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تبین موانع و راهکارهای افزایش شفافیت مالی وتحقق مسولیت پاسخگویی نظام مالی  

 یزی عملیاتی در ایرانحسابداری از طریق اجرای بودجه

 
 رامرز عزیززادهف

 .ایران ،ایالم، واحد علوم تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،حسابداری  کارشناسی ارشد
faramarza611@yahoo.com 

 چکیده

س آن بتوانند مدیران دولتی همیشه به دنبال دست یابی به اطالعات شفاف و دقیق در مورد عملکرد مالی سازمان هستند تا براسا

. ه باشند ری داشتمناسب تو ارتقای شاخص ها نسبت به عملکرد سازمان در حوزه مالی پاسخگویی  ضمن مدیریت کارآمدتر

بازنگری در نظام حسابداری دولتی  فعلی و استقرار مبنای تعهدی برای تحقق اهداف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی 

مهمترین عمومی در اختیار دارد ضروری می باشد.  شفافیت مالی و پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه

ومی و تحقق عدالت اجتماعی است در راستای تحقق این شد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عماهداف دولت ها رسیدن به ر

ه اهداف می بایست وظایف دولت مردم و نهادهای غیر دولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنام

یافته های موجود حاکی  .وظایف دولت اجرا می گردد ،انجام شود و تخصیص منابع  یزیبودجهریزی شود، و برای تحقق برنامه ها 

 "عملیاتی یزیبودجه"حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعدی کامل می تواند از طریق نظام از آن است که پیاده سازی نظام 

کاپذیری ضوح اتجامعیت و – 1فراهم سازی الزامات تحقق مسئولیت پاسخگویی و همچنین شفافیت مالیسیستم مناسبی را برای 

حال و آینده وضعیت امور مالی عمومی برای پاسخگویی و مدیریت  ،به موقع بودن و مربوط بودن گزارشگری همگانی درباره گذشته

ینان بدست آید که دولت ها زمانی که تصمیم های اقتصادی می شفافیت مالی کمک می کند تا اطم .حیاتی استو مالی اثر بخش 

. در سیاست و ریسک های نهان در امور مالی عمومی دارند و تغییرات ز امور مالی خود از جمله مخارج و منافعگیرند تصویر دقیقی ا

عملیاتی با بیان موانع و  یزیبودجهاز طریق اجرای  این مقاله مفاهیم و معیار های شفافیت مالی و تحقق مسولیت پاسخگویی

های مزبور در سیستم های محتلف حسابداری و و سپس به بررسی رفتار شاخص  چالش های آن در ایران را مورد مطالعه قرار داده

، "کارایی"گزارشگری مالی پرداخته و در نهایت توانایی نظام های مختلف حسابداری و گزارشگری مالی با استفاده از شاخصهای 

ی از روند اصالحات در پایان شرح را بررسی و در"ادای مسئولیت پاسخگویی"،"شفافیت مالی"،"ه اقتصادیرفص"،"ثر بخشیا"

در ایران و چالش  یزیربودجهعملیاتی با روش های قدیمی در ایران پرداخته ایم سپس مسیر  یزیبودجهجهان به تعریف و مقایسه 

ی بیان نتیجه گرفتیم با توجه به یافته ها آخر مطرح و برخی از راهکارهای ارائه شده است درهای موجود بر سر راه آن در ایران 

مسولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی  و تحقق اجرای نظام حسابداری تعهدی در ایران به افزایش شفافیت مالیشده در این مقاله 

 د.می شومنجر 

 عملیاتی یزیبودجهحسابداری تعهدی، شفافیت مالی ، مسئولیت پاسخگویی ،  واژه های کلیدی:

 
1- Fiscal Transparency  
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 مقدمه

ریافت و پرداخت وجه نقد موسسه طی دوره مالی ارش ها صرفاً ارایه اطالعات درباره ددر روش حسابداری نقدی هدف از تهیه گز

لیکن در روش حسابداری تعهدی هدف سنجش عملکرد موسسه است که این کار با شناسایی و اندازه گیری آثار مالی  ، است

سیستم اطالعاتی است که به  تعهدی یک حسابداری .مالی در دوره تحقق آن ها انجام می شود یدادهایمعامالت و ر، عملیات 

و پس گزارش آن در مجموعه دستگاه های دولتی و بخش عمومی با  جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی

انجام مسئولیت ابزاری در راستای ، سیستم حسابداری و گزارشگری مالی دولت  .تاکید بر رعایت قوانین و مقررات می پردازد

ویژگی اساسی مدیریت نوین اهداف پاسخگویی مالی بخش عمومی به اندازه ای است که از آن به عنوان  .یی دولت می باشدپاسخگو

بر این است که گزارش های مالی تهیه شده توسط سیستم اطالعاتی حسابداری  ( فرض2013مومی یاد می شود )جسوزا بخش ع

در مورد عملکرد دولت و چگونگی مصرف منابعی که به انحاء مختلف در اختیار دولتی این امکان را فراهم می آورد تا شهروندان 

 ست اطالعات مفیدی را کسب نمایند.ه اشان قرار گرفت

حسابداری و گزارشگری مالی دولتی العاتی وجود یک سیستم اط، فعایت ها و برنامه های دولت ، با توجه به گستردگی وظایف 

وجود چنین سیستمی می تواند به  .پاسخگویی الزامی است ور مالی دولت و ایفای مسئولیتمنسجم و یکپارچه برای انجام ام

بودجه نمایانگر همه برنامه ها و فعالیت  .مدیران در اتخاذ تصمیمات منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی کمک نماید

های با توسعه وظایف دولتی و افزایش سریع هزینه  .می کندهای دولت بوده ونقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا 

کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم برنامه  ،وضعیت عمومی اقتصاد کشوردولتی و پیوند آن با 

دا کرده و اطالعات ریزی کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پی

 ،این موضوع موجب توجه دولت به اقتصادی بودن .باشندهزینه های اجرای فعالیت ها داشته عملکردها و  جوسیعی در مورد نتای

بنابراین برقراری این شرایط نیازمند بهبود روش های بودجه  .منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد یکارایی و اثر بخش

  .می باشدبندی کنونی 

نتایج و منابع حاصل از هر یک از اقالم هزینه  ،تداول تکیه ای این سیستم بر اهدافوجه تمایز این سیستم با سیستم بودجه ای م

یزی عملیاتی در سراسر گرایش به بودجه کاری خرج می شوند.وال است که درآمدهای دولت برای چها و پاسخ دادن به این س

ی عملیاتی را به منظور بهبود برنامه ریزی بودجه ای و یزافزایش است. ایران نیز مانند سایر کشورها بودجه جهان روز به روز در حال

یزی عملیاتی دولت را شفاف تر و پاسخگوتر سازد. اما در این راه مدیریت مالی خود پذیرفته است .انتظار می رود که استقرار بودجه

ایش به بودجه ریزی عملیاتی و در روند کنونی باید اصطالحات اساسی صورت گیرد. گرمشکالت و چالش های وجود دارد از این ر

در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است . ایران نیز مانند سایر کشورها، بودجه ریزی عملیاتی را به منظور بهبود برنامه 

پو  استقرار بودجه ریزی عملیاتی دولت را شفاف تر و پاسخریزی بودجه ای و مدیریت مالی خود پذیرفته است . انتظار می رود که 

 تر سازد . اما در این راه مشکالت و چالش های وجود دارد، از این رو در روند کنونی باید اصالحات اساسی صورت گیرد.

و ارزیابی مسئولیت  نظام حسابداری و گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی،  از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا 

ر این راستا برخی از سازمان های دولتی در جهت فراهم کردن تسهیالت الزم برای ایفا و پاسخگویی مالی مطرح بوده است، د

ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبای حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی 

لیت پاسخ گویی در بخش عمومی، در دو حوزه هدی در بخش های عمومی کشور ضروری و الزم باشد. مسئوکامل حسابداری تع
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مالی و عملیاتی قابل بررسی است .شفافیت مالی نیز تعاریف متفاوتی دارد و جامع ترین تعریف آن براساس کیفیت اطالعات مالی 

ری مالی زه در خصوص نقش قابل مالحظه نظام حسابداری و گزارشگبیان شده است. با توجه به موارد فوق در می یابیم که امرو

مبتنی بر تعهدی کامل به عنوان ابزاری در جهت سنجش و ارزیابی میزان تحقق مسئولت پاسخگویی و اهمیت آن در ایجاد زمینه 

 یزی عملیاتی، کوچکترین تردیدی وجود ندارد.برای اجرای نظام بودجه

 بیان مسئله

 یزیبودجه ،یزیبودجهروش های متعدد  پوشیده نیست . ازمیانی بر کسی سی برنامه ریزی مالعنوان رکن اسا اهمیت بودجه به

در دهه گذشته این ، عملیاتی یکی از برجسته ترین روش های است که هدف شفافیت مالی دولت را بنحو شایسته محقق می سازد 

ی از کشورهای در حال عملیاتی در برخ یزیبودجهده است و استقرار در کشورهای توسعه یافته مستقرر گردی یزیبودجهنظام 

یزی عملیاتی منابع برمبنای نیل به نتایج ( عنوان می نماید که براساس بودجه1999فیلدینگ اسمیت) توسعه پیشگیری می شود.

بودجه قرار می گیرد؛ در مشخص و قابل سنجش تخصیص می یابد.. پیش بینی بهای تمام شده طرح ها و خدمات مبنای تخصیص 

بهای تمام شده پیش نیاز عملیاتی شدن یودجه است .در حال حاضر حسابداری نقدی تعدیل شده، مبنای  حقیقت امکان محاسبه

مورد استفاده در بخش عمومی می باشد که امکان محاسبه بهای تمام شده به نحو مربوط و قابل اتکا در چارچوب آن متصور نیست 

سیستم حسابداری نقدی دارای محدودیتهای از جمله تمرکز صرف بر جریان های  1(FASBاستانداردهای مالی) .به نظر هیئت

 نقدی دوره جاری ، عدم تطابق هزینه ها و درآمدها و عدم تحقق مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد. 

. برای این منظور ییر مبنای اندازه گیری استمصرف بهینه منابع عمومی شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کالن مستلزم تغ

دولت های اصالح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند.)مهدوی 

 ( یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو1379

ری بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می باشد. به نوعی که از یک می نماید زائد و غیر کارب

دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت الزم برخوردار نیست و به طور کامل 

 استفاده نمی شود.

برای حسابداری دو چارچوب نظری متفاوت و بعضاً همگرا را منظور می دارد نخست چارچوب نظری  2ایجبری جیپروفسور یو

سازی فرایند تصمیم گیری از طریق بهسازی اطالعات پایه تصمیم می داند و که هدف حسابداری را به 3مبتنی بر تصمیم گیری

اری و گزارشگری مالی را تامین صحیح انتظارات ام حسابدکه هدف نظ 4دوم چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

تفاوت اصلی بین این دو چارچوب در این است که چارچوب نظری مبتنی  اطالعاتی صاحبان واقعی حق و ذینفعان مربوطه می داند.

ظری مبتنی چارچوب نبر مسئولیت تصمیم گیری یکطرفه بوده و به استفاده کنندگان از صورت های مالی توجه دارد در صورتیکه 

 بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و بر منافع هر دو طرف استفاده کننده و ارائه کننده اطالعات مالی را در نظر می گیرد.

 GASBمفهوم مسئولیت پاسخگویی براساس بیانیه های 

 
1-Financial Accounting standards Board  
2- Yuji Ijri  
3- Decision – based Conceptual Framework  
4- Accountability – based Conceptual Framework  
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ص به منظور ارائه دالیل عمال مشخمفهوم مسئولیت پاسخگویی براساس فرهنگ لغات عبارت است از الزام به توضیح در قبال ا

در واقع مسئولیت پاسخگویی دولت را ملزم می کند در حیطه وظایف قانونی خود در مورد  .منطقی برای آنچه که انجام داده است

لت و فعالیت هایی که انجام می دهد به مردم و نمایندگان قانونی آنها توضیح بدهد و در مورد میزان منابع مالی بودجه عمومی دو

گزارشگری مالی نقش عمده ای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه .اسناد و مدارک معتبر ارائه کند  نه مصرف آنحو

مسئولیت پاسخگویی وظیفه ایست که اشخاص بایستی برای ایفای صحیح  ،در حیطه حسابداری دولتی .دموکراتیک ایفا می کند

بنابراین  .دالیل و گزارشات قانع کننده ای فراهم و ارائه نمایند ،گردیده استحول ن ها منقشها و مسئولیت هایی که بر عهده آ

 (1385)باباجانی .مسئولیت پاسخگویی در دو مقوله مستقل زیر مورد بررسی قرار می گیرد

1- Responsibility  الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص 

2- Accountability ز طریق اراه گزارشهای الزم مبتنی بر دالیل منطقی.چگونگی انجام مسئولیت ا الزام به توضیح و تشریح 

 ا بشرح ذیل تعریف می نماید.هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی مسئولیت پاسخگویی ر 1بیانه مفهومی شماره  156بند

حدودیت افشای اطالعات از یکسو و مفهوم بیانیه مذکور موضوع برقراری تعادل بین معنی مسئولیت پاسخگویی و م 157در بند 

ر مورد بررسی قرار می دهد و راه فراهم آوردن آن تناسب منطقی بین این سه مفهوم را فزونی منافع بر هزینه ها را از سوی دیگ

ایالتی و بررسی شده است که اغلب قوانین حکومت های  1آن بیانیه مفهوم حقوق بین دوره ای 160-159می کند. در بندهای  بیان

ز شده است. منظور از بودجه متعادل آن است که نسل حاضر نباید باز پرداخت بدهی های دراز والیتی، تنظیم بودجه متعادل تجوی

ل دهد. همانطور که گفته شد در دولت ها و جوامع مردم ساالر که نظام حکومتی آن ها بر مدت خود را به نسلهای آینده انتقا

 160-159ئوالن منتخب مردم بایستی در قبال اعمال که انجام می دهند، پاسخگو باشند. در بندهای مبنای دموکراسی است مس

مت های ایالتی و والیتی، تنظیم بودجه متعادل تجویز بررسی شده است که اغلب قوانین حکو 2وم حقوق بین دوره ایآن بیانیه مفه

 شده است.

 .لهای آینده انتقال دهدید باز پرداخت بدهی های دراز مدت خود را به نسمنظور از بودجه متعادل آن است که نسل حاضر نبا

همانطور که گفته شد در دولت ها و جوامع مردم ساالر که نظام حکومتی آن ها بر مبنای دموکراسی است مسئوالن منتخب مردم 

ه شده مالکیت مردم به رسمیت شناختحق  59و  56، 7، 6در اصول  پاسخگو باشند. ،بایستی در قبال اعمال که انجام می دهند

 84، 76، 69و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بینی شده است در اصول چگونگی انتقال  62و  6است. در اصول 

، 121حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی آنها تصریح گردیده است. در اصول  86و 

و وزیران در قبال مردم و همچنین مسئولیت مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور  137و  134، 122

سازو کار  174و  90، 89، 88، 86، 84، 76، 55پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم مورد تاکید قرار گرفته است. در اصول 

ز طریق نونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اپاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قا

 تحقیق و تفحص، طرح سوال و استیضاح توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است.

گفته اگر به دو مفهوم پیش  .قانون اساسی خط مشی ونظارت بر امور مالی کشور ترسیم شده است 55تا  51همچنین در اصل 

و کابینه دولت رای اعتماد به وزرا  نی آنها با دادنو نمایندگان قانو برگردیم در می یابیم که مردم مسئولیت پاسخگویی

 
1- inter peiod Equity 
2- inter peiod Equity 
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Responsibility نمایند و سپس با تحقیق و تفحص و استیضاح  ایجاد میAccountability  را خواستار می شوند)باباجانی

دولت فاقد  و می باشد برای مثال در ایران تاکنونلتی با نارسایی های مهمی رو به ر( ایران در حوزه گزارشگری بخش دو1385

 کنترل بودجه مسئله بسیار مهمی است و در قاعده آن قدر اساسی نیست که محدودیت ایجاد کند..صورت های مالی بوده است 

دتا به گزارشگری مالی دولتی صدمات جدی وارد یعنی اگر فقط براساس قوانینی و مقررات بر روی کنترل بودجه متمرکز شویم قاع

ر هم بحث کنترل بودجه وجود دارد ولی گزارشگری مالی در سطحی فراتر از آن مطرح است تفاوت خواهد شد. در کشورهای دیگ

ی کنند اما در در این است که دستگاه های اجرایی در کشورهایی از قبیل امریکا استرالیا و نیوزلید صورت های مالی تهیه و ارایه م

 ایران تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.

 هدف تحقیق

 یزیبودجههدف اصلی این تحقیق تاثیر نظام حسابداری تعهدی بر شفافیت های و تحقق مسئولیت پاسخگویی از طریق اجرای 

طریق ازمان های دولتی( از عملیاتی در ایران )س یزیبودجهعملیاتی به منظور حل چالش ها ذکر شده و شناسایی مزایا اجرای 

حسابداری فعلی به مبنای تعهدی زمینه را برای گزارش دارایی های، بدهی ها، درآمدها و  فراهم نمودن بشر الزم برای تغییر مبنای

هزینه های دولت)شفافیت مالی( فراهم می سازد بدین ترتیب ارتقای قابلیت نظام مالی کشور و شفافیت در گزارشگری مالی بخش 

 ستین ومهمترین هدف این مقاله است.در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی و و تسهیل تصمیم گیری، نخولتی د

 

 سایر اهداف بازنگری در نظام حسابداری دولتی عبارتنداز: 

 عملیاتی ریزیبودجهفعلی به  یزیبودجهزمینه سازی و تسهیل تغییر نظام   -1

 صرفه اقتصادی پاسخگویی و شفافیت مالی –د بر مولفه های کارائی اثر بخش بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی با تاکی -2

 افزایش انضباط مالی دولت وصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات  -3

 تسهیل تصمیم گیری و مدیریت اثربخش دارایی های وبدهی های دولت)شفافیت مالی( -4

 

 تحقیقروش 

استراتژی پژوهش نیز  .ی استیق و هدف تحقیق جهت گیری این تحقیق کاربردپژوهش حاضر کیفی است با توجه به مسئله تحق

م حسابداری تعهدی و همچنین اقدام پژوهی است که سعی در حل مشکالت اجرای شفافیت مالی در پاسخگویی، پیاده سازی نظا

یزی در سازمان های ودجهدر این تحقیق سعی شده است موانع و مشکالت در اجرای ب عملیاتی می باشد. یزیبودجهاجرای 

ت شفافیت مالی/تحقق مسئولیت پاسخگویی اطالعات الزم از طریق مطالعات اینترنتی، کتابخانه دولتی)ایران( شناسایی و در جه

اه های اجرایی و راهکارها و پیشنهادهای برون رفت یزی تعهدی در دستگای، مطالب مشابه حوزه استقرار و پیاده سازی نظام بودجه

یزی در سازمان های دولتی)ایران( کالت در اجرای بودجهن جمع آوری شود. در این تحقیق سعی شده است موانع و مشاز آ

مطالب شناسایی و در جهت شفافیت مالی/تحقق مسئولیت پاسخگویی اطالعات الزم از طریق مطالعات اینترنتی، کتابخانه ای، 

ی برون رفت از آن جمع ی تعهدی در دستگاه های اجرایی و راهکارها و پیشنهادهایزمشابه حوزه استقرار و پیاده سازی نظام بودجه

 آوری شود.
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 چارچوب نظری تحقیق

طه داشته به ویژه در حوزه پاسخگویی مالی، با حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از بدو پیدایش دولت راب مسئولیت پاسخگوی،

نظام های سیاسی پارلمانی و متناسب با توزیع وتعدیل  حسابداری از زمان استقرارمسئولیت پاسخگویی مالی و اگر چه رابطه  .است

اما همواره حاکمان از سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به طریق مقتضی برای اداره  .قدرت به اندازه کافی تقویت شده است

حقایق را برای  ق دانستناسی دارد که حه در عقیده سیمسئولیت پاسخگویی مفهومی است که ریش .ندامور استفاده کرده ا

شهروندان به عنوان صاحبان اصلی حق به رسمیت می شناسد در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی که نخستین بار 

اطالعات پاسخگو و پاسخ  اد یک سیستم حسابداری مناسب جریانهدف حسابداری ایج ه( معرفی گردید1984) توسط ایجیری

سیستم حسابداری تعهدی، تاکید بیشتری بر اثر بخشی و نتایج عملکرد بوده و مدیران مسئول هزینه های کامل  رد .خواه است

 کل وضعیت مالی را منعکس کند. عملیات هستند. همچنین، سیستم حسابداری تعهدی بهتر می تواند تعهدات درازمدت و 

حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی افزون بر این مسائل، می بایست اذعان کرد که گزینش سیستم 

لت به موکالن خود و تقویت مدیریت مالی در بخش خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های گوناگون دو

عمومی با توجه ( بر این اساس بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به کارگیری حسابداری متعهد در بخش 1387می شود رفیعی)

( به عالوه برخی از محققین نیز ضرورت اصالحات و انتقال از مبنای نقدی به 1993به مزایای آن امری ضروری است )باررت 

 تعهدی در حسابداری دولتی ایران را محرز دانسته اند.

 

 آن در ایران موانععملیاتی اهداف مزایا و  یزیبودجه

 .عملیاتی آسان تر باشد یزیبودجهمتداول و نیز بودجه برناه ای ارائه می شود تا درک  یزیبودجهدر ادامه ابتدا توضیحاتی در مورد 

بودجه متداول با بودجه سنتی بودجه ای است که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می 

الیت که هر هزینه برای کدام هدف یا اجرای کدام برنامه یا فعدر این روش نوع و ماهیت هزینه ها مشخص می شود اما این .گردد

سادگی عدم ابهام و توانایی کنترل هزینه ها در مقایسه با سال های قبل و مشخص کردن  این روش بدلیل .باشد مشخص نمی شود

و اجتماعی اهمیت امور اقتصادی  بیش تر مورد استفاده بوده است اما با افزایش روز افزون وظایف دولت ها در ،داده های هزینه بر

یف متفاوتی وجود دارد اما به طور کلی براساس پژوهش دو برای بودجه عملیاتی تعار .خود را از دست داده و کاربردی ندارد

روشی برای تخصیص منابع به منظور دست  ،عملیاتی یزیبودجه ،کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم طباطبایی

در این روش منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوب کارا و  .برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است، یابی به اهداف 

  .اثر بخش تخصیص می یابد

عملیاتی روشی برای  یزیبودجهه می شود اضاف سنتی یزیبودجه ر سنتیعوامل صرفه جویی و اثر بخشی به ابعاد ن ،به عبارتی

عملیاتی یاری رساندن به  یزیبودجهنتایج ارزیابی شده است هدف نهایی  تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف برنامه ها و

 اتخاذ تصمیمات عاقالنه در خصوص تخصیص و تعهد منابع دولت براساس پیامدهای قابل سنجش است که نتایج قابل انتظار

 دستگاه را طی زمان منعکس می کند.
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 عملیاتی یزیبودجهفواید 

دولت ارتباط روشنی برقرار می وظایف کالن در این نظام میان خروجی فعالیت ها و اقدامات دستگاه ها و ماموریت ها و  -1

 شود

 دیریت می شود.پیامد فعالیت ها و اقدامات دستگاهها بر روی اقتصاد کشور و میزان اثرات آن اندازه گیری و م -2

ارزیابی کیفیت کاالها و خدمات ارائه شده در مقایسه با آنچه در  تعریف خروجی ها در قالب شاخص های اندازه گیری و -3

 بخش خصوصی انجام می شود.

 در برگیرنده ی شاخص های شفاف عملکردی و نظام های ارزیابی عملکرد -4

 ها و مجازات های مربوطدر برگیرنده پاسخگویی در سطح باالتر به همراه پاداش  -5

 تصمیماتی که روی نتایج بودجه تاثیر می گذارد.مسئولیت پذیر ساختن مدیران در قبال  -6

 

 عملیاتی یزیبودجهتحقق 

 عملیاتی مستلزم انجام این اقدامات است. یزیبودجهتحقق 

 هدف گذاری کمی و قابل سنجش در راستای تحقق اهداف آرمانی )چشم انداز بلند مدت( -1

 ن شیوه های گوناگون برای رسیدن به اهدافتعیی -2

 اهدافاولویت بندی  -3

 انی در قالب اهداف استراتژیک وماموریت های سازمان.مزساطبقه بندی و تعریف برنامه ها، فعالیت های واحدهای  -4

از شیوه تعیین قیمت تمام شده برنامه ها و فعالیت ها متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی انجام فعالیت با استفاده  -5

 مربوطه

 عملیاتی براساس تعیین برنامه ها کمیت ها و تعیین قیمت تمام شده خدماتتنظیم الیحه بودجه با رویکرد هوشمند و -6

 توزیع منابع در چارچوب ارقام مذکور در قوانین بودجه بین کوچکترین واحد سازمانی -7

 دهای عملیاتی برای انجام برنامه هاتنظیم تفاهم نامه های مدیریتی میان مدیران باالتر با مدیراتن واح -8

زم به مدیران مجری برای تدوین فرایندها و انجام اصالحات اداری مالی و استخدامی به منظور تحقق اختیارات الاعطای -9

 اهداف تعیین شده.

 یفتعیین نظام های نظارتی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل فرایند انجام وظا -10

 در تفاهم نامه تخصیص منابع متناسب با میزان تحقق اهداف تعیین شده -11

 دریافت گزارش های عملکردی و انطباق با اهداف آرمانی و استراتژیک و اتخاذ تصمیم برای تنظیم برنامه های بعدی -12

 عملیاتی در ایران یزیبودجهسیر مراحل 

 وزارت صنیعجه ی تاریخ ایران در زمان طیت برمی گردد اولین بودسابقه پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشرو

در احکام مندرج در قوانین بودجه  1380و تقدیم مجلس شد از سال در دوره ی دوم قانون گذاری تهیه  (شمسی1289)الدوله

ی اساسی این اصالح تهیه و که یکی از محورها .شده است یزیبودجهساالنه دولت مکلف به انجام اقدامات الزم برای اصالح نظام 

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندی های بودجه ای از بودجه سال  در جهت .اتی استتنظیم بودجه به روش عملی
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ماننده درآمد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در  یزیبودجهبه گونه ای که مفاهیم اساسی  ،به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد 1381

 ل های گذشته شد.بودجه سا

 

 عملیاتی در ایران و برخی راهکارها یزیبودجهو چالش های  موانع

، عملیاتی به راحتی قابل اجرا نیست چر که که اشکاالت بودجه نویسی در ایران مجموعه نظام های اداری یزیبودجهدر ایران 

ا در مجلس ابتد .و قوه قابل تجزیه و تحلیل استتصمیم گیری بودجه توسط د .م گیری کشور را در بر می گیرداجرایی و تصمیم

می داند و از سوی دیگر بیشتری از یک سو دولت خود را ملزم به اختصاص اعتبارات  ،شورای اسالمی و بعد در قوه مجریه

رای نظام اج نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصالح مملکتی را در نظر می گیرند بایستی پاسخگوی نیازهای منطقه ای باشند.

یزی عملیاتی شروط به این است که دستگاه های اجرایی دارای چشم اندازه و برنامه مدرن درازمدت باشند و برنامه ی بودجه

یزی عملیاتی در ایران ابتدا باید سیستم حسابداری نقدی اجرایی آن ها به صورت عملیاتی تنظیم شود. برای تدوین یک نظم بودجه

 ییر پیدا کند که این موضوع خود نیازمند ایجاد بستر و شرایط مناسب توسط بدنه ی مالی کشور است.تغ به حسابداری تعهدی

دولت ها نیز استراتژی و هدف  ،از دیگر مشکالتی که وجود دارد این است که بودجه هم انعطاف ناپذیر است و هم بی ثبات

همچنین در  عات آماری مورد نیاز نیز در دسترس نیست.اطالدرآمد ندارند و همچنین مشخصی برای هزینه کردن منابع اصلی 

کشور ما برنامه ریزی در مرحله اجرا با مشکالت بسیاری مواجه است که یکی از دالیل آن وجود فاصله بین نظام تصمیم گیری 

. در بسیاری از موارد شودبدون توجه به الزامات اجرایی، قوانینی را به تصویب می رساند که در مرحله اجرا با مشکل مواجه می 

کارشناسان بودجه دستگاههای اجرایی شاهد بوده اند که به نظرات و آمار و ارقام پیش بینی شده توسط آنان توجهی نمی شود و 

در نتیجه دستگاههای مختلف همواره به متولیان بودجه ریز به جای اینکه به عنوان بازوی مشورتی و هدایت کننده نگاه کنند، 

عی محکم در راه تحقق اهداف شان برای رسیدن به برنامه نگاه می کنند. از دیگر چالش ها عدم تولید و اشاعه ی دانش مانمانند 

یزی داشته باشیم، تقسیم کننده ی یزی و برنامه ریزی در کشور است به گونه ای که در کشور بیش از اینکه متخصص بودجهبودجه

 بودجه داریم. 

یزی براساس برنامه های کوتاه مدت در جهان زم برخورداری از تخصص های جدید است. تحوالت بودجهستلیزی عملیاتی مبودجه

به ما می گوید اگر قرار است مدیر اجرایی پاسخ گوی عملکردش باشد پس ضروری است که اختیار عمل را به او داده و او نهادهای 

رنامه ریزی توسعه گرا حرکت کرد، گرایش برنامه ریزان به طرف ف بکه ایران به طر 1330مورد نظرش را انتخاب کند.از دهه 

رسیدن به اهداف برنامه بود و تالش می شد که هزینه های اجرایی برنامه از راه های مختلف تامین گردد و اگر کمبود منابع وجود 

شوند. برای تخصص منابع به  حذفداشت فرض براین بود که کارهایی که اولویت کم تری دارند در دسترسی به اهداف برنامه 

ساله که همان اولویت های کشور است به گونه ای آشکار و ملموس روشن می شود. مثالً  20اولویت الزم است که اهداف برنامه ی 

یزی عملیاتی ابتدا باید شاخص های کمی مربوط به آن برقراری امنیت از جمله وظایف حاکمیتی دولت است که در نظام بودجه

 وند. تا قیمت تمام شده محصول را بتوان محاسبه کرد. ص شمشخ

در مرحله بعد نیز باید نهاده های مورد نیاز برای بدست آوردن محصول مورد نظر کمی شود. همچنین طراحی الگوی برنامه ریزی 

 را سامان دهد:یر یزی در راستای اهداف برنامه نهادی نیاز پیدا می کند که همزمان نکات زبرای کشور ایران و بودجه

 برقراری انضباط مالی دولت  -1
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 تخصیص منابع به اولویت ها -2

 ایجاد کارایی عملیات -3

دارد و بعد از اجرای بودجه در هر سال باید دیوان محاسبات و تفویض بودجه دقیقاً اعالم کند  یزیبودجهانضباط مالی بستگی به 

خرج کشور از این پیش بینی و برآورد چه تصویری به ما نشان می  پیش بینی درآمد و برآورد هزینه چه قدر صحیح بوده و دخل و

تعهدی و استانداردهای بخش عمومی، و کمبود انسانی متخصص  یکی از دشواری های اساسی در پیاده سازی نظام حسابداری دهد.

پانیا نیز بعد از تغییر نظام در امور حسابداری و مالی است. این مورد به اندازه ای اهمیت دارد که کشور پیشرفته ای مثل اس

ل از انجام اصالحات در حسابداری بخش عمومی، بدلیل کمبود نیروی حسابداری متخصص با مشکالت بزرگی روبه رو شد. لذا قب

بخش عمومی، اطمینان از وجود حسابداران حرفه ای و کفایت و تخصص آنها می تواند مشکالت ناشی از پیاده سازی نظام 

را بر حداقل برساند. در نتیجه بعد از انکه طرح اصالحات در بخش عمومی از سوی مقام های دولتی و مدیریتی  حسابداری تعهدی

د، باید نسبت به آموزش واستخدام نیروی حسابداری متخصص که از ویژگی های بخش عمومی آگاهی دارند، تایید و اجرایی ش

 (1394اقدام شود.)باغومیان و نقدی 

و هزینه بوده و تعهدات سیاسی با ثبات و تعهدی به سادگی امکان پذیر نیست بلکه نیازمند صرف زمان پیاده سازی سیستم 

سال و با تدوین برنامه های منسجم حسابداری تعهدی  10مصداقی کشورهای توسعه یافته گاها پس از بطور  مداومی را می طلبد.

ا عالوه بر چالش های عمومی اشاره شده و مختص به نظام مالی ایران را به مرحله اجرا گذاشته اند. شایان ذکر است این چالش ه

باشد، و از آن دستگاههای اجرایی کشور)به لحاظ ساختار و وظایف( می بوده و پاره ای از این موارد مربوط به تعدادی معدودی از

عمومی و دولت خواهد بود لذا ارائه و  جایی که استانداردهای بخش عمومی و به طبع، نظام حسابداری تعهدی در بر گیرنده بخش

 افشاء ایرادات و چالشها به منظور رفع آنها خواهد بود.

 

 ش ها و مشکالت موجودچالراهکار پیشنهادی جهت حل 

و یا فقط در بعضی از دستگاههای اجرایی قابل اشکاالت و ایرادات طرح شده ممکن است بخشی از چالش های سیتم فوق بوده 

نداشته باشد علی الحال با توجه به اینکه استانداردهای بخش عمومی و سیستم حسابداری مولیت عام شبه عبارتی  .مشاهده باشد

بایست به صورت واحد و قابل اجرا در همه دستگاههای اجرایی کشور و بخش عمومی قابلیت اجرا و استفاده داشته تعهدی می 

 ندارد مهیا شود، پیشنهاد می گردد.ا استاب باشد و همچنین امکان گزارشگیری های منطبق

انتخاب گردد و این شورا حسابداری  نفره ای به عنوان شورای راهبردی اداره هماهنگی و روش های 5کمیته یا شورای  -الف

 به انجام وظایف ذیل در اسرع وقت شروع به کار نمایندتا مالی انتخاب شده  نضارت ترجیحاً از ذیحسابان و مدیران معاونت

نگری در سر فصل های حسابهای کل علی الخصوص حسابهای معین در راستای ساده سازی و موجر نویسی با رویکرد باز -1

 اجرایی

 دستگاه های اجرایی بخش عمومی کشور.سهمیه تنظیم و ارائه کدینگ های واحد با قابلیت انعطاف پذیری برای استفاده  -2

یا حداقل تعیین معیارها و بابت تهیه و ارائه نرم افزار مالی واحد و  و ایجاد بستر مناسب جهت اقدام وزارت داراییطراحی  -3

 ت نرم افزارهای موجود در بازار.د صالحییا تائیضوابط این نرم افزارها و 

 رفع نواقصی برخی از ثبتهای حسابداری در دفاتر در سطح معین و کل با رویکرد اجرایی  -4
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لذا ضروری است با ایجاد چند گروه  .یی توانایی رفع نواقص فوق را نخواهد داشتکمیته مذکور قطعاً به تنهاب: شایان ذکر است 

ملی و استانی و صاحاب نظران این رشته و مهمتر از همه ایجاد بستر  دستگاههای اجرایی مشورتی و تخصصی شامل از ذیحسابان

شگاهی، ترجیحاً تهران عالمه طباطبایی و یا حتی مناسب جهت استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات یکی از مراکز علمی و دان

 سایر بخش های عمومی بهره مند گردد.

 نتیجه گیری

و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی، از  ، به همراه ارائه اطالعات مربوطپاسخگویی دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی

قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از تجربیات نیم  .مهمترین اهداف نظام حسابداری دولتی می باشد

اجرای استانداردهای ملی مستلزم  .ن پذیر نمی باشدبر این چارچوب نظری امکاحسابداری  پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام

مستلزم آموزش  ،ن بهتر تحولاین تغییر یا به بیا .تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد

آنچه که از طرح  ای ارتباط و تکنولوژیک و... می باشد.نیروی انسانی در سطح وسیع، اصالح برخی از قوانین، توسعه زیر ساخت ه

مطالب مندرج در بیان مسئله و مبانی تئوری و اهداف حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی استنتاج می شود این است که 

ی و ایجاد شفافیت در نظام دولتی از نقدی به تعهدی بدون شک یک گام مهم و موثر در اداره کشور و افزایش توان پاسخگوی تغییر

صورت های مالی کشور بوده و الزام انجام آن بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، لذا دست یابی و فائق آمدن در این مسیر یکی از 

 و محاسباتی کشور بعد از انقالب خواهد بود.مهم ترین دستاوردهای بخش مالی 

هر یک از مسئولین و دست اندارکاران و مقامات محترم اجرایی کشور در  بنابراین با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوع وظیفه 

و اهداف آنچه که از طرح مطالب مندرج در بیان مسئله و مبانی تئوری  حمایت از این پروژه الزم و ضروری به نظر میرسد.

نقدی به تعهدی بدون شک یک گام حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی استنتاج می شود این است که تغییر نظام دولتی از 

مهم و موثر در اداره کشور و افزایش توان پاسخگویی و ایجاد شفافیت در صورت های مالی کشور بوده و الزام انجام آن بیش از هر 

 ، لذا دست یابی و فائق آمدن در این مسیر یکی از مهم ترین دستاوردهای بخش مالی و محاسباتی کشورزمان دیگر ضرورت دارد

بعد از انقالب خواهد بود. بنابراین با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوع وظیفه هر یک از مسئولین و دست اندارکاران و مقامات 

روری به نظر میرسد. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که اهمیت و محترم اجرایی کشور در حمایت از این پروژه الزم و ض

ی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای دموکراتیک به مسئولیت پاسخگویی جایگاه ویژه که در چارچوب ها

 تبدیل کرده است. اختصاص یافته این مفهوم را به اصلی ترین عامل ارزیابی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت

عملیاتی چرا که ایجاد ارتباط  یزیبودجهبودجه ای میسر نمی گردد مگر با اجرای نظام واکای که این بررسی  نکته مهم اینجاست

که امکان سنجش و  ،منظم و سیستماتیک بین اهداف و فعالیت های عملیاتی از یکسو و منابع و مصارف بودجه ای از سوی دیگر

عملیاتی مقدور می  یزیبودجهید، صرفاً توسط نظام استفاده از منابع برای دستیابی به اهداف را مشخص می نماارزیابی کیفیت 

عملیاتی  یزیبودجهدیگر وجود نظام حسابداری تعهدی کامل یک فرض ضروری و پیش نیاز مهم جهت استقرار نظام  طرفاز  ،باشد

از خدمات  ر یکت تمام شده هعملیاتی خود مستلزم آگاهی از قیم یزیبودجهت چه آنکه دستیابی به اهداف و مزیت های نظام سا

قیمی و مبنای و فعالیت ها می باشد. تا منابع و مصارف مربوط به هر یک از این فعالیت ها و اقدامات دستگاههای اجرایی براساس 

ینه سرانه هر یک از فعالیت های دستگاههای دولتی هزینه سرانه تعیین و برآورد گردد. بر این اساس تعیین قیمت تمام شده و یا هز

 نیازمند وجود نظام حسابداری و گزارشری مالی مبتنی بر مبنای تعهدی کامل است. نیز خود
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شهروندان جامعه ای که حقوق اقتصادی خود آگاهی دارند، خواهان پاسخ گویی کارایی واثربخش و صرفه اقتصادی طرح ها و برنامه 

و خواستار ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه  را نمی پذیرند یزیبودجهعه ای روش های غیر شفاف و سنتی هستند. چنین جام

 های استفاده کننده از بودجه به نهاد قانونگذار هستند.

الزم  عملیاتی در ایران ابتدا یزیبودجهریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه

ان مربوطه تحت آموزش های الزم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای است تعریف جامعی از آن بشود و کلیه ی دست اندرکار

بهره گیری از افراد متخصص، آگاه ساختن مدیران و حتی کارکنان از اهداف سازمان، تغییر سیستم حسابداری از  د.وآنها روشن ش

ز راهکارهای است که می توان برای برخورد با و کنترل و ارزشیابی طرح ها و برنامه ها و موارد دیگر ا نقدی به تعهدی و نظارت

مشکالت موجود در ایران در زمینه ی بودجه نویسی و اجرای بودجه به کار برد. این موضوع مستلزم فعالیت کارشناسی است و 

 همکاری همه مسئوالن است.

 .مالی منجر می شودالی با مبنای تعهدی به افزایش شفافیت ظام نوین مطالعه نشان داد اجرای ناین م

 .الی با مبنای تعهدی به افزایش مسئولیت پاسخگویی مالی منجر می شودطالعه نشان داد اجرای نظام نوین ماین م

با مبنای تعهدی در ادای  وی نشان داد نظام حسابداری و گزارشگری مالی ،نگی داشتها( هم1385این نتایج با یافته ای باباجای)

ش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان مبنی بر حق پاسخ خواهی روز به روز پر رنگ تر می شود، مسئولیت پاسخگویی که نق

جایگاه ویژه ای دارد. این مطالعه نشان داد اجرای نظام نوین مالی با مبنای تعهدی به افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی منجر 

ن ارزیابی اثر بخشی به منظور افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی وجود د. با اجرای نظان نوین مالی با مبنای تعهدی امکامی شو

نداشت که باید ضمن بررسی دالیل آن، نسبت به تقویت در حوزه پاسخ گویی عملیاتی تدابیری اتخاذ گردد. بررسی و تقویت در این 

اد اجرای نظام مالی با مبنای تعهدی سبب این مطالعه نشان د بخشی و صرفه اقتصادی می شود. حوزه شامل سه مؤلفه کارایی، اثر

 افزایش شفافیت مالی و تحقق سطح مسئولیت پاسخ گویی)مالی و عملیاتی( منجر می شود.
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