
13
99

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
09

ره 
ما

ش

1

برای مجله حسابرس افتخار بزرگی است که اجازه می دهید نظرات خوانندگان مجله را با شما درمیان 
بگذاریم و دیدگاه شما را در اختیار آنان قرار دهیم. مجله حسابرس این توفیق را داشته است که 
ناشر دیدگاه ها و اندیشه های شما در حوزه حسابداری بخش عمومی باشد و امیدواریم این فرصت 
یگانه تا آینده دور پایدار بماند. سالمتی شما و موفقیتتان در حوزه پژوهش و آموزش حسابداری را از 
خدواند منان طلب می کنیم. ابتدا تحلیلی کلی از وضعیت بخش عمومی در ایران و تحوالت حسابداری 

بخش عمومی ارائه بفرمایید.

دکتر باباجانی
 این نکته مهم است که بخش عمومی در ایران را چگونه تعریف کنیم و تا آن جا که اطالع دارم بخش عمومی 
در قوانین و مقررات ایران تعریف نشده است. این درحالی است که وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی 
و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و قانون خدمات کشوری 

مصوب سال 1386 تعریف شده اند. 
بــا نگاهی اجمالی بــه این نهادها که همه آنها خدمــات عمومی ارائه می دهند و اغلــب آنها دولتی و بخش 
درخورمالحظــه ای از آنهــا غیردولتی اســت اما خدمات عمومی ارائــه می دهند، می توان آنهــا را در مجموعه  

توسعه حسابداری بخش عمومی؛ 

کاهش فاصله با تضارب آرا

دکتر جعفر باباجانی 

استاد و مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
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نهادهــای عمومــی جــای داد. از ایــن رو، هنگامــی کــه از 
حســابداری بخش عمومی یاد می کنیم باید به این مسئله توجه 
شود که منظور کدام نهاد بخش عمومی است. دلیل این امر این 
اســت که نهادهای بخش عمومی اعم از این که دولتی باشند یا 
غیردولتی ممکن است در دو حوزه گوناگون فعالیت کنند. برای 
مثال برخی از این نهادها نظیر وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
تنها بــه فعالیت حاکمیتی می پردازند و برخی دیگر از نهادهای 
دولتی نظیر شرکتهای دولتی به فعالیت بازرگانی اشتغال دارند. 
افزون براین، نهادهای عمومی غیردولتی نیز ممکن است تنها 
به فعالیتهای غیربازرگانی بپردازند، یا هر دو فعالیت بازرگانی و 

غیربازرگانی را در دستور کار قرار دهند. 
به نظر می رسد سئوال شما در مورد حسابداری بخش عمومی 
عمدتًا درباره حســابداری فعالیتهای حاکمیتی نهادهای بزرگ 
بخش عمومی نظیر دولــت، شــهرداریها و نهادهای عمومی 
غیردولتی باشــد. از ایــن رو، مطالبی که اشــاره می کنم حول 
محــور حســابداری فعالیتهــای حاکمیتی این بخش اســت. 
دلیل این امر این اســت که فعالیتهایی که شــرکتهای دولتی و 
شــرکتهای وابسته به نهادهای غیردولتی انجام می دهند، تابع 
استانداردهای حسابداری مرسوم در بخش خصوصی است و در 

چارچوب این مصاحبه قرار نمی گیرد. 
با این توضیح، در پاسخ به سوال شما باید گفت تا چند سال قبل 
تحولی اساسی و بنیادی در زمینه حسابداری فعالیتهای حاکمیتی 
بخش عمومی رخ نداده بود. این درحالی اســت که از اوایل دهه 
90 شمسی تالشهایی توسط ســازمان حسابرسی و وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی صورت گرفته اســت که اگر چــه قابل تقدیر 
اســت اما به نظر کافی نیست. بنابراین، حسابداری و گزارشگری 
مالی در فعالیتهای حاکمیتــی بخش عمومی ایران به ویژه دولت 
و شــهرداریها، از تحولی بنیادی و متناسب با پیشرفتهایی که در 

دیگر کشورها روی داده است، برخوردار نیست. 
از منظر سیر تحول تاریخی اگر به موضوع حسابداری فعالیتهای 
پیشــرفت درخورمالحظه ای  بازهــم  بپردازیم  بخش عمومــی 
نداشته ایم. دلیل این امر بسیار روشن است، چرا که حسابداری 
و گزارشگری مالی یکی از خرده نظامهای مسئولیت پاسخگویی 
اســت و تحــول در ایــن خرده نظام مســتلزم تحــول در نظام 
پاسخگویی است. به بیان دیگر، حسابداری و گزارشگری مالی 

یکی از ابزارهای اساسی ایفای مسئولیت پاسخگویی نهادهای 
عمومی در قبال مصرف و به کارگیری منابع مالی عمومی است. 
از این رو، حسابداری زمانی رشــد و تحول را تجربه خواهد کرد 
که نهادهای عمومی ملزم به پاسخگویی به صاحبان حق، یعنی 

تامین کنندگان منابع عمومی باشند. 
درباره ســابقه حسابداری و گزارشــگری مالی دولتی و بعضًا 
نهادهای بخش عمومی مقاالتی نوشــته ام و ســیر تطور آن را 
بیان کرده ام و عالقه منــدان را به برخی از این مقاله ها1 ارجاع 
می دهم. اما بــرای این که خالصه ای از ایــن موضوع را ارائه 
دهم می توان به دهه 30 شمســی اشــاره کرد که در آن زمان 
به کمک امریکاییها در ارتش آن زمان، سیســتم حســابداری 
خاصی مرسوم به حسابهای مستقل در ارتش ایران مستقر شد 
و به تدریج و به شیوه حسابداری یک طرفه در سازمانهای دولتی 
مرســوم گردید. در ســال 1345 به ابتکار مرحــوم علی اصغر 
طباطبایی، حســابداری دســتگاه های دولتی اجرایی مرکزی 
به شــیوه دوطرفه تغییر پیدا کرد. از آن زمان تاکنون حسابداری 
و گزارشــگری مالی در ایران بدون آن که از مبانی نظری کافی 
برخوردار باشــد تنها بــه عملیات دفترداری به شــیوه دوطرفه 
پرداخته اســت؛ هرچند که با تحوالتی نیــز همراه بوده، یعنی 
هم ازنظر اســتفاده از حسابهای مســتقل و هم از نظر عملیات 

حسابداری پیشرفتهایی داشته است. 
این درحالی است که در ســال 1394 وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اقدام به تهیه دســتورالعمل حســابداری جدیدی کرد 
کــه در واقع نوع تکامل یافته تر همان دســتورالعملهای قبل از 
سال 1364 است که نظرم را درباره این دستورالعمل قباًل ارائه 
داده ام. افزون بر این، سازمان حسابرسی هم گامهایی در مورد 
ترجمه و اقتباس استانداردهای مصوب فدراسیون بین المللی 
حســابداران (IFAC) به عمــل آورده که هنوز کامل نشــده 
اســت. با این ترتیب، به نظر می رسد اگرچه این قبیل گامها در 
زمینه دستیابی به نظام حسابداری و گزارشگری شایسته تقدیر 
اســت، اما دستیابی به یک نظام مطلوب و مبتنی بر ویژگیهای 

محیطی کشورمان مستلزم یک کار پژوهشی مناسب است.

آموزش رشته حسابداری دولتی در دانشگاه ها چه وضعی 
دارد؟ آیا حرکتی در این زمینه آغاز شده است؟
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دکتر باباجانی
پدیده ای  هر  در  تحول  کرده ام  اشاره  بارها  که  همان طور 
که  دارد  پیش شرط هایی  بلکه  نمی دهد  رخ  به خودی خود 
قاعده مستثنی  این  از  ایران هم  در  حسابداری بخش عمومی 
این است که تحول  این پیش شرط های مهم  از  نیست. یکی 
است  آن  مستلزم  اول  درجه  در  بخش عمومی  حسابداری  در 
و  مصرف  تحصیل،  درباره  حاکم،  پاسخ گویی  مسئولیت  که 
بدان  این  باور عمومی تبدیل شود.  به  به کارگیری منابع مالی 
تحقق  برای  را  مالی  منابع  که  اجرایی  مقامات  که  است  معنی 
هدفهای معین در اختیار می گیرند باید بدانند که نسبت به آن 

پاسخگو بوده و مورد پرسش قرار می گیرند. 
از ســوی دیگــر، مــردم در جایــگاه صاحبــان حــق باید 
درباره موارد یادشــده از طریــق نماینــدگان قانونی خود حق 
پاســخ خواهی خود را مطالبه کنند. درچنین شــرایطی اســت 
که حســابداری و گزارشــگری مالی در بخش عمومی به عنوان 
یکــی از خرده نظامهای مســئولیت پاســخگویی مــورد توجه 
پاســخگویان و پاســخ خواهان قرار می گیرد. دلیل این امر این 
اســت که حســابداری و گزارشــگری مالی ابــزار اصلی ایفای 
مســئولیت پاسخگویی اســت که مقامات اجرایی از طریق آن 
درباره چگونگی و چرایی تحصیل، مصرف و به کارگیری منابع 
عمومی به مردم توضیح می دهند. در مقابل نمایندگان قانونی 
مردم نیز در جایگاه پاســخ خواهان، این مسئولیت را از همین 

طریق مورد ارزیابی قرار می دهند.
نگاهــی اجمالی به فراز و فرود حســابداری و گزارشــگری 
مالی بخش عمومی در ایران در چندین دهه گذشته بیانگر این 
واقعیت اســت که تحول در خورمالحظه ای در زیرســاختهای 
فکــری و نظری مورد نیاز ایــن ابزار اصلی ایفای مســئولیت 
پاســخگویی رخ نداده اســت؛ هرچند کــه در زمینه های فنی 
حسابداری یعنی انتقال از حســابداری یک طرفه و به کارگیری 
حســابداری دوطرفه و تهیه صورتهای مالی، از ســوی دولت 

به ویژه پس از انقالب اسالمی پیشرفتهایی داشته ایم. 
کاستیهای حسابداری و گزارشگری مالی در نهادهای بزرگ 
بخش عمومی ایــران بارها در مقاالت و ســخنرانیهایی که در 
همایشهای حسابداری انجام داده ام مطرح شده است و حاصل 
این تالشــها خوشــبختانه نتیجه داد و چند ســال قبل با طرح 

ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی موافقت و در وزارت علوم 
تصویب شــد. این طرح نویدبخش تحولی اساسی در آموزش 
و پژوهش در حوزه حســابداری بخش عمومی خواهد بود. در 
حال حاضر رشته حسابداری بخش عمومی در دانشگاه عالمه 
طباطبایی از ســال 1396 تدریس می شــود و در این رشته سه 
دوره متوالی دانشــجو پذیرفته شده است و این رشته در برخی 
دانشگاه ها هم ایجادشده و در برخی دیگر در حال ایجاد است. 
یاداور می شــود که سازمان حسابرســی هم با همکاری وزارت 
امور اقتصادی و دارایی از اواســط ســال 1389 گامهای خوبی در 
جهــت تدوین اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی و تهیه 
دســتورالعمل حســابداری برای این بخش به عمــل آورده اند که 
امیدبخش است. با این ترتیب، امیدوارم با کمک نهادهای یادشده 
و دانشــگاه های کشور در آینده نزدیک فارغ التحصیالن این رشته 
با جذب در نهادهای بزرگ بخش عمومی تحولی بنیادی در زمینه 

حسابداری و گزارشگری بخش عمومی به وجود آورند. 
یاداوری این نکته مهم نیز ضروری است در بازنگری رشته 
حسابداری در ســطح کارشناســی تغییراتی داده شده و درس 
حسابداری و حسابرســی دولتی چهار واحدی به دو درس سه 
واحدی و جمعًا به میزان شــش واحد ارتقا پیدا کرده اســت. در 
رشته جدید حسابداری بخش عمومی در مقطع کارشناسی ارشد 
نیز دروس گوناگونی در زمینه های حســابداری و حسابرســی 
بخش عمومی پیش بینی شده است که به نظر می رسد نیازهای 
نهادهــای بخش عمومی را تامیــن کند. برای مثــال، افزون 
بــر درس تئــوری حســابداری و حســابداری بخش عمومی، 
دروس دیگری نظیر مبانی نظری حســابداری بخش عمومی، 
مبانــی قانونــی نظارت مالــی و عملیاتی، مطالعــات تطبیقی 
بین المللی حســابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت در 
بخش عمومی و حسابرسی جامع در بخش عمومی در این رشته 

پیش بینی شده است.

مالی  گزارشگری  با  بخش عمومی  مالی  گزارشگری 
این  و  دارد  تفاوتهایی  چه  بخش خصوصی  در  شرکتها 

موضوع چه ابعاد و پیامدهایی دارد؟

دکتر باباجانی
و  تفاوتها  دو  این  که  بگویم  باید  سئوال  این  به  پاسخ  در 
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مشابهت های درخورمالحظه ای دارند. ابتدا به تفاوتها و سپس 
به وجوه تشابه آنها می پردازم: 

در  مالی  گزارشگری  و  حسابداری  در  تفاوت  وجوه  الف- 
و  کشورها  نوع  به  اول  درجه  در  خصوصی  و  بخش عمومی 
برخی  در  دارد.  بستگی  اثرگذار  نهادهای  و  حاکم  سیاستهای 
کشورها به ویژه در کشورهای پیشرفته اروپایی از اوایل دهه 80 
میالدی ابتدا با تفکر تاچریسم و پس از آن با مدیریت گرایی و 
راه خصوصی سازی  به تدریج  نوین  مدیریت عمومی  با  سپس 
به  را  عمومی  امور  توانستند  که  آنجا  تا  و  ساختند  هموار  را 
بخش خصوصی واگذار کردند. در چنین فرایندی، حسابداری 
هم در این کشورها به تدریج به سمت حسابداری و گزارشگری 
که  بدین معنی  است؛  کرده  حرکت  بخش خصوصی  نهادهای 
تاثیرپذیری  با  بخش عمومی  نهادهای  در  مالی  گزارشگری 
حدود  تا  )هم شکلی(  ایزومورفیسم2  به  موسوم  پدیده ای  از 
بخش خصوصی  گزارشگری  و  حسابداری  شیوه  از  زیادی 
به رغم  امریکا  کشور  در  که  است  حالی  در  این  کرد.  پیروی 
کماکان  نوین،  عمومی  مدیریت  قابلیتهای  از  استفاده 
دولتهای  حاکمیتی  فعالیتهای  مالی  گزارشگری  و  حسابداری 
این  محیطی  ویژگیهای  با  منطبق  محلی  و  ایالتی  مرکزی، 
 34 بیانیه  اجرای  در  و  کشور  این  در  شد.  نوسازی  فعالیت 
هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و بیانیه 
دولت  حسابداری  مشورتی  هیئت  یک  شماره  مفهومی 
ایجاد  ضمن  و  درانداختند  نو  طرحی   (FASAB) فدرال 
گزارشگری  از شیوه  خود  مالی  گزارشگری  در  اساسی  تحولی 
بر  افزون  نکردند.  پیروی  بخش خصوصی  نهادهای  مالی 
حسابداران  بین المللی  فدراسیون  استانداردهای  این، 
(IFAC) از طریق سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 

(OECD) بر کشورهای درحال توسعه ای که نیازمند استفاده از 

منابع و کمکهای مالی خارجی بودند، تحمیل گردید.
ذکر ایــن نکته مهم ضروری اســت کــه اساســًا فعالیتهای 
حاکمیتی نهادهــای بخش عمومی با فعالیتهــای بازرگانی این 
بخش و بخش خصوصی تفاوتهایی بنیــادی دارد که نمی توان 
آنها را نادیده گرفت. به بیان دیگر فعالیتهای حاکمیتی نهادهای 
بــزرگ بخش عمومی از نظر نحوه تامیــن منابع مالی مورد نیاز 
و مصــرف و به کارگیری ایــن منابع و همچنیــن هدفهایی که 

دنبال می کنند بــا فعالیتهای بازرگانی چــه در بخش عمومی یا 
بخش خصوصی متفاوت است. از این رو متناسب با این تفاوتها، 

حسابداری و گزارشگری مالی آنها نیز متفاوت خواهد بود.

بازرگانی  و  حاکمیتی  فعالیتهای  در  که  تفاوتهایی  به رغم  ب- 
شباهتهای  از  دو  این  دارد  وجود  خصوصی  و  بخش عمومی 
برخوردارند.  مالی  گزارشگری  منظر  از  نیز  درخورمالحظه ای 
سازمان  عضو  کشورهای  اغلب  این که  ضمن  مثال،  برای 
گزارشگری  و  حسابداری  توسعه،  و  اقتصادی  همکاریهای 
مالی فعالیتهای حاکمیتی نهادهای عمومی خود را به پیروی از 
مدیریت عمومی نوین به شیوه بازرگانی یا مشابه بازرگانی عمل 
می کنند، برخی کشورها از این شیوه پیروی نمی کنند. باوجود 
مدل  از  پیروی نکردن  ضمن  که  اندیشیده اند  تدابیری  این، 
شبه بازرگانی موردنظر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 
و فدراسیون بین المللی حسابداران و تامین نیازهای اطالعاتی 
خود،  مقررات  و  قوانین  و  محیطی  ویژگیهای  بر  مبتنی 
فراهم  نیز  را  بین المللی  نهادهای  نیاز  مورد  مالی  گزارشهای 
گزارشگری  و  حسابداری  نظام  موضوع  این  بارز  نمونه   کنند. 
حسابداری  استانداردهای  هیئت   34 بیانیه  موضوع  مالی 

حسابداری و گزارشگری مالی

یکی از خرده نظامهای

 مسئولیت پاسخگویی است

 تحول در این خرده نظام

 مستلزم تحول

 در نظام پاسخگویی است
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دولتی امریکا (GASB) است. 
در این نظام حســابداری، با اســتفاده از سیستم حسابداری 
حسابهای مستقل، عملیات حسابداری هر منبع مالی که برای 
تحقــق هدفهای معینــی اختصاص یافته، براســاس رویکرد 
اندازه گیــری جریــان منابع مالی و مبنای حســابداری تعهدی 

تعدیل شده، جداگانه گزارش می شود. همزمان با این عملیات 
حســابداری، ترتیبی اتخاذ شــده اســت که با تغییــر رویکرد 
اندازه گیــری جریان منابع مالــی به جریان منابــع اقتصادی، 
و تغییر مبنای تعهدی تعدیل شــده بــه تعهدی کامل، و تلفیق 
حسابهای مستقل، گزارشهای مالی یکپارچه و مشابه با آن چه 
که در حســابداری بازرگانی رایج است، تنظیم و ارائه می شود. 
در این تحولی که از ســال 2000 تاکنــون در امریکا روی داده 
اســت هم نیازهــای اطالعاتی مبتنی بــر ویژگیهای محیطی 
دولتهای مرکزی، ایالتی و محلی امریکا تامین شــده و هم به 

نیازهای اطالعاتی بین المللی پاسخ داده شده است.
در ایران بر طبق دســتورالعمل حســابداری ابالغی وزارت 

امــور اقتصادی و دارایی و با هدف تامیــن نیازهای اطالعاتی 
موردنظر اصل 55 قانون اساسی، اطالعات حسابداری هر یک 
از منابع مالی به صورت جداگانه ثبت می شــود اما همزمان باید 
صورتهای مالی یکپارچه ابالغی ســازمان حسابرسی نیز تهیه 
شــود. قطع نظر از ایراداتی که به نظام حسابداری ابالغی وارد 
است و طرح آن از حوصله این مصاحبه خارج است، هر دو نهاد 
نامبرده تالشهایی برای ارتقای نظام حسابداری و گزارشگری 
بخش عمومــی ایران به عمــل آورده اند کــه به نوبه خود درخور 
تقدیر اســت؛ هرچند که تا رســیدن به یک نظام حسابداری و 
گزارشگری مالی مطلوب و تامین کننده نیازهای اطالعاتی ملی 

و بین المللی فاصله زیادی وجود دارد.

حسابداران شاغل در بخش عمومی از چه دانش و مهارتی 
چگونه  را  کنونی  انتظار  فاصله  باشند؟  برخوردار  باید 

می بینید؟ چگونه فاصله احتمالی باید پوشش داده شود؟

دکتر باباجانی
نهادهای  در  شاغل  حسابداران  اغلب  حاضر  حال  در 
بخش عمومی اعم ازاین که در سطح ادارات دولتی یا نهادهای 
رده  در  این که  یا  نظیر شهرداریها مشغولند  عمومی غیردولتی 
دارای  می کنند،  وظیفه  انجام  نهادها  این  امورمالی  مدیران 
مدیریت  حسابداری،  حوزه های  در  دانشگاهی  تحصیالت 
مالی، مدیریت بازرگانی یا مدیریت دولتی هستند. از این  رو، از 
نظر سطح تحصیالت دانشگاهی وضعیت نسبتًا خوبی نسبت 

به گذشته فراهم شده است. 
امورمالــی و ذیحســابان  از ســوی دیگــر، مدیــران کل 
دســتگاه های اجرایی از بین کارکنــان وزارت امور اقتصادی و 
دارایی انتخاب و در دســتگاه های اجرائی منصوب می شــوند. 
این در حالی اســت که تعداد درخورمالحظه ای از این مدیران 
در رشــته های حســابداری، حســابداری دولتی و حسابرسی 
دانشــکده امور اقتصادی و دارایی ســابق فارغ التحصیل شده 
و تجربه کافی در امور ذیحســابی و امورمالی کســب کرده اند. 
بنابراین مدیران امورمالی دستگاه های اجرایی منصوب وزارت 
یادشــده اگر چه در حوزه های نظارت مالی و قوانین و مقررات 
حاکــم بر تحصیل، مصــرف و به کارگیری منابع تســلط کافی 
دارند اما مبانی نظری حســابداری بخش عمومی و تحوالت و 

امیدوارم تحوالت

 حسابداری بخش عمومی

 در ایران

 با استفاده از

 مطالعات تطبیقی

 و حمایتهای نهادهای عمومی

 به ویژه دولت

 به درستی به سرانجام برسد
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پیشــرفتهای امروزین این رشــته را دنبال نمی کنند و با این که 
زحمات فراوانی در امر نظارت مالی و عملیات دفترداری مبتنی 
بر دســتورالعملهای حسابداری مصوب وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به دوش آنها واگذار شده، از مبانی نظری و زیرساختهای 

مورد نیاز غافل مانده اند.
به رغم مطالب باال، در چند ســال اخیر که هم در دانشگاه ها 
و هــم در وزارت امــور اقتصــادی و دارایی تالشــهایی برای 
ارتقای ســطح دانش حســابداری بخش عمومی به عمل آمده 
اســت، این امید به وجود آمده که حسابداری و گزارشگری مالی 
بخش عمومی به ویژه در نهادهای دولتی متحول شــود. تحقق 
این امر مســتلزم اســتفاده از نیروهای انسانی شایسته و آگاه به 
حســابداری و گزارشــگری بخش عمومی از یک سو و ارتقای 
ســطح مبانی نظری حاکم بــر آن و فهم و درک مبانی قانونی و 
نظارت مالی و عملیاتی مرتبط با حوزه بخش عمومی است. این 
در حالی است که تا رسیدن به این سطح از دانش نظری فاصله 
درخورمالحظه ای وجود دارد که امید اســت بــا تامین نیازهای 
استخدامی دستگاه ها از بین فارغ التحصیالن رشته حسابداری 

بخش عمومی این فاصله تا حدود زیادی برداشته شود.

برنامه ریزی برای توسعه موفق حسابداری بخش عمومی 
به  توجه  با  است؟  مربوط  عواملی  چه  به  کشور  در 
مجموعه توان نیروی انسانی کشور در زمینه حسابداری 
چه  با  بخش عمومی  حسابداری  توسعه  بخش عمومی، 

فرصتها یا تهدیدهایی روبه روست؟

دکتر باباجانی
برای توسعه موفق حسابداری بخش عمومی در  برنامه ریزی   
کشور نیازمند فراهم شدن زیرساختهایی است که به برخی از 
از یک سو  باید مقامات اجرایی کشور  ابتدا  آنها اشاره می کنم. 
ایفا  نتیجه برسند که  به این  از سوی دیگر،  و مقامات نظارتی 
نه تنها  منابع عمومی  بر  حاکم  پاسخ گویی  مسئولیت  ارزیابی  و 
حق پاسخ خواهی مردم به عنوان صاحبان حق را تامین می کند 
این  ایفای  برای  اجرایی  مقامات  برای  را  الزم  شرایط  بلکه 
مسئولیت در جایگاه پاسخ گویان فراهم می کند. طبیعی است 
که ایفا و ارزیابی این مسئولیت نیز نیازمند به کارگیری نیروهای 
با  است.  مقرراتی  و  امورمالی، محاسباتی  در  و شایسته  ماهر 

این ترتیب، نمایندگان قانونی مردم که در اجرای اصول قانون 
به کارگیری  و  مصرف  تحصیل،  بر  نظارت  وظیفه  اساسی 
نظام  استقرار  در  می توانند  دارند،  برعهده  را  منابع عمومی 
نظارتهای مالی و عملیاتی حاکم بر منابع عمومی نقشی اساسی 
مصرف کننده  اجرایی  مقامات  شرایطی  چنین  در  کنند.  ایفا 
دارند  پاسخگویی  درباره  مهمی  مسئولیت  که  منابع عمومی 

ناچارند خود را برای ایفای این مسئولیت آماده کنند.
با توجه به مطالب یادشــده هم نمایندگان پاســخ خواهان از 
طریق دیوان محاسبات کشور و هم قوه مجریه از طریق وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های اجرائی باید برای تحقق 
این امر از آمادگــی کافی برخوردار باشــند. در چنین فرایندی 
نقش نیروی انســانی ماهر و آگاه به امورمالی، محاســباتی و 
نظارتی برجسته خواهد شد. از این رو، دیوان محاسبات کشور 
به نمایندگــی از قوه مقننه برای ایفــای نقش نظارتی خود باید 
از نیروی انســانی کارامــد و متخصــص در زمینه های مالی، 
محاســباتی و مقرراتی بهره مند شود. از ســوی دیگر، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و ســایر دســتگاه های اجرایی کشــور 
به نمایندگی از طرف قوه مجریه نیازمند استخدام و به کارگیری 

نیروهای متخصص در زمینه های یادشده هستند. 
اگر چه در ســالهای اخیر هریک از نهادهای یادشده تالش 
در خورمالحظه ای برای جذب نیروی متخصص در رشته های 
حســابداری و حسابرســی به عمل آورده اند امــا به دلیل ضعف 
نهادینه شــده ای کــه در امر آموزش صحیح حســابداری مورد 
نیاز نهادهای بخش عمومی ایجاد شــده، توفیــق چندانی در 
زمینــه جذب این نیروها نداشــته ایم. از این منظــر اگر به این 
موضوع نــگاه کنیم با تهدیدهایی مواجه بوده و هســتیم. این 
در حالی اســت که با ایجاد رشــته حسابداری بخش عمومی در 
سطح کارشناشی ارشد در دانشگاه ها فرصت خوبی برای تربیت 
نیــروی انســانی متخصص و مــورد نیاز نهادهــای نظارتی و 
دستگاه های اجرایی فراهم شده است که انشااله در آینده به بار 
خواهد نشســت. ناگفته نماند که در ســالهای گذشــته با ایجاد 
رشته حسابرســی در دانشــگاه ها و پیش بینی درسی در زمینه 
حسابرسی بخش عمومی این قسمت از حسابرسی هم تا حدود 
زیادی متحول شــده اســت. به هرحال، امیدوارم تهدیدهای 
روبه روی بخش عمومی به فرصتهای ایجادشــده تبدیل شود 
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و نهادهــای اجرایــی و نظارتی هم به قدر کافــی از مزایای آن 
بهره مند شوند.

واحدهایی که نیازمند حسابداران بخش عمومی هستند، 
چه راهبردی را برای جذب، نگهداری، و توسعه نیروی 
انسانی حسابدار باید دنبال کنند تا بیشترین موفقیت را 

در دستیابی به هدفهای واحد به دست آورند؟

دکتر باباجانی
عمومی  نهادهای  و  وابسته  اجرایی  دستگاه های  و  دولت 
از  بخش عمومی  حاکمیتی  فعالیتهای  مجری  غیردولتی 
و  کشور  محاسبات  دیوان  به ویژه  نظارتی  نهادهای  و  یک سو 
تا حدودی سازمان بازرسی کشور باید در جذب نیروی انسانی 
نیازهای  تامین  در  که  معنی  به این  کنند؛  تجدیدنظر  خود 
فارغ التحصیالن  استخدام  به  را  اولویت  انسانی  نیروی  جدید 
از  بدهند.  بخش عمومی  حسابداری  رشته  کارشناسی ارشد 
سوی دیگر، شرایطی هم برای ارتقای سطح دانش حسابداری 
کارشناسی  مدرک  دارای  که  موجود  کارکنان  بخش عمومی 

حسابداری هستند، فراهم کنند. 
یاداوری این نکته مهم ضروری اســت که منظور از ارتقای 
سطح دانش حسابداری بخش عمومی تنها دروس حسابداری 
بخش عمومی نیســت که در حال حاضر در ســطح کارشناسی 
و کارشناسی ارشــد و بعضًا در ســطح دکتری تدریس می شود. 
این دروس سالهاســت که در دانشگاه ها و در رشته حسابداری 
و حسابرســی تدریس می شــود. منظور دروســی است که در 
کارشناسی ارشــد حســابداری بخش عمومی پیش بینی شده و 
تقریبــًا اغلب حوزه هــای بخش عمومی اعــم از مبانی نظری 
این نوع حســابداری، حسابرســی جامع، حسابرسی عملکرد، 
حســابداری مدیریت در بخش عمومی و فناوری اطالعات در 

این بخش را پوشش می دهد.
با توجه به مطالب یادشده، به نظر می رسد در صورتی که دروس 
پیش بینی شــده در رشــته حســابداری بخش عمومی در ســطح 
کارشناسی ارشد به درســتی در دانشگاه های کشور تدریس شود و 
منابع درسی مناسب برای آنها تهیه شود، سطح دانش حسابداری 
و حسابرســی بخش عمومی ارتقا می یابــد. درصورت تحقق این 
امر، دســتیابی بــه هدفهای تعیین شــده برای باال بردن ســطح 

دانش کارکنان حسابداری در بخش عمومی اعم از مدیران مالی، 
حسابداران و حسابرسان شاغل در این بخش محقق خواهد شد. 
نکته قابل ذکر دیگر این که منابع درسی مناسب برای تدریس 
دروس جدید در رشته نوپای بخش عمومی هم در درست تهیه 
اســت. برای مثال، دو جلــد کتاب جدید با عناوین »بررســی 
تطبیقی مبانی قانونی نظارت مالی مســتقل در بخش عمومی، 
در زمینــه حسابرســی بخش عمومی« و »نظــارت و کنترلهای 
مالی داخلــی در بخش عمومی ایران- یک بررســی تطبیقی« 
توسط اینجانب تالیف شده است. این دو کتاب بخشی از منابع 
درســی مورد نیاز برای این رشــته را تامین می کند. انشااله با 
تالیف کتاب دیگــری در زمینه مطالعات تطبیقی بین المللی در 
حســابداری بخش عمومی، منبع الزم برای این درس خاص 
پیش بینی شــده در رشته حســابداری بخش عمومی نیز تامین 
خواهد شــد. امیدوارم که مدرســان حال حاضر این رشته هم، 
کتابهای متنوع و مورد نیاز این رشــته را تالیف کنند تا از طریق 
گفتمان جدید و تضارب آرای مدرســان و اشــخاص حرفه ای 

سطح این رشته ارتقا یابد.

حسابداری  توسعه  برای  کشور  حسابداری  جامعه 
داده  انجام  چه کاری  و  دارد  رسالتی  چه  بخش عمومی 

است یا می تواند انجام دهد؟ 

دکتر باباجانی
اگر منظور شما از جامعه حسابداری کشور، نهادهای حرفه ای 
انجمنهای  و  ایران  حسابداری نظیر جامعه حسابداران رسمی 
حسابداری باشد باید بگویم که این نهادها تقریبًا هیچ تالشی 
نهادهای  حسابداری  دانش  سطح  ارتقای  و  توسعه  برای 
بخش عمومی نکرده اند. این در حالی است که نهادهای مشابه 
آنها در کشورهای توسعه یافته و بعضًا در حال توسعه در زمینه 
درخورمالحظه ای  سهم  بخش عمومی  حسابداری  توسعه 
امریکا  کشور  حرفه ای  نهاد  سه  از  مثال  برای  داشته اند. 
 ،(FASB) مالی  حسابداری  استانداردهای  هیئت  شامل 
و   (GASB) دولتی  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
دو   ،(FASAB) فدرال  دولت  حسابداری  رایزنی  هیئت 
حسابداری  استانداردهای  و  اصول  تدوین  مسئولیت  آن  نهاد 
برعهده  را  فدرال  و  ایالتی  دولتهای  سطح  در  بخش عمومی 
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نظیر  بین المللی  نهادهای  برخی  دیگر،  سوی  از  دارند. 
انجمن   ،(IFAC) حسابداران  بین المللی  فدراسیون 
حسابداری  کمیته  و   (CICA) کانادا  رسمی  حسابداران 
استرالیا  حسابداری  استانداردهای  هیئت  بخش عمومی 
سطح  ارتقای  در  درخورمالحظه ای  نقش   (PSCASBA)

استانداردهای  تدوین  و  بخش عمومی  حسابداری  دانش 
شرایطی  چنین  در  کرده اند.  ایفا  بخش  این  برای  حسابداری 
در  حسابداری  انجمنهای  سایر  و  رسمی  حسابداران  جامعه 

ایران فعالیت درخورمالحظه ای نداشته اند. 
با این ترتیب، جامعه حرفه ای حســابداری در ایران کارنامه 
قابــل قبولی در این حــوزه ندارد و تمام کوشــش خود را برای 
حســابداری نهادهــای بخش خصوصــی صرف کرده  اســت. 
شــاید یکی از دالیــل این کم فعالیتــی در حوزه حســابداری 
بخش عمومی اتــکای آنها به ســازمان حسابرســی و وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی و دیوان محاســبات اســت و این 
جوامع درباره حســابداری این بخش نقشی برای خود تعریف 
نکرده انــد. خالصه همان طــور که قباًل بیان کــرده ام در مورد 
حسابداری بخش عمومی تا حدود زیادی کم توجهی شده است 
مگر این ســالهای اخیر که فعالیتهای درخورمالحظه ای برای 
ارتقای ســطح دانش این رشــته به عمل آمده است. از این رو 
امیدوارم که با ایجاد رشــته حسابداری بخش عمومی در مقطع 
کارشناسی ارشــد که هم اکنون در دانشگاه عالمه طباطبایی در 
حال اجراســت و برخی دانشگاه های دیگر هم ایجاد این رشته 
را در دســتور کار قرار داده اند، زمینــه الزم برای تحول در این 
رشته جدید فراهم گردد. ناگفته نماند که تالشهای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و ســازمان حسابرســی هــم قطعًا در ایجاد 
تحــول موردنظر تاثیرگــذار خواهد بود. مجموعــه این گامها 
امیدوارکننده است و تا چند سال دیگر پیشرفتها و تحوالت آن 
به ثمر خواهد نشســت. این امیدواری زمانی تحقق می یابد که 
در درجه اول دانشــگاه هایی که این رشته را تاسیس می کنند، 
دروس پیش بینی شــده در این رشــته را به درستی ارائه دهند و 
دانشــجویان را برای تحقیق در زمینه های گوناگون حسابداری 
و حسابرســی بخش عمومــی تشــویق کنند و افــزون بر این، 
وزارتخانه و سازمان یادشده هم به تالشهای خود برای ارتقای 

این رشته ادامه دهند.

حسابداران  استخدام  و  جذب  درآزمونهای  شما  به نظر 
حرفه ای برای بخش عمومی بر چه زمینه ها و مباحثی باید 

تاکید بیشتر شود.

دکتر باباجانی
درباره آزمونهای جذب و استخدام حسابداران حرفه ای سئوال 
خوبی مطرح کرده اید. پاسخ به این سئوال را باید به دو بخش 
تقسیم کرد. استخدام اگر درسطح کارشناسی  باشد باید آزمون 
اجرایی  نیرو در حسابداری دستگاه های  برای جذب  استخدام 
حسابداری  زمینه   در  بیشتر  بخش عمومی  نهادهای  سایر  و 
بخش عمومی باشد که در حال حاضر دو درس حسابداری سه 
اگر استخدام  یافته است.  به بخش عمومی اختصاص  واحدی 
نیرو در سطح کارشناسی ارشد باشد موضوع متفاوت است و باید 
آزمونهای استخدامی به سمت دروس اختصاصی جهت یابد که 
به عنوان دروس تخصصی در رشته حسابداری بخش عمومی 

در سطح کارشناسی ارشد پیش بینی شده است.
درسهای تخصصی که در پرســش پیشین از آنها نام برده ام 
زمینــه الزم را برای جذب نیروی متخصــص و کارامد فراهم 
می کند. نیروهای یادشــده چون از دانش نظری کافی در زمینه 
حسابداری بخش عمومی برخوردارند، پس از استخدام و کسب 
تجــارب عملی در دســتگاه های اجرایی بــه نیروهای ماهر و 

بین تفکر برخی از دانشگاهیان و

 اهالی حرفه در

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 فاصله  ایجاد شده است

 این فاصله  تنها در تضارب آرا

 از بین می رود
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حرفه ای مبدل خواهند شد.
با توجه به مطالب باال، اینک که رشــته تخصصی مناســبی 
بــرای حســابداری بخش عمومی در دانشــگاه ها ایجاد شــده 
و فارغ التحصیــالن آن به تدریــج آمــاده کار خواهنــد شــد، 
دســتگاه های اجرایی در دولت و نهادهای بخش عمومی نظیر 
شهرداریها باید اســتخدام این نیروها را در اولویت قرار دهند. 
در صورتی که نهادهای یادشــده از اســتخدام چنین نیروهای 
متخصص و کارامد اســتقبال کنند، نتیجــه آن قطعًا در کیفیت 

دانش حسابداری بخش عمومی تاثیرگذار خواهد بود. 
نکتــه مهم دیگری که در این باره باید بگویم این اســت که 
استخدام نیروهای متخصص در رشته حسابداری بخش عمومی 
در دســتگاه های اجرایی و شــهرداریها و ســایر نهادها اگر چه 
شــرط الزم است اما شــرط کافی نیســت. این مهم زمانی به 
نتیجه مطلوب خواهد رســید که نهادهای متولی حســابداری 
و گزارشــگری بخش عمومی نظیــر وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور در ارتقای 
ســطح این حوزه تخصصی سرمایه گذاری کنند. کشورهایی که 
در این زمینه توفیق داشــته اند منابع مالــی درخورمالحظه ای 
برای ارتقای ســطح نظام حسابداری و گزارشگری مالی صرف 
کرده انــد. برای مثــال، در ســال 2000 میــالدی، دولتهای 
ایالتــی و محلی و فدرال امریکا برای ایجاد تحول اساســی در 
حسابداری نهادهای یادشده منابع مالی کافی تخصیص دادند 
و نتیجه قابل قبولی به دســت آوردند که در مقاالت دیگری به 
آن پرداخته ام. کشــورهای توســعه یافته دیگری نظیر کانادا و 
اســترالیا و بریتانیا نیز برای دستیابی به یک نظام حسابداری و 
گزارشگری مالی مناســب در بخش عمومی وقت و منابع مالی 
کافی صرف کرده اند. در ایران نیز باید برای ارتقای حسابداری 
بخش عمومی بهای الزم پرداخته شــود تــا جامعه از منافع آن 

بهره مند شود.

حسابداری  به عنوان  تخصصی  رشته  که  کردید  اشاره 
راه اندازی  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در  بخش عمومی 

کرده اید. چه برنامه دیگری تدارک دیده اید؟

دکتر باباجانی
قباًل  عمومی  بخش  در  شایسته  حسابداران  آموزش  مورد  در 

عالمه  دانشگاه  در  حاضر  حال  در  دادم.  توضیح  به اختصار 
حسابداری  به عنوان  خاصی  تخصصی  رشته  طباطبایی 
بخش عمومی ایجاد شده است. دانشجویانی که در این رشته 
اساسًا  و  می شوند  فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد  مقطع  در  و 
برای حوزه های حسابداری و حسابرسی بخش عمومی تربیت 
شده اند با استخدام در نهادهای دولتی و عمومی تجربه کافی 

به دست می آورند و به نیروهایی کارامد تبدیل می شوند. 
ایــن نیروهای آموزش دیده در حــوزه بخش عمومی ضمن 
آن که تحولی اساســی در آینده در حوزه نظامهای مســئولیت 
پاســخگویی نظیر حســابداری، حسابرســی و بودجه بندی و 
ارزیابــی عملکرد ایجــاد می کنند، برخی از آنهــا با پذیرش در 
مقطع دکتری حسابداری و تکمیل تحصیالت دانشگاهی خود 
به تدریس دروس حســابداری در همین حوزه می پردازند. این 
همان برنامه ای است که برای آموزش تخصصی در این رشته 
تدارک دیده ایم که امیدوارم در آینده که خیلی هم دور نیســت 
تحقق یابد و من به آرزوی دیرینه ام که با عشق به آن پرداخته ام 
خواهم رسید. البته این رویا نیست، حقیقتی دست یافتنی است 
و من بــه جوانانی که در این زمینه گام بــر می دارند، اطمینان 
دارم. بنابراین آموزش خاص این رشــته آغاز شــده اســت و 

به تدریج جایگاه واقعی خود را به دست خواهد آورد.

را  تحوالتی  چه  عمومی  بخش  حسابداری  حوزه  در 
با  آینده  در  می کنید؟حسابداری بخش عمومی  پیش بینی 

چه تحوالتی روبه رو است؟

دکتر باباجانی
حسابداری  حوزه  در  آینده  تحوالت  پیش بینی  مورد  در 
بخش عمومی باید بگویم که این تحول در حوزه های گوناگون 
عملکرد  ارزیابی  و  بودجه بندی  حسابرسی،  حسابداری، 
چندسالی  پاسخگویی  مسئولیت  خرده نظامهای  به عنوان 
است که روی داده و ادامه خواهد یافت. در چهل سال گذشته 
پیشرفتهای درخورمالحظه ای در زمینه های یادشده در اروپا، 
آمده  به عمل  افریقایی  و  آسیایی  کشورهای  برخی  و  امریکا 
است. اگرچه این تحوالت و پیشرفتها در هریک از قاره های 
حرکتهای  نشان دهنده  آنها  همه  اما  بوده،  متفاوت  یادشده 

روبه جلو در حوزه بخش عمومی بوده است. 
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تفاوتهایی که در زمینه این تغییرات روی داده، متناســب با 
ویژگیهای محیطی بوده است؛ هرچند که در برخی کشورهای 
در حال توســعه به لحاظ کمکهای دریافتی از برخی نهادهای 
بین المللــی نظیر ســازمان همکاریهای اقتصادی و توســعه، 
تحول در حسابداری و حسابرسی و بودجه بندی به آنها تحمیل 
شــده اســت. در ایران هم تحوالتی در این زمینه ها روی داده 
اســت که اگر چه تحمیلی نیست اما کم وبیش تقلیدی و متاثر از 
پدیده ایزومورفیســم است. امیدوارم که این تحوالت در ایران 
با اســتفاده از مطالعات تطبیقی و حمایتهای نهادهای عمومی 

به ویژه دولت، به درستی به سرانجام برسد.

آقای دکتر، با محدودیت وقتی که دارید انتظار نداشتیم که 
با این گستردگی و جامعیت به گفتگو با نشریه حسابرس 
بپردازید. از مشارکت شما بسیار سپاسگزاریم. اگر نکته 

جاافتاده ای به نظرتان می رسد، اضافه بفرمایید.

دکتر باباجانی
مالی  گزارشگری  و  حسابداری  درباره  کرده ام،  اشاره  بارها 
مبانی  ارتقای سطح  و  بخش  این  و حسابرسی  بخش عمومی 
است.  کوتاهی شده  متمادی  در سالهای  آنها  بر  حاکم  نظری 
امور  وزارت  یعنی  حوزه  دو  این  متولیان  هم  دیگر،  بیان  به 
اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و هم دانشگاه های کشور 
این رو،  از  نداشته اند.  این موضوع  به  توجه درخورمالحظه ای 
نظری  منظر  از  بخش عمومی  حسابرسی  و  حسابداری  حوزه 
و عملی آسیب دیده و نسبت به پیشرفتها و تحوالت جهانی 
عقب افتاده است. از آغاز دهه نود شمسی تاکنون تالشهایی 
برای جبران این عقب افتادگی از سوی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و دیوان محاسبات به عمل آمده است که اگر چه هنوز 
راه درازی برای تحقق این امر در پیش است اما امیدوار کننده 
به  که  عالقه ای  و  توان  حد  در  و  به نوبه خود  هم  من  است. 
ارتقای سطح دانش نظری و عملی حسابداری بخش عمومی 
از همه جنبه های آن دارم، در این زمینه به کوششهایم ادامه 
خواهم داد. خوشبختانه با اهتمام دانشگاه عالمه طباطبایی، 
توانستیم برای اولین بار رشته حسابداری بخش عمومی را در 
پدیدار  آینده  در  آن  آثار  که  کنیم  ایجاد  کارشناسی ارشد  سطح 

خواهد شد.

تحوالتی که در حوزه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 
در کشورهای توسعه یافته به ویژه در کشور امریکا رخ داده است 
وام دار همــکاری بین  نهادهای متولی این امر و دانشــگاهیان 
بوده اســت. این در حالی اســت که متاســفانه ایــن همکاری 
نزدیک بین این دو نهاد در ایران مشهود نیست و هر کدام به کار 
خود مشغولند. به همین دلیل، بین تفکر برخی از دانشگاهیان 
از جمله خود من که ســالهای عمر خود را در این زمینه سپری 
کــرده ام و اهالی حرفــه موردنظر در وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی، فاصله  ایجاد شــده اســت. فاصله موردنظــر تنها در 
تضــارب آرا از بین می رود و اگر این مهم روی دهد می توان به 

آینده حسابداری بخش عمومی در ایران نیز امیدوار بود. 
همه نیــک می دانند کــه صاحبنظران دانشــگاهی ازجمله 
خود من برای ارتقای ســطح دانش نظری و عملی حوزه های 
گوناگون حسابداری و حسابرسی بخش عمومی از هیچ کوششی 
دریغ نکرده ایم. تالیف بیش از 10 جلد کتاب توسط خود من در 
حوزه های یادشده و انتشــار حدود 100 مقاله که اغلب آنها در 
ارتباط با حسابداری و حسابرسی بخش عمومی است بیانگر این 
حقیقت آشکار است. امیدوارم با تالشهایی که سالهای اخیر در 
این زمینه به عمل آمده و با فارغ التحصیل شــدن دانشجویان 
شاغل به تحصیل در رشته های یادشده و کسب تجربه کافی در 

این زمینه ها، این تالشها به نتیجه مطلوب برسد.

پانوشتها:
1- آقای دکتــر باباجانی تالیفات زیادی در حوزه حســابداری بخش عمومی 
دارند که به وسیله ناشران مختلف منتشر شده است. مقاله های زیر در نشریه 

حسابرس منتشر شده است:
نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی، شماره   •

7، تابستان 1379
تحلیلی پیرامــون قانون اصالح مواد 63 و 64 قانون محاســبات عمومی   •

کشور، شماره 12، پائیز 1380
چالشهای گزارشگری مالی بخش عمومی،  شماره 48، بهار 1389  •

چالشهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی، شماره 55، مهر و آبان   •
1390

استانداردهای حســابداری بخش عمومی نیازمند مطالعه تطبیقی، شماره   •
77، خرداد و تیر 1394

تحول در نظام حســابداری بخش عمومی؛ فهم متفــاوت از یک پدیده،   •
شماره 95، خرداد و تیر 1397

2- Isomorphism


