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  مقدمه
  

هـایی از  هـاي کیفـی اطالعـات مـالی ویژگـی     ویژگی
شود. این اطالعات است که موجب سودمندي آن می

کـه  ها بر همه اطالعات مـالی اعـم از آن  قبیل ویژگی
مربوط به نهادهاي بخش عمومی یا خصوصـی باشـد،   

هـا  حاکم است. در صورتی که اطالعات این ویژگـی 
رتبـاط برقـرار   نفعـان ا تواند با ذيرا نداشته باشد، نمی

کند و بنابراین سودمند نخواهد بود. در بخش عمومی 
هاي کیفی اطالعات به شهروندان در ارزیـابی  ویژگی

مـردان کمـک خواهـد    گـویی دولـت  مسئولیت پاسـخ 
هـاي تهیـه اطالعـات بـا     شرط) و یکی از پیش1کرد (

دلیـل  کیفیت، نظام حسابداري تعهدي است. چرا کـه  
اري تعهدي کاهش مشکالت حسابد نظاماصلی ایجاد 

گیــري انــدازه بــرايبنــدي و تطــابق مربــوط بــه زمــان
اسـت. حسـابداري تعهـدي     واحد گزارشـگر عملکرد 
هـاي مـالی معـامالت، وقـایع و     کند تا تـأثیر تالش می

ــدي     ــدهاي نق ــه داراي پیام ــرایطی را ک ــتش در  اس
اي ثبت کند که آن معـامالت، وقـایع و شـرایط    دوره

اي که وجه نقد مربوط بـه آن  دوره اند، نه دررخ داده
). 2( دریافـت یـا پرداخـت شـده اسـت      وسیله بنگاهبه

گـویی  حسابداري تعهدي بـه ایفـاي مسـئولیت پاسـخ    
کند تا همه ابعاد مسئولیت نهادهاي عمومی کمک می

گویی شامل عملکرد مالی و عملکرد اقتصـادي  پاسخ
ــد.    ــزارش کنن ــت را گ ــابرایندول ــلی   ،بن ــدف اص ه

بـراي   کننـدگان اسـتفاده ري تعهدي کمک به حسابدا
زمانی دوره  طیدر  سازمانارزیابی عملکرد اقتصادي 

  ).3( است مشخص

اغلـب  در نگرش سنتی به گزارشگري مالی دولت، 
استانداردهاي حسابداري بخـش دولتـی بـا ایـن فـرض      

طرفانـه  هاي بیشود که دولت درگیر فعالیتتدوین می
وظیفه حسـابداري دولتـی    بنابراین،. غیرانتفاعی است و

مین و مصرف وجوه محـدود  أشرح تاز گزارش دولت 
ج عملکـرد و  شـود و نیـازي بـه محاسـبه دقیـق نتـای      می

در  هـاي اخیـر  در دهـه امـا   وضعیت مالی دولت نیسـت 
ند نو و استرالیا، بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زال

کامـل در  رویکردي به سوي استفاده از مبناي تعهـدي  
لـذا،   .)4( حسابداري بخش عمومی ایجـاد شـده اسـت   

ایــن نگــرش کــه مبنــاي تعهــدي تنهــا مربــوط بــه        
گزارشگري واحدهایی است که صـرفاً هـدف کسـب    

مبنـاي مـورد   سود دارند، اکنـون منسـوخ شـده اسـت.     
تواند و بخش عمومی میحسابداري دولتی  استفاده در

ی بـر ایـن   هـاي مبتنـ  گیـري عات مالی و تصـمیم بر اطال
آن بـه   انتخـاب  ثیر گـذارد و در صـورت  أعـات تـ  اطال

بندي، موجب تغییـرات  بینی و بودجهعنوان مبناي پیش
). در بیانیه مفهومی 5( اي در تخصیص منابع شودعمده

شـماره یــک هیــأت اسـتانداردهاي حســابداري دولتــی   
هـاي مـالی وسـیله    آمریکا مقرر شده است که گـزارش 

نفعان است. بـراي برقـراري   به ذيانتقال اطالعات مالی 
هـاي مـالی   ارتباط مؤثر، اطالعات منـدرج در گـزارش  

اتکــاءبودن و هــاي اساســی ماننــد قابــلبایــد از ویژگــی
ــوط ــودن برخــوردار باشــد ( مرب ــن1ب رو، انجــام ). از ای

گیري ایـن مبنـا را بـا افـزایش     کارپژوهشی که رابطه به
از کیفیــت اطالعــات فــراهم شــده در بخــش عمــومی  

هاي ذینفع مختلف نشـان دهـد ضـروري    دیدگاه گروه
  رسد.به نظر می
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 يربنـا یمرکز ثقل و سـنگ ز  ییگوپاسخ تیمسئول
ــزارش  ــام گ ــل اســتخراج از نظــام    یمــال يهــاتم قاب

هـا  و دولت دهدیم لیدولت را تشک یمال يگزارشگر
گـو  که در مقابل شـهروندان خـود پاسـخ    داردیرا وا م

 ییهـا و هدف یعموم یمنابع مال شیافزا يباشند و برا
 لیـ دال شـود یها مصرف متحقق آن يمنابع برا نیکه ا

ــ ــدیب یمنطقـ ــ). در ا4( اورنـ ــتفاده از   نیـ ــتا، اسـ راسـ
حسـاب و   ينه تنهـا موجـب نگهـدار    ينقد يحسابدار

 يدرآمـدها  ریو سا یاتیمال يدرآمدها حیانعکاس صح
سـطوح مختلـف را    رانیبلکه مد شودینم یهر سال مال

به اطالعات مربوط به مراحل مختلف قبـل   یدسترساز 
خواهد کرد. لـذا، اسـتفاده از    ممحرو اتیاز وصول مال
ــابدار ــر انعکـــاس صـــح  يتعهـــد يحسـ  حیافـــزون بـ
 تیمسئول يفایموجبات ا ات،یحاصل از مال يدرآمدها

مصـرف منـابع    یدر قبـال چگـونگ   یعموم ییگوپاسخ
  .آوردیدولت فراهم م يبرا زیرا ن اتیحاصل از مال

گویی بایـد بـه آن   دیگر موضوعاتی که در پاسخاز 
بـراي   ه شده است.ئهاي اراتوجه شود، کیفیت گزارش

ز یـک  ئها با کیفیت تلقی شود بایـد حـا  که گزارشاین
 هـا ویژگـی هـاي کیفـی باشـد. ایـن     ویژگی مجموعه از

هــاي ارائــه شــده در   شــود تــا گــزارش  باعــث مــی 
نـدگان در راسـتاي   کنهاي مـالی بـراي اسـتفاده   صورت

پذیري انعطاف و مالی عملکرد مالی، ارزیابی وضعیت
. در حـوزه  )1شـود (  واقـع  مفیـد  اقتصـادي  واحد مالی

هاي کیفـی از اهمیـت   گزارشگري مالی دولت ویژگی
اي برخوردار است، چرا که گزارشگري با کیفیت ویژه

ــوگیري از تقلــب داشــته و    ــرل و جل دولــت نقــش کنت
جریــان اطالعــات بــا کیفیــت منجــر بــه فراینــد تعــادل  

 .)6شـود ( هـاي سیاسـی و تعـادل قـدرت نیـز مـی      اهرم
هـا  گـزارش  يا محتوامرتبط ب یاصل یفیک يهایژگیو

بـا توجـه   ». بودناتکاءقابل«و  »بودنمربوط« :از عبارتند
هاي ذکر شده، این پژوهش به دنبال پاسخ به به ویژگی

افـزایش  که آیا حسابداري تعهـدي بـر    استال ؤاین س
بــه  ،کیفیــت گــزارش عملکــرد مــالی دولــت در ایــران

 تأثیرهاي مالی دولت، ترین گزارشعنوان یکی از مهم
  دارد؟

  زیر است:  شرحاین پژوهش به  هايؤالسسایر 
ــین   ــا ب ــرايآی ــاي    اج ــدي و ارتق ــابداري تعه حس

هاي کیفـی گـزارش عملکـرد مـالی دولـت در      ویژگی
کـه آیـا بـین نظـر دو      دارد؟ و ایـن وجـود  ایران رابطـه  

گــروه حسابرســان وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی و 
حسابرسان دیوان محاسبات کشور در این مورد تفاوت 

  معناداري وجود دارد؟ 
  

  مبانی نظري
ــالی، ضــوابطی اســت کــه    کیفیــت گزارشــگري م
اطالعات مفید و سودمند را از سـایر اطالعـات منفـک    

ــرده ــ   و ک ــزایش م ــات را اف ــودمندي اطالع ــد. یس ده
 نیتـر از مهـم  یکـ ی ،یمـال  يهـا بـودن گـزارش  موقـع به

اسـت. چــرا کــه   یارائـه اطالعــات مــال  تیــفیارکـان ک 
بـه اسـتفاده    توانـد یهنگام بودن اطالعات است که مبه

که  منجر شود یکنندگان اطالعاتاستفاده دتریبهتر و مف
مخـابره   حسـابداري  این نظـام  نهایی محصول به عنوان

هاي کیفی اطالعات ماننـد  اگرچه ویژگی ).7( شودمی
بودن هم مربـوط بـه اطالعـات    اتکاءبودن و قابلمربوط

در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی اسـت، امـا   
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که در بخش عمومی اطالعات با کیفیت با توجه به این
گیري منجـر بـه ارزیـابی    افزون بر سودمندي در تصمیم

اي میـت ویـژه  شـود، از اه گویی نیز میمسئولیت پاسخ
  برخوردار است.
از  یطـور سـنت  بـه  رانیا یبخش دولت يدر حسابدار

بـر   دیـ تأک شتریاستفاده شده و ب شدهلیتعد ينقد يمبنا
دولـت بـوده اسـت.     یمـال  ییگـو پاسخ تیمسئول يفایا

و  لیبه انتظارات شهروندان منوط به تحصـ  ییگوپاسخ
از  يهابه هدف یابیمنابع محدود و دست يمصرف کارا

 یابیــارز ي). بــرا8( ســتهــا ادولــت شــدهنیــیتع شیپــ
دولـت   اتیـ عمل یو اثربخشـ  يصرفه اقتصـاد  ،ییکارا

 ينقـد  ياست که از توان نظام حسـابدار  ازین یاطالعات
 يفایا يبرا ن،یخارج است. بنابرا شدهلیتعد يتعهد ای

امکــان  دیــدولــت با یاتیــعمل ییگــوپاســخ تیمســئول
 يو درآمــدها هــانــهیهز قیــدرســت و دق يریــگانــدازه

تمـام شـده    يشود تا بتوان به محاسبه بهـا  اهمدولت فر
پرداخـت و از   یاتیـ بودجـه عمل  هیـ و ته یخدمات دولت

با منابع  شتریب يهاتیمنابع و انجام فعال تیریمد يایمزا
 يحسابدار يمبنا رییتغ کردی). رو8مند شد (تر بهرهکم

بر قواعد به  یمبتن ياز حسابدار ایو  يبه تعهد ياز نقد
 يهـا دولـت  لهیوسـ بر اصول بـه  یبتنم يرحسابدا يسو
ــ ــر  یاتخــاذ شــده و هــدف اصــل  ياریبس آن تمرکــز ب

اسـت. در   يتجـار  ونـد یو پ یعملکرد در بخش عمـوم 
ــابدار ــراي حسـ ــد ياجـ ــذ يتعهـ ــادگ رشیپـ  یو آمـ

 يضـرور  يدر بدنه دولت امـر  یمختلف مال يهاگروه
 يهـا بـه هـدف   تـوان یصـورت نمـ   نیا ریاست و در غ

و  یبــر عملکــرد مــال یمبتنــ ییگــوکامــل نظــام پاســخ
 ياز نظـام حسـابدار   يروی). با پ9( افتیدست  یاتیعمل

اطالعـات   تیـ فیک یبر اصـول در بخـش عمـوم    یمبتن
 یو محلــ یالتیــا يهــادولــت لهیوســگــزارش شــده بــه

ــزا ــهی شیاف ــا  افت ــه مبن ــبت ب ــد يو نس ــات  ينق اطالع
 ریسا مردم و ندگانیبه نما يریگمیتصم يبرا يدتریمف
). از 10حق دانستن ارائه خواهـد شـد (   ايدار نفعانيذ
ــا ــا پ رو،نی ــب ــابدار يروی ــد ياز حس ــ يتعه ــوانیم  ت

). در 11ارائه داد ( زین ياتکاءتراطالعات مربوط و قابل
 ياسـتانداردها  أتیـ ه 1شـماره   یمفهـوم  هیانیب 168بند 

ــابدار ــ يحس ــایآمر یدولت ــتأک ک ــ  دی ــده اســت ک ه ش
کـه   یمعن نیا بهاتکاء باشد؛ قابل دیبا یمال يگزارشگر

برخوردار بوده  دییتأ تیاز قابل دیاطالعات ارائه شده با
مبرا باشـد و صـادقانه    يریو از هر گونه تعصب و سوگ

 نیـ ا يآن است. بـرا  انیب یباشد که مدع يزیمعرف چ
 چیاسـت. هـ   تیـ جامع ازمندین یمال يمنظور گزارشگر

ارائـه   يبـرا  ياز اطالعـات ضـرور   دیـ نبا تیبا اهم زیچ
 165حـذف شـود. در بنـد     دادهایو رو طیشرا نهمنصفا

 یمقـرر شـده اسـت کـه اطالعـات      نیچنـ مزبور هم هیانیب
کننـدگان از  اسـتفاده  یابیمربوط است که بتواند در ارز

ــرا  ــکالت، ش ــو رو طیمش ــتغ دادهای ــادیا ریی ــد.  ج کن
 نفعـان يذ ازیـ مورد ن یبودن به نوع اطالعات مالمربوط

ــرا  ــف ب ــم يمختل ــگمیتص ــو ارز يری ــئول یابی  تیمس
 11شماره  یمطالعات هیانی). ب1بستگی دارد ( ییگوپاسخ
 یفـ یک يهایژگیو زیحسابداران ن یالمللنیب ونیفدراس

بخـش   ينهادها یمال يهااطالعات مندرج در گزارش
ــوم ــد  یعم ــیتع 56را در بن ــیو و نی ــایژگ ــیک يه  یف
 زیـ ن هیـ انیب نیـ اسـت. بـر اسـاس ا    کـرده  یمعرف یمشابه
اطالعـات در   نفعـان يکمک به ذ يمعنا بهبودن مربوط

دولت و کمک به  ییگوپاسخ تیمسئول يفایسنجش ا
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  ).1است ( يریگمیتصم
حسابداري تعهدي روشی است که معامالت مـالی  
را در زمانی که تمام اجزاي آن رویداد مالی اتفـاق افتـاده   

کنــد. بــه اســت (در همــان دوره مــالی مربــوط) ثبــت مــی
سـازمان   وسیلهبههاي تملک شده صورتی که تمام دارایی

ی که تا آن لحظـه ایجـاد   یهاتا پایان دوره و نیز تمام بدهی
 ،شـود. بنـابراین  مـی  مـنعکس هاي مـالی  شده، در صورت

ر حسابداري تعهـدي و گزارشـگري بـر مبنـاي آن،     استقرا
مستلزم اجـراي عناصـر حسـابداري تعهـدي اسـت. بـراین       
اســاس ایــن پــژوهش درصــدد بررســی تــأثیر حســابداري 

هـاي کیفـی گـزارش عملکـرد     تعهدي بر ارتقـاء ویژگـی  
  ).12مالی دولت است (

هاي کیفی ارائه شده در چارچوب مفهومی ویژگی
هــایی اســت کــه عمــومی ویژگــی بخــش حســابداري

کننـده  هـاي مختلـف اسـتفاده   اطالعات را بـراي گـروه  
هـاي گزارشـگري مـالی را    مفیدتر و دستیابی به هـدف 

 بخـش هـاي گزارشـگري مـالی    سـازد. هـدف  میسر می
ــراي پاســخ   ــد ب ــات مفی ــه اطالع گــویی و عمــومی تهی

  ).13گیري است (تصمیم
اطالعـات   زمینـه ارائـه   اطالعـاتی دولـت بایـد    نظام

فراهم سازد. را هاي باال اتکاء براي هدفمربوط و قابل
ه اطالعـات  ئـ ارااطالعـاتی نبایـد فقـط     نظـام هدف این 

بودن اعتبار و مربوط ،باشد، بلکه باید به کیفیتدرست 
و  درون سـازمانی نفعـان  بـراي ذي  شـده ارائـه  اطالعات

کید بیشتري داشته باشد. بـه عبـارت   أنیز ت سازمانیبرون
هاي صرفاً تفسیري باید نسبت به روش الگوهاي ،دیگر

هـا  حسابداري اهمیت بیشتري پیدا کند و جایگزین آن
ــمت       ــه س ــومی ب ــدیریت عم ــر م ــرایش اخی ــود. گ ش

بـر   افـزون سـت کـه   ا ریـزي و حسـابداري منـابع   بودجه
شده، نیازمند گزارش اطالعات گزارش وجوه پرداخت
دات بـه جـاي   شده نیز است (تعهمرتبط با منابع مصرف

ریـزي منـابع   نیـاز ایـن امـر، بودجـه    هـا). پـیش  پرداخت
بینی منابعی که مصرف خواهـد شـد نـه وجـوهی     (پیش

ــد     ــر دو نیازمن ــد) اســت و ه ــد ش کــه پرداخــت خواه
ــودر و جــونز   .)14اســت (هــاي تعهــدي روش ) 15(ل

ریــزي تعهــدي چــارچوبی بــراي حســابداري و بودجــه
  :اندارائه کردهزیر دولتی به شرح 
  ریزي:وظایف بودجه

ــه  - ــالی (برنام ــرل م ــانکنت ــزي جری هــاي ورودي و ری
  طور تفصیلی)،خروجی نقد به

  ریزي خروجی محور)، وکنترل عملکرد (بودجه -
ریـزي  ایجاد انگیزه براي کارایی و اثربخشی (بودجـه  -

  پذیر، سازگار با حسابداري).تعهدي، انعطاف
  وظایف حسابداري:

گـویی از طریـق ارائـه کامـل و     پاسـخ  الزامات مینأت -
مطلوب وضعیت مالی و مصرف منابع (حسابداري و 

هاي تلفیقـی بـراي   گزارشگري مالی تعهدي، حساب
  کل دولت)،

 بخشـی دهندگان فعلی و آتی (اطمینانحمایت از مالیات - 
ــا  ــه ب ــین دوره  در رابط ــوق ب ــت حق ــه رعای اي و ارائ

بـا وضـعیت   اتکـاء در رابطـه   اطالعات کامل و قابـل 
  مالی و کاربرد منابع)، و

  حسابداري). نظام کنترل بودجه (هماهنگ با -
چارچوب لودر و جونز (که از نظـر  در نکته جالب 

ها این چارچوب دسـتوري اسـت و بـا مطالعـه     خود آن
ریـزي  تجربی ممکن است وظایف بیشتري براي بودجه
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و حسابداري تعریف شود) ایـن اسـت کـه از رویکـرد     
 هـا هـدف  کنندگان و نیازهاي آنـان در تـدوین  استفاده

له برخـورد  أاستفاده نشده، بلکه از منظر سازمانی بـا مسـ  
ــه  ــده اســت. ب ــه  ش ــوان نمون ــات  عن ــدبودن اطالع ، مفی

ــه  ــابداري و بودجــ ــازمان   حســ ــر ســ ــزي از نظــ ریــ
) دیده شـده اسـت نـه    درون سازمانیکنندگان (استفاده
  .برون سازمانیکنندگان استفاده
 توانـد چوب نظام حسابداري تعهدي است که میچار

ریزي و هم وظایف حسابداري را هم وظایف بودجه
تحقق بخشد و اطالعات مفید از منظر سازمان فراهم 

  سازد.
  

  پیشینه پژوهش
هـاي انجـام   در ادامه به بررسی برخـی از پـژوهش  

هــاي شــده در حــوزه حســابداري تعهــدي و ویژگــی 
ــزارش عم   ــالی گ ــات م ــی اطالع ــت،  کیف ــرد دول لک

 شود.پرداخته می

چگونـه حسـابداري   «عنوان  در پژوهشی با مک فی
نشان » دهدگویی حاکمیت را افزایش میتعهدي پاسخ

کــه گــزینش حســابداري تعهــدي در بخــش  دهــدمــی
الن آن، کگـویی دولــت بـه مــو  عمـومی بــه افـزایش پاســخ  

مـــالی بهتـــر مـــدیران خـــدمات عمـــومی و  مـــدیریت
هاي مختلـف  مدیریت در حوزه پذیري عملکردمقایسه

، کـه در نهایـت باعـث ارتقـاي کیفیـت      شـود منجر می
 .)16شود (می ،اطالعات گزارش شده

حسـابداري  «عنوان  در پژوهشی باهینمن و کونولی 
 طــیتعهــدي در بخــش عمــومی، مســیري کــه همیشــه 

نقدي به از حسابداري  تغییر مبنايبه بررسی  ،»شودنمی

بسیاري از  وسیلهبهوعی که موض .تعهدي پرداخته است
ها در دستور کار مدیریت بخـش عمـومی بـراي    دولت

مشـاهده   ودستیابی به یک بخش متمرکز کسب و کار 
چنـین   آنانطراحی شده است.  ،عملکرد در حال انجام

د کـه حسـابداري تعهـدي اطالعـات     نـ کناستدالل مـی 
ــراي تصــمیم  ــی مناســبی ب ــراهم م ــدگان ف ــد و گیرن کن

ثرتر مـؤ بـه بخـش دولتـی کارآمـدتر و     منجـر   سرانجام
 .)17( شودمی

ــا بکــر و همکــاران ــوان  پژوهشــی ب  برگــردان«عن
ــاره    ــدي دوب ــه و پیکربن ــدي و بودج ــابداري تعه حس

نتـایج   دادنـد. انجام » هویت حسابداران بخش عمومی
هــاي مختلفــی از کــه گــروه دادنشــان آنــان پــژوهش 

ــا  حســابداران، چــالش هــاي متفــاوتی در همــاهنگی ب
داشـته و   تعهـدي  حسـابداري  مبنـاي  بـر  ریـزي بودجه
حســابداري  هــاي بســیاري در راســتاي اجــرايتــالش

 .)18( اندانجام دادهتعهدي 

ضــرورت اســتفاده از «پژوهشــی بــا عنــوان  یباباجــان
 يآن برا یابیو ارز یدر بخش عموم يتعهد يحسابدار

ــوم   ــش عم ــتفاده در بخ ــا یاس ــا  »رانی ــام داد. نت  جیانج
 نیادیـ تحول بن جادیاز آن است که ا یکپژوهش وي حا
افـزون بـر    ران،یا یمال يو گزارشگر يدر نظام حسابدار

مستلزم به وجود آمـدن   از،یمورد ن یعموم طیتحقق شرا
ي در نگــرش مقامــات مســئول دربــاره یاساســ یراتــییتغ

آنـان بـه    نیو اعتقـاد راسـخ و راسـت    ییگوفرهنگ پاسخ
در برابـر شـهروندان،    ییگـو پاسخ تیمسئول یعمل يفایا
 ).4حق است ( یصاحبان واقع ایخواهان پاسخ یعنی

حسـابداري  «عنـوان   بـا  پژوهشی رحمانی و رضایی
ــه  ــدي، زمین ــی  تعه ــاز حسابرس ــس ــش  درعملک در بخ
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کـه   دادنشـان   آنان نتایج پژوهش دادند.انجام » عمومی
حسابداري تعهدي، وضع موجـود واحـد گزارشـگر را    

را  دعملکـر کند، معیارهاي حسابرسی بهتر توصیف می
بخشـد و موجـب تهیـه اطالعـات سـودمندتر      بهبود می

گــویی، بــراي بهبــود تخصــیص منــابع، افــزایش پاســخ 
افزایش شفافیت اطالعاتی و ایجـاد آگـاهی نسـبت بـه     

 . )19( شوداثرات اقتصادي می

حسابداري تعهدي و «عنوان  در پژوهشی بانیا طالب
ــازمان   ــارگیري آن در س ــه ک ــؤثر در ب ــل م ــاي عوام ه

کند که در نگـرش سـنتی حسـابداري    بیان می، »دولتی
تـر  نقدي به عنـوان روش مناسـب   مبنايبخش عمومی، 

ــه ــارب ــی ک ــن م ــارود. در ای ــابق  مبن ــد روي تط ، تأکی
از ی یکـ گزارشگري مالی با قـوانین و مقـررات اسـت.    

است که گزارش مقداري بودجـه بـه    این مبنانتایج این 
ــوان بخشــ ــالی بخــش  اساســی از صــورت یعن هــاي م

مـدرن   دیـدگاه براساس  .شودعمومی در نظر گرفته می
، الگـو کاربرد حسابداري تعهـدي در ایـن    با توجه به و

 .)12( تأکید بر کارایی است

بـه بررسـی عوامـل     یدر پژوهش يو نظر فردیلیوک
در مؤسسـات   يتعهـد  يمؤثر بر اجراي نظام حسـابدار 

ــک   ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش  یتابع
 يانمونه نینامه بپرسش عیتوز قیها از طرپرداختند. آن

ــد ــال رانیاز م ــا ،یم ــابدار يرؤس ــابداران  يحس و حس
ــگاه  ــاغل در دانش ــاش ــک  يه ــوم پزش ــ یعل  دماتو خ

تابعـه نشـان دادنـد     يواحدها کشور و یدرمان یبهداشت
و  نیمتخصص، قـوان  یانسان يروین ت،یریکه عوامل مد

و  ییگـو و فرهنـگ پاسـخ   يمقررات، چـارچوب نظـر  
در  يتعهــد يحســابدار يریبــر بکــارگ یخــواهپاســخ

عوامـل   ریتـأث  ن،یچنـ است. هم رگذاریتأث یبخش دولت
در  يتعهـد  ياربـر اجـراي نظـام حسـابد     یمورد بررسـ 
عامـل مربـوط بـه     ن،یب نیقرار دارد و در ا ییسطح باال

 زانیـ م نیتـر کم يو چارچوب نظر نیترشیب تیریمد
 ).20داشته است ( يتعهد يرا بر اجراي حسابدار ریتأث

 رانیو ماهر در پژوهشی به بررسـی نگـرش مـد    يمهدو
اسـتان   یدرمـان  یو خـدمات بهداشـت   یدانشگاه علوم پزشک
ارائــه شــده  یمــال يهــاگــزارش تیــفیفــارس نســبت بــه ک

 رانینفـر از مـد   121شـامل   ،یپرداختند. نمونه مـورد بررسـ  
دانشـگا علـوم    رمجموعـه یواحـد ز  120در  یرمـال یو غ یمال

بــوده اســتان فــارس  یدرمــان یو خــدمات بهداشــت یپزشــک
 رانیپـژوهش آنـان نشـان داد کـه بـه نظـر مـد        جیاست. نتـا 

درمـانی اسـتان    یو خـدمات بهداشـت   یدانشگاه علوم پزشک
 يتنهـا دارا  یمال يهاس اطالعات ارائه شده در گزارشفار
 نیـ بودن اسـت و ا موقعبودن و بهفهمقابل یفیک يهایژگیو

صـداقت در   ن،بـود مربـوط  یفـ یک يهـا یژگیها، وگزارش
ــقابل بــودن،یدگیرســ قابــل بــودن، ســهیمقا ارائــه، قابــل  تی

  ).21را ندارد ( یدکنندگییتأتیو قابل یکنندگینیبشیپ
  

  پژوهشروش 
  

کـاربردي، از   یپژوهش حاضر، از نظر هدف پژوهشـ 
ــژوهش و     ــر روش پ ــی، از نظ ــه علّ ــر روش مطالع نظ
ماهیت و شیوه پـرداختن بـه مسـأله، توصـیفی از نـوع      

حسابرسـان  پـژوهش را  پیمایشی است. جامعه آماري 
وزارت امور اقتصادي و دارایـی و حسابرسـان دیـوان    

سسـات  ؤو م هـا محاسبات کشور مستقر در وزارتخانه
  .دهدتشکیل میدولتی تهران 
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استفاده شـده  گیري ساده در این پژوهش از روش نمونه
است. با توجه به نامعلوم بودن تعداد حسابرسان، تعداد نمونه 

درصـد بـا اسـتفاده از فرمـول      5پژوهش بر حسـب خطـاي   
  زیر محاسبه شده است: صورتکوکران به 

  

2                                 )1رابطه (

2
2α

d

.p.q
n z=  

  

ــه در آن:  ــه،   nکــ ــم نمونــ ــاي α= حجــ = خطــ
گیـري (مقـدار خطـاي    دقـت نمونـه   = dگیـري،  نمونـه 

با در  .است= احتمال وجود یک مشخصه  p و برآورد)
با توجه به مطالعات مشـابه   و درصد 8نظر گرفتن دقت 

جامعه آماري (و در  pنامشخص بودن  چنینهمو قبلی 
 :) داریم= P 5/0نتیجه در نظر گرفتن 

  

n            )     2رابطه ( =  .   × . × .  .   ≅ 105  
  

 105ین ترتیب حجم نمونه مورد نیـاز برابـر بـا    ه اب
نفر از حسابرسان وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی و    

 هـا حسابرسان دیوان محاسبات کشور مستقر در وزارتخانه
گـروه اول   ،طـوري کـه  بـه  سسات دولتی، اسـت. ؤو م

  است.نفر  55و گروه دوم شامل  50شامل
ــرا ــايهیآزمــون فرضــ  يب ــژوهش از آمــار   ه پ
 نیـ منظـور در ا  نیـ که به ا شودیاستفاده م یاستنباط

اسـتفاده شـده    يپژوهش از روش معادالت سـاختار 
 8/8نســخه  زرلیــاســت کــه بــه کمــک نــرم افــزار ل 

 کیـ  يمعادالت سـاختار  یبای. مدلشودیمحاسبه م
از  رومنـد یو ن یکلـ  اریبسـ  يریـ چنـد متغ  لیـ فـن تحل 
 تـر قیـ دق انیـ و بـه ب  يریـ چند متغ ونیرگرسخانواده 

معــادالت  ياســت. الگــو »یکلــ یمــدل خطــ«بســط 

 نیــداده ا لیــفنــون تحل ریســابــه نســبت  يســاختار
ــ  ــراهم م ــد   آوردیامکــان را ف کــه پژوهشــگر بتوان

آزمـون   لیـ تحل کیـ را در  دهیچیپ يالگوهاي نظر
  ).22- 23کند (

 يبــرا یفنــ ،يمعــادالت ســاختار يدر واقــع الگــو
دو  نیرابطـه بـ   یابیمنظور ارزها است که بهداده لیتحل

 يرهـا یشـده اسـت: الـف) متغ    یطراحـ  رهـا ینوع از متغ
شـده و ب)   يریـ گانـدازه  میطـور مسـتق  آشکار کـه بـه  

کـه بـه عنـوان     ییرهـا یمتغ ایـ پنهان  ایمکنون  يرهایمتغ
 ياز فنـون آمـار   کـه  یمطرح هستند. زمـان  يسازه نظر

اسـتفاده   انسیـ وار لیـ چندگانـه و تحل  ونیرگرسـ  رینظ
انجـام   ییرهـا یمتغ يرو يآمـار  يهـا لیـ تحل شـود، یم

 یژگیاند. وشده يریگاندازه میطور مستقشود که بهمی
و  لیـ تحل ،يمعـادالت سـاختار   يارزشمند الگـو  اریبس

الگوي سنجش  يرهایمتغ انین روابط مزماپردازش هم
 نیـ به پژوهشگر ا يمعادالت ساختار يوسازاست. الگ
مکنـون و   يرهـا یمتغ یعلّ لیتا به تحل دهدیاجازه را م

  زمان بپردازد.طور هممشاهده شده به
  
  هاي پژوهشفرضیه

حسابداري تعهـدي و   اجرايبین  فرضیه اصلی اول:
هاي کیفی گزارش عملکرد مالی دولت ارتقاي ویژگی

 وجود دارد. يدر ایران رابطه معنادار

این فرضیه در قالب دو فرضیه فرعی براي دو ویژگی 
 شود:کیفی طرح می

حسابداري تعهدي و  اجرايبین : 1-1فرضیه فرعی 
 بودن گـزارش عملکـرد مـالی دولـت در ایـران     مربوط

  وجود دارد. يمعناداررابطه 
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حسابداري تعهدي و  اجرايبین : 2-1فرضیه فرعی 
بودن گزارش عملکرد مالی دولـت در ایـران   اتکاءقابل

 وجود دارد. يرابطه معنادار

ــاوت   ــه تف ــت ب ــا عنای ــود در   ب ــري موج ــاي نظ ه
کننـدگان و  هـاي مختلـف اسـتفاده   هاي گروهدیدگاه

ــون     ــی پیرامـ ــومی و دولتـ ــش عمـ ــان بخـ کارشناسـ
ــت و  بکــا ــطح دول ــابداري تعهــدي در س رگیري حس

هاي کیفی مختلف از جمله دو ویژگی ارزش ویژگی
در  شود.مورد نظر این پژوهش، فرضیه دوم مطرح می

ــدگاه  ــژوهش دی ــن پ ــروه ای ــامل دو گ ــان  ش حسابرس
وزارت امور اقتصادي و دارایـی و حسابرسـان دیـوان    

بررسی شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس       محاسبات کشور
 شود.م ارائه میفرضیه دو

ــلی دوم: ــیه اصـ ــین  فرضـ ــدگاهبـ ــروه  دیـ دو گـ
ــی و    ــادي و دارایـ ــور اقتصـ ــان وزارت امـ حسابرسـ
حسابرسان دیوان محاسـبات کشـور در مـورد تـأثیر     

هـاي  حسابداري تعهـدي بـر ارتقـاي ویژگـی     اجراي
کیفی گزارش عملکرد مالی دولت در ایران تفاوت 

 وجود دارد. يمعنادار

دو گروه حسابرسان  دیدگاهبین : 1-2فرضیه فرعی 
وزارت امـور اقتصـادي و دارایــی و حسابرسـان دیــوان    

حســابداري  اجــرايمحاســبات کشــور در مــورد تــأثیر 
بودن گزارش عملکرد مالی دولت در تعهدي بر مربوط

 وجود دارد. يایران تفاوت معنادار

دو گروه حسابرسان  دیدگاهبین : 2-2فرضیه فرعی 
رایــی و حسابرسـان دیــوان  وزارت امـور اقتصـادي و دا  

حســابداري  اجــرايمحاســبات کشــور در مــورد تــأثیر 
بودن گزارش عملکرد مالی دولـت  اتکاءتعهدي بر قابل

  وجود دارد. يدر ایران تفاوت معنادار
  

  هاآوري دادهابزار جمع
هــا در ایــن پــژوهش از بــه منظــور گــردآوري داده

در  ســاخته اســتفاده شــده اســت.پژوهشگرنامــه پرســش
هاي قبلی نامهو پرسش هاپژوهشنامه از تدوین پرسش

نامه شـامل دو بخـش   نیز بهره گرفته شده است. پرسش
اســت کــه بخــش نخســت آن شــامل اطالعــات فــردي 

مربوط بـه ابعـاد    هايالؤو بخش دوم س دهندگانپاسخ
مورد بررسی پژوهش یعنی کیفیت حسابداري تعهدي، 

ــوط ــل مرب ــودن و قاب ــاءب ــودن ااتک ــون ســت. ب ــن چ ای
 يهــااي بــر مبنــاي شــاخصنامــهنامــه، پرســشپرســش

از روایـــی  اســت پیشــین   هـــايپــژوهش برگرفتــه از  
. در ضمن، نسخه اولیـه بـه چنـد نفـر از     برخوردار است

خبرگان اجرایی ارائه و نسخه نهایی آن بر اسـاس نظـر   
ضـریب   طریـق  نامـه از پایایی پرسشها تکمیل شد. آن

 19نسـخه   SPSSافزار نرم اده ازبا استفآلفاي کرونباخ 
نامــه و بــراي کــل پرســش αکــه مقــدار  شــده محاســب

متغیرهاي پـژوهش بـراي هـر دو گـروه بدسـت آمـده       
بــا محاســبه میــزان آلفــاي کرونبــاخ  در نهایــت،اســت. 
ــاالي ــایی همــه  مــی 7/0 ب ــوان نتیجــه گرفــت کــه پای ت

  د.شومتغیرهاي پژوهش در حد باال تأیید می
کردن و مشخص پژوهشبعد از شناسایی متغیرهاي 

بـین متغیرهـاي    رابطـه سـنجش   بـراي  هـا، بین آن رابطه
ــیه پـــژوهش ــا، بـــراي هـــر متغیـــر  و آزمـــون فرضـ هـ
سـپس،   .شناسـایی شـده اسـت    هایی تعریـف و شاخص
بــر اســاس چــارچوب نظــري پــژوهش اي نامــهپرســش

 عـد ب 3پرسش در قالـب   18طراحی شده است و شامل 
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بـودن)  اتکـاء بـودن و قابـل  اري تعهدي، مربـوط (حسابد
دهنـدگان نظـر خـود را دربـاره میـزان      است کـه پاسـخ  

هاي مـورد بررسـی بیـان    اهمیت هر شاخص در سازمان
نامه طراحی شده از نـوع مقیـاس پـنج    کنند. پرسشمی
ـ    رتبه  1کـه مقیـاس   طـوري هاي طیـف لیکـرت اسـت. ب

افقـت  معـادل مو  5معادل موافقت خیلی کـم و مقیـاس   
نامه از طریق مراجعه حضوري خیلی زیاد است. پرسش

شـماره  است. در جدول  شدهتکمیل دهندگان به پاسخ
مختلـف   هـاي ههاي شناسـایی شـده از مقالـ   شاخص ،1

   .نامه ارائه شده استبراي تدوین پرسش
  

نامهها در طراحی پرسشآنهاي مربوط به : متغیرها و شاخص1 جدول  
  منبع استخراج شده  شاخص  نام متغیر  ردیف

حسابداري   1
  تعهدي

  )4( باباجانی  گویی مدیرانبهبود پاسخ. 1
  )24( دایموند  اطالعات مالی کافیکردن فراهم. 2
  )25( تودور  تسهیل فرایند کنترل. 3
  )24(دایموند   هاتسهیل پیگیري هزینه. 4
  )26(صالح   افشاي اطالعات مالی و اقتصادي. 5
  )24(دایموند   هاتسهیل ارزیابی عملکرد برنامه. 6
  )27( کردستانی و رحیمی  هاي ثابت و زیربناییارزیابی دارایی. 7
اجراي  برايزمینه الزم کردن فراهم. 8

  )8( کردستانی و همکاران  ریزي عملیاتیبودجه
پذیري مالی انعطافکردن فراهم. 9

  )28و  13( انالمللی حسابدارفدراسیون بین  هاي دولتیسازمان
  )1(اعتمادي و همکاران   هاهزینه گزارشگري بهبود .10
  )26( صالحو  )19( رحمانی و رضایی  شفافیت گزارشگري مالی. 11

  بودنمربوط  2

فدراسیون  )،1( اعتمادي و همکاران  به موقع بودن. 1
  )28و  13( انالمللی حسابداربین

  )1)، اعتمادي و همکاران (4( باباجانی  بینیسودمندي در پیش. 2
  )24( دایموند  سودمندي در ارزیابی. 3

  بودناتکاء قابل  3

  )29( مهدوي و کارجوي رافع  احتیاط. 1
  )1( اعتمادي و همکاران  بیان صادقانه. 2
  )4( باباجانی  بودنبی طرفانه . 3
  )24( دایموند  کامل بودن. 4
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  هاتجزیه و تحلیل داده
هـاي جامعـه و   هـا بـه ویژگـی   تحلیل توصـیفی داده 

با توجه بـه   ،کند. در این پژوهشآماري اشاره مینمونه
شـامل جنسـیت،    هـا ویژگـی نامه ارائه شده، این پرسش

هـاي آمـاري اسـت.    کار نمونهسن، تحصیالت و سابقه
شناختی نمونه مـورد بررسـی   بررسی اطالعات جمعیت

 60تر پاسخ دهندگان را مردان شاملدهد بیشنشان می
ترین نمونـه  دهند. بیشدرصد از افراد نمونه تشکیل می

در  %30سـنی برابـر   دهندگان به لحاظ ردهآماري پاسخ
 %5/10تـرین برابـر   سـال و کـم   50تـا   45بین رده سنی 

ــین   ــنی ب ــامل رده س ــا  30ش ــی  35ت ــکیل م ــد. تش دهن
دهندگان به لحـاظ میـزان   ترین نمونه آماري پاسخبیش

شـامل تحصـیالت کارشناسـی     %9/62 تحصیالت برابر
شامل تحصیالت دکتـري   %2/17ترین برابر ارشد و کم

دهندگان به ترین نمونه آماري پاسخو باالتر است. بیش
تـا   10شـامل سـابقه بـین    %3/34کاري برابر لحاظ سابقه

تـر  شامل سابقه کار کـم  %7/5ترین برابر سال و کم 15
  سال است. 5از 

 سـه گیـري متغیرهـاي پـژوهش،    با معرفـی و انـدازه  
بـودن و  مربـوط متغیر کیفیت گزارش عملکرد مـالی و  

در  الگومتغیر مکنون وابسته  سهعنوان بهبودن اتکاءقابل

نیـز   حسـابداري تعهـدي  نظر گرفته شـده اسـت. متغیـر    
در نظـر گرفتـه شـده     الگوعنوان متغیر مکنون مستقل به

شاخص  وسیلهبهکه متغیرهاي مورد نظر طوريهاست. ب
معـادالت   وسـیله بـه گیـري شـده و   معرفی شـده انـدازه  

صــورت زیــر، روابــط بــین ســاختاري معرفــی شــده بــه
  شود. ها بررسی میمتغیرها و آزمون فرضیه

Y=α+β1X1+β2X2                                 (3) رابطه 
Z=λ+γY                                   ) 4رابطه(              

ــب ،Zو  Yکــه در آن  ــه ترتی ــزارش  ،ب ــت گ کیفی
  چنین: و هماست عملکرد مالی و حسابداري تعهدي 

و شـــــاخص   1Xبـــــودن =شـــــاخص مربـــــوط 
  . است 2Xبودن = اتکاءقابل

  
  ارائه شده الگوهايبرآورد و آزمون 

پــژوهش دیــدگاه دو گــروه  نیــجــا کــه در ااز آن
(گروه اول)  ییو دارا يحسابرسان وزارت امور اقتصاد

محاســـبات (گـــروه دوم) در   وانیـــو حسابرســـان د
ــأث ــوص تـ ــابدار ریخصـ ــد يحسـ ــا يتعهـ ــر ارتقـ  يبـ

دولـت مـورد    یگزارش عملکرد مال یفیک هايیژگیو
قـرار گرفتـه اسـت. بـرآورد و آزمـون الگـوي        یبررس

در دو گــروه مـــذکور و از روش   پــژوهش  یمفهــوم 

  : رابطه بین متغیرها1شکل 
  

حسابداري 
 تعهدي

 زارشکیفیت گ
 عملکرد مالی

بودنمربوط  

دنبواتکاءقابل  



                 دارایی و اقتصادي امور وزارت حسابرسان و کشور محاسبات دیوان حسابرسان نگرش مقایسه و بررسی

30 1392زمستان  )،6پیاپی ( شماره، چهارم شماره، دوم سالفصلنامه حسابداري سالمت، 

   انجام شده است. يمعادالت ساختار یابیالگو
هــاي برازنــدگی تحلیــل مســیر در جــدول شــاخص

 الگــويمــذکور  کــه الگــويدهــد نشــان مــی 2شــماره 
. زیرا نسبت کاي دو بـر درجـه آزادي در   استمناسبی 

ــرار دارد. کــاي اســکوئر   ــازه مطلــوب یــک و پــنج ق ب
بهنجار یا نسبی که از تقسیم سـاده مقـدار کـاي دو بـر     

هـاي  شـاخص شـود یکـی از   درجه آزادي محاسبه مـی 
هاي برازش است. شوماخر عمومی در محاسبه شاخص

پـنج را بـراي ایـن     ، مقادیر بین یک تـا )23( و لومکس
داننــد. مقــدار ریشــه میــانگین شــاخص قابــل قبــول مــی

 برابـر  ،به ترتیب الگو،مربعات خطاي برآورد در هر دو 
است. مقدار ریشه میانگین مربعـات   004/0 و 006/0با 

اســت. مقــدار شــاخص  05/0 تــر ازباقیمانــده نیــز کــم
 ،شــاخص برازنــدگی اصــالح شــده نیــز  برازنــدگی و

و مقادیر شاخص برازش  استباالي نود درصد  ،ترتیببه
 ،ترتیـب بـه  ،هنجار شده و شاخص برازش هنجار نشده نیز

    .استکه مقادیر مطلوبی  استدرصد  90باالي 
 3شماره هاي برازندگی تحلیل مسیر در جدول شاخص

 الگـوي ي مذکور هماننـد گـروه اول   که الگودهد نشان می
درجـه آزادي در بـازه    دو بـر . زیرا نسبت کاياستمناسبی 

مطلوب یک و پنج قرار دارد. مقدار ریشه میانگین مربعـات  
 0067/0 بـا  برابر ،به ترتیب ،خطاي برآورد براي هر دو مدل

است. مقدار ریشه میـانگین مربعـات بـاقی مانـده      0059/0و 
 و برازنـدگی  شـاخص  مقـدار . اسـت  05/0 از ترکم نیز

بـاالي نـود    ،تیـب تربـه  ،شاخص برازندگی اصالح شده نیـز 
ــرازش هنجــار شــده و   اســتدرصــد  ــادیر شــاخص ب و مق

هاي برازش نیـز بـاالي   شاخص برازش هنجار نشده شاخص
  .  استکه مقادیر مطلوبی  استدرصد  90
  

  هاي پژوهشیافته
  

  آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش
حسابداري تعهـدي و  اجراي فرضیه اصلی اول: بین 

 عملکرد مالی دولتهاي کیفی گزارش ارتقاي ویژگی
  وجود دارد. يدر ایران رابطه معنادار

 پـــژوهش در الگـــوينتـــایج حاصـــل از بـــرآورد 
  

هاي برازندگی تحلیل مسیر (گروه اول): شاخص2 جدول  

     RMR NNFI  NFI  AGFI  G2FI  RMSEA        df  الگو

ثیر مستقیم أت
حسابداري تعهدي 
  بر کیفیت گزارش

02/0 91/0 92/0 90/0 89/0 006/0 93/1 118 81/227 

ثیر مستقیم أت
حسابداري تعهدي 

بر عناصر کیفیت 
  گزارش

034/0 94/0  88/0  91/0  92/0  004/0  971/1  117  70/230  

NC  ،نسبت کاي دو بر درجه آزادي =RMSEA       ،ریشـه میـانگین مربعـات خطـاي بـرآورد =GFI   ،شـاخص برازنـدگی =AGFI    ،شـاخص برازنـدگی اصـالح شـده =  
NFI ،شاخص برازش هنجار شده =NNFI ،شاخص برازش هنجار نشده =RMRمانده= ریشه میانگین مربعات باقی  
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هاي برازندگی تحلیل مسیر (گروه دوم)شاخص :3 جدول  

     RMR NNFI  NFI  AGFI  GFI  RMSEA        df الگو

ثیر مستقیم أت
حسابداري تعهدي 

  کیفیت گزارشبر 
012/0 90/0 89/0 90/0 91/0 0067/0 306/1 118  14/154 

ثیر مستقیم أت
حسابداري تعهدي 

بر عناصر کیفیت 
  گزارش

001/0 92/0  90/0  91/0  87/0  0059/0  275/1  117  53/145  

  

کـه بـر   دهـد  نشـان مـی   5و  4هـاي  هـاي شـماره  ولجد
ــر  ــخاســاس نظ ــروهپاس ــدگان گ ــاي اول و دوم،دهن  ه

حسابداري تعهدي بر کیفیـت گـزارش عملکـرد مـالی     
و  93/0با  برابر ، تأثیر مثبت و معناداريترتیببه ،دولت

تر از بزرگ t. با توجه به مقدار آماره داشته است 98/0
توان گفت که نتایج حاصل از لحـاظ آمـاري در   می 2

فرضـیه اصـلی    راین،بنابشود. درصد تأیید می 95سطح 
ــژوهش در ســطح  ــد مــی  95اول پ  و شــوددرصــد تأیی

حسابداري تعهدي و ارتقـاي   اجرايتوان گفت بین می
هاي کیفـی گـزارش عملکـرد مـالی دولـت در      ویژگی

  معناداري وجود دارد. مثبت و ایران رابطه
ــر ــاس ب ــدول اس ــماره ج ــایج ،4 ش  از حاصــل نت

 پاسـخ  حسـب  بـر  کـه  دهـد مـی  نشـان  تعیین ضرایب
ــروه ــرات از درصــد 87 حــدود اول گ ــت تغیی  کیفی

 .تبیین کندتواند دولت را می یگزارش عملکرد مال
 84 حـدود  تعهدي حسابداري که است درحالی این

 از درصـد  91 و بـودن اتکـاء قابـل  تغییرات از درصد
 مـالی  عملکرد گزارش کیفیت بودنمربوط تغییرات
  .دکنمی تبیین را دولت

نتـایج حاصـل از ضـرایب    ، 5بر اساس جدول شماره 
بـر حسـب پاسـخ گـروه دوم     کـه  دهـد  تعیـین نشـان مـی   

درصــد از تغییــرات کیفیــت    97حســابداري تعهــدي  
ایـن  . کند تبیینتواند گزارش عملکرد مالی دولت را می

ــالی ــت  درح ــدود   اس ــدي ح ــابداري تعه ــه حس 90ک
  

: نتایج حاصل از رابطه بین متغیرهاي مکنون (گروه اول)4 جدول  

ضریب   متغیرها
  مسیر

 آماره
t 

نتیجه (رد یا 
 تأیید فرضیه)

ضریب 
  تعیین

  87/0  تأیید  70/8  93/0  کیفیت گزارش عملکرد مالی دولت حسابداري تعهدي 
  84/0  تأیید  12/8  92/0 قابل اتکاء بودن  حسابداري تعهدي 
  91/0 تأیید  66/8  95/0 مربوط بودن  حسابداري تعهدي 
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: نتایج حاصل از رابطه بین متغیرهاي مکنون (گروه دوم)5 جدول  

ضریب   متغیرها
  مسیر

 آماره
t 

نتیجه (رد یا 
 تأیید فرضیه)

ضریب 
  تعیین

  97/0  تأیید  70/8  98/0  کیفیت گزارش عملکرد مالی دولت حسابداري تعهدي 
  90/0  تأیید  73/5  95/0 بودن اتکاءقابل ←حسابداري تعهدي 
  74/0 تأیید  16/3  86/0 بودن مربوط ←حسابداري تعهدي 

  
 74بودن گـزارش و حـدود   درصد از تغییرات قابل اتکاء

بودن کیفیت گزارش عملکـرد  درصد از تغییرات مربوط
هـاي  در ادامه، فرضیه. کندیین بتتواند مالی دولت را می

  فرعی فرضیه اصلی اول آزمون شده است.
حسابداري تعهـدي و   اجرايفرضیه فرعی اول: بین 

بودن گزارش عملکرد مالی دولـت در ایـران   اتکاءقابل
 وجود دارد.  يرابطه معنادار

در  شدهارائه پژوهش الگوينتایج حاصل از برآورد 
کـه بـا توجـه    دهد نشان می 5و  4هاي هاي شمارهجدول

ــه  ــروه ب ــخ گ ــايپاس ــابداري   ه ــریب حس اول و دوم ض
 ،بودن گزارش عملکرد مالی دولـت اتکاءتعهدي بر قابل

است. با توجـه بـه مقـدار     95/0و  92/0با  برابر ،به ترتیب
توان گفت که نتـایج حاصـل   می 2تر از بزرگ t آماره

 .شـود مـی درصـد تأییـد    95از لحاظ آماري در سـطح  
درصد  95فرضیه فرعی اول پژوهش در سطح  بنابراین،
حسـابداري   اجـراي توان گفت بـین  می و شودتأیید می

بودن گزارش عملکرد مالی دولـت  اتکاءتعهدي و قابل
  .معناداري وجود دارد مثبت و در ایران رابطه

حسابداري تعهدي و  اجراي: بین دومفرضیه فرعی 
بـودن گـزارش عملکـرد مـالی دولـت در ایـران       مربوط

 وجود دارد.  يرابطه معنادار

در  مندرج پژوهش الگوينتایج حاصل از برآورد 

کـه بـا   دهـد  نشـان مـی   5و  4هـاي  هاي شـماره جدول
اول و دوم ضـــریب  هـــايپاســـخ گـــروهتوجـــه بـــه 

بـودن گـزارش عملکـرد    حسابداري تعهدي بر مربوط
اسـت. بـا    86/0و  95/0با  برابر ،ترتیببه ،مالی دولت

تـوان گفـت   مـی  2تر از بزرگ tتوجه به مقدار آماره 
درصـد   95که نتایج حاصل از لحاظ آماري در سطح 

فرضیه فرعی سوم پژوهش در  بنابراین،شود. تأیید می
تـوان گفـت بـین    می و شودد تأیید میدرص 95سطح 
بــودن گــزارش حســابداري تعهــدي و مربــوط اجــراي

معناداري  مثبت و عملکرد مالی دولت در ایران رابطه
  وجود دارد.

  
  آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش

دو گروه حسابرسان  دیدگاهفرضیه اصلی دوم: بین 
وزارت امـور اقتصـادي و دارایــی و حسابرسـان دیــوان    

حســابداري  اجــرايمحاســبات کشــور در مــورد تــأثیر 
هاي کیفـی گـزارش عملکـرد    ویژگی ءتعهدي بر ارتقا

  وجود دارد.  يمالی دولت در ایران تفاوت معنادار
ثیر أهـــاي دو گـــروه در تـــبـــراي مقایســـه پاســـخ

ش عملکـرد مـالی   رگـزا  حسابداري تعهدي بر کیفیـت 
حسـابداري   اثـر  دولت بین دو گـروه حسابرسـان، ابتـدا   

تعهدي بر کیفیـت گـزارش عملکـرد مـالی دولـت بـر       
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بدسـت آمـده،    2Zو  1Zحسب پاسخ دو گروه معـادل  
   :فرضیه زیر انجام شده است سپس آزمون

H0: Z1= Z2  

مستقل و به کمک نـرم افـزار    tبا استفاده از آزمون 
SPSSشــدهــاي دو گــروه بررســی ، برابــري میــانگین .

 شده است. ارائه ،6شماره  نتایج حاصل در جدول

ــاره  6در جــدول شــماره  ــودن آم و  tکوچــک ب
در ســطح کــه دهــد ســطح اعتبــار آزمــون نشــان مــی

هـاي دو  درصد فرضـیه برابـري میـانگین    95اطمینان 
شود و دو عدد انتهاي بـازه نیـز   نمونه مستقل رد نمی

که این خود نیز عامل تأیید فرضیه  استر شامل صف
تـوان  مـی  ،برابري میانگین دو نمونـه اسـت. بنـابراین   

هاي دو گروه توجهی درپاسخگفت که تفاوت قابل
ثیر حسابداري تعهدي بر کیفیـت گـزارش   أدر بیان ت

و هـر دو گـروه    عملکرد مالی دولـت وجـود نـدارد   
ــد     ــانی دارن ــد یکس ــم تأکی ــن مه ــر ای ــان ب  .حسابرس

ــابراین، ــه   بنـ ــلی دوم پـــژوهش پذیرفتـ ــیه اصـ فرضـ
هـاي فرعـی مربـوط بـه     در ادامـه، فرضـیه  شـود.  نمی

  شود.فرضیه اصلی دوم آزمون می
: بـین نظـر دو گـروه حسابرسـان     اولفرضیه فرعـی  

وزارت امـور اقتصـادي و دارایــی و حسابرسـان دیــوان    

حســابداري  اجــرايمحاســبات کشــور در مــورد تــأثیر 
بودن گزارش عملکرد مالی دولـت  کاءاتتعهدي بر قابل

  وجود دارد. يدر ایران تفاوت معنادار
ــ  ــه تـ ــراي مقایسـ ــر  أبـ ــدي بـ ــابداري تعهـ ثیر حسـ

بودن کیفیت گزاش عملکرد مالی دولت بین اتکاءقابل
حسـابداري تعهـدي بـر     اثـر  دو گروه حسابرسان، ابتـدا 

بودن کیفیت گـزارش عملکـرد مـالی دولـت     اتکاءقابل
فرضـیه  بدست آمده، سـپس آزمـون    12Zو  11Zمعادل 

  زیر انجام شده است:
H0: Z11= Z21  

مستقل و به کمک نـرم افـزار    tبا استفاده از آزمون 
SPSSشــدهــاي دو گــروه بررســی ، برابــري میــانگین .

  شده است. ارائه 7شماره  نتایج حاصل در جدول
 7شـود، در جـدول شـماره    طور که مالحظه مـی همان
 دهـد و سطح اعتبار آزمون نشان می tبودن آماره کوچک

ــه ــان  کـ ــطح اطمینـ ــري   95در سـ ــیه برابـ ــد فرضـ درصـ
شــود و دو عــدد هــاي دو نمونــه مســتقل رد نمــیمیــانگین

کـه ایـن خـود نیـز عامـل       استانتهاي بازه نیز شامل صفر 
 ،تأییــد فرضــیه برابــري میــانگین دو نمونــه اســت. بنــابراین

هـاي دو  توان گفت که تفاوت قابـل تـوجهی درپاسـخ   می
بـودن اتکـاء ثیر حسابداري تعهدي بر قابـل أگروه در بیان ت

  
  مستقل t آزمون نتایج: 6جدول 

  میانگین  تعداد  متغیر
اختالف 
هاي میانگین

  دو نمونه

انحراف 
  معیار

آماره 
t  

 

سطح اعتبار 
  آزمون

 95بازه اطمینان 
درصد اختالف 

  هامیانگین

1Z  
  
2Z  

105  
  
105  

713/2  
  
842/2  

129/0  149/0  864/0  389/0  
ابتداي 
  بازه

انتهاي 
  بازه

108/0-  471/0  
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  مستقل t آزمون نتایج: 7جدول 

رمتغی دتعدا  ینمیانگ   
اختالف 
هاي میانگین

 دو نمونه

 انحراف
 معیار

 
آماره 

t 

سطح 
ر اعتبا
 آزمون

 95بازه اطمینان 
درصد اختالف 

هامیانگین  

Z11 
 

Z21 

105 
 

105 

63/2  
 
81/2  

181/0  146/0  239/1  218/0  
 ابتداي
 بازه

 انتهاي
 بازه

166/0-  424/0  
  

فرضیه فرعـی   و گزارش عملکرد مالی دولت وجود ندارد
  شود.پژوهش پذیرفته نمی اول

: بـین نظـر دو گـروه حسابرسـان     دومفرضیه فرعـی  
وزارت امـور اقتصـادي و دارایــی و حسابرسـان دیــوان    

حســابداري  اجــرايمحاســبات کشــور در مــورد تــأثیر 
بودن گزارش عملکرد مالی دولت در تعهدي بر مربوط

  وجود دارد. يتفاوت معنادارایران 
بـودن  ثیر حسابداري تعهدي بر مربوطأقایسه تبراي م

ــین دو گــروه    ــالی دولــت ب کیفیــت گــزاش عملکــرد م
بـودن  حسابداري تعهدي بـر مربـوط   اثرحسابرسان، ابتدا 

و  12Zکیفیت گزارش عملکـرد مـالی دولـت معـادل     
22Z    فرضـیه زیـر انجـام    بدست آمده، سـپس آزمـون

  شده است:
 

H0: Z12= Z22  

مستقل و به کمک نـرم افـزار    tبا استفاده از آزمون 
SPSSشــدهــاي دو گــروه بررســی ، برابــري میــانگین .

  شده است. ارائه 8شماره  نتایج حاصل در جدول
و سـطح اعتبـار    tبودن آماره بزرگ 8در جدول شماره 

درصـد فرضـیه    95دهد در سـطح اطمینـان   آزمون نشان می
شـود و دو عـدد   هاي دو نمونه مستقل رد میبرابري میانگین

 بیـانگر که این خـود عامـل    نیستانتهاي بازه نیز شامل صفر 
تـوان  مـی  ،رد فرضیه برابري میانگین دو نمونه است. بنابراین

اي دو گـروه در  هـ پاسـخ  تـوجهی در گفت که تفاوت قابل
بــودن گــزارش ثیر حســابداري تعهــدي بــر مربــوطأبیــان تــ

دوم از فرضـیه فرعـی    و عملکرد مـالی دولـت وجـود دارد   
  شود.پژوهش پذیرفته می فرضیه اصلی دوم

  مستقل t آزمون نتایج: 8جدول 

  میانگین  تعداد  متغیر
اختالف 
هاي میانگین

  نمونهدو 

انحراف 
  معیار

  
 tآماره 

سطح 
اعتبار 
  آزمون

 95بازه اطمینان 
درصد اختالف 

  هامیانگین

12Z  
  
22Z  

105  
  
105  

903/2  
  
380/2  

522/0  144/0  903/2  000/0  
ابتداي 
  بازه

  انتهاي بازه

236/0  808/0  
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  گیريبحث و نتیجه
  
اثر پژوهش به دو صورت با برازش مستقیم  این الگوي

ــر کیفیــت گــزارش عملکــرد و    حســابداري تعهــدي ب
هـاي  حسابداري تعهدي بـر شـاخص   اثر برازش مستقیم

 8/8نسـخه  افزار لیزرل کیفیت گزارش با استفاده از نرم
و ضـرایب رگرسـیونی بررسـی شـده      الگوو معناداري 

مکنـون   بین متغیرهاي هايرابطهاست. نتایج حاصل از 
) و متغیرهـاي مکنـون   هـا الؤگر (سبا متغیرهاي مشاهده

در  tبا یکدیگر بر حسب ضـرایب همبسـتگی و آمـاره    
دهد کلیه روابط از لحاظ آمـاري  هر دو گروه نشان می

 درصد تأیید شده است. 95در سطح 

ــراي تــک تــک    ــل مســیر ب ــایج حاصــل از تحلی نت
 صورت زیر است: هاي پژوهش نیز بهفرضیه

ــابراین،ه اصــلی اول پــژوهش تأییــد شــد.  فرضــی  بن
ــور   مــی ــق نظــر حسابرســان وزارت ام ــوان گفــت طب ت

ــبات     ــوان محاس ــان دی ــی و حسابرس ــادي و دارای اقتص
بـر   معنـاداري و مثبـت  ثیر أکشور حسابداري تعهدي تـ 

هاي کیفی گزارش عملکرد مالی دولت ارتقاي ویژگی
 هاي فرعی پـژوهش نتایج آزمون فرضیهدر ایران دارد. 

فرضیه فرعـی اول تأییـد شـده اسـت.     دهد که نشان می
توان گفت طبق نظر حسابرسـان در هـر دو   می بنابراین،
بـر   مثبـت و معنـاداري  حسابداري تعهدي تـأثیر   ،گروه

بودن گزارش عملکرد مالی دولت در اتکاءارتقاي قابل
ــر  ایــران دارد. هــم ــأثیر حســابداري تعهــدي ب ــین، ت چن

عملکرد مالی دولت از دیدگاه بودن گزارش اتکاءقابل
از  .اسـت تـر  حسابرسان دیوان محاسـبات کشـور بـیش   

رو، نتـایج بیـانگر ایـن اسـت کـه نظـام حسـابداري        این

تعهــدي از نگــاه حسابرســان دولتــی منجــر بــه افــزایش 
ها بـه  شود و آنقابلیت اتکاي اطالعات مالی دولت می

اننـد  توکننده از اطالعات میعنوان گروه ذینفع استفاده
دوم فرضیه فرعـی   از این اطالعات بیشتر استفاده کنند.

نیـز تأییـد شـد. بـه      اول پژوهش اصلی مربوط به فرضیه
ــارتی ــان در هــر دو ســازمان      ،عب طبــق نظــر حسابرس

بودن گزارش حسابداري تعهدي تأثیر زیادي بر مربوط
چنـین، تـأثیر   عملکرد مـالی دولـت در ایـران دارد. هـم    

ربـوط بـودن گـزارش عملکـرد     حسابداري تعهدي بر م
مـــالی دولـــت از دیـــدگاه حسابرســـان وزارت امـــور  

  .استتر اقتصادي و دارایی بیش
چنین، تأثیر حسـابداري  همبر اساس نتایج پژوهش، 

تعهدي بـر کیفیـت گـزارش عملکـرد مـالی دولـت از       
تـر  دیدگاه حسابرسـان دیـوان محاسـبات کشـور بـیش     

داري را اعنـ ثیر در حدي نیست که تفـاوت م أاما ت است
تأییـد  فرضـیه اصـلی دوم پـژوهش     ،بنابراین .نشان دهد

دو گروه مبنـی بـر    دیدگاهتوان گفت بین می ،. لذانشد
هـاي کیفـی   ویژگـی  ءثیر حسابداري تعهدي بر ارتقـا أت

گزارش عملکرد مالی دولت در ایران تفاوت معناداري 
هـاي فرعـی   وجود ندارد. بررسی نتایج آزمـون فرضـیه  

اول مربـوط بـه   دهد فرضـیه فرعـی   مینشان پژوهش 
دو  دیــدگاهبــین  ،رد شــد. یعنــی فرضــیه اصــلی دوم

 ءثیر حسـابداري تعهـدي بـر ارتقـا    أگروه مبنی بـر تـ  
بـودن گـزارش عملکـرد مـالی دولـت در      اتکـاء قابل

ایران تفاوت معناداري وجود نـدارد. فرضـیه فرعـی    
تـوان گفـت بـین    مـی  ،تأییـد شـد. لـذا    پژوهش دوم

ثیر حسابداري تعهدي بر أدو گروه مبنی بر ت دیدگاه
بودن گزارش عملکرد مالی دولـت در  مربوط ءارتقا
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که تأثیر طوريهایران تفاوت معناداري وجود دارد، ب
بودن گـزارش عملکـرد   حسابداري تعهدي بر مربوط

ــور     ــان وزارت ام ــدگاه حسابرس ــت از دی ــالی دول م
  .استتر اقتصادي و دارایی بیش

هـاي پـژوهش نشـان    از آزمون فرضیهنتایج حاصل 
 ءبــر ارتقــا مهمــیدهــد حســابداري تعهــدي تــأثیر مــی

ــایج    ــت دارد. نت ــالی دول کیفیــت گــزارش عملکــرد م
 .خـوانی دارد مشـابه نیـز هـم    هـاي پـژوهش پژوهش بـا  

، بیـان  )17(پـژوهش هیـنمن و کونـولی     عنوان نمونه،به
کنـد حسـابداري تعهـدي اطالعـات مناسـبی بـراي       می

کند و در نهایـت منجـر بـه    رندگان فراهم میگیتصمیم
ــ   ــدتر و م ــی کارآم ــیؤیــک بخــش دولت ــودثرتر م . ش

چنین، حسابداري تعهدي منجر بـه افـزایش کیفیـت    هم
مطـابق بـا نتـایج    ، افـزون بـراین   اطالعات خواهـد شـد.  
پژوهش رحمـانی و رضـایی    هايپژوهش حاضر، یافته

ــان مــی)19( حســابداري تعهــدي، وضــع کــه کنــد ، بی
کنــد، ود واحــد گزارشــگر را بهتــر توصــیف مــیموجــ

بخشــد و را بهبــود مــی عملکــردمعیارهــاي حسابرســی 
موجب تهیه اطالعات سودمندتر براي بهبود تخصـیص  

گویی، افزایش شفافیت اطالعـاتی  منابع، افزایش پاسخ
. شـود و ایجاد آگاهی نسـبت بـه اثـرات اقتصـادي مـی     

پـژوهش در   هاي حسابرسان اینبنابراین، اگر چه گروه
برخی موارد نظرهاي متفاوت داشتند اما هـر دو گـروه   
حسابرســـان معتقـــد بودنـــد کـــه اطالعـــات ناشـــی از 
حسابداري تعهدي منجر به افـزایش کیفیـت اطالعـات    
دولت شده و در نتیجه کارایی و اثربخشـی حسابرسـی   

 را افزایش خواهد داد.

 نظـام  اجـراي شود شنهاد میبا توجه به نتایج باال، پی

جاي حسابداري بر مبناي ري بر مبناي تعهدي بهاحسابد
مسـئولین قـرار گیـرد.     توجـه ها مـورد  نقدي در سازمان

 حسابداري بر مبنـاي تعهـدي   اجرايثر بر ؤبرخی عوامل م
 شود:به شرح زیر پیشنهاد می

. با توجه به نتایج آزمون فرضـیه اصـلی پـژوهش کـه     1
بــر  حســابداري تعهــدي اجــراينشــان دهنــده تــأثیر 

هاي کیفی گزارشگري مـالی دولـت اسـت،    ویژگی
بــر مبنــاي تعهـدي بــا اصــالحات  اجـراي ایــن نظـام   

گسترده مـدیریت شـامل عملکـرد مـدیریت همـراه      
است. مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحـد  
کوچک یا بزرگ مثل دولت در اجراي حسابداري 

رو، پیشــنهاد . از ایــنثیر بســزایی داردأتعهــدي تــ 
مدیرانی که آشنایی بـا حسـابداري تعهـدي     شودمی

دارند هم در سطح مدیران میـانی (مـدیران مـالی) و    
هم در سطح مدیران ارشد براي اجراي نظام تعهدي 

هـاي دولتـی منصـوب شـوند تـا کیفیـت       در دستگاه
  ها نیز ارتقاء یابد.گزارشگري مالی آن

چنین، نقش نیروي انسانی به عنوان عضو نخسـت  هم. 2
مـورد  حسـابداري در بخـش عمـومی     نظامییر در تغ

هـاي آموزشـی   توجه قـرار گیـرد و برگـزاري دوره   
 . بینی شودالزم پیش

حسابداري تعهـدي قـوانین و مقرراتـی     اجرايدر مسیر . 3
وجـود دارد کـه نیـاز بـه اصـالح یـا حـذف دارد و در        

   .شودمواردي قوانین و مقررات جدیدي باید وضع 

نظري حسابداري به عنـوان   تهیه و تدوین چارچوب. 4
ري تعهـدي سـبب   ایک الگو براي مجریـان حسـابد  

شـود. در  تسهیل در این امر و ایجاد دیدگاه بهتر می
ــی   ــري مـ ــارچوب نظـ ــود چـ ــورت وجـ ــوان صـ تـ
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هاي مالی را تهیه کرد که قابلیت مقایسه در صورت
ــزایش مــی بخــش ــی را اف ــدهــاي دولت ایجــاد و  ده

هــاي زماندر ســاحســابداري ســنجش مســئولیت را 
  سازد.پذیر میامکاندولتی 

 
  یندهآ هايپژوهشبراي  ییدهاپیشنها

هــاي کیفــی بــه محتــواي اطالعــات برخــی ویژگــی. 1
هــاي مــالی و برخــی دیگــر بــه منــدرج در گــزارش

شــود. چگــونگی ارائــه ایــن اطالعــات مربــوط مــی 
هـاي اصـلی مـرتبط بـا محتـواي اطالعـات،       ویژگی

ــوط« ــودنمرب ــم » ب ــل«و ه ــودنءاتکــاقاب اســت و  »ب
هاي کیفی اصلی مـرتبط بـا ارائـه اطالعـات     ویژگی

 ،اسـت. لـذا  » قابل فهم بـودن «و » قابل مقایسه بودن«
شود پژوهشی مبنی بر هر چهـار ویژگـی   پیشنهاد می

ــزارش   ــدرج در گ ــات من ــی اطالع ــالی  کیف ــاي م ه
 عمکرد دولت در ایران انجام شود. 

 الگـوي شود پژوهشی مبنـی بـر طراحـی    پیشنهاد می. 2
شناســایی، ارزیــابی و تعیــین قابلیــت حســابداري     

ــر ارتقــاي ویژگــی  هــاي کیفــی گــزارش تعهــدي ب
 عملکرد مالی دولت در ایران انجام شود. 

ثیر أشــود پژوهشــی مبنــی بــر مقایســه تــپیشـنهاد مــی . 3
حسـابداي نقــدي و حســابداري تعهـدي بــر ارتقــاي   

هاي کیفی گزارش عملکرد مالی دولـت در  ویژگی
 ایران انجام شود. 
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