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Given the various theories of national culture around the world and the impact of
culture on economic development and political communities, the impact of national
culture indices on public sector budgeting will be discussed in this research study.
This study is fundamental and classified as semi-experimental with regression approach. The society of study is OECD countries plus Iran. This study is extended
to examine the effect of national culture on government budgeting practices, using
cultural indices named long term orientation and indulgence. Government budgeting
practices are classified with respect to the extent to which the legislative body controls government expenditures (Legislative “Power of the Purse”), and also the extent
to which the budgets are transparent to both the legislature and the public sector
(Budget Transparency). Data of dependent variables are gathered using the analysis of
budgeting rules in Iran; and data for Other countries are gathered in OECD database. the
results of the study finally indicated that : Long Term Orientation and Indulgence indices
are both significantly and negatively related to the Legislative Power of the Purse and
Budgeting Transparency measures.
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تأثیــر شــاخصهای آیندهنگــری و افراطگرایــی در بودجهبنــدی بخــش
عمومــی در کشــورهای عضـ و OECDو ایــران
*حمید زارعی

 ،احمد پیفه

1

2

 ،محسن دهمرده قلعهنو

3

 .1کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران
 .2استادیار حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران
 .3عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان ،زاهدان ،ایران
خ دریافت 9 :اسفند 1396
تاری 

تاریخپذیرش 23:اردیبهشت1397
تاریخانتشار 1:بهمن 1398

کلیدواژهها:

ابعادفرهنگملی،
افراطگرایی،افقدید،
شفافیتبودجهبندی،
لمجلس.
تکنتر 
قدر 

بــا درنظــر داشــتن نظریههــای گوناگــون فرهنــگ ملــی در سراســر جهــان و تأثیــر فرهنــگ
در توســعة اقتصــادی و سیاســی جوامــع ،در پژوهــش حاضــر تأثیــر شــاخصهای فرهنــگ
ملــی در بودجهبنــدی بخــش عمومــی تجزیــه و تحلیــل شــده اســت .ایــن پژوهــش از لحــاظ
هــدف کاربــردی بــوده و بــا روش میدانــی در دســتة نیمهتجربــی بــا رویکــرد همبســتگی
قــرار دارد .جامعــة هــدف مطالعــه کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی
ق دیــد و افراطگرایــی بهعنــوان متغیرهــای
بهعــاوة کشــور ایــران اســت .از دو شــاخص اف ـ 
توضیحــی بهــره گرفتــهشــده اســت .بودجهبنــدی بخــش عمومــی نیــز بــا توجــه بــه مخــارج
بخــش عمومــی در کنتــرل قــوة مقننــه (قــدرت کنتــرل مجلــس) و شــفافیت بودجهبنــدی
بخــش عمومــی بهعنــوان متغیــر وابســته مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .دادة متغیرهــای
وابســته در جمهــوری اســامی ایــران براســاس روش تجزیــهو تحلیــل محتــوای قوانیــن
بودجهبنــدی بهدســت آمــده و بــرای ســایر کشــورهای نمونــه نیــز از پایــگاه دادة ســازمان
همـ�کاری اقتص��ادی و توسعــه اس�تـفادهشـ�ده اس��ت .درنهایــت ای�نـ نتیجهــ حاصـ�ل شــده کــه
شــاخص افــقدیــد و افراطگرایــی دارای رابطــة منفــی بــا قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت
بودجهبنــدی اســت.

* نویسندۀ مسئول:
حمید زارعی
نشانی :سیستان و بلوچستان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
تلفن+98 )917( 8574107 :
پست الکترونیکhamidzarei@pgs.usb.ac.ir :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .1مقدمه

بودجهبنــدی بخــش عمومــی برنامههــای مالــی اســت کــه چگونگــی مصــرف منابــع بخــش عمومــی بــرای
دســتیابی بــه اهــداف دولــت را نشــان میدهــد (Qi & Mensah, 2011) و ابــزاری کارآمــد بــرایمدیریــت
صحیـ�ح دولـ�ت و بخـ�ش عمومـ�ی بهشـ�مار مـ�یرود (صفــدری نهــاد ،معمــارزاده و عزتــی.)1394 ،از آنجــا کــه
رفــاه عمومــی از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت ،عناصــری کــه در بودجهبنــدیِ مؤثــر دربخــش عمومــی
نقــش دارنــد ،بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرنــد .پژوهــش حاضــر تبیینکننــدة نقــش وتأثیر شــاخصهای
فرهنــگ ملــی بــر بودجهبنــدی اســت .بــه بیــان روشـنتر ،در ایــن مقالــه نقــش فرهنــگملــی و تأثیــر آن در
روشهــای گوناگــون بودجهبنــدی ،بــا توجــه بــه دو شــاخص بودجهبنــدی کــه درســازمان توســعه و همکاری
اقتصــادی توســعه یافتــه ،بررســی شــده اســت .نتایــج پژوهــش حاضــر بــهاصــاح بودجهبندیهــای رســمی
و بخشهــای کنترلــی مرتبــط بــا عوامــل فرهنگــی بهمنظــور اجــرایسیاســتهای بودجهبنــدی مؤثــر
کمــک خواهــد کــرد .ایــن مطالعــه بــا ماهیــت کاربــردی و نیمهتجربــی ازنتایــج اســنادی و کتابخانـهای ســایر
تحقیقــات اســتفاده کــرده و بهدنبــال بررســی اثرگــذاری شــاخصهایفرهنــگ ملــی بــر بودجهبنــدی اســت.
در ادامــه ،نخســت چارچــوب نظــری و پیشــینة تحقیــق ،اعــم از داخلــی و خارجــی ،بیــان شــده اســت .در بیان
فرضیــات ،فرضیــة تأثیــر شــاخصهای فرهنــگ ملــی در بودجهبنــدی مطرح شــده اســت .ســپس روششناســی
پژوهــش آمــده اســت .بخشهــای پایانــی مقالــه هــم شــامل یافتههــای پژوهــش و تجزیــه و تحلیــل آنهــا،
نتیجهگیــری ،بیــان پیشــنهادها و محدودیتهــای پژوهــش اســت.

 .2پیشینة تحقیق

تعریــف رســمی بودجــه در مــادة یــک قانــون محاســبات عمومــی کشــور بــه ایــن شــرح اســت :بودجــة
کل کشــور برنامــة مالــی دولــت اســت کــه بــرای یــک ســال مالــی تهیــه میشــود و حــاوی پیشبینــی
درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار و بــرآورد هزینههــا بــرای انجــام عملیاتــی اســت کــه بــه نیــل بــه
سیاســتها و هدفهــای قانونــی منجــر میشــود (باباجانــی .)1394 ،تعییــن میــزان واقعــی درآمدهــا و
هزینههــا و مقایســة مســتمر آنهــا بــا بودجــة مصــوب را کنتــرل بودجـهای مینامنــد (ســعیدی.)1377 ،
ـل  55قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مــورد توجــه خــاص قــرار
لــزوم کنتــرل بودجـهای در اصـ ِ
گرفتــه اســت .از آنجــا کــه یکــی از خطمشـیهای مهــم در بودجهبنــدی تأمیــن رفــاه عمومــی در ســطح
جامعــه اســت و بهبــود رفــاه عمومــی وظیفــة قانونــی نهادهــای قــدرت اســت (رحیــق ،)1384 ،عوامــل مؤثر
بــر بودجهبنــدی بخــش عمومــی اهمیــت بســزایی دارد .در مقالــة حاضــر ،تأثیــر احتمالــی فرهنــگ ملــی
در روشهــای بودجهبنــدی و حســابداری بهمنظــور اطمینــان از اثرگــذاری نظــام بودجهبنــدی در بخــش
عمومــی و ایجــاد مســئولیتپذیری عمومــی و حاکمیتــی مناســب ارزیابــی میشــود .برمبنــای بیانیــة مالــی
هیئــت مشــورتی اســتانداردهای حســابداری دولــت مرکــزی ،)FASAB, 1993( 1اولیــن هــدف گزارشدهــی
مالــی یکپارچگــی بودجهبنــدی اســت .هیئــت اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی ( 2)GASBنیــز
بیانیــة  1987در زمینــة چارچــوب نظــری حســابداری بخــش عمومــی را میــان ســایر اهــداف اســتفاده از
)1. Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB
2. Governmental Accounting Standards Board
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بیانیههــا بهمنظــور یــاریرســاندن در ارزیابــی بهــرهوری واحدهــای بخــش عمومــی صــادر کــرد .همچنیــن
هیئــت بینالمللــی اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی ( 3)ISPASBپیشــنهاد پیــروی از الزامــات
اســتاندارد  24را در ســال  2006ارائــه داد تــا ایــن اطمینــان فراهــم شــود کــه واحدهــای بخــش عمومــی به
تعهــدات مســئولیتپذیری خــود عمــل کننــد و شــفافیت را در صورتهــای مالــی افزایــش دهنــد (& Van
 .)Ian, 2009نظــارت مجلــس بــر بودجهبنــدی ملــی ویژگــی ممتــازی اســت؛ زیــرا میــزان منابــع عمومــی
کــه بهوســیلة قــوة مجریــه هزینــه یــا خــرج میشــود ،برخــی نظارتهــای نماینــدگان منتخــب مجلــس
را برمیتابــد تــا موجــب بهــرهوری بیشــتر بودجهبنــدی شــود ( .)Wehner, 2011از عوامــل احتمالــی کــه در
انتخــاب روشهــای بودجهبنــدی در بخــش عمومــی نقــش مؤثــری ایفــا میکنــد ،فرهنــگ ملــی اســت .از
آنجــا کــه بهطــور نســبی فرهنــگ ملــی بیشــتر دربرابــر تغییــرات مقاومــت نشــان میدهــد تــا حســابداری
و روشهــای بودجهبنــدی ( ،)Qi & Mensah, 2011توجــه بــه محیــط فرهنگــی خــاص کشــورها ،یکــی
از الزامــات یافتــن روشهــای بودجهبنــدی مطلــوب اســت .بنابرایــن بیتوجهــی بــه نقــش احتمالــی
شــاخصهای فرهنــگ ملــی در روشهــای بودجهبنــدی بخــش عمومــی بــه عــدم اســتفادة بهینــه و
کارآمــد از بودجــة جامــع در نهادهــای بخــش عمومــی ،نفــی حــس مســئولیت پاسـخگویی و نبود شــفافیت
در بودجهبنــدی منجــر میشــود؛ لــذا ایــن پژوهــش بــر کارایــی نهادهــای بخــش عمومــی ،مســئولیت
پاسـخگویی و شــفافیت آنهــا مؤثــر خواهــد بــود .البتــه بهنظــر میرســد هــماکنــون در نظــام جمهــوری
اســامی ایــران ،بهطــور کلــی تأثیــر احتمالــی شــاخصهای فرهنــگ ملــی در روشهــای بودجهبنــدی
نهادهــای بخــش عمومــی درنظــر گرفتــه نمیشــود؛ لــذا ایــن مســئله مطــرح اســت کــه آیــا شــاخصهای
فرهنــگ ملــی بــر انتخــاب روشهــای بودجهبنــدی در بخــش عمومــی اثــر دارد و ســبب ارتقــای عملکــرد
نهادهــای بخــش عمومــی ،کارآمــد کــردن مســئولیت پاس ـخگویی و شــفافیت بودجهبنــدی 4میشــود.
طبــق پژوهشهــای پیشــین ،سیســتمهای حســابداری کشــورها بهوســیلة محیــط ملــی کــه
ل گرفتهانــد ( .)Eddie, 1991فرهنــگ مجموعــة باورهــا ،اعتقــادات
شــامل فرهنــگ نیــز میشــود ،شــک 
و آگاهیهــای فــردی و جمعــی اســت کــه بهصــورت خــودآگاه و ناخــودآگاه کنــش را شــکل میدهــد
(احمدیــان و اســامی .)1392 ،هافســتد )2011( 5نیــز بیــان میکنــد فرهنــگ ارائهدهنــدة ارزشهــای
مشــترک ،ویژگیهــا ،اعتقــادات و رفتارهــای بعضـاً خــاص میــان گروهــی از افــراد اســت .گــری،)1988( 6
9
هافســتد و هافســتد ( ،)2001داپنیک و تیســاکیومیز ،)2004( 7کوک و تادســی ،)2006( 8لی و هریســون
( ،)2008چوی��ی ،تیتمــن و وی ،)2010( 10ســالتر و لوئیــز ،)2011( 11هافســتد ( ،)2011پریــرا ،کامینگــز
3. International Public Sector Accounting Standards Board
4. budget transparency
5. Hofstede
6. Gary
7. Doupnik & Tsakumis
8. Kwok & Tadesse
9. Li & Harrison
10. Chui, Titman & Wei
11. Salter & Lewis
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و چائــو ،)2012( 12ســیزلویچ ،)2014( 13رودریگــز بالیــو ،دل کارمــن کاباپــرز و لوپــز هرنانــدز )2015( 14و
گراهــام و ســاتیه )2017( 15رابطــة بیــن فرهنــگ ملــی و حســابداری را تشــریح کردهانــد .بحــث پیونــد
16
بیــن سیســتمهای حســابداری و مســئولیت پاس ـخگویی و حاکمیتــی مناســب در ســطح ملــی را آلــن
( )2002و متیســون )2002( 17آغــاز کردنــد .طبــق نظریــة آلــن ،حســابداری و گزارشهــای مالــی بــرای
بهــرهوری و اثرگــذاری کارایــی بخــش عمومــی ضــروری بــوده و نقــش اساســی را در اتمــام وظیفــة بخــش
عمومــی بهمنظــور ایفــای مســئولیت پاس ـخگویی دارد .متیســون دریافــت کــه روشهــای حســابداری و
بودجهبنــدی پیامدهــای گســتردهای بــرای رشــد ملتهــا و ســاختارهای حاکمیتــی مناســب آن دارد.
تحقیقــات پیشــین همچنیــن نشــان میدهــد توســعه و تکامــل حســابداری تحــت تأثیــر عوامــل
محیطــی مختلفــی قــرار دارد کــه یکــی از مهمتریــن ایــن عوامــل فرهنــگ اســت (نــوروش و دیانتیدیلمــی،
1382؛ حاجیهــا و تقـیزاده .)1395 ،فرهنــگ درواقــع برنامهریــزی فکــری جمعــی در ذهــن بشــر اســت
کــه اعضــای گروهــی را از دیگــر گروههــا متمایــز میکنــد .ایــن برنامهریــزی بــر الگوهــای فکــری مؤثــر
بــوده و ایــن واقعیــت را منعکــس میکنــد کــه افــراد مــورد نظــر درپــی دســتیابی بــه ابعــاد مختلــف زندگی
هســتند و ایــن نــوع برنامهریــزی در نهادهــای جامعــه متجلــی میشــود (Hofstede, Hofstede & Minkov,
 .)2010بنابرایــن فرهنــگ یکــی از مؤثرتریــن عوامــل محیطــی و تبیینکننــدة تفــاوت روشهای حســابداری
در کشــورهای مختلــف اســت .در ســال  ،1987افــقدیــد کوتاهمــدت دربرابــر بلندمــدت طــی پژوهشــی
در شــرق دور توســط مایــکل بونــد کانادایــی بــا همــکاری هافســتد بــه شــاخصهای فرهنگــی پیشــین وی
اضافــه شــد ( .)Hofstede & Bond, 1988درنهایــت نیــز افراطگرایــی دربرابــر خویشــتنداری طی پژوهشــی
توســط محقــق بلغارســتانی ،مایــکل مینکــوو 18،بــا اســتفاده از دادههــای مصاحبــة جهانــی بیــن ســالهای
ی شــد و ســرانجام در ســال  2010بــا همــکاری هافســتد
 1995تــا  2004بــرای  93کشــور دنیــا شناســای 
ایــن مــورد نیــز بــه ابعــاد پیشــین اضافــه شــد ( .)Hofstede et al., 2010دربــارة نقــش فرهنــگ در روشهای
حســابداری شــواهد تجربــی وجــود دارد (;Gary, 1988; Harrison & McKinnon, 1999; Chenhall, 2003
 )Braun & Rodriguez, 2008کــه میتــوان از آنهــا درجهــت بهبــود بودجهبندیهــای رســمی و بخشهای
کنترلــی مرتبــط بــا عوامــل فرهنگــی بهمنظــور اجــرای سیاس ـتهای بودجهبنــدی مؤثــر اســتفاده کــرد
( .)Qi & Mensah, 2011در ایــن مطالعــه ،تمرکــز اصلــی بــر نقــش احتمالــی شــاخصهای پنجــم و ششــم
فرهنــگ ملــی هافســتد (شــاخص پنجــم :افقدیــد؛ شــاخص ششــم :افراطگرایــی) در بودجهبنــدی بخــش
عمومــی در  33کشــور جهــان اســت .دو مــورد از ویژگیهــای اصلــی روشهــای بودجهبنــدی بخــش
12. Perera, Cummings & Chua
13. Cieslewicz
14. Rodríguez Bolívar, del Carmen Caba Pérez & López-Hernández
15. Graham and Sathye
16. Allen
17. Matheson
18. Michael Minkov
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عمومــی مــورد نظــر پژوهــش نیــز عبارتانــد از .1 :قــدرت کنتــرل مجلــس 19در قــوة مقننــه؛  .2شــفافیت
بودجهبنــدی ملــی در بخــش عمومــی.
فــرض بــر ایــن اســت کــه ایــن ویژگیهــا فراهمکننــدة مســئولیت پاس ـخگویی عمومــی و حاکمیتــی
مناســب خواهنــد بود.
در ادامــه پژوهشهــای خارجــی و داخلــی انجامشــده در زمینــة عوامــل محیطــی اثرگــذار بر حســابداری
توضیــح داده میشــود .لــی و هریســون ( )2008طــی پژوهشــی بــه بررســی ارتبــاط فرهنــگ ملــی و
حاکمیــت شــرکتی پرداختنــد .پژوهــش آنهــا نشــان داد موضــوع حاکمیــت شــرکتی در بیــن شــرکتهای
مختلــف بــا فرهنگهــای گوناگــون ،دارای ســاختار متفــاوت اســت .آنهــا بــه کمــک مــدل هافســتد بــه
اندازهگیــری شــاخصهای فرهنگــی پرداختنــد و درنهایــت تفــاوت سیســتمهای اقتصــادی ،سیاســی و
حقوقــی را دلیــل تفاوتهــای حاکمیــت شــرکتی در کشــورهای مختلــف اعــام کردنــد .کای و منســاح
( )2011تأثیــر فرهنــگ ملــی در روشهــای بودجهبنــدی بخــش عمومــی در  49کشــور دنیــا را بررســی
کردنــد .آنهــا دریافتنــد کــه شــاخصهای مردانهطبعــی و ابهامگریــزی هــر دو رابطــة مثبتــی بــا قــدرت
کنتــرل مجلــس بــر قــوة مقننــه دارنــد و شــاخص فردگرایــی بهطــور چشــمگیر و مثبتــی بــا شــفافیت
بودجهبنــدی رابطــه دارد .ســالتر و لوئیــز ( )2011پژوهشــی را بیــن شــاخص محافظهگرایــی حســابداری
گــری و ابعــاد فرهنگــی هافســتد انجــام دادنــد و دریافتنــد فردگرایی بــا روش ســنجش درآمد در کشــورهای
مختلــف رابطــة معنــادار و مثبــت دارد .پریــرا و دیگــران ( )2012پژوهشــی را بــا محــور ارائــة شــواهد تجربی
در رابطــه بــا فرهنــگ و حســابداری انجــام دادنــد .آنهــا پژوهــش خــود را بــا ایجــاد رابطــه بیــن ارزشهــای
فرهنگــی و حرفهگرایــی در حســابداری بــا توجــه بــه چارچــوب مطالعاتــی هافســتد و گــری در کشــورهای
نیوزلنــد و ســاموا بــه ســرانجام رســاندند و از شــاخصهای فرهنگــی ایــن دو کشــور شــواهدی بهدســت
دادنــد کــه مؤیــد وجــود تفاوتهــای آشــکار در ســطوح حرفهگرایــی حســابداری اســت .ســیزلویچ ()2014
بــا اســتفاده از شــاخصهای فرهنــگ ملــی در پژوهــش هــوس 20و دیگــران ( ،)2004ســنجشهای بانــک
جهانــی 21از نهادهــای  62کشــور جهــان و ســنجش حســابداری ملــی از بنیاد اســتانداردهای مالــی (،)2008
رابطــة فرهنــگ ملــی ،نهادهــا و حســابداری ملــی را بررســی کــرد و نشــان داد حســابداری بــا نهادهــای
جوامــع مختلــف در ارتبــاط بــوده و ایــن نهادهــا نیــز تحــت تأثیــر فرهنــگ ملــی قــرار دارنــد.
نــوروش و دیلمــی ( )1382بــه آزمــون الگــوی گــری ،بررســی روابــط نظــری مطرحشــده در ایــن الگــو و
نحــوة ارتبــاط ابعــاد فرهنگــی بــا ارزشهــای حســابداری در کشــور جمهــوری اســامی ایــران بــا اســتفاده از
روش لیــزرل پرداختنــد .تجزیــهو تحلیلهــای آمــاری ایــن پژوهــش بیانگــر پاییــن بــودن قــدرت توضیحــی
الگــوی گــری در ایــران اســت .مــدرس و دیلمــی ( )1383در مطالعـهای نظــری بــه ایــن نتیجــه رســیدند که
19. legislative power of the purse
20. House
21. World Bank
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نظریــة ابعــاد فرهنگــی هافســتد را میتــوان بزرگتریــن پارادایــم موجــود در تشــریح رونــد توســعة فرهنگی
جوامــع قلمــداد کرد.

 .2تأثیر فرهنگ ملی در بودجهبندی بخش عمومی
2ـ .1افق دید کوتاهمدت و بلندمدت

افــق دیــد کوتاهمــدت نگرشــی اســت کــه برگذشــته و حــال تمرکــز دارد .در ایــن نگــرش ،ســنتها جایــگاه
ویــژهای دارنــد ،سلســلهمراتب اجتماعــی جــاری مهــم بــوده و مســئولیتپذیری در جامعــه اهمیــت دارد؛
همچنیــن در امــور مختلــف دســتیابی ســریع بــه نتیجــة نهایــی مــورد نظر اســت .در نقطــة مقابل ،افــق دید
بلندمــدت نگرشــی اســت کــه بــر آینــده و اهــداف بلندمــدت تمرکــز دارد؛ نیــز در این نگــرش ،مــردم تمایل
دارنــد موفقیتهــای اقتصــادی ـ اجتماعــی خــود را بــرای رســیدن بــه موفقیتهــای بــزرگ بهتعویــق
بیندازنــد .در جوامعــی کــه افــق دیــد کوتاهمــدت دارنــد ،دســتیابی بــه حقیقــت مهــم اســت؛ رهنمونهــای
جهانشــمول بــرای خــوب و بــد وجــود دارد؛ جســم و روح جــدای از هــم تعریــف میشــود؛ اگــر «الــف»
صحیــح باشــد ،نقطــة مقابــل آن یعنــی «ب» غلــط اســت؛ ثبــات ادراک و تفکــر تحلیلــی ارزشــمند اســت.
در جوامــع کــه افــق دیــد بلندمــدت دارنــد ،تقــوا جایــگاه ویــژهای دارد؛ ارزیابــی خــوب و بــد بــه شــرایط
بســتگی دارد؛ جســم و روح بــا هــم معنــا پیــدا میکنــد؛ اگــر «الــف» صحیــح باشــد ،مخالــف آن یعنــی
«ب» نیــز میتوانــد صحیــح باشــد؛ عقــل ســلیم برتــری دارد و تفکــر ترکیبــی مــورد نظــر اســت (Hofstede
 .)et al., 2010همانطــور کــه بیــان شــد ،ازجملــه ویژگیهــای بــارز کشــورهایی کــه افقدیــد کوتاهمــدت
دارنــد ،دســتیابی بــه حقیقــت مطلــق ،عقالنیــت انضمامــی ،ثبــات ادراک و رهنمونهــای جهانشــمول
بــرای خــوب و بــد اســت؛ بنابرایــن میتــوان ایــن نظریــه را مطــرح کــرد کــه در اینگونــه جوامــع ،مجلــس
(قــوة مقننــه) نقــش نظارتــی مســتحکمتری را بــرای ایفــای مســئولیت پاســخگویی دارد و ایفــای ایــن
مســئولیت بههمــراه نظــم و انضبــاط مالــی ،مســتلزم وجــود شــفافیت بودجهبنــدی خواهــد بــود .بــرای
نمونــه کشــورهای اســترالیا ،ایــاالت متحــده و نیوزلنــد دارای نگــرش کوتاهمــدت هســتند .درمجمــوع
بهدلیــل حکمرانــی منطــق بــر مــردم جوامــع بــا افــق دیــد کوتاهمــدت ،مجلــس (قــوة مقننــه) نقــش
نظارتــی مســتحکمتری را بــرای ایفــای مســئولیت پاسـخگویی دارد و ایفــای ایــن مســئولیت بههمــراه نظــم
و انضبــاط مالــی مســتلزم وجــود شــفافیت بودجهبنــدی خواهــد بــود .در نقطــة مقابــل بــرای جوامعــی کــه
امتیــاز زیــادی در ایــن بُعــد دارنــد ،میتــوان ایــن نظریــه را مطــرح کــرد کــه قــوة مجریــه کنتــرل امــور
خزانــه را بهتــر و بیشــتر در دســت دارد .بــرای نمونــه کشــورهای کــره جنوبــی ،ژاپــن و چیــن دارای افــق
دیــد بلندمــدت هســتند .بنابرایــن میتــوان ایــن نظریــه را بیــان کــرد کــه در اینگونــه جوامــع ،قــوة مقننــه
کمتــر از قــوة مجریــه بــرای ایفــای مســئولیت پاسـخگویی و نظــم و انضبــاط مالــی نفــوذ داشــته باشــد؛ از
ق دیــد بلندمــدت بــا قــدرت کنتــرل مجلس و شــفافیت
ایــنرو احتمــال رابطـهای منفــی بیــن شــاخص افـ 
بودجهبنــدی وجــود دارد.
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فرضیــة اصلــی  :1بیــن شــاخص افــقدیــد 22بــا قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی رابطة
منفی وجــود دارد.
فرضیة فرعی 1ـ :1بین شاخص افقدید و شاخص قدرت کنترل مجلس 23رابطة منفی هست.
ق دیــد و شــاخص شــفافیت بودجهبنــدی 24رابطــة منفــی
فرضیــة فرعــی 1ـ :2بیــن شــاخص افــ 
مشــاهده میشــود.
2ـ .2افراطگرایی و خویشتنداری

نگــرش افراطگرایــی بــر میــزان شــاد بــودن مــردم جامعــه ،کنتــرل زندگــی ،اوقــات فراغــت از کار و آزادی
تمرکــز دارد .در جوامــع افراطگــرا ،مــردم زمــان بیشــتری را بــرای تفریــح ســپری میکننــد؛ روابط دوســتانة
بیشــتری دارنــد؛ احساســات هــر شــخص بســیار مهــم اســت و نگــرش آنهــا بــه مســائل زندگــی مثبــت
اســت؛ پایبنــدی مــردم بــه قوانیــن و مقــررات کمتــر اســت و تخلفــات مالــی بیشــتری وجــود دارد .درمقابل
در جوامــع خویشــتندار ،مــردم بیشــتر براســاس عقــل تصمیــممیگیرنــد؛ دیــد آنهــا بــه مســائل جامعه و
غریبههــا منفــی اســت؛ زمــان اســتراحت اهمیــت چندانــی نــدارد و صرفهجویــی ارزش محســوب میشــود؛
پایبنــدی بــه اصــول و عهــد اهمیــت دارد؛ بهدلیــل نظــارت ســازمانهای مربــوط ،تخلفــات مالــی کمتــر
وجــود دارد ( .)ibid.از ایــنرو میتــوان ایــن نظریــه را مطــرح کــرد کــه امتیــاز بــاال در ایــن بُعــد بیانگــر
قوانیــن و مقــررات کمتــر ،فقــدان اصــول اخالقــی اســتوار و تخلفــات مالــی بیشــتر اســت؛ لــذا مجلــس (قوة
مقننــه) نقــش نظارتــی کمرنگتــری را ایفــا میکنــد و قــوة مجریــه در رأس امــور قــرار دارد .همچنیــن از
آنجــا کــه نگــرش کلــی مــردم بــه مســائل مثبــت اســت ،جامعــه کمتــر بهدنبــال موشــکافی بودجهبنــدی
بــوده (دربــارة مســائل و امــور جامعــه اطمینــان خاطــر بیشــتری وجــود دارد) و شــفافیت بودجهبنــدی در
ســطوح بــاال کمتــر بررســی میشــود .بــرای نمونــه میتــوان بــه ســوئد ،نیوزلنــد ،اســترالیا ،انگلیــس و
امریــکا اشــاره کــرد .در نقطــة مقابــل بهدلیــل وجــود قوانیــن و مقــررات بیشــتر ،اصــول اخالقــی مســتحکم
و تخلفــات مالــی کمتــر ،پیشبینــی مــی شــود مجلــس (قــوة مقننــه) نقــش نظارتــی ویــژهای را در امــور
بودجهبنــدی ایفــا کنــد .همچنیــن بهعلــت نگــرش منفــی مــردم بــه مســائل و ابهامــات جامعــه ،مــردم
تمایــل دارنــد بودجهبنــدی را بهصــورت شــفافتر دنبــال کننــد .بــرای نمونــه میتــوان از کشــورهای
اوکرایــن ،هنگکنــگ ،روســیه و چیــن نــام بــرد .بنابرایــن بهصــورت کلــی میتــوان احتمــال رابطــهای
منفــی بیــن شــاخص آزادی بــا قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی را متصــور بــود.
فرضیــة اصلــی  :2بیــن شــاخص افراطگرایــی 25بــا قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی
رابطــة منفــی وجــود دارد.
22. LTO
23. LEG-POP
24. BUD-TPCY
25. IND
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فرضیة فرعی 2ـ :1بین شاخص افراطگرایی و قدرت کنترل مجلس رابطة منفی وجود دارد.
فرضیة فرعی 2ـ :2بین شاخص افراطگرایی و شفافیت بودجهبندی رابطة منفی وجود دارد.

 .3روششناسی

3ـ .1روش پژوهش

روشهــای پژوهــش براســاس هــدف و روش گــردآوری اطالعــات در شــکل  1دستهبندیشــده اســت.
موضــوع پژوهــش حاضــر بهدلیــل ماهیــت آن و اســتفاده از نتایــج اســنادی و کتابخانهــای در پژوهشهــای
گذشــته از نــوع کاربــردی اســت (حافظنیــا .)1382 ،همچنیــن در دســتهبندی برحســب گــردآوری
اطالعــات ،پژوهــش از نــوع نیمهآزمایشــی بــا روش رگرســیون اســت.

شکل  .1انتخاب روش پژوهش
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3ـ .2منابع داده و انتخاب نمونه

در ایــن پژوهــش ،دادههــای بودجهبنــدی بخــش عمومــی برمبنــای روش تجزیــهو تحلیــل محتــوای قوانین
بودجهبنــدی در ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه گــرد آمــده و مبنــای تعییــن امتیــاز ،دو شــاخص
کنتــرل قــدرت مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی در جمهــوری اســامی ایران تعیین شــده اســت .همچنین
منبــع گــردآوری و تعییــن امتیــاز دادههــای مربــوط بــه ایــن دو شــاخص وابســته بــرای ســایر کشــورهای
نمونــه ،بــا توجــه بــه نتیجــة بررســی ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه از فرایندهــای بودجهبنــدی
کشــورهای موجــود در فهرســت ایــن ســازمان اســت .نمــرات بُعــد فرهنگــی نیــز از ســایت رســمی هافســتد
( )2015جمـعآوریشــده اســت .متغیرهــای کنترلــی نیــز بــرای مجمــوع کشــورها از ســایت رســمی بانــک
جهانــی فراهــم آمــده اســت .پــس از ترکیــب ایــن دادههــا و منابــع آنهــا و تطابــق کشــورهای موجــود در
فهرســت ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه و بانــک جهانــی در بررســی بودجهبنــدی بخــش عمومــی،
مجموع ـاً دادههــای بودجهبنــدی و فرهنــگ ملــی  33کشــور ازجملــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران در
تجزیــهو تحلیلهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
3ـ .3الگوهای پژوهش

دو مدل رگرسیون در این پژوهش برآورد شده که شامل موارد زیر است:
1. LEG-POPi = α11 + λ11 LTOi + λ12 INDi + λ13 PRESi + λ14 GDP-PCi + E1i
2. BUD-TPCYi = α21 + λ22 LTOi + λ23 INDi + λ24 PRESi + λ25 GDP-PCi + E2i

که در آن:
 LEG-POPنشــاندهندة شــاخص قــدرت کنتــرل مجلــس BUD-TPCY ،شــاخص شــفافیت بودجهبنــدی،
ق دیــد IND ،شــاخص افراطگرایــی PRES ،ســاختار حکومتــی و  GDP-PCتولید ناخالص
 LTOشــاخص افـ 
داخلــی ســرانه بــا مقیــاس لگاریتــم  10اســت؛ زیــرا بــه کمــک مقیــاس لگاریتمــی ،میتــوان اندازههــای
بســیار بــزرگ را در ابعــاد بســیار کوچکتــری نشــان داد و از انحــراف نتایــج رگرســیون جلوگیــری کــرد.
براســاس فرضیاتــی کــه پیشتــر بیــان شــد نیــز ،مــوارد زیــر پیشــبینی میشــود:
;H1.1 = λ11 < 0; H1.2 = λ12 < 0
;H2.1 = λ21 < 0; H2.2 = λ22 < 0
شــایان ذکــر اســت بــرای محاســبة رگرســیونهای چندخطــی فــوق از نرمافــزار STATA 13اســتفاده
شــده اســت.
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3ـ .4اندازهگیری متغیرهای پژوهش

3ـ4ـ .1متغیرهای وابسته

شــاخص قــدرت کنتــرل مجلــس :ایــن شــاخص را وهنــر در ســال  2003ایجــاد کــرد و ســپس ســازمان
همــکاری اقتصــادی و توســعه در ســال  2012 ،2007و  2015بــه تعدیــل آن پرداخت .شــاخص تعدیلشــده
بــرای کشــورهای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش با اســتفاده از ســایت رســمی ســازمان همــکاری اقتصادی
ی شــده؛ امــا در جمهــوری اســامی ایــران برمبنــای تجزیــهو تحلیــل محتــوای
و توســعه ( )2015گــردآور 
قوانیــن بودجهبنــدی ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ( )2015محاســبهشــده اســت؛ چراکــه ایــران
عضــو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی نیســت .امتیــاز بــاال در ایــن شــاخص نشــاندهندة تمایــل
مجلــس بــه کنتــرل بودجهبنــدی اســت.

شــاخص شــفافیت بودجهبنــدی :ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه در ســال  2002ایــن شــاخص
ل شــد .شــاخص تعدیلشــده برمبنــای تجزیــه
را ایجــاد کــرد و در ســالهای  2012 ،2007و  2015تعدیـ 
و تحلیــل محتــوای قوانیــن بودجهبنــدی در جمهــوری اســامی ایــران محاســبهشــده و دادههــای آن بــرای
ســایر کشــورهای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش با اســتفاده از ســایت رســمی ســازمان همــکاری اقتصادی
و توســعه ( )2015گــرد آمــده اســت .امتیــاز بــاال در ایــن شــاخص نمــودار تمایــل مجلــس به افشــای کامل
اطالعــات بودجهبنــدی پایــان ســال مالــی اســت.
3ـ4ـ .2متغیرهای توضیحی

در ایــن پژوهــش ،امتیــاز شــاخصهای فرهنگــی ملــی از ســایت رســمی هافســتد ( )2015اســتخراج شــده
اســت .شــاخص افــق دیــد :ایــن شــاخص از پژوهــش هافســتد و بونــد ( )1988برگرفتــه شــده اســت.
شاخص افراطگرایی :این شاخص از پژوهش هافستد و دیگران ( )2010اخذ شده است.

3ـ4ـ .3متغیرهای کنترلی و ساختگی

تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه 26:ایــن شــاخص درواقــع متغیــر کنترلــی اســت و از ســایت بانــک جهانــی
اســتخراج شــده اســت.

ســاختار حکومتــی 27:ایــن شــاخص متغیــر ســاختگی محســوب میشــود و مقــدار صفــر و یــک دارد.
کشــورهایی کــه قــوة مجریــة قــوی دارنــد ،مقــدار صفــر و ســایر کشــورها مقــدار یــک را دریافــت میکننــد.
در ادامــه و در جــدول  1امتیــاز متغیرهــای توضیحــی افــق دیــد و افراطگرایــی بههمــراه متغیرهــای
پاسـخگوی قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی در  33کشــور مــورد مطالعــه گــرد آمــده اســت.
26. GDP PER CAPITA
27. PRES
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جدول  .1امتیاز متغیرهای توضیحی و وابسته در کشورهای مورد مطالعه

ردیف

کشور

افقدید

شفافیت
بودجهبندی

افراطگرایی قدرت کنترل
مجلس

1

اتریش

60

63

85

177

2

استرالیا

21

71

82/4

192

3

اسپانیا

48

44

75

133/7

4

اسلواکی (جمهوری)

77

28

78/5

202

5

اسلوونی

49

48

64/3

188/7

6

ایسلند

28

67

54/1

154

7

آلمان

83

40

91

162

8

امریکا (ایاالت متحده)

26

68

106/2

202

9

انگلیس

51

69

65/8

160/3

10

ایتالیا

61

30

94/4

163

11

ایران (جمهوری اسالمی)

14

40

83/4

181/5

12

ایرلند

24

65

74/1

177

13

بلژیک

82

57

79/8

139

14

پرتغال

28

33

84/2

167

15

ترکیه

46

49

78/3

182

16

چک (جمهوری)

70

29

79/2

178/7

17

دانمارک

35

70

80/4

110
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ادامۀ جدول .1
ردیف

کشور

افقدید

افراطگرایی

قدرت کنترل
مجلس

شفافیت
بودجهبندی

18

ژاپن

88

42

79/1

162

19

سوئد

53

78

80/9

187

20

سوئیس

74

66

87/5

157

21

شیلی

31

68

59/5

175

22

فرانسه

63

48

76/8

173/7

23

فنالند

38

57

73/6

183

24

کانادا

68

36

78/6

193/7

25

کره جنوبی

100

29

80/9

164/3

26

لهستان

38

29

78/4

153/7

27

لوکزامبورگ

64

56

80

142

28

مجارستان

58

31

84/2

176

29

مکزیک

24

97

69/9

170

30

نروژ

35

55

89

148

31

نیوزلند

33

75

55/8

175

32

هلند

67

68

75/9

176/7

33

یونان

45

50

75

156

(منبع)Hofstede, 2015; OECD, 2015 :
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در جــدول  ،2از متغیرهــای ســاختگی ( )PRES, PALAبــرای نشــان دادن ســاختار حکومتی اســتفاده
شــده اســت .همچنیــن در ایــن جــدول متغیرهــای کنترلــی تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه بــا مقیــاس
ص شــده اســت .از مجمــوع  33کشــور 6 ،کشــور دارای قــوة مجریــة اســتوار بــوده و
لگاریتــم  10مشــخ 
در  PRESطبقهبنــدی شــدند و  27کشــور دارای قــدرت برابــر در بخــش اجرایــی و قــوة مقننــه بــوده
و در  PALAجــای گرفتنــد .بهطــور کلــی پیشــبینی میشــود کشــورهایی بــا قــوة مجریــة اســتوارتر
(بهعبارتــی در آنهــا قــدرت مجلــس کمتــر اســت) شــفافیت بودجهبنــدی کمتــری از کشــورهای PALA
کــه قــدرت قــوة مجریــه و مجلــس در آنهــا برابــر اســت ،داشــته باشــند.
جدول  .2طبقهبندی نوع دولت ،متغیرهای ساختگی و کنترلی

ردیف

کشور

نوع دولت

1

اتریش

الف

0

2

استرالیا

الف

0

1

3

اسپانیا

الف

0

1

4/4570

4

اسلواکی (جمهوری)

الف

0

1

4/2357

5

اسلوونی

الف

0

1

4/3517

6

ایسلند

الف

0

1

4/6459

7

آلمان

الف

0

1

4/6435

8

امریکا (ایاالت متحده)

ب

1

0

4/7114

9

انگلیس

الف

0

1

4/6158

10

ایتالیا

الف

0

1

4/5421

11

ایران (جمهوری اسالمی)

ب

1

0

4/8870

12

ایرلند

الف

0

1

4/6899

13

بلژیک

الف

0

1

4/6506

14

پرتغال

پ

0

1

4/3133

15

ترکیه

الف

0

1

4/0271

*

PRES

PALA

)GDP (PC

1

4/6841
4/8320
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ادامۀ جدول .2

ردیف

کشور

نوع دولت

16

چک (جمهوری)

الف

0

17

دانمارک

الف

0

1

18

ژاپن

الف

0

1

4/6691

19

سوئد

الف

0

1

4/7568

20

سوئیس

ب

1

0

4/9201

21

شیلی

ب

1

0

4/1833

22

فرانسه

ب

0

1

4/6111

23

فنالند

الف

0

1

4/6759

24

کانادا

الف

0

1

4/7221

25

کره جنوبی

ب

1

0

4/3883

26

لهستان

الف

0

1

4/1186

27

لوکزامبورگ

الف

0

1

5/0230

28

مجارستان

الف

0

1

4/1078

29

مکزیک

ب

1

0

3/9869

30

نروژ

الف

0

1

5/0067

31

نیوزلند

الف

0

1

4/5966

32

هلند

الف

0

1

4/6943

33

یونان

الف

0

1

4/3471

*

PRES

PALA

)GDP (PC

1

4/2931
4/7606

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

(منبع :یافتههای پژوهش؛ بانک جهانی)
* الف = وزارتخانة مطیع پارلمان؛ ب = قوة مجریة مستقل از قوة مقننه؛ پ = قوة مجریة وابسته به قوة مقننه و وزارتخانة مطیع پارلمان.
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 .4یافتههای پژوهش

در گام اول آمــارة توصیفــی متغیرهــای پژوهــش ارائــه میشــود .جــدول  3نشــاندهندة خالصــهای از
آمارههــای توصیفــی متغیرهــای اصلــی پژوهــش اســت .امتیــاز قــدرت کنتــرل مجلــس در محــدودة 1/54
تــا  2/106بــا میانگیــن  21/78و میانــة  1/79اســت .همچنیــن ارزش شــفافیت بودجهبنــدی در محــدودة
 110تــا  202بــا میانگیــن  57/168و میانــة  7/137اســت .بــرای متغیرهــای بُعــد فرهنگــی ،شــاخص
ق دیــد ( )LTOدر محــدودة  14تــا  100بــا میانگیــن  96/50اســت .شــاخص افراطگرایــی نیــز در
افــ 
محــدودة  28تــا  97بــا میانگیــن  53.21بهدســت آمــد .میــان کشــورهایی کــه در نمونــة حاضــر هســتند،
تولیــد ناخالــص داخلــی بهصــورت ســرانه و بــا مقیــاس لگاریتــم  10در محــدودة  8870/3تــا  023/5بــا
میانگیــن  5196/4و میانــة  6158/4بــوده اســت.
جدول  .3آمارة متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

قدرت کنترل مجلس

78/218

79/1

10/484

54/1

106/2

شفافیت بودجهبندی

168/575

173/7

19/980

110

202

افقدید

50/969

55

21/987

14

100

افراطگرایی

53/212

60

17/599

28

97

ساختار حکومت

./181

0

./391

0

1

تولید ناخالص داخلی سرانه
(لگاریتم مبنای )10

4/5196

4/6185

./2941

3/8870

5/0230

(منبع :یافتههای پژوهش)

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

4ـ .1شاخص افق دید
امتیــاز جمهــوری اســامی ایــران در شــاخص افــق دیــد  14اســت کــه تمایــل بــه افــق دیــد کوتاهمــدت
را نشــان میدهــد .کشــورهای بــا مشــخصههای فــوق در دو طــرف ایــن طیــف قــرار دارنــد :اســترالیا
( ،)21ایرلنــد ( )24و مکزیــک ( )24دارای افــق دیــد کوتاهمــدت هســتند .درمقابــل کــره جنوبــی (،)100
ژاپــن ( )88و آلمــان ( )83افــق دیــد بلندمــدت دارنــد .امتیــاز کــم در ایــن بُعــد نشــاندهندة نظــارت
مؤثــر مجلــس بــرای ایفــای مســئولیت پاســخگویی مطلــوب بههمــراه نظــم و انضبــاط مالــی اســت
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کــه مســتلزم وجــود شــفافیت بودجهبنــدی خواهــد بــود .در نقطــة مقابــل واضــح اســت در جوامعــی
کــه امتیــاز باالیــی در ایــن بُعــد دارنــد ،قــوة مجریــه کنتــرل امــور مجلــس را بهتــر و بیشــتر در دســت
دارد .بنابرایــن در اینگونــه جوامــع ،نفــوذ قــوة مقننــه کمتــر از قــوة مجریــه بــرای ایفــای مســئولیت
پاس ـخگویی و نظــم و انضبــاط مالــی اســت.
4ـ .2شاخص افراطگرایی
امتیــاز جمهــوری اســامی ایــران در شــاخص افراطگرایــی  40اســت کــه نمایانگــر تمایــل نســبی
جمهــوری اســامی ایــران بــه خویشــتنداری اســت .کشــورهای بــا مشــخصههای مذکــور در دو طــرف
ایــن رتبهبنــدی قــرار دارنــد :بیشــترین امتیــاز افراطگرایــی متعلــق بــه مکزیــک ( ،)97ســوئد ()78
و نیوزلنــد ( )75اســت .در ســمت دیگــر کمتریــن امتیــاز افراطگرایــی بــه جمهــوری اســلواکی (،)28
جمهــوری چــک ( ،)29کــره جنوبــی ( )29و لهســتان ( )29تعلــق دارد .همانطــور کــه پیــش از ایــن
بیــان شــد ،امتیــاز بــاال در ایــن بُعــد بیانکننــدة قوانیــن و مقــررات کمتــر و فقــدان اصــول اخالقــی
اســتوار و تخلفــات مالــی بیشــتر اســت؛ لــذا مجلــس (قــوة مقننــه) نقــش نظارتــی کمرنگتــری ایفــا
میکنــد و قــوة مجریــه در رأس امــور قــرار دارد .همچنیــن از آنجــا کــه نگــرش کلــی مــردم بــه مســائل
جامعــه مثبــت اســت ،کمتــر بهدنبــال موشــکافی بودجهبنــدی بــوده و شــفافیت بودجهبنــدی در
ســطوح بــاال کمتــر اهمیــت دارد .در نقطــة مقابــل در کشــورهایی کــه امتیــاز کمتــری در ایــن شــاخص
فرهنگــی دارنــد ،بهدلیــل وجــود قوانیــن و مقــررات بیشــتر ،اصــول اخالقــی مســتحکم و تخلفــات مالــی
کمتــر ،پیشــبینی میشــود مجلــس (قــوة مقننــه) نقــش نظارتــی ویــژهای در امــور بودجهبنــدی داشــته
باشــد .همچنیــن بهســبب نگــرش منفــی مــردم بــه مســائل و ابهامــات جامعــه ،مــردم تمایــل دارنــد
بودجهبنــدی را بهصــورت شــفافتر دنبــال کننــد.
4ـ .3شاخص قدرت کنترل مجلس
امتیــاز جمهــوری اســامی ایــران در ایــن شــاخص برابــر بــا  4/83و بیشــتر از میانگیــن اســت .کشــورهای
ایســلند ( ،)4/51نیوزلنــد ( )8/55و شــیلی ( )5/95دارای کمتریــن امتیــاز در شــاخص قــدرت کنتــرل
مجلــس ،و در طــرف مقابــل کشــورهای امریــکا ( ، )2/106ایتالیــا ( )1/94و آلمــان ( )91دارای بیشــترین
امتیــاز در شــاخص قــدرت کنتــرل مجلــس هســتند.
4ـ .4شاخص شفافیت بودجهبندی
امتیــاز جمهــوری اســامی ایــران در ایــن شــاخص برابــر بــا  5/181و بیشــتر از میانگین اســت .کشــورهای
دانمــارک ( ،)110اســپانیا ( )7/133و بلژیــک ( )139دارای کمتریــن امتیــاز در شــاخص شــفافیت
بودجهبنــدی،و در طــرف مقابــل کشــورهای امریــکا ( ،)202جمهــوری اســلواکی ( )202و کانــادا ()7/193
دارای بیشــترین امتیــاز در شــاخص شــفافیت بودجهبنــدی هســتند.
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4ـ .5فرضیة اصلی اول
ق دیــد بــا متغیرهای پاسـخگوی
جــدول  4نشــاندهندة همبســتگی چندخطــی میــان متغیــر توضیحــی افـ 
قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی اســت .همچنیــن شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه
بــا مقیــاس لگاریتــم  1028بهعنــوان متغیــر کنترلــی ب ـهکار گرفتــهشــده اســت .ســاختار حکومتــی نیــز،
بهمنزلــة متغیــر ســاختگی ،نقــش خــود را ایفــا کــرده اســت .بــا توجــه بــه جــدول ،همبســتگی بــا اهمیــت
ق دیــد بــا متغیرهــای پاس ـخگوی قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت
آمــاری بیــن متغیــر توضیحــی اف ـ 
بودجهبنــدی وجــود دارد .بنابرایــن فرضیــة اصلــی اول و فرضیههــای فرعــی 1ـ 1و 1ـ 2رد نمیشــود.
جدول  .4رابطة شاخص افق دید با قدرت کنترل مجلس و شفافیت بودجهبندی
متغیر توضیحی و وابسته

ضریب متغیر توضیحی

احتمال متغیر
توضیحی

نتیجة آزمون

نوع ارتباط

افق دید و قدرت کنترل مجلس

-0/1133

0/003

منفی

پذیرش فرضیه

افق دید و شفافیت بودجهبندی

-0/2025

0/005

منفی

پذیرش فرضیه
فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

(منبع :یافتههای پژوهش)

4ـ .6فرضیة اصلی دوم
جــدول  5نشــاندهندة همبســتگی چندخطــی میــان متغیــر توضیحــی افراطگرایــی بــا متغیرهــای
پاس ـخگوی قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی اســت .همچنیــن از شــاخص تولیــد ناخالــص
داخلــی ســرانه بــا مقیــاس لگاریتــم  10بهعنــوان متغیــر کنترلــی اســتفاده شــده اســت .ســاختار حکومتی نیز
بهعنــوان متغیــر ســاختگی نقــش خــود را ایفــا کــرده اســت .بــا توجــه بــه جــدول ،همبســتگی بــا اهمیــت
آمــاری بیــن متغیــر توضیحــی افراطگرایــی بــا متغیرهــای پاسـخگوی قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت
بودجهبنــدی وجــود دارد .بنابرایــن فرضیــة اصلــی دوم و فرضیههــای فرعــی 2ـ 1و 2ـ 2رد نمیشــود.
جدول  .5رابطة شاخص افراطگرایی با قدرت کنترل مجلس و شفافیت بودجهبندی
نوع
ارتباط

نتیجة آزمون

افراطگرایی و قدرت کنترل مجلس

-0/3563

0/008

منفی

پذیرش فرضیه

افراطگرایی و شفافیت بودجهبندی

-0/0727

0/006

منفی

پذیرش فرضیه

متغیر توضیحی و وابسته

(منبع :یافتههای پژوهش)

ضریب متغیر
توضیحی

احتمال متغیر
توضیحی
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شــایان ذکــر اســت از آنجــا کــه تاکنــون پژوهــش مشــابه داخلــی یــا خارجــی در ایــن زمینــه صــورت
نگرفتــه و ایــن پژوهــش بــرای نخســتین بــار رابطــة متغیرهــای توضیحــی افــق دیــد و افراطگرایــی را بــا
شــاخصهای بودجهبنــدی مــورد نظــر پژوهــش میســنجد ،امــکان مقایســه و همســنجی نتایــج پژوهــش
وجود نــدارد.

 .5نتیجهگیری

نتایــج آزمــون فرضیههــای گــروه اول نشــاندهندة وجــود رابطــة خطــی معنــادار و منفــی بیــن افــق
دیــد بلندمــدت و قــدرت کنتــرل مجلــس و همچنیــن رابطــة خطــی معنــادار و منفــی بیــن افــقدیــد
بلندمــدت و شــفافیت بودجهبنــدی اســت .در جوامعــی کــه افــقدیــد کوتاهمــدت دارنــد ،مجلــس (قــوة
مقننــه) نقــش نظارتــی مســتحکمتری بــرای ایفــای مســئولیت پاسـخگویی دارد و ایفــای ایــن مســئولیت
بههمــراه نظــم و انضبــاط مالــی مســتلزم وجــود شــفافیت بودجهبنــدی اســت .در نقطــة مقابــل ،در
جوامعــی کــه امتیــاز باالیــی در ایــن بُعــد دارنــد ،قــوة مجریــه کنتــرل امــور خزانــه را بهتــر و بیشــتر
در دســت دارد و در اینگونــه جوامــع ،نفــوذ قــوة مقننــه کمتــر از قــوة مجریــه بــرای ایفــای مســئولیت
پاس ـخگویی و نظــم و انضبــاط مالــی اســت .نتایــج آزمــون فرضیههــای گــروه دوم نشــاندهندة وجــود
رابطــة خطــی معنــادار و منفــی بیــن افراطگرایــی و قــدرت کنتــرل مجلــس و همچنیــن رابطــة خطــی
معنــادار و منفــی بیــن افراطگرایــی و شــفافیت بودجهبنــدی اســت .امتیــاز بــاال در ایــن بَعــد بیانگــر
قوانیــن و مقــررات کمتــر و فقــدان اصــول اخالقــی اســتوار و تخلفــات مالــی بیشــتر اســت؛ لــذا مجلــس
(قــوة مقننــه) نقــش نظارتــی کمرنگتــری ایفــا میکنــد و قــوة مجریــه در رأس امــور قــرار میگیــرد.
همچنیــن از آنجــا کــه نگــرش کلــی جامعــه بــه مســائل مثبــت اســت ،مــردم کمتــر بهدنبــال موشــکافی
بودجهبنــدی هســتند و شــفافیت بودجهبنــدی در ســطوح بــاال کمتــر بررســی میشــود .در نقطــة مقابــل
بهدلیــل وجــود قوانیــن و مقــررات بیشــتر ،اصــول اخالقــی مســتحکم و تخلفــات مالــی کمتــر ،پیشــبینی
میشــود مجلــس (قــوة مقننــه) نقــش نظارتــی ویــژهای را در امــور بودجهبنــدی ایفــا کنــد .همچنیــن
بهســبب نگــرش منفــی مــردم بــه مســائل و ابهامــات جامعــه ،مــردم تمایــل دارنــد بودجهبنــدی را
شــفافتر دنبــال کننــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد فرهنــگ ملــی در روشهــای بودجهبنــدی بخــش عمومــی
ـی کــم بــه اتخــاذ
تأثیــر میگــذارد .بهطــور ویــژه کشــورهای دارای اف ـ 
ق دیــد کوتاهمــدت و افراطگرایـ ِ
شــیوههایی تمایــل دارنــد کــه قــدرت بیشــتری بــه قــوة مقننــه و مجلــس میدهــد .در طــرف دیگــر،
گرایــی زیــاد روشهایــی را برمیگزیننــد کــه شــفافیت
ق دیــد بلندمــدت و افراط
کشــورهای دارای افــ 
ِ
بودجهبنــدی در آنهــا بیشــتر اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اثبــات تأثیــر فرهنــگ ملــی در شــاخصهای
بودجهبنــدی مــورد مطالعــه (متغیرهــای وابســته در پژوهــش) پیشــبینی میشــود بــا افزایــش و بهبــود
قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت بودجهبنــدی ،روشهــای بودجهبنــدی نیــز ارتقــا یابــد و از کارایــی
بهتــری بــرای تخصیــص منابــع برخــوردار شــود؛ بنابرایــن موجــب توســعة مســئولیت پاسـخگویی مالــی
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و عملیاتــی میشــود و بــا افزایــش کنتــرل قــوة مقننــه ،بودجهبنــدی بیشــتر بهســوی یکپارچگــی
و انضبــاط مالــی ســوق داده میشــود .بهطــور ویــژه پژوهشهــای انجامشــده در زمینــة روشهــای
بودجهبنــدی در بخــش عمومــی تفســیرکنندة نگرانیهــا دربــارة ارتقــای عملکــرد نهادهــای دولتــی،
کارآمــد کــردن مســئولیت پاس ـخگویی و شــفافیت بودجهبنــدی اســت .از ایــن رو پژوهــش حاضــر نیــز
ضمــن اثبــات تأثیــر فرهنــگ در بودجهبنــدی بخــش عمومــی ،مــوارد فــوق را پــی گرفتــه و امیــد اســت
اســتفاده از نتایــج ایــن پژوهــش کاربــردی بــرای دســتیابی بــه اهــداف مزبــور مفیــد واقــع شــود.

پیشنهادهای پژوهش

 .1بــه نهادهــای قانونگــذار در بخــش عمومــی پیشــنهاد میشــود بــرای تنظیــم قوانیــن مربــوط بــه
بودجهبنــدی در بخــش عمومــی نقــش اثباتشــدة فرهنــگ ملــی کشــور را ،بهعنــوان عامــل محیطــی
مهــم ،بهمنظــور تدویــن قوانیــن مؤثــر درنظــر بگیرنــد.
 .2بــا توجــه بــه اینکــه بودجهبنــدی بخــش عمومــی یکــی از ابعــاد حســابداری بــوده و تخصــص
بودجهبنــدی بیــش از اتخــاذ اصــول و اســتانداردهای رســمی اســت و بــا تمرکــز بــر اثبــات تأثیــر
شــاخصهای فرهنگــی پژوهــش در مســئولیت پاســخگویی و شــفافیت بودجهبنــدی بخــش عمومــی،
بــه نهادهــای قانونگــذاری در بخــش عمومــی ،کمیســیون برنامــهو بودجــه و هیئتهــای تدوینکننــدة
اســتانداردهای حســابداری پیشــنهاد میشــود بــا بهکارگیــری قوانیــن ســختگیرانه (افراطگرایــی
کمتــر) در کنــار نظــارت مؤثــر ،ضمــن اینکــه قــدرت بیشــتری را از طریق مجلــس در کنتــرل بودجهبندی
بخــش عمومــی اعمــال کننــد ،شــفافیت بودجهبنــدی را نیــز ارتقــا دهنــد.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

 .1پژوهــش دربــارة اینکــه آیــا ابعــاد فرهنــگ ملــی بــا کارایــی مخــارج عمومــی در ارتبــاط اســت یــا
ی کــه شــیوههای بودجهبنــدی قطعــی بــا بهــرهوری و کارایــی بیشــتر مرتبــط بــوده و
خیــر؛ بهطــور 
ایــن بحــث پذیرفتــهشــده اســت کــه براســاس ایــن مطالعــه ،ابعــاد فرهنگــی میتوانــد نقــش مؤثــری در
ایــن زمینــه داشــته باشــد.
 .2شناســایی روابــط بیــن شــاخصهای فرهنگــی هافســتد و ارزیابــی تأثیــر احتمالــی ایــن روابــط در
شــیوههای بودجهبنــدی در ســطح بینالمللــی.
 .3بررســی نقــش مذهــب در ســاختارهای فرهنگــی جوامــع و تأثیــر نهایــی آن در شــیوههای بودجهبنــدی
در ســطح بینالمللــی.

محدودیتهای پژوهش

 .1محدودیــت بــرای دســتیابی بــه اطالعــات متغیرهــای وابســته (قــدرت کنتــرل مجلــس و شــفافیت
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ش شــد؛ امــا
بودجهبنــدی) ســبب حــذف کشــورهای اســتونی و فلســطین اشــغالی از نمونــة پژوهــ 
درنهایــت ســعی شــد نمونــة مــورد بررســی در پژوهــش بیــش از  30کشــور باشــد.
 .2پایــه و اســاس ابعــاد فرهنگــی هافســتد کــه بهعنــوان متغیرهــای توضیحــی از آنهــا اســتفاده شــد،
مربــوط بــه ســال  1980اســت؛ ولــی امتیــاز شــاخصهای فرهنگــی مــورد مطالعــه در ایــن بررســی از
ســایت هافســتد در ســال  2015ـ کــه نســخة نهایــی و اصالحشــدة شــاخصهای فرهنگــی هافســتد
بــرای کشــورهای جهــان اســت ـ اســتخراج شــد .ضمــن اینکــه مقایســة نتایــج پژوهشهــای هافســتد بــا
تحقیقــات ســایر دانشــمندان در ایــن زمینــه اعتباربخــش نتایــج پژوهشهــای هافســتد اســت.

مالحظات اخالقی
حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپیرایت

طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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