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  مقدمه  .1
ختي، وحدت رويـه و قابليـت مقايسـه در    وجود استانداردهاي حسابداري براي يكنوا
-هـا و هـدف  در اين راستا، بايد سياست. اطالعات و اجزاي حسابداري، امري الزامي است

: 1388، پارساييان. (هاي ذينفع باشدي گروه اي تعيين شود كه مورد توافق همههاي گسترده
 ظهـارنظر حسابرسـان  تواند بر ااستانداردهاي حسابداري بدان حد اهميت دارد كه مي) 157

  )1384رافع، مهدوي و كارجوي. (كنند، تأثير بگذاردمستقل كه نقش اعتباردهي را ايفا مي
كننـدگان از  هاي محيط فعاليـت اسـتفاده  هاي گزارشگري مالي، بر اساس ويژگيهدف

طبق بند ) 73: 1389باباجاني، . (شودها، تدوين ميهاي مالي و نيازهاي اطالعاتي آنگزارش
هاي ي كاربرد استانداردهاي حسابداري، صورت بر استانداردهاي حسابداري، دامنه مقدمه 2

ي اطالعات مفيـد در مـورد وضـعيت مـالي،      مالي با مقاصد عمومي است كه به منظور ارائه
كننـدگان تهيـه   گيري اسـتفاده پذيري مالي واحد تجاري براي تصميمعملكرد مالي و انعطاف

  )5: 1389، سازمان حسابرسي داريين استانداردهاي حسابكميته تدو. (شودمي
هـاي  هـدف سـازمان  . هـايي هسـتند  موسسات بازرگاني و غيرانتفـاعي، داراي تفـاوت  

هاي غيرانتفاعي، هدف، چيـزي جـداي از   كه در سازمان بازرگاني، كسب سود است درحالي
يـت مشـخص قابـل    چنـين، حـق مالك   هم. ي كاال و خدمات با هدف كسب سود است   ارائه

فروش، انتقال يا بازخريد از طريق توزيع منابع باقي مانده در زمان تسويه يـا انحـالل بـراي    
توان مطـرح كـرد دريافـت    تفاوت ديگري كه در اين زمينه مي. صاحب سرمايه وجود ندارد

مبالغ قابل توجه از كساني است كه انتظار بازيافت آن مبالغ را چـه از طريـق بازپرداخـت و    
؛ و 4: 1378مهـدوي،  . (ه دريافت منافع اقتصادي، به نسبت منـابع ارائـه شـده را ندارنـد    چ

  )207: 1381، پارساييان
 آمريكـا  اسـتانداردهاي حسـابداري دولتـي    هيـات استاندارد مهـم   5در واقع از منظر  

)GASB( 1بندي ي و بازرگاني را به شرح زير طبقهتوان تفاوت گزارشگري بخش دولت، مي
  )61: 1386زاده، رحيميان و ولي(: كرد

  .االمتيازهاگيري و شناخت انواع خاص درآمدها، مانند درآمد ماليات و حقاندازه -1
كند، در كسب وجوه نقد اي به شهروندان ارائه ميهاي سرمايهخدمتي را كه دارايي -2
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 .آتي نقشي ندارد

اي در بـرآوردن  ههـاي مسـتقل و گزارشـگري بودجـ    استفاده از حسابداري حساب -3
 . نيازهاي پاسخگويي

استفاده از تعريف اصل پاسخگويي به جاي كنتـرل مالـك، در واحـد گزارشـگري      -4
 .مالي

ي  تخصيص حقوق بازنشستگي و سـاير مزايـاي آتـي كاركنـان بـه عنـوان هزينـه        -5
 .هاي قابل اجرا به صورت مساويخدمات به دوره

هـا،  جـايي سرفصـل  مانند جابه(هاي موجود اييبه دليل موارد ذكر شده در باال و نارس
استانداردهاي موسسات بازرگاني، ...)  انحراف از بودجه، تخصيص بودجه و نكردن گزارش

بنـابراين، بايـد   ) 1389باباجـاني،  . (هـاي دولتـي باشـد   تواند جوابگوي نيازهاي سازماننمي
  . هاي دولتي تدوين شوداستانداردهايي جداگانه، براي سازمان

ي چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي       طبق تكاليف مقرر در قانون برنامه
قانون محاسبات عمومي و مفـاد   64و 63جمهوري اسالمي ايران و قانون اصالح مفاد مواد 

هـا ملـزم بـه اسـتقرار سيسـتم      ي مالي معـامالتي، دانشـگاه   نامه آيين 87و  46، 23، 13مواد 
هـا،  ها جهـت نگهـداري حسـاب   تنظيم يك سري دستورالعملحسابداري تعهدي مبتني بر 

؛ و 1389داوودآبـادي،  (هسـتند  ... ساماندهي و تعيين حدود و اختيارات واحدهاي مـالي و 
به همين دليل اين پژوهش، به دنبال يافتن اين پاسخ است كه آيـا بـا   ). 148: 1388منصور، 

گـروه حسـابداران دانشـگاه شـيراز و     نامه، تفاوت معناداري بين ديـدگاه دو  وجود اين آيين
گـروه   3چنـين آيـا بـين     هـم . حسابداران دانشگاه علوم پزشكي شيراز وجود دارد يـا خيـر  

دانشگاهيان، حسابداران دانشگاه شيراز و حسابداران دانشگاه علوم پزشكي شـيراز، تفـاوت   
  .معناداري وجود دارد يا خير

  مباني نظري .2
ي مالي، نقشي اساسي در تدوين اسـتانداردهاي  جاكه چارچوب نظري گزارشگر از آن 

حسابداري و گزارشگري مالي و در نهايت طراحي و اجراي نظام حسابداري و گزارشگري 
ها براي ايـن قبيـل نهادهـا بـه     كند، ضرورت تدوين آن مي مالي نهادهاي بخش عمومي ايفا
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ــاب ــري اجتن ــديل شــده اســت   ام ــذير تب ــدوين در آمر) 68: 1389باباجــاني، . (ناپ يكــا، ت
اسـتانداردهاي حسـابداري    هيات«به وسيله  1984استانداردهاي حسابداري دولتي در سال 

، تـدوين اسـتانداردهاي حسـابداري دولتـي را بـه      هيـات ايـن  . آغاز شد» )GASB(دولتي 
» FASB(2(اسـتانداردهاي حسـابداري مـالي     هيات«ي  موازات استانداردهايي كه به وسيله

  ).116: 1388، پارساييان(شد، به عهده گرفت زرگاني تدوين ميهاي بابراي سازمان
 هياتي يك  در ايران، در زمان اخير، تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي به وسيله 

نفر  1ي ديوان محاسبات كشور،  نفر نماينده2نفر از سازمان حسابرسي،  3نفره متشكل از  8
ي وزارت امـور   نفـر نماينـده   1است جمهوري، ريزي و نظارت ريي معاونت برنامه نماينده

بـرده،   نـام  هيـات از آغاز تشـكيل  . نفر استاد دانشگاه آغاز شده است 1اقتصادي و دارايي و 
پيش نويس استاندارد، به ترتيـب، مفـاهيم    4تاكنون هيچ استاندارد مصوبي منتشر نشده؛ اما 

، 4/2/1389در تـاريخ  ، واحـد گزارشـگر   30/10/1388نظري گزارشـگري مـالي در تـاريخ    
هـاي كيفـي اطالعـات    و ويژگـي  14/10/1389هاي مالي در تـاريخ  تعريف عناصر صورت

. ، منتشـر شـده اسـت   25/2/1390هاي مالي با مقاصد عمومي در تـاريخ  مندرج در گزارش
نـويس اسـتاندارد،   سايت سازمان حسابرسي، تدوين استانداردها، حسابداري دولتي، پـيش (
1/9/1390(  

ال حاضر، فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي در ايران به شـرح زيـر   در ح 
  )1/9/1390سايت سازمان حسابرسي، تدوين استانداردها، فرايند تدوين استاندارد، : (است
 تشخيص موضوع براي انجام تحقيقات  
 هاي مقدماتيبررسي  
 گيري در مورد لزوم تدوين استاندارد تصميم  
 ماتينويس مقد تهيه پيش  
 نويس استاندارد تدوين پيش  
 نظرخواهي عمومي  
 تصويب نهايي  

هـاي حسـابداري   استانداردهاي حسابداري دولتي آمريكا مبني بر سيسـتم  3طبق اصل 
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دهي شـده،  انحساب مستقل، سيستم حسابداري دولتي، بايد بر مبناي حساب مستقل، سازم
، در خصـوص  GASB 1ل چنـين، اصـ   هـم ). 20: 1378مهـدوي،  (د و مورد عمل قرار گير
) الـف : دارد كه سيستم حسابداري دولتي بايدهاي گزارشگري بيان ميحسابداري و توانايي

هـاي  ي مطلوب، همراه با افشاي كامل وضعيت مالي و نتـايج عمليـات مـالي حسـاب     ارائه
هاي حساب واحد دولتي را طبق اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداري فـراهم      مستقل و گروه
هـاي قـانوني و قـراردادي مـالي مربـوط را،      بينيپيش تعيين و نمايش رعايت) ساخته و ب

در حقيقت، حسابداري دولتي، حلقه ارتبـاطي بـين حسـابداري و     )همان. (پذير سازدامكان
كنندگان داخلـي  چنين، در حسابداري دولتي، استفاده هم) 51: 1386صبوري، . (بودجه است

ات حسابداري مديريت و بودجه، بسيار مـورد توجـه   از اهميت زيادي برخوردارند و اطالع
  )135: 1389زارعي، . (است

ي  ي گزارش مناسـبي دربـاره   بر اساس مطالب باال، سيستم حسابداري بايد امكان ارائه
چنـين، اسـتاندارد    هم. وضعيت مالي، نتايج عمليات و رعايت قوانين و مقررات فراهم سازد

بـا  . خواني و تطبيق داشـته باشـد  اه دولتي از همه نظر هممورد استفاده، بايد با شرايط دستگ
رود كه تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي بـراي  وجود تفاوت در اين موارد، انتظار مي

هاي دولتي به علت وجه تمايزي كه بين برخي از سازمان. متفاوت باشد ها،برخي از دستگاه
هـا امـري   ر سيسـتم حسـابداري و هـدف آن   از نظر عملكرد و وظيفه وجود دارد، تفاوت د

. از طرفي تغيير در سيستم حسابداري دولتي ايران نيازي اجتناب ناپذير اسـت . بديهي است
ي مـديريت   هاي حسابداري دولتي فعلي مورد استفاده در ايـران، در زمينـه  ها و رويهتكنيك

مهـدوي،  . (مناسب ندارد هاي متعدد برنامه مالي عمومي را به نحومالي، توانايي انجام هدف
  .پس بايد در نظام حسابداري دولتي، دگرگوني مناسب ايجاد شود) 1379

جـا كـه   از آن. توان به عنوان يك بخش مهم دولت دانسـت در حقيقت، دانشگاه را مي
ها بـر عهـده دارنـد، از ايـن رو     دانشگاه هاي انساني هر جامعه راي افزودن بر سرمايه وظيفه
ي  آن اعم از منافع اقتصادي، اجتماعي و فـردي، نصـيب همـه   ) و غيرمستقيممستقيم (منافع 

هـا  چنين، سيستم حسابداري دانشـگاه  هم) 1388روشن، . (شودهاي جامعه ميافراد و گروه
در موسسات غيرانتفاعي، وظايف اعمال نظارت . با ساير موسسات غيرانتفاعي متفاوت است
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ي مسئوليت، نظـارت   ات مالي و محاسباتي در حوزهو تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقرر
ها برطبق قانون و ضوابط و مقـررات  بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب

ها، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي، نگاهـداري و تهيـه و   مربوط و صحت و سالمت آن
هـا بـه   ارسال صورتحسـاب هاي مالي دستگاه اجرايي و امضاء و ها و صورتتنظيم حساب

 31مفاد مواد (انضمام اسناد و مدارك مربوط، در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات 
و ساير موارد محوله از سوي دسـتگاه  ) نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه آيين 6ماده  99 5و 

ايـن  در حـالي كـه   ) 148: 1388؛ و منصور، 1389داوودآبادي، (ي ذيحساب است  بر عهده
  .امناست هياتها به عهده وظايف در دانشگاه

ها و موسسات آمـوزش  هاي امناي دانشگاههياتقانون تشكيل  پس از صدور بخشنامه
شـوراي عـالي    23/12/1367و  9مـورخ   183و  181عالي و پژوهشـي، مصـوب جلسـات    

امنـا   ياتهي  ها واحد ذيحسابي برچيده و اين وظايف بر عهدهانقالب فرهنگي، در دانشگاه
نامه داخلي، تصويب سازمان اداري موسسه بـر اسـاس    وظايف تصويب آيين. قرار داده شد

ي  ي ساالنه، تصويب نحـوه  ها و ترازنامهضوابط، بررسي و تصويب بودجه، تصويب حساب
ــه  ــين حســابرس و خزان دار، تصــويب  وصــول درآمــدهاي اختصاصــي و مصــرف آن، تعي

 هيـات ها، توسـط  ها و ساير وظايف مالي دانشگاهدر دانشگاههاي مالي و معامالتي  نامه آيين
  ).9/2/1390سايت معاونت توسعه مديريت و منابع انساني، (شود امنا انجام مي

، به عنوان يك ركن اساسـي در دولـت روشـن     بنابر مطالب ذكر شده، اهميت دانشگاه
ها و پاسخ بـه  گاهاين پژوهش در راستاي شناخت وضعيت حسابداري دولتي در دانش. است

هـا بـه   اين سوال كه آيا تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي دولتي خاص دانشگاه
  .عنوان يك ارگان دولتي مهم، ضرورت دارد يا خير انجام شده است

در اين پژوهش، ابتـدا اهميـت تـدوين اسـتاندارد، از ديـد دانشـگاهيان و حسـابداران        
گروه شامل دانشگاهيان، حسابداران دانشگاه شـيراز و   3سپس، ديدگاه . سنجيده شده است

  .حسابداران دانشگاه علوم پزشكي شيراز، بررسي و مقايسه است
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 ي پژوهش پيشينه. 3

  هاي خارجيپيشينه پژوهش. 3. 1
پژوهشي در رابطه با محتواي اطالعات حسابداري دولتي انجام ) 1998( 4و رامان 3لين

كننـده از  تـرين اسـتفاده  شـهروندان را مهـم   GASBداردهاي ها بـر اسـاس اسـتان   آن. دادند
ي شهروند با دولت، هماننـد   به نظر لين و رامان در حقيقت، رابطه. اطالعات دولت دانستند

نتايج پژوهش آنـان نشـان   . ي مدير و مالك است كه در تئوري نمايندگي مطرح است رابطه
ي  چنـين، رابطـه   هـم . گيرنده بهتر باشدتصميمتواند براي تر، الزاماً نمي داد كه اطالعات بيش

 .ها و ارزش امالك و منازل، براي اخذ ماليات وجود داردقوي بين محتواي اطالعات دولت

تغييرات چارچوب نظري حسابداري و اثر آن بـر  بررسي به ) 2000( 6و هلدن 5بوجت
كنترل بهتر سـازمان   ي تجربي، براي ها طي يك مطالعهآن. هاي دولتي هلند پرداختندسازمان

تر به منابع انساني، مجبور كردن مدير به رعايت چـارچوب   ي بيش توسط مديريت، و توجه
شـكاف بـين كـاربرد    ) 2000( از نظر بوجـت و هلـدن  . نظري حسابداري را الزامي دانستند
آل آن، در گـرو تـدوين مفـاهيم چـارچوب نظـري، بـراي       واقعي حسابداري و مفاهيم ايده

اي، تعهـد و  توانـد بـا حـذف فشـار بودجـه     چارچوب نظري، مي. دولتي است هايسازمان
ي  تر به فرايند تغييرات، به كـاهش فاصـله   تر مديران رده باال، و توجه بيش پاسخگويي بيش

  .بين كاربرد و مفاهيم كمك كند
ي تجربـي، بـراي شـناخت     اي به صورت مطالعهمقايسه) 2002( 7گوردون و همكاران

هاي دولتي و خصوصي در آمريكـا  ر افشاي اطالعات حسابداري، بين دانشگاهعوامل موثر ب
. گيري كردنـد ها عواملي را كه در افشاي اطالعات موثرند، شناسايي و اندازهآن. انجام دادند

در ايـن  . ها مشـخص شـد  هاي مالي دانشگاهكنندگان از صورتاهميت هر عامل، بر استفاده
، داراي اهميـت بـود ولـي    )دولتـي يـا خصوصـي   (دانشـگاه   پژوهش، اندازه و نوع مالكيت

نتـايج  . و اهـرم مـالي، حـائز اهميـت نبـود     ) هـا از ديد حسابرسان دانشگا( ي موسسه اندازه
هاي غيرانتفاعي، وابسـتگي شـديدي   هپژوهش آنان نشان داد كه افشاي اطالعات در دانشگا

ان دولتي با خصوصي در خصوص چنين، رويكرد حسابرس هم. ها داردبا درآمد آموزشي آن
كه حسابرسان دولتي، اعتقاد چنداني طوري به. افشاي اطالعات مالي بر خالف يكديگر است
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افزون بر كميت افشا، اين دو گـروه حسـابرس، در   . به حجم باالي افشاي اطالعات، ندارند
  .  نوع و كيفيت اطالعات افشا شده، با هم اختالف نظر داشتند

تـاّْثير سـاختار دولتـي بـر سـطوح افشـاي اطالعـات        ) 2003( 9لنـد و مك ل 8گيراكس
را  1980-1990ي زمـاني   حسابداري و شرايط مـالي در شـهرهاي بـزرگ آمريكـا در بـازه     

تـري بـه    تر، تمايل بيشهاي بزرگنتايج پژوهش آنان نشان داد كه شهرداري. بررسي كردند
هـاي بـزرگ   شهرداري 1983-1996هاي طي سال. هاي حسابداري خود دارندبهبود سيستم

توانستند عوامل اصلي پيشرفت در حسابداري را شناسايي و افشـاي اطالعـات مـالي را در    
در حقيقت، بهبود حسابداري، منوط بـه افشـاي بهتـر اطالعـات     . همان دوره، بهبود بخشند

 .خوردتر به چشم مي هاي بزرگ، اين امر بيشاست كه در شهرداري

را  PAI13 12مدل انتخاب ذينفعان مبتني بر سيستم دلفـي ) 2004( 11و ديكسون 10كوي
ي  در بـازه  زالنـدنو ها در اين مدل براي گزارشگري دانشگاه. ها پيشنهاد كردندبراي دانشگاه

. در اين دوره، گزارشگري دولتي بسيار متحول شـد . استفاده شده است 1985-2000زماني 
PAI گيـري  هت كه بتوانند افشـاي بهتـر بـراي انـداز    داران اس يك رويكرد جامع براي سهام

نتـايج پـژوهش   . دهاي دولتي و خصوصي داشته باشروههاي مالي براي گاطالعات صورت
گيـري  تـر بـراي تصـميم   به دليل فراهم كردن اطالعـات مربـوط   PAIنشان داد كه رويكرد 

  .داران، بسيار مورد توجه آنان است سهام
هـا و بهبـود اقتصـاد    ي در خصوص ارتبـاط دانشـگاه  پژوهش) 2008(15و ولف14برامول

-هـا فعاليـت  آن. ي موردي در دانشگاه واترلو انجام دادند محلي در كانادا به صورت مطالعه

هـايي را كـه يـك    هاي خدماتي، مشاوره و ديگـر فعاليـت  هايي نظير آموزش، انجام فعاليت
بـه نظـر   . مـد دانشـگاه دانسـتند   هاي كسـب درآ تواند انجام دهد را به عنوان راهدانشگاه مي

بهبـود  اقتصـاد محلـي   ها توسط يك دانشگاه، ليتبرامول و ولف، در صورت انجام اين فعا
  . يابدمي

هـاي حسابرسـي   اي در خصـوص تفـاوت گـزارش   مطالعـه ) 2010( 17و پيتـرز  16لوپز
حسابرسان دولتي و حسابرسان  مستقل شاغل، در موسسات حسابرسـي خصوصـي انجـام    

ي  گزارش حسابرسي در آمريكا طـي بـازه   13ر386با استفاده از روش برش مقطعي، . دادند



 145  ... ه وضعيت حسابداريها نسبت ببررسي نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه

نتايج پژوهش نشان داد كه موسسات حسابرسي خصوصي . بررسي شد 2004-2006زماني 
چنـين،   هـم . كننـد تر از حسابرسان دولتي قوانين موضوعه و استانداردها را رعايت مـي  بيش

هـاي داخلـي و درج ايـن    ت و آزمون كنتـرل تري بر شناخ موسسات خصوصي، تأكيد بيش
  .هاي خود دارندمطلب در گزارش

 GASBو  FASBتغييرات اسـتانداردهاي گزارشـگري   ) 2010( 18فيسچر و همكاران
ي آموزشي  موسسه 100ها تعداد آن. ها و موسسات آموزشي را بررسي كردندبراي دانشگاه

-نتايج حاكي از نياز اسـتفاده . كردندو دانشگاه خصوصي و دولتي را براي پژوهش انتخاب 

تر اطالعات مالي و تـدوين اسـتانداردي    كنندگان اطالعات موسسات دولتي، به افشاي بيش
كنندگان از اطالعات موسسات خصوصي اين نياز را براي خود در اين زمينه بود؛ اما استفاده

ي كـه از  ي پـژوهش، موسسـات آموزشـي دولتـ     چنـين، در دوره  هـم . كردنـد احساس نمـي 
تري در امـر گزارشـگري    كردند، افشاي بهتر و بهبود بيشتبعيت مي GASBاستانداردهاي 

پيـروي   FASBخود، نسبت به موسسات آموزشي خصوصي داشتند كـه از اسـتانداردهاي   
  .  كردندمي

  
  هاي داخليي پژوهش پيشينه. 3. 2

ايـن بيانيـه، مـدل    . پرداخـت  GASB 34ي   ي شماره به تحليل بيانيه) 1382(باباجاني 
تعهدي «ها به روشگيري فعاليتدر اين مدل، اندازه. ها بودجديدي براي گزارشگري دولت

چنـين، جريـان منـابع     هـم . بـود » تعهدي كامـل «و جريان منابع مالي به روش » تعديل شده
-صورت خالص دارايـي «هاي مالي در سطح دولت، شامل اقتصادي و تهيه و تنظيم گزارش

، 34ي  ي شـماره  هاي اين پژوهش نشـان داد كـه بيانيـه   يافته. بود» هاورت فعاليتص«و » ها
هـاي جـاري، پاسـخگويي و    ها و بـدهي هاي واقعي دوره، داراييانعكاس درآمدها و هزينه

ي گزافـي كـه ايـن نـوع      چنين، علي رغـم هزينـه   هم. بخشدگزارشگري دولتي را بهبود مي
  .  ها فزوني داردد، منافع اجراي آن بر هزينهها در بر دارگزارشگري براي دولت

ي ادراكي بين دانشـگاهيان و   پژوهشي در خصوص فاصله) 1384(نوروش و مشايخي 
هاي آموزشي حسابداري مديريت انجام ي حسابداري، در رابطه با اولويت شاغلين در حرفه
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يل اطالعـات،  نامه و روش تجريه و تحلآوري اطالعات، از طريق پرسشروش جمع. دادند
T-student نقد، وجوه مديريت فصل سر شش كه آن بود از حاكي پژوهش اين نتايج. بود 

 – هزينـه  تحليـل  و محصول يابيهزينه انحرافات، تحليل اي،سرمايه و بندي عملياتيبودجه

 هـاي روش همـان  دارد، وجـود  حرفـه  در شاغلين اول اولويت ده در سودآوري كه– حجم

 مبناي بر مديريت و يابيهزينه سرفصل شش درحالي كه .هستند ديريتم سنتي حسابداري

و  كيفيـت  يـابي هزينـه  سوددهي مشـتريان،  تحليل استراتژيك، مديريت فعاليت، حسابداري
 هـاي پيشـرفته  روش جـزء  دارد، قـرار  دانشـگاهيان  اول اولويـت  ده در كه ارزيابي عملكرد

 هـاي روش مـورد  در حرفـه،  در اغلينش ديگر سوي از .شود مي تلقي حسابداري مديريت

 اشـاره  مـديريت  حسـابداري  سنتي هايروش به تر بيش خود، هايسازمان استفاده در مورد

 پـنج  كـه  بـود  آن از حاكي آمده، دست به نتايج چنين، هم. آن پيشرفته هايتا روش اندكرده

 كـه  سـت ا روشـي  پـنج  همـان  لحاظ آموزشـي،  از حرفه، در شاغلين ديدگاه برتر از روش

 بنـدي بودجـه  :از عبارتنـد  روش پنج اين. ها داشته استترين استفاده را در سازمان آن بيش

  .نقد وجوه و مديريت ايسرمايه بنديبودجه انحرافات، تحليل محصول، يابيهزينه عملياتي،
در  GFS(19(موانع استقرار سيستم آمارهـاي مـالي دولـت    ) 1384(دستگير و صبوري 

يـك نظـام هماهنـگ    ) GFS(ي مالي دولـت  رهاسيستم آما. ا بررسي كردنداستان اصفهان ر
اي دولت است كـه توسـط صـندوق    هاي مالي و بودجهالمللي براي گزارشگري فعاليتبين

. بين المللي پول براي كشورهاي عضو، از جمله جمهوري اسالمي ايران الزامي شـده اسـت  
هـاي  ، باعث به وجـود آمـدن شـاخص   اياعمال اين سيستم در حسابداري دولتي و بودجه

اي، چنـين، شـفافيت بودجـه    هـم . شـود هاي اقتصاد كالن ميتحليلي مورد نياز براي بررسي
هـدف  . پاسخگويي بهتر و بهبود بررسي عملكرد مديران، از نتايج استقرار اين سيستم است

ن و سـپس  هاي دولتـي ايـرا  اين پژوهش شناسايي موانع استقرار سيستم ياد شده در دستگاه
نتايج پـژوهش دسـتگير و صـبوري نشـان داد كـه      . ي پيشنهاد براي رفع اين موانع بود ارائه

بـا قـوانين دولتـي،     GFSها وجود دارد و به ترتيب، مغايرت برتري و ارجحيتي بين فرضيه
هـاي مـالي دولتـي و    ي محدود از گزارش به دليل استفاده GFSكاهش انگيزه براي استقرار 

  . ، در اولويت تأثير هستندGFSكارآزموده براي اجراي سيستم  كمبود نيروي
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ــي ــفحكيم ــادي نج ــه) 1385(آب ــدوين   مطالع ــرورت ت ــي ض ــتاي بررس اي در راس
هاي اجرايـي دولتـي در   براي دستگاه) بر مبناي چارچوب نظري(استانداردهاي حسابداري 

نفـر از مـديران و    35داد اي در همين زمينه تهيه، و بـين تعـ  نامهوي پرسش. ايران انجام داد
حسابان مسـتقر  نفر از ذي 71داري كل كشور، كارشناسان مسئول در معاونت هزينه و خزانه

نفـر از حسابرسـان ديـوان محاسـبات كـل       32هاي اجرايي دولتي شهر تهـران و  در دستگاه
سـتقل و  ي م با دو نمونـه  tها را با استفاده از روش داده. كشور مستقر در تهران، توزيع كرد

نتايج نشان داد كـه تـدوين اسـتانداردهاي    . تحليل واريانس يك طرفه، تجزيه و تحليل كرد
اي، هاي سيستم كنترل بودجههاي اجرايي دولتي، در افزايش قابليتحسابداري براي دستگاه

هاي بلندمدت، مـوثر  هاي ثابت و بدهياستقرار نظام يكنواخت براي تجزيه و تحليل دارايي
-كننـدگان از گـزارش  تواند به استفادهچنين، تدوين استانداردهاي حسابداري، مي هم. است

  .        هاي مالي، براي ارزيابي عملكرد دولت و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي كمك كند
هيـات اسـتانداردهاي    34ي  ي شـماره  به تحليل تأثير بيانيه) 1389(كردستاني و علوي 

. تفاده از فنون حسابداري مديريت در بخش دولتي پرداختندحسابداري دولتي آمريكا، بر اس
يابي، ها به هزينهآن. شوداين بيانيه، باعث الزام فنون حسابداري مديريت در بخش دولتي مي

يـابي كيفيـت، تحليـل    ي فرصـت، هزينـه   بندي بر مبنـاي فعاليـت، هزينـه   مديريت و بودجه
ي  ي شـماره  متوازن چند بعدي و تأثير بيانيه ها، ارزيابيي محدوديت ي ارزش، نظريه زنجيره

-نتايج نشان داد كه مديران به سه دليل، از اين بيانيه استقبال نمي. بر اين اقالم پرداختند 34

گـذاري قابـل   كـه سـرمايه   دوم، اين. دليل نخست، مربوط به جديد بودن اين بيانيه بود. كنند
هـاي  دولتي نياز است تا بتوان سيستمي حسابداري بخش  توجهي، براي زير ساخت سامانه

طـورطبيعي، ايـن سيسـتم     بـه . يابي بر مبناي فعاليت را اجرا كرديابي نوين مانند هزينههزينه
سـومين  . يابي استهالك و سربار دارد كه بايد فراهم شـود هاي مختلفي مانند هزينهنيازمندي

چنان  بـا   ي دولتي است كه  همدليل، عدم اعتقاد مديران به كارايي و اثربخشي در حسابدار
  .  شودبندي توجه ميرويكرد سنتي به امر كنترل و بودجه
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  روش پژوهش .4
 گـروه  دو بـه  نامـه پرسـش  ارسـال  بـا  كاربردي است كه-پيمايشي نوع از اين پژوهش،

 دسـت  بـه  نتايج تحليل و تجزيه سپس ها ودر امور مالي دانشگاه افراد شاغل و دانشگاهيان

نامـه بـوده   پرسش پژوهش، اين در گيرياندازه ابزار  .است شده انجام اطالعات، اين از آمده
 شاغل و مديران رده باالي) نفر 40( دانشگاهيان طيف شامل دو مطالعه ي مورد جامعه .است

امور مالي دانشگاه علوم  در شاغل و مديران رده باالي) نفر 30(شيراز  امور مالي دانشگاه در
نامـه  انجام نشد و پرسـش گيري در اين پژوهش هيچ نمونه. هستند) نفر 35(پزشكي شيراز 

دانشگاهيان مـورد آزمـون در ايـن پـژوهش شـامل،      . كل جامعه آماري باال ارسال شد براي
بخـش حسـابداري   ) ارشـد و دكتـري  كارشناسـي (استادان و دانشجويان تحصيالت تكميلي 

هاي شـيراز  ستان مالي رده باال در دانشگاهحسابداران، مديران و سرپر .دانشگاه شيراز بودند
 5تايي كه از عـدد   5طيف (ليكرت  مقياس طبق پژوهش، اين. و علوم پزشكي شيراز بودند

ترين مخالفـت اسـت    كه نماد بيش 1ترين موافقت است شروع شده و تا عدد  كه نماد بيش
و  T-studentآمـاري  هـاي  هـا، از روش به منظور تجزيه و تحليل داده. است) يابدپايان مي

ANOVA نرم افزار مـورد اسـتفاده   . است استفاده شدهSPSS-16   ي  و صـفحات گسـترده
درصد بـود كـه طبـق روش     2/90نامه قابليت اطمينان كل پرسش .است 2007اكسل نسخه 

براي روايـي  . نامه مورد تأييد قرار گرفتبنابراين، پايايي پرسش. دست آمد آلفاي كرونباخ به
ي محتوا بـه تمـام    در اين روش، زمينه. استفاده به عمل آمد» روش محتوايي«ه، از نامپرسش
  .نامه بگنجد، اشاره داشتتوانست در پرسشهاي ممكني كه ميگزينه

  
  هاي پژوهشفرضيه. 4 .1

، هاي پژوهش، كه بررسي نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشـگاه براي تحقق هدف
ي اصـلي بـه    هاي ايران است، شش فرضـيه در دانشگاهنسبت به وضعيت حسابداري دولتي 

 :شرح زير در نظر گرفته شد

بين نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه، نسبت به ضرورت تـدوين   :1ي  فرضيه
  .داري  وجود داردها، تفاوت معنااستانداردهاي حسابداري دولتي، در دانشگاه
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بـودن امـر   دانشگاه، نسبت به مناسب بين نگرش دانشگاهيان و حسابداران :2ي  فرضيه
داري وجـود  ها، تفـاوت معنـا  سازي اطالعات در شرايط فعلي دانشگاهگزارشگري و شفاف

  .دارد
بـودن  بين نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشـگاه، نسـبت بـه مطلـوب     :3ي  فرضيه

  .داري وجود داردها، تفاوت معنافرهنگ پاسخگويي و حسابدهي در دانشگاه
هـاي  بين نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه، نسبت به بهبود مـدل : 4ي  يهفرض
داري وجود گيري در صورت استفاده از استانداردهاي حسابداري دولتي، تفاوت معناتصميم
  .دارد

بين نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه، نسبت به ضرورت تـدوين   :5ي  فرضيه
  .داري وجود داردها، تفاوت معناانشگاهاستانداردهاي حسابرسي براي د

بين نگرش دانشگاهيان، حسابداران دانشگاه شيراز و حسابداران دانشـگاه   :6ي  فرضيه
-علوم پزشكي شيراز، نسبت به ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتـي، مناسـب  

اي هـ بودن فرهنـگ پاسـخگويي، بهبـود مـدل    سازي، مطلوببودن امر گزارشگري و شفاف
داري ها، تفـاوت معنـا  گيري، ضرورت تدوين استانداردهاي حسابرسي براي دانشگاهتصميم

  .وجود دارد
  آوري اطالعاتجمع. 4 .2

-ي اصلي مورد سوال، كه با استفاده از مصاحبه و مطالعات كتابخانـه  فرضيه 6براساس 

هـاي  يهسوال بـر اسـاس فرضـ    32نامه حاوي پرسش. نامه تهيه شداي به دست آمد، پرسش
  .اصلي بود

نامه در بين مديران مالي پرسش 30تعداد . نامه توزيع شدپرسش 105در مجموع تعداد 
عدد در بين مديران مالي دانشگاه علـوم پزشـكي شـيراز و     35هاي دانشگاه شيراز، دانشكده

نامه، در بين استادان و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شـيراز  عدد پرسش 40تعداد 
نامـه از  پرسـش  31در نهايـت  . آوري گرديـد نامه جمـع پرسش 66در كل تعداد . زيع شدتو

نامه از حسـابداران دانشـگاه   پرسش 8(ها نامه از حسابداران دانشگاهپرسش 35دانشگاهيان، 
بـه بيـان   . دريافـت شـد  ) نامه از حسابداران دانشگاه علوم پزشكيپرسش 27شيراز و تعداد 
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هـا برگشـت   درصد از حسابداران دانشگاه 54نامه دانشگاهيان و شدرصد از پرس 78ديگر، 
  .رسدهاي آماري و اخذ نتيجه، كافي به نظر مياين تعداد، براي انجام آزمون. شد

 
  هاي پژوهشيافته .5

ي اكسل نسخه  ها، با استفاده از صفحات گستردهنامهاطالعات استخراج شده از پرسش
. مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتنـد   SPSS-16افزار م، طبقه بندي شدند و توسط نر2007

تحليل اول به صورت انفرادي . نامه دو نوع تحليل صورت گرفتهاي پرسشبر روي سوال
داري هـر سـوال، بـراي هـر يـك از      ها، تحليل شده، و تفاوت معنـا بود كه هر يك از سوال

اي و وم بـه صـورت طبقـه   تحليـل د . هاي دانشگاهيان و حسابداران، تعيين شدنگرش گروه
نتايج حاصل . براي هر فرضيه صورت گرفت تا معناداري هر فرضيه مورد آزمون قرار گيرد

پـس از تحليـل انفـرادي،    . آورده شـده اسـت   5تا  1 هاي شماره نگارهاز تحليل انفرادي در 
 3اي هـ ي ديـدگاه  مقايسه. شودارائه مي 6ي شماره  نگارهاي براي هر فرضيه در تحليل طبقه

گروه شامل دانشگاهيان، حسابداران دانشگاه شيراز و حسـابداران دانشـگاه علـوم پزشـكي     
  .نشان داده شده است 7ي شماره  نگارهشيراز، براي هر فرضيه در 

اين فرض در خصوص ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري  :1ي  تحليل فرضيه
  :هاي مطرح شده در اين زمينه بدين صورت بودسوال. ها بوددولتي، در دانشگاه

تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي ايران، منطبق با استاندارد حسـابداري  : 1سوال 
   .بين المللي مشابه

حسابداري دولتي ناظر بر گزارشگري مالي  ضرورت استفاده از استانداردهاي: 2سوال 
   .هادانشگاه

  .هامناسب بودن روش تعهدي، براي شناسايي درآمدهاي دانشگاه: 3سوال 
  .هاهاي دانشگاهمناسب بودن روش تعهدي، براي ثبت هزينه:  4سوال 
  .هامناسب بودن روش تعهدي تعديل شده، براي شناسايي درآمدهاي دانشگاه: 5سوال 
  .هاهاي دانشگاهمناسب بودن روش تعهدي تعديل شده، براي ثبت هزينه: 6سوال 
ي  تـر از اسـتانداردهاي حسـابداري دولتـي بـه وسـيله       ضرورت استفاده بيش: 7سوال 
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  .هادانشگاه
ضرورت بازنگري در قوانين موجود و در صورت لزوم تدوين قوانين جديـد  : 8سوال 

  .داري دولتي ايراندر ارتباط با تدوين استانداردهاي حساب
ارائه شـده   1ي شماره  نگاره، در 1ي  سوال فرضيه 8براي  T-Testنتايج آماري تحليل 

  .است
  

   1ي  هاي فرضيهنتايج سوال: 1 نگاره

ي آماري فرضيه  ميانگين  
انحراف 
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

ميانگين نوع 
 اظهارنظر

Sig 
نتيجه 

H0 

 1سوال 
 موافق 17667/0 0452/1 2854/4 حسابداران

 قبول 322/0
 بي نظر 1903/0 05952/1 4516/3 دانشگاهيان

 2سوال 
 موافق 13946/0 82503/0 2857/4 حسابداران

 قبول 17/0
 موافق 09713/0 54081/0 3226/4 دانشگاهيان

 3سوال 
 موافق 20457/0 21129/1 0571/4 حسابداران

 قبول 166/0
 تقريباً موافق 16947/0 94357/0 9032/3 دانشگاهيان

 4سوال 
 موافق 12357/0 73106/0 3714/4 حسابداران

 قبول 607/0
 موافق 16064/0 89433/0 4 دانشگاهيان

 5سوال 
 بي نظر 2591/0 53283/1 0571/3 حسابداران

 قبول 105/0
 بي نظر 16988/0 94585/0 1935/3 دانشگاهيان

 6سوال 
 تقريباً موافق 21415/0 2669/1 5714/3 حسابداران

 قبول 303/0
 بي نظر 1759/0 97936/0 3226/3 دانشگاهيان

 7سوال 
 تقريباً موافق 1849/0 09391/1 7429/3 حسابداران

 قبول 279/0
 مخالف 1719/0 95715/0 871/2 دانشگاهيان

 8سوال 
 بي نظر 39059/0 31073/2 3143/3 حسابداران

 قبول 818/0
 بي نظر 4286/0 38634/2 1935/3 نشگاهياندا

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 1ي  فرضيه

 تقريباً موافق 96212/0 69195/5 6857/30 حسابداران
 قبول 316/0

 تقريباً موافق 75913/0 22664/4 2581/28 دانشگاهيان
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اف اين فرض در ارتباط با مناسـب بـودن امـر گزارشـگري و شـف     : 2ي  تحليل فرضيه
هاي مطرح شده براي اين فرضيه در زير آورده سوال. ها بودسازي در شرايط فعلي دانشگاه

  :شده است
  .هامناسب بودن كيفيت اطالعات گزارش شده در دانشگاه: 9سوال 
  .هامناسب بودن كميت اطالعات گزارش شده در دانشگاه: 10سوال 
  .هاهاي مالي دانشگاهدر گزارشهاي مورد استفاده ضرورت بازنگري در فرم: 11سوال 
احساس نياز به تدوين اسـتانداردهاي جداگانـه، در خصـوص گزارشـگري     : 12سوال 

  .هادانشگاه
تأثير مساعد بازنگري ساختار سازمان نيروي انساني، در خصـوص تفكيـك   : 13سوال 

  .)معاونت مالي و معاونت اداري( سمت معاونت اداري و مالي به دو معاونت جداگانه 
-تأثير مثبت استفاده از افراد متخصص در مسائل مالي، براي تصـدي سـمت  : 14سوال 

  .هاي مالي
ي  افـزار حسـابداري مـورد اسـتفاده    امكان گزارشگري مطلوب، توسـط نـرم  : 15سوال 

  .هادانشگاه
زيـر ارائـه    2ي شماره  نگاره، در 2ي  سوال فرضيه 7براي  T-Testنتايج آماري تحليل 

  .شده است
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 2ي  هاي فرضيهنتايج سوال: 2 هنگار

 ميانگين  فرضيه آماري
انحراف 
 استاندارد

ميانگين 
خطاي 
 استاندارد

ميانگين نوع 
 اظهارنظر

Sig 
نتيجه 

H0 

 9سوال 
 مخالف 16661/0 76059/0 3871/2دانشگاهيان رد 003/0 مخالف 19868/0 17538/1 8286/2 حسابداران

 10سوال 
 مخالف 15913/0 88597/0 5806/2دانشگاهيان رد 016/0 مخالف 2128/0 25892/1 9429/2 حسابداران

 11سوال 
 تقريباً موافق 15515/0 86385/0 7097/3دانشگاهيان قبول 648/0 موافق 20904/0 23669/1 4 حسابداران

 12سوال 
 بي نظر 19972/0 11201/1 3548/3دانشگاهيان قبول 269/0 موافق 15847/0 93755/0 0571/4 حسابداران

 13سوال 
 تقريباً موافق 13064/0 72735/0 9355/3دانشگاهيان قبول 096/0 موافق 18334/0 08465/1 4 حسابداران

 14سوال 
 خيلي موافق 07989/0 4448/0 7419/4دانشگاهيان قبول 063/0 موافق 16501/0 97619/0 6/4 حسابداران

 15سوال 
 بي نظر 24792/0 46672/1 2857/3 حسابداران

 رد 035/0
 بي نظر 18076/0 00643/1 2903/3دانشگاهيان

 كلي ي نتيجه
حاصل از تحليل 

 2ي  فرضيه

 تقريباً موافق 82967/0 9084/4 7143/25 حسابداران

 رد 013/0
 بي نظر 49078/0 73262/2 24دانشگاهيان

    
وبيــت فرهنــگ پاســخگويي و در خصــوص مطل ايــن فرضــيه،: 3ي  تحليــل فرضــيه

اين امـر يكـي از مطـالبي اسـت كـه در حسـابداري دولتـي و        . دهي در دانشگاه بود حساب
  .هاي انجام شده در اين راستا، اهميت فراواني داردپژوهش

  :هاي مطرح شده در اين فرضيه به قرار زير استسوال
كنندگان از به استفادهي اطالعات مالي دانشگاه  تعهد به پاسخگويي در زمينه: 16سوال 

  .ها، توسط معاونت اداري و مالي دانشگاهآن
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هـا، از برخـورد   كننـدگان از گـزارش مـالي دانشـگاه    مندي اسـتفاده رضايت: 17سوال 
  .متعهدانه معاونت اداري و مالي دانشگاه

قابل طرح بودن پايبندي به امر حسابدهي در منشـور اخالقـي دانشـگاه، بـه     : 18سوال 
  .اين رفتار حرفهعنوان آيي

اي معاونـان  ضرورت طرح امر حسابدهي و پاسخگويي در آيين رفتار حرفه: 19سوال 
  .ها، به عنوان يكي از استانداردهاي حسابداري دولتياداري و مالي دانشگاه

اهميت آموزش اصول اخالقي، در ايجـاد روحيـه پاسـخگويي در معاونـان     : 20سوال 
  .هااداري و مالي دانشگاه

  
زيـر ارائـه    3ي شماره  نگاره، در 3ي  سوال فرضيه 5براي  T-Testايج آماري تحليل نت

    .شده است
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 3ي  هاي فرضيهنتايج سوال: 3 نگاره

ي آماري فرضيه  ميانگين  
انحراف
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

ميانگين نوع
 اظهارنظر

Sig 
نتيجه 

H0 

 16سوال 
 موافق 17087/0 01087/1 0857/4 حسابداران

 قبول 837/0
 موافق 163/0 90755/0 0968/4 دانشگاهيان

 17سوال 
 مخالف 11206/0 6239/0 5484/2 دانشگاهيان رد 004/0 بي نظر 20823/0 23193/1 2/3 حسابداران

 18سوال 
 تقريباً موافق 14617/0 81386/0 9355/3 دانشگاهيان رد 003/0 تقريباً موافق 19746/0 16821/1 6/3 حسابداران

 19سوال 
 قبول 573/0 موافق 12927/0 76477/0 3429/4 حسابداران
 موافق 14233/0 79244/0 1935/4 دانشگاهيان

 20سوال 
 موافق 16281/0 96319/0 3143/4 حسابداران

 قبول 055/0
 موافق 10201/0 56793/0 5484/4 دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 3ي  هفرضي

 تقريباً موافق 53349/0 15616/3 5429/19 حسابداران

 قبول 07/0
 تقريباً موافق 37211/0 07183/2 3226/19 دانشگاهيان

  

گيـري در صـورت   هاي تصميماين فرض، در خصوص بهبود مدل :4ي  تحليل فرضيه
اره بـه شـرح   ب هاي مطرح شده در اينسوال. استفاده از استانداردهاي حسابداري دولتي بود

  :زير است
-هاي تصـميم اسـتفاده  ها، در مدلهاي مالي فعلي دانشگاهعدم تأثير گزارش: 21سوال 

  .كنندگان
افزايش قابليت اتكا به اطالعات ارائه شده، در صورت رعايت استانداردهاي : 22سوال 

   .حسابداري دولتي
  .كنندگانستفادهگيري اگيري جديد، براي تصميمهاي تصميمتدوين مدل: 23سوال 
   .گيري در صورت افزايش كيفيت اطالعاتبهبود تصميم: 24سوال 
  .گيري در صورت افزايش كميت اطالعاتبهبود تصميم:  25سوال 

در زيـر   4ي شـماره   نگـاره سوال اين فرضـيه، در   5براي  T-Testنتايج آماري تحليل 
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  :ارائه شده است
  

  4ي  هاي فرضيهنتايج سوال: 4 نگاره
ي  يهفرض

 ميانگين  آماري
انحراف 
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

ميانگين نوع 
 اظهارنظر

Sig 
نتيجه 

H0 

 21سوال 
 بي نظر 14969/0 83344/0 1935/3دانشگاهيان رد 005/0 مخالف 26749/0 58247/1 7143/2 حسابداران

 22سوال 
 رد 001/0 تقريباً موافق 28148/0 66527/1 8571/3 حسابداران
 بي نظر 11541/0 64258/0 2903/4دانشگاهيان

 23سوال 
 بي نظر 26659/0 57715/1 5714/3 حسابداران

 تقريباً موافق 12041/0 67042/0 871/3دانشگاهيان رد 002/0

 24سوال 
 تقريباً موافق 10336/0 57548/0 2581/4دانشگاهيان رد 014/0 تقريباً موافق 25761/0 52404/1 8286/3 حسابداران

 25سوال 
 تقريباً موافق 24918/0 47415/1 6571/3 حسابداران

 قبول 112/0
 تقريباً موافق 15153/0 8437/0 6129/3دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از 
تحليل 

 4ي  فرضيه

 بي نظر 16178/1 87316/6 6286/17 حسابداران

 رد 004/0
 تقريباً موافق 31353/0 74566/1 2258/19دانشگاهيان

  
اين فرض به ضـرورت تـدوين اسـتانداردهاي حسابرسـي بـراي      : 5ي  تحليل فرضيه

  :هاي مطرح شده در اين فرضيه، به شرح زير استسوال. پردازدها ميدانشگاه
انطباق تدوين استانداردهاي حسابرسي دولتي ايران، با استاندارد حسابرسـي  : 26سوال 

  .بين المللي مشابه
-گيـري اسـتفاده  هـاي تصـميم  هاي حسابرسي منتشره، بر مـدل تأثير گزارش: 27وال س

   .كنندگان
تدوين اسـتانداردهاي حسابرسـي در بخـش عمـومي، بـه مـوازات تـدوين        : 28سوال 

   .استانداردهاي حسابداري دولتي
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گيـري  هـاي تصـميم  تأثير تدوين استانداردهاي حسابرسي دولتـي، در مـدل  : 29سوال 
  .نندگانكاستفاده

  .هاها از طريق حسابرسي آنبهبود شفافيت اطالعات در دانشگاه: 30سوال 
  .هاها از طريق حسابرسي آنبهبود امر حسابدهي و پاسخگويي در دانشگاه: 31سوال 
  .هاها از طريق حسابرسي آنبهبود وضعيت مالي دانشگاه: 32سوال 

  :ارائه شده است 5ي شماره  نگاره، در سوال اين فرضيه 7براي  T-Testنتايج آماري تحليل 
  

  5ي  هاي فرضيهنتايج سوال: 5 نگاره

ي آماري فرضيه  ميانگين  
انحراف 
 استاندارد

ميانگين 
خطاي 
 استاندارد

ميانگين نوع 
 اظهارنظر

Sig 
نتيجه 

H0 

 26سوال 
 تقريباً موافق 19337/0 07663/1 6774/3 دانشگاهيان قبول 844/0 موافق 25272/0 49509/1 4 حسابداران

 27سوال 
 تقريباً موافق 14641/0 81518/0 7419/3 دانشگاهيان رد 009/0 تقريباً موافق 26596/0 57341/1 6286/3 حسابداران

 28سوال 
 قبول 23/0 موافق 24421/0 44478/1 0286/4 حسابداران
 موافق 12903/0 71842/0 129/4 دانشگاهيان

 29سوال 
 موافق 12686/0 70635/0 0323/4 دانشگاهيان رد 021/0 تقريباً موافق 25649/0 51741/1 8571/3 حسابداران

 30سوال 
 خيلي موافق 08736/0 48637/0 6452/4 دانشگاهيان رد 016/0 موافق 25196/0 49059/1 1143/4 حسابداران

 31سوال 
 خيلي موافق 09009/0 50161/0 5806/4 ياندانشگاه رد 025/0 موافق 25928/0 53393/1 4 حسابداران

 32سوال 
 تقريباً موافق 26811/0 58618/1 6857/3 حسابداران

 رد 019/0
 تقريباً موافق 16947/0 94357/0 0968/4 دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 5ي  فرضيه

 تقريباً موافق 67822/1 92848/9 3143/27 حسابداران

 رد 01/0
 موافق 5494/0 0592/3 9032/28 گاهياندانش
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اين پژوهش، از نظر حسابداران و  5تا  1هاي براي فرضيه T-Testنتايج آماري تحليل 
  .انعكاس يافته است 6ي شماره   نگارهدانشگاهيان، در 

  
 5تا  1هاي ي نتايج فرضيه خالصه: 6 نگاره

ي آماري فرضيه  ميانگين  
انحراف 
 استاندارد

ميانگين 
اي خط

 استاندارد

ميانگين نوع 
 اظهارنظر

Sig 
نتيجه 

H0 

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 1ي  فرضيه

 تقريباً موافق 96212/0 69195/5 6857/30 حسابداران

 قبول 316/0
 تقريباً موافق 75913/0 22664/4 2581/28دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 2ي  فرضيه

 تقريباً موافق 82967/0 9084/4 7143/25 حسابداران

 رد 013/0
 بي نظر 49078/0 73262/2 24دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 3ي  فرضيه

 تقريباً موافق 53349/0 15616/3 5429/19 حسابداران

 قبول 07/0
 تقريباً موافق 37211/0 07183/2 3226/19دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 4 ي فرضيه

 بي نظر 16178/1 87316/6 6286/17 حسابداران

 رد 004/0
 تقريباً موافق 31353/0 74566/1 2258/19دانشگاهيان

ي كلي  نتيجه
حاصل از تحليل 

 5ي  فرضيه

 تقريباً موافق 67822/1 92848/9 3143/27 حسابداران

 رد 01/0
 موافق 5494/0 0592/3 9032/28دانشگاهيان

     
تفـاوت نگـرش دانشـگاهيان، حسـابداران     بررسـي  اين فرض، به :  6ي  هتحليل فرضي

دانشگاه شيراز و حسابداران دانشگاه علـوم پزشـكي شـيراز، نسـبت بـه ضـرورت تـدوين        
سازي، مطلوب بودن استانداردهاي حسابداري دولتي، مناسب بودن امر گزارشگري و شفاف

تدوين استانداردهاي حسابرسي گيري، ضرورت هاي تصميمفرهنگ پاسخگويي، بهبود مدل
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براي ايـن فرضـيه، در    ANOVAنتايج حاصل از تحليل آماري . پردازدها ميبراي دانشگاه
  .نشان داده شده است 7ي شماره  نگاره

  
  6 ي نتايج حاصل از  فرضيه: 7نگاره 

ي آماري فرضيه  
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

Sig 
نتيجه 

H0 

ي  نتيجه
كلي حاصل 

ليل از تح
 1ي  فرضيه

 دانشگاهيان

 قبول 666/0 01872/2 74194/1 شيراز حسابداران دانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 130/0 34005/1 63082/2

حسابداران 
 شيراز دانشگاه

دانشگاه حسابداران 
 پزشكي شيراز علوم

 قبول 902/0 04917/2 88889/0

ي  نتيجه
كلي حاصل 
از تحليل 

 2ي  فرضيه

 دانشگاهيان

 قبول 310/0 61014/1 37500/2 شيرازحسابداران دانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 336/0 5185252/106883/1

حسابداران
 شيرازدانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 860/0 63442/1 85648/0

ي  نتيجه
كلي حاصل 
از تحليل 

 3ي  ضيهفر

 دانشگاهيان

 قبول 257/0 05446/1 67742/1 شيراز حسابداران دانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 951/0 69996/0 21147/0

حسابداران
 شيرازدانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 070036/1190/0 88889/1

ي  نتيجه
كلي حاصل 
از تحليل 

 4ي  فرضيه

 دانشگاهيان

 قبول 063/0 00098/2 60081/4 شيراز حسابداران دانشگاه

علوم دانشگاه حسابداران 
 پزشكي شيراز

 قبول 856/0 32827/1 70729/0

حسابداران
 شيرازدانشگاه

علومدانشگاهحسابداران
 پزشكي شيراز

 قبول 142/0 03116/2 89352/3
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ي آماري فرضيه  
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

Sig 
نتيجه 

H0 

ي  نتيجه
كلي حاصل 
از تحليل 

 5ي  فرضيه

 دانشگاهيان

 قبول 397/0 98798/2 90323/3 شيراز حسابداران دانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 892/0 98346/1 90323/0

حسابداران
 شيرازدانشگاه

دانشگاهحسابداران
 پزشكي شيرازعلوم

 قبول 586/0 03304/3 3

 

  گيريبحث و نتيجه. 6
 95نتايج مطالعه نشـان داد كـه در سـطح معنـاداري      پژوهش، 1ي  در خصوص فرضيه

درصــد، بــين نگــرش دانشــگاهيان و حســابداران دانشــگاه، نســبت بــه ضــرورت تــدوين  
به اين معنـي  . داري وجود نداردها، تفاوت معنااستانداردهاي حسابداري دولتي، در دانشگاه

وان يك نهاد دولتي مهم، كه دانشگاهيان و حسابداران، به دليل نيازهاي خاص دانشگاه به عن
  .ها هستندخواستار تدوين استانداردهاي حسابداري خاص، براي دانشگاه

ــاداري  2ي  فرضــيه ــژوهش، در ســطح معن ــين نگــرش   95پ درصــد نشــان داد كــه ب
سـازي  بودن امـر گزارشـگري و شـفاف   دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه، نسبت به مناسب

تواند به دليل اين امر مي. داري وجود داردا، تفاوت معناهاطالعات در شرايط فعلي دانشگاه
تـوان بـراي ايـن    چنين، دليل ديگري را كه مي هم. تفاوت شرايط محيطي اين دو گروه باشد

اين در حالي است كـه  . نتيجه ذكر كرد، انتظار باالي دانشگاهيان از گزارشگري دولتي است
  . دانندور تقريبي مناسب ميحسابداران دانشگاه، گزارشگري فعلي را  به ط

درصد، بين نگرش  95پژوهش، نتايج نشان داد كه در سطح معناداري  3ي  براي فرضيه
ــودن فرهنــگ پاســخگويي و    ــه مطلــوب ب دانشــگاهيان و حســابداران دانشــگاه، نســبت ب

توان نتيجه گرفت كـه  بنابراين، مي. داري وجود نداردها، تفاوت معنادهي در دانشگاه حساب
. دهـي تفـاوت چنـداني نـدارد     يت هر گـروه، از معنـاي پاسـخگويي و مفهـوم حسـاب     ذهن
از . اي را امـري مهـم دانسـتند   چنين، هر دو گروه، طرح پاسخگويي در آيين رفتار حرفه هم

نظر هر دو گروه، پاسخگويي بايد به عنوان يكي از استانداردهاي حسابداري دولتي مطـرح  
  . شود
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درصد، نتايج مطالعه نشان داد كه بين  95سطح معناداري  پژوهش، در 4ي  براي فرضيه
گيري در صورت هاي تصميمنگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه، نسبت به بهبود مدل

دانشگاهيان انتظـار  . داري وجود دارداستفاده از استانداردهاي حسابداري دولتي، تفاوت معنا
گيـري مسـئولين دانشـگاه    دولتي، بـه تصـميم   دارند كه استفاده از استانداردهاي حسابداري

ها، اسـتفاده از  ايبه عقيده حرفه. عقيده با دانشگاهيان نيستند كمك كند، اما حسابداران، هم
نظـر  . هـا، كمـك چنـداني بـه مسـئولين نخواهـد كـرد       استانداردهاي دولتي خاص دانشگاه

ابداري دانشـگاه، فراتـر از   تواند به اين دليل باشد كه معضالت حساي، ميحسابداران حرفه
ي نبـود افـراد بـا     اين مشـكالت بـه واسـطه   . مسائل مالي و استانداردهاي حسابداري است
ي مشـكالت اداري، بـه    دامنـه . تواند بـروز كنـد  تجربه در سيستم مالي و اداري دانشگاه مي

  .  شودواحدهاي مالي، كشيده مي
گـرش دانشـگاهيان و حسـابداران    پژوهش، نتايج نشان داد كه بـين ن  5ي  براي فرضيه

-ها، تفاوت معنـا دانشگاه، نسبت به ضرورت تدوين استانداردهاي حسابرسي براي دانشگاه

توان براي وجود تفاوت بين دو ديدگاه ذكر كرد، ايـن اسـت   دليلي كه مي. داري وجود دارد
در . سـت ها، عمدتاً حسابرسـي رعايـت ا  ههاي دولتي مانند دانشگاكه حسابرسي در سازمان

در نتيجـه،  . اين نوع حسابرسي، مالك عمل، قـوانين و مقـررات حـاكم بـر دانشـگاه اسـت      
-ها و بخشـنامه حسابرسان به چگونگي عملكرد طبق قوانين، اجراي مقررات، دستور العمل

چنين، در حسابرسي  هم) 1384، سليماني و نفريارباب. (كنندهايي كه وجود دارد توجه مي
س به تطبيق مخارج جـاري و عمرانـي بـا بودجـه و اطمينـان از رعايـت       ها، حسابردانشگاه

تـري بـه انجـام قضـاوت     پردازد واز اين رو، نياز كمها و ساير مقررات ميقوانين، بخشنامه
  .شوداحساس مي
ــاداري  6ي  فرضــيه ــژوهش، در ســطح معن ــين نگــرش   95پ درصــد نشــان داد كــه ب

سابداران دانشگاه علوم پزشكي شيراز، نسبت به دانشگاهيان، حسابداران دانشگاه شيراز و ح
بودن امر گزارشـگري و  استفاده از ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي، مناسب

گيـري، ضـرورت   هـاي تصـميم  بودن فرهنگ پاسخگويي، بهبود مـدل سازي، مطلوبشفاف
ايـن امـر   . نـدارد داري وجـود  ها، تفاوت معناتدوين استانداردهاي حسابرسي براي دانشگاه

اي به دو گروه حسابداران دانشگاه شيراز و تواند ناشي از تفكيك گروه حسابداران حرفهمي
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تـري جهـت   تواند معيـار دقيـق  در نتيجه، مي. حسابداران دانشگاه علوم پزشكي شيراز باشد
  .ها فرهم كندسنجش نگرش

كه پژوهش  به طوري .هاي قبلي هم راستاستنتايج اين پژوهش، با نتايج كلي پژوهش
نشان داد كه محتواي اطالعات حسـابداري دولتـي، بـراي شـهروندان     ) 1998(لين و رامان 
، رعايـت چـارچوب   )1384(و دسـتگير و صـبوري   ) 2000(بوجت و هلـدن  . اهميت دارد

دريافتنـد كـه موسسـات    ) 2010(لوپز و پيترز . هاي دولتي مهم دانستندنظري را در سازمان
  . كننداردهاي حسابداري و قوانين موضوعه را رعايت ميخصوصي، استاند

و كردسـتاني  ) 2010(، فيسچر و همكـاران  )2003(نتايج پژوهش گيراگس و مك للند 
هـاي  نشان داد كه افشاي اطالعات مالي، عامـل اصـلي در بهبـود سيسـتم    ) 1389(و علوي 

و حسابرسي دولتي اين پژوهش، اهميت تدوين استانداردهاي حسابداري . حسابداري است
ها، به عنوان يك ارگان مهم دولتي نشان داد كـه بـراي محتـواي اطالعـات     را براي دانشگاه

چنـين، بـراي رعايـت     هم. بهتر، تدوين چارچوب نظري براي دانشگاه امري ضروري است
بهتر استانداردهاي دولتي در دانشگاه، در صورت لزوم، قوانين موضوعه، بايد مورد بازنگري 

گيري، توجه به كميت و كيفيـت اطالعـات   هاي تصميماز طرفي براي بهبود مدل. گيرد قرار
  . امري بديهي است

، )1382(و باباجـاني  ) 2008(، برامـول و ولـف   )2002(پژوهش گوردون و همكاران 
ايـن  فشـاي اطالعـات آنـان بـود كـه نتـايج       ها و ابيانگر وابستگي شديد بين درآمد دانشگاه

هـا و  كه براي تدوين استانداردهاي تدوين حسـابداري دولتـي دانشـگاه    پژوهش، نشان داد
  .افشاي بهتر اطالعات، بايد براي ثبت درآمدها، از روش تعهدي استفاده كرد

دريافتند كه ديدگاه دانشگاهيان و حسـابداران نسـبت بـه    ) 1384(نوروش و مشايخي  
هـاي  د بـه اسـتفاده از روش  هاي حسابداري مديريت تفاوت دارد و دانشگاهيان معتقـ روش

اين پژوهش، تفاوت ديدگاه . هاي سنتي هستندنوين و حسابداران معتقد به استفاده از روش
اين دو گروه را نسبت به وضعيت حسابداري دولتي مورد سنجش قرار داد كه نتايج حـاكي  

ايـن دو گـروه در خصـوص امـر گزارشـگري و      . از وجود تفاوت در ديدگاه دو گروه بـود 
گيـري در صـورت اسـتفاده از اسـتانداردهاي     هاي تصـميم سازي دانشگاه، بهبود مدلافشف
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هـا بـا هـم    حسابداري دولتي و ضرورت تدوين استانداردهاي حسابرسـي خـاص دانشـگاه   
چنين حسـابداران و دانشـگاهيان، در خصـوص تـدوين اسـتاندارد       هم. اختالف نظر داشتند

  . انشگاه، تفاوت نظر نداشتندحسابداري دولتي و وضعيت پاسخگويي در د
  

  پيشنهادها
  :شودهاي اين پژوهش، پيشنهادهاي زير ارائه ميبا توجه به يافته

چنــين  ســازمان حسابرســي، نســبت بــه تــدوين اســتانداردهاي حســابداري و هــم  .1
  . ها، اقدام كندحسابرسي خاص دانشگاه

آينـده، در  هـا در  تدوين اسـتانداردهاي حسـابداري و حسابرسـي دولتـي دانشـگاه      .2
 . المللي مشابه باشدراستاي استانداردهاي بين

هـاي زيـر نظـر    هاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همانند دانشگاهدانشگاه .3
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقدام به اجراي سيستم حسابداري تعهدي كنند

 .هبود يابدها بكميت و كيفيت اطالعات مالي مورد گزارش در دانشگاه .4

سمت معاونت اداري و مالي، به دو شاخه معاونت مالي و معاونـت اداري تفكيـك    .5
 .شود

هـا  ي پاسخگويي، اصول اخالقي به كاركنـان مـالي دانشـگاه    به منظور ارتقاء روحيه .6
 .  آموزش داده شود

ها مطالعات مشابهي را انجـام  شود كه در ساير دانشگاهبه پژوهشگران آينده، توصيه مي
هاي مشابه در ساير كشورها مقايسه كـرده و  هند و يا نتايج اين پژوهش را با ساير پژوهشد

هـاي مهـم دولتـي انجـام     ي مشابه در ساير دستگاه چنين، مطالعه هم. مورد تحليل قرار دهند
شود تـا در صـورت لـزوم، بـراي آن دسـتگاه، در صـورت صـالحديد، اقـدام بـه تـدوين           

  .استانداردهاي خاص شود
  

  هادداشتيا
1. Governmental Accounting Standards Board (GASB) 
2. Financial Accounting Standards Board (FASB) 
3. Lin 4. Raman 
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5. Bogt  6. Helden 
7. Gordon et al. 8. Giroux  
9. McLelland 10. Coy  
11. Dixon 12. Delphi System 
13. Public Accounability Index (PAI) 14. Bramwell  
15. Wolfe 16. Lَopez  

17. Peters 18. Fischer et al. 
19. Government Financial Statistics (GFS) 
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