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 چكيده

. سال اخير موجي از اصالحات مديريتي در ميان كشورها رواج يافته است 20طي  
هاي بخش  اصالحات مديريتي سعي دارد تا تغييراتي را در ساختار و فرايند سازمان

هدف اين تغييرات اين است كه سازمانهاي مذكور بهتر عمل . عمومي ايجاد كند
. توان در بين كشورها مشاهده نمود ختلف از اصالحات را ميسه نوع م. نمايند

نخست نوعي از اصالحات كه بر پايه مليت بنا نهاده شده و اهداف آن توسط 
نوع دوم اصالحات . شود تعدادي از كشورهاي داراي مليت يكسان تعقيب مي

يز نوع سوم ن. المللي بين كشورهاست المللي است و پيامد داد و ستدهاي بين بين
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. بوده و كشورها سعي بر بومي سازي اين اصالحات دارند اول و دومتلفيقي از نوع 
شود نتايجي را  مي اي كه از مطالعات تطبيقي حاصل هاي مقايسه اطالعات و داده

كند كه به نوبه خود مقدماتي براي تغيير و ميداني جهت كسب تجربه و  فراهم مي
الزامات اصالح مديريت بخش عمومي،  يكي از. كند خلق ايده و نظر ايجاد مي

تواند زمينه را براي اصالح ساير  مي اصالح نظام گزارشگري مالي اين بخش است كه
پيش شرط اصالح نظام . مرتبط با مديريت بخش عمومي فراهم آوردهاي  خرده نظام

حسابداري و گزارشگري مالي نيز به نوبه خود مستلزم تاسيس يك ساختار نهادي 
اي تدوين ضوابط و مقررات حاكم بر حسابداري و گزارشگري مالي است مناسب بر

پژوهش حاضر . تا اين سيستم بر اساس مباني نظري به فرايندي قانونمند تبديل گردد
براساس مدل تحقيق دلفي و استفاده از نظر خبرگان سعي در شناسايي و تعيين يك 

سابداري بخش عمومي ايران ساختار نهادي با تركيبي مناسب براي تدوين مقررات ح
اي از نمايندگان نهادهاي مدني و  ساختار نهادي كه متكي بر تركيب بهينه. دارد

قانوني ذيربط تا بتواند منافع همه گروههاي ذينفع را در نظر گيرد و از تجارب علمي 
  . و حرفه اي همه اعضاي آن بهره مند گردد

ن و مقررات حسابداري، ساختار سازمان نهادي، قواني: هاي كليدي واژه
 .استانداردهاي حسابداري، گزارشگري مالي

  مقدمه
در هر كشوري براي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي قوانين و   

خاصي وظيفه تدوين استانداردهاي هاي  مقرراتي وجود دارد و سازمان و يا سازمان
 دارد كه با تجزيه تحليل آندر ايران نيز مقرراتي وجود . مذكور را به عهده دارند

توان به مباني قانوني موجود براي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي  مي
تواند  مي اما آنچه تامل برانگيز است تعدد نهادهايي است كه به نحوي. دست يافت

. مدعي قانوني تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي و باالخص دولتي باشد
انين و مقررات مالي كشور به روشني گوياي وضعيت ابهام آميز نگاهي اجمالي به قو

بدين معني كه از يك سو از . تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي است
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نهادهايي نظير وزارت امور اقتصادي و دارائي، ديوان محاسبات كشور و سازمان 
حسابرسي به طريقي به عنوان تدوين كننده مقررات حسابداري بخش دولتي و 

مومي نام برده شده و از سوي ديگر نيز هيچگونه مجوز صريح قانوني دائر بر ع
عالوه بر اين، سكوت . تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي وجود ندارد

قوانين و مقررات مالي كشور در خصوص الزام به تدوين اصول و موازين حسابداري 
الزام قانوني در مورد تهيه و  و گزارشگري مالي براي نهادهاي بخش عمومي و فقدان

تنظيم صورتهاي مالي اين قبيل نهادها بر مبناي ضوابط مصوب مرجع صالحيت دار 
  . نيز از ديگر مشكالتي است كه از اهميت درخور مالحظه اي برخوردار است

  بيان مساله
هاي  نقش و اهميت گزارشگري مالي در بازار سرمايه موضوعي است كه يافته  

بيشماري در حوزه حسابداري و گزارشگري مالي و بازار هاي  هشحاصل از پژو
با توجه به اهميت اين موضوع پژوهشگران بسياري . سرمايه بر آن صحه گذاشته اند

نيز در پي بررسي آثار ويژگيهاي محيط گزارشگري بر نظام گزارشگري مالي بوده و 
رشگري مالي به شدت دهد كه نظام گزا مي نيز نشانها  نتايج حاصل از اين پژوهش

 تحت تاثير ويژگيهاي محيطي اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره
مورد تحقيق در اين زمينه، گزارشگري مالي در نهادهاي هاي  يكي از حوزه .باشد مي

 .بخش عمومي بوده كه در سالهاي اخير مورد توجه پژوهشگران  واقع شده است
  )1387صيدي، (

توان  سه سبك مختلف از اصالحات را مي) 2002( نساهلين اندرسوبه اعتقاد   
نخست نوعي از اصالحات كه بر پايه مليت بنا نهاده شده و اهداف آن . مشاهده نمود

شود، اين در حالي است  توسط تعدادي از كشورهاي داراي مليت يكسان تعقيب مي
لمللي است و پيامد داد ا نوع دوم اصالحات بين. كه اين كشورها از هم مستقل هستند

 اول و دومهاي  شيوه سوم نيز تلفيقي از شيوه. المللي بين كشورهاست و ستدهاي بين
سعي بر بومي سازي اين اصالحات اند  است و كشورهايي كه از آن استفاده كرده

هاي اصالح و تجربياتي كه از طريق  اين اصالحات و اثرات آن در ايده. اند داشته
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اند، قابل  هاي عمومي انجام داده المللي و سازمان هاي بين كه سازمانتحقيقات تجربي 
 اي كه از مطالعات تطبيقي حاصل هاي مقايسه و دادهها  اطالعات، يافته. مشاهده است

كند كه به نوبه خود مقدماتي براي تغيير و ميداني  شود، شرايطي را فراهم مي مي
اما در نهايت اندرسون نيز به . كند جهت كسب تجربه و خلق ايده و نظر ايجاد مي

كند تا ديدگاهي جهاني را براي  رجوع مي) NPM(پارادايم مديريت عمومي نوين 
 .المللي براي اصالحات ارايه كند اصالحات بازگو نموده و الگو و مدلي بين

  )2003  ،١الندكويست(
گزارشگري ، حسابداري و )2000( ٤و هامفري ٣، گاتريه٢نبراساس نظر آلسو  

استقرار  مالي و به تبع آن ضوابط و  مقررات حسابداري يك بخش مهم از فرايند
از اين رو . دهد مي مديريت عمومي نوين و پيامدهاي اصالحي آن را تشكيل

نهادهاي قانوني و تدوين كننده استانداردهاي حسابداري در اين خصوص نقش 
ايي نيز نهادهاي تدوين كننده در بسياري از كشورهاي اروپ. تأثيرگذاري دارند

نهادهاي قانوني تدوين . اند استانداردهاي حسابداري بخش عمومي به تكاپو افتاده
 ،2002(هستند  استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در اين كشورها به شرح زير

OECD:(  
دار وظيفه تدوين استانداردهاي حسابداري  كشورها وزارت دارايي عهده% 68در ـ 

  .عمومي استبخش 
هايي خاص  كشورها وزارت دارايي اختيار خود را به نهادها و كميته% 21در ـ 

 .تفويض نموده است
 الندكويست،( .باشد دار اين مسئوليت مي كشورها بخش خصوصي عهده% 4در ـ 

2003( 
رسد بين الگوي نهادي متولي و ناظر بر تدوين استانداردهاي حسابداري  مي به نظر  

هر كشور با كشورهاي مختلف تفاوت وجود دارد، اين بدين معني بخش عمومي 
است كه نهاد منحصر بفردي به عنوان يك الگوي واحد براي تحقق اين امر معرفي 
                                                                                                                   
1- Lundqvist 
2- Alson    
3- Guthrie  
4- Humphrey 
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نبودن يك الگوي واحد نهادي براي راهبري بيانگر اين واقعيت است كه . نشده است
عمومي با  تدوين استانداردها و قوانين و مقررات حاكم بر حسابداري بخش

دو الگوي تدوين قوانين و مقررات توسط يك . مشكالت سياسي و فني روبرو است
نهاد دولتي يا خصوصي نوعي الگوي محافظه كارانه است كه نوعي سازش و 

عمومي از هاي  مصالحه بين دولت از يك سو و نهادهاي بخش خصوصي و سازمان
ز كشورها معمول است، آنچه در بسياري ا. شود مي سوي ديگر در آن مشاهده

 تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي توسط نهادهاي سياسي است
با توجه به وضعيت متنوع تدوين مقررات ). 1992، ٢او ون برد ١نهندريكس(

حسابداري بخش عمومي در كشورهاي ديگر، اين تحقيق درپي آن است كه الگوي 
هاي حسابداري بخش عمومي ايران نهادي با تركيب مناسبي براي تدوين استاندارد

براي دستيابي به يك ساختار نهادي پيشنهادي مناسب جهت . ارائه و پيشنهاد نمايد
تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ايران، سوالهاي اصلي تحقيق به شرح 

  :زير قابل طرح است
ي تدوين قوانين و مقررات حسابداري بخش عمومي در كشورها از چه الگو) 1

  گيرد؟ مي بر اي از نهادهاي بخش عمومي را در نمايد و چه دامنه مي نهادي پيروي
در شرايط موجود الگوي مناسب نهادي براي تدوين مقررات حسابداري بخش ) 2

  عمومي در ايران چيست؟ 

  اهميت و ضرورت تحقيق
در هر كشوري براي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي قوانين و  

ي وجود دارد و سازمان يا سازمانهاي خاصي وظيفه تدوين استانداردهاي مقررات
 در ايران نيز مقرراتي وجود دارد كه با تجزيه تحليل آن. مذكور را به عهده دارند

توان به مباني قانوني موجود براي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي  مي
تدوين هاي  اما آنچه تامل برانگيز است تعدد سازمان .)1382باباجاني،( دست يافت

نگاهي اجمالي به قوانين . مقررات حسابداري بخش عمومي در قوانين ايران است
                                                                                                                   
1- Hendricksen 
2- Vanbreda 
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مصوب مشروحه زير  به روشني گوياي اين واقعيت است كه نهاد تدوين مقررات 
  .حسابداري بخش عمومي در هاله اي از ابهام پيچيده شده است

 1366اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب سال  7ماده ) ز(بند  ـ الف
مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و " :مقرر نموده است

حسابرسي و صورتهاي  هايگزار. باشد مي حسابرسي در سطح كشور اين سازمان
مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده 

  ".يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود د در هيچباش
در مورد  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال  128ماده  ـ ب

نمونه اسنادي كه براي پرداخت " :دارد و موسسات دولتي مقرر  ميها  وزارتخانه
شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري  مي مورد قبول واقعها  هزينه
ب با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و تائيد ديوان محاسبات كشور حسا
اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ هاي  شود و دستورالعمل مي تعيين

  ".خواهد شد
دولتي هاي  شركت" :دارد قانون محاسبات عمومي كشور مقرر مي 99ماده  ـ ج

گذاري  اعتبارات سرمايه(عمراني مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي 
خود را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي تنظيم ) ثابت

خواهد شد، تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بالفاصله جهت درج در 
صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي  و دارائي 

  ".ارسال نمايند
 كليه مؤسسات و" :دارد مي مقرر قانون محاسبات عمومي كشور 100ماده ـ  د

اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت  5نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 
اعتبارات سرمايه (اعتبارات جاري ويا طرحهاي عمراني  وپرداخت ساالنه خود اعم از

دارائي تهيه  اموراقتصادي و را مطابق دستورالعملي كه ازطرف وزارت) گذاري ثابت
پس ازتصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان  ابالغ خواهد شد تنظيم و و

ساالنه بودجه كل كشوربه  صورتحساب عملكرد شهريورماه سال بعد جهت درج در
  ".دارائي ارسال دارند وزارت اموراقتصادي و
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 ومؤسسات آموزش عالي ومعامالتي دانشگاهها  ماده يك قانون مالي و ـ ه
مالي و معامالتي  امور :نموده است مقرر 1369تحقيقاتي مصوب دي ماه 

تحقيقاتي كه براساس مجوزهاي رسمي  دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالي و
آموزش پزشكي تاسيس شده  بهداشت درمان و وزارتهاي فرهنگ وآموزش عالي و

شوند صرفا تابع اين قانون وآئين نامه  يناميده م) مؤسسه( اين قانون در شوند و يا مي
  ".باشد اجرائي آن مي

آئين نامه اجرائي قانون مالي ومعامالتي دانشگاهها نيز يك فصل به حسابداري  در  
 فصل هفتم آن مقرر 53ماده  حسابرسي دانشگاهها اختصاص داده شده است كه در و

 اوراق اسناد و گرديده است كه نحوه نگهداري حساب حسابهاي مستقل ونمونه
مدارك حسابداري وگزارشهاي مالي به موجب دستورالعمل متحدالشكلي خواهد 

  .ابالغ خواهد گرديد آموزش عالي تصويب و بود كه توسط وزارت فرهنگ و
شود كه يك  محاسباتي مشروحه فوق چنين استنباط مي با توجه به مقررات مالي و  

حسابرسي  انداردهاي حسابداري وروشني براي تدوين است قانوني صريح و مجوز
قانون محاسبات  128برخي به استناد ماده  .غيرانتفاعي وجود ندارد مؤسسات دولتي و

عمومي اعتقاد دارند كه مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي درمورد دولت 
ومؤسسات تابعه دولت، وزارت اموراقتصادي ودارائي و ديوان ها  و وزارتخانه
ها  مرجع تدوين استانداردهاي حسابرسي دولت و وزارتخانه شور است ومحاسبات ك

مورد تدوين  در. باشد مي مؤسسات تابعه دولت نيز ديوان محاسبات كشور و
استانداردهاي حسابداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي صراحت بيشتري 

وين درآئين نامه اجرائي قانون مالي ومعامالتي مؤسسات مذكور داير بر تد
دستورالعمل حسابداري متحدالشكل توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود 

قوانين  كه منظور از نحوه نگهداري حساب در صورتي با اين ترتيب در .دارد
ومقررات فوق همان تدوين استانداردهاي حسابداري باشد، كليه نهادهايي كه در 

ابداري و تعيين نمونه اسناد و احكام قانوني فوق مسووليت تدوين دستورالعمل حس
مالي به آنها محول شده است، در شمار مرجع هاي  مدارك حسابداري و گزارش

آئين  42اگر به موارد فوق ماده  .گيرند مي استانداردگذار در حوزه تعيين شده قرار
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را اضافه كنيم، وزارت كشور نيز به اين  1346مصوب سال ها  نامه مالي شهرداري
  : دارد مي آئين نامه شهرداري مقرر 42ماده . خواهد شدجمع افزوده 

 كشورهاي  شهرداري كليه سال سه مدت ظرف نامه آئين اين تصويب تاريخ از "  
 از و) دوبل( طرفه دو طريق به را خود حسابداريهاي  فرم و اوراق و فاترد مكلفند
 از صادره دستورالعمل كه بترتيبي حسابداري روش بودن تعهدي يا نقدي لحاظ
  ".نمايند منطبق داده تغيير شد خواهد مقرر كشور وزارت طرف

در  "نحوه نگهداري حساب"درصورتيكه منظور قانونگذار از بكارگيري عبارت   
ماده ) ز(نباشد، پس حكم بند  "تدوين استانداردهاي حسابداري"مقررات فوق الذكر

اكيد بر مسئوليت رسمي كه ت 1366اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب سال  7
سطح  سازمان حسابرسي درمورد تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در

تواند تنها مجوز قانوني تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي  مي كشور دارد،
  .تلقي گردد

  دهد كه تصويب قوانين و مقررات  مي و مطالعات انجام شده نشانها  ررسيب  
انجام تحقيقات بنيادي به منظور ايجاد اصالحات اساسي در نظام  الزام آور براي

 .نمايد اي ايفا مي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي نقش درخور مالحظه
كشورهايي نظير آمريكا، كانادا، استراليا و انگليس و ساير كشورهاي اروپايي كه در 

اداي مسووليت حال حاضر نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي مناسبي براي 
پاسخگويي دولت به مورد اجرا گذاشته اند، براي دستيابي به اين قبيل نظامها، قوانين 

الزم براي اصالحات بنيادي به هاي  و مقررات الزام آوري به منظور ايجاد زمينه
اي در  تصويب قوانين و مقررات الزام آور تاثير قابل مالحظه .اند تصويب رسانده

الزم براي اجراي اصول و موازين حسابداري و گزارشگري مالي در هاي  ايجاد زمينه
دولت و واحدهاي تابعه و تكميل فرايند تحول در نظام حسابداري و گزارشگري 

  )1382باباجاني،( .مالي دولتي اين كشورها داشته است
اي به نحوه تعامل  قوانين مرتبط با تدوين مقررات حسابداري هيچگونه اشاره  

تدوين كننده مقررات نظير وزارت امور اقتصادي و دارائي، ديوان سازمانهاي 
با يكديگر ننموده است كه اين موضوع نيز ... محاسبات كشور، سازمان حسابرسي و
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به نوعي مانعي در راه شناسايي و تعيين ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري 
نايي جهت تعيين تواند مب مي تحقيق حاضر. گردد مي بخش عمومي ايران محسوب

الگوي نهادي همراه با تركيب مناسب اعضاي تدوين مقررات حسابداري بخش 
  .عمومي بر اساس تجربيات ساير كشورها و اجماع نظر خبرگان اين رشته باشد

  هدف تحقيق
هدف اصلي تحقيق حاضر انجام يك مطالعه تطبيقي در مورد تركيب اعضاي   

رهاي صاحب نام در حسابداري و مراجع استانداردگذاري تعدادي از كشو
متفاوتي از هاي  گزارشگري مالي و جمع بندي نتايج آن به منظور دستيابي به گزينه

ساختار نهادي مراجع استانداردگذاري حسابداري است تا پس از نظرسنجي از 
. خبرگان گزينه مناسبي براي نهادهاي بخش عمومي ايران انتخاب و پيشنهاد شود

اي  تواند ضمن دستيابي به يك ساختار نهادي با تركيب بهينه مي حقيقاين تهاي  يافته
از اعضاي نهادهاي ذينفع، مرجع تدوين استاندارد حسابداري نهادهاي بخش عمومي 

اين تحقيق و با پشتوانه هاي  پيشنهادي كه براساس يافته. را معرفي و پيشنهاد كند
تواند راه را براي تصويب  يم شود، مي نظري و كسب اجماع عمومي خبرگان تنظيم

يك مجوز قانوني شفاف براي تدوين مباني نظري نهادهاي بخش عمومي ايران 
تواند از  مي بنابراين تحقيق حاضر. هموار كند و ابهامات موجود را مرتفع نمايد

هدفهاي علمي و كاربردي برخوردار باشد و مراجع صالحيتدار و متولي اين امر را 
  . ررات حسابداري بخش عمومي ياري دهدبراي سامان دهي مق

  ادبيات پژوهش
در سالهاي اخير تغييرات در حسابداري بخش عمومي در دنيا، مختص كشورهاي   

پيشرفته و توسعه يافته نيست و كشورهاي در حال توسعه نيز سعي دارند تا از اين 
ير و هاي مورد نياز براي تغي در برخي از كشورها زيرساخت. جريان عقب نمانند

هاي محيطي زمينه الزم را براي تحول سيستم حسابداري  تحول وجود دارند و ويژگي
تغييرات بنيادي در سيستم حسابداري بخش . كند فراهم و زمان تحول را تعيين مي
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در برخي از . گيرد مي هاي محيطي قرار عمومي تا حدود زيادي تحت تأثير ويژگي
هاي مورد نياز  آور جهت ايجاد زيرساخت  كشورها تدوين قوانين و مقررات الزام

برخي صاحبنظران . جهت اصالح ساختار حسابداري بخش عمومي ضروري است
اعتقاد دارند متغيرهاي محيطي تاثير درخور مالحظه اي در شكل گيري ساختار 

  )1378باباجاني، (. نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي دارد
هاي حسابداري دولتي  تفاوتهاي اساسي در سيستم) 2003(11رطبق نظر الد 
هاي محيطي نظير شرايط اقتصادي، سياسي، اداري و  تواند از منظر ويژگي مي

  . فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد
ساختار نهادي و تركيب اعضاي هيات تدوين مقررات حسابداري نهادهاي بخش  

و تخصصي كافي برخوردار باشد،  عمومي اگر از پشتوانه علمي، قانوني، اجرايي
افزايد  آنچه بر اهميت موضوع مي. مصوبات آن داراي ضمانت اجرايي خواهد بود

ها و مقررات مصوب چنين نهادي به عنوان فرايند قانوني براي تنظيم  تأثير بيانيه
خواهي است و هرگونه تغيير در چنين  ضوابط وظيفه پاسخگويي و حق پاسخ

بررسي تطبيقي  .أثير بسزايي در فرايند پاسخگويي داشته باشدتواند ت ساختاري مي
هاي مختلف و انتخاب بهترين روش از بين  فرصت مناسبي براي مقايسه حوزه

. كند مي عوامل محيطي مؤثر فراهم ها و ها و تجربيات موجود و فرهنگ روش
موضوع ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي از اهميت درخور 

الحظه اي برخوردار است، زيرا اين ساختار مشخص خواهد ساخت كه چه كساني م
و نمايندگان چه نهادهايي مقررات حسابداري بخش عمومي را تدوين كند؟ براي 
اين منظور نقش عوامل زير در ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش 

  :بايست مد نظر قرار گيرد عمومي مي
  و بداري و ساير ابزارهاي مرتبطقوانين حاكم بر حسا) 1
 عناصر و اجزاي كليدي سيستم حسابداري و نهادهايي كه در آن به ايفاي نقش) 2

 .پردازند مي

  
                                                                                                                   
1- luder 
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دليل . است» ساختار نهادي«آنچه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته واژه   
عمدتا به عنوان » سازمان«. انتخاب اين واژه تمايز بين اين واژه با واژه سازمان است

اين در حالي است كه ساختار نهادي . گيرد مي قراريك ساختار سياسي مورد استفاده 
اي قوي برخوردار باشد و  اي سياسي داشته و يا اينكه از پشتوانه حرفه تواند جنبه مي

نهادهاي مدني عالقه دارند در جهت . صرفا  به عنوان يك نهاد سياسي مطرح نگردد
منظور اهداف افزايش رفاه و بهبود وضعيت جوامع ايفاي نقش كنند و براي اين 

تحقيق حاضر بر اين موضوع متمركز است كه براي تدوين . كنند خاصي را دنبال مي
مقررات  حسابداري بخش عمومي چه ساختاري مناسب و بهينه است تا بتواند در 
جهت بهبود وضعيت حسابداري به عنوان يك سيستم اطالعاتي زمينه الزم را براي 

مواردي نظير . به نحو مناسبي فراهم سازدايفا و ارزيابي مسووليت پاسخگويي 
بندي  توان تحت عنوان مقررات حسابداري طبقه مي مفاهيم، اصول، استاندارد و غيره

هدف از تدوين . اي از آن دانست نمود و هر يك از اين عناصر را زير مجموعه
هاي  مقررات حسابداري بخش عمومي ايجاد يكپارچگي بيشتر و اعمال محدوديت

ننده در آزادي عمل حسابداران بخش عمومي و دولت، در جهت ايفاي هدايت ك
  )2003الندكويست، . (باشد مي مسووليت پاسخگويي

توان به عنوان يك  ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي را مي  
هايي به شرح نمودار  و خروجي) ها داده(سيستم در نظر گرفت كه داراي وروديها 

ها در قالب منابع سياسي، اقتصادي و فكري از طريق فرايندي  داده. تاس) 4(شماره 
مبتني بر دانش و تجربيات اعضاي فعال در ساختار نهادي، به چارچوب نظري، اصول 

اگر . شود مي و استانداردها و بطور كلي مقررات حسابداري بخش عمومي تبديل
محيطي تدوين شود و هاي  مقررات حسابداري بر اساس مطالعات تطبيقي و ويژگي

 اي نيز برخوردار باشد، نه تنها زمينه اجراي صحيح آن فراهم از پشتوانه قانوني و حرفه
  )2007چان، ( .يابد مي گردد بلكه به صورت پويا و منظم ارتقاء مي
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در تحقيقاتي كه ) 2002( OECD. انجام شده است) OECD( همكاريهاي اقتصادي
انجام داده در پي شناسايي ساختار نهادي تدوين كننده مقررات حسابداري بخش 
عمومي در كشورهاي مختلف و بررسي عوامل موثر بر انتخاب مراجع تدوين كننده 

نظير  آمريكا، فرانسه،  كشورهايي. مقررات حسابداري بخش عمومي بوده است
از جمله كشورهايي ... ايتاليا، اسپانيا، آلمان، سوئيس، هلند، نيوزيلند، بريتانيا، چين و

آنچه كه . مورد مطالعه و بررسي تطبيقي قرار گرفته است OECDكه توسط اند  بوده
باشد، بررسي عوامل محيطي  مي در تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف مشابه

بر ساختار نهادي تدوين كننده مقررات حسابداري بخش عمومي، وضعيت موثر 
گذشته و حال سازمانهاي مذكور و قوانين و مقررات مدون حسابداري بخش عمومي 

عالوه بر اين، در بررسيهاي تطبيقي مذكور، آنچه از . و گستره اين مقررات است
ربط در فرايند تدوين اهميت زيادي برخوردار است، بررسي نحوه تعامل نهادهاي ذي

مقررات حاكم بر حسابداري بخش عمومي و تعيين ساختار نهادي تدوين كننده 
مقررات حسابداري بخش عمومي است كه در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر از 

  . اهميت بسزايي برخوردار است
از مطالعات تطبيقي انجام شده ديگر، تحقيق انجام شده توسط كريستنا   

توان به عنوان الگويي مناسب براي  را مي) 2003( آندرس فورسل الندكويست و
     تحقيق اخير به مطالعه تطبيقي در خصوص. مطالعه و پژوهش در اين زمينه برشمرد

هاي مشترك نظام حسابداري و  كشور استراليا، سوئد و بريتانيا پرداخته و ويژگي 3
اين سه كشور را مورد  ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي در

پژوهش حاضر از تحقيقات انجام شده در حوزه . بررسي و ارزيابي قرار داده است
ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي و نقش قوانين و مقررات 

  .الزام آور در تعيين ساختار مذكور بهره مند شده است
مقررات حسابداري بخش عمومي مطالعات ديگري نيز در زمينه نهادهاي تدوين   

و حسابداري بخش خصوصي در ساير كشورها انجام شده است كه به بررسي 
) 2007( چان. ساختار نهادهاي تدوين استاندارد در كشورهاي مختلف پرداخته است

اي به بررسي وضعيت دو كشور متفاوت از ديدگاه سياسي و اقتصادي  در مطالعه
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ياستهاي اقتصادي و نظام سياسي را بر ساختار نهادي پرداخته است تا بتواند اثر س
تحقيق انجام شده . تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي مورد ارزيابي قرار دهد

به بررسي ) 1994( فالور. بين المللي حسابداري و جاستانداردهاي توسط هيات 
 آنچه در. كشورهاي داراي مشتركات فرهنگي و اقتصادي و سياسي پرداخته است

اصالحات در هاي  اغلب اين تحقيقات از اهميت برخوردار است، بررسي زمينه
ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي و نحوه تعامل نهادهاي 

  . ذيربط در هر كشور است
 پژوهشهايي نيز نظير پژوهشي كه سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي  

)OECD ( اده است، به بررسي و بيان نقاط قوت و انجام د 2003و  2002در سالهاي
ضعف ساختار نهادي در هر كشوري پرداخته و داليل هر كدام را نيز ارائه نموده 

اين در حالي است كه در مورد ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري . است
توان به  مي نهادهاي بخش عمومي ايران پژوهشي صورت نگرفته و پژوهش حاضر را

  .  ي جديد در اين زمينه برشمردعنوان موضوع

  روش اجراي تحقيق
 تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت آن پس از طي مراحل مختلفي به شرح زير اجرا 
  :شود مي
دراين مرحله نظام تدوين مقررات حسابداري بخش : مطالعه مباني نظريـ  الف

چنين نهادي مورد هاي  عمومي در ديگركشورها وساير مباحث مرتبط با ويژگي
 نتايج حاصله به نقش قوانين الزام آور، پارلمان، دولت،. گيرد مي بررسي قرار

ري بخش عمومي در ادر فرايند تدوين مقررات حسابد... اي و نهادهاي حرفه
  .پردازد مي كشورهاي مورد مطالعه

در اين مرحله از تحقيق براساس نتايج مرحله  :نظرخواهي عمومي از خبرگان ـ ب
عوامل . اول، اقدام به تهيه پرسشنامه و نظرخواهي از متخصصان و كارشناسان گرديد

كليدي و موثر بر نهاد تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي بر هاي  و ويژگي
ختار مبناي نظرخواهي شناسايي تا بر مبناي آن راهكار مناسب و مدل مناسبي براي سا
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  .نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي در ايران پيشنهاد گردد
در اين مرحله از تحقيق با استفاده از عوامل كليدي  :تدوين طرح كلي ـ ج

استخراج شده در مرحله نظرخواهي از خبرگان و مبتني بر عواملي كه خبرگان در 
ر نهادي مناسب اند، طرح كلي يك ساختا خصوص آنها به اجماع عمومي رسيده

  .شود مي براي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ارائه

 سوال اصلي تحقيق

 براي اجراي اين تحقيق دو سوال اصلي و تعدادي سوال فرعي به شرح موارد زير  
  :مطرح گرديد
تدوين قوانين و مقررات حسابداري بخش عمومي در كشورها از  ):1(سؤال اصلي 

 بر اي از نهادهاي بخش عمومي را در نمايد و چه دامنه مي چه الگوي نهادي پيروي
  گيرد؟ مي

  :براي يافتن پاسخ براي سوال فوق سوالهاي فرعي تحقيق به شرح زير طرح شده است
چه نهادهايي در تدوين قوانين و مقررات حسابداري بخش عمومي به ايفاي ) 1ـ1

 پردازند؟ مي نقش
 چه اندازه ثابت و تعريف شده است؟فرآيند تدوين قوانين و مقررات تا ) 1ـ2
اي از نهادهاي بخش عمومي  قوانين و مقررات تدوين شده حسابداري چه دامنه) 1ـ3

 گيرد؟ را در بر مي
سهم هريك از نهادهاي فعال در راهبري و تدوين مقررات حسابداري بخش ) 1ـ4

 عمومي چقدر است؟
حسابداري در كشورها چه ساختار نهادهاي تاثيرگذار در تدوين مقررات ) 1ـ5

 شباهتهايي با يكديگر دارند؟
قانوني و حسابداري مورد  نظام حسابداري موجود اين كشورها از نظر مباني )1ـ6

 استفاده چگونه است؟ 
در شرايط موجود الگوي مناسب نهادي براي تدوين مقررات  ):2(سوال اصلي 

  حسابداري بخش عمومي در ايران كدام است؟ 
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  :باشد مي رعي زيرمجموعه سوال فوق به شرح زيرفهاي  سوال
نهادهاي فعال و تاثيرگذار در تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ) 2ـ1

 كدامند؟
نقش و جايگاه هريك از نهادها در تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ) 2ـ2

 چيست؟
 ويفرايند تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ايران از كدام الگو پير) 2ـ3

 كند؟ مي
متولي نظارت بر اجراي صحيح مقررات و استانداردهاي حسابداري بخش ) 2ـ4

 عمومي به كدام نهاد محول  شود؟

  آماريهاي  گيري و روش جامعه آماري، نمونه
به دليل آنكه موضوع مورد تحقيق درمورد ساختار نهادي تدوين مقررات   

شرح زير مورد بررسي قرار  حسابداري بخش عمومي ايران است، دو نوع جامعه به
  :گرفته است

براي دستيابي به انواعي از ساختارهاي نهادي و تركيب متنوعي از اعضا جهت   
پيشنهاد براي كسب نظر خبرگان، ابتدا ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري 

براي انجام تحقيق . بخش عمومي تعدادي از كشورها مورد بررسي قرار گرفته است
قوانين و مقررات مدون اين كشورها در خصوص مقررات حاكم بر شكل حاضر 

گيري نهاد تدوين كننده مقررات حسابداري بخش عمومي مورد مطالعه تطبيقي قرار 
هاي مذكور، الگوهاي مناسبي  گرفته است تا بر اساس نتايج بدست آمده از بررسي

در اين . قرار گيرد براي طرح موضوع و كسب نظر از خبرگان حسابداري در اختيار
كشور كه در زمينه تدوين استانداردهاي حسابداري  15مرحله از پژوهش جمعا 

  .سابقه كافي دارند به شرح زير انتخاب و مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفتند
 ـ نيوزيلند3 ـ انگلستان2  ـ آمريكا1
  ـ سوئد6 ـ فالند5  ـ استراليا4
  ـ ايرلند9 ـ كانادا8  ـ اتريش7
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 ـ اسپانيا 12 ـ چين11 مالزيـ 10
  ـ ايران15 ـ آلمان14 ـ فرانسه 13

سپس به منظورانجام يك نظر سنجي تخصصي درباره عوامل كليدي مرتبط با   
ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي مستخرجه از مطالعات 

  :مربوط به مرحله اول، جامعه ديگري به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفت
  وموسسات دولتي و معاونين آنها ها  ذيحسابان ومديران كل امور مالي وزارت خانه -
حسابرسان وكارشناسان ومستشاران ديوان محاسبات كشور و همچنين حسابرسان و  -

  مديران سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران
مقطع دكتري  مدرسين حسابداري دولتي دانشجويان اعضاء هيات علمي و -

حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و همچنين فارغ التحصيالن دوره 
  كارشناسي ارشد حسابداري

  گيري روش نمونه
همان گونه كه قبالً بيان گرديد تنها چند كشور پيشرفته در جهان وجود دارد كه ـ  الف

اي  مالحظهدر زمينه حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي تحقيقات درخور 
به همين دليل، اين قبيل . اند انجام داده و به پيشرفتهاي چشمگيري نيز نايل گرديده

استاندارد در زمينه حسابداري بخش عمومي برخوردارند تدوين كشورها كه از سابقه 
  .مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفت، لذا انتخاب نمونه بصورت هدفمند بوده است

ل از كاربرد عوامل كليدي استخراج شده از مباني نظري به منظورحصول اطمينا ـ  ب
و رسيدن به يك توافق و اجماع نسبي تخصصي در مورد ساختار نهادي با تركيبي 
مناسب براي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ايران، مقرر گرديد نظر افراد 

  .متخصص در اين زمينه با استفاده از ابزار پرسشنامه كسب شود
نفر ذيحساب، معاون ذيحساب و كارشناسان و  150ن منظور جمعاً تعداد براي اي  

 افراد صاحب نظر در حسابرسان ارشد، مديران حسابرسي و اعضاء هيات علمي و ساير
تنوع . حسابداري براي شركت در اين نظرخواهي به عنوان نمونه انتخاب شدند

حسابي از ميان آنها انتخاب ونهادهاي دولتي كه ذيحسابان و معاونين ذيها  وزارتخانه
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اند، مديران وحسابرسان ارشد ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي و  گرديده
اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير افراد متخصص انتخاب 

   .تواند بيانگر حضورنمايندگان گروههاي مختلف در اين نظرخواهي تلقي گردد مي شده

  ماريآزمونهاي آ
 به تحقيق هاي داده تحقيق، از آنجا كه اطالعات ماهيت و هدف به توجه با 

 به توجه با. استفاده شد رامتريپانا آزمون از است، متغيري يك و فراواني صورت
 متغيري يك آزمون ،حاضر تحقيق هاي فرضيه بررسي براي متغيرها، هاي ويژگي

همچنين با استفاده  .مورد استفاده قرار گرفت اي جمله دو آزمون و )2χ( مربعكاي 
با توزيع نرمال سنجيده شد كه ها  اسميرنف توزيع داده ـ   از آزمون كلموگرف

نرمال نبود، بنابراين از آزمونهاي ناپارامتري ها  رفت توزيع داده مي همانگونه انتظار
اكسون و آزمون عالمت آزمون ويلك. براي تاييد يا رد فرضيات استفاده شده است

تشخيص داده شد، از اين رو آزمون رتبه اي ها  مناسبترين آزمون براي پاسخ
. كسون به دليل توان آزمون باالتر به  آزمون رتبه  اي ترجيح داده شده استلكاوي

همچنين براي مقايسه نظرات چهار گروه پاسخ دهنده، از آزمون كروسكالواليس 
جايگزين مناسبي براي ها  ون با توجه به نرمال نبودن دادهاين آزم. استفاده شده است

درون گروهي  توافق جهت بررسي ميزان. است ANOVAآزمون تحليل واريانس يا 
 ميزان كندال تاو مقدار .سواالت از آزمون تاوكندال استفاده شده است بندي رتبه در

 را توافق اين ميزان صفر به نزديك مقادير كه دهد مي نشان را بندي رتبه در توافق
  . دهد مي نشان را باال توافق ميزان يك به نزديك مقادير و كم

  مطالعه تطبيقي  
همانگونه كه در روش اجراي تحقيق بدان اشاره شد، در مرحله نخست به بررسي   

ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي و نقش نهادهاي موثر در اين 
ارائه و  )1(يج حاصل از اين مطالعه تطبيقي به شرح جدول نتا. فرايند پرداخته شد

  : گيرد مي مورد تجزيه و تحليل قرار



 
 

 ساختار نهادي و ساير نهادهاي موثر در تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي كشورهاي مورد مطالعه )1(جدول 

  كشور
  نهادهاي موثر در فرايند تدوين مقررات  نهاد تدوين استاندارد

مرجع تدوين 
هيات   نام نهاد  مقررات

  دولت
وزارت 
  دارايي

ديوان 
نهادهاي   پارلمان  محاسبات

  اي حرفه
 X X X X X وزارت دارايي  موسسه حسابرسي و حسابداري اسپانيا دولتي اسپانيا
 X X X  X    هيات استانداردهاي حسابداري خصوصي استراليا
   X X X   پارلمان دولتي آلمان
 X X X  X    حسابداريهيات استانداردهاي خصوصي بريتانيا
 X X X  X   وزارت دارايي دولتي فرانسه
   X X X X  كميته حسابداري دولتي فنالند
   X X X X  هيات وزيران دولتي سوئد
   X X X X  وزارت دارايي دولتي چين
   X X X   وزارت دارايي دولتي مالزي
 ASAB  X X  Xو  GASB FASB خصوصي آمريكا
 X X  X     هيات استانداردهاي حسابداريخصوصي كانادا
 X X  X    وزارت دارايي دولتي اتريش
 X X  X    وزارت دارايي دولتي ايرلند
 X X  X     هيات استانداردهاي حسابداري خصوصي نيوزيلند
    X X  سازمان حسابرسي وزارت دارايي دولتي ايران
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توان ساختار تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي  مي فوق ا توجه به جدولب  
مطالعه را به دو دسته عمده از لحاظ تدوين مقررات دسته بندي  كشورهاي مورد در

  :نمود
  ساختار دولتي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي  ـالف 
تدوين مقررات حسابداري بخش ) اي حرفه ـخصوصي (ساختار غيردولتيـ  ب

  عمومي
 در معدودي از كشورها سيستم تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي  

منحصربفردي وجود دارد كه بستگي به ساختار قانوني و ويژگيهاي محيطي آن 
به عنوان مثال در كشور آلمان تمامي . كشور از حالت استثنائي برخوردار است

مقررات حسابداري بخش عمومي توسط پارلمان تصويب و توسط وزارت دارايي به 
نظارتي نيز در اين فرايند  شود و هيچگونه نهاد مشاوره اي و مي مورد اجرا گذاشته

  اين موضوع به ساختار قوي قانوني و سياسي كشور مذكور . دخالتي ندارد
  .گردد مي بر

عالوه بر موارد فوق آنچه از اهميت بسزايي در مطالعه و تحقيق حاضر برخوردار   
است، گستره و دامنه شمول مقررات مصوب نهادهاي فوق الذكر در هر كشور است 

مشابهي تمامي نهادها و دستگاههاي دولتي و همچنين نهادهايي كه بودجه كه بطور 
اما نهادهاي عمومي غيردولتي رفتار . گيرد مي بر كنند را در مي از دولت دريافت

نامتجانس داشته و در برخي از كشورها از ساختار تدوين مقررات حسابداري بخش 
ختار تدوين مقررات خصوصي پيروي نموده و در بعضي از موارد نيز از سا

  . نمايند مي حسابداري بخش عمومي تبعيت
يك وجه مشترك در تمام كشورهايي كه از لحاظ تدوين مقررات حسابداري   

بخش عمومي بطور موفق عمل نموده و داراي ساختارهاي قانوني مطلوبي هستند، 
اي وجود يك پروسه طوالني و مداوم از تحقيقات، مطالعات و بررسيهاي اوليه بر

استقرار يا اصالح نظام تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي يا بكارگيري مباني 
در كشور مادر زمينه  موضوعي كه عمدتاً. جديد حسابداري در اين كشورهاست

حسابداري و تدوين مقررات به ورطه فراموشي سپرده شده است و يا اينكه به مرحله 
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مقررات حسابداري در كشورهايي نظير در بررسي ساختار تدوين . اجرا درنمي آيد
بريم كه كشورهاي داراي تجارب موفق  مي  به اين موضوع پي... نيوزيلند، آمريكا و

در زمينه حسابداري بخش عمومي داراي يك پشتوانه قوي فكري، تئوريك و 
تجربي در زمينه حسابداري بخش عمومي بوده و فرايند اصالح و بهبود وضعيت 

عالوه بر اين، وجود قوانين الزام آور . مي مستمر و مداوم استحسابداري بخش عمو
يكي از عوامل اصلي تحول و بهبود ساختار تدوين مقررات حسابداري بخش 

تدوين قوانين . عمومي و اجراي اصالحات در كشورهاي مورد مطالعه بوده است
است، بلكه الزام آور نه تنها به عنوان پيش زمينه اجراي تمامي اصالحات مطرح شده 

  . به عنوان راهنما و دستورالعملي در تمامي فرايندهاي اصالحات عمل كرده است
نظير ديوان (نكته آخر اينكه، نقش نهادهاي نظارتي در كشورهاي مورد مطالعه   

در زمينه اصالح قوانين، شروع اصالحات و تعديالت، بهبود گزارشگري ) محاسبات
ويي عمومي، نقشي بي بديل و انكارناپذير مالي بخش عمومي و ايفاي نقش پاسخگ

تواند راهگشا و يا موتور محرك براي شروع اصالحات  مي اند كه ايفاء كرده
توانند به بهبود نظام گزارشگري  مي بنابراين ديوان محاسبات كشورها. محسوب شود

  .مالي بخش عمومي و ساختار تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي كمك كنند

  ز كارشناساننظرخواهي ا
براي اين . ابزار اصلي اين پژوهش در مرحله نظرخواهي پرسشنامه بوده است  

مرحله اول پژوهش و مرتبط با هاي  منظور پرسشنامه اي حاوي سواالت مبتني بر يافته
پرسشنامه تنظيمي پس از رفع برخي . سواالت اصلي و فرعي تحقيق تنظيم گرديد

مالي توسط تعدادي ازافراد خبره جهت توزيع نارسائيها و بررسي موارد نقض احت
سپس به منظوركسب اجماع و كسب نظر تخصصي افراد خبره در . آماده گرديد

يادآوري اين نكته . توزيع گرديدها  حسابداري بخش عمومي پرسشنامه بين آزمودني
پرسشنامه ارسالي براي اشخاص متخصص، تعداد  150ضروري است كه از تعداد 

در پرسشنامه تنظيمي از پيوستاري حاوي امتياز . جمع آوري گرديد پرسشنامه 135
بدين ترتيب كه پرسش . براي سنجش ميزان موافقت يا مخالفت استفاده گرديد
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مطروحه درذيل هاي  شوندگان ابتدا نظرموافق يا مخالف خود را در مورد سوال
اختصاص هريك از سواالت ارائه و سپس ميزان موافقت يا مخالفت خود را با 

در پيوستار مذكور عدد .  نمودند مي به هر يك از سواالت اظهار 9صفر تا  امتيازي از
بيانگر باالترين ميزان  9ترين ميزان موافقت يا مخالفت و عدد  صفر بيانگر پايين

اطالعات جمع آوري شده از .شود مي موافقت يا مخالفت با سوال مطروحه تلقي
واهي صورت گرفته بود، به شرح زير و با استفاده طريق پرسشنامه كه با هدف نظرخ

  :از نرم افزار و آزمونهاي آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
ابتدا نظر مجموع پاسخ دهندگان به سواالت بدون تفكيك گروهي نسبت به . الف

سواالت مطروحه در پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 
  :شود مي ارائه  )2(شماره 

   



 
 

 )بدون تفكيك گروهي(نتايج كلي پاسخ كارشناسان )2( جدول

نما درصد رديف شرح سوال موافق مخالف درصد تعداد تعداد
؟عمومي ضروري مي باشدتدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري براي نهادهاي بخشآيا 134 3/99 1 7/0 1 1  

1 5/18 25 5/81 110 
ساختار نهادي در شرايط كنوني براي تدوين استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخش عمومي مناسب نميآيا

 ؟باشد
2 

1 2/8 11 8/91 123 
تاسيس يك ساختار نهادي مناسب براي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخشآيا

 ؟باشدميعمومي ايران ضروري
3 

1 3/19 26 7/80 109 
در قوانين و مقررات مالي موجود حكم روشني براي تاسيس يك ساختار نهادي جهت تدوين استانداردهايآيا

 ؟حسابداري نهادهاي بخش عمومي پيش بيني نشده است
4 

1 6/9 13 90.4 122 
الزم الرعايه جهت تدوين استانداردهاي حسابداري بخشدر قانون محاسبات عمومي فعلي احكام روشن و آيا

 5 ؟عمومي پيش بيني نشده است

1 4/4 6 6/95 129 
بازنگري در قانون محاسبات عمومي موجود با هدف پيش بيني احكام روشني براي تعيين ساختار نهاديآيا

 ؟مناسب جهت تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ضروري است
6 

1 4/7 10 6/92 125 
تصويب قانون الزام آور براي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخش عموميآيا

 ؟ضروري است
7 

1 1/11 15 9/88 120 
جداگانه بخش عمومي وهايدر برخي كشورها مرجع واحدي، استانداردهاي حسابداري را از طريق كميته

 8 مورد پيروي ايران از اين مدل چيست؟ كند، نظر شما در مي خصوصي تدوين



 
 

 )بدون تفكيك گروهي(نتايج كلي پاسخ كارشناسان )2( جدولادامه  

نما درصد رديف شرح سوال موافق مخالف درصد تعداد تعداد

2 7/56 59 3/43 45 
با تفكيك مراجع تدوين استانداردهاي حسابدارياگر با مدل تدوين استاندارد موضوع سوال فوق مخالفيد، آيا 

 9 بخش عمومي و خصوصي موافقيد؟

آيا تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مستلزم يك ساختار نهادي مناسب است؟ 132 2/99 1 8/0 1 10 

الزام آور است؟آيا استقرار يك ساختار نهادي براي استانداردهاي حسابداري نيازمند قانون 127 5/95 6 5/4 1 11 

1 12 16 88 117 
نيازمند مصوبه قانوني)دامنه استانداردها(آيا نهادهاي مشمول تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

 است؟
12 

1 3/38 51 7/61 82 دانيد؟ميآيا دخالت مستقيم دولت در فرايند تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي را ضروري 13
دانيد؟ميآيا نظارت دولت بر فرايند تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي را ضروري 115 5/86 18 5/13 1 14 

1 4/19 25 6/80 104 
اساسنامه سازمان حسابرسي داير بر مسووليت اين سازمان جهت تدوين استانداردهاي7ماده)ز(آيا با بند

 موافقيد؟)بخش عمومي و خصوصيشامل نهادهاي هردو(حسابداري و حسابرسي در سطح كشور
15 

1 50 51 50 51 
درصورت مخالفت با مسووليت سازمان حسابرسي براي تدوين استانداردهاي دو بخش عمومي و خصوصي،

 دانيد؟ميتعيين مرجع جداگانه براي تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي را ضروري
16 

1 6/33 44 4/66 87 
استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخش عمومي و خصوصي را به صورت مشترك و بنحويبرخي كشورها

 17 دهد، آيا با اين شيوه تدوين استاندارد موافقيد؟ مي كنند كه كليه نهادهاي اين دو بخش را پوششميتدوين

  



 
 

 )بدون تفكيك گروهي(نتايج كلي پاسخ كارشناسان )2( جدولادامه  

نما درصد رديف شرح سوال موافق مخالف درصد تعداد تعداد

1 9/36 41 1/63 70 
سوال فوق مخالفيد، تدوين استانداردهايدر صورتي كه با شيوه تدوين استانداردهاي حسابداري به شرح

 18 دانيد؟ مي جداگانه براي نهادهاي دو بخش عمومي و خصوصي را ضروري

1 7/44 59 3/55 73 19 ؟اگر مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، غيردولتي باشد از استقالل بيشتري برخوردار است
غيردولتي براي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي موافقيد؟آيا با ساختار نهادي 64 9/48 67 1/51 2 20 
2 55 72 45 59 آيا با نقش محوري نهادي غيردولتي براي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ايران موافق هستيد؟ 21

1 8/40 53 2/59 77 
كيفيت استانداردهايآيااگر مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، نهادي غيردولتي باشد،

 ؟يابدميحسابداري ارتقا
22 

2 4/57 74 6/42 55 

.در تعدادي از كشورها ساختار مشخصي براي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي تعيين نگرديده است
بلكه قوانين جامعي توسط پارلمان آن كشور تصويب گرديده و نهادي دولتي يا غيردولتي به عنوان نهاد نظارتي، 

آيا چنين ساختاري براي تدوين مقررات . نمايند مي تفاسير و دستورالعملهايي در جهت اجراي اين قوانين منتشر
 حسابداري بخش عمومي ايران موثر و كاراست؟

23 
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شود عموم پاسخ دهندگان در مورد سواالت پرسشنامه  مي همانطور كه مالحظه
  .نظر موافق داشته اند) 30و  22، 21، 9باستثناي سواالت (

الزم هاي  دهندگان، آزمونپس از انجام آزمون فوق و ارائه نظر جمعي پاسخ . ب
جهت حصول اطمينان از يكساني نظر گروههاي چندگانه پاسخ دهندگان شامل 
ذيحسابان، جامعه دانشگاهي، جامعه حسابداران رسمي و حسابرسان ديوان محاسبات 

  :فرضيه صفر و فرضيه مقابل به شرح زير دسته بندي گرديد. انجام گرديد
  

 
⎩
⎨
⎧

:
:

1

0

H
H

 
  

اسميرنف، آزمون نرماليتي  ـ بدين منظور در ابتدا با استفاده از آزمون كلموگرف  
نتايج . هاي آن به صورت پيوستار بود، انجام گرفت براي سواالتي كه گزينهها  داده

نبوده است، بنابراين از نرمال ها  نشان دهنده اين موضوع بوده كه توزيع داده
براي اين منظور . آزمونهاي ناپارامتري براي تاييد يا رد فرضيات استفاده شده است

اي ترجيح داده  كسون باتوجه  توان آزمون باالتر به  آزمون رتبه لكااي وي آزمون رتبه
دو  ـ كاي اي كيفي بوده است از آزمون  به صورت ردهها  شد و در مواردي كه پاسخ

  . بعدي استفاده شديك 
  : است )3(نتايج حاصل از انجام آزمون ويلكاكسون به شرح جدول 

  
   

  اجماع نظر يكسان و موافق
  عدم اجماع نظر يكسان و موافق
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  نتايج بررسي توافق بين گروهها) 3(جدول شماره 

  نتيجه گيري  دوـ مقدار احتمال كاي   سواالت
  1سوال
  2سوال
  3سوال 
  4سوال
  5سوال 

91/0 
422/0  

057  
518/0  
858/0  

  .چهار گروه مشابه همديگر استفرض صفر رد نمي شود يعني نظرات 
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است

  .استفرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر 
  6سوال
  7سوال
  8سوال
  9سوال
  10سوال

599/0 
337/0  
411/0  
71/0  
621/0  

  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است

  .شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر استفرض صفر رد نمي 
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است

  11سوال 
  12سوال 
  13سوال 
  14سوال 
  15سوال 

629/0 
994/0  
0/0  

134/0  
043/0  

  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .نظرات چهار گروه مشابه همديگر استفرض صفر رد نمي شود يعني 

  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است

فرض صفر رد مي شود سازمان حسابرسي بيشترين و ذيحسابان كمترين 
 .اندميزان موافقت را داشته

  16سوال 
  
  17سوال 
  18سوال 
  
  20سوال 
  21سوال 

047/0 
  
19/0  
001/0  
  
443/0  
182/0  

ذيحسابان بيشترين و سازمان حسابرسي كمترين .فرض صفر رد مي شود
  .اند ميزان موافقت را داشته

  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
محاسبات فرض صفر رد مي شود جامعه دانشگاهي بيشترين و ديوان 

  .اند كمترين ميزان موافقت را داشته
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است

  22سوال 
  23سوال 
  30سوال 

134/0 
411/0  
015/  

  .استفرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر 
  .فرض صفر رد نمي شود يعني نظرات چهار گروه مشابه همديگر است

ديوان محاسبات بيشترين و سازمان حسابرسي . فرض صفر رد مي شود
  .اندكمترين ميزان موافقت را داشته
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دهد، گروههاي پاسخ دهنده در  مي همانطور كه نتايج آزمون آماري فوق نشان  
تحقيق نظر موافق دارند و بر انجام اقداماتي در زمينه كليه مباحث كليدي سواالت 

   تعيين ساختار نهادي با تركيب مناسب براي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي
اين در حالي است كه در برخي موارد نظير تفكيك يا عدم . متفق القول هستند

م تفكيك ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي، تفويض يا عد
تفويض اختيار قانوني به سازمان حسابرسي به عنوان نهاد اصلي تدوين مقررات 

بدين معني كه اعضاي جامعه . حسابداري بخش عمومي اتفاق نظر موافق وجود ندارد
 7ماده ) ز(حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بر اين نكته تاكيد دارند كه بند 

اختيار تدوين مقررات حسابداري بخش اساسنامه سازمان حسابرسي به اين سازمان 
تواند مقررات حسابداري بخش  مي عمومي را نيز تفويض نموده است و اين سازمان

در مقابل اين نظر، گروههاي ديگر پاسخ دهنده با نظرات . عمومي را تدوين نمايد
گروه اول هم عقيده نبوده و اعتقاد دارند كه وجود احكام قانوني ديگر در زمينه 

مقررات حسابداري بخش عمومي ناقض نظر گروه اول است و نهادهاي  تدوين
. دانند مي ديگري را نيز در فرايند تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي دخيل

عالوه بر اين در مورد تدوين استانداردهاي حسابداري يكسان براي بخش عمومي و 
ك سو با نظر خصوصي، اجماع نظر موافق حاصل نشده است؛ بدين معني كه از ي

موافق جامعه دانشگاهي روبرو گرديده و از سوي ديگر اعضاي ديوان محاسبات با 
  . اين رويكرد موافق نبوده اند

براي حصول اطمينان از يكساني نظر درون گروهي اعضاي هريك از گروههاي . ج
 در توافق ميزان كندال تاو مقدار. چهارگانه از آزمون تاوكندال استفاده شده است

 مقادير و كم را توافق اين ميزان صفر به نزديك مقادير كه دهد مي نشان را بندي تبهر
 5سطح معناداري در اين آزمون . دهد مي نشان را باال توافق ميزان يك به نزديك

  .درصد تعيين شده است
 :است زير شرح به مقابل فرض و صفر فرض بنابراين

⎩
⎨
⎧

:
:

1

0

H
H

 
  عدم توافق در رتبه بندي

 رتبه بنديتوافق نظر در 
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بين در اغلب موارد  .زير نتايج اين آزمون خالصه شده است) 4(در جدول   
هرچند . رد شده است 0Hو فرض   اعضاي يك گروه توافق وجود داردهاي  پاسخ

مورد بين اعضاي گروههاي پاسخ دهنده  3بر طبق نتايج حاصل از اجراي آزمون در 
توافق وجود ندارد، ليكن در نهايت اعضاي تمامي گروهها بر سر اين موضوع به 

  .اند توافق نظر رسيده
      

   



 
 

  )آزمون تاوكندال( نتايج بررسي توافق بين اعضاي گروههاي چهارگانه )4(جدول 

آماره و سطح 
 معناداري

داد گروهها
تع

 

و  2سواالت 
و  5و  4و  3

6  
 نتيجه 

 25سواالت 
و  27و  26و 

29  
 نتيجه 

و  8سواالت 
 و 17 و 9

30  
 نتيجه 

و  1سواالت 
و  20و  7

23  
 نتيجه 

 13سواالت 
 15و  14و 

 نتيجه 

Kendall's 
W 

سازمان 
 حسابرسي

و  H.رد فرض   139/0  40
 497/0  وجود توافق

و  H.رد فرض 
 وجود توافق

227/0  

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

359/0 

رد فرض 
.H  و

وجود 
 توافق

122/0 

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

 147/0 35 ذيحساب
و  H.رد فرض 

  016/0  وجود توافق
پذيرش فرض 

.H  و عدم
  وجود توافق

169/0  

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

353/0 

رد فرض 
.H  و

وجود 
  توافق

123/0 

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

ديوان 
 محاسبات

25 060/0  
پذيرش فرض 

.H  و عدم
 وجود توافق

833/0 
و  H.رد فرض 

 وجود توافق
387/0 

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

423/0 

رد فرض 
.H  و

وجود 
 توافق

083/0 

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

جامعه 
 دانشگاهي

28 151/0 
و  H.رد فرض 

 وجود توافق
460/0 

و  H.رد فرض 
 وجود توافق

169/0 

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق

467/0 

رد فرض 
.H  و

وجود 
 توافق

141/0 

رد فرض
.H  و

وجود 
 توافق
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تحقيق و ارائه الگوي نهادي مناسب براي تدوين مقررات هاي  يافته
  حسابداري بخش عمومي ايران

انجام شده به شرح پيش گفته، هاي  تجزيه و تحليل حاصل از اطالعات و آزمون  
  :دهد مي   نظر كارشناسان را به شرح زير ارائه

كنوني براي تدوين ساختار نهادي در شرايط "معتقدند كه  كارشناسان  
باشد و تاسيس يك  استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخش عمومي مناسب نمي

ساختار نهادي مناسب براي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري 
  ".نهادهاي بخش عمومي ايران ضروري مي باشد

 در قوانين و مقررات مالي موجود حكم روشني براي"كارشناسان معتقدند كه   
تعيين يك ساختار نهادي جهت تدوين استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخش 

اما براين باور نيز هستند كه برخي مواد قانون  ".عمومي پيش بيني نشده است
اي جهت تدوين  تواند به عنوان حكم الزم الرعايه مي محاسبات عمومي كشور

اي عمومي غيردولتي در و موسسات و نهادهها  دستورالعملهاي حسابداري وزارتخانه
ضمن آنكه تجزيه و تحليل . مورد مصرف اعتبارات دولتي مورد پذيرش قرار گيرد

  در قانون محاسبات عمومي فعلي احكام سواالت بيانگر اين است كه هر چند 
اي جهت تدوين دستورالعملهاي حسابداري برخي نهادهاي بخش  الزم الرعايه
ار نهادي خاصي براي تدوين استانداردهاي ساخت، اما بيني شده است عمومي پيش

ضرورت تاسيس يك به همين دليل، . تعيين نگرديده است حسابداري بخش عمومي
ساختار نهادي مناسب براي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري 

بازنگري در قانون محاسبات عمومي احساس مي شود و  نهادهاي بخش عمومي
احكام روشني براي تعيين ساختار نهادي مناسب جهت  موجود با هدف پيش بيني

  .ضرورت دارد تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
نهادهاي مشمول تدوين استانداردهاي حسابداري بخش "كارشناسان معتقدند كه   

از اين رو بيشتر آنان معتقدند  ".نياز به مصوبه قانوني دارد )دامنه استانداردها(عمومي 
رر باشد گستره نهادهاي بخش عمومي براي تدوين استانداردهاي حسابداري اگر مق"

توسط قانون تعيين شود، گستره اين نهادها عالوه بر دولت و شهرداريها و نهادهاي 
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اغلب كارشناسان بر اين . عمومي غيردولتي، موسسات غيرانتفاعي را نيز در برگيرد
گذار بايد دولتي و يا تحت نظارت عقيده هستند كه ساختار نهادي مرجع استاندارد

كنند كه تركيب اعضاي  مي عالوه بر اين، آنها بر اين نظر پافشاري. دولت باشد
شركت كننده در چنين نهادي از دولت، قوه مقننه و نهادهاي حرفه اي و دانشگاهي 

  .تشكيل شود
نفر از  2: پرسش شوندگان در مورد تركيب اعضاي مرجع استاندارد گذار شامل  

نفر از سازمان  1نفر از ديوان محاسبات،  1وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
نفر از  1نفر از انجمن حسابداري،  1نفر از جامعه حسابداران رسمي، 1حسابرسي، 

 خبرگان همچنين بيشتر. اند نفر دانشگاهي به توافق رسيده 2انجمن حسابداران خبره و 
تدوين استانداردهاي حسابداري بخش  در صورتي كه تركيب نهادي هستند، موافق

عمومي از قوه مجريه و مقننه تشكيل شود، متولي تدوين استانداردها، وزارت امور 
 . اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور باشد

هر چند ساختار غيردولتي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي پذيرفته نشده   
در صورت بيشتر خبرگان موافق هستند كه  و مورد توافق خبرگان نبوده است، ليكن

اي يا دانشگاهي  پذيرش ساختار نهادي غيردولتي و با محوريت نهادهاي حرفه
 2نفر، انجمن حسابداري  2جامعه حسابداران رسمي : تركيب نمايندگان مشتمل بر

نفر باشد و نقش رهبري نيز بر  3نفر و دانشگاهي  2نفر، انجمن حسابداران خبره 
 .معه حسابداران رسمي ايران محول شودعهده جا

استانداردهاي كارشناسان معتقدند كه در ايران نيز به مانند برخي كشورها   
 .هاي جداگانه بخش عمومي و خصوصي تدوين شود حسابداري از طريق كميته

موثر بودن ساختاري پارلماني براي تدوين مقررات حسابداري خبرگان مخالف 
، اما تفاوت معناداري بين موافق و مخالف مشاهده بخش عمومي ايران هستند

 .نگرديد
تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري "كارشناسان معتقدند كه   

براي نهادهاي بخش عمومي ضروري مي باشد و تصويب قانون الزام آور براي 
تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري نهادهاي بخش عمومي ضروري 
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دخالت مستقيم دولت در فرايند تدوين "عالوه بر اين با اين نظر موافقند كه  ".است
نظارت بر فرايند اين مقررات توسط دولت و مقررات حسابداري بخش عمومي 

 ".باشد مي ضروري
اساسنامه سازمان حسابرسي داير بر  7ماده ) ز(با بند  همچنين پرسش شوندگان  

مسووليت اين سازمان جهت تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در سطح 
 اين در. موافقت نموده اند) شامل نهادهاي هر دو بخش عمومي و خصوصي(كشور 

كيب حالي است كه اگر نتايج اين آزمون با نتايج آزمون سواالتي كه در خصوص تر
نهادي قوه مجريه و مقننه و تحت رهبري مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
ديوان محاسبات كشور، مورد تحليل قرار گيرد، نتيجه نزديك به واقعيت را بدست 

بدين معني كه چون سازمان حسابرسي زيرمجموعه وزارت امور . خواهد داد
ق نخواهد داشت و با توجه به فوهاي  اقتصادي و دارايي است، تناقضي با تركيب

تجاربي كه سازمان حسابرسي در زمينه تدوين استانداردهاي حسابداري نهادهاي 
تواند مسووليت تدوين استانداردهاي حسابداري  مي انتفاعي در كارنامه خود دارد،

نهادهاي بخش عمومي را تحت نظارت مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
  .ر برعهده داشته باشدديوان محاسبات كشو

توان در نهايت الگوي نهادي و تركيب اعضاي  مي تحقيقهاي  با توجه به يافته  
  :مرجع تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ايران را به شرح زير ارئه نمود

 ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ايران نهادي دولتي  
 .باشد مي
بداري بخش عمومي ايران وزارت امور اقتصادي و متولي تدوين مقررات حسا  

 .باشد مي دارايي و ديوان محاسبات كشور
 7ماده » ز«تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي ايران با توجه به بند    

اساسنامه سازمان حسابرسي بر عهده سازمان حسابرسي قرار گيرد تا تحت نظارت 
نهادهاي متولي تدوين استانداردهاي حسابداري ايران به تدوين مقررات حسابداري 

 .بخش عمومي ايران بپردازد
وافق كارشناسان مبني بر تدوين استانداردهاي حسابداري با توجه به اجماع نظر م  
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جداگانه، تركيب اعضاي كميته هاي  بخش عمومي و خصوصي از طريق كميته
  :شود مي تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ايران به شرح زير پيشنهاد

  نفر 2وزارت دارايي 
  نفر 1ديوان محاسبات 

  نفر 1سازمان حسابرسي 
  نفر 1حسابداران رسمي جامعه 

  نفر 1انجمن حسابداري 
  نفره 1انجمن حسابداران خبره 

  نفر 2دانشگاهي 
توان الگوي نهادي و تركيب مرجع استانداردگذار بخش عمومي  مي با اين ترتيب

  :كشور را در قالب مدل زير خالصه نمود
   



  

تدوين مقررات حساببداري بخش عمومي  ايران ساختار نهادي ت )5( نمودار
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 نتيجه گيري

مسووليت پاسخگويي اغلب هاي  در طول سي سال اخير تحوالت اساسي در نظام  
كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه موجب تحوالتي در 

تحول در حسابداري و . گزارشگري مالي اين قبيل كشورها گرديده استهاي  نظام
ل و استانداردهاي گزارشگري مالي مستلزم تدوين چارچوب نظري و اصو

حسابداري براي نهادهاي بخش عمومي است كه اين نيز نيازمند استفاده از يك 
از آنجا كه نهادهاي بزرگ . ساختار نهادي مناسب براي انجام اين ماموريت است

بخش عمومي ايران نمي تواند بيش از اين از قافله اصالحات بنيادي گزارشگري 
حركت به . اوليه را برداردهاي  ت در اين مسير گاممالي عقب بماند، لذا ناگزير اس

سوي اصالحات بنيادي در گزارشگري مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي قبل از 
. هر چيز نيازمند استقرار يك ساختار نهادي مناسب براي تدوين مباني نظري است

اگرچه كميته تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در سازمان حسابرسي و 
ا تركيب اعضايي از وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور، ب

سازمان حسابرسي و معاونت نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري تشكيل 
  .رسد از پشتوانه قانوني و روشن و صريحي برخوردار نباشد مي گرديده، ليكن به نظر

ساختار نهادي تحقيق حاضر ضمن بررسي يك سري مطالعات تطبيقي در مورد 
متفاوتي از هاي  تدوين مقررات حسابداري بخش عمومي تعدادي از كشورها، گزينه

ساختار نهادي و تركيب اعضاي تشكيل دهنده آن را از طريق تحقيق دلفي مورد 
تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه استقرار يك هاي  يافته. بررسي قرار داده است

قانوني و نظري كافي و تركيب بهينه اي از اعضاي ساختار نهادي مناسب با پشتوانه 
نتايج اين تحقيق منجر به مدل مناسبي از ساختار . نهادهاي ذيربط ضروري است

نهادي گرديد كه اعضاي تشكيل دهنده آن مركب از نمايندگان نهادهاي عمومي و 
يق نظرخواهي موضوع اين تحق. تواند به مراجع ذيربط پيشنهاد شود مي مدني است كه
كيد دارد كه ساختار نهادي تدوين مقررات حسابداري بايد از درون أبر اين نكته ت

حاكميت و با مشاركت قوه مقننه و مجريه انتخاب شود و اعضاي آن نيز  نمايندگان 
  .برگيرد دو قوه مقننه و مجريه و نهادهاي حرفه اي و دانشگاهي را در



             39                                                                ...      براي شناسايي و معرفي ساختار نهادي مناسب

 

مورد راهبري مشترك تدوين  ارشناسان دركتحقيق نشان داد كه هاي  يافته  
استانداردهاي حسابداري بخش عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و 

از اين رو، به مراجع ذيربط قانوني و . ديوان محاسبات كشور نيز نظر موافق دارند
شود با استفاده از نتايج  مي متولي امور مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي پيشنهاد

اهي و از طريق تصويب مقررات براي دستيابي به احكام صريح و اين تحقيق دانشگ
روشن قانوني جهت تعيين يك ساختار نهادي مناسب براي تدوين مقررات 

  .   حسابداري نهادهاي بخش عمومي تالش نمايند
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  و ماخذ منابع
، چاپ اول جلد ،تئوريهاي حسابداري، )1385( ون بردا. مايكل اف ـ هندريكسن .الدون اس .1

 ترجمه دكتر علي پارسائيان، انتشارات ترمه دوم،
دانشگاه انتشارات ، چاپ اول، حسابداري و كنترلهاي مالي دولتي، )1382( جعفر باباجاني، .2

  طباييعالمه طبا
ارزيابي مسووليت پاسخگويي نظام حسابداري و گزارشگري ، )1378(جعفر  باباجاني، .3

 دانشكده حسابداري وساله دكتري حسابداري، ، رمالي دولت جمهوري اسالمي ايران
 مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي 

 ارائه مدلي براي گزارشگري مالي در بازار سرمايه اسالمي،، )1387( صيدي، حجت اله .4
دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه رساله دكتري حسابداري،  ،نمونه موردي ايران
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