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چکیده:

هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی ،تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
براي ايجاد تحول اساسي در نظام گزارشگري مالي بخش عمومي و افزایش اثربخشی دولت به
عنوان عنصر اصلی پایداری مالی بخش عمومی ميباشد .با عنایت به نقش مبناي حسابداري
تعه��دی و اس��تانداردهای بینالمللی حس��ابداری بخش عمومی در تحقق اي��ن اهداف ،این
مقاله ضمن بررس��ی مبانی نظری و ادبیات تحقیق مرتبط با حس��ابداری بر مبنای تعهدی و
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ،تاثیر آنها را بر اثر بخشی دولت و کیفیت
نظارت و در نتیجه بهبود اثربخشی اجرای سیاستهای عمومی مورد بررسی قرار خواهد داد.
کلی�د واژهها :حس��ابداری بر مبنای تعهدی ،اس��تانداردهای بینالمللی حس��ابداری بخش
عمومی ،پایداری مالی ،اثر بخشی دولت ،کیفیت نظارت
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هدف این مطالعه ،بررس��ی تاثیر پذیرش حسابداری تعهدی و اجرای استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخش عمومی )IPSAS( 1بر اثر بخشی دولت ،به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری مالی
بخش دولتی است .علیرغم تردید برخی محققان در مورد پذیرش حسابداری تعهدی (کپرچیون،2
2006؛ واین2008 ،3؛ بارتن )2009 ،4و اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی
(بلنسا2014 ،5؛ اوالسویرتا2014 ،6؛ کریستینس و همکاران ،)2015 ،7بخش عظیمی از مطالعات
در این حوزه که به کیفیت اطالعات مالی ،پاس��خگویی و مقایسهپذیری مربوط میگردد ،استفاده
از مبنای تعهدی و یا استانداردهای بینالمللی در حسابداری بخش دولتی را مورد تاکید و حمایت
ق��رار میدهند (مانز روس��ی و هم��کاران .)2016 ،8همانطور که برگم��ن )2012( 9بیان میدارد،
ماهیت رویکرد تولید اطالعات حسابداری بر تصمیمگیری تأثیر میگذارد .به طور مشخص ،مبنای
تعهدی پیش نیاز ش��اخصهای کلیدی عملکرد مربوط اس��ت؛ بنابراین ،انتظار میرود که مبنای
حس��ابداری و استانداردهای حسابداری که دولتها برای تولید اطالعات مالی به کار میگیرند ،بر
اثر بخش��ی دولت تأثیر گذار باشد؛ یعنی در حدی که سیاستهای عمومی ،نیازهای شهروندان را
از نظر خدمات مناس��ب عمومی برآورده نمایند (گارسیا-س��انچز و همکاران .)2013 ،10به عقیده
آزبورن )2010( 11تحقیقات بیشتری باید در مورد اثر بخشی دولت صورت پذیرد؛ به بیان دیگر ،اثر
بخش��ی دولت در توانایی پوشش تعهدات مالی در ارائه خدمات مناسب عمومی میتواند به عنوان
یکی از ابعاد اصلی پایداری مالی بخش عمومی مدنظر قرار گیرد (هیئت استانداردهای حسابداری
دولتی .)1987 ،12مطالعه حاضر اثربخش��ی دولت ،به عنوان یکی از ارکان پایداری مالی و مربوط
بودن کیفیت اطالعات مالی در فرآیند تصمیمگیری را به عنوان آنچه توس��ط سیستم حسابداری
در حال استفاده است با لحاظ روند پذیرش حسابداری تعهدی و اجرای استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخش عمومی ( ،)IPSASمورد بررسی قرار میدهد.
مبانی نظری و ادبیات تحقیق نشان میدهد استفاده از مبنای حسابداری تعهدی تأثیر مثبتی
بر بهبود اثربخشی دولت و خدمات ارائه شده به عموم و در نتیجه بر پایداری مالی دولت دارد؛ به
عبارت دیگر پذیرش حسابداری تعهدی در بخش دولتی ،مسئولیت پاسخگویی عمومی را افزایش

69

سال چهارم

70

شماره 14

زمستـان 99

میدهد .این امر دولت را به س��مت دستیابی به توسعه ظرفیت تدوین و اجرای موثر سیاستهای
عمومی سوق میدهد.

بحران مالی جهانی اخیر به طور گس��تردهای وضعیت مالی بس��یاری از سازمانهای دولتی را
تح��ت تاثیر ق��رار داده و اهمیت نظارت دائمی بر بخش دولتی ب��رای جلوگیری از بحران مالی را
آش��کار نموده اس��ت .نظارت بر ش��رایط مالی میتواند به معنای ارائه اطالعات مربوط به مدیران
دولتی برای حمایت از فرآیند تصمیمگیری در خصوص ارائه خدمات عمومی باشد (گارسیا سانچز
و همکاران .)2014 ،1این نظارت موجبات بهبود کارایی و اثربخش��ی در تخصیص منابع را فراهم
میس��ازد .در راستای این خط فکری ،هیئت اس��تانداردهای حسابداری بینالمللی بخش عمومی
( )IPSASBدر سال  2012بر تأثیر تصمیمات دولت بر پایداری مالی بلندمدت آتی تأکید نموده
اس��ت .طی س��الهای گذش��ته ،تعاریف مختلفی از وضعیت مالی ارائه شده است .یکی از پذیرفته
ش��دهترین تعاریف در این ارتباط ،تعریف س�لامت مالی اس��ت که بر توانای��ی بخش دولتی برای
پوشش تعهدات مالی خود در ارائه خدمات مناسب به عموم مبتنی است (انجمن حسابداران خبره
کانادا1997 ،2؛ هیئت اس��تانداردهای حسابداری دولتی .)1987 ،3این تعریف ضمن تأکید نظارت
ب��ر وضعیت مالی ،اهمیت تضمین کیفیت خدمات عموم��ی را مورد توجه قرار میدهد که به نوبه
خود به معنای تمرکز بر اثربخش��ی اس��ت .اثربخش��ی ،زمانی تحقق مییابد که دستگاه اجرایی به
چش��م انداز ،ماموریت و اهداف خود دست یابد (رینی و اس��تینبر ،)1999 4یعنی زمانی که آنچه
را که قرار اس��ت انجام دهد به خوبی انجام دهد ،یعنی خدمات مناس��ب به ش��هروندان ارائه نماید
(گارس��یا س��انچز و همکاران  .)2014نکته حایز اهمیت آن است که در پی الگوی مدیریت دولتی
نوین ،محققان اصوالً کارایی دس��تگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی را به جای اثربخشی آنها
بررس��ی کرده اند (آزبورن و همکاران)2014،5؛ اما به تازگی محققان در راس��تای الگوی حکمرانی
دولتی نوین ،خواستار تحقیقات بیشتر در حوزه اثر بخشی دولت هستند (آزبورن.)2010 ،
به منظور اندازهگیری اثربخش��ی بخش عمومی ،کافم��ن و همکاران )2010( 6حکمرانی را در
س��ه بعد تعریف نموده اند )1 :فرآيندی که طی آن دولت انتخاب ،نظارت و جايگزين میشود)2 .
ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای موثر سیاستهای عمومی و  )3احترام مردم و دولت نسبت به
نهادهایی که بر تعامالت اقتصادی و اجتماعی میان آنها نظارت میکنند .بر این اساس کافمن و
همکاران ( )2010ش��اخصهای حمکرانی جهانی )WGI( 7را که نمایانگر سه بعد سياسي ،اداري
1. García-Sánchez et al
)2. Canadian Institute of chartered Accountant (CICA
)3. Governmental Accounting Standards Board (GASB
4. Rainey and Steinbauer
5. Osborne et al
6. Kaufmann et al
)7. Worldwide Governance Indicators (WGIs
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گزارش��گری مال��ی بخش دولتی اطالعات��ی را در مورد وضعیت مالی ،عملک��رد ،جریان وجوه
نقد ،اس��تفاده از منابع عمومی و دس��تاوردهای ارائه خدمات ارائه میدهد (هیئت اس��تانداردهای
حسابداری بینالمللی بخش عمومی .)2014 ،6ویژگیهای مزبور به اثربخشی دولت ،یعنی کیفیت
و رضایت از خدمات عمومی و همچنین تدوین و اجرای سیاس��تهای بخش عمومی اشاره دارند؛
بنابراین کیفیت گزارشگری مالی میتواند به عنوان یکی از ویژگیهای اساسی پایداری مالی بخش
)1. Governmental Effectiveness (GE
)2. Regulatory quality (RQ
3. Bergman et al
4. Muscatelli et al
5. Von Hagen and Harden
(6. International Public Sector Accounting Standards Board)IPSASB
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و قضايي هستند ،در شش زیر شاخص پاسخگویی و حق اظهارنظر ،ثبات سیاسی ،اثربخشی دولت،
کیفیت نظارتی (قوانین و مقررات) ،حاکمیت قانون و کنترل فس��اد معرفی نمودند .از آنجایی که
این مطالعه اثربخش��ی دولت را مورد بررس��ی قرار میدهد ،بنابراین تمرکز بر روی بعد دوم ،یعنی
بعد «ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای موثر سیاس��تهای عمومی» اس��ت (کافمن و همکاران،
 )2010که با شاخصهای زیر نشان داده میشود:
•اثربخش��ی دولت ،)GE( 1آگاه��ی از کیفیت خدمات عمومی و تدوین و اجرای سیاس��تها و
همچنین اعتبار تعهدات دولتی به چنین سیاستهایی را اندازهگیری میکند .به عنوان مثال،
اثربخش��ی دولت به کیفیت دیوان ساالری ،رضایت از حمل و نقل عمومی ،جادهها یا سیستم
آموزش��ی ،پوشش خدمات بهداشتی اساسی ،شبکه برق ،آب آشامیدنی و بهداشت دفع زباله و
غیره ،اشاره دارد.
•کیفیت نظارتی ،)RQ( 2به توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاس��تها و مقرراتی اشاره دارد
که توسعه بخش خصوصی را ترویج مینمایند .به عنوان مثال میتوان کنترل قیمت ها ،تعرفه
ها ،مالیاتهای تبعیض آمیز و شیوههای رقابت ناعادالنه ،بار مقررات دولتی ،سهولت راه اندازی
مشاغل جدید ،اعتماد سیاسی ،سرمایه گذاری و آزادی مالی و ...را نام برد.
تعاریف ارائه ش��ده از اثربخش��ی دولت و کیفیت نظارتی بر ضرورت اثر بخش��ی دولت در ارتقا
مالی��ه عمومی پایدار تاکی��د دارند (برگمن و هم��کاران .)2016 ،3دولته��ای کارآمد به افزایش
توانای��ی پرداخت بدهی مالی گرایش دارند (ماس��کتلی و همکاران .)2012 ،4این در حالی اس��ت
که کس��ریهای زیاد میتواند نتیجه بوروکراسیهای ناکارآمد باشد .وان هاگن و هاردن)1995( 5
خاطر نشان كردند كه كیفیت سازمانی میتواند اهمیت توهم مالی را محدود كند كه به نوبه خود
بر پایداری مالی تأثیر میگذارد.
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دولتی بر اثر بخشی دولت تأثیر بگذارد.
به طور سنتی حسابداری بر مبنای نقدی در بخش دولتی به کار برده میشود .در مبنای نقدی
فعالیتهای مالی تنها زمانی شناس��ایی میش��ود که وجه نقد مرتبط ،صرف نظر از وقوع اقتصادی
آن ،دریافت یا پرداخت ش��ود .با این وجود ،در پی اصالحات جدید مدیریت مالی دولتی (س��ازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،)2017 ،1تعدادی از کشورها روش حسابداری بر مبنای تعهدی را در
بخش دولتی اتخاذ کردند .در مبنای تعهدی فعالیتهای مالی هنگام وقوع رویداد اقتصادی ،صرف
نظر از زمان دریافت یا پرداخت ،شناسایی میشوند .در نتیجه صورتهای مالی نشان دهنده همه
رویدادهای اقتصادی هس��تند و اطالعات بهتری در م��ورد وضعیت مالی و هزینه خدمات عمومی
ارائه میدهند (پینا و تورس .)2003 ،2با این حال برخی محققان نس��بت به پذیرش حس��ابداری
تعه��دی در بخ��ش عمومی اظهار تردید نم��وده اند و معتقدند که حس��ابداری بودجهای یا نقدی
با خصوصیات س��ازمانهای دولتی همخوانی و س��ازگاری بیش��تری دارد (کریس��تینس و رومل،3
2008؛ وی��ن .)2008 ،4از منظر عملی ،پذیرش حس��ابداری مبنای تعهدی ممکن اس��ت در اجرا
با موانعی چون آموزش مدیران دولتی و تغییر فرهنگ س��نتی بخش عمومی مواجه ش��ود اما در
نهایت میتواند منجر به نظارت بیشتر مدیریتی شود (بارتون2009 ،5؛ بیوندی و لپسلی.)2014 ،6
برخی مطالعات دیگر بر مزایای زیاد پذیرش حسابداری تعهدی تأکید کرده اند .از جمله این مزایا
میت��وان به ارزیابی هزینه ارائه خدمات و برنامههای سیاس��ی ،توجه به کارایی و بهرهوری ،بهبود
پاسخگویی در استفاده از منابع ،تمرکز بیشتر بر مدیریت دارایی ها ،شناسایی بهتر تعهدات ،ارزیابی
دقیق استراتژیهای برون س��پاری ،ارزیابی کاملتر پایداری مالی ،دسترسی سریعتر به اطالعات،
سازگاری با سایر اطالعات از قبیل بودجهریزی یا مدیریت وجه نقد اشاره نمود (آنسی – پسینا و
اس��تکولینی2007 ،7؛ فدراسیون بینالمللی حسابداران2011 ،8؛ برگمن .)2012 ،برخی مطالعات
دیگر اس��تفاده همزمان از سیس��تم حس��ابداری نقدی و تعهدی در بخش عمومی را مورد بررسی
قرار داده اند .نتایج این مطالعات نشان میدهد استفاده همزمان از این دو مبنا میتواند برای یک
سیستم حسابداری کامل مفید باشد؛ اما هنگامی که مبنای تعهدی به عنوان مکمل مبنای نقدی
در نظر گرفته میشود خطر تفسیر همزمان این دو مبنا وجود دارد (دابیکو .)2015 ،9الزم به ذکر
است که پذیرش حسابداری تعهدی در بخش دولتی اغلب با اصول مدیریت دولتی نوین (بیوندی
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1. Biondi and Soverchia
2. Newberry
3. Fuertes
4. Chan
5. Wang
)6. International Federation of Accountants (IFAC
7.Lapsley et al
8. Bellanca
9. Sutcliffe
10. Bastida and Benito
11. Lapsley et al
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و س��اورچیا2014 ،1؛ نیوبری )2014 ،2و همچنین با اجرای اس��تانداردهای بینالمللی حسابداری
بخش عمومی مرتبط بوده است .در این راستا کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDضمن استفاده از سیستم حسابداری تعهدی ،استانداردهای بینالمللی را به عنوان یک
معیار ارزیابی در نظر گرفته اند.
اگرچ��ه اجرای اس��تانداردهای بینالمللی حس��ابداری بخ��ش عمومی ،دولتها را به س��مت
حس��ابداری بر مبنای تعهدی س��وق داده اس��ت اما هنوز هم مواردی وج��ود دارد که دولتها از
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی بر مبنای نقدی استفاده میکنند .اخیرا ً هیئت
اس��تانداردهای حس��ابداری بینالمللی بخش عمومی گزارشی راجع به اس��تانداردهای بینالمللی
حس��ابداری بخش عمومی بر مبنای نقدی منتش��ر نموده اس��ت که به موان��ع اصلی تصویب این
استاندارد پرداخته است .بعضاً استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی و مبنای تعهدی
به عنوان مترادف استفاده میشوند اما با در نظر گرفتن این مسئله که یک سازمان دولتی میتواند
سیستم حس��ابداری تعهدی را براساس استانداردهای ملی حسابداری بدون اجرای استانداردهای
بینالمللی حس��ابداری بخش عموم��ی بر مبنای تعهدی اتخ��اذ کند ،اس��تانداردهای بینالمللی
حسابداری بخش عمومی و مبنای تعهدی دو موضوع متفاوت هستند.
استانداردهای بینالمللی حس��ابداری بخش عمومی گام اساسی در مدرن سازی سیستمهای
اطالعات مالی (فورتز )2008 ،3و از مهمترین تحوالت حس��ابداری دولتی (چان )2003 ،4به ویژه
در بهبود مقایس��ه اطالعات مالی (وانگ )2002 ،5محس��وب میش��ود .تأثیر مثبت استانداردهای
بینالمللی حسابداری بخش عمومی بر کیفیت اطالعات مالی و بودجهای به طور گستردهای مورد
تاکید قرار گرفنه اس��ت (فدراسیون بینالمللی حس��ابداران2003 ،6؛ الپسلی و همکاران2009 ،7؛
بالنکا.)2014 ،8
اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی به عنوان اساس فرایند تصمیمگیری
مدیریت استراتژیک در نظر گرفته میشود (ساتکلیف ،)2003 ،9زیرا اجرای  ،IPSASاطالعات قابل
اعتماد ،جامع ،به موقع ،قابل فهم و قابل مقایس��ه تری را در دس��ترس قرار میدهد (وانگ2002،؛
باس��تیدا و بنیتو .)2007 10به عالوه ،از  IPSASبه عنوان ابزاری برای بهبود کارایی ،ش��فافیت و
پاس��خگویی (الپس��لی و همکاران )2009 ،11و در عین حال کاهش فرصتهای ایجاد فس��اد ،یاد
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میشود .علی رغم تأثیرات مثبت اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ،برخی
منتقد پذیرش آن هستند .بروسکا و مارتینز )2016( 1در خصوص موانع استفاده از استانداردهای
بینالمللی حس��ابداری بخش عمومی معتقدند در ( )1استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش
عموم��ی ( )IPSASبه عنوان الگویی بس��ط یافته از اس��تانداردهای بینالمللی گزارش��گری مالی
( )IFRSتلق��ی میش��ود و به طور خاص الزامات حس��ابداری بخش دولت��ی و ویژگیهای بودجه
را مدنظ��ر ق��رار نمیده��د (اوالویرتا )2( .)2014 ،2دولتها ممکن اس��ت تمایل داش��ته باش��ند
استانداردهای حسابداری را تحت کنترل خود قرار دهند تا بتوانند ارزش بدهی و کسری را تحت
تأثی��ر قرار دهند و توهم مالی 3ایجاد کنند (ایروی��ن )3( .)2012 ،4نگرانیهایی از نحوه حکمرانی
وج��ود دارد (کمیس��یون اروپ��ا .)2013 ،5در این خصوص بروس��کا و هم��کاران )2015( 6دانش
محدود از حسابداری تعهدی ،پذیرش سیستمهای جدید فناوری اطالعات ،حمایت سیاسی ،وضع
قوانین ،هزینه اجرا و پش��تیبانی فنی را به عن��وان چالشهای اصلی هنگام پذیرش مجموعهای از
اس��تانداردهای حسابداری مطرح کرده اند که میبایس��ت مورد توجه قرار گیرند .به طور خالصه،
اگرچه پذیرش حس��ابداری بر مبنای تعهدی و اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش
عمومی ( )IPSASمیتواند برخی مشکالت تئوری و عملی ایجاد نمایند ،اما مدیران بخش دولتی
و شهروندان را در موقعیتی قرار میدهند تا عملکرد دولت و وضعیت مالی آن را بهتر ارزیابی کنند
(برگمن )2012 ،و با توجه به این که اطالعات مالی نقش اصلی در تصمیمگیری مالی ایفا میکند،
بنابراین انتظار میرود که اثر بخشی دولت نیز تحت تأثیر کیفیت اطالعات مالی باشد.
در این راس��تا نتایج تحقیق محققانی چون لی و ویتفورد )2009( 7و وایتلی )2009( 8نش��ان
میده��د که روش حس��ابداری بر مبنای تعه��دی میتواند راه حل خوبی برای بهبود اثربخش��ی
دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای عمومی باشد با این حال ،اجرای استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخش عمومی به تنهایی کافی نیست و كشورهایی كه مبنای تعهدی را برای حسابداری
بخش دولتی لحاظ نموده اند ،سطح باالتری از اثر بخشی دولت را تجربه کردهاند.
گارسیا-س��انچز و همکاران ( ،)2013در تحقیق خود به بررسی عوامل تعیین کننده اثربخشی
دولت در ارتباط با محیط س��ازمانی و ویژگیهای سیاسی و داخلی بخش عمومی پرداختند .برای
این منظور نمونهای ش��امل  202کش��ور طی س��الهای  2008- 2002مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که اثر بخشی دولت در وهله اول تحت تاثیر محیط سازمانی ،توسعه اقتصادی
و وضعیت آموزش��ی اس��ت .در وهله بعد توزیع درآمد کش��ور ،محدودیتهای سیاس��ی و برخی
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علیرغم انتشار اس��تانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ،دولتها ترجیح میدهند
سیس��تمهای حس��ابداری و اطالعات مالی و بودجهای را به ش��کل س��نتی تهیه کنند و با وجود
انتقادات صورت گرفته به حس��ابداری بخ��ش دولتی مبتنی بر حس��ابداری تعهدی ،تحقیقات بر
اهمیت حس��ابداری بر مبنای تعهدی در ارائه معیاری مناسبتر جهت بررسی اثرات سیاستهای
عمومی و اثربخش��ی مدیریت دولتی تاکید میکند .حس��ابداری بر مبنای تعهدی ارزیابی عملکرد
دول��ت را از نظر هزینه خدم��ات ،کارایی و موفقیت افزایش میدهد؛ بنابراین مدیران بخش دولتی
خواهند توانست عواقب اجرای سیاستهای عمومی ،یعنی اثربخشی را پیشبینی کنند و همچنین
به دلیل دسترس��ی به اطالع��ات با کیفیت باال ،تصمیمگیری برای مدیران بخش دولتی آس��انتر
میگ��ردد .همچنین تصمیمات دقیق در مبحث سیاس��تهای عمومی کمک میکند تا دولتها با
اثربخش��ی بیشتر ،خواستههای ش��هروندان را با منابع موجود برآورده نمایند و بهبود اثربخشی نیز
به معنای افزایش پایداری مالی بخش دولتی اس��ت .در واقع ،همانطور که قب ً
ال گفته ش��د ،یکی از
اصلیترین تعاریف پذیرفته شده از پایداری مالی ،مبتنی بر توانایی یک بخش دولتی برای پوشش
تعهدات مالی خود است ،به طوری که خدمات عمومی مناسب به شهروندان ارائه دهد.
به طور کلی نتایج تحقیقات در حوزه حسابداری بخش عمومی بیانگر آن است که یک سیستم
حس��ابداری مناس��ب میتواند به س��ازمانها کمک کند اطالعات با کیفیت باالتر و قابلیت اعتماد
1. Bisogno and Cuadrado-Ballesteros
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ویژگیهای س��ازمانی از جمله تنوع جنس��یتی و اندازه دولت میتواند کیفیت حکمرانی را بهبود
بخشد.
1
در تحقیقی دیگر بیسوگنو و کوادرادو-بالستروس ( )2019نقش حسابداری بخش عمومی در
پایداری مالی و اثر بخشی دولت را مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق تاثیر پذیرش حسابداری
تعهدی و اجرای اس��تانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی در اثربخشی نهادهای بخش
دولتی با استفاده از نمونهای شامل  33کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()OECD
طی س��الهای  2014-2010مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان میدهد علیرغم وجود
تأثیر مثبت میان پذیرش حسابداری بر مبنای تعهدی و اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری
بخ��ش عمومی بر پایداری مالی ،اثربخش��ی دولتی و کیفیت نظارت ،تنها پذیرش حس��ابداری بر
مبن��ای تعهدی رابطه معناداری بر پایداری مالی ،اثربخش��ی دولتی و کیفیت نظارت دارد و اتخاذ
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی به تنهایی برای بهبود پایداری مالی و اثربخشی
دولتی و افزایش کیفیت نظارت کافی نیس��ت و اس��تفاده از حس��ابداری بر مبنای تعهدی قدرت
بیش��تری برای هدایت دولتها در تدوین و اجرای موثر سیاس��تهای عمومی دارد .به بیانی دیگر
یافتههای تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار حسابداری بر مبنای تعهدی در بهبود اثربخشی
اجرای سیاستهای عمومی و ارتقاء کیفیت نظارت است.
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.بیشتری برای محاسبه شاخصهای عملکرد مالی تهیه شود
به بیانی دیگر روش حسابداری تعهدی در بخش عمومی میتواند ضمن بهبود شفافیت بخش
 اثر، تس��هیل قابلیت مقایس��ه اطالعات مالی و همچنین افزایش کیفیت چنین اطالعاتی،عمومی
 بهبود اثربخشی تخصیص منابع نیز میتواند به ارتقاء پایداری مالی.بخش��ی دولت را بهبود بخشد
منجر ش��ود زیرا اثربخش��ی دولت این امکان را برای مدیران بخش دولتی فراهم میسازد تا ضمن
 به اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمگیری مناسب و دقیق در خصوص ارائه،پوشش تعهدات مالی
.خدمات عمومی دست یابند
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