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  اعضاي کمیته سیاستگذاري همایش

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان رضوانی دکتر علیرضا 1

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر علی اکبر میرزایی 2

 دانشگاه سیستان و بلوچستان مالیمعاون اداري و  سعید توکلی سید دکتر 3

 اقتصاد مدیریت و رییس دانشکده  دکتر امین رضا کمالیان 4

 اقتصاد مدیریت و ون پژوهشی دانشکده معا دکتر جواد شهرکی 5

 مدیر گروه حسابداري رامین زراعتگريآقاي  6

  دبیر همایش  دکتر احمد ناصري  7
  

  

  

  هاي اجرایی همایش مسئولین کمیته

 ردیف
و نام  نام

 خانوادگی
 مسئولیت عنوان

 دبیر همایش عضو هیئت علمی گروه حسابداري دکتر احمد ناصري 1

 مدیر اجرایی عضو هیئت علمی دانشکده هنر ريدکتر علیرضا طاه 2

  مسئول تغذیه  عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی  آقاي محمود فاضل  3
 مسئول اسکان  مدیر گروه حسابداري آقاي رامین زراعتگري  4

  ها مسئول سالن عضو هیئت علمی گروه حسابداري آقاي احمد پیفه 5

 مسئول پوسترها حسابداريعضو هیئت علمی گروه  آقاي مسلم سعیدي 6

 مسئول پذیرایی مدرس گروه حسابداري آقاي مهراهللا ریگی  7

  مسئول امور مالی  دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري  آقاي فرزاد سلیمانی 8
  مسئول پشتیبانی  دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري  آقاي مهدي برزویی  9
  مسئول فوق برنامه  سابداريدانشجوي کارشناسی ارشد ح  آقاي محسن دهمرده  10
  ذیرشپو نام ثبتمسئول   مدیر گروه حسابداري موسسه هاتف  آقاي بهنام مرادخانی  11



 

  
  اعضاي کمیته علمی همایش

  )به ترتیب الفبا(

 دکتر غالمرضا کردستانی دکتر محسن دستگیر دکتر محمد علی آقایی

 مرادي دکتر محمد علی دکتر علی رحمانی دکتر محمداسماعیل اعزازي

 دکتر بیتا مشایخی دکتر جواد رضازاده  جعفر باباجانیدکتر 

 دکتر اسفندیار ملکیان دکتر محمد جواد ساعی دکتر رافیک باغومیان

 دکتر سید محمود موسوي دکتر محمد حسین ستایش دکتر محمدعلی باقرپور

 دکتر غالمحسین مهدوي دکتر مهدي صالحی جمال برزگريدکتر 

 دکتر محمد نمازي زاده دکتر محمدرضا عباس رمقدمدکتر مهدي بها

 دکتر محمد حسین ودیعی دکتر مهدي عربصالحی دکتر امید پورحیدري

 فر دکتر حسن یزدي مازار یزدي دکتر محمد عرب دکتر غالمحسن تقی نتاج
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  ها و مقاالت علمی سخنرانیفهرست 

  هاي کلیدي سخنرانی: بخش اول
 ١٧ ........................................................................... كشور در حسابداران و حسابداري جایگاه و نقش بازیابي

 یزدي مازار عرب محمد

 ١٨ ..................................................................................... یاتیعمل و یمال يیگو پاسخ نظام و یستمیس تفکر

 یباباجان جعفر

  

  مقاالت علمی: دومبخش 

  اسالم و اخالق :اولفصل 
 ٢٥ .............................................................. یسھام یھا شركت ارزش بر یمبتن تیریمد در یاسالم یرھبر نقش

 زاده یراج دهیسپ ،یآبادیزنگ الھ حجت ،بھارمقدم یمھد

 ٣٧ ................................................................ انداز چشم و کارکرد ؛یمال ي حرفھ در آن نقش و یاخالق یھا ارزش

 یسرو اسیال ،یحمدمخان حامدمحمد

 ٤٤ ............................................................ یحسابدار در اخالقي امور از تعبیري ھا؛ شركت اجتماعي یگزارشگر

 یحیمل یعل دیس مھرجو، محمد خو، یمھدو یمھد

 ٥١ ................................................................................ رانیا در یحسابدار یا حرفھ رفتار نییآ یاجرا موانع

 یطاوس سمانھ ،یکھنگ یھاشمیبن یدمھدیس ،یخضر خواجھ پورعسکر فاطمھ ،یطاوس محمدرضا

 ٦٢ ................................................................................ یحسابدار در ھا ارزش و اخالق آموزش یچارچوبھا

 مھرآور درضایحم امانداد، دیام ،یرحمت نیحس

 ٦٧ ....................... شیراز دانشگاه حسابداري دانشجویان اخالقي تمایل و نیت تفكر، طرز بر اخالقي استدالل اثر بررسي

 نژاد یموسو ...ا روح دیس
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 ٧٨ ..................................................بلوچستان و ستانیس استان در حسابرسان و حسابداران یاخالق ھوش سنجش

 برنیحس محسن ،یبخشان ھیصف

 ٨٧ ...... عمل در آنچھ« و »باشد دیبا آنچھ« انیم فاصلھ یبررس: رانیا در یمال مؤسسات و ھا بانک در یاسالم یحسابرس

 یکرمشاھ بھنام ،ینیحس جواد دیس پورحیدري، امید

  

  آموزش :فصل دوم

 ٩٩ .................................. یحسابدار آموزش تیفیک بر ھا آن اثر و یحسابدار یاطالعات یھا ستمیس اطالعات، یفناور

 مفرد دانشور میمر ، خیمشا شھناز

 ١٠٩ .................................................................... انتخاب؟ ای ضرورت: یحسابدار آموزش در اطالعات یفناور

 یرزائیم ریام ،یآزاد ھانیک

 ١١٨ .........................................................آموزش كیفیت بر مؤثر عوامل بر تأكید با یحسابدار سیتدر یھا روش

 نسب یبھرام یعل

 ١٢٩ ............................................... یحسابدار یھا مھارت و دانش ي توسعھ جھت یآموزش یھا مدل نییتب و لیتحل

 ییشتا الھام

 ١٤٠ ........................ مشھد آزاد دانشگاه در یمجاز آموزش بھ نسبت یحسابدار انیدانشجو عملکرد و نگرش یبررس

 یمحمد میمر ،یفرخان گل عبدالرضا ،یمحمد ژهیمن

 ١٤٩ .................................................... خوزستان استان یکارشناس مقطع یحسابدار یآموزش یھا گروه یرتبھبند

 یاجاق نیمحمدام ،یکنگرلوئ جبارزاده دیسع

 ١٦٧ ....................................پژوھش و قیتحق بھ یحسابدار یلیتکم التیتحص انیدانشجو لیتما عدم بر مؤثر عوامل

 فر صالح داوود ،یمانیسل دیحم ،یمانیسل حجت

 ١٨١ ....... حرفھ یبرا ازین مورد یارھایمع و یحسابدار یکارشناس النیالتحص فارغ یھامھارت نیب انطباق زانیم یابیارز

 یرزادیش اسری ،یزیپرو یمھد ن،یپرند اوهک
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  فرهنگ، منابع انسانی، محیط زیست :فصل سوم

 ١٩٧ ........................................................... مشھد ۶ ناحیھ ابتدایي چھارم ي پایھ آموزاندانش یشخص یمال سواد

 نصرالھي مریم كاظمي، علي مقدم، قدیري ابوالفضل عرب، عباس

 ٢٠٨ ......................................................................... یحسابدار یکار محافظھ و یفرھنگ یکار محافظھ ي رابطھ

 یمحمد ژهیمن ،یمراد محسن

 ٢١٩ ................................................ یدولت و یخصوص یھا بانک در یمال عملکرد و یجتماعا عملکرد نیب ارتباط

 منش احسان رضا ،یمراد یمھد زاده، عباس رضا محمد

 ٢٣٨ .................................................یپژوھ  ندهیآ کردیرو: یبانک نظام در فكري سرمایھ یگزارشدھ و تیریمد مدل

 مومنزاده مھدي محمد تقینتاج، غالمحسن

 ٢٥٩ ................................................. سازماني ي توسعھ ي كننده تسھیل عامل عنوان بھ انساني ي سرمایھ ي توسعھ

 پیلتن اكرم گل، شفیعي مھدي زاده، شیخ رجبعلي

 ٢٦٨ ........................................................................ تھران بورس در ھا شركت عملکرد بر یفکر ھیسرما ریتأث

 زاده گیآقاب شاھو فر، یزدی حسن

 ٢٨٢ ....................................... تھران بورس در ھافستد  مدل اساس بر کارکنان یزیکارگر بر یفرھنگ یھارمؤلفھیتأث

 یجالل فاطمھ ،یعبدل رضا محمد

 ٢٩٥ ............................................................................. ھا شركت اجتماعي مسئولیت و زیست محیط حسابداري

 نژاد حیدري الھ قدرت

  

  فناوري اطالعات :فصل چهارم

 ٣٠٧ ...................................................................................... یاطالعات یایپو یھا طیمح در اطالعات اشتراك

 یداغان ضار اسکو، دیوح

 ٣٢٠ .................................................................... وب تحت یحسابدار از استفاده با یاطالعات تقارن عدم کاھش

 یخان محسن ،یدکیب نیرام ،یحصار دیحم
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 ٣٢٩ ............................................................................................ ینترنتيا مالي گزارشگري اقتصادي تبعات

 ملکي محسني بھرام

 ٣٣٨ ...................................................................یحسابرس و یحسابدار در اطالعات یفناور بر تیریمد تّیاھم

 یجز ترک یمرتض اسکو، دیوح

 ٣٥١ ................................................................یحسابدار یاطالعات یھا ستمیس یاثربخش بر یانسان عوامل تأثیر

 یبیرق مھوش زاده، دھقان حامد ،یمراد یمحمدعل

  

  حسابرسی :فصل پنجم

 ٣٦٥ ............................................................................... كارھا راه و ھا چالش ھا، ضرورت عملكرد؛ حسابرسي

 شكربیگي سھراب نژاد، حیدري الھ قدرت

 ٣٨٣ ...................................................................... یحسابرس مراحل و ھا روش در ینوآور مستمر؛ یحسابرس

 یمیابراھ فرزان ،یمنتظر جواد

 ٣٩٧ ............................................................................ جدید ي ھزاره در اطالعات فناوري حسابرسي ضرورت

 سروش علیرضا

 ٤١٤ ...................................................................................... آن بر مؤثر عوامل و حسابرسي شگزار کیفیت

 مشھدي لوائي مسعود رضایي، حمیدرضا شیرخاني، ابوالفضل

 ٤٢٧ ...................................................................... یادار نظام سالمت یارتقا در یحسابدار ي حرفھ نقش نییتب

 انیھاشم معصومھ دهیس پور، یمھدو یعل

 ٤٤١ .................................................................................................. مستمر یحسابرس یاجرا و ضرورت

 یجانیعل دیمج ،یخوزان پرنده داود ،یمانیا محمد

 ٤٤٩ ......................................................... یدولت ھاي شركت در یمال تخلفات با یداخل یھا کنترل ي رابطھ یبررس

 یمحمد جمال ،یزرگرنصرالھ ارسالن ،یبھلول نادر

 ٤٧٠ .............................................................................. تھران رد یحسابرس مؤسسات خدمات تیفیک یابیارز

 یمانیسل ھاشم ،یمراد یعل محمد

 ٤٩٢ ............................................................................................... یرانیا یھا شركت در یمال تقلب سکیر

 یبترا ابوالفضل مھام، ھانیک
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 ٥٠٥ .............................................. سود ي کارانھ محافظھ یگزارشگر بر حسابرس نوع و حسابرس یتصد مدت اثر

 جھانشاد تایآز ،یلواسان یینوا یمرتض

 ٥١٨ ............................................................................. حسابرس یاجبار ضیتعو ي درباره یشیمایپ ي مطالعھ

 یھمت یعل ،یقائم نیحس محمد

 ٥٣٣ ........ تھران بورس در یا دوره انیم یمال یھا برصورت تأكید با سود تیریمد بر یحسابرس صنعت در تخصص ریتأث

 احمدزاده ونسی حاجیھا، زھره

  

  هاي حسابداري استانداردها و تئوري: فصل ششم

 ٥٤٥ ........................................................ آن ي عمده یھا مدل و استانداردھا یساز ھماھنگ ،یالملل نیب یحسابدار

 یطاوس محمدرضا ،یطاوس سمانھ القار، یحسن مسعود

 ٥٦٢ ....................................................... یالمللنیب یاستانداردھا یسازھماھنگ و یسازادهیپ یراستا در یکاوش

 یاریالھ فھیلط ،یدارید رضایعل ،یرضوان نیعبدالحس گرد، چمن ناصر

 ٥٧٥ .................................................................................................. شدن یجھان انداز چشم از یحسابدار

 یآباد یعل یجالل فرزانھ پور، عیشف یمجتب دیس

 ٥٨٣ ......................................................... یا ھیسرما یھا ییدارا یگذار متیق مدل یدایبن مفروضات رییتغ یبررس

 این یاحمد حامد ،یداغان رضا ،ینیحس ریام زھرا

 ٥٩٨ ................................................................ اطالعاتي عدالت بھ حسابداري ھاي تئوري پایبندي میزان ارزیابي

 منصوري فردین

 ٦٠٩ ......................................................... یا ھیسرما یھا ییدارا یگذارمتیق مدل در آن گاهیجا و ارز ریتسع نرخ

 یادیص محمد ،یداغان رضا ،ینادر معصومھ

 ٦٢٣ .................................................................................... عمل تا یتئور از خاص؛ یھا قسمت یگزارشگر

 یمنصور نیفرد

 ٦٣١ ........................................................ نقد وجھ نگھداشت سطح بر آن ریتأث لیتحل و یکارمحافظھ ینظر یمبان

 تركي لیال فرد، یلیوک درضایحم ،یرضائ ندا
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 ٦٤١ ............................................................................................ یگذار متیق ماتیتصم در یاقتصاد شکاف

 پورعیشف یبمجت دیس ،یآباد یعل یجالل فرزانھ

 ٦٥٣ ..................................................................................... یحسابدار نینو یھا یتئور در استھالک مفھوم

 یارقلی بھزاد ،یدریح محمد ،یھمت حسن

 ٦٥٩ .. یاجتماع تأمین سازمان یمال یھا صورت از کنندگان استفاده ماتیتصم بر یحسابدار ٢٧ استاندارد یریگ کار بھ آثار

 جھانشاد تایآز مدرس، احمد فر، ییصفا نیفخرالد

 ٦٧٣ ................................................................................. مالي فساد تبیین جھت نمایندگي تئوري گیريكار بھ

 نمازي نویدرضا مھدوي، غالمحسین

  

  حسابداري مدیریت :فصل هفتم

 ٦٩٦ ........................................................................... تیریمد یحسابدار یھاینوآور ي اشاعھ بر مؤثر عوامل

 ھیبشرو کیب سلمان ،یکنف عبدزاده محمد

 ٧٠٤ ................................................... آن یکنترل نقش بر تأكید با سازمان در کیاستراتژ تیریمد یحسابدار نقش

 خمسلویي یبلویي مالک فرد، مرادزاده مھدي

 ٧١٧ ........................................................................... یخانوادگ شرکت یك در ارزش ي رهیزنج لیتحل و ھیتجز

 پور یعبد سجاد پناه، یجعفر فرشتھ

  

  حسابداري بخش عمومی :فصل هشتم

 ٧٢٧ ........................................................................... یدولت یھا شركت در یاتیعمل یزیر بودجھ یاجرا موانع

 یمیکر ابوالفضل ،یمحمد جمال

 ٧٤٢ ...................................................... یا دوره نیب حقوق شاخص کردیرو با یعموم بخش در عملکرد یابیارز

 ییحلوا ھیسم نسب، یوثوق نیحس فھ،یپ احمد
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 ٧٥٢ ..................................................... ھا مدل شرفتیپ ینظر یبررس ؛یعموم بخش یحسابدار راتییتغ یھا مدل

 یمیابراه فرزان ،یمنتظر جواد

 ٧٦٥ ... ییگو پاسخ تیمسئول یابیارز و یریگ میتصم جھت کنندگاناستفاده بھ کمک در رانیا یدولت یحسابدار نظام ییتوانا

 ستوده رضا

 ٧٧٤ ..................................................... آموخت؟ خواھد را کبک فتنر راه زاغ آیا بازرگاني؛ شبھ گزارشگري مدل

 نصیري احسان

  

  تحقیقات بازار سرمایه :فصل نهم

 ٧٩٤ .............................. تھران بورس در یتعھد اقالم یداریپا و یحسابدار مشروط یکار محافظھ نیب رابطھ یبررس

 زاده نیحس نیحس یعل ،یخداداد یول ،یقبل آذر

 ٨١١ ................................................................................... تھران بورس در ھیسرما ساختار و عمر ي چرخھ

 انیسلمان دایل

 ٨٢٤ ...................................................................... تھران بورس در ھا شركت عملکرد بر یشرکت تیحاکم ریتأث

 ییرضا دهیسع ،یمراد گیب دیناھ ،یمراد محسن

 ٨٤٥ ....................................................................................... تھران بورس در سود یداریپا بر مؤثر عوامل

 مھرجو احسان تاکر، رضا ،یصالح یمھد

 ٨٦١ ................................................................................................................ سھام بازده و سود تیفیک

 یاحمد فاطمھ

 ٨٧٥ ..........................................................................................سھامداران انتظار مورد بازده و سود تیفیک

 طایفھ سیامك كردستاني، غالمرضا

 ٨٩٠ ................................................................... تھران بورس در سود تیفیک و یمال یھا صورت اتکاي قابلیت

 یجواد سایپر ،یصالح یمھد

 ٩٠٢ ................... بازار بر یمبتن یھا مدل و یحسابدار بر یمبتن یھا مدل: سود تیفیک سنجش یمدلھا بر جامع یمرور

 یکنف بدزادهع محمد ،ھیبشرو کیب سلمان
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 ٩١٦ ...... سود تیریمد یابیارز یبرا یتعھد اقالم بر یمبتن مدل با سھیمقا در یاریاخت درآمد بر یمبتن مدل ییتوانا یبررس

 یمدافع ایپو ،یکردستان غالمرضا

 ٩٣١ ............................................. تھران بورس در وستیپ یھاادداشتی و یاساس یمال یھا صورت در افشا تیکفا

 نسب یوثوق نیعابد ،یاسناوند محمد نسب، یوثوق نیحس

 ٩٤٩ .........................تھران بورس در یاریاخت یافشا سطح بر بھادار اوراق و بورس نسازما مقررات و نیقوان ریتأث

 انیبیاد جواد ان،یبیاد یمھد ،یناصر احمد

 ٩٦٦ ................................................................................... تھران بورس در افشا مقررات کفایت و اثربخشي

 یفتح آرمان ،ینیحس یعل ،یرحمان یعل

 ٩٨٥ ........................................ تھران بورس در یمصنوع یعصب شبکھ از استفاده با کیستماتیس سکیر ینیبشیپ

 ینظام احمد ن،یام دیوح ،یبھزاد عاطفھ

 ١٠٠٠ ...... شده لیتعد یاقتصاد ي افزوده ارزش و یاقتصاد ي افزوده ارزش از استفاده با یحسابدار سود ینیب شیپ تیقابل

 حسیني محمد سید ،ییدلو یدیس یمجتب دیس ودیعي، حسین محمد

 ١٠١٣ .......................................................... یتعھد و ینقد یھا انیجر یاطالعات یمحتوا در سود ینیب شیپ نقش

 مھرجو احسان عاطفي، مجید شورورزي، رضا محمد

 ١٠٢٨ ................................................ بانیپشت بردار ونیرگرس از استفاده با ینقد بازده و قیمت خصشا بیني پیش

 یاخالق حھیمل

 ١٠٤٤ ............................. تھران بورس در سھام بازده با بازار ي افزوده ارزش و یاقتصاد ي افزوده ارزش نیب رابطھ

 اینیتمر تیآ ،یزیپرو یمھد ،یغالم سجاد

 ١٠٤٩ .... شیمیایي صنایع در سھام بازده تغییرات با عملیاتي نقدي جریان تغییرات و خالص سود تغییرات ارتباط ي مقایسھ

 یچاوشان یمجتب ،یزیپرو یمھد ن،یپرند کاوه

 ١٠٥٩ .................... تھران بورس در سکیر اساس بر شده لیتعد سھام بازده با یاتیعمل اھرم و یمال اھرم نیب یرابطھ

 یجعفر یمھد ،یمرادخان بھنام ،یمراد یمحمدعل

 ١٠٧١ .................................................................. تھران بورس در ھا شركت عملکرد و فروش رشد نرخ ارتباط

 برزگر رحمان گرکز، منصور

 ١٠٧٨ ......................................................تھران بورس در ینقدشوندگ سکیر بر یحسابدار اطالعات تیفیک ریتأث

 اکبرپور یمجتب فر،یزدی حسن
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 ١٠٩٨ ............................................... VAR کردیرو با یگذار ھیسرما ماتیتصم بھبود در یخط یزیر برنامھ کاربرد

 یصدرآباد یرمحمدیم محمد ن،یالد نیمع محمود

 ١١١٢ .......................... تھران بورس در شده رفتھیپذ یھا بانک سکیر تیریمد بر گردش در ھیسرما یاستھایس ریتأث

 یعباس بالل ،یشورورز محمدرضا ،یمراد محسن

 ١١٢٩ ........................... تھران بورس در داراییھا کل بازده و گردش در سرمایھ مدیریت یاستراتژ ییکارا میان رابطھ

 یساالر سجاد احمدپور، احمد

 ١١٤٦ ... رابطھ نیا بر رشد یھافرصت و یمال تأمین یھاتیمحدود اثر و ھیسرما ینھیھز و ھاییدارا ینقدشوندگ یرابطھ

 یقار اکبر یعل ،یمراد محسن ،یشورورز رضا محمد

 ١١٦٢ .................................................... تھران بورس در یاتیعمل اھرم بر گردش در ھیسرما یھا یاستراتژ ریتأث

 ییرضا درضایحم زاده، سلطان رسول محمد ،یجامع رضا

 ١١٧٥ ... یحسابدار یارھایمع با سھیمقا در عملکرد یابیارز یاقتصاد یارھایمع بر گردش در ھیسرما یھایاستراتژ ریتأث

 نجار یمصطف ،یمراد یعل محمد

 ١١٩٣ ......................................................یا حرفھ تقضاو یمبنا بر عملکرد و یا حرفھ قضاوت بر مؤثر عوامل

 ینیحس محمد مھرجو، احسان پور، یقرائ یمھد

 ١٢٠٧ ......................................................... ھیسرما بازار در اطالعات تیشفاف و یمال فساد ،یاطالعات تقارن عدم

 یرستم یدریح اهللا کرامت ،یریبھنم زارع جواد محمد ان،یملک اریاسفند

 ١٢١٩ .................................................. سود میتقس استیس بر یخارج یمال یوابستگ و یاطالعات تقارن عدم ریتأث

 دلدار مصطفي ،یدریپورح دیام

 ١٢٣٥ ......................... بورس بازار در یمال یدرماندگ ینیشبیپ جھت ینقد اناتیجر یاجزا باتیترک از استفاده یبررس

 مجاھد دیسع د،یجاو وشیدار فر، ھمت محمود

 ١٢٤٦ .................................. تھران بورس در سھام فروش و دیخر ي نھیزم در سھامداران نظر مد یارھایمع یابیارز

 دلیب یمھد ،یعربصالح یمھد

 ١٢٦٤ .............................................................................. تنکابن ي افشره تیموفق رمز صعود؛ نجات، سقوط،

 یمنتظر جواد





 

 

 : بخش اول

 هاي سخنرانی
کلیدي
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 *وربازیابی نقش و جایگاه حسابداري و حسابداران در کش

 ١مازار یزدي محمد عرب

  
  چکیده

هخامنشی یا انواع دیگري  ي در الواح به غارت رفتهممکن است که . گذرد بیش از پنجاه سال از ورود فناوري حسابداري به کشور می
داري حساب و کتاب امور  ایرانیان در نگاه درخشان ي جامانده از گذشتگان نیز بتوان چیزهایی یافت که حکایت از پیشینهه از آثار ب

ضور و ظهور و ي در کشورمان حداشته باشد، آنچه امروز به عنوان دانش حسابدار تمدنی واقعیت ي اگر وجود چنین سابقه حتّی. کند
براي  یک فناوري وارداتی حسابداري، این ي برخی اندیشمندان بلکه به گفته ؛، به آن پیشینه ربطی نخواهد داشتبروز دارد

هایی بیگانه و براي مردمانی به  ي تمدنی بیگانه در سرزمین ریشه در تمدن ما ندارد و حاصل توسعه .کشورهایی چون کشور ما است
حال اگر . پدید آمده است ها آنبراي کامل کردن پازل صنعتی  و ي صنعتی غرب شاید بر اساس نیاز جامعه تر بوده و هتب بیگانمرا

د را با اندکی برد و جایگاه خوتواند براي مردمان سرزمین ما کارحسابداري هم ب ،ها بر قضا و همچون سایر علوم و فناوري دست
 هد که امروزان بر سر این فناوري وارداتی آورده یمعلوم نیست در کشور ما چه بالی در واقع .ر داردکش ، پیدا کند، جايسازي بومی

اهمیت و  ي یا چنان که باید و شاید متوجه ؛قائل نیستند آن، قدر و منزلتی براي نفعان فرضی حسابداري تقریباً هیچ یک از ذي
مهم دانش و فناوري  ي حوزه هایی براي قراردادنکار راهاین بحث و یافتن این گفتار در پی طرح . اند توانایی این فناوري نشده

عدم  یابی دالیل ابداران ایرانی گذشته است و ریشهچه بر حسابداري و حسبا نگاهی دوباره به آن. است در جایگاه واقعی خودحسابداري 
چگونگی عبور از  ،که بایسته و شایسته است یگاهیي آن با جا درك واقعی اهمیت نقش و جایگاه حسابداري در کشورمان و مقایسه

  .مورد بحث قرار خواهد گرفت ،این معضل و بازیابی جایگاه از دست رفته

                                                                                                                                                                                     
  .چكیده ومحور كلي سخنراني كلیدي در مراسم افتتاحیه ھمايش *
  arabmazar@yahoo.comدانشیار گروه حسابداري دانشگاه شھید بھشتي  -١
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   *اتییعمل مالی و ییگو پاسخنظام و  سیستمی تفکر

 ١جعفر باباجانی

  مقدمه
تفکر  از آن باید ي دهنده هاي تشکیل ظامخرده ن و مالی وعملیاتی ییگو پاسخنظام  درست از براي دستیابی به یک تحلیل مفهومی و

، ارزیابی عملکرد ابداري و گزارشگري مالی، حسابرسیبندي، حس بودجه هایی چون وجودي نظام ي فلسفه سیستمی استفاده کرد؛ زیرا
. ضوح روشن شودبه و ها آنیی عمومی جستجو نمود تا نقش و جایگاه و مزایاي استقرار گو پاسخو جریان آزاد اطالعات را باید در نظام 

هاي فرا سیستمی است که در جوامع  ي یادشده، یکی از زیر مجموعهها سیستم، بر اساس تفکر سیستمی، هر یک از به بیان دیگر
ي مذکور، بیانگر این واقعیت ها سیستمر هر یک از سیر تطو. یی عمومی موسوم شده استگو پاسخام به نظ ،مبتنی بر مردم ساالري

خود در  ي به نوبه نیز ها سیستماین  یک از هر عمومی صورت گرفته و ییگو پاسخنظام  تأثیر تحت ها آنو تحول در  است که تغییر
  . بوده است مؤثر عمومی ییگو پاسخ مسئولیتارتقاي سطح 

شود، سپس  ئهرکان اصلی آن اراو ا مالی وعملیاتی ییگو پاسخمسئولیت شود تصویري کلی از نظام  ابتدا سعی می لیل،به همین د
 در فرایند ثري مؤها و پس از آن نقش و جایگاه هر یک از خرده نظام از یک چارچوب پذیرفته شده تحلیل نظام با استفاده این فرایند

  . ، به اجمال مورد بحث قرار گیردعمومی ییگو پاسخ مسئولیت

  ی عمومی یگو پاسخمفهوم مسئولیت 
در گفتمان و  سی با آن مخالفتی ندارد وی است که کیی مفهومی طالیگو پاسخمسئولیت  اد دارند که مفهومنظران اعتق برخی صاحب 

توان مفهوم  بنابراین می. شود آن استفاده می ازبسیار ، به دلیل انتقال تصویري از شفافیت و اعتماد بخشی، اسناد سیاسی امروزي
ن مفهوم، حق دانستن در ای. سی و مردم ساالري نسبت دادهاي سیاسی مبتنی بر دموکرا یی را به نظامگو پاسخامروزي مسئولیت 

ها و  منابع مالی و اقتصادي مورد نیاز دولت ،خواهی براي صاحبان حق که از طریق پرداخت عوارض و مالیات حقایق و پاسخ
سوي دیگر، به رسمیت  یی ازگو پاسخالزام مقامات منتخب و منصوب به ایفاي مسئولیت  و یک سو از کنند میتأمین  ا راه شهرداري

  .اخته شده استشن

  ییگو پاسخنظام  
آزاد به  دسترسی. یی و برابري استگو پاسخ شفافیت، مسئولیت: ی شاملسدموکراسی حداقل نیازمند سه پیش فرض اسا ي واژه

 ییگو پاسخمسئولیت . شاخص شفافیت است ،اقتصادي و سیاسیي ها فعالیت گیرهاي دولت در خصوص اطالعات مربوط به تصمیم
دهد و تصمیماتی که اتخاذ  می انجامها و در قبال اعمالی که  آنمستلزم آن است که دولت در مقابل مردم و نمایندگان قانونی 

شهروندان و اعطاي حقوق برابر به  ي مفهوم برابري نیز بر رفتار یکسان و قانونی با همه. توضیح دهد ها آنبوده و به  گو پاسخ، کند می
                                                                                                                                                                                     

  .خنراني كلیدي در مراسم اختتامیه ھمايشمتن و محور كلي س *
  Jafar.Babajani@gmail.com) ره(دانشیار گروه حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي  - ١
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 اما ،شود میر چه به صورت مستقل مطرح اگ ،یی و شفافیتگو پاسخمسئولیت . دارد تأکیدامور خود  ي اي مشارکت در ادارهبر ها آن
هاي  دهد که ساختار، وظایف، مقاصد سیاسی و پروژه میعه این فرصت را جام اننفع شفافیت به ذي. یگرنددملزوم و مکمل همالزم و 

، فراهم نمودن فضاي الزم براي هدف اصلی شفافیت. قرار دهند، مورد بررسی به اطالعات مربوط آزاد مالی دولت را از طریق دسترسی
این قبیل مقامات را  ،ییگو پاسخاین در حالی است که مسئولیت . یی استگو پاسخجهت ایفاي مسئولیت  ،مقامات منتخب و منصوب

  . کند مین ملزم مدهاي آامات و پیادالیل منطقی در مورد وظایف و اقد ي به ارائه

  ییگو پاسخچارچوب تحلیلی مسئولیت  
از   مستلزم استفاده ،ی صحیح و عمیق از این مفهومتحلیل یی، با هدف دستیابی بهگو پاسخدر مورد مفهوم مسئولیت بحث و بررسی 

یی گو پاسخل مسئولیت ، از چارچوبی که استوارت براي تحلیبه همین دلیل. بر مبانی نظري استچارچوب مفهومی مناسب و مبتنی 
   :شده استیی به شرح زیر معرفی گو پاسخمسئولیت  این چارچوب، دو مسیر کلیدي در فراینددر. استفاده شده است رائه کرده،ا

که به عنصر گزارش  بندي قضاوت العات به عنوان مبنایی براي صورت، شامل حق پرسش و مناظره در مورد اطیاز به اطالعاتن - 1
ي ها نا، به زبشود میبراي چه کسی ارائه  چه چیزي، این کهحسب  بر د وزارش باید به شکلی قابل فهم ارائه شوگ. تموسوم اس

 . زبان گزارش مالی، زبان گزارش قانونی نبوده و نیازي نیست مشابه زبان گزارش سیاسی باشد. متفاوت تنظیم گردد

شامل  خواهی پاسخ .شود می یادو اعمال قدرت  خواهی پاسخنوان عنصر آن به ع که در این چارچوب از رزیابی، قضاوت و اقداما - 2
. تواند منجر به پاداش یا جریمه شود خود می ي یا تقصیر است که به نوبهتأیید  شامل خواهی پاسخ. تارزیابی و پیامدهاي آن اس

خواهی  پاسخ فراینداگرچه در . نیز باشد )برکناري یا انتصاب و انتخاب مجدد(شامل سلب یا تجدید اعتماد  تواند می خواهی پاسخ
  .ام به وضوح وجود داشته باشد، اما باید ظرفیت اعمال قدرت و اقدنشود انجامممکن است اقدامی 

در  خواهی پاسخیی، باید به این نکته توجه نمود که دو عنصر گزارش و گو پاسخدر تحلیل مفهوم مسئولیت  استوارت معتقد است که
به بیان دیگر، . گزارش و قضاوت در مورد آن است ي ارائه ي گیرندهیی در برگو پاسخر بوده و مفهوم کامل مسئولیت ارتباط با یکدیگ

ی قادر به گزارشگري به تنهای اماامر ضروري است؛  خواهی پاسخدادن گزارش براي تحقق  که کند می تأکیداستوارت بر این نکته 
ایفاي  یی در عین حال، مستلزم ظرفیت اعمال قدرت نیز خواهد بود وگو پاسخسئولیت م. یی نیستگو پاسخمسئولیت  تکمیل فرایند

 ي که رابطه کند میاستوارت تصریح . ناسب براي اعمال قدرت استي، حاوي ظرفیت مگذار قانوناین مسئولیت در قبال مجلس 
گویان را به  بیه شود که پاسخبه ریسمانی تش اندتو می، و ارزیابی و قضاوت در مورد گزارشدادن گزارش  شاملِ ییگو پاسخمسئولیت 

 ییگو پاسخمسئولیت  ي یی مستلزم روشن بودن رابطهگو پاسخمعتقد است که شفافیت و مسئولیت  او. کند میخواهان مرتبط  پاسخ
، کسانی که ییگو پاسخت مسئولی ي رابطه ي بر پایه. رت استقد ي خواه بر قرار است، یک رابطه و پاسخ گو پاسخاي که بین  رابطه. است

این رابطه را ، استوارت در چارچوب تحلیلی خود. را نیز خواهند داشت حق گرفتن گزارش دارند، قدرت ارزیابی و قضاوت در مورد آن
Bond of Accountability را براي آن انتخاب کرده است »ییگو پاسخمسئولیت  ي چرخه«نگارنده معادل فارسی  و ي نمودهنامگذار .  

این واقعیت است که نظام  ي دهنده ، نشانییگو پاسخمسئولیت  ي استوارت درباره هی اجمالی به چارچوب تحلیلی مورد نظرگان
در . شود میآغاز  ،استم شده جااناي مشخص  در حوزه اقداماتی که ي درباره گزارشي است که با دادن ، حاصل فرایندییگو پاسخ
تا در نهایت به  گیرد؛ یابی و قضاوت در مورد آن صورت میرسیدگی به گزارش و ارز ،خواهی اسخپ ي و در مرحله این فرایند ي ادامه

. ، منجر شودشود میمتبلور  گو پاسخاخذ تصمیم در خصوص تشویق یا تنبیه که در قالب انتخاب مجدد یا سلب اعتماد و عزل مقامات 
را به یکدیگر پیوند داده و  که این دو مرحله از فرایندرحله وجود دارد اي بین این دو م ، رابطهکند میکه استوارت بیان  گونه همان
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هایی که باید  افزون بر این، حوزه. برخوردار باشدکه باید از شفافیت کافی  دهد میرا تشکیل  ییگو پاسخمسئولیت  ي چرخه
  . صورت گیرد نیز روشن باشد خواهی پاسخدر مورد آن باید گزارش تهیه و یی که ها فعالیت وشود  انجامآن  ي یی دربارهگو پاسخ

رسیم که تحقق  به این نتیجه می ،د بررسی قرار دهیمرا در چارچوب تحلیلی فوق و بر مبناي تفکر سیستمی مور ییگو پاسخاگر نظام 
رتبط با هم یی هدفمند و در عین حال مها سیستم، مستلزم استقرار و اجراي ییگو پاسخ فراینددر  ،رکن پیش گفته هر یک از دو

،  ییگو پاسخدر تحلیل نظام  به همین دلیل،. گیرد حاکمیت و نظام سیاسی نیز قرار مینظیر نوع  ،محیط پیرامون تأثیر است که تحت
با  ها آنتعامل  ی و روابط وي آن را شناسای ي تشکیل دهندهها سیستمنگر  به جاي تمرکز بر اجزاي این نظام، باید با رویکردي کل

هاي  سیستمدر چنین شرایطی، طرح مبانی نظري . محیط پیرامون بر این نظام را مورد مطالعه قرار داد تأثیر و ییگو پاسخنظام 
داري  جام کافی و معنیبندي، حسابداري و گزارشگري مالی، حسابرسی، کنترل و ارزیابی عملکرد، از انس هدفمندي نظیر بودجه
  .شود می پدیدار ها آنو محاسن  یامشخص و مزا ها آنن برخوردار و جایگاه و شأ

  ییگو پاسخها در نظام  نقش و جایگاه سیستم
نظر  آغاز و با رسیدگی و اظهار گو پاسخي است که با دادن گزارش توسط فرایند ییگو پاسخگردید، مسئولیت بیان  همان گونه که

این دور تسلسل به . ذیردپ خواهان پایان می توسط پاسخ، اتخاذ تصمیم و اقدام یابد و سپس با قضاوت گزارش ادامه میاین  ي درباره
دادن  اطالعات و ي تهیه یی باگو پاسخایفاي مسئولیت  فراینداین رو، سیستم حسابداري در از. اي ادامه خواهد یافت صورت دوره

 ي نقش خود را در مرحله حسابرسی به عنوان یک خرده نظام دیگر،. کند میخود عمل  ي ي مالی به وظیفهها گزارشطریق  گزارش از
و مبتنی بر استاندارهاي پذیرفته  جهت قضاوت آگاهانه را مالز ي زمینه ایفا و گو پاسخگزارش  ي نظر تخصصی درباره ارزیابی و با اظهار

این  ي هدهند یی نشانگو پاسخایفا و ارزیابی مسئولیت  فرایندنگاهی اجمالی به . کند میشده حسابرسی، براي پاسخ خواهان فراهم 
به ها و نهادهاي بزرگ بخش عمومی،  تنوع وظایف دولت امروز و بر اساس ي یی در دنیاي پیچیدهگو پاسخواقعیت است که نظام 

نیز مستلزم جریان یی و گو پاسخپیش شرط تحقق مسئولیت  ،که شفافیت آن جااز  .نماید یافته عمل می سازمانورتی منظم و ص
حسابداري و حسابرسی ضمن تعامل و ارتباط با یکدیگر به عنوان دو سیستم  خواه است، پس پاسخو  گو پاسخصحیح اطالعات بین 

 عموم مردم قرار اختیار در ي مالی حسابرسی شده بایدها گزارش این، بر افزون. پردازند یی به ایفاي نقش میگو پاسخهدفمند در نظام 
  .به ایفاي نقش بپردارد فراینداین  هان نیز درخوا پاسخ یان وگو پاسخگردش آزاد اطالعات بین  تاگیرد 

روشنی  گاه تصویر نسبتاً یی توجه شود، آنگو پاسخعمل  ي حوزه ویی، به نقش بودجه به عنوان مبنی گو پاسخمسئولیت  فراینداگر در 
و نهادهاي بزرگ بخش هاي دولت  مهبه بیان دیگر، بودجه که سندي معتبر و حاوي برنا. شود مییی آشکار گو پاسخ ي از سامانه

و پس از آن در  شود میي گذار قانونو تقدیم مرجع تهیه  کند میاصول و ضوابط مشخصی که قانون معین  ي عمومی است، بر پایه
حسابداري و گزارشگري مالی نیز برطبق استانداردهاي پذیرفته شده و مورد . کند مییی فراهم گو پاسخمرجع قانونی، مبنایی جهت 

گاه نظام حسابرسی بر طبق اصول و  فراهم نموده و آن ي اجراي بودجه ي الزم دربارهها گزارشخواه،  گو و پاسخ وافق پاسخت
که مالحظه  همان گونه. کند مینظر  ي استخراج شده از سیستم حسابداري اظهارها گزارشاستانداردهاي خاص خود نسبت به 

مورد پذیرش و  یی، براساس اصول و ضوابط مشخصی کهگو پاسخدر نظام هاي فعال  ، هر سه سیستم به عنوان خرده نظامشود می
  .کند میقرار گرفته است، عمل   خواهگو و پاسخ  توافق دو طرف پاسخ
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  ها سیستم ي ی و نظریهیگو پاسخنظام 

هاي فکري بشر  ترین چارچوب یکی از کامل ها سیستمنظران علوم اجتماعی و مدیریت اعتقاد دارند که نظریه  بسیاري از صاحب
متشکل از اجزاي مرتبط به یکدیگر  ،واحد یا کل اي مجموعهبه عنوان سیستم . امروزي براي کشف حقایق و تمیز خطا از صواب است

در تعریف و . اهمیت زیادي دارد ها سیستم ي این مفهوم در درك نظریه ؛غیر از جمع اجزا ؛ي واحدا مجموعه. استتعریف شده 
ارتباط بین اجزاي سیستم، شکل، خاصیت و  ي نحوه. کدیگر استارتباط اجزا با ی مهمی نهفته است و آن ي تشخیص سیستم نکته

  . کند ي کار سیستم را مشخص می نتیجه

 ی از کل درهای قسمت به عنوان اگر اجزا. اصلی آن با خواص هیچ یک از اجزا مشترك نیست هاي ژگی است که وی »کل«سیستم یک 
توان رفتار نظام  قابل درك خواهد بود و می ها آنهاي اصلی  در آن کل بررسی شود، ویژگی ها آنملکرد و نقش ع د ونظر گرفته شو

  .را توضیح داد ها آنیی گو پاسخ

 هریک از .شود مییی محسوب گو پاسخال در نظام هاي فع حسابداري و حسابرسی خرده نظام بندي، بودجه بیان گردید، همان گونه که
اجتماعی  سازمانیی در یک گو پاسخدر ایفا و ارزیابی فرایند مسئولیت  ،ها ارتباط با سایر خرده نظام در تعامل و ها امرده نظخ این

 پردازیم و تعامل وب ها خرده نظام یک از به جستجوي نقش هر حال اگر با یک تفکر سیستمی. پردازد به ایفاي نقش می نظیر دولت،
 مالی و ییگو پاسخدر نظام  ه نظام،خردآن عملکرد و اهمیت وجودي،  ي دهیم، فلسفه قرار نظرمد  ها خرده نظام با سایر ارتباط آن را
  .شود می درك عملیاتی بهتر






