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 اقتصادی کشورهای در حال توسعه ینقش اطالعات حسابداری در توسعه

 بشیرینیآالهام 

 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانعلمی  هیأت عضو

 

 

 

 چکیده

دهرد  یرک سیسرتس حسرابداری     مورد بررسی قررار مری   ی کشورهای در حال توسعهرا در کمک به توسعه اطالعات حسابداری این مقاله نقش 

ی اطالعات به موقع و دقیر  یکری از   ی اقتصادی بگذارد  ارایهتواند اثر مثبتی بر توسعهکپارچه که نسبت به تاثیرات جهانی پاسخگو باشد، میی

برا   اطالعرات  در نظر گرفتن ارتباط مسرتقیس  بطور خاص موثر است  با ی صنعتاقتصادی بطور کلی و توسعهی عوامل اصلی است که بر توسعه

باشند  بخش اطالعاتی کشرورهای  جامع می یتوسعه انکننده و متقاضی اطالعات مانند محرکارایه اعتقاد بر این است که  ،صنعتژی و تکنولو

تواننرد  نمری شرود و  ها برراورده نمری  اطالعاتی آنکنند که نیازهای گیرندگان بیان میای رو به روست  تصمیسدر حال توسعه، با مشکالت عمده

ها رضایتبخش نیسرت   بلکه کیفیت اطالعات ارایه شده به آن ،نه تنها کمیت که کنندها استدالل میآن دست آورند رد نیاز خود را باطالعات مو

های دولتی خواستار تکرار اطالعاتی بودند کره قربال   سازمان از کنند که بسیاریها بیان میارایه کنندگان اطالعات نیز همین عقیده را دارند  آن

های صنعتی بیران  ان شرکتوجود دارد  مدیر اطالعات مشابه و تکراری یها ارایه شده بود  عالوه بر این مشکل درخواست دوباره و دوبارهنبه آ

 کنند که نه تنها نوع اطالعات بلکه کاربران چنین اطالعاتی نیز بخوبی تعریف نشده است می

 المللی، استانداردهای بینحسابداری ی اقتصادی، حسابداری، اطالعات: توسعهکلمات کلیدی
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 مقدمه 

ی ی موسسات تجاری جهت ارایهتالش گستردهموجب کند  این مسیله های اقتصادی ایفا میگیریها و تصمیساطالعات نقش حیاتی در فعالیت

های مربوط اطالعات بصورت دادهاست که الزم به ذکر   ها داشته باشدهای شرکتگیریاست که پاسخگویی الزم را برای تصمیس شده اطالعاتی

  (4791)نیل،شودگیری تعریف میبرای تصمیس

 یتهیره و  تصمیس دیگر مربوط نباشرد  یکری از مشرکالت موسسرات تجراری تعریرف       در موردی مربوط( یک تصمیس ممکن است اطالعات)داده

گیری به مردیریت اسرت  ایرن    ی اطالعات مفید برای تصمیسارایهاصلی حسابداری،  هدفگیری مورد نیاز است  است که برای تصمیساطالعاتی 

های مدیریت)دومنی و استین های مالی و گزارش: صورتشوندتقسیس میی اصلی دو دسته به که گردندهایی ارایه میاطالعات در قالب گزارش

فراهس  را نیز غیرمالی ، اطالعاتحسابداری اگرچهکند  ه میهای تجاری ارایهای مالی فعالیتاطالعاتی پیرامون جنبه ،(  حسابداری3002بارت، 

گیرنده در مورد فعالیرت   ی تمامی افراد تصمیسی اطالعات مالی است  این اطالعات برای استفادهی حسابداری، تهیهاولیه یوظیفهکند، اما می

 شود گذاران، مدیریت، کارمندان و دولت ارایه میتجاری مانند سرمایه

 

 ی اقتصادیت اطالعات حسابداری و چگونگی نقش آن در توسعهاهمی

-برای تشریح فعالیرت بوجود آمده است و با گذشت زمان، حسابداری به دلیل نیاز اقتصادی انسان و بر مبنای یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی 

  (4779)اوناسکو،( مورد استفاده قرار گرفتتبادل محصوالت و تجارتتصادی و اجتماعی )قهای ا

هرای  گیرری ها به استفاده کنندگان نهایی به منظرور کمرک در تصرمیس   آوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر داده و گزارش آنحسابداری فرایند جمع

  است اقتصادی

تعریف  هآوری شده در یک موسسبندی و خالصه کردن فرایندها و گزارشگری مالی اطالعات جمعتواند به عنوان هنر ثبت، طبقهحسابداری می

 ( 3002ادواردز و همکاران،  )هاگت،گرددکه با فرض واحد پولی ارایه می شود

توان آن را به عنوان یک فعالیت خدماتی تعریف کرد که اطالعات کیفری را  حسابداری شامل توضیح و تجزیه و تحلیل نتایج است  همچنین می

-حسابداری در واقع زبان تجارت و یکری از راه  گیری ضروری است اهداف صمیس برای وکند های مالی در موسسات اقتصادی ارایه میبا ویژگی

  (4791)بلکویی،باشدهای انتقال اطالعات می

د هرا را دار گیری برای تمامی گرروه ریزی، اجرا، کنترل و تصمیسی اطالعات مورد نیاز برای برنامهای در تهیهدر نتیجه حسابداری نقش برجسته

 (4770)بایت،در هر کشوری است که فرایند توسعه 

های خود نقش دیگر حسابداری، اعتباردهی است  این بدان معنی است که حسابدار یک عامل کلیدی در بین کارکنان مدیریتی است که فعالیت

 دهد ها و اصول پذیرفته شده انجام میسیاست ،را در انطباق با قوانین
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( و امثال آن اهمیت یافت  اطالعات حسابداری ارایره  3003(، تایکو )3004( و ورلدکام)3004رون)این نقش پس از رسوایی مالی اخیر، مانند ان

ی ملی و عملکرد اقتصادی های خاص توسعهشده توسط نهادهای اقتصادی تا حدی در حسابداری درآمد ملی و برای ارزیابی اثربخشی سیاست

  (3041،)رهامنشودمیاستفاده 

 -ی اقتصرادی هرای سراختار  اساسری انسران و ویژگری   ی اقتصادی و اجتماعی یک کشور در رابطه برا نیازهرای   توسعه  گنوو کاوز تایید کرد که

 د شواجتماعی کشور تعریف می

ی مردم شود  توسعهو باید منجر به رشد رفاه  ایجاد شده بخش خصوصیو  دولت یریزی شدههای برنامهی فعالیتی اقتصادی، در نتیجهتوسعه

  (3042)زهری،شودگیری میاندازه نرخ سواد و غیره ، امید به زندگی،  (GDP)ماری مانند درامد سرانه )هر نفر(های آر با شاخصیک کشو

بودند کره   است  روستو و لوییس، جزء اولین محققانیی اقتصادی انجام شده تحقیقات دانشگاهی، مطالعات بسیاری در مورد توسعه یدر حوزه

  (3007)کوالس،گذاری متمرکز بودها بر نقش سرمایهصادی را ارایه کردند که این مدلهای رشد اقتمدل

هرای جدیرد خصوصری سرازی و     و سیاسرت  "تعردیل شرده   یی سراختار برنامه "المللی پول برای اجرای بانک جهانی و صندوق بینبه تدریج 

از یک حداقل قوانین و مقرراتی مانند مقررات حسابداری  الزم بود جهانی های توسعه برای بازاراین برنامه آزادسازی تجارت اعمال فشار کردند 

 برخوردار باشند 

 حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیرده شرود    ختلفی اقتصادی، حسابداری باید به عنوان یک سیستس بزرگ با ابعاد متوسعه از نقطه نظر

ای در دسرتیابی بره سرطح براالتری از     اند که حسابداری نقش عمرده ( بیان کرده4793( و میرگانی )4797(،پررا )4792محققانی مانند انتاون)

-( به این نتیجه رسیدند که توصیف دقی  نقش حسابداری در توسعه4777( و سامال )4770کند  واالس )اجتماعی ایفا می -ی اقتصادیتوسعه

  (3041)رهامن،ی اقتصادی غیرممکن بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی است

هرای الزم بررای   پشرتیبانی  حفر  کررده و   ی اقتصادی را از طری  سیسرتس کارامرد  ( معتقد است که حسابداری، پیشرفت توسعه4792انتوون)

 کند ساختارهای نهادی موجود را فراهس می

کند یا باید کنار گذاشرته شروند    ه مینتایج مورد انتظار را براورد ،های اتخاذ شدهآیا سیاستکند که در ارزیابی این مسیله کمک می حسابداری

-اطالعات الزم برای توافقنامه یالمللی، از طری  ارایهحسابداری همچنین در برقراری روابط با موسسات مالی بین ،در کشورهای در حال توسعه

  کاربرد داردها 

گیری در هر دو سطح اقتصادی خرد و کالن ایفرا  تصمیسی اقتصادی به منظور حسابداری نقش حمایت از دولت را به عنوان بازیگر اصلی توسعه

 موفقیت و پیشرفت اقتصادی کشورها تحت تاثیر عملکرد سیستس حسابداری مورد استفاده در سطح خرد و کالن اقتصادی است  کند می

هرای مرورد   بره عملکررد سیسرتس    ،کند و دستیابی به توسعهی اقتصادی کشورها ایفا میمعتقد است که حسابداری نقش مهمی در توسعه کاوز

 ی حسابداری بستگی دارد استفاده

 کند:موارد زیر را ایفا می هایی از جملهحسابداری در سطح نهادهای اقتصادی نقش
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 ی اطالعات الزم برای استفاده کنندگان داخلی و خارجیارایه -

 تامین نیازهای اطالعاتی مدیریت -

 رفع نیازهای کنترلی مالکان -

 ریزان و اقتصاددانانی الزم برای برنامهی پایگاه دادهتهیه -

ی بازارهای مالی کمک کرده و منجر به تامین منابع مرالی  مانند اطالعات مربوط و قابل اتکا، حسابداری به توسعه های با کیفیت،ی دادها ارایهب

  شودمیگذاری و توسعه برای سرمایه

های کنترل اموال عمومی و منابع مالی را انجام داده که های خاص خود، فعالیتزیرا با اصول و روش ،حسابداری عملکرد مهمی در اقتصاد دارد

 باشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه می رشددارای اهمیت بسیار زیادی در 

ری( وضرعیت اقتصرادی را مشرخص کررده و     گذاها )مانند نرخ سرمایهمشخص)مانند درآمد ملی( یا شاخص معیارهای از طری  حسابداری ملی

هرای اقتصرادی   ریرزی هرا مبنرایی بررای برنامره    کره ایرن داده   ،دهرد هرای اقتصرادی کشرور ارایره مری     اطالعات جرامعی در رابطره برا فعالیرت    

  (3007)کوالس،است

 :شده استها اشاره به آن در ادامه ی اقتصادی را بررسی کرده کهوسعهی خود اثرات سیستس حسابداری بر تکاوز در مقاله

 بهبود عملکرد سیستس مالیاتی 

 هاارزیابی منطقی پروژه 

تحلیرل  تجزیره و  )مانند شرود های خاص حسابداری اسرتفاده مری  ارزیابی کند، از تکنیکهای پیشنهادی توسعه را باید برنامههنگامی که دولت 

 عملی یا غیرجذاب شود های غیرتواند منجر به پذیرش پروژهمنفعت(  حسابداری ناقص می -هزینه

 ها شفافیت حساب دلیلگذاران بجذب سرمایه 

و  مسرتند ها بدنبال مدارک ها سودآور است  به منظور براورد سودهای بالقوه، آنتجاری آن گذاران باید اطمینان داشته باشند که فعالیتسرمایه

 ها را براورده سازد تواند انتظار آنری با کیفیت میسیستس حسابدا یک تنها باشند والمللی میارچوب حقوقی بینصحیح در چ

 افزایش پاسخگویی مدیریت در قبال منابع مالی 

درسرتی   هبر  را اختصراص داده شرده   ها بایرد منرابع مرالی   ست  آناخیرا، تقاضا برای پاسخگویی اقتصادی و اجتماعی حسابداران افزایش یافته ا

 و باید پاسخگو باشند  بوده لمسؤدر قبال کل جامعه  مدیریت کنند، زیرا 
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کشرور اسرتانداردهای    400در محیط اقتصادی شرده اسرت  بریش از     ردر قرن گذشته، جهانی شدن بازارهای مالی و تجارت، منجر به یک تغیی

 را دارند   هاآن بکارگیریاند و بسیاری دیگر قصد المللی حسابداری اتخاذ کردهبین

تواننرد از اطالعرات   ها مید، زیرا انانهتر شدگذاران خارجی جذابالمللی، کشورها برای سرمایهانداردهای بینبا تطبی  قوانین حسابداری با است

گذاری خود استفاده کنند  همچنین کار برای حسابرسی و کنترل نهادهرای اقتصرادی در سرطح    مشابه و یکسانی در تصمیمات بنیادین سرمایه

 ( 3042)زهری،تر شده استدولتی نیز ساده

نیازمنرد تغییرر در    ی به حالت پیشررفت اسرت  ایرن تحرول    ی اقتصادی، در حقیقت فرایند تغییر اقتصاد ملی از حالت عقب ماندگفرایند توسعه

 باشد می (تولیدی که برای پیشرفت نیروهای تولیدی مناسب است هایشو رو های تولید به کار رفته)نیروهای تولیدروش

 رسد:ی اقتصادی و تحق  اهداف آن، پاسخ به سواالت زیر الزم به نظر میتوسعهبرای رسیدن به 

 ،ها در توسعه چیست؟ی آنبینی شدهبع و نقش پیشاآن من چه میزان منابع در دسترس است 

 ها برای این منابع کدام است؟امکانات موجود عملیات و یکی از مناسبترین آن 

  ت؟ی بهینه از این منابع چیساستفادهدستیابی به ماهیت اطالعات حسابداری الزم برای 

-گیری برای رسیدن به برنامره ، ارزیابی و بهبود اطالعاتی است که در تصمیستهیه ی اقتصادی،یی به نیازهای توسعهپاسخگو ملزم بهحسابداری 

گیرندگان در سطح واحد اقتصادی برای نیاز تصمیس ده، وبه موقع و قابل اتکا بو  اطالعات باید گیردی اقتصادی مورد استفاده قرار میهای توسعه

اطالعرات را بررسری و    ی بین واحدهای اقتصادی در هر زمان باید وجرود داشرته باشرد ترا بتروان     و در سطح ملی مناسب باشد  قابلیت مقایسه

 مستندسازی کرد 

ع اسرت، امرا هنروز مسریر طروالنی بررای پیمرودن وجرود         بسریار سرری   ای نسبتا مدرن است  این رونرد مسیله پاسخگویی اجتماعی حسابداری

 (4792دارد)رالف،

ریزی وجود داشته باشد  حسرابداری  ها و حسابداری ملی در چارچوب نیازهای اصلی ارزیابی عملکرد و برنامهباید ارتباطی بین حسابداری بخش

پیدا کرده، بدلیل اینکه بخش تجاری کوچکتر است و در  در کشورهای در حال توسعه بطور سنتی در بخش دولتی بیش از بخش تجاری توسعه

حسابداری مفید خواهد بود  حسرابداری بره   ی اقتصادی، ادغام هر دو بخش شرایط اقتصادی اهمیت کمتری دارد  به منظور دستیابی به توسعه

توانرد  ه در بخش و تمامی سطوح اقتصادی که مری ریزی برای توسعمانند برنامه را در بر گیرد های مختلفیحوزه باید ی اقتصادیتوسعه منظور

  (4792)انتون،ی سرمایه و منابع مالی شودمنجر به توسعه

ی ملی بدست های توسعهاین مسیله از طری  برنامه اند ی اقتصادی تعیین کردهی توسعههای کشورهای در حال توسعه، برنامهبسیاری از دولت

 ی اقتصادی روند توسعه بررسیریزان اقتصادی به منظور   برنامهشودی اقتصادی سریع و پایدار میو توسعهدستیابی به رشد منجر به آید که می
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هرای  )طرح( و نظرارت برر پرروژه   ها بررای برنامره  امکان سنجی پروژهبه انجام مطالعات  ه اطالعات حسابداری نیاز دارند و از این طری گذشته ب

 ( 4729دلر،ی)سپردازندمی اقتصادی در حال اجرا

 یاری از کشورهای در حال توسرعه بس هایفعالیت ی باالیی در دستورالعملرتبه دارای هایی هستند کهفعالیت ،ریزی اقتصاد ملی و کنترلبرنامه

-طری  سیاسرت  ها را در اقتصاد خود ازهای کشورهای توسعه یافته با بازار اقتصاد آزاد به طور معمول حدی از این کنترلباشند  حتی دولتمی

ی کنرد کره مرنعکس کننرده     ارایره  ( معتقد است یک سیستس حسابداری باید بتواند اطالعراتی 4793ند  میرگانی)کنهای پولی و مالی اجرا می

 ی اقتصادی ملی مفید باشد  یکی از موانع عمرده بررای  ریزی توسعهو در رسیدن به برنامه ودههای اقتصادی کشورهای در حال توسعه بواقعیت

  باشداطالعات موجود می قابل اتکا یا عدم قابلیت اتکای ی اثربخش در کشورهای در حال توسعه، در دسترس نبودن اطالعاتریزی توسعهبرنامه

دهرد   شود که عدم وجود اطالعات قابل اتکا و عدم قابلیت اتکای اطالعات موجود را نشان مری استفاده می صطالح فقدان اطالعات از این جهتا

تالش برای رسیدن به توسعه ایجاد کند  اول، انتخاب مردل توسرعه    درجانبی زیادی مشکالت تواند ریزی توسعه میقدان اطالعات برای برنامهف

های اقتصادی کشور در حال توسعه اما با واقعیت باشد، هایکی از بهترین ی انتخاب شدههرچند ممکن است مدل توسعهنخواهد بود،  واقع بینانه

های خاصی از اقتصاد را پوشش دهد، نه بدلیل ای شود که بخشتواند منجر به انتخاب مدل توسعه  دوم، کمبود اطالعات میخواهد بودسازگار نا

های ها موجود است  سوم، فقدان اطالعات در مورد بخشاطالعات در مورد آن بخش تنها ی آینده، بلکه بدلیل اینکهاهمیت آن بخش در توسعه

عملیراتی و قابرل    هرا درنتیجه باعث شود که این برنامهی ناسازگار شده و ی توسعهتواند منجر به اجرای برنامهی اقتصادی غیرمستقل میعمده

کمبود نسبی منابع موجود برای توسعه، فرایند تخصریص منرابع در اقتصراد را منحررف      در مورد عدم وجود اطالعات کافیچهارم،  د ناجرا نباش

هرا را در شررایط متغیرر    پیشرفت به سمت دستیابی به اهداف توسعه ممکن است تجدید نظرر در طررح   موردجس، فقدان اطالعات درکند  پنمی

  شودمی ی توسعه، مشخصبرنامه یسازد  اثر خالص این عوارض جانبی در پایان دوره مشکل

های کشورهای در اطالعات حسابداری قابل اتکا، دولت وجود   بادباشل توسعه میالت اکثر کشورهای در حادر واقعیت یکی از مشک این وضعیت

اصرالحی   اقردامات  انجام ها عملیاتی نیست، بنابراینهای آنای از اطمینان بیان کنند که کجا و چرا برنامهبا درجه حداقل توانندحال توسعه می

 تواند ممکن باشد چنین شرایطی می رد

بدون توجه به ایرن مسریله    کنند،ای توسعه یافته را اتخاذ میهای حسابداری اجرا شده در کشوره، سیستسبسیاری از کشورهای در حال توسعه

 ریزی اقتصادی ملی اثربخش باشد را دارا هستند یا خیر ها توانایی ایجاد اطالعاتی که برای برنامهکه آیا این سیستس

د اطالعاتی ارایه شود که مربوط به نیازهای آن کشور خراص باشرد  همرانطور کره     ، بایی اقتصادیدر توسعهنقش حیاتی حسابداری ایفای برای 

 ریزی بد است  برنامهیک ریزی دولت بدون اطالعات حسابداری کافی و قابل اعتماد، کند، برنامه( بیان می4729سیدلر)

 نتیجه گیری

ی اقتصادی کشورها اثرگذار است، بلکه ها بطور مستقیس بر توسعهپس از بررسی تحقیقات دانشگاهی، به این نتیجه رسیدیس که حسابداری نه تن

 کند کمک می نیز ریزی اقتصادی ملی از طری  فراهس کردن داده و ابزارهای خاصبه برنامه
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کنندگان نیازهای استفاده ،شود  اطالعاتتر مینقش مهس حسابداری همچنین از طری  اهمیت اطالعات حسابداری در شرایط اقتصادی برجسته

  حسرابداری از  نیز مفید استهای خاص ملی ن در فرایند ارزیابی نتایج کسب شده از طری  سیاست، همچنیکندداخلی و خارجی را براورده می

دن فرراهس کرر  ، المللری ب منابع مالی داخلی و بینجذمنجر به افزایش ثبات مالی، تسهیل در  تواندهای با کیفیت مناسب، میطری  انتشار داده

  شودگذاران اعتماد سرمایهباال بردن گذاری و سرمایه امن برای شرایط

کاهش فساد و سروء مردیریت کمرک    به و همزمان  کردهالمللی منابع مالی را تسهیل های بینالمللی، جریانیک سیستس گزارشگری قوی و بین

 کند می

 حسرابداری همچنرین در   باشدهای کشورهای مورد بررسی مری ت تاثیر ویژگیو تح بودهدر اقتصاد بسیار گسترده  حسابداری ی اثرگذاریدامنه

توانیس با اعتقاد راسخ گیرد  بنابراین ما میسطح اقتصاد خرد نیز به عنوان ابزاری برای کمک به مدیریت نهادهای اقتصادی مورد استفاده قرار می

 دارد   اکشوره ی اقتصادیبگوییس که حسابداری نقش بسیار مهمی در توسعه
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