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Achieving optimal performance in all areas is one of the main 

goals of any organization. Accordingly, drawing on the new 

public management and agency theory, this paper examines the 

mediating role of accountability in the relationship between 

financial reporting quality and the performance of governmental 

agencies. The research model and hypotheses tested with a data 

survey of 209 responses obtained from accountants and managers 

working in the governmental agencies in Sistan and Baluchestan 

province in the year of 2021. The result obtained from final 

model of research showed that financial reporting quality and 

accountability has positive and direct effects on the 

organizational performance. Also, the financial reporting quality 

has positive and direct effects on the accountability of 

governmental agencies. In addition, the results show the 

mediating effects of accountability variable on the relationship 

between financial reporting quality and performance. These 

findings suggest that governmental agencies seeking to improve 

their performance need to improve financial reporting quality and 

accountability system. 
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1-Introduction 

Accountability in the workplace is a well-researched organizational 



17 

phenomenon that has been recognized as a fundamental component of 

successful organizations. In recent years, programs that try to increase 

transparency and accountability have been widely explored as tools to 

improve access to and quality of public services.  The public sector in 

developing countries (such as our country) is now demanding strong 

accountability for governmental agencies (Adhikari and Mellemvik, 2011). 

The delegation of responsibility and the demand for an accounting of the 

execution of that responsibility, establishes an accountability relationship 

between an actor (such as an employee) and a forum (such as a manager). 

New public management and agency theory are relevant for 

understanding accountability mechanisms in public sector organizations. 

The new public management theory is a multi-dimensional concept (Hood, 

1995). The Organization for Economic Co-operation and Development’s 

recommendations for financial transparency and increased efficiency in the 

public sector are in line with new public management theory (Arellano-

Gault and Lepore, 2011). Agency theory has thereby become relevant to 

public-sector reform under the new public management framework (Boston, 

2016). Accordingly, the new public management theory and agency theory 

are the basis of this paper. 

Similar to other developing economies, Iran's economy faces problems 

such as low institutional capacity, lack of transparency, and high levels of 

corruption. In recent years, corruption in Iran has increased significantly 

compared to other countries (Rezaei et al., 1394). The aim of the present 

study is to rectify the preceding limitations. Actually, achieving optimal 

performance in all areas is one of the main goals of any organization. 

According to this, drawing on the new public management and agency 

theory, this paper examines the mediating role of accountability in the 

relationship between financial reporting quality and the performance of 

governmental agencies. 

 

2- Research Hypotheses 

Based on the theoretical literature and the conducted studies, research 

hypotheses were developed as follows. The present study has four primary 

hypotheses.  

First hypotheses: financial-reporting quality has a positive impact on 

governmental agencies’ performance. 

Second hypotheses: financial-reporting quality has a positive impact on 

governmental agencies’ accountability. 
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Third hypotheses: governmental agencies’ accountability has a positive 

impact on their performance. 

Fourth hypotheses: accountability has a mediating role on the 

relationship between financial reporting quality and governmental agencies’ 

performance. 

 

3- Methods 

The statistical population of this research consists of all accountants and 

managers with a minimum of three years’ work experience in the 

governmental agencies in Sistan and Baluchestan province. The study used 

simple random sampling for its statistical population. In spite of the pursuit 

of the researchers via the HR department of the Sistan and Baluchestan 

governorate, the exact number of the accountants and managers was not 

found. However, the approximate number of accountants and managers in 

different governmental agencies was considered a large statistical 

population. Using Morgan’s table for large populations (from 100,000), the 

sample size consisted of 384 persons. After removing unsuitable 

questionnaires, totally 209 (54.4%) questionnaires were completed and used 

in this study. 

In the present study, financial reporting quality was the independent 

variable. The questionnaire developed by Tran et al. (2021), as a prominent 

questioner, which consists of 13 questions was utilized. Also, to measure the 

performance of governmental agencies,   a questionnaire developed by the 

authors based on the face validity, consisting of 31 questions was used. In 

addition, a scale of 14 items developed by Mack and Ryan (2006) is used to 

measure accountability, comprising eight items of public accountability and 

six items of financial accountability. Finally, the environmental uncertainty 

is used as a control variable for measuring a questionnaire developed by 

Namazi and Rezaei (1396). Possible answers to questions in this study are 

categorized on a 5-point scale. Also, the collected data was calculated using 

Excel software and it was analyzed using SPSS-23 and AMOS-24.  

 

4- Results 

The result of research’s final model showed that at a confidence level of 

95%, financial reporting quality and accountability has a positive and direct 

effect on the organizational performance. Also, the financial reporting 

quality has positive and direct effect on the accountability of governmental 

agencies. In addition, the results show the mediating effects of variable 
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accountability on the relationship between financial reporting quality and 

performance. 

 

5- Discussion and Conclusion 

The goal of this research is to study the effects of mediating role of 

accountability in the relationship between financial reporting quality and the 

performance of governmental agencies in Sistan and Baluchestan province. 

In general, based on the results of the present study and according to the 

significant effect of the financial reporting quality and accountability on the 

performance of governmental agencies, and since the main objective of 

financial reporting (a component of which is financial reporting), provides 

useful data to help actual and potential users (such as managers) in their 

logical decision making, disclosure of information, more quality will lead to 

the usefulness of decision making and  better accountability for users. These 

findings suggest that governmental agencies seeking to improve their 

performance need to improve financial reporting quality and accountability 

system. 

 

Keywords: Financial accountability, Operational accountability, 

Information quality, Performance.  
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 مقدمه. 1

أمین تهمه مردم است، بودجه دولت عمدتاً از طریق منابع عمومی کشور که متعلق به 

واهد خگو سخهای انجام شده خود به عموم مردم پاشود و به همین دلیل دولت برای فعالیتمی

ستند گویی دولت در تمامی سطوح هبود. در کشورهای در حال توسعه مردم خواستار پاسخ

تمایزی مهای فردی و (. کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی2011، 1)آدهیکاری و ملمویک

ز ااشد؛ گویی عمومی بخش دولتی اثرگذار بهستند که ممکن است بر کنترل و ارزیابی پاسخ

تاً ساد نسبنفعان و فهای نهادی کم، دخالت محدود ذیتوان به ظرفیتها میجمله این ویژگی

ستیابی به ( در صورت د2019و همکاران ) 3(. از دیدگاه راجیب2009، 2زیاد اشاره کرد )کیم

ین ترکمیت مناسب در کشورهای در حال توسعه، نیاز به اصالح بخش عمومی از ضروریحا

 عواملی است که باید به آن توجه شود.

و  4های بخش دولتی، توجه به مدیریت عمومی جدیدگویی در سازمانبرای درک پاسخ

 ،6سودمند است. مدیریت عمومی جدید یک مفهوم چندبعدی است )هوود 5نظریه نمایندگی

های مختلف تمرکززدایی مدیریت از عرضه خدمات عمومی (. عناصر اصلی شامل شکل1995

(، افزایش استفاده از بازارها و رقابت در ارائه خدمات 7های خودمختار)مانند ایجاد نمایندگی

(. 2021و همکاران،  8مداری است )ترنها و مشتریعمومی و تأکید بیشتر بر عملکرد، خروجی

در مورد شفافیت مالی و افزایش کارایی در  9ازمان همکاری و توسعه اقتصادیهای ستوصیه

(. 2011، 10گالت و لپوره-بخش دولتی با نظریه مدیریت عمومی جدید مطابقت دارد )آرالنو

های نسبتًا خودمختار در بخش های مدیریت عمومی جدید، تشکیل سازمانیکی از ویژگی

گو باشند های باالتر پاسخو دستاوردهای خود به رده دولتی است که باید نسبت به وظایف

توان گفت که نظریه نمایندگی به اصالح (. بر این اساس، می2012و همکاران،  11اهلل)کلیم

(. بنابراین، 2016، 12بخش عمومی در چارچوب مدیریت عمومی جدید مرتبط است )بوستون

ها در قبال پذیری به سازمانتحمیل مسئولیتگذاران و نهادهای نظارتی عمومی بدنبال سیاست

های تعیین شده انجام شان را مطابق با مسئولیتها وظایفشان و اطمینان از این که آناقدامات

دهند، هستند. در زمینه اطالعات نامتقارن، الزامات کیفیت برای گزارشگری مالی در تأمین می

-ها در برابر ذیگویی آنچنین پاسخمومی و همهای عگیری در سازماننیاز به ارزیابی تصمیم

(؛ در نتیجه، این موضوع 2016و همکاران،  13کاپاردیس-تر مهم است )کرامبیانفعان گسترده
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نظر دهد. از این دیدگاه، بههای عمومی تحت فشار قرار میمدیران را برای اداره کارآمدتر سازمان

ها در گویی آنهای دولتی و هم بر پاسخسازمانرسد کیفیت گزارشگری مالی هم بر عملکرد می

( شواهد تجربی اندکی در 2017) 14نفعان اثرگذار است. با این حال، مطابق با هپورثبرابر ذی

خصوص ارزیابی استانداردهای حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی در این بخش وجود 

-برای شناخت دقیق رابطه بین پاسخ کند که( بیان می2005) 15بر این، دوبنیکدارد. افزون

گران مطالعات تجربی بیشتری انجام دهند )کریستنسن و پژوهش گویی و عملکرد باید

گویی و عملکرد (. برهمین اساس، در مقاله حاضر سعی شد تا ارتباط بین پاسخ2014، 16الگرید

برای گزارشگری مالی در توسعه که اخیراً الزامات خاصی را عنوان یک کشور در حالدر ایران به

-بخش عمومی اجرا کرده است، مشخص شود تا بتوان از این طریق به ادبیات پژوهش و استفاده

 کنندگان کمک شایانی کرد.

-چون ظرفیتمشابه با سایر اقتصادهای در حال توسعه، اقتصاد ایران نیز با مشکالتی هم

جه است. اخیراً فساد مالی در کشور های نهادی کم، نبود شفافیت و سطح باالیی از فساد موا

(؛ 1394توجهی داشته است )رضایی و همکاران، ایران در مقایسه با سایر کشورها رشد شایان

 130میالدی به  2005در سال  88ای که از دیدگاه شفافیت مالی، رتبه کشور ایران از گونهبه

المللی، ست )شفافیت بینمیالدی کاهش یافته ا 2015در بین تمام کشورهای جهان در سال 

گویی و شفافیت اطالعات مالی در دستیابی به رود که پاسخ(. بنابراین، انتظار می2016

وسیله رهبران نفعان بیرونی( که بهعنوان ذیاصالحات مورد نظر برای شهروندان کشور )به

قابل توجه باشد. چنان شود، همنفعان درونی( هدایت میعنوان ذیسازمان و کارمندان دولت )به

به همین منظور، در ایران طیف وسیعی از اصالحات مالی عمومی به مرحله اجرا در آمده است 

-کارگیری سیستم حسابداری تعهدی در مجموعه دولت و دستگاهترین آن را بهتوان مهمکه می

کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی اقتصادهای توسعه های دولتی معرفی کرد. به

کارگیری آن در رسد که به( و به نظر می2016و همکاران،  17یافته معمول است )کوبایشی

، 18گویی را افزایش دهد )ناکماهاچاالسینت و نارکتابتیکشورهای در حال توسعه بتواند پاسخ

-(. در حال حاضر، ایران مشابه با برخی دیگر از اقتصادهای در حال توسعه در آسیا، هم2019

های مالی بخش عمومی را تحت حسابداری ، اندونزی، ویتنام و تایلند، صورتچون مالزی

کنند که به دلیل ارائه بینی میگذاران در ایران پیشکند. سیاستتعهدی تهیه و ارائه می
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های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری دولتی به گیری، صورتاطالعات مفید برای تصمیم

کند. با این وجود، مفید های بخش عمومی کمک میگویی سازمانپاسخمسئوالن در ارزیابی 

گونه کامل گویی و بهبود نتایج عملیاتی هنوز بههای مالی برای ارزیابی پاسخبودن صورت

 مشخص نیست.

ین بطه بگویی در راگری پاسخبر این اساس، مطالعه حاضر به دنبال بررسی نقش میانجی

ین، ابر های بخش عمومی در ایران است. افزونلکرد سازمانکیفیت گزارشگری مالی و عم

لعات ها به مطاگویی سازمانهای مالی در تعیین پاسخپژوهش حاضر با تبیین نقش صورت

عنوان گویی بهکند و ضمن بررسی کیفیت گزارشگری مالی و پاسخموجود کمک می

لتی را ای دوهبر عملکرد سازمان گوییسازوکارهای بهبود عملکرد، شواهد تجربی از آثار پاسخ

 دهد.ارائه می

لکرد در زمینه کیفیت گزارشگری مالی، عم موضوع با مرتبط ادبیات مقاله ادامه در

د. در یابنتوسعه می پژوهش هایفرضیه گویی در بخش عمومی بیان شده وسازمانی و پاسخ

-می انلعه( بینمونه مورد مطاها و ها و طرح پژوهش )متغیرها، روش آزمون فرضیهادامه، داده

ظری ذکر مبانی ن و های پژوهشبر اساس یافته آخر در و مطرح پژوهش هاییافته سپس،. شود

 به اربردیکهای پژوهشی و پیشنهاد و هامحدودیت طرح با و گیردمی صورت گیرینتیجه شده،

 .رسدپایان می

 

 ادبیات پژوه. 2

 کیفیت گزارشگری مالي .2-1

ترین ابزارهای بالقوه های مالی و افشای اطالعات یکی از مهماطالعات و دادهگزارشگری 

سازمانی است وسیله افراد برونبرای مدیریت جهت برقراری رابطه بین عملکرد و نظارت به

-استفادهکه شناخت  باشدمیآگاهی یا دانشی  اطالعات(. در اصل، 1393)نمازی و همکاران، 

-)ارزش پیش گیری آگاهانهتصمیم به سرانجام و ددهیا تغییر می وبخشیده را شکل  کنندگان

-گرفته شده پیشین )ارزش بازخورد(، منجر می هایبه بازنگری در تصمیم یاو  کنندگی(بینی

کنندگان، (. از منظر نیازهای استفاده1386گردد )سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، 

های اقتصادی مفید از طریق فراهم در گرفتن تصمیمهای مالی گزارشگری اطالعات و داده
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های مالی و کاهش ناتقارنی اطالعاتی میان کنندگان صورتنمودن اطالعات مربوط برای استفاده

(. با بررسی و مطالعه 2009، 19نماید )آنکنندگان، نقش بسیار مهمی ایفا میمدیران و استفاده

توان متوجه شد که قدمت این زمینه مالی میادبیات حسابداری در حوزه کیفیت اطالعات 

( که نشان از اهمیت 1392گردد )محمودآبادی و همکاران، دهه برمی 4پژوهشی به بیش از 

کنند، اگر های مالی را با کیفیت تلقی می( صورت1999) 20باالی آن دارد. پاونال و اسچیپر

های باشند. شفافیت در صورت 22، شفافیت و قابلیت مقایسه21ویژگی افشای کامل 3دارای 

های مالی و ها و برآوردهای اساسی انجام شده در صورتها، قضاوتمالی، رویدادها، مبادله

کنندگان را در خصوص مشاهده و درک دهد. شفافیت، استفادهها را نمایش میکاربردهای آن

های مالی توانمند کنندگان صورتها و برآوردهای تهیهها، قضاوتنتایج و کاربردهای تصمیم

گیری و های مورد نیاز جهت تصمیمسازد. افشای کامل بر فراهم نمودن همه اطالعات و دادهمی

کند. سرانجام، قابلیت نفعان، داللت میدر نتیجه کسب اطمینان مبنی بر عدم گمراهی ذی

ای به شیوه مقایسه به این معناست که به مبادالت و رویدادهایی که با یکدیگر یکسان هستند،

 (.2008و همکاران،  23شود )حسنمشابه برخورد می

موضوعات مهم یکی از چنین هم ،های مالیو داده بحث شفافیت و کیفیت افشای اطالعات

عنوان یکی از توان بهشفاف را می مالی د. اطالعاتگردمحسوب می 24شرکتی راهبریبااهمیت  و

 چه . هر(1392معرفی کرد )رضایی، گویی مدیران ایفای مسئولیت پاسخ ترین ملزوماتمهم

 گرفتنبیشتر باشد، امکان  هاها و سازمانجامعه و دستگاهدر  مالی انتشار اطالعات میزان

گویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسختصمیم

-ذیهمه دسترسی  توسعه اقتصادی،الزامات رشد و ترین مهمیکی از  ،لذا. خواهد شدبیشتر 

شفافیت اطالعاتی را  به این دلیل. باشدباال می شفاف و باکیفیتهای و دادهنفعان به اطالعات 

نفع به ذی هایو گروه که بر روابط اجتماعی متقابل افراد معرفی کردای اجتماعی توان پدیدهمی

-. این موضوع در حالی مطرح می(1387، یگانه و خیرالهی)حساس گذاردتأثیر می میزان زیادی

های مالی گوناگون در سطح اقتصاد خرد و کالن به اطالعات و گیریشود که دولت در تصمیم

ها، سرنوشت اداره منابع کمیـاب اقتصادی کشور های مالی نیازمند است. تمامی این تصمیمداده

های شفاف و قابل عات و دادهها آگاهانه و متکی بر اطالکند و لذا اگر تصمیمرا تعیین می

شود مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور با آسیب و خسارات فراوانی مواجه می
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در بخش  یمال یگزارشگر یاساس اصلی و هدفچنین، (. هم1389)پورحیدری و اعظمی، 

 باشدمی ملت برابردر  ییگوپاسخ مسئولیت یفایا ی تحقق وبخش برا همینکمک به  ،یعموم

(. در کشور ایران، برای اولین بار 1395)کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ایران، 

استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده و از سال 

توان آن را در باشد؛ گامی مهم که میاالجرا میهای اجرایی الزمبرای کلیه دستگاه 1394

راستای اصالحات مدیریت عمومی جدید دانست که به بهبود کیفیت گزارش مالی در بخش 

 کند.دولتی کمک شایانی می

 

 . عملکرد 2-2

و  52دوورنعملکرد یک مفهوم پیچیده است و از زوایای محتلف قابل مشاهده است )ون

ها یتریق فعالها از ط(؛ در ابتدا نتیجه یک فرآیند تولید است که در آن ورودی2010همکاران، 

عملکرد  این، برشوند و در نهایت به نتایج مختلف منجر خواهند شد. افزونبه خروجی تبدیل می

ه امل صرفطور کلی، عملکرد با سه عهای عمومی دانست. بهتوان تحقق برخی از ارزشرا می

های ازمانسکل،  (. در2013هلدن و ریچارد، اقتصادی، کارایی و اثربخشی در ارتباط است )ون

 کهیبخش دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی به شهروندان را بر عهده دارند، در حال

و همکاران،  62وای کنار بیایند )فلیشهای بودجهمجبورند با یک محیط پویا و آشفته و محدودیت

به  عمومی گیری عملکرد و مدیریت آن در بخش دولتی و(. این باعث شده است که اندازه2021

-د )ونترین مباحث پژوهشی در حسابداری و مدیریت تبدیل شوترین و مهمیکی از برجسته

ر بخش دگیری عملکرد و مدیریت آن هم (. با این که بحث اندازه2013، 27هلدن و ریچارد

و  لکردگیری عمدولتی و هم در بخش خصوصی یک مسأله مهم است، اما در بخش دولتی اندازه

رجی را ثار خاتر است؛ چرا که عملکرد این بخش بسیاری از عوامل و آبسیار پیچیدهمدیریت آن 

 (.2013هلدن و ریچارد، دهد )ونپوشش می

های گوناگون به آن در بخش دولتی عملکرد یک مفهوم چند بعدی است که باید از جنبه

های ز جنبهتوجه کرد؛ بر همین اساس، در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا عملکرد ا

سازمانی، فراگیری و رشد، جامعه و مالی( به آن توجه شود. ارزیابی متوازن )فرآیندهای درون

ها و مباحث داغ و مهم حسابداری های اخیر یکی از موضوعارزیابی فراگیر یا متوازن، در سال
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-گونه گستردهعنوان یک نظام اطالعات مدیریت و ارزیابی عملکرد بهباشد. ارزیابی متوازن بهمی

گردد ها و مؤسسات غیرانتفاعی و دولتی در سراسر جهان استفاده میای در سازمان

و همکاران سودمندی و  29میالدی، واچل 1999در سال (. 2012و همکاران،  28گریگورویدیس)

ها و مؤسسات پزشکی و خدمات درمانی مورد مناسب بودن نظام ارزیابی متوازن را در سازمان

گونه که از نام ارزیابی متوازن هماناند. قرار داده و به ارزشمندی آن اشاره نمودهمطالعه 

های متوازن کردن باشد که چالشتوان متوجه شد که ارزیابی متوازن فنی میپیداست، می

 .30کندهای چندگانه برای ارزیابی عملکرد را حل میسازه

 

 گویيپاسخ .2-3

ها و مؤسسات بخش عمومی، کمک به این مالی در سازمانهدف اصلی و اولیه گزارشگری 

باشد )خواجوی و همکاران، گویی در برابر ملت میبخش جهت تحقق و ایفای مسئولیت پاسخ

(. در قانون اساسی کشور ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه بسیار ویژه و مهمی 1398

عنوان وکیل جهت اداره جامعه بهباشد. اشخاصی که بر اساس قانون توسط مردم برخوردار می

 122الخصوص مطابق با اصل گو باشند. علیگردند، بایستی در مقابل آنان پاسخانتخاب می

قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بر اساس قانون اساسی و یا 

ئول و پاسخگو قوانین عادی بر عهده دارد، در مقابل ملت، رهبر و مجلس شورای اسالمی مس

گردند و قدرت در کشورهای مردم ساالر که مسئوالن بر طبق رأی مردم انتخاب می باشد.می

-گو، الزام به ادای مسئولیت پاسخهای منتخب به عنوان پاسخباشد، مقامتبلور اراده مردم می

حسینی ؛ 1390گویی در خصوص چگونگی مصرف منابع و وضعیت مالی کشور دارند )باباجانی، 

گویی از دو (. این مسئولیت پاسخ1398؛ خواجوی و همکاران، 1392؛ حبشی، 1391عراقی، 

و  ها، سازمانگویی مالیپاسخ باشد؛ مسئولیت و وظیفهجنبه مالی و عملیاتی قابل بررسی می

و  مردمتا از طریق آن  نمایدمیهایی ملزم دالیل و گزارش بیانرا به  های دولتیدستگاه

 فعلیهایی که دولت در دوره قل متقاعد شوند که اعمال و فعالیتتنظارتی مس هایدستگاه

تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام  جهتای( در سال مالی یا بودجه یک برای مثال،)

بوده است که نمایندگان مردم  اتیتصمیم در چارچوبقوانین و مقررات و  مطابق باداده است، 

 دادنبه را بزرگ عمومی  مؤسساتگویی عملیاتی، دولت و پاسخو وظیفه  . مسئولیتاندگرفته
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 اهدافبه  یافتن از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان دست دارد کهوامیهایی گزارش

ی و اثربخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقق یعملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارا

در آینده نیز  اهدافکه آیا تحقق این  این خصوصعاتی در مربوط، متقاعد نموده و اطال اهداف

 .(1380نماید )باباجانی، ، ارائه باشدمیبینی قابل پیش

تی خش دولگویی به معنای الزام و تعهد صاحب منصبان )مدیران( بتوان گفت که پاسخمی

ی مصرف چگونگصالح و مردم در زمینه های ذیدهی به نهادها و سازمانو عمومی در گزارش

ست ی در دهای احتمالها و ناکامیچنین قبول مسئولیت تصمیمکردن اعتبارات و منابع و هم

و  مبستگیگویی و شفافیت با همدیگر هباشد. پاسخیافتن به اهداف از قبل تعیین شده، می

-پاسخن فیت بدوگویی است و شفاای که شفافیت پیامد وجود پاسخگونهارتباط متقابل دارند، به

-داده وطالعات گویی نیز مستلزم شفافیت و داشتن اباشد. از سوی دیگر، پاسخمعنا میگویی بی

ویی گپاسخ ودهنده آن است که نبود شفافیت های جهانی نیز نشانباشد. تجربههای ضروری می

. شکل (1398باشد )خواجوی و همکاران، از موانع اساسی و مهم توسعه و رشد کشورها می

 دهد. گویی عمومی را نمایش میچرخه مسئولیت پاسخ 1ره شما

 
 (1388گویي عمومي )باباجاني، . چرخه مسئولیت پاسخ1شکل 

 

ابداری و شود، ارتباط تنگاتنگی بین نظام حسمشاهده می 1طور که در شکل شماره همان

ساس ه را ارابطتوان همین گویی وجود دارد که به نوعی میگزارشگری مالی با مسئولیت پاسخ

 پژوهش حاضر در چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه مدیریت عمومی جدید دانست.
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 ها. توسعه فرضیه2-4

ر این دنشان داده شده است.  2های پژوهش در شکل شماره الگوی مفهومی توسعه فرضیه

 مرکزپژوهش، بر دو نقش نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی در بخش دولتی ت

رشگری ت گزاتر، مطابق با این دو نظریه انتظار بر آن است که کیفیشده است. به بیان دقیق

 برالوهعی نیز گویهای دولتی شود و پاسخگویی و عملکرد دستگاهمالی بتواند باعث بهبود پاسخ

ی ارشگرای در رابطه بین کیفیت گزاثرگذاری مستقیم بر عملکرد، قدرت ایفای نقش واسطه

 های دولتی را خواهد داشت.عملکرد دستگاه مالی و

 

 

 

 

 

 

 . الگوی مفهومي پژوهش2شکل 

 

های مربوطه تأکید دارد مدیریت عمومی جدید بر مدیریت مبتنی بر عملکرد و کنترل

در مدیریت عمومی جدید حرکت به سمت حسابداری تعهدی با بر این، (. افزون1991)هوود، 

( که به نوعی برای مدیران 1998، 31شود )گوثریههدف افزایش کیفیت اطالعات مالی انجام می

ها هنگام (. دولت2001، 32گیری تخصیص منابع مفید و سودمند باشد )ریکدر زمان تصمیم

های اعتماد نیاز دارند تا بتوانند آثار تصمیمتخصیص منابع به اطالعات حسابداری مهم و قابل 

های ارائه خدمات عمومی برآورد کنند )مارتین و خود را در طول زمان در رابطه با استراتژی

(. اطالعات حسابداری باکیفیت باال، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم، قابل مقایسه، 2015، 33اسپانو

( نشان 2014و همکاران ) 35(. والدار2017، 34ماسبه موقع و تأییدپذیر است )کوهن و کاراتزی

گیری و گزارشگری معیارهای عملکرد باعث بهبود کیفیت اطالعات دادند که درجه اندازه

های مالی اثرگذار شود، که این به نوبه خود مستقیماً بر نتایج عملیاتی در صورتحسابداری می

نشان دادند که مدیران بخش عمومی از ( 2016( و کوبایشی و همکاران )2015) 36است. کرول

کیفیت 

 گزارشگری مالی

 عملکرد سازمانی

گویی پاسخ

 سازمانی

عدم اطمینان 

 محیطی
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های مدیریتی و بهبود عملکرد اطالعات حسابداری مالی با کیفیت در جهت حمایت از تصمیم

( شواهدی از تأثیر مثبت کیفیت 2018) 37کنند. اخیراً، نیروانا و هالیاخود استفاده می

اند. بنابراین، بر اساس ههای دولتی در اندونزی ارائه دادگزارشگری مالی بر عملکرد دستگاه

 شود:شواهد نظری و تجربی موجود، اولین فرضیه پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح می

 ارد.دهای دولتی تأثیر مثبت کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد دستگاه فرضیه اول:

ست اگرچه همیشه اجرای حسابداری تعهدی در کشورهای در حال توسعه موفق نبوده ا

حات چنان به گسترش اصال(، حامیان مدیریت عمومی جدید هم2011و ملمویک، )آدهیکاری 

 أکیدهای عمومی تحسابداری تعهدی مبتنی بر استانداردهای حسابداری دولتی در سازمان

صالحات ا(. هدف از این 2019، 39سالمی و گافسی؛ منیف2019و همکاران،  38دارند )مبولوا

هم، ابلیت فقکا، وب، اطمینان یافتن از مربوط بودن، قابلیت اتایجاد گزارشگری مالی با کیفیت خ

ترتیب ین(. بد2017های است )کوهن و کاراتزیماس، قابلیت مقایسه و تأییدپذیری در صورت

ویی گی پاسخکنندگان در ارزیابشود و به استفادههای مالی تقویت میهای کیفی صورتویژگی

دیس و کاپار-(. از دیدگاه کرامبیا2006، 40و ریانکند )ماک های عمومی کمک میسازمان

 ضمین کرد.توان با افزایش شفافیت مالی در بخش دولتی کاهش فساد را ت( می2016همکاران )

نشان داد  (2004) 41عنوان نمونه، استکولینیبا این حال، شواهد موجود ضد و نقیض است. به

ستفاده اازمانی سکنندگان درونبرای استفاده های ساالنههای محلی ایتالیا، گزارشکه در دولت

  ود این،سازمانی ندارد. با وجکنندگان برونشود و نقش مهمی در ارتباط با استفادهمی

عه نشان دادند عنوان یک کشور در حال توس( در تایلند به2019ناکماهاچاالسینت و نارکتابتی )

 ویی کمکگعمومی در ایفای مسئولیت پاسخهای تواند به سازمانکه گزارشگری مالی خوب می

امکان  نندگانکطور انتظار داشت که کیفیت گزارشگری مالی به استفادهتوان اینکند. لذا، می

فرضیه دوم  (. بر این اساس،2021شان را دهد )ترن و همکاران، گوییتر پاسخارزیابی دقیق

 شود:پژوهش به صورت زیر مطرح می

 د.بت دارهای دولتی تأثیر مثگویی دستگاهکیفیت گزارشگری مالی بر پاسخ فرضیه دوم:

های اصالحات مدیریت عمومی جدید در جهت بهبود عملکرد در طول سه دهه، تالش

(. 2014گویی بوده است )کریستنسن و الگرید، بخش عمومی از طریق اجرای مؤثر پاسخ

با چارچوب نظریه مدیریت عمومی جدید ارتباط  توان گفت که نظریه نمایندگیبر این، میافزون
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های دولتی رغم این که ممکن است دستگاهتر، علینزدیکی پیدا کرده است؛ به بیان دقیق

های دولتی های متفاوتی برای شهروندان و کارمندان خود داشته باشد، مدیران دستگاهانگیزه

، 42شان هستند )بوستونپذیریمسئول نشان دادن عملکرد سازمان خود مطابق با مسئولیت

-های دولتی و شهروندان ایجاد می(. بنابراین، یک رابطه نمایندگی بین مدیران دستگاه2016

گویی اثربخش منجر به اند که اقدامات پاسخگران پیشنهاد کردهشود. در این راستا، پژوهش

های پذیری دستگاهمسئولیتافزایش آگاهی از قوانین، محدود کردن تقلب و فساد، و افزایش 

طور کامل قابل دستیابی شود و با درک این موضوع که اهداف کارایی همیشه بهدولتی می

، 43کند )میزراهی و مینچوکنفعان کمک میگویی به ایجاد اعتماد بین ذینیستند، همین پاسخ

ویی به همکاران گ( دریافتند که پاسخ2002و همکاران ) 44(. در گستره سازمانی، توماس2019

دهد. و مدیریت باعث افزایش اعتماد سرپرستان و مدیران شده و رضایت شغلی را افزایش می

گویی سازمانی ( نشان داد که پاسخ2019) 45اخیراً، مطابق با نظریه مدیریت عمومی جدید، هان

ضیه سوم توان فرهای دولتی آثار مثبتی داشته است. بر همین اساس، میبر عملکرد نمایندگی

 این پژوهش را به صورت زیر مطرح کرد:

 .ها تأثیر مثبت داردهای دولتی بر عملکرد آنگویی دستگاهپاسخ فرضیه سوم:

( بر اساس نظریه نمایندگی در چارچوب مدیریت عمومی جدید نشان داد 2016بوستون )

کیفیت  46ینفعان بخش عمومکه هنگام تالش برای به حداقل رساندن تضاد منافع میان ذی

گذاران عمومی و گویی ابزارهای مهمی برای نظارت بر عملکرد سیاستگزارشگری مالی و پاسخ

-(. از دیدگاه   سیاست2014؛ کریستنسن و الگرید، 2004نهادهای نظارتی است )استکولینی، 

کارگیری مدیریت عمومی جدید با هدف دستیابی به عملکرد بهتر گذاران عمومی در ویتنام، به

( و این 2014گویی صورت پذیرفته است )ترن، های عمومی از طریق افزایش پاسخسازمان

وسیله های مالی منتشر شده بهگویی خود از طریق تضمین کیفیت صورتافزایش پاسخ

(. 2019؛ ناکماهاچاالسینت و نارکتابتی، 1992، 47های عمومی محقق شده است )پاتونسازمان

گویی بخش عمومی که کیفیت بهتر گزارشگری مالی، اثربخشی پاسخپیامد این موضوع آن است 

-گویی خوب نیز باعث افزایش اعتماد ذیدر مورد استفاده از منابع را افزایش داده و این پاسخ

های عمومی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، شود و در نتیجه بهبود عملکرد سازماننفعان می

ای در مسیر کیفیت گزارشگری مالی به گویی نقش واسطهسختوان انتظار داشت که پامی
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 توان فرضیه چهارم را به این شکل مطرح کرد:عملکرد سازمانی ایفا کند. در نتیجه، می

ری گری در رابطه بین کیفیت گزارشگگویی دارای نقش میانجیپاسخ فرضیه چهارم:

 های دولتی است.مالی و عملکرد دستگاه

 

 پژوهش . طرح3

 متغیرهای پژوهش. 3-1

ت. ه اسبر اساس الگوی مفهومی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی متغیر مستقل این مطالع

( 2021)کاران نامه بکار گرفته شده در پژوهش ترن و همگیری این متغیر از پرسشبرای اندازه

عات طالاهای کیفی پرسش مبتنی بر ویژگی 13نامه دربرگیرنده شود؛ این پرسشاستفاده می

ری آن گیهمربوط به گزارشگری مالی است. متغیر وابسته عملکرد سازمانی است که جهت انداز

پرسش  31نامه مذکور دارای گر استفاده شد؛ پرسشنامه ساخته شده توسط پژوهشاز پرسش

ه پرسش از جنب 10پرسش مربوط به عملکرد از جنبه مالی،  7پرسش،  31است؛ از این 

نبه جامعه پرسش مربوط به ج 5پرسش از جنبه فراگیری و رشد و  9زمانی، سافرآیندهای درون

-خده، پاسشگر در نظر گرفته عنوان متغیر میانجیباشد. متغیری که در الگوی پژوهش بهمی

 (2006) یافته توسط ماک و ریاننامه توسعهگیری آن از پرسشگویی است که برای اندازه

 6مومی و عگویی مورد آن مربوط به پاسخ 8پرسش، که  14دارای نامه استفاده شد؛ این پرسش

طمینان ار عدم بر این، در پژوهش حاضر از متغیگویی مالی است. افزونمورد آن مربوط به پاسخ

دم اطمینان ع( 2008اندروز )عنوان متغیر کنترلی استفاده شد. ( به2008، 48محیطی )اندروز

-و پیش ها از پیچیدگی، عدم ثباتهای مدیران سازمانتعنوان محصول برداشمحیطی را به

ینان گیری متغیر عدم اطمناپذیری محیط سازمانی تعریف نموده است. جهت اندازهبینی

م به ذکر الز (، استفاده شد.1396یافته توسط نمازی و رضایی )نامه توسعهمحیطی از پرسش

 طالعه،مهای مورد وضعیت کلی سازمانکه در جریان فرآیند روایی صوری و با توجه به است 

ربوط به مهای ای از پرسشپیوست الف نمونهسازی شدند. های استفاده شده بومینامهپرسش

 دهد.هر یک از متغیرهای پژوهش را نشان می
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 های پژوهش. نمونه و داده3-2

نوع  را از هتوان این مقالنامه است؛ بنابراین، میهای این پژوهش مبتنی بر پرسشداده

-می های کاربردی قرارهای پیمایشی معرفی کرد که از جهت هدف در حوزه پژوهشپژوهش

اقل سه ا حدهای دولتی بگیرد. جامعه آماری این مقاله را کلیه حسابداران و مدیران دستگاه

روش دهند. تشکیل می 1399سال سابقه کار در استان سیستان و بلوچستان در سال 

 نگارهز تفاده او اندازه نمونه با اس استتصادفی ساده در این مقاله رد استفاده گیری مونمونه

اقل حجم مذکور حد نگاره. در 49تعیین شد نفر( 100000جوامع بزرگ )در حدود برای  مورگان

نامه پرسش 253نامه توزیع شده، تعداد پرسش 384نفر به دست آمد. از میان  384نمونه 

 رو، نرخ بازگشتنامه قابل استفاده تشخیص داده شد. از اینپرسش 209آوری که جمع

از  شمتغیرهای پژوهرزیابی ادر گفتنی است که  بوده است. %4/54ها در حدود نامهپرسش

حدی کم،  تا، متوسط، زیاد، تا حدی زیاد، بسیار زیادای )گزینه 7طیف لیکرت  بانامه پرسش

 .استفاده شد( 1تا  7 ،تیبتر به ،هاینمرهبا  کم و بسیار کم

 

 های پژوهشروش آزمون فرضیه. 3-3

 تایید صر خصود و روایی واگرا روایی همگرا ،عنوان روایی محتوا بانوع روایی ارزیابی  سه

ن از اطمینا ز طریقا. روایی محتوا قرار گرفتاستفاده  مورد در این مقاله گیریروایی ابزار اندازه

 ازتفاده اسا گیری و ادبیات موجود ایجاد شده و در این روایی بهای اندازهسازگاری بین شاخص

رفت. نامه مورد بررسی و اصالحات قرار گهای پرسشمتخصصین، سوالو پیشنهادهای نظرات 

 گرفته بهره( AVEاز شاخص میانگین واریانس استخراج شده )نیز روایی همگرا  بررسیبرای 

ی از که حاک 1شماره  نگاره( در AVEشاخص میانگین واریانس استخراج شده )مقدار شد. 

های مورد ازهسمناسب  همگرای دهنده رواییبرای کلیه متغیرها است، نشان 5/0مقادیر باالتر از 

 باشد. بررسی می

فای کرونباخ و نامه از دو معیار ضریب آلپایایی پرسش بررسی و ارزیابیجهت  مقالهدر این 

، ضرایب 1شماره  نگارهشد. با توجه به نتایج مندرج در  بهره گرفته  (CR)ضریب پایایی مرکب

، لذا. باشدمی 7/0تر از بیش مقالهدر این  ی استفاده شدهآلفای کرونباخ تمامی متغیرها

کلیه  چنین، برای؛ همباشندمیبرخوردار  مناسبیاز پایایی  ی بکارگرفته شدههاپرسشنامه
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های الگو ، هر کدام از سازهلذا. بوده استتر بیش 7/0نیز از  ((CRها شاخص پایایی مرکب سازه

الزم به ذکر است است. گیری متغیرهای پژوهش برخوردار اندازه در خصوصاز پایایی مطلوبی 

 SPSS آماری هایافزاراز نرم مقالههای آماری و آزمون الگوی نجام تحلیلا در خصوصکه 

سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. و روش الگو 24نسخه  AMOSو  23نسخه 

گیری روایی سازه متغیرهای پنهان و کفایت مدل اندازهدر پژوهش حاضر برای بررسی همچنین 

گری بر این، برای بررسی نقش میانجیافزون( بهره گرفته شد. CFAاز تحلیل عاملی تأییدی )

 شود.سوبل استفاده میمتغیرها از آزمون 
 

 هاهای روایي و پایایي سازه: شاخص1 نگاره

 AVE CR آلفای کرونباخ متغیر

 76/0 45/0 81/0 کیفیت گزارشگری مالی

 84/0 40/0 96/0 عملکرد

 77/0 45/0 73/0 گوییپاسخ

 81/0 43/0 87/0 عدم اطمینان محیطی

 

ز ااستفاده شد؛ این شاخص، یکی  HTMTدر خصوص بررسی روایی واگرا نیز از شاخص 

ه است. در ارائه شد 2015های بررسی و ارزیابی روایی واگرا است که در سال جدیدترین روش

گیری از زهباشد، ابزار اندا 9/0تر از صورتی که مقدار آماره محاسبه شده این شاخص کوچک

ا این آزمون ب(. نتایج مرتبط 2015، 50روایی واگرای مناسبی برخوردار است )هنسلر و همکاران

وارد مدر کلیه  HTMT، شاخص نگارهارائه شده است. طبق اطالعات این  2شماره  نگارهدر 

 .باشدر مینامه پژوهش از روایی واگرای مناسبی برخوردااست، بنابراین پرسش 9/0کمتر از 
 

 HTMTنتایج روایي واگرا بر اساس شاخص : 2 نگاره

 عدم اطمینان محیطی عملکرد گوییپاسخ نام متغیر

 -043/0 597/0 660/0 کیفیت گزارشگری مالی

 -021/0 744/0  گوییپاسخ

 -560/0   عملکرد
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 های پژوهش. آزمون فرضیه4

های فردی نامه این مقاله شش پرسش عمومی مربوط به ویژگیدر بخش اول پرسش

جنسیت، سن، میزان ( شامل دولتیهای حسابداران و مدیران دستگاهدهندگان )پاسخ

 حلیلها و تذکر شده است. یافته تحصیالت، حیطه سازمانی، موقعیت شغلی و تجربه کاری

آمده  دستنشان داده شده است. شواهد به 3شماره  نگارهتوصیفی این شش پرسش عمومی در 

 نفر 209نامه حاکی از آن است که از بین های عمومی پرسشاز تحلیل توصیفی پرسش

شکیل ترا مردان و مابقی را زنان  %7/73نفر، معادل  154نامه، دهندگان به پرسشپاسخ

تر از ی کمها در بازه سناز آن %4/14دهد که دهندگان نیز نشان میدهند. بررسی سن پاسخمی

ها ز آزمودنیا %6/20و سن  سال 40تا 30بین ها در بازه سنی از آن %9/45سال قرار دارند؛  30

دست ایج بهسال است. نت 50ها بیشتر از از آزمودنی %1/19است و فقط سن  سال 50تا 41بین 

دارای  دهندگانپاسخ %88کننده آن است که آمده از تجزیه و تحلیل میزان تحصیالت بیان

از  %8/49ه مدرک کارشناسی به باال هستند. آمار مربوط به حیطه سازمانی حاکی از آن است ک

ر بخش د %1/21دهندگان در بخش آموزش، از پاسخ %4/25ان در ادارات دولتی، دهندگپاسخ

هندگان را داز پاسخ %4/14اند. ها مشغول فعالیت بودهاز آنان در سایر بخش %8/3سالمت و 

ن تشکیل را حسابدارا %5/54را مدیران سطح میانی و عملیاتی و  %1/31مدیران سطح ارشد، 

 %4/35ال، س 5تا  3دهندگان بین از پاسخ %10دهنده این است که ندهند. تجربه کاری نشامی

سال سابقه  20دهندگان بیشتر از از پاسخ %10سال و  20تا  11بین  %5/44سال،  10تا  6بین 

 به گوییپاسخ برای الزم شرایط دهندگانپاسخ اساس، این کار در مسئولیت خود دارند. بر

 .دارند را نامهپرسش هایسؤال

 

 نامه: اطالعات عمومي پرسش3 نگاره

 درصد فراوانی شرح پرسش ردیف

 جنسیت 1

 3/26 55 زن

 7/73 154 مرد

 100 209 جمع

 سن 2
 4/14 30 سال 30تر از کم

 9/45 96 سال 40-30بین 
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 درصد فراوانی شرح پرسش ردیف

 6/20 43 سال 50-41بین 

 1/19 40 سال 50باالی 

 100 209 جمع

 تحصیالت 3

 8/3 8 دیپلم

 1/8 17 دیپلمفوق

 5/32 68 کارشناسی

 8/38 81 ارشدکارشناسی

 7/16 35 دکترا

 100 209 جمع

4 
حیطه 

 سازمانی

 8/49 104 ادارات دولتی

 4/25 53 بخش آموزش

 1/21 44 بخش سالمت

 8/3 8 هاسایر بخش

 100 209 جمع

5 
موقعیت 

 شغلی

 4/14 30 مدیر ارشد

 1/31 65 میانی و عملیاتیمدیران 

 5/54 114 حسابدار

 100 209 جمع

 تجربه کاری 6

 10 21 سال 5-3بین 

 4/35 74 سال 10-6بین 

 5/44 93 سال 20-11بین 

 10 21 سال 20باالی 

 100 209 جمع

 

های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف آماره 4شماره  نگاره

ها را نشان برای بررسی مقایسه میانگین «اینمونهیک تی»آزمون چنین نتیجۀ معیار و هم

، بیشترین میانگین در بین متغیرهای پژوهش مربوط به جنبه نگارهدهد. طبق اطالعات این می

ترین آن مربوط به متغیر ( و کم159/5سازمانی از عملکرد سازمانی )با میانگین نفرآیندهای درو
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 %95داری آماره تی در سطح سطح معنی( است. 930/3عدم اطمینان محیطی )با میانگین 

( در همه 4دار بودن تفاوت بین میانگین پاسخ افراد و ارزش مورد آزمون )عدد نشان از معنی

. در مورد متغیرهای کیفیت به جز متغیر عدم اطمینان محیطیپژوهش دارد، متغیرهای 

های گویی مالی )و ابعاد آن( و عملکرد سازمانی )و ابعاد آن(، آمارهگزارشگری مالی، پاسخ

دهد که میزان این متغیرها بیشتر از میانگین و انحراف معیار مربوط به این متغیرها نشان می

-( فاصله قابل7حال، هنوز تا سطح باالی بیشینه )عدد ( بوده است. با این 4حد وسط )عدد 

دهد که توجهی دارند. با این وجود، آماره میانگین مربوط به عدم اطمینان محیطی نشان می

دار تر بوده و معنیهای دولتی استان سیستان و بلوچستان از حد وسط کمسطح آن در دستگاه

 نیست.

 

 پژوهشنتایج آمار توصیفي متغیرهای  :4 نگاره

 میانگین بیشینه کمینه متغیرها
انحراف 

 معیار

 داری()معنی تیآماره 

 4ارزش مورد آزمون=

 (0005/0) 373/18 717/0 912/4 308/6 846/2 کیفیت گزارشگری مالی

 گوییپاسخ

 (0005/0) 572/13 810/0 760/4 833/6 833/2 مالی

 (0005/0) 677/14 929/0 943/4 714/6 714/1 عمومی

 (0005/0) 590/17 700/0 852/4 774/6 940/2 نمره کل

عملکرد 

 سازمانی

 (0005/0) 192/9 927/0 589/4 7 1 یجنبه مال

 (0005/0) 032/4 200/1 334/4 800/6 400/1 جامعهجنبه 

 (0005/0) 957/5 138/1 468/4 667/6 444/1 جنبه فراگیری و رشد

-فرآیندهای درونجنبه 

 سازمانی
500/2 600/6 159/5 984/0 038/17 (0005/0) 

 (0005/0) 960/9 926/0 638/4 767/6 886/1 نمره کل

 (368/0) -901/0 112/1 930/3 667/6 667/1 عدم اطمینان محیطی

 

باشد. های اجرای الگوی معادالت ساختاری، نرمال بودن چندمتغیره میفرضیکی از پیش

پژوهش برای بررسی نرمال بودن چندمتغیره از ضریب مردیا استفاده شد. الزم به ذکر  در این

جهت برآورد  51سازیاست که در صورت نرمال نبودن چندمتغیره، باید از روش خودگردان
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پارامترهای الگوی ساختاری استفاده کرد. نتایج آزمون بررسی نرمال بودن چندمتغیره نشان داد 

و مقدار معناداری آن  563/3ضریب مردیا در این پژوهش برابر با مربوط به  zکه میزان آماره 

شود. نرمال بودن چندمتغیره تأیید میتوان گفت که فرض میبنابراین، است؛  0003/0برابر با 

بوده است، جهت  %4/54ها در حدود نامهچنین، با توجه به این که نرخ بازگشت پرسشهم

 KMOد کفایت حجم نمونه قبل از انجام تحلیل عاملی از آزمون بررسی توان آماری و تأیی

توان تحلیل عاملی انجام داد، اما در می 7/0از  KMOاستفاده شد. در صورت بیشتر بودن مقدار 

توان تحلیل عاملی انجام داد و در صورتی که کمتر باشد نمی 49/0از  KMOصورتی که مقدار 

ها از تحلیل عاملی توان با انجام اصالحاتی روی دادهمی باشد، 69/0تا  5/0بین  KMO مقدار 

های الزم برای اجرای تحلیل عاملی، آزمون بارتلت است؛ در استفاده کرد. یکی دیگر از آزمون

توان گفت که ارتباط معنادار باشد، می %5صورتی که مقدار آزمون بارتلت در سطح خطای 

ها ممکن است و در ن کشف ساختار جدید از دادهمعناداری بین متغیرها وجود داشته و امکا

، مقدار 5شماره  نگارهغیر این صورت امکان اجرای تحلیل عاملی وجود ندارد. طبق اطالعات 

KMO  حجم نمونه از کفایت خوبی برای  باشد، بنابراینمی 7/0برای همه متغیرها بیشتر از

 %5یجه آزمون بارتلت در سطح خطای چنین، نتانجام تحلیل عاملی تاییدی برخوردار است. هم

 های داخل عامل همبستگی خوبی وجود دارد.دهد که بین گویهمعنادار است، نشان می

 

 و بارتلت KMOهای : نتایج آزمون5 نگاره

 متغیر
کیفیت گزارشگری 

 مالی
 گوییپاسخ

عدم اطمینان 

 محیطی

عملکرد 

 سازمانی

KMO 765/0 745/0 784/0 865/0 

معناداری سطح 

 آزمون بارتلت
0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 

توان آماری و کفایت 

 حجم نمونه
 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب

 

گیری و بارهای عاملی مربوط به هر یک از متغیرهای در این بخش نتایج الگوهای اندازه

گیری ای اندازهنتایج ضرایب استاندارد مربوط به الگوه 2شود. در شکل شماره پژوهش ارائه می
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 همه متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

 
 گیری متغیرهای پژوهش )ضرایب استاندارد(. الگوهای اندازه2شکل 

 

وهش ارائه نتایج مربوط به بارهای عاملی هر یک از متغیرهای پژنیز  6شماره  نگارهدر 

ت متغیرهای کفی هایپرسش تمام، 2و شکل شماره  نگارهشده است. طبق اطالعات این 

لی ی عامگویی و عدم اطمینان محیطی دارای بارهاگزارشگری مالی، عملکرد سازمانی، پاسخ

( 2012) 25ایش به پیروی از هایدوک و لیتاومناسبی هستند. الزم به ذکر است که در این پژوه

رها های مربوط به هر یک از متغیاز روش کپسول کردن جهت ترکیب و کاهش تعداد پرسش

 استفاده شده است.

  

 کیفیت

 اطالعات

 پاسخگویی

عملکرد 

 مالی

عدم 

 اطمینان



 142 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

 های مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش: نتایج بارهای عاملي پرسش6 نگاره

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 پرسش
بار عاملی 

 استاندارد
778/0 169/0 512/0 401/0 670/0 699/0 784/0 577/0 783/0 

 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 پرسش
بار عاملی 

 استاندارد
858/0 788/0 772/0 185/0 385/0 432/0 963/0 903/0 924/0 

 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 پرسش
بار عاملی 

 استاندارد
403/0 314/0 089/0 827/0 862/0 675/0 728/0 579/0 629/0 

Q1  تاQ4؛ کیفیت گزارشگری مالیهای متغیر : پرسشQ5  تاQ12عملکرد های متغیر : پرسش

ینان عذم اطمهای متغیر : پرسشQ27تا  Q22؛ پاسخگوییهای متغیر : پرسشQ21تا  Q13؛ سازمانی

 .محیطی

 

ک از گیری هر یارزیابی الگوهای اندازه هاینتایج مرتبط با شاخص 7شماره  نگاره

وهای ای الگها برشاخص اکثر، نگارهمتغیرهای پژوهش ارائه شده است. مطابق با اطالعات این 

 متغیر در حد مطلوب و بهینه قرار دارند. چهارگیری هر اندازه

 

 گیری پژوهشهای برازش الگوهای اندازه: شاخص7 نگاره

 حد مطلوب شاخص
عملکرد 

 سازمانی
 گوییپاسخ

کیفیت 

 گزارشگری مالی

عدم اطمینان 

 محیطی

X2/df 3 04/2 97/0 96/2 66/2 ترو کم 

RMR 05/0 03/0 12/0 04/0 نزدیک به صفر 

GFI 9/0 98/0 99/0 93/0 96/0 و باالتر 

AGFI 9/0 93/0 97/0 86/0 90/0 و باالتر 

NFI 9/0 98/0 97/0 95/0 96/0 و باالتر 

RFI 9/0 95/0 91/0 91/0 93/0 باالتر و 

IFI 9/0 99/0 99/0 96/0 97/0 و باالتر 
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 حد مطلوب شاخص
عملکرد 

 سازمانی
 گوییپاسخ

کیفیت 

 گزارشگری مالی

عدم اطمینان 

 محیطی

TLI 9/0 97/0 99/0 94/0 95/0 و باالتر 

CFI 9/0 99/0 99/0 96/0 97/0 و باالتر 

PRATIO 5/0 27/0 33/0 55/0 50/0 و باالتر 

PNFI 5/0 26/0 32/0 52/0 48/0 و باالتر 

PCFI 5/0 26/0 33/0 54/0 48/0 و باالتر 

RMSEA 07/0 01/0 09/0 09/0 08/0تر از کوچک 

 

نتایج  7ه شمار نگارهچنین، در ارائه شده است. هم 3الگوی نهایی پژوهش در شکل شماره 

یرهای ز مسامرتبط با ضرایب استاندارد نشده، ضرایب استاندارد شده و سطح معناداری هر یک 

 الگوی نهایی پژوهش ارائه شده است.

ثار آدارای  کیفیت گزارشگری مالی، 3و شکل شماره  8 نگارهطبق اطالعات مندرج در 

کرد گویی و عملچنین، ارتباط بین پاسخهماست.  عملکرد سازمانیبر  و مستقیمی مثبت

الی به درصد مثبت و معنادار است. مسیر کیفیت گزارشگری م 95سازمانی در سطح اطمینان 

درصد دارد.  95رابطه مثبت و معنادار این دو متغیر در سطح اطمینان گویی نیز حکایت از پاسخ

سازمانی  درصد رابطه بین عدم اطمیان محیطی و عملکرد 95بر این، در سطح اطمینان افزون

 ست کهاقابل ذکر های دولتی استان سیستان و بلوچستان منفی و معنادار است. در دستگاه

ی پژوهش در حد های ارزیابی الگوی نهایشاخص تقریباً اکثر، 8شماره  نگارهمطابق با اطالعات 

 مطلوب و بهینه قرار دارند.
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 : الگوی نهایي پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شده3شکل 

 

 : خالصه نتایج الگوی نهایي پژوهش8 نگاره

 سطح معناداری ضرایب استاندارد شده نشدهضرایب استاندارد  مسیر

کیفیت گزارشگری مالی 

 به عملکرد سازمانی
44/0 59/0 001/0 

گویی به عملکرد پاسخ

 سازمانی
15/0 24/0 0001/0 

کیفیت گزارشگری مالی 

 گوییبه پاسخ
56/0 48/0 0001/0 

عدم اطمینان محیطی 

 به عملکرد سازمانی
25/0- 52/0- 0001/0 

غیرمستقیم کیفیت اثر 

 گزارشگری مالی
09/0 11/0 - 

اثر کل کیفیت 

 گزارشگری مالی
53/0 70/0 - 

 پاسخ گویی

 مالی عملکرد

 کیفیت

 اطالعات

عدم 

 اطمینان
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 سطح معناداری ضرایب استاندارد شده نشدهضرایب استاندارد  مسیر

 X2/df RMR GFI AGFI NFI RFI IFI شاخص
 91/0 84/0 9/0 89/0 9/0 15/0 79/2 مقدار

 - TLI CFI PRATIO PNFI PCFI RMSEA شاخص

 - 09/0 67/0 64/0 78/0 91/0 9/0 مقدار

 

وان تدر خصوص فرضیه چهارم پژوهش می 8شماره  نگارهبا توجه به شواهد مندرج در 

ویی اسخگپگفت که اثر غیرمستقیم کیفیت گزارشگری مالی برعملکرد سازمانی از طریق واسطه 

صوص خچنین، در کند. همای ایفا میاست و متغیر پاسخگویی نقش واسطه 11/0برابر با 

ز االی گزارشگری مکیفیت پژوهش برای مطالعه آثار غیرمستقیم  بررسی بیشتر فرضیه چهارم

ر آزمون داز آزمون سوبل نیز استفاده شد.  های دولتیعملکرد دستگاهبر  گوییپاسخطریق 

ین ا بودنآید که در صورت بیشتر دست میاز طریق فرمول زیر به Z-Valueسوبل، مقدار 

ک متغیر را ی ایواسطهمعنادار بودن تأثیر  درصد 95توان در سطح اطمینان می 96/1مقدار از 

 شود.از طریق فرمول زیر محاسبه می Z-Valueتأیید نمود. مقدار 

)()()( 222222

baba sssasb

ba
ValueZ




 

ر این ای )دواسطهمستقل و  های: مقدار ضریب مسیر میان متغیرaفرمول باال، که در 

ژوهش، پ)در این  و وابسته ایواسطه های: مقدار ضریب مسیر میان متغیرb(؛ 56/0پژوهش، 

ر این ای )دواسطهمستقل و  های: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیرaS(؛ 15/0

ر )د وابسته و ایواسطه های: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیرbS(؛ و 06/0پژوهش، 

از  حاصل Z-Valueگذاری متغیرها در فرمول فوق، مقدار جای از پس(. 04/0این پژوهش، 

است  0005/0و با توجه به سطح معناداری آن که برابر با شد  462/3آزمون سوبل برابر با 

ر رابطه د گوییپاسخ ایواسطهتأثیر متغیر  درصد 95که در سطح اطمینان  بیان کردتوان می

 .معنادار است های دولتیعملکرد دستگاهو   گزارشگری مالیبین کیفیت 
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 هاگیری، پیشنهادها و محدودیت. نتیجه5

ها به عملکرد و سطح بهینه و مطلوب آن از دیرباز توجه همه عوامل درگیر در سازمان

ها اثرگذار و مهم باشد، تواند برای بهبود عملکرد سازمانجلب شده است. یکی از عواملی که می

تواند باکیفیت هم میهای دولتی ارائه اطالعات گیری است. در دستگاهاطالعات برای تصمیم

گویی و چرخش بهتر اطالعات گویی شود و با بهتر شدن جایگاه پاسخمنجر به بهتر شدن پاسخ

های توان انتظار عملکرد بهتر از دستگاههای دولتی، میهای مختلف در سازمانبین افراد و گروه

مستقیم و غیرمستقیم دولتی را داشت. بر همین اساس، این مطالعه شواهدی تجربی از آثار 

های دولتی استان سیستان و بلوچستان را ارائه کرده کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد دستگاه

دهد که ارائه اطالعات باکیفیت در گزارشگری مالی بخش دولتی است. نخست، نتایج نشان می

ژوهش مورد های اول و دوم پگویی مفید است؛ بنابراین، فرضیهبرای بهبود عملکرد و پاسخ

توان گفت که مطابق با مدیریت شوند. در خصوص شواهد فرضیه اول میپذیرش واقع می

گیری در خصوص عمومی جدید، افزایش کیفیت اطالعات مالی به مدیران برای تصمیم

شود. های دولتی میکند و همین موضوع باعث بهبود عملکرد دستگاهتخصیص منابع کمک می

های فرضیه دوم از آنجا که گزارشگری مالی با کیفیت خوب همراه با تهچنین، همسو با یافهم

تواند باعث بهبود اطالعات مربوط، قابل اتکا، قابل فهم، قابل مقایسه و تأییدپذیر است، می

های گویی دستگاهشود؛ چرا که یکی از مسیرهای مهم پاسخهای دولتی پاسخگویی دستگاه

های مرتبط با فرضیه سوم پژوهش حکایت از آن دارد که رسیدولتی، گزارشگری مالی است. بر

ها دارد. به این معنا که های دولتی نیز قدرت اثرگذاری مثبت بر عملکرد آنگویی دستگاهپاسخ

توان گفت که های دولتی بهتر خواهد شد و میگویی، عملکرد دستگاهبا افزایش و بهبود پاسخ

گویی بهتر، باعث توان گفت که پاسخوجیه این یافته میشود. در تفرضیه سوم پژوهش رد نمی

های مختلف )از جمله مدیران و مردم( از قوانین و مقررات شده و به تبع آن افزایش آگاهی گروه

پذیری مدیران و کارکنان کند و بنابراین افزایش مسئولیتاز تقلب و فساد جلوگیری می

توان انتظار عملکرد بهتری را از ر نتیجه، میهای دولتی را در پی خواهد داشت؛ ددستگاه

چنین، نتایج آزمون فرضیه چهارم در خصوص بررسی نقش های دولتی داشت. همدستگاه

گری در رابطه بین کیفیت گویی نشان داد که این متغیر دارای آثار میانجیای پاسخواسطه

های دولتی است. لذا، فرضیه چهارم پژوهش مورد پذیرش گزارشگری مالی و عملکرد دستگاه
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ها ارائه گویی سازمانطور توجیه کرد که الزمه پاسختوان اینها را میگیرد. این یافتهقرار می

تری گیری مناسبتر و بیشتر منجر به تصمیماطالعات است و ارائه اطالعات بهتر، باکیفیت

گیری، عملکرد بهبود خواهد یافت. از نگاه مقایسه د تصمیمخواهد شد. در نتیجه، با بهبود فرآین

های پیشین، از توان گفت که شواهد بدست آمده از این مقاله با نتایج پژوهشتجربی هم می

(، ناکماهاچاالسینت و 2018(، نیروانا و هالیا )2016(، کوبایشی و همکاران )2015جمله کرول )

 ( همسو است.2021و همکاران ) ( و ترن2019(، هان )2019نارکتابتی )

-اه، دستگهای دولتی دارد. نخستها و دستگاهاین مطالعه پیامدهای مهمی برای سازمان

اید به ها بهای مالی باکیفیت پی ببرند. آنهای دولتی باید به اهمیت تهیه و ارائه گزارش

-، بهمقایسه بلیتیید، قاهای کیفی اطالعات )از جمله قابلیت اتکا، مربوط بودن، قابلیت تأویژگی

 الی کمکمامور  تواند به مدیریت مؤثرترها میموقع بودن، قابلیت درک( توجه کنند؛ این ویژگی

 هایط و زمینههای دولتی باید سازوکارها، شرای(. دوم، دستگاه2017کند )کوهن و کارتزیماس، 

بهتر  عملکرد ی برای ارتقاهایطوری که چنین رویهگویی طراحی کنند، بهمربوط را برای پاسخ

 گونه مؤثر عمل کنند.به

که  های مرتبط با یک مطالعه مقطعی استطور حتم دارای محدودیتمطالعه حاضر به

ریت یه مدیچنین، بر اساس نظرتواند شواهدی قطعی در مورد روابط علّی ارائه داد. همنمی

واملی عا سایر رابطه بین عملکرد ب ای برایتواند یک متغیر واسطهگویی میعمومی جدید، پاسخ

، 35پکلهغیر از کیفیت گزارشگری مالی )مانند فرهنگ عملکردگرا( باشد )وربیتین و اسبه

ت ای است که از ابعاد مختلفی تشکیل شده اس(. فرهنگ سازمانی مفهوم گسترده2015

ده آثار آین هایشود که در پژوهش(. بر این اساس، پیشنهاد می2009و همکاران،  54)جانگ

ایدار پمانی طور کلی و فرهنگ عملکردگرا باید بر رفتار سازمانی در طی یک دوره زفرهنگ به

ی مدیران وداران های نظرسنجی بدست آمده از حساببر این، این مطالعه از دادهدیده شود. افزون

هند و دمی هشان را ارائها، خود کم و بیش گزارش عملکرد سازمانیاستفاده کرده است که آن

توان ساس، میاها باشد. بر این های ارائه شده از سوی آنتواند یک محدودیت در پاسخاین می

 رآیندهای آینده به جای استفاده از نظرات افرادی که در فانتظار داشت که در پژوهش

، الیگری مکنندگان جایگزین در فرآیند گزارشگزارشگری مالی درگیر هستند، از نظرات شرکت

 گذار در این زمینه، استفاده کرد.مانند تحلیلگران مالی و نهادهای قانون
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