پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي 
سالسیزدهم/شماره/ 05تابستان 0055
صفحه38تا001

عارضهیابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران
از نظر محتوا ،زمینه و ساختار

تاریخ دریافت0011/10/01 :

تاریخ پذیرش0011/10/00 :

وجیهه رحمتی

1

2

زهرا پور زمانی

چكیده
با توجه به حرکت جهانی حسابداری بخش عمومی به سمت حسابداری تعهدی و ثبت تمامی
عملکردهای مالی و حرکت به سمت پاسخگویی و شفافسازی مالی دولتها و بخش عمومی در
تمام جهان و ضرورت اجرای آن در ایران با توجه به مصوبات قانونی و اجرای آن توسط تمامی
سازمانهای دولتی الزم است تا نسبت به نحوه اجرا و تحقق این امر ،پژوهشهایی توسط
متخصصان صورت گیرد؛ بنابراین در این مقاله نسبت به عارضهیابی حسابداری تعهدی در بخش
عمومی ایران اقدام شده است .برای اجرای موضوع ،جنبههای مدل سه شاخگی شامل ابعاد
محتوایی ،زمینهای و ساختاری جهت عارضهیابی مدنظر قرار گرفتهاند .جامعه آماری پژوهش طبق
تکنیک دلفی شامل مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی تهران است .از پرسشنامه محقق ساخته
به عنوان ابزار گردآوری اطالعات پژوهش استفاده شده است .برای شناسایی و تأیید گویههای
پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شد .از این رو ،با بهرهمندی از ادبیات
نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده ،پرسشنامه در سه مرحله بین خبرگان توزیع شد و با توجه به
ضریب کندال تصمیم نهایی در رابطه با گویههای پرسشنامه اتخاذ شد .تجزیهوتحلیل آماری
پژوهش از طریق نرمافزارهای آماری اسپیاساس و لیزرل انجام گرفته است .دادهها با بکارگیری
تکنیک معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند .یافتهها
 -1گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 -2گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران  .نویسنده مسئول zahra.poorzamani@yahoo.com
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بیانگر این هستند که در سازمان امور مالیاتی ،ابعاد عارضهیابی سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری
(عوامل استخدامی و زیرساختهای فناوری اطالعات) ،محتوایی (پذیرش مدیران ،پذیرش کارکنان و
تعهد شغلی) و زمینهای (عوامل فرهنگی و بسترهای قانونی و حقوقی) نقش مؤثری در زمینه اجرای
حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران ایفا کردهاند.
واژههاي كلیدي :عارضهیابی ،بخش عمومی ،حسابداری تعهدی ،مدل سهشاخگی ،سازمان امور
مالیاتی.
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 -1مقدمه
مدیریت بخش اعظم اقتصاد در ایران بر عهده دولت است؛ از این رو مباحث حسابداری این بخش
اهمیت ویژهای دارد .از سوی دیگر ،تغییر و تحوالت اخیر در حسابداری بخش عمومی ایران نظیر
استقرار بودجهبندی عملیاتی و حسابداری تعهدی که همگام با تغییرات در سطح جهانی و در راستای
رویکرد مدیریت نوین عمومی است ،توجه بیش از پیش به این حوزه را برجسته میکند .سنگ بنای
اصالح سیستمهای اطالعات مالی در بخشهای عمومی دولتی معرفی حسابداری تعهدی در بخش
عمومی ،به جای سیستم حسابداری نقدی است .چالشهای حوزههایی که در حال گذار به
حسابداری تعهدی هستند ،شامل هر دو مسائل توسعه و پیادهسازی است .محیطها و ساختارهای
اجرایی متفاوت ،پاسخهای مختلفی به این مسائل دارند (کمیته بخش عمومی فدراسیون بینالمللی
حسابداران .)1100 ،0جهت انجام فرایند انتقال ضرورت دارد .چالش های مختلف ناشی از اجرای
حسابداری تعهدی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و یک روششناسی و برنامه عملی دقیق و
روشن ،تعریف شود .از آنجا که حسابداری بر مبنای تعهدی پیچیدهتر از حسابداری بر مبنای نقدی
است و اطالعات جامعتری را ارائه میدهد ،لذا دامنه گستردهای از مسائل مهم وجود دارند که
دولتها در پیادهسازی استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی با آن مواجه میشوند .از
جمله مسائل میتوان به شناسایی داراییها ،بدهیها ،درآمدها و هزینهها ،برخورداری از حمایت کامل
سیاسی در سطح حاکمیتی ،اختصاص منابع کافی و مناسب اشاره کرد .همچنین تعهد سیاسی و
کفایت سیستمهای موجود دولتها ،عواملی هستند که میتواند بر موفقیت تغییر در مبانی
حسابداری و فرایند گذار به حسابداری تعهدی تأثیر بگذارد (کمیته بخش عمومی فدراسیون
بینالمللی حسابداران.)1111 ،1
با توجه به مسیر رو به رشد استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی ،همچنین
استفاده برخی سازمان های داخل کشور ،این ضرورت وجود دارد تا استفاده از این مبنا در سازمان
امور مالیاتی به منظور بهرهمند شدن از مزایای مبنای تعهدی مورد بررسی قرار گیرد .سازمان امور
مالیاتی کشور یک ارگان دولتی است که طی سالهای متمادی نبود یا نقصان در سیستم
حسابداری و گزارشگری مالی مربوط به مالیات را تجربه کرده است .تدوینکنندگان و
دستاندرکاران مالیاتی کشور با توجه به معضالت این حوزه اقدام به مطالعه ،طراحی و تدوین
سیستم حسابداری مالی منطق با ویژگیهای کشور کردند .یکی از عوامل مهم مورد توجه در حوزه
چالشهای مالیاتی ،مبنای حسابداری تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی است .شناسایی و
ثبت درآمدهای مالیاتی در مبنای تعهدی مبتنی بر تحقق درآمد است و با تکمیل فرایند کسب
درآمد و تحقق آن ،رویه شناسایی و ثبت آن در دفاتر انجام میشود .در عین حال ،استفاده از
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حسابداری تعهدی درآمدهای مالیات ی با مشکالتی همراه است .یکی از موضوعات مهم قابل توجه
مربوط به عدم اطمینان نسبت به وصول به موقع درآمدها است که میتواند موجب ایجاد مشکالتی
در ایفای تعهدات مالی دولت گردد .از این رو ،این موضوع مطرح میشود که ممکن است اجرای
حسابداری تعهدی بخش عمومی در سازمان امور مالیاتی با چالشهایی همراه باشد که نیازمند
توجه دقیق است.
حسابداری تعهدی وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصیف کرده و معیارهای حسابرسی
کارکرد را بهبود میبخشد .به کارگیری حسابداری تعهدی موجب تهیه اطالعات سودمندتر برای
بهبود تخصیص منابع ،افزایش پاسخگویی ،افزایش شفافیت اطالعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات
اقتصادی میشود .گذشته از آن ،بکارگیری حسابداری تعهدی هزینه ،زمان و تخصص ویژه میطلبد
که باید مورد مالحظه قرار گیرد (رحمانی و رضایی .)0031 ،در بسیاری کشورها ظرفیت برای
پیاده سازی یک سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی به دلیل فقدان منابع به ویژه مهارتهای
حسابداری و فناوری اطالعات و سیستم اطالعاتی مدیریت مالی دولتی محدود شده است .این
محدودیتها نباید مانع دولتها برای آغاز فرآیند پیادهسازی و اجرای اولین گام به سمت حسابداری
تعهدی در بخش عمومی باشد (کمیته بخش عمومی فدراسیون بینالمللی حسابداران.)1100 ،0
محدودیتهای اجرا و پیادهسازی تحول از جمله ضعف دانش و تخصص در حسابداری بخش
عمومی سبب افزایش هزینه و زمان پیادهسازی تحوال ت در حسابداری بخش عمومی میشود.
ماهیت محدودیتها تحت تأثیر کوشش تهیهکنندگان و استفادهکنندگان اطالعات تغییر میکنند؛
در هر حال پیشبرندگان تحول باید وجود محدودیتها را در برنامههای خود لحاظ کنند
(کریستنسن .)1111 ،0یکی از عوامل مهم در ایجاد تحول ،عارضهیابی جهت شناخت مسائل و
مشکالت مبتالبه سازمانها و تعیین علل اصلی بروز آنها است تا راه برای طراحی و به کارگیری
راهکارهای مؤثر حل مسئله و بهبود وضعیت ،هموار شود و سازمان در مسیر کامیابی و تحول قرار
گیرد (آذر و همکاران .)0031 ،عارضهیابی فرایند نظاممند جمعآوری دادهها جهت تعامل اثربخش و
سودمند برای حل مشکالت ،چالشها ،فشارها و محدودیتهای محیطی سازمان است (مانزینی،5
 .)1112عارضهیابی ،فرایند استفاده از مفاهیم و روش های علوم رفتاری به منظور تعریف و توصیف
وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی آنها است (آفوئا.)1110 ،2
با توجه به توضیحات ارائه شده ،در پژوهش حاضر نسبت به عارضهیابی حسابداری تعهدی در
بخش عمومی از نظر محتوا ،زمینه و ساختار در سازمان امور مالیاتی اقدام شده است .منظور از
عوامل محتوایی کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی که محتوای سازمان را تشکیل میدهد مانند
انگیزش ،روحیه کار و رضایت شغلی .عوامل ساختاری دربرگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر
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اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را میسازند مانند ساختار سازمانی ،قوانین و مقررات میباشد.
عوامل زمینهای شامل محیط و شرایط بیرونی که سببساز عوامل محتوایی و ساختاری هستند .در
این پژوهش این موضوع بررسی میگردد که حسابداری بخش عمومی در سازمان امور مالیاتی در
کدامیک از ابعاد محتوایی ،ساختاری و زمینهای آسیبپذیر است .در ادامه مقاله ،چارچوب و
پیشینههای نظری ،پیشینه مطالعات ،روششناسی ،مدل مفهومی ،فرضیهها ،تجزیهوتحلیل
اطالعات ،بررسی یافتهها و در نهایت نتیجهگیری ،پیشنهادها و محدودیتها ارائه شدهاند.
 -2چارچوب نظري پژوهش
 -1-2سیستم حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی
برای آگاهی مردم از تصمیمها و نتایج فعالیتهای دولت به صورت شفافسازی عمومی و
هموارسازی جریان اطالعات از مسئوالن به مردم ،حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی از
ابزارهای آن است (اکرمی و همکاران .)0032 ،اهداف حسابداری بخش عمومی را میتوان به سه
گروه تفکیک کرد که شامل کمک به بخش عمومی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی،
تأمین نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان از گزارشهای مالی واحدهای گزارشگر و ایجاد بستری
جهت محاسبه بهای تمام شده برنامهها ،فعالیتها ،خدمات و محصوالت در راستای بودجهریزی
مبتنی بر عملکرد است .سیستم حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی ابزاری در انجام
مسئولیت پاسخگویی دولت است .اهمیت پاسخگویی مالی بخش عمومی به اندازهای است که از آن
به عنوان ویژگی اساسی مدیریت نوین بخش عمومی یاد میشود (جورج دیخسوز و ایرادو.)1101 ،7
در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی ،دو تفکر شامل تفکر سنتی بر مبنای
حسابداری نقدی و ت فکر نوین بر مبنای حسابداری تعهدی مطرح هستند .در تفکر سنتی تصور این
است که به دلیل سازگاری مبنای نقدی با قوانین و مقررات و فزونی منافع اجرای آن بر هزینه
بکارگیری حسابداری تعهدی ،مبنای نقدی برای بخش عمومی مناسبتر است .به عالوه ،نظام
پاسخگویی در مبنای نقدی ،مبتنی بر عملکرد دولت در راستای گزارشگری مالی با تأکید بر گزارش
صورت منابع و مصارف است .از طرفی در تفکر نوین ،حسابداری تعهدی عملکرد صحیح فعالیتهای
بخش عمومی را گزارش کرده و امکان افزایش کارایی مدیریت را فراهم ساخته تا رسیدن به اهداف
با کمترین هزینه انجام ش ود .در این راستا ،تغییر نگرش از وضعیت بدون انعطاف که فقط درآمدهای
کسب شده و هزینههای پرداخت شده گزارش می شوند ،به وضعیتی با تأکید بر پیشبینیهای
امیدوارکننده و نزدیک به واقعیت اطالعات برای تنظیم بودجه سالهای آتی است و در این شرایط،
افزایش کارایی قابل انتظار است (تیرون تودور و موتیو.)1115 ،8
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 -2-2استانداردهاي حسابداري بخش عمومی
تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی به بهبود امر گزارشگری و شفافسازی اطالعات،
استقرار نظام حسابداری مناسب برای گزارشگری و ایفای مسئولیت پاسخگویی آن منجر میشود و
فرایند حسابرسی و اعتباردهی را تسهیل می کند .با توجه به تغییرات صورت گرفته در طبقهبندی
اقالم بودجهای و طبقه بندی آن بر مبنای نظام آمارهای مالی دولت و تکالیف قانونی استقرار نظام
بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کاال و خدمات ،استقرار و بکارگیری سیستم حسابداری
تعهدی ضروری به نظر میرسد .الزم است گام هایی در راستای نزدیک شدن به استانداردهای
بین المللی حسابداری بخش عمومی برداشته شود .به عالوه با توجه به رویکرد کمیته تدوین
استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران در بومیسازی استانداردهای حسابداری عمومی در
کشور ،ایجاد بستری مناسب برای عملیاتی نمودن این استانداردها الزامی است (اکرمی و همکاران،
 .)0030استانداردهای حسابداری بخش عمومی 3چارچوبی برای گزارشگری رویدادهای مالی بخش
عمومی در قالب صورتهای مالی فراهم میکنند .هدف این استانداردها تعیین مبنای ارائه
صورتهای مالی با مقاصد عمومی واحد گزارشگر جهت حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با
صورتهای مالی دورههای قبل آن و صورتهای مالی سایر واحدهای گزارشگر است .عالوه بر
صورتهای مالی ،واحدهای گزارشگر استفادهکننده از بودجه عمومی دولت موظفند فرمهای عملکرد
از اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را طبق سازوکار تشریح شده در بخش
قواعد کاربردی ارائه نماید (باباجانی و مددی .)0088 ،استانداردهای حسابداری بخش عمومی نیاز به
درک عمیق ،آموزش و مشارکت ذینفعان کلیدی دارد .همچنین تحول ساختاری ،قانونی ،فناوری و
اختصاص منابع کافی ،الزمه پیادهسازی موفق آن است.
 -3-2مبناي حسابداري تعهدي در بخش عمومی
در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی دو تفکر شامل تفکر سنتی بر مبنای
حسابداری نقدی و تفکر نوین بر مبنای حسابداری تعهدی مطرح هستند .مبنای نقدی به دلیل این
که اطالعاتی درباره چگونگی مدیریت داراییها و بدهیهای دولت ارائه نمیدهد ،توانایی ایفای
مسئولیت پاسخگویی ندارد .در واقع هزینههای واقعی دوره مالی با استفاده از مبنای نقدی
حسابداری قابل گزارش نیست ،اما تحقق این امر با بکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری
امکانپذیر است و بکارگیری آن نیازهای استفادهکنندگان را بیش از مبانی دیگر برآورده میسازد .از
طرفی کیفیت اطالعات ارائه شده در مبنای تعهدی به دلیل فراهم آوردن اطالعات شفاف و صحیح
بیش از سایر مبانی حسابداری است؛ لذا بکارگیری مبنای تعهدی و به تبع آن اجرای حسابداری
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تعهدی باعث افزایش توان پاسخگویی دولت و سایر نهادهای بخش عمومی در قبال مسئولیت
استفاده از منابع است (باغومیان و نقدی0030 ،؛ کمیته بخش عمومی فدراسیون بینالمللی
حسابداران .)1100 ،01دولتها برای اجرای مسئولیت پاسخگویی به جامعه نیاز به ارائه اطالعات
شفاف و افزایش بهرهوری و کارایی منابع دارند؛ چون در غیر این صورت باید جوابگوی افکار عمومی
و دیگر پاسخخواهان از دولت بابت عملکرد خویش باشند .دولت برای ایفای نقش پاسخگویی عالوه
بر تغییر از مبنای نقدی به تعهدی باید به بهرهوری و کارایی منابع نیز توجه کند .نظام سیستم
حسابداری تعهدی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع
سازمانی مورد توجه جدی دولتها است .در این نظام اعتبارات بودجهای بر مبنای عملکرد
واحدهای سازمانی جهت تولید خروجیها (محصوالت و خدمات) یا اهداف کوتاهمدت و یا دستیابی
به پیامدها و یا اهداف بلندمدت تخصیص مییابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت
در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیتها ،تولید خروجیها و دستیابی به اهداف و استراتژیها و
نیز پاسخگویی بیشتر سوق مییابد .پیادهسازی حسابداری تعهدی بخش عمومی با کردن اطالعات
دقیق از مصرف سرمایه ،شناسایی هزینههای فعالیتها ،بهبود تصمیمگیری در تخصیص ،هماهنگی
و کنترل منابع را تسهیل و نیازهای مدیریت بهرهوری در بخش عمومی را برطرف خواهد کرد
(اکرمی و همکاران .)0032 ،سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بستگی به این موضوع
دارد که اطالعات تعهدی در چه گسترهای از سطوح عالی بودجهبندی و اهداف مدیریتی مورد
استفاده قرار گیرد .قبل از اینکه تصمیم گیری مبنی بر گذار به حسابداری تعهدی گرفته شود ،هر
حوزه نیازمند تحلیل هزینه ها ،منافع و سنجش ظرفیت خود برای پیادهسازی کارای حسابداری
تعهدی و انجام تغییر است .تعهدات سیاسی و کفایت سیستمها عناصری هستند که میتوانند
موفقیت تغییرات مبنای حسابداری را تحت تأثیر قرار دهند ( کمیته بخش عمومی فدراسیون
بینالمللی حسابداران.)1111 ،00
 -4-2عارضهیابی حسابداري بخش عمومی
عوامل مختلفی در زمینه اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی شدهاند .از
جمله میتوان به عوامل رفتاری و زمینهای (لودر0330 ،01؛ موکا ،)1102 ،00محیط اجتماعی و
فرهنگ سیاسی (چان ،)1110 ،فرهنگ پاسخخواهی و پاسخگویی (هپورث1110 ،00؛ کیوشی
یاماموتو ،)1101 ،گسترش سیستم فناوری اطالعات (تیرون تودور و موتیو ،)1115 ،05صالحیت و
آمادگی کارکنان (السانی و همکاران )1101 ،02اشاره کرد .هدف عارضهیابی و آسیبشناسی سازمانی
سازمانی ایجاد چهارچوبی است که بتواند برای افزایش تالشها در جهت برقراری سالمت سازمانی
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ایجاد انگیزه نماید (آلواردو .)1111 ،07آسیبشناسی فرایند نظاممند جمعآوری دادهها جهت تعامل
اثربخش و سودمند جهت حل مشکالت ،چالشها ،فشارها و محدودیتهای محیطی در سازمان
است (مانزینی .)1112 ،08آسیبشناسی سازمانی ،فرایند استفاده از مفاهیم و روشهای علوم
رفتاری به منظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی
آنها است (آفوئا .)1110 ،03آسیبها در شرایط و اقتضائات گوناگون به اشکال مختلف ظاهر
میشوند و شناخت و تحلیل آنها کاری دشوار است .یک رویکرد مناسب تئوری برای تحلیل و
شناخت آسیبهای سازمانی مدل سه شاخگی است که به تشخیص آسیبها در سه شاخص
ساختاری ،رفتاری محتوایی و محیطی زمینهای میانجامد .منظور از عوامل محتوایی عوامل مربوط
به نیروی انسانی مانند انگیزش ،روحیه کار ،تعهد شغلی ،دقت کاری ،وقتشناسی و رضایت شغلی
است .عوامل ساختاری دربرگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان مانند
ساختار سازمانی ،قوانین و مقررات ،برنامهها و رویهها است .عوامل زمینهای شامل محیط و شرایط
بیرونی که سببساز عوامل رفتاری و ساختاری هستند مانند ارزشها ،باورها ،عقاید ،ایدئولوژی،
اصول و سمبلها .آسیبهای ساختاری علل و عواملی پایهای هستند؛ نظم ترکیبی یا نظم چنیشی
عناصر تشکیلدهنده سازمان را برهم زده و ساختارهای اصلی سازمان را که عبارتند از ساختارهای
طبیعی و فیزیکی ،ساختارهای مالی و اقتصادی ،ساختارهای انسانی و ساختارهای اطالعاتی ،در
معرض بحران قرار میدهند؛ آسیبهای رفتاری علل و عواملی هستند که از جهات گوناگون
رفتارهای انسانی و کارکردها و وظایف اصلی سازمان را در معرض بحران قرار میدهند .آسیبهای
زمینهای علل و عواملی پایهای هستند ،رابطه و تعامل مناسب و واکنش به موقع و درست سازمان را
با سیستمهای همجوار محیطی بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران مینمایند .اجرای
استانداردهای حسابداری بخش عمومی با موانع و عوامل بازدارنده در سیستمهای هر کشور رو به رو
است که میتوان در سه بخش دستهبندی نمود:
عامل بازدارنده بخش اول :ممکن است در زمان تغییر و تحول ،تمام کارکنان و مقامهای اجرایی
کشورهای در حال توسعه از پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی حمایت نکنند .مقاومت
افراد و سیستم در مقابل تغییرها و اصرار بر ادامه استفاده از رویههای سنتی را میتوان عامل
بازدارنده مهمی در پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی عنوان کرد .این مسئله میتواند
ناشی از خلل سیستم رفتاری باشد.
عامل بازدارنده بخش دوم :استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای هدایت اصالحات
حسابداری در بخش عمومی طراحی و اجرا شدهاند؛ با این حال در بیشتر کشورهای در حال توسعه
که وضعیت اقتصادی آنها با کشورهای توسعهیافته متفاوت میباشد ،است منابعی صرف انجام
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مطالعههای پژوهشی و تصویب استانداردهای حسابداری دولتی شود .هزینه پیادهسازی و موارد
تعدیل در استانداردهای حسابداری بخش عمومی طبق شرایط هر کشور خاص است .از این رو
ضروری است استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابق با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی
کشورهای مختلف ،تعدیل و بومیسازی شود .این مسئله میتواند ناشی از خلل سیستم ساختاری
باشد.
عامل بازدارنده بخش سوم :توسعه و پیادهسازی برخی نرمافزارها مانند برنامههای مرتبط با
اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی است .بدین منظور دو راه پیش روی دولتها قرار
دارد؛ اول این که برنامه فعلی را حفظ کنند و به تدریج آن را ارتقا دهند و دوم اینکه برنامه
نرمافزاری جدیدی به جای نرمافزارهای قبلی مستقر کنند .با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای در
حال توسعه وضعیت سیستم اطالعات حسابداری مناسب نیست و بیشتر فعالیتها به شکل دستی
انجام میشود ،به نظر میرسد که راهکار دوم مناسبتر باشد (باغومیان و نقدی.)0030 ،
طالبنیا و همکاران ( )0031نشان دادند حسابداری دولتی ایران در آستانه یک تحول بنیادین
قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطالعات بیشتر به دنبال اصالحات مطرح
شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه میباشد.
کردستانی و همکاران ( ) 0035دریافتند نبود خواست سیاستمداران و پایبندی ایشان به
تدوین و اجرای برنامهی گذار ،عدم مطالبه عمومی و پاسخخواهی مردم نسبت به عملکرد دولت،
اقتصاد دولتی و گستره تصدی گر دولت در اقتصاد ،کمبود استانداردها و قوانین مناسب بخش
عمومی از مهمترین موانع پیادهسازی حسابداری تعهدی بخش عمومی کشور هستند.
بداغی و همکاران ( )0035دریافتند مدیران و حسابداران شاغل سازمانهای دولتی ،نبود قوانین
و مقررات در حمایت اجرای حسابداری تعهدی ،نبود استانداردهای مدون ،نبود فرهنگ پاسخگویی
و پاسخخواهی موانع اجرای مبنای تعهدی هستند.
محمدزاده سالطه و فرجی ( )0035دریافتند الزامات قانونی ،غالب شدن دکترین خاص ،الزامات و
توصیههای بینالمللی ،بحرانهای مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرکهای تغییر
حسابداری دولتی در بخش عمومی هستند .از موانع تغییر حسابداری دولتی میتوان به کمبود
نیروهای متخصص مالی ،نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ،نبود استانداردها و
روشهای حسابداری دولتی کافی ،نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخخواهی اشاره
کرد.
جامعی و همکاران ( )0035دریافتند بین مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری
مالی در نظام مالیاتی با انتشار حقایق مربوط ،رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطالعات قابل فهم
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برای آنان ،تهیه گزارشات مربوط و ویژگی های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب
برای ادای مسؤولیت پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد.
سیروان مراد ویسی و همکاران ( ) 0035به این نتیجه رسیدند که اجرای نظام حسابداری
تعهدی کامالً موفق نبود و به اعتقاد پاسخ دهندگان صرفاً به صورت شکلی بوده و با وضعیت مطلوب
آن فاصله دارد .ضمن اینکه مهمترین چالش های موجود در این زمینه به ترتیب شامل ناکارآمدی
نظام بودجه ریزی موجود ،ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی به عدم تضمین بهینه منابع و اعتبارات
و نیز فرآیندهای اداری زائد بوده است.
نرجس قاضی مرادی ( ) 0035دریافت عدم وجود نیروی انسانی متخصص ،فقدان نرمافزار
مناسب و ایدهآل ،عدم حمایت مدیران مالی ،عدم آشنایی مدیریت عالی ،حسابداری تعهدی ،عدم
وجود قوانین و مقررات ،عدم هماهنگی با دستگاه های نظارتی از مشکالت اجرایی حسابداری تعهدی
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میباشد.
حمید بداغی و همکاران ( )0035دریافتند که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمانهای
دولتی نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی ،نبود استانداردهای مدرن
حسابداری دولتی در ایران نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از موانع اجرای مبنای تعهدی در
دستگاههای اجرایی استفاده خراسان رضوی به شمار میروند.
شاکری ( ) 0035دریافت که به ترتیب اولویت عوامل مدیریتی ،عوامل فرآیندی ،عوامل منابع
انسانی عوامل فنی و قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت به عنوان اصلیترین عوامل نارسایی
حسابداری تعهدی در بخش دولتی میباشد.
محمودی و همکاران ( )0032دریافتند که موانع محیطی ،ساختاری و انسانی باعث عدم
استقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه و ترتیب موانع از نظر اولویت موانع انسانی،
ساختاری و محیطی میباشد.
اکرمی و همکاران ( )0032دریافتند در نظر نگرفتن زمان مناسب و واقعبینانه برای گامهای
پیادهسازی حسابداری تعهدی ممکن است خطراتی در زمینه اجرای صحیح و اثربخش حسابداری
تعهدی در بخش عمومی ایجاد کند.
علیرضا مؤمنی و عیوضی ( )0037چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در کشور را عدم وجود
نیروی انسانی متخصص و عدم وجود نرمافزارهای مرتبط دانسته است و همچنین دریافتند برای
حل مشکالت ساختاری و رعایت ویژگیهای محیطی بر نوع فعالیتها و احراز دو شرط قابلیت
اندازهگیری و قابلیت وصول برای شناسایی و گزارش درآمد الزم میباشد.
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داداشی و همکاران ( )0037دریافتند پیادهسازی مبنای تعهدی بر رعایت بودجه توسط دولت
تأثیر مثبت دارد؛ اما در مورد سایر شاخصهای بهبود پاسخگویی عملکرد مالی ،رعایت قوانین،
صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی تأثیر مشاهده نشد.
توکلی و همکاران ( )0037دریافتند سطح پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی نسبت به
انتظارات ذینفعان بسیار پایینتر است .از نظر گروههای شرکتکننده ،باالترین سطح پاسخگویی
سازمان امور مالیاتی به دولت و پایینترین سطح پاسخگویی به جامعه علمی است .افزایش
پاسخ گویی بیرونی موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان درآمدهای مالیاتی میشود.
مجبورییزدی و همکاران ( )0037دریافتند حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی
تأثیر معناداری دارد .حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را
تعدیل میکند.
مهدی میرزائی نظامآباد و قدیم خانی ( )0037دریافتند که حمایت مدیران ارشد ،تجربه کاری
نیروی انسانی ،تسهیل کننده بودن قوانین و مقررات ،تدوین چارچوب نظری ،روحیه همکاری و
مسئولیتپذیری بین کارکنان از عوامل مؤثر بر پیادهسازی حسابداری تعهدی در سازمان تأمین
اجتماعی است.
کردستانی و همکاران ( )0037دریافتند تغییر خطمشی حسابداری بخش عمومی بر بهبود
فرایندها جهت اصالحات اداری مؤثر است .تغییر خطمشی حسابداری بخش عمومی بر بهبود
تعامالت برونسازمانی ،کاهش تخلفات و فساد مؤثر است.
رضایی ( )0037نشان داد ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی و دستورالعملهای
اجرایی آن ،بیمیلی بخشهای عمومی به پاسخگویی و مشکل بودجهریزی به ترتیب مهمترین موانع
پیشرفت حسابداری بخش عمومی هستند.
محمدزاده سالطه و لیثی ( )0038دریافتند پیشران قوانین ،اصلیترین و مؤثرترین نقش را در
آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی ایفاد میکند که سبب افزایش ریسکهای قانونی و
مسئولیت حرفه حسابداران ،گرایش به جذب و بکارگیری افراد متخصص در بخش عمومی جهت
ایفای مسئولیت پاسخگویی با بهرهمندی از فناوریهای نوین خواهد شد.
داودی و همکاران ( )0038دریافتند عوامل حقوقی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،ساختاری،
مطالبهگری ،الزامات زمینهای بر ایجاد شفافیت در اطالعات حسابداری بخش عمومی تأثیر دارند؛ اما
مطالبهگری بر همراستایی سختافزارها و نرمافزارها جهت تحقق بهبود پاسخگویی مدیران در نظام
حسابداری بخش عمومی تأثیر ندارد .الزامات زمینهای بر همراستایی سختافزارها و نرمافزارها در
بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی تأثیر دارد.
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غالمی و همکاران ( )0038نشان دادند از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها
متغیرهای وجود سیستم اطالعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگیهای
مدیریتی واحد گزارشگر ،متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای
استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند.
باباجانی و همکاران ( )0038دریافتند عوامل مؤثر در پیادهسازی استانداردهای حسابداری بخش
عمومی ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در تمام موارد بین وضعیت موجود با وضعیت
مطلوب تفاوت وجود دارد.
صبحخیز و همکاران ( )0038اقدام به طراحی مدل سیستمی پاسخگویی نظام مالیاتی ایران
کردند .نتایج معادالت ساختاری سازگاری تجربی مدل را نشان داد .وقتی وضعیت پاسخگویی
سیاسی مطلوب نیست ،در حد مطلوب بودن پاسخگویی مدیریتی و قانونی تأثیر معنادار بر تمکین
داوطلبانه مالیاتی ندارد.
لودر )0330( 11انتقال از حسابداری نقدی به تعهدی در کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار
داده و نشان دادند دو دسته عوامل رفتاری و زمینهای در کشورها وجود دارند که بر اجرا و عدم
اجرای حسابداری بخش عمومی مؤثرند.
هپورث )1110( 10پیشزمینههای اجرای موفقیتآمیز حسابداری تعهدی در بخشهای عمومی
دولتی را بررسی کرده و بیان داشت فرهنگ پاسخخواهی و پاسخگویی نقش مهمی در پذیرش و به
کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی دارد.
تیرون تودور و موتیو )1115( 11دریافتند اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی در تقابل با
مبنای نقدی مستلزم گسترش فناوری اطالعات و روشهای اجرایی است .جهت اطمینان از ارائه
کامل ،به موقع و صحیح حسابداری باید چارچوب قانونی برای آن طراحی شود و اجرای حسابداری
تعهدی نیاز به آموزش کارکنان و استخدام کارکنان جدید دارد.
هارون )1117( 10دریافتند بی عالقه بودن و درک نادرست دولت از تحول موانع تحول در
حسابداری بخش عمومی هستند .بهعالوه ،مدیریت نادرست منابع انسانی ،تخصص و تواناییهای
حسابداری در این بخش را با کمبود مواجه ساخته است.
تیکل )1101( 10دریافتند موانع پیادهسازی موفق حسابداری تعهدی شامل تغییر زود هنگام،
نامناسب بودن نرمافزار خریداری شده ،اتکای بیش از حد به مشاوران بینالمللی و پایین بودن سطح
مهارت حسابداران شاغل در بخش عمومی است.
لی و نها )1101( 15بیان داشتند از جمله چالشهای عمده به کارگیری استانداردهای حسابداری
بینالمللی بخش عمومی بر مبنای تعهدی میتوان به هزینههای باالی اجرا ،کمبود حسابداران
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حرفهای با صالحیت ،عدم وجود سیستم حسابداری با زیرساختهای مناسب فناوری اطالعات و
کمبود منابع انسانی آموزش دیده اشاره کرد.
السانی و همکاران )1101( 12دریافتند عوامل مؤثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش
عمومی و انجام اصالحات و تغییرات در این بخش شامل دانش و آگاهی ،سازمانهای نهادی،
صالحیت و آمادگی کارکنان ،آموزش کارکنان و استخدام ،سیستم اطالعات مدیریتی ،صالحیت،
هزینه اجرا و حمایت سیاسی است.
روزادی و همکاران )1100( 17معتقدند حرکت به سمت حسابداری تعهدی مشکالت پیادهسازی
را مانند شناسایی و ارزیابی داراییها ،صالحیت منابع انسانی و هزینه باالی پیادهسازی به همراه دارد.
ایجوما و اوقوقومه )1100( 18دریافتند چالشهای پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخشهای
عمومی شامل فقدان منابع فنی کافی ،مالکیت سیاسی ،پشتیبانی ناکافی در باالترین سطوح اجرایی
و مسائل مربوط به تلفیق است .پیادهسازی حسابداری تعهدی مستلزم اجرای کامل حسابداری
تعهدی با کمک سیستم اطالعات مدیریت مالی دولتی مدرن است.
جوهان و همکاران )1105( 13دریافتند طی سالهای گذشته ،اصالحات مهم مدیریت عمومی
نوین به ویژه اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی بیشتر کشورها در جریان است .گذار به
سمت پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ،مستلزم صرف دوره طوالنی
پیادهسازی و اصالحات قوانین و مقررات داخلی کشورها است.
موکا )1102( 01دریافت دانش و آگاهی ،سازمانهای نهادی ،آموزش کارکنان ،استخدام ،سیستم
اطالعات مدیریتی ،صالحیت ،هزینه اجرا ،حمایت سیاسی و عمر واحد تجاری عوامل مؤثر بر پذیرش
استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند.
وی ( )1107معتقد است متغیرهای زمینهای مربوط به موانع پیادهسازی شامل کمبود
حسابداران خبره ماهر در بخش عمومی است و همین امر عامل تحول در حسابداری بخش عمومی
مانند پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد .او متغیرهای
رفتاری را نیز به مجموعه عوامل اضافه کرد.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از نظر روش و ماهیت از نوع همبستگی است.
پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و روش گردآوری اطالعات از طریق روش میدانی و کتابخانهای
است .رویکرد تفسیری جهت روششناسی پژوهش مناسب تشخیص داده شد تا با استفاده از
متدلوژی دلفی دستیابی به اهداف پژوهش میسر شود .پژوهش در مراحل مختلفی اجرا شد .در
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مرحله اول مطالعات مقدماتی نسبت به موضوع سیستم حسابداری تعهدی جهت شناخت بیشتر
مسئله پژوهش از منابع کتابخانهای ،مقاالت و پایاننامهها استفاده شد .با بررسی پیشینه و متون
مرتبط عواملی که مانع پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی است ،شناسایی و گروهبندی
شد .مرحله دوم با توجه به این که نیاز به استنباط است با استفاده از طراحی پرسشنامه محقق
ساخته و تکنیک دلفی 00از طریق نظرسنجی مدیران ،کارکنان و متخصصین اجرایی سازمان امور
مالیاتی
اطالعات گردآوری شدند .روش دلفی در تحلیل و استفاده از دادهها برای پاسخگویی به سؤاالت
پژوهش از هر دو روش کیفی و کمی استفاده می کند .استفاده از سؤاالت باز در پرسشنامه دلفی و
تحلیل آن ها در مراحل بعدی به قضاوت در مورد رسیدن به اجماع میان صاحبنظران و رسیدن به
اشباع تئوریک میپردازد .در نمودار  1مراحل اجرای روش دلفی در پژوهش حاضر ترسیم شدهاند:

مبانی نظري

مطالعه اكتشافی و اصول

تجربه

و مطالعات انجام شده

حسابداري دولتی نوین

نخبگان

بررسی نتایج پژوهش
یافتن راهكارها
تأیید و تفسیر نتایج و راهكارها و
مستندسازي پژوهش

سئوال پژوهش

پیمایش و تحلیل مرحله سوم

طرح پژوهش

طراحی پرسشنامه و مصاحبه

مرحله سوم دلفی

پیمایش و تحلیل مرحله دوم

مرحله اول دلفی

پیمایش و تحلیل مرحله اول

نمودار  :2مراحل اجراي روش دلفی
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برای انجام کار داده ها طبق نتایج پرسشنامه تکمیل شده توسط تعداد  81نفر از پاسخدهندگان
استخراج شدند .دادههای پژوهش با بهرهمندی از نرمافزارهای آماری اسپیاساس 01نسخه  12و
لیزرل 00نسخه  8تحلیل شدند.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی جهت عارضهیابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی در سازمان امور مالیاتی ،در
نمودار  0ارائه شده است:

آسیبشناسی ابعاد
حسابداري تعهدي
نتایج

حسابداري تعهدي در بخش عمومی
(سازمان امور مالیاتی)
شناسایی
راهكارهاي
بهبود حسابداري

محتوایی

عارضهیابی

ساختاري

زمینهاي

نمودار  :1مدل كلی پژوهش
منبع :یافتههای پژوهشگر

در راستای هدف پژوهش و مدل پایهای عارضهیابی ،طبق تکنیک دلفی و بهرهگیری از ادبیات
نظری پژوهش ،مؤلفه های زیر در ابعاد محتوایی ،ساختاری و زمینهای استخراج شدند .این مؤلفهها
شامل پذیرش مدیران ،پذ یرش کارکنان ،تعهد شغلی کارکنان ،عوامل استخدامی ،زیرساختهای
فناوری اطالعات ،عوامل فرهنگی سازمان و بسترهای قانونی و حقوقی هستند .سپس طبق این
مؤلفهها ،گویههای پرسشنامه محقق ساخته به تعداد  01گوبه طراحی و بین نخبگان توزیع گردید.
در جدول  0نحوه چیدمان مؤلفهها با توجه به ابعاد عارضهیابی و همچنین تعداد گویههای
پرسشنامه متعلق به هر کدام ارائه شدهاند .همچنین در جدول  1شرح گویههای پرسشنامه بیان
شدهاند.
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جدول  :1تدوین مؤلفههاي پژوهش جهت عارضهیابی اجراي حسابداري تعهدي در بخش عمومی
عوامل

مدل

محتوایی
عارضهیابی
سه شاخگی

ساختاری
زمینهای

مؤلفهها

گویههاي پرسشنامه

پذیرش مدیران

 0گویه (اول تا چهارم)

پذیرش کارکنان

 0گویه (پنجم تا هشتم)

تعهد شغلی

 0گویه (نهم تا دوازدهم)

عوامل استخدامی

 7گویه (سیزدهم تا نوزدهم)

زیرساختهای فناوری اطالعات

 3گویه (بیستم تا بیست و هشتم)

عوامل فرهنگی

 2گویه (بیست و نهم تا سی و چهارم)

بسترهای قانونی و حقوقی

 2گویه (سی و پنجم تا چهلم)

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  :2شرح گویههاي پرسشنامه به تفكیک عوامل و مؤلفهها
عوامل

مؤلفه

گویههاي پرسشنامه
پذیرش مدیران در اجرای حسابداری تعهدی نوین ،چه میزان در اجرای حسابداری تعهدی
تأثیر دارد؟

پذیرش
مدیران

تعامل و طرحریزی مدیران عالی سازمانها در فعالیتهای اجرای حسابداری دولتی ،چه
میزان در فرایند اجرای حسابداری تعهدی تأثیر دارد؟
ریسکپذیری مدیران ارشد سازمانها چه میزان در فرایند اجرای حسابداری تعهدی دارد؟
حمایت مدیران عالی کشوری و سیاست گذاران کالن چه میزان در فرایند حسابداری تعهدی
تأثیر دارد؟

رفتاری
(محتوایی)

پذیرش
کارکنان

حمایت از کارکنان پیشکسوت چه میزان در فرایند اجرای حسابداری تعهدی تأثیر دارد؟
آموزش و فراگیری کارکنان در تحقق حسابداری چه میزان بر فرایند اجرای حسابداری
تعهدی تأثیر دارد؟
برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان چه میزان بر فرایند اجرای حسابداری تعهدی
تأثیر دارد؟
اجازه دسترسی سریع اطالعات به کارکنان در سیستم ،چه میزان بر حسابداری تعهدی تأثیر
دارد؟
تعیین پاداش و ترفیع شغلی و پرسنلی بر اساس اجرای صحیح حسابداری تعهدی در تحقق
حسابداری تعهدی چه حد مؤثر است؟

تبیین و نهادینهسازی آییننامهها و بخشنامههای حسابداری تعهدی در میان کارکنان تا چه
تعهد شغلی اندازه در تحقق حسابداری دولتی مؤثر است؟
تعهد شغلی و مسئولیتپذیری پرسنل سازمان تا چه حد بر حسابداری تعهدی تأثیر دارد؟
تالش و ممارست جهت یادگیری و تغییر رفتار کارکنان چه میزان بر حسابداری تعهدی تأثیر
دارد؟
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گویههاي پرسشنامه
نحوه استخدام و جذب نیروی انسانی سازمان مالیاتی چهحد در اجرای حسابداری تعهدی
مؤثر است؟
فرایند پذیرش ،جذب ،نگهداشت و آزمون استخدامی سازمان مالیاتی چه میزان بر اجرای
حسابداری تعهدی مؤثر است؟
میزان استخدام گزینش افراد بر اساس تسلط بر قوانین حسابداری تعهدی تا چه میزان بر
تحقق حسابداری تعهدی مؤثر است؟

عوامل
استخدامی آموزش پیش از شروع کار کارکنان طبق قوانین نوین تعهدی (نگارش کاربرگها ،نحوه
ثبتهای تعهدی) بر تحقق حسابداری تعهدی مؤثر است؟
مشارکت نیروی انسانی متخصص تا چه میزان بر اجرای حسابداری تعهدی تأثیر دارد؟
استخدام نیروی انسانی ماهر و آشنا در سیستم حسابداری تعهدی تا چه میزان بر اجرای
حسابداری تعهدی تأثیر دارد؟
آیا جنسیت افراد زمان استخدام در تحقق حسابداری تعهدی مؤثر است؟
توسعه زیرساخت های فناوری و الکتریکی و بروز رسانی نرمافزارهای حسابداری تعهدی تا چه
میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
ساختاری

نصب و بروز رسانی نرم افزارهای نوین همسو با تغییرات جهانی حسابداری تعهدی تا چه
میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
یکپارچگی نرم افزارهای حسابداری دولتی ایران تا چه میزان بر اجرای حسابداری تعهدی
مؤثر است؟
آموزش مستمر و بهروزرسانی نرمافزارهای حسابداری تعهدی چقدر بر اجرای حسابداری
زیرساختهای تعهدی مؤثر است؟
فناوری
اطالعات

نصب و راهاندازی سیستمهای کامپیوتری نوین در اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
ایجاد نرم افزار هوشمند خودارزیابی و کنترل سالمت اداری کارکنان و سیستم مالیاتی در
تحقق حسابداری تعهدی مؤثر است؟
تهیه و ساخت نرمافزار هوشمندسازی و برخط مناقصات و مزایدههای سازمان مالیاتی چه
میزان بر تحقق حسابداری تعهدی مؤثر است؟
ایجاد سامانهها و تولید محتوا الکترونیکی جهت اطالع مؤدیان مالیاتی از قوانین جدید
حسابداری تعهدی بر تحقق حسابداری تعهدی مؤثر است؟
تهیه نرم افزار حسابداری واحد یکپارچه با قابلیت ثبت رویداد مالی بر مبنای حسابداری
دولتی مؤثر است؟

زمینهای

عوامل
فرهنگی

وجود اعتماد به نحوه استخدام و ارزیابی کارکنان چه میزانی بر اجرای حسابداری تعهدی
مؤثر است؟
وجود سواد حسابداری تعهدی و نحوه ثبتهای نوین تا چه میزان بر اجرای حسابداری
تعهدی مؤثر است؟
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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گویههاي پرسشنامه

مؤلفه

فرهنگسازی همگام تغییرات آموزشی تا چه میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
گسترش فرهنگ استفاده از سیستم حسابداری تعهدی بین سازمانها و آحاد جامعه تا چه
میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
توجیه مزایای استفاده از سیستم حسابداری تعهدی بین عوامل اجرای مدیران سازمان تا چه
حد بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
ایجاد تقویت باور عوامل اجرایی و کارکنان مبنی بر ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی بر
اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
تدوین قوانین و مقررات ،رویهها ،دستورالعملها و شیوهنامه حسابداری تعهدی به صورت
بومی چه میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟

بسترهای
قانونی و
حقوقی

حمایت سیاست گذاری و متولیان امر تا چه میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
حمایت های حقوقی و قانونی دیوان محاسبات و نهادهای قانونگذار حسابداری تعهدی تا چه
میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
حمایتهای سیاستگذاران از سیستم شفافسازی مالی حسابداری تعهدی تا چه میزان بر
اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
نظارت مستمر سازمانهای مرتبط تا چه میزان بر اجرای حسابداری تعهدی مؤثر است؟
تدوین بستههای تشویقی از سوی متولیان اجرای حسابداری تعهدی تا چه میزان بر اجرای
حسابداری تعهدی مؤثر است؟
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -4ارائه و تجزیهوتحلیل یافتههاي پژوهش
 -1-4ویژگیهاي جمعیتشناختی
نتایج ویژگیهای جمعیتشناسی پاسخدهندگان پژوهش در جدول  0بیان شدهاند .حدود 72/8
درصد پاسخدهندگان مرد و بقیه زن بودهاند .بیشترین فراوانی تحصیالت مربوط به مدرک
کارشناسی با مقدار  73/0درصد است .بیشتر افراد پاسخدهنده با فراوانی  82/2درصد متأهل
بودهاند .بیشترین فراوانی مربوط به سن بین  05تا  55سال با مقدار  02/0درصد است .بیشترین
فراوانی سابقه کار مربوط به محدوده بیشتر از  05سال با مقدار  70/0درصد است.
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جدول  :3ویژگیهاي جمعیتشناختی پاسخدهندگان پژوهش
ویژگیها

جنسیت

تحصیالت

وضعیت تأهل

شرح

فراوانی
تعداد

درصد

بدون جواب

1

2/1

زن

18

0/22

مرد

63

8/76

ویژگیها

سن

شرح

فراوانی
تعداد

درصد

بدون جواب

1

2/1

بین  15تا 05

9

0/11

31

8/37

بین  05تا 55

38

3/46

بدون جواب

2

4/2

بیشتر از  55سال

3

7/3

کارشناسی ارشد و دکتری
کارشناسی

15

3/18

65

3/79

بدون جواب
 1سال

1

2/1

2

4/2

بین  1تا  5سال

5

1/6

بدون جواب

1

2/1

بین  5تا  01سال

6

3/7

متأهل

71

6/86

بین  01تا  05سال

7

5/8

مجرد

10

2/12

بیشتر از  05سال

61

4/74

سابقه کار

بین  05تا 05
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 -2-4بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
نتایج ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه در جدول  0ارائه شدهاند .طبق تکنیک دلفی و نظر
خبرگان ،پرسشنامه شامل  01گویه سؤال در سه مرحله بین  5خبره توزیع شد و طبق ضریب
کندال تصمیم نهایی در رابطه با گویه های پرسشنامه اتخاد شد .در دورهای اول ،دوم و سوم دلفی با
توجه به نظرات خبرگان ،میانگین گویههای شناسایی شده بیشتر از  0گزارش شدهاند و از این رو
هیچ گویه ای حذف نشدند .در دور آخر دلفی از ضریب هماهنگی کندال جهت تعیین اتفاق نظر
میان نظرات خبرگان استفاده شد .نتایج نشان داد ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ اعضا درباره
گویهها در دور سوم بیشتر از  1/7است ،این موضوع بیانگر اتفاق نظر قوی و در مواردی بسیار قوی
میان اعضای پانل است و این که در دور دوم دلفی نتایج تفاوت ناچیزی را با نتایج دور سوم نشان
دادند .در نتیجه انجام دورهای دلفی متوقف و گویههای نهایی تأیید شدند.
همچنین با توجه به این که ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  1/7است ،پرسشنامهها از پایایی
الزم برخوردار میباشند .ضریب آلفای کرونباخ بین صفر تا یک متغیر است .هرچه این مقدار به یک
نزدیکتر باشد ،پایایی مقیاس هم بیشتر است.
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جدول  :4بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
مقیاس

ضریب

مقدار ضریب

روایی

کندال

1/305

پایایی

آلفای کرونباخ

بیشتر از ( 1/7برای تمام گویهها)

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-4آمار توصیفی متغیرها
شاخصهای توصیفی مؤلفه های اصلی در جددول  5ارائده شددهاندد و نمدودار میلدهای میدانگین
متغیرهای پژوهش در نمودار  0ترسیم شدهاند .طبق نظدر پاسدخدهنددگان متغیدر زیرسداختهدای
فناوری اطالعات دارای بیشترین میانگین با مقدار  0/02و متغیر عوامدل اسدتخدامی دارای کمتدرین
میانگین با مقدار  0/80است.
جدول  :5بررسی شاخصهای توصیفی متغیرها و مؤلفههای اصلی پژوهش
عوامل

مؤلفهها

محتوایی

پذیرش مدیران
پذیرش کارکنان

ساختاری
زمینهای

انحراف معیار میانگین

بیشترین كمترین

تعداد

1/81138
1/52012

0/1110
0/1001

5
5

0
1

78
77

تعهد شغلی

1/21187

0/1703

5

0

81

عوامل فرهنگی

1/20580

0/3578

5

0

73

بسترهای قانونی و حقوقی

1/21577

0/3088

5

0

78

عوامل استخدامی

1/20080

0/8010

5

0

75

0/0201
زیرساختهای فناوری اطالعات 1/53203
منبع :یافتههای پژوهشگر

5

0

73

4.02

3.95

3.91

3.83

4.03

4.07

4.16

پذیرش مدیران

پذیرش کارکنان

تعهد شغلی

عوامل فرهنگی

بستر های قانونی و عوامل استخدامی
حقوقی

نمودار  :3نمودار میلهاي میانگین متغیرهاي مورد بررسی پژوهش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -4-4بررسی همبستگی متغیرها
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون در جدول  2ارائه شده است .طبق نتایج در تمام موارد
معنیداری آماره تی کمتر از خطای  1/15است؛ از این رو ،بین مؤلفههای پرسشنامه همبستگی
معنیدار مثبتی وجود دارد .شدت این رابطهها بهطور نسبی قابل توجه و جهت آنها مثبت است.
باالترین شدت همبستگی بین مؤلفههای تعهد شغلی و زیرساختهای فناوری اطالعات و پایینترین
شدت همبستگی بین مؤلفه های عوامل فرهنگی و بسترهای قانونی و حقوقی قابل مشاهده است.
جدول  :6بررسی همبستگی متغیرها و مؤلفههاي اصلی پژوهش
زمینهاي
زیرساختهاي
فناوري
اطالعات

ساختاري
عوامل

بسترهاي

محتوایی
عوامل

استخدامی قانونیوحقوقی فرهنگی

تعهد

پذیرش

پذیرش

شغلی

كاركنان

مدیران

1

1
1

**1/646

-

1/000

**1/513

سطح معنیداري

1

پذیرش
مدیران

1

**1/555

-

1/000

پذیرش
کارکنان

-

1

ضرایب همبستگی

**1/652
1/000

**

**

**

1492

1/661
1/000
1/560

تعهد
شغلی
عوامل
فرهنگی

-

1/000

1/000

1/000

1

**1/356

**1/568

**1/455

-

1/002

1/000

1/000

**1/513
بسترهای
 1/000قانونیو حقوقی

**

**

**1/653
1/000

**

**

**

1/591

1/000

1/558
1/000
1/499

1/000

**

1/512
1000

**

1/695

1/000

1/382
1/001

**

1/450

1/000
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1/484
1/000

محتوایی

ساختاری

عوامل
استخدامی

 1/676زیرساختهای زمینهای
فناوری
1/000
اطالعات

**
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 -5-4بررسی وضعیت توزیع متغیرها
نتایج بررسی توزیع نرمال متغیرها در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تک نمونهای در جدول  7ارائه
شدهاند .سطوح معنیداری متغیرها بیشتر از  1/15است .لذا ،متغیرها دارای توزیع نرمال هستند و برای بررسی
فرضیهها از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
جدول  :7بررسی توزیع نرمال متغیرها و مؤلفههاي اصلی پژوهش
مؤلفهها

معنیداري

عوامل

پذیرش مدیران

1/001

پذیرش کارکنان

1/077

تعهد شغلی

1/138

عوامل فرهنگی
بسترهای قانونی و حقوقی

1/183
1/180

عوامل استخدامی

1/178

زیرساختهای فناوری اطالعات

1/130

محتوایی

ساختاری
زمینهای
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 -6-4بررسی آزمون تی تک نمونهاي
نتایج آزمون تی تک نمونهای در مورد مؤلفههای پژوهش در جدول  8ارائه شده است .میانگین
بعد ساختاری بیشتر از  0و معنی داری آماره تی آزمون کمتر از  1/15است ،لذا مؤلفههای بعد
ساختاری بر اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی مؤثر هستند .میانگین نقش حوزه محتوایی
بیشتر از  0و معنیداری آماره تی آزمون کمتر از  1/15است ،لذا مؤلفههای بعد محتوایی بر اجرای
حسابداری تعهدی بخش عمومی مؤثر است .بهعالوه ،میانگین بعد زمینهای بیشتر از  0و معنیداری
آماره تی آزمون کمتر از  1/15است ،در نتیجه مؤلفههای بعد زمینهای بر اجرای حسابداری تعهدی
بخش عمومی مؤثر هستند.
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جدول  :8نتایج آزمون تی تک نمونهاي در مورد مؤلفههاي پژوهش
عوامل

اطمینان  55درصد
باال

میانگین

پایین

تفاوت

درجه

میانگینها

آزادي

آماره تی معنیداري

ساختاری
محتوایی

1225/1

86701/

9947/3

994711/

74

515/15

0001/

1726/1

90411/

0384/4

03838/1

75

410/15

0001/

زمینهای

0684/1

84071/

9545/3

954551/

76

694/16

0001/
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 -7-4مدلسازي معادالت ساختاري
00

روابط بین متغیرها در رویکرد مدل معادالت ساختاری به دو حوزه تقسیم میشود؛ روابط بین
متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار (مدل اندازهگیری یا مدل تحلیدل عامدل تأییددی )05و دیگدری
روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان (مدل ساختاری یا مدل تحلیل مسدیر .)02از تحلیدل
عاملی تأییدی جهت بررسی اینکه هر یک از سازهها چه حدد بدا نشدانگرهای انتخداب شدده جهدت
سنجش آنها همسویی دارند ،استفاده شد .مدل اندازه گیری پرسشنامه در حالت تخمین استاندارد به
همراه آماره تی برای بررسدی معندی داری پارامترهدای مددل انددازهگیدری در نمدودار  0نشدان داده
شده اند .بار عاملی یا ضریب بیانگر همبستگی متغیر مشاهدهگر (سؤال پرسشنامه) با متغیدر مکندون
(عامل ها) است .بار عاملی مدل در تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویدههدا را
در تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد .اگر بار عاملی هر نشانگر با سدازه خدود
دارای مقدار آماره تی باالتر از  0/32باشد ،در این صورت این نشانگر از دقت الزم برای انددازهگیدری
آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است .آماره تی آزمون برای اکثر شاخص ها (به غیر از گویدههدای
 00و  )03بیشتر از  0/32مشاهده شد و این شاخصها معنادار هستند؛ ولی در رابطه بدا گویدههدای
 00و  03تأثیرها معنیدار مشاهده نشدند.
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آماره کایدو
05/12

درجه آزادی
00

معنیداری
1/1100

ریشه دوم برآورد واریانس خطا
1/103

نمودار  -1-4مدل اندازهگیري پارامترهاي مدل با ضرایب استاندارد و مقدار آماره تی
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آماره کایدو
05/12

درجه آزادی
00

معنیداری
1/1100

ریشه دوم برآورد واریانس خطا
1/103

نمودار  -2-4مدل اندازهگیري پارامترهاي مدل با ضرایب استاندارد و مقدار آماره تی
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برای ارزیابی برازش مدل چند مشخصه برازندگی وجود دارند .طبدق نتدایج در جددول  ،3دادههدای
پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری برازش مناسبی دارند و این بیانگر اعتبار سازه است.
جدول  :5ارزیابی نیكویی برازش مدل ساختاري
حد مطلوب

معیارهاي نیكویی برازش

مقدار برآورد شده

معیار میانگین مجذور پسماندها

نزدیک به صفر

1/111

معیار میانگین مجذور پسماندها استاندارد شده
معیار برازندگی

تزدیک به صفر
در حدود 1/3

1/150
1/35

معیار نرمشده برازندگی

در حدود 1/3

1/32

معیار نرمنشده برازندگی

در حدود 1/3

1/32

معیار برازندگی فزاینده

در حدود 1/3

1/32

معیار برازندگی تطبیقی

در حدود 1/3

1/32

معیار ریشه دوم برآورد واریانس خطا

کمتر از 1/0

1/138

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج مدل ساختاری تحلیل مسیر برای بررسی تأثیر متغیرهای اصلی بر حسابداری بخدش عمدومی
در نمودار  5ترسیم شد .در این بخش ،الگوی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با اسدتفاده از
روشهای آماری برازش آن سنجیده میشود.

آماره کایدو
05/12

درجه آزادی
00

معنیداری
1/1100

ریشه دوم برآورد واریانس خطا
1/103

نمودار  :5مدل ساختاري مؤلفههاي اصلی پرسشنامه با ضرایب استاندارد و مقادیر معنیداري آماره تی
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آماره مؤلفه های اصلی پرسشنامه بزرگتر از  0/32است و مؤلفههای پرسشنامه تدأثیر معندیداری
بر حسابداری بخش عمومی دارند .مؤلفده زیرسداختهدای فنداوری اطالعدات و تعهدد شدغلی دارای
بیشترین تأثیر با مقدار  80درصد هستند .از طرفی ،پدذیرش کارکندان و عوامدل فرهنگدی کمتدرین
تأثیر با مقدار  25درصد دارند.
 -5بحث و نتیجهگیري
هدف مقاله عارضهیابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی با تمرکز بر ابعاد ساختاری ،محتوایی و
زمینهای در سازمان امور مالیاتی است .ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی به بررسی و تأیید
شاخصهای شناسایی شده پرداخته شد و شاخص های شناسایی شده از نظر خبرگان تأیید شدند.
سپس با استفاده از تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری به ارائه مدل نهایی عوامل مؤثر بر
حسابداری بخش عمومی پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل ساختاری از دیدگاه
خبرگان دارای بیشترین تأثیر بر اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی است و در اولویت قرار
میگیرد .مهمترین مؤلفه های عوامل ساختاری که بر اجرای حسابداری تعهدی تأثیر دارد به ترتیب
اولویت زیرساختهای فناوری و سپس عوامل استخدامی میباشد.
الزم به ذکر است در مورد گویه های نحوه استخدام و جذب نیروی انسانی و همچنین جنسیت
افراد زمان استخدام بر تحقق حسابداری تعهدی تأثیرها معنیدار نیستند.
همچنین مطالعات نشان می دهد که عوامل محتوایی از دیدگاه خبرگان به عنوان دومین عامل
تأثیر بر اجرای حسابداری تعهدی میباشد و در اولویت دوم قرار میگیرد.
مهمترین مؤلفه های عوامل محتوایی که دارای بیشترین تأثیر بر اجرای حسابداری تعهدی در
بخش عمومی است به ترتیب اولویت عبارتند از مؤلفه تعهد شغلی و سپس پذیرش مدیران و در
نهایت پذیرش کارکنان که تعهد شغلی دارای بیشترین تأثیر و پذیرش کارکنان دارای کمترین تأثیر
بر اجرای حسابداری بخش عمومی میباشد .عوامل زمینه ای از دیدگاه خبرگان به عنوان سومین
عامل تأ ثیرگذار بر اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی به شمار میرود و در اولویت سوم قرار
میگیرد.
مهمترین مؤلفههای بعد زمینهای به ترتیب اولویت بسترهای قانونی و حقوقی و سپس عوامل
فرهنگی می باشد که عوامل فرهنگی دارای کمترین تأثیر بر اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی
میباشد پس به طور کلی مشخص شد زیرساخت های فناوری اطالعات و تعهد شغلی دارای
بیشترین تأثیر و پذیرش کارکنان و عوامل فرهنگی دارای کمترین تأثیر بر حسابداری بخش عمومی
هستند .شواهد بیانگر آن است که ابعاد ساختاری ،محتوایی و زمینهای عارضهیابی بر اجرای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حسابداری تعهدی در بخش عمومی مؤثر هستند .مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد
که پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات محمودی و همکاران ( ،)0032نرجس قاضی مرادی (،)0035
علیرضا مؤمنی و عیوضی ( ،)0037زهره حاجیها و شاکری ( ،)0035لودر ( ،)0330تیکل (،)1101
لی و نها ( ،)1101موکا ( ،)1102هم جهت و همسو میباشد.
با توجه به اعالم نظر پاسخدهندگان پژوهش ،مهمترین مزایای اجرای سیستم حسابداری تعهدی
نوین در سازمان امور مالیاتی در قالب نمودار  2درج شدهاند:
نمودار  :6مزایاي اجراي سیستم حسابداري تعهدي نوین در سازمان امور مالیاتی طبق نظر نخبگان


شناسایی ،ثبت و پیگیری به موقع بدهیهای مالیاتی



کنترل وصول مطالبات
ثبت و شناسایی درآمدهای مالیاتی تحقق یافته
بهبود گزارشگری در تحقق درآمدها و وصول درآمدهای تحقق یافته
مشخص شدن درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و امکان برنامهریزی وصول آنها
بهبود بهرهوری سیستم
افزایش شفافیت اطالعات مالی
بروز بودن اطالعات مالی در تدوین بودجه
بهبود مسئولیت گزارشگری
افزایش شفافیت نظام مالی دولت
افزایش پاسخگویی
افزایش شفافیت در مورد بهای منابع مصرف شده در فعالیتهای دولت
قابلیت مقایسه عملکرد در واحدهای مختلف
بهبود تخصیص منابع
کاهش ناسازگاری و افزایش وحدت در عملیات حسابداری دولت
ارتقای سیستم حسابداری با پشتوانه استانداردهای حسابداری قابلیت گزارشگری و
مقایسه
امکان ارزیابی بهای تمام شده خدمات







مزایای اجرای سیستم
حسابداری تعهدی نوین
در سازمان مالیاتی
طبق نظر نخبگان












با توجه به اعالم نظر پاسخدهندگان پژوهش ،مهمترین معایب اجرای سیستم حسابداری تعهدی
نوین در سازمان امور مالیاتی در قالب نمودار  7درج شدهاند:
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نمودار  :7معایب اجرای سیستم حسابداری تعهدی نوین در سازمان امور مالیاتی طبق نظر نخبگان







معایب اجرای
سیستم

حسابداری تعهدی

نوین در سازمان

مالیاتی

طبق نظر

نخبگان









عدم ثبات رویه
کمبود زیرساخت سختافزاری مناسب
کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر
اجرای ناقص و آموزش کم
عدم شفافیت و نقص در گزارشها و نارضایتی ارباب رجوع
عدم امکان تمایز بین شناسایی و تحقق درآمدها و هزینهها در سازمانهای دولتی
عدم شناسایی و گزارش درست درآمدهای غیر مبادلهای در اجرای حسابداری تعهدی
سختی رصد کردن تمام جریانهای مالی
فقدان نرمافزار روان و راحت برای کارکنان
عدم وجود زیرساخت مناسب
عدم وجود مقررات صحیح
نبود سیستم نرمافزاری یکپارچه بین واحد سیاستگذاری و واحد مجری (استانی)
عدم جدیت مدیران ارشد سارمان در پیادهسازی کامل اجرای حسابداری تعهدی
عدم اجرای سیستم حسابداری تعهدی نوین در سازمان مالیاتی
عدم اجرای همزمان استقرار سیستم حسابداری تعهدی بین دفاتر مرکزی و واحدهای تابعه استانی
عدم اعتقاد برخی از مدیران به استقرار سیستم
عدم حسابرسی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر توسط حسابرس مستقل
عدم توجه به اصالحات قوانین مالی و محاسباتی کشور بری اجرای ماده هشت قانون توسعه

 همچنین با توجه به اعالم نظر پاسخدهندگان پژوهش ،پیشنهادهای الزم جهت بهبود سیستم
حسابداری تعهدی بخش عمومی در سازمان امور مالیاتی عبارتند از:
 توانمندسازی کارکنان و عوامل اجرایی شاغل در امور مالی از طریق آموزش و آزمونهای
مستمر
 ایجاد ،استقرار و تقویت همکاریهای بین بخشی نظیر همکاری بین واحد پیشبینیکننده
سناریوهای منابع و مصارف ،واحد تنظیم و کنترل بودجه با ذیحسابی و امور مالی
 ایجاد کارگروه استقرار و پیادهسازی حسابداری تعهدی مرکب از نمایندگان بخشهای
ذینفع و ذیمدخل
 خرید ،نصب و راهاندازی نرمافزار جامع و یکپارچه مالی و اداری با ویژگی بودجهریزی مبتنی
بر عملکرد و سیستم حسابداری بهای تمام شده خدمات و همچنین یکسان بودن نرمافزار
بین واحد گزارشگر عمومی سیاستگذار با واحد گزارشگر مجری (واحدهای استانی)
 تقویت کنترلهای داخلی مبتنی بر سامانههای نرمافزاری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تجدیدنظر و بازمهندسی فرآیندهای کاری متناسب و سازگار با مبانی نظری و استانداردهای
حسابداری تعهدی
اهتمام به عملیاتی کردن بخشنامهها ،دستورالعملها و تبصرههای قانون بودجه در این
خصوص
ایجاد اصالحات در قوانین و مقررات به منظور رفع مشکالت در اجرای حسابداری تعهدی از
جمله اصالح موارد  20و  20قانون سیاست عملکرد کشور
تصویب و ابالغ بخشنامههای مرتبط و الزامآور جهت اجرای حسابداری تعهدی
پایش و سنجش درجه انطباق فعالیتها با استاندارها در حین اجرا
تعیین مدل مناسب برای ارزیابی جامع نظام مالی و حسابداری واحدهای بخش عمومی
درج تمامی اطالعات مورد نیاز پروتکل اجرای حسابداری تعهدی در سیستمهای اطالعاتی
ایجاد ثبات رویه و ایجاد دسترسیهای مورد نیاز
بهروزرسانی سامانههای مالیاتی و قرار گرفتن ارقام برگهای تشخیص ،برگهای قطعی،
آرای هیئتهای حل اختالف ،معافیتهای اعطایی ،بخشودگیهای جرائم و تخفیفات آنالین
در اختیار سامانه مالی جهت ثبت
لزوم تدوین سیستم حسابداری مدون هوشمند به دلیل تنوع خدمات ،گستردگی بیش از
اندازه و دخالت عوامل علوم انسانی در بحث مالی دولتی
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فهرست منابع
 )0آذر ،عادل ،حسین بختیاری و مهدی محمدی" ،)0031( ،ارزیابی و مقایسه روشهای
عارضهیابی سازمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی" ،اندیشه مدیریت راهبردی،)1( 7 ،
صص .100-083
 )1اکرمی ،سیدرحمت اله ،علی فعال قیومی و محمدحسین قدیریان آرانی" ،)0032( ،گذار از
حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی :دوره زمانی مورد نیاز" ،حسابداری دولتی،)1( 0 ،
صص .08-3
 )0اکرمی ،سیدرحمتاهلل ،علی فعالقیومی و محمدحسین قدیریانارانی" ،)0032( ،تبیین نقش
حسابداری بخش عمومی در تحقق اقتصاد مقاومتی" ،سیاستهای مالی و اقتصادی،)07( 5 ،
صص .32-70
 )0اکرمی ،سیدرحمتاهلل و محمدرضا مهدی فرد" ،)0030( ،بازنگری در نظام حسابداری دولتی
ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت" ،مجله اقتصادی ،3 ،صص .70-20
 )5باباجانی ،جعفر و آرزو مددی" ،)0088( ،امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری
مالی دانشگاههای دولتی ایران" ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،)52( 02 ،صص .11-0
 )2باباجانی ،جعفر ،قاسم بولو و شهرام ابراهیمپور" ،)0038( ،وضعیت پیادهسازی استانداردهای
حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسالمی ایران"،
دانش حسابداری مالی ،)1( 2 ،صص .18-0
 )7باغومیان ،رافیک و سجاد نقدی" ،)0030( ،استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی،
چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه" ،حسابرس ،77 ،صص .011-000
 )8بداغی ،حمید ،حمیدرضا رضایی و مصطفی قناد" ،)0035( ،تغییر مبنا در حسابداری بخش
عمومی؛ مشکالت و موانع پیشرو (مطالعه موردی :دستگاههای اجرایی استان خراسان
رضوی)" ،حسابداری دولتی ،)1( 1 ،صص .32-80
 )3توکلی ،محمد ،شکراله خواجوی و هاشم ولیپور" ،)0037( ،ارزیابی تأثیر شکاف پاسخگویی
بیرونی سازمان امور مالیاتی بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی" ،پژوهشنامه مالیات12 ،
( ،)03صص .27-88
 )01جامعی ،رضا ،فائزه رضایی یمین و ابراهیم ابراهیمی" ،)0035( ،بررسی ارزیابی مسئولیت
پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه"،
حسابداری دولتی ،)1( 1 ،صص .81-23
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 )00داداشی ،ایمان ،ایمان کارنما و میرحمید سادات سلماسی" ،)0037( ،تأثیر پیادهسازی
حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر پاسخگویی دولت" ،پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی ،)01( 01 ،صص .100-087
 )01داودی ،کیومرث ،حسین ایزدی و سینا خردیار" ،)0038( ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر
بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تئوری زمینه بنیان"،
دانش حسابرسی ،)77( 03 ،صص .025-000
 )00رحمانی ،علی و مهدی رضایی" ،)0031( ،حسابداری تعهدی زمینهساز حسابرسی کارکرد در
بخش عمومی" ،اطالعات سیاسی-اقتصادی ،شماره  ،180صص .170-120
 )00رضایی ،مهدی" ،)0037( ،بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه
دانشگاهیان" ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،)08( 01 ،صص .30-80
 )05شاکری ،یونس" ،)0038( ،حسابداری تعهدی دولتی"  ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سخنوران،
صص 010-012
 )02صبحخیز ،محمدرضا ،علی مهدیزاده اشرفی ،تورج مجیبی و محمود اوتادی،)0038( ،
"طراحی مدل سیستم ی پاسخگویی در نظام مالیاتی جمهوری اسالمی ایران (مورد مطالعه امور
مالیاتی استان مازندران)" ،پژوهشنامه مالیات ،)00( 17 ،صص .7-00
 )07طالبنیا ،قدرتاله ،ابراهیم عباسی و بتول زارعی" ،)0031( ،تأثیر عوامل محیطی بر فرایند
اصالحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضائی" ،پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی ،)3( 0 ،صص .32-23
 )08غالمی ،ملکمحمد ،حسین فخاری و اسفندیار ملکیان" ،)0038( ،تبیین عوامل مؤثر بر اجرای
استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران" ،حسابداری دولتی ،)1( 5 ،صص .80-23
 )03کردستانی ،غالمرضا ،نظامالدین رحیمیان و شاهرخ شهرابی" ،)0035( ،شناسایی موانع گذار به
حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر پایه مطالعات هیئت استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخش عمومی" ،دانش حسابرسی ،)25( 02 .صص .72-07
 )11کردستانی ،غالمرضا ،امیر خانکی و حوریه قانونی شیشوان" ،)0037( ،بررسی تأثیر تغییر در
خطمشیهای حسابداری بخش عمومی بر اصالحات اداری" ،حسابداری دولتی ،)1( 0 ،صص
.11-3
 )10مجبورییزدی ،هدی ،شعبان محمدی ،عبدالحسین طالبی نجفآبادی و نرجس کمالی کرمانی،
(" ،)0037بررسی نقش تعدیلکنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر
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حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادالت ساختاری" ،حسابداری دولتی ،)1( 0 ،صص
.050-005
 )11محمدزاده سالطه ،حیدر و حمیده فرجی" ،)0035( ،بررسی محرکها و موانع تغییرات
حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران" ،حسابداری دولتی،)0( 0 ،
صص .08-07
 )10محمدزاده سالطه ،حیدر و علیرضا لیثی" ،)0038( ،آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی
با تحلیل سناریو" ،حسابداری دولتی ،)1( 5 ،صص .011-013
 )10مؤمنی ،علیرضا و محمد عیوضی" ،)0035( ،بررسی وضعیت حسابداری تعهدی اجرا شده در
بخش دولتی ایران و چالشها و مزایای آن" ،سومین کنفرانس بینالمللی حسابداری مدیریت و
نوآوری در کسبوکار.
 )15محمودی ،محمود ،محمد میرزایی قره قیه ،فاطمه فرهادیان و یوسف عطایی،)0032( ،
"بررسی موانع و مشکالت استقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه" ،دومین
کنفرانس بینالمللی انسجام مدیریت و اقتصاد و توسعه
 )12مرادویسی ،سیروان ،دلیر ناصرآبادی و سیدمسعود واحدی" ،)0035( ،بررسی وضعیت
پیادهسازی حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی کشور و شناسایی چالشهای موجود
(مورد مطالعه دستگاههای اجرایی استان کردستان)" ،نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت.
 )17میرزایی نظام آباد ،مهدی و ابراهیم قدیم خانی" ،)0032( ،حسابداری تعهدی و بررسی عوامل
مؤثر بر پیادهسازی آن در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی" ،دومین همایش
بینالمللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ،تهران.
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