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وری و بهره تحلیل و تجزیه در هزینه مالی و حسابداری صورت پذیریقیاس

دولتی ایران به سمت حسابداری غیر تعهدی و تورمی بخش کارمندان آمادگی  
 

آبادکتولکارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی علی آبادی،حسین کریم  

بولحسابرسی دانشگاه آرل استاندانشجوی دکتری  ،فرشاد گنجی  

 

 و وریبهره تحلیل و تجزیه در هزینه حسابداری و مالی صورت پذیریدر این مقاله به بررسی قیاس -چکیده

در راستای هدف غیرتعهدی مورد تحقیق قرار گرفت.  حسابداری سمت به ایران دولتی بخش کارمندان آمادگی

د ( و برای محاسبۀ مدیریت سو2011ن )فرانکو و همکارامقایسه از مدل دیپژوهش برای محاسبۀ متغیر قابلیت 

( 2006چودهاری )( استفاده شد، مشابه آنچه در پژوهش روی1998دچو و همکاران ) یافتۀواقعی از مدل توسعه

ت سود های مالی بر معیارهای مدیریهای حاصل از پژوهش بیانگر این است که قابلیت مقایسۀ صورتبود. یافته

های غیرعادی اختیاری( تأثیر ولید، هزینههای غیرعادی تنقد عملیاتی، هزینهواقعی )جریان غیرعادی وجوه 

 دار دارد. به عبارتی، با افزایش قابلیت مقایسه، تمایل مدیران به مدیریت سود واقعی در راستای ارائۀمستقیم و معنا

ه و افزایش غیرعادی حجم ی واقعی مانند تولید بیش از اندازهاکاری فعالیتمطلوب عملکرد جاری خود با دست

 و اعتباردهندگان دهندگان،وام گذاران،سرمایه توسط حسابداری اطالعات برای تقاضا یابدمی یشفروش افزا

 نوع شش. باشد الزم حسابداری اطالعات در بنیادی کیفی خصوصیات سری یک وجود شودمی باعث سایرین

 دوره در شرکت 120 مالی هایصورت از پژوهش نای دارد وجود حسابداری اطالعات برای کیفی یخصیصه

 ترکیبی هایداده با متغیرهچند رگرسیون از هافرضیه آزمون برای. است شده گردآوری 1386-1397 زمانی

 .است شده استفاده

 کارمندان آمادگی ،وری بهره تحلیل و تجزیه ،هزینه مالی و حسابداری صورت ،پذیریقیاس: کلمات کلیدی

 ی و تورمی سمت حسابداری غیرتعهد ن وایرا دولتی بخش

 

 مقدمه:

دهد  را افزایش می بودن آنفرد اطالعات مالی است که مفیدهای کیفی منحصر بهقابلیت مقایسه، یکی از ویژگی

بینی یا تأییدپذیری اطالعات مالی است، قابلیت مقایسه این برخالف مفهوم قابلیت اتکا که تمرکز بر روی پیش
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ها را شناسایی های عملکرد مالی شرکتا و تفاوتهآورد تا شباهتکنندگان فراهم میرا برای استفادهامکان 

گذاران و کنند؛ بنابراین، ویژگی کیفی اطالعات مالی )قابلیت مقایسه( در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایه

ها یا دهی بر ارزیابی فرصتو وام گذاریهای سرمایهاعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا تصمیم

توان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه ین مبتنی است و بدون وجود این اطالعات قابل مقایسه نمیهای جایگزپروژه

کنندگان دادن کیفیت سود به نحوی است که انتظارات سهامداران و ارائه. هدف از مدیریت سود نشانکرد

و سود بر جریان نقدی  کند، اقالم تعهدی افزایشاقدام به دستکاری سود میبرآورده شود وقتی مدیریت شرکت 

ها تأثیر شود بسیاری از پژوهشسود و جریان نقدی از کیفیت سود کاسته می یابد و با افزایش فاصلۀنیز فزونی می

قابلیت مقایسۀ تعداد المللی را بر پذیرش استاندارد حسابداری مشابه )مانند استانداردهای گزارشگری مالی بین

طور گسترده تأثیر قابلیت اند. پژوهشگران همچنین بهمختلف بررسی کردهها در کشورهای زیادی از شرکت

 خاصه و گرانتحلیل مقایسۀ حسابداری را بر اقالم مختلف مانند افشای اختیاری مدیریت، گسترش پوشش بیمۀ

 .اندکرده بررسی را نهادی گذارانسرمایه پرتفلیوی ساختار و بینیپیش

 .های مالی و مدیریت سود واقعی ارتباطی مستقیم برقرار باشدقابلیت مقایسۀ صورتانتظار بر این است که بین 

ها برای دستیابی به اهداف سود مدنظرشان مدیریت سود را از اقالم تعهدی به های پیشین، شرکتطبق پژوهش

های مدیران عالیتوضوع نپرداخته است که چطور فیران به بررسی این متاکنون پژوهشی در ا .دهندواقعی تغییر می

. های مالی استصورت های موجود برای مدیریت سود متأثر از میزان قابلیت مقایسۀدر راستای استفاده از فرصت

 ی اقدام به تهیۀحسابدار شدههایی که طبق اصول پذیرفتهرو، در این مقاله تأثیر قابلیت مقایسه برای شرکتاز این

 .شودمطالعه و بررسی میریت سود واقعی مدیران کنند، بر مدیهای مالی میصورت

 

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

های المللی گزارشگری مالی بر ویژگیبررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین ای دربارۀچارچوب نظری گسترده

داری مالی مطرح است. بررسی ارتباط استانداردهای حساب هایکیفیت حسابداری و قابلیت مقایسۀ صورت

ی استانداردهای فوق در راستای هاالمللی و افزایش کیفیت حسابداری پرداختند. هدف انعکاس تأثیر مشخصهبین

های پژوهش در گزارشی به سیستم گزارشگری مالی، تفسیر آنها، الزامات و دعاوی حقوقی است. یافته

المللی گزارشگری مالی دستکاری ینهای متمایل به پذیرش استانداردهای بکه در شرکت صورت مطرح شداین

های غیرمتمایل به هنگام نسبت به شرکتیابد و در نتیجه مقادیر اطالعات مربوط و بهو مدیریت سود کاهش می
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سی پیامدهای برربه  یابد. داسکه و همکارانالمللی گزارشگری مالی افزایش میپذیرش استانداردهای بین

گری مالی پرداختند. آنها تأثیر نقدشوندگی بازار، هزینۀ المللی گزارشای بیناقتصادی پذیرش الزامی استاندارده

صورت ها را تجزیه و تحلیل کردند که بهبزرگی از شرکت کشور و نمونۀ 26حقوق صاحبان سهام و کیو توبین در 

نشان داد با پذیرش  اند. نتایج پژوهشمللی گزارشگری مالی را پذیرفتهالکارگیری استانداردهای بینالزامی به

ها، معیارهای نقدشوندگی بازار و کیو توبین وسیلۀ شرکتالمللی گزارشگری مالی بهسازی استانداردهای بینپیاده

ی بازار و به بررسی ارزش سودها( 2002) یابد. هریس و مولر حقوق صاحبان سهام کاهش می افزایش و هزینۀ

حسابداری در ایاالت  شدۀالمللی و اصول عمومی پذیرفتهسابداری بینزش دفتری تحت استانداردهای حمقادیر ار

های حاصل از پژوهش، شواهدی را مبنی بر افزایش سودهای منطبق با اصول عمومی متحده پرداختند. یافته

المللی گزارشگری دن با پذیرش استانداردهای بینبوحسابداری، ارزش دفتری و در نهایت مربوط شدهپذیرفته

های مالی بر در پژوهشی به بررسی تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت( 2010)الی ارائه کردند. دی فرانکو و همکاران م

های مالی و صورت بین قابلیت مقایسۀ دهدبینی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میسطح تحلیل و پیش

 که افزایش قابلیت مقایسۀطوریار وجود دارد؛ بهدبینی ارتباطی مستقیم و معناا و بهبود دقت پیشهسطح تحلیل

ها بینیشود و از میزان پراکنش پیشبینی میها و بهبود دقت پیشهای مالی منتهی به افزایش سطح تحلیلصورت

رسیدند که  ر افشا پرداختند و به این نتیجهبه بررسی تأثیر قابلیت مقایسه ب( 1999)کاهد. گونگ و همکاران می

 شدۀبینیۀ شرکت در مقایسه با سودهای پیششدبینییابد که سودهای پیشمدیریت سود زمانی افزایش می امکان

کارگیری اختیاری ای به بررسی تأثیر بهدر مطالعه (2011)ها کمتر باشد. بارث و همکاران سایر شرکت

بودن بورس ی و سودمندی و مفیدهای مالالمللی بر قابلیت مقایسۀ صورتمالی بین استانداردهای گزارشگری

اوراق بهادار در ایاالت متحده پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بعد از پذیرش اختیاری استانداردهای 

بیشتری با هم  ت مقایسۀکنند، قابلیهایی که از این استانداردها استفاده میالمللی گزارشگری مالی شرکتبین

ها، افزایش نقدشوندگی بازار مقایسه منجر به افزایش اطالعات در سطح خاص شرکتداشتند و افزایش قابلیت 

ها منطبق با نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار سرمایه و افزایش حجم معامالت سهام شده است. همچنین، یافته

ه بررسی تأثیر ب (2012)مقایسه در بورس اوراق بهادار است. سوهن ایاالت متحده مبتنی بر سودمندی قابلیت 

های های مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی پرداخت. یافتهقابلیت مقایسۀ صورت

و  حاصل از پژوهش بیانگر ارتباطی معکوس و معنادار بین قابلیت مقایسه و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی

 و مدیریت سود واقعی است. دار بین قابلیت مقایسهارتباطی مستقیم و معنا
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 بانک یک از ریال میلیون 10 ،1390 سال اول شما که کنید تصور کنم؛ روشن را موضوع مثالی با بگذارید

 امروز که پولی. بپردازید را خود بدهی باید گذشته آن از ماه 10 که امروز و ایدگرفته قرض درصد 24 سود با

( آن بهره یا سود نیز ریال میلیون 2 و اصل ریال میلیون 10 شامل) ریال میلیون 12 بر بالغ پردازیدمی بانک به شما

 کنید دریافت دالر 1,000 توانستیدمی شما وام اخذ تاریخ در ریال میلیون10 مقابل در کنید فرض باز حاال. است

 دریافت دالر 800 فقط ریال میلیون 12 یعنی وام از حاصل سود و اصل با توانیدمی مثال بازپرداخت تاریخ در اما

 را پرداختی و دریافتی ریال تفاوت بانک اگر زیان؟ یا کرده سود بانک آیا که است این سوال حاال خوب کنید

 نظر در را پرداخت قابل و دریافت قابل دالری تفاوت اگر اما. است کرده سود بانک بگوییم باید بگیرد، نظر در

 نسبت هم درصد 24 سالیانه باید وام، قرارداد براساس آنکه وجود با است کرده زیان بانک بگوییم باید بگیریم،

 آیا کند، اقامه را ادعایی چنین و کند مراجعه دادگاه به بانک اگر حال! شدمی بانک عاید پرداختی وجوه به

 بانک دارایی ارزش آنکه وجود با است؛ منفی آن سخپا مسلما داد؟ خواهد مشتری محکومیت به رای محکمه

 هر از قبل و است افراد حقوق تعیین مبنای حسابداری اطالعات» اینکه نتیجه است یافته کاهش دالر براساس

 منظور. است مختلف هایپارادایم با علمی حسابداری اکنون هم که است این واقعیت« .باشد اتکا قابل باید چیزی

 حاضر حال در. است هاحلراه کشف و علمی مسائل به نگاه برای حرفه یا علم اهل مشترک دیدگاه پارادایم از

  :است مطرح حسابداری در زیر پارادایم شش

 داندمی حسابدهی برای اطالعاتی ارائه را آن موضوع و حسابداری هدف که: حسابدهی استقرایی پارادایم -1

 .است یافته استقرار تاریخی هایارزش مبنای بر ناگزیر و

 هایروش بر عالوه آلایده سود از تعریفی ارائه را حسابداری هدف که: قیاس –  حقیقی سود پارادایم -2

( تورم) هاقیمت عمومی سطح شاخص برمبنای ارزش مانند دیگری هایروش بر مبتنی و تاریخی شده تمام بهای

 .کندمی قلمداد جاری، هایارزش یا

 مورد اطالعات آوردن فراهم و شناخت را حسابداری هدف که: هاگیریتصمیم در ندیدمسو پارادایم -3

 .داندمی اقتصادی صحیح گیریتصمیم برای نیاز

 متغیرهای به نسبت سرمایه بازار کل واکنش بررسی را حسابداری هدف که: بازار گیریتصمیم پارادایم -4

 .داندمی حسابداری

 شخص واکنش بررسی را حسابداری اصلی موضوع که: کنندهاستفاده صخش گیریتصمیم پارادایم -5

 .شمردمیبر حسابداری متغیرهای و اطالعات از کنندهاستفاده
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 تحصیل و است اقتصادی کاالیی اطالعات، معتقدند، آن پیروان که: اطالعات اقتصادی ارزش پارادایم -6

 .است مرتبط اقتصادی انتخاب مساله با نیز اطالعات

 عنوانبه کند؛می تفسیر و ارزیابی خود شیوه به را اطالعات سودمندی اشاره، مورد هایپارادایم از یک هر

 قبل کند ارائه حسابدهی برای مبنایی باید حسابداری اطالعات که آنجا از حسابدهی استقرایی پارادایم در مثال

 واقعی، سود تعریف دنبال به حقیقی سود پارادایم هکحالی در شود،می توجه اطالعات بودن اتکا قابل به همه از

 پارادایمی هر تفسیر و تعریف ترتیب این به. است شود،می محاسبه تاریخی هایارزش مبنای بر که آنچه بر عالوه

 برمبنای که اطالعاتی سودمندی بگوییم بخواهیم اگر ساده، طوربه پس. است متفاوت اطالعات سودمندی از

 اطالعات به منظری چه از که دید باید خورند،می لطمه تورم از یابند،می انعکاس ترازنامه در یخیتار هایارزش

 توماس. است افراد اهداف و نگرش نوع از متاثر بیشتر سودمند اطالعات تعریف دیگر، عبارت شودبهمی نگریسته

 زمان، مقطع یک در علمی هر در تسا معتقد داشت، بیان را آمیزموفقیت تغییر نظریه 1970 سال در که کوهن

 پارادایم با قبلی مسلط پارادایم شودمی موجب بعدی هایبحران و نظرها اختالف اما است، مسلط خاصی پارادایم

 آینده در شوند،می جانشین هاپاردایم گویدمی که کوهن برخالف کنممی تصور من. شود جایگزین دیگری

 آثار توانندمی چگونه مالی هایصورت کنندگانستفادها .بود خواهیم داریابحس در جامع پارادایم ابر یک شاهد

 ابتدا، در که است چنین معموال گیریتصمیم مکانیزم کنند؟ لحاظ هاشرکت مالی اطالعات تحلیل در را تورمی

 نگرش نوع و دانش با متناسب آن از پس کند،می گردآوری را مطالعه مورد موضوع به مربوط اطالعات فرد

 به تصمیم هدفش و خواسته برمبنای سوم مرحله در و کندمی نامربوط از مربوط اطالعات تفکیک به اقدام خود

 از کنندگاناستفاده ببینیم باید ابتدا پس،. است متفاوت افراد تعداد به فرآیند این طی چگونگی. گیردمی اقدام

 برای. هستند بالفعل و بالقوه سهامداران گروه، ترینمهم و هستند اولین هاییگروه چه هاشرکت مالی هایصورت

 برای آنچه واقع، در. است ضروری( سهامداران ثروت) شرکت سهام ارزش بر مالی اطالعات آثار شناختن آنها

 به تورم ایشان، منظر از. است آن توزیع قدرت و تجاری واحد توسط سود ایجاد توان دارد، اهمیت سهامداران

 به خود حسابداری تئوری کتاب دوم جلد در شباهنگ رضا دکتر آقای. است طلبکاران زیان به و رانبدهکا نفع

 افزایش. کنم ارائه ادامه در را مطلب خالصه ایشان، از تشکر ضمن دانممی الزم اینجا در که کرده اشاره مساله این

 چهچنان مثال. کرد خواهد ترآسان را هاهیدب بازپرداخت که انجامدمی سود مبلغ افزایش به معموال هاقیمت سطح

 هاقیمت سطح که ایدوره از پس را مبلغ این و بگیرد وام( ب) شخص از ریال میلیون یک مبلغ( الف) شخص

 زیان( ب) شخص و تحصیل اقتصادی سود( الف) شخص کند، بازپرداخت است یافته افزایش درصد 60 معادل
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 مبلغ این اما، است کرده پرداخت را ریال میلیون یک مبلغ( الف) شخص است گرچه کرده تحمل اقتصادی

 زیرا. است وام اخذ زمان در پول خرید قدرت( 1.000.00÷  1.600.000= درصد ( 5/62 درصد 5/62 معرف

 هاقیمت سطح افزایش معادل آن ارزش که کرده دارایی فقره یک به تبدیل را وام مبلغ( الف) شخص چهچنان

 600 مبلغ و( الف) شخص برای سود ریال هزار 600 مبلغ بفروشد، وام بازپرداخت هنگام را آن و شداب رفته باال

 تورم، دوره در. است متفاوت کمی ماجرا هاشرکت در اما،. یافتمی تحقق( ب) شخص برای زیان ریال هزار

 خرید قدرت برحسب تجاری، عملیات حجم چهچنان واقع، در شودنمی حفظ گردش در سرمایه خرید قدرت

 پولی هایدارایی نگهداری اثر بر. یابد افزایش گردش در سرمایه باید قاعدتا بماند، باقی تغییر بدون ثابت،

 به همچنین غیرعملیاتی، سود مشارکت، اوراق در گذاریسرمایه و مدتبلند دریافتی هایحساب مانند بلندمدت

 هایبدهی چهچنان تورمی، شرایط در. شودمی ایجاد اتیعملیغیر زیان نیز بلندمدت هایبدهی داشتن دلیل

 در و تحصیل اقتصادی سود ها،قیمت سطح افزایش هنگام یابد، فزونی مدت،بلند پولی هایدارایی بر بلندمدت

 ایجاد «پول خرید قدرت» تغییر از واقع در مزبور زیان یا سود. شد خواهد تحمیل اقتصادی زیان عکس، حالت

 در آن افشای نحوه همچنین و «خرید قدرت زیان یا سود» ماهیت لحاظ از حسابداری، نظرانبد صاحشومی

 دیدگاه یک غیرعملیاتی، زیان و سود به زیان یا سود این شباهت به نظر. ندارند کامل توافق مالی هایصورت

 روش این مخالف جداً ایعده کهحالی در شود؛ لحاظ خالص سود محاسبه در زیان یا سود این که است این

 سود قبیل این برای مشخص جایگاه نبود موضوع، این درباره عمومی توافق فقدان اصلی دلیل البته. هستند عمل

 سودهای شناخت و هزینه تخصیص بر سنتی حسابداری اصول و مفاهیم. است سنتی حسابداری در هازیان و

 برحسب غیرپولی اقالم اینکه به نظر. دارد تاکید( آن شدن محرز محض به یا) مبادله وقوع هنگام غیرعملیاتی

 لحاظ از ندارد هماهنگی آن با جاری هایارزش برمبنای پولی اقالم ارزشیابی شوند،نمی بیان جاری هایارزش

 ها،زیان و سود این عمده تفسیری نقایص از یکی. دارد نقص خرید، قدرت زیان و سود نیز واقعی دنیای در تفسیر

 است ممکن صورت، این در. شودمی قبول تورم انتظار و آگاهی با آتی، تعهدات از بسیاری که است واقعیت نیا

 و سود محاسبه بنابراین، باشد شده منظور گشته، بدهی ایجاد موجب و مبادله که کاالهایی قیمت در تورم، انتظار

 بشود مالحظه دارایی آن نگهداری زیان یا عافمن از نابجا تفسیر موجب تواندمی پولی دارایی نگهداری زیان

 منحصربه و ذهنی آنقدر موضوع اما کرد لحاظ مالی اطالعات تحلیل در را تورم آثار توانمی اگرچه کنید،می

 که مالی هایصورت. بردنمی جایی به راه و است دشوار آن منطقی توجیه امکان که است تفسیرپذیر و فرد

 اتکا قابلیت میزان همان به که است این واقعیت ولی است خوبی ایده بسیار شود، منتشر روز هایارزش برمبنای
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 هایارزش به باید ناگزیر بنابراین، است مالی اطالعات خصیصه تریناصلی ،«اتکا قابلیت» که آنجا از و ندارد

 به تورم، کنندهمنحرف آثار دوجو با بنابراین. شوند ارائه دارد، را همگان توسط مجدد اثبات قابلیت که تاریخی

 به توجه هستند با برخوردار کافی اعتبار از حاضر حسابداری استانداردهای همین با مالی هایصورت من نظر

 ضرورت است، شده ترجمه( دارند ناچیزی تورم عمدتا که) غربی منابع روی از ما حسابداری استانداردهای اینکه

 کنید؟می ارزیابی حد چه تا را ایران اقتصاد تورمی شرایط با مالی ارشگریزگ تطبیق برای استانداردها بازبینی

 که نیست قرار اصطالح به. است درستی کار کنیم، استفاده جوامع سایر دستاوردهای و هاپیشرفت از ما اینکه

 برای حسابداری استانداردهای تدوین دنبال به حسابداری محافل کنیم فکر اینکه اما «کنیم اختراع نو از را چرخ»

 زعمبه البته) حسابداری در تورم مشکل بر آمدن فائق برای هاکوشش اولین نیست درست اند،نبوده تورمی شرایط

. غرب در نفت قیمت آورسرسام افزایش هایسال با مقارن یعنی شد آغاز 1976 سال در( زمان آن حسابداران

 وقتآن بروید، نفت قیمت تغییرات روند سراغ به باید کنید، بالند را جریان این بتوانید اینکه برای شما احتماال

 گذشته قرن در یا تاریخ طول در دنیا هایقسمت سایر کنند،می تصور جامعه عموم که طورآن که شویدمی متوجه

 هایارزش افشای جهت در الزاماتی کشورها، برخی در میالدی 1976 سال در .اندنمانده نصیببی تورم از

 در مالی حسابداری استانداردهای هیات آن، از بعد سال سه. شد برقرار بزرگ هایشرکت توسط زینیگجا

 هایشرکت از برخی استاندارد، این براساس. کرد 33 شماره حسابداری استاندارد تدوین به اقدام متحده، ایاالت

 کنند: افشا را زیر اطالعات که شدند ملزم بزرگ

 .تورم کلی اثر به توجه با مستمر عملیات از حاصل سود مجدد ارائه -1

 .پولی اقالم خالص به مربوط خرید قدرت زیان یا سود  -2

 .جاری هایارزش برمبنای مستمر عملیات از حاصل سود  -3

 .مالی دوره پایان در تجهیزات و آالتماشین اموال، و هاموجودی جاری ارزش  -4

 م.تور آثار کسر از پس تجهیزات و آالتماشین اموال، و هاموجودی جاری ارزش کاهش یا فزایشا -5

 که کرد منتشر و تدوین را 89 شماره استاندارد مالی، حسابداری استانداردهای هیات میالدی، 1983 سال در

 آن، از پس. نبود الزامی اما شد، توصیه 33 شماره استاندارد براساس تکمیلی اطالعات افشای ادامه آن، براساس

 تورم اساسبر شده تعدیل اطالعات اینکه و شده تعدیل مالی هایصورت ارائه لزوم عدم بر مبنی زیادی لدالی

 که کنیدمی مشاهده شد بنابراین مطرح شود، تهیه نیز مالی گرانتحلیل خود توسط تواندمی هاقیمت سطح تغییر

 بین از باوجود حاضر حال در اما است، شده آغاز پیش سال 35 از بیش غرب در امر این برای الزم هایکوشش
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 در حسابداران زعمبه حادی موضوع مساله، این دیگر( است اقتصاد از جدانشدنی بخشی که چرا) تورم نرفتن

 غرب جهان تجربیات بلکه نیست، مساله حل از ناتوانی یا شدن ناامید امر، این علت البته شود؛نمی تلقی جهان

 در مالی هایصورت از کنندگاناستفاده نیازهای که است داده نشان( شده گرفته آنها منابع استانداردها از که)

 تعدیل اطالعات از بهتر خیلی باال، اتکای قابلیت دلیل به تاریخی هایارزش بر مبتنی اطالعات با مواقع از خیلی

 استانداردهای که ایده این با ،است بنابراین شده تامین( تورم کردن لحاظ با یعنی) جاری هایارزش وسیلهبه شده

 تورم مورد در تحقیقات نتایج اما موافقم؛ شود تعدیل باید ایران اقتصاد بر حاکم شرایط به توجه با حسابداری

 در و است هاروش سایر از معتبرتر و اتکاء قابل همچنان تاریخی شده تمام بهای بر مبتنی اطالعات که داده نشان

 سرمایه، و کنندهمصرف جهانی بازارهای توسعه تولید، شدن جهانی .ندارد وجود خاصی نیبازبی به نیاز مورد این

 آورده وجودبه را مالی دهیگزارش استانداردهای از واحدی مجموعه ایجاد به نیاز چندملیتی هایشرکت رشد و

 در المللیبین تالفاتخا کاهش هدف با (IASB) حسابداری استاندارد المللیبین انجمن(. 1997 فالور،) است

 استفاده برای مالی دهیگزارش استانداردهای از ایمجموعه چنین تهیه حال در حسابداری استانداردهای زمینه

 فرضیه این پشتوانه به مثال عنوانبه (IFRS) مالی دهیگزارش المللیبین استانداردهای تهیه. است جهانی سطح در

 پذیریقیاس افزایش برای مهم ابزاری حسابداری جهانی استانداردهای از واحد ایمجموعه که است شده انجام

 کشورهای تعداد گذشته سال چند طول در. است مالی هایصورت سازیآماده هزینه کاهش و مالی هایصورت

 رد مالی دهیگزارش منظور به IFRS از استفاده که طوریبه است یافته افزایش شدت به IFRS از کنندهاستفاده

 بریتانیا، نظیر صنعتی کشورهای در  IFRS .دارد وجود آن از استفاده اجازه یا است الزامی کشور 120 از بیش

 به دستیابی. است شده پذیرفته بولیوی و قزاقستان بنگالدش، نظیر توسعه حال در کشورهای و ایتالیا و آلمان

 مثال برای اما. دارد بستگی کشورها در IFRS هماهنگ و یکسان استفاده به مالی دهیگزارش در پذیریقیاس

 موجب فرهنگ و استعماری سابقه سیاسی، پیوندهای تورم، مالی، تأمین منابع مالیات، حقوقی، هاینظام تفاوت

 الو، و جاگی ؛2004 ایوانز، ؛1995 سالتر، و دوپنیک مثال، برای) شودمی حسابداری هایروش در تنوع ایجاد

 محیط در کامل طوربه ایزمینه عوامل این(. 1992 دوپنیک، و سالتر ؛2007 ردسون،چاری ؛1998 نوبز، ؛2000

 موانع عنوانبه توانندمی عوامل این و نیست ساده چندان هاآن تغییر رواین از. کنندمی نفوذ کشور یک حسابداری

 به مالی دهیگزارش در یریذپقیاس به دستیابی این، بر عالوه. کنند عمل کشورها در IFRS از یکسان استفاده

 در فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، عوامل. دارد بستگی کشورها در IFRS یکسان کارگیریبه و تفسیر

 کارگیریبه و تفسیر به تواندمی کشورها میان تفاوت و گذاردمی تأثیر حسابداران ایحرفه قضاوت بر کشورها
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 در ایحرفه قضاوت کهاین بر مبنی کنندمی ارائه را شواهدی مختلف مطالعات. شود منجر IFRS متفاوت

 محیط با متفاوت کشورها آن حسابداری محیط اگر خصوصاً شود،می انجام متفاوتی شکل به مختلف کشورهای

 دوپنیک ؛2003 ریچر، و دوپنیک) باشد( است شده تهیه هاآن در IFRS که) زبان انگلیسی کشورهای حسابداری

 کشورهای روی بر عمدتاً IFRS پذیرش با مرتبط هایپژوهش تمرکز گذشته سال چند طول در(. 2004 ریچر، و

 و دوپنیک ؛2007 الینز، و جارنه کاالئو، مثال، برای) است بوده صنعتی کشورهای سایر و اروپا اتحادیه عضو

 این ترمهم آن از(. 2004 جرماکوتز، ؛2010 پاتل، و پررا هلمن، ؛2010 ویسوکی، و لوز هیل، ؛2004 ریچر،

 مطالعه چند فقط توسعه، حال در کشورهای سوی از IFRS روزافزون پذیرش دوران در حتی که است موضوع

 بر که است مطالعاتی شامل دسته این مطالعات مثال، برای. اندپرداخته کشورها این در IFRS پذیرش بررسی به

 کینزی، - پراتر) جنوبی آفریقای و مکزیک ،(2000 سا،میچا) زیمباوه ،(2007 بایدون، و پررا) اندونزی روی

 و وودوارد تیرال،) قزاقستان و( 2005 غنی، و اشرف) پاکستان ،(2007 بورین،) توباگو و ترینیداد ،(2006

 برای. اندبوده صنعتی کشورهای مستعمره گذشته در کشورها این تمام اما. اندداشته تمرکز( 2007 راخیمبکوا،

 به قزاقستان و اندونزی مکزیک، انگلستان؛ مستعمره توباگو و ترینیداد و پاکستان جنوبی، آفریقای ه،باوزیم مثال،

 استعماری هایقدرت این زیرا است اهمیت حائز موضوع این. اندبوده روسیه و هلند اسپانیا، مستعمره ترتیب

 توسعه در سزاییبه تأثیر و اندکرده لمنتق خود هایمستعمره به را حسابداران و حسابداری مفاهیم معموالً

 از برخی پاکستان که دهندمی توضیح( 2005) غنی و اشرف مثال، برای. اندداشته کشورها آن در حسابداری

 عدم و دهیگزارش الزامات از مجزا مجموعه دو یعنی( انگلیس) خود قبلی استعمارکننده کشور هایویژگی

 حسابداران که کنندمی بیان همچنین هاآن. است برده ارث به را گذاریاستاندارد در دولت مستقیم مشارکت

 رو،این از. اندبوده پاکستان در حسابداری هایروش بر تأثیرگذاری اصلی عوامل از یکی انگلیس دیدهآموزش

 ایحرفه مجموعه یک وجود نظیر هاییویژگی تواندمی استماری سابقه دارای کشورهای حسابداری محیط

 سابقه که کشورهایی کهحالی در کند، کمک کشورها این در IFRS پذیرش به تواندمی که باشد داشته بقهسابا

 حسابداری اکولوژی چارچوب از استفاده با مقاله این. باشند هاویژگی این فاقد است ممکن ندارند استعماری

. کندمی ارائه نپال کشور حسابداری یطحم اصلی هایویژگی از دقیق و مندنظام تحلیلی( 1995) واالس و گرنون

 نظیر منتخب کلیدی ذینفعان با مصاحبه طریق از را IFRS پذیرش با مرتبط بالقوه مسائل مقاله این این، بر عالوه

 و اقتصاد وزارت و (ASB) نپال حسابداری انجمن پرسنل ای،حرفه حسابرسان و حسابداران دانشگاهی، افراد

 و (ICAN) نپال در رسمی حسابداران مؤسسه در که) نپال کشور. کندمی بررسی جودوم منابع و اسناد بررسی
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ASB از 2012 جوالی از است گرفته تصمیم( دارد نماینده IFRS برای جذاب محیطی کشور این. کند استفاده 

 با توسعه حال در غیرمستعمره کشور یک نپال زیرا کندمی فراهم IFRS پذیرش با مرتبط بالقوه مسائل بررسی

 پذیرش با مرتبط مسائل قبلی مطالعات از یکهیچ کهاین ترمهم آن از. است قوی بومی فرهنگی میراث یک

IFRS حسابداری زمینه در زیادی منابع که هرچند اندنکرده بررسی غیرمستعمره توسعه حال در کشور یک در را 

 یک حسابداری محیط بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی استعماری سابقه دهدمی نشان که دارد وجود المللیبین

 بایدون، و پررا ؛2006 یاپا، ؛5 ص ،2001 میک، و گرنون ؛1995 سالتر، و دوپنیک ؛1986 هاو،) است کشور

 (2012 علی، و مونیاندی ؛2007

 

 پیشینه تحقیق

اجرایی نتایج های های اجرای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در دستگاه( چالش1395فالحی )

های کالن دولتی، حاکی از مؤثر ای از نمونه آماری ذیحسابان سازمانصورت پرسشنامهحاصل از این تحقیق به

های الزم بر استقرار نظام نش کارکنان، تأمین زیرساختبودن قابلیت اتکای اطالعات گذشته، سطح آموزش و دا

 های دولتی بوده است.حسابداری تعهدی در سازمان

( طی پژوهشی با بررسی الزامات اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی 1394) نیحس

ده در آن زمان های پیش رو، نتایج حاصل حاکی از آن است که سیستم مبنای حسابداری مورد استفاچالش

ه و از سطح شفافیت )نقدی تعدیل شده( امکان محاسبه بهای تمام شده به نحو مطلوب و قابل اتکاء را فراهم ننمود

منظور دستیابی به این اهداف اصلی بازنگری در نظام حسابداری ای زیاد دارد. لذا بهموردانتظار مالی نیز فاصله

ی تحقق اهداف اصلی بخش عمومی یعنی پاسخگویی دولت به ملت در دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی برا

باشد. لیکن به دلیل گستردگی عظیم این تغییر ار دارد، ضروری میقبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختی

ی هایی در پیش رو، لذا اصرار به استقرار مبنای حسابداری تعهدالشسیستم حسابداری و وجود موانع اجرایی و چ

ن ( قانو26طور که این موضوع در تبصره ذیل ماده )مدت بیهوده و ناممکن است. هماندر بخش عمومی در کوتاه

بینی یک دوره زمانی سه ساله جهت تغییر مبنای نقدی تعدیل شده ( پیش2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 بینی شده است.به تعهدی پیش

کارگیری مبنای حسابداری نقدی با توجه به ضرورت به کارگیری مشکالت به( با بررسی 1393لطفی )

که اری استان اردبیل پرداخته و با طرح اینموردی شهرد صورت مطالعهریزی عملیاتی بخش عمومی بهبودجه
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مالی گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منافع اقتصادی است بر اندازه

و عملیاتی بهتر تاکید داردکه از توان حسابداری بر مبنای نقدی یا تعهدی تعدیل شده خارج است. بنابراین برای 

ها و درآمدها را گیری درست و دقیق هزینهبایست امکان اندازهفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دولت میای

ی مبنای تعهدی در بخش عمومی موجب جلوگیری از کارگیرفراهم نماید. نتایج بیانگر این موضوع است که به

ها، مقایسه درآمدها و الی در گزارشها و درآمدهای واقعی سال مها به انعکاس هزینهتداخل درآمدها و هزینه

 های بلندمدت فراهمای و بدهیهای سرمایهبینی شده در بودجه انعکاس بهتر داراییهای واقعی با میزان پیشهزینه

ریزی عملیاتی و توجه به جریان منافع اقتصادی جهت بهبود پاسخگویی و عملکرد ینه اجرای بودجهنمودن زم

 شود.مدیران در بخش عمومی می

( طی پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در 1391فر و نظری )وکیلی

این است  ای پرداخته و نتایج حاصل نشانگرنامهمؤسسات تابعه وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به روش پرسش

جمله، قوانین و مقررات، نیروی از ی که عوامل متعددی بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی مؤثر است. موارد

سازی نظام پیاده عنوان عوامل مؤثر برخواهی بهانسانی، مدیریت چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ

عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اسـت. رد بررسی قرار گرفته است که هر پنج عامل بهحسابداری تعهدی مو

های متوسط و بعد از آن ها در اکثر موارد، گزینهسؤالنخبگان، برای پاسخ به  دهندگان متشکل از جامعهپاسخ

سازی ان تأثیر عوامل ذکر شده در پیادهها میزنظر آنتوان گفت بهاند. بنابراین میو باالتر( را انتخاب کرده 3)عدد 

 نظام حسابداری تعهدی در سطح باالیی قرار دارد.

ام گزارشگری برمبنای حسابداری تعهدی با های استقرار نظه بررسی چالش( ب1389کاملی وکرباسی یزدی )

ری و مفاهیمی، تاکید بر مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی ایران، که در آن پنج عامل عدم وجود چارچوب نظ

تی ریزی عملیاهای حسابداری قوی، عدم اجرایی شدن کامل بودجهقوانین و مقررات موجود در نظام مالی و روش

 جرای حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی مورد ایراد قرار داده است.و عدم ا

ی در بخش کارگیری حسابداری تعهد( طی پژوهشی به بررسی عوامل به1388کردستانی و ایرانشاهی )

اید نمدولتی، عوامل متعددی را که موجبات استفاده از حسابداری برمبنای تعهدی به جای سایر مبناها را فراهم می

مورد بررسی قرار دادند که اساس آن تأکید بر ویژگی اساسی مدیریت نوین بخش عمومی که پاسخگویی مالی 

بودجه عملیاتی را از سوی دولت الزامی و در پی آن  ریزی و پاسخگویی تدوینبرای بهبود بودجهباشد. که می

کارگیری این مبنا برخی از مزایای به ر پایان بهآور است. دحسابرسی عملیاتی با توجه به بودجه عملیاتی نیز الزام
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ازجمله تهیه اطالعات سودمندی که برای بهبود تخصیص منابع افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطالعاتی و 

 آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی اشاره دارد. ایجاد

ربخش عمومی و ارزیابی آن ( طی تحقیقی با عنوان ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی د1386باباجانی )

ارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری برای استفاده در بخش عمومی، به تشریح اهداف گز

ابداری تعهدی و دالیل و مزایای کاربرد آن در حسابداری گزارشگری مالی در تحقق اهداف، جایگاه ویژه حس

بی از وضعیت استفاده از این مبنا در ایران و راهکارهای الزم بخش عمومی تشریح پرداخته و در نهایت پس ارزیا

 شده در چارچوب الگویی پیشنهاد شده است.برای انتقال از مبنای نقدی تعدیل شده به تعهدی تعدیل 

( به بررسی نقش نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اجرای عملکرد بودجه ساالنه کل 1385رحیمی )

های اجرایی که های دستگاهتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که نظارت ذیحسابیکشور پرداخته و ن

رد بودجه ساالنه کل کشور های نظارت مالی وزارت دارایی است تا حد مطلوب بر عملکخود یکی از شاخص

مالی بر عملکرد  هایای نقش مؤثر در اعمال نظارتقوانین و مقررات مالی و محاسباتی و بودجه تأثیرگذاراست و

 ل کشور دارد.بودجه ساالنه ک

طی پژوهشی به بررسی علل ناکارآمدی صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور درخصوص  (1384)قربانی 

نویسی سنوات بعد، نتایج حاصل از بررسی نشان داد نارسایی و ابهام قوانین و مقررات بودجهماخذی مطمئن در 

های نظارتی بر کارآمدی صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل سازمانمالی و محاسباتی و نحوه عملکرد 

 کشور خلل وارد نموده است.

در بخش عمومی؛ راهی ناپیموده، با ( طی پژوهشی با عنوان حسابداری تعهدی 2011هیندمن و کونلی )

ری تعهدی عملکردی استفاده از سندکاوی و مصاحبه به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی بود که چرا شیوه حسابدا

شان در انگلستان برقرار شده اما تغییر به حسابداری تعهدی در جمهوری ایرلند »راهی ناپیموده« است. محققین ن

آغاز و  1990لت مرکزی انگلستان از حسابداری نقدی به تعهدی در اوایل سال های دودادند که حرکت بخش

های روشنی دال بر این موضوع وجود در آن زمان نشانهسال به شکل منسجم خود دست یافت.  10تقریباً طی 

قع این دهد. ولی در وااشت که تغییرات قابل قیاس با پیروی از جدول زمانی مشابهی در جمهوری ایرلند رخ مید

 تغییرات عمدتاً چندان جامع نبودند.

دو سیستم حسابداری  ( به بررسی تأثیر ارزش افزوده اطالعات ارائه شده براساس2015توما و همکاران )

های رومانیایی یر مستقیمی بر بازار سرمایه شرکتگذاری پرداختند که تأثنقدی و تعهدی برای تصمیمات سرمایه
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کارگیری اطالعات حاصل از سیستم حسابداری نقدی )که از طریق جریان نقدی حاصل هدارد. محققین، تأثیر ب

شود( و سیستم یان نقدی حاصل از تأمین مالی ارزیابی میو جر گذاریاز عملیات، جریان نقدی حاصل از سرمایه

دست مایه بهشود( را در مورد سود سرحسابداری تعهدی )که از طریق تنوع عملیات و درآمد خالص ارزیابی می

کارگیری سیستم هها مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیق، سود سرمایه باالتر حاصل از بآمده از شرکت

 با سیستم نقدی را نشان داد. اری تعهدی در مقایسهحسابد

رقی و باعث ت ICTSکه آیا در دانشگاه زاراگزای اسپانیا با طرح تحقیقی با عنوان این( 2006) پینا و همکاران

شود؟ این پژوهش سعی در ارزیابی این مطلب دارد که اطالعات و پیشرفت سطح پاسخگویی دولت می

تواند های اداری دولت الکترونیک میچه میزان در بهبود سطح پاسخگویی دستگاها ت ICTSتکنولوژی ارتباطی 

کشور اروپایی که شامل  15نیوزلند و مؤثر باشد، که در این زمینه حکومت مرکزی آمریکا و کانادا و استرالیا و 

مجلس شورا  جمهوری وسایت ریاست 77و در مجموع  2004درصد مردم اروپا هستند، طی نیمه دوم سال  85

و وزارت دارایی این کشورها که وظیفه پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت را به عهده داشتند مورد ارزیابی و 

شان داد، پاسخگویی دولت در این کشورها به سطح اصلی و مورد انتظار قرار گرفت. نتایج این تحقیق نتحلیل 

صورت کامل های سالیانه خود را بهاره، حسابکشور مورد اش 19کشور از  10نزدیک شده است و در مجموع 

 کنند و بقیه نیز در مسیر تعهدی شدن قرار دارند.)تعهدی( افشا می

 وزارتخانه 11حسابداری تعهدی مربوط به عملکرد  ها قبل و بعد از اجرایوضعیت سرفصل حساب

 لریا میلیون ارقام ای سنوات قبلو اقالم مقایسه 1394صورت وضعیت مالی سال 

 عنوان حساب
و  93

 ماقبل
 عنوان حساب 94سال 

و  93

 ماقبل
 94سال 

   های جاریبدهی   های جاریدارایی

 571.069 0 ایپرداختنی مبادلهها واسناد حساب *** *** موجودی نقد

 3.470 0 ایها واسناد پرداختنی غیرمبادلهحساب 1,213,371 0 ها و اسناد دریافتنیحساب

 5.753 0 هاتدریافپیش   

 *** *** هاسایر بدهی 1,166,236 0 هاموجودی

   های غیرجاریبدهی *** *** پیش پرداخت

 684.666 0 مزایای پایان خدمتذخیره    دارایی غیرجاری
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 3.397.406 0 ها و اسناد پرداختنی بلندمدتحساب 8,531,259 0 های ثابت مشهوددارایی

   ارزش خالص: 27,216 0 های نامشهوددارایی

 10.546.338 0 ارزش خالص پایان دوره *** *** هاسایر دارایی

 39.158  ایمازاد غیر مبادله   

 گردیده است(های مالی منعکس نمیهای مربوطه قبالً در صورتشده در جدول با حساب)مبالغ درج 

 

 هایافته تحلیل و تجزیه 

 باالترین که کشور محاسبات دیوان ۀبودج تفریغ حسابرسی گزارشات از مستخرجه هایداده تحلیل و تجزیه برای 

 قانون عملکرد گزارش شامل موصوف هایگزارش. است شده استفاده است، عمومی بخش حسابرسی مرجع

های ودجه برای سال قبل از اجرای مبنای تعهدی که با مبنای نقدی تعدیل شده تهیه شده است با گزارشب

های حسابداری بر مبنای تعهدی مورد مقایسه قرار گرفته است. محصول این گزارشحسابرسی اولین سال 

های خلف و یا انحراف از احکام قانون بودجه ساالنه و همچنین گزارشهای تحسابرسی در قالب تعداد گزارش

ری برمبنای با سال اجرای حسابدا 1393و  92تخلف و یا انحراف از رعایت سایر قوانین عمومی برای دوسال قبل 

ده های اول و دوم استفاده شصورت مقایسه درصدی ارائه شده به ترتیب برای آزمون فرضیهکه به 1394تعهدی 

های سوم و چهارم از عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه در قالب دو مؤلفه تعداد رعایت است و برای آزمون فرضیه

 1394و بعد از اجرای حسابداری مبنای تعهدی  1393ال قبل احکام قانون و دسترسی به اهداف برنامه برای یک س

ن فرضیه سوم و چهارم استفاده شده است. با توجه صورت مقایسه درصدی ارائه شده به ترتیب برای آزموکه به

ها فقط های مختلف بوده و هر یک از مقایسههای سال یا سالهای یک سال مشخص با دادهبه این که مقایسه داده

که تمام و این "بهبودی یا عدم بهبودی، استاندارد یا غیراستاندارد، موفقیت یاشکست"دو حالت مانند دارای

ل و پاسخ یک نمونه بر روی پاسخ نمونه دیگری تأثیرگذار نیست بنابراین روش آماری مورد مشاهدات مستق

انجام گردیده  spssده از نرم افزار ای سازگاری بیشتری داشته که این آزمون با استفااستفاده، با آزمون دوجمله

 است.

 

 آزمون فرضیه اول
بر رعایت  معناداری و مثبت تأثیر تعهدی حسابداری مبنای سازی پیاده" شرح با اول فرضیه آزمون برای( الف 

گزارش حسابرسی ساالنه از  های احصا شده ازبه مقایسه تعداد تخلف و یا انحراف "بودجه توسط دولت دارد.
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صورت سال به سال یعنی به 1394الی  92وزارتخانه برای سه سال متوالی رعایت احکام قانون بودجه یازده میزان 
مورد آزمون قرار گرفته است تا میزان رعایت بودجه و  1394به تفکیک با سال  1393و  92های مقایسه سال

با دو سال قبل با مبنای نقدی  1394گویی در مبنای تعهدی مورد اجرای سال بهبودی در عملکرد شفافیت و پاسخ
به شرح  1393با سال  1394ای سال درصد مشخص گردد. نتایج آزمون دوجمله 95تعدیل شده در سطح اطمینان 

مورد قبول واقع شده یعنی تأیید فرضیه است و  05/0داری باالی زیر بوده است. نتیجه آزمون درسطح معنی
دست آمده در این آزمون در مقایسه دو سال ذکر شده مقدار دد و مقدار بهگرتر از آن موجب رد فرضیه میپایین
سازی مبنای حسابداری درصد پیاده 95بوده پس بنابراین در سطح اطمینان  05/0کمتراز سطح مورد قبول  026/0

شده مثبت نداشته است. موارد ذکر رعایت بودجه توسط دولت تاثیر تعهدی به جای مبنای نقدی تعدیل شده بر
 اند.گذاشته شده به نمایش 3و  2در جدول 

  
 ای، آمارهای آزمون دوجمله93نسبت به  94تخلفات  -2جدول 

 تعداد میانگین آمارهای توصیفی / مقایسه اول
انحراف 

 معیار
 انحراف خطای میانگین

 81/9 55/32 11 09/112 94تخلفات سال 

 64/8 66/28 11 27/92 93تخلفات سال 

 شگرهای پژوههمنبع: یافت

  
 ایتست آزمون دوجمله -3جدول 

مقایسه 

اول/آمارهای 

توصیفی و 

 استنباطی

 سالاختالف دو 

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 میانگین اریمعنید
انحراف 

 معیار

انحراف 

خطای 

 میانگین

تفاوت در سطح 

 %95اطمینان 

 باالتر پایین تر

 94تخلفات سال 

 93تخلفات سال 
81/19 22/25 60/7 87/2 76/36 60/2 10 026/0 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

ازگزارش  شده احصا هایانحراف یا و تخلف تعداد مقایسه به دوم بار برای اول فرضیه آزمون برای( ب  

 مورد آزمون قرار 1394با  92حسابرسی ساالنه یازده وزارتخانه از میزان رعایت احکام قانون بودجه برای سال 

پس بنابراین در بیشتر بوده  05/0بوده که این مقدار از سطح مورد قبول  063/0گرفته است نتیجه آزمون مقدار 
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رعایت بودجه  درصد پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی به جای مبنای نقدی تعدیل شده بر 95سطح اطمینان 

به نمایش  5و  4موارد ذکرشده در جدول تأثیر مثبت داشته است.  1392نسبت به سال  1394توسط دولت درسال 

 اند.گذاشته شده

 ایهای آزمون دوجمله، آمار92نسبت به  94تخلفات  -4جدول 

 تعداد میانگین مقایسه اول/آمارهای توصیفی
انحراف 

 معیار
 انحراف خطای میانگین

 81/9 55/32 11 09/112 94تخلفات سال 

 90/14 44/49 11 81/87 92تخلفات سال 

 های پژوهشگرفته: یامنبع

 ایتست آزمون دوجمله -5جدول 

مقایسه 

اول/آمارهای 

 استنباطیتوصیفی و 

 اختالف دو سال

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 میانگین معنیداری
انحراف 

 معیار

انحراف 

خطای 

 میانگین

تفاوت در سطح 

 %95اطمینان 

 باالتر پایین تر

 94تخلفات سال 

 92تخلفات سال 
27/24 56/38 62/11 63/1 - 17/50 08/2 10 063/0 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
 آزمون فرضیه دوم

 ی تعهدی تأثیر مثبت و معناداری برحسابدار مبنای سازیپیاده" شرح با دوم فرضیه آزمون برای( الف 

گزارش  ا شده ازهای احصبه مقایسه تعداد تخلف و یا انحراف "عملکرد مالی دولت دارد. وضعیت مالی و

 1394الی  92یازده وزارتخانه برای سه سال متوالی حسابرسی ساالنه درخصوص میزان رعایت سایر قوانین در 

مورد آزمون قرار گرفته است  1394به تفکیک با سال  1393و  92های صورت سال به سال یعنی مقایسه سالبه

با دو سال قبل با مبنای نقدی تعدیل  1394ورد اجرای سال تا میزان رعایت احکام سایر قوانین در مبنای تعهدی م

به شرح زیر  1393با سال  1394ای سال درصد مشخص گردد. نتایج آزمون دوجمله 95اطمینان شده در سطح 

تر مورد قبول واقع شده یعنی تأیید فرضیه است و پایین 05/0داری باالی بوده است. نتیجه آزمون در سطح معنی
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 009/0سال ذکر شده مقدار دست آمده در این آزمون در مقایسه دو گردد و مقدار بهرد فرضیه می از آن موجب

سازی مبنای حسابداری تعهدی به پیاده 95بوده پس بنابراین در سطح اطمینان  05/0کمتراز سطح مورد قبول 

موارد ذکرشده در  شته است.مثبت ندا وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت تاثیر جای مبنای نقدی تعدیل شده بر

 اند.به نمایش گذاشته شده 7و  6جدول 

  
 ایآمارهای آزمون دوجمله- 93نسبت به  94تخلفات  -6دول ج

 انحراف خطای میانگین انحراف معیار تعداد میانگین مقایسه اول/آمارهای توصیفی

 50/49 18/164 11 00/348 94تخلفات سال 

 99/34 07/116 11 18/268 93تخلفات سال 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
 ایدوجملهتست آزمون  -7جدول 

مقایسه اول/آمارهای 

 توصیفی و استنباطی

 اختالف دو سال

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 میانگین معنیداری
انحراف 

 معیار

انحراف 

خطای 

 میانگین

تفاوت در سطح 

 %95اطمینان 

 باالتر پایین تر

 94تخلفات سال 

 93تخلفات سال 
81/79 66/81 62/24 95/24 68/134 24/3 10 009/0 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
های احصا شده درخصوص ب( برای آزمون فرضیه دوم برای بار دوم به مقایسه تعداد تخلف و یا انحراف

مورد آزمون قرار  1394ا ب 92گزارش حسابرسی ساالنه یازده وزارتخانه برای سال  میزان رعایت سایر قوانین از

/کمتر بوده پس بنابراین در 05بوده که این مقدار از سطح مورد قبول  003/0آزمون مقدار گرفته است نتیجه 

سازی مبنای حسابداری تعهدی به جای مبنای پیاده 95درصد پس بنابراین در سطح اطمینان  95سطح اطمینان 

تأثیر مثبت نداشته  1392نسبت به سال  1394سال  ی دولت دروضعیت مالی و عملکرد مال نقدی تعدیل شده بر

 اند.به نمایش گذاشته شده 9و  8است. موارد ذکرشده در جدول 
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 ای، آمارهای آزمون دوجمله92نسبت به  94تخلفات  -8جدول 

 انحراف خطای میانگین انحراف معیار تعداد میانگین مقایسه اول/آمارهای توصیفی

 50/49 18/164 11 00/348 94تخلفات سال 

 84/41 78/138 11 90/243 92تخلفات سال 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
 ایتست آزمون دوجمله - 9جدول 

مقایسه اول/آمارهای 

 توصیفی و استنباطی

 اختالف دو سال

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 میانگین معنیداری
انحراف 

 معیار

انحراف خطای 

 میانگین

تفاوت در سطح 

 %95طمینان ا

 باالتر پایین تر

 94تخلفات سال 

 92تخلفات سال 
09/104 83/86 18/26 75/45 42/162 97/3 10 003/0 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 آزمون فرضیه سوم

 رعایت بر معناداری و مثبت تأثیر تعهدی حسابداری مبنای سازیپیاده" شرح با سوم فرضیه آزمون برای 

 از شده احصا هایانحراف یا و تخلف تعداد مقایسه به ".دارد دولت توسط محاسباتی و مالی مقررات و قوانین

مقایسه  1394الی  93ه برای دو سال متوالی توسع پنجم برنامه قانون عملکرد از وزارتخانه یازده حسابرسی گزارش

گویی در مبنای تعهدی پاسخافیت و و مورد آزمون قرار گرفته است تا میزان رعایت و بهبودی در عملکرد شف

درصد مشخص گردد. نتایج  95با سال قبل با مبنای نقدی تعدیل شده در سطح اطمینان  1394مورد اجرای سال 

 05/0داری باالی به شرح زیر بوده است. نتیجه آزمون در سطح معنی 1393با سال  1394ای سال آزمون دوجمله

دست آمده گردد و مقدار بهتر از آن موجب رد فرضیه میت و پایینرضیه اسمورد قبول واقع شده یعنی تأیید ف

بوده و  05/0حاصل شده که کمتراز سطح مورد قبول  004/0نتیجه آزمون در مقایسه دو سال ذکر شده مقدار 

ه جای سازی مبنای حسابداری تعهدی بدرصد پیاده 95این به معنی رد فرضیه بوده پس بنابراین در سطح اطمینان 
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مثبت نداشته است. موارد  بنای نقدی تعدیل شده بر رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی توسط دولت تاثیرم

 اند.به نمایش گذاشته شده 11و  10ذکرشده در جدول 

 ای، آمارهای آزمون دوجمله93نسبت به  94تخلفات  -10جدول 

 انحراف خطای میانگین معیار انحراف تعداد میانگین مقایسه اول/آمارهای توصیفی

 64/531 25/1763 11 92/3674 94تخلفات سال 

 95/781 46/2593 11 45/4720 93تخلفات سال 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
 ایتست آزمون دوجمله - 11جدول 

مقایسه اول/آمارهای 

 توصیفی و استنباطی

 اختالف دو سال

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 گینمیان معنیداری
انحراف 

 معیار

انحراف 

خطای 

 میانگین

تفاوت در سطح 

 %95اطمینان 

 باالتر پایین تر

 94تخلفات سال 

 93تخلفات سال 
52/1045 71/946 - 44/285 54/1681 - 51/409 - 66/3 - 10 004/0 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 فرضیه چهارم

 صرفه بر معناداری و مثبت تأثیر تعهدی حسابداری نایبم سازیپیاده " شرح با چهارم فرضیه آزمون برای 

 گزارش از شده احصا هایانحراف یا و تخلف تعداد مقایسه به ".دارد دولت اثربخشی و کارایی اقتصادی،

لکرد قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص میزان دسترسی به اهداف قانون برنامه برای یازده عم حسابرسی

قایسه و مورد آزمون قرار گرفته است تا میزان رعایت و بهبودی م 1394الی  93متوالی  وزارتخانه برای دو سال

با سال قبل با مبنای نقدی تعدیل شده  1394گویی در مبنای تعهدی مورد اجرای سال در عملکرد شفافیت و پاسخ

ه شرح زیر بوده ب 1393با سال  1394ال ای سدرصد مشخص گردد. نتایج آزمون دوجمله 95در سطح اطمینان 

تر از آن مورد قبول واقع شده یعنی تأیید فرضیه است و پایین 05/0داری باالی تیجه آزمون در سطح معنیاست. ن

حاصل  003/0دست آمده نتیجه آزمون در مقایسه دو سال ذکر شده مقدار گردد و مقدار بهموجب رد فرضیه می
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 95ده پس بنابراین در سطح اطمینان ن به معنی رد فرضیه بوبوده و ای 05/0د قبول از سطح مور شده که کمتر

صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی  سازی مبنای حسابداری تعهدی به جای مبنای نقدی تعدیل شده بردرصد پیاده

 اند.به نمایش گذاشته شده 13و  12مثبت نداشته است. موارد ذکرشده در جدول  دولت تاثیر

 ایون دوجمله، آمارهای آزم93بت به نس 94تخلفات  -12جدول 

 انحراف خطای میانگین انحراف معیار تعداد میانگین مقایسه اول/آمارهای توصیفی

 70/830 14/2755 11 00/5261 94تخلفات سال 

 42/633 81/2100 11 73/4349 93تخلفات سال 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
 ایآزمون دوجملهتست  -13جدول 

آمارهای مقایسه اول/

 یفی و استنباطیتوص

 اختالف دو سال

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 میانگین معنیداری
انحراف 

 معیار

انحراف خطای 

 میانگین

تفاوت در سطح 

 %95اطمینان 

 باالتر پایین تر

 94تخلفات سال 

 93تخلفات سال 
26/911 01/778 58/234 58/388 94/1433 8/3 - 10 003/0 

 پژوهشگرهای فتهمنبع: یا

هایی، سود دورۀ جاری را افزایش خواهد داد. همچنین، اگر شرکت عموماً چنین کاهش چنین هزینه

طور نقد پرداخت کند، این روش افزایش جریان وجوه نقد را با ریسک جریان وجوه نقد آتی هایی را بههزینه

ها، جریان وجوه نقد ست بر اثر کاهش این هزینهجاری در پی دارد. به این معنی که ممکن ا دورۀکمتر نیز در 

 آتی شرکت نیز دچار کاهش شود.

های اختیاری و های عملیاتی، هزینهدر این پژوهش ابتدا سطوح عادی جریان وجوه نقدی ناشی از فعالیت

 ر پژوهش روی( محاسبه شد، مشابه آنچه د1998دچو و همکاران ) یافتۀهای تولید با استفاده از مدل توسعههزینه

های عملیاتی، تابعی خطی ر پژوهش فوق، جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت( انجام شده است. د2006چودهاری )

( برای 1شود. برای برآورد این مدل، رگرسیون مقطعی زیر به شرح رابطۀ )از فروش و تغییرات آن تعریف می

 :شد گرفته کاربه شرکت –سال
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CFOit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit/Ait-1)+ K3(ΔSaleit/Ait-1) + ɛit                                             )1( رابطۀ  

های فعالیتهای عملیاتی برابر است با جریان وجوه نقد ناشی از جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت

 شود.( محاسبه می1ا استفاده از ضرایب رابطۀ )عملیاتی منهای سطح عادی جریان وجوه نقد عملیاتی که ب

رفته و تغییر در موجودی مواد و کاال طی سال شدۀ کاالی فروشعنوان مجموع بهای تمامهای تولید بههزینه

فته تابعی خطی از فروش همان دوره در نظر گرفته رشدۀ کاالی فروششود. در این پژوهش بهای تمامتعریف می

 شد.

COGSit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit/Ait-1) + ɛit                                                        (2) رابطۀ 

همچنین، تغییرات همچنین، در پژوهش حاضر رشد موجودی مواد و کاال، تابعی خطی از تغییرات همزمان و 

 ( در نظر گرفته شد.3شرح رابطۀ )با تأخیر فروش به

ΔINV/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(ΔSaleit/Ait-1) + K2(ΔSaleit-1/Ait-1) + ɛit                      (3)   رابطۀ 

 برآورد شد:( 4صورت رابطۀ )های تولید به( سطح عادی هزینه3( و )2های )با استفاده از رابطه

 (4رابطۀ )

Prod Costit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit/Ait-1) + K2(ΔSaleit/Ait-1) + K2(ΔSaleit-1/Ait-1) + ɛit   
 ( در نظر گرفته شد:5صورت رابطۀ )صورت یک تابع خطی از فروش بههای اختیاری نیز بهسطح عادی هزینه

 ( 5رابطۀ )

Disc Expit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit-1/Ait-1) + K2(ΔSaleit/Ait-1) + K2(ΔSaleit-1/Ait-1) + ɛit   
نهایی میزان اعمال مدیریت سود واقعی از طریق مقادیر  معیار سنجش مدیریت سود واقعی با توجه به اندازۀ

 مثبت و یا منفی باشند.ممکن است شود. مقادیر خطا شده محاسبه میهای یادخطای هر یک از مدل

های مالی باید کنندگان صورتتفادههای مالی است. اسصورت متغیر مستقل در این پژوهش، قابلیت مقایسۀ

اری را طی زمان برای تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی های مالی واحد تجبتوانند صورت

های مالی کنندگان همچنین باید بتوانند صورتاستفادهپذیری مالی واحد تجاری مقایسه کنند. و انعطاف

پذیری مالی آنها را نسبت به تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند

ترتیب، ضرورت دارد اثرات معامالت و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و یکدیگر بسنجند. بدین 

ز گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیبرای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازهدر طول زمان 

 (.2010)های مشابه رعایت شود گیری و ارائۀ موضوعهماهنگی رویه در باب اندازه

 :اندهای مالی ارائه کردهصورت دو تعریف از قابلیت مقایسۀ( 2012)فرانکو و همکاران دی
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ای مفروض از رویدادهای سامانۀ حسابداری قابل مقایسه دارند، چنانچه برای مجموعه دو شرکت -الف
 های مالی مشابهی تهیه کنند.، صورتاقتصادی

های مالی هایی با رویدادهای اقتصادی همبسته و حسابداری مشابه برای این رویدادها، صورتشرکت -ب
 ای در طول زمان خواهند داشت.همبسته

 زمانی شرکت دو مدل، این در. شودمی استفاده (1999)همکاران و فرانکودی مدل از آن گیریهانداز برای 
سان مانند بازده، گزارش مالی مانند یک اقتصادی رویدادهای از ایمجموعه برای که شوندمی گرفته نظر در مشابه

ابتدا برای هر  jو  iگیری قابلیت مقایسه بین دو شرکت سود حسابداری مشابهی ارائه کرده باشند. برای اندازه
 اخیر سالۀچهار دورۀ برای سالیانه هایداده از ادهاستف با زیر( 6) رابطۀ شرح به رگرسیونی مدل سال –شرکت

 شود.برآورد می t سال پایان به منتهی
Earningsik = αit + βitReturnik + ɛik                                                                                                                                   (6) رابطۀ 

تقسیم بر ارزش بازار سهام شرکت در ابتدای سال و  kدر سال  i شرکت خالص سود ikEarningکه در آن؛ 

ikReturn  بازده سهام شرکتi  در سالk .است 

معیاری از عملیات حسابداری آن شرکت است.  سال، - شده از رابطۀ فوق برای هر شرکتضرایب برآورد

 j شرکت حسابداری عملیات معرف jβ و jαو ضرایب  i شرکت حسابداری اتعملی دهندۀنشان iβ و iαیعنی 
از مفهوم قابلیت مقایسه  jو  iاست. شباهت بین عملیات حسابداری دو شرکت، میزان قابلیت مقایسۀ دو شرکت 

ال از طریق رو، در هر سشود. از اینای از رویدادهای مشابه( استفاده میمجموعه های مشابه دربارۀگزارش )ارائۀ
ام با jبار با ضرایب شرکت و یک iبار با ضرایب خود شرکت طور جداگانه یکبه iهای زیر سود شرکت رابطه

 شود.بینی می)رویداد مشابه( برای دورۀ زمانی مشابه با دورۀ زمانی رابطۀ قبلی پیش iبازده شرکت 
E (Earning) iik = αi + βiReturn ik                                                                                                                                      (7) رابطۀ 
E (Earning) ijk = αj + βjReturn ik                                                                                        (8) رابطۀ 

و  iبا استفاده از ضرایب شرکت  kو سال  i شرکت برای شدهبینیپیش سود E(Earning)iikها این رابطه رد
E(Earning)ijk رای شرکت ب شدهبینیپیش سودi  و سالk  با استفاده از ضرایب شرکتj سپس قابلیت مقایسه 

 شود.از طریق فرمول زیر محاسبه می tدر سال  jو  iبین دو شرکت 

سود  jو شرکت  iصورت است که ابتدا برای شرکت یانی دیگر، معیار سنجش قابلیت مقایسه به اینب به
شود. سپس از طریق تخمین شده از طریق نسبت سود خالص بر ارزش بازار برای چهار سال محاسبه میتعدیل

شود. در نهایت، شده میینیبسود پیش رگرسیون مقدار ثابت و ضریب زاویه محاسبه شده و سپس اقدام به محاسبۀ

در نظر  t-3الی  tهای با توجه به اینکه سال شده واز هم کسر  jو شرکت  iشده برای شرکت بینیسودهای پیش
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ترتیب، معیار قابلیت مقایسه برای دو شرکت شود و بدینمی 4آمده تقسیم بر دستشده است، عدد به گرفته
 شود.مذکور محاسبه می

 اند از:عبارت (2005)پیروی از پژوهش سوهن  رلی پژوهش بهمتغیرهای کنت
 شود.طبیعی کل فروش محاسبه می شرکت: از طریق لگاریتم اندازۀ

 شود.ها محاسبه میها به کل داراییاهرم مالی: از نسبت کل بدهی
 شود.نرخ بازده دارایی: از نسبت سود خالص به کل دارایی محاسبه می

صورت در غیر این 1دار انجام خدمات حسابرسی باشد، عدد هسازمان حسابرسی، عهدکیفیت حسابرسی: اگر 
 شود.تفاده میعدد صفر اس

آالت و خودرو، صنایع شیمیایی و معادن که شرکت در طبقۀ صنایع غذایی، ماشیننوع صنعت: در صورتی
 کنیم.صورت عدد صفر استفاده میفعالیت کند، از عدد یک و در غیر این

 ی حاصل از آزمون فرضیۀ اول پژوهشهاهیافت

 داریسطح معنا آزمون آماره معیارانحراف ضرایب نام متغیر

R-CFO it = β + 0β 1Comparability it + β 2Size it + β 3Leverage it + β 4ROA it + β 5Audit Quality it 

                       + β 7Industry it + ɛit 

 6750/0 419560/0 074021/0 031056/0 مقدار ثابت

 0163/0 413069/2 114185/0 275536/0 قابلیت مقایسه

 2149/0 242258/1 005450/0 006771/0 شرکت اندازۀ

 0024/0 - 057085/3 044310/0 - 135458/0 اهرم مالی

 0000/0 243141/9 060802/0 562003/0 نرخ بازده دارایی

 9623/0 - 047255/0 016875/0 - 000797/0 کیفیت حسابرسی

 0003/0 - 684538/3 014934/0 - 055025/0 نوع صنعت

ضریب تعیین: 

325870/0 

شده: ضریب تعیین تعدیل

315707/0 

 آزمون: آماره

06502/32 

داری: سطح معنا

0000/0 

: واتسون –دوربین آماره

045451/2 

 های پژوهشمنبع: یافته
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درصد محاسبه شده  95مچنین برای کل مدل در سطح اطمینان تک متغیرها و هداری برای تکسطح معنا

درصد از تغییرات متغیر  31توان ادعا کرد که شده، میمدل برازش شدهتوجه به ضریب تعیین تعدیلاست. با 

شود. خودهمبستگی نقض یکی کمک متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می اول پژوهش با فرضیۀ وابسته

توان برای تعیین بود و نبود میواتسون  -دوربین استاندارد الگوی رگرسیون است و از آمارههای از فرض

 5/1-5/2 بین که( 045/2) شدهمحاسبه واتسون –دوربین خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آماره

 که طورهمان. دهدمی نشان را خطا اجزای هایماندهباقی استقالل و است خودهمبستگی وجود عدم بیانگر است،

درصد کمتر است؛  5برای متغیر قابلیت مقایسه از سطح خطای قابل قبول  t آماره معناداری سطح شود،می مشاهده

های مالی و جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی بنابراین، وجود رابطۀ مستقیم و معنادار بین قابلیت مقایسۀ صورت

ی ارتباط معکوس و معنادار شود. از بین متغیرهای کنترلی اهرم مالل پژوهش پذیرفته میاو شود و فرضیۀتأیید می

داری هستند. همچنین، نوع و نرخ بازده دارایی ارتباط مستقیم و معنادار و سایر متغیرهای کنترلی بدونِ ارتباط معنا

 صنعت نیز مدنظر گرفته شد.

 

 گیرینتیجه

 آن از حاکـی انگلستان و متحده ایاالت ،استرالیا ،نیوزلند همچون پیشرویی کشورهای در مشابه تحقیقات نتایـج

 از حسـابداری تعهـدی مبنـای کارگیـریبـه اسـترالیا و نیوزیلنـد همچون کشورها آن از برخی در کـه اسـت

 حرکـت نیز کانادا و متحـده ایـاالت در. اسـت پذیرفته صورت دولـت حمایـت و مرتبط نهادهـای تشـکیل طریق

 نسـبت بـه اسـترالیا و نیوزیلنـد از آن سـرعت اما اسـت، گرفته صورت تعهـدی حسـابداری سـمت به دولت

 دولـت حسـابداری اسـتانداردهای نظیر ایجداگانـه اسـتاندارد تدویـن نهادهـای راسـتا، این در و بـوده ترپایین

 در افتـراق و اشـتراک وجـوه اندنموده ایجـاد را مـیعمو بخش حسـابداری اسـتانداردهای هیأت و مرکـزی

 سیستم نخسـت. هسـتند دار ادامه نیز کمـاکان کـه گردیـد فشـارهایی ایجـاد به منجر تعهـدی، حسـابداری اعمـال

 بـه خصوصـی بخـش حسـابداری انتقـال بنابرایـن اسـت، عمومی بخش از متفـاوت اساسـاً خصوصی بخش

 اسـترالیا و نیوزیلنـد بـرای بسـیاری هایچالش راسـتا، این در. باشدنمی پذیرامکان جایک رتصـوبه عمومـی

 تمـام کـهآن دوم. کردنـد اتخـاذ بخـش دو هـر بـرای را واحـدی اسـتاندارد تدوین روش کـه داشـت وجـود

 المللیبین صـورتبـه ـیومعم بخـش حسـابداری اسـتانداردهای تدویـن بـه تمایـل گفته پیش کشـور پنـج

 اسـتانداردهای کننـدگانتدویـن اینکـه سـوم و نکردنـد اتخـاذ را اسـتانداردها ایـن هاآن از یـکهیچ امـا داشـتند،

 پاسـخگویی برای راهنمایـی تدوین سـوی بـه کانـادا و متحده ایاالت در مسـتقل عمومی بخش حسـابداری
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 هیأت تشکیل چون مفیدی نتایج به شده طی مسیر که رسدمی نظر به. کردند حرکـت مالـی صورت از خـارج

 عمومی مدیریت اعمال ها،دولت همکاری امر این که شد خواهد رهنمون المللیبین حسابداری استانداردهای

 .کندمی طلب را تریوسیع سطح در پاسخگویی مسئولیت اجرای و نوین

 افزایش آن اعمال با که تعهدی مبنای کارگیریبه معنادار و مثبت رثیتأ عدم نشانگر تحقیق از حاصل نتایج 

 توسط شده ارائه عملکرد از حاصل نتایج با عمومی بخش هایصورتحساب در شفافیت و حساب سرفصل تعداد

 دیگری هایجنبه رسدمی نظر به پس است بوده حسابرسی هایگزارش شده احصا عمومی بخش مستقل حسابرس

 پیشنهاد خصوص این در. گردد بررسی دولت پاسخگویی و شفافیت با روش این بکارگیری بین ارتباط از

 تعهدی حسابداری کارگیریبه معنادار و مثبت تأثیر بررسی ازجمله ای،پرسشنامه غیر روش به تحقیقات گرددمی

 .ردگی انجام مدیریت هایگیری تصمیم در کمک میزان و مطالبات وصول درآمدها، افزایش با

 بررسی برای نبوده آماده بعد به 1395 هایسال حسابرسی اطالعات تحقیق این تهیه زمان در کهاین به توجه با

 نظام در مبنا این یزساپیاده از بیشتری سنوات بررسی به گرددمی پیشنهاد تعهدی مبنای سازیپیاده تأثیر پایایی

 محاسباتی، و مالی قوانین ضعف جمله از دیگری مرتبط هایمؤلفه سایر بررسی یا و شود پرداخته کشور مالی

 یا و کشور مالی سیستم در مبنا این از کنندگاناستفاده کافی آشنایی عدم اجرایی، هایدستگاه سازمانی فرهنگ

 .نمود بررسی مرتبط هایمؤلفه سایر یا و آن با کردن برخوردن شکلی

 در انگلستان، و متحده ایاالت استرالیا، نیوزلند، مانند دمور این در پیشرو کشورهای در تحوالت با همزمان

 گزارشگری مدل و نهایی نتیجه به تاکنون لیکن است، پذیرفته صورت اقداماتی اخیر سال چند طی نیز ایران کشور

 کنونی، دنیای در بشری جوامع تغییرات باالی سرعت به توجه با بنابراین اند؛نیافته دست عمومی بخش در مناسب

 تدوین هیأت اعضای از همچنین و بخشند تحقق را دولتی بخش سازیکوچک تا شودمی پیشنهاد مرداندولت به

 حسابداری مختلف هایحوزه در تطبیقی مطالعات انجام. رودمی استانداردها تدوین تسریع در انتظار استانداردها

 این حسابداری استانداردهای و مفهومی هایهبیانی تدوین برای مناسبی نسبت به راه نقشه عمومی، بخش نهادهای

 تحقق البته کند،می تسهیل را هاآن اجرای و برخوردار کافی انسجام را آن نظری مبانی و کندمی فراهم بخش

 تدوین کمیته اعضای همت به دور چندان نه هایآینده در که باشد است؛ کافی بودجه و زمان مستلزم امر، این

 مدل و استانداردها شاهد نیز کشور عمومی بخش زمینه، این در متعدد تحقیقات و اریحسابد استانداردهای

 .گردد متناسبی مالی گزارشگری
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