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 چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در             

نامـه نحـوه و زمـان         شـیوه ”هاي اجرایی است که با توجه به ابـالغ         دستگاه

، اهمیت این امـر بـر       “هاي دولت   شناسایی اولیه، برکناري و واگذاري دارایی 

است. این    هاي اجرایی بیشتر نمایان شده      گیرندگان دستگاه   مدیران و تصمیم 

مطالعـه، از نوع کاربردي و پیمایشی بوده کـه در ابتـدا بـا بررسـی ادبیـات                  

مـانع شناسـایی      13پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد      

بندي گردید. روش     شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه         

محقق ساخته است و جامعه آماري پژوهش را            نامه  ها پرسش   گردآوري داده 

هاي اجرایـی اسـتان یـزد تـشکیل           حسابان و کارشناسان اموال دستگاه      ذي

ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و          دهند. براي ارزیابی گزینه     می

ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش           بندي گزینه منظور رتبه اعداد فازي به 

TOPSIS است. نتـایج پـژوهش نـشان داد کـه دو مانـع         استفاده گردیده

موانع ثبت قـانونی امـوال (نظـیر تـصرفی، واگـذاري، بـدون سـند             ”قانونی  

هـا در     نامـه   ضعف قـوانین و آییـن     ”و  “  مالکیت، بدون مستندات قانونی و...) 

 عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند. به“ ها گذاري دارایی ارزش
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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate the 
factors affecting the proper identification of 
public-sector assets in executive organizations, 
which has become increasingly apparent to 
administrators and decision makers of executive 
agencies, due to the presentation of the "style and 
timing of initial identification, dismissal and 
assignment of government assets”. This study was 
a applied and survey study. First, by investigating 
the research literature, related laws and interviewing 
experts, 13 barriers were identified and classified 
into three groups of human, organizational and 
legal barriers. The data gathering method is a 
researcher made questionnaire and statistical 
population consists of the financial controller 
and the property experts of the government 
organizations of Yazd province. To ranking 
alternatives (barriers to proper identification of 
property) has been used fuzzy concepts and 
numbers rather than verbal variables and TOPSIS 
due to its simplicity and efficiency. The results of 
the study showed that two legal barriers were 
identified as most important that are “barriers to 
legal registration of property (such as seizure, 
transfer, ownership without legal documentation, 
etc)” and “weakness of laws and regulations in 
asset valuation”. 
  

Keywords: Identification of Public-Sector Assets, 
Fuzzy TOPSIS, Human Barriers, Organizational 
Barriers, Legal Barriers. 
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 مقدمه

هـا در سراسـر       هاي عمومی براي دولت     اهمیت مدیریت دارایی 

است. با این وجود، کاربرد آن همیشه ساده      جهان شناخته شده  

هـاي    نیست زیرا مشکالت زیادي در ارتباط با مدیریت دارایـی       

، 2؛ کگـانووا و نایـار اسـتون       2003،  1عمومی وجود دارد (کیگل   

2000 .( 

هـاي    گرفته در حـوزه مـدیریت دارایـی       هاي انجام  پژوهش

توجه و عالقه مدیران ارشد       ، مسائلی نظیر عدم   3بخش عمومی 

هـاي مـالی ضـعیف،        هاي سیاسـی، تحلیـل      ها، دخالت   سازمان

هاي انسانی و مالـی       ، عدم منابع کافی سرمایه      نگري  مدت  کوتاه

هاي مدیریـت     عنوان چالش   هاي واقعی و مهم، به      و فقدان داده 

اند. یکی از مـشکالت       هاي بخش عمومی معرفی نموده      دارایی

هـا وجـود دارد، نبـود داده در           اي که همواره براي دولـت       عمده

گـذاري    هاي بخـش عمومـی و ارزش    مورد اندازه واقعی دارایی 

 ).2011، 4آن است (وایت

دسترسی به اطالعات قابل اتکا از میزان         در ایران نیز عدم   

هـاي بخـش عمومـی، نبـود بانـک اطالعاتـی              اموال و دارایی  

هاي دولت و همچنیـن عـدم وجـود        یکپارچه از اموال و دارایی 

هـاي دولـت جهـت بهبـود          سازوکاري براي شناسـایی دارایـی     

هـا و     گیري در واگذاري و نقل و انتقـال آن          فرایندهاي تصمیم 

ــاد    ــه از تمــام ابع ــدار و اســتفاده بهین ــابع مــالی پای ــأمین من ت

هـاي مهـم مـدیریت نویـن          هاي دولت از جمله ضـعف       دارایی

 ). 1396آید (غبدیان و همکاران،  شمار می دولتی به

ــط       ــه توس ــت ک ــی اس ــت، اموال ــوال دول ــور از ام منظ

هـاي دولـتی خریـداري        ها، مؤسسات و یـا شـرکت        خانه  وزارت

شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا  می

هـاي دولـت را در        آیند. اموال بخش عظیمـی از دارایـی     در می 

طوري که هر ساله مبالغ هنگفـتی از          دهد، به   ایران تشکیل می  

گـردد    ها می   کشور صرف خرید و جایگزینی آن         بودجه عمومی 

 ).1389(شیخ ودودي، 

نظـران و دانـشمندان       ها صاحب   در مبحث شناخت دارایی    

        5اند. رولـز و همکـاران       المللی نظرات گوناگونی ارائه نموده      بین

هـا،    هـا نظـیر زمیـن زیـر جـاده           ، شناخت تمام دارایـی )1998( 

هاي زیربنایی و میراث ملی را با ایـن اسـتدالل توصـیه       دارایی

کنند که مبانی حسابداري تعهدي بایـد اطالعـات مفیـدي             می

گیري در زمینه کارایی دولت ارائه کنـد، بنابرایـن            براي تصمیم 

هاي مالی، نخـستین      هاي دولت در صورت     شناخت تمام دارایی  

 گام در جهت ارتقاي مدیریت و پاسخگویی است. 

)، گزارش اموال دولتی را از نظر       2000(  6والکر و همکاران  

ها گرچه به     دهند. آن ها مورد ارزیابی قرار می مدیریت بر دارایی 

هـاي بخـش خصوصـی و         هاي اساسی میان زیرسـاخت      تفاوت

شـده را     دولت توجه دارند اما شناخت امـوال دولـتی نگهـداري          

ها بر اساس این حقیقت که اموال     دهند. آن مورد تأکید قرار می 

دولتی نیاز به اتخاذ تصمیمات مهمـی در رابطـه بـا مـدیریت،              

ها دارد، با اتخـاذ رویکـرد مبتـنی بـر             تعمیرات و نگهداشت آن   

کننده اطالعات، ترکیبی از اطالعات مکمـل و افـشاي            استفاده

 کنند. غیرمالی را پیشنهاد می

 1394هاي دولت در ایران تا قبـل از سـال        شناخت دارایی 

عبارت بهتر تـا آن       طور جدي مورد توجه قرار نگرفته بود. به         به

تاریخ، غالبا آمار اموال منقول کـه در اختیـار مـسئول مربوطـه         

شد تا در پایان مسئولیت، به دولت بازگردانده  بود، نگهداري می

هاي اصلی و مولد دولت در        شود. این در حالی است که دارایی      

بخش غیرمنقول که ارزش بسیار باالیی دارد نه تنها شناسایی          

آفریـنی اسـتفاده      هـا بـراي ارزش      نشده بود بلکه از ظرفیت آن     

گردیـد. بـدین منظـور وزارت امـور اقتـصاد و دارایـی بـا         نمـی 

همکاري سازمان حسابرسی به تدوین مبـانی نظـري شـناخت        

مفاهیم نظـري گزارشـگري مالـی        ”هاي دولت در قالب       دارایی

پرداخت. سپس تدوین و تالیف اسـتانداردهاي         “بخش عمومی 

 حسابداري بخش عمومی ادامه یافت که اکنون نیز ادامه دارد.

شدن نظام حسابداري بخش  پس از این مراحل و با اجرایی

هـاي اجرایـی از سـال         عمومی با رویکرد تعهـدي در دسـتگاه       

گـذاري    ، لزوم شناسایی اموال دولت به تفکیـک و ارزش 1394

هـاي مـالی و       ها جهت کنترل بیـشتر، انعکـاس در صـورت           آن

هـاي مـالی و    هـاي آتـی بـر اسـاس صـورت      تجزیه و تحلیـل  

هاي توضیحی همراه، بیش از پیش احساس شـد. در            یادداشت

این راستا اداره کل امـوال دولـتی و اوراق بهـادار وزارت امـور              

دسـتورالعملی تحـت عنـوان      1395اقتصادي و دارایی در سال  

نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکنـاري و واگـذاري             شیوه ”

 7و  6و  5که براساس استانداردهاي شماره   “هاي دولت دارایی

هاي امور    بود به اداره کل     حسابداري بخش عمومی تدوین شده    

هـاي اجرایـی ابـالغ        ها جهت اجـرا در دسـتگا        اقتصادي استان 

نمود. از آنجا که طـرح شناسـایی امـوال بـراي اولیـن بـار در                 

شد، مشکالتی براي اجراي      سازي می   هاي اجرایی پیاده    دستگاه

این طرح وجود داشت. لذا این پژوهش برآنست تا بـه عوامـل             

مؤثــر بــر موانــع شناســایی صــحیح امــوال دولــت از دیــدگاه  

هاي اجرایی در اسـتان       حسابان و کارشناسان اموال دستگاه      ذي

سازي طرح    یزد بپردازد و بدین طریق، نتایج بهتري براي پیاده        

١. Cagle 
٢. Kaganova & Nayyar-Stone 
٣. Public sector asset management (PSAM) 
۴. White 
۵. Rowels et al ۶. Walker et al  
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 در آینده حاصل گردد.

 

 مبانی نظري

با اجراي حسابداري تعهدي در دولت، از شناسایی اموال دولتی      

اي که تمام اموال منقول و خصوصـا غـیرمنقول را در              به گونه 

ــتوالعمل  ــب دس ــادي    قال ــان زی ــیرد، زم ــد دربربگ ــاي جدی ه

المللـی پـژوهش در بحـث         است. مطالعه ادبیـات بیـن       نگذشته

دهـد کـه مبحـث شـناخت          شناسایی اموال دولـت نـشان مـی       

 هاي دولت همواره مورد بحث بوده است.  دارایی

دارنـد کـه شـناخت و         )، بیـان مـی    2000چنگ و هریس (   

شده از محـل هـدایا ضـرورت          هاي تحصیل   گیري دارایی   اندازه

شده از محل تـسهیالت،       هاي تحصیل   ندارد اما در مورد دارایی    

افشا بدون درنظرگرفتن استهالك الزامی است و ایجاد دارایـی   

از طریق درآمدهاي جاري مستلزم افشا و محاسـبه اسـتهالك           

 ). 1396است (به نقل از غبدیان و همکاران، 

)، بر شناخت داراییهاي زیربنایـی      2000والکر و همکاران (   

هاي اجرایـی تأکیـد کردنـد. ایـن           شده توسط دستگاه    نگهداري

هـاي زیربنایـی      پژوهشگران با توجه به این واقعیت که دارایی       

مستلزم اتخاذ تصمیمات مهمی در رابطه با مدیریت، تعمـیرات          

ها توسط مدیریت است، با اتخاذ رویکرد مبتنی    و نگهداشت آن 

کنندگان اطالعات، ترکیـبی از اطالعـات مکمـل و            بر استفاده 

افشاي غیرمالی مانند وضـعیت فیزیکـی داراییهـاي زیربنایـی           

 .کنند ها را پیشنهاد می وهزینه نگهداري، تعمیر و بهسازي آن

اما در ایران و در قانون محاسبات عمومی تعریف صریحی    

هـاي اجرایـی      از اموال نشده ولی آنچه که از مقررات دسـتگاه         

هـاي    هایی است که هر یک از دسـتگاه         آید منظور دارایی    برمی

نماینـد    اجرایی از محل اعتبارات مربوط خریداري یا احداث می        

هـا    آید و یا به آن ها درمی و یا از هر طریق قانونی به تملک آن 

ها   شود. اموال دولت اموالی است که توسط وزارتخانه         اهداء می 

شود یا به هر طریق قانونـی         و یا مؤسسات دولتی خریداري می 

آینـد (وزارت امـور       دیگر به تملـک دولـت درآمـده یـا در مـی            

 ).1372اقتصادي و دارایی، 

ســازمان حسابرســی، بــه منظــور شــناخت امــوال دولــت، 

مبانــی   “مفـاهیم نظـري گزارشـگري مـالی بخـش عمومـی       ”

و   “تعریف شـناخت   ”هاي دولت را در دو عنوان         شناخت دارایی 

ــر مطــرح    “معیارهــاي اصــلی شــناخت ” ــوارد زی ــه شــرح م ب

است (کمیته تـدوین اسـتانداردهاي حـسابداري دولـتی،            نموده

1395.( 

 

اصطالح شناخت به فرایند انعکاس یـک عنـصر در          شناخت:  

هاي مالی یـک واحـد گزارشـگر اشـاره دارد. شـناخت،             صورت

متضمن مشخص کردن عنـوان و مبلـغ پولـی یـک عنـصر و               

 هاي مالی است. احتساب آن مبلغ در جمع اقالم صورت

 

هـایی اطـالق      بـه ویژگـی     معیارهاي اصـلی شـناخت:    

هـاي مالـی      شود که هر قلم بایـد دارا باشـد تـا در صـورت              می

عنوان معیارهاي اصلی     منعکس گردد. این بیانیه، دو معیار را به       

 کند:  شناخت معرفی می

) یــک قلــم بایــد منطبــق بــا تعریــف یکــی از عناصــر  1

 هاي مالی باشد،  صورت

 گیري باشد.  ) قابل اندازه2

گیري، به معناي تعیین مبلغ پولی یک         اصطالح قابل اندازه 

عنصر با اطمینان معقول است. هرچند احراز هر دو معیار اصلی        

هـاي الزم بـراي شــناخت    شـناخت  عنـوان گردیـد و ویژگـی    

گـیري در مـورد شـناخت، مـوارد           هستند، امـا قبـل از تـصمیم       

تـوان بـه      دیگري نیز بایـد مـدنظر قـرار گـیرد. از جملـه مـی              

گیري یک خاصه مناسب، ارزیابی اهمیت و تحلیل هزینه          اندازه

منفعت شناسایی یک قلـم اشـاره نمـود. بنـابراین یـک قلـم          -

ممکن است داراي معیارهاي اصلی شناخت باشد اما بـه دلیـل          

 مالحظات یاد شده، شناسایی نشود.

شدن استانداردهاي حـسابداري بخـش     با عنایت به اجرایی 

هاي مالی بر     و لزوم تهیه صورت     1394عمومی از ابتداي سال     

هـاي ثابـت مـشهود،        اساس استانداردها، ضروري است دارایی    

هـاي نامـشهود (موضـوع اسـتانداردهاي          ها و دارایـی     موجودي

بندي و گزارش شوند.      ) با روش یکسانی طبقه    7و    6،  5شماره  

نامه نحـوه و زمـان شناسـایی اولیـه،            شیوه ”هدف دستورالعمل   

ایجـاد وحـدت رویـه        “هـاي دولـت    برکناري و واگذاري دارایی 

هاي فوق    واحدهاي گزارشگر در شناسایی و گزارشگري دارایی      

ها   باشد. هر یک از واحدهاي گزارشگر براي شناخت دارایی          می

باشند. ایـن     ملزم به طراحی برنامه اجرایی در این خصوص می        

 برنامه باید شامل مراحل زیر باشد:

هاي نگهـداري شـده توسـط         مستندسازي انواع دارایی    -1

 ها)؛ کردن دارایی واحد گزارشگر (لیست

بودن اطالعات موجـود در هـر         ارزیابی صحت و کامل     -2

 طبقه؛

هـا و     ها کـه در فهرسـت حـساب         تعیین طبقات دارایی    -3

 هاي مالی مورد استفاده قرار خواهدگرفت؛ صورت

هـاي حـسابداري بـراي هـر طبقـه طبـق              تعیین رویه   -4

 استاندارد؛

 تعیین مانده افتتاحیه صحیح براي هر طبقه،  -5

ها براي پـشتیبانی از الزامـات مـستمر           استقرار سیستم   -6

حسابداري تعهـدي (اداره کـل امـوال دولـتی و اوراق بهـادار،              
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هاي عمومی، به ویـژه در    المللی مدیریت دارایی تجربه بین 

توسـعه، موانعـی را جهـت شناسـایی امـوال             کشورهاي درحال 

ــوده  ــی نم ــتی معرف ــه  دول ــچک و روی ــت. واش ) و 2018(  7اس

ــاران  ــیچ و همک ــی  2009(  8گروبوش ــوال دولت ــدیریت ام )، م

عنوان مهمترین چالش دولت در کشورهاي        صورت کارا را به     به

انــد. فقــدان چــارچوب کلــی  در حــال توســعه معرفــی نمــوده

گـذاري؛ مـدیریت پراکنـده و نـامنظم امـوال دولـتی؛               سیاست

گذاري   اتکا که باعث خطا در ارزش     اعتماد و قابل اطالعات قابل 

ریزي براي انجـام اقـدامات مدیریـت          شود، بودجه   ها می   دارایی

ها و ارزیابی عملکرد شناسایی امـوال دولـتی؛ ناکارایـی             دارایی

ــفافیت و       ــدان ش ــتی؛ فق ــوال دول ــا ام ــرتبط ب ــصادي م اقت

عنوان موانع شناسایی و مـدیریت امـوال          پذیري را به    مسئولیت

المللی   هاي بین   طور کلی در پژوهش     اند. به   دولتی معرفی نموده  

؛ رویـه و همکـاران،      2018عنوان مثال: واشـچک و رویـه،          (به

؛ گروبوشـیچ و همکـاران،      2010،  9؛ هانیس و همکـاران    2014

عنوان مهمـترین آفـت شناسـایی         ) بر رفتار انفعالی را به     2009

 اند. اموال دولتی تأکید نموده

گرفته در ایران در حوزه شناسایی اموال    هاي انجام  پژوهش

دولتی از دیدگاه اقتصادي و حسابداري بسیار محـدود اسـت و            

هـا بـه واکـاوي مبـانی فقهـی و حقوقـی امـوال            اکثر پژوهش 

؛ کرمـــی و 1396عمومــی (نظـــیر: منـــصوریان و ســـعدي،  

و   1395آیسک،   ؛ آجري1395؛ کرمی، 1396دستنایی،   مختاري

ها،  است. عدم محاسبه استهالك دارایی ) پرداخته1394فتاحی،  

هاي اموال و نواقص قـانونی (قـانون          عدم ثبت دقیق سرفصل   

هـاي    محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجـه، دسـتورالعمل        

)، عوامل انسانی   1394عباسی،    زاده  حسابداري) (رستمی و بیگ   

ــر    ــی ب ــشارهاي محیط ــدیران) و ف ــان و م ــشکالت کارکن (م

هاي دولتی (غبـدیان      هاي سازمان   مولدسازي و مدیریت دارایی   

شده در ادبیات     )، از مهمترین موانع شناسایی   1396و همکاران،  

هاي جدیدي کـه در       باشند. با توجه به رویه      پژوهش داخلی می  

بحث شناسایی اموال در دولت صورت گرفته لـزوم بررسـی و            

شـود    بازنگري موانع شناسایی اموال بیش از پیش احساس می        

 که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 پیشینه پژوهش

هـا از   ترین پژوهش هاي انجام گرفته، نزدیک در زمینه پژوهش 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: بعد موضوعی، می

اصـالح   ”) در پژوهشی با عنـوان       2018واشیچک و رویه (   

هاي بخش دولتی در جهت توسـعه اقتـصادي:           مدیریت دارایی 

  “المللی هرزگوین و دیدگاه بین وضعیت جاري کرواسی و بوسی

اسـت. در     هاي بخش دولتی پرداختـه      به فرایند مدیریت دارایی   

عنـوان    این پژوهش بر لزوم مدیریت صحیح اموال دولـتی بـه          

آفرین در ایجاد محیط کارآفرینانـه        یکی از عوامل مهم و نقش     

بودن در کل فضاي اقتصادي کـشور         حمایتی و افزایش رقابتی   

گرفتـه در کـشور       هـاي انجـام     کند. بر اساس بررسـی     تأکید می 

ــه  ــازي تجربـ ــی و الگوسـ ــراي   کرواسـ ــی بـ ــاي کرواسـ هـ

هرزگوین، چنین مـشخص گردیـد کـه برداشـت کلـی              بوسنی

نادرست از تعاریف اموال دولتی در سطح ملی و محلی، فقـدان   

بندي مناسب از اموال دولتی، تعارض در مالکیـت امـوال             طبقه

دولتی و اختیار استفاده و مدیریت اموال، باعث کاهش سرعت          

 است.  انجام اصالح مدیریت اموال دولتی شده

ي   )، پژوهشی با هـدف تبییـن رونـد توسـعه          2011وایت ( 

هاي بخش دولتی در انگلستان، براي یک بـازه      مدیریت دارایی 

است. این پژوهـش      انجام داده   1980ي    ساله از دهه    30زمانی  

، مطالعـات و     هـا  بـه بررسـی گـزارش     بر اساس ترتیب تاریخی 

ها، مؤسـسات حسابرسـی،    گرفته در دانشگاه هاي انجام  پژوهش

ــازمان  ــشاوران، س ــسته    م ــصاددانان برج ــتی و اقت ــاي دول ه

است کـه تمرکـز و        است. نتایج این پژوهش نشان داده       پرداخته

هـاي مختلـف      ها در طـی سـال       توجه دولت به مدیریت دارایی    

هـاي    کند و این تغیـیر اغلـب بـر اسـاس محـدودیت             تغییر می 

هایی اجرایی    اقتصادي است که به مواردي نظیر اختیار دستگاه       

ها یـا تأکیـد بـر اسـتفاده       در سطح محلی براي مدیریت دارایی 

کند. در نهایت با توجه به شرایط         ها، اشاره می تر از دارایی  بهینه

کند کـه راهـبرد درگـیرنمودن         زمانی کشور انگلستان، بیان می  

هـایی بـراي بهبـود        حـل  بخش خصوصی، منجر بـه ایجـاد راه   

 کارایی و تولید نقدینگی خواهدشد. 

ــاران ــانیس و همک ــی  2010(  ه ــه بررس ــشی ب )، در پژوه

ــیوه ــی  ش ــدیریت دارای ــاي م ــشورهاي   ه ــی در ک ــاي عموم ه

هـاي عمومـی و       یافته، به ویژه عناصر مـدیریت دارایـی         توسعه

قابلیت انتقال آن به کشورهاي در حـال توسـعه پرداختنـد. در             

این راستا مطالعه موردي براي دستیابی به این هدف انتخاب و    

با استفاده از مصاحبه و یـک گـروه کـانونی انجـام شـد. ایـن                 

هاي عمومی،    مطالعه نشان داد که در چارچوب مدیریت دارایی       

هـاي    شناسایی مناسب دارایی، تجزیـه و تحلیـل نیـاز دارایـی           

هـاي عملکـرد،      گـیري   عمومی، چرخـه عمـر دارایـی و انـدازه         

عناصري مهم هستند که باید مورد بررسـی قـرار گیرنـد. ایـن      

هــاي محلــی  عناصــر قابــل انتقــال و قابــل اعمــال در دولــت

    هـاي ایـن مطالعـه       کشورهاي در حال توسـعه هـستند. یافتـه        

٧. Vašiček & Roje 
٨. Grubišić et al 
٩. Hanis et al 
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گذاران دولت محلی، محققان و       اطالعات مفیدي براي سیاست   

کارشناسان مدیریت دارایی براي ایجاد چـارچوبی مناسـب بـه           

سمت کارایی و تأثیرگذاري بیشتر دولـت محلـی در مدیریـت            

هاي خود و همچنین افـزایش کیفیـت خـدمات بخـش              دارایی

 کند. عمومی فراهم می

)، در پژوهشی به بررسی موانع      1396غبدیان و همکاران (   

هاي حسابداري گزارشگري مالی دولتی در        و مشکالت سیستم  

هـا در ایـران پرداختنـد. پـس از            مولدسازي و مدیریت دارایـی    

اي، نتـایج نـشان داد        ها با استفاده از روش دوجمله       تحلیل داده 

که موانـع و مـشکالت کارکنـان، مـدیران و سـایر فـشارهاي            

هـاي    محیطی تأثیر معنادار بـر مولدسـازي و مـدیریت دارایـی           

 هاي دولتی دارند. سازمان

)، بــه بررســی و  1394زاده عباســی ( رســتمی و بیــگ 

بندي مشکالت سیستم حسابداري دولتی در ثبت اموال          اولویت

پرداختند. نتایج حاصل از تحقیـق نـشان داد کـه کارشناسـان             

بنـدي مـشکالت      مذکور بر این عقیده هـستند کـه در اولویـت      

سیستم حسابداري دولتی در ثبت اموال عوامل ساختاري (عدم         

شـده    ها، عدم محاسـبه بهـاي تمـام         محاسبه استهالك دارایی  

هـاي امـوال) و عوامـل         ها، عدم ثبـت دقیـق سرفـصل         فعالیت

محیطی (قانون محاسبات عمومـی، قـانون برنامـه و بودجـه،             

هاي حسابداري) جزء مشکالت سیستم حسابداري        دستورالعمل

 آید. دولتی در ثبت اموال به حساب می

)، پژوهـشی بـا عنـوان تأثیـر         1390دهگان و همکـاران (    

عملکرد اداره اموال دولتی و اوراق بهادار بر حفظ و حراست از            

هاي اجرایی انجام دادند. نتـایج پژوهـش          اموال منقول دستگاه  

نشان بین عملکـرد اداره کـل امـوال دولـتی و اوراق بهـادار و        

هـاي اجرایـی رابطـه        حفظ و حراست از اموال منقول دسـتگاه       

 معناداري دارد.

 

 شناسی پژوهش روش

بنـدي    در این پـژوهش از روش تاپـسیس فـازي بـراي رتبـه              

عوامل مؤثر در شناسایی صحیح اموال دولتی بر اساس نظرات          

هاي اجرایی استان یزد      حسابان و کارشناسان اموال دستگاه      ذي

انـد) انجـام شـده             عنوان خبرگـان در نظـر گرفتـه شـده     (که به 

است. در این راستا و به منظور اجـراي پـژوهش مراحـل زیـر               

 انجام شد:

 تعریف و بیان مسأله، -

تعیین موانع مؤثر بر شناسایی صحیح بر اساس ادبیـات            -

هاي مرتبط نظیر قانون محاسبات       نامه  پژوهش و قوانین و آیین    

 عمومی و مصاحبه ابتدایی با خبرگان،

بر اسـاس موانـع شناسـایی شـده و              نامه  تدوین پرسش   -

 توزیع آن بین خبرگان،

 ، نامه هاي پرسش تشکیل ماتریس فازي بر اساس داده -

هـا بـا اسـتفاده از تاپـسیس فـازي و            تعیین امتیاز گزینه  -

 بندي موانع، رتبه

 ارزیابی و تحلیل نتایج. -

 

 روش تاپسیس فازي

بنـدي    دهـی و رتبـه      در بسیاري از موارد واقعی، مـدل اولویـت        

گیرنـدگان ممکـن      قطعیت است و تصمیم     انسانی همراه با عدم   

است مردد و دودل باشند و نتوانند بـا مقـادیر قطعـی قـضاوت       

 ). 2006، 11؛ شیور و شیه2007، 10کنند (چان و کومار

اي بیـشتر از      هاي فاصله   گیرندگان اغلب به قضاوت     تصمیم

 ). 2010مند هستند (امیري،  قضاوت با مقادیر قطعی عالقه

بنابراین یکی از مـشکالت تاپـسیس مرسـوم، اسـتفاده از            

مقــادیر قطعــی در فراینــد ارزیــابی اســت. اســتفاده از نظریــه  

گیرنــدگان اجــازه  )، بــه تــصمیم1965مجموعــه فــازي (زاده، 

دهد تـا از اطالعـات کیفـی، نـاقص، غیرقابـل دسـترس و         می

تاحدي حقایق ناخودآگاهانـه در مـدل تـصمیم اسـتفاده کننـد             

 ). 2005، 12(کوالك و همکاران

بنـدي    بنابراین، تاپسیس فازي براي حـل مـشکالت رتبـه      

)، 2008(  13است. روش تاپسیس فازي اونات و سونر        ایجاد شده 

 است.در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته

رو براي انجـام تاپـسیس فـازي، از عـدد              در پژوهش پیش 

فــازي مثلــثی، بــه دلیــل ســهولت اســتفاده ایــن عــدد بــراي  

شود. به عالوه، برخی   گیرندگان در محاسبه، استفاده می  تصمیم

سازي با اعداد فـازي مثلـثی را روشـی مؤثـر        پژوهشگران مدل 

گـیري، در جـایی کـه     کـردن مـشکالت تـصمیم    براي فرمولـه  

ــی    اطالعــات در دســترس ذهــنی و غــیردقیق هــستند، معرف

 ). 2007، 14یه و وانگ  اند (چانگ کرده

جامعه آماري ایـن پـژوهش در زمـان اسـتفاده از نظـرات              

ــان، ذي ــتگاه  خبرگ ــستقر در دس ــسابان م ــی و  ح ــایی اجرای ه

آوري  ها بوده، که بر اساس آمار جمـع  کارشناسان اموال دستگاه 

باشـد. بـا توجـه بـه تمایـل            نفر می  114ها برابر  شده تعداد آن 

 63، تعـداد      نامـه   خبرگان جهت همکـاري در تکمیـل پرسـش        

توسط خبرگان به صورت صحیح تکمیل گردیـد و             نامه  پرسش

هـا، مبنـاي تحلیـل      نامـه  هاي به دست آمده از این پرسش  داده

 قرار گرفتند.

١٠.Chan & Kumar 
١١.Shyur & Shih 
١٢.Kulak et al 
١٣.Onut & Soner  
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 هاي پژوهش یافته

شناختی پاسخگویان شامل جنـسیت، مـیزان         اطالعات جمعیت 

طـور خالصـه      بـه   1تحصیالت، شغل، سابقه خدمت در جدول      

 آمده است.

 

 تعیین موانع شناسایی صحیح اموال دولتی

هـاي    نامـه   بر اساس مطالعه ادبیات پـژوهش، قـوانین و آییـن          

مرتبط با شناسایی امـوال دولـتی قـانون محاسـبات عمومـی،             

نامه شناسایی اموال وزارت امور اقتصاد و دارایی در سـال          شیوه

حـسابان و     نفر از ذي    5نفر از خبرگان (    10و مصاحبه با  1395

نفر از کارشناسان امـوال) موانـع شناسـایی صـحیح امـوال               5

دولتی همراه با کدهاي در نظرگرفتـه شـده در اجـراي فراینـد       

 گردد. خالصه می 2تاپسیس فازي به شرح جدول 

 

 گیري ها و معیارهاي تصمیم تعیین گزینه

بنـدي موانـع      که در پـژوهش حاضـر، بـه رتبـه           با توجه به این   

گـیري،    هاي تـصمیم    پردازند، گزینه   شناسایی صحیح اموال می   

است. بـراي     ذکر شده   1باشد، که در جدول       موانع شناسایی می  

گیري نیز از نظـرات کارشناسـان و خبرگـان            معیارهاي تصمیم 

بنـدي، نظـرات      استفاده شده و بنابراین معیـار ارزیـابی و رتبـه          

 باشد. خبرگان می

 

 تشکیل ماتریس فازي

هـاي تـصمیم مـورد اسـتفاده        مقادیر زبانی براي بررسی گزینه 

اند. توابع عضویت این مقادیر کالمی و اعداد مثلثی           قرار گرفته 

است.   نشان داده شده    3فازي مربوط به این متغیرها، در جدول       

در هنگام عمل، اغلب مناسب است که با اعداد فـازي مثلثـی                      

)TFNs             به دلیل سادگی و مفید بودنـشان در درك بهـتر و ،(

پـردازش اطالعـات در محیــط فـازي کــار شـود. بنــابراین در     

 پژوهش حاضر، اعداد فازي مثلثی انتخاب شده است.

گـیري    )، تیم تـصمیم   2بر اساس متغیرهاي زبانی (جدول      

هاي تصمیم را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن بـه        گزینه

هر معیار وزن مناسبی اختصاص دادند. در نهایـت، بـر اسـاس            

نظر کارشناسان ماتریس میانگین تصمیم فـازي بـراي موانـع           

 شناسایی صحیح اموال دولتی ایجاد شد.

 

 بندي هاي تصمیم و رتبه ارزیابی گزینه

پس از اینکه ماتریس تصمیم فـازي ایجـاد شـد، گـام بعـدي               

طـور کـه      محاسبه ماتریس تصمیم موزون فازي است. همـان       

بیــان گردیــد، در پــژوهش حاضــر، معیارهــا نظــرات خبرگــان 

بودن جامعه خبرگان مـورد نظـر،         باشد و با توجه به همگن       می

وزن معیارها یکسان در نظـر گرفتـه شـد، بنـابراین ماتریـس              

شـود.    عنوان ماتریس موزون در نظر گرفته می   تصمیم فازي به 

آل   ) و راه ایـده    ,A  FPIS*آل مثبت فازي (     حل ایده   سپس راه 

شـود. خبرگـان، در ارزیابـی         ) محاسبه می  ,A  FNIS-منفی ( 

هاي بسیار پایین، پـایین، متوسـط، بـاال و            موانع، از بین گزینه   

بسیار باال، میزان اهمیت هر مانع در شناسایی صحیح اموال را           

ها مـشخص گردیـد کـه         اند و بر اساس داده      کرده  مشخص می 

انـد، بنابرایـن      ها استفاده نموده تمام خبرگان، از تمام این گزینه 

) و  8/0،  0/1،  0/1(آل مثبت فازي در تمام معیارها،         حل ایده   راه

) 0/0،  0/0،  2/0آل منفی فـازي در تمـام معیارهـا (     حل ایده  راه

 A-و  A*باشــد. ســپس فاصــله اقلیدســی هــر گزینــه از  مـی 

آل به    حل ایده   شود. پس از آن، نزدیکی به یک راه         محاسبه می 

امتیاز هـر یـک از موانـع شناسـایی            4آید. در جدول      دست می 

ترین مـانع مـشخص       بندي و تعیین بااهمیت     صحیح براي رتبه  

 است. شده

 

 گیري  بحث و نتیجه

ضرورت و اهمیـت شناسـایی امـوال دولـتی از یـک طـرف و             

اجراي نظام حسابداري بخش عمومـی بـا رویکـرد تعهـدي از        

طرف دیگر، شناسـایی و ثبـت امـوال را بـراي دولـت الزم و                

ضروري نموده است و در این راستا، وزارت امـور اقتـصادي و             

نامه  عنوان متولی اصلی این کار، اقدام به تدوین شیوه دارایی به

هـاي    نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناري و واگذاري دارایـی   

ارشد کارشناسی کارشناسی میزان تحصیالت زن مرد جنسیت  

 43 20 فراوانی 5 58 فراوانی

0/92 درصد  0/8 7/31 درصد   3/68  

حساب ذي شغل  سابقه خدمت کارشناس اموال 

 واریانس میانه میانگین 21 42 فراوانی

6/66 درصد  4/33  4/21  6/21  7/102  

 شناختی پاسخگویان هاي جمعیت آماره توصیفی ویژگی. 1جدول 
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 میانگین رتبه هر طبقه طبقه رتبه D -D FC* کد

H1 52/6 45/11 6372/0 6 

 5/9 انسانی
H2 63/8 55/9 5253/0 10 

H3 98/7 03/10 5569/0 9 

H4 35/11 43/7 3956/0 13 

O1 05/10 11/8 4466/0 12 

 75/8 سازمانی
O2 94/6 97/10 6125/0 7 

O3 83/9 09/9 4804/0 11 

O4 07/6 93/11 6628/0 5 

L1 21/5 25/12 7016/0 4 

 6/3 قانونی

L2 35/4 72/13 7593/0 2 

L3 96/4 95/12 7231/0 3 

L4 15/7 5/10 5949/0 8 

L5 04/3 35/14 8252/0 1 

 توابع عضویت اعداد فازي متغیرهاي کالمی

 )0/0و  0/0و  VL( )2/0بسیار پایین (

 

 )0/0و  2/0و  L( )4/0پایین (

 )2/0و  4/0و  M( )6/0متوسط (

 )6/0و  8/0و  VH( )0/1بسیار باال (

 )8/0و  0/1و  E( )0/1عالی (

 مانع کد طبقه ردیف

1 

 انسانی

H1 کوتاهی و اهمال در مستندسازي توسط کارشناسان دستگاه 

2 H2 نامه شناسایی اموال وزارت اقتصاد بر اساس شیوه 96و  95هاي  شناسایی صحیح اموال در گزارشگري سال عدم 

3 H3 بودن) در دستگاه شده (نظیر صحت و کامل آوري کیفیت اطالعات جمع 

4 H4 اموال  شناسایی نادرست طبقه 

5 

 سازمانی

O1 گیرندگان دستگاه ها توسط تصمیم کردن دارایی عدم اهمیت به لیست 

6 O2 ضعف در کنترل خرید اموال 

7 O3 شده توسط دستگاه ها و فرایند تأیید و تصویب اموال شناسایی رویه 

8 O4 کمبود کمی و کیفی نیروي انسانی مورد نیاز جهت شناسایی اموال 

9 

 قانونی

L1 
گذاران و  دیده) توسط سیاست هاي اموال جهت برکناري دائمی (مازاد و ناباب، اسقاطی یا حادثه تبیین ویژگی  عدم

 ریزان برنامه

10 L2 ها گذاري دارایی ها در ارزش نامه ضعف قوانین و آیین 

11 L3 
استفاده از متخصصان تأییدشده (نظیر کارشناس رسمی دادگستري) در کارگروه ارزیابی اموال بر اساس  عدم
 نامه شناسایی اموال وزارت اقتصاد شیوه

12 L4 گذاري اموال میراث ملی و موقوفه عدم تبیین دقیق و شفاف از شناسایی و ارزش 

13 L5 (...نظیر تصرفی، واگذاري، بدون سند مالکیت، واگذاري بدون مستندات قانونی و) موانع ثبت قانونی اموال 

 موانع شناسایی صحیح اموال دولتی. 2جدول 

 مقادیر کالمی و اعداد فازي. 3جدول 

 نتایج محاسبات نهایی .4جدول 
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نامه فرایندها و الزامـات انجـام         دولت نموده است. در این شیوه 

شناسایی و ثبت اموال ارائه گردیده است، بدیهی اسـت انجـام        

هایی روبـه رو اسـت. در ایـن راسـتا          این کار، با موانع و چالش 

بندي آن در جهـت       پژوهش حاضر براي شناسایی موانع و رتبه      

ریزي براي کاهش موانع و انجام اقدامات الزم در فرایند         برنامه

گردد. بدین منظـور از ادبیـات         شناسایی و ثبت اموال انجام می    

 13پژوهش، قوانین مرتبط مطالعه و مصاحبه با خبرگان، تعداد        

مانع شناسایی گردید. این موانع در سه طبقـه موانـع انـسانی،             

بنـدي را     توان ایـن طبقـه      سازمانی و قانونی قرار گرفت که می  

مبتنی بر سـطوح درگـیر در شناسـایی و ثبـت امـوال در نظـر          

هـاي    گرفت. در شناسایی موانع، شرایط فعلی مـدنظر دسـتگاه         

اجرایی در نظر گرفته شد و سعی گردید صرفا بـر روي موانـع              

عنوان مثـال یکـی از الزامـات برنامـه            موجود متمرکز شود، به   

نامـه شناسـایی امـوال، اسـتقرار            شده در شیوه    اجرایی شناسایی 

شدن این طرح بوده است که با توجه بـه        سیستم جهت اجرایی 

هـاي    گرفتـه مـشخص گردیـد در دسـتگاه          هاي انجـام    بررسی

هــاي اطالعــاتی و  هــایی نظــیر سیــستم  اجرایــی، زیرســاخت

طـور مناسـب وجـود دارد و در ایـن         افزارهاي حسابداري به  نرم

عنـوان مـانع عمـل نمایـد.          تواند به   زمینه، عوامل مدیریتی می   

اي تـدوین شـد و در         نامـه   شده در قالب پرسش     موانع شناسایی 

هاي اجرایی قرار     حسابان و کارشناسان اموال دستگاه اختیار ذي 

ها، موانع مطـابق بـا روش         نامه  گرفت و پس از تکمیل پرسش     

TOPSIS بندي گردید. رتبه 

بــر اســاس نتــایج مــشخص گردیــد مهمــترین مــانع در  

موانـع ثبـت قـانونی امـوال (نظـیر:           ”شناسایی صحیح امـوال     

ــدون   ــدون ســند مالکیــت، واگــذاري ب تــصرفی، واگــذاري، ب

هـاي    باشد. دلیل این امر بنـابر داده        می  “مستندات قانونی و...)  

توان عـدم اهمیـت       شده از مصاحبه با خبرگان را می        آوري  جمع

ــا   گــذاران و برنامــه قــانون ــی کــه ب ریــزان در شناســایی اموال

هایی نظـیر تـصرفی، واگـذاري و... در اختیـار دسـتگاه               ویژگی

ها نیز    است، دانست. بالطبع مدیران اجرایی دستگاه       اجرایی بوده 

هـاي خـود مدنظـر        شناسایی چنین اموالی را در اولویت برنامه      

اند. در حال حاضر، با درخواسـت از وزارت اقتـصاد و              قرار نداده 

نامه نحوه و  امور دارایی مبنی بر شناسایی اموال بر اساس شیوه

هـاي دولـت،      زمان شناسایی اولیه، برکناري و واگذاري دارایی      

هاي اجرایی در مورد اموال تـصرفی، واگـذاري، بـدون             دستگاه

هـاي    سند مالکیت و یا بدون مستندات قـانونی و... بـا چـالش            

شناسایی، ثبـت قـانونی و حـتی نحـوه اسـتفاده از آن مواجـه                

 اند. شده

مانع دوم از نظر اهمیت، مربوط به ضعف قوانین در مـورد            

باشـد، بـدین دلیـل کـه در           هاي دولت می    گذاري دارایی   ارزش

هایی نظیـر     ها، ضعف   گذاري دارایی   فرایندهاي مربوط به ارزش   

گـرفتن اهمیـت      استفاده از کارشناسان متخصص و نادیـده        عدم

هــا بــه  گــذاري و یــا الــزام ســازمان فــرد متخــصص در ارزش

اسـت.    ي زمانی محدود مشاهده گردیده      شناسایی اموال در بازه   

نامه، عدم استفاده از کارشـناس رسـمی         هر چند بر اساس آیین 

هـا    جویـی هزینـه     دادگستري در شناسایی اموال به دلیل صرفه      

تواند با شناسایی دقیق اموال و انجام         است، اما این کار می      بوده

هاي  هاي آتی در جهت مدیریت صحیح و ارائه داده ریزي برنامه

هایی نظیر نظـام      گیري و استفاده در نظام      مناسب براي تصمیم  

ــا    ــه تنه ــا رویکــرد تعهــدي، ن حــسابداري بخــش عمومــی ب

 صرفه، بلکه ارزشمند باشد. به مقرون

در پژوهش هنیـس و همکـاران                       مطابق با پژوهش حاضر،   

ریزي دارایی، خریـد،      )، نیز موانع قانونی در زمینه برنامه      2010(

چنیـن         اجرایی، نگهداري و فرایند انهـدام و کنارگـذاري و هـم           

عنـوان    راستایی این قوانین از یکدیگر بـه        یکپارچگی و هم    عدم

 اند. ها در بخش عمومی ذکر کرده موانع مدیریت دارایی

اسـتفاده از متخصـصان تأییدشـده         موانع انسانی نظیر عدم   

(نظــیر کارشناســان رســمی دادگــستري) در ارزیــابی امــوال و 

نیروي انسانی کافی و بـا کیفیـت در شناسـایی امـوال نـیز از                

هاي سوم و     باشد که در این پژوهش در رده     مهمترین موانع می 

 اند.  پنجم قرار گرفته

هـاي انـسانی را       )، نیز نقش سـرمایه 2011پژوهش وایت ( 

هاي انسانی کافی را      وجود سرمایه   مورد بررسی قرار داده و عدم     

عنوان یکی از موانع معرفی کـرده کـه بـا پـژوهش حاضـر                 به

 مطابقت دارد.

 

 پیشنهادهاي کاربردي

گردد، براي بهبـود      هاي پژوهش، پیشنهاد می   با عنایت به یافته 

قوانین و مقررات موجود در زمینه شناسایی اموال، ابتدا جلسات   

انـدرکاران    اندیشی استانی با کارشناسـان امـوال یـا دسـت            هم

هاي اجرایـی و حـسابداران رسـمی تـشکیل            مرتبط در دستگاه 

گـذاري،    هـاي کـالن سیاسـت       شده و سپس بر اساس دیـدگاه      

ــود و    ــام شـ ــررات انجـ ــوانین و مقـ ــاي الزم در قـ بهبودهـ

سـازي طـرح، اصـالح گـردد.          هاي موجود براي پیاده     نامه  شیوه

بر این در جهت بهبود فرایندهاي شناسایی اموال (هم از            عالوه

هـاي انجـام کـار)        بعد رویه انجـام کـار و هـم از بعـد هزینـه             

بنــدي امــوال و شناســایی امــوال  ریــزي جهــت گــروه برنامــه

 باشد. تر با اولویت باالتر می ارزشمند

 

 منابع

           ) .نحـوه و   ).  1395اداره کل امـوال دولـتی و اوراق بهـادار
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