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 چکیده

تٌاقضی برای ادارات دٍلتی  ػٌَاى بِرا تغییر دٌّذ  هؤسساتایي  تَاًٌذ هی هؤسساتى جای گرفتِ در چگًَِ كٌطگرا كِ ایي

یافتِ است، اها آًچِ  اخیر افسایص  ّای سال. اگرچِ ػالقِ ػلوی بِ ادارات دٍلتی ًْادیٌِ ضذُ در ضَد هیًْادیٌِ ضذُ ضٌاختِ 

. یک هٌبؼی كِ هوکي اًذ ًطذُدرک  خَبی بِادیٌِ ضذُ درگیر باضٌذ ٌَّز تا در ادارات دٍلتی ًْ سازد هیكِ فؼاالى را قادر 

است بِ كٌطگراى در تطخیص ادارات دٍلتی ًْادیٌِ ضذُ ٍ غلبِ بر هقاٍهت سیاسی تَسط هخالفاى تغییر كوک كٌذ، 

یک هٌبغ اطالػات  ػٌَاى بِ –در هیاى سایر ػولکردّا  – تَاًذ هیحسابذاری هذیریت  كِ طَری بِ، باضذ هیحسابذاری هذیریت 

صریح  طَر بِهْن برای فؼاالى هایل بِ درگیری در ادارات دٍلتی ًْادیٌِ ضذُ خذهت ًوایذ. اگرچِ هقاالت هَجَد هوکي است 

ضاهل ضَاّذی از ًقص حسابذاری  احتواالًبِ ادارات دٍلتی ًْادیٌِ ضذُ اضارُ ًذاضتِ باضٌذ، هطالؼات پژٍّطی هٌتطر ضذُ 

بٌابرایي ایي هطالؼِ بِ دًبال بررسی ٍ تحلیل هجذد هقاالت هَجَد برای ضَاّذ ؛ باضذ هیهٌبؼی در كار ًْادی  ػٌَاى بِهذیریت 

یک هٌبغ سیاسی هَرد استفادُ قرار گیرد كِ ادارات  ػٌَاى بِدر ایي رابطِ است كِ چگًَِ هذیریت حسابذاری هوکي است 

ٍ ًطاى  كٌذ هیاستفادُ  هٌذ ًظامهرٍر هقاالت  ّای رٍشَر، ایي هطالؼِ از دٍلتی ًْادیٌِ ضذُ را تَاًوٌذ سازد. برای ایي هٌظ

یک هٌبغ سیاسی در تغییر ًْادی ػول كٌذ. ایي هطالؼِ  ػٌَاى بِدّذ كِ چرا ٍ چگًَِ هذیریت حسابذاری هوکي است  هی

یک هٌبغ سیاسی در ضٌاسایی  ػٌَاى بِكِ چگًَِ هذیریت حسابذاری هوکي است  دّذ هیضص ًقص را در ایي رابطِ تَسؼِ 

دّذ كِ حسابذاری  . ایي اهر فراتر از آى ًطاى هیضَد هیًیاز ٍ كسب پطتیباًی دیگراى ٍ اجرای تغییرات ًْادی بِ كار گرفتِ 

بررسی  ّای یافتِادارات دٍلتی ًْادیٌِ ضذُ باضذ. در ًْایت،  تَاًوٌذسازیهذیریت هوکي است در تقابل با ػَاهل دیگر در 

تغییرات ًْادی بِ ٍقَع پیَستِ باضذ،  قاًًَوٌذسازیهوکي است یک هٌبغ هْن در  تٌْا ًِكِ حسابذاری هذیریت  دّذ هی ًطاى

 بلکِ در ضٌاسایی ًیاز بِ تغییر، بِ دست آٍردى حوایت دیگراى برای تغییر ٍ اجرای تغییر ًیس هْن است.

 سیاست ًْادی؛ تغییر ًْادی؛ كار ًْادی؛ كارآفریٌی ضذُ؛ یًٌِْاد دٍلتی ادارات هذیریت؛ حسابذاریهای كلیدی:  واشه

 سازهاًی قذرت سازهاًی؛
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