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 چکیده

باشد. نتایج این  های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش
ها در  بندی، زیرساخت ساختار بودجهپژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از 

ای  گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه بخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ
 -یای، پایین بودن سطح تفکر سیستم اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه شناخته شده

 سازی ها معرفی شدند. ضعف در پیاده مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به عنوان ورودی تحلیلی، تغییر رفتار سیاست
گیری، عدم دسترسی به  ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم کامل بودجهحسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن 

گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقالم صورتهای مالی به عنوان فرآیندها صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه و 
عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی،  شناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از

ری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخش کا عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده
 گویی است.   عمومی، افزایش اتالف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ
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 مقدمه
حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقالب در 

ها و  های حسابداری و گزارشگری مالی دولت نیز موسوم است، تحوالت زیادی در نظام
های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه صورت  حکومت

گرفته است. این تحول اساسی که عمدتاً به خاطر افزایش مطالبات شهروندی مبنی بر حق 
مداران نسبت به ایفای مسئولیت  خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاست پاسخ
زارشگری مالی گیری نظام نوین گ گویی و عملیاتی صورت گرفته است منجر به شکل پاسخ

(. هدف اساسی 1395؛ محمدزاده سالطه و فرجی، 1384)باباجانی، در بخش عمومی گردید
گویی در  به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخ گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک
ترین وظیفه مدیریت است، بر این مبنا اساساً  مقابل ملت است. گزارشگری مالی اصلی

های داخلی بر فرآیند  مدیر، مسئول گزارشگری مالی بوده که شامل کفایت کنترل
مالی (. در حوزه گزارشگری 2008، 1باشد )نست و همکاران گزارشگری مالی نیز می

ای برخوردار است؛ چرا که گزارشگری باکیفیت  های کیفی از اهمیت ویژه دولت ویژگی
دولت نقش کنترل و جلوگیری از تقلب داشته و جریان اطالعات باکیفیت منجر به فرآیند 

(. در بخش 2007، 2شود )تالبرینکا و ساکو های سیاسی و تعادل قدرت نیز می تعادل اهرم
گویی  های کیفی اطالعات به شهروندان در ارزیابی مسئولیت پاسخ عمومی ویژگی

(. کیفیت اطالعات تهیه شده در 1391مردان کمک خواهد کرد )مهدوی و ماهر،  دولت
ای برخوردار است. ارائه  بخش عمومی به واسطه هدف خاص گزارشگری از اهمیت ویژه

یر و کامل در مورد فعالیتهای بخش دولتی با استفاده از نظام موقع، اتکاءپذ اطالعات به
حسابداری بخش عمومی مطلوب، امکان نظارت بهتر مردم بر ارائه خدمات دولتی، 

کند  شفافیت، بهبود عملکرد بخش دولتی و سرانجام اصالح بخش عمومی را فراهم می
 (. 1394)پورزمانی و معینیان، 

گویی مالی و عملیاتی  های اصلی ایفای مسئولیت پاسخگزارشگری مالی یکی از ابزار 
های بزرگ بخش عمومی بوده و توجه و تأکید بر تحقق  مقامات منتخب و منصوب سازمان

گویی شرایط الزم را برای اصالح ساختار گزارشگری مالی  و ارتقای سطح مسئولیت پاسخ
افی به مفهوم مسئولیت (. عدم توجه ک1384در این بخش فراهم خواهد نمود )باباجانی، 
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های بزرگ بخش عمومی  گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان پاسخ
ایران از یک سو و فقدان ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و 
نظارت دموکراتیک بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر، از جمله دالیلی است 

های درخور مالحظه مواجه  گری مالی بخش عمومی ایران را با نارساییکه نظام گزارش
(. با توجه به مطالب فوق، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به 1384ساخته است )باباجانی، 

هایی در کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی وجود  این سوال است که چه چالش
 دارد؟

مطلوب از گزارشگری مالی در بخش پژوهش حاضر به منظور دستیابی به مدلی  
ریزی گردیده است. برای  هایی در این زمینه برآورده سازد، برنامه عمومی که ضرورت

رسیدن به هدف نهایی پژوهش و دستیابی به مدل مورد نظر، سه مرحله اساسی طی گردید: 
ام های انج در مرحله اول، ابتدا مبانی نظری گزارشگری مالی در بخش عمومی و پژوهش

شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و سپس عوامل کلیدی موثر بر 
گزارشگری مالی قابل ارائه و استفاده در بخش عمومی، از منابع مذکور استخراج و تبیین 

نظران و خبرگان این حوزه مورد استفاده قرار  گردیدند تا برای نظرخواهی از صاحب
خواهی از افراد خبره و متخصص در حوزه گزارشگری مالی از گیرند. در مرحله دوم، نظر

طریق مصاحبه انجام گرفته و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در دستور کار قرار گرفت 
تا دستیابی به اجماع عمومی در خصوص عوامل کلیدی موثر بر گزارشگری مالی مطلوب 

اطالعات مورد تأئید خبرگان در در بخش عمومی میسر و لزوم رعایت آن عوامل و افشای 
های مالی روشن گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در این مرحله، گام نهایی  گزارش

پژوهش برداشته شد که معرفی عوامل کلیدی مورد اجماع خبرگان و تدوین مدل مطلوب 
 برای گزارشگری مالی مطلوب در بخش عمومی در مرحله سوم پژوهش بود.  

 وهش مبانی نظری پژ
اطالعاتی که باید به مردم ارائه شود، بسیار متنوع است. لیکن بخش مهمی از آن را 

کند که این اطالعات بر  دهد. اهمیت اطالعات مالی ایجاب می اطالعات مالی تشکیل می
پایه ضوابط و استانداردها در بخش عمومی همانند بخش خصوصی تهیه گردد و در این 

ای که حسابداری و  گونه  طح جهان آغاز شده است؛ بههای مهمی در س راستا حرکت
های متعددی در دهه  گزارشگری مالی در بخش دولتی و عمومی، کانون اصلی پژوهش
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اخیر بوده است. گرایش به گزارشگری مالی در بخش عمومی، با جهانی شدن موضوع 
بوده گویی در بخش عمومی در معرض دگرگونی  بهسازی مدیریت منابع مالی و پاسخ

هایی در ارتباط با ادبیات بخش عمومی انجام شده است  است. در همین راستا بررسی
 اطالعات در ارائه مدیران صداقت میزان مالی، گزارشگری (. کیفیت2003، 1)وین

 اقالم ارائه در هرگاه مدیران است. شده تعریف گیرندگان تصمیم برای حقیقی و منصفانه

 کیفیت کرده باشند، رعایت را عینیت و طرفی بی واژه دو مالی صورتهای در مندرج

 مالی سبب گزارشگری (. کیفیت2010، 2)برندت و همکاراندارد وجود مالی گزارشگری

 گذارانسرمایه و گذاران قانون که است واضح شود.می مالی اطالعات سودمندی ارتقای

اساس  (. بر1998، 3)لویت  هستند عقیدههم بیشتر باکیفیت مالی گزارشگری داشتن برای
طرفانه  هایی که کامل، بی های مالی باکیفیت به عنوان گزارش چارچوب مفهومی، گزارش

بینی موقعیت اقتصادی و عملکرد  و عاری از خطا هستند و اطالعات مفیدی را برای پیش
 (. اگر چه کیفیت2016شوند )گینور و همکاران،  دهند، تعریف می شرکت ارائه می

مالی به طور مستقیم قابل مقایسه نیست، مفسران برجسته آن را به عنوان یک  یگزارشگر
 (؛ زیرا کیفیت2008، 4کنند )پومروی و تورنتن عامل اصلی بازار سرمایه، مهم تلقی می

مالی یک پیش شرط برای عملکرد درست بازار سرمایه و اقتصاد است و  گزارشگری
گان در بازار شده است. همچنین، باعث کنند تبدیل به یک منبع ضروری برای شرکت

های نظارتی، جامعه و  گذاران، سازمان کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران، سرمایه
 دهد که بهتر شدن کیفیت (. استدالل نظری نشان می2014، 5شود )فررو سایر ذینفعان می

داقل سه کانال مالی باید رشد اقتصادی و کارایی بازار سرمایه را از طریق ح گزارشگری
های خوب در مقابل بد، نظم و انضباط در انتخاب پروژه توسط مدیران  شناسایی بهتر پروژه

 (.2015، 6و کاهش عدم تقارن اطالعاتی افزایش دهد )حبیب و جیانگ
گویی در یک جامعه دموکراتیک  ای در ادای وظیفه پاسخ گزارشگری مالی نقش عمده 

کند. گزارشگری مالی باید از یک سوبه دولت کمک کند تا وظیفه مسئولیت  ایفا می
کنندگان را قادر سازد که  گویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده پاسخ
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گزارشگری مالی باید اطالعاتی فراهم آورد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند. 
ها و وظایف اجرایی  کنندگان را در ارزیابی قدرت تدارک کاال و خدمات و هزینه استفاده

گویی و نتیجه طبیعی آن  که مسئولیت پاسخ توان گفت می  واحد دولتی، یاری کند.
ولتی است. این سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی د

سازد. به دلیل  های گزارشگری مالی دولت فدرال را فراهم می دو ارزش اساسی، پایه هدف
آنکه دولت دموکراتیک، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت باید 

گو باشد، در نتیجه ناگزیر است اطالعاتی فراهم کند که برای ارزیابی مسئولیت  پاسخ
ای که در  که اهمیت و جایگاه ویژه   توان نتیجه گرفت ی سودمند باشد. میگوی پاسخ

های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای دموکراتیک به مسئولیت  چارچوب
های حسابداری و  ترین عامل ارزیابی نظام گویی اختصاص یافته، این مفهوم را به اصلی پاسخ

گویی  ست. در ایران نیز مفهوم مسئولیت پاسخها تبدیل کرده ا گزارشگری مالی دولت
های نظام حسابداری و گزارشگری  تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیت می

 (.1379مالی دولت جمهوری اسالمی ایران، مور استفاده قرار گیرد )باباجانی، 
ا در انجام های مردم ساالر دولتی نقش اصلی ر وجود اطالعات مالی باکیفیت در نظام 

کند؛ زیرا به عنوان ابزاری جهت  گویی عمومی بازی می وظیفه دولت به عنوان پاسخ
مردم مورد استفاده  گیری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط گویی و تصمیم ارزیابی پاسخ

(. مبنای تعهدی 1395؛ معینیان و همکاران، 1388)کردستانی و نصیری، گیرد قرار می
کند و سرانجام منجر به بخش دولتی  گیرندگان فراهم می ای تصمیماطالعات مناسبی بر

(. ساختارهای پیچیده سازمانی، 2011، 1شود )هیدمن و کونولی کارآمدتر و موثرتر می
ها و درآمدها، نیاز به ارائه راهکارهای  بینی سودآوری آتی و ارزیابی هزینه التزام به پیش

های دولتی را دوچندان کرده  تعهدی در بخش سازی حسابداری نوین و متعاقب آن پیاده
 (. 2011، 2است )نسباک

های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی امر  شناسایی مسائل، موانع و چالش 
باشد. حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از  ضروری می

اجتماعی و سیاسی کانون  های گویی در زمینه فعالیت ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخ
توجه قرار گرفته است. با توجه به الزامات بانک جهانی که در قالب یک جمله )پول بیشتر 
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توان نتیجه گرفت، مدیریت منابع مالی دولت  تری دارد( می نیاز به نظام حسابداری قوی
ی را های حسابداری است، که کارایی و صرفه اقتصاد ها و رویه نیازمند بکارگیری نظام

برای سازمان به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، در شرایط کنونی حسابداری دولتی و 
های مالی دولتی به عنوان یک سالح در مقابل تقلب و اشتباه در ساختارهای  گزارش

کنندگان منابع دولت، ارزش  المللی و تأمین های بین شود. سازمان حکومتی تلقی می
 (.2003، 1دانند )چان خطر می ستقرار یک نظام بیحسابداری را در کنترل و ا

 پیشینه پژوهش
(، فرآیند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را بررسی 2005، )2تودور و موتیو

کردند. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای حسابداری تعهدی مستلزم گسترش نظام فناوری 
ست و به منظور اطمینان از اینکه اطالعات های اجرایی ا اطالعات و ارتباطات و بهبود روش

موقع و صحیح ارائه شود، باید چارچوب قانونی نیز طراحی  حسابداری به صورت کامل، به
سازی حسابداری تعهدی نیاز به آموزش کارکنان فعلی و استخدام کارکنان  شود و نیز پیاده

 جدید دارد.  
هایی  مالی دولتی ضمن ارائه مدلای مدل جدید گزارشگری  (، در مقاله2008) 3چانی 

های دولتی معتقدند چندین شاخص ارزیابی وضعیت  برای ارزیابی وضعیت مالی سازمان
تواند در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد وی تنها  مالی وجود دارد که می

ه به ها در دسترس بودن اطالعات قابل مقایسه و تهیه شد شرط استفاده از این شاخص
های  سازی روش تواند از طریق همسان های یکسان است. این امر که تنها می روش

 های آن تدوین استانداردهای حسابداری است.  حسابداری انجام شود، یکی از موثرترین راه
المللی حسابداری بخش عمومی را  (، بکارگیری استانداردهای بین2012) 4لی و میوس

ه رسیدند که اجرای این استانداردها منجر به ارتقای شفافیت بررسی کردند و به این نتیج
کنندگان وجوه و ذینفعان  مالی، کیفیت مدیریت مالی و سهولت برقراری ارتباط با تأمین

 گردد. بخش عمومی می
(، در پژوهش خود به بررسی آثار تغییر نظام حسابداری از 2014) 5بیکر و همکاران 

                                                                                                                   
1. Chan 

2. Todor & Mutiu 

3. Chani 

4. Ilie & Miose 
5. Becker 
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لمان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که این تغییر با نقدی به تعهدی در دو ایالت آ
های زیادی مواجه است. بخش مهمی از این دشواری مربوط به پذیرش نظام جدید  دشواری

 باشد. توسط حسابداران و جایگزینی آن با نظام جدید در عمل می
آن بر (، به بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران و اثرات 1379بجنوردی ) 

گزارشگری مالی دولتی پرداخت. نتایج نشان داد وجود موانع متعدد در ابعاد ساختاری، 
قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی باعث گردیده است که سیستم حسابداری و 
گزارشگری مالی در ایران از پیشرفت الزم خود برخوردار نباشد و اهداف گزارشگری 

 گویی دولت را محقق ننماید. لیت پاسخمالی دولتی خصوصاً مسئو
(، در پژوهشی به بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در 1388صابر ) 

بخش عمومی ایران پرداخت. وی موانع گزارشگری حسابداری دولتی بر مبنای روش 
تعهدی را در سه فاکتور اصلی نبود ظرفیت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود 

های حسابداری دولتی بررسی  ظرفیت نیروی انسانی الزم و نبود ظرفیت استانداردها و روش
دهد که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در بخش عمومی ایران،  نتایج نشان می کرد.

طور نسبی ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد و تنها نیاز به اصالح برخی موارد  به
های  باشد، استانداردها و روش می 1366عمومی کشور مصوب سال قانون محاسبات 

حسابداری دولتی در بخش عمومی ایران، به طور ضعیف ظرفیت گزارشگری بر مبنای 
های آموزشی برای نیروی انسانی جهت اسقرار  تعهدی را دارد که نیاز به برگزاری دوره

 باشد. سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی می
های استقرار نظام گزارشگری مالی  (، به بررسی چالش1391کرباسی یزدی ) کاظمی و 

گویی( در بخش دولتی ایران  بر مبنای حسابداری تعهدی )با تأکید بر مسئولیت پاسخ
پرداختند که در این خصوص پنج عامل عدم وجود چارچوب نظری و مفاهیمی، قوانین و 

های حسابداری دولتی، عدم  انداردها و روشمقررات موجود در نظام مالی و محاسباتی، است
ریزی عملیاتی، عدم اجرای حسابرسی عملکرد در بخش دولتی  اجرایی شدن کامل بودجه

دهد که هر پنج عامل بررسی شده از  های پژوهش نشان می مورد بررسی قرار گرفت. یافته
متغیر عدم باشد همچنین،  موانع اجرای حسابداری بر مبنای تعهدی در بخش دولتی می

اجرای حسابرسی عملکرد در اولویت اول و عدم وجود چارچوب نظری و مفاهیمی، عدم 
ریزی عملیاتی، قوانین و مقررات موجود در نظام مالی و  اجرایی شدن کامل بودجه

 گرفتند.  محاسباتی، استانداردها و روشهای حسابداری دولتی در مراتب بعدی قرار



 1398پائیز ـ  63ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   34

به بررسی  مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی (، 1393)باباجانی وخدارحمی 
در دولت جمهوری اسالمی ایران پرداختند که در این پژوهش، پس از مطالعه مبانی نظری 
حاکم بر استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی و تجارب موفق کشورهای دارای این نظام 

 عملیاتی در قالب سؤاالتیبودجه بندی، شاخص های استقرار موفق نظام بودجه بندی 

مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته است. نظرات ابرازی خبرگان، با استفاده از 
های  های آماری مناسب باهدف کسب اجماع موافق یا مخالف در مورد شاخص  آزمون

ضمن بیان این واقعیت که پارادایم  مورد پرسش ارزیابی گردید. در نهایت، این پژوهش
به ارائه  جرای نظام بودجه بندی عملیاتی در کشور مناسب ارزیابی نمی شود،حاکم بر ا

پرداخته   مدلی جهت استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسالمی ایران
 .است
(، تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی: مشکالت و موانع 1395)بداغی و همکاران 

کی از آن است که مدیران مالی و حسابداران شاغل در رو را بررسی کردند. نتایج حا پیش
های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود  سازمان

خواهی را  گویی و پاسخ استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخ
 روند. از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می

ها و  (، به بررسی مشکالت اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه1395)قاضی مرادی 
 16ها و شناسایی  موسسات آموزش عالی در ایران پرداختند. نتایج تحقیق ضمن تأئید فرضیه

ترین  عامل در  ها به عنوان مهم دهد که عدم حمایت مدیران عالی دانشگاه عامل نشان می
باشد. بسترسازی الزم و آموزش پرسنل به ترتیب به عنوان  اجرای حسابداری تعهدی می

 دومین و سومین مشکل اجرای حسابداری تعهدی شناسایی گردیدند.
گذار به حسابداری تعهدی در بخش  (، به شناسایی موانع1395)کردستانی و همکاران 

و مداران  ها حاکی از آن است که نبود خواست واقعی سیاست عمومی پرداختند. یافته
خواهی مردم  گذار، عدم مطالبه عمومی و پاسخ بندی ایشان به تدوین و اجرای برنامه پای

گر دولت در اقتصاد و کمبود  نسبت به عملکرد دولت، اقتصاد دولتی و گستره تصدی
سازی  ترین موانع پیاده استانداردها و قوانین مناسب در بخش عمومی از جمله مهم

 کشور هستند. حسابداری تعهدی در بخش عمومی
(، در پژوهش خود نشان دادند که عوامل الزامات 1395)محمدزاده سالطه و فرجی 

های  المللی، بحران های جوامع بین قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه
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های تغییرات حسابداری دولتی در نظام  مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک
باشند. همچنین، از موانع تغییرات حسابداری  عمومی ایران می گزارشگری مالی بخش

توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی  دولتی نیز می
های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و  و محاسباتی، نبود استانداردها و روش

 خواهی اشاره کرد. گویی و پاسخ فرهنگ پاسخ
(، در پژوهشی به بررسی فرضیه سیاسی وکیفیت گزارشگری 1396همکاران) ومنصورفر 

و نتایج حاکی از آن است که شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.  مالی:
 .گری مالی دارد کیفیت گزارش های سیاسی، اثر منفی و معناداری برهزین
های  سی موانع و مشکالت سیستم(، در پژوهشی به برر1396غبدیان و همکاران ) 

ها در ایران پرداختند.  حسابداری گزارشگری مالی دولتی در مولدسازی و مدیریت دارایی
نتایج نشان داد که موانع و مشکالت کارکنان، مدیران و سایر فشارهای محیطی تأثیر معنادار 

 های دولتی دارند. بر مولدسازی و مدیریت داراییهای سازمان
(، در پژوهشی به بررسی تبیین فرآیند تغییر حسابداری 1397همکاران )محمودی و  

های  ها، ویژگی یابی پرداختند. با توجه به نتیجه یافته بخش عمومی با رویکرد نظریه ساخت
عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با 

گر از تغییر حسابداری  های ساختار غیرحمایت گیهای عاملیت منفعل آن و نیز ویژ ویژگی
 اند. گر آن، پرکارتر بوده بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایت

 حوزه در گذشته هاینظری پژوهش مبانی بسط موجب آنکه ضمن پژوهش نتایج 

 یحسابدارادبیات  توسعه به تواندمی شود، می مالی در بخش عمومی گزارشگری
نماید. در این مطالعه، مدل کیفیت  شایانی کمک ایران جمله از توسعه حال در کشورهای

گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان طراحی، که از طریق مصاحبه با 
افراد خبره انجام شده است که همین موضوع، اهمیت پژوهش حاضر را نسبت به 

 های قبلی متمایز کرده است.  پژوهش

 شناسی پژوهش روش
های کیفی، پژوهشگر از طریق  شده است. در پژوهشپژوهش حاضر به روش کیفی اجرا 

کنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص  های تفسیر، از نظر مشارکت ها و رویه روش
 با ها پدیده ارزیابی و گیری اندازه جای به کیفی شود. تحقیق ها نائل می آنها به درک پدیده
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 به بلکه رقم، و عدد صورت به نه ها داده کیفی های پژوهش سروکار دارد. در آنها معنای

 هدف که است کیفی روش نوعی بنیاد داده پردازیجمالت هستند. نظریه و واژگان شکل

 )استراوس است خاص بستری در وقایع و رویدادها از افراد تجارب درک و شناخت آن

 (. 1998، 1کوربین و
یابد. می ادامه نظری اشباع فرآیند نکند، دادبرون جدیدی مفهوم هاداده از که زمانی تا 

 مطالعه مستلزم باشد. این رسیده اشباع نقطة به پژوهشگر که است معتبر زمانی نظریه تنها

 بیان نشود. به حاصل ها داده جدیدی از مدرک و گواه هیچ که است تا زمانی میدانی

 رخ نظری گیرینمونه فرآیند در نظری باشد. اشباع شده انجام هاکامل داده وارسی دیگر،

 گردآوری فرآیند از است عبارت بنیاد داده پردازینظریه نظری در گیریدهد. نمونهمی

 و کدبندی گردآوری، را های داده گر، تحلیل موجب آن به تا نظریه خلق برای هاداده
 تا کند پیدا کجا از را آنها و کرده را گردآوری هاییداده چه بگیرد تصمیم و کند تحلیل

 نوظهور نظریة با هاداده گردآوری فرآیند دهد. این توسعه را آن نظریه، تکوین با همزمان

نظریه کدگذاری مرحلة در آخرین که نظری اشباع نقطة (.1992، 2)گالسر شودمی کنترل
 داده پردازیکنندة نظریه تبیین دهد،می رخ انتخابی کدگذاری یعنی بنیاد، داده پردازی

 برای مفهوم اصلی مثابه به محوری کدهای از یکی شامل انتخابی است. کدگذاری بنیاد

 شود. روندمی جستجو محقق هایایده و اهداف محوری، کد این اساس است. بر محقق

شود  روشن تحقیق اعتبار شواهد و دالیل شودمی سبب انتخابی و محوری، باز، کدگذاری
 داده پردازینظریه تحقیق روش پایایی کنندة بیان نظری، اشباع (. نقطة2007، 3فازن )مک

 و هاداده تکرار این و پردازدمی تحقیق هایداده تکرار به نظری اشباع نقطة زیرا بنیاداست؛
 دهد.می نشان را تحقیق روش پایایی شناسی،روش آن در نتایج
ها و مدیران اجرایی  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه 

باشد. در مرحله  شوند، می نظر محسوب می های دولتی که در حوزه تحقیق صاحب سازمان
شوندگان به نحوی در حوزه تحقیق  مصاحبه این پژوهش، طبق نظر محقق یا توصیه مصاحبه

ها به تعدادی انجام  شوند. این مصاحبه د خبره مصاحبه میباشند، به عنوان افرا نظر می صاحب
دهد. با  شود که اطالعات الزم و کافی را جهت طراحی مدل در اختیار محقق قرار می می

ها  ای برای مصاحبه گیری گلوله برفی یا زنجیره توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه

                                                                                                                   
1. Strauss & Corbin 

2. Glaser  
3. McFadzean 
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کنندگانی که  ای یعنی انتخاب شرکت گیری گلوله برفی یا زنجیره استفاده شده است. نمونه
به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه راهنمایی 

مصاحبه اجرا شد که از مصاحبه بیست ودوم مفهوم جدیدی  27کنند. در پژوهش حاضر  می
نج مصاحبه ها به دست نیامد، با وجود این برای اطمینان از حصول اشباع نظری، پ از داده

های  دیگر نیز به اجرا درآمد و با توجه به اینکه هیچ مفهوم و طبقه جدیدی از داده
ها به دست نیامد، اشباع نظری حاصل شد. با انجام مصاحبه اول، متغیرهای ذکر  مصاحبه

شونده شناسایی، و در مصاحبه دوم عالوه بر نظرات دومین فرد  شده از طرف مصاحبه
شونده دوم  شونده اول، با مصاحبه به سوال محقق، متغیرهای مصاحبه شونده نسبت مصاحبه

شود تا نظر آن نیز در این خصوص کسب شود. همین روال تا آنجایی  در میان گذاشته می
شوندگان رسیده  یابد تا به یک نظر اجماعی )اشباع نظری( طبق نظرات مصاحبه ادامه می

 دقیقه بوده است. 15و ساعت  1شود. مدت هر مصاحبه به طور متوسط 

 های پژوهش یافته
 پردازی داده بنیاد، فرآیند کدگذاری به شرح زیر است:  در رویکرد نظریه

 کدگذاری باز
کدگذاری باز، فرآیند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم، شناسایی شده و ویژگی ها و 

(. در این 49؛ 2001؛ لی، 1990شوند )استراوس وکوربین،  ها کشف می ابعاد آن در داده
های اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال  پردازی داده بنیاد، مقوله مرحله، نظریه

های  ها را بر همه داده دهد. پژوهشگر مقوله مطالعه را، بوسیله تقطیع اطالعات شکل می
های خود بنیان  ها یا یاداشت گردآوری شده، نظیر مصاحبه ها، مشاهدات و یاداشت

( توضیحات بیشتری در مورد 1967(. گلیزر و استراوس )397؛ 2005)کرسول، گذارد  می
یز گونه از هم متما دهد. آنها سه مفهوم اول را این مفهوم، مقوله، ویژگی و بعد ارایه می

ها که عناصر مفهومی  ، ]و فراگیر[ است و مشتمل بر مقولهیک مفهوم، عنصر کلی»کنند:  می
ها، که وجوه  های مقوله ل و قایم به خود[ وجود دارند. ویژگیهستند که به تنهایی ]و مستق

ها هستند، در آثار بعد این مفاهیم بارزتر شده اند. پژوهشگران مختلف، نتیجه  مفهومی مقوله
دهند. برای  مرحله کدگذاری باز را به گونه ای مختلف سازماندهی کرده و نمایش می

پردازند؛ و یا گاهی به تناسب  ها و ابعاد نمی ویژگیپردازان داده بنیاد، به  نمونه همه نظریه
کنند  نیز تعریف می« مقوله کالن» موضوع پژوهش، عالوه بر مقوله در یک سطح باالتر 
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سازی، با  های ضبط شده پس از پیاده (. در پژوهش حاضر مصاحبه399؛ 2005)کرسول، 
عبارت بررسی،  استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر به سطر و عبارت به

پردازی، مقوله بندی و سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات  مفهوم
ای از مفاهیم( مشخص گردیدند. تمام  مشترک بین کدهای باز، مفاهیم و مقوالت )طبقه

ها صورت گرفت. بدین منظور  مصاحبه ها و نقل قول ها مورد بررسی و مقایسه مداوم داده
ها و موارد ذکر شده در آن، واحدهای  رر و دقیق متن تایپ شده مصاحبهبعد از خواندن مک

  گذاری شدند. دار معرفی، توضیح و نام معنی

 کدگذاری محوری
هایشان، و پیوند دادن مقوله ها در  ها به زیرمقوله دهی مقوله کدگذاری محوری، فرآیند ربط

شود که کدگذاری حول  مینامیده « محوری»ها و ابعاد است. به این دلیل  سطح ویژگی
(. در این 49؛ 2001؛ لی، 1998یابد )استراوس وکوربین،  یک مقوله تحقق می« محور»

ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوین شده و سر جای خود قرار  ها، ویژگی مرحله مقوله
له، (. در این مرح84؛ 2001ای در مورد روابط ایجاد گردد )لی،  گیرد تا دانش فزاینده می

نظریه بنیاد، یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی که در 
ها را به آن  دهد و سپس دیگر مقوله حال بررسی آن است )به عنوان پدیده مرکزی( قرار می

 دهد. ربط می

 پردازی( کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه 
محوری را ]که سایر مقوالت بر محور آن پرداز داده بنیاد مقوله  در این مرحله نظریه

مند انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر  دهند[ به طور روش گردند و کلیتی را تشکیل می می
کند که شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در پژوهش  ها به نگارش نظریه اقدام می مقوله

 (.1386فرد و امامی ،  دهد )دانایی مطالعه شده است، ارایه می
ها(،  های پژوهش )متن مصاحبه پس از تحلیل و کدگذاری حجم فراوانی از داده 

ها دستیابی به  ها در قالب الگوی سیستمی پیرامون چالش های پدیدار شده از داده مقوله
 ( به نمایش گذاشته شده است.1کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی در شکل )
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ورودی هافرآيندهاخروجی هاپیامدها

 کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش 

عمومی

 عدم تأمین نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان 

در تهیه گزارش ها

 عدم دسترسی به صورتحساب عملکرد ساالنه 

بودجه کل کشور
 مقاومت کارکنان در مقابل نوآوری

زایش مخارج بخش عمومی  اف
 عدم شناسایی ضعف ها و ناکارایی ها به شکل 

مطلوب و گزارش به ذینفعان

 عدم تهیه صورتهای مالی تلفیقی اندازه گیری 

اثربخشی)عملکرد( دولت

 عدم توجه کافی محققان به کمیت و کیفیت 

موضوعات حسابداری بخش عمومی

 تغییر رفتار سیاست مداران ضعف در پیاده سازی حسابداری تعهدی  عدم ارائه گزارشگری مالی شفاف تر عدم بهبود کارایی عملیاتی

زایش اتالف منابع  کمبود نیروی انسانی متخصص عدم وجود مرزهای گزارشگری مالی دقیقاف

 عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی 

بخش عمومی
 پایین بودن سطح آموزشی نیروی انسانی عدم شناسایی برخی از اقالم صورتهای مالی

 ناکافی بودن منابع آموزشی بخش عمومی ناسازگاری قوانین و مقررات با استانداردها عدم تحقق مسئولیت پاسخگویی

 عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش 

عمومی
 ضعف در اجرای قانون آزادسازی اطالعات

 کمبود اساتید کارآمد دانشگاهی و خبرگان حرفه ای 

در بخش عمومی

 فراهم شدن امکان دستکاری بودجه توسط 

مدیران نهادهای بخش عمومی
 محرمانه بودن اطالعات در بخش عمومی

 فقدان کارگروه تخصصی در تدوین استاندارد در 

بخش عمومی

 عدم رعایت حقوق شهروندان و ارائه 

اطالعات مالی قابل فهم برای آنان
 عدم اجرایی شدن کامل بودجه ریزی عملیاتی

 پایین بودن سطح آگاهی شرکتهای دولتی با 

استانداردهای بخش عمومی

زایش بدهیهای بخش عمومی  عدم تمایل مدیران نسبت به افشاگری لینک نبودن سیستم های اطالعاتی اف

 خدشه دار شدن رشد اقتصادی و درآمدی 

کشور

 پایین بودن سطح ضمانت اجرایی قوانین و 

مقررات استانداردها

 عدم تمرکز بر تولید و توسعه دانش حسابداری 

بخش عمومی توسط دانشگاه ها

 پایین بودن سطح تفکر سیستمیتحلیلی ضعف در نظارت کنترل از بین رفتن اعتماد عمومی

 کم رنگ شدن نقش گزارشگری مالی در ایفای 

مسئولیت پاسخگویی
 پایین بودن سطح بازدارندگی برخوردها

 عدم اشرافیت کافی قانون گذاران به مبانی نظری 

حسابداری بخش عمومی

 پراکنده کاری و ناکارآمدی در گزارشگری 

مالی بخش عمومی
 ضعف در استفاده از سیستم های کامپیوتری

 بی توجهی نهادهای نظارتی به حسابداری و 

گزارشگری مالی بخش عمومی

 گستردگی بودن دولت نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم گیری

 اندازه گیری اثربخشی)عملکرد( دولت عدم اجرای حسابرسی عملکرد

 پاسخگویی عملیاتی

 عدم دسترسی به گزارش تفریغ بودجه

 متفاوت بودن فرآیند بودجه بندی

                                                                                                                                          عوامل زمینه ای

دستگاه های اجرایی                               - سطح افشاگری نیروی انسانی                                        -  ساختار بودجه بندی                         -  -       

سیستم سیاسی کشور                           - سیستم حسابداری                           - تدوین کنندگان استانداردها                - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  -      

سیستم ارزیابی عملکرد                            -  تفکر سیستمی                       -  شاخص های کالن اقتصادی            - نظام پاسخگویی حاکم بر جامعه       - 

سرمایه گذاری                                           - اندازه گیری آموزش                                                         -        - زیرساخت ها در بخش عمومی       - 

 فراهم نشدن شرایط الزم برای دسترسی 

سریع و آسان عموم مردم، تحلیل گران و سایر 

ذینفعان به گزارش های مالی دولت و نهادهای 

بزرگ بخش عمومی

 شکل )1(: الگوی طراحی شده برای چالش های کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی در ايران                        منبع: يافته های پژوهشگر
پردازی داده بنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز،  فرآیند تحلیل اطالعات در نظریه 
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های  گیری مقوله کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است که در ادامه نحوه شکل
ها  شود. ابتدا کدگذاری باز و نحوه کدگذاری مصاحبه حاصل از مفاهیم شرح داده می

ها پرداخته خواهد شد.  گیری مفاهیم و مقوله ه شکلشود و پس از آن به نحو تشریح می
گیرند، به  ای قـرار می هایشـان در طبقـة جداگانـه به دست آمده بر اساس مشابهت« مفاهیم»

تـر  مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی« مقوله»شود.  گفته می« پردازی مقوله»این کار 
از کدگذاری باز در بخش عوامل های مستخرج  اسـت. کدگذاری محوری با مقوله

ها و پیامدها تفکیک شدند و در نهایت در  ها، فرآیندها، خروجی ای، ورودی زمینه
های  کدگذاری انتخابی به طراحی مدل پرداخته شده است. ضمن توضیحات کدگذاری

 ( نمونه مصداقی از این کدگذاری ارائه شده است: 1فوق در باال، در جدول )

 ها )کدها( تفکیک مقوله(: نحوه 1جدول )
 بندی اصلی: کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی طبقه _کدگذاری تئوری

کدگذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 محوری

 کدگذاری باز

بندی  طبقه بندی فرعی طبقه
 مفهومی

 کدهای مفهومی

 
 
 
 

ساختار 
 بندی بودجه

 
 

 عملیاتی

 پایین بودن کیفیت بودجه

 عدم اجرای صحیح بودجه

 عدم تخصیص بهینه بودجه

 ناکافی بودن بودجه

 ریزی پایین بودن سطح آگاهی از بودجه

 
 ای برنامه

 تهیه بودجه به صورت سنتی

 اصالح ساختار بودجه

 تخصیص و جذب  بودجه با چانه زنی 

 تخصیص و جذب  بودجه بر اساس رابطه ای

 
 
 

 نیروی انسانی

 
صالحیت 
 مدیریتی

 مدیریتیدانش 

 تجربه مدیریتی

 مدرک تحصیلی مدیریتی

 اعتبار دانشگاهی

 شایستگی بودن های فردی ویژگی

 اخالق حرفه ای

 
 

 کیفیت آموزش

 گذاری در آموزش کمبود سرمایه سطح آموزش

 عدم گسترش آموزش

 نداشتن برنامه مدون برای آموزش برنامه آموزش
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 درسی کمبود منابع منابع آموزش

 نبود دیدگاه جامع   

 عدم بکارگیری تفکر سیستمی  

 نداشتن نگاه تخصصی در بخش عمومی سیستمی سطح تفکر

 تفکر مقدم بر عمل  

 عدم تفکر سیستمی دولت   

 تفکر قایم به فرد )سلیقه ای( در دستگاه های دولتی   

 عدم اظهارنظر از مردم در مورد تصمیم گیری ها تحلیلی 

 نبود انگیزه  

 عدم شناسایی برخی داراییها و بدهیهای زیرساختی  

 نبود دستگاه اجرایی مشخص برای ثبت بدهی های ملی  

 مشکل بودن اندازه گیری داراییها  و سرمایه  

 نداشتن بهای تمام شده داراییها وسرمایه  

 گستردگی مطالبات وبدهی های بخش دولتی عناصر صورتهای  

 بکار گیری رویکرد اندازه گیری مناسب مالی 

 واقعی نبودن صورتهای مالی  

 عدم انتشار بدهیهای دولت  

 باال بودن رقم داراییهای  در حال شناسایی دولت  

 عدم توانایی دولت از ارایه گزارش اموال )ریالی و مقداری(  سطح

 ایجاد شدهعدم شناسایی بخش زیادی از بدهیهاو داراییهای   یریاندازه گ

 نبود شفافیت و کاهش اعتماد عمومی  

 عدم ارایه اطالعات مفید و قابل اتکاء  

 عدم تشویق به گزارشگری به موقع در بخش عمومی  یاهداف صورتها 

 همخوانی نداشتن گزارش تفریغ بودجه با عملکرد یمال 

 پرسشگر ریان اطالعات میان پاسخگو و نداشتن نظام منصفانه از ج  

 عدم ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت  

 انتقال اطالعات نادرست به استفاده کنندگان  

 عدم دسترسی عموم به گزارش تفریغ بودجه  

 عدم ایفای وظیفه دولت در تامین منابع عمومی و مصارف  

 عدم افشای صورتهای مالی  
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 مشکل بودن ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی  

 عدم جریان اطالعات مالی میان پاسخگو و پاسخ خواه اهمیت صورتهای  

 نامناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد  مالی 

 عدم تلفیق صورتهای مالی  

 عدم اعتماد میان سازمان ها ووزارتخانه  

 عدم هماهنگی بین وزاتخانه ها  دستگاه اجرایی

 وزارتخانه هاجزیره ای شدن بخش های مختلف برخی   

 ضعف در ارزیابی تمام فعالیت های دولت  

 عدم تشخیص وتفکیک عملکرد دولت در تمامی وزارتخانه ها  

 کلیه دستگاه های اجرایی جز واحد گزارشگر دربخش عمومی  

 ضعف در ارزیابی تمام فعالیت های دولت  

 عدم تشخیص و تفکیک عملکرد دولت در تمامی وزارتخانه ها  

 ضعف در ارزیابی تمام فعالیت های دولت  

 کلیه دستگاه های اجرایی جز واحد گزارشگر در بخش عمومی  

 عدم تشخیص و تفکیک عملکرد دولت در تمامی وزارتخانه ها  

 نبود نظام اطالعاتی جامع بین وزارتخانه ها و سازمان ها وزارتخانه ها 

 عدم قرابت مکانی سازمان ها   

 راستایی اهداف وراهبردی  سازمان هاعدم هم   

 نظارت ضعیف بر عملکرد سازمان های بخش عمومی  

 عدم وجود قوانین تسهیل کننده هماهنگی  

 محسوب نمودن شهرداریها جز بخش عمومی شهرداریها 

 محسوب نمودن نهادها جز بخش عمومی نهادها 

 عدم هماهنگی بین نهادها با سایر بخش های عمومی   

 سرمایه گذاری در گزارشگری مالی  

 سرمایه گذاری در نیروی انسانی  یضرورتها 

 سرمایه گذاری در سیستم های اطالعاتی یگذار یهسرما 

 تفکیک هزینه از سرمایه گذاری  

 سرمایه گذاری در اجرا  سرمایه گذاری

 سرمایه گذاری برای ایجاد یک سیستم خزانه داری الکترونیک   

 بیش از اندازه به امور سیاسی در بخش عمومی تمرکز  

 پر هزینه ای بودن دستگاه اجرایی  
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 انتخاب مدیران در بخش عمومی بر اساس روابط  

 کاهش کارایی واثربخشی بخش عمومی  با روابط سیاسی  

سیاسی بودن  
 سیستم 

 استخدام و جذب نیروی انسانی  بر اساس روابطه ای  روابط سیاسی

 انتخاب مدیران در بخش عمومی بر اساس اعتماد خودشان  

   
 اعمال فشارهای بیرونی ودرونی  

 داشتن مشکالت معیشتی  

 بی توجهی به سایر عوامل وسیستم حسابداری   عوامل اقتصادی

 کمبود نقدینگی در دستگاه های اجرایی  

 نبود اقتصاد سالم  

 نبود ثبات اقتصادی شاخص های  

 داشتن مشکالت اعتباری کالن اقتصادی 

 افزایش میزان بدهی دولت  

 کمبود نقدینگی در خزانه دولت  

 کسری بودجه  

 عدم توازن بودجه متوازن  

 ضعف نظام حسابداری و گزارشگری مالی   

 تاخیر در تصویب بودجه ساالنه  

 نبود یکپارچگی انضباط مالی در بخش عمومی  

 در بودجه و عملکرد وجود مغایرت  

 عدم قابلیت مقایسه بودجه و عملکرد مالی 

 ضعف پاسخگویی در بودجه  

 عدم تحقق مسئولیت پاسخگویی  

 ضعف در شفافیت پاسخگویی دولت  

 ضعف در داشتن سیستم حسابرسی و ارزیابی عملکرد  

 ضعف پاسخگویی در موارد درخواست شهروندان  

 دولتیضعف پاسخگویی در بخش   

 نبود احساس مسئولیت در برخی مدیران  

 کمبود اعتماد دوطرفه بین پاسخگو وپاسخ خواه عملیاتی 

 عدم نقد سازنده در مقامات عالی رتبه  نظام پاسخگویی 

 عدم احساس نیاز دولت برای پاسخگویی  

عدم تمایل افراد برای مدیرشدن در صورت تخصیص بودجه براساس  مدیریتی 
 عملکرد

 ضعف درجلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی قانونی 

 ضعف در رعایت اصول تفویض اختیار  
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 نبود اهتمام جدیت  در پاسخگویی کارایی 

 نداشتن دانش وتخصص مبتنی بر عملکرد  

 ضعف در پیاده سازی حسابداری تعهدی  

 عدم وجود اطالعات کافی برای تغییر مبنا  

 زمینه حرکت به سمت حسابداری تعهدیفراهم نشدن   

 مقاومت مدیران وکارکنان در اجرای حسابداری تعهدی  

 ایجاد اطالعات گیچ کننده ونادرست با استفاده از تعهدی مبنای تعهدی  

 تاخیر در اجرای حسابداری تعهدی کامل 

 آسیب شناسی استقرار حسابداری تعهدی  

 برای حسابداری تعهدیطبقه بندی عوامل ایجاد چالش   

 استفاده از مبنای نیمه تعهدی به دلیل واریزی کل منابع به خزانه مبنای نیمه  

 تقدم مبنای نیمه تعهدی بر مبنای تعهدی   تعهدی 

سیستم 
 حسابداری

شفاف نبودن سیستم حسابداری در رابطه با طرح عمرانی در مبنای  
 تعهدی

 نیمه تعهدیتغییر از مبنای نقدی به مبنای   

 عدم شناسایی  دارایی های  ثابت واموال  

 دارایی و بدهی-درآمد-عدم مدیریت هزینه  

 عدم مدیریت دریافتنی ها  

 عدم مدیریت مالی بهتر مبنای نقدی کامل 

 عدم قابلیت مقایسه عملکرد مدیران  

 عدم پاسخگویی بخش عمومی  

 عدم اطالعات در صورت استفاده از مبنای نقدی   

 تداخل درآمدها و هزینه ها  

 عدم انعکاس هزینه های واقعی سال مالی در گزارش ها  

 عدم کارایی بخش عمومی  

 عدم اثر بخشی بخش عمومی  

 عدم شفاف سازی عملکرد واحد مالی   

 عدم شفاف سازی عملکرد واحد مالیاتی  

 تاکید قانون محاسبات عمومی  بر حسابداری نقدی تعدیل شده  مبنای نقدی  

 چالش در تفاوت مبنای حسابداری تعدیل شده 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه
گیری  ( نتیجه1های کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده در بخش عمومی )شکل  از چالش

ها در بخش عمومی،  بندی، زیرساخت ساختار بودجهای نظیر  شود در بخش عوامل زمینه می
گویی  گیری، آموزش، شرایط پاسخ کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، اندازه

حاکم بر جامعه، تفکر سیستمی، سطح افشاگری و ... است. عوامل شناسایی شده در بخش 
شگاهی و خبرگان ها شامل کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دان ورودی

ری حسابداری بخش عمومی، گذاران به مبانی نظ ای، عدم اشرافیت کامل قانون حرفه
تحلیلی، تغییر رفتار -تی، پایین بودن سطح تفکر سیستمینهادهای نظارتوجهی  بی

مداران، مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری و ... بوده است. عوامل مرتبط با  سیاست
سازی حسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل  عف در پیادهفرآیندها شامل ض

استانداردها، نفوذ سیاسی  -ریزی عملیاتی، پایین بودن سطح ضمانت اجرایی قوانین بودجه
گیری، عدم دسترسی به صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه و گزارش  در فرآیند تصمیم

ها شامل  باشد. خروجی ی و ... میتفریغ بودجه، عدم شناسایی برخی از اقالم صورتهای مال
ها، عدم ارائه گزارشگری  کنندگان در تهیه گزارش عدم تأمین نیازهای اطالعاتی استفاده

ها به شکل مکتوب و گزارش به ذینفعان  ها و ناکارایی تر، عدم شناسایی ضعف مالی شفاف
هداف و ... است. پیامدهای شناسایی شده در این پژوهش شامل عدم دستیابی به ا

گزارشگری مالی بخش عمومی، عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، 
کاری و  کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده

ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخش عمومی، افزایش اتالف منابع، عدم تحقق مسئولیت 
هایی که در کیفیت گزارشگری مالی در بخش  لشباشد. با توجه به چا گویی و ... می پاسخ

نظران در این حوزه مطرح شد، پیشنهاد یا راهکارهایی برای رفع  عمومی از دیدگاه صاحب
نظران در بخش عمومی ارائه شده  ای و صاحب های مذکور از سوی خبرگان حرفه چالش

 که الزم است اشاره شود.

  بندی نظام بودجه
شود. موانع و  ای مواجه می بندی عملیاتی با موانعی درخور مالحظه اجرای بودجه

هایی نظیر مقاومت کارکنان در مقابل تغییر، رفتار نامناسب مدیران، دانش  محدودیت
تواند موانعی بر استقرار سیستم  ضعیف سیستم و عدم هماهنگی واحدهای زیرمجموعه می

رای رفع این چالش، ضمن آشنا کردن مدیران از منافع بندی عملیاتی تحمیل کند. ب بودجه
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بندی باید سطح آگاهی و دانش کارکنان را درباره بودجه عملیاتی با  این سیستم بودجه
های آموزشی ارتقاء بخشید. بکارگیری افراد متخصص و آشنا به بودجه  برگزاری کارگاه

تواند  بندی عملیاتی، می عملیاتی و کسب مشورت از نهادهای آگاه از استقرار بودجه
بندی عملیاتی بدون مشارکت و همکاری  گشا باشد. همچنین، استقرار سیستم بودجه گره

پذیر نیست. اگرچه نهاد  های اجرایی امکان نهادهای مرتبط با امور مالی و نیز دستگاه
اما ریز کشور، برای استقرار این سیستم از قدرت و اختیارات وسیعی برخوردار است  برنامه

تواند در  و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور می  مشارکت
مشی مناسبی برای  ریز باید خط پیشبرد عملیات این نهاد را یاری دهند. بنابراین، نهاد برنامه

های ذاتی  جلب همکاری سازنده این نهادها اتخاذ کند. حسابرسی عملیاتی به لحاظ ویژگی
شود،  از طریق حسابرسان متخصص در حوزه حسابداری و حسابرسی انجام نمی آن، تنها

های مرتبط با نوع فعالیت یا برنامه تحت حسابرسی، با هدایت  بلکه تیمی مرکب از تخصص
بندی  رسانند. بنابراین، برای تحقق اهداف بودجه و رهبری حسابرسان آن را به انجام می

 ابرسی و ارزیابی عملکرد فراهم شود.عملیاتی، باید شرایط الزم جهت حس

 ی حسابداری بخش عمومیالملل حسابداری تعهدی و استانداردهای بین
گویی دولت به موکالن آن،  گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخ 

های  پذیری عملکرد مدیریت در حوزه مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه
شود.  شود که در نهایت باعث ارتقای کیفیت اطالعات گزارش شده می میمختلف منجر 

المللی حسابداری بخش عمومی منجر به ارتقای شفافیت  همچنین، اجرای استانداردهای بین
کنندگان وجوه و ذینفعان  مالی، کیفیت مدیریت مالی و سهولت برقراری ارتباط با تأمین

شود در خصوص تدوین  استانداردها پیشنهاد می کنندگان گردد. به تدوین بخش عمومی می
 المللی حسابداری بخش عمومی اقدامات الزم را به عمل آورند.  استانداردهای بین

 استانداردهای حسابداری دولتی
استانداردهای حسابداری دولتی و چارچوب نظری منظم و مدونی برای مبانی تئوریک و 

های دولتی منطبق با شرایط کشور تدوین  ننظری بکارگیری حسابداری تعهدی در سازما
ها توسط  های دولتی در مقابل منابع مورد استفاده این سازمان شود و همچنین از سازمان

های دولتی در  گو بودن سازمان خواهی شود و اجبار برای افزایش پاسخ دولت و مردم پاسخ
اران شاغل در خواهی مردم و نهادهای قانونی بیشتر شود. حسابد مقابل حق پاسخ
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های  های الزم را برای اجرای مبنای تعهدی در سازمان های دولتی نیز باید آموزش سازمان
 شود.  دولتی ببینند و این امر جز با حمایت مراکز آموزش عالی محقق نمی

  ها دانشگاه
ز تواند در تحوالت ایفا نمایند، ا دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش بسیار بااهمیتی که می

های الزم در رابطه با راهکارهای بهبود  های مرتبط و ارائه آموزش طریق انجام پژوهش
گویی  راهبری سازمانی، نقش و رسالت خود را در جهت بهبود و ارتقای مسئولیت پاسخ

 عمومی ایفا نمایند.

 گذاران نهادها و قانون
دی در زمینه های ج با توجه به گستردگی بخش عمومی کشور، وجود ضعف و نارسایی 

گویی مالی و  های داخلی این بخش و همچنین تحوالت در جریان در نظام پاسخ کنترل
عملیاتی که سرآغاز آن معرفی نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی بوده که 

های  طلبد، نهادها و سازمان های نظارتی و حسابرسی را می خود ضرورت تحول در مکانیز
نداردگذار، برای تغییر و تحول در نظام راهبری سازمانی بخش عمومی را گذار و استا قانون

هایی را برای تغییرات در راهبری  از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات الزم، گام
نهادهای بخش عمومی بردارند. قوانین و مقررات جدید مبنی بر اجبار توأم با حمایت از 

تر مبنای تعهدی تصویب شود و نیز قوانین و  سریعهای دولتی برای اجرای هرچه  سازمان
های دولتی است، اصالح  مقرراتی که خود به عنوان مانعی برای اجرای این مبنا در سازمان

 شود.
های بیشتر و مدنظر قرار دادن مدل طراحی شده و  رسد که با انجام پژوهش به نظر می 

تر شدن  توان به غنی گری رایج میهمچنین بررسی تطبیقی و انتقادی استانداردهای گزارش
مبحث گزارشگری مالی بخش عمومی یاری رساند. در راستای ارتقای سطح کیفی 

شود پژوهشی تحت عنوان سطح کیفی  اطالعات ارائه شده در بخش عمومی، پیشنهاد می
سازی استانداردهای  اطالعات در بخش عمومی پس از استقرار حسابداری تعهدی و پیاده

بخش عمومی انجام شود. افشای اطالعات در بخش عمومی موضوع مهمی حسابداری 
 است که ضرورت دارد کیفیت افشاء گزارشگری مالی در بخش عمومی بررسی شود.
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  منابع
فصلنامه دانش ، «ری مالی نوین در بخش عمومیگزارشگ» (1384باباجانی، جعفر)

 . 39-14(، 18)17، حسابرسی
ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی »(. 1385)باباجانی، جعفر

 .26-3(، 4)5، پیک نور، «آن برای استفاده در بخش عمومی ایران

گویی در چارچوب نظری حسابداری  نقش مسئولیت پاسخ(.» 1379)باباجانی، جعفر
 .34-26(، 7) 2، ، فصلنامه حسابرس«دولتی

ن استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی ضرورت تدوی(. »1389باباجانی، جعفر. )
 . 83-68(، 49)12، نشریه حسابرس، «های فرآوری آن بخش عمومی و چالش

مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی (. »1393) خدارحمی،بهروز باباجانی، جعفر؛  
(، 41)11، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، «در دولت جمهوری اسالمی ایران

36-1 . 
بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران و اثرات آن بر »(. 1379بجنوردی، حسین. )

 ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران. نامه کارشناسی ،پایان«گزارشگری مالی دولتی
تغییر مبنا در حسابداری بخش (. »1395بداغی، حمید؛ رضایی، حمیدرضا و قناد، مصطفی. )

های اجرایی استان خراسان  رو )مطالعه موردی: دستگاه عمومی: مشکالت و موانع پیش
 . 96-81(، 4)2، ، دوفصلنامه حسابداری دولتی«رضوی( 

ی کیفی گزارشگری مالی ها مطابقت ویژگی(. »1394)پورزمانی، زهرا؛ معینیان، داود
های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری  دانشگاه

 . 44-20(، 3)4، فصلنامه حسابداری سالمت، «بخش عمومی 

بررسی ارزیابی مسئولیت (. »1395جامعی، رضا؛ ابراهیمی، ابراهیم و رضایی یمین، فایزه. )
گری مالی در سازمان امور مالیاتی استان پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارش

 . 80-69(، 4)2، دوفصلنامه حسابداری دولتی، «کرمانشاه
بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش »(. 1388) صابر، مهدی

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. نامه کارشناسی پایان ،«عمومی ایران
ها و  بررسی مشکالت اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه(. »1395)قاضی مرادی، نرجس
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 .15-24(، 4)2، دوفصلنامه حسابداری دولتی، «موسسات آموزش عالی
های استقرار نظام گزارشگری بر  چالش(. »1391)کاظمی، محمد؛ کرباسی یزدی، حسین

، «ایرانمبنای حسابداری تعهدی )با تأکید بر مسئولیت پاسخگویی( در بخش دولتی 
 .44-23(، 48)12، فصلنامه دانش حسابرسی

کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح (. »1388)کردستانی، غالمرضا؛ نصیری، محمد
 .65-58(، 209)25، مجله حسابدار، «مسؤولیت پاسخگویی در بخش عمومی

گذار  عشناسایی موان»( 1395الدین و شهرابی، شاهرخ. ) کردستانی، غالمرضا؛ رحیمیان، نظام
المللی  به حسابداری تعهدی در بخش عمومی )بر پایه مطالعات هیأت استانداردهای بین

 .75-47(، 65)16 فصلنامه دانش حسابرسی، («حسابداری بخش عمومی 

بررسی موانع و »( 1396، محمدعلی و قوام سعیدی، محمد)غبدیان، مرتضی؛ دهنوی
تی در مولدسازی و مدیریت های حسابداری گزارشگری مالی دول مشکالت سیستم
 .208-198(، 2)3 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری،، «داراییها در ایران

ها و موانع تغییرات  بررسی محرک»( 1395دزاده سالطه، حیدر؛ فرجی، حمیده)محم
دوفصلنامه ، «حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران

 .48-37(، 1)3، حسابداری دولتی
بررسی تبیین (. »1397) ؛ رحمانی، علی و ودادهیر، ابوعلیمحمودی، علی؛ مهرانی، کاوه

یابی )مطالعه موردی:  فرآیند تغییر حسابداری بخش عمومی با رویکرد نظریه ساخت
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