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  چكيده
نـان از  ي مستلزم حصول اطم يمؤسسات بخش عموم   يمال ي و گزارشگر  يستم حسابدار يستحول در 

و ل شـده    ي تعـد  يتعهـد  يمبنـا  شـامل  يديـ دو عامل كل   به كارگيري  يط الزم برا  يفراهم بودن شرا  
 حاضـر،  قيـ ل تحقيـ ن دليبه همـ  .]3[باشديمدر اين سيستم  يان منابع اقتصادي جريريگ ار اندازهيمع

 يان منابع اقتـصاد يرار جيل شده و معي تعدي تعهدي بر مبنا  يستم حسابدار يس استقرار يسنجامكان  
به بيان ديگـر،    .  قرارداده است  در دستور كار  را   ي و پژوهش  يها و مؤسسات آموزش عال    در دانشگاه 

 ي مبنـا  يري بكـارگ  ي بـرا  يط الزم و كـاف    يا عدم وجود شـرا    يوجود  كه   ي آن است  اين تحقيق در پ   
هـا و  دانـشگاه  ي مـال ي و گزارشگر  يحسابدار در   يان منابع اقتصاد  يار جر يل شده و مع   ي تعد يتعهد

ت ين واقع يق نشان دهنده ا   ي تحق يهاافتهي .نمايدنان حاصل   ي اطم ي و پژوهش  يمؤسسات آموزش عال  
ار يـ ل شـده و مع    ي تعـد  ي تعهـد  يمبنا يري بكارگ ي برا يط الزم و كاف   يشرااست كه در حال حاضر      

  . مذكور وجود داردينهادها يحسابداردر جاد تحول ي ايبرا يان منابع اقتصاديجر
  
  

ـ ، قابل يريگت اندازه يل شده، قابل  ي تعد ي تعهد يمبنا: يدي كل هاي  واژه ـ ت وصـول، مع   ي ار ي
  ييت پاسخگوي، مسؤوليان منابع اقتصاديجر

  
  
  
  Email: Jafar.babajani@gmail.com                            : نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
 توسعه يكم، اكثر كشورهايست و ي قرن بيي ابتدايهادر طول سه دهه گذشته و در سال

 به اشكال ي نقدير مبناييه اروپا، در جهت تغي از جمله اتحاديالملل ني بيافته و نهادهاي
 در حال توسعه و از جمله يكن در كشورهاياند، ل  حركت نمودهي تعهديمختلف مبنا

. رنديگي قرار مي بخش عموميهمچنان مورد استفاده نهادهاتعديل شده  ي نقديران، مبنايا
  قبيلني اي درآمدهاي ماليگزارشگرشناسايي و  در ي نقدي مبنايهاييمشكالت و نارسا

 ي تعهديستم حسابداري سيريگ كارك سو و وجود مشكالت فراوان در بهيهادها از ن
 ي حسابداريافته مبناي توسعه ي موجب شده است تا اغلب كشورها،گري دياز سوكامل 
 مورد ي بخش عمومي نهادهايمال ي و گزارشگريل شده را در حسابداري تعديتعهد

 يفاي به عنوان ابزار اي ماليت گزارشگريبا توجه به نقش و اهم  .استفاده قرار دهند
رفته شده ي پذيدهارح و منطبق با استانداي، اعمال روش صحييت پاسخگويمسؤول

 جامع ي ماليهاح اطالعات در صورتي در ارائه صحيا مالحظه، نقش درخوريحسابدار
 .ت خواهد داشييت پاسخگوي هر چه بهتر مسؤوليفاي و به تبع آن ا تابعهي و واحدهادولت

هاي قابل قبول ارزيابي ها و مؤسسات آموزش عالي از شاخصشايان ذكر است كه دانشگاه
 ].2[باشندعملكرد نيز جهت ايفاي مسؤوليت پاسخگويي مالي و عملياتي برخوردار نمي

: دارد كه الف اظهار ميGASB 1مفهومي شماره  بيانية 177باباجاني به نقل از بند 
عاتي فراهم كند كه تعيين نمايد آيا درآمدهاي سال جاري براي گزارشگري مالي بايد اطال

گزارشگري مالي بايد نشان دهد كه آيا : هاي سال جاري كافي بوده است؟ و بپرداخت
كسب منابع مالي و همچنين مصرف آن بر طبق بودجه مصوب ساالنه و ساير قوانين و 

ري مالي صرفاً با استفاده مقررات مربوط صورت گرفته است؟ تحقق اين دو هدف گزارشگ
ستم يطور كه گفته شد در حال حاضر در سهمان. ]1[پذير استاز مبناي تعهدي امكان

 وابسته به وزارت علوم، يها و مؤسسات آموزشدانشگاه ي مالي و گزارشگريحسابدار
 ي نقدي كشور، مبنايي اجرايهادستگاهر ي و در سايمه تعهدي ني مبنا،يورآ قات و فنيتحق
ان منابع ي جريريگار اندازهيستم معيو در هر دو سرد يگيمورد استفاده قرار معديل شده ت

 به همراه ي ماليجهت گزارشگر را ياري بسيهاتيكه محدودشود ي به كار گرفته ميمال
شرو در توسعة علم و دانش به نظر ي پيها به عنوان نهادها با توجه به نقش دانشگاه.دارد

از قدم شوند تا شي پي حسابدارتحول در نظامجاد يا ي براتواننديمهادها ن نيرسد كه ا يم
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استقاللي كه در  . گشوده شوديي اجرايهار دستگاهي آن به ساي جهت تسريق راهين طريا
 مصوب ي و فرهنگي، اجتماعي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد49 بند الف ماده اجراي

  به،يقات و فناوريت وزارت علوم، تحقاليف و تشكيا قانون اهداف، وظ10 و ماده 83سال 
 ياز ابتداموجب شد كه د ي گرداعطاء ،ي و پژوهشيها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

صرفاً بر ها امور آنن و يل مؤسسات تأمين قبيا ي و استخدامي، ادارياستقالل مال 84سال 
ن يابا توجه به مفاد . دو ش مربوط ادارهي امنايهاأتي خاص مصوب هيهانامهنيياساس آ

مت تمام ي بر اساس قيانهي اعتبارات هزافتيدر موظف به  مذكوري نهادها،يقانونمواد 
 ين امر مستلزم تحول و ارتقايباشند كه ايات مي عمليه بودجه بر مبناي و ته دانشجوشده
  . استي مالي و گزارشگري حسابدارستمي سسطح

  
   و پيشينه پژوهشي نظريمبان

 صاحب نظران حسابداري بخش عمومي اعتقاد دارند كه گزارشگري مالي بر مبناي اغلب
 را در بخش يتواند نيازهاي اطالعاتي متفاوتنقدي و تعهدي هر كدام به نوبه خود مي

. شودين نظرات اشاره مي از ايان قسمت به طور خالصه به پارهيدر ا. عمومي تأمين كند
رشگري بر مبناي تعهدي اين فرصت را براي دولت و  گزا معتقد است كه)1996، ملور(

هاي خود را ها و بدهينمايد تا مديريت بر داراييمؤسسات بزرگ بخش عمومي فراهم مي
سه با ي در مقاي تعهديفاده از حسابدارت اس؛گويد مي)2004ديلوتي،]. (13[اصالح نمايد

، مخارج انجام ي تعهديبداررا در حسايرسد زيتر به نظر م، مطلوبي سنتي نقديحسابدار
سه ياند مورد مقا كه از قبل مورد توافق قرار گرفتهييهاشده با اهداف عملكرد و نه با بودجه

 دو ي داراي تعهدي نظام حسابداركه دارد اظهار مي)1992 لودر،]. (7[رديگيقرار م
جاد ي و ايمه عموينه ماليكاركرد است، فراهم ساختن اطالعات جامع و قابل اتكاء در زم

بيان  )1998 گوتري،]. (12[ دولتيهاتي بهتر و مؤثرتر بر فعالي نظارت مالينه الزم برايزم
ار محدود است و ي بسي تعهدينه حسابداريقات انجام شده در زميتعداد تحقدارد كه مي

ن در ي ا،طلبدي را ميشتري بيها وجود دارد كه پژوهشيگري متعدد ديهاهنوز هم جنبه
 ين كه به مسائل و مشكالت احتماليات موجود بدون اي از ادبيست كه بخش بزرگ ايحال
ب كاربرد نظام يق و ترغيد تنها به تشوي اشاره نماي تعهدي حسابداريري از به كارگيناش

 يها هنوز پژوهشباشد كه همين عقيده مير نيز ب)2004 اودا،]. (8[مزبور پرداخته است
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 يز نظام حسابداريت آمي موفقي استقرار و اجرايهاش روي در رابطه با بررسيمنسجم
بر ) 2000 آيفك،]. (16[ و مشكالت مربوط انجام نشده استي در بخش عموميتعهد

 يي، تواناي نقدي استفاده از مبنا،استفاده از مبناي تعهدي تأكيد نموده و معتقد است
ار، به يمنابع در اختنه ي دولت در زمييت پاسخگوي مسؤوليابي ارزيخواهان را برا پاسخ

ت يري مدي را دربارة چگونگي گونه اطالعاتچين نظام هيرا ايد زينمايف ميشدت تضع
 يت مبناين محدودي بزرگتريژگين ويا. كندي دولت ارائه نميهايها و بدهييدارا
 نمايد كهبر اين عقيده پافشاري مي) 1998 گوتري،]. (9[ديآيبه شمار م) كامل(ينقد

ن ي نهفته است و اي ماليدادهاي، در زمان ثبت روي و تعهدي نقديان مبناي ميتفاوت اصل
ت و يري توسط مدييت پاسخگوي مسؤوليمذكور، در ادازماني  است كه مقطع يدر حال

) 1997 ناسي ومونسن،. (]8[كنديفا مي را اياتي حي الزم توسط آن، نقشيهاميانجام تصم
ها در بخش نهيان درآمدها و هزي ميريگيم و قابل پي فقدان رابطه مستقنيز اعتقاد دارند،

 يريگجهين نتي چني تعهدي حسابداريري مخالفان به كارگي، موجب شده تا برخيعموم
 ي برايباشد ولي مناسب نمي در بخش عمومي تعهدي حسابداريكنند كه كاربرد عموم

 استفاده ي تعهديتوان از حسابداري خاص در بخش مذكور ميهاتي از فعاليبرخ
د به محض يه مخارج و تعهدات باي كلي در بخش عموم، معتقد است)2003اودا،]. (14[كرد
ها، نان از تحقق آنيه درآمدها فقط در صورت اطمي از بودجه مربوط كسر و كلييشناسا

 بخش ي مالي و گزارشگريبندرسد كه در بودجهيبه نظر م. رندي قرار گييمورد شناسا
نيز بيان  )1996 كالرك،( ].15[ح داده شده استي ترجينيبوش بر خيني، بدبيعموم
ت يريزان تعهد مدي به مي، بستگي تعهدي با حسابداريآشنا ساختن بخش عمومدارد كه  مي

ن يست از باالتريباين امر مين كار دارد و اي انجام اي براينسبت به اختصاص وقت كاف
ن هدف ي به ايابي دستيرا ب.رديد قرار گين مورد تأكيي پايهاسطح تا رده

 يريادگي و ي تعهدي حسابدارينه آموزش نكات فني در زميدي جديها يگذار هيسرما
 ي در حسابداركند كهتأكيد مي) 1998 آيفك،]. (6[الزم است موضوعات گوناگون،

د و نشويگاه به صورت كامل گزارش نمچيها هيها و بدهيي، داراي بخش عمومينقد
نه منظور يا هزيبه حساب درآمد حسب مورد  دارند، ياهيت سرمايماه كه ياغلب اقالم

ده، يچي پي به كاري در بخش عموميريگميند تصميك سو فرايب از ين ترتيبد. شوند يم
 به ييت پاسخگوي كامل مسؤوليفايگر، اي ديگردد و از سويل ميدشوار و پر مخاطره تبد
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بيان ) 2001صندوق بين المللي پول،  (تا در همين راس].10[شوديل مي ناممكن تبديامر
عالوه بر . ديآي به شمار مي نقدي حسابداريهايژگيت، از ويني و عي سادگدارد كهمي
، يزان بودجه نقديت مي رعايابي در ارز نقدييمبنا ه شده بري اطالعات تهي سودمند،ناي

 همه در حالي ني ا.ديفزااي بر اعتبار آن م،ن منابعي دولت و برآورد اينظارت بر منابع نقد
، به دليل اين كه صرفاً بر به كارگيري معيار جريان منابع مالي ي نقدي حسابداراست كه

 واحد گزارشگر ي و عملكرد مالتي از وضعير مناسبي قادر به ارائه تصوتأكيد دارد،
 يابدار حسيمبنا"بر طبق اصل  ،دارنداظهار مي) 1385 يدوني و فريباباجان(   ].11[باشد ينم

 كه (GASB) كاي آمري دولتي حسابداريأت استانداردهاي مصوب ه"يريگار اندازهيو مع
افته ي توسعه ي كشورهاي بخش عمومي حسابداري استانداردهايهاأتيد اغلب هييمورد تأ

ها و مؤسسات آموزش  و از جمله دانشگاهي مؤسسات دولتيز قرار گرفته است، درآمدهاين
 بوده و در همان يريگر قابل اندازهيپذصورت اتكاء  كه بهياد در دورهي بايقاتي و تحقيعال

.  و ثبت شوندييقابل وصول باشند، شناسا)  روز60( پس از آن يا مدت كوتاهي يدوره مال
ستم يل شده در سي تعدي تعهدي درآمدها، مستلزم استفاده از مبناييوه شناساين شيا

 بر زمان ي حسابداريا مبن.خواهد بودمؤسسات ل ين قبيا ي مالي و گزارشگريحسابدار
ل ي تعدي تعهديب استفاده از مبناين ترتيبه ا. د داردي تأكي ماليدادهاي و ثبت روييشناسا

 مستلزم يها و مؤسسات آموزش عال دانشگاهي درآمدهاي و گزارشگرييشده در شناسا
ت وصول ي و قابلريپذاصورت اتك  بهيريگت اندازهي قابل شامليتحقق دو شرط الزم و كاف

تة قابل ذكر نك .]4[ روز پس از آن خواهد بود60ا حداكثر ي درآمد يي شناسايدر دوره مال
ن است كه مشكل ي كشور اي بخش عمومي نهادهاي مالي گزارشگر ويدر مورد حسابدار

بلكه بخش شود يمل شده ني تعدي تعهدي استفاده از مبنا صرفاً محدود به عدمن نهادهايا
استفاده از عدم مربوط به ل نهادها ين قبيا ي مالي گزارشگريهايي از نارسايل توجهقاب
 يان منابع مالي جريريگار اندازهي معيريو به كارگ ياقتصادان منابع ي جريريگار اندازهيمع
 يهاي و بدهياهي سرمايهايي ثبت و گزارش دارا نه تنهاالذكر،ريار اخيدر مع .باشديم

سر يز مي ننهي هزيريگ، بلكه محاسبه استهالك و اندازهباشد ير نميپذ نبلندمدت امكا
ستم ي در سيان منابع مالي جريريگار اندازهي استفاده از معدر حال حاضر، .نخواهد بود

اي  سيستم كنترل بودجهكي يري به كارگينه الزم برايزمها دانشگاه يفعل يحسابدار
هاي مستقل، و سيستم حسابداري حسابمناسب، استفاده صحيح از تئوري وجوه 
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پاسخگويي تحقق ت يو در نها) منابع مالي(گزارشگري مالي در سطح حسابهاي مستقل 
ان ي جريريگار اندازهي مع از،ارين معياگر همزمان با استفاده از ا. را فراهم نموده استمالي 

 استفاده ي و پژوهشيها و مؤسسات آموزش دانشگاهيستم حسابداريدر سز ين يمنابع اقتصاد
 يهاي و بدهياهي سرمايها يي داراي و گزارشگر عالوه بر حفظ محاسن فوق ثبت،شود

گرديده ريپذ امكان نيز خرجي به جانهي هزيي شناسا،ن محاسبه استهالكيو همچنبلندمدت 
) 1382 يباباجان( .فراهم خواهد شد ياتيملع يي پاسخگوتي مسؤوليابيفا و ارزي ايو راه برا

هاي مستقل وجوه دولتي، به دليل استفاده از معيار اندازه حسابداري حسابدر  گويديم
عنوان خروج منبع مالي  هنگام خريد به اي درهاي سرمايهدارايي "جريان منابع مالي" گيري

بر اساس اين رويكرد، . گردند منظور مي"Expenditures"تلقي و به حساب مخارج 
هاي مستقل وجوه دولتي، در زمان يداري شده از محل حساباي خرهاي سرمايهدارايي

 و به همين دليل شود  ميبه حساب مستقل مربوط شناسايي) نه در زمان مصرف(تحصيل 
 دوره مالي محاسبه و شناسايي "Expense"ها نيز به عنوان هزينه استهالك اين قبيل دارايي

جريان منابع "گيري گيري معيار اندازه داير بر بكار34در رويكرد جديد بيانيه . گرددنمي
هاي مالي يكپارچه در سطح دولت، هزينه در زمان تحمل  در تنظيم صورت"اقتصادي

هاي دولت  شناسايي و در صورت حساب فعاليت)نه بر مبناي تحصيلبرمبناي مصرف  (
 يري به كارگيدولت يمالگزارشگري در توان گفت  يبه طور خالصه م .]3[گرددمي منظور

 يكن كافي ل، اهداف الزم استي به سويت منابع مالي با هدف هدايان منابع ماليار جريمع
به بيان . باشدير مي و اجتناب ناپذيز ضروري ني منابع اقتصاداستفاده از معيار جرياننبوده و
 ي تعهدي به همراه استفاده از مبنايريگار اندازهين دو معي همزمان ايريبه كارگ ،ديگر
- در دستگاهي مالييت پاسخگوي و تحقق مسؤوليت مالي نه تنها موجب شفاف،شدهل يتعد
ت ي تحقق مسؤوليشود بلكه بستر الزم را برا يها م و از جمله دانشگاهيي اجرايها

به همين دليل، پژوهش حاضر با هدف اصلي ايجاد  .دينماي فراهم مياتي عملييپاسخگو
مؤسسات آموزش عالي و به منظور حصول ها و تحول در سيستم حسابداري دانشگاه

گيري اطمينان از وجود يا عدم وجود شرايط جهت تغيير در مبناي حسابداري و معيار اندازه
  .انجام شده است

  تحقيق دانشگاهي در زمينةگونهكنون هيچهاي به عمل آمده، در ايران تاسيطبق برر
گيري جريان منابع اقتصادي با دازهامكان به كارگيري مبناي تعهدي تعديل شده و معيار ان
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ش عالي و ها و مؤسسات آموزهدف تحول در حسابداري و گزارشگري مالي دانشگاه
  .پژوهشي انجام نشده است

  
 تعديل شده و معيار جريان ي تعهدي مبنايآيا در شرايط كنوني امكان بكارگير" :سؤال تحقيق
  ." وجود دارديؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتها و م دانشگاهي در سيستم حسابداريمنابع اقتصاد

سـه   يك حـاو  يـ  هـر    ،يه اصـل  ي دو فرضـ   ،افتن پاسخ سؤال فـوق    ي يبرا :هاي پژوهش فرضيه
  :دي گردير صورت بندي به شرح موارد زيه فرعيفرض
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقـاتي، از شـرايط الزم و كـافي                دانشگاه :1 اصلي   يهفرض

  .باشندعهدي تعديل شده برخوردار ميبراي بكارگيري مبناي ت
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، به صـورت اتكـاء پـذير               درآمدهاي دانشگاه  .1-1

 .باشدگيري ميقابل اندازه
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، در مهلت مـورد  تأكيـد               درآمدهاي دانشگاه  .1-2

 .باشنددر مبناي تعهدي تعديل شده قابل وصول مي
 در زمـان تحمـل قابـل    يقـات ي و تحق  يهـا و مؤسـسات آمـوزش عـال         دانشگاه يهاينه هز .1-3

  .باشندي و گزارش مييشناسا
هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي از شـرايط الزم جهـت           دانشگاه: 2فرضيه اصلي   

  .باشنداستفاده از معيار جريان منابع اقتصادي برخوردار مي
انعكـاس  ثبـت و    ها و مؤسسات آموزش عالي، قابـل        اي در دانشگاه  هاي سرمايه  دارايي .2-1

  .باشندهاي مالي اساسي ميدر صورت
انعكـاس در   ثبـت و    ها و مؤسسات آمـوزش عـالي، قابـل          هاي بلندمدت دانشگاه   بدهي .2-2

  .باشندهاي مالي اساسي ميصورت
 منابع اقتـصادي در     اي با هدف بكارگيري جريان    هاي سرمايه  محاسبه استهالك دارايي   .2-3

  .پذير استها و مؤسسات آموزش عالي امكانحسابداري دانشگاه
  

   پژوهشيروش اجرا
 به  يفيقات توص ي جمله تحق  در اين تحقيق از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده است كه از           

تحقيقات پيمايشي، توصيفي است از نگرش و رفتار يك جمعيت، بـر اسـاس              . ديآيشمار م 



 10 1388، تابستان 56، شماره 16بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 

  . تاي تصادفي كه معرف افراد آن جمعيت اسهانتخاب نمون
  

   اطالعاتيآور جمعيها روش
 اطالعـات از هـر دو روش ميـداني و           آوري  در اين تحقيق جهت بيان مباحث نظري و جمـع         

اي بـراي بيـان مباحـث نظـري تحقيـق مـورد             روش كتابخانـه  . اي استفاده شده است   كتابخانه
نامـه و نيـز مـشاهده اسـناد مـالي             طريـق پرسـش    استفاده قرار گرفته است و روش ميـداني از        

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي،         آوري اطالعات مربوط به دانشگاه    براي جمع ) اسنادكاوي(
ق از محـل    ياز مؤسسات مورد تحق   ي منابع مورد ن   ياز آنجا كه بخش اساس    . استفاده شده است  

 يكـ يو به عنـوان      ي تلق يها اختصاص  آن يشود، لذا درآمدها  ين م ي دولت تأم  يبودجه عموم 
هـا و    دانـشگاه  ي اختـصاص  يكـه درآمـدها   نيبا توجه به ا   . رديگياز منابع مورد استفاده قرار م     

 بـا   يباشـند، صـرفاً روش اسـناد كـاو        ي برخوردار م  ي نوعاً از تشابه فراوان    يمؤسسات آموزش 
هـاي  دانـشگاه ت وصـول درآمـدها در         يـ  و قابل  يريگت اندازه ينان از قابل  يهدف حصول اطم  

. ديـ اعمـال گرد  نعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، الزهرا و شـهيد بهـشتي             ص
ق يـ ات تحق يفرضـ  عامـل و در چهـارچوب        6 سؤال در قالـب      41 يز حاو ينق  يپرسشنامة تحق 

، يران امـور مـال    ي، مـد  ي و مـال   ين ادار يمعـاون ن  ينامـه بـ    پرسـش  100حـدود   . ديـ م گرد يتنظ
 ي،مـال ي كـه قـبالً در سـمت معـاون ادار    يأت علمـ يـ ه ي اعضاي و برخيكارشناس امور مال  

قات يوزارت علوم، تحق  وابسته به    يقاتيو مؤسسه تحق   دانشگاه   68  در ،اندفه نموده يانجام وظ 
 25 از   نامـه   پرسش 41  جمعاً ي مستمر و مراجعه حضور    يهايريگيبا پ  .ع شد يتوز يو فناور 

هـاي توزيـع شـده را تـشكيل         نامـه   پرسـش  كه درصد معقولي از      ديگرد يآور دانشگاه جمع 
ع يتوز)  دانشگاه و مؤسسه68(جامعه ن تمام يق بي تحق نامه  پرسشكه   نيبا توجه به ا    .دهند مي

  .  است بودهيآمارق در واقع همان جامعه ي تحقينمونه آمارلذا شده 
  

   مورد استفاده ي آماريهاروشها و آزمون فرضيه
ار يـ ت وصـول و مع    يـ ، قابل يريگت اندازه يبل در مورد قا   يح مختصر ي توض در اين قسمت ابتدا   

ك ي هر    مورد استفاده و نتايج    ي آمار يها آزمون  و سپس  يان منابع اقتصاد  ي جر يريگاندازه
     .شوديح ميشرتها از آن
هـا و   دهد كه آيا ميزان درآمدهاي دانـشگاه       مي پاسخبه اين پرسش     :گيريقابليت اندازه ) الف
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گيـري قابـل اتكـاء       تـشخيص تـا وصـول از انـدازه         مؤسسات آموزش عالي، طي فراينـد     
  برخوردارند يا خير؟

بـه ايـن موضـوع      درآمـدها   معيـار قابليـت وصـول يـا در دسـترس بـودن               :قابليت وصـول  ) ب
هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي در طـي فراينـد              پردازد كه آيـا درآمـدهاي دانـشگاه        مي

 و  GASBي مـصوب    در اسـتانداردها   در فاصله زمـاني تعيـين شـده          ،تشخيص تا وصول  
IFAC  درآمد نهادهاي بخش عمومي     ،ن استانداردها ي بر طبق ا   شوند يا خير؟   وصول مي 

شوند كه وصول آن در دوره مـالي و يـا     ي و ثبت م   يي شناسا ي تعهد ي با مبنا  يدر صورت 
هـا و   اي كـه پرداخـت بـدهي       به گونه  ،محتمل باشد )  روز 60( پس از آن     يمدت كوتاه 

  .ر گردديحل آنها امكان پذتعهدات دوره جاري از م
گيـري در نظـام حـسابداري و    در صورتي كه اين معيار انـدازه   :معيار جريان منابع اقتصادي   ) ج

هـاي   هـاي جـاري، دارايـي     بايست عـالوه بـر دارايـي       مي ،شودگزارشگري مالي استفاده    
اب در حـس  ها محاسـبه و     زنامه منعكس و استهالك ساالنه آن     نيز در ترا  ) ثابت(اي  سرمايه

هـاي  هـاي جـاري، بـدهي     همچنـين عـالوه بـر بـدهي       . گـزارش شـود    ينه دوره جار  يهز
نـشده در   بلندمدت نظير مطالبات كاركنان بابت پاداش بازنشستگي و مرخـصي اسـتفاده             

شـود تـا   عالوه بر اين، استفاده از اين معيار موجب مـي   . شودترازنامه منعكس و گزارش     
ناسـايي و گـزارش   ا شهبه جاي مخارج، هزينه   در سيستم حسابداري و گزارشگري مالي       

 .دنشو
همان طور كه قبالً بيان گرديد، دو فرضـيه اصـلي تحقيـق بـر پايـه بـه كـارگيري مبنـاي                       

بـراي آزمـون    . تعهدي تعديل شده و معيار جريان منابع اقتصادي صورت بنـدي شـده اسـت              
ر سيــستم فرضــيه اصــلي اول بــا هــدف امكــان بــه كــارگيري مبنــاي تعهــدي تعــديل شــده د

گيري و قابليـت وصـول درآمـدها و         ها، حصول اطمينان از قابليت اندازه     حسابداري دانشگاه 
همين دليل سـه فرصـيه فرعـي        به  . امكان شناسايي و ثبت هزينه در زمان تحمل ضروري بود         

هـا مـورد    هاي آماري مناسـب، پـذيرش يـا رد آن         ها صورت بندي گرديد تا با آزمون      براي آن 
براي آزمون فرضيه اصلي دوم با هدف به كارگيري معيار جريـان منـابع              . يردارزيابي قرار گ  

اي و هاي سرمايهاقتصادي در اين سيستم نيز حصول اطمينان از امكان ثبت و انعكاس دارايي     
يـن  بـراي ا  . نمـود هاي بلندمدت عمومي و محاسبه و ثبت استهالك اجتناب ناپذير مي          بدهي

هـاي آمـاري مناسـب      ها صورت بنـدي گرديـد تـا بـا روش          منظور، سه فرضيه فرعي براي آن     
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   .ها مورد آزمون قرار گيردپذيرش يا رد آن
هاي فرعي بر اساس دو حالت موافق و   از آنجا كه سؤاالت مربوط به فرضيه       :ايآزمون دوجمله 

بـا  . اي براي تك تك سـؤاالت اسـتفاده گرديـد         مخالف تدوين شده لذا از آزمون دو جمله       
ها در مورد هر سؤال اطالع يافته و نتيجه         اين ترتيب، از نسبت نظر موافق يا مخالف آزمودني        

و از تـسري    آزمون سؤاالت زيرمجموعه هر فرضيه فرعي بـه فرضـيه فرعـي مربـوط تـسري                 
هاي فرعي زير مجموعه هر فرضيه اصلي، نتيجـه آزمـون فرضـيه اصـلي               نتايج آزمون فرضيه  

  . مشخص گرديد) رد يا قبول(
H0 : برابري نسبت موافق و مخالف   
H1 : عدم برابري نسبت موافق و مخالف  

گويد درصـد پاسـخ      به ما مي   ، تأييد شود  H0در واقع نتيجه آزمون در صورتي كه فرض         
 ، H0 درصد با هم برابر است و در صـورت رد فـرض   5فق و مخالف در سطح معناداري موا

به نفع نظر موافق يـا بـه نفـع نظـر     برابر نبوده و اين عدم برابري درصد پاسخ موافق و مخالف  
 هر يك از سؤاالت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت، بـدين         با اين ترتيب  . باشد مي مخالف

نتيجـه آزمـون   . يافـت  و به افراد مخالف كد صفر تخصيص       1ق كد   صورت كه به افراد مواف    
 تأييد تمامي سـؤاالت   منجر به براي تمام سؤاالت و به عبارتي ديگر H0حاكي از رد فرض 

 ارائـه شـده     1ر نگـاره    د ،نتايج. دگرديو به تبع آن فرضيات تحقيق از سوي پاسخ دهندگان           
  . است

 تنظيمي پيوستاري شامل امتيـازات  نامه پرسشدر  :يوستاراي بر اساس امتيازات پآزمون دو جمله 
 به منظور حصول اطمينان از ميزان موافقت يـا مخالفـت پاسـخ دهنـدگان بـا موضـوع                    9 تا   0

 9 كه حد وسط امتياز      4.5در اين مرحله از تحقيق امتياز       . سؤال مورد نظر پيش بيني شده بود      
در اين حالت افرادي كه نظر موافـق بـه          . شدتفاوتي در نظر گرفته     باشد به عنوان نقطه بي     مي

  به عنوان مخالف تلقي و به آنهـا امتيـاز    ، تخصيص داده بودند   4.5سؤال داده وامتياز كمتر از      
 به عنوان موافق تلقـي      ، تخصيص داده بودند   4.5 امتياز باالي    صفر و افرادي كه موافق بوده و      

اين آزمون به منظور    . اي انجام گرديد  هو به آنها امتياز يك داده شد و مجدداً آزمون دوجمل          
. آگاهي از اطمينان باالي موافقين به پاسخ داده شده دربارة هر يـك از سـؤاالت انجـام شـد              

 احتمـال بدسـت آمـده در    40 و 34،  26نتايج اين آزمون نشان داد كه بـه اسـتثناي سـؤاالت             
 نتيجه رسـيدند كـه       درصد است وپژوهشگران به اين     5آزمون براي تمامي سؤاالت كمتر از       
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اي بـه موضـوع     دهنـدگان بـا اطمينـان در خـور مالحظـه           درصد، پاسـخ   95در سطح اطمينان    
  .  اندمطروحه در هر سؤال پاسخ موافق داده

نامـه، از    ها در مـورد سـؤاالت پرسـش        براي حصول اطمينان بيشتر از نظر آزمودني       :Tآزمون  
طور كـه   همـان . يـق اسـتفاده شـده اسـت       قهاي تح اين آزمون براي سنجش تأييد يا رد فرضيه       

 استفاده شده اسـت،     9 تا   0نامه تنظيمي از طيف امتيازبندي شده        تر ذكر شد، در پرسش     پيش
ها در دادن جواب به طور تصادفي عمل كنند، آنگاه ميـانگين         با فرض اين كه همه آزمودني     

ف تحقيـق آگـاهي از      با توجه به ايـن كـه هـد        .  را نشان خواهد داد    4.5امتياز اين طيف عدد     
باشد، لـذا بـا انتخـاب يـك امتيـاز نـسبتاً بـاالتر از ميـانگين                  دهندگان مي اطمينان باالي پاسخ  

 را كه نسبتاً    6بنابراين با يك نگرش سخت گيرانه، امتياز        . توان به اين هدف رسيد     طيف، مي 
هاي أييد فرضيه است، مالك سنجش قرار داده و در ادامه ت        ) 4.5(باالتر از ميانگين امتيازات     

 . داديم براي هر فرضيه قرار 6فرعي را موكول به قبول امتيازات باالي 

  اينتايج آزمون دوجمله. 1نگاره 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، از شرايط الزم و كافي براي بكارگيري مبناي تعهدي تعـديل شـده                  : فرضيه اصلي يك  

  .باشند برخوردار مي
بت مورد نس فرضية فرعي سؤاالت

  نتايج H0فرض  pمقدار  انتظار

 به صورت اتكاء ها درآمدهاي دانشگاه 10 الي 1
 گيري دارد قابليت اندازه رد 0.000 50 گيري است پذير قابل اندازه

 20 الي 10
ها در مهلت مورد  درآمدهاي دانشگاه

كيد در مبناي تعهدي قابل وصول تأ
 باشد مي

 قابليت وصول دارد رد 0.000 50

ها در زمان تحمل قابل  هاي دانشگاههزينه 26 الي 21
 رد 0.000 50 .باشندشناسايي و گزارش مي

 در ها قابليت ثبت هزينه
زمان تحقق نه زمان 
 پرداخت وجود دارد

ها از شـرايط الزم جهـت اسـتفاده از معيـار جريـان منـابع اقتـصادي برخـوردار                    دانشگاه: فرضيه اصلي دوم  
  .باشند مي

نسبت مورد  ضية فرعيفر سؤاالت
  نتايج H0فرض  pمقدار  انتظار

  32 الي 27
ها به داليل اي دانشگاههاي سرمايهدارايي

مشروحه زير قابل ثبت در دفاتر 
حسابداري و انعكاس در ترازنامه ساالنه 

  .باشندمي
 رد 0.000 50

ي ها قابليت ثبت دارايي
سرمايه اي در دفاتر 
  حسابداري وجود دارد

  36 الي 33
ها به داليل هاي بلندمدت دانشگاهبدهي

مشروحه زير قابل ثبت در دفاتر و 
  .باشدانعكاس در ترازنامه مي

 رد 0.000 50
هاي قابليت ثبت بدهي

بلندمدت در دفاتر 
  حسابداري وجود دارد

  41 الي 37
اي  هاي سرمايهمحاسبه استهالك دارايي

با هدف بكارگيري جريان منابع اقتصادي 
ها و مؤسسات  داري دانشگاهدر حساب

  .پذير است آموزش عالي امكان
 رد 0.000 50

امكان محاسبه و ثبت 
هاي استهالك دارايي

   وجود داردايسرمايه
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 : Tآزمون 
 Ho :است6 يا مساويازات كوچكتر ين امتيانگيم .  
 H1 : است6ازات بزرگتر از ين امتيانگيم .  

 اي تحقيقهدر برسي فرضيه  Tنتايج آزمون. 2نگاره 
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ها و مؤسسات آموزش عالي، در  درآمدهاي دانشگاه

مهلت مورد تأكيد در مبناي تعهدي تعديل شده قابل 
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04 41 . در زمان ايجاد قابل ثبت استها هزينه سوم
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 چهارم
ها و مؤسسات  اي در دانشگاه هاي سرمايه دارايي

هاي مالي  آموزش عالي، قابل انعكاس در صورت
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 پنجم
ها و مؤسسات آموزش  هاي بلندمدت دانشگاه بدهي

 مالي اساسيهاي  عالي، قابل انعكاس در صورت
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 ششم
اي با هدف  هاي سرمايه محاسبه استهالك دارايي

بكارگيري جريان منابع اقتصادي در حسابداري 
 .پذير است ها و مؤسسات آموزش عالي امكان دانشگاه
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 در هر سه فرضيه فرعي      امتياز د، مقدار ميانگين  يكني مالحظه م  2نگاره  ر  گونه كه د  همان
 بـراي ايـن     دهـد، بنـابراين    را نـشان مـي     6تر از    بـاال  ك، امتيـاز  يـ  يه اصـل  يرمجموعه فرضـ  يز

 هـر    ترتيب يندب. شوند رد مي   درصد 5در سطح معني داري     ) H0(هاي فرعي، فرضيه     فرضيه
هـا   آنجي نتـا يبا تسر  كه   قرار گرفت اول مورد تأييد    سه فرضيه فرعي مربوط به فرضيه اصلي        

 و Tج آزمـون  يبر اساس نتـا  خالصه اين كه .شدفرضيه نيز پذيرفته اين ، به فرضيه اصلي اول   
هـا و    درصـد، دانـشگاه    95نـان   يد كـه در سـطح اطم      يجـه رسـ   ين نت يـ توان بـه ا   ي م يادوجمله



15 ...ي و گزارشگري مالي امكان سنجي تحول در نظام حسابدار 

 ي تعهد ي مبنا يري به كارگ  يبرا يط الزم و كاف   ي از شرا  يقاتي و تحق  يمؤسسات آموزش عال  
 فرضيه  ي برا Tآزمون  .  برخوردار هستند  ي مال ي و گزارشگر  يل شده در نظام حسابدار    يتعد
انجـام و مـشخص   نيـز  باشـند  ي دوم مـ  يه اصـل  ير مجموعـه فرضـ    يكه ز  چهارم و پنجم     يفرع
  و فرضـيه فرعـي     از اين رو فرضـيه صـفر را رد كـرده          . باشددار مي درصد معني  5 د در يگرد

ه ي از رد فرضـ   يج حـاك  ي ششم نتـا   يه فرع ياما در خصوص فرض   . چهارم و پنجم تأييد گرديد    
H1  رش  ي و پذH0 ر يـ  ز يه فرعـ  يه از سـه فرضـ     يب، از آنجـا كـه دو فرضـ        ين ترت ي ا ا ب .باشدي م

نتيجـه ايـن دو فرضـيه       تـوان   يد قرار گرفته است، لذا م     يي دوم مورد تأ   يه اصل يمجموعه فرض 
د ييمورد تأ نيز  ه  ين فرض يجه گرفت كه ا   ين نت يچن و   ه دوم تسري داد   را به فرضيه اصلي   فرعي  

هـا و    دانـشگاه  تـوان چنـين اظهـار نظـر نمـود كـه           بر اساس ايـن نتيجـه مـي       . استقرار گرفته   
 يط الزم بـرا   ي از شـرا   ، درصـد  95نـان   ي در سـطح اطم    يقـات ي و تحق  يمؤسسات آموزش عـال   

 ي و گزارشـگر   يستم حـسابدار  يـ  در س  يادان منـابع اقتـص    يـ  جر يريگار اندازه ياستفاده از مع  
  . برخوردار هستنديمال

  
  همبستگي فرض يك و دو تحقيق

و  از آزمـون همبـستگي       2 و   1در اين تحقيق به منظـور سـنجش ارتبـاط بـين فرضـيه فرعـي                 
ثبـت درآمـد در      و   ييشناسـا از آنجا كه براي     . استفاده شده است  ضريب همبستگي پيرسون    

فرض فرعي  (گيري و قابليت وصول در مهلت مقرر        بليت اندازه مبناي تعهدي تعديل شده، قا    
لـذا تحقـق هـر دو     ،اسـت رش قرار گرفتـه    يمورد پذ دو شرط الزم و كافي      به عنوان   ،  )2 و   1

دو ق  يـ دو عامـل از طر     ميزان ارتباط بين اين      ،لين دل يبه هم . ر خواهد بود  يشرط اجتناب ناپذ  
ن پرسـش   يـ  ا بـه عبـارتي ديگـر     . شـده اسـت   دهندگان سنجيده    از منظر پاسخ    مربوط، فرضيه

قابليـت  مـرتبط بـا عامـل       هـاي   بـاال بـه سـؤال     و   افـرادي كـه امتيـاز مثبـت          شود كه يمطرح م 
باال بـه   و  امتيازهاي مثبت   زان  يمتا چه اندازه به همين      ند  اهص داد ي تخص گيري درآمدها  اندازه
 .  نداهد داصيمربوط به قابليت وصول تخصهاي سؤال

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي، بـه              درآمدهاي دانشگاه ": لفرض فرعي او  
  ."باشدگيري ميصورت اتكاء پذير قابل اندازه

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي، در             درآمدهاي دانشگاه ": فرض فرعي دوم  
 ."باشندمهلت مورد تأكيد در مبناي تعهدي تعديل شده قابل وصول مي
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  .باشد ميبه شرح ن ارتباط ي ايان آماريب
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اســت، ) α=0.05( درصــد 5از آنجــا كــه ســطح معنــاداري در تحليــل آمــاري پــيش رو 

 ، درصد كوچكتر باشـد 5 از عدد  p  مقدار  اگر ، مقايسه شود  0.05 با عدد     p  مقدار بايست مي
 درصـد   5  از pمقـدار   شود ولي اگـر     رد مي ) صفر بودن همبستگي بين دو متغير     (فرض صفر   
 كوچكتر از   بسيار p  مقدار ،نگاره در اين    . دليلي بر رد فرض صفر وجود ندارد       ،بزرگتر باشد 

، همبستگي معناداري وجـود     فوق الذكر توان گفت كه بين متغيرهاي       لذا مي  ، است  درصد 5
. باشـد مـي  برخـوردار    يت كـاف  ي كه از اهم    و معنادار است   0.696مقدار اين همبستگي    . دارد

درآمـدي بيـشتر باشـد،       يريـ گانـدازه توان نتيجه گرفت كه هر چه قابليت اتكـاء          ميبنابراين  
يابد و برعكس هر چه قابليت وصول درآمدي بيشتر باشـد،  قابليت وصول آن نيز افزايش مي  
  .يابدقابليت اتكاء آن نيز افزايش مي

  
  يروش اسنادكاو

 و مـشاهده حـضوري بـوده        نامـه   پرسشبا توجه به اين كه ابزار گردآوري اطالعات تحقيق،          
هاي موجـود   هاي كشور، با مراجعه به دانشگاه      به دانشگاه  نامه  پرسشهمزمان با ارسال    . است

آوري شـده   اطالعات الزم جهت تحليل، جمع    ) اسناد كاوي (در تهران و مشاهده اسناد مالي       
ظـر  هـاي مختلـف از ن     هـا و درآمـدهاي دانـشگاه      در اين راستا مشاهده شد كـه هزينـه        . است

هـا و   هـا عنـاوين هزينـه     ماهيت مشابه بوده و بـه اسـتثناء يكـي دو مـورد، در اغلـب دانـشگاه                 
هـا بـا     ديگر مشاهده اسناد مالي دانشگاه     از سوي . درآمدهاي اختصاصي مانند يكديگر است    

هاي مالي هـستند همـراه      مقاومت مسؤولين مربوطه كه مدعي محرمانه بودن اسناد و صورت         
هـاي تهـران انتخـاب و        دانشگاه جامع از ميـان دانـشگاه       4 الي   3تا    آن شد  لذا تصميم بر  . بود

پس از انجـام مـشاهدات اوليـه و اسـتخراج عنـاوين جـامعي از                . هاي الزم انجام شود   بررسي
هـايي كـه    آوري داده هاي مورد بررسي، بـه منظـور جمـع        درآمدهاي اختصاصي در دانشگاه   

 يريگت اندازه يجه مشاهدات مربوط به قابل    يد تا نت  يدگربتوان آنها را تحليل كرد، فرمي تهيه        
 ، اسناد مالي  يابي و رد  با مشاهده ب  ين ترت يبه ا .ت وصول درآمدها در آن منعكس شود      يو قابل 

 يا تا زمان وصول از نوسان در خور مالحظه        ،يي كه پس از شناسا    به آن دسته از درآمدهايي    
ل واجد  يز پس از آن وصول شده بود به دل         رو 60ا حداكثر   ي يبرخوردار نبود و در دوره مال     
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 امتيـاز يـك و بـه آنهـايي كـه فاقـد ايـن           ، قابليت اندازه گيري و قابليت وصـول       هر دو شرط  
 بـه اسـتثناء     ن مـشاهده نـشان داد كـه       يـ ج ا ينتا .داده شد ص  يتخصها بودند امتياز صفر     قابليت

 يهـا  دانـشگاه  يآمدهااي، ساير در   پژوهشي و خدمات مشاوره    هايدرآمد مربوط به فعاليت   
  .گيري و قابليت وصول برخوردارند از قابليت اندازهيمورد بررس

  
 تحقيق يهاافتهي

 ششم با اسـتفاده     ية فرع ي فرض يق به استثنا  يات تحق ي فرض ي تمام ،ديردان گ يهمان گونه كه ب   
 يهـا يـي كه در مـورد محاسـبه اسـتهالك دارا         ة ششم يفرض. د شد يي تأ ي آمار يهااز آزمون 

 ي در حـسابدار   يان منـابع اقتـصاد    يـ  جر يريگار اندازه ي مع يري و با هدف به كارگ     ياهيسرما
 د قـرار گرفـت    ييـ  مورد تأ  يابا استفاده از آزمون دو جمله      شده بود،    يبندها صورت دانشگاه

ن يمعنـادار بـ   ت بود كـه اخـتالف       ين واقع يدر مورد آن نشان دهنده ا     ،  T آزمون   يكن اجرا يل
 در . اسـت   رد نـشده   ن خـصوص  يـ در ا ة صـفر    ي وجود نداشته و فرض    نظرات موافق و مخالف   

 حـسابداران شـاغل در      ن اسـتنباط نمـود كـه      يچنتوان  ين اظهارنظر پاسخ دهندگان م    يمورد ا 
 يهـا يـي همـواره از محاسـبة اسـتهالك دارا    ،هـا و از جمله دانشگاه   ران  ي ا يدولت يهاسازمان
 از ي در حــال توســعه و برخــيشورهان امــر كــه در كــيــل ايــدل. ، واهمــه دارنــدياهيســرما

 ارتبـاط   ياهي سـرما  يهـا يـي ت دارا يـ توانـد بـه ماه    يز سابقه دارد، م   يافته ن ي توسعه   يكشورها
 ،هـا، سـدها   ر جـاده  يـ  نظ ييربنـا ي ز يهـا يـي  دولـت را دارا    ياهي سـرما  يهايي دارا .داشته باشد 

. دهنـد يل مـ  يتشك.. .زات و ين، تجه ير ساختمان، زم  ي ثابت نظ  يهاييو دارا ...  و يليخطوط ر 
ن يـ ا را بـا  ي است كه حسابداران شاغل در بخـش دولتـ  ياها به گونهيي دارالي قب نيت ا يماه
 و محاسبة اسـتهالك آن  يي دارايابي مناسب ارزش  يها نتوانند روش   ممكن است  كهد  يترد
 ،يها و مؤسسات آمـوزش عـال       است كه دانشگاه   ين در حال  يا. دينمايمواجه م دا كنند،   يرا پ 

 بخـش    ثابـت  يهايي دارا  اغلب مشابه  زيها ن  ثابت آن  يهايي بوده و دارا   يير بنا ي ز ييفاقد دارا 
هـا و انتخـاب     يـي  دارا يابيد در مورد ارز   يتردتوان گفت،     مي بين ترت يبه ا .  است يخصوص

بـا   شده اسـت،  Tها كه موجب رد فرضيه ششم در آزمون    آنوه مناسب محاسبه استهالك     يش
، يت آمـوزش عـال    هـا و مؤسـسا     در دانـشگاه  شـاغل    به حـسابداران     يآموزش مناسب و كاف   

ر يـ  خالصـه ز تـوان بـه شـرح   يمق را  ي حاصل از تحق   يهاافتهي نينابراب. ديمرتفع خواهد گرد  
  :نمودان يب
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 بـه اسـتثناء درآمـد       ي و پژوهـش   يهـا و مؤسـسات آمـوزش عـال         دانـشگاه  ي درآمدها هيكل •
 ي تعهـد  ي استفاده از مبنـا    يبرا) يريگدازهت ان يقابل( از شرط الزم     ،قات و پژوهش  يتحق

 .باشنديبرخوردار م
 بـه اسـتثناء درآمـد       ي و پژوهـش   يهـا و مؤسـسات آمـوزش عـال         دانـشگاه  ي درآمدها هيكل •

 ي تعهـد  ي اسـتفاده از مبنـا     يبـرا ) ت وصـول  يـ قابل (يقات و پژوهش از شـرط كـاف       يتحق
 .باشنديبرخوردار م

 در زمـان ايجـاد قابـل ثبـت          ي و پژوهـش   يلها و مؤسسات آمـوزش عـا       دانشگاه يهاهزينه •
 .است

 و قابـل انعكـاس در       يابيـ  مناسـب ارزش   يهـا اي بـا اسـتفاده از روش      هاي سـرمايه  دارايي •
 .باشدها و مؤسسات آموزش عالي، ميهاي مالي اساسي دانشگاهصورت

هـاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، قابل انعكاس در صـورت         هاي بلندمدت دانشگاه  بدهي •
 .باشدساسي ميمالي ا

و انعكاس آن در     مناسب   يهااي با استفاده از روش    هاي سرمايه محاسبه استهالك دارايي   •
 .امكان پذير استبا كمي ترديدها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه ماليهايصورت

  
  شنهاداتي و پيريگ جهينت
ها و   دانشگاه يراط الزم ب  يجه گرفت كه شرا   ين نت يتوان چن يق م ي تحق يهاافتهيبا توجه به     . 1

ــال  ــوزش ع ــسات آم ــاتي و تحقيمؤس ــت ايق ــسابدار  ي جه ــام ح ــول در نظ ــاد تح  و يج
ل ي تعـد  ي تعهـد  يتواننـد از مبنـا    يل مؤسسات مـ   ين قب ي و ا   فراهم است  ي مال يگزارشگر
از  .نـد ي خـود اسـتفاده نما  ي در حـسابدار يان منابع اقتـصاد ي جريريگار اندازهيشده و مع  

 اريــ از مع اســتفاده همزمــانل شــده وي تعــدي بــه تعهــدينقــد يآنجــا كــه انتقــال از مبنــا
قات ي مستلزم انجام مطالعات و تحق يان منابع اقتصاد  ي جر  و يان منابع مال  ي جر يريگ اندازه
ت ي وضـع يسنج و امكانيابيزه و به منظور ارزين انگي است، لذا پژوهش حاضر با ا    يكاف

ل شده و   ي تعد ي تعهد يمبنا ،ملبه كارگيري دو عامل اساسي شا      ي برا ،ط موجود يو شرا 
هـا و    دانـشگاه  گزارشگري مالي حسابداري و    در يان منابع اقتصاد  ي جر يريگار اندازه يمع

ق نشان داد كه  يج تحق ينتا.  و اجرا شده است    ي، طراح ي و پژوهش  يمؤسسات آموزش عال  
داير بـر وجـود شـرايط الزم بـراي           آن   ر مجموعه ي ز ية فرع ي اول و سه فرض    ي اصل هيفرض
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د ييـ نـان بـاال تأ   ي با اطم   و ي آمار يها آزمون تفاده از مبناي تعهدي تعديل شده مستند به       اس
ت يدر وضـع   از آن اسـت كـه        ي حـاك  يج حاصـل از روش اسـنادكاو      ين نتـا  ي همچنـ  .شد

ت يـ از قابل قـات،   ي درآمـد حاصـل از تحق      يثنا بـه اسـت    ن نهادها ي ا يه درآمدها يموجود كل 
نـه  يزملـذا    ،باشندي، برخوردار م  )يشرط كاف (ل  ت وصو يو قابل ) شرط الزم  (يريگاندازه

و  درآمـدها   ييشناسـا  جهـت ناي حسابداري تعهدي تعديل شـده       مب استفاده از    يالزم برا 
 .باشـد يفراهم مها و مؤسسات آموزش عالي   در دانشگاه ها،  نهي در مورد هز   ي تعهد يمبنا

ار يـ  معيريكـارگ  بيط الزم بـرا ي از آن است كه شـرا يحاكق يتحقج ي نتاگر،ي دياز سو 
 يبه اندازه كـاف  مذكور ي نهادها يستم حسابدار ي در س  يان منابع اقتصاد  ي جر يريگاندازه

 بـه   يقـات و فنـاور    يشـود كـه وزارت علـوم، تحق       يشنهاد م يب، پ ين ترت يبه ا . فراهم است 
 مطالعـه،   ي الزم بـرا   د كـه امكانـات    يـ  اتخاذ نما  يبي كشور ترت  ي آموزش عال  يعنوان متول 

 ين بــراي نــوي مــالي و گزارشــگريستم حــسابداريــك سيــ ي و اجــراني، تــدويطراحــ
 ،عـالوه بـر ايـن     . دد وابـسته فـراهم گـر      يقاتي و تحق  يعالها و مؤسسات آموزش     دانشگاه

هاي تواند به نوبة خود به عنوان مبنايي براي مطالعات و پژوهشهاي اين پژوهش مي   يافته
سازي مبنـاي   امكان سنجي پياده  ) الف: شودد، كه به شرح زير پيشنهاد مي      بعدي قرار گير  

سـازي  امكـان سـنجي پيـاده     ) ب. تعهدي يا تعهدي تعديل شده در نهادهاي ديگر كشور        
تحقيقــي پيرامــون داليــل ) ج. معيــار جريــان منــابع اقتــصادي در نهادهــاي ديگــر كــشور

ها و مؤسسات آموزش عالي با محاسبة اسـتهالك         مخالفت برخي از كارشناسان دانشگاه    
 .هاي ثابتيداراي

 
 مشكل تحقيق عدم دسترسـي بـه اسـناد مـالي در روش              تريناساسي :هاي تحقيق محدوديت

به هر حال اين مشكل تا حدودي توسـط عوامـل وزارت علـوم و اسـتاد                 . مشاهده بوده است  
باشد كه افراد زيادي علي رغم       مي نامه  پرسشمشكل ديگر محدوديت ذاتي     . راهنما حل شد  

  .اي مستمر اقدام به تكميل و ارسال آن نكردندهها و پيگيريتالش
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