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فصل اول
کلیات تحقیق
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مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعه ای در گروی دانایی و خرد اعضای آن میباشد .این دانایی نتیجه بینش
بهرهبرداری بهموقع از اطالعات میباشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان استراتژی و
برنامههای آن سازمان تبلور مییابد .از میان اطالعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی به
آن نیازمندند ،اطالعات مالی جایگاه ویژهای دارد .چراکه اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران ،مستقیماً آثار
و پیامدهای مالی داشته و یا به صورت غیرمستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تأثیر قرار میدهند.
 -2-1بیان مسئله
در طول ادوار گذشته و اوایل قرن بیست و یکم ،بیشتر کشورهای توسعهیافته و نهادهای بینالمللی ،ازجمله
اتحادیه اروپا ،گامهایی در جهت مبنای نقدی به اشکال مختلف مبنای تعهدی برداشتند ،لکن کشورهای
درحالتوسعه و ازجمله کشور جمهوری اسالمی ایران ،مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیلشده همچنان
مورداستفاده قرار میگیرد .از یکسو نقش و اهمیت گزارشگری مالی به عنوان ابزار ایفای مسئولیت
پاسخگویی ،اعمال روش صحیح و منطبق با استانداردهای پذیرفتهشده حسابداری ،نقش درخور مالحظهای
در ارائه اطالعات در صورتهای مالی جامع دستگاه های دولتی ،دستگاه های نظامی ،نهاده بهتر مسئولیت
پاسخگوئیخواهد داشت .شایانذکر است اکثر دستگاههای اجرایی کشور از جمله نیروهای مسلح،
شاخصهای قابلقبول ارزیابی عملکرد را در جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مورداستفاده
قرار نمیدهند (بابا جانی.)1390 ،
.
.
.
 -4-1نوع تحقیق
با توجه به اهداف متصور برای پژوهش حاضر ،ازآنجاکه نتایج این پژوهش میتواند مورداستفاده
سیاستگذاران ،برنامه ریزان و دستاندرکاران امور مالی و حسابداری در بخش نیروهای مسلح کشور قرار
گیرد ،نوع تحقیق موردبررسی کاربردی محسوب میشود.

6

 -5-1روش تحقیق
روش تحقیق حاضر بر اساس ماهیت توصیفی -پیمایشی میباشد و از نظر جمعآوری دادهها آمیخته(کمی و
کیفی)

است.

 -6-1اهداف تحقیق
 -1-6-1هدف اصلی

تبیین مؤلفههای مؤثر در پیادهسازی حسابداری تعهدی و طراحی الگوی پیادهسازی حسابداری تعهدی در
نیروهای مسلح با رویکرد ارتقای بهرهوری.
 -2-6-1اهداف فرعی

 .1تعیین اولویت مؤلفههای بهرهوری در نیروهای مسلح.
 .2تعیین اولویت مؤلفههای بودجه عملیاتی در نیروهای مسلح.
 .3تعیین اولویت مؤلفههای حسابداری تعهدی در نیروهای مسلح.
 .4تعیین اولویت مؤلفههای حسابداری نقدی در نیروهای مسلح.
 .5تعیین ارتباط بین حسابداری تعهدی و بهرهوری در نیروهای مسلح.
 .6تعیین ارتباط بین حسابداری نقدی و بهرهوری در نیروهای مسلح.
 .7تعیین ارتباط بین بودجه عملیاتی و بهرهوری در نیروهای مسلح.
 .8مقایسه تأثیر متغیرها بر بهرهوری.
 .9تبیین چالشهای پیادهسازی حسابداری تعهدی در نیروهای مسلح.
 .10تبیین مراحل و الزامات (پیشنیازها) برای پیادهسازی حسابداری تعهدی در نیروهای مسلح.
 .11معرفی الگوی پیادهسازی حسابداری تعهدی با رویکرد ارتقای بهرهوری در نیروهای مسلح.
.
.
.
.
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فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
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-1-2مقدمه
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی ،با این فرض تدوین میشود که دولت درگیر فعالیتهای
بیطرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی ،به گزارش فراغت دولت از بودجه ،شرح تأمین و
مصرف وجوه محدود میشود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست؛ اما
اخیراً در بعضی از کشورها ،ازجمله بریتانیا ،زالندنو و استرالیا ،رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی
کامل در حسابداری بخش عمومی ایجادشده است(.رفیعی)1397،

بخش اول  :پیشینه تحقیق
در این بخش تعدادی از تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور ،مرتبط با موضوع تحقیق انجامشده است به
صورت خالصه بیان میشود.
-3-2مطالعات خارجی
ردیف

نام محقق

1

بالستروس و
همکاران

1

نتایج

سال

 2019به بررسی نقش حسابداری بخش عمومی و سیستم حسابداری
تعهدی در کنترل فساد پرداختند .محققین با بررسی  33کشور عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در طی دوره زمانی  2010الی
 2014به این نتیجه رسیدند که با انجام اصالحات حسابداری بخش
عمومی و پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی و پیاده
سازی سیستم حسابداری تعهدی ،سطح فساد نیز کاهش پیدا می
کند.

2

ادیکاری و

 2019به بررسی تاثیر عوامل سازمانی و شاخص های موثر بر تصمیم

2

گیری بر پیادهسازی اصالحات حسابداری تعهدی در بخش عمومی

همکاران

در تانزانیا پرداختند .یافته ها نشان می دهد که فشارهای حسابرسان
و عواملی از قبیل آموزش کارکنان تاثیر قابل توجهی در طراحی
حسابداری تعهدی دارد .همچنین نتایج نشان داد که عوامل
فرهنگی با پیاده سازی حسابداری تعهدی رابطه مثبت معناداری.

1 - Ballesteros & et al
2 - Adhikari & et al
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 -9-2عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی
بهرهوری نیروی انسانی به مفهوم استفاده مفید ،مؤثر و کارآمد از مهمترین عوامل تولید نسبی نیروی انسانی
است .در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی میپردازیم:
عوامل عمده عمومی :مثل آب و هوا ،توزیع جغرافیایی مواد خام ،سیاستهای مالی و اعتباری ،سازمان
عمومی بازار کار ،نسبت نیروی کار بهکل جمعیت ،میزان بیکاری یا درجه کمبود نیروی کار و...
عوامل سازمانی -فنی :ازجمله درجه ظرفیت مورداستفاده ،کیفیت مواد اولیه ،کفایت مواد ،اجزاء و ارکان
عملیات ،توازن تجهیزات ،تدابیر کنترل ،میزان ماشینآالت نسبت به کارگر ،طول و توزیع ساعات کار،
گزینش پرسنل و. ...
عوامل انسانی :از قبیل روابط کارکنان با مدیران ،شرایط اجتماعی و روانی کار ،پرداختهای تشویقی ،انطباق
و ارتباط با شغل ،کار بدنی و درجه سختی آن ،طرز کار اتحادیههای کارگری(.برادران)1394،
 -1-9-2ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی

 -1ایجاد تعهد در کارکنان
مدیران میتوانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان ،برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد
یک فرهنگ عاری از سرزنش ،آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند (احدی پناه.)1384 ،
 -2توجه به کارکنان
توجه به کارکنان به عنوان انسان و ابراز عالقه نسبت به رفاه ،سالمتی ،امید و آرزوهای آنان ،موجب عملکرد
بهتر آنها شده و سبب میشود که بهرهوری افزایش یابد (احدی پناه.)1384 ،
 -3استفاده از استعدادها
تشخیص و استفاده از استعدادهای فردی افراد یکی از سازندهترین و ارضاکنندهترین کارهای یک مدیر
است که میتواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش بهرهوری به کار گرفته شود (احدی پناه.)1384 ،
.
.
.
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 -1-11-2سطوح اندازهگیری بهرهوری

بهرهوری در سطوح مختلف مورد تأکید قرار میگیرد ،شکل زیر بهاختصار ،سطوح موردبررسی را به نمایش
میگذارد.
سطحجهــانی 
سطحملی 
سطحبخشاقتصادی 
سطحرشتهتجاری 
سطحسازمان 
سطحگروهکار 
سطحفرد 
نمودار -1-2بهرهوری در سطوح مختلف (خاکی)1376،

-2-11-2شاخصهای اندازهگیری بهرهوری

فرمولهای بهرهوری جزئی (فوالدی:)1390،
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جدول  .1-2تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی

اهداف
گزارشگری مالی
رعایت بودجۀ مصوب

رعایت الزامات قانونی و
محدودیتهای مالی وضعشده

نحوۀ تأمین ،تخصیص و

مبنای نقدی

تحقق الزامات مالی تعیینشده

الزامات
محدودیتهای
وجوه نقد دارد

منابع نقد

منابع نقد

ارزیابی توان تأمین مالی،
پرداخت بدهیها و ایفای

تعدیلشده

تعدیلشده

بلی

بلی

بلی

چگونگی مصرف منابع مالی
چگونگی تأمین مالی فعالیتها و

مبنای نقدی

مبنای تعهدی

از محل وجوه نقد

تعهدات
وضعیت مالی و تغییرات آن

وضعیت نقدینگی

الزامات و
محدودیتهای
وجوه نقد دارد و
شبه نقد

الزامات و
محدودیتهای
وجوه
نقد دارد و منابع
مالی

مبنای تعهدی
بلی
الزامات
محدودیتهای
وجوه نقد دارد و
منابع اقتصادی

منابع نقد و منابع

منابع نقد و منابع

منابع نقد و منابع

مالی و شبه نقد

مالی

مالی

منابع نقد و منابع

منابع نقد و سایر

منابع نقد و سایر

مالی و شبه نقد

الزامات مالی

الزامات مالی

از محل وجوه نقد
و شبه نقد
وضعیت نقد و شبه
نقد

از محل منابع مالی

منابع مالی

ارزیابی عملکرد بر حسب بهای

اطالعاتی گزارش

اطالعاتی گزارش

اطالعات محدودی

تمامشدۀ خدمات ارائهشده

نمیشود

نمیشود

گزارش میشود

(بابا جانی)1385
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از محل منابع
اقتصادی
منابع مالی و
اقتصادی
اطالعات الزم برای
ارزیابی عملکرد
گزارش میشود

البته ،باید توجه داشت که انتخاب مبنای حسابداری مناسب و استفاده از آن بستگی به دیدگاه واحد
گزارشگر و اهمیت و اولویت اهداف گزارشگری مالی دارد( .بابا جانی )1385بدین منظور در زیر به بیان
برخی از دیدگاههای مربوط به مبناهای حسابداری میپردازیم تا بتوانیم در مورد انتخاب نوع مبنا قضاوت
بهتری داشته باشیم.
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فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
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 -1-2-4جنسیت

در جدول  1-4تعداد مرد و زن را نشان میدهد که طبق نتایج پرسشنامه 100درصدد نمونده آمداری مدرد و
0درصد زن هستند.
جدول  .1-4توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس جنسیت

متغیر

گروه

فراوانی

درصد

جنسیت

زن

0

0

مرد

72

100

72

100

جمع
 -2-2-4سن

در این قسمت حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار سن نمونه آماری آورده شده است طبق جدول -4
 3حداکثر  63و حداقل  36میباشد که میانگین سن نمونه آماری  39و انحراف معیار آن  2/7میباشد.
همچنین برای به دست آوردن توزیع سنی در چهار گروه به این صورت انجام میشود که تا بازههای سدنی
مشخص شود تا درصد توزیع سنی در هر بازه سنی به دست آید ،حداکثر سن را از حداقل کم مدیکندیم تدا
دامنه تغییرات سن به دست آید ،سپس دامنه را به چهار گروه تقسیم میکنیم تا اندازه دامنه هر بازه به دست
آید؛ که دامنه هر بازه  9سال میباشد و گروههای سنی از  55-46 ،46-37 ،36-27و  63-55سال میباشدد
و درصد افراد در این بازهها  37 ،32 ،19و  12درصد میباشد؛ که میانسدالی درصدد بداالتری دارد؛ کده در
جدول  2-4نشان دادهشده است.
جدول  .2-4توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس طبقه سنی

طبقه سنی (سال)

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

متغیر

27-36

14

19

19

37-46

23

32

51

47-55

27

37

88

56-63

9

12

100

جمع

72

100

حداکثر

حداقل

میانگین

63

36

39

سن
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-3-2-4وضعیت سابقه کار نمونه آماری در بخش مالی و حسابداری

در جدول  3-4نیز حداکثر و حداقل و میانگین سابقه و تجربه نمونه آماری را نشان مدیدهدد کده کمتدرین
سابقه  3سال و بیشترین  28و بهطور متوسط  23سال سابقه کار در بخش مالی و حسابداری دارند کده در
جمع  2/7سال انحراف معیار دارند و بنابراین جواب کامالً معقوالنه خواهند داد.

شکل  .2-4ضرایب استانداردشده مسیرها
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