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  ي ایرانهاضرورت ایجاد جایگاه مناسب براي حسابداري بخش عمومی در تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  

جعفر باباجانی
1

  

  

  

  چکیده

نظام حسابداري و گزارشگري مالی نهادهاي بزرگ بخش عمومی کشورهاي توسعه یافته و برخی کشورهاي در    

این تحول در سایه . حولی اساسی تجربه کرده استحال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظري و عملی ت

اي و استانداردگذار حسابداري روي داده حمایت و رهبري نهادهاي متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه

این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهاي متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور براي . است

ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه اند، بلکه نهادهاي مدنی تخصصی و دانشگاهنکرده ایجاد تحول ایفا

  .برخوردار نیستند

این است که در چنین شرایطی  ،هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده   

به . بانی نظري حسابداري بخش عمومی ایفا کنندهاي کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مدانشگاه

ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداري دولتی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري تشکیل نظر آزمودنی

ها باید با ایجاد رشته حسابداري بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه الزم دهند، دانشگاهمی

.نظري و ارتقاي سطح آموزش حسابداري این بخش نقشی اساسی ایفا کنندرا براي گسترش مبانی 

  حسابداري ، آموزشهاي ایران تحصیالت تکمیلی، دانشگاهحسابداري بخش عمومی، : ها کلیدواژه

                                                          
  دانشیار دانشگاه عالمھ طباطبایي١



٢

  مقدمه

حسابداري و گزارشگري مالی نهادهاي بزرگ بخش عمومی در سه دهه اخیر از تحوالت و تغییرات شگرفی 

این تحوالت اگر چه عمدتاً در کشورهاي توسعه یافته رخ داده است، اما کشورهاي در حال . استبرخوردار شده 

اگر چه دانش حسابداري بخش . اندنصیب نماندهبی توسعه و حتی کشورهاي کمتر توسعه یافته نیز از آثار آن

هاي تالشحوزه مرهون  عمومی در درازاي زمان کم و بیش شکل گرفته است، اما دانش نظري حسابداري در این

هاي نظري و اصول در چارچوباي و تحقیقات دانشگاهی است که ماحصل آن نظران علمی و حرفهوقفه صاحببی

  .و استانداردهاي حسابداري مراجع استانداردگذار کشورهاي توسعه یافته، منعکس شده است

، هر چند که عمدتاً محصول تحقیقات و تحول اساسی در مبانی نظري حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی

ها و موسسات آموزش عالی از طریق ایجاد رشته یا هاي نظري دانشگاهیان است، اما نقش مستقیم دانشگاهکاوش

به بیان دیگر، در فقدان رشته یا گرایش براي . گرایش مستقل براي حسابداري این بخش کم رنگ است

کانادا، استرالیا، نیوزلند و انگلیس، اي نظیر آمریکا، یافتهشورهاي توسعههاي کمی در دانشگاهحسابداري بخش عمو

اي این حوزه نهادهاي متولی امور مالی و مراجع استانداردگذار این کشورها، در ارتقاي سطح دانش نظري و حرفه

هیات از یک سو و داري و دیوان محاسبات آمریکا سازمان مدیریت و بودجه، خزانه،به عنوان مثال. اندکوشیده

سوي دیگر، بیشترین  استانداردهاي حسابداري دولتی و هیات رایزنی استانداردهاي حسابداري دولت فدرال از

این موضوع در دیگر کشورها نظیر . اندنقش را در تولید دانش نظري حسابداري بخش عمومی آمریکا ایفا کرده

  .است کانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزلند نیز روي داده

ها و دانشگاهیان در تولید و گسترش مبانی در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، نه تنها دانشگاه

اند، بلکه وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیوان اي ایفا نکردهنظري حسابداري بخش عمومی نقش درخور مالحظه

ارائه اي نیز کارنامه قابل قبولی در این زمینه حرفه هاي علمی ومحاسبات کشور، سازمان حسابرسی و انجمن

توانند از طریق ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میرسد دانشگاهبه نظر می ،در چنین شرایطی. اند نداده

حسابداري، زمینه الزم را براي گسترش مبانی نظري  تحصیالت تکمیلیایجاد رشته یا گرایش مستقل در سطح 

  .ز حسابداري، فراهم کننداین حوزه ا

  بیان مسئله
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. والت زیادي برخوردار شده استحهمانطور که بیان گردید، حسابداري و گزارشگري مالی در چند دهه اخیر از ت

هایی است که بر اثر ارتقاي سطح مسئولیت پاسخگویی و هاي حسابداري بخش عمومی ناشی از ضرورتپیشرفت

تحول و ارتقاي سطح مسئولیت . خواهی انجام گرفته استر حق پاسخافزایش مطالبات شهروندان دایر ب

نهادهاي بزرگ بخش عمومی را ناگزیر کرد تا نظام حسابداري و گزارشگري مالی را براي ایفاي این  ،پاسخگویی

خواهی شهروندان، نمایندگان قانونی آنها و مراجع مستقل و آن را با سطح پاسخ سامان دهندومسئولیت سر

نهادهاي متولی امور مالی و مراجع استانداردگذار  ،، در کشورهاي توسعه یافتهياز این رو. رتی هماهنگ سازندنظا

بر تدوین مفاهیم بنیادي و مبانی نظري حسابداري این بخش تاکید  ،بندي شدهدر یک اقدام هماهنگ و زمان

  .کرده و زمینه الزم را براي تحقق این امر مهم فراهم کردند

ها و موسسات آموزش عالی این کشورها عمدتاً بر تولید و توسعه دانش حسابداري ها، دانشگاهن سالدر ای

واحدهاي انتفاعی بخش خصوصی تمرکز کرده و جایگاه مناسبی براي آموزش کافی مبانی نظري حسابداري بخش 

عمومی و مراجع معتبر این در حالی است که نهادهاي متولی امور مالی بخش . عمومی اختصاص نداده بودند

اینک با . استانداردگذار، کاستی آموزشی و پژوهشی این بخش را با تولید و گسترش دانش نظري آن رفع کردند

اي هاي علمی و حرفهمراجع استانداردگذار و انجمن ،توجه به شرایط کنونی ایران که نهادهاي متولی امور مالی

هاي ایران با آیا وقت آن نرسیده است که دانشگاهینه ندارند، حسابداري، کارنامه قابل قبولی در این زم

  گرایش یا رشته مستقلی در حسابداري بخش عمومی به ایفاي نقش بپردازند؟ایجاد 

  ادبیات پژوهش

و گزارشگري مالی بخش عمومی و به ویژه دولتی سابقه بیشتري از حسابداري و گزارشگري اگر چه حسابداري 

ی بخش خصوصی دارد، اما تدریس مناسب و کافی این حوزه خاص از حسابداري در مالی نهادهاي انتفاع

هر چند که این موضوع در کشورهاي گوناگون از شدت و ضعف . توجهی قرار گرفته استها مورد بیدانشگاه

این در حالی است که از اواسط نیمه دوم قرن . بخش نیستبرخوردار است، اما در مجموع این وضعیت رضایت

خواهی سطح مسئولیت پاسخهاي حسابداري و گزارشگري مالی به دلیل ارتقاي بیستم، اصالح و تحول در نظام

کارگیري منابع عمومی، در دستور کار شهروندان و افزایش مطالبات مربوط به پاسخگویی در مورد مصرف و به

ر مالی کشورهاي توسعه یافته و برخی نهادهاي متولی امو ،براي همین منظور. هاي ملی و محلی قرار گرفتدولت

ها به فکر تولید و گسترش دانش نظري حسابداري کشورهاي در حال توسعه، در غیاب عملکرد مثبت دانشگاه

بخش عمومی افتادند و با انجام تحقیقات و حمایت مالی از نهادهاي مدنی و مراجع استانداردگذار، به دانش نظري 

.دکافی در این زمینه دست یافتن
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هاي نظري و اصول و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالی نگاهی اجمالی به سیر تطور تدوین چارچوب

قرن بیستم تا کنون،  80ي بخش عمومی از طریق مراجع استانداردگذار، گویاي این حقیقت است که از دهه

اگر چه این مطالعات در . شده است مطالعات و تحقیقات فراوانی درباره مبانی نظري حسابداري این بخش انجام

گسترش دانش نظري حاصل با  در مقایسهتوسعه دانش نظري حسابداري بخش عمومی بسیار موثر بوده است، اما 

، سطح کمی و کیفی تدریس است انتشار یافته مقتضی طریق نتایج آن به که انجام شده حقیقات و مطالعاتت

نهادهاي بخش در حال حاضر، وضعیت آموزش حسابداري .رده استدانشگاهی در این زمینه تفاوت چندانی نک

  :خالصه کردبه شرح زیر  توان را میحسابداري دولتی  ایران موسوم بهعمومی 

گرایش  ،کارشناسی مقطعدر و هاي قبل از سال ،ها نظیر دانشگاه علوم اقتصاديدر برخی دانشگاه- 1

و یز به حسابداري دولتی، قوانین، مقررات مالی ن حسابداري دولتی ایجاد شده و تعدادي واحد درسی

نظارت مالی اختصاص یافته است؛

ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی که گرایش حسابداري دولتی در مقطع در اغلب دانشگا- 2

اند، تنها یک درس چهار واحدي با عنوان حسابداري و حسابرسی کارشناسی حسابداري ایجاد نکرده

حوزه حسابداري بخش عمومی در نظر گرفته شده است؛ دولتی براي

واحدي براي حسابداري این بخش منظور شده است که  3در مقطع کارشناسی ارشد نیز صرفاً یک درس - 3

.تدریس این درس در کارشناسی ارشد الزامی و در مقطع دکتري اختیاري است

ي اساسی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی با توجه به اینکه حسابداري و گزارشگري مالی یکی از ابزارها

از طریق این نهادها کنترل و  نیز اي از اقتصاد کشورنهادهاي بزرگ بخش عمومی است و بخش در خور مالحظه

براي همین منظور، در سه چهار سال . شود، توجه به حسابداري این بخش امري مهم و ضروري استهدایت می

تشکیل کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري بخش عمومی مرکب از  اخیر سازمان حسابرسی کشور با

ي ریاست جمهوري و دنمایندگان وزارت امور اقتصادي و دارایی، دیوان محاسبات کشور، معاونت نظارت راهبر

  .سازمان حسابرسی، تهیه و تدوین استانداردهاي حسابداري این بخش را در دستور کار قرار داده است

ها با انجام مطالعه تطبیقی مناسب در مورد مبانی نظري است که شهرداري تهران نیز در همین سالاین در حالی 

اي انجام داده و زمینه الزم را براي تدوین مفاهیم، اصول و رهنمودهاي ها اقدام شایستهحسابداري شهرداري

متولی امور مالی و محاسباتی  ها توسط مراجعکه در این سال تحرکی. ها فراهم کرده استشهرداري حسابداري

هاي این نهادهاي بزرگ ایجاد شده، بیانگر این واقعیت است که نهادهاي مذکور عزم خود را براي طراحی نظام
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ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی اند تا ابزارهاي کارآمدي براي حسابداري و گزارشگري مالی نوینی جزم کرده

  .به کارگیري منابع عمومی فراهم آورند مالی و عملیاتی حاکم بر مصرف و

هاي مفاهیم بنیادي و اصول و ضوابط گزارشگري هاي امید بخشی که در زمینه تدوین بیانیهحرکت همزمان با

مالی بخش عمومی آغاز گردیده، دیوان محاسبات کشور نیز اقداماتی در حوزه استانداردهاي حسابرسی بخش 

ریزي سابق و حالی است که بیش از ده سال است که سازمان مدیریت و برنامه این در. عمومی به عمل آورده است

ریزي عملیاتی انجام داده و قوانین و مقررات الزام آوري نیز هایی براي استقرار نظام بودجهنهاد جایگزین آن تالش

ب مجلس شوراي هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی براي تحقق این امر به تصویدر برنامه

نتایج آن  هاي آتی به بار خواهد نشست والاین اقدامات تحول خواهانه که قطعاً در س. اسالمی رسانده است

گذاري بندي دولت و سایر نهادهاي بزرگ بخش عمومی پایهحسابداري، حسابرسی و بودجههاي نوین نظام

نی متخصص و آگاه به مبانی نظري پیشرفته در کند، براي استقرار صحیح و تداوم آن نیازمند نیروي انسامی

  .هاي یاد شده استحوزه

ها و موسسات آموزش عالی در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز در یک تحلیل ساده از این ماجرا، نقش دانشگاه

به رسالت ها و موسسات آموزش عالی به راستی اگر دانشگاه. شودبراي استقرار و استمرار این دستاوردها آشکار می

خود در این زمینه نپردازند، چه نهادي وظیفه نهادینه کردن مبانی نظري و پیشرو حسابداري بخش عمومی را بر 

هاي ایران اقدامی اساسی در مورد گسترش دانش نظري این حوزه از حسابداري اگر دانشگاه. عهده خواهد گرفت

با مشکل اساسی مواجه هاي متولی امور مالی کشور امیدبخش نهاداقدامات و ماحصل  دستاوردها ند،انجام نده

در حال حاضر، ایجاد رشته و گرایش در حوزه حسابداري بخش عمومی در تحصیالت تکمیلی برخی . شودمی

ایجاد رشته حسابداري . هاي معتبر آمریکا در دستور کار قرار گرفته و بعضاً مورد اجرا گذاشته شده استدانشگاه

هاي حسابداري، حسابرسی، مالیات، بودجه پیشرفته و ارزیابی اه با دروس مناسب در زمینهبخش عمومی در دانشگ

  .عملکرد از مصادیق این اقدامات است

با توجه به مطالب باال و با عنایت به سوابق سی ساله نگارنده در زمینه آموزش حسابداري، حسابرسی، بودجه 

دیدگاه و  یک مطالعه پیمایشی،حاضر را بر آن داشت تا با انجام ها، پژوهشگر دولتی و تجارب کافی در این حوزه

ها را در مورد ضرورت مدرسان حسابداري بخش عمومی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه اتنظر

در تحقیق حاضر ضمن اینکه وضعیت موجود . را دریافت کندایجاد جایگاه مناسب براي حسابداري بخش عمومی 

داري نهادهاي بخش عموي از منظر پاسخگویان مورد ارزیابی قرار گرفته است، نحوه تحول در آموزش حساب
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ها نیز بررسی شده و راهکار الزم براي تحقق این امر ارائه گردیده آموزش حسابداري بخش عمومی در دانشگاه

  .است

  پیشینه پژوهش

هاي ها و فرصتري بخش عمومی و کاستیاي درباره وضعیت آموزش حسابداهاي نسبتاً درخور مالحظهپژوهش

اسکیلولی و . شودروي این حوزه حسابداري در سایر کشورها انجام شده است که به برخی از آنها اشاره میپیش

هاي آموزشی حسابداري دانشگاهی استرالیا تا چه به بررسی این موضوع پرداخته است که برنامه) 2007(2زمسی

باید براي افزایش  ییاگر کافی نیست چه راهبردها بخش عمومی برخوردار است و حسابداريمیزان از محتواي 

اند که آموزش حسابداري در این پژوهش محققین دریافته. محتواي آموزش حسابداري در این زمینه به کار برد

مناسبی  هاي استرالیا محدود است و فارغ التحصیالن حسابداري این کشور دانش نظريبخش عمومی در دانشگاه

از تالشی همه جانبه ها بر این نکته تاکید دارد که یافته. کننداز نیازهاي گزارشگري بخش عمومی کسب نمی

سازي برنامه آموزشی در زمینه اي حسابداري، نهادهاي دولتی و دانشگاهیان براي غنیهاي حرفهسوي تشکل

  .حسابداري بخش عمومی ضروري است

پردازد و از مشکالت ررسی مشکالت موجود در آموزش حسابداري دولتی میبه ب) 2003(3شیفل و اسمیت

در این پژوهش ضمن صحه . کندیاد می» توفان پیشرونده تمام عیار«موجود بر سر راه این نوع از آموزش با عنوان 

و اجراي سیستم استقرار هاي الزم براي به کارمندانی با مهارت ،ايحرفههاي ها و سازمانگذاردن بر نیاز دولت

به  و همچنین انتقال این آموزش بقاي آموزش حسابداري بخش عمومی ،مناسبحسابداري و گزارشگري مالی 

. داندمند به امور مالی دولت و سایر نهادهاي عمومی میت علمی عالقههاي بعد را مستلزم وجود اعضاي هیئنسل

آمریکا و فقدان اعضاي هیئت علمی هاي اري در دانشگاهشدگان دوره دکتري حسابداین پژوهشگران، آمار پذیرفته

هاي بخش عمومی را گوشزد نامهکارآمد آموزش حسابداري دولتی و عدم رغبت دانشجویان به پرداختن به پایان

  .کنندمی

بی شناسی به کار رفته در کشورهایی چون آمریکا و نیوزلند، به ارزیابا استفاده از تجربیات و روش) 1997(سیمز 

هاي آموزشی دانشگاهی استرالیا پرداخته است و میزان رغبت محتواي درسی حسابداري بخش عمومی در دوره

 گراین پژوهش. مورد ارزیابی قرارداده استرا ها نسبت به حسابداري بخش عمومی مدیران گروه حسابداري دانشگاه
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مومی در دوره کارشناسی، تحصیالت حسابداري بخش ع با کاوش در محتواي دروسموضوع مورد نظر خود را 

  .کندبررسی می ،ايهاي آموزش مداوم حرفهتکمیلی و برنامه

اي پیمایشی به بررسی مطالعات انجام شده بر روي آموزش حسابداري بخش عمومی در مطالعه) 2005(4هنري

حسابداري دولتی و  تمرکز این پژوهش بر عدم توجه کافی به کمیت و کیفیت موضوعات. پردازددر آمریکا می

هایی براي تغییر ساختار درخواست ،این پژوهشدر . هاي آمریکا استآموزشی دانشگاههاي غیرانتفاعی در برنامه

ها مواردي نظیر درخواست برنامه درسی این درخواست. است و ارائه شده بنديطبقه ،آموزشی حسابداري دولتی

هاي کمبودها، برگزاري دوره شناسایی، ارزیابی وضع موجود و تر با محتواي بیشتر حسابداري دولتیگسترده

هاي تدریس و محتواي آموزشی روش. گیردها یا به صورت جداگانه را در بر میسایر دوره جریانآموزشی در 

پیشنهادي و عوامل محدود کننده یکپارچگی موضوعات حسابداري بخش عمومی از دیگر مواردي است که در این 

  .د توجه قرار گرفته استمور طالعهم

هاي مومی در دانشگاهروي آموزش حسابداري بخش عهاي پیشبه موانع و فرصت) 2008(اسکیولی و سیمز 

به همین کند و در این پژوهش بر محدود بودن تحقیقات حسابداري بخش عمومی تاکید می. انداسترالیا پرداخته

در این پژوهش، نظر . داندرنگ میهاي این بخش را کمآموزش حسابداري بخش عمومی از طریق پژوهشدلیل 

آن هایی براي بهبود نع آموزش حسابداري بخش عمومی دریافت شده و توصیهشناسایی موانظران درباره صاحب

اند که بر این عقیده نظراناکثر صاحب بیانگر این واقعیت است که ي این پژوهشهایافته. ده استدیرگارائه 

  .دنحسابداري گنجانده شو و تخصصی اصلی دروسبخش عمومی باید به طریق مقتضی در  مباحث حسابداري

هاي آتی تقاضا براي اعضاي هیئت علمی مسلط به حسابداري در سال کهکند میبینی پیش) 1979(5انگستروم

مومی در هاي آموزشی حسابداري بخش عاین پژوهش بر ارائه دوره. عمومی چند برابر عرضه آن خواهد شدبخش 

او . عمومی تاکید داردنهادهاي بخش حسابداريهاي پیشرفته به ها از طریق اختصاص بخشی از دورهدانشگاه

 ،هاحسابداري بخش عمومی در دانشگاه حاوي مباحث پیشرفته معتقد است ارائه دروس اختیاري و اجباري

داده و آنان را براي اشتغال در نهادهاي بخش  نظري دانشجویان را در این حوزه از حسابداري ارتقاتواند دانش می

  .عمومی آماده کند

به کمبود حسابداران در حسابداري و حسابرسی بخش عمومی و نارضایتی مقامات اجرایی ) 1992(6اپس و براون 

بخش عمومی از کارمندان جدیدالورود به این بخش پرداخته است و دلیل آن را نبود آموزش مناسب و رسمی در 
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در نیویورك اشاره  1975هاي محلی در سال هایی چون بحران دولتاین پژوهش به بحران. داندزمینه می این

لزوم ارتقاي دانش آنها با استانداردهاي موجود براي فعالیت  به صالحیت حسابداران بخش عمومی و کند و نیازمی

ن حسابداري براي اشتغال در بخش التحصیالدر این پژوهش چگونگی آمادگی فارغ. پردازددر این بخش می

مورد آزمون قرار گرفته و بر وجود آموزش تخصصی حسابداري براي فعاالن بخش عمومی تاکید شده عمومی 

نشان داده است که حسابداري براي فعالیت در این بخش کافی نبوده و ارائه بیشتر  ،هاي این پژوهشیافته. است

  .ها ضروري استحسابرسی بخش عمومی در رشته حسابداري دانشگاههاي تخصصی مرتبط با حسابداري و درس

به پژوهشی در باب دالیل عدم ارائه دروس مربوط به حسابداري بخش عمومی در مقطع ) 1978(7هلدر

تحصیالت تکمیلی پرداخته و عواملی چون کمبود منابع، عدم وجود تمایل مناسب دانشجویان و اعضاي هیئت 

در این . سنجددهندگان را در این زمینه میی محدود و میزان هر یک از نظر پاسخهاي شغلعلمی و فرصت

و میزان زمان قابل تخصیص به هر  معرفی شدهحسابداري بخش عمومی  دانشگاه ارائه کننده دروس 11پژوهش 

یده بندي گردسال تحصیلی طبقه یک نیمیک از مباحث حسابداري بخش عمومی بر حسب تعداد هفته و در طول 

  .است

درسی  یکی از دالیل مهم عدم توفیق آموزش حسابداري بخش عمومی را کمبود منابع) 2005(8لونسون و رك

هاي حسابداري را در موجود در سایر شاخهدرسی مربوط به این بخش دانسته و نابرابري میان منابع  ومناسب

این پژوهشگران بر این . داندبخش عمومی میمقایسه با شاخه مذکور چالش بزرگی بر سر راه مدرسان حسابداري 

مهري قرار مورد بی» 9خواهر ناتنی زشت«باورند که حسابداري بخش عمومی در میان خانواده حسابداري به مثابه 

گرفته است و باید براي حل این مشکل و افزایش رغبت دانشجویان به حسابداري بخش عمومی اقداماتی اساسی 

  .صورت گیرد

ها حسابداري بخش در پژوهشی که انجام داده با پرسش از اعضاي هیئت علمی که در دانشگاه) 2006(10میلر

به این نتیجه رسیده  11اعضاي فعال در حوزه بخش عمومی انجمن حسابداران آمریکا و کنندعمومی تدریس می

ارائه  يهادانشگاه بدین معنی که تعداد. که فرازها و فرودهایی در آموزش حسابداري بخش عمومی وجود دارد

اعضاي هیئت علمی فاقد  حضورسابداري بخش عمومی در حال افزایش است، اما از حدرسی دهنده واحدهاي 

تحوالت حسابداري  ،در این تحقیق. ابراز نگرانی کرده است ها در این دانشگاه بخش عمومیحسابداري تجربه در 
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سال اخیر و ارزیابی عملکرد  5بخش عمومی طیحسابداري  مهمترین موضوع آموزش در 34موضوع بیانیه 

  .سال آینده بخش عمومی معرفی شده است 5مهمترین موضوع مورد تدریس در نهادهاي بخش عمومی 

ساعت آموزش  80ساعت از  24به الزام حسابداران رسمی بخش عمومی آمریکا دایر بر گذراندن ) 1997(12ورنر

کند و به علت عدم دستیابی مستقیم این حسابداران به اشاره می مداوم آنها در حوزه حسابداري بخش عمومی

و در این بین ا.دهدواحدهاي درسی حسابداري بخش عمومی چند راهکار براي حسابداران رسمی ارائه می

مورد تاکید قرار را هاي آمریکا ارشد حسابداري دولتی در یکی از دانشگاهواحدهاي ارائه شده در دوره کارشناسی 

  .دهدمی

ها با رویکرد بخش عمومی و خصوصی در به بررسی تحوالت آموزش حسابداري در دانشگاه) 2010(13کردري

کردنتراي براي کم رنگپردازد و رویکرد فرابخشی در حسابداري بخش عمومی این کشور را وسیلهنیوزلند می

الب موجود به هر یک از دو بخش داند و به آزمون میزان پوشش مطمیعمومیبخشاختصاصیدرسیواحدهاي

  .پردازدهاي نیوزلند میدر دانشگاه

، بیانگر این واقعیت است که هاي انجام شده در حوزه آموزش حسابداري بخش عمومینگاهی اجمالی به پژوهش

ول رو تح از این .هاي این تحقیقات تا حدود زیادي در آموزش حسابداري بخش عمومی ایران نیز مصداق دارد یافته

در پژوهش حاضر نیز تالش به همین دلیل، . نمایدبیش از پیش ضروري می راحسابداري این بخش  در آموزش

نظر دانشجویان و مدرسان این رشته  ،ضمن ارزیابی وضعیت موجود آموزش حسابداري بخش عمومی تا شده است

در ایجاد تحول را مورد  ش عالیها و موسسات آموزدرباره چگونگی برون رفت از وضعیت فعلی و نقش دانشگاه

  .بررسی قرار دهد

  سوال تحقیق

هاي انجام شده در مورد آموزش حسابداري بخش عمومی در سایر کشورها و  هاي پژوهش بر اساس یافته

هاي ایران، تعدادي سوال اصلی و فرعی براي انجام این  هاي آموزش حسابداري این بخش در دانشگاه ویژگی

  .بندي شد ورتپژوهش به شرح زیر ص

  هاي کشور مطلوب است؟ کمی و کیفی آموزش حسابداري بخش عمومی در دانشگاه آیا وضع: 1سوال اصلی 

  هاي کشور مطلوب است؟ آیا کیفیت آموزش حسابداري بخش عمومی در دانشگاه: 1-1سوال فرعی 
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سی ارشد حسابداري براي آیا تعداد واحدهاي حسابداري دولتی در مقاطع کارشناسی و کارشنا: 2-1سوال فرعی 

آموزش مبانی نظري و عملی در این حوزه تخصصی کافی است؟

آیا مراجع متولی حسابداري و گزارشگري مالی در کشور تا کنون نقش موثري در ارتقاء سطح : 2سوال اصلی 

  ؟اند ري نهادهاي بخش عمومی ایفا نمودهحسابدادانش 

ي بخش عمومی مستلزم نگاه مستقل به این حوزه، از طریق آیا ارتقاي سطح دانش حسابدار: 3سوال اصلی 

ایجاد رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیالت تکمیلی و بازنگري در دروس تخصصی حسابداري و حسابرسی 

  دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی است؟

د در این حوزه هاي موجو آیا ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی در راس کاستی: 1-3سوال فرعی 

  مستلزم ایجاد یک رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیالت تکمیلی حسابداري است؟

آیا ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی مستلزم بازنگري در دروس حسابداري و : 2-3سوال فرعی 

  حسابرسی دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی است؟ 

اري بخش عمومی عالوه بر ایجاد رشته یا گرایش مستقل در ارتقاي سطح دانش حسابد: 4سوال اصلی 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه مستلزم چه اقدامات دیگري است؟

اي در زمینه  هاي علمی و حرفه آیا در غیاب عملکرد مثبت نهادهاي متولی امور مالی و انجمن: 5سوال اصلی 

ها و تقویت مبانی نظري  ند در رفع این نارساییتوان ها می گسترش مبانی نظري حسابداري بخش عمومی، دانشگاه

  این حوزه نقش موثري ایفا کنند؟

در کشور امریکا و کشورهاي اروپایی رشته یا گرایش مستقلی براي حسابداري برخی معتقدند : 6سوال اصلی 

اد رشته یا ایج با توجه به این موضوع آیا، بنابر این در ایران نیز نیازي نیست بخش عمومی تاسیس نشده است

  هاي ایران ضرورت ندارد؟ نه در دانشگاهگرایش در این زمی

تخصصی در حوزه حسابداري بخش عمومی در و ترویجی  ،هاي علمیبه نظر شما انتشار فصلنامه: 7اصلی سوال

  گسترش مبانی نظري حسابداري این حوزه تا چه حد مؤثر است؟

حسابداري بخش عمومی توسط نهادهاي متولی امور  هاي تخصصی در حوزه برگزاري همایش: 8اصلی سوال

اي را در گسترش مبانی نظري حسابداري بخش عمومی چقدر مؤثر  هاي علمی و حرفه مالی دولتی و انجمن

  دانید؟ می
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اي در زمینه  هاي علمی و حرفه در غیاب عملکرد مثبت نهادهاي متولی امور مالی و انجمن:9اصلی سوال

ها و تقویت مبانی نظري این  ابداري بخش عمومی، نقش دانشگاه در رفع این نارساییگسترش مبانی نظري حس

  دانید؟ حوزه را چقدر ضروري می

گیري و روش نمونه جامعه

 هايدانشگاهقلمرو مکانی پژوهش، . براي تعیین جامعه آماري ابتدا قلمرو مکانی جامعه آماري پژوهش تعیین شد

 استادان، دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد حسابداريکه  دشدر این تحقیق فرض . کشور است

ایجاد ضرورت  ترین قضاوت را درباره توانند مناسب میکه  آید از جامعه مورد نظر به شمار میاي رمجموعهزی

به صورت تقریبی، با توجه به تعداد تعداد استادان . دهندارائه  جایگاه مناسب براي حسابداري بخش عمومی

تعیین 90تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از طریق دفترچه راهنماي کنکور کارشناسی ارشد سال ها و دانشگاه

ه در مقطع دکتري دانشجو ک يهادانشگاه شاغل به تحصیلبراي تعیین تعداد دانشجویان دکتري . ندشد

 200نفر گردید که براي  650موضوع این تحقیق بالغ برمعه آماري جا با این ترتیب،. پذیرند مالك قرار گرفت می

  .نفر پرسشنامه ارسال شد

  و آزمونها و نحوه اجرا گیري دادهابزار اندازه

ها بین اعضاي هیئت علمی  نامه پرسش. آوري شد نامه جمع از طریق پرسشبراي این پژوهش هاي الزم  داده

تی، علوم هید بهشه طباطبائی، شعالم هاي دانشگاهحسابداري، دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد حسابداري 

نامه قابل استفاده پرسش173در نهایت  و توزیعو سیستان و بلوچستان تربیت مدرس اقتصادي، الزهرا، تهران،

که نتایج آنها در  شدندتحلیل هاي آماري مناسب  و آزمون18SPSSواکسل ها با استفاده از  داده. آوري شدجمع

  .شود ادامه ارائه می

ایاییآزمون پ
14

  

پردازد و میزان توافق و اتفاق نظر را در میان  نامه می هاي پرسش طور کلی به بررسی همسانی گویه این آزمون به

درصد  84.7محاسبه شد که مقدار آن  سوال43آلفا براي نامه،  ه تعداد سؤاالت پرسشبا توجه ب. سنجد افراد می

  . محاسبه گردید

بودن آزمون نرمال

                                                          
١٤ Reliability
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 استفادهگرف اسمیرنف یا مقدار کولموسطح معناداري نان از نرمال بودن یا نبودن متغیرها، از حصول اطمیبراي 

 دومو  اولهاي  توزیع متغیرهاي سوالاین آزمون در مورد سواالت تحقیق انجام و مشخص گردید که . شود می

از  ي بررسی این دو متغیرن براایبنابر .نیستتوزیع سایر متغیرها از توزیع نرمال برخوردار اما  نرمال است

استناد قضیه  عالوه بر این، به. شدهاي ناپارامتریک استفاده  از آزمون رامتریک و براي سایر متغیرهاهاي پا آزمون

کرد؛ از هاي پارامتریک استفاده  نیز از آزمون نیستبراي متغیرهایی که توزیع آنها نرمال توان  میحد مرکزي 

  .براي تمامی متغیرها هم آزمون ناپارامتریک و هم آزمون پارامتریک انجام گردیدبیشتر براي اطمینان  روي این

  سواالت تحقیقآزمون 

اي استفاده شده بود، از  رتبه 5مجموعه سواالت تحقیق از طیف لیکرت هاي زیر اینکه براي ارزیابی گویهبا توجه به 

 .، استفاده گردیدبیان شده است )1(جدول آن در که نتایجنسبت هايآزمونبراي بررسی سواالت از این رو، 

 3تر از  و بزرگ3این آزمون پیداست این آزمون نمونه را به دو گروه کمتر یا مساوي  عنوانطور که از  همان

افرادي را که میانگین امتیازات آنها کمتر و یا مساوي سه است را در گروه اول و  ،؛ به عبارت دیگرکند تقسیم می

 با استفاده از سطح معناداريدهد و  است را در گروه دوم قرار می 3ه میانگین امتیازات آنها بیشتر از افرادي ک

  .شود قضاوت مینسبت به نتیجه آزمون 

  نتایج آزمون نسبت: )1(جدول شماره 

آزمون نسبت

سطح معنادارينسبت آزموننسبت مشاهده شدهتعدادفرضیه آماريگروه  سوال

  )سوال اول(آموزش کیفیت و کمیت 

١٦٠%92  H0: ρ=<3گروه اول

50%0.000% ١٣%8  H1: ρ>3گروه دوم

%173100  کل

  )1- 1سوال (کیفیت آموزش 

١٤٣83%  H0: ρ=<3گروه اول

50%0.000% ٣٠17%  H1: ρ>3گروه دوم

%173100  کل

  )2-1سوال (کمیت آموزش 

١٥٧%91  H0: ρ=<3گروه اول

50%0.000% ١٦%9  H1: ρ>3گروه دوم

%173100کل

H0: ρ=<3  10665%50%0.000%گروه اول  )سوال دوم(
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ارائه  )2(و نتایج آن در جدول  اي نیز براي تحلیل استفاده شد یک نمونه تیاز آزمون پارامتریک  افزون بر این،

در ) میانگین طیف لیکرت(3امتیاز گین پاسخگویان بابه بررسی مساوي بودن یا نبودن میان تیآزمون . شده است

 3امتیازمساوي بودن میانگین پاسخگویان با بیانگر فرضیه صفر در این آزمون،. دپردازمیموردنظر سطح اطمینان 

توان گفت  می) بدون توجه به سایر اطالعات(است و در صورتی که فرضیه صفر بر مبناي سطح معناداري رد شود 

میانگین تر یا باالتر بودن  براي تعیین پایین. اختالف معناداري دارد 3گویان با امتیاز  امتیاز پاسخ گینکه میان

در صورتی که میانگین . گیرد مالك قضاوت قرار میو یا میانگین پاسخگویان  tمقدار آمارة  ،3گویان از  امتیاز پاسخ

میانگین امتیازات % 95گیریم که در سطح اطمینان مثبت باشد نتیجه میتی و یا مقدار آماره 3از باالتر 

و یا مقدار آماره تی منفی باشد، در  3از کمتر اما در صورتی که میانگین  .است 3کنندگان بیشتر از مشارکت

  .است3کنندگان کمتر از توان گفت میانگین امتیازات مشارکتمی% 95سطح معناداري 

اي فرضیه اول ونهنتایج آزمون تی یک نم: )2(جدول شماره 

آزمون تی یک نمونه اي

H1: ρ>3  5635%گروه دوم

%162100کل

  )سوال سوم(

١٦%9  H0: ρ=<3گروه اول

50%0.000% ١٥٦%91  H1: ρ>3گروه دوم

%172100  کل

  )1- 3سوال (

٢٨%16  H0: ρ=<3گروه اول

50%0.000% ١٤٤%84  H1: ρ>3گروه دوم

%165100  کل

  )2- 3سوال (

٣٠18%  H0: ρ=<3گروه اول
50%

100%
0.000% ١٣٥82%  H1: ρ>3گروه دوم

%172100  کل

  )سوال چهارم(

H0: ρ=<3  74%گروه اول

50%0.000% H1: ρ>3  16396%گروه دوم

%170100کل

  )سوال پنجم(

H0: ρ=<3  3118%گروه اول

50%0.000% H1: ρ>3  14082%گروه دوم

%171100کل
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3=مقدار آزمون

میانگینتعدادهاسوال/متغیرها
انحراف 

معیار
tمقدار 

درجه 

آزادي

سطح 

معناداري

اختالف 

میانگین

فاصله اطمینان در سطح 

%95اطمینان 

حد باالحد پایین

٠.٥١٤٥-٠.٦٦٤٧-٠.٥٨٩٦-١٥.٤٩٥١٧٢٠.٠٠٠-١٧٣٢.٤١٠٤٠.٥٠٠٤٩)1سوال (کیفیت و کمیت آموزش 

٠.٣٨٤٦-٠.٥٩٠٤-٠.٤٨٧٤٨-٩.٣٥٣١٧٢٠.٠٠٠-١٧٣٢.٥١٢٥٠.٦٨٥٥٤)1- 1سوال (کیفیت آموزش 

٠.٥٩٤٨-٠.٧٨٨٧-٠.٦٩١٧١-١٤.٠٨٤١٧٢٠.٠٠٠-١٧٣٢.٣٠٨٣٠.٦٤٦٠١)2-1سوال (کمیت آموزش 

٠.٠٨٧٧-٠.٣٧٢٩-٠.٢٣٠٣-٣.١٨٩١٦١٠.٠٠٢-١٦٢٢.٧٦٩٧٠.٩١٩٠٨)سوال دوم(

١٧٢٤.٠٢٣٣٠.٦٨٧٦٢١٩.٥١٧١٧١٠.٠٠٠١.٠٢٣٢٦٠.٩١٩٨١.١٢٦٧)سوال سوم(

١٧٢٣.٩٥١٦٠.٨٠٨٢٤١٥.٤٤١٧١٠.٠٠٠٠.٩٥١٥٥٠.٨٢٩٩١.٠٧٣٢)1- 3سوال (

١٦٥٤.١٣٩٤٠.٧٨٧٨٤١٨.٥٧٧١٦٤٠.٠٠٠١.١٣٩٣٩١.٠١٨٣١.٢٦٠٥)2- 3سوال (

١٧٠٤.١٤١٥٠.٥٧٩٥٦٢٥.٦٨١٦٩٠.٠٠٠١.١٤١٤٩١.٠٥٣٧١.٢٢٩٢)سوال چهارم(

١٧١٤.١٣٤٥٠.٩٠٠٦٧١٦.٤٧٢١٧٠٠.٠٠٠١.١٣٤٥٠.٩٩٨٥١.٢٧٠٥  )سوال پنجم(

  ها تحلیل نتایج آزمون

  .شود به شرح زیر تحلیل می تیآزمون هاي پژوهش بر مبناي نتایج آزمون نسبت و هر یک از سوالدر این قسمت 

هاي کشور مطلوب  کمی و کیفی آموزش حسابداري بخش عمومی در دانشگاه ضعآیا و: 1اصلی سوال

  است؟

نیز سطح معناداري و  3کنندگان کمتر از  از مشارکت% 92هايمیانگین پاسخدهد نتایج آزمون نسبت نشان می

و از آنجا  بوده3با  کنندگانمشارکتهاي پاسخنشان دهنده عدم برابري میانگین tآزموننتایج . است%5کمتر از 

به این نتیجه توان  است، می 3کمتر از ) 2.4104(کنندگان مشارکتهايپاسخمیانگین  منفی وtآماره که مقدار 

با توجه به  .مناسب نیستهاي کشور حسابداري بخش عمومی در دانشگاهوضیعت کمی و کیفی آموزش  رسید که

در در ایران است یفیت آموزش حسابداري بخش عمومی کمیت و کاین آزمون بیانگر وضعیت کلی نتایج  اینکه

  .قرار گرفتبررسی هاي فرعی زیر مورد  و از طریق سوالبه صورت جداگانه آموزش کمی و کیفی وضعیتادامه 

  هاي کشور مطلوب است؟ نشگاهآیا کیفیت آموزش حسابداري بخش عمومی در دا: 1-1فرعی سوال

است،  3کمتر از و )2.5125(کنندگان مشارکتهايپاسخه میانگین از آنجا کنتایج آزمون نسبت  بر اساس

  .کیفیت آموزش مطلوب نیستکه نتیجه گرفت % 95در سطح اطمینان  توانمی
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آیا تعداد واحدهاي حسابداري دولتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : 2-1فرعی سوال

تخصصی کافی است؟ این حوزه حسابداري براي آموزش مبانی نظري و عملی در

 نیز و سطح معناداري3کنندگان کمتر از درصد از مشارکت 91هايپاسخدهد میانگین آزمون نسبت نشان می

است و از آنجا  )3کنندگان با برابري میانگین امتیازات مشارکت(نیز حاکی از رد فرض  tآزمون . است% 5کمتر از 

که تعداد واحدهاي درسی  س نتایج هر دو آزمون نتیجه گرفتتوان بر اسامنفی است، می tآماره که مقدار 

براي آموزش مبانی نظري و عملی این حوزه از حسابداري دولتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 

.نیست حسابداري کافی

گرفت توان چنین نتیجه  هاي اصلی و فرعی یاد شده می هاي مربوط به سوال در یک تحلیل اجمالی از نتایج آزمون

کنندگان با افزایش تعداد واحدهاي درسی حسابداري دولتی پیشرفته در سطح کارشناسی ارشد  مشارکتکه

و  نداشتهکنندگان از وضع کمی آموزش حسابداري دولتی پیشرفته رضایت  مشارکت دیگر، بیانبه . موافق هستند

نتایج  افزون بر این،.هستندسی ارشد کارشنادر مقطع تعداد واحدهاي درسی حسابداري دولتی  خواستار افزایش

کنندگان با افزایش تعداد واحدهاي درسی در سطح کارشناسی موافق هستند و این  مشارکت که دهدنشان می

از آنجا که . نشان دهنده مطلوب نبودن کمیت آموزش حسابداري و حسابرسی دولتی در سطح کارشناسی است

که  رسد به نظر میباشد  می 2کمتر از هاي مربوط به این سوال یهکنندگان در گوات مشارکتامتیازمیانگین 

افزایش آن باید در اولویت پایین است و  بسیارکارشناسی مقطع کمیت آموزش حسابداري و حسابرسی دولتی در 

  .قرار قرار گیرد

رتقاء آیا مراجع متولی حسابداري و گزارشگري مالی در کشور تا کنون نقش موثري در ا: 2اصلی سوال

  اي بخش عمومی ایفا نموده است؟حسابداري نهادهسطح دانش 

در سطح اطمینان  دهندگانامتیاز پاسخاین بدان معناست که میانگین . است% 5کمتر از tآزمون سطح معناداري 

گفت  توان است می) منفیtمقدار (3از آنجا که مقدار میانگین کمتر از  .ددار 3امتیاز اختالف معناداري با % 95

 دهد که میآزمون نسبت نیز نشان . ، مناسب نیست)3(جدول شماره در  بیان شدههاي  که عملکرد سازمان

کنندگان از عملکرد این  عدم رضایت مشارکت بیانگر3کنندگان کمتر از  از مشارکت% 65هايپاسخمیانگین 

مرتبط با حسابداري و گزارشگري مالی یک از مراجع ملکرد هر تر و بررسی ع گیري دقیق براي نتیجه. استمراجع

صورت  به) 3(در جدول شماره هاي مربوط به عملکرد این مراجع  نتایج آزمون،به صورت جداگانه بخش عمومی

  .ه استبندي شد جداگانه بررسی و رتبه

در آموزش حسابداري بخش عمومی هاعملکرد سازمان :3جدول شماره 

ن فریدمنآزموبر اساس بر اساس میانگینرتبه
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رتبه میانگیننام نهادمیانگینتعدادنام نهاد

٤.٢١انجمن حسابداران خبره ایران ١٥٦٢.٤٧٤٤انجمن حسابداران خبره ایران 1

٤.٢٤انجمن حسابداري ایران١٥٣٢.٥٠٣٣انجمن حسابداري ایران2

٤.٧٤)ورد شهرداري هادر م(وزارت کشور ١٥٢٢.٦٥١٣)در مورد شهرداري ها(وزارت کشور 3

٤.٨٤حسابی انجمن متخصصین امور ذي١٥٧٢.٦٥٦١جامعه حسابداران رسمی ایران4

٤.٨٥جامعه حسابداران رسمی ایران١٤٥٢.٧٠٣٤حسابی انجمن متخصصین امور ذي 5

٥.١٤وزارت امور اقتصاد دارائی١٥٧٢.٨١٥٣وزارت امور اقتصاد دارائی6

7

در مورد (قیقات و فناوري وزارت علوم، تح

)هادانشگاه
١٥٥٢.٨٣٢٣

در (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

)مورد دانشگاهها
٥.٣٣

٥.٥٣دیوان محاسبات کشور١٥٧٢.٩٢٣٦دیوان محاسبات کشور8

٦.١٣سازمان حسابرسی١٥٦٣.١٢١٨سازمان حسابرسی9

انجمن حسابداران خبره و سپس  نگر این مطلب است کهبیا ،امتیازات نتایج آزمون فریدمن و مقدار میانگین

کمترین نقش را در ارتقاي سطح دانش نظري حسابداري بخش عمومی داشته است این انجمن حسابداري ایران 

از .است 3از کمتر دیوان محاسبات کشور،  و )5از (3تقریباً سازمان حسابرسی در حالی است که میانگین امتیاز

.اند اي در این زمینه ایفا نکرده اخیزالذکر نیز نقش درخور مالحظه این رو، نهادهاي

آیا ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی مستلزم نگاه مستقل به این حوزه، از : 3اصلی سوال

ازنگري در دروس تخصصی طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیالت تکمیلی و ب

  نی و کارشناسی است؟دولتی در مقطع کارداحسابداري 

است و همچنین سطح معناداري  3کنندگان بیشتر از مشارکت% 91هايمیانگین پاسخمطابق با آزمون نسبت 

. است 3امتیاز کنندگان بامیانگین امتیازات مشارکت ياست که دال بر رد فرض برابر% 5نیز کمتر از  tآزمون 

مبناي نتایج این دو  ربتوان  میاز این رو،. است 3تر از ین بزرگمیانگو مثبت  نیز tآماره مقدار افزون بر این، 

براي ارتقاي سطح دانش حسابداري در بخش عمومی، ایجاد گرایش  نتیجه گرفت% 95در سطح اطمینان و آزمون 

.ضروري استمقطع کارشناسی و کاردانی حسابداري دروسیا رشته مستقل حسابداري دولتی و بازنگري

هاي موجود در این  آیا ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی در راس کاستی: 1- 3فرعی سوال

  ست؟مستلزم ایجاد یک رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیالت تکمیلی حسابداري ا ،حوزه
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کنندگان با ایجاد رشته یا گرایش حسابداري دولتی در سطح  مشارکت %84دهد که نشان می آزمون نسبت نتایج

آزمون تی نیز دال بر رد فرض برابري % 5همچنین سطح معناداري کمتر از  .کمیلی موافق هستندتحصیالت ت

امتیازات میانگین و مثبت  tآماره مقدار  از سوي دیگر، چون. است 3عدد کنندگان بامشارکتهايپاسخمیانگین 

 معتقدندکنندگان مشارکتکه نتیجه گرفت % 95توان در سطح اطمینان میبنابراین است،  3بیشتر از هاپاسخ

تحصیالت تکمیلی حسابداري، در ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش ایجاد رشته یا گرایش مستقل در مقطح 

.عمومی موثر است

رشته آیا ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی مستلزم بازنگري در دروس : 2-3فرعی سوال

  است؟  دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسیحسابداري 

دولتی در رشته حسابداري موافق بازنگري دروس  ،کنندگاناز مشارکت% 82که دهد نشان میآزمون نسبت نتایج 

ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش  هستند و عقیده دارند که انجام این امر موجبمقطع کاردانی و کارشناسی 

است و از آنجا که حاکی از رد فرض صفر tآزمون% 5سطح معناداري کمتر از عالوه بر این، . شود میعمومی 

نتیجه گرفت % 95توان در سطح اطمینان می ، از این رو،است 3بزرگتر از  دهندگان امتیازات پاسخ قدار میانگینم

دولتی در مقطع کاردانی و بخش عمومی باید دروس حسابداري  براي ارتقاي سطح دانش حسابداريکه

  .بازنگري شوند کنند، ها را برگزار می دورههایی که این  دانشگاه کارشناسی

ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی عالوه بر ایجاد رشته یا گرایش مستقل در : 4اصلی سوال

  چه اقدامات دیگري است؟ مستلزم ،تحصیالت تکمیلی دانشگاه

. است 3نندگان بیشتر از کاز مشارکت% 96هايپاسخامتیازات میانگینبیانگر این است که نتایج آزمون نسبت 

بر اساس  ،بنابراین. است 3نیز بیشتر از هاپاسخو مقدار میانگین % 5کمتر از  تیهمچنین سطح معناداري آزمون 

مه تخصصی علمی ترویجی، فصلناانتشار  نتیجه گرفت که انجام اقداماتی در موردتوان می ،نتایج این دو آزمون

قاي سطح بر ارت ،تخصصی، انجام مطالعات تطبیقی يها ، برگزاري همایشفصلنامه تخصصی علمی پژوهشیانتشار 

بندي میزان تاثیر این اقدامات بر ارتقاي سطح دانش  به منظور رتبه.است دانش حسابداري بخش عمومی مؤثر

کنندگان و یکبار با استفاده از  هاي مشارکت حسابداري بخش عمومی، یکبار بر اساس میانگین امتیازات پاسخ

  .ارائه گردیده است )4(بندي گردید که نتایج آن در جدول شماره  آزمون فریدمن، تاثیر اقدامات یادشده رتبه

  هاي موثر بر اتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومیفعالیت :4جدول شماره 

آزمون فریدمنبر اساس بر اساس میانگینرتبه
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عنوان فعالیتمیانگینتعدادعنوان فعالیت
 رتبه

میانگین

٥.١٦انجام مطالعات تطبیقی١٦٨٤.٣٨١انجام مطالعات تطبیقی1

٥.٠٥فصلنامه تخصصی علمی ترویجی انتشار١٧٠٤.٣٤٧١فصلنامه تخصصی علمی ترویجی انتشار2

3

هاي تفریغ بودجه سالهاي  انتشار عمومی گزارش

قبل و پس از انقالب براي انجام تحقیقات تجربی
١٦٩٤.٢٨٩٩

هاي تفریغ بودجه سالهاي قبل و  تشار عمومی گزارشان

پس از انقالب براي انجام تحقیقات تجربی
٤.٩٣

٤.٨٢انتشار فصلنامه تخصصی علمی پژوهشی١٦٨٤.٢٥انتشار فصلنامه تخصصی علمی پژوهشی4

5

هاي ارشد و دکتري به سوي  هدایت رساله

حسابداري بخش عمومی
١٧٠٤.١٥٢٩

ارشد و دکتري به سوي حسابداري  هاي هدایت رساله

بخش عمومی
٤.٤٧

٤.٢١تخصصی يها برگزاري همایش١٦٩٤.٠٤١٤تخصصی يها برگزاري همایش6

7

اي مدیران مالی ارشد نهادها  تاسیس انجمن حرفه

بخش عمومی
١٦٩٤.٠١٧٨

اي مدیران مالی ارشد نهادها  تاسیس انجمن حرفه

بخش عمومی
٤.١٧

8

حانی جامعه حسابداران رسمی در تقویت مواد امت

زمینه حسابداري بخش عمومی
١٦٨٣.٦٥٤٨

تقویت مواد امتحانی جامعه حسابداران رسمی در 

زمینه حسابداري بخش عمومی
٣.٢

کنندگان ، مشارکتامتیازات بر اساس نتایج آزمون فریدمن و مقدار میانگینشود،  همانطور که مالحظه می

بیشترین تاثیر را بر ارتقاي فصلنامه تخصصی علمی ترویجی  آن انتشارپس ازبیقی و انجام مطالعات تط معتقدند

  .سطح دانش حسابداري بخش عمومی دارد

اي در  هاي علمی و حرفه آیا در غیاب عملکرد مثبت نهادهاي متولی امور مالی و انجمن: 5اصلی سوال

ها و  توانند در رفع این نارسایی یها م زمینه گسترش مبانی نظري حسابداري بخش عمومی، دانشگاه

  ي این حوزه نقش موثري ایفا کنند؟تقویت مبانی نظر

سطح معناداري . است 3کنندگان بیشتر از از مشارکت% 82هايپاسخمیانگین  دهد نشان میآزمون نسبت نتایج 

3عدد کنندگان باشارکتمهايپاسخبرابري میانگین صفر، دایر بر فرض  است، بنابراین% 5کمتر از نیز  tآزمون 

توان بر اساس نتایج هر دو آزمون است، می 3بزرگتر از ها  امتیازات پاسخاز آنجا که مقدار میانگین . شود رد می

و به ارتقاي  نقش موثري ایفامذکورهاي  عملکرد ضعیف سازماندر رفع توانند  ها می دانشگاهنتیجه گرفت که

.کنند سطح دانش حسابداري بخش عمومی کمک

در کشور امریکا و کشورهاي اروپایی رشته یا گرایش مستقلی براي برخی معتقدند : 6اصلی سوال

به ایجاد گرایش یا رشته بنابر این در ایران نیز نیازي  حسابداري بخش عمومی تاسیس نشده است
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هاي ایران  گاهنه در دانشایجاد رشته یا گرایش در این زمی با توجه به این موضوع آیا.نیستمستقلی 

  ضرورت ندارد؟

جداگانه رشته یا گرایش  عدم ایجادرغم کنندگان معتقد بودند به مشارکت از% 72حدود  بیانگر آن است کهنتایج 

بخش این با توجه به مبانی نظري متفاوت حسابداري در کشورهایی مانند آمریکا، براي حسابداري بخش عمومی 

در زمینه حسابداري بخش عمومی ایجاد  اي جداگانه باید رشته یا گرایشه، نسبت به بخش بازرگانی و نیاز جامع

کنندگان سایر مشارکت. اندمخالف ایجاد این رشته یا گرایش بوده% 12کنندگان حدود از بین مشارکت. شود

  .اندطرف بودهاند و یا بینظري نداده

هاي علمی و  هاي علمی تروجی، انجمن صلنامهبراي مقایسه وضع مطلوب و وضع موجود دایر بر تاثیر انتشار ف

 9و  8، 7هاي  ها در گسترش مبانی نظري حسابداري بخش عمومی موضوع سوال اي و نقش دانشگاه حرفه

  .شود ارائه می )5(نامه از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره  پرسش

لمی، ترویجی و تخصصی در حوزه حسابداري بخش هاي ع به نظر شما انتشار فصلنامه: 7اصلی سوال

  عمومی در گسترش مبانی نظري حسابداري این حوزه تا چه حد مؤثر است؟

هاي تخصصی در حوزه حسابداري بخش عمومی توسط نهادهاي متولی  برگزاري همایش: 8اصلی سوال

بداري بخش عمومی اي را در گسترش مبانی نظري حسا هاي علمی و حرفه امور مالی دولتی و انجمن

  دانید؟ چقدر مؤثر می

اي در  هاي علمی و حرفه در غیاب عملکرد مثبت نهادهاي متولی امور مالی و انجمن: 9اصلی سوال

ها و تقویت  زمینه گسترش مبانی نظري حسابداري بخش عمومی، نقش دانشگاه در رفع این نارسایی

  دانید؟ مبانی نظري این حوزه را چقدر ضروري می

آزمون فریدمن: 5شماره  جدول

سطح معناداریمقدار خی دودرجھ آزادیرتبھ میانگینانحراف معیارمیانگینتعدادنوع وضعیتسوال

١٧١٤.١٦٩٦٠.٨١٩١٩١.٩٦وضع مطلوب٧سوال 
١١٥١.١٠١.٠٠٠٠

١٧٠٢.١٤٧١٠.٦٨٥١١١.٠٤وضع موجود
١٧٠٣.٧٦٤٧٠.٩٩٢٨٤١.٩٢وضع مطلوب8سوال 

١١٣٣.٦٥٤.٠٠٠٠
١٧٠٢.٠٤٧١٠.٦٢٣١٤١.٠٨وضع موجود

١٧١٤.١٣٤٥٠.٩٠٠٦٧١.٩١وضع مطلوب9سوال 
١١٢٩.٩٤١.٠٠٠٠

١٧٠٢.٣٥٢٩٠.٧٥٦٩١١.٠٩وضع موجود
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شود، آماره خی دو و سطح معناداري مندرج در جدول بیانگر این است که بین وضع  همانطور که مالحظه می

اي  هاي علمی و حرفه هاي علمی ترویجی، فعالیت انجمن موجود میزان تاثیرگذاري انتشار فصلنامهمطلوب و وضع 

به بیان دیگر، . داري وجود دارد ها در گسترش مبانی نظري حسابداري بخش عموي، اختالف معنی و نقش دانشگاه

ر گسترش و ارتقاي سطح مبانی نبوده که بتواند همانند کشورهاي توسعه یافته د تیاین قبیل اقدامات در وضعی

  .نظري حسابداري بخش عمومی تاثیرگذار باشد

  گیرينتیجه

هاي کشور بیانگر این واقعیت است که این برنامه اساساً  نگاهی اجمالی به برنامه درسی رشته حسابداري دانشگاه

ه بیان دیگر، محتواي ب. هاي بازرگانی و تولیدي واحدهاي انتفاعی بخش خصوصی تدوین شده است براي فعالیت

دروس تخصصی رشته حسابداري به نحوي تنظیم شده است که صرفاً دانشجویان این رشته را در کلیه مقاطع 

هاي حاکمیتی و  این در حالی است که فعالیت. سازدده اتحصیلی براي فعالیت در واحدهاي انتفاعی این بخش آم

شود، به  توسط نهادهاي بزرگ بخش عمومی انجام می هاي اقتصادي کشور اي از فعالیت بخش درخور مالحظه

مقایسه گردش عملیات مالی و اقتصادي . کنند نحوي که نهادهاي مذکور در اقتصاد کشور نقشی اساسی ایفا می

هاي  کند که آیا وقت آن نرسیده است که دانشگاه نهادهاي این دو بخش، این سوال بنیادي و مهم را مطرح می

ی آموزش حسابداري تغییري اساسی ایجاد و سهم مناسبی از آموزش این رشته را به طریق کشور در وضعیت فعل

  .مقتضی به نهادهاي بخش عمومی اختصاص دهند

هدف اصلی این پژوهش کسب نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و مدرسان حسابداري بخش عمومی درباره 

یران و ضرورت ایجاد رشته یا دست کم گرایش هاي ا ه وضعیت فعلی آموزش حسابداري این بخش در دانشگا

دهد که  هاي پژوهش نشان می یافته. هاي آموزشی حسابداري این بخش بوده است مستقل براي رفع کاستی

دانشجویان و مدرسان مذکور بر این باورند به رغم این که نهادهاي بزرگ بخش عمومی نقشی اساسی در 

ها از  این بخش در آموزش رشته حسابداري دانشگاهجایگاه حسابداري  کنند، اما هاي اقتصادي ایفا می فعالیت

ها با نیازهاي  عدم تناسب آموزش حسابداري بخش عمومی در دانشگاه. وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نیست

 پایین بودن سطح مسئولیت پاسخگویی عمومی. واقعی نهادهاي فعال در این بخش، با مسائل گوناگون ارتباط دارد

درباره مصرف و به کارگیري منابع عمومی توسط نهادهاي بزرگ این بخش، از جمله عوامل مهمی است که در 

  . وضعیت آموزش حسابداري بخش عموي نقش دارد

کمبود نیروي متخصص و مسلط به مبانی نظري حسابداري بخش عمومی از یک سو و ناکافی بودن منابع درسی 

سوي دیگر، مشکالت آموزش حسابداري بخش عمومی را دو چندان کرده دانشگاهی مناسب براي تدریس از 

عالوه بر این، عدم توجه کافی اعضاي هیات علمی و مدیران گروه حسابداري دانشگاه به نقش و جایگاه . است
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هاي اساسی آموزشی این حوزه از حسابداري  اي در ایجاد کاستی حسابداري بخش عمومی تاثیر درخور مالحظه

هاي کشور در چنین شرایطی باید با  شوندگان بر این نکته مهم تاکید دارند که دانشگاه اغلب پرسش. ستداشته ا

ایجاد رشته یا گرایش جداگانه براي حسابداري بخش عمومی به ویژه در سطح تحصیالت تکمیلی شرایط الزم را 

، کمبود اعضاي هیات علمی و در صورت تحقق چنین امري. دانش نظري در این حوزه فراهم کنندبراي گسترش 

هاي منابع درسی در حوزه حسابداري بخش عمومی در یک دوره زمانی مناسبی برطرف خواهد  به تبع آن کاستی

هاي اجرایی کشور تامین خواهد  شد و نیروي انسانی متخصص و آگاه به مبانی نظري حسابداري مورد نیاز دستگاه

.شد
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Promoting the Place of Public Sector Accounting in 
Postgraduate Courses in Iran University

Abstract

   Public Sector Accounting System in developed and developing countries has 

experienced fundamental reform in theory and practice. This reform has occurred 

under leadership and support of Finance Ministry, Supreme Audit Court, and 

Accounting Standard Setters. However, the aforementioned organizations in Iran 

not only have not played a significant role in creating a fundamental reform, but 

professional accounting agencies and universities have not displayed an influential 

role, either.

   The main purpose of this research, which has been conducted by means of 

questionnaire, is to determine what role should be played by Iranian universities in 

order to foster theoretical knowledge in public sector accounting. As far as the 

participants who mainly consist of governmental accounting professors and 

graduate students of accounting are concerned, universities ought to pave the way 

for the promotion of theoretical bases and the improvement of public sector 

accounting education by establishing this field of study or at least a specific branch 

related to it.
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