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The vast experiences of areas and countries about
changing the accounting basis in the public sector
have showed that management of transition
process is very complicated. Frequently,
choosing the best path or approach of transition is
mentioned as a most important technical aspect that
will influence the success of transition.
In this survey, collected data with questionnaire
exami ned f or determination of choosing
transition path impact on successful transition
process and using the gap analysis tool impact on
choosing the best transition path to accrual
accounting in the public sector of Iran.
The Cronbach’s Alpha for designed questionnaire
has been determined 91.2 percent and volume of
sample was 182 numbers. Data examined with two
statistical examinations: T test and Binominal test.
Result of both examinations showed acceptance of
hypothesizes. Thereupon, findings showed that
choosing transition path has an important impact on
transition to accrual basis from cash basis. In
addition, using gap analysis tool can help to
successful transition with doing a comparison
among current situation and desired situation.
Finally, data analyzing showed that although using
gap analysis tool is very useful for choosing a
suitable path, step by step implementation is the
best approach for transition cash basis to accrual
basis of accounting in the public sector of Iran.

ٖٔی ٘كبٕٛبی حؿبثساضی زض ثرف عٙ اظ تغییط ٔجٜ زؾت آٔسٝتجبضة ث
ىدبضٞ ا٘اردبة ضاٚ ٜزٛ ثدٜ أطی پیچیدس،س ٌصاضٙس ٔسیطیت فطآیٞٔی ز
ٗفمیدت ایدٛٔ ردط ثدطٛٔ یِٙیٗ عبُٔ فدٚاٖ اٛٙ عٝ اغّت ث،بؾت ٌصاضٙٔ
. اؾتٝ لطاض ٌطفاٝجٛضز تٛٔ سٙفطآی
ٜضی قدسٚبی جٕع آٞ ٜ تحّیُ زازٚ ٝ اظ تجعیٜزض ایٗ تحمیك ثب اؾافبز
فمیدتٛٔ ىبض ٌدصاض ثدطٖٞ تبریط ا٘اربة ضاٛٔ آظٝ ث،ٝٔ پطؾف ٘بّٝؾیٚ ٝث
ىدبضٞ زض ا٘اردبة ضاّٝ تحّیُ فبنٚ ٝ اظ اثعاض تجعیٜ تبریط اؾافبزٚ سٙفطآی
. اؾتٜ قسٝٔی ایطاٖ پطزاذإٛبؾت زض ثرف عٙٔ
 ثب يدطیتٜ َطاحی قسٝٔ اظ َطیك پطؾف ٘بٜضی قسٚبی جٕع آٞ ٜزاز
 ٘فطی اظ ٔیبٖ اؾدبتیس/89  ایٕٝ٘ٛ٘ ٚ زضنس9/19 بییٟ٘ ٘جبخٚآِفبی وط
ٚ ، ایٝ نبحت ٘ظطاٖ حطف، تحمیمبتیٚ ظـ عبِیٛٔ ٔطاوع آٚ بٞ ٜزا٘كٍب
ٖٚ زٛ آظٔدٚ Tٖٛٔ آظٚ اظ َطیك ز،ٔیٕٛٔسیطاٖ ٔبِی فعبَ زض ثرف ع
دسٞب ٘كبٖ ٔی زٞ ٝ یبفا. اؾتٝ تحّیُ لطاض ٌطفاٚ ٝضز تجعیٛٔ  ایّٕٝج
دس ٌدصاض اظٙفمیت فطآیٛٔ ٕیای ثطٞبؾت تبریط ثب اٙٔ ىبضٌصاضٞا٘اربة ضا
 اظ اثدعاضٜ اؾدافبز،ٜٚ عالٝ ث.سی زاضزٟ حؿبثساضی تعٝحؿبثساضی ٘مسی ث
زٛجدٚ ٝ ودٝجف ٔیبٖ آ٘چٙ ؾٚ زٛجٛٔ ا٘عٛٔ بؾبییٙ ثب قّٝتحّیُ فبن
دی زض ا٘اردبةٟجٛا٘دس وٕده لبثدُ تٛ ٔی ت، ثبیس ثبقسٝ وٝ آ٘چٚ زاضز
ٖس ٘دكبٞاٛ قد،بیتٟ٘  زض.سٞ زٝبؾبٖ اضائٙ وبضقٝبؾت ٌصاض ثٙٔ یىطزٚض
ا٘دس ثدطایٛ ٔدی تّٝ تحّیدُ فبندٚ ٝ اظ اثعاض تجعیٜ اؾافبزٝ ٌطچٝزاز و
 ؾدبظی تسضیجدیٜـ پیبزٚ أب ایٗ ض،رط ثبقسٛٔ بؾتٙٔ یىطزٚا٘اربة ض
ٔی ایدطاٖ ثبیدسٕٛـ لبثُ اجطا زض ثرف عٚاطیٗ ضٟاٖ ثٛٙ عٝ ثٝاؾت و
. لطاض ٌیطزٜضز اؾافبزٛٔ
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)ٜی(ضٙ ثیٗ إِّّی أبْ ذٕیٜ زا٘كٍب، حؿبثساضیٜٚ*زا٘كیبض ٌط
ٗیٚظـ عبِی ذبتٓ لعٛٔ آٝؾؿٛٔ ، حؿبثساضیٜٚ**اؾابزیبض ٌط
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هقسهِ
پؽ اظ تبییس ؾٛزٔٙسی ٔجٙبی تعٟسی ث ٝجبی ٔجٙدبی ٘مدسی
زض حؿبثساضی ثرف عٕٔٛی  ٚثب ٌصقت ثیف اظ ز ٚز ٝٞاظ آغدبظ
پػٞٚفٞبی تجطثی پیطأ ٖٛثطضؾی ؾبظٚوبضٞبی ارطثرف تسٚیٗ
ثط٘بٌٔ ٝصاض زض ایٗ ثرف ،ودكٛضٞبی ٔراّدد زضیبفادٝا٘دس ودٝ
پیٕٛزٖ ایٗ فطآیٙس ثب ٔكىالت فطاٚا٘ی ضٚثدٝض ٚاؾدت .ثدَ ٝدٛض
ٔكرم ،فطآیٙس ٌصاض زض ذالء اتفبق ٕ٘یافاس  ٚاظ پیدفآٔدسٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی تبریط ٔیپصیطز(فسضاؾی ٖٛثیدٗ إِّّدی حدؿبثساضاٖ،/
.)91//
پكت ؾط ٌصاضزٖ ٔٛفمیت آٔیع فطآیٙس ٌصاض ٘یبظٔٙس ؾدٙجف
زلیك قطایٍ ٔٛجٛز  ٚتسٚیٗ ثط٘بٔٝای جبٔع اؾت .زض ایٗ ٔؿیط،
زِٚتٞب اثاسا ثبیس ثب وؿت قٙبذای ثٙیبزیٗ٘ ،مبٌ يعد  ٚلدٛت
ذٛز ضا قٙبؾبیی وٙٙس .ؾپؽ ،ثب تجٕیع ٕٞد ٝأىب٘دبت ذدٛز ٚ
فطآ ٓٞآٚضزٖ ثؿاطٞبی ٔٙبؾت  ٚثب تٛج ٝزلیك ث ٝتجطث ٝوكٛضٞب
 ٚحٛظٜٞبی زیٍدط زض پیدبز ٜؾدبظی حدؿبثساضی تعٟدسی ،ا٘جدبْ
انالحبت ٔبِی ٔ ٚسیطیت پطٚغٌ ٜصاض ،ضیؿهٞب  ٚعٛأُ ٔحدطن
عسْ ٔٛفمیت فطآیٙس ضا ث ٝذٛثدی ٔدسیطیت وٙٙدس (وطزؾداب٘ی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)/999 ،
٘ابیج پػٞٚف وٕیا ٝثرف عٕٔٛی فسضاؾدی ٖٛثیدٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ(٘ ) 91//كبٖ ٔی زٞس و ٝعٛأدُ ؾیبؾدی ٘ ٚمدف
ؾیبؾتٔساضاٖ زض حٕبیت  ٕٝٞجب٘ج ٝاظ اجطای پطٚغٜٞدبی ٌدصاض،
عبّٔی حیبتی زض ٔٛفمیت آٖ اؾت .وكٛضٞب  ٚحٛظٜٞب عدال ٜٚثدط
ایٗ و ٝثبیس اظ ؾبذابض ٔٙبؾتٙٔ ،دبثع ودبفی ٔ ٚدسیطیت پدطٚغٜ
ارطثرف ثٟط ٜثجط٘دس٘ ،یبظٔٙدس پدكایجب٘ی افدطازی ٞدؿاٙس ودٝ
زضجبٔع٘ ٝمف ٔٛرطی ثطای جٟتزٞی فعبِیتٞب زاقا ٝثبقٙس ٚ
ثاٛا٘ٙس زض نٛضت ِعٛٔ ،ْٚا٘ع پیف ضٚی ا٘جدبْ اندالحبت ضا ثدٝ
ذٛثی ٔسیطیت وٙٙس.
ایطاٖ ث ٝعٛٙاٖ وكٛضی زض حبَ تٛؾعٛٔ( ٝؾدؿ ٝثیدٗإِّّدی
آٔبض٘ ،)91/9 ،9یبظٔٙس ٌصاض اظ ٔجٙبی ٘مسی ٘ ٚمسی تعسیُ قدسٜ
ثٔ ٝجٙبی تعٟسی زض ثرف عٕٔٛی اؾت .پدؽ چدبِف اندّی ٚ
اٍ٘یع ٜا٘جبْ ایٗ تحمیدك ،ثطضؾدی ٘حدٌ ٜٛدصاض زض ایدطاٖ حدَٛ
قٙبؾبیی ثٟاطیٗ ضاٞىبضثطای وٕه ثد ٝتدسٚیٗ ثط٘بٔدٝای جبٔدع
اؾت.
زض ایٗ تحمیك تالـ قس ٜاؾت تب اثاسا عٛأُ ٔٛرط زض تسٚیٗ
ثط٘بٔ ٝجبٔع ٌصاض تكطیح قس ٚ ٜؾپؽ٘ ،مدف ا٘اردبة ثٟاطیدٗ
ضاٞىبضٌصاض زض تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝای لبثُ اجطا تجییدٗ قدٛز .ثدَ ٝدٛض
ٔكرم ،ضاٜوبضٞبی ٌصاض ث ٝتفهیُ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفاٝا٘س ٚ
زض ٟ٘بیت ،ثٟاطیٗ ضاٞىبضثب تٛج ٝث ٝقطایٍ فعّی ثردف عٕٔٛدی
وكٛض اضائ ٝقس ٜاؾت.

هزٍری بز پیطیٌِ پضٍّص
تسٍیي بزًاهِ جاهغ گذار اس هبٌای ًقسی بِ هبٌای تؼْسی

عٛأُ ظیبزی ؾطعت  ٚقیٌ ٜٛصاض ث ٝحؿبثساضی تعٟسی ضا ثدٝ
َٛض ٌؿاطز ٜتحت تبریط لطاض ٔیزٙٞدس(فسضاؾدی ٖٛثیدٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ ،ثٙس ز .) 91// ،9 ٚزض ودكٛضٞبی زض حدبَ تٛؾدع،ٝ
عٛأُ ظیبزی ثط فطآیٙس ٌصاض تبریط ٔیٌصاض٘س .زض ایٗ جب٘ ،مف زٚ
ٌ٘ ٝ٘ٛظبْ ؾیبؾی وكٛضٞبی تٛؾع ٝیبفا ٝثطضؾی ٔیقٛز و ٝثدط
فطآیٙس ٌصاض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾدع٘ ٝدیع تدبریط ٌدصاض اؾدت:
٘)/ظبْ ضیبؾت جٕٟٛض ٔحٛض٘)9 ٚ ،9ظبْ پبضِٕبٖ ٔحٛض .4زض٘ظدبْ
ضیبؾت جٕٟٛض ٔحٛض لٛای ؾٌٝب٘ ٝاؾامالَ زاض٘س ٕٔ ٚىٗ اؾدت
تهٛیت لٛا٘یٗ ثب تدبذیط ٕٞدطا ٜثبقدس .ثٙدبثطایٗ ،زض جدبیی ودٝ
انالحبت ٔبِی پیكٟٙبز قسٔ ٜؿاّعْ اعٕبَ تغییطاتدی زض لدبٖ٘ٛ
اؾت ،قبیس جعییبت ثط٘بٔ ٝقبُٔ تسٚیٗ ضاٞجطزٞبی اضتجدبَی ثدب
ٟ٘دبز لددبٌ٘ ٖٛددصاض ٘ددیع ٘یبظٔٙددس ثدطآٚضز ٔ ٚددس ٘ظدط لدطاض زازٖ
ضاٞجطزٞبیی ثطای افعایف احإبَ تهٛیت ثط٘بٔ ٝزض َد َٛظٔب٘دی
ٔعیٗ ثبقس .ثٝعال ،ٜٚظٔبٖ الظْ ثطای ثبظثیٙی ثٛزج ٚ ٝنٛضتٞبی
ٔبِی تٛؾٍ لبٌٖ٘ٛصاض زض َ َٛفطآیٙس ثبظٍ٘طی زض ٘ظبْ ٔبِی ثبیس
ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیطز.زض ٘ظبْ ٞبی پبضِٕب٘ی ،زِٚت تٛؾٍ حدعة
ؾیبؾی و ٝتٛا٘ؿا ٝاؾت ثیدكاطیٗ وطؾدیٞدبی ٔجّدؽ ضا زض
٘ظبٔی ته پبضِٕدب٘ی یدب ز ٚپبضِٕدب٘ی ثدٝزؾدت آٚضز ،تدكىیُ
ٔیقٛز .زض ایٗ قی ،ٜٛزِٚت ِعٔٚب ثط ضای ثرف ثعضٌی اظ ٔجّؽ
وٙاطَ ٘ساقا ٚ ٝثٙبثطایٗ ٕ٘ی تٛا٘س ٕٞیدكُٕٔ ٝئدٗ ثبقدس ودٝ
لٛا٘یٗ ٔٛضز ٘ظدط آٖ تدهٛیت ٔدی قدٛزٌ .دبٞی ٕٔىدٗ اؾدت
ثحث ٞبی فطاٚا٘ی پیطأٔ ٖٛؿبئُ زض ٔجّؽ ندٛضت ٌدیطز ،أدب
ٔعٕٛال زِٚای و ٝلهس ٔسیطیت انالحبت ٔبِی ضا زاضز اظ تعدساز
وبفی وطؾی ٞبی ٔجّؽ ثطذٛضزاض اؾت تب ثاٛا٘دس لدٛا٘یٗ ٔدٛضز
٘ظط ذٛز ضا ث ٝتهٛیت ثطؾب٘س .وّیسیتطیٗ جٙجٌ ٝصاض زض چٙیدٗ
٘ظبٔی وؿت إَیٙبٖ اظ ٚجٛز حٕبیت ؾیبؾدی ودبفی  ٚتعٟدس
احعاة ٔجّؽ ثطای ا٘جبْ تغییط اؾت .ثدس ٖٚتٛجد ٝثد ٝضیبؾدت
جٕٟٛض ٔحٛض  ٚیب ٔجّؽ ٔحٛض ثٛزٖ ٘ظبْ ؾیبؾی ،ایجبز تغییدط
زض ثطذی حٛظٜٞبی لب٘٘ٛی ثؿیبض زقٛاض اؾت .ثطای ٕٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛىٗ
اؾت ٘یبظ ث ٝتغییط ثركی اظ لب٘ ٖٛاؾبؾی ثبقس .ایٗ أط ٔیتٛا٘دس
فطآیٙس ٌصاض ضا تحت تبریط لطاض زٞس .ظیطا ایجبز تغییط زض ؾدبذابض
لب٘ ٖٛاؾبؾی ٟ٘ ٚبزٞبی تسٚیٗ وٙٙسٔ ٜمطضات ثدَٝدٛض ٔعٕدَٛ
ثؿیبض زقٛاض اؾت .زض ایٗ ٔٛالعٕٔ ،ىٗ اؾدت ٟ٘بزٞدبی فطعدی
زِٚت ث ٝاؾافبز ٜاظ ٔجٙبی تعٟسی ثب حفد قدی ٜٛثٛزجدٝثٙدسی
و٘ٛٙی تطغیت ق٘ٛس .تحت ایٗ ضٚیىطز ،قبیس ٔجٛظٞبی ؾیبؾدی
تغییط ٔٛضز ٘یبظ ٘جبقس  ٚتٕطوع وٕداطی زض فطآیٙدس ٔسیطیدت
ٌصاض اتفبق افاس (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ.)91// ،

زٍ فصلٌاهِ حسابساری زٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،1پاییش ٍ سهستاى63

الاهبزٞبی زض حبَ ٌصاض ،اغّت تحت تبریط تغیدیطات پطقدابة
ٚيعیت الاهبزی ٟ٘ ٚبزٞدبی ظیطثٙدبیی ذدٛز ٞدؿاٙس  ٚقدبیس
انالحبت زض ٘ظبْ ٔسیطیت ٔبِی ذٛز ضا جدع ٌدبْٞدبی يدطٚضی
ثطای تٛؾع ٝثرف عٕٔٛی ثپٙساض٘دس .زض ایدٗ قدطایٍ ،احإدبال
تغییطات پیكٟٙبزی اظ حٕبیدت ٞدبی ؾیبؾدی ٘دیع ثطذٛضزاض٘دس.
پصیطـ ؾیبؾی تغییط ث ٝایٗ ٔعدٙی اؾدت ودٚ ٝلدٛی تغیدیطات
ٌؿاطز ٕٝٞ ٚ ٜجب٘جد( ٝثدطای ٕ٘٘ٛد ،ٝتغیدیط اؾبؾدی زض ٘ظدبْ
ٔسیطیت ٔبِی  ٚؾبظٌبض ثب ٔجٙبی تعٟسی زض تٕبْ ٟ٘بزٞبی زِٚای)
ٔحإُ ذٛاٞس ثٛز (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّدی حدؿبثساضاٖ ثٙدس زٚ
.)91// ،/9-//
ٔحسٚزیت انّی وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾدع ٝزض ٔدؿیط ایجدبز
تغییطاتٔ ،حسٚزیت ٚجٛز ظطفیت زض ٟ٘بزٞبی زِٚای زض اضتجدبٌ
ثب ٘ظبْ حؿبثساضی  ٚتٛا٘بییٞبی وبضوٙبٖ ثرف ٔبِی ٙٔ ٚدبثع زض
زؾاطؼ زاذّی  ٚذبضجی زِٚت ثدطای ثٟجدٛز ٌ ٚدؿاطـ ایدٗ
ظطفیتٞب اؾت .ایٗ ٔحسٚزیت ٞب ث ٝایٗ ٔعٙی اؾدت ود ٝقدبیس
وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾع ٝتٕبیدُ زاقدا ٝثبقدٙس اظ ضٚـ ٌدصاض
تسضیجی اؾافبز ٜوٙٙس (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس زٚ
)91//، /7-/4
راُکارّای گذار

ضٚـ  ٚؾطعت ا٘امبَ ثٔ ٝجٙبی تعٟسی ثَٛٝض ٚؾدیعی ٔیدبٖ
ٚاحسٞبی ٌعاضقٍط ٔافبٚت اؾتَ .ید ٌؿاطزٜای اظ ضٚیىطزٞب ٚ
تطویددتٞددبی ٌ٘ٛددبٌ٘ٛی اظ آٖٞددب ٘ددیع وددبٔال ٔحإددُ اؾددت
(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.) 91// ،/8 ٚ
فبضغ اظ ا٘اربة ضٚیىطز ،ثبیس تٛج ٝزاقدت ود ٝفطآیٙدس ٌدصاض
ٔی تٛا٘س زض ؾٌ ٝبْ ضٚی زٞس .زض ٌدبْ أ ،َٚدیتدٛاٖ ثدب اضائدٝ
ٌعاضـٞب  ٚاَالعبت ايبفی ٔب٘ٙس اَالعبت زض ٔٛضز نٙسٚقٞدبی
ثبظ٘كؿاٍی ،عّٕىطز ؾیؿآ فعّی ٔبِی ضا افعایف زازٌ .دبْ ز،ْٚ
ثد ٝعٙدٛاٖ ٌدبٔی عّٕدی زض وٛتدبٔ ٜدستٔ،یتدٛاٖ ثدب افدعٚزٖ
لبثّیتٞبیی ٔب٘ٙس افكبی ثیكاط اَالعبت زضآٔدسٞب  ٚثدسٞیٞدبی
قٙبؾبیی ٘كس ٜیب ٔعٛق ث ٝوبضآیی ؾیؿآ ٌعاضقٍطی افدعٚز .ثدٝ
عٛٙاٖ ٌبْ ؾ ،ْٛثط٘بٔ ٝای ٔٙبؾت ثدطای ٌدصاض ثدٔ ٝجٙدبی ٔدٛضز
ا٘اظبض زض ٔست ظٔدبٖ ٔٙبؾدجی تدسٚیٗ ودطز (ٞیدبت ٔدكٛضتی
اؾدداب٘ساضزٞبی حددؿبثساضی زِٚددایُٔ .)9117 ،5بِعدد ٝثددط ضٚی
وكٛضٞبی عً ٛؾبظٔبٖ ٕٞىبضیٞبی الادهبزی  ٚتٛؾدع٘ ٝدكبٖ
زاز ٜاؾت و ٝتسٚیٗ ثط٘بٌٔ ٝصاض  ٚپیبزٜؾبظی حؿبثساضی زِٚادی
ث ٝآؾب٘ی نٛضت ٍ٘طفا ٚ ٝاغّت ٘یبظٔٙس اِعاْٞب  ٚتعٟسات ؾیبؾی
ثّٙسٔست  ٚثب پكاٛا٘ ٝثدٛز ٜاؾدت (زایٕ٘ٛدس .)9119 ،زض ازأدٝ
ضٚیىطز ٞدبی پیدكٟٙبزی فسضاؾدی ٖٛثیدٗ إِّّدی حدؿبثساضاٖ
جٟت ٌصاض ثٔ ٝجٙبی تعٟسی تكطیح قس ٜاؾت.

//

تجشیِ ٍ تحلیل فاصلِ بیي ًظام هَجَز ٍ ًظام جسیس :لجدُ
اظ زض ٘ظط ٌطفاٗ ٔؿیطٞبی ٔافدبٚت ،زاقداٗ زضن ضٚقدٙی اظ
فبنّٔ ٝیبٖ ٘ظبْ ٌعاضقٍطی ٔبِی ٔٛجدٛز ٘ ٚظدبْ ٌعاضقدٍطی
ٔبِی ٔٛضز ا٘اظبض يطٚضی اؾت (ذٛا ٜایٗ ٘ظدبْ جسیدس تعٟدسی
وبُٔ ثطٔجٙبی اؾاب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی حؿبثساضی ثرف عٕٔٛی
ثبقس ،ذٛا ٜثط ٔجٙبی ٘مسی ُٙٔ ٚجك ثط اؾاب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی
حؿبثساضی ثرف عٕٔٛی)ٌ .طٜٞٚبی ُٔبِعبت ُٔٙمٝای زض ثب٘ه
جٟب٘ی اثعاضی ضا ثطای اضظیبثی  ٚتكریم فبنّ ٝؾدبذا ٚ ٝآٖ ضا
»تحّیُ فبنّ٘ «ٝبٔیسٜا٘س؛ ایٗ اثدعاض ٔمبیدؿ ٝثیدٗ حدؿبثساضی
ثرف عٕٔٛی ودكٛض ،اؾداب٘ساضزٞبی حؿبثطؾدی ٚ ،ضٚیدٞٝدبی
اؾاب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی ضا تؿٟیُ ٔیوٙدس .ودكٛضٞبی جٙدٛة
قطلی آؾیب ثَٛ ٝض فعایٙس ٜای قدطٚی ثد ٝاؾدافبز ٜاظ ایدٗ اثدعاض
اضظیبثی ثطای آٔبزٜؾبظی ٘فك ٝضا ِٜذٛز  ٚزض لبِت ٌدعاضـ ٞدبی
اضظیبثی فبنّ ٝودطز ٜا٘دس .ایدٗ اثدعاض تٛؾدٍ ودكٛضٞبیی ٔب٘ٙدس
آشضثبیجبٖٙٞ ،س ،ا٘س٘ٚعی ٚ ،تبجیىؿابٖ ثٝوبض ثدطز ٜقدس ٜاؾدت
(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،91-/9 ٚ
ضزٍع اصالحات اس زرٍى ٍاحسّای زٍلت :انالحبت ٕٔىدٗ
اؾت زض ٟ٘ ٕٝٞبزٞبی زاذّی ثرف عٕٔٛی یه زِٚدت ندٛضت
ٌیطز یب تٟٙب ثٛ٘ ٝی ذبنی اظ ٟ٘بزٞب ٔحسٚز قدٛز .ثدطای ٕ٘٘ٛد،ٝ
پیبزٜؾبظی حؿبثساضی تعٟسی قبیس ث ٝنٛضت ثردف ثد ٝثردف
ا٘جبْ پصیطز .ایٗ انالحبت ٕٔىٗ اؾت ثدب ٟ٘بزٞدبی ٔدؿامُ ٚ
٘یٕٔ ٝؿامُ زِٚای آغبظ قٛز و ٝلجال ٔؿِٚٛیتٞدبیی زض لجدبَ
ٔسیطیت ٔٙبثع تحت وٙاطَ ذٛز زاقا ٚ ٝزض عیٗ حبَ ذدبض اظ
٘ظبْ ٔإطوع حؿبثساضی ثٛزٜا٘س .وؿت تبییسیٞٝبی ؾیبؾی ثطای
تغییطات ٔجٙدبی حدؿبثساضی ٟ٘بزٞدبی ٔدؿامُ ٔ ٚاعبلدت آٖ،
پیبزٜؾبظی ایٗ ٔجٙب اغّت آؾبٖ تط اؾت ،ظیدطا احإدبَ وٕداطی
ثطای تغییط ٘ظبْ فعّی ثٛزجٝثٙسی ٌ ٚعاضقٍطی ٔطوعی زض َدی
اعٕبَ پیبزٜؾبظی تغییطات ٚجٛز زاضز.
ا٘امبَ ثٔ ٝجٙبی حؿبثساضی تعٟسی ٕٔىدٗ اؾدت ثدطای ٘دٛی
ذبنی اظ ٟ٘بزٞبی زِٚت اِعأی  ٚثطای ثطذدی یدب ٕٞدٟ٘ ٝبزٞدب
زاَّٚجب٘ ٝثبقسٔ .عیت اعُبی اجبظ ٜا٘اردبة ٔجٙدب ثدٟ٘ ٝبزٞدبی
ٔؿامُ ثطای ؾبظٌبضی ثب حؿبثساضی تعٟدسی ،افدعایف اٍ٘دیعٚ ٜ
تعٟس آ٘بٖ ث ٝا٘جبْ تغییطات اؾت .زض ٞط نٛضت ،ا٘امبَ زاَّٚجب٘ٝ
ٔی تٛا٘س ثبعث ثطٚظ ٔدؿبئّی ٔب٘ٙدس اؾدافبز ٜاظ ٔجدب٘ی ٔراّدد
حؿبثساضی تٛؾٍ ٟ٘بزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛقس ٜود ٝزض ٘ایجد ،ٝتٟیدٝ
نٛضت ٞبی ٔبِی تّفیمی ثدطای ودُ ٚاحدس ٌعاضقدٍط زِٚدای ضا
ٔكىُ ٔیؾبظز (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙدس ز-9/ ٚ
.)91// ،99
گشارضگزی سزاسزی زٍلت :زضن  ٚتفؿیط ٌعاضـ ٞبی
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کززستاًی ٍ ّوکاراى :رٍیکززّا ٍ ػَاهل هَثز بز تسٍیي بزًاهِ گذار بِ حسابساری تؼْسی زر برص ػوَهی

ؾطاؾطی ٔجاٙی ثط حؿبثساضی تعٟسی ثدطای اؾدافبزٜوٙٙدسٌبٖ
آؾبٖتط اظ ٌعاضـٞبی پطاوٙس ٚ ٜثط پبی ٝانٔ ٚ َٛفبٞیٕی اؾدت
و ٝتٟٙب ثطای عسٔ ٜعسٚزی لبثُ ف ٟٓاؾت .ایٗ قیٌ ٜٛعاضقٍطی
أىبٖ ثٟجٛز ثطضؾی عّٕىطز ٔبِی ثرف عٕٔٛی ضا فطآ ٓٞوطزٚ ٜ
ٔعایبی ٔاعسزی ثطای ٔمبنس ثط٘بٔٝضیعی  ٚؾیبؾتٌصاضی تٛؾعٝ
ؾبال٘ ٝوكٛضٞب ثٕٞ ٝطا ٜزاضزٌ .عاضقٍطی ٔبِی تحت ایدٗ قدیٜٛ
زض اِٚیٗ اضائ ،ٝزیسی وّی  ٚجبٔع اظ ٚيعیت زِٚت ضا ثدٝزؾدت
ٔی زٞس .اظ ٔعایبی آقىبض ٌعاضقٍطی ؾطاؾطی أىبٖ تردهیم
ٔٙبثع وٕیبة ثَٛ ٝض ٔٙبؾت  ٚتٛاٖ ا٘عىبؼ وؿطی ثٛزج ٝزِٚت
ثطای ثط٘بٔٝضیعیٞبی ثّٙدس ٔدست اؾدت (ثدبضت )/997 ،اِٚیدٗ
ٌعاضقٍطی ؾطاؾطی زِٚت ثط ٔجٙبی تعٟسی ٔیتٛا٘س ٓٞظٔبٖ ثدب
اِٚیٗ ٌعاضـ ٟ٘بزٞبی ٔؿامُ ثبقس ،یب ثطای تبویس ثیكاط ثطضٚی
ٔؿبئُ ٌصاض ٔب٘ٙس ٔحسٚزیتٞبی ٌعاضقٍطی  ٚتّفیك ٚاحدسٞبی
ٔؿامُ  ٚثطای یه زٚض ٜث ٝتبذیط ثیافاس(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ.)91// ،
پیازُساسی تدسریجی :حدؿبثساضی تعٟدسی قٙبؾدبیی تٕدبْ
زاضاییٞب  ٚثسٞیٞبیی ضا اِعأی ٔی زا٘س و ٝثدب تعطیدد زاضایدی ٚ
ثسٞی ٓٞضاؾاب ثٛز ٚ ٜثب يٛاثٍ قٙبؾبیی آ٘بٖ تُبثك زاضز .أب زض
ٞطنٛضت ،ایٗ ٔٛيٛی ٔب٘ع ٚاحسٞبی ٌعاضقٍط ثطای ا٘اربة ٌصاض
ث ٝحؿبثساضی تعٟسی ثٚ ٝاؾُ ٝقٙبؾبیی یىجبض ٕٝٞ ٜزاضاییٞب ٚ
ثسٞیٞب ٕ٘یقٛز .ثطای ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛی تٛاٖ اثادسا ثدط ضٚی قٙبؾدبیی
زاضاییٞب  ٚثسٞی ٞبی وٛتبٔ ٜست ٔب٘ٙس ثدسٞىبضاٖ  ٚثدؿاب٘ىبضاٖ
تٕطوع وطز .قٙبؾبیی أٛاَ ،ظٔیٗ  ٚتجٟیعات اغّت ٔاعبلدت آٖ
نٛضت ٔیٌیطز .یىی اظ ا٘اربةٞبی ذبٖ ٔ ٚیدؽ( )9119ضٚـ
ٔطحّٝای(تسضیجی) 6ثب تٕطوع اِٚی ٝثط آٖ زاضاییٞب  ٚثدسٞیٞدبی
ٔبِی اؾت و ٝث ٝضاحای لبثُ ا٘ساظٌٜیطی ٞؿاٙس (فسضاؾی ٖٛثیٗ
إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،97-95 ٚ
ضٚیىطز تسضیجی عال ٜٚثطزاقاٗ ٔعایبیی ،وبؾایٞبیی اظ لجیُ
تحٕیُ ٞعیٞٝٙبی ٌعاف ث ٝزِیُ ثٝوبضٌیطی ٕٞعٔدبٖ ز٘ ٚظدبْ
حؿبثساضی ٘مسی  ٚتعٟسی  ٚأىبٖ عسْ تحمك تغییطات فطٍٙٞی
الظْ  ٚوٙسی قابة اِٚی ٝتحٛالت ثط ارط ٌصض ظٔدبٖ ضا ٘دیع زاضز
(ثبثبجب٘ی  ٚثبغٔٛیبٖ.)/986 ،
بَزجِبٌسی تؼْسی :تغییط زض ؾیدؿآ حدؿبثساضی ثبیدس ثدب
تغییط زض ؾیؿآ ثٛزجٝای ٕٞب ًٙٞثبقس .زض ٚالع  ،زؾایبثی ثٝ
ٔٙبفع تغییط ٔجٙدبی حدؿبثساضی زض ٌدط ٚتغیدیطات ٕٞعٔدبٖ ٚ
ٓٞضاؾاب زض ؾیؿآ ثٛزجٝثٙسی اؾت .پؽ ،ثبیس تٛج ٝزاقت وٝ
اؾامطاض ؾیؿآ حؿبثساضی ثط ٔجٙبی تعٟدسی جدبیٍعیٙی ثدطای
ثٛزجٝثٙسی تعٟسی ٘رٛاٞس ثٛز (زایٕ٘ٛس.)9119 ،
اٌط ثٛزجٝثٙسی تعٟسی ث ٝعٛٙاٖ ثركی اظ انالحبت ٔعطفدی
قٛز ،تغییط زض ضٚیٞ ٝبی ثٛزج ٝثٙسی قبیس ٓٞظٔبٖ ثب تغییطٞبی

اِٚیٌ ٝعاضقٍطی تعٟسی ا٘جبْ ٌیطز .زض ٞط نٛضت ،ثٛزجٝثٙدسی
تعٟسی زض ثیكاط حٛظٜٞب،یه یبز ٚزٚض ٜپؽ اظٔعطفی ٌعاضقٍطی
ثطٔجٙبی تعٟسی ثٝوبض ٌطفا ٝقس ٜاؾتٌ .بٞی اٚلبت ایٗ تبذیدط
ثطای حه َٛإَیٙبٖ ٔؿٚٛالٖ تسٚیٗ ثٛزج ٝاظنحت ٘ظبْ ٘ٛیٗ
ٔبِی  ٚلبثّیت اتىبی اَالعبت تٟی ٝقس ٜتٛؾٍ آٖ يطٚضی اؾت
(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،/8 ٚ
زٍرُ اصالح :زؾاطؾی ثٙٔ ٝبثع یب تعٟسات ؾیبؾدی ٔعٕدٛال
تعییٗ ثبظ ٜظٔب٘ی ثطای ٞط ٌ ٝ٘ٛانالحبت ضا اِعأی ٔیوٙسََٛ .
ایٗ ثبظ ٜظٔب٘ی ٕٔىٗ اؾت زض ٞط حٛظٜای ثب حٛظ ٜزیٍدط تفدبٚت
زاقا ٝثبقس .زٚض ٜانالح ٕٔىٗ اؾت وٛتبٔ ٜدست (یده تدب ؾدٝ
ؾبَ)ٔ ،یبٖ ٔست (چٟبض تب قف ؾبَ)  ٚیب ثّٙس ٔدست (ثیدف اظ
قف ؾبَ) ثبقس .زٚض ٜوٛتبٔ ٜست زض جدبیی ٔدیتٛا٘دس ٔٙبؾدت
ثبقس و ٝحٕبیت لٛی ؾیبؾی ثطای تغییط ٚجٛز زاقدا ٚ ٝتعدساز
ٟ٘بزٞبی زِٚای وٓ اؾت .ا٘جبْ اندالحبت زض ثدبظٔ ٜیدبٖ ٔدست
ظٔبٖ ثیكاطی ثطای آٔبزٜؾبظی جعئیبت پیبزٜؾبظی ٔب٘ٙس تسٚیدٗ
ثط٘بٔٞٝب ،تٛؾع ٚ ٝثٟجٛز ضٚیٞٝبی حدؿبثساضی ٚ ،ثدٝودبضٌیطی ٚ
آظٔ٘ ٖٛظبْ ٘ٛیٗ ضا فطآٔ ٓٞیوٙسٕٞ .چٙیدٗ ،ظٔدبٖ ٔعمِٛدی ضا
ثطای آٔٛظـ ٌطٜٞٚبی زضٌیط زض انالحبت ٔب٘ٙس وبضوٙبٖ زِٚدت
 ٚؾیبؾتٔساضاٖ ث ٝزؾت ٔی زٞس.
ٔعایبی ث ٝوبضٌیطی زٚض ٜظٔب٘ی ثّٙس ٔست ثبیدس ثدب تٛجد ٝثدٝ
ضیؿه فطؾٛزٌی ٘بقی اظ ا٘جبْ اندالحبت ٔدٛضز اضظیدبثی لدطاض
ٌیطز .ایٗ فطؾٛزٌی ظٔب٘ی ثٚ ٝجٛز ٔیآیس و ٝپیدكطٚاٖ تغییدط
زض ٟ٘بزٞبی زِٚدای احدؿبؼ ٘یدبظ فدٛضی  ٚاٍ٘دیع ٜالظْ ثدطای
پیبزٜؾبظی انالحبت ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس؛ ثٝذهٛل اٌط ٔعایدبی
آ٘ی تغییطات زض ٔجٙبی حؿبثساضی(ٔب٘ٙس تٟی ٝاَالعبت ٔطثٌٛتط)
ثٝؾطعت ث ٝعٛٙاٖ ٘ابیج انالحبت ،زض عّٕیدبت ضٚظا٘دٙٔ ٝعىدؽ
٘كٛز (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،91-99 ٚ
تعییٗ ثبظ ٜظٔب٘ی غیط ٚالع ثیٙب٘ ،ٝاظ زالیُ عسْ ٔٛفمیت ثدؿیبضی
اظ انالحبت ٔدسیطیت ٔدبِی عٕٔٛدی ثدٛز ٜاؾدت (پطتدٛضیؽ ٚ
پطتٛضیؽ.)9118 ،
زِٚتٞبیی و ٝحؿبثساضی تعٟسی ضا پیبزٜؾبظی وطزٜا٘س ،ایدٗ
وبض ضا زض ثبظٜٞبی ظٔب٘ی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛزض ثطذدی ٔدٛاضز زض ٔطاحدُ
ٔاعسزی ا٘جبْ زاز ٜا٘س .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛثطیاب٘یب ثدطای اِٚیدٗ ثدبض زض
ؾبَٞبی  /999-9111حؿبة ٞبی ٟ٘بزٞبی زِٚای ذدٛز ضا ثدط
ٔجٙبی تعٟسی ٌعاضـ  ٚاِٚیٗ ثٛزجد ٝتعٟدسی ذدٛز ضا ٘دیع زض
ؾددبَٞددبی  911/-9119تددسٚیٗ وددطز .ثطیاب٘یددب اظ انددُالح
»حؿبثساضی  ٚثٛزجٝثٙسی ٔٙبثع« ثطای حؿبثساضی  ٚثٛزجٝضیعی
تعٟسی ذٛز اؾافبزٔ ٜیوٙس(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّدی حدؿبثساضاٖ
ثٙس زٞ .)91// ،99-9/ ٚیبت ٔكٛضتی اؾاب٘ساضزٞبی حؿبثساضی
زِٚای ( )9117اظٟبض ٔیزاضز و» :ٝزض٘ظط ٌطفاٗ یده زٚض/1 ٜ
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تب  /9ؾبِ ٝثطای ٌصاض ث ٝحدؿبثساضی تعٟدسی ُٔٙمدی ثد٘ ٝظدط
ٔیضؾس ،ظیطا ایٗ ٔست أىبٖ تسٚیٗ ثط٘بٌٔ ٝصاضی ٔٙبؾت ثدطای
تٕبْ ؾُح زِٚت ٟ٘ ٚبزٞبی ٔراّد آٖ ضا فطآٔ ٓٞیوٙس«.
فزآیٌس گذار ٍ الشامّای حسابزسی

زض جبیی وٚ ٝاحس زِٚای ّٔدعْ ثد ٝاضائد ٝندٛضتٞدبی ٔبِدی
حؿبثطؾی قس ٜثبقس یب زض آیٙسّٔ ٜدعْ قدٛز ،ثبیدس ٌعیٙدٞٝدبی
ٕٔىٗ ثطای ٔٛاج ٟٝثب اِعاْ ٞبی حؿبثطؾدی ضا زض َد َٛفطآیٙدس
ٌصاض ٔس ٘ظط لطاض زٞسٌ .عیٞٝٙبی تعبُٔ ثب اِعاْٞدبی حؿبثطؾدی
زض َٛض ثط٘بٌٔ ٝصاض ث ٝقطح ظیط اؾت:
 ./تٟی ٝنٛضت ٞبی ٔبِی حؿبثطؾی قدس ٜثد ٝقدی ٜٛجدبضی
ٔٛجٛز تب ظٔب٘ی و ٝفطآیٙس ٌصاض تىٕیُ قٛز.
 .9اضائٌ ٝعاضـ حؿبثطؼ ُٔبثك ثب ٔجٙبی حدؿبثساضی اظٟدبض
قس.ٜ
 .9تٟیٔ ٝجٕٛعٝای اظ نٛضتٞبی ٔبِی حؿبثطؾی ٘كس ٜودٝ
ٔٙاكط ٘ ٓٞرٛاٙٞس قس ث ٝعٙدٛاٖ ٌدبٔی آظٔبیدكی (ایدٗ ضٚـ
اغّت ثَٛ ٝض ٓٞظٔبٖ ثب اضائ ٝندٛضتٞدبی حؿبثطؾدی قدس ٜثدط
ٔجٙبی ٔٛجٛز حؿبثساضی ا٘جبْ ٔیقٛز).
 .4ا٘اكبض ٔجٕٛع ٝنٛضتٞبی ٔبِی حؿبثطؾی ٘كس ٜث ٝعٛٙاٖ
ٌبٔی يٕٙی  ٚثطای چٙس زٚضٌ ٜعاضقٍطی ٔحسٚز.
 .5ا٘اكبض ٔجٕٛع ٝنٛضتٞبی ٔبِی حؿبثطؾی قس ٜثب ضعبیت
ثطذی اِعاْٞبی حؿبثطؾی .قبیس زِٚت لهس زاقا ٝثبقس ثب اضائدٝ
ایٗ نٛضت ٞبی ٔبِی ،تعٟس ذٛز ضا ثدطای حدُ ٔدؿئّ ٝزض زٚضٜ
ظٔب٘ی ٔعیدٗ ثد ٝعٕد ْٛاعدالْ وٙدس (فسضاؾدی ٖٛثیدٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،99 ٚ
گذاری هَفق

ٌصاض ث ٝحؿبثساضی تعٟسی ثطای اوثط زِٚتٞب پطٚغٜای ثدعضي
اؾت .ثٔ ٝب٘ٙس ٞط پطٚغ ٜثعضي زیٍطی ،پطٚغٌ ٜصاض ٘دیع ثبیدس ثدٝ
زلت ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت قٛز .ؾطعت ٌصاض احإبال ثب تٛج ٝثٝ
ٔٛاضز ظیط ٌبٞی آٞؿاٌٚ ٝبٞی ؾطیع ذٛاٞس ثٛز(فسضاؾی ٖٛثیدٗ
إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،97 ٚ
تؼْس ضفاف :ثیبٖ  ٚلج َٛتعٟسی قفبف تٛؾٍ ؾُح ٔٙبؾجی
اظ زِٚت ثطای تكطیح اِعاْ ٞبی ٌصاض قبُٔ ظٔبٖ ٔدٛضز ا٘اظدبض ٚ
اذایبض تفٛیى قس ٜثٞ ٝط یه اظ ثرفٞدبی زِٚدت ثدطای آغدبظ
تغییطات وبٔال يطٚضی اؾتٚ .جٛز یه تعٟس قفبف ثبعث اضتجبٌ
ثٟاط ٟ٘بزٞبی زِٚای  ٚثرفٞبی ٔراّد ثس٘ ٝزِٚت قس ٚ ٜثبعث
ایجبز قطٚی لسضتٔٙس ٘ ٚظبضتی لٛی ثط فطآیٙس انالحبت ٔیقٛز
(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،99 ٚ
حٕبیت ؾیبؾإساضاٖ اجطایی وكٛض اظ ثط٘بٔد ٝاِٚیدٔ ٝعطفدی
ٔجٙبی تعٟسی  ٚفطآیٙس ٌصاض وبٔال حیبتی اؾت .ثطای ایٗ و ٝایٗ
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حٕبیت ارطٌصاض ثبقس ،ثبیس ثَٛٝض وبٔال قفبف  ٚثس ٖٚاثٟبْ اظٟبض
قٛزٔ .سیطاٖ اجطایی ثبیس اظ فّؿف ،ٝزالیُ ،اٞدساف ٚ ،ظٔب٘جٙدسی
تغییطات حٕبیت وٙٙسٕٞ .چٙیٗ،حٕبیت لبٌٖ٘ٛصاضاٖ ثطای تغییط
٘ظبْ ٌعاضقٍطی يطٚضی اؾت(ذبٖ ٔ ٚبیؽ.)9119 ،
پایبٌسی سیاسی هتؼْساًِ :پبیجٙسی ث ٝتعٟسات اظ جب٘دت
تٕبْ ٌطٜٞٚبی تدكىیُ زٙٞدس ٜثس٘دٝی زِٚدت ٔٙاردت وبٔدال
يطٚضی ذٛاٞس ثٛز؛ ظیطا ٔؿ َٚٛاجطا ٘ ٚظبضت ثدط فطآیٙدس ٌدصاض
ٞؿاٙس .تغییط ٔجٙبی حؿبثساضی ٘یبظٔٙس ٔٙبثع ودبفی اؾدت .اٌدط
تعٟسات ؾیبؾی زض آغبظ ٚجٛز ٘ساقا ٝثبقٙس ،فمساٖ تبٔیٗ ٔٙبثدع
ٕٔىٗ اؾت زض ازأ ٝفطآیٙس ٔٙجط ث ٝعسْ تٛا٘بیی غّج ٝثدط ٔٛا٘دع
قسٕٞ ٚ ٜبٖ ٔٙبثع وٕیبة ٔٛضز اؾافبز ٜضا ٘یع ٞسض ٔی زٞدس .اظ
آٖ ضٚی و ٝفطآیٙس ٌصاض زض ثركی اظ زٚضٔ ٜبِی اتفدبق ٔدیافادس،
زِٚت  ٚوبثیٕٔ ٝٙىٗ اؾت ثَٛٝض وبُٔ تغییط وٙٙس یدب تغیدیطات
زض٘ٚی ٔب٘ٙس جبثٝجبیی ٚظیطاٖ ضٚی زٞس .ثٕٞٝیٗ زِیُ ،پبیجٙسی
ؾیبؾی ٔاعٟسا٘ ٝزضؾطاؾط فطآیٙس ٌصاض ٚتباتٕبْ آٖ ثؿیبضيطٚضی
اؾت (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،41 ٚ
پایبٌسی ٍ تؼْس ًْازّای هزکشی ٍ هزاکدش کلیدسی زٍلدت:

تغییط زض ٔجٙبی حؿبثساضی ٓٞضاؾاب ثب ا٘جبْ زیٍط انالحبت ٔبِی
ٔب٘ٙس تفٛیى اذایبض ترهیم ٔٙدبثع قدبُٔ تغیدیط زض ؾدبذابض
لسضت ،یىی اظ زالیُ ٘یبظ ث ٝپكایجب٘ی  ٚضٞجطی فعدبَ ٟ٘بزٞدبی
ٔطوعی زِٚدت  ٚؾدبیط ٔطاودع اؾدت (فسضاؾدی ٖٛثیدٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ ثٙس ز)91// ،4/ ٚ
هٌابغ کافی (هالی ٍ اًساًی)ٚ :احدس ٌعاضقدٍط ثدطای ٌدصاض،
٘یبظٔٙس ایٗ عٛأُ اؾت:
 ./افطازی ثب ٟٔبضت ٔسیطیت پطٚغٔ ٚ ٜسیطیت تغییط؛
 .9افطازی ثب ٟٔبضت زضن لٛی  ٚثب تجطث ٝظیبز زض أط تسٚیٗ
ذٍٔكیٞب  ٚاِعاْٞبی ٘ظبْ حؿبثساضی؛
 .9افطازی وّیسی و ٝاضتجبٌ ٔیبٖ عٛأُ ٌ٘ٛدبٌ ٖٛفطآیٙدس
انالحبت ضا ث ٝذٛثی زضن وٙٙس؛
 .4افطازی ثب تٛا٘بیی رجدت زازٜٞدب زض ؾیدؿآ حدؿبثساضی
تعٟسی  ٚاؾارطا  ٚتفؿیط اَالعبت اظ آٖ ؾبٔب٘ٝ؛
ٚ .5ج٘ ٝمس ودبفی ثدطای ٔٙدبثع ايدبفی ٔدٛضز ٘یدبظ ٔب٘ٙدس
اؾارساْ ٘یطٞٚبی جسیدس ،ثدٝودبضٌیطی ذدسٔبت ٔارهدهبٖٚ ،
ضاٜا٘ساظی  ٚتٛؾع ٝؾیؿآ اَالعبت ٔبِی(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،49 ٚ
ساس ٍ کار هسیزیت پزٍصُ اثزبرصٔ :دسیطیت پدطٚغ ٜثدَٝدٛض
عٕٔٛی قبُٔ تفىیده پدطٚغ ٜثد ٝاجدعای جساٌب٘دٚ ٚ ٝاٌدصاضی
ٔسیطیت ٞط ثرف ث ٝافطازی اؾت ؤٟ ٝبضت  ٚتجطث ٝوبفی ثدطای
ا٘جبْ ارطثرف آٖ ضا زاض٘س .پطٚغٜی انالحبت ثبیس:
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کززستاًی ٍ ّوکاراى :رٍیکززّا ٍ ػَاهل هَثز بز تسٍیي بزًاهِ گذار بِ حسابساری تؼْسی زر برص ػوَهی

 ./چبضچٛة ٔعیٙی ثطای ٔؿاٙسؾبظی زاقا ٝثبقس؛
٘ .9مكٝی پیبزٜؾبظی اظ پیف َطاحی قس ٜزاقا ٝثبقس؛
 .9زاضای تمددؿیٓ ٔددؿِٚٛیت قددفبف ثددطای ٞددط ٚظیفددٚ ٝ
٘مفٞبی ٚاثؿا ٚ ٝتعطید ٔؿِٚٛیت پبؾدٌٛیی ثطای ٟ٘بزٞبی
ٔطوعی ٚ ٚاحسٞبی وّیسی ثبقس؛
ٔ .4طاحُ ا٘جبْ آٖ ٓٞضاؾاب ثب ضٚـ ٞبی ٘ظبضت ثط عّٕىطز
ٟ٘بزٞب  ٚافطاز زضٌیط آٖ پطٚغ ٜثبقس؛
 .5ثط٘بٔ ٝتهٛیت قسٜای ثٕٞ ٝطا ٜجعییبت ایدٗ ٔٛيدٛی ضا
زاقا ٝثبقس و ٝچ ٝافطازی اذایبض تهٕیٌٓیطیٞبی ذبل زاض٘س؛
 .6ؾبظٚوبضی ضؾٕی ثطای ثطلطاضی اضتجبَبت ٕٞ ٚبٍٙٞیٞدب
ثطای جٕعآٚضی  ٚا٘اكبض اَالعبت زاقا ٝثبقس؛
ٟ٘ .7بزٞب ثسا٘ٙس و ٝاٌط ٞعیٞٝٙبی ايبف ٝثد ٝآ٘دبٖ تحٕیدُ
قٛزٙٔ ،بثع ٔٛضز ٘یبظ ثطای پطزاذدت آٖ ضا زض اذایدبض ذٛاٙٞدس
زاقت (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،49 ٚ
ٍجَز ظزفیت کافی فٌاٍری ٍ سیستنّای اطالػاتی :اضظیبثی
وفبیت ؾیؿآٞبی فٙبٚضی اَالعبت ٔٛجٛز ثطای تدسٚیٗ ثط٘بٔدٝ
ٌصاض يدطٚضی اؾدت .اجدطای ثط٘بٔدٌ ٝدصاضی ٔٙبؾدت ٘یبظٔٙدس
ؾیؿآ ٞبی فٙبٚضی اَالعبت لسضتٕٙسی ٞدؿاٙس ود٘ ٝیبظٞدبی
فطآیٙس ٌدصاض ضا فدطآ ٓٞوٙدس (ٞیدبت ٔدكٛضتی اؾداب٘ساضزٞبی
حؿبثساضی زِٚای.)9117 ،
اضظیبثی ؾیؿآٞبی ٔٛجٛز ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ثط ٌیطز:
 ./اَالعبتی و ٝزض حبَ حبيط تٛؾٍ ؾیؿآٞبی اَالعبتی
ٍٟ٘ساضی ٔیق٘ٛس؛
 .9اَالعبت ايبفی ٔٛضز ٘یبظ (قبُٔ اضظیبثی اَالعبت ٔدٛضز
٘یبظ ُٔبثك ٔجٙبی حؿبثساضی)؛
 .9تكطیح ایٗ ٔٛيٛی و ٝچطا ؾیدؿآٞدبی ٔإطودع ثبیدس
تٕطوع ظزایی ق٘ٛس؛
 .4ؾُح یىپبضچٍی ؾیؿآٞبی اَالعدبت ٔدبِی یدب زیٍدط
ؾیؿآٞبی اَالعبتی زض ٔمبیؿ ٝثبؾُح یىپبضچٍی ٔٛضز ا٘اظبض؛
 .5جسا اظ ایٗو ٝؾیؿآ ٞبی ٔٛجٛز تعدسیُ یدب جبیٍعیدٗ
ق٘ٛس ،اٌط ؾیؿآ ٞب جبیٍعیٗ قد٘ٛس ،ایدٗ جدبیٍعیٙی ثبیدس ثدب
ؾیؿآٞبیی ا٘جبْ قٛز و ٝثَٛ ٝض اذاهبنی َطاحی قسٜا٘س.
ظٔددب٘ی ودد ٝزِٚددت ٔعطفددی ٘ظددبْ ٔددسیطیت ٔددبِی جسیددس ضا
ثط٘بٔٝضیعی ٔیوٙس ،ثبیس َطاحی ٔجسز ؾیؿآ زفاطزاضی ضا ٘یدع
ٔس ٘ظط لطاض زٞس تب ُٕٔئٗ قٛز و ٝایٗ ؾیؿآ ٔیتدٛاٖ ٘ظدبْ
اَالعبتی ٔسیطیت ٔبِی جسیس ضا پكایجب٘ی وٙس (فسضاؾی ٖٛثیدٗ
إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،45-44 ٚ
استفازُ اس ظزفیت قاًَىگذاری :فطآیٙس ا٘اكبض پیف ٘ٛیؽ

لب٘ ٚ ٖٛاظٟبض ٘ظط ٌطٜٞٚبی ٔكٛضتی زضثبض ٜتغییطات پیكٟٙبزی
ٔٙبفع ظیبزی زاضز .اؾافبز ٜاظ فطآیٙس لبٌٖ٘ٛدصاضی ثبعدث ایجدبز
پددكاٛا٘ ٝلددب٘٘ٛی اظ انددالحبت  ٚتثجیددت اؾدداحىبْ  ٚالاددساض
وٕیددؿیٞ ٖٛددبی زِٚددای ثددطای ا٘جددبْ ایددٗ تغیددیطات ٔددیقددٛز
(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،48 ٚ
توزکش بز استفازُ ذززهٌساًِ اس هٌابغ :اغّت ٟ٘بزٞبی زِٚای
ثطای ثط٘بٔ ٝضیعی ٌصاض ث ٝحؿبثساضی تعٟسی ثب ٔحسٚزیت ٔٙبثع
ٔٛاجٞ ٝؿاٙس .ایٗ ٔحسٚزیتٞب ایجبة ٔیوٙس تب ٟ٘بزٞب اظ ٔٙبثع
ذٛز ث ٝوبضآتطیٗ  ٚارطثرف تطیٗ قدیٕٔ ٜٛىدٗ اؾدافبز ٜوٙٙدس.
ٔسیطیت پطٚغٙٔ ٜبؾت قبُٔ تعطید قفبف اٞسافٔ ،ؿِٚٛیتٞدب،
ٔحسٚزیت ٞبی ظٔدب٘ی  ٚتفیدى اذایبضٞدب ،اظ جٙجدٞٝدبی ٟٔدٓ
ٔسیطیت ذطزٔٙسا٘ٙٔ ٝبثع اؾت(فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ
ثٙس ز.)91// ،55-5/ ٚ
ساذتار حسابّا :ایجبز ؾبذابض جسیس ثطای حؿبةٞبٌ ،بٔدی
وّیسی زض ضاؾابی ؾبظٌبضی ثب حؿبثساضی تعٟسی اؾت .ؾدبذابض
حؿبة ث ٝذٛثی َطاحی قسٔ،ٜیتٛا٘س ث ٝوبضآیی اضائ ٝنٛضتٞبی
ٔبِی ثب اٞساف ٌ٘ٛبٌ ٖٛوٕه وٙس .ؾدبذابض حدؿبةٞدب یىدی اظ
اجعای اؾبؾی فطآیٙس پطزاظـ اَالعبت ٔبِی اظ ؾبزٜتطیٗ ٚظبید
ٔب٘ٙس پطزاذت نٛضتحؿبةٞب تدب فعبِیدتٞدبی پیچیدسٔ ٜب٘ٙدس
ٌعاضقٍطی ٔبِی اؾت .اظ آٖ جٟت و ٝؾیؿآ وسٌصاضی زض ٞدط
ِحظٛٔ ٝضز اؾافبزٚ ٜاحس ٌعاضقٍط لطاض ٔیٌیطز ،تغییط آٖ ثؿیبض
پطٞعی ٝٙذٛاٞس ثٛز .ثدٕٞ ٝیدٗ عّدتَ ،طاحدی زلیدك ؾدبذابض
حؿبةٞب  ٚؾیؿآ وسٌصاضی ثؿیبض ثب إٞیت ذٛاٞس ثدٛز .ثدطای
ایجبز ٔجٕٛعٝای اظ ؾبذابض حؿبة ٞب ،حدسالُ ثبیدس ٔدٛاضز ظیدط
ٔس ٘ظط لطاض ٌیط٘س:
 ./اِعاْ ٞبی اؾداب٘ساضزٞبی ٌعاضقدٍطی ثیدٗإِّّدی ثدطای
افكبی اَالعدبت زاضایدیٞدب ،ثدسٞیٞدب ،زضآٔدسٞبٞ ،عیٙدٞٝدب ٚ
جطیبٖٞبی ٘مس؛
 .9ضٚیددسازٞبی ٔجبزِددٝای ثددطای لددطاض ٌددطفاٗ ٔٙبؾددت زض
حؿبةٞب ثطای رجت ثٌٝ٘ٛٝای قفبف تعطید ق٘ٛس؛
 .9ؾبذابض حؿبة ٞب ثبیس أىبٖ ٔمبیدؿٔ ٝردبض ٚالعدی ثدب
ٔربض ثٛزج ٝقس ٜضا فطآ ٓٞآٚضز؛
 .4ؾبذابض حؿبة ٞب ثبیس ثدطای ٌعاضقدٍطی ؾدبال٘ ٝزِٚدت
ٔٙبؾت ثبقس؛
 .5زاضای فطآیٙسی ثطای قٙبؾبیی حدؿبةٞدبیی ثبقدس ودٝ
٘یبظٔٙس تغییط  ٚثطٚظضؾب٘ی زض ٔبٞیدت آٖٞدب ٞدؿاٙس  ٚأىدبٖ
ایجبز حؿبة ثطای فعبِیتٞبی جسیس ضا ث ٝزؾت زٞس؛
 .6ؾُٛح زؾاطؾی ٞطیه اظ ٟ٘بزٞب  ٚیب ٚاحسٞب ثطای تغییط
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یب ایجبز ؾبذابض حؿبةٞب تعطید قسٔ ٚ ٜكرم ثبقس؛
ٞ .7طٌ ٝ٘ٛاِعاْ لب٘٘ٛی زض ضاثُ ٝثب حؿبةٞب ثبیس ٔس٘ظط لطاض
ٌیطز (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ز.)91// ،84-8/ ٚ
ارسیابی هْارتّای هَرز ًیاس ٍ آهدَسش :تٕدبْ افدطازی ودٝ
زضٌیط فطآیٙس ٌصاض ثد ٝحدؿبثساضی تعٟدسی ٞدؿاٙس ثبیدس زضن
ضٚقٙی اظ زالیُ تغییط ،ظطفیت پصیطـ ٔؿِٚٛیت زض لجبَ تغییط،
تٛا٘بیی اؾافبز ٜاظ ؾیؿآٞب  ٚضٚیٞٝبی ٘دٛیٗ  ٚاَالعدبت تٟیدٝ
قس ٜضا زاقا ٝثبقٙسٟ٘ .بزی و ٝزض آٖ تغییطات آغبظ ٔیقٛز ثبیدس
تبریط تغییطات ثط قبیؿاٍیٞب ٟٔ ٚدبضتٞدب وبضوٙدبٖ ذدٛز ضا ثدب
جبیٍب ٜؾبظٔب٘ی ایكبٖ اضظیبثی وطز ٚ ٜضاٞدجطزی ٔٙبؾدت ضاثدطای
آٔٛظـ ٚافعایف ٟٔبضت وبضوٙبٖ ثٝودبض ٌدیطز (فسضاؾدی ٖٛثیدٗ
إِّّی حؿبثساضاٖ ثٙس ٔمسٔ.)91// ،ٝ
ضٌاسایی ًیاسّای آهَسضدی :اضظیدبثی ٘یبظٞدبی آٔٛظقدی زض
ثطٌیط٘س ٜقٙبؾبیی اذاالف ٔیبٖ ظطفیت ٔٛجٛز  ٚظطفیت ٔدٛضز
٘یبظ ُٔبثك ثب اِعاْٞبی انالحبت  ٚاضظیبثی  ٚاِٛٚیتثٙسی ذالٞبی
آٔٛظقی اؾت .زض ٘یبظؾٙجی آٔٛظقی تٛج ٝث ٝتبریط انالحبت ثدط
٘ٛی ٟٔبضت ،زا٘ف  ٚضفابض ٔٛضز ٘یبظ وبضوٙبٖ ثدطای جبیٍدبٜٞدبی
ؾبظٔب٘ی ٔراّد يطٚضی اؾت .ثطذی اظ انالحبت ثط تٕطوعظزایی
ٚظبید تبویس ثؿیبضی زاض٘س؛ ثبیس تٛج ٝقٛز ود ٝایدٗ أدط تبریدط
ظیبزی ثط تٛا٘بییٞب  ٚقبیؿاٍیٞبی ٔٛضز ٘یبظ ذٛاٞدس زاقدت .زض
ٞط نٛضت ،آٔٛظـ زض ایٗ ٔطحّد ٝفطاتدط اظ ثٟجدٛز ٟٔدبضتٞدبی
حؿبثساضی اؾت .ثَٛٝض وّی ،آٔٛظـ زض ثرف عٕٔٛی ز ٚجٙجدٝ
ٔافبٚت زاضز:
 ./جٙج ٝفٙی و ٝؾُح تؿٍّ ثط زا٘ف ٔ ٚدیعاٖ ٟٔدبضت ضا
٘كبٖ ٔی زٞس؛
 .9جٙجٔ ٝحیُی یب ؾدبظٔب٘ی ود ٝاضظـٞدب ،ؾیبؾدتٞدبٚ ،
ضٚیٞٝبی ثرف ذسٔبت عٕٔٛی ضا ٔٙعىؽ ٔیوٙس.
ث ٝعجبضت زیٍط ،تٟٙب یدبزٌیطی جٙجدٞٝدبی فدٙی ٔ ٚسیطیدت
اَالعبت زض حؿبثساضی تعٟسی ثطای وبضوٙبٖ ثرف عٕٔٛی وبفی
٘ؿیت؛ ثّى ٝزضن تغییط  ٚپیبز ٜؾدبظی ٔجٙدبی تعٟدسی ،لٛا٘یدٗ
جسیس ٚ ،ذٍٔكی ٞبی ٘ٛیٗ زِٚدت ٘دیع ودبٔال يدطٚضی اؾدت.
ؾبظٌبضی ثب حؿبثساضی تعٟسی ٔعٕٛال ثب تفٛیى اذایدبض  ٚایفدبی
ٔؿِٚٛیت پبؾد ٌٛیی ٔبِی تٛؾٍ ٔدسیطاٖ ثط٘بٔدٕٞ ٝدطا ٜاؾدت.
پؽ ،اٌط آ٘بٖ زضن ضٚقٙی اظ زالیُ ٔ ٚجب٘ی تغییط ٘ساقا ٝثبقٙس
ٞطٌع ٘رٛاٙٞس تٛا٘ؿت ٔؿِٚٛیت ذٛز ضا ث ٝذٛثی ایفب وٙٙس .پؽ
اظ آٖ و ٝفبنّٔ ٝیبٖ ٟٔبضتٞب  ٚتجطثٞٝبی ٔٛجٛز ٔ ٚدٛضز ٘یدبظ
وبضوٙبٖ ثَٛ ٝض ٔٙبؾت قٙبؾدبیی قدس ،زض ٌدبْ ثعدسی تسٚیدٗ
ثط٘بٔ ٝجبٔع آٔٛظقی ثطای ثٟجٛز ٟٔبضتٞدب ثدطای اظ ثدطزٖ ایدٗ

قىبف آٔٛظقی ثبیس ٔس٘ظط لطاض ٌیطز (فسضاؾدی ٖٛثیدٗ إِّّدی
حؿبثساضاٖ ثٙس ؾ.)91// ،/7-9 ٝ
راّبززّای آهَسش کارکٌاى :ضاٜوبضٞبی وّی ودبٞف فبندّٝ
ٔیبٖ ظطفیتٞبی ٔٛجٛز ٛٔ ٚضز ٘یبظ ٔیتٛا٘س ٌعیٞٝٙدبی ظیدط ضا
زض ثط ٌیطز:
 ./اؾارساْ وبضوٙبٖ ٔدؿٍّ ثدٔ ٝجدب٘ی تعٟدسی اظ ثردف
ذهٛنی؛
 .9اؾارساْ وبضوٙبٖ ؾبیط ٟ٘بزٞبی ثرف عٕٔٛی ؤ ٝجٙبی
تعٟسی لجال زض آٖٞب پیبزٜؾبظی قس ٜاؾت؛
 .9اؾافبز ٜاظ ذسٔبت ٔكبٚضاٖ؛
 .4ایجبز زٚض ٜآٔٛظـ حدؿبثساضی ثردف عٕٔٛدی تٛؾدٍ
زا٘كٍبٜٞب یب زیٍط ٔطاوع آٔٛظقی؛
 .5تساضن ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثدطای وبضوٙدبٖ فعّدی ثدطای
اضتمبی ٟٔبضتٞبی آ٘بٖ؛ ٚ
 .6ثطٌددعاضی ؾددٕیٙبضٞب  ٚوبضٌددبٜٞددبیی تٛؾددٍ ٔٛؾددؿبت
حؿبثطؾی ٔؿامُ (فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حدؿبثساضاٖ ثٙدس ؾدٝ
.)91// ،/9-/8
زض چكٓا٘ساظی والٍٖ٘ ،بض ٜقٕبضٔ ،/ ٜطاحُ تدسٚیٗ ثط٘بٔدٝ
جبٔع ٌصاض ارطثرف ضا ث ٝنٛضت یهپبضچ ٝتكطیح وطز ٜاؾت.
ِصا ثبتٛج ٝثٔ ٝجب٘ی  ٚپیكی ٝٙث ٝقطح فٛق  ٚثدطای زؾدایبثی
ث ٝپبؾد ؾٛاِٟبی اؾبؾی تحمیك ،ز ٚفطيی ٝاندّی تجیدٗ قدسٜ
اؾت
[

فزضیِ  .1ا٘اربة ضٚیىطز ٔٙبؾت ،أىبٖ ٌصاض ٔٛفك ضا افعایف
ٔی زٞس.
فزضیِ  .2ضٚـ تجعی ٚ ٝتحّیُ فبنّٔ ٝیتٛا٘سث ٝعٛٙاٖ اِٚیٗ
لسْ ثطای ا٘اربة ثٟاطیٗ ضاٞىبض ٌصاض ٔٛضز اؾافبز ٜلطاض ٌیطز.
رٍشضٌاسی تحقیق
ایٗ تحمیك ثب اؾافبز ٜاظ پیٕبیف ا٘جدبْ قدس ٜاؾدت .جبٔعدٝ
آٔبضی تحمیك زض ثط ٌیط٘دس ٜاؾدبتیس زا٘دكٍب ،ٜندبحت ٘ظدطاٖ
حطفٝایٔ ٚ ،سیطاٖ ٔ ٚارههبٖ ٔبِی ثرف عٕٔٛی ثدٛز ٜاؾدت.
ثطای پیبزٜؾبظی ٔطاحُ ٔیسا٘ی تحمیك ،اثاسا پطؾكٙبٔٝای قبُٔ
 97ؾٛاَ َطاحی قس  ٚزض اذایبض ٌطٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚاكىُ اظ اؾدبتیس
زا٘كٍب( ٜحسٚز  51زضنس)  ٚنبحجبٖ ٘ظدطاٖ ٔ ٚدسیطاٖ ثردف
عٕٔٛی (حسٚز  51زضنس) ،ث ٝنٛضت تهبفی َ ٚجمٝثٙسی قدسٜ
لطاض ٌطفت .ؾپؽ ،ثب تٛجد ٝثد ٝپبؾددٞدب ٘ ٚظدطات زضیدبفای ٚ
انالحبت ا٘جبْ قس ،ٜپبیبیی پطؾكٙبٔ ٝثب اؾافبز ٜاظ ضٚـ آِفدبی
وط٘ٚجبخ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفا ٚ ٝيطیت آِفبی اِٚی8/.5 ٝ
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ؾُح ٔعٙبزاضی تحمیك ( 95زضنس)ٔ،یبٖ٘/89فط اظنبحت٘ظطاٖ
زا٘كٍبٞی  ٚحطفٝای ثب يطیت آِفبی ٟ٘بیی  9/.9زضندس تٛظیدع
قس ٘ ٚابیج آٖ ثب ٘طْافدعاض ٘( SPSSدؿر ٝقدٕبضٔ )/9 ٜدٛضز
تجعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت.
زضنس ثطآٚضز قس.
ثٝعال ،ٜٚاعاجبض ٔحاٛایی پطؾف٘بٔ ٝثطای ؾٙجف ضٚایدی آٖ
ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت .زض ٟ٘بیت ،ایٗ پطؾكٙبٔ ٝثدب تٛجد ٝثدٝ
ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚیٚ ٝتعییٗ تعساز پبؾد زٙٞدسٌبٖ ٔٙبؾدت ثدطای حفد

تسٍیي بزًاهِ جاهغ گذار

ٌعاضقٍطی

پیبزٜؾبظی

ؾبیطِ پطٚغٜٞب

ٔجٛظٞبی لب٘٘ٛی

آٔٛظـ

لٛا٘یٗ

انالحبت ٔسیطیت ٔبِی

ذٍٔكیٞب

ؾبظٚوبض اَالیضؾب٘ی

تغییط1پیبزٜؾبظی ؾبٔب٘ٞٝب

ؾبظٚوبض پبؾدٌٛیی

تٟی ٝجعئیبت ٞسفٌصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی

آغبظ پطٚغٜ

یىپبضچٝؾبظی ؾیؿآٞب

ایجبز ؾیؿآٞبی ا٘ساظٌٜیطی عّٕىطز

ثٟجٛز ؾیؿآ ٌعاضقٍطی

ٔسیطیت تغییط

ثط٘بٔ ٝضاٞجطز زض آٔٛظـ

اَالیضؾب٘ی ٔٛرط

حؿبثطؾی

اِعاْٞبی ٘ٛیٗ ٌعاضقٍطی

ثط٘بٔٝضیعی

قٙبؾبیی تغییطات

ٔؿاٙسؾبظی اٞساف

قٙبؾبیی ٔٙبثع ٔٛضز ٘یبظ

ا٘اربة اعًبی تیٓ پطٚغٜ

ا٘اربة ٔسیط پطٚغٜ

حؿبثطؾی زاذّی

حؿبثطؾی ٔؿامُ

ثٟجٛز اَالیضؾب٘ی

ثٟجٛز ؾبذابض

تؿٟیُ اَالیضؾب٘ی

اِعاْٞبی وٙاطِی

اِعاْٞبی ؾیؿإی

ؾبظٚوبض ٘ظبْ جسیس

تٟیٙٔ ٝبثع ٔٛضز ٘یبظ

تكىیُ تیٓ پطٚغٜ

تٟی ٝجعئیبت ثط٘بٔٝ

تكىیُ وٕیا ٝضاٞجطی

ٔؿاٙسؾبظی  ٚتهٛیت پطٚغٜ

تعییٗ حبٔی ٔبِی پطٚغٜ

ًگارُ(ٕٛ٘ .)1زاض جبٔع فطآیٙس ٌصاض ثط اؾبؼ فسضاؾی ٖٛثیٗ إِّّی حؿبثساضاٖ 91// ،
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ًگارُ ( .)2آٔبض تٛنیفی ٔمبَع تحهیّی وّی ٝپبؾد زٙٞسٌبٖ

ًگارُ (ٔ .)3حُ اقاغبَ وّی ٝپبؾد زٙٞسٌبٖ

زضنس فطاٚا٘ی

ٔمُع تحهیّی

فطاٚا٘ی

زضنس فطاٚا٘ی

وبضقٙبؾی

99

51.5

51.5

تجٕعی

فطاٚا٘ی

ٔحُ اقاغبَ

زضنس
فطاٚا٘ی

زضنس فطاٚا٘ی
تجٕعی

وبضقٙبؾی اضقس

59

99.4

89

ؾبظٔبٖ حؿبثطؾی

97

91.9

91.9

زواطی

13

/7

/11

زیٛاٖ ٔحبؾجبت

/1

5.5

95.8

جٕع

/89

/11

ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی

8

4.4

91.9

ًگارُ ( .)4ؾبثم ٝاقاغبَ وّی ٝپبؾد زٙٞسٌبٖ
ثبظضؾی وُ وكٛض

ؾبثم ٝاقاغبَ زض حطف ٝحؿبثساضی،
حؿبثطؾی  ٚیب ٔسیطیت ٔبِی زض
ثرف عٕٔٛی

فطاٚا٘ی

زضنس
فطاٚا٘ی

/9

97.4

7./

زضنس فطاٚا٘ی
تجٕعی

ٔطوع پػٞٚفٞبی ٔجّؽ

9

/.6

99.1

وٕاط اظ  5ؾبَ

94

/8.7

99.7

قٟطزاضیٞبی وكٛض

49

99.6

69.6

 5ؾبَ  ٚوٕاط اظ  /1ؾبَ

48

99

54.7

ٚظاضت أٛض الاهبزی  ٚزاضایی

/1

5.5

68./

 /1ؾبَ  ٚوٕاط اظ  /5ؾبَ

91

91

74.7

 /5ؾبَ  ٚوٕاط اظ  91ؾبَ

/5

/1

84.7

ثرف ذهٛنی

/6

8.8

76.9

 91.ؾبَ  ٚوٕاط اظ  95ؾبَ

//

7

99.1

زا٘كٍب ٜیب ٔٛؾؿبت آٔٛظـ عبِی

97

/4

9/.8

 95ؾبَ  ٚثیكاط

/9

8

/11

ٔجٕٛی زازٜٞبی ٔعاجط

/51

89.4

ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض

9

/.6

99.4

پبؾد زاز٘ ٜكسٜ

99

/7.6

جٕع

/89

/11

ٔعب٘ٚت ثط٘بٔ ٝضیعی ٘ ٚظبضت
ضاٞجطزی

5

9.7

96.9

تجشیِ ٍ تحلیل تَصیفی زازُّا

آٔبض تٛنیفی زازٜٞبی جٕع آٚضی قدس ٜزض ایدٗ تحمیدك زض
ٍ٘بضٞ ٜبی  9اِی  4اضائ ٝقس ٜاؾت:

/11

ؾبیط

7

9.8

جٕع

/89

%/11

ًگارُ (٘ .)5ابیج آظٔ ٖٛزٚجّٕٝای فطيیٞٝبی تحمیك

آسهَى فزضیِّای تحقیق
آسهَى زٍ جولِای

زض ایٗ قی ،ٜٛپبؾدٞبی قطوت وٙٙسٌبٖ ث ٝزٌ ٚدط ٜٚتمدؿیٓ
ٔیقٛز .یه ٌط ،ٜٚپبؾدٞبیی ٞؿاٙس ؤ ٝیبٍ٘یٗ آٖٞب وٕداط اظ
 915اؾت ٌ ٚطٞٚی زیٍطٔ ،یبٍ٘یٙی ثیف اظ ایٗ عدسز زاض٘دس .زض
ازأ ،ٝثٞ ٝط ٌط ٜٚیه وس (ثَٛٝض ٕ٘٘ٛد ٝثد ٝتطتیدت  ٚ /ندفط)
اذاهبل زاز ٜقسٌ ٚ ٜط ٜٚاٛٔ َٚافكٌ ٚ ،ط ٜٚزٔ ْٚربِد ٘بٔیسٜ
ٔیق٘ٛس .حس ٚؾٍ ٘مُ ٝثیتفدبٚتی اؾدت .فدطو  H0ثطاثدط ثدب
تؿبٚی ز٘ ٚؿجت  ٚفطو ٘ H1كبٖ زٙٞس ٜعسْ ثطاثطی اؾدت .زض
ا٘اٟب٘ ،ابیج آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی تحمیك زض ٍ٘بض ٜقٕبض 5 ٜاضائدٝ
قس ٜاؾت٘ .ابیج حبنُ اظ ایٗ آظٔ( ٖٛوٛچىاط ثدٛزٖ آٔدبضP ٜ
اظؾُح ذُب یعٙی 5زضندس) ثیدبٖ وٙٙدس ٜضز فدطو H0یعٙدی

فطيیٝ

٘ؿجت ٔٛضز
ا٘اظبض

آٔبضP ٜ

فطو
H0

ا٘اربة ضٚیىطز ٔٙبؾت،
أىبٖ ٌصاض ٔٛفك ضا

%51

1.111

ضز

افعایف ٔی زٞس.

٘ایجٌٝیطی

تبییس فطيیٝ
انّی

ضٚـ تحّیُ فبنّٝ
ٔیتٛا٘س ث ٝعٛٙاٖ اِٚیٗ
لسْ ثطای ا٘اربة ثٟاطیٗ
ضاٞىبض ٌصاض ٔٛضز
اؾافبز ٜلطاض ٌیطز.

%51

1.111

ضز

تبییس فطيیٝ
انّی

/7

/8

کززستاًی ٍ ّوکاراى :رٍیکززّا ٍ ػَاهل هَثز بز تسٍیي بزًاهِ گذار بِ حسابساری تؼْسی زر برص ػوَهی

تؿبٚی ٘ظطات ٔٛافك ٔ ٚردبِد اؾدت .زض ٟ٘بیدت ،ثدب تجعیدٚ ٝ
تحّیُ پبؾد ٞب ٔكرم قس و ٝزض ؾُح إَیٙدبٖ  95زضندس،
پبؾد زٙٞسٌبٖ ثب ٞط ز ٚفطيی ٝتحمیك ٔٛافك ثٛزٜا٘س.
آسهَى T

ثطای افعایف لبثّیت اتىبی یبفاٞٝب ،اظ ایٗ آظٔ ٖٛثطای ثطضؾی
ٔجسز فطيیٞٝبی اؾافبز ٜقس .اظ آٖجبیی و ٝعسز  915ث ٝعٛٙاٖ
ٔیبٍ٘یٗ َید ثطای پبؾدٞب ا٘اربة قس ٜاؾتِ ،صا ا٘اظبض ثدط آٖ
اؾت تب ٞط فطيیٝای ٔٛضز تبییس لطاض ٌیطز ؤ ٝیبٍ٘یٗ پبؾدٞبی
ؾٛاالت ٔطتجٍ ثب آٖ وٕاط اظ ایٗ ؾُح ٔعیبض ثبقس .فطو  H0زض
ایٗ آظٔ ،ٖٛثط ایٗ پبی ٝاؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗ پبؾدٞب ،عسزی حسالدُ
ثطاثط  ٚثعضيتط اظ  915اؾت .پؽ ،ثدب ضز فطيدی ٝندفط تحمیدك،
نحت فطيیٞٝبی انّی تبییس ذٛاٞس قس .زض ازأ٘ ٝابیج آظٖٔٛ

ٌ Tعاضـ قس ٜاؾت.
ٕٞبَٖٛض وٍ٘ ٝبض ٜقٕبض٘ 6 ٜكبٖ ٔی زٞس٘ ،ابیج آظٔدT ٖٛ
ثطای فطيیٞٝبی تحمیك حبوی اظ عسْ پصیطـ فطو  H0اؾدت.
اظ آٖ جٟت و ٝآٔبض t ٜعسزی ذبض اظ ٔحدسٚز)-/.96 ،/.96( ٜ
ثٛز ٚ ٜآٔبض٘ P ٜیع اظ ؾُح ذُبی زض ٘ظط ٌطفا ٝقس ٜزض تحمیك
( 5زضنس) وٕاط اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ ،ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝعدسز ندفط
زض َید پیٛؾا ٝوطاٖ ثبال تب پبییٗ ثدبظ ٜإَیٙدبٖ لدطاض ٘دساضز،
ٔی تٛاٖ ٘ایجٌ ٝطفت ود ٝفدطو  H0یعدٙی ثدعضي تدط ثدٛزٖ
ٔیبٍ٘یٗ پبؾد ٞبی زاز ٜقس ٜث ٝؾٛاالت اظ عدسز  ،915پصیطفادٝ
٘كس ٜاؾت.
ثٙبثطایٗ٘ ،ابیج ایٗ آظٔٔ ٖٛب٘ٙس آظٔ ٖٛز ٚجّٕٝای ثدب ؾدُح
إَیٙبٖ  95زضنسٕ٘ ،بیبٌٖط پصیطفا ٝقسٖ تٕدبٔی فدطوٞدبی
تحمیك اؾت.

ًگارُ (٘ .)6ابیج آظٔ T ٖٛفطيیٞٝبی تحمیك
قٕبض ٜفطيیٝ

تعساز
پبؾد

زضجٝ
آظازی

ٔیبٍ٘یٗ

اذاالف ٔیبٍ٘یٗ
ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛمساض آظٖٔٛ

آٔبضP ٜ

آٔبضt ٜ

وطاٖ پبییِٗ ثبظٜ
إَیٙبٖ %95

وطاٖ ثبالی ثبظٜ
إَیٙبٖ %95

٘ایجٌٝیطی

/

/89

/8/

9.155

-1.449

1.111

-6.988

-1.58

-1.999

ضز فطو H0

9

/89

/8/

9.991

-1.981

1.111

-9.795

-1.49

-1./9

ضز فطو H0

بزرسی هَرز ذاظ ،بْتزیي راّکارگذار

زض ایٗ تحمیك ثَٛ ٝض ٔؿامیٓ ،یىی اظ ؾٛاَٞبی پطؾدكٙبٔٝ
٘ظط پبؾد زٙٞسٌبٖ پیطأ ٖٛا٘اربة ثٟاطیٗ ضاٞىبضٌصاض اظ ٔیدبٖ
ضاٜوبضٞبی ٔٛجٛز ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت .اٌطچد٘ ٝایجدٝ
حبنُ اظ پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ثَٛ ٝض يٕٙی زض تجعید ٚ ٝتحّیدُ
فطيی ٝز ْٚایٗ تحمیك ث ٝوبض ٌطفا ٝقس ٜاؾت ،أب تٛج ٝث ٝآٔبض
تٛنیفی پبؾدزٙٞسٌبٖ ث ٝایٗ ؾٛاَ ٘یع ٔیتٛا٘س ٔٙعىؽ وٙٙسٜ
زیسٌب ٜزا٘كٍبٞیبٖ  ٚافطاز حطفٝای ٘ؿجت ث ٝا٘اربة ضاٞىبضٌصاض
ٔٙبؾت ثبقس٘ .ظطات قطوتوٙٙسٌبٖ زض ایٗ تحمیدك ثد ٝؾدٛاَ
ٔصوٛض زض لبِت ٍ٘بض ٜقٕبض 7 ٜاضائ ٝقس ٜاؾت.
ُٔبثك ٘ابیج ث ٝزؾت آٔس 9/ ،ٜزضنس پبؾد زٙٞسٌبٖ ضاٞىبض
پیبزٜؾبظی تسضیجی ضا ثطای پیٕٛزٖ ٔؿیط ٌصاض ثطٌعیسٜا٘دسٞ .دط
چٙس فطيی ٝز٘ ٚكبٖ زاز و ٝاؾافبز ٜاظ ضٚـ تحّیُ فبنّ ٝثطای
قطٚی ٔیتٛا٘س قیٜٛای ٔٙبؾت ثبقس ،أب ٘ابیج ٘ظطؾٙجی ٘دكبٖ
ٔی زٞس ثطای تسٚیٗ ضاٞجطز ثّٙس ٔست ،ضٚـ تسضیجی اظ اِٛٚیت
ثیكاطی زض ایطاٖ ثطذٛضزاض اؾت .ث ٝایٗ تطتیت ٚ ،زض پبؾدد ثدٝ
ؾٛاَ اؾبؾی تحمیك ،ضاٞىبض پیبزٜؾبظی تسضیجی ثٟاطیٗ ضاٞىدبض
ٌصاض اظ حؿبثساضی ٘مسی ث ٝحؿبثساضی تعٟسی زض ثرف عٕٔٛدی
ایطاٖ اؾت.

ًگارُ ( .)7فطاٚا٘ی پبؾدٞبی زاز ٜقس ٜث ٝؾٛاَ  9/پطؾكٙبٔٝ

ضاٞىبض

فطاٚا٘ی

زضنس

زضنس فطاٚا٘ی
تجٕعی

تحّیُ فبنّٝ

49

99

99

انالحبت زضٖٚ
ٚاحسی

9/

/9

95

ٌعاضقٍطی جبٔع
زِٚت

99

/8

59

پیبزٜؾبظی تسضیجی
(ٌبْ ثٌ ٝبْ)

57

9/

84

ثٛزجٝثٙسی تعٟسی

99

/9

96

زٚض ٜانالح

8

4

/11

ٔجٕٛی

/89

/11
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بحث ٍ ًتیجِگیزی
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو٘ ٝابیج پػٞٚفٞدبی ثیدٗإِّّدی زض ودكٛضٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛكبٖ زاز ٜاؾت ،زض ایطاٖ ٘دیع ا٘اردبة ضاٞىبضٔٙبؾدت
ٔٙجط ث ٝافعایف احإبَ پیٕٛزٖ ٔٛفمیدت آٔدیع فطآیٙدس ٌدصاض
ٔیقٛز .ث ٝزِیُ آٖ و ٝا٘اردبة ضاٞىبضٌدصاض ،تٕدبْ جٙجدٞٝدبی
فطآیٙس اظ ٘یبظؾٙجی تب تبٔیٗ ٔٙبثع ٔ ٚالحظبت ؾیبؾی ضا تحدت
تبریط لطاض ٔی زٞدس ،پدؽ ثٟداط اؾدت ضاٞىبضا٘اردبثی اظ تٕدبْ
جٙجٞٝبی لبثُ ثطضؾی ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیطز .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛثطذدی
ضا ٜوبضٞب ٘یبظٔٙس ثؿاطٞبیی ٞدؿاٙس ود ٝثردف عٕٔٛدی ثدسٖٚ
فطآ ٓٞآٚضزٖ آٖٞب ٕ٘یتٛا٘س فطآیٙس ٌصاض ضا ثب ٔٛفمیت پكت ؾدط
ثٍصاضز .اظ َطفی زیٍطٕٔ ،ىٗ اؾت ضٚیىطزی ذبل ٔاٙبؾدت ثدب
قطایٍ و٘ٛٙی حٛظ ٜیب وكٛض ثبقس  ٚاِعاْٞبی ذبندی ضا ثد ٝآٖ
تحٕیُ ٘ىٙس .پؽ ،ا٘اربة ضٚیىطز ٔٙبؾت ٌصاض زض ضاؾابی تٛجٝ
ث ٝقطایٍ٘ ،مدف ثدؿیبض ثدبإٞیای زض ٔٛفمیدت تغیدیط ٔجٙدبی
حؿبثساضی زاضز.
قٙبؾبیی نحیح ٚ ٚالع ثیٙب٘ٚ ٝيدعیت ٔٛجدٛز  ٚؾدٙجف
فبنّٔ ٝیبٖ آ٘چ ٝزض حبَ ٚلٛی اؾدت  ٚآ٘چد ٝود ٝثبیدس اتفدبق
ثیبفاسٔ ،یتٛا٘س ٔجٙبیی ضا ثطای ا٘اربة ضاٞىبضٌصاض فطآ ٓٞوٙس .ثب
تٛج ٝث ٝایٗ ٔٛيٛی و ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زض حدبَ ٌدصاض اظ
اثعاض تجعی ٚ ٝتحّیُ فبنّ ٝثطای آغبظ ُٔبِعدبت تجطثدی فطآیٙدس
اؾافبز ٜوطزٜا٘س ،یبفاٞٝبی تحمیك حبيط ٘یع ٘كبٖ ٔی زٞس ودٝ
ایٗ اثعاض ٔیتٛا٘س ث ٝعٛٙاٖ اِٚیٗ ٌبْ ا٘اربة ضاٞىبضٔٙبؾت ثطای
تغییط ٔجٙبی حؿبثساضی ٔٛضز اؾافبز ٜلطاض ٌیطز .اِجاد ،ٝاٌطچدٝ
ایٗ ضٚـ ٔیتٛا٘س ث ٝعٛٙاٖ ٌبْ ٘رؿایٗ ثؿیبض اردطثرف ثبقدس،
أب ٘ابیج ٘كبٖ ٔیزٙٞس ،زض ٟ٘بیت ایٗ ضٚـ ٌصاض تسضیجی اؾدت
و ٝثب تٛج ٝث ٝقدطایٍ و٘ٛٙدیٔ ،دیتٛا٘دس ثٟداطیٗ ضاٞىدبضثطای
پیٕٛزٖ فطآیٙس ٌصاض ثبقس .پیبزٜؾبظی تسضیجی ٔدیتٛا٘دس ظٔدبٖ
الظْ ضا ثطای ٕٞبٍٙٞی  ٕٝٞزؾاٍبٜٞدبی ودكٛض ٟٔیدب ودطزٚ ٜ
ٔكىالت ٔاعسز ثرف عٕٔٛی ضا ثٔ ٝدطٚض ظٔدبٖ ثطَدطف وٙدس.
ٕٞچٙیٗ ،ایٗ ضٚـ ثب ترهیم ٔؿإط ٔٙدبثع ،أىدبٖ اؾدافبزٜ
نحیح  ٚارطثرف اظ آٖٞب ضا فطآ ٓٞوطز ٚ ٜاحإبَ عسْ تٛا٘بیدی
تبٔیٗ ٔٙبثع ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ پطٚغ ٜضا ٘یع وبٞف ٔی زٞس.
ثَٛٝض ذبل زض ایطاٖ ،ؾبظٔبٖ حؿبثطؾی ثب ٕٞىدبضی ٚظاضت
الاهبز  ٚأٛض زاضایی ٔیتٛا٘س اثاسا ثب تٟیدٌ ٝدعاضـ قدٙبذای اظ
ٚيعیت ٔٛجٛز وكٛض ٔ ٚمبیؿ ٝتُجیمی آٖ ثدب ؾدبیط ودكٛضٞب،
ؾٙس جبٔع فبنّ ٝا٘اظبضات ضا تسٚیٗ وٙس .زض ٟ٘بیدت ،ایدٗ ؾدٙس
ٔیتٛا٘س زض ا٘اربة ثٟاطیٗ ضاٞىبضٌصاض ٔدٛضز اؾدافبز ٜارطثردف
لطاض ٌیطز.
ثب تٛج ٝث ٝایٗ ود ٝا٘اردبة ضٚیىدطز ٌدصاض ،ذدٛز فطآیٙدسی
پیچیس ٜاؾت ،ث٘ ٝظط ٔی ضؾس عٛأُ ٔحیُدی ٔاعدسزی ثدط آٖ
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تبریط ٔیٌصاضز .قٙبؾبیی ایٗ عٛأُ  ٚاضائٔ ٝدسِی ثدطای تعییدٗ
ؾٞ ٟٓط یه اظ عٛأُ ٔی تٛا٘دس ثد ٝا٘اردبة ثٟداطیٗ ضٚـ ثدٝ
نٛضت وٕی ،وٕه وٙسُٔ .بِعٔ ٝاغیطٞبی ارطٌصاض ٔدیتٛا٘دس زض
تحمیكٞبی آتی ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیطز.
پی ًَضت
International Federation of Accountants
)(IFAC
)International Statistical Institute (ISI
Presidential System
Parliamentary System
Government Accounting Standards
)Advisory Board (GASAB
Staged Approach

1.
2.
3.
4.
5.
6.

هٌابغ










اِجطظیٔ ،حٕٛز؛ ظاضعی ،ثاَٛ؛ َبِت ٘یب ،لسضت اِد.)/991( .ٝ
اٍِٛی الاًبیی ثطای فطآیٙس ا٘امبَ اظ ٔجٙبی ٘مسی ثٔ ٝجٙدبی
تعٟددسی زض حددؿبثساضی زِٚددای ایددطاٖ .فددهُ ٘بٔدد ٝزا٘ددف
حؿبثساضی ،ؾبَ  ،9قٕبض ،5 ٜل .79 -5/
ثبثبجب٘ی ،جعفط؛ ثبغٔٛیبٖ ،ضافیه .)/986( .يطٚضت اؾدافبزٜ
اظ حؿبثساضی تعٟسی زض ثرف عٕٔٛدی  ٚاضظیدبثی آٖ ثدطای
اؾددافبز ٜزض ثرددف عٕٔٛددی ایددطاٖ .پیدده ٘ددٛض ،قددٕبض،4 ٜ
ل.96-4
ثبثبجب٘ی ،جعفط٘ .)/989( .مف  ٚجبیٍبٔ ٜجٙبی حدؿبثساضی ٚ
ضٚیىطز ا٘ساظٌ ٜیطی زض حؿبثساضی ٌ ٚعاضقٍطی ٔبِی ثردف
عٕٔٛی .فهُ ٘بٔ ٝزا٘ف حؿبثطؾی ،ؾدبَ زٞدٓ ،قدٕبض،9 ٜ
پیبپی ( ،)41ل .98-4
قٟطاثی ،قدبٞطخ .) /999( .ثطضؾدی ضٚیىطزٞدبی ٌدصاض ثدٝ
حؿبثساضی تعٟسی زض ثرف عٕٔٛی :قٙبؾبیی ٔٛا٘دع ،اضائدٝ
ضاٞىبضٞب .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس حؿبثساضی .زا٘كٍب ٜثیٗ
إِّّی أبْ ذٕیٙی (ض.)ٜ
نبثطٟٔ ،سی .)/988( .ثطضؾی ٔٛا٘ع ٌعاضقدٍطی ثدط ٔجٙدبی
حؿبثساضی تعٟدسی زض ثردف عٕٔٛدی ایدطاٖ .پبیدبٖ ٘بٔدٝ
وبضقٙبؾی اضقس حؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ تٟطاٖ.

Barrett, Pat. (1997). Whole of Government
Financial Reporting. Australian National
Audit Office. 1 August 1997.
Diamond, Jack. (2002). Performance
B u d g e t i n g Is A c c r u a l A c c o u n t i n g





 رٍیکززّا ٍ ػَاهل هَثز بز تسٍیي بزًاهِ گذار بِ حسابساری تؼْسی زر برص ػوَهی:کززستاًی ٍ ّوکاراى





Accounting Standards Board, Study No.14,
January 2011.
Khan, Abdul and Stephen Mayes. (2009).
“Transition to Accrual Accounting”,
International Monetary Fund (Fiscal Affair
Department), September 2009.
Pretorius, C. and Pretorius, N. (2008). “A
Review of PFM Reform Literature. London:
DFID.





91

Required?, IMF Working Paper, Fiscal
Affairs Department, December 2002.
GASAB. (2007). Road Map and Transition
Path for Accrual Accounting. Government
Accounting Standards Advisory Board.
December 2007.
IFAC. (2011). Transition to the Accrual
Basis of Accounting: Guidance for Public
Sector Entities, International Public Sector

