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 چکیده
منظرور بررسری بیقیر  ت     بر   بخر  عمرومی   بودجر   بر عملکررد مرالی دتلرر در    نظارت

شرد  در برنامر  ت     رای بییرین   جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دتلرر نسرقر بر   رد     
 در شرفافیر ت  کننرد   بییرین  نقر   ت ا میر گیرد ک  میبصحیح انحرافات احتمالی صورت 

 شناسایی عوامل کلیردی ت اراهر  الیرویی    مقال  حاضر، د   .دارد مالی کشور نظام سالمر
 برای نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشریری بخر  عمرومی کشرور برود      

 داد  نظریر   برر  مقتنری  رتیکررد  از اسرتفاد   با پژت   حاضر از نوع پژت   کیفی ک . اسر
 تادان اسر شامل  پژت  شد  اسر. جامی  آماری   ت با مصاحق  از خقرگان پژت   انجام بنیاد

محاسرقات برود     دیروان  دارایری ت  ارشرد تزارت  دانشیا  در رشت  حسرابداری ت حسابرسران  
 دانشریا  در رشرت  حسرابداری ت    اسرتادان اسر. در این پژت   با مصاحق  برا دتازد  نفرر از   

 پرژت    محاسقات حالر اشقاع حاصل شد. نترای   دیوان دارایی ت ارشد تزارت حسابرسان
 ای اصلی الیوی نظارت مالی  وشرمند شرامل منراب  ت سررمای  انسرانی،       نشان داد ک  مقول 

 رای نروین اعالعرابی ت     گیرری از فنراتری   عوامل محتروایی، آمروزض ضرمن خردمر، بهرر      
 ای نظراربی  سازتکارتکار،  یسک، نظام عملیابی کسباربقاعی، عوامل محییی، مدیریر ر

 شررای   علّری،   رای محروری، شررای     مقولر   بر   بوجر   برا  . ای ساختاری بود  اسر ت مؤلف 
 مچنرین   .اسرر  شرد    اراه  الیوی نهایی ت بدتین را قرد ایی گر، مداخل  شرای  ت ای زمین 
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عناصر مهم نظارت  وشرمند در عصرر    ای رتز از  عوامل زیرساختی، مناب  انسانی ت فناتری
   باشند. حاضر می

نظرارت مرالی  وشرمند، نظرام حسرابداری، گزارشریری بخر         کلیددی    های هواژ
 .عمومی، رتیکرد مقتنی بر نظری  داد  بنیاد، پژت   کیفی

 
 مقدمه

 عرور  بر  از آغاز نیم  دتم قرن بیستم بر  بیرد، در کشرور ای پیشررفت  ت      یژ ت ب  ،از دیرباز
 یرضموردپرذ  رای اساسری    یکی از مسرئولیر  عنوان ب ، پاسخیویی عمومی یافت  بوسی نسقی 
 را برر    حسابداری ت امور مرالی دتلرر   نظران صاحباسر. از  مان زمان  قرارگرفت  ا  دتلر

ابرزار اصرلی ایفرای     عنروان  بر   را   این باترند ک  نظام حسابداری ت گزارشیری مرالی دتلرر  
. بر پای  این باتر در عول نیمر  دتم  دارند عهد مسئولیر پاسخیویی عمومی، نق  مهمی بر 

قرن بیستم بر ا میر ت نقر  حسرابداری در ادای مسرئولیر پاسرخیویی ب کیرد گردیرد  ت       
 ای زیادی در مورد بییین جاییا  مناسقی برای مفهوم مسئولیر پاسخیویی در مقرانی   بالض
(. 1400آذر ت حیردری،   اسرر ننروض   آمرد   عمرل  بر  ی حسابداری ت گزارشریری مرالی   نظر

د نرد بر     نماید در مرورد اعمرالی کر  انجرام مری       ا را تادار می مسئولیر پاسخیویی، دتلر
 ای مصوب را در میرض ارزیابی قضراتت   شهرتندان بوضیح د ند ت نتای  حاصل از برنام 

ردم قرار د ند. بر مقنای مسئولیر پاسخیویی عمرومی،  م یردرنهانهاد ای مستقل نظاربی ت 
دتلر مکلف اسر در مورد افزای  مناب  مرالی کر  عمردباز از عریر  مالیرات یرا اسرتقراض        

ت منیقی اراهر    کنند  قان گیرد ت  مچنین میزان ت نحو  مصر  این مناب ، دالیل  صورت می
 (.1400نماید نفاضلی نژاد ت شفییی سردشر، 

 ایی اسر ک  ققل ت بید  در مفهوم خاص خود شامل کلی  کنترلمالی نظارت  در ایران، 
حصرول   ، رای الزم  گردد.  رد  اساسری، برقرراری کنتررل     از مصر  مناب  مالی اعمال می

ای در جهرر مصرر  منراب       رای بودجر    اعمینان از رعایر قوانین ت مقررات ت محردتدیر 
برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک . اسر ای مصوب   ا ت فیالیر مالی در برنام 

 ای مالی مربوط ب  اجرای بودجر ، انیقرا     مؤثری بر صحر ت دقر در قانونی بودن فیالیر
 را از اعتقرارات     ا با قوانین ت مقررات موضوع  ت عدم بجاتز  زینر    ا ت سایر پرداخر  زین 

فهروم نظرارت برر بمرامی     نظارت مرالی بر  م  (. 1397نرمضانی ت  مکاران، .نماید مصوب می
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کننرد،    ای دتلتی ت  م  نهاد ایی کر  از بودجر  دتلتری اسرتفاد  مری      بصرفات مالی دستیا 
برین نظارت مالی در خصوص بودج  عمومی کشور اسر کر  در ایرن خصروص     اسر. مهم

 را   اموال ت  زین  کردن آن جایی جاب مالی، اختالس،  سوءاستفاد   رگون کشف ت پیییری 
در سرالمر نظرام    کننرد   بییرین در قانون اسرر کر  ا میرر ت نقر       شد  بییینوارد در غیر م

 (.1396کشور دارد نالری ت  مکاران، 

 ای این دت د   اخیر  میری بر  نحروی سریی در بر مین نیاز رای متنروع         از این رت، نوآتری
ی ب ثیر بر  سرزایی داشرت  ت    رسان اعالعاز اعالعات مالی در جهر گزارشیری ت  کنندگان استفاد 

آن را از شکل سنتی ب  سمر گزارشیری بالدرنگ سو  داد  اسر. زمانی کر  گزارشریری بر     
جهرر   کنندگان نظارتت  اعتقارد ندگانگذاران،  ی سرماکند،  سمر بالدرنگ بودن حرکر می

داد   گیری از حرف  حسابداری انتظار بوسری  خردمات موجرود را دارنرد. بحقیقرات نشران       یمبصم
یی در زمران، ثقرر   جرو  صررف  اسر استفاد  از  وض بجاری باعث افزای  بی  از پنجرا  درصرد   

یی در پرردازض اعالعرات   کرارا گیری ت  یمبصم ا، بهقود در   ا ت استرابژی  ا، بهقود برنام  تاقییر
ت  برر  زمران باشرد،   مری  نیرر  گذشرت  رتیکررد آن   کر   آنگردید  اسر. حسابداری مالی عالت  برر  

نماید، مربوط ب  دتر  گذشت  برود    اسر. بر این اساس اعالعابی ک  اراه  می پرزحمرین  ت زپر 
ت این ناشی از رعایرر مجمروع قواعردی اسرر کر  بررای بهیر  اعالعرات قابرل ابکراء ت مربروط            

اسرر، کر  رعایرر ایرن      شرد   گرفتر  ی( در نظرر  رسران  اعالعنیر در  یند آت  نیر گذشت نرتیکرد 
 (.1399شود ننجاری ت  مکاران،   ا می محدتدیر ت بضاد بین آن ا باعث  تیژگی

عامرل  »  ا سامان رسد ک  این  ی مقتنی بر  وض سازمانی، ب  نظر می ا سامان در خصوص 
یرمرالی ت  غی، حسرابداری مردیریتی   بنرد  بودجر  تبحلیرل،   یر  بجزاصلی بغییرر در گرزارض ت   
یرن بغییررات برجسرت  نشرد  باشرد.       ستند؛ حتی اگرر ما یرر ا  «  ا خارجی ت بخصیص  زین 

(، یینری  2014، 1محققان  مچنرین در مرورد رتیکررد پیشررفت   روض سرازمانی نداتن رورت       
یرری  گ انرداز  ی  را  سرامان  ت رتنمرایی ت ب ییرد رتابر  علری در      تکرار  کسرب تبحلیرل   ی بجز

 رای   یفنراتر یری کرارگ  بر  ب  مینرای   درتاق نظارت  وشمند  یی دادند. ا گزارض 2عملکرد
وین اعالعابی ت اربقاعی برای اربقای کیفیر نظارت با بیداد کمتر نیرتی انسانی ت با دقرر  ن

 (.1400باشد نامین عشایری،  یمبیشتر 
مدیران کشور بود  ت  سر. امرا اینکر  آیرا سرازتکار      موردبوج ا میر نظارت مالی  میش   

کنرد،  میشر  محرل بردیرد اسرر.  ر         یمنظارت مالی در کشور ما نتیج  مورد انتظار را برآترد  
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بهترری در بخر  مرالی ت     مرابرب  بر  بایسرر برا تضرییر     یمر بیردد نرااران مرالی،     براتجود آنک  
بودیم. تاقییر این اسر ک  نظارت مرالی در کشرور ایرران از انسرجام      یممحاسقابی کشور مواج  

کننرد. جزایرری برا     یمر ای عمرل   یرر  جزپراکند  ت  صورت ب الزم برخوردار نیسر ت نااران مالی 
 ت حسرابان  یذ عهرد   بر   مسرئولیر  ایرن  اینکر   بر   عنایرر  ی متفاتت . برا  ا فر نگت  تخو خل 

 ک  عواملی ت حساب یذ جاییا  حساسیر نظاربی، نوین ی ا رتض ب  بوج  اسر مالی مدیران

بوانرد   یمر ایرن کرار    .اسر ضرتری یر تباا م باشد یرگذارب ث نق  این ایفای بهقود ب  بواند یم
یی از فناتری اعالعرات ت   ا شاخ یری از گ بهر با نظارت مالی  وشمند یا حسابرسی  وشمند ت با 
 4ت  وض سرازمانی  3یری  وض بجاریکارگ ب اربقاعات با انداز  زیادی مربف  شود. در این زمین  

 یمرال  نظرارت  سرازتکار ای  در کرارایی  برردن  براال  جهرر  الکترتنیکی داشقورد یک عراحی در
ی باعرث  فنّراتر یری ایرن  کرارگ  بر  بوانرد بسریار کارآمرد باشرد.      یم عمومی بخ  در الکترتنیکی

حسابرسی را بررسری کنریم. نرمضرانی     تبحلیل ی بجز قابل یا  وشمندصورت  ب  شود با بتوانیم یم
 نظرارت  جهرر  الیرویی  اراهر   پرژت  ،  این از (. ب   مین جهر  د  کلی1397ت  مکاران، 

 مرالی  بخلفرات  کرا    راسرتای  در خرر   حین ت مالی ققل نظارت بهقود برای مؤثر ت  وشمند

 .اسرر  کشرور  کرل  بهینر  بودجر    جرذب  ت یا بودجر   انحرافرات  کرا    اجرایی، ی ا دستیا 
 کند: یمبربیب میالی  حاضر ا دا  زیر را دنقال  ینا ب 
 گزارشیری بخ  عمومیبر نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت  مؤثر علّی بییین شرای  .1

 اصلی نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومی ی ید پدبییین  .2

 نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومی گر مداخل  بییین شرای  .3

 نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومی ای ین زم بییین عوامل .4

 نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومی در مؤثر ا قرد ایبییین ر .5

 نظارت مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومیدر  بییین پیامد ا .6

کاربرد ایی بررای محققران ت    دربردارند علمی  ازنظربواند  یمبنابراین نتای  این میالی   
 رای نظرارت مرالی ت  مچنرین نظرارت مرالی  وشرمند باشرد.          ب  زمینر   مند عالق دانشجویان 

خصروص   ت بر    را  سرازمان بواند برای مدیران ت  یمکاربردی نتای  این بحقی   ازنظر مچنین 
یی  را  گام ای جدید  یفنّاتردارایی مفید باشد با  میام با پیشرفر  ت اقتصادی امور تزارت

 ظارت مالی داشت  باشد.ی ت اربقای کیفیر ن وشمند سازدر جهر 
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 و پیشینه  مبانی نظری 
کننرد؛ در قرانون    در ساختار اداری ایران مراج  ت نهاد ای نظاربی متیددی فیالیرر مری   

رسرد کر     شد  اسر. ب  نظرر مری   برد  نام ا  اساسی جمهوری اسالمی از انواع ت اقسام نظارت
انرد   نهاد ای نظاربی در بخ  مالی کارایی الزم را در امر نظارت ت کنترل نداشت  ت نتوانسرت  

ب  موفقیر  ندانی ناهل شوند. برخی کارشناسران در بررسری نظرام نظراربی مرالی ایرران، بر         
 از: اند عقارت ا   ایی از آن اند ک  نمون  برین مشکالت ت میضالت اشار  نمود  اصلی

     نظام نظاربی مالی در جمهوری اسالمی ایران فاقد یک بیریف جرام  از نظرارت برود  ت
 رای الزم بررای درگیرشردن برا کرل تارایف         را ت بخصرص   ب   مین سقب فاقد مهارت

 مدیریتی اسر.
 ای ایران قاهل ب  جاییا  اساسی ت بیریف صرحیح از نظرام نظراربی     مدیریر در سازمان 

 ین سقب نتیج  آن عدم ایجاد سازگاری ت  ما نیی در نظام نظاربی اسر.نیسر ب   م
  ی در نظرام نظراربی جمهروری اسرالمی ایرران ت در عروض       ا سرامان  عدم بوج  ب  نیرض

نیرررض بخشرری، تجررود مراکررز متیرردد نظرراربی بررا نیرررض بخشرری مختلررف موجررب      
 یربخصصی شدن نظام نظاربی گردید  اسر.غ
 ی برنامر  از مییار رای مختلرف ت    جرا  بر  اسرالمی ایرران     ای نظراربی در جمهروری   نظام

ت  سرازگار  یرر غ ما نگ استفاد  کرد  ت موجب گردید  برا بر  یرک نظرام نظراربی       غیر
 نا ما نگ بقدیل گردد.

    عدم درک مشترک مدیریر ت دستیا  ناار از مفهوم ت جاییا  رفی  نظرارت ت اصرالر
 نظرام  بر  دادن  ر بخ  ب  خود، ت عدم بوج  ب  بیامرل ایرن دت جاییرا  نظرام نظراربی را      

 سازگار ت نا ما نگ بقدیل کرد  اسر.
  بر   گیررد.   یف  خوی  از یک فرایند علمری بحقیر  بهرر  نمری    تا انجامنظام نظاربی برای

 اسر. سؤال مین سقب قیییر، اعتقار ت رتایی نتای  آن مورد 
  ای بید از تقوع،  بر کنترل  ی بک ای ققل ت ضمن تقوع، ت صرفاز  یری کنترلکارگ ب عدم 

ی، ا سرامان   ای برتن  بر کنترل ی بک ای داخلی ت صرفاز  ت از عرفی عدم استفاد  از کنترل
 ت عدم استفاد  از ابزار ای علمی.

ی ت قانونمنررد میرران ا سررامان  ررای نظرراربی ت عرردم  مررا نیی ت اربقرراط    دد سررازمانبیرر
شرود. ایرن     رای مروازی، بکرراری ت پر زینر  مری       ای نظاربی، موجب انجام فیالیر سازمان
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 رای    ا ت عدم اربقاط سرقب شرد  برا حاصرل اقردامات ت نتیجر  فیالیرر دسرتیا          نا ما نیی
اربقاعرات مقییری ت     ر نرد نقاشرد.   اسرتفاد   قابلاری ت برد نظاربی، برای یکدییر قابل بهر 

 مروردنظر  را تجرود دارد، امرا ایرن اربقاعرات کرافی نقرود  ت ا ردا           یرمتمرکزی میان آنغ
کند ت باید در یرک سرامان  اربقراعی صرحیح، نترای        ین  نظارت ت بازرسی را ب مین نمیدرزم

یرک را قررد مشرخص مرورد      رای نظراربی برر اسراس      اقدامات نظاربی  ر یرک از سرازمان  
 (.1400برداری قرار گیرد. نفاضلی نژاد ت شفییی سردشر،  بهر 

 منظرررور بررر  رررد  از گزارشررریری مرررالی فررررا م کرررردن اعالعرررات مرررالی سرررودمند 
 رای اقتصرادی، سیاسری ت اجتمراعی ت انجرام تارایف پاسرخیویی ت ارزیرابی          گیری یمبصم

 رای اسرتاندارد     را ت کمیتر    ور ا  ی تعملکرد سازمانی ت مدیریتی اسر. در بسیاری از کش
فیال در بدتین اصول ت استاندارد ای حسرابداری ت   صورت ب ای  حسابداری ت مجام  حرف 

 یر ت اسرتاندارد ای حسرابداری    »گزارشیری بخ  عمومی مشارکر دارند، بررای نمونر    
 را    یر ت  دت نمون  از ایرن «  ی ت مشوربی استاندارد ای حسابداری دتلر فدرال»ت « دتلتی

ی مهمری در زمینر  مفهروم گزارشریری مرالی      اسرتاندارد ا در نظام مالی آمریکا  سرتند کر    
نفر  جرزء    یذ ای حسابرسی ب  اشخاص ت نهاد رای   اند. اراه  یافت  بخ  عمومی تض  کرد 

 رای حسابرسری    ناپذیر ت مکمل حسابرسی اسرر. شررای  الزم بررای اراهر  گرزارض      ییجدا
 را   شود. این گزارض یس مؤسسات عالی حسابرسی بشریح میب سب   اغلب در قوانین مربوط

جداگان  یا خالص  گزارض در مقاع  زمانی ما ان ، فصلی یرا سراالن     صورت ب ممکن اسر 
 (.1397اراه  شوند ننوری دتآبی ت صدری نیا، 

 ای حسابرسی مؤسس  عالی در دسترس عمرومی   در بسیاری از کشور ا، بمامی گزارض
 را برا محردتدیر مواجر  باشرد. از       ب  دالیل امنیر ملی انتشرار آن  ک  یناگیرد، میر  قرار می

باشند  مند عالق رسد عموم مردم ب  بفسیر نتای  حسابرسی  ب  نظر نمی ازآنجاک عر  دییر، 
 یرژ  ت بر   رای عمرومی ت     ا را داشت  باشند، نق  رسران   مستقیم صالحیر بفسیر آن عور ب یا 

یابرد. حسابرسرران بایرد نقرر     ای مرری  رای بخصصرری در ایرن خصرروص ا میرر تیرژ      رسران  
مرردم از عملیرات مرالی دتلرر بر  رسرمیر بشناسرند ت         یسراز  آگا  ای جمیی را در  رسان 

 رای مهرم حسابرسری بر        را از گرزارض   اقدامابی برای اعمینان از آگا ی نماینردگان رسران   
ر با برقراری جریانی صحیح ت منصفان  از اعالعرات  . نظام گزارشیری مالی دتلآترند عمل

با بولید ت انتشار حقای  ت اعالعرابی   سو یکبین مردم یا نمایندگان قانونی ایشان ت دتلر، از 
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د رد ت از سروی دییرر برا فررا م سراختن        قرار مری  یرموردحماک  باید افشا شود، دتلر را 
گزارشریری   یعرورکل  بر  عملکرد ت  دسترسی شهرتندان ب  اعالعات الزم ت کافی در مورد

باید مقتنی بر اصول ت استاندارد ای مشخص صورت بییرد. اسرتاندارد ای گزارشریری بر     
بررین موانر     گزارشریری از اصرلی   شرد   یرفت پذحدی ا میر دارد ک  فقدان استاندارد ای 
(. 2002، 5بکلیفا را ت نهاد رای آن اسرر نسر     دستیابی ب  پاسخیویی ت شفافیر مالی دتلر

 عنروان  بر  کند، بنابراین بوأمان   ای اجرایی دتلر، حقو  شهرتندان را ب مین می نتای  برنام 
ابزاری برای بحق  مسئولیر پاسخیویی مقامات عمومی ت  مچنرین ابرزاری بررای ارزیرابی     

کند.  گیرد، عمل می آن مسئولیر ک  در جوام  دموکرابیک از عری  شهرتندان صورت می
 (.1400سردشر،  فییینژاد ت ش نفاضلی

مالیات، شهرتندان ت سرایر   کنندگان پرداخردر بخ  گزارشیری مالی بخ  عمومی، 
 رای دتلتری پاسرخیو      ستند ک  مقام مند عالق  ای مالی دتلر  از گزارض کنندگان استفاد 

گیری مربوط باشد. در مقیاس  یمبصمت برای  موق  ب کنند،  باشند ت اعالعابی ک  دریافر می
یجاد اعتماد ت اعمینران عمرومی بر     ب  اابکا  درخورت  موق  ب  ای مالی  بر، بهی  گزارض  تسی

یر نیررام، مفیررد بررودن ت مربرروط بررودن اعالعررات د ررای  کنررد. گررزارض دتلررر کمررک مرری
بررد نشرمس،    د رد ت اعتمراد شرهرتندان بر  دتلرر را از برین مری        را کا   می شد  گزارض
دتلتری نقر  اصرلی را در     سراالر  مرردم  رای   در نظام یفیرباک(. تجود اعالعات مالی 1393
ابرزاری جهرر    عنروان  بر  کند، زیررا   پاسخیویی عمومی بازی می عنوان ب یف  دتلر تا انجام

 مورداسرتفاد  گیری اقتصادی، اجتماعی ت سیاسی بوس  مرردم   یمبصمارزیابی پاسخیویی ت 
کر  اعالعرات مرالی     گیررد. در نظرام گزارشریری مرالی بخر  عمرومی، برا زمرانی         قرار می
 ای اجرایی در قالب نظام دفترداری ت حسابداری بخ  عمومی قرار نییررد، انجرام    دستیا 

یررزی عملیررابی ت حسابرسرری عملیررابی ر بودجرر ت برر  دنقررال آن  شررد  بمررام بهررای محاسررقات
یزی عملیرابی، در  ر بودج یسر. اصالح ساختار نظام جام  مالی کشور در زمین  نیر پذ امکان

ت اسرتقرار کامرل    تبودجر   برنامر  عمل بید از اصالح قانون محاسقات عمومی کشور، قرانون  
 (.1393یر اسر نبرزت زاد ، پذ امکانحسابداری بر مقنی بیهدی در بخ  عمومی 

بینروان ابرزاری بررای نمرای       داشقورد مدیران مقتنی بر سازمانی وض امرتز  استفاد  از 
ساد  ت بحلیلی نمای   صورت ب سازمان اسر ک  عملکرد کلی سازمان را  اعالعات کلیدی

(؛ از عر  دییر، داشقورد نمایشی از عملکرد سامان  اسر ک  مردیر  2012د د ن انگ،  می
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(. داشرقورد ا از  2010کنرد ناکرسرون،    را در شناخر از تضرییر دقیر  سرازمان یراری مری     
 ررای عملکررردی،  ای از شرراخص عرر اسررر ت شررامل مجمو تکررار کسرربابزار ررای مرردیریر 

 رای   شود. شاخص می تکار کسب ای کلیدی عملکردی ت سایر اعالعات مربق  با  شاخص
شرد  نشران    یرین بیکلیدی عملکرد، تضییر سرازمان را در راسرتای بحقر  ا ردا  از پری       

 تکرار  کسرب  رای   (. داشقورد بهترین ابزار برای نظارت برر فیالیرر  1395د د نفرامرزی،  می
ی  داشرقورد، بصرویری از اعالعرات حیرابی بر  مردیر       نما صفح (. یک 2010نتلکو، اسر 

د د ک  بتواند در یک نیا ، تضییر سازمان را رصرد کنرد نییجیرر باسریو اتقلرو،       اراه  می
 ی اعالعرابی اجرایری   را  سرامان  در قالرب   1980 رای داشرقورد در سرال     (. اتلین نسخ 2012

از دفابر مدیران عامل را  پیدا کرد؛ تلری اعالعرات اغلرب    بوسی  یافر، اما بنها ب  میدتدی 
ین، براتجودا اعتمراد برود ت در منراب  متفراتت ت متیرددی گسرترض داشرر.         یرقابلغناقص ت 
شردند.  میرام برا     بر   مرین شرکل اسرتفاد  مری      1990ی اعالعابی اجرایی با سرال   ا سامان 

ن ت  روض بجراری بر  کمرک     پیشرتی عصر اعالعات، انقرار داد ، پرردازض بحلیلری آنالیر    
در دسرترس برودن امکانرات     براتجود برری داشرت  باشرد.     داشقورد ا آمد با عملکرد مناسرب 

 ای کلیدی عملکررد ت میرفری کرارت     ی، داشقورد ا با یک د   بید با اهور شاخصفنّاتر
 (.1398امتیاز متوازن، محقوبیر عام پیدا کرد ن اشمی ت  مکاران، 

( قانون محاسقات عمومی کشور اعمرال نظرارت مرالی برر     91ماد  نبکلیف مقرر در  بر اساس 
برا مقرررات     ا پرداخرانیقا   ازنظری دتلتی  ا شرکردتلتی ت  مؤسساتت   ا تزاربخان مخار  

قانون مذکور ت سایر قوانین ت مقررات راج  ب   ر نوع خر ، بر  عهرد  تزارت امرور اقتصرادی ت     
( قرانون  1بکالیف مقررر در مراد  ن   بر اساساسقات کشور دارایی اسر ت از سوی دییر دیوان مح

محاسقات عمومی کشور با بوج  بر  اصرول منردر  در قرانون اساسری جمهروری اسرالمی ایرران         
 المال از عری : یربپاسداری از  منظور ب تایف  اعمال کنترل ت نظارت مستمر مالی 

ی دتلتری   را  شرکر، مؤسسات،  ا تزاربخان  ای مالی کلی   کنترل عملیات ت فیالیر -الف 
 کنند. یم ایی ک  ب  نحوی از انحاء از بودج  کل کشور استفاد   ت سایر دستیا 

ین اعتقرار در  بر م ت درامرد ا ت سرایر منراب      شرد   مصرر  بررسی ت حسابرسی تجرو    - ب
شد  در بودج  مصوب با بوج  ب  گرزارض علمیرابی    یینبی ای مالی  یاسرباساربقاط 

 ی مربوع . ا دستیا از   خوذ می محاسقابت 
 بهی  ت بدتین گزارض بفریغ بودج  بانضمام نظرات خود ت اراه  آن ب  مجلس شورای اسالمی -  
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( قرانون برنامر  ششرم دتلرر مکلرف شرد  اسرر        8دارد.  مچنرین در مراد  ن   بر عهد را 
 ای کلری ابالغری اقتصراد مقراتمتی مقنری برر بحرول         یاسرس( 12بحق  ا دا  بندن منظور ب 

اساسی در ساختار ا ت اصالح ت اربقای نظام مدیریر مرالی ت محاسرقابی دتلرر ت  مچنرین     
ی کل کشور از عری  اصرالح نظرام مرالی ت    دار خزان  ا، نسقر ب  ساماند ی  یبد مدیریر 

یر  اصرالح سامان نسیسرتم(    ی کل کشور ت اربقرای نظرام نظرارت از عر   دار خزان محاسقابی 
مالی ت حسابداری بخ  عمومی ت گزارشیری مالی بخ  عمرومی میراب  قروانین مربوعر      
اقدام نماید.در راستای اجرای صحیح بکالیف یادشد ، ضرترت شناسی موانر  ت مشرکالت   

 مرؤثر اجرای سامان  نظارت جدید برای نظارت مالی بخ  عمومی ت استفاد  از یک الیوی 
قرار نیرفت  اسر ت پژت شی در خصوص آن صورت نیرفت  اسر کر    وردبوج مت مناسب 

 رای جدیرد در    یفنراتر بواند نقر  بسرزایی در انجرام ایرن امرر ت اسرتفاد  از        یماین بحقی  
عراحی سامان  مالی ت حسرابداری بخر  عمرومی داشرت  باشرد.لذا در فراینرد اصرالح نظرام         

نقایستی مشکالت موجود را نادید  گرفرر   مدیریر ت سامان  مالی حسابداری بخ  عمومی
ت بیریف ابیاد نظارت مالی  وشمند نخستین گام اسر. ایرن مقالر  برا اسرتفاد  از رتض داد      

اسر ک  الیوی نظارت مالی  وشمند در نظرام حسرابداری    سؤالپاسخ ب  این  درصددبنیاد، 
 ت گزارشیری بخ  عمومی  یسر؟

ی  وشررمند  ررا سررامان بررسرری اثرگررذاری  درصرردد( 1400عشررایرین در پژت شرری امررین
ی حسابداری برآمد. عق  نتای  تی اجررای  روض بجراری، بخصرص      ا سامان در  تکار کسب

؛  مچنررین مشررخص شررد بررا حمایررر از میرفرری قررراردادحسررابداران مرردیریر را بحررر برر ثیر 
در  ای بغییررات فزاینرد    بنهرا  نر  بروان    رای جدیرد ت پیشررفت  حسرابداری مردیریر مری       فناتری
 ای موجود حسابداری مدیریر، بلک  بیشتر مربوط ب  آن نیز ایجاد کررد. فاضرلی نرژاد ت     شیو 

شناسرری دیرروان محاسررقات کشررور در بحقرر  پاسررخیویی ت   یبآسرر( 1400شررفییی سردشرررن
 رای   . نتای  نشان داد در خصوص پاسخیویی دستیا قراردادند موردمیالی حاکمیر قانون را 

م حقوقی فیلی بر اساس سازتکار ای حسابرسری رعایرر ت حسابرسری    اجرایی ک  در بستر نظا
گیرد،  یچ انیقاقی با اقتضاهات مدیریر دتلتی نروین ت  مچنرین     ای مالی صورت می صورت

 تخرر   دخرل حکمرانی خوب مشا د  نشد؛  مچنین مشخص گردید بدتن نظارت کارآمد بر 
(، بر   1400آذر ت حیردرین  یرافتنی اسرر. نروض   ن دسرر یرایی  رؤدتلر بحق  حکمرانی خوب 

پررژت   برررای  یسررتی ت  رایرری نظررارت مررالی ت مسررئولیر پاسررخیویی در بخرر  عمررومی  
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پرداختند. با بوج  ب  ا میر مقاحث مربوع  پیرامون مسئل  نظرارت مرالی نترای  پرژت   نشران      
ت نظرارت مرالی، الزم ت ملرزتم یکدییرنرد. بر  بیقیرری        تبودجر   برنام داد در  ر نظام سیاسی، 

بقراء حکومرر بسرت  بر  نظرارت        راکر  نظارت یقیناز کمتر از ضرترت نفس حکومر نیسرر  
 رای مقررر در حقرو  عمرومی منحصرر بر         تجود نظارت مالی مانند سایر نظرارت   ینا بااسر. 

شررود. رسررتم خررانی ت  مررورد برر  انررواع متیررددی اعمررال مرری  برحسرربرتض خاصرری نقررود  ت 
ی  را  سرامان  ی تر بهرر  ی  برافرزا  رای  روض بجراری    (، ب  بررسی بر ثیر ابزار 1400 مکارانن

سازی اعالعات، کرا   زمران،    یر ذخ ا نشان داد متغیر ای  یک ار   اعالعابی پرداختند. یافت 
تری حسرابداری مردیریر    ی  بهرر  برافرزا  را   کا   ریسک، اراه  اعالعات، اعتمراد بر  داد   

سرابداری مردیریر بر ثیر م قرر ت     تری ح ی  بهرر  برافرزا ب ثیرگذار برود. تلری مزیرر رقرابتی     
یری  روض بجراری در   کرارگ  ب (، پژت شی برای 1399داری نداشر. نجاری ت  مکارانن مینی

یری در حسابداری انجام دادند. عقر   گ انداز کیفیر اعالعات مالی با ب کید بر اصول ت قیود ت 
مربروط بر     رای   نتای  پژت  ،  وض بجاری کیفیر اعالعات مالی را افرزای  ت محردتدیر  

ی مالی را کا   داد.  مچنین بین  وض بجراری ت کیفیرر اعالعرات مربروط      ا گزارضبهی  
گیری حسابداری رابیر  تجرود داشرر.     انداز  ب ب  قیود حسابداری ت کیفیر اعالعات مربوط 

(، برر  پژت شرری برررای عوامررل مررؤثر در کررارایی نظررارت ت ارزیررابی 1399امرایرری ت  مکررارانن
یزی مقتنی بر عملکرد با رتیکرد فرا برکیب پرداختنرد.  ر بودج عمومی در  عملکرد مالی بخ 

مقولر  فرعری شناسرایی     تشر   شصرر با استناد ب  نتای  پژت   سیزد  مقول  اصلی ت یکصدت 
بندی سوارا اسرتقرار فر نرگ پاسرخیویی ت پرذیرض نظرارت ت       یراتلوشدند ک  با استفاد  از 

در  175/0 رای اجرایری برا تزن     ن، مردیران ت دسرتیا   ارزیابی عملکرد بوس  عموم، حسابرسا
اتلویر نخسر ت بقویر سامان  مدیریر دان  مقتنی برر فنراتری ت اعالعرات جهرر اسرتفاد       

در اتلویرر آخرر قررار     027/0 را برا تزن    گیری  ما نگ از نتای  نظارت ت ارزیابی در بصمیم
ملکررد مرالی در بخر     داشر؛  مچنرین مشرخص شرد اربقرای کرارایی نظرارت ت ارزیرابی ع       

یزی مقتنی بر عملکرد ت اجرای این فن در رشد ت بوسی  اقتصادی کشرور ا  ر بودج عمومی در 
یری رتیکررد  کرارگ  بر  ای در مرورد پیامرد ای    (، میالیر  1398مؤثر بود. مشکینی ت کردستانین

حات اجرای منسجم اصرال  آمد  دسر ب  ای  مدیریر مالی عمومی نوین انجام دادند. عق  یافت 
تری، بهقرود کیفیرر ت    بواند ب  اربقای شفافیر، بوان پاسخیویی، بهرر   مدیریر مالی نوین می

 را منجرر     ا در مقایس  برا تضرییر فیلری آن    ارزیابی ت نظارت ت  مچنین کا   برخی  ال 
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یرزی برر مقنرای    ر بودجر  ارزیابی اعتقرار  »ای را با عنوان  ( میالی 2020ن 6شود. ماهور ت  مکاران
 ررا، اسررناد  تبحلیررل مصرراحق  یرر بجزاز عریرر  « کرررد در مرردیریر دتلترری در کشررور ایتالیرراعمل
 ای دتلتی انجام دادند ت نتای  آن نشان داد کر  فقردان یک رار یی     گذاری ت گزارض یاسرس

 رای    رای مختلرف سرازمان     ا ت ا دا  میان بازییران ت مردیران بخر    میان اربقاعات، ارزض
یزی بر مقنرای عملکررد در عمرل    ر بودج یری کارگ ب  ایی برای  یردتلتی باعث ایجاد محدتد

یری ایرن سرقک از   کارگ ب یابی ب  مزایای حاصل از  دسرشود.  مچنین نقود تحدت مناف ،  می
( کاربرد  وض مصنوعی را در بخر   2019ن 7کند. برت یزی را با مخاعرابی مواج  میر بودج 

 ای عمومی ت بالقو  در این زمین  را بررسی کررد.   یاسترابژت  قرارداد موردمیالی نظارت مالی 
این میالی  با بررسی ت بحلیل کراربرد  روض مصرنوعی در بخر  مرالی گرزارض کررد کر  برا          

ی نظرارت مرالی ابفرا  خوا رد افتراد ت       ا بخ استفاد  از  وض مصنوعی بغییرات شیرفی در 
ی بجراری جدیرد میسرر خوا رد      را  مدلیی برای کا    زین ، بسری  امور ت بوسی   ا فرصر

ی مرالی ت   را  نظرارت ( کاربرد رای یرادگیری ماشرینی را بررای     2019ن 8مکفیل ت جروز   شد.
. در این میالی  مرتری کلی برر کاربرد رای  روض مصرنوعی در     قراردادند موردمیالی ی بانک

ی نظرارت  نشران داد کر  نیراز بررا      ا آنشد  اسر. نتای    ا آنبخ  مالی ت بانکی ت نظارت بر 
 رایی  مررا  اسرر. کاربرد رای      یسرک ر میشر  برا    اگر  شود،  یمی  احساس بدر ب ماشینی 

 رای عملیرابی  نروز ناشرناخت       یسرک ریادگیری ماشینی برای نظارت مالی مربق  با شفافیر ت 
 موردمیالیرر ( برخرری از کاربرد ررای نظررارت مررالی  رروض مصررنوعی را 2018ن 9. الری سررر
 ی روض مصرنوع    رای  فنراتری  یریکرارگ  ت بر    یسی  سر  نشان داد ک  بو. نتای  میالیقرارداد

 ی را  از بخر   یاریبر   مررا  بسر    یخردمات مرال   صرنیر . را دارد نظارت مرالی  بحول لیپتانس
ای نزدیرک بحرر بر ثیر  روض مصرنوعی قررار گیررد ت         ینرد  آبوانرد در   یموجود در اقتصاد م

خوا رد   یمرال  یرفتار را  یبرا یبوجه قابل یامد ایپ یک   وض مصنوع یب  حد متحول شود.
بخلفرات   صیک  بر  سرپرسرتان در بشرخ    کنند یمپیدا را  بوانایی نیا ت ممیزان ناارانت  داشر
یراری  در مقرررات   راتییر بغ یربر ث بینری   ی پر بررای   کننردگان  یمبنظر  ب  ت ی کمک کننداحتمال

بر ثیر فنراتری اعالعرات     بررسری »( بر  پژت شری برا عنروان     2018ن 10رسانند. سکیراکا ت بریشرا 
اند. نتای  بررسری نشران داد فنراتری اعالعرات      پرداخت « برسیستم اعالعات حسابداری کوزتت

موجب کا   زمان بهی  گزارض ت اراهر  آن بر  مردیریر ت افرزای  عملکررد شرد  ت باعرث        
شررود. لررو ت  خررارجی مرری کننرردگان اسررتفاد افررزای  دقررر ت سرررعر در بهیرر  گررزارض برررای 
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« برر ثیر  رروض مصررنوعی در بوسرری  حسررابداری»(، برر  پژت شرری بررا عنرروان 2018ن 11 مکرراران
شرود،   ک  موجب بوسی  حسابداری می ینااند. نتای  نشان داد  وض مصنوعی عالت  بر  پرداخت 

 نماید.   ای مناسب اراه  می یشنهادپت  حل را برای مشکالت حسابداری 
 

 تحلیل پیشینه و خأل تحقیقاتی
گرردد کر  کمترر میالیر       یمبا نیا ی ب  میالیات ت پیشین  بحقی  در این زمین  مشخص 

یری نظرارت  وشرمند در حسرابداری ت گزارشریری مرالی بخر        کرارگ  بر  ین  درزمداخلی 
بواند داشت  باشد این اسر کر  براکنون    یم. نوآتری ک  این بحقی  انجام شد  اسرعمومی 

ایرن  بنرابراین  اسر ت  صورت نیرفت ور میالی  جامیی در مورد نظارت مالی  وشمند در کش
بوانرد بسریاری    یممیالی  پیشرت در این زمین  اسر. عقییی اسر ک  نتای  آن  عنوان ب میالی  

ی مقهم ت ناشناخت  نظارت مالی  وشمند را مشخص کرد  ت باعث ایجراد بغییررات    ا جنق از 
م بغییرر اساسری در نیررض متولیران امرر      بنیادی در نظام نظارت مالی ایرران کر  خرود مسرتلز    

گردد ت ایجاد این بحول اساسی در نظرام نظرارت مرالی     اسرنظارت اعم از مالی ت عملیابی 
منشور  عنوان ب نظارت مالی حاکم بر قانون محاسقات کشور  سازتکاریدنظر در بجدنیازمند 

برر  یرونیی ادای    ک  منجر ب  بیان مفرا یم جدیرد نظرارت    ینحو ب نظارت مالی خوا د بود 
برودن   موقر   بر  مسئولیر پاسخیویی اعم از مالی ت عملیابی ت  مچنین باال رفرتن شرفافیر ت   

در بدتین قوانین ت مقررات جدید  سازتکار ای  یونیی اعمال نظارت مالی خوا د شد ت
ی نظرارت، احکرام صرریح ت    سرازتکار ا بینری احکرام راجر  بر       ی پنظارت مالی عالت  بر 

 کننردگان  مصرر  در مورد مسئولیر پاسخیویی بحصیل کنندگان مناب  مرالی ت  رتشنی نیز 
ی  را  رتضسرازی ت عراحری    شرود، از منظرر عملری نیرز باعرث پیراد        یمبینی  ی پمالی  مناب 

ید بر منراب   ب کگردد ک  با نظارت از بمرکز بر درتن داد یا مصر  مناب  ب   کنترلی نوین می
در برقراری یرک رتیکررد جدیرد     ت آید یم ب  دسربری  بی نتای  مناساثربخشبرتن داد ت 

ی  را  برنام ی ب  استفاد  صحیح از مناب  مالی در بحق  مؤثرنظام نظارت مالی مناسب کمک 
المال، حصول اعمینران از صرحر ت دقرر ت قرانونی برودن       یربمصوب، حفظ ت حراسر از 

برا قروانین ت     را  پرداخرر سرایر    را ت  ینر   ز ای مالی مربوط ب  اجرای بودج ، انیقا   یرفیال
بروان گفرر   نمایرد. لرذا مری    یم ا از اعتقارات مصوب  ین  زمقررات موضوع  ت عدم بجاتز 

از: نرو برودن    عقاربند ای نوآتری در این میالی  ت بمایز آن با دییر میالیات ین جنق بر مهم
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اسرتفاد  از  موضوع بحقی ، استخرا  مردل بحقیر  مقتنری برر نظرر خقرگران حروز  مرالی، ت         
 جهر استخرا  مدل بحقی . یادداد  بننظری  رتیکرد کیفی 

 

   یشناس روش
پژت   کیفی اسرر کر  برا     نوعیبا بوج  ب   د  ت ما یر، این پژت   ازنظر رتض، 

برود    نظریر  داد  بنیراد  میالیر   اصلی . رتیکرد   اسرانجام شدپژت   مصاحق  از خقرگان 
 ارشرد تزارت  دانشیا  در رشت  حسابداری ت حسابرسران  تاداناسشامل اسر. جامی  آماری 

نظرری انجرام شرد. در     صورت ب گیری محاسقات بودند. در این بخ ، نمون  دیوان دارایی ت
.  نانچر  بر  افرراد نیرز     ن  لزتمراز از افرراد   ،شود گیری می گیری نظری از رتیداد ا نمون  نمون 

ر. اگر   قاعد  خاصی بررای حجرم   مراجی  شود  د  اصلی ت کلیدی کاتض رتیداد اس
تاحد ت بررای    شربا  ش  ای  میون برای گرت  اما ،تجود ندارد نمون  در را قرد کیفی

 را نیرز برا اعمینران از     اسر. مصاحق  شد  یشنهادپتاحد  بیسربا  دتازد  ای نا میون گرت 
ناسابید دانشیا  در  نظران صاحبنفر از  دتازد در این میالی  با  اشقاع نظری ادام  پیدا کرد.

حالرر اشرقاع ابفرا     محاسقات(  دیوان دارایی ت ارشد تزارت رشت  حسابداری ت حسابرسان
 انتخراب  مصراحق   بررای  نفرابری  ت شرد  گرفتر   نظر در مییار ایی خقرگان انتخاب برای افتاد.
 (1نجدتل  :باشند داشت  را زیر مییار ای از یکی حداقل ک  شدند
  موردمیالی  موضوع زمین  در مستند میالیات بودن دارا -1
 پژت   موضوع با مربق   ای زمین  در پژت   یک حداقل انجام -2
 پژت   موضوع با مربق   ای زمین  در بدریس سابق  بودن دارا -3
 بخ  عمومی حسابرسی ت مالی بخ  در ارشد اجرایی مدیریر سابق  بودن دارا -4

 شوندگان مصاحق خصوصیات  :1جدتل 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 *     *    * *  1مییار 
 *  *     *    * 2مییار 
  *  *  *  *   *  3مییار 
 *    *  *     * 4مییار 
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 روایی و پایایی 
 دررتضاسرتفاد  شرد.    12م لرث ی کیفی از رتض  ا داد دستیابی ب   برایدر این پژت   

اسرر کر  فراینرد     دکنند ییب ی پژت   از عری  بوسل ب  شوا د  ا افت ی دییب ب  دنقال  م لث
،  ا داد استفاد  از مناب  متیدد  ، ا داد ی مختلف گردآتری  ا و یشی ریکارگ ب شامل  م لث
. شرود  یمی پژت   بکار برد   ا افت بررسی اعتقار ی منظور ب یی اسر ک   ا  ینظریا   ا لیبحل

برر   ازحرد   یبر  ابکاییی را ک  ممکن اسر نتیج   ا یریسوگ بوان یمب  کمک رتض م لث 
یا مقانی نظری  سرتند، از برین بررد.      ا لیبحل، مناب ،  ا داد ی آتر جم ی  ا رتض ر یک از 

پژت   از بحلیل اسرناد ت مردارک ت مصراحق  عمیر       سؤاالتبنابراین جهر پاسخیویی ب  
در حین اجرای مصراحق ، سریی    بر آن. عالت  ابزار گردآتری اعالعات استفاد  شد عنوان ب 

ی اعالعات ت مصاحق  ادامر  یابرد،   آتر جم گردید با زمان دستیابی ب   میونی نتای ، رتند 
  را  آندربرار  آنچر  از    نظران صاحببخشی از اعتقار مصاحق  بستیی ب  این دارد ک    راک 
بواف  داشت  باشند ت پژت شیر مصاحق  را با جایی ادامر  خوا رد داد کر  در     شود یمپرسید  
 مصاحق  برسد. دررتند د ندگان پاسخب   میونی نظرات   ا مؤلف ت زیر   ا مؤلف بدتین 

ی کیفری ت پر یرز از    را  داد ب ییرد رتایری ت پایرایی نترای       منظرور  بر  در پژت   حاضرر  
 ر گرفر:قرا موردبوج ی ذیل  ا مؤلف خیا ای 

معتبر بودن .1
کننردگان اسرر؟ در    : آیا نتای  بفسیری دقی  از میرانی ذ نری مشرارکر   13

 ای مصراحق ، بفسریری دقیر  ت     این پژت   سیی شد  اسر با با مرتر  ندگان  متن
 کنندگان اراه  شود.   شد  از سوی ذ ن مشارکر مقتنی بر تاقییر خل 

صحت .2
شود؟ در این بحقی ، سریی     میکنندگان شنید : آیا نظریات متفاتت شرکر14

 رای متفراتت  مر  افرراد درگیرر در مصراحق  در نترای          شد  اسر برا آرا ت دیردگا   
 بحقی  انیکاس داد  شود.

انتقادی .3
 رای بحقیر  تجرود دارد؟ در ایرن      : آیا یک ارزیابی انتقرادی از  مر  جنقر    15

میالیر    ادی، موردبحقی ، سیی شد  با  م  ابیاد درگیر در حوز  بحقی ، با نیا  انتق
 قرار گیرند. 

یکپارچگی .4
آمد  در عری پرژت  ، برا ا ردا  پرژت   یک رار یی        دسر : آیا مفا یم ب 16

 دارند؟ در این بحقی  سیی شد  اسر با یک ار یی در کل فرایند بحقی  اعمال شود.
حساسیت .5

 را   کننردگان ت یافتر    : آیا پژت شیران نسقر ب  موضوع بحقی ، مشرارکر 17
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گیرنررد؟ در ایررن بحقیرر ، سرریی شررد     سررتند ت آن را جرردی گرفترر  ت مرریحسرراس 
 پژت شیران موضوع موردمیالی  را مهم بدانند ت در اجرای آن جدیر داشت  باشند.

تجانس .6
شرد  در بحقیر  در بناسرب ت بجرانس برا       : آیا فرایند بحقی  ت مناب  اسرتفاد  18

شرد  در   میررح  ی را  انرد؟ در ایرن بحقیر ،  مر  سرؤال      موضوع اصرلی بحقیر  برود    
 ا ت  مچنین افراد منتخب برای شرکر در مصاحق ، با موضوع پرژت   در   مصاحق 

 اند. بجانس کامل بود 
خالقیت .7

 رای کهنر  را    : آیا پژت   حر  جدیدی برای گفتن دارد یرا  مران ایرد    19
بوان گفر ک  بحقیر  بر  عوامرل     نو میرح کرد  اسر؟ در این مورد، می یدرپوشش

 ی در زمین  موردپژت   منت  شد.جدید ت نوی
عمق .8

بخشرد؟ در پرژت       ای پژت   غنا مری  : بشریح مفصل ت مقسوط جزهیات، ب  یافت 20
  ا، کیفیر قابل ققولی برای بحقی  ایجاد شود. حاضر، بالض شد  اسر با بشریح عمی  یافت 

انحراف .9
اتقرات،   اند؟ گرا ی  شد   ای انحرافی نیز در نظر گرفت  : آیا شرای  با کن 21

کنرد. در ایرن    را فرا م می شد  یدر نظر گرفتن  نین مواردی، فهم موضوعات بررس
 پژت  ، سیی شد نسقر ب  این موضوع حساسیر الزم تجود داشت  باشد.

زمینه مفاهیم .11
نشرد     ایی ک  از زمین  ت شررای  عقییری میالیر  شرد  اسرتخرا       : یافت 22
قای  را بفسریر ت مینرا کنرد. در ایرن بحقیر ،       ا ت ت بواند علل اصلی پدید  باشند، نمی
کننردگان در محری      ا برخاست  از بجارب ت بفاسیری اسرر کر  مشرارکر     م  یافت 

 اند. کاری ت اجتماعی خود نسقر ب  موضوع میالی  شد ، اراه  کرد 

 آتری جمر   یافتر   سراخر  مر  ین نیرر ت  ژر  رتض مصراحق   بر   اعالعرات  پرژت    نیا در

 بهیر   براز  اصرلی  سرؤال  پرن   قالب در ای شد  مصاحق  گفت  اعالعات گرفتن نظر در باگردید ت 

 :بودند زیر شرح ب  سؤاالت این .شد
 ت حسرابداری  نظرام  در  وشرمند  مرالی  نظرارت  جهرر  اصلی  ای مؤلف  شما نظر ب  .1

 د ید؟ بوضیح لیفاز کدامند کشور بخ  عمومی گزارشیری
 ت حسرابداری  نظرام  در  وشرمند  مرالی  نظرارت   رای  مؤلفر   از یرک   رر  عملری  بید .2

 د ید؟ بوضیح لیفاز کدامند کشور بخ  عمومی گزارشیری
 بخ  گزارشیری ت حسابداری نظام در  وشمند مالی نظارت کمقود ای برین مهم .3

 د ید؟ بوضیح لیفاز کشور کدامند عمومی
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 بخ  گزارشیری ت حسابداری نظام در  وشمند مالی نظارت قوت نقاط برین مهم .4
 د ید؟ بوضیح لیفاز کشور کدامند عمومی

 ت حسرابداری  نظرام  در  وشرمند  مرالی  نظرارت  بررای  دییرری  را قرد رای   ر   .5
 گرفر؟ نظر در بوان عمومی می بخ  گزارشیری

گیرری از دت    دفمند انجام شد. در نمون  صورت ب گیری در قالب منی  رتض کیفی ت  نمون  
 جهرر  کیفری   رای  پژت   در گردید. میموالزگیری  دفمند ت گلول  برفی استفاد   رتض نمون 

 محقر ،  شرود، لرذا   اسرتفاد  مری    رد   برر  مقتنری  گیرری  نمونر   از اعالعرات،  بررین  کسب بی 

 برر  مینی کر   آن ب  بودند. "اعالعات از غنی" اصیالح ب  انتخاب نمود ک  را کنندگانی شرکر

 بحرر  پدیرد   از بصرویری قروی   کر   شدند  ایی انتخاب کیفی، نمون   ای پژت   اصل اساس

اسرابید    دفمنرد  گیرری  رتض نمونر   اسراس  برر   ا کنند  شرکر انتخاب دادند. می را اراه  میالی 
 مایرل بر    محاسرقات کر    دیوان دارایی ت ارشد تزارت دانشیا  در رشت  حسابداری ت حسابرسان

ت برا بوجر  بر     کوتیرد نروزد    ت با بوج  ب  شریوع گسرترد  بیمراری     .شد انجام بودند، مصاحق  نیز
ی انجرام مصراحق     ا رتض ا ت رعایر اصول حفظ سالمر سیی شد  اسر با از سایر  یرمحدتد

 ای صوبی، ایمیل ت تابسآپ استفاد  گردد. اسراس کرار بخر  کیفری میالیر        یلفااستفاد  نظیر 
 افرزار  نررم رتض نظری  داد  بنیاد ت س  نوع کدگذاری باز، محروری ت انتخرابی برود  اسرر کر  برا       

MAXQDA  .ای ینر  زم یبئرور  ، ا داد  ازبر خواست   یبئور ی ا نام بان ادیبن داد   ینظرانجام شد 
 در کر   اسرر  یریبفسر  ت ییاستقرا عام، یپژت ش رتض کی( شود یم شناخت  زین یادیبن یبئور ت

 .آمدب  تجود  تراتسسا انسلم ت زریگل یبارن بوس  1967 سال
 

 ها یافته
. اراه  شد  اسرر   ا آنب  مصاحق  باز ت سمر  د ند  پاسخاعضای خقرگان  2جدتل در  
 ک  از جدتل مشخص اسر از خقرگان آشنا بر  موضروع پرژت   در حسرابداری     عور  مان
 اسر.  شد   استفاد دانشیا   انت استاد دتلتی

 سمر  بر اساساعضای خقرگان مصاحق  باز : 2جدتل 

 تعداد سمت ردیف
 5 حسابداریاستادان رشت   1
 3 محاسقات ارشد دیوان حسابرسان 2
 4 دارایی ارشد تزارت حسابرسان 3
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فراتانی اعضای خقرگان پاسخ د ند  ب  مصاحق  باز براساس مردرک بحصریلی     3در جدتل 
اعضرای خقرگران مرورد     شرود  مالحظر  مری  داد  شد  اسر.  مان عور کر  در جردتل    اراه آنها 

 مصاحق  دارای بحصیالت دانشیا ی مربق  با موضوعات حسابداری ت مالی می باشند.  
 فراتانی اعضای خقرگان مصاحق  باز بر اساس مدرک بحصیلی :3جدتل 

 تعداد تحصیالت ردیف

 8 دکترا 1
 4 کارشناسی ارشد 2

 

فراتانی اعضای خقرگان پاسخ د ند  ب  مصاحق  باز براساس بجربر  کراری    4در جدتل  
نشان داد  شد  اسر.  مان عور ک  در جدتل مشخص شد  اسرر اعضرای خقرگران مرورد     

 مصاحق  دارای بجرب  کاری مربق  با حسابداری ت حسابرسی مالی می باشند.  
 فراتانی اعضای خقرگان مصاحق  باز براساس بجرب  :4جدتل 

 تعداد تجربه ردیف

 4 سال 20با  10از  1

 7 سال 30با  20از  2

 1 سال ب  باال 30از  3
 

ی  ا مصاحق خالص  یکی از  5در جدتل پژوهش)کدگذاری باز(   های شاخص شناسایی
با اشقاع کد ا ندتازد  نفر   ا مصاحق اسر. این  اراه  شد   ا آنب   مرا  کد ای اتلی   شد  انجام

 خقر ( انجام شد. 
 خقرگان ت کد ای اتلی   ای با خالص  یکی از مصاحق  :5 جدتل

 (S1کدگذاری اولیه ) خالصه پاسخ خبرگان ردیف

1 

ب  نظر من بررای مقحرث مهمری  رون نظرارت گزارشریری ت       
حسابداری بخ  عمومی نقاید بصمیمات اشرتقا  گرفتر  شرود،    

باید مستندسازی شد  ت فضرایی کر  برر کنتررل       ا گزارض م  
باشرد. در ایرن مرورد فشرار ای      موردققرول داخلی حاکم اسر 
یی ک  افرراد   ا میبصماثرگذار باشد.  بواند یمبیرتنی ت محییی 

قررار گیررد.    موردبوجر  بایرد   رنرد یگ یمر ی ذینفر    ا سازمانت 
ی اجرایی درسرر برود  ت    ا آزمون مچنین باید بالض شود با 

 بصمیمات اشتقا  -
  ا گزارضمستندسازی  -
 فضای حاکم بر کنترل داخلی -
 محییی فشار ای -
 ذینفیان ی ا میبصم -
  ا آزمون -
 ت یریررگ میبصررم کیفیررر یاربقررا -
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 پرردازی  نظریر   در لیر تبحل  یبجز دتم کدگذاری محوری مرحل محوری   کدگذاری

 مرحلر   در دشرد  یبول  رای  عققر   برین  رابیر   مرحل  برقرراری  نای  از  د  اسر. بنیاد داد 

 بحقر   بوانرد  مری  عنوان ش  در عقق  محوری با  ا عقق  سایر اربقاط اسر. باز کدگذاری

اقردامات، شررای     را قرد را ت  محروری،  پدیرد   علری،  شررای   :از دنر عقارب ک  باشد داشت 
(. لرذا برا نظرر اسرابید ت     1990 ،کروربین  ت استراتس ن پیامد ا ت ای شرای  زمین  گر، مداخل 

 را پرداختر  شرد. از بحلیرل      مقول  ب  بییین آمد  دسر ب  ای  کارشناسان امر، از کلی  شاخص
 اراهر   6در جردتل  کر    آمد دسر ب عقق  نمقول  اصلی(  د   ا، بیداد کیفی محتوای مصاحق 

 د  اسر.ش
  

صرحیح   دررتنرد یری مردیران   گرا عملی ت ریگ میبصمفیر کی
ی باشررد کرر   ا گونرر  برر خررود جرراری باشررد. رفتار ررا بایررد     

یابد ت نظارت مالی با رتیکررد    یافزای مدیران ریپذ ریمسئول
ی نهادین  شود.  مچنین باید نتای  تاقیی مالی  میش  برا  ا سامان 

ود. بوضریح داد  شر    را  انحررا  بودج  مصوب مقایس  شرود ت  
حسابداری بیهدی ت اجرای آن باید بحر نظارت کامل باشرد  

بخلفات جلوگیری بر  عمرل بیایرد. در ایرن       رگون با بتوان از 
بسیار مفید باشد. باید  بواند یمزمین  استفاد  از داشقورد مدیران 

ی دان  عمومی فناتری اعالعات برای مردیران لحرا     ا دتر 
کر  بر  نفر  مسرئل  نظرارت      شود با در این زمین  بقویر شروند  

خوا د بود. باید میمئن شد ک  سالمر نظام اداری لحا  شد  
یی جهرر بوانمنردی ت بوسری  فرردی      را  نامر   نیری آت  مچنین 
ی اعالعرابی ت اربقراعی    را  سامان بهی  ت بدتین شود.  کارکنان

 ی رتز اربقا یابد.   ا یفناترباید بر اساس 

 مدیران ییگرا عمل
 مدیران یریپذ ریمسئول افزای  -
 برررا مرررالی نظرررارت یسررراز نررر ینهاد -

 یا سامان  رتیکرد
 مصوب بودج  با مالی تاقیی نتای  مقایس  -
 بیهدی حسابداری اجرای بر نظارت -
 بخلفات از جلوگیری -
 مدیران داشقورد -
 اعالعات فناتری عمومی دان  ی ا دتر  -
 اداری سالمر نظام -
 جهرر  ی را  نامر   نیآه بدتین ت بهی  -

 کارکنان فردی بوسی  ت یبوانمند
 ت اعالعررابی ی ررا سررامان  یاربقررا -

 نوین  ای فناتریبر اساس  اربقاعی
2 ........... ............ 
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  ای اصلی ت فرعی پژت   مقول   :6 جدتل
 

 مقوله فرعی تم مقوله اصلی

گیری از  بهره
های  فناوری

نوین ارتباطی 
 یو اطالعات

 یهوشمند ساز

  وض سازمانین وض بجاری(
 داشقورد مدیریتی

 در ساختار مالی ای اعالعابی بجمییی  بهی  بانک

 ی جام  اعالعابی ا سامان ایجاد 
  ای عملیابی  ای  وشمند در سامان  ایجاد کنترل

 ت سری  ب  اعالعات شد  یبند عقق دسترسی 
  ای نوین فناتری بر اساسی اعالعابی ت اربقاعی  ا سامان  یاربقا

 ای  ای اعالعابی ت اربقاعات شقک  اربقای امنیر سامان 
 افزار ا  ای امنیتی نرم حفر شناسایی 

 بییین مییار ای دقی  پای  فرایند ا

ی از ریگ بهره
 فناوری روز

 ی  شدارد ند  ا سامان 

 رایان  ابری
  وض مصنوعی

 ی عصقی مصنوعی ا شقک 

 یادگیری ماشینی

 ی محاسقابی نالیوریتم ژنتیک( ا مدل
 ی خقر ( ا سامان نانیبن دان ی  ا سامان 

 پاییا  دان 

 موبور استنتا 

 امکانات بوضیح

 راب  کاربری

های  دوره
آموزشی ضمن 

 خدمت

آموزش به 
 کارکنان

  ای آموزشی استاندارد در ساختار ای مالی بخ  عمومی دتر 
ی ت بوسی  فردی بوانمندی جهر  ا نام  نیآهبهی  ت بدتین 

 کارکنان
 نظام سالمر اداری

 خالقیر محوری با رتیکرد بوسی 
  ا داد ی بحلیل  ا دتر 

 مسئولیر ت پاسخیویی
 ی تاایفساز شفا 

 ایجاد بیهد سازمانی در کارکنان
 بوانمندی فردی
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 مقوله فرعی تم مقوله اصلی

انگیزش و 
 هماهنگی

 کارکنانایجاد باتر در 
 ی اداری( ا اسریسنبییین ت بیقی   کیاسترابژبفکر 

 ی(ا ر یزنجبفکر کار بیمین
 رتیکرد انتقادی

 ی ت فرایندیا سامان رتیکرد 
 ی دان  عمومی فناتری اعالعات ا دتر 
 تکار کسبی دان  بخصصی  ا دتر 

 فر نگ کارکنان
 مدیریر ذینفیان

 یشیاند  مجلسات 

نظام عملیاتی 
 وکار کسب

 مدیریت مطلوب

 ی(ساالر ست یشامدیریر مناب  انسانین
 یریگ میبصمبهقود نظام 

 اجرای اصول مدیریر میلوب
 ی پژت  ( ا رتضمدیریر استرابژیکنمفا م  سازی ا دا  ت 

 داشقورد مدیران
  ای کلیدی ی با مراج  داد سیسرت تباربقاط 
  ای داخلی مقتنی بر فناتری اعالعات کنترل ی رتزرسان ب تض  ت 

رعایت 
 استانداردها

 بفویض میلوب اختیارات
 جلوگیری از بخلفات

 یالملل نیبی دان  ت بجربیات مراج  ذیصالح ریکارگ ب 
 ی نظام بنقی  ت بشوی ریکارگ ب 

 صحر ت سالمر اعالعات
 رعایر استاندارد ای گزارشیری

سازوکارهای 
 نظارتی

 کنترل

 ت  دفمند موق  ب ی نظاربی  ا کنترل
 ی نظاربی کارکردی، نهادی، یک ار   ت مقتنی بر  د  ا مدل

 بقدم درآمد بر مخار  رعایر اصول بیادل بودج  ت
 ای سازتکار ای نظاربی انیقا  اقالم بودج 

 دارایی بملک اعتقارات با  زین  اعتقارات بداخل از جلوگیری
 مالی مناب  مصر  ت بخصیص ارزیابی
  اناصل بحدیدی بودن بودج (  زین  نیب م در مالی مناب  کفایر
 گیری(قانونین مغایرت  محل در مالی مناب  مصر  از اعمینان
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 مقوله فرعی تم مقوله اصلی

  ا  ا ت بد ی مدیریر دارایی
  ا سازمانت مناب    ا ن ی زبر درآمد ا،  مؤثرنظارت 
 مالی مناب  ت  ا ییدارا از صحیح استفاد  ت حراسر ت حفظ در مقاشرت

ی زیر برنامه
 نظارتی

 نظارت بر اجرای حسابداری بیهدی
 مصوب بودج  با مالی تاقیی نتای  مقایس 

 سازتکار ای کنترلی
  ا( ی مناب  درآمدی ت  زین بند عقق ن ا مرابب سلسل 
  ای مالی کیفیر اعالعات، بنظیم ت انتشار گزارض یاربقا

 ارزیابی ریسک
 بفکیک تاایف

 کا   زمان
  ا داد اعتماد ت قابلیر ابکاء ب   باال بردن

 عوامل انییزشی

ی ها مؤلفه
 ساختاری

 ارتقای کیفی

 ی کیفی اعالعات ا یژگیت
 بین بخ  عمومی ت خصوصیبمایز 
 یا سامان ی نظارت مالی با رتیکرد ساز ن ینهاد

 نظارت، گزارشیری ت افشاء اعالعات
 ی حوز  نظارت مالی ا یریگ میبصمتحدت رتی  در 

 ا میر موضوع نظارت ققل ت حین خر  یاربقا
 ت حسابرسان حسابان یذاستقالل 

 رعایر صرف  ت صالح دتلر در عملیات

 سازمانکارکرد مناسب 
 مقابل  با سکوت سازمانی

  ابکی سازمان
  ا ن ی زکا   

 تسهیل ساختاری

 افزای  کارایی ت اثربخشی
 اعالعات سازمانی

 اربقاعات
 یسازمان فر نگ

 یجوسازمان
  ای سازمانی پیچیدگی
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 مقوله فرعی تم مقوله اصلی

 ساختار سازمان
 نقایص موجود در سازمان

 ضیف ساختاری
 موازی کاری

 ی نظاربی ا دستیا نا ما نیی بین 
 ضیف فر نگ نظاربی

منابع و سرمایه 
 انسانی

ی ا حرفهارتقای 
 منابع انسانی

 بیهد سازمانی
 ی مدیرانریپذ ریمسئولافزای  

 یی مدیرانگرا عملی ت ریگ میبصمکیفیر  یاربقا
  ا نظارت در ییبخصص گرا

 بربیر عوامل انسانی دانشیا ی ت متخصص
 ت اثربخ  کارآمدی نظام رقابتی در انتخاب نیرت ای ساز اد یپ

 کارایی ت اثربخشی کارکنان باال بردن
 سالمر مالی اداری

 ها مهارت

 کارکنانتضییر رتانی 
 مساهل اخالقی

 ییگرا قانون
 یا حرف ی  ا مهارت

 اشتقا ات
  ا آزمون
 ی ارزیابی ا کانون

 فر نگ نقد ت انتقاد

عوامل 
 محتوایی

 شفافیت

 سنج  نظارت مالی  وشمند کارا ت اثربخ 
  ای مالی افزای  شفافیر در اعالعات گزارض

 با نظارت مالی  وشمند  ا سازمانامکان مقایس  عملکردی 

 تأیید

ی عملکررردی ت جلرروگیری از ایجرراد  ررا داد  دییررب قابلیررر 
  ای ساختیی داد 

 قابلیر مقادل  اعالعات میان دتلر، ناارین، ذینفیان ت شهرتندان
 کیفیر پاسخیویی یاربقا

 یریپذ تیمسئول محیطیعوامل 
 نهاد ای نظاربی

 ی ذینفیان ا میبصم
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 مقوله فرعی تم مقوله اصلی

 مردم نااران ت پاسخیویی ب  فر نگ استقرار
 ی دتلر ت مجلس ا مصوب 

 مسئولیر اجتماعی عدالر محور
 افزای  باتر ت اعتماد عمومی

 پاسخگویی

 شفافیر ت پاسخیویی نااران مالی
 ارزیابی ت نظارت اجرای در  ای بفسیری برداشر

 یا ق یسلنظرات بحمیلی ت 
 فشار ای محییی

 شناسایی ت ارزیابی ریسک بیرتنی

 بیامل سازند  با محی  خار 

،مقررات نیقوان
 و استانداردها

 مدیریت رسمی

 بنقیح قوانین، مقررات ت استاندارد ای مالی
 ای ت مالی بخ  عمومی کشور اصالح ساختار ای بودج 

 عملیابی ریزی ی ساختار نوین بودج ریکارگ ب 
 انیقا  بودج  عملیابی، حسابداری بیهدی ت حسابرسی عملیابی

 کشور گان  س ی در قوای ا بودج ی مالی ت  ا کارگرت بشکیل 
 استفاد  از متخصصین بابجرب  در بدتین استاندارد ای بخ  عمومی

 ی قوانین، مقررات ت استاندارد ارسان ت اعالعدسترسی ب  بانک اعالعابی 
ت بوزیرر  نقرردینیی  موقرر  برر مرردیریر نقدینیینبخصرریص 

 ی دتلر( ا ن ی ز
برررررازنیری در اسرررررتاندارد ای حسرررررابداری بخررررر      

  ا عمومینبیهدی( ت اراه  گزارض

 ها استیس

 عملکردی ت محتوایی
 ت ساختار ای مالی  ا اسریسشفافیر 

 ادغام تاحد ای موازی
 بیارض مناف 
  ا گزارضمستندسازی 

 کنترل داخلیفضای حاکم بر 

 یا دتر بازدید ای 
 ایجاد تحدت رتی 

مدیریت 
 ریسک

 کاهش ریسک
 ی نریسک اجرایی(ساز اد یپی اجرایی عراحی ت  ا سکیر

 ریسک انیقا  با قوانین ت مقررات مالی نریسک قانونی(
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 مقوله فرعی تم مقوله اصلی

 بغییر استاندارد ای حسابداری بخ  عمومی
 ی ناکافی ا آزمون

 ب  مشاترینمشاترین نامناسب یا تابستیی زیاد 
 کمقود نیرتی انسانی

ی ریگ میتصم
 درست

 ی نامناسبزیر برنام 
  یپای نامناسب  ا داد 

 بصمیمات اشتقا 
 یساز اد یپ زمان

 نقدینیی ریسک
 یزیر برنام 

 
 
 
 
 

 کدگذاری گزینشی
 یبرخروردار اسرر. برا بررسر     ادییر ز ریر  را از ا م  داد   یر بلف ادی،یر پردازی بن  یدر نظر

. اربقاط سرایر  شدندبندی  عقق  یاصل مقول  د در  آمد  دسر ب  ای  ، داد  ا مصاحق  ریتضی
  یاز شررا  بنرد: عقاربواند بحقر  داشرت  باشرد کر       عنوان می ش  ا با عقق  محوری در  عقق 
 امرد ا یت پ یا نر  یزم  یرا قرد را ت اقردامات، شررا   گر،  شرای  مداخل  ،یمحور د یپد ،یعل

 (. 1990ناستراتس ت کوربین، 

 کدگذاری گزینشی : 7جدتل 
 کدگذاری گزینشی پارادایم

 مناب  ت سرمای  انسانی یا نهیزم طیشرا
 عوامل محتوایی یعل طیشرا

 یمحور دهیپد
 دتر   ای آموزشی ضمن خدمر

 ی نوین اعالعابی ت اربقاعی ا یفناتری از ریگ بهر 

 گر مداخله طیشرا
 عوامل محییی

 استاندارد اقوانین، مقررات ت 

 راهبردها و اقدامات

 مدیریر ریسک
 تکار کسبنظام عملیابی 

 سازتکار ای نظاربی

 ی ساختاری ا مؤلف  امدهایپ
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 مدل پارادایمی دستیابی بهنحوه 
پرداز داد  بنیاد، یک مقول  مرحل  کدگذاری باز را انتخاب کررد  ت آن را در مرکرز    در مرحل  آخر، نظری 

 ا را بر  آن   د د ت س س، دییر مقول  قرار می«( پدیدة مرکزی» عنوان ب بررسی آن اسر نفرایندی ک  در حال 
، ت «گرر  ای ت مداخلر   شرای  زمینر  »، «را قرد ا»، «شرای  علّی»از:  اند عقارت ای دییر  د د. این مقول  رب  می

شرود. الیروی    د  مری نامیر « الیروی کدگرذاری  »این مرحل  مشتمل بر برسیم یک نمودار اسر کر   «. پیامد ا»
 کند.   گر ت پیامد ا را نمایان می ای ت مداخل  شرای  علّی، را قرد ا، شرای  زمین  نیماب یفکدگذاری، رتاب  

مقولر    عنروان  بر  از کدگرذاری براز را    آمرد   دسرر  بر   ای  پردازی داد  بنیاد، یکی از مقول  یک پژت شیر نظری 
کند. س س، این مقول  محوری، نقی  مرکزی الیروی کدگرذاری    محوری ک  اساس یک نظری  اسر، شناسایی می

 ک  ش  جیق  نیا مقول ( از اعالعات تجود دارد: شود یممشا د   1شود. با بررسی این الیو، در شکل  محوری می
 گذارند؛  ایی مربوط ب  شراییی ک  بر مقول  محوری ب ثیر می شرای  علّی: مقول »

 گذارند؛ را قرد ا ب ثیر میزمین : شرای  خاصی ک  بر »

 ای ک  اساس فرایند اسر؛ یک صورت ذ نی از پدید  :مقول  محوری»

 گذارند؛ ای عمومی ک  بر را قرد ا ب ثیر می گر: شرای  زمین  شرای  مداخل »

 شود؛  ای خاصی ک  از پدید  محوری منت  می کن   ا یا بر م را قرد ا: کن »

 تخدام را قرد ا. ای حاصل از اس پیامد ا: خرتجی»
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 عوامل علی

 عوامل محتوایی

 سنج  نظارت مالی  وشمند کارا ت اثربخ 

 مالی ای افزای  شفافیر در اعالعات گزارض

  ا با نظارت مالی  وشمندامکان مقایس  عملکردی سازمان

  ای ساختیی ای عملکردی ت جلوگیری از ایجاد داد قابلیر ب یید داد 

 قابلیر مقادل  اعالعات میان دتلر، ناارین، ذینفیان ت شهرتندان

 اربقاء کیفیر پاسخیویی

 

ها( بسترساز )زمینه  

 منابع و سرمایه انسانی

 تضییر رتانی پرسنل بیهد سازمانی

 مساهل اخالقی افزای  مسئولیر پذیری مدیران

 قانون گرایی اربقاء کیفیر بصمیم گیری ت عملیرایی مدیران

 ای ای حرف مهارت  ا بخصص گرایی ت نظارت

 اشتقا ات دانشیا ی ت متخصصبربیر عوامل انسانی 

  اآزمون پیاد  سازی نظام رقابتی در انتخاب نیرت ای کارآمد ت اثر بخ 

  ای ارزیابی کانون باال بردن کارایی ت اثر بخشی کارکنان

 فر نگ نقد ت انتقاد سالمر مالی اداری

 

 مقوله محوری
 های ضمن خدمت دوره نوین ارتباطی و اطالعاتیهای  گیری از فناوری بهره

  ای  شدارد ند  سامان   ای اعالعابی بجمییی در ساختار مالی بهی  بانک
 ای جهرر بوانمنردی    نام  بهی  ت بدتین آیین

 ت بوسی  فردی کارکنان
 مسئولیر ت پاسخیویی

  ای عملیابی  ای  وشمند در سامان  ایجاد کنترل
عصرررقی   رررای شرررقک 

 مصنوعی

 ای آموزشی استاندارد در سراختار ای   دتر 

 مالی بخ  عمومی
 سازی تاایف شفا 

 ایجاد باتر در کارکنان  ای اداری( بفکر استرابژیک ن بیقی  سیاسر داشقورد مدیریتی   شد  ت سری  ب  اعالعات بندی دسترسی عقق 

 نظام سالمر اداری  ای دان  عمومی فناتری اعالعات دتر  رایان  ابری  ای نوین  ای اعالعابی ت اربقاعی بر اساس فناتری اربقای سامان 

 اندیشی جلسات  م تکار  ای دان  بخصصی کسب دتر   وض مصنوعی ای  ای اعالعابی ت اربقاعات شقک  اربقای امنیر سامان 

 مدیریر ذینفیان بوسی خالقیر محوری با رتیکرد  یادگیری ماشینی  ای ذخیر ( بنیان نسامان   ای دان  سامان 

 فر نگ کارکنان ایجاد بیهد سازمانی در کارکنان پاییا  دان   ای محاسقابی نالیوریتم ژنتیک( مدل

 رتیکرد انتقادی ای ت فرایندی رتیکرد سامان  موبور استنتا  افزار ا  ای امنیتی نرم شناسایی حفر 

 بوانمندی فردی ای( بفکر کار بیمی نزنجیر  امکانات بوضیح بییین مییار ای دقی  پای  فرایند 

   ا  ای بحلیل داد  دتر  رابی  کاربری  ای جام  اعالعابی ایجاد سامان 

   وض سازمانی ن وض بجاری(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گرها مداخله  

 عوامل محیطی قوانین، مقررات و استانداردها

استاندارد ای حسابداری بخر  عمرومی نبیهردی( ت اراهر       بازنیری در
  ای عملکردی ت محتوایی گزارض

بکررارگیری سرراختار نرروین بودجرر  
 ریزی عملیابی

 ای بفسیری در اجررای نظرارت   برداشر
 ت ارزیابی

  ای دتلر ت مجلسمصوب 

 اینظرات بحمیلی ت سلیق  استقرار فر نگ پاسخیویی ب  نااران ت مردم  ا ت ساختار ای مالیرشفافیر سیاس  ای دتلر( مدیریر نقدینیی نبخصیص ب  موق  ت بوزی  نقدینیی  زین 

 بیامل سازند  با محی  خار  شفافیر ت پاسخیویی نااران مالی فضای حاکم بر کنترل داخلی دسترسی ب  بانک اعالعابی ت اعالع رسانی قوانین، مقررات ت استاندارد ا

  ای ذینفیانبصمیم شناسایی ت ارزیابی ریسک بیرتنی مستند سازی گزارشات با بجرب  در بدتین استاندارد ای بخ  عمومیاستفاد  از متخصصین 

 نهاد ای نظاربی مسئولیر اجتماعی عدالر محور ادغام تاحد ای موازی ای در قوای س  گان  کشور  ای مالی ت بودج  بشکیل کارگرت 

 فشار ای محییی افزای  باتر ت اعتماد عمومی ایبازدید ای دتر  حسابداری بیهدی ت حسابرسی عملیابیانیقا  بودج  عملیابی، 

  ایجاد تحدت رتی  ای ت مالی بخ  عمومی کشور اصالح ساختار ای بودج 

 بیارض مناب  بنقیح قوانین، مقررات ت استاندارد ای مالی
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 راهبردها
 سازتکار ای نظاربی نظام عملیابی کسب ت کار مدیریر ریسک

 ای اجرایی عراحی ت پیاد  سرازی   ریسک
 نریسک اجرایی(

مدیریر استرابژیک نمقا م  سازی ا ردا   
  ای بحقی ( ت رتض

  ای نظاربی ب  موق  ت  دفمند کنترل

ریسک انیقا  برا قروانین ت مقرررات مرالی     
 نریسک قانونی(

 ای داخلی مقتنری   تض  ت برتزرسانی کنترل
 بر فناتری اعالعات

  ای نظاربی کارکردی، نهادی، یک ار   ت مقتنی بر  د  مدل

بغییررر اسررتاندارد ای حسررابداری بخرر     
 عمومی

بجربیرررات مراجررر   بکرررارگیری دانررر  ت  
 ذیصالح بین المللی

 رعایر اصول بیادل بودج  ت بقدم درآمد بر مخار 

 ای سازتکار ای نظاربی انیقا  اقالم بودج  مدیریر مناب  انسانی نشایست  ساالری( مشاترین نامناسب یا تابستیی زیاد ب  مشاترین
 جلوگیری از بداخل اعتقارات  زین  با اعتقارات بملک دارایی  ای کلیدی  اربقاط تب سرتیسی با مراج  داد زمان پیاد  سازی ریسک نقدینیی

 ارزیابی بخصیص ت مصر  مناب  مالی داشقورد مدیران کمقود نیرتی انسانی
  ا ناصلی بحدیدی بودن بودج ( کفایر مناب  مالی در ب مین  زین  بهقود نظام بصمیم گیری برنام  ریزی نامناسب

 اعمینان از مصر  مناب  مالی در محل قانونینمغایرت گیری( بفویض میلوب اختیارات پای ای نامناسب  داد 
  ا  ا ت بد ی مدیریر دارایی جلوگیری از بخلفات بصمیمات اشتقا 

  ا  ا ت مناب  سازمان نظارت مؤثر بر درآمد ا، زین  اجرای اصول مدیریتی میلوب  ای ناکافی بسر
  ا ت مناب  مالی مقاشرت در حفظ ت حراسر ت استفاد  صحیح از دارایی نظام بنقی  ت بشوی ب  کارگیری  برنام  ریزی

 

 نظارت بر اجرای حسابداری بیهدی صحر ت سالمر اعالعاات
 مقایس  نتای  تاقیی مالی با بودج  مصوب رعایر استاندارد ای گزارشیری

 

 سازتکار ای کنترلی
  ا( مناب  درآمدی ت  زین  ا نعقق  بندی  سلسل  مرابب

  ای مالی اربقاء کیفیر اعالعات، بنظیم ت انتشار گزارض
  ا باال بردن اعتماد ت قابلیر ابکاء ب  داد 

 ارزیابی ریسک
 بفکیک تاایف

 کا   زمان
 عوامل انییزشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیامدها
 های ساختاری مؤلفه

  ابکی سازمان  ای کیفی اعالعات تیژگی

  ا کا    زین  بمایز بین بخ  عمومی ت خصوصی

 اعالعات سازمانی نهادین  سازی نظارت مالی با رتیکرد سامان  ای

 کارکرد مناسب سازمان نظارت، گزارشیری ت افشاء اعالعات

 فر نگ سازمانی حوز  نظارت مالی ای  تحدت رتی  در بصمیم گیری

  ای سازمانی پیچیدگی اربقاء ا میر موضوع نظارت ققل ت حین خر 

 جو سازمانی استقالل ذیحسابان ت حسابرسان

 ساختار سازمان رعایر صرف  ت صالح دتلر در عملیات

 اربقاعات نقایص موجود در سازمان

 ضیف ساختاری مقابل  با سکوت سازمانی

 موازی کاری کارایی ت اثربخشیافزای  

 ضیف فر نگ نظاربی  ای نظاربی نا ما نیی بین دستیا 

 

. الگوی نظارت ماال  ووشاد     1شکل 
در نظام حساب اری و گزارشگری بخش 

 عدوم  کشور
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 یریگ جهینتبحث و 
نظرارت مرالی  وشرمند در نظرام حسرابداری ت       د  از مقال  حاضر اراه  الیویی برای  

منجرر بر  بیران مفرا یم جدیرد نظرارت برر        ک   ینحو ب اسر  گزارشیری بخ  عمومی بود 
 یونیی ادای مسئولیر پاسخیویی اعم از مالی ت عملیابی ت  مچنین باال رفرتن شرفافیر ت   

قروانین ت   بودن سازتکار ای  یونیی اعمال نظارت مالی خوا د شرد ت در بردتین   موق  ب 
ی نظارت، احکرام  سازتکار ابینی احکام راج  ب   ی پمقررات جدید نظارت مالی عالت  بر 

صررریح ت رتشررنی نیررز در مررورد مسررئولیر پاسررخیویی بحصرریل کننرردگان منرراب  مررالی ت    
سازی ت عراحری   شود، از منظر عملی نیز باعث پیاد  یمبینی  ی پمالی  مناب  کنندگان مصر 
گردد ک  با نظارت از بمرکرز برر درتن داد یرا مصرر  منراب  بر         وین میی کنترلی ن ا رتض
در برقرراری یرک    ت آیرد  یمر  ب  دسربری  ی نتای  مناسباثربخشید بر مناب  برتن داد ت ب ک

ی ب  استفاد  صرحیح از منراب  مرالی در    مؤثررتیکرد جدید نظام نظارت مالی مناسب کمک 
المال، حصول اعمینان از صحر ت دقر ت  یربی مصوب، حفظ ت حراسر از  ا برنام بحق  

برا    را  پرداخر ا ت سایر  ین  ز ای مالی مربوط ب  اجرای بودج ، انیقا   یرفیالقانونی بودن 
نمایرد. در ایرن    یمر  را از اعتقرارات مصروب     ینر   زقوانین ت مقررات موضوع  ت عدم بجاتز 

ی پژت   کیفی از نظری  داد  بنیاد استفاد  ت با بررسری دیردگا     ا پژت   از بین استرابژی
 عنروان  بر  ت بجارب خقرگان ت حسابرسان ارشد مالی بخ  عمومی ت مصاحق  عمی  با آنران  

پاسخ  منظور ب حاصل گردید.   ا بهر  گرفت  ت اشقاع داد   ا داد  یآتر جم ابزار  برین یاصل
 بررین  یاصل عنوان ب از کدگذاری انتخابی   ا یل داد اصلی بحقی  ت در مسیر بحل سؤاالتب  

ت  ی اصلی پیرامون کانونینمحوری( پژت   شکل گرفرر  ا ، مقول داد  بنیاد مرحل  بئوری
یرک الیروی بررای نظرارت مرالی  وشرمند در نظرام حسرابداری ت          عنروان  ب بید  6در قالب 

، عوامرل  گرر  داخلر  مگزارشیری بخ  عمومی شامل مقول  محوری، عوامل علری، عوامرل   
 ، را قرد ا ت پیامد ا بدتین گردید. یا ن یزم

بوانند برای نظارت  اصلی ک  می ن  مقول  نظرات خقرگان بر اساسدر الیوی پیشنهادی  
مالی  وشمند در نظام حسابداری ت گزارشریری بخر  عمرومی نقر  اصرلی ت کلیردی را       

دتر   ررای »، «عوامررل محترروایی»، «منرراب  ت سرررمای  انسررانی»از انررد عقررارتداشررت  باشررند 
عوامرل  »، «ی نوین اعالعابی ت اربقاعی ا یفناتری از ریگ بهر »، «ضمن خدمر یآموزش
 «نظراربی  سرازتکار ای »، «تکرار  کسرب نظرام عملیرابی   » «مدیریر ریسک،»، «محییی
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اسرر.   شرد   مشرخص   را  آنک  در مدل احصا ت  یونیی اربقراط   «ی ساختاری ا مؤلف »ت
(، رسرتم  1400(، نروض آذر ت حیردری ن  1400عشرایری ن  امرین  رای   ف  با یافتر  این نتای  موا

( برود  اسرر. الیروی    2019(، ت مکفیل ت جروز  ن 2019(، برت ن1400خانی ت  مکاران ن
کرل کشرور بررای     یدار خزانر   یبنرد  ریر اتلوبوانرد الیرویی کراربردی بسرت  بر        مری  حاضر

نظارت مالی  وشمند در بخ  عمومی جهر بحقر  ا ردا  ت الزامرات قرانونی      یساز اد یپ
ی پژت   حاضر ب  لحرا  عملیرابی از  نرد جنقر  بر  شررح زیرر         ا باشد لیکن نتای  ت یافت 

 :اسر بحث قابل
اسرر کر  ا میرر خاصری در      یی را  مقولر  یکری از   د ید آموزضانسانی   یسرمامناب  ت  

نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمرومی کشرور دارد.   نظارت مالی  وشمند در  الیوی
بررای جلروگیری از بصرمیمات اشرتقا  ت بخلفرات        را  آنآموزض کارکنان ت انییز  دادن ب  

ت شفافیر گزارشیری بخ  عمومی را افزای  د د.  باالبرد را   ا گزارضکیفیر  بواند می
برود  اسرر.  رد      الیروی   رای  مؤلفر  ب   مین دلیل آموزض ضمن خدمر خرود یکری از   

 ای اقتصادی، دستیابی بر  سرود اسرر ت بر   مرین دلیرل        اساسی بخ  خصوصی در فیالیر
 ای عملکرد مانند سود خالص ت سود  ر سهم نتیج  عملکرد را با حد زیادی نشران   شاخص

د د. اما در بخ  عمومی،  د  اصلی، اراه  خدمات عمومی ب  مرردم اسرر. بر   مرین      می
 . اسر ای کمی عملکرد در بخ  عمومی مشکل  دلیل بییین شاخص

بود  ت بخصوص برای جامی  ایرران   الیو  ای مؤلف نظاربی یکی دییر از سازتکار ای  
اسرر.   آشکارشرد  امررتز  ا میرر نظرارت مرالی برر  مر         ک  اینبسیار مهم اسر. ب  خاعر 

داشتن جامی  سالم، رابی  مستقیمی با نوع ت نحرو  نظرارت دارد. بخر  دتلتری نیرز یکری از       
 رای   در ایرن بخر  سررمای     کر   ایرن  ای مهم در نظام مالی  ر کشور اسر، ب  جهر  بخ 

ی میرامالت دتلتری،    زیادی نهفت  اسر ت ضرترت دارد ک  این بخر  بخصروص در حروز    
الزم از امروال ت عملیرات    حمایرر  عردم مؤثر قرار گیررد زیررا    موار  مورد نظارت مستمر ت 

 رای    ای کالن برای حل نیازمنردی  مالی دتلتی، ناکامی دتلر را در پاسخیویی ب  سیاسر
نروین اعالعرابی ت اربقراعی      ای فناتریاز  گیری بهر عمومی جامی  ب  دنقال خوا د داشر. 

. ب  این خاعر ک  حجم اسرامرتز  مهم گزارشیری بخ  عمومی در دنیای  ای شاخص از 
 بوانرد  نمیقدیمی نظاربی   ای رتضمالی در جهان در حال افزای  اسر ت   ای داد ت بنوع 

یکرری از  بوانررد مرریپاسررخیوی نیرراز باشررد. بنررابراین یررادگیری ماشررینی ت  رروض مصررنوعی  
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ممکن بررای بسرهیل نظرارت برر بخر  مرالی باشرد.  مچنرین  روض مصرنوعی             ای حل را 
مرالی بر      رای  نظرارت ، عراحی ت بغییرر ت بنظریم قروانین جدیرد      ا گیری بصمیمدر  واندب می

 (.2019، مکفیل ت جوز ت نااران کمک کند ن کنندگان بنظیم
نظررارت مررالی  وشررمند در نظررام  الیرروی  ررای مؤلفرر عوامررل محییرری یکرری دییررر از  

سرابداری ت  ا ردا  ح  ازآنجاکر  حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومی کشور بود  اسر. 
بردتین   کننردگان  اسرتفاد  محی  فیالیرر ت نیاز رای     ای تیژگیگزارشیری مالی بر مقنای 

 بر ثیر بحرر   محصرول نهرایی فراینرد حسرابداری،     عنروان  بر  لذا گزارشریری مرالی    ،شود می
گزارشریری   اگر ر  قررار خوا رد گرفرر.     کنندگان استفاد  نیاز ای تمحییی   ای تیژگی

ال بخر  عمرومی ت خصوصری ،نقر  مشرابهی در جهرر بحقر         فیر   رای  سرازمان مالی در 
تلری   نماینرد  مری ایفرا   گیرری  بصرمیم مسئولیر پاسخیویی ت فرا م نمرودن اعالعرات بررای    

 . دارند با م ای مالحظ  قابل  ای بفاتت کنند میاستخرا    ا آنی ک  ی ا گزارض
نظرارت مرالی  وشرمند در نظرام حسرابداری ت       مؤلفر  دییرر   تکرار  کسبنظام عملیابی  

مناب  در بخ   موق  ب  ب مینبا بوج  ب  ا میر گزارشیری بخ  عمومی کشور بود  اسر. 
ت  اسرر  ا ت بیهردات نیرز در ایرن بخر  بسریار ضررتری ت حسراس         دتلتی، مدیریر بد ی

امرل  فرآینرد ا را دگرگرون سرازد. ت  مچنرین عو     بوانرد  مری نظارت  وشمند در این بخر   
محتوایی ک  دربرگیرنرد  سرنج  نظرارت مرالی  وشرمند، افرزای  شرفافیر در اعالعرات         

 ب ییرد قابلیر ، با نظارت مالی  وشمند  ا سازمانمالی، امکان مقایس  عملکردی   ای گزارض
  ای ساختیی، قابلیر مقادلر  اعالعرات میران    عملکردی ت جلوگیری از ایجاد داد   ای داد 

پاسرخیویی اربقراء    کیفیر ناارین، ذینفیان ت شهرتندان ت اربقاء دتلر،  ای مختلف بخ 
بود  اسر. ا میر نظارت مالی  میش   الیویکی از عناصر مهم  باشد میکیفیر پاسخیویی 

نظرارت مرالی در کشرور مرا      سرازتکار آیا  ک  اینمدیران کشور بود  ت  سر. اما  موردبوج 
بیردد   براتجود  کر   آن  محل بردیرد اسرر.  ر     کند،  میش نتیج  مورد انتظار را برآترد  می

بهتری در بخ  مالی ت محاسقابی کشور مواجر    مرابب ب بایسر با تضییر  نااران مالی، می
بودیم. تاقییر این اسر ک  نظارت مالی در کشور ما از انسجام الزم برخوردار نیسرر ت   می

ت  تخررو خلرر ی بررا کننررد. جزایررر ای عمررل مرری پراکنررد  ت جزیررر  صررورت برر نررااران مررالی 
  ای متفاتت.   فر نگ

کاربرد ررایی برررای محققرران ت  دربردارنررد علمرری  ازنظررر بوانررد مررینتررای  ایررن میالیرر  
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 رای نظرارت مرالی ت  مچنرین نظرارت مرالی  وشرمند باشرد.          ب  زمینر   مند عالق دانشجویان 
خصروص   ت بر    ا سازمانبرای مدیران ت  بواند میکاربردی نتای  این پژت    ازنظر مچنین 
مفیرد باشرد برا  میرام برا پیشررفر        داری کل کشور( نخزان دارایی ت اقتصادی امور تزارت
ت اربقای کیفیر نظرارت مرالی داشرت      سازی  وشمنددر جهر   ایی گامجدید   ای فنّاتری

ک  برای بوسی  ت اربقرای نظرارت مرالی     شود میپیشنهاد  آمد  دسر ب باشد. با بوج  ب  نتای  
بر  سررمای     ای تیژ در نظام حسابداری ت گزارشیری بخ  عمومی کشور ا میر  وشمند 

  رای  فنراتری کر  پرذیرض ت ترتد    شود میپیشنهاد  انسانی ت آموزض آن داد  شود.  مچنین
سراختاری  نرین     رای  مؤلف مربق  صورت گیرد ت   ای سازماننوین اعالعابی ت اربقاعی ب  

اثررات نظرارت    بواننرد  مری ب  موضوع در آیند   مندان ق عالبهقود یابد.  مچنین   ایی سازمان
 ت ارزیابی قرار د ند.  موردسنج مختلف سازمان   ای بخ مالی  وشمند را بر 

 ها یادداشت
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