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چکیده
مواجهه ي دانشگاههاي دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده ،نیاا
به تهیهي اطالعات بهینه را براي تصمیمگیري پررنگ كرده است .اجراي تحاوتت
نظام پاسخگاویی باراي تهیاهي اطالعاات مناساب باه منظاور تصامیمگیاري ،در
كشورهاي مختلف با موانعی همراه بوده است .هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع
اجراي تحوتت در نظام پاسخگویی دانشگاههاي دولتی ایران است .با باهكاارگیري
روش دلفی و نظرخواهی ا  04نفر ا خبرگاان ،یافتاههاا نشاان داد كاه داناش و
رشتهي غیر مرتبط ادارهكنندگان دانشگاهها ،عاما الالی ایجااد ت،ااد ،متاومات
كاركنااان بااه دلیا فتاادان مهااارت ،مهاامتااریخ خن اایكننااده و رتبااهي نخساات
تاخیركنندهها ،نبود مدیران خبره براي نظارت بر فرآیند تحول باوده اسات .نهایتاا
آمو ش به گروه استترار دهنده ،داراي رتبه ي اول نیروي هاي محرک براي ادامهي
تحوتت شده است.
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 .1مقدمه
دانشگاهها اللیتریخ كانون علمی هر كشوري هستند كه پرچمدار رشد علمای و فرهنگای
هستند .با توجه به اهمیت رو افزون آمو ش و پژوهش باهعناوان یربنااي توساعهي اقتصاادي،
اجتماعی و فرهنگی و عهدهدار بودن دانشگاهها براي ایفاي ایاخ مسائولیتهاا ،توجاه باه نظاام
پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاهها بسیار اهمیت دارد .تا اواخر قرن بیستم گزارشهاي ماالی
اغلب كشورهاي پیشرفته بر ایفاي مسئولیت پاسخگویی مالی تأكید داشاتند .در آساتانهي ورود
به قرن بیستویکم تحوتت درخور مالحظهاي پدید آمد تا گزارشهاي ماالی بتوانناد بخشای ا
اطالعات موردنیا را نیز براي ایفاي مسئولیت پاساخگاویی عملیااتی فاراهم آورناد .كشاورهاي
آنگلوساكسون نظیر آمریکا ،انگلیس ،استرالیا و نیو لند اولیخهایی بودند كه حركت به سمت نوع
نویخ مدیریت بخش عمومی را شروع كردند كه ایخ حركت با فعالیتهااي الاالحی حساابداري
همراه بود .بسیاري ا كشورهاي دیگر هم ا ایخ روند پیروي كردناد (كشاورهاي اساکاندیناوي،
هلند ،اسپانیا ،ایتالیا ،بلغارستان) .سطح موفتیت ایخ تالشهاا همگاخ نباوده اسات .نوشاتارهاي
تخصصی در مینهي بخش عمومی بیان میكند كه شواهدي ا تالش براي تحول وجاود داشاته
تا موفتیت در دستیابی به اجراي لحیح تحوتت و دستیابی به اهداف آن (تپسالی .)1444 ،در
اروپا معرفی حسابداري مدیریت همراه با فاخهااي حساابداري تعهادي در دانشاگاههاا تااكنون
موفتیتهاي اندكی را نشان داده است (سینکینی ،مارلی و ویتالی.)1444 ،
وقوع تحوتت در اغلب كشورهاي توسعهیافته و كشورهاي درحالتوسعه با چالشها ،مواناع
و مشکالتی مواجه بوده است .شواهد نشان داده كه متاومتها و مواناع در برابار وقاوع تحاوتت
ممکخ است ریشههااي گونااگونی داشاته باشاد .برخای ا آنهاا باا دیادگاه هزیناه و فایادهي
پیادهسا ي چارچوب جدید ارتباط دارند ،برخی ا آنها به قدرت و سیاستهاي سا مانی مرتبط
هستند و بتیه مرباوط باه فرهناگساا مانی هساتند (ماالمی .)4337 ،ماالمی بابیاان ایاخكاه
متاومتها و ایستادگیها ا منابع متعددي ناشی میشوند ،نتیجهگیري میكناد كاه ایاخ مناابع
اساسا ساختاري هستند و با احتمال پایینی با بهكاارگیري اساتراتژيهااي پیاادهساا ي ارتبااط
دارند .عالوه بر ایخ دتی  ،متاومت و نادیده گرفتخ سامانهي حساابداري جدیاد باه دلیا عادم
تطابق با ویژگیهاي قدرت سا مانی مدیران و ت،اد با منافع مادیران اسات (مااركوو و پفیفار،

شناسایی موانع و محدودیتهاي اجراي تحوالت در نظام پاسخگویی مالی و ...

9

.)4399
ت مهي بهبود پاسخگویی و افزایش شفافیت در فعالیتهاي دانشگاههاي دولتی ،تحول و
بهبود سامانههاي حساابداري آنهاسات .علیارغم تأكیاد قاانونگاذار در قاانون برناماهي ساوم
توسعهي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی مبنی بر ایجاد تحول در نظام بودجهریزي دولت و تغییر
آن ا بودجهبندي برنامهاي به بودجهبندي مبتنی بر عملکرد تا پایاان ساال  4999كاه آخاریخ
سال اجراي برنامه بود ،توفیق چندانی نصیب نشد .همچنان تالش باراي اساتترار بودجاهبنادي
مبتنی بر عملکرد ادامه داشته و در قانون برناماههااي چهاارم و پانجم توساعه نیاز موردتوجاه
قرارگرفته است .در برنامههاي چهارم و پنجم ،دانشگاهها نهتنها در راستاي اجراي سیاساتهااي
دولت وظیفهدارند سیستم بودجهبندي خود را ا برنامهاي باه عملیااتی تغییار دهناد ،بلکاه در
اجراي بند (الف) مادهي  03قانون برنامهي چهارم و بند (ب) مادهي  14قانون برناماهي پانجم،
ملزم به تهیهي بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهاي تمامشدهي فعالیاتهااي آمو شای و
پژوهشی و تعییخ هزینهي سرانهي دانشجو باهمنظاور دریافات ساهم بودجاهي دولتای خاود ا
بودجهي عمومی هستند .بهایخترتیب ا دیدگاه مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجاهبنادي
دانشگاهها و با نگري و تحول اساسی در سیستم بودجهبندي موجود ،بیشا پیش ضروري اسات.
تدویخ و اجراي بودجهبندي مبتنی بر عملکرد در دستگاههاي دولتی مستلزم كاربرد حساابداري
تعهدي ،بهمنظور تعییخ هزینههاي واقعای برناماههاا و فعالیاتهاسات .تهیاهي دساتورالعم و
كدینگ حسابداري تعهدي مبتنی بر نظام حسابداري بخش عمومی براي دانشگاههاا و اباالآ آن
براي اجرایی شدن ا ابتداي سال  ،4930تالشهایی براي اجرایی شدن تحوتت مذكور است.
هدف اللی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی موانع و محدودیتهاي پیش روي اجاراي
تحوتت در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههاي دولتی است تاا بتواناد ا طریاق آگااه
كردن دستاندركاران ایخ حو ه در دانشاگاههااي دولتای ،مسائوتن ذيرباط ماوارد ماذكور را
پیشبینی و اقدامات ت م را انجام دهند تا بتوانند تحوتت را به شیوهاي بهینه و موفتیتآمیز باه
سرانجام برسانند.
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 .2بیان مسئله و اهمیت آن
در كشور ما رسالتهاي عظیمی بر عهدهي دانشگاهها است بهگوناهاي كاه انتظاار مایرود
بیش ا هر نهاد دیگري در تحول ساختارها و نهادهاي اقتصادي و اجتماعی اثرگاذار باشاند و در
راستاي توسعه و پیشرفت كشور عم كنند .منافع اجتمااعی حالا ا گساترش دانشاگاههاا و
مولد بودن آنها غیرقاب انکار است .در حاال حاضار دانشاگاههااي دولتای در محیطای فعالیات
میكنند كه ا یکسو تأمیخ مالی آن ا جانب دولتها كاهشیافته و ا سوي دیگر باا توجاه باه
استتالل ایخ نهادها ،به سطح پاسخگویی باتتري نیا دارند .ایخ شرایط نیا باه اطالعاات جاامع
دارند براي نوسا ي فعالیاتهااي حساابداري مورداساتفاده در ایاخ نهادهااي دولتای .تحاوتت
حسابداري میتواند در تغییر ا حسابداري نتدي به حسابداري تعهدي ،بودجهریازي مبتنای بار
عملکرد ،اندا هگیري عملکرد بر مبناي اطالعات مالی و غیرماالی و بهااي تماامشادهي خادمات
تهیهشده توسط نهادهاي دولتی مشاهده شود (فتفاریخ و جودي .)1441 ،تحاوتت حساابداري
مالی نتشی محوري در تحوتت نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاهها دارد .فخهایی نظیار
حسابداري مالی براي بهبود عملکرد كلی و پاسخگویی بخش عمومی ضروري هساتند .فاخهااي
حسابداري مدیریت نظیر هزینهیابی بر مبنااي فعالیات ،كاارت ار یاابی متاوا ن و باهكاارگیري
شاخصهاي عملکرد كلیدي هم ،نیا مند تهیهي اطالعات مربوطتر براي حمایت ا تصمیمگیري
هستند .بر ایخ اسااو طراحای و اساتترار نظاام پاساخگاویی ماالی و عملیااتی مناساب باراي
دانشگاهها الزامی است.
شواهد نشان میدهد كه پذیرش فعالیتهاي حسابداري مدیریت نویخ ،كنترل مادیریتی
را افزایش میدهد ،قدرت سیاسی را كاهش میدهد و كارایی ،اثربخشی ،پاسخگاویی و شافافیت
بخش عمومی را بهبود میبخشد .علیرغم مزیتهااي بسایار اجاراي تحاوتت اماا در رابطاه باا
توانایی دولتها براي بهكارگیري موفق تحوتت در نظام پاسخگاویی ماالی و عملیااتی ساااتتی
مطرح میشود (میمبا ،هیلدن و تیلما .)1447 ،چهاار عااملی كاه مایتواناد تحاوتت مادیریت
عمومی نویخ را در بخش عمومی كشاورهاي درحاالتوساعه تحات تاأثیر قارار دهاد ،مشاخص
كردهاند:
 )4ظرفیت پاییخ سا مانی؛
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 )1درگیري محدود ذينفعان؛
 )9سطوح باتي شکست؛
 )0سطوح باتي غیررسمی بودن كه در آن قوانیخ و قواعد بهطاور عاادي قابا دسترسای
است.
ظرفیت پاییخ سا مانی با فتدان یرسااختهااي ضاروري و عادم تواناایی دساتیابی باه
مجموعهي اهداف مرتبط است .ایخ شرایط میتواند با ضعف در فعالیات قاانونی ،ساطوح پااییخ
پاسخگویی عمومی ،ناكارایی اداري ،منابع انسانی محدود ،فتدان تسهیالت ،تأمیخ ماالی ناكاافی،
نبود شفافیت و ناتوانی در ارائهي كاتها و خدمات به شاهروندان مساتند شاود .درگیاري پااییخ
ذينفعان میتواند مانی رخ دهد كه مدیریت بخش عمومی تنها باه ذينفعاان بسایار قاويتار
توجه كند و ایخ ذينفعان میتوانند داخلی یا خارجی باشند .ذينفعان داخلای نظیار ماسساات
بخش عمومی و ذينفعاان خاارجی ا قبیا نماینادگیهااي تاأمیخ ماالی بایخالمللایاناد .در
كشورهاي درحالتوسعه به شهروندان كمتر توجه میشود .همچنیخ ایخ شرایط ،مانی میتواناد
رخ دهد كه كاركنان به شیوهاي نادرست قدرت خود را براي دستیابی به منافعشان به كار ببرند.
ایخ شکستها باعثِ افزایش بهاي تمامشدهي ارائهي كاتهاا و خادمات عماومی باه شاهروندان
میشود .عوام پشتیبان برو ایخ شکستها سامانههاي ضاعیف كنتارل داخلای و شاکاف بایخ
نیا ها و درآمدهاي كاركنان همراه با غیررسمی بودن استانداردهاي عملیاتی است در مانی كاه
ا قواعد و متررات پیروي نشود (میمبا ،هیلدن و تلیما.)1447 ،
دانشگاههاي دولتی ایران سیستم حسابداري متفاوتی با سایر دستگاههاي دولتای دارناد.
طبق مفاد مواد  33 ،1 ،94و  6آییخنامهي اجرایی قانون تفریغ بودجه ،در دساتگاههااي دولتای
ذيحساب عهدهدار انجام وظایف یر است:
اعمال نظارت و تأمیخ هماهنگی ت م در اجاراي متاررات ماالی و محاساباتی در حاو هي
مسئولیت؛
نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تنظیم حسابها بر طبق قاانون ،ضاوابط و
متررات مربوط و لحت و سالمت آنها؛
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی؛
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نگاهداري ،تهیه و تنظیم حسابها و لورتهاي مالی دستگاه اجرایی؛
ام،اء و ارسال لورتحسابها به ان،مام اسناد و مدارک مربوط در موعد متارر باه مراجاع
ذيربط.
دانشگاهها و ماسسات آمو ش عالی و پژوهشی دولتی تا پایان ساال ماالی  99ا ماادهي
 94قانون محاسبات عمومی كشور پیروي میكردند؛ بنابرایخ ادارهي امور حساابداري و نظاارت
مالی ایخ قبی ماسسات به عهدهي ذيحساب منصوب و ارت امور اقتصادي و دارایی بود؛ اما باا
تصویب بند الف مادهي  03قانون برنامهي چهاارم توساعهي اجتمااعی ،اقتصاادي و فرهنگای و
مادهي  44قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت و ارت علوم ،تحتیتات و فناوري ،دانشگاههاا بادون
الزام به رعایت قوانیخ و متررات عمومی حاكم بر دستگاههاي دولتی لرفا در چهارچوب مصوبات
و آییخنامههاي مالی ،معامالتی و اداري استخدامی تشکیالتی مصوب هیئتامنااء عما كردناد؛
ا ایخرو واحد ذيحسابی در دانشگاهها حذف و مدیران مالی دانشگاهها عهدهدار وظاایف ماذكور
شدند .مواد و الزامات مطرحشده در بند الف مادهي  03برنامهي چهارم توسعه ،در بند ب مادهي
 14قانون برنامهي پنجم توسعهي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی مجددا مورد تأكیاد قرارگرفتاه
است .اجرایی شدن مواد قانونی مذكور میتواند باعث تحوتت اساسای در نظاارت ماالی و نظاام
بودجهبندي و باعث مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی در دانشگاهها شود.
در سند چشماندا بیستسالهي كشور و قاوانیخ برناماهي پان ساالهي چهاارم و پانجم
توسعهي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایاران اهادافی ترسایمشاده باود كاه
ا جملهي قوانیخ مذكور ،الزام و ارت علوم ،تحتیتاات و فنااوري باه احصااء بهااي تماامشادهي
خدمات و بودجهریزي مبتنی بر عملکرد است .ت مهي تحتق اهداف فاو باهكاارگیري مبنااي
حسابداري و رویکرد اندا هگیري مناسب است ،لذا مجموعه تحوتت در نظام پاسخگویی ماالی و
عملیاتی دستگاههاي اجرایی دولتی پیشبینی شده است .تحوتت در دانشگاههاا هام باهعناوان
جزئی بااهمیت ا بخش عمومی ضرورت دارد كه البته با توجه به شارایط و ویژگایهااي خاا
دانشگاهها نظیر استتالل دانشگاه ها در متایساه باا ساایر نهادهااي دولتای ،تحاوتت ماذكور در
دانشگاهها متفاوت با سایر نهادهاست؛ اما بهرغم وجود قاوانیخ ماذكور تحاول چنادانی در نظاام
پاسخگویی دانشگاهها در ایخ سالها رخ نداده اسات .اخیارا باراي تحتاق مفااد قاوانیخ ماذكور،
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و ارت علوم ،تحتیتات و فناوري اقدام باه تهیاهي دساتورالعم و كادینگ حساابداري تعهادي
مبتنی بر نظام حسابداري بخش عمومی كرده و ا ابتداي سال  4930باراي اجرایای شادن باه
دانشگاهها و ماسسات آمو ش عالی ابالآ كرده است.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان گفت كه وقوع تحوتت در دانشاگاههاا بار سیساتم
گزارشگري مالی ،سیستم بهاي تمامشده و نظاام بودجاهبنادي آن اثارات قابا تاوجهی خواهاد
داشت .ا طرفای تحاوتت عظیمای كاه در عرلاهي سیساتم حساابداري و گزارشاگري ماالی
دانشگاههاي دولتی اعم ا تغییر در مبانی حسابداري ،نحوهي گزارشاگري و ...در گوشاه و كناار
جهان به چشم میخورد ،ضرورت بررسی ایخ موضوعها آشکار میشود كه چرا علیرغم نواقص و
معایب سیستم حسابداري فعلی و تا حدي فراهم بودن پیش مینههاي قانونی ت م باراي ایجااد
تحوتت ا جمله استتالل اعطایی به دانشگاهها ،تاكنون تحول جدي در نظام پاسخگاویی ماالی و
عملیاتی ایخ نهادها رخ نداده است .در حتیتات اجاراي تحاوتت در نظاام پاساخگاویی ماالی و
عملیاتی دانشگاههاي دولتی با چاه ماوانعی روبروساتر در لاورت شاروع اجاراي تحاوتت در
دانشگاههاي دولتی نیروي محرک براي ادامهي تحوتت كدامها هستندر
 .3مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
اجراي تحوتت در كشورهاي مختلف و بهویژه در كشورهاي درحالتوساعه باا مشاکالت و
چالشهایی همراه است .متغیرهاي اقت،ایی اثرگذار بر تحوتت ممکخ است در بیرون سا مان یا
در داخ آن باشند .عوام بیرونی با نااطمینانیهاي موجود در محیط سا مانی نظیار فشاارهاي
رقابتی (با ار) ،فناوري نویخ و موضوعات سیاسی ارتبااط دارناد .الالیتاریخ عواما داخلای باه
اندا هي سا مان و استراتژيهاي سا مانی كه ممکخ است بر ساختار سا مانی اثار داشاته باشاد،
كنتارل بودجاه و انادا هگیاري عملکارد ساا مان مارتبط هساتند (آیانس و میشا (.)4334
پیادهسا ي تحوتت با الالحات گستردهي مدیریتی شام عملکرد مدیریت هماراه اسات .عادم
آگاهی و اشراف مدیریت به مشکالت و مزایاي تحوتت و یا اثارات تحاول در نظاام پاساخگاویی
مالی و عملیاتی بر ار یابی عملکرد مدیریت در تعدادي ا مدیران منجر به تمای باه تحاوتت و
در بخشی دیگر به عدم تمای و حتی متاومت در برابر تحوتت میشود .بارت ( )4339برخای ا
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عوام انگیزشی م بت و منفی كه در اثر حسابداري تعهدي ایجاد میشود و نتاش مهمای را در
تمای یا مخالفت مدیریت در بهكارگیري حسابداري تعهدي دارد به شرح یر بیان كرده است:
عدم استفادهي كافی ا اطالعات حسابداري دولتی در تصمیمگیري مدیران؛
میزان آگاهی مدیران ا نتش گزارشاگري ماالی در اقتصااد و اهمیات مبنااي تعهادي در
دستیابی به گزارشگري مالی؛
شفافیت عملکرد مدیریت درنتیجهي بهكارگیري حسابداري تعهدي؛
میزان اطالعات مدیران ا مبانی مالی و حسابداري و تجزیهوتحلی مسائ مالی؛
افزایش توان مدیریت براي پیگیري ولول مطالبات؛
كنترل بیشتر بر روي حسابها (دارایی ثابت و یربنایی) و استفاده ا مناابع تاأمیخ ماالی
گسترده؛
هزینهبر بودن بهكارگیري حسابداري تعهدي در بخش عمومی.
واحد حسابداري دانشگاهها در پیادهسا ي تحول در ایخ نهاد جایگااهی رسامی دارد .در
شرایط واقعی و در میان فرهناگساا مانی حااكم كاه ا وقاوع هایچگوناه تغییراتای پشاتیبانی
نمیكند ،كاركنان حسابداري تتاضاهاي خود را با توجه به چگونگی انجام تحول بیان مایكنناد.
آنها براي آمو ش ،منابع بیشتر براي بخشها (نرمافزار ،كاركنان بیشتر ،نرمافازار تخصصای) و
منابعی براي خودشان (تفاوت در حتو و دستمزد) خواساتههاایی دارناد .وقتایكاه تشاخیص
میدهند سیاستهاي شفافی براي برآورده كردن ایخ خواستهها (نیا هااي پیاادهساا ي) وجاود
ندارد ،قدرت خود را براي مخالفت با آن اعمال میكنناد (وینیارو و كاوهخ .)1440 ،مخالفات
كاركنان با استفاده ا دتی دیگر نیز قاب تشریح است .یکی ا ایخ دتیا تاالش باراي حفاظ
وضعیت و برتري خودشان است؛ بهویژه كاركنان سطح پاییختر بخشهاي حسابداري دانشگاههاا
بهندرت حسابداران بالالحیتی در رابطه با استانداردهاي واحدهاي تجاري هستند و بناابرایخ باا
الول حسابداري تعهدي و حسابداري مدیریت آشنا نیستند؛ ایخ بدان معناست كه مهاارتهاا و
تجربههایی مورد نیا است كه مرتبط با تحوتت موردنیا است و فتادان آنهاا باعاث شاده كاه
وقوع تحوتت در دانشگاهها نادر شود (وینیرو و كوهخ.)1440 ،
فرهنگ به عنوان یکی ا عوام اجتماعی -سیاسی اثرگذار بار رفتاار افاراد تعریافشاده
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است .فرهنگ همه جنبههاي فع و انفعال سا مان نظیر فعالیتهاي مدیران ارشد را تحت تاثیر
قرار میدهد (نالري و جوادي .)4931 ،تأثیر متتاب عوام مزبور در طی مان به گروههاایی ا
مردم ،ویژگیهاي ماندگاري داده كه باعث تفاوت آنها با سایریخ شده است .تحتیتات ا نتاش
بااهمیت عوام فرهنگی در تدویخ چاارچوب قاانونی رویاههااي حساابداري حمایات مایكناد
(كردستانی و ایرانشاهی .)4999 ،یکی دیگر ا عوام اثرگذار در ایخ حو ه وجود اساتانداردهاي
دولتی كافی و مناسب است .الطالح استاندارد به معناي رهنمود است ،ولی سروكارش با روش-
هایی است كه در ایخ لورت میتواند آغا گر مرحله جدیدي باشد .استاندارد عام جهتگیاري
به سوي عملی دست یافتنی با كیفیت برتر است ،بدون اینکاه دگرگاونیهاا و رویاههااي ماورد
اسااتفاده در عما را نفاای كنااد (مهاادوي و كااارجوي رافااع .)4990 ،نهایتااا ایااخكااه در مساایر
بهكارگیري حسابداري تعهدي ،قوانیخ و مترراتی وجود دارند كه نیا به الالح یا حاذف دارناد و
در مواردي قوانیخ و متررات جدیدي نیز باید وضع شود كه ا ایخقارار اسات :قاوانیخ حااكم بار
روش بودجهبندي و تخصیص منابع و خأل قانونی كه موجب عدم تعام قوي بیخ نهادهاي مااثر
در مینهي مالی و حسابداري با نهاد قانونگذار شده است (.)IFAC
باهدف بررسی تحول در نظام حسابداري مدلهایی در بخش عمومی و بخش خصولای
ایجادشده است .مدل ناوآوري در حساابداري دولتای تدر كاه باا ناام مادل اقت،اایی شاناخته
میشود ،بهعنوان اللیتریخ كمک براي درک تحول در حسابداري بخش عمومی تلتی میشاود.
ایخ مدل یکی ا شناختهشدهتریخ مدلهاي موجود ا تحاوتت در بخاش عماومی اسات .البتاه
انتتادهاي یادي به ایخ مدل وارد شد بهطوريكه ایخ انتتادها باعث شد تا مادلهااي الاالحی
متعددي ا مدل اولیه تا مدل نهایی با عنوان مدل اقت،ایی تحوتت مادیریت ماالی توساط تدر
( )1444ارائه شود .مدل تدر به سه طبته تتسیمبندي میشود:
 )4محرکها ،رویدادهایی هستند كه نیا به اطالعات حسابداري بهتر را ایجاد میكنند؛
 )1متغیرهاي ساختاري و سیستمهاي اداري-اجتماعی و ساامانههااي اداري-سیاسای كاه
گرایشهاي اولیهي استفادهكننادگان و تهیاهكننادگان را باه سامت نیا هااي اطالعااتی ساو
میدهد؛
 )9موانع اجرا ،شرایط محیطی هستند كاه ماانع ا فرآیناد تحاول مایشاوند (فتفااریخ و
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جودي.)1441 ،
ماادل اقت،ااایی تدر توسااط بساایاري ا محتت اان مااورد تجدیاادنظر قاارار گرفاات و در
محیطهاي متفاوت آ مون شد .گادفري ،دولیخ و میروچی ( )4336مدل اقت،اایی تدر را ماورد
تجدیدنظر قراردادند و عوام مرتبط با كشاورهاي درحاالتوساعه ا قبیا تاأثیر ساا مانهاا و
نهادهاي بیخالمللی اهداكنندهي كمکهاي بیخالمللی (تأمیخكنندهي مناابع ماالی) و نهادهااي
بیخالمللی اهداكنندهي كمکهاي مالی را به ایخ مدل اضافه كردند .باه اعتتااد آناان تتاضااهاي
اطالعاتی ایخگونه نهادها میتواند نتش محرک در ایخ تحوتت داشته باشد (گاادفري ،دولایخ و
میروچی.)4336 ،
بعدها كریستنسخ ( )1441با معرفی تاأثیر باا یگران كلیادي در فرآیناد تحاول ،مادلی
ایجاد نمود .وي ایاخ باا یگران را باهعناوان پایشبرنادگان تحاول ،تهیاهكننادگان اطالعاات و
استفادهكنندگان اطالعات شناسایی كرد .افراد و سا مانهایی كاه عالقاهمنادي شادیدي باراي
تحوتت دارند ،میتوانند باعث تسریع تحوتت شوند .درهرحال علیرغم تمای به تحول ،بار سار
راه اجراي تحوتت ممکخ است كه موانعی وجود داشته باشد .ایخ موانع مایتواناد ویژگایهااي
بخش حسابداري و سیستم حسابداري باشد كه ممکخ است گزینههاي در دسترو براي اجاراي
تحوتت را محدود كند .كریستنسخ ا مهارتهاي نامناسب حسابداري كاركنان بخش عماومی و
سوابق حسابداري ضعیف به عناوان مواناع تبادی ا حساابداري نتادي باه حساابداري تعهادي
یادكرده است (كریستنسخ.)1441 ،
یاماموتو ( )4333براي بررسی تحوتت حسابداري بخش عمومی ژاپخ ،مدل اقت،اایی را
ارائه كرد .یافتههاي وي ارتباط بیخ فشارهاي داخلای و فشاارهاي بیرونای و ناوع خاا

تحاول

حسابداري را نشان داد كه براي تأمیخ نیا هاي استفادهكنندگان و تهیهكننادگان ت م اسات .در
ایخ مدل فشارهاي بیرونی ناشی ا محیط باوده و فشاارهاي درونای ا سیساتم دولتای حالا
میشود (یاماماتو.)4333 ،
آینس و میش ( )4334مطالعهاي در بخش خصولی انجام دادند .آنها ادعا كردند كاه
بررسی دتی تغییر حسابداري و فرآیندي كه ا طریق آن حسابداري در سا مان تغییر میكناد
بهاندا هي كافی موردتوجه قرار نگرفته است .بار اسااو ادعاهااي ایاخ محتتاان درک انادكی ا
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چرایی و چگونگی تحول حال شده است .درنتیجهي ایخ ادعاها ،محتتان مذكور ایجاد تحلیلای
تولیفی ا فرآیندي كه طی آن تحوتت حساابداري در ساطح شاركت و در دنیااي واقعای رخ
میدهد را پیشنهاد كردند .نتای ایخ مطالعه در ایجاد مدل تحاول حساابداري بیاانشاده اسات
(آینس و میش  .)4334 ،آنها پس ا بررسی عواما اثرگاذار بار تحاول سیساتم حساابداري،
فشارهایی كه سا مانها را وادار به تحول سیستم حسابداري میكند به سه دسته متغیار الالی
(محرکها ،تسریعگرها و تسهی گرها) طبتهبندي كردند (آینس و میش  .)4334 ،مدل ماذكور
توسط كوب ،هیالیر و آینس ( )4331و بعدها توسط كاسورینخ ( )1441گسترش یافت.
كوب و همپژوهان ( )4331براي بررسی تحوتت سیستم حسابداري در یک بانک بازر
بیخالمللی مطالعهي موردي انجاام دادناد .كماک الالی ایاخ محتتاان گساترش مادل تحاول
حسابداري آینس و میش ( )4334بود .آنان با اضافه نمودن عواملی كاه ماانع تحاول یاا ایجااد
كنندهي تأخیر در آن هساتند و عاواملی كاه بار چگاونگی رخ دادن فرآیناد در ساا مان تاأثیر
میگذارند (عواملی كه فرآیند تحول را تسهی میكنند) نظیر رهبري تحاوتت (افارادي كاه بار
وقوع تحول اثرگذارند) و نیروي محرک به سمت تحوتت (كه با انتظار ادامه یافتخ تحول ارتبااط
دارند) ،ایخ گسترش را انجام دادند (كوب ،هیالیر و آینس.)4331 ،
كاسورینخ ( )1441تأیید كرد كه مدل كاوب و هامپژوهاان ( )4331در تركیاب كاردن
نیروهاي پیشرو و در پس فرآیند تحول مناسب عم كرده است .وي با شناسایی و طبتاهبنادي
سه نوع مانع در وقوع تحول ،در مدل تجدیدنظر كرد و استدتل كرد كاه طبتاهبنادي دقیاقتار
موانع ،شناسایی آنها را آسانتر و تالشها براي توضیح تحول را امکانپذیرتر میكند .ایاخ ساه
دسته موانع شام مت،ادكنندهها ،خن یكنندهها و تأخیركنندهها بود .مت،اادكنندههاا عاواملی
هستند كه در مورد نتش آتی پروژه در سا مان نااطمینانی ایجاد میكنند و دیدگاههاي مختلفی
در رابطه با تحول به وجود میآورند .خن یكنندهها به عواملی اشااره دارد كاه فرآیناد تحاول را
متوقف میكنند .تاخیركنندهها عواملی هستند كه فرآیند تحاول را كناد مایكنناد .كاساورینخ
( )1441راهبران تحول را بهعنوان افرادي شناسایی میكند كه فرآیند تحول را انجام میدهناد.
نیروي محرک به سمت تحوتت عام  ،وضعیت یا رویدادي اسات كاه باعاث حفاظ حركات باه
سمت تحول در سا مان است .وي نتیجهگیري خود را با ایاخ ادعاا بیاان كارد كاه محارکهاا،

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

52

تسریعگرها و تسهی گرها ممکخ است براي ایجاد شارایط باالتوهي تحاول ضاروري باشاند اماا
اقدامات افراد براي غلبه بر موانع تحول موردنیا است ،در غیر ایخ لورت ایجاد تحول باه دلیا
وجود موانع منحرف میشود .نیروي محرک كافی موردنیا است تا جریان تحول را حفظ كند .ا
سوي دیگر بدون وجود تعهد در مدیریت فرآیند ،تحول رخ نخواهد داد (كاسورینخ.)1441 ،
تسهیلگرها

تسریعگرها

راهبری تحوالت

محرک

نیروی محرک برای
ادامهی تحوالت
ایجاد شرایط بالقوه تحوالت

تأخیرکنندهها
در مینهي كارت ار یابی متوا ن
براي م ال نبود استراتژيهاي
انتطاعی شفاف ،سیستم اطالعاتی

خنثیکنندهها
براي م ال
وجود سامانههاي گزارشگري

متضادکنندهها
براي م ال ،عدم اطمینان در مورد
نتش آتی پروژه در سا مان،
دیدگاههاي مختلف در رابطه با

تحوالت حسابداری

نمودار  :1مدل تجدیدنظر شدهی تحول در حسابداری (کاسورینن ())2002

با مرور ادبیات فو میتوان نتیجه گرفت كه هر یک ا مدلهاي ارائهشده باراي بررسای
تحول در نظام حسابداري بخش عمومی تعادیالتی در مادل اقت،اایی تدر انجاام داده تاا بهتار
بتوانند عوام  ،محرکها ،رهبران و پیشبرندگان تحاول و مواناع تحاوتت در بخاش عماومی را
شناسایی و تبییخ كنند؛ اما بر اساو نوشتارهاي تخصصی موفتیتهاي انادكی در پیاادهساا ي
تحوتت نظام پاسخگویی مالی و عملیااتی دانشاگاههااي دولتای مساتند شاده اسات؛ بناابرایخ
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پیشبینی موانع و محدودیتهاي تحول در ایخ مدلها بسیار حائز اهمیت اسات .باراي افازایش
كارایی ،اثربخشی و بهرهوري فعالیتهاي دانشگاهها نیاز وقاوع تحاوتت ضارورت دارد .ا ساوي
دیگر الزامات قانونی هم همگی بر انجام تحوتت در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههاا
تأكیددارند .ا ایخرو براي حصول اهداف فو  ،شناسایی موانع و محدودیتهاي احتماالی بار سار
راه اجراي تحوتت و همچنیخ با توجه به اهمیت ادامهي تحوتت بعد ا آغا آن در دانشاگاههاا،
شناسایی نیرويهاي محرک براي ادامهي تحوتت نیز حائز اهمیتی م،اعف است .نتیجاه آنكاه
پژوهش حاضر با الهام ا اجزاي مرتبط با موانع و نیروي محرک براي ادامهي تحوتت مدلهااي
مطرحشدهي فو به دنبال شناسایی موانع و محدودیتها و نیروي محرک براي ادامهي تحوتت
در دانشگاههاي دولتی ایران است .طبق بررسیهااي انجاامشاده ،در ایاران تااكنون هایچگوناه
پژوهش دانشگاهی در مینهي شناسایی موانع و محدودیتهاي تحول در نظام پاسخگویی ماالی
و عملیاتی دانشگاههاي دولتی ایران انجامنشده است و ا ایخرو مطالعهي حاضر نخستیخ پژوهش
در ایخ حو ه تلتی میشود.
 .3-1پیشینه
وینیرو و كوهخ ( )1440در چارچوب تحتیتاات پرسشانامهاي ،پیاادهساا ي حساابداري
تعهدي در آمو ش عالی یونان را مورد كاوش قرار داده و بیاان كاردهاناد كاه بعاد ا  6ساال ا
پذیرش ،تحوتت هیچگونه پیشرفتی نداشته است .محتتان در ایخ پژوهش موانعی به شارح یار
شناسایی نمودند:
 )4ادارهكنندگان دانشگاه مدیران حرفهاي نبوده و پیش مینهي نظري آنها ا رشاتههااي
علمی مختلفی ناشی میشد و بنابرایخ درک یا ار شگذاري آنها ا اطالعات حسابداري عمیاق
نیست؛
 )1كاركنان حسابداري دانشگاهها بهندرت حسابداران بالالحیتی در رابطه با استانداردهاي
واحدهاي تجاري هستند و بنابرایخ با الاول حساابداري تعهادي و حساابداري مادیریت آشانا
نیستند؛
 )9فرهنگسا مانی فعلی حاكم ا وقوع هیچگونه تحوتتی پشتیبانی نمیكناد (وینیارو و
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كوهخ.)1440 ،
تئودور و موتیو ( )1441به بررسی فرآیند تغییار ا مبنااي حساابداري نتادي باه مبنااي
تعهدي پرداختند .نتای حال ا پژوهش آنان نشان داد كه اجراي حسابداري تعهادي مساتلزم
گسترش نظام فناوري اطالعات و ارتباطات و بهبود روشهاي اجرایی است و بهمنظاور اطمیناان
ا اینکه اطالعات حسابداري بهلورت كام  ،بهموقع و لحیح ارائه شود ،بایاد چاارچوب قاانونی
نیز طراحی شود .همچنیخ پیادهسا ي حساابداري تعهادي نیاا باه آماو ش كاركناان فعلای و
استخدام كاركنان جدید دارد (تئودور و موتیو (.))1441
فتفاریخ و جودي ( )1441تغییر سامانههاي حسابداري  79دانشگاه دولتی تایلند ا مبناي
نتدي به مبناي تعهدي را بررسی كردند .یافتهها نشان داد كه اللیتریخ عواملی كاه باهعناوان
مانع تحول حسابداري عم كردند ،فتدان منابع فناوراناه نظیار فتادان بساتههااي نارمافازاري
مناسب و عدم توانایی فناوري فعلی براي انطبا با نیا هاي گزارشاگري دولتای ناویخ باودهاناد.
سایر مشکالت با نبود ایجادكنندگان كلیدي تحول ،نظیر نداشتخ كاركنان حسابداري تماموقات
كافی ،نداشتخ كاركنان باتجربه در مینهي سامانههاي اطالعاتی و نداشتخ كاركنان داخلی باراي
نظارت بر فرآیند تغییر مرتبط بوده است (فتفاریخ و جودي.)1441 ،
آگاسیستی و كاتاتنو ( ،)1449در متالهي خود به بررسی نوآوري در آمو ش عالی با عنوان
معرفی حسابداري تعهدي پرداختهاند .دولت ایتالیا در سال  1449دانشگاهها را ملزم به پاذیرش
حسابداري تعهدي كرده است .تحوتت حسابداري تعهدي در ایتالیا ا تجارب بیخالمللی پیاروي
كرده است .در ایخ كشور تحوتت مذكور تغییرات عمدهاي محسوب میشوند ،به ایخ دلی كه ا
سال  4334دانشگاههاي ایتالیا میتوانستند آ ادانه ،سامانههاي حسابداري خود را انتخاب كنناد
(آگاسیستی و كاتاتنو.)1449 ،
كوپر ( )1449با ایخ استدتل كه در هماهنگی با تحوتت مدیریت عمومی ناویخ ،بسایاري
ا دانشگاههاي دولتی در آلمان و سایر كشورها براي مدیریت كاراتر امور مالی خاود حساابداري
مالی (با رگانی) را معرفی كردهاند ،به دنبال تحلی ایخ موضوع باوده كاه آیاا اجازاي ایاخ ناوع
الالحات حسابداري مالی با ماهیت و اهداف دانشگاههاي دولتی آلمان مناساب اسات؛ بناابرایخ
گزارشهاي مالی دو دانشگاه معروف آلمان را تحلی كرده و به ایخ نتای دستیافته كه لاورت
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جریانات نتدي و ترا نامه همچنان بااهمیت هستند .همچنیخ در حسابداري مدیریت ،معیارهااي
خروجی و شاخصهاي عملکرد بهعنوان طرف حساب هزیناههاا بایاد جاایگزیخ درآمادها شاود
(كوپر.)1449 ،
محمودي ،فاطمه ( )4996در متالهاي با عنوان بررسی مشکالت پیادهساا ي بودجاهریازي
عملیاتی در سا مانهاي دولتی و ارائهي راهكارهاي ت م براي كاهش موانع ،به بررسی مشاکالت
پیادهسا ي بودجهریزي عملیاتی پرداخته است .نتای حال ا ایخ تحتیق نشاان مایدهاد كاه
بیخ پیادهسا ي بودجهبندي عملیاتی با عوام مدیریتی ارتباط معنیدار وجاود دارد و مشاکالت
پیادهسا ي بودجهبندي عملیاتی باه ترتیاب شااخصهااي عناوانشاده یار  )4عواما فنای و
فرایندي )1 ،عوام انسانی )9 ،عوام محیطی با عوام مدیریتی مرتبط هستند.
مهدوي و نما ي ( )4934با اساتفاده ا مطالعاهي ماوردي دانشاگاههااي شایرا  ،نگارش
دانشگاهیان و حسابداران دانشگاهها را نسبت به وضعیت حسابداري دولتی در دانشگاههاي ایران
بررسی كردهاند .یافتهها نشان داد كه بیخ نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاهها نسابت باه
ضرورت تدویخ استانداردهاي حسابداري دولتی و نسبت به مطلوب بودن فرهنگ پاساخگاویی و
حسابدهی در دانشگاه (فرضیههااي اول و ساوم) تفااوت معنااداري وجاود نادارد .بایخ نگارش
دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه نسبت به مناسب بودن امر گزارشگري و شفافسا ي اطالعات
در شرایط فعلی ،نسبت به بهبود مدلهاي تصامیمگیاري در لاورت اساتفاده ا اساتانداردهاي
حسابداري دولتی و نسبت به ضرورت تدویخ استاندارد حسابرسی براي دانشگاهها (فرضایههااي
دوم ،چهارم و پنجم) تفاوت معناداري وجود دارد .نهایتا ایخكه بیخ نگرش  9گروه دانشاگاهیان،
حسابداران دانشگاه شیرا و حسابداران دانشگاه علوم پزشاکی در خصاو

فرضایههااي اول تاا

پنجم اختالف معناداري وجود ندارد (مهدوي و نما ي.)4934 ،
یاوري ،احمدي و روضهاي ( )4931در متالهي خود ضرورت بهكارگیري حسابداري تعهدي
در دانشگاه علوم انتظامی امیخ پرداختند .نتای تحتیتات نشاندهندهي ایاخ مطلاب اسات كاه
عوام مدیریت ،نیروي انسانی متخصص ،قوانیخ و متررات ،چارچوب نظري ،درآمدهاي دولات و
فرهنگ پاسخگویی و پاسخخواهی بر بهكارگیري حساابداري تعهادي در بخاش دانشاگاه علاوم
انتظامی امیخ تأثیرگذار هستند (یاوري ،احمدي و روضهاي.)4931 ،

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

56

امینیمهر ،حجا ي و شهیم پرمهر ( )4930در متالهي خود سودمندي مبنااي حساابداري
تعهدي بر شفافیت گزارشگري و مسئولیت پاساخگاویی دانشاگاههااي وابساته باه و ارت علاوم
(مطالعه ي موردي ،دانشگاه خوار می تهران) را موردبررسی قراردادند .یافتههاي پاژوهش نشاان
داد كه حسابداري تعهدي باعث ارتتاي پاسخگویی بخش عماومی مایشاود .لایکخ حساابداري
تعهدي تأثیر معناداري بر شفافیت گزارشگري ندارد .نهایتا ایخكه حسابداري تعهدي بار تعیایخ
بهاي تمامشدهي خدمات در دانشگاه خوار می ماثر است (امینیمهر ،حجاا ي و شاهیم پرمهار،
.)4930
بر اساو مباحث بیانشده و مدلهاي تحول در بخش عمومی و بخش خصولای ،ساااتت
اللی به شرح یر مطرح میشود:
 .4مت،ادكنندههاي وقوع تحوتت در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههاي دولتای
كدامها هستندر
 .1خن یكنندههاي تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههااي دولتای ایاران
كداماندر
 .9تأخیركنندههاي اجراي تحوتت در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههاي دولتی
كدامها هستندر
 .0نیاارويهاااي محاارک بااراي ادامااهي تحااوتت در نظااام پاسااخگااویی مااالی و عملیاااتی
دانشگاههاي دولتی ایران كداماندر
 .4روش پژوهش
هدف ایخ پژوهش شناسایی موانع و محدودیتهاي اجراي تحاوتت در نظاام پاساخگاویی
مالی و عملیاتی دانشگاههاي دولتای ایاران باا اساتفاده ا روش تحتیاق دلفای و نظرخاواهی ا
خبرگان كشور در ایخ حو ه است .روش دلفای رویکارد یاا روشای ساامانمند در تحتیاق باراي
استخراج نظرات گروهی ا متخصصان است در مورد یک موضوع یا یک ساال و یاا رسایدن باه
اجماع گروهی ا طریق یک سري ا راندهاي پرسشنامهاي با حفاظ گمناامی پاساخدهنادگان و
ارائهي با خورد نظرات به اع،اي دلفی .پاژوهش ا نظار روش اساتنتاج ،تولایفی -پیمایشای و
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ا لحاظ نوع ،همبستگی و ا نظر هدف كاربردي و تولیفی اسات .در مرحلاهي اول پاژوهش باا
انجام مطالعهي تطبیتی تحوتت نظام پاسخگویی عمومی دانشگاهها و ماسسات آماو ش عاالی،
موانع و محدودیتها و نیرويهاي محرک براي ادامهي تحوتت استخراج شد .ساپس بار اسااو
مدلهاي تحول موجود در نوشتارهاي تخصصی در حو هي تحول حسابداري ،مواناع ماذكور باه
سه دستهي مت،ادكنندهها ،خن یكنندهها و تأخیركنندهها طبتهبندي شدند .در مرحلاهي بعاد
ابزار گردآوري اطالعات براي پاسخگویی به سااتت اللی پژوهش كاه پرسشانامهاي متشاک ا
 19ساال (در رابطه با هر یاک ا عواما مت،اادكنندههاا ،خن ایكننادههاا ،تأخیركننادههاا و
نیرويهاي محرک براي ادامه ي تحوتت) بود ،طراحی شد كه در ابتادا نظار موافاق یاا مخاالف
خبرگان (بلی یا خیر) راجع به هر یک ا عوام  ،ماورد پرساش قرارگرفتاه و ساپس در لاورت
وجود نظر موافق ،شدت موافتت نیز در دامنهي  4الای  3ماورد ار یاابی قارار گرفات .نهایتاا باا
استفاده ا پرسشنامهي مذكور و با بهكارگیري روش دلفی ا خبرگان فعال در حاو ههااي اماور
مالی دانشگاهها نظرخواهی شد.
 .4-1جامعه و روش نمونهگیری
درروش دلفی ،اساسا مکانیسم دقیتی براي شناسایی تعدادي ا افراد و یا تعداد اع،ا باراي
گنجاندن در هر مطالعه وجود ندارد .هس و سانفورد ( )1447ادعا كردند كه گروه دلفی بایاد در
مینههاي تخصصی دانش مربوط به موضوع ماوردنظر متخصاص باشاند و وساعت نظار داشاته
باشند (هس و سانفورد .)1447 ،هوگارت ( )4379استدتل كرد كه تعداد اع،اي ایادهآل باراي
روش دلفی بیخ شش و دوا ده است و باا توجاه باه دیادگاه كالیتاون ( )4337اگار تركیبای ا
خبرگان با تخصصهاي مختلف به كار رود بیخ پن تا ده نفر كاافی اسات (ساومروی و جاري،
 .)1449یکی ا مهمتریخ مراح روش دلفی انتخاب اع،ااي داراي شارایط باراي گاروه دلفای
است .در مطالعات قبلی در دلفی روش خا

نمونهگیري تولیه نشده اسات .فاخ گلولاه برفای

میتواند براي نمونهگیري استفاده شود .ایخ روش مانی مناسب است كه اع،اي گروه بهراحتای
شناسایی نشوند.
جامعهي آماري تحتیق حاضر شاام كلیاهي افاراد خباره در حاو هي تحاول در نظاام
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پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه هاست .با توجه به محدود بودن خبرگان در ایخ حو ه ،باراي
شناسایی آنان ا نمونهگیري گلوله برفی استفاده شاد .ابتادا ده تاخ ا افارادي كاه در خصاو
تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاهها ا نظار محتتاان خباره بودناد ،شناساایی
شدند .پس ا شناسایی خبرگان و تکمی پرسشنامه توسط آنان ،بیستوسه نفر دیگر باهعناوان
خبره توسط خبرگان مذكور به محتتان معرفی شدند .ا بیستوسه نفر معرفیشده ،تعاداد ساه
تخ افرادي بودند كه در مرحلهي نخست توسط محتتان شناساییشده بودند .در مرحلاهي ساوم
پس ا مراجعه به بیست نفر بعدي ،پانزده نفر دیگر نیز معرفی شدند كه ا ایخ میان پن نفار در
مراح قب جزو خبرگان بودند .افراد معرفیشده توسط گاروه خبرگاان اخیار ،همگای قابال در
گروه دلفی شناساییشده بودند؛ بنابرایخ جمع اع،اي دلفی به  04نفر رساید .اع،ااي دلفای ا
هفت گروه مختلف تشکی شدند كه به شرح نگاره یر است.
نگاره  :1گروههای خبرگان و متخصصین منتخب
شرح گروه

گروه

تعداد (نفر)

اول

معاونان اداري مالی دانشگاههاي دولتی

3

دوم

حسابرسان دانشگاههاي دولتی

7

سوم

ذيحسابان خبره در حو هي نظام پاسخگویی دانشگاهها

1

چهارم كارشناسان عالی و ارت اقتصاد و دارایی

0

پنجم

اع،اي هیئت علمی دانشگاهها ،خبره در حو هي نظام پاسخگویی دانشاگاههااي
دولتی

0

ششم

كارشناسان عالی دستاندركار در حو هي پیادهساا ي تحاوتت در نظاام ماالی
دانشگاههاي علوم پزشکی

7

هفتم

كارشناسان عاالی هیئات تادویخكننادهي اساتانداردهاي حساابداري ساا مان
حسابرسی

0

جمع

04

ویژگیهاي جمعیتشناسی خبرگان در نگاره ( )1ارائهشده است .همانگوناه كاه مشااهده
میشود  31/1درلد خبرگان مرد بودهاناد و بایش ا  94درلاد آناان بایش ا  04ساال ساخ
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داشتهاند .رشتهي تحصیلی بیش ا  %97خبرگان ،حساابداري باوده و بایشتاریخ تعاداد آنهاا
( )%09داراي تحصیالت دكترا بودهاند .در رابطه با سابتهي امور اجرایی نیز درلادهاي بااتیی ا
خبرگان بیخ ده تا بیست سال ( )%04و بیش ا بیست سال ( )%91سابتهي اجرایی در حاو هي
دانشگاهها داشتهاند.
نگاره  :2ویژگیهای جمعیتشناسی خبرگان

جنسیت

تعداد

درلد

رشتهي تحصیلی

تعداد

درلد

متطع تحصیلی

تعداد

درلد

سابته در امور اجرایی

تعداد

درلد

ن

9

%7/1

حسابداري

91

%97/1

كارشناسی

9

%14

كمتر ا
 44سال

44

%11

مرد

97

%31/1

اقتصاد

4

%4

كارشناسی
ارشد

41

%97

ا  44تا
 14سال

46

%04

جمع

04

%444

مدیریت
مالی

4

%1/1

دكترا

47

%09

بیشتر ا
 14سال

40

%91

سخ

تعداد

درلد

مدیریت
دولتی

4

%1/1

 94تا 04

7

%47/1

سایر

9

%7/1

 04تا 14

49

%01

بیشتر ا
 14سال

41

%97/1

جمع

04

%444

جمع
جمع

04

04

%444

جمع

04

%444

%444

 .4-2آزمونهای آماری مورداستفاده
براي بررسی روایی محتواي پرسشنامه ا نظرات متخصصان فنی باتجربه استفاده شاد .باه
دلی شناسایی نکردن مشکالت مفهومی ا جانب آنان ،نتیجهگیري شد كه ا روایی سا هي ت م
برخوردار است .پایایی ابزار كه ا آن به اعتبار ،دقت و اعتمادپذیري تعبیر میشود ،با اساتفاده ا
روش آلفاي كرونباخ اندا هگیري شد .آمارهي ایخ آ مون با استفاده ا پیشآ مونی كه در اختیار
 14نفر پاسخدهنده قرار گرفت 4/319 ،محاسبه شد كه بیانگر قابلیت اعتماد آن است.
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در ایخ پژوهش براي تعییخ میزان اتفا نظار میاان اع،ااي پانا  ،ا ضاریب همااهنگی
كندال 4استفاده شد .ضریب هماهنگی كندال متیاسی است باراي تعیایخ درجاهي همااهنگی و
موافتت میان چندیخ دسته رتبه مربوط به  Nشیئی یا فرد .در حتیتت باا كااربرد ایاخ متیااو
میتوان همبستگی رتبهاي میان  Kمجموعه رتبه را یافت .چنیخ متیاسی باهویاژه در مطالعاات
مربوط به روایی میان داوران 1مفید است .ضریب هماهنگی كندال نشان میدهد كه افرادي كاه
چند متوله را بر اساو اهمیت آنها مرتب كردهاند ،اساسا معیارهاي مشاابهی را باراي ق،ااوت
دربارهي اهمیت هر یک ا متولهها بهكاربردهاند و ا ایخ لحاظ با یکدیگر اتفا نظار دارناد .ایاخ
متیاو با استفاده ا فرمول یر محاسبه میشود:

كه در آن s :حال جمع مربعات انحرافهاي ها ا میانگیخ
∑

∑

مجموعه رتبههاي مربوط به یک عام =
تعداد مجموعههاي رتبهها (تعداد داوران)=k
تعداد عوام رتبهبندي شده =N

ضریب توافق كندال در دامنهي لفر تا یک قرار میگیارد كاه نشااندهنادهي درجاهي
اجماعی است كه ا طریق گروه بهدستآمده است (اجماع قوي باراي  ،w<4/7اجمااع متوساط
براي  w=4/1و اجماع ضعیف در ( )w=4/9اسمیت ،لیتنخ ،كی و ساولی .)4399 ،شاایانذكار
است كه معناداري آماري ضریب  wبراي توقف فرآیند دلفی كافی نیست .براي گروههااي كمتار
ا  44نفر متدار بسیار كوچک  wهم عمده و معنادار است (سیگ و كاستیالن.)1444 ،
در حالتی كه سااتت بر اساو دو حالت بلی و خیر تدویخ شاوند ،باراي تجزیاهوتحلیا
اطالعات ا آ مونهاي ناپارامتري استفاده میشود .لذا براي تکتک سااتت ،آ ماون دوجملاهاي
انجام میشود .براي ار یابی شدت موافتت پاسخدهندگان ا آ مون  tاستفاده میشاود .باا توجاه
به امتیا هاي در نظر گرفتهشده براي سنجش میزان موافتت كاه در طیاف  4الای  3قارار دارد،
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براي كسب اطمینان ا شدت موافتت ،امتیا  0/1به بات (میانگیخ طیف) بهعنوان معیار ار یاابی
انتخاب شده و براي بررسی امتیا هاي اختصا

دادهشاده آ ماون  tاساتفاده مایشاود .در ایاخ

آ مون اگر متدار  tمحاسبهشده بیشتر ا متدار  tنگاره ( )4/60باشد ،میزان موافتت شدید باوده
و با امتیا  0/1بهعنوان نتطهي بیتفاوتی ،تفاوت معناداري دارد .چنانچه  tمحاسبهشاده ا عادد
مذكور كوچکتر باشد ،میزان موافتت شدید نبوده و با امتیا  0/1تفاوت معناداري نداشته است.
بررسی وجود یا عدم وجود اجماع نظر بیخ خبرگان در رابطه با هار یاک ا ساااتت ،باا
استفاده ا آ مون یک نمونهاي كلموگروف-اسمیرنوف ،یک نمونهاي انجام میشود .ایاخ آ ماون،
آ مونی ا نوع نیکویی برا ش است و روش ناپارامتري سادهاي باراي تعیایخ همگاونی اطالعاات
تجربی با تو یعهاي آماري منتخب است .هدف ا انجام ایخ آ مون ،كساب اطمیناان ا یکساان
بودن نظر خبرگان در درون گروه مربوط است .بهعبارتدیگر اگر اخاتالف معنااداري بایخ نظار
خبرگان هر گروه وجود نداشته باشد ،آن گاروه در ماورد سااال ماورد پرساش هامنظرناد و در
موضوع مورد ساال مربوط ،اجماع نظر موافق یا مخالف دارند .براي تشخیص همساانی یاا عادم
همسانی پاسخهاي گروههاي مختلف خبرگان ،آ مون كروسکال والیس انجام میشاود .در آماار
هیچ روشی براي تعییخ رتبهبندي وجود ندارد ،آ مون فریدمخ فتط میتواند به بررسای یکساان
بودن رتبهها بپردا د .اگر فرضیهي لفر آن رد شود ،میتوان نتیجه گرفت كه میانگیخ رتباههاا
یکسان نیست و نهایتا ایخكه رتبهبندي هر یک ا موانع و محادودیتهاا و نیارويهااي محارک
براي ادامهي تحوتت ا دیدگاه خبرگان گزارش خواهد شد.
 .5یافتههای پژوهش
همانگونه كه در بخش روش پژوهش بیان شد ضریب هماهنگی كندال ( wكندال) معیاار
اجماع است كه بیانگر سطح اجماع بیخ مشاركتكنندگان در دلفی اسات .نتاای میازان اجمااع
حال ا اجراي دور اول دلفی در نگاره ( )9ارائهشده است .هماانگوناه كاه مشااهده مایشاود
متدار ضریب كندال براي هر سه دسته ا موانع و همچنیخ براي نیروي محرک بهمنظور ادامهي
تحوتت بیشتر ا  4/7یا بسیار نزدیک به آن است كه دتلت بر اجماع قوي خبرگان دارد .عالوه
بر آن سطح معناداري در هر چهار دسته عام  ،بیشتر ا پن درلد است كه باه معنااي وجاود
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توافق معنادار بیخ خبرگان است .ا ایخرو در همیخ مرحله بیخ خبرگان اجماع كلای برقرارشاده
است.
نگاره  :3میزان اجماع نظر خبرگان با استفاده از ضریب هماهنگی کندال
مت،ادكنندهها

خن یكنندهها

تأخیركنندهها

نیروي محرک براي ادامه
تحوتت

تعداد عام ها

1

1

44

9

ضریب كندال ()w

4/639

4/940

4/793

4/747

آماره كاي دو

77/107

443/636

419/340

417/444

Df

93

93

93

93

سطح معناداري

4/476

4/493

4/4610

4/411

 .5-1متضادکنندهها
در ساااال نخساات ،بااه دنبااال پاسااخگااویی بااه ساااالی بااا ایااخ م،اامون هسااتیم كااه
مت،ادكنندههاي موجود در راه وقوع تحوتت در نظام پاسخگویی ماالی و عملیااتی دانشاگاههاا
كدامها هستندر بر اسااو مطالعاات تطبیتای انجاام شاده و در نظار گارفتخ شارایط محیطای
دانشگاههاي دولتی ایران پن عام بهعنوان مت،ادكننده شناساایی و در اختیاار خبرگاان قارار
داده شد .یافتهها در نگاره ( )0بیانگر آن است كه اك ر خبرگان ا پان عاما مطارحشاده ،ساه
عام را بهعنوان مت،ادكننده شناسایی كردهاند و ایخ در حالی است كه با دو عام ت،اد اهداف
كلی دانشگاهها با اهداف تحول و ت،اادهاي قاانونی باه عناوان عواما مت،اادكننده در شارایط
محیطی ایران موافق نبودهاند .همانگونه كه در بخش قبلی ذكر شاد آ ماون دوجملاهاي باراي
بررسی نظرات خبرگان در خصو

تلتی هر یک ا عوام مذكور بهعنوان مت،ادكننده یا رد آن

استفاده میشود .در ایخ آ مون به معناداري آن توجه میشود ،چنانچه سطح معناداري كمتر ا
متدار خطا باشد ،چنیخ استنباط میشود كه فرضیهي لفر رد شاده اسات و نسابت موافتاان و
مخالفان برابر نیست .نتای حال ا آ مون دوجملهاي در رابطه با پن عاما ماذكور حااكی ا
معناداري آ مون و درواقع عدم برابري نسبت موافتان و مخالفان در رابطه با عوام مذكور است.
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نگاره  :4نتایج آزمون دوجملهای برای شناسایی متضادکنندهها
شماره
ساال

شرح ساال

4

ایخ دیدگاه كاه ارتتااي كیفیات آماو ش و
گسترش دانش هاي بنیادي نیاروي انساانی،
گسااترش فرهنااگ و اخااال هاادف دلخااواه
دانشااگاهیان اساات و نااه كنتاارل مصاارف
هزینه ها باعث مای شاود كاه ادارهكننادگان
دانشگاه باراي اجتنااب ا انتتاادات و حفاظ
موقعیت خود طرفدار تحول نباشند.

1

وجااود ت،ااادهاي قااانونی (مغااایرت بنااد ب
ماده ي  14قانون برنامه ي پانجم توساعه باا
مادهي  11قانون اساسی جمهوري اسالمی)

9

تغییرات مداوم در سطوح مادیریتی هام در
سطح و ارت و هم در سطح دانشگاهها

0

دانش و رشته ي غیر مارتبط اداره كننادگان
دانشگاه كه باعث عدم درک اهمیات تحاول
در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه
میشود

1

درگیر نبودن كاركنان حسابداري شااغ در
بخش هاي مالی دانشاگاه هاا و عادم اعتتااد
آنان به ضرورت انجام تحول

نوع
جواب
بلی

سطح تأیید یا رد
انحراف
تعداد نسبت میانگیخ
عام
استاندارد معناداري
41

4/9
4/944

خیر

19

4/7

بلی

9

4/1

خیر

91

4/9

بلی

91

4/99

خیر

1

4/41

بلی

97

4/31

خیر

9

4/47

بلی

94

4/79

خیر

3

4/11

4/060

4/447

مخالفت

4/144

4/011

4/444

مخالفت

4/971

4/991

4/444

موافتت

4/311

4/771

4/167

4/019

4/444

4/444

موافتت

موافتت

آ مون  ،tبراي ار یابی میزان موافتت خبرگاان در رابطاه باا هركادام ا عواما  ،ار یاابی
اجماع یا عدم اجماع در رابطه با هر یک ا سااتت با استفاده ا آ مون كلموگروف اسامیرنوف و
كروسکال والیس براي متایسهي همسانی یا عدم همسانی پاسخهاي گروههاي مختلف خبرگاان
استفاده شده است .نتای حال ا هر یک ا سه آ مون ماذكور در نگااره ( )1ارائاهشاده اسات.
همانگونه كه نتای آ مون  tنشان میدهد متدار آماارهي  tدر كلیاهي ماوارد بایشتار ا 4/60
است كه در رابطه با دو عام نخست بر مخالفت شدید و براي سه عام بعادي موافتات شادید
خبرگان دتلت دارد .یافتههاي حال ا آ مون كلموگروف اسمیرنوف نیاز در نگااره ( )1نشاان
داده شده است .روش ار یابی ایخ آ مون به ایخ لورت است كه چنانچه  zبهدستآمده بیشتر ا
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 4/36باشد ،پراكندگی و یکنواختی تو یع وجود نداشته است .اگر متدار  zبایخ  +4/36و -4/36
باشد ،تو یع تا حدي داراي عدم یکنواختی است و چنانچه كه متدار  zا  -4/36كامتار باشاد،
شدت موافتت ها داراي تو یع یکنواخت بوده و بنابرایخ هیچگونه اجمااعی وجاود نادارد .اجمااع
خبرگان در رابطه با كلیهي سااتت در نگاره ( )1قاب مشااهده اسات .نتاای آ ماون كروساکال
والیس نیز بر همسانی پاسخهاي خبرگان در كلیهي سااتت دتلت دارد.
نگاره  :5نتایج آزمونهای  ،tآزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون کروسکال والیس
برای متضادکنندهها
آ مون t

آ مون كلموگروف-اسمیرنوف آ مون كروسکال والیس

9

04

موافتت
4/444 41/119 1/994 6/314
شدید

1/611

 4/444اجماع 4/916 1/964

بلی

0

04

موافتت
4/444 14/414 1/049 7/614
شدید

4/394

 4/449اجماع 4/111 0/304

بلی

1

04

موافتت
4/444 44/163 9/641 6/411
شدید

1/470

 4/416اجماع 4/961 6/101

بلی

انحراف معیار

1

04

مخالفت
4/444 9/431 9/171 4/644
شدید

9/490

 4/444اجماع 4/991 1/973

بلی

متدار t

4

04

مخالفت
4/444 9/996 9/049 1/444
شدید

1/719

 4/444اجماع 4/149 1/141

بلی

كاي دو

تعداد پاسخها

میانگیخ پاسخها

سطح معناداري

متدار احتمال

اجماع یا عدم اجماع

سطح معناداري

همسانی پاسخها

شماره
ساال

شدت

متدار z
كلموگروف
اسمیرنوف

 .5-2خنثیکنندهها
ساال دوم در رابطه با شناسایی خن یكنندههاست .بار اسااو مطالعاات تطبیتای لاورت
گرفتااه در نوشااتارهاي تخصصاای و در نظاار گاارفتخ شاارایط محیطاای كشااورمان ،پاان عام ا
خن یكنندهي اجراي فرآیند تحوتت ،شناسایی و مورد نظرخواهی خبرگان قارار گرفات .نتاای
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حال ا انجام آ مونهاي ت م براي پاسخگویی به سااال دوم در جاداول ( )6و ( )7ارائاهشاده
است.
نگاره  :6نتایج آزمون دوجملهای برای شناسایی خنثیکنندهها
شماره
ساال

شرح ساال

4

فرهنگ و طر تفکر كاركناان شااغ در
بخشهاي مالی دانشگاهها

1

عدم ریسکپذیري اداره كنندگان دانشگاه
باااراي اجاااراي تحاااوتت در میناااهي
پاسخگویی دانشگاهها

9

تاارو ادارهكنناادگان دانشااگاه ناشاای ا
افازایش پاساخگااویی در لاورت اجااراي
تحوتت در مینهي پاسخگویی دانشگاهها

0

متاوماات كاركنااان بخااشهاااي مااالی
دانشگاه ها كه باه دلیا تارو ا آشاکار
شاادن فتاادان مهااارت ت م در رابطااه بااا
الزامات تحول است

1

متاوماات كاركنااان بخااشهاااي مااالی
دانشگاه ها ناشی ا افازایش فشاار كااري
(به دلی انجام كار هم ماان در سیساتم
نویخ و سیستم قبلای تاا ماان اجرایای
شدن سیستم نویخ)

نوع
جواب

تعداد

نسبت

بلی

91

4/9

خیر

9

4/1

بلی

13

4/71

خیر

44

4/19

بلی

17

4/69

خیر

49

4/91

بلی

94

4/79

میانگیخ

انحراف
استاندارد

سطح
معناداري

تأیید یا
رد عام

4/9

4/041

4/444

موافتت

4/711

4/011

4/446

موافتت

4/671

4/771
خیر

3

4/11

بلی

49

4/91

خیر

17

4/69

4/671

4/070

4/019

4/070

4/499

4/444

4/499

موافتت

موافتت

مخالفت

نگاره ( )6نشااندهنادهي آن اسات كاه اك ریات خبرگاان چهاار عاما اول را باهعناوان
خن یكننده شناسایی كردهاند (عام اول  94درلد ،عام دوم  71درلد 69 ،درلاد خبرگاان
عام سوم و  79درلد عام چهارم) .نتای حال ا آ مون دوجملاهاي هام بیاانگر معنااداري
كلیهي عوام مدنظر است .شدت موافتت خبرگان در رابطه با عوام مذكور نیز با انجام آ ماون
 tار یابی شد كه نتای آن در نگاره ( )7آمده و نشانهي موافتت شدید خبرگان است.
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نگاره  :7نتایج آزمونهای  ،tآزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون کروسکال والیس برای
خنثیکنندهها
شماره ساال

پاسخها

میانگیخ

انحراف معیار

متدار t

معناداري

سطح

شدت موافتت

متدار احتمال

اجماع

اجماع یا عدم

كاي دو

معناداري

پاسخها

zمتدار
كلموگروف
اسمیرنوف

همسانی

تعداد پاسخها

آ مون t

آ مون كلموگروف-اسمیرنوف

آ مون كروسکال والیس

4

موافتت
4/444 44/419 9/911 1/914 04
شدید

1/967

 4/409اجماع 4/437 44/711

بلی

1

موافتت
4/444 3/944 9/709 1/944 04
شدید

1/141

 4/444اجماع

4/174 7/170

بلی

9

موافتت
4/444 3/111 9/949 1/711 04
شدید

1/473

 4/440اجماع

4/393 4/779

بلی

0

موافتت
4/444 44/316 9/114 6/444 04
شدید

1/440

 4/444اجماع

4/947 1/396

بلی

1

مخالفت
4/444 9/144 9/731 1/944 04
شدید

4/363

 4/443اجماع

4/947 1/391

بلی

متادیر بیشتر ا  4/36آ مون  zهم براي تمام پن عاما مادنظر ،نشااندهنادهي اجمااع
خبرگان در رابطه با خن یكننده بودن عوام در مسیر اجراي تحوتت است .همسانی پاسخهاي
خبرگان در كلیهي سااتت با استفاده ا آ مون كروسکال والیس مستند شده است.
 .5-3تأخیرکنندهها
شناسایی عواملی كه موجب ایجاد تأخیر در فرآیند تحوتت و كندي آن میشوند در ساال
سوم مطرحشده اند .نوشتارهاي تخصصی مرتبط با وقوع تحاوتت در نظاام پاساخگاویی ماالی و
عملیاتی دانشگاههاي دولتی ،عوام متعددي را بهعنوان تأخیركننده شناسایی كردهاند .پاژوهش
حاضر ده عام را در معار

نظرخاواهی خبرگاان قارار داده اسات .نتاای مرباوط باه آ ماون

دوجملهاي در نگاره ( )9حاكی ا معناداري همهي عوام مدنظر بوده است .در رابطه با دو عام
نبود چارچوب نظري و مشک بودن تعریف ،طبتهبندي و كدبندي مناسب حساابهاا ،اك ریات
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خبرگان (به ترتیب  67و  71درلد) نظر مخالف اعالم كردهاند؛ بهعبارتدیگار ،ا نظار خبرگاان
ایخ دو عام در شرایط محیطی فعلی ایران تأخیركننده تلتی نمیشوند.
نگاره  :8نتایج آزمون دوجملهای برای شناسایی تأخیرکنندهها
شماره
ساال

شرح ساال

4

عدم یکپارچگی سیستم نرمافزاري در ك
مجموعهي دانشگاه و جزیارهاي باودن آن
كاه باعاث تاأخیر در شناساایی و ثبات
رویدادها میشود

1

نبود مدیران خبره براي نظارت بر فرآیناد
تحول و پشتیبانی ا آن

9

عادم وجاود درک و داناش ت م در ماورد
دادهها و اطالعات موردنیا

0

عدم وجود مهاارتهااي ت م در كاركناان
بااراي اسااتفاده ا سااامانههاااي اطالعاااتی
جدید

1

عدم وجود چارچوب نظري

6

عدم تصاویب قاوانیخ و متاررات كاافی و
تم

7

موانع و مشکالت عدم انطبا حساابداري
تعهدي و بودجهبندي نتدي

9

عاادم وجااود اسااتانداردهاي حسااابداري
دولتی كاافی در رابطاه باا فعالیات ماالی
دانشااگاه بااراي اسااتفاده ا حسااابداري
تعهدي

3

مشااک بااودن تعریااف ،طبتااهبناادي و
كدبندي مناسب حسابها

44

مشااکالتی نظیاار مشااخص نبااودن ار ش
داراییها در دانشگاه و ...

نوع
جواب
بلی

تعداد نسبت میانگیخ
99

انحراف

سطح

استاندارد

معناداري

تأیید یا رد
عام

4/31
4/31

خیر

1

4/41

بلی

04

4/44

خیر

4

4/444

بلی

97

4/31

خیر

9

4/49

بلی

97

4/31

خیر

9

4/49

بلی

49

4/91

خیر

17

4/69

بلی

19

4/7

خیر

41

4/9

بلی

99

4/91

خیر

7

4/49

بلی

94

4/79

خیر

3

4/41

بلی

44

4/19

خیر

13

4/71

بلی

99

4/9

خیر

1

4/1

4/114

4/444

موافتت

4/444

4/444

4/444

موافتت

4/311

4/167

4/444

موافتت

4/311

4/167

4/444

موافتت

4/911

4/070

4/499

مخالفت

4/744

4/060

4/447

موافتت

4/911

4/991

4/444

موافتت

4/971

4/991

4/444

موافتت

4/171

4/011

4/446

مخالفت

4/944

4/041

4/444

موافتت

متادیر آمارهي  ،tطبق نگاره ( )3همگی بیشتر ا  4/60است .متادیر ماذكور در رابطاه باا
دو عام نبود چارچوب نظري و مشک بودن تعریف ،طبتهبندي و كدبندي مناسب حسابها به
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معنی مخالفت شدید و براي مابتی عوام (هشت عام دیگر) بر موافتت شدید خبرگاان دتلات
دارد .متادیر  zكلموگروف اسمیرنوف گزارششده در نگااره ( )3همگای بار اجمااع خبرگاان در
رابطه با عوام تأخیركننده ،دتلت دارد .در سطح معناداري پن درلد ،نتای آ مون كروساکال
والیس نشاندهندهي همسانی پاسخهاي خبرگان است.
نگاره  :9نتایج آزمونهای  ،tآزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون کروسکال والیس برای
تاخیرکنندهها
شمارهي ساال

تعداد پاسخها

میانگیخ پاسخها

انحراف معیار

متدار t

سطح معناداري

شدت موافتت

متدار احتمال

كاي دو

معناداري

4

04

7/144

1/147

14/034

4/444

موافتت
شدید

1/434

4/449

اجماع

1/960

4/093

بلی

1

04

9/414

4/476

09/949

4/444

موافتت
شدید

4/331

4/444

اجماع

1/113

4/917

بلی

9

04

7/411

1/149

49/441

4/444

موافتت
شدید

1/491

4/499

اجماع

9/434

4/791

بلی

0

04

7/471

1/116

47/747

4/444

موافتت
شدید

4/371

4/491

اجماع

4/144

4/339

بلی

1

04

1/671

9/399

0/136

4/444

مخالفت
شدید

1/639

4/444

اجماع

1/944

4/934

بلی

6

04

1/411

9/331

9/440

4/444

موافتت
شدید

4/399

4/449

اجماع

9/449

4/736

بلی

7

04

6/471

9/163

44/719

4/444

موافتت
شدید

1/446

4/43

اجماع

7/967

4/199

بلی

9

04

1/911

9/100

44/936

4/444

موافتت
شدید

4/336

4/47

اجماع

0/131

4/137

بلی

3

04

1/911

9/906

9/910

4/444

مخالفت
شدید

1/964

4/444

اجماع

0/014

4/614

بلی

44

04

6/311

1/691

46/611

4/444

موافتت
شدید

1/431

4/419

اجماع

1/939

4/030

بلی

اجماع

متدار z
كلموگروف
اسمیرنوف

همسانی پاسخها

اجماع یا عدم

آ مون t

آ مون كلموگروف-اسمیرنوف

آ مون كروسکال والیس
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 .5-4نیروی محرک برای ادامهی تحوالت
پژوهش حاضر هشت عام را بهعنوان نیروي محرک به سامت تحاوتت (عاواملی كاه باا
انتظار ادامه یافتخ تحول ارتباط دارند) مطرح و براي نظرخواهی به خبرگان عرضه داشته اسات.
تتریبا ك خبرگان با عوام مذكور موافق بودهاند .معناداري آ ماون دوجملاهاي در نگااره ()44
هم ماید ایخ یافته است.
نگاره  :10نتایج آزمون دوجملهای برای شناسایی نیروی محرک برای ادامهی تحوالت
شماره
ساال

شرح ساال

4

نظارت مستمر و ارت علوم ،تحتیتاات و فنااوري
بعد ا آغا پیادهسا ي تحوتت

1

اختصاااا و اعطااااي بودجاااه افزایشااای باااه
دانشگاههاي پیشرو در حیطه پیادهسا ي

9

رتبهبندي دانشگاه ها و اعالم رتبهها به عماوم بار
اساو میزان پیشرفت در پیادهسا ي تحوتت

0

پیگیري و پاساخخاواهی هیئاتامنااء ا روساا و
مدیران مالی دانشگاه ها بعد ا آغاا پیاادهساا ي
تحوتت

1

حمایاات و پشااتیبانی ادارهكنناادگان دانشااگاه ا
كاركنان و نحوهي اقدامات آنان در هار مرحلاه ا
تحوتت

6

آماااو ش ت م باااه گاااروه اساااتترار دهنااادهي
سااامانههاااي ناارمافاازاري و سااختافاازاري ت م و
كاركنان مالی دانشگاه باهدف افزایش همااهنگی
و همکاري بیخ آنها

7

استترار سیستم گزارشاگري و پاساخگاویی كاارا
بااراي شناسااایی سااریع مشااکالت ایجادشااده در
اجراي تحوتت و گزارش آن باه مادیران ساطوح
بات

9

وجود سیستم ارتباطات قوي و فعال در دانشاگاه
براي اطالع رسانی در رابطاه باا مراحا تحاول و
پیشرفتهاي آن در ك دانشگاه

نوع
جواب

تعداد

نسبت

بلی

91

4/99

خیر

1

4/41

بلی

99

4/91

خیر

7

4/49

بلی

99

4/31

خیر

1

4/41

بلی

93

4/39

خیر

4

4/41

بلی

99

4/31

خیر

1

4/41

بلی

04

4/444

خیر

4

4/444

بلی

04

4/444

خیر

4

4/444

بلی

04

4/444

خیر

4

4/444

سطح تأیید یا
انحراف
میانگیخ
رد
استاندارد معناداري
4/971

4/991

4/444

موافتت

4/911

4/991

4/444

موافتت

4/314

4/114

4/444

موافتت

4/371

4/419

4/444

موافتت

4/314

4/444

4/444

4/444

4/114

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444

موافتت

موافتت

موافتت

موافتت
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یافتههاي حال ا ار یابی شادت موافتات خبرگاان باا نیروهااي محارک باراي اداماهي
تحوتت با استفاده ا آ مون  tدر نگاره ( )44ارائه شده است كه بیانگر موافتت شدید خبرگان باا
كلیهي عوام مذكور است .اجماع خبرگان در رابطه باا نیروهااي محارک مطارحشاده در ایاخ
پژوهش با استفاده ا نتای حال ا اجراي آ مون كلموگروف اسامیرنوف مساتند شاده اسات.
نتای آ مون كروسکال والیس نیز نشاندهندهي آن است كه پاسخهاي خبرگان راجع به كلیهي
موارد مربوط به ایخ بخش ا همسانی برخوردار بودهاند.
نگاره  :11نتایج آزمونهای  ،tکلموگروف اسمیرنوف و کروسکال والیس برای نیروی محرک
برای ادامه تحوالت
شمارهي ساال

تعداد پاسخها

9

04

موافتت
4/444 11/419 4/909 7/944
شدید

4/369

4/493

اجماع

4/004 1/909

بلی

میانگیخ پاسخها

7

04

موافتت
4/444 97/314 4/947 7/344
شدید

4/640

4/444

اجماع

4/047 6/414

بلی

انحراف معیار

6

04

موافتت
4/444 93/467 4/133 9/414
شدید

4/361

/4401

اجماع

4/460 3/470

بلی

متدار t

1

04

موافتت
4/444 11/104 1/469 7/611
شدید

4/333

4/449

اجماع

4/344 1/431

بلی

سطح معناداري

0

04

موافتت
4/444 17/631 4/771 7/771
شدید

1/490

4/449

اجماع

4/347 1/499

بلی

شدت موافتت

9

04

موافتت
4/444 14/417 1/144 7/911
شدید

4/331

4/497

اجماع 4/479 44/919

بلی

اجماع

1

04

موافتت
4/444 44/961 9/101 1/911
شدید

1/413

4/441

اجماع

4/999 1/761

بلی

كاي دو

4

04

موافتت
4/444 40/900 1/349 6/911
شدید

4/371

4/44

اجماع

4/969 1/146

بلی

معناداري

متدار z
كلموگروف
اسمیرنوف

متدار احتمال

اجماع یا عدم

همسانی پاسخها

آ مون t

آ مون كلموگروف-اسمیرنوف

آ مون كروسکال والیس
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 .5-5رتبهبندی عوامل
با توجه به كسب اجماع عمومی در مورد موانع و محادودیتهااي اجاراي تحاول در نظاام
پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاههاي دولتی ایران و همچنیخ نیاروي محارک باراي اداماهي
تحوتت در لورت شروع تحوتت مذكور ،حال ایخ ساال مطرح است كه ا نظر پاساخدهنادگان
كدام مانع یا نیروي محرک در رتبهي باتتري قرار دارد؛ بهعبارتدیگر هر یاک ا عواما ماورد
اجماع خبرگان در چه رتبهاي قرار میگیرند و كدامیک ماانع اساسایتاري در اجاراي تحاوتت
خواهند بود و ا سوي دیگر ا بیخ نیرويهاي محرک مطارحشاده ماورد اجمااع ،كادامیاک در
اولویت قرار میگیرند و نتش پررنگتري در ادامهي اجاراي تحاوتت خواهناد داشات؛ بناابرایخ
براي بررسی داشتخ یا نداشتخ تفاوت معنادار بیخ میانگیخ پاسخهاي دادهشده باراي هار یاک ا
عوام  ،ا آ مون فریادمخ بهارهجاویی شاده اسات .ایاخ آ ماون باراي بررسای یکساان باودن
اولویتبندي (رتبهبندي) انجاام گرفتاهي افاراد باراي تعادادي ا متغیرهااي مساتت اساتفاده
میشود .نتای آ مون فریدمخ در نگاره ( )41درجشده است .همانگونه كاه مشااهده مایشاود
همهي آمارههاي كاي دو ،در سطح پن درلد معنادارند؛ بدیخ مفهوم كاه اهمیات ایاخ عواما
ا نظاار خبرگااان یکسااان نبااوده و میااانگیخ رتبااههاااي مربااوط بااه عواما مت،ااادكنندههااا،
خن یكنندهها ،تأخیركنندهها و نیروي محرک براي ادامهي تحوتت یکسان نیست.
نگاره  :12نتایج آزمون فریدمن
آماره كاي دو

معناداري

مت،ادكنندهها

94/391

4/444

خن یكنندهها

14/496

4/444

تأخیركنندهها

34/141

4/444

نیروي محرک براي ادامه تحوتت

17/663

4/444

درنهایت به بررسی اهمیت نسبی عوام ا دیدگاه خبرگان پرداخته شد كاه نتاای آن در
نگاره ( )49مشاهده میشود.
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نگاره  :13رتبهبندی خبرگان از هر سه دسته از موانع و نیروی محرک برای ادامهی تحوالت
عامل تضاد

رتبه

عامل خنثیکننده

رتبه

دانااش و رشااتهي غیاار ماارتبط ادارهكنناادگان
دانشگاه

4

متاومت كاركنان به دلی فتدان مهارت

4

تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی

1

عدم ریسکپذیري ادارهكنندگان دانشگاه

1

درگیر نبودن و عدم اعتتاد كاركنان حسابداري
به تحول

9

ترو اداره كنندگان دانشگاه ناشای ا افازایش
پاسخگویی

9

ت،اد بیخ اهداف اللی دانشگاه و اهداف تحول

0

فرهنگ و طر تفکر كاركنان

0

وجود ت،ادهاي قانونی

1

متاومت كاركنان ناشی ا افزایش فشار كاري

1

عامل ایجاد تأخیر

رتبه

نبود مدیران خبره براي نظارت بر فرآیند تحول
و پشتیبانی ا آن

4

نیروی محرک برای ادامهی تحوالت
آمو ش ت م به گروه استترار دهنده

رتبه
4

عدم یکپاارچگی سیساتم نارمافازاري در كا
مجموعهي دانشگاه و جزیرهاي بودن آن

1

پیگیري و پاسخخواهی هیئتامنااء ا رؤساا و
مدیران مالی

1

عدم وجود درک و دانش ت م در مورد دادهها و
اطالعات موردنیا

9

استترار سیستم گزارشگري و پاسخگویی كاارا
براي شناسایی و گزارش سریع مشکالت

9

عدم وجود مهارت هاي ت م در كاركناان باراي
استفاده ا سامانههاي اطالعاتی جدید

0

حمایت و پشتیبانی اداره كننادگان دانشاگاه ا
كاركنان و نحوهي اقدامات آنان

0

مشکالتی نظیر مشخص نبودن ار ش داراییهاا
در دانشگاه و...

1

رتبهبندي دانشگاهها و اعالم رتبهها به عموم

1

موانااع و مشااکالت عاادم انطبااا حسااابداري
تعهدي و بودجهبندي نتدي

6

نظارت مستمر و ارت علوم ،تحتیتات و فناوري
بعد ا آغا پیادهسا ي تحوتت

6

عدم وجاود اساتانداردهاي حساابداري دولتای
كافی

7

سیستم ارتباطات قوي و فعال در دانشگاه

7

9

اختصااا و اعطاااي بودجااه افزایشاای بااه
دانشگاههاي پیشرو در حیطهي پیادهسا ي

9

عدم تصویب قوانیخ و متررات كافی و ت م
عدم وجود چارچوب نظري

3

مشک بودن تعریاف ،طبتاهبنادي و كدبنادي
مناسب حسابها

44

4
آمو ش ت م به گروه استترار دهنده
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف ایخ پژوهش شناسایی موانع و محدودیتهاي اجراي تحاوتت در نظاام پاساخگاویی
مالی و عملیاتی دانشگاههاي دولتی و همچنایخ نیاروي محارک باراي اداماهي تحاوتت اسات.
یافتهها نشان داد كه ا دیدگاه خبرگان دانش و رشتهي غیر مارتبط ادارهكننادگان دانشاگاههاا
بهعنوان عام اللی ایجاد ت،اد در مسیر اجراي تحوتت تلتی میشاود كاه دلیا آنهام عادم
درک ضرورت و اهمیت تحاوتت در نظاام پاساخگاویی ماالی و عملیااتی دانشاگاههاا ا جاناب
مجموعهي مدیریتی دانشگاههاست .تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی و درگیار نباودن و عادم
اعتتاد كاركنان حسابداري به تحول در رتبههاي دوم و ساوم قرارگرفتاهاناد .یافتاههااي ماذكور
مشابه است با یافتههاي وینیارو و كاوهخ ( ،)1440میمباا و هامپژوهاان ( ،)1447محماودي
( )4996و كردستانی و ایرانشاهی (.)4999
خبرگان همهي پن عام مطرحشاده در بخاش دوم را باهعناوان عواما خن ایكننادهي
اجراي تحوتت شناسایی كردند .در ایخ میان متاومت كاركنان به دلی فتادان مهاارت ،رتباهي
اول در میان عوام خن ی كننده را به خود اختصا

داده كاه ایاخ یافتاه مایاد نتاش اساسای

نیااروي انسااانی در اجااراي تحااوتت اساات مشااابه بااا دیاادگاه كریستینسااخ ( .)1441عاادم
ریسکپذیري ادارهكنندگان دانشگاه و ترو آنان ناشی ا افزایش پاساخگاویی رتباههااي دوم و
سوم را به خود اختصا

دادهاند .فرهنگ و طر تفکار كاركناان و متاومات آناان در رتباههااي

بعدي قرار میگیرند ،نتیجه ایخكه مجموعهي عوام مرتبط با نیروي انساانی و طار برخاورد و
واكنش آنان در برابر تحوتت درلورتیكه بهلورت منفی باشد بهعنوان خن یكننده در فرآیناد
اجراي تحوتت ایفاي نتش میكند .نتای ایخ بخش نیز مشابه با یافتاههااي وینیارو و كاوهخ
( )1440و محمودي ( )4996است.
نبود مادیران خباره باراي نظاارت بار فرآیناد تحاول و پشاتیبانی ا آن ،رتباهي نخسات
ایجادكنندهي تأخیر در فرآیند اجراي تحوتت را به خود اختصا

داده است .مشاکالت مرباوط

به سامانههاي نرمافزاري در رتبهي دوم قرار دارد كه مطابق با یافتههااي پاژوهشهااي پیشایخ
میمبا و همپژوهان ( )1447و فتفااریخ و جاودي ( )1441اسات كاه در آن عواما الالی كاه
بهعنوان مانع تحول حسابداري عم نمودند با فتادان مناابع فناوراناه نظیار فتادان بساتههااي
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نرمافزاري مناسب و عدم توانایی فناوري فعلی براي انطبا با نیا هاي گزارشاگري دولتای ناویخ
مرتبط هستند .عدم وجود درک و دانش ت م در مورد دادهها و اطالعات موردنیا و عادم وجاود
مهارتهاي ت م در كاركنان براي استفاده ا سامانههاي اطالعاتی جدید در جایگاههااي ساوم و
چهارم رتبهبندي قرارگرفتهاند .یافتهها حاكی ا آن است ،مانی كه آمو ش كاركنان و گساترش
مهارتها هم مان با فعالیتهاي تحول اتفا بیفتند ،تحوتت به كندي انجاام مایشاود .توساعه
نیروي انسانی باید در ابتدا انجام شود .نداشتخ كاركنان باتجربه در سامانههاي اطالعااتی مشاابه
با یافته فتفاریخ و جودي ( )1441و میمبا و هامپژوهاان ( )1447اسات .باا توجاه باه ایاخكاه
گسترش كاركنان محلی براي پیشرفت فرآیند حیاتی است انتظار میرود كه توسعهي كاركناان
اولیخ گام در فرآیند تحول باشد .خبرگان دو عام عدم وجود چارچوب نظاري و مشاک باودن
تعریف ،طبتهبندي و كدبندي مناساب حساابهاا را باهعناوان تأخیركنناده در فرآیناد اجاراي
تحوتت در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی شناسایی نکردند .میتوان گفت كه دلیا ایاخ امار
وجود چارچوب نظري بهعنوان پشتوانهي تحوتت است و همچنیخ به نظار مایرساد كاه عادم
تلتی مشک بودن تعریف و طبتهبندي و كدبندي مناسب حسابها ا دیدگاه خبرگان به دلیا
آن است كه همانگونه كه ذكر شد و ارت علوم ،تحتیتات و فناوري دستورالعم مربوط را تهیاه
و به دانشگاهها ابالآ كارده اسات؛ بناابرایخ در شارایط فعلای باهعناوان تأخیركنناده محساوب
نمیشوند.
در بخش نهایی پژوهش حاضر نیروي محرک براي ادامهي تحوتت شناسااییشادهاناد كاه
ایخ نیرو عام  ،وضعیت یا رویدادي است كه باعث حفظ حركات باه سامت تحاول در ساا مان
است .در ایخ میان آمو ش ت م به گروه استترار دهنده رتبه اول را به خود اختصا

داد .دلیا

آنهم طبق نوشتارهاي تخصصی ایخ است كه آمو ش براي انتتال دانش امري كلیدي اسات .باا
توجه به موانع مذكور یعنی عدم وجود كاركنان با مهارت و دانش ت م ،عدم آگااهی ا دادههاا و
اطالعات موردنیا و عادم وجاود مهاارتهااي ت م در كاركناان باراي اساتفاده ا ساامانههااي
اطالعاتی جدید ،اهمیت آمو ش درروند اجراي تحوتت هم بهعنوان پیشنیا اجاراي تحاوتت و
هم در حیخ آن مشخص میشود و ایخ مطابق با یافتههاي فتفاریخ و جاودي ( )1441و تئاودور
و موتیو ( )1441است .پیگیري و پاسخخواهی هیئتامناء ا رؤسا و مدیران ماالی حاائز رتباهي
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دوم شد .ایخ محرک بدان لورت است كه مجموعهي مدیریتی دانشگاه به دلی ایخكاه خاود را
در برابر هیئتامناي دانشگاه پاسخگو میدانند سعی خود را بر اجراي تحوتت معطوف میكنناد.
استترار سیستم گزارشگري و پاسخ گاویی كاارا باراي شناساایی و گازارش ساریع مشاکالت در
رتبه ي سوم قرار دارد كه حاكی ا آن است كه گزارش بهموقع مشکالت باه مسائوتن دانشاگاه
براي رفع آنها ،مسیر اجراي تحوتت را هموارتر میكند .رتبهي چهاارم ا بایخ عواما نیاروي
محرک ا جانب خبرگان به حمایت و پشاتیبانی ادارهكننادگان دانشاگاه ا كاركناان و نحاوهي
اقدامات آنان اختصا یافته است.
یافته هاي حال ا مطالعات تطبیتی موجود در نوشتارهاي تخصصی در حو هي تحاول در
نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی در دانشگاههاي مختلف نشان داد كه موفتیات فرآیناد اجاراي
تحوتت ،مستلزم وجود عوام كلیدي موفتیت باوده اسات .باه ایاخ دلیا اسات كاه در اغلاب
كشورها به دلی فراهم نبودن یرساختهاي ت م براي تحول فرآیند تحاوتت ،بایشتار تاالش
براي تحول را گزارش كردهاند تا موفتیت در اجراي تحاوتت (تپسالی .)1444 ،عاالوه بار ایاخ
كشورهاي دیگري نظیر یونان علای رغام گذشات ساالیان یاادي ا تصاویب قاوانیخ و متاررات
مربوط ،فرآیند تحوتت بسیار كند بوده و پیشرفت چنادانی نداشاته اسات (وینیارو و كاوهخ،
 .)1440نوسا ي فعالیتهاي حسابداري در دانشگاههاي دولتی كشورهاي دیگاري نظیار تایلناد
نیز با تأخیر در حال اجراست ،یرا كاركنان نهادهاي دولتی هم مان باا اجاراي تحاوتت در پای
كسب مهارتها و دانش ت م باراي تحاول سیساتم حساابداري فعلای هساتند .در ایاخ كشاور،
باوجودایخكه همهي دانشگاههاا ا فرآیناد تحاول مشاابهی پیاروي مایكنناد تفااوت در ماان
پیادهسا ي تحوتت و سرعت آن در دانشگاههاي مختلاف بار اسااو ساطح مناابع در دساترو
آنها ،یعنی میزان كاركنان و سطح فناوري تعییخ میشود (فتفاریخ و جودي .)1441 ،یافتاههاا
حاكی ا آن است كه فرآیند تحوتت به كنادي و آهساتگی رخ مایدهاد ،ماانی كاه آماو ش
كاركنان هم مان با فعالیاتهااي تحاول انجاام شاود .در كشاورهاي درحاالتوساعه همچنایخ
الالحات حسابداري در بخش عمومی با احتمال بسایار باات توساط دولات انگیازش مایشاود.
شواهدي وجود ندارد كه ایخ انگیازش موفتیات تحاوتت را ت،امیخ كناد (فتفااریخ و جاودي،
 .)1441واقعیتی كه تاكنون در رابطه با تحوتت در كشور ما نیز لاد بوده است.
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پژوهش حاضر با محدودیتهایی به ایخ شرح مواجه بوده:
 .4یکی ا معایب پرسشنامه ،احتمال عدم درک مفاهیم و محتواي سااالهاا پرسشانامه و
برو ابهام براي پاسخگو است كه با توجه به بدیع و نو بودن برخی الاطالحات اساتفادهشاده در
پژوهش حاضر امکان رخداد آن باتبود؛ لذا سعی بر آن بوده كاه ضامخ درج توضایحات ت م در
پرسشنامه ،ا طریق برقراري تماو تلفنی و ارائهي توضیحات اضافی در ایمی هااي ارساالی باه
خبرگان ،راهنماییهاي ت م به آنان ارائه شود و ابهامها در حد امکان برطرف شود؛
 .1اك ریت خبرگان منتخب براي اجراي روش دلفی ،مسئوتن نهادهااي مختلاف بودناد و
غالبا با محدودیت مانی براي تکمی پرسشنامه روبرو بودند .همایخ امار باعاث طاوتنی شادن
فرآیند گردآوري اطالعات شد؛
 .9برخی ا خبرگان در ایخ حو ه علیرغم پیگیري پژوهشگر متأسفانه حاضر باه همکااري
در ایخ پژوهش نشدند كه ایخ هم یکی دیگر ا محدودیتهاي ایخ پژوهش بود.
در پایان با استناد به یافتههاي مطالعهي حاضر میتوان پیشنهاد كرد كه مسئولیتهااي
مدیریتی به افرادي واگذار شود كه دانش و پیش مینهي مرتبط داشاته باشاند؛ ا ساوي دیگار
تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی به دلی تفاوت دیدگاه مدیران و گاه ت،اد بایخ دیادگاههااي
مدیران سابق و جدید امکان شروع تحوتت را با موانع جدي روبرو میكناد؛ بناابرایخ ایاخگوناه
تغییرات در سطح مدیریتی حتیاتمکان كاهش یافته و در لورت ضرورت باا برناماهریازي و در
نظر گرفتخ جوانب آن انجامگیرد .ا موانع دیگر اللی شناساییشده متاومت كاركنان باه دلیا
فتدان مهارت است .پیشنهاد میشود آماو شهااي ت م و كااربردي باه كاركناان بخاش ماالی
دانشگاه ارائه شود .عالوه بر تتویت و تجهیز كاركنان و كاركنان بخش مالی با اطالعاات و داناش
ت م ا طریق آمو ش ،استترار سامانههاي نرمافزاري مناساب و كاارا باراي سااماندهی سیساتم
اطالعاتی دانشگاهها گام ماثري باه مانظ.ور شاروع و اجاراي موفتیاتآمیاز تحاوتت محساوب
میشود.
یادداشتها
)1. Kendall's Coefficient of Concordance (W
2. Interjudge reliability
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