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 جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور
 

 ایران فردوس، می،اسال آزاد دانشگاه فردوس، واحد حسابداری، گروه ،رومنجان مجتبی ابراهیمی
Ebrahimi362@yahoo.com 

دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی، جهاددانشگاهی، بیرجند،  ،بافاحمد مخمل

 Ahmadmakhmalbaf@yahoo.com، ایران

 کارشناس حسابداری ،عبدالناصر اشرفی
 

 به دستیابی موضوع طرح و می ایراناسال جمهوری نظام ساله 20 اندازچشم سند تصویب و طراحی –ده چکی

فناوری در این سند و همچنین تربیت تعداد قابل توجهی سرمایه انسانی  علم و عرصه در ایمنطقه اول رتبه

نهضت علمی  های علمی مختلف در سه دهه گذشته انگیزه و توانمندی الزم برای ایجاد یکمتخصص در حوزه

 مقوله به ایشان توجه کشور و علمی جامع طراحی نقشه لزوم رهبری برمعظم  مقام را فراهم نموده است. تاکید

 فراهم نمود هاحوزه ریزی اینو برنامه گذاریسیاست هایحوزه در مناسبی تحرک نوآوری، و فناوری علم،

 صاحب و نخبگان نفر از 1000 حدود با مشارکت و فرهنگی انقالب عالی شورای محوریت و مسئولیت با تا

 علمی جامع در واقع نقشه شود، کشور علمی جامع نقشه طراحی به مبادرت حوزوی، نشگاهی ودا نظران

 تحول ریزیبرنامه الزامات و ساختارها ها،سیاست اهداف، از پویا و جامع، هماهنگ ایکشور مجموعه

 سند اهداف به دستیابی برای نگرآینده و ایرانی های اسالمیارزش بر مبتنی نوآوری و فناوری علم، راهبردی

های اقتصادی و مالی قرار . برخی از اهداف نقشه جامع علمی کشور در حوزهساله کشور است 20انداز چشم

باشد. اهدافی چون کردن این اهداف می دارد و حسابداری به عنوان یک ابزار مهم و توانمند در جهت برآورده

 بررسی با مطالعه آوری مالیات و ... . اینمالی، جمع شفافیت اطالعات بازار، جلوگیری از پولشویی و فسادهای

 جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور دارد. سعی در تبیین شده تحقیقات انجام جامع و نظری

 حسابدرای، حسابرسی، نقشه جامع علمی ایران، اهداف، مطالعات. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  

 یک افق واحد به سوی نظام های کلیسیاست رسیدن راینقشه جامع علمی کشور، سندی است که ب

کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،  ،1404انداز ایران اساس چشم این بر ه است.تدوین شد

. است لالملینباسالمی و با تعامل سازنده و مثثر در روابط  علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت

جایگاه اول  به ندست یافت: اندازای ایران اسالمی در افق این چشمشده بر های لحا از جمله ویژگی
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 افزاری و تولیدبا ت کید بر جنبش نرم 1ی آسیای جنوب غربیاقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه

می  کامل علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبت سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال

دست ساله،  20ز انداشود که موقعیت ایران از لحا  فناوری در چشمیب مالحظه میبه این ترتباشد. 

 ضمن سند، این (. در1384)جمال زاده،  باشدبه جایگاه اول در منطقة آسیای جنوب غربی می نیافت

 و تدوین تهیه، در که است شده مقرر انداز،این چشم افق در ایرانی جامعه هایویژگی توصیف

 قرار توجه مورد اندازسند چشم الزامات و اهداف سالیانه، هایبودجه و توسعه هایمهتصویب برنا

 در ویژه جایگاه احراز مطلوب، جایگاه این ابعاد ترینمهم شود. یکی از رعایت کامل طور به و گرفته

 باید که است موضوعی منطقه، علمی اول (. رتبه1388)حسنی و دیگران،  است فناوری و حوزه علم

 به بنا و دارند راهبردی نگاه موضوع این به که افرادی همه منظر از .پرداخته شود آن به جامع نقشه در

 طریق از مگر نیست، پذیرامکان امروز جهان در منطقه، اقتصادی اول رتبه به دستیابی انداز،چشم افق

 به آن دستیابی و نیز ایران رانتظا مورد اقتصادی رشد فناوری، رشد بر تکیه با عبارت دیگر، به فناوری؛

 است، راه نقشه یک صحیح ترسیم نیازمند فرآیند د. تحقق ایندش خواهد فراهم منطقه در اول جایگاه

 غایی اهداف گیرد، قرار توجه مورد" جامع علمی نقشه" نویسپیش در بایدمی که هاییجنبه جمله از

 علمی جامع نقشة ترسیم در نکته : مهمتریناست آمده نویسپیش مقدمه در آن است. برای شده تعیین

 گیردمی برعهده نقشه را کالن هدایت که هدفی ترینعالی که است خطیر این امر تبیین کشور

 به قرب و بشری جانبة همه کمال و سعادت"نمود:  ترسیم سه سطح در توانمی را هدف این چیست؟

 تمدن احیای برای تمهید مقدماتی "و "عتیصن یافتة توسعه کشورهای با فاصله جبران"، "پروردگار

 است. ت مل محل است شده نظر گرفته در نقشه "عالی اهداف" عنوان به که ایجنبه سه . هر"اسالمی

 نقشه در ها باشد.آن بندیصورت بودن مبهم پیشنهادی، هدف سه هر در مورد اشکال تریناصلی شاید

 باید که هاییایده ها،اقدام ای برایبرنامه کشور، لمیع ریزیبرنامه برای الگویی کشور، علمی جامع

 علمی جامع نقشه است. حسابداری در ترسیم شده کارها بندیهمچنین تقسیم و شوند منظور برنامه در

برد اهداف نقشه جامع علمی کشور برخوردار ای جهت پیشکننده تعیین و جایگاه مهم از کشور،

ها نقشی مهم جهت رسیدن ایران به رتبه اول منطقه از د سایر رشتههای حوزه مالی همانناست. پژوهش

                                                             
 می باشد. میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه شامل آسیای .1
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ای از اهداف نقشه جامع علمی کشور در حوزه مالی قرار دارد که لحا  علمی و اقتصادی را دارد. پاره

 توان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله این اهداف می

 های فسادزا ها و زمینهت، فعالیتسازی آن و جلوگیری از اقداماسالم و سازی اقتصادشفاف

 های پولی، تجاری، ارزی و... در حوزه

 وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، محور قراردادن رشد بهره

ها و به کارگیری ظرفیت و پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانتقویتِ رقابت

 های مناطق کشور.جغرافیای مزیتهای متنوع در قابلیت

 های فسادزا ها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمشفاف

 های پولی، تجاری، ارزی و... در حوزه

 های نظارت بر بازار.گذاری و روزآمدسازی شیوهشفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت 

 زایش سهم درآمدهای مالیاتی.اصالح نظام درآمدی دولت با اف 

 های انسانی و علمی کشور به سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهت مین شرایط و فعال

های اقتصادی منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

درآمد و طبقات کمهای جمعی و ت کید بر ارتقاء درآمد و نقش با تسهیل و تشویق همکاری

 .1متوسط

به دلیل اهمیت موضوع، جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور را  دارد سعی لذا این مطالعه

 با بررسی نظری تحقیقات انجام شده مرتبط با اهداف یاد شده تبیین نماید.

 

 نقشه جامع علمی کشور، چارچوب، اهداف، و ارتباط آن با حسابداری

 هماهنگ، ،عجام است ایمجموعه آن مصوب متن مندر  در تعریف طبق کشور علمی جامع نقشه

 راهبردی تحول و الزامات ساختارها راهبردها، و هاسیاست اهداف، مبانی، شامل: نگر،و آینده پویا

 ساله کشور بیست اندازچشم اهداف به دستیابی برای های اسالمیارزش بر مبتنی فناوری و علم

 جامع علمی کشور نقشه"مفهوم  ظهور برای اصلی (. محرک1389ب فرهنگی، )شورای عالی انقال

                                                             
-اطالع پایگاه، 1404 ایران اندازچشم سند برای ایپرونده ایرانی، نگاه نامهویژه ،"نقشه نقد فضای" بهزاد؛ سلطانی، .1

 .12/8/1387مقام معظم رهبری،  رسانی
http://farsi.khamenei.ir/special?id=4145 
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 دیگر سوی از و پیونددوقوع می به قلمرو دو این در که است تحوالتی فزاینده شتاب سو از یک"

 تا اقتصاد و سیاست از مدرن، زندگی ارکان همه در دو عامل این رشد به رو و چشمگیر ت ثیر

 با. است امثالهم و مسائل اجتماعی و دفاعی امور تا پرورش و آموزش از و اخالق و دین فرهنگ و

 این دومی نزدیک رابطه و "عقالنی درجه ازدیاد" و  "بودن متجدد"میان  تنگاتنگ ارتباط به توجه

 امور در نسبی ثبات نوعی بودن برقرار ریزی بهبرنامه نوع هر نیاز و "ریزیبرنامه" و "کار تقسیم"با 

-فی که تدوین چارچوبی ضرورت رو، پیش تحوالت جزیی( بر سیر و اطالعِ )بعضی و وفوق نیز و

 سازدمی آشکار دهد، قرار گیرانتصمیم و اختیار برنامه در عمل برای را مختصاتی بتواند الجمله

 جهت روش شناسی چارچوب دو، یک شماره شکل و ابزارها برخی یک، شماره (. شکل1389)پایا، 

با  و کالن سطح در تحول برنامه یک به عنوان نوآوری، و علم، فناوری توسعه ملی هبرنام تدوین

 و فعلی موقعیت تشخیص از عبارت است آن باطن که کندمی ارائه ای،بین رشته پژوهش روش

 تنزیلِ آبشارگونه نهایت در و شکاف این پرکردن برای ارائه تجویزهایی سپس و مطلوب وضعیت

 .عملیاتی حسطو تا تجویزها این

ش( .ه 1404افق ) در ایران مهوری اسالمیج نوآوری و فناوری علمی، اندازچشم در دیگر سویی از

 ها،حوزه کلیه دستاوردها در کارگیری به و نوآوری و فناوری علم، توسعه و تولید که در است آمده

 سطح در نوین هایفناوری حوزه در و فناوری، علم هایاولویت در منطقه نخست رتبه حائز بایدمی

 و سالمت حوزه در هویت حال بر مبتنی بنیان حکمت و روزآمد شکوفا، تمدنی دارای جهانی و

 و بومی معضالت و هابر بیماری تاکید با دانش تولید ایرانی، گردید و به - اسالمی محیط از حفاظت

 ذکر به الزم .1گردیده است اشاره ارتباطات و اطالعات فناوری و  سالمت علوم بین ارتباط تقویت

 به دارند، خود کشور برای علمی جامع تدوین نقشه با بطهرا در اقداماتی نیز کشورها سایر که است

 کشورهای نظیر و حتی 2010سال برای هاپن و کرواسی ،2013سال کانادا برای کشور مثال طور

 اند. کرده کشورشان ترسیم برای را نقشه این نیز و غیره سنگاپور مغولستان،

 

 

 
                                                             
1. Dabirkhaneh shoraye alie enghelabe farhangi. Pishnevise nahaie naghsheye jame 

elmiye keshvar.. Available at: www.iranculture.org (Persian) 
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 سیاست علم

 تولید دانش علمی تمرکز:

 ابزارها:

اعطای بودجه های پژوهشی از منابع عمومی 

 بصورت رقابتی

موسسات تحقیقاتی عمومی یا شبه عمومی مثل 

 دانشگاه ها و...

 اتی برای بنگاه هامعافیت های مالی

 آموزش عالی

 حقوق مالکیت فکری

 سیاست فناوری

توسعه و تجاری سازی دانش فناورانه در  تمرکز:

 بخش های مختلف

 ابزارها:

 سیاست های خرید عمومی با خرید دولت

 کمک های دولتی به بخش های راهبردی

 ایجاد مثسسات واسط میان دنیای پژوهش و صنعت

 ود سطح مهارت هاآموزش نیروی کار و بهب

 استانداردسازی

 آینده نگاری

 محک زنی و الگو برداری در بخش های صنعتی

 سیاست نوآوری

 عملکرد نوآوری اقتصاد در سطح کالن تمرکز:

 ابزارها:

بهبود مهارت های فردی و توانمندی های یادگیری)از طریق سیستم آموزش 

 عمومی و آموزش نیروی کار(

یادگیری سازمانی)مانند استانداردهای ایزو و کنترل بهبود عملکرد سازمانی و 

 کیفیت(

 بهبود دسترسی به اطالعات

 تنظیم مقررات مرتبط با مسائل اخالقی در پژوهش های پیشرفته

 قانون تجارت

 تنظیم مقررات رقابت

 حمایت از مصرف کننده

 بهبود سرمایه های اجتماعی برای توسعه منطقه ای

 مندانهمحک زنی و الگو برداری هوش

 آینده نگاری هوشمندانه منعطف و مشارکتی



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

91 

 

 
 (: حوزه ها و ابزار های مرتبط با نقشه جامع علمی کشور1شکل)

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1387ی)سلطانی و دیگران، علم جامع نقشه تدوین برای مفروض چهارچوبی (:2شکل )

 

 ایجاد عبارتی به گردد، ترسیم کشور فناوری علم و آینده برای افقی باید نیز ایران کشور در بنابراین

 که اصلی است ایده سه ملی امنیت و سالمت از حفاظت و ملی هایافزایش قابلیت بشری، خرد

 هایبخش در "راه نقشه"ابزار  حاضر حال در .1اندگرفته شکل هاآن حول برنامه شش گانه اهداف

 و علمی تحقیقات عرصه در خواه و حکومت رهادا و سیاسی امر تدبیر در خواه مدرن، جوامع مختلف

                                                             
1. Ravabet omomi Daneshgahe Olome Pezeshki & khadamate behdashti – darmanie 

Tehran. Tabiyne abade naghsheye jame elmiye keshvar dar hozeye salamat baraye 

roasaye Daneshgahaye Olome Pezeshki tavasote Dr. Larijani. 1386/ 10/ 24.. Available 

at: www.tums.ac.ir (Persian) 

چارچوبها
ی بومی 
مبتنی بر 
سیستم 
های 
 نوآوری

 
 ا
 
 
 
 

بزارهای ا
 آینده نگری

ابزارهای 
سنجش 
علم، 
فانوری و 
 نوآوری

ابزارهای 
سنجش 
علم، 
فناوری و 
 نوآوری

ارزشها و 
ای همهبرنا

 باالدستی

چارچوب 
های بومی 
مبتنی بر 
سیستم های 

وری و نوآ
 یادگیری

ابزارهای 
تحلیل 
روندهای 
استراتژی
ک محیط 
 دور

 زمان

چارچوب برنامه  وضع مطلوب

 تحول

 وضع موجود

 پرنمودن شکاف
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مورد  تجاری و اقتصادی تکاپوهای حوزه در خواه و صنعتی و فناورانه هایفعالیت قلمرو در خواه

 نوعی خود "راه نقشه" و تدوین تکمیل که است ضروری نکته این به توجه .دارد قرار استفاده

بسط  ضرورت به اخیر سال دو یکی در ختانهخوشب نیز ایران اسالمی در .آیدمی شمار به فناوری

 ایجاد منظور به که است گردیده و مقرر شده توجه فناوری این از گیریبهره برای بومی هایقابلیت

 .شود تهیه کشور برای فناوری و علم راه نقشه یک خاص، این فناوری به مربوط هایظرفیت

 برعهده گردیده، انتخاب آن برای کشور علمی جامع نقشه نام که راه نقشه این تدوین مسئولیت

 دادن شکل که مهم این به توجه با فرهنگی انقالب شورای .است قرار گرفته فرهنگی انقالب شورای

 میان و ایرشته بین شیوه به بایدمی که است فرآیندی راه، نقشه تدوین به مربوط بومی به فناوری

 زمینه همکاری در برای گوناگون هایتخصص نصاحبا و مختلف از نهادهای یابد، تحقق ایرشته

 های مالیدرگیری نقشه جامع علمی کشور با حوزه .(1389)پایا،  آورد عمل به دعوت نقشه تدوین

)حسابداری و حسابرسی(، بیشتر معطوف به شفافیت و کیفیت اطالعات مالی، جلوگیری از پولشویی و 

. حسابداران موظفند تا اطالعاتی دقیق و بدون تحریف باشدآوری مالیات و... میفسادهای مالی، جمع

های مالی و کیفیت اطالعات ثبت کنند، همچنین حسابرسان موظفند تا از فرارهای مالیاتی، سوءاستفاده

گذاری های بورس اوراق بهادار را به سهامدارن و سایر افراد ذینفع تضمین کنند، تا سرمایهمالی شرکت

بهادار از کیفیت و  اوراق بورس های سهامیانجام گیرد. اگر اطالعات شرکتتر و... با خیال راحت

گذاری مردم به ای و سیاسی باشد، افزایش سرمایهمنطقه ثبات با شفافیت باال و بدون تحریف، همراه

سمت بازارهای مالی از جمله بورس اوراق بهادار و حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی و افزایش 

جایگاه اول اقتصادی، علمی و  ایران بهتوسعه و  باشد، که باعث رشدکاهش بیکاری میتولیدات و 

)حسابرسان دیوان محاسبات، و حسابرسان  را شاهد خواهیم بود. حسابرسان فناوری در سطح منطقه،

توانند جلوی های مالی میسازمان حسابرسی و حسابرسان امور مالیاتی و...( پس از رسیدگی صورت

)مالیاتی( ساالنه باعث  های مالیاز فسادهای مالی را بگیرند. همچنین با رسیدگی به صورت بسیاری

های شوند و جلوی فرار کنندگان مالیاتی و سوءاستفادهبرگشت بسیاری از اموال دولت به دولت می

 جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، گیرند که باعث حرکت به سمتمالی را می

 شود. که هدف نقشه جامع علمی کشور است، می
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 اهداف نقشه جامع علمی کشور مرتبط با حسابداری

های کارکردی حسابداری تر ابعاد نقشه جامع علمی کشور مرتبط با حوزهدر این بخش به بررسی دقیق

ارتباط  یابیم که علوم اقتصادی از جمله دانش حسابداریپرداخته خواهد شد. با اندکی دقت در می

 تنگاتنگی با برآورده نمودن اهداف نقشه جامع علمی کشور دارد. 
 

های کالن در نقش حسابداری و حسابرسی در جلوگیری از فساد مالی و سوءاستفاده -1

 تحقیقات

؛ 1995، 3مائورو ؛ پائولو1996 2تال دی و ادس ؛1993و دیگران،  1)مورفی مطالعات پژوهشگران نظیر

؛ صامتی 1999، 7ودر و ؛ آلسینا1998، 6ترمی آلونسو و داوودی ؛ گوپتا،1997، 5ان؛ بارده1997، 4وی

؛ صادقی و 1388؛ صباحی و ملک الساداتی، 1382؛ دادگر، 1386؛ علیزاده و فانی، 1385و دیگران، 

دهد که فساد نه تنها باعث کاهش رقابت در بازار تولیدات ( هر کدام به نحوی نشان می1387دیگران، 

ود، بلکه اثر معکوسی نیز بر رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت و دشم استقالل قضایی میو عد

کند. فساد باال و فزاینده، نابرابری درآمد و گذاری مستقیم خارجی عمل میهمچون مالیات بر سرمایه

سرمایه  کند و رشد اقتصادی، کارایی نظام مالیاتی، کارایی مخار  دولتی و تشکیلفقر را تشدید می

-شود و قدیمیهای پیمایشی محسوب میدهد. بررسی اسناد مالی از جمله روشانسانی را کاهش می

ش فساد متضمن پنهان کاری است؛ بنابراین بعید است که قترین ابزارهای سنجش فساد است. ن

اد در کنشگران فساد ردی از خود در اسناد مالی بر جای بگذارند و اغلب کشورهایی که بیشترین فس

های حسابداری و حسابرسی نیز برخوردار هستند. کنترل فساد بر ترین نظامدهد از ضعیفها رخ میآن

رشد اقتصادی کشورها اثر مثبتی دارد که برقراری این کنترل در حقیقت همان مبارزه با فساد مالی 

ی ابزارهایی به وسیلهباید مند و سازمان یافته و با مشارکت همه نهادها میاست که به شکل قاعده

ها مبارزه با فساد همچون حسابداری و حسابرسی اجرا شود. وظیفه اصلی حسابداران و نقش قانونی آن

ها در حفظ منافع عمومی با رعایت ها در واحدهای اقتصادی و نقش آنهای حساس آننیست اما سمت

                                                             
1. Murphy 

2. Ades and Di Tella 

3. Mauro, Paolo 

4. wei 

5. Bardhan, Pranab 

6. Gupta, Sanjeev; Davoodi, Hamid & Alonso Terme, Rosa 

7. Alesina and Weder 
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ای را بکار های حرفهگرایی و مراقبتعشود باالترین استانداردهای واقآئین رفتار اخالقی که موجب می

سازد. استانداردهای های اجتماعی برای مبارزه با فساد برجسته میبرند، جایگاه آنان را در تالش

های بزرگ سازد به نحوی که اکثر دولتحسابرسی نیز، حسابرسان را در برابر احتمال تقلب هوشیار می

شناسند. د مالی به عنوان اولین نهادهای مبارزه با فساد مالی میجهان حسابرسان را در قبال مبارزه با فسا

به گفته آقای غالمحسین دوانی به نقل از بولتن نیوز، تجربه یکصد ساله اخیر حسابرسی در جهان و 

-های زیر را از جمله موارد بارز فساد مالی که در صورتتجربه دو دهه اخیر حسابرسان کشور، نمونه

 گردد برشمرده است:یهای مالی منعکس م

 های دریافتنی از طریق سوخت مطالبات و دریافت مطالبات خار  از کاهش غیرمترقبه حساب

 های مالی.صورت

 های غیرواقعی و خرو  پول از شرکت و زدوبند مقامات با فروشندگان.دریافت صورتحساب 

 های مرسوم و شواگذاری مناقصات بدون تشریفات مناقصه و یا با ترک مناقصه برخالف رو

 متداول قانونی و یا واگذاری مناقصات با زدوبند قبلی.

  تعدیل مبلغ قراردادها حین انجام کار و یا پس از انجام کار به طوری که مبلغ تعدیل درصدی

از کل کار را تشکیل دهد و مثال  مبلغ تعدیل+ مبلغ اولیه قرارداد از مبلغ پیشنهادی نفر دوم 

 بیشتر شده باشد.

 اجناس به قیمتی بیشتر از قیمت عادالنه بازار. خرید 

 .فروش کاال و خدمات به قیمتی کمتر از قیمت عادالنه بازار 

 های شرکت.واگذاری امکانات و منابع مالی شرکت به سایر اشخاص غیرمرتبط با فعالیت 

 باشند.پرداخت وجه از شرکت به اشخاص یا نهادهائی که در ارتباط با فعالیت شرکت نمی 

 .خرید سهام به قیمت باال و بالفاصله یا مدت کمی بعد فروش آن به قیمت کمتر و یا بالعکس 

 .واگذاری امتیاز فروش کاال و یا اعطای نمایندگی انحصاری به افراد خاص 

طی رهنمودهای خاصی وظایف  2و انجمن حسابداران امریکا 1انجمن حسابداران خبره انگلستان

 اند:ل در مورد مبارزه با فساد مالی بر شمردهذیل را برای حسابرسان مستق

 .بررسی معامالت مشکوک 
                                                             
1. ICAEW 

2. CPA 
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 خواری برای مقامات دولتی دارد.شناسائی معامالتی که اهداف رشوه 

 های کاربردی خاص برای مبارزه با فساد مالی.آموزش 

 های نامشروع.کشف پرداخت 

 خت صورت گیرد اما ها پردابررسی روابط استخدامی افراد مشکوک که ممکن است به آن

 در شرکت خدمتی ارائه ندهند و یا احکام مشاورین.

با توجه به مطالب و موارد مطروحه در این بخش ارتباط نقش حسابداران و حسابرسان در 

 جلوگیری از فساد مالی با اهداف زیر )اهداف نقشه جامع علمی کشور( همسو است:

 های فسادزا ها و زمینهز اقدامات، فعالیتسازی آن و جلوگیری او سالم سازی اقتصادشفاف

 های پولی، تجاری، ارزی و...در حوزه
 

 نقش حسابداری و حسابرسی بر بازارهای مالی شفاف و قابل اطمینان -2

نژاد و دیگران، ؛ ابراهیمی1394)امجدی و قرنجیک،  مطالعات پژوهشگران داخلی و خارجی نظیر

 ؛2010، 3گهان و کیم ؛2ناگی و ، به نقل از کارسلو1387عفری، ؛ ج2002، 1راهوناندان و گیگر؛ 1388

؛ 1389؛ حجازی و همکاران، 1997، 6گچیان؛ 2006، 5هسیو؛ 2009، همکاران و 4هاتن؛ 1383نوبخت، 

؛ لهو و 1981؛ لفویچ و دیگران، 2009؛ چی و لی، 1388؛ نوروش و حسینی، 1388سینایی و داوودی، 

؛ سازمان بورس و اوراق 1393، ابراهیمی رومنجان و دیگران، 2004؛ دل و دیگران، 2005کابیو، 

ها مهمترین دهد اطالعات حسابداری و حسابرسی شرکتکدام به نحوی نشان می ( هر1387بهادار، 

گیرد، در واقع هدف اطالعات گیران قرار میگذاران و تصمیماطالعاتی است که مورد استفاده سرمایه

بی شفافیت وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری حسابداری کمک به ارزیا

های مالی، ها از طریق افشای گزارشباشد؛ که شرکتطبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی می

های مثثر بر ساختار سرمایه شرکت و... موجب افزایش رویدادهای مثثر بر فعالیت شرکت و تصمیم

شوند، شفافیت اطالعات در حقیقت یعنی افشای اطالعات مالی و می کارایی و شفافیت این بازار

                                                             
1. Giger and Rajonandan 

2. Karcelo and Nagy 

3. Kim & Zhang 

4. Hutton 

5. Hsiu 

6. Chiang 
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توان از طریق نزدیک گردد و این شفافیت را میآفرینی برای شرکت میغیرمالی که موجب ارزش

توان چنین رش عملکرد شرکت به گزارش عملکرد مدیریت به دست آورد و در واقع میاکردن گز

ت مالی با افشای اطالعات کمتر، در ارتباط است و شفاف سازی اذعان نمود که عدم شفافیت اطالعا

اطالعات مالی رابطه مستقیمی بر عملکرد اجرایی آن دارد و حسابرسان با بررسی این اطالعات و از 

گذاران از ابعاد شفاف سازی اطالعات و رفتار جا که رابطه مثبت و معناداری بین ادراک سرمایهآن

دهند که شرکت گزارش دهنده و مدیران آن کنندگان اطمینان خاطر میستفادهها وجود دارد، به اآن

افیت اطالعات مالی، دکه از میان ابعاد سه گانه شفافیت یعنی: شف در موقعیت مطلوب قرار دارند؛ چرا

گذاران، سرمایه گذاران به رمایهد ت مدیره و رفتار سداختار هیدالکیت و شفافیت سداختار مدفافیت سدش

-افیت اطالعات مالی اهمیت بیشتری می دهند. عالوه بر این پذیرش و استفاده از استانداردهای بینشف

المللی موجب پدید آمدن زبان مشترک برای بازارهای المللی حسابداری ضمن ایجاد همگرایی بین

وهشگران شود. با توجه به مطالب مطروحه و مطالعات پژجهانی، کاهش هزینه سرمایه، شفافیت و... می

توان چنین بیان نمود که ارتباط نقش حسابداران و حسابرسان بر بازارهای مالی شفاف و قابل می

 اطمینان با اهداف زیر )اهداف نقشه جامع علمی کشور( همسو است:

 وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، محور قراردادن رشد بهره

ها و به کارگیری ظرفیت و قتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانپذیری اتقویتِ رقابت

 های مناطق کشور.های متنوع در جغرافیای مزیتقابلیت

 های فسادزا ها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمشفاف

 های پولی، تجاری، ارزی و... در حوزه

 های نظارت بر بازار.گذاری و روزآمدسازی شیوهتوزیع و قیمت شفاف و روان سازی نظام 

 
آوری مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نقش حسابداری و حسابرسی در جمع -3

 توزیع عادالنه ثروت

 ؛2005، 2کلی؛ 2000، و همکاران 1بال؛ 1377)تدارو،  مطالعات پژوهشگران داخلی و خارجی نظیر

 و 5چن؛ 2003، 4فیلیپس؛ 2003، 3رگو؛ 2007، 2یانگ و کیم؛ 1997؛ باسو، 0620، 1باء و کیم

                                                             
1. Ball 

2. Kelley 
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مهد و باغبانی، ؛ بنی1388؛ ابراهیمی کردلر و شهریاری، 2011، همکاران و 6هوپس؛ 2010، همکاران

)از جمله  دهد، در کشورهای در حال توسعه( هرکدام به نحوی نشان می1391؛ سروستانی، 1388

ه به اهمیت واقعی حسابداری و مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی توجه شود، ایران( بدون اینک

اطالعات و به تبع آن حسابداری را عاملی کم ت ثیر دانسته و یا این که این تصور وجود دارد که 

که نمی توان در یابد. در حالیحسابداری در فرایند توسعه به تدری  و به خودی خود نظم الزم را می

های مناسب مالی و حسابداری در سطح حسابداری خرد و کالن را شورها واقعیت استقرار سیستماین ک

توان بخشی از زیرساخت الزم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی را فراهم نمود کتمان کرد، می

صادی ها، اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اقتباشد. سیاست مالی دولتای میکه دارای اهمیت ویژه

باشد که دولت برای پر کردن این شکاف اقدام مردم دارد که از جمله آن شکاف طبقاتی در جامعه می

نماید که باعث ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در به اخذ مالیات از قشر مرفه جامعه می

ارانه بین در آمدهای کها با استفاده از حسابداری محافظهشود. در چنین محیطی که شرکتجامعه می

کنند، دولت باید های مالی و درآمدهای مشمول مالیات شکاف ایجاد میگزارش شده در صورت

قدرت نظارتی و کنترل خود را باال ببرد تا مالیات واقعا  به طبقات باال تعلق گیرد تا اینکه توزیع درآمد 

ان  چنین اظهار نمود که ارتباط نقش تورا متعادل نماید. با توجه به مطالب و مطالعات مطروحه می

آوری مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و توزیع عادالنه ثروت با حسابداری و حسابرسی در جمع

 )هدف نقشه جامع علمی کشور( همسو است: هدف زیر

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی 

 های انسانی و علمی کشور به انات و منابع مالی و سرمایهسازی کلیه امکت مین شرایط و فعال

های منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

های جمعی و ت کید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری

 درآمد و متوسط.کم
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 ری از پول شویینقش حسابداری و حسابرسی در جلوگی -4

 مانند مختلف نهادهای سهامداران و گذاران،سرمایه نظیر نفعان مختلفیذی به مستقل حسابرسی حرفه

 رسیدگی قوانین مورد واحد که کندمی دهیاطمینان بهادار اوراق و بورس مالیاتی، سازمان سازمان

 که کنند. زمانییم عمل صاحبکار از مستقل بصورت حسابرسان است. کرده رعایت را مختلف

 گذاران،سرمایه منافع از که دارند ایحرفه تعهدات دهندمی انجام حسابرسی مثسسات حسابرسی،

 صورت به حسابرسی (. حرفه1393)قلندری و نصیری فروزی،  کنند محافظت ثالث اشخاص و دولت

 من حسابدارانانج توسط شده منتشر حسابرسی استانداردهای توسط عمدتا  و است نظارت تحت دقیق

 نظارت حسابرسی( تحت سازمان توسط منتشره حسابرسی استانداردهای طبق نیز )ایران آمریکا رسمی

 آن در که است داده توسعه را ایحرفه رفتار آیین آمریکا رسمی حسابداران انجمن گیرد.می قرار

 کمیسیون مانند دولتی نهادهای از بسیاری چنینهم است، شده مشخص حسابرسان اخالقی تعهدات

 دهد. اگرمی قرار را مورد پایش حسابرسان رفتار که کرده تجویز استانداردهایی بهادار اوراق و بورس

 زیر به هاییمسئولیت گیرد، چنین قرار حسابرسان برعهده نیز شوییپول با مبارزه هایمسئولیت

-مسئولیت چنین رعایت از توانو می کندمی اتکا کرده احاطه را حسابرسی که نظارتی هایساخت

درگیر  صاحبکار روزانه و عملیات هاثبت با حسابرسان )سایت راسخون(. کرد حاصل اطمینان هایی

 به منظور گیرند، قرار شوییپول مبارزه با برای بهتری موقعیت ها درآن که شوندمی باعث و هستند

 وکارکسب از کاملی درک باید موسسات حسابداری مناسب، صورت ساالنه به حسابرسی انجام

 ملزم اگر حرفه کنند. بنابراین کنترل و کرده آزمون را صاحبکار عملیات و کرده کسب صاحبکار

 همه اگر زیاد احتمال به کند جستجو حسابرسی مراحل طی در را شوییپول ویژه صورت به شودکه

 هاآن از بعضی حداقل نکند کشف را دارد وجود رسیدگی مورد واحد در که شوییپول هایفعالیت

 حسابرسان روزانه، هایو ثبت عملیات به حسابرسان دسترسی علت به این بر کنند. عالوهمی کشف را

 اگر هستند. نیز صاحبکار مدیریت برای بلکه ثالث برای اشخاص تنها نه اعتماد بان قابلدیده عنوان به

 شوییپول کشف موارد باشد برسانحسا عهده بر شویی پول با مبارزه و گواهی تصدیق مسئولیت

 تصدیق و گواهی هایمسئولیت تحمیل (.1393 فروزی، نصیری و )قلندری یافت خواهد افزایش

 شده انجام پول شویی هایفعالیت تنها نه که کندمی کمک هاآن به حسابرسان به شویی پول با مبارزه

 کهکنند. زمانی خودداری نیز هاییفعالیت چنین وقوع از بلکه کنند کشف را مدیریت توسط
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 پول هایفعالیت بهتر شناسایی به گیرندمی کار را به شویی پول با مبارزه الزامات پیشنهادی حسابداران

 ویژه به شود،می حسابرسان پذیریمسئولیت حس به افزایش منجر تغییرات شوند. اینمی تجهیز شویی

 هم با صاحبکار هایثبت و به عملیات مداوم رسیدست و شوییپول هایفعالیت با آشنایی کهزمانی

 شو تضعیف پول بالقوه افراد توسط هاییفعالیت چنین انجام انگیزه مواقع این در شوند،می ترکیب

 )سایت راسخون(. شودمی

 

 گیرینتیجه

 هایظرفیت برساختن راستای در مهمی است گام کشور، علمی جامع نقشه سند نویسپیش تدوین

 از خالی این اقدام تازه، تجربه هر اجتماعی نظیر علوم حوزه در نرم هایاز فناوری یکی بر رناظ بومی

 و یکبار تنها که نیست جامع، سندی نقشه آن که به توجه است. با نبوده هاکاستی و هاضعف ایپاره

 جایگاه بتواند راه هاینقشه به تولید مربوط فناوری بومی صورت بلکه شود، تحریر همیشه برای

 در از آن استفاده به قادر مختلف کاربران و نماید پیدا کشور در دانشی مهارتی منابع میان در مناسبی

 دار،اولویت تحقیقاتی هایزمینه تعیین به کشور، علمی جامع نقشه .شوند گوناگون هایحوزه

 در علمی داعاتاب بینیپیش و اطالعاتی جامعه در محققین و دانشمندان مساعی تشریک و همکاری

 که هاییایده ها،اقدام برای ایبرنامه کشور، علمی ریزیبرنامه برای الگویی و نمایدمی کمک آینده

 فناوری و علم توسعه سند واقع در و بوده کارها بندیتقسیم چنین هم و شوند منظور برنامه در باید

 و همکاری هاینامهشیوه ای،شبکه رکا هاآن تعامل شیوه و تعریف را افزاریسخت هایجنبه که است

 از یکی کشور، علمی جامع نقشه در. کندمی مشخص نیز را غیره و معنوی و مادی حقوق رعایت

کند، در این راستا می ایفا اقتصادی سیستم در را مهمی نقش حسابداری حاضر، حال در هایحوزه

وده، را مورد بررسی قرار دادیم، که اهدافی که نقشه جامع علمی کشور با رشته حسابداری مرتبط ب

ه نقش حسابداری در تسریع مالیات، به عنوان عامل مهم در جهت افزایش درآمدهای دولت و حرکت ب

باشد. و نقش حسابرسان در جلوگیری از فسادهای مالی و پولشویی سمت توسعه و آبادانی کشور می

های مالی مورد حسابرسی واند اقالم صورتتبسیار مهم است چرا که فقط حسابداران و حسابرسان می

گذاری آحاد قرار دهند، و جلوی تقلب و فساد را بگیرند. نقش حسابدرای و حسابرسی در سرمایه

جامعه در بازارهای مالی بسیار مهم است. حسابدارن با اطالعات شفاف مالی و تایید حسابرسان مستقل 
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های مالی مورد اطمینان و قابل اکتفاء بدهند، که صورتن اگذارتوانند این اطمینان را به سرمایهمی

 ... را به شد و توسعه اقتصاد ملی، اشتغال واست. که موجب سرازیر شدن وجه نقد به صنعت کشور و ر

های پذیرفته شده و دمناسب، اصول و استاندار حسابداری مبنای مراه دارد. به طور کلی بکارگیری ازه

تواند باعث باال رفتن ها و نهادها میهای دستگاهحکم برای حسابرسیقوانین و مقررات جدید و م

کاهد، که موجب رشد و پیشرفت جامعه شفافیت اطالعات مالی و از تقلب و فسادهای کالن مالی می

تواند باشد، و در راستای نقشه جامع علمی کشور که هدف این سند پیشرفت و ترقی ایران است. می

 های تاثیرگذار بر نقشه جامع کشور، حسابداری باشد.یکی از موثرترین بخش
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