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  )مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز( هاي دولتی سازمانتعهدي کامل در  سازي مبناي پیاده
  

  3 سحر زارع                       2 محمد هادي ماهر                1 سامان محمدي
  
  
  چکیده
 و است و غیرانتفاعی طرفانه بی يها فعالیت درگیر دولت که شود می تدوین فرض این با دولتی، بخش حسابداري استانداردهاي اغلب
 نتایج دقیق محاسبه به نیازي و شود می محدود وجوه مصرف و تأمین شرح بودجه، از دولت فراغت گزارش به دولتی، حسابداري وظیفه
اي ، بنابراین، همان مبناي نقدي جوابگوي نیازهاي اطالعات مالی دولت است و نیازي به مبننیست دولت مالی وضعیت و عملکرد

 تعهدي مبناي از استفاده سوي به رویکردي استرالیا، و نو ند زال بریتانیا، جمله از کشورها، از بعضی در اخیراً اما تعهدي کامل نیست.
 در کامل تعهدي مبناي از استفاده سمت به دولتی هاي سازمان برخی ما، کشور در .است شده ایجاد عمومی بخش حسابداري در کامل

 االزم است باند،  برگزیده را مسیر این که کشورهایی دیگر همانند نیز ایرانهاي دولتی  سازمان رو، این از. اند کرده حرکت حسابداري
در این جهت دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان یکی از پیشگامان . حرکت کنندبه سوي این مسیر  ،ها و شرایط موجود زیرساختبه توجه 
پژوهش در  و با موفقیت به این مهم دست یافت. کرد سازي این مبنا به پیاده اقدام 1390- 1389 در سال ،ناي تعهديبسازي م پیاده

روش پژوهش مورد استفاده در این  .شود داده میشرح و توضیح شرایط الزم، و نحوه اجراي این پروژه در دانشگاه صنعتی شیراز حاضر 
   است. ايو کتابخانه توصیفی ايهروش اطالعات، آوريجمع و نظري مباحث بیان جهت مطالعه

  ها. دانشگاههاي دولتی، سازمانحسابداري نقدي، حسابداري تعهدي،  هاي کلیدي:واژه

  
  مقدمه
 قوانین که داد تغییر طریق بدان و هست واقعاً که داد توضیح صورتی بدان باید را هستی که دهد می نشان بشري جوامع تکامل سیر
 به توجه با و است اقتصادي و صنعتی علمی، هاي  پیشرفت حال در همواره بشري جوامع که عصري در .دکن می حکم آن تکامل و تغییر
است  نیاز اساسی یک حسابداري روز روزبه توسعه به نیاز است انکار غیرقابل اي توسعه و پیشرفت هر در مالی هاي فعالیت نقش که این

 را حسابداري هاي گزارش و اطالعات آینده، مشی خط تعیین و ریزي برنامه نظورم به اقتصادي واحد هر که طوري به). 2010، 4(تیکل
 قالب در و شده بندي طبقه و ثبت باید نیستند استفاده قابل خود خودي به حسابداري اطالعات که آنجا از و دهد می قرار بررسی مورد
   .دشو خالصه مالی هاي صورت

ها براي تغییر از مبناي نقدي به مبناي تعهدي کامل اکثر دولت به وسیلها پیوسته در سه دهه گذشته، یک حرکت جهانی آهسته ام
). این تغییر در نتیجه خواستار پاسخگویی بیشتر، افزایش شفافیت 2003، 6کارلین و ؛1998، 5است (بوکسالی انجامحسابداري در حال 
شود که تا بینی می چنین پیش). به همین منظور این2000، 7هاي عمومی است (دکنسنتر از بخشگیري آگاهانهاطالعات و تصمیم

کمیته  کنند. استفادهمبناي تعهدي  از سیستم حسابداري خوددر چند سال دیگر همه کشورها (شامل کشورهاي در حال توسعه) 
مبناي نقدي، اطالعات  هاي مالی در مقایسه با معتقد است که مبناي تعهدي صورت 9المللی حسابدارانفدراسیون بین 8خدمات عمومی

   ).2002عمومی،  خدمات آورد (کمیتههاي مالی فراهم می کنندگان صورتتر، قابل مقایسه و مفیدتري براي استفاده تر، موثقمربوط
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 استفاده ازبه حرکت به سمت مبناي تعهدي و  گیاز توسعه یافته همه کشورها را در هر سطحیکمیته خدمات عمومی 
المللی نهادهاي بین از طرفها کند. اهمیت بهبود گزارشگري مالی دولتتشویق می ،1بخش عمومی حسابداري المللی استانداردهاي بین

به رسمیت نیز  5و برنامه توسعه سازمان ملل متحد 4آسیا ، بانک توسعه3المللی پول، صندوق بین2اي مالی مانند بانک جهانیو منطقه
هاي مشروط بر این است که این کشورها سیستم ها هسسؤاین م هاي مالیاینکه اغلب کمک و ،)2003، 6شناخته شده است (همپورس

 استانداردهاي کنندهتدوین هاي هیأت .)2009، 7(پینا و همکاران بکار ببرندرا تغییر داده و مبناي تعهدي را  خود اطالعاتی حسابداري
 در و تأکید، عمومی بخش نهادهاي غیربازرگانی هاي فعالیت حسابداري در کامل تعهدي مبناي از استفاده بر اًعموم نیز حسابداري
 کشورهاي در عمومی بخش نهادهاي غیربازرگانی هايفعالیت حسابداري مبناي تغییر اساس، براین اند؛ کرده تالش امر این تحقق
 و پذیرفته انجام میالدي 90 و 80 هاي دهه در ديتعه به نقدي از اروپایی کشورهاي بیشتر و زالندنو انگلیس، کانادا، استرالیا، آمریکا،
 انجام یک و بیست قرن ابتدایی هاي سال در نیز کامل تعهدي مبناي از استفاده جهت الزم هاي زمینه کردن فراهم براي ریزي برنامه
 حسابداري هاي نظام خگوییپاس مسئولیت ارتقاي در حسابداري مبناي این بکارگیري اهمیت دهنده نشان اقدامات قبیل این. است شده
 ارزیابی و پاسخگویی مسئولیت موقع به و صحیح ایفاي اینکه به توجه با ).86: 1387(رفیعی،  است عمومی بخش مالی گزارشگري و
 ارد،د ارتباط عمومی بخش نهادهاي مالی هاي گزارش در هاآن کامل انعکاس و ساالنه مخارج و درآمدها میزان واقعی گیري اندازه با آن،
 امر تسهیل براي خصوصاً ،دولتی هاي دستگاه مالی رویدادهاي ثبت نحوه در نیز تعهدي یا نقدي مبناي بکارگیري که گفت توان می لذا

 هايهزینه و درآمدها در خصوص دقیق اطالعات ارائه .بود خواهد مؤثر بسیار امري پاسخگویی، مسئولیت دقیق ارزیابی و قضاوت
 ساالنه، تصویر بودجه در شده بینیپیش ارقام با هاهزینه و درآمدها واقعی ارقام و مقایسه مالی هاي گزارش در هاي دولتی دستگاه
سایر  و مستقل طرف وبیاعم از دولت و سایر ناظرین  کننده نظارت واحدهاي آگاهانه قضاوت جهت هاآن عملکرد از شفافی
  .کندبور را فراهم میزهاي مگروه تردقیق ارزیابی انامک و ،دهکر ارائه مالی، اطالعات کنندگان استفاده
 و علوم، تحقیقات وزارت به وابسته آموزشی هاي همؤسس و ها دانشگاه مالی گزارشگري و سیستم حسابداري در حاضر حال در
 دو هر در و گیرد می رقرا استفاده مورد شده نقدي تعدیل مبناي کشور، اجرایی هايدستگاه سایر در و تعهدي نیمه مبناي آوري، فن

 با .همراه دارد به مالی گزارشگري جهت را بسیاري هاي محدودیت که شود می گرفته کار به منابع مالی جریان گیري اندازه معیار سیستم
 در تحول دایجا براي توانند می نهادها این که رسد نظر می به دانش و علم توسعۀ در پیشرو نهادهاي عنوان به ها دانشگاه نقش به توجه
 در اجراي که استقاللی .شود گشوده اجرایی هاي دستگاه سایر به آن تسري جهت راهی طریق از این تا شوند پیشقدم حسابداري نظام
 قانون 10 و ماده 1383 مصوب سالجمهوري اسالمی ایران  فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 49 ماده الف بند

 موجب گردید اعطاء پژوهشی، و عالی آموزش هاي همؤسس و ها به دانشگاه وري،آفن و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف،
 هاي نامه آیین براساس صرفاً هاآن امور و تأمین ها همؤسس قبیل این و استخدامی اداري مالی، استقالل 1384 ابتداي سال از که شد

 بر اي ههزین اعتبارات دریافت به موظف مذکور نهادهاي قانونی، این مواد مفاد به توجه با .شود دارها مربوط امناي هاي هیأت مصوب خاص
 و حسابداري سیستم ارتقاي سطح و تحول مستلزم امر این که هستند عملیات مبناي بر بودجه تهیه و دانشجو تمام شده قیمت اساس

  .)5: 1388است (باباجانی و مددي،  مالی گزارشگري
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و با توجه  49راستاي اجراي تکالیف مقرر در ماده در 

و لزوم بکارگیري روش حسابداري تعهدي و ضرورت ساماندهی و  هادانشگاههاي مالی و معامالتی جدید نامه به تدوین و ابالغ آیین
دن کرویکرد سیستمی و تعیین حدود اختیارات و تقسیم کار و مسئولیت در واحد امور مالی با ملحوظ ها و لزوم رتجانس بین فعالیت

شرح و توضیح به  »دولتی هاي سازمان در کامل تعهدي مبناي سازي پیاده« ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت، این پژوهش با عنوان
  پردازد. یراز میاستقرار سیستم حسابداري تعهدي در دانشگاه صنعتی ش ي نحوه
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  پژوهشمبانی نظري و پیشینه 
 تواندمی خود نوبه به کدام هر تعهدي و مبناي نقدي بر مالی گزارشگري که دارند اعتقاد عمومی بخش حسابداري نظران صاحب اغلب

  .شودمی اشاره اتنظر این از ايپاره به خالصه طور به قسمت این در .کند تأمین بخش عمومی در را متفاوتی اطالعاتی نیازهاي
بخش هاي خصوصی، زمینه فکري شرکت بیست تا سی سال گذشته، سیاستمداران با پیش درکند که بیان می )1998(1تريیوگ

. بعد از حوزه اقتصاد کالن، اندکردهشان، تقویت  به حرکت به سمت مبناي تعهدي به عنوان پایه و اساس گزارشگري مالیعمومی را 
سازي در حال پیوستن به استانداردهاي حسابداري است. امروزه، حسابداران به مراتب بیشتر در تهیه و آماده حسابداري بخش دولتی

هاي دولت و بخش هاي تصديشدن فعالیت شرکتی به خاطرهاي دولت دخالت دارند. دلیل منطقی براي این تغییر، بودجه ها وحساب
ترین دلیل حرکت دولت به سوي مهممعتقد است که  )2009(2هایگینس ی است.درخواست پاسخگویی بیشتر و شفافیت در بخش دولت

تحت کنترل  يهادولتی نیازمند فراهم آوردن یک ارزیابی مفصل از دارایی هايسازمان استفاده از مبناي تعهدي کامل این است که
  اند.جریان قرار گرفته ها تقریباً در آغاز اینخود در هر روز معین هستند و در سطح دولت محلی شهرداري

 در زیرا رسدمی نظر به ترمطلوب سنتی، نقدي با حسابداري مقایسه در تعهدي حسابداري از استفاده گویدمی )2004( 3اسکیک
 قرار توافق مورد قبل از که هاییبودجه با نه و گیردمورد مقایسه قرار می عملکرد اهداف با انجام شده مخارج تعهدي، حسابداري

ارائه مبناي تعهدي ممکن است فهم آن چیزي را که قصد ارائه آن را دارد  ماهیتاگرچه  که کند) بیان می2010( 4نسباك .اند تهگرف
همچنین، گان استانداردهاي حسابداري است. دهند دهد که مدنظر توسعهیمشکل سازد، ولی با این وجود آن نوعی از واقعیت را نشان م

 گیري به منظور کسب بینش بهتر در رابطه با عملکردکه بخش عمومی به طور چشم معتقد است )2007( 5افدراسیون حسابداران اروپ
پذیري با فراهم آوردن ابزاي براي ارزیابی انعطاف حسابداري تعهدي هستند. حسابداري تعهدي به کارگیريهایشان در حال یمشخط

   کند.ان میگیري را آس ریزي بهتر، مدیریت و تصمیممالی، برنامه
 واحدهايهاي دولتی، شهردارها نسبت به سایر بخشخود به این نتیجه رسیدند که در بین  پژوهش) در 2010( 6و همکاران چوین

دولتی نسبت به کاربرد مبناي تعهدي یا نقدي در حال مذاکره و بررسی هستند و این گونه بیان کردند که اطالعات حسابداري مبناي 
 از بر استفاده )2000( المللی حسابدارانفدراسیون بینتواند زمینه مدیریت هزینه بهتر را فراهم آورد. می میتعهدي در بخش عمو

 در دولت پاسخگویی مسؤولیت ارزیابی براي را خواهانتوانایی پاسخ نقدي، مبناي از استفاده است، معتقد و دهکر تأکید تعهدي مبناي
 هايبدهی و هامدیریت دارایی چگونگی دربارة را اطالعاتی گونه هیچ نظام این زیرا کند.می فتضعی به شدت اختیار، در منابع زمینه
 بخش در است، ) معتقد2003( 7اودا آید.می شمار به) کامل( مبناي نقدي محدودیت ترینبزرگ ویژگی این. کندنمی ارائه دولت
ها، آن تحقق از اطمینان صورت در فقط درآمدها کلیه و کسر ربوطم بودجه از محض شناسایی به باید تعهدات و مخارج کلیه عمومی
 شده داده ترجیح نیبیخوش بر بدبینی بخش عمومی، مالی گزارشگري و بنديبودجه در که رسدمی نظر به. دگیر قرار شناسایی مورد
  است.

مدیریت منابع مالی بهتر، تسهیل ارزیابی  ریزي وگوید حسابداري تعهدي داراي مزایایی چون: تسهیل برنامه)، می2007( 8توماس
ریزي عملیاتی، براي پذیري مالی و ایجاد زمینه الزم جهت اجراي بودجهعملکرد، بیان وضعیت مالی و ارزیابی آن و نیز ارزیابی انعطاف

 اع در بین کشورهايکند که اجممی بیاناین چنین  ،)2008( 9ازمان همکاري و توسعه اقتصادياز سوي دیگر، س بخش دولتی است.
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این است که مبناي تعهدي کامل را در گزارشگري بخش دولتی بکار ببرند ولی با این وجود بر عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
اي مار بودجهشهاي انگشت مبناي تعهدي را در فعالیتهاي ویژگی، یا اینکه برندکار میرا بهبندي مبناي نقدي هم در بودجه ها بازآن
دهد که فشارهاي سازمانی نسبت به دولت براي نشان می هاپژوهشکنند که )، بیان می2009و همکاران (  پینا ،البته د.برنمی کاربه

-انجمن اتخاذ اصول کلی پذیرفته شده حسابداري و در نتیجه مبناي تعهدي، ممکن است نشأت گرفته از فشارهاي هنجاري (قانونی)

  ي باشد.اي حسابدارحرفه هاي
  هاي رویه و هاتکنیک .است ناپذیراجتناب نیازي  ایران دولتی حسابداري سیستم در که تغییر بر این عقیده است ،)1379مهدوي (
مثال،   براي .ندارد را مناسب نحو به ملت عمومی  مالی برنامه متعدد ايه هدف انجام توانایی  مالی مدیریت در فعلی دولتی حسابداري
  ارائه را عملیات و منابع اقتصادي مدیریت براي  الزم اطالعات دولتی هايسازمان یا ها وزارتخانه از یک هر در موجود بداريحسا سیستم
 و وجوه کلیه پاسخگویی و اثربخشی کنترل  براي ضروري مناسب اطالعات ارائه از موجود  حسابداري سیستم این، بر افزون .کند نمی
  سیستم در مصوب خرج هايگروه تکمیل منظور به که است حسابداري سیستم بودن  این، نقدي از بدتر .است ناتوان دولتی اموال
کند که سیستم فعلی حسابداري و گزارشگري دولت جمهوري بیان می )1382باباجانی ( همچنین، .است شده طراحی بندي بودجه

قدي تعدیل شده است، از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست. هاي اجرایی مبتنی بر مبناي ناسالمی ایران که در اکثر دستگاه
هاي مالی یکپارچه دولت و گیري جریان منابع اقتصادي در گزارش استفاده از مبناي تعهدي حسابداري و بکارگیري معیار اندازه

  ی بخش عمومی ایفا کند.تواند نقش قابل توجهی در ارتقاء قابلیت پاسخگوی ریزي عملیاتی میهمچنین استقرار بودجه
حسابداري تعهدي، توان بیشتري براي ارزیابی خود به این نتیجه رسیدند که  پژوهش)، در 1388شهري (کردستانی و ایران

ناي تعهدي بم ،بر آن افزونیابی کند. هاي سازمان را بهتر هزینهتواند فعالیتاثربخشی و نتایج عملکرد سازمان دارد، و مدیریت می
کند، و اینکه مبناي تعهدي منجر به افزایش پاسخگویی دولت به مدت سازمان و کل وضعیت مالی را بهتر منعکس میدراز تعهدات

   شود. هاي مختلف میموکالن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و افزایش قابلیت مقایسه عملکرد در حوزه
 تعدیل مبناي تعهدي بکارگیري براي کافی و الزم شرایط وجود عدم یا وجود به بررسی)، در پژوهش خود 1388باباجانی و مددي (

 پژوهشی پرداختند. و عالی آموزش هاي و مؤسسه ها دانشگاه مالی گزارشگري و حسابداري در اقتصادي منابع جریان معیار و شده

 و شده تعدیل تعهدي مبناي بکارگیري اي بر کافی و الزم شرایط حاضر حال در که بیانگر این موضوع بود ها پژوهش آن هاي یافته
  .دارد وجود مذکور نهادهاي حسابداري در تحول ایجاد براي اقتصادي منابع معیار جریان

ها که استفاده از مبناي تعهدي در دانشگاه به این نتیجه رسیدندکه انجام دادند  پژوهشی)، در 1388کرباسی یزدي و طریقی (
تر گیري مدیران، ارائه شفافهایی چون بهبود تصمیممزیت مبناي نقدي و نقدي تعدیل شده، داراي  نسبت به مبناهاي دیگري چون

ریزي عملیاتی، ها، افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران و فراهم ساختن زمینه تهیه و تدوین بودجهبهاي تمام شده خدمات و فعالیت
   است.

  مقایسه بین مبناي نقدي و تعهدي
عدم هایی از جمله  معتقد است که مبناي نقدي داراي مشکالت و نارسایی )2008( 1یأت تدوین استانداردهاي دولتیهشوراي مشورتی 

بندي جامع مبتنی بر  نـظـام بودجه نبود، انطباق روش مذکور با استانداردهاي حسابداري نبود، ها مدیریت سازمان امکان ارزیابی عملکرد
 اصــل تطابق درآمد و نکردن رعایت، هاي غیر نقدي گذاري کامل تهاترها و سرمایه ثبـت صحیح و نبود شرایط الزم براي، ها فعالیت

، هاي انجام شده ها و فعالیت حاصل از بکارگیري دارایی ارتباط منطقی بین منافع نبود، کامل مطالبات و تعهداتنکردن هرینه و ثبت 
رویـداد واقـع شـده به عوض ماهیت دریافـت و پرداخـت انجـام  براساس نوعهاي خـاص،  ها و پرداخت بنـدي برخی از دریافت طبقـه
اجرایـی، کنترلی، حسابرسی و  هاي یکپارچگی در وظایف واحدهاي متنوع مالی، اعم از سیستم نبودساختار سازمانی و  اشکاالت، شـده

                                                             
1  Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) 
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ممانعت از استقرار سیستم و  ینگی و مدیریت هزینهاعمال مدیریت نقد نبود هجسیستم مالی و در نتی نبودن هوشمند، ریـزي بودجـه
اي از  بخش عمده منعکس نشدندلیل ه ، بواحدهامالی و نتایـج عملکـرد  واقعی وضعیت منعکس نکردنکنترل داخلی مناسب و 

 .)3: 2008ي دولتی، هیأت تدوین استانداردهاا، است (ه هاي نقدي در دفاتر و گزارش اختها تا زمان دریافت یا پرد بدهی ها و دارایی
هایی از جمله  کند که مبناي تعهدي داراي مزیت ) بیان می2008هیأت تدوین استانداردهاي دولتی (شوراي مشورتی همچنین، 
 از صحیح اطالعات اساس بر کرد، خرج لزوم تشخیص امکان سازمان، موجود وضع از دقیق و کامل جامع، اطالعات به سریع دستیابی
 اطالعات به ها، دسترسی آن وصول براي ریزي برنامه امکان و مالی دوره هر نشده وصول درآمدهاي میزان شدن مشخص نیازها، و منابع
 در و ها آن عملکرد و ها هزینه بین ارتباط ایجاد ، امکان)نقدي غیر و نقدي از اعم ( دوره هر هاي هزینه و ها درآمد از تر کامل و تر دقیق
 و درآمدها مقایسه با دوره هر در هزینه و درآمد سر به سر نقطه عملیاتی، امکان  تعیین بودجه بحث به رودو براي زمینه ایجاد نتیجه
 جهت الزم اطالعات به دوره، دسترسی هزینه عنوان به استهالك ثبت و محاسبه ها، امکان آن تهاتر از حاصل نتایج و دوره هر هاي هزینه
 حسابداري، امکان سیستم اطالعات از استفاده با پروژه هر شده تمام قیمت تعیین ی، امکانمدیریت هاي کنترل اعمال و ریزي برنامه
ها،  آن سنواتی ارزیابی همچنین، و ها آن بین الزم تناسب تعیین و عملیاتی واحدهاي با پشتیبانی واحدهاي تناسب تر دقیق سنجش
سازمانی،  مختلف سطوح در و دوره هر پایان در ها آن عملکرد ابیارزی و ها سازمان مدیران و مسئولین پذیري مسئولیت سنجش امکان
 قبیل از ثابت هاي دارایی و جنسی هاي موجودي ضبط و ثبت با سازمان اختیار در هاي دارایی و ها موجودي ارزش و میزان از اطالع
 واگذاري یا خرید از اعم شده تحصیل هاي یدارای کلیه انعکاس و ارزیابی امکان، حسابداري سیستم در تجهیزات و آالت ماشین اموال،
 از سازمان هاي مأموریت با آن تناسب و مطلوب وضع با موجود وضع مقایسه امکان، مربوطه مبانی اساس بر سازمان، حقوق سایر بابت
 دیگر و گیري تصمیم و یزير برنامه جهت را تري دقیق و تر صحیح مالی هاي گزارش و اطالعاتو  شده ارائه خدمات و ها دارایی منابع، نظر

  )5: 2008هیأت تدوین استانداردهاي دولتی، شوراي مشورتی ( دهد می قرار مدیران اختیار در اجرایی عملیات
هاي  تر هزینه برنامه است که پیامدهاي بکارگیري حسابداري تعهدي، هفت دسته است: اول، تعریف جامع ) معتقد1998( 1بارت

سوم، ارقام تعهدي اثر مهمی بر تعیین  ؛شودگیري اثربخشی می ها و اندازهکید بر کنترل هزینهأم یعنی تدولت، که منجر به پیامد دو
زنی کاري؛ پنجم، وري بیشتر در مذاکرات چانههگذاري براي حساب استفاده کننده دارد؛ چهارم، نیاز به نشان دادن بهر روش قیمت

گذاري شده نهادهاي بخش عمومی؛ ششم، ایجاد پاسخگویی براي اثرات رو  ه و سرمایهایجاد پاسخگویی بیشتر براي منابع مورد استفاد
هاي  گیري اثر مالی سیاست، اندازههفتمو  ،اي اشاره دارد گیري سرمایه بین طبقهکه به اهمیت اندازه است هاي بدهی به پایین سیاست
  ).90: 1387(نقل از رفیعی،  آن یعنی بودجه دارد وردهاي اولیه، که منافع  فزاینده براي صورت ظاهريآدولت براي بر

  ها روش اجراي پژوهش و گردآوري داده
شود که پژوهشگر بخواهد است و جنبه کاربردي دارد. مطالعات موردي در شرایطی استفاده می 2این پژوهش در زمینه مطالعات موردي

تر آن سازمان  اي مربوط به رفتار آن چیز یا سازمان یا اجزاي کوچکهیک سازمان یا یک چیز را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا سازه
 از مجالت تخصصی ،آوري اطالعات مورد نیاز مبانی نظريدر این پژوهش به منظور نگارش و جمع ).71: 1382را تشریح کند (نمازي، 

 ،ده و مصاحبه استفاده خواهد شد. همچنیناز مشاه اجراي طرحبراي گردآوري اطالعات مربوط به  ه است.استفاده شدالتین  فارسی و
دانشگاه صنعتی در  موجود مالی مطالعه اسناد و مداركعمده از طریق  به طور سازي مبناي تعهدي پیادهها و اطالعات مربوط به داده

 شده است.  شیراز استفاده
 
 
 

  مبناي حسابداري از نقدي به تعهدي اقدامات مرتبط با تغییر

                                                             
1  Barret 
2 Case Study 
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هاي مالی دولتی و تبدیل حالت سنتی مدیریت سیستم به نظام جدید که همان تعهدي شدن  با توجه به تغییر در نحوه اداره سیستم
 هاي ها و اداره سازمانهاي موجود در  تحولی در سیستم ، بایداستریزي عملیاتی  تعیین قیمت تمام شده و بودجه ،و همچنین ،ها حساب

  .پیونددبسانی باید هم در طراحی سیستم مالی و هم در طراحی سیستم نرم افزاري به وقوع  و بروز . این تحولدولتی رخ دهد

  :باشد به شرح زیر می تغییر رویکرد از روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهديمراحل اجرایی 
 هاي گردش عملیات و روش  بازنگري در تشکیالت امور مالی .1
 هو تعیین مراکز هزین گذاري شماره .2
 ها سازي آن آوري سوابق و اطالعات مالی سنواتی و شفاف جمع .3
 تطبیق وضع موجود با طرح جدید .4
 ها بستن حساب .5
 .هاي مالی اساسی تهیه صورت .6
 

  هاي گردش عملیات و روش  بازنگري در تشکیالت امور مالی. 1
جمهوري اسالمی ایران، و با توجه به تغییر در راستاي اجراي تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

ها و لزوم رویکرد سیستمی و تعیین صدور اختیارات و  رویکرد مالی از نقدي به تعهدي، ضرورت سازماندهی و تجانس بین فعالیت
و روش گردش  تقسیم کار و مسئولیت در امور مالی با درنظر داشتن ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت، تشکیالت پیشنهادي امور مالی

در سطح  کارکناندر این مرحله نمودار سازمانی (بیانگر نوع مشاغل بر اساس ماهیت و وظایف محوله هر یک از  .عملیات تدوین شد
هچمین تفکیک وظایف به دو شغل و سلسله مراتب، در قالب ساختار سازمانی است) الزم جهت اجرا پروژه به شکل زیر ارائه شد. 

ها متفاوت خواهد بود که در دانشگاه  یک از دانشگاه بستگی به تقسیم کار و گردش امور جاري هر عه اداره امور مالیمعاونت و زیر مجمو
  .شدصنعتی نیز وظیفه شغلی دو معاون مالی در یکدیگر ادغام 

  
  
  

  

  

    

  

     

  و تعیین مراکز هزینه گذاري شماره .2 
شده نسبت به تفکیک مرکز هزینه، گروه حساب، سرفصل کل، معین و تفضیلی اقدام  ،شش رقمی رهشمادر این مرحله با اختصاص 

  است.
  گروه               9  9  9  9  9  9  9 9    کد :طور مثالبه 

 معاون حسابداري تعهدي  مسئول دفتر معاون حسابداري مالی

 حسابداري دریافت و پرداخت و حقوق شاغلین و بازنشتگان حسابداري خرید کاال و اموال و انبار

 دهحسابداري قیمت تمام ش حسابداري تامین مالی و تنظیم حسابها

 حسابداري نظارت و پاالیش عملکرد

 مدیر امور مالی
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                                                           مرکزهزینه                                                               تفضیلی  

  کل                                              معین         

  ها سازي آن آوري سوابق و اطالعات مالی سنواتی و شفاف . جمع3
  :شدها اقدامات زیر انجام  در این مرحله به منظور دسترسی به برخی اطالعات سنواتی و تعدیل و اصالح آن

  هاي ثابت، گذاري و ثبت دارایی شناسایی، ارزیابی، قیمت الف.
  هاي جنسی، گذاري و ثبت موجودي شناسایی، ارزیابی، قیمتب. 
هاي متناظر در سیستم  ها و اسناد دریافتنی، جهت انتقال صحیح اینگونه موارد به سرفصل بررسی و تفکیک درآمدها و حسابپ. 

  حسابداري تعهدي،
هاي متناظر در سیستم  ها و اسناد پرداختنی، جهت انتقال صحیح اینگونه موارد به سرفصل ها، حساب  هزینه بررسی و تفکیکت. 

  ،حسابداري تعهدي
  ، هاي جنسی هاي ثابت و موجودي هاي مرتبط با نحوه ثبت تغییرات دارایی تهیه و تدوین دستورالعملث. 
ه دستورالعمل مورد ئارا سرانجامداراي مانده غیر صفر در روش نقدي و  هاي دائمی استفاده شده و بررسی و تعیین کلیه حسابج. 

  ي ور سیستم حسابداري تعهدهاي متناظر د ها به سرفصل نیاز براي انتقال مانده اینگونه حساب
  هاي سنواتی براساس مدارك موجود. الحساب ها و علی پرداخت ح. ثبت و تعدیل پیش

  
  تطبیق وضع موجود با طرح جدید .4
  ه دلیل متفاوت بودن مبناي تعهدي و مبناي نقدي، اقدامات زیر جهت برطرف کردن مشکالت احتمالی انجام شد.ب

هاي   سازي حسابداري تعهدي، بررسی وجود یک نرم افزار حسابداري مناسب جهت پیادهبه نیاز دلیل به افزار مالی،  الف. توسعه نرم
افزار مالی  منفعت، نرم - هزینه ررسیو با ب شدینه حسابداري تعهدي انجام افزارهاي مالی مناسب در زم الزم درخصوص نرم
  مناسب انتخاب شد،

سازي مبناي تعهدي، آشنایی نیروي انسانی  ب. آموزش نیروي انسانی، یکی از ارکان اصلی موفقیت هر پروژه و بخصوص پیاده
ا نرم افزار مالی و نحوه حسابداري تعهدي آشنا درگیر با آن موضوع است؛ و از آنجا که برخی از کارکنان بخش مالی ب

ساعت توسط افراد آشنا با این موضوع طراحی شد، البته شایان ذکر  30اي براي آموزش این کارکنان به مدت  نبودند، برنامه
  است آموزش حین خدمت همچنان الزم و ضروري است،

مربوط به  1389زم، در این مرحله اسناد حسابداري سال هاي ال هاي نقدي به تعهدي و انجام ثبت پ. انتقال مانده حساب 
  تعهدي تجزیه و تحلیل و ثبت شدند.حسابداري نقدي بر اساس حسابداري 

  ها ب . بستن حسا5
هاي دائمی (شامل دارایی،  هاي موقت نسبت به انتقال حساب اي و مالی، پس از بستن حساب هاي بودجه در پایان سال با توجه به ثبت

شود که این فرآیند بر اساس سند الکترونیکی و خودکار  مازاد حساب مستقل یا وجوه مصرف نشده) به سال بعد اقدام میبدهی و 
  باشد. سیستم مالی، عملیاتی می

  هاي مالی اساسی و تطبیق با حسابداري نقدي . تهیه صورت6
، کاربرگ 1. شکل شماره گیرد میدي مورد مقایسه قرار نق با سیستمهاي تهیه شده  هاي تعهدي به واسطه کاربرگ در این مرحله حساب

  دهد. مورد استفاده در تطبیق حسابداري نقدي با حسابداري تعهدي را نشان می

تاریخ تهیه : 
   ------------ واحد مورد رسیدگی:            ....................................................



8 
 

  تعهدي حسابداري با نقدي حسابداري تطبیقکاربرگ : 1شکل 

  هاگیري و پیشنهادنتیجه
هاي سازمان را تواند فعالیتي، توان بیشتري براي ارزیابی اثربخشی و نتایج عملکرد سازمان دارد، و مدیریت میهدسیستم حسابداري تع

کند. منعکس میکل وضعیت مالی را بهتر و ابداري تعهدي تعهدات بلندمدت سازمان ، سیستم حساینبر  افزونیابی کند. بهتر هزینه

تهیه کننده : 
...................................................   

موضوع :  کاربرگ بررسی مانده حساب تراز نقدي با تراز 
  )  1-1تعهدي (کاربرگ 

  

  
بررسی کننده : 

...............................................         
 ----- الی ---- تاریخ:  

 مانده ترازتعهدي مبلغ مغایرت
 

  
  از نقديمانده تر مبلغ

ف 
ردی

 

  
  

          

     بانک اعتبارات       
بانک پرداخت  (جاري و اختصاصی و 

 سایر..)
شود جهت  هاي مختلف در نرم افزار نظام نوین در سر فصل بانک اعتبارات ثبت می با توجه به اینکه کلیه وجوه واریزي از محل 1

هاي  گیري، گزارش مربوط به تفکیک منبع اعتبارات و برنامه بایست در قسمت گزارش طه میهاي مربو بررسی هر کدام از بانک
 مربوطه اخذ و سپس مورد بررسی قرار گیرد.

    
بانک درآمد (بانک تمرکز وجوه درآمد 

 2 بانک درآمد     اختصاصی)

 علی الحساب      علی الحساب    

3 
الحساب در یک سر فصل بدون تفکیک کد حساب در نرم افزار نظام نوین، در  حت عنوان علیها ت با توجه به اینکه کلیه پرداخت
گیري، گزارش مربوط  هاي علی الحساب باید در قسمت گزارش شود جهت بررسی هر یک از حساب سر فصل علی الحساب ثبت می
 د.هاي مربوطه اخذ و سپس مورد بررسی قرار گیر به تفکیک منبع اعتبارات و برنامه

 پیش پرداخت     پیش پرداخت    

4 
پرداخت در یک سر فصل بدون تفکیک کد حساب در نرم افزار نظام نوین، در  ها تحت عنوان پیش با توجه به اینکه کلیه پرداخت

گیري، گزارش  بایست در قسمت گزارش هاي پیش پرداخت می شود جهت بررسی هر یک از حساب پرداخت ثبت می سر فصل پیش
 هاي مربوطه اخذ و سپس مورد بررسی قرار گیرد. وط به تفکیک منبع اعتبارات و برنامهمرب

 5 تنخواگردان پرداخت     تنخواگردان     

    
هاي تعهدي  مجموع هزینه

 هاي نقدي طی دوره مجموع هزینه     و سایر

6 

هاي نقد  ولی در تعهدي تحمل یا وقوع است لذا  داختهاي نقدي صرفاً متأثر از پر در این قسمت با عنایت به اینکه ثبت هزینه
  شود: هاي انجام شده روش زیر پیشنهاد می هاي نقدي با توجه به ثبت هاي تعهدي به هزینه جهت رسیدن از هزینه

 
هاي غیرنقدي بر  هاي پرداختنی + هزینه هزینه نقدي بر اساس تراز نقدي= هزینه تعهدي +جمع بدهکار حساب

 هاي صدور حواله از انبار هزینه  - مبناي تعهدي 

بایست مورد  تواند نتیجه عملیات را تحت تأثیر قرار دهند که در زمان بررسی می هاي اصالحی می نکته: در روش فوق برخی از ثبت
 توجه قرار گیرند.

 7 گیرد. رار میهاي ثابت توسط انبار مرکزي و اداره اموال دانشگاه مورد بررسی ق حساب موجودي کاال و دارائی
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. در این پژوهش شودتشریح و توضیح سازي مبناي تعهدي در دانشگاه صنعتی شیراز  ي پیاده نحوه سعی شدپژوهش  در اینبنابراین، 
میت و مزایاي آن در مقایسه با حسابداري نقدي بیان در زمینه حسابداري تعهدي اه ودسعی شد تا با بررسی مبانی نظري موجابتدا 

و   بازنگري در تشکیالت امور مالی سازي حسابداري تعهدي در دانشگاه صنعتی که عبارتند از: هاي طی شده در پیاده شود. در ادامه گام
، اصالح و ها سازي آن و شفاف آوري سوابق و اطالعات مالی سنواتی ، جمعهاي گردش عملیات، کدگذاري و تعیین مراکز هزینه روش
هاي گردش  هاي سنواتی، تطبیق وضع موجود با طرح جدید، ادامه عملیات اجرایی با توجه به تغییرات در روش سازي حساب شفاف

ی این پروژه در دانشگاه صنعت فاز اول هاي مالی اساسی، تشریح شد. بنابراین، با اجراي موفق ها و تهیه صورت اطالعات، بستن حساب
توان گام بزرگی در  سازي مبناي تعهدي را دارا هستند و می هاي دولتی نیز امکان پیاده توان نتیجه گرفت که سایر دانشگاه شیراز می

طرح نظام  سازي پیادهجهت تسریع در  توانند پژوهشگران میاز این رو  ها از نقدي به تعهدي برداشت. زمینه تغییر مبناي حسابداري آن
 : کارهاي پیشنهادي زیر را لحاظ کنند ،هاي دولتی سازمان مبناي حسابداري تعهدي در سایر برنوین مالی 

هاي ایجاده شده ناشی از اجراي حسابداري تعهدي با توجه به  شاغل براي مسئولیت کارکنانتعیین مسئولی مستقل از میان  .1
 خرید کاال و خدمات، ن مسئول حسابداري اموال،یجمله تعی از ،شرایط احراز و شرح وظایف آنان

 هاي مربوط به هر حوزه به مسئول ذیربط و تأکید بر مطالعه جهت اظهارنظر،  و دستورالعمل یئاجراهاي  ابالغ روش .2
 هاي تخصصی با کارکنان مالی و اخذ نظر آنان در خصوص وظایف جدید،   توجیهی و نشست هاي هبرگزاري جلس .3
 اي کارکنان امور مالی، هاي آموزشی در صورت لزوم بر برگزاري دوره .4
هاي موجود با فرایندهاي  هاي گردش عملیات طرح نظام نوین مالی در جمع کارکنان مالی جهت تطبیق فرایند مرور روش .5

 مورد انتظار و در نهایت آگاه شدن کارکنان امور مالی از فرایندهاي جدید، 
با اجراي طرح نظام نوین مالی و در  همگامیو...... جهت  بررسی توان فنی و علمی  انبارداران ، امین اموال و کارپردازان .6

 ها، توانائی، پیشنهاد جایگزینی براي آن نبودصورت 
ها، درصورت  از فرمها و آموزش الزم جهت استفاده بهینه  هاي اجرائی و دستورالعمل هاي مربوط به روش چاپ و تکثیر فرم .7

 هاي ذیربط، سیستم نبودن ماشینی
 ها به صورت یکپارچه، ها یا کامل کردن آن استفاده از نرم افزارهاي مناسب جهت مکانیزه کردن سیستم اقدامات الزم جهت .8
 تأکید بر سیاست درك مطلب و تجزیه و تحلیل مسائل مالی در امور مالی  به جاي افزایش مهارت، .9

 تیم کارشناسی از امور مالی و اداري جهت شناسائی مراکز هزینه، تشکیل  .10
 برداري از اموال، کارشناسی از امور مالی براي صورتتیم  تشکیل  .11
 صورت استفاده از نظر کارشناسان ذیربط، گذاري اموال از مستندات و سوابق موجود، درغیر این قیمت  .12
شمارش کاال  نبودشمارش کاال در پایان سال گذشته از روي مستندات یا برآورد قیمت و در صورت  فهرستگذاري  قیمت  .13

 ها، وجودي کاالي انبارها از طریق کاردکس انبارها در پایان سال و قیمت گذاري آنم فهرستتهیه 
آوري اطالعات مالی مربوط به سنوات  و جمع مشخص کردنها از طریق  اقدامات الزم جهت ثبت سند افتتاحیه حساب  .14

 گذشته.
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Most public sector accounting standards, developed with the assumption that the government 
engaged in an impartial and non-profit activities and the public accounting, the time of the budget, 
is limited supply and use of funds, and the need for accurate calculation of performance results and 
financial position is the government, Therefore, the cash basis financial information needs of 
government and does not require the full commitment. But in some countries, including Great 
Britain, New Zealand and Australia, has been created the approach using the full accrual basis of 
accounting in the public sector recently. In our country, have been moved some government 
agencies to use the full accrual basis of accounting.  Hence, the Iranian government as well as other 
countries that have chosen this path, we need the infrastructure and conditions, to move towards this 
direction. Shiraz University of Technology as one of the pioneers in the implementation of the 
accrual basis, in the year 2010-2011 to implement this basis and with this was successfully 
achieved. In the present conditions, and how is given the project description and explanation in 
Shiraz University. Methods used in this study and the theoretical expression data, methods - 
descriptive and has a library. 

Key Words: Accrual Accounting, Cash Accounting, Public Organization, Universities. 
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