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 چکیده
گویی و تحقق اهداف گزارشگری ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقای سطح مسئولیت پاسخاز آنجا که به کارگیری بودجه

مالی ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری کارگیری بودجه مالی سهم مهمی دارد، لذا در این تحقیق، تأثیر به
انجام گرفت و از لحاظ  7311دهیم. این تحقیق در سال استان اردبیل را مورد مطالعه قرار میسازمان تأمین اجتماعی 

دو ها کیفی است و اطالعات به صورت واقعی از طریق تکثیر باشد. نوع دادههدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می
آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در ها در دو بخش باشد. تجزیه و تحلیل دادهگر ساخته میپرسشنامه پژوهش

، نمودار و در بخش آمار استنباطی از مدل خطی ساده tهای مرکزی میانگین، انحراف معیار، آزمون آمار توصیفی شاخص
-می حاضر نشان استفاده شده است. مطالعه #33spssها و برای استخراج نتایج از نرم افزارهای برای تجزیه وتحلیل داده

ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل  کارگیری بودجه که به دهد
 داری دارد.تأثیر مثبت و معنی

 بر مبنای عملکرد، کیفیت گزارشگری مالی، سازمان تأمین اجتماعی. ریزیبودجه :یدیکل واژگان

 

 مقدمه
رت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، صورت گردش حساب تغییرات در ارزش صو) ساالنه  مالیهایصورت

های مالی( و صورت جریان وجوه نقد که های توضیحی همراه صورتخالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت
 دهند می  بخش عمومی تشکیلمالی را در   فرایند گزارشگری  اصلی  باشد، بخشارائه صورت جریان وجوه نقد اختیاری می

ها ارائه ها و شرکتمالی منبع اطالعاتی است که توسط سازمان(. گزارشگری7شماره  استاندارد حسابداری بخش عمومی،)
گویی به نیازهای جامعه است. برای کیفیت مالی ابزاری برای ایفای مسئولیت پاسخشود. افزایش کیفیت گزارشگریمی

 نظر داشته باشند، وجود ندارد؛ زیرا مفهومی چند بُعدی داردکه همگان نسبت به آن اتفاق مالی تعریفیگزارشگری
در بیانیه مفهومی شماره  7(. هیئت استانداردهای حسابداری مالی7311ن، امحمدی و همکار زاده،حسنامیرآزاد، برادران)

-فراهم کردن اطالعات سودمند برای استفادهمالی، یعنی کند که کیفیت بر حسب اهداف کلی گزارشگری دو استدالل می

های کیفی الزم برای تأمین اهداف گذاری، اعطای اعتبار و مانند آن و سپس ویژگیهای سرمایهکنندگان جهت تصمیم
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 حساسیت میزان و حسابداری کاری محافظه بین رابطه تجربی بررسی
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گردد اطالعات ارائه شده در های کیفی موجب می(. ویژگی7313پیری، دیدار و خدایاریگانه، ) نمایدبیان شده تعریف می
سازمانی در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و سازمانی و درونکنندگان برونای مالی برای استفادههصورت
-هایپذیری مالی واحد مورد نظر مفید واقع شود. برخی خصوصیات کیفی به محتوای اطالعات مندرج در صورتانعطاف

  نظـری  پیوست استاندارد حسابداری مفـاهیم ) شودمالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطالعات مربوط می
 (.  مالیگزارشگـری

-(. مهم7311)سعیدی،  کندهای آینده است؛ فرآیندی که اطالعات را به تصمیم تبدیل میای برای فعالیت، برنامه3بودجه

ه مدیر را در کنترل سالمت کند، بودجه است. سندی کریزی استفاده میترین ابزاری که مدیریت هر سازمان برای برنامه
-باشد و این عامل مدیران را به برنامهریزی نام دارد. بودجه به صورت اعداد و ارقام میکند، بودجهمالی سازمان کمک می

 آیدهای سازمان به شمار میکننده برنامهکند. بودجه معموالً برای کل سازمان تنظیم و هماهنگریزی دقیق وادار می
ترین و ها همواره به دنبال دقیقهای مختلفی دارد و سازمانبندی انواع و روشبودجه(. 7313نیا، ترابیپور و )ایرج

بندی بر گویی برآیند. بودجهترین نوع آن هستند تا از طریق آن بتوانند به بهترین شکل از عهده مسئولیت پاسخمناسب
گویی عملیاتی منجر به رشد، تقویت و ت که از طریق پاسخای اسهای پذیرفته شدهترین روشمبنای عملکرد، از مهم

(. بنابه الزامات قانونی از قبیل ماده 7313محمدیان و مهتری، ) شودتر شدن بودجه و در نتیجه توسعه اقتصادی میدقیق
، 7315بودجه سال قانون برنامه و بودجه و بخشنامه  7قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین بودجه ساالنه و ماده  731

ریزی در ایران به صورت  عنوان روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، که به  ها موظف به تهیه و تدوین بودجهسازمان
-و شفافیت را به ابعاد سنتی بودجه کارآیی جویی، اثربخشی، ریزی عملیاتی عوامل صرفه شود. بودجهرسمی به کار برده می

سازی نحوه توزیع منابع؛ تواند ضمن شفاف های هر سازمان می هدفمند اعتبار به فعالیت ریزی اضافه کرده است. اختصاص
 (. 7311پور و زینالی، خدامی) شودتر میگویی آسانموجب پاسخ

کنند، بیان می ناپذیر و دو روی یک سکهگویی را دو مفهوم تفکیکنظرانی هستندکه حسابداری و مسئولیت پاسخصاحب
ریزی تغییر کرده که این خود گام های بودجهنی متفاوت دارند. سیستم حسابداری با تکامل و تغییر روشهر چند که مع

مالی با کیفیت عدم تقارن اطالعاتی باشد. گزارشگریمالی ارائه شده می هایمؤثر در افزایش کارآیی و اثربخشی گزارش
شود. سازمان تأمین ها میهای دقیق در سازمانه برنامهدهد و نیز منجر بو ناکارآیی بازارهای موجود را کاهش می

اجتماعی یک نهاد عمومی است از بودجه دولت که از طریق منابع طبیعی مانند درآمد گاز و نفت و مالیات که مردم 
نابع گویی در مقابل ذینفعان خود دارد؛ که مکند به موجب این امر مسئولیت پاسخکنند، اعتبار دریافت میپرداخت می

ملزم به  7311کنند و از سال دریافتی در کجا مصرف شده و این کار را با ارائه گزارش مالی به خارج از سازمان عملی می
باشد که  رعایت استاندارد بخش عمومی هستند. بنابراین در همین راستا این تحقیق در راستای پاسخ به این سوال می

عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان ریزی بر مبنای  کارگیری سیستم بودجه به
 اردبیل چه تأثیری دارد؟

 

 تعریف مفهومی متغیرها
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 یریگ اندازهواحد  مقیاس سنجش نوع نقش ماهیت عنوان متغیر ردیف

 پرسشنامه یا رتبه مستقل کیفی ریزی بر مبنای عملکردبودجه 7

 پرسشنامه یا رتبه وابسته کیفی بهبود کیفیت گزارشگری مالی 3
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 استفاده بودن و قابلیت مفیدبنابراین  کندکیفیت، ارزش گزارشگری مالی را تعیین می مالی:بهبود کیفیت گزارشگری

 زمینه در معامالت، اطالعاتی افشای ازقبیل هاییبخش شاملمالی کیفیت گزارشگرباشد می کیفیت اطالعات هایجنبه از
 مفهومیرا نشان می دهد بنابراین  گیریتصمیم و قضاوت جهت ارائه اطالعاتی و حسابداری هایرویه کاربرد و انتخاب

 (،7111) وانگ و (، واند7111) استرانگ و وانگ تحقیقات مشخصی برای آن وجود ندارد. به تعریفدارد و چند بعدی 
  .(7313و همکاران، رستمی، احمدیان ، انواری )آقایی کرد اشاره (7111) کان ( و7111) دارک و شاتکس

شود که هایی اطالق میمالی به ویژگیهای کیفی گزارشگریمالی ایران، ویژگیطبق تعریف مفاهیم نظری گزارشگری
-های کیفی به محتوای اطالعات مندرج در گزارشسازد. برخی ویژگیگیری را میسر میگویی و تصمیمدستیابی به پاسخ

شود. در اینجا به دلیل ارتباط موضوعی با تحقیق تنها دیگر به چگونگی ارائه این اطالعات مربوط میمالی و برخی های
 (. 7311)معینیان و پورزمانی،  شودموقع بودن اطالعات مطالعه میهای مربوط به نحوه ارائه اطالعات و بهبه ویژگی

بل فهم بودن است. در صورتی که اطالعات مربوط و خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطالعات قابل مقایسه بودن و قا
نباشد دچار محدودیت خواهد بود، که به این دلیل مفید نیست. مفید بودن  و قابل فهم باشد، ولی قابل مقایسه قابل اتکا

 .شوندموقع بودن بستگی دارد. که به شرح زیر توضیح داده میاطالعات به قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن و به
-و افشائیات الزم است. ثبات رویه، اندازه رویهیابی به قابل مقایسه بودن دو خصوصیت ثباتمقایسه بودن: برای دستقابل

گیری و ارائه اثرات مالی رویدادهای مشابه در هر دوره حسابداری که باید از یک دوره به دوره بعد با ثبات انجام گیرد و 
های مالی های حسابداری بکار رفته در تهیه صورتختلف حفظ شود. افشائیات، رویهنیز هماهنگی رویه توسط واحدهای م

)نوروش، مهرانی، کرمی و همکاران،  باشدها و اثرات چنین تغییراتی میو همچنین افشای هرگونه تغییرات در آن رویه
ها و ایسه است که بتواند شباهت(. قابلیت مقایسه را نباید با یکنواختی اشتباه گرفت. اطالعات زمانی قابل مق7311
 های بین واحدها را نشان دهد.تفاوت
کنندهاست. معامالت و رویدادها، با بندی اطالعات و توان استفادهفهم بودن: قابل فهم بودن متشکل از ادغام، طبقهقابل

-بتاً محدودی در صورتسازی اطالعات است، در قالب کلمات و اعداد نسفرآیند ادغام که متضمن عمل تفسیر و ساده

-مالی به نحوی انجام میهایبندی اقالم در صورتشوند. برای آسان بودن عمل تجزیه و تحلیل، طبقهمالی ارائه میهای

-شود که اقالم با ماهیت یکسان یا نقش مشابه با هم نمایش یابند و از اقالم غیرمشابه تمییز داده شوند. توان استفاده

های تجاری و کنندگان مختلفی که دانش و معلومات متفاوت از فعالیتی برای رفع نیازهای استفادهمالهایکننده، صورت
کنندگان از آگاهی معقولی برخوردار هستند شود. فرض بر این است که استفادهاقتصادی و نحوه حسابداری دارند، تهیه می

ساده ارائه شوند) نوروش، مهرانی، کرمی و همکاران، ای و اطالعات پیچیده نباید حذف شوند بلکه در حد امکان بگونه
7311.) 

گویی و مقاصد پاسخ جهت دراینکه سودمندی اطالعات  از قبلبودن به این معنی است که  موقعبه موقع بودن:به
وط به اطالعات مرب موقعبهدسترسی کنندگان قرار گیرد.  استفاده دسترس درگیری از بین برود، این اطالعات  تصمیم

گذاری بر تصمیمات ارتقا بخشد. برخی از  گویی و توانایی تأثیرتواند سودمندی اطالعات را در ارزیابی مسئولیت پاسخ می
مثال، ممکن است در راستای اهداف  عنوان بهتلقی شود.  موقعبهاقالم ممکن است تا بعد از تاریخ گزارشگری همچنان 

ن نیازمند ارزیابی روندهای موجود در عملکرد ارائه خدمات و عملکرد مالی و کنندگا گیری، استفاده گویی و تصمیمپاسخ
  . چند دوره گزارشگری باشند) مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی(  انطباق آن با بودجه

 ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است، بودجه3المللی پولبر اساس تعریف صندوق بین ریزی مبتنی بر عملکرد:بودجه

ها و پیامدهای های اجرایی را با خروجیها و ساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاهاز: روش
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ریزی سازد. سه عنصر اصلی در نظام بودجهها از طریق بکارگیری اطالعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت میآن
یابی، مدیریت عملکرد که عالوه بر این سه عنصر عناصر ریزی، هزینهمبتنی بر عملکرد قابل توجه عبارتند از: برنامه

 شود:که به شرح زیر بیان می .1توامندساز معروف هستند که عبارتند از: نظام انگیزشی، نظام پاسخگویی و مدیریت تغییر
 

 
 ریزی بر مبنای عملکرد(: عناصر بودجه3) نمودار 

 ها،فعالیت تعیین با توجه به نوع و هدف برنامه شامل استراتژیک بر عملکرد: برنامةریزی مبتنی ریزی در بودجهبرنامه  -3
 نیاز مالی منابع تخصیص به استراتژی اجرای که زمانی بود. از اجرا خواهد برای نیاز مورد بودجة همچنین و وظایف

آن،  مدتکوتاه و بلندمدت اهداف ن وپیشرفت سازما ارزیابی میزان استراتژیک ریزیبا برنامه ریزیبودجه ،کرد پیدا
اردکان، کاظمی و حسینی، )ابویی گیردمی بر عهده را عملکرد برمبنای مشخص هایهدف پیامد برنامه به سمت

ریزی یک ابتدا و انتهای تعیین شده ندارد بلکه یک فرآیند دائمی و پیوسته که توان گفت که برنامه(. می7311
 ها است.بینی شیوه مواجه با آنها و تهدیدهای آتی و پیشز مستلزم آگاهی از فرصتکننده تغییرات و نیمنعکس

 د.مدت باش مدت یا کوتاه تواند بلندمدت، میان می
 .یابی گویندشده کاال یا خدمات را هزینه تمام بهای ریزی مبتنی بر عملکرد: مراحل بدست آوردنیابی در بودجههزینه  -2

 دو ساخته که فراهم را فعالیت برمبنای یابیهزینه سیستم ظهور مقدمة ها،دربارة هزینه یعملیات اطالعات به نیاز
 هزینه به اهداف هافعالیت از و هافعالیت به منابع از هاهزینه تخصیص کنندة بیان نخست دیدگاه دارد؛ دیدگاه اساسی

 هافعالیت بر مؤثر عوامل دربارة اطالعاتی به سازمان نیاز گویدوم پاسخ است. دیدگاه محصوالت( و مشتریان )شامل
 هاهزینه استراتژیک مدیریت و بر عملکرد مبتنی مدیریت نظام مکمل و اساس یابیهزینه توان گفتاست. بنابراین می

 (.7311اردکان، کاظمی و حسینی، )ابویی نیاز مدیران نبود گویسنتی پاسخ هایسیستم است.
های سازمانی و رفتارهایی که به ی مبتنی بر عملکرد: منظور از عملکرد؛ اهداف و مهارتریزمدیریت عملکرد در بودجه  -3

بندی، کنترل و کیفیت اجرای کند در جهت تحقق، بررسی، اولویتدهی به منابع و سیستم کمک میمدیران برای نظم
دانند؛ لکرد را نتیجه یک عمل نمینظران عملکرد را مترادف با رفتار دانسته و عمبرخی از صاحبباشد. ها میبرنامه

پور و شرافت، خائف الهی، قلی) شودشده و تشویق و تنبیه میرفتارهایی که تحت کنترل یک شخص است ارزیابی
یابی و تحلیل رفتارهای نیروی انسانی سازمان جهت مطلوب و نامطلوب (. مدیریت عملکرد با ریشه7311همکاران، 

فر، دهقانان، ناصحی) توان تعریف کردآیند ساختار یافته برای بهبود یک سازمان میبودن عملکردشان و نیز یک فر
 (. 7311بامدادصوفی، و همکاران، 

ریزی دو بعد تکنیکی و رفتاری وجود دارد که توجه با ریزی مبتنی بر عملکرد: در روند بودجهنظام انگیزشی در بودجه  -4
م است. بعد تکنیکی همان محاسبات ریاضی و بعد رفتاری استفاده از ها برای رسیدن به اهداف سازمان خیلی مهآن

                                                           
 )سازمان برنامه و بودجه کشور( تنی بر عملکردریزی مبدستور العمل اجرایی بودجه 1

ریزی   عناصر بودجه
 برمبنای عملکرد 

 عناصر اصلی 

 برنامه ریزی

 هزینه یابی

 مدیریت عملکرد

 عناصر توانمندساز

 نظام انگیزشی

 نظام پاسخگویی

 مدیریت تغییر
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باشد.که فرهنگ سازمانی ناپذیر از این فرایند مینیروی انسانی که برای رسیدن به هدف تأکید دارند که بخش جدایی
دکان، کاظمی و ار)ابویی باشدکننده این امر میو نگرش نسبت به کارکنان و رویکرد مدیریتی در هر سازمان تعیین

-باشد. بی(. نظام انگیزشی؛ تهدید، تحریک، هدایت، حمایت برای دستیابی به یک هدف خاص می7311حسینی، 

جوانمرد، ) باشدتفاوتی کارکنان و نبود تعهد آنان نسبت به مشکالت سازمان یک مشکل اساسی برای مدیریت می
 (.7311جزنی، الوانی و همکاران، 

و حق  حق دانستن حقایقگویی بر ارکانی نظیر ریزی مبتنی بر عملکرد: مسئولیت پاسخبودجه گویی درنظام پاسخ  -5
)دولت یا نهاد(  گودوم پاسخ )مردم( و گروه خواهخواهی برای مردم استوار است. در این فرایند، گروه اول پاسخپاسخ

 گویی موسوم شده استبه رابطه مسئولیت پاسخ حق و الزام استوار است که ها بر مبنایباشند و رابطه بین آنمی
ریزی، مالی، گزارشگری عملکرد، حسابداری، حسابرسی، قضاوت، برنامهریزی، گزارشگری(. بودجه7311باباجانی، )

اند و های فعال از اجزای مرتبط به هم تشکیل شدهباشد که این سیستماقدام راهبردی، تقارن اطالعاتی را شامل می
گویی در یک ها، به نظام پاسخباشند.که در تعامل با سایر سیستمگویی میهای نظام پاسخیز از خرده سیستمخودشان ن

 (.7313)باباجانی، آذر و معّیری،  کندسازمان اجتماعی کمک می
سیاسی، های ها در محیطی فعالیت دارند که نظارت، اولویتریزی مبتنی بر عملکرد : سازمانمدیریت تغییر در بودجه  -6

-باشد. محیط خارج از یک سازمان بر رفتار مدیران درونقدرت مشترک، منافع متفاوت و برابری مشخصه آن می

گردد. ها به تعداد عوامل محیطی که سازمان به آن وابسته است تعیین میسازمان تأثیر دارد و پیچیدگی محیط سازمان
کنند، یکی از وری تالش میفیت ارائه خدمات و افزایش بهرهها و بهتر شدن کیها اغلب برای کاهش هزینهسازمان

)شیخ، آیباغی  های اصلی تغییر برخوداری از نیروی متخصص و آگاه که به وظایف خود به خوبی عمل کنندشرط
به توان این رویکرد ؛ با دادن اطمینان و اختیار بیشتر (. با تغییر در مدیریت سنتی بودجه می7311اصفهانی و لطفی، 

ها را ها و حذف دوباره کاریهای اجرایی و تأکید بر واحد اجرایی جهت بهبود مداوم در نتایج برنامهمدیران و واحد
 (.7311اردکان، کاظمی و حسینی، )ابویی اعمال کرد

 

 پیشینۀ پژوهش 
 داخلی کوزو های(، رابطه دیدگاه متخصصین در خصوص کنترل7311) آغوئی، مرادی، صالحی و همکارانوکیلیان

( و 3173) ها تعیین تأثیر کنترل داخلی کوزواند.که هدف آن( با کیفیت گزارشگری مالی را مورد مطالعه قرار داده3173)
باشد. این تحقیق از نوع دیدگاه متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی می

نفر که  137گیری تصادفی و بین سوال با روش نمونه 11امه طیف لیکر حاوی کاربردی و توصیفی پیمایشی که با پرسشن
گروهی از متخصصین طراحی و استقرار و گروهی از متخصصین کنترل داخلی توزیع شده و با مدل معادالت ساختاری به 

داری بین ثبت و معنیدهد رابطه مروش تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که نتایج نشان می
( در بازار سرمایه ایران موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی 3173) ها وجود دارد. و بکارگیری کنترل داخلی کوزوآن
 شود.می

(، ارائه الگوی ریاضی تخصیص بهینه بودجه بر مینای عملکرد در سازمان 7311) رشیدی، عباسی، جعفری و همکاران
ای سازمان تأمین اجتماعی است. اند. جامعه آماری این پژوهش بخش بیمهطالعه قرار دادهتأمین اجتماعی را مورد م

ای سازمان با های عملکردی کمیته فرعی معاونت بیمهای و اقتباس از شاخصهای کتابخانهاطالعاتی که از بررسی
دهی شدند. سال ش انتروپی شانون وزنریزی سازمان با رواطالعات مستخرج از سالنامه آماری معاونت اقتصادی و برنامه

بندی شده است. این تحقیق کاربردی و ها صورتای و میزان برخورداری استانو با توازن منطقه 11مورد مطالعه 
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دهد که باشد. نتایج نشان داده که بکارگیری مدل پیشنهادی و مقایسه آن با روش فعلی سازمان نشان میپژوهشی می
 تخصیص بودجه بهینه نیست. روش فعلی سازمان در

مالی بر کیفیت المللی گزارشگری(، فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین7311اعتمادی، سپاسی و احمدیان، )
های زمانی متفاوت و های حقوقی گوناگون، دورهشان بر مبنای نظاماند. مطالعاتمالی را مورد بررسی قرار دادهگزارشگری

تلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی های پژوهشی مخطرح
مالی بر اقالم تعهدی اختیاری در کشورهای مختلف المللی گزارشگریکه به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین

سال، نتایج به  -شرکت 117151مونه مستقل مشاهده، با ن 711اند، صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل پرداخته
مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت المللی گزارشگریدست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین

مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی گزارشگری
 .ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد کشورها و

اند. در این دادهریزی بر مبنای عملکرد را مورد مطالعه قرار(، ارائه مدل مفهومی بودجه7311خواهی و گودرزی، )آذر، دولت
ریزی برمبنای جههای مفهومی بودهای پروژه محور، مدلریزی در سازمانپژوهش با توجه به اهمیّت موضوع بودجه

های های اصلی، بررسی و مدل مفهومی مناسب برای استقرار و تعیین زیرسیستمعملکرد، مطالعه و بر اساس شاخص
و برای ارزیابی میزان  مطالعه شده است. در پژوهش حاضر برای تعیین ضریب اهمیّت نظرهای خبرگان از آنتروپی شانون

-دو روش تاپسیس و پرامتی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر جهت ارتباطات حوزه فرآیندی مدیریت ریسک از

ای، از نظر استراتژی و روش پژوهش، پیمایشی و از بُعد هدف، پژوهشی اکتشافی است. گیری، پژوهشی کاربردی توسعه
های ظر و حوزههای فرآیندی موردنمرحله انجام شده است. به منظور سنجش میزان ارتباط میان حوزه 1این پژوهش در 

گیری هدفمند انتخاب شده اند؛ خبره استفاده شده است که بر اساس روش نمونه35فرآیندی مدل پایه از نظرهای 
گیری به این تعداد خبره اکتفا شده است ارتباط قوی و متقابل مدیریت ریسک با سه حوزه همچنین به دلیل اشباع نمونه

یابی، الزام آور حوزه فرآیندی مدیریت ریسک را در ریزی عملیاتی و نظام هزینههریزی استراتژیک، برنامفرآیندی برنامه
 اند.مدل نهایی تأیید کرده

ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابرسی عملکرد در امور مالی عمومی ای با عنوان بودجه( در مطالعه3171)5مرات آیدین
های هدفمند توصیف اثربخشی است. برای استفاده ه برنامهترین هدف از رسیدن بکند؛ مهمگونه عنوان میترکیه این

 5171بندی و حسابرسی باید با یکدیگر سازگار باشند. بنابراین، با تصویب قانون مؤثر از منابع عمومی، مراحل بودجه
ق با دهد از منابع عمومی مطاباست که نشان میممیزی داخلی در قانون به عنوان فعالیتی تعریف شده 3115درسال 

های عملکرد تعیین شود، بدون شک کارآیی در شود. اگر بودجه و ممیزی طبق شاخصاصول اقتصاد و کارآیی استفاده 
 یابد. مدیریت مالی عمومی افزایش می

ریزی عملکرد تا مدیریت عملکرد بودجه: نظریه و عمل، در چندین دهه ( به بررسی بودجه3171)1آلفرد تات کی هو
ها از چارچوب نهادی چند الیه در دانشگاه های مرتبط با آنریزی کشورهای مختلف و چالشف بودجهعملکردهای مختل

کارها را ای از راههای آموخته شده، این مقاله مجموعهپردازد. بر اساس تئوری و درسکانزاس ایاالت متحده آمریکا می
بندی عملکرد را به عنوان یک کند که بودجهنهاد میکند. همچنین پیشبرای رفع موانع نهادی و سازمانی پیشنهاد می

ریزی بودجه چند ساله، ارزیابی ریسک دهد که چگونه برنامهسیستم مدیریت بودجه عملکرد بازآفرینی کنید و نشان می
م و های منظبرنامه، مشارکت ذینفعان، بررسی هزینه دپارتمان، چرخه بودجه ریزی سیاست، چرخه بودجهمالی، برنامه

                                                           
5
 Murat Aydın. 

6
 Alfred Tat‐Kei Ho(is professor of public administration in the School of Public Affairs and Administration at 

the University of Kansas) 
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 های عملکردی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.ممیزی
برای مؤسسه وزارتی در  3171ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ( با بررسی بودجه3171)1گوستی، ویندا دووی و همکاران

بودجه اندونزی به این نتیجه رسیدند که عدم تعادل بین جذب بودجه و هدف عملکرد کارکنان باعث ناکارآمدی تخصیص 
ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش کارآیی و اثربخشی بخش دولتی برای ارزیابی عملکرد در هدف از سیستم بودجه .شودمی

دهد که تحقق بودجه در برنامه راهبردی ملزم به رفع کمبودهایی است، فرایند بودجه است. نتیجه این تحقیق نشان می
ریزی مبتنی بر عملکرد با آن روبرو بوده است: ارتباطات، اول در اجرای بودجهدر وهله  1موانعی که اداره مهاجرت پادانگ

ریزی مبتنی بر عملکرد در عملکرد کارکنان بطور مؤثر ها بود. اجرای بودجهمنابع انسانی، امکانات و کامل بودن زیرساخت
ریزی مبتنی بر عملکرد، به آموزش نیاز و کارآمد اهمیّت دارد، مسئوالن مهاجرت برای تغییر نگرش در مورد اجرای بودجه

 دارند و به همین دلیل آموزش و اجتماعی شدن الزم است.
 

 های تحقیقسوال

 سوال اصلی
ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل چه تأثیر  کارگیری بودجه به

 داری دارد؟معنی

 های فرعیسوال
داری مالی چه تأثیر معنیمقایسه بودن گزارشگریریزی بر مبنای عملکرد بر قابل کارگیری بودجه ل فرعی اول: بهسوا

 دارد؟
 داری دارد؟مالی چه تأثیر معنیفهم بودن گزارشگری ریزی بر مبنای عملکرد بر قابل  کارگیری بودجه سوال فرعی دوم: به
 داری دارد؟مالی چه تأثیر معنیموقع بودن گزارشگری بر مبنای عملکرد بر بهریزی  کارگیری بودجه سوال فرعی سوم: به

 

 شناسی پژوهش روش
صورت مقطعی  باشد که به ها کیفی میباشد. نوع دادهاین تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می

کند و های مالی بررسی میای عملکرد را بر صورتریزی بر مبنگرفته است. از یک طرف تأثیر بودجه انجام 7311در سال 
کند. این اطالعات به صورت واقعی از پذیرند را بررسی میهای مالی که از بودجه تأثیر میاز طرف دیگر کیفیت صورت

بر ریزی بر مبنای عملکرد  کارگیری بودجه تأثیر به راستای باشد که درگر ساخته میطریق تکثیر پرسشنامه کتبی پژوهش
 ها در آن بندی اولویت و هرکدام تأثیر میزان تعیین بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل

 یابیهزینه و مدیریت عملکرد و ریزیموقع بودن، برنامهبه، قابل فهم بودن، قابل مقایسه بودن ،شش سوال قالب
دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. از نمودارها  ها در بندی شده است. در این تحقیق یافته طبقه

تک نمونه جهت  tهای مرکزی میانگین، انحراف معیار، در سطح آمار توصیفی و از آزمون پارامتری و جداول، شاخص
مختلف، سابقه کار، منظور درک میزان تفاوت موانع مؤثر بین واحدهای  تعیین اختالف معنادار بین متغیرها، همچنین به

 شده است.  استفاده  ANOVAجنس، مدرک و مقطع تحصیلی از آزمون 
 
 

                                                           
7
 Gusti, Winda Dwi and Aldri, Frinaldi and Alhadi, Zikri (2016). 

8
 Padang 
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 جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این تحقیق حسابداران و مدیران مالی که در قسمت مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل فعالیت دارند 

کنندگان از اطالعات مالی خارج سازمان تأمین اجتماعی که از های مالی نقش دارند و استفادهو در تهیه و تحلیل صورت
ها، سایر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که در بخش مالی مشغول به فعاالن بازار بورس، اساتید خبره و مجرب دانشگاه

 باشد. کار نباشند و محققان و دانشجویان که در زمینه بودجه و گزارشگری مالی تحقیق ارائه می
 جامعه تحقیق (:3)ل جدو

 تعداد عنوان شغل
 نفر11 اساتید دانشگاه

 نفر11 فعاالن بورس

 نفر13 کارکنان تأمین اجتماعی غیر قسمت مالی

 نفر5 محققین در زمینه تأمین اجتماعی

 نفر31 محققین در زمینه بودجه

 نفر75 محققین در زمینه گزارشگری مالی

 نفر33 یحسابداران مالی سازمان تأمین اجتماع

 

 روش نمونه گیری 
باشد، بنابراین با اقتباس از جدول مورگان و کرجسی تعداد نفر می 333با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری برابر با 

 باشد.نفر می 713نمونه آماری برابر با 
 

 (اطالعات جمعیت شناختی) های پژوهش یافته 

 جنسیت -3
 اطالعات توصیفی جنسیت (:2) جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 3/13 3/13 11 زن

 711/1 1/51 13 مرد

  711/1 713 کل

 13را زنان و درصد(  3/13معادل ) نفر 11نفر پاسخگو به پرسشنامه،  713از با توجه به جدول اطالعات توصیفی جنسیت 
  دهد.را مردان تشکیل میدرصد(  1/51معادل ) نفر
 سابقه خدمت -2

 خدمت سابقه تفکیك به توصیفی هایداده :(3) جدول

 درصد تجمعی واقعی درصد فراوانی سابقه خدمت

 37/1 37/1 11 سال 5تا  7

 1/13 1/37 15 سال 71تا  1

 17/1 3/71 31 سال 75تا  77

 1/15 1/71 37 سال 31تا  71

 711/1 3/1 1 سال و باالتر 37

  711/1 713 کل
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 1/37سال،  5تا  7درصد آنان دارای سابقه خدمت  37، خدمت سابقه تفکیک به صیفیتو هایدادها توجه به جدول ب
 71درصد بین  1/71سال،  75تا  77درصد آنان دارای سابقه خدمت  3/71سال،  71تا  1درصد آنان دارای سابقه خدمت 

  .سال از سوابق خدمتی برخوردارند 37درصد آنان بیش از  3/1سال و  31تا 

 لیرشته تحصی -3
 رشته تحصیلیتوصیفی به  هایداده (:4)جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی رشته تحصیلی

 3/51 3/51 11 حسابداری

 1/11 3/33 33 مدیریت بیمه

 13/1 1/73 71 مدیریت مالی و دولتی

 711/1 1/1 71 هاسایر رشته

  711/1 713 کل

نفر  713خگویان به پرسشنامه حاکی از آن است که از بین رشته تحصیلی پاسبه  توصیفی هایدادهبا توجه به جدول 
نفر دارای  71نفر دارای رشته تحصیلی مدیریت بیمه،  33نفر دارای رشته تحصیلی حسابداری،  11پاسخگو به پرسشنامه 

 ها بودند. نفر در سایر رشته 71رشته تحصیلی مدیریت مالی و دولتی و 

 تحصیالت  -4
 تحصیالتیفی به توص هایداده (:5)جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت
 5/17 5/17 51 لیسانس

 5/11 1/51 11 فوق لیسانس

 711/1 5/3 5 دکتری و دانشجوی دکتری

  711/1 713 کل

نفر پاسخگو به پرسشنامه،  713دهد که از بین به تحصیالت پاسخگویان نشان می توصیفی هایدادهبا توجه به جدول 
نفر دارای مدرک دکتری و دانشجوی  5نفر دارای تحصیالت فوق لیسانس و  11رای تحصیالت لیسانس، نفر دا 51

  .باشندمی دکتری
 

 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها و اطالعات پژوهش
 بررسی وضعیت موجود تحقیق (:6) جدول

 داریسطح معنی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها
 111/1 113/1 117/1 1511/3 713 قابل مقایسه بودن

 111/1 111/1 171/1 1111/3 713 قابل فهم بودن

 111/1 317/1 111/1 1111/3 713 موقع بودنبه

 111/1 333/73 511/1 7111/3 713 ریزیبرنامه

 111/1 113/73 511/1 7511/3 713 یابیهزینه

 111/1 531/3 151/1 1371/3 713 مدیریت عملکرد

 111/1 113/1 111/1 1111/3 713 ارشگری مالیکیفیت گز

 111/1 111/71 551/1 1133/3 713 ریزی بر مبنای عملکردبودجه

مالحظه  1تک متغیره استفاده شده است. با توجه به جدول برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق از آزمون تی
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( قرار دارد و مقدار 5/3 =بیشتر از میانگین فرضی جامعه )میانگین فرضی دست آمده تمامی متغیرهاشود که میانگین بهمی
t  داری باشد، بیشتر قرار دارد و همچنین سطح معنیمی 11/7که برابر با  15/1متغیرها نیز از مقدار بحرانی آن در سطح

ا در سطح مطلوب قرار دارد. صدم به دست آمده است. بنابراین وضعیت موجود متغیره 5متغیرها نیز کمتر از سطح خطای 
ریزی بر مبنای عملکرد دارای باشد و بودجهموقع میبه عبارتی کیفیت گزارشگری مالی قابل مقایسه، قابل فهم و به

-یابی مطلوب و مدیریت عملکرد بهتر در تأمین اجتماعی استان اردبیل از دیدگاه پاسخگویان میریزی خوب، هزینهبرنامه

 دهیم.های پرسشنامه نشان میوضعیت متغیرها را به همراه سوال 1و  1شماره  هایباشد. در جدول
 بررسی وضعیت موجود عوامل مربوط به گزارشگری مالی (:7)جدول 

مل
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ع
 

 سوال
ن
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یان
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ان

 

ف
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ض
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ب
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ب 
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ی 
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ن
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ه ب
س

قای
ل م
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 ائیاتافش اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت

1111/3 11311/7 
37 31 11 31 

1/37 3/71 1/33 7/31 

 رویه ثبات اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت

7731/3 17135/1 
1 33 11 51 

3/1 5/75 7/15 3/35 

 های هدور رویدادهای اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در آیا
 شوند؟می مقایسه متفاوت

7131/3 11131/1 
5 37 13 11 

5/3 1/37 1/31 7/15 

 مقایسه قابل اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت بودن

1511/3 11113/7 
71 31 35 11 

1/73 1/35 1/71 7/15 

 اساس بر اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری اندازه چه تا
 شود؟می ارائه عمومی بخش استاندارد

1171/3 11111/1 
1 71 53 13 

1 3/77 3/31 1/57 

ن
ود

م ب
فه

ل 
قاب

 

 آگاهی سطح اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری تنظیم در آیا
 ؟ شودمی گرفته نظر در کنندگان استفاده

1711/3 11715/7 
31 31 51 31 

3/71 7/37 1/11 1/71 

 بندیطبقه اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت مالی هایصورت در اطالعات

3331/3 11515/1 
1 71 51 11 

3/1 1/1 1/11 1/11 

 همان یا ادغام اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت اطالعات سازیساده

1717/3 11113/1 
71 31 51 11 

1/1 1/71 1/31 5/31 

 فهم قابل اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت بودن

1113/3 15111/1 
77 13 11 15 

1/1 1/31 1/37 1/37 

 استفاده نیاز اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری تنظیم در آیا
 ؟ شودمی گرفته نظر در کنندگان

1117/3 15551/7 
37 11 33 13 

1/71 1/33 3/33 1/31 

ن
ود

ع ب
وق

ه م
ب

 

 مبتنی مالی های گزارش ارائه اجتماعی، تأمین سازمان در اندازه چه تا
 است؟ واقعیت بر

1513/3 11171/7 
31 77 51 15 

1/71 1/1 5/17 1/37 

 مالی گزارشگری ارائه برای یاجتماع تأمین سازمان در الزم بودجه آیا
 است؟ شده داده اختصاص مناسب و موقعبه

7117/3 11111/7 
71 31 75 11 

3/77 1/71 1/71 3/51 

 گوییپاسخ اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در اندازه چه تا
 شود؟می رعایت

7711/3 15151/1 
1 31 55 55 

3/1 3/71 1/31 1/31 

 اطالعات ارائه اجتماعی تأمین سازمان مالی گزارشگری در هانداز چه تا
 شود؟می رعایت اتکاء قابل

1377/3 13511/1 
1 31 15 31 

1 1/71 1/51 7/37 
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 ریزی عملیاتیبررسی وضعیت موجود عوامل مربوط به بودجه (:8)جدول 
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 سازی پیاده برای مناسب سازمانی طرح اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 است؟ داشته وجود عملکرد برمبنای ریزیبودجه اجرای و

3111/3 11511/1 
5 31 33 11 

5/3 1/71 5/33 1/51 

 تأمین سازمان در عملکرد مبنای بر ریزیبودجه استقرار زمان از آیا
 است؟ یافته ارتقاء اطالعات بودن ربوطم ویژگی اندازه چه تا اجتماعی،

1115/3 55375/1 
1 71 11 31 

1 3/77 1/11 1/71 

 در عملکرد مبنای بر ریزیبودجه استقرار جهت فرآیندها و هافعالیت آیا
 است؟ تعریف شده دقیق به طور اجتماعی تأمین سازمان

1151/3 15311/1 
71 35 11 53 

1/1 1/31 1/37 3/31 

 اجتماعی تأمین سازمان در عملکرد مبنای بر ریزیبودجه استقرار اآی
 شود؟ واقع مؤثر سازمانی انداز چشم تحقق در تواندمی

3133/3 11531/1 
1 1 11 53 

1 1 1/13 3/31 

 بر ریزیبودجه زمینه در اجتماعی تأمین سازمان سازمانی طرح آیا
 کند؟می منعکس خوبی به را آتی هایفرصت و تهدیدها عملکرد مبنای

1131/3 11111/1 
77 13 53 31 

1/1 1/31 3/31 1/35 

نه
زی

ه
ی

یاب
 

 مبنای بر ریزیبودجه اجرای توانایی اجتماعی تأمین سازمان آیا
 است؟ داشته را عملکرد

7117/3 11131/1 
5 33 31 11 

5/3 3/33 1/35 1/11 

 عملکرد اندازه گیری رایب هاییشاخص اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 دارد؟ وجود عملکرد مبنای بر ریزیبودجه سیستم بهبود و

7131/3 15133/1 
5 71 13 11 

5/3 3/77 1/51 5/31 

-بودجه اجرای جهت اجتماعی تأمین سازمان مختلف واحدهای بین آیا

 است؟ آمده عمل به الزم هماهنگی عملکرد مبنای بر ریزی
1171/3 11511/1 

77 71 17 31 

1/1 3/77 7/11 1/71 

-می بیان روشنی به سازمان فعالیت نوع اجتماعی تأمین سازمان در آیا

 شود؟
1131/3 11171/1 

1 73 55 15 

1 3/1 1/31 7/53 

 رعایت هاهزینه استراتژیک مدیریت اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 شود؟می

1111/3 17313/1 
1 73 55 15 

1 5/1 1/31 1/53 
رد

لک
عم

ت 
ری

دی
م

 

 در پرسنل کاری تعهد و مشارکت میزان اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 است؟ بوده کافی عملکرد مبنای بر ریزیبودجه سازیپیاده

1351/3 11571/1 
5 31 13 11 

5/3 1/71 1/11 7/33 

 اجرای جهت موردنیاز انسانی نیروی اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 است؟ شده تأمین عملکرد مبنای بر ریزیهبودج

1311/3 11311/1 
1 11 17 71 

3/1 1/33 1/51 1/73 

 سازی پیاده در کافی انگیزه از پرسنل اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 با متناسب تنبیه و تشویق نظام یا و عملکرد مبنای بر ریزیبودجه
 است؟ داشته وجود هافعالیت

1111/3 11131/7 
71 55 31 31 

1/73 1/31 1/33 1/35 

 اجرای جهت ارشد مدیران اختیار تفویض اجتماعی تأمین سازمان در آیا
 جهت در زیر مجموعه مسئولین به عملکرد مبنای بر ریزیبودجه

 است؟ بوده کافی دهیسازمان و مالی امور تسهیل
1111/3 17111/1 

33 31 31 11 

5/75 1/35 7/31 7/33 

 

 

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 )جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

711 

 

 های تحقیقحلیل سوالت

 سوال اصلی 
ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل چه تأثیر  کارگیری بودجه به

-بهنشان داد که رابطه معناداری بین  (1)جدول استفاده شد، نتایج رگرسیون خطی ساده برای بررسی از داری دارد؟ معنی

 153/1و مقدار این رابطه برابر با  (P≤0.05) وجود دارد ریزی بر مبنای عملکرد و کیفیت گزارشگری مالیبودجه کارگیری
ریزی بر تواند از طریق متغیر بودجهاز کیفیت گزارشگری مالی می 13/1باشد. به عبارتی می 13/1و ضریب تبیین آن 
 بینی و تبیین شود.مبنای عملکرد پیش

 ریزی و کیفیت گزارشگری مالیبودجههمبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین  ضریب (:1) جدول
 خطای انحراف استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی مدل

7 153/1 131/1 131/1 317/1 

( 71) به جدولاستفاده شده است. با توجه  ها و همواری مدل از آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی خطی بودن داده
توان  ( می77) است. بر اساس نتایج جدولها خطی بنابراین دادهباشد،  می 15/1تر از  ، پایینFچون سطح معناداری آزمون 

ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل  کارگیری بودجه بهگفت که 
 .(P≤0.05) داری داردتأثیر معنی
 ریزی و کیفیت گزارشگری مالیبودجههای آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن داده (:31)جدول 

مجموع  مدل
 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 111/1 151/313 573/57 7 573/57 رگرسیون

   731/1 711 315/71 باقی مانده

    717 111/11 کل

-کیفیت گزارشگری مالی از طریق بودجه بینینتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش :(33)جدول 

 ریزی عملیاتی

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد مدل
 استاندارد

t  سطح
 معناداری

B  خطای انحراف
 استاندارد

 بتا

 735/1 -513/7  713/1 315/1 ثابت

ریزی بر بودجه
 کردمبنای عمل

117/7 151/1 153/1 333/71 111/1 

 

 سوال فرعی اول 

داری مالی چه تأثیر معنیمقایسه بودن گزارشگریریزی بر مبنای عملکرد بر قابل کارگیری بودجه بهسوال فرعی اول: 

کارگیری بهنشان داد که رابطه معناداری بین  (73)جدولاستفاده شد، نتایج رگرسیون خطی ساده برای بررسی از دارد؟ 
و مقدار این رابطه برابر با  (P≤0.05) وجود دارد ریزی بر مبنای عملکرد و قابل مقایسه بودن گزارشگری مالیبودجه
تواند از طریق متغیر از قابل مقایسه بودن گزارشگری مالی می 11/1باشد. به عبارتی می 11/1و ضریب تبیین آن  131/1

 ی و تبیین شود.بینریزی بر مبنای عملکرد پیشبودجه
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 ریزی و قابل مقایسه بودن گزارشگری مالیبودجهضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین  (:32)جدول 
 خطای انحراف استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی مدل

7 131/1 113/1 117/1 171/1 

چون  73استفاده شده است. با توجه به جدول واریانس رگرسیون ها و همواری مدل از آنالیز برای بررسی خطی بودن داده
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از  است.ها خطی داده باشد، بنابراین می 15/1تر از  ، پایینFسطح معناداری آزمون 

ی مالی سازمان ریزی بر مبنای عملکرد بر قابل مقایسه بودن گزارشگر کارگیری بودجه بهتوان گفت که  ( می71) جدول
 .(P≤0.05) داری داردتأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر معنی

ریزی و قابل مقایسه بودن بودجههای آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن داده (:33)جدول 

 گزارشگری مالی
میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 111/1 111/337 571/51 7 571/51 رگرسیون

   713/1 711 355/31 باقی مانده

    717 113/17 کل

قابل مقایسه بودن گزارشگری مالی از  بینینتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش (:34)جدول 

 ریزی عملیاتیطریق بودجه

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد مدل
 استاندارد

t  سطح
 معناداری

B  خطای انحراف
 استاندارد

 بتا

 113/1 -111/3  713/1 311/1 ثابت

ریزی بر بودجه
 مبنای عملکرد

753/7 113/1 131/1 337/71 111/1 

 

 سوال فرعی دوم

داری مالی چه تأثیر معنیفهم بودن گزارشگری ریزی بر مبنای عملکرد بر قابل  کارگیری بودجه بهسوال فرعی دوم: 

 دارد؟
-کارگیری بودجهبهنشان داد که رابطه معناداری بین  (75)جدول استفاده شد، نتایج رگرسیون خطی ساده رسی از برای بر

و  113/1و مقدار این رابطه برابر با  (P≤0.05) وجود دارد ریزی بر مبنای عملکرد و قابل فهم بودن گزارشگری مالی
ریزی تواند از طریق متغیر بودجهفهم بودن گزارشگری مالی میاز قابل  51/1باشد. به عبارتی می 51/1ضریب تبیین آن 

 بینی و تبیین شود.بر مبنای عملکرد پیش
 ریزی و قابل فهم بودن گزارشگری مالیبودجهضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین  (:35)جدول 

 خطای انحراف استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی مدل

7 113/1 511/1 515/1 151/1 

چون  71با توجه به جدول  .استفاده شده است ها و همواری مدل از آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی خطی بودن داده
است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از ها خطی دادهباشد، بنابراین  می 15/1تر از  ، پایینFسطح معناداری آزمون 

ریزی بر مبنای عملکرد بر قابل فهم بودن گزارشگری مالی سازمان تأمین  کارگیری بودجه بهتوان گفت که  ( می71) جدول
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 .(P≤0.05) داری دارداجتماعی استان اردبیل تأثیر معنی
ریزی و قابل فهم بودن بودجههای آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن داده (:36)جدول 

 لیگزارشگری ما
مجموع  مدل

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 111/1 171/311 377/13 7 377/13 رگرسیون

   311/1 711 711/31 باقی مانده

    717 111/13 کل

 
-کیفیت گزارشگری مالی از طریق بودجه بینینتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش (:37)جدول 

 لیاتیریزی عم

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد مدل
 استاندارد

t  سطح
 معناداری

B  خطای انحراف
 استاندارد

 بتا

 151/1 -113/1  377/1 -113/1 ثابت

 ریزی بودجه
 بر مبنای عملکرد

7 111/1 113/1 133/71 111/1 

 

 سوال فرعی سوم 

داری مالی چه تأثیر معنیموقع بودن گزارشگری هریزی بر مبنای عملکرد بر ب کارگیری بودجه بهسوال فرعی سوم: 

 دارد؟
نشان داد که رابطه  (71) جدول استفاده شد، نتایج ضریب همبستگی پیرسونرگرسیون خطی ساده برای بررسی از 

و مقدار این  (P≤0.05) وجود دارد ریزی بر مبنای عملکرد و کیفیت گزارشگری مالیکارگیری بودجهبهمعناداری بین 
تواند از موقع بودن گزارشگری مالی میاز به 13/1باشد. به عبارتی می 13/1و ضریب تبیین آن  111/1طه برابر با راب

 بینی و تبیین شود.ریزی بر مبنای عملکرد پیشطریق متغیر بودجه
 موقع بودن گزارشگری مالیریزی و بهبودجهضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین (: 38) جدول

 خطای انحراف استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی مدل

7 111/1 131/1 135/1 111/1 

 
چون  71با توجه به جدول  .استفاده شده است ها و همواری مدل از آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی خطی بودن داده

است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از ها خطی دادهاین باشد، بنابر می 15/1تر از  ، پایینFسطح معناداری آزمون 
موقع بودن گزارشگری مالی سازمان تأمین ریزی بر مبنای عملکرد بر به کارگیری بودجه  بهتوان گفت که  ( می31)جدول

 .(P≤0.05) داری دارداجتماعی استان اردبیل تأثیر معنی
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موقع بودن ریزی و بهبودجههای بررسی همواری و خطی بودن داده آنالیز واریانس رگرسیون برای (:31)جدول 

 گزارشگری مالی

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 111/1 131/315 311/51 7 311/51 رگرسیون

   337/1 711 111/31 باقی مانده

    717 713/15 کل

 

موقع بودن گزارشگری مالی از طریق به بینیسیون برای بررسی توان پیشنتایج تحلیل ضرایب رگر (:21)جدول 

 ریزی عملیاتیبودجه

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد مدل
 استاندارد

t  سطح
 معناداری

B  خطای انحراف
 استاندارد

 بتا

 711/1 -177/7  371/1 311/1 ثابت

 ریزی بودجه
 بر مبنای عملکرد

771/7 117/1 111/1 113/75 111/1 

 

 بحث 

داری مالی چه تأثیر معنیمقایسه بودن گزارشگریریزی بر مبنای عملکرد بر قابل کارگیری بودجه به سوال اول تحقیق:

ریزی بر مبنای عملکرد صورت بگیرد قابل مقایسه بودن گزارشگری های تحقیق هر چقدر بودجهدارد؟ با توجه به یافته
ریزی بر مبنای طور تبیین و تفسیر کرد، اعمال بودجهتوان ایند بود. لذا نتایج را میتر خواهتر و راحتمالی نیز سهل
بینی را کرد و این توان این پیشیابی جامع و عملکردهای آن مدیریت شده باشد، میریزی دقیق، هزینهعملکرد برنامه

ایت شود، همچنین در گزارشگری ثبات رویه انتظار را داشت که در گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی، افشائیات رع
رعایت شود و از طرفی گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس استاندارد بخش عمومی ارائه شود. نتایج را 

 (، اعتمادی و همکاران7311) (، رشیدی و همکاران7311) های وکیلیان آغوئی و همکارانتوان با نتایج و یافتهمی

 ( همسو و منطبق دانست. 3171) کی هو ‐(، و آلفرد تات 3171) (، مرات آیدین7311) و همکاران(، آذر 7311)

داری مالی چه تأثیر معنیفهم بودن گزارشگری ریزی بر مبنای عملکرد بر قابل  کارگیری بودجه به سوال دوم تحقیق:

ریزی بر مبنای عملکرد اند از طریق متغیر بودجهتوهای تحقیق قابل فهم بودن گزارشگری مالی میدارد؟ با توجه به یافته
ریزی ریزی بر مبنای عملکرد برنامهطور تبیین و تفسیر کرد، اعمال بودجهتوان اینبینی و تبیین شود لذا نتایج را میپیش

داشت که در  بینی را کرد و این انتظار راتوان این پیشیابی جامع و عملکردهای آن مدیریت شده باشد، میدقیق، هزینه
کنندگان در نظر گرفته شود، در گزارشگری مالی تنظیم گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی سطح آگاهی استفاده

کنندگان از های مالی رعایت شود، همچنین نیاز استفادهبندی اطالعات در صورتسازمان تأمین اجتماعی طبقه
های توان با نتایج و یافتهسازی اطالعات رعایت شود. نتایج را میساده گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی و ادغام و

(، 7311) (، آذر و همکاران7311) (، اعتمادی و همکاران7311) (، رشیدی و همکاران7311) وکیلیان آغوئی و همکاران
 و و منطبق دانست.( همس3171) ( و گوستی، ویندا دووی و همکاران3171) کی هو ‐(، آلفرد تات 3171) مرات آیدین

داری مالی چه تأثیر معنیموقع بودن گزارشگری ریزی بر مبنای عملکرد بر به کارگیری بودجه به سوال سوم تحقیق:

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 )جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

753 

 

موقع بودن گزارشگری را تضمین نماید. لذا تواند بهریزی بر مبنای عملکرد میهای تحقیق بودجهدارد؟ با توجه به یافته
ریزی دقیق در سازمان تأمین اجتماعی ریزی مبتنی بر برنامهتبیین و تفسیر کرد، زمانی که بودجه طورتوان ایننتایج را می

های مربوط به بودجه و دخل و خرج های موجود انجام بگیرد و عملکردها بر اساس واقعیتیابیباشد، همچنین اگر هزینه
موقع و بینانه، بهها واقعان تأمین اجتماعی گزارشتوان امیدوار بود در سازمآن حساب شده و مدیریت شده باشد، می

-گو خواهد بود به طوری که مییابد و گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی به طور شفاف پاسخمناسب اختصاص می

ل ها قابتوان به ارائه اطالعات از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد گزارشگری مالی اتکاء کرد. به عبارتی گزارش
(، رشیدی و 7311) های وکیلیان آغوئی و همکارانتوان با نتایج و یافتهاعتماد و دقیق خواهد بود. نتایج را می

 کی هو ‐(، آلفرد تات 3171) (، مرات آیدین7311) (، آذر و همکاران7311) (، اعتمادی و همکاران7311همکاران)
 منطبق دانست.( همسو و 3171( و گوستی، ویندا دووی و همکاران )3171)

 

 گیری  نتیجه
در این تحقیق خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطالعات و مفید بودن اطالعات از جمله به قابل مقایسه بودن، قابل فهم 

یابی، مدیریت ریزی، هزینهریزی بر مبنای عملکرد از جمله برنامهموقع بودن و نیز سه عنصر اصلی بودجهبودن و به
شده است. مطالعه حاضر با توجه  عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی اند. که هر شش عامل به گرفته قرار بررسی عملکرد مورد

ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت  کارگیری بودجه دهد که به به اطالعات بدست آمده از تحقیق نشان می
 داری دارد.یگزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر مثبت و معن

 

 پیشنهادها بر اساس نتایج تحقیق 
ارائه  های مالی با شفافیت باالبر اساس پرسشنامه کیفیت گزارشگری مالی و سوال اول تحقیق، گزارش .7

 شوند تا کیفیت قابل مقایسه بودن بهبود یابد.

گیری عملکرد  هایی برای اندازه بر اساس پرسشنامه کیفیت گزارشگری مالی و سوال دوم تحقیق، شاخص .3
 سازمان تأمین اجتماعی تعیین شوند تا کیفیت قابل فهم بودن بهبود یابد.

موقع و مناسب بودجه  بر اساس پرسشنامه کیفیت گزارشگری مالی و سوال سوم تحقیق، تخصیص به .3
 موقع بودن بهبود یابد.های مالی تا کیفیت بهموقع گزارشبرای ارائه به

زی بر مبنای عملکرد و سوال اول تحقیق، تسهیل قوانین و مقررات سازمان ریبر اساس پرسشنامه بودجه .1
 باشد.ریزی بر مبنای عملکردجهت بهبود کیفیت گزارشگری مالی میجهت اجرای بودجه

سازمان به های درونریزی بر مبنای عملکرد و سوال دوم تحقیق، تهیه گزارشبر اساس پرسشنامه بودجه .5
 یت گزارشگری مالی ارائه شود.صورت فصلی جهت بهبود کیف

ریزی بر مبنای عملکرد و سوال سوم تحقیق، بررسی و برطرف کردن قوانین و بر اساس پرسشنامه بودجه .1
 ریزی بر مبنای عملکرد جهت بهبود کیفیت گزارشگری مالی اعمال شود.مقررات مغایر با بودجه

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 
 ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی.  زی نظام بودجهسا بررسی نقش و اهمیّت پیاده .7

 ریزی و گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی.شناسایی ضعف و قوت موجود در نظام بودجه .3

 ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی.بررسی موانع استقرار سیستم بودجه .3
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 های مالی با کیفیت.تماعی جهت عدم ارائه گزارشبررسی عوامل موجود در سازمان تأمین اج .1

 

 محدودیت های تحقیق
 کوچک بودن جامعه آماری تحقیق. .7
 ها. ها به کارکنان برخی بخش عدم امکان ارائه مستقیم پرسشنامه .3

 

 منابع 
 رد بر ریزی مبتنی بر عملک(، پیاده سازی سیستم بودجه7311حسینی، فردین، ) ،کاظمی، حمید ،ابویی اردکان، محمد
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