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 چکیده

این پژوهش به منظور تبیین فراینـد تغیـیر حـسابداري بخـش عمومـی در                

هـاي    یابی، بـه دنبـال فهـم ویژگـی       دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت 

عاملیت فعال/منفعل و سـاختار حمایتگر/غیرحمـایتگر از تغیـیر حـسابداري            

شناسی موردپژوهی، شناسـایی و       بخش عمومی است. این پژوهش با روش      

بندي و تحلیل شدند. سپس بـا         به کمک روش تحلیل محتواي کیفی مقوله      

یابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در           کاربست نظریه ساخت  

تغییر حـسابداري بخـش عمومـی بحـث شـد. مأخـذ گـردآوري اطالعـات           

کننـدگان،    مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوي و پیـشینه پژوهـشی و مـشارکت           

کارکنان، رؤساي حسابداري و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت          

بینی در ماتریس تغییر حـسابداري بخـش       چهار وضعیت سازمانی قابل پیش 

هـا،    یافتـه   با توجـه بـه نتیجـه        هاي هر وضعیت بیان شد.        عمومی و ویژگی  

هاي عاملیت فعال در امر تغییر حسابداري بخش عمومی در دانشگاه             ویژگی

هـاي    هـاي عاملیـت منفعـل آن و نـیز ویژگـی             تهران، در مقایسه با ویژگی    

ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداري بخش عمومی در دانـشگاه تهـران،             

 . اند در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بوده
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Abstract 
 

This study concerning explanation of Changing 
Process in Public sector accounting with approach 
the Structuration Theory, aims to understand the 
specifications of active/inactive agency and 
supportive/unsupportive structure of Public sector 
accounting change. In this study, the specifications 
of active/inactive agency and supportive/
unsupportive structure of Public sector accounting 
change, were recognized using the case study 
methodology and were categorized and analyzed 
by qualitative content analysis method. Then, 
through execution of Gidden's structuration theory, 
dualism role of agency and structure in the change 
of Public sector accounting was discussed. The 
source for gathering the data includes interview, 
observation and document analysis and research 
literature and participants, staff, accounting chiefs 
and financial managers of the University of Tehran. 
Finally, four organizational situations predictable 
in accounting change matrix and the specifications 
of each status were presented. According to the 
findings, the active agency specifications in 
change of Public sector accounting at the University 
of Tehran as compared to the inactive agency 
specifications and also the unsupportive structure 
specifications of the change in Public sector 
accounting at the University of Tehran as compared 
to the its supportive structure were more active. 
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 مقدمه

طی دو دهه گذشته نظام حسابداري و گزارشگري مالی بخش        

عمومی، تحت تأثیر تحوالت شگرفی قرار گرفته است. هـدف          

گونه تحوالت غالبا چیره شدن بر موانع نظام بوروکراتیکی           این    

است که مـانع از اسـتفاده کـارا و اثـربخش از منـابع محـدود                 

گردد. با افـزایش آزادي عمـل نهادهـاي بخـش عمومـی،               می

تواند نقش بسیار پررنگـی را        حسابداري و گزارشگري مالی می    

گونـه    این    در توسعه مدیریت عمومی به عهده گیرد. بسیاري از       

نـشأت    1تحوالت ناشـی از پـارادایم مـدیریت عمومـی نـوین           

هـاي اخــیر در کــشورهاي   گــیرد. تحوالتـی کــه در ســال  مـی 

یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه با تأثیرپذیري از            توسعه  

این پارادایم روي داده اسـت، اغلـب بـا هـدف جابجـا کـردن                

مفاهیم و ابزارهاي سنتی مورد استفاده در بخـش عمومـی بـا             

ابزارها و رویکردهاي مـورد اسـتفاده در نهادهـاي انتفـاعی در           

 بخش خصوصی صورت گرفته است. 

تغییرات بنیادین غالبا در ابزارهـاي مـدیریتی، تکنولـوژي          

گـیري عملکـرد،      گـیري، انـدازه     اطالعات، راهکارهاي تـصمیم  

هاي حـسابداري و غـیره رخ داده         هاي حسابداري، سیستم  رویه

است. از آنجایی که هیچ کس انتظار ندارد در بخش بازرگانـی            

گـیري    گـیري، انـدازه     هاي مـدیریتی، تـصمیم      کماکان از شیوه  

هاي حسابداري سنتی استفاده شـود، در وهلـه           عملکرد و رویه  

اول، غالبا تغییرات حاصل شده از تحوالت، در بخش بازرگانی          

نمود پیدا کرد. اما این جریان در بخش عمومی متفاوت بوده و            

هاي دولـتی از ابزارهـاي        تا چند دهه گذشته بسیاري از بخش      

کردنـد و آثـاري از        مدیریتی و اطالعاتی قدیمی اسـتفاده مـی       

تحوالت در این بخـش، مـشاهده نگردیـده اسـت (باباجـانی،             

1392 .( 

هاي اخیر برخی از کشورها از قبیـل          در هر حال، طی دهه    

نیوزیلند، بریتانیـا، اسـترالیا و کانـادا بمنظـور ایجـاد بهبـود در               

هاي اطالعاتی بخش عمومی خود، تحوالتی        کارایی و سیستم  

اند. دلیل عدم رخداد تحوالت در سایر کشورها،          را تجربه نموده 

ها درباره ابزارها و رویکردهـاي جدیـد     بیشتر به نوع نگرش آن 

گردد. در این نوع نگرش، ابزارهـا و رویکردهـاي نویـن              بر می 

مدیریتی و اطالعاتی، متناسب با بخش بازرگانی بوده و بـراي           

رسـند و در حـوزه    مقاصد غیرانتفاعی چندان مفید به نظر نمـی  

تواند   بخش عمومی که هدف کسب سود جایگاهی ندارد، نمی        

مثمر ثمر واقع گردد. امـا بـا گـسترش دموکراسـی و افزایـش               

ها در مورد استفاده کارا و اثربخـش          مطالبات شهروندان، دولت  

وري در اسـتفاده از       هـاي مـالی، بهـره       از منابع، بهبود سیاسـت  

منابع و افشاي مناسب و شفاف وضعیت مالی، بیش از گذشـته       

 ). IFAC ،1997مورد پاسخگویی قرار گرفتند (

گـیري تحـوالت      پس از احساس نیاز نسبت به الزام شکل       

عنــوان  در بخـش عمومــی، مفهـوم مــدیریت مــالی نـوین بــه   

پارادایمی جدیـد و بـسیار مهـم بـه منظـور تحـول در بخـش                

عمومی ارائه شد. اهمیت بـسیار ایـن مفهـوم جدیـد ناشـی از               

تواند موجب وقوع تحـول در بخـش          هایی است که می     ویژگی

گردد. در کشورهاي مختلفی این مدل با هـدف کـسب          عمومی

ــه  ــارایی، اثربخــشی و ب ــز در   ک ــستم غیرمتمرک ــارگیري سی ک

هاي مختلفی، مورد اجـرا       هاي دولتی و البته با سیاست       سازمان

هـاي مـورد توجـه       قرار گرفته است. یکـی از مهمـترین حـوزه    

مدیریت عمومی نوین، تحوالتی اسـت کـه در حـسابداري رخ           

داده است. شاید بتوان ادعا کرد که تحوالت حسابداري، اولین          

گام در اجراي پارادایم مدیریت عمومی نوین اسـت (پولیـت و            

 ). 2000، 2بوکارت

ــدي در      ــا نق ــدي ی ــسابداري تعه ــانی ح ــتفاده از مب اس

هـاي اساسـی بیـن        بندي و حـسابداري یکـی از تفـاوت       بودجه

نهادهاي بخش عمومی و بازرگانی است. اطالعات مالی بهتر،         

هـاي بخـش      هـا و ارزشـیابی دارایـی        شفافیت بیشتر در هزینه   

عمومی موجب شد که کشورهاي بسیاري سیستم حـسابداري         

بخش عمومی را متناسب با نیازهاي خود طراحی کنند. اما بـا             

گیري تحوالت در نظام حسابداري و گزارشگري بخـش           شکل

هاي بسیاري بیـن      عمومی مشخص گردید که در عمل، تفاوت      

کشورهاي مختلف در زمینه اجراي ایـن تحـوالت وجـود دارد.     

هــا غالبــا ناشــی از فرهنــگ، پیــشینه تــاریخی و  ایــن تفــاوت

هاي ساختاري کـشورها از یـک سـو و اهـداف خـاص                ویژگی

کننـدگان                    هـاي مـالی، تهیـه       کننـدگان اصـلی گـزارش       استفاده

ــت  ــالی و هیئ ــابع م ــتانداردهاي      من ــده اس ــدوین کنن ــاي ت ه

حسابداري بخش عمومی از سویی دیگر بوده است (باباجـانی،          

1392 .( 

در این پژوهش، با تبیین فراینـد تغیـیر حـسابداي بخـش             

یابی و همچنین با شناسـایی و        عمومی با رویکرد نظریه ساخت 

معرفی عوامل و موانع تغییر حسابداري نقـدي بـه حـسابداري            

تعهدي، الگویی براي اجراي بهتر تحول در حسابداري بخـش          

شـود. امیـد اسـت       بینی و ارائه می عمومی دانشگاه تهران پیش 

که با نگرشی عالمانه، عوامل کلیدي تغیـیر نظـام حـسابداري            

سـازي   نقدي به نظام حسابداري تعهدي تقویت و موانـع پیـاده   

این رخداد مهم و با ارزش برطرف و نقشه راهی براي تقویـت             

 و تحقق تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی، ارائه شود.

1. NPM (New Public Managements) 2. Pollitt and Bouckaert 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش

در دهه آخر قرن بیستم که به دهـه انقـالب در حـسابداري و               

گزارشگري مالی بخش عمومی نـیز موسـوم اسـت، تحـوالت      

هـا و     هاي حسابداري و گزارشگري مالی دولـت        زیادي در نظام  

یافته و بعضی کشورهاي      توسعه  هاي محلی کشورهاي      حکومت

در حال توسعه صورت گرفته است. ایـن تحـول اساسـی کـه              

عمدتا به خاطر افـزایش مطالبـات شـهروندي مبـنی بـر حـق         

ــخ ــردان و                        پاســ ــرش دولتمــ ــیر در نگــ ــی و تغیــ خواهــ

سیاستمداران نسبت به ایفاي مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی        

گــیري نظــام نویــن  صــورت گرفتــه اســت، منجــر بــه شــکل

گزارشــگري مــالی در بخــش عمومــی گردیــد، نقطــه عطــف                

ــیر از                     ــی تغی ــش عموم ــسابداري بخ ــالحاتی در ح ــن اص چنی

مبناي نقدي بـه مبنـاي تعهـدي اسـت یعـنی تغیـیر از یـک                                 

کنـد، بـه      نظام حسابداري که اطالعات مفید کمتري ارائه مـی        

کند. جامعیت    نظامی دیگر که اطالعات مفیدتري را عرضه می       

گیري   بیشتر اطالعات تعهدي نسبت به اطالعات نقدي، اندازه       

ــت ــارایی فعالی ــش  ک ــی و پی ــش عموم ــاي بخ ــودن            ه ــاز ب نی

ریـزي عملیـاتی نـیز از دالیـل           حسابداري تعهدي براي بودجه   

دیگر حرکت به سـمت حـسابداري تعهـدي اسـت (باباجـانی،             

1386.( 

ــع و چــالش  ــسائل، موان ــذا شناســایی م ــیرات   ل هــاي تغی

باشــد. حــسابداري و  حــسابداري دولــتی امــري ضــروري مــی

عنوان یکی از ابزارهـاي       گزارشگري مالی در بخش عمومی به     

هــاي  مهــم ایفــاي مــسئولیت پاســخگویی در زمینــه فعالیــت 

اجتماعی و سیاسی کانون توجه قرار گرفته است. با توجـه بـه             

الزامات بانک جهانی که در قالب یک جمله (پول بیشتر نیاز به       

تــوان نتیجـه گرفــت،    تــري دارد) مـی  نظـام حــسابداري قـوي  

هـا و     کـارگیري نظـام     مدیریت منابع مـالی دولـت نیازمنـد بـه         

هاي حسابداري است، کـه کـارایی و صـرفه اقتـصادي را           رویه

براي سازمان به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، در شـرایط            

عنـوان    هاي مالی دولتی بـه      کنونی حسابداري دولتی و گزارش    

یک سالح در مقابل تقلب و اشـتباه در سـاختارهاي حکومتـی        

کننـدگان منابـع      المللی و تأمین    هاي بین   شود. سازمان   تلقی می 

دولت، ارزش حـسابداري را در کنـترل و اسـتقرار یـک نظـام               

 ). 2003دانند (چان،  خطر می بی

از سوي دیگر با مفروض انگاشتن آنکه در دنیاي حاضر و           

ــسیاري از    ــدگی موضــوعات پژوهــشی، ب ــه پیچی ــه ب ــا توج ب

اي دارنــد،                               رشــته  هــا، در عمــل مــاهیتی میــان    پــژوهش

یابـی            شناسـی سـاخت     در این پـژوهش هـم از نظریـه جامعـه          

جهت تبیین تغییر حـسابداري بخـش عمومـی اسـتفاده شـده             

 است.

 پیشینه پژوهش

در رابطه با مبناي نقدي و تعهـدي در        هاي خارجی:   پژوهش

هـاي متعـددي صـورت پذیرفتـه          کشورهاي مختلف، پـژوهش   

نظران حسابداري بخش عمومـی بـر ایـن           است، اغلب صاحب  

اند که گزارشگري مالی بر مبناي نقـدي و تعهـدي هـر               عقیده

تواند نیازهـاي اطالعـاتی متفـاوتی را در           کدام به نوبه خود می   

طـور خالصـه بـه        بخش عمومی تأمین کند. در این بخش بـه        

کارگیري مبناي    اي از این نظرات موافق و مخالف جهت به          پاره

هـاي انجـام شـده در ایـن زمینـه پرداختـه               تعهدي و پژوهش  

 شود.  می

)، در پژوهش خـود بررسـی       2017(ادهکاري و جایسینگ    

کردند که چرا و چگونه مشارکت کنندگان کلیـدي حـسابداري         

دولتی در نپال در باز تولیـد عملکردهـاي حـسابداري روزمـره             

درگــیر شــده و در برابــر تغیــیرات تحمیلــی بیرونــی مقاومــت 

 کنند.  می

ــاکیس و جــک ( ــک  2017مکریگیان ــه ی ــا هــدف ارائ )، ب

یـابی بـراي مطالعـه تغییـر          چارچوب بر مبناي نظریـه سـاخت      

حسابداري مدیریت، یک مطالعه میدانی معکوس براي بررسی        

بــر عملکردهــاي کنترلــی و  2008تــأثیر بحــران مــالی ســال 

هاي خیریه یونان طراحی کردنـد. تحلیـل          بندي سازمان   بودجه

ها از تغییرات در خودشان را هدف قـرار           انجام شده درك عامل   

 داده بود. 

)، بـا پـژوهش دربـاره تأثیـر         2017الشراري و همکـاران (    

اصالحات عمومی و مالی در تغییر حـسابداري در وزارت امـور            

هـاي    یـابی، بـا روش     مالی اردن بـا اسـتفاده از نظریـه سـاخت     

کننـد کـه      گردآوري مصاحبه، مشاهده، اسـنادکاوي بیـان مـی        

حسابداري از یک سو هم از فراینـدهاي سیاسـی، اجتمـاعی و             

اقتصادي شکل گرفته و از سوي دیگر به این فراینـدها شـکل     

 دهد.  می

از   )، در پـژوهش خـود بـا اسـتفاده     2016(  3مور و مکفیـل  

یابی به آزمون اینکه چگونه و تا چه میزان توسعه  نظریه ساخت

هاي حسابداري صنعت کـربن در سیاسـت، صـنعت و       چارچوب

ــد شــده اســت،    ــی توانمن ســازمان توســط ســاختارهاي بیرون

 پردازند.  می

)، حــاکی از آن اســت کــه 2015(  4هــاي کــاپرچینو یافتــه

هاي   اثربخشی سیستم حسابداري تعهدي در عملکرد شهرداري      

هـاي سیـستم و       کشور استرالیا مؤثر بوده و همچنین پیچیدگی      

خطراتی از جمله تقلب، فساد و به خطر افتادن سرمایه داخلـی            

 کمتر مشاهده شده است. 

3. Moore & McPhail 
4. Caperchione 
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)، درباره چگونگـی فهـم نظریـه        2015ماکهون و الواردا (   

یابی گیدنز در حسابداري به این نتـایج رسـیدند کـه در               ساخت

عنوان ابزار    به    تواند  محیط اطالعات حسابداري، حسابداري نمی   

 کار رود.  یکپارچه براي تفسیر اطالعات به

حـسابداري   ”)، در رسـاله دکـتري بـا عنـوان      2015لورنز ( 

، با استفاده از نظریه      “مدیریت معاصر در بخش خدمات بریتانیا     

هـاي    تـري از عملیـات     یابی به منظور ایجاد درك عمیق  ساخت

هـاي خـدماتی، بیـان        حسابداري مدیریت در محیـط سـازمان      

کند عملکردهاي حسابداري مدیریت بخش خدماتی مشابه         می

طـور اساسـی بـه        هاي سـازمانی، بـه      عملکردهاي دیگر بخش  

 کاربرد ابزارهاي سنتی تکیه دارند. 

)، در پژوهـشی نـشان دادنـد کـه        2014(  5بکر و همکاران 

هـاي متفـاوتی در       هـاي مختلفـی از حـسابداران، چـالش          گروه

هاي   ریزي بر مبناي تعهدي داشته و تالش        هماهنگی با بودجه  

 اند.  بسیاري در راستاي اجراي مبناي تعهدي انجام داده

)، در پژوهشی نشان داد که اجـراي سیـستم          2014(  6برنز

حسابداري تعهدي موجب ایجـاد انگـیزش و ارتقـاي خـدمات            

 گردد.  عمومی و رضایت ذینفعان می

)، با هدف بررسی این که چگونـه    2014(  7انگلند و گردین 

یابی گیدنز در تحقیقات و مقاالت حسابداري بـه           نظریه ساخت 

نحو قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته شده است با بررسی 

کنند کـه از زمـانی کـه نظریـه            مقاله منتشر شده بیان می      65

سـال پیـش بـه مقـاالت حـسابداري            25یابی گیدنز از      ساخت

عنـوان یکـی از مکاتـب مهـم           معرفی شد، موقعیت خود را بـه      

ــه  ــراي کــشف حــسابداري ب ــوان   فکــري اســتفاده شــده ب عن

 هاي سازمانی، اجتماعی و سیاسی تقویت نموده است.  پدیده

کـــارگیري  )، در پژوهـــشی بـــه2012(  8لـــی و میـــوس

المللی حسابداري بخـش عمومـی در کـشور        استانداردهاي بین 

رومانی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجـه رسـیدند کـه      

اجراي این استانداردها منجر به ارتقاي شفافیت مالی، کیفیـت          

کننـدگان    مدیریت مالی و سهولت برقـراري ارتبـاط بـا تـأمین           

  گردد. نفعان بخش عمومی می وجوه و ذي

)، رویکردها، کاربرد و پذیرش    2012کریشنان و همکاران ( 

یک سیستم حسابداري نوین را در یک شرکت آسـیایی تولیـد            

ها در این پژوهش با اسـتفاده از نظریـه        دارو بررسی کردند. آن 

هـاي         عنـوان چـارچوبی بـراي فهـم دینامیـک           یابی بـه    ساخت

ها و رفتارهـاي عامـل در         فرایند تغییر، نتیجه گرفتند که پاسخ     

یـابی بـر مبنـاي فعالیـت بـه نظریـه              قبال تغییر سیستم هزینه 

ــد و   سیــستم محــدودیت، از تناســب بیــن ایــن سیــستم جدی

هاي تداخل و عاملیـت محیـط اثـر           ساختارهاي موجود و حالت   

 پذیرند.  می

)، در پژوهشی چنیـن اسـتدالل       2011(  9هیدمن و کونولی  

ــی ــراي     م ــبی ب ــات مناس ــدي اطالع ــاي تعه ــه مبن ــد ک کنن

کند و سـرانجام منجـر بـه بخـش            گیرندگان فراهم می    تصمیم

 شود.  دولتی کارآمدتر و مؤثرتر می

کنـد کـه سـاختارهاي پیچیـده            )، بیان مـی   2011نسباك ( 

بینی سودآوري آتی و ارزیابی هزینـه و          سازمانی، التزام به پیش   

ــب آن     ــوین و متعاق ــاي ن ــه راهکاره ــه ارائ ــاز ب ــدها، نی درآم

هاي دولتی (دانـشگاه)      سازي حسابداري تعهدي در بخش      پیاده

 را دو چندان کرده است. 

  سـازي   )، با بررسی فرایند پیـاده     2010(  10کیوشی یاماموتو 

هـاي فـنی و فرهنگـی         حسابداري تعهدي در کانـادا و چـالش       

حاکم بر جامعه و نیز بیان مزایاي اجـراي ایـن حـسابداري در              

این نظـام مـالی در        سازي بخش دولتی، مدلی جامع براي پیاده 

 بخش دولتی ارائه نموده است. 

)، در رساله دکـتري بـا اسـتفاده از نظریـه            2010واندرلی ( 

هـاي   اي در سیـستم   یـابی نـشان داد تغیـیرات گـسترده      ساخت

ویـژه در      حسابداري مـدیریت شـرکت توزیـع بـرق برزیـل بـه           

سیــستم بودجــه و سیــستم ارزیــابی عملکــرد پــس از فراینــد 

 است.    سازي روي داده  خصوصی

کننـد اجـراي حـسابداري          )، بیان می  2005تودور و موتیو (   

تعهدي مستلزم گسترش نظام فناوري اطالعات و ارتباطـات و         

هاي اجرایی است و به منظـور اطمینـان از اینکـه              بهبود روش 

اطالعات حسابداري به صورت کامل، به موقع و صحیح ارائـه           

شـود، بایــد چـارچوبی قــانونی نـیز طراحــی شـود. همچنیــن،     

حسابداري تعهدي نیاز به آموزش کارکنان فعلـی و             سازي  پیاده

 استخدام کارکنان جدید دارد. 

گذاري بـراي       )، به منظور بررسی نتایج قانون     2005کنراد ( 

کنترل مدیریتی و تغییر سـازمانی در صـنایع خصوصـی شـده،         

یک موردپژوهی در صنعت نفت و گـاز بریتانیـا بـا اسـتفاده از               

ویـژه بـر تـأثیرات      یابی انجام داد. این پژوهش به نظریه ساخت 

هــاي  هــاي حــسابداري و سیــستم گــذاري بــر سیــستم قــانون

 هاي کنترلی مدیریت تأکید دارد.  عنوان سیستم پاسخگویی به

یابـی    )، با استفاده از نظریه ساخت  2005یودین و تسامنی ( 

به منظـور بررسـی تغیـیرات در کنـترل بودجـه و نظـارت بـر                 

عملکرد محیطی حاصـل از اصـالحات بخـش عمومـی یـک             

 Becker et al .5 موردپژوهی در شرکت دولتی توزیع غذا کشور غنا انجام داد. 
6. Bruns 
7. Englund & Gerdin 
8. Ilie & Miose 

9. Hyndman & Connolly 
10.Kiyoshi Yamamoto 
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کنـد کـه اسـتفاده از مبنـاي           )، بیـان مـی  2004(  11سکتور

تـر بـه نظـر       تعهدي در مقایسه با مبناي نقدي سنتی، مطلـوب  

رسد زیرا در حـسابداري تعهـدي، مخـارج انجـام شـده بـا                 می

هایی که از پیش مورد توافق قرار      اهداف عملکرد و نه با بودجه 

  گیرد. اند، مورد مقایسه قرار می گرفته

)، در پژوهش خود به منظور پوشاندن شکاف        2004جک ( 

عمیق مدیریت کشاورزي و پیشینه دانـشگاهی حـسابداري بـا           

هـاي    یابی، موقعیـت و عملکـرد گـروه       استفاده از نظریه ساخت 

مختلف بازیگران درگیر در زمینه سازمان کشاورزي در بریتانیا         

 را مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. 

عنـوان    )، مبناي تعهدي بـه    2002طبق بررسی رابینسون (   

هـاي بخـش      هاي غیرضروري در حساب     سیستمی با پیچیدگی  

ها براي افرادي     عمومی معرفی شده است که ایجاد این حساب       

با دانش ناکـافی از حـسابداري نـامفهوم و نـاملموس اسـت و               

امروزه تالش جدي براي حل این مشکل، ضـروري و الزامـی            

  رسد. به نظر می

یابـی    )، با استفاده از نظریه ساخت     2002احرنس و چپمن (   

ــستم  ــی سی ــمن بررس ــا    ض ــه آن ب ــسابداري و رابط ــاي ح ه

ــا،   هــاي زنجــیره پاســخگویی در یکــی از رســتوران اي بریتانی

گـیري      هـاي انـدازه     هاي پاسـخگویی پـیرامون سیـستم        چالش

 عملکرد را ارزیابی کردند. 

)، در پژوهش خود با اسـتفاده از     1997الورنس و دیگران ( 

هاي اخـیر در بخـش        کنند پیشرفت   یابی بیان می    نظریه ساخت 

ویژه در بخش بهداشـت، محیطـی را بـراي            عمومی نیوزلند به  

عنـوان بخـشی از تغییـر         هـاي حـسابداري بـه       مطالعه سیـستم  

 کند.  سازمانی و اجتماعی فراهم می

 

)، در پژوهش خود 1395قاضی مرادي ( داخلی:هاي  پژوهش

بــا هــدف بررســی مــشکالت اجــراي حــسابداري تعهــدي در 

عامـل    30ها، پس از بررسی ادبیات و نوشتارها، تعداد           دانشگاه

عنوان مشکالت اجرایی در سه طبقـه شـامل: بـسترهاي             را به 

 الزم، حمایت مدیران و آشنایی و تخصص پرسنل بررسی کرد. 

دادنـد        )، در پژوهش خود نشان    1395محمدزاده و فرجی (   

که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات         

هاي مالی و اقتصادي و       المللی، بحران   هاي جوامع بین    و توصیه 

هاي تغییرات حسابداري دولتـی       بهبود شفافیت مالی از محرك    

باشـند.    در نظام گزارشگري مـالی بخـش عمومـی ایـران مـی       

تـوان بـه      همچنین از موانع تغییرات حسابداري دولتی نیز مـی        

کمبود نیروهاي متخـصص مـالی، نارسـایی برخـی قـوانین و             

هــاي  مقــررات مــالی و محاســباتی، نبــود اســتانداردها و روش

حسابداري دولـتی کـافی، نبـود چـارچوب نظـري و فرهنـگ              

 خواهی اشاره کرد.  پاسخگویی و پاسخ

)، نشان  1395نتایج حاصل از پژوهش بداغی و همکاران (       

هـاي    دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سـازمان           می

دولــتی، نبــود قــوانین و مقــررات مبــنی بــر حمایــت اجــراي  

حسابداري تعهدي، نبود استانداردهاي مدون حسابداري دولتی       

خواهـی را از موانـع        در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ      

 روند.  اجراي مبناي تعهدي به شمار می

)، در مطالعــه 1394مهــر و همکــاران ( هــاي امیــنی یافتــه

مــوردي از دانــشگاه خوارزمــی تهــران حــاکی از آن بــود کــه 

حسابداري تعهدي باعث ارتقـاي پاسـخگویی بخـش عمومـی      

شود. از سوي دیگر حسابداري تعهدي تـأثیر معنـاداري بـر              می

شفافیت گزارشگري ندارد. افزون براین، نتایج حاصل نشان داد 

که حسابداري تعهدي بر تعیین بهـاي تمـام شـده خـدمات در         

 دانشگاه خوارزمی مؤثر است. 

اي به این نتیجه      )، در مطالعه  1394حاجیها و امیرطاهري (   

دست یافتند که تغییرات حسابداري منجـر بـه رضـایت خاطـر        

هـا    گذاري باالتر خـدمات عمومـی شـهرداري         ذینفعان و ارزش  

 شود.  می

)، حـاکی از آن     1393هـاي کردسـتانی و همکـاران (         یافته

است که انتخاب راهکار گذار مناسب تأثیر بسزایی بر موفقیـت     

فرایند گذار از حسابداري نقدي بـه حـسابداري تعهـدي دارد و         

عنـوان بهتریـن       تـدریجی اسـت کـه بـه          سازي این روش پیاده 

روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران باید مورد استفاده قرار           

 گیرد. 

)، بـا اسـتفاده از      1392در پژوهش باباجـانی و همکـاران (       

نفر از خبرگان     142روش پژوهش دلفی و نظرخواهی از تعداد        

هـا و عوامـل کلیـدي وقـوع تحـول در نظـام                کشور، محـرك  

پاسخگویی مالی و عملیاتی بخـش عمومـی ایـران شناسـایی            

ها در شرایط کنونی کـشور مـورد ارزیابـی         گردیده و جایگاه آن 

 قرار گرفته است. 

)، در پژوهش مروري خـود     1392مهرالحسنی و همکاران ( 

هاي مربـوط بـه اسـتقرار         هاي پیشین چالش    بر اساس پژوهش  

  طبقـه  6سیـستم حـسابداري تعهـدي در بخـش دولـتی را در      

مدیریت و رهبري (توجیه و حمایـت مـدیریت ارشـد از اجـرا)،         

اي   هـاي مـشاوره     پیروان (حـضور ممـیزین حـسابداري و تیـم         

تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)،        

ساختار (ساختار تشکیالتی متناسـب بـا تحـول و وجـود یـک              

سیــستم مناســب ارزیــابی عملکــرد در کــار)، نــیروي انــسانی 

(تخصص و خبرگی نیروي انسانی انگـیزه و رضـایت افـراد) و             

فراینــدها و اســتانداردهاي کــاري (تــدوین اســتراتژي و طــرح  11.Sector 
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اجرایی، بازخورد از نحوهی اجرا و وجود یک چـارچوب نظـري    

 مختص بخش دولتی) قرار دادند. 

دهنده آن    )، نشان 1392نتایج پژوهش یاوري و همکاران (     

است که عوامل مدیریت، نیروي انسانی متخـصص، قـوانین و    

ــگ    ــت و فرهن ــدهاي دول ــري، درآم ــارچوب نظ ــررات، چ مق

کارگیري حسابداري تعهدي در     خواهی بر به پاسخگویی و پاسخ 

 بخش دانشگاه علوم انتظامی امین تأثیرگذار هستند. 

)، 1391هـاي پـژوهش کـاظمی و کرباسـی یـزدي (          یافته

دهد که پنج عامـل عـدم وجـود چـارچوب نظـري و           نشان می 

مفاهیمی، قوانین و مقررات موجود در نظام مالی و محاسباتی،          

هاي حسابداري دولتی، عدم اجرایی شـدن         استانداردها و روش  

ریزي عملیاتی، عدم اجراي حسابرسی عملکرد در         کامل بودجه 

بخش دولتی از موانع اجراي حسابداري بر مبنـاي تعهـدي در            

 باشد.  بخش دولتی می

)، در پژوهش خود نشان دادنـد       1391فرد و نظري (     وکیلی

کــه عوامــل مــدیریت، نــیروي انــسانی متخــصص، قــوانین و 

خواهی   مقررات، چارچوب نظري و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ       

کارگیري حسابداري تعهدي در بخـش دولـتی تأثیرگـذار            بر به 

 است. 

)، نـشان داد کـه      1390نتایج پژوهش رحمانی و رضـایی (      

حــسابداري تعهــدي، وضــع موجــود واحــد گزارشــگر را بهتــر 

کنــد، معیارهــاي حسابرســی عملکــرد را بهبــود  توصــیف مــی

بخشد و موجـب تهیـه اطالعـات سـودمندتر بـراي بهبـود         می

ــفافیت    ــزایش ش ــزایش پاســخگویی، اف ــابع، اف تخــصیص من

 شود.  اطالعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادي می

نیـا و همکـاران           نتایج حاصل از پژوهش پیمایـشی طالـب       

)، بیانگر این بـود کـه حـسابداري دولـتی در ایـران در               1390(

هـاي اصـلی ایـن        آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد. محرك      

تحول افزایش تقاضا براي اطالعات بیشتر به دنبال اصالحات         

مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جملـه الزامـات          

 قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه است. 

)، در پـژوهش خـود تحـت        1388کردستانی و ایرانشاهی ( 

کـارگیري حـسابداري تعهـدي در         عوامل مؤثر بـر بـه      ”عنوان  

شش عامل مدیریت، نیروي انسانی، قـوانین و            ،“بخش دولتی 

ــگ     ــتی و فرهن ــدهاي نف ــري، درآم ــارچوب نظ ــررات، چ مق

ــه پاســخگویی و پاســخ ــر در  خواهــی را ب ــوان عوامــل مؤث عن

 کارگیري حسابداري تعهدي ذکر کردند.  به

ســنجی  امکــان ”)، در پــژوهش 1388باباجـانی و مــددي ( 

هـاي    تحول در نظام حسابداري و گزارشـگري مـالی دانـشگاه         

، به این نتیجه رسـیدند کـه شـرایط الزم بـراي              “دولتی ایران 

ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ایجـاد            دانشگاه

تحول در نظام حسابداري و گزارشگري مـالی فـراهم اسـت و         

توانند از مبناي تعهدي تعـدیل شـده و           این قبیل مؤسسات می   

گیري جریان منـابع اقتـصادي در حـسابداري خـود      معیار اندازه 

 استفاده کنند. 

ــابر ( ــگري    1388ص ــع گزارش ــود موان ــژوهش خ )، در پ

حسابداري دولتی بـر مبنـاي روش تعهـدي را در سـه فـاکتور            

اصلی بررسی کرد که عبارتند از: نبود ظرفیت قوانین و مقررات 

مالی و محاسباتی، نبـود ظرفیـت نـیروي انـسانی الزم، نبـود              

 هاي حسابداري دولتی.  ظرفیت استانداردها و روش

)، در پژوهش خود بـه ایـن نتیجـه دسـت            1387طریقی ( 

یافت که مبنـاي حـسابداري تعهـدي باعـث افـزایش قابلیـت             

ریـزي عملیـاتی،      پاسخگویی مدیران، تسهیل در تهیـه بودجـه       

هـا و افزایـش       تهیه اطالعات بهاي تمام شده شـفاف فعالیـت        

 گردد.  تصمیمات بهینه مدیران می

دهد نظام حـسابداري      )، نشان می  1382پژوهش باباجانی (  

و گزارشــگري مــالی ایــران از قابلیــت الزم بــراي مــسئولیت  

پاسخگویی در زمینه کنترل بودجه مصوب، شناسایی درآمـد و          

اي و   هــاي ســرمایه هزینــه واقعــی ســاالنه، انعکــاس دارایــی 

 باشد.  هاي بلندمدت عمومی برخوردار نمی بدهی

دهدکه وجود موانع متعـدد در      )، نشان می1378بجنوردي ( 

ــاعی و فرهنگــی و   ــانونی، سیاســی، اجتم ــاد ســاختاري، ق ابع

ــسابداري و    ــستم ح ــه سی ــت ک ــده اس ــث گردی آموزشــی باع

گزارشگري مالی در ایران از پیشرفت الزم خود برخوردار نباشد 

ــسئولیت      ــا م ــتی خصوص ــالی دول ــگري م ــداف گزارش و اه

 پاسخگویی دولت را محقق ننماید. 

 

 یابی  نظریه ساخت

ارائه   1987یابی که توسط آنتونی گیدنز در سال          نظریه ساخت 

شده است، رهنمودهاي مناسبی را براي تحلیل سازمان و نیـز           

 آورد.  توسعه تغییر سازمانی فراهم می

)، 1984یابی گیـدنز (     )، نظریه ساخت  2013از نظر ولیکت (  

هـا    براي فهم رابطه متقابـل بیـن افـراد (عاملیـت) و سـازمان             

پـردازان و     کنـد و بـه نظریـه        (ساختار)، چـارچوبی فـراهم مـی      

اندرکاران توسعه منابع انسانی در فهـم چگونگـی رابطـه             دست

کنـد.    این دو عامل در ایجاد و توسعه تغییر سازمانی کمک می          

یابی خود، بیـن عاملیـت و سـاختار بـا             گیدنز، در نظریه ساخت   

مفهوم تعامل دیالکتیکی عاملیت و سـاختار در تحـول و تغییـر     

 ). 2010کند (کابل،  شکل اشکال اجتماعی، پیوند برقرار می

نظریه گیدنز، به تولیـد و بـاز تولیـد سـاختارها، از طریـق               

ها یا اقـدامات اجتمـاعی اشـاره دارد        فرایندهاي زمانمند فعالیت 

 ). 2012(کالدول، 
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یـابی در کتـاب سـاخت جامعـه           مبانی اصلی نظریه ساخت 

ــدنز و در ســال  ــی گی ــه   1984آنتون ــه شــده اســت. نظری ارائ

گرایـی،    یابی، با هر دو موضـع نظـري انتقـادي و سـازه             ساخت

 سازگار است. 

یابی بین دو رویکرد   )، نظریه ساخت2004از نظر پوزیبون ( 

ــی و محیطــی را در   ــل بیرون ــه نقــش عوام ســاختارگرایی (ک

دانـد) و رویکـرد هرمونوتیـک         دهی به سازمان غالب می      شکل

هـا را در توسـعه سـاختارها          ها و ارتباطـات عاملیـت       (که کنش 

 کند)، قرار دارد.  اثرگذار تلقی می

)، در مقاله خود به بیان شواهدي از کـاربرد          2013ولیکت ( 

این نظریـه در مـدیریت، کـسب و کـار، آمـوزش و پـرورش،                

پـردازد. در نظریـه       فرهنگ سازمانی و ارتباطات سـازمانی مـی       

یابی، اثر همزمـان و متقـابلی بیـن عاملیـت و سـاختار                ساخت

شود. در واقع، در این نظریه عاملیت و ساختار بـه          شناسایی می 

کنند که به نوعی مأخذ و محـصول یکدیگـر          اي عمل می  گونه

 شوند.  شناخته می

خالصـه    )،1990مبانی این نظریه در ایـن گفتـه گیـدنز (          

یـابی ریـشه در       پیش فـرض مبنـایی نظریـه سـاخت        ”شود   می

ــه در آن    ــاختار دارد ک ــویگی س ــوم دوس ــاختار ”مفه ، در  “س

ترین مفهومش، به قواعد و منابعی داللـت دارد کـه در         عمومی

در این “. اند، وجود دارد رابطه با بازیگرانی که در آن قرار گرفته 

میان، مفهوم عاملیت، به اندازه مفهوم ساختارمحوري است... ،         

شـود کـه      هر انسان به نوبه خود، نوعی عاملیت محسوب مـی         

طور روزمره و پیوسته، به شکل بازاندیـشانه (متأمالنـه)، بـه             به

هایش در سـاختارهاي پایـدار بلندمـدت، در           پایش توالی کنش  

؛ به نقل از ولیکـت،  1990(گیدنز،  پردازد اش می زندگی روزمره 

2013 .( 

ها بر  تمرکز همزمان بر عاملیت و ساختار و اثر همزمان آن 

ــی   ــود م ــه وج ــدیگر، دوســویگی ســاختار را ب ــی  یک آورد. یعن

شـوند، در حالـی       ها توسط ساختار توانمند و محدود می        عاملیت

هـا    هـاي همـان عاملیـت       که ساختارها خود، محـصول کنـش      

ها به نوبه خـود       یابی، سیستم   هستند. بنابراین، در نظریه ساخت   

عنـوان پیامـدهاي      هاي انسانی هستند که به     محصولی از کنش 

ها توانایی تغییر یا حفظ ثبات خود         ها، به عاملیت    کنش عاملیت 

کننـد (ولیکـت،      هـا سـلب مـی       دهند یا این توان را از آن       را می 

2013 .( 

یابی گیدنز، با ارائه نوعی تعادل بین  بنابراین، نظریه ساخت

گـرا و بـا      دیدگاه به شـدت جبرگرایانـه و رویکردهـاي دوگانـه     

مطرح کـردن نوعـی دوسـویگی کـه اثـر متقابـل و همزمـان                

عاملیت و سـاختار را بـر یکـدیگر تأییـد کـرده، تعـادل ایجـاد           

 ). 2013کند (ولیکت،  می

دیدگاه کـارکردگرایی نقـش ابـژه (سـاختار) را بـر سـوژه              

کند، حال آنکه رویکرد هرمنوتیک، بـر         تر می   (عاملیت) پر رنگ  

یـابی،    مقدم دانستن سوژه بر ابژه تمایـل دارد. نظریـه سـاخت           

گرایی) را با در نظر گرفتن نقش مـشترك           گرایی (ذهنیت   سوژه

کند   آن با ساختار و اقدامات سازمانی در بر گرفته و تصدیق می      

که ممکن است واقعیت از سازمانی به سازمان دیگـر متفـاوت            

 ). 1984باشد (گیدنز، 

یابی گیـدنز، ایـن ادعـاي کـل گرایانـه کـه               نظریه ساخت 

اي هـستند       هاي تنظیمی هنجارمند یکپارچـه      ساختارها، سیستم 

،  “آنجـایی  ”هـاي جمعـی      عنوان واقعیـت    که خارج از زمان و به 

کـالن و دوگانگـی     -کنـد. تمـایز خـرد       وجود دارنـد، را رد مـی      

هـاي اجتماعـی      گرایـی کـه در نظریـه        گرایی و عینیـت     ذهنیت

کالسیک از کنش و نظم، جایگاه مشخصی براي خود دارند را           

طور که گفته شد،  کند. همان نیز از منظر هستی شناسانه رد می 

ــق     ــاختار از طری ــت و س ــن عاملی ــه بی ــدنز، رابط ــر گی از نظ

شود، چیزي که گیدنز از آن بـا   هاي اجتماعی تعدیل می فعالیت  

کنـد. از آنجـا کـه در نگـاه            یاد می   “دوسویگی ساختار  ”عنوان  

اي عملی اسـت کـه توسـط            گیدنز، ساختار، فرایند مبنا و سازه     

شود، نسبت به تغیـیر گـشوده اسـت. بـه      عاملیت نگهداري می 

بیان دیگر این ویژگی رد مفهوم جبرگرایانه و مفهوم تکاملی از    

 ). 2012نظم اجتماعی است (کالدول، 

یابی با مفروضات باال، براي در نظـر گرفتـن     نظریه ساخت 

عاملیت و ساختار در توسعه تغییر سازمانی رهنمودهاي صـریح          

 و ضمنی مشخصی دارد.

 

 شناسی پژوهش روش

این مقاله درباره تبیین فرایند تغییر حسابداري بخش عمومی با 

یابی در دانشگاه تهران است. بـه منظـور             رویکرد نظریه ساخت  

ي   هـا   کشف عوامل و منابع و موانع این تغیـیر بـزرگ از روش            

مصاحبه و مشاهده و اسنادکاوي استفاده شده است. به منظـور           

مصاحبه ابتدا با حضور در سازمان مرکـزي دانـشگاه تهـران و             

مصاحبه با مـدیرکل وقـت امورمـالی و معـاون امـور تعهـدي               

کننـدگان و       ایشان، کلیت مصاحبه، نحوه ارتبـاط بـا مـشارکت         

اطالعات کلی از افراد و کارکنـان مـالی و سـطح تجربیـات و               

دانش ایشان را کـسب نمـوده و بـا همـاهنگی مـسئول دفتـر                

ــه    ــه برنام ــروع ب ــدیرکل ش ــا      م ــصاحبه ب ــت م ــزي جه ری

کنندگان و همزمان مشاهده در محیط و بستر فعالیت             مشارکت

آنان نمودم. در صورت همکاري نیز یکسري اسـناد و مـدارك            

تـر      ي کامـل   هـا  قابل استناد و غیرمحرمانه بـه منظـور بررسـی    

آنچه در انتخاب روش پـژوهش اهمیـت دارد،         مشاهده گردید.   

ها و اساسا موضوع پـژوهش اسـت، ایـن              نوع و ماهیت پرسش   
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پژوهش در چارچوب پارادایم تفـسیري و مطالعـه کیفـی قـرار            

گیرد، روش پژوهش کیفی عام و روش موردپژوهـی بـراي          می

هـا از اسـتراتژي       آن انتخاب شـده اسـت و بـراي تحلیـل داده     

کند. تحلیل محتـوا        دار استفاده می      تحلیل محتواي کیفی جهت   

اي و کارآمد تحلیل کیفـی اسـت. ایـن              ي پایه   ها  یکی از روش  

هاي کیفـی     هاي اساسی براي بسیاري از تحلیل         روش، مهارت 

آورد. در واقع تحلیل محتواي کیفـی، روشـی بـراي             فراهم می 

هاي کیفـی     شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده       

هاي متنی اسـت،        است. این روش، فراگردي براي تحلیل داده      

هایی غـنی و        هاي پراکنده و متنوع را به داده          طوري که داده      به

هاي رو      ها، مصاحبه     کند. ابزار گردآوري داده       تفصیلی تبدیل می  

هـاي      ها با طرح پرسـش        در رو و عمیقی است که این مصاحبه       

دقیقه با افراد برگزار شد. پروتکل مصاحبه،         100تا    45باز طی   

هاي مؤثر بر تغیـیرات       هایی در خصوص عوامل و مؤلفه  پرسش

خصوص تغییر حسابداري نقدي به  حسابداري بخش عمومی به

حــسابداري تعهــدي بــود کــه بــر اســاس نحــوه پاســخگویی 

هـا مطـرح      هاي دیگري در ادامه آن        شوندگان، پرسش     مصاحبه

شـونده کارشناسـان و رؤسـاي حـسابداري             شد. افراد مـصاحبه   

شـوندگان بـر اسـاس          دانشگاه تهـران بودنـد. تعـداد مـصاحبه        

دسترسی این افراد براي مصاحبه و رسیدن به اشباع اطالعات          

نفر به اشباع نظري      22تعیین شد. این مطالعه طی مصاحبه با        

نفر ادامه یافت. رده سنی     25رسید که براي مطلوبیت بیشتر تا  

هـا زن     نفـر از آن     8سال بود،     62تا    28شوندگان بین       مصاحبه

کردند.   سال در دانشگاه خدمت می      18طور میانگین     بودند و به  

شد تا با مرور چندباره گفتگوها، تحلیـل و             ها ضبط می      مصاحبه

ــق ــدگاه   بررســی دقی ــه دی ــسبت ب ــري ن ــاي طــرح شــده    ت ه

ها به صـورت متـن          کنندگان انجام شود. این مصاحبه        مشارکت

ها براي    شدند تا داده   MAXQDAافزار  در آمدند و وارد نرم 

ذخیره، فراخوانـی و کدگـذاري اسـتفاده شـود، مقولـه گـستره            

هـا برقـرار و تأییـد شـود. در              مناسبی یابد و روابط بین مقولـه      

ها بـه       افزار، داده     بندي خروجی نرم      پژوهش حاضر پس از دسته    

صورت کدهاي اولیـه متفـاوت اسـتخراج شـدند و از گزینـش            

هاي اصلی و فرعی به دست          مجموع کدهاي متفاوت، مضمون   

هاي اصلی و یافتن روابط بین          آمد. با تعریف و بازبینی مضمون 

ها، مدل چگونگی برخورد کارکنان ارائه شد. براي حـصول            آن

دسـت    هـاي بـه    اطمینان از روایی پژوهش، مفاهیم و مـضمون  

هـا    هـا مقایـسه شـده و تناسـب آن             طور مستمر با داده       آمده به 

شد. کدگذاري مفاهیم در اختیـار          نسبت به یکدیگر ارزیابی می    

شـوندگان قـرار گرفـت و پـس از بـازبینی مفـاهیم و                   مصاحبه

شوندگان نظر خود را درباره آن          ها، هر یک از مصاحبه        مضمون

ابراز کردند و در آخـر چنـد تـن از مـدیران و اسـتادان حـوزه                  

هـا      هـا و یافتـه        مدیریت به بررسی و اظهارنظر درباره کدبنـدي    

 ها نیز اعمال شد.  هاي آن  پرداختند و دیدگاه

 

 عاملیت فعال و ساختار حمایتگر

عنـوان پیوسـتگی ملزومـات عـاملیتی و           نگاه به یـادگیري بـه     

اي نیازمند بیان معنـاي چیـستی کنـش کارکنـان بـراي                 زمینه

هاي یادگیري اسـت. در      یادگیري و موضوعات در زمینه محیط     

اي این موضوع بحث انگیز، اقدامات فرهنگی مرتبط            بعد زمینه 

هــا در محیــط کــاري، اقــدامات   بــا توزیــع قــدرت و موقعیــت

مندي که دانش و محصوالت تولیدي در سرتاسر محیـط              رویه

گیرد و موارد مرتبط با شـرایط مبنـایی کـار             کاري را در بر می    

هاي شروع و پایان کار، دسترسی و ارائـه           کردن، از قبیل زمان   

طـور مـشابه، موضـوعات بحـث      شود. بـه  امکانات را شامل می 

انگیز عاملیت محور که اشتیاق کارکنان بـه عجیـن شـدن در             

هــاي کــاري و قــدرت پــذیرش و قبــول اقتــضائات  نیازمنــدي

کنـد، نیازمنـد      ها طلب می هاي کاري از آن فعالیت یادگیري که  

مشخص شدن هـستند. سـبک یـادگیري ترجیحـی، توانایـی            

هاي سبک زندگی شخصی      استفاده از یادگیري پیشین، اولویت    

هـا و نیـات فـرد در کـار هـدف        و انتظارت فردي که به انگیزه 

دهند، موضوعات مربوط به ارتباطات که بر چگونگی تفسیر    می

 ). 2005گذارد (اسمیت،  محیط کاري توسط کارکنان اثر می

)ُ مشخص است،  2005طور که در نقل قول اسمیت (  همان

در نظر گرفتن همزمـان عاملیـت و سـاختار در توسـعه منابـع               

هاي مورد نظر براي عاملیت و        انسانی، به تدقیق و بیان ویژگی   

ساختار مطلوب در راسـتاي تحقـق توسـعه منـابع انـسانی در              

سازمان نیاز دارد بنابراین، به بررسی ادبیات پژوهشی پـیرامون          

هاي عاملیت فعال نـسبت بـه توسـعه منـابع انـسانی و              ویژگی

هاي ساختارهاي حمـایتگر از توسـعه منـابع انـسانی در         ویژگی

سازمان نیاز است. بررسی پیشینه پژوهش در رابطه با موضـوع    

هاي مربـوط     بحث انگیز پژوهش در دو بخش بررسی پژوهش       

به عاملیت توسعه منابع انسانی و ساختار توسعه منابع انـسانی            

هـاي    انجام شد. نتیجه مرور پیـشینه بـراي شناسـایی ویژگـی           

عاملیــت فعال/منفعــل نــسبت بــه توســعه منــابع انــسانی، بــه 

پژوهش که در نتیجه جست و جـو در          27تم از  164شناسایی  

ادبیات پژوهشی این حوزه یافت شدند، منجر شد. نتیجه مـرور         

ــایی ویژگــــی  ــراي شناســ ــاختار                 پیــــشینه بــ هــــاي ســ

 309حمایتگر/غیرحمایتگر توسعه منابع انسانی، بـه شناسـایی         

پژوهش مرتبط با این موضوع بحث انگیز منجر شد.           41تم از   

ها از سه مأخذ مصاحبه، مـشاهده و اسـناد            براي گردآوري داده  

هاي گردآوري شـده طـی چهـار گـام              استفاده شد. تحلیل داده   

هاي پدیدار      مشخص انجام شد. در گام نخست، به شناسایی تم 
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ها، مشاهدات و اسناد پرداخته شد. در گام دوم             شده از مصاحبه  

هاي شناسایی شده اقـدام شـد. درگـام سـوم          بندي تم  به مقوله 

هاي شناسایی شده از این سه مأخذ به شکل دادن کالن       مقوله

هایی کـه داراي      ها انجامید و در گام چهارم، کالن مقوله         مقوله

هـاي    مشابهت مفهومـی بودنـد (در هـر یـک از زیرمجموعـه            

عاملیت و ساختار)، با هم ترکیـب شـدند. گـام نخـست بـراي               

هاي عاملیت فعال/منفعـل تغیـیر حـسابداري          شناسایی ویژگی 

تم براي    77بخش عمومی در دانشگاه تهران، به پدیدار شدن         

تــم بــراي عاملیـت منفعــل منجــر شــد.   38عاملیـت فعــال و  

هاي مستخرج براي عاملیت فعال/منفعل         بنابراین، مجموعه تم  

تـم شـد. در میـان ایـن           115تغییر حسابداري بخش عمومـی   

هاي تکراري وجود داشت. بنابراین با اجراي گام دوم             ها، تم     تم

کـالن مقولـه بـراي        41هـا، تعـداد         بندي تم     و سوم و با مقوله    

کالن مقولـه بـراي عاملیـت منفعـل          16عاملیت فعال و تعداد  

هاي عاملیت فعال با        شناسایی شد. در گام چهارم، کالن مقوله      

هاي عاملیت منفعل از نظر مفهومـی بـا یکدیگـر             کالن مقوله 

هایی که به یـک موضـوع اشـاره           مقایسه شدند و کالن مقوله    

 49کردند، با یکدیگر ادغام شدند. این فرایند بـه شناسـایی         می

کالن مقوله براي عاملیت فعال/منفعل منجـر شـد. در نهایـت            

ها، به شکل قیاسـی در سـه طبقـه شـناختی،              این کالن مقوله  

 ). 1بندي شدند (جدول  هیجانی و رفتاري دسته

مقاومت انتقادي و    ”اي با عنوان        )، در مقاله  2000پیدریت ( 

شناخت دوگانگی: دیدگاه چند بعدي از نگرش نسبت به تغییـر           

، نحوه برخورد افراد نسبت به تغیـیر را یـک نگـرش              “سازمانی

سه بعدي تعریف کرده که شـامل: ابعـاد رفتـاري، شـناختی و              

کننده سه ارزیابی متفاوت افراد      عاطفی است. این ابعاد منعکس    

 : باشد از یک موضوع یا وضعیت زیر می

بعد شناختی: بعد شناختی یعنی اینکه یک فرد در برابـر             -

کند (براي مثال؛ این که آیا تغیـیر را الزم       تغییر چگونه فکر می 

 میداند؟ تغییر مفید خواهد بود؟)؛ 

بعد هیجانی(عاطفی): بعد عاطفی به احساس شخص در    -

 برابر تغییر توجه میکند (براي مثال؛ عصبانیت و استرس)؛ 

بعد رفتاري: بعد رفتاري شامل اقدامات یا قصد عمل در            -

پاسخ به تغییرات است (براي مثـال: شـکایت در مـورد تغیـیر،              

 هاي عاملیت منفعل ویژگی هاي عاملیت فعال ویژگی نوع

 شناختی

ذهنیت باز در پذیریش تغییر و ناشناخته ها: خود باوري و اعتماد به نفس بـاال،                  

خودآگاهی و خودشناختی، باز اندیشی و خود ارزیابی درباره سطح توسعه یافتگی            

گري و خود انتقادي): کنجکاوي و جستجوگري: مثبت اندیشـی:         خود (خود تامل   

برخوردار از نگرش سیستمی؛ برخورداري از تفکر انتقـادي؛ داشـتـن نـگـرش                 

جو (مردم دوستی): شناخت و مدیریت هیجانات؛ عدم ترس      دموکرات و مشارکت  

از شکست؛ اذعان نیاز به یادگیري؛ داشتن نگاه الگوبرداري، برخورداري از هوش 

به نسبت باال، نیاز خودشکوفایی؛ آگاهی نسبت به محیط و زمان: بلند پـروازي                

 (نیاز به موفقیت)؛ برقراري ارتباط عمیق با موضوع یادگیري.

خود ناباوري و عدم اعتماد به نفس؛ ناتوانی 

در تشخیص سبک و نیاز یادگیري خود؛ ترس 

رو شدن با چالش و عدم  از تغییر و روبه

بازخورد: نگرش منفی به سازمان؛ عدم 

شناخت خود؛ عدم کنجکاوي؛ دایره وسعت 

 یادگیري محدود؛ فقدان تصور از خود در آینده

 هیجانی

 (عاطفی)

اشتیاق و انگیزه نسبت به یادگیري، توسعه و تغییر: عطش توسعه و رشد مستمر               

(یادگیري مادام العمر)، لذت بردن از یادگیري و توسعه (رنج از ندانستن)، تشنـه                  

 بازخورد و مأخذ انگیزشی درونی (خودانگیخته بودن).

 انگیزگی؛ مأخذ انگیزش بیرونی بی

 رفتاري

بندي، استقالل در    پذیري؛ خود مدیریتی و خود انضباطی؛ زمان تعهد و مسئولیت  

گـرایـی و        اي)؛ هـدف     یادگیري (یادگیرنده خود هدایت شده و خـودتـوسـعـه           

مندي (برنامه توسعه فردي)؛ چالش طلبی؛ توانایی و مهارت باال در تـمـام     برنامه

گرایی در یـادگـیـري و         مراحل یادگیري، خالق و نوآور در امر یادگیري؛ تجربه        

زنی و گفت و گو؛ توانایی برقـراري ارتـبـاط اثـر                توسعه؛ قدرت و ظرفیت چانه    

بخش؛ قابل اعتماد بودن، مطالعات پیرامونی در باب وظایف شغلـی؛ بـااخـالق               

 بودن و احترام به کدهاي اخالقی؛ دایره وسعت یادگیري باال و تواضع و فروتنی.

گذاري براي یادگیري و  ناتوانی در هدف

توسعه (یادگیرنده وابسته/ فقدان برنامه توسعه 

فردي) رضایت از وضع موجود سطح توسعه 

جویی از دیگران؛  یافتگی خود (تنبلی)؛ عیب

هاي توسعه و فقدان  گیري از فرصت کناره

 ظرفیت گفتگو
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 تالش براي متقاعد کردن دیگران که تغییر خوب نیست). 

این سه بعد از یکدیگر مستقل نیستند، آنچه افراد در مورد           

کننـد      کنند اغلب با آنچه در مورد آن فکر می      تغییر احساس می 

ها، مطابقت دارد. با وجود ایـن، ابعـاد یـاد           و با نیات رفتاري آن 

هـاي متفـاوتی از       شده از یکدیگر مجزا بوده و هر یک به جنبه 

 ).2006کنند (اورِگ،  نحوه برخورد افراد اشاره می

هـاي سـاختار        پیمودن گام نخست براي شناسایی ویژگـی      

ــی در   ــیر حــسابداري بخــش عموم حمایتگر/غیرحمــایتگر تغی

تم براي ساختار حمایتگر و       46دانشگاه تهران، به پدیدار شدن   

تم براي ساختار غیرحمایتگر منجر شد بنابراین، مجموعـه           72

هاي مستخرج بـراي سـاختار حمایتگر/غیرحمـایتگر تغییـر           تم

تـم شـد      118حسابداري بخش عمومـی در دانـشگاه تهـران          

هـاي مـصاحبه و       بندي تم  پیمودن گام دوم و سوم، یعنی مقوله     

هاي مشاهده و اسـناد بـه شناسـایی           سپس ترکیب آن با مقوله  

کالن   37کالن مقوله براي ساختار حمایتگر و تعداد          25تعداد  

مقوله براي ساختار غیرحمایتگر انجامید. اجراي گام چهارم، به         

کالن مقوله براي سـاختار حمایتگر/غیرحمایتگـر         51شناسایی  

ها، بـه شـکل قیاسـی در     منجر شد. در نهایت این کالن مقوله 

اي،  هـاي رفتـاري، ادراکـی، فراینـدي (رویـه      رده طبقه حمایت 

اي، تشکیالتی، شـغلی، فرهنگـی، فناورانـه، سیـستمی،            برنامه

 ).2بندي شدند (جدول  مالی و زمانی)، دسته

 

 هاي پژوهش  یافته

تغییر با مدیریت تغییر و همکاري منابع انسانی ارتباط نزدیکی          

عبارت دیگر تغییر با نیروهاي مقاوم و بازدارنده و هم با  دارد. به

کننده رو بـه رو اسـت. نیروهـاي           گر و هدایت    نیروهاي تسهیل 

هاي منفعل نسبت بـه     ها (عاملیت مقاوم گاهی از سوي عاملیت 

تغییر و توسعه) و گاهی از سوي ساختار (ساختار غیرحمایتگر از 

گـر در     یابد. همچنین، نیروهاي تسهیل     تغییر و توسعه) بروز می    

هاي توسعه طلب و نیـز        تغییر و توسعه، گاهی از کنش عاملیت      

گــاهی توســط ســاختارهاي حمــایتگر و تــوان بخــش، ناشــی 

شود. دستیابی به اهداف تغییر در سازمان، مستلزم مقابله با            می

گـر و    نیروهاي مقاوم و بازدارنـده و تقویـت نیروهـاي تـسهیل     

عبارت بهتر، باز تولید نظم ساختاري توسـعه          ران است. به      پیش

بـه کمـک        توانـد   هـا، کـه مـی       منابع انسانی موجود در سازمان   

ها و ابزارهاي مختلف مدیریتی انجام شود، نقطه شروعی  کنش

براي دستیابی بـه شـرایط مطلـوب تغیـیر حـسابداري بخـش              

عمومی در دانشگاه تهران خواهـد بـود، یعـنی، کنـشگران در             

تولید کنش متقابل به قواعـد و منـابع کـه خـواص سـاختاري               

ساخت هـستند (طبقـات ده گانـه سـاختار در ایـن پـژوهش)،               

ریزي، تولیـد و     ها، شروع به پی  شوند و به کمک آن متوسل می 

کنند. در صورتی که کنشگران       هاي اجتماعی می   باز تولید نظام  

هـاي    نسبت به تغییر حسابداري بخش عمومـی داراي ویژگـی         

ریزي باید از سـوي خـواص سـاختاري     منفعالنه باشند، این پی 

انجام شود، یعنی، موفقیت یا شکست تغییر حسابداري بخـش           

عمومی، در گرو توجه و تمرکز همزمان بر دوسویگی عاملیـت           

 و ساختار است.

هـاي عاملیــت و     در ایـن پـژوهش، بـه شناسـایی ویژگـی     

ساختار تغییر حسابداري بخـش عمومـی پرداختـه شـد. بـراي                         

ــی  ــار، ویژگ ــن ک ــاختار                              ای ــل و س ــت فعال/منفع ــاي عاملی ه

حمایتگر/غیرحمایتگر با نوعی رویکرد استقرایی و از سه مأخـذ        

مصاحبه، مشاهده و اسناد به دقت شناسایی شدند و سپس، این 

ها با نوعی رویکرد قیاسی در طبقات شناختی، هیجانـی            ویژگی

انـداز،    اي (چشم   و رفتاري براي بعد عاملیت و در طبقات برنامه        

ــول)،               ــه و پ ــالی (بودج ــوانین و...)، م ــتراتژي، ق ــدف، اس ه

هـا)،   هاي مـدیران و افـراد و ادراك آن          ادراکی (کنش -رفتاري

هـاي سـازمانی،      فناورانه، تـشکیالتی، ماهیـت شـغل، سیـستم     

اي و زمـانی بـراي بعـد سـاختار قـرار         رویه-فرهنگی، فرایندي 

گانه نشانگر نوع حمایت یا      گرفتند (که هریک از این طبقات ده      

عدم حمایت از تغییر حسابداري بخش عمومی است). سـاختار          

حمایتگر از تغییر حسابداري بخـش عمومـی، منـابع، قواعـد و             

شرایطی اسـت کـه تحقـق اهـداف تغیـیر حـسابداري بخـش          

طور،   کند. همین   عمومی را تسهیل، توانمند یا از آن حمایت می        

عاملیت فعال در تغییر حسابداري بخش عمومـی، آن دسـته از           

هـاي انـسانی اسـت کـه نـشانگر اشـتیاق و               ها و کنش    ویژگی

ها به یادگیري، ارتقاي عملکرد و بهبود توانایـی    عطش عاملیت 

ها و تقاضاهاي کـاري در    مدیریت تغییرشان در مواجه با محیط 

 هاست. سازمان

فهم دوسـویگی عاملیـت و سـاختار در تغیـیر حـسابداري             

یابی گیدنز، با در نظـر        بخش عمومی در قاموس نظریه ساخت     

عنوان دو نقطه مرجع اسـتراتژیک، بـه          گرفتن این دو عامل به    

شـوند کـه      ایجاد ماتریسی با چهار وضعیت مشخص منجر می       

ــژوهش  ــیر حــسابداري بخــش  ”آن را در ایــن پ مــاتریس تغی

). ماتریس تغییر حـسابداري بخـش       1نامیم (شکل   می  “عمومی

عمومی، در واقع نوعی الگوي تعاملی بـا اسـتفاده از دو مرجـع         

بنــابراین نوعـــی   ،اســتراتژیک عاملیـــت و ســاختار اســـت  

شـوند.    هاي توصیفی محسوب می  ها از انواع نظریه شناسی  گونه

هاي توصیفی اسـتوار اسـت و     هاي دیگر، بر نظریه بنیان نظریه 

هنگامی مفید هستند کـه دانـش انـدکی دربـاره پدیـده مـورد               

 ). 2010فرد،  مطالعه وجود دارد (دانایی

توان   با توجه به آنکه در مدل مفهومی ارائه شده است، می          

مدعی شد که ماتریس تغییر حسابداري بخش عمومی، صـرفا          



 

 65 یابی... محمودي و همکاران: تبیین فرایند تغییر حسابداري بخش عمومی با رویکرد نظریه ساخت

 ها بندي آن  هاي ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداري بخش عمومی و طبقه  ویژگی. 2جدول

 هاي ساختار غیرحمایتگر ویژگی هاي ساختار حمایتگر ویژگی نوع

 اي برنامه
هاي سازمان براي تغییر حسابداري بخش  ها و برنامه سیستم

 ردیفی استراتژیک) عمومی (هم

انداز و بیانیه هدف روشن براي تغییر حسابداري بخش عمومی،  نبود چشم

شکاف در اهداف فردي و سازمانی تغییر حسابداري بخش عموم، نبود 

ریزي آموزش و توسعه در سازمان در تمام سطوح؛ نبود سازگاري  برنامه

 ها مشی مشی تغییر حسابداري بخش عمومی و سایر خط بین خط

 عدم حمایت مالی کافی از تغییر حسابداري بخش عمومی حمایت مالی مالی

 ادراکی-رفتاري

ها در امر تغییر  آن  سازي مشارکت کارکنان و توانمند

حسابداري بخش عمومی در سازمان؛ ارائه بازخوردهاي اثر 

بخش و مثبت؛ مشاوره، کمک تسهیل آموزش و توسعه؛ 

نگرش سیستمی به توسعه منابع انسانی (اهمیت نقش 

رهبران توسعه منابع انسانی)؛ یادگیري تیمی (حس 

مسئولیت در قبال توسعه همکاران) شایستگی 

اندرکاران توسعه منابع انسانی، اهمیت دادن به مسیر  دست

اي کارکنان؛ در نظر گرفتن عالیق کارکنان در  حرفه

 یادگیري و آموزش، حمایت از استقالل کارکنان

ارزشمند نبودن یادگیري و آموزش (حفظ وضع موجود)؛ فقدان مربیگري، 

هدایت و راهنمایی؛ نبود بازخورد و فقدان تشویق و قدردانی از یادگیري و 

همکاري در امر تغییر حسابداري بخش عمومی؛ مشارکت ندادن کارکنان 

در امر تغییر حسابداري بخش عمومی؛ مقاومت در برابر تغییر و توسعه؛ 

عدم تسهیم اطالعات و ارتباطات غیر اثر بخش در سازمان؛ ناامیدي 

عدالتی در سازمان؛ عدم حمایت  ناشی از نبود شایسته ساالري، ادراك بی

انسانی، خرده بینی مدیریتی، عدم  پذیري در قبال توسعه منابع و مسئولیت

پذیري مدیریت از تمام جوانب تغییر حسابداري  تعهد حمایت و مسئولیت

هاي  فعالیت گري مدیران از ریسک و  بخش عمومی، عدم حمایت

ریزي نشده در تغییر حسابداري بخش عمومی؛ عدم نگرش و توجه  برنامه

هاي تغییر حسابداري بخش  مثبت به منابع انسانی؛ عدم حمایت از نوآوري

عمومی؛ اهمیت ندادن به همکاري براي امر آموزش و یادگیري، عدم 

 توجه به سبک یادگیري یادگیرندگان

 فناورانه
هاي اطالعاتی براي  کمک گرفتن از فناوري و سیستم

 آموزش و یادگیري تغییر حسابداري بخش عمومی

وجود مشکالتی در فناوري اطالعات و ارتباطات مورد نیاز براي یادگیري 

 و آموزش در امر تغییر حسابداري بخش عمومی

 تشکیالتی

وجود تشکیالت و ساختار سازمانی مناسب براي تغییر 

حسابداري بخش عمومی؛ وجود محیط یادگیري مناسب 

(محیط سالم، شاد و پویا و ایمن) براي تغییر حسابداري 

 بخش عمومی

محیط فیزیکی نامناسب براي یادگیري امر تغییر حسابداري بخش 

عمومی، عدم توزیع عادالنه امکانات سازمانی بین پرسنل با عنایت به 

 تغییر حسابداري بخش عمومی

   شغلی

عدم تناسب شغل و شاغل، گرانباري شغلی؛ چالشی معنادار نبودن شغل؛ 

هاي شاغل را به  عدم طراحی مشاغلی که سطح مهارت و شایستگی

 چالش بکشد

هاي  سیستم

 سازمانی
  

عدم وجود سیستم انگیزشی مطلوب مرتبط با تغییر حسابداري بخش 

تمرکز سیستم کارمندیابی و انتصاب بر سطح توسعه یافتگی  عمومی، عدم

 استعداد و یادگیرندگی افراد؛ عدم وجود سیستم مدیریت دانش؛

 فرهنگ توسعه و یادگیري فرهنگی
فرهنگ سازمانی مغایر با آموزش و یادگیري مربوط به تغییر حسابداري 

 بخش عمومی

 اي رویه-فرایندي

هاي  ارزیابی اثر بخشی آموزش و توسعه؛ پایش شاخص

زنی از بهین  ادراکی و عملکردي منابع انسانی، محک

الگوها؛ ارزیابی عملکرد مبتنی بر مهارت و یادگیري؛ وجود 

 فرایندهاي بلوغ یافته توسعه

کند؛  تغییرات شدید فرایندها که ارزش کسب دانش و مهارت را کم می

ها، منابع و تمهیدات آموزش، یادگیري و توسعه  عدم دسترسی به فرصت

مربوط به تغییر حسابداري بخش عمومی؛ عدم انجام ارزیابی اثر بخشی 

آموزش و توسعه تغییر حسابداري بخش عمومی، نبود مسیر تعالی و 

پیشرفت، عدم وجود جریان روان اطالعات و ارتباطات و گفتگوي 

تمرکز سازمان بر  اثربخش درباره تغییر حسابداري بخش عمومی؛ عدم

سنجش و بهبود مستمر قابلیتها (دانش، مهارت ها و توانایی ها) و 

 هاي منابع انسانی مرتبط با تغییر حسابداري بخش عمومی رویه

 زمانی
برنامه زمانی مناسب براي آموزش و توسعه مرتبط با تغییر 

 حسابداري بخش عمومی

ها و یادگیري پرسنل درگیر با تغییر  زمان ناکافی براي بهبود شایستگی

 حسابداري بخش عمومی
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بیـنی موفقیـت      کنندگی و پیش توصیفی نبوده و از قدرت تبیین 

یا شکست تغییر حـسابداري بخـش عمومـی در سـازمان نیـز              

برخوردار است بنابراین مدل تعاملی ارائه شده در موضع فهم و      

هـاي تغیـیر حـسابداري بخـش عمومـی در            توصیف خصیصه 

سازمان از نوع توصیفی و به دلیل داشتن رهنمودهایی صـریح           

اندرکاران تغییر حسابداري بخش عمومـی    و ضمنی براي دست 

هاي اثر بخش تغییر حـسابداري       در تدوین و طراحی استراتژي    

 شود. بخش عمومی از نوع تجویزي یا هنجاري محسوب می

همچنین ماتریس تغیـیر حـسابداري بخـش عمومـی، در           

ها کـه     نیز است. این دسته از نظریه       “نوع آرمانی  ”حکم نظریه   

هـاي   شناسـی کـه سـوژه      با پیش فرض قراردادن این هـستی      

هـستند، بـر       “بودنـی  ”و نـه       “شدنی ”هاي    اجتماعی موجودیت 

شوند که بتواند وضعیت آرمـانی را ایجـاد           شرایطی متمرکز می  

پرداز آن است که        هاي نوع آرمانی، فرض نظریه      کند. در نظریه  

دانش کامل، دانش تحت اختیـار بـازیگران جهـان مـدل وي             

پرداز و هـم بـازیگر در جهـان مـدل         است. بنابراین، هم نظریه 

ساز، قادر مطلق هستند. با این فرض اعتبـار          پرداز آرمانی  نظریه

ــی    ــق م ــامی محق ــانی، هنگ ــه آرم ــی نظری ــه   تجرب ــود ک ش

فـرد،    هاي بسیار قـوي آن، منعطـف شـوند (دانـایی           فرض پیش

2010 .( 

در ماتریس تغییر حسابداري بخش عمومی، تحقق شرایط        

مطلوب تغییر حسابداري بخش عمومی کـه بـا عجیـن شـدن            

هاي فعال در ساختارهاي حمایتگر تغییر این بخش رخ           عاملیت

 شود.  دهد، به ایجاد نوع آرمانی، رهنمون می می

عاملیت و ساختار در تغییر حسابداري بخش عمومـی، بـر           

هم تأثیر و تأثر دارند. در دوسویگی و میان کنش این دو عامل   

بیـنی اسـت کـه در ماتریـس           بر هم، چهار وضعیت قابل پیش     

تغییر حسابداري بخش عمومی نمایان اسـت. در صـورتی کـه            

تـر ببینیـم، ایـن          اي دقیـق    ثر را به گونه   تأبخواهیم این تأثیر و    

خواهد بود. این شـکل اثـر متقابـل           2دوسویگی همانند شکل    

هاي تغییر حسابداري بخـش عمومـی،           هاي عاملیت     بین کنش 

قواعــد و منــابع ســاختار تغیــیر حــسابداري بخــش عمومــی و 

هـاي    فعالیـت   ها در ایجاد اعمال و        چگونگی تعامل مشترك آن  

نهادینه شده تغییر حـسابداري بخـش عمومـی در سـازمان را             

هاي نهادینه شده، به شکل هنجارها      فعالیت دهد. این  نشان می 

و استانداردهاي تغییر حسابداري بخش عمومی ظـاهر شـده و           

 کند. شکست یا موفقیت تغییر را تعیین می

ــر   ــت تغیی ــراي تحقــق موفقی هــر تالشــی در ســازمان ب

حسابداري بخـش عمومـی بایـد در چـارچوب فهـم وضـعیت              

عاملیت و ساختار توسعه منابع انسانی با توجه به این ماتریـس         

در هـر     2ها با توجه به شـکل         و فهم چگونگی برهم کنش آن 

وضعیت از ماتریس، انجام گیرد. معناي این ادعا آن است کـه            

هـاي    تغییر حسابداري بخش عمومی در هـر یـک از وضـعیت           

چهارگانه با یکدیگر متمایز خواهند بود. بـراي مثـال، اگـر اثـر         
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را بخـواهیم در وضـعیت (ت) در          2متقابل نام برده در شـکل       

هـاي منفعالنـه      نظر بگیریم، در این وضعیت کنـش و ویژگـی         

هاي قواعد و منابع حمایتگر را      عاملیت، در ساختاري که ویژگی 

اي در      هـاي نهادینـه شـده         در خود ایجاد کرده اسـت، فعالیـت       

سازمان ایجاد خواهد کرد کـه شـرایط نـامطلوب و در نهایـت              

شکست توسـعه منـابع انـسانی را بـه دنبـال خواهـد داشـت.                

)، 2005گونــه کــه اســکال و راس ( عبــارت دیگــر، همــان بــه

گوید، توانایی افراد در یادگیري و توسعه در کار یا سـازمان،    می

هاي یادگیري در محیـط کـار           در گرو تعامل بین وجود فرصت     

هـا) بـراي مـشارکت در ایـن        (ساختار) و انتخاب افراد (عاملیت 

، سـاختارهاي حمـایتگر از     هاي عادي  باشد. انسان ها می  فرصت

کنند. اگـر سـاختار، ایـن فرصـت را            توسعه خود را انتخاب می    

ها فراهم نکنند، گزینه در دسترس براي ادامـه مـسیر            براي آن 

ها خواهند بود، که این انتخاب خود در            توسعه، انتخاب عاملیت  

 هاست. هاي فعال یا منفعل بودن آن  گرو ویژگی

طور که در تغییر حسابداري بخش عمومی مشخص          همان

آل براي تغییر این بخش زمانی محقق است            است، شرایط ایده  

هـاي      که عاملیت تغییر حسابداري بخش عمومی، یعنی انـسان      

هاي شناختی، هیجـانی و رفتـاري مطلـوب             سازمانی از ویژگی  

)، برخوردار بوده و سـاختار تغیـیر حـسابداري بخـش          1(جدول  

گرانـه را در دل خـود متجلـی             هاي حمایـت     عمومی نیز ویژگی 

هـاي    ). در ایـن وضـعیت (ب)، اسـتراتژي        2کرده باشد (جدول    

تغییر حسابداري بخش عمومی باید بر حفظ و تقویت وضعیت          

انـدرکاران تغییـر      موجود متمرکز باشند. در وضعیت (ب)، دست      

هایی که خود توسعه و   حسابداري بخش عمومی باید از عاملیت

هاي ساختاري، پشتیبانی کننـد.         فعال هستند، با تقویت حمایت    

سه وضعیت دیگر در ماتریس تغییر حسابداري بخش عمومی،         

هایی هستند که شرایط نامطلوب در بخش این بخـش     وضعیت

آیند. در وضـعیت (الـف)، منـابع انـسانی از نظـر                 به حساب می  

ها و   شناختی، هیجانی و رفتاري فعاالنه دنبال توسعه شایستگی

هاي خود اسـت، امـا حمایـت کـافی از سـوي سـازمان          قابلیت

هـاي    شود. در ایـن وضـعیت، اسـتراتژي         دریافت و ادراك نمی   

تغییر حسابداري بخش عمومی بایـد تمرکـز خـود را بیـشتر از           

انــدرکاران تغییــر   هــا بــر ســاختار قــرار دهنــد. دســت  عاملیــت

حــسابداري بخــش عمومــی بایــد تــالش کننــد تــا بــا ایجــاد 

هاي الزم را بـه         هاي فعال حمایت      هاي الزم، از عاملیت   حمایت

بینـی      عمل آورند. وضعیت (پ)، بدترین وضـعیت قابـل پیـش          

براي تغییر حسابداري بخش عمومی اسـت. منـابع انـسانی از             

منظر شناختی، هیجانی و رفتاري در قبال رشد و توسـعه خـود         

منفعل است و سازمان نیز هیچ تالشی براي وادار کردن افـراد            

هـاي    کنـد. اسـتراتژي     به تغییر حسابداري بخش عمومی نمـی      

تغییر حسابداري بخش عمومی در این وضعیت و براي چنیـن            

محـور      هاي فردمحـور و سـازمان       هایی باید حول برنامه       سازمان

اندرکاران تغیـیر حـسابداري         عبارت دیگر، وظیفه دست     باشد. به 

هـاي       هـا بایـد ایجـاد ویژگـی         بخش عمومی در ایـن سـازمان      

گانـه   هاي الزم در ابعاد ده      عاملیت فعال و فراهم کردن حمایت     
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اي و        هایی که به تقویت خودتوسـعه   ساختار باشد. اجراي برنامه 

شـود    اشتیاق افراد به تغییر حسابداري بخش عمومی منجر می        

گانه نام برده در این پژوهـش           هاي ده   هایی که حمایت    و برنامه 

کند، براي این وضـعیت حـائز اهمیـت اسـت. در              را فراهم می  

هـاي مـورد      رغم برخورداري افراد از حمایت        وضعیت (ت)، علی  

نیاز براي توسعه و یادگیري در امـر تغیـیر حـسابداري بخـش              

عمومی، منابع انسانی از منظر شناختی، هیجانی و رفتـاري در           

قبال رشـد و توسـعه خـود منفعـل هـستند. نخـستین وظیفـه             

اندرکاران توسعه منابع انسانی در این وضعیت، تـدوین و            دست

ها   هایی است که به تقویت کنشگري عاملیت        اجراي استراتژي 

شـود. در     در قبال توسعه مهارت ها و شایستگی خود منجر می         

هـا و     بندي بایـد گفـت کـه افـراد در قـاموس گـروه           یک جمع 

هـا در رابطـه بـا یـک           کنند. ایـن کنـش      ها، کنش می    سازمان

اش، به عناصـر سـازنده آن تبدیـل       سازمان یا مجموعه بیرونی 

شود و بدین طریق به سطح بـاالتري از فراینـدها حرکـت               می

کنند. در این میان، اقدامات خـرد شـروع بـه تـسهیم، بـاز                 می

کننـد. بـه      تولید، عادي شدن و در نهایت نهادینـه شـدن مـی           

همین ترتیب، اقـدامات نهادینـه شـده، هنجارهـا و قواعـد در              

ها و اقـدامات روزمـره و عـادي را تحـت              فعالیت  سطح کالن،   

هاي افـراد را تحریـک یـا          ها و انتخاب    تأثیر قرار داده و ادراك    

 ). 2004کنند (پوزیبون،  محدود می

چنین کنـش و واکنـشی در واقـع بیـانگر نقـش دوسـویه          

عاملیت و ساختار در زندگی سـازمانی اسـت. مـاتریس تغییـر              

حسابداري بخش عمومی که در حقیقـت الگویـی از کاربـست            

یابی در تغییر حسابداري بخش عمومی است، به          نظریه ساخت 

کنند که به فهم چگونگـی ایجـاد یـا حفـظ                کسانی کمک می  

ها، فرهنگ و اقدامات مطلوب براي تغیـیر ایـن بخـش              ارزش

دهد که    شناسی، به تحلیلگران قدرت می     گونه  این  عالقه دارند.   

چگونگی تغییر حسابداري بخش عمومی را با فهم اثر متقابـل           

اندرکاران  تغییر     عاملیت و ساختار، شناخته و درك کنند. دست       

هاي   حسابداري بخش عمومی با کاربست این مدل در سازمان        

خود، نخست نوعی ارزیابی از شرایط تغییر در سازمان را انجام           

هـا و خـواص       دهند و بـه نوعـی مـیزان آمـادگی عاملیـت             می

سنجند، سپس    ساختاري تغییر حسابداري بخش عمومی را می      

هاي چهارگانـه     هایی متناسب با هر وضعیت (وضعیت     استراتژي

کننـد. بنـابراین ماتریـس        مـی   سازي ماتریس) را تدوین و پیاده 

کنـد تـا بـه        تغییر حسابداري بخش عمومی، قابلیتی ایجاد می      

کمک آن بتوان نیازهاي عاملی براي وضع و حفـظ تغیـیر یـا              

توسعه در سازمان را فهمید و درك کرد. اگر با زبانی استعاري،            

و   “روح تغییر حسابداري بخش عمومـی      ”هاي فعال را      عاملیت

پیکـره مـادي تغیـیر حـسابداري بخـش           ”ساختار حمـایتگر را     

بنامیم، تغییر حسابداري بخش عمومی در گرو دمیده           “عمومی

گـر اسـت. از آنجـا کـه             شدن این روح فعال در پیکره حمایـت      

ماتریس تغییر حسابداري بخش عمومی، مدلی بـراي ارزیابـی          

ها محسوب    وضعیت تغییر حسابداري بخش عمومی در سازمان     

هاي ارزیابی این تغیـیر قـرار           شود و به نوعی در حکم مدل        می

داد. بهتر است استفاده از این مدل براي ارزیابی وضعیت تغییر           

ها، با توجه به فهم زمان،        حسابداري بخش عمومی در سازمان    

سطح بلوغ، اندازه سازمان، نوع صنعت فعالیت سازمان و مرحله 

 رشد آن صورت گیرد.

 

 گیري  نتیجهبحث و 

هـاي عاملیـت        ها و مطالب باال، ویژگی      یافته  با توجه به نتیجه     

فعال در امر تغییر حسابداري بخش عمومی در دانشگاه تهران،          

هـاي      هاي عاملیت منفعل آن و نیز ویژگی        در مقایسه با ویژگی   

ساختار غیرحمـایتگر از تغیـیر حـسابداري بخـش عمومـی در             

دانشگاه تهران، در مقایسه بـا سـاختار حمـایتگر آن، پرکارتـر             

عبارت دیگر شرایط فعلـی دانـشگاه تهـران در امـر              اند. به  بوده

تغییر حسابداري بخش عمومـی در وضـعیت (الـف) ماتریـس            

تغییر حسابداري بخش عمومی قـرار دارد. در وضـعیت (الـف)،       

منابع انسانی از نظر شناختی، هیجانی و رفتاري فعاالنه دنبـال           

هاي خود است، اما حمایت کافـی         ها و قابلیت    توسعه شایستگی 

شود. در ایـن وضـعیت،        از سوي سازمان دریافت و ادراك نمی      

هاي تغییر حسابداري بخش عمومی باید تمرکز خود          استراتژي

انـدرکاران      ها بر ساختار قـرار دهنـد. دسـت            را بیشتر از عاملیت   

تغییر حسابداري بخش عمومی باید تالش کننـد تـا بـا ایجـاد         

هـاي الزم را بـه          هاي فعال حمایـت       بسترهاي الزم، از عاملیت   

 عمل آورند.

رغم بررسی و تحلیل ادبیات موضـوع و            این پژوهش، علی  

عنـوان نوعـی      طـور میـدانی، بـه         پاسخ به سؤاالت پژوهش بـه   

مطالعه کیفی عمیق، خالی از اشـکال و محـدودیت نیـست. از             

آنجا که موضوع ایـن مطالعـه پـژوهش رفتـاري بـود، گاهـی               

حسابداران و رؤسـاي حـسابداري بـا صـراحت و صـداقت بـه               

هاي مصاحبه پاسخ ندادنـد. محـدودیت دیگـر اینکـه در                سؤال

توانـد نماینـده کـل جامعـه            مطالعات کیفی نمونه همیشه نمی    

حـضور    هـا بایـد احتیـاط کـرد.           رو در تعمیم یافتـه       باشد، از این 

هـاي      گر و خطاهاي بشري که در مشاهدات و گزارش            مشاهده

دار     دهد، بنوعی محصول کار را جهت         ها روي می      محقق از داده 

هـا       شدت بر مهارت   سازد. از سوي دیگر، چون این روش به           می

گر متکی است، باید متوجه بـود          و تفسیرهاي محقق و مشاهده 

هـاي (آگاهانـه یـا          وسیله سوگیري   که ممکن است نتایج آن به     

ناخودآگاه) وي تفسیر شود. در تحقیقات موردپژوهـی بـسیاري          
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اوقات محقق براي دریافـت اجـازه ورود و اخـذ مجـوز بـراي               

شـود. در تحقیقـات موردپژوهـی      مطالعه با مشکل مواجـه مـی   

اي   کنندگان نیز کار چنـدان سـاده    برانگیختن سوءظن مشارکت 

کننـدگان، گاهـی        نیست. تأمین و حفظ صمیمیت با مـشارکت       

کارگرفتـن    موقـع و بـه     اوقات محقق را از یادداشت برداري بـه       

سازد. ناگفتـه پیداسـت         سایر ابزار کمکی در مطالعه محروم می      

توانـد بـه        گر تنها بر حافظه خود، چقـدر مـی            که تکیه مشاهده  

هـا آسـیب وارد کنـد. از            اصل موضوع و گـردآوري دقیـق داده      

تواند باعـث یکـی شـدن      سوي دیگر صمیمیت بیش از حد می 

هـــاي     هـــاي محقـــق بـــا دیـــدگاه  (حـــل شـــدن) دیـــدگاه

شوندگان شود که بـراي کنـترل ایـن مـشکل بایـد از            مصاحبه

منابع اطالعاتی دیگر از جمله مشاهده و اسناد استفاده شود. از              

آنجایی که محیط پژوهش موردپژوهی طبیعی اسـت، محقـق          

هـا    کنترل چندانی بر متغیرهاي خارجی که ممکن است بر داده 

مؤثر باشند، ندارد و درست بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از روش          

 موردپژوهی به نظم و ترتیبی استثنایی و خودکار نیاز دارد.

منظـور بهبـود در امـر تغیـیر، پیـشنهاد                 از سوي دیگر بـه    

جهـت انجـام درسـت      شود که از آنجا که دانـشگاه تهـران     می

به کارکنان با انگیزه نیاز دارد، باید از لحاظ مالی و       فرایند تغییر 

اقتصادي نیز کارکنان خود را حمایت کند؛ زیرا تحت تأثیر قرار           

دادن کارکنان از نظر روانی تنها یکی از ابعـاد مـسئله اسـت و             

دانشگاه تهران به کارکنانی با تعهد مـستمر بـاال نیـاز دارد تـا               

بتواند به اهداف راهبردي خود دست یابد و کارکنان با انگیزه و 

با تجربه خود را از دست ندهد. از آنجا که اثرگـذاري رؤسـاي              

حسابداري بر کارکنان حسابداري بیشتر از دانشگاه تهران است 

توانند کارکنان را از نظر تعهد و عملکرد تحت تأثیر قـرار                و می 

هاي الزم بـه رؤسـاي حـسابداري در چگونگـی         دهند، آموزش 

تواند در دستیابی بـه ایـن هـدف کمـک               ارتباط با کارکنان می  

 کند.

هـاي ضـعف دانـش تخصـصی و یـا               براي جبران نقیـصه   

مشارکت نداشتن کارکنان و یا نداشتن تجربه قبلی به راحتـی            

هـاي آموزشـی کارگـاهی موجـب          تـوان بـا برگـزاري دوره     می

روزسانی دانش مـدیران، ایجـاد انگـیزه در کارکنـان بـراي              به

مشارکت بیشتر در امـور شـناخت و بررسـی عوامـل پنهـان و               

کـارگیري حـسابداري    آشکاري که مستقیم یا غیرمستقیم در به 

تعهدي مؤثر بوده و به راحـتی قابـل تـشخیص نیـست، شـد.               

افزون براین، با این کار مشکل کمبود نـیروي متخـصص نیـز         

خود به خود حل شده و انعطاف نداشـتن در مقابـل تغیـیرات،              

جاي خود را به انعطـاف بیـشتر کارکنـان داده و هـر فـرد بـه                  

شـود کـه از عهـده امـوري کـه بـه وي              متخصصی تبدیل می 

کـه در ایـن          محول شده، با رعایت استانداردها و اصول اساسی       

آید. به مدیران     اند، به خوبی بر می ها به وي آموزش داده  کارگاه

شـود کـه از اقــدامات     هـا توصـیه مـی     منـابع انـسانی سـازمان   

مند و جـسته وگریختـه بـراي توسـعه منـابع انـسانی                  غیرنظام

عنـوان    کارگیري طـرح توسـعه فـردي بـه          اجتناب کنند و با به    

هـاي    هـا و ضـعف   ابزاري دقیق و مناسب براي شناسایی قـوت  

اي را افزایـش       کارکنان، اثربخشی و هماهنگی اقدامات توسـعه  

دهند و از اتالف انرژي و زمان سـازمان بـراي توسـعه منابـع               

نیـاز    انسانی خود جلوگیري کنند. از آنجـا کـه خالقیـت پیـش            

نوآوري است، ارتقـاي خالقیـت و حمایـت از کارکنـان بـراي              

توانـد نـوآوري را نـیز در          هاي جدیدشـان، مـی      سازي ایده     پیاده

هـاي      شود که بـه روش      دانشگاه تهران تقویت کند. توصیه می     

کاهش مقاومت (مشارکت، در نظر گرفتن تسهیالت و...) توجه         

ي مناسب با توجه به نوع تغییر اعمال شـود. بـا     ها شود و روش 

هاي انسانی و تأثیـر         ها و قابلیت     توجه به اهمیت و تأثیر مهارت 

هاي مرتبط      د اهداف سازمانی، الزم است، آموزش     پیشبرآن در   

هاي انسانی در دستورکار بخش توسعه منابع انـسانی             با مهارت 

هـاي کارکنـان        دانشگاه تهران قرار گیرد. تجـارب و تخـصص        

حسابداري در قالب ساختاري منـسجم درآمـده کـه در مواقـع             

ضروري جهت حل مشکالت تغییر حسابداري بخش عمومـی         

دانشگاه تهران استفاده شود. با توجه به کمبود نیروي انـسانی           

هـاي      سازي حسابداري تعهدي باید آمـوزش         متخصص در پیاده 

الزم در جهت کسب شناخت و آگاهی کارکنـان حـسابداري از            

هـاي      تغییر حسابداري بخش عمومی و همچنین کسب مهارت       

ــر    ــود. از دیگ ــیر داده ش ــن تغی ــق ای ــراي موف ــراي اج الزم ب

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:   پیشنهادات کاربردي می

گزینش روان شناختی مدیران ارشد منـابع انـسانی بـراي           

هـاي شـغلی بـراي        ها و رشد و بهبود فرصت         حمایت از توانایی 

ــه  ــیر در روی ــان حــسابداري؛ تغی ــان   کارکن ــظ کارکن هــاي حف

پـروري؛ تـالش        حسابداري دانشگاه تهران براي رشد جانـشین      

گزیـنی کارکنـان حـسابداري از طریـق بررسـی               براي شایسته 

ها و فرایندهاي استخدام؛ ایجاد تغییر در مشخصاتی از             مصاحبه

برگه شرح شغل در جهت بهبـود عملکـرد شـغلی و سـازمانی              

کارکنان دانـشگاه تهـران؛ تغیـیر در سـاختار جـذب کارکنـان              

محـور؛ گـزینش روان         دانشگاه تهران با رویکرد گزینش دانش     

هـاي      شناختی مدیران ارشد منابع انـسانی؛ حمایـت از توانـایی          

هـاي شـغلی بـراي          کارکنان حسابداري و رشد و بهبود فرصت      

ها؛ توجه به عـزت و شـرافت کارکنـان حـسابداري؛ ایجـاد                آن

شرایطی در سازمان براي حرکت کارکنان حسابداري به سمت         

انداز دانشگاه تهران براساس کرامـت          خودکنترلی؛ ترسیم چشم  

انسانی؛ برقراري عدالت در دانشگاه تهـران؛ برقـراري سیـستم      

حقوق و دستمزد براساس معیارهاي شایستگی؛ تقدیر دانشگاه         
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هـاي مـورد        حسابداري تعهدي از جمله تعریف نتایج و خروجی       

انتظار دانشگاه تهران و در صـورت امکـان ایجـاد یـک واحـد             

سازمانی مجزا در هر واحد سـازمانی بـراي ارزیـابی عملکـرد؛             

 تهیه ابزار و بودجه مورد نیاز براي ارزیابی عملکرد.

منـد توصـیه      به جامعه دانـشگاهی و پژوهـشگران عالقـه        

 شود:   می

ارزیابی موانـع و مـشکالت اجرایـی تغیـیر حـسابداري              -

هـا    حـل   هاي دولتی و ارائـه راه         بخش عمومی در سایر دانشگاه    

عنوان مکمل این پژوهش مورد پـژوهش قـرار گـیرد. ایـن               به

کار گرفته شـود و نتایـج         هاي دولتی به    پژوهش در سایر بخش   

 دست آمده ازاین پژوهش مقایسه شود.  ها با نتایج به آن

هاي مشابه سطح آمادگی مدیران ارشد        با انجام پژوهش    -

هـاي مختلـف دولـتی بـراي          و کارشناسان حسابداري دانشگاه   

 ادامه تغییر حسابداري بخش عمومی بررسی شود. 

با ورود به حوزه حسابداري بخش عمومـی و شناسـایی             -

مشکالت، موانع و نقاط قوت تغیـیرات ایـن حـوزه، گـامی در              

 جهت بهبود و ارتقاي حسابداري بخش عمومی ایران بردارند. 

شـود تـا در هـر یـک از        همچنین به ایشان پیشنهاد می  -

تـري      هاي دولتی موردپژوهی انجام داده تا درك عمیق  دانشگاه

هاي نویـن     ها و موضوعات در رابطه با پذیرش فعالیت  از چالش 

 دست آورند. حسابداري بخش عمومی به

از آنجا که ماتریس تغیـیر حـسابداري بخـش عمومـی،          -

مدلی براي ارزیابی وضعیت تغییر حسابداري بخش عمومی در         

هـاي      شود و به نوعـی در حکـم مـدل             ها محسوب می    سازمان

ارزیابی این تغییر قرار داد، بهتر است استفاده از این مدل براي           

هـا،    ارزیابی وضعیت تغییر حسابداري بخش عمومی در سازمان    

با توجه به فهم زمان، سطح بلوغ، اندازه سازمان، نـوع صـنعت     

 فعالیت سازمان و مرحله رشد آن صورت گیرد. 

کنیم تا مـاتریس تغییـر       به پژوهشگران آتی پیشنهاد می  -

حسابداري بخش عمومی را با توجـه بـه مـوارد بـاال، دوبـاره                

 هاي جدیدتري از آن ارائه کنند. مفهوم پردازي کرده و نسخه

 

 منابع

 مهر، اکبر؛ حجازي، رضوان؛ شهیم پرمهر، ضـیالدین.    امینی

بررسی سودمندي مبناي حسابداري تعهدي بـر        ). ”1394(

ــخگویی در   ــسئوولیت پاسـ ــگري و مـ ــفافیت گزارشـ شـ

هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري              دانشگاه

دو فـصلنامه      “.(مطالعه موردي: دانشگاه خوارزمی تهـران)     

 .55-66)، 2(2، حسابداري دولتی

  اله؛ فعال قیومی، علی؛ قدیریان آرایـی،     اکرمی، سید رحمت

گذر از حسابداري نقدي به تعهدي  ). ”1396محمدحسین. (

پذیر در حوزه مالی و حسابداري؛ ایجاد           تهران از افراد مسئولیت   

شرایط و فضاي محـرك خالقیـت در دانـشگاه تهـران بـراي              

کارکنان حسابداري؛ استفاده از نظرهاي کارکنان حسابداري در        

مواقع لزوم؛ دادن آزادي عمل بـه کارکنـان حـسابداري بـراي             

گیري در خـصوص چگونگـی انجـام وظـایف؛ احـترام                تصمیم

گذاشتن مدیران دانشگاه تهران به کارکنان حسابداري، عقایـد         

ها؛ رفتار محترمانه مدیران با کارکنان حسابداري        و نظرهاي آن 

سـازي      و کمک در جهت توسـعه نقـاط قـوت انـان؛ فرهنـگ             

مناسب براي استفاده صـحیح و محافظـت از امـوال دانـشگاه             

تهران؛ رفتار منـصفانه در ارزیـابی عملکـرد بـه دلیـل پایمـال          

نشدن حق کارکنان حسابداري در ارزیـابی عملکـرد و ارتقـاي          

هاي دقیق و       ها براساس عملکرد؛ کاهش یافتن دستورالعمل       آن

شده براي انجام کار؛ در اولویت بودن جذب افراد             تعیین    از پیش 

کاردان و شایسته در حوزه مالی و حـسابداري؛ ایجـاد فـضاي              

هاي جدیـد؛ تـشویق انتقادپـذیري؛ ترغیـب بـه             حمایت از ایده 

پذیري کارکنان حسابداري؛ ارتقاي مستمر دانش شغلی           ریسک

و سـازمانی کارکنـان حــسابداري؛ تـشویق یـادگیري مــستمر؛     

انگیز؛ تسهیل تسهیم دانـش و تجربـه            پذیرش نظرهاي چالش  

میان پرسنل حـسابداري و تقویـت تفکـر خـالق و منتقدانـه؛              

ــه کارکنــان؛    برگــزاري دوره هــاي پــرورش مهارتهــاي خالقان

هـا و رفتارهـاي         تشویق افراد خالق و نوآور؛ توجه بـه ویژگـی         

هـاي عملکـرد، ایجـاد          خالقانه کارکنان حسابداري در ارزیـابی    

ها و انتقادها؛ به بـاور          ها، ایده    تر براي بیان دیدگاه زمینه مناسب 

نقش حسابداري تعهدي براي مسئوالن اجرایـی؛       تبدیل کردن   

استفاده از تجربیات اجرایی حسابداري تعهـدي در کـشورهاي          

هاي اثربخش الزم در ارتباط با حسابداري           ارائه آموزش   مشابه؛

تعهدي از سوي کارکنان حـسابداري آشـنا و باتجربـه در ایـن           

آشنایی مدیران عالی با حـسابداري تعهـدي و مزایـا و              ارتباط؛

حمایت مدیران عالی در خـصوص ایجـاد امکانـات        معایب آن؛ 

افزار، تهیه بودجـه الزم بـراي         الزم از جمله رفع مشکالت نرم     

افــزار و    افــزار، تهیــه ســخت پــشتیبانی بهــتر و کارآمــد از نــرم

برگزاري جلسات آموزشی؛ برگزاري جلسات آموزشـی و ایجـاد    

هـا کـه        مدت جهت مدیران و رؤساي دانـشکده   هاي کوتاه   دوره

هـاي علـوم        تخصص مالی ندارند؛ استفاده از تجربیات دانشگاه      

ها در خصوص تبدیل حسابداري نقدي به           پزشکی و شهرداري  

ریـزي عملیـاتی و         حسابداري تعهدي؛ حرکت به سوي بودجـه      

شده سرانه دانـشجویی؛ افـزایش یـادگیري           محاسبه بهاي تمام 

سازمانی و به اشتراك گذاشتن دانش و تجربیات بین کارکنان          

حسابداري و ارتقاي سطح دانش آنان؛ فراهم آوردن شـرایطی          

جهت شکوفایی استعداد کارکنان حـسابداري خـالق و نـوآور؛           

انجـام اقـدامات الزم در جهـت ایجــاد بـستر مناسـب اجــراي      
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هاي تحول در نظام پاسخگویی مـالی و            عوامل و محرك   ”
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 .1-37)، 37(11، حسابداري مالی

  ) .ــر ــانی، جعف ــم    ). ”1378باباج ــی مفاهی ــی تطبیق بررس

هـاي حـسابداري و         بررسی.   “حسابداري واحدهاي انتفاعی  

 .56-80)، 28(8، حسابرسی

   ) .نقش و مسئولیت پاسخگویی در      ). ”1379باباجانی، جعفر

دوماهنامه حـسابرس،   .   “چارچوب نظري حسابداري دولتی   
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   ) .تحلیل نظري پـیرامون سیـستم       ). ”1382باباجانی، جعفر
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  تعییـن   ). ”1386سـتایش، محمدحـسین. (      ؛باباجانی، جعفر

هاي سیستم      هاي ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت         شاخص

ها و مؤسسات آموزش عالی به منظـور            حسابداري دانشگاه 

ــاتی   ــالی و عملی ــخگویی م ــق پاس ــی.   “تحق ــاي   بررس ه

 .45-66)، 49(14حسابداري و حسابرسی، 
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تغییر مبنا در حسابداري بخش عمومی؛ مشکالت و موانع  ” 
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