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 چکیده 
 

یی مالی در گوپاسخهای ارزیابی های دولتی، شناسایی شاخصبیمارستانیی مالی گوپاسخبا توجه به اهمیت  مقدمه:

یی گوپاسخهای مناسب و مشخص، ایفای مسئولیت غیاب شاخص ها حائز اهمیت است؛ به نحوی که دراین بیمارستان

مردم، دشوار یا غیرممکن است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ایفای  به وسیلهها و ارزیابی آن مارستانبی 

  یی پرداخته است.گوپاسخنشان ملی لیست چکچارچوب ها در یی مالی بیمارستانگوپاسخمسئولیت 

نفر  101شامل تعداد  پژوهش  نمونه. از نوع نظرسنجی استو  پیمایشی اکتشافی حاضر روش پژوهش  روش پژوهش: 

 1397در سال  استان فارسدولتی  هایها و درمانگاهبیمارستان مدیران مالی، رؤسای حسابداری و مسئوالن بودجهاز 

 . ه استشد استفادهای« و »آزمون میانه« یک نمونه تی»های آزموناز  در این پژوهش. است

اقالم  ییشامل شناسا ییگوپاسخ ینشان مل یستلرج در چکمند یهانظران، شاخصصاحب یدگاهاز د ها:یافته

در ارزش  ییراتارائه اقالم گردش حساب تغ ی،مال یتدر وضع ییراتاقالم صورت تغ ییشناسا ی،مال یتصورت وضع

و  یمال یهاصورت ضیحیتو هاییادداشتاطالعات  یبودجه و عملکرد، افشا یسهخالص، ارائه اقالم صورت مقا

 .کندیفراهم م یدولت  هاییمارستانب یمال ییگوپاسخ یتمسئول یارتقا یرا برا ایینهزم یمعمو یارهایمع

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یعلوم پزشک یهادانشگاه یو مسئوالن مال هایمارستانب یرانمد گیری:نتیجه

در  یبخش عموم یمال یگزارشگر یارا بر یمناسب  یبسترها یشتر،ب یمال ییگوو پاسخ یتشفاف یدر راستا یدبا یپزشک

 کنند. یجادها اتانیمارسدر ب ییگوپاسخ ینشان مل یستل( چکهای)شاخص یچارچوب موارد افشا
 

نشان ملی لیست چکها، مالی بیمارستان  یی گو پاسخ ، بخش عمومیاستانداردهای حسابداری : های کلیدی واژه 

 یی.گوپاسخ
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 مقدمه

 

برای اداره کشور دارای  عنوان نماینده مردمدولت به

اختیارات منحصر به فردی مانند اخذ مالیات و فروش 

چنین ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، نفت و هم

بهداشت و امنیت ملی است. این اختیار به تبع خود 

یی گوپاسخکند که تکالیفی را برای دولت ایجاب می

جمهوری  اساس قانون اساسی در برابر ملت، بر

یی مؤثر گوپاسخاست.  ترین آنمهم، ایراناسالمی 

رد مستلزم وجود اطالعات کافی و معتبر درباره عملک

  (.1) دولت برای ارائه به مردم است

 آن اتییی که سابقه حگوپاسخ تیمفهوم مسئول

 شهیساالر است، رمردم  یاسی س یهانظام اتیح یپاهم

 یآن بر ارکان یداشته و مفهوم امروز یاسی در فلسفه س

و »حق  ق« ی»حق دانستن حقا رشیپذ ری نظ

مردم، استوار است. در جوامع  یبرا « یخواهپاسخ

 قیرساالر، مردم از طمردم یاسیس یهانظام یدارا

 شیخو ندگانیخود را به نما یقدرت قانون ،انتخابات

 قیو دانستن حقا یخواهحق پاسخ و کنندمی ضیتفو

در دیگر،  به عبارت. دارندیخود محفوظ م یرا برا

که  یجوامع، مقامات منتخب در قبال اعمال لی قب  ن یا

 تی در برابر شهروندان مسئول دهندیانجام م

صاحبان  وانبه عن زی یی دارند و شهروندان نگوپاسخ

حق  یو بر مبنا نرا در مورد اعمال مسئوال قیحق، حقا

و  یبه صورت علن  « یخواه»دانستن و پاسخ یعی طب 

 یری گیخود، پ یقانون ندگانینما قیاز طر ایو  میمستق 

هر  ،ییگوپاسخ تی مسئول ندآی. در فرندکن یو مطالبه م

 خواه« با استفاده از ابزارپاسخ« و »گوپاسخدو طرف »

آن،  یابیو ارز تی مسئول ن یا یفایدر ا مناسب،

 (.2) کنندیمشارکت م

بستر و  ،یانقالب اسالم یروزی با پ ران،یا در

یی مسئوالن به مردم و گوسخپا تی مسئول یکارهاراه

به این معنا که شد.  فیتعر یشهروندان در قانون اساس

یی مسئوالن گوپاسخحق دانستن از طرف مردم و الزام 

شده  دی و بر تحقق آن تأک حیبه مردم در قانون تصر

 آن یابیاجرا و ارز یوجود، چگونگ نیاست. با ا

 یجراو ا ن یو تدو ازیمورد ن ابزار یرکارگی ب ازمندی ن

و  حسابداری نظام. است آورالزامو مقررات  ن یقوان

 از ابزار یکیبه عنوان  ،یبخش عموم یمال یگزارشگر

و  ییی مالگوپاسخ تیمسئول یابیتحقق و ارز یاصل

نقش درخور  تواندیم ،یبخش عموم یاتی عمل

در واقع، (. 3کند ) فایامر ا ن یدر تحقق ا ایمالحظه

گویی نیاز برای پاسخبخش مهمی از اطالعات مورد 

های حسابداری و گزارشگری نظامدولت از طریق 

قبل از تدوین استانداردهای  (.1) شودمالی تأمین می

بخش اندکی  1394حسابداری بخش عمومی در سال 

یی مالی از طریق صورت تفریغ بودجه ایفا گوپاسخاز 

 ینشان مللیست چک»چنین، قبل از تدوین د. همشمی

، 1395در سال  ران« یا یبخش عموم یمال ییگوپاسخ

ارزیابی میزان ایفای  برایهای مشخصی شاخص

های اجرایی، از جمله یی مالی دستگاهگوپاسخ

های دولتی در های علوم پزشکی و بیمارستاندانشگاه

معاونت نظارت  به وسیلهلیست چکاین  دست نبود.

 تدوین شده است. کل کشور یدارو خزانه یمال

نظران نشان صاحب هایبررسی دیدگاهاست  گفتنی

یی جزء گوپاسخهای ارزیابی دهد که شاخصمی
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های ارزیابی عملکرد محسوب نظام  ناپذیرجدایی

های شود. به بیان دیگر، تا زمانی که شاخصمی

مشخصی وجود نداشته باشد، ارزیابی عملکرد در هیچ 

 (. 4) پذیر نخواهد بودسطحی امکان

 یو اثربخش یسودمند نهی در زم یتاکنون پژوهش

 یمال ییگوپاسخ ینشان مل یستلچک یهاشاخص

است.  دهنشانجام  هادر بیمارستانیران ا یبخش عموم

 یپس از اجرا یو مدت ستی لچک ن یا ن یپس از تدو

ها و ، پرسش یبخش عموماستانداردهای حسابداری 

مطرح  ییگوپاسخایفای مسئولیت  مورددر ی ابهامات

 یسودمند زانی ها مپرسش  ن یا از یکیشد. 

بر اساس استانداردهای  مزبور ستی لچک یهاشاخص

راستا، پژوهش  ن یاست. در ا بخش عمومیحسابداری 

پردازد به بررسی این موضوع میبار  ن ی اول یحاضر برا

یی گوپاسخ  ینشان مل ستی ل»چک یهاشاخص که آیا

 و  مالی رانی مد دگاهیاز د ران« یا یبخش عموم یمال

استان فارس  ها دربیمارستان رؤسای حسابداری

و اجرای استانداردهای حسابداری است؟  سودمند

ها توانسته است در ایفای در بیمارستان بخش عمومی

بر این  یی مالی سودمند واقع شود؟گوپاسخمسئولیت 

هدف این پژوهش گردآوری توان گفت اساس می

افشای های شواهدی برای تعیین درجه اهمیت شاخص

گویی مالی بخش عمومی نشان ملی پاسخ لیستچک

گویی مالی ایران برای ارزیابی شفافیت و پاسخ

در  موضوعاین  کشور است. یدولت هاییمارستانب

ه پیش از این پورزمانی و شود کحالی مطرح می

های مالی که گزارش در پژوهشی نشان دادند معینیان

داشتی های علوم پزشکی و خدمات بهدانشگاه

درمانی، هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه ارائه 

اطالعات با استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

  .(5) مطابقت دارد

 

 مبانی نظری 

 اسالمی اساسی جمهوری قانون 55 اصل طبق

 در باید بودجه تفریغ گزارشبر این که  افزون ،ایران

 مالی هایگزارش سایر شود، گذاشته عموم دسترس

 قانون درچنین، هم .شود منتشر عموم برای باید نیز

 از مردم حاکمیت حق ایران، اسالمی جمهوری اساسی

بور قانون مز  56 اصل. است برخوردار ایویژه جایگاه

 از انسان و جهان بر مطلق حاکمیت»که  داردبیان می

 اجتماعی سرنوشت بر را انسان او، هم و خداست آن

 موجب به که اشخاصی. « است ساخته حاکم خویش

 جامعه اداره برای وکیل عنوان به مردم به وسیله قانون

. باشند گوپاسخ آنان برابر در باید شوندمی انتخاب

 نیز یاسالم یجمهور یقانون اساس 122 اصل طبق

 به که وظایفی و اختیارات حدود در جمهور رئیس »

 دارد عهده به عادی قوانین  یا و اساسی قانون موجب

 مسئول اسالمی شورای مجلس  و ملت، رهبر ابربر در

 هایویژگی به اجمالی نگاهیاز این رو،  . « است

 هایسازمان و دولت غیرانتفاعی هایفعالیت محیط

 هاویژگی این  از برخی برجسته نقش  عمومی، بزرگ

 «عمومی ییگوپاسخ مسئولیت» مفهوم پیدایش  در را

 روشن ی،ساالرمردم  بر مبتنی حکومتی هاینظام در

 پایه بر آن اساس که هاحکومت نوع این  در. دکن می

 یکپارچه کانون گیرد،می شکل قدرت هایقطب تکثر

 به و تقسیم متعددی هایحوضچه به قدرت متمرکز و
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 بینیپیش . شودمی تفویض سهمی آنان از یک هر

 و کشورها قبیل این  اساسی قوانین  در گانهسه قوای

 مجریه مقننه، قوای هاییتمسئول و اختیارات تفکیک

 طریق از بتواند که یسازوکارهای بر تأکید و قضائیه و

 از د،کن  تنظیم را قوا بین  روابط کنترل، و توازن

 این سیاسی ساختار در قدرت تکثرگرایی مصادیق

 .(2) است جوامع قبیل

شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با 

چ نهادی را در بودن« است. به همین دلیل هی  گوپاسخ»

توان به بازی گرفت، مگر گردونه سیاسی قدرت نمی

که متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض  آن

یی گوپاسخشود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت می

 های سیاسیقدرت در نظام ،داشته باشد. بنابراین 

به این  .دو سویه برخوردار است ویژگیاز  ساالرمردم 

نهاد یا نهادهای دیگر  سو به نظارت برکه از یک  معنا

در پذیر بوده و پردازد و از سوی دیگر خود نظارتمی

نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان معرض داوری 

. قوه مقننه که یکی از است صاحبان اصلی قدرت

های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به کانون

 لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین

اشته دنظارتی  شأن ،گذاریبر قانون افزون ،ده استکر

 مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتو به طریق 

 ین حال که از ویژگیعدائمی دارد. قوه مقننه در 

که در برابر  گری برخوردار است، به لحاظ آننظارت

افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و 

پذیری هم دارد. ظارتدائمی مردم قرار دارد، ویژگی ن

 سویه دو ویژگینظران سیاسی، به اعتقاد صاحب

جوامع  پذیری قدرت درگری و نظارتنظارت

های مندی کانونساالر، ضمن تضمین توانمردم 

به عنوان  کند.ها را نیز تضمین میقدرت، ایمنی آن

 برای، قوه مجریه بودجه ساالنه خود را تنظیم و نمونه

. قوه کنده قوه مقننه تقدیم میتصویب برسیدگی و 

مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت 

دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اجازه می

 چنین،کند. هماساس مجوزهای قانونی تحصیل 

قوانین و مقررات و در حدود  باید مطابق بامخارج 

. در این حالت، قوه مجریه در باشدب اعتبارات مصو

مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با 

های تعیین شده، در قوانین و مقررات و محدودیت

قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت  برابر

 .(2) یی دارندگوپاسخ

یی گوپاسخ» هایعنوانیی تحت گوپاسخ دو نوع 

یی عملیاتی« در مورد دولت و گوپاسخمالی« و »

رگ بخش عمومی قابل طرح است. های بزسازمان

ها را به یی مالی، این قبیل سازمانگوپاسخمسئولیت 

تا از طریق  ندکمیهایی ملزم ارائه دالیل و گزارش

قل متقاعد شوند ت شهروندان و نهادهای نظارتی مس ،آن

هایی که دولت در دوره جاری )به که اعمال و فعالیت

 مورد( در ایسال مالی یا بودجه یک نمونه،عنوان 

تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده 

ا ب است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق

بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ  هاییتصمیم

یی عملیاتی، دولت و گوپاسخاند. مسئولیت کرده

هایی به ارائه گزارشرا های بزرگ عمومی سازمان

حبان حق را در مورد صا ،تا از طریق آن کندمیملزم 

تعیین  پیش عملیاتی از  هایهدفمیزان و دستیابی به 
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ی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی یشده، از نظر کارا

ده و در کرمربوط، متقاعد  هایهدفدر جهت تحقق 

در آینده نیز قابل  هاهدفکه آیا تحقق این مورد این 

 .(6) کندارائه را  طالعاتیا بینی استپیش 

مسئولیت ر که در باال ذکر شده است طوهمان

کند در مورد اعمالی که گویی دولت را ملزم میپاسخ

دهد به شهروندان توضیح بدهد و در مورد انجام می

افزایش و تغییرات در منابع مالی عمومی و نحوه 

. برای این (1) یل منطقی ارائه کندالمصرف آن د

 که محصول مالی در بخش عمومی منظور گزارشگری

 به ،(7)است   حسابداری بخش عمومی فرآیند نهایی

 نحوه بتوانند تا کندمی کمک عمومی بخش مسئوالن

 منابع تأمین  زمینه در ویژه به را خود وظایف ایفای

 ایگونه به رسانیخدمت برای آن مصارف و عمومی

دهند.  نشان اقتصادی صرفه رعایت با و اثربخش  کارا،

 عمومی بخش  مالی رشگریگزا بیانیه مفاهیم بر اساس

 بخش در مالی گزارشگری اساسی هدف ایران،

 مقابل در گوییپاسخ وظیفه ایفای به عمومی، کمک

تدوین دقیق و محتاطانه چارچوب . (1است ) مردم

گویی مالی، در ایجاد اعتماد عمـومی و اعـاده پاسخ

های یکی از راه اهمیت زیادی دارد. اعتبـار دولـت

های گویی مالی دستگاهایفای پاسخارزیابی میزان 

گویی پاسخ ینشان مللیست چکاستفاده از اجرایی 

نوین در  ابتکاراتاز جمله  ی است.بخش عموم یمال

گویی مالی در ایران این بوده است که زمینه پاسخ

همگام با تدوین استانداردهای حسابداری مالی بخش 

 1395در سال  امور اقتصادی و داراییوزارت  عمومی،

ها و متعاقب آن ایجاد سازی در سازمانبرای فرهنگ

 گوییپذیری و پاسخ مندی، مشارکت، مسئولیتتوان

ی مالی یگونشان ملی پاسخ لیستچکتدوین اقدام به 

مبتنی  لیستچکموارد افشای این  .دکربخش عمومی 

بر شش شاخص ارزیابی کلی صورت وضعیت مالی، 

ردش حساب صورت تغییر در وضعیت مالی، گ

بودجه و صورت مقایسه ر ارزش خالص، تغییرات د

های توضیحی و معیارهای عمومی اشتددعملکرد، یا

ها بر حسب اندازه واحد است. هر ساله تمام ارزیابی

شود گزارشگر، تعداد کارکنان و اسناد مالی انجام می

و رتبه بهترین واحدها در سه گروه دانشگاه، بخش 

 شود. اعالم می عمومی و سایر واحدها

 

 پژوهش پیشینه

 مسئولیت ظرفیت ارزیابی به یدر پژوهش باباجانی

 دولت مالی گزارشگری و حسابداری نظام ییگوپاسخ

وی  پژوهش  نتایج. پرداخت ایران اسالمی جمهوری

 مالی گزارشگری و حسابداری نظام که داد نشان

 برای الزم هایقابلیت از ایران اسالمی جمهوری دولت

 بودجه کنترل هایزمینه در ییگوپاسخ مسئولیت یادا

 واقعی هزینه و درآمد انعکاس و شناسایی مصوب،

 هایبدهی و ایسرمایه هایدارایی انعکاس ساالنه،

 عملیات نتایج و وضعیت انعکاس و عمومی مدتازرد

 برخوردار ساالنه جامع مالی هایگزارش در مالی

 بررسی به وهشیدر پژ  دهقان و باباجانی .(8) نیست

و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و  حسابداری نقش 

یان و گوپاسخیی از منظر گوپاسخارزیابی مسئولیت 

 دادنشان آنان  پژوهش نتایج پرداختند.  خواهانپاسخ

دو در مورد نقش با  خواهان هریان و پاسخگوپاسخکه 
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اهمیت نظام حسابداری و گزارشگری مالی واجد 

متخصصان به مورد توافق عمومی  لیاصهای ویژگی

اصلی در جهت ایفا و ارزیابی  عنوان یکی از ابزار

نظر داشته و تفاوت یی اتفاقگوپاسخمسئولیت 

وجود ندارد.  موردها در این ی بین دیدگاه آندارمعنی

نظام حسابداری و ، خواهانپاسخاز نظر  ،چنین هم

داری گزارشگری مالی دولت در مقایسه با نظام حساب

های الزم برای ارزیابی مسئولیت مورد انتظار از قابلیت

 و ستایش باباجانی .(9) نیستیی برخوردار گوپاسخ

 و عملکرد ارزیابی هایشاخص به تعیین  در پژوهشی

 و هادانشگاه حسابداری نظام هایقابلیت بررسی

 ییگوپاسخ تحقق منظور به عالی آموزش مؤسسات

 بیانگر پژوهش آنان د. نتایجعملیاتی پرداختن  و مالی

 ایران عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه که بود آن

 ایفای برای عملکرد ارزیابی قبولقابل هایشاخص از

یستند ن برخوردار عملیاتی و مالی ییگوپاسخ مسئولیت

 سایر و استفاده مورد گزارشگری و حسابداری نظام اما

 هایقابلیت زا اطالعات کنندهتأمین  موجود هاینظام

 هایشاخص غیرمالی و مالی اطالعات تأمین  برای الزم

 ارزیابی برای کشور تخصصی جامعه اجماع مورد

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه عملکرد

پژوهشی در  و همکاران باباجانی .(4) است برخوردار

 نظام در تحول هایمحرک و به شناسایی عوامل

ایران  عمومی بخش  عملیاتی و مالی ییگوپاسخ

از روش دلفی و  استفادهبا هش وپژاین در پرداختند. 

ها و نفر از خبرگان کشور، محرک 241نظرخواهی از 

یی مالی و گوپاسخوقوع تحول در نظام  اصلیعوامل 

عملیاتی بخش عمومی ایران شناسایی و جایگاه آن در 

 .کشور مورد ارزیابی قرار گرفتکنونی  شرایط

 نسبت هاآزمودنی که داد نشان آنان پژوهش  هاییافته

 هایپژوهش  از شده استخراج هایمحرک و عوامل به

 به نظرتوافق این  مورد در و داشته نظرتوافق تطبیقی

افزایش سطح مطالبات  چنین،هم. اندرسیده اجماع

لی و افزایش مداوم های ماشهروندی، وقوع رسوایی

ترین مهای سالیانه از جمله مهدر کسری بودجه

یی مالی و گوپاسخهای تحول در نظام محرک

 .(10) استعملیاتی ایران 

ساالری و همکاران در پژوهشی به بررسی 

 و شفافیت بر تعهدی روش حسابداری اجرای ثیرتأ

قزوین  پزشکی علوم دانشگاه در ییگوپاسخ مسئولیت

حاکی از آن بود که آنان های پژوهش پرداختند. یافته

افزایش شفافیت  باتعهدی  ش حسابداریروبین اجرای 

مالی و امکان ارزیابی کنترل بودجه مصوب، رعایت 

مقررات مالی، گزارشگری مالی به منظور  قوانین و

چنین امکان ارزیابی یی مالی و همگوپاسخافزایش 

یی گوپاسخکارایی و صرفه اقتصادی به منظور افزایش 

 اجرای بین  اما ی وجود دارددارمعنیرابطه  عملیاتی

امکان ارزیابی اثربخشی به  و تعهدی روش حسابداری

ی دارمعنییی عملیاتی رابطه گوپاسخمنظور افزایش 

 ثیرتأ به ارزیابی در پژوهشی. زلقی (11) مشاهده نشد

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مالی نوین  نظام

 هایدانشگاه عملیاتی و مالی ییگوپاسخ بر پزشکی

نمونه کشور پرداخت.  غرب همنطق پزشکی علوم

نفر از مدیران و معاونان مالی  112پژوهش وی شامل 

های علوم پزشکی منطقه غرب مالی دانشگاه هایبخش 

تغییر  زلقی های پژوهش یافته اساس بر بود.کشور 
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های علوم پزشکی از مبنای حسابداری در دانشگاه

 بهبودثیر زیادی بر أت ،نقدی تعدیل شده به تعهدی

. (12) یی مالی و عملیاتی داشته استگوخپاس

 ثیرتأ به بررسی در پژوهشیباقی و همکاران زادهنقی

 مدیران ییگوپاسخ بر تعهدی حسابداری اجرای

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه

نمونه پژوهش آنان شامل ایران پرداختند.  غرب شمال

پزشکی و های علوم مدیران دانشگاهنفر از  341

خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب کشور در سال 

 باقی و همکارانزادهنقینتایج پژوهش  .بود 1393

 در تعهدی حسابداری اجرای حاکی از آن بود که

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه

 عمومی، شامل مدیران ییگوپاسخ بُعد هفت بر

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

 . (13) دارد یدارمعنی و مثبت ثیرتأ

 به بررسی در پژوهشیمهر و همکاران امینی

 شفافیت بر تعهدی حسابداری مبنای سودمندی

 هایدانشگاه ییگوپاسخ مسئولیت و گزارشگری

 مطالعه) ، تحقیقات و فناوریعلوم وزارت به وابسته

 هاییافته. پرداختند( تهران خوارزمی دانشگاه موردی

 تعهدی حسابداری که بود آن از حاکی پژوهش آنان

. شودمی عمومی بخش  ییگوپاسخ ارتقای باعث

 بر یدارمعنی ثیرتأ تعهدی حسابداری چنین،هم

 شدهتمام بهای تعیین  بر اما ندارد گزارشگری شفافیت

 .(14) است ثرمؤ تهران خوارزمی دانشگاه در خدمات

 به بررسی در پژوهشی و مالنظری کیااسماعیلی

 عملیاتی و مالی ییگوپاسخ نظام در تحول ضرورت

. پرداختند آن ابعاد شناسایی و دولتی هایدانشگاه

 حوزه در خبرگان از نفر 40 نمونه پژوهش آنان شامل

 هادانشگاه عملیاتی و مالی ییگوپاسخ نظام در تحول

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و استادان از نفر 90 و

 نتایج. بود تهران دولتی هایدانشگاه حسابداری ش بخ

  داد  نشان گروه دو هر هایدیدگاهبررسی  از حاصل

 عملیاتی و مالی ییگوپاسخ نظام در تحول که

 استقالل دلیل به خبرگان دیدگاه از و بوده ضروری

 بخش نهادهای سایر با متفاوت تحول ابعاد ها،دانشگاه

 نظام در ولتحچنین، هم. بود خواهد عمومی

 مستلزم دولتی هایدانشگاه عملیاتی و مالی ییگوپاسخ

نظام  استقرار آن، مالی حسابداری نظام در تحول

 مالی سطح از حسابرسی تحول و مدیریت حسابداری

 .(15) است عملکرد حسابرسی به رعایت و

 نظامارائه  بهدر پژوهشی  و هدایت شورورزی

وضعیت مالی مناسب ء برای افشااطالعاتی  جامع

های مالی با گزارشدر راستای ارائه  هایمارستانب

کنندگان از اطالعات حسابداری کیفیت به استفاده

مدیران و  پژوهش آنان شاملپرداختند. جامعه آماری 

امنای  تمدیره و هیأتن بخش حسابداری، هیأکارکنا

های پژوهش یافته. هد بودالهدی مشبیمارستان بنت

 زیرنظامکه بین نشان داد  تیو هدا یشورورز

زیرنظام   وال(،انبار و ام)عاتی مدیریت منابع ال اط

، لاتاق عمزیرنظام اطالعاتی پذیرش، اطالعاتی 

 زیرنظامحسابداری درمان،  طالعاتیا زیرنظام

نظام اطالعاتی زیر عاتی رادیولوژی و سونوگرافی،طال ا

عاتی بیماران سرپایی الاط ظاماه و زیرنگآزمایش

ری مالی رابطه گگزارشبا کیفیت  ها(گاه)درمان

در مشکینی و کردستانی  (.16) ی وجود دارددارمعنی
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کارگیری رویکرد پژوهشی به بررسی پیامدهای ب

وضعیت موجود مدیریت مالی عمومی نوین و ارزیابی 

پرداختند. های آن در بخش عمومی کشور شاخص

نفـر از متخصصـان و  192 پژوهش آنان شاملنمونه 

های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و اداره ارشناسـانک

پژوهش تایج ن. بودهای دولتی حسابرسان دستگاه

اجرای منسجم  داد کهنشان  مشکینی و کردستانی

اصالحات مدیریت مالی نوین در بخـش عمـومی 

بـه ارتقـای شفافیت، توان منجر توانـد کشـور مـی

ارزیابی و  وری، بهبود کیفیت ویی، بهرهگوپاسخ

در ها چنین کاهش برخی چالشنظارت و هم

 . (17) شود های بخش عمومیسازمان

به بررسی  در پژوهشی امکین کیتینگ و فر 

یی مالی نهادهای بخش عمومی آمریکا و گو پاسخ 

پس آنان . ند مهندسی مجدد در جهت بهبود آن پرداخت 

های از بررسی ساختار موجود گزارشگری مالی سازمان 

های جایگزین توسعه یافته نظام و مقایسه آن با دولتی 

هایی برای مهندسی مجدد ها، توصیه برای سایر سازمان 

 کردندهای دولتی ارائه یی مالی در سازمان گو پاسخ 

به ارزیابی محتوای اطالعاتی  در پژوهشی تورس  . ( 18) 

منتخب های مرکزی کشورهای های مالی دولت صورت 

حسابداری بخش عمومی للی الم بین استاندارد  از منظر 

پرداخت. های مالی( )نحوه ارائه صورت  1شماره 

حاکی از آن بود که اطالعات  وی  های پژوهش یافته 

دارای شفافیت،  کشورهای مورد بررسی حسابداری 

یی و قابلیت اعتماد متفاوتی است و استفاده از گو پاسخ 

تواند استانداردهای حسابداری بخش عمومی می 

یی و قابلیت اعتماد اطالعات مالی گو خ پاس شفافیت، 

در . بوری ( 19)  کشورهای مختلف را افزایش دهد 

ثیر اصالحات با اهمیت ایجاد شده پژوهشی به بررسی تأ

تدوین  هیأت  میالدی به وسیله  1990در دهه 

استانداردهای حسابداری بخش عمومی استرالیا بر 

یی مالی در نهادهای بخش عمومی این کشور گو پاسخ 

ثیر نداشتن تأحاکی از وی های پژوهش رداخت. یافته پ 

های حسابداری و نظام  دراصالحات  دار معنی 

 .( 20)  یی مالی بودگو پاسخ گزارشگری بر شفافیت و 

ثیر کدهای حاکمیتی در پژوهشی تأ پرگو و وربیتن 

هلند منتشر کشور در میالدی  2005مناسب که در سال 

بررسی یریه سسات خیی مالی مؤگو پاسخ شد را بر 

در مرحله بعد از اجرای آنان پژوهش  های کردند. داده 

میالدی( و  2005-2008بازه زمانی کدهای حاکمیتی ) 

گردآوری سسه خیریه مؤ 138های ساالنه از گزارش 

های پژوهش . یافته شد که در دسترس عموم قرار داشت 

حاکی از آن بود که ساختار حاکمیتی پرگو و وربیتن 

ی احتمال افشای اطالعات راجع به دار عنی م قوی به طور  

 و نتیم  .( 21)  دهد های مدیریتی را افزایش می پرداخت 

 حاکمیتی، ساختارهای  بررسی  به در پژوهشی  همکاران

 سساتمؤ  در  عمومی ییگو پاسخ  و  اختیاری افشای

پژوهش  های یافته . پرداختند  انگلستان  عالی  آموزش 

 اختیاری افشای  تغییرپذیری  باالی  درجه  از  حاکی آنان 

 عمومی یی گو پاسخ  پایین  نسبت  به  شاخص  و  ها دانشگاه 

 پژوهش / آموزش  خروجی  در  ویژه به  هاآن  شفافیت  و 

 هیأت تنوع  حسابرسی، کمیته کیفیت چنین، هم . بود 

 سطح به  راهبری  کمیته  وجود  و  ها آن  استقالل  و  مدیره 

 هایویژگی  بین  تعامل  ، براین  افزون . است  مربوط  ء افشا

 افشای سطح حاکمیتی، متغیرهای و  دیریتیم  گروه 
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 کروم. ( 22)  بخشدمی  بهبود را ییگو پاسخ  و اختیاری

 از یکی در  یی گو پاسخ  مسئولیت  بررسی  به در پژوهشی 

 سازمانی راهبردی هایاولویت  بر  آن آثار  و ها بیمارستان 

 مسئولیت که  داد نشان  وی  پژوهش  نتایج . پرداخت 

 تامیالدی  2004 سال  از  ها بیمارستان  در  یی گو پاسخ 

 یابزار  عنوان  به  و  یافته بهبود میالدی  2011 سال 

 به ها بیمارستان  چنین، هم  . شود می  استفاده  مدیریتی 

 از ییگو پاسخ  مسئولیت زمینه  در  مثبت تغییرات  همراه

 هایاولویت  ، میالدی  2011 سال  میالدی تا  2004 سال 

 ییو گ پاسخ  الزامات  اساس  بر  را  خود  سازمانی  راهبردی 

 سوی به  ها سال  این  در و  کرده تعیین  سازمانی برون 

 الزامات با  سازمانی راهبردی هایاولویت  گراییهم 

و دانهوندو  . ( 23)  اند رفته  پیش  سازمانی برون  یی گو پاسخ 

 ییگو پاسخ در پژوهشی بیان کردند که  همکاران

 ،شهروندان که در آن  است ی مشارکتی فرایند  اجتماعی 

 که خدماتی قبال در  دولتی قامات م  و  گذارانسیاست 

 .شوند می  ترغیب  یی مؤثرتر گو پاسخ به  دهند می ارائه 

تحلیل متنی  با استفاده از  آنان پژوهش  نتایج

 هایمؤلفهحوزه سالمت نشان داد که  هایپژوهش 

 و تجزیه  و  آوری جمع  ، پیوسته  و  فعال  های مشارکت 

 و استانداردها  ها، نقش  شفاف  تعریف  ، هاداده تحلیل

به  شهروندان  معنادار  تعاملو  مدیران  های مسئولیت

مسئولیت اجتماعی   در  گرمداخله ترین عوامل  م عنوان مه

 از ترس فساد، بهداشتی، نظام موانع ،چنین هستند. هم 

 اساسی های چالش  محدود بودجه  و  جویی انتقام

 .( 24)  است در حوزه سالمت  اجتماعی  یی گو پاسخ 

 تعهدی حسابداری  که  نشان داد چوی نتایج پژوهش 

 کل وریبهره  و منابع تخصیص بهبود در مهمی نقش 

 ارائه به منجر تعهدی  حسابداری ، زیرا .کند می  ایفا

 گیریاندازه  با و ه د ش مدیران به  مفیدتر اطالعات

 در مدیران تر آگاهانه هایتصمیم سبب عملکرد

 نتایج(.  25)   شود می  آتی  وریبهره  و منابع  تخصیص 

که اصالحات  دادت نشان ا یوکو یاپا وپژوهش 

مالی نوین در بخش عمـومی، به شـدت تحت  مدیریت 

 ت استانداردهایأهی  چون فشارهای نهادهایی هم  تأثیر 

 المللی حسابداری و بانک جهانی قرار دارد. به همین بین 

کارگیری بکه دهد علت شواهد تجربی نشان می 

استانداردهای حسابداری بخش عمومی در سطح جهان 

علت وجود  همراه با کارایی نبـوده و این نتایج به

مشکالت عمده زیرساختی است که هنوز در آن 

اند و این تردید که تغییر مبنای کشورها حل نشده 

 وسمت تعهدی موجب تحمل هزینه  حسابداری به 

 اغلب در (.  26)   دهد شود را افزایش می ریسک زیاد می 

 دارای امر، ابتدای در اصالحات اجرای کشورها

 با.  است  ها ضعف و  ها شکاف از  ناشی  هایی محدودیت

 خود، اصالحات  روند  در  کشورها از برخی  ،وجود   این 

 و ها شکاف این  که اندکرده  ایجاد  سازوکارهایی 

 پیشنهادی های طرح  با و  کند ا شناسایی ر  هاضعف 

 (. 27)   شود  شرایط  با  تطبیق  موجب

 
 پژوهش هایپرسش 

ها، مبانی نظری و های زیر مبتنی بر هدفپرسش 

 :طراحی و تدوین شده پژوهش پیشین

 پرسش اول: آیا افشای اقالم صورت وضعیت مالی

یی، از گوپاسخ یلیست نشان ملچکمطابق با 

گویی مالی در های ارزیابی پاسخشاخص
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 های دولتی است؟بیمارستان

 رد تغییرات پرسش دوم: آیا افشای اقالم صورت

 یلیست نشان ملچکمالی مطابق با  وضعیت

گویی مالی های ارزیابی پاسخیی، از شاخصگوپاسخ

 های دولتی است؟در بیمارستان

 حساب پرسش سوم: آیا ارائه اقالم گردش

لیست نشان چکخالص مطابق با  ارزش در تغییرات

گویی های ارزیابی پاسخیی، از شاخصگوپاسخ یمل

 ای دولتی است؟همالی در بیمارستان

پرسش چهارم: آیا ارائه اقالم صورت مقایسه 

 یلیست نشان ملچکعملکرد مطابق با  و بودجه

گویی مالی های ارزیابی پاسخیی، از شاخصگوپاسخ

 های دولتی است؟در بیمارستان

 هایاشتدپرسش پنجم: آیا افشای اطالعات یاد

لیست نشان چکهای مالی مطابق با توضیحی صورت

گویی های ارزیابی پاسخیی، از شاخصگوپاسخ یمل

 های دولتی است؟مالی در بیمارستان

پرسش ششم: آیا افشای معیارهای عمومی مطابق با 

های یی، از شاخصگوپاسخ یلیست نشان ملچک

های دولتی گویی مالی در بیمارستانارزیابی پاسخ

 است؟

 

 روش پژوهش

 
نوع از  اکتشافی پیمایشی حاضرروش پژوهش 

نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش 

مدیران مالی، رؤسای کلیه آید. مقطعی به حساب می

ها و بیمارستان حسابداری و مسئوالن بودجه

جامعه  1397در سال  فارساستان  های دولتیدرمانگاه

با توجه به  .دن دهتشکیل میآماری پژوهش حاضر را 

تعداد  ددر موردر دسترس نبودن اطالعات دقیق 

منظور دستیابی به حداقل بهاعضای جامعه آماری و 

 در نظر گرفتننظر در تعیین حجم نمونه و با  دقت مد

آزمون و ها که از طرح پیش نامهپرسش نرخ بازگشت 

های نامهپرسش ، گذشته حاصل شد هایپژوهش 

از پژوهش بین کل اعضای جامعه آماری توزیع شد. 

اعضای جامعه آماری  که بین  یایهنامهپرسش بین 

های مکرر پژوهشگران تعداد توزیع شد، با پیگیری

  ها پاسخ کامل دادند.نامهپرسش نفر به  101

های مندرج شاخص اساس بر نامهپرسش های السؤ

بخش  ییی مالگوپاسخ ینشان مل ستی ل»چکدر 

 4 دارای نامهپرسش این  تدوین شد. ران« یا یعموم

جع به جنسیت، را اطالعاتیسؤال عمومی )

 38 ( وهاآزمودنی کاری، سن و میزان تحصیالتسابقه

،  24 تا 20، 19 تا 1های سؤال است. تخصصی سؤال

 ،به ترتیب، 38تا  35و  34 تا 31، 30 تا 29، 28 تا 25

های اول تا ششم پژوهش طراحی آزمون پرسش  برای

بکار رفته در ای طیف لیکرت پنج گزینه شده است.

، خیلی کم، کمهای کور شامل گزینهنامه مذپرسش 

تا  1 ،ترتیب به ،هاینمرهبا متوسط، زیاد و خیلی زیاد 

پژوهش از  هایتحلیل داده برایچنین، هم است. 5

 .استفاده شد 23نسخه  SPSSآماری افزار نرم 

 
  هاپرسش  و بررسی هاداده تحلیل و تجزیه روش

 شناختیجمعیت اطالعات بررسی منظور به

 توصیفی شامل آمار هایروش ازها یآزمودن
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 فراوانی توزیع و اطالعات سازماندهی و بندیطبقه

 هاداده یعتوزنوع  ،چنین هم. مطلق استفاده شد نسبی و

 مشخصاسمیرونوف -کلموگوروف آزمون طریق از

 ترتیب، غیرنرمال، به ونرمال  های با توزیعسپس داده و

 بای« و »میانه« اهنمونیک  تی» هایآزمون ازبا استفاده 

 . شد بررسی %95 اطمینان ضریب

اعتبار محتوایی،  از اطمینان حصول منظور به

و  متخصصان نظر با نامهپرسش  یهاسؤال

شد.  نهایی و اصالح چندین مرحله در نظرانصاحب

از  نامهپرسش برای ارزیابی قابلیت اطمینان یا پایایی 

 30) ای کوچکبرای نمونه خآلفای کرونبا ضریب

. نتایج حاصل از محاسبه آلفای استفاده شدنامه( پرسش 

در  ی پژوهش هاپرسش از هر یک  کرونباخ برای

طور که در این همان ارائه شده است. 1جدول شماره 

ضرایب آلفای کرونباخ  جدول مشخص شده است

 گیری مورد استفاده دارد.از پایایی ابزار اندازه حکایت

 

 هایافته

 آمار توصیفی
سؤال مرتبط با  4 نامهپرسش ر بخش اول د

جنسیت، شامل ها آزمودنیهای فردی ویژگی

مطرح شده است.  سطح تحصیالتو  کاری، سن سابقه

ها در جدول از تحلیل توصیفی این سؤال حاصلنتایج 

طور که در این جدول همان .ارائه شده است 2شماره 

)معادل  هااز آزمودنی نفر 91 مشخص شده است

را مردان و مابقی را زنان تشکیل ( %1/90 حدود

دهنده این است نشانها آزمودنیکاری دهند. سابقهمی

  % 8/16 حدود سال، 10تا  5بین آنان  %5/49 حدود که

سال  20باالی  %7/33 حدود سال و 20تا  11بین 

کار در مسئولیت خود دارند. بررسی سن سابقه

 حدود کهدهنده این موضوع است نشانها آزمودنی

سال قرار دارند  30تر از ها در بازه سنی کماز آن  %2/9

سال 50تر از ها کماز آزمودنی %1/94 حدود و سن

 آلفای کرونباخ ضرایب: 1جدول 

 آلفای کرونباخ ضریب پرسش

 76/0 اول 

 82/0 دوم 

 74/0 سوم

 85/0 چهارم

 89/0 پنجم

 78/0 ششم
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سال  50بیشتر از  نآنااز  %9/5 حدود است و فقط سن 

دارای مدرک  هاآزمودنی  %88چنین، حدود هماست. 

 آناناز  %4 حدود کارشناسی و کارشناسی ارشد و

این نتایج حاکی از آن . دارندمدرک تحصیلی دکتری 

یی به گوپاسخشرایط الزم برای ها آزمودنیاست که 

 نامه پژوهش حاضر را دارند. پرسش 

 

 آمار استنباطی

برای اسمیرونوف -کلموگوروف نآزمو نتایج

های پژوهش در جدول شماره داده بودننرمالبررسی 

 که داد نشان آزموناین  نتایجشده است.  ارائه 3

های اول تا چهارم مربوط به پرسش  هایتوزیع داده

های پنجم وپرسش  بههای مربوط داده توزیعاما  نرمال

 شناختیجمعیت : اطالعات 2 جدول
 درصد  اوانیفر شرح  ردیف 

 جنسیت 1
 زن

 مرد
10 
91 

9/9 
1/90 

 کاری سابقه 2
 سال  10-5بین 
 سال  20-11بین 

 سال  20باالی 

50 
17 
34 

5/49 
8/16 
7/33 

 سن 3

 سال  30تر از کم
 سال  40-31بین 
 سال  50-41بین 

 سال  50باالی 

3 
49 
43 
6 

9/2 
6/48 
6/42 

9/5 

 سطح تحصیالت  4

 دیپلمفوق
 کارشناسی 
 شدارکارشناسی 

 دکترا

8 
77 
12 
4 

8 
2/76 
8/11 

4 

 
 اسمیرونوف -کلموگوروف: نتایج آزمون 3جدول 

 داریمعنی اسمیرونوف-کلموگوروفآماره  مربوط به پرسش یهاداده

 124/0 178/1 اول 

 326/0 953/0 دوم 

 066/0 314/1 سوم

 104/0 216/1 چهارم

 006/0 726/1 پنجم

 001/0 803/1 ششم
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 های اول تا چهارمپرسش ست. بنابراین، نی  نرمال ششم

های و پرسش  ای« یک نمونهتی »با استفاده از آزمون 

  .بررسی شد« میانهبا استفاده از آزمون » پنجم و ششم

های پرسش  آماری آزمون نتایج ،4شماره  جدول

 با توجه به .دهدمی نشان را پژوهش  تا چهارم اول

ار پرسش، برای هر چه تی آماره داریمعنیمقدار 

ی از ارزش مورد دارمعنیطور  میانگین جامعه به

آن از  ردنشدندهنده که نشان است تربزرگآزمون 

  است.ها آزمودنینظر 

 پژوهش در ششم پنجم و هایپرسش بررسی نتایج 

که در  است. با توجه به این  شده ارائه 5جدول شماره 

 %83 ششم، به ترتیب، پنجم و هایپرسش  دومورد هر 

از میانه را  تربزرگهای ، پاسخهاآزمودنیاز  %81 و

های پرسش ه توان ادعا کرد کاند، میانتخاب کرده

ها رد نشده از نظر آزمودنیششم پژوهش  پنجم و

 .است

 
 ای« یک نمونه تی» آزمون  استفاده از بااول تا چهارم  هایپرسش بررسی : نتایج 4 جدول

 3ارزش مورد آزمون =  

نت
جه

ی
 شپرس 

آماره  

 تی

 درجه

 آزادی
 داریمعنی

تفاضل 

 میانگین

برای تفاضل  95/0فاصله اطمینان 

 میانگین

 کران باال کران پایین

   ردنشدن 6971/0 56726/0 632217/0 001/0 100 648/18 اول 

 ردنشدن  68025/0 52787/0 601428/0 001/0 100 937/14 دوم 

 ردنشدن  60892/0 45194/0 578209/0 001/0 100 046/12 سوم

 ردنشدن  68143/0 48841/0 583001/0 001/0 100 549/10 چهارم

 

 
 استفاده از آزمون میانه با ششم  و پنجم هایپرسش بررسی : نتایج 5 جدول

 نتیجه داری معنی نسبت آزمون  درصد مشاهده شده تعداد  طبقه پرسش 

 پنجم

 17/0 17 تر یا مساوی میانه کوچک

 83/0 84 تر از میانه بزرگ   دنردنش 001/0 5/0

 1 101 کل

 ششم

 19/0 19 تر یا مساوی میانه کوچک

 81/0 82 تر از میانه بزرگ   ردنشدن 001/0 5/0

 1 101 کل
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 گیرینتیجه

 

های دولتی به عنوان یکی از نهادهای بخش بیمارستان

یشرفت و اعتالی بهداشت و در پ نقش مهمیعمومی، 

ها از منابع جامعه عهده دارند. آن مت کشور برسال 

تداوم چنین  د.کنن می ارائه خدمت جامعه به استفاده و

آن است  ایت هر دو طرف نیازمندرض نیز و ایرابطه

 جامعه ها در مقابلیی بیمارستانگوپاسخکه ارتباط و 

درست دهی کامل، منظور، گزارش باشد. به این شفاف

ضروری است. بر این اساس، ها و شفاف بیمارستان

این هدف باید به های دولتی برای دستیابی به بیمارستان

دنبال معیارهای کامل و استانداردهای جامعی باشند تا 

بر مبنای آن عمل کنند. به عبارت دیگر، کلیه 

های دولتی ویژه بیمارستانهای اجرایی و بهدستگاه

هتر و گویی ببرای رسیدن به موفقیت بیشتر و پاسخ

هایی باشند تر ناچارند به دنبال معیارها و شاخصشفاف

گویی مالی را که بتوانند بر اساس آن، مسئولیت پاسخ

کنندگان نیز بتوانند ایفای به نحو احسن، ایفا و استفاده

ها را گویی و عملکرد بیمارستانمسئولیت پاسخ

در این راستا، پژوهش حاضر زمینه  .ارزیابی کنند

گویی های ارزیابی پاسخرای شناسایی شاخصمناسبی ب

 کند. ها را ایجاد میمالی بیمارستان

نتایج بررسی پرسش اول پژوهش نشان داد که از 

مدیران مالی، رؤسای حسابداری و مسئوالن دیدگاه  

 فارساستان  های دولتیها و درمانگاهبیمارستان بودجه

با  شناسایی و افشای اقالم صورت وضعیت مالی مطابق

نشان ملی  لیستچکچارچوب تعیین شده در 

گویی های ارزیابی پاسخگویی، از جمله شاخصپاسخ

های دولتی است. با توجه به این مالی در بیمارستان

ها شناسایی اجزای صورت وضعیت مالی طبق یافته

استانداردهای حسابداری مالی بخش عمومی و در 

 اساییشن . 1گویی شامل چارچوب نشان ملی پاسخ

 هایسال مطالبات شناسایی. 2 جاری، سال مطالبات

  الوصول،مشکوک مطالبات شناسایی. 3 گذشته،

 شناسایی. 5 جاری، سال هایموجودی شناسایی. 4

 شناسایی. 6 گذشته، هایسال هایموجودی

 شناسایی. 7 جاری، سال هایگذاریسرمایه

 شناسایی. 8 گذشته، هایسال هایگذاریسرمایه

 شناسایی. 9 جاری، مشهود سال ثابت هایییدارا

. 10 گذشته، هایمشهود سال ثابت هایدارایی

. 11 جاری، سال غیرجاری هایدارایی سایر شناسایی

 گذشته، هایسال غیرجاری هایدارایی سایر شناسایی

 شناسایی. 13 ها،دارایی استهالک شناسایی. 12

 اهشک شناسایی. 14 ،تکمیل جریان در هایدارایی

 شده ایجاد هایبدهی شناسایی. 15 ،هادارایی ارزش

 شده ایجاد هایبدهی شناسایی. 16 ،جاری سال طی

 بابت ذخیره شناسایی. 17 ،گذشته هایسال طی

 مزایای ذخیره شناسایی. 18 ،یافته تحقق هایهزینه

 شناسایی. 19و  جاری سال کارکنان خدمت پایان

 گذشته هایسال کارکنان خدمت پایان مزایای ذخیره

یی مالی گوابزاری برای پاسخ تواندمیاست که 

 محسوب شود.ها بیمارستان

االجرا شدن استانداردهای گفتنی است قبل از الزم

گویی مالی از طریق حسابداری بخش عمومی، پاسخ

صورت تفریغ بودجه و در سطح بسیار پایین بوده 

ت های ارزیابی صوراست. با توجه به اهمیت شاخص
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گویی، نشان ملی پاسخ  لیستچکوضعیت مالی در 

تواند ، میآنها طبق ها و بدهیشناسایی کامل دارایی

 شود.ها گویی مالی بیمارستانمنجر به بهبود پاسخ

نتایج بررسی پرسش دوم پژوهش نشان داد که 

مالی  وضعیت در تغییرات شناسایی اقالم صورت

گویی پاسخگویی، نشان ملی پاسخ لیستچکمطابق 

در  بخشد.های دولتی را بهبود میمالی در بیمارستان

توجیه این نتیجه باید گفت که شناسایی درآمدها و 

های دولتی بر مبنای تعهدی طبق های بیمارستانهزینه

استانداردهای حسابداری بخش عمومی و در 

گویی، منجر به نشان ملی پاسخ لیستچکچارچوب 

 شناسایی. 1شود. بنابراین یگویی مالی مبهبود پاسخ

 تحقق هایهزینه شناسایی. 2یافته،  تحقق درآمدهای

 درآمدهای شناسایی. 3، هزینه فصول طبق یافته

. 4خزانه،  به آن ارسال و دولت طرف از شده شناسایی

 شناسایی. 5ها و هزینه و درآمدها سایر شناسایی

 پایان مزایای استهالک، قبیل از غیرنقدی هایهزینه

تواند به جمعی، میابواب کسری انبار، کسری خدمت،

گویی مالی در عنوان ابزاری برای شفافیت و پاسخ

 رود.ها به شمار بیمارستان

نتایج مرتبط با پرسش سوم پژوهش بیانگر آن 

 ارزش در تغییرات حساب ارائه اقالم گردشاست که 

خالص مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش 

نشان  لیستچکبق با افشای جزئیات عمومی و مطا

 یی. شناسا2، هی اول یی. شناسا1شامل گویی ملی پاسخ

ی و انتقال یهاییدارا یی. شناسا3ی، افتیدر یهاییدارا

ی منجر به بهبود سنوات التیتعد یی. شناسا4

شود. گفتنی است شناسایی ها میگویی بیمارستانپاسخ

ها ها و بدهیییاین موارد منجر به شناسایی کامل دارا

 شود.می

نتایج بررسی پرسش چهارم این پژوهش نشان داد 

عملکرد از  و ارائه اقالم صورت مقایسه بودجهکه 

گویی مالی در های ارزیابی پاسخشاخص

توان های دولتی است. در توجیه این یافته میبیمارستان

چنین بیان کرد که مقایسه عملکرد واقعی با ارقام 

( با ییبودجه )مصوب و نها سهی. مقا1ل ای شامبودجه

 یمبنا عملکرد بر قی صورت تطب هی . ته2و  عملکرد

ی مال یهابا مبالغ مندرج در صورت بودنسهیقابل مقا

های از پیش منجر به ارائه اطالعاتی در مورد هدف

شود که این نیز از جمله فواید شده و واقعی میتعیین 

گویی ملی پاسخ نشان لیستچکگزارشگری مبتنی بر 

 در بخش خدمات بیمارستانی است.

 های مرتبط با پرسش پنجم نشان داد کهتحلیل

های توضیحی صورت هایاشتدافشای اطالعات یاد

نشان ملی  لیستچکمالی مطابق چارچوب 

استفاده  ی مهمهاهیرو حی . توض1گویی شامل پاسخ

اقالم  یلی تفص حی . توض2 ی،مال یهاشده در صورت

 یری گو نحوه شناخت و اندازه یمال یهاورتص یاصل

 یحیتوض یهااشتدادیدر  دیکه با ی. ارائه اقالم3 ،آن

. ارائه 4 ی( واحتمال یهایاز جمله بده) افشا شود

از متمم و انحرافات بودجه  ه،ی اصالح یهیل توجیدال

های توضیحی که جزء الینفک داشتدطریق یا

بهتر  درکهای مالی است از طریق کمک به صورت

تواند به های مالی، میکنندگان از گزارشاستفاده

مسئولیت  ایفای عنوان معیاری سودمند برای

 ها تلقی شود.گویی مالی بیمارستانپاسخ
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دهنده مربوط به پرسش ششم پژوهش نشان نتایج

به موقع  هی. ته1عمومی شامل  معیارهای آن است که

نان ارکک یحسابدار التی. تحص2، یمال یهاصورت

 ای یتعهد یحسابدار یهادوره ی. برگزار3 یمال

 یهانظام تی. کفا4و  هاکالس ن یشرکت در ا

بودن و شفافیت ی از طریق افزایش مربوطاطالعات

ها را گویی مالی بیمارستاناطالعات ارائه شده پاسخ

 بخشد.بهبود می

با که  شودتوصیه میحاضر  بر اساس نتایج پژوهش 

یی گوپاسخهای ارزیابی صشاختوجه به اهمیت 

یی مالی در گوپاسخلیست نشان ملی مندرج در چک

ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی )معاونت بیمارستان

ها را داری کل کشور(، بیمارستاننظارت مالی و خزانه

به و  مزبور کرده یهاشاخصای رزیابی دورهملزم به ا

از ند تا ی کبررسها را پایش و شاخصاین  طور مستمر

گویی مالی بر بتواند در ارتباط با پاسخ این طریق

چنین، هر ها نظارت بهتری داشته باشد. همبیمارستان

عملکرد خود در این زمینه  بیمارستان از طریق مقایسه

د نسبت به ارتقاء ایفای وانبت ها با سایر بیمارستان

افزون براین،  د.گویی خود اقدام کن پاسخمسئولیت 

های مندرج در منظم شاخص طورها به انرست بیما

ارزیابی و  یی مالی راگوپاسخلیست نشان ملی چک

و نحوه نظارت مالی عمل حدود آن را در حیطه دستور

یی گوپاسختا از این طریق بتوانند رتبه خود بگنجانند 

خود را ارتقاء دهند. با توجه به تأیید پرسش ششم مالی 

ها از طریق ارستانبیمشود که پژوهش پیشنهاد می

هایی در زمینه چون برگزاری همایش هایی همفعالیت

حسابداری بخش عمومی و کاربرد مبنای تعهدی، در 

آموزش و ارتقاء کارکنان مالی خود و در نتیجه جهت 

، با توجه به چنین هم. گویی مالی اقدام کنندبهبود پاسخ

 لیستچکنقش الزامات افشای مبتنی بر چارچوب 

گویی نظام گویی در شفافیت و پاسخملی پاسخان نش

ها، به وزارت امور اقتصادی و دارایی مالی بیمارستان

سازی و فرهنگ در راستای شودکشور پیشنهاد می

نسبت  مالی گوییپاسخ شفافیت و کردن اصول نهادینه

 با رویکرد آموزشگویی سیس واحد پاسخأتبه 

 وارد افشایو ماستانداردهای حسابداری بخش عمومی 

 برگزاریو  گویینشان ملی پاسخ لیستچک

و عملی برای   نظریگویی پاسخآموزشی های دوره

  .کند اقدامها سای بیمارستانؤمدیران و ر

 

 های آیندهپیشنهادهایی برای پژوهش 

در پژوهشی شود می پیشنهادبه پژوهشگران آینده 

لیست های مندرج در چکمشابه به ارزیابی شاخص

های مالی در سایر دستگاهیی گوپاسخملی  شانن

های اجرایی پرداخته و نتایج حاصل از آن را با یافته

 چنین، در پژوهشی دیگرهم این پژوهش مقایسه کنند.

یی عملیاتی را گوپاسخهای ارزیابی شاخص توانمی

 .کردشناسایی 

 
 های پژوهشمحدودیت

در برخی از  نامهپرسش  توزیع مورددر 

مجوز از سوی  صادرنکردنشکل ها مانرست بیما

از  در مواردی که داشت دوجوها مدیران بیمارستان

 .شدکامل جلوگیری  صورت به نامهپرسش توزیع 
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