
 مقاله پژوهشی
  
  .62- 47 .ص ، ص1391 تابستان، )1(، شماره پیاپی فصلنامه حسابداري سالمت، دوره اول، شماره اول

 
هاي  بندي عملیاتی دستگاه یابی بر مبناي فعالیت در بودجه سنجی اجراي روش هزینه امکان

  )هاي دولتی استان اصفهان دستگاه: مطالعه موردي(دولتی 
  

  3، امیر رسائیان2، محمد حقیقی پراپري*1دکتر داریوش فروغی
  04/03/1391: رشیخ پذیتار  29/02/1391: تاریخ اصالح نهایی  16/09/1390: افتیخ دریتار

  
  دهیچک

  
هـاي   بندي عملیاتی دسـتگاه  یابی بر مبناي فعالیت در بودجه     در این پژوهش، عوامل مؤثر بر اجراي روش هزینه         :مقدمه

  . دولتی استان اصفهان، بررسی شده است
 تحلیلـی اسـت کـه    -هاي مقطعـی و توصـیفی   پژوهش کاربردي و از نوع پژوهشیک  حاضر،  مطالعه :پژوهشروش  

هاي دولتی  جامعه مورد بررسی، شامل دستگاه. نامه استفاده شده است آوري اطالعات مورد نیاز آن از پرسش    اي جمع بر
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  مقدمه
  

لی عملیـات دولـت،    ترین سـند مـا      بودجه به عنوان مهم   
هـاي   هـاي برنامـه   نقش مهمی را در دسـتیابی بـه هـدف       

از ایـن رو، تـالش بـراي      . درازمدت توسعه کشور دارد   
طور کلـی،     به. بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است      

اي بـر درونـدادهاي      هاي بودجـه    بحثهاي اخیر     تا دهه 
متمرکـز  ...  تعداد کارکنان و ،دولت از قبیل مقدار منابع    

 نحــوه اداره و بــرايهــاي مختلفــی  و نظریــه ده بــودشــ
ارائـه شـده   ) PEM (1مدیریت مخارج بخـش عمـومی     

 2ها مـدیریت دولتـی سـنتی       ترین آن   شده  بود که شناخته  
)PA (  ــا اوایــل دهــه ــان فکــري 1980اســت و ت ، جری

ــمار      ــه ش ــی ب ــدیریت بخــش دولت ــوزه م مطــرح در ح
 آن، شدن ابعاد منفی و نقاط ضـعف  اما با ظاهر. رفت  می

ــا  گــسترش فرهنــگ پاســخ گــویی مــدیران و همگــام ب
پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حـسابداري مـدیریت،          
ــدي در کــشورهاي انگلــیس و      ــري جدی ــان فک جری

ظهور ) NPM (3آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین     
هـاي   سازي، پیمانکـاري شـاخص    کرد که بر خصوصی   

از . شتعملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید دا       
هـاي تـدریجی مـدیریت     آن زمان بـود کـه بـا موفقیـت       

ــوین، بودجــه  هــاي   در نظــام4عملیــاتیریــزي  دولتــی ن
ــد و     ــرح ش ــشرفته مط ــشورهاي پی ــی ک ــدمات دولت  خ

 و شـهروندان   )گو در مقام پاسخ  (بخش دولتی   الن  ئومس
ي تــر بــیشاطالعــات  خواســتار) واهخــ در مقــام پاســخ(

 قیمت  و  کارایی ،یاثربخش،  دادها   برون  نتایج یا  همچون
شـدند   مندرج در بودجـه دولـت      يها  تمام شده فعالیت  

  ).2001، 5گیل مک(

ــاربرد ــه درک ــام بودج ــدي   نظ ــاتی،بن ــشور عملی  ک
پذیري مالی در سـال    با تصویب قانون مسئولیت    زالندنو

 کـشورهاي  ،با فاصله زمانی کوتـاه  وشد پیشگام   1994
اي کـشوره  تـر  بـیش  ،استرالیا و انگلـیس و چنـدي بعـد      

ا بندي خود را ب نظام بودجه نیز   اروپاي شمالی و آمریکا   
 ایـن  .دادنـد  تغییـر  ایـن نظـام   الگوبرداري از زالندنو بـه    

هـاي   اصالحات تـا حـدي پـیش رفـت کـه بـه دسـتگاه              
ي اعطاي شـد  تر بیشپذیري  دولتی اختیارات و انعطاف   

تا با تغییـر نظـام حـسابداري از مبنـاي نقـدي بـه مبنـاي              
هـاي علمـی و       بخش خصوصی از نظام   تعهدي، همانند   

 6یـابی بـر مبنـاي فعالیـت        یـابی، نظیـر هزینـه       نوین هزینـه  
)ABC ( استفاده کنند)همان( .  

 از یکـــی فعالیـــت، مبنـــاي بـــر یـــابی هزینـــه نظـــام
 مـدیریت  حسابداري هاي  نظام ترین  کامل و جدیدترین

 ارائـه  جانسون و کپلن به وسیله  1980 دهه در که است
 در هـا  پیـشرفت  ترین  بزرگ از یکی ظام،ن این ارائه. شد

 محــسوب بیــستم قــرن در مــدیریت حــسابداري زمینــه
  ).1386نمازي، (شود  می

، هـا  فعالیـت  حـسابداري  شامل حسابداري مدیریت 
ــسابداري ــدیریت ح ــردي م ــسابداري و راهب ــراي ح  ب
ــاوري ــاي فن ــث، پیــشرفته ه ــشرفت باع ــزون پی  روزاف

 هـــاي ســـازمان و اســـت شـــده مـــدیریت حـــسابداري
 چـه  هـر  باید ایران در مدیریت حسابداران و گوناگون
 عمـل  در را ها آن و شده آشنا ها پیشرفت این با تر سریع
  ).1385نمازي، (بندند  بکار

محاسبه هزینه واحد خدمات ارائـه شـده در بخـش           
ــه    ــام بودج ــتقرار نظ ــه و اســاس اس ــدي  ســالمت، پای بن

ي هاي واقعی و همچنـین واگـذار        عملیاتی، تعیین تعرفه  
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ارائه این خدمات به بخش خصوصی در راسـتاي اصـل    
با این وجـود، هنـوز در کـشور         .  قانون اساسی است   44

راي رســیدن بـه ایـن هـدف وجــود    رویکـرد خاصـی بـ   
  .ندارد

ي بهـاي تمـام    نبود اطالعات علمی مناسـب دربـاره      
هاي دولتـی، هرگونـه    شده خدمات ارائه شده در بخش  

عملیـاتی و اصـل   بنـدي   اقدامی در جهت اجراي بودجه 
هـاي   سازي بخـش     قانون اساسی در زمینه خصوصی     44

ــا شکــست مواجــه کــرده اســت   ــابراین، . دولتــی را ب بن
یـابی مناسـب،    سـازي یـک نظـام هزینـه     طراحی و پیـاده  

  .سدر ضروري و الزم االجرا به نظر می
 تصویب قانون تنظـیم بخـشی از مقـررات          ،در ایران 

تـسري آن بـه      و   1383-1380دولت براي دوره زمانی     
قانون برنامه چهارم از جمله اقدامات مهم و تأثیرگـذار          
دولت در خصوص اصالح سـاختار نظـام مـالی کـشور           

در همـین راسـتا، الیحـه بودجـه سـال        . رود  به شمار می  
) GFS (7 بر مبنـاي نظـام آمارهـاي مـالی دولـت       1381

نظـام آمارهـاي    . وسـیله مجلـس تـصویب شـد         تهیه و به  
بنـدي عملیـاتی بـود و لـذا       بودجـه مالی دولت مبتنی بـر   
 قـانون برنامـه توسـعه چهـارم         144دولت در قالب ماده     
همگــام بــا ایــن . کــردن بودجــه شــد ملــزم بــه عملیــاتی

تغییـرات، بــه ناچــار نظــام حــسابداري دولتــی نیــز بایــد  
ــود  ــر ش ــال  . دچــار تغیی ــتا، در س ــین راس  1384در هم

 هـایی همچـون دسـتورالعمل     ها و بخـشنامه    دستورالعمل
ــاده   ــی م ــعه   144اجرای ــارم توس ــه چه ــانون برنام ــا ( ق ب

تهیـه و  ) هـا و خـدمات     موضوع قیمت تمام شده فعالیت    
ــتگاه  ــه دس ــه کلی ــالغ شــد و    ب ــی اب ــی دولت هــاي اجرای

هـاي    هاي اجرایی موظف شدند در طـول سـال          دستگاه

برنامه چهارم توسعه، سـاالنه حـداقل بیـست درصـد از            
روش قیمــت هــا و خــدمات خــود را بــه  حجــم فعالیــت

ــت  ــده فعالی ــام ش ــاد    تم ــق انعق ــایی و از طری ــا، شناس ه
ــد    ــري انجــام دهن ــدیران مج ــا م ــرارداد ب ــن  . ق ــذا، ای ل

االجـرا شـدن اسـتفاده از روش      پژوهش با توجه به الزم    
یـابی    روش هزینـه  (ها و خدمات     بهاي تمام شده فعالیت   

هاي دولتی ایران بـه دنبـال         در دستگاه ) بر مبناي فعالیت  
شـده در بـاال در جهـت     هـاي مطـرح    اختبررسی زیرس 

ــه  ــام هزینـ ــراي نظـ ــاي فعالیـــت در   اجـ ــر مبنـ ــابی بـ یـ
  .هاي دولتی است بندي عملیاتی دستگاه بودجه
  

 مبانی نظري پژوهش
 سـال  از بندي عملیاتی بودجه از استفاده که نیا با

 سـازمان  خـصوص  بـه  و دولـت  دستورکار در 1381
ــ ریــزي برنامــه و مــدیریت  ت،ســابق کــشور قرارگرف

 در فعلـی  بندي بودجه روند دهدکه می نشان ها بررسی
 مـدل  بـر  مبتنـی  کـشور  دولتـی در  هـاي  اکثر دسـتگاه 

 مبـالغ  اختـصاص  با که است سنتی خطی بندي بودجه

 ایـن  .کنـد   مـی  را توزیع اعتبارات ها، داده ریز به جزء
 در گذشـته  قـرن  نیم در بودجه اجراي و تهیه فرایند،

 دشوار پیچیده و ي مسئلهک ی به را دولتی هاي سازمان
 کـه  اسـت  کـرده  مبـدل  عمـومی  بخـش  مدیریت در

 بـر دولـت   را خـود  تزاید به رو و نامطلوب پیامدهاي

 کرده ناکارآمد تبدیل ابزاري به آن را و کرده تحمیل

 مالی، توان دوره هر براي بودجه تصویب و تهیه .است

 بـه  را هـا  دستگاه کارشناسی نیروهاي از توجهی قابل
 مـسائل  و هـا  دشـواري  بـا  و دهـد  مـی  اختصاص دخو

  ).1387و همکاران،  اسعدي( رو است روبه متعددي
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یـابی   بندي عملیـاتی، بایـد از نظـام هزینـه         در بودجه 
ها را بـر   متناسبی استفاده شود که توانایی گزارش هزینه   

ــق فعالیــت ــروژه طب ــا  هــا و پ در همــین . داشــته باشــد ه
 همچـون   هزینـه د   گوناگون بـرآور   هاي نظامخصوص،  

یابی   و روش هزینه   9 کارسنجی ،8 قیمت تمام شده   روش
اي در  بــراي ارائــه اطالعــات هزینــه بــر مبنــاي فعالیــت 

اي،   ماننــد واحــدهاي ســازمانی، مراکــز هزینــه يابعــاد
 شـده  و نظایر آن، طراحـی ، واحدهاي خروجی  ها  طرح

یـابی بـر     در این میان روش هزینه    . و قابل کاربرد هستند   
هاي جدید و توسـعه یافتـه در          یکی از فن   الیتمبناي فع 

ــرل و محاســبه قیمــت تمــام شــده واقعــی     ــل، کنت تحلی
هـاي    محصوالت و خدمات از طریـق تخـصیص هزینـه         

سربار به واحد محصول یا خدمت بـر اسـاس سـهم هـر       
ها در فرایند تولید است که در مقایسه بـا   یک از فعالیت 

ات مفیدي  بندي عملیاتی، اطالع    هاي بودجه   سایر روش 
هاي اصـالحی در داخـل    را در جهت دستیابی به هدف     

ــی   ــا م ــازمان مهی ــرون از س ــد و بی ــود،  . کن ــن وج ــا ای ب
ــاده ــازي پی ــه    روش س ــسابداري از جمل ــوین ح ــاي ن ه
ــه ــاي فعالیــت در نظــام بودجــه   هزین ــر مبن ــدي  یــابی ب بن
 کـه در جهـت      مواجـه اسـت   اي   موانع عمده ها با     دولت

 ن عوامل مؤثر بر اصـالحات ی پیرامویها  ایده،ها رفع آن 
 یکـی   . است مطرح شده  بندي و حسابداري    نظام بودجه 
نـشان داده   ) 1998 (10شـه  در مطالعـات     ،هـا  از این ایـده   

که بـراي بخـش دولتـی ارائـه      ی  وي در مدل  . شده است 
 عوامـل   براي تجزیه و تحلیل   را   چارچوبی   ،کرده است 

 یـابی بـر     بندي و اجراي هزینه     مؤثر بر اصالحات بودجه   
ــت در   ــاي فعالی ــهمبن ــت  بودج ــاتی دول ــدي عملی ــا  بن ه

 ،منـدي  عامل توان  که در بردارنده سه      ندک  مشخص می 

ــاال،  ســه عوامــل .اســتمقبولیــت   ومــشروعیت ــه ب گان
 اسـتقرار  بـراي ترین موارد الزم    امروزه به عنوان اساسی   

ــاتی و روش هزینــه بودجــه ــاي   بنــدي عملی ــابی بــر مبن ی
ــ  لـــذا، . شـــود یفعالیـــت در بخـــش دولتـــی عنـــوان مـ

بنـدي   سـازي نظـام بودجـه     هایی که خواهان پیاده     دولت
یـابی مـورد نیـاز آن         هاي علمی هزینـه      و روش  عملیاتی
نیازمنـد شناسـایی و اصـالح نقـاط ضـعف          ابتدا  هستند،  

مندي، مـشروعیت و    توانهاي   خود در هر یک از زمینه     
  ). 2004، 11آندریوس(مقبولیت هستند 

  
  پیشینه پژوهش

هاي زیادي در زمینه عوامل مؤثر       پژوهش در ایران، 
ــه   ــراي روش هزین ــر اج ــت در     ب ــاي فعالی ــر مبن ــابی ب ی

هـاي دولتـی انجـام نـشده          بندي عملیاتی دستگاه    بودجه
یابی بر مبناي فعالیت و عوامـل         اما در زمینه هزینه   . است

هایی انجام شده که در زیـر      مؤثر بر اجراي آن پژوهش    
 .دشو ها اشاره می به برخی از آن

 نظـام  مهـم  هـاي  نقـش  یبررسـ  بـه ) 1378 (ينمـاز 
 مـدیریت  حـسابداري  در فعالیـت  بـر مبنـاي   یابی هزینه

 ذکـر  بـا  همراه سازوکارهاي نظام ابتدا وي، .پرداخت
 آن مهم هاي تفاوت تا کرده تشریح عددي هاي نمونه

 .شـود  مـشخص  هـا  تخصیص هزینـه  سنتی با چارچوب
 نعتی،صـ  واحـدهاي  در آن عملـی  کاربردهاي سپس،
 مالحظـات  بـا  همـراه  درکشورهاي مختلف و خدماتی
 نمـازي . اسـت  قـرارداده  بررسی موردرا  الزم رفتاري
 یابی بر مبناي فعالیت، هزینه است که کرده گیري نتیجه
 بـه  توانـد  مـی  و یـابی  هزینـه  هـاي  نظام در است انقالبی
 گونـاگون  حـل مـشکالت   بـراي  قـوي  ابـزاري  عنوان
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 فوایـد،  ایـن  بـه  دسترسـی  اما .شود برده بکار مدیریت

 نظـر  بـه  رفتـاري ممکـن   مالحظـات  بـه  توجـه  بـدون 
 الزم کـه  مـؤثر  رفتـاري  هاي سازه ترین  مهم.رسد نمی

 فرهنـگ  از عبـارت  قرارگیـرد  توجـه  مـورد  اسـت 
 ،مــدیران فرهنـگ  سـازمان،  و جامعـه  المللـی،  بـین 
 ایجاد کنترل و عوامل نحوه مدیران، ارزیابی هاي شیوه
 .شرکت است هاي هزینه تسهیم در مؤثر

ــوان  نامــه در پایــان) 1379(وســفیان ی ــا عن ي خــود ب
یابی بـر مبنـاي      بررسی شرایط بکارگیري سیستم هزینه    «

هاي سیمان پذیرفته شـده در بـورس         فعالیت در شرکت  
نــشان داد کــه بــه دلیــل آگــاهی  » اوراق بهــادار تهــران

هاي مـورد     نداشتن مدیران، ناتوانی در شناسایی فعالیت     
هـاي   یابی، ناتوانی در شناسایی انبـاره    ز موضوع هزینه  نیا

ــرایط الزم بــراي       ــه؛ ش ــل موجــد هزین ــه و عوام هزین
ــه   ــام هزین ــارگیري نظ ــت در     بک ــاي فعالی ــر مبن ــابی ب ی

ــه شــده در بــورس اوراق   شــرکت هــاي ســیمان پذیرفت
 .بهادار تهران فراهم نیست

ي خود بـا عنـوان    در پایان نامه  ) 1382(کردي    طاهر
یــابی بــر مبنــاي فعالیــت در   هزینــهستمیــسي بکــارگیر«

بـا بیـان نقـش اساسـی     » شرکت نفت فـالت قـاره ایـران     
ها و ارزیـابی بهتـر    یابی در کاهش هزینه    هاي هزینه   نظام

عملکرد و همچنین با در نظر گرفتن مـصوبات مربـوط           
ــوم، کــه در     ــنج ســاله س ــه پ ــن موضــوع در برنام ــه ای ب

یــدات و خـصوص لــزوم محاســبه بهـاي تمــام شــده تول  
هـاي دولتـی اسـت، ضـمن انجـام       ها در شـرکت     فعالیت

یابی سـنتی مـورد     نظام هزینه مقایسه تحلیلی نتایج روش  
یابی بر   کاربرد در شرکت نفت فالت قاره و نظام هزینه        

یابی بر مبنـاي    مبناي فعالیت نتیجه گرفت که نظام هزینه      

ها   تر هزینه   تر و منطقی    فعالیت به علت تخصیص مناسب    
حصوالت اولیه و همچنین محصوالت نهایی، نظـام        به م 

یـابی نفـت تولیـدي و          بهبـود هزینـه    بـراي تـري     مطلوب
  .فراهم کردن اطالعات دقیق و مربوط است

در مطالعه موردي بیمارستان فقیهـی    ) 1382(رجبی  
یـابی بـر مبنـاي        طراحی سیـستم هزینـه    «شیراز، با عنوان    

در فعالیــت بــراي محاســبه بهــاي تمــام شــده خــدمات   
ــی  بیمارســتان ــاي دولت ــه   » ه ــشی و ب ــه صــورت آزمای ب

هــاي بخــش خــصوصی واحــد  صــورت یکــی از طــرح
ریــزي اقتــصاد بهداشــت، مــشکالت  مطالعـات و برنامــه 

یـابی بـر مبنـاي فعالیــت و     فـراروي اجـراي نظـام هزینــه   
بندي عملیاتی را مقاومت کارکنان امـور مـالی و      بودجه

دیران سـتادي و   اداري در مقابل تغییرات، آشنا نبودن م      
کارشناسان به مسائل فنی این نظام، نبود نظام اطالعـات      

ــدیریت ــالی و   م ــروي متخــصص در امورم ــود نی  ، کمب
  . ها و ستاد وزارتی عنوان کرده است بودجه دستگاه
ــان  ــه) 1384(باغومی ــوان  در مقال ــا عن کــاربرد «اي ب

» یابی بر مبناي فعالیت در مؤسسات آموزش عالی         هزینه
 است تا یکـی از کاربردهـاي اصـلی نظـام            تالش کرده 

اطالعات حسابداري را در محاسبه بهاي تمام شده انواع 
ها در مؤسسات آموزش عالی کشور معرفی کند  فعالیت

هایی، حداقل زمینـه فکـري بکـارگیري          و با ذکر نمونه   
هــا فــراهم  اي را در دانـشگاه  هــاي محاســبه چنـین روش 

یابی بـر مبنـاي      هزینهوي، با برشماري منافع نظام      . آورد
تـوان بـا اسـتقرار نظـام      فعالیت نتیجه گرفته است که می   

گـویی بـه    یابی بر مبناي فعالیت، در راستاي پاسـخ   هزینه
هـا و   شهروندان و جلوگیري از اتـالف منـابع در برنامـه    

  . هاي تحصیلی ناکارآمد، گام برداشت دوره
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 ریــزي بودجــه اســتقرار نظــام) 1389(زواره  طالیــی
 فعالیت  مبناي  بر یابی هزینه روش از استفاده را با اتیعملی
 وزارت آموزشــی ریــزي برنامـه  و پــژوهش سـازمان  در

پژوهش وي  . پرورش مورد بررسی قرار داد     و آموزش
وي .  آوري اطالعات، مصاحبه بود توصیفی و ابزار جمع

ریـزي و تـألیف    دادهـاي دفتـر برنامـه    با شناسـایی بـرون    
 نظري آمـوزش و پـرورش    هاي درسی عمومی و     کتاب

 .بهاي تمام شده را محاسبه کرده است

در رابطه با عوامل مؤثر بر اسـتقرار و اجـراي نظـام              
نیـز در    مطالعـات متعـددي      ،یابی بر مبناي فعالیـت      هزینه

ها بـه   ترین آن انجام شده است که عمده خارج از ایران    
  :شرح زیر است
ــد ــشان داد )1998 (12کراموایـ ــسیاري از  نـ ــه بـ  کـ

ــر مبنــاي   هــا در مراحــل اجــراي هزینــه  زمانســا ــابی ب ی
فعالیت، جوانب رفتاري، سازمانی و سیاسـی را در نظـر         

آمیـز از آن      توانند به طـور موفقیـت       گیرند؛ لذا نمی    نمی
  .استفاده کنند

اســـتفاده «اي تحـــت عنـــوان  در مقالـــه )2001 (13وان
، وجـود مـشروعیت   »یابی بر مبناي فعالیت ها از هزینه  دولت

ذیرش مسئوالن دولتی را بـراي اجـراي موفقیـت آمیـز            و پ 
داند و خاطر نـشان       یابی بر مبناي فعالیت ضروري می       هزینه
ي    مـسئوالن دولتـی عالقـه      تـر   بیشسازد که هم اکنون       می

چندانی به آگاهی از اطالعات واقعی در خـصوص بهـاي           
بــه  تــر بـیش تمـام شــده خـدمات و محــصوالت ندارنــد و   

  . کنند ی قدیمی اتکا میمالهاي  ها و نظام رویه
ــگ ــسات چون ــاله) 2004 (14روک ــود،  در رس ي خ

یابی بر مبناي فعالیـت را بـا         سازي هزینه   ارتباط بین پیاده  
متغیرهاي رفتاري و سـازمانی مـورد بررسـی قـرار داده          

دهـد کـه متغیرهـاي مهـم      مطالعات وي نشان مـی  . است
امل یابی بر مبنـاي فعالیـت شـ    تأثیرگذار بر اجراي هزینه   

هاي  حمایت مدیران ارشد، آموزش، همخوانی محرك   
یـابی بـر مبنـاي        محیطی حـاکم، پیوسـتگی نظـام هزینـه        

نظیـر حقـوق و   (هـاي حـسابداري      فعالیت با سـایر نظـام     
ــرد و   ــابی عملک ــتمزد و ارزی ــت...) دس ــین، . اس همچن

یـابی بـر مبنـاي فعالیـت،      ترین مشکل اجراي هزینـه    مهم
  . نیاز استهاي مورد آوري داده سختی جمع

ــاران  ــرد و همک ــرد و   ) 2006 (15ب ــی راهب ــا بررس ب
ــزان     ــدازه ســازمان، می ســاختار ســازمان، ســه عامــل ان
سودمندي اطالعات بهاي تمام شده و فرهنگ سـازمان     

هاي مدیریت مبتنی    را در میزان پذیرش و اجراي روش      
  . دانند یابی بر مبناي فعالیت مؤثر می بر عملکرد و هزینه

در پژوهشی نشان دادنـد      )2008( 17ر و هوپ  16ماجور
هــاي مختلـف سـازمان، نـسبت بــه     کـه مـدیران قـسمت   

یـابی بـر مبنـاي فعالیـت       بکارگیري و اجراي نظام هزینه    
حــوزه تعریــف متفــاوت . هــاي متفــاوتی دارنــد نگــرش

گــذار، مــسائل فنــی و ســایر  مــسئوالن اجرایــی و قــانون
ره ها باعث شده تا در بکارگیري این نظام، هموا          چالش

نتایج این پـژوهش نـشان   . با ابهام و تردید برخورد شود    
یابی بر مبناي فعالیت بایـد        دهد که بکارگیري هزینه     می

متناســب بــا میــزان مقاومــت نیــروي انــسانی و رضــایت 
  . توجه شودتر بیشمدیران باشد و به مسائل رفتاري 

  
  روش پژوهش

  
  متغیرهاي پژوهش

ر بـر   هدف اصلی این پژوهش بررسـی عوامـل مـؤث         
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بنـدي    یـابی بـر مبنـاي فعالیـت در بودجـه              اجراي هزینـه  
براي این منظور و با اسـتفاده از متـون و           . عملیاتی است 

ــراي روش     ــر اج ــؤثر ب ــل م ــات حــسابداري، عوام ادبی
بنـدي عملیـاتی    یابی بـر مبنـاي فعالیـت در بودجـه      هزینه

  .مندي، مشروعیت و مقبولیت شناسایی شد شامل توان
ــوان ــدي ت ــد یکــی : من و  ياز دالیــل معمــول ناکارآم

یابی نوینی همچـون نظـام        هاي هزینه   نکردن بهینه نظام   اجرا
هـا،   اي دولـت  یابی بر مبناي فعالیت در ساختار بودجه   هزینه

. رددگـ  هـاي دولتـی برمـی    مندي سـازمان   به ظرفیت و توان   
 18، فـولتین  )1998(هایی نظیـر کروموایـد        مطابق با پژوهش  

هـاي   منـدي  ، سه جنبه از توان    )2004(و آندریوس  )1999(
ــارت از تــوان  ــابی عملکــرد،   ســازمانی، عب ــدي در ارزی من

  .مندي فنی است مندي کارکنان و توان توان
یـابی     اجراي روش علمی هزینه    ):اقتدار(مشروعیت  

 بــه  بنــدي عملیــاتی  بودجــه  بــر مبنــاي فعالیــت در  
. بـستگی دارد    و اقتدار دولـت     مشروعیت سازوکارهاي

 نداشـته    مشروعیت بندي،   برآورد بودجه  هاي  روشاگر  
 نیز مختل خواهد   اجراي نظام مراحل فرایند    ، سایر باشد
در فرهنـگ علـوم اجتمـاعی،       ) 1375(سـاروخانی    .شد

را بــه عنــوان قــدرتی بــه رســمیت ) مــشروعیت(اقتــدار 
محترم و مـورد اطاعـت تعریـف     پذیرفته، شناخته شده،

 20و میچـل  19از دیدگاه پژوهشگرانی نظیر آینز   . کند  می
در ) 2004( و آنــــدریوس )2003( 21، یانــــگ )1997(

هاي دولتـی، سـه جنبـه مـشروعیت           ها و دستگاه    سازمان
ــه  اي و  شـــامل مـــشروعیت قـــانونی، مـــشروعیت رویـ

 .مشروعیت سازمانی حائز اهمیت است
ــت  ــذیرش(مقبولیـ ــاملی  ):پـ ــرین عـ ــه در  آخـ کـ

ــژوهش ــاي  پ ــون ه ــادهپیرام ــه  پی ــازي هزین ــابی در س  ی

ها و مؤسسات مختلف مـورد اشـاره واقـع شـده        سازمان
پـذیرش  . اسـت  عامل مقبولیت یا همـان پـذیرش         است،
یـابی بـر مبنـاي فعالیـت، بـه عنـوان پـذیرش ایـده             هزینه
 بـه ایـن   . شـود   یابی بر مبنـاي فعالیـت تعریـف مـی           هزینه

اگـر   ،)2004 (روکـسات  چونـگ معنی که طبق تعریف     
ی بـر روش    چه ممکن است ایده اصالً اجـرا نـشود، ولـ          

ــذار اســت   ــازمان تأثیرگ ــر در س ــه  . فک ــابراین، درج بن
ــه ــر مبنــاي فعالیــت شــامل تعــداد    پــذیرش هزین ــابی ب ی

 .شــــود  هــــا بــــا اراده پــــذیرش نیــــز مــــی  ســــازمان
هـا و   سـاي سـازمان   ؤنهادهاي دولتی، ر  نداشتن   مقبولیت
 و  بـراي بکـارگیري   ترین مـانع      تواند مهم  کنان می راك

سـه جنبـه   . بـه شـمار آیـد    استفاده از اطالعات عملکرد     
و یانگ  22مقبولیت از دیدگاه پژوهشگرانی مانند شیلدز 

، شامل مقبولیت سیاسـی،     )1998(و کرومواید   ) 1989(
  .ها است مقبولیت مدیریتی و همخوانی مشوق

  
  هاي پژوهش فرضیه

گانه بنیادي عنوان شده در مـدل      براساس عوامل سه  
هـا   وعـه آن و با توجه به متغیرهـاي زیرمجم  ) 1998(شه  

که در خالل بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مشخص      
 فرضـیه، بـه     3هـاي پـژوهش در قالـب          اند، فرضـیه    شده

  :اند شرح زیر ارائه شده
هــاي دولتــی اســتان اصــفهان،  دســتگاه ):1(فرضــیه 

را  یابی بر مبنـاي فعالیـت      مندي اجراي روش هزینه     توان
  .بندي عملیاتی دارند در بودجه
هــاي دولتــی اســتان اصــفهان،  دســتگاه ):2 ( فرضــیه

یابی بر مبنـاي فعالیـت را     مشروعیت اجراي روش هزینه   
  .بندي عملیاتی دارند در بودجه
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هــاي دولتــی اســتان اصــفهان،  دســتگاه ):3 ( فرضــیه
یابی بر مبناي فعالیت را در        مقبولیت اجراي روش هزینه   

  .بندي عملیاتی دارند بودجه
هـاي    اد سـؤال  هـاي پـژوهش بـه همـراه تعـد           فرضیه

  .  ارائه شده است1 با آن در جدول شمارهمرتبط 
  

  هاي آماري مورد استفاده طرح پژوهش و روش
هدف این پژوهش بـه واسـطه موضـوع، کـاربردي           

ــا اســتفاده از روش توصــیفی   ــوده و در ایــن راســتا ب  -ب
هاي میدانی سـعی شـده اسـت       پیمایشی و فنون پژوهش   

نظـران   ات صاحبها و نظر   آوري دیدگاه   از طریق جمع  
هـاي    هاي مورد نظر براي آزمـون فرضـیه         مختلف، داده 

پژوهش حاضر به لحاظ قبول یـا      . پژوهش به دست آید   
ها و اسـتفاده از آزمـون فـرض، یـک مطالعـه         رد فرضیه 

  . تحلیلی است-مقطعی و توصیفی
ــامل      ــا ش ــژوهش تنه ــن پ ــی ای ــورد بررس ــه م جامع

  هاي مربوط به هر فرضیه هاي پژوهش و تعداد سؤال فرضیه: 1جدول 

  موضوع
شماره 
  فرضیه 

تعداد 
  ها سؤال

شماره 
  ها سؤال

منـدي ارزیـابی عملکـرد را در اجـراي روش             هاي دولتی اسـتان اصـفهان، تـوان        دستگاه
  3-1  3    .بندي عملیاتی دارند یابی بر مبناي فعالیت در بودجه هزینه

ر     اجراي روش هزینهنیروي انسانیمندي    هاي دولتی استان اصفهان، توان      دستگاه یـابی ـب
  .بندي عملیاتی دارند مبناي فعالیت را در بودجه

  6-4  3  اول

یـابی بـر مبنـاي     منـدي فنـی اجـراي روش هزینـه     هاي دولتی استان اصفهان، توان  دستگاه
  8-7  2    .بندي عملیاتی دارند فعالیت را در بودجه

یـابی بـر مبنـاي     هاي دولتی استان اصفهان، مشروعیت قانونی اجراي روش هزینه    دستگاه
  10-9  2    .بندي عملیاتی دارند فعالیت را در بودجه

یابی بر مبنـاي  اي اجراي روش هزینه    هاي دولتی استان اصفهان، مشروعیت رویه       گاهدست
  11  1  دوم  .بندي عملیاتی دارند فعالیت را در بودجه

یابی بر مبناي هاي دولتی استان اصفهان، مشروعیت سازمانی اجراي روش هزینه          دستگاه
  12  1    .بندي عملیاتی دارند فعالیت را در بودجه

یـابی بـر مبنـاي      دولتی استان اصفهان، مقبولیت سیاسی اجـراي روش هزینـه  هاي  دستگاه
  13  1    .بندي عملیاتی دارند فعالیت را در بودجه

یـابی بـر مبنـاي     هاي دولتی استان اصفهان، مقبولیت مدیریتی اجراي روش هزینه   دستگاه
  15-14  2  سوم  .بندي عملیاتی دارند فعالیت را در بودجه

ر    هـاي اجـراي روش هزینـه      ها و مشوق     استان اصفهان، انگیزه   هاي دولتی   دستگاه یـابی ـب
  .بندي عملیاتی دارند مبناي فعالیت را در بودجه

  2  16-17  
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 سـال   هاي دولتی اسـتان اصـفهان اسـت کـه در            دستگاه
اند و از محل اعتبارات    داراي ردیف بودجه بوده    1388

ــته   ــد اســتانی، بودجــه دریافــت داش ــتان  . ان ــاب اس انتخ
اصفهان به این علت است که این استان به عنـوان یکـی    

ــزرگ ــتان  از ب ــرین اس ــع    ت ــاظ جم ــاي کــشور از لح ه
ــران،  اي بعــد از اســتان هــاي بودجــه پرداخــت هــاي ته

وي در رتبه پنجم قـرار  خوزستان، فارس و خراسان رض 
 در ایـن اسـتان از   ، با توجـه بـه ایـن کـه        ،از طرفی . دارد

بنــدي عملیــاتی اقــدامات   در زمینــه بودجــه1385ســال 
به عنوان نمونه، تعداد زیـادي      ( است   انجام شده مناسبی  

ــت ــه  از فعالی ــایی و هزین ــا، شناس ــده اســت  ه ــابی ش ، )ی
توان گفت که اسـتان اصـفهان مـورد مناسـبی بـراي            می

هـاي دولتـی از       ها و شـرایط الزم دسـتگاه        بررسی زمینه 
منـدي در ارزیـابی عملکـرد،     تـوان (منـدي   لحـاظ تـوان  

، مـشروعیت   )منـدي فنـی     منـدي کارکنـان و تـوان        توان
و مقبولیــت ) اي و ســازمانی مــشروعیت قــانونی، رویــه(
ــذیرش( ــدیریتی و همخــوانی مــشوق  پ ــا  سیاســی، م ) ه

عالیــت و کــاربرد یـابی بــر مبنـاي ف   اجـراي روش هزینــه 
  .بندي عملیاتی است اطالعات عملکرد در بودجه

توان گفت که بـا شناسـایی و بررسـی       با اطمینان می  
یـابی بـر   عوامل مؤثر بر اجـراي کـاربردي روش هزینـه      

بندي عملیاتی،گام   فعالیت و پذیرش کامل بودجهمبناي
هاي دولت و ایفاي  مؤثري در راستاي دستیابی به هدف

  .گویی عملیاتی برداشته خواهد شد مسئولیت پاسخ
 دسـتگاه دولتـی     50جامعه مورد بررسی مـشتمل بـر      

 الیحـه بودجـه   3است که با مراجعه به پیوسـت شـماره        
زمان یـا    سـا  32انـد و شـامل        کل کشور مـشخص شـده     

 2 نهـــاد عمـــومی و 8 شـــرکت دولتـــی، 8اداره کــل،  

ــی اســت  ــشگاه دولت ــراي. دان ــا از  آوري داده  جمــعب ه
نـوع  . ساخته اسـتفاده شـده اسـت      پژوهشگرنامه    پرسش
نامـه از نـوع بـسته و بـر      هاي بکار رفته در پرسـش   سؤال

ــوده اســت   ــف لیکــرت ب ــاي طی ــور درك  . مبن ــه منظ ب
دهنـدگان در ابتـداي       وسـیله پاسـخ     ها به   تر سؤال   مناسب
تــرین اصــطالحات بکــار رفتــه در  نامــه، عمــده پرســش
همچنین، بـراي تعیـین     . نامه تعریف عملیاتی شد     پرسش

گیــري، از روش آلفــاي کرونبــاخ  پایــایی ابــزار انــدازه
ــده  ( ــی آن از  ) 87/0ضــریب بدســت آم ــراي روای و ب

ین صورت  ه ا ب. روش روایی صوري استفاده شده است     
 ،گیـري محـدود   نامه از طریـق نمونـه     روایی پرسش که،  

 و همچنـــین بـــا اســـتفاده از نظـــرات  پـــاالیش مکـــرر
بـه  نظران، مسئوالن مالی و حـسابداري دولتـی،           صاحب

ــه بعــد، روایــی   وصــورت اســتاندارد درآمــد در مرحل
ــرات    ــتفاده از نظـ ــا اسـ ــده بـ ــایی شـ ــاي شناسـ متغیرهـ

اي   نامـه جداگانـه     نظران و با اسـتفاده از پرسـش         صاحب
نامـه در سـطح    شد و در نهایت، روایـی پرسـش     بررسی  

ــوایی . مطلــوبی مــورد تأییــد قــرار گرفــت  روایــی محت
نامـه پـس    هاي پرسش نامه نیز انجام شده و سؤال     پرسش

هـاي    از تبادل نظر با متخصصان و کارشناسـان دسـتگاه         
نامـه نهـایی    در نهایت، پرسش. اجرایی نهایی شده است   

هـا قـرار داده شـد و        به طور مستقیم در اختیار آزمودنی     
هاي دولتـی     پژوهشگران با مراجعه حضوري به دستگاه     

ــه   ــسبت بـ ــفهان نـ ــتان اصـ ــع  اسـ ــع و جمـ آوري  توزیـ
با توجه بـه اینکـه تـا قبـل از     . ها اقدام کردند   نامه  پرسش
ــه 1385ســال  ــام هزین ــت در    ، نظ ــاي فعالی ــر مبن ــابی ب ی
بندي و حـسابداري بخـش دولتـی ایـران الزامـی          بودجه

ــراد  عی شــد از دیــدگاهنــشده بــود، ســ هــا و نظــرات اف
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مختلفی استفاده شود که در زمینه بودجه و حـسابداري       
ایـن افـراد شـامل ذیحـسابان یـا          . کنند  دولتی فعالیت می  

ــان آن ــتگاه    معاون ــالی دس ــدیران م ــا، م ــاي  ه ــدونه  ب
 ذیحــسابی، مــسئوالن حــسابداري، کارشناســان بودجــه

تانداري، ریـزي اسـ   هاي دولتی و معاونت برنامـه   دستگاه
حسابرسان سـازمان امـور اقتـصادي و دارایـی و دیـوان         

هاي دولتی اسـتان اصـفهان      محاسبات شاغل در دستگاه   
دو نفـر از  . انـد   نفـر بـوده  200هستند که جمعـاً بـالغ بـر     

نویسندگان مقاله از کارشناسان ایـن حـوزه در وزارت           
امور اقتصادي و دارایی بـوده و بـا توجـه بـه ارتباطـات             

انـد،   هاي اجرایی داشته   با کارشناسان دستگاه  کاري که   
آوري  بــا مراجعــه حــضوري نــسبت بــه توزیــع و جمــع 

  . اند نامه اقدام کرده پرسش
کــاهش اشــتباهات   در ایــن پــژوهش بــه منظــور   

ــین    نمونـــه ــون و همچنـ ــوان آزمـ ــزایش تـ ــري، افـ گیـ
هـاي دولتـی اسـتان، کـل          بـودن تعـداد دسـتگاه       محدود

لـذا، تعـداد    .  گرفـت  جامعه پژوهش مورد بررسی قـرار     
نامــه توزیــع و بــا توجــه بــه مراجعــه    عــدد پرســش200

 164هـاي مـستمر، از ایـن تعـداد      گیـري  حضوري و پی  
آوري و بعـد   جمـع %) 82درصد بازگشت، (نامه    پرسش

هـا بـه    نامه  عدد از پرسش   14از بررسی مقدماتی، تعداد     
اي از  دالیل مختلفی نظیر پاسخ ندادن بـه بخـش عمـده         

نامـه در      پرسـش  150ذف و در نهایت تعداد      ها ح   سؤال
. هاي آماري مورد استفاده قـرار گرفـت   تجزیه و تحلیل  

هـاي برگـشتی را بـه         نامـه    درصد پاسخ  2ماره  جدول ش 
  .دهد دهنده نشان می تفکیک سمت افراد پاسخ

هــاي  در ایــن پــژوهش بــراي تجزیــه و تحلیــل داده
، 18 نـسخه    SPSSافـزار     نامه از نـرم     موجود در پرسش  
تـر نیـز آمـد،        طـور کـه پـیش       همـان . استفاده شده است  

ــر اســاس طیــف لیکــرت       پرســش ــژوهش ب  5نامــه پ
اي، طراحـی شـده اسـت و امتیـازاتی کـه بـه هـر               گزینه

ــه    ــا دامن ــا + 1ســؤال داده شــده در طیفــی ب ــرار + 5ت ق
51(گیرد  می ≤≤ X.(  

هـاي   بنابراین، میانگین طیف یا نقطه متوسط فرضـیه      
ــژو ــدد پ ــی 3هش، ع ــود و م ــد ب ــانگین    خواه ــوان می ت
 مورد  ،3هاي پژوهش را نسبت به میانگین فرضی          مولفه

  هاي برگشتی به تفکیک سمت افراد نامه جدول آماري مربوط به تعداد و درصد پاسخ: 2جدول
ف
ردی

  

  شونده گروه پرسش
تعداد 
نامه  پرسش

  توزیع شده

نامه  تعداد پرسش
  آوري شده جمع

نسبت 
گویی  پاسخ

  نامه به پرسش

درصد 
نامه  پرسش

  آوري شده جمع
  3/15  72  23  32  ذیحساب یا معاون ذیحساب  1
  4/9  73  14  19  مدیران مالی  2
  3/17  76  26  34  حسابرسیمسئوالن   3
  24  75  36  48  حسابداريمسئوالن   4
  34  76  51  67  کارشناسان بودجه  5

  100  75  150  200  جمع
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هــاي  اگــر میـانگین پاسـخ  . سـنجش و آزمـون قـرار داد   
شده، از لحاظ آماري به صـورت معنـاداري بـاالتر          داده

هاي   باشد، بیانگر تأیید فرضیه و اگر میانگین پاسخ       3از  
 صورت معناداري کمتـر از  شده از لحاظ آماري به    داده

بـراي  .  باشد، بیانگر رد فرضـیه پـژوهش خواهـد بـود      3
که آیا میانگین محاسبه شده براي هر فرضیه        آزمون این 

هاي   که برابر میانگین کل امتیازات داده شده به سؤال        -
 از لحاظ آماري بـه صـورت        -مرتبط با هر فرضیه است    

فـاوت  مت) 3عـدد  (تفـاوتی طیـف    معناداري با نقطـه بـی     
انتخـاب  .  استفاده شده اسـت    Zاست یا خیر، از آزمون      

 بـا توجـه بــه تعـداد جامعـه مـورد رســیدگی      Zآزمـون  
و نرمال بودن جامعـه آمـاري مـورد         )  نفر 150(پژوهش

ــق قــضیه حــد مرکــزي،  . بررســی بــوده اســت زیــرا طب
 بـزرگ  nبرداري مبتنی بـر       هاي نمونه   بسیاري از توزیع  

)30 n > (د توزیـع جامعـه قطعـاً    را حتی موقعی که خو
توان نزدیک بـه توزیـع نرمـال دانـست      نرمال نباشد، می  

  ).1370هومن،(
  

  گیري  و نتیجهي پژوهشها یافته
  

 صــورت اجــرا شــد کــه در ســطح بــه ایــنفراینــد کــار 
، بــه آزمــون فــرض %95و ســطح اطمینــان % 5معنــادار 
معناداري هر یـک   طرفه زیر پرداخته شده و مقدار یک

  .پژوهش بدست آمدهاي  از فرضیه





>µ
≤µ

3:H
3:H

1

0  

طرفـه، سـطح    هـاي یـک     مقدار معناداري در آزمون   
زیر منحنی متناسـب و متنـاظر بـا عالمـت نامـساوي در               

ــرض  ــرض    .  اســتH1ف ــون ف ــه آزم ــا توجــه ب حــال ب

برابـر بـا سـطح     طرفه راست باال، مقدار معنـاداري،  یک
زیر منحنی سمت راست مقدار آمـاره آزمـون خواهـد           

د؛ لــذا، بــا اســتفاده از رابطــه زیــر مقــدار معنــاداري  بــو
 :شود  محاسبه می

  P-Value = 1-p (Z>Z0)  )1(فرمول 
ــدار      ــاري، مق ــون آم ــک آزم ــاداري ی ــدار معن مق

هاي نمونه را بـا   احتمالی است که میزان سازگاري داده    
اي کــه از  نتیجــه. گیــرد نتیجــه فــرض صــفر انــدازه مــی

آیـد از نظـر    ت مـی  آزمون مبتنـی بـر معنـاداري بـه دسـ          
اي اسـت کـه از قاعـده تـصمیم       ریاضی هم ارز با نتیجه    

متناظر مبتنی بر آمـاره آزمـون اسـتاندارد شـده حاصـل         
 بــه ایــنقاعــده تــصمیم مبتنــی بــر معنــاداري . شــود مــی

 باشـد فـرض     P-Value ≤ αصورت است کـه اگـر       
 P-Value > αگیرند و بالعکس اگـر   مقابل را نتیجه می 

ــرض صــفر   ــه مــی نتیجــه باشــد، ف ــذا، در . شــود گرفت ل
 و بـا فـرض در نظــر   Z حاصـل از آزمــون  هـاي  ولجـد 

، اگر مقـدار معنـاداري محاسـبه شـده از          α%= 5گرفتن  
 باشـد، فـرض صـفر رد و فـرض مقابـل آن      تـر   کم05/0

اطالعـات مربـوط بـه آمـاره آزمـون      . شـود   پذیرفته مـی  
مربـوط بـه هـر      ) ی و مقدار مـشاهده شـده      مقدار بحران (

 ارائـه   3 پژوهش در جـدول شـماره     هاي    یک از فرضیه  
، نتـایج حاصـل از   3مطابق با جدول شـماره    . شده است 

ــه و تحلیـــل داده  ــه دســـت آمـــده از     تجزیـ هـــاي بـ
هاي پـژوهش بـا اسـتفاده       ها و آزمون فرضیه     نامه  پرسش

ول که بیانگر آن است که به غیر از عامل ا         ،  Zاز آماره   
منــدي در ارزیـابی عملکـرد اســت،    در خـصوص تـوان  

انـد و بـه عبـارتی        هـاي پـژوهش رد شـده        تمامی فرضیه 
 و فنـی،    نیـروي انـسانی   منـدي     هاي دولتی تـوان     دستگاه
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 اي، ســازمانی و مقبولیــت   مــشروعیت قــانونی، رویــه  
هاي الزم را براي  سیاسی و مدیریتی و همخوانی مشوق    

بنـدي    فعالیـت در بودجـه    یـابی بـر مبنـاي         اجراي هزینـه  
 کـــه نــشان داد  )1998(کراموایــد  . عملیــاتی ندارنــد  
یـابی بـر     ها در مراحل اجـراي هزینـه        بسیاري از سازمان  

مبناي فعالیت، جوانـب رفتـاري، سـازمانی و سیاسـی را        
آمیـز   توانند به طور موفقیت گیرند؛ لذا، نمی  در نظر نمی  

ز ایـن   ا نتـایج پـژوهش حاضـر نیـز       . از آن استفاده کنند   
نتـایج  . مطابقـت دارد  ) 1998(نظر با پژوهش کرامواید     

مندي  حاصل از پژوهش، از بعد عامل اول از جنبه توان       
همسو است و از بعد سـایر  ) 1998(با نتایج پژوهش شه   

هـاي مـورد بررسـی بـا          عوامل و همچنین از سایر جنبـه      
، )2001(، وان )1998(نتـــــــایج پـــــــژوهش شـــــــه 

) 2006( د و همکـاران   و بـر  ) 2004 (روکـسات   چونگ
توان گفت که در سـطح    در مجموع می  . در تضاد است  

هـاي دوم و سـوم پـژوهش از تمـام              فرضـیه  ،%5خطاي  
شود و تنها فرضـیه اول از         هاي بررسی شده رد می      جنبه

. اسـت مندي در ارزیابی عملکرد مورد تأییـد   جنبه توان 
هاي دولتی اسـتان   در نتیجه، واضح است که در دستگاه 

ان به عنوان اسـتانی کـه مـورد مطالعـه واقـع شـده         اصفه
یابی بر  است، هنوز عوامل مؤثر الزم براي اجراي هزینه      

  .بندي عملیاتی فراهم نیست مبناي فعالیت در بودجه
  

  هاي پژوهش پیشنهادهاي مربوط به یافته
اي اسـت کـه       بندي عملیـاتی فراینـد پیچیـده        بودجه

و در ایـن میـان   انجامـد   اجراي آن چند سال به طول می 
ــه   ــراي عملــی هزین ــت    اج ــر مبنــاي فعالی در  یــابی ب

رو اسـت؛     بندي عملیاتی نیـز بـا مـشکالتی روبـه           بودجه
مبنـاي  یابی بر  ست که حتی اگر اجراي هزینه  ولی گفتنی ا  

دانـش بدسـت آمـده از آن        فعالیت مشکالتی داشته باشد،     

  هاي پژوهش خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه : 3جدول 

هاي  فرضیه
  پژوهش

 عناصر هر فرضیه
میانگین 
 نمونه

  Zمقدار آماره 
  )شده مشاهده(

مقدار 
بحرانی 
 جدول

P-Value  
تأیید یا رد 

فرضیه 
  پژوهش

  شود تأییدمی  02/0  65/1  16/2  13/3  مندي در ارزیابی عملکرد توان
  مندي توان  شود رد می  99/0  65/1  -29/8  46/2  نیروي انسانیمندي  توان

  شود رد می  99/0  65/1  -240/12  16/2  مندي فنی توان
  شود رد می  99/0  65/1  -68/8  37/2  مشروعیت قانونی
  مشروعیت  شود رد می  99/0  65/1  -72/9  28/2  اي مشروعیت رویه

  شود رد می  99/0  65/1  -42/12  04/2  مشروعیت سازمانی
  شود رد می  99/0  65/1  -67/6  37/2  مقبولیت سیاسی
  بولیتمق  شود رد می  98/0  65/1  -13/2  82/2  مقبولیت مدیریتی
  شود رد می  99/0  65/1  -52/11  18/2  ها همخوانی مشوق
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هـاي    در همـین راسـتا، بـر اسـاس بررسـی           .ارزشمند است 
ــده  ــام ش ــده،     انج ــت آم ــایج بدس ــژوهش و نت ــن پ  در ای

یـابی بـر       رفـع موانـع اجـراي هزینـه        بـراي پیشنهادهاي زیر   
هـاي دولتـی    بندي عملیاتی دستگاه مبناي فعالیت در بودجه  

  :شود ارائه می
یابی بر مبناي فعالیت فقط در صورتی         نظام هزینه . 1

کننـده،   ثمربخش خواهد بود که تمـام افـراد مـشارکت         
در ایـن میـان،   . عهد به اجراي آن باشندرا درك و مت  آن

اي را در فراینـــد یـــادگیري و  آمــوزش نقـــش عمـــده 
آموزش مـدیران و    . کند  توانمندسازي کارکنان ایفا می   

ــه  ــاره ارزش نظــام هزین ــدان درب ــاي   کارمن ــر مبن یــابی ب
برد و بـه تعهـد درونـی     ها را از بین می     فعالیت، مقاومت آن  

شـود برنامـه آمـوزش     یلـذا، پیـشنهاد مـ   . انجامـد  ها مـی    آن
یابی مـورد نیـاز       هاي نوین هزینه    حسابداري دولتی و روش   

هـاي   هاي آموزشی کارکنان فعلی دسـتگاه  آن، جزء برنامه 
ــا  دولتــی قــرار گیــرد، بــه طــوري کــه همــواره کارکنــان ب

  .هاي نوین حسابداري آشنایی داشته باشند روش
هـاي    توان بـا ایجـاد پایگـاه        مندي فنی را می     توان. 2

اي مـدیریت بودجـه،       دسترس در نظـام رایانـه      داده قابل 
 محوري همچون داد بروناستفاده از مبناهاي حسابداري 

افزارهاي متناسب  مبناي تعهدي و همچنین استفاده از نرم
بـا  . ، افـزایش داد     یـابی بـر مبنـاي فعالیـت         با نظـام هزینـه    

تـوان انـواع اطالعـات        استقرار این عوامل است که مـی      
بندي، گزارش  آوري، طبقه از منابع مختلف جمعمفید را 

. اي منظــور کــرد بینــی بودجــه و در آمـار و ارقــام پــیش 
کردن  اي  رایانهبرايشود تمهیداتی    بنابراین، پیشنهاد می  

هـاي   داده آوري افزارهاي الزم بـراي جمـع   و نصب نرم  
  . اي، اندیشه شود هزینه

ــدیران بخــش  . 3 ــر م ــکل    اگ ــه ش ــف ب ــاي مختل ه
هــاي عملیــاتی و  ریــزي بودجــه اي در طــرح انــهبین واقــع

استانداردهاي مرتبط با سازمان تحت مدیریت خـویش        
هـا تحمیـل      اد و ارقام بـه آن     مشارکت داده شوند و اعد    

ــشود،  ــه  نـ ــه هزینـ ــدیران در زمینـ ــدگاه مـ ــابی و   دیـ یـ
بندي عملیاتی مساعدتر شده و بـا بهبـود نگـرش         بودجه

ازش اطالعـات،  مدیران نسبت به نظام حسابداري و پرد  
امکان انجام رفتارهاي ناهنجار کاهش خواهـد یافـت و      

هاي مختلـف بخـش       ان سازمان مدیر و حمایت    پذیرش
  . عمومی را به دنبال خواهد داشت

نظر افـراد مختلـف مـرتبط بـا اجـراي        توافق براي. 4
شـود بـا      یابی بر مبناي فعالیـت پیـشنهاد مـی          روش هزینه 

هـا و   و تنبیهی، انگیـزه استفاده از سازوکارهاي تشویقی   
هاي الزم ایجاد شود و با درك دالیـل مقاومـت            مشوق

هاي فـردي را   یابی، هدف   هاي هزینه   افراد در برابر نظام   
ــا هــدف ــق در    ب ــا تواف هــاي ســازمان همــسو کــرده و ب
هاي نظام مدیریت هزینه، زمینـه را بـراي اجـراي        هدف

  . یابی بر مبناي فعالیت فراهم کرد مؤثرتر روش هزینه
  

  هاي آینده پیشنهادهایی براي پژوهش
ــه جدیــد بــودن موضــوع بودجــه   ــا توجــه ب بنــدي  ب
ــرد بخــش    ــر عملک ــذاري آن ب ــاتی و اثرگ ــاي  عملی ه

شـود کـه در    مختلف جامعه، به پژوهشگران توصیه مـی    
  :جهت انجام مطالعات زیر گام بردارند

تببین وضعیت موجود نظام حـسابداري دولتـی ایـران     . 1 
 بـراي اجـراي     م حـسابداري مطلـوب    و پیشنهاد نظـا   

  .بندي عملیاتی بودجه
ــه   . 2  ــام بودج ــرات نظ ــابی اث ــر   ارزی ــاتی ب ــدي عملی  بن
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  .هاي دولتی حسابداري موجود دستگاهچارچوب 
یـابی بـر مبنـاي      کردن روش هزینـه     بررسی نحوه اجرایی  . 3 

  .هاي دولتی هاي مختلف دستگاه  بخشفعالیت در
ــر   . 4  ــل اث ــی و تجزیــه و تحلی ــالی واگــذاري  بررس ات م

هاي دولتـی بـه بخـش         قراردادهاي پیمانکاري دستگاه  
یــابی بــر مبنــاي   روش هزینــهغیردولتــی بــا اســتفاده از

   .فعالیت
ــأثیر اجــراي روش هزینــه . 5  ــابی ت ــر مبنــاي   ارزی ــابی ب ی

  .گویی مدیران بر افزایش قدرت پاسخفعالیت 
بررسی در خصوص نحـوه آمـوزش و اشـاعه فرهنـگ             . 6 
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