عدد است، مفهومي ميانگين همان كه ثابت مقدار
همان گونه كه در جدول . است شده گرفته نظر در

 ابعاد كل ميانگين مشخص شده است 4شماره 
و است يمفهوم نيانگيم از شتريب و 79/3 گويي پاسخ

  
  يانگو پاسختوزيع فراواني : 3جدول    

  جنسيت
  مرد  زن

)7/14 (%26 )3/85 (%151  

  خدمت محل
  واحدهاي تابعه  ستاد

)4/51 (%91  )6/48 (%86  

  كار سابقه
  30تا  21  20تا  11  سال 10تا 1
)2/41 (%73  )1/27 (%48  )7/31 (%56  

  ميزان تحصيالت
  دكتري  كارشناسي ارشد  كارشناسي  فوق ديپلم

)9/7 (%14  )9/59 (%106  )5/30 (%54  )7/1  (%3  
محدوده سني 

  )سال(
  50بيشتر از   50-41  40-31   30-20

)4/16 (%29  )4/42 (%75  )6/35 (%63  )6/5(%10  
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سطح ( معنادار است آماري نظر از تفاوت اين
 از يك هر ميانگين ،نيچن هم). 001/0معناداري برابر با 

 نشان نتايج. است شده مقايسه مفهومي ميانگين با بعدها
 و پزشكي علوم هاي دانشگاه مديران نظر از كه دهد مي

 كشور غرب شمال درماني بهداشتي خدمات
 اثر گويي پاسخ ابعاد از يك هر بر تعهدي حسابداري

 اول هيفرض بر اين اساس،. معنادار دارد و مثبت
 هاي دانشگاه مديران نظر از. شود يم دأييت پژوهش
 غرب شمال درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم

 بعد ميانگين تعهدي حسابداري اجراي با كشور،

 يافته افزايش بعدها ساير از بيشتر اي حرفه ييگو پاسخ
 ييگو پاسخ يبعدها ،ترتيب به ،آن از سپ و است

 اجتماعي و عمومي قانوني، مالي، مديريتي، عملياتي،
 .گيرد مي قرار بعدي هاي رتبه در

براي بررسي فرضيه دوم پژوهش از آزمون آماري 
نتايج . هاي مستقل استفاده شد تست براي گروه تي

دهد كه ميانگين  نشان مي 5مندرج در جدول شماره 
و بيشتر از  83/3ي كل از نظر مديران مرد گوي پاسخ

است و اين تفاوت از نظر آماري ) 42/3(مديران زن 
بر اين . )008/0سطح معناداري برابر با (معنادار است 

     
   ين مفهوميانگيبا م ييگو پاسخ يرهايك از متغين هر يانگيسه ميمقا: 4جدول 

انحراف معيار شاخص  ريمتغ
 از ميانگين

درجه 
  يزادآ

آماره 
t 

سطح 
  معناداري

جه ينت
 آزمون

  رتبه

 ييگو پاسخ

  6  دييتأ  001/0 41/10  174  63/3  يعموم
  3  دييتأ  001/0 06/15  177  92/3  يتيريمد
  4  دييتأ  001/0 46/13  177  81/3  يمال

  1  دييتأ  001/0 84/19  178  07/4  يا حرفه
  5  دييتأ  001/0 35/12  178  70/3  يقانون

  7  دييتأ  001/0  41/9  178  57/3 ياجتماع
  2  دييتأ  001/0 01/16  175  95/3  ياتيعمل

  دييتأ  001/0 01/14  174  79/3  ييگو پاسخ جمع

  
  مرد و زن رانيمد نظر از  يتعهد يحسابدارناشي از  ييگو پاسخ زانيم ميانگين سهيمقا: 5 جدول

  ميانگين و انحراف استاندارد  جنسيت
 t درجه آزادي  گويي ميزان پاسخ

  سطح
  معناداري

  83/3±62/0  مرد
173  687/2 008/0  

  42/3±09/1  زن
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 .شود يم دأييت پژوهش دوم هيفرض اساس،

براي بررسي فرضيه سوم از آزمون آماري آنوا 
نشان  6نتايج مندرج در جدول شماره . استفاده شد

دهد كه بين نظر مديران با سابقه اداري مختلف در  مي
اري تعهدي بر ميزان رابطه با تأثير اجراي حسابد

سطح (گويي تفاوت معناداري وجود ندارد  پاسخ
 سوم هيفرض بر اين اساس،). 905/0معناداري برابر با 

 .شود پذيرفته نمي پژوهش

) 7مندرج در جدول شماره (نتايج آزمون آنوا  
دهد كه بين نظر مديران با سطح تحصيالت  نشان مي

ي تعهدي بر مختلف در رابطه با تأثير اجراي حسابدار
سطح (گويي تفاوت معناداري وجود ندارد  ميزان پاسخ

 چهارم هيفرض بر اين اساس،). 168/0معناداري برابر با 
 .شود پذيرفته نمي پژوهش

 

  گيري بحث و نتيجه
  

در پژوهش حاضر تأثير اجراي حسابداري تعهدي بر 
نتايج . گويي بررسي شده است ابعاد مختلف پاسخ

ه اجراي حسابداري تعهدي، به دهد ك حاصل نشان مي
اي،  گويي شامل حرفه ترتيب، بر بعدهاي مختلف پاسخ

عملياتي، مديريتي، مالي، قانوني، عمومي و اجتماعي 
 ترين يكي از مهم. داري دارد تأثير مثبت و معنا

 هاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي هدف
آوردن اطالعاتي است كه بتواند مديران را در  فراهم

 گويي سازمان ياري فاي اثربخش مسئوليت پاسخاي
گيري از نظام حسابداري  در اين راستا، بهره. كند

 تواند نقش مؤثري در ارتقاء سطح تعهدي مي
نتايج اين. گويي نظام حسابداري ايفا كند پاسخ

 يخدمت سوابق با رانيمد نظر  از يتعهد يحسابدارناشي از  ييگو پاسخ زانيم ميانگين سهيمقا:  6 جدول
  مختلف

مجموع   منابع تغيير  متغير
  مجذورات

درجه آزادي 
)df(  

ميانگين 
 F  مجذورات

  سطح
 معناداري

  گويي ميزان پاسخ
  29/0  2  584/0  بين گروهي

56/0  905/0  
  52/0  174  09/91  درون گروهي

    176  67/91  كل

  
از  نظر مديران با سطح تحصيالت گويي ناشي از حسابداري تعهدي  مقايسه ميانگين ميزان پاسخ:  7جدول 

  مختلف

مجموع   منابع تغيير  متغير
  مجذورات

درجة آزادي 
)df(  

ميانگين 
 F  مجذورات

  سطح
 معناداري

  گويي ميزان پاسخ
  168/0  74/1  896/0  3  69/2  بين گروهي

  514/0  173  96/88  درون گروهي
    176  64/91  كل
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 يف ، مك)19(چان  هاي پژوهشج يپژوهش با نتا
و  ي، باستان)2( ان و همكاراني، بابائ)22(، بارتون )20(

و ) 25( و همكاران ي، كردستان)24( همكاران
با توجه به . دارد مطابقت )26( يقيو طر يزدي يكرباس

به ف اشاره شده يطبق تعر يا حرفه ييگو پاسخ كه نيا
 يا حرفه و متخصص همكاران به ييگو پاسخ يمعن

 وزارت عملكرد شيپاو بودجه  مركزشامل  و است
ستاد  يو حوزه مال پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 و خدمات بهداشتي درماني هاي علوم پزشكي دانشگاه

 يعلوم پزشك يها رسد دانشگاه يم به نظر ،شود يم نيز
كشور  شمال غربو خدمات بهداشتي درماني 

نظام  ينه اجرايدر زم يابالغ يها استياند س توانسته
و  كنندو اجرا  يطراح يخوبه را ب ين مالينو

ش عملكرد يو پا مركز بودجه يها خواسته يگو پاسخ
قرار گرفتن ابعاد  چنين، هم. وزارت متبوع باشند

 يها در رتبه يو مال يتيريمد ،ياتيعمل ييگو پاسخ
در  يتعهد يحسابدار ييدهنده كارا نشان يبعد

 يمال نظارت معاونت، مستقل سانحسابربه  ييگو پاسخ
وزارت شاغل در  رانيمد ،استان نيمع خزانه و

 امنا هيأت ، اعضاءبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هاي علوم پزشكي و خدمات  دانشگاه سهيرئ هيأت و

و  ييدارا و ياقتصاد امور وزارت بهداشتي درماني
 جينتا. است استان ييدارا و ياقتصاد امور كل اداره

كه از  نيوجود ادهد كه با  يم نشان چنين، ، همپژوهش
بر ابعاد  يتعهد يحسابدار ياجرا ،رانينظر مد
 يمثبت ريتأث يو اجتماع ي، عموميقانون ييگو پاسخ

عد ن سه بيگرفتن اعلت قرار اماداشته است 
 نبودنآشنا ليدلد به يشا نيپاي يها در رتبه ييگو پاسخ

 يبازرس كل اداره، محاسبات وانيدكاركنان  كليه
 مبنايبا  استان كل ادارات ريسا و ياستاندار ،استان

 يحسابدار مبناي يدگيچيپ ،يتعهد يحسابدار
بر ارائه گزارش به  ينظارت يها و اصرار سازمان يتعهد

  .باشد ينقد يحسابدار مبناي يعني يوه قبليش
بهبود مطابق با نتايج پژوهش حاضر ميانگين 

از نظر مديران  ناشي از حسابداري تعهدي گويي پاسخ
جا كه بيشتر  از آن استبيشتر به مديران زن  نسبتمرد 

مديران زن از نظر سطوح مديريتي در سطح عملياتي 
قرار داشته ولي مديران مرد در سطوح عالي و مياني 

نين مديران عالي و مياني به طور چ قرار دارند و هم
هاي هدف در هر يك از  گوي گروه پاسخ مستقيم

گويي در اين  ابعاد هستند، اهميت و حساسيت پاسخ
   .استمديران بيشتر 
تواند نقش  يم يتعهد يحسابدار مبناياز  استفاده

ران يمد ييگو پاسخسطح  ءدر ارتقا يمؤثر
 درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علومهاي  دانشگاه

 شود با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي .كندفا يا
 نهيزم در يدولت رانيمد ييگو پاسخ بهبود يبرا
 از شده، نييتع قبل از ياتيعمل هاي هدف به يابيدست
 توجه با ،يمال منابع مصرف و يبخش اثر و ييكارا نظر
 نسبت يعموم بخش يحسابدار يهارداستاندا انتشار به
 در يتعهد يحسابدار تر هرچه سريع و كامل ياجرا به

يي اين گو پاسختا سطح  شود اقدام هاي ساير دستگاه
 امور وزارت چنين، مه .ها افزايش يابد دستگاه
را نسبت به  مناسبريزي  برنامه دارايي و اقتصادي

 .دي مبناي حسابداري تعهدي انجام دهاجرا

 حسابداري اجراي تأثير كه در اين پژوهش از آنجا
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 علوم هاي دانشگاه مديران گويي پاسخ بر تعهدي
 ايران غرب شمال درماني بهداشتي خدمات و پزشكي

شود مشابه اين پژوهش با  مي بررسي شده است پيشنهاد
هاي علوم  تر و در كل دانشگاه جامعه آماري بزرگ

چنين، تأثير  هم. پزشكي سراسر كشور انجام شود
عهدي بر ساير متغيرها نظير اجراي حسابداري ت

مندي  سازي مالي، رضايت گيري مديران، شفاف تصميم
  . ها مورد بررسي قرار گيرد نفعان دانشگاه مديران و ذي

ها جامعه  ا توجه به اين كه مديران عالي دانشگاهب
هاي  از محدوديتدادند  آماري پژوهش را تشكيل مي

مديران عالي برخي از  دانش ناكافياين پژوهش 

   .حسابداري تعهدي بود نسبت به ها دانشگاه
  

  تقدير و تشكر
 
 ارشد كارشناسي مقطع نامه پايان از مستخرج مقاله اين

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه در شده دفاع حسابداري
و  يعلوم پزشك يها ن دانشگاهياز مسئول .است يگرم

و معاونت كشور  شمال غرب خدمات بهداشتي درماني
كه  گرمي واحد اسالمي آزاد دانشگاه يمحترم پژوهش

 يدر روند پژوهش حاضر با پژوهشگران همكار
  .شود يم يداشتند كمال تشكر و قدران
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