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چکیده:

این مطالعه بر نقش تعاملی بین حس��ابداری در سازمانهای دولتی و بخش عمومی و محیط
اقتصادی  -اجتماعی و سیاس��ی که در آن فعالیت میکند ،تاکید دارد و تمرکز آن بر تحلیل
انتقادی سیاس��تها و فرآیند مبارزه با فساد در بخش دولتی است .هدف از این تحقیق ،نشر
و گس��ترش دانش به منظور ایجاد یک بخش دولتی پایدارتر ،پاس��خگوتر و دارای فساد کمتر
اس��ت .این مقاله پروژههای تحقیقاتی مختلف در زمینه سیاس��تها و اس��تراتژیهای مرتبط
با پاس��خگویی ،شفافیت ،حسابرسی ،افش��ای مقررات ،حکمرانی ،حمایت از سرمایهگذاران و
اقدامات ضد فس��اد را در بخش عمومی مورد بررسی قرار میدهد .مقاالتی که در این بررسی
ارائه ش��ده اند به زوایای مختلف فس��اد و جنبههای مختلف نحوه گزارش دهی آن با استفاده
از طیف وسیعی از مبانی نظری و روشهای تحقیق میپردازند .نتایج تحقیق نشان میدهند
در خصوص هزینههای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی ،قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با
فساد مسائل زیادی مطرح است که میبایست مورد بررسی و توجه جدی قرار گیرد.
کلید واژهها :حس��ابداری بخش عمومی ،حکمرانی ،حکمرانی خوب ،فس��اد ،مبارزه با فساد،
بخش عمومی

 .1دکترای حسابداری ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران (نویسنده مسئول):
mbahadori.sm@gmail.com
 .2حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان هرمزگان
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طی قرنها ،فساد یک مشکل اساسی و رایج در فرهنگ کشورهای مختلف سراسر جهان بوده
است (لی و گوون .)2013 ،1در سالهای اخیر موضوع فساد ،به دلیل اثرات زیانباری که بر توسعه
اقتصادی کشورها داشته است ،به یکی از موضوعات مهم و البته یکی از دغدغههای اصلی کشورها
در فرایند توس��عه یافتگی تبدیل شده است (قربانی و صدیق محمدی .)1387 ،به طورکلی فساد،
سوءاستفاده افراد از منافع عمومی برای کسب منافع شخصی ،تعریف میشود (سونسون.)2005 ،2
توس��عه فزاینده و غیرشفاف در درون سیستم ،محدود کردن کارایی و توان سیستم ،خنثی کردن
اثرات سیاس��تهای اقتصادی و منحرف کردن آن از ویژگیهای اصلی فساد اقتصادی است .فساد
در گذر زمان خود را توجیه میکند و رنگ سیاه و تاریک خود را در نگاه جامعه از دست میدهد.
فس��اد اقتصادی به عنوان پدیدهای برخاس��ته از تالقی منافع بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر،
حاصل رفتار منفعت جویانه کس��انی اس��ت که نمایندگی بخش عموم��ی ر ا برعهده دارند و یا از
قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی ،خانوادگی یا گروهی و با انگیزه
کس��ب فرصتهای سیاسی یا اقتصادی ،سوءاستفاده میکنند (قربانی و صدیق محمدی.)1387 ،
اثرات فساد تنها یک نگرانی اخالقی یا اصولی نیست .در واقع ،فساد عواقب گستردهای برای دولت
و جامعه ،به ویژه برای آن دسته از اقشار جامعه که آسیبپذیرتر و ضعیف و فقیر هستند ،به همراه
دارد (گواه .)2001 ،3دادههای فس��اد جهانی ارائه شده توسط بانک جهانی در سال  ،2017برآورد
میکند که  1.5تریلیون دالر رشوه پرداخت شده است ،در حالی که مجمع جهانی اقتصاد ()2017
اظهار میدارد که این رقم نزدیک به  2.6تریلیون دالر اس��ت که معادل بیش از  %5تولید ناخالص
داخلی جهانی اس��ت .فساد سیس��تمی در هر کشوری که حکم فرما شود مانع اصلی جهت توسعه
اقتصادی و سیاس��ی آن کش��ور خواهد بود .در واقع فس��اد موجب تضعیف توسعه اقتصادی ،ثبات
سیاس��ی و انگیزههای سرمایهگذاران و افزایش بیاعتمادی میش��ود (روستین و واریچ)2017 ،4؛
بنابراین رسیدگی به مسئله فساد باید در اولویت برنامههای دولتها قرار گیرد.
در تالش برای مبارزه با فس��اد سیس��تماتیک ،دولتها هم در کش��ورهای توسعه یافته و هم
در کش��ورهای در حال توسعه طی سالهای گذش��ته اصالحات زیادی را در زمینه مدیریت مالی
بخش دولتی انجام داده اند و بر افزایش کنترلهای مالی ،گزارشگری مالی ،شفافیت ،پاسخگویی و
حکمرانی در دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی متمرکز شده اند .مولفه اصلی در اصالحات
بخش عمومی در سراسر جهان ،معرفی مدیریت دولتی جدید 5است که در آن از طریق حسابرسی
و افش��ای مراجع نظارتی ،حس��ابداری نقش��ی کلیدی در نظارت و کنترل منابع ایفا میکند .طی
سالهای اخیر ،بسیاری از کشورهای غربی ،تحقیقات قابل توجهی در زمینه نحوه استفاده از چنین
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ش��یوههایی برای دس��تیابی به خدمات عمومی متمرکز ،در کنار مشارکت بیشتر بخش خصوصی
ارائ��ه نموده اند .این در حالی اس��ت که در زمینه تمرکززدایی مس��ئولیت خدمات بخش عمومی
ک��ه همان انتقال قدرت و مس��ئولیت خدمات عمومی از دولت مرک��زی به دولتهای منطقهای و
محلی مس��تقل یا نیمه مستقل میباش��د ،کمتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته
اس��ت و تحقیقات انجام گرفته در زمینههای مختلف و تعامالت و وابستگی متقابل بین مداخالت
مختلف سیاسی ،گسترش نیافته است؛ بنابراین تحقیق در مورد طراحی و اجرای سیاستهایی که
بیشترین تأثیر را در کاهش فساد دارند بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
هدف اصلی این مطالعه این تشویق محققان به انجام تحقیق و مطالعه در خصوص سیاستها
و اس��تراتژیهای مرتبط با نظارت بر حس��ابداری ،پاس��خگویی ،حکمرانی و اقدامات ضد فساد در
سازمانهای عمومی و گسترش دانش الزم برای ایجاد بخش دولتی پایدارتر ،پاسخگوتر و با فساد
کمتر اس��ت؛ بنابراین در این مطالعه ،مقاالتی که در این حوزه با اس��تفاده از طیف گس��تردهای از
روش ها ،چارچوبهای نظری و موقعیتهای تحقیقاتی به زوایای مختلف فساد پرداخته اند ،مورد
بررسی قرار میگیرد.
بح��ث ب��ا مولفههای اصل��ی مدیریت دولتی جدید و تمرکززدایی آغاز میش��ود و نقش��ی که
حسابداری از طریق حسابرسی و افشای مراجع نظارتی میتواند در افزایش پاسخگویی و شفافیت
ایفا نماید تا فس��اد کاهش یابد ،مورد بررسی قرار میگیرد .در پی آن ،اثربخشی حاکمیت نهادی،
حمای��ت از س��رمایهگذاران و حکمران��ی خوب مطرح میش��ود .بخش آخر ای��ن مقاله به بحث و
نتیجهگیری در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد میپردازد.
 .2کنترل حسابداری

مولفهه��ای اصلی مدیریت دولتی جدید عبارتند از تفکیک واحدها ،تمرکززدایی مس��ئولیت
پاس��خگویی مدیریتی و عواملی که منجر به تغییر سیس��تمهای بودجهای و مسئولیت پاسخگویی
مالی میشوند (فرنهام و هورتون .)1996 ،2به عقیده ون ماراویچ ،)2007( 3اگرچه مدیریت دولتی
جدید ،مدیران بخش دولتی را توانمند میسازد ،تمرکززدایی مسئولیت مدیریتی و مالی ،احتمال
رفتارهای فرصت طلبانه ،تضاد منافع و فس��اد را افزایش میدهد .تحقیقات پیش��ین این مس��ئله
را تأیید میکند که مکانیزمهای مدیریت دولتی جدید وابس��ته و به هم پیوس��ته هس��تند (هود،4
 ،1991پولیت )1995 ،5و سیس��تمهای حسابداری و گزارشگری مالی ضعیف میتواند انگیزههای
1

 .1تمرکززدایی به معنای انتقال قدرت ،اختیار و مسئولیت دولت به سازمانهای دولتی ،مؤسسات نیمه مستقل ،بخش
تعاونی یا خصوصی اس��ت .تمرکززدایی فرایند توزیع کردن اداره تصمیمگیری به طور نزدیکتر به مردم اس��ت .توزیع
اجراییات یا دولت در بخشهایی مثل مهندس��ی ،مدیریت ،علوم سیاسی ،اقتصاد سیاسی ،جامعهشناسی ،تکنولوژی و
اقتصاد را شامل میشود .در زمینه توزیع جمعیت و اشتغال هم ممکن است.
2. Farnham and Horton
3. von Maravic
4. Hood
5. Pollitt
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 .3حسابرسی و افشای مقررات

یک��ی دیگر از موضوعات حائز اهمیت پیرامون بحث در زمینه سیاس��ت مبارزه با کالهبرداری
و فس��اد ،نقشی کلیدی حسابداری در افزایش پاسخگویی و شفافیت از طریق حسابرسی و افشای
مقررات اس��ت .به منظور جلوگیری از فساد و تقلب در بخش دولتی ،مسئولیت پذیری و شفافیت
در کنار حسابرس��ی موثر نقش مهمی ایفا میکنند؛ به عبارت دیگر حمایت از افش��اء و ش��فافیت
اطالعات حس��ابداری بخش عمومی ،یکی از ابزارهای اساس��ی برای مبارزه با فساد است .در واقع
حسابرسی اثربخش ،در حداقل سازی ارائه نادرست اطالعات حسابداری و در نتیجه ایجاد اطمینان
از اعتبار حسابها کمک شایانی مینماید (دی .)2007 ،4اقدام موسسات عالی حسابرسی)SAI( 5
در مبارزه با فعالیتهای کالهبردارانه و فس��اد آمیز و پیش��گیری از تقلب و فس��اد بااهمیت تلقی
1. Bardhan
2. World Bank
3. Changwony and Paterson
4. Dye
)5. Supreme Audit Institutions (SAI’s
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نظارت ش��هروندان را سرکوب کند و در نتیجه مزایای عدم تمرکز را کاهش دهد (بردان،2002 ،1
بان��ک جهان��ی .)2001 ،2با این حال ،بیش��تر مطالعات ب��ه طور جداگانه هم رابط��ه بین عملکرد
حس��ابداری و فس��اد و هم رابطه بین فساد و تمرکززدایی را مورد بررسی قرار داده اند؛ اما تاکنون
تحقیقات کمی صورت پذیرفته اس��ت که بتواند نقش ترکیبی عملکرد حس��ابداری و تمرکززدایی
را در ارتباط با فس��اد در نظر بگیرد ،یا اینکه مش��خص کند آیا عملکرد حسابداری و تمرکززدایی
مکمل یکدیگر در کاهش فساد هستند یا خیر .مقالهای توسط چانگونی و پترسون 3ارائه شد و این
خال را پر نمود و فصل مش��ترک بین موضوعات حس��ابداری ،تمرکززدایی و ارتباط آنها با ادبیات
و مبانی نظری فس��اد مورد بررس��ی قرار گرفت .مقاله آنها از ادبیات و مبانی نظری س��ه موضوع
حس��ابداری ،تمرکززدایی و فساد ایده گرفته و بر مبنای آنها پایه گذاری شد؛ بنابراین ،مطالعات
چانگونی و پترسون سهم عظیمی در زمینه شناسایی رابطه بین ادبیات و مبانی نظری حسابداری
نوین و تمرکززدایی بر فساد دارد .آنها با استفاده از دادههای مقطعی  128کشور و چندین منبع
داده دیگر ،به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کیفیت روش حسابداری میتواند بر رابطه بین
تمرکززدایی و فساد تأثیر بگذارد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که عملکرد اطالعات حسابداری
در بهبود اثربخش��ی س��ازوکارهای نظارت بر تمرکززدایی ضروری است ،زیرا موجب میشود عدم
تقارن اطالعاتی بین بازیگران سیاسی و رأی دهندگان در سطوح محلی کاهش یابد و پاسخگویی
سیاس��ی افزایش یافته و فساد کاهش یابد .این یافتهها بدان دلیل اهمیت دارد که نشان میدهند
بخش دولتی برای بهره گیری از مزایای تمرکززدایی در کاهش فساد ،باید توجه بیشتری به تقویت
کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی داشته باشد.
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میش��وند و بانک جهانی 1و س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه )OECD( 2خواس��تار نقش
فعالتر موسس��ات عالی حسابرسی و سازمان بینالمللی مؤسس��ات حسابرسی عالی( 3اینتوسای)
در پیش��گیری از تقلب و فس��اد ش��ده اند (برگ1999 ،4؛ دی .)2007 ،5در پاسخ ،موسسات عالی
حسابرس��ی و س��ازمان بینالمللی مؤسسات حسابرس��ی عالی در تدوین و پیاده سازی بسیاری از
دس��تورالعمل ها ،استانداردها و چارچوبهای حسابرس��ی کمک کرده اند که میتوانند حکمرانی
خوب را تقویت کند .با وجود این موسس��ات عالی حسابرس��ی به طور کلی تمایلی به ایفای نقش
جامع در مبارزه با رفتارهای فاس��د انگیز و متقلبانه نشان نداده و نقش خود در جلوگیری از فساد
از طریق حسابرسی (و نه کشف فساد) محدود نموده اند (کایراک .)2008 ،6رایشبورن-کجنرود و
همکاران ،)2019( 7با اس��تفاده از رویکرد نهادی (با اس��تفاده از نظریه مبتنی بر داده) نحوه درک
هفت موسس��ه عالی حسابرسی کشورهای اس��کاندیناوی ،اروپای جنوبی و آفریقا از مسئولیتهای
خود در مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار دادند .تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق حاکی از فشار
اجباری ،قهری و هنجاری برای مبارزه با تقلب و فس��اد اس��ت .به همین ترتیب اثربخشی اقدامات
اجباری که از طریق چارچوبهای قانونی نهادی عملیاتی ش��ده ،متفاوت است به طوری که سطح
فساد به عنوان یک شاخص واحد ،برای سنجش کارایی موسسات عالی حسابرسی در زمینه مبارزه
با فساد کافی نیست .به طور کلی فشارهای هنجاری برای مبارزه با فساد از طریق منطق حرفهای
نهادی ایجاد ش��ده است و مس��ئولیت ارگانهای نظارتی از جمله موسسات حسابرسی ،موسسات
عالی حسابرسی ،دادسراها و موسسات نظارتی و مجری قانون در مبارزه با فساد مجزا از هم است.
هیچ یک از فش��ارهای اجباری ،قهری و هنجاری ارگانهای نظارتی به تنهایی نمیتواند رفتارهای
متقلبانه یا فساد آمیز را مهار کند .نتایج این تحقیق نشان میدهد نهادهای نظارتی برای دستیابی
به سیس��تمهایی که هم برای اقتصادهای توسعه یافته و هم در حال توسعه مناسب باشد ،باید در
مبارزه با تقلب و فساد با یکدیگر همکاری کنند .همچنین اگر اینتوسای در پی آن باشد که مبارزه
موسسات عالی حسابرسی را با فساد در سراسر جهان هماهنگ و همگام نماید ،شناخت و همکاری
بیش��تر نهادی الزم اس��ت .این دیدگاه در تحقیقات جپس��ن )2019( 8درباره نقش حسابرسی در
مبارزه با فس��اد در س��طح خرد نیز منعکس شده است .در این تحقیق جپسن با بیان اینكه چگونه
حسابرس��ی از لحاظ تئوری ،پتانسیل پیش��گیری و شناسایی فعالیتهای متقلبانه و فاسد را دارد،
ش��روع کرده و مقاومت حرفه حسابرس��ی در برابر پذیرش مسئولیت عملکرد حسابرسی در کشف
تقلب و فس��اد را مورد بحث قرار میدهد .وی در ادبیات تحقیقات قبلی خود بر این مطلب تأکید
1. World Bank
)2. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD
)3. International Organization of Supreme Audit Institutions(INTOSAI
4. Borge
5. Dye
6. Kayrak
7. Reichborn-Kjennerud et al
8. Jeppesen

سال پنجم

شماره 16

تابستان 1400

)1. International Standards of Supreme Audit Institutions(ISSAIs
)2. International Standard on Auditing (ISA

67
)یداقتنا یدرکیور( یمومع شخب یرادباسح متسیس زا هدافتسا اب داسف اب هزرابم و بوخ ینارمکح

دارد که حسابرس��ی مالی بخش خصوصی تا حد زیادی فساد را به عنوان منبع احتمالی خطاهای
اساس��ی در صورتهای مالی نادیده گرفته اس��ت .این امر به حسابرسی مالی منسوب میشود که
فس��اد را از تعری��ف تقلب حذف میکند و آن را تحت عنوان «ع��دم پذیرش» طبقهبندی میکند
به این دلیل که هیچ اثر یا خطای اساس��ی برای حس��ابرس باقی نگذارد .وی این دیدگاه را مورد
انتقاد قرار میدهد و این قضیه را مطرح مینماید که در بیش��تر اش��کال تجاری فساد که مستلزم
مبادله داراییهای مش��هود است ،شواهدی برای بررسی حسابرس وجود دارد .جپسون دریافت که
حسابرس��ی بخش دولتی درجهای از مس��ئولیت پیشگیری از فساد را میپذیرد و برای شناسایی و
کاهش فعالیتهای فاس��دآمیز یا تقلب اقداماتی انجام میدهد اما تأثیر حسابرسی در کشف تقلب
و فس��اد به وس��یله ترجیحات حرفه برای پیشگیری از کشف به طور قابل توجهی محدود میشود
به طوری که در اس��تاندارد بینالمللی موسسات حسابرسی عالی 1شماره  15700نیز «پیشگیری
از فس��اد بسیار بهتر از شناس��ایی و کشف فساد است» منعکس شده اس��ت (اینتوسای.)2013 ،
در این ارتباط اس��تاندارد بینالمللی حسابرسی 2ش��ماره  240بدون اشاره به فساد ،تقلب را به دو
نوع سوءاس��تفاده از داراییه��ا و تقلب در صورتهای مالی طبقهبندی میکند .این اس��تاندارد به
مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب ،در حسابرسی صورتهای مالی میپردازد و نحوه بکارگیری
اس��تانداردهای  315و  330را در مورد خطرهای تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب تشریح میکند.
ب��ه طوری ک��ه در خصوص ویژگیهای تقلب بیان میدارد «تحری��ف صورتهای مالی میتواند از
تقلب یا اش��تباه ناشی ش��ود .وجه تمایز تقلب و اشتباه ،عمدی یا غیرعمدی بودن عملی است كه
منجر به تحریف صورتهای مالی میش��ود .اگر چه تقلب مفهوم گستردهای دارد ،اما برای مقاصد
اس��تانداردهای حسابرسی ،حسابرس تقلبهایی را مد نظر قرار میدهد كه سبب تحریف بااهمیت
صورتهای مالی میشود .دو نوع تحریف عمدی به حسابرس مربوط میشوند كه یکی تحریفهای
ناش��ی از گزارش��گری مالی متقلبانه و دیگری تحریفهای ناشی از سوء استفاده از داراییها است.
هر چند حس��ابرس ممكن است مشكوك به وقوع تقلب شود و یا در موارد نادر ،پی به وقوع تقلب
ببرد ،با این حال وی در مقامی نیست که به لحاظ قانونی حکم کند که آیا تقلبی واقعاً روی داده
اس��ت یا خیر» .یافتههای تحقیق جپس��ن پیامد بااهمیتی در پی دارد :از حسابرس��ان مالی انتظار
میرود تحریفهای بااهمیت را شناس��ایی و گزارش کنند .از آنجا که فس��اد میتواند منجر به سوء
اس��تفادههای مالی شود ،منطقی اس��ت که انتظار داشته باشیم حسابرسان مسئولیت کشف تقلب
و فس��اد را بپذیرند .حذف فاس��د از تعریف تقلب در اس��تاندارد بینالمللی حسابرسی شماره 240
منجر به نادیده گرفتن حسابرسان از خطر فساد در برنامههای حسابرسی میشود .به همین دلیل،
جپس��ون پیش��نهاد میکند نهادهای نظارتی در تعریف خود از فعالیتهای متقلبانه و فس��اد آمیز
تجدی��د نظر کنند .محققان معتقدند در قوانین و مقررات به منظور پیش��گیری از تقلب و فس��اد،
مجازاتهای موثر و روشهای اجرایی ،ضروری هس��تند و باید منافع مالی وضع این گونه قوانین،
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مجازاتها و روشهای جلوگیری از فساد ،وزینتر از رفتارهای متقلبانه یا فساد آمیز باشد (استین
وی ،2014 ،1وردن .)2009 ،2انتش��ار مجازاتهایی که به دلیل رفتارهای متقلبانه علیه سازمانها
اعمال میش��ود ،میتواند تأثیرات منفی بر برداش��ت عمومی س��رمایهگذاران از سازمانها داشته
باش��د .به همین ترتیب ،مجازاتهای مالی مانند جریمههایی که علنی میش��وند میتواند موجب
عدم رضایت عمومی ش��ود .برای نهادهای نظارتی ،انتش��ار اخبار مرتبط به مجازاتهای ناش��ی از
تقلب و فس��اد (چه مالی و چه غیرمالی) میتواند مش��روعیت قوانین و مقررات را تقویت نموده و
تمایل به پیروی از قانون در س��ازمانهایی که مجازات میش��وند را افزایش دهد (پارکر)2006 ،3؛
بنابراین افش��ای مقررات در جهت کاهش تقلب سازمانی و رفتار فسادانگیز نقش بااهمیتی داشته
و در گس��ترش و بهبود مس��ئولیت پاسخگویی نس��بت به س��هامداران ،ذینفعان و عموم ضروری
تلقی میش��ود .با این حال ،گزارشهای حس��ابداری و افزایش افش��ای اطالعات ،تاکنون سیستم
4
جامعی که را رفتار مشکوک یا متقلبانه را در تمام زمینهها کاهش دهد ،ارائه ننموده است .وانگ
( )2008تأثیر مجازاتهای مختلف (اعم از مالی و غیرمالی) را برای تقلب در حسابداری در ارزیابی
س��هامداران بررسی میکنند .یافتههای آنها بر اهمیت لحاظ ش��رایط فرهنگی در هنگام تدوین
قوانین و مقررات تأکید میکند؛ زیرا س��اختار مالکیت شرکتها در سراسر جهان متفاوت است .به
عنوان مثال بر خالف ایاالت متحده یا انگلس��تان ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چین دارای یک ساختار مالکیت بسیار متمرکز هستند ،اغلب با یک مالک واحد کنترل میشوند.
بدین ترتیب مجازات رفتارهای متقلبانه یا فاس��دانگیز میتواند تأثیر متمرکزتری داشته باشد .در
تحقیقات و تجزیه و تحلیل آنها از تقلب حس��ابداری چین در ارزیابی س��هامداران بین سالهای
 2007و  ،2016کلی��ه مجازاته��ا تأثی��ر منفی و قابل توجهی بر ثروت س��هامداران و برداش��ت
س��رمایهگذاران داش��ته است .با این حال در واکنشهای بازار س��هام ،مجازاتهای مالی موثرتر از
روشهای غیرمالی (انتشار و اعالم اسامی شرکتهای مرتکب تقلب و فساد) شناخته شدند .به ویژه
اگر قبل از اعالم مجازات ،افشاء اطالعاتی وجود داشته باشد .نتایج این تحقیق برای سیاستگذاران
از این لحاظ بس��یار مفید است که به دنبال درک اثر چنین مجازاتی بر واکنشهای بازار سهام در
اقتصادهای در حال توسعه با ساختار مالکیت مشابه با ساختار مالکیت متمرکز هستند.
 .4حکمرانی خوب

حکمران��ی خ��وب یا نوین ،الگوی جدیدی برای توس��عه پایدار انس��انی با س��از و کار تعاملی
س��ه بخش دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی اس��ت تا به موجب آن کش��ورها بتوانند از همه
توانمندیهای خود در توس��عه همه جانبه اس��تفاده کنند (رزمی و هم��کاران .)1394 ،حکمرانی
خوب به معنای اداره مناسب کشور با شیوههای صحیح تصمیم گیری و تعامل مطلوب بین دولت
1. Steinway
2. Werden
3. Parker
4. Wang
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و مردم است .این شیوه حکمرانی ،رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی است و
بر همیاری حکومت ،جامعه مدنی و بازار تاکید دارد .این مفهوم بر این اصل بنیادی اس��توار اس��ت
ک��ه حکومتها به جای آنکه ب��ه تنهایی اداره جامعه را در تمام س��طوح آن بر عهده گیرند ،بهتر
است در کنار شهروندان ،بخش خصوصی و نهادهای مدنی ،تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل
مس��ئول در اداره جامعه ،محسوب شوند .با این نگرش ،حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز
توس��عه جامعه را در سطوح ملی ،محلی و ش��هری ایفا میکند .حکمرانی نوین در قالب حکمرانی
تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی میتوانند به وسیله آن با موفقیت
همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مش��ارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیشبینی نهادها و نیز
نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد ،این همان ویژگیهایی است که آن را از
رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز میسازد(زارعی و همکاران.)1396 ،
در س��الهای اخیر حمایت از س��رمایهگذاران توجه سیاس��ت گذاران و دانشگاهیان را به خود
جل��ب نموده اس��ت .ویژگی اصلی این کانون توجه ،تمرکز بر کیفی��ت حاکمیت نهادی برای ارتقا
حمایت از س��رمایهگذاران و بهبود عملکرد بازار س��هام بوده است .با این حال ،این توجه بیشتر به
س��طح ش��رکت متمرکز بوده اس��ت (پاور و همکاران1991 ،1؛ وانگ2008 ،؛ کورنل و همکاران،2
 )2017که منجر به مطرح ش��دن س��واالتی در مورد کیفیت حکمرانی (پاس��خگویی ،سطح فساد
و اثربخش��ی دولت) در ش��رایط جهانی سازی اقتصادی شده اس��ت .بحران مالی جهانی بیشتر به
بحث درباره اینکه آیا کیفیت حکمرانی نقش��ی اساسی در تأثیرگذاری بر سیستم مالی بینالمللی
دارد ،دامن زده اس��ت .در حقیقت این موضوع که کیفیت حکمرانی ضعیف یا غیرقابل قبول ،مانع
پیشرفتهای اقتصادی و رش��د اقتصادی میشود ،پذیرفته شده است (کافمن .)2009 ،3شریف و
چن )2019( 4در تحقیقی با بررس��ی رابطه بین ش��اخصهای حكمرانی جهانی و اس��تراتژیهای
خرید سهام به طور خاص به بررسی رابطه بین عوامل حاکمیت نهادی ،حکمرانی و بازده غیرعادی
سهام پرداختند .نتایج تحلیل آنها نشان میدهد که پاسخگویی و میزان فساد اداری با اثربخشی
دولت همبستگی معناداری دارد .با افزایش مسئولیت پاسخگویی و کنترل بیشتر بخش عمومی و
محیطهای نهادی ،خدمات عمومی و نهادی کارآمدتر و اثربخشتر میشود.
یکی از ش��اخصهای حکمرانی خوب ،کنترل فس��اد اس��ت؛ بنابراین به منظور بهبود و ارتقاء
ش��اخص حکمرانی خوب ،یکی از اساس��یترین راهکارها ،مبارزه با فس��اد است .رزمی و همکاران
( ،)1394منوریان ( ،)1379کمیجانی و س�لاطین ( )1387و آرایی ( )1388راهکارهای مبارزه با
فس��اد در ایران را  )1اصالح ساختار س��ازمانهای دولتی ،رفع بوروکراسی ،سیاست زدایی از نظام
اداری )2 ،فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمانهای غیردولتی جامعه مدنی برای پیشگیری
از ایجاد گروهها و باندهای غیررسمی قدرتمند )3 ،مشخص ساختن و کارآمد کردن قوانین حقوقی
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و تنظیمی )4 ،روش��ن س��اختن قوانین مربوط به تضاد منافع )5 ،تأسیس کمیسیونهای مستقل
مبارزه با فساد )6 ،نهادینه کردن نظامهای حکمرانی شرکتی سالم بر میشمارند .تحقیقات بیانگر
آن اس��ت که فساد مالی میتواند به واسطه ضعفهای سیستمهای مالی در سازمان گسترش یابد.
بررس��یها نش��ان میدهد که ضعف و س��وءمدیریت ،ضعف یا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمد،
نظ��ارت و کنترل ناکارآمد ،وج��ود تبصرههای گریز در قوانین به عنوان عم��ده علل بروز تخلفات
در بخش دولتی ایران ش��ناخته ش��ده اس��ت (رهنورد و همکاران )1389 ،که این عوامل میتواند
ریش��ه در ضعف نظام حسابداری بخش دولتی داش��ته باشد ،بنابراین انتظار میرود تغییر در خط
مش��ی حسابداری بخش عمومی منجر به کاهش شکل گیری تخلفات مالی ،کشف تخلفات مالی،
افزایش کارایی سیس��تمهای کنترل داخلی ،نظارت بهتر حسابرس��ی داخلی به عنوان عاملی مؤثر
برای پیشگیری تخلفات مالی ،کاهش پنهان سازی تقلب و تخلف و افزایش انضباط مالی و اداری
در سازمانها گردد (کردستانی و همکاران .)1397 ،با ارتقاء نظام حسابداری بخش دولتی ،بهبود
گزارش��گری عمومی و افزایش ش��فافیت اطالعات مالی ،حکمرانی خوب ،رشد و توسعه اقتصادی
شکل میگیرد.
 .5بحث و نتیجهگیری

ای��ن مطالعه با تاکید ب��ر نقش تعاملی بین حس��ابداری بخش عموم��ی و محیط اقتصادی -
اجتماعی و سیاس��ی ک��ه در آن فعالیت میکند ،ب��ر تحلیل انتقادی سیاس��تها و فرآیند مبارزه
با فس��اد در بخش دولتی متمرکز اس��ت .این مقاله با هدف گس��ترش دانش به منظور ایجاد یک
بخش دولتی پایدارتر ،پاس��خگوتر و دارای فس��اد کمتر ،تحقیقات مختلف در زمینه سیاس��تها و
استراتژیهای مرتبط با پاسخگویی ،شفافیت ،حسابرسی ،افشای مقررات ،حکمرانی خوب ،حمایت
از س��رمایهگذاران و اقدامات ضد فس��اد را در بخش عمومی مورد بررس��ی قرار داد .نتایج تحقیق
نش��ان میدهند در خصوص هزینههای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی ،قوانین و مقررات مربوط
به مبارزه با فس��اد مسائل زیادی مطرح است که میبایست مورد بررسی و توجه جدی قرار گیرد.
همچنین هر یک از تحقیقهای ارائه ش��ده در این مطالعه بینش��ی حول مس��اله و معضل تقلب و
فساد ارائه میکند که دانش و درک ما را از مساله فساد گسترش میدهد و افق دید محققان برای
تحقیقات آتی در این حوزه بس��ط داده و فرصتهایی برای تحقیقات آتی در این حوزه پیش روی
میگذارند.
فس��اد در تمامی ابعاد ،آثار منفی بر نظام بخش عمومی ،دولت ها ،کل بدنه مدیریتی کشورها
و س�لامت جوام��ع داش��ته و دارد و مورد توجه دولتها و س��ازمانها در زمانه��ای مختلف بوده
اس��ت .بنابراین با توجه به آثار جبران ناپذیر فس��اد بر عقب ماندگی ،عدم رشد و توسعه فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی کش��ور ،میبایست از یک سو ،در سطح کالن اقدام به تدوین برنامهای جامع
برای فرهنگ س��ازی و رشد و اعتالء کلیه س��طوح جامعه نمود تا پرهیز از فساد و مبارزه با آن به
فرهنگ عمومی تبدیل شود و از سویی دیگر ،با عزمی ملی از طریق برنامهریزی و آسیب شناسی
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شماره 16

تابستان 1400

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فهرست منابع
الف -منابع فارسی:

1آرای��ی ،وحی��د ،1388 ،حکمرانی خ��وب به مثابه آرمان نظ��ارت و ارزیابی ،گزارش پژوهش��ی مرکز پژوهش و
برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور ،سال دوم ،شماره ششم.
2رزمی ،محمدجواد؛ صدیقی ،س��میه؛ رضاییان ،س��مانه ،)1394( ،الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی
به توس��عه انس��انی ،دو فصلنامه علمی -تخصصی پژوهشهای اقتصاد توسعه و برنامهریزی ،سال چهارم ،شماره
دوم ،صص .75-51
3زارعی ،محمدحسین؛ حسنوند ،محمد؛ س��لمانی سیبنی مرضیه ،)1396( ،مفهوم حکمرانی تنظیمی ،فصلنامه
جستارهای حقوق عمومی ،سال اول ،شماره  ،۱صص .147-124
4قربانی ،عادل؛ میرفرهاد ،صدیق محمدی ،)۱۳۸۷( ،راهکارهای مقابله با فس��اد اقتصادی در ایران؛ با تأکید بر
تجربیات کشورهای موفق ،تهران ،موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
5کردس��تانی ،غالمرضا؛ خانکی ،امیر؛ قانونی شیش��وان ،حوریه ،)1397( ،بررس��ی تأثیر تغییر در خط مشیهای
حسابداری بخش عمومی بر اصالحات اداری ،حسابداری دولتی ،سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)8صص .22-9
6کمیجانی ،اکبر؛ س�لاطین ،پروانه ،)1387( ،تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب
 OPECو  ،OECDفصلنامه مدلسازی اقتصادی ،سال دوم ،شماره  ،2صص .24-1
7منوری��ان ،عباس ،)1379( ،از دولت خوب تا حکوم��ت داری خوب ،فصلنامه علمی کاربردی مدیریت  -دولتی،
شماره .50
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دقیق مشکالت اداری ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،موانع عدم تحقق اهداف مبارزه همه جانبه و
س��ازمان یافته با فس��اد بررسی ،قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصالح ،قانونی منجسم و فراگیر
برای بهبود عملکرد نظام مالی و اداری کشور تصویب و خالءهای قانونی زمینه ساز سوء استفاده و
فساد را شناسایی نمود و ضمن افزایش هزینه فساد (به منظور جلوگیری از سوءاستفاده ،تخلف و
تقلب) ،گلوگاههای فساد زا را شناسایی و رفع کرد و کیفیت نظارت و سامانههای نظارتی را ارتقاء
داد و با ایجاد حکمرانی دولتی قوی به وس��یله بهبود گزارشگری مالی و افزایش شفافیت اطالعات
مالی و مس��ئولیت پاسخگویی بخش عمومی و بهبود مس��ئولیت پذیری مدیریتی در سازمانهای
دولتی ،موجبات پیش��گیری از فساد را فراهم و س�لامت اداری را توسعه داد تا بدین طریق بتوان
احتمال رخداد تقلب و فساد را در جامعه کاهش داد.
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