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 بهتر هرچه اجراي جهت در گرایانه اصالح پارادایم یک عنوان به نوین عمومی مدیریت نهضت  پیدایش با میالدي هشتاد دهه در

 عنوان به بازرگانی شبه مدل به خود حسابداري نظام تغییر با نیوزلند و استرالیا نظیر کشورها برخی عمومی بخش واحدهاي وظایف
 در. آوردند فراهم نوین مدیریت حوزه این مطلوب برقراري جهت را الزم زیرساخت و بستر تفکر، این گزینش در پیشرو کشورهاي

  گیرياندازه و شناسایی به اقدام تعهدي حسابداري مدل بکـارگیري راستاي در نیوزلنـد و استرالیا عمـومی بخش واحدهاي بین این
  گذاريارزش و برآورد در حسابداري فعلی هايرویه و هاروش ناتوانی. نمودند پولی واحد به خود کنترل تحت منابع و هادارایی
 باعث آمده بحساب ملت  یک تاریخی و فرهنگی هاينشانه و سمبل عنوان به که... و هنري تاریخی، باستانی، آثار همچون منابعی
 از قبول قابل وغیر متعارف غیر هايروش از غیرمالی هايدارایی این پولی ارزش تعیین در واحدها این مدیران و مقامات که گردیده

 گونهاین مالی گزارشات کیفی هايویژگی بر را بیشماري انتقادهاي امر این که نموده استفاده آنها برآورد جهت حسابداري منظر
 این گیرياندازه  کهزمانی تا نمود، مجاب را کشور دو استانداردگذاري مراجع و مقامات سرانجام که است؛ ساخته وارد واحدها
 از مالی گزارشات متن در دارایی عنوان تحت آنها شناسایی نگیرد انجام پشتوانه داراي و قبول قابل مدارك و شواهد با هادارایی
 به گیرياندازه و گذاريارزش هايروش و آنها پولی ارزش که توانندمی فقط واحدها این و شده منع عمومی بخش واحدهاي سوي
 مدل کامل بکارگیري از نشینیعقب نوعی مخالفان سوي از امر این که نمایند ارائه پیوست هايیادداشت در افشاء دالیل همراه
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