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  چکیده
. است گرفته قرار یشگرف تحوالت ریتاث تحت یعموم بخش یگزارشگر و یحسابدار نظام گذشته دهه دو یط

 منابع از کارا استفاده از مانع که است ای ساالرانه دیوان نظام موانع بر شدن رهیچ غالباً تحوالت نگونهیا هدف
سازی تغییرات و تحوالت گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی در  پیاده. گردد یم محدود

حال توسعه موجب گردید که فرآیند تحوالت مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقات 
که ی ها قابل تبیین است و کشورهای تحوالت در قالب یکسری از عوامل و محرک بیشتر اینبیانگر آن است که 

اند. در این مقاله تالش شده است که  دهکرها پیروی  معموالً از این مدل اند نیز تحوالت موفقی را تجربه نموده
تاثیرگذار بر تحول ها و عوامل  گونه تحوالت مورد بررسی قرار گرفته و محرک ادبیات موضوع مربوط به این

ر خبرگان ایرانی استخراج شود. بر این اساس با ایران از منظ یعموم بخش پاسخگویی مالی و عملیاتی نظامدر 
ها و عوامل کلیدی  محرک ،نفر از خبرگان کشور 241خواهی از تعداد استفاده از روش تحقیق دلفی و نظر

ایران شناسایی گردیده و جایگاه آنها در شرایط  یعموم بخش گویی مالی و عملیاتی پاسخ نظاموقوع تحول در 
 قرار گرفته است. کنونی کشور مورد ارزیابی

 نظام پاسخگویی مالی ـ نظام پاسخگویی عملیاتی ـ بخش عمومی. های کلیدی: واژه
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 قدمهم

 توسعه حال در یکشورها آن دنبال به و افتهی توسعه یکشورها ،یالدیم 08 دهه از 
 نیا. باشند یم خود یعموم  بخش در ای گسترده تحوالت و راتییتغ انجام حال در

 آغاز نینو یعموم تیریمد عنوان تحت یدیجد الگوی شدن مطرح هیسا در تحوالت
 را یمال و یاسیس ،یادارهای  شامل حوزه یعموم بخش یها ستمیس ریز هیکل و دیگرد

 و شدت از کشورها نیب در صورت گرفته تحوالت سطح البته. داد قرار خود ریتاث تحت
 تحوالت، نیا یاصل یربنایز. است بوده برخوردار یمتفاوت یحرکت آهنگ و ضعف
 در آنها از استفاده و یبازرگان بخش در استفاده مورد یکارها و ساز و ها هیرو به اعتقاد

 به. باشد یم اتیعمل در یاثربخش و ییکارا میمفاه به توجه زین و یعموم بخش تیریمد
 به توجه ن،ینو یعموم تیریمدهای اصلی  پایه که کرد اذعان توان یم گرید عبارت
 اگرچه(. 1880 1گرانید و نایپس) .باشد یم 2ییبازارگرا و ییگرا تیریمد اصول

غالباً  یول است داشته وجود کشورهادر  تحوالتچگونگی اجرای  در ییها تفاوت
 به توجه ،ییپاسخگومسئولیت  سطح شیافزا ارات،یاخت ضیتفو ج،ینتا بر تمرکز

 از یبازرگان بخش یکردهایرو از استفاده و یعموم بخش خدمات انیمشتر یازهاین
 لیقب از یالملل نیب ینهادها ،راستا نیا در. است بوده تحوالت نیا مشترک اهداف جمله
 یمال یها کمک کننده اعطاالمللی  بین ینهادها و پول یالملل نیب صندوق ،یجهان بانک

 یها هیتوصنیز  کشورهاسایر به نهیزم نیا در یحت و کرده استقبال تحوالت نیا از زین
دانش  ،بخش عمومی تحوالت در که معتقدند یاریبس .اند نموده هیارا را الزم

 که باورند نیا بر یبرخ یحت و( 2111 3اماموتوی) است داشتهی کلیدی نقش یحسابدار
 و پاور) کرد خواهد دایپ سوق یحسابدار یسو به یعموم بخش راتییتغ تمرکز

 در یتعهد یمبنا یریکارگ به را تحوالت نیا یبنا سنگ (1880) نایپس .(2111 4نیالفل
 در رییتغ. کند یم یتلق ها دولت سطح در بویژه ،یعموم بخش ینهادها یحسابدار

 و یحسابدارهای  نظام در یتعهد یمبنا از استفاده و ینقد یحسابدار یمبنا

                                                                                                                       
1- Managerialism and Market-based Principles 
2- Pessina, et al 
3- Yamamoto 
4- Power & Laughlin 
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در  یاثربخش و ییکارا بهبود و یاطالعات شتریب تیشفاف به یابیدست هدف با ،یبند بودجه
 .است داده لیتشک را آنگالساکسون یکشورها تحوالت اعظم بخش ات،یعمل

 بیان مسئله

 کهـ   ها ستمیس هینظر از استفاده با را یعموم بخش در ییپاسخگو( 2301) یباباجان 
 برای امروزی بشر فکری های چارچوب ترین کامل از یکی( 2333) صادقپور بنا به اظهار

 داده قرار توجه مورد ستمیس کی عنوان  هبـ  است صواب از خطا تمیز و حقایق کشف
 و یحسابدار ،یبند بودجه رینظ یهائ ستمیس یوجود فلسفه که است معتقد یو. است

 نظام در دیبا را اطالعات آزاد انیجر و عملکرد یابیارز ،یحسابرس ،یمال یگزارشگر
 وضوح به آنها استقرار یایمزا و گاهیجا و نقش تا نمود جستجو یعموم ییپاسخگو

 ریز از یکی فوق اجزای از کی هر ،یستمیس تفکر اساس بر و گرید انیب به. شود روشن
 به یساالر مردم بر یمبتن جوامع در که شوند یم محسوب یستمیس فرا یها مجموعه

 مذکور یها ستمیس از کی هر تطور ریس. است دهیگرد موسوم یعموم ییپاسخگو نظام
 یعموم یپاسخگوئ نظام ریتاث تحت آنها در تحول و رییتغ که است تیواقع نیا انگریب

 نقش یفایا به ییپاسخگومسئولیت  سطح یارتقا در زین آنها و گرفته صورت
 (.2301، باباجانی) اند پرداخته

 و یحسابدار لیقب از ییها ستمیس خرده شامل ییپاسخگو نظام الگو نیا در 
 به آزاد یدسترس عملکرد، یگزارشگر ،یبند بودجه ،یحسابرس ،یمال یگزارشگر
 کدام هر که داشت توجه دیبا .باشد یم یراهبرد یزیر برنامه و اقدام ،قضاوت اطالعات،

 مرتبط یاجزا از که است یستمیس خود نوبه به ییپاسخگو نظام در فعال یها ستمیس از
که در ی است یها مسیست خرده از یکی حسابرسی ،مثال طور به. است شده لیتشک هم با

با رسیدگی و اظهارنظر، مسئولیت پاسخگویی حاکم بر  ،ییپاسخگو نظام فرآیند
 دهد. این خرده نظام، کارگیری منابع مالی عمومی را مورد ارزیابی قرار می مصرف و به

 تشکیل عملکرد حسابرسی و رعایت حسابرسی مالی، حسابرسی نظیر ییها سیستم زیر از
 مسئولیت آیندفر ارزیابی و ایفا به ،ها نظام خرده سایر با تعامل در که است گردیده
 .کند می کمک دولت نظیر اجتماعی سازمان یک در ییپاسخگو

های فعال  تواند شرایط را برای تحول در خرده سیستم می ییپاسخگو نظام در تحول 
های نقش آفرین در نظام پاسخگویی،  نظام خرده در تحول بدونفراهم آورد، اما 
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فرایند ایفا و ارزیابی  به توجه بدون ،گرید عبارت به. شود آن محقق نمیاهداف 
های زیرمجموعه  مسئولیت پاسخگویی در قالب یک نظام و تعامل و ارتباط آن با سیستم

 از یکی در تحول و رییتغ با توان ینم فعال آن، یها ستمیس نیماب یف ارتباطاتو همچنین 
 عنوان به. کرد یاساس تحوالت و رییتغ دچار را ییپاسخگو نظام کل ،ها ستمیس خرده
 بخش بزرگ ینهادها در آن استقرار و یاتیعمل یبند بودجه سمت به حرکت ،مثال

 یارتقا موجب تواند ینم هرگز ها ستمیس خرده ریسا به توجه بدونبه تنهایی و  ،یعموم
 .گردد یعموم بخش ینهادها در ییپاسخگو نظام
 یبند بودجه و یحسابرس ،یمال یگزارشگر و یحسابدار یها نهیزم در که یتحوالت 
 هیسا در و نینو یعموم تیریمد الگوی ریتاث تحت است، داده رخ ریاخ دهه دو در

 نظران صاحب. است گرفته صورت یاتیعمل و یمال ییپاسخگو نظام در تحول
 در تحول که هستند دهیعق نیا بر ی،عموم بخش یمال یگزارشگر و یدولت یحسابدار

 درخور ریتاث ی،عموم بخش بزرگ ینهادها یمال یگزارشگر و یحسابدار ستمیس
 از. است داشته آن در فعال یها نظام خرده ریسا و ییپاسخگو نظام تحول بر یا مالحظه

 با است، گرفته شکل اروپا در که یدولت یحسابدار یقیتطب مطالعات مرکز رو، نیا
 یحسابدار در افتهی انجام تحوالت که دیرس جهینت نیا به یقیتطب مطالعات انجام

 وها  محرک ریتاث تحت مطالعه، مورد یکشورها یبرخ یعموم بخش بزرگ ینهادها
 ،عوامل و ها محرک نیا یمعرف و ییشناسا. است گرفته صورت خاص یاساس عوامل

 به موسوم ،یعموم بخش بزرگ ینهادها یحسابدار در تحولبرای  یمدلارایه  به منجر
 مورد کشورها ریسا در یگرید پژوهشگران توسط ،مدلاین . دیگرد 1"الدر مدل"

و پس از  مواجه ها محرک و عوامل در یالتیتعد و اصالحات با و گرفت قرار آزمون
"الدر شده اصالح مدل" به آن

 .دیگرد موسوم 2
 نظام در گرفته صورت تحوالت اساساً با مطالعه تطبیقی الدر شده اصالح مدل 

تعدادی از کشورها و شناسایی متغیرهای موثر،  یعموم بخش ینهادها یحسابدار
 و اصالحات با است قرارحاضر  پژوهش.  این درحالی است که است شدهبندی  صورت

 در تحول جادیا در رگذاریتاث عوامل و ها محرک ینیب شیپ ی، از این مدل برایالتیتعد
                                                                                                                       
1- Luder Model 
2- Modified luder model 
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 مسئله گر،ید انیب به. کند استفاده رانیا یعموم بخش بزرگ ینهادها ییپاسخگو نظام
 یاتیعمل و یمال ییپاسخگو نظام در تحول ،که است آن پژوهش نیا موضوع یاصل

 ،یحسابدار یها ستمیس در تحول با به طریقی که رانیا یعموم بخش بزرگ ینهادها
 وقوع به یعوامل و ها محرک چه ریتاث تحت باشد، یم مرتبط یحسابرس و یبند بودجه
های مربوطه تحت  پاسخگویی ایران و خرده نظام نظام در تحول ایآ وست؟یپ خواهد
المللی، رخ  بین شده اصالح یها مدل درشناسایی شده  یها محرک و عواملتاثیر 

 یها ستمیس در رگذاریتاث و برنده شیپ عوامل و یاصل یها محرک تینها در ؟دهد می
از آنجایی که شناسایی  ؟است کدام رانیا یاتیعمل و یمال ییپاسخگو نظام مجموعه ریز

آنها  یمعرفو  ییپاسخگو نظام تحول در رگذاریتاث و یاصل یها محرک و عوامل
ی مناسب، شرایط را برای ایجاد تحول در نظام مذکور و راه نقشه عنوان به تواند یم

 یها محرک و عوامل ییشناسا حاضر درپی پژوهشآن فراهم کند،  ییاجرا موانع رفع
 نیا بهو یافتن پاسخی مناسب  کشور یعموم بخش ییپاسخگو نظام در لتحو یاصل

 تحولو عوامل، شرایط الزم و کافی را برای  ها محرک کدام" که است یاساس پرسش
 یعموم بخش بزرگ ینهادها بر حاکم یاتیعمل و یمال ییپاسخگو نظام دراساسی 

  "؟کند می فرآهم ایران

 موضوع ضرورت و اهمیت 

 ییکارا ،اروپایی یکشورها  یبده و مخارج شیافزا به دلیل یالدیم 2108 دهه از 
قرار  توجهمورد  یعموم بخش یها تیفعالمصرف و به کارگیری منابع در  در شتریب

 و تیپول. کردند آغاز یعموم بخش در را یتحوالت ،کشورها از یاریبسگرفت و 
 تحوالت شدن ریفراگ دهه ،یالدیم 2108 دهه" که بر این باورند( 1888) 1بوکارت

 و توسعه سازمان عضو یکشورها غالباً که است کشورها نیب در یعموم بخش
 صورت تتحوال نیشتریب ".اند بوده آن گرآغاز 2(OECD)یاقتصاد یها یهمکار
 صورت نینو یعموم تیریمد تاثیر پارادایم تحت شک بدون ،کشورها نیب در گرفته
میالدی به صورت گسترده در نیوزلند  2108 دهه در بار نیاول یبرا که است گرفته

                                                                                                                       
1- Pollit and Bouckaert  
2- Organisation for Economic and Co-operation and Development 
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 توجه قابل شیافزا با و تتحوال نیا یریگ شکل از پس(. 1881 بوستون) گرفت شکل
 ،یاقتصاد یها یهمکار و توسعه سازمان کشور، نیا در یعموم بخش یور بهره

 عضو، یکشورها یبرا را تحول مناسب کردیرو یجهان بانک و پول یالمل نیب صندوق
 از یاریبس کنون تا 1(.1888 اندرسون و برانسون ،OECD 1995.)نمودند منتشر

 کمتر یکشورها یحت. اند کرده تجربه یعموم بخش در را تحوالت این قبیل کشورها
 دیجد کردیرو که هستند تالش درنیز  بنگالدش و یجنوب یقایآفرای نظیر  افتهی توسعه

 است معتقد( 1882) 3کتل(. 1882 2سارکر ،1882 گینیمن)دهند قرار استفاده مورد را
 موضوع امروزه سازی تحوالت در کشورها موجب گردیده است فراگیر شدن پیاده

 کشورها اغلب در مهم اریبس یاسیس لیمسا از یکی به یعموم بخش نینو تیریمد
، یبند بودجه های سیستم تحوالت، نیا یراستا در. (1882 ،4بریر) تبدیل گردد

شکل گیری مدیریت عمومی نوین و  از یبانیپشت منظوربه  حسابرسیحسابداری و 
 یراتییتغ اعمال و یبازنگر ازمندین ،ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی به عملیاتی

 ندیفرآ در یمهم اریبس نقش یاطالعات ستمیس کی عنوان به یحسابدار. اساسی است
 یمبنا از حرکت ن،یبنابرا. کند یم فایا یدولت هر درایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی 

 ستمیس توسعه در یمهم اریبس و یاصل گام ،یحسابدار در یتعهد یمبنا به ینقد
 یرسم حسابداران انجمن. شود یم یتلق یدولت یبند بودجه و یعمومبخش  یحسابدار

 یابزار عنوان به نقد، وجه انیجر گذشته در که اذعان نمود 2110 سال در ایاسترال
 و بوده نگرش نیا حذف دنبال هب ریاخ تحوالت که یحال در است بوده مطرح یکنترل

 (1883 ،5آئودا) .کند یم تمرکز ات،یعمل شتریب ییکارا و یعملکرد جینتا بر
مسئولیت  نظام در تحول برای ایجاد که معتقدند( 1883) آئودا و( 2111) 6منویج 

 اطالعات هیارا نهیزم در موجود یها تیمحدود رندیناگز ها دولت ،یعموم ییپاسخگو
 یگزارشگر ستمیس گسترش به دیبا ن،یبنابرا. کنند برطرف را مردم به یعملکرد مالی و

 آغاز یبازرگان شبه یگزارشگر یکردهایرو سمت به یحرکت و نمودهتوجه بسیاری 

                                                                                                                       
1- Brunsson and Andersson 
2- Manning and Sarker 
3- Kettl 
4- Kilian 
5- Auda 
6- Gimeno 



        7                                                              های تحول در نظام پاسخگویی...          عوامل و محرک

 

 

در مصرف  ییکارا و اطالعات تیشفاف ،یسیدگرد نیا درآنها بر این باورند که  .نماید
 دیجد یاطالعات یها ستمیس و افتی خواهد شیافزا یعموم منابعو به کارگیری 

 یضرور مهم نکته نیا یادآوری .کند فراهم می یریگ میتصم تری برای مناسب اطالعات
 در آن تبع به و ییپاسخگو نظام در تحول مورد در یعموم اجماع رغم به که است

 رینظ نظران صاحب از یاریبس ،یحسابرس و یحسابدار ،یبند بودجهخرده نظامهای 
 مدل یریبکارگ با( و دیگران 1822و  1881) ، نیوبری(1881) ستنسنیکر، (1883)بارتن

ند که بحث در مورد آنها از مخالف یعموم بخش ینهادها در یبازرگان شبه یحسابدار
 حوصله این مقاله خارج است.

 یها چالش. است بوده یاریبس لیدال جهینت ،یعموم بخش در  فوق نیادیبن راتییتغ 
. است تحوالت گونه نیا یاساس لیدال از یکی ،یجهان اقتصاد نظام یکپارچگی از یناش

 تحوالت ،یادار یها ستمیس در یاساس راتییتغ برای را یاریبس فشار ،یساز یجهان
 .است کرده وارد ها دولت به یخارج یرقبا یسو به یمال اطالعاتانتشار  و عیسر

 یرقابت طیمح به نسبت که کند یم ملزم را ها دولت ی،ساز یجهان(. 1882 نیفول)
 استفاده شیپا و منابع صیتخص در بهبود یبرا یا ندهیفزا ازین ن،یبنابرا. دنباش گو پاسخ

 ،ریاخ دهه دو یط ،نیا بر عالوه. (1883آئودا،) آمده است وجودبه  منابع از اثربخش
 وجود از یناشایجاد شده است  یعموم بخشنهادهای بزرگ  در ی کهتحوالت از یبرخ

 تحوالت اغلب لندیوزین کشور در ،مثال طور به. است بوده یاقتصاد و یمال یها بحران
 و یاقتصاد بحران از یناش ه،دیگرد آغاز 2104 سال از که یعموم بخش در داده رخ
 ینهادها و ها سازمان فشار ،نیز موارد یبرخ در البته. است بوده آن از یناش طیشرا

 از یاقتصاد تحوالت یبرخ ،یجهان بانک و پول یالملل نیب صندوق لیقب از ،یالملل نیب
 یالملل نیب تجربه شیافزا حال هر به. را شکل داده است یعموم بخش در تحول جمله

 و شده کشورها ریسا یبرا ییها محرک جادیا موجب ،یعموم بخش تحوالت نهیزم در
 لیدال اساس بر .اند پیروی کرده یعموم بخش در تحوالت روند از کشورها یبرخ
، اساساً تحت تاثیر مطالبات اجتماعی برای یعموم بخش تحوالت یریگ شکل ، فوق

 و یحسابدار ،یتیریمد تحوالت شامل) استقرار نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی
فرایند  نیا در موجود تفاوت تنها. به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است( یبند بودجه
 تحوالت یریگ شکل و یخارج و یداخل یدادهایرو به عیسر واکنش ییتوانا ،تحول
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 .(همان)است  کشورها در
 یدیکل عوامل ها و پی شناسایی محرکدر  تحقیق، این گفته مطالب پیشبا توجه به  

 کارآمد دردر نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی و استقرار  تحولو تاثیرگذار در ایجاد 
موثر در  عواملمحرکهای اصلی و  یمعرف و ییشناسا بااست تا جمهوری اسالمی ایران 

برای تحول در نظام  کشور یطیمح طیشرا الگویی متناسب و مبتنی بر ،تتحوال نیا
به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق می تواند نقشه  پاسخگویی پیش بینی و ارایه کند.

 عمومی ییپاسخگو نظام در تحولو موثر در ایجاد  یدیکل عوامل تیتقوراهی برای 
شناسایی و راه را  را ارزش با و مهماجتماعی  رخداد این یساز ادهیپ موانع و فراهم نماید

 سازد.هموار  ،ی بهتراتیعمل و یمال ییپاسخگو نظاماستقرار  یبرا

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 نینو یعموم تیریمد

 کشور در یالدیم 2118 دهه اواخر در نینو یعموم تیریمد میپارادا بار نیاول 
 و یاقتصاد رکود از که کایآمر متحده االتیا یمحل یها دولت از یبرخ در و انگلستان

 ایاسترال و وزلندین یها دولت. دیگرد مطرح بردند، یم رنج یاتیمال نظام یخوردگ مه به
برخی  جادیا ضمن و داده قرار استفاده مورد خود کشور در را میپارادا نیا سرعت به

 ریسا در تحوالت گسترش موجبات ،کشورهای خود یعموم بخش در تحوالت
 و مختلف تحوالت یریگ شکل ،میالدی 2108 دهه از. آوردند فرآهمرا نیز  کشورها

 یعموم تیریمدپارادایم  یلوا تحت کشورها، از یاریبس یعموم بخش در ینوآور
 1بازار بر یمبتن یسازوکارها و ییگرا تیریمد اصول به گرایش با و شد آغاز نینو
 ( 1880پسینا،) .آمد بوجود یعموم بخش یها سازمان در یتیاهم با راتییتغ

 غالباً که آن های رویه و تییمدیر فنون نوین، عمومی مدیریتطی سالهای اخیر،  
 کشورها از بسیاری توجه مورد باشند، می بازرگانی بخشفضای حاکم بر  از برخواسته

 رویکردهای از استفاده با هدف ها نگرش تغییر دنبال به پارادایم این. است گرفته قرار
 در زداییتمرکز شامل پارادایم این اصلی عناصر. باشد می عمومی بخش در سنتی

                                                                                                                       
1- Marketisation and Managerialism Principles 



        1                                                              های تحول در نظام پاسخگویی...          عوامل و محرک

 

 

 رویکردهای از استفاده افزایش ،(اریاخت ضیتفو)عمومی خدمات ارایه مدیریت ندیفرآ
 جینتا بر تاکید افزایش و خدمات ارایه در رقابت بازار، یسازوکارها بر مبتنی

 خدمات کنندگان استفاده عنوانه ب) مشتریان یها خواسته و ها خروجی ،یعملکرد
 .باشند می( یعموم

 و سیاسی اقتصادی، عوامل از ترکیبی زائیده نوین عمومی مدیریت تحوالت 
 ترین متداولهای اقتصادی و مالی،  بحران دهد، می نشان ها بررسی. است تکنولوژیکی

 قبیل این یریگ شکل است. ساخته نرهنمو تحوالت سوی به را کشورها کهاست  عاملی
 در ارایه قابل خدمات شده تمام بهای کاهش و کارایی مفاهیم تا شد موجب ها بحران
 قبیل از یافته توسعه کشورهای در. گیرد قرار ژهیو دیتاک و توجه مورد عمومی، بخش

باعث  ،یاجتماع رفاه سطح در آمده وجوده ب یها بحران استرالیا، و کانادا بریتانیا،
 بخش خدمات مدیریت و سازماندهی خصوص در یتر مناسب راهکارهای گردید تا

 از حاکی 1اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان های بررسی. شود جستجو عمومی
 تییمدیر های رویه و فنون غالباًدر تحوالت بخش عمومکشورهای مختلف  که است نآ

 بازرگانی های فعالیت در استفاده مورد فنون و بازار بر مبتنی های روش شامل د،یجد
 نوین عمومی مدیریت عنوان تحت مذکور تغییرات و شده استفادهبخش خصوصی 

(NPM) (2111، 3الربی.)است  گردیده مطرح 2نوین گرایی مدیریت یا و 
 مفاهیم به توجه که استوار است فرض بر پایه این نینو یعموم تیریمد پارادایم 

 خدمات ارایه جهت بازارمبتنی بر  رویکردهای از استفاده همراه با اثربخشی و کارایی
 عمومی بخش پارادایم، . طبق اینباشد داشته همراه به مثبتی آثار تواند میعمومی 

 حتی) خصوصی بخش یانتفاع یواحدها تیریمد یها وهیش دادن قرار الگو با تواند می
 خود امور اداره یبرا را تری مناسب راهکارهای( محیطی شرایط در اختالف وجود با

 بخشنهادهای  در تحوالت که معتقدند برخی. دهد قرار استفاده موردانتخاب و 
 ه،حاصل جینتا یحت و اجرا در زیادی نزدیکی و همگرایی، مختلف کشورهای عمومی
 (2111الربی، ) .شود یم مشاهده

                                                                                                                       
1- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2- New Managerialism 
3- Larbi 
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 تیریمد میپارادا یاصل ساز نهیزم که ییگرا رتیمد یاصل یها یژگیو( 2111) ادوارد
 :است کرده انیب لیذ شرح به را شود یم یتلق نینو یعموم

 از یبازده نیشتریب کسب گرید عبارت به و یاقتصاد ییکارا به شتریب توجه .2
 .منابع حداقلمصرف یا به کارگیری 

 آنها از استفاده در رانیمد ییتوانا و تیریمد علم فنون و ابزارها به داشتن اعتماد .1
 .مشکالت حل جهت

 یبرا فقط نه جینتا نیبهتر کسب بدنبال که ای، ندهینما بعنوان تیریمد رشیپذ .3
 است. جامعه کل یبرا بلکه سازمان

ه ب برای ینرهنمو کهتاکید دارد  ییکارا اصل بر یدئولوژیا نیا یکل طور به 
 .است یسازمان شده فیتعر اهداف به یابیدست جهت تخصص یریکارگ

 یکشورها در وستهیپ وقوعه ب تحوالت یاصل یها یژگیو از یکی( 2،1822ادوارد)
 این یحت، به نحوی که بوده یمال و یحسابدار یها کیتکن در ینوآور مختلف،

 شده است تلقی نینو یعموم تیریمد یاتیح یها رگ عنوان به زین ها ینوآور
 و عملکرد یابیارز و تیریمد کنترل ،یتعهد یحسابدار یمعرف با(. 2110 ،2اولسون)

 بخش یحسابدار در ژرفی تحوالت ،یسازمان برون یگزارشگر بر دیتاک همچنین
 .آمد بوجود یعموم

 توان یم یعمومنوین بخش  تیریمد یاصل یها یژگیو و تیماه ییشناسا منظور به 
 یبند میتقس یاصل سرفصل چند در را آنها تینها در و ییشناسا را رییتغ ابعاد از یبرخ
 بعد هفت و داده قرار یبررس مورد را یدانشگاه یها رساله از یبرخ( 2113) 3هود. کرد
 :است کردهو به شرح زیر ارایه  استخراج را نینو یعموم تیریمد یاصل

 ای محصوالت اساس بر یکارکرد و یاصل یها بخش به یعموم بخش هیتجز .2
 ه؛یارا قابل خدمات

بدین معنا که  ؛یرقابت طیشرا یریگ شکل و یقرارداد کردیرو از استفاده بر دیتاک .1
 بهبود و ها نهیهز کاهش موجب که است یعوامل نیتر یدیکل از یکی رقابت

                                                                                                                       
1- Edwards 
2- Olson 
3- Hood 



        99                                                              های تحول در نظام پاسخگویی...          عوامل و محرک

 

 

 یریگ اندازه یبرا یاریمع دتوان یم قراردادها که یحال در شود یم استانداردها
 د؛گرد یتلق عملکرد

 بخش واحدهای انتفاعی در استفاده مورد یها هیرو و یتیریمد یها وهیش بر دیتاک .3
 ؛خصوصی

 راههای به حداقل رساندن بر دیتاک و منابعمصرف  در ییجو صرفه ،شتریب انتظام .4
 خدمات؛ هیارا در نهیهز

نهادهای  یها تفاوت که دارد قصد فوق بعد چهار ،شود یم مشاهده که طور همان 
ارائه  ادامه در که یگرید ابعاد. دهد کاهش را خصوصی بخش و یعموم بخش

 حد چه تا یتیریمد و یا حرفه نظرات که است پرسش نیا به پاسخ دنبال به ،گردد می
 وقوع الزمه ییزدا مقررات ایآ این که و شود محصور نیقوان و استانداردها قالب در باید

 است؟ تحوالت
 در فعاالنه صورت به که یافراد سطح بینش ا هدف ارتقایب ارشد تیریمد دخالت .3

 ؛دارند دخالت یعموم بخش یها تیفعال کنترل

 نیگزیجا که ینحو به یریگ اندازه قابل و حیصر یعملکرد یاستانداردها نیتدو .2
 ؛شود یتخصص و یا حرفه یاستانداردها نهیزم در یسنت نانیاطم و اعتماد

 به ویژه 1یخروج کنترلهای  سنجه و یخروجواقعی  یها سنجه تر شدن نزدیک .1
 (1،1882کریستنسن و یوشیمی) .یشغل عملکرد و خدمات جبران نیب ارتباط درباره

 یافته توسعه یکشورها در تحول یها محرک

 غربی، کشورهای عمومی بخش مدیریتی تحوالت موضوعی ادبیات از بسیاری در 
 بخش اداره در اساسی تغییرات با وریآ فن و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، تحوالت
 ویژه تاکید تحوالت، این اصلی هدف. است بوده همراه تییمدیر های سیستم و عمومی

مطالعات . است بوده عمومی خدمات ارایه در اثربخشی و کارایی لیقب از یمفاهیم بر
ها و  گویای این واقعیت است که این تحوالت تحت تاثیر محرک تطبیقی انجام شده

 .عوامل مشروحه زیر رخ داده است

                                                                                                                       
1- Output measures and output control 
2- Christensen & Yoshimi 
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 نوین، عمومی مدیریت تحوالت های ریشه از یکی :اقتصادی و مالی های بحران
 خدمات شده تمام بهای و عمومی مخارج سطح دولت، یها پرداخت بین توازن موضوع

 مالی های بحران دچار میالدی 18 دهه دربریتانیا  کشور برای مثال. است عمومی بخش
 این در مالی تحوالت گیری شکل و پول المللی بین صندوق کمک با و دیگرد یدیشد

 تقویت و مالی های بحران پیوستن وقوعه ب. دیآ فائق ها بحران نیا بر توانست کشور
 ایجاد دنبال به غربی کشورهای از بسیاری که گردید موجب یمل اقتصاد در بازنگری

 .باشند مخارج کنترل برای معیارهاییها و  مقیاس
( اقتصادی آزادی)یسم اقتصادی نئولیبرال دیدگاه میالدی، 18 دهه اواخر در 

 وارد خدمات ارایه در ها دولت نقش و شده تمام بهای خصوص در بسیاری انتقادهای
 ها برالینئولال برد. را زیر سئو اقتصادی مشکالت حل برای ها دولت توانایی و نموده
 عدم و ارایه در انحصار گیری شکل موجب کینز، اقتصادی دیدگاه که بودند معتقد

 راهکار تنها آنها بر این باور بودند که. شده است یعموم بخش یها تیفعال در کارایی
 دیتشد و بازار سازوکارهای استفاده از ،عمومی بخش در اقتصادی کارایی به دستیابی

 منابع تخصیص جهت ابزار بهترین بازار که معتقدند دیدگاه این طرفداران. است رقابت
 .بست خواهد کاره ب را منطقی و کارا های مکانیزم و بوده
 قدرتمند بسیار عوامل از یکی سیاسی شرایط در تغییر :سیاسی شرایط در تغییر

 که است معتقد( 2113)1پالیت مثال طور به. است بوده غربی کشورهای در تحوالت
 در تمایالتی ایجاد موجب آمریکا متحده ایاالت 2110 سال جمهوری ریاست انتخابات
 مشابهی تغییرات. است شده خصوصی بخش ابزارهای به دولت آوردن روی خصوص

 با نیز نیوزلند کشور در. است پیوسته وقوعه ب نیز نیوزلند و استرالیا کشورهای در نیز
 و مخارج کاهش جهت هایی تالش کارگر حزب منتخب دولت آمدن کار روی

 .گردید آغاز کارایی افزایش
 از گرید یکی ،یعموم بخش تیریمد تحوالت اتیادب در :اطالعات وریآ فن توسعه
 جهت الزم یابزارها و اطالعات یورآ فن تحوالت، یریگ شکل بر رگذاریتاث عوامل

 جهت ،یضرور اریبس یابزارها از یکی یاطالعات یها ستمیس. است شده یمعرف امر نیا

                                                                                                                       
1- Pollit 
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 ییپاسخگو تیمسئول سطح یارتقاو ( اراتیاخت ضیتفو)ی تیریمد زداییتمرکز جادیا
 سطح ارتقای در یتیاهم با اثرات تواند یم حوزه، نیا در است. از این رو، ایجاد تحول

 .باشد داشتهعمومی  ییپاسخگو تیمسئول
 نیب در نینو یعموم تیریمد گسترش و توسعه عوامل از یکی :تیریمد مشاوران
 و یحسابدار موسسات ،یتیریمد یالملل نیب مشاوران وجود مختلف، یکشورها

 موجب که هستند یعوامل جمله از شده ادی یها گروه. است یالملل نیب یمال موسسات
نهادهای  در سازوکارهای مدیریتی واحدهای انتفاعی یریکارگه ب تیاهم شیافزا

 و فروش تدارک، در خود تیپراهم نقش یفایا با آنها. اند شدهکشورها  یعموم بخش
ه ب ریتاث تحوالت شبردیپ در ،یعموم نینو تیریمد یها کیتکن و فنون یساز ادهیپ

 .اند داشته ییسزا

 توسعه حال در یکشورها در تحول یها محرک

 بخش تحوالت یاصلدهد که یکی از عوامل  تحقیقات نشان می ی:اقتصاد های  بحران
 از یاریبس. است بوده یاقتصاد یها بحران وجود توسعه حال در یکشورها در یعموم

 خود یعموم بخش در تحوالت وقوع از قبل نیالت یکایآمر و ییقایآفر یکشورها
 باال، اریبس تورم باال، یواقع بهره نرخ ،یتجار میوخ تیوضع باال، یها یبده یدارا غالباً

 یاساس یمصرف یکاالها کمبود از و بوده زیناچ اریبس یگذار هیسرما و انداز پس سطح
 موجب یاقتصاد یها بحران وقوع زین ییایآس یکشورها نیب در راًیاخ. اند بوده رنج در

 .است شده یجنوب کره و یمالز ،یاندونزجمله  از کشورها نیا در یتحوالت وقوع

 به تسهیالت مالی، اعطای یجهان بانک و پول یالملل نیب صندوق :یساختار راتییتغ
کرده و از این  الزم التیتعد جادیا و یساختار راتییتغ را مشروط به ایجاد کشورها

 در تحوالت، کافی برای ایجاد زهیانگ تا دیگرد موجب امر نیا. تغییرات حمایت نمودند
 دولت یها تیفعال اندازه و نقش کاهش ،یالدیم 08 دهه در. شود حاصل کشورها نیب
 بخشواحدهای  به یدولتعمومی  امورای از  بخش در خورمالحظه انتقال واسطهه ب

 قرار توجه مورد ها دولت یساختار مشکالت حل یبرا یراهکار عنوان به ،خصوصی
 جادیا بدون که کرد یریگ شکل به شروع یدگاهید ،امر نیا به توجه گسترش با. گرفت

، ها بانک و ها یشهردار نظیر دولت، یعموم بخش یدیکل یها بنگاه در تحوالت
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 .بود نخواهندجامعه  انتظارات یتمام ساختن برآورده به قادر واحدهای بخش خصوصی
 یکشورها نیب در یادار تیریمد ضعف ی:اسیس طیشرا و یعموم بخش تیریمد
 18 دهه یها بحران یریگ شکل عوامل از یکی عنوانه ب یاریبس منظر از ،توسعه حال در
 تیریمد ،یگذار استیس یها ضعف ،یکل طور به. است شده انیب یالدیم 08 و

 خدمات هیارا در ضعف بزرگ، یها بنگاه در فسادوجود  ،یاقتصادامور  نامناسب
 موجب که هستند یموارد جمله از یهمگ ،یاسیس یداریناپا و نییپا یور بهره ،یعموم
 کشورها یبرخ در ،گرید یسو از. اند شده توسعه حال در یکشورها در بحران دیتشد

 یبازرگان یسو به حرکت یحام ،یاسیس طیشرا ا،یزامب و مباوهیز ،یماالو غنا، لیقب از
 افتادن قیتعو به لیدال امر نیا دیشا و است نبوده بازار یسازوکارها وها  کردن فعالیت

 (2111الربی،) .دینما نییتب اوضاع شدن میوخ تا را کشورها نیا در یاقتصاد تحوالت

 تحقیقپیشینه 

 یعموم بخش در تحول  های مدل

 یبند بودجه و یحسابرس ،یمال یگزارشگر و یحسابدار یها نهیزم در که یتحوالت 
 هیسا در و نینو یعموم تیریمد میپارادا ریتاث تحت است، داده رخ ریاخ دهه دو در

 نظران صاحب. است گرفته صورت یاتیعمل و یمال ییپاسخگو نظام در تحول
 در تحول که هستند دهیعق نیا بر یعموم بخش یمال یگزارشگر و یدولت یحسابدار

 درخور ریتاث ،یعموم بخش بزرگ ینهادها یمال یگزارشگر و یحسابدار ستمیس
فرآیند ایفا و ارزیابی مسئولیت  در فعال یها نظام خرده ریسا تحول در یا مالحظه

 که یدولت یحسابدار یقیتطب مطالعات مرکز رو، نیا از. است داشته پاسخگویی عمومی
 تحوالت که دیرس جهینت نیا به یقیتطب مطالعات انجام با است، گرفته شکل اروپا در

 مطالعه، مورد یکشورها یبرخ یعموم بخش بزرگ ینهادها یحسابدار در افتهی انجام
 یمعرف و ییشناسا. است گرفته صورت خاص یاساس عوامل وها  محرک ریتاث تحت

 بخش بزرگ ینهادها یحسابدار در تحول مدلارایه  به منجر عوامل و ها محرک نیا
 در یگرید پژوهشگران توسط مذکور مدل. دیگرد 1"الدر مدل" به موسوم ،یعموم

                                                                                                                       
1- Luder Model 
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 و عوامل در یالتیتعد و اصالحات با و گرفت قرار آزمون مورد کشورها ریسا
"الدر شده اصالح مدل" به که دیگرد مواجه ها محرک

البته در این میان . شد موسوم 1
( نیز مطرح 2112) ( و مدل گادفری2102) های دیگری از جمله مدل حسین مدل

های الدر و کریستنسن که از شهرت  این مقاله سعی شده است مدل ادامه دراند.  گردیده
های تحول پیش گفته شده در مجالی دیگر  بیشتری برخوردارند مطرح و سایر مدل

 گیرد. یمورد بحث و بررسی قرار م

 الدر مدل

 المللی حسابداری دولتی عنوان مرکز مطالعات تطبیقی بین با امروز که مرکزی نهیشیپ 
(CIGAR)1 که گردد یم بر مختلف کشور 1سلسله مطالعاتی در  به شود می شناخته 

 هیاول یکشورها. شد انجام 2118 دهه لیاوا و یالدیم 2108 دهه اواسط در الدر توسط
 متحده االتیا و ایتانیبر سوئد، فرانسه، ،دانمارک آلمان، کانادا، از عبارتند مطالعه مورد

 یها سال در و دیگرد خالصه 2111 یال 2101 یها سال در قیتحق نیا جینتا. کایآمر
 مجموعه 2114 سال در و اضافه مجموعه نیا به زین ایاسپان و ایتالیا ژاپن، یکشورها بعد
 یها هیرو ییشناسا بر عالوه ،قاتیتحق نیا در. دیگرد هیارا الدر توسط قیتحق نیا جینتا

 ها ینوآور جادیا خصوص در آنها یطیمح عوامل و طیشرا کشورها، یدولت یحسابدار
 بخش یحسابدار یها ینوآور مدل اساس، نیا بر. شد ییشناسا یعموم بخش در

 .دیگرد هیارا الدر مدل عنوان تحت ییاقتضا یها یتئور از برگرفته یعموم
 ندیفرآ نییتب و یریگ شکل در که ییاقتضا و یرفتار یرهایمتغ CIGAR هیاول مدل 

 ها، محرک دسته 4 در ییاقتضا یرهایمتغ. دهد یم هیارا را اند داشته دخالت ینوآور
 ییاجرا یها تیمحدود و یاسیسـ  یادار ستمیس یها یژگیو دولت، یاجتماع طیمح

 و ها نگرش رییتغ با اول دسته سه که است نیا بر فرض. گردند یم یبند طبقه تحوالت
 مثبت ریتاث تحت یعموم بخش یمال اطالعات دکنندگانیتول و کنندگان استفاده رفتار
 ندیفرآ تواند یم مطلوب، رفتار / نگرش و مساعد ییاقتضا طیشرا بیترک و رندیگ قرار

                                                                                                                       
1- Modified luder model 
2- Comparative International Governmental Accounting Research 
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ر ییتغ به مربوط صرفاً تحوالت نیا که است معتقد( 2114) 2الدر .دینما لیتسه را تحول
 در تحوالت یبررس در تواند یم لیدل نیهم به یست،ن یحسابدار ستمیس در و تحول

 لیتشک یاجزا عنوان به عملکرد یابیارز و یحسابرس ،یبند بودجه رینظ ها سیستم ریسا
 .ردیگ قرار استفاده مورد ییپاسخگو نظام دهنده

 هیاول نسخه در یبازنگر ،شده انجام قاتیتحق بر یمبتن و دیجد یها تجربه کسب 
 دو شامل( 1888 الدر) یمال تیریمداصالح  مدل. نمود یم ریناپذ اجتنابرا  الدر مدل

 یرهایمتغ گروه سه و( های ساختاری زمینه و ها محرک) ییاقتضا یرهایمتغ گروه
 از گروه دو و نفعانیذ و تحول یاسیس برندگان شیپ تحول، گردانندگان شامل یرفتار

 حیتشر اختصار به که است آن ییاجرا راهبرد و تحول مفهوم شامل یابزار یرهایمتغ
 .شود می

 یمال بحران ای و 3یاقتصاد بحران عامل نیگزیجا ،2یمال تنش الدر مدل در :محرک
 الزامات. شود می یمال تنش موجب عوامل نیا در اغلب موارد که چرا است دهیگرد

 تواند یم یعموم بخش یحسابدار در تحول که دهد یم نشان یادار تحول از یناش
 نیا بر فرض افتهی توسعه یکشورها در ویژه به. ردیگ صورت یادار تحول با همراه
 در تحول جادیا یبرا یمحرک خود ،یالمل نیب شهرت بهبود برای تالش که است

 .است یعموم بخش یحسابدار و یادار یها ستمیس
 یرهایمتغ رینظ ،(یساختار) ییاقتضا یرهایمتغ شامل گروه نیا: های ساختاری زمینه

. باشد یم ییاقتضا مدل ییاجرا یها تیمحدود و موانع یحت و یاسیس ،یادار ساختار
 داتیتمه درباره الزم حاتیتوض ازمندین وبوده  گسترده اریبس رهایمتغ از گروه نیا
 مدل اتیادب در ینسب طور به توان یم را حاتیتوض نیا. است کشور کی نیادیبن

 .میده یم حیتوض را یساختار یرهایمتغ از یبرخ ادامه در. کرد دایپ ییاقتضا
 نیقوان را اول گروه. نمود یبند طبقه گروه دو به توان یم را یقانون نظام یکل طور به 

 .دهد یم لیتشک( مدون ریغ) جامعه عرف و عادات را دوم گروه و مدون مقررات و
 4تچسادیر مدل دولت، انواع توان یمها  یبند طبقه نیا از یک هر اساس بر(. 2111 الدر)

                                                                                                                       
1- Luder 
2- Financial Stress 
3- Financial or economic crisis 
4- Rechtsstaat Model 

maryam
Text Box
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 مقررات، و نیقوان د،تچسایر مدل در. نمود یبند دسته را 2یعموم منافع مدل و
 دیبا مقامات یعموم منافع مدل در که یحال در است یادار یها تیفعال یبرا یرهنمود

 مدل کمتر یریپذ انعطاف .باشند پاسخگو یعموم منافع به نسبت مستمر صورت به
 ندیفرآ یکند موجب حداقل ای و شود تحول کمتر یسودمند موجب تواند یم تچسادیر

 یدارا یقانون ستمیس(. 2111 الدر) گردد یعموم منافع مدل با سهیمقا در تحول
 بر کهپذیری قوانین بودجه است  نظیر سیستم انتخاب و انعطاف یگرید یها یژگیو

 . است اثرگذار یعموم بخش یحسابرس و یبند بودجه ،یحسابدار تحول
 توان یم را دولت تیحاکم انواع. پردازد یم تیحاکم نوع به یحکومت ساختار ریمتغ 

 یمجلس دوو  یمجلس کی ،یررقابتیغ فدرال / یرقابت فدرال فدرال، / یمرکز دولت به
 میتقس همراه به ،گریکدی با مجلس کیو  یمرکز دولت بیترک. کرد یبند میتقس

. شود یدولت ستمیس در تحوالت موجب تواند یم ،هیمجر قوه نفع به قدرت نامتوازن
 ،یدموکراس بودن پررنگ و قدرت میتقس در توازن صورت در دیشا برعکس،
 یتر تیاهم با نقش یحکومت یها سازمان ریسا ای و مجلس توسط شده جادیا تحوالت

 (.2111 الدر)نماید فایا را
 نیب قدرت میتقس و یادار نظام( 2111 الدر) یسازمان یها یژگیو به 2یادار ساختار
 یدارا که یمتمرکز ریغ ساختار که است نیا بر انتظار. دارد اشاره یسازمان یواحدها

اداره  یقدرتمند یمرکز دولت تیمسئول تحت وبوده  متمرکز یمال تیریمد ستمیس
 .باشد یعموم بخش یحسابدار نظام در تحول یحام ژهیو طور به ،شود
 یواحدها در شاغل کارکنان خاص طور به و یکشور خدمات تیفیک یکل طور به 

 مدت طول تحول، جادیا روش یبرا یمهم عوامل یحسابرس و یبند بودجه ،یحسابدار
 یعموم بخش یحسابرس و یبند بودجه ،یحسابدار های سیستم تحول یاجرا نهیهز و

 کی در که فوق یتخصص یها نهیزم در خاص یها مهارت فقدان. شوند یم محسوب
 یاجرا در ریتأخ موجب تواند یم تنها نه نمود، نیتام را آن نتوان مدت کوتاه دوره

 بودن زیآم تیموفق و کرده دیتشد زین را تحول یاجرا برابر در مخالفت بلکه شود تحول

                                                                                                                       
1- Public Intrest 
2- Administrative Structure 
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 .اندازد یم مخاطره به را آن
 لیتما لیقب از ییها گروه تحت توان یم را( یادار ،یاسیس ،یاجتماع) یمل فرهنگ

 ییفردگرا ،(یزیگر سکیر و یریپذ سکیر) سکیر رشیپذ عدم ای سکیر به یعموم
 یتقاضاها و ازهاین به پاسخ و یادار یندهایفرآ و یاسیس یآزاد درجه ،ییگرا جمع /

 استقالل، یریپذ سکیر بیترک که است نیا بر انتظار. نمود یبند میتقس ،یعموم
 نماید. عیتسر را تحول و رییتغ ازها،ین به پاسخو  یآزاد، یفرد

 تحول نهیزم در یا حرفه یها گروه و موسسات شامل گروه نیا :تحول گردانندگان
 سرانجام و پیگیری خود یها گفته و ها نوشته انتشار قیطر از را تحول افراد نیا. شود یم

 یریگ میتصم نحوه بر خاص یقیطر به تا کنند تبدیل می یاسیس موضوع کی به را آن
 تحول ریدرگ یاسیس مقامات یبرا را الزم زهیانگ آنها. باشد رگذاریتاث یاسیس مقامات

 حل یمفهوم یها دهیا و تحول انیجر وارد را خود ایپو یشکله ب تا کرده جادیا
منجر به  و مبادله گریکدی با تحول برندگان شیپ مختلف نظرات نقطه. ندینما مشکالت

 نیالفل) .دکن کمک تحول گردانندگان به شود تا می قدرتمند یتخصص نهاد کی ایجاد
 یرهایمتغ گروه ثقل مرکز تحول گردانندگاناز این رو در این مدل، (. 2110 2پالوت و

 .است یرفتار
 یها دخالت و تیفعال ازمندین 2یادار اصالحات یتمام: تحول یاسیس برندگان شیپ

 آغازگر مقامات از گروه نیا. است 3 تحول یاسیس برندگان شیپ به موسوم یگروه
 جمله از غالباً ،تحول برندگان شیپ. نددار را آن یاجرا و الزام قدرت و بوده تحول
 ،یبند بودجه و یعموم بخش یحسابدار در تحول نهیزم در. هستند دولت یاعضا

 محاسبات وانید و یزیر برنامه نهاد ،ییدارا و یاقتصاد امور وزارت ارشد مقامات
 برنده شیپ گاهیجا از یو بلکه ،یستن سیرئ ای ریوز نخست تر مهم همه از و کشور
 ریوز که معناست نیبد موضوع نیا. دارد توجه امر نیا به زین یا حرفه منظر از تحول

 بخش یبند بودجه و یحسابدار های نظام در تحول یدیکل گرانیباز از یکی هیمال
 افتیدر خواهان دهد، یم شکل را تحولو ایده  مفهوم که نیا بر عالوه و است یعموم

                                                                                                                       
1- Laughlin & Pallot 
2- Administrative reforms 
3- Political Reform Promoters 
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 یکاف قدرت از مجلس که یموارد در. هست زین تحول گردانندگان ةیتوص و نظرات
را داشته باشد و  تحول جادیا به دولت نمودن ملزم در یکاف ییتوانا و بوده برخوردار

 شمار در زین مردمقانونی  ندگانینما ،ایستادگی کند ییاجرا مخالفان مقابل دربتواند 
 یرهایمتغ حوزه در تحول یاسیس برندگان شیپ .رندیگ یم قرار تحول برندگان شیپ

 .شوند یم یبند طبقه یرفتار
 یمنف و مثبت آثار که شود یم یافراد ای و ها بنگاه شامل تحول ندیفرآ نفعانیذ :نفعانیذ

 برندگان شیپ و تحول گردانندگان گروهبر منافع آنها تاثیرگذار است اما در  تحول
 مقامات ،یقانون ندگانینما مردم، عموم از گروه، نیا. گیرند قرار نمی ،تحول یاسیس

 از یحسابرس موسسات که یموارد در. شوند یم لیتشک 1آماری گران لیتحل و ییاجرا
. کرد محسوب تحول نفعانیذ جزو را آنها توان یم ستندین تحول گردانندگان جمله

 نفعانیذ دگاهید تحول، یاسیس برندگان شیپ و تحول گردانندگان دگاهید برخالف
 تحول جادیا از تحول مثبت اثرات علت به آنها از یبرخ. باشد متفاوت تواند یم تحول

 آن جادیا با ،تحول یمنف اثرات علت به نفعانیذ از گرید یبرخ و کنند یم استقبال
 نظیر یعوامل ریتاث تحت تحول به نفعانیذ شیگرا که است نیا بر فرض. ورزند مخالفت

. است تحول سیاسی برندگان شیپ به آنها نگرش نوع و آن ییاجرا راهبرد تحول، مفهوم
 ییاجرا راهبرد تحول، شدن ییاجرا در ریتأخ جادیا ای و عیتسر جهت نفعانیذ قدرت

 قدرت و تحول ندیفرآ در آنها یرسم گاهیجا به اساساً ،تحول ندیفرآ جینتا و آن
 ،یحسابدار یها نظام در موفق تحول ،نیبنابرا. دارد یبستگاز آثار تحول  آنها شناخت

 برندگان شیپ ،ییپاسخگو نظام تینها در و یعموم بخش یحسابرس و یبند بودجه
 در که ییآنها) نفوذ با مخالفان ژهیبو تحول، نیمخالف کهکند   یم ملزم را تحولسیاسی 
 قابل نظر اعمال قدرت و هستند برخوردار یتر یقو و یرسم گاهیجا از قدرت ساختار

 .دهند قرار خود یعیطب گاهیجا در حداقل ای و کنند تیهدا را( دارند یا مالحظه
 و شودیم محسوب یمهم موضوع( اجرا راهبرد) تحول یاجرا روش :ییاجرا راهبرد
 تحول جهینت نیهمچن و تحول اهداف از انحراف زین و تحول شکست و تیموفق احتمال

 مقابل در قدرت تمرکز رینظ یموارد. دریگ یم قرار تحول ییاجرا روش ریتاث تحت

                                                                                                                       
1- Statistical Offices 
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 چند ای کی آن، از ریغ ای و مشخصی تخصصی و مرکز یسو از ییراهنما مشارکت،
 توجه آن، انجام بدون ای( لوتیپا) دیجد نظام یشیآزما یاجرا تحول، بودن ای مرحله

 آموزش اجرا، دوره طول آنها، مصالح به دادن تیاهم کمتر ای و نفعانیذ مصالح به ادیز
 و عوامل از های آموزشی، جرای برنامها عدم ای و بخش دولتی کارکنان کیستماتیس
 .شوند یم محسوبتحول  ییاجرا راهبرد یدیکل یها یژگیو

 جهینت رد،یگ صورت  مرحله چند در تحول که یصورت در ای و تحول ندیفرآ جینتا 
 بازخورد. شود یم محسوب یرفتار یرهایمتغ یبرا یبازخورد ند،یفرآ از مرحله هر

 در تحول،مورد انتظار  یها هدف از جیانت فاصله زانیم با متناسب تواند یم شده کسب
 ای و از،ین مورد التیتعد بدون اجرا ند،یفرآ خاتمه مورد در الزم یها میتصم اتخاذ
در صفحه بعد، مدل اصالح  .شود واقع موثر الزم، التیتعد انجام از پس ندیفرآ یاجرا

 شده الدر ارایه شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (0222 الدر، ) . مدل اصالح شده الدر1شکل 
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 ستنسنیکرمارک  دلم

 خصوص در( 1888)الدر ییاقتضا مدل دادن قرار مبنا با( 1881) 2ستنسنیکر مارک 
جنوبی  ولز ایالت یطیمح طیشرا به توجه با و ،یعموم بخش یحسابدار نظام در تحول

2نو
 . داد هیارا یعموم بخش یحسابدار نظام در تحول مدل بعنوان را یمدل ا،یاسترالدر  
 یها محرک ،یاصل گریباز گروه سه شامل ستنسنیکر توسط استفاده مورد مدل 

 به قسمت پنج از ستنسنیکر مدل نیبنابرا. باشد یم تحول ییاجرا یها تیمحدود و رییتغ
 :است شده لیتشک ریز شرح

 تحول؛ یخارج یها محرک .2

 تحول؛ برندگان شیپ .1

 اطالعات؛ کنندگان هیته .3

 و اطالعات؛ از کنندگان استفاده .4

 .ییاجرا یها تیمحدود .3

 به مدل یاصل بعد 3 ادامه در. است درآمده شینما به بعد صفحه در مذکور مدل 
 .است دهیگرد حیتشر خالصه صورت

 محرک

 در. است یاجتماع و یاسیس یها طیمح دربردارنده یعموم بخش پیرامونی یفضا 
 ای( یکیالکترون ای ینوشتار) یعموم یها رسانه در یمتنوع مباحث مجموعه محیط، نیا

 طرف از شده هیارا یرهایتفس و یدانشگاه مباحث لیقب از مختلف منابع ریسا
 مباحث قبیل نیا در. شود یم مطرح یا حرفه یها سازمان و یالملل نیب یها سازمان
. گردد یم انیب مشکل حل راه زمان گذر با سپس و مطرح یمشکل ابتدا در معموالً

 و یعموم بخش یحسابداردر  یتعهد یمبنا یریکارگ به خصوص در ستنسنیکر
 با شده مطرح نینو دهیا که است معتقد ،بخشاین  یحسابدار نظام در تحول جادیا

 از جامعه در یدولت سمیبرالینئول دگاهید و( NPM) یعموم بخش نینو تیریمد عنوان

                                                                                                                       
1- Christensen 
2- New South Wales 
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 مباحث که است نیا بر فرض ،گرید عبارت به. است مهم اریبس یها محرک جمله
 یخصوص بخشنهادهای  تیریمد یکارها و ساز یریکارگ به خصوص در شده مطرح

 .شود یم یعموم بخش یحسابدار نظام در تحول جادیا موجب

 (2222 ستنسنیکر مارک)یعموم بخش یحسابدار در تحوالت ندیفرآ مدل .2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحول برندگان شیپ

 حل یسوه ب را مشکالت ییشناسا که هستند ییسازمانها و مقامات برندگان، شیپ 
 کل یبرا لزوماً یول هستند مشخص کامالً گروه نیا اگرچه. دهند یم سوق مشکالت

 ،اطالعات از کنندگان استفادهبرای  گروه نیا . البتهستندین ییشناسا قابل جامعه افراد
 یحسابداردر  یتعهد یمبنا از استفاده خصوص در ستنسنیکر. اند شده شناخته کامالً
 که است معتقد یعموم بخش یحسابدار نظام در تحول جادیا و یعموم بخش

 یاصل برندگان شیپ جمله از ،تیریمد مشاوران عنوانه ب یالملل نیب یحسابدار موسسات

 محرک

 :تحول برندگان شیپ
 مشاوران 
 لگرانیتحل و مفسران 
 انیدانشگاه 
 نفعیذ یسازمانها 

 :اطالعات کنندگان استفاده
 وزرا

 یاسیس مشاوران
 مختلف احزاب

 مانند یپارلمان مشاوران
  حسابرسان

 

 :اطالعات کنندگان هیته
 ها وزارتخانه

 یعموم یسازمانها رانیمد
 یعموم بخش حسابداران

 

 ییاجرا یتهایمحدود

 یعموم بخش یحسابدار دیجد ستمیس یساز ادهیپ

 مهم اریبس و کننده نییتع اثرات

 مهم اثرات

 تیاهم کم اثرات
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 یعموم مفسران و یحسابدار حرفه که است نیا بر انتظار نیا بر عالوه. باشند یم تحول
 .باشند داشته یتیاهم کم راتیتاث نهیزم نیا در

 اطالعات از کنندگان استفاده

 و احزاب یاعضا ران،یوز لیقب از یاسیس فعاالن شامل اطالعات از کنندگان استفاده 
 یشورا مجلس در ونیسیکم نیا) 1یعموم محاسبات تهیکم زین و یاسیس مشاوران

 یها ونیسیکم ریسا و( است شده یگذار نام محاسبات و بودجه ونیسیکم ران،یا یاسالم
 شهروندان یبرا یپررنگ نقش الدر، مدل خالف بر ستنسنیکر مدل. است مجلس یفرع

 عموم و جامعه آحاد که است معتقد ستنسنیکر. است نشده قایل جامعه مردم عموم و
 و ندارند یمناسب العمل عکس یعموم بخش شده منتشر یمال یها گزارش به نسبتمردم 

 فیط از گروه نیا کردن خارج که است معتقد یو. دهند ینم نشان توجه آن به
 بودن دیمف به نسبت نانیاطم عدم که شود یم موجب اطالعات کنندگان استفاده

 . نشود گرفته نظر در مردم عموم یبرا یعموم بخش یمال یها گزارش و اطالعات
 نظام در تحول جادیا در یتعهد یمبنا یریکارگ به خصوص در ستنسنیکر 

 دهیا به نسبت اطالعات از کنندگان استفاده که است معتقد ،یعموم بخش یحسابدار
 و داده نشان العمل عکس یعموم بخش نینو تیریمد خصوص در شده مطرح دیجد

 .ندینما یم تحول جادیا به بیترغ را اطالعات کنندگان هیته

 اطالعات کنندگان هیته

 هیارا و هیته تیمسئول که هستند یکیروکراتوب گرانیباز اطالعات دکنندگانیتول 
 نظام در تحول جادیا خصوص در ستنسنیکر. دارند عهده بر را یحسابدار اطالعات
 یبرخ در اطالعات کنندگان هیته چه اگر که است معتقد یعموم بخش یحسابدار

 اطالعات، کنندگان استفاده یسو از شده مطرح یاطالعات یازهاین به نسبت موارد
 .دهند یم نشان واکنش زین موارد از یاریبس در کنند، اما یم عمل منفعالنه

 

                                                                                                                       
1- Public Accounts Committees 
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 تحوالت ییاجرا یها تیمحدود

. است یادار و یاسیس یها طیمح دهیزائ تحول یساز ادهیپ و ییاجرا یها تیمحدود 
 در تحوالت و راتییتغ یساز ادهیپ زمان و نهیهز شیافزا موجب ها تیمحدود گونه نیا

 بواسطه ها تیمحدود تیماه که است معتقد ستنسنیکر. شود یم یحسابدار نظام
 ردیگ یم صورت اطالعات کنندگان استفاده و کنندگان هیته یسو از که ییها کوشش

 را ها تیمحدود این قبیل وجود دیبا تحول برندگان شیپ حال هر در یول دکن یم رییتغ
 .دهند قرار نظر مد خود یها برنامه در

 بخش یحسابدار نظام در یتعهد یمبنا یریکارگ به خصوص در ستنسنیکر 
 و دانش ضعف شامل ،تحول ریمس در موجود یها تیمحدود که است معتقد ،یعموم

 انیجر یریگ اندازه کردیرو از استفاده عدم و یعموم بخش یحسابدار در تخصص
 .است یا هیسرما یها ییدارا یگزارشگر و ییشناسا در یاقتصاد منابع

 تحقیق تسواال

و  یریگ شکل یدیکل عوامل در جستجوی پژوهشاین با توجه به توضیحات قبلی،  
در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی کشور جمهوری اسالمی ایران  تتحوالتقویت 
پژوهشگران ضمن انجام مطالعات تطبیقی و . های محیطی کشور است با ویژگی متناسب
 نیا یها محرک و عوامل یمعرف و ییشناسا باورند که باهای تحول، بر این  مدل  بررسی
 نگرشی با توان یم کشور، یطیمح طیشرا با متناسبی مدل هیارا و ینیب شیپ و ،تتحوال

 و هنمودرا تقویت  کشور عمومی ییپاسخگو نظام در تحول یدیکل عوامل عالمانه،
 تحقق یبرا یراه نقشه و شناسایی را یارزش با و مهم رخداد نیچن یساز ادهیپ موانع
 در انجام شده قاتیتحق رغم به .داد شنهادیپ ،یاتیعمل و یمال ییپاسخگو نظام در تحول

 یحسابدار ،یبند بودجه در آن تبع به و ییپاسخگو نظام در تحول که ییکشورها ریسا
های  به دلیل عدم تحول اساسی در سیستم رانیا در ،اند کرده تجربه را یحسابرس و

ها و عوامل موثر در ایجاد تحول،  با هدف شناسایی محرک پژوهشی کنون تامذکور 
 مشابه کشورهای مزبور، روی نداده است. 

 ییپاسخگو نظام در تحول که است نیا پژوهش نیااصلی  موضوعبر این اساس  
 با یستمیس تفکر چارچوب در که رانیا یعموم بخش بزرگ ینهادها یاتیعمل و یمال
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 چه ریتاث تحت ،است مرتبط یحسابرس و یبند بودجه ،یحسابدار یها ستمیس در تحول
 یقیتطب مطالعات اساس بر بنابراین وست؟یپ خواهد وقوع به یعوامل و ها محرک
 .است شده نیتدو لیذ شرح به قیتحق سئواالت گرفته صورت

 نظام یدیکل یها ستمیس در تحول یبرا را الزم نهیزم که یرگذاریتاث یها محرک .2
 کدامند؟ کند، یم فرآهم رانیا یعموم بخش ینهادها ییپاسخگو

 ییپاسخگو نظام یدیکل یها ستمیس در تحول ینیب شیپ در که یرگذاریتاث عوامل .1
 کدامند؟ کنند، یم فایا را یاصل نقش رانیا یعموم بخش ینهادها

 روش تحقیق

از نظر شیوه تجزیه و تحلیل و روش ارایه نتایج رویکرد و نوع کار این تحقیق  
پژوهی از نوع تحلیلی تلقی  در بخش مطالعه تطبیقی عمدتاً توصیفی و در بخش پرسش

های توصیفی است که در زمان حال  ، از نوع تحقیقاز نظر رویکرد تحقیقشود، اما  می
د که اتخاذ رویکرد رس پردازد. بنابراین به نظر می به بررسی، توصیف و تفسیر شرایط می

ترین راه باشد و در  تفسیری از میان رویکردهای موجود روش شناسی تحقیق، مناسب
دستیابی به اهداف پژوهش را میسر خواهد ساخت. از  1این زمینه استفاده از تحقیق دلفی

تحول در نظام پاسخگویی های  شناخت عوامل و محرک این تحقیق که هدفآنجا 
ذیل با استفاده از روش شناسی دلفی است، مراحل ایران عمومی مالی و عملیاتی بخش 

  در این پژوهش انجام شده است:
 در تحول کننده جادیا عوامل و ها محرک ،اول گام درمطالعه مبانی نظری:  ـ الف

به شرح پیش گفته  اند خوش تحوالت مورد نظر این تحقیق شده یی که دستکشورها
 .شوند ییشناسا عوامل نیا ،ینظر یمبان منظر از تا گرفت قرار یقیتطب مطالعه مورد

های کلیدی مبتنی بر مبانی  عوامل و محرک مرحله نیا در  طراحی پرسشنامه: ـ ب
های محیطی کشور جمهوری اسالمی  نظری و پژوهشی که به نظر پژوهشگر با ویژگی

وال( قابل س 44های کلیدی )شامل  ایران سازگار است استخراج و بر اساس آنها، سوال
  درج در پرسشنامه جهت نظرخواهی از خبرگان طراحی شد.

                                                                                                                       
1- Delphi Survey 
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 هر مورد در خبرگان عمومی نظر اجماع کسب بمنظور :نظرخواهی از خبرگان ـ ج
 ،ییپاسخگو نظام کلیدی یها ستمیس بر ایجاد تحول در موثر عوامل و ها محرک از یک

که یک مدل معتبر علمی و شناخته شده برای نظرخواهی عمومی  یدلف قیتحق مدل از
با توجه به مبانی استخراج شده از مطالعات  ،مرحله نیا در. شد استفادهاز خبرگان است 

تطبیقی، سئواالتی تنظیم گردید. این سئواالت در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگانی که 
 لفی برخوردار بودند، قرار گرفت.های مورد نظر برای عضویت در گروه د از ویژگی

تر از نظرات تخصصی اعضای  به منظور حصول امکان ارزیابی دقیق نظام امتیازدهی:
گروه دلفی، از نظام امتیازدهی استفاده شده است. منظور از نظام امتیازدهی در این 

اعداد مندرج در پیوستاری است که در ذیل هر سئوال بین انتخاب عددی از  ،پژوهش
از پاسخ دهنده خواسته شده است که ابتدا  ،بر این اساس پرسشنامه ارایه گردیده است.

و در  ارایه دادهپاسخ بلی یا خیر نظر خود را درباره هریک از سئواالت به صورت 
وستار اول ( خود را در پی1الی  2صورت ارایه نظر موافق، شدت موافقت )تعیین اعداد 

 مشخص فرمائید.

 آماری جامعه و نمونه

در این شیوه تحقیق اعضای گروه دلفی با رعایت سه ویژگی شامل حضور  
های متخصص، آگاهی عمیق از موضوع تحقیق و وسعت نظر و  نمایندگان گروه

به نقل از هارمن و پرس(. در پژوهش حاضر  2310شوند )باباجانی،  آگاهی، انتخاب می
ه بر اساس تجارب سایر کشورها در نیز نمایندگانی متخصص و با تجربه از نهادهایی ک

اند به عنوان  وقوع تحوالت نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی موثر بوده
اعضای تحقیق دلفی برای نظرخواهی انتخاب شدند. این اعضاء از نهادهایی نظیر دیوان 
محاسبات کشور، مجلس شورای اسالمی، شهرداری تهران، وزارت امور اقتصادی و 

ها و دانشجویان و  ی، سازمان حسابرسی، اعضای هیات علمی دانشگاهدارای
التحصیالن مقطع دکتری حسابداری که از نظر تیم تحلیلگر صاحب نظر تلقی و  فارغ

واجد شرایط بودند انتخاب و مورد نظر خواهی قرار گرفتند. اگرچه در تحقیق دلفی 
گیری  ستفاده از جدول اندازهنمونه گیری ضروری نیست اما برای اطمینان بیشتر با ا

پرسشنامه بین افراد توزیع می گردید. از  121حداقل باید  "مورگان و کرجسی"نمونه 
نفر از متخصصین و صاحبنظران واجد شرایط در زمینه تحقیق  111این رو برای تعداد 
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( پرسشنامه ارسال 2شدند به شرح جدول شماره ) که از شش گروه متفاوت تشکیل می
 شد.

پرسشنامه  212درصد، تعداد  23پرسشنامه توزیع شده با نرخ بازگشت  111ز بین ا 
پرسشنامه به دلیل مشاهده نواقصی در آنها کنار  11جمع آوری شد. از این میان، تعداد 

 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.  241گذاشته شد و تعداد 

 های آزمودنی گروه  .9 جدول

 تعداد)نفر( شرح گروه گروه
 25 مدیران مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی اول
 52 کارشناسان عالی مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دوم
 34 کارشناسان عالی و مدیران دیوان محاسبات کشور سوم

 53 التحصیالن دکتری حسابداریاعضای هیات علمی دانشگاهها و فارغ  چهارم
 11 کارشناسان عالی تدوین کننده استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی پنجم
 112 معاونین مالی و اداری مناطق شهرداری تهران ششم

 272 جمع

 سئواالت  آزمون

های طراحی شده در پرسشنامه و ماهیت تحقیق، استفاده از  با توجه به نوع سوال 
ای، آزمون کلموگروف اسمیرنوف یک  یک نمونه tای، آزمون  های دوجمله آزمون

( در 1ای، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن به شرح جدول شماره ) نمونه
 دستور کار قرار گرفت.

 مورد استفاده های آماری آزمون. 2جدول

 کاربرد آزمون نام آزمون ردیف
 برای محاسبه پایایی پرسشنامه محاسبه معیار آلفای کرونباخ 1

 برای برآورد نظر مخالف و یا موافق پاسخ دهندگان ای آزمون دو جمله 5
 در پیوستار 3.2برای ارزیابی شدت نظر موافق با میانگین فرضی  ای یک نمونه tآزمون  4
 ها هر یک از گروه برای تشخیص وجود و یا عدم وجود اجماع در بین پاسخ دهندگان ای کلموگروف اسمیرونف یک نمونهآزمون  3
 های مختلف پاسخ دهنده برای مقایسه شدت نظرات موافق گروه آزمون کروسکال والیس 2
 برای رتبه بندی عوامل و محرکهای کلیدی خرده نظامها آزمون فریدمن 6

 
 ه شده است.ئارا 3نتایج آماری در جدول شماره خالصه 



        21                                                              های تحول در نظام پاسخگویی...          عوامل و محرک

 

 

 خالصه نتایج آماری. 3 جدول

شماره 
 سئوال

 شرح سئوال
آزمون دو 

 ای جمله

میزان 
موافقت یا 

 مخالفت

آزمون 
 -کولموگروف
 اسمیرنوف

آزمون کروسکال والیس 
)آیا شدت موافقت در 

های آزمودنی  گروه
 یکسان است؟(

 محرکهای تحول

 های مالی در کشوروقوع رسوایی  1
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

5 
اللملی بر لزوم  تاکید نهادهای بین

تحوالت در نظام پاسخگویی مالی و 
 عملیاتی بخش عمومی

-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

4 
افزایش مداوم کسری در بودجه ساالنه 

 کشور
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

3 
بینی شده در  تحقق اهداف پیشعدم 

 های پنجساله برنامه 
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

 ها تداوم هدفمندسازی یارانه 2
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

6 
تحوالت بوقوع پیوسته در سایر 

 کشورها
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 کوچک شدن اندازه دولت 7
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 افزایش سطح مطالبات شهروندی 2
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

9 
وقوع بحرانهای اقتصادی در سطح 

 کشور
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

 عوامل تاثیر گذار: الف( نهادهای سیاسی اجرایی موثر بر تحول

11 
-موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی

 تائید
موافقت 

 شدید
 بلی اجماع

11 
-موافقت دیوان محاسبات کشور

 تائید
موافقت 

 شدید
 بلی اجماع

 سازمان بازرسی کل کشور 15
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 معاونت راهبردی ریاست جمهوری 14
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 مجلس شورای اسالمی 13
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

12 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 

 مجلس
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

 سازمان حسابرسی 16
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

 موسسات حسابرسی بخش خصوصی 17
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

12 
هیاتهای تدوین کننده استانداردهای 

 حسابداری و حسابرسی
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 تحول عوامل تاثیر گذار: ب( نهادهای مدنی موثر بر
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شماره 
 سئوال

 شرح سئوال
آزمون دو 

 ای جمله

میزان 
موافقت یا 

 مخالفت

آزمون 
 -کولموگروف
 اسمیرنوف

آزمون کروسکال والیس 
)آیا شدت موافقت در 

های آزمودنی  گروه
 یکسان است؟(

 جامعه دانشگاهی 19
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 جامعه حسابداران رسمی 51
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

 انجمن حسابداران خبره 51
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 انجمن حسابداری ایران 55
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 انجمن متخصصین امور ذیحسابی 54
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 تحول عوامل تاثیر گذار: ج( قوانین موثر بر

 قانون محاسبات عمومی کشور 53
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 قانون دیوان محاسبات کشور 52
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

 قانون برنامه و بودجه 56
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 خیر اجماع

57 
قانون مربوط به سازمان بازرسی کل 

 کشور
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 قانون مدیریت خدمات کشوری 52
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

59 
مقررات کمیسیون برنامه و بودجه و 

 محاسبات مجلس
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 مقررات کمیسیون اصل نود مجلس 41
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 قانون مطبوعات 31
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

45 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

 اطالعات
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 عوامل تاثیر گذار: د( عوامل فرهنگی موثر بر تحول

 جامعه یعموم دانش سطح یارتقا 44
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

43 
 جامعه در یکار محافظه سطح کاهش

 و یمال اطالعات تیشفاف بر دیتاک و
 یاتیعمل

-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

42 
 ییاجرا مقامات رشیپذ سطح شیافزا

 تیریمد وهیش در رییتغ مورد در
 ییاجرا یدستگاهها

-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

46 
 مقامات یمدار قانون سطح شیافزا

 تحت سازمان امور اداره در ییاجرا
 یسرپرست

-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 بلی اجماعموافقت -موافقت سطح یارتقا و قدرت فاصله کاهش 47
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شماره 
 سئوال

 شرح سئوال
آزمون دو 

 ای جمله

میزان 
موافقت یا 

 مخالفت

آزمون 
 -کولموگروف
 اسمیرنوف

آزمون کروسکال والیس 
)آیا شدت موافقت در 

های آزمودنی  گروه
 یکسان است؟(

 شدید تائید ییاجرا مقامات یرینقدپذ

 یشهروند مطالبات سطح شیافزا 42
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

49 

 حقوق تیرعا و احترام سطح یارتقا
 پاسخ حق ییشناسا بر ریدا یشهروند

 و منتخب مقامات توسط آنها یخواه
 کشور ییاجرا منصوب

-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 افزایش قدرت نظارتی مجلس 31
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

31 
های احزاب و  گسترش فعالیت

 های سیاسی قانونی گروه

-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

 ایجاد عدم تمرکز اداری 35
-موافقت
 تائید

موافقت 
 شدید

 بلی اجماع

34 
-موافقت آزادی بیشتر به مطبوعاتاعطای 

 تائید
موافقت 

 شدید
 بلی اجماع

33 
-موافقت های سیاسی گسترش آزادی

 تائید
موافقت 

 شدید
 بلی اجماع

  
ها و عوامل استخراج شده از  ای، کلیه محرک با توجه به نتایج آزمون دوجمله 

مطالعات تطبیقی، مورد موافقت کلیه خبرگان قرار گرفت. شدت این موافقت با در نظر 
 1الی  2گرفتن درجه موافقت پاسخ دهندگان در پرسشنامه )عالمت گذاری اعداد 

ای مورد سنجش قرار گرفت و مشخص گردید  یک نمونه tتوسط خبرگان( با آزمون 
( موافقت خود 4.3ها و عوامل با شدت باالیی)بیش از  به این محرککه خبرگان نسبت 

اند. توزیع نتایج آماری خبرگان توسط آزمون کلموگروف اسمیرنوف  را اظهار نموده
ها تایید شد و بر این اساس اجماع در  آزمون شده و عدم یکنواختی توزیع پاسخ

حال باید به این سئوال خصوص شدت موافقت پاسخ دهندگان مورد تایید قرار گرفت. 
های تائید شده از اهمیت و رتبه  پاسخ داد که از منظر خبرگان کدام یک از محرک

ها  بندی محرک باالتری برخوردار بوده است. بدین منظور از آزمون فریدمن جهت رتبه
 ( نتایج این آزمون ارایه شده است.4استفاده شده است که در جدول شماره )
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 های تحول بندی محرک رتبه .4 جدول

 میانگین رتبه ها محرک

 24/6 افزایش سطح مطالبات شهروندی

 14/6 های مالی وقوع رسوایی

 21/2 های سالیانه کشور افزایش مداوم کسری در بودجه

 37/2 وقوع بحرانهای اقتصادی در کشور

 61/3 تداوم هدفمندسازی یارانه ها

 39/3 کوچکتر شدن اندازه دولت

 41/3 در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی اللملی بر لزوم تحوالت نهادهای بینتاکید 

 17/3 عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های پنج ساله کشور

 32/4 تحوالت به وقوع پیوسته در سایر کشورها

 

 های تحقیق یافته

محرک را برای وقوع  1با توجه به نتایج آماری حاصل شده، خبرگان تعداد  
های عنوان شده در سئواالت با  ها نسبت به محرک تحوالت شناسایی نمودند. آزمودنی

اند و توافق آنها از شدت باالیی نیز برخوردار بوده است.  اطمینان باالیی موافقت نموده
های یاد  های انجام شده حاکی از توافق نظر خبرگان نسبت به محرک همچنین آزمون

، افزایش سطح مطالبات شهروندی، 4اشد. طبق نتایج مندرج در جدول شماره ب شده می
های مالی و افزایش مداوم در کسری بودجه های سالیانه از جمله  وقوع رسوایی

اند.  های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ایران شناسایی شده ترین محرک مهم
های یاد شده در حال  رسد محرک می بدین ترتیب و بر اساس نتایج حاصل شده به نظر

های نزدیک پیش روی  رود که طی سال فعال شدن می باشند و بدین ترتیب انتظار می
ها  شاهد تحوالتی در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی کشور باشیم. چراکه طی این سال

 ایم. های یاد شده بوده شاهد به وقوع پیوستن محرک
عنوان شده است، عوامل موثر بر وقوع تحوالت به چند طور که در پرسشنامه  همان 

اجرایی موثر بر تحول، نهاهای مدنی موثر بر ـ  زیرمجموعه شامل نهادهای سیاسی
 بندی شده است.  تحول، قوانین موثر بر تحول و عوامل فرهنگی موثر بر تحول تقسیم
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پرسشنامه از منظر  اجرایی مندرج درـ  با توجه به نتایج آماری، کلیه نهادهای سیاسی 
اند ولی بر اساس نتایج  خبرگان از قابلیت تاثیرگذاری بر روند تحوالت برخوردار بوده

حاصل از آزمون فریدمن، مجلس شورای اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان 
 برندگی آن خواهند داشت. در واقع محاسبات بیشترین تاثیر را در وقوع تحوالت و پیش

باشند. لذا به  ای یاد شده از قدرت سیاسی الزم برای پیشبرد تحوالت برخوردار مینهاده
منظور حرکت به سوی ایجاد تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی کشور که در 

های مربوط به خود نیز برخوردار است باید اقدامات جدی توسط  شرایط حاضر از محرک
امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات در مجلس شورای اسالمی با همکاری وزارت 

 دستور کار قرار گیرد و شرایط را برای وقوع تحوالت فرآهم نماید.
در خصوص نهادهای مدنی باید اظهار کرد که اگرچه خبرگان با تاثیرگذار بودن  

اند اما نقش جامعه  کلیه نهادهای مدنی عنوان شده در پرسشنامه توافق نظر داشته
اند و به همین دلیل، در  را بسیار پررنگ تر از بقیه نهادها تشخیص دادهدانشگاهی 

([، نقش دانشگاهیان در تاثیرگذاری 3]ارایه شده در جدول شماره ) بندی فریدمن رتبه
های زیرمجموعه، بیشترین رتبه  حرکت به سمت تحول در نظام پاسخگویی و خرده نظام

خبرگان از جامعه دانشگاهی انتظار دارند را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب 
های علمی خود، فرآیند تحول و لزوم تحقق این امر را  که با نوشتن مقاالت و سخنرانی

به موضوعی بسیار با اهمیت و مورد توجه سیاستمداران و جامعه تبدیل کنند. عالوه بر 
دانشجویان در  رود که جامعه دانشگاهی با افزایش سطح دانش و آگاهی این انتظار می

بندی و آگاهی بخشی جامعه بتوانند مقدمات  زمینه های حسابداری، حسابرسی و بودجه
 وقوع این تحوالت را مهیا کنند. 

 نتایج آزمون فریدمن در خصوص نهادهای مدنی موثر بر تحول. 5  جدول

 میانگین رتبه موضوع سوال شماره سواالت

 نهادهای مدنی موثر بر تحوالت

 13/3 جامعه دانشگاهی 45سوال 

 55/4 انجمن متخصصین امور ذیحسابی 46سوال 

 17/4 جامعه حسابداران رسمی 44سوال 

 35/5 انجمن حسابداران خبره 43سوال 

 52/5 انجمن حسابداری ایران 42سوال 
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با بررسی قوانین تاثیرگذار بر وقوع تحوالت، مشخص گردید که همه قوانین مندرج  
منظر خبرگان در ایجاد تحول در نظام پاسخگویی از اهمیت  در پرسشنامه از

برخوردارند. اما نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که  قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات، قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر 

ت و تاثیرگذاری بر این فرآیند، قوانین از اهمیت و جایگاه باالتری برای وقوع تحوال
های وقوع  برخوردار است. به عبارت دیگر از منظر خبرگان، یکی از پیش زمینه

تحوالت، تغییر در قوانین یاد شده و غنا بخشیدن به محتوای آنها با در نظر گرفتن لزوم 
وقوع تغییر و تحوالت در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی کشور 

نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات تجربی در کشورهایی که تحول در  باشد. می
 اند، مطابقت دارد. های حسابداری، بودجه بندی و حسابرسی را تجربه نموده سیستم

عوامل فرهنگی یکی دیگر از عوامل موثر بر وقوع تحوالت بوده است. با مراجعه به  
مداری  فت که افزایش سطح قانونتوان دریا های آماری انجام شده می نتایج آزمون

مقامات اجرایی در اداره سازمان، کاهش فاصله قدرت و ارتقای سطح نقدپذیری 
ترین عوامل  مقامات اجرایی و نیز اعطای آزادی بیشتر به مطبوعات از جمله مهم

اند. به عبارت دیگر خبرگان بر این باورند که  فرهنگی موثر بر وقوع تحوالت بوده
ی فرهنگی یاد شده برای وقوع تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی برخی بسترها

 مورد نیاز است. 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

های حسابداری، حسابرسی و  تحقیقات تجربی در مورد تحول در سیستم 
ها و عواملی  بندی، بیانگر آن است که تحول در این نظام تحت تاثیر محرک بودجه

ها به صورت معمول   چارچوب تفکر سیستمی، این قبیل سیستمصورت گرفته است. در 
یابند. از این رو، این تحقیق  تحت تاثیر سیستم فرادست، یعنی نظام پاسخگویی تحول می

ها و عوامل شناخته شده در سایر کشورها  در پی پاسخ به این پرسش بود که آیا محرک
ان، به ایجاد تحول در نظام ها و عوامل محیطی ایر تواند همراه با برخی محرک می

های  های مربوطه منجر شود. یافته پاسخگویی مالی و عملیاتی و به تبع آن در خرده نظام
دهند که  آوری شده نشان می های آماری در خصوص اطالعات جمع منتج از آزمون

های استخراج شده از مطالعات تطبیقی  های پاسخ دهنده نسبت به عوامل و محرک گروه
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اند. بنابراین، هدف از  نظر داشته و در خصوص این توافق نظر به اجماع رسیدهتوافق 
اجرای این مطالعه به شیوه دلفی، که دسترسی به اجماع خبرگان در مورد عوامل و 

های کلیدی تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران  محرک
 باشد، حاصل گردیده است.  می

این مطالعه، پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی به شرح ذیل ارایه با توجه به نتایج 
 گردد: می

 در تحول جادیا در رگذاریتاث عوامل و ها محرک یکنون تیوضع در ایآ .2
 یبرا الزم طیشرا از ،یعموم بخش ینهادها ییپاسخگو نظام یدیکل یها ستمیس
 برخوردارند؟ رانیا یعموم بخش ینهادها در ینقش نیچن یفایا

 نظام یدیکل یها ستمیس در تحول هکنند جادیا عوامل و ها محرک که یصورت در .1
 برخوردار تحول یبرا الزم طیشرا از رانیا یعموم بخش ینهادها ییپاسخگو

 است؟ یضرور آنها یساز فعال یبرا یاقدامات چه ستند،ین

 یرویپ الگو کدام از یعموم بخش ینهادها ییپاسخگو نظام یها ستمیس در تحول .3
 باشد؟ یم یا حرفه ای و یقانون نهاد کدام عهده بر تحول نیا یرهبر و دینما یم

؟کدامند یعموم بخش ینهادها ییپاسخگو نظام یدیکل یها ستمیس در تحول موانع
امید است این مطالعه از یک سو آغازی برای انجام مطالعات بیشتر و بهتر در این  

در امر فرآیند  برای مقامات مسئول و اثرگذاری زمینه بوده و از دیگر سو بتواند راهنمای
 پاسخگویی مالی و عملیاتی ایران باشد. نظامتحوالت 
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