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 چکیده

هاي حسابداري بخش عمومـی بـر اصـالحات           مشی  بررسی تأثیر تغییر در خط     

مـشی در حـسابداري       رود تغییر خـط     این پژوهش است. انتظار می    هدف  اداري  

سـازمانی    بخش عمومی موجب اصالح و بهبود فرایندها، بهبود تعامالت بـرون   

مالی شود. روش پژوهش پیمایشی اسـت. از        -و کاهش تخلفات و فساد اداري     

 119 هـا، از طریـق تعـداد          انجام شده است. داده     1396 نظر زمانی نیز در سال      

که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداري توزیع شـده        نامه  پرسش

اسـتیودنت بـه       tها نیز آزمون   آوري گردید و براي تجزیه و تحلیل فرضیه  جمع

هـاي    مـشی   دهـد کـه تغیـیر در خـط          ها نشان مـی     کار گرفته شده است. یافته    

حسابداري بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنیـن شـواهد            

هاي حـسابداري بخـش عمومـی بـر           مشی  حاکی از این است که تغییر در خط      

مـالی تأثیرگـذار   -سازمانی، کاهش تخلفات و فـساد اداري  بهبود تعامالت برون 

هاي حـسابداري بخـش عمومـی بـر           مشی  است. با توجه به تأثیر تغییر در خط       

تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدیریت فراینـدهاي کـاري                اصالحات اداري، مـی   

هـا    هـا، بهبـود یافتـه و کـارایی افـزایش یابـد. همچنیـن در سـازمان                   سازمان

 سازي، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد. پنهان
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Abstract 
 

The objective of this study is the impact of a 
change in the public sector accounting policies on 
administrative reform. policy change in the public 
sector accounting will improve processes, external 
administrative corruption-financial. Research 
method is survey. In terms of time, it was done in 
٢٠١٧. Data from ١١٩ questionnaires that students, 
professors and experts in the field of accounting 
distributed were collected. Student t test is used to 
analyze the hypotheses. These findings suggest 
that the change in the public sector accounting 
policies on improving processes influential also 
change in policies on improving public sector 
accounting external interaction, reducing the 
financial and administrative corruption-violations. 
Given the impact of changes in public accounting 
policies on administrative reform It can be 
concluded that the management of the business 
processes of the organizations will be improved 
and efficiency will increase also reduces fraud, 
Infringement,  and financial corruption in 
organizations. 
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 مقدمه 

هـاي    مـشی   هدف این پژوهش بررسی تـأثیر تغیـیر در خـط          

باشـد.    حسابداري بخـش عمومـی بـر اصـالحات اداري مـی         

هاي تغییر مسیر به سمت    شواهد حاکی از آن است که انگیزه 

حسابداري تعهدي در میان کشورهاي مختلف، متفاوت بوده        

عنوان راه افزایـش      طور عموم، سیستم تعهدي به      است؛ اما به  

وري در کل     سازي بودجه و ابزار افزایش کارایی و بهره       شفاف

 ). 2012، 1شود (کوهن سیستم در نظر گرفته می

حسابداري تعهدي از این منظر که در بهبود پاسخگویی،         

عنوان نمادهـاي حاکمیـت       شفافیت و مشارکت شهروندان به    

باشـد، مـورد      نوین و ارتقاي اعتماد شهروندان به دولـت مـی         

 ). 1390حمایت واقع شده است (رحمانی و رضایی، 

دهــد کــه وجــود یــک سیــستم  هــا نــشان مــی بررســی

حسابداري دولتی مطلوب که بـر پایـه آن بتـوان اطالعـات               

هاي بخش دولتی     هنگام، اتکاپذیر و کامل در مورد فعالیت        به

را براي عموم منتشر کرد، منجر به امکان نظارت بهتر مردم           

بر ارائه خدمات دولتی، شفافیت، بهبود عملکرد بخش دولتی         

و در نهایت اصالح بخـش عمومـی خواهـد شـد (معینیـان،              

1394(. 

هاي حـسابداري     اگرچه مزایاي اطالعات ناشی از سامانه     

تعهدي کامل در بخش خصوصـی مـشخص و تأییـد شـده             

هـاي    است و اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه ایـن قبیـل سـامانه                

گزارشگري و حسابداري اطالعات مربوط، قابل اتکـا، قابـل          

ــار اســتفاده  ــل فهمــی را در اختی ــسه و قاب ــدگان از  مقای کنن

دهـد. امـا      هاي مالی این قبیـل مؤسـسات قـرار مـی            صورت

هاي حسابداري مبتنی بر تعهدي کامـل در         سودمندي سامانه 

نظـران    بخش دولتی هنوز به صورت قطعی به تأیید صـاحب         

 حسابداري نرسیده است. 

      2نظران حسابداري از جملـه مـک فـی          اي از صاحب    عده

)، معتقدند که حـسابداري مبتـنی بـر مبـانی تعهـدي         2006( 

تواند در بخش دولتی نیز همچون بخش خصوصی          کامل می 

مفید و مثمرثمر واقع شود و کمک شـایانی بـه پاسـخگویی،      

هـاي    ریـزي  هاي بهینه مدیران و انجـام برنامـه   گیري  تصمیم

کارا و اثر بخش با رعایت صرفه اقتصادي به منظور استفاده            

اي نیـز      بهینه از منابع محدود در اختیار مدیران نمایند و عده         

هـاي    با این توجیه که سود داراي معنا و مفهومی در بخـش           

کــارگیري حــسابداري تعهــدي را مفیــد  دولــتی نیــست، بــه

 ).1395دانند (کربالیی،  نمی

طور کلی پذیرش سیستم حسابداري تعهـدي رونـد رو      به

به رشدي در سراسر جهان داشته است، اما نحوه پذیرش آن           

 ). 1390در کشورهاي مختلف، متفاوت بوده است (طالب نیا، 

کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصـالحات          

اند، امـا چگونگـی اصـالحات و تعامـل            ساختاري قرار گرفته  

عوامل مؤثر بـر ایـن فراینـد، چالـشی جـدي اسـت. وجـود                

چارچوب نظري جهت توضیح فراینـد اصـالحات و توصـیف           

فـرد و نظـري،       فضاي پیرامون آن انکار ناپذیر است (وکیلـی       

1391 .( 

تغییر از حسابداري تعهدي به نقدي، نه تنها یـک تغییـر            

کـارگیري    سیستم حسابداري بلکه تغیـیري مفهومـی در بـه         

اصول و استانداردهاي حسابداري در مدیریت بخش عمومی        

 ).1388است (کردستانی، 

افزاري و تغییر و تحـول سـریع     از سوي دیگر جنبش نرم 

عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تأثیرات آن در         

، افراد مـسئول      دهی به صاحبان سرمایه     حسابداري و گزارش  

هایـی    حـل   در این امر را به آن واداشته که به فکر یـافتن راه            

براي حرکت سریع به سوي رشد و توسعه باشند (خواجوي و           

هـاي اخـیر اثـرات      )، این اصالحات در سـال 1389اعتمادي،  

، ارائه و مدیریت خـدمات        ، ماهیت   اي بر گستره    قابل مالحظه 

 ). 1391عمومی گذارده است (محمدي، 

هاي حسابداري بخـش عمومـی        به منظور تغییر سیاست   

ضــرروي اســت کــه اصــالحاتی از قبیــل اصــالح قــوانین و 

مقررات مالی و محاسـباتی، اصـالح و بـازنگري فراینـدها و             

هــاي عملیــاتی در نظــام مــالی و محاســباتی، تدویــن  رویــه

هاي جدیـد و یـا اصـالح دسـتورالعمل موجـود،              دستورالعمل

کارگیري کارآمد و اثربخش تکنولوژي و ... شـکل بگـیرد             به

 ). 1393(اکرمی و همکاران، 

هـا بـه اسـتفاده از سیـستم           از جمله دالیل تمایل دولـت   

توان به این موارد اشاره نمود که، شفافیت داخلی           تعهدي می 

دهد و ایـن عامـل        هاي مالی را افزایش می    و خارجی گزارش 

ها را به سمت تخصیص مطلوب منابع بیشتر      عملکرد سازمان 

دهد. همچنین باعث فراهم نمودن امکان محاسـبه          سوق می 

بهاي تمام شده کامل فعالیت که منجر به ارزیـابی کـارایی،            

ها و تخصیص مطلوب منابع و بهبود عملکرد          مدیریت هزینه 

 ).1389شود (کردستانی،  می

تـوان در    هـا مـی   که با دستیابی به مجموعه ایـن مزیـت   

هـاي مؤثـري      هـا گـام     جهت بهبـود اصـالح اداري سـازمان       

ها نقش بسیار مهمی      برداشت. نظام اداري و مالی در سازمان      

تواند فرایند توسعه کشور را از نظر         در توسعه کشور دارد و می 
١. Cohen 
٢. McPhee 
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عدالت تسریع کند و یک نظام سالم، پاك و چاالك را ارائـه             

دهد. به هر حال اصالح نظام اداري و مالی و رسیدن به یک           

نظام سالم، آرمانی در نظام اداري است که نقطه مطلوب آن           

اي که مـردم کامـال        طلبد یعنی نقطه    یک نظام ارزشی را می    

نسبت به نظام اداري و مالی اعتماد داشته باشند و این نظـام       

 ). 1391هم در خدمت مردم باشد (ملکی، 

سالمت نظام مالی، رقابـت در بخـش خصوصـی را بـه             

همراه خواهد داشت. از طرفی رشد و توسعه قوانین حاکم بـر      

ها به صـورت      شود تا شرکت هاي تجاري سبب می اداره بنگاه 

جدي مبارزه بـا فـساد را در دسـتور کـار خـود قـرار داده تـا                

وسیله افزایش استفاده از ابزارهاي کنترل درون سـازمانی،           به

شهرت و اعتبار خود و همچنین منافع سهامدارانشان را حفظ          

عنـوان گواهـی بـر مـدیریت سـالمت            نمایند و از این امر به     

اداري و مالی بهره ببرند زیرا زیربنـاي هرگونـه حرکـت بـه              

سوي رشد و توسعه سازمانی و بهبود فرایند کار در سـازمان،            

شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص نقاط قوت وضعف و     

هاي سنجیده براي اصـالح جریـان امـور           سپس طرح برنامه  

 ).1386خواه و دیگران،  است (فرزامی

هـا و     در دنیاي کنونی به علت گـسترش و توسـعه ابـزار           

وسایل ارتباط جمعی افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی        

شدن اقتصاد ملـی، دلبـستگی پیـش از پیـش کـشورها بـه               

همـدیگر و کــاهش قلمـرو و اقتــدار حاکمیـت ملــی و ســیر    

هــاي مختلــف اقتــصاد، سیاســت و  فرسایــشی آن در حــوزه

فرهنگ روز به روز بر اهمیت و حساسـیت مبـارزه بـا فـساد               

هاي مهـم     طوري که سازمان    شود. به   مالی و اداري افزود می    

المللی نظیر سازمان ملل متحد، بانـک جهـانی، سـازمان          بین

الملل و اتحادیـه اروپـا مبـارزه بـا آن را توصـیه         شفافیت بین 

طـور    اند. بیشتر کشورهاي پیشرفته و اتحادیه اروپـا بـه           کرده

هاي دولت خوب را مبارزه آن دولت بـا           کلی یکی از شاخص   

دانند و در دین اسالم هم موضـوع مبـارزه بـا              فساد مالی می  

اي برخوردار اسـت. اصـالح نظـام          فساد مالی از اهمیت ویژه    

تـرین پایـه اسـتحکام        اداري و مالی و مقابله با فـساد اصـلی       

 28هاست. برابر مـاده       دولت در جهت پیشبرد اهداف و برنامه   

هـاي    شوراي دسـتگاه  “  ارتقاي سالمت اداري و مالی    ”قانون  

گیري میزان سالمت اداري      هاي اندازه   نظارتی کشور شاخص  

 و مالی را تعیین و بر این اساس ارائه نموده است: 

 . شفافیت، 1

 . نظارت و کنترل داخلی، 2

 . پاسخگویی، 3

 . انضباط اداري و مالی، 4

 . آموزش، 5

 ساالري، . شایسته6

 گرایی،  . قانون7

 هاي الکترونیکی، . استقرار توسعه سامانه8

 وري،  . الگوي مصرف و بهره9

گیري سالمت نظام اداري و       گانه اندازه   هاي نه   از شاخص 

 ).1392باشد (خبره،  مالی می

طـور کلـی امـروزه اصـالح اداري یکـی از مهمتریـن                به

ها در گوشه و کنار جهان است. در بسیاري           هاي دولت   فعالیت

یافتـه، اصـالح اداري بـه         از کشورهاي صنعتی شده و توسعه     

هـاي اداري در حـوزه        معناي فرایند تغییر در ساختارها و رویه   

خدمات عمومی است و دلیل آن عدم رفع انتظـارات محیـط            

سیاسی و اجتماعی است. در ملـل در حـال توسـعه، اصـالح              

سازي و تغییر در جامعه براي اثرگذاري  اداري به مفهوم مدرن

  .بر دگرگونی اجتماعی و اقتصادي است

باتوجه به توضیحات فـوق، مـسئله اصـلی ایـن مطالعـه       

هـاي حـسابداري بخـش         مـشی   بررسی تـأثیر تغیـیر در خـط       

باشد. سؤاالتی که این مطالعه     عمومی بر اصالحات اداري می 

 باشد این است که:  به دنبال پاسخگویی به آن می

هاي حسابداري بخش عمومی بر      مشی آیا تغییر در خط  -

هاي فرایند، مـدیریت عملکـرد      بهبود فرایندها (کاهش هزینه 

 فرایند) تأثیرگذار است؟

هاي حسابداري بخش عمومی بر      مشی آیا تغییر در خط  -

 بهبود تعامالت برون سازمانی تأثیرگذار است؟

هاي حسابداري بخش عمومی بر      مشی آیا تغییر در خط  -

 مالی تأثیرگذار است؟-کاهش تخلفات و فساد اداري

 

 اصالحات حسابداري بخش عمومی و اصالحات اداري

هـاي بـسیاري بـراي اصـالحات          هـاي اخـیر تـالش     در سال 

کـارگیري حـسابداري      حسابداري بخش عمومی به منظور به     

تعهدي در نظام گزارشگري برخی از کشورها از جمله ایـران           

انجــام شــده اســت. مهمــترین هــدف نظــام حــسابداري و  

گزارشگري مالی فراهم کردن اطالعاتی است که مـدیران را       

زاده   در ایفاي اثربخش مسئولیت پاسخگویی یاري کند (نقـی        

 ). 1394و همکاران، 

با توجه به اینکه اجـراي حـسابداري تعهـدي در بخـش             

تواند بر ابعاد مختلف پاسخگویی مدیران از قبیل:          عمومی می 

اي، قــانونی، اجتمــاعی و  عمومــی، مــدیریتی، مــالی، حرفــه

گونـه بحـث      ایـن     توان    عملیاتی تأثیرگذار باشد، از این رو می      

نمود که با انجام اصـالحات حـسابداري در بخـش عمومـی             
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توان اصالحاتی را نیز در حوزه اداري، عملیـاتی نمـود. از              می

تـوان بـه بهبـود فراینـدها،          جمله اصالحات بخش اداري می    

ــات و               ــاهش تخلف ــازمانی و ک ــرون س ــامالت ب ــود تع بهب

مالی اشاره نمود که در ادامه مـورد بحـث قـرار            -فساد اداري 

 گیرد. می

 

 اصالح حسابداري بخش عمومی و بهبود فرایندها

مـشی حـسابداري      رود که با انجـام تغیـیر در خـط           انتظار می 

عمومی و ایجاد اصالحات و بهبود سیستم حسابداري بخش         

عمومــی، بتــوان در اصــالح فراینــدهاي شناســایی، ثبــت و 

اي و دارایی سـازمان گـام         گزارشگري اقالم درآمدي، هزینه   

برداشت. همچنین اصالحات حسابداري در بخـش عمومـی         

تواند به اصالح فرایندهاي اداري مرتبط با حوزه مالی           نیز می 

سازمان، کاهش بهاي تمام شـده فراینـدهاي ارائـه خـدمات       

سازمان، کـاهش زمـان انجـام فراینـدهاي کـاري سـازمان،        

مدیریت عملکرد فرایندهاي کاري سازمان و افزایش کارایی        

 سازمان منتج شود.

 

ا ص ال ح   ح س ا ب د ا ر ي   ب خ ش   ع م و مـی   و   ب ه بـو د   ت عـا م ال ت   

 ب ر و ن   س ا ز م ا ن ی 

هاي بخـش عمومـی و ایجـاد شـفافیت            پاسخگویی دستگاه 

مالی، به همراه ارائه اطالعات مربوط و قابل اتکا جهت اخـذ            

تــصمیمات، از مهمــترین اهــداف نظــام حــسابداري دولتــی 

باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است که تحقـق             می

گیري از پشتوانه نظـري مـستحکم و          اهداف فوق بدون بهره  

پذیـر    استقرار نظام حسابداري در این چارچوب نظري امکـان        

 ). 1393باشد (اکرمی و همکاران،  نمی

طور کـه بحـث شـد بـا توجـه بـه اینکـه اصـالح             همان

گـیري از نظـام حـسابداري         حسابداري بخش عمومی و بهره    

تواند نقش مؤثري در ارتقاي سـطح پاسـخگویی           تعهدي می 

تواند منجر به بهبود      نظام حسابداري ایفا کند، که این امر می       

هــا،  تعــامالت بــرون ســازمان و ارائــه گزارشــات بــه حــوزه

رود که تغییـر      هاي مختلف شود. انتظار می      ها و گروه    سازمان

مـشی حـسابداري بخـش عمومـی، منتـج بـه ارائـه                در خط 

تر به سازمان برنامه و بودجه جهت مقاصـد           گزارشات مناسب 

تأمین بودجه شود. همچنیـن انجـام اصـالحات حـسابداري           

تواند منجر به ارائه گزارشات مطلـوب بـه           بخش عمومی می  

ها و مؤسسات مالی و اعتبـاري، ارائـه گزارشـات قابـل        بانک

فهم به عموم جهت مقاصد گزارشگري عملکرد بـه جامعـه،           

هـاي    ارائه گزارشـات مربـوط و قابـل مقایـسه، بـه سـازمان            

 باالدستی جهت مقاصد ارائه گزارش ارزیابی عملکرد شود.

 

اصالح حسابداري بخش عمومی و کاهش تخلفـات و         

 مالی-فساد اداري

هـاي مالـی      هاي سیستم   تواند به واسطه ضعف   فساد مالی می 

دهد که ضـعف      ها نشان می    در سازمان گسترش یابد. بررسی    

و سوءمدیریت، ضعف یا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمـد،           

هاي گریـز در قوانیـن        نظارت و کنترل ناکارآمد، وجود تبصره  

عنوان عمده علل بـروز تخلفـات در بخـش دولـتی ایـران           به

 ). 1389شناخته شده است (رهنورد و همکاران، 

تواند ریشه در ضعف نظام حـسابداري         که این عوامل می   

رود تغیـیر در      بخش دولتی داشته باشد، بنـابراین انتظـار مـی    

مــشی حــسابداري بخــش عمومــی منجــر بــه کاهــش  خــط

گیري تخلفات مالی، کـشف تخلفـات مـالی، افزایـش             شکل

هاي کنترل داخلی، نظـارت بهـتر حسابرسـی           کارایی سیستم 

عنوان عاملی مؤثر براي پیشگیري تخلفـات مـالی،           داخلی به 

سازي تقلب و تخلف و افزایش انضباط مـالی و   کاهش پنهان 

 ها گردد. اداري در سازمان

 

 مروري بر پیشینه پژوهش

     3در خصوص تغییر نظام حسابداري بخـش عمومـی، صـالح          

اي بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر             )، با انجـام مطالعـه   2007( 

سازي حـسابداري تعهـدي در بخـش دولـتی پرداخـت.            پیاده

هاي محقق حاکی از این است که یکی از عوامل مؤثـر           یافته

بر حرکت به سـوي حـسابداري تعهـدي در بخـش دولـتی،              

اي است کـه داراي دانـش کـافی در     داشتن حسابداران حرفه 

کنــد تنهــا کــشورهایی   حــسابداري باشــند. وي اشــاره مــی

توانند حسابداري تعهدي را در بخش دولتی اجرا کنند که            می

 ها بیانگر فزونی منافع بر مخارج براي این تغییر باشد.  ارزیابی

)، نــیز پــس از بررســی دالیــل گرایــش 2008(  4تــودور

ها به حسابداري تعهدي، نشان داد که دالیل مدیریتـی     دولت

و کنترلی مهمترین عامـل حرکـت از حـسابداري نقـدي بـه       

حــسابداري تعهــدي در ایــاالت متحــده امریکــا، انگلــستان، 

 استرالیا و نیوزلند بوده است. 

ــگوین ــاده  2008(  5س ــد پی ــی فراین ــه بررس ــازي  )، ب س

هـاي    حسابداري تعهدي در کانادا پرداخت و با بررسی چالش        

فنی و فرهنگی حاکم بر جامعه و بیان مزایـاي اجـراي ایـن              

٣. Saleh 
۴. Tudor 
۵. Seguin 
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ــتی، مــدلی جــامع بــراي   مبنــاي حــسابداري در بخــش دول

 سازي این نظام مالی در بخش دولتی ارائه کرد.  پیاده

)، در خصوص دالیل    2010(  6به نظر کریستین و دیگران  

المللـی حـسابداري بخـش        عدم پذیرش اسـتانداردهاي بیـن     

عمومی در فنالند، قوانین جاري، به ویژه قوانین مربـوط بـه            

اي، نـسبت بـه       حسابداري بودجه و اهمیت حسابداري بودجه     

مقاصد عمومی گزارشـگري مـالی، از دالیـل عـدم پـذیرش       

 المللی هستند.  استانداردهاي بین

ــا ــی و ماریانـ ــتفاده از 2012(  7آیلـ ــصوص اسـ )، در خـ

المللی حسابداري بخش عمومی در رومانی        استانداردهاي بین 

نیز نتیجه گرفتند که اجراي این استانداردها منجر بـه ارتقـا،            

شفافیت مالی، کیفیـت مـدیریت مـالی و سـهولت برقـراري             

کنندگان وجوه و ذینفعان بخـش عمومـی در           ارتباط با تأمین  

 گردد.  رومانی می

)، در خـصوص    2013(  8نتایح پژوهش بیکر و همکـاران     

آثار تغییر نظام حسابداري از نقـدي بـه تعهـدي نـیز نـشان               

هـاي زیـادي مواجـه اسـت،      داد که این تغییر با دشـواري   می

بخش مهمی از این دشواري مربوط به پذیرش نظـام جدیـد            

توسط حسابداران و جایگزینی آن بـا نظـام جدیـد در عمـل              

 باشد.  می

)، سـاختار مناسـب و قـوي        2013(  9به نظر اوالس ویرتا   

حسابداري سنتی که قادر به ثبت رویدادهاي مالی به صورت          

ــتانداردهاي   ــذیرش اس ــانع پ ــترین م تعهــدي هــستند، مهم

 باشد. المللی می حسابداري بین

)، نیز به این نتیجه رسید که حسابداري بر         2016(  10خان

هاي بسیاري نسبت به حسابداري     مبناي تعهدي داراي مزیت 

باشد که ایـن امـر ناشـی از تفـاوت بیـن          بر مبناي نقدي می 

 اصول و مبناي بنیادي این دو روش است. 

)، به این نتیجه رسید که عامل تکنولوژي        2016(  11احمد

و سیستم و اظهارنظر و عقیده همکاران از عوامل تأثیرگـذار           

بر مقاومت کاربران در پذیرش سیـستم حـسابداري تعهـدي           

 باشد.  می

گونــه نــشان داد کــه  ایــن  )، 2017(  12تــري و همکــاران

اصالحات صورت گرفته در نظام مالی بخش دولـتی کـشور           

ریـزي،    هاي مدیریت از قبیل بودجه      اندونزي در راستاي جنبه   

هـاي حسابرسـی      مدیریت عملکرد، گزارشگري مالی، سیستم   

 صورت پذیرفته است. 

)، پـس از بررسـی مزایـاي      1389کردستانی و همکاران ( 

کارگیري حسابداري تعهـدي در بخـش عمومـی بـه ایـن               به

کارگیري مبناي تعهدي در بخش دولتی        نتیجه رسیدند که به   

هـا، انعکـاس      موجب جلوگیري از تـداخل درآمـدها و هزینـه         

ها، مقایسه درآمدها و      هاي واقعی سال مالی در گزارش       هزینه

بینی شده در بودجه، انعکـاس        هاي واقعی با مبالغ پیش     هزینه

هـاي بلندمـدت، فراهـم        اي و بدهی    هاي سرمایه   بهتر دارایی 

 شود.  ریزي عملیات می کردن زمینه اجراي بودجه

ســازي  هــاي پیــاده )، چــالش1392بــه نظــر محــسنی (

استانداردهاي حسابداري بخش عمومی در چهار حـوزه زیـر           

 بندي است:  قابل طبقه

اي بـراي     چگونگی تهیـه ارائـه اطالعـات بودجـه          -الف

 مقایسه بودجه و عملکرد،

چالش در انطباق تعاریف بـر اسـاس اسـتانداردها و             -ب

 قانون محاسبات عمومی، 

چــالش در تفــاوت در مبنــاي حــسابداري براســاس  -ج

استانداردها (تعهـدي) و قـانون محاسـبات عمومـی (نقـدي            

 تعدیل شده)،

ــه   -د ــوا و ارائ ــه، محت ــاوت در نحــوه تهی چــالش در تف

 بندي شده.  هاي مالی طبقه صورت

)، نیز نشان داد کـه اجـراي حـسابداري          1394سلیمانی ( 

هاي علـوم پزشـکی       گیري مدیران دانشگاه    تعهدي بر تصمیم  

گـیري و در      شمال غرب کشور و همچنین بر سرعت تصمیم       

اي مدیران بیشتر اثر      پاسخگویی مدیران بر پاسخگویی حرفه    

 را گذاشته است. 

گونه نتیجه گرفـت کـه از دیـد           این    )، نیز   1394هژبري ( 

مــدیران و کارکنــان اســتفاده از حــسابداري تعهــدي باعــث 

ریـزي    افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، اجراي بهتر بودجه     

ــت      ــود قابلی ــات، بهب ــفافیت اطالع ــزایش ش ــاتی، اف عملی

هـاي    گیري مدیران و موجب اثربخشی بیشتر گزارش        تصمیم

 شود.  مالی و نهایتا بهبود وضعیت گزارشگري مالی می

)، نیز نشان دادند که اجراي      1394ابوالحالج و همکاران (   

هـا، مـدیران،      رئیـسه دانـشگاه     حسابداري تعهدي بـر هیئـت     

کارکنان مالی، تخلفات، فرایندها، منـابع، حـضور حـسابرس،          

هـا و درآمـدها، اسـتقالل واحـدها و کنـترل              شناسایی هزینه 

 باشد.  داخلی تأثیرگذار می

)، نـشان داد کـه عوامـل مـدیریت،          1395نـژاد (    تفریشی

نیروي انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظري،        

۶. Christiaens et al 
٧. Ilie & Mariana 
٨. Becker et al 
٩. Oulasvirta 

١٠.Khan 
١١.Ahmad 
١٢.Tri et al 
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خواهـی بـر      درآمدهاي دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسـخ       

کارگیري حسابداري تعهدي دربخش دولتی تأثیرگذار بوده         به

کـارگیري مبنـاي      و در نظر گرفتن این عوامل از الزامات بـه         

 باشد.  تعهدي می

گونه بحث نمـود کـه عوامـل          این    )، نیز   1395کربالیی ( 

وري نیروي انسانی، بهبود فراینـدهاي        کارایی مدیریتی، بهره  

عنـوان عوامـل      گیري، کنترل کارایی و پاسخگویی به       تصمیم

 مؤثر بر استقرار حسابداري تعهدي نقش دارند. 

دهد که دالیل مدیریتی      نتایج تحقیقات پیشین نشان می    

و کنترلی مهمترین عامـل حرکـت از حـسابداري نقـدي بـه         

باشد. همچنین اجـراي اسـتانداردهاي        حسابداري تعهدي می  

بخش عمومی منجر به ارتقا، شفافیت مالی، کیفیت مدیریت         

کننـدگان وجـوه و       مالی و سهولت برقراري ارتباط بـا تـأمین        

گــردد. همچنیــن از عناصــر   ذینفعــان بخــش عمومــی مــی

تأثیرگذار بر مقاومت کارکنان در پذیرش سیستم حـسابداري         

توان به عامل تکنولوژي و سیستم و اظهـارنظر و            تعهدي می 

دهنـده    ها نشان   عقیده همکاران اشاره نمود. همچنین بررسی     

کـارگیري حـسابداري تعهـدي در         این بود که از مزایـاي بـه       

کـارگیري مبنـاي تعهـدي در         بخش عمومی این است که به     

ها،   بخش دولتی موجب جلوگیري از تداخل درآمدها و هزینه        

هـا، مقایـسه      هاي واقعی سال مالی در گزارش       انعکاس هزینه 

بیـنی شـده در       هاي واقعـی بـا مبـالغ پیـش          درآمدها و هزینه  

هـاي    اي و بـدهی     هـاي سـرمایه     بودجه، انعکاس بهتر دارایی   

ریـزي عملیـات      بلندمدت، فراهم کردن زمینه اجراي بودجـه      

ــی ــالوه م ــود. ع ــر   ش ــدي ب ــسابداري تعه ــراي ح ــر آن اج ب

گـیري و     گیري مدیران و همچنین بر سرعت تـصمیم      تصمیم

اي مــدیران  در پاســخگویی مــدیران بــر پاســخگویی حرفــه

باشد. با در نظر گرفتن هـدف پـژوهش حاضـر             تأثیرگذار می 

 فرضیات ذیل بدین منظور در نظر گرفته شده است:

هـاي حـسابداري بخـش        مشی  فرضیه اول) تغییر در خط    

 عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است.
 

هـاي حـسابداري بخـش        مشی  فرضیه دوم) تغییر در خط    

 عمومی بر بهبود تعامالت برون سازمانی، تأثیرگذار است.

هاي حـسابداري بخـش       مشی  فرضیه سوم) تغییر در خط    

مـالی تأثیرگـذار    -عمومی بر کاهش تخلفـات و فـساد اداري        

 است.

 

 روش پژوهش

این پژوهش با توجه به هدف، کاربردي است و از آن جا کـه        

آوري اطالعـات از      بر پایه تحقیقات میدانی با استفاده از جمع       

خبرگان و متخصصان، اقدام شده است در ردیـف مطالعـات           

آید. قلمرو زمـانی پـژوهش نـیز سـال            پیمایشی به شمار می   

  نامه  ها با استفاده ابزار پرسش      آوري داده   باشد. جمع   می  1396

محقـق      نامـه   عدد پرسـش    150صورت پذیرفت. در مجموع     

ساخته، به صورت الکترونیکی بین جامعه آماري مـدنظر کـه        

نظران و کارشناسان حوزه مالی بخش عمومـی    شامل صاحب 

(اعم از سازمان امور اقتصادي و دارایـی، دیـوان محاسـبات،            

کانون پرورش فکري، تأمین اجتماعی و سازمان حسابرسی)        

و همچنین اساتید و فرهیختگـان رشـته حـسابداري توزیـع            

هاي محقق در مراحل مختلف، تعداد        گردید. نهایتا با پیگیري   

آوري گردید کـه بـراي انجـام تحلیـل         جمع  نامه پرسش 119

از     نامـه   گذاري پرسش   آماري مناسب تشخیص داده شد. نمره     

اي انجام گرفتـه اسـت و بـراي           درجه  5طریق روش لیکرت    

اسـتیودنت اسـتفاده        tتجزیه و تحلیـل فرضـیات از آزمـون        

 17گردید. در مجموع به منظور بررسـی فرضـیات پـژوهش            

در نظر گرفته شد که ارتبـاط سـؤاالت             نامه  سؤال در پرسش  

با متغیرهاي تحت بررسی در هر فرضیه به شرح             نامه  پرسش

 باشد. می 1جدول 

در     نامه  با توجه به فرضیات تدوین شده، سؤاالت پرسش       

سه محور کلی تنظیم گردید. محور اول که مرتبط بـا بهبـود      

ــی  ــازمان م ــدهاي س ــل                فراین ــوارد ذی ــده م باشــد در برگیرن

 باشد: می

اصالح فرایندهاي شناسایی، ثبت و گزارشگري اقـالم         -

 درآمدي سازمان،

  نامه سؤال پرسش نام متغیر شماره فرضیه

 1-6 بهبود فرایندها 1ف ر ض ی ه   

 7- 0 1 بهبود تعامالت برون سازمانی 2ف ر ض ی ه   

  1 1- 7 1 مالی-کاهش تخلفات و فساد اداري 3ف ر ض ی ه   

 با متغیرهاي تحت بررسی  نامه ارتباط سؤاالت پرسش. 1جدول 



 

 15 بر اصالحات اداري هاي حسابداري بخش عمومی مشی خانکی و همکاران: بررسی تأثیر تغییر در خط

 اصالح فرایندهاي اداري مرتبط با حوزه مالی، -

کاهش بهـاي تمـام شـده فراینـدهاي ارائـه خـدمات              -

 سازمان،

 کاهش زمان انجام فرایندهاي کاري سازمان، -

 مدیریت عملکرد فرایندهاي کاري، -

 افزایش کارایی سازمان. -

مرتبط با بهبود تعـامالت         نامه  محور دوم سؤاالت پرسش   

 باشد: باشد که در برگیرنده موارد ذیل می برون سازمانی می

ارائه گزارشات به سازمان برنامه و بودجه جهت مقاصد        -

 تأمین بودجه،

ها و مؤسسات مـالی و        ارائه گزارشات مطلوب به بانک     -

 اعتباري،

ارائه گزارشات قابـل فهـم بـه عمـوم جهـت مقاصـد               -

 گزارشگري عملکرد به جامعه،

هـاي    ارائه گزارشات مربوط و قابل مقایسه، به سازمان        -

 باالدستی جهت مقاصد ارائه گزارش ارزیابی عملکرد.

مرتبط با کاهش تخلفات   نامه محور سوم سؤاالت پرسش

باشـد کـه در برگیرنـده مـوارد ذیـل             مالی می -و فساد اداري  

 باشد: می

 ها، گیري تخلفات مالی در سازمان کاهش شکل -

 ها، کشف تخلفات مالی در سازمان -

 هاي کنترل داخلی،   افزایش کارایی سیستم -

عنوان عـاملی مؤثـر بـراي        نظارت حسابرسی داخلی به  -

 ها، پیشگیري تخلفات مالی سازمان

 ها، سازي تقلب و تخلف در سازمان کاهش پنهان -

 ها، افزایش انضباط مالی و اداري سازمان -

 . نامه روایی و پایایی پرسش -

اي     نامـه   یکی از مهمترین ایرادهایی که بـه هـر پرسـش          

طـور    تواند وارد شود، موضوع پایایی و روایی آن است. بـه    می

توان گفت که پایایی و روایی هر پژوهشی از اهمیت      کلی می 

عبارت دیگر، تحقیقاتی کـه از        بسیار باالیی برخوردار است به    

تـوان    پایایی و روایی الزم برخوردار نباشد به هیچ عنوان نمی 

به نتایج آن تحقیقات اتکا کرد. بنابراین، پژوهش حاضر نیـز           

 از این قاعده مستثنی نیست. 

 

روایی یا صحت به درستی و دقـت یـک پیـشگو در             روایی:  

شود. در مسئله روایی سؤال ایـن اسـت           بینی مربوط می    پیش

تواند ما را به      می    نامه  هاي مطرح شده در پرسش      که آیا سؤال  

بـه      نامـه   اهداف بیان شده در پژوهش برساند؟ و آیا پرسـش         

شکل صحیحی تنظیـم شـده اسـت کـه بتوانـد بـه جـواب                

هـاي پـژوهش باشـد؟        مشخصی رسیده و جوابگوي فرضـیه     

ابتـدا تعـدادي        نامـه   براي افـزایش روایـی و اعتبـار پرسـش         

بین جمعی از کارشناسـان و متخصـصان توزیـع              نامه  پرسش

گردید و کلیه ابهامات در رابطه با سؤاالت مشخص گردیـد.           

بـدین ترتیـب تعـدادي از ســؤاالت حـذف و تعـدادي دیگــر      

توان جایگزین شد. در این پژوهش براي افـزایش روایـی            می

 از ابزارهاي ذیل استفاده گردید:   نامه محتواي پرسش

) استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان در زمینـه          1

 مباحث مربوطه،

 هاي مشابه، مقاالت و کتب،   نامه ) مطالعه پرسش2

بین تعدادي از کارشناسـان          نامه  ) توزیع ابتدایی پرسش   3

 و اعمال نظرات اصالحی.

 

گـیري    هاي فـنی ابـزار انـدازه        پایایی یکی از ویژگی   پایایی:  

گـیري در     باشد که ابـزار انـدازه       است و داراي این مفهوم می     

دهـد.    دست مـی    شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به       

وسـیله    بـه     نامـه   در این پژوهش براي تعیین پایـایی پرسـش        

از روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـده، کـه     SPSSافزار   نرم

آیـد. اگـر     دسـت مـی   به  نامه براساس سازگاري درونی پرسش 

هاي افراد کامال به  امتیاز واقعی به سؤاالت داده نشود و پاسخ

کند  به سمت صفر میل می αارتباط باشد، ضریب  یکدیگر بی

و اگر تمام اقالم سؤاالت قابل اعتماد باشند و یک نتیجـه را             

یک خواهد شد (دامنه ضریب قابلیـت        αنشان دهند، ضریب  

باشد). مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه       + می 1اعتماد از صفر تا     

دسـت آمـده    بـه  0/946مقدار   نامه شده براي سؤاالت پرسش 

است که باال و از حد قابل قبول براي مقاصد کـاربردي کـه              

تـوان ادعـا نمـود کـه          باشـد. لـذا مـی       است بیـشتر مـی      0/7

 مورد نظر داراي پایایی قابل قبول است.  نامه پرسش

 

 متغیرها و مدل پژوهش

بــا توجــه بــه هــدف پــژوهش کــه بررســی تــأثیر تغیــیر در 

هاي حسابداري بخش عمومی بر اصـالحات اداري          مشی  خط

باشد از این رو در این مطالعـه، متغـیر تغیـیر در سیـستم                 می

هاي مربـوط بـه       عنوان متغیر مستقل و شاخص      حسابداري به 

عنوان متغـیر وابـسته در نظـر گرفتـه            اصالحات اداري نیز به   

 نمایش داده شده است. 1شده است که در شکل 
 

 هاي پژوهش یافته

 بررسی متغیرهاي جمعیت شناختی 

آوري شـده و      به منظور اطمینان از کیفیـت اطالعـات جمـع         
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 بهبود فرایندها

 بهبود تعامالت برون سازمانی

 کاهش تخلفات و فساد اداري

 متغیر وابسته

هاي  مشی تغییر در خط

 حسابداري بخش عمومی

 متغیر مستقل

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 %30 36 زن

 %70 83 مرد

 %100 119 جمع

 درصد فراوانی میزان تحصیالت

 %6 7 دکتري

 %46 55 لیسانس فوق

 %48 57 لیسانس

 %100 119 جمع

 درصد فراوانی فراوانی سطح سنی

 %10 12 سال 30تا  20

 %49 58 سال 40تا  30

 %36 43 سال 50تا  40

 %5 6 سال 60تا  50

 %100 119 جمع

 درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 %1 1 اقتصاد

 %76 90 حسابداري

 %18 22 مدیریت

 %5 6 ها سایر رشته

 %100 119 جمع

 درصد فراوانی فراوانی تفکیک مخاطبین

 %7 8 اساتید رشته حسابداري

 %16 19 حسابان و مدیران مالی حسابداري بخش عمومی ذي

 %24 28 سایر افراد تأثیرگذار

 %9 11 مدیران کل، معاونین و کارشناسان سازمان و امور اقتصاد و دارایی

 %11 13 مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان محترم حسابرسی

 %34 40 شاغل در بخش حسابداري عمومی  حساب مسئولین مالی و عاملین ذي

 %100 119 جمع

 فراوانی تفکیک مخاطبین. 6جدول 

 فراوانی میزان تحصیالت. 3جدول 

 فراوانی سطح سنی. 5جدول  فراوانی رشته تحصیلی. 4جدول 

 فراوانی جنسیت. 2جدول 



 

 17 بر اصالحات اداري هاي حسابداري بخش عمومی مشی خانکی و همکاران: بررسی تأثیر تغییر در خط

 خطاي معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد  

 0/822 0/89667 4/2269 119 1سؤال 

 0/8176 0/89189 4/0336 119 2سؤال 

 0/8729 0/95221 3/9916 119 3سؤال 

 0/9947 1/08505 3/9748 119 4سؤال 

 0/08318 0/90741 4/084 119 5سؤال 

 0/08758 0/95535 4/0504 119 6سؤال 

 0/06841 0/74622 4/0602 119 فرضیه اول
  t درجه آزادي 

سطح           

 دار معنی

تفاوت 

 میانگین

 %95ضریب اطمینان در حد 

 حداکثر حداقل

 1/3897 1/0641 1/22689 0/000 118 14/926 1سؤال 

 1/1955 0/8717 1/03361 0/000 118 12642 2سؤال 

 1/1645 0/8187 0/9916 0/000 118 11/36 3سؤال 

 1/1718 0/7778 0/97479 0/000 118 9/8 4سؤال 

 1/2488 0/9193 1/08403 0/000 118 13/032 5سؤال 

 1/2238 0/877 1/05042 0/000 118 11/994 6سؤال 

 1/1957 0/9248 1/06022 0/000 118 15/499 فرضیه اول

 خطاي معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد  

 0/08237 0/89857 4/1513 119 7سؤال 

 0/08293 0/90466 4/1429 119 8سؤال 

 0/0784 0/85529 4/2185 119 9سؤال 

 0/08605 0/93873 4/0924 119 10سؤال 

 0/06818 0/74377 4/1513 119 فرضیه دوم

 t درجه آزادي 
سطح 

 دار معنی

تفاوت 

 میانگین

 %95ضریب اطمینان در حد 

 حداکثر حداقل

 1/3144 0/9881 1/15126 0/000 118 13/976 7سؤال 

 1/3071 0/9786 1/14286 0/000 118 13/781 8سؤال 

 1/3737 1/0632 1/21849 0/000 118 15/541 9سؤال 

 1/2628 0/922 1/09244 0/000 118 12/695 10سؤال 

 1/2863 1/0162 1/15126 0/000 118 16/885 فرضیه دوم

  نتایج تحلیل آماري فرضیه اول. 7جدول 

 نتایج تحلیل آماري فرضیه دوم. 8جدول 
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 آزمون فرضیه سوم

هـاي حـسابداري بخـش        مـشی   فرضیه سوم) تغیـیر در خـط      

مـالی تأثیرگـذار    -عمومی بر کاهش تخلفـات و فـساد اداري        

 است.

٠H  :  هاي حسابداري بخش عمومی بر       مشی  تغییر در خط

 مالی تأثیرگذار نیست.-کاهش تخلفات و فساد اداري

١H  :  هاي حسابداري بخش عمومی بر       مشی  تغییر در خط

 مالی تأثیرگذار است.-کاهش تخلفات و فساد اداري

 به نمایش درآمده است. 9نتایج تحلیل آماري در جدول 

دسـت آمـده از       ، میانگین به  فوق الذکر با توجه به جدول     

) 3باشد که از میـانگین فـرض جامعـه (           می  4/0420جامعه    

بـا    0/05برابـر بـا       αبیشتر است. همچنین با در نظر گرفتن        

) 0/000دار (   هاي تحلیل آماري، سطح معنی      توجه به خروجی  

دهنده این است     باشد بنابراین نشان    کمتر می   =α%5از مقدار   

هاي داري بخش عمومـی بـر کاهـش           مشی  که تغییر در خط   

 مالی تأثیرگذار است.-تخلفات و فساد اداري

 

 گیري  بحث و نتیجه

هایی که انجام شد نتیجه حاکی        ها و تحلیل با توجه به آزمون 

) براي  4/0602از این است که مقدار میانگین محاسبه شده (        

) و همچنیـن    3فرضیه اول بیشتر از میانگین فرض جامعـه (        

دار به دست آمده براي این فرضیه (تأثیر تغییر در  سطح معنی 

هاي حسابداري بخش عمومی بر بهبـود فراینـدها)           مشی  خط

باشد. بنابراین    درصد می 5است که کوچکتر از )  0/000(برابر  

هـاي    مـشی   گونه نتیجه گرفت که تغییر در خـط         این    توان    می

حسابداري بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار اسـت.         

هایی که انجام شـد و        ها و تحلیل    همچنین با توجه به آزمون    

افزار، نتیجه حاکی از ایـن اسـت          هاي نرم   با توجه به خروجی   

) بیشتر از میانگین    4/1513که مقدار میانگین محاسبه شده (     

دار بـه دسـت آمـده     ) و همچنین سطح معنی3فرض جامعه ( 

هـاي حـسابداري      مـشی   براي فرضیه دوم (تأثیر تغییر در خط      

بخش عمومـی بـر بهبـود تعـامالت بـرون سـازمانی) برابـر                                 

باشـد. بنابرایـن      درصـد مـی     5است که کوچکتر از     )  0/000(

هـاي    مـشی   گونه نتیجه گرفت که تغییر در خـط         این    توان    می

حسابداري بخش عمومی بر بهبود تعامالت برون سـازمانی،         

هایـی    ها و تحلیل   تأثیرگذار است. همچنین با توجه به آزمون      

افـزار، نتیجـه      هـاي نـرم     که انجام شد و با توجه به خروجـی        

حــاکی از ایــن اســت کــه مقــدار میــانگین محاســبه شــده                        

) و همچنیـن    3) بیشتر از میانگین فـرض جامعـه (        4/0420(

دار به دست آمده براي فرضیه سوم (تأثیر تغییـر            سطح معنی 

ــناخت وی ــی ش ــاي     ژگ ــاري، متغیره ــه آم ــام نمون ــاي ع ه

شـود. لـذا در ابتـدا برخـی از            شناختی آن بررسی می     جمعیت

شناختی مانند جنسیت، میزان تحـصیالت،       متغیرهاي جمعیت 

دهندگان و... مورد بررسـی       رشته تحصیلی، سطح سنی پاسخ    

 ).6تا  2گیرد (جدول  قرار می

  

 تجزیه و تحلیل فرضیات

 آزمون فرضیه اول

هــاي حــسابداري بخــش   مــشی تغیــیر در خــطفرضــیه اول) 

 عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است.

٠Hهاي حسابداري بخش عمومی بر      مشی : تغییر در خط

 بهبود فرایندها تأثیرگذار نیست.

١H  :هاي حسابداري بخش عمومی بر     مشی تغییر در خط

 بهبود فرایندها تأثیرگذار است.

بـه نمـایش درآمـده                7نتایج تحلیـل آمـاري در جـدول         

 است.

دسـت آمـده از       میانگین به   فوق الذکر، با توجه به جدول     

) بیـشتر   3که از میـانگین فـرض جامعـه (       باشد می   2 0 6 0 / 4

با توجه بـه      0/05برابر با     αاست. همچنین با در نظر گرفتن  

از مقـدار   )  0/000(دار    هاي تحلیل آماري سطح معنی      خروجی

5%α= دهنـده ایـن اسـت کـه       باشد، بنابراین نشان کمتر می

هاي حسابداري بخش عمومـی بـر بهبـود           مشی  تغییر در خط  

 فرایندها تأثیرگذار است.

 

 آزمون فرضیه دوم

هــاي حــسابداري بخــش  مــشی فرضــیه دوم) تغیــیر در خــط

 عمومی بر بهبود تعامالت برون سازمانی، تأثیرگذار است.

٠Hهاي حسابداري بخش عمومی بر      مشی : تغییر در خط

 بهبود تعامالت برون سازمانی، تأثیرگذار نیست.

١Hهاي حسابداري بخش عمومی بر      مشی : تغییر در خط

 بهبود تعامالت برون سازمانی، تأثیرگذار است.

بـه نمـایش درآمـده               8نتایج تحلیـل آمـاري در جـدول         

 است.

دسـت آمـده از       با توجه به جدول فوق الذکر، میانگین به       

) 3باشد کـه از میـانگین فـرض جامعـه (            می  4/1513جامعه  

بـا    0/05برابـر بـا       αبیشتر است. همچنین با در نظر گرفتن      

) 0/000دار (   هاي تحلیل آماري، سطح معنی      توجه به خروجی  

دهنـده ایـن      باشد، بنـابراین نـشان      کمتر می   =α%5از مقدار   

هاي حسابداري بخش عمومی بر       مشی  است که تغییر در خط    

 بهبود تعامالت برون سازمانی، تأثیرگذار است.
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هـاي حـسابداري بخـش عمومـی بـر کاهـش              مـشی  در خط 

ــساد اداري ــر (-تخلفــات و ف ــالی) براب ) اســت کــه 0/000م

گونـه    ایـن     تـوان     باشد، بنـابراین مـی      درصد می   5کوچکتر از   

هـاي حـسابداري بخـش        مشی  نتیجه گرفت که تغییر در خط     

مـالی تأثیرگـذار    -عمومی بر کاهش تخلفـات و فـساد اداري        

 است.

)، مبنی بـر اینکـه      2007با توجه به نتایج مطالعه صالح (      

تواننـد حـسابداري تعهـدي را در بخـش            تنها کشورهایی می  

ها بیانگر فزونی منافع بر مخـارج        دولتی اجرا کنند که ارزیابی 

براي این تغییر باشد، با در نظر گرفتن نتایج پژوهش حاضر    

هـاي حـسابداري      مشی  تغییر در خط  ت أ ث ی ر گ ذ ا ر   بـو د ن   مبنی بر 

عمومی بر بهبود فرایندها، بهبود تعامالت بـرون سـازمانی و            

توان گفت که ایران      مالی، می -کاهش تخلفات و فساد اداري    

ــط  ــیر در خ ــراي تغی ــستر الزم ب ــشی ب ــسابداري            م ــاي ح ه

ــالحات اداري را دارا     ــال آن اص ــه دنب ــی و ب ــش عموم بخ

 باشد.  می

)، 2012نتایج پژوهش حاضر نیز با مطالعه آیلی و ماریانا (

همخوانی دارد. آیلی و ماریانا نیز نتیجه گرفتنـد کـه اجـراي             

استانداردهاي بخش عمومی منجر به ارتقا، شـفافیت مـالی،          

ــا     ــاط ب ــراري ارتب ــهولت برق ــالی و س ــدیریت م ــت م کیفی

کنندگان وجوه و ذینفعـان بخـش عمومـی در رومانـی            تأمین

 گردد.  می

 خطاي معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد  

 0/10051 1/09647 3/9664 119 11سؤال 

 0/10089 1/10056 3/9748 119 12سؤال 

 0/09998 1/09061 4/1176 119 13سؤال 

 0/08864 0/96691 4/0756 119 14سؤال 

 0/09548 1/04151 4 119 15سؤال 

 0/09044 0/98243 3/9746 118 16سؤال 

 0/07572 0/81902 4/2479 117 17سؤال 

 0/07529 0/82136 4/042 119 فرضیه سوم

  t درجه آزادي 
سطح 

 دار معنی

تفاوت 

 میانگین

 %95ضریب اطمینان در حد 

 حداکثر حداقل

 1/16554 0/7673 0/96639 0/000 118 9/615 11سؤال 

 1/1746 0/775 0/97479 0/000 118 9/662 12سؤال 

 1/3156 0/9197 1/11765 0/000 118 11/179 13سؤال 

 1/2512 0/9001 1/07563 0/000 118 12/135 14سؤال 

 1/1891 0/8109 1 0/000 118 10/474 15سؤال 

 1/1537 0/7955 0/97458 0/000 117 10/776 16سؤال 

 1/3978 1/0979 1/24786 0/000 116 16/48 17سؤال 

 1/1911 0/8929 1/04202 0/000 118 13/839 فرضیه سوم

  نتایج تحلیل آماري فرضیه سوم. 9جدول 



  97)، بهار و تابستان 8(پیاپی  2دو فصلنامه حسابداري دولتی؛ سال چهارم، شماره 
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 مدیریت و حسابداري.

     ) .هـاي ارتقاءسـالمت اداري       راه).  1392خبره، ولـی الـه

ومــالی و مقابلــه بــا فــساد، مــصوب مجمــع تــشخیص  

 . سازمان بازرسی کل کشور.مصلحت نظام

) .بررســی عوامــل ). ”1389خواجــوي، ش؛ اعتمــادي، م

هـاي اطالعاتــی   ســازي موفـق سیــستم  مؤثـر بــر پیـاده  

هاي پذیرفته شده در بـورس اوراق         حسابداري در شرکت  

)، 4(2،هاي حسابداري مالی    مجله پژوهش “.  بهادار تهران 

22-1 . 

) .حــسابداري تعهــدي ). ”1390رحمــانی، ع؛ رضــایی، م

ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی، سیاسی و          زمینه

 .262-271)، 283(3“. اقتصادي

       ) .بررسـی  ). ”1394رشیدیان، سـیما؛ نژادایرانـی، فرهـاد

شناسی مدیران و سـالمت اداري و مالـی        رابطه خویشتن 

ــتی شهرســتان ملکــان)  “. (مطالعــه مــوردي: ادارات دول

 .113-130)، 4(4، پژوهش حسابداري

                    .رهنورد، فرج اله؛ طاهرپور، حبیب الـه؛ رشـیدي، اعظـم

شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در بین کارکنان        ). ”1389(

پژوهـشنامه مـدیریت اجرایــی،              “.  هـاي اجرایـی   دسـتگاه 

10)1.( 

   ) .تـأثیر اجـراي حـسابداري      ). ”1394سلیمانی، سـلیمان

ــصمیم   ــر ت ــدي ب ــدیران    تعه ــخگویی م ــیري و پاس گ

نامه  پایان“. هاي علوم پزشکی شمال غرب کشور دانشگاه

، دانـشگاه آزاد اســالمی واحـد گرمــی،   ارشــد کارشناسـی 

 دانشکده علوم انسانی.

ارائه الگوي اقتضایی براي فرایند     ). ”1390نیا، ق. (    طالب

انتقال از مبناي نقدي به مبنـاي تعهـدي در حـسابداري            

 . 51-73)، 5(2مجله دانش حسابداري، “. دولتی ایران

خواه، آذرمیدخت؛ عسگرزاده، هاشم؛ منفردي راز،        فرزامی

شناسـی    بررسی رابطه بیـن خویـشتن     ). ”1386براتعلی. ( 

هــاي شــهر  مــدیران و ســالمت ســازمانی در دبیرســتان

 . 84- 88، 12“. بجنورد

) .ــی ــی، عل ــر  ). ”1395کربالی ــر ب ــل مؤث بررســی عوام

سازي نظام تعهدي در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم     پیاده

دانـشگاه  ارشـد،     نامـه کارشناسـی   پایـان “.  پزشکی تهران 

 تهران مرکز، دانشکده مدیریت و حسابداري.

 پور، محمد.    کردستانی، غالمرضا؛ بختیاري، مسعود؛ رحیم

کارگیري حسابداري تعهـدي   بررسی مزایاي به). ”1389( 

 .95-108). 4(10دانش حسابرسی،“. در بخش عمومی

         ) .1388کردستانی، غالمرضا؛ ایرانـشاهی،  علـی اکـبر .(

)، نیز نشان دادنـد کـه تغیـیر در          2013بیکر و همکاران (  

هـاي    هاي حسابداري بخـش عمومـی بـا دشـواري      مشی  خط

زیادي مواجه است، بخش مهمی از این دشواري مربـوط بـه    

پذیرش نظام جدید توسط حسابداران و جایگزینی آن با نظام        

هایی را در بخش اداري و    باشد که مقاومت جدید در عمل می 

 ها به دنبال خواهد داشت.  مالی سازمان

ــوالحالج و همکــاران              هــم ــژوهش حاضــر، اب راســتاي پ

)، نیز نشان دادند که تغییر نظام حسابداري نقدي بـه           1394(

هایی از قبیل تخلفـات، فراینـدها، منـابع،           تعهدي بر شاخص  

هـا و درآمـدها، اسـتقالل         حضور حسابرس، شناسایی هزینـه    

 باشد. واحدها، کنترل داخلی، سطوح نظام ارجاع تأثیرگذار می

مبتنی بر پژوهش حاضر براي تحقیقات آتی موضـوعات         

 شود: ذیل پیشنهاد می

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر فرایند پذیرش تغییر در  -

 هاي حسابداري بخش عمومی،  مشی خط

بندي عوامل محیطی، قانونی و انسانی بـر          بررسی رتبه  -

 تغییر سیستم حسابداري بخش عمومی،

هاي سـازمانی مـدیریت بـر         بررسی اثر تعدیلی ویژگی    -

 تغییر روش حسابداري نقدي به تعهدي در بخش عمومی، 

هاي نظارتی بر بهبود فرایند تغییر   بررسی تأثیر مکانیزم  -

 هاي حسابدراي بخش عمومی. مشی خط

 

 منابع 

          ابوالحالج، مسعود؛ باسـتانی، پیونـد؛ رمـضانیان، مـریم؛

دسـتاوردهاي اجرایـی شـدن      ). ”1394حمیدي، حجت. (  

هـاي    تغییر نظام حسابداري نقدي به تعهدي در دانشگاه       

 .97-106)، 2(3“. علوم پزشکی کشور:مطالعه کیفی

    فـرد، محمدرضـا؛ بنـانی،        اکرمی، سید رحمت اله؛ مهدي

بـازنگري در نظـام     ). ”1393مهدي؛ برزوزاده، محـسن. (   

حـسابداري دولـتی ابـزاري بـراي ارتقـا شـفافیت مالــی       

 .61-74، 2و  1“. دولت

بررسی رابطه بین اجراي    ). ”1395نژاد، حسین. (    تفریشی

ــوم   ــشگاه عل ــدي و پاســخگویی در دان حــسابداري تعه

دانشگاه آزاد  ارشد،    نامه کارشناسی   پایان“.  پزشکی سبزوار 

 شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

  ) .ارزیابی میزان اثربخشی اجـراي     ). ”1395جمالی، الهام

نظام جدید حسابداري دولـتی ایـران در ارائـه اطالعـات         

مورد نیاز براي تنظیـم گـزارش تفریـغ بودجـه مطالعـه             

نامــه  پایــان“.  مــوردي (گمــرك خراســان جنوبــی)   

، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده      ارشد  کارشناسی
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کارگیري حـسابداري تعهـدي       بررسی عوامل مؤثر بر به    ”

 .28، فصلنامه دانش حسابرسی“. در بخش دولتی

  ) .سازي   هاي پیاده   بررسی چالش ). ”1392محسنی، ساناز

استانداردهاي حسابداري بخش عمومی ایران در انطباق       

ــدیران و     ــدگاه م ــی از دی ــبات عموم ــانون محاس ــا ق ب

ــتگاه ــان در دس ــتان   کارشناس ــران (اس ــی ای ــاي اجرای ه

ــارس) ــان“.  ف ــه کارشناســی پای ــشگاه آزاد ارشــد نام ، دان

 مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  ) .دهمین “.  سهمی از رویاي تعهدي   ). ”1391محمدي، ا

 .71-81، دانشگاه الزهرا، همایش ملی حسابداري ایران

  ) .هـاي کیفـی      مطابقـت ویژگـی   ). ”1394معینیان، داود

هاي علوم پزشـکی و خـدمات         گزارشگري مالی دانشگاه  

بهداشتی، درمانی بـا اسـتانداردهاي حـسابداري بخـش          

، دانشگاه آزاد تهـران     ارشد  نامه کارشناسی   پایان“.  عمومی

 مرکز.

  ) .بررسی تأثیر سالمت اداري بـر      ). ”1391ملکی، سمانه

رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکـزي آسـتانه قـدس      

 نور مشهد. ، دانشگاه پیامنامه کارشناسی پایان“. رضوي

زاده،   زاده بـاقی، عبـاس؛ سـلیمانی، سـلیمان؛ حـسن       نقی

بررسی تأثیر اجراي ). ”1394محمد؛ خدابخشی، نسرین. (

هـاي    حسابداري تعهدي بر پاسخگویی مدیران دانـشگاه      

فـصلنامه حـسابداري   “.  علوم پزشکی شمال غرب ایـران  

 .81-94)، 1(4سالمت، 

عوامـل مؤثـر بـر      ). ”1391فرد، ح؛  نظـري، ف. (        وکیلی

سازي نظام حسابداري تعهـدي در مؤسـسات تابعـه       پیاده

فـصلنامه  “.  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی       

 . 111-124)، 2(2حسابداري سالمت،

) .ــا ــري، رض ــدیران و  ). ”1394هژب ــرش م ــی نگ بررس

کارکنان و ارزیابی آمادگی دانـشگاه شـیراز در خـصوص           

نامــه  پایــان“.  ســازي مبنــاي تعهــدي حــسابداري پیــاده

 ، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم اقتصادي.ارشد کارشناسی
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