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نقش و جايگاه مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري
در حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي

مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري دو مفهوم بنيادي و مستقل در حسابداري و گزارشگري 
ــتقاللي كه دارند در ارتباط و تعامل با يكديگر عمل مي كنند و  ــت. اين مفاهيم به رغم اس مالي اس
انعكاس يكي در ديگري معني پيدا مي كند. استقالل و كاربرد هر يك از اين دو مفهوم در حسابداري و 
گزارشگري مالي از منظر مباني نظري بسيار روشن است. مبناي حسابداري مفهومي است كه بر عنصر 
زمان تأكيد دارد، اما رويكرد اندازه گيري مفهومي است كه بر نوع منابعي كه بايد اندازه گيري شود و 
عناصري كه قرار است در صورتهاي مالي ارائه شود، تمركز مي كند. مبناي حسابداري جزء الينفك 
رويكرد اندازه گيري است، زيرا يك زمان مشخص شناسايي براي انجام يك عمل اندازه گيري خاص 
ضروري است. به همين دليل، اين دو مفهوم در عمليات حسابداري در تعامل و ارتباط با يكديگر به 

نحوي رفتار مي كنند كه نقش و قابليت يكي از آنها به حساب ديگري منظور مي شود.
هدف اصلي اين مقاله آن است كه ضمن ارائة مباني نظري كافي داير بر استقالل اين دو مفهوم، 
ارتباط و تعامل آنها در عمل به نحوي تشريح شود كه نقش و كاربرد هر يك از دو مفهوم در تكميل 
وظيفه و رسالتي كه در نظام حسابداري و گزارشگري مالي برعهده دارند، روشن شود. از اين رو، ابتدا 
مباني نظري حاكم بر هر يك از مفاهيم ارائه مي شود، سپس تركيب و تعامل آنها در خلق سيستم هاي 
حسابداري تشريح و پس از آن، كاربرد مشترك آنها در تأمين اطالعات مورد نياز براي تحقق اهداف 

گزارشگري مالي در نهادهاي بخش خصوصي و عمومي مورد بحث قرار مي گيرد.
واژه هاي كليدي: مبناي حسـابداري، رويكرد اندازه گيري، مسـئوليت پاسـخگويي مالي، مسـئوليت 

پاسخگويي عملياتي، هدف هاي گزارشگري مالي
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مقدمه
مبناي حسابداري1  و رويكرد اندازه گيري2 مفاهيمي هستند كه در حوزه حسابداري و گزارشگري 
مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي نظير دولت و شهرداري ها از اهميت در خور مالحظه اي برخوردارند. 
ــابداري اين نهادها ايفا مي كنند، جايگاه ويژه آن ها  به رغم نقش با اهميتي كه اين دو مفهوم در حس
براي بسياري از دانش پژوهان حسابداري و حسابداران شاغل در نهادهاي بخش عمومي، در هاله اي از 
ابهام پيچيده شده است. اين ابهام در حقيقت در ذات اين دو مفهوم و تعامل و ارتباطي كه با يكديگر 
ــتلزم آگاهي كافي از  ــت. درك عميق كاربرد هر يك از اين دو مفهوم، مس برقرار مي كنند، نهفته اس
ماهيت اين ارتباط و تعامل است كه آن ها را به دو روي يك سكه مبدل كرده و در انعكاس يكديگر 

معني پيدا مي كنند.
عدم توجه كافي به ارتباط و تعامل اين دو مفهوم در حسابداري و گزارشگري مالي و به خصوص 
ــابداري نهادهاي بخش عمومي، موجب شده است تا حسابداران و دانش پژوهان حسابداري،  در حس
نقش مشترك ناشي از تعامل مفهوم مبناي حسابداري و مفهوم رويكرد اندازه گيري را صرفاً به مبناي 
حسابداري نسبت دهند. ناديده گرفتن نقشي كه مفهوم رويكرد اندازه گيري در تعامل سازنده با مفهوم 
مبناي حسابداري ايفا مي كند، منجر به افراط در طرح نقش مبالغه آميز مفهوم مبناي حسابداري در 
ــگري مالي شده است. به بيان ديگر، در اين فرايند، نقش و كاربرد مفهوم رويكرد اندازه گيري  گزارش
در حسابداري و گزارشگري مالي به حساب مفهوم مبناي حسابداري منظور و يكي از مفاهيم به پاي 

مفهوم ديگري قرباني شده است.
نقش و جايگاه ويژه اي كه اين دو مفهوم در حسابداري و گزارشگري مالي نهادهاي بخش عمومي 
دارند، به قدري با اهميت است كه مي توان گفت كساني كه ارتباط و تعامل اين دو مفهوم را به درستي 
ــابداري و گزارشگري مالي اين قبيل نهادها وارد نشوند. از  ــت به حوزه حس درك نمي كنند، بهتر اس
اين رو، هدف اصلي اين مقاله آن است كه مفهوم و كاربرد مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري را 

به صورت جداگانه تشريح كند و ارتباط و تعامل آن ها را مورد بحث قرار دهد.

مفهوم مبناي حسابداري
مفهوم مبناي حسابداري بر عنصر زمان تأكيد دارد و زمان شناسايي، ثبت و گزارشگري رويدادهاي 
ــن رو، آنچه كه به زمان وقوع رويدادها ارتباط پيدا  ــابداري قرار دارد. از اي مالي در كانون مبناي حس
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مي كند را مي توان به اين مفهوم نسبت داد. همانطور كه نگارنده در مقاالت خود اين موضوع مهم را 
مورد توجه قرار داده است، انتخاب زمان شناسايي رويدادهاي مالي منجر به گزينش مبناي حسابداري 
خواهد شد. به همين دليل، اگر سيستم حسابداري براي شناسايي رويدادهاي مالي، مبادله وجه نقد 
ــايي  ــت كه اگر براي شناس را انتخاب كند، مبناي نقدي را مورد توجه قرار مي دهد. اين در حالي اس
ــود و به جاي آن زمان وقوع رويدادهاي مالي مورد  رويدادهاي مالي، از مبادله وجه نقد صرف نظر ش

توجه قرار گيرد، سيستم حسابداري استفاده از مبناي تعهدي را در دستور كار قرار داده است.
ذكر اين نكته مهم ضروري است كه انتخاب مبناي حسابداري نقدي يا تعهدي به معني پذيرش 
يكي از گزينه هاي سفيد يا سياه نيست و زمان هاي ديگري غير از دو زمان فوق الذكر نيز براي شناسايي 
رويدادهاي مالي قابل طرح است. بنابراين، مبناي حسابداري براي شناسايي رويدادهاي مالي به مثابه 
ــر ديگر آن را وقوع رويداد مالي تشكيل  ــر آن را مبادله وجه نقد و س طيفي عمل مي كند كه يك س
ــابداري براي گزارشگري مالي مستلزم كشف نقطه زماني  مي دهد. با اين ترتيب، انتخاب مبناي حس
ــخصي بر روي اين طيف است. هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي در جز (ب) بند 3 بيانيه  مش

شماره 11، مبناي حسابداري را به شرح زير تعريف نموده است:
«مبناي حسابداري بر اين موضوع تأكيد دارد كه آثار رويدادهاي مالي و معامالت بايد در چه زماني 
براي مقاصد گزارشگري مالي شناسايي شود. مبناي حسابداري جزء الينفك رويكرد اندازه گيري است، 

زيرا زمان شناسايي رويدادها مكمل وظيفه يك رويكرد اندازه گيري خاص است،»

مفهوم رويكرد اندازه گيري
ــابداران و دانش پژوهاي حسابداري  ــت كه بسيار كم، توجه حس رويكرد اندازه گيري مفهومي اس
ايران را به خود جلب نموده است. اين موضوع حتي در مورد حسابداري و گزارشگري مالي واحدهاي 
انتفاعي ايران نيز مصداق دارد و نگارنده تا زمان نگارش اين مقاله، با طرح مباني نظري اين مفهوم در 
كتب و مقاالت انتشار يافته در زمينه حسابداري مالي در ايران برخورد نكرده است. شايد برخي عدم 
طرح مباحثي از اين دست را به اين موضوع نسبت دهند كه اين مفهوم كاربرد چنداني در حسابداري 
و گزارشگري مالي واحدهاي انتفاعي و بازرگاني ندارد؛ اين در حالي است كه به جز اندك مطالبي كه 
در مقاله هاي نگارنده مطرح شده است، مطلب در خور مالحظه اي درباره مفهوم و جايگاه ويژه رويكرد 
اندازه گيري در حسابداري نهادهاي بخش عمومي نيز انتشار نيافته است. به اين دليل  رمزگشايي از 
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اين مفهوم و كاربرد آن در حسابداري و گزارشگري نهادهاي بخش عمومي و خصوصي اهميت دارد.
ــگري  ــت كه چه عنصري از عناصر صورت هاي مالي در گزارش رويكرد اندازه گيري مبين آن اس
ــود. به بياني ديگر، تمركز رويكرد اندازه گيري  ــگر منعكس ش وضعيت و عملكرد مالي واحد گزارش
ــود تا صورت هاي مالي  ــگر ارايه ش ــت در صورت هاي مالي واحد گزارش ــت كه قرار اس بر اقالمي اس
ــگري مالي  ــا هدف هاي گزارش ــگر را منطبق ب ــد گزارش ــي واح ــرد مال ــت و عملك ــد وضعي بتوانن
ــود و در  ــه بايد اندازه گيري ش ــري بر نوع منابعي ك ــب، رويكرد اندازه گي ــد. با اين ترتي ــزارش كنن گ
ــت  ــتلزم آن اس ــي مربوط منعكس گردد، تأكيد دارد، هر چند كه تحقق اين امر مس ــاي مال صورت ه
ــوند نيز مورد توجه قرار  ــه در فرايند اندازه گيري منابع مؤثر واقع مي ش ــه زمان وقوع رويدادهايي ك ك
ــابداري دولتي ــت. هيئت استانداردهاي حس ــيل رويكرد اندازه گيري اس ــنه آش گيرد. اين همان پاش
  در جزء (الف) بند (3) بيانيه استاندارد شماره (11)، رويكرد اندازه گيري را به شرح زير تعريف كرده است:
«رويكرد اندازه گيري بر اين موضوع تمركز مي كند كه چه چيزي قرار است در گزارشگري وضعيت 
و عملكرد مالي واحد گزارشگر ارايه شود. رويكرد اندازه گيري هنگامي وظيفه خود را تكميل مي كند 
ــود را مشخص كند، بلكه زمان آثار رويدادها و معامالت  كه نه تنها نوع منابعي كه اندازه گيري مي ش

حاوي اين قبيل منابع را (مبناي حسابداري) نيز شناسايي كند.»
تعريف رويكرد اندازه گيري كه با توجه به ويژگي هاي محيطي فعاليت هاي دولتي و نهادهاي بزرگ 
بخش عمومي صورت گرفته است، به روشني رابطه و تعامل دو مفهوم رويكرد اندازه گيري و مبناي 
حسابداري را بيان مي كند. بدين معني كه اين دو مفهوم ضمن حفظ استقالل خود، از ارتباط و تعامل 
ــابداري و گزارشگري مالي را ارتقاء  ــطح قابليت هاي حس با يكديگر بهره مي جويند تا از اين طريق س
ــت كه عدم توجه به آن موجب ابهام در درك صحيح اين دو  ــند. اين همان نقطه اشتراكي اس بخش

مفهوم مي شود و قابليت هاي يكي از آنها به حساب ديگري منظور مي گردد.

منابع مورد اندازه گيري
ــع» ــني از «منب ــف روش ــه تعري ــتلزم اراي ــري مس ــرد اندازه گي ــوم رويك ــح مفه درك صحي

ــوي ديگر است. هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي در بيانيه  ــو و شناسايي منابع از س  از يك س
مفهومي شماره (4) با نگاهي متفاوت از ساير همتايان خود، عناصر صورت هاي مالي را تعريف نموده 
است. هيأت مذكور در اين بيانيه، تعريف عناصر صورت هاي مالي را از مفهوم «منبع»3 استخراج كرده 
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ــت، منبع قلمي است كه در حال حاضر داراي ظرفيت خدمت رساني باشد. اين  و تصريح نموده اس
ــپس با تكيه بر مفهوم منبع، دارايي را منبعي تلقي مي كند كه ظرفيت خدمت رساني دارد  هيئت س
و مادام كه داراي چنين ظرفيتي است، مي تواند به عنوان دارايي در ترازنامه واحد گزارشگر منعكس 

شود.
شناسايي انواع منابع نيز به درك صحيح مفهوم اندازه گيري كمك مي كند، از اين رو ابتدا تعريف 

منابع اقتصادي و سپس تعريف اجزاي تشكيل دهنده منابع اقتصادي به شرح زير ارايه مي شود:

منابع اقتصادي4: منابع اقتصادي منابع كميابي است كه براي انجام فعاليت هاي اقتصادي نظير 
مصرف، توليد و مبادله مورد استفاده قرار مي گيرند. منابع مالي و منابع غيرمالي منابع اقتصادي دولت 
ــابداران خبره كاناداد،  ــكيل مي دهند (بند 22 بخش 1100 بيانيه اصول و مفاهيم انجمن حس را تش

.(2010

ــامل وجوه نقد، مطالبات، سرمايه گذاري ها و هرگونه منابع دولت است كه در  منابع مالي5: ش
جريان عمليات عادي دولت مورد مصرف قرار نمي گيرد و قرار است منجر به جريان خالص وجوه نقد 
شود (نظير موجودي كاال براي فروش مجدد). دارايي هاي مالي دولت از منابع مالي تشكيل مي شود 

(بند 23 همان منبع).
ــرمايه اي مشهود)،  ــامل كليه اقالم ثابت با ماهيتي دائمي (نظير دارايي س منابع غيرمالي: ش
مطالبات مربوط به كاال و خدمات (نظير پيش پرداخت ها) و كاالي قابل مصرف (نظير موجود مواد و 
ملزومات)، مي باشد. منابع غيرمالي شامل دارايي غيرمشهود، زمين ها و منابع طبيعي نيز خواهد بود. 

(بند 24 همان منبع).
در بند 26 منبع فوق الذكر به نكته مهمي به شرح زير اشاره شده است:

ــه لحاظ اينكه منابع غيرمالي دولت ماهيتي متفاوت با آنچه كه در واحدهاي انتفاعي نگهداري  ب
مي شود دارد، بنابراين وضعيت مالي دولت داراي دوبعد جداگانه زير است:

الفـ  خالص منابع مالي يا خالص بدهي دولت
بـ  منابع غيرمالي دولت كه معرف خدمات بالقوة در دسترس براي ارايه خدمات در آينده است.
هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي نيز در جزء (c) تا (g) بند (3) بيانيه استاندارد شماره (11) 
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ــرح زير ارايه داده است كه به درك  ــرمايه اي به ش تعاريفي از دارايي ها و منابع مالي و دارايي هاي س
مفهوم رويكرد اندازه گيري كمك مي كند.

ــط واحد  ــته توس ــتند كه بر اثر رويدادهاي گذش c- دارايي ها منافع اقتصادي آتي احتمالي هس

گزارشگر تحصيل و يا كنترل شده است. دارايي ها شامل منابع مالي و دارايي هاي سرمايه اي مي باشد.
ــاي دريافتني،  ــاب ها و ماليات ه ــد، مطالبات (نظير حس ــي عبارتند از وجوه نق ــع مال d- مناب

پيش پرداخت ها)، كاالي مصرف شدني (نظير موجودي ملزومات) و سرمايه گذاري كوتاه مدت كه در 
جريان معامالت و رويدادهاي گذشته تحصيل شده و تحت كنترل قرار گرفته است.

ــته  ــود كه در نتيجه رويدادها و معامالت گذش ــودي ملزومات به مواردي اطالق مي ش e- موج

تحصيل و يا تحت كنترل قرار گرفته و در جريان عادي عمليات مصرف خواهد شد.
f- پيش پرداخت يك قلم دارايي است كه معرف مبالغي است كه پيشاپيش براي كاال و خدماتي 

پرداخت شده كه در آينده تحويل يا انجام مي شود.
g- دارايي هاي سرمايه اي دارايي هاي مشهود و با عمر طوالني (نظير زمين، ساختمان، تجهيزات 

ــتند كه در نتيجه رويدادها و معامالت گذشته تحصيل و يا تحت كنترل  دارايي هاي زيربنايي) هس
قرار گرفته است.

همانطور كه مالحظه مي شود، انجمن حسابداران خبره كانادا موجودي ملزومات و پيش پرداخت 
ــت، اين در حالي است كه هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي  را منابع غيرمالي تلقي نموده اس

امريكا اين دو قلم را منابع مالي محسوب نموده است.

ضرورت به كارگيري رويكردهاي اندازه گيري
نگاهي اجمالي به تعاريف منابع مالي و منابع اقتصادي، بيانگر اين واقعيت است كه منابع مالي 
اگر چه جزء الينفك منابع اقتصادي است و به منابعي نظير وجوه نقد و مطالبات، سرمايه گذاري هاي 
كوتاه مدت و كاالهاي مصرف شدني اطالق مي شود، اما اندازه گيري جداگانه آن ها براي تحقق برخي 
ــگري مالي ضروري است. اين در حالي است كه اندازه گيري منابع اقتصادي شامل  هدف هاي گزارش
تمام دارايي هاي در دسترس واحد گزارشگر جهت تهيه كاال و خدمات نيز از ضرورتي اجتناب ناپذير 

برخوردار است. 
ــب با  ــود كه متناس با اين ترتيب، رويكردهاي متفاوتي بر اندازه گيري جريان منابع حاكم مي ش
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ــتفاده قرار گيرد. بدين معني كه اگر قرار باشد منابع  ــگري مالي مي تواند مورد اس هدف هاي گزارش
اقتصادي كه در اختيار واحد گزارشگر است مورد اندازه گيري قرار گيرد، از رويكرد اندازه گيري جريان 
منابع اقتصادي استفاده مي شود. در مواردي كه قرار است منابع مالي كه در اختيار واحد گزارشگر است 
و بايد براي تحقق هدف خاص مصرف گردد اندازه گيري شود، از رويكرد اندازه گيري جريان منابع مالي 
استفاده مي شود. عالوه بر اين، استفاده از رويكرد اندازه گيري جريان وجوه نقد نيز مي تواند اطالعات 

مفيدي براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري فراهم كند..
از آنجا كه استفاده از رويكردهاي مختلف اندازه گيري در حسابداري و گزارشگري مالي نهادهاي 
ــگري مالي اين نهادها امكان پذير  بخش عمومي و خصوصي، براي تحقق هدف هاي گوناگون گزارش
است، از اين رو ضرورت به كارگيري بيش از يك رويكرد مورد سؤال قرار مي گيرد. براي ارايه پاسخي 
ــش بايد نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي نهادهاي بخش  ــفاف به اين پرس ش

عمومي و خصوصي را به شرح زير مورد تجربه تحليل قرار دهيم:
ــگري مالي اين نهادها بر  نهادهاي انتفاعي بخش خصوصي: چارچوب هاي نظري گزارش
مبناي تصميم گيري تدوين شده است و به همين دليل، سودمندي اطالعات مالي در تصميم گيري هاي 
ــئوليت  اقتصادي در درجه اول اهميت قرار دارد، هر چند كه در اين قبيل چارچوب هاي نظري، مس
پاسخگويي مديران در قبال سهامداران نيز به نحوي مورد توجه قرار گرفته است. چارچوب هاي نظري 
گزارشگري مالي نهادهاي بخش خصوصي كه در برخي كشورها به نهادهاي بخش عمومي نيز تسري 
يافته است، بر اساس ويژگي هاي محيط فعاليت و نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان تدوين گرديده 
و هدف هاي گزارشگري مالي اين نهادها تحت تأثير نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان تعيين شده 

است.
تحقق هدف هاي گزارشگري مالي نهادهاي انتفاعي بخش خصوصي و فعاليت هاي بازرگاني نهادهاي 
بخش عمومي مستلزم اندازه گيري منابع و گزارش وضعيت و عملكرد مالي آن ها از طريق گزارش هاي 
ــگري مالي مندرج در چارچوب هاي نظري نهادهاي  ــت. نگاهي اجمالي به هدف هاي گزارش مالي اس
ــت كه هدف هاي اصلي آن بر اندازه گيري منابع اقتصادي و منابع نقد و  انتفاعي، بيانگر اين واقعيت اس
گزارش وضعيت و عملكرد آن به استفاده كنندگان تأكيد دارد. به عنوان مثال برخي هدف هاي گزارشگري 
مالي موضوع چارچوب نظري قبلي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي امريكا FASB مصوب سال 

1987 مقرر مي دارند:
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ــگري مالي بايد اطالعات مربوط به منابع اقتصادي شركت، محل تأمين منابع مذكور  1- گزارش
و همچنين تأثير معامالت، رويدادها و شرايطي را كه منجر به تغيير اين منابع مي شود، نشان دهد.

2- گزارشگري مالي بايد اطالعات الزم در مورد منابع و مصارف نقدي و دريافت و بازپرداخت وام 
ــرمايه شامل سود نقدي و ساير منابع توزيع شده شركت به  ــركت و همچنين در مورد معامالت س ش
صاحبان آن ها و در مورد عوامل ديگري كه ممكن است بر توان نقدينكي و پرداخت ديون شركت ها 

مؤثر باشد، فراهم نمايد.
3- گزارشگري مالي بايد اطالعات مربوط به نتايج عمليات شركت براي يك دوره مالي را فراهم 
ــركت است كه از طريق  ــگري مالي بر اطالعات مربوط به نتايج عمليات ش نمايد. تأكيد اصلي گزارش

اندازه گيري سود و اجزاي آن فراهم مي شود.
4- گزارشگري مالي بايد اطالعاتي را فراهم كند كه استفاده كنندگان را در ارزيابي كارايي و حفظ 

امانت و ايفاي نقش مباشرتي مديران بنگاه هاي اقتصادي ياري دهد.
ــگري مالي بر اطالعات مربوط به نتايج  ــود، چون تأكيد اصلي گزارش همانطور كه مالحظه مي ش
ــركت است و اين امر نيز از طريق اندازه گيري سود و اجزاي آن حاصل مي شود، بنابراين،  عمليات ش
اندازه گيري جريان منابع اقتصادي داير بر ورود و خروج اين منابع، از اهميت اساسي برخوردار است. 
اين در حالي است كه بنگاه هاي اقتصادي براي انعكاس توان نقدينگي و بازپرداخت ديون خود نيازمند 
فراهم نمودن اطالعات الزم در مورد منابع و مصارف نقدي و بازپرداخت وام و توزيع سود نيز مي باشند 
ــد را در اين بنگاه ها اجتناب ناپذير  ــر بر ورود و خروج وجوه نق ــري جريان وجوه نقد داي ــه اندازه گي ك

مي نمايد.
ــگري مالي واحدهاي انتفاعي در بيانيه سال 2010 (FASB) مورد تجديدنظر  هدف هاي گزارش

قرارگرفته اما همان هدف ها به طريق مقتضي و به شرح زير گنجانده شده است:
ــگر فراهم  ــاي مالي با مقاصد عام اطالعاتي درباره وضعيت مالي واحد گزارش ــد 12- گزارش ه بن
مي  شود كه متضمن اطالعات مرتبط به منابع اقتصادي واحد گزارشگر و ادعاهاي حاكم بر اين منابع 
ــت. عالوه بر اين، گزارش هاي مالي اطالعاتي درباره آثار معامالت و رويدادهايي كه موجب تغيير  اس
ــبي براي  ــود، ارائه مي كند. اين اطالعات زمينه مناس در منابع اقتصادي و ادعاهاي حاكم بر آن مي ش

تصميم گيري در مورد تأمين منابع واحد گزارشگر فراهم مي نمايد.
ــگر و ادعاهاي حاكم بر  بند 13- اطالعات مرتبط با ماهيت و ميزان منابع اقتصادي واحد گزارش
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اين منابع مي تواند استفاده كنندگان را در شناسايي نقاط ضعف و قوت واحد گزارشگر ياري دهد. اين 
اطالعات به استفاده كنندگان كمك مي كند كه نقدينگي و توان ايفاي تعهدات واحد گزارشگر را كه 
براي تأمين مالي اضافي و چگونگي كسب اين منابع مورد نياز است، مورد ارزيابي قرار دهند. اطالعات 
مربوط به اولويت ها و الزامات پرداخت مطالبات موجود به استفاده كنندگان كمك مي كند كه چگونگي 

توزيع جريان هاي وجوه نقد واحد گزارشگر را پيش بيني كنند.
ــتفاده كنندگان  ــگر به اس بند 20- اطالعات درباره جريان هاي وجوه نقد دوره مالي واحد گزارش
كمك مي كند تا توان توليد خالص جريان هاي وجوه نقد توسط واحد گزارشگر را مورد ارزيابي قرار 
دهند. اين اطالعات بيانگر تحصيل و مصرف وجوه نقد حاوي اطالعات درباره استقراض و بازپرداخت 
ــاير وجوه نقد به سرمايه گذاران و ساير موارد تأثيرگذار بر نقدينگي و توان  ــود و س بدهي ها، توزيع س
ايفاي تعهدات واحد گزارشگر است. اطالعات جريان هاي وجوه نقد به استفاده كنندگان كمك مي كند 
تا فعاليت هاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي و توان نقدينگي و ايفاي تعهدات و ساير اطالعات 

درباره عملكرد مالي واحد گزارشگر را مورد تحليل قرار دهند.
با اين ترتيب، تمامي بنگاه هاي اقتصادي قطع نظر از آنكه در بخش خصوصي يا عمومي به فعاليت 
بپردازند، براي اندازه گيري و انعكاس نتايج عملكرد به اندازه گيري منابع اقتصادي نيازمندند. از سوي 
ديگر، چون گزارش اطالعات مربوط به منابع و مصارف وجوه نقد در قالب يكي از صورت هاي مالي اساسي 
موسوم به صورت جريان وجوه نقد از اهميت كافي برخوردار است، اندازه گيري وجوه نقد نيز ضروري است. 
در چنين شرايطي، بنگاه هاي اقتصادي بايد از دو رويكرد موسوم به اندازه گيري جريان منابع اقتصادي

ــگري   و اندازه گيري جريان وجوه نقد براي تأمين اطالعات مورد نياز جهت تحقق هدف هاي گزارش
مالي استفاده كنند.

نهادهاي بزرگ بخش عمومي: چارچوب هاي نظري نهادهاي بزرگ بخش عمومي نظير 
دولت هاي ايالتي، محلي، مركزي و شهرداري ها، عمدتاً بر پايه مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي 
ــاس ويژگي هاي محيط  ــت. در اين قبيل چارچوب هاي نظري كه اغلب آن ها بر اس تدوين يافته اس
فعاليت و نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان تدوين يافته است، مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي 
ــوب مي شود.  ــگري مالي محس در درجه اول اهميت قرار دارد و جزء جدايي ناپذير هدف هاي گزارش
ــتفاده كنندگان و  ــگري مالي اين قبيل نهادها نيز تحت تأثير نيازهاي اطالعاتي اس هدف هاي گزارش

هدف هايي كه ذي نفعان براي آن از گزارش هاي مالي استفاده مي كنند، قرار دارد.
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تحقق هدف هاي گزارشگري مالي فعاليت حاكميتي نهادهاي بخش عمومي كه منابع مالي مورد 
ــتلزم اندازه گيري منابع و  ــود، مس نياز براي انجام آن ها عمدتاً از محل ماليات  و عوارض تأمين مي ش
گزارش وضعيت و عملكرد مالي آن ها از طريق گزارش هاي مالي است. نگاهي به هدف هاي گزارشگري 
ــت كه  ــم بر اين قبيل نهادها نيز بيانگر اين واقعيت اس ــدرج در چارچوب هاي نظري حاك ــي من مال
ــادي تأكيد دارد. براي درك  ــر اندازه گيري منابع مالي، منابع نقد و منابع اقتص ــن قبيل هدف ها ب اي
صحيح ارتباط هدف هاي گزارشگري مالي نهادهاي بخش عمومي با رويكردهاي اندازه گيري، برخي 
از هدف هاي گزارشگري مالي مندرج در بيانيه مفهومي شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري 
دولتي امريكا GASB به منظور دستيابي به رويكردهاي اندازه گيري متفاوت مورد نياز براي تحقق 

آن ها به شرح زير ارايه مي شود.
ــم نمايد كه به  ــي بايد اطالعاتي فراه ــگري مال ــت كه گزارش ــد 176 مقرر گرديده اس 1- در بن
ــخگويي عمومي دولت را ارزيابي نمايند و تصميمات  ــتفاده كنندگان كمك كند تا مسئوليت پاس اس
اقتصادي، اجتماعي و سياسي اتخاذ كنند. در اين بند تصريح شده است كه وظيفه مسئوليت پاسخگويي 
عمومي در گزارشگري مالي دولتي بسيار پررنگ تر از گزارشگري مالي در واحدهاي انتفاعي است. از اين  

روي GASB اين مفهوم را جزء جدايي ناپذير ساير هدف هاي گزارشگري مالي تلقي نموده است.
2- در بند 177 بيانيه تصريح شده است كه گزارشگري مالي بايد از يك سو به دولت كمك كند تا 
وظيفه مسئوليت پاسخگويي عمومي خود را ايفا نمايد و از سوي ديگر استفاده كنندگان را در ارزيابي 
اين مسئوليت ياري دهد. تحقق اين هدف مستلزم آن است كه گزارشگري مالي اطالعاتي فراهم كند 

كه به پرسش هاي زير پاسخ دهد:
الفـ  آيا درآمدهاي سال جاري براي پرداخت هاي سال جاري كافي بوده است.

بـ  آيا منابع مالي بر اساس مجوزهاي قانوني تحصيل شده است و مصارف مالي مطابق با بودجه 
مصوب ساالنه و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صورت گرفته است.

جـ  آيا دولت از قدرت و توان الزم براي تدارك كاال و ارايه خدمات در سطح فعلي برخوردار است 
و منابع را به صورت كارآمد، اثربخش و با صرفه اقتصادي مصرف مي كند.

3- بند 178 بيانيه مقرر نموده است كه استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي بايد نتايج عمليات 
دولت را مورد ارزيابي قرار دهند. براي اين منظور گزارشگري مالي بايد اطالعاتي به شرح موارد زير 

فراهم كند:
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الف ـ مخارج بر حسب وظايف، نوع و ماهيت و درآمدها و ساير منابع بر حسب منابع و انواع آن 
گزارش شود.

ــع مالي مورد نياز براي انجام فعاليت ها و چگونگي تأمين نقدينگي دولت  ــوه تأمين مناب بـ  نح
گزارش شود.

جـ  وضعيت مالي ناشي از فعاليت هاي ساالنه دولت گزارش شود.
4- در بند 179 بيانيه نيز تصريح شده است كه گزارش هاي مالي بايد اطالعاتي فراهم كند كه 
استفاده كنندگان از اين گزارش ها بتوانند سطح خدماتي كه دولت مي تواند ارايه كند را مورد ارزيابي 

قرار دهند و از قدرت و توان دولت در ايفاي تعهدات سررسيد شده مطلع شوند.
ــه مندرج در چارچوب نظري مصوب هيئت  ــگري مالي دولت و واحدهاي تابع هدف هاي گزارش
ــاير مراجع  ــگري مالي س ــي در اغلب چارچوب هاي نظري گزارش ــابداري دولت ــتانداردهاي حس اس
ــتانداردگذار به طريق مقتضي مورد تأكيد قرار گرفته است. هدف هاي گزارشگري مالي مشروحه  اس
فوق، بيانگر اين واقعيت است كه اطالعات مورد نياز براي تحقق آن ها، مستلزم استفاده از رويكردهاي 
اندازه گيري متفاوت و مباني حسابداري سازگار با آن ها است. به عنوان مثال، براي تهيه اطالعات مورد 
نياز جهت حصول اطمينان از توان دولت در ايفاي تعهدات سررسيد شده و پرداخت به موقع مخارج 
ــورد اندازه گيري قرار گيرد. اندازه گيري جريان هاي وجوه نقد  ــد ورود و خروج جريان وجوه نقد م باي

نيازمند استفاده از رويكرد اندازه گيري جريان وجوه نقد و مبناي حسابداري نقدي است.
براي حصول اطمينان از تحصيل منابع مالي و مصرف آن در محل هاي قانوني تعيين شده و در 
ــاالنه با رعايت مقررات مربوط، اندازه گيري جريان منابع  حدود اعتبارات مصوب منظور در بودجه س
مالي (ورود و خروج منابع مالي) الزامي است. اندازه گيري جريان منابع مالي به دليل آنكه بر ورود و 
خروج اين منابع تأكيد دارد و قرار است مصارف منابع در دوره مالي، از محل منابع ورودي همان دوره 
مالي تأمين شود، نگرشي كوتاه مدت دارد. از اين روي، براي تهيه اطالعات مورد نياز جهت تحقق اين 
هدف، گزارشگري مالي از رويكرد اندازه گيري جريان منابع مالي و مبناي حسابداري تعهدي تعديل 
ــده استفاده مي كند. مبناي تعهدي تعديل شده براي شناسايي و ثبت منابع مالي، زمان مناسبي  ش
انتخاب مي كند تا دولت و يا نهادهاي بزرگ بخش عمومي، از ورود منابع نقد منظور در منابع مالي 
شناسايي شده، اطمينان داشته باشند. حصول اطمينان از دريافت وجوه نقد ناشي از منابع مالي در 
دوره مالي يا مدت كوتاهي پس از آن، دولت و نهادهاي عمومي را قادر مي سازد تا تعهدات كوتاه مدت 
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دوره مالي را به موقع ايفا نمايند.
يكي ديگر از هدف هاي گزارشگري مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي نظير دولت ها و شهرداري ها 
ــت كه استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي بتوانند به كارگيري و مصرف  فراهم كردن اطالعاتي اس
كارآمد، اثربخش و همراه با صرفه اقتصادي منابع را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهند. تحقق اين هدف، 
مستلزم محاسبه بهاي تمام شده برنامه ها و فعاليت ها و كاال و خدماتي است كه از طريق آن ها ارايه 
مي شود. محاسبه بهاي تمام شده برنامه ها و فعاليت ها به نوبه خود نيازمند طراحي و اجراي سيستم 
هزينه يابي بر مبناي فعاليت است كه بخشي از اطالعات مورد نياز آن از نظام حسابداري و گزارشگري 
ــابداري آن  ــود و رويكرد اندازه گيري آن بايد جريان منابع اقتصادي و مبناي حس مالي تأمين مي ش
ــد، در رويكرد اندازه گيري جريان منابع اقتصادي بايد  ــد. همانطور كه قبًال بيان ش تعهدي كامل باش
ــامل دارايي ها و بدهي هاي جاري و غيرجاري در صورت هاي مالي ارايه و به جاي  منابع اقتصادي ش
ــود. با اين ترتيب، نوع و ماهيت  ــايي و در صورت درآمد و هزينه منعكس ش خرج نيز هزينه شناس
ــاب مي كند كه از رويكردهاي اندازه گيري مختلف و  ــاي نهادهاي بزرگ بخش عمومي ايج فعاليت ه

مباني حسابداري متنوع در حسابداري و گزارشگري مالي خود استفاده كنند.

ضرورت به كارگيري مبناي حسابداري
براي درك صحيح ضرورت به كارگيري مبناي مناسب  حسابداري جهت شناسايي رويدادهاي مالي 
و اقتصادي بايد مفهوم مبناي حسابداري مورد توجه قرار گيرد. همانطور كه قبًال نيز بيان شده است، 
تمركز اين مفهوم بر عنصر زمان در شناسايي،  ثبت و گزارشگري معامالت و رويدادهاي نهادهاي فعال 
در بخش عمومي و خصوصي است. به طور كلي تعيين زمان شناسايي معامالت و رويدادها بستگي 
ــتفاده كنندگان از گزارش هاي مالي، ويژگي هاي محيط فعاليت و هدف هاي  به نيازهاي اطالعاتي اس
گزارشگري مالي دارد. قطع نظر از نوع و ماهيت فعاليت هاي نهادهاي بزرگ بخش عمومي و خصوصي، 
ــتفاده كنندگان از گزارش هاي مالي حكم مي كند كه در مورد  نيازهاي اطالعاتي تهيه كنندگان و اس

شناسايي و گزارشگري رويدادها و معامالت دست به انتخاب بزنند.
ــود و  ــايي بر نوع و ماهيت اطالعاتي كه در گزارش هاي مالي منعكس مي ش انتخاب زمان شناس
نيازهاي اطالعاتي كه تأمين مي  نمايد، تأثيرگذار است. اگر زمان مبادله وجه نقد ناشي از وقوع معامالت 
و رويدادها در شناسايي، ثبت و گزارشگري اين رويدادها اهميت داشته باشد و در تصميم گيري و ايفا و 
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ارزيابي مسئوليت پاسخگويي حاكم بر منابع مفيد باشد، از منظر مباني نظري يك سيستم حسابداري 
ــت. اگر زمان وقوع معامالت و رويدادها داير بر تحقق مقطع زماني براي  با اين قابليت مورد نياز اس
ــگري مورد توجه قرار  گيرد، در اين حالت، مباني نظري حكم مي كند كه  ــايي، ثبت و گزارش شناس
سيستم حسابداري حول اين مقطع زماني گردش كند. به اين نحو نهادهاي بخش عمومي و خصوصي 
براي تهيه اطالعات مورد نياز جهت تصميم گيري و ايفاي مسئوليت پاسخگويي، از يك سو به زمان 
ــوي ديگر، به زمان وقوع معامالت و رويدادها  ــي از معامالت و رويدادها و از س مبادله وجه نقد ناش
نيازمند هستند. در چنين شرايطي انتخاب بين سياه و سفيد ممكن نيست، مگر آنكه از دستيابي و 

ارايه بخشي از اطالعات صرف نظر شود.
ــتند.  ــب نوع و ماهيت و افق زماني قابل تفكيك هس عالوه بر اين، رويدادها و معامالت نيز حس
ــود، اما در معامالت و  ــالت و رويدادهاي اقتصادي افق زماني بلندمدت در نظر گرفته مي ش در معام
ــايي رويدادها  ــت. در نظر گرفتن افق زماني براي شناس ــاي مالي، افق زماني كوتاه مدت اس رويداده
ــابداري دولت و شهرداري از اهميت خاصي برخوردار است. به همين دليل، مباحث نظري و  در حس
عملي حسابداري و گزارشگري مالي دربرگيرنده منابع مالي و غيرمالي است. اگر منابع مالي از منابع 
غيرمالي تفكيك شود و اندازه گيري جريان منابع مالي ناشي از معامالت و رويدادها براي برخي مقاصد 
گزارشگري مالي اهميت داشته باشد، آنگاه افق زماني نيز در اندازه گيري موثر خواهد بود. بدين معني 
كه در ثبت و نگهداري حساب معامالت و رويدادها، اگر اندازه گيري جريان منابع مالي براي مقاصد 
تصميم گيري و ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر اين منابع، از اهميت كافي برخوردار 
باشد، افق زماني كوتاه مدت و مناسبي براي ثبت و گزارشگري اين منابع مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اين در حالي است كه اگر اندازه گيري جريان منابع اقتصادي (شامل منابع مالي و غيرمالي) اهميت 
ــته باشد، قطعاً افق زماني بلندمدت و متناسب با ماهيت منابع اقتصادي براي شناسايي، ثبت و  داش

گزارشگري مورد توجه قرار مي گيرد.
نگاهي اجمالي به مطالب فوق، بيانگر اين واقعيت است كه عنصر زمان در سيستم هاي حسابداري 
هم از نظر مقطع زماني و هم از نظر افق زماني، متناسب با رويكرد اندازه گيري داير بر جريان منابع 
ــت. اين موضوع زماني اهميت  ــي، جريان منابع اقتصادي و حتي جريان وجوه نقد، تأثيرگذار اس مال
ــامل منابع نقد، منابع مالي و منابع غيرمالي از يكديگر  ــتري پيدا مي كند كه منابع اقتصادي ش بيش
ــگري مالي اهميت  ــوند و اندازه گيري جريان هر يك از منابع، براي مقاصد خاص گزارش تفكيك ش
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داشته باشد. در چنين شرايطي، رويكردهاي اندازه گيري و مباني حسابداري بر حسب ميزان سازگاري 
تركيب و ضمن تعامل با يكديگر سيستم هاي حسابداري جداگانه اي براي تحقق هدف هاي گزارشگري 

به وجود مي آورند.

تعامل و ارتباط  مباني حسابداري و رويكرد اندازه گيري
همانطور كه قبًال بيان گرديد، مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري اگر چه دو مفهوم مستقل 
ــكيل مي دهند، اما در تعامل با يكديگر معني پيدا مي كنند و هر كدام به تنهايي قادر به انجام  را تش
رسالت خود نيستند. بنابراين، تعامل و تركيب اين دو مفهوم و آشنايي با كاركرد آن ها از جنبه هاي 
نظري و عملي از اهميت شاياني برخوردار است. توجه به مباني نظري حاكم بر اين دو مفهوم و تعامل 
و تركيب آن ها مي تواند اظهارنظرهاي ابرازي در مورد مباني حسابداري باالخص از نوع تعهدي آن را 
اصالح كند. در اين مبحث ابتدا انواعي از سيستم هاي حسابداري كه از منظر مباني نظري مي تواند از 
تركيب و تعامل اين دو مفهوم ايجاد شود تشريح مي گردد، سپس نحوه عمل نهادهاي بخش خصوصي 

و عمومي با اين سيستم ها مورد بحث قرار مي گيرد.
بر اساس يك تحليل نظري كه اغلب مراجع استانداردگذار نيز بر روي آن اجماع نظر دارند، مبناي 
ــابداري بر عنصر زمان تأكيد دارد. همانطور كه پيش تر بيان گرديد، زمان مورد تأكيد در مفهوم  حس
مبناي حسابداري يا بر زمان مبادله وجه نقد در معامالت و رويدادها تمركز مي كند و يا اينكه زمان 
ــابداري  وقوع معامالت و رويدادها را مورد توجه قرار مي دهد. در چنين حالتي طيفي از مبناي حس
ــود كه در يك سر آن زمان مبادله وجه نقد و در سر ديگر طيف، زمان وقوع رويداد يا  ــكيل مي ش تش
معامله قرار مي گيرد. اگر كاربرد مبناي حسابداري در قالب اين طيف مورد تحليل قرار گيرد و از نگاه 
صفر و يك پرهيز شود، آنگاه زمان هاي ديگري بر روي اين طيف ظاهر مي شود كه برخي از آن ها زمان 
ــگري  مبادله وجه نقد را تعديل كرده و برخي ديگر زمان وقوع معامله و رويداد را براي ثبت و گزارش
مالي تعديل مي كند. اين همان نكته مهمي است كه اگر مورد توجه قرار گيرد ظرفيت اطالع رساني 

و   قابليت هاي سيستم حسابداري را براي تحقق هدف هاي متنوع گزارشگري مالي افزايش مي دهد.
ــل ديگر، مفهوم رويكرد اندازه گيري نيز بر نوع و ماهيت رويداد يا معامالت و نوع قلم يا  در تحلي
ــود، تأكيد دارد. در تحليل اين مفهوم نيز  ــايي و در صورت هاي مالي ارايه ش عنصري كه بايد شناس
ــرد اندازه گيري در قالب يك طيف  ــتفاده كرد. بدين معني كه اگر رويك ــوان از كاربرد طيف اس مي ت
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مورد بررسي قرار گيرد، يك سر آن را منابع نقد تشكيل مي دهد و سر ديگر طيف به منابع اقتصادي 
ــد. به بيان  ــبي برخوردار باش اختصاص مي يابد. در اين طيف، منابع مالي نيز مي تواند از جايگاه مناس
ديگر، هر چند كه منابع اقتصادي در برگيرنده منابع نقد و منابع مالي و غيرمالي است، اما اندازه گيري 
ــودمندي در جهت تحقق  ــك از آن ها نيز مي تواند اطالعات س ــاي ورودي و خروجي هر ي جريان ه
ــابداري و رويكرد  ــگري مالي فراهم كند. نحوه تعامل و تركيب مبناي حس هدف هاي متنوع گزارش

اندازه گيري را مي توان به شرح نگاره (1) ارايه نمود:
نگاره (1) طيف مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري

همانطور كه مالحظه مي شود، نگاره فوق بيانگر اين واقعيت است كه هر يك از رويكردها با مبناي 
حسابداري خاصي كه با ماهيت آن سازگار است ارتباط پيدا مي كند تا از اين طريق بتواند اطالعات 

مورد نياز براي تحقق هدف هاي مورد نظر گزارشگري مالي را فراهم كند.

سيستم هاي حسابداري حاصل از تركيب و تعامل اين دو مفهوم
اگر حسابداري را در قالب يك نظام و از منظر تفكر سيستمي مورد تحليل قرار دهيم آنگاه ارتباط 
و تعامل دو مفهوم مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري و كاركرد مشترك آن ها آشكارتر مي شود. 
برخي سيستم را مجموعه واحد يا كل متشكل از اجزاي مرتبط به يكديگر تعريف نموده اند، اين در 
حالي است كه مجموعه واحد، چيزي غير از جمع اجزاء آن است. در تعريف و تشخيص سيستم نكته 
مهمي نهفته است و آن عبارت از ارتباط اجزاء با يكديگر است، بدين معني كه نحوه ارتباط بين اجزاي 

سيستم، شكل، خاصيت و نتيجه كار سيستم را مشخص مي كند (صادقپور، 1353).
برخي ديگر، سيستم را كليتي دانسته اند كه حداقل دو جزء داشته باشد. به صورتي كه:

نقديتعهدي تعديل شده تعهدي كامل

جريان منابع نقد جريان منابع اقتصادي
جريان منابع مالي
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1- هر يك از آن ها بتوانند بر روي عملكرد يا خصوصيات كل سيستم اثر بگذارد.
2- هيچ كدام از آن ها نتوانند اثر مستقلي بر روي كل سيستم داشته باشد.

با اين ترتيب، سيستم كليتي است كه نتوان آن را به اجزاي مستقل يا زيرگروه هاي مستقلي از 
اجزاء تقسيم كرد. به بيان ديگر، هرگز با جمع كردن فعاليت هاي اجزاء به صورت مستقل، نمي توان 
به عملكرد كلي سيستم دست يافت، زيرا اين علمكرد تابعي از اثرات متقابل اجزاء بر يكديگر است. 
ــتم كلي  ــتم به صورت مجزا و به بهترين نحو عمل كنند، سيس بنابراين، وقتي تك تك اجزاي سيس

نمي تواند در بهترين وضعيت ممكن قرار گيرد (زنجيري و مشرفي 1381).
در تفكر سيستمي اعتقاد بر اين است كه در قدم اول آنچه كه قرار است فهميده شود به صورت 
ــتم بزرگتر به دست  ــود و در قدم بعدي دركي از سيس جزيي از يك كل بزرگتر در نظر گرفته مي ش
ــدن نقش يا وظيفه آن  ــن ش ــتم مورد نظر از طريق روش مي آيد. از اين رو، رفتار يا ويژگي هاي سيس
سيستم، در سيستم بزرگتري كه آن را در برمي گيرد، توضيح داده مي شود. سيستم يك كل است كه 
ويژگي هاي اصلي آن با خواص هيچ يك از اجزاء مشترك نيست. هنگامي كه يك سيستم به اجزايي 
ــت مي روند و هنگامي كه اجزاء نيز به صورت مجزا  ــود، ويژگي هاي اصلي سيستم از دس خرد مي ش
در نظر گرفته مي شوند از ويژگي هاي اصلي دور مي شوند. اين در حالي است كه اگر اجزاء به عنوان 
قسمت هايي از كل در نظر گرفته شوند و عملكرد و نقش هاي آن ها در آن كل بررسي شود، ويژگي هاي 

اصلي آن ها قابل درك خواهد بود و مي توان رفتار آن ها را توضيح داد. (همان).
ــتمي به تحليل نظام حسابداري و گزارشگري مالي پرداخته مي شود. بر  اينك با يك تفكر سيس
ــتم را دارد و مجموعه واحدي است  ــابداري تمام خصوصيات يك سيس ــاس اين تفكر، نظام حس اس
ــكيل شده است. هر يك از اجزاي تشكيل دهندة نظام حسابداري  كه از اجزاي مرتبط با يكديگر تش
مي تواند بر روي عملكرد يا خصوصيات آن اثر بگذارد و در عين حال، هيچ يك از اجزاء نيز به تنهايي 
نمي توانند اثر مستقلي بر روي كل نظام حسابداري داشته باشد. مفهوم مبناي حسابداري و مفهوم 
رويكرد اندازه گيري از اجزاي مهم نظام حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي شوند كه اولي بر 
زمان شناسايي رويدادها و معامالت و دومي بر نوع اندازه گيري رويدادها و معامالت و عناصري كه در 
صورت هاي مالي ارايه مي شود تأكيد دارد. اين دو مفهوم كه دو جزء مهم از اجزاي نظام حسابداري 
را تشكيل مي دهند، فقط در زماني كه با يكديگر در ارتباط و تعامل قرار مي گيرند و سيستم هايي كه 
از تركيب آن ها خلق مي شود، كاركرد و رفتار تأثيرگذار خود را در نظام حسابداري و گزارشگري مالي 
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به شرح زير آشكار مي كنند:
تركيـب مبناي نقدي با رويكرد اندازه گيري جريان وجوه نقد: همانطور كه قبًال 
بيان شد، يكي از هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالي نهادهاي بخش عمومي و خصوصي اعم از 
انتفاعي و غيرانتفاعي و حاكميتي به تهيه اطالعاتي اختصاص يافته است كه با منابع و مصارف وجوه 
نقد و ارزيابي توان واحد گزارشگر در توليد جريان هاي نقدي به منظور ايفاي تعهدات و پرداخت سود 
ارتباط دارد. اين هدف حسابداري كه از منظر ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران و مقامات اجرايي 
درباره جريان هاي ورود و خروج وجوه نقد اين نهادها نيز شايان اهميت است، از جنبه نظري صرفاً از 
طريق يك سيستم حسابداري مبتني بر مبناي نقدي و رويكرد جريان وجوه نقد، قابل تحقق است. 
ــابداري و گزارشگري مالي، مبناي نقدي و رويكرد  به بيان ديگر، از منظر مباني نظري حاكم بر حس
ــتم  ــوند و يك سيس ــازنده، با يكديگر تركيب مي ش اندازه گيري جريان وجوه نقد، در يك تعامل س
ــتم حسابداري كه از تركيب دو مفهوم فوق  ــابداري خاص با اين ويژگي ها خلق مي كنند. سيس حس
ايجاد مي شود، مي تواند اطالعات مورد نياز را براي تحقق اين هدف فراهم كند. در چنين سيستمي 
زمان مبادله وجوه نقد از يك سو و اندازه گيري جريان هاي ورود و خروج وجوه نقد از اهميت اساسي 

برخوردار است و در صورت هاي مالي صرفاً اقالم پولي گزارش مي شوند.

تركيب مبناى تعهدى تعديل شـده بـا رويكرد جريان منابع مالـى جارى: در 
نهادهاى بزرگ بخش عمومى نظير دولت و شهرداريها، فعاليتهاى حاكميتى كه به صورت غيربازرگانى 
انجام مى شوند، نقش اساسى بر عهده دارند. منابع مالي مورد نياز براي انجام اين قبيل فعاليت ها از 
محل ماليات و عوارض و يا واگذارى دارايى هاى سرمايه اى (نظير فروش نفت و مشتقات آن) تأمين 
مى شود. از آنجا كه منابع مالى مورد نياز براى اجراى فعاليتهاى حاكميتى نهادهاى مذكور بر اساس 
يك رابطه داوطلبانه و مبتنى بر رويدادهاى مبادله اى تأمين نمى شود، لذا ارزيابى عملكرد مقاماتى كه 
مسئوليت اجراى اين برنامه ها را بر عهده دارند، در مقايسه با ارزيابي عملكرد مديران نهادهاى انتفاعى 
بخش خصوصى متفاوت است. تفاوت اساسى در نحوه ارزيابى عملكرد مقامات اجرايى نهادهاى بخش 
ــود است كه در ارزيابى عملكرد مديران واحدهاى انتفاعى  ــى از فقدان شاخصي نظير س عمومى ناش

نقش درخور مالحظه اى ايفا مى كند. 
ــود كه در ايفا و ارزيابى عملكرد فعاليتهاى انتفاعى نهادهاى بخش خصوصى اهميتى اساسى  س
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دارد، در فعاليتهاى حاكميتى نهادهاى بزرگ بخش عمومى غايب است. از اين روى، در ايفا و ارزيابى 
ــاخصهاى ديگرى استفاده مى شود.  عملكرد مقامات منتخب و منصوب نهادهاى بخش عمومى از ش
ــئوليت  ــمول مس ــط مقامات اجرايى مش بدين معنى كه مصرف و به كارگيرى منابع عمومى توس
پاسخگويى است و اين مقامات بايد در قبال چگونگى تحصيل و مصرف منابع عمومى به صاحبان آن 
توضيح دهند. بنابراين تحصيل منابع عمومى مورد نياز براى اجراى فعاليتهاى حاكميتى بايد بر اساس 
ــورت گيرد و مصرف و به كارگيرى اين منابع نيز تابع مقررات و محدوديتهايى  ــاى قانونى ص مجوزه
است كه در قالب بودجه هاى ساالنه و برنامه هاى ميان مدت منظور و توسط نمايندگان قانونى صاحبان 

حق تصويب مى شود.
همانطور كه قبًال بيان شد، تحصيل، مصرف و به كارگيرى منابع عمومى مشمول مسئوليتهاى 
پاسخگويى مالى و عملياتى است. مسئوليت پاسخگويى مالى حاكم بر منابع عمومى عمدتاً بر رعايت 
قوانين و مقررات و محدوديتهاى بودجه اى در تحصيل، مصرف و به كارگيرى منابع مالى تأكيد دارد. 
ــى ماليه عمومى داير بر نظارت دموكراتيك مردم  ــئوليت پاسخگويى مالى ريشه در اصول اساس مس
بر عايدات و مخارج نهادهاى عمومى دارد. به همين دليل، در قوانين اساسى كشورهاى داراى نظام 
پارلمانى، اصولى به تحصيل و تمركز عايدات و پرداخت مخارج در چارچوب قوانين و مقررات و بودجه 
ساالنه، اختصاص يافته است. اصول 51 و 53 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران از جمله اصولى 
ــت كه تحصيل و تمركز عايدات در خزانه دارى كل و انجام پرداختها از محل آنها را در چارچوب  اس
ــت. اصول 54 و 55 همين قانون نيز بر  ــته اس قوانين و مقررات و محدوديتهاى بودجه اى مجاز دانس
نظارت دموكراتيك مردم بر تحصيل، مصرف و به كارگيرى وجوه عمومى از طريق ديوان محاسبات 

كشور به عنوان نهاد تخصصى و به نمايندگى از سوى قوه مقننه تأكيد دارد.
با نگاهى اجمالى به مطالب فوق، اين نتيجه حاصل مى شود كه مسئوليت پاسخگويى مالى حاكم 
ــت. از  بر منابع عمومى، از طريق نظارت و كنترل بر ورود و خروج منابع مالى قابل ايفا و ارزيابى اس
ــت كه با  ــى برخوردار اس اين روى، اندازه گيرى جريانهاى ورود و خروج منابع مالى از اهميت اساس
ــگري مالي تحقق مى يابد. منابع  به كارگيرى رويكرد اندازه گيرى جريان منابع مالى جارى در گزارش
مالى بر طبق تعريف عملياتى كه قبًال ارائه گرديد، شامل وجوه نقد و ساير اقالمى نظير دريافتنى ها 
ــس از آن منجر به ورود يا خروج وجوه نقد  ــه در دوره مالى يا مدت كوتاهى پ ــت ك و پرداختنى هاس
مى شوند. اقالمى نظير پيش پرداخت، تنخواه گردان پرداخت و موجودى مواد و ملزومات، از جمله منابع 
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مالى است كه در دوره مالى يا مدت كوتاهى پس از آن، كاال و خدمات موضوع آنها تحويل و مصرف 
مى شود. در نهادهايى نظير دولت و شهرداريها اندازه گيرى جريان منابع مالى و نظارت و كنترل آن از 

الزامات قانون اساسى و قوانين و مقررات مالى و بودجه اى است.
ــع مالى و انعكاس اقالم آن در صورتهاى مالى دولتها و  ــالوه بر اهميت اندازه گيرى جريان مناب ع
شهرداريها، زمان ثبت و گزارشگرى ورود و خروج منابع مالى نيز از اهميت زيادى برخوردار است. اگر 
ــع مالى در دوره مالى روى دهد و در همان دوره يا مدت كوتاهى پس از آن، ورود  ــروج مناب ورود و خ
يا خروج وجه نقد حاصل از اين منابع مورد انتظار باشد و در دوره مالى ثبت و گزارش شوند، كنترل 
و نظارت مورد تأكيد قانون اساسى تحقق مى يابد. انجام اين امر، مستلزم به كارگيرى مبناى تعهدى 
تعديل شده به همراه رويكرد اندازه گيرى جريان منابع مالى است. به بيان ديگر، رويكرد اندازه گيرى 
جريان منابع مالى در صورتى كه با مبناى تعهدى تعديل شده همراه شود با تركيب مناسبى كه به 
ــابدارى و گزارشگرى مالى خلق مى كنند كه قادر به ايفاى  ــتم خاصى از حس وجود مى آورند، سيس
مسئوليت پاسخگويى مالى حاكم بر منابع مالى خواهد بود. اين سيستم حسابدارى اگر چه در نهادهاى 
بزرگ بخش عمومى كاربرد با اهميتى دارد، اما در فعاليتهاى انتفاعى واحدهاي بخش خصوصى مورد 

استفاده قرار نمى گيرد.
تركيب مبناى تعهدى كامل با رويكرد اندازه گيرى جريان منابع اقتصادى: يكى 
ــتراك نهادهاى بخش خصوصى و عمومى به كارگيرى منابع اقتصادى كمياب و محدود  از وجوه اش
براى تحقق هدفهايى است كه اين نهادها براى آن تأسيس شده اند. بدين معنى كه نهادهاى فعال در 
هر دو بخش و در هر يك از فعاليتهايى كه انجام مى دهند، ناچارند منابع اقتصادى (شامل وجوه نقد، 
منابع مالى و غيرمالى) را به صورت كارآمد و اثربخش در جهت تحقق هدفهاى تعيين شده و كسب 
نتايج مطلوب مورد استفاده قرار دهند. از اين روى، اندازه گيرى جريان منابع اقتصادى به منظور ايفاى 
مسئوليت پاسخگويى عملياتى حاكم بر اين منابع، امرى ضرورى است. تحقق چنين امرى مستلزم 
به كارگيرى رويكرد جريان منابع اقتصادى است كه كليه منابع اعم از مالى و غيرمالى و وجوه نقد را 

در بر مى گيرد.
اگر چه نهادهاى بخش عمومى و خصوصى به منظور تهيه اطالعاتى درباره ورود و خروج جريانهاى 
ــتفاده  ــد و منابع مالى، از رويكردهاى اندازه گيرى جريان وجوه نقد و منابع مالى جارى اس ــوه نق وج
مى كنند، اما به اطالعاتى درباره ورود و خروج منابع اقتصادى نيز نيازمندند. در حقيقت، ثبت و گزارش 
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اطالعاتى درباره ورود و خروج منابع اقتصادى، تصوير كاملى از عملكرد واحد گزارشگر ارائه مى دهد 
ــتفاده كنندگان از گزارشهاى مالى، بدين طريق از وضعيت و عملكرد مالى آگاه مى شوند. عالوه  و اس
بر اين، اطالعاتى كه با رويكرد اندازه گيرى جريان منابع اقتصادى تهيه و گزارش مى شود، مسئوليت 
پاسخگويى عملياتى داير بر كارآمدى، اثربخشى و صرفه اقتصادى در مصرف و به كارگيرى منابع را 

تحقق مى بخشد.
نكته قابل توجه در اندازه گيرى جريان منابع اقتصادى آن است كه چون بر ورود و خروج منابع 
اقتصادى تمركز مى كند، از اين روى دارايى ها و بدهى ها اعم از جارى و غيرجارى و مشهود و نامشهود 
را در بر مى گيرد و بر انعكاس اين اقالم در صورت هاى مالى تأكيد مى شود. اين در حالى است كه در 
اندازه گيرى جريان منابع نقد و منابع مالى جارى، به ترتيب اقالم پولى و منابع مالى جارى مورد توجه 
قرار مى گيرد و به همين دليل، رويكرد اندازه گيرى مربوط به آنها بر انعكاس دارايى و بدهى جارى و 
خالص دارايى هاى جارى تأكيد دارد. عالوه بر اين، هزينه كه در جريان مصرف منابع اقتصادى براى 
ــود، در رويكرد اندازه گيرى جريان منابع اقتصادى معنى پيدا  تهيه كاال يا ارائه خدمت تحمل مى ش
مى كند، در حالى كه در رويكرد اندازه گيرى جريان منابع، خروج منابع مالى جارى واحد گزارشگر كه 
بر اثر تحصيل كاال يا ارائه خدمت ايجاد مى شود به حساب خرج منظور مى گردد كه مى تواند حاوى 

تركيبى از هزينه و دارايى باشد.
با اين ترتيب، اينكه هزينه يا خرج اندازه گيرى و در صورت سود و زيان يا صورت درآمد و هزينه 
ــود، صرفاً به رويكرد اندازه گيرى مورد استفاده در گزارشگرى مالى ارتباط دارد و  (خرج) منعكس ش
ــابدارى ندارد. از اين روى، محاسبه استهالك دارايى هاى  ــتقيمى با مبناى حس هيچگونه ارتباط مس
سرمايه اى و منظور نمودن آن به حساب هزينه دوره كه بر اساس اصل تطابق هزينه با درآمد صورت 
مى گيرد، عمدتاً با رويكرد اندازه گيرى ارتباط دارد و انتساب آن به مبناى حسابدارى تعهدى از پشتوانه 

نظرى برخوردار نيست.
بر اساس مطالب پيش گفته، انعكاس نوع عناصرى كه بايد در صورت هاى مالى گزارش شوند از 
جهت نظرى با مفهوم رويكرد اندازه گيرى ارتباط دارد، اما اين كه اين عناصر در چه زمانى شناسايى 
ــابدارى ارتباط پيدا مى كند. على رغم اينكه  ــود به مفهوم مبناى حس و در كدام دوره مالى گزارش ش
ــتقل از يكديگرند، اما در عمل، اين دو مفهوم در تعامل با يكديگر  اين دو مفهوم از جنبه نظرى مس
ــابدارى و گزارشگرى مالى ايفا مى كنند و با كمك يكديگر اطالعات مورد  نقش خود را در نظام حس
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نياز و مرتبط با هدف هاى گزارشگرى مالى فراهم مى نمايند. بنابراين، رويكرد اندازه گيرى جريان منابع 
ــتم  ــود تا از اين طريق، سيس اقتصادى به دليل ماهيتى كه دارد با مبناى تعهدى كامل همراه مى ش
حسابدارى خاصى را ساماندهى كند كه بتواند هدف هاى پيش بينى شده در حسابدارى و گزارشگرى 
مالى را تحقق بخشد. با اين ترتيب و در خاتمه اين مبحث، مى توان به اين نتيجه رسيد كه از منظر 
مبانى نظرى، سيستم هاي حسابدارى و گزارشگرى مالى را مي شود در سه دسته زير طبقه بندي نمود:
1- سيستم حسابدارى مبتنى بر رويكرد اندازه گيرى جريان وجوه نقد و مبناى حسابدارى نقدى.
2- سيستم حسابدارى مبتنى بر رويكرد اندازه گيرى جريان منابع مالى جارى و مبناى تعهدى 

تعديل شده.
ــتم حسابدارى مبتنى بر رويكرد اندازه گيرى جريان منابع اقتصادى و مبناى تعهدى  3- سيس

كامل.
ــتم هاى سه گانه حسابدارى فوق به  ــود، سيس اگر چه در عمل و به داليلى كه متعاقباً ارائه مى ش
صورت جداگانه و مستقل از يكديگر به كار گرفته نمي شوند كه اين امر به نظر نگارنده تأثيري در مبانى 

نظرى و فلسفه وجودى اين سيستم ها نخواهد داشت.

رويكرد اندازه گيرى، مبناى حسابدارى و مسئوليت پاسخگويى
اينك كه مفاهيم و كاربرد رويكرد اندازه گيرى و مبناى حسابدارى تا حدودى روشن گرديد، تأثير 
اين دو مفهوم در ارتقاى ظرفيت حسابدارى و گزارشگرى مالى در ايفا و ارزيابى مسئوليت پاسخگويى 
ــده است، نظام حسابدارى و گزارشگرى مالى در  مورد بحث قرار مى گيرد. همانطور كه بارها بيان ش
دنياى امروز يكى از ابزارهاى اصلى ايفا و ارزيابى مسئوليت پاسخگويى عمومى است. اگر چه اين نظام 
در ايفا و ارزيابى مسئوليت پاسخگويى نهادهاى بزرگ بخش عمومى بسيار پر رنگ تر از نهادهاى بخش 
خصوصى عمل مى كند، اما اين بدان معنى نيست كه از اين ابزار در نهادهاى بخش خصوصى براى 

ايفا و ارزيابى مسئوليت پاسخگويى نسبت به صاحبان سهام استفاده نمى كنند. 
از آنجا كه حسابدارى و گزارشگرى مالى به عنوان يكى از ابزارهاى اصلى ايفا و ارزيابى مسئوليت 
ــت، بنابراين بايد از قابليت ها و ظرفيت الزم براى انجام اين وظيفه خطير برخوردار  ــخگويى اس پاس
ــابدارى و گزارشگرى مالى باالخص در مورد  ــد. ارتقاى ظرفيت مسئوليت پاسخگويى نظام حس باش
ــام ارتباط دارد. ارتقاى  ــزرگ بخش عمومى، با افزايش قابليت ها و انعطاف پذيرى اين نظ نهادهاى ب
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سطح انعطاف پذيرى و قابليت نظام حسابدارى نيز با توانايى به كارگيرى مبانى متفاوت حسابدارى و 
رويكردهاى اندازه گيرى مرتبط است. بدين معنى كه اگر نظام حسابدارى بتواند از مبانى حسابدارى 
و رويكردهاى اندازه گيرى چندگانه اى استفاده كند، به همان اندازه در تهيه اطالعات مورد نياز براى 

ايفاى مسئوليت هاى پاسخگويى متنوع حاكم بر منابع موفق عمل خواهد نمود.
ــد، براى تحقق و ارتقاى سطح مسئوليت پاسخگويى عمومى حاكم بر  همانطور كه قبًال بيان ش
منابع از جنبه هاى مالى و عملياتى، نظام حسابدارى بايد از مبانى حسابدارى و رويكردهاى اندازه گيرى 
سازگار بهره مند شود تا از اين طريق و با خلق سيستم هاى حسابدارى مناسب به هدف هاى پيش بينى 
ــده در چارچوب ها نظرى پاسخ دهد. بر اساس اين رويكرد نظرى، اطالعات مورد نياز براى تحقق  ش
ــته از هدف هاى گزارشگرى مالى از طريق سيستم حسابدارى مناسبى كه از تركيب رويكرد  هر دس
اندازه گيرى و مبناى حسابدارى خاصى ايجاد مى شود، تأمين مى گردد. در چنين شرايطى زمينه الزم 
براى تهيه اطالعات جهت ايفا و ارزيابى مسئوليت پاسخگويى حاكم بر منابع عمومى فراهم مى آيد. 
با اين ترتيب، رابطه مفاهيم مبناى حسابدارى و رويكرد اندازه گيرى با هدف هاى گزارشگرى مالى و 

مسئوليت پاسخگويى و نقشى كه در تحقق آنها بر عهده مى گيرد، آشكار مى شود.

مدل نظرى ارتباط و تعامل رويكرد اندازه گيرى و مبناى حسابدارى
ــوم رويكرد اندازه گيرى و مفهوم مبناى  ــه نظر نگارنده، جمع بندى مبانى نظرى مرتبط با مفه ب
ــو و تعامل و ارتباط آنها در خلق سيستم هاى مناسب حسابدارى براى تحقق  ــابدارى از يك س حس
هدف هاى گزارشگرى مالى از ديگر سو، پشتوانه نظرى كافى براى ارائه يك مدل مفهومى به شرح زير 
فراهم مى كند. اين مدل مفهومى مى تواند كاركرد اين دو مفهوم و نقشى كه با همراهى يكديگر در 

نظام حسابدارى و گزارشگرى مالى بر عهده مى گيرند را به نحو مطلوبى ترسيم كند.
براي درك صحيح مفاهيم رويكرد اندازه گيري و مبناي حسابداري و كاركرد آنها در جهت تأمين 
ــگري مالي بايد از يك مدل مفهومي  ــابداري و گزارش اطالعات مورد نياز براي تحقق هدف هاي حس
بهره گرفت. در اين مدل، نظام حسابداري و گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخگويي، مفهومي 
است كه ابعاد آن را عوامل كليدي شامل رويكرد اندازه گيري، مبناي حسابداري و گزارشگري مالي 
تشكيل مي دهند. هر يك از ابعاد اين مدل مفهومي، داراي مؤلفه هايي شامل انواع رويكرد اندازه گيري، 
ــت. تعامل و ارتباط مؤلفه ها با يكديگر مي تواند  ــابداري و انواع گزارشگري مالي اس انواع مباني حس
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اطالعات مرتبط با هدف هاي گزارشگري مالي را كه بر اساس ويژگي هاي محيطي فعاليت ها و نيازهاي 
اطالعاتي استفاده كنندگان تدوين شده است تأمين كند. 

ــگري مالي را از منظر مسئوليت پاسخگويي و  ــابداري و گزارش نگاره (2) مدل مفهومي نظام حس
ــود، كاركرد عوامل كليدي نظام  ــريح مي كند. همانطور كه مالحظه مي ش مبتني بر مباني نظري تش
حسابداري از تعامل و ارتباط آنها و نقشي كه در گزارشگري مالي به عنوان محصول نهايي اين نظام 

ايفا مي كنند، قابل تبيين است.

نگاره (2) مدل مفهومي نظام حسابداري و گزارشگري مالي

نظام حسابداري و گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخگوييمفاهيم

ايفا و ارزيابي مسئوليت گزارشگري ماليمبناي حسابداريرويكرد اندازه گيريابعاد
پاسخگويي

مؤلفه ها
جريان وجوه نقد
جريان منابع مالي
جريان منابع اقتصادي

مبناي نقدي
مبناي تعهدي تعديل شده
مبناي تعهدي كامل

جريان وجوه نقد
جريان منابع مالي
جريان منابع اقتصادي

مالي
مالي

عملياتي

اطالعات مورد نياز در جهت تحقق هدف هاي حسابداري و گزارشگري ماليشاخص ها

عالوه بر مدل مفهومي ارائه شده در نگاره (2)، مي توان با اضافه كردن مؤلفه ديگري تحت عنوان 
سطح گزارشگري از يك سو و منظور نمودن شاخص هاي زير مجموعه مؤلفه ها در مدل؛ مدل ديگري 
ــابداري و رويكرد  ــرح نگاره (3) ارائه نمود. در اين مدل مفهومي كه نقش و جايگاه مبناي حس به ش
ــگري مالي تعيين مي كند، عناصري كه قرار است مورد اندازه گيري قرار  اندازه گيري در فرايند گزارش
گيرد و عناصري كه مي تواند در گزارش هاي مالي ارائه گردد، مشهود است. در اين مدل، عالوه بر اينكه 
تعامل و ارتباط رويكرد اندازه گيري و مبناي حسابداري و تأثير آن در نوع گزارشگري مالي نشان داده 
شده است،  نوع عناصري كه در نتيجه اين تعامل و ارتباط اندازه گيري مي شود و در قالب صورت هاي 
مالي گزارش مي گردد نيز مشخص شده است. نكته قابل توجه در اين مدل آن است كه هر يك از انواع 

گزارشگري مالي در سطح خاصي و براي منظور و تحقق هدف هاي معيني انجام مي شود.
همانطور كه مالحظه مي شود، گزارشگري جريان وجوه نقد به منظور اندازه گيري دريافت و پرداخت 
وجوه نقد و گزارش وضعيت تغييرات در وجوه نقد واحد گزارشگر صورت مي گيرد كه از طريق سيستم هاي 
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خزانه داري قابل دستيابي است. گزارشگري جريان منابع مالي كه با هدف اندازه گيري عايدات و مخارج 
و گزارش وضعيت منابع مالي در دسترس واحد گزارشگر صورت مي گيرد، از طريق سيستم حسابداري 
حسابداري مستقل و مبتني بر تئوري وجوه انجام مي شود. گزارشگري جريان منابع اقتصادي نيز با هدف 

اندازه گيري درآمد و هزينه و گزارش وضيعت منابع اقتصادي در سطح واحد گزارشگر صورت مي گيرد.

نگاره 3- نقش و تعامل مبناي حسابداري و رويكرد اندازه گيري
در فرايند گزارشگري مالي
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كارگرد مدل مفهومي گزارشگري مالي در جريان عمل
اغلب صاحب نظران حسابداري و مراجع استانداردگذار بر اين عقيده هستند كه تهيه اطالعات مالي 

هزينه دارد. از اين رو توصيه مي شود كه تهيه اطالعات بايد با رعايت منفعتـ  هزينه صورت گيرد.
بر اين اساس، طراحي و اجراي چند سيستم حسابداري مبتني بر رويكردهاي اندازه گيري و مباني 
حسابداري جهت تأمين اطالعات مورد نياز براي تحقق هدف هاي گزارشگري مالي تجويز نشده است 
و در عمل نيز انجام نمي شود. به بيان ديگر، نهادهاي بخش عمومي و خصوصي به اطالعاتي نياز دارند 
ــتم  حسابداري با قابليت هاي متفاوت قابل استخراج است، اما در  ــه سيس كه از لحاظ نظري از دو يا س
عمل به كارگيري يك سيستم حسابداري مقرون به صرفه است. از اين روي، واحدهاي انتفاعي بخش 
خصوصي و واحدهاي بازرگاني بخش عمومي كه به اطالعات مربوط به جريان وجوه نقد و جريان منابع 
اقتصادي نياز دارند و از لحاظ نظري از دو سيستم حسابداري قابل استخراج است، عمالً از يك سيستم 
حسابداري استفاده مي كنند. در چنين شرايطي، سيستم اصلي واحد گزارشگر بر مبناي تعهدي كامل و 
رويكرد اندازه گيري جريان منابع اقتصادي طراحي و اجراء مي شود تا اطالعات مورد نياز براي گزارشگري 
وضعيت و عملكرد مالي فراهم شود. عالوه بر اين، در پايان دوره مالي، واحد گزارشگر براي تهيه اطالعات 
مربوط به وضعيت و عملكرد وجوه نقد، اطالعات حاصل از مبناي تعهدي و رويكرد اندازه گيري جريان 
ــادي را به اطالعات مبتني بر مبناي نقدي و رويكرد اندازه گيري جريان وجوه نقد تبديل  ــع اقتص مناب

مي كند.
در حال حاضر، واحدهاي انتفاعي بخش خصوصي و نهادهاي بازرگاني بخش عمومي، اطالعات 
مستخرج از سيستم حسابداري مبتني بر رويكرد اندازه گيري جريان منابع اقتصادي و مبناي تعهدي 
كامل را در پايان دوره مالي با انجام تعديالتي به اطالعات حسابداري مبتني بر رويكرد اندازه گيري 
جريان وجوه نقد و مبناي نقدي تبديل مي كنند. به اين ترتيب، اطالعات مربوط به وضعيت و عملكرد 
وجوه نقد را از طريق تنظيم صورت جريان وجوه نقد فراهم مي كنند. به نظر نگارنده در اين فرايند 
تغيير و تبديل، مباني نظري داير بر دوگانه بودن سيستم حسابداري نه تنها خدشه دار نمي شود، بلكه 
با جابه جا شدن سيستم ها با روش هاي مناسب، زمينه اجراي آن در عمل فراهم مي شود. نكته ديگري 
كه الزم است يادآوري شود آن است كه در حال حاضر صورت جريان وجوه نقد به يكي از دو روش 
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مرسوم به روش مستقيم و غيرمستقيم تنظيم مي شود و اين در حالي است كه در هر دو روش مرسوم، 
اطالعات صورت جريان وجوه نقد به صورت غيرمستقيم تأمين مي شود.

ــي اطالق  ــورت جريان وجوه نقد قاعدتاً به روش ــتقيم تنظيم ص ــه نظر نگارنده، روش مس ب
ــود كه اطالعات دريافت ها (منابع) و پرداخت هاي نقدي (مصارف) مستقيماً از سيستم  مي ش
ــابداري مبتني بر جريان وجوه نقد و مبناي نقدي استخراج شود كه در عمل چنين نيست.  حس
بنابراين، اگر روش مستقيم با اين مفهوم نامگذاري شده است، هر دو روش تنظيم صورت جريان 
ــت. آنچه در كتب حسابداري ميانه مورد تأكيد قرار گرفته، اين است  ــتقيم اس وجوه نقد، غيرمس
ــود خالص مبناي تهيه صورت جريان وجوه نقد قرار مي گيرد و از  ــتقيم، س كه در روش غيرمس
ــود. در روش مستقيم نيز فروش خالص مبنا  طريق آن همراه با تعديالتي اين صورت تهيه مي ش
ــود. اين در حالي  ــرد و از اين طريق همراه با تعديالت الزم اين صورت تنظيم مي ش ــرار مي گي ق
ــت كه اطالعات مربوط به سود خالص و فروش خالص مستقيم از سيستم حسابداري مبتني  اس
ــتخراج مي شوند. از اين رو، هر  بر رويكرد اندازه گيري جريان منابع اقتصادي و مبناي تعهدي اس
ــت، لذا نامگذاري يكي از آنها به روش  ــتقيم اس دو روش تنظيم صورت جريان وجوه نقد غيرمس

مستقيم صحيح به نظر نمي رسد.
در حسابداري و گزارشگري مالي فعاليت هاي حاكميتي نهادهاي بزرگ بخش عمومي استفاده از 
مباني حسابداري و رويكردهاي اندازه گيري جريان منابع كمي متفاوت است. دليل اين امر آن است 
كه ويژگي هاي محيطي فعاليت هاي حاكميتي اين قبيل نهادها با ويژگي هاي محيطي فعاليت هاي 
ــتفاده كنندگان نيز متفاوت خواهد بود. به  ــت و به تبع آن نيازهاي اطالعاتي اس بازرگاني متفاوت اس
ــابداري و گزارشگري مالي نهادهاي فوق به منظور تأمين اطالعات مورد نياز  همين دليل، نظام حس
جهت ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي، به صورت معمول و از منظر مباني نظري بايد از سه سيستم 

حسابداري زير استفاده كند:
الفـ  سيستم حسابداري مبتني بر رويكرد جريان وجوه نقد و مبناي نقدي

بـ  سيستم حسابداري مبتني بر رويكرد جريان منابع مالي و مبناي تعهدي تعديل شده
جـ  سيستم حسابداري مبتني بر رويكرد جريان منابع اقتصادي و مبناي تعهدي كامل
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ــابداري و گزارشگري مالي  ــتم ها در نظام حس ــد، هر يك از اين سيس همانطور كه قبًال بيان ش
نهادهاي بزرگي نظير دولت و شهرداري ها وظيفه ايفاي مسئوليت پاسخگويي خاصي را بر عهده دارد 
و در عين حال زمينه الزم را براي ارزيابي اين مسئوليت فراهم مي كند. مديريت بر وجوه نقد و كنترل 
وصول، تمركز و پرداخت آن يكي از وظايف اساسي دولت ها و شهرداري هاست كه در قوانين اساسي 
كشورها نيز بر آن تأكيد شده است. اين وظيفه صرفاً از طريق يك سيستم حسابداري با ويژگي هاي 
بند (الف) انجام مي شود و به همين دليل اغلب قريب به اتفاق نهادهاي بزرگ كشورها از يك سيستم 
حسابداري خزانه در حوزه خزانه داري كل بهره مي گيرند. در قانون اساسي و مقررات مالي و محاسباتي 
اغلب كشورها از جمله ايران، بر مصرف و به كارگيري منابع مالي به شرح پيش گفته تأكيد گرديده 
ــتم حسابداري با ويژگي هاي بند (ب) انجام مي شود و  ــت. اين مهم نيز عمدتاً از طريق يك سيس اس
به همين دليل و در حال حاضر در بسياري از كشورها كم و بيش از سيستم حسابداري حساب هاي 

مستقل استفاده مي شود.
ــطح مطالبات شهروندي داير بر  ــاس ارتقاي س ــهرداري ها بر اس در دو دهه اخير، دولت ها و ش
پاسخگو دانستن مقامات اجرايي در مورد مصرف و به كارگيري كارآمد و اثربخش منابع، به استفاده 
ــخگويي  ــئوليت پاس ــابداري روي آورده اند تا از طريق آن به ايفاي مس ــتم ديگري از حس از سيس
ــئوليت پاسخگويي عملياتي همانطور كه مكرر در مقاله هاي نگارنده تشريح  عملياتي بپردازند. مس
ــده است، بر كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي در مصرف و به كارگيري منابع اقتصادي تأكيد  ش
دارد. اين نوع مسئوليت پاسخگويي از طريق يك سيستم حسابداري با ويژگي هاي بند (ج) قابل ايفا 
و ارزيابي است. با اين ترتيب و از جنبه نظري، نهادهايي نظير دولت و شهرداري ها به سه سيستم 
حسابداري با رويكردهاي اندازه گيري و مباني حسابداري متفاوت نياز دارند. اين در حالي است كه 
در برخي كشورها كه به ايفا و ارزيابي مسئوليت هاي پاسخگويي حاكم بر منابع نقد، منابع مالي و 
منابع اقتصادي به يك اندازه بها مي دهند، اين سه سيستم را در عمل در قالب دو سيستم به اجرا 

مي گذارند.
ــتم حسابداري خزانه براي نگهداري حساب و  ــهرداري ها، يك سيس در اين قبيل دولت ها و ش
ــابداري در سطح حساب هاي مستقل به منظور  ــگري جريان وجوه نقد و يك سيستم حس گزارش
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كنترل و هدايت جريان منابع مالي به سوي هدف هاي تعيين شده، طراحي و به مورد اجرا گذاشته 
مي شود. براي تأمين اطالعات مورد نياز جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي عملياتي نيز اطالعات 
ــتقل را كه بر اساس رويكرد اندازه گيري جريان  ــتخرج از سيستم حسابداري حساب هاي مس مس
منابع مالي جاري و مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده استوار است، با انجام تعديالتي به سطح 
ــگر ارتقاء مي دهند. در اين فرايند، رويكرد اندازه گيري و مبناي حسابداري به ترتيب  واحد گزارش
از جريان منابع مالي به جريان منابع اقتصادي و از مبناي تعهدي تعديل شده به مبناي تعهدي 
كامل انتقال مي يابد. نكته قابل توجه در اين شيوه گزارشگري آن است كه سطح گزارشگري نيز 
ــهرداري) ارتقاء مي يابد و به نحوي  ــتقل به سطح واحد گزارشگر (دولت يا ش ــاب هاي مس از حس
ــتانداردهاي  ــگري با ابتكار هيئت اس ــيوه گزارش ــود. اين ش گزارش هاي مالي تلفيقي تهيه مي ش
حسابداري دولتي امريكا و از طريق انتشار بيانيه 34 از سال 2001 به بعد مرسوم گرديد و توسط 

حدود 100 هزار واحد گزارشگر به اجرا درآمد.
همانطور كه مالحظه مي شود، نهادهاي فوق الذكر نيز در عمل به جاي سه سيستم حسابداري 
ــابداري استفاده مي كنند. اين در حالي است كه اطالعات مورد نياز براي تحقق  ــتم حس از دو سيس
هدف هاي گزارشگري مالي كه بر پايه مباني نظري و در قالب سيستم هاي حسابداري جداگانه تدوين 

شده است، تأمين مي شود و اين امر خدشه اي به مباني نظري آن وارد نمي كند.

رويكرد اندازه گيري و عناصر صورت هاي مالي
همانطور كه قبًال بيان شد، مفهوم رويكرد اندازه گيري بر اين موضوع تأكيد دارد كه چه عنصري 
ــود و كداميك از عناصر و طبقه بندي هاي مربوط در  از عناصر صورت هاي مالي بايد اندازه گيري ش
ــن، نوع عناصري كه بايد اندازه گيري شود و در  ــود. به بيان روش ــي ارائه ش صورت هاي مالي اساس
صورت هاي مالي منعكس گردد با نوع رويكرد اندازه گيري مورد استفاده در هر يك از سيستم هاي 
ــابداري مطروح ارتباط دارد. اگر رويكرد اندازه گيري جريان وجوه نقد مورد استفاده قرار گيرد،  حس
صرفاً اقالم نقد در صورت هاي مالي منعكس مي شود و معادله حسابداري مبتني بر اين رويكرد به 

شرح زير قابل ارائه است.
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وجوه نقد = خالص دارايي
در اين رويكرد، ترازنامه صرفاً وضعيت وجوه نقد واحد گزارشگر را نشان مي دهد و صورت جريان 
ــر ورود و خروج (منابع و مصارف وجوه نقد) و تغييرات در مانده وجوه نقد طي  ــوه نقد نيز بيانگ وج
دوره مالي است. اين سيستم حسابداري كه از مبناي نقدي نيز پيروي مي كند از قابليت هاي الزم 

براي عمليات خزانه داري برخوردار است.
سيستم هاي حسابداري كه بر اساس رويكرد جريان منابع مالي جاري طراحي و اجرا مي شود، 
ــتم  ــاري تمركز دارد. از اين روي، عناصري كه در اين سيس ــر ورود و خروج منابع مالي ج ــاً ب صرف
ــي آن منعكس مي شود، از  ــابداري مورد اندازه گيري قرار مي گيرد و در صورت هاي مالي اساس حس
نوع اقالم جاري است و معادله حسابداري آن بر حسب نوع مبناي حسابداري نقدي تعديل شده و 

تعهدي تعديل شده به ترتيب و به شرح زير صورت بندي مي شود:
منابع مالي جاري (دارايي  جاري) = اندوخته ها + خالص دارايي

منابع مالي جاري (دارايي جاري) = بدهي هاي جاري + اندوخته ها + خالص دارايي
در اين رويكرد اندازه گيري كه به صورت معمول در سيستم هاي حسابداري مبتني بر تئوري 
ــخگويي مالي حاكم بر مصرف منابع مالي در محل  ــئوليت پاس وجوه و با هدف ايفا و ارزيابي مس
قانوني مورد استفاده قرار مي گيرد، جريان منابع مالي جاري به سوي هدف هاي از قبل تعيين شده 
ــاب مستقل ارائه مي شود،  ــود. ترازنامه هر منبع مالي كه در قالب يك حس هدايت و كنترل مي ش
ــدات و مخارج و تغييرات در خالص  ــت منابع مالي جاري را منعكس مي كند و صورت عاي وضعي
دارايي نيز جريان ورود و خروج منابع مالي جاري و تغييرات در خالص دارايي حساب مستقل را 
گزارش مي كند. صورت هاي مالي اساسي حساب هاي مستقلي كه بر اين رويكرد تمركز مي كنند 
بر مبناي نقدي تعديل شده و يا تعهدي تعديل شده قابل تنظيم مي باشند. بر طبق تئوري وجوه، 
ــابداري كه مورد استفاده قرار مي گيرد، از يك سو  ــابداري فوق حسب نوع مبناي حس معادله حس
منابع مالي جاري و از سوي ديگر محدوديت هاي حاكم بر اين منابع را نشان مي دهد. بدهي هاي 
ــت و خالص دارايي  جاري بيانگر محدوديت هاي قطعي و اندوخته ها محدوديت هاي احتمالي اس
ــتقل، بيانگر آن مقدار از منابع مالي است كه براي مصارف جديد در چارچوب هدف  ــاب مس حس
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تعيين شده، در دسترس است.
سيستم هاي حسابداري كه بر اساس رويكرد جريان منابع اقتصادي طراحي و به مورد اجرا گذاشته 
ــامل همه  ــود، بر ورود و خروج منابع اقتصادي تمركز دارد. در اين رويكرد، منابع اقتصادي ش مي ش
ــهود مي شود كه قرار است در كوتاه و بلندمدت  ــهود و نامش دارايي ها اعم از جاري و غيرجاري و مش
مورد استفاده قرار گيرد. بدهي ها نيز اعم از جاري و بلندمدت، بيانگر محدوديت هايي است كه بر اين 
ــت. در چنين شرايطي، همه اقالم اعم از جاري و غيرجاري در صورت هاي  منابع اقتصادي حاكم اس
مالي كه بر اساس اين رويكرد اندازه گيري تنظيم مي شود قابل گزارش است. نكته قابل توجه اين است 
كه در چنين رويكردي به جاي خرج، هزينه اندازه گيري مي شود تا زمينه الزم براي تحقق اصل تطابق 
در حسابداري واحدهاي انتفاعي بخش عمومي و خصوصي فراهم گردد. به كارگيري اين رويكرد در 
حسابداري فعاليت هاي حاكميتي نهادهاي بزرگ بخش عمومي نيز موجب تحقق مفهوم حقوق بين 
دوره اي خواهد شد. معادله حسابداري حاكم بر اين رويكرد اندازه گيري كه با مبناي حسابداري تعهدي 

كامل سازگار است به شرح زير صورت بندي مي شود:

منابع اقتصادي (دارايي) = بدهي + خالص دارايي
ــت كه تعريف و شناسايي عناصر صورت هاي مالي تحت  نكته كليدي موارد مطروح فوق اين اس
تأثير رويكرد اندازه گيري جريان منابع قرار مي گيرد و حسب اينكه كدام منبع قرار است اندازه گيري 
ــود، متفاوت است. به همين دليل، هيئت استانداردهاي حسابداري  و در صورت هاي مالي گزارش ش
دولتي امريكا پس از گذشت 20 سال پس از تدوين بيانيه مفهومي هدف هاي گزارشگري مالي، بيانيه 
ــار  ــال 2007 ميالدي تصويب و ابالغ نمود. تا قبل از انتش مفهومي عناصر صورت هاي مالي را در س
ــايي آن را تعيين كرده  اين بيانيه، بيانيه هاي موجود ابتدا دارايي را تعريف كرده و مالك هاي شناس
بودند و سپس تعريف بقيه عناصر صورت هاي مالي، از تعريف دارايي استخراج شده بود. اين در حالي 
است كه بيانيه هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي امريكا، با تمركز بر مفهوم منبع و ارائه تعريف 
مناسبي از آن، تعاريف بقيه عناصر را بر اساس ويژگي هاي ذاتي آنها از اين مفهوم استخراج نموده است. 
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به كارگيري مفهوم منبع در تعريف و شناسايي عناصر صورت هاي مالي، نشان دهنده اين واقعيت است 
كه هيئت مذكور از ويژگي هاي محيطي فعاليت ها و نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان از گزارشگري 
مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي شناخت كافي دارند. از اين روي، ترتيبي اتخاذ نمودند كه مفهومي 
را براي تعريف عناصر صورت هاي مالي به كارگيرند كه با رويكردهاي اندازه گيري و مباني حسابداري 

مختلفي سازگار باشد.
هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي در بيانيه مذكور تأكيد مي كند كه منبع به قلمي اطالق 
مي شود كه در حال حاضر ظرفيت خدمت رساني داشته باشد. سپس دارايي را يك منبع تلقي مي كند 
ــته ها  ــت كه به تعبير واتر (1974) به تدريج و براي ارضاي خواس كه عنصر خدمت در آن نهفته اس
جريان مي يابد. به نظر نگارنده اين همان نكته مهمي است كه واتر در رساله تئوري وجوه به آن اشاره 
ــخص جريان  ــت كه براي تأمين هدف هاي مش كرده و معتقد بود كه دارايي تبلوري از خدمات اس
ــد و هزينه بپردازد، جريان ورود منابع و جريان  ــد. هيئت مذكور به جاي آنكه به تعريف درآم مي ياب
ــت. حسن انتخاب به كارگيري  ــايي آنها را تعيين نموده اس خروج منابع را تعريف و معيارهاي شناس
مفهوم منبع در تعريف و تعيين معيارهاي شناخت عناصر صورت هاي مالي در اين است كه مفهوم 
مذكور با هر نوع رويكرد اندازه گيري جريان منابع اعم از وجوه نقد، منابع مالي جاري و منابع اقتصادي 
ــابداري اعم از نقدي، تعهدي تعديل شده و تعهدي كامل سازگار  ــو و با هر نوع مبناي حس از يك س
ــت، بلكه به صورتي آگاهانه و بر اساس تجارب و تحقيقات 20 ساله  ــت. اين انتخاب تصادفي نيس اس
هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي و تأثيرپذيري ويژگي هاي محيطي فعاليت هاي نهادهاي بخش 

عمومي، مورد پذيرش قرار گرفته است.
ــيد كه اگر عناصر  ــي از مطالب اين مبحث مي توان به اين نتيجه رس ــك جمع بندي اجمال در ي
صورت هاي مالي با در نظر گرفتن ويژگي هاي محيطي نهادهاي بخش عمومي و با توجه به رويكردهاي 
اندازه گيري و مباني حسابداري تعريف شوند، قابليت و ظرفيت نظام حسابداري را در تحقق و ارتقاي 
ــخگويي افزايش مي دهد. به نظر نگارنده، اگر عناصر صورت هاي مالي به مثابه  ــطح مسئوليت پاس س
درختي فرض شود كه ريشه اصلي آن را منبع و تنة آن را رويكرد اندازه گيري تشكيل دهد، ساقه هاي 
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اين درخت تناور را انواع رويكردهاي اندازه گيري نظير جريان منابع نقدي، جريان منابع مالي جاري 
و جريان منابع اقتصادي تشكيل مي دهد. در چنين شرايطي، اگر بر ساقه هاي درخت (جريان منابع) 
انواعي از مباني حسابداري پيوند زده شود، ثمره شاخه هايي كه از عمل پيوند مي رويند، همان عناصر 

صورت هاي مالي خواهد بود.
عناصري كه از پيوند رويكرد اندازه گيري و مبناي حسابداري به ثمر مي رسد، از قابليت هاي كافي 
ــخگويي  ــئوليت هاي پاس براي تأمين نيازهاي اطالعاتي انواع تصميم گيري و ايفا و ارزيابي انواع مس

برخوردار است. محصول اين پيوندها را مي توان به شرح زير ارائه كرد:
1- از پيوند رويكرد اندازه گيري جريان وجوه نقد و مبناي نقدي، عناصري نظير دريافت، پرداخت 

و دارايي جاري در قالب وجه نقد حاصل مي شود.
2- از پيوند رويكرد اندازه گيري جريان منابع مالي جاري و مبناي تعهدي تعديل شده، عناصري 
نظير عايدات، مخارج، دارايي هاي جاري (شامل اقالمي نظير وجه نقد، دريافتني ها، پيش پرداخت ها) 

و بدهي هاي جاري كه از محل دارايي هاي جاري قابل بازپرداخت است، حاصل خواهد شد.
ــان منابع اقتصادي و مبناي تعهدي كامل، عناصري نظير  ــد رويكرد اندازه گيري جري 3- از پيون
درآمد، هزينه، دارايي (اعم از جاري و غيرجاري، مشهود و نامشهود) و بدهي (اعم از جاري و غيرجاري) 

به ثمر مي رسد.
همانطور كه قبًال بيان شد، در حال حاضر از پيوند اولي صورت جريان وجوه نقد و صورت وضعيت 
نقدينگي تنظيم و ارائه مي شود. از پيوند دوم، صورت منابع و مصارف مالي و صورت وضعيت منابع 
مالي جاري در نهادهاي بزرگ بخش عمومي تنظيم و ارائه مي شود. از پيوند سوم نيز صورت وضعيت 

و عملكرد منابع اقتصادي تنظيم و ارائه مي شود.

نتيجه گيري
رويكرد اندازه گيري و مبناي حسابداري مفاهيمي مهم در حسابداري و گزارشگري مالي هستند. 
اگر چه هر يك از اين دو مفهوم از جهت نظري مستقل مي باشند و هر يك از آنها در نظام حسابداري 
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نقشي برعهده مي گيرند، اما در كنار يكديگر و در ارتباط و تعامل با هم معني پيدا مي كنند. اين دوگانگي 
ــده است كه در اغلب موارد دانش پژوهان و اهالي  در مفهوم و يكپارچگي در انجام وظايف، موجب ش
حرفه حسابداري، دانسته يا ندانسته قابليت ها و ظرفيت هاي يكي را به حساب ديگري منظور مي كنند. 
ــتقل در حسابداري و گزارشگري  ــابداري مفهومي مس همانطور كه پيش تر بيان گرديد، مبناي حس
مالي است كه بر عنصر زمان تأكيد دارد و كاركرد اصلي آن تعيين زمان شناسايي، ثبت و گزارشگري 
معامالت و ساير رويدادهاي مالي است. اين در حالي است كه رويكرد اندازه گيري نيز مفهوم مستقلي 
است كه كاركرد اصلي آن در شناسايي نوع رويداد مالي و ارائه نوع عناصر در صورت هاي مالي خالصه 
مي شود. به بيان ساده، رويكرد اندازه گيري بر اين امر مهم كه چه چيزي بايد اندازه گيري شود و چه 

اقالمي بايد در گزارش هاي مالي منعكس شود، تمركز دارد.
وابستگي اين دو مفهوم به يكديگر و انعكاس يكي در ديگري، از آنجا ناشي مي شود كه تركيبي 
از آنها معني روشن و كاركرد مشخصي از اين دو مفهوم را در حسابداري و گزارشگري مالي نهادهاي 
ــي ارائه مي دهد. بدين معني كه هر يك از اين دو مفهوم از جنبه نظري از  ــش عمومي و خصوص بخ
كاركرد مشخص و استقالل الزم برخوردار است، اما در عمل بدون تعامل و ارتباط با يكديگر قادر به 
انجام وظيفه محوله در نظام حسابداري نمي باشند. از آنجا كه حسابداران بدون توجه به مفاهيم نظري 
رويكرد اندازه گيري و مبناي حسابداري صرفاً به كاركرد آنها در عمليات حسابداري توجه مي كنند، 
نقش اساسي رويكرد اندازه گيري در اغلب موارد ناديده گرفته مي شود و قابليت هاي اين مفهوم به پاي 

مفهوم مبناي حسابداري قرباني مي شود.
در اين مقاله كوشش به عمل آمد تا اين دو مفهوم از لحاظ نظري مورد بحث و بررسي قرار گيرد 
تا قابليت و ظرفيت هر كدام از آنها و نقش و وظيفه اي كه در نظام حسابداري بر عهده مي گيرند تا 
حدودي روشن شود. به نظر نگارنده، اگر چه اين دو مفهوم نقش و وظيفه خود را در تعامل و ارتباط 
تنگاتنگ با يكديگر به نحوي انجام مي دهند كه قابليت هاي نظري آنها در عمل و به مثابه دو روح در 
يك بدن ظاهر مي شود، اما نبايد از كاركردي كه در مباني نظري براي آنها در نظر گرفته شده، غافل 
بود. غفلت از كاركرد نظري اين دو مفهوم موجب اظهارنظرهايي مي شود كه از پشتوانه نظري مناسبي 

برخوردار نيست. 
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همانطور كه قبًال بيان شد، اظهارنظرهايي داير بر انتساب قابليت انعكاس و گزارشگري دارايي هاي  
ــتهالك اين قبيل دارايي ها و همچنين ثبت و گزارشگري  ــرمايه اي و محاسبه، ثبت و گزارش اس س
بدهي هاي غيرجاري به مبناي تعهدي، از آن دسته اظهارنظرهايي است كه با مباني نظري حاكم بر 
ــت. عالوه بر اين، تفاوت در تعاريف و شناسايي اقالمي نظير دريافت،  ــابداري سازگار نيس مبناي حس
عايدات و درآمد از يك سو و پرداخت، خرج و هزينه از ديگر سو به رويكرد اندازه گيري مورد استفاده 

ارتباط دارد و از جهت نظري ارتباطي با مبناي حسابداري مورد استفاده ندارد.
ــابداري بخش عمومي مستقر در  ــتانداردهاي حس در پايان، نگارنده به اعضاي كميته تدوين اس
سازمان حسابرسي توصيه مي كند كه مفاد اين مقاله را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و عنداللزوم 
ــتانداردهاي حسابداري بخش عمومي به كار بندند. اميد است مطالب مطروحه در اين  در تدوين اس
مقاله در اصالح برخي مباحث نظري مطرح شده در پيش نويس بيانيه هاي مفهومي صادره اين كميته 

مفيد واقع شود.

پي نوشت ها:

1- Accounting Basis.
2- Measurement focus.
3- Resource.
4- Economic Resource.
5- Financial Resource.
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