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 سخن مركز 

 در ن وو با دامنه وسيع نظري و تجربي است. از نظر لغوي به معني پاسخگو بود سيال ژۀپاسخگويي يک وا

اين كلمه با كلمات  ترادف، ملکرد خويش است. نکته قابل تأملنسبت به وظايف و يا عدسترس پرسش بودن 

 آمادگي كه داللت برنمادي لفظيست  اين واژه... است . بنابراين  و، قابليت جوابگويي ، وفاداري مسئوليت

گويي سنجش پذير است . جوابدهي و مسئوليت پذيري دارد . مفهوم تجربي پاسخگويي ، شکلي از پاسخ

پاسخگويي از كلمه تا مفهوم مي تواند بسيار گسترده و متفاوت باشد . ضمن اينکه درک پيچيدگي فضاي آن از 

 تجربه و به صورت استقرائي تا مفهومي داراي طيف وسيعي است .

مکراسي ، عدالت ، اغلب به عنوان ابزاري جهت دستيابي به نيازهاي فردي و جمعي د ،پاسخگويي از منظر نظارت

عملکرد مديريت و رفتار اخالقي تعريف مي گردد . اگر چه از نظر لغوي ، مفهومي و كاربردي داراي ابعاد 

 و سنجش اين مفهوم بيش از تعريف آن اهميت دارد . كردن سترده اي است ، اما عملياتيگ

يک  ۀموضوع پاسخگويي به منزل نظارت ، بر مبناي يافته هاي علمي در چند دهه گذشته در حوزه مديريت و

 ست . پاسخگويي به عنوان يک راهراهکار جهاني براي تعداد زيادي از چالش هاي سر در گم مد نظر قرار گرفته ا

... در حوزه   و فساد ، بي مسئوليتي ، بي كفايتياز جمله : بي عدالتي ،  از بيماريها  بسياري اساسي براي حل

كارآيي و  ،دمکراسي، اخالق ،مقوله پاسخگويي در مفاهيم عدالتگرفت . بطوريکه ييد قرار أهاي عمومي مورد ت

  .طور وسيعي مورد پذيرش قرار گرفته اثربخشي ب

ساختار سازماني بخش عمومي و خصوصي نيز به عنوان ابزاري در راستاي شفاف سازي ، پاسخگويي توسط 

؛ ماهيت آن رونديست قرار گرفته است توجه مورد  مسئوليت پذيري و كوشش در جهت كارآئي و اثر بخشي

. سازي محيطيستعمومي و سالم حفظ اعتمادو رسالت آن  حساب پس گرفتن م از حساب پس دادن وومدا

 پيشرو، بعنوان حکومت محلي اميد است اين مکانيزم در قالب گزارشگري مالي و عملياتي در شهرداري تهران 

  .استقرار يابد در ايران،

 سندفرهاد دژپ
 سرپرست مركز

 

 



 چکيده

 هاييه پايبر  سئوليت پاسخگوييمفهوم امروزين مو هزار ساله دارد  قدمتي چهار مسئوليت پاسخگويي عمومي،

-هاي مردمنهاد براي شهروندان استوار است . در جوامع و «پاسخ خواهي»و حق « حق دانستن حقايق»نظير 

ن نمايندگا ابات بهرا از طريق برگزاري انتخ و شهروندان آن مانددر دست مردم باقي مي قدرت نهايتاًساالر، 

 د كه همراهندانيپاسخ خواهي را براي خود محفوظ م و اما حق دانستن ؛رسمي و قانوني خود واگذار مي نمايند

 نجرم "و الزام حق" ه به رابطهيک سيستم تفکيک قوانين برقرار مي شود . بنابراين اين پديد ،اين تفويض اختيار

 گردد .  مي

 ير بيانيهكه د يطورسابداري و گزارشگري وارد گرديد؛ به هاي آخر قرن بيستم اين مفهوم در ادبيات حاز دهه

-وح خطسط ،. مسئوليت پاسخگوييخش عمومي اين مفهوم مشهود استب ،اي استانداردهاي حسابداريههيات 

  تبا وجود گذش .در بر مي گيرد ن و مقررات را عملکرد ، فرآيند و مشروعيت و رعايت قواني يمشي ، برنامه

 مومي، عم حاكم بر نهادهاي بخش مفاهيتحول اساسي  و ب قوانين حاكم بر شهرداريچندين دهه از تصوي

با  توانيمو ارد يي با نگرش امروزين را دكارگيري مفهوم پاسخگوهقوانين حاكم بر شهرداري همچنان ظرفيت ب

يف جديد تعر رشگريعملياتي در استقرار نظام حسابداري و گزا و سي ، قانوني ، ماليمسئوليت سيا اتکاي به آن

 نمود . 

 1پاسخگويي عمومي مسئوليتمفهوم 

ه چهار هزار سالپاسخگويي عمومي، قدمتي  مسئوليتنظران حسابداري بخش عمومي معتقدند كه صاحببرخي 

مراجعه به دهد كه با ه عنوان سند ارائه ميدشاه بابل را بمورابي پايه، قانون حاين نظردارد. يکي از معتقدان به 

، كه پژوهشگر «Accountability»ييد آن به دست نيامد. واژه داليل كافي و قابل استناد براي تااين قانون 

ين پژوهش نيز از همين و در اسازي كرده اين  براي آن معادل ازپيش  را« پاسخگويي مسئوليت»ارسي معادل پ

مفاهيم مختلفي را به ذهن متبادر و كه شمول بسيار داشته و ميتواند  است، از الفاظيشدهاستفاده  اصطالح

( در بيانيه مفهومي شماره يک خود به نقل 1993) GASBهاي متفاوتي در انتقال مفاهيم برعهده گيرد. نقش
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خص جهت توضيح و ارائه الزام ش»: گونه نقل كرده استرا اين Accountableاز فرهنگ لغات، معني لغوي 

 «.داليل منطقي درباره اعمالي كه انجام داده است

اين واژه به  از معني لغوي( معتقدند كه ارادۀ 2004رين )و ساي 2کنيداب نظران از جمله بسياري از صاحب

 ير با مشکالت فراواني همراه است:داليل ز

 د. باشآن نمي يابي واژه دربرگيرنده مفهوم تاريخييشهر -الف

( اين واژه را دمدمي 1995)3سينس كليركاربرد عملي و پژوهشي اين واژه بسيار وسيع و گسترده است.  -ب

 نمايد. مزاج توصيف مي

هاي نگاست. اين واژه در فره ي مشکلامر ،هاي رسمي كشورهازباناين واژه از زبان انگليسي به ترجمه  -ج

 سپانيايي واا نظير فرانسوي، هاي زنده دنينوان مثال در زبانمختلف از معاني متفاوتي برخوردار است. به ع

 شود. استفاده مي Accountabilityبه جاي  Responsibilityالي به اشکال مختلف از واژه پرتغ

دهنده يا سراي به معني جوابده و پاسخنظير پاسخ هاييمعتبر دهخدا و معين، واژه هايفرهنگپارسي در  در

گذاردن به معني پاسخ دادن و گزاري و پاسخگري به معني جوابهايي نظير پاسخگزار و واژهپاسخگوي و پاسخ

ي دارد. ي بيشترسازگار answerabilityجواب دادن ذكر شده است كه به نظر پژوهشگر با معني و مفهوم 

 ا مرتفعرآن بيشتر مشکالت مطروحه درباره  ،پاسخگويي به جاي معني لغوي آن مسئوليتمفهوم تمركز بر 

باشد ليکن غوي آن تا حدودي مرتبط مياست كه با معني لاي پاسخگويي ايده مسئوليتنمايد. اگرچه مفهوم مي

 تواند چارچوبي مناسب براي مفهوم آن فراهم كند. نمي accountabilityمعني لغوي 

براي « خواهياسخپ»و حق « حق دانستن حقايق»پاسخگويي بر اركاني نظير  مسئوليتمفهوم امروزين 

ماند. شهروندان ساالر، قدرت در نهايت در دست مردم باقي ميشهروندان استوار است. در جوامع و نهادهاي مردم

كنند، ليکن حق دانستن حقايق و قدرت را از طريق برگزاري انتخابات به نمايندگان رسمي و قانوني واگذار مي

شود مراه اين تفويض اختيار يک سيستم تفکيک قوا نيز ايجاد ميدارند. هخواهي را براي خود محفوظ ميپاسخ

هاي احتمالي از قدرت توسط هر يک هاي الزم، تعادل را بين قوا برقرار كرده و از سوءاستفادهتا با اعمال كنترل
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 از قوا، جلوگيري نمايد. در اين نوع جوامع و نهادها، مقامات منتخب و منصوب در قبال اعمالي كه انجام

حق،  پاسخگويي دارند و شهروندان نيز در جايگاه صاحبان مسئوليتنفعان دهند، در برابر شهروندان و ذيمي

مستقيم و يا از طريق اند، به صورت علني، الن و تصميماتي كه اتخاذ نمودهحقايق را در مورد اعمال مسئو

 نمايند.نمايندگان قانوني خود، پيگيري مي

و از پشتوانه نظري و  عاد و اشکال متفاوتي داشتهپيچيدگي و اب اسخگويي عمومي،پ مسئوليتاگرچه مفهوم 

به شرح  موماًفلسفي متنوعي بهره گرفته است، ليکن در ادبيات حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي ع

بداري هاي استانداردهاي حساهاي مفهومي هيئتفوق مورد پذيرش قرار گرفته است. نگاهي اجمالي به بيانيه

نشانگر  و غيره كه در جاي مناسب به آن اشاره خواهد شد 4IFAC ،5GASB، 6FASABبخش عمومي نظير 

محتواي فوق به كار گرفته شده است. با يک تحليل پاسخگويي عمومي عمدتاً با  مسئوليتمفهوم  آن است كه

در جوامع و اجتماعاتي  ،پاسخگويي مسئوليتمفهوم  توان به اين نتيجه رسيد كه اوالًمياجمالي از مفهوم فوق 

و از طريق يک سازوكار  استفاده شده يابد كه در گروه از اشخاص به عنوان بازيگران اصلي اين عرصهتحقق مي

دو  عي به صورت مشروط به توافق رسيده باشند. در اين روندمناسب نظير انتخابات آزاد، بر سر حقوقي طبي

تواند قدرت ناشي از اين حقوق را اعمال نمايد، آن را براي ر است و ميسويه، يک طرف كه از حقوقي برخوردا

از سوي او به اداره امور و  نمايد تا با اتکا و به نمايندگييمدت معين و به صورت امانت به طرف ديگر واگذار م

ه صورت مشروط هاي محوله بپردازد. از آنجا كه واگذاري قدرت و اختيارات از سوي صاحبان آن بمسئوليتانجام 

بيني سازوكارهاي الزم براي جلوگيري از گيرد، پيشو براي مدت معين و به صورت امانت صورت مي

صاحبان اصلي قدرت به اين  ،نمايد. براي تحقق اين امرناپذير ميسوءاستفاده احتمالي از قدرت، امري اجتناب

 ظارت براي آنها محفوظ باشد. عمال نكنند كه حق دانستن حقايق و اِر ميشرط قدرت را واگذا

تاكيد دارد، بدين معني كه گروهي كه قدرت و « حق و الزام»شود كه بر اي منجر ميماهيت اين پديده به رابطه

اند، حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را در مورد اعمالي كه انجام شده و تصميماتي كه اختيار را واگذار كرده

اتخاذ گرديده، به صورتي علني و شفاف دريافت نمايند. از سوي ديگر، رابطه موسوم به  به نمايندگي از سوي آنها
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كند گروهي كه قدرت به آنها واگذار شده است خود را ملزم به پذيرش اين حق نموده و حکم مي« حق و الزام»

 ضي ارائه نمايد. حقايق را در مورد اعمالي كه انجام داده و تصميماتي كه اتخاذ نموده است، به طريق مقت

اي به شرح فوق استوار گرديده است كه پذيرش و درک پاسخگويي بر پايه رابطه مسئوليتترتيب، مفهوم بدين 

يافتگان كامالً توجيه قدرت باشد. در اين فرآيند،تاثيرگذار مي مسئوليتمنطقي آن در تحقق و ارتقاي سطح اين 

قدرت، مستلزم تامين حقوق صاحبان قدرت از طريق به  دمجد اند كه كسب اعتماد عمومي و دستيابيشده

باشد. هاي محوله ميمسئوليتبرقراري ارتباط مستمر به شکل ارائه گزارش و ديگر ابزارهاي كارآمد، درباره انجام 

خواهان و مقامات منتخب و منصوب در جايگاه در چنين شرايطي است كه صاحبان حق در جايگاه پاسخ

پردازند. نگاهي اجمالي به مفهوم ه پاسخگويي به ايفاي نقش مينوان بازيگران اصلي عرصويان، به عگپاسخ

خواهان در فرآيند اين مبين اين واقعيت است كه شناسايي پاسخگويان و پاسخ ،پاسخگويي مسئوليتامروزين 

وط كافي در شرطي الزم است، ليکن تکميل و اجراي آن در گرو تحقق شروط كافي است. يکي از شر مسئوليت

حدود و موضوع  ،باشد تا از طريق آنمي مسئوليتپاسخگويي تعيين حوزه و گستره اين  مسئوليتفرآيند 

پاسخگويي بر سواالتي نظير چه كسي  مسئوليتپاسخگويي روشن گردد. به همين دليل، ادبيات مربوط به 

Who  در قبال چه كسانيTo Whom  و درباره چه چيزيFor What ه و انجام وظيفه تمركز كرد

ال ديگري كه مطرح گرديده اين است كه اين نمايد. سوازي موارد فوق مرتبط ميسپاسخگويي را با شفاف

پاسخگويي  مسئوليتشود. آنچه كه موجب ارتباط فا و به چه طريقي ارزيابي مي( اي(Howچگونه  مسئوليت

شود به نحوه ايفاي ها ميمله شهرداريعمومي و حسابداري و حسابرسي نهادهاي بزرگ بخش عمومي و از ج

گردد. بر اين اساس سوال فوق از نيمه خواهان برميگويان و ارزيابي آن توسط پاسختوسط پاسخ مسئوليتاين 

پاسخگويي مطرح شد كه پاسخ  مسئوليتدوم قرن بيستم، درباره نقش حسابداري و حسابرسي در ايفا و ارزيابي 

هاي آخر اين قرن ارائه گرديد. از اين نظران، در دههبوط توسط برخي صاحبآن پس از طرح مباحث نظري مر

 مسئوليتهاي مناسب و شناسايي ابزارهاي كارآمد براي ايفا و ارزيابي رو سوال موردنظر براي يافتن راه

ري و پاسخگويي از يک سو و حسابدا مسئوليتپاسخگويي تاكيد داشت. بنابراين از نيمه دوم قرن بيستم مفهوم 

تار حسابداري حسابرسي از ديگر سو، در تعامل با يکديگر قرار گرفته و جايگاه اين مفهوم در مباني نظري و ساخ

پاسخگويي مشخص گرديد.به منظور  مسئوليتنقش حسابدار و حسابرس در ايفا و ارزيابي  و حسابرسي و متقابالً



به شرح خالصه (را 1984رچوب تحليلي استوارت )، چاپاسخگويي مسئوليتدر فرآيند  درک اين ارتباط دو سويه

 آوريم.مي زير

 پاسخگويي مسئوليتچارچوب تحليلي 

ز طرح مباحث اپس « پاسخگويي عمومي مسئوليتنقش اطالعات در »عنوان  بااي ( در مقاله1984استوارت )

د است دهد. او معتقارائه مي مسئوليتپاسخگويي، چارچوبي براي تحليل مفهوم اين  مسئوليتنظري مربوط به 

  طرح است:زير قابل  ، دو مسير مشخصآنپاسخگويي يا مفهوم نوين  مسئوليتكه در فرآيند 

ياد  7بندي قضاوت كه از آن به عنوان عنصر گزارشدادن گزارش، حاوي اطالعات مورد نياز براي صورت -الف

ها براي چه كسي و در اينکه گزارش سب بامتناصورتي قابل فهم تهيه شود وبه  گويد گزارش بايدكند. او ميمي

هاي متفاوت تنظيم گردد. به بيان ديگر، زبان گزارش مالي همان زبان شود، به زبانمورد چه چيزي ارائه مي

 گزارش قانوني نبوده و لزومي ندارد با زبان گزارش سياسي منطبق باشد. 

از آن به عنوان عنصر وي  نمايد وا فراهم ميرسيدگي، ارزيابي و اظهارنظر كه مبناي قضاوت و اقدام ر -ب

ييد يا تفسير بوده و تواند دربرگيرنده تأاين مسير مي كند. او معتقد است كهياد مي 8كشي و اعمال قدرتحساب

تواند موجب سلب يا تحديد اعتماد در قالب كشي و اعمال قدرت ميمنجر به پاداش يا جريمه شود. حساب

انتخاب مجدد گردد. استوارت بر اين موضوع تاكيد دارد كه اگرچه ممکن است در اين بركناري يا انتصاب و 

مسير اقدامي هم صورت نگيرد، ليکن ظرفيت اعمال قدرت امري ضروري بوده و بايد به وضوح وجود داشته 

 باشد. 

نمايد كه دو به اين نکته مهم توجه مي ،پاسخگويي مسئوليتاستوارت در طرح اين چارچوب تحليلي از مفهوم 

حق و »شود كه در چارچوب رابطه زماني تکميل و به يک هدف مشخص منجر مي ،مجرا و مسير تعيين شده

پاسخگويي امري  مسئوليتعمل نمايد. به بيان ديگر، اگرچه دادن گزارش توسط پاسخگو براي تحقق « الزام

لزم رسيدگي، ارزيابي، قضاوت و اعمال باشد، ليکن تکميل فرآيند پاسخگويي مستناپذير ميضروري و اجتناب

قدرت نيز خواهد بود. استوارت اين دو مسير و مجرا را كه اولي بر عنصر گزارش و دومي بر رسيدگي، اظهارنظر، 

                                                      
7. Element of Account 

8. Hold To Account 



هاي آن به يکديگر تابيده شده نمايد كه رشتهقضاوت و اعمال قدرت تاكيد دارد، به طناب يا ريسماني تشبيه مي

 شوند. خواهان از طريق اين دو مسير به هم مرتبط ميگويان و پاسخاسخگيرد كه پو نتيجه مي

پاسخگويي را در تحقق و ارتقاي سطح اين  مسئوليتاستوارت در اين چارچوب تحليلي، شفافيت رابطه حاكم بر 

ر خواهان يک رابطه قدرت است. بتاثيرگذار دانسته و معتقد است كه رابطه بين پاسخگويان و پاسخ مسئوليت

پايه اين رابطه كساني كه حق گرفتن گزارش دارند، قدرت رسيدگي، ارزيابي، اظهارنظر و قضاوت در مورد آن را 

 نامدمي 9«پاسخگويي مسئوليتزنجيره »نيز خواهند داشت. او اين رابطه را 

طرح زنجيره كه در  كنداين نکته مهم را يادآوري مياستوارت در ادامه بحث مربوط به چارچوب تحليلي خود، 

دهند و اشخاصي كه گزارش را پاسخگويي تاكيد صرف بر شناسايي و معرفي اشخاصي كه گزارش مي مسئوليت

هايي كه در اين چرخه قرار است انجام دهند كافي نيست، بلکه فعاليترسيدگي و ارزيابي و مورد قضاوت قرار مي

ر است. او به همين دليل معتقد است كه حوزه عمل ناپذيشود و اهدافي كه بايد محقق شود نيز ضرورتي اجتناب

 بايد به صورت روشن و مشخص تعريف و تعيين گردد.  10پاسخگويي مسئوليت

تا هر دو طيف پاسخگويان و كند تحديد ميرا  مسئوليتپاسخگويي حدود اين  مسئوليتعمل حوزه 

ن بايد بدانند درباره ، پاسخگوياعبارتيبه  خواهان به ترتيب به تکاليف و مطالبات خود اشراف داشته باشند.پاسخ

خواهان نيز بايد در نمايند و از طرف ديگر، پاسخ مبادرت به تهيۀ گزارش براي آن وچه چيزي پاسخگو هستند 

پاسخگويي دارند، آگاهي داشته باشند. عدم تعيين حوزه و  مسئوليتاي كه پاسخگويان نسبت به آن مورد حوزه

 مشکل را دچار مسئوليتويي و عدم توافق در مورد حدود و محتواي آن، فرآيند اين پاسخگ مسئوليتمحدوده 

پاسخگويان و هزينه ايفا مجريان در مقام  پاسخگويي با آستانه تحمل مسئوليت. از آنجا كه تعيين سطح كندمي

مومي نظير پاسخگويي در مورد نهادهاي بزرگ بخش ع مسئوليتو ارزيابي آن ارتباط دارد، لذا تعيين سقف 

ها به نظام سياسي، اجتماعي و قوانين و مقررات حاكم بر اداره امور آنها بستگي دارد و در مورد دولت و شهرداري

وجود ندارد. اين در حالي است كه اغلب  ، اجماع نظر عموميپاسخگويي مسئوليتسقف يا حداكثر ميزان 

                                                      
9. Bond of Accountability 

10. Field of Accountability 



پاسخگويي  مسئوليتي در مورد حداقل ميزان هاي استانداردهاي حسابداري بخش عمومنظران و هيئتصاحب

 اند. پاسخگويي، به توافق رسيده مسئوليتموسوم به كف 

 مسئوليتبيانيه مفهومي شماره يک، بر محوريت مفهوم  156در حالي كه در بند  GASBييد مطالب باال، در تأ

نمايد، تي و محلي تاكيد ميهاي ايالپاسخگويي در مباني نظري و ساختار حسابداري و گزارشگري مالي دولت

پاسخگويي عمومي در  مسئوليتكارگيري مفهوم وسيع دهد كه بههمان بيانيه توضيح مي 157بالفاصله در بند 

آورد كه اين گزارشگري به سطح باالتري از هاي ايالتي و محلي، اين امکان را به وجود ميگزارشگري مالي دولت

شود كه اگر پاسخگو بودن بدان معني است كه شخص در ن بند تاكيد ميوضع موجود ارتقا يابد. در ادامه اي

حق »بين هزينه تهيه اطالعات در مقايسه با ارزش  بايد مورد اعمالش توضيح بدهد، حدود افشا چيست؟ چگونه

يات كنندگان مالپاسخگويي در مورد منابع مالي كه پرداخت مسئوليتتعادل برقرار نمود. نياز به ايفاي « دانستن

منفعت را براي تدوين استاندارد مشکل نموده است.  -اند، تحليل هزينهبه صورت غيرداوطلبانه تامين نموده

امري مشکل يا غيرممکن  ،گيري منافع اطالعات مالي باالخص در محيط بخش عموميعالوه بر اين، اندازه

 باشد. مي

GASB پاسخگويي عمومي به شرح زير بيان  مسئوليتد همان بيانيه اعتقاد خود را در مورد حدو 157د ندر ب

 دارد: مي

شامل فراهم نمودن اطالعاتي است كه به ارزيابي  ،حداقلپاسخگويي از طريق گزارشگري مالي مسئوليتاحراز  »

هاي قانوني كه توسط شهروندان اين مطلب كمک كند كه آيا دولت )ايالتي يا محلي( در چارچوب محدوديت

هاي كنندگان منابع و فرآيند سياسي و ويژگيكند. ساختار دولت، طبع و ماهيت فراهممي اعمال گرديده عمل

 «كند.پاسخگويي عمومي را تبيين مي مسئوليتمحيطي، نياز به 

 كردناپذير تبديل به ضرورتي اجتناب را مسئوليتتعيين حوزه عمل اين  ،پاسخگويي مسئوليتگستردگي مفهوم 

جهت تحقق اين امر  ، بستريهاها و شهرداريهادهاي بزرگ بخش عمومي دولتبندي در نو سيستم بودجه

بيني شده هاي پيشبندي و حركت در چارچوب اهداف و برنامهفراهم نمود. به بيان ديگر، از آن زمان كه بودجه

مصرف  ها ناچار شدند حق نظارت دموكراتيک مردم را بر تحصيل وها و شهرداريدر آن مرسوم گرديد و دولت

پاسخگويي عمومي فراهم گرديد. از اين زمان  مسئوليتاي براي ايفا و ارزيابي منابع مالي عمومي بپذيرند، حوزه



هاي مورد نياز براي تحقق آنها از يک ها و فعاليتبه بعد بودجه به عنوان يک برنامه مالي حاوي اهداف و برنامه

بيني درآمدها براي تامين آنها از ديگر سو، به عنوان حدود ا و پيشهها و فعاليتسو و برآورد هزينه اجراي برنامه

 پاسخگويي مورد پذيرش نهادهاي نظارتي مستقل قرار گرفت.  مسئوليتو حوزه 

پاسخگويي حركت كنيم، چگونگي  مسئوليت( براي تکميل فرآيند 1984چارچوب تحليلي استوارت ) اگر در

كه بايد براي آن پاسخي يابد موضوعيت ميرد نياز براي تحقق اين امر پاسخگويي و ابزارهاي مو مسئوليتايفاي 

دانستن  ساالر، مردم حقشود در يک نظام سياسي مردمدر خور ارائه نمود. به بيان ديگر، هنگامي كه گفته مي

باشند و مين اين حق مي، ملزم به تأو مقامات منتخب و منصوب آنها در نهادهاي بزرگ بخش عموميدارند 

كند، حال اين پرسش بودجه ساالنه نيز حوزه و حدود اين حق دانستن و پاسخگويي در مورد آن را تعيين مي

نظران حسابداري بخش عمومي بر سر اين موضوع شود كه ابزار اين پاسخگويي چيست. اغلب صاحبمطرح مي

 مسئوليتو اساسي در فرآيند تواند نقش درخور مالحظه نظر دارند كه حسابداري و گزارشگري مالي مياجماع

پاسخگويي ايفا نمايد و به عنوان ابزاري كارآمد در جهت تحقق اين امر عمل نمايد. نتيجه چنين اجماع نظر 

هاي استانداردهاي هاي نظري مصوب هيئتموافق عمومي در مورد حسابداري و گزارشگري مالي در چارچوب

و غيره متبلور گرديده است. به عنوان مثال  IFAC ،GASB ،FASABحسابداري بخش عمومي نظير 

GASB  دارد: بيانيه مفهومي شماره يک خود مقرر مي 156در پاراگراف 

ها در مورد افزايش منابع عمومي و اهدافي كه اين منابع براي پاسخگويي مستلزم آن است كه دولت مسئوليت»

پاسخگويي عمومي  مسئوليتخود توضيح دهند.  شوند، با ارائه داليل منطقي به شهروندانتحقق آنها مصرف مي

و حق دارند حقايق را به صورت علني كه « حق دارند بدانند»بندي شده است كه مردم بر پايه اين عقيده صورت

 وگوي مستقيم با شهروندان و يا نمايندگان قانوني آنها منجر شود، دريافت نمايند.ممکن است به بحث و گفت

لت چه ايالتي و چه محلي، دوک، نقش گزارشگري مالي در ايفاي وظيفۀ پاسخگوئي در يک جامعۀ دموكراتي

 «.استنقشي اساسي

پاسخگويي نهادهاي بزرگ بخش  مسئوليتاين وظيفه مهم حسابداري و گزارشگري مالي، باالخص براي ايفاي 

ده است و آن را به بيني شهاي نظري و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي پيشدر اغلب چارچوبعمومي، 

نگاهي اجمالي به مطالب اند. پاسخگويي به رسميت شناخته مسئوليتعنوان يکي از ابزارهاي كارآمد براي ايفاي 



نهادهاي بزرگ  ،كه در يک جامعه دموكراتيک دهدرا مورد تاكيد قرار مي اين واقعيت انکارناپذير گفته،پيش

پاسخگو بوده و پيامدهاي آن را خود  و تصميمات قبال اعمال ها بايد درو شهرداريبخش عمومي شامل دولت 

پاسخگويي به  مسئوليتخواه در مورد حوزه و حدود بپذيرند. در چنين شرايطي كه نهادهاي پاسخگو و پاسخ

گيرد قرار ميخواه رسند، حسابداري و گزارشگري مالي به عنوان يک ابزار كارآمد بين پاسخگو و پاسختوافق مي

 ياري دهد.  مسئوليتدر ارزيابي اين  نيز خواه راپاسخخگويي را انجام دهد و كند وظيفه پاستا به پاسخگو كمک 

شود، لذا در ادامه آن آغاز ميحقيقت با دادن گزارش نه تکميل، بلکه در  پاسخگويي مسئوليتاز آنجا كه جريان 

پردازد. در اين فاز از فرآيند حسابرس به ايفاي نقش مي رسد،ميكه به رسيدگي، اظهارنظر، قضاوت و اقدام 

هاي تنظيمي توسط پاسخگو را مورد گزارشپاسخگويي، حسابرسي با استفاده از سازوكارهاي مناسب،  مسئوليت

خواهان و نمايندگان قانوني آنها دهد تا مبنايي جهت قضاوت آگاهانه براي پاسخرسيدگي و اظهارنظر قرار مي

 هم نمايد.فرا

 

 پاسخگويي  مسئوليتسطوح 

 مسئوليتپاسخگويي را با عنوان نردبان  مسئوليت( در مقاله معروف خود پنج سطح از 1984استوارت )

نظران حسابداري هاي بعد به دليل گستره وسيع آن مورد استناد اغلب صاحبپاسخگويي ارائه داد كه در سال

هاي حاكم كه اغلب ديدگاه پاسخگويي استوارت در اين است وليتمسئنردبان اهميت  بخش عمومي قرار گرفت.

ها در سطح يا سطوحي نظران را دربر گرفته و جايگاه هر يک از اين ديدگاهپاسخگويي ساير صاحب مسئوليتبر 

به  1993چند سال پس از ارائه و در سال  ،پاسخگويي استوارت مسئوليتاز اين نردبان قابل رويت است. نردبان 

وان مفهوم محوري چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولت فدرال آمريکا مورد پذيرش قرار گرفت عن

در سطوح ملي زير  ،بيانيه مفهومي شماره يک هيأت رايزني استانداردهاي حسابداري دولت فدرال 73و در بند 

  :مورد تاكيد قرار گرفت

. و يا رد شده است اتخاذهايي كه ها و سياستمشيخطمشي يا پاسخگويي در مورد : پاسخگويي خطسطح يك

 )ارزش( 

 ها )نتايج يا اثربخشي(: پاسخگويي برنامه يا پاسخگويي در مورد اجرا و ميزان دستيابي به اهداف برنامهسطح دو



 : پاسخگويي عملکرد يا پاسخگويي درمورد چگونگي عملکرد )كارآيي و صرفه اقتصادي( سطح سه

گيري ندازههاي اجرايي يا معيارهاي اگويي فرآيند يا پاسخگويي درباره فرآيندها شامل روش: پاسخسطح چهار

 مور( ريزي، تخصيص و اداره ابراي اجراي وظايف تعيين شده )برنامه

 : پاسخگويي التزام و مشروعيت مصرف منابع بر طبق بودجه مصوب )رعايت(سطح پنج

پاسخگويي ارائه  مسئوليتبيانگر اين واقعيت است كه نردبان پاسخگويي مطروحه  مسئوليتنگاهي به سطوح 

 14(، رابين1995) 13(، سينکلر1993) 12(، جنکينز1985) 11هاي كرايديدگاه ،شده توسط استوارت

( را در زمينه انواع و 2000) 17(، تيلر و روسير2000) 16(، گارين1999) 15(،رامزک وجان استون1996)

دهد و يي شامل سياسي، مديريتي، قانوني، سلسله مراتبي، پوشش ميپاسخگو مسئوليتهاي گوناگون سبک

 عوامل كليدي هر يک از آنها در يک سطح يا سطوحي از اين نردبان قابل تحقق است. 

)اول(  ترين سطح )پنجم( به باالترين سطحپاسخگويي از پايين مسئوليتشود نردبان همانطور كه مالحظه مي

يي اسخگوپدپذيري چيده شده است. اگرچه ايفا و ارزيابي برخي سطوح نظير حسب امکان ايفا و استاندار

پذير است و به شود، به سختي امکانمشي كه در سطح اول قرار گرفته و نوعي پاسخگويي ارزشي تلقي ميخط

 مسئوليتگذارد، ليکن بقيه سطوح رسد در حال حاضر نوعي از پاسخگويي آرماني را به نمايش مينظر مي

 باشند. خگويي مطروحه از قابليت ايفا و ارزيابي برخوردار ميپاس

نظير  ي معينبراي موضوع مشي بر اين مطلب تاكيد دارد كه اگر به فرض دو ديدگاهپاسخگويي خط مسئوليت

توسعه شهري در يک حکومت محلي يا شهرداري وجود دارد، پس از اجراي گزينه انتخابي، نتايج و پيامدهاي آن 

 مسئوليتالذكر ارائه گردد. به بيان ديگر، مشي اخيرانتخاب نشده مقايسه و داليل منطقي براي رد خط با گزينه

 مسئوليت، اين سطح از رواينو ديدگاه صورت گيرد.ازمنطقي براي هر دگويي بايد داير بر ارائه توضيح پاسخ

                                                      
11. Gray 

12. Jenkins 

13. Sinclair 

14. Rubin 

15. Johnston and Romzek 

16. Guarin 

17. Taylor and Rosair 



آن نيز بسيار مشکل و به نظر پژوهشگر  قضاوتي است و ايفا و ارزيابي خگويي استانداردپذير نبوده و صرفاًپاس

 گرايانه است. آرمان

پاسخگويي عملياتي است، بر  مسئوليتپاسخگويي موسوم به پاسخگويي برنامه كه از نوع  مسئوليتسطح دوم از 

 مسئوليتاز ي برنامه تاكيد دارد. در اين سطح ميزان دستيابي به اهداف برنامه شامل نتايج و اثربخشي اجزا

هاي مالي و غيرمالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي انتظار دارند كه اين قبيل نهادها نفعان گزارشذي ،ييپاسخگو

ود عملي زندگي شهروندان نشان و تأثير آن را بر بهب اطالعاتي ارائه نمايند كه ميزان دستيابي به اهداف مصوب

 Come outها موسوم به شي برنامهپاسخگويي بر نتايج و اثربخ مسئوليتبه بيان ديگر اين سطح از دهد. 

كند كه در سه دهه اخير و پس از طرح نظريه مديريت نوين در بخش عمومي مرسوم گرديده است. تاكيد مي

پاسخگويي نيز با مشکالت خاص خود مواجه است. زيرا نتايج و اثربخشي  مسئوليتايفا و ارزيابي اين سطح از 

 پذير است. گيري آنها در مواردي به سختي امکانگردد و اندازهشکار ميها در مدت زماني طوالني آبرخي برنامه

به پاسخگويي عملکرد اختصاص يافته كه بر كارآيي و صرفه  ،پاسخگويي عمومي مسئوليتسطح سوم از نردبان 

 پاسخگويي عملياتي است و چون مسئوليتپاسخگويي نيز از نوع  مسئوليتكند. اين سطح از اقتصادي تاكيد مي

هاي ملي و محلي كه در قالب كاال و خدمات هاي دولتنمايد و اغلب ستاندهتمركز مي (Put out)بر ستانده )

پذير است. پاسخگويي امکان مسئوليتگيري دارند، لذا ايفا و ارزيابي اين سطح از شوند قابليت اندازهارائه مي

عمومي نظير شهرداري بايد اطالعاتي ارائه هاي مالي و غيرمالي نهادهاي بزرگ بخش ترتيب، گزارشبدين 

ها را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهند. نفعان بتوانند كارايي و صرفه اقتصادي در اجراي برنامهنمايند كه ذي

شود و اطالعات مورد نياز براي محاسبه آن مالي و غيرمالي شاخص كارايي از نسبت داده به ستانده حاصل مي

عات مالي آن كه بيشتر درباره داده در قالب منابع ورودي خواهد بود از سيستم حسابداري و است. بنابراين اطال

خدمت  درمورد ستانده و در قالب كاال و يا ود و اطالعات غيرمالي آن كه عمدتاً شگزارشگري مالي استخراج مي

 قابل استخراج است.  ها،باشد، از ساير سيستممي

ها و نحوه تخصيص ها، روشفرآيند بر رويه، موسوم به پاسخگويي پاسخگويي مسئوليتسطح چهارم از نردبان 

مقامات . يابدمديريتي يا اداري تمركز مي پاسخگويي مسئوليتريزي تاكيد دارد كه به نوعي بر منابع و برنامه

انتخاب و اجراي اين زيرا  ،پاسخگويي دارند مسئوليتها، ها و برنامهها و فرآيند اجراي طرحاجرايي در مورد روش



ها ها و پروژهها، طرحها در اجرا و نتايج و اثربخشي و كارآيي و صرفه اقتصادي برنامهها و رويهقبيل روش

از ساير  پاسخگويي عمدتاً غيرمالي بوده و بايد مسئوليتتاثيرگذار خواهد بود. اطالعات مورد نياز اين سطح از 

 ها استفاده شود. سيستم

را به خود اختصاص داده و از نوع  مسئوليتترين سطح اين پاسخگويي كه پايين مسئوليتنردبان  سطح پنجم از

بر مشروعيت مصرف منابع مالي عمومي داير بر مصرف هر وجهي در محل  پاسخگويي مالي است، مسئوليت

 مسئوليت. اين سطح از نمايدهاي حاكم بر بودجه ساالنه، تاكيد ميقانوني و رعايت قوانين و مقررات و محدوديت

ها از ديرباز تاكنون مرسوم بوده و سيستم پاسخگويي در نهادهاي بزرگ بخش عمومي نظير دولت و شهرداري

است. استفاده از اي داشته قابل مالحظهحسابداري و گزارشگري مالي همواره در ايفا و ارزيابي آن نقش 

در آخرين دستاوردهاي  شهاي قديمي بوده وور ازاي كه هاي مستقل و حسابداري بودجهحسابداري حساب

بر  GASBهيأت استانداردهاي حسابداري دولتي  1999مصوب سال  34حسابداري بخش عمومي نظير بيانيه 

 مسئوليتتداوم اجراي آن از آغاز هزاره سوم تاكيد شده است، از سازوكارهاي مناسب براي ايفاي اين سطح از 

هاي حسابداري از ديرباز و حتي در زماني كه روش حسابداري دو طرفه تمشود. سيسپاسخگويي محسوب مي

كه در كشور آلمان و برخي  18مرسوم نشده بود، با استفاده از نوعي حسابداري موسوم به حسابداري كامرال

پاسخگويي مبتني بر مشروعيت فعال بوده است.  مسئوليتكشورهاي اروپايي رايج بود، در ايفا و ارزيابي سطح 

پاسخگويي به لحاظ آنکه استانداردپذير بوده و با انتخاب و اجراي سازوكارهاي مناسب  مسئوليتاين سطح از 

و تداوم خواهد يافت. در اين  هاي ملي و محلي محقق شدهب دولتقابل انجام است، به طريق مقتضي توسط اغل

ومي انتظار دارند كه اطالعاتي ارائه هاي مالي نهادهاي بخش عمنفعان گزارشذي، پاسخگويي مسئوليتسطح از 

شود كه آنها بدانند منابع مالي عمومي از كجا و به چه صورت تحصيل شده است، در چه مواردي مصرف گرديده 

 مسئوليتهاي قانوني اعمال شده است. سطوح و آيا در تحصيل و مصرف اين منابع، قوانين، مقررات و محدوديت

پاسخگويي در  مسئوليتپاسخگويي استوارت و ارتباطات آنها با انواع  ئوليتمسپاسخگويي مطروحه در نردبان 

 شود. ارائه مي (4) زير نگاره

 

                                                      
18. Cameral Accounting  



 پاسخگويي با انواع آن مسئوليت(  ارتباط سطوح 4نگاره 

 انواع پاسخگويي

 سطوح پاسخگويي 
 مديريتي قانوني عملياتي مالي

 × × × × مشي پاسخگويي خطسطح يك: 

   ×  يي برنامه پاسخگوسطح دو: 

   ×  پاسخگويي عملکرد سطح سه: 

 ×    پاسخگويي فرآيند سطح چهار: 

  ×  × پاسخگويي مشروعيت سطح پنج: 

 

شود توضيح اين نکته ضروري است كه پاسخگويي مالي و عملياتي از آن جهت كه در قبال شهروندان ايفا مي

نمايند، ات اجرايي در قبال نمايندگان منتخب ايفا ميبخشي از پاسخگويي عمومي است و از آن جهت كه مقام

 پاسخگويي سياسي است. 

 

 پاسخگويي در شهرداري  مسئوليت

پاسخگويي عمومي نهادهاي بزرگ بخش عمومي از تحليل قوانين  مسئوليتهمانطور كه قبال بيان گرديد، حدود 

سال از تصويب قانون و  55باشد. قريب عيين ميو مقررات حاكم بر انجام امور اين قبيل نهادها قابل شناسايي و ت

اصالحات چنداني ها ن و مقررات در اين سالگذرد و اين قوانيها مينامه مالي شهرداريسال از آيين 40بيش از 

پاسخگويي عمومي و كاركرد  مسئوليتمفهوم در حالي است كه تحوالتي اساسي در  نداشته است. اين

اين تحوالت در بيشتر  ها رخ داده است.اين سال براي تحقق اين مفهوم در طيشگري مالي حسابداري و گزار

هاي ات حاكم بر نهادهاي بزرگ بخش عمومي و از جمله شهردارييني در قوانين و مقرربنيادموارد، تغييرات 

 است. به اين ترتيب، تحليل قانون وكشورهاي در حال توسعه نيز داشته  كشورهاي توسعه يافته و برخي

پاسخگويي  مسئوليتهاي ايران با محدوديت خاص براي شناسايي انواع و سطوح نامه مالي شهرداريآيين

 رو خواهد بود. روبه هامرسوم در مقايسه با اين قبيل كشور



حليل قرار هاي ايران به شرح زير مورد تجزيه و تبه رغم اين محدوديت، قوانين و مقررات حاكم بر شهرداري

  .گيردمي

قانون شوراهاي اسالمي  71: شهرداران شهرهاي ايران طبق ماده 20و عمودي 19پاسخگويي افقي سئولیتم

همان ماده براي صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزارت كشور  3براي مدت چهار سال انتخاب و طبق تبصره 

ن قانوني شهروندان مستقر شوند. به اين ترتيب، شهرداران از يک سو توسط نمايندگاها معرفي مييا استانداري

شوند و اين شرط الزم است و از سوي ديگر از طريق وزارت در شوراهاي اسالمي شهرها و روستاها انتخاب مي

شوند تا از شرط كافي نيز برخوردار گردند. در چنين شرايطي، ها به اين سمت منصوب ميكشور يا استانداري

پاسخگويي دارند.  مسئوليتآنها در قبال شهروندان  يو هر دوشهرداران در قبال نمايندگان قانوني مردم 

پاسخگويي قوه مجريه در قبال  مسئوليتپاسخگويي شهردار در قبال شوراهاي اسالمي شهرها همانند  مسئوليت

پاسخگويي شهرداران و اعضاي  مسئوليت نيز.است پاسخگويي افقي مسئوليتها، از نوع قوه مقننه در دولت

 3حکم تبصره برباشد. بناپاسخگويي عمودي مي مسئوليتروستا در قبال شهروندان، از مصاديق  شوراهاي شهر و

شهرداران شهرهاي ايران در  هم براي 21پاسخگويي مديريتي مسئوليتقانون شوراهاي اسالمي، نوعي  71ماده 

د در مورد اداره امور خود است و اين قبيل شهرداران بايها ديده شده نداريقبال وزارت كشور، استانداري و فرما

قانون شهرداري داير  71قانون شوراهاي اسالمي و ماده  71ماده  10به نهادهاي مذكور گزارش دهند. حکم بند 

ييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري براي هر شش ماه يک بار و انتشار عمومي آن و ارسال يک نسخه أبر ت

ن ماده داير بر تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر با در نظر هما 16از آن به وزارت كشور و حکم بند 

افقي،  پاسخگويي مسئوليتشود، از مصاديق گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي

  عمودي و مديريتي هستند.

يغ بودجه و همچنين برآورد ها داير بر تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و تفرمالي شهرداري نامۀآيين 25حکم ماده 

نامه در مورد حسابداري طبق دستورالعمل وزارت كشور و احکام فصل پنجم و ششم همان آيين ،درآمد و هزينه

                                                      
19.  Horizontal Accountability  

20. Vertical Accountability  

21.  Managerial Accountability  



ها نيز از مصاديق پاسخگويي مديريتي شهرداري در قبال وزارت كشور تلقي و مميزي و حسابرسي شهرداري

 شوند.مي

نمايندگان  پاسخگويي مجريان در برابر مسئوليتپاسخگويي،  : در ادبيات22پاسخگويي سیاسي مسئولیت

پاسخگويي  مسئوليتها( صورت گيرد، به هاي مركزي يا محلي )شهرداريقانوني شهروندان اعم از آنکه در دولت

پاسخگويي در موادي از قانون شوراهاي اسالمي، قانون  مسئوليتسياسي موسوم گرديده است. اين نوع 

ها، رسيدگي و اظهارنظر تصويب بودجه ساالنه شهرداريها مشهود است. نامه مالي شهرداريو آيين شهرداري

مستندات قانوني آن ارائه گرديده است، از مصاديق لزوم  نسبت به تفريغ بودجه توسط شوراهاي اسالمي كه قبالً

شوراهاي اسالمي پاسخگويي سياسي شهرداران در قبال نمايندگان منتخب شهروندان در  مسئوليتايفاي 

 شوند. شهرها محسوب مي

قوه قضاييه  ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 174: از آنجا كه طبق اصل 23پاسخگويي قانوني مسئولیت

هاي اداري را دارد و اين حق را از طريق حق نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه

هاي ايران نيز مشمول اين نظارت خواهند بود و در قبال نمايد، لذا شهرداريسازمان بازرسي كل كشور اعمال مي

 پاسخگويي قانوني خواهند داشت.  مسئوليتيه، قوانين و مقررات در قبال قوه قضائاجراي صحيح 

ون بيني شده در قانون شوراهاي اسالمي و قان: نگاهي اجمالي به احکام پيشپاسخگويي مالي مسئولیت

 ها بيانگر اين واقعيت است كه به رغم قديمي بودن اين قوانين،نامه مالي شهردارياالخص آيينشهرداري و ب

 باشد. پاسخگويي مالي قابل استناد مي مسئوليتلزوم ايفاي 

قانون شوراهاي اسالمي داير بر تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفريغ  71ماده  12احکامي نظير بند 

ها داير بر انجام كليه قانون شهرداري 79ها توسط شوراهاي اسالمي شهرها، ماده ريبودجه ساالنه شهردا

نامه مالي و همچنين احکام فصل دوم ها در حدود بودجه مصوب و با اسناد مثبت و رعايت مقررات آيينپرداخت

حسابداري،  ر موردنامه دها و فصل پنجم و ششم همين آييننامه مالي در مورد درآمدها و هزينهو سوم آيين

ها درمورد تحصيل و مصرف پاسخگويي مالي شهرداري مسئوليتمبين لزوم ايفاي  مميزي و حسابرسي عمدتاً

                                                      
22. Political Accountability  

23.. Legal Accountability  



لي شامل تحصيل منابع ما ،هاباشند. به بيان ساده، طبق قوانين و مقررات حاكم بر شهرداريمنابع مالي مي

در محل  نيز عايت مقررات بوده و مصرف اين منابعبه وجود مجوزهاي قانوني و رعوارض و ساير منابع منوط 

ها در اين . شهرداران كليه شهرداريپذير استاي امکانهاي بودجهل محدوديتقانوني و با رعايت مقررات و اعما

 مسئوليتقبيل موارد در قبال مردم و نمايندگان قانوني آنها از يک سو و در قبال وزارت كشور از ديگر سو، 

 رند. پاسخگويي دا

قانون شهرداري داير بر اينکه  71بيني حکمي در قسمت اخير ماده : پيشپاسخگويي عملیاتي مسئولیت

سازي و ساختمان دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان شهردار مکلف است هر شش ماه يک»

اي از آن را به تشر نموده و نسخهعمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطالع عموم من

پاسخگويي عملياتي شهرداران باشد. اگرچه  مسئوليتتواند تاكيدي بر ايفاي مي« وزارت كشور بفرستد.

، ليکن در مقايسه با استدر زمان خود حکمي مترقي بوده  1334سال  بيني چنين حکمي در قانون مصوبپيش

رغم نمايد. علينظام پاسخگويي عملياتي، بسيار كمرنگ مي تحوالت بنيادي سه دهه اخير درخصوص استقرار

پاسخگويي  مسئوليتآور كافي براي ايفاي قدمت قوانين و مقررات حاكم بر امور شهرداري و فقدان احکام الزام

ها، استقرار نظام ها، شرايط حاكم بر نهادهاي بزرگ بخش عمومي و باالخص شهرداريعملياتي شهرداري

است. حال با توجه به رويکرد و تجارب نوين ناپذير كرده تي در اين قبيل نهادها را اجتنابياپاسخگويي عمل

ها و ها، طرحبر دانستن حقايق در مورد اجراي برنامهمديريت شهري در خصوص رعايت حقوق شهروندي مبتني 

پاسخگويي عملياتي خواهند  وليتمسئايفاي از  هاي ايران نيز ناگزيرها و نتايج و اثربخشي آنها، شهرداريفعاليت

 بود. 

واقعيت است كه در حال حاضر  گفته، بيانگر اين: نگاهي اجمالي به مطالب پيشپاسخگويي مسئولیتسطح 

هاي ايران پاسخگويي موردنظر استوارت در دستور كار شهرداري مسئوليتآخرين سطح از نردبان  سازيپياده

دهد پاسخگويي را تشکيل مي مسئوليتترين سطح از ويي كه پايينپاسخگ مسئوليتقرار دارد. اين سطح از 

پاسخگويي مالي بوده و محتواي آن بر مشروعيت تحصيل و مصرف منابع مالي و رعايت  مسئوليتاز نوع  عمدتاً 

هاي ايران ناگزيرند تحولي اي تاكيد دارد. به اين ترتيب، شهرداريهاي بودجهقوانين و مقررات و محدوديت

 مسئوليتپاسخگويي مالي به  مسئوليتي در نظام پاسخگويي موجود ايجاد نمايند و سطح آن را از اساس



پاسخگويي عملياتي  مسئوليتپاسخگويي عملياتي و در سطح برنامه و عملکرد ارتقا دهند. به بيان ديگر، ايفاي 

بيني جام اين امر نيز مستلزم پيشها بايد در دستور كار قرار گيرد و انهاي شهرداريدر مورد عملکرد و برنامه

ها هاي الزم براي تحقق آن خواهد بود. همان طور كه در نظريه سيستمسازوكارهاي مناسب و فراهم شدن زمينه

پاسخگويي و ارتقاي سطح آن از مالي به عملياتي مستلزم تحول اساسي  مسئوليتمطرح گرديد، تحول در نظام 

بي عملکرد خواهد بود كه تحقق آن مرهون ريزي و ارزياي و همچنين بودجهدر نظام حسابداري و گزارشگري مال

 . تخصيص زمان و بودجه كافي  است

هرچند كه تغيير در نظام حسابداري و گزارشگري مالي و انتقال مبناي آن از نقدي به تعهدي يا تعهدي تعديل 

اين بدين عکس اين موضوع صادق است. باشد، ليکن ريزي عملياتي نميموكول به استقرار نظام بودجه ،شده

كارگيري مبناي حسابداري تعهدي و معيار جريان ريزي عملياتي مستلزم بهاست كه استقرار نظام بودجهمعن

ها در والتي در شهرداريحال حاضر تحداري و گزارشگري مالي خواهد بود. در منابع اقتصادي در نظام حساب

غيير ساختار و مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي اصرار دارند كه است و مقامات اجرايي بر ت شرف وقوع

 مسئوليتتواند با تخصيص زمان و بودجه مناسب براي اين تغييرات، زمينه الزم را براي ورود به عرصه مي

د. پاسخگويي عملياتي در سطوح عملکرد و برنامه و با تاكيد بر كارآيي، اثربخشي و صرفه اقتصادي فراهم نماي

ريزي بيانگر اين واقعيت است كه اين قبيل تحوالت در اغلب كشورها در سطح تاريخ تحوالت حسابداري و بودجه

هاي ايالتي و مركزي تسري يافته است، لذا اجراي ها( آغاز گرديده و به دولتهاي محلي )شهرداريحکومت

هاي ساير كشورها، تجارب انباشته شهرداري هاي ايران به شرط استفاده از دانش وآميز آن در شهرداريموفقيت

 دور از انتظار نخواهد بود.
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