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 .39-52. ص ، ص7931، بهار و تابستان 71مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره اول، پیاپی 
 

بر  یبخش عموم ینظام حسابداراجرای اطالعات حاصل از  يریبکارگ تأثير یابیارز

 (تهران استان یلوم پزشک ع یها دانشگاه :یمطالعه مورد) یرانمد ییگو پاسخو  گيری يمتصم   

 
 5یشبتول مهراندو  *7یبتول زارعدکتر 

 57/33/7931: تاریخ پذیرش       77/31/7931: تاریخ اصالح نهایی                    55/39/7931: تاریخ دریافت

 

 چکيده
 

 یرانمدد  یدگاهد از آگاهی، یبخش عموم یحسابدار یاستانداردها نظام حسابداری مبتنی بر اجرایبا توجه به  :مقدمه

هدد  ایدن    ،منظدور  ینبده همد  . اسدت  یشده ضرور یجادتحوالت ا یریتمد برایاطالعات حاصل  یسودمند مورددر 

 ییگدو  و پاسدخ  گیدری  یمبدر تمدم   بخدش عمدومی   یاطالعات حاصل از نظام حسابدار یریبکارگ تأثیرپژوهش ارزیابی 

  .است یبخش عموم یرانمد

جامعه آماری . است پیمایشی-وهش توصیفیپژ روشنظر  از نظر هد  کاربردی و این پژوهش از :روش پژوهش

پژوهش های  آوری داده جمعابزار  و 7932در سال استان تهران  یلوم پزشک ع یها دانشگاه یرانمد پژوهش شامل

 .استفاده شده است tو آزمون  یرمناسپ یهمبستگ ،تأییدیعاملی  تحلیلو از روش  نامه پرسش

مدیران  گیری یمتمم   و  ییگو بر پاسخ یبخش عموم ینظام حسابدار اجراینشان داد که پژوهش  های یافته :ها یافته

 .استمؤثر 

بر  یبخش عموم یحسابدار یاستانداردهانظام مبتنی بر  اجرایحاصل از اطالعات  تأثیر با توجه به :گيری نتيجه

مزبور استانداردهای حسابداری  اجرایو تسریع فرایند  د تکمیلشو پیشنهاد می مدیران، گیری یمتمم   و  ییگو پاسخ

  .گذاران مالی بخش عمومی قرار گیرد مورد توجه مسئولین و سیاست

  

 .گیری تممیم، گویی پاسخاستانداردهای حسابداری، بخش عمومی، : های کليدی واژه

 

                                              
 .قدس شهر واحدی دانشگاه آزاد اسالم حسابداری یاراستاد 7.

 .حسابداری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی ی کارشناسی ارشددانشجو. 5

 b.zarei@qodsiau.ac.ir: نویسنده مسئول؛ رایانامه* 
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 مقدمه

 
گیری  تممیم    و گیری است تممیم    مدیریت مستلزم

 مدیران های بیشتر تممیم. است اطالعات نیازمند

 مالی پیامدهای و آثار مربوط به اموری است که دارای

مدیران بخش . هاست برای مجموعه تحت مدیریت آن

 یاناز م .از این قاعده مستثنی نیستندعمومی نیز 

 های تممیماخذ  یبرا یرانکه مد یاطالعات گوناگون

 یگاهجااز  یاطالعات مال آن هستند، یازمندن اصلی

 های تممیم بیشترچرا که  برخوردار است؛ یا یژهو

از . دارد یمال یامدهایآثار و پ به طور مستقیم یرانمد

به وسیله  مناسب های تممیم ذاخ برای این رو،

برای تهیه این  .دداراهمیت  یاطالعات مال ،مدیران

و انجام  ییگو به پاسخ یازنچنین،  اطالعات و هم

در مناسب  یحسابدار نظام یو نگهدار یکنترل، طراح

 .استناپذیر  ضرورتی اجتناب یبخش دولت

نیاز فزاینده مدیران نسل جدید به اطالعات 

اطالعاتی مدیریت، تحوالت گسترده در نظام ساز  زمینه

چند  هر .ویژه نظام اطالعاتی حسابداری شده است به

کشورها از  نیدر بمدیریت عمومی  تحوالت میزان

ویژگی  اما (7) برخوردار بوده یشدت و آهنگ متفاوت

بوده  یدانش حسابدار اصلیها نقش  مشترک بیشتر آن

تغییر در باورند که  نیبر ا یبرخ یو حت( 5) است

بوده این تحوالت مرکز ثقل  یهای حسابدار روش

 یبنا سنگتوان بیان داشت  می ،ری کهطوبه . (9) است

 به ینقداز  یحسابدار یدر مبنا رییتغ ،تحوالت نیا

 ییو بهبود کارا تیبه شفاف یابی با هد  دست، یتعهد

 یرود حسابدار یانتظار م. (7) استبوده  یو اثربخش

 یها و گزارش یمال یها ا ارائه صورتب یتعهد

و  ها ها و پردازش آن داده یورآو با گرد یا دوره یانم

چنین تهیه اطالعات بیشتر و بهتر نسبت به حسابداری  هم

 ،کنترل یزی،ر در برنامه یو عال یانیم یرانبه مد نقدی

  .کندکمک  ییگو و پاسخ یریگ یمتمم

طی دو گذاران مدیریت عمومی  سیاست در ایران

در  اصالح ،از طریق وضع قوانین متعدددهه اخیر 

بخش عمومی را آغاز های مدیریت مالی  رویه

نامه مالی و معامالتی  از جمله، مطابق با آیین. اند کرده

 های علوم پزشکی و خدمات ها و دانشکده دانشگاه

بهداشتی درمانی کشور اعتبارات دولتی به 

های علوم پزشکی باید بر اساس قیمت  دانشگاه

از آن جا که . دخدمات تخمیص داده شو شده تمام

شده خدمات مستلزم اصالح  محاسبه قیمت تمام

های  های حسابداری بود به تدریج اصالح روش روش

 به عنوان نمونه،. حسابداری در دستور کار قرار گرفت

ی ها نامه مالی و معامالتی دانشگاه آیین 79ماده  در

، استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در علوم پزشکی

 ایران، های علوم پزشکی کلیه مبادالت مالی دانشگاه

 یطرح 7931از سال سرانجام و د شتمویب و الزامی 

( یتعهد یبر مبنای حسابدار) یمال ینعنوان نظام نو با

، درمان در وزارت بهداشتساله  2 یزیر برنامه یکدر 

دنبال این ه ب .(3) دش یگذار هد  و آموزش پزشکی

اقدامات و اقدامات مشابه در شهرداری تهران و برخی 

، تهیه استانداردهای از نهادهای عمومی دیگر

کمیته تدوین ی در دستورکار محسابداری بخش عمو

 پس از .ار گرفترق دولتی حسابداریاستانداردهای 

ابداری بخش عمومی در نظام حس 7933در سال  ،آن
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وزارت  به وسیله ،با استانداردهای مموب انطباق کامل

های  ی دستگاهامتهیه و به تمدارایی و  امور اقتمادی 

 . دشاجرایی کشور ابالغ 

نوین مالی ساله اجرای نظام چند با توجه به سابقه  

علوم های  در دانشگاه (حسابداری تعهدیمبتنی بر )

با  یبه انطباق اسناد مال مالزا و تهراناستان پزشکی 

در ) یبخش عموم ینظام حسابدار یدعمل جددستور

وزارت  به وسیله 7932رنامه عملیاتی سال ند دوم بب

 بررسی، ((2) ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

تمویر تواند  می      ها های مدیران این دانشگاه دیدگاه

در بخش  این نظام و استقرار اجرا مناسبی از آثار

 رانیمد دیدگاه پژوهشدر این  ،لذا .دکنعمومی ارائه 

 تأثیرتهران در مورد استان ی علوم پزشک یها دانشگاه

 بر 7932در سال  نظام حسابداری بخش عمومی اجرای

یریتی، مد ییگو پاسخ)یی گو پاسخ ابعاد مختلف

 ییگو پاسخی، ا حرفه ییگو پاسخی، عموم ییگو پاسخ

 ی وقانون ییگو پاسخی، اجتماع ییگو پاسخ، مالی

گیری در  تممیم   )گیری  تممیم    و( یاتیعمل ییگو پاسخ

، هاوصول درآمدها،  ینهکنترل هزی، ممار  نقد

عملکرد، ها، مدیریت مطالبات، ارزیابی  مدیریت بدهی

ارزیابی  (شده تمامبودجه و ارزیابی بهای  تدوین

تأثیر  در زمینههای متعددی  هر چند پژوهش .شود می

 یاطالعات حاصل از اجرای نظام حسابدار یریبکارگ

 یرانمد ییگو و پاسخ گیری یمتمم   بر  یبخش عموم

قبل از بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش 

پژوهش در این  امااست  شدهدر کشور انجام  عمومی

گیری با در نظر گرفتن  یی و تممیمگو پاسخمتغیرهای 

بعد از بکارگیری استانداردهای  وابعاد مختلف 

 .حسابداری بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است

تواند کمک  ، نتایج پژوهش حاضر میبنابراین

استانداردهای  اجرایتوجهی به ادامه فرایند  قابل

 ، مبانی نظری و پیشینهمقالهدر ادامه  .کندحسابداری 

ها،  یافته ،پژوهشها، روش  ، فرضیهپژوهش

 .شده است ارائهها  و محدودیت گیری، پیشنهادها نتیجه

 

 پژوهشپیشینه مبانی نظری و 
 اواخر از دولت یها ههزین بر عمومی کنترل اندیشه

 در این دوران. آمد پدید بعد به میالدی نوزدهم قرن

 شدند مکلف اروپاییهای کشور از برخی های دولت

 به و بینی پیش را خود ساالنه یها ههزین و درآمدها که

، ترتیب به این و برسانند نمایندگان مجلس تمویب

. دش متداول ها دولت به وسیله بودجه تدوین و تنظیم

 حسابداری نظام، ریزی بودجه نظام رواج و پیدایش

 پیدایش موجب سرانجام که کرد می طلب را متناسبی

ه ب. (1) مجزا شد ای رشته عنوان به دولتی حسابداری

شدن تر  شدن و پیچیده با بزرگهمگام تدریج و 

تا رشد و توسعه یافت نیز  یدولت یحسابدار، ها دولت

، ریزی برنامه برای را اعتمادی قابل و مفید اطالعات

 و دولت مالی وضعیت بینی پیش و تعیینو  ریزی بودجه

 گیرندگان تممیم اختیار در و تهیه آن تابعه واحدهای

واسطه ه های اخیر ب طی سالتحوالت این  .دهد قرار

 عمومی بخش مدیریت در اصالحات و تحوالت بروز

 یا) عملکرد بر مبتنی مدیریت نظام از جمله گرایش به

نظام  در. یافت شتاب بیشتری ،(نتایج بر مبتنی مدیریت

 بر ،دادها درون بر تأکید جای به یعموم نوین مدیریت

 مسئولیت و بخشی اثر، کارایی سطح ارتقای
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 اصالحات این. است شده تأکید عملیاتی ییگو پاسخ

 تعهدی مبنایموجبات توجه روزافزون به استفاده از 

. عمومی را فراهم ساخت بخش حسابداری نظام در

وران پیدایش در د نقدی مبنای مقبولیت دالیل از یکی

 در سودمندی آن و سادگی، حسابداری دولتیاولیه 

 منابع بر نظارت، نقدی بودجه رعایت میزان ارزیابی

 بااما  بوده است منابع این برآورد و دولت نقدی

ناتوانی مبنای ها،  تر شدن نقش و وظایف دولت پیچیده

 وضعیت از مناسب و مطلوب یتمویرقدی در ارائه ن

 چنین ارائه و هم گزارشگر واحد مالی عملکرد و

 و کاال یابی هزینه مورد در دقیق و مناسب اطالعات

 به نظر بسیاری از پژوهشگران با .دشمحرز  خدمات

 از بسیاری توان تعهدی می حسابداری از استفاده

 را نقدی حسابداری بکارگیری از حاصلهای  کاستی

 اطالعات، تعهدی حسابداری، زیرا .کرد جبران

 فراهم مدیریت عملکرد تشخیص برای تری دقیق

، منتشر شده اطالعات گستره افزایش با و کند می

نتایج  (.1) شود می اطالعات شفافیت بهبود موجب

نشان داد که حسابداری تعهدی  کردستانیپژوهش 

تواند موجب افشای بهتر در گزارشگری مالی  می

در پژوهشی  یزن الماسی و غالمپور(. 3) دولتی شود

نقش قوانین و مقررات محاسباتی و نظام حسابداری 

کردند  یگویی را بررس تعهدی در ارتقاء ظرفیت پاسخ

و مقررات  انینپژوهش آنان نشان داد که قو یجو نتا

محاسباتی و نظام حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفیت 

 . (3) ویی نقش بسزایی داردگ پاسخ

های اخیر تحول در  زیادی در سال پژوهشگران

مورد در ایران نظام حسابداری از نقدی به تعهدی را 

تغییر در پژوهشی  مهدوی ،از جمله .اند رار دادهتوجه ق

 و( 73) نظام حسابداری دولتی را ضروری دانسته

مسئولیت را برای ایفای  های نقدی استفاده از نظام

، مهدوی و چنین هم(. 77)داند  نمیمناسب یی گو پاسخ

بر ضرورت این موضوع تأکید دارند  یماهر در پژوهش

گری مالی هد  اصلی نظام حسابداری و گزارشکه 

آوردن اطالعات با کیفیتی است  بخش عمومی، فراهم

را در ایفای اثربخش مسئولیت بتواند مدیران  که

اسی، اقتمادی و های سی گیری میممیی و تگو پاسخ

در ر باب ضرورت تحول د (.75) اجتماعی یاری دهد

 نتایج پژوهش، یی مالی و عملیاتیگو پاسخنظام 

 در تحول که داد نشان( 79)کیا و مالنظری  اسماعیلی

 های دولتی دانشگاه عملیاتی و مالی ییگو پاسخ نظام

 استقالل دلیل به خبرگان دیدگاه از و بوده ضروری

 بخش نهادهای سایر با متفاوت تحول ها، ابعاد دانشگاه

توانایی  در پژوهش دیگریها  آن .بود خواهد عمومی

کنندگی الگوی اصالح شده الدر، که در  بینی پیش

ین فرآیند تحوالت بکار بسیاری از کشورها برای تبی

یی گو پاسخ، در رابطه با تحول در نظام گرفته شده

های دولتی ایران و در شرایط  مالی و عملیاتی دانشگاه

و  کیا یلیاسماع(. 73) کردندرا مستند محیطی ایران 

سساتی مؤ ها را در پژوهش دیگری دانشگاه یمالنظر

امات تجاری را که به آرامی الفبای الز کردندمعرفی 

نیز  نمازی ومهدوی (. 72) کنند در خود نهادینه می

های اجرایی،  در دستگاه اتفاق افتادهپیرامون تحوالت 

و  یتدر کفا یداخل یاهمیت نقش واحد حسابرس

را از دیدگاه  یخلو کنترل دا ینظام حسابدار یاثربخش

 حسابان یذ ،یحسابدار یرؤسا ی،و مال یمعاونان ادار
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استان  ییاجرا یها و حسابداران ادارات کل دستگاه

نتایج پژوهش آنان نشان داد . کردندبررسی را فارس 

واحد  یرمد ای و حرفه یعلم های یتکه داشتن صالح

 یگاهسنجه مؤثر بر جا ترین یتبا اهم ی،داخل یحسابرس

پورزمانی و  .(71) است یداخل یواحد حسابرس

اطالعات  یفیتکبر  7933در سال  یمعینیان در پژوهش

به واسطه هد  خاص  یشده در بخش عموم یهته

 یرموقع، اتکاپذ ارائه اطالعات بهکید و تأ یگزارشگر

با استفاده از  یبخش دولت های یتو کامل در مورد فعال

 را موجب مطلوب یبخش عموم ینظام حسابدار

 ی،امکان نظارت بهتر مردم بر ارائه خدمات دولت

و اصالح بخش  یعملکرد بخش دولت هبودب یت،شفاف

در  مهر و همکاران امینی. (71) دانستند یعموم

باعث  یتعهد یحسابدارنشان دادند که  یپژوهش

. (73) شود یم یبخش عموم ییگو پاسخ یاارتق

اثر حسابداری  نیز در پژوهشی باقی و همکاران زاده نقی

یی را مورد بررسی قرار داده و گو پاسختعهدی بر 

جرای حسابداری تعهدی در انشان دادند که 

بهداشتی درمانی  ی علوم پزشکی و خدماتها دانشگاه

شامل عمومی، یی مدیران گو پاسخعد بر هفت بُ

ای، قانونی، اجتماعی و عملیاتی  مدیریتی، مالی، حرفه

نتایج پژوهش . (73) مثبت و معناداری دارد تأثیر

 ینظام مال یاجرا که بین نشان داد ساالری و همکاران

کنترل  یابیو امکان ارز یمال یتشفاف یشو افزا یتعهد

 ی،مقررات مال و ینقوان یت، رعابودجه مموب

و  یمال ییگو پاسخ یشبه منظور افزا یمال گریگزارش

به  یاقتماد و صرفه ییکارا یابیامکان ارز ،ینچن هم

یاتی رابطه معناداری عمل ییگو پاسخ یشمنظور افزا

 تأثیربررسی با هد  پژوهشی  زلقی. (53) وجود دارد

درمان و ، وزارت بهداشتدر  حسابداری تعهدی

در مالی و عملیاتی  ییگو پاسخ    آموزش پزشکی بر 

ی علوم پزشکی پنج استان غربی کشور ها هدانشگا

تغییر نشان داد که وی ی پژوهش ها هیافت. انجام داد

ی علوم پزشکی از ها همبنای حسابداری در دانشگا

زیادی بر ارتقاء  رتأثیشده به تعهدی  نقدی تعدیل

بین از  .(57) مالی و عملیاتی داشته است ییگو پاسخ    

کنندگان  استفادهانجام شده پیرامون  های پژوهش

باباجانی و  پژوهش توان به  می مالیهای  گزارش

شناسایی با هد  که  اشاره کرد( 55)چهارده چریکی 

 و مالی شهرداریهای  کنندگان گزارش استفاده

 ی پژوهشها هیافت. شدانجام ها  نیازهای اطالعاتی آن

اعضای شورای  ،به ترتیب ،که بود اینبیانگر  آنان

مشاوران و ، مدیران ارشد شهرداری، اسالمی شهر

مالی های  گران و وزارت کشور از گزارش تحلیل

نیازمند اطالعاتی کنند و  شهرداری بیشتر استفاده می

شهرداری های  برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت

نندگان بیشتر با هد  ک استفادهچنین،  هم. هستند

یی مالی و عملیاتی گو پاسخلیت ئوارزیابی مس

ها استفاده  از این گزارششهرداری های  فعالیت

انجام شده در مورد  های بین پژوهشاز . کنند می

نتایج پژوهش گیری مدیران بخش عمومی،  تممیم

ر قش استقرابا عنوان ن( 59)مرام  اسلوب و پاک

گیری مدیران  حسابداری تعهدی در کیفیت تممیم

دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان  در)مالی 

در  طور کلی حسابداری تعهدیه بکه نشان داد  (غربی

 ی آنها هلفؤمدیران مالی و م گیری    کیفیت تممیم
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ثر ؤم شده تمامبهای  و چون تدوین بودجه عملیاتیهم

 یه بررسبدر پژوهشی  مهدوی و ماهر ،چنین هم .است

و خدمات  یدانشگاه علوم پزشکمدیران نگرش 

 یفیتاستان فارس نسبت به ک یدرمان یبهداشت

. ندرداختپ 7933در سال  ارائه شده یمال یها گزارش

 یرانمد نظر از نشان داد که  آنان نتایج پژوهش

 یتنها دارا یمال یها اطالعات ارائه شده در گزارش

قابل فهم بودن و به موقع بودن است  یفیک های یژگیو

 ،بودن، صداقت در ارائه مربوط یفیک های یژگیو ازو 

 یتقابل بودن، یدگیرس قابل بودن، یسهمقا قابل

که نقش  ،ییدکنندگیتأ یتو قابل کنندگی  بینی یشپ

. برخوردار نیست ،گیری مدیران دارد مهمی در تممیم

از  یمال یها در گزارش در نتیجه، پیشنهاد شد که

مربوط استفاده و آموزش  یگر گزارش یها استاندارد

 .(75) یرددر دستور کار قرار گ یکارکنان امور مال

به بررسی دیددگاه  پژوهشی و همکاران در  مشدئی

حسدابداری تعهددی و   بکدارگیری   بارابطه خبرگان در 

 نشان داد کده  نتایج پژوهش آنان. پرداختندیی گو پاسخ

ابعداد   ی تعهددی رابطده مثبدت و معنداداری بدا     حسابدار

 (.53) یی داردگو پاسخ

ریدزی   بکدارگیری بودجده  پژوهشی اثر در  هباباتوند

یی گدو  پاسدخ حسابداری تعهدی بر شدفافیت و   مبتنی بر

بدا هدد  بررسدی    را در بخش عمدومی کشدور نیجریده    

ریزی بر مبندای   اجرای حسابداری تعهدی و بودجه آثار

. بررسدی کردندد  یی گو پاسخآن بر دو متغیر شفافیت و 

ریدزی بدر    بودجده  آنان نشدان داد کده  های پژوهش  افتهی

یی گدو  پاسدخ شدفافیت و   بدا مبنای حسدابداری تعهددی   

 (. 52) رددارابطه مثبت و معناداری 

مبنای »با عنوان پژوهشی  سوزا و همکاران در

پژوهش : حسابداری تعهدی در بخش عمومی برزیل

 «کاربردی در مورد سودمندی اطالعات حسابداری

 نظامت استخراجی از میزان سودمندی اطالعا

قرار ررسی بمورد را در این کشور حسابداری تعهدی 

سودمندی اطالعات یید با تأ نتایج پژوهش آنان. دادند

 نشان داد که نظام ،گیری تممیم درحسابداری 

تواند به  ی تعهدی با تهیه اطالعات دقیق میحسابدار

های عمومی  گیری سازمان تممیممدیران در فرآیند 

 (. 51)د کنکمک 

تغییر  که نشدان دادکانگیانو  پژوهش های یافته

و گرایش بده حسدابداری  زالندنوروش حسابداری در 

کشورهایی که از حسابداری  سایرتعهدی همانند 

تعهددی در بخش دولتی بهره گرفتند، سطح 

 (.51)یی و شفافیت مالی را ارتقا داده است گو پاسخ

 که است آن از نیز حاکی پژوهش بارتون های یافته

به  کمکاز طریق  تعهدی حسابداری

شود منابع به  می های مدیران باعث گیری تممیم

 (.53) یت شودرصورت کارا مدی

بکدارگیری   بیانگر اهمیدت نیز صالح  نتایج پژوهش

در ارائه های مستقل در کنار حسابداری تعهدی  حساب

گیددری و ایفددای وظیفدده  تمددمیم بددرایاطالعددات مفیددد 

 پژوهش های مطابق با یافته. است در مالزی ییگو پاسخ

حسددابداری تعهدددی نسددبت بدده حسددابداری نقدددی  وی

 گیدری در اختیدار   اطالعات قابل اتکاتری برای تمدمیم 

 .(53) دهد گزاران بخش عمومی قرار می سیاست

های انجام شده  توجه به مبانی نظری و پژوهش با

 توان بیان کرد میبخش عمومی  در حوزه حسابداری
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که حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و در 

ایران در دوران گذار است و ضروری است که 

تحوالت در بخش عمومی  و تغییراتاین سودمندی 

مورد ارزیابی قرار گیرد تا در  مکشور به صورت دائ

های  یسه پژوهشبا مقا. دام آزمون و خطا گرفتار نشود

که ابعاد مختلف  بیان کردتوان  می شدهانجام 

متنوعی با متغیرهای  گیری و تممیم ییگو پاسخ

از نظر مقطع تاریخی کنونی در  .است بررسی شده

حسابداری بخش عمومی ایران برای اولین بار نظام 

حسابداری بخش عمومی کشور بر اساس 

ی تهیه و به ای حسابدار استانداردهای علمی و حرفه

پژوهش حاضر در  از این رو،. اجرا گذاشته شده است

گیری  ی و تممیمگوی تأثیر این تحول بر ابعاد پاسخ

های  مدیران بخش عمومی با مطالعه موردی دانشگاه

با توجه  .ارزیابی شده استتهران استان علوم پزشکی 

به آن چه پیش از این بیان شد الگوی مفهومی پژوهش 

 .در زیر است 7به شرح شکل شماره 

 

 های پژوهش فرضیه
 :از عبارت است های پژوهش فرضیه

ی علوم ها دانشگاهبر اساس دیدگاه مدیران  .7

 یاجرای نظام حسابدارپزشکی استان تهران، 

 .دار داردتأثیر معناگویی  بر پاسخ یبخش عموم

ی علوم ها دانشگاهبر اساس دیدگاه مدیران  .5

 یاجرای نظام حسابدارپزشکی استان تهران، 

 .دار داردتأثیر معناگیری  تممیم   بر  یبخش عموم

 
 الگوی مفهومی پژوهش: 1شکل 

 

 پاسخ گویی عمومی•

 پاسخ گویی مدیریتی•

 پاسخ گویی مالی•

 پاسخ گویی حرفه ای•

 پاسخ گویی قانونی•

 پاسخ گویی اجتماعی•

 پاسخ گویی عملياتی•

متغير وابسته 
 پاسخ گویی 

اطالعات •
حاصل از 

اجرای نظام 
حسابداری 

بخش 
 عمومی 

 متغير پيوسته
 تصميم گيری در مصارف نقدی•

 تصميم گيری درکنترل هزینه ها•

 تصميم گيری در وصول درآمد•

 تصميم گيری در مدیریت بدهی ها•

 تصميم گيری در مدیریت مطالبات•

 تصميم گيری درارزیابی عملکرد•

 تصميم گيری در تدوین بودجه•

تصميم گيری در ارزیابی بهای  •
 تمام شده

 متغير وابسته 

 تصميم گيری
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 روش پژوهش

 

  پژوهش و نمونه آماری جامعه

هدای   را مدیران دانشدگاه  پژوهشآماری این  جامعه

تهران شامل تهران، ایدران و شدهید    استانعلوم پزشکی 

اسداس تعدداد    بر. دهد تشکیل می 7932در سال  بهشتی

اسدداس  بدر  وتحلیدل عداملی    الگدوی متغیرهدای آشدکار   

در . دشد نفر تعیدین   793حجم نمونه  ،آزمون نمونه پیش

 :قرار گرفتمدنظر      نمونه موارد زیر  تعیین حجم

 معر  جامعه مورد مطالعه باشد؛  نهنمو .7

به دالیلی از دهندگان  پاسخچه تعدادی از  چنان .5

به همکاری از پاسخ به  نداشتن جمله تمایل

حجم نمونه در حدی  ،کنندها خودداری  پرسش

 د؛به نتایج پژوهش خدشه وارد نکن باشد که

آماری  های آزموناز لحاظ تعداد متناسب با نمونه  .9

ها از جمله روش  مورد نظر برای تحلیل داده

 و ؛باشدتحلیل عاملی 

میم نتایج اطمینان بیشتری وجود داشته عنسبت به ت .3

 .باشد

 

 ها آوری داده جمعابزار 
 نامه پرسشحاضر پژوهش  گیری    اندازهابزار 

نامه به  این پرسش. است ساخته پژوهشگر سنج نگرش

گذاری تأثیرابعاد گوناگون  .7: کهای تهیه شده  گونه

با  .5حسابداری بخش عمومی را بسنجد،  اجرای نظام

عه مورد وضعیت فرهنگی، شغلی و اجتماعی جام

وسیله سنجش معتبری را  .9مطالعه هماهنگ باشد، و 

های آینده فراهم  حاضر و نیز نظرسنجی برای پژوهش

بخش اول . است قسمت 9شامل  نامه پرسش .آورد

پژوهش  های آزمودنی یشناخت یتاطالعات جمعشامل 

کار  و سابقهیالت تحم یزانم یت،شامل سن، جنس

 ییگو پاسخ یرشامل متغ نامه پرسشبخش دوم . است

 5ی عموم ییگو پاسخابعاد  .عد داردبُ  1 که است

 ییگو پاسخ، گویه 9یریتی مد ییگو پاسخ، گویه

 ییگو پاسخ، گویه 5 یا حرفه ییگو پاسخ، گویه 5یمال

و  گویه 5 یاجتماع ییگو پاسخ، گویه 9 یقانون

قسمت سوم  .دارد گویه 5 یاتیعمل ییگو پاسخ

در  یریگ یمتممگیری شامل  عد تممیمبُ  3 نامه پرسش

 ،گویه 5ها  ینه، کنترل هزگویه 5 یممار  نقد

، گویه 5ها  یبده یریت، مدگویه 5وصول درآمد 

، گویه 3عملکرد  یابی، ارزگویه 5مطالبات  یریتمد

 گویه 5 شده تمام یبها یابیو ارز گویه 5بودجه  ینتدو

. است گویه 93 نامه دارای پرسش در مجموعو دارد 

شامل  یکرتلطیف  یا ینهگز 2 یاسدر مق نامه پرسش

 یلیو خ یادز یحدود کم، کم، تا یلیخهای  گزینه

 . ستشده ا یطراح 2تا  7از  یادز

نامه با استفاده از نظر  پرسش ییدر این پژوهش روا

و با  تأییدیی عامل یلروش تحل متخممان و

 یدهسنج 5نسخه  Smart PLSافزار  نرم بکارگیری

از روش  یزنامه ن پرسش یاییبه منظور سنجش پا. شد

و استفاده شد  آزمون برای نمونه پیشکرونباخ  یآلفا

   .قرار گرفت أییدمورد ت یاییپا

 

 ها دادهروش تجزیه و تحلیل 
استفاده در این پدژوهش را   موردهای آماری  روش

 و هددای آمدداری توصددیفی روش تددوان بدده دو دسددته مددی
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برای بررسی و . تقسیم کرد های آماری استنباطی روش

دهنددگان از آمدار    های عمومی پاسدخ  توصیف ویژگی

تجزیده  بدرای  و توزیع فراوانی و میانگین  توصیفی مانند

افدزار آمداری    آمدده از ندرم   دسدت  ههای بد  و تحلیل داده

SPSS بررسی نرمال بودن  برای. شد استفاده 55 نسخه

اسدمیرنو   -آزمون کولمدوگرو  با استفاده از ها  داده

ها نرمدال اسدت    که توزیع داده فرض صفر مبتنی بر این

اگدر مقددار    ،بندابراین . شدد  آزمون% 2در سطح خطای 

لدی  ، دلیآیدد دسدت   هب %2مساوی یا تر  بزرگ یمعنادار

 نخواهدوجود  (ها بودن داده نرمال)برای رد فرض صفر 

هدا نرمدال خواهدد     توزیدع داده  ،دیگر عبارتبه . داشت

هدای پدژوهش از روش    بررسدی فرضدیه  بده منظدور   . بود

و  یرمناسدپ  یآزمدون همبسدتگ  ، تأییددی تحلیل عداملی  

 .استفاده شد tآزمون 

 
 ها یافته

 

 نامه پرسش تأییدی یعامل یلتحل
 ییسنجش روا یبرا تأییدی یعامل یلتحل

شود  یم استفادهنامه  سازه در پرسش یک یها شاخص

 ینالزم ب ییو همسو یهماهنگکه  مشخص شودتا 

کاربرد مهم  ،در واقع .وجود دارد( ها ؤالس) ها شاخص

 الگوی حاویبرازش  ارزیابی ،تأییدی یعامل یلتحل

الگوی بودن  مناسب یزانمو است  یرمتغ یک یها الؤس

را بررسی شده  یآورگرد یها دادهتوجه به با  پژوهش

مکنون مرتبه دوم و  یرپژوهش دو متغ ینا در .کند می

 با) یریگ یمو تمم( عدبُ  1 با) ییگو پاسخ شامل یاصل

و وجود  یرهامتغ یتوجود دارد و با توجه به ماه( عدبُ  3

 ،یرهامتغ یندوم در هر کدام از ااول و مرتبه  یها سازه

دیگری برای و  ییگو پاسخ یرمتغ ایبر یکی) الگودو 

 .دشطراحی  افزار در محیط نرم( یریگ یمتمم یرمتغ

 الگویبرازش  یبرادر تحلیل عاملی مرتبه اول 

در روش حداقل مربعات ( نامه پرسش) یریگ اندازه

 یارسه مع پژوهش به وسیلهابزار  یاییپا ،ابتدای جزئ

 و یبیترک یاییپا، (یشاخص سنت)کرونباخ  یآلفا

نتایج . گرفتمورد سنجش قرار  یعامل یبارها یبضرا

دهد که ضریب  نشان می 7در جدول شماره  ارائه شده

یی و گو پاسخ مؤلفهدو  هرآلفای کرونباخ برای 

این نتیجه بیانگر  .است 1/3تر از  بزرگگیری  تممیم   

مورد استفاده از اعتبار مناسبی  نامه پرسشست که ا آن

هایی که مقدار پایایی  سازه چنین، هم. برخوردار است

از پایایی قابل  باشد 1/3ترکیبی آن باالتر از مقدار 

 ییروا یایی،پا یپس از بررس .است قبولی برخوردار

در  .گرفتقرار  یمورد بررسنیز واگرا  ییهمگرا و روا

شته ابه اشتراک گذ یانسوار یانگینهمگرا م ییروا

 یهمبستگ یزانم)خود  یها هر سازه با شاخص ینشده ب

 یهمبستگ ینهر چه ا .دشبررسی  (ها سؤالهر سازه با 

به باال  2/3مقدار ) است بیشتر الگوروایی باشد  یشترب

  .(است یکافاستخراجی  یانسوار یانگینم یبرا

 یرمتغ یکبا  یرمتغ یک یهمبستگ واگرا ییروادر 

 یانم یچه همبستگ چنانشود و  ه میدیمرتبط سنجیرغ

از  یشمربوط به خود، ب یها ها با سازه شاخص

بیانگر  ها باشد سازه یرآن شاخص با سا یانم یهمبستگ

 ییروا یبررس برای. بود هدخوا الگو روایی واگرای

 که روش اول به شده استواگرا از دو روش استفاده 

 مکنون در یرهر متغ های ؤالس یعامل یبارها یسهمقا
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ميانگين واریانس  نتایج ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکيبی و روایی همگرا با معيار: 1جدول 

 استخراجی

متغيرهای 

 مکنون
 ها مؤلفه

 ضریب آلفای کرونباخ

(A >0. 7) 

 ضریب پایایی ترکيبی

(Cr >0. 7) 

 ميانگين واریانس استخراجی

(AVE>0. 5) 

 ییگو پاسخ

 32/3 31/3 35/3 یی عمومیگو پاسخ

 32/3 33/3 37/3 یی مدیریتیگو پاسخ

 3/3 32/3 33/3 یی مالیگو پاسخ

 39/3 37/3 3/3 ای یی حرفهگو پاسخ

 11/3 37/3 32/3 یی قانونیگو پاسخ

 31/3 39/3 32/3 یی اجتماعیگو پاسخ

 31/3 35/3 33/3 یی عملیاتیگو پاسخ

  گیری تممیم

 37/3 32/3 3/3 ممار  نقدی

 31/3 39/3 32/3 ها کنترل هزینه

 31/3 39/3 32/3 وصول درآمد

 33/3 33/3 33/3 ها مدیریت بدهی

 33/3 37/3 37/3 مدیریت مطالبات

 13/3 39/3 3/3 ارزیابی عملکرد

 33/3 37/3 37/3 تدوین بودجه

 31/3 35/3 33/3 شده تمامارزیابی بهای 

 

و در روش دوم پرداختده   یگرمکنون د یرهایمقابل متغ

نتدایج   .اسدتفاده شدده اسدت   فورنل و الرکر  یساز ماتر

ی بدده روش گددوی بررسددی روایددی واگددرای متغیددر پاسددخ

نشدان داده شددده   5 شددماره فورندل و الرکددر در جددول  

طور کده در ایدن جددول ارائده شدده اسدت        همان. است

یرهدای  متغ یاسدتخراج  یدانس وار یدانگین ممقدار جدذر  

در قطدر اصدلی مداتریس    وهش حاضر که مکنون در پژ

در که ) ها از مقدار همبستگی میان آنبیشتر  فتهقرار گر

. اسدت ( چپ قطر اصلی مشخص شدده  زیرین و ردیف

متغیرهدای  )ها توان اظهار داشت که سازه می ،از این رو

خود تعامل بیشدتری دارد  های  با سؤالالگو در ( مکنون

 الگو یروایی واگرا ،به بیان دیگر .های دیگر تا با سازه

 .در حد مناسبی است

 ابدزار بکدار   یدایی پا یبررسد  یکه بدرا  یگرید یارمع

 یدق اسدت کده از طر   یعدامل  یشود مقدار بارها یبرده م

سازه بدا آن   یک یها شاخص یمحاسبه مقدار همبستگ

 3/3تدر از   مقددار کدم   یدن اگدر ا  .شدود  یمحاسبه م سازه

. نامه اصالح یا حذ  شدود  پرسش های ؤالس یدشود با

اسدتخراج   میدانگین واریدانس  شداخص  منظدور از   به این

هددای  نتددایج تحلیددل عدداملی گویدده . شددده اسددتفاده شددد

نامددده و تعدددداد عوامدددل اسدددتخراج شدددده در   پرسدددش

این نتایج . ارائه شده است 3و  9های  های شماره جدول

های طراحی شده برای هر عامل  مؤلفهدهد که  نشان می

مدنظر      همان چیزی که  مؤلفههای مربوط به هر  و سؤال
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 (گویی متغير پاسخ)فورنل و الرکر نتایج روایی واگرا به روش : 2جدول 

 
گویی  پاسخ

 عمومی

گویی  پاسخ

 مدیریتی

 گویی پاسخ

 مالی

گویی  پاسخ

 ای حرفه

گویی  پاسخ

 قانونی

گویی  پاسخ

 اجتماعی

گویی  پاسخ

 عملياتی

       313/3 گویی عمومی پاسخ

      357/3 15/3 گویی مدیریتی پاسخ

     333/3 19/3 13/3 گویی مالی پاسخ

    377/3 19/3 15/3 1/3 ای گویی حرفه پاسخ

   311/3 15/3 12/3 19/3 13/3 گویی قانونی پاسخ

  395/3 39/3 12/3 1/3 17/3 17/3 گویی اجتماعی پاسخ

 351/3 11/3 11/3 13/3 13/3 13/3 11/3 گویی عملیاتی پاسخ

 

 
نامه پرسشگویی  ماتریس ساختار عاملی پاسخ: 3جدول  

 شرح عامل
 بارهای عاملی

1 2 3 4 5 6 7 

گویی عمومی پاسخ  
313/3 به نمایندگان مجلس             

313/3 به اصحاب رسانه            

گویی مدیریتی پاسخ  

391/3  به مدیران ستادی           

امنا تأهیبه    399/3           

ت رئیسهأبه هی   373/3       

گویی مالی  پاسخ  
استان و دارایی به اداره امور اقتمادی    322/3          

ییو دارا یامور اقتمادبه وزارت     325/3          

ای گویی حرفه پاسخ  
333/3    به حسابرسان مستقل      

خانه به واحد بودجه وزارت     355/3     

گویی قانونی پاسخ  

327/3     به دیوان محاسبات    

337/3     به بازرسی استان     

33/3     به استانداری     

گویی اجتماعی پاسخ  
33/3      ادارات کل استان    

353/3      واحدهای نظارتی دانشگاه   

گویی عملیاتی پاسخ  
 حسابرسان مستقل

  
        353/3  

 معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان
  

        39/3  
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  .دهد است را مورد سنجش قرار می

 شد ذکرپیش از این که  ییها یبا توجه به بررس

همان  نامه های پرسش سؤالکه  بیان کرد توان یم

 پژوهشکه مدنظر  دهد میرا مورد سنجش قرار  یزیچ

در مرحله  .است یمطلوب یاییو پا ییروا یاست و دارا

باید نشان داده  مرتبه دوم یعامل یلتحل استفاده از با بعد

 بُعد 1)عامل  یکسنجش  یها لفهؤم یاآکه  شود

 یینتع یبه درست( گیری بُعد تممیم 3یی و گو پاسخ

 یلها در تحل لفهؤم ییدأبه منظور ت یر؟خ یااند  شده

همان  یااستانداردشده  یرمس یبمرتبه دوم، ضرا یعامل

قرار  یها مورد بررس لفهؤم یاندر م یعامل یبارها

عد بُ 1برای استانداردشده  یرمس یبضرا. یردگ یم

 ییگو پاسخی، عموم ییگو پاسخ)یی گو پاسخ

ی، ا حرفه ییگو پاسخی، مال ییگو پاسخیریتی، مد

و ی اجتماع ییگو پاسخی، قانون ییگو پاسخ

، 33/3، 373/3 یب،ترت به ،(یاتیعمل ییگو پاسخ

آمد  دست به 321/3 و 337/3، 373/3، 333/3، 332/3

 (یمعنادار برایشده  یینمقدار تع) 3/3از  یشترکه ب

ابعاد  برای. شد ییدأتها  لفهؤم یتمام در نتیجه،است و 

کنترل ی، در ممار  نقد یریگ یمتمم) یریگ یمتمم

 یریتمد، ها یبده یریتمد، وصول درآمد، ها ینههز

 یابیارزو  بودجه ینتدو، عملکرد یابیارز، مطالبات

نامه پرسش گيری تصميمماتریس ساختار عاملی : 4جدول  

 شرح عامل
 بارهای عاملی

1 2 3 4 5 6 7 8 

گیری در  تممیم   

 ممار  نقدی

323/3 شناسایی ممار     
    

 

323/3 کنترل ممار     
    

 

ها کنترل هزینه  
ها شناسایی هزینه   393/3   

    
 

ها کنترل هزینه   395/3   
    

 

 وصول درآمد
393/3   شناسایی درآمدها  

    
 

399/3   وصول درآمدها  
    

 

 مدیریت بدهی
ها شناسایی بدهی     332/3      

ها مدیریت بدهی     331/3      

 مدیریت مطالبات
351/3     شناسایی مطالبات     

333/3     مدیریت مطالبات   
 

 

 ارزیابی عملکرد

313/3      شناخت نقاط قوت و ضعف  
 

 

3/3      شناسایی راهکارهای ارتقاء    

333/3      کیفیت سازمان    

319/3      تمایل مدیران به ارزیابی عملکرد    

 تدوین بودجه
ریزی بودجه برنامه  

      
372/3   

 تدوین بودجه
      

359/3   

ارزیابی بهای 

شده تمام  

393/3        شناسایی مراکز هزینه  

خدمات شده تمامقیمت          373/3  
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 ،اردشدهاستاند یرمس یبضرا یزن( شده تمام یبها

، 322/3، 335/3، 319/3، 313/3، 331/3 ،یبترت به

 3/3از  یشترکه ب آمد دست به 35/3و  331/3، 332/3

 یتمام در نتیجه،و  (یمعنادار برایشده  یینمقدار تع)

به ، 9و  5های  های شماره شکل در. شد ییدأتها  لفهؤم

های  سازهتحلیل عاملی مرتبه دوم  الگوی ،ترتیب

 .شده است ارائه گیری تممیم   یی و گو پاسخ

 یآلفدا  یبضدر آمدده،   آماری به دسدت  نتایحطبق 

 یدانس وار یدانگین و م یبدی ترک یدایی پا یبکرونباخ، ضر

ه بد گیدری،   یی و تمدمیم گدو  پاسخ های ی سازهاستخراج

کده نشدان از    است 12/3و  31/3، 31/3 برابر با یب،ترت

. داردگیددری  و مناسددب بددودن ابددزار اندددازه  یددتمطلوب

مرتبده اول   یهدا  هسداز  tآماره  به دلیل آن که ،ینچن هم

 یاز حدد مدرز   یشدتر بگیدری   یی و تممیمگو پاسخبرای 

 سدازه مرتبده   1از اجتماع  ییگو سازه پاسخ ،است 31/7

سدازه مرتبده اول   3گیری از اجتماع  و سازه تممیماول 
 

 
 یی با ضرایب مسير استاندارد شدهگو پاسختحليل عاملی مرتبه دوم  الگوی :2شکل 

 

 
 با ضرایب مسير استاندارد شدهگيری  تصميم   تحليل عاملی مرتبه دوم الگوی  :3شکل 
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 .اسدت معندادار  نیدز   یلحاظ آمدار ه شده و ب یلتشک باال

 یهدا بده درسدت    مؤلفده کده  توان بیان داشدت   می ،بنابراین

 .است انتخاب شده

 
 آمار توصیفی

را  نامده  پرسدش حدذ  افدرادی کده    با ) تعداد نمونه

آنددان  %33حدددود  کدده بددودنفددر  793( تکمیددل نکردنددد

آنددان  %3/33مدددرک تحمددیلی کارشناسددی و بدداالتر و 

 هدای  هآمدار سدایر  . داشدتند کداری   هقبساسال  1بیشتر از 

 یرهدددایمتغ یفراوانددد یدددعتوزمربدددوط بددده   یفیتوصددد

ارائده   2یان در جدول شدماره  گو پاسخ شناختی یتجمع

ها نمونه مدورد بررسدی    هآمار با توجه به این. شده است

هددای  گددویی بدده سددؤال بددرای پاسددخ از صددالحیت الزم

 .برخودار است نامه پرسش

 

 آمار استنباطی
همبسددتگی ناپددارامتری  ضددریبدر ایددن پددژوهش از 

برای بررسی رابطه خطی بدین  ( 1جدول شماره )اسپیرمن 

متغیرها استفاده شد کده بیدانگر یدک همبسدتگی مثبدت و      

 .گیری است تممیم   گویی و  معنادار بین دو سازه پاسخ

 

 گویان شناختی پاسخ توزیع فراوانی متغيرهای جمعيت: 5جدول 

 درصد فراوانی معتبر تعداد دسته متغير

 جنسیت
 1/32 19 مرد

 9/23 12 زن

 تحمیالت

 متخمص

 دکتری تخممی

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی

 کاردانی

 دیپلم

 پاسخ داده نشده

5 

5 

32 

19 

3 

9 

3 

2/7 

2/7 

1/95 

3/25 

9 

9/5 

9/1 

 سن

 3/75 73 سال 93زیر 

 3/92 33 سال 92تا  97

 51 91 سال 33تا  91

 سال 23تا  37

 سال 23بیشتر از 

 پاسخ داده نشده

53 

3 

7 

5/57 

3/5 

3/3 

 کار سابقه

 1/73 51 سال 1زیر 

 3/31 13 سال 75تا  1

 3/72 55 سال 73تا  79

 3/79 73 سال 53تا  73

 9/3 1 سال 53بیشتر از 
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 گيری گویی و تصميم متغيرهای پاسخنتایج ضریب همبستگی اسپرمن بين : 6 جدول

 ها مؤلفه ها آماره ضریب همبستگی اداریمعنمقدار  نتيجه آزمون

 گیری گویی و تممیم پاسخ ضریب همبستگی اسپیرمن 133/3 333/3 شود می     تأیید 
 

 های پژوهش فرضيه یا    تك نمونه tآزمون نتایج : 7جدول 
 معناداریمقدار  tآماره  ميانگين تعداد فرضيه
 333/3 3/71 337/9 793 فرضیه اول
 333/3 13/73 311/9 793 فرضیه دوم

 

تدک   tهای پژوهش از آزمدون   برای بررسی فرضیه

ایدن میدانگین مفدروض یدا      .استفاده شده است ای    نمونه

تواند یک مقدار معمول یا رایج، یک مقددار   می     نظری 

استاندارد و یا یک مقدار مورد انتظار باشد کده در ایدن   

اسدت   2تدا   7 اعدداد که حد وسط بازه  9پژوهش عدد 

 .در نظر گرفته شد

 1طدور کده نتدایج منددرج در جددول شدماره        همان

أثیر اجدرای نظدام   تد  هدای  هدهدد، میدانگین نمدر    نشان می

گدددویی و  حسدددابداری بخدددش عمدددومی بدددر پاسدددخ   

ی هدا  دانشدگاه گیری بر اساس دیددگاه مددیران    تممیم   

و مقدددار  9علددوم پزشددکی اسددتان تهددران، بیشددتر از     

، بددا ضددریب بنددابراین. اسددت 333/3معندداداری برابددر بددا 

تددوان گفددت کدده بددر اسدداس دیدددگاه  مددی     % 32اطمینددان 

ی علوم پزشکی استان تهران، اجرای ها دانشگاهمدیران 

گددویی و  نظددام حسددابداری بخددش عمددومی بددر پاسددخ  

 . گیری تأثیر معناداری دارد تممیم   

 
 گيری  نتيجه

 

 بررسددی میددزان تأثیرگددذاری هددد  پددژوهش حاضددر  

اجددرای نظددام حسددابداری بخددش  اطالعددات حاصددل از 

در گیدری   تمدمیم    گدویی و   عمومی بر متغیرهدای پاسدخ  

 یهدا  دانشدگاه  از طریدق مطالعده مدوردی   بخش عمدومی  

بددرای ایددن منظددور . اسددتن اسددتان تهددرا یلددوم پزشددک ع

( 52)الگددوی مفهددومی پددژوهش از پددژوهش باباتونددده   

و  گیددری تمددمیمابعدداد بدده علددت تنددوع  . دشدداقتبدداس 

اسدتان  شدکی  پز هدای علدوم   مدیران دانشگاه یگوی پاسخ

بررسدی   مدورد های مختلف  از جنبهتهران، این دو متغیر 

  دیددگاه ، نتدایج ایدن پدژوهش   بدا توجده بده    . قرار گرفت

اطالعددات گددذاری تأثیر نسددبت بدده  یمثبددت و معنددادار

بدر   یبخدش عمدوم   ینظدام حسدابدار   یاجدرا حاصل از 

. گیددری وجددود دارد یمتمددم   و  ییگددو پاسددخ یرهددایمتغ

فای ایتواند بستر مناسبی برای  این اطالعات می ،بنابراین

 بده وسدیله   هدای بهینده   تممیم اتخاذی و گوی وظیفه پاسخ

 یجنتدایج بدا نتدا   ایدن  . دکند بخش عمومی فراهم مدیران 

نتایج پدژوهش وی  . همسو است( 51)کانگیانو پژوهش 

و  زالندددنوحسددابداری در  مبنددایتغییددر  نشددان داد کدده

گدویی   سطح پاسخ مبنای تعهدی حسابداریگرایش بده 

نتددایج پددژوهش   . داده اسدت  ءو شفافیت مدالی را ارتقدا  

 ،(3) و همکداران  کردسدتانی  نتدایج پدژوهش  بدا  حاضدر 

 .همسو استنیز ( 53)بارتون  و (3)لماسی و غالمپور ا

الزم  اطالعات ارائه مالی های صورت هد  کلی

 واقع، در. است کنندگان استفادهگیری  برای تممیم

 گرفت نظر دری فراگیر هد  را گیری توان تممیم می
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. دهد می قرار تأثیر را تحت دیگر های هد  کلیه که

 های علوم پزشکی مدیران دانشگاه گیری تممیمابعاد 

های مختلف قابل بررسی  تهران متنوع بوده و از جنبه

ای علوم ه با توجه به تنوع خدمات در دانشگاه .است

، خدمات پژوهشی و پزشکی شامل خدمات آموزشی

ها  خدمات بهداشتی درمانی و حجم باالی این فعالیت

ریزی مبتنی بر  هایی نظیر بودجه یابی به هد  دست

خدمات دشوار  دهش تمامعملکرد و محاسبه بهای 

استانداردهای حسابداری نقش  در این زمینه .است

آوری اطالعات شفا  و با  مؤثر و اصلی در فراهم

گیران را در فرآیند  تواند تممیم کیفیت داشته و می

گویی  به پاسخمنجر و  کند گیری یاری تممیم

 بنابراین، .نفعان شود ذی در برابر مدیرانتر  مناسب

 تعهدی حسابداری کرد که اجرای مبنای بیان توان می

اخذ  تهران بهاستان  پزشکی علوم های دانشگاه در

 کرده کمک دانشگاه مدیران تممیم مناسب به وسیله

 مدیران گیری کیفیت تممیم ارتقاء باعث امر این و

 . شده است دانشگاه

های علوم  در کل با توجه به دیدگاه مدیران دانشگاه

پزشکی تهران نسبت به تأثیر مثبت استانداردهای 

 (و ابعاد آن)گیری  تممیم برحسابداری بخش عمومی 

و با در نظر گرفتن اجرای  (و ابعاد آن)گویی  و پاسخ

 توان با ارتقای فرآیندهای دها، میچند ساله این استاندار

در اختیار مدیران  شفا اطالعات ، مالیگزارشگری 

یابی به عملکرد بهینه  قرار داد و سازمان را در دست

را مدیران  چنین، این دیدگاه مثبت، هم. مالی یاری کرد

 یحسابدار یکامل مبنا یسمت اجرابه  حرکتدر 

 .کند میتر  ممممی در بخش عموم یتعهد

 های آینده پیشنهادهایی برای پژوهش

ها و اقدامات و  گذاری بر فعالیت به منظور اولویت

گیری و پیامدهای آن،  ها و ارتقا فرآیند تممیم برنامه

 دست آمده از بهمدیران باید بتوانند از اطالعات 

از آن جا که بهای . های حسابداری استفاده کنند نظام

بهداشتی  شامل آموزشی، پژوهشی و)خدمات  شده تمام

های خدمات حائز اهمیت  ن تعرفهدر تعیی (و درمانی

است، اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش 

اجرایی ابالغ شده از  مراحلعمومی با در نظر گرفتن 

به طر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

های  درخواست صورت. کند محاسبه آن کمک می

ای  های نظارتی، با توجه به وظیفه مالی به وسیله دستگاه

که در تفریغ بودجه و بررسی تراز مالی دارند، نیازمند 

اطالعات شفافی است که از طریق استانداردهای 

برای . است یابی دستحسابداری بخش عمومی قابل 

های  های آینده بررسی میزان موفقیت دانشگاه پژوهش

خدمات ارائه  شده تماملوم پزشکی در محاسبه بهای ع

ریزی مبتنی بر عملکرد  های بودجه شده، بررسی چالش

های علوم پزشکی با توجه به اجرای  در دانشگاه

استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مقایسه 

های علوم پزشکی در  ها و درآمدهای دانشگاه هزینه

داردهای حسابداری های زمانی قبل از اجرای استان دوره

  .شود بخش عمومی و پس از آن پیشنهاد می

 

 های پژوهش محدودیت

هددای علددوم   شددامل دانشددگاه  ژوهشپدد یددننموندده ا

برای تعمیم نتایج آن بایدد  و  پزشکی استان تهران است

 . احتیاط شود
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