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1ییرضايمهددکتر 

، ایرانبوشهرفارس،جیدانشگاه خليگروه حسابداراریاستاد

)1395خرداد10؛ تاریخ پذیرش:1394بهمن24(تاریخ دریافت:
ا در کشورهاي پیشرفته و ههاي عمومی و حسابداري این بخشپیشرفت و تحول در مدیریت بخش

بوده است. علیرغم ایجاد تحوالت در حسابداري موردتوجهتوسعه بسیار سپس در کشورهاي درحال
بخش عمومی در سطح جهانی حسابداري و گزارشگري بخش عمومی در ایران رشد و توسعه چندانی 

دهد.قرار مییردبررسمواین پژوهش موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی در ایران را نیافته است.
از پژوهش يهادادهيآورجمعي. برااستیشیمایو پیفیاز مطالعه توصیبیحاضر ترکپژوهش
جامعه شامل اینجامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. پژوهشاین.استشدهاستفادهنامه پرسش

هاي سراسري است.انشگاهدر دي حسابداري در رشتهباالتر کارشناسی ارشد و مقطعالتحصیالنفارغ
آزمون ها از آنيرگذاریتأثبندي میزان و براي رتبهیاز آزمون تهاي پژوهشیا رد فرضیهتائیدمنظوربه

اي در دهد که ابعاد کلی آموزشی، قانونی، سیاسی و حرفهنتایج نشان می.شده استفریدمن استفاده
،حسابداري بخش عمومیدرود مشکالت آموزشیوجماندگی حسابداري بخش عمومی تأثیر دارند. عقب

کافی، ناقص بودناندازهبهآور الزامقوانین و مقررات ، نبود بخشایننیروي متخصص در کمبود
عمومی به هايبخشمیلی کم، ریزيبودجهوجود مشکالت در نظام ، استاندارد حسابداري بخش عمومی

ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح کمبود، خواهیپاسخبه کنندگاناستفادهمیلی کم، گوییپاسخ
و هابخشاداره مالی و عملیاتی و ، عدم تمایل حرفه حسابداري به بخش عمومی المللیبین

سه عامل قرار گرفت. همچنینتائیدفرضیه پژوهش بودند که مورد 10به شکل متمرکزهازیرمجموعه
میلی، بیهاهاي اجرایی مربوط به آنتورالعملو دساستاندارد حسابداري بخش عمومیناقص بودن

ترین عوامل و موانع پیشرفت ریزي به ترتیب مهممشکالت بودجهوگوییپاسخعمومی به يهابخش
.حسابداري بخش عمومی هستند

.یطیحسابداري بخش عمومی، موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی، عوامل محکلیدي:هايهواژ
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رضایی

مقدمه
، اهمیت بیشتر کسري بودجه دولت، تغییرات سریع فنّاوري، شدنیجهاني اخیر عواملی مانند هادر سال

سهیمقاقابلو هاي شفافافزایش رقابت بین بخش عمومی و خصوصی، افزایش تقاضا براي ارائه گزارش
بخش عمومی و افزایش نیازهاي سیاسی جهت ارائه خدمات مشتري محور، فشار جهت ایجاد تحول در 

حسابداري و بروز يهاستمیسحسابداري بخش عمومی را بیشتر کرده است. این عوامل مدرن کردن 
تر هاي مالی شفافتر گزارشکنترل داخلی قوييهاستمیسکند تا بتوان در کنار ها را طلب میکردن آن

سبت به ]. در ایران حسابداري و گزارشگري بخش عمومی ن18را ارائه نمود [يترسهیمقاقابلو 
روست که برخی از پژوهشگران بر لزوم گزارشگري و حسابداري بخش خصوصی فاصله زیادي دارد. ازاین

].5کنند [تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی و گزارشگري بخش عمومی تأکید می
ي آن ضروري دهندهبررسی موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی شناسایی اجزاي شکلمنظوربه
) ابعاد کالن تأثیرگذار بر حسابداري را در قالب چهار بعد شامل فرهنگ مالی و 2007(1ت. زفاس

. ]33کند [بندي میوکار، فرهنگ حسابداري، فرهنگ حسابرسی و فرهنگ قوانین و مقررات طبقهکسب
اي، هي عوامل سیاسی، قانونی، اقتصادي، فرهنگی، آموزشی، حرفبرخی دیگران از پژوهشگران، مجموعه

. در این ]14و 25، 20،27اند [قرار دادهیموردبررسعوامل مؤثر بر حسابداري عنوانبهالمللی را بین
هاي حسابداري بخش عمومی با حسابداري و کنیم ضمن در نظر گرفتن تفاوتپژوهش سعی می

تحلیل قرار وگزارشگري بخش خصوصی موانع احتمالی پیشرفت آن را از نگاه دانشگاهیان مورد تجزیه
کند تا بتوانیم تغییرات و تحوالت حسابداري دهیم. شناخت صحیح این اجزاء و این موانع کمک می

وتحلیل نماییم و اهمیت این موضوع با شروع حرکت از حسابداري نقدي به بخش عمومی را بهتر تجزیه
شود، دوچندان در حسابداري بخش عمومی محسوب میمالحظهقابلتعهدي که خود تحول و پیشرفت 

.]7شود [می
مبانی نظري و ادبیات پژوهش

ها و عوامل تغییر در حسابداري بخش عمومیمدل
انجام تغییرات حالدرتوسعهدرحالیافته و به دنبال آن کشورهاى میالدى، کشورهاى توسعه80از دهه 

الگوى شدنمطرحیه باشند. این تحوالت در سااى در بـخش عمومى خود مىو تـحوالت گـسترده
عمومى شامل هاى بخشجدیدى تحت عنوان مدیریت عمومى نوین آغـاز گردید و کلیه زیر سیستم

خصوصاً. ایجاد تغییرات حسابداري و ]5خود قرار داد [تأثیرو مالى را تحت ، سیاسىهاى ادارىحوزه
وین استاندارد حسابداري براي ریزي عملیاتی، تدریزي و بودجهاستقرار حسابداري تعهدي، برنامه

المللی بوده هاي بین، اصالحاتی است که مورد تأکید بانک جهانی و دیگر سازمانافتهینتوسعهکشورهاي 
کامل اجرایی و عملیاتی نشده طوربهدر مقام اجرا کدامچیهاصالحات و موارد فوق .]11و 10است [
.]2[است 

1 Zeff



83.نایدانشگاهدگاهیاز درانیدر ایبخش عموميحسابدارشرفتیموانع پیبررس
الدر مدلهاى اقتضایى تحت عنوانومى برگرفته از تئورىهاى حـسابدارى بـخش عـممدل نوآورى

هاىها، محیط اجتماعى، دولت، ویژگىدسته محرك4متغیرهاى اقتضایى در .ارائه گردید)1992(
داراى قانونىگردند. سیستمبندى مىهاى اجـرایى تـحوالت طبقهسیاسى و مـحدودیت-ادارىسیستم
، حسابدارىتحولپذیرى قـوانین بـودجه است که بریستم انتخاب و انعطافهاى دیگرى نظیر سویژگى
هاى سـازمانى . ساختار ادارى به ویژگى]23[بندى و حسابرسى بـخش عـمومى اثـرگذار است بودجه
است که اینبردارد. انتظاراشارهو تقسیم قدرت بین واحدهاى سازمانىادارى) نـظام1992(الدر 

سیستم مدیریت مالى متمرکز بـوده و تـحت مـسئولیت دولت مرکزى داراىکهيرمتمرکزیغختار سا
.]8،24حـسابدارى بخش عمومى باشد [ویژه حامى تحول در نـظامطوربه، قدرتمندى اداره شـود

ا از شود. این افراد تحول رتحول مىنهیدرزماى هاى حرفهتحول شامل مؤسسات و گروهگردانندگان
کنند هاى خود پیگیرى و سرانجام آن را به یک موضوع سیاسى تبدیل مىها و گفتهنوشتهطریق انتشار

ازغالباًبرندگان تحول، گیرى مقامات سیاسى تأثیرگذار باشد. پیشتا به طریقى خاص بر نحوه تصمیم
شود ها و یا افرادى مىنگاهدیگر ذینفعان فـرآیند تحول شامل بگروه.]24هستند [اعضاى دولت جمله

و ها تأثیرگذار است اما در گروه گردانندگان تحولمثبت و منفى تحول بر مـنافع آنکه آثار
.]8. [گیردنمىبرندگان سیاسى تحول، قرارپیش

خاص به طوربهوسیله شناسایی عواملی که ) مدل اقتضایی الدر را به1996گادفري و همکاران (
المللی تعدیل کننده وجوه بینهاي تأمینشود مانند نفوذ سازمانتوسعه مربوط میالکشورهاي درح

ها بیان کردند که تغییرات در حسابداري بخش عمومی عالوه بر عوامل ملی ممکن است کردند و آن
مستقیم یا غیرمستقیم طوربهها المللی باشد و تقاضاي این سازمانناشی از عوامل و تقاضاهاي بین

) مدل اقتضایی الدر را توسعه 1999. یاماموتو (]19باشد [تواند بر حسابداري بخش عمومی اثر داشته یم
داد او حسابداري بخش عمومی را متشکل از سه سیستم فرعی حسابداري مالی، حسابداري مدیریت و 

براي تغییر در داند. ایشان فشار درونی از طرف سیاستمداران و سه دسته فشار بیرونی را حسابرسی می
گویی و فشار دهد فشارهاي بیرونی شامل فشار بازار، فشار پاسخحسابداري بخش عمومی مدنظر قرار می

.]32عملکرد است [
) سـه گـروه بـازیگر اصلى، 2000الدر (اقـتضایىمدل) با مبنا قرار دادن2002مارك کریستنسن (

دهد. بنابراین مدل کریستنسن از پنج را مدنظر قرار میتحولاجرایىهايهاى تغییر و محدودیتمحرك
کنندگان برندگان تحول؛ تهیههاى خارجى تحول؛ پیشمحرك:استقـسمت بـه شـرح زیر تشکیل شده

هاى اجـرایی است. محرك، فضاى پیرامونى بخش کنندگان از اطالعات؛ محدودیتاطالعات؛ استفاده
تغییراتبررسیبراياقتضایی. مدل]5، 15[یاسى و اجتماعى استسهايمحیطدربردارندهعمومى

بیرونیعامل عمده فشارهاي4) با 2011اولیور (وآپینگتوسطعمومیهايبخشدرحسابداري
تغییر مورد بازنگري و توسعه پیدا کرد و هايکنندهتغییر و تسهیلتغییر، موانعدرونیتغییر، فشارهاي
ها . آن]31داد [یافته را مدنظر قرار ن تغییرات حسابداري در کشورهاي کمتر توسعهتوااز این طریق می



38، شماره1397تابستان، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.84
دهندهاي تغییر را مدنظر قراردادند و در عامل ها و ترویجکنندهکنندگان، مرتبطان، تولیددر عامل تسهیل

.]9[ها را مدنظر قراردادند ها و تا خیريکنندهها، خنثیموانع تغییر مغشوش کننده
بیات پژوهشاد

عنوان یک عامل مجزا و جدا از محیط، توان بهبا توجه به مباحث فوق حسابداري بخش عمومی را نمی
پژوهشگران مختلفی عوامل کالن مؤثر بر حسابداري و حسابداري بخش .]13فضا و زمان مالحظه کرد [

ی، اقتصادي، فرهنگی، کنند این عوامل شامل سیاسی، قانونبندي میگروه کلی طبقه8عمومی را در 
.]25و 12،20المللی و عوامل تصادفی هستند [آموزشی، حرفه، بین

) در پژوهشی میزان اثرگذاري این عوامل در حسابداري بخش عمومی کشور 2014نیستور و همکاران (
ها هر یک از عوامل کالن شامل عوامل سیاسی، پرداختند. آن2011تا 1831هاي رمانی طی سال

بندي کردند و در مجموع اي را به عوامل ریزتري تقسیماجتماعی، آموزشی و حرفه-دي، فرهنگیاقتصا
ها دریافتند که هاي مختلف مورد بررسی قرار دادند. آنتر را در دورهعامل جزئی44وجود یا عدم وجود 

.]25هاي مختلف متفاوت است [میزان اثرگذاري هر یک از این عوامل و در زمان
) در یک مطالعه تطبیقی به پیشرفت حسابداري بخش عمومی در مالزي و 2006(1و پندلبريصالح 

ها در حرکت این دو کشور به سمت حسابداري تعهدي نشان مقایسه آن با انگلستان پرداختند نتایج آن
دهد که هر دو به منظور اهداف کنترلی و حسابداري مدیریت به سمت حسابداري تعهدي حرکت می

.]29اند اما حسابداري بخش عمومی مالزي باید به شمت بهبود بیشتري حرکت کند [کرده
کنندگان در حسابداري دولتی گیري استفاده) در پژوهشی به بررسی بافت ملی و جهت2007صالح (

].28است [هاي الدر در حسابداري دولتی مالزي فرضیهتائیدي دهندهنشانجینتامالزي پرداخت.
) در پژوهشی حسابداري و حسابرسی بخش عمومی را از طریق مقایسه استاندارد 2008(2سابرمانین

) براي ارزیابی 2006المللی انجام داد. او از چارچوبی که بانک جهانی (ملی با استانداردهاي بین
المللی استفاده کرد. نتایج ایشان نشانحسابداري و حسابرسی بخش و انطباق آن با استانداردهاي بین

هاي اجراي دهد که انجام این مقایسه باید محیط حسابداري و حسابرسی بخش عمومی، رویهمی
هاي اجرایی حسابرسی بخش عمومی و ریزي نقدي یا تعهدي است، رویهحسابداري با توجه به بودجه

.]30ها دولتی مالحظه قرار گیرد [حسابداري شرکت
ل احتمالی در حرکت به سمت حسابداري تعهدي در ) در پژوهشی به بررسی عوام2008(3اولیرانتا

اما تحولی در 2005ها از سال هاي مالزي پرداختند. علیرغم الزام قانونی براي حرکت شهرداريشهرداري
مدل الدر و نیاز به حرکت همزمان در تائیدها نشان از این خصوص صورت نگرفته است. نتایج آن

.]26سابداري بخش عمومی است [ها و عوامل دیگر جهت تحول در حبخش

1 Saleh & Pendlebury
2 Subramanian.
3 Oliorilanto
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) در پژوهشی به بررسی موانع تحول در حسابداري بخش عمومی اندونزي پرداخت. نتایج 2007هارون (

عالقه بودن درك نادرست دولت از تحول در حسابداري بخش عمومی مانع ایجاد دهد بیایشان نشان می
هاي مناسب منابع انسانی تخصص و تواناییتحول در حسابداري این بخش است. عالوه بر این مدیریت نا

.]21حسابداري در این بخش را با کمبود مواجه کرده است [
) به بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی پرداختند. انها توجه به 1396کردستانی و معنوي مقدم (

مدیریت مالی بودجه ریزي، حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی را به عنوان جزء بسیار مهمی در 
کنند.دهند و تغییرات و تحول در این زمینه را بسیار مناسب ارزیابی میبخش عمومی مدنظر قرار می

) به بررسی مفهومی لزوم تهیه صورتهاي مالی تلفیقی در بخش عمومی 1395(رستمی و کهنسال 
عمومی مستلزم بخش دهد که این تحول در حسابداري و گزارشگريانها نشان میجینتاپرداختند.

.]6معرفی و توسعه این نوع گزارشات توسط دولت و نهادهاي قانونگذار است [
) به بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرایند اصالحات حسابداري دولتی در 1390نیا و همکاران (طالب

لتی دواري که حسابد، ستاقعیت واین ه اهندن دنشاي یافتههاایران از طریق مدل اقتضائی پرداختند. 
اي رـا بـیش تقاضازـفل اوـن تحـیالی ـصك امحرار دارد و ین قردبنیال ستانه یک تحوان در آیرا
قانونی ت ماالزاجمله ان از یرامدیریت بخش عمومی ه در شدح مطرت صالحال انبادبیشتر به ت طالعاا

.]6[است. جه دبون عملیاتی شدن مواپیر
سنجی تحول در نظام حسابداري و گزارشگري ررسی امکان) در پژوهشی به ب1388باباجانی و مددي (

است که در حال حاضر دهنده این واقعیتها نشانهاي دولتی ایران پرداختند. نتایج آنمالی دانشگاه
کارگیري مبناي تعهدي تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادي براي شرایط الزم و کافی براي به
.]4ادهاي مذکور وجود دارد [ایجاد تحول در حسابداري نه

هاي تحول در نظام پاسخگویی مالی ) در پژوهشی به بررسی عوامل و محرك1392باباجانی و همکاران (
دهد که افزایش سطح مطالبات شهروندى، وقوع ها نشان میو عملیاتی بخش عمومی پرداختند. نتایج آن

هاى تحول در ترین محركجمله مهمازسالیانههاىهاى مالى و افزایش مداوم در کسرى بودجهرسوایى
.]5ایران هستند [و عملیاتىنظام پاسخگویى مالى

اي به ضرورت تدوین استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالی بخش ) در مقاله1389باباجانی (
سی نقش ) در پژوهشی به برر1385. باباجانی و دهقان (]2پرداخت [هاي فراروي آن عمومی و چالش

حسابداري و گزارشگري مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ 
و گزارشگري مالی کنونی دولت، داراي حسابداريدهد که نظامها نشان میخواهان پرداختند. نتایج آن

ابزار توانمند و کارآمد براي مانع از تـبدیل شدن این نظام به یکاي اسـت کـههاي عدیدهنارسایی
.]3شود [ایفاي نـقش مؤثر در فرآیند مسئولیت پاسخگویی می

هاي پژوهشفرضیه
هایی در خصوص موانع پیشرفت حسابداري شده فرضیهبا توجه به مبانی نظري و ادبیات پژوهش مطرح

هاي سوم، چهارم و ضیههاي اول و دوم)، قانونی (فربخش عمومی در قالب عوامل کالن آموزشی (فرضیه
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ي نهم) به شرح زیر مطرح اي (فرضیههاي ششم، هفتم، هشتم و دهم) و حرفهپنجم) سیاسی (فرضیه

شد.
فرضیه اول: وجود مشکالت آموزشی حسابداري بخش عمومی، مانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی 

است.
شرفت حسابداري بخش فرضیه دوم: کمبود نیروي متخصص در حسابداري بخش عمومی، مانع پی

عمومی است.
آور به اندازه کافی در مورد حسابداري و گزارشگري بخش فرضیه سوم: نبود قوانین و مقررات الزام

عمومی، مانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی است.
ها، مانع هاي اجرایی آنفرضیه چهارم: ناقص بودن استاندارد حسابداري بخش عمومی و نبود رویه

سابداري بخش عمومی است.پیشرفت ح
ریزي، مانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی است.فرضیه پنجم: وجود مشکالت در نظام بودجه

گویی، مانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی است.هاي عمومی به پاسخفرضیه ششم: کم میلی بخش
ي بخش عمومی است.خواهی، مانع پیشرفت حسابدارکنندگان به پاسخفرضیه هفتم: کم میلی استفاده

المللی، مانع پیشرفت حسابداري بخش فرضیه هشتم: کمبود ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح بین
عمومی است.

فرضیه نهم: عدم تمایل حرفه حسابداري به بخش عمومی، مانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی است.
شکل متمرکز، مانع پیشرفت حسابداري ها به ها و زیرمجموعهفرضیه دهم: اداره مالی و عملیاتی بخش

بخش عمومی است.
روش پژوهش

ها و اطالعات، پژوهشی توصیفی و از لحاظ این که درصدد پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوري داده
شناخت هرچه بهتر دالیل عدم پیشرفت حسابداري بخش عمومی است و این کار را از طریق نظرخواهی 

شود.وب میپیمایشی محس،دهدانجام می
التحصیالن مقطع کارشناسی این پژوهش جامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. این جامعه شامل فارغ

نامهاز پرسشهادادهآوريجمعبرايهاي سراسري است. ي حسابداري در دانشگاهارشد و باالتر در رشته
بر مبنايوبستهنوعازنامهپرسشدررفتهبکارهاياست. نوع سؤالشدهاستفادهپژوهشگرساخته

پرسشنامه است.بودهنظرم، مخالم و کامال موافقم) (کامال موافقم، موافقم، بیلیکرتتاییطیف پنج
پژوهش شامل دو بخش کلی است. بخش اول سئواالت عمومی (جنسیت، مقطع تحصیلی، سابقه کاري)، 

براي تعیین سئوال بوده است.30الب هاي پژوهش که جمعا در قبخش دوم سئواالت مربوط به فرضیه
نامه از گیري از روش روایی صوري استفاده شده است. به این صورت که روایی پرسشروایی ابزار اندازه

نظران، مسئوالن مالی و چنین با استفاده از نظرات صاحبگیري محدود، پاالیش مکرر و همطریق نمونه
شده با استفاده مد و در مرحله بعد، روایی متغیرهاي شناساییصورت استاندارد درآحسابداري دولتی، به

نامه در اي بررسی شد و سرانجام، روایی پرسشنامه جداگانهنظران و با استفاده از پرسشاز نظرات صاحب
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قرار گرفت. براي تعیین پایایی نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضریب تائیدسطح مطلوبی مورد 

نامه در راستاي هدف و موضوع هاي مندرج در پرسشدهد سوالاست که نشان می856/0بدست آمده 
5پرسشنامه دریافت شد، تعداد 104پرسشنامه توزیع شد و تعداد 210تعداد پژوهش بوده است.

پرسشنامه تقلیل یافت. 99پرسشنامه به شکل ناقص و غیر قابل استناد بودند و نهایتاً نمونه نهایی به 
شده است.وتحلیل بر این اساس انجامدرصد است و تجزیه47ها بازگشت پرسشنامهنرخ

هایافته
اند. سایر آمار توصیفی نفر زن بوده26نفر مرد و 73دهندگان دهد که پاسخهاي توصیفی نشان میآمار

ده است. شامل سطح تحصیالت و سابقه کار آم1دهندگان پژوهش در جدول شماره مهم مربوط به پاسخ
گویان را تشکیل درصد از پاسخ58درصد و کارشناسی ارشد 28درصد، دانشجویان دکترا 13دکترا 

درصد داراي سوابق بیشتر از 38سال و 5گویان داراي سوابق کاري کمتر از درصد از پاسخ62اند. داده
ابداري بخش عمومی در گویان با شناخت مناسب از حسدهد پاسخها نشان میسال هستند. این داده5

گیري مناسبی را براي پژوهش فراهم آورند.توانند نتیجهالمللی میایران و در سطح بین
دهندگان: آمار توصیفی پاسخ1جدول 

درصدفراوانیتحصیالتسطح
131/13دکترا

282/28دانشجوي دکترا
587/58کارشناسی ارشد

99100جمع
سابقه کار

625/62لسا5کمتر از 
263/26سال10تا 5بین 
71/7سال20تا 10بین 

41/4سال20بیشتر از 
99100جمع

21نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمآوري و تلخیص دادهپژوهش حاضر بعد از جمعدر
آزمونبرايموردنیازهايدادهتوزیعبودنها به شرح زیر انجام گرفت. نرمالوتحلیل دادهتجزیه
نتایجکهگرفته استقراربررسیاسمیرنوف مورد-آزمون کولموگروفازاستفادهباهاي پژوهشفرضیه
هاي پژوهش به صورت تفاوتی ها است. با توجه به این که فرضیهدادهتوزیعبودنبیانگر نرمالحاصل

کرد. استفاده» ايتک نمونهt«مون آزازهاآنآزمونتوان براياي) تدوین شده است؛ لذا، می(مقایسه
تر از عدد بحرانی باشد، آنگاه فرضیه پژوهش تأییدشده و عالمت اي که چنانچه ارزش آزمون بزرگگونهبه

به طور خالصه tحدود پایین وباالي فاصله اطمینان هر دو باالتر از عدد بحرانی خواهد بود. نتایج آزمون 
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در خصوص موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی در ایران، است.نشان داده شده 2در جدول شماره 

درصد رد 1ها در سطح خطاي کمتر ي فرضیهبراي همهH0با توجه به آماره تی و سطح معناداري 
در سطح خطاي H0خواهی) رد کنندگان به پاسخشود و تنها براي فرضیه هفتم (کم میلی استفادهمی

نبود قوانین وجود مشکالت آموزشی، کمبود نیروي متخصص،گویان، اسخپاز نظردرصد است. 5کمتر از 
هاي آور به اندازه کافی، ناقص بودن استاندارد حسابداري بخش عمومی و دستورالعملو مقررات الزام

هاي عمومی به ریزي، عدم تمایل بخشوجود مشکالت در نظام بودجهها، اجرایی مربوط به آن
ي حسابداري به بخش المللی، عدم تمایل حرفهلی و عملیاتی اندك در سطح بینپاسخگویی، ارتباطات ما

ها به شکل متمرکز، مانع پیشرفت حسابداري بخش هاي عمومی و زیر مجموعاداره بخشعمومی، 
عمومی است.

هاي پژوهشفرضیهt: نتایج آزمون2جدول 
ارزش آزمون

هافرضیه
tآماره درجه 

آزادي
سطح 

معناداري
عدد 
بحرانی میانگین

% برآورد 95
فاصله اطمینان

حد 
پایین

حد 
باال

96/9 98 000/0 12 63/15 45/13 19/15 وجود مشکالت آموزشی.1
02/10 98 000/0 9 68/11 37/11 54/14 کمبود نیروي متخصص.2
35/10 98 000/0 9 91/10 59/10 22/11 آورقوانین و مقررات الزام.3
04/10 98 000/0 9 44/12 08/12 96/15 ناقص بودن استاندارد .4

21/10حسابداري بخش عمومی 98 000/0 9 41/11 08/11 17/12 وجود مشکالت در نظام .5
86/9ریزيبودجه 98 000/0 9 21/11 03/11 06/12 هاي کم میلی بخش.6

12/6گوییعمومی به پاسخ 98 022/0 9 56/9 10/9 63/10 کنندگان کم میلی استفاده.7
23/10خواهیپاسخبه  98 000/0 9 72/11 44/11 57/15 ارتباطات در سطح .8

15/10المللیبین 98 000/0 6 81/7 59/7 63/13 عدم تمایل حرفه .9
82/9حسابداري به بخش عمومی 98 000/0 9 77/11 48/11 26/16 اداره امور به شکل .10

بندي عمومی در ایران است لذا اولویتماندگی حسابداري بخشازآنجاکه موضوع پژوهش دالیل عقبمتمرکز
رو با هاي بعدي باشد. ازاینتواند زیربناي اقداماین متغیرهاي تأثیرگذار، اهمیت بسیار باالیی دارد و می

بندي متغیرهاي بندي بر اساس میانگین است به رتبهآزمون نا پارامتریک فریدمن و که بر اساس رتبه
و آمده است.3ون در جدول شماره پژوهش پرداختیم. نتایج این آزم



89.نایدانشگاهدگاهیاز درانیدر ایبخش عموميحسابدارشرفتیموانع پیبررس
: نتایج آزمون فریدمن3جدول 

99تعداد
10/98مقدار آماره کاي دو

9درجه آزادي
sig000/0معناداري 

رد شده و ادعاي یکسان بودن رتبه H0درصد است فرض 5) کمتر از sigبه دلیل اینکه معناداري (
گویان موانع پیشرفت توان ادعا کرد که از نظر پاسخن میشود و بنابرای(اولویت) متغیرها پذیرفته نمی

بندي متغیرهاي پژوهش براساس آزمون فریدمن وزن و همتزار نیستند. رتبهحسابداري بخش عمومی هم
آمده است.4در جدول شماره 

بندي موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی: رتبه4جدول شماره 
بندي متغیرهارتبه هارتبه میانگین متغیرها

1 41/7 : ناقص بودن استاندار حسابداري4فرضیه 
2 26/6 گوییمیلی به پاسخ: بی6فرضیه 
3 06/6 ریزي: مشکالت نظام بودجه5فرضیه 
4 76/5 اندازه کافی: نبود الزام قانونی به3فرضیه 
5 66/5 : کمبود نیروي متخصص2فرضیه 
6 48/5 : مشکالت آموزشی1فرضیه 
7 41/5 : عدم تمایل حرفه حسابداري بخش عمومی9فرضیه 
8 99/4 هاي عمومیي متمرکز بخش: اداره10فرضیه 
9 38/4 المللی: ارتباطات اندك بین8فرضیه 
10 58/3 خواهیمیلی به پاسخ: بی7فرضیه 

ناقص بودن استاندارد حسابداري بخش عمومی و بینیم که می4با توجه به جدول شماره 
ریزي گویی، مشکالت بودجههاي عمومی به پاسخمیلی بخش، بیهاهاي اجرایی مربوط به آنلعملدستورا

گویان هستند. ارتباطات ترین عامل و موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی از نظر پاسخبه ترتیب مهم
تبه نهم و دهم خواهی با کسب رمیلی شهروندان به پاسخالمللی و بیاندك مالی و عملیاتی در سطح بین

از درجه اهمیت کمتري برخوردار هستند. در ضمن الزم به یادآوري است که با توجه به نتایج آزمون 
عنوان موانع پیشرفت حسابداري بخش عمومی هستند و در اینجا فقط عامل به10ها هر فرضیه

بندي این عوامل مدنظر قرارگرفته است.رتبه
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گیريبحث و نتیجه
هاي حسابداري بخش بانی نظري، مدل اقتضایی و تغییرات آن در خصوص تبیین پیشرفتبا توجه به م

ماندگی حسابداري بخش عمومی در ایران تدوین و بر اساس هاي خصوص دالیل عقبعمومی فرضیه
ها در ابعاد کلی شامل آموزش، قانونی، سیاسی و پاسخ دانشگاهیان مورد آزمون قرار گرفت. این فرضیه

بودند. در بعد کالن آموزشی دو فرضیه وجود مشکالت آموزشی در حسابداري بخش عمومی در اي حرفه
هاي عمومی در فرضیه دوم مدنظر قرار فرضیه اول پژوهش و کمبود نیروي انسانی متخصص در بخش

این دو فرضیه است. به عبارتی آموزش ناقص و نامناسب حسابداري بخش تائیدگرفت. نتایج حاکی از 
ي حسابداري بخش عمومی برخوردار آموختگان از دانش کافی در زمینهشود دانشباعث میعمومی

هاي کارآمد حرفه به هاي غیر مرتبط و جذب نیرونباشند. عالوه بر این به کار گماردن افراد با رشته
هاي عمومی شده است و این موارد هاي بارزگانی باعث شده کمبود نیروي متخصص در بخشبخش

کند. تائید این دو فرضیه با شرایط و عوامل شرفت در حسابداري بخش عمومی را با مشکل مواجه میپی
) انطباق دارد.2014) و نیستور و همکاران (2007)، هارون (2001لحاظ شده مدل اقتضایی الدر (

نظر قرار ابعاد قانونی به عنوان یک عامل کالن و موثر در حسابداري بخش عمومی در ادبیات پژوهش مد
گذاري به طور خاص گرفت. از این رو نبود الزام قانونی به اندازه کافی در فرضیه سوم بررسی شد. قانون

پنجم، ناقص بودن ریزي در فرضیهدر حیطه امور مالی دولت و خصوصا قانون بودجه و بودجه
ن یک فرآیند خاص در هاي اجرایی در حسابداري بخش عمومی به عنوااستانداردها و نبود تدوین رویه

حسابداري بخش عمومی در فرضیه چهارم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تائید این سه 
ریزي و ناقص بودن استاندارد آور به اندازه کافی، وجود مشکالت بودجهفرضیه است. نبود قوانین الزام

ع پیشرفت حسابداري بخش عمومی در هاي اجرایی در حسابداري بخش عمومی مانگذاري و نبود رویه
)، 2010)، کریستنسن و همکاران (2001ایران است این نتایج با نتایج حاصل از مدل اقتضایی الدر (

)، 2015المللی حسابداري (المللی در استاندارد بین)، استانداردهاي بین2014نیستور و همکاران (
1وانی دارد. همچنین این نتایج با پژوهش اولیرانتا) همخ1390نیا و همکاران ()، طالب1389باباجانی (

) همخوانی ندارد.2008(
هاي تحول در حسابداري بخش عمومی ابعاد سیاسی در ابعاد کالن و عوامل فرعی موثر بر آن در فرضیه

فرضیه به عوامل سیاسی 4اي دارد. در این پژوهش نیز به دلیل اهمیت موضوع تعداد جایگاه بسیار ویژه
خواهی در فرضیه هفتم، میلی به پاسخگویی در فرضیه ششم، بیمیلی به پاسخشود. بیوط میمرب

المللی در فرضیه هشتم و اداره متمرکز امور در فرضیه دهم موردبررسی قرار گرفت. ارتباطات بین
طه گیري رابالمللی به شکلهاي بیناستقراض و سایر روابط مالی و عملیاتی با نهادها و سازمان

شود ایجاد و دوام این رابطه به اعتماد و اعتمادسازي بستگی دارد المللی منجر میگویی سطح بینپاسخ
تواند نقش مهمی داشته باشد. نتایج حاکی از تائید هر چهار در این راه حسابداري و گزارشگري می

عمومی به هايگویی دولت و سایر بخشمیلی به پاسخفرضیه پژوهش در این زمینه است. بی

1 Oliorilanto
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المللی خصوصا خواهی، همچنین ارتباطات اندك در سطح بینمیلی شهروندان به پاسخگویی، بیپاسخ

هاي عمومی مانع پیشرفت ي حسابداري بخش عمومی و اداره متمرکز بخشکشورهاي پیشرو در زمینه
)، 1994در (حسابداري بخش عمومی در ایران است. این نتایج با نتایج حاصل از مدل اقتضایی ال

)، 2011اولیور (وآپینگ،)2002مارك کریستنسن (،)1999یاماموتو (،)1996گادفري و همکاران (
) همخوانی دارد.1392) و (1385)، باباجانی (2014نیستور و همکاران (

ر تواند منجر به ارائه خدمات بهتري شود به عنوان عاملی اساسی داي به عنوان عاملی به میابعاد حرفه
ادبیات حسابداري مطرح بوده است. در این پژوهش عدم تمایل حرفه حسابداري به حسابداري بخش 

این تائیدها حاکی از عمومی به عنوان یک فرضیه نهم پژوهش مدنظر قرار گرفت است. نتایج آزمون
فت فرضیه است. عدم تمایل حرفه حسابداري و شاغلین در آن به حسابداري بخش عمومی، مانع پیشر

) مارك 1994این نتایج با نتایج حاصل از مدل اقتضایی الدر (.حسابداري بخش عمومی در ایران است
) همخوانی دارد.2014) و نیستور و همکاران (2011اولیور (وآپینگ،)2002کریستنسن (

ناقص بودن بندي عوامل و موانع رشد حسابداري بخش عمومی حاکی از آن است که نتایج رتبه
هاي میلی بخش، بیهاهاي اجرایی مربوط به آنندارد حسابداري بخش عمومی و دستورالعملاستا

ترین عامل و موانع پیشرفت حسابداري بخش ریزي به ترتیب مهمگویی، مشکالت بودجهعمومی به پاسخ
عمومی هستند.

ن، روندي که اخیراً هاي اجرایی آنظر به اهمیت تدوین استاندارد حسابداري بخش عمومی و دستورالعمل
ماندگی حسابداري بخش عمومی این موضوع از شروع شده با سرعت بیشتري ادامه یابد. از دالیل عقب

گیري تشکل دهندگان اولویت نخست را به خود اختصاص داده است. همچنین شکلدیدگاه پاسخ
کشور به حسابداري هاي اي با تخصص در زمینه حسابداري بخش عمومی و توجه بیشتر دانشگاهحرفه

هاي عمومی به حسابداري و بودجه ریزي و افزایش مطالبات بخش عمومی، حرکت دولت و سایر بخش
شهروندي می تواند زمینه تحول در حسابداري بخش عمومی را فراهم کند.
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Progress and development in public sector management and accounting in
developed countries and in developing countries has been highly regarded. Factors
and multiple components and models to explain and predict these developments
have been considered. Despite the change in public sector accounting and reporting
at the global level, in Iran has not been much development in this sector.
This is a descriptive research and we use survey method. A questionnaire was used
to collect data. This research is considered an academic community. The community
consists of graduates of master's degree or higher in accounting at national
universities. The questionnaire contains 30 questions to test the hypothesis. In order
to test research hypothesis t-test and to ranking them Friedman test has been used.
The results show that the broad dimensions such as educational, legal, political and
accounting profession retardation influence in public sector accounting. Educational
problems in public sector accounting, lack of expertise in this sector, the lack
regulations, lack of public sector accounting standards and the lack of budgeting
problem, accountability problem, lack of operational and financial communications
at the international level, the unwillingness of the accounting profession in the
public sector and centralize management in public sectors is 10 sub-categories that
we test and confirm. Lack of public sector accounting standards and, the reluctance
of the public sector to accountability and budgeting problems as the most important
factors and obstacles to the development of public sector accounting.
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