
 

 

 مادگی و مشکالت بالقوه میزان آمروری بر : تعهدی حسابداریاجرای 

 

 چکیده 

  که این است    پژوهشرا اجرا کنند. هدف این    تعهدیمبنای    ،ی دولتیهاهمه نمایندگی   ،2015ژانویه    1قرار بود از  

را   و مشکالتی  آمادگی  معرفی    کهمیزان  راه  کند.   حسابداریتعهدیبر سر  بررسی  دارد  دولت محلی وجود  واحد  در 

در پالمبانگ    کهبخشی    25% از  68.8فقط    کهنشان داد    هابه صورت کیفی بدست آمدند. یافته   پژوهشی این  هاداده 

ی کیفی نیز حاکی از آن است ها کنند. نتایج مصاحبه می   ی مالی خود اجراهارا در بیانیه   ،حسابداریتعهدیوجود دارند 

 ی در این مسیر وجود دارد. مشکالت که 

 

 ی مالی، واحد دولت محلی، سیستم حسابداری، تنظیم دولت هاحسابداری تعهدی، حسابداری، بیانه :هاکلیدواژه 

 

 مقدمه. 1

در اندونزی بوده است.   دولتی مهم ترین هدف اصالحات بخش    ، پاسخگیی شفاف و عموم در حوزه استقالل منطقه ای

UU No. 17/2300   حسابداری استانداردهای  "ی مالی باید توسط دولت محلی و مرکزی و طبق  هابیانیهگوید  می  

شود.    ( SAP)1" دولتی )  SAPاماده  دولت  تنظیم  قانون  صدور  ضمن  به    PP  )No. 71/2010در  است  پاسخی 

ش  به خصوص در بخ  ،درخواست مردم اندونزی در قبال اینکه باید دولت خوبی خلق شود تا پاسخگویی دولت ب ملت
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باشد.    ،مالی رو شفاف  این  کامل   APBN/APBDگزارش    ،از  مفصلاطالعات خیلی  و  دارایی تر  مورد  و    هاتری در 

 تنظیم کرد.   هابدهی

تعهد خود را به    ی مالی هادر منطقه، بیانه هم  مرکز و    ی دولتی هم درهاتمام نمایندگی   که قرار بود    2015از سال  

دولت تصمیم گرفت تا مراحل رسیدن به اجرای فنی این رویکرد را آموزش دهد. هدف    ، تهیه کنند. از این رومحور  

است   شودهامهارت   که این  آموخته  اجرایی  گردد  ، ی  ایجاد  حزب   ، آگاهی  همه  کنند.   ها و  مشارکت  امر  این  در 

را بدون کمک از دیگران به طور    SAPی دولتی نتوانستند  هانمایندگی   کهدهد  می ( نشان  2008) رون  هایهایافته 

ی فنی در  هابرخی مشکالت این مسیر را نیز شناسایی کرد: پیچیدگی   ( 2008) رون  ها،کامل اجرا کنند. عالوه بر این

نویسی   گزارش  شرکمالی حوزه  تجربه  فقدان  زمین ،  تناسب  عدم  و  کنندگان،  آموزشیت  چند   ه  تاکنون  کارکنان. 

در جندین منطقه اندونزی صورت گرفته است. نتایج  حسابداریتعهدیقه در اجرای در مورد میزان امادگ منط پژوهش

و ادراک انسانی در این مورد هنوز ضعیف است. اما همین   ،هنوز برخی مناطق این آمادگی را ندارند   که حاکی از آنند  

آماده  که دهند  می   نشان  هاپژوهش دارد. مناطق  قانون وجود  این  اجرای  برای  نیز  استیونز  هاه یافت  ای  اف.  تحقیق  ی 

شیال    ،ست. همچنینها، در کنترل میزان هزینه حسابداریتعهدیاز    استفادهنشان داد بهترین مورد    ( 1993) ردبارون  

ی دولتی نسبت هابا افزایش خصوصی سازی برای کاهش بدهیهمزمان    کهدریافتند    (2006) الوود و سوزان نیوبری  

شرکت  بخش  دولتیی  هابه  شده  حسابداریتعهدیدولتی،  اندازی  راه  نیوزلند  و  انگلستان  باید   ،در  حتما  و 

به کار گرفته شود تا امکان مقایسه با بخش خصوصی ایجاد شود. مارک کریستنسن   بیانیهمالیدر    حسابداریتعهدی

( با آن  PSAA)  2حسابداری تعهدی   دولتیکاراموزان و دانشجویان در بخش    کهموقعیت نارضایت بخشی را    (2007)

فقدان   خاطر  به  امر  این  کرد.  بررسی  بودند  است  هاپژوهشروبرو  اجرای    که یی  بخش    حسابداریتعهدیتاثیر  بر  را 

یی انجام  هاپژوهش در سایر کشورها نیز    حسابداریتعهدیدولتی( تحلیل کنند. در مورد اجرای    دولتی )بخش    دولتی

استرالیا   در  است:  بارتون،  )شده  در  (2007آالن  کیلیک،  )ترکیه  ،  و جونا  کارا  اکرم  ایران    (2011دکتر  سامان  )در 

زارع  ،محمد ماهر  ، محمدی بلژیک    (2012  ، و سحر  برزیل    (2013  ، آر. جان کریستینز)در    روسانا گورا دو  )و در 
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همکاران و  این  (2013  ، سوسا  اجرای    هاپژوهش .  برای    حسابداریتعهدیمزایای  ای  مقایسه  مطالب  ی  هاپژوهش و 

اند. از:    دولتیدر بخش    حسابداریتعهدیبرخی مشکالت شناسایی شده درحوزه اجرای    بعدی را ذکر کرده  عبارتند 

  ، ، و ناکافی بودن زمان و پیچیدگی فرایند اجرای این رویکرد/ از این رو ITظرفیت    مالی،منابع    ،کمبود منابع انسانی

در دولت   مالیی  هادر بیانیه   حسابداریتعهدیی محلی تا چه حد برای اجرای  ها»دولت   که شودمی این سئوال مطرح  

 محلی آمادگی دارند؟« 

 

 ی پژوهشمرور ادبیات . 2

 مبنای نظری  2.1

 حمایت   پژوهش از این    که و نظریه نمایندگی ،    ، ، نظریه هویت3جدید   دولتی مدیریت    نظریهی مختلفی مانند  هانظریه 

اجرای    دولتیاصالحات بخش    ،شوند. همچنینمی   داده کنند شرح  می  توضیح   حسابداریتعهدیو  اندونزی  در دولت 

 دهند.می  ی زیر تشکیلهارا نظریه  پژوهششوند. چارچوب این می  داده 

 

 جدید دولتیمدیریت  نظریه

ابتدای دهه   نام    که ، پارادایم جدیدی را معرفی کرد  دولتی، علک اجرای  1990در  به    دولتیمدیریت    نظریهامروزه 

  ، بارزلی)بروکارتیک  -مانند پارادایم پس  ، ی دیگری نیز داردهانام   نظریه. اگرچه این  شودمی ( شناخته  NPMجدید )

  ، و به گفته کریستفور هود  ،شودمی نامیده  NPMاما معموال  (1992  ،اوسبورن و گابلر)و دولت ابتکار مجدد   (،1992

ایجاد    دولت تغییرات رفتاری در    که یک پارادایم جایگزین جدید به شمار میاید. تاکید این پارادایم جدی این است  

اسمیت« آدام  نامرئی  »دست  عنوان  با  خود  کتاب  در  هود  شوند.  اجرا  موثری  و  کارآمدتری  طور  به  اصول  تا    شود 

شود می  کمرنگ  باید  دولت  نقش  نقش   ،گوید  مردم  هاو  عموم  منابع  روی  بیشتر  باید  دولتی  و  خصوصی  بخش  ی 
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کند؛ و به  می   بخش خصوصی نیز تغییر   ،حسابداریی ایجاد شوددولت تغییر بخش    حسابداریمتمرکز گردد. وقتی در

 .شودمی باز حسابداریتعهدیجریان نقدی نیز تغییر کرده و راه برای اجرای  حسابداریسیستم  ، این ترتیب

 

 )ها(هویت نظریه

زمان یک واحد اقتصاید مستقل است گوید سامی   مطرح شده است  ( 2005  ، سواردژونو )توسط پاتون    که هویت    نظریه 

جایگاه جداگانه    ، گذاری کرده اند در آن سرمایه  که یی  هاو نسبت به مالک یا سایر حزب  ،کند می   به نفع خودش کار   که 

بیشتر به    نظریه،حسابدارییا اقتصادی مرکز توجه قرار داد. از دیدگاه این    حسابداریتوان آن را از نظر  می   و  ، ای دارد

عمل  کل  یک  صورت  به  سازمانی  چنین  مالک.  نه  است  مربوط  مالی  گزارش  بودجهمی   هویت  مدیریت  از  و    کند 

و    ،ی مالی و هویتی روشنی داشته باشند واحدها باید حسابدار  ،کند. در این سازمانمی   گیرد یا مسائل را مدیریت می 

 ی آماده سازند. دولت را طبق استانداردهای حسابداری  مالیی  ها،بیانیه به صورت دوره ای

 

 نمایندگی   نظریه

در آن یک یا بیش    کهکنند می  نمایندگی، رابطه نمایندگی را قراردی تعریف  نظریهدر  (1976) جنسن و مک کلینگ 

قدرت   ،و از این رو   ،کارهایی انجام دهد   هاآن کند تا به نفع  می   دیگری را استخدام  (از یک شخص، شخص )نماینده

نمایندگی را    نظریه توان  می   ( 2003)کنند. به گفته الن  می   تصمیم گیری در برخی امور را به این نمایندگان تفویض 

سازمان  گرفت  دولت ی  هادر  کار  به  مبنای    زیرا ی  بر  مدرن  دموکراتیک  مبدامجموعهوضعیت  روابط  از    نماینده-ای 

مشکالتی  می  گزارش    کهباشد.  زمینه  است  می   ظهور  مالی در  این  از  ناشی  اغلب  منافع    کهگنند  با  مدیریت  منافع 

به عنوان شکلی از رابطه میان مبدا و نماینده،    حسابداریتعهدیاز    استفادهرود  می   سهامداران در تعارض است. انتظار

 تر سازد. را شفاف  مالی ی هابیانیه پاسخگویی به 

 

 



 ی دولت اصالحات بخش  2.2

بخش   اصالحات  جدید    ،یدولت ویژگی  دولتی  مدیریت  واقع،  است.  ( NPM)وجود  مدیریت هاتکنیک   NPMدر  ی 

بخش   در  را  خصوصی  کاری  دولت بخش  بی.،  ،)کریستینزگیرد  می   به  سی، جی.،رینیرز  رول  آی،  2010  و  الپسلی  ؛ 

پالسون جی.،  آر.،و  و وست  .  (1995  ،؛ هوود2009موساری،    مالیاز مدل    استفاده کنند  می   اظهار  ( 2005) کارنگی 

این بخش است. کریستنسن  دولتبخش خصوصی در بخش   در  و چاسخگویی  فقدان مسئولیت  از    ( 2002) ی ناشی 

اصالحی  می  ترین  مهم  )بخشدولتدر    کهگوید  ولز جنوبی جدید  در  آمده استNSWی  به وجود  میزان    ،(  افزایش 

و  و روی بازده    ،بیشتر کنترل شود  هادارایی   ، کمتر شود  بخشخصوصیهاسبب شده نقش سازمانی   کهمسئولیت است  

ی عبارت است از بهبود کارکردهای اقتصادی و  دولتاصالحات بخش    ، در اندونزیاقتصاد این بخش بیشتر تاکید گردد.  

ارائه خدمات    خصوصیی و  دولتی  هابخش همکاری    ،ی محلیهاسیاسی دولت مرکزی نسبت به دولت و    ، یدولت در 

ایالتهابازسازی شرکت  برای اصالح سیستم  -ی  این  .حسابداریدولتمالک  بر  ایالتی  هادارایی   ، عالوه  ثبت که قبال  ی 

  حسابداریی  هاعد از اجرای فعالیت بو    ،سیستم بودجه بندی بهبود یافته است  ،اند بندی شدهطبقهبودند اکنون  شده  

 . (2009  ،کند بیشتر شده است )آرونمی  که هایی  پذیری ایالت در قبال میزان هزینهمسولیت ، دنیای کسب و کار

 

 اندونزی  دولتدر  تعهدی حسابداریه توسع  2.3

ماده    حسابداریدولتاصالحات   ماده،    UU No. 17/2003با تصویب  این  اغاز شد؛ طبق  ایالت  امور مالی  در مورد 

 .UU Noتصویب ماده  ،ی باید طبق این ماده آماده شوند. همچنیندولت ی  هانمایندگی  مالی ی  هابیانیه آماده سازی  

این قانون سبب شد تا    این اصالحات را تقویت کرد.  ،ی ایالتهاپذیری دارایی در مورد مدیریت و مسئولیت  15/2004

استانداردهای   آماده سازی و حسابرسی    حسابداری فورا  برای  مبنایی   دولتی  هانمایندگی   مالی ی  هابیانیه به عنوان 

استاندارد  CPCطبق   یک  داشتن  بدون  شوند.  تواند   CPC،تدوین  فرم    نمی  کند.  تصویب  را  حسابرسی  نظر  یک 

بیانیه    APBAN/APBDپاسخگویی   با استانداردهای    کهاست    مالییک  باشد. ماده    حسابداریدولتباید  همراستا 

UU No. 17/2003    شکل و محتوای گزارش پاسخگویی    که کند می  درخولست  32در مورد امور مالی ایالت در بند



APBN/APBD    استاندادرهای اساس  کمیته  حسابداریدولتبر  توسط  استانداردها  این  گردد.  ارائه  و  اماده  ی 

از شفافیت و    کهیکی از ابزارهایی است    تعهدیمبتنی بر    حسابداریشوند.  می   ی تدوینحسابداریدولت استانداردهای  

توان  می   را   مالیدولتی  هادر بیانیه  SAPاستراتژی    ،. همچنین(KSAP  ،2006) کند  می   حمایت  دولت پاسخگویی  

محور همزمان در همه وزارت   تعهدیSAP،در این روش   کهبیگ بنگ(  )به دو صورت اجرا کرد: الف( اجرای فوری آن  

نمایندگی  هاخانه تدریجی  شودمی اجرا    هایا  اجرای  ب(  و  روش  SAP؛  این  در  منابع    SAP؛  آمادگی  با  متناسب 

و همه این   ،شودمی( و زمانی که ابزارهای الزم در هر نمایندگی و وزارت خانه فراهم شده باشد اجرا  HRانسانی )

به طور کامل اجرا خواهد   2015این رویکرد در سال    باشند.می   محور موظف   تعهدیSAPنیز به اجرای    هاسازمان

 شد. 

 SAPدر درجات   حسابداریتعهدیاجرای .راهبردهای 1جدول 

 فعالیت سال

 بر مبنای تعهد  حسابداریدولتانداردهای . انتشار است1 2010

 حسابداری تعهدی وب . تدوین چارچ2 

 تعهد محور   SAPسازی . اجتماعی3 

 حسابداریی هاای اجرای قوانین و سیاستسازی بر. آماده1 2011

الزامات  رایند کسب و کار و  در بخش اول )ف   ITو    حسابداریی  ها. توسعه سیستم 2 

 مفصل( 

 . ظرفیت ساخت منابع انسانی3 

 BUNو   KLریزی چند  . طرح1 2012

 LKارزیابی و ادغام کل   ، . مرور2 

 . ظرفیت ساخت منابع انسانی3 

 LK. اجرای موازی و ادغام کل  1 2013

 LKارزیابی و ادغام کل   ، . مرور2 

 . ظرفیت ساخت منابع انسانی3 

 . اجرای کامل 1 2014

 . ظرفیت ساخت منابع انسانی )در حال ادامه( 2 

 



 پژوهشروش   . 3

به صورت کیفی جمع    هاداده   ،در مرحله اول   ،استراتژی تبیین متوالی به کار برده شد؛ به عبارت دیگر  پژوهشدر این  

زمانی    پژوهش، نتایج کمی اولیه بدست آمدند. این طرح  هاو در مرحله دوم، از تحلیل این داده ،آوری و تحلیل شدند 

یک    که از  ن  پژوهشظاهرا  انتظار حاصل  مورد  نتایج  است    ،شودمی کمی  مفیدی  برخی  (1991  ،مورس )طرح  در   .

برگرفته    (1959)چندگانه کمپل و فیسک  -گانهی از ماتریس روش سه پژوهشاین ترکیب    کهمنابع ذکر شده است  

  ، به نقل از کراسول  1979  ،جیکس)ی کیفی عالقمند بودند  هاشده است؛ این دو به منابع تبدیلی و سه کانه و داده 

  پژوهش شناسی متفاوت در  هدف از ابداع روش ترکیبی، رسیدن به یک روش که. البته، برخی نیز عقیده دارند  (2010

. هدف ما از بکار بردن این روش ترکیبی این (1998  ،تدلی  ؛ تشکری و 2007  ،بوده است )کراسول و پالنو کالرک 

ی محلی برای اجرای  هادولت چطور آمادگی    که به یک رویکرد یک جامع دست یابیم تا بهتر دریابیم    که بوده است  

در سال    PP 71بر سر راه اجرای    که و موانعی را  ،گذاردمی   ی محلی تاثیر هادولت   مالی ی  هابیانیه بر    حسابداریتعهدی

 ی وجود دارد شناسایی کنیم. حسابداریدولتدر حوزه تتتهای   2010

 

 پژوهش جامعه   3.1

( پالمبانگ،  KPPN)  4داری کار در یک حوزه کاری در اداره خدمات خزانه-را واحدهای کار  پژوهشجامعه آماری این  

 ( بودجه  تخصیص  بخش  اعضای  را  نمونه  از  KPAو  یک  هر  تشکیل(  واحدها  اعضای  دادند می  این  انتخاب  دلیل   .

KPA  پاسخ نمونه  عنوان  این  به  در  بود    پژوهشدهنده  جدید    هاآن کهاین  سیستم  اجرای  در    حسابداریتعهدی با 

کل  پژوهش، نویسندگان این  باشد.  می   به پرسشنامه ما، قابل اعتماد  هاآن پاسخدهی    ، و از این رو  ،سازمان آشنا هستند 

 داری پالمبانگ را مورد هدف قرار داده بودند. جمعیت واحدهای کاری در اداره خزانه
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 پژوهش ی هاداده  3.2

این  هاداده  در  برده شده  بکار  یعنی  هاپژوهش،داده ی  اولیه هستند،  اصلی    که یی  هاداده ی  منبع  از  به طور مستقیم 

آمده داد بدست  این  مصاحبه  استفاده با    هااند.  و  پرسشنامه  اداره    که یی  هااز  در  بودجه  تخصیص  بخش  کارمندان  با 

در آن   کهیابی بود، یعنی روشی  زمینه  پژوهشاین یک    ،کرند جمع آوری شدند. همچنینمی  داری پالمبانگ کارخزانه

 آیند. با کمک پرسشنامه بدست می هاداده 

 

 هاداده تحلیل   3.3

مورد تحلیل قرار   ،بدست آمده بودند  حسابداریتعهدیبر اساس  مالیی هابیانیه مادگی و اجرای آدر مورد  که یی هاداده 

  پژوهشجمع آوری شد. نتایج کمی این    هاداده پرسشنامه ارسال، و    5و برای هر واحد،    ، واحد کاری  57گرفتند. به  

از  هابعدا توسط داده  انتخاب شده  5ی کیفی تایید شد.  با    ، واحدکاری  از کارمندان مصاحبه   5در هر واحد  ی  هانفر 

از   کهیی بود  هاداده ی کیفی بر مبنای  هادادهی کیفی جمع شدند. بازیابی ها،داده عمیق صورت گرفت و به این ترتییب

ی کمی قبلی  هاداده بتوانند نتایح    کهشوند  می   یی جمع آوری ها،داده سپس  نتایج تست فراوانی قبلی بدست آمده بود. 

(، به  1992ی کیفی مطابق با مدل میلز و هوبرمان ) هاداده تحلیل    گیری انجام داد. تا بتوان یک نتیجه  ، تایید کنند   را

-و تصمیم  داده، ارائه    داده،کاهش    داده، با عنوانیم چون جمع آوری    کهانجام گرفت،  (2010:  91)نقل از سوگیونو  

 گیری یا تایید ذکر شده است.

 

 تحلیلی ی ها. یافته 4

خود    مالی ی هابیانیه را در    حسابداریتعهدیاز واحدها    SKPD ،68.8% 25 پرسشنامه مربوط به  64بر اساس نتایج 

%؛  40.6%؛ آموزش  21.9کردند. میزان آمادگی در هر یک از عوامل سنیجده شده به این صورت بود: دانش  می  اجرا

%. نتایج آزمون  14.1%، و نظارت مشاوران  18.8مشاوران  %؛ کمک  84.4ی اجرایی  ها%؛ وجود سیستم95.3سیستم  

 آورده شده است. 4میزان آمادگی در جدول 



 حسابداریتعهدیمیزان آمادگی برای اجرای  بررسی  . نتایج2جدول 

 درصد  فراوانی  متغیر 

 68.8 44 اجرا

   آمادگی: 

 12.9 14 دانش

 40.6 26 آموزش 

 95.3 61 حسابداریسیستم اطالعات 

 84.4 54 حسابداریتعهدیبرنامه اجرای 

 18.8 12 هدایت 

 14.1 9 نظارت کردن 

 100 64 جمع

 

از  می   PP 71/2010وقتی   بعد  سال  چهار  مبنای    مالیی  هابیانیه   2010گوید    سازیاماده  حسابداریتعهدیبر 

سال    ،شوند می  در  اینکه  مراکز    2015یعنی  اجرای  دولتتمام  کنند.  چنین  همزمان  طور  به  باید  محلی  و  ی 

طور    مالی ی  ها بیانیه در    حسابداریتعهدی به  داد  100باید  نشان  نتایج  اما  گردد،  اجرا  چنین 68.8فقط    که%   % 

ی  ها به صورت کیفی و توسط مصاحبه   هاداده ی اضافی بیشتری برای تایید این نتایج نیاز داریم. این  هاکنند و داده می 

دهندگان در  نام پاسخ  پژوهش، در نمونه قبلی بودند بدست آمده اند. در این    کهSKPDبا سه شخص آگاه در  عمیق  

ای   )با  هاکهداده نمونه  این   هاآن از    (ی عمیقهااز مصاحبه   استفادهی کیفی  زیرا هدف  آمد ذکر نشده است  بدست 

تایید   ،باشد می   SKPDکه در اینجا    ،هویتی را در نمونه ی کیفی است نه اینکه بخواهیم  هاداده ، تایید نتایج  پژوهش

)مدیر رسمی اجرای مالی( در    KPPانتخاب شدند عبارت بودند از آقای الف به عنوان    کهکنیم. سه شخص آگاهی  

SKPD X  خانم ب به عنوان کارمند بخش مالی در ،SKPD Y  آقای ج به عنوان . هدف  KPP SKPD Z، و 

 شناسایی شوند. SKPDمالیی هابیانیهدر  حسابداریتعهدیوانع اجرای م  کهمصاحبه نیز این بود 

  حسابداریتعهدیسازی ضعیف، مانع از اجرای عامل آموزش کارمندان و اجتماعی که «نشان دداد  الف »مصاحبه با آقای 

  2کردند فقط  در دپارتمان مالی کار می  کهکارمندی    10از    ،شده است. در واقع   SKPD Xدر    مالی ی  هابیانیه در  



سازی با قدرت نبوده است و هیچ یک از کارمندان دپارتمان مالی با را آموزش دیده بودند. اجتماعی  حسابدارینفر  

عدم آموزش کارمندان یک عامل مهم برای    که این رویکرد آشنا نشده اند. مصاحبه با خانم »ب« نیز حاکی از این بود 

اند. در  این رویکرد را درک نکردهاست، و کارمندان هنوز    SKPD Yدر دپارتمان مالی    سابداریتعهدیحاجرا نکردن  

  کهاز یک برنامه نرم افزاری    SKPD Zکارمندان دپارتمان مالی در    که نهایت، مصاحبه با آقای »ج« نیز نشان داد  

و اطالعات( نامیده    حسابداریتعهدی)سیستم    Saibaتهیه شده و    (5مالی های نظارت و توسعه  )بدنه  BPKPتوسط  

اینمی   استفادهشودمی  بر  عالوه  مشاوز    SKPD Z،کنند.  یک  شهر   کهاز  در  استیت  دانشگاه  حسابداری  مربی 

 گیرد.می  باشد بهرهمی ()گروه حسابداران اندونزی IAIپالمبانگ، و عضو 

 

 گیری . نتیجه5

را در   حسابداریتعهدیی محلی و مرکزی باید هادولت ها در SKPDمبنی بر اینکه تمام   PP 71/2010علیرغم ماده 

این امر تا حدی به  % موفقیت آمیز اجرا نشده است.  100این کار هنوز به طور    ،ی مالی خود به کار گیرند هابیانیه 

محورست. یکی دیگر از عوامل نیز این است   مالیتعهدیی  هابیانیه دلیل عدم آشنایی کارمندان بخش مالی با اجرای  

یک سیستم    دولتسازی این رویکرد ضعیف بوده و آموزش کارمندان متناسب با حرفه نمی باشد. اگرچه  اجتماعی  که

و   کند    حسابداریتعهدیاطالعات  نمی  تضمین  کار  این  اما  است،  کرده  اساس    مالیی  هابیانیه اجرای  کهایجاد  بر 

  ،در اولویت قرار گیرد. همچنین  مالیباید آموزش به کارمندان دپارتمان   ،آمیز باشد. از این روموفقیت دیحسابداریتعه

اند در راس قرار  دیده  حسابداریمالیآموزش    کهشاید الزم باشد جا به جایی در کارمندان صورت گیرد و کارمندانی  

 گیرند.
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