رابطه نگرش مديران نسبت به كيفيت گزارشهاي مالي ارائه شده در دانشگاه علوم
پزشکي هرمزگان در سال 1396

 .1کارشناسی ارشد ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران0000-0001-8999-9098 :ORCID .
 .2گروه مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات منابع انسانی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .3گروه محیط زیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان ،کرمان ،ایران.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره ششم؛ شماره اول؛ بهار 1399؛ صفحات .66-58

چکيده
هدف :هدف اصلي نظام گزارشگري مالي فراهم آوردن اطالعات باکیفیت است .اين مطالعه با هدف بررسي رابطه نگرش مديران نسبت به کیفیت
گزارشهاي مالي ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در سال  ،1396صورت گرفته است.
روشها :مطالعه از نوع توصیفي–تحلیلي است .جامعه آماري شامل  50نفر از مديران ارشد و میاني دانشگاه به صورت سرشماري در سال  1396بود.
دادهها با استفاده از پرسشنامهي استاندارد حاوي  29گزاره جمعآوري توسط نرمافزار  SPSSو آمار توصیفي و آزمونهاي تحلیلي  T-Testو ANOVA

تجزيه و تحلیل شد.
نتایج :نتايج نشان داد بین میانگین ابعاد ،مرتبط بودن اطالعات مالي ،صحت ارائه اطالعات و قابلفهم بودن اطالعات با جنسیت در مديران نسبت به
کیفیت گزارشهاي مالي ارائه شده رابطه معناداري وجود دارد .بین قابلفهم بودن اطالعات مالي با وضعیت تأهل ،صحت ارائه اطالعات و قابلفهم بودن
اطالعات با گروه سني ،مرتبط بودن اطالعات مالي ،صحت ارائه اطالعات و قابلفهم بودن اطالعات با میزان تحصیالت مديران ،قابلفهم بودن اطالعات
با سابقه کاري مديران ،دقیق بودن اطالعات مالي و مرتبط بودن اطالعات مالي با نوع استخدام مديران رابطه معنادار وجود دارد.
نتيجهگيری :براساس نتايج بیشترين میانگین مربوط به بعد «مرتبط بودن اطالعات مالي» ميباشد .اطالعاتي مرتبط است که به
استفادهکنندگان کمك کند در مورد رويدادهاي گذشته ،حال و آينده پیشبیني کنند .با توجه به اينکه بیشترين مشکالت سازمانهاي امروزي،
مشکالت اقتصادي ميباشد ،بنابراين الزمه غلبه بر اين مشکالت ،پیشبیني شرايط کنوني با کمك از اطالعات گذشته و حال ميباشد ،از اين رو
بیشترين میانگین را اين بعد به خود اختصاص داده است.
کليدواژهها :نگرش ،گزارش مالي ،مديريت مالي.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1398/1/18 :اصالح نهایی98/12/5 :

پذیرش مقاله98/12/6 :

ارجاع :خازنی ابوذر ،خوارزمی عرفان ،قوام عباس .رابطه نگرش مدیران نسبت به كيفيت گزارشهاي مالی ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال  .1396مجله اطالعرسانی پزشکی
نوین1398 .؛ (.58-66 :6)1

نميتوان تصمیمهاي منطقي اتخاذ کرد .از اين رو ،اطالعات چیزي است

مقدمه:
مديران در راه رسیدن به هدفهاي عالي سازمانها ،ايجاد تحول و

که ابهام را کاهش ميدهد و انسان را بهسوي تصمیمگیري منطقي و

تغییرات ،نیازمند آگاهي و شناخت از وضعیت موجود هستند .در هر

درست هدايت ميکند [ .]1در اين بین نقش اطالعات مالي ويژه است

سازماني کار اصلي مديريت تصمیمگیري است .بنابراين مديران نیازمند

بهخصوص اينکه تصمیمگیري مربوط به مسائل مالي باشد .بنابراين،

اطالعات دقیق ،به هنگام و شفاف در امور جاري ،مديريت هزينه بهمنظور

کسب اطالعات به هنگام ،صحیح و درخور اتکاي مربوط به فعالیتهاي

افزايش کارايي و اثربخشي هستند ،بهطوريکه بدون اطالعات درست

مالي بنگاههاي اقتصادي يکي از شرطهاي اولیه براي تصمیمگیري است

نویسنده مسئول:
ابوذر خازنی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،شیراز ،ایران .
تلفن+989136625700 :

پست الکترونیکیaboozarkh89@gmail.com:

0000-0001-8999-9098 :ORCID
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ابوذر خازنی

*1

عرفان خوارزمی

2

عباس قوام

3

ابوذر خازنی و همکاران

نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالی

تأمین ميشود .شرط مفید بودن اينگونه اطالعات ،وجود کیفیت

به نحو احسن انجام دهد ،مستلزم آن است که صورتهاي مالي از سطح

اطالعاتي است که در فرآيند گزارشگري مالي بنگاه فراهم ميشود.

کیفي مناسبي برخوردار باشد .چنانچه سیستم مالي نتواند اطالعات الزم و

کیفیت اين اطالعات ،بايد بهگونهاي باشد تا هدف استفادهکنندگان

ضروري را به استفادهکنندگان ارائه دهد ،تصمیمهاي اتخاذشده بر مبناي

اطالعات مالي را در توان اتخاذ تصمیم بهینه ،ارزيابي عملکرد مديريت ،از

اطالعات غیرضروري ،نهتنها مؤثر نیست ،بلکه بر مشکالت نیز ميافزايد.

لحاظ حفظ و بهکارگیري بهینهي منابع ،تأمین کند [.]3

بنابراين ،اطالعات بايد از ويژگيهاي کیفي خاصي برخوردار باشد تا براي

يکي از گروههاي استفادهکننده گزارشهاي مالي ،بخش عمومي و

تصمیمگیري مفید و قابلاستفاده باشد [ .]7طبق مدل هیأت

دولتي است .وجه اشتراک اين سیستم با ساير سیستمهاي گزارشگري

استانداردهاي حسابداري مالي امريکا ويژگيهاي کیفي شامل مربوط

مالي در الزام تهیه اطالعات باکیفیت جهت استفادهکنندگان است .در

بودن (ارزش پیشبیني ،ارزش تأيیدکنندگي و بهموقع بودن) ،اتکاپذير

حکومتهاي مردمساالري که دولتها با رأي مستقیم مردم انتخاب

بودن (رسیدگيپذيري ،بیان صادقانه و بيطرفي) ،ثبات رويه و مقايسهپذير

ميشوند ،مصرف منابع مالي عمومي ،متضمن مسئولیت پاسخگويي مالي

بودن است [.]8

است .ايفاي مسئولیت پاسخگويي مالي ،مستلزم اعمال يك سیستم

با توجه به مطالب باال و تأثیر کیفیت اطالعات بر میزان بهرهبرداري

حسابداري با نظارت مالي و گزارشگري جهت مقاصد عمومي و مبتني بر

استفادهکنندگان از صورتهاي مالي ،هدف اين پژوهش بررسي نگرش

مسئولیت پاسخگويي است [ .]4در اين سیستم گزارشگري ،مجريان،

مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان ،نسبت به کیفیت ويژگيهاي

مسئولیت پاسخگويي مالي حاکم بر تحصیل ،مصرف و بهکارگیري منابع

صورتهاي مالي تهیهشده بهوسیله امور مالي ميباشد.

عمومي را جدي تلقي کرده و سطح اين مسئولیتها را به نفع خود و
شهروندان بهعنوان صاحبان اصلي حق ارتقاء ميبخشند .اين سیستم
حسابداري و گزارشگري مالي يکي از سیستمهاي فعال و مؤثر در ايفا و
ارزيابي نظام پاسخگويي است [.]5

مواد و روشها:
اين پژوهش ،يك مطالعه کاربردي از نوع توصیفي -تحلیلي ،با
جمعیت آماري  50نفر از مديران ارشد و میاني بخشهاي اداري و مالي

کیفیت گزارشهاي مالي از طريق استفادهکنندگان تعیین ميشود.

تمام واحدهاي دانشگاه علومپزشکي بندرعباس ميباشد جامعه آماري اين

شرط تأمین نیاز استفادهکنندگان اطالعات مالي اين است که ويژگيهاي

پژوهش شامل مديران و کارکنان مالي بیمارستانهاي آموزشي و حوزهي

کیفي صورتهاي مالي ارائه شده بهگونهاي باشد که هدف

ستادي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان بود .به علت محدود بودن شمار

استفادهکنندگان اطالعات مالي را تأمین سازد .توسعه کمي گزارشگري

جامعه پژوهش ،نمونهگیري انجامنشده و سرشماري صورت گرفت.

مالي بخش عمومي بدون توجه به کیفیت اطالعات مالي و عدم انطباق آن

همچنین به دلیل اهمیت تأثیر نگرش مديران بیمارستانها ،جهت

باهدفهاي سازمان ،ميتواند آثار جبرانناپذيري به دنبال داشته باشد .ارائه

مسئولیت پاسخگويي و اتخاذ تصمیمگیري ،از پرسشنامهاي حاوي 29

اطالعات مالي فاقد کیفیت مناسب ،افزون بر بيفايده بودن از ديدگاه

سؤال مرتبط با ويژگي-هاي کیفي گزارشهاي مالي استفاده شده است

استفادهکنندگان اطالعات ،ميتواند اعتماد عموم به حسابداران را از بین

اين پرسشنامه از تحقیقي که غالمحسین مهدوي و همکاران انجام

برده و به حیثیت کل حرفه لطمه وارد کند [ .]6به اعتقاد يان بال

دادهاند ،گرفته شده است که داراي  29سؤال بوده و بر اساس مطالعات

گزارشهاي مالي دولتي ،بايد از چنان کیفیت اطالعاتي برخوردار باشد که

مشابه طراحي گرديده بود .پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ ،در

بتواند نتايج واقعي و موردنظر استفادهکنندگان را ارائه کند .کیفیت در

تحقیق مذبور به تائید رسیده بود ،پايايي پرسشنامه  0/935بهدستآمده

اطالعات مالي بايد قابلاندازهگیري باشد و موجب شود که اعتماد به

بود و بهمنظور حصول اطمینان از روايي يا اعتبار پرسشنامه ،سؤالهاي

شفافیت مالي دولت بازگرداند .همچنین اين سازوکار از بيکفايتي ،سوء

پرسشنامه در چندين مرحله با نظر متخصصان و صاحبنظران نهايي

مديريتها و فساد جلوگیري کند .در حال حاضر در کشور ما ،عملکرد

شده بود .بنابراين ،پايايي و روايي اين پرسشنامه تائید شده بود؛ که به تمام

ساالنه بودجه کل کشور مهمترين گزارش مالي دولت براي اداي وظیفه

نفرات آموزش داده شد .اين پرسشنامه از  2بخش تشکیلشده بود .بخش

پاسخگويي است .بنابراين براي اينکه گزارش عملکرد مالي ،وظیفه

اول شامل اطالعات دموگرافیك فرد شامل سؤاالتي در مورد سن ،جنس،
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[ .]2اطالعات مورد نیاز براي تصمیمگیري ،از طريق گزارشهاي مالي

پاسخگويي ،شفافیت و تصمیمگیريهاي سیاسي ،اقتصادي و اجتماعي را

ابوذر خازنی و همکاران

نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالی

بخش دوم که خود شامل هشت بعد بود  29سؤال وجود داشت که پاسخ

کمتر از  30سال ( 58درصد) ،با سابقه کاري کمتر از ده سال ()1 -10

به آنها نگرش مديران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالي (دقیق بودن

( 86درصد) ،داراي مدرک کارشناسي ( 52درصد) ،سابقه داشتن ارتباط

اطالعات مالي ،مرتبط بودن اطالعات مالي ،توانايي پیشبیني اطالعات

شغلي با مدرک تحصیلي ( 80درصد) و نوع استخدام رسمي ( 44درصد)

مالي ،قابل تأيید بودن اطالعات مالي ،صحت ارائه اطالعات مالي ،قابلفهم

بودهاند .همچنین بیشترين میانگین مربوط به مرتبط بودن اطالعات مالي

بودن اطالعات مالي ،قابلمقايسه بودن اطالعات مالي و قابلرسیدگي

( )32/3±44/01و کمترين میانگین مربوط به قابلفهم بودن اطالعات

بودن اطالعات مالي) را نشان ميداد .پس از ورود دادهها در نرمافزار

( )10/1±86/41ميباشد.

 SPSSنسخه  21و با استفاده از  T-Testو  ANOVAآنالیز آماري انجام

براساس جدول  ،1نتايج آزمون آماري  T-TESTنشان ميدهد که

شد الزم به ذکر است که در تمامي مراحل مطالعه اصول اخالقي پژوهش

میانگین نگرشهاي مديران در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در بین دو

رعايت گرديد.

جنس تفاوت آماري معناداري داشته است ( )P-Value<0/05بهجز
نگرشهاي دقیق بودن اطالعات مالي که تفاوت آماري معناداري نداشته
است (.) P-Value>0/05

یافتهها:
از  55پرسشنامه توزيعشده در اين پژوهش 50،مورد تکمیل گرديد
که  29نفر از شرکتکنندگان در مطالعه مرد و  21نفر زن بودند .در بین
مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان ،بیشترين تعداد مديران ارشد و

جدول  -1ميانگين نمرات نگرش مدیران برحسب جنس نسبت به کيفيت گزارشهای مالي ارائه شده
ابعاد

جنسيت

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

P-Value

دقیق بودن اطالعات مالي

مرد
زن

15/93
15/45

2/95
2/50

12
12

21
19

0/50

مرتبط بودن اطالعات مالي

مرد
زن

32/24
32/71

3/64
1/87

28
28

34
34

0/000

صحت ارائه اطالعات

مرد
زن

18/68
18/52

1/85
1/12

16
17

21
20

0/001

قابلفهم بودن اطالعات

مرد
زن

11/24
10/33

1/55
1/01

9
9

14
14

0/037

براساس جدول  ،2نتايج آزمون آماري  T-TESTنشان ميدهد که
میانگین نگرشهاي مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در بین دو

< )Valueبهجز نگرشهاي دقیق بودن اطالعات مالي ،صحت ارائه
اطالعات که تفاوت آماري معناداري نداشته است (.)P-Value >0/05

گروه وضعیت تأهل تفاوت آماري معناداري داشته است (P-0/05
جدول  -2ميانگين نمرات نگرش مدیران برحسب وضعيت تأهل نسبت به کيفيت گزارشهای مالي ارائه شده
ابعاد

وضعيت تأهل

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

P-Value

دقیق بودن اطالعات مالي

مجرد
متأهل

15/85
15/62

2/32
3/06

12
12

19
21

0/22

مرتبط بودن اطالعات مالي

مجرد
متأهل

32/47
32/41

2/54
3/35

28
28

35
37

0/09

صحت ارائه اطالعات

مجرد
متأهل

18/47
18/72

1/36
1/72

16
16

20
21

0/22

قابلفهم بودن اطالعات

مجرد
متأهل

10/57
11/06

0/97
1/64

9
9

12
14

0/03

براساس جدول  ،3نتايج آزمون آماري  ANOVAنشان ميدهد که

گروههاي سني مختلف تفاوت آماري معناداري داشته است (P-0/05

میانگین نگرشهاي مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در بین
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وضعیت تأهل ،مدرک تحصیلي ،سابقه کاري و نوع استخدام افراد بود .در

میاني مورد بررسي ،مرد ( 58درصد) ،متأهل ( 58درصد) ،در گروه سني

ابوذر خازنی و همکاران

نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالی

< .)Valueبهجز نگرشهاي دقیق بودن اطالعات مالي ،مرتبط بودن

اطالعات مالي تفاوت آماري معناداري نداشته است (.)P-Value >0/05

جدول  -3ميانگين نمرات نگرش مدیران برحسب گروه سني نسبت به کيفيت گزارشهای مالي ارائه شده

دقیق بودن اطالعات مالي

کمتر از 30
45-30
باالتر از 45

16/17
14/81
16/00

1/62
4/30
0/00

14
12
16

19
21
16

0/28

مرتبط بودن اطالعات مالي

کمتر از 30
45-30
باالتر از 45

32/20
32/37
34/00

2/71
3/86
0/00

28
28
34

35
37
34

0/47

صحت ارائه اطالعات

کمتر از 30
45-30
باالتر از 45

17/62
20/31
19/00

1/23
0/47
0/00

16
20
19

20
21
19

0/000

قابلفهم بودن اطالعات

کمتر از 30
45-30
باالتر از 45

10/55
12/00
9/00

0/78
1/63
0/00

10
10
9

12
14
9

0/000

براساس جدول  ،4نتايج آزمون آماري  ANOVAنشان ميدهد
که میانگین نگرشهاي مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در بین

گروههاي تحصیالت مختلف تفاوت آماري معناداري داشته است
(.)P-Value <0/05

جدول  -4ميانگين نمرات نگرش مدیران برحسب ميزان تحصيالت نسبت به کيفيت گزارشهای مالي ارائه شده
ابعاد

ميزان تحصيالت

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

P-value

دقیق بودن اطالعات مالي

کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتري

16/00
15/76
14/25
17/00

0/00
3/36
0/46
3/46

16
12
14
12

16
21
15
21

0/30

مرتبط بودن اطالعات مالي

کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتري

34/00
32/19
29/50
34/83

0/00
3/37
2/77
1/72

34
28
28
33

34
37
34
37

0/001

صحت ارائه اطالعات

کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتري

18/40
19/23
16/25
19/50

0/51
1/39
0/46
1/37

18
17
16
18

19
21
21
21

0/000

قابلفهم بودن اطالعات

کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتري

9/60
11/30
10/75
11/16

0/51
1/37
0/46
2/22

9
10
10
9

10
14
11
14

0/009

براساس جدول  ،5نتايج آزمون آماري  ANOVAنشان

معناداري داشته است ( .)P-Value<0/05بهجز نگرشهاي به دقیق

ميدهد که میانگین نگرشهاي مديران دانشگاه علوم پزشکي

بودن اطالعات مالي ،مرتبط بودن اطالعات مالي ،صحت ارائه

هرمزگان در بین گروههاي سابقه کاري مختلف تفاوت آماري

اطالعات تفاوت آماري معناداري نداشته است (.)P-Value >0/05

جدول  -5ميانگين نمرات نگرش مدیران برحسب سابقه کاری نسبت به کيفيت گزارشهای مالي ارائه شده
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ابعاد

سابقه کاری

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

P-Value

دقیق بودن اطالعات مالي

10-1
11-20
21-30

15/58
21/00
16/00

2/85
0/00

12
21
16

21
21
21

0/14

مرتبط بودن اطالعات مالي

1-10

32/11

2/10
-

28

37

0/11
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ابعاد

گروه سني

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

P-Value

ابوذر خازنی و همکاران

نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالی

صحت ارائه اطالعات

1-10
11-20
21-30

18/53
21/00
18/83

1/65
0/40

16
21
18

21
21
19

0/290

قابلفهم بودن اطالعات

1-10
11-20
21-30

11/02
14/00
9/16

1/28
0/40

10
14
9

14
14
10

0/000

نتايج آزمون آماري  ANOVAنشان ميدهد که میانگین
نگرشهاي مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در بین گروههاي

< .)Valueبهجز نگرشهاي صحت ارائه اطالعات ،قابلفهم بودن اطالعات
که تفاوت آماري معناداري نداشته است (.)P-Value >0/05

استخدامي مختلف تفاوت آماري معناداري داشته است (P-0/05
جدول  -6ميانگين نمرات نگرش مدیران برحسب نوع استخدام نسبت به کيفيت گزارشهای مالي ارائه شده
ابعاد

نوع استخدام

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

P-value

دقیق بودن اطالعات مالي

قراردادي
پیماني
رسمي

17/27
15/20
14/68

2/39
1/54
2/95

15
14
12

21
17
19

0/007

مرتبط بودن اطالعات مالي

قراردادي
پیماني
رسمي

34/83
30/80
31/22

1/38
3/61
2/50

34
28
28

37
35
34

0/000

صحت ارائه اطالعات

قراردادي
پیماني
رسمي

19/00
17/60
18/77

1/41
2/06
1/30

17
16
17

21
20
20

0/063

قابلفهم بودن اطالعات

قراردادي
پیماني
رسمي

10/83
10/60
11/00

2/06
0/51
1/02

9
10
10

14
11
12

0/763

بحث و نتيجهگيری:

اين بعد به خود اختصاص داده است و همچنین بین میانگین ابعاد ،مرتبط

اين مطالعه به بررسي رابطه نگرش مديران نسبت به کیفیت

بودن اطالعات مالي ،توانايي پیشبیني اطالعات ،قابل تائید بودن اطالعات

گزارشهاي مالي ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان پرداخته

مالي ،صحت ارائه اطالعات ،قابلفهم بودن اطالعات و قابلمقايسه بودن

است.

اطالعات و متغیرهاي دموگرافیك (جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن ،سابقه

نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل دادهها نشان داد که بیشترين و

کاري ،نوع استخدام و میزان تحصیالت) در مديران دانشگاه علوم پزشکي

کمترين میانگین نمرات نگرش مديران نسبت به کیفیت گزارشهايماني

هرمزگان در سال  1396رابطه معناداري وجود دارد ،نتايج نشان داد که

ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان سال  1396به ترتیب مربوط

در بین مديران ارشد و میاني ،بیشترين تعداد مديران ارشد و میاني

به مرتبط بودن اطالعات مالي و قابلرسیدگي بودن اطالعات بوده است

موردبررسي ،مرد متأهل ،در گروه سني کمتر از  30سال ،باسابقه کاري

همانگونه که بیان شد ،اطالعاتي مرتبط است که به استفادهکنندگان

کمتر از ده سال و داراي مدرک کارشناسي بودهاند .نتايج حاصل از

کمك کند در مورد رويدادهاي گذشته ،حال و آينده پیشبیني کنند يا

تجزيهوتحلیل دادهها نشان داد بیشترين میانگین مربوط به بعد «مرتبط

بتوانند انتظارات پیشین خود را تأيید يا تعديل کنند .با توجه به اينکه

بودن اطالعات مالي» ميباشد .همانگونه که بیان شد ،اطالعاتي مرتبط

بیشترين مشکالت سازمانهاي امروزي ،مشکالت اقتصادي ميباشد،

است که به استفادهکنندگان کمك کند در مورد رويدادهاي گذشته ،حال

بنابراين الزمه غلبه بر اين مشکالت و رفع آنها ،پیشبیني شرايط کنوني

و آينده پیشبیني کنند يا بتوانند انتظارات پیشین خود را تأيید يا تعديل

با مدد از اطالعات گذشته و حال ميباشد .از اين رو بیشترين میانگین را

کنند [ .]9با توجه به اينکه بیشترين مشکالت سازمانهاي امروزي،
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11-20
21-30

37/00
34/00

0/00

37
34

37
34

ابوذر خازنی و همکاران

نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالی

آنها ،پیشبیني شرايط کنوني با کمك از اطالعات گذشته و حال

بیمارستانهاي مدنظر اين پژوهش اغلب مديران میاني و سرپرستان و

ميباشد .ازاينرو بیشترين میانگین را اين بعد به خود اختصاص داده

مسئولین بخشهاي سازمان را تشکیل ميدانند که وظیفه جمعآوري

است.

نتايج و اطالعات از بخشهاي مختلف و ارائه گزارش به مديران ارشد را بر

بین میانگین ابعاد ،مرتبط بودن اطالعات مالي ،صحت ارائه اطالعات

عهده داشتهاند .بنابراين قابلفهم بودن اطالعات براي آنها از اهمیت

و قابلفهم بودن اطالعات با جنسیت در مديران نسبت به کیفیت

ويژهاي برخوردار است و به همین دلیل میانگین باالتري را به خود

گزارشهايمالي ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در سال

اختصاص داده است.

 1396رابطه معناداري وجود دارد .مرتبط بودن اطالعات مالي در زنان

مرتبط بودن اطالعات مالي در افراد با تحصیالت دکتري داراي

داراي میانگین بیشتري مي باشد ،دلیل اين امر را مي توان ويژگي خاص

بیشترين میانگین ميباشد .ازآنجاييکه افراد داراي مدرک تحصیلي

آنان در اين امر دانست ،زيرا زنان نسبت به مردان ريسك پذيري کمتري

دکتري اغلب مديران ارشد سازماني را تشکیل ميدهند [ .]8اين افراد

دارند و تالش مي کنند که اطالعات را با دقت بیشتري تهیه و بر اساس

رهبران اصلي سازمان بهحساب ميآيند که با ايجاد امکانات و شرايط الزم،

آن پیشبیني و عمل کنند نتايج اين تحقیق با تحقیقات مهدوي مطابقت

سازمان را بهسوي اهداف خود حرکت ميدهند []12-11؛ بنابراين در اين

نداشت .بر طبق تحقیق مهدوي جنسیت تاثیر معناداري بر نگرش مديران

مسیر به اطالعاتي نیاز دارند که مربوط و منطقي باشد .مثالً چنان چه

نسبت به کیفیت گزارشهاي مالي ارائه شده ندارد []10؛ که دلیل آن را

واحدي داراي نقاط ضعف و يا قوت ميباشد ،اطالعاتي بايد در اختیار آنها

مي توان مشارکت کمتر زنان در آن تحقیق عنوان کرد .همچنین براي

قرار گیرد که بیانکننده داليل ضعف و قوت اين واحد باشد.

تصمیم گیري در مورد موضوعات مختلف ،مي توان با توجه به اطالعات

بین میانگین ابعاد قابلفهم بودن اطالعات با سابقه کاري مديران

اخیر ارائه شده و مقايسه آنان با يکديگر ،اطالعات آينده را پیشبیني کرد

ارتباط معناداري وجود دارد .افراد باسابقه کاري  11تا  20سال ،افرادي

و بر اساس آن تصمیمگیري نمود .ضمناً میانگین اين بعد در زنان بیشتر از

هستند که داراي سابقه کاري متوسط بهحساب ميآيند و از اين لحاظ

مردان مي باشد همچنین بین میانگین ابعاد مرتبط بودن اطالعات مالي،

داراي تجربه کاري نسبت خوبي ميباشند .میانگین بعد نیز در افراد

صحت ارائه اطالعات و قابل فهم بودن اطالعات با میزان تحصیالت

باسابقه کاري  11تا  20سال داراي بیشترين مقدار ميباشد .دلیل اين امر

مديران رابطه معنا دار وجود دارد.

را ميتوان اين موضوع دانست که افراد با سابقه کاري  11تا  20سال ،به

همچنین يافتهها نشان داد که بین قابل فهم بودن اطالعات مالي با

دلیل سابقه طوالني نسبتاً خوبي که دارند و از افراد با سابقه کاري کمتر،

وضعیت تاهل رابطه معنادار وجود دارد .همچنین میانگین اين بعد در افراد

آشنايي بیشتري با کار شرايط انجام آن دارند .از طرفي اين افراد ناظر بر

متاهل نسبت به مجرد بیشتر است ،شايد به دلیل تجربه بیشتر افراد

کارکنان عملیاتي سازمان ميباشند و همچنین بايد به مقامات ارشد

متاهل در پست هاي تصمیمگیري و استفاده از اطالعات مالي است و اين

سازمان در مورد چگونگي انجام فعالیتها پاسخگو باشند .به همین دلیل

افراد معموال از ساير افراد مسن تر و متاهل هستند .نتايج حاصل از

به اطالعاتي نیاز دارند که براي آنها با توجه به عدم تخصص اين افراد در

تجزيهوتحلیل دادهها نشان داد که صحت ارائه اطالعات و قابلفهم بودن

بخشهاي عملیاتي قابلفهم باشد و اين اطالعات بايد بهآساني قابلمقايسه

اطالعات با گروه سني رابطه معناداري وجود دارد صحت ارائه اطالعات

در بین واحدهاي مختلف باشد تا بهوسیله آن بتوان واحدهاي کارا را از

يك ويژگي مهم حسابهاي مالي هر سازمان ميباشد .ازآنجا مقامات

واحدهاي ناکارمد تمیز داد.

ارشد سازمان بر اساس اطالعات بهدستآمده تصمیمگیري کرده و

همچنین بین میانگین ابعاد دقیق بودن اطالعات مالي و مرتبط بودن

موفقیت اين تصمیمات بستگي به صحت اطالعات ارائه شده از واحدهاي

اطالعات مالي با نوع استخدام مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

سازماني ميباشد ،بنابراين اين اطالعات بايد بهدقت و صحت

رابطه معنادار وجود دارد .میانگین اين ابعاد در افرادي که بهصورت

جمعآوريشده و توسط افراد واجد شرايط تأيید گردند تا شرايط را براي

قراردادي با سازمان همکاري ميکنند داراي بیشترين مقدار ميباشد.

تصمیمگیري درست و عقاليي توسط مديران سازمان که معموالً داراي

ازآنجاکه کارکنان قراردادي استخدام رسمي سازمان نميباشند و بهصورت

سن و سال بیشتري هستند ،فراهم آورند .قابلفهم بودن اطالعات نیز در

دورهاي يا سالیانه با سازمان همکاري ميکنند و پس از اتمام قرارداد،
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مشکالت اقتصادي ميباشد ،بنابراين الزمه غلبه بر اين مشکالت و رفع

افراد  30-45سال داراي بیشترين میانگین بوده است .اين افراد در
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ابوذر خازنی و همکاران

نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارشهاي مالی

از تمامي مديران و مسئوالن محترم دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

، بايد سازمان را ترک کنند،درصورتيکه قرارداد آنها تمديد نگردد

 صمیمانه تشکر و،و کساني که ما را در انجام اين پژوهش ياري فرمودند

بنابراين اين افراد تالش مضاعفي براي ماندن در سازمان و ادامه کار با

.قدرداني ميشود

 به همین دلیل تالش دارند تا کار خود را به بهترين.]12[ سازمان دارند
.شکل انجام دهند

:تعارض منافع
.نويسندگان تعارض منافع ندارند

 بیشترين.اهمیت اين موضوع در بخشهاي مالي دوچندان ميباشد
و کمترين میانگین نمرات نگرش مديران نسبت به کیفیت گزارشهاي
 به ترتیب1396 مالي ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان سال

:تأیيدیه اخالقي
شماره

به

اخالقي

تأيیديه

داراي

مطالعه

اين

. از دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان استIR.HUMS.REC.1396.173

:سهم نویسندگان

مربوط به مرتبط بودن اطالعات مالي و قابلرسیدگي بودن اطالعات بوده
 پیشنهاد ميشود بهمنظور ارتقاء سطح، بر اساس يافتههاي پژوهش.است
 از استانداردهاي گزارش گري مربوط،کیفي اطالعات در گزارشهاي مالي
.استفاده شود
از جمله پیشنهادات ديگر پژوهش ارتقاء کاملتر سطح کیفي

 روششناسي،ابوذر خازني (نويسنده اول و مسئول) نگارنده مقدمه

اطالعات مالي از طريق تدوين چارچوب نظري براي گزارشگري و تدوين

،) درصد20( عرفان خوارزمي (نويسنده دوم) تحلیلگر آماري،) درصد60(

 بستري رقابتي در بین سازمانها جهت بهبود،استانداردهاي حسابداري

.) درصد20(عباس قوام (نويسنده سوم) بحث و نتیجهگیري

عملکرد پرسنل و کالسها و کارگاههاي آموزشي براي افراد کمتجربه و
باسابقه و مدرک تحصیلي پايین است و از محدوديتها و مشکالت

:حمایت مالي

موجود در اين پژوهش کمبود منابع اطالعاتي منسجم بود و هیچگونه
.تعارض منافعي توسط نويسندگان گزارش نشده است

اين مقاله از طرف هیچ نهاد يا موسسهاي حمايت مالي نشده است و
.کلیه منابع مالي آن از طرف نويسندگان تأمین شده است

:تشکر و قدرداني
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Abstract
Aim: The primary aim of the financial reporting system is to provide qualified information.
The aim of this study was to investigate the relationship between managers’ attitudes toward
the quality of financial reports presented in Hormozgan University of Medical Sciences in
2018.
Methods: This was a descriptive-analytical study. The statistical population of this study
comprised 50 senior and middle managers of Bandar Abbas University of Medical Sciences
who were selected by census in 2018. Data were analyzed using a standard questionnaire
containing 29 statementsby SPSS 21 using descriptive statistics, T-test, and ANOVA.
Results: The results showed that there is a significant relationship between the average
dimensions, the relevance of financial information, the accuracy of presenting information and
understandability of information with gender in managers toward the quality of provided
financial reports. Also, significant relationship exists between the comprehensibility of
financial information with marital status, the accuracy and comprehensibility of information
with age group, the relevance,accuracy and comprehensibility of financial information, with
the managers' level of education, the comprehensibility of information with managers' work
experience, the accuracy and relevance of financial information with the type of managers'
employment.
Conclusion: The results of data analysis showed that the highest mean was related to the
"relevance of financial information". As stated, information is relevant to help users anticipate
past, present, and future events or be able to confirm or adjust their past expectations. Since
most of the problems of today's organizations are economic problems, it is necessary to
overcome these problems and solve them, to predict the present situation with the help of past
and present information. Therefore, the highest average is assigned to this dimension.
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