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 چكیده
 

بیرای انجیاا ایین    میدیران   .رود ترین وظایف مدیریت به شمار میی  از مهم صیص بهینه منابع محدود سازمانیتخ :مقدمه

هدف ایین پیهوهش بررسیی    . ش بسزایی داردی مالی نقها گزارشاطالعات و در این میان  و مهم به اطالعات نیاز دارند

بیر نقیش    تأکیدبا  های مالی گزارشکننده اطالعات و  اطالعاتی حسابداری به عنوان تأمین ظاانبر اثربخشی  مؤثرعوامل 

 .ی علوا پزشکی کشور استها دانشگاهحسابداری تعهدی از دیدگاه مدیران و کارشناسان 

شیامل  نمونیه پیهوهش    .اسیت پیمایشیی  -، توصیفیروشاز نظر هدف کاربردی و از نظر این پهوهش  :روش پژوهش

ای تصیادفی   روش طبقیه کیه بیه    اسیت  1314در سیال   دانشگاه علوا پزشکی کشور  1نفر از مدیران و کارشناسان  414

 . انجاا شده استمعادالت ساختاری  استفاده ازبا  الگوی پهوهشو برازش ها تجزیه و تحلیل داده .انتخاب شدند

. اسیت پیهوهش  پیشینهادی   الگیوی یرهیا و بیرازش   بیین مت  تأییید روابیع عل یی     پهوهش بیانگرنتایج حاصل از  :ها یافته

افیزایش کیاربرد اطالعیات در     بیا بهبیود کیفییت اطالعیات،     که دهدنشان می ضرایب مسیربودن مقادیر برآوردی  مثبت

ای نیازهی  بیرآوردن بداری در حسیا  یاطالعات ارتقاء کفایت نظااکنترل داخلی و  نظاامدیران، تقویت  های گیریتصمیم

 .یابدافزایش می اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی نظاااثربخشی  ،ناطالعاتی مدیرا

کیردن   فیراهم  به توجه با کشور پزشکی علوا یها دانشگاه در مبنای تعهدی بر حسابداری یاطالعات نظاا :گیری نتیجه

داخلیی   های نترلک نظااچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای تقویت  کاربردی و هم و ها و اطالعات با کیفیت گزارش

 .داشته باشدکارشناسان کارکرد مدیران و  های تصمیمدر  اساسیتواند نقش  اثربخشی الزا برخوردار بوده و میاز 
 

 .اطالعاتی حسابداری نظاا های داخلی، کنترل، مبنای تعهدیاثربخشی، اطالعات حسابداری، : های کلیدی واژه

                                                           
 .(ع)المللی اماا رضا  بیناستادیار حسابداری دانشگاه  1.

 .ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی مشهد کارشناس.  

 (. ع)المللی اماا رضا  ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه بین کارشناسیدانشجوی . 3

 moradi@imamreza.ac.ir: نویسنده مسئول؛ رایانامه *
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 مقدمه

 

 .دیران استوظایف م ترین ء بدیهیگیری جز تصمیم

که نتوانند به موقع ت بتوان گفت مدیرانی شاید به جرأ

با مشکل گیری کنند دیر یا زود  و درست تصمیم

اساس هر تصمیم بر اطالعات . شوند اساسی مواجه می

ای  ابل مقایسهبه موقع، قابل فهم، مربوط، قابل اتکا و ق

که از منابع مختلف اطالعاتی تأمین ست استوار ا

یا  توجهی به کیفیت اطالعات و بی .شود می

عات در از اهمیت وجود اطال پوشی چشم

ناپذیری به  جبران های ها موجب صدمه گیری تصمیم

گیری  تصمیمضعف اساسی نظاا  .سازمان خواهد شد

به  گانی است کهگیرند متوجه تصمیم ها در سازمان

و به موقع واقف نبوده یا دانش  درست ارزش اطالعات

فرآوری و مبادله اطالعات  امکانات کافی نسبت به

ها مالی است  گیری در مواردی که تصمیم. (1) ندارند

مالی برای سازمان دارد اهمیت  آثار سرانجااو یا 

های  نظاا .شود اطالعات با کیفیت دو چندان می

مالی و  یهای اطالعات عاا و نظاا اطالعاتی به طور

ن اطالعات و میبه طور خاص وظیفه مهم تأحسابداری 

گیری را بر  سازی و تصمیم کمک به فرآیند تصمیم

 .( )عهده دارد 

از  درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

افزار آن شد تا با بکارگیری نرا بر 1311ابتدای سال 

ان به عنوان اولین سازم «نظاا نوین مالی»اختصاصی 

 مبنایکردن  برای عملیاتی را های اساسی گاا دولتی

ی علوا پزشکی ها دانشگاهحسابداری تعهدی در 

گاه اجرایی دستاین مهم برای این نجاا ا .بردارد

 .رود وسعه کشور امری حیاتی به شمار میاثرگذار در ت

منجر به بهبود  مبناییچرا که اثربخشی چنین 

صیص بهتر منابع تخ سرانجااگیری مدیران و  تصمیم

گویی مالی  به نظاا پاسخهای اخیر  در سال .خواهد شد

علت . ها توجه بیشتری شده استو عملیاتی دانشگاه

ها برای اهمیت ارزیابی عملکرد دانشگاهاین توجه 

، از این رو. (3)عهده دارند  که بر است ایفای رسالتی

بر  مؤثرعوامل تا  ه استشدوهش تالش در این په

بر نقش  تأکیدبا  نظاا اطالعاتی حسابداریاثربخشی 

این پهوهش نتایج  .شودحسابداری تعهدی شناسایی 

از درست استفاده  ی تواند به مدیران در نحوه می

یری بهتر گ تصمیم و مبنای حسابداریاطالعات این 

 .دکنکمک 

 

 نظری مبانی
اطالعات  از ایجموعهی، ماطالعات های نظاا

که  (4)است یکدیگر  برثیر متقابل أبا توان تمختلف 

ها و گیریاطالعات مورد نیاز مدیریت برای تصمیم

ای از بخش عمده (.1) کندها را فراهم میریزیبرنامه

عات های مدیران ارشد بر اساس اطالگیریتصمیم

ی حسابداری اتخاذ های اطالعاتنظاامستخرج از 

مدیریت  یهای اطالعات شود که خود جزئی از نظاا می

کردن  ی حسابداری با فراهماطالعات نظاا (.6)است 

ساختاریافته،  های سازی برای تصمیم الزا اطالعات

در پیشبرد نقش مهمی نیافته ساختار یافته ونیمه ساختار

 نظاااثربخشی این . کند ها ایفا می سازمان های هدف

اتخاذ شده  های تصمیمموجب اثربخشی اطالعاتی 

بودن نظاا با دارااین بنابراین، . مدیران خواهد شد
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گیری نقش و عملکردهای اطالعاتی کنترلی و تصمیم

ها دارد و عملکرد جایگاه مهّمی در اداره موفق سازمان

به . از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشدتواند آن می

یی و اثربخشی حسابداری از کارا نظااطوری که اگر 

توان انتظار داشت که بر می الزا برخوردار باشد

 مسئولینسازی مدیران و گیری و تصمیمتصمیم

از بیرون با سازمان در ارتباط  سازمان و سایر افراد که

ثیر مثبت مان تأبر عملکرد کل ساز در نهایتو  هستند

 نظاانبودن  ربخشتوان گفت اث می. داشته باشد

نیازهای به  نبودنگو اطالعاتی حسابداری و پاسخ

ها و  گیریتواند در تصمیماطالعاتی مدیران می

به  نیافتن دستغیرمنطقی و نادرست، های سازی تصمیم

ثیر ها و غیره تأسازمان و افزایش هزینه های هدف

 (.7) مستقیم داشته باشد

 

 حسابداری یاطالعات نظاا های هدف

 یاطالعات نظااهای اطالعاتی به طور عاا و نظاا

شامل تواند سه مزیت حسابداری به طور خاص می

وری، بهبود اثربخشی و مزیت رقابتی برای  بهبود بهره

یابد که وری زمانی ارتقاء میبهره .سازمان داشته باشد

تر و تر، آسانبتواند در انجاا سریعاطالعاتی  نظاا

اثربخشی  ،به همین ترتیب. تر کارها مؤثر باشددقیق

قبل بتواند اطالعاتی  نظااآید که  وجود می هنگامی به

و رفع بینی  مدیران را قادر به پیشاز وقوع مشکالت 

حسابداری، اطالعاتی ارائه  یاطالعات نظاا. کندآن 

دیران در بررسی شرایع و انتخاب د که به مکنمی

با تمرکز بر د و کن های بهتر کمک می گزینه

مزیت  ه سازمان، موجب افزایشهای ویه  توانایی

اطالعاتی  نظاااگر  ،به بیان دیگر. شود میرقابتی آن 

های گیری تصمیم برایبتواند اطالعات کاربردی 

تواند موجب ت ییرات جزئی در مدیران ارائه کند، می

آیند عملیات و گاهی ت ییرات کلی و بنیادی در فر

 ،از این رو. کارهای سازمان شودو راه ها هدف

 :ی حسابداری شاملاطالعات نظااعمده  های هدف

برای عملیات و نیازهای قانونی و  ارائه اطالعات .الف

 ،بنابراین .گیری استارائه اطالعات برای تصمیم .ب

ی اطالعات نظااهای کیفیت اطالعات و گزارش

بودن این اطالعات در  حسابداری و کاربردی

 برآوردندر  نظااها و کفایت این گیری تصمیم

تواند هدف مورد انتظار نیازهای اطالعاتی مدیران می

 .(4) باشد اطالعاتی نظاا

حسابداری و  یاطالعات نظاا ،افزون بر مطالب باال

. داردپیوندی محکم و ناگسستنی ر با یکدیگمدیریت 

این پیوند مستلزا شناخت دو طرفه است، از یک  ،البته

طرف حسابداران باید با نیازهای اطالعاتی مدیران 

تر آگاهانه های تصمیمها را در اتخاذ  آشنا باشند و آن

مدیران نیز باید با ماهیت  ،دیگر طرفاز . کمک کنند

نقاط قوت و  حسابداری و نظاااطالعات مالی و 

ای بهتر از ضعف آن آشنا باشند تا بتوانند به گونه

های آن استفاده کنند و در کاربرد اطالعات قابلیت

اطالعات با  تهیه(. 1) دچار افراط و تفریع نشوند

حسابداری  نظااکیفیت یکی از کارکردهای مهم 

می توانند به  العات مدیراندر سایه این اط. است

حسابداری  یاطالعات نظاا ازهای استخراجی  گزارش

ها از آن  ده و با خاطری آسوده در تصمیماعتماد کر

به  ی اطالعاتیها نظاابا توجه به این که . استفاده کنند
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ور خاص ط حسابداری به یاطالعات نظااطور عاا و 

تواند یکی از  این مؤلفه میکند  این هدف را دنبال می

 به حساب آیداطالعاتی  نظاااثربخشی های  صهشاخ

(11). 

ی اطالعات نظاااز کارکردهای مهم دیگر 

های داخلی کافی تدوین و طراحی کنترل حسابداری

 :زیر است های هدفبه منظور دستیابی به 

های تجاری به فعالیتانجاا  از حصول اطمینان -

ها و رویه ،ها هدفسازگار با طور کارا و 

 .مدیریت های تصمیم

 (اطالعات شامل)سازمان های حفاظت از دارایی -

 تقلب و استفاده نادرست ،شدن در برابر ضایع

(11). 

وقتی از اثربخشی اطالعاتی   نظاایک  با این حال،

کافی برخوردار است که کارکرد آن موجب تقویت 

ارائه شود و این مهم از طریق خلی های داکنترل

 در خصوص( مستندسازی)مدارک و شواهد کافی 

 درستو تفکیک  بنگاه اقتصادیهای  کلیه فعالیت

ساختار کنترل داخلی  .( 1) پذیر استوظایف امکان

به کنترلی  مواردباید به مدیریت اطمینان دهد که همه 

و مسائلی فراتر از وظایف کرده  ملای که باید، عگونه

گیرد، دامنه مستقیم حسابداری و مالی را در بر می

تمامی سازمان را در برگرفته و با  های داخلی کنترل

ساختار کنترل  های آن سر و کار دارد وکلیه فعالیت

یض اختیار های مدیریت ارشد برای تفوداخلی، شیوه

ن خرید، دادن اموری چو و تعیین مسئولیت انجاا

، بنابراین. شودفروش، حسابداری و تولید را شامل می

های داخلی موجب  تالش برای تقویت ساختارکنترل

حسابداری خواهد  یاطالعات نظااافزایش اثربخشی 

 .(13) شد

 

 گیریتصمیم و حسابداری یاطالعات نظاا
 نظاا زا بخشی عنوان به حسابداری یاطالعات نظاا

 را اطالعات میزان بیشترین همواره مدیریت، یاطالعات

 ریزی،برنامه وظایف اجرای منظور به مدیریت به

 .دهدمی ارائه وی وظایف سایر و کنترل گیری، تصمیم

ای از  اطالعاتی حسابداری بخش عمده  نظااچنین،  هم

به  نیازهای مشتریان به اطالعات و نیازهای شرکت

 کنندگانارائه .(14) کند را فراهم می شناسایی مشتریان

 نظاا از استفاده با که هستند حسابداران ،اطالعات این

 و کرده پردازش را هاداده حسابداری یاطالعات

 سایر و مدیریت به را تقاضا مورد اطالعات

 نظاا کمک به ها آن. دهندمی ارائه کنندگاناستفاده

 و آوریجمع عملیات حسابداری، یاطالعات

 فرآیندهای طی را مالی هایداده سازیذخیره

 این پردازش از پس و دهندمی انجاا حسابداری

 سازمانی گیرندگانتصمیم نیاز مورد اطالعات ،هاداده

  (.4) کنندمی تولید را( مدیران عمدتاً)

 

 حسابداری تعهدینقش 

حسابداری تعهدی، های تهیه شده بر مبنای  رشگزا

 نظااتری نسبت به اطالعات حاصل از  اطالعات جامع

های  گزارش. دهد حسابداری نقدی ارائه میسنتی 

های اقتصادی و  یریگ تصمیممالی تعهدی برای 

چرا که در . تیی سودمندتر اسگو پاسخهای  هدف

ی ناشی ها و برآیندها گیری خروجی بیشتر مواقع اندازه
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در بخش عمومی نامناسب، قدی از حسابداری ن

تهیه شده از اطالعات . آمیز و غیرواقعی استتردید

ای از  بداری تعهدی ارزیابی واقع بینانهحسا مبنایطریق 

 .(11) کند دولت ارائه می ها و حقوق مالکانه دارایی

وان به دستیابی تاز مزایای مبنای تعهدی می ،چنین هم

سریع به اطالعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود 

کرد بر خرج گیری در مورد نحوه تصمیمسازمان و 

 و نیازها اشاره کرد از منابع درستاساس اطالعات 

(16). 

مبنای حسابداری مدیران به استفاده از  عملیالزاا  

به ویهه در بخش عمومی های اخیر  در سال تعهدی

سبب شده است نوعی انتظار معقول و منطقی نزد آنان 

یی واقعی گو پاسخای که مدیران  به گونه، شکل گیرد

بخش دولتی به مشتریان و به ویهه مردا را در سایه 

با کیفیت مستخرج از چنین های  اطالعات و گزارش

تماا شده کامل خدمات  محاسبه بهای. دانند ی مینظام

مبنای ترین مزایای بالقوه استفاده از  ی از مهمیک

اتکاء و اعتماد به چنین . است حسابداری تعهدی

اطالعاتی باعث شده است کاربرد این اطالعات در 

گیری داشته  های مدیران افزایش چشم یریگ تصمیم

ریزی  تعدیل فرآیندهای بودجهامکان  .(11) باشد

از دیگر دالیل  مبنای حسابداری تعهدی مبتنی بر

چه کارکنان و  چنان .است آناستقبال مدیران از 

کارشناسان واحدهای مالی از تخصص الزا برخوردار 

توانند اطمینان داشته باشند که  مدیران می باشند،

 .قابل اتکاست ها به وسیله آنی تهیه شده ها گزارش

ها  یت گزارشاز عوامل اثرگذار بر کیفیکی  ،بنابراین

و اطالعات در دسترس مدیران تخصص کافی 

 ها و اطالعات یت گزارشکیف .کارشناسان مالی است

های روزمره از  موجب خواهد شد مدیران در تصمیم

 ای آن دغدغه هیچمند شوند و بدون  این اطالعات بهره

قابلیت مراجعه مجدد، توان توجیه  .را بکار گیرند

ها بیش از پیش مدیران را  روایی این گزارش مناسب و

ترغیب  ها یریگ تصمیمفاده از این اطالعات در تبه اس

 .(11)کند  می

کردن نظاا کنترل داخلی مناسب یکی دیگر  فراهم

در . است مبنای حسابداری تعهدیهای  ستگیاز برج

بخشی افزایش خواهد اثر ،کنترلی نظااسایه چنین 

ان با اعتماد بیشتری به اطالعات مالی که یافت و مدیر

های سازمانی است تکیه  گیری تصمیم بیشتراساس 

اطالعات مالی و حسابداری که افزون براین، . کنند می

ترل مربوط به تأمین، تخصیص و کنهای  مبنای تصمیم

 یتواند پشتوانه با ارزش زمانی میمنابع اقتصادی است 

باشد که بر اساس آنان های  برای مدیران و تصمیم

داخلی مناسب تهیه و های  فرآیندی با وجود کنترل

تقویت مبانی کنترل داخلی در . پردازش شده باشد

موجب  اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی نظاا

خواهد  ها گیری تصمیمدر  نظااافزایش سودمندی این 

 .(14) شد

افراد و های  رتتوجه به آموزش و توسعه مها

های  حسابداری و مالی دستگاههای  کارکنان بخش

 اجرایاستقرار و های  بخش عمومی یکی از اولویت

آموزش ضمن خدمت . است مبنای حسابداری تعهدی

لی حسابداران و مدیران ما های و توسعه توانمندی

تر شدن فرآیند یادگیری و افزایش  موجب کوتاه

از . نوین مالی استهای  ااانگیزه آنان برای کار با نظ
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در یک  متخصص ناسانمدیران و کارشوجود  ،این رو

 نظااشی کارایی و اثربخموجب افزایش  سازمان

 .(11) شود آن سازمان می حسابداری

  
 پهوهشپیشینه 

ی الگو پهوهشیدر  زاده گرگیپور و  جعفری

را مورد توجه اطالعاتی حسابداری  نظاامستندسازی 

نیازها و  داد کهنشان  پهوهش آناننتایج . دادندقرار 

 اطالعاتی نظااکنندگان از محیع های استفادهاولویت

 ثیرگذار استهای اطالعاتی تأنظاابر مستندسازی 

(11). 

 نظاابه بررسی اثربخشی  پهوهشیدر  پورنظری

 ی مدیرانهاگیریصمیمحسابداری مدیریت در ت

وی نشان  پهوهشنتایج  .های ایرانی پرداختشرکت

در ارائه مداوا  اطالعاتی نظاابه واسطه توانایی  داد که

اطالعات مربوط، قابلیت سازگاری حسابداری 

تواند باعث افزایش اثربخشی حسابداری  مدیریت می

 .(1 ) های مدیران شودگیریمدیریت در تصمیم

تأثیر در پهوهشی  همکارانابراهیمی کردلر و 

اطالعاتی حسابداری بر عملکرد و  نظاااثربخشی 

نتایج پهوهش آنان . را بررسی کردند ارزیابی عملکرد

ضمن  ی حسابداریاطالعات نظااکه نشان داد 

مند، مربوط، به موقع و قابل کردن اطالعات سود فراهم

افزون . استها گیریبرای تصمیم ابزاری مفید اتکا

ابداری با نیازها و حس یاطالعات نظاابودن  منطبق ،اینبر

شی بیشتر و بهبود عملکرد باعث اثربخ محیع سازمانی

 .(1 )شود  شرکت می

ثیر أبررسی ت بهپهوهشی در  حاجیها و نبیونی

عملکرد بر  نظاا اطالعاتی حسابداری های ویهگی

 نامه پرسش 1  تحلیل  ها با استفاده از شرکت

مدیران مالی و عملیاتی  شده به وسیله تکمیل

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت

ارائه که  نتایج پهوهش آنان نشان داد. پرداختند

 نظاا به وسیلهها اطالعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته

ی اطالعات نظااان از عملکرد اطالعاتی، رضایت مدیر

ایع، ارائه در این شر .دهدحسابداری را افزایش می

بر رضایت مدیران  توجهی قابل اطالعات به موقع، اثر

 (.6) داردنحسابداری  نظااعملکرد از 

 نظاااسب تندر پهوهشی  نظری و زرابیمال

که  کردندبیان  و را بررسی کرده اطالعاتی حسابداری

تر به  شرکت و رسیدگی سریع آگاهی از رخدادهای

در این . هاستدر واقع شناسایی فرصت مشکالت

ابزاری قدرتمند است  اطالعاتی حسابداری نظاامیان، 

یری گکه پیشرفت، کارایی و اثربخشی فرآیند گزارش

که  بودنتایج حاکی از آن  چنین، هم. کند را آسان می

در  نااطمینانیطور که در مواجهه با  همان هاشرکت

نیاز به افزایش سطح  شرایع رقابتی و تقاضای بازار

اطالعات خود دارند به منظور افزایش تطابق و تناسب 

نیازمند ارتقاء  نیز نیازها با ظرفیت پردازش اطالعاتی

 (.  ) هستندود خهای اطالعاتی نظاا

ارزیابی  در پهوهشی به همکارانو  پوریعل

 نظااهای افزارهای حسابداری بر اساس ویهگی نرا

پهوهش  آماریجامعه . پرداختند اطالعاتی حسابداری

که با  هی مستقر در استان زنجان بودهاشرکت آنان

به فعالیت اشت ال  تولیدی یا ماهیت بازرگانی، خدماتی

نشان داد  و همکاران پوریعلپهوهش نتایج . اندداشته
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الزا برای های  افزارهای مورد استفاده تمامی قابلیت نرا

اختار اطالعاتی حسابداری به جز س نظاااثربخشی 

 (.3 )د سب را دارمنا دهی گزارش

 نظاابررسی رابطه بین به  در پهوهشی فالح

های کیفی اطالعات ویهگی و حسابداری یاطالعات

هدف  .پرداخت (شفافیت اطالعات) یحسابدار

عنوان ه اطالعاتی حسابداری ب نظاامطالعه  پهوهش وی

دهندگان، اعتبار) کنندگان دهنیاز اطالعاتی استفا

حاکی  فالحپهوهش نتایج  .بود (اران و مدیرانسهامد

های اطالعاتی موجب نظااکه استفاده از  بوداز آن 

ی و در های کیفی اطالعات حسابدارافزایش ویهگی

 (.13) شودینتیجه شفافیت اطالعات م

ارزیابی به در پهوهشی  غالبیدستگیر و 

شامل  اطالعاتی حسابداری نظااهای کیفی  ویهگی

بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل  قابل فهم

پهوهش نتایج  .پرداختندودن و به موقع بودن مقایسه ب

 نظااهای کیفی  ویهگی طور مشخص بهکه  ،آنان

را حسابداری شرکت پتروشیمی بندر اماا  یاطالعات

های اطالعاتی این  نظااکه  نشان داد کرد، میارزیابی 

 (.4 ) اطالعاتی را دارد نظاا های شرکت همه ویهگی

 نظاانوآوری در روگری و ریزا در پهوهشی 

 منظور به هابین شرکت در روابع حسابداری یاطالعات

 دهی سامان در حسابداری اطالعاتی نظاا نقش تبیین

نشان  پهوهش آنان نتایج. را بررسی کردند ارتباط این

ای کنندهحسابداری نقش تعیین یاطالعات نظااکه  داد

کنندگان و تشکیل زنجیره توزیع در انتخاب تأمین

توزیع کاال و  دستیابی به شبکه بهینهچنین،  هم. دارد

بنگاه  های هدفسرانجاا تأمین مواد و قطعات الزا و 

در سایه تعامل بهتر با آنان از طریق اطالعات  اقتصادی

 .(1 ) حسابداری میّسر است یاطالعات نظاا

در پهوهشی با عنوان  همکارانبوشمن و 

نقش  بررسیبه  «انداز جدید حسابداری تعهدی چشم»

بخش دهی اثرحسابداری تعهدی در گزارش

های های نقدی و نگهداری مؤثر دارایی جریان

گیر ارتباط بین   کاهش چشم آنان. ای پرداختندسرمایه

های نقدی را استفاده از حسابداری تعهدی و جریان

و نشان دادند که تفاوت  مورد توجه قرار داده

یاتی در های نقدی عملجریان یبین افشا معناداری

 .(6 ) و نقدی وجود ندارد مبنای حسابداری تعهدی

به شناسایی عوامل مؤثر بر در پهوهشی  احمد

های مقاومت در برابر حسابداری تعهدی در سازمان

ضمن احصاء این عوامل و  وی. دولتی مالزی پرداخت

های دولتی مالزی به این آزمون آن در سازمان

دیگران و  هایبندی رسید که خودمحوری، نظر عجم

ترین عوامل مقاومت وری اطالعات از جمله مهمآ فن

 .(7 ) در برابر استقرار حسابداری تعهدی است

بررسی استفاده از  در پهوهشی به ورول و همکاران

 اطالعاتی حسابداری نظاا های پهوهشروش دلفی در 

اگر چه نتایج پهوهش آنان نشان داد که . ندپرداخت

 نظاادلفی به عنوان روشی گسترده در ادبیات روش 

 اما این روش ستیمشهود ن اطالعاتی حسابداری

تواند به می مؤثرمزایای متمایزی دارد که به طور 

ورول و  .پاسخ مناسب دهد ها شپهوه های السؤ

ه از آن ب های روش دلفیمحدودیتبا ذکر  همکاران

عنوان روشی کاربردی در شناسایی نقاط قوت و 

 (.4 ) اا بردندحسابداری ن یاطالعات  نظااضعف 
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 عنوان باپهوهشی در  جهرمی کریمیو  نیکزاد

روش اطالعاتی حسابداری با استفاده از  نظااطراحی 

کت مدیریت شر ساختاری در نظااتجزیه و تحلیل 

بندی رسیدند که  به این جمع فارس  جنوبتولید برق 

نظاا  آمادگی ساختار سازمانی و کارکنان برای استقرار

 ،چنین هم .یک ضرورت است اطالعاتی حسابداری

اطالعاتی حسابداری مناسب و مطلوب  نظااایجاد 

مدیریت مبتنی بر ت ییر  وفرهنگی  سازیبسترنیازمند 

  .(1 ) است

 به بررسی در پهوهشی ایدنبرگ و همکاران

 حسابداری به ویهه نظااهای رفتاری توسعه  جنبه

ها به کمک  استفاده از آن در تخصیص هزینه

پهوهش  نتایج. پرداختند تمبنای فعالی یابی بر هزینه

 نظااای در توسعه  نشان داد که ت ییرات حرفه آنان

د که شومنجر تواند به ت ییرات در رفتار میحسابداری 

تخصیص های مربوط به  تصمیم دربهبود  خود به نوعی

 (.31) منابع است

 
 های پهوهش فرضیه

هشت  ،مبانی نظری و پیشینه پهوهش بر اساس

 :تدوین شد طراحی و فرضیه به شرح زیر

های مالی  کیفیت اطالعات و گزارش :فرضیه اول

 مبنای تعهدی رالعاتی حسابداری باط نظاابر اثربخشی 

 .تمؤثر اس

در  اطالعات بودن یکاربرد :فرضیه دوا

اطالعاتی  نظاابر اثربخشی  مدیرانی ها گیری تصمیم

 .مؤثر است مبنای تعهدی رحسابداری ب

بر کنترل داخلی  نظااتقویت  :فرضیه سوا

 مبنای تعهدی راطالعاتی حسابداری ب نظاااثربخشی 

 .مؤثر است

 نظاا اطالعاتی حسابداریکفایت  :چهارافرضیه 

نظاا ثربخشی بر ا ،نیازهای مدیران برآوردندر 

 .مؤثر است اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی

ی ها گزارشو  بین کیفیت اطالعات: فرضیه پنجم

مدیران  های گیریدر تصمیم بودن آن و کاربردی مالی

 .ی علوا پزشکی کشور رابطه وجود داردها دانشگاه

بین کفایت تخصص کارکنان امور  :فرضیه ششم

ی مالی ها گزارشمالی و کیفیت اطالعات و 

 .ی علوا پزشکی کشور رابطه وجود داردها دانشگاه

بین آگاهی مدیران از نقش و  :فرضیه هفتم

بودن  اطالعاتی حسابداری و کاربردی نظااهای  قابلیت

 یها دانشگاهها در  های آن گیریاطالعات در تصمیم

 .علوا پزشکی کشور رابطه وجود دارد

کنترل داخلی و  نظاابین تقویت : فرضیه هشتم

نیازهای  برآوردناطالعاتی حسابداری در  نظااکفایت 

ی علوا پزشکی کشور ها دانشگاهدر مدیران  اطالعاتی

 .رابطه وجود دارد

 

 مفهومی پهوهش الگوی

پهوهش  مفهومی  الگوی ،1شماره  شکل با مطابق

مطالعه و پهوهش  ی و واکاوی مبانی نظری با بررس

و پس از اخذ دیدگاه شد انتخاب  پیشینهای  پهوهش

در  .قرار گرفت تأییدمورد  خبرگاننظران و صاحب

اطالعاتی حسابداری بر مبنای  نظاااثربخشی  الگواین 

به عنوان مت یر وابسته و کیفیت اطالعات و  تعهدی

عات در بودن اطال ، کاربردیمالیی ها گزارش
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کنترل داخلی و  نظاامدیران، تقویت  های گیریتصمیم

نیازهای  برآوردنحسابداری در اطالعاتی  نظااکفایت 

و آگاهی  مستقلاطالعاتی مدیران به عنوان مت یر 

اطالعاتی  نظااهای  مدیران از نقش و قابلیت

حسابداری و کفایت تخصص کارکنان امور مالی به 

 .شده است تعیین کننده تعدیلعنوان مت یر 

 

 روش پژوهش

 

از نوع توصیفی و تحلیلی  روش نظر از حاضر پهوهش

دست آوردن اطالعات  هاست یعنی به دنبال تعریف و ب

چنین  از یک مشکل یا موضوع مشخص بوده و هم

ها بر  ی و معلولی بین مت یرها و اثر آنروابع عل 

عد فرآیند از بُ. یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد

هوهشی کیفی و از جهت نتیجه پهوهش، پهوهشی پ

 پهوهش شامل کلیه  این آماری جامعه. کاربردی است

 کشور پزشکی علوا های کارشناسان دانشگاهو مدیران 

 معاونت از شده اخذ اطالعات اساس بر که است

 و درمان بهداشت، وزارت منابع و مدیریت توسعه

. است بوده نفر 1437 ،1313 سال در پزشکی آموزش

 ایمرحله چند گیرینمونه روش از حاضرپهوهش   در

 علوا یها دانشگاه اول مرحله در. است شده استفاده

 سه به کارشناسان و مدیران تعداد اساس بر پزشکی

. شد تقسیم کوچک و متوسع بزرگ، طبقه

 به نفر 11 از تر کم کارشناسان و مدیران با یها دانشگاه

 و مدیران با یها نشگاهدا کوچک، یها دانشگاه عنوان

 و متوسع عنوان به نفر 71 تا 11 بین کارشناسان

 ها آن کارشناسان و مدیران تعداد که ییها دانشگاه

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 پژوهشمفهومي  الگوی :1شكل 

 

 متغیر مستقل(                        وابسته/ مستقل)متغیر میانجي         متغیر وابسته                                 

 نظام اثربخشي

 اطالعاتي حسابداری

 مبنای تعهدی رب

 کیفیت اطالعات

 های مالي و گزارش

 بودن اطالعات کاربردی

  های مدیران گیری میمدر تص

 تقویت نظاا کنترل داخلی

 

 …کفایت نظاا اطالعاتی در 

 کفایت تخصص کارکنان امور مالی

 آگاهی مدیران از نقش و
 های نظاا حسابداری قابلیت
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 در بزرگ های دانشگاه عنوان به بود نفر 71 باالتر از

 و مدیران تعیین یبرا دوا مرحله در. شد گرفته نظر

 گیرینمونه روش از طبقات از یک هر در کارشناسان

 شد، به نحوی که استفاده ناسبتم تخصیص با ایطبقه

 متوسع و بزرگ های کوچک، دانشگاه تعداد نسبت

 طریق از سوا مرحله در .دودر نمونه رعایت ش

مدیران و  تعداد رعایت نسبت با ایطبقه گیری نمونه

  1 تعداد مجموع درطبقات  یک از هرکارشناسان در 

 به این. شد انتخابپهوهش   اجرای برای دانشگاه

 متوسع دانشگاه، 1 بزرگ یها دانشگاه بین از ،ترتیب

 مرحله در. شد انتخاب دانشگاه 4 کوچک و دانشگاه 3

به  ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با پایانی

رای انتخاب احتمال برابر ب اعمال و کشی روش قرعه

 یها دانشگاه طبقه از  ،هر دانشگاه در درون هر طبقه

 از قم، و کاشان رفسنجان، لرستان، دانشگاه 4 کوچک

 اهواز و گیالن ارومیه، دانشگاه 3 متوسع یها دانشگاه

 تهران، شیراز، دانشگاه 1 بزرگ یها دانشگاه از و

 استفاده با. شد انتخاب بهشتی شهید و اصفهان مشهد،

با  که شد تعیین نفر 344 نمونه حجم مورگان ولجد از

%( 11تا % 1بین )در نظر گرفتن نرخ احتمالی بازگشت 

 نتایج بیشتر پذیریتعمیم قابلیت و دقت افزایش برایو 

به شیوه تخصیص متناسب  که یافت افزایش نفر 414 به

 سرانجاا تعدادو توزیع ها  بین طبقات یا همان دانشگاه

 .دش تکمیل دهندگان وسیله پاسخ به نامه پرسش 316

و با رعایت اساس نمونه انتخابی  بر ها نامه پرسشتوزیع 

در نسبت تعداد مدیران و کارشناسان در جامعه آماری 

 .ارائه شده است 1شماره جدول 

 اینامه پرسش اطالعات، گردآوری منظور به

 و صوری روایی سنجش برای و شد تدوین و طراحی

 ،خبرگان از نفر چند نظر اساس بر آن، محتوایی

 شاملپهوهش   مت یرهای. اعمال شد الزا اصالحات

 در اطالعات بودن کاربردی شاخص هفت

 درحسابداری  نظاا کفایت مدیران، هایگیریتصمیم

 اطالعات کیفیت مدیران، اطالعاتی نیازهای برآوردن

 داخلی، کنترل نظاا تقویت ،مالی یها گزارش و

 مدیران آگاهی مالی، امور کارکنان تخصص کفایت

نظاا  اثربخشی و حسابداری نظااهای  قابلیت از

 هر گیری اندازه برای که است اطالعاتی حسابداری

ه شد استفاده لیکرت ای گزینه 1 طیف از ها آن از یک

 ضریب ازپهوهش   ابزار پایایی سنجش برای. است

 هر برای ضریب مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای

 بودن کاربردی) نامه پرسش هایقسمت از یک

 کیفیت ،%66= اطالعاتی کفایت ،%71= اطالعات

،%61= داخلی کنترل نظاا تقویت ،%13= اطالعات
 

 ها نامه توزیع پرسش: 1ل جدو

 بزرگ  متوسط  کوچک 

 دانشگاه 
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 141 111 1   344 111  144 161 161  17 16 17  4 د مدیر و کارشناستعدا

 33  4 44 71 43  31 31 31  1   1  1 1 تعداد نمونه
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 از مدیران آگاهی ،%11= کارکنان تخصص کفایت

 نظاا اثربخشی و% 44= حسابداری نظاا هایقابلیت

 دست به%( 76= اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی

توجه به اینکه این ضریب هرچه به یک با  .آمد

نامه  بیشتر پرسش پایایی ی دهنده تر باشد نشان نزدیک

مورد باشد پایایی % 61و اگر مقدار آلفا باالتر از است 

از پایایی قابل  پهوهشنامه  پرسش (31) است قبول

 از استفاده با هاداده .قبولی برخوردار است

 و   نسخه  Amos و 14نسخه  SPSS زارهایافنرا

 یتأیید عاملی تحلیل و عاملی تحلیل هایآزمون

های نهایی در این  ، که یافتهشد تحلیل و تجزیه

 و شکل 6الی  4 های های شماره جدولخصوص در 

 . به اختصار گزارش شده است   شماره

های حاصل  در انتهای این بخش و قبل از بیان یافته

 نامه های پرسش ارتباط سؤال ها، تحلیل داده از تجزیه و

 .شود میارائه   شماره در جدول پهوهش  و مت یرهای 

 

 ها یافته

 
 آمار توصیفی

مربوط به هر یک از و درصدهای  فراوانیتوزیع 

در جدول دهندگان  پاسخشناختی  مت یرهای جمعیت

 .ارائه شده است 3شماره 

 3ره در جدول شما مندرجنتایج طور که  انهم

زن % 11دهندگان مرد و  پاسخ% 41 دهد نشان می

کاری  سابقهسال  1بیش از دهندگان  پاسخ%  1 .هستند

طبقه غالب سابقه خدمت کارشناسان و مدیران، . دارند

مدیران و کارشناسان در %  1. سال است 11تا  11بین 

 های ها در رشته آن% 43های علوا پزشکی و  رشته

دهندگان در  پاسخ %61 .اند علوا اداری تحصیل کرده

 نتایج .اند های بزرگ مش ول به خدمت بوده دانشگاه

 آزمون مورد نمونه که است آن بیانگر شناختی جمعیت

 لحاظ از و بوده معرف ای نمونه پهوهش، این در

به تفكیک متغیرها نامه پرسش های سؤالخالصه محتوای : 2جدول   

 اه گویه تعداد متغیر نامه پرسش های سؤالای خالصه محتو

 6 های مدیران یریگ تصمیمبودن اطالعات در  کاربردی ای ه صورت دورهدریافت اطالعات ب دادن به اطالعات و اهمیت وجود اطالعات،

 تحلیلی بودنبودن از نظر شکل و محتوا و  مطلوب سهولت دسترسی،
نیازهای  برآوردناطالعاتی حسابداری در  نظااکفایت 

 مدیراناطالعاتی 
6 

 1 ی مالیها گزارشکیفیت اطالعات و  قابلیت مقایسه  و قابلیت درک و فهم بینی، توان پیش

 6 کنترل داخلی نظااتقویت  ای  مالحظات بودجه قابلیت ردیابی اسناد، ها، تقسیم مسئولیت ها، کنترل دارایی

 6 کفایت تخصص کارکنان امور مالی افزار  آگاهی از نرا و آموزشیهای  هدور ،ها عملدستور ها، نامه نیتسلع کارکنان به آی

 سابداری ح نظااآشنایی با  و ، آموزش مدیرانحسابداری نظاابودن  پسندکاربر
اطالعاتی  نظااهای  آگاهی مدیران از نقش و قابلیت

 حسابداری
1 

 ءی در اجزایکپارچک، حسابداری نظااافزایی در کاربرد  هم ،حسابداری نظااگرایی  نتیجه

 بودن مقرون به صرفه و
 4 تعهدی مبنای راطالعاتی حسابداری ب نظاااثربخشی 
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 شناختي های جمعیتتوزیع فراواني و درصد متغیر :3جدول
 ها ندگي دانشگاهپراک مدرک تحصیلي ه خدمتسابق جنسیت شرح
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 41  111 14 1  14  171 64 71 174 43  3 11 337 تعداد

 61 1  4 1  1 43 16 1  41 11 4 11 41 درصد

  

 لیذا  و دارنید  قیرار  قبیولی  قابل سطح در خدمت سوابق

 ایجییاد هییا داده در خاصییی اریییب آنییان از نظییر اخییذ

 .کند نمی
 

 ها               تحلیل داده

قدرت نشانگرهای صفت مکنون  بررسیبرای 

از  نظاا اطالعاتی حسابداریبر اثربخشی  مؤثرعوامل 

 به این منظور .ی استفاده شدتأییدتحلیل عاملی  الگوی

تا چه حدی سازه  هاالزا است بررسی شود که گویه

یک از بنابراین، ابتدا هر . سنجندمربوط به خود را می

شده و  مفهومی در نظر گرفته الگویهای سازه

مربوط به آن به طور ( ها گویه) شدهمت یرهای مشاهده 

تا مشخص شود تا چه اندازه برای  شدمجزا آزمون 

 شماره جدولدر . استسنجش سازه خود قابل قبول 

ارائه های پهوهش ازه، نتایج مربوط به هر یک از س4

 .است شده

 و ها شاخص در مورد شده رشگزا نتایج به بنا

 ،4 شماره در جدول برازش نیکویی های آزمون

 وسیله به قبولی قابل سطح حاضر در پهوهش مت یرهای

 که طوری به د،شو می گیری اندازه خود های گویه

 اسکوئر، کای های مالک از شده برآورد مقادیر تمامی

 دوا ریشه و تطبیقی و شده اصالح برازش نیکویی

 یافته برازش الگوی هفت هر در خطا ربعاتم میانگین

 .است بیشتر نشده شده تعیین استاندارد سطح از

نشان داده شده  1طورکه در جدول شماره  همان

های برازندگی حاصل  با مقایسه مقادیر شاخص است

شود که  می گیری مطلوب نتیجه الگویها و  از داده

از برازش خوبی ( ها گویه) مت یرهای مشاهده شده

 الگویدر این مرحله، برازش کلی . استبرخوردار 

 .دشتحلیل عاملی تأییدی انجاا  به وسیلهگیری اندازه

دهد که  نشان می 6نتایج مندرج در جدول شماره 

مقادیر آماره آزمون حاصل از برآورد ضرایب مسیر در 

قرار گرفته و لذا معنادار  در ناحیه بحرانی 11/1سطح 

همه موارد خارج از بازه در ناحیه بحرانی )است 

(. است 11/1 از تر کم احتمال مقدار و بوده 16/1±

های کیفیت توان گفت که شاخصمی بنابراین،

بودن  ، کاربردی(KE) های مالیاطالعات و گزارش

، تقویت (KA) مدیران های گیریاطالعات در تصمیم

و کفایت نظاا اطالعاتی ( TS) نظاا کنترل داخلی

 نیازهای اطالعاتی مدیران آوردنبرحسابداری در 

(KS ) اطالعاتی حسابداری بر مبنای  نظاابر اثربخشی

شاخص کفایت . داردسزایی  به تأثیر( AS) تعهدی
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بر تقویت نظاا  (KT) تخصص کارکنان امور مالی

کنترل داخلی و شاخص آگاهی مدیران از نقش و 

بر  (AM) های نظاا اطالعاتی حسابداریقابلیت

مدیران  های گیری دن اطالعات در تصمیمبو کاربردی

ی با توجه به مثبت بودن مقادیر برآورد. استگذار اثر

که بهبود کیفیت  گرفتنتیجه  توان ضرایب مسیر می

، افزایش کاربرد مالیهای  اطالعات و گزارش

مدیران، تقویت بیشتر  های گیری اطالعات در تصمیم

طالعاتی نظاا کنترل داخلی و ارتقاء کفایت نظاا ا

نیازهای اطالعاتی مدیران  برآوردنحسابداری در 
 

 الگوهای های نیكویي برازش برای هر یک از سازهآزمون: 4جدول

 نماد اختصاری نوع متغیر (متغیر پنهان) سازه
کای اسكوئر 
 بهنجارشده

شاخص 
 نیكویي برازش

برازش 
 تطبیقي

ریشه میانگین مربعات 
 خطای برآورد

9/1< 3>--- ---  مطلوب الگوی  >9/1 <10/1 
اطالعاتی حسابداری بر  نظاااثربخشی 

 مبنای تعهدی
 AS 1 /  11/1 17/1 11/1 وابسته

 مالی های کیفیت اطالعات و گزارش
 میانجی

 KE 63/  16/1 1 /1 16/1 (وابسته/ مستقل)

بودن اطالعات در  کاربردی
 مدیران های گیری تصمیم

 میانجی
 KA 11/  16/1 11/1 17/1 (وابسته/ مستقل)

کفایت نظاا اطالعاتی حسابداری در 
 نیازهای اطالعاتی مدیران برآوردن

 میانجی
 KS 14/  16/1 16/1 11/1 (وابسته/ مستقل)

 TS 44/  1 /1 11/1 11/1 مستقل تقویت نظاا کنترل داخلی
 KT 43/  11/1 13/1 17/1 مستقل امور مالی کارکنانکفایت تخصص 

های نظاا  قش و قابلیتآگاهی مدیران از ن
 اطالعاتی حسابداری

 AM 14/  11/1 1 /1 16/1 مستقل

 

 اطالعاتي حسابداری بر مبنای تعهدی نظاماثربخشي  یالگو نیكویي برازش : 5 جدول

 الگو 
کای اسكوئر 

 شدهبهنجار

ریشه میانگین 
 مربعات باقیمانده

شاخص 
 نیكویي برازش

شاخص نیكویي 
 شده برازش اصالح

ش ازشاخص بر
 شدههنجار

ریشه میانگین مربعات 
 خطای برآورد

 14/1> 1/1 1/1 1/1 کوچک <3 مطلوب یالگو 
 11/1 13/1 11/1 1/ 1 11/1  / 1 اصلی یالگو 

 

ساختاری معادالتهای  شاخصضرایب مسیر در روابط بین برآورد : 6 جدول  

 برآورد ها رابطه بین شاخص
خطای 

 استاندارد
 ناحیه بحراني

مقدار 
 عناداریم

برآورد 
 استانداردشده

K.E <--- K.T 34/1  111/1  11/6  11 /1  31/1  

K.A <--- A.M 14/1  171/1  17/1  134/1  11/1  

K.S <--- T.S 61/1  147/1  71/1  111/1  71/1  

K.A <--- K.E 44/1  111/1  4 /7  111/1  11/1  

A.S <--- K.E 17/1  141/1  17/ 3  111/1  1 /1  

A.S <--- K.A 1 /1  163/1    /16  111/1  63/1  

A.S <--- T.S 11/1  14 /1  17/ 3  111/1  11/1  

A.S <--- K.S 34/1  117/1  7 /6  11 /1  4 /1  
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 راثربخشی نظاا اطالعاتی حسابداری ب موجب افزایش

امور چنین، ارتقاء کارکنان  هم. شودمی مبنای تعهدی

مالی در تخصص مربوط و افزایش میزان آگاهی 

های نظاا اطالعاتی حسابداری و قابلیت مدیران از نقش

 نظاابه طور غیرمستقیم منجر به افزایش اثربخشی 

 .شودمی اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی

پس از برازش نهایی الگوی ساختاری و بیرآورد و  

تحلیل ضرایب مسیر آن، با توجه بیه وجیود مت یرهیای    

ررسیی  غیرمسیتقیم نییز ب   آثیار  بایدمیانجی در این الگو 

  7جییدول شییماره  منییدرج درنتییایج اییین مرحلییه . شییود

هیای کیفییت اطالعیات و    شیاخص بیانگر آن است که 

داخلیی   و تقویت نظاا کنتیرل ( KE)مالی های  گزارش

(TS ) اطالعاتی  نظاااثربخشی  رببه صورت غیرمستقیم

نیز تأثیرگذار بوده و ( AS) حسابداری بر مبنای تعهدی

غیرمسیتقیم میذکور معنیادار     از لحاظ آماری دو رابطیه 

 و اثیر غیرمسیتقیم کیفییت اطالعیات     اثر مسیتقیم . است

(KE) اطالعاتی حسابداری بیر مبنیای    نظااثربخشی بر ا

بوده کیه   31/1و  1/ 4 با برابر ،به ترتیب ،(AS) تعهدی

 رییی مسیدو آثار ضرب  از حاصلمذکور اثر غیرمستقیم 

عیات  کیاربردی بیودن اطال  بیه  ( KE)کیفیت اطالعات 

(KA)  بیودن اطالعیات    و سپس از کیاربردی(KA )  بیه

 اطالعاتی حسابداری بیر مبنیای تعهیدی    نظااثربخشی ا

(AS )توان بیان کرد کیه   می ،بنابراین. شودل میییحاص

 نظیاا ثربخشیی  کیفیت اطالعات به صورت مستقیم بیر ا 

 میؤثر اسیت و   اطالعاتی حسابداری بیر مبنیای تعهیدی   

 ،بودن اطالعیات  ربردیکاکیفیت اطالعات در صورت 

اطالعیاتی حسیابداری    نظیاا ثربخشی بر ا تأثیر مضاعفی

چرا که مقدار اثر کلی  ؛خواهد داشت بر مبنای تعهدی

بییر ( KE)مییالی هییای  کیفیییت اطالعییات و گییزارش  

 اطالعاتی حسابداری بیر مبنیای تعهیدی    نظاااثربخشی 

(AS ) چنین، آثار هم .برآورد شده است 13/1به میزان 

هیای داخلیی    و غیرمستقیم تقویت نظیاا کنتیرل   مستقیم

(TS) اطالعاتی حسابداری بیر مبنیای    نظااثربخشی بر ا

بیرآورد   1/1 و  11/1با  برابر ،به ترتیب ،(AS) تعهدی

ضیرب اثیر آن   اثر غیرمستقیم آن از حاصلشود که  می

کفاییت   بیه  (TS)هیای داخلیی    تقویت کنتیرل  در مسیر

 (KS)ه نیازهای مدیران گویی ب نظاا اطالعاتی در پاسخ

اطالعییاتی حسییابداری بییر  نظییااثربخشییی ابییه و سییپس 

در ایین   ،لیذا . شیده اسیت  حاصیل   (AS) مبنای تعهدی

بیر  ( TS)هیای داخلیی    که کنترل بر آن افزونروابع نیز 

 اطالعاتی حسابداری بیر مبنیای تعهیدی    نظاااثربخشی 

مؤثر بوده این تأثیر با وجود کفایت نظاا اطالعیاتی در  

 نظیاا اثربخشیی   ،(KS)گویی به نیازهای میدیران   سخپا

را تشیدید  ( AS) اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی

بیه همیین ترتییب، آثیار مسیتقیم و غیرمسیتقیم        .کند می

هیای   سایر مت یرها بیر مت ییر وابسیته براسیاس خروجیی     

 و شیود صیل میی  برازش الگوی معادالت سیاختاری حا 

یییک از اییین  بییرای بییه دسییت آوردن اثییر کلییی هییر    

هیا   مستقیم و غیرمستقیم آن آثاراست  ها، کافی شاخص

کلیی ارائیه شیده در     آثیار رو،  از ایین  .شیود جمع با هم 

شاخص تقویت  حاکی از آن است که 7جدول شماره 

شییاخص  ،%1 1 نظییاا کنتییرل داخلییی بییا ضییریب اثییر 

 بیا ضیریب اثیر   الی هیای می  کیفیت اطالعات و گزارش

بییییودن اطالعییییات در   ربردی، شییییاخص کییییا 113%

، شیاخص  %63 مدیران با ضریب اثیر  های گیری تصمیم

نیازهای  برآوردنکفایت نظاا اطالعاتی حسابداری در 
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، شیاخص کفاییت   % 4 اطالعاتی مدیران با ضریب اثر

و  %31 بیا ضیریب اثیر    تخصیص کارکنیان امیور میالی    

هیای نظیاا   شاخص آگاهی میدیران از نقیش و قابلییت   

 ،بییه ترتیییب ،%1 العییاتی حسییابداری بییا ضییریب اثییراط

اطالعیاتی   نظااثیر را بر اثربخشی أترین ت بیشترین و کم

 .دارد حسابداری بر مبنای تعهدی

خالصه نتایج مربوط به هر یک  4شماره  جدولدر 

 .و گزارش شده است بندی جمع پهوهش های از فرضیه

 

اطالعاتي حسابداری بر مبنای تعهدی نظامثربخشي ا برپژوهش  های  مختلف شاخص آثار: 7 جدول  

 شاخص اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کلي

 /1   1/1  11/1  (TS) کنترل داخلی نظااتقویت  

13/1  31/1  4 /1  (KE)مالی ی ها گزارشکیفیت اطالعات و  

63/1  --- 63/1  (KA) مدیران های گیریبودن اطالعات در تصمیم کاربردی 

4 /1  --- 4 /1  (KS) نیازهای اطالعاتی مدیران برآوردننظاا اطالعاتی حسابداری در کفایت  

31/1  31/1  (KT) یت تخصص کارکنان امور مالیکفا --- 

11/1  11/1  (AM) اطالعاتی حسابداری نظااهای آگاهی مدیران از نقش و قابلیت --- 
 

 

 معادالت ساختاری یالگو بر اساس پژوهش  های نتایج فرضیهخالصه : 0 جدول

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
آماره 
  آزمون

مقدار 
 معناداری

 نتیجه

 اول
اطالعییاتی  نظییاابییر اثربخشییی الی هییای میی اطالعییات و گییزارشکیفیییت 

 .مؤثر است مبنای تعهدی رحسابداری ب
17/1  17/ 3  111/1  تأیید 

 دوا
نظیاا  بیر اثربخشیی    های مدیران گیری در تصمیماطالعات  بودن یکاربرد

 .مؤثر است اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی
1 /1    /16  111/1  تأیید 

 سوا
نظیاا اطالعیاتی حسیابداری بیر     اثربخشیی  کنترل داخلیی بیر    نظااتقویت 

 .مؤثر است مبنای تعهدی
11/1  17/ 3  111/1  تأیید 

 چهارا
میدیران  نیازهای اطالعاتی  برآوردنکفایت نظاا اطالعاتی حسابداری در 

 .مؤثر است نظاا اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدیبر اثربخشی 
34/1  7 /6  11 /1  تأیید 

 پنجم
هیا در   بیودن آن  و کیاربردی  دیرانهای می  گزارش بین کیفیت اطالعات و

ی علوا پزشکی کشور رابطیه وجیود   ها دانشگاهمدیران  های گیری تصمیم
 .دارد

44/1  4 /7  111/1  تأیید 

 ششم
بییین کفایییت تخصییص کارکنییان امییور مییالی و کیفیییت اطالعییات و       

 .ی علوا پزشکی کشور رابطه وجود داردها دانشگاهی مالی در ها گزارش
34/1  11/6  11 /1  تأیید 

 هفتم
نظیاا اطالعیاتی حسیابداری و    هیای   بین آگاهی مدیران از نقش و قابلییت 

ی علوا ها دانشگاهها در  های آن گیری بودن اطالعات در تصمیم کاربردی
 .پزشکی کشور رابطه وجود دارد

14/1  17/1  134/1  تأیید 

 هشتم
ابداری در نظیاا اطالعیاتی حسی   کنترل داخلی و کفاییت   نظاابین تقویت 

ی علوا پزشکی کشیور  ها دانشگاهنیازهای اطالعاتی مدیران در  برآوردن
 .رابطه وجود دارد

6/1  71/1  111/1  تأیید 
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 گیری نتیجه

 

عیات  هدف اصلی نظاا اطالعاتی حسابداری تهییه اطال 

 طراحیی و . گییری میدیران اسیت   سودمند برای تصمیم

های اطالعاتی به طور عیاا و  نظاااجرا و تطبیق مطلوب 

بیه طیور خیاص بیا نیازهیای       نظاا اطالعاتی حسابداری

آوردن بسییتر الزا بییرای تهیییه   راهمسییازمان، ضییمن فیی 

ش ارزش سیازمان را  یاطالعات به موقع و سودمند، افزا

 ری بی رحسیابدا  یاطالعیات  انظیا . در پی خواهد داشیت 

یی به نیازهای گو پاسخبر  افزونتواند می مبنای تعهدی

گییری بهتییر  در حیال ت یییر سیازمان، موجبیات تصیمیم     

این پیهوهش  در  .آورد بوجودمدیران و کارشناسان را 

پیشیین  هیای   پهوهشمفهومی برگرفته از  یالگو با ارائه 

تی اطالعییا نظییااپهوهشییگران اثربخشییی  هییای تجربییهو 

ی علییوا هییا دانشییگاهدر  حسییابداری بییر مبنییای تعهییدی

مت یرهیای کیفییت   . اسیت  بررسی شیده پزشکی کشور 

بیییودن  ، کیییاربردیمیییالیی هیییا گیییزارشاطالعیییات و 

 نظیاا هیای میدیران، تقوییت    گیریدر تصمیم اطالعات

در  نظاا اطالعیاتی حسیابداری  کنترل داخلی و کفایت 

ان مت ییر  بیه عنیو  نیازهیای اطالعیاتی میدیران     برآوردن

کفاییت   ز دو مت ییر مییانجی  و اشیده   الگو مستقل وارد 

تخصص کارکنان امور مالی و آگاهی مدیران از نقیش  

نییز اسیتفاده    نظیاا اطالعیاتی حسیابداری   های و قابلیت

 .شده است

با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی تماا 

 یاطالعات نظاابر اثربخشی پهوهش مستقل  مت یرهای

این نتیجه با نتایج . أثیر مثبت داردتحسابداری 

و ( 31) و همکاران الدنبرگ های پهوهش

. مطابقت دارد (1 )و همکاران کردلر  ابراهیمی

توان نتیجه گرفت کیفیت اطالعات و  میبنابراین، 

در بودن اطالعات  کاربردیهای مالی، گزارش

های مدیران، تقویت نظاا کنترل داخلی و گیریتصمیم

یازهای اطالعاتی ن برآوردندر  یاطالعات نظااکفایت 

ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان از مهم مدیران

 اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی نظاااثربخشی 

 .است

ها نشان ی و آزمون فرضیهتأییدنتایج تحلیل عاملی 

صصی کارکنان امور مالی بر کیفیت داد که کفایت تخ

و آگاهی مدیران از  مالیی ها گزارشاطالعات و 

بر  نظاا اطالعاتی حسابداریهای نقش و قابلیت

مدیران  های گیریاطالعات در تصمیمبودن  کاربردی

مت یر کیفیت اطالعات و دو . تأثیرگذار است

مدیران  های گیریدر تصمیم بودن اطالعات کاربردی

و  اثر مثبت نظاا اطالعاتی حسابداریاثربخشی بر نیز 

نتایج  ،این پهوهشنتایج مطابق با . ددار معنادار

و وورل و (  )اعتمادی و همکاران  های پهوهش

کفایت  اثر مثبت و معنادارنیز حاکی از ( 4 ) همکاران

مالی و آگاهی مدیران مالی از تخصصی کارکنان امور 

نظاا اطالعاتی بر اثربخشی  نظااهای نقش و ظرفیت

 .است اطالعاتی حسابداری

 ی معییادالت سییاختاریالگییو بییه طییور کلییی نتییایج 

گییری و در نتیجیه    انیدازه  یالگیو  مناسب بیودن   بیانگر

 یالگییو بییین مت یرهییا و بییرازش   روابییع عل ییی   تأیییید

ی ودن مقیادیر بیرآورد  ب مثبت. است پهوهش پیشنهادی 

دهیید بییا بهبییود کیفیییت  نیییز نشییان مییی مسیییر ضییرایب

 بیودن  ید، افزایش کیاربر ی مالیها گزارشاطالعات و 
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 نظیاا میدیران، تقوییت    هیای  گیری اطالعات در تصمیم

نظیییاا اطالعیییاتی ارتقیییاء کفاییییت  داخلیییی وکنتیییرل 

 ،نیازهییای اطالعییاتی مییدیران بییرآوردندر  حسییابداری

 اتی حسابداری بیر مبنیای تعهیدی   اطالع نظاااثربخشی 

  و تخصیص  ارتقیاء مهیارت   ،چنیین  هم. یابدافزایش می

کارکنان حوزه مالی و افزایش میزان آگاهی مدیران از 

به طور  نظاا اطالعاتی حسابداریهای ها و قابلیتنقش

اطالعیاتی   نظیاا غیرمستقیم منجر به افیزایش اثربخشیی   

این اساس و  رب .خواهد شد حسابداری بر مبنای تعهدی

در  نظاا اطالعاتی حسیابداری اثربخشی به منظور بهبود 

پیشنهادهای زیر ارائه ی علوا پزشکی کشور ها دانشگاه

 :شود می

ت اطالعیات و  یی کیف بیین  ییید رابطیه  أبا توجه بیه ت  .1

های میدیران و اثربخشیی نظیاا اطالعیات      گزارش

نظیاا  کیه   در صیورتی رسید   ر میی ظحسابداری به ن

اری بتوانید اطالعیات میورد نییاز     اطالعاتی حسابد

هیا   ای بیا کیفییت در اختییار آن    مدیران را به گونیه 

اعتماد کرده و به  این نظاابه  قرار دهد، مدیران نیز

گییری خیود بیه آن     نظیاا تصیمیم  عنوان بخشی از 

شیود در طراحیی    پیشینهاد میی   ،بنابراین. نگرند می

ای بییه  نظییاا اطالعییاتی حسییابداری توجییه ویییهه   

گییری   تصیمیم  مورد نییاز میدیران بیرای   اطالعات 

تیوان بیه اثربخشیی ایین      در این صیورت میی  . شود

 گییری  نظاا و ایفای نقیش آن در فرآینید تصیمیم   

 .امیدوار بود

دو مت یر کفایت بین یید رابطه أبا توجه به ت . 

تخصص کارکنان مالی و کیفیت اطالعات  و 

شود مدیران در  گزارش های مالی پیشنهاد می

ستخداا کارکنان و کارشناسان امور انتخاب و ا

و خدمات های علوا پزشکی  مالی دانشگاه

ای داشته باشند تا  اهتماا ویههبهداشتی درمانی 

 ،حسابداری کارآمد یسایه نظاا اطالعات بتوان در

گیری مدیران  هایی با کیفیت برای تصمیم گزارش

های ش لی و توسعه مهارت ،چنین هم .کرد ارائه

 وزه مالی و تدوین مسیرن حتخصصی کارکنا

بهبود  موجب توانداین افراد می ویههش لی 

 .شود نظاا اطالعاتی حسابداریاثربخشی 

ها  با عنایت به اینکه بر اساس آزمون فرضیه  .3

اثربخشی  موجب افزایشتقویت کنترل داخلی 

پیشنهاد ، شود مینظاا اطالعات حسابداری 

به صورت  کنترل داخلی عملکرد شود  می

مشخص های  چک لیستاساس  و برای  رهدو

این مهم در نهایت به اثربخشی نظاا . دشوارزیابی 

 .کردحسابداری کمک خواهد  یاطالعات

 
 های آینده  پیشنهاد برای پهوهش

مجال پرداختن پهوهش  که در این  با توجه به این .1

نظاا سازمانی مؤثر بر اثربخشی  به عوامل برون

است پیشنهاد  اشتهوجود ند اطالعاتی حسابداری

 مانندعوامل برون سازمانی  پهوهشگرانشود  می

، اجتماعی، فرهنگی ،قانونی و حقوقی عوامل

بر اثربخشی نظاا اطالعات را  غیره اسی ویس

 .مورد بررسی قرار دهندحسابداری 

های سازمانی حاکم جا که خرده فرهنگ آناز  . 

ی علوا پزشکی کشور به سبب ها دانشگاهبر 

 غیرهها، نهادها و لیمی، تنوع قومیتموقعیت اق
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شود در متفاوت از یکدیگر است پیشنهاد می

 نظااها بر اثربخشی نقش خرده فرهنگ پهوهشی

 بررسی اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی

 . شود

ی علوا پزشکی ها دانشگاهطور که گفته شد  همان .3

 غیرهکشور به لحاظ نوع فعالیت، سابقه، اندازه و 

 به طور طبیعیو  از یکدیگرندمتفاوت 

های سازمانی نیز از ماهیتی متفاوت گیری تصمیم

شود در برخوردار خواهد بود، لذا پیشنهاد می

اندازه، سابقه، گستردگی فعالیت و  آثار پهوهشی

حسابدرای  یاطالعات نظاابر اثربخشی  غیره

 .شود بررسی

 

 پهوهشهای  محدودیت
 اکندگیپر حاضر پهوهش محدودیت ترین مهم

 در تفاوتو  دانشگاهی مختلف واحدهای ج رافیایی

 موقعیت ،اقلیمی شرایع جوی و مانند عواملی

است که  منطقه بر حاکم اجتماعی نظااو ج رافیایی 

 طوره ب مدیریت یاطالعات هاینظاا اثربخشی تواندمی

به طور خاص را  حسابداری یاطالعات نظاا و عاا

نتایج این پهوهش  ،رواز این  .ثیر قرار دهدتحت تأ

با در نظر گرفتن این عوامل دچار ت ییر است ممکن 

 گرمداخله هایلفهمؤ سایر اثر براین، افزون .دشو

 و کارکنان شخصیتی هایویهگی مانند سازمانی درون

 فرآیندهای اجرایی شیوه رهبری، هایسبک مدیران،

 و کارشناسان و مدیران ش لی رضایت حسابداری،

 طرح مانند سازمانی برون کنندهتعدیل هایلفهمؤ برخی

نظاا اطالعاتی  عملکرد بر سالمت نظاا تحول

 .است نشده بررسی حسابداری

 

 تشكر و قدرداني 

 

هیای  دریی  معاونیت   بیی هیای   این پیهوهش بیا حماییت   

ی علیوا پزشیکی کشیور،    ها دانشگاهتوسعه و پشتیبانی 

چنین مساعدت و همکیاری میدیران و کارشناسیان     هم

و جمعییی از دانشییجویان دانشییگاه    هییا دانشییگاهن اییی

یین  بیه ا لیذا،  . است شدهانجاا ( ع) رضاالمللی اماا  بین

معاضییییدت اییییین عزیییییزان  وسیییییله از همکییییاری و

 .شود سپاسگزاری می
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