
 

   

بر حسابداري بخش  تعهدي حسابداري کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر بررسی نقش تعدیل

 عمومی با استفاده از معادالت ساختاري

 4نرجس کمالی کرمانی، 3عبدالحسین طالبی نجف آبادي، 2، شعبان محمدي1هدي مجبوري یزدي*

 دانشجوي دکتري حسابداري، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. .1

 اي استان خراسان، ایران. ارشد حسابداري، دانشکده شهید رجایی، دانشگاه فنی و حرفه کارشناسی. 2

  ، ایران.. استادیار گروه حسابداري، دانشگاه بجنورد3

 ، ایران.استادیار گروه حسابداري دانشگاه بجنورد. 4

 1397/5/20تاریخ پذیرش:         1397/4/20تاریخ دریافت: 

 چکیده

 تأثیـر کنندگی حسابرسی عملکرد در       هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل  

 پژوهـش   ایـن   است.  ایران  بر حسابداري بخش عمومی     تعهدي  حسابداري

هاي   نفر از کارکنان بخش     200و از نوع کاربردي است.        پیمایشی  صورت  به

عنـوان    بـه   1397در سـال    مشهد    پزشکی  علوم  دانشگاه  مالی و حسابداري  

 ارسال و پـس از        نامه  پرسش  131کوکران    روش  جامعه آماري انتخاب و به    

عنوان نمونه نهایـی      به    نامه  پرسش  120نشده،    هاي تکمیل     نامه حذف پرسش 

ــاختاري    ــادالت س ــد. از روش مع ــتفاده ش ــرماس ــزار  و ن ــراي  PLSاف ب

 تعهـدي بـر     حـسابداري دهد که     نتایج نشان می وتحلیل استفاده شد.   تجزیه

حسابداري بخش عمومی تـأثیر معنـاداري دارد. حسابرسـی عملکـرد تأثیـر         

کنــد.  را تعــدیل مــی  حــسابداري تعهــدي بــر حــسابداري بخــش عمومــی

 کارایـی   افـزایش   موجـب   عمومی  بخش  در  تعهدي  حسابداري  کارگیري به

 تخصیص  بهبود  براي  سودمندتر  اطالعات  تهیه  بخش،  این  در  گزارشگري

 آگاهـی   ایجـاد   و  اطالعـاتی   شـفافیت   افزایش  پاسخگویی،  افزایش  منابع،

 از  اسـتفاده   در  مـدیران   عملکـرد   بهتر  بررسی  و  اقتصادي  اثرات  به  نسبت

 از  گذشـته   دولـتی،   بخـش   عملکرد در   گردد. حسابرسی می  اختیار  در  منابع

 در  گزارشـگري   بـه   مـالی،   منابع  مورد  در  گزارشگري  سیستم  کردن  کامل

 کند. می توجه نیز دولت اختیار در اقتصادي منابع کل مورد
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the 
role of performance audit in the impact of accrual 
accounting on public sector accounting in Iran. 
This research is an applied survey. 200 employees 
of the financial and accounting departments of 
Mashhad University of Medical Sciences in 2012 
were selected as the statistical population and 131 
questionnaires were sent by Cochrane method and 
120 questionnaires were used as the final sample 
after removal of unplanned questionnaires. Structural 
equations and PPL software were used for analytical 
analysis. The results show that accrual accounting 
has a significant effect on public sector accounting. 
Performance audit modifies the effect of accounting 
accrual on public sector accounting. The use of 
accrual accounting in the public sector increases 
the efficiency of reporting in this section, providing 
more useful information for improving resource 
allocation, increasing accountability, increasing 
information transparency and raising awareness 
of the  economic effects and better understanding 
of the performance of managers in resource 
utilization. Performance auditing in the public 
sector, besides completing the reporting system 
on financial resources, also gives the government 
an overview of all economic resources. 
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 مقدمه

 دسـتیابی   پایـه   امـروز بـر     پـرتالطم   دنیاي  در  پیشرفت  اساس

 از  و آگـاهی   اسـت   بنـا شـده    آوري فـن   و  اطالعات  به  تر  فزون

 از  نـیز   و تغیـیرات    تحـول   و  ایجـاد   توانـایی   و  موجود  وضعیت

 عالــی  اهــداف  بــه  در رســیدن  را  مــدیریت  کــه  فاکتورهاســت

 مالـی   اطالعـات   نقـش   بین  نماید، در این      می  یاري  ها  سازمان

 به  نیازمند  ها  سازمان  و  مدیران  طرفی  از  هست،  ویژه  صورت  به

 جـاري، مدیریـت     امـور   در  شـفاف   دقیق، بهنگـام و     اطالعات

 کـه  از آنجـایی   هـستند   اثربخـشی   و کارایی افزایش و ها  هزینه

 نیازهـا   این  پاسخگوي  عمومی  بخش  فعلی  حسابداري  سیستم

 را  شـرایط   ایـن   بتوانـد   که  سیستمی  سمت  به  حرکت  نیست و 

 حـسابداري   ناپـذیر، سیـستم   اجتنـاب   اسـت   امري بخشد  بهبود

 دارد  همـراه   بـه   کـه   شـرایطی   و  امکانـات   بـه   توجه  با  تعهدي

ــی ــد م ــن  از  عمــده  بخــش  توان ــا  ای باشــد   پاســخگو  را  نیازه

  .)2006(چامپوکس، 

 انـدازي   چشم  و  اهداف  به  دستیابی  لزوم  به  توجه  با  امروزه

 و  نماینـد   مـی   ترسـیم   خـود   بـراي   کـشورها   و  هـا   سـازمان   که

 اسـت،   آمـده   پدید  محیط  در  که  دگرگونی  و  تغییرات  همچنین

 بـه   دسـتیابی   در  جدیـد   اطالعـات   هاي  ها  سازمان  کارگیري  به

. اسـت   برخـوردار   اي  ویـژه   جایگاه  از  سازمانی  بلندمدت  اهداف

 گزارشـگري   جدیـد   سـامانه   یـک   سـازي   پیـاده   و اجرا از هدف

 در  اطالعـات   کیفیـت   بهبـود   بـراي   هاي  آوري  فن  کارگیري  به

  .)1386هست (باباجانی و باغومیان،  سازمان کل سطح

 هـر کـدام     نقـدي   و  تعهـدي   مبنـاي   بـر  مالی گزارشگري

 بخـش   اطالعـاتی مؤسـسات     نیازهـاي   تواننـد   می  خود  نوبه  به

 دلیـل   بـه   نقـدي   حـسابداري   سیستم  .نمایند  تأمین  را  عمومی

 براي  نماید  می  ارائه  تر  عینی  و  سادگی  به  را  مالی  اطالعات  آنکه

 نقـدي   منـابع   بیـنی   پیش  و  نظارت  و  نقدي  هاي  بودجه  ارزیابی

 شده  تمام  بهاي  به  اطالعات مربوط   تهیه  به  قادر  اما  است  مفید

بود (زارعی و مهراندیش،   نخواهد  دولت  هاي برنامه  و ها  فعالیت

1395(.  

 شده تمام  بهاي  به  مربوط  اطالعات  تواند می تعهدي  مبناي

 مـسئولیت   تحقـق   و  گـیري   تصمیم  براي  که  را  خدمات  و  کاال

 نمایـد.   تهیـه   دارد،  حیـاتی   اهمیت عملیاتی و مالی  پاسخگویی

 داراي  عمومـی   بخـش   مـالی   گزارشـگري   در  تعهـدي   مبنـاي 

 : است زیر مزایاي

 و  هـا   دارایـی   شناسـایی   بر  تعهدي  مبناي  بر  گزارشگري -

 اسـت،    گزارشـگري   تـاریخ   همـان   که  ایجاد  زمان  در  ها  بدهی

 ؛دارد تأکید

 مورد  در  مفیدي  اطالعات  تعهدي  مبناي  بر  گزارشگري  -

 از  اعـم   عمومـی   هاي  سازمان  و  دولت  هاي  بدهی  واقعی  سطح

 تعهـدات   از  ناشـی   هـاي   بـدهی   نظیر  تعهدات  سایر  و  ها  بدهی

 فراهـم   هـا   دارایـی   و  کارکنان  بازنشستگی  هاي  صندوق  انباشته

 . )1395نماید (کردستانی،  می

 و  درآمـدها   شناسـایی   بـر   تعهـدي   مبنـاي   بـر   گزارشگري

 مؤسسات  و  دولت  به  و  دارد  تأکید گزارشگري دوره در ها  هزینه

 و  نتـایج   مبنـاي   بـر   مـدیریت   نظـام   تـا   کند  می  کمک  عمومی

 بـزرگ   مؤسسات  و  ها  دولت.  بخشند  تحقق  را  منابع بر مدیریت

 حـسب   عملکـرد   و  مـالی   وضـعیت   دارند  تمایل  عمومی  بخش

 بـر   گزارشگري  که  دهند  نشان  هست  ازآنچه  بدتر  یا  بهتر  مورد

 اتکاپـذیري   و  درستکاري  مالی،  شفافیت  موجب  تعهدي  مبناي

ــزارش ــاي گ ــالی  ه ــق  و  م ــاي  و  تحق ــسئولیت  ســطح  ارتق  م

گـردد (معینیـان و همکـاران،         مـی   عملیاتی  و  مالی  پاسخگویی

1396.(  

 80  دهـه   دوم  نیمه  از  شده  تعدیل  تعهدي  مبناي  از  استفاده

 کشورهاي  هاي  دولت  مالی  گزارشگري  در  میالدي  بیستم  قرن

 اسـتفاده   تداوم  ضمن  بعد از آن   هاي سال  در  و  آغاز  یافته  توسعه

 مبناي به مبنا این ارتقاي جهت در شده تعدیل تعهدي مبناي از

ــادي  هــاي تــالش  کامــل  تعهــدي ــه  صــورت  زی اســت   گرفت

  .)2006(چامپوکس، 

هـاي    مـصوب هیئـت     34در کشور آمریکا در اجراي بیانیه   

هاي مالی دولت     تدوین استانداردهاي حسابداري دولتی گزارش    

در مورد هر نوع فعالیـت بازرگـانی و غیربازرگـانی بـر مبنـاي               

از طرفـی در دهکـده جهـانی،       .گـیرد  تعهدي کامل صورت می 

صـورت بـالقوه بـه        بحران بودجه در یک کشور ممکن است به   

دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضـوع یادشـده            کشورهاي

هاي عمومی از     المللی یافته است. تاکنون در بخش       اهمیت بین 

شـد    سیستم حسابداري نقدي جهت ثبت اطالعات استفاده می       

اما اخیرا با تحوالتی که در زمینه آگاهی شـهروندان از حقـوق            

خواهـی    اجتماعی خویش و افزایش مطالبات در خصوص پاسخ       

هـاي    داده و بـه علـت قابلیـت      از مقامات بخش عمومـی روي  

پاسخگویی که سیستم حسابداري تعهدي در بخـش بازرگانـی      

ارائه کرده، بخش عمومی را ناگزیر بـه تغیـیر تـدریجی روش             

سوي تبدیل مبنا از نقـدي بـه تعهـدي            حسابداري و حرکت به   

کرده است با توجه به تغییرات روزافزون رشـد فکـري جوامـع             

بشري و آشنایی بیشتر افراد از حقوق عمومی و اجتماعی خود،           

همواره سـطح انتظـارات در رابطـه بـا مـسئولیت پاسـخگویی              

دولتمردان رو به افزایش است و مسئولین جهـت ایفـاي ایـن             

باشـند    مسئولیت نیازمنـد یـک نظـام اطالعـاتی مناسـب مـی            

؛ چـامپوکس،   2006؛ مک کنـدریک،   2007(اسکیولی و سیمز،  

2006 .( 

ــه  ــع   نظــام حــسابداري ب ــترین مناب ــوان یکــی از مهم عن
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اطالعاتی نقش بسزایی در تحقق این مهم را دارا هست. نیـاز            

به پاسخگویی در تمامی جوانب در یک نظام عمومی تحوالتی     

عنـوان یکـی از مهمتریـن         را در حسابداري بخش عمومی بـه      

طلبـد، یعـنی الزم اسـت کـه           ابزارهاي نظام پاسـخگویی مـی     

حسابداري بخش عمومی از یک نظام حسابداري که اطالعات         

دهد به نظامی که اطالعات بیشتر و مفیدتري          کمی را ارائه می   

بخش عمومی بـه دلیـل اسـتفاده از           .دهد، تغییر نماید    ارائه می 

وجوه عمومی ملـزم بـه پاسـخگویی در قبـال اعمـال و ارائـه                

توضیح به شهروندان و نهادهاي نظـارتی اسـت. گزارشـگري           

کند تـا وظیفـه پاسـخگویی را انجـام            مالی به دولت کمک می    

هاي اخیر اعتقاد بر این است که بخـش عمومـی    دهد. در سال 

نیز مانند بخش خصوصی باید از حـسابداري تعهـدي اسـتفاده          

نماید زیرا با حسابداري تعهدي اثرگذاري بر کـارایی مدیریـت           

عمومــی حــداکثر و اهــداف بــا حــداقل هزینــه بــراي جامعــه 

کـارگیري حـسابداري    دستیابی خواهد بـود. پـذیرش و بـه     قابل

تعهدي به معـنی تـرك حـسابداري نقـدي نیـست. در برخـی            

ها فقط حسابداري نقدي است کـه         داري  ها ازجمله، خزانه    حوزه

 ). 1386استفاده است (باباجانی و باغومیان،  قابل 

تحقیقات متعددي وجود دارند کـه از حـسابداري تعهـدي           

کنند و معتقدند که این مبنا شفافیت، پاسخگویی و           حمایت می 

دهـد امـا مزایـا و         بنابراین کارایی و اثربخشی را افـزایش مـی        

داري،   هاي مبناي نقدي و کاربرد انحصاري آن در خزانه          قابلیت

کنترل بودجه و مدیریت منابع و جریانات نقدي مطلـبی اسـت          

؛ 2006؛ سیفل،   2007مک کندریک،  که نباید از آن غافل شد ( 

 . )1390؛ باباجانی و قنبریان، 1994جونز، 

عالوه تحقیقاتی نیز وجود دارند که معتقدنـد بـه دلیـل              به

گـیري میـان درآمـدها و         انـدازه   فقدان رابطه مـستقیم و قابـل      

ها، فقدان اهمیت مفهوم سود در بخـش عمومـی نبایـد              هزینه

 ؛2005طور گسترده از مبناي تعهدي استفاده نمود (هـنري،            به

 ). 1386باباجانی و باغومیان، 

هــاي  هــا و ریــسک در کنــار تمــام ایــن مطالــب، هزینــه

بـا همـه      .کارگیري مبنـاي تعهـدي را بایـد در نظـر داشـت       به

سازي   هاي خصوصی   هایی که در زمینه اجراي سیاست       کوشش

وچهار قانون اساسی صورت گرفته، هنـوز بخـش           و اصل چهل  

بزرگی از منابع مالی و اقتصادي در کشور، دولتی است. نظارت         

اي که منافع اکثریت      گونه  بر شیوه اداره و مصرف این منابع، به       

ساالر است و  را تضمین کند، حق شهروندان در یک نظام مردم

وظیفه دولت، پاسخگویی در این زمینه اسـت. ایـن وظیفـه در         

یابد   واسطه گزارشگري مالی تحقق می      عمدتا به   بخش عمومی 

 ). 1395نژاد،  ؛ زارعی و فاضل1396(اکرمی و همکاران، 

ریـزي و     در ایران، در یک دهه گذشته براي بهبود بودجـه         

پاسخگویی، تدوین استانداردهاي حسابداري بخـش عمومـی،        

ــس   ــاتی و پ ــه عملی ــزء   بودج ــرد ج ــی عملک از آن، حسابرس

رویکردهاي جاري نهادهاي مربوطه، ازجمله دیوان محاسـبات        

و ســازمان حسابرســی شــده اســت. حــسابداري تعهــدي نیــز  

عنوان یکی از الزامات حسابرسی عملکرد، وضع موجود واحد           به

گزارشگر را بهتر توصیف کرده و معیارهاي حسابرسی عملکرد         

کارگیري حـسابداري تعهـدي در بخـش          بخشد. به   را بهبود می  

عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگري در این بخش، تهیه         

اطالعات سودمندتر بـراي بهبـود تخـصیص منـابع، افزایـش            

پاسخگویی، افزایش شفافیت اطالعاتی و ایجاد آگاهی نـسبت         

به اثرات اقتصادي و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از  

بررسی نقـش   گردد، بنابراین پژوهش حاضر       منابع در اختیار می 

تأثیر حـسابداري تعهـدي     کنندگی حسابرسی عملکرد در   تعدیل

 است. ایران بر حسابداري بخش عمومی

 

 مبانی نظري 

 حسابداري بخش عمومی و حسابداري تعهدي

اي در    حسابداري در دنیاي پیچیده امروز نقش درخور مالحظـه   

نماید. طی سه     هاي محلی ایفا می     ها و حکومت  اداره امور دولت 

سال گذشته تحوالت شگرف حسابداري بخش عمومی ازجمله     

دولتی رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداري را بـه نحـوي            

بنـدي و گـزارش منـابع و         تغییر داده اسـت کـه ثبـت و طبقـه     

ها جزئی محـدود از کـارکرد حـسابداري بخـش            مصارف دولت 

گردد. مهمترین علتی که تغییر در مبانـی          عمومی محسوب می  

رود ایـن     کند این اسـت کـه انتظـارمی         حسابداري را توجیه می   

هـاي    حرکت موجب بینش بهتر و بیـشتري نـسبت بـه هزینـه     

هاي باالي بروکراسی در دولت گـردد         دولت و آگاهی از هزینه    

 ). 1390(باباجانی و قنبریان، 

کننــد کــه  طرفــداران حــسابداري تعهــدي اســتدالل مــی

تـري    شود کـه اطالعـات مناسـب        اصالحات مذکور موجب می   

گیران فراهم آید و درنهایت منجر به کاراتر شدن           براي تصمیم 

بخش عمومی خواهد شد وقتی بحـث پاسـخگویی بـا مفهـوم      

درست مطرح باشد، متناسب و متوازن با مسئولیت پاسخگویی         

کنـد. حـسابداري دولـتی در ایـران در      شیوه نظارت تغیـیر مـی   

آستانه یک تحول اساسی قرار دارد، به نظرمـی رسـد سـازمان      

ر اقتـصادي و دارایـی و دیـوان محاسـبات           امومدیریت وزارت   

کشور مهمترین نهاد در شروع اصالحات در این رابطه باشـد و            

وظیفه تهیه نقشه عملیاتی اصالحات حسابداري دولـتی تهیـه          

چارچوب نظري و اسـتانداردهاي حـسابداري دولـتی و نهایتـا             

؛ 1395اجراي اصالحات را بر عهده گیرد (زارعی و مهراندیش، 

 ).1395نژاد،  زارعی و فاضلی
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ــان   ــتی در جری ــستم، حــسابداري دول ــرن بی از انتهــاي ق

المللی   تحوالتی بنیادین قرار گرفته است و نهادهاي ملی و بین 

انـد حـسابداري در       شده    زیادي در مسیر این اصالحات تأسیس     

اي در اداره امـور       دنیاي پیچیده امروز نقـش درخـور مالحظـه        

سـازي    نماید اجرا و پیاده     هاي محلی ایفا می    ها و حکومت  دولت

شده خدمات و فعالیت را       تواند بهاي تمام    حسابداري تعهدي می 

ریـزي عملیـاتی، کـه     تر بیان نموده و به اجـراي بودجـه    شفاف

هـاي توسـعه      گذار در برخی از مواد قـانون برنامـه          هدف قانون 

هـاي    است، منجر شود. همچنیـن اطالعـات ناشـی از سـامانه       

هـاي    گـیري   تواند مدیران را در تصمیم      گزارشگري تعهدي می  

بهینه خودیاري رسانده و ابـزار قـابلی پاسـخگویی مـدیران را             

 اطالعـات   تعهـدي   حـسابداري   کـه   روي  آن  فراهم نمایـد. از   

 همچنین و کند می فراهم نقدي حسابداري به نسبت تري جامع

 هـاي   پیچیـدگی   تعهـدي   مبنـاي   از  اسـتفاده   کـه   ایـن   دلیل  به

 از  تري  گسترده  طیف  پس،  دارد  نقدي مبناي به نسبت بیشتري

 پیگیري  را  ها  آن  باید  ها  دولت  که  دارد  وجود  حسابداري  مسائل

؛ کردســتانی و همکــاران، 1396کننــد (معینیــان و پورزمــانی، 

1395(.  

 و  هـا   دارایی  شناسایی  به  معطوف  عمده  طور  به  مسائل  این

 .است  ها آن با مرتبط هاي هزینه و درآمدها و دولت هاي  بدهی

 بخـش   حـسابداري   مـشکالت   بـا   تقریبـا   مسائل  این  از  بعضی

 ماننـد   مـسائلی   از  دیگـر،   بعـضی   امـا   است،  یکسان  خصوصی

ــن ــان  تعیی ــایی  زم ــدهاي  شناس ــل  درآم ــات  از  حاص  و  مالی

 هـستند.   عمومی  بخش  مختص  اجتماعی  تأمین  هاي  پرداخت

 شـده   کنترل  منابع  مانند  اموري  درباره  اطالعاتی  تعهدي  مبناي

 ارائـه   هزینـه   یـا (   واحـد   عملیات  هزینه  گزارشگر،  واحد  توسط

 و  مـالی   وضـعیت   ارزیـابی   براي مفید اطالعات دیگر خدمات)، 

 و  اقتـصادي   صرفه  درباره  گزارش  واحد  ارزیابی  و  آن،  در  تغییر

 تمرکـز .  کنـد  مـی   فراهم  را آن عملیات کارایی، اقتصادي  منابع

 تعهـدي   مبنـاي   در .است  بر  تعهدي  حسابداري  در  گیري  انداز

  دارد: وجود گیري اندازه مبناي دو

  تاریخی، آن تغییرهاي و شده تمام بهاي) 1

 . جاري ارزش) 2

 بـا   تعهـدي   مبنـاي   بر  شده  تهیه  اطالعات  و تحلیل  تجزیه  

مورد   مالی  هاي  صورت  تهیه  در  که  گیري  اندازه  مبناي  به  توجه

کردسـتانی،  (بـود     خواهـد   متفـاوت   اسـت،   قرار گرفته   استفاده

1395 .( 

 عمومـی   بخـش   حسابداري  المللی  بین  استاندارهاي  هیئت

راهنمـاي   گذار به حسابداري تعهـدي:    ”عنوان    با  اي  مطالعه  در

مزایاي استفاده از مبنـاي تعهـدي را        “  نهادهاي بخش عمومی  

طور دقیق، گزارشـگري بـر مبنـاي          کند به   گونه تشریح می    این

 حسابداري تعهدي منافع زیر را در بردارد:

ــی1 ــشان م ــراي انجــام   . ن ــه واحــد گزارشــگر ب دهــد ک

هاي خود چگونه تأمین مالی کرده و وجه نقد موردنیـاز             فعالیت

 کند؛ خود را تهیه می

دهد تا توان تـداوم تأمیـن        کنندگان اجازه می . به استفاده2

هـا و ایفـاي تعهـدات واحـد           هـا، پرداخـت بـدهی       مالی فعالیت 

 گزارشگر را ارزیابی کنند؛ 

. وضعیت مالی واحد گزارشـگر و تغیـیرات آن را نـشان             3

 دهد؛ می

. فرصت نشان دادن مدیریت موفق بر منابع توسط واحد          4

 کند؛   گزارشگر را فراهم می

شـده    هاي بهاي تمـام     . براي ارزیابی عملکرد در محدوده 5

خدمات، کارایی، و دست آوردهاي واحد گزارشگر مفیـد اسـت          

 ). 1395(کردستانی، 

 دارد  موضـوع   این  به بستگی تعهدي حسابداري  سودمندي

ــی  ســطوح  از  اي گــستره  چــه  در  تعهــدي  اطالعــات  کــه  عال

. گـیرد   مـی   قـرار   مورد اسـتفاده    مدیریتی  اهداف  و  بندي  بودجه

 نهادهـاي   از  برخـی   و  اسـترالیا   عمومی  رفاه  دولت  مثال،  براي

اعتقـاد    و  کـرده   حرکـت   تعهـدي   بندي  بودجه  سمت  به  دولتی

 با  که  دارد  همراه  به  مضاعفی  هاي  سودمندي  کار  این  که  دارند

 گزارشـگري   اهـداف،   بـراي   تعهـدي   حـسابداري   کـارگیري   به

 عمومـی،   بخش  شود (کمیته   نمی  درك  تنهایی  به  سازمانی  برون

2000 .( 

 آن،  اجـراي   در  کـه   اسـت   اي  وظیفه  پاسخگویی  مسئولیت

ــخاص، ــل  اش ــیحات  و  دالی ــانع  توض ــده ق ــراي  کنن  اداي  ب

 و  نمــوده  فــراهم  انــد داشــته  عهــده  بــه  کــه  هــایی مــسئولیت

 پاسـخگویی و   مـسئولین   .کننـد  مـی   ارائـه  را الزم هاي  گزارش

 و  مـشخص   عمـل   دادن  انجـام   یکی  گیرد،  در بر می    را  وظیفه

 کـه   عملـی   بـراي   منطقـی   دالیـل   ارائه  پاسخگویی و   دیگري

 است،  مسئولیت  مشخص  عملی  انجام  به  الزام.  است  شده  انجام

اما الزام به ارائه گزارش، مسئولیت پاسخگویی است (باباجانی،         

1386.( 

 دموکراسـی   فرایند  کردن  عملی  الزمه  عمومی  پاسخگویی

. شـود   مـی   محـسوب   عمومـی   بخـش   مدیریت  مکمل  و  است

 آن  پیچیـدگی   بـر   عمومی  بخش  در  پاسخگویی  ابعاد  و  اهمیت

 عمومـی   بخـش   افزاید. مـدیران    می  خصوصی  بخش  به  نسبت

 کارایـی (، عملکرد   )اثربخشی(  برنامه  راهبرد،  سطح  پنج  در  باید

 )امور  اداره  و تخصیص ریزي، برنامه(فرایند  ،)اقتصادي صرفه  و

. باشند  پاسخگو )مقررات و قوانین رعایت(مشروعیت   و التزام و

 آن  دیگـر   سـر   کـه   گـیرد   مـی   قرار  طیف  یکسر  پاسخگویی در 

 تأمیـن   را  عمومـی   کاالهاي  عمومی  بخش.  است  خواهی  پاسخ



 

 139 ...بر تعهدي حسابداري کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر بررسی نقش تعدیلمجبوري و همکاران: 

 از  اي  عمـده   بخـش   توسـعه،   در حـال      کـشورهاي   در.  کنـد   می

 توسـط   پیـشرفته   کـشورهاي   در  کـه   را  اقتـصادي   هاي  فعالیت

. دهـد   می  انجام  عمومی  بخش  شود،  می  انجام  خصوصی  بخش

 و  دولـت   توسـط   تولید شـده    عمومی  کاالهاي  موارد،  بیشتر  در

. اسـت   همـراه   کمـی   کـارایی   بـا   دولـت   اقتصادي  هاي  فعالیت

 بـا   عمومـی   بخـش   در  محـدود   منـابع   مـصرف   دیگر، عبارت  به

 بهبـودي   عمومـی   خـدمات   و  نیست  همراه  اثربخشی  و  کارایی

 عـدم   اما  دارد  متنوعی  دالیل دولت ضعف ین. ایابد نمی  مستمر

کردسـتانی،  (  اسـت   آن  دالیـل   ترین  اصلی  از  یکی  پاسخگویی،

1386 .( 

 مــسئولیت   ایفــاي   از  بزرگــی  بخــش   کــه   روي  آن  از

 انجام  مالی  گزارشگري  واسطه  به  عمومی  بخش  در  پاسخگویی

 مبنـاي   در  شـده   ارائـه   اطالعـات   کیفیـت   طرفی،  از  و  شود،  می

 از  بیش  صحیح  و  مفید  اطالعات  آوردن  فراهم  دلیل  به  تعهدي

 و  تعهـدي   مبنـاي   کارگیري  به  لذا  است،  حسابداري  مبانی  سایر

 مبنـا   ایـن   بـر   مبتنی  حسابداري  نظام  سازي  پیاده  آن،  دنبال  به

 بخش نهادهاي سایر و ها دولت پاسخگویی توان افزایش باعث

شـد (آیفـک،      مـی   منـابع   از  استفاده  مسئولیت  قبال  در  عمومی

2011.( 

 دولتـی   حسابداري  نظام  در  مورد استفاده   حسابداري  مبانی

 دولـتی،   هـا، مؤسـسات     وزارتخانـه   در  و  هـستند   مختلف  ایران

 حـسابداري   مبانی  از  غیردولتی  مؤسسات  و  دولتی،  هاي  شرکت

 دلیـل   به  مختلف  مبناهاي  از  استفاده.  شود می    استفاده  متفاوتی

 نهادهـا   ایـن   از  یـک   هر  بر  حاکم  محیط  و  ها  فعالیت  در تفاوت

 ).  حسابرسی سازمان( است

ــران  عمومــی  بخــش  در  مــالی  گزارشــگري  هــدف  در  ای

اهداف  گزارشگري مالی    ”عنوان    با  نظري،  مفاهیم  نویس  پیش

 بـر  .اسـت   شـده   بیـان   آن  نخست  در بند   “بخش عمومی ایران  

 عمومـی   بخـش   مالی  بند، هدف اساسی گزارشگري     این  طبق

 در  پاسـخگویی   وظیفه  ایفاي  براي  بخش  این  به  کمک،  ایران

 حـسابداري   یـک   شماره  استاندارد  همچنین،.  است  ملت  مقابل

 شـرح   ایـن   بـه   را استاندارد ارائه از هدف عنوان با ایران  دولتی

 است:  کرده بیان

 هاي صورت ارائه مبناي تعیین استاندارد این ارائه از هدف”

 حـصول   منظـور   بـه   گزارشگر  واحد  یک  عمومی  مقاصد  با  مالی

 قبـل   هـاي  دوره  مالی  هاي صورت  با  مقایسه قابلیت از  اطمینان

. اسـت   گزارشـگر   واحـدهاي   سایر  مالی هاي  صورت و واحد آن

 هـاي   مالحظـه   اسـتاندارد   این  در  هدف،  این  به  دستیابی  براي

 درباره  رهنمودهایی  مالی،  هاي  صورت  ارائه نحوه با مرتبط کلی

ــاختار ــا آن  س ــداقل  و  ه ــزام  ح ــا ال ــصوص  ه ــواي  در خ  محت

شـده اسـت.    شده برمبناي تعهدي ارائـه   تهیه  مالی  هاي  صورت

 گیري و افشاي معـامالت و سـایر رویـدادهاي           شناسایی، اندازه 

ــی   خــاص در ســایر اســتانداردهاي حــسابداري بخــش عموم

ــرح ــت  مط ــده اس ــن   “  ش ــه تدوی ــی، کمیت ــازمان حسابرس (س

 ). 1390استانداردهاي حسابداري دولتی، 

ــانی ــار)، 1371(  باباج ــی  اظه ــه  دارد م ــداف  ک ــام  اه  نظ

تـوان از     را مـی    ایـران   دولـتی   مـالی   گزارشـگري   و  حسابداري

 جمهـوري   اساسـی   قـانون   55  و  54،  53وتحلیل اصول     تجزیه

 قـانون   55  اصـل   پایـانی   بخـش .  کرد  استخراج  ایران  اسالمی

 بـه   دولـت   بودجه  تفریغ  گزارش  ارائه  درباره  صراحت  به  اساسی

 که اساسی قانون اصل سه بر اساس. کند می تأکید مردم عموم

 ایران  دولتی  حسابداري  نظام  اصلی  اهداف  شد،  برده نام  باال  در

 : برشمرد چنین توان می را

 بـا   مـالی   منابع  کنترل  جهت مناسب هاي  روش برقراري -

 و  هـا  طـرح   ها، برنامه  مالی در  منابع  از یک هر مصرف بر  تأکید

 مربوط، هاي پروژه

 سـایر   و  درآمـدها   کنـترل   براي مناسب هاي روش ایجاد  -

 کل، داري خزانه هاي حساب در آن تمرکز و ها دریافت

 اعتبـارات   حدود  در  ها  هزینه  کنترل  امکان  آوردن  فراهم  -

 حقایـق   انتـشار   هـاي مـصوب،     پروژه  و  ها  طرح  ها،  برنامه  براي

 منابـع   سـایر   درآمدها،  وصول  وضعیت  مالی،  عملیات  به  مربوط

  ها، هزینه پرداخت و مالی، تأمین

 فهم قابل مالی اطالعات ارائه و شهروندان حقوق رعایت -

 عنوان نمایندگان مردم. به مقننه قوه و آنان براي

 

 حسابرسی عملکرد و حسابداري بخش عمومی

عنوان بخشی از فرآیند پاسخگویی بوده        از دیرباز حسابرسی به   

ــارف   ــرخالف رویکردهــاي متع اســت. حسابرســی عملکــرد ب

هاي عملکـردي     نقش محدودي در اصالح رویه      حسابرسی که 

تـر در ارزیـابی و    دارند، به فرآیند حسابرسی کارکردي محتوایی 

تحــت رســیدگی از منظــر صــرفه   تحلیــل عملکــرد مؤســسه

ها و در حـصول اهـداف         اقتصادي، کارآمدي و اثربخشی هزینه    

کارکرد صرفا ممـیزي و       بخشد و احیانا آن را از       مورد انتظار می  

نـژاد،    کنـد (زارعـی و فاضـلی    ارزیابی شکلی و صوري دور مـی  

1395 .( 

براي دستیابی به مزایاي حسابرسی عملکرد باید به نقـش          

حسابرسی و باألخص حسابرسـی عملکـرد در        و تأثیر و جایگاه 

وري و نظام پاسخگویی پی برد و سپس از طریق            افزایش بهره 

عملکرد را مورد بحث و بررسـی         آن مزایاي استقرار حسابرسی   

یافته اهتمام    قرارداد. پارادایم غالب حکمرانان کشورهاي توسعه     

به توسعه نظام پاسخگویی است و نهادهاي عـالی محاسـباتی           

ویژه بـا رویکـرد بـه حسابرسـی عملکـرد           کشورهاي پیشرو، به 
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عهـده    مدیریت، مأموریت محاسبه و مطالبه پاسخگویی را بـر        

دارند. پاسخگویی در قبال نتایج و آثار مـصرف اعتبـارات، بـه               

مرجعی که به نمایندگی از آحاد مردم، بودجه بـه آنـان واگـذار     

  .)1389؛ آذر، 1395نژاد،  نماید (زارعی و فاضلی می

هاي اجرایی اغلب کشورها در ضرورت پاسخگویی         دستگاه

به مرجع تصویب بودجه، یعنی مجلس، در قبال نحوه مـصرف           

باشـند. لـذا    مصوب، نتایج و آثار حاصله، مشترك مـی   اعتبارات

پاسخگویی از جانب نهادهاي عالی محاسباتی، به نمایندگی از         

گـیرد. در ایـران قـانون اساسـی       قرار مـی   مجلس مورد مطالبه 

کــشور نــیز کــارکردي مــشابه بــا مأموریــت نهادهــاي عالــی 

دیـوان محاسـبات      محاسباتی در کشورهاي یاد شـده را بـراي        

هـا بـا هـر انـدازه، از           امـروزه اکـثر دولـت       .تعریف نموده است  

حسابرسی درونی توسط کارکنان خود دولت یـا افـراد بیرونـی            

اي را    عموما محـدوده گـسترده      گردند و حسابرسی    می  مند    بهره

در بر گرفته است که تحت عنوان حسابرسی عملکرد شـناخته           

بررسـی روشـمند      شود. این نـوع حسابرسـی در برگیرنـده          می

هاي سازمان یا بخش مشخصی از آن در دسـتیابی بـه              فعالیت

 هاي مشخص اسـت. حسابرسـی عملکـرد دسـتیابی بـه             هدف

کنـد چـرا کـه ارزیـابی مـستقلی از             پاسخگویی را تسهیل مـی    

 ).1389نماید (آذر،  عملکرد سازمان ارائه می

وظیفه اصلی دیـوان محاسـبات        1970هاي  تا قبل از سال 

ها بوده است. این      هاي مالی دولت    کشورها رسیدگی به صورت   

در حالی است که حسابرسی عملکرد و کـارایی از زمـانی کـه              

 هـاي گونـاگون مدیریـت       شده است بر حسابرسی جنبه      مطرح  

هاي مالی نیز محـدوده   تمرکز نموده و براي حسابرسی گزارش 

خاصی معین کرده است. حسابرسی عملکرد بر مواردي نظـیر:          

شــده  اثربخــشی و صــرفه اقتــصادي و بهــاي تمــام   کــارایی،

هـا تأکیـد دارد و بـه همیـن دلیـل دامنـه و                ها و برنامه  فعالیت

بـسیار فراتـر بـوده و اهمیـت           گستره آن از حسابرسـی مـالی      

اساسی آن در این است که قضاوت درباره پاسخگویی عملیاتی 

حسابرسـی    .بخـشد   و عملکرد نهادهـاي اجرایـی را ارتقـا مـی          

اطمینـان  : کند  عملکرد دو هدف اساسی به شرح زیر دنبال می        

بخشی و عنداللزوم ارزیابی انتقادي در مورد کیفیت مدیریت بر     

کمک به مـدیران نهادهـاي بخـش عمومـی از      .منابع عمومی 

هـا بـا هـدف        طریق شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکـرد آن        

 ).1994جونز، ؛ 2010کردري، هاي بهتر ( دستیابی به روش

در تــدوین یــک الگــوي مطلــوب نظــارت مــالی، انجــام  

هاي مالی شرط اولیـه و        حسابرسی رعایت و حسابرسی صورت    

تواند شرط کافی باشـد. مالحظـات متعـدد       نمی  الزم هست اما 

اقتصادي مدیریتی وجود دارد که ضـرورت انجـام حسابرسـی            

ــی  ــش عموم ــرد را در بخ ــی  عملک ــن م ــی و  تبیی ــد (زارع کن

 ).1395نژاد،  فاضلی

براي تشریح مزایاي استقرار حسابرسی عملکرد در کـشور         

ــوع حسابرســی در ارتقــاي ســطح مــسئولیت   ظرفیــت ایــن ن

پاسخگویی نهادهاي عمومی بایـد مـورد تحلیـل قـرار گـیرد.             

ارتقاي سطح مسئولیت پاسخگویی حاکم بر منـابع عمومـی از           

هـاي عملکـرد در کـشورهاي     مـالی بـه جنبـه     هاي صرفا  جنبه

هـاي حسابرسـی نـیز دچـار          یافته موجب گردید تا شیوه      توسعه

 ). 1396تحول گردد (معینیان و پورزمانی، 

هاي مهمـی     عمومی نوین که از ویژگی    با استقرار مدیریت 

جـاي    نظیر تمرکز بر خروجی و نتـایج و اثربخـشی برنامـه بـه             

حسابرسـی مـالی و رعایـت         ها برخوردار بود،    تمرکز بر ورودي  

هـاي    قادر به انجام رسالت خود نبوده و نیاز به استفاده از شیوه           

شرایطی حسابرسی    مدرن حسابرسی احساس گردید. در چنین     

عملکــرد بــا مــدیریت نــوین وارد عمــل شــد تــا بــا همراهــی 

 حسابرسی مالی و رعایت سیستم کاملی از حسابرسـی موسـوم    

به حسابرسی جامع را در بخش عمومی تشکیل دهد (باباجانی          

 ). 1390و قنبریان، 

ــن   ــوین و همچنی ــارزترین ویژگــی مــدیریت عمومــی ن ب

عمومـی، تأکیـد برکـارایی،        گزارشگري مالی نـوین در بخـش      

کـارگیري منابـع      اثربخشی و صرفه اقتصادي در مصرف یا بـه        

حسابرسـی    جهـت بـا مفهـوم محتوایـی         عمومی است که هـم    

اي از فنـون و       عملکرد هست. ایـن مـدل مـدیریت، مجموعـه         

عملکـرد    کند که ضمن ارتقاي سـطح       راهبردهایی استفاده می  

هاي ایـن نهادهـا را        نهادهاي بخش عمومی، توانایی و قابلیت     

 ). 2006کند (چامپوکس،  براي کسب نتایج اصالح می

نوین بخش عمومـی بـر رونـدي تأکیـد            مدیریت عمومی 

هـاي    سپاري بیـشتر وظـایف دسـتگاه     سوي برون کند که به  می

رقابتی کردن خدمات نهادهـاي ایـن      اجرایی و تمرکز بیشتر بر 

بخش چشم دوخته است. حسابرسی عملکرد از ظرفیت درخور         

اي براي ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی حاکـم          مالحظه

هاي اجرایی برخوردار     اقتصادي دستگاه   بر مصرف منابع مالی و 

هاي موردنیـاز در مراحـل        است و در صورت فراهم بودن زمینه   

فرآیند مسئولیت پاسخگویی به      رسیدگی، در ارزیابی و قضاوت    

 ). 1390پردازد (باباجانی و قنبریان، ایفاي نقش می

گزارشگري مـالی از مهمـترین ابزارهـایی اسـت کـه بـه              

کند تا بتوانند نحـوه ایفـاي         کمک می   مسئولین بخش عمومی  

ویژه درزمینه تأمین منابع عمومی و مـصارف          وظایف خود را به   

کارا، اثـربخش و بـا رعایـت          اي  گونه  رسانی به   آن براي خدمت  

صرفه اقتصادي نشان دهد. چارچوب نظري حسابداري بخـش         

هاي اخیر بر مبناي مـسئولیت پاسـخگویی         عمومی نیز در سال 

تدوین و اهداف گزارشگري مالی نیز تحت تـأثیر ایـن مفهـوم      
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 ). 1396قرارگرفته است (معینیان و پورزمانی، 

هـاي    ویژگی  از سوي دیگر در حسابداري تعهدي نیز کلیه       

شود. مبنـاي     هاي مالی مربوطه شناسایی می      معامالت در دوره  

تعهدي کامل بـا جریـان منـابع اقتـصادي سـازگار اسـت کـه                

اي را ثبـت و       هاي سـرمایه    تأکیدش بر بلندمدت بوده و دارایی     

گـیري بـرخالف معیـار        کنـد. ایـن معیـار انـدازه         مستهلک می 

جریان منابع مالی که در محیط اقتصادي مبتنی بر           گیري  اندازه

مند   بندي است محیط مدیریتی را بهره       جمع  بودجه مصوب قابل  

بخـشد.    مسئولیت پاسـخگویی عملیـاتی را ارتقـا مـی      ساخته و 

جـاي در نظـر گرفتـن         دیگـر بـر مبنـاي تعهـدي بـه           عبارت  به

شـوند،    خـروج وجـه نقـد مـی      معامالتی که منجر بـه ورود یـا   

گیرد که منجر به تغییر ارزش اقتـصادي          معامالتی را در بر می    

بارت، حـسابداري     طور که ذکر شد از دیدگاه       شده باشند. همان  

گـیري    ها و انـدازه     تعهدي داراي مزایایی از قبیل کنترل هزینه      

دادن   گـذاري، نـشان     هاي قیمت   ها، تأثیر بر روش اثربخشی آن 

وري، ایجاد پاسـخگویی در خـصوص منـابع مـورد             میزان بهره 

هـا و در نهایـت،       گـذاري شـده و نـیز بـدهی     استفاده و سرمایه 

هاي دولت براي برآوردهاي اولیه،       اثر مالی سیاست    گیري  اندازه

کنـد، دارد، کـه تمـامی ایـن           که در بودجه خود را نمایـان مـی    

جهــت بــا اهــداف اصــلی   هــاي کــامال همــسو و هــم ویژگــی

 ).2010باشند (کردري،  حسابرسی عملکرد می

در حــسابداري تعهــدي گــزارش جریــان منــابع مــالی در 

یـک صـورت سـود و زیـان           هاي دوره، مـشابه     صورت فعالیت 

پـذیري را بیـن       تواند قابلیت مقایسه    بازرگانی خواهد بود که می 

توجه با مطالـب      واحدهاي عمومی و خصوصی افزایش دهد. با      

گردد که رابطه بسیار نزدیکی چه از نظر    ذکر شده مشخص می 

عنوان  مفهومی و چه از نظر کاربردي بین حسابداري تعهدي به

یکی از عناصر زیربنایی گزارشگري مالی عمومی نـوین و نیـز          

ازپیـش بـه      حسابرسی عملکرد وجود دارد که لزوم توجه بیـش        

 .طلبد موضوع و فواید استقرار آن در بخش دولتی را می این

)، به تبییـن نقـش حـسابداري و      1396کرمی و همکاران ( 

مبناي تعهدي در تحقق بخشیدن به اهداف اقتـصاد مقاومتـی           

کـارگیري    ها حاضر نشان داد که بـا بـه          هاي آن   پرداختند. یافته 

توان در راستاي تقویت نظام مالی کشور         حسابداري تعهدي می 

هــاي کلــی اقتــصاد مقــاومتی)،  (بنــد نهــم ابالغیــه سیاســت

جویــی در  وري، صــرفه هــاي الزم بــراي ارتقــاي بهــره زمینــه

سـازي اقتـصادي (موضـوع        هاي عمومی کشور و شفاف      هزینه

هـاي کلـی      بندهاي سوم، شانزدهم و نوزدهم ابالغیه سیاسـت       

سـازي    دیگـر، پیـاده     بیـان   اقتصاد مقاومتی)، را فراهم کـرد. بـه       

حسابداري تعهدي اهمیت زیادي در ایجاد برخی از بـسترهاي          

الزم براي تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین، با توجـه بـه            

که حسابداري حلقه میـانی زنجـیره نظـام مـالی محـسوب          این

شود و ستاده آن مورد استفاده دو رکـن دیگـر نظـام مالـی                 می

گیري شد کـه      گیرد، چنین نتیجه    (بودجه و حسابرسی) قرار می    

تغییر مبناي حسابداري بخش عمومی نقطـه آغـاز حرکـت در            

 .رود مسیر تقویت نظام مالی کشور به شمار می
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)، ادراك حسابرسان بخش عمومی     2016هارلوك و همکاران (   

در مورد حسابرسی عملکرد در مؤسسات دولتی بخش مالزي را 

طور خاص، نظرات عقیدتی را در مورد عناصر      بررسی کردند. به 

ــاز بـــه دخالـــت حسابرســـان در   حسابرســـی عملکـــرد، نیـ

گذاري، کارشناسان مربوطـه بـراي انجـام حسابرسـی            سیاست

هاي عمده در انجام حسابرسـی عملکـرد و    عملکرد، محدودیت 

پتانسیل حسابرسی عملکرد براي بهبود اداره عمومی را بررسی         

کردند. نتایج نشان داد که حسابرسان معتقد بودند کـه عنـصر            

اثربخشی بایـد یکـی از اجـزاي حسابرسـی عملکـرد باشـد و               

حسابرسان بخش عمومی باید فرصتی بـراي تأثیرگـذاري بـر           

بر این، حسابرس دولتی      تصمیمات سیاسی داشته باشند. عالوه    

اي نیست که بتواند حسابرسی عملکرد را انجام دهد،  تنها حرفه 

بـر ایـن،      ها همکاري کنـد. عـالوه       تواند با دیگر حرفه     بلکه می 

حسابرسی عملکرد، قادر به افزایش پاسخگویی عمومی بـود و          

صرفه،   به  همچنین امکان استفاده از منابع عمومی بیشتر مقرون      

 کند. کارآمد و مؤثر را فراهم می

)، نشان دادنـد کـه حسابرسـی        2012چادواندا و همکاران ( 

عملکرد تأثیر حسابداري تعهدي بر شفافیت گزارشگري بخش        

کند. حسابرسی عملکرد تأثیر حـسابداري        عمومی را تعدیل می   

تعهدي بر ارتقـاي مـسئولیت پاسـخگویی بخـش عمومـی را             

 کند. تعدیل می

)، پیــشرفت حسابرســی عملکــرد از ســال 2010حــسین (

هـا نـشان      یافتـه   در اسـترالیا را بررسـی کـرد.           2005تا    1970

طی یـک     48به    31دهد که گزارش حسابرسی عملکرد از         می  

دهه افزایش یافته است. توسعه حسابرسی عملکرد با تغیـیرات          

ــال در  ــت رادیک ــتی،   سیاس ــاي دول ــت ه ــراي    فعالی ــا و اج ه

 هاي مدیریت جدید مرتبط بود. سیستم

)، مفاهیم ارزش حسابرسی پولی را بـراي     2007گلندینگ ( 

هاي دولت در کشور بریتانیا و کشورهاي در حال توسعه         فعالیت

دهد کـه     می  مورد مقایسه و بررسی قرار داد. این مطالعه نشان          

هاي دولت بریتانیا     هزینه  پس از معرفی ارزش حسابرسی پولی،       

 نسبت به کشورهاي در حال توسعه بیشتر شد.

)، در تحقیق خود نـشان داد کـه پـس از            2006چمپاکس ( 

هـاي مالـی      نیوزلنـد بـدهی     سازي حسابداري تعهـدي در      پیاده
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درصد تولید ناخالص داخلی در سـال         65ناخالص این کشور از     

یافته است، این     کاهش  2005درصد آن در سال       23، به   1993

در حالی است که این رقـم بـراي کـشورهاي عـضو سـازمان               

درصـد بـه      66همکاري و توسعه اقتصادي در زمان مشابه، از         

همچنین، این کشور تا اواخر دهـه         .یافته بود  درصد افزایش 76

،   ، هر سال مـازاد بودجـه گـزارش کـرده اسـت، در نتیجـه               90

 52گـیري از      طـور چـشم     هاي دولت نیوزلنـد بـه       خالص بدهی 

درصد   10حدود    ، به 1992درصد تولید ناخالص داخلی در سال     

 .یافته است کاهش 2005تولید ناخالص داخلی در سال 

هـاي    )، از شـش مطالعـه مـوردي در سـال          2001مورین ( 

براي بررسی اینکه آیا حسابرسان توانستند بـر          1996و    1995

حسابرسان در اداره دولتی در کانادا تأثیر بگذارند، استفاده کرد.          

تجزیه و تحلیل اسناد و مصاحبه ها نشان داد کـه حسابرسـی             

یک ابزار مفید براي کنـترل و بهبـود مـدیریت امـور عمومـی             

 .است

)، یک پژوهش مفهومـی در مـورد توسـعه          1992گوتري ( 

حسابرسی بخش عمومی در اسـترالیا منتـشر کـرد. در عمـل،             

حسابرسی عملکرد در استرالیا بسیار موفق نبوده، هر چنـد کـه     

تـري    مـشی واضـح     آغاز شده بود. اهداف و خط       1979در سال   

 گیري عملکرد و پاسخگویی مورد نیاز بود.  براي اندازه

)، بـــه بررســـی کیفیـــت 1396معینیـــان و پورزمـــانی (

گزارشگري مالی بر مبنـاي اسـتانداردهاي حـسابداري بخـش           

هـا بیانگـر      عمومی از نظر نحوه ارائه اطالعات پرداختند. یافته       

شــده در  هــاي کیفــی اطالعــات ارائــه  آن اســت کــه ویژگــی

هاي علوم پزشکی ازنظر نحوه ارائـه       هاي مالی دانشگاه  گزارش

اطالعات، با استانداردهاي حسابداري بخش عمومی مطابقـت        

هاي علوم پزشکی، با اندك تغییرات و بـازنگري           دارد. دانشگاه 

توانند بـا     هاي مالی و گزارشگري خود می در نحوه ارائه صورت 

 استانداردهاي حسابداري بخش عمومی همسو شوند.

)، در پژوهشی نقش حسابرسی عملکـرد       1396پور (   نظري

در بهبود عملکرد بخش عمومی را بررسی کـرد. بـا توجـه بـه      

نتایج پژوهش توجه بـه هـر سـه مؤلفـه حسابرسـی عملکـرد               

(صرفه اقتصادي، کـارآیی و اثربخـشی) در انجـام حسابرسـی            

عملکرد ضروري است. به عـالوه، نتـایج پـژوهش نـشان داد             

هـا در انجـام       بر حرفه حسابرسی به تخصص سایر حرفه        عالوه

حسابرسی عملکرد نیاز است. مهمترین محدودیت حسابرسـی        

عملکرد، عدم همکاري و تعهد مدیران ارشد در فرایند اجـراي           

این نـوع حسابرسـی تـشخیص داده شـده اسـت. در نهایـت،               

  توانـد   هاي پژوهش نشان داد که حسابرسی عملکرد مـی          یافته  

باعث ارتقاي پاسخگویی بخش عمومی و اسـتفاده اقتـصادي،          

 .شود کارآمد و اثربخش از منابع بخش عمومی

)، به بررسی عوامـل     1395الري دشت بیاض و همکاران ( 

هـاي    مؤثر در تعیین معیارهاي حسابرسی عملکـرد در دسـتگاه        

و     سـازي   اجرایی پرداختند. نتایج حاکی از آن اسـت کـه پیـاده           

ریزي عملیاتی، اجراي حسابداري تعهدي در   اجراي نظام بودجه 

بخش دولتی، وجود قوانین و مقـررات الزم در اجـرا و تدویـن              

چارچوب نظـري اسـتانداردهاي حـسابداري دولـتی مهمتریـن          

 باشند. عوامل در تعیین معیارهاي حسابرسی عملکرد می

کارگیري   )، به ارزیابی تأثیر به    1395زارعی و مهر اندیش (    

ــر   اطالعــات حاصــل از نظــام حــسابداري بخــش عمومــی ب

گیري و پاسخگویی مدیران بخش عمومـی پرداختنـد.           تصمیم

هاي پژوهش نشان داد که اجراي نظام حسابداري بخش           یافته

 .گیري مدیران مؤثر است تصمیم   عمومی بر پاسخگویی و 

)، به بررسی موانع موجـودي      1395کردستانی و همکاران (  

در حـسابداري بخـش       کـارگیري مبنـاي تعهـدي       که امکان به  

هاي تحقیق    کنند، پرداختند. یافته    عمومی کشور را تضعیف می    

مـداران و     حاکی از آن است که نبود خواسـت واقعـی سیاسـت           

تدوین و اجراي برنامـه گـذار، عـدم مطالبـه             پایندي ایشان به  

 خواهی مردم نسبت به عملکرد دولت، اقتـصاد         عمومی و پاسخ  

ــتی و گــستره تــصدي ــود   دول ــت در اقتــصاد و کمب گــري دول

ــوانین مناســب در بخــش عمومــی  ــه   اســتانداردها و ق از جمل

سـازي حـسابداري تعهـدي در بخــش     مهمـترین موانـع پیـاده   

 عمومی کشور هستند.

)، به بررسـی تـأثیر عناصـر        1394پور (   پور و کفاش    خدامی

ریزي عملیاتی بـر اجـراي حسابرسـی عملکـرد از       اصلی بودجه 

دیــدگاه کارشناســان و حسابرســان دیــوان محاســبات کــشور  

دهـد کـه عناصـر        مـی   هـاي پـژوهش نـشان         پرداختند. یافتـه  

ها و مـدیریت عملکـرد در         هزینه  ریزي، تجزیه و تحلیل       برنامه

ریزي عملیاتی بر اجراي حسابرسی عملکرد تـأثیر دارد و    بودجه

تا حد زیـادي       تواند ریزي عملیاتی می سیستم بودجه  سازي  پیاده

 .ها در اجراي حسابرسی عملکرد شود منجر به بهبود ارزیابی

)، نــشان دادندکــه حــسابداري 1394نیــا ( طــالعی و شــفیع

تعهدي بر ارتقاي مسئولیت پاسخگویی بخـش عمومـی تأثیـر         

 معناداري دارد. 

ضرورت اسـتفاده   ”در تبیین   )،  1386(باباجانی و باغومیان    

از حسابداري تعهدي در بخـش عمومـی و ارزیـابی آن بـراي              

نتایج حاصل از تحقیق خـود      “  استفاده در بخش عمومی ایران    

تـوان گفـت کـه شـالوده نظـام            کنـد: مـی     گونه بیان می    را این 

پاسخگویی بر مبناي حسابداري مورد اسـتفاده در آن اسـت. از    

ترین مبنـاي قابـل       سوي دیگر، مالحظه شده است که مناسب      

مبناي تعهدي کامـل یـا        استفاده در حسابداري بخش عمومی،      

رغم تحـوالت دو دهـه        شده است. اما، به     حداقل تعهدي تعدیل 
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حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی در         اخیر در زمینه  

شـده    تعـدیل   جهان، هنوز در ایران از مبناي حسابداري نقـدي        

ــی ــتفاده م ــام    اس ــده در نظ ــالحات ایجادش ــتی اص ــود و ح ش

 را تغییر نداده است. بندي کشور نیز این وضعیت بودجه

توان نتیجـه گرفـت کـه ایجـاد تحـول             ترتیب، می   این  به 

بـر    و گزارشگري مالی ایران، عالوه     بنیادین در نظام حسابداري 

تحقق شـرایط عمومـی موردنیـاز، مـستلزم بـه وجـود آمـدن               

هاي مـسئول دربـاره فرهنـگ     اساسی در نگرش مقام  تغییراتی

عملـی    پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راسـتین آنـان بـه ایفـاي            

خواهان یا    مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان، یعنی پاسخ   

 صاحبان واقعی حق است. 

 

 هاي پژوهش  فرضیه

هاي پروژه و با توجه بـه مبانـی      یابی به هدف در راستاي دست 

هایی به شرح زیـر       شده، فرضیه   نظري و پیشینه پژوهش مطرح    

 شده است: تدوین

 گزارشـگري   شـفافیت   بـر   تعهـدي   : حـسابداري  1فرضیه  

 .تأثیر معناداري دارد عمومی بخش

ــیه  ــسئولیت    :2فرض ــاي م ــر ارتق ــدي ب ــسابداري تعه ح

 پاسخگویی بخش عمومی تأثیر معناداري دارد.

: حسابداري تعهدي بر تعیین جمـع بهـاي تمـام           3فرضیه  

 شده خدمات و فعالیت بخش عمومی تأثیر معناداري دارد. 

وري بخش عمومـی      : حسابداري تعهدي بر بهره    4فرضیه  

 تأثیر معناداري دارد.

گـیري مـدیران      تـصمیم : حسابداري تعهدي بـر      5فرضیه  

 بخش عمومی تأثیر معناداري دارد.

: حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداري تعهـدي بـر        6فرضیه  

 کند. شفافیت گزارشگري بخش عمومی را تعدیل می

: حسابرسی عملکـرد تـأثیر حـسابداري تعهـدي              7فرضیه  

بر ارتقـاي مـسئولیت پاسـخگویی بخـش عمومـی را تعدیـل              

 کند. می

 

 شناسی پژوهش  روش

 و  گـیرد   مـی   صورت  میدانی  و  پیمایشی  صورت  به  پژوهش  این

 کــه  معــنی  بــدین  اســتقرایی-قیاســی  اســتدالل  بــا  آن  انجـام 

 هـا   کتـاب   مطالعـه   راه  از  پژوهـشی   پیـشینه   و  نظري  چارچوب

 آوري  جمـع   و  قیاسـی   اسـتدالل   صـورت   به  ها  سایت  و  مقاالت

 اسـتقرایی   اسـتدالل   راه  از  هـا   فرضـیه   آزمـون   براي  اطالعات

 کـاربردي   تحلیلـی   دیگر  نوع  از  پژوهش  این  است  گرفته  انجام

 از  کننـده   اسـتفاده   مراجـع   بـراي   آن  نتایج  در نهایت   که  هست

 کشور، محاسبات دیوان بهداشت، وزارت از قبیل  پژوهش نتایج

 اقتصادي  امور  وزارت  و  راهبردي  نظارت  و  ریزي  برنامه  معاونت

نفـر از     200بـود. جامعـه آمـاري         خواهد  استفاده  قابل  دارایی  و

مدیران مالی و رئیس حسابداري، حسابرسان و کارکنان بودجه         

و کارکنان و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی فردوسـی          

از طریـق     نفـر   131بیـن     از ایـن    اسـت.     1397در سال  مشهد  

پـس از توزیـع     عنوان نمونه انتخاب گردیدند       روش کوکران به  

آوري شــد کــه بــا حــذف  نــسخه جمــع 131هــا   نامــه پرســش

  نامـه   پرسـش   120نشده، در نهایـت از        هاي تکمیل     نامه  پرسش

بـراي  وتحلیل استفاده شـد.       عنوان نمونه نهایی براي تجزیه      به

پرسش بوده که     28شامل    نامه آوري اطالعات این پرسش  جمع

اي طیــف           گزینــه 5بنــدي  صــورت درجــه هــا بــه در آن پاســخ

پاسخ مناسـب را برحـسب شـدت          شده و افراد    لیکرت مشخص 

گـذاري گزینـه      اي بـا عالمـت   صورت مقیاس فاصـله  تأثیر و به 

  .کنند می

 

 امتیازي 5طیف لیکرت . 1جدول 

از فرمول کوکـران نمونـه مـورد نظـر تعییـن و محاسـبه               

 شود: می

 

  
N = =200حجم جامعه، 

Z =1/96، 

P=q =0/05، 

 = ضریب اطمینان،0/95

d =تحمل. اشتباه قابل 

 120نـشده، در نهایـت از         هاي تکمیل     نامه  با حذف پرسش  

وتحلیل اسـتفاده     عنوان نمونه نهایی براي تجزیه      به    نامه  پرسش

 شد.

پایایی و روایی آن به روش آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی     

هـاي تحقیـق،      منظور آزمون فرضیه    بهشود.    بررسی و تأیید می   

) مـورد اسـتفاده     SEMسازي معادالت سـاختاري (  روش مدل 

افزار اسمارت  وتحلیل با استفاده از نرم قرار خواهد گرفت. تجزیه

 شود. پی ال اس انجام می

5 4 3 2 1 

کامال 

 موافق
 موافق

نه موافق و نه 

 مخالف
 مخالف

کامال 

 مخالف
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 مدل پژوهش

) و مـک    2010مدل این پژوهش برگرفته از پژوهش کردري (       

 آمده است. 1)، در شکل 2007کندریک (

 

 هاي پژوهش یافته

 آمار توصیفی

، برخی از مفاهیم آمـار توصـیفی متغیرهـا، شـامل      2در جدول  

میانگین، میانه، حداقل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف        

تـرین شـاخص مرکـزي میانگیـن          شده است. اصلی    معیار ارائه 

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقـل توزیـع اسـت و     است که نشان 

هــا اســت.     شــاخص خوبــی بــراي نــشان دادن مرکزیــت داده

انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهاي پراکندگی اسـت و          

معیاري است بـراي مـیزان پراکنـدگی مـشاهدات از میانگیـن        

 است. 

 

 آماراستنباطی

 ها بررسی نرمال بودن داده

براي آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون چولگی و کشیدگی    

 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل
 )2007) و مک کندریک (2010برگرفته از مدل کردري (*

 جنسیت

 - - - خانم آقا شاخص

 - - - 24 96 فراوانی

 - - - %20 %80 درصد فراوانی

 مدرك تحصیلی

 - دکتري ارشد کارشناسی کارشناسی دیپلم فوق شاخص

 - 12 23 63 22 فراوانی

 - %10 %19/2 %52/5 %18/3 درصد فراوانی

 سابقه

 20بیشتر از  20تا  15بین  15تا 10بین  10تا  5بین  5کمتر از  شاخص

 15 27 38 35 5 فراوانی

 %13/50 %23/50 %32/68 %20/27 %0/05 درصد فراوانی

 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش. 2جدول 
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شده است. بـا توجـه        ارائه  3استفاده شد که نتایج آن در جدول        

هـست، در     -1و  1به اینکه بازه اعداد چولگی و کشیدگی بین  

 شود. ها تأیید می فرض نرمال بودن داده  نتیجه

 

 گیري و ساختاري پژوهش  بررسی مدل اندازه

و   بـر اسـاس نظـر اسـاتید        نامـه  پرسش  روایی  پژوهش  این  در

 همچنیـن   استفاده از تحلیل عاملی اکتـشافی بررسـی گردیـد.         

 آلفـاي   ضـریب   از  نتـایج   اعتمـاد   قابلیـت   یا  پایایی  تعیین  براي

هـاي    بـراي تحلیـل داده      شـد.   اسـتفاده   0/7کرونباخ بیشتر از    

یــابی بــه روش حداقــل  اي مــدل پــژوهش از روش دومرحلــه

ــتفاده   ــی اس ــات جزئ ــت.  مربع ــده اس ــامل   ش ــه اول ش مرحل

گیري از طریق برآورد روایی و پایایی و مرحله دوم تعیین         اندازه

مدل ساختاري از طریق تحلیل شـاخص برازنـدگی و ضـرایب       

افزارهـاي    تعیین و تحلیل مسیر اسـت کـه بـا اسـتفاده از نـرم           

 شده است.  استفاده SPSSو  PLSاسمارت 

گـیري بـراي تمـام متغیرهـا          مقدار شاخص کفایت نمونـه    

 0/05و سطح معناداري آزمون بارتلـت کمـتر از            0/3بیشتر از   

 است، بنابراین هر دو شاخص در وضعیت مناسبی هستند.

 

 روایی (اعتبار) همگرا

براي بررسی روایی همگرا از معیـار میانگیـن           PLSدر روش   

شود. در شـرایط بـا مقادیـر          شده استفاده می    واریانس استخراج 

درصـد واریـانس یـک سـازه توسـط            50حـداقل   0/5بیش از  

شـده      ارائـه   5شود. نتـایج در جـدول         نشانگرهایش تعریف می  

 است.

گـیري از روایـی       دهد که مدل اندازه     جدول فوق نشان می   

 مناسب برخوردار است.

 

 پایایی متغیرهاي پژوهش (تحلیل عاملی اکتشافی)

توسط میزان بارهاي عـاملی مـشخص         PLSپایایی در مدل    

 5باشـدکه در جـدول    0/5شود. که این مقدار باید بیشتر از   می

 شده است. مشخص

بیـشتر اسـت در       0/5کلیه مقـادیر از       6با توجه به جدول     

مدل پایایی کافی دارد و همچنین سطح معناداري کمتر             نتیجه

 است. 0/05از 

 

 پایایی سازه 

گـیري پایـاي در مـدل از روش شـاخص پایایـی               براي انـدازه  

بـر اسـاس آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه            PLSترکیبی در مدل    

ایـن   6باشـد.جدول   0/7شودکه این مقـدار بایـد بیـشتر از      می

 دهد. مقادیر را نشان می

مشخص است که مقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبـی          

است، بنابراین مدل پایـایی مناسـبی         0/7بیشتر از     7در جدول   

 دارد.

 

 بررسی کیفیت یا اعتبار مدل

مدل از بررسی اعتبار که شامل:        1براي بررسی کیفیت یا اعتبار    

و شـاخص بررسـی اعتبـار حـشو یـا         2بررسی اعتبـار اشـتراك   

شده است. شاخص اشتراك کیفیـت مـدل          ، استفاده     3افزونگی

سنجد. شاخص حشو نیز که به آن         گیري هر بلوك را می      اندازه

Q  گوینـد، بـا در نظـر گـرفتن مـدل             گیـسر نـیز مـی     -استون

زاد   گیري کیفیت مدل ساختاري را براي هر بلـوك درون           اندازه

ها نشانگر کیفیت  کند. مقادیر مثبت این شاخص گیري می اندازه

گیري و ساختاري هست. نتایـج      قبول مدل اندازه مناسب و قابل 

 ارائه گردیده است. 8برازش در جدول 

 

 بررسی مدل ساختاري پژوهش

با بررسی و تحلیل نتایج آماري در مـورد تأییـد یـا رد فرضـیه            

ها،   وتحلیل داده   شود. با تجزیه   بحث شده و نتایج تأیید یا رد می 

شده است. مدل نهـایی بـا ضـرایب           مدل ساختاري زیر حاصل   

ضـرایب مـسیر، چهـار مـورد      7شده اسـت. از   مسیر نشان داده 

ــنی ــیه    مع ــت از فرض ــراي حمای ــسیر ب ــرایب م ــد. ض دار بودن

 گیري شد. اندازه

هـاي پـژوهش از مقـدار احتمـال                     براي تأیید یا رد فرضیه    

T-Value    شود. اگر مقدار آن بزرگتر (خـارج) از          استفاده می

 0/05) باشـد، فرضـیه در سـطح خطـاي           -1/96و    1/96بازه ( 

 شود. تأیید می

 

 آزمون فرضیه اول

حسابداري تعهدي بر شفافیت گزارشـگري        فرضیه پژوهش: 

 . بخش عمومی تأثیر معناداري دارد

، گزارشگري  شفافیت  بر  تعهدي  حسابداريدر رابطه با آثار     

مشخص است، ضریب مـسیر برابـر         9طور که در جدول       همان

هست که در خارج بـازه     3/25بوده و مقدار احتمال برابر  0/33

توان نتیجه گرفـت کـه        ) قراردارد، بنابراین می  -1/96و  1/96( 

دار اســت،  معـنی  0/05ایـن ضـریب مــسیر در سـطح خطــاي    

 گزارشـگري   شـفافیت   بر  تعهدي  حسابداريبنابراین شخصیت   

تـأثیر مثبــت و معنـادار دارد. لــذا فرضـیه اول پــژوهش تأییــد    

درصد   33شود که     نتیجه می   0/33گردد و با توجه به مقدار     می

١.Cross-Validation 
٢.CV-Commonulity 
٣.CV-Redundancy 
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 کشیدگی چولگی متغیر ردیف

 0/41 0/45 حسابداري تعهدي 1

 0/15 -0/68 شفافیت گزارشگري 2

 0/17 -0/78 ارتقاي مسئولیت پاسخگویی 3

 0/019 0/71 بهاي تمام شده خدمات و فعالیت 4

 0/024 0/65 وري بهره 5

 0/021 0/62 گیري مدیران تصمیم 6

 0/023 0/68 حسابرسی عملکرد 7

 ها گویه متغیر
بار عاملی 

 1مرحله 

بار عاملی 

 2مرحله 

معناداري 

 آزمون بارتلت

درجه 

 آزادي

مقدارتقریبی 

 دو آماره خی

شاخص کفایت 

 گیري نمونه

 تعهدي حسابداري

1 0/58 0/63 

 0/00  20  552/45  0/88 
2 0/61 0/55 

3 0/47 0/59 

4 0/57 0/91 

 گزارشگري شفافیت

1 0/55 0/58 

 0/00  1  86/54  0/84 
2 0/65 0/57 

3 0/59 0/60 

4 0/53 0/57 

ارتقاي مسئولیت 

 پاسخگویی

1 0/78 0/69 

 0/00  6  412/69  0/77 
2 0/74 0/71 

3 0/68 0/70 

4 0/69 0/72 

شده  جمع بهاي تمام

 خدمات و فعالیت

1 0/84 0/77 

 0/00 6  630/01  0/83 
2 0/76 0/79 

3 0/77 0/74 

4 0/78 0/71 

 وري بهره

1 0/81 0/77 

 0/00  6  631/02  0/82 
2 0/79 0/74 

3 0/77 0/71 

4 0/74 0/76 

 گیري مدیران تصمیم

1 0/78 0/79 

 0/00  6 598/32   
2 0/77 0/74 

3 0/79 0/79 

4 0/75 0/75 

 حسابرسی عملکرد

1 0/69 0/65 

 0/00  6  597/10   
2 0/69 0/67 

3 0/66 0/64 

4 0/68 0/66 

 ها نتایج نرمال بودن داده. 3جدول 

  نامه نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی گویه هاي پرسش. 4جدول 
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 شده میانگین واریانس استخراج متغیر ردیف

 0/77 حسابداري تعهدي 1

 0/62 شفافیت گزارشگري 2

 0/71 ارتقاي مسئولیت پاسخگویی 3

 0/81 شده خدمات و فعالیت بهاي تمام 4

 0/72 وري بهره 5

 0/77 گیري مدیران تصمیم 6

 0/74 حسابرسی عملکرد  

حسابداري 

 تعهدي

شفافیت 

 گزارشگري

ارتقاي 

مسئولیت 

 پاسخگویی

شده  تمام

خدمات و 

 فعالیت

 وري بهره
گیري  تصمیم

 مدیران

حسابرسی 

 عملکرد
T-Value p-value 

0/91 - - - - - - 36/28 0/021 

0/93 - - - - - - 36/58 0/032 

0/89 - - - - - - 35/64 0/041 

0/87 - - - - - - 35/28 0/045 

- 0/77 - - - - - 4/75 0/038 

- 0/74 - - - - - 4/65 0/038 

- 0/71 - - - - - 4/37 0/029 

- 0/68 - - - - - 4/19 0/047 

- - 0/63 - - - - 3/41 0/034 

- - 0/59 - - - - 3/19 0/039 

    0/58 - - - - 3/18 0/037 

- - 0/57 - - - - 3/16 0/047 

- - - 0/61 - - - 3/10 0/035 

- - - 0/60 - - - 3/23 0/026 

- - - 0/59 - - - 3/10 0/027 

- - - 0/59 - - - 3/10 0/025 

- - - - 0/84 - - 4/25 0/028 

- - - - 0/87 - - 4/29 0/037 

- - - - 0/85 - - 4/26 0/035 

- - - - 0/83 - - 4/21 0/038 

- - - - - 0/77 - 3/54 0/029 

- - - - - 0/75 - 3/51 0/027 

- - - - - 0/77 - 3/54 0/028 

- - - - - 0/76 - 3/53 0/026 

- - - - - - 0/68 3/28 0/029 

- - - - - - 0/66 3/26 0/031 

- - - - - - 0/67 3/27 0/032 

- - - - - - 0/64 3/22 0/033 

 روایی همگراي متغیرهاي پژوهش. 5جدول 

 ارزش بارهاي عاملی . 6جدول 
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 پایاي ترکیبی آلفاي کرونباخ کل نمونه آلفاي کرونباخ نمونه اولیه متغیر ردیف

 0/79 0/78 0/75 حسابداري تعهدي 1

 0/75 0/88 0/82 شفافیت گزارشگري 2

 0/78 0/77 0/81 ارتقاي مسئولیت پاسخگویی 3

 0/90 0/82 0/91 شده خدمات و فعالیت بهاي تمام 4

 0/87 0/85 0/88 وري بهره 5

 0/88 0/81 0/85 گیري مدیران تصمیم 6

 0/87 0/82 0/84 حسابرسی عملکرد 7

 افزونگی اشتراکی متغیر ردیف

 0/58 0/55 حسابداري تعهدي 1

 0/46 0/44 شفافیت گزارشگري 2

 0/59 0/56 ارتقاي مسئولیت پاسخگویی 3

 0/61 0/58 شده خدمات و فعالیت بهاي تمام 4

 0/51 0/47 وري بهره 5

 0/64 0/61 گیري مدیران تصمیم 6

 0/67 0/63 حسابرسی عملکرد 7

 نتیجه ضریب مسیر T-Value فرضیه شماره فرضیه

1 
تأثیـر    عمومـی   بخـش   گزارشـگري   شـفافیت   بـر   تعهـدي   حسابداري

 .معناداري دارد
 تأیید 0/33 3/25

2 
حسابداري تعهدي بر ارتقاي مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی تأثیر 

 معناداري دارد.
 تأیید 0/35 3/19

3 
شـده خـدمات و فعالیـت         حسابداري تعهدي بر تعیین جمع بهاي تمام      

 بخش عمومی تأثیر معناداري دارد.
 تأیید 0/32 3/21

 تأیید 0/34 3/28 وري بخش عمومی تأثیر معناداري دارد. حسابداري تعهدي بر بهره 4

5 
بخـش عمومـی تأثیـر      گـیري مـدیران       تـصمیم حسابداري تعهدي بر    

 معناداري دارد.
 تأیید 0/33 3/25

6 
حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداري تعهدي بـر شـفافیت گزارشـگري           

 کند. بخش عمومی را تعدیل می
 تأیید 2/51 0/18

7 
حسابرسی عملکرد تـأثیر حـسابداري تعهـدي بـر ارتقـاي مـسئولیت              

 کند. پاسخگویی بخش عمومی را تعدیل می
 تأیید 2/48 0/23

 )CVRed) و شاخص افزونگی (CV Comشاخص اشتراك (. 8جدول 

 پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش. 7جدول 

 . نتایج ضرایب مسیر9جدول 
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  عمومـی   بخـش   گزارشـگري   شـفافیت   بـر از تغییرات مربـوط     

دار   گردد و این مقدار معـنی       توسط حسابداري تعهدي تبیین می    

 است. 

 

 آزمون فرضیه دوم

حسابداري تعهـدي بـر ارتقـاي مـسئولیت           فرضیه پژوهش: 

 .پاسخگویی بخش عمومی تأثیر معناداري دارد

حسابداري تعهـدي بـر ارتقـاي مـسئولیت       در رابطه با آثار  

مشخص است، ضـریب   8طور که در جدول  همان  پاسخگویی،

باشـدکه   مـی  3/19بوده و مقدار احتمال برابر  0/35مسیر برابر  

تـوان    ) قـراردارد، بنـابراین مـی      -1/96و    1/96در خارج بـازه (    

 0/05نتیجه گرفت که ایـن ضـریب مـسیر در سـطح خطـاي           

ــنی ــاي  دار اســت. در نتیجــه  مع ــر ارتق حــسابداري تعهــدي ب

تأثیر مثبت و معنادار دارد. لذا فرضیه دوم مسئولیت پاسخگویی 

شود  نتیجه می 0/35گردد و با توجه به مقدار  پژوهش تأیید می

ارتقاي مسئولیت پاسـخگویی    درصد از تغییرات مربوط       35که  

گردد و ایـن      بخش عمومی توسط حسابداري تعهدي تبیین می   

 دار است.   مقدار معنی

 

 آزمون فرضیه سوم

حسابداري تعهدي بـر تعییـن جمـع بهـاي            فرضیه پژوهش: 

 شده خدمات و فعالیت بخش عمومی تأثیر معناداري دارد.  تمام

حسابداري تعهدي بر تعییـن جمـع بهـاي         در رابطه با آثار     

طـور کـه در       ، همـان  شده خدمات و فعالیت بخش عمومی       تمام

بوده و مقدار     0/32مشخص است، ضریب مسیر برابر    9جدول  

) -1/96و1/96باشـدکه در خـارج بـازه (      می 3/21احتمال برابر  

توان نتیجه گرفت که این ضریب مـسیر          قرار دارد، بنابراین می 

حـسابداري تعهـدي بـر      دار است.     معنی  0/05در سطح خطاي    

 شده خدمات و فعالیـت بخـش عمومـی          تعیین جمع بهاي تمام   

تأثیر مثبت و معنـادار دارد. لـذا فرضـیه سـوم پـژوهش تأییـد                

درصد   32شود که     نتیجه می  0/32گردد و با توجه به مقدار   می

شـده خـدمات و فعالیـت           جمع بهـاي تمـام    از تغییرات مربوط    

گردد و ایـن      بخش عمومی توسط حسابداري تعهدي تبیین می   

 دار است.  مقدار معنی

 

 آزمون فرضیه چهارم

وري بخـش     حـسابداري تعهـدي بـر بهـره         فرضیه پژوهش: 

 عمومی تأثیر معناداري دارد.

وري بخـش     حسابداري تعهـدي بـر بهـره      در رابطه با آثار     

مـشخص اسـت، ضـریب        9طور که در جـدول        همان  عمومی،

باشد کـه     می  3/28بوده و مقدار احتمال برابر     0/34مسیر برابر  

تـوان    ) قـرار دارد، بنـابراین مـی       -1/96و    1/96در خارج بازه (   

 0/05نتیجه گرفت که ایـن ضـریب مـسیر در سـطح خطـاي              

 وري بخش عمومـی     حسابداري تعهدي بر بهره   دار است.     معنی

تأثیر مثبت و معنادار دارد. لذا فرضـیه چهـارم پـژوهش تأییـد              

درصد   34شود که     نتیجه می   0/34گردد و با توجه به مقدار     می

وري بخش عمومی توسـط حـسابداري         بهرهاز تغییرات مربوط    

 دار است.  گردد و این مقدار معنی تعهدي تبیین می

 

 آزمون فرضیه پنجم

گیري مـدیران     تصمیمحسابداري تعهدي بر   فرضیه پژوهش: 

 بخش عمومی تأثیر معناداري دارد.

گیري مدیران    تصمیمحسابداري تعهدي بر    در رابطه با آثار    

مـشخص اسـت،      9طـور کـه در جـدول          ، همانبخش عمومی 

 3/25بـوده و مقـدار احتمـال برابـر            0/33ضریب مسیر برابـر     

) قـرار دارد، بنابرایـن      -1/96و1/96باشدکه در خارج بـازه (       می

توان نتیجه گرفت که این ضریب مـسیر در سـطح خطـاي        می

گـیري    تـصمیم حـسابداري تعهـدي بـر       دار اسـت.      معنی  0/05

تأثیر مثبت و معنـادار دارد. لـذا فرضـیه            بخش عمومیمدیران  

نتیجـه    0/33گردد و با توجه به مقـدار   پنجم پژوهش تأیید می 

گیري مـدیران     درصد از تغییرات مربوط تصمیم      33شود که     می

گردد و ایـن      بخش عمومی توسط حسابداري تعهدي تبیین می      

 دار است. مقدار معنی

 

 آزمون فرضیه ششم

ــژوهش: ــأثیر حــسابداري            فرضــیه پ حسابرســی عملکــرد ت

ــل     ــی را تعدی ــفافیت گزارشــگري بخــش عموم تعهــدي و ش

 کند. می

حسابرسی عملکـرد در    کنندگی متغیر     در بررسی اثر تعدیل   

تأثیر حسابداري تعهدي بر شفافیت گزارشگري بخش عمومی،        

مشخص است، ضریب مـسیر برابـر         9طور که در جدول       همان

هست که در خارج بـازه     2/51بوده و مقدار احتمال برابر  0/18

توان نتیجه گرفت کـه       ) قرار دارد، بنابراین می    -1/96و    1/96(

دار اســت.  معــنی 0/05ایـن ضــریب مــسیر در سـطح خطــاي   

 حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداري تعهدي بر شفافیت     بنابراین  

گـري    کنـد و تعـدیل      را تعـدیل مـی     بخش عمومی  گزارشگري

مستقیم و معناداري وجود دارد. لذا فرضیه ششم پژوهش تأیید          

درصد   18شود که     نتیجه می   0/18گردد و با توجه به مقدار     می

 بخـش عمومـی      گزارشـگري   شـفافیت از تغییرات مربـوط بـه       

ــدیل  ــر تع ــیر  توســط اث ــدگی متغ ــرد در کنن حسابرســی عملک

گـردد و ایـن مقـدار         تبیین می کنش با حسابداري تعهدي   برهم

 دار است. معنی
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 آزمون فرضیه هفتم

حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداري تعهدي       فرضیه پژوهش: 

بر ارتقـاي مـسئولیت پاسـخگویی بخـش عمومـی را تعدیـل              

 کند.  می

حسابرسی عملکـرد در    کنندگی متغیر     در بررسی اثر تعدیل   

تأثیر حسابداري تعهدي بر ارتقاي مسئولیت پاسخگویی بخش        

مـشخص اسـت، ضـریب        9طور که در جـدول        ، همان عمومی

باشد کـه     می  2/48بوده و مقدار احتمال برابر  0/23مسیر برابر  

تـوان    ) قـرار دارد، بنـابراین مـی       -1/96و    1/96در خارج بازه (   

 0/05نتیجه گرفت که ایـن ضـریب مـسیر در سـطح خطـاي        

حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداري تعهدي بـر       دار است.     معنی

و   کند  ارتقاي مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی را تعدیل می  

گري مستقیم و معناداري وجود دارد. لذا فرضـیه هفتـم             تعدیل

شود  نتیجه می 0/23گردد و با توجه به مقدار  پژوهش تأیید می

ــه  ــه   23ک ــوط ب ــیرات مرب ــد از تغی ــسئولیت درص ــاي م ارتق

کننـدگی متغیـر      توسـط اثـر تعـدیل     پاسخگویی بخش عمومی 

تبییـن  کنش با حسابداري تعهـدي    حسابرسی عملکرد در برهم 

 دار است. گردد و این مقدار معنی می

 

 تناسب مدل (نکویی برازش مدل)

بر این، آزمون نیکویی برازش (تناسب مدل) انجام شـد.            عالوه

نتــایج مــدل ســاختاري در ایــن مطالعــه را نــشان  10جــدول 

سازي معـادالت     دهد. تناسب کلی براي مدل کامل در مدل         می

 قبول است. دهد که تناسب مدل قابل ساختاري نشان می

ــدار  ــر  dF/2χمق ــتر از  1/262براب ــه کم ــذا  3ک ــوده ل ب

 0/9هـا داراي مقـدار بیـشتر از           قبول است. کلیه شـاخص      قابل

قبـول اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج              دارند که مورد انتظار و قابل     

تـوان اذعـان      قبول مـی    آمده و مقایسه آن با دامنه قابل     دست  به

هــاي برازنـدگی مــدل فـوق در دامنــه    نمـود تمــامی شـاخص  

اند و لذا مدل مورد تأیید هست. ازآنجاکـه           قبول قرارگرفته   قابل

، 3) کوچکـتر از     dfبـه درجـه آزادي (       2χکم، نسبت    2χمقدار  

RMSEA      و نیز     0/08کوچکتر ازGFI  ،AGFI  ،NFI ،

IFI وCFI   وTLI   توان نتیجـه   باشند، می می 0/9بزرگتر از

 گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد.

 

 گیري بحث و نتیجه

در راستاي افزایش شـفافیت و ارتقـاي پاسـخگویی مدیریـت            

ها موظف هـستند ترتیبـاتی اتخـاذ          مالی بخش عمومی، دولت   

هاي الزم بـراي دسـتیابی بـه          ها فعالیت   وسیله آن   نمایند که به  

این مهم، به نحو احسن صـورت پـذیرد یـک بخـش مهـم و                

اساسی از ترتیبات اتخاذ شده، استفاده از مبناي تعهدي هـست    

المللی حسابداري بخـش عمومـی        که توسط استانداردهاي بین   

المللی حـسابداري بخـش    شده است. استانداردهاي بین  تصویب

دارد که استفاده از مبناي تعهـدي عـالوه بـا             عمومی، بیان می  

اینکه باعث ترویج شفافیت و پاسخگویی بیشتر در امـور مالـی    

گردد، نظارت بر اثرات و پیامدهاي اقتـصادي          بخش دولتی می  

دهـد (باباجـانی و       ها و تعهدات دولت را نیز افزایش مـی          بدهی

 ).1386باغویان، 

تغییر نظام سیستم حسابداري بخـش عمومـی بـه سـمت           

تعهدي و بازنگري در نظام حسابداري دولتی فعلـی و اسـتقرار            

مبناي تعهدي، براي تحقق هـدف اصـلی حـسابداري بخـش            

عمومی یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی کـه از            

 گیري نکویی برازش مدل (تناسب مدل) اندازه. 10جدول 

 مدل ساختاري نهایی  

 2χ 36/28دو  خی

dF/2χ 1/262 

 GFI( 0/965شاخص (

 AGFI( 0/951شاخص (

 CFI( 0/989شاخص (

 NFI( 0/974شاخص (

 IFI( 0/989شاخص (

 TLI( 0/984شاخص (

 RMSEA( 0/021شاخص (



 

 151 ...بر تعهدي حسابداري کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر بررسی نقش تعدیلمجبوري و همکاران: 

محل بودجه عمومی در اختیار دارد، انجام گردیده اسـت. ایـن            

شـده محـصوالت و خـدمات         تحول امکان محاسبه بهاي تمام    

ریزي بر مبنـاي عملکـرد و       بخش دولتی و استقرار نظام بودجه 

آورد،   در نهایت ارتقـاي سـطح شـفافیت مـالی را فـراهم مـی              

بنابراین الزمه تحول اساسی در نظـام مـالی بخـش عمومـی             

تغییر مبناي حسابداري و حرکت به سمت حسابداري تعهـدي          

هست. تـدوین اسـتانداردهاي حـسابداري بخـش عمومـی در            

توانـد موجـب      راستاي گزارشگري مـالی بخـش عمومـی مـی         

تقویت نظام پاسخگویی مالی بیـن دولـت و ذینفعـان شـده و              

هاي مـالی را بـه همـراه داشـته و         افزایش قابلیت فهم گزارش 

اتکا، صادقانه و     موقع، قابل   هایی مربوط، به    موجب گردد گزارش  

عاري از تعصب ارائه گردد. نظام حسابداري بخش عمومی باید 

شده محصوالت و خـدمات بخـش         امکان محاسبه بهاي تمام     

ریـزي بـر مبنـاي عملکـرد و در            دولتی و استقرار نظام بودجـه     

 دولـت   نهایت ارتقاي سطح شفافیت مالی را فراهم آورد. التزام        

 عملکـرد   بررسـی   براي  مردم  نمایندگان  تعهد  پاسخگویی و   به

 از  نـاگزیر   را  دولـت   کـه   اسـت   عواملـی   دولـتی از    جانبـه   همه

 از طریـق    چـه   مـردم   اگـر .  کنـد   می  تعهدي  مبناي  کارگیري  به

 هــا، رســانه  ماننــد  ابزارهــا  ســایر  طریــق  از  چــه  و  نماینــدگان

 مـستقیم   هاي  زنی  چانه  و  قانونی  مجراي  از  مدنی  هاي  اعتراض

 بـه   ملـزم   را دولت نهاد مردم هاي سازمان و ها اتحادیه طریق  از

 شـد   خواهـد   مجبور نیز دولت کنند، مالی شفاف اطالعات  ارائه

 صـحت   از  را  آنـان   کـه   دهـد   قرار  مردم  اختیار  در  را  اطالعاتی

 نقــدي  مبنــاي  کــه  روي  آن  از.  کنــد  مطمئــن  خــود  عملکــرد

 کننــدگان اســتفاده  اختیــار  در  را  کــاملی  اطالعــات  توانــد نمــی

 و  تـر   شـفاف   اطالعـاتی   تقاضاي  با  دولت  لذا  بگذارد،  اطالعات

 سـاز   زمینـه   توانـد   مـی   امـر   ایـن .  شد  خواهد  رو  روبه  اتکاتر  قابل

 مـدیران   گـر اباشد.    عمومی  بخش  در  تعهدي  مبناي از استفاده

 دیـدگاه   بـه   مـستقل   مـدیران   و  احـزاب   تمامی  در  کشور  ارشد

 حـسابداري   بـراي   تعهدي  مبناي  سودمندي  بر  مبنی  مشترکی

 تعهد و الزام سیاسی، شرایط هر در آنگاه برسند، عمومی بخش

 افزایـش   گـذار   فراینـد   آمیز  موفقیت  اجراي  و  تدوین  براي  الزم

 مدیران از نظر باید ابتدا تعهدي مبناي سودمندي پس،. یابد می

 بـه   باید نـسبت    جامعه  افراد  تمامی  بعدازآن،  و  شود  درك  ارشد

قوانین و استانداردهاي بخـش       اگر.  یابند  آگاهی  آن  هاي  مزیت

خوبی تدوین شوند، در بلندمـدت، هـم پاسـخگویی            عمومی به 

هم قابلیت اتکاي اطالعات مالی منتشرشده توسط آن          دولت و 

باید. با توجه به تأثیر اطالعـات حاصـل از اجـراي              افزایش می 

نظام مبتنی بر اسـتانداردهاي حـسابداري بخـش عمومـی بـر             

شود تکمیل و     گیري مدیران، پیشنهاد می     تصمیم      پاسخگویی و   

تسریع فرایند اجراي استانداردهاي حسابداري مزبور موردتوجه       

 .گذاران مـالی بخـش عمومـی قـرار گـیرد            مسئولین و سیاست  

هماهنگ شدن با این مبناي حسابداري براي بخـش عمومـی           

هـا و    هـا و مـشکالتی نظیرشناسـایی و ارزیـابی دارایـی       چالش

هاي باالي اسـتقرار و       ها، مقاومت نیروي انسانی و هزینه  بدهی

 مهمترین از مالی اجراي این شیوه را به دنبال دارد. گزارشگري

 تا  کند  می  کمک  عمومی  بخش  مسئولین  به که است ابزارهایی

 منابع  تأمین  در زمینه   ویژه  به  را  خود  وظایف  ایفاي  نحوه  بتوانند

 کـارا،   اي  گونـه   بـه   رسـانی   خـدمت   براي  آن  مصارف  و  عمومی

 تدویـن   دهـد. در    نـشان   اقتـصادي   صرفه  رعایت  با و اثربخش

 و  رعایـت   حسابرسـی   انجـام   مالی،  نظارت  مطلوب  الگوي  یک

 امـا   هـست   الزم  و  اولیـه   شـرط   مـالی   هاي  صورت  حسابرسی

 اقتــصادي   متعـدد   مالحظـات .  باشـد   کــافی  شــرط  توانــد نمـی 

 در  را  عملکرد  حسابرسی  انجام  ضرورت  که  دارد وجود  مدیریتی

 اسـتقرار   مزایـاي   تـشریح   کند. بـراي    می  تبیین  عمومی  بخش

 در  حسابرسـی   نـوع   ایـن   ظرفیت  کشور  در  عملکرد  حسابرسی

 مورد  باید  عمومی  نهادهاي  پاسخگویی  مسئولیت  سطح  ارتقاي

 بـر   حاکم  پاسخگویی  مسئولیت  سطح ارتقاي. گیرد قرار  تحلیل

 در  عملکـرد   هاي جنبه به مالی صرفا هاي جنبه از عمومی  منابع

 حسابرسـی   هـاي   شیوه  تا  گردید  موجب  یافته  توسعه  کشورهاي

 از  کـه   نـوین   عمومی  مدیریت  استقرار  گردد. با   تحول  دچار  نیز

 اثربخـشی   و  نتایج و خروجی بر تمرکز نظیر مهمی هاي  ویژگی

 حسابرسـی   بـود،   برخـوردار   هـا   ورودي  بر  تمرکز  جاي  به  برنامه

 بـه   نیـاز   و  نبـوده   خـود   رسـالت   انجـام   به  قادر  رعایت  و  مالی

 چنین  در.  گردید  احساس حسابرسی مدرن هاي  شیوه از استفاده

 تـا   شد  عمل  وارد  نوین  مدیریت  با  عملکرد  حسابرسی  شرایطی

 از  کــاملی  سیــستم  رعایــت  و  مــالی  حسابرســی  همراهــی  بــا

 عمومـی   بخـش   در  را  جـامع   حسابرسـی   به  موسوم  حسابرسی

 و  نــوین  عمومــی  مــدیریت  ویژگــی  بــارزترین.  دهــد  تــشکیل

 تأکیـد   عمومـی،   بخـش   در  نـوین   مـالی   گزارشگري  همچنین

 کارگیري  به یا مصرف در اقتصادي صرفه و اثربخشی برکارایی،

 حسابرسی  محتوایی  مفهوم  با  جهت  هم  که  است  عمومی  منابع

 و  فنـون   از  اي  مجموعـه   از  مـدیریت   مدل  این.  هست  عملکرد

 عملکـرد   سـطح   ارتقـاي  ضمن که کند  می استفاده راهبردهایی

 را  نهادهـا   ایـن   هاي  قابلیت  و  توانایی  عمومی،  بخش  نهادهاي

 بخش  نوین  عمومی  مدیریت  کند.  می  اصالح  نتایج  کسب  براي

 بیشتر  سپاري  برون  سوي  به  که  کند  می  تأکید  روندي  بر  عمومی

 کـردن   رقـابتی   بـر   بیشتر  تمرکز  و  اجرایی  هاي  دستگاه  وظایف

اسـت (زارعـی و       دوختـه   چـشم   بخـش   این  نهادهاي  خدمات

حسابداري تعهدي  دهد که     نتایج نشان می  ).  1395نژاد،    فاضلی

بر شفافیت گزارشگري بخش عمومی تأثیر معناداري دارد. این         

)، مطابقـت دارد.    1394نیـا (   نتیجه با نتیجه کار طالعی و شـفیع  
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حسابداري تعهدي بـر ارتقـاي مـسئولیت پاسـخگویی بخـش            

عمومی تأثیر معناداري دارد. حسابداري تعهدي بر تعیین جمـع      

شده خدمات و فعالیت بخش عمومی تأثیر معناداري          بهاي تمام 

وري بخـش عمومـی تأثیـر         دارد. حسابداري تعهدي بـر بهـره      

گـیري مـدیران      تـصمیم معناداري دارد. حسابداري تعهدي بـر       

بخش عمومی تأثیر معناداري دارد. حسابرسـی عملکـرد تأثیـر         

حسابداري تعهدي بر شفافیت گزارشـگري بخـش عمومـی را           

کند. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداري تعهدي بـر          تعدیل می 

کنـد.    ارتقاي مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی را تعدیل می       

نتایج حاصل از ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش چادوانـدا و                

)، مطابقـت   1395هـادوي (    ) و نتایج پژوهش     2012همکاران ( 

 دسـت   به  قدیمی  حسابداري  هاي سیستم  از  که  دارد. اطالعاتی 

 میان  از  را  سنتی  هاي  نگرانی  برخی  است  ممکن  گرچه  آید،  می

 هـاي   گـیري   تـصمیم   و  ریـزي   برنامـه   هاي  هدف  براي  اما  ببرد،

 برابـر   در  مـدیران   پاسـخگویی   امکـان   و  نیست  کافی  مدیریت

 کنـترل   و  کند  نمی  فراهم  را  زیردستشان  دستگاه  و  خود  کارکرد

. اسـت   دشـوار   بـسیار   آن  ارزیابی  و  دولت  هاي  برنامه  اثربخشی

 و  ابتـدایی   آیـد،   مـی   بـه دسـت    ها دستگاه  این  از  که  اطالعاتی

 و  کــارایی  ارزیــابی  بــراي  هــا آن  تــوان نمــی  و  اســت  ناکــافی

ــه  اثربخــشی، ــل تجزی ــراي  را  الزم  هــاي داده  و  کــرد  وتحلی  ب

 کاالهـاي   و  خـدمات   شـده   تمـام   بهـاي   محاسبه  و  گیري  اندازه

 بـراي   کـه   اسـت   الزم  رو،  ازایـن .  آورد  به دسـت    دولتی  بخش

 کـردن   کامـل   از  گذشـته   دولتی،  بخش  در  عملکرد  حسابرسی

 در  گزارشـگري   بـه   مـالی،   منـابع   مورد  در  گزارشگري  سیستم

 و  شـود   توجـه   نـیز   دولـت   اختیـار   در  اقتصادي  منابع  کل  مورد

 بخـش   در  تعهـدي   حـسابداري   از  گـیري   بهـره   ترتیـب،   ایـن   به

 بود. خواهد سودمند بسیار عمومی

 

 هاي پژوهش محدودیت

کـه باعـث        نامه  . عدم پاسخگویی مناسب و دقیق به پرسش       1

 نشده گردید. هاي ناقص و تکمیل  نامه حذف پرسش

دهـی بـه    . صرف زمان و انتظار بسیار زیاد جهـت پاسـخ  2

 و ارسال آن توسط اعضاي نمونه.   نامه پرسش

 

 هاي آتی پیشنهادات براي پژوهش

گردد تا در ادامه این پـژوهش بـه           به پژوهشگران پیشنهاد می   

 بررسی موارد زیر بپردازند:

رسی ارتباط اطالعات حسابداري تعهـدي در ارزیابـی         بر -

 کیفیت سود،

عامــل نــیروي انــسانی از عوامــل مهــم تأثیرگــذار بــر   -

 نظام حسابداري تعهدي،  سازي پیاده

کیفیت گزارش حسابرسی در سیستم حسابداري تعهدي        -

 ادارات بخش دولتی.
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