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 چکیده

 استفاده اب عمومی بخش در تعهدی حسابداری اجرای در موفقیت بر مؤثر عوامل بندیرتبه و بررسی تحقیق این در

 -فینظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصی از پژوهش، این. گیردمی قرار ارزیابی مراتبیسلسهتحلیل فرآیند  تکنیک از

مدیران و جامعه آماری  .باشدمیمیدانی و با ابزار پرسشنامه زوجی  صورتبه هادادهروش گردآوری . است پیمایشی

 منظوربه نفر هستند. 52که تعداد آنها قرار گرفته  مدنظراطلاعات توصیفی آنها در پرسشنامه کارشناسان حسابداری بوده که 

 شاکسپرت چویس و با رو افزارنرمبخش عمومی با  حسابداری تعهدی دربر موفقیت در اجرای  مؤثرعوامل  یبندتیاولو

، ا در رتبه اولهذیحسابی کارکنان فردی نتایج نشان داد که عوامل گردید، یبندتیاولو مراتبیسلسهتحلیل فرآیند  تکنیک

محیطی حاکم بر واحدهای  عواملدر رتبه سوم و  عوامل شیوه اجرای کار در رتبه دوم، عوامل مدیریتی واحدهای گزارشگر

 در رتبه چهارم قرار دارد. گزارشگر

 مدیریتی عوامل گزارشااگر، واحدهای بر حاکم محیطی عمومی، عوامل بخش در تعهدی حسااابداری :کلیدی کلمات

 هاذیحسابی کارکنان فردی عوامل کار، اجرای شیوه عوامل گزارشگر، واحدهای

  



Abstract: 

In this study, the evaluation and ranking of the factors affecting the success of accrual 

accounting in the public sector are evaluated using a hierarchical process analysis technique. This 

research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The data 

collection method is field and with a pair of questionnaires. The statistical population includes 

managers and experts of the General Departments of Economic Affairs and Finance of the 

provinces, whose number is 52 people. In order to prioritize the factors affecting the success of 

accrual accounting in the public sector with Expert Choice software and with the method of 

hierarchical process analysis technique, the results showed that the individual factors of accounting 

staff in the first place, Second, the managerial factors of the reporting units are in the third rank 

and the environmental factors governing the reporting units are in the fourth rank. 

Keywords: Accrual accounting in the public sector, environmental factors governing reporting 

units, management factors of reporting units, performance factors, individual factors of accounting 

staff 
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