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 نقش حسابداری در فرایند مسئولیت پاسخگویی واحدهای  بخش عمومی
 

 1داريوش فروغي

 واحد شهرکرد -دانشيارگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي

 احمد سوداني

 واحد شهرکرد -دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي

 
در دهه هشتاد ميالدی با پيدايش  نهضت مديريت عمومي نوين به عنوان يك پارادايم اصالح گرايانه در جهت  -چكیده

با تغيير نظام حسابداری خود به  برخي کشورها نظير استراليا و نيوزلند اجرای هرچه بهتر وظايف واحدهای بخش عمومي

بستر و زيرساخت الزم را جهت برقراری مطلوب اين  ،تفکر در گزينش اين مدل شبه بازرگاني به عنوان کشورهای پيشرو

ارگيری مدل ـد در راستای بکـو نيوزلن ومي استرالياـدر اين بين واحدهای بخش عم وردند.آحوزه مديريت نوين فراهم 

. ناتواني ها و منابع تحت کنترل خود به واحد پولي نمودنددارايي 2گيریاندازه اسايي وـحسابداری تعهدی اقدام به شن

و... که به  هنری ،تاريخي ،منابعي همچون آثار باستاني 3گذاریورد و ارزشآبر های فعلي حسابداری درها و رويهروش

های فرهنگي و تاريخي يك  ملت بحساب آمده باعث گرديده که مقامات و مديران اين واحدها در عنوان سمبل و نشانه

ورد آهای غير متعارف وغير قابل قبول از منظر حسابداری  جهت براز روش  4ليهای غيرمااين دارايي تعيين ارزش پولي

گونه واحدها وارد ساخته اين های کيفي گزارشات ماليآنها استفاده نموده که اين امر انتقادهای بيشماری را بر ويژگي

ها با گيری اين داراييکه  اندازهتا زماني ،که سرانجام مقامات و مراجع استانداردگذاری دوکشور را مجاب نمود ؛است

شناسايي آنها تحت عنوان دارايي در متن گزارشات مالي از  شواهد و مدارک قابل قبول و دارای پشتوانه انجام نگيرد

گذاری و های ارزشروش و توانند که ارزش پولي آنهاسوی واحدهای بخش عمومي منع شده و اين واحدها فقط مي

نشيني از های پيوست ارائه نمايند که اين امر از سوی مخالفان نوعي عقبداليل افشاء در يادداشت به همراه گيریاندازه

 شود.گری  شبه بازرگاني قلمداد ميبکارگيری کامل مدل گزارش

 مسئوليت پاسخگويي – های غيرماليدارايي – حسابداری تعهدی - ارزشگذاری واژه های كلیدی:

 

                                                           
 .d.foroghi@gmail. نويسنده مسئول 1

2. Measurement 

3. valuatuion 
 non financial ها استداری شده در موزهثار و ميراث باستاني و تاريخي نگهآهای غيرمالي ظور از داراييدر اين مقاله من. 4

assets 
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 مقدمه

دی برخي کشورهای اروپايي از جمله انگليس با تشريح مزايای حسابداری تعهدی اعالم در دهه هشتاد ميال

 شودباعث مي ،نمودندکه اگر مدل گزارشگری واحدهای انتفاعي در واحدهای بخش عمومي بکار گرفته شود

رو به امي ـگزارشات مالي اين واحدها افزايش يافته و در جهت اجرای عدالت اجتماعي گ سودمندی و شفافيت

توانندکه زارشگری ميـدل گـارگيری اين مـای بخش عمومي با بکـهمچنين واحده اشند.ـجلو داشته ب

در اين بين برخي  مسئوليت پاسخگويي خود را افزايش داده و موجب بهبود سيستم گزارشگری خود گردند.

ه عنوان طرفداران جدی استراليا و نيوزلند بطور اخص ب کانادا بطور اعم و و کشورها از جمله انگليس

را تعديل و  های موجود خودگزارشگری بازرگاني در واحدهای عمومي استانداردها و رويه بکارگيری مدل

 اصالح نموده تا زمينه و بستر مناسب را جهت انتقال به اين مدل گزارشگری فراهم نمايند.

 های يك واحدمنابع و داراييگذاری گيری و ارزشهای مهم حسابداری اندازهيکي از وظايف و نقش

-ن را انجام ميآابل اتکا ـق واهدـمدارک و ش اده ازـد پولي بوده که با استفـن به واحٱ ابـگزارشگر و احتس

دهند. در واحدهای بخش عمومي به دليل اينکه خدمات و کاالهای متنوعي را به عموم جامعه بطور رايگان 

اعي با ـمرسوم در مدل حسابداری واحدهای انتف گيری معمول وزههای اندانمايند استفاده ازروشعرضه مي

گيری منابع و گذاری و اندازهتوان به چگونگي ارزشايي همراه است که از جمله آن ميـهمشکالت و چالش

نها وجود نداشته و يا اينکه يك واحد بخش عمومي توان کنترل آاقالمي اشاره کرد که جايگزين مشابهي برای 

و  آثار های غيرمالي نظيرگزارشگری دارايي ذکر کرد. را ،گيری اين منابع در عمليات خود ندارد و بکار

های واحدهای بخش مشکالت و نارسايي در گزارشات مالي يکي ازتاريخي و... ،باستاني ،ميراث فرهنگي

 شوند.جام ميصورت پيچيده و يا حتي به روش اختياری انه عمومي به حساب آمده که در اغلب مواقع ب

ها و ها فعال نقش راهنما را داشته زيرا که ناتواني روشگذاری اين داراييحسابداری در مورد شناسايي و ارزش

های فعلي حسابداری در تعيين ارزش اجتماعي و فرهنگي اين منابع منجر به اين شده که مقامات و مديران رويه

 هایگذاری استفاده نموده  که اين امر  ويژگيگيری و ارزشجهت اندازه هاگونه واحدها از ساير روشاين

ای دارای يك کتاب خطي موزه ساخته است. به عنوان مثال اگر کيفي اطالعات حسابداری را با ابهام روبرو

-يد بالطبع ارزشآهای يك جامعه به حساب داب و سنتآدهنده و اين کتاب نشان متعلق به دوران باستان باشد

موافقان بکارگيری مدل حسابداری  باشد.نمي پذيرطور شفاف و قابل اتکا امکانه اين اثر ب صادیگذاری اقت

های عمده ها که منابع و داراييدر واحدهايي بخش عمومي همچون موزه 2و مانينز 1جمله کارنينگ بازرگاني از

                                                           
1- carnegie 

2- moninze 
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 های غيرمالي به واحدتبديل دارايي معتقدند که: تعيين و ... بودهو تاريخي ،باستاني ˓آنها از جمله آثار هنری

ها و منابع گردد که مديران  اين واحدها از ميزان ارزش دارايينها در گزارشات مالي باعث ميآپولي و انعکاس 

قابل توجيه  کنند رانها ميآدر اختيار خود آگاه شده و هزينه بااليي را که  ساالنه صرف حفظ و حراست از 

 نمايند که واحدهایليت پاسخگويي خود را به انجام رسانند. آنها همچنين بيان مينموده و بدين صورت مسئو

کنند در نتيجه تعيين قيمت پولي ها را شناسايي نميبخش عمومي به قصد انتفاع و مبادالت تجاری اين دارايي

گزارشات و مربوط بودن  گيرد وليهای حسابداری  قابل قبول انجام نميها و روشآنها اگرچه با رويه

  رود.سودمندی آنها از بين نمي

تبديل و اعتقاد دارند که  ولي مخالفان بکارگيری مدل حسابداری بازرگاني (1994 ،)کارنينگ و مانينز

-های غيرمالي به واحد پولي باعث نامربوط شدن گزارشات مالي شده و گمراهي استفادهگذاری داراييارزش

های موجود در حسابداری  فعلي ها و روشا به عبارتي ديگر ناتواني رويهکنندگان را در پي خواهد داشت. ي

گيری اين اقالم بصورت قابل اتکا و با شواهد و مسنتدات کافي گزارشات مالي را گذاری و اندارهجهت ارزش

ت بحساب آيد و جه های فرهنگي و تاريخي  يك کشورمبهم نموده و اگر اين منابع به عنوان سمبل و نشانه

های حسابداری ترجيح داده شود اين گزارشات ها و روشمصالح و منافع جامعه بر رويه گذاری آنهاارزش

الي هستند ـگيری مان تصميمـکنندگاني که خواه و استفاده گيردتری به خود ميتر و نامربوطشکل غير واقعي

بازرگاني در  مدل گزارشگری شبه ،وهنمايند که اين شيآنها همچنين بيان ميکند.واجه ميـکل مـرا با مش

1)گاتريك واحدهای عمومي را در حد حرف باقي خواهد گذاشت
˓ 1998) 

 هاهای غيرمالي در گزارشهای بخش عمومي نظير موزهگذاری داراييايحال از زماني که انعکاس و ارزشعلي

های مالي اين نها در صورتآها پيشنهاد شده همواره بحث بر چگونگي ارزشگذاری و انعکاس و کتابخانه

واحدها با انتقادهای بيشماری روبرو بوده که بعضا برخي از اين انتقادها منجر به اين شده برخي واحدهای بخش 

های گذاری اين اقالم در يادداشتعمومي جهت حفظ مطلوبيت سيستم گزارشگری مالي خود به ارزش

های های مالي به عنوان دارايي اجتناب ورزند. در نمونهرتنها در متن صوآ پيوست اکتفا نمايند و از انعکاس

نماييم که در راستای استقرار نظام حسابداری ذيل به برخي واحدهای  بخش عمومي استراليا و نيوزلند اشاره مي

گذاری منابع تحت های غير قابل قبول و غير متعارف از منظر حسابداری جهت ارزشها و رويهتعهدی از روش

نها آهايي را در شيوه گزارشگری گذاری باعث بروز مشکالت و نارساييل خود نموده که اين نوع ارزشکنتر

 رقم زده است.

 

                                                           
1- Gatrice 
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 كننده از مدل حسابداری شبه بازرگانیواحدهای بخش عمومی استفاده -1
 موزه استرالیا و موزه ویكتوریا -1-1

موزه  باشند.از لحاظ اندازه باهم برابر مي ع شده کهموزه ويکتوريا در ملبورن و موزه استراليا در سيدني واق

گذاری نموده و اين در ميليون دالر ارزش 217های غيرمالي خود را به مبلغ دارايي 2001ويکتوريا در طي سال

گذاری ميليون دالر ارزش 417ابع غيرمالي خود را به مبلغ ـا و منـهتراليا ارزش داراييـوزه اسـالي است که مـح

موزه استراليا جالب  های پيوست گزارشات مالييك نکته در ياداشت رگزارشات مالي منعکس نمود. وليو د

ن اين بود که به صراحت اعالم شده که به دليل عدم وجود داليل و مدارک قابل قبول جهت آتوجه بود و 

ه شده که در تعيين ارزش کارشناساني استفاد نظر متخصصين و ها ازگذاری پولي اين داراييشناسايي و ارزش

در يکي از  ولي با اين وجود ثار مالحضات اجتماعي و فرهنگي را مبنای کار خود قرار دادند.آپولي اين 

های غير مالي  بيش از آن چيزی است که در گزارشات روزنامه های محلي اعالم شد که ارزش اين دارايي

يل آن ارزش باالی اجتماعي اين منابع بوده که از نظر يکي از دال مالي  اين موزه منعکس شده است که شايد

-گذاری اين اقالم آن را سرلوحه کار خود قرار دادهبوده و کارشناسان جهت ارزش جامعه دارای ارزش بااليي

 اند.
 كتابخانه انجمن ولز                                  -2-1

 وردآبر ميليون دالر 2084به مبلغ  2000سال  الي خود را درهای غيرممنابع و دارايي کتابخانه انجمن ولز ارزش

و  هاتاريخي بوده که به عنوان دارايي و های خطياين کتابخانه دارای کتاب و در گزارشات مالي منعکس کرد.

 پيوست همراه گزارشات مالي اين کتابخانه بطور هایدر ياداشت شود.منابع منحصر به فرد و ويژه از آنها ياد مي

گيری نشده است و هدف گذاری و اندازهبراساس مدارک قابل اتکا ارزش هاعنوان شده که اين دارايي صريح

 شود.های بااليي است که جهت حفظ و حراست آنها ساالنه هزينه مينها توجيه کردن هزينهآورد آاز بر

حسابداری انجام نشده ولي  های متعارف و قابل قبولگذاری اگرچه با استفاده از روشهمچنين اين ارزش

ثار آورد اين است که به عموم جامعه نشان داده شود که اين آاند که هدف اين برمديران اين واحد اعالم کرده

ابع ساالنه ـگونه منراست اينـرای حفظ و حـکه ب هايي رابوده و بدين طريق هزينه ارزش بااليي برخوردار از

سازی نموده و مسئوليت پاسخگويي خود را انجام افـده و بدين صورت شفوـپذير نموجيهـکنند را تصرف مي

 دهند.
 خانه ملی نیوزلندكتاب -3-2

گذاری منابع و خانه ملي نيوزلند در راستای بکارگيری مدل حسابداری شبه بازرگاني به شناسايي و ارزشکتاب

ميليون دالر  521های خود را به مبلغ داراييارزش  2003خانه در سال اين کتاب های غيرمالي خود نمود.ييدارا
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 ثار وآورد کردن اين آگذاری براساس نظر کارشناسان و مورخاني انجام گرديد که در براين ارزش ارائه نمود.

گذاری معرفي منابع مالحضات اقتصادی را در نظر نگرفته و  بعدها مشخص گرديد که هدف اصلي اين ارزش

و  بوده که بدين طريق خواهان کسب و افزايش  اعتبار نيوزلند کتابخانهبزرگترين  کردن اين موسسه به عنوان

در نتيجه همين گزارشگری نادرست و غيرواقعي انتقادهايي توسط  و باشدشهرت خود در نزد جامعه مي

ان اين نوع ـولي موافق های کيفي اين اطالعات ارائه گرديد.کنندگان و تحليلگران بر ويژگياستفاده

گذاری اين منابع برای ای تجاری نبوده و ارزشـهد به دنبال فعاليتـاين واح گری اعتقاد داشتند کهـگزارش

توان در نتيجه نمي جامعه اين شيوه بکار گرفته شده است. اند و فقط جهت کسب اعتبار نزدفروش انجام نشده

 خانه را مورد انتقاد قرار داد.مديران اين کتاب
 لند و شهر باالرنتموزه نیوز -4-2

های شوند اغلب منحصر به فرد بوده که دارای شرايط و ويژگيداری ميهايي که در يك موزه نگهدارايي

ثار به آو اگر اين  باشد.مي عدم خريد و فروش در چرخه عمليات و.. ،خاصي از جمله عدم وجود دارايي مشابه

گذاری افزايش يافته و ارزش ارزش اجتماعي آنها ،های ملي يك جامعه مربوط شودداب و سنتآفرهنگ و 

موزه نيوزلند دارنده آثار مشهوری همچون ساعت کاپيتان هايي همراه است. اين اقالم با مشکالت و پيچيدگي

ترين ميالدی سريع 1930ای بنام فارلپ که در دهه اسکله و )دريانورد و کاشف قاره اقيانوسيه( جمز کوک

ها که منحصر به فرد بوده و قابليت جايگزيني ثار و داراييآباشد. اين مي ،کشيدک مين را به يدآاسب دنيا 

ساعت کاپيتان جمز کوک براساس يك  اند.گذاری شدهميليون دالر ارزش 1و  3ندارند به ترتيب به مبلغ 

در  اند.ی شدهگذارالمللي و اسکله فارلپ توسط گروهي از متخصصان و مورخان استراليايي ارزشمزايده بين

-ولي مقامات و تهيه گذاری سئواالت و انتقادهايي به شيوه تعيين ارزش آنها انجام شدراستای اين ارزش

کنندگان از که جهت باال بردن ميزان درک استفاده کنندگان گزارشات مالي اين واحدها اعالم داشتند

گردد ميزان پاسخگويي ه اين امر موجب ميثار به واحد پولي نموده کآگزارشات مالي اقدام به تبديل اين 

های غير پولي گذاری دارايينمونه ديگر از ارزش گاه گردند.آثار آمقامات افزايش يافته و جامعه از ارزش اين 

ارزش  ن برافراشته شد.آپرچم ايالت باالرنت بر  ،توسط يك معدن کار 1830مربوط به چوبي بود که در سال

و شهردار باالرنت اعالم نمود که يکي از اهداف مهم اين  گذاری گرديدون دالر ارزشميلي 1اين چوب بالغ بر 

-اين مقام شهر همچنين اعالم نمود که اين ارزش گذاری افزايش اعتبار و کسب شهرت اين شهر بود.ارزش

ه عنوان را در متن گزارشات مالي بنآگذاری دارای هيچ مدرک و شواهد قابل قبولي نيست و به همين دليل 

و در ادامه ذکر گرديد که اين  های همراه بدان اشاره شددارايي شناسايي و ثبت نگرديد و فقط در يادداشت
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ن در گزارشات مالي ممکن آکه انعکاس ورد گرديده ولي چونآچوب فقط بخاطر داشتن ارزش اجتماعي بر

 ن به عنوان دارايي خودداری گرديد.آاست که مربوط  بودن و سودمندی اطالعات را از بين ببرد از احتساب 
 شهر وارن بول -5-2

اصله درخت کاشته شده در  1000ميالدی شهرداری شهر وارن بول ارزش تعداد  1993-1994های طي سال در

 دالر به ازای هر اصله 6000گذاری نمود يا به عبارتي ديگر ميلون دالر ارزش 6را به مبلغ  هاها و خيابانبزرگراه

 ورد اين درختان از کارشناسان علم گياه شناسي استفاده نموده وليآشهرداری شهر وارن بول جهت بر درخت.

های همراه گزارشات اين منابع را به عنوان دارايي در متن گزارشات مالي شناسايي ننمود بلکه فقط در يادداشت

ان دارايي در متن گزارشات مالي  عدم نها به عنوآيکي از داليل عدم انعکاس  مالي به اين منابع اشاره گرديد.

ولي با اين وجود شهرداری وارن بول اعالم نمود که هدف از اين  وجود کنترل بر اين منابع اعالم گرديد

 و حراست از اين گياهان و درختان ساالنه هزينه شده که رشد هايي است که جهتگذاری افشای هزينهارزش

در اين  موده و بدين صورت مسئوليت پاسخگويي خود را به انجام برساند.طريق عموم شهروندان را مطلع نبدين

های محلي يکي از روزنامه ،اصله درخت اين شهر از بين رفت 4تعداد  1994سوزی سال تشآکه طي بين زماني

گذاری  اعالم کردند که موافقان اين ارزش "سيب زدآدالر به شهر  24000سوزی تشآاين " اعالم کرد که:

های اين شهر لحاظ کرد ولي اين منابع بر توان جزء داراييگرچه درختان و گياهان کاشته شده در شهر را نميا

جذابيت خاصي به  سطح زندگي شهروندان و همچنين بر بازديدکنندگان و مراجعان به اين شهر تاثير گذاشته  و

های گردد که شهروندان از ميزان هزينهکنند پس لحاظ کردن اين منابع به واحد پولي باعث ميشهر وارد مي

داری مطلوب از آنها اقدامات الزم را انجام شده آگاه شده و خواهان اين باشند که مقامات جهت مراقبت و نگه

 را در پي خواهد داشت.        تواند مسئوليت پاسخگويي مقاماتانجام دهندکه اين امر به نحو مطلوبي مي
 

 حدهای بخش عمومیمسئولیت پاسخگویی در وا

ها و نگهداری شده در واحدهايي همچون موزه ... تاريخي و ،باستاني ،ادبي ،ثار هنریآگذاری مجموعه ارزش

های بخش عمومي تالش و کوششي است که مقامات جهت افزايش دامنه مسئوليت پاسخگويي و با کتابخانه

ها و نمايند که اگرچه رويهان اين امر ادعا ميموافق هند.دسازی منابع تحت کنترل خود انجام ميهدف شفاف

نها به مبلغ آها قابليت استفاده ندارند ليکن احتساب گذاری اين داراييحسابداری برای ارزش های موجودروش

گاه شدن از ميزان ارزش منابع تحت نظر خود شفافيت و مسئوليت آگرددکه مقامات با پولي باعث مي

-بطورکلي موافقان بکارگيری اين مدل حسابداری به دو مورد ذيل اشاره مي خشند.ارتقا ب را پاسخگويي خود

 کنند:
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با توجه به اينکه  هدف و الزمه تشکيل واحدهای عمومي کسب سود و انتفاع نيست در نتيجه واحدهای  -1

آورده های غيرمالي خود روی بخش عمومي جهت سودمندی اين گزارشات به شناسايي و ثبت اقالم و دارايي

 کنندگان از ميزان  بهای آنها آگاه شده که اين امر به نوبه خودکه اين امر موجب  شده که مقامات و استفاده

ها صيانت از اين دارايي در جهت حفظ و گرددبرد و باعث ميشفافيت و اعتبار اين گزارشات را باال مي

 گيرند.تری را به کار ميهای مناسباقدامات و رويه

های غيرمالي خود ميزان هزينه و ياز ارزش داراي نمات و مديران واحدهای بخش عمومي با آگاه شدمقا -2

پذير نموده که اين امر شفافيت و نمايند را توجيهمخارجي را که ساالنه صرف حفظ و صيانت از آنها مي

 افزايش دامنه پاسخگويي مديران را به همراه خواهد داشت.

کنيم که متحدالشکل کردن سيستم حسابداری در عالم نمود که: ما تاييد ميا 1در اين زمينه پارکر

واحدهای انتفاعي و عمومي نقطه عطف و کمال ماست ولي اين روند بايستي با در نظر گرفتن ماهيت موجودی 

 (1996 ،)پارکر طي يك دوره معقول انجام گيرد. اين واحدها و در نظر گرفتن منافع و مصالح عموم جامعه و

ها در ساير واحدهای بخش عمومي نيز خالي از اشکال نيست. به گيری ساير داراييگذاری و اندازهارزش

گذاری نماييم به اطالعاتي از قبيل گيری و ارزشرا اندازه ای يك کشورعنوان نمونه اگر بخواهيم شبکه جاده

هزينه و زمان زيادی  ای برخي کشورهاادهسفالت نياز داريم که با توجه به وسيع بودن شبکه جآبهای زمين زير 

که اين کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و ضمنا  ها بايد انجام داداين دارايي را فقط برای شناسايي

ها در گزارشات که حق کنترل و مالکيت  بر آنها وجود ندارد شناسايي اين دارايينها چونآايي ـحتي با شناس

ای بيانيه ها استانداردهای حسابداری استراليا با انتشارمشکالت و چالشبا توجه به اين  کند.ميمالي ايجاد ابهام 

ای در گزارشات بخش عمومي اعالم نمود که در شناسايي و انعکاس شبکه جاده به واحدهای 1996در سال 

الزمه اين شناسايي دارای در ادامه به صراحت ذکر شده که يکي از نيازها و  همچنين مالي حق انتخاب دارند.

ها است پس اگر واحدی نتواند اين حق را برای خود بطور شفاف لحاظ نمايد در حق کنترل بر اين دارايي

به طورکلي مخالفان اين  ها را در گزارشات مالي به عنوان دارايي شناسايي و ثبت کند.نتيجه نبايستي اين دارايي

ات مالي نه تنها مفيد ـمالي در گزارش ای غيرـهی و شناسايي داراييگذارگذاری معتقدند که ارزشروش ارزش

مخالفان بکارگيری مدل گزارشگری شبه بازرگاني  .گرددات مالي ميـدوش شدن گزارشـنبوده بلکه باعث مخ

در واحدهای عمومي معتقدند که هدف اصلي و وجودی واحدهای انتفاعي و عمومي  با هم متفاوت است لذا 

های يکسان ها با روشدارايي گيری اين منابع وگذاری و اندازهها و منابع متفاوتي بوده که ارزشاييدارای دار

                                                           
1- Parker 
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پذير نيست. لذا بکارگيری حسابداری مرسوم در واحدهای انتفاعي در واحدهای بخش عمومي و مشابه امکان

برای مديران واحدهای بخش هايي را ن مشکالت و پيچيدگيآدر حد حرف باقي خواهد ماند و با بکارگيری 

ورد. بطور کلي مخالفان جهت مخالفت با بکارگيری مدل حسابداری شبه بازرگاني آعمومي به ارمغان خواهد 

  نمايند:به موارد ذيل اشاره مي در واحدهای بخش عمومي

ل و پيچيده های غير متعارف و غير معموهای غير مالي از روشمعموال برای احتساب و پولي کردن دارايي -1

اين امر ممکن است که مسئوليت  را گمراه کننده سازد. استفاده شده که اين امر ممکن است اطالعات مالي

اصلي واحدهای بخش عمومي را با ابهام روبرو کند و اين تفکر را در مديران اين واحدها متبلور سازد که اگر 

مطلوبي از خود به نمايش گذاشته و مسئوليت نها عملکرد آها افزايش يابد در نتيجه اين دارايي ارزش

 پاسخگويي خود را به نحو مطلوب جلوه دهند.

های غيرمالي هزينه و زمان گذاری داراييممکن است که واحدهای بخش عمومي جهت شناسايي و ارزش -2

 نباشد.ورد آنها صرف نمايند که اين امر ممکن است از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه آزيادی را جهت بر

کنندگاني که خواهان های غيرمالي در متن گزارشات مالي ممکن است برای استفادهگزارش دارايي -3

های مالي ساالنه اين واحدها است را با مشکل مواجه گيری مالي باشند و تنها منبع اطالعاتي آنها گزارشتصميم

 کند.

به عنوان دارايي با تعريف دارايي از منظر  ..ي و.باستان ،تاريخي ،ادبي ،های هنریثار و مجموعهآاطالق  -4

 هيات تدوين استانداردهای حسابداری منطبق نيست.

های مالي را در پي های مالي ممکن است که بروز سوءاستفادههای غيرمالي در متن صورتانعکاس دارايي -5

 مايند.ها کار خود را توجيه نداشته باشد و مديران با هدف حفاظت از اين دارايي

هيات  ،های غيرمالي گرديديگذارای دارايبه موازات انتقادات بيشماری که به نحوه شناسايي و ارزش

 1996 سال های ماليموسوم به عناصر صورت 4 تدوين استانداردهای حسابداری استراليا در بند مفهومي شماره

 شناخت دارايي را به شرح ذيل ارائه کرده است: 

 شود که :به عنوان دارايي و فقط زماني در ترازنامه منظور مييك قلم فقط زماني 

 .تي ناشي از دارايي محتمل باشدآجريان ورودی منافع اقتصادی  -1

 دارايي دارای بهای تمام شده يا ارزش ديگری باشد که بصورت قابل اتکاپذير قابليت سنجش داشته باشد. -2

-تا زماني سفالت راآها مثل زمين زير مالي و ساير داراييهای غيرگذاری داراييارزش ،همچنين اين هيات

 ،گذاری آنها با شواهد و مدارک معتبر انجام نگيردگيری نداشته و ارزشقابليت اندازه که بصورت اتکاپذير
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های پيوست محدود نموده و گذاری را فقط به يادداشتها و داليل ارزشاحتساب پولي آنها به همراه روش

 های مالي منع کرده است.ش عمومي را از بکارگيری آنها در متن صورتواحدهای بخ

 
 نقش حسابداری تعهدی در مسئولیت پاسخگویی

فهم کردن گزارشات مالي به عنوان مطالبه جدی مقامات  حسابداری تعهدی به عنوان يك نظام مطلوب در قابل

فافيت و سودمندی اطالعات مندرج در ن بتوانند شآو مديران واحدهای بخش عمومي است که با بکارگيری 

جهت  ،به عنوان طرفداران و حاميان جدی حسابداری تعهدی استراليا و نيوزلند گزارشات مالي را افزايش دهند.

اصالح نظام حسابداری واحدهای بخش عمومي و انتقال به حسابداری مرسوم در واحدهای انتفاعي 

 1گانينگ و وات ،رامان با اندک تعديالت خاصي منتشر نمودند.ای را برای هر دو بخش استانداردهای يگانه

های محيطي بين واحدهای انتفاعي و عمومي ليکن حسابداری ( اعالم نمودند که: عليرغم وجود تفاوت1997)

تواند در واحدهای عمومي بکار گرفته شود و باعث افزايش شفافيت بازرگاني مرسوم در واحدهای انتفاعي مي

 گزارشات مالي گردد.و سودمندی 

های ا و بيانهـری استانداردهـبکارگي ای بخش عمومي به چگونگيـزايش کارايي واحدهـبا توجه به اينکه اف

ای بستگي دارد ولي در اغلب مواقع مديران واحدهای بخش عمومي بنا به منتشره از سوی نهادهای حرفه

دهد که ( نشان مي1994) 2مطالعات چاوز و سينکلر ند.ورزدالليلي از بکارگيری اين استانداردها امتناع  مي

استانداردهای صادره بيشتر با ماهيت و ويژگي محيطي واحدهای انتفاعي سازگار است در نتيجه واحدهای 

بخش عمومي در بکارگيری اين استانداردها با مشکل برخورد نموده لذا در قبال پذيرش اين استانداردها 

-يکي از اين مشکالت اين است که مديران واحدهای بخش عمومي بايستي سياست دهند کهمقاومت نشان مي

را سرلوحه کار خود قرار دهند که اين امر با توجه به ماهيت  های مديران واحدهای انتفاعيها و استراتژی

ليا هيات تدوين استانداردهای حسابداری استرا باشد.وجودی و تشکيل و اهداف واحدهای عمومي سازگار نمي

نها را بکار گرفته تا آواحدهای بخش عمومي را ملزم نموده که  ˓تدوين استانداردهای گزارشگری با وضع و

 حرکت و تغيير به سوی نظام حسابداری تعهدی هموار گردد.

بطورصريح و شفاف اعالم  AA29 ،AA27و  AA31گری استراليا تحت شماره استانداردهای گزارش

ويي واحدهای بخش عمومي ارائه خدمات به شهروندان بوده که به عنوان وظيفه مسئوليت پاسخگنموده که: 

ارتقا پيدا کرده و شفافيت بيشتری به  که با بکارگيری اين استانداردها گردداصلي اين واحدها محسوب مي

                                                           
1- Raman & ganing & whatt 

2- Chawez & cinkler 
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ها و کارايي واحدهای بخش عمومي را با ميزان کاالی خريداری شده و اينکه اين کاال معموالً گيرد.خود مي

گيرد حال اگر بخواهيم مدل خدمات چه تاثيری بر رفاه اجتماعي شهروندان گذاشته مورد سنجش قرار مي

گری بازرگاني را در واحدهای عمومي بکار گيريم بايستي داليل منطقي و قابل قبولي را برای مصرف گزارش

 دارای پشتوانه قابل قبولي باشد را ارائه نماييم.   ها يا اين هزينهآاينکه  ها ارائه نموده و مدارکي دال براين هزينه

اعالم نمود: که اصالح سيستم حسابداری در واحدهای بخش عمومي استراليا توسط  (2002) 1باتر

کردند بکارگيری مدل حسابداری شبه بازرگاني مرسوم در واحدهای واحدهايي آغاز گرديد که وانمود مي

طالعاتي افزايش يافته و گزارشات مالي اين واحدها سودمندی و مربوط شود که شفافيت اانتفاعي باعث مي

گری در واحدهای عمومي در حد حرف و بودن بيشتری خواهند داشت ولي گسترش و بسط اين مدل گزارش

های غيرمالي موجود در گذاری  داراييارزش های مطرح شده درزيرا که مشکالت و نارسايي ادعا باقي ماند

 واني ندارد.خگری حسابداری بازرگاني همبا مدل گزارش کتابخانه و...ها و موزه

های غيرمالي و انعکاس آنها در گزارشات مالي معتقدند که به دليل يگذاری دارايهمچنين مخالفان ارزش

 شود کهها باعث ميگيری اين داراييگذاری و اندازههای واحد و قابل قبول جهت ارزشها و روشفقدان رويه

ای و اختياری استفاده کرده که اين امر نه تنها سودمند های بعضا سليقهها و رويهمديران اين واحدها از روش

گونه واحدها غير واقعي در گزارشات مالي انعکاس يابند های اينشود که منابع و دارايينبوده بلکه باعث مي

ق کند که بي انظباطي و عدم شفافيت مالي گذاری ممکن است که مديران را تشويهمچنين اين شيوه ارزش

گذاری غيرواقعي و غيرقابل تاييد از نظر اصول پذيرفته شده واحدهای مطبوع خود را در پشت اين ارزش

ن اذغان دارند اين است که تاييد آگذاری به حسابداری پنهان نمايند. نکته بعدی که منتقدان اين مدل ارزش

پذير نبوده در نتيجه ايشان برای های مالي امکانحسابرس مستقل گزارش های غيرمالي توسطارزش دارايي

های ارزيابي  استفاده کرده که اين امر مشکالتي از قبيل ها مجبور است که از ساير روشاثبات مبلغ اين دارايي

خواهد های مالي و... را به دنبال گذاری توسط حسابرس با مبلغ مندرج درگزارشاختالف بين مبلغ ارزش

 داشت.                                                                            

که به مخالفان بکارگيری مدل حسابداری شبه بازرگاني در واحدهای عمومي اذغان دارند که تا زماني

ابداری در اين الت و ابهامات مطرح شده ذيل پاسخ قطعي و روشن داده نشود بکارگيری اين نظام حساسئو

 واحدها مطلوب و مناسب  نخواهد.

                                                           
1- Batter 
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های غيرمالي و انعکاس آنها مسئوليت پاسخگويي را ارتقا گذاری داراييتوان با ارزشچگونه مي -1

های غيرمالي کاری قابل تقدير است گذاری کردن داراييدارند اگرچه ارزش مخالفان اعتقاد بخشيد؟

باشد در نتيجه های حسابداری قابل قبول نميها و روشيهگذاری از لحاظ روکه اين ارزشولي چون

 رود.مربوط بودن وسودمندی گزارشات مالي از بين مي

 گذاری شده چگونه توسط حسابرسان مورد ارزيابي و تاييد قرار گيرند؟ارزش های غيرماليدارايي -2

اند چگونه برای اتخاذ ری نشدهگذاهای غيرمالي براساس شواهد قابل اتکا ارزشکه داراييبا توجه به اين -3

 کنندگان بکار گرفته شوند؟های مالي توسط استفادهگيریتصميم

اند  شفافيت گذاری نشدههای قابل قبول حسابداری ارزشها و رويهروش هايي که توسطچگونه دارايي -4

 اطالعاتي را به همراه خواهد داشت؟
 

 بخش عمومی استرالیاسیستم حسابداری تعهدی در 

، اکنون در واحدهای بخش عمومي حسابداری تعهدی های بکارگيریها و نارساييچالشعداز روشن شدن ب

ها بر کنيم. به طور سنتي، دولتهای ميان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومي بررسي ميتفاوت

مسيرهای تعيين شده  دهد که وجوه عمومي بايد درکنند. اين موضوع نشان ميمبنای حسابداری نقدی عمل مي

های ها و ماندهها، پرداختدريافت و به ميزان تخصيص يافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،

های مالي مبتني بر حسابداری نقدی به صورت کند؛ بنابراين صورتنقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت مي

دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقايسه را نشان مي سنتي، منابع دريافت وجه نقد و تخصيص به مخارج نقدی

 .کندمي

اند يا رخ شود که کسب شدهميشناسايي ای ها در دورهمدها و هزينهآشناسايي در تعهدی  حسابداری در

رو، تفاوت اصلي ميان اين دو سيستم حسابداری، از اين اند.ای که دريافت يا پرداخت شدهاند، نه در دورهداده

-ها به دورهت و شناسايي هزينه ان شناسايي مبادالت است. ماهيت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادالزم

های در طول عمر مفيد آن با بهای تمام شده خريد يا هزينه ک دارايي اند. هزينه استهالای است که روی داده

های مربوط به کارمندان( که به هزينه ساير وهای بازنشستگي )جايگزيني آن برابر است. به طور مشابه، هزينه

شود. زمانبندی )و ثبت ارقام عنوان هزينه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آينده بابت آنها پرداخت مي

-رسد که برای تصميمها و پاسخگويي مديران حياتي است. به نظر ميگيریت برای تصميم حسابداری( مبادال

اکنون برای آشنايي با سيستم  .مدتر باشدآبداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارهای دولت ارقام حسا

 :کنيمتعهدی در بخش عمومي، چهار بخش سيستم حسابداری تعهدی استراليا را بررسي مي حسابداری
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مقامات استراليا يکي از کشورهای پيشرو در گزينش و اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومي است. 

اصالحاتي در حسابداری بخش عمومي  در  جهت بکارگيری مدل گزارشگری شبه بازرگانيين کشوردولت ا

 (1998 ،)گاتريك اندايجاد کرده موضوعات زير

 های مالي تعهدیگزارش -1

عات تعهدی اشاره دارد.  های ساالنه بر مبنای اطالهای مالي و گزارشگزارشگری مالي تعهدی به تهيه صورت

تری نسبت به اطالعات حاصل  از سيستم سنتي ر مبنای تعهدی، اطالعات حسابداری جامعهای مالي بصورت

های مالي بر مبنای تعهدی برای يك بخش، شامل صورت عمليات، دهد. صورتحسابداری نقدی ارائه مي

های مستقل و ت حساب های نقدی، صورت مبادالها، صورت جريانها و بدهيصورت برنامه، صورت دارايي

های مالي شود گزارشاگرچه ادعا مي های همراه و مدارک مربوط به مدير و حسابرس مستقل است.يادداشت

های پاسخگويي سودمند است، اما در بخش خصوصي نيز های اقتصادی و هدفگيریتعهدی برای تصميم

هايي ديگر، تهيه نسبت از سوی های مالي تعهدی ترديدآميز است.دستيابي به اين موارد، از طريق ارائه صورت

ها و گيری خروجيدهند و در بيشتر مواقع برای اندازهها و اثربخشي ارائه ميکه تنها بينشي در مورد هزينه

عات تهيه شده از طريق  سودمند نباشد. بيشتر اطال بوده ممکن استمدهای محيطي بخش عمومي آبر

گيری درباره تواند در تصميمها و حقوق مالکانه، نميگزارشگری مالي با مبنای تعهدی، نظير ارزيابي دارايي

 گيرد. های تامين مالي در بخش دولتي مورد استفاده قرارعملکرد، پاسخگويي يا تصميم

 های مديريتي تعهدیسيستم  -2

 اين واحدهابرای تغيير فناوری و همچنين فرهنگ موجود در  واحدهای عموميمعرفي حسابداری تعهدی در 

های عاتي و استخدام يا تربيت کارکنان با مهارت های اطالگذاری در سيستمبه همراه دارد. سرمايه الزاماتي

های گذاری جدی در سيستممناسب از جمله اين الزامات است. معرفي حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمايه

ی مديريتي انجام شود. اين امر، هاای و ارتقای رويهعاتي مديريت به منظور حمايت از نيازهای بودجه اطال

عات اضافي و مزايای بالقوه  تغييری فرهنگي توسط مديران از طريق درک و پذيرش چگونگي استفاده از اطال

های های مورد نياز در اين زمينه عبارتند از: تعديل سيستمش برخي تال طلبد.حاصل از آن و تعهد به تغيير را مي

؛ الزام برای آموزش؛ نياز به کارکنان جديد با واحدهای بخش عموميديد در عاتي يا اجرای سيستم ج اطال

های مالي و عملکرد مالي بهتر؛ پاسخگويي، کمك به رويه مسئوليت های مالي و حسابداری، باال بردنمهارت

وه گيری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضي مزايای بالق؛ و اندازه مديريت بدهي؛ مديريت موجودی کاال

 ايجاد يك سيستم مديريتي تعهدی هستند.
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دهد هزينه کامل خدمات يا ل برای برگزيدن سيستم مديريت تعهدی آن است که امکان مي يك استدال

های واقعي محاسبه شود. يك نمونه در اين مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده هزينه

های ساخت يا خريد ساختمان به عنوان بخشي از يستم نقدی، کل هزينههای آموزشي است. در سبرای برنامه

شود. در اين سيستم کاهش ارزش دارايي های طي سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت ميپرداخت

های بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمير و ک( يا افزايش بهای ساختمان در سال )يعني هزينه استهال

 شود.ن ثبت نمينگهداری ساختما

رود که ساختمان را به عنوان دارايي ثبت انتظار ميمديران واحدهای عمومي در سيستم مديريت تعهدی، از 

ک( تخصيص دهند که موجب  نه )استهال کنند و سپس بخشي از بهای تمام شده آن را به عنوان هزينه ساال

موجب تخصيص بهای تمام شده ساختمان طي شود. همچنين افزايش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد مي

ها نزد حسابداران اين امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارت گردد.عمر مفيد آن نيز مي

های متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام شود، اما مديران در رابطه با نشانهآموزش ديده مي

شود که مديران در برابر بهای شوند. تضاد به ويژه زماني بسيار احساس مييحسابداری توليد شده، سردرگم م

گيری کنند، اما براساس ده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس اين ارقام تصميمـگيری شخدمات اندازه

 مبنای نقدی، وجوه نقد دريافت کنند.

 گزارشگری جامع دولت -3

مسائل بسياری نيز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود  موميواحدهای عهای ساالنه همانند گزارش

های مالي جامع دولت، سيستم حسابداری تلفيقي دارد. برای تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه در ارائه فعاليت

ت های صوررسد سيستم حسابداری تعهدی، نتايج عمليات و ارزش ويژه را با رويهرود. به نظر ميکار ميبه

گزارشگری جامع دولت به ديدگاه کلي درباره  گيری کند.سود و زيان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه

ت واحدهای  های مالي و مبادالای خاص اشاره دارد و از طريق تلفيق صورتوضعيت مالي دولت در حوزه

 شود.های دولتي تهيه ميتجاری تحت کنترل حوزه

 بندی تعهدیبودجه -4

ها و تخصيص منابع مالي با ارقام حسابداری تعهدی بندی تعهدی کامل به اين معني است که بودجهجهبود

اگر الگوی بودجه تعهدی،  تواند با اهميت باشد.های نقدی و تعهدی ميگيرد. تفاوت ميان رقمصورت مي

ها گيری بهای تمام شده برنامهای در اندازهرسد ناسازه ويژهبرای تخصيص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر مي

گيرد که دولت محاسبه کسری يا مازاد بودجه تحت تاثير روشي قرار مي در زمان تورم وجود داشته باشد.

به طور  کند.کند و نيز نوع سيستم حسابداری که با آن گزارشگری ميای يا جاری را ثبت ميمخارج سرمايه
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دادند. پيشنهاد شده است که اين وضعيت به ای نقدی تخصيص ميها را بر مبنسنتي ماموران دولت، بودجه

ک يا حقوق معوق کارمندان را در بودجه ساالنه در نظر  هايي چون استهالمبنای تعهدی تغيير کند که هزينه

بگيرد. اين امر موجب تاکيد بر تخصيص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصيص وجه نقد توسط مجلس 

 شود.مي
 

 در بكارگیری حسابداری تعهدی در واحدهای بخش عمومی ها یدگاهد

های خرج منطق زيربنای تغييرات اين است که سيستم حسابداری سنتي تاکيد اندکي بر رعايت محدوديت

ها، ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل خروجيهای نقدی و ماندهذيری در برابر جريانـپکردن و مسئوليت

يابي هاست و با بررسي تعهدات درازمدت و کل وضعيت مالي، مديران را مسئول هزينهفعاليت و نتايج اثربخشي

يابي کامل، خدمات و شاخص اثربخشي کند. اطالعات تعهدی برای بررسي دقيق هزينهعمليات مي کامل

ات داشته ح ل اهميت خاصي برای حاميان اين اصال شوند.اين استدالريزی شده نگهداری ميعملکرد برنامه

شود دولت با استفاده از کند.گفته ميتری از خدمات دولت ارائه مياست که حسابداری تعهدی ديد دقيق

های غيرنقدی مانند تر از بخش خصوصي ارائه کند، زيرا هزينهاتي ارزانـابداری نقدی قادر است خدمـحس

که تفاوت بين ارقام حسابداری برمبنای  گيردکند. اين نظر اين واقعيت را ناديده ميک را حذف مي استهال

توان منطقاً انتظار داشت که تفاوت ني نمي نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراين طي زماني تقريباً طوال

 های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.انباشته با اهميتي ميان هزينه

ری حسابداری تعهدی، هفت دسته است: اول، کارگياشاره کرده است که پيامدهای به (8199) 1بارت

گيری ها و اندازههای دولت، که منجر به پيامد دوم يعني تاکيد بر کنترل هزينهتر هزينه برنامهتعريف جامع

کننده دارد؛ گذاری برای حساب استفادهشود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمي بر تعيين روش قيمتاثربخشي مي

زني کاری است؛ اثر پنجم، ايجاد پاسخگويي وری بيشتر در مذاکرات چانهنشان دادن بهرهپيامد چهارم، نياز به 

که ششمين پيامد، گذاری شده نهادهای بخش عمومي است؛ در حاليبيشتر برای منابع مورد استفاده و سرمايه

-ی سرمايه بين طبقهگيرهاست که به اهميت اندازههای بدهيايجاد پاسخگويي برای اثرات رو به پايين سياست

وردهای اوليه، که منافع  فزاينده آهای دولت برای برگيری اثر مالي سياستای اشاره دارد. و در نهايت، اندازه

 .برای صورت ظاهری آن يعني بودجه دارد

گفته، بايد اذعان کرد که گزينش سيستم حسابداری تعهدی در بخش عمومي به افزون بر موضوعات پيش

گويي دولت به موکالن آن، مديريت مالي بهتر مديران خدمات عمومي و قابليت مقايسه عملکرد افزايش پاسخ

                                                           
1- Barret 
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شود. اين تغييرات مهم، ريشه در تغيير نگاه حسابداری بخش عمومي از های مختلف منجر ميمديريت در حوزه

ح  ر واقع، اصطالشوند. دتغييرات وجه نقد به وقوع رويدادهايي دارد که منجر به تغييرات وجه نقد مي

 (1996 ،1کان) .تر استای از يك دسته تغييرات بسيار گستردهحسابداری تعهدی، نشانه
 

 گیرینتیجه

هدف اصلي اين مقاله به نحوه استقرار نظام حسابداری تعهدی در واحدهای بخش عمومي ارتباط داشت که به 

هايي غيرمالي  در راستای بکارگيری مطلوب ييي داراايگذارموازات آن مقامات و مديران به شناسايي و ارزش

ملي و فرهنگي هر کشور محسوب  ثميرا ها جزءمعموال اين دارايي اند.مدل حسابداری شبه بازرگاني پرداخته

مالحضات  ،هايي از قبيل عدم وجود جايگزينيشده که دارای ارزش اجتماعي بااليي دارند. به دليل ويژگي

های ها و روشها با رويهگذاری اين داراييارزش ..ازاری جهت مبادله آنها و.عدم وجود ب ،ملي و سياسي

ها را در نتيجه واحدهايي که اين گونه دارايي ؛پذير نيستمتعارف و موجود حسابداری بطور قابل اتکا امکان

نها نموده آذاری گهای غير متعارف حسابداری اقدام به شناسايي و ارزشکنند با استفاده از روشداری مينگه

گری موافقان و مخالفاني اين شيوه گزارش نمايند.های غيرمالي ثبت ميودر گزارشات مالي تحت عنوان دارايي

 بطور داشتند. موافقت يا مخالفت خود با اين شيوه ابراز به همراه داشته که هرکدام آنها با تشريح داليل خود

  نمايند:عمده اشاره مي کلي موافقان اين شيوه گزارشگری به دو دليل

 ها آگاه شده وارزش و بهای اين دارايي زمديران ا -1

 کنند را  قابل توجيه نمايند.های بااليي که ساالنه جهت حفظ و حراست از آنها صرف ميهزينه -2

های راييگذاری داارزش گردد.ای مسئوليت پاسخگويي ميـکه اين امر شفافيت اطالعاتي را به همراه داشته و باعث ارتق

گيرد ولي با توجه به اينکه هدف اصلي واحدهای غيرمالي اگرچه با استفاده از شواهد و مدارک قابل تاييد انجام نمي

-بخش عمومي کسب سود و بکارگيری آنها در عمليات تجاری نيست در نتيجه نه تنها گزارشات مالي را مخدوش نمي

جهت افزايش توان بالقوه گزارشات مالي به دنبال شناسايي هرچه بيشتر  کند کهکند بلکه مديران و مقامات را تشويق مي

های مناسبي باشند تا بدين طريق ضمن کاهش از انتقادات به ها و رويهو ضمنا همواره به دنبال روش ها باشنداين دارايي

م حسابداری تعهدی در واقعيت اين است که سيست گذاری مربوط بودن و سودمندی اطالعات افزايش يابد.شيوه ارزش

کند و ها ارائه نميهای مشترک ميان برنامهحل بهتری برای مسائل مهمي نظير تخصيص منابع يا هزينهبيشتر موارد راه

 های مالي شود.کنندگان گزارشکننده و نادرست برای استفادهعات گيج ممکن است در واقعيت منجر به ايجاد اطال

 حات سيستم حسابداری تعهدی حل نشده باقي مانده است؛ از جمله ربوط به مزايای بالقوه اصالبنابراين بسياری از مسائل م

ها در بخش عمومي است. اين نظريه  بارها مورد تاکيد قرار گرفته است که تعريف ارائه شده از شيوه ارزيابي دارايي نآ

                                                           
1- Conn 
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اسب ـای تحت کنترل بخش عمومي منـهدارايي ها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسياری ازدارايي

ارزيابي پولي مناسب نيست.  ... ها وپارکها، ها، کتابخانهها، پلهای هنری، جادهايي مانند مجموعهـهنباشد. برای دارايي

 ره گرديدبدان اشا چوپ پرچم مربوط به شهر باالرنت که در باالميليون دالر برای يك  يكارزيابي به عنوان نمونه  آيا 

گذاری يا اين ارزشآگرفت؟  کار را در جريان عمليات بهنآبه اين مبلغ فروخت و  راتوان آنبه معني آن است که مي

مصالح و منافع جامعه بر واقعيات اقتصادی و حسابداری شفافيت مالي را  نيا لحاظ کردآ برای اين دارايي مناسب است؟

 .... و ؟بخشدگذاری مسئوليت پاسخگويي مقامات را ارتقا ميگيری و ارزشيا اين شيوه اندازهآ ورد؟آبه بار مي

به طور سنتي، مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومي، مبنای نقدی است. اين سيستم حسابداری و 

دهد چه ميزان وجه نقد دريافت شده است و چگونه اين وجوه کند که نشان ميعاتي ارائه مي گزارشگری، اطال

 اند.تخصيص داده شده

شود و شود که در سيستم حسابداری تعهدی، تاکيد بيشتری بر اثربخشي و نتايج عملکرد ميادعا مي

تواند تعهدات شوند؛ همچنين سيستم حسابداری تعهدی بهتر مييابي کامل عمليات ميمديران، مسئول هزينه

ائل، بايد اذعان کرد که گزينش سيستم درازمدت و کل وضعيت مالي را منعکس کند. افزون بر اين مس

ن آن، مديريت مالي بهتر  حسابداری تعهدی در بخش عمومي منجر به افزايش پاسخگويي دولت به موکال

شود. اين تغييرات مهم های مختلف ميمديران خدمات عمومي و قابليت مقايسه عملکرد مديريت در حوزه

تغييرات وجه نقد به وقوع رويدادهايي دارد که منجر به تغييرات ريشه در تغيير نگاه حسابداری بخش عمومي از 

های ديگری نيز دارد؛ های بخش عمومي، جنبهاما توجه به اين نکته ضروری است که فعاليت شود.وجه نقد مي

ها و حفاظت و های برابر، تامين مالي برای حفظ و گسترش زيرساختهمچون توزيع رفاه، ايجاد فرصت

رسد با گرايش بخش عمومي به سمت معيارهای بخش خصوصي و در ط زيست که به نظر مينگهداری محي

-های مهم ناديده گرفته ميراس آن سودآوری که هدف و زيربنای سيستم حسابداری تعهدی است اين جنبه

های مالي تي است که تاکنون بارها سبب سوءتخصيص شود. همچنين حسابداری بازرگاني سرشار از مشکال

بسياری از مسائل و معايب سيستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقي  م در بخش خصوصي شده است.مه

زم است در کوشش برای تغيير مبنای حسابداری در بخش عمومي، اين مسائل در نظر گرفته  مانده است و ال

يت تعهدی و گزينش سيستم حسابداری تعهدی، پيدايش حسابداری مدير حاميانبا وجود فراواني  شود.

گزارشگری مالي تعهدی خالي از انتقاد نبوده است. مزايای حسابداری بازرگاني برای واحدهای دولتي چندان 

وری و وضعيت مالي نيستند، منتقدان، برای مثال، آيکن و آويژه آن که آنها به دنبال سودآشکار نيست، به
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در برابر گزارشگری مالي تعهدی برای واحدهای  (1992) 3و ما(، و متيوز1995) 2، لوييز(1995)1کاپيتانيو 

 کنند که:دولتي استدالل مي

 وری نيست، بنابراين سود معيار مناسبي برای سنجش عملکرد آنها شمرده آهدف واحدهای دولتي سود

 شود؛ نمي

 ها شاخص آسيبساختار مالي مبتني بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نيست )برای نمونه، اهرم-

 شوند(؛ری محسوب نميپذي

  در بخش دولتي، سرمايه در گردش، شاخص توانايي ادامه فعاليت نيست. اين موضوع با تمايل مجلس

 برای ادامه تخصيص اعتبار در ارتباط است؛ 

های تفاوت ابداری تعهدی در واحدهای بخش عمومي ابتداـتقرار مطلوب نظام حسـو سخن آخر اينکه برای اس

با درک ماهيت وجودی اين  کنندگان واحدهای انتفاعي و عمومي شناسايي شده وفادهمحيطي و تنوع است

دو بخش ترسيم شده تا از دوگانگي  های مناسبي برای ارزيابي عملکرد مديران هرها و شاخصنهادها مقياس

 نها جلوگيری گردد.آ عملکرد
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