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که در بسیاری از موارد، در جامعه جهانی،  های زیادی مدعی آنند درحالی دموکراسی، مفهومی است که دولت 

اصول متعددی از قانون  اند. در به علت نقض اصول دموکراتیک، در معرض انتقاد افکار عمومی قرار گرفته 
است که الزمه  های دولتی تأکید شده های حکومتی و سازمان بر مسئول بودن مقام   اساسی جمهوری اسالمی 

گویی مالی، به معنای مسئولیت داشتن دربرابر منابع مالی عمومی در اختیار  گویی است. پاسخ آن، پاسخ 
ص  ی را مشخ گویی مال های سیاسی کشورها، نحوه پاسخ ظام ها و اصول حاکم بر ن ها است. باورها، پارادایم دولت 
های ناظر بر نظام حکمرانی در جمهوری اسالمی، گویا هنوز کفایت الزم را ندارند  که نظریه سازد. درحالی می 

گویی مالی در  دنبال استخراج مدل پاسخ ای متعالی و دموکرات رقم بزنند. این پژوهش به تا بتوانند جامعه 
مصاحبه با اساتید و   12با استفاده از تحلیل تم از باشد. در این پژوهش، تالش شده گرا می الی حکمرانی تع 

ریزی، حسابداری و  گویی مالی شامل بودجه های پاسخ گرا، خرده نظام متون موجود در حوزه حکمرانی تعالی 
ها  یی مالی« و »ویژگی گو و روش خرده نظام پاسخ   حسابرسی متناسب با آن معرفی شوند. دو مضمون »تکنیک 

ریزی، مدلی  های بودجه گرا« شکل گرفت. در نهایت، با توجه به ویژگی تعالی  کمرانی ریزی ح و اصول بودجه 
ریزی هولوگرافیک استخراج شد. حسابداری چند سطحی و حسابرسی جامع نیز، به منزله  تحت عنوان بودجه 

لی معرفی شد. روش حسابداری مناسب برای  گویی ما نظام پاسخ گویی در این خرده های پاسخ تکنیک 
گویی موردنیاز را پوشش دهد  های پاسخ گرا، حسابداری چندسطحی است تا بتواند انواع شیوه رانی تعالی حکم 

ها باشد و در تعیین نوع  گیری و بررسی نهادهای دریافت کننده بودجه از دولت نیازی برای تصمیم و پیش 
   گری دولت حایز اهمیت است. حسابرسی، وظایف حاکمیت و تصدی 
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 .مقدمه 1
-84:  1389)دانایی فرد،    ها، حل مسائل عمومی برای ارتقای منفعت عامه استوظیفه دولت

گویی خواهی مردم و پاسخگیرد: پاسخه مدنظر قرار میبحث از حل مسائل عمومی، دو وج  (. در87

ها قائل آندولت. از یک سو، قدرت تفویض شده از سوی مردم به نمایندگان خود، حقی برای 

ها و اقداماتشان مورد سوال قرار دهند و از سوی شود تا نمایندگان خود را در قبال تصمیممی

 دهدتر جلوه میها را دموکراتگویی عمومی دولت است که اهتمام به تحقق آن، دولتدیگر، پاسخ

مجبورند به دار دموکراسی برای تقویت جمهوریت خود، های داعیه(. دولت1999، 1)سیندون

 بند باشند و در راستای آن تالش کنند. اصول آن پای

کمان را برای رفتار و عملکردشان حا، گویی، فراگردی است که شهروندان، با تکیه برآنپاسخ

گویی، پیامدهایی نیز مترتب است که یکی از (. بر مفهوم پاسخ1381)فقیهی,  سازندگو میپاسخ

ود چنین اعتمادی، منجر به پشتیبانی از تدوین و اجرای خط مشی ها اعتماد عمومی است. وجآن

گویی دولت، اعتماد عدم پاسخشود و در مقابل، های عمومی و همکاری و مشارکت عمومی می

سازد و آهنگ گفتمان سیاسی جامعه را تغییر دار میعمومی را نسبت به خدمات عمومی خدشه

گو ست. زمانی که مردم، دولت را نسبت به خود پاسخدهد. پیامد دیگر آن، مشارکت عمومی امی

گویی، با . در واقع پاسخبدیاندانند، تمایل به مشارکت برای اداره امور جامعه در آنان کاهش می

-گویی و حسابگذار است. سنت پاسخاثرگذاری بر اعتماد عمومی، بر سطح مشارکت عمومی اثر

وآله با مردم در مسجد و پس از آن، علیهاهللاکرمصلیدهی در حکومت اسالمی با وداع پیامبر پس

(. 280: 1387 عزت،)پور استگویی در حکومت علوی مشاهده شدهسلسله مراتب دقیق پاسخ

سازد. یکی تر میتر و شفافگویی عمومی، دولت را مسئولهای متعدد موجود در پاسخنظامخرده

گویی مالی است. حل مسائل عامه، نیازمند منابع گویی عمومی، پاسخهای پاسخنظاماز این خرده

گو منفعت عامه، پاسخ  مالی است و دولت بایستی در برابر نحوه مصرف منابع مالی و حداکثر سازی

های اجتماعی دیجیتال، حساسیت عمومی نسبت به مصارف و ویژه با رواج رسانهباشد. اکنون، به

خی موارد نیز، قضاوت عامه، دال بر حیف و میل های دولتی بیشتر شده، در برمخارج سازمان

باره هایشان، دراینازمانو سها  دولت  رو، عامه مردم تمایل دارند کهایناست؛ از  منابع عمومی بوده

 گوتر باشند. پاسخ
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های ساالری در ایران و همچنین لزوم پیروی از ارزشساالری دینی و قانونداعیه مردم

یث پاسخگویی عمومی، جدیت در امر پاسخ گویی مالی را اجتناب ناپذیر اسالمی، به ویژه از ح

اعتمادی به های مالی در دهه اخیر، بیسازد. این در حالی است که به دلیل وجود آشفتگیمی

توان درنحوه مواجهه با اعتمادی را میهای این بیاست و نشانهتدریج افزایش یافتهها بهدولت

های دولتی( جای سازمان)به های مردمی از طریق اشخاصروند کمک حوادث طبیعی و افزایش

آن است که اعتماد عمومی رو  رصد کرد. این مسئله همچون زنگ خطری برای حاکمیت گویای

 به زوال است.

گوست. بدنه بزرگ کند و کمتر پاسخواقعیت این است که در ایران، دولت، زیاد دخالت می

نشینی تدریجی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی )با وجود عقبلیتدولت، با حجم وسیعی از فعا

-هیچگویا به  و پرچالش ساخته کهسازی( نظامی بزرگ  های تولیدی از طریق خصوصیاز فعالیت

المال نیز شاهد دیگری بر ضعف پی به بیتدرهای پیها و صدمهگو نیست. بروز اختالسوجه پاسخ

هایی نظامگوساز هر نظام اجتماعی از منظر مالی، با خردهنظام پاسخخردهگویی است. نظام پاسخ

زیابی عملکرد سروکار دارد. سابرسی و ارگری مالی، حبندی، حسابداری و گزارشچون نظام بودجه

های ها، هدفهایی که هریک وظایف مشخصی بر عهده دارند و از مراوده مناسب آننظامخرده

ها تشکیل نظامای از خردهگویی هر کشوری از مجموعهود. نظام پاسخشگویی محقق میپاسخ

شود، بلکه ها حاصل نمینظامهخرد ها وشود و تحقق آن، از طریق تمرکز بر یکی از این نظاممی

هاست؛ با این مالحظه که سلسله پیوندهای استقرار و تحقق آن، مستلزم فعالیت مجموعه کامل آن

 (. 1395)باباجانی، ها همراهی نمایدآن ابیرونی مناسبی نیز ب

برای رسیدن به شرایط مطلوب حکمرانی و متناسب با سطح بلوغ و دانش جامعه اسالمی، 

ای با مشارکت بیشتر الگوهای خوب یا نمونه استفاده شود و نیاز به حکمرانیها و کهناید از طرحنب

)پورعزت،  شودگرا معرفی میحکمرانی تعالیتر مردم است؛ لذا برای نیل به این مهم، و آگاهانه

یکردی گرا در مقایسه با حکمرانی سالم و حکمرانی خوب، رو (. حکمرانی تعالی285-288  :1390

های اطالعاتی مناسب برای افزایش شفافیت. تر، با تأکید بر توسعه نظامجویانهاست تکامل

زل و برکناری حکومت فاسد و شفافیتی مبتنی بر اصول قانونی و دموکراسی که قدرت ع

ها، مواردی است که حکومت (. همه این288-285  :1390)پورعزت،    کندو را فراهم میگخغیرپاس

تر کند. لذا سوال اصلی این ساالری نزدیکو به مردم یاز دارد تا بتواند فساد را کاهشبه آن ن

 گرا کدامند؟حکمرانی تعالیگویی مالی در های پاسخنظامپژوهش بدین صورت است: خرده
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پردازی، تاکنون دو پژوهش در این حوزه صورت گرفته است. عنوان با توجه به تازگی مفهوم

گذاری مالی در حکمرانی متعالی از منظر نهج البالغه است. این پژوهش یپژوهش اول خط مش

داند و برای رسیدن گذاری عمومی را مقدمه نیل به حکمرانی متعالی میاصالح نظام خط مشی

در  ×به این نتیجه، از داللت آیات و روایات برگرفته از قرآن کریم و سیره حکمرانی امام علی

(. در پژوهشی دیگر با عنوان 1394ست)کیانی و پورعزت،  ی بهره برده امشی گذاری مالمقوله خط

گرا صات حکمرانی تعالیجای توقف بر فساد، نویسندگان به دنبال مختگرا بهروایت حکمرانی تعالی

گیری از روش پیش روایت و تحلیل تم، به تصویرپردازی از و عاری از فساد هستند و با بهره

 (.1394)پورعزت، طاهری عطار و روزبهانی،  دازنپردحکمرانی متعالی می

 پژوهش ینظر ی. مبان2

 آن یهانظام و خرده یمال یگوی. نظام پاسخ2-1
نفعان جامعه این زم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. شفافیت به ذیگویی و شفافیت، الپاسخ

از طریق دسترسی   های مالی دولت رادهد که ساختار، وظایف، مقاصد سیاسی و پروژهفرصت را می

های منتخب مکلف به تشریح (. دولت2005،  1)بیوینز  به اطالعات مربوط، مورد بررسی قرار دهند

های گویی عبارتند از: بودجه، دادهمردم هستند. ابزارهای اصلی پاسخچگونگی مصرف منابع، به 

ها باید نشان دهند های پژوهشی. دولتهای ساالنه و گزارشادواری درباره مالیه عمومی، حساب

های منتخب، بخشی از کارکردهای مشروع و قانونی دولتند و جامعه می تواند هزینه که برنامه

منزله یک نظام، باید گویی مالی، به(. فراگرد پاسخ1999،  2ند )پریمچاندهای مالی آن را تحمل ک

را برای جلوگیری از  با کمک ارکان خود و بر اساس اصول، به ایفای نقش پرداخته، زمینه الزم

 (.1382)باباجانی،  اعمال سلیقه و فرار از مسئولیت پاسخگویی فراهم سازد

ی، نقش بودجه را به منزله یک مبنای مهم برای گویاگر در فراگرد انجام وظیفه پاسخ

شود. زیرا بودجه، گویی آشکار میمدنظر قرار دهیم، تصویر نسبتا  روشنی از نظام پاسخ  گوییپاسخ

رنامه های دولت و نهادهای بزرگ بخش عمومی است و بر پایه اصول و ندی معتبر و حاوی بس

گردد و بخش گذاری تقدیم میمرجع قانونکند تهیه و به ضوابط مشخصی که قانون معین می

مواردی چون تفکیک منابع و تخصیص  .کندگویی را مشخص میمهمی از حوزه مسئولیت پاسخ
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)باباجانی،   پذیرندبندی انجام میاثربخشی آنها، در فراگرد بودجه  ینی شده وهای پیش بآن به هدف

وجود دارند که بیشتر از آنچه دارند،  ( همیشه افرادی1965)1(. به باور والداوسکی208: 1395

توانند خواهند، نمیدهند که هرآنچه را میها نشان میخواهند و کسانی هستند که به آنمی

ها داشته باشیم تا مطمئن شویم ها نیز باید محافظانی برای کیف پول دولتدولت  داشته باشند. در

ریزی، محصول رابطه مستمر این ل بودجهگیرند. مداز منابع در دسترس، پیشی نمیها که خرج

کننده( ها و منابع درآمدشان) به منزله خرجهای دوگانه است. برنامه خرج و مصارف دولتنقش

منزله نگهبان( از سوی دیگر، ردم بر این برنامه )بهرت مجلس و نمایندگان ماز یک سو و نظا

ریزی در کند. بودجهگویی مالی ایجاد میفراگردی را در راستای برآورده کردن مسئولیت پاسخ

ها، شکل متفاوتی به خود ها بر نوع حکمرانی دولتهر دوره، تحت تاثیر سلطه شبه پاردایم

شوند. برای هایی متفاوت تعریف میهای غالب در هر دوره، هدفاثیر نظریه؛ زیرا تحت تگیردمی

م اداره امور عمومی سنتی، به سبک پارادایریزی عمومی، تحت تاثیر شبهمثال، مدل بودجه

 ریزی عملیاتیپارادایم مدیریت دولتی نوین به سبک بودجهافزایشی و تحت تاثیر شبه

 د.یاب( گرایش می2001، 2)گروئنینگ

های گویی، با تهیه اطالعات و دادن گزارشنظام حسابداری، در فراگرد ایفای مسئولیت پاسخ

گویی مالی و حسابداری، از زمان اگرچه رابطه مسئولیت، پاسخ  کند.مالی، به وظیفه خود عمل می

د، های سیاسی پارلمانی و متناسب با توزیع و تعدیل قدرت، به قدر کافی تقویت شاستقرار نظام

 انداستفاده کردهاما همواره حاکمان، از نظام حسابداری، به طریق مقتضی برای اداره امور 

شوند و در استفاده از حسابداری دولتی، در نقش نگهبان ظاهر میها با (. دولت1390)باباجانی، 

گری گیرند. حسابداری و گزارشجریان نحوه مصارف منابع مالی و نحوه تحصیل درآمدها قرار می

گویی ایفا مالی، به لحاظ نقشی که به منزله یک خرده نظام مؤثر بر تحقق اهداف نظام پاسخ

اند، هرچند معانی ه، دو مفهوم جدانشدنی و دو روی یک سکهکند، حائز اهمیت باالیی بودمی

متفاوتی دارند. زمان نیز به مثابه مبنای تشخیص و ثبت درآمد و هزینه در حسابداری، حائز 

سازد. نوع رویکرد پارادایمی یت بسیار است و تغییرات در آن، نظام حسابداری را متفاوت میاهم

اری دولتی، اثرگذار است. برای مثال در شبه پارادایم اداره امور ها، بر تغییر مبنای حسابدبه دولت

عمومی، به جهت اهمیت ورودی نسبت به کسب سود، مبنای ثبت درآمد و هزینه، نقدی بودن 
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رو نظام حسابداری مورد استفاده در آن، حسابداری مبتنی بر مبنای نقدی و رویکرد ن بود؛ از اینآ

که به تدریج، (؛ درحالی2016،  1و جایاسینگه بود) کارتالیس، تسامنی  گیری جریان منابع نقداندازه

 رفت.ها، حسابداری تعهدی مورد توجه قرار گپارادایم حاکم بر طراحی دولتبا تغییر شبه

حسابرسی، به منزله یک خرده نظام دیگر، نقش مهمی در مرحله ارزیابی داشته، ماهیت 

دهد. گویی را در مسیر قضاوت آگاهانه تحت تاثیر قرار میپاسخاظهارنظرهای تخصصی درباره نحوه  

های الزم را برای اجرای بودجه فراهم حسابداری بر اساس استاندارد و اصول انجام شده و گزارش

های استخراج شده از سازد. سپس نظام حسابرسی، بر طبق اصول و استاندارد، درباره گزارشمی

 .2دهدها را مورد ارزیابی قرار میه، آننظام حسابداری، اظهارنظر کرد

های فعال در توسعه و تکمیل شود، هر سه نظام، به منزله خرده نظامهمانطور که مالحظه می

گو و مشخصی که مورد پذیرش و توافق دو طرف پاسخ  اصول و ضوابط گویی، بر اساسنظام پاسخ

دهنده این واقعیت است که نظام نشانکنند. این فراگرد است، عمل میخواه قرار گرفته پاسخ

ها و نهادهای بزرگ بخش عمومی، گویی در دنیای پیچیده امروز و حسب تنوع وظایف دولتپاسخ

 (.1390)باباجانی،  نمایدعمل میبه صورتی منظم و سازمان یافته 

 3گرایتعال ی.حکمران2-2
های حکمرانی خوب و سالم و با در گرا، مفهومی است که در پاسخ به نظریهحکمرانی تعالی

گرا، حکمرانی پرداز حکمرانی تعالیاست. نظریهنظرگرفتن مختصات حکومت علوی مطرح شده

دهد؛ ها را مورد نقد قرار میه در کشور ندانسته، آنسالم و خوب را واجد شرایط کافی برای استفاد

ی سازمان های بین المللی بوده، با زیرا بر این باور است که حکمرانی خوب، مدلی تجویزی از سو

های ویژه ایران، به شکل کامل، سازگار نیست. به عبارت دیگر، نظریهشرایط جامعه شرق و به

هایی با خاستگاه مستقل بت به نظریهذیری پایینی نسالمللی اعتمادپحکمرانی تجویزی و بین

های شده از سوی سازمان های ارائهدارند؛ چرا که شرایط ویژه محیطی در کاربست نظریه

ها، سرنوشت ملت را تحت ها مبتنی بر این نظریهحایز اهمیت است و کنش حکومت المللیبین

 دهد.تأثیر قرار می

 
1. Kartalis & Tsamenyi & Jayasinghe. 

ی مالی( و حسابرسی هابررسی صورت . سه نوع حسابرسی رعایت )میزان تبعیت و رعایت قوانین(، حسابرسی مالی )2

 ها(.عملکرد ) بررسی اثربخش و کارا بودن فعالیت
3. Excellence-Directed Governance. 
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( که اگرچه در دوره خود 2004)فرازمند،  ای تاریخی استری نیز نمونه بردا  1حکمرانی سالم

پذیر و تواند الگویی انطباقر شد که نمی است، ولی با مرگ حاکمیت هخامنشی، آشکا کارساز بوده 

ای رشد یابنده باشند. هرچند که هر دو نظریه حاوی نکات عملی و تاریخی ارزشمند و قابل استفاده 

 جا و اکنون روا نیست. ها برای حل مشکالت ایران، ایناز آن هستند اما الگوبرداری محض  

تبیین مسیر آرمانی حکومت اسالمی است. گرا، تالش برای بنا و اساس حکمرانی تعالی

های تعالی بیندیشد. حکومتی عادالنه و بنا حکومتی که در آن کارگزار مسلمان باید به همه جنبه

حقوق عامه مردم، آزادی بیان و اندیشه است. حکمرانی شده بر اصول و معیارهای اخالقی، حفظ  

بازیابی مستمر آرای عامه را با تکیه بر بافت   گرا، در پی توسعه دموکراسی الکترونیک، امکانتعالی

دهد. باور اصلی این گسترده اطالعات حاصل از توسعه حکومت الکترونیک، مدنظر قرار می

بودجه را همچون قطرات باران، در  ن است که بایدگذاری مالی، آمشیحکمرانی در خصوص خط 

ای فراموش شود و که نه نقطه؛ چنانهای نیازمند جامعه هدایت کردرویکردی برابرنگر، به بخش

(. داستان حکمرانی 1390)پورعزت، طاهری و روزبهانی  ای بیش از حد سیراب گرددنه نقطه

مستقل یک نظام اجتماعی است. داستان گرا، داستان تعهد جدی، آگاهانه، مستمر و تعالی

 کم از چهار ویژگی برخوردار است.ی خردمند که دستحکومت

که حکمرانی خوب، سفارش بانک جهانی استقالل در انتخاب است؛ باتوجه به اینویژگی اول،  

سازد. آشکار است که دار میجویانه است، تا حدی این اصل را خدشهو همراه با نیات مداخله

تواند به شفای پایدار و درونی یک نظام مستقل منجر شود. ت نسخه بیرونی، هرگز نمیکاربس

، مستلزم انتخاب مستقل است؛ زیرا در غیر از حالت استقالل، ممکن است درواقع، توسعه پایدار

ها، سالم و پایدار های اضطراری یا اجباری عقالنی باشند، اما بعید است که این انتخابانتخاب

هنگامی روا و منطبق با شأن اخالقی انسان است که با آزادی و . لذا انتخاب نوع حکومت، بمانند

 شود.. در نتیجه، حفظ استقالل موجب حفظ حیات سیاسی حکومت میاختیار توأم باشد

گویی دومین ویژگی، آگاهی در انتخاب است. هرچند حکمرانی خوب بر مشارکت و پاسخ

هستند، ولی برای نیل به وضعیت مطلوب حکمرانی،  بر آگاهی دو مبتنی تأکید داشت که این

های آگاهانه، پشتیبان پایداری و ماندگاری انتخاباهتمام به انتخاب آگاهانه ضروری است. انتخاب  

گراست. در حکمرانی خوب، مطلوب است. جدیت در انتخاب، سومین ویژگی حکمرانی تعالی

 
1. Sound Governance. 



 1398و زمستان  زییپا /زدهمیشماره س  /ی فرهنگ استیو س نید یپژوهش ی نامه علمدو فصل

62 

برای جلب مشارکت جدی عامه و تحقق آن در متن  مشارکت عامه حایز اهمیت بود، اما طرحی

د نوعی شرایط اجتماعی مطلوب . برانگیختگی و جدیت مردم، منجر به ایجاجامعه وجود نداشت

توانند با ابزارهای خواه میهای تمامیتشود. اگر حضور عامه مردم جدی نباشد، حکومتمی

دهند. درحالی که برای نیل راتیک جلوه های استبدادی خود را در ظاهر، دموک، خواستهایهرسان

، مشارکت ×امام علی آرمانی عدل، مشارکت مستمر و جدی الزم است. در اندیشه به جامعه

ناپذیر و ضروری نظام سیاسی است و ایشان بر استقبال ها از اصول اجتنابگیریمردم در تصمیم

ها مل زوال حکومت( خودرأیی را عا172البالغه، حکمت )نهج از افکار و آرای مردم تأکید داشته

 (.161البالغه، حکمت )نهج داندمی

گرا، استمرار انتخاب است؛ شاهد این معنا آن که نباید انتظار ویژگی چهارم حکمرانی تعالی

یابند شیوه حکمرانی نادرست یا حتی خطرناک است، چهارسال یا گاه که مردم درمیداشت، آن

. البته این مهم، مبتنی بر این عقیده است که مردم میل به هشت سال، آن را تحمل کنند

)پورعزت،  انتخاب های خود را خردمندانه اصالح کنند  در هر زمان،  خردمندی دارند و می توانند

1390: 285-288  .) 

ای پایبند به قانون است و دموکراسی را در گرو احترام به قانون گرا، ادارهاداره امور تعالی

ای، قانون، مبنای بحث از مناسبات اجتماعی است و در همه مراحل تدوین ن ادارهدر چنیداند.  می

گردد تا در مرحله اجرا، صرفا  به گذاری صحیح، رعایت می، مالحظات ویژه قانونو تصویب قانون

اجرای قانون و راهبردهای اعمال آن اندیشیده شود. حتی در صورت وجود نقص در قانون، بایستی 

السالم، برای حق، معانی های قانونی، برای اصالح اقدام شود. در سیاست حضرت علیعلیههاز را

 ها حق به معنای قانون است. ایشان در نامه به مردم مصروجود دارد که یکی از آن ایچهارگانه

فرماید: »سخن مالک را بشنوید و فرمانش های مالک می(، ضمن بیان ویژگی36)نهج البالغه، نامه  

«. مفهوم کالم حضرت این است که اگر فرمان مالک را در آنجا که مطابق حق است اطاعت کنید

بود، شما نباید از او اطاعت کنید بلکه از حق عدم اطاعت از حکومت در صورت تخلف مطابق حق ن

ای، گذاری برای مواجهه با شرایط حرفهگرا باید قانوناز قانون برخوردارید. در حکمرانی تعالی

و محیطی متفاوت، منعطف باشد تا شرایط نقض اضطراری قانون فراهم نگردد. در عین  کاری

تر از اصول تر و ظریفشود؛ زیرا اصول اخالقی، دقیقبحث اخالق نیز مطرح می حاکمیت قانون،

ای انفرادی گذارد. اخالق مقولهقانونی است. همانا اخالق، بر وجدان و بخش آگاه ذهن فرد اثر می

گرا، باید عالوه بر رعایت قانون، اصول یابد. افراد در حکمرانی تعالیمود میت که در جمع ناس
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مداری و چنان گرایش به حق ها عالوه بر رعایت اخالق، بایستیرا نیز رعایت نمایند. آن اخالقی

غالب  باشند که برقراری عدالت را حتی با هزینه گزاف، اولی بدانند. رفتار فرهنگیعدالت داشته

سازی و اصالح خویشتن، بهبود وضع موجود و دوری در یک جامعه متعالی، متمایل به خویشتن

جویی است. همچنین سازمان متعالی و اخالقی، سازمانی است که در جهت تحقق اهداف طهاز سل

های نظام اجتماعی دارد و معطوف به تحقق عادالنه اهداف و آرمانو مقاصد اخالقی گام برمی

نفعان به شکلی پایدار و در محیطی گرا در واقع اهداف ذیان تعالی. بدین ترتیب در سازماست

گو گرا، فراگردی پاسخشوند. حکمرانی تعالیویژه از جنبه اجتماعی و اقتصادی، تأمین میسالم به  

شکن، نها و افراد قانوگویی همراه با کنترل دموکراتیک و مهار سوء استفادهدارد که در آن، پاسخ

 پذیرد.گیری، استفاده صحیح و منسجم از منابع، اثربخشی و کارآمدی، انجام مییادگیری پیش

گویی فراگیر، به ابزاری برای اصالح و یادگیری آگاهانه، گرا، پاسخضمن آنکه در حکمرانی تعالی

ره یجاد اداکند که اشود. توسعه این نظام، شرایطی ایجاد میدر سطح فردی و سازمانی تبدیل می

ی مناسب گوی(. در نظام پاسخ1394)پورعزت، طاهری و روزبهانی،    سازدپذیر میاخالقی را امکان

، رفتار مدیران 1فرمایندمی 53السالم در نامه گرا، همانطور که امام علیعلیهبرای حکمرانی تعالی

ها ستمی رود که از جانب آن  گو بدانند، بلکه اگر گمانصورتی باشد که نه تنها خود را پاسخباید به

 (.1383 ،)سیدی است، عذرخواهی کنندبر مردم صورت گرفته

به حکومت و متکی بر توانمندسازی مردم و انتقال   جویانه گرا، با رویکردی تکامل حکمرانی تعالی

یابد، به طوری که عامه مردم بتوانند، بدون توسل به خشونت، از قدرت به آنان توسعه می 

حکومتی ریزی نظامهای  منحرف خلع ید کنند. با این تلقی که به جای تالش برای پی   ایه ت حکوم 

ریزی یک حکومت انتقادپذیر همت گماشته شود؛ بی عیب و نقص، مطلوب، آن است که به پی 

حکومتی که به گفته پوپر قابل خلع باشد و اگر فاسد شد، مردم بتوانند بدون خونریزی و منازعه و 

ید  (. توانمندی عامه در خلع288- 285 : 1390)پورعزت،  خلع ید از آن اقدام کنندبحران، برای 

کند های موضوعه خود میمشی ها را موظف به اصالح و تکامل مستمر قوانین و خط ها، آن حکومت 

، داستان گراتعالی   ی کمرانح داستان    ن یبنابرا سازد.  و همزمان ویژگی یادگیرندگی نظام را تقویت می 

فعال   طی در مح شود و  ی م   ین ی شهروندان، مستمرا  بازآفر   یفهم عموم   ختنی است که با برانگ   ین سازما 

 .( 1394)پورعزت، کیانی و پورعزت،   رد گیی شکل م   ،ی ع ظات اجتما حها و مال ل یها و تحل فتمان گ 

 
 ...« الرَّعِیَّةُ بکَ حَیفا فَأصحِْر لَهُم بعُذْرِکَ ، و اعدِْل )و اعزِلْ( عنَک ظُنُوَنهُم ِبإصحارِکَإن ظَنَّتِ . »1
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 پژوهش یشناس. روش3
گرای مالی دالتگرا و پردازش این ایده در رویکرد عبا توجه به تازگی مفهوم حکمرانی تعالی

طور اکتشافی نیمه ساختار یافته بههای  به حکمرانی، تصمیم گرفته شد تا در این بخش، مصاحبه

های های اولیه و عمیق در خصوص خرده نظامانجام شود، زیرا هدف این پژوهش شناسایی ایده

های یافته مالی پاسخگویی در رویکرد پیشنهادی و توسعه الگوهای نظری این رویکرد، بر اساس

ه و پراکنده واقعیت اجتماعی هایی که قادر است قطعات گسستکیفی است. یکی از قوی ترین روش

ها ارائه دهد، مند در کنار یکدیگر سازماندهی کند و تصویری جامع نیز از آنرا به روشی سامان

برگان و نفر از خ 12(. در این پژوهش، با 2013، 2)کالرک و براون است 1روش تحلیل مضمون

گرا آگاهی داشتند، نی تعالیگویی مالی و حکمرافراگرد پاسخاساتیدی که در یکی از دو حوزه 

مصاحبه شد. در ابتدا برای هریک از مصاحبه شوندگان از هر دو حوزه، مطالب مرتبط با حکمرانی 

االت زیر گویی ارسال شد. سپس با توجه به سؤاالت پژوهش، سؤهای پاسخنظامگرا و خردهتعالی

 ترروشنحبه، سؤاالت دیگری برای  ساختار یافته بودن مصادر مصاحبه مطرح شد و با توجه به نیمه

 های ارائه شده مطرح گردید.شدن مفهوم پاسخ

ریزی مناسب برای آن را گرا و مختصات آن، بودجهبا توجه به مفهوم حکمرانی تعالی. 1

 کنید؟چگونه معرفی می

 تواند باشد؟گرا چه میهای حکمرانی تعالیناسب ویژگینظام حسابداری م. 2

 تواند باشد؟نظام حسابرسی مناسب آن چه میگرا، خردهمفهوم حکمرانی تعالیبا توجه به  .  3

گویی مالی ها، ضمن بررسی مطالب مرتبط سعی شد تا مدلی برای پاسخدر طی این مصاحبه

 و اجزا و ارکان آن طراحی شود.

ای کیفی هها و مطالعه متون، از نرم افزار تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههبرای تحلیل داد

MAXQDA12 های پیاده شده و متون استخراج استفاده شد. در کدگذاری توصیفی، مصاحبه

شده از منابع، وارد نرم افزار شدند و سپس با مطالعه خط به خط آن، کدهای توصیفی به بخش 

گاه با مقایسه مستمر مضامین توصیفی، مضامین مشترک شد، آنها نسبت داده بخش مصاحبه

های مین تفسیری تجمیع شده و به همین ترتیب مضامین تولید شده از مصاحبهدر ذیل مضا

گرفتند. بدین ترتیب مراحل بعدی نیز در ذیل مضامین قبلی و یا مضامین جدید جای می

 
1. Theme analysis. 

2. Clarke & Braun. 
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ادامه   از حیث دسترسی به مضامین بیشتر، یابی مدل به انسجام و اشباع نظریکدگذاری تا دست

( 1رحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری )جدول شماره های حاصل طی سه میافت. داده

یابی مدل به سازی از طریق مضامین فراگیر تحلیل شدند. مراحل کدگذاری تا دستو یکپارچه

 افت.انسجام و عدم افزوده شدن ارزش بیشتر به مضامین و مدل ادامه ی

 کدهای توصیفی ذیل کدهای تفسیری  کدهای تفسیری 

 ( 7چندسطحی)حسابداری  
 پاسخ گویی چندوجهی و هولوگرافیک 

 حسابداری چند سطحی 

بودجه ریزی مبتنی بر عدالت  

(13) 

 رعایت اخالق و عدالت در تخصیص منابع 

 و نیاز برای بهره بردن از منابع(   مسئله)شدت    مسئلهشدت  

برداری  ای )در نظر گرفتن همه مناطق برای بهرهقه بودجه فرامنط

 منابع( از  

 ( 13بودجه ریزی عملیاتی)

 ریزی عملیاتی الزم اما ناکافیبودجه

 هدفمند و عقالیی بودن 

 تأکید بر کارایی و اثربخشی

 ( 8بودجه ریزی مشارکتی)
 شفافیت در پاسخگویی 

 ریزی مشارکت مردم در بودجه

رد  بودجه ریزی با رویک 

 ( 5هوشمندانه)
 هوشمندسازی 

مبنای اهداف  ریزی بر  بودجه

 ( 6توسعه پایدار)
 در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار 

 ( 13حسابرسی جامع و خاص)

 انعطاف در حسابرسی) استفاده از انواع مختلف به فراخور شرایط( 

 خود نظارتی و خود کنترلی 

 تقویت حسابرسی داخلی

 حسابرسی توسط مردم 

 رت اصالح و یادگیری دق

 استخراج شده از مراحل یک و دو. (: کدهای  1جدول )

ها، تحت گرفته در مصاحبه سازی، مضامین شکل در مرحله سوم از فرآیند تحلیل تم یا یکپارچه 

و روش خرده نظام  مضامین فراگیر یکپارچه شدند و شبکه مضامین تحت دو مضمون » تکنیک

ا« شکل گرفت. بدین ترتیب گر ریزی حکمرانی تعالیها و اصول بودجه گویی مالی« و » ویژگی پاسخ 



 1398و زمستان  زییپا /زدهمیشماره س  /ی فرهنگ استیو س نید یپژوهش ی نامه علمدو فصل

66 

گرا را گویی مالی در حکمرانی تعالی توان نظام پاسخ با طی کردن سه مرحله فرآیند تحلیل تم، می 

 است.( آمده 1تصویر کرد. مدل استخراج شده از مرحله سوم فرایند تحلیل مضمون در شکل) 

 

 
 .ه از مرحله سوم تحلیل تممدل استخراج شد  (:1شکل)

 

 پژوهش یهایافته. 4
، در 1با توجه به کدهای استخراج شده و نظر خبرگان مربوطه و مدل اشاره شده در شکل 

توان روش و تکنیک مرتبط را استخراج نمود. اما حوزه دو خرده نظام حسابداری و حسابرسی می

موجود های یک از روش گرا، هیچعالیبا عنایت به مختصات حکمرانی ت ریزی،در خصوص بودجه

گرا، مناسب تلقی توان برای برآوردن نیازها و الزامات موردنظر حکمرانی تعالیریزی را نمیبودجه

گویی مالی در ریزی براساس عملکرد، برای پاسخهای تحلیل تم، بودجهکرد. با توجه به خروجی

گرا انی تعالیریزی در حکمرفهومی برای بودجهکند. لذا یک مدل مگرا کفایت نمیحکمرانی تعالی

 های استخراج شده از مرحله قبل طراحی شد. گرا و ویژگیتعالیبا توجه به مختصات حکمرانی
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  یریز. بودجه4-1
ریزی، های موجود بودجه های صورت گرفته و متون استفاده شده، روش با توجه به مصاحبه 

ریزی مبتنی شوند تا بودجه هایی بیان می سازند. اما ویژگی رده نمی گرا را برآو نیازهای حکمرانی تعالی 

گرا، گرا قرار گیرد. عامل مهم و بنیادی در حکمرانی تعالی ها، بتواند در مختصات حکمرانی تعالی بر آن 

های مورد تأکید در فراگرد تحلیل تم نیز، حول محور مفهوم عدالت و اخالق است. بیشترین ویژگی 

گرا بایستی مبتنی بر عدالتی ریزی مورد نظر حکمرانی تعالی شدند. بنابراین، بودجه می   عدالت مطرح 

های آینده، های حیات سالم و حتی نسل باشد که همه نیازها و مسائل را در همه مناطق و حوزه 

بندی نماید. توزیع عادالنه امکانات باعث اطمینان خاطر ها را اولویت تحت پوشش قرار دهد و آن 

 7کند؛ همانطور که خداوند در آیه و به بقای حکومت کمک می  شوددم به مجریان قانون می مر 

ریزی مناسب است. ویژگی دیگر اشاره شده، مشارکتی بودن بودجه بر آن تأکید داشته    1سوره حشر

ریزی مبتنی بر مشارکت، یک فراگرد دموکراتیک است که در گرا است. بودجه برای حکمرانی تعالی 

گیری نمایند. مشارکت شهروندان در درباره نحوه تخصیص بودجه تصمیم توانند شهروندان می آن 

ریزی، به امور مهمی چون شفافیت، دموکراتیک شدن، توانمندسازی، انتقال قدرت به امر بودجه 

مهم  کند. ویژگی گویی بهتر کمک کرده و زمینه را برای حیات خردمندانه فراهم می مردم و پاسخ 

گرا، توجه به اهداف توسعه پایدار همچون عدالت بین نسلی و انی تعالی ریزی در حکمربودجه  دیگر

ریزی بر شود. بودجه مشی می توجه به منابع زیست محیطی است که موجب افزایش انسجام خط 

دهد و معیارهای این مبنا، شفافیت را برای بازیگران غیردولتی، شهروندان و مجلس افزایش می 

دهد. توسعه پایدار، فرصتی را برای ادغام ه توسعه پایدارمدنظر قرار می ا برای ارزیابی بودج کالنی ر

کند و الزامات پایداری منابع اصولی مفاهیمی چون برابری بین نسلی و کارایی اقتصادی فراهم می 

ظر گرفتن دهد. در نتیجه، در ن های آینده را مدنظر قرار می تجدیدناپذیر، محدود و ضروری برای نسل 

ریزی در نظام بودجه ه پایدار با نگاه فرانسلی به منابع و محیط زیست، یک ویژگی خرده اهداف توسع 

 آید. شمار می گرا به نظام حکمرانی تعالی 

گرا، هوشمندی است. این ویژگی به ریزی موردنظر حکمرانی تعالیدیگر ویژگی بودجه

. با توجه به کدها و مفاهیم کندگرا کمک میعالیریزی در حکمرانی تنظام بودجهیکپارچگی خرده

توان از عواملی چون کارایی، اثربخشی، عقالیی بودن و هدفمند گرا، نمیمدنظر در حکمرانی تعالی

 
ولَة  دُ یَکُونَ  لَا کَیْ  السَّبِیلِ وَاْبنِ  وَالْمََساکِینِ  وَالْیَتَامَى الْقُْرَبى وَِلذِی وَلِلرَّسُولِ  َفلِلَّهِ  الْقُرَى أَهْلِ مِنْ  رَسُولِهِ  َما أََفاءَ الَلّهُ عَلَى.  1

 .الِْعقَابِ شَِدیدُ  اللَّهَ  ِإنَّ اللَّهَ  وَاتَّقُوا َفاْنتَُهوا عَنْهُ َنهَاکُمْ  وَمَا ُخُذوهُفَ الرَّسُولُ  آتَاکُمُ وَمَا َبیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ
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های ها و نقشهای مختلف و حتی متباین، ممکن است گفتمانبودن، غفلت کرد. در پارادایم

های اجتماعی ر برابر سایر ارزشکارایی و اثربخشی د  متفاوت، موجب بروز اهداف گوناگون، از جمله

های محوری آن پارادایم یا کننده اولویت یکی از اینها بر دیگری است، ارزششود. آنچه که تعیین

گرا، عدالت و اخالق های ذکر شده درباره حکمرانی تعالیرویکرد است؛ از این رو با توجه به ویژگی

 اره در این رویکرد دانست. و سوی اد کننده سمتتوان تعیینرا می

ریزی و تعیین اهداف است. اهداف بلندمدت، ریزی، برنامهعنصر اولیه در یک فراگرد بودجه

آیند، بسیار مهم است. اهداف های ساالنه که در قالب متن بودجه میمدت و برنامهاهداف میان

توان مدت را میعه و اهداف میانساله توسهای پنج  توان متناظر با برنامهبلندمدت در ایران را می

ریزی موردنظر در حکمرانی ساله درنظر گرفت. بودجه 5تا  3های راهبردی برنامه متناظر با

ای که از منابع فعلی سهم دارند را در بودجه های آیندهگرا، بایستی فرا نسلی باشد و نسلتعالی

رمت گذشتگان و منافع عصر حاضر، بر درک ح ستی عالوهگذار عادل، بایمشیآورد. خطدرنظر 

کند و مسئولیت ها زندگی مینیازهای آیندگان را چنان در نظر بگیرد که گویی خود با آن

ها و نحوه توزیع منابع در اختیار را که امانت خداوند و عامه مردم نزد پیامدهای مترتب بر تصمیم

ها باید نتایج آتی رفتارهای تا دولتر این راس(. د1394 )کیانی و پورعزت، آنهاست، برعهده گیرد

فعلی خود را مورد توجه قرار دهند. این اهداف و مالحظات، در قالب اهداف توسعه پایدار قابل 

اند. از منظر توسعه پایدار، پدیده ناپایداری ناشی از این عوامل است: اثرات گازهای تبیین

ها، های زیستی، تخریب جنگلاض گونهزون، انقرب الیه او ، تغییر آب و هوا، تخریایخانهلگ

های اقتصادی و محیطی، بحرانها، کاهش منابع تجدیدپذیر، کمبود منابع زیستگسترش بیابان

طور گسترده درحال ظهورند. این عوامل، آینده اجتماعی ناشی از کاهش منابع تجدیدناپذیر که به

های ریزیزند. بنابراین در اهداف و برنامهداانخطر میهای آینده را به جوامع و زندگی نسل

دهد. در گرا، این موارد را ذیل اهداف توسعه پایدار، مدنظر قرار میتعالیحکمرانی ریزیهبودج

شود که مشکالت محیط زیستی و نارضایتی توسعه پایدار، شرایط زندگی در سطحی حفظ می

ردد. در این رویکرد، اجزای اکولوژیکی فظ گها حنظاماجتماعی به انسان صدمه نزند و تعادل اکو

خطر مانند. نیازهای نسل حاضر، بدون بهحامی زندگی، در شرایط فعلی یا شرایط بهتر باقی می

-گردد. این تعریف از توسعههای آینده در برآورده کردن نیازهایشان، رفع مینسل  انداختن توانایی

  گرا است.در حکمرانی تعالیگرایی فراقانونی پایدار، متناظر با اخالق
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گرا، اهداف باید عالوه بر اخالقی بودن، کارا و اثربخش نیز باشند. به منظور در حکمرانی تعالی

ویژه در مصرف منابع کارا و اثربخش بودن، اهداف باید در پی توسعه اقتصادی باشند و به

ن تولید نیز به معنای افزایش میزادهند. کارایی مصرف منابع تجدیدناپذیر، کارایی را مدنظر قرار 

به ازای واحد مصرف منابع و کاهش هزینه، کاهش مصرف و باقی گذاشتن منابع بیشتر و ضایعات 

ها مشیها، خطهای آتی است. این سه هدف توسعه پایدار باید در تعادل با تصمیمکمتر، برای نسل

ای و جهانی، و پیوستن حلی و منطقههای ضروری مهای همکاریهو وضع قوانین و مقررات، برنام

توان اهداف سیاسی را نیز در رو میهای گوناگون، مدنظر باشد؛ از اینها و کنوانسیونبه پیمان

 (.1385نجفی،  )زاهدی و این رویکرد مدنظر قرار داد

تر باشند؛ لذا د عینیهای راهبردی سه تا پنج ساله، بایمدت یا همان برنامهاهداف میان

و نیاز برای تخصیص بودجه، در این  مسئلههای مبتنی بر عدالت، با درنظرگرفتن شدت امهبرن

توان از مشارکت مردم نیز استفاده شوند. در تعیین اهداف در این مرحله، میبخش گنجانده می

ه شهروندان درباره نحوه گیری، از طریق اندیشه و مذاکرکرد. درواقع، این مرحله از فراگرد تصمیم

هایی را برای مشارکت شهروندان گیرد. در این شرایط، باید برنامهوزیع منابع عمومی صورت میت

ها، به ارتقای ها فراهم کرد. استفاده از آرای مردم و مشارکت آنو ایجاد فرصت برای مشارکت آن

ارد. د هاو فساد دولت و سازمان ای را برای کاهش ناکارآمدیکند و توان بالقوهشفافیت کمک می

سازد: بهبود عملکرد ریزی دو نوع نیاز قطعی و مرتبط با یکدیگر را برآورده میاین نوع بودجه

 دولت و ارتقای کیفیت دموکراسی. 

هایی را که ها، شهروندان فقیر و آن های محلی و شهرداریریزی مشارکتی با کمک دولت بودجه 

گیری دخالت می دهد. در حکمرانی د تصمیمگیری محرومند، در فراگر تصمیم از دسترسی به مراکز  

های جامعه شود که باید قطرات باران در رویکردی برابرانگار، به نیازمندترین بخشگرا تأکید میتعالی 

از این  ای فراموش گردد، یا بیش از حد اشباع شود؛ یعنی همه باید هدایت شود بدون اینکه قطعه 

ریزی، به بهبود رفتار عادالنه و ارتقای دموکراسی در بودجه   مند شوند. مشارکت شهروندانره نعمت به 

ای که باید در آن جدیت در انتخاب وجود داشته باشد. دموکراسی در حکمرانی انجامد. دموکراسی می 

مشارکت هاست.  گرا، چیزی بیش از حق انتصاب و انتخاب و حق عزل و برکناری افراد و برنامهتعالی 

درآمد و محروم، کشاند و بازیگران کم تماعی را به چالش می ت سیاسی و اج ریزی، محرومی در بودجه 

گیرد ریزی همچنین به این دلیل مد نظر قرار می یابند. مشارکت در بودجه گیری می فرصت تصمیم 
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ها، این ان آن ای خود را مشخص نمایند و نمایندگهای هزینه که مردم در این مدل، بایستی اولویت 

 ساالنه، مدنظر قرار دهند.   ر بودجهها را د اولویت 

گیرد که معموال   ریزی، برنامه عملیاتی و ساالنه مد نظر قرار می در مرحله نخست از فراگرد بودجه 

مدت  گردد. بودجه هر سازمان، باید اهداف بلندمدت و میان در محتوای سند و متن بودجه، منعکس می 

ها سهم هر سازمان را اعم از دولتی،  ودجه، دولت منعکس کند. در این قسمت از ب  دولت را در خود 

کنند. واضح است که  خصوصی و حتی جامعه مدنی، در تحقق اهداف بلند مدت خود، مشخص می 

 تعیین سهم بودجه به طور طبیعی نوعی نظام موازنه و مراقبه را به همراه خواهد داشت.  

شود. در نابع مطرح میخصیص مها و تریزی، تحلیل هزینهدجهدر مرحله دوم از فراگرد بو

یابی بر مبنای فعالیت و های هزینهریزی بر اساس عملکرد و تکنیکاین مرحله، از روش بودجه

 (. 1390محمدی و ناصرآبادی,)خان شودبهای تمام شده و ... یاد می

های ارزیابی و سنجش انحراف شاخص گیرد و  در مرحله سوم، مدیریت عملکرد مد نظر قرار می 

گیری را مورد مداقه شوند تا بتوان نتایج، پیامدها و آثار این تصمیم ز مسیر اصلی بودجه مشخص میا 

دست آمده از این مرحله، همان نتایج آنی و فوری بودجه را در نظر آورده، به قرار داد. نتایج به 

عواملی   پیامدها، شود. در  های ناکارآمد، منتهی می گذاری یادگیری و حذف رفتارها و اقدامات و هدف 

محیطی که ناشی از رفتارها و اقدامات نظام است و محیط را تحت تأثیر قرار چون آثار زیست 

گرا ریزی تعالی گیرد. همچنین امکان کسب اطالعات از محیط برای بودجه دهند، مدنظر قرار می می 

باید رفاه عامه و هایتا  شودکه نر بلندمدت بودجه تأکید می گیرد. در این بخش بر آثا مدنظر قرار می 

رفاه اکونظام را تضمین نماید. رفاه عامه از طریق رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی همراه با کمال 

-شود و رفاه اکونظام از طریق حفظ قابلیت زیست و تنوع زیستی در کره زمین و حداقل فراهم می 

 (. 1385نجفی،    )زاهدی و   گیردناپذیر، مورد تأکید قرار می سازی مصرف منابع تجدید  

گیرند، باید انواع انحرافات از هایی که برای تحقق اهداف، مدنظر قرار میبا تعیین شاخص

ریزی از ابزار تشخیص تخلف و روند اصلی بودجه مشخص گردند. در این مرحله، باید نظام بودجه

اینجا از نوعی خودکنترلی   حرافات را تشخیص دهد. در واقع، درانحراف، برخوردار باشد و بتواند ان

کند، از خود واکنش نشان های نامتعارف را کنترل میآید که دادهارتی سخن به میان میو خودنظ

 شود. ریزی هوشمند شبیه میکند و بدین ترتیب به نظام بودجهداده، اعالم خطر می
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گویی ظام پاسخموردنظر، دو عنصر مدیریت تغییر و انگیزش و نریزی  برای توسعه مدل بودجه

موقع و شفافیت، که به گویی سریع و به گویی، پاسخنیز مورد تأکید قرار گرفت. در نظام پاسخ

شود. مدیریت تغییر نیز بر اصالحات انجامد، حایز اهمیت تلقی میتقویت مدیریت عملکرد می

زه یزشی نیز به حوآورد. نظام انگثربخشی تغییرات را در نظر میریزی داللت داشته، انظام بودجه

ها و ها و تولید خروجیکارگیری ورودیاستقالل و اختیار مدیران پرداخته، فراگردها و شیوه به

آورد و البته در این فراگردها بر پیامدهای موردنظر را در حوزه اختیارات مدیران در نظر می

 بخش، تأکید دارد.ق و وجدان آگاهضرورت در نظر گرفتن اخال

توان در پرتو پنج اصل طراحی از روش تحلیل تم در این پژوهش را می  حاصلهای ویژگی 

( و از 2015؛ اللیسرابی و عبدوی،  39- 30: 1390نسب، هولوگرافیک مورگان، توضیح داد)هاشمی 

ناسب برای حکمرانی ریزی م ریزی هولوگرافیک، برای طراحی نظام بودجه تم یا عنوان بودجه 

 دهد. های سازمان هولوگرافیک را نشان می ل با ویژگی انطباق این اصو   ،2سخن گفت. شکل   گرای تعال 

برنامه ریزی

اهداف 
بلندمدت

اهداف زیست محیطی  -
حفظ محیط .و فرانسلی

-زیست انسان
رسیدن به عدالت  -

اجتماعی
اهداف اقتصادی -
اهداف بین نسلی-

اهداف 
میان 
مدت

برنامه 
عملیاتی 
ساالنه

عدالت فرامنظقه ای -

مشارکت شهروندان   -
در تعیین اهداف

بودجه سازمان های 
دولتی منعکس کننده 

اهداف دولت

تحلیل هزینه ها و منابع مدیریت عملکرد

پیامدها

اثرات زیست محیطی -
اثرگذاری بر محیط -
توانایی کسب اطالعات  -

از محیط

نتایج

یادگیری -
حذف رفتارهای  -

ناکارآمد

استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای  -
فعالیت

استفاده از روش بهای تمام شده -
و غیره

سیستم 
پاسخگویی

پاسخگویی سریع و به موقع، شفافیت
مدیریت 
تغییر و 
انگیزش

تغییر اثربخش سیستمم بودجه ریزی در صورت 
عدم کارایی

اعطای آزادی و استقالل به افراد در حوزه اخالق

عناصر توانمند ساز

عناصر اصلی

اهداف توسعه پایدار

بودجه ریزی مشارکتی

بودجه ریزی هوشمند

بودجه ریزی بر اساس 
عملکرد

اصل ضرورت تنوع

اصل انعکاس کل در 
اجزا

اصل حداقل سازی 
مشخصه ها

اصل زوائد مکرر

اصل  یادگیری

آثار  
بلندمدت

تشخیص 
انحرافات

ابزار تشخیص تخلف  -
استفاده از سیستم .

-اطالعاتی هوشمند
خودکنترلی -

رفاه عامه -
رفاه اکو سیستم -

اهداف توسعه پایدار

  

 گرا )هولوگرافیک(. ریزی در حکمرانی تعالی(: مدل بودجه2شکل)
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 ی. حسابدار4-2
رویکرد، بایستی گویی متناسب با این گرا، پاسخمطابق با مختصات رویکرد حکمرانی تعالی

گرا، شرایطی را گویی مورد نیاز حکمرانی تعالیاسخبودن پجانبه جانبه باشد. همهفراگیر و همه

گویی مالی، گویی را مدنظر قرار دهند؛ از جمله پاسخها بایستی انواع پاسخکند که دولتایجاب می

گویی ها( و پاسختصمیم گویی مدیریتی و اداری )با توجه به لزوم کارا و اثربخش بودنپاسخ

گیری عبارتند از: رویکرد اندازه  کرد حایز اهمیت در مقوله حسابداریعملیاتی. از سوی دیگر دو روی

حسابداری متفاوت را با  هایی از روشگیری. ماتریس تقاطع در این رویکرد، گونهو منبع اندازه

گیری، جریان وجوه نقد باشد از حسابداری با کند. هرگاه معیار اندازهمبناهای متفاوت ایجاد می

شود که در سطح خزانه کاربرد دارد. در این حالت، اطالعات مورد نیاز اده میمبنای نقدی استف

آوری جهت حصول اطمینان از توان دولت در ایفای تعهداتش و پرداخت به موقع مخارج، جمع

گیرد صوص پول و وجه نقد مدنظر قرار میگویی مالی صرفا  در خگردد. در این رویکرد، پاسخمی

 أکید بوده است. اداره امور عمومی، مورد تکه در شبه پارادایم 

گیری با مبنای تعهدی تعدیل شده، مدنظر هرگاه جریان منابع مالی، به منزله رویکرد انداز

حالت، گردد. در این مدت به منابع اتخاذ مینظام مبنای حسابداری باشد، نوعی نگرش کوتاه

عموال  در بودجه ساالنه از حسابداری، م پذیرند. این وجهمصارف از همان منابع ورودی انجام می

گیرد. در این حالت، برای حصول اطمینان از تحصیل منابع مالی و مصرف مورد استفاده قرار می

ن گفت تواشود. میهای قانونی تعیین شده و محدوده اعتبارات مصوب، تالش میها در محلآن

شود. در گویی تأکید میومی، بر پاسخکه در این بخش، برای تضمین استفاده صحیح از منابع عم

گویی مدیریتی یا اداری توان این وجه از حسابداری را قرین پاسخگویی، میهای پاسخبندیدسته

ی بندکرد منابع مالی است که در دستهدانست که در واقع، مرتبط با نوع و شیوه هزینه

ای حسابداری تعهدی گاه مبناست. هر ( آمده2003)3( و پوجاس2003)2(، الفان2003)1مگنت

گویی گیرد، نظام پاسخگیری مورد توجه قرار  کامل و جریان منابع اقتصادی، به منزله رویکرد اندازه

وعی شود که به نگیری به کار گرفته میدر راستای برآورده کردن نیازهای مدیریتی و تصمیم

توان گفت که این وجه از حسابداری، گویی عملیاتی دانست. از سوی دیگر، میتوان آن را پاسخمی

گویی عملیاتی درباره میزان تحقق اهداف سازمان گویی بیرونی یا راهبردی را همراه با پاسخپاسخ

 
1. Magnette. 

2. Laffan . 

3. Pujas . 
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دولتی نوین، مورد توجه دهد. این نوع از حسابداری نیز در شبه پارادایم مدیریت مدنظر قرار می

 گرفت. قرار می

گرا، باید در گویی مالی در حکمرانی تعالیسخد که نظام پاتوان ادعا کرها میبا این تحلیل

گو باشد تا بتواند به طور فراگیر جلوه کند. خصوص وجوه نقد و منابع مالی و اقتصادی خود پاسخ

ی، پوشش داد. حسابداری چندسطحی، نوعی توان با نظام حسابداری چند سطحاین ویژگی را می

طوری که حتی با اتخاذ آورد؛ بهم میجهه با شرایط فراهپذیری را برای مواظرفیت و انعطاف

-208  :1395)باباجانی،    گرددهای اداری منجمد نیز زمینه نقض اضطراری قانون فراهم نمیرویه

را در خرده  گویی چندجانبهپاسخ (. در واقع رویکرد حسابداری سه وجهی، نوعی رویکرد212

گرا را فراهم سازد. تواند الزامات حکمرانی تعالید که میهدگویی مالی، مدنظر قرار مینظام پاسخ

بنابراین، برخورداری از ظرفیت عمل و اقدام این سه گونه نظام حسابداری در سطوح گوناگون و 

های اتخاذ شده، در از حاکمان و هم از برنامه ها، نوعی ابزار خلع ید را، همگری آنشیوه گزارش

های مدیریت پارادایمگرا را از سایر شبهای که حکمرانی تعالیگیویژ دهد.اختیار مردم قرار می

توانند در صورت ضرورت حاکمان را تغییر دهند و هم سازد؛ یعنی افراد، هم میمتمایز می

 ا همت گمارند. هدر صورت ضرورت به تغییر برنامه توانندمی

  ی. حسابرس4-3
گرا، حسابرسی این نظام باید جامع و انی تعالینگر و جامع در حکمربا توجه به رویکرد کل

گری تقسیم نماییم، ها را به دو دسته حاکمیتی و تصدیفراگیر باشد. چنانچه وظایف دولت

 1اولویت حسابرسی برای هریک از این دو وظیفه را بصورت جداگانه مطرح نمود. الفریر توانمی

یک( اعمال امات اداری دو وظیفه دارند: بندی وظایف، معتقد است که مقدر تبیین این تقسیم

سازند؛ دو( کنند و نظم و آرامش برقرار میسیاسی نظیر وقتی که حاکمیت دولت را اعمال می

گری، گری، نظیر وقتی که مأمور اداره اموال عمومی هستند. در ایران اعمال تصدیاعمال تصدی

)توازنی زاده،   استازرگانی دولتی شدهمحدود و منحصر به معامالت دولتی و مؤسسات انتفاعی و ب

گویی گرا برای پاسختوان گفت که در حکمرانی تعالی(. با توجه به این تفکیک وظیفه، می1385

کند. البته هایی متفاوت عمل می، نظام حسابرسی در هریک از این دو وظایف، با اولویتمالی بهتر

باید ترکیبی از   مع مورد نیاز است؛ یعنیدهد که نوعی حسابرسی جاخروجی تحلیل تم نشان می

 
1. Lafrier. 
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(. با الگو گرفتن از نردبان سطوح 1384سه حسابرسی رعایت، مالی و عملکرد را بکار بست)جنانی،  

های این سه حسابرسی را توان برای هریک از وظایف دولت، اولویتمی 1ویی استوارتگپاسخ

های خدمات عمومی بر عهده زینهتعیین کرد. در اعمال حاکمیتی دولت که درواقع تأمین ه

حکمرانان جامعه اسالمی است، کارایی و اثربخشی حایز اهمیت کمتری است و حکومت باید 

قوانین ناظر بر توزیع منابع و خدمات، نظارت مستمری داشته  جهت تضمین رعایت و اجرای

فاده، حسابرسی گویی، فراگردی و حسابرسی مورد استتوان نتیجه گرفت که پاسخباشد. لذا می

توان پیشنهاد کرد گری که مرتبط با اداره اموال عمومی است میامور تصدی  رعایت باشد؛ ولی در

های بعد از ی نیز حسابرسی عملکرد باشد و در اولویتکه پاسخگویی، عملکردی و حسابرس

 حسابرسی مالی و رعایت نیز استفاده شود.

 
 گرا یتعال  یدولت در حکمران  یگر   یو تصد  یتیحاکم  فی در وظا  یحسابرس  تیاولو(:  3شکل)

شده های مالی انجامدر مبحث حسابرسی، مطلب مهم دیگر، رصد و شناسایی اثر فعالیت

-ریزی باید به منافع فرانسلی توجه شود و بررسی نتیجه بودجهاین تأکید که در بودجهاست. با 

ید از نظام برسی، صورت پذیرد. یعنی باهای اتخاذ شده در نظام حساریزی، با توجه به آثار تصمیم

)برآمد( استفاده شود. بدین ترتیب، در بحث از نتیجه، نتایج سریع و مستقیم  2حسابرسی اثر

ت یا همان کارآیی و کارآمدی، در بحث از پیامد، آثار کوتاه مدت و میان مدت یا اثربخشی فعالی

گیرند. در و اقتصادی، مدنظر قرار می مالیهای و در بحث از اثر یا برآمد، آثار بلندمدت فعالیت

 گیرند.گرا هر سه سطح نتیجه، پیامد و اثر نهایی، همراه با هم مدنظر قرار مینظام حکمرانی تعالی

 
1. Stewart 

 نامند .نسبت برآمدها به خروجی را اثرسنجی می .2

حسابرسی رعایت

حسابرسی رعایت
حسابرسی 
عملکرد

حسابرسی
صورت های مالی 

حسابرسی 
صورت های مالی

حسابرسی 
عملکرد

وظایف 
حاکمیتی دولت

وظایف تصدی 
گری دولت
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السالم در حکمت بدون شک اقدامات امروز ما، آینده سازند. در همین امتداد، از امام علیعلیه

 .1ها و اثر آن بر آینده، اشاره شده استسلمانان و فتنهالبالغه به نوع اقدامات فعلی منهج  369

 یگیربندی و نتیجه. جمع5
 بوده، گریکدیالزم و ملزوم ریزی، ودجهگویی، حسابداری، حسابرسی و بپاسخ نظامسه خرده 

 یرا جدا یکی یاجرا توانینم زند و ایهر سه مورد ن ،کیجامعه دموکرات کیدر  ییپاسخگو یبرا

گویی مالی متناسب با این پژوهش، با هدف طراحی مدلی برای پاسخ .گرفت نظردر  یگریاز د

ها ای از ویژگیمضمون استفاده کرده، مجموعهگرا، از روش تحلیل تم یا رویکرد حکمرانی تعالی

است. مدل استخراج شده، گویی مالی را در تناسب با این رویکرد، معرفی نموده  های پاسخو روش

گرا بودن های هوشمند بودن، مشارکتی بودن، عدالتریزی هولوگرافیک، با ویژگیحاکی از بودجه

 و مبتنی بر اهداف توسعه پایدار بودن است.

گرا، حسابداری چندسطحی است تا بتواند انواع وش حسابداری مناسب برای حکمرانی تعالیر

گیری و بررسی نهادهای نیازی برای تصمیمگویی مورد نیاز را پوشش دهد و پیشهای پاسخشیوه

 ها باشد. کننده بودجه از دولتدریافت

شود ا، مقوله حسابرسی مطرح میمنظور ارزیابی وضعیت و نحوه مخارج این نهادهدر نهایت، به

که این رکن، به بررسی نتیجه اولیه عملکرد فعلی سازمان محدود نشده، حسابرسی اثر یا اثرسنجی 

گرا، هر سه نوع های حکمرانی تعالیدهد. همچنین با توجه به ویژگیها را نیز مدنظر قرار میآن

نیازند. در این پژوهش، با تقسیم وظایف دولت های مالی مورد  حسابرسی عملکرد، رعایت و صورت

گری، هریک از این سه روش حسابرسی در تناظر با این وظایف مدنظر قرار به حاکمیتی و تصدی

 
رٌَة انٌ َلا یَبَْقى فِیهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ ِإلَّا رَسُْمهُ وَ ِمنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسُْمهُ؛ وَ مَسَاجِدُهُمْ یَوْمَئِذٍ َعامِالنَّاِس زَمَ : یَأْتِی عَلَى×وَ قَالَ .1

إِلَیْهِْم تَأْوِی اْلخَطِیئَةُ، یَرُدُّونَ َمْن فِتْنَةُ، وَ  الْبِنَاءِ، َخرَاٌب مَِن الْهُدَى، سُکَّاُنهَا وَ عُمَّارُهَا َشرُّ أَهْلِ الْأَْرضِ؛ مِنْهُْم تَخُْرجُ الْمِنَ

سُبَْحاَنهُ فَبِی َحلَفُْت لََأْبعَثَنَّ عَلَى أُولَئِکَ فِتْنَة  تَتْرُکُ اْلحَلِیمَ فِیَها   شَذَّ عَنْهَا فِیهَا، وَ یَُسوقُونَ مَْن تَأَخَّرَ عَنْهَا إَِلیْهَا؛ َیقُولُ اللَّهُ 

: بر مردم روزگارى بیاید که از قرآن جز نشانى و از اسالم و فرمود . َنْحنُ َنسْتَقِیلُ اللَّهَ عَثْرَةَ الْغَْفلَةِقَدْ َفعَلَ، وَحَیْرَانَ، وَ 

آن روزگار، مسجدهایشان از حیث بنا آباد است و از جهت رستگارى ویران. ساکنان و آباد کنندگانش،   جز نامى نماند. در

از آنجا بیرون آید و خطاکاریها در پناه آنها مأوا گیرد. هر که خواهد از ها بود. فتنهى زمین خواهند از بدترین مردم رو

هایش رانند. نند. و هر که خود را واپس دارد به سوى فتنهکنارى گیرد، بگیرندش و به میان فتنه اش افکها آن فتنه

که مردم بردبار را در آن حیران گذارم و  رگمارم، آنسان،اى بخداى تعالى فرماید: سوگند به خودم که بر ایشان فتنه

 .خداوند چنین خواهد کرد. از خداوند مى خواهیم که از لغزش و غفلت ما درگذرد
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گری اولویت با حسابرسی عملکرد و در اعمال حاکمیت، تصدیگرفتند و مالحظه شد که در 

 اولویت با حسابرسی رعایت است.

 احرازدر رونـد  یواقعـ یهاسازمان یجیتکامل تدر ،هانظامهکارگیری این خردبه جهینت

ای که با زبان حق در پی اقامه عدل متناسب با حکمرانی .است گراتعالی یکمرانحمختصات 

ای باثبات، آرام و متعادل را به ارمغان است. حکومتی که جامعه  × ت امام علیحکومهای  ویژگی

رسد این حکومت، در دنیای نظر میکه به  طوریمت ساخت؛ بهآورد و خود آبرویی برای واژه حکو

 نیبر ا(. 1387)پورعزت،  واقعی دیرپاترین در ساحت اندیشه و حیات روحی جامعه بشری است

ها ضعف ی، که چالش امروزی آندولت یهابه ویژه سازمانود که سازمانها شیم شنهادیاساس پ

گویی مالی معرفی شده در این پژوهش های نظام پاسخمؤلفهگویی و بروز فساد اداری است از  پاسخ

 در راستای جلب مجدد اعتماد مردم و اصالح وضعیت سرمایه اجتماعی استفاده کنند. 

  



ی پاسخ ظامن     گرای تعال یدر حکمران یمال یگو
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