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چکیده
مقام معظم رهبری نخستینبار در سال  ۹۸۳۱واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کردند.
هدف از اقتصاااد مقاومتی ،اسااتداده از اناد دا ی و مقاومت در برابر احریم با پدیدآمدد کمترین مش ا
است؛ بنابراین برای ردکردد فشارها و عبنر از سختیها و رسیدد به نقاط مثبت م ی ،ای ستادگی و مقاومت
نیاز ا ست .ابالغ سیا ستهای ک ی اقتصاد مقاومتی این دغدغه را نزد حسابداراد و حسابر ساد کشنر پدید
آورد که احقق این سیاستها فقط به عهده اقتصادداناد و مسئنالد اجرایی کشنر نیست و جامعه حسابداری
نیز میاناند نق شی در اینباره دا شته با شد .هدف ا ص ی پژوهش این ا ست که کارکردهای ح سابداری در
احقق جنبههای مالی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشخص شند .با عنایت به مبانی نظری ،عنام اثرگذار بر
پژوهش استخراج و پرسشهایی جهت اعیینکردد کارکردها و جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی در پژوهش،
طی دو مرح ه پر سشنامه ،طراحی شد .پر سشنامه نهایی بهو سی ه چهارده ندر از برگاد ر شته حسابداری و
اقتصاااد ،عندت داده شااد و پایایی پژوهش بهوس ای ه اصااحیح گنیهها در دو مرح ه بهوساای ه اسااتاداد بره
برر سی و بهو سی ه شا ص الو شه برای برر سی روایی محتنایی با ا ستداده از نرمافزار  excelاجزیهواح ی
شد .نتیجههای پژوهش نشاد داد ،حسابداری بهعنناد ابزار اراقای شدافیت ،در دمت ا ستقرار و گسترش
عدالت اجتماعی و در جهت شداف سازی اقتصاد و سالم سازی آد است و نیز نقش نخبگاد در فعال سازی
امام ام انات و منابع در اقتصاد مقاومتی ،بهعنناد شا صارین گنیه مشترک اأیید شد.
واژگان کلیدی :کارکردهای حسابداری ،نقش نخبگاد در اقتصاد مقاومتی ،سالمسازی اقتصاد ،اراقای شدافیت در
حسابداری ،حسابداری اسالمی.
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مقدمه
مقام معظم رهبری در شهریور سال  9381برای نخستینبار واژه اقتصاد مقاومتی را وارد
ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران فرمود و روزبهروز نکتههای جدید و تازهای را برای ما آشکار
میسازد .وی سالهاست که در نامگذاری عنوان هر سال به اقتصادیبودن آن شعار تکیه کرده
است؛ بنابراین از کنار هم گذاشتن نام چند سال اخیر میتوان به اهمیت موضوع اقتصاد و
معیشت مردم و بهویژه اقتصاد مقاومتی پی برد و چگونگی عملیکردن شعار هر سال روش
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی را به ما نشان میدهد .در سالهای اخیر پس از تشدید تحریمها
علیه ایران این شیوه (اقتصاد مقاومتی) بهوسیله دولت ترویج میشود که هدف از اقتصاد
مقاومتی ،استفاده از توان داخلی و مقاومت در برابر تحریمها با پدیدآمدن کمترین بحران
است (.)Khamenei.ir
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در سطح عمومی با تولید و پاالیش اطالعات مبنایی تصمیمگیری مسئوالن ،حسابداران و
حسابرسان کشور نقش اساسی در افزایش اعتبار اطالعات ایفا میکنند .افزون بر آنکه با
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استقرار و نظارت بر اجرای نظام کنترلهای داخلی از سوءاستفاده ،اتالف و عدم کارایی نیز
جلوگیری میشود ،نقش حسابداران و حسابرسان در شفافسازی عملیات ،کاهش ریسک
سرمایهگذاریها ،اعمال مدیریت بهینه ،توسعه فرهنگ حسابدهی و رعایت قوانین و مقررات،
فسادزدایی و نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بهطور کامل چشمگیر
است .همچنین حسابداران و حسابرسان در حوزه آسیبشناسی موانع و نیازمندیهای تحقق
اقتصاد مقاومتی ،آگاهیبخشی به ذینفعان برای تأمین منابع مالی در پروژههای کالن اقتصادی،
ارائه تحلیلها و راهکارهای کارشناسی درباره مالی ،توجه به کیفیت خدمات ،توجه به نیاز
ذینفعان ،مشارکت و همکاری با نهادها و سازمانهای ذیربط میتوانند اثرگذار باشند
(مشایخ و همکاران.)9311 ،
همچنان اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی برآمده از فرهنگ انقالبی ،اسالمی و الگویی الهامبخش
از نظام اقتصادی اسالم است که ضمن مقاومسازی اقتصاد در برابر تهدیدهای نظام سلطه،
توان تقویت اقتصاد و تحقق پیشرفت جهشی اقتصادی نیز دارد .این نوع اقتصاد ،مردمبنیاد،
عدالتمحور ،درونزا و برونگرا ،پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،با رویکرد جهادی و انعطافپذیر
است (.)Khamenei.ir

خداوند متعال در سوره اعراف آیه مبارکه  16میفرماید« :و لَو انَّ اهل القری ءَامنوا واتَّقوا

لفتحنا علیهم برکاتٍ من السماءٍ واالرض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون»؛ اگر که ایمان داشته
باشید و تقوا داشته باشید برکات زمین و آسمان بر شما نازل خواهد شد .براساس این آیه
شریفه و مانند آن ،ایمان و تقوا یک عنصر کلیدی در طراحی نظام اقتصاد مقاومتی هستند.
تدبیر دومین عنصر کلیدی در طراحی نظام اقتصاد مقاومتی است .مطابق این عنصر ،در تحقق
اقتصاد مقاومتی و طراحی ساختار آن ،داشتن روش و استفاده از تجربه و دستآوردهای دنیا،
بهکارگیری الگوهای نوآورانه و خالقانه و استفاده از فرصتهای جهادی ضروری است و
سرانجام اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش بهرهوری منابع در تمام حوزهها و از جمله
بودجه ،منابع انسانی ،تجهیزات ،منابع مالی و دیگر موارد است.
پدید آورد که تحقق این سیاستها فقط به عهده اقتصاددانان و مسئوالن اجرایی کشور نیست
و جامعه حسابداری نیز میتواند نقشی در اینباره داشته باشد .پرسش اصلی تحقیق ،تعیین
کارکردهای حسابداری در تحقق جنبههای مالی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در
ادامه به بررسی این مقوله میپردازیم.

مبانی نظری
اقتصاد مقاومتی بحثی جدید در اقتصاد ایران است و جنبههای گوناگونی دارد که درباره جنبه
مالی آن پژوهشی صورت نگرفته است.
از مجموع مفهومها و تعریفهای مقام معظم رهبری و دیگر صاحبنظران از اقتصاد
مقاومتی میتوان گفت که اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزههای فشار و در پی آن
کوشش برای کنترل و بیاثر کردن آن تأثیرهاست و در وضعیت آرمانی تبدیل چنین فشارهایی
به فرصت است .همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی کاهش
یابد و بر تولید داخلی کشور و کوشش برای خوداتکایی پافشاری شود.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،محورهایی را مطرح میکند که حسابداران و حسابرسان
میتوانند نقش اساسی در تحقق آن ایفا کنند از جمله آنها میتوان عناوین زیر را نام برد:
 .9فعالسازی تمام امکانات و منابع و افزایش ارزش افزوده و برنامهریزی تولید ملی؛
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ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور
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 .1سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید و تولید تا مصرف؛
 .3اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور؛
 .4صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور و اصالح نظام درآمد دولت؛
 .5شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن؛
 .6شفاف و روانسازی نظام قیمتگذاری و به روز آمدکردن شیوههای نظارت بر بازار.

درباره سرفصلهای یادشده بهطور قطع نقش حسابداران و حسابرسان کشور «در شناسایی
جامع امکانات و منابع و تقویم مالی صحیح آن» میتواند اطالعات مناسبی از این منابع و
امکانات را در اختیار بگذارد؛ برای مثال« ،حسابداری مدیریت و حسابرسی عملیاتی» میتواند
در خدمت رشد بهرهوری قرا گیرد ،استفاده از «هزینهیابی بر مبنای فعالیت» و «تقویت
کنترلهای داخلی و نظامهای مالی مناسب» در جهت شفافسازی عوامل هزینه در زنجیره
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تولید تا مصرف و «تأمین اطالعات دقیق و مناسب» جهت تقویت نظام مالی ،برنامهریزی
تولید ملی و افزایش ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد.
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خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی در جهت رشد پویا و بهبود شاخص های
اقتصادی و دستیابی به هدف های سند چشم انداز بیست ساله کشور ارزنده و قابل توجه
است .بدیهی است ایفاکردن نقش اثرگذار در این بارهها ،در تقویت جایگاه حرفه
حسابداری و حسابرسی کشور و افزایش قابلیت اتکای آن برای ذی نفع ان ،کمککننده
خواهد بود (مشایخ و همکاران.)9313 ،
در ادامه سه دیدگاه گوناگون پیرامون حسابداری بررسی میشود که در ادامه ،برخی از
کارکردهای حسابداری و گویههای پرسشنامه از آن استخراج خواهد شد.

دیدگاه اول :حسابداری بهعنوان یک زبان
زبان از دو جز ،نماد و قواعد ساخته شده است:
 .1نمادها :عبارتهای معناداری هستند که در شناسایی یک مفهوم بهکار گرفته میشود
مانند بدهکارـ بستانکار؛
 .2قواعد دستوری زبان :نظمی که در ترکیب لغات بهکار میرود ـ در حسابداری رویههایی
که در پدیدآمدن رویدادهای مالی برای یک واحد تجاری بهکار میرودـ .به این ترتیب

حسابداری فعالیتهای اقتصادی را در قالب عالیم خط ،طبق قواعد خاص ترکیب و به زبان
حسابداری ثبت و سرانجام گزارش از وضعیت مالی و نتیجههای عملیات بهصوت پدیدههای
واقعی ارائه میکند.

دیدگاه دوم :حسابداری بهعنوان یک کاال
حسابداری بهمثابه کاالیی است که با عرضهوتقاضا میتواند اثر فراوانی به سیاستهای عمومی
و نظارت بر قراردادهای فی مابین سازمان و محیط پیرامونش فراهم میکند .حسابداری
بهعنوان یک کاال به ورود به بحث اقتصاد اطالعات به حیطه حسابداری انجامیده است.

دیدگاه سوم :حسابداری اسالمی
این نهتنها در بُعد فردی بلکه در بُعد اجتماعی نیز اثر خواهد گذاشت .تحقیقهای بسیار
فراوانی صورت گرفته است که نشاندهنده این موضوع میباشد که حسابداری با محیط
اطراف خود ارتباط و تعامل دارد .ماهیت نظریه حسابداری اسالمی به مانند رهنمودی است
درباره اینکه کارها چگونه باید انجام شوند تا هدفهای اسالمی برآورده شود و سرانجام
اینکه کارها در عمل چگونه انجام می شوند .اگر قرار باشد که احکام اسالم ارتباطی با
استفادهکنندگان مسلمان داشته باشد الزم است توسعه نظریه حرفه حسابداری از این احکام
پیروی کند .چارچوب مفهومی نظامهای حسابداری وابسته به غرب ،با شناخت تفاوت بین
اصول اخالقی شخصی توسعه یافته است؛ بنابراین با جوامعی که اصول و اخالقیات آنها بر
تمام جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی زندگی حکمفرماست ـ مانند آنچه در جوامع
اسالمی وجود داردـ ،ارتباط محدودی دارد .اقتصاد غرب بر حاکمیت خصوصی پافشاری
دارد؛ در حالی که در اقتصاد اسالمی مالک حقیقی همه اموال خداوند متعال است و این
اموال در دست ما یک امانت میباشد.
در نمودار یک که با در نظر گرفتن نظرهای محققان دیگر و عوامل استخراجی از گویهها،
بهوسیله محققان این پژوهش طراحی شد ،کارکردهای حسابداری با جنبههای مالی سیاستها
و اصول اقتصاد مقاومتی بهطور یکجا بیان میشود.
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اسالم مانند دیگر ادیان االهی ،اندیشه و ایدئولوژی خاص خود را در موارد گوناگون دارد و
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نمودار  :9کارکردهای حسابداری با جنبههای مالی سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی
 .9فعالسازی کلیه

 .9ابزار برنامهریزی و

امکانات و منابع

کنترل

(بسیج امکانات دولت)
 .1بهروزسازی شیوههای

 .3زبان کسبوکار
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جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی

کارکردهای حسابداری

 .1ابزار پاسخگویی

نظارت بر بازار

 .4ابزار ارتقای شفافیت

 .3اصالح و تقویت
همهجانبه نظام مالی
کشور
 .4شفافسازی اقتصاد و

سالمسازی آن
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(مفاسد اقتصادی)

 .5ابزار سیاستگذاری و

 .5صرفهجویی در

بهمثابه نظام فکری

هزینههای عمومی کشور

کارکردهای حسابداری
دکتر صیدی ( )9313کارکردهای حسابداری در اقتصاد مقاومتی را به این شرح بیان کرد:
حسابداری بهعنوان ابزار برنامهریزی و کنترل :در خدمت درونزایی اقتصاد مقاومتی؛
حسابداری بهعنوان زبان کسبوکار :ابزار برونگرایی و تعامل با اقتصادهای جهانی؛
حسابداری بهعنوان ابزار پاسخگویی :در خدمت گسترش اقتصاد مردمبنیاد؛
حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت :در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی؛
حسابداری بهعنوان ابزار سیاستگذاری و بهمثابه نظام فکری :ابزار تسهیل روابط بین عوامل
درونزا از یکسو و گسترش عدالت و اقتصاد مردمبنیاد از سوی دیگر.

بنابراین ابزار برنامهریزی و کنترل ،زبان کسبوکار ،ابزار پاسخگویی ،ابزار ارتقای شفافیت،
ابزار سیاستگذاری و بهمثابه نظام فکری را میتوان کارکردهای حسابداری تلقی کرد.
اقتصاد مقاومتی موضوعی ملی و بینرشتهای است که در سالهای اخیر پس از معرفی و
ابالغ سیاستهای کلی آن بهوسیله مقام معظم رهبری بهطور روزافزونی توجه صاحبنظران
حوزههای گوناگون علوم بهویژه حسابداری و اقتصاد به آن جلب شده است .پژوهش باوفا

و همکاران نشان میدهد که حسابداری بهعنوان ابزار تقویت قدرت پاسخگویی است و
ذینفعان به اطالعات ارایه شده بهوسیله حسابداری اطمینان دارند؛ بنابراین جهت افزایش
قدرت پاسخگویی بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی باید اطالعات درباره کاهش فرار مالیاتی،
اصالح و افزایش درآمدهای مالیاتی ،شناسایی پایههای جدید مالیاتی ،گزارشگری درآمدهای
ارایه شود (باوفا ،مهربانپور و فراهانیفرد.)9317 ،

جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی
جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی نیز که از بررسیهای انجامشده با کارشناسان اقتصادی و با توجه
به سیاستهای بیست و چهارگانه ابالغی اقتصاد مقاومتی استخراج شده است ،شامل فعالسازی
تمام امکانات و منابع ،بهروزرسانی شیوههای نظارت بر بازار ،اصالح و تقویت همهجانبه نظام
مالی ،شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و صرفهجویی در هزینههای عمومی میباشد.

پیشینه پژوهش
هر چند تحقیقهای چندانی درباره حسابداری و اقتصاد مقاومتی انجام نشده است و هیچکدام
از محققان جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی را ارزیابی نکردهاند که وجه تمایز پژوهش پیشرو
را با دیگر پژوهشها آشکار میسازد اما کوشش محققان در پژوهش پیشرو بر آن است که
در این بخش به تعدادی از تحقیقهای انجامشده درباره حسابداری و اقتصاد مقاومتی اشاره
شود که به شرح زیر بیان میشود.
میرمعزی ( )9319در مقاله خود با استناد به سخنان مقام معظم رهبری و مطالبی که وی از
سال  9388درباره اقتصاد بیان فرمودهاند درصدد ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی
برآمده است .بهنظر وی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،شکل خاصی از نظام
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مالیاتی و مصارف منابع مالیاتی بهوسیله حسابداری برای ذینفعان و پاسخخواهان تهیه و
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اقتصادی اسالم است که در وضیعت حمله همهجانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اقتصادی
را به خطر میاندازد ،پدید میآید.
سیف ( )9319در مقاله خود با استفاده از اصطالح فنریت اقتصادی برگرفته از بریگاگلیو

( )Briguglio, 2006به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ارائه الگو برای اقتصاد مقاومتی
جمهوری اسالمی ایران پرداخته است .به باور وی در موضوع اقتصاد مقاومتی ،تعبیرهای
متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است .تعبیری که معنای اصطالحی و نه لغوی
آن را به تعبیر مقام معظم رهبری نزدیک میکند فنریت اقتصادی است .در مقاله پیشرو،
ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز اقدامهای رفتاری کشورها در اینباره بحث شده و محورهای
چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است.
ترابزادهجهرمی و همکاران ( )9311با روش «نظریه پردازی دادهبنیاد» ،سخنان مقام معظم
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رهبری را تحلیل کرده و الگوی مفهومی سخنان وی درباره بُعدها ،ویژگیها و الزامهای
اقتصاد مقاومتی را استخراج کردهاند.
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دکتر صیدی ( )9313در همایش ملی «حسابداران ،شفافیت اطالعاتی ،کارایی اقتصادی»،
با ارائه اقتصاد مقاومتی و چالشهای حسابداری ،کارکردهای حسابداری در اقتصاد مقاومتی
را به این شرح بیان کرد:
حسابداری بهعنوان ابزار برنامهریزی و کنترل :در خدمت درونزایی اقتصاد مقاومتی؛
حسابداری بهعنوان زبان کسبوکار :ابزار برونگرایی و تعامل با اقتصادهای جهانی؛
حسابداری بهعنوان ابزار پاسخگویی :در خدمت گسترش اقتصاد مردمبنیاد؛
حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت :در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی؛
ح سابداری بهعنوان ابزار سیا ستگذاری و بهمثابه نظام فکری :ابزار ت سهیل روابط بین عوامل
درونزا از یکسو و گسترش عدالت و اقتصاد مردمبنیاد از سوی دیگر.

سیفلو ( )9313در مقالهای با عنوان «مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی» مفهوم اقتصاد مقاومتی
را از راه تعیین جایگاه آن در پارادایم علم اقتصاد با بهرهگیری از روش تحلیل گفتمان سخنان
مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشنتر کند .در ضمن اقتصاد مقاومتی راهبرد اقتصادی
متناظر با مفهوم تابآوری اقتصادی است که به مقاومسازی فعاالنه اقتصاد توجه دارد.

یافتههای پژوهش نشان میدهد که براساس بیانات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی بهترین
تفسیر را در قالب راهبرد اقتصادی به خود میگیرد راهبردی که مقطعی و منفعالنه نیست.
عبدالملکی نیز با انتشار کتابی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی ،سیاستها و

برنامه عمل ضمن تشریح اقتصاد مقاومتی در چارچوب اقتصاد اسالمی ،آن را با صراحت
نسخه معاصر نظام اقتصادی اسالمی تعریف میکند (عبدالملکی.)9313 ،
غیاثوند و عبدالشاه ( )9314در مقاله خود با عنوان «شاخصهای تابآوری اقتصادی»
مینویسند :وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در برابر تغییرها،
مخاطرهها و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به هدفهای
چشمانداز کشور و استفاده از فرصتهای آنها» با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد،
تابآوری است .زمانی یک نظام اجتماعی تابآور است که بتواند مخاطرههای موقت یا دائم
خود را از دست بدهد .در مقاله پیشرو ،مفهوم و شاخصهای اندازهگیری که در سالهای
اخیر درباره تابآوری در حوزه اقتصاد مطرح شده ،ارائه شده است .شاخصهای اندازهگیری
تابآوری در دو گروه شاخصهای سطح ملی و منطقهای دستهبندی شدهاند .آگاهی از
بحثها و کوششهای کشورهای دیگر در این حوزه میتواند در اجراییکردن و ارزیابی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شاخصسازی برای آن مفید و اثرگذار باشد.
دیانتیدیلمی ( )9314در مقالهای با عنوان «حسابداری مدیریت ،ابزاری کارآمد در خدمت
اقتصاد مقاومتی» به فرمایشات رهبر انقالب اشاره میکند و مینویسد« :مقام معظم رهبری
اقتصاد مقاومتی را بهعنوان یک اقتصاد اسالمی معرفی فرمودند» ( .)khamenei.irاقتصاد
مقاومتی محقق نمیشود مگر در سایه توجه به ارکانش که یکی از مهمترین ارکان اقتصاد
مقاومتی ،داشتن تولید ملی است .تولید ملی نیز زمانی میتوان به ثمر بنشیند و کامیاب باشد
که پیش از شروع به کار ،ابتدا با دقت جوانب امر سنجیده شده باشد (تجزیهوتحلیل بازار) و
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها مشخص شده باشد.
فراهانیفرد و غفاری ( )9315در مقاله خود با عنوان «تبیین رویکرد جهادی در اقتصاد
مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقالب» رویکرد جهادی اقتصاد مقاومتی را از دید مقام معظم
رهبری مورد ارزیابی قرار داده و مینویسند« :جهاد در اندیشه رهبر معظم انقالب اهمیت
ویژهای دارد» .مطابق دیدگاه آنان نهتنها بدون جهاد هیچ ثمرهای در دنیا و آخرت نصیب
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انسان و جامعه نمیشود بلکه جهاد عامل پدیدآمدن تمدن و استمرار آن نیز است .وی یکی
از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی را رویکرد جهادی میدانند .نتیجهها نشان میدهد اقتصاد
مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.
نوریدوآبی و همکاران ( )9315در مقالهای با عنوان «حسابداری و حسابرسی الزمه تحقق
اقتصاد مقاومتی» اینگونه مینویسند:
اقتصاد مقاومتی الگویی برای نوع ،روش و سبک زندگی است که تحقق آن بهعنوان یکی از
الزامهای اقت صاد ایران مورد توجه قرار گرفته ا ست .برر سیها حاکی از آن ا ست که تمام
ویژگیها ،هدفها ،شاخ صهها ،مؤلفهها ،تنگناها و محدودیتهای مطرح در الگوی اقت صاد
مقاومتی در اقدام و عمل ،در حیطه کار و فعالیت حســابداری و حســابرس ـی قرار میگیرد؛
چنانکه بدون ایندو دسـتیازیدن به این مهم غیرممکن اسـت؛ بنابراین الزمه اقدام و عمل
به اقتصاد مقاومتی ،حسابداری و حسابرسی است که ایفاکننده نقشی مهم ،غیرقابل انکار و
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بیبدیل برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
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براهویی و همکاران ( )9315در مقاله خود با عنوان «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی»
آورده اند که:
یکی از این تخ صصها و ابزارهای مهم و کارآمدی که ما را در ر سیدن به این هدف یاری
میکند ،تخ صص ح سابداری و ح سابر سی ا ست که با تولید اطالعات علمی و دقیق و نیز
پاالیش آن بر مبنای تصــمیمگیری مســئوالن ،نقش اســاســی در افزایش اعتبار اطالعات و
کاربردیشده آن ایفا میکنند.

دیانتیدیلمی و مشهدی ( )9315در مقاله «بررسی امکانسنجی پیادهسازی حسابداری
اسالمی در ایران از منظر خبرگان دانشگاهی» این را مطرح کردند که :جهانبینی و ارزشهای
گوناگون به نظامهای اقتصادی متفاوتی میانجامد و نظامهای اقتصادی بهنوبه خود نظامهای
حسابداری خاص خود را میطلبد.

پرسشهای پژوهش
با توجه به نمودار یک و با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای پیشین و نظر خبرگان
دانشگاهی پرسشهای پژوهش به شرح زیر بیان میشود که طبق تأیید گویهها و بنا به رتبهای
که هر گویه بهدست میآورد به پرسشها پاسخ داده خواهد شد:

آیا حســابداری بهعنوان ابزار برنامهریزی و کنترل ،در تحقق جنبههای مالی ســیاســتهای
اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؟
آیا حســابداری بهعنوان زبان کســبوکار ،در تحقق جنبههای مالی س ـیاســتهای اقتصــاد
مقاومتی اثرگذار است؟
آیا حســابداری بهعنوان ابزار پاســخگویی ،در تحقق جنبههای مالی س ـیاســتهای اقتصــاد
مقاومتی اثرگذار است؟
آیا ح سابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت ،در تحقق جنبههای مالی سیا ستهای اقت صاد
مقاومتی اثرگذار است؟
آیا ح سابداری بهعنوان ابزار سیا ستگذاری و بهمثابه نظام فکری ،در تحقق جنبههای مالی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؟

روش تحقیق در پژوهش پیشرو از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری
دادهها ،از نوع تحقیقهای توصیفی و از لحاظ روش پژوهش از نوع پیمایشی است .ابزار
جمعآوری اطالعات پژوهش پیشرو پرسشنامه است که این پرسشنامه براساس ادبیات
نظری و پیشینه پژوهش تهیه و بهوسیله برخی از خبرگان امر بازبینی و بررسی شده است و
پرسشنامه براساس آن اصالح و سرانجام  16گویه استخراج شد و در مرحله بعد برای بررسی
روایی محتوایی ،پرسشنامه بین خبرگان و است ادان رشته حسابداری و اقتصاد توزیع
ش ده است .برای بررسی روایی محتوایی از شاخص نسبت روایی محتوایی ()CVR
(  )content validity ratioمعروف به شاخص الوشه ( )Lawsheاستفاده شد .جهت
محاسبه این شاخص از نظرهای کارشناسان متخصص درباره محتوای آزمون مورد نظر استفاده
میشود و با توضیح هدفهای آزمون برای آنها و ارائه تعریفهای عملیاتی مربوط به
محتوای پرسشها به آنها ،از آنها خواسته میشود تا هر یک از پرسشها را براساس طیف
سه بخشی لیکرت( :گویه ضروری است)( ،گویه مفید است اما ضروری نیست)( ،گویه
ضرورتی ندارد) طبقهبندی کنند که به شکل جدول  1طراحی شد.
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روش پژوهش
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جدول  :1گزینههای گویههای پرسشنامه
گویهها

ضروری است

مفید است اما ضروری نیست

ضرورتی ندارد

پرسشهایی که مقدار  CVRمحاسبهشده برای آنها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به
تعداد متخصصان ارزیابیکننده پرسش باشد ،باید از آزمون کنار گذاشته شوند بهعلت اینکه
براساس شاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابلقبولی ندارند .در پژوهش پیشرو
چون تعداد متخصصان و خبرگان پاسخدهنده  98نفر است مقدار  CVRمطابق جدول الوشه
باید از  0/41بیشتر باشد (.)Lawshe, 1975
سرانجام پس از انجام اصالحات موردنظر و استخراج گویهها و پرسشهای مربوط به
هر مؤلفه از بین  18گویه  74گویه استخراج شده سپس پرسشنامه دوم نهایی طراحی شد .در
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پرسشنامه دوم تعیین شد که هر کدام از این گویههای انتخابشده در پرسشنامه اول از یک
طرف به کدامیک از کارکردهای حسابداری مرتبط است و از طرف دیگر در تحقق کدامیک
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از جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی میتواند بیشترین نقش را ایفا کند .در پژوهش پیشرو
کارکردهای حسابداری شامل ابزار برنامهریزی و کنترل ،زبان کسبوکار ،ابزار پاسخگویی،
ابزار ارتقای شفافیت ابزار سیاستگذاری و بهمثابه نظام فکری و جنبههای مالی و جنبههای
مالی اقتصاد مقاومتی شامل فعالسازی تمام امکانات و منابع ،بهروزسازی شیوههای نظارت
بر بازار ،اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور ،شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و
صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور است.
برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمده در پرسشنامه دوم از  74گویه انتخاب شده که
این  74گویه برای هر بخش صورت جداگانه و ستونی آمده است و گویهها دارای دو بخش
که یک بخش کارکردهای حسابداری و بخش دیگر از نظر جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی
تقسیم شد و سرانجام از نرمافزار  EXCELاستفاده شده است و گویهای که دستکم 0/59
افراد پاسخدهنده بهطور مشترک بهعنوان کارکردهای حسابداری یا جنبههای مالی اقتصاد
مقاومتی انتخاب کردهاند تأیید میشود و در غیر اینصورت گویه رد میشود و در حقیقت
گویه تأثیری در جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی و کارکردهای حسابداری ندارد.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی پژوهش مطابق جدول  3است:
جدول  :3آمار توصیفی
مشخصات نخبگان

دکترا

کل
فراوانی
93

درصد فراوانی
فراوانی

پاسخگویی در

درصد فراوانی
فراوانی

پرسشنامه اولیه
90

56

پاسخگویی در
پرسشنامه نهایی

1

64

مقطع

تحصیلی

حسابداری

97

96

81

90

79

اقتصاد

4

1

99

4

11

مرد

95

91

67

91

86

جنسیت

سابقه
تدریس

زن

6

6

33

1

94

باالی  5سال

95

93

71

8

57

زیر  5سال

6

5

18

6

43

بهعلت اینکه پژوهش پیشرو درباره بحثهای اقتصادی و حسابداری است کوشیده شده
از نخبگانی که در هر دو زمینه تخصص دارند استفاده شود.

کارکردهای حسابداری
 .1کارکردهای حسابداری در قالب ابزار سیاستگذاری بهمثابه نظام فکری
تحقیق و توسعه ،چگونگی بانکداری اسالمی و بدون ربا ،حسابداری مالی و سیاست ،نقش
نخبگان ،تعریف استادنداردهای اسالمی برای حسابداری ،نقش مراجع تقلید ،احکام شرعی

کارکردهای حسابداری در جنبههای  /...شمسالدینی ،فراهانیفرد ،پوریانی و بهرامی

رشته

کارشناسی ارشد

8

8

44

5

36

95

مالی و اقتصادی و حسابداری اسالمی بهوسیله پاسخدهندگان بهعنوان کارکردهای حسابداری
در قالب ابزار سیاستگذاری بهمثابه نظام فکری انتخاب شدهاند.

 .2کارکردهای حسابداری در قالب ابزار ارتقای شفافیت
حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی و
فساد مالی و اقتصادی بهوسیله پاسخدهندگان بهعنوان کارکردهای حسابداری در قالب ابزار
ارتقای شفافیت انتخاب شدهاند.

 .3کارکردهای حسابداری در قالب زبان کسبوکار
شفافیت در صورتهای مالی بانکها و حسابداری بهعنوان زبان کسبوکار ابزار برونگرایی
96

و تعامل با اقتصادهای جهانی بهوسیله پاسخدهندگان بهعنوان کارکردهای حسابداری در قالب
زبان کسبوکار انتخاب شدهاند.
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 .4کارکردهای حسابداری در قالب ابزار پاسخگویی
مسئولیتپذیری و حسابداری بهعنوان ابزار پاسخ گویی در خدمت گسترش اقتصاد
مردمبنیاد بهوسیله پاسخ دهندگان بهعنوان کارکردهای حسابداری در قالب ابزار
پاسخ گویی انتخاب شده اند.

 .5کارکردهای حسابداری در قالب ابزار برنامهریزی و کنترل
حسابداری بهعنوان ابزار برنامهریزی و کنترل در خدمت درونزایی اقتصاد مقاومتی بهوسیله
پاسخدهندگان بهعنوان کارکردهای حسابداری در قالب ابزار برنامهریزی و کنترل انتخاب
شده است.
در جدول  ،4درصد پاسخدهندگان به پرسشهای تأییدشده از نظر کارکرد حسابداری
آمده است .توضیح اینکه در این جدول در حقیقت پرسشهای همان گویهها هستند که به
شرح زیر تبیین و بهوسیله درصدگیری و ارقام باالتر مورد تأیید قرار گرفتند.

جدول  :4درصد پاسخدهندگان به پرسشهای تأییدشده از نظر کارکرد
شماره پرسش

ابزار
پرسشها /کارکردهای حسابداری

5

تحقیق و توسعه

برنامهریزی
و کنترل

ابزار

زبان

پاسخگویی

کسبوکار

ابزار
ارتقای
شفافیت

ابزار
سیاستگذاری
و بهمثابه نظام
فکری

0000

0.143

0000

0.854

0000

90

چگونگی بانکداری اسالمی و بدون ربا

0.071

0.071

0.143

0.071

0.641

99

شفافیت در صورتهای مالی بانکها

0000

0000

0.923

0000

0.071

94

نگاه نقادانه

0000

0.214

0000

0.711

0.071

95

حسابداری مالی و سیاست

0000

0.071

0.071

0.143

0.713

91

مسئولیتپذیری

0.071

0.784

0000

0000

0.143

0000

0.071

0000

0.856

0.071

0.143

0000

0.071

0000

0.783

0.143

0.071

0000

0000

0.781

40

نقش اقتصاد سبز در کارکردهای حسابداری

0.143

0000

0000

0.071

0.781

41

تعریف استادنداردهای اسالمی برای حسابداری

0.071

0.286

0000

0000

0.641

45

نقش مراجع تقلید

0000

0.071

0000

0.071

0.853

46

احکام شرعی مالی و اقتصادی

0000

0.071

0000

0000

0.926

41

حسابداری اسالمی

0000

0.071

0.143

0.071

0.713

58

فساد مالی و اقتصادی

0.071

0.071

0000

0.853

0000

0.854

0000

0000

0.071

0.071

0000

0000

0.926

0000

0.071

0000

0.926

0000

0000

0.071

8

11
30
38

64

65

66

افشای ناقص اطالعات مالی ،چرایی سانسور
اطالعات و آمار ،دسترسی آزاد به اطالعات

حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت در
خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی
نقش نخبگان
نقش اقتصاد مقاومتی سبز در کارکردهای
حسابداری

حسابداری بهعنوان ابزار برنامهریزی و کنترل در
خدمت درونزایی اقتصاد مقاومتی
حسابداری بهعنوان زبان کسبوکار ابزار
برونگرایی و تعامل با اقتصادهای جهانی
حسابداری بهعنوان ابزار پاسخگویی در خدمت
گسترش اقتصاد مردمبنیاد

97
کارکردهای حسابداری در جنبههای  /...شمسالدینی ،فراهانیفرد ،پوریانی و بهرامی

0.143

0000

0.071

0000

0.784

پاسخگویی مسئوالن در اجرای اقتصاد مقاومتی و گزارشدهی و حسابداری بهعنوان ابزار
ارتقای شفافیت در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی بهوسیله پاسخدهندگان بهعنوان
جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی در قالب شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن انتخاب شده است.
افشای ناقص اطالعات مالی ،چرایی سانسور اطالعات و آمار ،دسترسی آزاد به اطالعات
بهوسیله پاسخدهندگان بهعنوان جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی در قالب صرفهجویی در
هزینههای عمومی کشور انتخاب شده است.
نقش نخبگان ،گروههای حرفهای کارآمد و ظرفیتهای مالی اقتصادی بهوسیله
پاسخدهندگان بهعنوان جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی در قالب فعالسازی تمام امکانات و
منابع انتخاب شده است.
اصالح نظام مالی و اصالح نظام مالیاتی بهوسیله پاسخدهندگان بهعنوان جنبههای مالی
اقتصاد مقاومتی در قالب اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور انتخاب شده است
98

در جدول  ،5درصد پاسخدهندگان به پرسشهای تأییدشده از جنبه مالی اقتصاد مقاومتی آمده است.
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شماره پرسش

جدول  :5درصد پاسخدهندگان به پرسشهای تأییدشده از نظر جنبه مالی اقتصاد مقاومتی
فعالسازی

به روزسازی

اصالح و

شفافسازی

صرفهجویی
در

تمام

شیوه های

تقویت

اقتصاد و

امکانات و

نظارت بر

همهجانبه نظام

سالمسازی

منابع

بازار

مالی کشور

آن

0000

0000

0.071

0.929

0000

0.071

0000

0000

0.143

0.786

0.071

0000

0000

0.927

0000

30

نقش نخبگان

0.641

0000

0.214

0.071

0.071

33

گروههای حرفهای کارآمد

0.711

0000

0.071

0.071

0.143

51

ظرفیتهای مالی اقتصادی

0.641

0000

0.214

0.071

0.071

53

اصالح نظام مالی

0.071

0.071

0.641

0.071

0.143

54

اصالح نظام مالیاتی

0.071

0.071

0.641

0.071

0.143

6

8

11

پرسشها /جنبه مالی اقتصاد مقاومتی

پاسخگویی مسئوالن در اجرای اقتصاد
مقاومتی و گزارشدهی
افشای ناقص اطالعات مالی ،چرایی سانسور
اطالعات و آمار ،دسترسی آزاد به اطالعات
حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت در
خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی

هزینههای
عمومی
کشور

حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافیت در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی
و نقش نخبگان از بین  74پرسش بهعنوان شاخصترین گویه مشترک بهوسیله پاسخدهندگان
هم در تحقق کارکردهای حسابداری و هم در تحقق جنبههای مالی سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در نظر گرفته شده است.
نقش نخبگان از جنبه کارکردهای حسابداری در قالب ابزار سیاستگذاری بهمثابه نظام
فکری و از جنبه مالی اقتصاد مقاومتی در قالب فعالسازی تمام امکانات و منابع بهوسیله
پاسخدهندگان انتخاب شده است.
حسابداری بهعنوان ابزار ارتقای شفافی ت در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی
از جنبه کارکردهای حسابداری در قالب ابزار ارتقای شفافیت و از جنبههای مالی اقتصاد

جمعبندی و نتیجهگیری
اقتصاد مقاومتی بحثی جدید در اقتصاد ایران است که بهوسیله رهبر معظم انقالب طرح و در
این چند سال صاحبنظران به آن پرداختهاند اما جنبههای مالی اقتصاد مقاومتی و نقش دانش
حسابداری در اینباره بحث جدیدی میباشد که در مقاله پیشرو بحث شده است و جنبههای
گوناگونی دارد که درباره جنبه مالی آن ،پژوهشی صورت نگرفته است.
دانش حسابداری زمانی میتواند در تحقق هدفهای اقتصاد مقاومتی گام بردارد که
سیاستگذاریهای اسالمی داشته باشد اما متأسفانه در کشور ما حسابداری مالی ،آمیخته به
حسابداری غرب است و نقش فقیهان در بُعدهای نظری و اجرایی حوزه حسابداری و
بحثهای مالی اسالمی بسیار کمرنگ میباشد.
از طرفی ،فساد مالی در سطح کالن باعث آسیبدیدن سرمایه اجتماعی در نظام اسالمی
شده و افشای ناقص اطالعات در سطح خرد باعث عدم اطمینان نسبت به صورتهای مالی
و کاهش انجام معاملههای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار میشود که باید با نگاه
نقادانه ،اثرگذار و شفاف در صورتهای مالی ،مشکالت مربوط به فساد مالی و عدم شفافیت
حل شود .این مسئله میتواند گامی اثرگذار در صرفهجویی هزینههای عمومی کشور بهعنوان
یکی از جنبههای مالی سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.

کارکردهای حسابداری در جنبههای  /...شمسالدینی ،فراهانیفرد ،پوریانی و بهرامی

مقاومتی در قالب شفافسازی اقتصاد و سالمسازی بهوسیله پاسخدهندگان انتخاب شده است.

99

همچنین اصالح استانداردها در صورتهای مالی و شفافشدن آنها ،بهعنوان ابزاری
برای پاسخگویی عملکرد شرکت و میزان مسئولیت مدیریت در مورد این صورتها میتواند
در جهت اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی بهعنوان یکی از جنبههای مالی سیاستهای
اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد.
در این جهت پیشنهاد میشود هر یک از این گویهها که از نظر خبرگان دانشگاهی در
تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذار بودند بهصورت جزییتر و به تفکیک پژوهش شود تا انشااهلل
بتوان بهصورتی عملی گامی اثرگذار در جهت تحقق و اجراییکردن اقتصاد مقاومتی در حوزه
حسابداری برداشت.
مقاله پیشرو بستری را فراهم کرد تا خلأهای پژوهشی در حوزههای بین جنبههای مالی
اقتصاد مقاومتی و حسابداری مشخص شود و با روشنکردن راه پژوهشهای آینده راه را بر
100

انجام پژوهشهای دیگر در این حوزه باز کرد و نیز بهطور تلویحی نویسندگان مقالهها را به
انتشار مقاله در نشریههای با ضریب تأثیر بالا تشویق کرد.
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منابع و مآخذ
 .9باوفا ،امیرحسین؛ مهربانپور محمدرضا و سعید فراهانیفرد؛ «طراحی مدل مفهومی
مؤلفههای کارکرد حسابداری بهعنوان ابزار پاسخگویی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی»؛
همایش تولید ملی و اشتغال پایدار ،چالشها و راهکارها ،بروجرد :دانشگاه آیتاهلل
بروجردی.9317 ،
 .1براهویی ،مریم؛ حکیمیان ،سمیرا و فالح؛ «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی»؛ کنفرانس

بینالمللی نخبگان مدیریت ،تهران :مؤسسه سرآمد همایش کارین.9315 ،
 .3ترابزادهجهرمی ،محمدصادق و همکاران؛ «بررسی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی جمهوری
اسالمی ایران در اندیشههای آیتاهلل خامنهای»؛ مطالعات انقالب اسالمی ،ش.9311 ،31
 .4حسینزادهبحرینی ،محمدحسین؛ «اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه»؛ مشکوه،
ش.9311 ،998
 .5دیانتیدیلمی ،زهرا و سیدهپریسا مشهدی؛ «بررسی امکانسنجی پیادهسازی حسابداری اسالمی
در ایران از منظر خبرگان دانشگاهی»؛ تحقیقات مالی اسالمی ،س ،5ش( 1پیاپی.9315 ،)90

 .6دیانتیدیلمی ،زهرا؛ «حسابداری مدیریت ،ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی»؛
حسابداری مدیریت ،س ،8ش.9314 ،15
 .7رمضانی ،محمدرضا؛ مرتضوی ،سیدمحمدصادق و سارا مالکیفارسانی؛ «حسابداری
اسالمی»؛ کنفرانس بینالمللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.9314 ،
 .8سیف ،اهللمراد؛ «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران» (مبتنی بر
دیدگاه مقام معظم رهبری)؛ فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت ،ش.9319 ،96
 .1سیفلو ،سجاد؛ «مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد

اسالمی ،ش.9313 ،90
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